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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ 

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  

Αστυδάμαντος 17, ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 1995

Αξιότιμη κυρία Γεραγά,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών η «Μετα- 
μόρφωσις του Σωτήρος» πληροφορήθηκε από τον κ. Θανάση Κεράνη, 
Πρόεδρο της Αδελφότητας, τη νέα σας μεγάλη δωρεά προς την Αδελφό
τητα των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (2.500.000 δρχ.) 
και σας Ευχαριστεί θερμά.

Σας κάνει γνωστό ότι, η εκφρασθείσα επιθυμία σας, τα χρήματα της 
δωρεάς να διατεθούν για την επισκευή του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσε- 
ως του Σωτήρος του Μικρού Χωριού, θα ικανοποιηθεί αμέσως, γιατί όπως 
μας πληροφόρησε ο αιδεσιμότατος ιερέας του Μικρού Χωριού κ. Νίκος 
Αζακάς, οι εργασίες για την επισκευή του Ναού θα αρχίσουν μέσα στο 
Σεπτέμβριο.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι, για τον ίδιο σκοπό έχουν δοθεί και άλλες 
μικρότερες δωρεές μελών της Αδελφότητας και αρκετών Μικροχωριτών, 
οπότε το έργο θα γίνει οπωσδήποτε και σύντομα.

Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά για τις προηγούμενες σημαντικές 
δωρεές σας και για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνετε για το χωριό μας, το 
ωραίο Μικρό Χωριό.

Σας ευχόμεθα υγεία και ότι άλλο επιθυμείτε
Με σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος 
Θανάσης Κεράνης 

Ο Γραμματέας 
Γιάννης Αθανασόπουλος

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΣΟΦ ΟΚΛΗ Σ ΦΛΞΓΓΑΣ 7 9 7 7 -7 9 9 5

Ένας από τους Μεγάλους Ευεργέτες της Αδελφότητας των Μικροχωριτών, ένας αγαπητός 
και σεβαστός Μικροχωρίτης, ένας δραστήριος και πετυχημένος επιχειρηματίας που έφτασε 
στο ψηλότερο σκαλί της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Πατρίδας μας, ο Σοφοκλής 
Φλέγγας πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθήνα την 1η Σεπτεμβρίου 1995.

Τα παιδιά του, οι συγγενείς του, οι παλιοί και νεότεροι συνεργάτες του, οι συνάδελφοί του 
από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, σύσωμο το προσωπικό της Καπνοβιομηχανίας Κεράνη, 
πολλοίΜικροχωρίτες από την Αθήνα και το Μικρό Χωριό και πολυάριθμοι φίλοι του α π ’ όλη 
την Ελλάδα τον αποχαιρέτησαν με συγκίνηση και θλίψη.

Ο Σοφοκλής Φλέγγας γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Είχε τέσσερεις αδελφές 
και ένα αδελφό. Ο πατέρας του Σπύρος είχε μεταναστεύσει στην Αμερική και γύρισε από κει με 
αρκετά χρήματα. Ε τσι η πολυμελής οικογένεια του ζούσε με κάποια άνεση - Βέβαια, όλοι 
μικροί και μεγάλοι δούλευαν, στις δουλειές του χωριού, στον κήπο, στα χωράφια, ζώα κλπ.

Ο Σοφοκλής τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο στο Μικρό Χωριό συνέχισε το Γυμνάσιο 
στο Καρπενήσι και νωρίς μπήκε στο Μεγάλο Σχολείο της ζωής.

Στον Πειραιά δούλεψε στην καπνοβιομηχανία του Φούκα. Ε κεί δούλευε και ο 
Μικροχωρίτης Γιώργος Κεράνης, ο μετέπειτα ιδρυτής της ομωνύμου καπνοβιομηχανίας. Ο 
Γιώργος Κεράνης με άμεσους βοηθούς το Σοφοκλή Φλέγγα και Νίκο Κεράνη και με 
ολιγάριθμους Μικροχωρίτες ήταν οι πρώτοι εργαζόμενοι της νεοϊδρυθείσας καπνοβιομηχα
νίας «Γ . Α. Κεράνης.»
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ο  Σοφοκλής Φλέγγας ειδικεύτηκε στις αγορές καπνών και ήταν ο καλύτερος στο είδος του. 
Έκανε πολλούς φίλους καπνοπαραγωγούς με το ευπροσήγορο χαρακτήρα του και κατόρθωνε 
πάντα να πετυχαίνει την καλύτερη αγορά καπνών.

Όταν έληγε η περίοδος των αγορών, δούλευε στην παραγωγή και σύντομα έγινε διευθυντής 
παραγωγής.

Μετά το θάνατο του Γιώργου Κεράνη έγινε διευθυντής του εργοστασίου, αγόρασε νέα 
μηχανήματα, έκανε επέκταση στο παλιό εργοστάσιο, έβγαλε νέα τσιγάρα που για πρώτη φορά 
κυκλοφορούσαν στην ελληνική αγορά και γρήγορα διπλάσιασε και τριπλάσιασε την παραγωγή 
και τις πωλήσεις.

Υπήρξε μεθοδικός, με φαντασία και διορατικότητα και τολμηρός στις αποφάσεις του. Το 
μεγαλύτερο όμοος προσόν του, ήταν ο τρόπος συμπεριφοράς του στο προσωπικό, που τον 
έκανε αγαπητό σ ' όλους τους εργαζομένους του.

Η  άμεση καθημερινή επαφή που είχε με όλους, το ενδιαφέρον που έδειχνε για τα 
προβλήματά τους, τα γενικά και τα ατομικά θεμελίωνε την αγάπη, το σεβασμό και την 
εμπιστοσύνη στο προσωπικό του.

Τον ένιωθαν δικό τους άνθρωπο και καταλάβαιναν ότι σε κάθε δύσκολη περίσταση που θα 
αντιμετώπιζαν, θα τους βοηθούσε. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη μεγαλύτερη απόδοση των 
εργαζομένων. Ήταν γι’ αυτούς ο πρώτος εργαζόμενος στην εταιρεία, αφού κάθε πρωί πήγαινε 
από τους πρώτους στο εργοστάσιο και έφευγε τελευταίος. Ήταν ο παππούς για όλους, όπως με 
οικειότητα, στοργή και αγάπη τον αποκαλούσαν τώρα τελευταία.

Εμείς, οι Μικροχωρίτες θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη για το ενδιαφέρον που έδειχνε 
για το Μικρό Χωριό, το οποίο εκδηλωνόταν με γεναιόδωρη υλική και ηθική βοήθεια, σ ’ όλες 
τις δύσκολες στιγμές που πέρασε αυτό και οι Μικροχωρίτες. Και αυτές οι δύσκολες στιγμές 
ήταν αρκετές, με κορυφαία τη βιβλική καταστροφή του 1963, με την κατολίσθηση.

Πάντα βοηθούσε όπου υπήρχε ανάγκη και πάντα στήριζε την Αδελφότητα στην επίτευξη 
των σκοπών της.

Αντιπροσωπεύοντας την Αδελφότητα και νομίζω και όλους τους Μικροχωρίτες, εκφράζω 
τη θλίψη μας που χάσαμε ένα ξεχωριστό Μικροχωρίτη, ένα Ευεργέτη της Αδελφότητας μας, 
ένα επίλεκτο μέλος του Επιχειρηματικού κόσμου και της Ελληνικής Κοινωνίας.

Εμείς δε, οι παλιότεροι εργαζόμενοι στην εταιρεία, που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε 
μαζί του, θα τον θυμόμαστε με συγκίνηση και αγάπη, πάντα Λεβέντη, με όλη τη σημασία που 
περικλείει αυτή η ελληνική λέξη, γιατί σ ’ όλη του τη ζωή στάθηκε ένας Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ .

Θανάσης I. Κεράνης

Ψ ή φ ι σ μ α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών η «Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» με την 
αναγγελία του θανάτου του Σοφοκλή Φλέγγα επιτίμου Προέδρου και Μεγάλου Ευεργέτη της 
Αδελφότητας Μικροχωριτών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και απεφάσισε τα εξής;

1. Να εκφράσει τη λύπη του και τη συμπάθειά του στην οικογένειά του.
2. Να παρακολουθήσουν τα μέλη του την κηδεία του.
3. Να τελέσουν επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία της γενέτειράς του.
4. Να διαθέσουν το ποσόν των δωρών εις μνήμη του, για την επισκευή του Ιερού Ναού της 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Μικρού Χωριού.
5. Να διαθέσουν 30.000 δρχ. στη Σχολική Εφορία του Δημοτικού Σχολείου Μικρού Χωριού και 20.000 

για την επισκευή του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 1995 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Δ . Δ ε Ρ Μ Α Γ Α ΐα ί> 2 4 -Ιί> (> Σ }

Ο επιφανής Μικροχωρίτης, ο διακεκριμένος γιατρός Ιωάννας Δ. έρματός εντελώς αναπάντεχα 
πέθανε σε ηλικία 72 ετών από ισχυρό μετεγχειρητικό εγκεφαλικό επεισόδιο στις 24 A υγούστου και την 
άλλη μέρα κηδεύτηκε από το Μητροπολινκό ναό της Θεσσαλονίκης. Αν και πολύς κόσμος έλειπε σε 
διακοπές, η εκκλησία ήταν κατάμεστη από κόσμο. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, βουλευτές, συγγενείς 
και πολυπληθείς φίλοι κω συνεργάτες. Ακόμη πολλοί που είχαν γιατρευτεί απ’ αυτόν ευγνώμονα 
προσήλθαν να προσκυνήσουν κω να αφήσουνλίγα λουλούδια στη σορό του εκλπιόντος ιατρού κω να 
τουπουντο ύστατο χοίρε. Τον εκλπιόντα αποχωρέτισαν κατά σειρά εκπρόσωπος του ιατρικού κόσμου 
της πόλεως, εκ μέρους των συγγενών κω των Μπτροχωριτών ο πρώην Πρόεδρος της Αδελφότητας 
Μέηος Κουτσούκης και εκπρόσωπος των Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος.

Δημοωεύουμε το κατευόδιο στον αείμνηστο Γιάννη Δέρματά από τον κ. Μένιο Κουτσούκη: 
Πολυαγαιπιιιένε μας Γιάννη

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ



Δεν βρίσκουμε λόγια αυτή τη οτιμή να εκφράσουμε την οδύνη, τον πόνο και το παράπονο της 
ψυχής μας για τον ξαφνικό και αναπάντεχο χαμό σου.

Όταν νομίζουμε ότι συνειδητοποιούμε το θάνατό σου, κανείς μας δεν θέλει να το πιστέψει.
- Ποος να πιστέψουμε ότι εσύ, που ακ; τώρα έσωζες ζωές, υπέκυψες ο ίδιος στη μοίρα των άλλων 

ανθρώπων;
- Πώς να πιστέψουμε, πως εσύ που έτρεχες για ιατρική συμπαράσταση και φροντίδα στον κάθε 

υποφέροντα κείτεσαι τώρα ακίνητος και ανήμπορος;
- Πώς να πιστέψουμε εμείς οι οικείοι σου, οι σντγγενείς σου, οι άπειροι φίλοι σου και συνεργάτες σου 

πως δεν θα ξαναδούμε το εγκάρδιο χαμόγελό σου, δεν θα ξανανιώσουμε την υπέροχη στοργή και 
αγάπη σου που απλόχερα σκόρπαγες γύρω σου;

Οι όποιες αντιξοότητες της ζωής, δεν σου στέρησαν το χιούμορ που διάνθιζε κάθε συζήτηση που 
ήταν πάντοτε ευχάριστη μαζί σου, δεν σου λιγόστεψαν τα φιλανθρωπικά αισθήματά που έδειχνες όχι 
μόνο στους ασθενείς σου αλλά και σε κάθε συνάνθρωπο γύρω σου.

Αξέχαστε Γιάννη,
Διέπρεψες στην ιατρπτή επιστήμη που την έκανες πλουσιότερη, όχι μόνο με τις πρωτότυπες έρευνες 

και μεθόδους σου που ήταν καρπός μακροχρονίων σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις οποίες 
πάντα αρίστευες, αλλά την εμπλούτισες και με την ανθρωπιά που σε διέκρινε.

Ήσουν γνωστός για πάμπολα χαρίσματά σου όχι μόνο σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
της Μακεδονίας και Θράκης καθώς και σε πολλά άλλα μέρη της χώρας.

Ακόμη η γενέτειρά σου Ευρυτανία και ιδιαίτερα το γενέθλιο Μικρό Χωριό της Ευρυτανίας έχουν 
απτά δείγματα των υπέροχων αισθημάτων και της καλοσύνης σου. Όλοι οι Μικροχωρίτες που 
θρηνούν σήμερα για το θάνατό σου πάντα ένιωθαν υπερήφανοι που ένα τέκνο του Μικρού Χωριού 
αναδείχθηκε σε μεγάλο επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο.

Η Αδελφότης Μικροχωριτών την οποία έχω το θλιβερό προνόμιο να εκπροσωπώ σ’ αιπά το οδυνηρό 
κατευόδιο έχει πολλές φορές ευεργετηθεί με τις ποπτίλες δωρεές σου και προπαντός με το αδιάπτωτο 
ενδιαφέρον σου.

Ήσουν το αληθινό καμάρι της.
Πολυαγαπημένε μας Γιάννη,
Τα φτωχά αυτά λόγια που βγαίνουν σπαραχτικά μέσα από τα φυλλοκάρδια μας είναι τα ελάχιστα 

λόγια ειτγνωμοσύνης για όλα όσα μας προσέφερες και μας δίδαξες σε μας τους συγγενείς και τους 
φίλους σου, λόγια άφατης οδύνης που φεύγεις τόσο ξαφνικά από κοντά μας. Όμως το έργο σου το 
επιστημονικό και το ανθρώπινο και οι αξίες που εσύ ιπτηρέτησες έμπρακτα να είσαι σίγουρος θα 
μείνουν εδώ ως παρακαταθήκη για όλους μας και καύχημα της πολυαγαπημένης σου γυναίκας και 
των άξιων παιδιών σου αλλά και για όλους εμάς που δεν θα σε βγάλουμε ποτέ απ’ την καρδιά μας. Θα 
σε θυμόμαστε πάντα. Καλό του ταξίδι αγαπημένε μας Γιάννη.

η απουσία του αφήνει ενα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ/ΑΝΝΗΣΔ£ΡΜΑΓΑΣ
ο  Γιάννης Δέρματός αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας και 

δυσαναπλήρωτο κενό στην Ουρολογική Οικογένεια.
Ο Γιάννης Δέρματός γεννήθηκε το 1924 στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, ήταν περήφανος γ ια  τον 

τόπο καταγωγής του και πάντα αναφερόταν σ ' αυτόν με αγατπη.
Πολύ νωρίς βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη που έγινε η νέα του πατρίδα. Η  κατοχή τον βρήκε φοιτητή  

Ιατρικής και όπως ήταν ανήσυχος και αγωνιστής ενεπλάκη στην αντίσταση. Για τις  ιδέες του και τους 
αγώνες του αυτούς κατόπιν υπέστη διωγμούς και εξορίες.

Το 1953 φεύγει γ ια  τη  Γσλλία και ειδικεύεται στην Ουρολογία κοντά στο διεθνούς φήμης γ ια  την 
εποχή του COUVELLER. Επιστρέφοντας το 1957 ασκεί την ειδικότητά του στη Θεσσαλονίκη 
δίδοντας νέα ττνοή στην Ουρολογία του Βορειοελλαδικού χώρου.

Ο Γιάννης Δέρματός διέπρεψε σαν Ουρολόγος Χειρούργος καταξιώθηκε και απέσπασε την εκτίμηση 
της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης και γενικότερα του ελλαδικού χώρου στη δε μακρόχρονη ιοττρική του 
θητεία πρόσφερε την πολύτιμη ιατρική του βοήθεια σε αμέτρητους ασθενείς.

Το 1965 ο Γιάννης Δέρματός αναλαμβάνει τη  διεύθυνση της Ουρολογικής Κλινικής του Αγίου  
Δημητρίου οπτό όπου απολύεται από το 1967 οπτό τη Χούντα.
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Τα χρόνια αυτά μαζί μ ι άλλουζ συναδέλφου; πραγματοποιούν ένα όνειρό τους και ιδρύουν μια  
πρότυπη Κλινική τη  Γενική Κλινική.

Το 1975 επανέρχεται στη θέση του Δ /ντού της Ουρολογικής Κλινικής του Αγίου Δημητρίου και 
εκπαιδεύει σημαντικό αριθμό Ουρολόγων και η πορεία του αυτή υπήρξε καθοριστική γ ια  την  
Ουρολογία του βορειοελλαδικού χώρου.

Το 1986 με την εφαρμογή του ΕΣΥ παραμένει στην ιδιωτική ιατρική την οποία υπηρέτησε μέχρι 
σήμερα.

Οι κοινωνικές ευαισθησίες, τα  οράματα του γ ια  ένα κόσμο ειρηνικό και δίκαιο αποτελούσαν μόνιμο 
προβληματισμό του.

Ο Γιάννης Δέρματός υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς συναδέλφους. Πάντα μειλίχιος 
μετριόφρων καταδεκτικός γελαστός είχε να πει μ ια  καλή κουβέντα γ ια  όλους.

Η  Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και η Ουρολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας εύχονται στην 
οικογένειά του κουράγιο και δύναμη.

Ιατρός: Κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας 

Βορείου Ελλάδας

Επικήδειος ιατρού Ιωόννου Δεματά από τον Πρόεδρο της ‘Ενωσης 
Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος Γεώργιο Μπάδα την 25/8/1995

Αγαπημένε μου Συμπατριώτη,
βαθειά θλίψη και πόνο απέραντο δοκιμάζουν σήμερα η οικογένεια σου, οι συγγενείς σου, οι συμπατριώτες 

σου, οι φίλοι σου, αλλά και ο επιστημονικός κόσμος της Μακεδονικής γης, που τόσο αγάπησες ώστε να 
αφήσεις την τελευταία σου πνοή πάνω σ ’ αυτή... Προβλέπουμε σήμερα στη σωρό σου αγαπημένε μου 
συμπατριώτη και τα μάτια μας γεμίζουν δάκρυα, σφίγγεται η ψυχή μας από τη θλίψη που μας αφήνει ο 
πρόωρος, όσο και αδόκητος θάνατός σου. Η  είδηση του οποίον έπεσε σαν κεραυνός στα σπίτια των φίλων σου, 
στη Γενική Κλινική, στο Ιατρικό Σύλλογο, στψ  Ένωση Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος, στψ  ευρύτερη 
Κοινωνία της Συμπρωτεύουσας και στους πολυπληθείς ενεργηθέντας από την άσκηση τον λεπτού όσο και ιερού 
λειτουργήματος σου, πρώην ασθενείς σου.

Γιατρέ μας, είναι συνηθισμένο από τα πανάρχαια χρόνια να εγκωμιάζουμε τους νεκρούς και να μιλάμε μόνο 
για τις αρετές τους. Μα και να θέλαμε ακόμη να παραβάλουμε τον ανθρώπινο αυτό κανόνα, δεν θα βρίσκαμε 
ούτε φεγάδι σε σε. Απλός, αγνός, σεμνός, γεμάτος αγάπη, ανθρωπιά και καλοσύνη, κατανόηση και ενδιαφέρον 
για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, με το υπέροχο ήθος σου, τον ευγενικό σου χαρακτήρα, την επαγγελματική σου 
κατάρτιση τη μόρφωσή σου και την πνευματική σου καλλιέργεια, συγκέντρωνες γύρω σου την αγάπη και

Ψ ή φ ι σ μ α
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών η «Μεταμόρ- 

φωσις του Σωτήρος» με την αναγγελία του θανάτου του Γιάννη Δέρματά 
Μεγάλου Ευεργέτη της Αδελφότητας Μικροχωριτών συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση και απεφάσισε τα εξής:

1. Να εκφράσει τη λύπη του και τη συμπάθειά του στην οικογένειά του.
2. Να τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία της γενέτειράς του.
3. Να διαθέσει εις μνήμη του 50.000 δρχ. για Πνευματική Γωνιά του Μικρού 

Χωριού Ευρυτανίας.
Αθήνα 24/8/1995 

■ Το Διοικητικό Συμβούλιο
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εκτίμηση όλων.
Τα σπάνια προσόντα σου da μείνουν βαθιά χαραγμένα στη μνήμη μας και θα αποτελούν για ολονς μας, ενα 

ωραίο πρότυπο.
Η καλή σου φήμη ας είναι παρηγοριά για τους δικούς σου την αφοσιωμένη σου σύζυγο και τα λατρευτά σου 

παιδιά και τις αγαπημένες σου αδελφές, που στην ανάμνησή σου ας ατενίζουν προς τον ύψιστο, με την ελπίδα 
άτι το Πανάγιο χέρι σου, θα αναπληρώσει το μεγάλο κενό που αφήνεις και θα οδηγεί πάντοτε στο δρόμο της 
αρετής και προσφοράς, που πρώτος εσύ ακολούθησες με την πίστη ότι μονάδα ο Θεός ζέρει τι θα χρειαστεί και 
μόνο αυτός θα μπορέσει να γιατρέψει τις πονεμένες ψυχές τους.

Αγαπημένε μας Γιατρέ
Η  ζείδωρο αύρα του Βελουχιού, τα νάματα του Καρπενησιώτη και το μεγαλείο της ψυχής των πονεμένων 

ανθρώπων της γενέτειράς σου σε γαλονχισαν και σου ενέπνευσαν από την παιδική ηλικία ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τον υπέροχο κόσμο της Ιατρικής.

Όμως αρκετά ενωρίς και εντελ.ώς ανύποπτα, έφυγες ξαφνικά από τη ζωη και τον κόσμο αυτό και τράβηξες 
για τις άγνωστες περιοχές της αιωνιότητας, αφήνοντας ατελείωτο το μεγάλο και θεάρεστο έργο της 
κοινωνικής προσφοράς, που ανέλαβες και ανικανοποίητο το πάθος και το όρομά σου για τον τόπο σου. Βάδισε 
αγαπημένε Γιατρέ, το δρόμο σου για την αιώνια ειρήνη.

Ας είναι μακαρία η πορεία σου προς τον Πανάγαθο και ελαφρό το χώμα της Μακεδονικής γης που σε λίγο 
θα σε σκεπάσει.

Η  Ένωσης Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος, της οποίας ήσουνα μέλος σου απευθύνει δι' εμού του προέδρου 
της, το ύστατο χαίρε και αντί στεφάνου καταθέτει το ποσό των (20.000 δραχμών) στη μνήμη σου, υπέρ του 
Ιερού Ναού Μεταμοφώσεως του Σωτήρος της γενετείρας σου Παλαιού Μικρού Χωριού - Ευρυτανίας.

Αιώνια σου η μνήμη, αγαπημένε μας Γιατρέ και Συμπατριώτη.

Η ΚΑΤΑΡ A ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ
«Γιάννη, γιατί έκοψες τον πεύκο; 
γιατί; γιατί;»
«Αγέρας θάναι», λέει ο Γιάννης 
και περπατεί.

«Να μια βρυσούλα, πιές νεράκι 
να δροσιστείς».
Σκύβει να πιει νερό στη βρύση, 
στερεύει ευτύς.

Ανάβει η πέτρα, το λιβάδι 
βγάνει φωτ^ά‘
να ’βρίσκε ο Γ  ιάννης μια βρυσούλα 
μια ρεματιά!

«Γιάννη, γιατί έσφαξες το δέντρο, 
το σπλαχνικό,
πουριχνεν ίσκιο στο κοπάδι 
και στο βοσκό;»

Μες στο λιοπύρι μες στον κάμπο 
να ένα δεντρί.
Ξαπλώθη ο Γιάννης από κάτον 
δροσιά να βρει.

«Τη χάρη σου ερημοκλησάκι, 
την προσκυνώ'
βοήθα να φτάσω», λέει ο Γιάννης, 
«και να σταθώ»...

Το δένδρο παίνει τα κλαδιά του 
και περπατεί!
«Δε θ’ ανασάνω» λέει ο Γιάννης, 
«γιατί; γιατί;»

Πέφτει σα δέντρο απ’ το πελέκι... 
βογγάει βαριά.
Μακρυά του στάθηκε το δάσος 
πολύ μακριά.

«Γιάννη, που κίνησες να φτάσεις;» 
«Στα δυό χωριά»
«Κι ακόμα βρίσκεσαι δω κάτον; 
Πολύ μακριά!»

Εκεί τριγύρω ούτε χορτάρι, 
φωνή καμιά.
Σ τ’ αγκάθια πέθανε στον κάμπο 
στην ερημιά...

Ζαχ. Παπαντωνίου
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Γ'ώργος Δημόπουήος
ο  Γιώργος Δημόπουλος γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό 

Ευρυτανίας το 1907. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του 
Χωριού και συνέχισε στο Γυμνάσιο Καρπενησιού. Απόφοιτος 
πια του Γυμνασίου γράφτηκε στην Ανώτατη Σχολή Οικονομι
κών και Εμπορικών Επιστημών από την οποία πήρε το πτυχίο 
του. Διορίστηκε στην Αγροτική Τράπεζα και εργάστηκε στα 
υποκαταστήματά της σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα με επιτυχία.

Ό μως κάθε καλοκαίρι επισκεπτόταν το Μικρό Χωριό και 
περνούσε την άδειά του με την οικογένειά του.

Το Μικρό Χωριό ήταν η μεγάλη του αγάπη. Ενδιαφερόταν 
για τα προβλήματα του χωριού και για την εξέλιξή του. Είναι 
από τα πρώτα μέλη της Αδελφότητας των Μικροχωριτών. Όταν 
εγκατεστάθη στην Αθήνα συμμετείχε στη Διοίκηση της 
Αδελφότητας εκλεγόμενος συνεχώς από τις Γενικές Συνελεύ
σεις. Η συμμετοχή του αυτή ήταν διαρκής και ασταμάτητη 
μέχρι σήμερα.

Η συμβολή του στην πραγματοποίηση των σκοπών της Αδελφότητάς μας ήταν πολύτιμη. Εργάστηκε με 
συνέπεια μοναδική σ’ έλα τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, Γραμματέας, Ταμίας και Πρόεδρος. 
Η Αδελφότητα για την τριακονταετή επιτυχή και αδιάκοπη δραστηριότητά του τον ανεκήρυξε Επίτιμο 
Πρόεδρο.

‘Ηταν άνθρωπος ευγενής, απλός, καλωσυνάτος, σπουδαίος οικογενειάρχης, καλός Χριστιανός και 
ακούραστος μελετητής της Αγίας Γ ραφής.

Για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί του στην Αδελφότητα θα μας μείνει 
αξέχαστος.

Το κενό που αφήνει ο θάνατός του είναι δυσαναπλήρωτο, αφού θα μας λείψει η τριακονταετής πείρα του.
Στην αφοσιωμένη του σύζυγο Μαρία και στον αγαττημένο του γυιό Κώστα εκφράζω τη λύπη και τη 

συμπάθειά μου καθώς επίσης τη λύπη και τη συμπάθεια όλων των μελών της Αδελφότητας και όλων των 
Μικροχωριτών.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που σε λίγο θα τον σκεπάσει.

Ψ ή φ ι σ μ α
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών η «Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» με την 

αναγγελία του θανάτου του Γιώργου Δημόπουλου Επίτιμου Προέδρου της Αδελφότητας Μικροχωριτών 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και απεφάσισε τα εξής:

1. Να παρακολουθήσουν τα μέλη του, την κηδεία του.
2. Να εκφράσουν τη λύπη τους και την συμπάθειά του στην οικογένειά του.
3. Να κατατεθεί στεφάνι εις τη σορό του.
4. Να τελέσουν επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία της γενέτειράς του.
5. Να διαθέσουν 30.000 δρχ. στη Πνευματική Γωνιά του Μικρού Χωριού και 20.000 δρχ. στο 

Δημοτικό Σχολείο του Μικρού Χωριού.
Αθήνα 15 Νοεμβρίου 1995
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H άτυπη καλοκαιρινή συνέλευση Μικροχωριτών 
στις 14 Αυγούστου 1995 στην «Πνευματική Γωνιά»

Με την αθρόα συμμετοχή ποΜών μελών της Αδελφότητας και κατοίκων του χωριού, πραγματοποιήθηκε στις 14 
Αυγούστου 1995 σε αίθουσα της Πνευματικής Γωνιάς, ανοικτή Συνέλευση για να συζητηθούν όλα τα τρέχοντα 
θέματα. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας στις 7 Μαϊου, να πραγματοποιήσει το καλοκαίρι στο 
χωριό μια ανοικτή συζήτηση, συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση ανάμεσα στους Μικροχωρίτες, οι οποίοι κατέκλυσαν 
τους χώρους της Πνευμαηκής Γωνιάς.

Το λόγο έλαβε κατ’ αρχήν ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Αθανάσιος Κεράνης ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους, πρότεινε τον κ. Αριστοτέλη Θάνο για να διευθύνει τη συζήτηση. Η πρότασή 
του έγινε δεκτή από τη Συνέλευση.

Ο κ. Θάνος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Αδελφότητας για να αναπτύξει τα θέματα που απασχολούν το 
χωριό.

Ο κ. Κεράνης αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στην άριστη συνεργασία ανάμεσα στην Αδελφότητα και την Κοινότητα και 
στη συνέχεια μίλησε για τις εργασίες που συνεχίζονται στην Πνευμαηκή Γωνιά με την ελπίδα να επαναλειτουργήσει 
την καινούργια χρονιά. Το δεύτερο θέμα για το οποίο μίλησε, ήταν η προστασία του καμπαναριού από την υγρασία με 
την απομάκρυνση του αυλακιού που περνάει στα θεμέλια και με άλλες εργασίες, και το τρίτο θέμα η ανάγκη για άμεση 
επέμβαση και αποκατάσταση των ζημών που έχουν υποστεί η στέγη και οι τρούλοι στον Ιερό Ναό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Αθαν. Κουτσούκης που μίλησε για τα άλυτα 
προβλήματα που απασχολούν το χωριό εδώ και 30 χρόνια, παρ’ όλες τις προσπάθειες που γίνονται προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι ότι και στους δύο οικισμούς όσοι θέλουν να χτίσουν 
ανπμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Για μεν τον παλαιό οικισμό πρέπει να γίνουν ορισμένα έργα, όπως το να 
φύγουν τα νερά και να διοχετευθούν στους φυσικούς αποδέκτες, ενώ στο νέο οικισμό δεν υπάρχουν οικόπεδα. 
Προσπάθειες και κινητοποιήσεις γίνονται. Στο νέο οικισμό το Δασαρχείο είναι ανένδοτο να δώσει νέα οικόπεδα. 
Ακόμη και επέκταση του νεκροταφείου που ζητήσαμε να μας δώσει 5 μέτρα μας είπε: «Είναι αδύνατο δε σου δίνω 
ούτε ένα μέτρο». ‘Αλλο ένα σοβαρό θέμα είναι το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που είναι έτοιμο εδώ και εδώ χρόνια, 
αλλά η γραφειοκρατία δεν έχει δώσει ακόμη άδεια λειτουργίας με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα μηχανήματά του να 
φθαρούν. Και το μπαλάκι παίζεται μεταξύ υπουργείου Γεωργίας και Δασαρχείου. Κατάληξη καμία. Ακόμη υπάρχουν 
πιέσεις για το νερό. Με αυτή την πρόφαση ο παλιός Νομάρχης και επειδή δεν δέχτηκε το Μικρό Χωριό να δώσει νερό 
εκεί που ήθελε αυτός χαριστικά έκοψε μια σημανηκή χρηματοδότηση. Επίσης πρόβλημα είναι το θέμα της λειτουργίας 
της καινούργιας πτέρυγας του ξενοδοχείου στο νέο οικισμό, όπως επίσης και η αξιοποίηση του χώρου της 
κατολίσθησης. Εκεί υπάρχουν περιπτώσεις που διεκδικούνται ιδιοκτησίες μέσα στα χαλάσματα πράγμα το οποίο η 
Πολεοδομία και το Δασαρχείο αρνούνται ενώ υπάρχουν και προτάσεις του ΙΓΜΕ για δενδροφύτευση τους ακόμα και 
κατασκευή ενός πάρκινγκ στο χώρο αυτό. Τέλος ο Πρόεδρος της Κοινότητας αφού αναφέρθηκε στην ανάγκη 
επικοινωνίας με τους συγχωριανούς μας που βρίσκονται μακριά απ’ το χωριό ώστε να βοηθούν με πς απόψεις τους 
σπιν επίλυση των προβλημάτων, τόνισε την ανάγκη σύμπνοιας και ομοψυχίας ανάμεσα σε άλους τους κατοίκους.

Ακολούθως το μέλος της Αδελφότητας κ. Μανωλάκος, πρότεινε το καλοκαίρι να γίνονται διάφορες πολιτισπκές 
εκδηλώσεις ώστε να γνωρίσει ο κόσμος το χωριό μας κι έφερε σαν παράδειγμα τις εκδηλώσεις στο γειτονικό Μεγάλο 
Χωριό, ενώ ακόμη ανέφερε ότι υπάρχουν αξεπέραστες διαφορές ανάμεσά μας.

Ο κ. Αριστοτέλης Θάνος παρενέβη για να τονίσει ότι δεν υπάρχουν διαφορές και ότι το χωριό είναι ενωμένο, και 
στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Ευάγγελο Πλάκα που έθιξε το θέμα δημιουργίας χώρων για αθλοπαιδιές, την 
εγκατάσταση καρτοτηλεφώνου στην πλατεία του παλαιού οικισμού, την επέκταση των γραμμών του λεωφορείου 
μέχρι τον παλαιό οικισμό το καλοκαίρι και την ανοικοδόμηση του χωριού, τέλος ζήτησε από τους Προέδρους της 
Κοινότητας και της Αδελφότητας να δεσμευθούν ότι θα κάνουν πς αναγκαίες παραστάσεις προς τους αρμόδιους 
φορείς.

Ο κ. Δημήτρης Δέρματός, αναφερόμενος στο θέμα του καμπαναριού μίλησε για πς εργασίες αποκατάστασης που 
είχαν γίνει παλιότερα όπως και στη Μεταμόρφωση, και παρ’ όλο που μεσολάβησαν μεγάλοι σεισμοί, δεν 
παρουσιάστηκαν προβλήματα έγινε αγώνας για να γίνει πάλι το χωριό και δεν πρέπει να διαγράφουμε όλους αυτούς
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O Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Θάνος και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Κεράνης.

Ο κ. Θάνος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Κουτσούκης.
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τους παλιούς που αγωνίστπκαν, ενώ τόνισε ότι οι διαφορές που υπήρχαν ανόμεσα στους κατοίκους έχουν εκλείφει 
πια, μέσα από τις κοινές προσπάθειες των τελευταίων τριάντα χρόνων, και τώρα είναι καλά τα πράγματα.

Στη δευτερολογία του ο κ. Αθανάσιος Κουτσοΰκης τόνισε ότι οι λογαριασμοί ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
και καθαριότητας είναι ελλειματικοί, και η κατάρτιση του ηροϋπολογισμού της Κοινότητας δεν άφησε περιθώρια για 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Γία το θέμα της τοποθέτησης καρτοτηλεφώνου είπε ότι έχει κατατεθεί αίτηση, ενώ για τη 
συγκοινωνία ανέφερε ότι τα ΚΤΕΛ ηροδάλλουν ως επιχείρημα τη ζημιά από την ύηαρξη ενός τέτοιου δρομολογίου, 
οπότε μόνο με επιχορήγηση από την κοινότητα θα μπαρούσε να πραγματοποιηθεί. Ακόμη για την ανοικοδόμηση, 
απαραίτητες προϋποθέσεις για να δοθούν άδειες είναι τα έργα περιφερειακής διευθέτησης των αυλακιών και της ροής 
των νερών.

Παίρνοντας το λόγο ξανά ο κ. Μανωλάκος μίλησε για την ανάγκη διοργάνωσης των εκδηλώσεων, κάνοντας 
αναφορά σε συναυλία που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού πριν από διόμιση χρόνια.

Στη συνέχεια ο κ. Αθανάσιος Κεράνης εξήγησε αναλυτικά τις ενέργειες της Αδελφότητας να εκτιμήσει σε 
συνεργασία με μηχανικούς την κατάσταση στο καμπαναριό και στη Μεταμόρφωση και επακολούθησε διάλογος με 
τον κ. Δημήτρη Δέρματά ο οποίος υποστήριξε όπ πιθανόν να μην χρειάζονται ριζικές επισκευές.

Απαντώντας στο θέμα της ανοικοδόμησης σ κ. Αριστοτέλης Θάνος μίλησε για τη γραφειοκρατία που εμποδίζει 
όλες πς προσπάθειες, παρόλο το χαρακτηρισμό του χωριού ως ασφαλές και οικοδομήσιμο με τη διαφορά όη υπάρχει 
η γραφειοκρατία στο Υπουργείο η οποία εμποδίζει να χτιστεί και έδωσε το λόγο στον αιδεσιμώτατο π. Νικόλαο 
Αζακά ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο αποκατάστασης του καμπαναριού και προστασίας του από την υγρασία, στην 
επισκευή των τρούλων της Μεταμόρφωσης, καθώς και στην ανάγκη σύμπνοιας ανάμεσα στους κατοίκους.

Ακολούθως ο κ. Αριστοτέλης Θάνος συνεχάρη τον πατέρα Νικόλαο για τις πρωτοβουλίες του σε όλα τα θέματα 
του χωριού. Το λόγο πήραν μετά η κ. Όλγα Παπαδημητρίου που αναφέρθηκε στο πρόβλημα ανυπαρξίας δρόμου για 
αυτοκίνητα στο πάνω μέρος του παλαιού οικισμού με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανέβει το σκουπιδιάρικο και οι 
κάτοικοι να αναγκάζονται να κατεβάζουν κάτω τα σκουπίδια τους, ο κ. Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος που αναφέρθηκε 
στη χρηματσδότηση για τον εμπλουτισμό του υδραγωγείου ο οποίος ματαιώθηκε τελικά και ο κ. Βασίλης Μπούρας 
που απάντησε ότι ήταν σύμβουλος της Κοινότητας δεν δέχτηκε την πρόταση του τότε Νομάρχη να δοθεί η 
χρηματοδότηση των 10 εκατομμυρίων με όρο να μπουν υδρομετρητές στο χωριό. Ακόμη, η κ. Γιαννακοπούλου 
απηύθυνε ερώτηση για τους λόγους που εμποδίζουν την ανοικοδόμηση του χωριού και απαντώντας ο κ. Θάνος 
τόνισε για μια ακόμη φορά την ύπαρξη διαφόρων επιχειρημάτων από τα αρμόδια υπουργεία. Πρέπει βέβαια να γίνουν 
κάποια έργα κ,λπ. για τα οποία αναμένουμε να εγκριθούν οι πιστώσεις. ‘Αμα τελειώσουν αυτά τα έργα θα εγκρίνει 
γιατί υπάρχει η τρι-υπουργική απόφαση από τα υπουργεία Πρόνοιας, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας.

Κλείνοντας πς εργασίες της Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Αθανάσιος Κεράνης, αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους έδωσε το λόγο στον κ. Θάνο για να συνεχίσει τη 
βραδιά με την ανάπτυξη ενός λογοτεχνικού θέματος που εξελίχτηκε σε υπέροχη φιλολογική βραδιά.

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
(Οι αντίποδες στην ποίηση του Μεσοπολέμου)

Αυτός ήταν ο τίτλος τη ς ποιητικής ομιλίας 
που δόθηκε από τον κ. Αριστοτέλη Θάνο την ίδια 
μέρα (παραμονή τη ς Παναγίας) που έγιναν κι οι 
άλλες εκδηλώ σεις της Α δελφότητας (άτυπη 
καλοκαιρινή Γενική συνέλευση και συνεστίαση 

με χορό).
Η σύντομη ομιλία, που μάλλον θα ’πρεπε να 

την πούμε απαγγελία, αφού ο ομιλητής αντί να 
κάμει κριτική και ανάλυση της τεχνοτροπίας και 
του έργου των δύο ποιητών, αρκέστηκε σε λίγα 

εισαγωγικά στοιχεία για τη  ζωή των ίδιων και 

τις συνθήκες της κρινόμενης εποχής και ανάλωσε 

την περισσότερη ωρα σε απαγγελία λίγων

ποιημάτω ν το υ ς, απο τα  πιο γνω στά και 
χαρακτηριστικά, με τέτοιο παραστατικό τροπο, 
που οι ακροατές μπόρεσαν μόνοι το υ ς να 

κατανοήσουν την άβυσσο που χώ ριζε τους δυό 

αυτούς μεγάλους τη ς Νεοελληνικής ποίησης.
Συγκεκριμένα ο ομιλητής τόνισε ότι την 

εποχή εκείνη του Μεσοπολέμου (1 9 2 0 -1 9 4 0 ) , 

ο μεν Μαλακάσης Μ εσολογγίτης στην κατα γω 
γή , βρισκόμενος σε ώριμη ηλικία κι έχοντας 
οικονομική άνεση, ήταν ήδη αναγνωρισμένος 

μεγάλος ποιητής, με εμφάνιση άρχοντα και 

στίχο που σαγήνευε την αστική τά ξη , αλλά και 

τη  φιλολογούσα νεολαία κι ακόμα ήταν ο
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εκλεκτός καλεσμένος με το μονόκλ σ ’ όλα τα 

Αθηναϊκά σαλόνια.
Α ντίθετα ο Καρυωτάκης, πολύ νέος την 

εποχή αυτή, καταγόμενος από την Αρκαδία, 
ήταν ένας μικρός Δημόσιος υπάλληλος, με 
συχνές απειλές μετάθεσης στην επαρχία για τη 

συνδικαλιστική του δράση, εμφανίστηκε σα 

διάττοντας αστέρας στο ποιητικό στερέωμα της 
χώρας μας και κέρδισε αστραπιαία ολόκληρη 
σχεδόν τη  σπουδάζουσα νεολαία αλλά και 

μεγαλύτερους πνευματικούς ανθρώπους, γιατί 
εξέφραζε με τον ποιητικό του λόγο και το 
ρωμαλέο του στίχο την απαισιοδοξία και την 

αγωνία για το αύριο, με μια σατιρική μανία που 
πλήγωνε βαθιά.

Ο Μ αλακάσης βλέποντας τους πιστούς 
οπαδούς του να μετακινούνται σε πυκνές ομάδες 
προς τον Καρυωτάκη τον ασήμαντο (για κείνον) 
νεαρό ποετάστρο και θέλοντας να συγκρατήσει 
αυτό το ρεύμα, άσκησε μια έντονη πολεμική 
κριτική, που σαν απάντηση ο Καρυωτάκης 
έγραψε τους ακόλουθους στίχους:

Α ! Κύριε, Κύριε Μαλακάση
ποιός θα βρεθεί να μας δικάσει
μικρόν εμέ κι εσάς μεγάλο
ίδια τον ένα με τον άλλο...

Κατά τον ομιλητή ήταν κάπως δικαιολογη
μένο το παράπονο του Μαλακάση, που μπορούσε 

ν’ αγγίξει όλες τ ις  ευαίσθητες καρδιές με τη 
μαγεία του στίχου του και τραγούδησε κατά 
προτίμηση την αγάττη και τη χαρά της ζω ής, 
ενώ το «μότο» του Καρυωτάκη ήταν η πίκρα κι 
ο πόνος μαζί με την αιχμηρή του σάτιρα, που 
ήταν κι ο τρόπος ζω ής του, που τον οδήγησε 
άλλωστε στην αυτοκτονία στα  3 2  του χρόνια 
στην Πρέβεζα, που τον μετάθεσαν.

Ε πειδή  δεν μας επ ιτρέπ ει ο χώ ρος να 
καταγράψ ουμε όλα τα  ποιήματα τω ν δύο 
ποιητών που απαγγέλθηκαν, σημειώνουμε μόνο 
τους τίτλους τους, (κατά ζεύγη) που υποδήλωναν 
με το νόημά τους την βαθιά αντίθεση των δύο 
τους τη τέχνη και τη  ζωή:

Μ αλακάσης

1. Μπαταριάς
2 . Νησιώτικο
3 . Αμαρτωλό
4 . Φεγγάρι

5. Ανοιξιάτικη μπόρα
6. Κλεισορέματα

Καρυωτάκης

Πρέβεζα

Αγάπες
Προνομιούχα πλάσματα 

Καθώς διαβαίνω 

Μόνο 
Μιχαλιός
Εξαίρεση θα γίνει μόνο για τα δύο τελευταία 

που είναι και τα πιό χαρακτηριστικά τους 

ποιήματα:

Μ αλακάσης

Κλεισορέματα (απόσπασμα)

Κ ι εκεί σαν να με καρτερούν προτάρηδές μου 
πιστικοί

γιδάρηδες συντρόφοι μου 
μ’ άλλους να μπαίνω στον λογγά τις  άλλοι απ’ 

την άγναντη κορφή
να ρίχνουν στο πιστρόφι μου

Κ ι ύστερα σαν να μου κρατούν την Καλαμάτα 
στο χορό

βλαχούλες και βλαχόπουλα 
κι εκεί που στρίβω και λυγώ και σειέμαι και 

νυχοπατώ
να μου φωνάζουν όπουλα

Αχ! πως χτυπά καμμιά φορά τούτη η καρδιά 
κι αναφτερά

και πω ς ανάβουν τα αίματα 
σα νάμαι εκεί και τραγουδώ με τη φλογέρα 

συνοδειά

το λένε τ ’ αηδονάκια στα Κλεισορέματα.

Καρυωτάκης

Μιχαλιός

Τον Μιχαλιό τον πήρανε στρατιώτη
καμαρωτά ξεκίνησε κι ωραία
μαζί με τον Παρή και με τον Παναγιώτη

Δεν μπόρεσε να μάθει καν το «επ  ώμου»

κι όλο ψιθύριζε «κυρ Δεκανέα
ασε να γυρίσω στο χωριό μου».

Τον άλλο χρόνο στο Νοσοκομείο 

αμίλητος τον ουρανό κοιτούσε 

εκάρφωνε πέρα σ ’ ένα σημείο
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O K. Θάνος και ο αιδεσ. Νικόλαος Αζακάς.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Θανάσης Κεράνης, Αυγέρης Αυγερόπουλος, 
Δημήτρης Δέρματός και Νίκος Κεράνης.
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το βλέμμα του νοσταλγικό και πράο 

σα να ’λεγε, σα να παρακαλούσε 
«αφήστε με στο σπίτι μου να πάω».

Κι ο Μιχαλιός επέθανε στρατιώτης 

τον ξεπροβόδισαν κάτι φαντάροι 
μαζί τους ο Μαρής κι ο Παναγιώτης 

επάνω σκεπάστηκεν ο λάκκος 

μα τ ’ άφησαν απέξω το ποδάρι 
ήταν λίγο μακρύς ο φουκαράκος...

Στο τέλος ο ομιλητής θεώρησε χρέος του να 

μας θυμίσει τον μεγάλο Ευρυτάνα ποιητή 
Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ  Π Α Π Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Τ  απαγγέλλοντας 

με τον χαρακτηριστικό του τρόπο το ποίημα «Η  
γριά η βαβά μ’ » που το παραθέτουμε ολόκληρο.

Η  ΓΡΙΑ Η ΒΑΒΑ Μ ’
Η γριά η βαβά μ ’ , καλά υστιρ’νά 

ταϊρνά, ταϊρνά
σβούρα τ ’ αδράχτ’ στριφουγυρνά, 
η βάβου η γριούλα η αφιντιά τ ’ς 
ττήγε μι τ ’ ρόκα σ τ ’ν αγκαλιά τ ’ς.

Κ ι’ οι τέσσιρ’ π ’ θα μας παν, αλλοί 
ταϊρνά, ταϊρνά
στουν άλλουν ύπνου, (ώρα καλή) 

κι’ οι τέσσιρκ π ’ θα μας παν ουλ’νούς 

κι τ ’ς παραλήδις κι τ ’ς αλλ’ νούς 
φέρανι, τ ’ν κάσσα τ ’ μακρυά 
κι ήρθαν κι τ ’ς είπαν « ‘Α ϊτι γριά».

Πιδιά μ ’ , ναρθού μιτά χαράς, 
ταϊρνά, ταϊρνά
σβούρα τ ’ αδράχτ’ στριφουγυρά, 

βουλήθη να μι πάρ’ ου Θιός;
Δόξα σοι Κύρϊϊ, των Δυνά
πιδιά μ ’ , ναρθού ν απάου καλιά μ ’ ...
Σ τα θήτ να τιλιώσου τ ’ δ’λιά μ ’ !
Ω ς που να γνέεις κυρά βαβά, 
ταϊρνά, ταϊρνά
κι ούλου τ ’ αδράχτι στριφουγυρνά 

ω ς που να γνέεις θα μας νυχτόεις 
κι είμαστι λίγου βαστικοί.
Σ ’ καρτερούμι αν θα μας δόεις 
πέντε παγούρια με ρακί.

Ρακί δεν έχου στου κατώ ϊ...
Ταϊρνά, Ταίρνάϊ

14

κι όλου τ ’ αδράχτ’ , στριφουγυρνάει.
Δό μας παρά κι αυτός κιρνάει!

Έ χ ο υ  σι κείνου του τσουράπ’...
Τουν πήραν τουν παρά κι χραπ! 

παν, κουρνιαχτός, στου μαγαζί 
κι άφ’καν τη  γριά τ ’ βαβά μ ’ να ζει.

Μια ουκά, δυό ουκάδες, τρεις, χάϊ, χάϊ!

Ταίρνάϊ, ταϊρνάϊ

έρμου ρακί π ω ς γαργαλάει!

Βίβα ορέ βίβα κι άλλη μιά!
Τάπα κι οι τέσσιρ’ στου μιθύσ’ ... 
τη βάβου τ ’ν έχ ’νι αλησμονήσ’ .

Κι η βάβου απώγνεθι πουλύ 

Ταϊρνάϊ, ταϊρνά* 
τ ’νι πήρι ο ύττνους σαν του π ’λί 
ικειά σ τ’ φουτιά τ ’ς οπ’γινκι στά χτ’ 

κι μάτα τ ’ν άφκι σαν του π ’λί 
κι μάτα γύρ’σι η γριά τ ’ αδράχτ’ .

‘Αϊντι κι νυχτουσι γριά.
(γύρ’σαν κι οι τέσσιρ’ πω! πω! πω! 
μ’ ένα χαρούμινο σκουπό 
βαϊζουντας σα δω, σα κει 
τύφλα και σκνίπα απ’ του ρακί) 
άϊ να σι πάμι-τράϊ-λα-λα! 
στα κυπαρίσσια απ’ κάτ’ τα ψ’λά.

Κι μι κουτρώνια κι σφυριά 
Ταϊρνάϊ γκαπ! γκουπ!
Ταϊρνάϊ γκαπ! γκοπ! 
κι μι σκιπάρνια κι σφυριά 
έβαλαν σ τ ’ν κάσσα τα καρφιά 
κι τ ’ν κάρφουσαν απ’ κάτ’ απ’ πάν* 
κι τ ’ σήκουσαν, γιέ μ’ , κι πάν’ .

Κι απ’ του μιθύσ’ χάϊ, χάϊ 

Ταϊρνάϊ, ταϊρνάϊ

κι όπως δε γλέπαν ούτι τ ’ μύτ’ τ ’ς 
η κάσσα τσ ’ φαίνουνταν βαρειά 
κι δε κατάλαβαν τη γριά 
πως τ ’ν κλησμόν’σαν στου σπ ίτ’ τ ’ς.

Κι η γριά η βαβά μ ’, ταϊρνάϊ, ταϊρνάϊ 

στου χέρ’ τ ’ αδράχτ’ στριφογυρνάει* 
η γριά μι τ ’ άσουστα υστιρ’ νά
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Ανάμεσα στους συμμετέχοντας στη Συνέλευση ο αείμνηστος Γ'ώργος Δημόπουλος.

Αλλος ένας Μικροχωρίτης που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, ο Γιάννης Δέρματός. 
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Στιγμιότυπο από το χορό στην Πλατεία του χωριού.

Δ όξα σοι Κύριε των Δυνά 
η γριά η βαβά μ ’ η αφεντιά τ ’ς ... 
γνέθ’ κι θα γνέθ’ κουντά σ τ ’ φουτιά τ ’ς...

Ο Ακροατής

Ό τα ν  τελείω σε η εκδήλωση στην «Π νευ
ματική Γω νιά» όλοι όσοι έλαβαν μέρος (χωρια

νοί και επ ισκέπ τες) παρεκάθησαν σε συνεστίαση 
στην πλατεία του χωριού. Ακολούθησε χορός με 
τραγούδια που διάλεξε ο εκλεκτός φίλος του

χωριού μας Αυγέρης Αυγερόπουλος και που 
κράτησε μέχρι αργά τη νύκτα. Σ ’ ένα μεγάλο 
κουτί κουμπαρά ρίχνονταν χρήματα για την 
ενίσχυση της Αδελφότητας. Τ α  χρήματα που 
μαζεύτηκαν εδόθηκαν στον αιδ. Νικόλαο Αζακά 

για τις  εργασίες επισκευής της στέγης του Ιερού 

Ναού τη ς Μ εταμόρφωσης.
Η νέα συνάντηση αποφασίστηκε να γίνει τον 

Αύγουστο του 1 9 9 6  στην πλατεία του νέου 
οικισμού του χωριού μας.

. Του Κώοτο ΜητρόπουΑου ·
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· « »  φ  4 · ·

Αποκαλυπτήρια Μνημείου της ηρωίδας 
Παναγιώτας Σταθοπούλου στο Μεγάλο Χωριό

Αναμνηστική φωτογραφία του κυριώτερουχορηγού Αυγέρη Αυγερόπουλου και του 
αξέχαστου Γιάννη Δέρματά. Ο Αυγέρης Αυγερόπουλος και ο Γιάννης Δέρματός με τα ίδια 
ιδανικά για τα οποία θυσιάστηκε και η Παναγιώτα Σταθοπούλου αγωνίστηκαν και οι δυό 

τους για τη Λευτεριά της Πατρίδας τους και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σε μια σεμνή τελετή και πλήθος κόσμου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Καρπενησίου κ. Νικολάου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής της ηρωίδας της Κατοχής 
Παναγιώτας Σταθοπούλου από το Μεγάλο Χωριό.

Η εκδήλωση έγινε στη θέση Αη-Θανάσης Μεγάλου Χωριού στον ειδικά διαμορφωμένο 
μνημειακό χώρο με σχέδιο, επίβλεψη, δαπάνη και προ παντός προσωπικό μόχθο και μεράκι 
του γνωστού για τον αλτρουϊσμό του Αγωνιστή της εθνικής Αντίστασης κ. Αυγέρη 
Αυγερόπουλου.

Χάρις στη σύλληψη της ιδέας και της προσωπικής προσπάθειας και χορηγίας του Αυγέρη 
Αυγερόπουλου ο χώρος γύρω άλλαξε πλέον όψη και αποτελεί ελκυστικό μνημειακό χώρο. Το 
άσπρο μάρμαρο της προτομής της 1 Τχρονης γελαστής και περήφανης ηρωίδας φαντάζει μέσα 
στον φυσικό περίγυρο και το πράσινο που δημιούργησε και συντηρεί έκτοτε ο κ. 
Αυγερόπουλος.

Στην εκδήλωση μίλησε ο συντοπίτης κ. Σ. Βασιλόπουλος και ο χορηγός του μνημείου κ. Α. 
Αυγερόπουλος που εξήραν τον ηρωισμό της νεαρής επονίτισας αλλά και το ακμαίο εθνικό 
φρόνημα των ελλήνων που διαδήλωναν από τότε για την Μακεδονία μας. Κατεδίκασαν δε 
τον ύποπτο και σκοτεινό ρόλο των συμμάχων που απέβλεψε σε εμφύλιο σπαραγμό των 
ελλήνων για να αιματοκυλήσουν άλλη μια φορά τη χώρα μας.

Προεκτείνοντας έτσι τη μνήμη και των αδικοχαμένων κοριτσιών του Μεγάλου Χωριού που
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70 επιβλητικό Μνημείο της ΠαναγιώταςΣταθοπούλου στη θέαη
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χάθηκαν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ο κ. Α. Αυγερόπουλος αφιέρωσε γι’ αυτά μια 
μαρμάρινη αναμνηστική πλάκα με τα ονόματά τους. Ευγενική πράξη μνήμης και για τα αθώα 
αυτά θύματα. Στεφάνια κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και Κοινοτήτων, 
Αντιστασιακών οργανώσεων και τοπικών συλλόγων. Παρευρέθηκαν πολλοί Μικροχωρίτες και 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Α. Κουτσούκης καθώς και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Αθ. 
Κεράνης κατέθεσαν στεφάνια. . .  τ  κ·

Μ.Ζα.Κ .
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Μικροχωρίτες αγωνιστές που έΑαβαν μέρος 
στους αγώνες της ΠαΐΙιΙηγενεσίας

Τα ονόματα των Μικροχωριτών Αγωνιστών που έλαβαν μέρος στον Απελευθερωτικό Αγώνα 
του 1821 που δημοσιεύονται στη συνέχεια είναι από το βιβλίο ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ και ΚΑΡΠΕΝΗ- 
ΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ στην ΕΠΑ Ν Α ΣΤΑΣΗ  ΤΟ Υ 1821 του ΚΩΣΤΑ ΖΗ ΣΗ  ερευνητή της 
Ιστορίας των Αγωνιστών της Ρούμελης και που έχουν πηγή τα Αρχεία των Αγωνιστών του Ιερού 
Αγώνα που φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

ΒΙΝΙΑΝΙΤΗΣ ή ΜΟΧΡΓΓΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ
Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό του Καρπε

νησιού.
Μάλλον είναι αδεφλός του Βινιανίτη ή 

Ζωγράφου Δημητρίου (64), γιατί πάντα μαζί 
πολεμούσαν. Υπόβαλε και ο ίδιος αίτηση με 
πανομοιότυπο με του αδελφού του πιστοποι
ητικό της ίδιας χρονολογίας.

Η Επιτροπή τον κατάταξε στην Γ ' τάξη 
τιον Στρατιωτών με Α.π.Μ. 5751.

64. ΒΙΝΙΑΝΙΤΗΣ ή ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ

Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό του Καρπε- 
νησίου.

Ήταν από τους πρώτους που έτρεξαν στον 
οπλαρχηγό Κώστα Βελή, όταν σήκωσε τα 
όπλα στ’ ‘Αγραφα. Τον ακολούθησε σ’ όλες 
τις μάχες μέχρι που αυτός αιχμαλωτίστηκε 
στη Ρεντίνα.

Μετά μπήκε στο Σώμα του Γιαννάκη 
Γιολδάση και πολέμησε στο Κεφαλόβρυσο 
Καρπενησίου. Στην πολιορκία του Μεσολογ- 
γιού, ήταν στο στρατόπεδο του Δραγαμέστου, 
με τον Γ. Καραϊσκάκη και παρενοχλούσαν 
τον Κιουταχή. Αργότερα πολέμησε μαζί του 
στο Ρίβιο και την Αράχωβα. Ό ταν ο Κα- 
ραϊσκάκης σκοτώθηκε κατατάχτηκε στο Σώμα 
του Γιαννάκη Ράγκου και πολέμησε σε τρεις 
μάχες, στη Θήβα. Το 1865 υπόβαλε αίτηση με 
πιστοποιητικό που το υπογράφουν οι οπλαρ
χηγοί Γιάννης Γαλής και Ιωάννης Μητσόπου- 
λος (Αγρίνιο 30/5/1865), όπου αναφέρονται οι 
υπηρεσίες του αυτές.

Η Επιτροπή τον κατάταξε στη Γ* τάξη των 
Στρατιωτών με Α.π.Μ. 5648.

109. ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝ.
Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

το 1801.
Το 1846 υπόβαλε αίτηση συνοδευόμενη με 

δύο πιστοποιητικά, που βεβαιώνουν τη δράση 
του. Το α* με ημερομηνία 29/9/1846, το 
υπογράφει ο Γιαννάκης Γιολδάσης κι αναφέ
ρει ότι ο Δ. Γκέκας πολέμησε με τον Κων/νο 
Γιολδάση ή Σερέτη, στις μάχες του Καρπενη
σίου, Κεφαλόβρυσου, Καλιακούδας, Νιόκα- 
στρου Πελοπονήσου κι Αράχωβας. Το β* με 
ημερομηνία 14/6/1845, πιστοποιεί ότι πολέμη
σε στην Πολιορκία Μεσολογγίου υπό το 
Σπύρο Κοντογιάννη, επικεφαλής στρατιω
τών, στο Καρπενήσι, στην Καλιακούδα υπό 
το Νίκο Κοντογιάννη, στην ‘Αμπλιανη και 
Αειβαδιά με τον Ν. Πανουργιά και στο 
Νιόκαστρο υπό το Χρ. Χατζή - Πέτρου. Τα 
πιστοποιητικά υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Ν. 
Πανουργιάς, Δ. Σκυλοδήμος, Χρ. Χατζή - 
Πέτρου, Γ  ιαννάκης Γ ιολδάσης και Γ. Γ ρίβας.

Η Επιτροπή τον κατάταξε στη Γ ' τάξη των 
Στρατιωτών με Α.π.Μ. 14983.

175. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΑΟΣ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ
Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας.
Πολέμησε στη μάχη που έγινε στη θέση 

Κοκκάλια του Καρπενησίου το 1822 κατά του 
Δράμαλη με αρχηγό το Γιαννάκη Γιολδάση.

Πολέμησε επίσης στο Κεφαλόβρυσο Καρ
πενησίου με αρχηγό το Μάρκο Μπότσαρη, 
στη μάχη Καλιακούδας με αρχηγό τον Κίτσο 
Τζαβέλα και σ’ όλη τη διάρκεια της πολιορ
κίας του Μεσολογγίου μέχρι την ηρωική 
έξοδο.

Αίτηση γι’ αναγνώριση των υπηρεσιών του 
υπόβαλε, στις 15/6/1865, με πιστοποιητικό των 
I. Μητσόπουλου (λοχαγού) και Γιάννη Γαλή.

Η Επιτροπή τον κατάταξε στη Γ* τάξη των 
Στρατιωτών με Α.π.Μ. 5653.
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180. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ή ΖΟΡΜΠΑΑΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας.
Από την αρχή της Επανάστασης μέχρι το 

τέλος της πολέμησε λευτεριά της
πατρίδας.

Διακρίθηκε στη μάχη του Κεφαλόβρυσου 
με αρχηγό το Σπΰρο Λαμπρόπουλο καπετάνιο 
στα Πολιτοχώρια Καρπενησίου, στη Λάσπη 
με το Γ . Αραπογιάννη, στη Νευρόπολη, 
Καρβασαρά και Δερβέκιστα με Γ. Καραϊσκά- 
κη και σ’ άλλες μάχες.

Πιστοποιητικό του χορήγησαν οι I. Μη- 
τσόπουλος και Γιάννης Γαλής στο Αγρίνιο το 
1865 και το υπόβαλε μαζί με αίτηση τον ίδιο 
χρόνο.

Η Επιτροπή τον κατάταξε στη Γ ’ τάξη των 
Στρατιωτών με Α.π.Μ. 5645.

310. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ή ΚΟΑΤΣΙΔΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καταγόταν από το Μικρό Χωριό της 
Ευρυτανίας.

Πολέμησε στις μάχες Καρπενησίου στις 
διαταγές του Γιαν. Γιολδάση, στο Κεφαλό- 
βρυσο υπό τον Μ. Μπότσαρη, Καλιακοΰδα 
και πολιορκία του Μεσολογγίου μέχρι την 
ηρωική έξοδο υπό τον Κίτσο Τζαβέλα.

Αίτηση υπόβαλε η γυναίκα του το 1865 με 
πιστοποιητικό των Γιάννη Γαλή και I. Μη- 
τσόπουλου.

‘Αφησε 4 παιδιά το Θανάση 35 ετών, το 
Δημήτριο 30, το Νίκο 28 και την Αικατερίνη 
42.

Η Επιτροπή τον κατάταξε στους Στρατιώ
τες με Α.π.Μ. 5660.

345. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ή ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΑΟΣ 
ΝΙΚΟΑΑΟΣ του Γ.

Γεννήθηκε το 1805 στο Μικρό Χωριό.
‘Ηταν γραμμένος στα Δημοτολόγια του 

Δήμου Καρπενησίου με α/α 4267.
Πολέμησε από την αρχή του Αγώνα μέχρι 

το 1826 στις οδηγίες των Γιαν. Γιολδάση και 
Γ. Καραϊσκάκη, στις μάχες Καρπενησίου, 
Καλιακούδας, Μεγάλου Χωριού, Νιόκα- 
στρου και Αράχωβας, όπως μαρτυρεί ο 
αρχηγός του Γ  ιάννης Γ ιολδάσης.

Αίτηση υπόβαλε ο ίδιος το 1865 και

κατατάχτηκε στη T‘ τάξη των Στρατιωτών με 
Α.π.Μ. 8318.

181. ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ή ΖΟΡΜΠΑΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό της Ευρυτα
νίας

Πήρε μέρος στην πολιορκία του Καρπενη
σίου και στις μάχες Σκάλα Τέρνου και 
Κοκκάλια με αρχηγό τον Αραπογιάννη. Πο
λέμησε στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου 
υπό το Μ. Μπότσαρη, στον ‘Αγιο Βλάση υπό 
τον Καραϊσκάκη, ‘Αμπλιανη Σαλώνων υπό το 
Αάμπρο Βέικο, στην πολιορκία του Μεσο
λογγίου μέχρι την ηρωική έξοδο, υπό το Α. 
Βέικο και τον Κίτσο Τζαβέλα στη μάχη της 
Καλιακούδας.

Αίτη υπόβαλε το 1865 με πιστοποιητικό 
του Αογαχού I. Μητσόπουλου και Γιάννη 
Γαλή (Αγρίνιο 3/5/1865).

Η Επιτροπή τον κατάταξε στη E‘ τάξη των 
Στρατιωτών με Α.π.Μ. 5764.

381. ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Καταγόταν από το Μικρό Χωριό Καρπε

νησίου.
Πολέμησε στις μάχες Καρπενησίου, Καγ- 

γέλια με I. Γιολδάση, ‘Αγιου Βλάση με Γ. 
Καραϊσκάκη, Ρεντίνας, με Κ. Βελή και Κεφα
λόβρυσου, Καλιακούδας με τον Κ. Τζαβέλα. 
Πιστοποιητικό του χορήγησαν στις 31/5/1865 
οι Γ  ιάννης Γ  αλής και Γ  ιάννης Μητσόπουλος 
που το υπόβαλαν με αίτηση τα παιδιά του 
Νίκος 30 χρόνων, Ζαχαρής 26, Αικατερίνη Δ. 
Αιάπη 50, Ελένη Γ. Μουχρίτσα 45 και Μαρία 
Π. Πασπάλη 40.

Κατατάχτηκε στους Στρατιώτες με Α.π.Μ. 
5767.

395. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε το 1790 στο Μικρό Χωριό του 

Καρπενησίου.
Ακολούθησε το Α. Βέικο, ως Γραμματέας 

και Σωματάρχης.
Πολέμησε σ’ όλες τις σημαντικές μάχες της 

εποχής.
Το 1825 έλαβε το βαθμό του «Χιλιάρχου».
Στην πολιορκία του Μεσολογγίου ήταν 

μέσα στην πόλη κι έχασε αδελφό, πατέρα 
και άλλους συγγενείς. Αργότερα του απονε-
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μήθηκε ο βαθμός του Υπολοχαγού.
Το 1833 υπόβαλε αίτηση μ’ όλα τα δικαιο- 

λογητικά. Επανήλθε το 1865 με νέα αίτηση.
Κατατάχτηκε στη Z‘ τάξη των Αξιωματι

κών με Α.Μ. 2362.
Υπάρχει κι άλλος φάκελος με το όνομα I. 

Μητσόπουλος που έχει μόνο μια αίτηση που ο 
Αγωνιστής ζητάει χρηματική αποζημίωση 
5200 γρόσια, από το λογαριασμό του Α. 
Βέικου. Έχει την ίδια ημερομηνία αποστολής 
(Μικρό Χωριό 15/6/1865) με την προηγούμενη 
την ίδια γραφή και υπογραφή. Ο Γραμματέας 
της Επιτροπής έκαμε λάθος και τον κατάταξε 
κι αυτόν στη ET‘ και μετά στην E‘ τάξη των 
Αξιωματικών με Α.Μ. 1462.

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για το ίδιο 
πρόσωπο.

396. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας.
Αδελφός του Ιωάννη.
Ήταν μαζί με το Α. Βέικο ως Γραμματέας 

και μικροσωματάρχης.
Πολέμησε στις μάχες Κεφαλόβρυσου, Κα- 

λιακούδας, ‘Αμπλιανης, πολιορκία Υπάτης 
και Μεσολογγίου μέχρι την τρομερή ηρωική 
έξοδο, Αράχωβας, Δίστομου και Σένιο Αθή
νας, όπου έπεσε μαχόμενος.

Αυτά αναφέρονται σε πιστοποιητικό των 
Ν. Ζέρβα, Αθ. και Γεώρ. Κουτσονίκα με 
ημερομηνία 1/6/1865.

Αίτηση υπόβαλαν τ’ αδέλφια του τον 
Ιούνιο του 1865.

Επιτροπή τον κατάταξε στους Στρατιώτες 
με Α.π.Μ. 5225.

397. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γεννήθηκε το 1806 στο Μικρό Χωριό 

Ευρυτανίας.
Ανιψιός από αδελφή του I. Μητσόπουλου.
Στην πολιορκία του Μεσολογγίου ήταν στη 

Φρουρά μ’ όλη την οικογένειά του. Ο ίδιος 
σκοτώθηκε από βλήμα κανονιού και μάνα του 
Ελένη αιχμαλωτίστηκε και μετά από χρόνια 
ελευθερώθηκε πληρώνοντας ο αδελφός της 
Ιωάννης 5.000 γρόσια.

Αίτηση υπόβαλε η μάνα του το 1865 με 
πιστοποιητικό των Ι.Ζ. Μπλαντζή, I. Ζορμπα- 
λά και Γ . Ζαχαρόπουλου (μικροσωματάρχες)

από το Καρπενήσι.
Κατατάχτηκε στους Στρατιώτες με Α.π.Μ. 

13702.
545. ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καταγόταν από το Μικρό Χωριό του 

Καρπενησίου.
Πήρε μέρος στην Επανάσταση από την 

αρχή της.
Πολέμησε στις μάχες Κοκκάλια Καρπενη

σίου το 1822 κατά του Δράμαλη, με το Γιαν. 
Γιολδάση, Κεφαλόβρυσου, Καλιακούδας και 
πολιορκία Μεσολογγίου μέχρι την ηρωική 
έξοδο, με τον Κ. Τζαβέλα (Πιστοποιητικό I. 
Μητσόπουλου και Γιαν. Γαλή, Αγρίνιο 31/5/ 
1865).

Αίτηση υπόβαλε το παιδί του Δημήτριος 30 
ετών το 1865.

Η Επιτροπή τον κατάταξε στους Στρατιώ
τες με Α.π.Μ. 5757.

546. ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Καταγόταν από το Μικρό Χωριό του

Καρπενησίου.
Υπηρέτησε την πατρίδα από το 1821 ως το 

1827, επικεφαλής 30 στρατιωτών, στις διατα
γές των οπλαρχηγών Σ. Κοτζαμάνη, Γ. Πεσλή, 
Γ. Καραϊσκάκη και Μ. Μπότσαρη. Πολέμησε 
στο Αγρίνιο και Ζαπάντι, ‘Αγιο Βλάση, Ρίβιο, 
Κεφαλόβρυσο και σ’ άλλες πολλές μάχες.

Υπόβαλε τα δικαιολογητικά του πολλές 
φορές χωρίς να δικαιωθεί.

Επανήλθε με νέα αίτηση το 1872, όπου 
αναφέρονται τα παραπάνω.

Η επιτροπή τον κατάταξε στη Z‘ τάξη των 
Αξιωματικών με Α.Μ. 3211.

595. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ.
Καταγόταν από το Μικρό Χωριό Καρπε

νησίου.
Πολέμησε στην Επανάσταση στις μάχες 

Κεφαλόβρυσου, με τους Σπ. Ααμπρόπουλο 
και Μ. Μπότσαρη, Λάσπης, με τον Γ. Αρα- 
πογιαννόπουλο, Νευρόπολης Καρβασαρά και 
Δερβέκιστας, με το Γ. Καραϊσκάκη.

Πιστοποιητικό του υπογράφουν οι; I. 
Μητσόπουλος και Γιαν. Γαλής, Αγρίνιο 30/ 
5/1865.

Αίτηση υπόβαλε ο ίδιος και κατατάχτηκε 
στους Στρατιώτες με Α.π.Μ. 5636.
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ΟΙ AiCPAlOI ΦΡΟΥΡΟΙ TOY ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
5. Η Αγία Κυριακή

Στην περιοδική παρουσίαση του κάνουμε 
από τούτη τη στήλη των εκκλησιών του 
χωριού μας με τον τίτλο «Οι ακραίοι φρουροί 
του χωριού μας» σειρά αλφαβητική έχει τώρα 
η Αγία Κυριακή. Από ένα σχεδόν «άγνωστο» 
εξωκλήσι, η Αγία Κυριακή σήμερα είναι ο 
περικαλής κεντρικός ναός του Μικρού Χω
ριού. Κι αυτό οφείλεται στην αποφράδα 
ημέρα της 13ης Ιανουαρίου 1963.

Η 13η Ιανουαρίου 1963 καθιέρωσε την 
Αγία Κυριακή ως την πολιούχο Αγία, προ- 
στάτιδα του Μικρού Χωριού. Ως τότε δεν 
ήταν παρά ένα μικρό εξιοκλήσι, κοντά σ’ αυτό 
της Αγίας Αικατερίνης, στο δρόμο προς το 
«Ζερβό» και τις «Πλόπες».

Ή ταν Κυριακή πρωί όταν η θεομηνία που 
ξέσπασε, μαζί με το μισό χωριό πήρε μαζί της 
και 13 ανθρώπινες ζωές. Θεωρήθηκε ωστόσο 
θαύμα της «παραγκωνισμένης» Αγίας Κυρια
κής, που δεν θρηνήθηκαν περισσότερα θύμα
τα. Από ευγνωμοσύνη οι Μικροχωρίτες στη 
νέα τοποθεσία «Γκρεμενίτσες», όπου ορίσθη
κε να γίνει το νέο χωριό, το πρώτο κτίσμα που 
έκαμαν ήταν ο πρόχειρος ιερός ναός στο 
όνομα της Αγίας Κυριακής σε θέση δίπλα 
στο σημερινό ξενοδοχείο. Τότε καθιέρωσαν 
και την ονομαστική εορτή της Αγίας Κυρια
κής, την οποία τιμούν έκτοτε στις 7 Ιουλίου 
και στη μνήμη της οργανιόνουν το καθιερω
μένο πανηγύρι.

Ο ναός - παράγκα τότε, με πρώτο εφημέριο 
τον αείμνηστο Παπαδημήτρη εμπλουτίσθηκε 
με εικόνες και ιερά σκεύη από τον ιστορικό 
ναό της Μεταμόρφωσης και τα γειτονικά 
εξωκλήσια, έως ότου ολοκληρώθηκε ο σημε
ρινός περικαλής ναός της Αγίας Κυριακής. 
Στις 7 Ιουλίου 1979 εορτή της Αγίας Κυριακής 
έγιναν τα «θυρονοίξια», η πανηγυρική τελετή 
έναρξης λειτουργίας του νέου ναού με αρχιε
ρατική λειτουργία στην οποία πρωτοστάτησε 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενη- 
σίου κ.κ. Νικόλαος με μεγάλη συνοδεία 
κληρικών της περιοχής. (Αεπτομέρειες περισ
σότερες για τα θυρονοίξια και τις ομιλίες τις 
σχετικές θα βρει κανείς στο τεύχος αρ. 4-5,

Απρίλης - Σεπτέμβρης 1979).
Εφημέριος του χωριού εξακολούθησε να 

είναι μέχρι το θάνατό του (1981) ο αείμνηστος 
Παπαδημήτρης Καραπάνος. Τον διεδέχθη ο 
σημερινός ιερέας - οικονόμος π. Νικόλαος 
Αζακάς σε ειδική τελετή που έγινε στις 7 
Ιουλίου 1983.

Επειδή η Αγία Κυρική είναι πλέον η 
εκκλησία του χωριού, όπου ο κόσμος εκκλη
σιάζεται τακτικά και ο παπάς λειτουργεί δεν 
θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την περιγραφή 
του ναού και των εικόνων. Θα σταθούμε 
περισσότερο σε μερικές σημαντικές χρονολο
γίες και γεγονότα που συνδέονται με την 
ανέγερση και ευπρεπισμό του ναού ως σήμε
ρα.

Η ανέγερση του ναού έγινε με Πανελλήνιο 
έρανο, αλλά και σημαντικές δωρεές Μικρο- 
χωριτών. Ο έρανος διήρκεσε περίπου δέκα 
χρόνια. Η πρώτη ερανική επιτροπή, η οποία 
συστήθηκε για τη διεξαγωγή του εράνου 
(Απόφαση Υπ. Παιδείας, αρ. 84968/15-7-68) 
απετέλεσαν οι; Δημήτριος Καραπάνος, εφη
μέριος ως πρόεδρος και μέλη οι; π. Αθανάσιος 
Παπαστάθης, Ε. Παπαλέξης, δάσκαλος του 
χωριού, Ε. Παπαδής, πρόεδρος της Κοινότη
τας, Δημοσθένης Γιούσμπασης, Βάιος Ζωγρά
φος, Δημήτρης Κοκκάλας, έμπορος (Θεσσα
λονίκη), Ιωάννης Α. Κεράνης, έμπορος (Αθή
να), Κλεομένης Κουτσούκης, δικηγόρος (Α
θήνα). Οι τελευταίοι τρεις ως εκπρόσωποι της 
Αδελφότητας Μικροχωριτών.

Με δωρεές επίσης Μικροχωριτών κυρίως 
έγινε πριν λίγα χρόνια η εικονογράφηση της 
εκκλησίας από το συμπατριώτη και φίλο 
εκλεκτό αγιογράφο-ζωγράφο Γεώργιο Νικο- 
λακόπουλο. Η έναρξη της αγιογράφησης 
έγινε με πρωτοβουλία και πρώτη μεγάλη 
δωρεά της Μικροχωρίτισας Φωτεινής Σπ. 
Παπαδοπούλου το γένος Κεράνη, που ζει 
σήμερα στην Αμερική. Την προσπάθεια αυτή 
στήριξε η Αδελφότητα Μικροχωριτών.

Δεν θα επιμείνουμε εδώ στην καταγραφή 
και ονομασία των εικόνων και ιερών σκευών.

(Συνέχεια στη σελ. 30)
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Η Αγία Κυριακή το παληό εικονοστάσι στη θέση «Ζερβό» πάνω από το Νέο Μικρό Χωριό. 
ΓΌ πολλά χρόνια ήταν ερειπωμένο. Το ανακαίνισε ο μακαρίτης Γ\άννης Αθανασόπουλος 

και στη συνέχεια το φρόντιζε. Το εικονοστάσι όπως είναι σήμερα.
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ο  πρόχειρος Ιερός Ναός της A γίας Κυριακής στο Νέο Μικρό Χωριό μετά την κατολίσθηση.
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Ο επιβλητικός Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής όπως είναι σήμερα.
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Α Π "  Ο Σ Α  Ο Υ Μ Α Μ Α Ι

Ό τα ν το 1983 αποφάσισα να γράψω στο 
περιοδικό κάτι απ’ τη ζωή του χωριού μας που 
τάζησα σαν «παλιές» κι όταν το 1983 θεωρούσα 
τον εαυτό μου παλιό σκέφτομαι π  πρέπει να πω 
σήμερα που περπατάω ήδη στα 80.

Και σαν ειρωνία καταπιάστηκα τότε με πρώτο 
θέμα το «προσέξτε να μη γεράσετε» που τόλεγε σε 
ανάλογες περιπτώσεις η κυρά Θάνου. Φ ιλοσο- 
φουμένη κουβέντα που ανάλογα με την ηλικία του 
της δίνει ο καθένας και τη σημασία της. Και μη 
νομίσετε ότι το κάνω για να παινέψω που λένε το 
σπίτι μου μια που κυρά Λένη ήταν πεθερά μου. 
Κάθε άλο το πιστεύω και το λέω  ότι η κυρά Λένπ 
ήταν ένας σω σ τό ς άνθρωπος με αξιοπρέπεια και 
ήθος και ήταν αγράμματη. Κιαυτά ήταν ο καημός 
της που δεν  της έμαθε ο πατέρας της γράμματα 
παρόλο που ήταν Σχολάρχης και που σ ’ αυτόν 
μάθαιναν γράμματα πολλοί που διακρίθηκαν 
αργότερα. Ανάμεσά τους η κυρά Λένη θυμότανε 
το Στρατηγό τον Τόκη τον Πολύζο από το χωριό 
το Χρήστο το Μέρμηγκα το γιατρό όπως και τον 
Ανδρέα του Πουρνάρα τον εκδότη από το 
Μεγάλο και τους είχαν οικοτρόφους στον Πουρ- 
σό. Κι όπως άρχισα με το προσέξτε να μην 
γεράσετε θα τελειώ σω  με ένα ανάλογο τραγου
δάκι που έλεγε:

... ο καιρός ταχύς περνά...
Ας χαρούμε το  λοιπόν πριν μην λευκανθή η 

κώμη
και μας έβρη ο χειμών...
ποίαν έλαβον οδόν όσοι έζων προ ημών...
Και μια που τόφ ερ ε η κουβέντα ας πούμε κάτι 

για κάποιους χωριανούς που «έζων προ ημών».
Κι ας αρχίσω από τον ΚυρτσοΝ ίκο που 

είμασταν συνάδελφοι ως Κοινοτικοί υπάλ?\ηλοι 
αυτός ω ς Κοινοτικός Κλητήρ και γω σα γραμματέ
ας της Κοινότητας, α?ιλα πιο γνωστός ήταν ως ο 
καλύτερος... μεζεδοποιός του χωριού. Ό π οιος 
έφαγε μεζεδάκια από το ταψί του είχε να το 
λέει. Κι η τιμή τους φράγκο και κομάτι.

Η πρώτη κουβέντα ήταν «ακούς κατάλαβες» 
και αλλίμονο σε όποιον τούμπαινε στο μάπ γιατί 
όπω ς ήταν και λίγο φ ίλος στο  Β ά κχο τον 
περνούσε γ ενέες δεκα τέσσερες για την καταγω
γή του κι από που κρατούσε η σκούφια του. Για 
τον ευατό του «δε δεχόταν μομφάς» και πρόβαλε

Γοάφα ο Σταύρος Γεωργούλης
κ όθε φορά ω ς τίτλο τιμής το ότι στο σπίτια του 
φιλοξενήθηκε ο Ό θω να ς. Παράλληλα χρησιμο
ποιούσε ενδιάμεσα και την καθαρεύουσα όπως 
το., αλό στο τηλέφωνο ή το πονηρόν «άπαξ της 
εβδομάδας να παιανίζει το... ή στις ξένες γλώ σ σ ες 
...τσικρι κόι κλπ.

Στις καλές του τη γυναίκα του την αποκαλού- 
σε... Έ λενα σαν -τον Ελευθ. Βενιζέλο, ενώ όταν 
τον νευρίαζε την έλεγε σκέτα κ. Χαϊβαντοτσάλο».

Για τα βουτυρόπαιδα της εποχής του έλεγε ότι 
μεγαλώνουν τρώγοντας εκμέκ καταϊφ και λου
κουμάδες σάλτσα, σατιρίζοντας δ ε και τα ερωτικά 
τραγούδια συχνά αναφερόταν στο... της καρδιάς 
μου το τσίκι τσίκι τοκά μα δεν ξεύρω διατί, κλπ.

‘Εχομε ύστερα τον Κατσαδούρα το Σταύρο 
που χώ ρισε τραγοσκελείς και φθειροπώγονες και 
σ ε  απόγονους του Φ ον Μ άκενσεν τους εκλεκτούς 
τους δ ε χωριάτες εφαρμόζοντας τις φυλετικές 
διακρίσεις ότι κατάγονται από τα Βαλκάνια ή στην 
καλύτερη περίπτωση από την Αλσατία.

Από τους πελάτες του ξεχώριζε το Σιδραντρέα 
κορυφαίο χαρτοπαίχτη και ό σ ες  φ ορές δ ε μπο
ρούσε να κατεδεί στο καφενείο τον κατέβαζε 
καβάλα στο γαϊδαρο για να μην μείνουν πίσω τα 
μαθήματα στο πόκερ στο οποίο διακρίθηκαν 
πο?\λοί άξιοι μαθητές. Να μην λέμε και ονόματα. 
Καφετζής στο κύριο επάγγελμα πέτσω νε και 
τσαρούχια με τις φούντες, αλλά έκανε και τον 
κουρέα χρησιμοιώντας εκείνη την ηλεκτρική 
καρέκλα στην οποία πολλοί μαρτύρησαν με το 
κεφαλοκλείδωμα που εφάρμοζε στο  ξύρισμα. 
Κατά τ’άλλα το «Κες» ή το Κεσές® ή «Πρεζές» 
ήταν στην ημερήσια διάταξις.

Από κοντά και ο Μανθογιάννης νεω κόρος στα 
μέσα και στα έξω  της εκκ/\ησίας που διακρίθηκε 
σαν ο καλύτερος ευσχήμων Ιωσήφ στην αποκα
θήλωση που συχνά όταν κοπόναγε δύο τρία 
κονιάκ στον πόγκο αλλοίμονο σ ε  κείνον που θα 
ξεμονάχιαζε και θα το λιμάριζε στα όρθια. Και 
σαν τέτοιος ο Παπαθανάσης ήταν τις περισσότε
ρες φ ορές ο στόχος του εκτός από Ν εω κόρος ο 
Μανθογιάννης διακρίθηκε και σαν ένας από τους 
καλύτερους αποκριάτικους μασκαράδες με έ 
μπνευση και χιούμορ. Και για να μην τον ξεχάσω 
πρέπει να πω λίγα και για το γάϊδαρό του. Και 
επειδή η δημόσια αιδώς δεν επιτρέπει την ακριβή
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περιγράφει του θα τον αναφέρω (για το γάιδαρο 
πάντα πρόκειται!) απλώς ως... επιδειξία. Κάποτε 
λοιπόν ο Μανθογιάννης βγαίνοντας από σπίτι γου 
για να πάει κάπου καβάλησε το γάιδαρο και 
μάλιστα «αντρίκια» και πήρε τον κατήφορο. 
Συνέπεσε όμως στου Τσοτίνα το  μαγαζί απέξω 
νάχουν δεμένα οι Βαλκάνιοι τα ζώα που τα 
φέρανε για τα ψώνια τους. Μεταξύ αυτών και μια 
γαϊδάρα την οποία ερω τεύτηκε ο γάιδαρος 
κεραυνοΒόλα και σαν γάιδαρο εξεδ ή λω σ ε τα 
αισθήματά του πάλι κεραυνοΒόλα και γαϊδουρινά. 
Και φαντάζεστε τσ σύμπλεγμα που επακολούθη
σε. Κάτω η γαϊδάρα, πάνω στη γαϊδάρα ο 
γάιδαρος σε στάση που μόνο σ ε  κρεΒΒατοκάμα- 
ρες επιτρέπεται και πάνω στο γάιδαρο καΒαλάρης 
αντρίκια ο Μανθογιάννης. Και στη συνέχεια ο 
αγώνας που χρειάστηκε από άντρες να διαλυθεί 
το ερωτικό σύμπλεγμα στο οποίο έπαιξε... κορυ
φαίο ρόλο στην κυριολεξία άθελά του και ο 
Μανθογιάννης.

Σαν μασκαράς αποκριάτικος εφάμιλος του 
Μανθογιάννη ήταν και ο  ΜπουκοΣπύρος. Αδυνα- 
τούίιης ψάλτης και μαραγκός, δεν  υστερούσε σε 
πρωτοΒουλίες και μασκαροϊδέες. Σ ε κείνο μόνο 
που έμεινε αξέχαστος ήταν το «άρατε πύλας» που 
σαν ψάλτης πίσω απ’ την κλειστή κύρια είσοδο 
της εκκλησίας όταν ο παπάς με τον επιτάφιο 
έψ ελνε το «άρατε πύλας» και εισελεύσεται ο 
Βασιλεύς της δόξας ο ΜπουκοΣπύρος από μέσα 
στο ρόλο του αμφισΒητία ερω τούσε «Και τις εοπί 
ο Βασιλεύς της δόξης» οπότε ο Παπαθανάσης με 
το «Δυνατός και κραταίος» έδινε μια και άνοιγε 
την πόρτα για την είσοδο στον επιτάφιο και τους 
πιστούς. Δεν ξέρω  πως γίνεται τώρα, αλλά αυτό 
μου μένει αξέχαστο από τότε.

Μια καλή σειρά στους τύπους του Χωριού είχε 
και ο Φίλιππος Ζακχαίος στο ανάστημα και 
χασάπης το επάγγελμα περιφερότανε στην πιά
τσα με ένα φλυτζάνι του καφέ στο χέρι με το 
μπακαλοδεύτερο στη μασχάλι και με κανένα 
κομάτι κρέας, κανένα πατσιά για ξεπούλημα στο 
άΜ ο. Τετραπέρατος στην κουΒέντα του δύσκολα 
τάΒγαζε κανένας πέρα μαζί του αφού δ ε δίσταζε 
και σ ε  θέματα αιγοΒοσκής και εθνικής οικονομίας 
να κάνει υποδείξεις τόσο στο δικτάτορα Μεταξά 
όσο  και τον Πατακό ανοίγοντας α?ΐληλογραφία 
μαζί τους για την οποία περηφανευόταν νομί
ζοντας ότι περιμένανε αυτόν να τους πει τι θα 
κάνουν. Ιδιόρρυθμος τύπος θεώ ρ ησ ε φυσικά να 
φ ο ρ έσ ει κάποια εποχή ένα γιδοτόμα ρο σ ε

πρωτόγονη κατάσταση και να περιφέρεται σαν 
τους πρώτους Χριστιανούς «εν αιγείοις δέρμασι 
υστερούμενοι κλπ», ενώ σατύριζε όσους είχαν τον 
τρόπο τους «ότι κατάγονται εξ ημιθέω ν και 
φορούν την στολή του Εκτορος».

Με τη θρησκεία δεν τα πήγανε στους τύπους 
τόσο καλά και πολλά ανέκδοτα του αποδίδονται 
για τη διαμάχη που είχε με το θρησκευόμενο 
Καντζιά που λέγονται μεν αλλά δεν γράφονται και 
καταλήγανε πάντα στο «Θρηνώ και οδύρομαι 
όταν ενοήσω  τον θάνατο».

Καλωσυνάτος τύπος ήταν και ο Δημήτρης 
Φλέγγας γνω στός και σαν «Μητροκούπας». Δεν 
ξέρω πως του κόλλησαν το παρατσούκλι γιατί 
ούτε χαρτοπαίκτης ήταν ούτε και μπεκρής που 
νάχε πάρε δ ώ σ ε με τις κούπες. Τον θυμάμαι να 
καταγίνεται με το αιώνιο τσιμπούκι και να λέει 
ιστορίες γύρω στη σόμπα του καφενείου που 
κατέληγαν στο «Αχ ΣεΒάχ Θαλασσινέ» Οτι και να 
πούμε γΤ αυτόν πάνω από όλα θα μείνει εκείνο το 
σ οφ ό που γράφει στο αγκωνάρι του σπιτιού που 
έχτισε και μ ’ αυτό θα μείνει γνωστός «Σήμερον 
εμού αύριο ετέρου και ουδέποτε τινός».

Ή ταν τύπος και ο Καραμέτσιος που γκλίτσες 
από μαύρο κέρατο και πάντα αναφερόταν στα 
«Χοτέλια της Αμερικής». Ή ταν από τους λίγους 
που ταίριαζε στις συνήθειες του Σιδεραντρέα. Οχι 
ΒέΒαια στο πόκερ αλλά στο ότι όπως καθόντου
σαν στην καρέκλα δεν έλεγαν να σηκωθούν πριν 
έρθει η ώρα για φαί. Κι επειδή αυτό σχολιάστηκε 
αποφάσισαν κι αυτοί να κάνουν κάποτε μια 
Βόλτα. Σηκώθηκαν λοιπόν ένας από το τραπέζι 
του και άλλος από το δικό του κουΒέντιασαν κάτι 
στο όρθιο και ξανακάθισαν στο πρώτο τραπέζι 
που Βρέθηκε μπροστά τους. Κι αυτό ήταν όλο και 
δ ε φαντάζομαι να Βρέθηκαν άλλοι μέχρι σήμερα 
να τους σπάσουν το... ρεκόρ του μακροΒολτα- 
ρίσματος.

Δεν τελειώνουν εδώ  οι τύποι του Χωριού. Ο 
Γιωργούλας, ο Ζορμπαλάς, ο Τσοτίνας, ο Κομπο
ρόζος, ο Μουχρίτσας ο Πατσιάς, ο  Ράντζας ο 
Πλακοπαντελής, ο  Δημοσθένης ο Μανίκας, ο 
Ζορμπαλογιάννης, Ζαχαροσεραφείμ ο Κουστάς ο 
Καραντάσιος και τόσοι και τόσοι άλλοι που 
τελειωμό δεν  έχουν και ο  καθένας έχει τη δική 
του ιστορία που αν της καταπιαστώ είναι σαν να... 
ξεσγαρλάω τον τρόχαλο και τελειωμό δεν έχουν 
και φάγαμε σήμερα το χώρο του περιοδικού σε 
Βάρος άλλων που θάχανε και κάη σοΒαρό να μας 
πουν. Αυτά λοιπόν και σ ’ά?ώα με υγεία.

ΣΝΓ
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Στην επέτειο της απελευθέρωσης 
απ’ τα φασιστικά δεσμά - χρέος όλων να θυμόμαστε

Τις μέρες του Οκτώβρη στην Αθήνα και σε 
όλες τις περιοχές της Ελλάδος γιορτάστηκαν 
τα 51 χρόνια της απελευθέρωσης της πρω
τεύουσας της χώρας και άλλων πόλεων και 
χωριών απ’ τη φασιστική κατοχή.

Η επέτειος αυτή έφερε στη μνήμη του 
καθενός μας τις ώρες της ανείπωτης χαράς 
για την απαλλαγή του τόπου και του λαού μας 
από τα δεσμά της σκλαβιάς. Μα ταυτόχρονα 
ξαναζωντάνεψε τις εικόνες της αντίστασης 
του λαού και της νεολαίας του κατά των 
τυρανικών δυνάμεων του φασιστικού άξονα 
σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Ετσι κι εμείς οι 
Μικροχωρίτες ξαναθυμηθήκαμε τις πρώτες 
αντιστασιακές πράξεις του χωριού μας και 
τους πρωτεργάτες αυτών των δραστηριοτή
των.

Εγώ, βέβαια, δεν είμουνα τότε στο χωριό 
και οι αντιστασιακές μου πρώτες ενέργειες 
είχαν αρχίσει απ’ το 1941 στην αδούλωτη 
Αθήνα όπου και συνεχίσθηκαν. Την άνοιξη, 
όμως, του 1942 βρέθηκα στο χωριό, όπου με 
είχε στείλει η απελευθερωτική οργάνωση της 
ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεο
λαίων Ελλάδας) για να συνέλθω από μια 
αρρώστια που με είχε προσβάλλει στα πρώτα 
αντιστασιακά μου βήματα. Εκεί τότε ήρθα σ’ 
επαφή με τους νέους του χωριού, που είχαν 
αρχίσει να αντιστέκονται στο φασισμό είτε 
καρτερούσαν το σινιάλο ν’ αρχίσουν την 
ηρωική τους δράση.

Απ’ τους πρώτους που ήρθαν να με δουν 
τότε ήταν οι παλιοί συμμαθητές μου Ναπολέ
ων Πολύζος και Κώστας Πριόβολος, ο 
Γιάννης Καμπορόζος, ο Μιχάλης Φαλής, η 
Ναυσικά Φλέγγα και άλλοι. Μερικοί απ’ 
αυτούς τους νέους είχαν ήδη πάρει θέσεις 
μάχης στο έπος της αντίστασης και άλλοι 
περίμεναν την αποφασιστική στιγμή για να 
ριχτούν στη μάχη. Μου έκανε εντύπωση η 
ετοιμότητα των νέων αυτών για αγώνα και 
έτσι δεν χρειάστηκε να κοπιάσω να τους 
πείσω για το δρόμο που μας έδειχνε το χρέος 
στο λαό και στην πατρίδα μας.

Σταύρος Ζορμπαλάς

Ήταν στ’ αλήθεια εκπληκτικό με πόσο 
ενθουσιασμό οι τότε νέοι του χωριού μας 
ρίχτηκαν στην πάλη για τη λευτεριά της 
Ελλάδας. ‘Αρχισαν να συγκροτούν τις πρώ
τες αντιστασιακές ομάδες, να κάνουν προφο
ρική αντιστασιακή προπαγάνδα μέσα στο λαό 
και να σκορπάνε τα πρώτα αντιστασιακά 
έντυπα που έπεφταν στα χέρια τους.

Μέσα στους πρώτους αντιστασιακούς πυ
ρήνες του χωριού εκτός από τους παραπάνω 
πέρασαν όπως ήταν φυσικό οι παλαίμαχοι 
αγωνιστές όπως ο Γιάννης Μανίκας, ο Δη- 
μήτρης Δερματάς, ο Μιχάλης Φαλής, Ναπο
λέων Πολύζος, ο Παναγιώτης Κεράνης, 
Γιάννης Κομπορόζος, Κώστας Πριόβολος, 
Σταύρος Γεωργούλης, Χρήστος Γιαννακόπου- 
λος, Διονύσης Ζορμπαλάς, Τέλης Θάνος, 
Κώστας Ζορμπαλάς, Αριστείδης Γιουρνάς 
και όλοι σχεδόν οι Μικροχωρίτες όπως και 
οι νεώτεροι και όλα τα παιδιά αλλά και όλα 
τα κορίτσια του χωριού έδωσαν το παρών στις 
εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις για να 
επιτύχει ο αγώνας για την επελευθέρωση της 
πατρίδας.

Βέβαια ανάμεσα στους πρώτους αντιστα
σιακούς νέους Μικροχωρίτες ήταν και πολλοί 
που βρίσκονταν στις πόλεις, όπως ο Νίκος 
Κεράνης, ο Γιάννης Δερματάς, ο Παναγιώτης 
Γρατσούνης, ο Γιάννης Θάνος, τα’δέφια 
Μάνθος και Αλέκος Κομπορόζος και πολλοί 
άλλοι.

Όμως ξεχωριστή σημασία είχε ο πρωτο
ποριακός ρόλος που έπαιξαν οι νέοι του 
χωριού στα ίδια τα χώματά μας στις πρώτες 
και κατοπινές μέρες της ηρωικής αντίστασης. 
Αυτοί πρωτοστάτησαν στη δημιουργία τμη
μάτων του ΕΑΑΣ στην Περιοχή. Αυτοί που 
σαν το Δημήτρη Κρίκο που πήρε μέρος στο 
προσωπικό του τυπογραφείο που λειτουργού
σε στο Μικρό Χωριό εκείνα τα χρόνια 1943-44 
στη συσπείρωση όλου του λαού γύρω απ’ τις 
αντιστασιακές οργανώσεις και στην πάλη για 
το ψωμί και για μια κουταλιά κουρκούτι στις 
μέρες της πείνας του 1942. Αυτοί και πρώτη η
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Ναυσικά Φλέγκα, η Γιάννα Ζορμπαλά και οι 
άλλες κοπέλες που πρωτοστάτησαν στη δη
μιουργία των συσιτίων για τα παιδιά του 
χωριού. Αυτοί αργότερα μπήκαν επικεφαλής 
στις εαμικές ελασίτικες και επονίτικες οργα
νώσεις του χωριού και στις μάχες που έδωσαν 
ο ΕΛΑΣ της περιοχής με τους Ιταλο-Γερμα- 
νούς καταχτητές.

Μέσα απ’ αυτούς τους αγώνες αναδείχθη- 
καν αρκετοί απ’ τους πρωτεργάτες της αντί
στασης σε ήρωες, που έδωσαν και το αίμα 
τους ακόμα για το φούντωμα της αντιστασια
κής πάλης.

Έ τ σ ι κανένας σήμερα δεν μπορεί να 
ξεχάσει τα πρώτα θύματα του χωριού μας 
στον αντιστασιακό αγώνα. Σε όλους θα μένει 
στη μνήμη η ζωντανή μορφή του Γιάννη 
Κορμπορόζου που έπεσε από τα βασανιστή
ρια των εχθρών του πριν ακόμα να δει το φως 
της λευτεριάς να γλυκοχαράζει. Ο Γιάννης 
Κομπορόζος πιάστηκε απ’ τις δυνάμεις κατο
χής, σύρθηκε στα κρατητήρια της Ααμίας, 
βασανίστηκε, αλλά στάθηκε με το χαμόγελο 
μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο 
Ναπολέων Πολύζος που με το κέφι του 
σκορπούσε σε όλους του κουράγιο αντιμετώ
πισε τα όπλα της προδοσίας στα ρίζα της 
Χελιδόνας χωρίς να κάνει βήμα πίσω και ο 
Μιχάλης Φαλής πιάστηκε και αφού βασανί
στηκε εκτελέστηκε. Και οι δύο θύματα του 
εμφύλιου, όπως και η γυναίκα του Φαλή.

Η γυναίκα του σκοτώθηκε άμαχη στο 
χωριό από οβίδα.

Τις μέρες αυτές, ιδιαίτερα που η Ελλάδα 
ολόκληρη γιορτάζει την επέτειό της απελευ
θέρωσής της απ’ τα φασιστικά δεσμά δεν 
μπορούμε να μην θυμηθούμε όλους τους 
δικούς μας ήρωες, που έπεσαν παλεύοντας 
για τη λευτεριά του τόπου και όλους όσους 
εκπλήρωσαν με τιμή το χρέος τους απέναντι 
στη σκλαβωμένη πατρίδα.

Δυστυχώς ο τόπος μας πέρασε και μετά την 
απελευθέρωση απ’ τους φασίστες κατακτητές 
αναποδιές και δυσκολίες αφάνταστες. Και 
έτσι επισκιάστηκαν για πολλά χρόνια τα 
ηρωικά κατορθώματα των συγχωριανών μας. 
Για πολλά χρόνια κανένας δεν τολμούσε να 
μιλήσει γι’ αυτούς και η θυσία τους περνούσε 
στη λησμονιά. Ή ρθε όμως το πλήρωμα του 
χρόνου για να μας θυμίσει το χρέος απέναντί 
τους. Και αυτό το χρέος μας καλεί όχι μόνο να

τους θυμόμαστε οι ίδιοι και οι συνομίληκοί 
μας συμπατριώτες, αλλά και να κάνουμε ότι 
περνάει από το χέρι μας ώστε το παράδειγμά 
τους να μείνει δίδαγμα και για τις μελλούμε
νες γενιές. Για το σκοπό αυτό δεν φτάνουν τα 
γραφτά και οι αφηγήσεις των παλιότερων 
αγωνιστών, που κι αυτές είναι απαραίτητες. 
Χρειάζεται και κάτι πιο στέρεο, που θα 
θυμίζει στις νεότερες γενιές την ιστορία της, 
που να υπογραμμίζει την προσφορά και την 
θυσία μερικών συμπατριωτών μας, το ίδιο 
πρέπει να δημιουργηθεί κι ένα Μνημείο η 
έστω μια απλή πλάκα που θα αναφέρεται σε 
όσους έδωσαν το αίμα τους για τη λευτεριά 
και ιδιαίτερα στους νέους, έτσι που και μετά 
το θάνατό τους να γίνονται παράδειγμα για 
τις νεώτερες γενιές του χωριού μας. Σ’ αυτό 
νομίζω, πως δεν θα υπάρχει αντίρηση από τις 
αρχές του τόπου. Αλλά και αν συναντηθούν 
εμπόδια θα πρέπει με μια συσπείρωση να 
προωθήσουμε το έργο αυτό που παραμένει για 
όλους μας σαν μια μικρή εκδήλωση τιμής 
στους συναγωνιστές και συμπατριώτες μας 
που έδωσαν το αίμα τους για τη λευτεριά του 
χωριού μας και όλης της Πατρίδας μας.

Η  Αγία Κυριακή
(Συνέχεια από τη σελ. 24)
Σχεδόν κάθε μικρή ή μεγάλη εικόνα, κάθε 

σχεδόν σκεύος φέρει και το όνομα ενός 
Μικροχωρίτη ή μιας Μικροχωρίτικης οικογέ
νειας που έκανε τη δωρεά εις μνήμη κάποιων 
προγόνων.

Ο ναός που έχει μολυβένιο θόλο διαθέτει 
βοηθητικούς χώρους, το γραφείο του ιερέως 
όπου φυλάσσονται και αρκετές εικόνες που 
προέρχονται από το ναό της Μεταμορφώσε- 
ως.

Δίπλα της υψώνεται ένα πέτρινο καμπανα
ριό. Τον Οκτώβριο του 1983 ο Κώστας 
Κουτσούκης από την Αμερική δώρησε και 
εγκατέστησε ο ίδιος ένας ηλεκτροκίνητο ρολόι 
εις μνήμη του πατέρα του Ιωάννη Ν. Κου- 
τσούκη, που ως ψάλτης άφησε εποχή στο 
Μικρό Χωριό (Αεπτομέρειες της εκδήλωσης 
εκείνης και φωτογραφίες μπορεί να βρει 
κανείς στο τεύχος του περιοδικού μας αρ. 
19-2Θ, Απρίλης - Δεκέμβρης 1983).

ΜΣΚ
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TO ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ε' (συνέχεια)
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κατάληψις του τριγώνου της ΞάνθηςΌκτώΒριο 1919
Ήμουν ακόμη εις την 9ην Μεραρχίαν διοικητής 

λόχου ευζώνων όταν μετεκινήθημεν εις την κοιλάδα του 
Νέστου έτοιμοι δια την κατάληψιν του τριγώνου της 
Ξάνθης, η οποία όμως εΒράδυνε να γίνη, Μικροϊστορίαι 
εποίκιλλαν τη μονότονον ζωήν του Στρατοπέδου. 
Κάποτε ήλθεν ο διοικητής του Σώματος Στρατού 
Στρατηγός Ιωάννου δΓ επιθεώρησιν. Εις εν αντέρεισμα 
παρετάχθη όλον το σ/μα και εις τας κανονισμένας 
θέσεις τα τμήματα και οι αξιωματικοί ξιφήρεις κλπ. Ο 
ιδιόρυθμος Στρατηγός, που ήτο φαλαγγάρχης μας στο 
Μπιζάνι ανπ άλλου μόλις ήλθε λέγει: Τι να την κάνω 
εγώ την παράτα εγώ την ψυχήν θέλω να ιδώ. Γυρίζει 
λοιπόν απ’ ευθείας στους ευζώνους, ενώ ήσαν εις θέσιν 
παρουσιάσατε και τους λέγει. Θέλω να ιδώ ποιάς θα 
πάγη γρηγορότερα στο απέναντι αντέρεισμα με αλλα- 
λαγμούς Εμπρός. ‘Ωρμησαν λοιπόν οι ευζωνοικαί 
εμείναμεν οι αξιωματικοί εις την παράταξιν χωρίς 
ευζώνους. Το κωμικότερου ήτο ότι εις το αντέρεισμα 
που επετίθεντο οι ευζώνοι... ευρίσκοντο τα αντίσκηνα 
και μέσα έμεναν οι μη παρουσιαζόμενοι εις την 
επιθεώρησιν εύζωνσι, οι οποίοι τρομοκρατηθέντες από 
τους αλλαλαγμούς και τον ποδοΒολητόν επανικοΒλή- 
θησαν και με τα σώβρακα πετάχθηκαν έξω από τα 
αντίσκηνα και παρεσύρθησαν από τους τρέχοντος 
ευζώνους.

Από μίαν πληγήν εις το ξύρισμα εις τον κρόταφον, η 
οποία κατά το πρωινόν πλύσιμο εκάστοτε ανενοώνετο 
προεκλήθη μόλυνσις, η οποία ένα πρωί ήρχισε να 
εκδηλούται με πρήξιμο που πήξανε ραγδαίως. Είχε 
κλείση το ένα μάτι και προχωρούσε προς τον λαιμόν. 
Οι δύο ιατροί του τάγματος εθορυβήθησαν. Μου έλεγον 
ότι αποκλείεται επέμΒασις διόπ είναι ερεσίπελας. Τους 
εβίασα να κάμουν επέμΒασιν εφάσον δεν υπήρχε άλλος 
τρόπος. Χωρίς Βέβαια καμίαν αναισθήτησιν έγινεν η 
επέμΒασις. Οι ευζώνοι μου που παρηκολούθουν ο ένας 
μετά τον άλλο έφευγαν. Το πρήξιμο άρχισεν ως το 
Βράδυ να υποχωρή και έγινε καλά. Το τραύμα ύστερα 
από πολλά χράνια σχεδόν εξηλείφθη.

Εκείνην την ημέραν με ειδοποίησαν ότι εις τα 
μπούκια απέθανεν από συγκοπήν ο υπολοχαγός Στέ
φανος Φωτήλας. Ήτο ο πιο αγαπητός μου φίλος.

Είχαμεν πάντα διενέξεις εις την υπηρεσίαν, σαν να 
μη μουχλιάζουν τα νερά. Οι προερχόμενοι από τας 
Σχολάς αξιωματικοί συνήθως ήριζον. Ο διοικητής του 
τάγματός μου ηθέλησε να επιΒεΒαιώση την υπεροχήν 
του Βαθμού του το εΒδομαδιαίον πρόγραμμα ασκήσεων

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΑ

t  του Στρατηγού Δημητρίου Πολύζου
που είχα καταρπ'σει δια τον λόχον μου. Δεν το εδέχθην 
διότι δεν είχε τοιούτον δικαίωμα. 0  Σ/ης με εδικαίωσε 
αλλά θέλησε να μας συμθιΒάση. Είχε μετάσχη εις 
επιχειρήσεις του Μακεδονικού Μετώπου και εθεώρει 
ότι οι άλλοι ήταν αδαείς. Εις ασκήσεις που έκαμνα με το 
Λόχον μου διαθέτοντα και μίαν διμοιρίαν πολυΒόλων 
μεταξύ των άλλων η προχρήσις εγίνετο η προχώρησις με 
εντατικήν υποστήριξην των υπερκειμένων πυρών δηλ. εξ 
υπερκειμένων θέσεων. Όταν έληξαν οι ασκήσεις και η 
κριτική μου έφθασεν ο ταγματάρχης έφιππος και μου 
λέγει χωρίς προφύλαξίν τινα να μην ακούουν οι 
στρατιώται επαναλάδατε την κριτικήν κ. λοχαγέ. Το 
προφανές θα εγίνετο επεισόδιον. Αυτού η γνώμη ήτο ότι 
δεν εγίνοντο πυρά υπέρ τας κεφαλάς των άλλων. Ενώ 
υποστήριξη επιθέσεως αυτή είναι, χωρίς αυτήν δεν 
γίνεται επίθεσις. Του λέγω: Εγώ δεν είμαι Μαθητούδι 
να επαναλαμΒάνω, λέγε π θέλεις.

Εν τω μεταξύ διέταξα τον υπολοχαγόν να οδηγήσει 
τσ Λόχον εις τον καταυλισμόν. Υστερα από ένα χρόνον 
εις το Καλέ Γκρότο εξετέλει τοιαύτα πυρά και με 
υπεστήριξεν εις την κόλασιν εκείνην.

Μια άλλην ημέραν έκανα ασκήσεις θολής χειρο- 
ΒομΒίδων. Πέραν της χαραδρώσεως που θα έπιπταν αι 
χειροΒομΒίδες ήταν κάπ ζώα και το ιδικόν μου άλογο 
επεΒράδυνα την Βολή δια να περάσουν προς τα εδώ τα 
ζώα και ο ιπποκόμος μου. Ως έμαθα αργότερου από 
αξιωματικούς μου εξεφράζετο αρκετά σαφώς δια την 
δειλίαν μου. Όταν εφθάσαμε εις την Ξάνθη οι 
αξιωματικοί μου μου ανέφεραν ότι άνευ ουδενός 
λόγου έΒαλε τον ιδικόν μας Λόχον υπηρεσίαν ενώ 
σειράν έχει άλλος. Μου εξιστόρισαν και άλλα που 
απέφευγαν έως τότε να είπουν για να μην αυξάυη το 
κακό. Σημειωτέου ο ανδρισμός και ευθύτης των 
αξιωματικών ήτο δοκιμασμένη. Με τας σκηνάς που 
συνέΒησαυ μετετέθην εις άλλο τάγμα.

Γρήγορα όμως το άφησα ο ευφάντασος Επιτελάρχης 
εσκέφθη να κάμη υποτύπωσιν του τριγώνου της Ξάνθης 
κανονικήν υποκλίμκα 1/100.000. Με τα πρωτόγονα 
διαστοχάστρα GOULLEIR. Εις εμέ έδιδε το ορεινόν 
τμήμα, το οποίον ήτο εντελώς γυμνόν Στρατού πλην της 
κωμοπόλεως Σαχίν (Εχίνος). Του είπα ότι δεν γίνεται 
χωρίς όργανα ακριΒείας Βάσιν και τριγωνισμόν δεν 
γίνεται χάρτης, αλλά η διαφόρα του γαλονιού έπρεπε να 
υπερισχύση.

Του αυτού συντάκτου ήτο και μια περιώνυμος δια το 
πομφολιγώδες και αόριστον περιεχόμενο διαταγή. Οταν 
είμεθα εις την περιφέρειαν Κιλκίς. Διέτασε λοιπόν να 
γίνει αυαγνώρισις των χώρων μάχης σχεδιαγράμματα 
κλπ. ακατανόητα. Ξεκίνησα λοιπόν με την σκέψιν ότι 
ίσως με Βοηθήση ο Αστριακός χάρτης 1/200.000 με τας
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οδεύσεις nou ηκολούθει. Αλλά είχε Βάσεις τα τζαμιά των 
χωριών τα οποία είχαν όλα ανατινάξει οι Βούλναροι.

Οι εύζωνοι άναΒαν φωτιές, όπου προσέτρεχα συχνά 
να ζεσταθώ, αλλά κατόπιν επάγωνα περισσότερο και 
ύστερα επάθαινα συχνά πλέον παράλυσιν της σιαγόνος 
από την φύξιν. Μπήκα στον Ιανουάριον και ήμουν 
υψηλά στην Ροδόπην. Τότε ήλθεν ο τοπογράφος Νταής 
με κανονικά όργανα και παρέλαΒε την εργασίαν μου, οι 
Πομάκοι, όπως λέγονται οι κάτοικοι της Ροδόπης, 
ομιλούν ΣλαυΒικά και είναι Μουσουλμάνοι. Οι Βούλγα
ροι τους θεωρούν ιδικούς των και δι αυτό μόλις το 1912 
κατέλαβαν τη χώραν τους εΒάπτισαν, εις τα ρέματα ένας 
Βουλγαρόπαπας τους εράντιζε και ένας λοχίας από ένα 
κατάλογον διάβαζε τα ονόματα. Υστερα στο καφενείο 
φώναζεν ο λοχίας ένα όνομα να ιδή αν θυμούνται τα 
νέα ονόματα τα οποία ΒέΒαια δεν θυμώνταν κανείς. 
Τότε έπεφτε ξύλο. Ένας γέρος λέγεται όη είπε: Ογδόντα 
χρόνων Μεμέτης Θανάση γίνεται (ουλούρμι).

Σε μας ήρχοντο με προφυλάξεις ασκεπείς έχοντα 
παραμάσχαλα και σκούφον και φέση. Ημείς γελούσαμε 
με τα προφυλάξεις των. Εις την Ξάνθην τους λένε 
περιφρονητικά Αγριάνηδες. Αγριάνες οι καλλίτεροι 
ψιλοί (εύζωνοι) του Μ. Αλεξάνδρου. Ο νεώτερος 
ιστορικός BELLOCH τους παραδέχεται ως Παίονας 
και τούτους ως ‘Ελληνας.

Όταν ήλθεν ο καιρός να καταληφθή η Δυτική 
Θράκη πήγα ως επιτελής της Μεραρχίας Ξάνθης να 
επιΒώ του τραίνου με εν τάγμα της Μεραρχίας ΣερΒών 
που θα κατελάμΒανε μέχρι του Αεδέαγατς (Αλεξαν- 
δρουπόλεως) ίνα καλυφθή την ερχόμενον από θαλάσ
σης Μεραρχίαν Ξάνθης. Τη χώραν κατείχαν οι Γάλλοι, 
αλλά δεν είχομεν εμπιστοσύνην ότι δεν θα υπενόμευαν 
καμμίαν γέφυραν οι Βούλγαροι. Εκτός μερικών ισχυρο- 
τέρων κάπως τιναγμών δεν εσημειώθη η'ποτε άλλο. Και 
επειδή η Μεραρχία Ξάνθης είχεν ήδη αποΒιΒασθή 
συνεχίσαμεν τον δρόμον ως το Διδυμότειχον.

Ο ΓΕΡΟΒΟΣΚΟΣ
Πόσα χρόνια  πέρασα κι άναψ α τρανές φω τιές
κι άσπρισα και γέρασα  
πάνω στα ψηλώματα

σε τετράψ ηλες κορφές.

βόσκοντας τα  πρόβατα! Ε ίδα  τ ’ άστρι σ το  βουνό, 
που το  λ έ ν ’ Α υγερ ινό ,

Τις κορφές επάτησα και σ την καθαρή βραδυά
και ννχτοπερπάτησα  
και σε δέντρα  γέρικα

χόρτασα τη ν  ξαστεριά.

είδα κι είδα  αγερικά. Μ ύρμηγκα δε ζήμιωσα 
κι άνθρωπο δε θύμωσα.

Σε ψηλές ανηφοριές Π ήρα τα  μικρά τ ’ αρνιά
σαν κοτσύφι εχύθηκα, 
κι έπεσα σ τις  ρεματιές

σαν πα ιδ ιά  σ την αγκαλιά.

και λαγοκοιμήθηκα. Μ ια  ζωήν επέρασα  
κι ε ίπ ’ ο Θεός και γέρασα.

Πάνω στην καπότα μου, και το  χιόνι το πολύ
φορεσιά και στρώμα μου 
είδα ονείρατα γυρτός,

μούπεσε στην κεφαλή.

ξυπνητός και κοιμιστός. ‘Α ιν τε  προβατάκια μου! 
περπατάτε, αρνάκια μου.

Σ ’ αητοράχη εσκάλωσα. πάμετε σ ιγά-σιγά
με το  λύκο εμάλωσα και μας πήρε η βραδυά!

Ζαχ. Π απαντω νίου
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ο  αείμνηστος δάσκαλος Γεώργιος Ν. Τσέντος (1859-1946)

Ποιος Μικροχωρίτης τταλαιότερος ή νεώ τερος δεν έχει ακούσει για τον Γεώργιο Τσέντο, 

το δάσκαΑο των γονιών μας στις αρχές του αιώνα μας αλλά και αργότερα. Αττό καιρό 

αναζητούσα κάποιον να μας μιλήσει με λεπτομέρειες γι’ αυτόν. Η καλή τύχη οδήγησε τα 

βήματά του γιού του Λεωνίδα Τσέντου στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας, 

όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να του ζητήσω να μας δώσει το πορτραίτο του αείμνηστου 

πατέρα του και να μας τον περιγράφει. Το κείμενο που ακολουθεί είναι το βιογραψικό του 

αείμνηστου δασκάλου μαζί με τη φωτογραφία του, γραμμένο από τον μικρότερο γιό του 

Λεωνίδα, ο οποίος έχει και αρκετές αναμνήσεις από το Μικρό Χωριό κατά τη διάρκεια του 

1920. Θα επανέλθουμε σε αυτές αργότερα.

Τ Ο  Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο

Μ ε την ευκαιρία της συζήτησης γύρω από την ευγενική μορφή του πατέρα του ο κ. 

Λεωνίδας Τσέντος, συνταξιούχος διευθυντής του ΙΚΑ σήμερα, με νοσταλγία θυμάται την 

περίοδο της ζωής του στο Μικρό Χωριό όπου διετέλεσε κι αυτός μαθητής του πατέρα του. 

Μάλιστα δεν γλύτωνε ούτε αυτός τη «βέργα» αφού ο πατέρας δάσκαλος τιμωρούσε χωρίς 

να χαρίζεται σε κανέναν. Την εποχή εκείνη 1 9 2 4 -2 5  θυμάμαι ότι Π ρόεδρος της Κοινότητας 

ήταν ο Νικόλαος Κυρίτσης, που είχε και το χάνι, ενώ αυτός με τον πατέρα του, που έκανε 

και χρέη Γραμματέα της Κοινότητας έμεναν στο 2ο  πάτωμα (ξενοδοχείο) του χανιού και 

είχαν για φως το «λαμπρόγυαλο».

Θυμάται ακόμη ότι τότε το Μικρό Χωριό βρισκόταν σ ε μια δημιουργική περίοδο, όπως 

ήταν το χτίσιμο της νέας εκκλησίας της Μεταμορφώσεως και τον εντυπωσίασε η 

εργατικότητά τους με το «τραινάκι» που λειτουργούσε στο «Γούμενο» δηλ. από τον Αη- 

Θανάση ως του Κυρίτση για να κατεβάζει τις πέτρες και την ξυλεία που έφερναν από το 

Κρύ. Μάλιστα η καμπάνα του χωριού σήμαινε τα μεσάνυχτα για να πάνε να φέρουν ξυλεία 

και πέτρες. Θυμάται ακόμη ότι τότε ο  Γιάννης Σιδέρης έστειλε το ρολόι του καμπαναριού 

που έπρεπε να πάνε να το πάρουν από το Καρπενήσι. Τη νύχτα στις 2  χτύπησε η καμπάνα 

και το άλλο βράδυ το έφεραν φορτωμένο σε 3 καδρόνια μπροστά και 3 καδρόνια πίσω. 

‘Οταν έφ θασε το ρολόι στο χωριό για πολύ ώρα χτυπούσαν χαρμόσυνα οι καμπάνες!

Τότε είχε φκιάξει καινούργιες τις βρύσες στο χάνι και ο  Γ. Τραστέλης, ο οποίος 

χρειαζόταν ένα πιστοποιητικό κι όταν τόφκιαξε ο Γραμμαπκός τούδωσε ένα γενναίο 

μπουρμουάρ 100  δραχμές, που ήταν σημαντικό ποσό για την εποχή εκείνη.

Μ ε τις νοσταλικές αυτές ενθυμήσεις του ο κ. Λεωνίδας Τσέντος μας ζωντάνεψε ένα 

κομμάτι της ιστορίας του Μικρού Χωριού. Τον ευχαριστούμε από καρδίας.

Μ.Σ.Κ.
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Βιογραφικό σημείωμα Γεωργίου Ν. Τσέντου
διατελέσαντος ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ στο Μικρό 

χωριό Ευρυτανίας ζητηθέν παρά της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗ- 
ΡΟΣ» και συνταχθέν παρά του μικρότερου υιού του 

Λεωνίδα Γ. Τσέντου.
Γεννήθηκε το 1859 στο χωριό ΖΗΛΙΣΤΑ της ορεινής 

Ναυπακτίας.
€ίχε δύο μικρότερους αδεάφούς τους οποίους, σαν 

μεγαλύτερος, εβοήθησε και έγιναν κι αυτοί δημοδιδάσκα
λοι.

Υπηρέτησε τα πρώτα χρόνια στο χωριό Λάσπη (ήδη Αγ. 
Νικόλαος) Ευρυτανίας, όπου και παντρεύτηκε την Παρα
σκευή θυγατέρα του Δημ. Μπαλταδούρου, την οποία 
προηγουμένως είχε και μαθήτριά του και με την οποία 
απέκτησε 9 παιδιά (6 αγόρια και 3 κορίτσια).

Μετά τη Λάσπη υπηρέτησε, κατά διάφορα χρονικά 
διαστήματα στα χωριά της Ευρυτανίας, Χρύσω, Κρίκελλο, 
Συγκρέλλου, Αγ. Ανδρέα και τελευταία στο Μικρό Χωριό, 

όπου υπτιρέτησε μαζί με τον αξέχαστο Δημοδιδάσκαλο και εξαίρετο άνθρωπο Γεώργιο Παπαδή ο 
οποίος (σε προγενέστερη υττηρεσία του πατέρα του στο Μικρό Χωριό) υπτ^ξε μαθητής του.

Λόγω της πολυμελούς οικογενείας, αντιμετωττίζαμε όλα τα χρόνια, μεγάλη φτώχεια και δεν είναι 
ντροπή - αφού αυτή είναι η αλήθεια - να πω ότι δεν χορπαίναμε και αυτή ακόμα τη μπομπότα 
(καλαμποκόψωμο).

Παρά τη φτώχεια όμως ο πατέρας μου, αποδίδοντας μεγάλη σημασία στην παιδεία και στη 
μόρφωση γενικότερα, δήλωνε με αυτοπεποίθηση ότι τα κορίτσια θα τελειώσουν όλα το Δημοτικό 
(γιατί τότε - κατά κανόνα, τα κορίτσια δεν τα προωθούσαν για μεγαλύτερες σπουδές) τ’ αγόρια όμως, 
όλα ακόμα και το τελευταίο, θα τελειώσουν, απαραιτήτως το Γυμνάσιο, όπως και έγινε, 
εξασφαλίζοντας σε μας όχι μόνο το ζην αλλά και το ευ ζην - όπως έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος - 
γιατί ο πατέρας μας έτυχε να είναι και Δάσκαλος.

Έτσι και οι δύο γονείς (όπως οι περισσότεροι) εβάδιζαν ο καθένας το Γολγοθά του, ο μεν 
πατέρας πηγαίνοντας, συνεχώς σ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής του ζωής, με τα πόδια στα 
διάφορα δύσβακτα χωριά που τον μετακινούσαν ανάλογα με πς ανάγκες της υπηρεσίας, η δε μητέρα 
εργαζόμενη, το μεν καλοκαίρι στα λίγα άγονα χωράφια που είχαμε, το δε χειμώνα κουβαλώντας 
στην πλάτη της - μέσα στα χιόνια, σε μας τα παιδιά που είμαστε στο σχολείο στο Καρπενήσι - ξύλα 
για θέρμανση και λίγα τρόφιμα, όσα ήταν δυνατόν να εξοικονομηθούν.

Σημειωτέον ότι στον Αγ. Ανδρέα ο πατέρας μου, είχε μαζί του, για φοίτηση 3 και 4  Δημοτικού, το 
μεγαλύτερο από μένα αδελφό μου Περικλή και στο Μικρό Χωριό εμένα.

Η κούραση να ττηγαινοερχόμαστε μέσα σε 24 ώρες (κάθε Σαββατοκύριακο) βαδίζοντας 7 ώρες ο 
αδελφός μου και 11 ώρες εγώ, ήταν τρομερή για παιδιά 9 και 10 ετών.

ΓΓ αυτό όταν κλαίγαμε - μη αντέχοντας τον ατέλειωτο δύσβατο δρόμο - δεν μας μάλωνε ποτέ, 
παρά για να μας διασκεδάσει την κούραση, αποσπώντας την προσοχή μας πετούσε 10 έως 15 μέτρα 
μπροστά, καραμέλες τυλιχτές κι όταν εμείς τις βρίσκαμε μας έλεγε ότι πέσανε από αγωγιάτες.

Ώσπου συνέληφθη από μας... επ’ αυτοφώρω να τις πετάει.
Δεν παραλείπω να σημειώσω ότι ο πατέρας μου απεβίωσε στην Αθήνα την 24η Νοεμβρίου 1946.
Τελειώνοντας, ας μου συγχωρεθεί γιατί το βιογραφικό σημείωμα, για τον πατέρα μου, δεν είναι 

τόσο σύντομο, αφού περιέχει και λίγα λόγια φόρου τιμής στη μνήμη του.

Αθήνα 15-6-95
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Τα 100 χρόνια της Αδελφότητας €υρυτάνων 
όπως γιορτάστηκαν το 1920 στην Κωνσταντινούπολη

Η περιγραφή γίνεται από τον εξαίρετο £υρυτάνα ϋογοτέχνη Λημοσθένη Γούΐΐα
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον εορτα

σμό της εκατονταετηρίδας από της ιδρύσεως της 
Αδελφότητας με επίσημο τελετή στις 15 Μαρτίου 
1920 στη μεγάλη αίθουσα του Φιλολογικού Συλλό
γου.

Η αναγγελία του γιορτασμού της εκαντοετηρίδος 
απήχησε ευμενέστατα στην κοινή γνώμη κι ο τύπος 

της πρωτεύουσας έγραψε ενθουσιαστικά γΓ αυτόν.
Η «ΠΡΟΟΔΟΣ» στο φύλλο της 9ης Μαρτίου 

έγραψε μεταξύ άλλων: «... πόσης συμπαθείας και 
ποίας τιμής απολαμβάνουν εδώ και πανταχού οι 
Ευρυτάνες δεν είναι ανάγκη να το ομολογήσωμεν. 
Υπήρχαν παντού επίλεκτα της Ελλάδος τέκνα, 
τιμήσαντα αυτήν όσον ολίγα, με την επιχειρηματικό
τητα, τη χρηστότητα και το φλογερόν πατριωτισμόν 
των.

«Την εορτήν των Ευρυτάνων θα τιμήση όλος ο 
Ελληνισμός, διότι είναι και ιδική μου εορτή».

Την πρωία της τελετής, η ίδια εφημερίδα 
δημοσίευσε πανηγυρικό σε κύριο άρθρο του 
διευθυντού της, στο οποίο εξυμνεί τη Ρουμελιώτικη 
ψυχή, η οποία «δεν εγνώρισε ποτέ τη μικρολογίαν 
και δεν ήλθε εις επαφήν με ταπεινά ελατήρια.

«Πτερυγίζουσα επάνω εις τα βουνά της Ρούμε
λης, μόνον από γεναιότητα εμπνέεται. Ορίζων της η 
απέραντος έκτασις του ελληνικού κοσμου, τον 
οποίον συνεχώς προσατενίζει από τας υψηλός 
κορυφές, όπου πλανάται και χάρμα της η ωραιότητα 
της ελληνικής φύσεως και της ελληνικής ζωής».

Και δια τους Ευρυτάνες ότι «εκεί εις τα υψηλά 
βουνά των έμειναν παρθένοι από κάθε κακία και 
κάθε επιμιξίαν. Διατήρησαν αμόλυντον το άρωμα της 
φυλής των και έφθασαν εις το να μας δώσουν το 
αρτιώτερον ελληνικόν τύπον του σώματος και τής 
καλλιτέραν μορφήν της ελληνικής ψυχής.

«Ποιός δεν εγνώρισε το σφίγγος και την 
ωραιότητα της ψυχής του Ευρυτάνος; Και ποιός δεν 
εδροσίσθη εις τα πλούσια νάματα της πατριωτικής 
μου καρδιάς; Και ποιός δεν ησθάνθη υπερηφάνεια 
δια τα αισθήματά μου και την ιδιοφυίαν του και δια τη 
χρηστότητά του; Υπήρξεν ανέκαθεν ο ευγενέστερος 
από τη μεγάλην Ελληνική οικογένειαν πολίτης και 
πατριώτης. Όπου επήγε και όπου έστησε την έδραν 
του, μόνον υπόδειγμα τάξεως και επιχειρηματικότη
τας και γενναιοφροσύνης ανεδείχθη.

«ΕτΙμησε την ιδιαιτέραν του Πατρίδα.
«Ετίμησε την Ελλάδα.
«Ετίμησεν τον ελληνισμόν ολόκληρον. Είναι ο κατ' 

εξοχήν Έλλην, από τον οποίον θα έπρεπεν ίσως να 

εμβολιασθή ολόκληρος η Ελλάς δια να αποκτήση την 
ευγένειαν και το σφρίγος της ψυχής του, την 
καλωσύνην του, τα πλούσια και μεγάλα αισθήματά 
του, τον απαράμιλλον πατριωτισμόν του, τη χρηστό
τητά του, την ιδιοφυίαν του, την επιχειρηματικότητά 
του, την οικογενειακήν του αφοσίωσιν, την ευμορ- 
φίαν, την παλληκαριάν, την λεβεντιά του.

«Οι αριστοκράται αυτοί Έλληνες πανηγυρίζουν 
σήμερον εδώ μεγάλην εορτήν την εκατονταετηρίδα 
του σωματείου των. Η εορτή αυτή δεν είναι τυχαία. 
Είναι εορτή της ίδιας των αρετής, η οποία αποτελεί 
κόσμημα και καύχημα δια τον Ελληνισμόν».

Λαμπρή από κάθε άποψη υπήρξε η γιορτή και 
προσέλαβε χαρακτήρα πάνδημο ελληνικού γιορτα
σμού, με εκδηλώσεις ενθουσιασμού και εξαιρετικής 
σημασίας.

Ανάμεσα στους επίσημους προσήλθε ο τοποτη- 
ρητής Αγιος Δωρόθεος με 4 συνοδικούς ο Ύπατος 
Αρμοστής της Ελλάδας Κανελλόπουλος με τον Α' 
Γραμματέα Γ. Εξηντάρη, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Στρατιωτικής Αποστολής Συνταγματάρχης Γ. Κατεχά- 
κης με τον υπαρχηγό Συνταγματάρχη Ν. Γρηγοριάδη. 
Ο Αρχηγός της Ναυτικής Βάσεως Πλωτάρχης 
Ζαλοκώστας και πολλοί αξιωματικοί ξηρός και 
θαλάσσης. Επίσης πολλοί από τον επιστημονικό, 
τραπεζικό, εμπορικό και δημοσιογραφικό κόσμο.

0  προεδρεύων Στ. Βουτυράς, Ευρυτάν από το 
χωριό Βουτύρου, εκήρυξε την έναρξη των εργασιών 
και έβγαλε θαυμάσιο λόγο, ο οποίος άρχιζε έτσι:

«Η Προεδρία της ελληνικωτάτης ταύτης ομηγύρε- 
ως, ήτις πανηγυρίζει σήμερον εν τη αιθούση ταύτη 
την εκατοστήν επέτειον της ιδρύσεως της Αδελφό
τητος των Ευρυτάνων, ανετέθη εις εμέ, κατ' 
απαίτησιν των ευγενών συμπολιτών μου, οίτινες 
ούτε την πύρωσιν των οφθαλμών μου ούτε την 
κάρωσιν των ποδών μου λαβόντες υπ'όψιν επέμειναν 
εις τα πρεσβεία της ηλικίας, αναμιμνησκόμενοι δε 
του παρελθόντος και επιπαρωδούντες το του 
Αυγούστου Καίσαρος, εξέφρασαν την επιθυμίαν ν' 
ακούσωσι τα αυτοσχέδια παλιμπαιδίσματα πρεσβύ
του, τον οποίον νέον όντα πρεσβύται ήκουον. Και
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ΔΗΜ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Λογιστής, ΕΠΑΜ. ΛΑΛΑΣ Ειδ. Γραμματέας ΕΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Σύμβουλος ΚΛ. ΙΒΡΑΚΗΣΓεν. Γραμματέας ΚΩΝ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ταμίας ΤΑΞ. ΙΒΡΑΚΗΣ 

Αντιπρόεδρος, ΔΗΜ. ΒΑΡΣΑΜΗΣΠρόεδρος, Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑντιπρόεδρος,

ούτως άκων και μη βουλόμενος ηναγκάσθην ν' 
αποδεχθώ την κατ' απαΐτησιν των συμπολιτών μου 
προεδρίαν της ευγενούς τούτης ομηγύρεως...

«... Οι εν Κωνσταντινουπόλει Ευρυτάνες συνεχί
ζει, βαθμιαίως αντί του ευλογημένου «ρουσφετιού 
των μπακάληδων» αντικατέστησαν την Αδελφότητα 
των Ευρυτάνων εν η υπάρχουσιν ου μόνον παντο- 
πώλαι, αλλά και λόγιοι, επιστήμονες, έμποροι, 
βιομήχανοι και μεγάπλουτοι, εξ ων πολλοί θα ήσαν 
καταλληλότεροι εμού εις την Προεδρίαν της ευγε
νούς ταύτης ομηγύρεως...«.

Η ΕφημερΙς «0 ΝΕΟΛΟΓΟΣ» του Βουτυρά, έγραφε 
μεταξύ άλλων, σε κύριο άρθρο;

«Από την χθεσινήν αλησμόνητον εκατονταετηρίδα 
της Αδελφότητος των Ευρυτάνων μια βαθεΐα εντύ- 
πωσις απέμεινεν εις όλους τους παρισταμένους.

«Ειδικώς οι Ευρυτάνες δύνανται να υπερηφανεύ- 
ωνται, διότι κατάγονται από την ορεινήν και σκληρόν 
εκείνην χώραν εις την οποία εγεννήθη, εκαλλιεργή- 
θη και εκαρποφόρησε το αθάνατο τσαρούχι. 0 
δεύτερος τίτλος των Ευρυτάνων είναι ο ατομικός 
των ηρωισμός η προς τα πάτρια εμμονή των, η αγάπη 
προς την ελευθερίαν και την δικαιοσύνην. Δεν 

επολέμησαν οι άνδρες των Ευζωνικών Συνταγμάτων 
ποτέ δια να προαχθώσι, δια να ικανοποιήσωσι 
ατομικός φιλοδοξίας, δια να επιτύχωσι μίαν προ
αγωγήν εις την ειρηνικήν ζωήν. Οι ορεσίβιοι της

Ευρυτανίας μίαν και μόνο είχαν πίστιν όταν εχύνον το 
αίμα των δια την πατρίδα και όταν ενίκων παντού 
όπου παρουσιάζονιο. Την πίστιν εις την ελευθερίαν 
και εις την Ελλάδα. Τίποτε περισσότερον δεν τους 
ώθει εις τους θρυλικούς των ηρωισμούς, των οποίων 
αι αναμνήσεις θα προκαλούν ρίγη ενθουσιασμού εις 
τους μεταγενεστέρους.

«0 νεώτερος εύζωνος της Ευρυτανίας θα είναι 
δια τας μελλούσας γενεάς, ό,τι οι μαραθωνομάχοι 
υπήρξαν δι' ημάς...

«... Τοιούτος υπήρξεν ο Ευρυτάν κατά την 
λήγουσαν εκατονταετηρίδα ως πολεμιστής. Η άγο
νος και ορεινή εν τούτοις χώρα του δεν τον 
ημηόδισε να είναι και πολιτισμένος και ανεπτυγμέ
νος και διανοούμενος και εκπολιτιστής.

«Η πτωχή επαρχία της παλαιός Ελλάδος δεν 
ηρκέσθη μόνον εις την προαγωγήν αυτής. Ηθέλησε 
ν' αναπνεύση και όπως όλοι οι τότε πνευστιώντες 
ελεύθεροι αδελφοί ήρχισε μεταναστεύουσα εις τας 
εν Ανατολή ελληνικός χώρας με σκοπόν όχι μόνον 
τον πλουτισμόν, αλλά και την προαγωγήν των μικρών 
τότε Ελληνικών παροικιών της Τουρκίας. Οι Ευρυτά
νες δεν ήσαν οι μετανάσσεται των πλουσίων χωρών 
της Αμερικής, της Αιγύπτου, της Νοτίου Αφρικής. 
Ήσαν οι σκαπανείς του Ελληνισμού, του αδόλου και 
ανυποκρίτου ελληνικού πατριωτισμού πανταχού της 
ημετέρας Ανατολής. Και αι παροικίαι των Ευρυτάνων
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επολλαπλασιάζονιο πανιαχού όπου ήχο ανάγκη να 
ενισχυθή ο πάσχων Ελληνισμός.

«Ο μικρός παντοπώλης, ο μικρός βιομήχανος, ο 
μικρός εργοστασιάρχης, ο μικρέμπορος, ήχο σχεδόν 
πανχαχού Ευρυχάν. Οικονόμος και λιτός, μετρημένος 
και τίμιος, προήγαγε την εργασίαν του και καχώρθω- 
σε να επιβληθή και να αναπτύξη αυτήν, να 
εκπαιδεύση τα τέκνα του και να μεταβληθή εις 
πραγματικόν εκπολιτιστήν.

Οι σημερινοί Ευρυτάνες, έπαυσαν πλέον αποτε- 
λούνιες παροικίας ζένας, είναι μόνιμοι κάτοικοι των 
πόλεων και χωρίων εις τας οποίας κατοικούν, είναι 
πολύτιμοι παράγοντες της κοινωνικής και της 
εκπολιτιστικής δράσεως της Ανατολής. Αλλ' ας μη 
νομισθή ότι μετά τοσούτους δεσμούς με τας θετάς 
αυτών πατρίδας λησμονούσι τη γενέτειραν. Έχουσιν 
ως καύχημά των την προέλευσίν των, έχουσιν ως 
τίτλον ευγενείας τους πατέρας και αδελφούς, ούς 
προσφέρερον εις τον μέγαν και εθνικόν αγώνα, 
έχουσιν ως σύμβολον την Ευρυτανίαν και δΓ αυτό όχι 
μόνον δεν λησμονούν τα πτωχά των χωριά, αλλ' είναι 
πάντοτε πρόθυμοι να προσφέρωσι δι' αυτά έν μέρος 
και του αίματος και της περουσίας των».

Μετά τη γιορτή τα μέλη του Δ.Σ. επιβραβεύοντα 
την αγάπη του Προέδρου L· Βαρσάμη προς την 
Αδελφότητα, απεφάσισαν να του προσφέρουν 
αργυρό κύπελλο, πάνω στο οποίο ήταν γραμμένη 
αυτή η αφιέρωση.

«Τω Προέδρω Δημητρίω τω Βαρσάμη
οι εν τη Διοικήσει της των Ευρυτάνων Αδελφά- 

τητος
εκατόν ήδη υπερβιούσης ενιαυτούς συμπαραστά- 

ται
φιλίως αναφέρουσιν. Εν Κων/πόλει Μαρτίου 

μεσούντος Α.Π.Κ.»
0  Δ. Βαρσάμης έκτακτος καθηγητής του Πανε

πιστημίου Αθηνών, τιμής ένεκεν απάντησε: «Βαθύτατα 
συγκεκινημένος επί τη ενδείξει υπερμέτρου προς 
εμέ φιλοφροσύνης δια της προσφοράς τοσούτον 
αγλαού, αλλά και βαθείας εννοίας δώρου, οίον 
νικηταίς μόνον είθισται, παρ' ευνουστάτων μοι 
συμπαραστατών εν τη Διοίκησει της των Ευρυτάνων 
Αδελφότητος, εκατόν ήδη ενιαυτών ζωήν και δράσιν 
ευκλεώς πανηγυριζούσης, παρακαλώ υμάς όπως 
διαβεβαιώσητε αυτούς ότι φιλοτίμως συνειδώς προς 
την γλυκυτάτην πατρίδα καθήκοντα, διατελώ πρόθυ
μος της ημετέρας Αδελφότητος προβιβαστής, ης 
ωνομάσθην πρώτος υπηρέτης».

0  αείμνηστος Γ. Καφαντάρης, επίτιμο μέλος της 
Αδελφότητας και Υπουργός τότε της Γεωργίας, 
απέστειλε το ακόλουθο γράμμα:

«Αγαπητοί συμπολίται. Σας ζητώ μυριάκις συγγνώ
μην διάτι δεν απήντησα εγκαίρως εις την τόσον 
εγκάρδιον επιστολήν υμών επ' ευκαιρία της εκα
τονταετηρίδας της Αδελφότητος των Ευρυτάνων. Σας 
παρακαλώ να πιστεύσητε ότι η έκφρασις των 
αισθημάτων της Αδελφότητος των Ευρυτάνων μου 
επροξένησεν εντελώς ιδιαίτερον συγκίνησιν, χαράν 
και υπερηφάνειαν. Ζήσας και ανατραφείς εις την 
ορεινήν και απόκεντραν, αλλά και τόσον προσφιλλή 
και ωραίαν Ευρυτανίαν, δεν ήτο δυνατόν ειμή να 
εξαντλήσω όλας μου τας δυνάμεις δια να φανώ 
χρήσιμος κατά το δυνατόν εις αυτήν και τους 
συμπολίτες μου, με ένα έκαστον των οποίων με 
συνδέουν δεσμοί άρρηκτοι στοργής και αλησμονή- 
των αναμνήσεων.

«Είμαι ευτυχής διότι κατώρθωσα να επισύρω την 
εκτίμησιν των εν Κωνσταντινουπόλει συμπολιτών μου 
Ευρυτάνων, οι οποίοι επί μακράς δεκαετηρίδας 
ετίμησαν το άνομα της ιδιαιτέρας μας πατρίδας εν 
Κωνσταντινουπόλει και απέβησαν πηγή ανεξάντλητος 
υλικής ευημερίας και προόδου δια την επαρχίαν μας.

«Διαβιβάζων χαιρετισμόν εγκάρδιον εις την 
Αδελφότητα Ευρυτάνων δύναμαι να παράσχω τη 
διαβεβαίωσιν, ότι δεν θα παύση να αποτελή το 
πρσφιλέστερον μέλημα της ζωής μου η ευημερία και 
η πρόοδος της πατρίδας μας».

ΠΡΟΕΔΡΟί ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΠΟΛΕΩΣ

Τα ως τα 1878 αρχεία της Αδελφότητας 
καταστράφηκαν από πυρκαγιά

1879-1880 Δημ. Κ. Αλατάρης
1881-1882 ίωάννης Κακαβάς
1883 - 1884 Ανδρέας Χατζάρας
1885 Ταξιάρχης Ιβράκης
1886 Τηλ Πσπαδημητρίου
1887 - 1889 Ξενοφών Σιδερίδης
1890 Γεώργιος Τσιτσόπουλος
1891 - 1892 Χρήστος Τσιτσόπουλος
1893 ίωάννης Κυφιώτης
1894 - 1895 Χρήστος Τσιτσόπουλος
1896 - 1901 Ταξιάρχης Ιβράκης
1902 Κων. Δημητρακόπουλος
1903 Γεώργ. Τσαούσης
1904 Νικόλαος Λάλας
1905-1906 Ταξιάρχης Ιβράκης
1907 Ιωάν. Σιδέρης
1908 - 1910 Δημήτριος Βαρσάμης
1910 - 1920 Δημήτριος Βαρσάμης
Το μητρώο των μελών από του 1863-1910 τους 

ανεβάζει στον αριθμό των 505.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του έτους 1919-1920
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Ποιος θυμάται τα ξεφλουδίσμαια που 
έφυγαν κι αυτά με εκείνη τη γενιά;

-εφλουδίσματα στο σπίτι της Αλεξάνδρας 
Πολύζου το φθινόπωρο του 75.

α) Φωτογραφία η Φρόσω Νταφύλλη, η 
Αθηνά Φούκα και η Μαρία Αιάπη.

β) η Κατερίνα Κρίκου ο μπαρμπανίκος 
Αιάπης και η Σοφία Κουτσούκη.

γ) η Αλεξάνδρα Πολύζου η Μαρία Αιάπη και 
το ζευγάρι Νίκου Νταφύλλη.
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Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου 1940 
στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας

Στις 25  Οκτωβρίου η εταιρεία ευρυτανων  επιστη μ ό νω ν  γιόρτασε την55η επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου 1940 στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών.

παραβρέθηκαν βουλευτές και μέλη των Ευρυτανικών Συλλόγων, εκπρόσωπος του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ και πολλοί Ευρυτάνες της Αθήνας.

Εγινε σύντομη εισήγηση από τον πρόεδρο της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. 
Οικονόμου και ακολούθησε ομιλία του π. Κωνσταντίνου Δ. Βαστάκη εφημέριου του ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου κυμέλης.

το θέμα της ομιλίας ήταν η Ορθόδοξος Εκκλησία στο Έηος του 1940 και στην Εθνική 
Αντίσταση.

Ανεφέρθη στην ηρωϊκή δράση των στρατευθέντων ιερέων και των εθελοντών 
μοναχών τόσο στο μέτωπο όσο και την τριπλή ξενική κατοχή.

τα θύματα του κλήρου πολλά και ο θάνατος πολλών ιερωμένων μαρτυρικός.
Η ομιλία του έκανε εξαιρετική εντύπωση και χειροκροτήθηκε από το πυκνό 

ακροατήριο.
Τραγουδήθηκαν επίσης τραγούδια της εποχής του 1940 από τη χορωδία του Σχολείου 

της Ελλη νικής παιδείας και έγιναν απαγγελίες ποιημότω ν από τους ίδιους τους μαθη τές.
Τέλος, δόθηκε ϋήφισμα από τη Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων για τη δράση του 

κλήρου στον πόλεμο του 1940 και την κατοχή το οποίο παρέλαβε για λογαριασμό του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ ο ευρισκόμενος στη συγκέντρωση αντιπρόσωπός του.

Η γιορτή τελείωσε με τον Εθνικό Ύμνο από τη μαθητική χορωδία.

Το Αλβανικό ‘Επος του 1940
Για το Αλβανικό Έπος ο Αγρινιώτης σπχουργός Πυθαγόρας Παπασταματίου είχε γράψει 8 τραγούδια 

που τραγουδήθηκαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Παρακάτω δημοσιεύουμε τρία από αυτά.

Γράμμα από το μέτωπο 30 Οκτωβρίου 1940

Αγαπημένη μου,
Μέσ’ το Καλπάκι σ’ ένα ρέμα 
κουρνιάσαμε οι στρατιώτες, 
βουτώ τη λόγχη μου στο χώμα 
δέξου τις λέξεις μου τις πρώτες.

Είναι 01 λέξεις μετρημένες 
σαν τις στιγμές μου εδώ πάνω 
και είναι οι σκέψεις μου δοσμένες 
ως τη στιγμή που θα πεθάνω.

Αχ... τι να σου γράψω αγαπημένη 
εδώ συμβαίνουνε πολλά 
γύρω μου, δέκα σκοτωμένοι 
αλλά εγώ, είμαι... καλά, είμαι καλά.

Ό,τι κι αν γράψω δεν μου φτάνει 
τα λίγα εδώ, είναι πολλά 
κι αν μάθεις πως έχω πια πεθάνει 
είμαι... καλά, είμαι... καλά.

Μα... να, η επίθεση αρχίζει πάλι 
νομίζω πως σου τάπα όλα, 
τώρα η στιγμή είναι μεγάλη 
τώρα μιλούν τα πολυβάλα.

Οι Ηπειρώτισοες

Γυναίκες Ηπειρώτισοες, 
μέσα στα χιόνια πάνε, 
και οβίδες κουβαλάνε 
Θεέ μου τι τις πότισες 
και δεν αγκομαχάνε;

Γυναίκες Ηπειρώτισοες 
ξαφνιάσματα της φύσης 
εχθρέ γιατί δεν ρώτησες 
ποιάν πας να πολεμήσεις;

Γιαννιώπσσες, Σουλιώτισσες 
τα θαύματα της φύσης 
εχθρέ γιατί δεν ρώτησες 
ποιάν πας να καταχτήσεις;
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Γυναίκες απ’ τα σύνορα 
κόρες, γριές, κυράδες, 
φωτιά μες τους βοριάδες, 
εσείς θα είστε σίγουρα 
της Λευτεριάς μανάδες.

Ο γυρισμός του Νικητή σκλαβωμένου

Μάνα μου κρύψε το σπαθί 
κρύψε μου το πιστόλι 
γιατί ο καιρός θα ξαναρθεί 
να σηκωθούμε όλοι.

Κράτα μάνα και θα γίνει 
το μεγάλο πήδημα

Λευτεριά και Ρωμιοσύνη 
είναι αδέλφια δίδυμα.

Μάνα μου κρύψε τη στολή 
τη χιλιοματωμένη 
τούτη η Πατρίδα και Φυλή 
δεν κάθεται δεμένη.

Κράτα μάνα και θα γίνει 
το μεγάλο πήδημα.
Λευτεριά και Ρωμιοσύνη 
είναι αδέλφια δίδυμα.

Πυθαγόρας Παπασταματίου

ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν Α  Δ Η Μ Ω Ν -Κ Ο ΙΝ Ο ΤΗ ΤΩ Ν  ΕΥΡΥΤΑ Ν ΙΑ Σ
Καρπενησιού 21012 Επαινιανών 93212 Παλαιοκατούνας 98280
Φουρνάς 51221 Επισκοπής 95267 Παλαιοχωρίου 95272
Αγ. Βλαχέρνας 22193 Εσωχωρίων 92257 Παπαρουσίου 22004
Αγ. Τριάδας 96208 Καλεσμένου 22597 Παυλόπουλου 22007
Αγ. Ανδρέα 22498 Καρίτσος 41228 Πετραλώνων 96206
Αγ. Δημητρίου 23785 Καστανιάς 91259 Πρασιάς 97221
Αγ. Νικολάου 22302 Καταβόθρας 91261 Προδρόμου 91264
Αγ. Χαραλάμπους 96203 Κέδρων 97211 Προυσού 91299
Αγράφων 61251 Κερασοχωρίου 31222 Ραπτόπουλου 97216
Αλεσχίων 91251 Κλαυσίου 22397 Ρωσκάς 92236
‘Αμπλιανης 71205 Κλειστού 51252 Σαρκίνης 91265
Αν. Φραγκίστας 95292 Κρικέλλου 71202 Σελλών 22374
Ανιάδας 25511 Κορυσχάδων 22309 Σιβίστας 98397
Ασπροπύργου 91252 Αεπιανών 61260 Στάβλων 92181

Βαλαώρας 98218 Αημερίου 98350 Σταυροχωρίου
Στενώματος

91266
24361

Βελωτάς 91253 Αιθοχωρίου 61270 Στεφανίου 22761
Βίνιανης 31240 Μαραθιά 31278 Συγκρέλλου 71242
Βούλπης 98282 Μαράθου 31267 Τοπολιανών 98319
Βουτύρου 22509 Μαυρομμάτας 31297 Τόρνου 91268

Βραγγιανών 0441-93380 Μεγ. Χωριού 41234 Τριδένδρου 61003

Βράχος 51220 Μεσοκώμης 92235 Τριποτάμου 95252

Γ  ρανίτσας 61203 Μικρ. Χωριού 41300 Τροβάτου 0234-95298

Δάφνης 31246 Μοναστή ρακίου 98263 Φιδακίων 22496

Δερμοτίου 41227 Μουζίλου 22469 Χρύσως 31257

Δομιανών 96204 Μυρίκης 22418 Χελιδόνας 91269

Δομνίστας 92201 Νέου Αργυρίου 97213 Χόχλιας 96207

Δυτ. Φραγκίστας 95204 Νοστίμου 22579 Ψιανών 71284
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Ιωάννης ο από Κυδωνιάς
Παληό Πολίτικο

(Συνέχεια του προηγουμένου)

Αυτό βάσταξε μερικές μέρες, ώσπου μια 
βραδυά μου λέει: Τι ωραία πράγματα 
γράφει αυτό το βιβλίο! Τι σοφά πράγματα 
έχει εσάς η πίστις σας και τι ανοησίες είναι 
αυτά που μας λένε εμάς οι χοτζάδες μας! 
Ακου Στυλιανέ, θα γίνω χριστιανός το πήρα 
απόφαση. Έμεινα άναυδος και χλώμιασα 
από τον φόβο και την ταραχή μου μη 
μπορώντας να εξηγήσω τις προθέσεις του 
Τουρκοκρητικού. Για να βγω απάτη δύσκολη 
θέση μου το γύρισα στην διπλωματία. 
«  Ακούσε φίλε μου Ετέμ, του λέω, ο Θεός 
είναι ένας και καλό είναι ο καθένας μας να 
μείνει στην πίστη που κληρονόμησε από 
τους γονείς του. Και το δικό σας Κοράνι 
είναι φιλελεύθερο βιβλίο και έχει καλές 
διδαχές που δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να 
μεταδώσουν οι αγράμματοι χοτζάδες. Μή
πως κι εμείς δεν έχουμε αγράμματους 
παπάδες;» Αλλά που ν' ακούσει ο Ετέ- 
μης, ήταν ανένδοτος στην απόφασή του. 
Λες και ξύπνησε στο βάθος της ψυχής του το 
χριστιανικό θρησκευτικό συναίσθημα των 
προγόνων του, που από καμμιά δεκαριά 
γενεές τούρκεψαν διά της βίας και βγήκε 
πανίσχυρο και ακατάβλητο στη επιφάνεια 
για να κυριέψει την καρδιά και το μυαλό 
του. « Ν α  με πας στο Πατριαρχείο να 
βαφτιστώ» μου είπε επιτακτικά και παρα
κλητικά μαζί ο Ετέμης. - Βρε έλα στα 
συγκαλά σου, του λέω, θέλεις να σε πάρει 
χαμπάρι η αστυνομία και να σε κρεμάσου
νε, να πάρεις κι εμένα στο λαιμό σου;«  
Αδύνατο όμως να τον μεταπείθω. Τι να 
κάνω; γράφω στον πατέρα μου στο χωριό 
και ζητώ τη γνώμη του. Η απάντηση ήρθε 
άμεση και κατηγορηματική. Παύσε να 
ασχολείσαι με αυτή την υπόθεση, μου 
έγραφε, παίζεις με τη φωτιά. Θα χαθείς 
εσύ, θα κάψεις κι εμάς. Για να ξεμπλέξεις, 
καλύτερα να εγκαταλείψεις τη Σχολή και το 
δωμάτιο, να έρθεις να μείνεις ένα διάστη
μα στο χωριό, γιατί αν πάρει χαμπάρι η 
Χανητική αστυνομία χαθήκαμε». Ήταν η 
φωνή της λογικής αυτά που μου γράφε ο

πατέρας μου, αλλά ήμουν δέκα οκτώ 
χρόνων και δεν με άφηνε το φιλότιμο να 
τρομοκρατηθώ. Από την άλλη μεριά ο Ετέμ 
κάθε μέρα με ικέτευε και με εξόρκιζε να 
τον πάω στο Πατριαρχείο. - Πήγαινε μόνος 
σου του έλεγα. - Δεν ξέρω ούτε που είναι 
ούτε έχω το θάρρος να παρουσιασθώ 
μόνος μου, απαντούσε.

Στο τέλος βρήκα μια μέση λύση: τον 
οδήγηοα στο Φανάρι κι εγώ κρυμμένος 
πίσω από ένα τσεσμέ του έδειξα από 
μακριά την πόρτα του Πατριαρχείου, αφού 
τον οδήγησα ποιόν θα ζητήσει και τι θα του 
πει. Ο Τουρκοκρητικός προχώρησε κι εγώ 
κρυμμένος σε απόσταση 50 βημάτων περί
που παρακολουθούσα και τον είδα να 
χτυπά την πόρτα. Του άνοιξε ένας κλητή
ρας και ο Ετέμ του είπε την ιδιότητά του και 
ότι ήθελε να μιλήσει τον Μέγα Πρωτοσύ- 
γκελο. Ο κλητήρας κάπως ξαφνιασμένος 
έτρεξε να τον ειδοποιήσει και σε λίγο 
βλέπω να προβάλλει στην είσοδο των 
Πατριαρχείων ο Αρχιδιάκονος, ένας γιγα
ντόσωμος Ηπειρώτης. Μ ε τις πρώτες λέξεις 
του Ετέμ, είδα να τον αρπάζει από τους 
καρπούς των χεριών και να τον γονατίζει 
μπροστά του λέγοντας: «Σκύλε, ήρθες να 
μας κοροϊδέψεις; τσακίσου φύγε γιατί θα σε 
στείλων συνοδεία με τους κλητήρες στο 
καρακόλι και θα βρεις τον μπελά σ ου». Ο 
Ετέμ άρχισε τότε να παρακαλεί με δάκρυα 
στα μάτια και να διαβεβαιώνει πως οι 
προθέσεις του ήσαν ειλικρινείς, αλλά που 
να πεισθεί ο τετραπέρατος Ηπειρώταρος ή 
που να φαντασθεί ότι μπορούσε να αλλα- 
ξοπιστήσει Τούρκος την εποχή εκείνη μέσα 
στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Ω 
στόσο ο Ετέμ εξακολουθούσε να κλαίει και 
να παρακαλεί, οπότε βλέποντας το επει
σόδιο κάποιος αρχιμανδρίτης οφφικιούχος 
πλησιάζει να μάθει τι συμβαίνει. Ακούσε τα 
παρακάλια του Κρητικού που μιλούσε με 
συντριβή ψυχής και με δάκρυα στα μάτια, 
πείσθηκε για την ειλικρίνειά του και είπε 
στον Αρχιδιάκονο: «άφ ησε τον άνθρωπο 
να τον στείλουμε στον πνευματικό να
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διακριβώσει τις προθέσεις του και ύστερα 
βλέπουμε:^. Έτσι κι έγινε. Εγώ στο μεταξύ 
έγινα άφαντος για να μη με μπλέξουν αν 
έπαιρνε κακή τροπή η υπόθεση.

Το βράδυ ήρθε στο δωμάτιό μου ο Ετέμ 
και μου διηγήθηκε τα καθέκαστα. Το πρό
σωπό του έλαμπε από χαρά και ικανοποί
ηση. Σε μιαν εβδομάδα ο πνευματικός 
τελείωσε το κατηχητικό έργο του, για το 
οποίο ο Κρητικός ήταν ήδη προετοιμασμέ
νος από το βιβλίο μου και έκανε ευνοϊκή 
αναφορά στην ιερά Σύνοδο, η οποία εν 
συνεδριάσει κάλεσε τον Ετέμ να παρου- 
σιασθεί για να του ανακοινώσει την από
φασή της. Του είπαν λοιπόν ότι αποδέχονται 
την «ομολογία πίστεώς του», αλλά ήσαν 
υποχρεωμένοι από το Νόμο του Τουρκικού 
Κράτους να του ζητήσουν να φέρει έγκριση 
του Σεϊχουλισλάμη ότι δέχεται την αλλαξο- 
πιστία του και τότε θα τον βαπτίσουν. 
Ήξεραν βέβαια τόσο οι Συνοδικοί όσο και 
ο Ετέμης ότι στην πραγματικότητα και απλό 
υπαινιγμό αν έκανε για κάτι τέτοιο στον 
Σεϊχουλισλέμη ο Ετέμης θα τον έτρωγε το 
σκοτάδι, αλλά ήταν ένας εύσχημος τρόπος 
για να ξεμπλέξουν. Ωστόσο ο Κρητικός δεν 
τάβαζε κάτω, γονάτισε μπροστά στους

Συνοδικούς και με δάκρυα τους παρακα- 
λούσε να βρουν κάποιο τσαρέ. Τότε ο 
Πατριάρχης Ανθιμος παρεμβαίνοντας 
πρότεινε μια λύση λέγοντας: «πήγαινε 
παιδί μου στην Κρήτη κι εγώ θα γράψω 
στον μητροπολίτη Κυδωνιάς να ενεργήσει 
ό,τι χρειάζεται για την περίπτωσή σου». 
Έτσι κι έγινε. Έπειτα από ένα μήνα πήρα 
ένα γράμμα από την Κρήτη. Ο πρώην Ετέμ 
μου έγραφε ότι βαπτίσθηκε αυτός και η 
οικογένειά του κι επειδή η βάπτισή του 
έγινε ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιω- 
άννου του Προδρόμου, ο δεσπότης που 
έδωσε το όνομα Ιωάννης. ΓΓ αυτό και το 
γράμμα του φίλου μου είχε την υπογραφή: 
ο αδελφός σου Ιωάννης ο από Κυδωνιάς.

Την αληθινή αυτή ιστορία μου την δι
ηγήθηκε ο πρωταγωνιστής, συγγενής και 
πρώτος δάσκαλός μου στην Πόλη, Στυλια
νός Οικονομίδης, ο οποίος τερμάτισε το 
διδασκαλικό του στάδιο το 1940 σαν διευ
θυντής του Δημοτικού Σχολείου στη Σταυ- 
ρούπολη Νέστου. Απεβίωσε «πλήρης η
μ ερ ώ ν»  στη Θεσσαλονίκη το 1957. Το 
παρόν ας είναι ένα ευλαβικό μνημόσυνό 
του.

ΒΒαδίμηρος Δερματόπουηος

eONlKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ εΛΛΑΔΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ KCNTPO ISDS 

ΠΑΝεΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 32 , 1 0 6 7 9  ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 3 6 0 8  597

€ΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ISSN

Το ελληνικό Κέντρο ISDS σας γνωστοποιεί ότι η έκδοση σε σειρές με τίτλο 
ΜΙΚΡΟΧΩΡ1ΤΙΚΑ ΓΡΑΛ^ΙΜΑΤΑ έχει πάρει ISSN 1106-6156 και έχει καταχωρη- 
θεί στον Διεθνή Συλλογικό Κατάλογο εκδόσεων σε Σειρές, στο Παρίσι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ISSN 
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τυπώνεται ολόκληρος ο αριθμός σε κάθε 

τεύχος ή τόμο, με το πρόθημα ISSN, στο εξώφυλλο πάνω δεξιά και σε κάθε 
άλλο σημείο που διακρίνεται εύκολα (στο verso της σελίδας τίτλου, στο πίσω 
εξώφυλλο κ.λπ.).

Αθήνα, 8 /11 /1995
Για το ελληνικό Κέντρο ISDS

40 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΑΠΟ TO ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΤΟΥΝΕΛ ΕΝΩΣΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

Εγκαινιάστηκε η σήραγγα Τυμφρηστού
Η σήραγγα Τυμφρηστού που ένωσε τη Φθιώτιδα με την Ευρυτανία έγινε πραγματικό

τητα στις 22 του Σεπτέμβρη εγκαινιάστηκε από τον υπουργό του ΠΕΧΩΔΕ κ. Κώστα 
Λαλιώτη και την παρσυσία μεγάλου κυβερνητικού κλιμακίου βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και 
της Νέας Δημοκρατίας.

Η σήραγγα έχει μήκος 1.360 μέτρα και χρειάστηκαν τρία χρόνια εργασίας. Μπορεί να 
μην είναι από τα μεγάλα έργα αλλά είναι από τα δυσκολότερα, τόνισε στην ομιλία του ο 
αναπληρωτής υπουργός του ΠΕΧΩΔΕ κ. Γείτονας, χρειάστηκε όμως να γίνουν πολλές  
τροποποιήσεις στις μ ελέτες να έρθσυν ειδικοί επιστήμονες γιατί είμασταν σ ε δύσκολα 
εδάφη.

Η βουλευτής Ευρυτανίας κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε το έργο «όνειρο χρόνων όλων 
των Ευρυτάνων και ακόμα ότι βγάζει την Ευρυτανία απά την απομόνωση που δεν  
μπορούμε να την αντέξουμε άλλο».

Με πάνω απά 12 δισ. έχει μέχρι τώρα χρηματοδοτηθεί και θα έχει παραδοθεί μέχρι 
τέλους του 1996. Μένουν όμως οι προσπελάσεις και ειδικά αυτές απά τη Φθιώτιδα μέχρι 
τη σήραγγα.

Με το έργο αυτό δεν θα υπάρχει πλέον καμία δυσκολία μόνο που θα χρειαστούν και 
άλλες προσπάθειες για την ολοκλήρωσή του.

Άριστα πήραν
τρεις νομαί στις Γενικές Εξετάσεις

Οι τρεις από τις περισσότερες φτωχές περιοχές της χώρας μας, υποψήφιοι από τη Φλώρινα, την 
Ευρυτανία και τη Φωκίδα σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις φετινές Γενικές Εξετάσεις για 
τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ.

(Συνέχεια στη σελ. 46)
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΦΕΑΦΟΤΗΤΑΣ
Π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  Δ ρ ά σ η ,  Σ χ ό λ ι α

Από τις εργασίες επισκευής των τρούλων και της στέγης του Ιερού Ναού 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Και εδώ από τις εργασίες της παράκαμψης του αυλακιού που περνούσε κοντά στο
καμπαναριό.
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ο  δρόμος που οδηγεί στον Αγιο Αθανάσιο όπως έγινε μετά την τσιμεντόστρωση. 
Υπολείπεται ακόμη ένα μικρό κομμάτι με την ελπίδα ότι και αυτό σύντομα θα στρωθεί
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Πνευματική Γωνιά
Η Πνευματική Γωνιά άϋάαξε όψη, έγινε καθο

δικός καθαρισμός. Βάφτηκαν τα θρανία. Στη 
βιβλιοθήκη ταξινομήθηκαν τα βιβλία. Σε ελεύθε
ρη αίθουσα έγινε το καλοκαίρι η ανοιχτή συγκέ
ντρωση που περιγράφουμε σε άλλη σελίδα. Με τη 
ευκαιρία αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. 
Ηρακλή Λιάπη που αφιέρωσε αρκετό χρόνο και 
έβαψε τα παράθυρα. £πίσης στις κυρίες Μαρία 
Πουρνά, Μαρία Γεωργίου, Χρυσούλα Κεράνη και 
τη Μίνα Κρέλια, που βοήθησαν για την καθαριό
τητα.

Το Νίκο Λιάπη για την εθελοντική εργασία που 
έκανε στην Πνευματική Γωνιά.

£πίσης στη βιβλιοθήκη στην ταξινόμηση των 
βιβλίων βοήθησε ο αξέχαστος Γιάννης Δερματάς, 
ο Σπόρος και ο Δημήτρης Κυρίτσης, ο Σπύρος 
Δερματάς και ο Δημ. Κρίκος μέλη του ΔΣ της 
Αδελφότητας.

Τις εργασίες που έκανε ο Σπύρος Δερματάς στο 
Μνημείο των εκτελεσθέντων Μεγαλοχωριτών - 
Μικροχωριτών σπς Λόγγοβες.

Τους ευχαριστούμε όλους και πάντοτε περιμέ
νουμε τη βοήθεια των μελών και των φίλων της 
Αδελφότητας για να δημιουργήσουμε μια τέλεια 
Πνευμαπκή Γωνιά.

Το καμπαναριό
‘Οπως είχαμε προαναγγείλει κάναμε ορισμένες

εργασίες στο δυτικό μέρος του καμπαναριού, 
μεταθέσαμε το αυλάκι μερικά μέτρα από την 
προηγούμενη θέση που η ροή του ήταν στα 
θεμέλια του καμπαναριού. Το αυλάκι έγινε 
τσιμεντένιο και στρώθηκε ο διερχόμενος δρόμος 
και αυτός με τσιμέντο και με τα απαραίτητα 
σπρίγματα όπως και στήριγμα του καμπαναριού 
με πλέγμα. Το νέο αυλάκι θα σκεπασθεί με 
σιδερένιες σχάρες για να είναι ασφαλές το 
πέρασμα.

Ο I. Ν. Μεταμόρφωσης
‘Οπως ήταν γνωστό το μπροστινό μέρος της 

σκεπής της εκκλησίας παρουσίαζε έντονη υγρασία 
και έπρεπε απαραίτητα να ληφθούν προστατευη- 
κά μέτρα γιατί με την πάροδο του χρόνου υπήρχε 
σοβαρός κίνδυνος για τον Ιερό Ναό. Με την 
σοβαρή δωρεά της κυρίας Ζαφειρούλας Γεραγά, 
τη βοήθεια των Μικροχωριτών και των φίλων 
έγινε δυνατόν να επισκευαστούν οι δύο τρούλοι 
και μέρος της στέγης που παρουσίαζαν σοβαρά 
προβλήματα και να αποφευχθούν οι ζημιές.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε τη δραστη
ριότητα και την αποφασιστικότητα που έδειξε ο 
αιδεσιμότατος Ιερέας του χωριού Νικόλαος Αζα- 
κάς για την εκλογή των κατάλληλων κατασκευα
στών και την επισταμένη επίβλεψη μέχρι τέλους 
των εργασιών που έγιναν σε γρήγορο χρονικό 
διάστημα.

Άριστα πήραν τρεις νομοί στις Γενικές Εξετάσεις
(Συνέχεια από ιη  σελ. 43)
Οι υποψήφιοι.από τη Φλώρινα σάρωσαν στην Α' 

και Δ' Δέσμη. Οι υποψήφιοι από την Ευρυτανία 
πέτυχαν το υψηλότερο ποσοστό στη Β' και Γ  
Δέσμη και οι υποψήφιοι από τη Φωκίδα σημείωσαν 
το Ιδιο ποσοστό επιτυχίας με τους Ευρυτάνες 
συνυποψήφιους στη Β' Δέσμη.

Στην Α' Δέσμη πέτυχαν οι 89 από τους 159 
Φ λω ριν ιώ τες υποψ ήφ ιους δηλαδή ποσοστό 
55,97%. Στη Δ' Δέσμη πέτυχαν οι 78 από τους 
162 Φλωρινιώτες υποψηφίους δηλαδή ποσοστό 
48,14%. Στη Β' Δέσμη πέτυχαν οι 11 από τους 22 
Φωκείς υποψηφίου και ο ένας από τους δύο 
Ευρυτάνες υποψηφίους, δηλαδή ποσοστό 50%.

Στη Γ' Δέσμη πέτυχαν οι 18 από τους 33 
Ευρυτάνες υποψηφίους δηλαδή ποσοστό 54%.

Στις φετινές Γενικές εξετάσεις βρίσκεται και η 
Φωκίδα στην Τέταρτη θέση εισήχθησαν σε ΑΕΙ και 
ΤΕΙ οι 147 από τους 424 Φωκείς υποψηφίους.

Οι νομοί με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας 
κατά δέσμη.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι στα σχολεία 
της Ευρυτανίας σε όλες τις βαθμίδες γίνεται 
επιμελημένη, υπεύθυνη και σοβαρή εκπαιδευτική 
εργασία.

Οι νομοί με το υψηλότερο ποσοστό 
επιτυχίας κατά δέσμη.

44 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ Θ€ΜΑΤΑ
Το ένα tpiio ιης ελληνικής φυλής ζει ξεχαομένο οιη διαοπορά

Γράφει: ο Γιώργος Κ. Σταυράκης Καθηγ. Αγγλικής - Κοινωνιολόγος

Αρχίζω με τα λόγια ενός μετανάστη στην 
Αμερική, όταν τον ρώτησε πως βλέπει την 
Ελλάδα όταν ήρθε να την επισκεφθεί.

«Προτιμώ την πατρίδα μου να την αγαπώ 
και να τη νοσταλγώ από μακριά. Όταν 
έρχομαι κοντά της η Ελλάδα για μένα μοιάζει 
με μια παλιά ερωμένη. Ξετσίπωτη, κακομαθη- 
μένη, αφιλόξενη. Δείχνει να είναι διχασμένη, 
τη μια στιγμή σε τραβάει κοντά της και την 
άλλη σε διώχνει με τα φερσίματά της».

Αυτά είναι τα λόγια ενός μετανάστη τα 
οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ κοντά 
στην πραγματικότητα.

Εκτός από κάποιο περιστασιακό ενδιαφέ
ρον, οι ελληνικές κυβερνήσεις αρκούνται 
στους επαίνους για τους ξενητεμένους. Τους 
λένε δηλαδή, πόσο προοδευμένοι είναι και 
πόσο καλά τιμούν την Ελλάδα στις χώρες που 
ζούνε. Όμως, εδώ, η πραγματικότητα με το 
μύθο βρίσκονται πολύ κοντά.

Τα τέσσερα και πλέον εκατομμύρια ξενητε- 
μένων στη διασπορά που κρατούν την Ελλάδα 
κλεισμένη στην ψυχή τους, δηλαδή περίπου το 
ένα τρίτο του ελληνισμού ζει σχεδόν ξεχασμέ
νο από τη μητροπολιτική Ελλάδα κάτω από 
ξένους ουρανούς.

Η Ελλάδα φαίνεται δεν θεωρεί απαραίτητη 
την απογραφή του όπου γης απόδημου ελλη
νισμού.

Χωρίς επίσημα στοιχεία διάφοροι υπολο
γισμοί μιλούν για 4 ή 5 εκατομμύρια, κι άλλοι 
για περισσότερους. Η αλήθεια φαίνεται πως 
είναι κάπου εκεί στη μέση. Δηλαδή γύρω στα 4 
εκατομμύρια, ένα νούμερο που επιδέχεται 
μεγάλες διαφοροποιήσεις.

Αυτό γιατί η Ιστορία της μετανάστευσης 
είναι σχεδόν τόσο παλιά όσο η Ιστορία του 
Ελληνισμού.

Γι’ αυτό ο όρος Έλληνας για τον μετα
νάστη είναι σχετικός.

Για να ακριβολογούμε τυπικά και ουσιαστι
κά Έλληνες που ζούνε και εργάζονται στην 
ξενητιά είναι μόνον η πρώτη γενιά δηλαδή 
αυτοί που έφυγαν νέοι από την Ελλάδα 
αναζητώντας νέες πατρίδες για να εγκαταστα
θούν.

Τα παιδιά τους, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 
γενιά τυπικά είναι πολίτες της χώρας στην 
οποία γεννήθηκαν.

ΓΓ αυτό είναι λίγο αυθαίρετο να τους 
χαρακτηρίσει κανείς Έλληνες. Σε αρκετές ή 
έστω λίγες περιπτώσεις παιδιά απόδημων της 
Αυστραλίας, ΗΠΑ και Καναδά αποκρύπτουν 
κιόλας την ελληνική καταγωγή τους. Ο λόγος 
γι’ αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το 
οποίο δεν θα αναφερθώ εδώ.

Από την άλλη μεριά ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό ελληνοπαίδων δεύτερης και τρίτης 
γενιάς κυρίως στις αγγλόφωνες χώρες ανατρέ- 
φονται με τις Ελληνο-χριστιανικές παραδό
σεις, αισθάνονται και θεωρούν τον εαυτό τους 
Έλληνα. Δεν είναι υπερβολή ότι σε πολλές 
περιπτώσεις τα παιδιά αυτό γίνονται καλύτεροι 
Έλληνες από τους αντίστοιχους στον Ελλαδι- 
κό χώρο.

Υπάρχει κοινωνιολογική διαπίστωση ότι ο 
μετανάστης της πρώτης γενιάς στις περισσό
τερες περιπτώσεις μένει πολιτιστικά μετέωρος.

Είναι θα λέγαμε η γέφυρα πάνω στην οποία 
γίνεται η μετάβαση της πρώτης και δεύτερης 
γενιάς από τη μία κοινωνία στην άλλη.

Ως πότε όμως η ελληνική συνείδηση μπορεί 
να διατηρηθεί ζωντανή ανάμεσα στον απόδημο 
Ελληνισμό;

Εθνικό πρόβλημα για το οποίο λίγοι 
φαίνεται να ανησυχούν.

Τις δεκαετίες του πενήντα και εξήντα 
πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες νέοι 
έφευγταν όπως-όπως από την Ελλάδα για να 
μεταφυτευτούν στις μεγάλες βιομηχανίες και 
απρόσωπες κοινωνίες.

Ήταν το μόνο εξαγώγιμο προϊόν, οι χιλιά
δες στρατευμένοι Έλληνες για να υπηρετή
σουν το κεφάλαιο.

Διεσπαρμένοι σε κάθε γωνιά της γης, 
απληροφόρητοι και απροσανατόλιστοι χωρίς 
καμιά γνώση της ξένης γλώσσας χωρίς 
θεσμούς και στηρικτικά όργανα αναφοράς, 
βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι σε πρωτοφα
νείς κοινωνικές και ψυχικές αντιφάσεις.

Με τις βαλίτσες γεμάτες όνειρα και προσ
δοκίες θα άρχισαν μια μακρόχρονη δοκιμασία
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η οποία είχε για αντιστάθμισμα την χίμαιρα 
για γρήγορο πλουτισμό και το όραμα του 
νόστου, την επιστροφή στην πατρίδα.

Διεσπαρμένοι σήμερα στις πέντε ηπείρους 
οι απόδημοι θα πρέπει να αποτελούνε προγε
φυρώματα του Ελληνικού Έθνους.

Τον Ελληνισμό δεν τον αποτελούν μόνο τα 
δέκα-έντεκα εκατομμύρια που ζούνε μέσα στον 
Ελλαδικό χώρο.

Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε με ακρίβεια 
ολόκληρο το εθνικό μας δυναμικό και την 
αιμοραγία της μετανάστευσης να την μετατρέ
ψουμε σε αιμοδοσία προς την Πατρίδα.

Πρέπει η διασπορά του ελληνισμού να 
παύσει να λογαριάζεται ως εθνική απώλεια 
και να αποτελέσει την παγκόσμια δύναμη του 
ελληνισμού του Οικουμενικού Ελληνισμού.

(Συνέχεια στο επόμενο)

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΕΝΟΣ ΞΕΝΗΤΗΜΕΝΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΗ 
και η  τελευτα ία  του επ ιθυμία

Κερά κ ι πήγα κ ι άναψα, ε κ ε ί σ τη ν  Α γ ιά  Σω τήρα,
χα ιρέτησα χωριό κα ι χω ριανούς, κα ι της ξεν ιτιάς το δρόμο  πήρα.
Μ ε  δακρυσμένα  μά τια  βάδιζα, κα ι μ ε  σκυφ τό κεφάλι, 
κ! ό ταν  το χωριό μ ο υ  κύτταζα, μ ο υ  'ρχόταν να γυρίσω πάλι.
Μ ε  κρ ύο  τσουχτερό, κα ι μ ε  μ ισ ό  τσαρούχι, 
περπατώντας πέρασα χ ιον ισμένο  το Βελούχι,
Κ ι έφ τασα κάποτε εδώ , στα έρ ημα  τα ξένα, 
κ! ορκίσ τηκα χω ριούλι μ ο υ , να γυρίσω  ξανά σε σένα.
Μ α  μ ε  πλάνεψαν τα ξένα, κα ι μ ε  κράτησαν κοντά  τους.
Κ! ή ρ θ ε  ο  κα ιρός να συχαθώ, κ ι αυ τά  κα ι τα καλά τους.
Λ εφ τά  κα ι πλούτη κέρδ ισ α  πολλά, μ α  κέρδ ισα κα ι άγχος, 
κα ι την  καρδούλα μ ο υ  την μάρ ανε, σα ν  του αγρού το άνθος.
Και ξάφ νου  βλέπω στον καθρέφ τη , πως στα  μαλλιά  μ ο υ  ή ρ θ α ν  τα χ ιόνια ,
Κ! άρχισα να σκέπτομαι, πότε πέρασαν τα χρόνια.
Και βαρα ίνει π ιό πολύ, η αμαρτω λή ψυχή μου , 
γ ια τ ί τον όρκο  δ εν  τον κράτησα, παρά τη θέλησή μου.
Κ ι είχα ορκιστεί, πως πρ ιν ο χάρος μ α ς  χω ρίσει, 
να πιω ξανά κρύα νερό, σ το ν  πλάτανο στη  βρύση.
Τώρα βλέπω πως για μ ένα , ο  ήλ ιος πια βασίλεψε, δ εν  έχω καμ ιά  ελπ ίδα  
πως θα δω ξανά Μ ικρ ό  Χωριό, πως θα  δω ξανά πατρίδα.
Και συ  βουνό περήφανο. Χ ελ ιδόνα  μ ο υ  γραμμένη, 
που το Μ ά η  είσα ι πράσινη, κα ι το Γενάρη χιονισμένη.
Α ς  ή ταν  τώρα στα στερνά , να ’ρ θώ  αυτού  κοντά  σου, 
να ξεκουράσω  το κορμά κ ι μ ο υ , σ τ ’ άγ ια  χώ ματά σου.
Ν α  ξαπλώσω κάτω α π ' ένα ν  έλατο , αυτού  σε μ ια  πλαγιά σου, 
κα ι νάρθει ο χάρος να μ ε  βρει, μ έσ α  σ τη ν  αγκαλιά σου.
Και να μ ε  θάψ ουν θάθελα, σ ε μ ια  πλαγιά μ ε  τα δακράκια. 
ν ’ ακούω  που θα το λ έ ν ’ ο ι πέρδ ικες κα ι τ ’ άλλα τα πουλάκια.
Ν α  μ ο υ  φ έρνε ι ο κούκος άνο ιξη , κα ι η  τρυγόνα καλοκα ίρ ι, 
σα ν θάρχοντα ι από μ α κρ ιά , απ ’ άλλη γη κ ι άλλα μέρη .
Ν α  βλέπω τα χαράματα ψ ηλά σ το ν  ουρανό, 
τα ηα ιχνιδ ίσματα της Πούλιας μ ε  τον Α υγερ ινό .
Ν ’ ακούω  γιδιώ ν βελάσματα, κουδούν ια  α π ’ τα κοπόδια, 
όταν  θα βγα ίνουν στις βοσκές, από νωρίς τα βράδια.
Ν άρχετα ι παρέα να μ ο υ  κάνε ι, το τσοπανόπουλο από πέρα
κα ι να μ ο υ  λ έε ι κ ι αυτό  τον  πόνο του, μ ε  τη γλυκειά  του τη φλογέρα.
Ν α  βλέπω σαν θα χ ιον ίζει, γύρω μ ο υ , τις κορυφ ές ν ’ ασπρίζουν,
Κ! απ ’ τους θεότρελους βοριάδες τα έλατα να τρίζουν.
Μ α  π ρ ώ τ’ α π ’ όλα, ν ’ αγναντεύω  θέλω κάτω το χω ριό μ ο υ , 
που δ εν  το χάρηκα μ ικρός,
να το χορτάσω αγναντεύοντας, έστω  και... νεκρός.

t  /. Σ. Ζαχαρόπουλος
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Επιστολές προς την Αδελφότητα
Για τον  Καθηγητή κ. Κ λεομ ένη  Κ ουτσούκη .
Αγαπητέ κ. Καθηγητά
Μέσα από τις σελίδες των βιβλίων σας 

ανακάλυψα όχι μόνο την ιστορία του Μικρού 
Χωριού και της Ευρυτανίας, αλλά και την 
δική σας ευαισθησία και αγάπη για τον 
άνθρωπο και την ομορφιά της ζωής.

Μου χαρίσατε ένα ταξίδι στο χώρο και 
στο χρόνο.

Βρέθηκα στην κορυφή της Χελιδόνας ν' 
αγναντεύω τ ις  δόξες και τα δεινά του 
Μικρού Χωριού και των κατοίκων του.

Είναι αληθινά για μένα μεγάλη χαρά το να 
συμβάλλω έστω και λίγο σε κάτι που θα 
αναδείξει ένα τόσο όμορφο και αδικημένο 
τόπο και πάνω απ' όλα το να συνεργάζομαι 
μαζί σας.

Με αγάπη
Σοφία Ε. Πελοποννησίου

που μας δωρίσατε με λήξη του διδακτικού 
έτους.

Εμείς από την πλευρά μας μεγαλώνοντας 
θα προσπαθήσουμε να γίνουμε άνθρωποι 
σωστοί και να προσφέρουμε ότι το καλύτε
ρο στην κοινωνία και στην πατρίδα μας.

Και πάλι σας ευχαριστούμε, ευχόμενοι 
υγεία και κάθε καλό σε όλους σας.

Καλό καλοκαίρι!
Το Δ.Σ. των μαθητών 

Μικρό Χωριό 15 Ιουνίου 1995 
Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Τραστέλης 
Ο Γραμματέας 

Διονύσης Μπούρας

«Μικροχωρίτικα Γ ράμματα»
Το γράμμα αυτό αφορά την περυσινή 

Σχολική Χρονιά

Κύριε Πρόεδρε της Αδελφότητας Μικρο- 
χωριτών

Για άλλη μια φορά θέλουμε να σας 
ευχαριστήσουμε και μεις και ο δάσκαλός 
μας, εσάς προσωπικά και όλα τα μέλη της 
Αδελφότητας για το ενδιαφέρον που έμπρα
κτα δείχνετε σε μας και στο χωριό μας.

Να σας ευχαριστήσουμε για τα βιβλία

Ιδρυση Αθλητικού Ομίλου
Μας πληροφόρησαν την τελετιταία ώρα 

ότι από πολλούς φιλάθλους Μικροχωρίτες 
ιδρύθηκε στο χωριό Αθλητικός όμιλος και 
αποτελειται από 7μελές Διοικητικό Συμ
βούλιο. Περισσότερες λεπτομέρειες στο 
επόμενο φύλλο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

Ε Υ Χ Ο Ν Τ Α Ι

ΣΕ Ο Α Ο ΥΣ ΤΟ ΥΣ Μ ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΕΣ  
ΚΑΙ ΦΙΑΟΥΣ ΤΟ Υ ΜΙΚΡΟΥ Χ Ω ΡΙΟ Υ

ΕΔ Ω  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗΤΙΑ 
Κ Α Λ Α  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

Ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο  κ α ι  χ α ρ ο ύ μ ε ν ο
Τ Ο Ν  Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΟ  Χ Ρ Ο Ν Ο  1 9 9 6
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Κατάλογος Αωρητών 6-8-̂ 95 έω; 20-10-95
Έρανος στην ενορία για to  Ναό της Μεταμορψώσεως του Σωτήρος 

1995 Με τη σειρά που εδόθηκαν τα χρήματα
Γεραγά Ζαφειρούλα
Μεταβίβαση του ποσού της Δωρεάς της 

από την Αδελφότητα προς τον αιδ. Νικόλαο 
Αζακά

Δραχμές
1. Μπαλωμένος Κων/νος 10.000
2. Πριτσιόλας Γεώργιος 10.000
3. Δέρματός Σπόρος 5.000
4. Τριχιάς Κων/νος 20.000
5. Δημητρόπουλος Αθανάσιος 20.000
6. Δέρματός Σωτήριος

εις μνήμη γονέων 10.000
7. Αιάπης Δημήτριος

εις μνήμην Μαρίας Ν. Αιάπη
και Βασιλείου Μίχου 100 δολάρια

8. Φλέγκας Αναστάσιος 5.000
9. Μανίκας Αθανάσιος 20.000
10. Γεωργίου Μαρία 5.000
11. Κομπορόζος Αρμάνδος 5.000
12. Κυρίτσης Σπυρίδων 10.000
13. Ουτουντζή Ελευθερία 2.000
14. Βενέτης Παναγιώτης 5.000
15. Αιάπης Νικόλαος του Στεφ. 20.000
16. Φατούρος Ελευθέριος 20.000
17. Ζωγράφου Σωτηρία του Νικ. 10.000
18. Ντελή Βασιλική 10.000
19. Μπουτσέλου Παναγιώτα 5.000
20. Βιτσοπούλου Ελένη 100 δολ.
21. Γεωργουλης Σταύρος 50.000
22. Τσινιάς Κων/νος 5.000
23. Σκορδάς Δημήτριος 10.000
24. Τσίρου Μίχου Ευφροσύνη 50.000
25. Μπακατσιά Αθηνά 20.000
26. Φλώρος Νικόλαος 15.000
27. Μπούρας Βασίλειος 5.000
28. Παναγιώτου Αριστοτέλης 10.000
29. Θάνου Νίκη 10.000
30. Μπουντικούλης Ευάγγελος 2.000
31. Πριοβόλου Μαριάνθη

Εις μνήμη Γονέων συζύγου
της Κώστα Πριόβολου
και Σεραφείμ Αιάπη 223.615

32. Ματσούκας Αθανάσιος
και Βασιλική 50.000

33. Κατσάνου Ευφροσύνη 15.000
34. Αιαροκάπη Ελένη 35.000
35. Ανδρεοπούλου Ευαγγελία 25.000
36. Χονδρού Φωτοπούλου

Χρυσούλα 20.000
37. Κεράνης Νικόλαος 50.000
38. Κονταγιώργου Καλίτσα 5.000
39. Παπαδημητρίου Νικόλαος 20.000
40. Παπαδημητρίου Όλγα 20.000
41. Ένωση Ρουμελιωτών 
Β. Ελλάδος εις μνήμη
Ιωάννου Δέρματά 20.000

42. Αβραμίδου Αγαπούλα
εις μνήμη Ιωάννου Δέρματά 10.000
43. Βίγλας Κων/νος 20.000
44. Μίχου Κασιαννή του
Βασίλου εις μνήμη Βασιλείου 50.000
45. Δέρματά Σταυρούλα του Δημ. 5.000
46. Σάρρας Ηλίας 5.000
47. Παπαδόπουλος Ιωάννης 50.000
48. Τσινιάς Ιωάννης 5.000
49. Φλώρος Κων/νος 10.000
50. Γιαννακόπουλος Σπυρίδων

του Φ. 5.000
51. Γαβρίηλ Δημήτριος 5.000
52. Σιδέρη Ευαγγελία
εις μνήμη συζ. Νπιολάου 30.000
53. Μπάκης Δημήτριος 20.000
54. Βογιαντζάκης Κων/νος 20.000
55. Καραδήμα Βιργινία 5.000
56. Κωστοπούλου Ευθυμία 5.000
57. Πριτσιόλα Μαργίτσα 5.000
58. Φλέγκας Αναστάσιος 10.000
60. Αιάππης Ιωάννης 10.000
61. Παπαρούπας Παντελής 50.000
62. Ντζαβέλη Σταυρούλα του Παν. 5.000
63. Καρανίκα Ευαγγελία 5.000
Γενικό Σύνολο εσόδων 200 δολ.

3.707.615 δρχ.
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Για τοποθέτηση μολυθίων στους τρεις 
μπροστινούς τρούλους του Ναού και κατα
σκευή του Ναού και κατασκευή του τμήματος 
της στέγης μεταξύ αυτών με κεραμίδια το 
κόστος ανήλθε στο ποσόν των: 4.339.000 
δραχμών

Έξοδα: 4.339.000 + 200 δολ.
Έσοδα: 3.707.615 + 200 δολ.
Οφειλόμενο υπόλοιπο: 631.385
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι Βοήθη

σαν για το έργο αυτό και ιδιαίτερα τη 
Ζαφειρούλα Γεραγά για τη μεγάλη προσφο
ρά της και τους εύχομαι ο Μεταμορφωθείς

Κύριος να χαρίζει υγεία, προκοπή και με- 
κροημέρευση σε όλους.

Ο Θεός μαζί σας
Οι προσφορές αυτές που έχουν καταγρα- 

φεί εδώ είναι μέχρι 20-10-95, εάν προκόψουν 
και άλλοι δωρητές θα επακολουθήσει και 
άλλος κατάλογος σε άλλη έκδοση του περιο
δικού.

Ο
Εφημέριος του I. Ν. Μεταμ. του Σωτήρος 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖΑΚΑΣ 

11-11-1995

ΦΕΓΓΑΡ/ΕΡΩΤ//<0
Χλω μό φ εγγά ρ ι πρόβαλε 
στον ουρανό  και τρέχει, 
καράβι, που  στην πρύμνη του  
ζευγάρι δε μας έχει.

Κ α ι φ εύγει και τα  σύγνεφ α  
τα  βουρκωμένα σκίζει, 
και προς το  ρόδινο γυαλό  
πλω ρίζει κι αρμενίζει.

Έ ρμη Ψυχή! γ ια  κοίταξε, 
σαν κάποιος χαιρετάει 
μ εσ ’ α π ’ το πλοίο, πώ γυρε  
και γλίστρησε και πάει.

Μ α ζί να ταξιδέψ ουμε  
να φτάσουμε και πάλι 
στα  ρόδινα  αφροκύματα  
που  σβουν σ ’ ένα ακρογιάλι.

δεν ταξειδέψ αμε μαζί, 
να φτάσουμε και πάλι 
στα ρόδινα αφροκύματα  
που σβουν’ σ ’ ε ν ’ ακρογιάλι...

ΣΕΑΗΛ/Ρ
Τα ξανθά σου τα  μαλλιά  
δεν τα  φίλησα π ο τέ  μου, 
το χλωμό σου προσωπάκι 
δεν το  χα ΐδεψ α  κι εκείνο,

μοναχά στην αγκαλιά  
ταλαφρότατου τανέμου, 
σα διαβαίνεις το  ρυάκι, 
σκύβω και σε πίνω.

ΓΡΑΓΟΚΔΑΕ/
Π αίζει απόψ ε το  φ εγγά ρι 
μέσα στην κληματαριά, 
πούναι να  το  πιεις, αλήθεια, 
στο ποτήρι.

Χλω μό φ εγγά ρ ι πρόβαλε  
στον ουρανό κ ’ εχάθη 
σε κάποιες μαύρες θάλασσες 
σε κάποια μαύρα βάθη.

Κ ι όχι τόσο γ ια τ ί πα ίζει 
στην κληματαριά, 
όσο γ ια τ ί φ έγγε ι δίπλα, 
σ ’ ένα  παραθύρι...

Μ ιλτ. Μ αλακάσης
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Συνδρομές πον «οπρ^ηοαν από W 199S μέχρι τΐ|νέκδθ(?ΐ|τουπ£ριοδικού
ΑΙΑ Ονοματεπώνυμον ΠοσόνΣυνδρομή 

1994
Συνδρομή

1995
Συνδρομή

1996
Περιοδικό

1994 1995 1996
1, Νίκος Βίγλας 5.000 1994 1995 1994 1995
2. Μαρία Κομπορόζου-Γεωργίου 5.000 1994 1995 1994 1995
3. Αθαν. Τσουκανάς 3.000 1994 1995 - 1995
4 Δημ. Γιουρνάς 2.000 - - 1994 1995
5. Στεφάνιο Χριστοδούλου 1.000 - - - 1995
6, Σπύρος Κομπορόζος 5.000 1994 1995 1994 1995
7. Γιώργος Δημόπουλος 2.000 - 1995 - 1995
8. Μαρία Δημοπούλου 2.000 - 1995 - 1995
9. Κώστας Δημόπουλος 1.000 - 1995 - 1995
10. Βαοίλης Πλάκας 2.000 - 1995 - 1995
11. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος 2.000 ■ 1995 - 1995
12. Αικατερίνη Καρκάνη 1.000 - - - 1995
13. Μαρία Μπακατσά 5.000 - 1995 - 1995
14. Φρόσω Αν. Γκούμα 2.000 - 1995 - 1995
15. Γιάννα Τρικαλινού 1.000 - - - 1995
16. Φωτεινή Διατσίγγου 1.000 - - - 1995
17. Ιωάννα Μπαμπανικολού 10.000 1994 1995 1994 1995
18. Ναυσικά Παπαδάκη 2.000 - 1995 - 1995
19. Ροδάνθη Κατσούλη 2.000 - 1995 - 1995
20. Ρένα Παπαθαναοιάδη 10.000 1994 1995 1994 1995
21. Αλέκος Κουτσούκης (ΗΠΑ)
22. Σπύρος και Φρόσω Κουτσούκη

50.000 1994 1995 1996 1994 1995 1996

Γκούμα (εγγραφή)
22. Σοφία και Θανάσης Κουτσσύκη

10.000 1995 1996
■

1995 1996

Κούμπου (εγγραφή) 10.000 
23. Στέφανος Μαστρογεωργόπουλος

1995 1996 1995 1996

(S 50) 10.961
24. Παναγιώτης Μαστρογεωργόπουλος
(S 50) 10.961

25. Κλεομένης και

1995 1995

Αιμιλία Κουτσούκη 5.000 1994 1995 1994 1995
26. Σταύρος Γεωργούλης 5.000 1994 1995 1994 1995
27. Βασιλική Ντελή - - - - 1995
28. Ελένη Μήτσου 1.500 1994 - 1994 -
29. Δημ. Σταθοπούλου 2.000 1995 1995
30. Παν. Ζαχαρόπουλος 2.000 1995 1995
31. Παν. Χριστοδουλιάς 2.000 1995 1995
32. Παν. Δέρματός 2.000 1995 1995
33. Μαρία Παπακωνσταντίνου 1.500 1995 -
34. Τηλέμαχος Κομπορόζος 2.000 1995 1995
35. Χριστίνα Γραταούνη 2.000 1995 - 1995
36. Αλέκος Ζαλώνης 2.500 1995 εγγραφή - 1995
37. Γιάννης Κεράνης 2.500 1995 εγγραφή - 1995
38. Αθηνά Μποκατσά 2.000 1995 - - 1995
39. Χρυοούλα Κεράνη 2.000 - 1995 - - - 1995
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40. ΒασίΓίική Κεράνη 2.000 - 1995 - - - 1995
41. Θ α νά σ η ς  Κ εράνη ς 2.000 - 1995 - - ■ 1995

42. Α λ έκ ο ς  Γρατσούνης 4.000 1994 1995 ■ - 1994 1995
43. Παν. Μ ούτσελος 5.000 1994 1995 - - 1994 1995
44. Μ αργαρ ίτα  Βονόρτα 4.000 1994 1995 - - 1994 1995
45. Λ εω ν ίδ α ς  Τσέντος 2.500 - 1995 - εγγραφή - 1995
46. Αρ ιστοτέλης Θ ά νο ς 6.000 1994 1995 - 1994 1995
47. Ν ίκος Παπαδημητρ ίου 4.000 1994 1995 - 1994 1995

48. Ό λ γ α  Παπαδημητρ ίου 2.000 1995 - - 1995
49. Ειρήνη Η λ ιάδη 4.000 1994 1995 1994 1995

50. Γεω ργ ία  Α θανοσοπούλου 3.000 1994 1995 - 1995

51. Αρ ισ τε ίδη ς Α θ αναο όπ ο υλο ς 3.000 1994 1995 - 1995

52. Ασημ ίνα  Κρ ιεζία 2.500 εγγραφή - 1995 - 1995

53. Δημ. Σ κ ό ρ ο ς 2.000 - 1995 - 1995

54. ΒΑσ. Γάσπαρης 2.000 - 1995 - 1995

55. Γεωργ. Μ ώ ρης 3.000 1994 1995 - 1995

56. Χρηστός Δημόπουλος 2.000 - 1995 - 1995

57. Γ ιάννης και ΛοΟ λα Λ ιάπη 6.000 1994 1995 1994 1995

58. Ευτυχία Δημοπούλου 4.000 1994 1995 1994 1995

59. Δ έσπ ο ινα  και Γ ιάννης Βουγάς 6.000 1994 1995 1994 1995

60. Σπάρος και Μ αρ ία  Κυρίτση 6.000 1994 1995 1994 1995

61. Ελευθερ ία  Σωτηράκου 4.000 1994 1995 1994 1995

62. Ελένη Μ πόζνου 4.000 1994 1995 1994 1995

63. Ευφημία Παπαδή 2.000 - 1995 - 1995

64. Στέλλα Παπαδή 2.000 - 1995 - 1995

65. Ελένη Τραχανά 2.000 - 1995 - 1995

66. Χρυσόστομος Π απαβασ ιλε ίου 6.000 1994 1995 1994 1995

67. Πέτρος Μ π ά ρλα ς 1.000 - - - 1995

68. Βασιλική Τσάμη 2.500 εγγραφή - 1995 - 1995

69. Μ αρ ιάνθη  Πρ ιοβόλου 2.000 - 1995 - 1995

70. Η λ ία ς Σάρρας 2.000 - 1995 - 1995

71. Φ άνης Ανδρ ικόπουλος 2.000 - 1995 - 1995

72. Μ αγδαληνή  Γιολδάση 1.000 - - - 1995

73. Αρ ιστοτέλης Παναγιώτου 2.000 - 1995 - 1995

74. Γιάννα Ζορμησλά-Τρ ικαλ ινού 2.000 - 1995 - 1995

75. Σταύρος Ζορμπαλάς 2.000 1995 - 1995

76. Α γάπη  Αβραμ ίδη 2.000 1995 - 1995

77. Σωτήρης Δ ερματά ς 2.000 1995 - 1995

78. Ά ν θ ιμ ο ς  Κατσιγιάννης 2.000 1995 - 1995

79. Δημήτρης Μ πούρας 2.000 1995 - 1995

80. Καλίτοα Κοντογιώργου 2.000 1995 - 1995

81. Γ ιώ ργος Παπαστάθης 1.000 - - 1995

82. Βασιλική Π ιπ ερ ίγκου -Α ρ να ούη 2.000 1995 - 1995

83. Βασ ίλης Πριτσόλας 1.000 - - 1995

84. Γ ιάννης Α νουσάς 2.000 1995 - 1995

85. Τάσος Φ λέγγα ς 2.000 1995 -
1

1995

86. Δημ. Δ ερμ ατά ς 1.000 - - 1995

87. Γεω ργ ία  Τσιάνα 2.000 1995 - 1995

88. Γ ιώ ργος Κώστας Ζ αχαρόπουλος 2.000 1995 - 1995
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89. Ελισάβετ Αι^βαλιώτη 2.000 - 1995 - 1995

90. Ν ίκος Λ ιάπης 5.000 1994 1995 1994 1995

91. Μ αρ ιάνθη Γαλανούδη 2.000 1995 1995

92. Νίκη Θ άνου 2.000 1995 1995

93. Σπύρος Δ έρμ ατό ς 2.000 1995 1995

94. Παναγιώτης Κεράνης 2.000 1995 1995

95. Α νδρ ιά να  Α γγελή 2.000 1995 1995

96. Φ λέγγα ς Δημήτρης 2.500 1995 1995

εγγραφή

97. Δημήτρης Μ πάκης 3.000 1994 1995 1995

98. Σταύρος Μ πάκης 3.000 1994 1995 1995

99. Γ ιάννης Γκιώνης 2.000 - 1995 1995

100. Σπύρος Γ ιαννόπουλος 2.500 - 1995 1995

εγγραφή

101. Ν ίκος Παναγιώτου 4.000 1994 1995 1994 1995

102. Μ πούρας Βασ ίλης 2.000 - 1995 - 1995

103. Φ λώ ρος Ν ίκος 4.000 1994 1995 1994 1995

104. Παναγ. Σκρεπετός 3.000 1994 1995 - 1995

105. Η λ ία ς  Κουκουβάος 3.000 1994 1995 - 1995

106. Σπύρος Γ ιαννακόπουλος 2.500 - 1995 - 1995

εγγραφή

107. Ε λευθερ ία  Ουτουτζή 2.000 - 1995 - 1995

108. Γ ιάννης Κατραμάδος 4.000 1994 1995 1994 1995

109. Δημήτρης Κρίκος 2.000 - 1995 - 1995

110. Αντωνίου Κατίνα 2.000 1994 - 1994 -

111. Μ αρ ιάνθη Τσιροπούλου 2.000 ■ 1994 - 1994
112. Βιργινία Δημοπούλου 2.000 - 1995 - 1995
113. Δημήτρης Ζαχαρόπουλος (S 50)11.500 - 1995 1996 - 1995
114. Κατίνα Ανω νίου 2.000 - 1995 - 1995
115. Μ αρ ιάνθη Τσ ιροπούλου 2.000 - 1995 - 1995
116. Σωτήρης Παναγιώτου 2.000 - 1995 - 1995

117. Θ εο δ .Ζ ε ν έλ η ς 10.000 - 1995 1996 - 1995

118. Ν ικήτας και Μ αρ ίκα  Κουτοούκη 5.000 - 1995 - 1995

119. Σπύρος Δ. Κρίκος 2.000 - 1995 - 1995

120. Α γάπη  Στογιάννη 2.500 - 1995 - 1995

121. Αθηνά  Π απαδοπούλου 2.500 - 1995 - - 1995

122. Δήμητρα Μπράβου 4.000 1994 1995 - 1994 1994

123. Σπύρος Νατ. Π ολύζος δολ. 50 12.000

Λίτσα Π ετροπούλου 5.000 1994 1995

Στη Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας που έγινε την 7 Μαϊου 1995 αποφασίστηκε η ετησία 
συνδρομή των μελών μας από την 1/1/1996 να γίνει 2.000 δρχ. από 1.000 δρχ. που ήταν μέχρι τώρα. 

Έτσι 01 συνδρομές διαμορφώνονται:
1) Συνδρομή ετήσια μέλους 2.000 δρχ.
2) Συνδρομή ετήσια περιοδικού 1.000 δρχ.
3) Συνδρομή ετήσια περιοδικού για εταιρείες 5.000 δρχ.
4) Συνδρομή ετήσια περιοδικού Εξωτερικού δολ. 50.
Συνδρομές - προσφορές μπορείτε να τις καταθέτετε στην Εθνική Τράπεζα στον αριθμό 157/ 

296025-71 κάνοντάς το μας γνωστό.
Οι συνδρομές των μελών μας και φίλων μας είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της Αδελφότητάς μας.
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mm. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΑΕΛΦΟΤΗΤΑ ε ις  μ ν η μ η ν
1. Γεραγά Ζαφειρούλα εις μνήμη συζύγου της Δημ. Παπακωνσταντίνου
για την επισκευή του Ι.Ν. της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος δρχ. 2.500.000
2. Κανούτου Αικατερίνη εις μνήμη Κ. Κατσάνου 5.000
3. Ουτουτζή Ελευθερία εις μνήμη των γονέων της 5.000
4. Κομπορόζος Σπύρος εις μνήμη αδελφής του Ελένης Φλώρου 10.000
5. Κουτσούκης Νικήτας και Μαρίκα Κουτσούκη εις μνήμη γονέων τους 20.000
6. Κεράνης Νίκος του Δημ. εις μνήμη Παντελή Νικολόπουλου 10.000
7. Θάνου Ελένη εις μνήμη συζύγου της Χρίστου Θάνου 25.000
8. Μώρης Γιώργος και Μώρη Μαρία εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 10.000
9. Γάσπαρης Βασίλης και Γάσπαρη Καίτη εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 10.000
10. Μούτσελου Παναγιώτα εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 5.000
11. Αντωνίου Κατίνα εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 3.000
12. Τσιροπούλου Μαριάνθη εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 3.000
13. Αιάπης Δημήτρης εις μνήμη Γιάννη Δέρματά ($ 100) δρχ. 22.686
14. Βετσοπούλου Ελένη εις μνήμη Γιάννη Δέρματά ($ 100) δρχ. 22.686
15. Κουτσούκη Αφοί εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 20.000
16. Παπαδάκη Ναυσικά εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 5.000
17. Κεράνης Νίκος του Δημ. εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 10.000
18. Κεράνης Θανάσης του Ιωάν, εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 10.000
19. Αγραφιώτη ‘Ιρμα εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 20.000
20. Γεωργούλης Σταύρος εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 25.000
21. Οικογένεια Σωτήρη Δέρματά εις μνήμη Γιάννη Δέρματά 20.000
22. Κομπορόζος Τηλέμαχος εις μνήμη Γ ιάννη Δέρματά 20.000
23. Φλέγγας Τάσος και Φλέγγα Γκόλφω εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 10.000
24. Κατσούλης Γιάννης και Κατσούλη Ροδούλα

εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 20.000
25. Κώστας και Κική Σκούρα εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 20.000
26. Οικογένεια Αλεξάνδρου Χέλμη εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 35.000
27. Γρατσούνη Χρυσούλα εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 10.000
28. Κομπορόζος Τηλέμαχος εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 20.000
29. Σπανουδάκης Δημήτρης εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 40.000
30. Μπουλούμπασης Σωτήρης και Μπουλούμπαση Ιφιγένεια

εις μνήμη Σοφ. Φλέγγα 50.000
31. Μυτιλίδης Ντίνος εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 10.000
32. Κεράνη Χρυσούλα και Κεράνης Θανάσης εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 40.000
33. Κεράνης Γιάννης εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα 10.000
34. Κεράνη Δημήτρης « « « « 10.000
35. Κεράνης Νίκος του Δημ. « « « « 10.000
36. Παπαθανασιάδης Σπύρος και Ρένα « « 20.000
37. Παπαδοπούλου Φωτεινή « « « « 20.000
38. Ποτρασκώφ Σίμος « « « « 10.000
39. Αούπης Χρήστος « « « « 10.000
40. Καραγιώργος Γιώργος « « « « 10.000
41. Μπαστάκη Αγγελική « « « « 5.000
42. Μπαστάκη Ειρήνη « « « « 5.000
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43. Γαλαριώτη Κούλα εις μνήμη Σοφοκλή Φλέγγα
44. Καραγιώργος Δημήτρης « « «
45. Βάρδης ‘Αλκής « « «
46. Ηλιάσκος Νίκος « « «
47. Τάσος Αβέρωφ « « «
48. Μαλάμος Κώστας « « «
49. Οικογένεια Δημ. Καλοφωλιά « « «
50. Αφοί Ντάβου « « «
51. Οικογένειες Κεράνη Θανάση του Ν , « « «
52. Α. Ν. Κεράνης ΑΕ « « «
53. Γκούμας Τάσος και Φρόσω « « «
54. Γκούμα Μαρίνα « « «
55. Γκολέμης Γιώργος « « «
56. Αλατίνη ΑΕ
57. Σωματείων Εργαζομένων

« « «

Γ.Α. Κεράνη ΑΕ 
58. Τραπεζική Ανάπτυξη

« « «

και Έρευνες ΑΕ « « «
59. Γρατσούνης Αλέκο« « « «
60. Αφεντάκη Σοφία « « «
61. Παπαδάκη Ναυσικά ή Βαγγέλης « « «
62. Καίσαρης Γιάννης και Μαίρη « « «
63. Αάπα Μαργαρίτα « « «
64. Κυρίτσης Σπύρος και Μαρία « « «
65. Θεόδωρος και Εμμανουέλα « - « «
66. Δημήτρης Κρίκος εις μνήμη Γ ιάννη Δέρματά
67. Ροδάνθη Κυρίτση εις μνήμη Γιάννη Δέρματά
68. Βούλα Τσώμου εις μνήμη Γιάννη Δέρματά
69. Κατίνα Πανώρη εις μνήμη Φρόσως Φασούλη και Μάνθου 

Κομπορόζου
70. Νίκου Κεράνη εις μνήμη Γιώργου Δημόπουλου

71. Μαριάνθη Αρώνη εις μνήμην Παντελή Νικολόπουλου
72. Καλλιόπη Γαβρίλη και Βασιλική Νικολοπούλου 
εις μνήμην Παντελή Νικολόπουλου
73. Κλεομένης και Αιμιλία Κουτσούκη εις μνήμην Γεωργίου Δημοπούλου
74. Σπύρος και Μαρία Κομπορόζου « « « «
75. Σπυριδούλα Συμεωνίδου εις μνήμην Αλεξάνδρας Δημοπούλου
76. Θανάσης και Χρυσούλα Κεράνη εις μνήμην Γεωργίου Δημοπούλου
77. Αίτσα Πετροπούλου εις μνήμην Γ ιάννη Δέρματά
78. Οικογ. Νίκου Δ. Κεράνη εις μνήμην Βαρβάρας Βασιλείου Σκαρβέλη

Διάφορες Δωρεές προς την Αδε?1φότητα
1. Δερματάς Σωτήρης για την Πνευματική Γωνιά 5.000 δρχ.
2. Παπαβασιλείου Χρυσόστομος για την Πνευματική Γ ώνιά 20.000 δρχ.
3. Κεράνης Θανάσης για την Πνευματική Γωνιά 20.000 δρχ.
4. Καρανίκα Ευαγγελία για τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 5.000 δρχ.
5. Γεώργιος Πλάκας (ΣΧΟΑΑΙ ΠΑΑΚΑ) προς την Αδελφότητα 40.000

5.000
5.000 

20.000 
20.000
50.000
20.000
25.000
50.000
50.000
50.000
20.000 
20.000 
10.000
30.000

10.000

50.000
15.000
20.000 
20.000 
20.000 
20.000
41.000 

100.000
5.000 

100.000 
100.000

10.000 
10.000

20.000

15.000
10.000 
10.000

1.000 
10.000
15.000
10.000
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Η νοσταλγία του ξενιτεμένου
‘Ηθελα νάβλεπα βουνά, του Βελουχιού κορφουλα 
τις Ομορφες βουνοπλαγιές που καίνε και καρδούλα 
Κλαίει η καρδούλα μου, θα φύγει το μυαλό μου, 
όπου δεν βλέπω συγγενή και φίλους 
π’ άφησα πίσω το χωριό μου
Απ’ τις βρυσούλας το κρύο νερό ποτέ θα ξαναφτάσω 
να δω τον τόπο πράσινο, τα φρτούτα γενομένα 
τα όμορφά μου τα βουνά που περιμένουν εμένα.
Ρήμαξε η ύπαιθρος, κλαίνε βουνά και κάμποι 
κι ο ήλιος για τους νέους μας έπαψε πια να λάμπει 
πέσαν τα φύλλα απ’ τα κλαριά και γίναν μαραμένα 
που φυγαν όλα τα παιδιά και ττήγανε στα ξένα 
Οι ράχες και οι λαγκαδιές χωράφια και λειβάδια, 
μας γίνανε ρημάδια.
Να μην ξημέρωνε ποτέ ναρχόταν αυτή η μέρα 
πούφευγα απ’ το χωριό με μάτια δακρυσμένα.
Πολλούς αντάμωσα για να καλημερίσω 
και να τους πω πως στο χωριό μια μέρα θα γυρίσω.
Χαιρετίζοντας τους συγγενείς όλους με την αράδα 
άφησα γειά και στο χωριό και σ’ όλη την Ελλάδα.
‘Ολα τα άφησα μα κάτι τι ακόμα 
το πολυαγαπημένο μου, το ελληνικό το χώμα.
Στην ξενητειά ευρέθηκα, πατρίδα δεν σε ξέχασα, 
πήγαμε να δουλέψουμε και να επιστρέφουμε.
Και είπα ανάθεμα στις λίρες, τα δολλάρια 
και πήρα τα παιδιά μου και ήλθα στην Ελλάδα.
Ανέβηκα στον Τυμφηστό και είδα τα ελάτια 
κι άκουσα κυπροκούδουνα, γλυκίλαλα πουλάκια 
και ήρθα στο σπιτάκι μου, στο όμορφο χωριό μου, 
εκεί όπου δημιούργησα και το νοικοκυριό μου 
και ανεβαίνω στάλα τα βουνά 
όντας η μέρα ξεμερώνει 
κι ακούω πέρδικας λαλιά 
επάνω στο Κοτρωνι.

Θ. ΖΗΝΕΑΗΣ
(τέως επίτιμος καταστηματάρχης, συνταξιούχος ορθοπεδικός υποδηματοποιός και 

τώρα ιστορικός και ποιητής λαϊκός από το χωριό Καστανούλα, χρονών 9 4 )’*'
’*' Εύχομαι οι αναγνώστες μου να πάρουνε τα χρόνια μου και όχι τα βάσανά μου και 

τους πολέμους που πέρασα αυτά τα χρονικά μου. I

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΑ 55



ΜΝΗΜΗ ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΔΙΤΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ

Η ΐ€ρά Μητρόπολις Καρπενησιού, επικου- 
ρουμενη από τον Σύνδεσμον «Ευγένιος ο 
Αιτωλός» μετά του οποίου από της συστάσε- 
ώς της συμπορεύεται εις πνευματικήν διακο
νίαν του τόπου, διοργάνωσεν εις Καρπενή- 
σιον την 14ην Μαϊου 1995 λαμπρόν εκδή- 
λωσιν «δια να τίμηση την μνήμην του 
Θεοφιλώς και εθνοφελώς επί τεσσαράκοντα 
εννέα έτη (1793-1842) διαποιμάναντος την 
πάλαι ποτέ διαλάμψασαν Επισκοπήν Λιτζάς 
και Αγράφων Επισκόπου κυρού Δοσιθέου 
Παναγιωτίδου, του εκ Σοφάδων».

Η πρωτοβουλία κρίνεται από πάσης από- 
ψεως επαινετή. ΔΓ αυτής απενεμή η οφειλό- 
μενη τιμή εις μίαν εξέχουσαν εκκλησιαστικήν 
προσωπικότητα των δυσχειμέρων καιρών 
του Γένους, η προβολή της οποίας παρέχει 
και εις την σύγχρονον εποχήν αξιομίμητον 
πρότυπον. Δια της στροφής μας εις το 
παρελθόν, εγγύτερον ή απώτερον, δεν θη
σαυρίζονται μόνον πολύτιμοι γνώσεις, αλλά 
συντελείται η απαραίτητος δια την περαιτέρω 
πορείαν μας αυτογνωσία και ενισχύεται η 
εθνική μας αυτοπεποίθησις, προϋπόθεσις δΓ 
επιβίωσιν και ακτινοβολίαν.

Δια της ως άνω εκδηλώσεως η νεοσύστα
τος ιερά Μητρόπολις Καρπενησιού συνεδέθη 
με την αντινοβόλον κατά την περίοδον της 
δουλείας Επισκοπήν Λιτζάς και Αγράφων, της 
οποίας ο τιμηθείς Ιεράρχης αποτελεί φωτει
νόν επίλογον ο δε Ποιμενάρχης της αναβιώνει 
και συνεχίζει την παράδοσίν της, εντεταγμέ- 
νην εις τη σύγχρονον εποχήν και ανταποκρι- 
νομένην εις τα πνευματικά αιτήματα του 
καιρού μας.

Ο Δοσίθεος Παναγιωτίδης εγεννήθη εις 
Σοφάδες της Θεσσαλίας το έτος 1762. Οι 
ταπεινοί γονείς του ενεφύσησαν εις την 
ψυχήν του από την τρυφερόν παιδικήν 
ηλικίαν την Θεοσέβειαν, εδίδαξαν την αρε
τήν και ενέπνευσαν τον πόθον της παιδείας. 
Μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευσιν εις τη 
γενέτειράν του παρηκολούθησεν τας παρα
δόσεις, τα μαθήματα του αξιολόγου ιεροδι
δασκάλου της Σχολής Αγίας Τριάδας Ευρυ
τανίας αρχιμανδρίτου Ιωσήφ, του εκ Φουρνά. 
Ακολούθως εφοίτησεν εις τη Σχολήν Καρπε

νησιού, όπου εδίδασκεν ο Παπαδημήτρης 
Χρυσάφης, εσχολάρχει δε ο σπουδαίος περί 
τα γραμματικά ιερομόναχος Παπαπέτρος 
Οικονόμου, ο Ιθακήσιος. Η πλησίον των 
ανωτέρω διδασκάλων φοίτησις του Δοσιθέ
ου υπήρξε λίαν ευδόκιμος και αποδοτική, 
ώστε να θεωρήται, αργότερα από τους 
λογίους της εποχής του «ανήρ ικανός παιδεία 
κεκοσμημένος».

Το ήθος, η φιλομάθεια και ο ενάρετος βίος 
του Δοσιθέου κατά την εις το Καρπενήσιον 
διαμονήν του εφείλκυσαν την προσοχήν του 
Επισκόπου Λιτζάς και Αγράφων Διονυσίου 
του Λαρισαίου, ο οποίος τον εξετίμησε και 
τον κατέστησε προστατευόμενόν του. Ενωρίς 
τον εχειροτόνησε διάκονον, ακολούθως δε 
πρεσβύτερον - αρχιμανδρίτην και τον ανέδει- 
ξε πρωτοσύγκελλόν του. Η παρά τον Διονύ
σιον εκκλησιαστική διακονία του Δοσιθέου 
υπήρξε μια νέα γόνιμος μαθητεία, ώστε με την 
πραότητα και γλυκύτητα του χαρακτήρος, την 
ευγένειαν και δραστηριότητά του να κερδίση 
όχι μόνον του Επισκόπου του την εμπιστο
σύνην και αγάπην, αλλά και του λαού να 
αποσπάση την αφοσίωσιν και το σεβασμόν.

Επιβράβευσις των φυσικών αρετών και 
επικτήτων προσόντων του Δοσιθέου ήτο η 
πρώιμος ανάρρησίς του εις τον επισκοπικόν 
θρόνον. Ο Διονύσιος, οικειοθελώς παραιτη
θείς λόγω γήρατος και ασθενείας, τον προ- 
έτεινεν ως διάδοχόν του. Τοιουτοτρόπως, εις 
ηλικίαν τράκοντα ενός μόλις ετών, την 17ην 
Ιουλίου 1793 ο Δοσίθεος προεχειρίσθη εις 
Επίσκοπον Λιτζάς και Αγράφων και ανέλαβε 
το βαρύ φορτίον να διαποιμάνη την περιοχήν 
εις μίαν εξόχως κρίσιμον περίοδον του 
εθνικού μας βίου, ο Κλήρος και ο λαός της 
οποίας επεστήριξαν εις αυτόν χρηστός ελπί
δας. Πράγματι ο νέος Ιεράρχης δεν εβράδυνε 
να δικαιώση τας προσδοκίας του ποιμνίου 
του, αναδειχθείς πατήρ στοργικός, στερρός 
αντιλήπτωρ των τυραννουμένων, προστάτης 
της παιδείας, πρόμαχος της ελευθερίας, δόκι
μος κοινωνικός εργάτης.

0 Δοσίθεος ενωρίς είχε μυηθή εις τη 
Φιλικήν Εταιρείαν, αναδειχθείς πολύτιμος 
συνεργάτης των αγωνιστών της περιοχής
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κατά την εθνεγερσίαν. Αναγνώρισιν της 
εθνικής προσφοράς του αποτελεί το γεγονός 
ότι οι πρόκριτοι τον απέστειλαν πληρεξού
σιόν των εις την Α' εν Επιδαύρω Εθνικήν 
Συνέλευσιν ως «φιλογενή όντα εις άκρον και 
φιλελεύθερον, έχοντα όλην την ισχύν και 
κυριότητα δια να παραστήση ακριβώς τα 
δίκαια και την κατάστασιν της Επαρχίας μας 
και να ζητήση παρά της σεβαστής Εθνικής 

■ Βουλής τα σωτηριώδη εφόδια και τα προς 
διόρθωσιν συντείνοντα».

Την μέριμναν του Δοσιθέου δια την 
παιδείαν τεκμηριώνει το γενικότερον υπέρ 
αυτής ενδιαφέρον, η οικονομική αρωγή του 
προς τα σχολεία και διδασκάλους, η επικοι
νωνία του με το Οικουμενικόν Πατριαρχείον 
δια τη διασφάλισιν της λειτουργίας της 
Σχολής Προυσού και την επανασύστασιν 
της Σχολής Καρπενησίου. Απόδειξιν της 
κοινωνικής δραστηριότητος του Δοσιθέου 
φανερώνει η κατασκευή της μέχρισήμερον 
σωζομένης γεφύρας επί του Καρπενησιώτου 
ποταμού και αποκαλουμένης «Το γεφύρι του 
Δεσπότη». Περί αυτής γράφει σχετική «εν- 
θύμησις»: «αιωη'ιδ Ιουλίου (1818, 14 Ιου
λίου) ωκοδόμηται η γέφυρα η εν τη υπερορία 
της ράχεως του Αγίου Δημητρίου δια φιλο- 
πόνου δαπάνης του πανιερωτάτου και Θε- 
οφιλεστάτου Αγίου Αιτζάς και Αγράφων κυρ 
Δοσιθέου του εκ Σοφάδων της Θεσσαλίας, ου 
η μνήμη αιώνιος. Έκτοτε την προσηγορίσν 
έσχε: Γέφυρα του δεσπότου καλείσθαι». Εις 
αναγνώρισιν των προς την πατρίδα υπηρε
σιών του, ο Δοσίθεος ετιμήθη εν ζωή με το 
«αργυρούν νομισματόσημον» (αριστείον) και 
έγγραφον «άδειαν να φέρη το έντιμον τούτο 
παράσημον εις πάσαν περίστασιν».

Ο από Σοφάδων Επίσκοπος Αιτζάς και 
Αγράφων Δοσίθεος Παναγιωτίδης υπηρέτη- 
σεν επαξίως την περιοχήν της Ευρυτανίας ως 
ποιμενάρχης και εθνικός ηγήτωρ επί ήμισυ 
αιώνας (σαρανταεννέα συναπτά έτη, 1793- 
1842), ανταποκριθείς απολύτως εις τα καθή- 
κοντά του προς το ποίμνιον και την πατρίδα. 
Την κλήσιν του ουρανού εδέχθη την 1η 
Φεβρουάριου 1842 εις ηλικίαν ογδοήκοντα 
ετών. Ετάφη εις τον περίβολον του ιερού 
ναού της Παναγίας Καρπενησίου, όπου επ' 
ευκαιρία των εκδηλώσεων διεμορφώθη απέ- 
ριττον κενοτάφιον. Κατέλιπε μνήμην θεοσε
βούς, εναρέτου, ταπεινού, φιλανθρώπου και

φιλοπάτριδος Επισκόπου, ο οποίος προσέφε- 
ρε «θυσίαν αινέσεως, και λατρείαν ευάρε- 
στον» προς τον δωρεοδότην Κύριον.

Αυτόν τον Ιεράρχην ετίμησεν η ιερά 
Μητρόπολις Καρπενησίου. Η πρωτοβουλία 
της αυτή συνήγειρε και τους συντοπίτας του 
Σοφαδίτες, οι οποίοι με συγκίνησιν, χαράν και 
έκδηλον ενθουσιασμόν μετέσχον των εκδη
λώσεων με πρωτοπορείαν του Δημάρχου, 
του «Μορφωτικού Συλλόγου Σοφάδων» και 
των «Εκπολιτιστικών Συλλόγων Σοφαδιτών» 
Αθηνών και Μαγνησίας. Ενεργός υπήρξε και 
η συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιε- 
λάμβανε Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εις 
τον Καθεδρικόν Ναόν της Αγίας Τριάδος, 
Αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ αναπαύσε- 
ως του μακαριστού Επισκόπου και πνευματι
κήν αναφοράν εις την αίθουσαν του Συνδέ
σμου «Ευγένιος ο Αιτωλός». Κατ' αυτήν, μετ' 
εισήγησιν του αντιπροέδρου του συνδέσμου 
αιδεσιμότ. π. Αγγέλου Παπαθανασίου, ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου 
κ, Νικόλαος απηύθυνεν ειδικήν δια την 
περίπτωσιν ευλογίαν. Επηκολούθησε προ- 
σφώνησις του Δημάρχου Καρπενησίου κ. 
Δημητρίου Καρατσίκη και αντιφώνησις του 
Δημάρχου Σοφάδων κ. Βασιλείου Κατσάρα. 
Κύριος ομιλητής της εκδηλώσεως ήτο ο 
πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών κ. Θάνος 
Κ. Αθανασόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε με 
επιτυχίαν το θέμα: «0 Επίσκοπος Αιτζάς και 
Αγράφων Δοσίθεος Παναγιωτίδης, αληθής 
ποιμενάρχης και μεγάλος αγωνιστής».

Δια της λαμπρός αυτής εκδηλώσεως δεν 
εξεπληρώθη μόνον οφειλόμενον χρέος προς 
το πρόσωπον του ιεράρχου και την παράδο- 
σιν του τόπου. Ενταυτώ συνετελέσθη ανα- 
σύνδεσις της ιερός Μητροπόλεως Καρπενη
σίου προς την παλαιόν Μητρόπολιν Αιτζάς 
και Αγράφων και συνήφθη πνευματική συγ
γένεια μεταξύ των Δήμων Καρπενησίου και 
Σοφάδων με συνδετικόν κρίκον τον επίσκο
πον Δοσίθεον, εκ Σοφάδων καταγόμενο και 
εις Ευρυτανίαν διαπρέψαντα. Κατ' αυτήν 
εξεδηλώθη εκατέρωθεν η πρόθεσις απονο
μής εις αυτόν και περαιτέρω τιμών, κατ' 
εφαρμογήν του Γραφικού «δόξα και τιμή και 
ειρήνη παντί τω εργαζομένω το αγαθόν...» και 
του αρχαιοελληνικού «ανδρών αγαθών έργω 
γενομένων έργω και δηλούσθαι τας τιμάς».

Παναγιώτης Κ. Βλάχος
Πρόεδρος του εν Καρπενησίω Συνδέσμου 

«Ευγένιος ο Αιτωλός»
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
Γάμοι

Οι οικογένειες των αδελφών Μαστρογεωργόπουλου στο Μικρό Χωριό
• Στις 30 Ιουνίου 1995 στο πανέμορφο και ανακαινισμένο από τους αδελφούς Μαστρογε

ωργόπουλου εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων του Μικρού Χωριού, έγινε ο γάμος του Χρήστου 
Μαστρογεωργόπουλου γιού του Πάνου Μαστρογεωργόπουλου με την αμερικανίδα Ευγενία. Ο 
γαμπρός και η νύφη όπως η οικογένεια του Πάνου και οι οικογένειες των αδελφών του ήρθαν 
από την Καλιφόρνια για να παρευρεθοόν στο γάμο. Ήταν συγκινητικό να έρθουν από τόσο 
μακριά συγγενείς και αρκετοί φίλοι για να συμμετάσχουν στη χαρά του νέου ζευγαριού. Επίσης 
στην τελετή του γάμου και στο γλέντι που επακολούθησε παρευρέθηκαν όλοι οι Μικροχωρίτες. 
Τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα» εύχονται στο νεαρό ζευγάρι χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή.

• Στις 30 Σεπτεμβρίου στον Ιερό ναό της Αγίας Κυριακής του Μικρού Χωριού έγινε ο γάμος 
του Γεωργίου Νούλα από το Καρπενήσι και της δεσποινίδας Μαρίας Φλώρου κόρης του 
συγχωριανού μας Γιάννη Φλώρου. Στο γάμο παραβρέθηκαν συγγενείς και φίλοι και όλοι οι 
Μικροχωρίτες. Τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα» στο όμορφο και ταιριαστό ζευγάρι στέλνουν τις 
πιό θερμές και εγκάρδιες ευχές.

• Στις 21 Οκτωβρίου 1995 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κομμένων Βούρλων έγινε ο 
γάμος του κ. Χρήστου Κουφαλιώτη με την δεσποινίδα Ρούλα Θεοχαροπούλου. Ο Χρήστος είναι 
γιός του συγχωριανού μας κ. Μένιου Κουφαλιώτη, επιχειρηματία στην πόλη των Κομμένων 
Βούρλων. Τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα» τους εύχονται κάθε ευτυχία και χαρά.

• Στις 11 Ιουνίου 1995 έγινε ο γάμος του κ. Δημήτρη Ηλ. Μπόζνου και της δεσποινίδας 
Κυριακής Αυμπεροπούλου στον ‘Αγιο Δημήτριο Κηφισιάς. Τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα» 
τους εύχονται ευτυχισμένη και χαρούμενη ζωή.

Ο Δημήτρης είναι εγγονός του Παναγιώτη Παπαδή και γιός του Ηλία και της Ελένης 
Μπόζνου.

• Στις 11 Νοεμβρίου 1995 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας έγινε ο γάμος του 
Δημητρίου Τσιφλικιώτη. μετά της δεσποινίδας Μαρίας Τριανταφύλλη κόρης της οικογενείας 
του Μικροχωρίτη Κώστα Τριανταφύλλη. Στο γάμο παραβρέθηκαν συγγενείς και φίλοι και 
πολλοί Μικροχωρίτες. Τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα» στο όμορφο και ταιριαστό ζευγάρι 
στέλνουν τις πιό θερμές ευχές και τους εύχονται χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή.
Γ εννήσεις

Στο Γιώργο Παναγιωτόπουλο και στη σύζυγό του Κική τα «Μικροχωρίτικα Γράμματα» 
στέλνουν τις πιό θερμές ευχές για το όμορφο και υγιές κοριτσάκι που απέκτησαν. Επίσης στον 
παππού και στη γιαγιά, Γιάννη και Μαγδαληνή Γιολδάση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ Αρ. Φύλλου 92

ΠΡΟεΔΡΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΤΤ Α Ρ». 182 (6)

23Mdfou1996

ΕΔοφίκΔ nt(N9<pexi, έβρα και ονομαοΜ τυν ουνβΔαμαν
•ougfouMtiv παροχής- του νομού ΕυριπάνΙας, άρ
θρου 48 Ν. 2218/04 (Α 80).

ΟΠΡΟΕΔΡΟΧ
ΤΗΣ ΕΛΑΗΜΚΜΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπάψη:
1. Τις Δοτάξας του άρθρου 48 του Ν. 221Θ/04 (80Α) 

ηα του άρθρου β παρ. 13 του Ν. 2240/94(183 Α).
2. Τις βατάςης του ι̂θρου 23 πορ. 1 του'Ν. 1888/ 

1Θ88 (137/Α) 00 συνβυοομά με τις 8κπά{εις του άρθρου 
4 του ΠΑ/τος 137/88 (61 Α), καθ^και του άρθρου 20Α 
άηως προοτάβηκε σ'αυτά με το άρθρο 27 του Ν. 2081/82 
(184 Α).

3. Τις συνκοηυνιοκΔς, ηληθυτηυοκες και βημογροφΐ· 
κίς. γεαγροφκΔς, ακονορκίς, κοινωνικές, πολιηοηκες 
και οικιστικές συνθήκες του νομού Ευρυτανίας.

4. Το νεγανάς άτι απά το ηαράν διάταγμα δεν προκαλεΙ- 
ται δαπάνη σε βάρος του κραπκού προΟηολογισμού και 
του προΟηολογισμού των οικείων ΟΤΑ.

8. Τιιν 13β/85 γνωμοδάτηση του Συμβουλίου της Επι
κράτειας με πρόταση των Ynoupydw Εσωτερικών και Πε- 
ρ̂ άλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αποφασί
ζουμε;

Αρθρο μάνο
Ορίζονται η εβοφίχή περιφέρεια, η ονομασία και η εβρα 

των συνδέσμων -συμβουλίων περιοχής- του Ν. Ευρυτα
νίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/84 (80Α) ως εξής:
. 1. Εδοφυτή περιφέρεια:
Κοινότητες Κάδρων, Λεπισνών, Νάου Αργυρίου, Πρα

σιάς. Ραπτοπούλου, Βαλαώρας Βούλπης, Γρανίτσης, Λη
μεριού. ΛιθοχωρΙου, ΣιβΙστης και Τοπολιανών.

Έδρα; Η Κοινότητα Γ ρανίτσης
Ονομασία: -Συμβούλιο Περιοχής 1 ης Εδαφικής Περιφέ

ρειας Ν. Ευρυτανίας-.
2. Εδαφική Περιφέρεια:
Κοινότητες; Αγρόφων, Βραγγιανών. Επινιανών, Τριδάν- 

δρου, Τροβάτου, λλαράθου και ΜοναοτηρακΙου.
Έδρα Κοιν. Αγράφων
ΟνομαοσΙα: -Συμβούλιο Περιοχής 2ης ΕδοφΚής Περι- 

φάρειας Ν. Ευρυτανίας-.
3. Εδοφυιή Περκρεροα;
Κοινόπγτες: Αγίου ΔημητρΙου, ΒΙνηνης, Δάφνης, Κερα- 

σοχωρίου. Μαυρομμάτας, Χρύσως, Ανατολικής ΦραγκΙ- 
στος, Δυτικής ΦραγκΙστας. Επισκοπής, Μαραβεας, Πα-

λοοοηοΑιος, Παλοβχ·ρΙου καιΤροιοτάμοο.
'Βρα: Κοιν. ΚεροσσχωρΙου
ΟνομοοΙα:-Συμβούλιο Περοχής 3ης ΕΒοφΦήςΠερίφε-

ρειας Ν. Ευρυτανίας-.
■ ί .  Εδοφφή περϊφερειπ· Δήμος Φουρνάς και
Κοινότητες: Αγίας Τριάδας. Αγίου Χοραλάμηους, Δο- 

μιανύν, Πετραλώνων, Χάχλιας Βράχος και Κλειστού.
Έδρα: Δήμος Φουρνάς
ΟναμοσΙα:-Συμβούλια Περιοχής 4ης Εδαφικής Περιφέ

ρειας Ν. Ευρυτανίας-.
5. Εδοφυτή Περίφίερεκι: Δήμος Καρπενησιού κα
Κοινάτητες; Αγίου Νικολάου. Βουτύρου. Καλε̂ ιάνου. 

Κορυσχόδων (Κυψέλης), λλυρίκης. ΠαηαρουοΙου, Κλαυ- 
οίου. Μουζίλου. Αγίου Ανδράου. ΝοατΙμου. Αγίας Βλαχάρ- 
νης. Σελλών, Στεφανίου, ΦιδακΙων, Ηκρού Χωρίου, Με
γάλου Χωρίου, Στενώματος, Παυλοπούλου, ΚαρΙτοτις, 
ΚαρττενησΙου και Ανιάδος.

Έδρα Α Καρπενησιού
ΟνομαοΙα: -Συμβούλιο Περιοχής 8ης Εδαφκής Περκρε- 

ροας Ν. Ευρυτανίας-.
8. Εδοφυα) περιφέρεια:
Κοινόπιτες: Κοστσνεος, Προδρόμου, Προυσού, Τόρ

νου, Αλεστίων, Ασπροπύργου, Βελωτών. ΕσωχωρΙων, Κα- 
ταβόθρας, Σαρκίνης, ΣταυροχωρΙου, Χελιδάνος και Δερ- 
μοτίου.

Έδρα: Καν. Προυσού
Ονομασία: -Συμβούλιο Περιοχής βης Εδαφικής Περιφέ

ρεια Ν. Ευρυτανίας-.
7. Εδοφυτή περιφέρεια:
Κοινότητες; Αμττλιανής, (Σταυροπηγίου), ΔομνΙστης, 

Κρικελλου. Μεσοκώμης, Ροσκάς, Στάβλων, Ψιανών και 
Συγκρελλου.

Εδρα: Καν. ΔομνΙσττκ
Ονομασία: -Συμβούλιο Περιοχής 7ης Εδαφικής Περκρά- 

ρειας Ν. Ευρυτανίας-.
Στον Υπουργό Εοωτερυτίιν αναθέτουμε τη δημοσίευση 

και εκτάλεοη του διατάγματος αυτού.
Αθήνα, 11 Μαίουΐθβδ

ο ΠΡΟΕ4ΡΟΙ ΤΗΣ WUOKAATWI 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ

ανηογντα
Γ Β β υ ν Ο Μ Τ Ο Ι XSPOTA-IU 

ΕΣΟΤΤΚΤίαΝ ΚΑΙ IWODON 9 ΓΟΝ

Κ. ΙΧΑΝΔΑΛ1ΑΗΧ Κ. ΛΑΑΙΟΤία
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■ i s Ε Ν Τ Υ Π Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε
Σ τη  σ τή λ η  αυ τή  π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τ α ι σ υ ν οπ τικ ά , β ιβ λ ία , π ε ρ ιο δ ικ ά ,  

εφ η μ ερ ίδ ες  κ α ι γ εν ικ ά  έν τυ π α  που  α π ο σ τ έλ λ ο ν τ α ι σ τη ν  Α δ ελ φ ό τη τα  
κα ι σ τη  Δ ιεύθ υνση  του  π ε ρ ιο δ ικ ο ύ  κ α ι α φ ο ρ ο ύ ν  τη ν  Ε υ ρ υ τ α ν ία  κα ι 

γ εν ικ ό τ ερ α  σ τη  Ρ ούμ ελη

ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ Αυτοβιογραφικό βιβλίο του 
Μικροχωρίτη Κώστα Τριανταφύλλη που περιγράφει με ρεαλισμό 
την πορεία της ζωή τους και τους αγώνες του από την παιδική ηλικία 

μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας την αφήγησή του από τα πέτρινα χρόνια της Κατοχής και 
του Εμφυλίου ο συγχωριανός μας, μεταφέρει με τις περιγραφές και τις κρίσεις του ένα 
μήνυμα ελπίδας σε όλους τους ανθρώπους και κυρίως του νέους.

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟ - ΕΓΚΟΑΠΙΟ 1995 (Έκδοση της Ένωσης Ρουμελιωτών Βορείου 
Ελλάδος). Μια πλούσια έκδοση σε μορφή βιβλίου η οποία περιλαμβάνει πολλά 
ενδιαφέρονται θέματα όπως οι δραστηριότητες της Ένωσης, λαογραφικά θέματα, 
τουριστικός οδηγός Στερεάς Ελλάδας, κατάλογος μελών της Ένωσης κλπ.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΑΑΑΣ (Μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρηση ποικίλες ύλες). Το 
παλαιότερο έγκυρο περιοδικό που προβάλλει τους λαογραφικούς και ιστορικούς 
θησαυρούς της Ρούμελης μέσα από άρθρα γραμμένα από εκλεκτούς συνεργάτες.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ (Μηνιαία ανεξάρτητη πολιτική εφημερίδα). Ανανεωμένη και με 
ενδιαφέρουσα θέματα.

ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ (Περιοδική έκδοση των μαθητών του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου). 
Το δεύτερο τεύχος της καλαίσθητης έκδοσης των μαθητών που αποτελεί μια 
πραγματικά αξιέπαινη πρωτοβουλία και αξίζει πολλών συγχαρητηρίων.

ΧΩΡΙΑΤΠίΟΙ ΑΝΤΙΑΑΑΑΟΙ
Το γνωστό περιοδικό του Γιάννη Βράχα που συνεχίζεται η έκδοσή του με την ίδια 

επιτυχία και μετά το θάνατο του - Νέα από τα χωριά Ψιανά, Δολιανά, Μεσοκώμη, 
Ανιάδα, Ρωσκά κλπ.

ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ (Δελτίο επικοινωνίας του Συλλόγου των απανταχού Κορυσχαδιτών 
Ευρυτανίας), τ. 170, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1995. Στις Αυγουστιάτικες 
εκδηλώσεις του Συλλόγου, στην εκδρομή που πραγματοποιήθηκε στη Μονή Αγάθωνος 
και σε διάφορα τοπικά ζητήματα αφιερώνει μεγάλο μέρος της ύλης της η εφημερίδα των 
Κορυσχάδων.

ΕΥΡΥΤΟΣ
Μια πρωτότυπη εφημεριδούλα της Δομνίστας που διαβάζεται με ευχαρίστηση μα 

δίνει τακτικά τα νέα του χωριού και τις δραστηριότητες του Συλλόγου τους.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Η  μ η μ όν ευ σ η  π ρ ο σ φ ιλ ώ ν  π ρ ο σ ώ π ω ν  σ τη  σ τή λ η  α υ τ ή  γ ίν ε τ α ι  μ ό ν ο  μ ε  φ ρ ο ν τ ίδ α  τω ν  

ο ικ ε ίω ν  των, ο ι  ο π ο ί ο ι  α ν  τ ο  επ ιθ υ μ ο ύ ν , θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  φ ρ ο ν τ ίζ ο υ ν  ν α  μ α ς  δ ίν ο υ ν  έ τ ο ιμ ο  
κ ε ίμ εν ο  ή τ α  α π α ρ α ίτ η τ α  β ιο γ ρ α φ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  κ ια  μ ια  φ ω τ ο γ ρ α φ ία .

τάξεις της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνω
σης Νέων της ΕΠΟΝ.

Πρώτος με τους πρώτους σε κάθε παρά
νομη τότε ή και νόμιμη δραστηριότητα της 
οργάνωσής μας, αψηφώντας τους σοβαρούς 
κινδύνους για τη ζωή του, για την επίτευξη 
των ιδανπίών που πίστευε.

Τελείωσε την ιατρική σχολή του πανε
πιστημίου, απ’ όπου γύρισε με επιστημονι
κή κατάρτιση πληρέστατη για να διαπρέψει 
σαν ουρολόγος χειρουργός, του οποίου το 
όνομα άξια έγινε γνωστό σε όλη την 
Ελλάδα.

Στη μακρόχρονη ιστορική του δραστη
ριότητα δέχθηκαν την πολύτιμη βοήθειά 
του χιλιάδες ασθενείς.

Οι διωγμοί και κατατρεγμοί του όμως του 
στέρησαν την πλήρη όπως άξιζε καταξίωσή 
του στις πανεπιστημιακές διακρίσεις.

Οι κοινωνικές ευαισθησίες, τα οράματά 
του για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο 
αποτελούσαν μόνιμο προβληματισμό του.

Ο Γιάννης Δερματάς παρέμεινε γνήσιος 
δημοκράτης -αριστερός- με ό,τι αυτή η λέξη 
εκφράζει στα χρόνια τα δύσκολα και δίσεκτα 
τα κατοχπίά και τα κατοπινά.

Για τους φοιτητικούς αγώνες του μέσα 
από τις τάξεις της ΕΠΟΝ είχε σαν αποτέ
λεσμα να συλληφθεί και να εξοριστεί στη 
Σαμοθράκη, στον 'Αγιο Ευστράτιο και 
τελικά στη Μακρόνησο.

Οι συναγωνιστές και συναγωνίστριές του 
μαζί με όλους τους φίλους και συνεργάτες 
του, κοντά στην οπτογένειά του βρεθήκαμε 
την 1η του Οκτώβρη στο σαρανταήμερο 
μνημόσυνο που έγινε στο Ναό της Μητρό
πολης σαν δείγμα και διαβεβαίωση πως θα 
τον θυμόμαστε πάντα όσο θα ζει ο καθένας 
μας.

ΕΠΟΝΠΈΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΑΟΝΚΗΣ

Γιάννης Δερματάς
Συγγενείς και φίλους, συνεργάτες και 

παλαιούς συναγωνιστές του μας ξάφνιασε, 
μας πίκρανε το άγγελμα του αναπάντεχου 
χαμού του.

Γνωστός και με γενικότερη εκτίμηση από 
την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, από τους 
αμέτρητους ασθενείς που πέρασαν από το 
ιατρείο και το χειρουργείο του, ο συναγω
νιστής μας ΕΠΟΝίτης Γιάννης Δερματάς 
έγραψε τη δπίή του ιστορία.

Ιδιαίτερη πατρίδα του το Μικρό Χωριό 
Ευρυτανίας, στο οποίο είχε αδυναμία και 
αγάπη, που πήγαζε και από το γεγονός ότι ο 
τόπος του έπαιξε σημαντικό ρόλο στα χρόνια 
της Αντίστασης.

Νωρίς βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη που 
έγινε η νέα του πατρίδα. Φοιτητής στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα χρόνια 
της φασιστικής κατοχής, γραμματέας της 
ΕΠΟΝ της Ιατρπτής Σχολής και μέλος του 
συμβουλίου της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου, 
τππίρξε δραστήριο και αξιόλογο στέλεχος, 
αγωνίστηκε μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία 
της αντιφασιστικής νεολαίας, μέσα από τις
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ΜΑΡΙΑ Ν. ΑΙΑΠΗ (ΚΑΝΟΥΤΟΥ)
Κοιμήθηκε, 

μεταβαίνοντας 
προς Κύριον, 
ΟΓπς 14 Ιουνίου 
1995 η Μαρία 
χήρα Νικολάου 
I. Λιάπη.

Η Μαρία Λιά
πη το γένος Κα- 
νούτου γεννή
θηκε στο χωριό 
Βούτυρο Ευρυ
τανίας το Μάϊο 

του 1899. Το 1926 νυμφεύθηκε το χωρια
νό μας Νπτόλαο I. Λιάπη και εγκαταστάθηκε 
στο χωριό μας δημιουργώντας οικογένεια 
που αποτελούνταν από έξι παιδιά. Το 1948 
και εξαιτίας των δύσκολων μεταπολεμπιών 
χρόνων μετέβηκε οικογενειακώς στη Λαμία 
όπου και παρέμεινε μέχρι τέλους, χωρίς 
όμως να σβήσει από μέσα της, καμμία 
<™Υμή> η φλόγα της αγάπης της για το 
Μικρό Χωριό στο οποίο διατηρούσε με το 
σύζυγο και τα παιδιά της σπίτι. Το 1987 
κοιμήθηκε ο σύζυγός της Νικόλαος αφή- 
νοντάς τη σ’ ένα όμορφο και στοργικό 
οπτογενειακό περιβάλλον που αποτελείται 
από τα παιδιά της, έντεκα εγγόνια και οκτώ 
δισέγγονο.

Έφυγε από τη ζωή σε βαθειά γεράματα 
με ακμαίο το ηθικό και με περισσή ζωντάνια 
που διατηρούσε μέχρι τις τελευταίες μέρες 
της ζωής της.

Η μνήμη της θα μείνει για πάντα στη 
σκέψη μας. Κοιμήσου ήσυχη κυρά Μαρία. 
Ο Θεός ας αναπαύσει την αγνή ψυχή σου 
και ας είναι ελαφρό το χώμα της Λαμιώτικης 
γης που σε σκεπάζει. Θα σε θυμόμαστε 
πάντα. Αιώνια η μνήμη σου.

και στο τελευταίο της ταξίδι τη συνόδευσαν 
τα παιδιά της Αλίκη και Βαγγέλης Ξυπόλη- 
τας, η Μαρία Φλώρου, τα εγγόνια τους, 
συγγενείς και αρκετοί Μικροχωρίτες. Τη 
Λενιώ θα τη θυμόμαστε σαν μια καλή, 
αγαθή και θεοσεβούμενη γυναίκα, εξαίρε
τη μητέρα και καλή νοικοκυρά. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τη 
σκεπάζει.

ΛΕΝΙΩ ΦΛΩΡΟΥ
Στις 18 Σεπτεμβρίου 1995 πέθανε η 

Λενιώ Φλώρου, χήρα Γεωργίου Φλώρου. 
Η κηδεία έγινε στο Λ' Νεκροταφείο Αθηνών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Στις 6 του 

Ιούνη και σε 
ηλπτία 90 χρό- 
νω ν έφυγε  
από κοντά μας 
μια σπάνια 
μορφή του 
χωριού μας 
και της παλη- 
άς γενιάς ο 
Γιάννης Ζαχα- 
ρόπουλος. Ο 
Γ.Ζ. γεννήθη
κε στο Μικρό 

Χωριό. Ξενιτεύτηκε από νεαρή ηλικία. 
Έζησε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνστα
ντινούπολη όπου παρέμεινε αρκετά χρόνια. 
Στο διάστημα της Κατοχής βρέθηκε στο 
χωριό και έλαβε μέρος στην Εθνική Αντί
σταση. Με την απελευθέρωση γύρισε και 
εγκαταστάθηκε στη Λαμία. Δημιούργησε 
μια επιτυχημένη επιχείρηση εστιατορίου 
στην πλατεία Σιταγοράς -και που έγινε 
κέντρο συνάντησης των χωριανών και των 
φίλων του που πάντοτε πρόσφερε την 
φροντίδα του και τους βοηθούσε σε ότι 
είχαν ανάγκη.

Ήταν πλέον ένας επιτυχημένος επιχει
ρηματίας.

Γεύτηκε κι αυτός την πίκρα της εμφλιο- 
πολεμικής ζωής της Λαμίας. Τακτικός 
συνεργάτης του περιοδπτού μας «Μικρό- 
χωρίτικα Γράμματα» έγραφε και δημοσιεύ
τηκαν αναμνήσεις από την Κατοχή, ποι-
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ήματα Kca άλλα κείμενα σπάνιας γραφής.
Το Γιάννη τον διέκρινε η απέραντη 

καλοσύνη και ο αδαμάντινος χαρακτήρας 
του. Τα χαρίσματα αιπά τον έκαναν σεβαστό 
και αγαπητό στους χωριανούς, στους φίλους 
του και τους συνεργάτες του αλλά και στην 
κοινωνία της Λαμίας που έζησε τα περισσό
τερα χρόνια.

Έφυγε από τον κόσμο που κόσμησε με 
την υπέροχη παρουσία του.

Οι χωριανοί του, οι φίλοι του και οι 
συνεργάτες του θα τον θυμούνται πάντα.

Αναπαύσου εκλεκτέ μας στη φιλόξενη γη 
της Λαμίας που σε σκεπάζει και νάναι 
Αιώνια η μνήμη σου.

Κ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά από μακρόχρονη ασθένεια πέθανε 
στις 28 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά, ο Παντε
λής Νπτολόπουλος. Η κηδεία του έγινε στον 
Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στον Πειραιά 
και η ταφή έγινε στο νεκροταφείο της 
Αναστάσεως. Ο Παντελής Ντκολόπουλος 
γεννήθηκε το 1904 στο Μτκρό Χωριό και 
από μικρό παιδί -11 χρονών- ήρθε στον 
Πειραιά και δούλεψε σε διάφορα παντοπω

λεία ενώ αργότερα εργάστηκε στην «Κα
πνοβιομηχανία Κεράνη» απ’ όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε. 'Ανθρωπος φιλήσυχος 
και αγαπητός σ’ όλους όσους τον γνώρι
σαν, ήταν ο πιό αγαπητός προϊστάμενος 
στον «Κεράνη» γιατί ήταν δίκαιος προς 
τους υφισταμένους του και πολύ εργατικός.

Στην Κατοχή, αρκετοί συνάδελφοί του 
Μικροχωρίτες που καταδιώκονταν από τα 
στρατεύματα Κατοχής, βρήκαν καταφύγιο 
στο σπίτι του. Μετά το θάνατο της γυναίκας 
του Μαρίας, έμενε στο σπίτι της ανητμιάς 
του Μαριάνθης Αρώνη της οποίας ολόκληρη 
η οικογένεια του συμπαραστάθηκε με πα
ραδειγματική φροντίδα και αφοσίωση μέχρι 
το θάνατό του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Πειράικής γης που τον σκεπάζει. Αιωνία η 
μνήμη του.

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
1905 - 1995

Εφοδιασμένη με αρετές και αγάπη τους 
συνανθρώπους της έφυγε από κοντά μας 
στις 9 του Σεπτέμβρη στο Καρπενήσι όπου
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ζούσε q EAdvq Δημ. Πλατανιά. Έφετγε έτσι 
αθόρυβα όπως a00pu6q ήταν σ’ oA0KAqpq 
xq ζωή xqq.

Η EA0vq γεvvqθqκε το 1905 σχο Μικρό 
Χωριό.

Το 1928 παvxpεύxqκε χο Aqpqxpq ΠΑα- 
χανιά γνωσχό opyavonaiKxq από χο Καρπε
νήσι.

Ήχαν χο γένος XoAKOuvq xqς EAέvqς 
Φωχίου-Χειμάρα από χις Κορυσχάδες.

Είχε xqv αχυχία να χάσει ενωρίς χον 
άνδρα xqς.

ΜεγάΑωσε με σχοργή χα παιδιά xqς και 
χους έδωσε καΑή αναχροφή.

Ήχαν εχτγενική ψυχή και άφqσε αγαθές 
αναμνήσεις.

ΌΑοι θα xqv θχψούνχαι σαν np0oxapq 
και καAωσuvάxq γυναίκα. Ο Θεός ας 
αναπαύσει xqv αγνή ψυχή xqς. Και ας 
είναι εΑαφρύ χο χώμα που xqv σκεπάζει. 
Αιωνία q μvήμq xqς.

χεΑευχαία χρόνια. Tqv συνόδεψαν orxqv 
χεΑευχαία xqς καχοικία συγγενείς, παχριώ- 
χες και φίΑοι. Ας είναι εΑαφρό χο χώμα που 
xqv σκεπάζει. Αιώνια q μvήμq xqς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
1913-1995

Σχις 9 Αυ- 
γούσχου 1995 
μας άφqσε χρό
νους q ΑΑεξάν- 
δρα Ν. Aqpo- 
πούΑου που ή
χαν σύζυγος χου 
Mlκpoχωpίxq 
Νίκου Aqp0nou- 
Αου, αδεΑφή χου 
επιχίμου Προέ
δρου xqς ΑδεΑ- 

φόxqxας Γ. ΔqμoπoύAou. Είχε γεvvqθεί σης 
Κορυσχάδες χο 1913 και ήχαν K0pq χου 
Θεοδώρου Παπαγια·ννόπουΑου και xqς Θε
οδώρας TσlXoύpq. Ο Νίκος με xq σύζυγό χου 
ΑΑεξάνδρα έζqσαv ποΑΑά χρόνια axqv 
Αμερική και όχαν γύρισαν ήχαν μεχαξύ 
Αθήνας και Κορυσχάδως. Η ΑΑεξάνδρα 
έχασε χον άνδρα xqς χο 1990. Ήχαν 
ευγενική ψυχή και άφqσε αγαθές αναμνή
σεις. Exάφq oxqv Αθήνα όπου ζούσε χα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΑΟΣ

Τον περασμέ
νο Αύγουσχο έ
φυγε ξαφνικά 
και αναπάνχεχα 
από κονχά μας ο 
εκΑεκχός φίΑος 
και συμπαχριώ- 
xqς μας Θανά- 
ουις Mqxa0nou- 
Αος, από χο Με- 
γάΑο Χωριό. Ο 
Θαvάσqς Mq- 
χσόπουΑος έφυ

γε από χο χωριό νέος και ασχoAήθqκε με 
επιχυχία με διάφορες εμπορικές δpασxqplό- 
xqxες. Παvxpεύxqκε xq ΣτέΑΑα Γιαννακο- 
πούΑου από χο Μικρό Χωριό και an0Kxqao 
δυό γιούς, χους οποίους 8ux0xqax να δει 
συνεχισχές σχις επlχεlpqμαxlκές δpασxqplό- 
xqxες που αυχός είχε δqμloupγήσεl. ΦίΑος 
και αγαπqxός σχους χωριανούς μας και 
χακχικός εmσκέπxqς χου χωριού μας και 
φίΑος xqς AδεAφόxqxας ήχαν ποΑύ δεμένος 
με xqv ^laixxpq παχρίδα χου χο ΜεγάΑο 
Χωριό σχο οποίο πρωχοσχαχούσε σε XK0q- 
Αώσεις προόδου και κοινωνικής προσφοράς, 
ενώ cnqlμεxείχε ενεργά και σχο προοδευχικό 
Kivqpa. Η μοίρα χου επεφύΑασε να φύγει 
νωρίς από χους δικούς χου, χους φίΑους χου 
και χο ΜεγάΑο Χωριό. Πάνχα xq φωχεινή 
μορφή χου όσοι χον γνώρισαν δεν θα xqv 
ξεχάσουν ποχέ. Να είναι εΑαφρύ χο χώμα 
xqς εuAoγqμέvqς γqς που χον σκεπάζει και 
να είναι αιώνια q μvήμq χου.

Υ.Γ. Ενώ τυπωνόταν το περιοδικό έγινε γνωστό 
όπ απεβίωσε ο αειθαλής 95χρονος Mlκpoχωpίτqς και 
μέλος τqς Aδελφότqτoς Σπύρος Κομπορόζος. Στό 

επόμενο τεύχος θα έχουμε σχετική νεκρολογία. Η 
Aδελφότqτα και τα «Μικροχωρίτπτα Γράμματα» 

επευθύνουν θερμά auAAunqiqpia στqv οικογένειά 

του
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