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To Διοικητικό Συμβούλιο 

της Αδελφότητος

κ^ι τ^ MIKPOXQPITIKA ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ουχο\Λ;ί;ιι

06 όλους τους Μικροχωρίτος 

κ^ι τους φίλους του Μικρού Χωριού 

οδώ κα\ στην ξονητιό 

Καλα Xp\OOouyGvva kc\\ Ευτυχιο^μένο 

κ<:̂ ι Χί ι̂ρούμονο

τον Κί: ι̂νούρνΊθ χρόνο 20 0 1

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

ωρ. ημ. 9.45 Του Γενάρη το ίρεγγάρι παρά λίγο μέρα νάναι ωρ. νυκ. 14.15

t  Περιτομή Ί. Χριστού, Βασιλείου τού Μεγάλου
Σιλβέστρου Ρώμης, Κοσμά Κων/λεως, Θεοδότης, Νείλου όσ. 
Γορδίου μ., Μαλαχίου πρ., ΘωμαΤδος όσ.
Σύναξις 70 ’Αποστόλων, Θεοκιίστου όσ., Όνουφρίου όσιομ. 
Θεοπέμπτοϋ έπ., Θεωνά μ.. Συγκλητικής όσ., Ρωμανού όσιομ. 
t  ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΦΑΝΕΙΑ

7
8 
9

10
11
12
13

t  ΙΠΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Σύναξις), Ίουλιανοΰ. Ρωμανού ’ιερομ. 
Γεωργίου Χοζεβ., Άγάθωνος όσ., Κυρου, Άπικού Κων/λεως 
Πολυεύκτου μ., Ευστρατίου όσ.. Παρθένας νεομ. 
t  Γρηγορίου Νύσσης, Μαρκιανοϋ πρεσβ., Δομετιανού έπ. 
Θεοδοσίου Κοινοθ., ’Αγαπίου, Θεοδοσίου όσ.
Τατιανής, Εϋθασίας, Πέτρου, Μερτίου μ.
Έρμύλου, Στρατονίκου μ, Μαξίμου όσ.

14
15
16
17
18
19
20

t  ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Των έν Σινή καΐ Ραϊθώ π α τ ^ ν , Σό86α Σερ8ία| 
Παύλου Θηβαίου, Ίωάννου Καλυβίτου, Πανσοφίου μ.
Προσκ. άλύσεως άπ. Πέτρου, Πευσίππου, Νεονίλλης μ. 
t  'Αντωνίου μεγ., ’Αντωνίου Βερ., Γεωργίου νεομ. 
t  ’Αθανασίου και Κυρίλλου Άλεξ., Θεοδούλης μ.
Μακαρίου Αίγ., Μακαρίου ’Αλεξ., Μάρκου Έφ. 
t  Ευθυμίου Μεγ., ΕύσεΒίου, Ζαχαρίου νεομ

21
22
23
24
25
26 
27

t  IB ' ΛΟΥΚΑ, Μαξίμου όμ, Νει^ύτου, Ζωσίμου όσ., ’Αγνής μ  
t  Τιμοθέου άπ., ’Αναστασίου Πέρσου, ’Ιωσήφ όσιου 
Κλήμεντος Άγκύρας, Άγαθαγγέλου μ, Διονυσίου έν Όλύμπφ 
Βαδύλα Ιερομ, Ξένης όσ., Φίλωνος, Νεοφύτου 
t  Γρηγορίου θεολόγου, Αύξεντίου νεομ 
Ξενοφώντος όσ., Ξενοφώντος Άθην., Άνανίου μ. 
t  Ίωάννου Χρυσοστόμου (όνακομ), Μαρκιανής 6ασ.

t  ΙΕ ' ΛΟΥΚΑ, Έφρα’ιμ τού Σύρου, Παλλαδίου όσ., Χάριτος μ. 
Ιγνατίου Θεοφ. (όνακομ), Δημητρίου νεομ 
t  Τριών 'Ιεραρχών, 'Innoknou καί Χ ρυ^ς μ . Θεοδώρου νεομ. 
Κύρου, Ίωάννου άναργ., '.Αθανασίας μ., Ήλία νεομ._ _ _ _ _ _ _ _

28
29
30
31

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



^  Φ ΕΒΡΟΥΑΡ ΙΟ Σ

Ο ΗΛΙΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΙΧΘΕΙΣ

ώρ. ημ. 10,45 Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος και του τσαπιού ο μήνας ωρ. νυκ. 13.15

Τρύφωνος μ., Περπετουας μ, Βασιλείου όμ 
t  ΥΠΑΠΑΝΤΗ I. ΧΡΙΣΤΟΥ, Άγαθοδώρου μ, Γαβριίιλ όσιομ 
Συμεών Θεοδόχου, Άννης πρ., Νικολάου, Σταματίου νεομ

4
5
6
7
8 
9

10

t  ΤΕΛΩΝΟΥ-ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ, Ισιδώρου Πη^ Νικολάου όσ, Ίΐΰσηφ νεομ 
Άγάθης μ , Πολυεύκτου Κων/λεως, ‘Αντωνίου νεομ 
Βουκόλου Σμύρνης, Φωτίου Κων/λεα^
Παρθενίου Λομψ., Λουκά όσ., Γεωργίου νεομ 
θεοδώρου στρατηλάτου, Ζαχαρίου πρ.
Νικηφόρου μ, Μαρκέλλου 'ιερομ., Φιλαγρίου έπ.. Παγκρατίου 
t  Χαραλάμπους Ιερομ., Ζήνωνος όσ.

11
12
13
14
15
16 
17

t  ΑΣΩΤΟΥ, Βλασίου Ιερομ., Θεοδώρας βασ., Γεωργίου νεομ 
Μελετίου 'Αντιοχείας, Χρίστου νεομ 
Μαρτινιανοΰ όσ., Άκύλα, Πριακίλλης άπ., ΕΟλογίου 
Αυξεντίου μ, ΆΒραψου όσ., Δαμιανού όσιομ, Νικολάου νεομ. 
‘Ονησίμου άπ., Εΰσεθίου όσ., ΜαΤωρος μ  
Παμφίλοϋ μ., Φλα6ιανο0 πατρ., Ρωμανού όσιομ 
t  ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Θεοδώρου Τήρ., Μαρκιανού, Πουλχερίας

18
19
20 
21 
22
23
24

t  ΑΠΟΚΡΕΩ, Λέοντας Ρώμης, ’Αγαπητού όμ 
t  Φιλοθέης ‘Αθηναίας, Άρχίππου, Φιλήμονος, ‘Απφίας 
Δέοντος έπ., Βησσαρίωνος όσ., ‘Αγάθωνος Ρώμης 
Τιμοθέου όσ., Ευσταθίου, Ζωαρίου, ‘Ιωάννου πατμ, Γ ι^γ ίο υ  έπ. 
Τών έν τοΐς Ευγενίου μ, Άνθούσης μ, ‘Αθανασίου όμ 
t  Πολυκάρπου Ιερομ., Πολυχρονίου μ, Γοργονίας όσ. 
t  A ' καί Β' εύρεσις Τιμίας Κεφαλής Προδρόμου

25
26
27
28

t  ΤΥΡΙΝΗΣ, Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου μ  
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινής, Θεοκλήτου μ 
Προκοπίου όσ., Γελασίου, Νησίου μ, ’Ηλία νεομ., Θαλλελαίου 
Βασιλείου όμ, Προτερίου ιερομ, Κυράννης νεομ, Κασσιανού όσ.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Α Ρ Τ Ι Ο Σ

Ο ΗΛΙΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΚΡΙΟΝ

ωρ. ημ. 11 .56 Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα ωρ. νυκ. 12.10

Π
Π
Σ

Εύδοκίας όσ., Δομνίνης όσ., ’Αγαπίου όσ., Χαριοίου μ, 
t  A ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, θεοδότου έπ., Εύθαλίας μ , Νικολάου Πλανά 
t  θεοδώρου μεγολ., Εύτροπίου, Κλεονίκου μ , Βασιλίσκου μ

4
5
6
7
8 
9

10

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

Α ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ), Γερασίμου όσ., Γρηγορίου έπ.
Κόνωνος όσιομ, ’Αρχελάου μ , Ίωάννου νεομ
Τών έν Άμορίιρ 42 μαρτύρων
Βασιλέως, Έφραίμ Καπίτωνος, Ευγενίου, Λαυρεντίου όσ.
Θεοφυλάκτου Νικομ., Έρμου άπ.
t  Β ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Τών έν Σεβαστείρ 40 μαρτύρων
Κοδράτου μ , ’Αναστασίας πατρικίας, Μιχαί)λ νεομ

11
12
13
14
15
16 
17

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

t  Β ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Γρηγορίου Παλαμά, Σωφρονίου Ιεροσ. 
θεοφάνους όμ, Γρηγορίου Ρώμης, Συμεών νέου Θεολόγου 
Ν ικ η φ ^ υ  Κων/λεως, Ποπλίου, λ ^ ίο υ  έπ.
Βενεδίκτου όσ., Εύσχήμονος έπ.
’Αγαπίου μ , ’Αριστοβούλου άπ., Μανουήλ, Παρθενίου νεομ 
t  Γ  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Σαββίνου μ , Χριστοδούλου έν Πάτμφ 
’Αλεξίου όσίου, Θεοστηρίκτου όμ

18
19
20 
21 
22
23
24

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

t  Γ ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Κυρίλλου Ιεροσ. 
Χρυσάνθου καΐ Δαρείσς μ , Δημητρίου νεομ.
Τών έν τη Μονή Άγ. Σάββα άναιρεθέντων, Μύρωνος νεομ. 
Ιακώβου νέου όμ., Θωμά Κων/λεως, Μιχαήλ νεομ.
Βασιλείου Ιερομ, Καλλινίκης, Εύθυμίου μ  
t  Δ ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Νίκωνος όσιομ, Λουκά νεομ 
Ζαχαρίου, Άρτέμονος όσ., Παρθενίου ίερομ.

25
26
27
28
29
30
31

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

t  Δ ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
t  Σύναξις Άρχ. Γαβριήλ, Στεφάνου όμ.
Ματρώνης, Φιλητοΰ, Λυδίας μ . Παύλου έπ., Εύτυχίου όσ. 
t  Μέγας Κανών, Ίλαρίωνος όσ., Ήρωδίωνος άπ.
Μάρκου έπ., Κυρίλλου, Ίωνμ Βαραχησίου μ , Εύσταθίου όμ 
t  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ίωάννου ΣιναΓτου όσ., Ζαχαρίου Ιερομ 
’Υπατίου έπ., ’Ακακίου όσ., Ίωήλ πρ.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ωρ. ημ. 12.00 Απρίλης - Μάης κοντά 'ναι το θέρος ωρ. νυκ. 11.00

t  Ε ' ΝΗΠΕΙΩΝ, ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ, Γεροντίου μ. Βασιλείδου μ  
Τίτου όσ., θεοδώρας, Αίδεσίου καΐ ’Αμφιανού, Παναγιώτου μ. 
Νικήτα όμ, Ιωσήφ (4ινογρ., Παύλου, Ίωάννου νεομ 
Γεωργίου όσ., θεοδούλου, Άγαθόποδος, Νικήτα Ιερομ 
Κλαυ^ου μ. Διδύμου, Δ ιο δ ΐ ^  μ, Γεωργίου νεομ. Θεοδώρας όσ. 
Ευτυχίου πατρ., Πλατωνίδος, Γρηγορίου όσ.. Των έκ Σομοθράκης μ  
t  Λαζάρου έγερσις, Καλλιοπίου μ, Γεωργίου όσ. έπ. Μυτιλ.

8
9

10
11
12
13
14

t  ΒΑΪΩΝ, Άγάβου, Ρούφου άπ., Κελεστίνου Ρώμης 
t  Μ. Δευτέρα, 'Ιωσήφ Παγκάλου, Εύψυχίου μ.. Συμεών όσ. 
t  Μ. Τρίτη, 10 Παρθένων, Τερεντίου μ, Γρηγορίου Ε' 
t  Μ. Τετάρτη, Τής άλειψά^ς τόν Κύριον, 'Αντίπα 'ιερομ 
t  Μ. Πέμπτη, Μυστικός Δείπνος, Βασι^ίου όμ, ’Ακακίου όσ. 
t  Μ. Παρασκευή, Τά Άγια Πάθη, Μαρτίνου Ρωμ, Θεοδοσίου μ. 
I Μ. Σάββατον, Ή είς Άδου κάθοδος, Άριστάρχου, Πούδη άπ.

15
16
17
18
19
20 
21

t  ΑΠΟΝ ΠΑΣΧΑ
t  Δευτέρα Διακαιν., Ειρήνης, ’Αγάπης, Χιονίας μ  
Συι^ών 'ιερομ, Άδριανού μ, ’Αγαπητού Ρωμ, Μακαρίου Κορίνθ. 
Ίωάννου, Εύθυμίου, ’Αθανασίας οσ., Κοσμά όμ., Ίωάννου νεομ 
Παφνουτίου Ιερομ., Τρύφωνος πατρ., Άγαθαγγέλου, Συμεών όσ. 
t  Ζωοδόχου Πηγής, Θεοδώρου όσ., ’Αθανασίου όα, Ζακχαίου 
Ίανουαρίου Ιερφ., ΜαξιμιανοΟ, ’Αναστασίου όσ.

22
23
24
25
26
27
28

ΘΩΜΑ, Θεοδώρου έπ., Ναθαναήλ άπ., Νεάρχου μ  
Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Γλυκερίου μ, Διονυσίου πατρ. 

Ελισάβετ όσ., Σάββα μ, Δοώ(α νεομ., Νικολάου νεομ. 
t  Μάρκου εΰαγγ.. Νίκης μ, Μακεδονίου πατρ., Γεωργίου νεομ. 
Βασιλέ&χ̂  ιερομ, Γλας^ρά^, Γεωργίου όσ.
Συμεών ιερομ., Γεωργίου, Ίωάννου, Εύλογίου όσ.
Των έν Κυζίκφ 9 μ , Μέμνονος όσ.

29
30

t  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ίάσωνος & Σωσιπάτρου άπ.. Σεραφείμ Φαν. 
Ιακώβου άπ., Δονάτου έπ., ’Αργυρής νεομ

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Μ Α Ι Ο Σ

Ο ΗΛΙΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΔΙΔΥΜΟΥΣ

ωρ. ημ. 14.00 Στων αμαρτωλών τη χώρα, το μήνα Μάη βρέχει ωρ. νυκ. 9.50

Ίερεμίου πρ., Ευθυμίου, ’Ιγνατίου, 'Ακακίου όσιομ. 
t  'Αθανασίου Μεγ. (άνακομ. λειψάνων), Έοπέρου, Ζωής. 
Τιμοθέου καΐ Μαύρος, Πέτρου 'Αργους. Οίκουμενίου έπ. 
Πελαγίας όσιομ., Ίλαρίου, ’Αθανασίου έπ.. Νικηφόρου όσ. 
t  Είρήνης μεγαλομ., Ευθυμίου όσ.

6
7
8 
9

10
11
12

t  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Ίώβ δικαίου. Σεραφείμ, όσίου 
'Εμφάν. έν οΰρανώ Τιμ. Σταυρού, 'Ακακίου, Κοδράτου μ. 
t  Ίωάννου θεολόγου, 'Αρσενίου όσίου τού Μεγάλου 
t  ΜΕΣΟΠΒίΤΗΚΟΣΤΗΣ, 'ΗσαΓου πρ., Χριστοφόρου μ., Νικολάου όσ. 
Σίμωνος άπ., Λαυρεντίου όσ.
Μωκίου ιερομ., Κυρίλλου καΐ Μεθοδίου, Άργυι^ύ νεομ.
Γερμανού Κων/λεως, Έπιφανίου Κύπρου, θεοδώρου όσ. Κυθήρων

13
14
15
16
17
18 
19

t  ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Γλυκερίας μ., Βησσαρίωνος έΕ 
’Ισιδώρου μ.. Θεράποντος Ιερομ., Ίωάννου, Μάρκου νεομ. 
t  Άχιλλίου Λαρ., Παχωμίου όσ.. Βαρβάρου μ., Τίτου Κρήτης 
Θεοδώρου όσ., 'Αλεξάνδρου άρχιεπ., Νικολάου νεομ. Μετσόβου 
'Ανδρονίκου, Ίουνία(| άπ., Νεκταρίου, Θεοφάνους όσ.
Πέτρσυ, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου μ.. Στεφάνου Κων/λεως 
Πατρικίου 'ιερομ., Μενάνδρου μ., Φιλεταίρου μ.

20
21
22
23
24
25
26

f  ΤΥΦΛΟΥ, Θαλλελαίου, ’Ιωσήφ, Λυδίας Φιλιπ. 
t  Κωνσταντίνου και 'Ελένης ίσαποστόλων
Βασιλίσκου μ., Ίωάννου βαα, Ζαχαρία Ιερο|ΐ, Παύλου νεομ. 
t  Άπόδοσις Πάσχα, Μιχαήλ Συνόδων, Λουκά νεομ. 
t  ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Συμεών, Νικήτα όσ. 
t  Γ ' Εύρεσις Τιμ. Κεφαλής Προδρόμου, Κελεστίνου μ. 
Κάρπου, 'Αλφαίου άπ., Συνεσίου έπ., Ά^ξάνδρου νεομ.

27
28
29
30
31

t  ΠΑΤΕΡΩΝ Α ' ΣΥΝΟΔΟΥ, Έλλαδίου 'ιερομ., Ίωάννου Ρώσου όμ) 
Ευτυχούς ιερομ., ’Ανδρέου όσ., Έλικωνίά^ς μ.
Όλβιανού 'ιερομ., Θεοδοσίας όσιομ., Ίωάννου, ’Ανδρέου νεομ. 
Ίσαακίου όσ., Ναταλίου, Βαρλαίρ όσ., Χριστίνης μ.
Ερμείου μ., Εύσεβίου, Χοραλάμπους μ.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

ωρ. ημ. 15.00 Από το θέρος ως τις ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές ωρ. νυκ. 9.00

’Ιουστίνου φιλοσ. & μ., Πύρρου, Χαρίτωνος, Θεσπεοίου μ. 
t  ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Νυσιφόρου Κων/λεως, Δημητρίου μ.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Λουκιλιανού, Παύλης μ., 'Αθανασίου όσ. 
t  ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Μητροφάνους Κων/λεως, Μάρθας, Μαρίας 
Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου μ , Μάρκου νεομ.
ΊλαίρΙωνος νέου, Βησσαρίωνος, Άπάλου όσ.
Θεοδότου Ιερομ., Σεβαστιανής όσ., Ποταμιαίνης μ. 
t  Θεοδώρου στρατ. (άνακ.), Νικάνδρου, Καλλιόπης μ.
Κυρίλλου ’Αλεξ., Πελαγίας μ, των έν Χίφ παρθενομαρτύρων

10
11
12
13
14
15
16

t  ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Α ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ), Αλεξάνδρου, Πανσέμνης όσ, 
t  Βαρνάβα, Βαρθολομαίου άπ., Παναγίας «Άξιον έστι» 
Όνουφρίου όσ., Πέτρου έν Άθφ όσ.
Τριφυλλίου έπ., Άκυλίνης μ , Ά ντ ιπ ά τ ι^
’Βισσαίου πρ., Μεθοδίου Κων/λεως, Νήφωνος όσ.
Άμώς πρ., Αχαϊκού κλπ άπ., Ιερωνύμου, Αυγουστίνου έπ. 
Τύχωνος έπ. Άμαθούντος

t  Β ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μανουήλ, Ίσαύρου μ , ’Ιωσήφ όσ. 
Λεοντίου, Ύπατίου, Θεοδούλου μ., Αίθερίου μ.
Ιούδα άπ., Παϊσίου, Ζήνωνος όσ., Ζωσίμου μ.
Μεθοδίου έπ. Πατάρων 
Ίουλιανοΰ μ , Νικήτα νεομ.
Εύσεβίου 'ιερομ, Ζήνωνος, Ζηνά μ.
Άγριππίνης, Άριστοκλέους, ’Αθανασίου μ . Βαρβάρου όσ.

17
18
19
20 
21 
22 
23

24
25
26
27
28
29
30

t  Γ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Γενέθλιον Τιμ. Προδρόμου, Παναγιώτου νεομ 
Φεβρωνίας όσιομ, Λογγίνου μ , Προκοπίου νεομ, Μεθοδίου όσ. 
Δαβίδ έν Θεσ/νίκη όσ., 'Ιωάννου έπ. Γοτθίας όσ.
Σαμψών ξενοδ., Μαρίας, ’Ιωάννας μυροφόρων 
Κύρου, Ίωάννου άναργ. (άνακ.), Παππίου μ. Συμεών όσ. 
t  ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
t  ΣΥΝΑΞΙΣ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Μιχαήλ νεομ.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



I ο Υ Λ 1^01

Ο ΗΛΙΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΛΕΟΝΤΑ

ωρ. ημ. 14.00 Τον Ιούλη κι οι γριές κάνουνε ξετσιπωσιές ωρ. νυκ. 10.00

t  Δ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοομά, Δαμιανοΰ άναργ., Κωνσταντίνου νεομ. 
Κατάθεσις έσθήτος Θεοτόκου, Ίουδεναλίου Ίεροσ.
Υακίνθου, Θεοδότης μ., Άνατολίου Κων/λεως, Γερασίμου όσ. 
Άνδρέου Κρήτης, Θεοδώρου Κυρήνης, Λουκίας μ  
Αθανασίου έν Άθφ, Λαμπαδού όσ., Κυπριανοΰ Ιερομ 
Σισώη όσ., Άρχίππου κλπ άπ., Λουκίας, Έπιμάχου μ  
Κυριακής μεγαλομ., Ευαγγέλου μ , Πολυκάρπου νεομ., Θωμά όσ.

8
9

10
11
12
13
14

t  Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Π(!»κοπίου μεγαλομ, Θεοφάνους, ’Αναστασίου νεομ 
Π^κρατίου, Μεθοδίου έπ., Μιχαήλ νεομ, Φωτίου 
Των έν Νικοπόλει Ά ρμ 45 μαρτύρων 
t  Ευφημίας μεγαλομ., Όλγας Ισαπ., Νικοδήμου νεομ 
Πρόκλου, Ίλαρίου μ , Βερονίκης 
Σύναξις άρχα^έλου Γαβριήλ, Στεφάνου, Ήλιοφώτου όσ.
Άκύλα άπ., Ίούστου μ., ’Ιωσήφ όμ, Πέτρου Κρ., Νικοδήμου όσ.

15
16
17
18
19
20 
21

t  ΆΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ ' ΣΥΝΟΔΟΥ), Κηρύκου, Ιουλίττης μ. 
Άθηνογένους, Ιερομ, Φαύστσυ κλπ μ. 
t  Μαρίνης μεγαλομ., Σπεράτου, Βερονίκης μ.
ΑίμιλιανοΟ μ., Ίωάννου Χαλκ., Στε<}«νου Κων/λεως 
Μακρινής, Δίου όσ.. Θεοδώρου Εδέσσης 
t  Ήλιου τού προφήτου 
Συμεών, Ίωάννου όο.. Παρθενίου έπ. Άρτης

22
23
24
25
26
27
28

t  Ζ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαρίας Μαγδαληνής, Μαρκέλλης όσιοπαρθ. 
Φωκά, ’Απολλώνιου 'ιερομ., ’Ιεζεκιήλ πρ., Πελαγίας 
Χριστίνης μεγαλομ., ’Αθανασίου, Θεοφίλου νεομ, Άθηναγόρα όμ, 

Κοίμησις Άγ. Άννης, Όλυμπιάδος διακ., Εύπραξίας όσ. 
Παρασκευής μεγαλ., Έρμολάου ιερομ 
Παντελεήμονος μεγαλομ. ίαματικού, Χριστοδούλου νεομ 

Προχόρου κλπ διακ., Παύλου όσ.. Ειρήνης Χρυσοβ.

29
30
31

t  Η ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Καλλινίκου, Θεοδότης μ, Θεοδοσίου βασ. 
ίίλα, Σιλουανοϋ, Κρήσκεντος, Επαινετού άπ.
Εύδοκίμου τού δικαίου, Ιωσήφ τού Άριμαθαίας

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

Ο ΗΛΙΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΠΑΡΘΕΝΟΝ

ωρ. ημ. 13.35 Μπήκε ο Αύγουστος, νότον κι ο Χειμώνας ωρ. νυκ. 10.25

Πρόοδος Τιμ. Σταυρού, 7 Μακκαβαίων, Έλέσσης (άρχή νηστείας) 
Στεφάνου Πρωτομ. (άνακ.), Φωτεινής όσ., θεοδώρου νεομ. 
Ισαακίου, Φαυστου, Δαλμάτου μ., Σαλώμης μυροφ.
Τών έν Έφέσφ 7 παίδων, Ευδοκίας

5
6
7
8 
9

10
11

t  θ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εύσιγνίου, Άββακούμ νεομ., Ευγενίου ΑΙτ. 
t  ΜΕΤΑΜΟΡΦΠΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Δομετίου, Σώζοντος μ., Θεοδοσίου, Νικάνωρος, Δαβίδ όσ. 
Αίμιλιανοΰ Κυζ., Μύρωνος Κρ., ’Αναστασίου νεομ.
Ματθία άτι, Μαρίας πατρικίας 
Λαυρέντιου 'ιεροδ., Ξύστου Ρωμ, 'Ιππολύτου 
Εύπλου μ., Νήφωνος Κων/λεως, Σπιφίδωνος θαυμ.

12
13
14
15
16
17
18

t  Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φωτίου, Άνικήτου, Παμφίλου μ.
Μαξίμοϋ όμ., Εύδοκίας, ΕΙρήνης 6αα, Δοσιθέου όσ.
Μιχαίου πρ.. Συμεών νεομ., Μαρκέλλου Ιερομ. 
t  ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Άγ. Μανδηλίου, Διομήδους, 'Αλκιβιάδου μ., Τιμοθέου Εύρίπου 
Μύρωνος, Εύτυχίου, Εύτυχιανοΰ μ., Κασσιανής όσ., θύρσου μ. 
Φλώρου, Λούρου μ., Δημητρίου νεομ., 'Αρσενίου έν Παριρ

19
20 
21 
22
23
24
25

ΙΑ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Άνδρέου στρατηλ., θεοφιλούς όσ. 
Σαμουήλ πρ., Λουκίου, Ήλιοδώρου, Φωτεινής μ. 
θαδδαίου άπ., Βάσσης, θεογνίου, Αγαπίου μ. 
Άναθονίκου μάρτυρος καί τών συν αύτφ 
t  Απόδοσις Κοιμήσεως, Λούπου μ., Ειρηναίου ιερομ. 
Κοσμά ΑίτωλοΟ ίερομ., Ευτυχούς μ., Διονυσίου Αίγίνης 
Τίτου καΐ Βαρθολομαίου άπ., Μηνά Κων/λεως

26
27
28
29
30
31

t  IB ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Άδριανού, Ναταλίας μ., 'Ιωάσοφ όσ.
Ποιμένος όσ., Άνθούσης μ., Λιβερίου μ., Φανουρίου μ.
Μωϋσέως όσ., Διομήδους, Δάμονος, Λαυρεντίου μ  
t  Άποτομη κεφαλής Τιμ. Προδρόμου, θεοδώρας όσ. (νηστεία) 
'Αλεξάνδρου, Παύλου, 'Ιωάννου Κων/λεως, Φαντίνου μ  
t  Κατάθεσις Τίμιας Ζώνης Ύπεραγίας Θεοτόκου

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

ο  ΗΛΙΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΖΥΓΟΝ

ωρ. ημ. 12.20 Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν aip. νυκ. 11.40

1 t  ’Αρχή Ίνδίκτοϋ, Άμμοίιν διακ. 40 παρθένων, Άγγελή νεομ.

ΙΓ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μάμαντος μ., Ίωάννου Κων/λεως νηστ. 
Άνθιμου Ιερομ., Πολυδώρου νεομ., Φοίβης διακ.
Βαβύλα ιερομ, Μωϋσέΐι̂  θεόπτου, Έρμιόνης μ.,
Ζαχαρίου πρ. καί Ελισάβετ, Άβδαίου πρ.
Άνάμνησις θαύματος Άρχ. Μιχαι^, Εϋδοξίου, Καλοδότης μ. 
Σώζοντος μ, Κασσιανής όσ., Εΰόδου, Όνησιφόρου άπ. 
t  Γενέσιον Ύπεραγίας Θεοτόκου

9
10 
11 
12
13
14
15

t  ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΑΣΕΩΣ, Ιωακείμ καΐ Άννης, Σεβηριανοΰ μεγαλομ 
Μηνοδώρας, Νυμφοδώραο, Μητροδώρας μ  
θεοδώρας. Ευφροσύνου οσ., Δημητρίου, Εύανθίας μ.
Αύτονόμοϋ, Κουρνούτου 'ιερομ., Δανιήλ όσ.
Κορνηλίου 'ιερομ., ’Ιεροθέου όσ., Άριστείδου μ  
t  ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΥΡΟΥ, Μακαρίου όσιομ 
Νικήτα μεγαλομ, Πορφυρίου μ, Βησσαρίωνος έπ.

16
17
18
19
20 
21 
22

t  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Ευφημίας μεγαλομ., Μαρτίνου έπ.
Σ^ίας, Πίστεως, ’Ελπίδος, ’Αγάπης μ, Ήρ^λείδου ίερομ
Εύμενίου Γορτ., ’Αριάδνης μ
Τροφίμου, Σαββατίου, Δο^μέδοντος, Σωσάννης μ
Εύσταθίου μεγαλομ, Ίλαρίωνος όσιομ, Ίωάννου όσ.
Κοδράτου Ά θ, Ιωνά πρ. Εύσεβίου
Φωκά ίερομ, ’Ισαάκ, Μαρτίνου μ , Κοσμά

23
24
25
26
27
28 
29

t  A ' ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου, ΡαΤδος μ, Πολυξένης όσ. 
θέκλης μεγαλομ, Παναγίας Μυρτιδ. Άχμέτ νεομ 
Εύφροσύίητς όσίας, Παφνουτίου όσιομ. 
t  Ίωάννου θεολόγου (μτάοτασις)
Καλλιστράτου μ , ’Αριστάρχου, Ζήνωνος, Άκυλίνης νεομ 
Χαρίτωνος όσ. Ήλιοδώρου μ, Βαροίιχ πρ., Νεοφύτου όσ. 
Κυριάκού όσ., Πετρωνίας μ, Μαλαχίου όσιομ

30 t  Β ' ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου 'ιερομ Φωτιστού Άρμ, Ριψιμίας μ.

10 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ωρ. ημ. 11,10 Οκτώβρης και δεν έοπειρες, οκτώ οωρούς δεν έκανες ωρ. νυκ. 12.50

Άνανίου άπ., Ρωμανού μελ, Δομνίνου, Μιχαί)λ μ.
Κυπριανού ϊερομ. Ίουστίνης μ, Θεοφίλου όα, Γεωργίου νεομ 
Διονυσίου όρεοπ., Ελευθερίου, Ρουατικού μ  
Ιεροθέου Αθηνών, Κρίσπου άπ., Δομνίνης μ.
Χαριτίνης, Μαμέλχθης μ, Ίωάννου έπ., Εύδοκίμου όα 
Θωμά άπ., Κενδέα όσ., Λ^αρίου νεομ., ΈρωτηΤδος

7
8 
9

10
11
12
13

t  Γ ' ΛΟΥΚΑ, Σεργίου καΐ Βάκχου μ . Πολυχρονίου ϊερομ 
Πελαγίας όσ., Ταϊσίας όσ., Πελαγίας μ, Άρτέμονος ϊερομ 
’Ιακώβου άπ., ’Ανδρονίκου καΐ ’Αθανασίας, ’Αβραάμ, Λώτ 
Ευλαμπίου, Ευλαμπίας μ, Θεοφίλου όσ.
Θεοφάνους Γραπτού, Νεκταρίου Κων/λεως, ’Ιωνά όσ, ΦΑίππου διακ. 
Πρόβου, ’Ανδρονίκου, Ταράχου μ.
Κάρπου, Παπύλου, Άγαθονίκης μ. Χρυσής νεομ

14
15
16
17
18
19
20

t  Δ ' ΛΟΥΚΑ, Πατέρων Τ Συνόδου, Ιγνατίου Μηθ. 
Λουκιανού ’ιερομ, Ευθυμίου, Σαββίνου, Βάρσου όσ.
Λογγίνου έκατοντ, Δομετίου κλπ μ  
Ώσηέ πρ., Άνδρέου όσιομ
t  Λουκά εύαγγελιστού, Μαρίνου μ. Θεοδώρου, Συμεών όσ. 
Ίωήλ πρ., Ούάρου μ, Μνάσωνος έπ. 
t  'Αρτεμίου μεγαλομ., Γερασίμου όσ., Ματρώνης όσ.

21
22
23
24
25
26 
27

t  Στ' ΛΟΥΚΑ, Ίλαρίωνος, Χριστοδούλου όσ., Ίωάννου νεομ. 
Άβερκίου Ίεραπ., ’Εν Έφέσφ 7 παίδων, Εΰλαλίου έπ. 
t  ’Ιακώβου άδελφ., ’Ιγνατίου Κων/λεως 
Άρέθα μεγαλομ, Σεβαστιανής μ  
Μαρκιανοϋ, Μαρτυρίου μ, Ταβιθάς, Χρυσάφου, Χρυσάνθης μ. 
t  Δημητρίου μεγαλομάρτυρας τού Μυροβλύτου 
Νεστορος μ, Πρόκλης μ., Κυριάκού Κων/λεως

t  ΐ  ΛΟΥΚΑ, 'Αγίας Σκέπης Θεοτόκου, Εϋνίκης μ  
’Αναστασίας όσ., Ά^ααμίου, Μαρίας όσ., ’Αθανασίου ϊερομ 
Ζηνοβίου, Ζηνοβίας μ, Κλεόπα άπ.. Θεράποντος μ. 
Στάχυος, Άπελλού, Άμπλία άπ., Νικολάου νεομ, ’Επιμάχου

28
29
30
31 μ·
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Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Π
Π
Σ

ο ΗΛΙΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΤΟΞΟΤΗΝ

ωρ. ημ. 1ϋ.ϋ0 Ίο  Νοέμβρη και Δεκέμβρη,

:φύτευε καταβολάδες ωρ. νυκ. 14.00

t  Κοσμά και Δαμιανού, Δαβίδ όα, Ιακώβου όσιομ. 
'Ακινδύνου, Πηγασίου, Άι^ονίου, Έλπιδοφόρου μ. 
'Ακεψιμά, Ιωσήφ, Άειθαλά μ., Γεωργίου μεγαλομ.

4
5 
β
7
8 
9

10

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

t  Ε' ΛΟΥΚΑ, Ίωαννικίου όσ., Νικάνδρου έπ.. Ερμαίου Ιερομ. 
Γαλακτίωνος καΐ Έπισπρης μ., Έρμα, Λίνου άπ.
Παύλου Κων/λεως, Λουκά όσ., ΔημητριανοΟ έπ.
Θεσσαλονίκης, ’Αλεξάνδρου μ., Έν Μελιτινή 33μ., Λαζάρου όσ. 
t  Σύναξις Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ 
t  Νεκταρίου Αίγ., Όνησιφόρου, Πορφυρίου μ.. Συμεών μεταφρ. 
Όλυμπό, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου άπ., Όρεστου μ

11
12
13
14
15
16 
17

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

Η' ΛΟΥΚΑ, Μηνά, Βίκτωρος, Βικεντίου μ , Θεοδώρου Στουδ. 
Ίωάννου Έλεήμονος, Νείλου όσ. μυροβλύτου 
Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Δαμασκηνού ιερομ.
Φιλίππου αποστόλου, Γρηγορίου Παλαμά, Κωνσταντίνου νεομ. 

ουρία, Σαμωνά, Άβίβου μ, θωμά πατρ. 
t  Ματθαίου εΰαγγελιστού, Ιφιγένειας μ.
Γρηγορίου Νεοκ., Γενναδίου Κων/λεως

18
19
20 
21 
22
23
24

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

t  Ο ' ΛΟΥΚΑ, Πλάτωνος, Ρωμανού, Ζακχαίου, ’Αναστασίου μ. 
Άβδιού πρ.ρ ’Αγαπίου, Άζη, Βαρλαάμ, Εύφημίας μ.
Γρηγορίου Δεκαπ., Πρόκλου, Μαξίμου, Άνατολίου πατρ. 
t  Είσόδια Ύπεραγία<| Θεοτόκου 
Φιλήμονος, Άπφίας, Αρχίππου, Όνησίμου άπ., Κλήμεντος έπ. 
Γρηγορίου, Άμφιλοχίου, Ί^υρίωνος έπ., Σισανίου όμ 
Κλήμεντος Ρωμ, Πέτρου Άλεξ., Έρμογένους Ιερομ

25
26
27
28
29
30

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π

t  ΙΓ ' ΛΟΥΚΑ, Αικατερίνης Μεγαλομ,, Μερκουρίου μεγαλομ.
Άλυπίου, Στυλιανού, Νίκωνος όσ., Γεωργίου νεομ.
’Ιακώβου Πέρσου, Ναθαναήλ όσ., Πινουφρίου όσ.
Στεφάνου νέου, Εϊρηνάρχου μ., Τών 15 έν Τιβεριουπόλει μ. 
Παραμόνου, Φιλουμένου μ, Διονυσίου 'ιερομ. 
t  Άνδρέα άπ. Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου έπ.

12 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ωρ. ημ. 9.00 Χειμωνιάτικη γέννα, καλοκαιρινή χαρά ωρ. νυκ. 15.00

Ναούμ πρ., Άνανίου, Θεοκλήτου μ., Φιλαρέτου όσ.

t  ΙΑ ' ΛΟΥΚΑ, Ά68ακούμ πρ., Άβίβου, Μυρόπης μ., Άνδρέου όσ. 
ΣοφονΙου πρ., ’Αγαπίου, Ά ^ε λ ή  νεομ., Γαβριήλ πατρ.

Βαρβάρας μεγαλομ., Δαμασκηνού όσ.. Σεραφείμ Ιερομ.
Σάββα ήγιασρ., Διογένους μ., Νεκταρίου, Φιλόθεου όσ. 
Νικολάου Μύρων θαυμ., Νικολάου νεομ.

Ά μθρι^ου Μεδιολ, Αθηνοδώρου μ., Γρηγορίου, Γερασίμου όσ. 
Παταπίου όσ., Σωφρονίου έπ., Σωσίθένους άπ.. Παρθενίου μ.

9
10
11
12
13
14
15

t  Γ ΛΟΥΚΑ, Σϋλληψις όγ. Άννης, 'Α ι^ ς  πρ.
Μηνά, 'Ερμογένους, Εύγράφου μ.. Θωμά όσ.
Δανιήλ, Λουκά, Νόμωνος, Λεοντίου όσ., Βαρσαβά μ. 
t  Σπυρίδωνος Τριμυθοϋντος θαυμ., Ίωάννου έπ. 
Ευστρατίου, Αύξεντίου, Εύγενίου, Μαρδαρίου, Λουκίας μ. 
Θύρσου, Λευκίου, Φιλήμονος, Καλλινίκου μ. 
t  Ελευθερίου ιερομ., Ανθίας μ.

16
17
18
19
20 
21 
22

t  ΙΑ ' ΛΟΥΚΑ, Άγγαίου πρ., Θεοφανούς βασιλ., Μοδέστου Ιεροσ. 
ί  Δανιήλ πρ., Τριών Παίδων, Διονυσίου Αιγ.
Σεβαστιανού, Ζωής μ., Μοδέστου Ιεροσ.
Βονίφοτίου, 'Αρεως, Ε ύ ^ ίο υ  μ., ’Αγλαΐας Ρωμ. 
t  ’Ιγνατίου Θεοφόρου, Ίωάννου νεομ.
Ίουλιανής καί των σύν αύτη μ., Θεμιστοκλέους μ.
’Αναστασίας μεγαλομ. φορμακολυτρίας, Χρυσογόνου μ.

23
24
25
26
27
28 
29

ΠΡΟ ΧΡΙΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, των έν Κρήτη 10 μ., Ναούμ όσ. 
Ευγενίας, ’Αχαϊκού, Βασίλλας μ., Άχμέτ νεομ.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Σύναξις Ύπεραγίας Θεοτόκου, Ευθυμίου Σφδεων 
Στεφ ^ου Πρωτομ., Θεοδώρου τού Γραπτού 

Εν Νικομηδείο δισμυρίων μ., Γλυκερίου μ., Σίμωνος όσ.
Τών άναιρεθέντων 14.000 νηπίων, Μαρκέλλου όσ., Γεωργίου έπ.

30
31

t  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Ανυσίας όοιομ., Γεδεών όσιομ 
Μελάνης όσ.. Ζωτικού ’ιερομ. όρφονοτρόφου
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Η Έκτη άτυπη συνέλευση Μικροχωριτών 
17 Αυγουστου 2000 στον νέο οικισμό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 
Αύγουστου 2000 όπως κάθε χρόνο η θερινή 
άτυπη συνέλευση των κατοίκων του χωριού 
μας στις 17 Αυγουστου. Φέτος ήταν η σειρά 
του νέου οικισμού να φιλοξενήσει τις εργα
σίες της Συνέλευσης στην πλατεία του νέου 
οικισμού ύστερα από πρόσκληση του παρέ- 
δρου της κοινότητας κ. Κουτσούκη και του 
προέδρου της Αδελφότητος κ. Κεράνη. ‘Εχει 
καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο τον Αύ
γουστο μια άτυπη συνέλευση για ενημέρω
ση και συζήτηση για θέματα που απασχο- 
λοιίν το χωριό και τους Μικροχωρίτες και 
ύστερα να συμμετέχουν σ’ ένα δείπνο και 
χορό.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόε
δρος της Αδελφότητος κ. Κεράνης

“Καλώς ήλθατε αγαπητοί μου συγχωρια
νοί στη καθιερωμένη καλοκαιρινή μας συ
γκέντρωση.

Είναι μια ευκαιρία να αναφέρονται τα

προβλήματα του χωριού μας, να προτείνου
με λύσεις, να αναφέροτηιε τα έργα που έγι
ναν και αυτά που έπρεπε να γίνοττν και δεν 
έγιναν. Μας δίνεται ακόμη η ευκαιρία να 
συζητάμε, να ανταλλάσουμε ιδέες, και να 
γνωριζόμαστε καλύτερα.

Σήμερα στη συγκέντρωση παρευρίσκεται 
ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Γιώργος Τσα- 
τσαράγγος, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Γαβρί- 
λης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
κ. Φίλιππος Καλλιάνης, οι δημοτικοί σύμ
βουλοι κ.κ. Βασίλης Μπούρας και Φλώρος 
Παντελής, ο πάρεδρός μας κ. Θανάσης Κου- 
τσούκης, ο πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου 
Μικρού Χωριού, κ. Γιώργος Τζούφρας ο αι
δεσιμότατος κος Νίκος Αζακάς, ο αξιαγάπη
τος και αξιοσέβαστος ιερέας του χωριού μας.

Θα διαβάσω τα ονόματα των σημερινών α- 
πόντων, αυτών που δεν θα ξαναβρεθούν πο
τέ μαζί μας. Των αποβιωσάντων στο διάστη
μα που μεσολάβησε από την τελευταία συ-

14

Ο πβόεδρο5 τη5 συνέλευσηΒ κ. Γιάννκ]5 Καζραμάδθ5
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γκενχρωση μας μέχρι σήμερα.
1) Αφροδίτη Ζορμπαλά, 2) Μαρία Κ. Καλ- 

τσή, 3) Βικτωρία Πέτσικα, 4) Βασιλική Πα- 
παδή, 5) Παναγιώτης Κεράνης, 6) Μιλτιάδης 
Ξεκάρφωτος, 7) Αριστείδης Πέτσικας, 8) Βα
σιλική Παπαϊωάννου, 9) Γιώργος Σοφάς (σύ
ζυγος Μίνας Γιαννακοπούλου), 10) Αριστεί
δης Μίχος, 11) Σταύρος Ν. Πλάκας, 12) Νί
κος Τίγκας (εγγονάς της Μαρίας Παπαϊωάν- 
νου), 13) Κώστας Παν. Φλώρος, 14) Θανά
σης Ματσούκας, 15) Παναγιώτης Μουτο- 
γιάννης, 16) κ. Σιαφάκα, 17) Νίκος Μαρα- 
γούσιας.

Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφέρω 
το Δημήτρη Δημητρίου που εύελπις ακόμη, 
συμμετείχε από τους πρώτους στην Εθνική 
Αντίσταση καταταχθείς στον ΕΑΑΣ, και 
διεύθυνε τη μάχη του Μικρού Χωριού με 
τους Ιταλούς καταχτητές το 1942 και ο ο
ποίος πέθανε στο τέλος του 1999.

Παρακαλώ εις μνήμη τους να κρατήσουμε 
1 λεπτού σιγή.

Δραστηριότητες της Αδελφότητας
1) Εγινε ο τοίχος στο νότιο τμήμα της παι

δικής χαράς και ένας μικρότερος σε μήκος 
τοίχος αντιστηρίξεως στο δρόμο στο δυτικό 
μέρος.

2) Καθαρισμός αυλακιών και καθαρισμός 
από πεσμένα έλατα της δεξαμενής νερού.

3) Κατασκευή τσιμεντένιου αυλακιού στο 
κάτω μέρος του χωριού (βόρεια) συλλεκτή- 
ρας των βρόχινων νερών να χύνονται στου 
Βασίλη το ρέμα.

4) Χριστουγεννιάτικα δώρα στους μαθη
τές του Δημοτικού σχολείου του χωριού 
μας.

5) Συμμετοχή μας με 100.000 δρχ. στην 
ανακαίνιση του ιερού ναού της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου. Ενα έργο πραγματικά θαυμά
σιο που οφείλεται στη δραστηριότητα του 
ιερέα του χωρού μας αιδεσιμότατου κ. Νί
κου Αζακά.

6) Ενίσχυση του Α.Ο.Μ.Χ. με 100.000 δρχ. 
και τον κουμπαρά της περσυνής συγκέ
ντρωσης.

7) Πριμ στο ΚΤΕΑ 75.000 δρχ. για τα θερι
νά δρομολόγια στον Παλιό Οικισμό.

8) Ενίσχυση του εράνου της Πανευρυτα- 
νικής Ενωσης με 50.000 δρχ. για τις υποτρο
φίες των Ευρυτάνων φοιτητών.

9) Ενίσχυση με 100.000 δρχ. του εσωτερι

κού ασπρίσματος του Ι.Ν. της “Μεταμορφώ- 
σεως του Σωτήρος”.

Στη σημερινή μας συγκέντρωση με πρότα
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελ
φότητας ανακηρύσσουμε ευεργέτες της 
Αδελφότητας κατά αλφαβητική σειρά τσυς: 
1) Αυγερόπσυλσ Αυγέρη 2) Γεωργούλη 
Σταύρσ 3) Γιώργο Παπαθανασίου για το συ
νεχές ενδιαφέρον για το χωριό μας και τις 
δωρεές προς την Αδελφότητά μας. Επίσης α- 
νακηρύσσεται ευεργέτης της Αδελφότητας ο 
αποβιώσας αξέχαστος Γιάννης Δερματάς για 
τη δωρεά που έκανε στην Αδελφότητα ανώ
νυμος πριν μερικά χρόνια όταν ευρίσκετο εν 
ζωή. Ευχαριστώ τον κ. Θανάση Κουτσούκη 
για την καλή συνεργασία που είχαμε και συ- 
νεχίζοιηιε να έχουμε και από τότε που ήταν 
πρόεδρος της κοινότητας και σήμερα που εί
ναι πάρεδρος του δημοτικού διαμερίσματος. 
Οπως ξέρουμε όλοι όταν ήταν πρόεδρος της 
κοινότητας την αμοιβή του την διέθετε για 
έργα στο χωριό. Σήμερα μια παρόμοια ευγε
νική χειρονομία κάνει και ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου κ. Φίλιππος Καλλιά- 
νης διαθέτοντας την ετήσια αμοιβή του στις 
11 πρώην κοινότητες που σήμερα απαρτί
ζουν το δήμο Ποταμιάς.

Τους ευχαριστούμε και τους δύο για την . 
καλή τους διάθεση και την γενναιόδωρη 
προσφορά τους.

Πριν ένα χρόνο στην περσυνή μας συγκέ
ντρωση ο Δήμαρχος κ. Γαβρίλης μας είχε υ- 
ποσχεθεί ότι τουλάχιστον το έργο της αντι
κατάστασης των σωλήνων του δικτύου ύ
δρευσης θα έχει πραγματοποιηθεί. Δυστυ
χώς μέχρι σήμερα δεν έγινε.

Ενα θέμα που απασχολεί μεγάλο αριθμό 
Μικροχωριτών είναι η διάθεση οικοπέδων 
σε όσους δεν έχουν δοθεί. Καταλαβαίνω δεν 
είναι απλό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει διαθέ
σιμος κοινοτικός χώρος. Ομως κατά το χτί
σιμο του νέου οικισμού είχε απαλλοτριωθεί 
ένας χώρος (πρώην κτήμα Δημ. Δέρματά) 
γι’ αυτό το σκοπό. Μήπως τώρα που υπάρ
χει δήμος και είναι πιο δυνατή η φωνή του 
θα μπορούσε να γίνει κάτι έστω και σ’ αυτό 
το μικρό χώρο; Δέω μικρό χώρο γιατί δεν 
νομίζω να βγαίνουν πάνω 25-30 οικόπεδα ε
νώ εκκρεμούν 300 αιτήσεις για οικόπεδα χω
ριανών μας.

Ενα άλλο θέμα που υπάρχει είναι η επέ-
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κταση του νεκροταφείου του Νέου Οικι
σμού. Σε προσπάθεια που είχε κάνει ο κ. 
Κουτσούκης όταν ήταν πρόεδρος της κοινό
τητας βρήκε εμπόδιο την άρνηση του δασαρ
χείου να παραχωρήσει λίγο χώρο γύρω από 
το νεκροταφείο που του ανήκει. Ελπίζω ο 
δήμος να μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλη
μα.

Ευτυχώς στον παλιό οικισμό το παρόμοιο 
πρόβλημα βρήκε την λύση του με τη διάθε
ση του χωραφιού που ήταν δίπλα στο νεκρο
ταφείο και το διέθεσε ο συγχωριανός κ. Σπό
ρος Χονδρός τον οποίο ευχαριστούμε για τη 
δωρεά του.

Ενα πρόβλημα δημιουργήθηκε στο παλιό 
οικισμό, είναι ο δρόμος που ενώνει την πλα
τεία με το επάνω μέρος του χωριού. Σ’ αυτό 
τον δρόμο πέρασαν οι σωλήνες αποχέτευσης 
και η επιδιόρθωση που έγινε μετά το πέρα
σμα των σωλήνων είναι τόσο πρόχειρη που 
η δυνατή βροχή φέρνει χώματα και πέτρες 
στην πλατεία. Είναι απαραίτητο να βρεθεί 
μιά λύση.

Πριν τελειώσω θέλω να ευχαριστήσω τους 
χωριανούς μας που μένουν στον παλιό οικι
σμό σχεδόν όλο το χρόνο, τους Γιάννη Λιά- 
πη, Τάσο Φλέγγα, Κώστα Τσινιά και τις οι
κογένειες Γιάννη Κατραμάδου και Γ. Αργυ- 
ροπούλου που λύνουν όσα μικροπροβλήμα- 
τα παρουσιάζονται πριν μεγαλώσουν και γί
νουν άλυτα.

Σ’ όλους εύχομαι καλή αντάμωση του 
χρόνου στην πλατεία του παλιού οικισμού 
να τα ξαναποιηαε. Σας ευχαριστώ όλους που 
ιίρθατε στη σημερινή μας συγκέντρωση”.

Πρόεδρος της συνέλευσης επροτάθη και ε- 
ξελέγη ο Γιάννης Κατραμάδος και ο λόγος 
δόθηκε στο δήμαρχο Ποταμιάς, κ. Γαβρίλη:

“Και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετίσω 
αυτή τη συνέλευση και αισθάνομαι ιδιαίτε- 
ρη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας στους 
συνδημότες μας. Πιστεύω ότι μας δίνεται η 
ευκαιρία, μέσα από το διάλογο που θα γίνει 
στην πορεία, να επισημάνοιηιε τα προβλή
ματα, να ιεραρχήσουμε κάποια προβλήματα 
που πρέπει να αντιμετωπιστοιίν είτε έμμεσα 
είτε άμεσα και βέβαια, μέσα από ένα διάλογο, 
να δούμε τις προοπτικές, τις προθέσεις, τις 
ιδέες και τις γνώμες σας, ούτως ώστε να χα
ράξουμε ένα πρόγραμμα για να δούμε αύριο 
μια καλύτερη τύχη γΓ αυτό τον τόπο. Πρό

εδρε, θα ξεκινήσω απ’ αυτό που προανέφε- 
ρες, μια δέσμευση δίκιά μου - όσο μποροιίμε 
να την πούμε δέσμευση - σχετικά με την ύ
δρευση. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 
πω ότι λόγω του ότι το έργο είναι πάρα πολύ 
μεγάλο και αντιμετωπίζεται από ένα ειδικό 
πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης, το λεγό
μενο επτά, έχει ήδη χρηματοδοτηθεί, απλά η 
σύνταξη της μελέτης θέλει χρόνο, γιατί δεν 
μπορεί ποτέ να γίνει αυτή η μελέτη κατ’ ε
ξαίρεση μόνο για το Μικρό Χωριό. Μαζεύο
νται στοιχεία γιατί εμείς σαν δήμος Ποτα
μιάς πήραμε μια ομόφωνη απόφαση να λύ
σουμε ουσιαστικά όλα τα πρσβλήματα ύ
δρευσης σε όλα τα δημστικά διαμερίσματα. 
Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνει μια 
συνολική μελέτη σε όλα τα δημοτικά διαμε
ρίσματα και αυτή πρόκειται να δημοπρατη- 
θεί και παράλληλα ο ανάδοχος να υλοποιή
σει το έργο. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου θα είμαστε στην ευχάρι
στη θέση να ξέρουμε ποιός είναι ο ανάδοχος. 
Υπάρχουν τα χρήματα και πρώτα ο Θεός του 
χρόνου τέτοια μέρα να μην υπάρχει αυτό το 
θέμα για συζήτηση. Οπως καταλαβαίνετε εί
ναι ένα έργο το οποίο εμείς το προϋπολογί
σαμε σ’ ένα ύψος, της τάξεως των 70 εκα
τομμυρίων. Πιστεύω ότι το νούμερο τα λέει 
όλα, είναι πολύ μεγάλο το έργο και χρειάζε
ται και την παραμικρή λεπτομέρεια να την 
προσέξουμε. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος 
καθυστερεί αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα 
λυθεί το πρόβλημα. Οσο για τα οικόπεδα, να 
είστε σίγουρος και εσείς και οι συνδημότες 
μας ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα για
τί και χθες ακόμη στο γραφείο μου που ή
μουν το απόγευμα, είχα μια συνάντηση με 
έναν συνδημότη μας ο οπαίος μου το ανέφε
ρε. Και ειλικρινά δεν ήξερα ότι είναι τόσο 
μεγάλο το νούμερο των αιτημάτων και βέ
βαια είδα ότι τουλάχιστον αν είναι έτσι - και 
διαψεύστε με αν δεν είναι -υπάρχουν και α
δικίες, δηλαδή κάποιοι πήραν και κάποιοι 
δεν πήραν ενώ είναι πληγέντες από την κα
τολίσθηση τσυ 1963. Αναφερόμενος στα λε
γόμενό σας, αυτό να είστε σίγουροι ότι θα το 
δούμε και θα προσπαθήσοχηιε να το αντιμε
τωπίσουμε. Για την επέκταση του νεκροτα
φείου, όπως είπατε, να το δούμε αλλά θα ή
θελα εδώ να επισημάνω την προσοχή και 
του τοπικού οτηιβουλίου και των συνδημο-
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των, πριν βρεθούμε προ εκπλήξεων, καλό θα 
είναι να μην έρχονται αιτήματα για παραχω
ρήσεις οικογενειακών τάφων γιατί κάποια 
στιγμή θα επέλθει πραγματικά ο κορεσμός. 
Το θέμα δεν έχει χαρακτήρα εισπρακτικό κι 
αν είδατε οι τάφοι που λέω έχουν χαμηλό 
κόστος της τάξης των 150.000 δραχμών. Εί
ναι πολύ εύκολο ο καθένας μας να αγοράσει, 
πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι έτσι, πσυλώ- 
ντας τάφους - άσχημη βέβαια έννοια σ’ έναν 
συνάνθρωπο μας που φεύγει απ’ τη ζωή το 
“πουλάμε” - κάποια στιγμή θα επέλθει ο κο
ρεσμός. Και ν ’ αγοράσοιηιε και να κάνουμε 
επέκταση κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε 
αξιολογημένα και βέβαια χωρίς να θέλω να 
προσβάλλω την τιμή κανενός, να μην ακρι
βώς πουλάμε τάφους. Σε όσο χώρο κι αν επε- 
κταθοιίμε ή αν θέλετε ακόμα κι αν απαλλο
τριώσουμε, θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό να 
το δούμε και θα ήθελα από το τοπικό συμ
βούλιο να το επισημάνει και να είναι προσε
κτικοί στις εισηγητικές προτάσεις που κά
νουν προς το δημοτικό συμβούλιο για την 
τελεσίδικη απόφαση. Οσον αφορά το δήμο 
Ποταμιάς, είχαμε πει και πέρυσι κάπσια 
πράγματα και θα επαναλάβω και φέτος: Ξε
κινήσαμε πραγματικά με όνειρα, πιστεύω ό
τι έχετε δει όλοι ότι απαρτίζεται από νέους 
ανθρώπους και βέβαια στόχος μας είναι να 
δούμε αυτό τον τόπο στην καλύτερη θέση. 
Μέχρι εδώ καλά στα λόγια, από κει και πέρα 
όμως προσγειωθήκαμε. Γιατί πρσσγειωθήκα- 
με; Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα χρήματα. 
Καταλαβαίνω, σαν δημοτικό διαμέρισμα Μι
κρού Χωριού θα ρθείτε να πείτε: “Δήμαρχε, 
δεν έχετε λεφτά, ενώ το Μικρό Χωριό προ
σφέρει τόσα;”. Θέλω να το καταλάβοτηιε ό
λοι γιατί αιωρείται και πιστεύω ότι δεν έχει 
δοθεί η σωστή εξήγηση ότι τα έσοδα πλέον 
δε μετράνε για το δημοτικό διαμέρισμα. Ο,τι 
εισπράττει το κάθε δημοτικό διαμέρισμα 
μπαίνει σ’ ένα κουμπαρά κι από κει και πέρα 
η αξιολόγηση προβλημάτων, η αντιμετώπι
ση και η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα 
με τις ανάγκες του κάθε δημοτικού διαμερί
σματος. Και για να γίνω πιο σαφής να πω 
ένα απλό παράδειγμα: Αν, υποθετικά, το 
Δερμάτι έχει κάποιο πρόβλημα, τότε επιβάλ
λεται εκείνο να δούμε πρώτο. Αυτό λέει ξε
κάθαρα ο Καποδίστριας. Πρέπει να το κατα
λάβουμε γιατί κάποια στιγμή και εγώ θα κα-

τηγορηθώ και οι ουνάδελφοι μου, ότι χαθή- 
κανε τα έσοδα του Μικρού και του Μεγάλου 
Χωριού. Τί να κάνουμε; Αυτό λέει το πρό
γραμμα Καποδίστρια, έτσι πρέπει να λει
τουργήσουμε. Τελειώνοντας, να πω ότι πέ
ρυσι προγραμματίσαμε κάποια έργα και πι
στεύω ότι τα έχετε δει, όπως η αξιοποίηση 
της κάτω πλατείας του χωριού, κάποιες δια
μορφώσεις χώρων για πάρκινγκ αυτοκινή
των. Βρισκόμαστε σ’ ένα στάδιο που πρέπει 
να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή - και σιίντο- 
μα θα ξεκινήσει - κάποιες ενέργειες που θα 
κάνουμε στον ξενώνα του Παλαιού Μικρού 
Χωριού. Αυτά ήταν πράγματα που αφορού
σαν το 1999, τεχνικό πρόγραμμα -δυστυχώς- 
στο 2000 δεν υπήρχαν χρήματα να γίνει.

Και δε θέλω ποτέ να βρεθώ στη θέση να 
κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα και να 
πούμε “θα κάνοιηιε” αλλά να μην έχουμε τη 
δυνατότητα να το υλοποιήσουμε. Είχαμε 
και μια άτυχη συγκυρία τον Οκτώβριο του 
1999, θα θιηχάστε όλοι -τουλάχιστον οι μόνι
μοι- και βέβαια οι υπόλοιποι θα μάθατε με 
την πλημμύρα που έγινε. Δυστυχώς πάθαμε 
μεγάλη ζημιά σαν δήμος, δεν έχει σημασία 
αν την έπαθε ένα χωριό ή δύο. Είμασταν υ
ποχρεωμένοι, να το αντιμετωπίσοιηιε και εί
μαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι ισο
πεδώθηκε και χωριό ακόμα, αλλά όχι εξ ολο
κλήρου, τουλάχιστον το 70%. Συζητάμε ότι 
είχαμε μια μέρα να δούμε αν ζει ο κόσμος και 
όπως καταλαβαίνετε αν υπήρχαν πέντε 
δραχμές έπρεπε να πάνε εκεί και να δώσουμε 
τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κάποιες πρό
χειρες λύσεις ζωτικής σημασίας γι’ αυτό το 
πρόβλημα. Οπως καταλαβαίνετε χρειάστηκε 
και χρόνος αλλά και χρήματα. Δεσμεύτηκαν 
01 ιθύνοντες της πολιτείας ότι θα μας βοη
θήσουν οικονομικά και αναγκάστηκα και 
βγήκα και σε τηλεοπτική εκπομπή στη 
NET, στην εκπομπή της Παναγιωταρέα, και 
δεσμεύτηκε ο τότε υπουργός Εσωτερικών κ. 
Φλωρίδης, ότι θα μας χρηματοδοτήσει άμε
σα. Δυστυχώς μέχρι κι αυτή τη στιγμή που 
συζητάμε δεν λάβαμε καμία χρηματοδότηση. 
Οπως καταλαβαίνετε αυτό το έργο μας είναι 
πολύ δύσκολο. Θα έχετε ακούσει βέβαια ότι 
θα ξεκινήσουν προγράμματα στο 3ο Πλαίσιο 
Στήριξης, το Πρόγραμμα Ορεινών Ογκων 
δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και δεν ξέρουμε πό
σα χρήματα αντιστοιχούν στην Ευρυτανία
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και πώς θα γίνει η κατανομή. Και βέβαια 
κάτι άλλο που είναι λυπηρά και για το δή
μος μας που τυγχάνει - δεν ντρέπομαι να το 
πω - ο πιο προνομιούχος σε σύγκριση με 
τους άλλους “Καποδιστριακούς” δήμους του 
νομού γιατί πραγματικά είναι και ο καλύτε
ρος απ’ άλες τις πλευρές κι απά πλευράς οι
κονομικών και αξιοποίησης αλλά δυστυχώς 
δεν έχουμε τεχνική στήριξη. Ετυχε μια συ
γκυρία απά ένα πράγραμμα που προέβλεψε 
η πολιτεία άτι έπρεπε να εκπαιδεύσει για 
τους νέους δήμους κάποιους διοικητικούς 
για τη στήριξη της γραμματειακής υποστή
ριξης και κάποιους άλλους τεχνικούς για 
την τεχνική υποστήριξη στους δήμους. 
Τους εκπαίδευσε για δύο χράνια με την προ- 
ϋπάθεση τελειώνοντας το εκπαιδευτικά τους 
πράγραμμα αν θέλουν να υπογράψοττν σύμ
βαση, αλλά δυστυχώς αυτάς που ήταν στο 
δήμο Ποταμιάς δεν υπέγραψε τη σύμβαση, 
με αποτέλεσμα να μην έχοτηιε απ’ αυτήν την 
πλευρά τεχνική στήριξη. Η μάνη μας ελπίδα 
που έχει μείνει λοιπάν - δηλαδή για να στη
ρίξουμε το δήμο - ήταν η Τεχνική Υπηρεσία 
Δήμων και Κοινοτήτων και εδώ είχαμε την 
ατυχία: Ο τεχνικάς που παραχωρήθηκε στο 
δήμο Ποταμιάς για να μας βοηθήσει είναι ο

νυν δήμαρχος Δομνίστας και η πολιτεία του 
έδωσε το δικαίωμα να επιλέξει ή να μείνει 
στο δήμο ή στην υπηρεσία και λογικά είναι 
αφού ο λαάς του έδωσε αυτή την εντολή. 
Βέβαια δεν μπορώ να πω άτι η Τεχνική Υπη
ρεσία Δήμων και Κοινοτήτων δεν μας έδωσε 
σημασία, άταν πηγαίναμε ποτέ δεν μας είπε 
άχι αλλά έλεγαν άτι θα το αντιμετωπίσουμε. 
Σκεφτείτε άμως ποιο είναι το πράβλημα: Οτι 
σε έναν ολάκληρο νομά η Τεχνική Υπηρεσία 
Δήμων και Κοινοτήτων απαρτίζεται απά 4 
μηχανικούς. Σκεφτείτε λοιπάν άτι αυτοί οι 4 
μηχανικοί έχουν την ευθύνη να αντιμετω
πίσουν προβλήματα 93 τέως κοινοτήτων με 
τις άποιες μορφολογικές ανάγκες του νομού! 
Οπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο. 
Κάναμε μια προσπάθεια να κάνουμε εμείς 
μια πράσληψη μηχανικού. Ξεκίνησε αυτά, 
τον Γενάρη του 2000 και μέχρι και σήμερα 
δεν μας ήρθε καμμία απάντηση απά τσ υ
πουργείο Εσωτερικών, μάνσ προχθές μας 
ήρθε ένα καινούργιο έγγραφο και λέει εάν 
τυχάν έχετε κάνει πράταση, απλά να την ε- 
πισημάνετε πάλι με νέα απάφαση δημοτικού 
στηιβουλίου προς το υπουργείο και στην πο
ρεία θα σας δώσουμε αυτούς που ζητάτε για 
την εύρυθμη λειτουργία του δήμου... Αυτά

Αντιπροσωπεία trjs ΑδελφόΓΚ]Γ05 σε επίσκεψη στον Σταύρο Γεωργούλη απονέμει σχετική 
περγαμηνή για τη σημαντική χρηματική προσφορά του npos την Αδελφότητα
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εν ολίγοις από μένα, για να μη μακρυγορώ, 
γιατί πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και μια 
συζήτηση για να βγει κάτι. Από πλευράς ε
νημέρωσης αυτά, πρόεδρε, και στην πορεία 
ας μου δοθεί πάλι ο λόγος για να εξηγήσω 
ό,τι χρειαστεΓ’.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο αιδεσ. παπα- 
Νίκος που καλωσόρισε τους παρευρισκομέ- 
νους και αναφέρθηκε κατ’αρχήν στο θέμα 
της επισκευής των ιερών ναών του χωριού 
μας: “Σας κουράζουμε κάθε δύο χρόνια 
περίπου, βέβαια πέρυσι δεν σας κουράσαμε 
καθόλου. Ο,τι είχαμε να κάνουμε στην Αγία 
Κυριακή το κάναμε με χρήματα που είχε ο 
ναός. Βάλαμε κολώνες πέτρινες γύρω γύρω 
στο προαύλιο και κάναμε και τα κάγκελα.

Μέσα όμως στα πλαίσια της ανακαινίσεως 
γενικά των εξωκλησιών, κάναμε φέτος προ
σπάθεια για την Παναγιά. Πιστεύω, είσα- 
σταν όλοι παρόντες προχθές, είδατε το έργο, 
την προσπάθεια που έγινε, με δύσκολες συν
θήκες. Να φανταστείτε, ότι για να πάμε για 
παράδειγμα ένα φορτηγό με χώμα χρειάστη
κε να πάρουμε αυτοκίνητο 4X4 από το Δα
σαρχείο και δεν μπορούσε να ανεβεί. Πέρα 
από αυτό όλα τα παιδιά που δούλεψαν εκεί, 
έκαναν το καλύτερο. Ολα αυτά έγιναν με 
την αμέριστη σιηιπαράσταση του κ. Αυγέρη 
Αυγερόπουλου, που προσέφερε 2 εκατομμύ
ρια. Οσο για τα υπόλοιπα χρήματα, έχοιηιε 
σττγκεντρώσει περίπου 1,5 εκατομμύριο από 
δωρητές και τα υπόλοιπα έχουν καλυφθεί 
προς το παρόν από το ταμείο του ναού τα 
οποία οφείλουμε το 1 εκατομμύριο στον 
Σταύρο Γεωργούλη και στην Φωτεινή Πα- 
παδοπούλου άλλο 1,5 εκατομύριο που είχαν 
δοθεί για εξωτερικές αγιογραφήσεις. Επίσης 
έγινε μια ωραία προσπάθεια στο Παλαιό Μι
κρό Χωριό με το εσωτερικό βάψιμο του να
ού ο οποίος από τη χρονιά που έγινε η στέ
γη, παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση. Επειδή 
είμαι ο άνθρωπος που τον βλέπει κάθε μέρα, 
βλέπω ότι δεν έχουμε πια ρωγμές όπως πα- 
λαιότερα. Σ’ αυτό συνετέλεσε και η πλακό
στρωση που έγινε τόσο στην πίσω πλευρά 
όσο και στην μπροστινή και οι λεύκες που 
έφυγαν γιατί κρατούσαν υγρασία. Τώρα θα 
κάνουμε μια προσπάθεια στο πίσω τμήμα να 
γίνει ένας μικρός χώρος με γραφεία και 
τουαλέττα, να καθαρίσει ο χώρος και να γί

νει μια πλακόστρωση, για να γίνει μια στε- 
γανοποίηση τουλάχιστον 5-6 μέτρα γύρω α
πό το ναό. Με το βάψιμο που έγινε φέτος - 
τα χρήματα πρόσφερε ο Σπύρος Χονδρός - 
θα δούμε πώς πηγαίνουν τα ραγίσματα. Για 
τα γραφεία έχουμε ήδη 1 εκατομμύριο από 
τον Σταύρο Γεωργούλη και 1,5 από την μα- 
καρίτισσα Φωτεινή Παπαδοπούλου και 
500.000 από την Μαριάνθη Πριοβόλου όμως 
δεν ξέροτηιε πόσο θα στοιχίσει αλλά υπολο- 
γίζοιηιε γύρω στα 5 εκατομμύρια. Μελλοντι
κός στόχος είναι ακόμη να φτιάξουμε τη 
στέγη του Αγίου Νικολάου, έργο που δεν θα 
μας πάρει πολύ, και κάποια στιγμή στον Α
γιο Γεώργιο. Περνούν πάρα πολλοί τουρί
στες και αναγνωρίζουν την προσπάθεια που 
γίνεται με τα εκκλησάκια στο χωριό και ο 
έπαινος αξίζει σε σας που προσφέρετε”.

Ακολούθως, ο παπα-Νίκος, με την ιδιότη
τα του γραμματέα του Αθλητικού Ομίλου 
Μικρού Χωριού, αναφέρθηκε στην πορεία 
της ομάδας ποδοσφαίρου που βρέθηκε στην 
5η θέση της κατηγορίας της, μίλησε για τη 
δυσκολία που υπάρχει να μαζευτούν οι νέοι 
που επανδρώνουν και κλείνοντας ευχαρί
στησε τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε 
καλή αντάμωση σε όλους.

Ο διάλογος συνεχίστηκε πάνω σε διάφορα 
ζητήματα που απασχολούν το χωριό μας και 
δόθηκαν 01 απαραίτητες διευκρινήσεις τόσο 
από τον δήμαρχο όσο και από τον πρόεδρο 
του τοπικού συμβουλίου, ο οποίος μίλησε 
για προβλήματα όπως η πρόσκαιρη έλλειψη 
νερού, η καθαριότητα και η κατάληψη δη
μοσίων χώρων με οικοδομικά υλικά ή καυ
σόξυλα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καυ
τηρίασε επίσης το φαινόμενο καταπάτησης 
δημοσίων χώρων όπως είναι τμήματα του 
δρόμου και προειδοποίησε τους υπευθύνους 
ότι θα λογοδοτήσουν ενώ αναφέρθηκε επί
σης σε θέματα που αφορούν το δήμο Ποτα
μιάς και το τοπικό σχηιβούλιο.

Η συζήτηση επεκτάθηκε με τη συμμετοχή 
πολλών παρευρισκομένων και ο δήμαρχος 
Ποταμιάς σε παρέμβαση του υπενθύμισε ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθούν όλοι οι 
καταγόμενοι από τα χωριά μας στον τόπο 
τους κατά τη διάρκεια της απογραφής πλη
θυσμού που θα πραγματοποιηθεί στις 18 
Μαρτίου 2001. Χαρακτήρισε δε, το θέμα, ως
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υψίστης σημασίας για την Ευρυτανία -που 
ως νομός απειλείται με κατάργηση- και υπο- 
σχέθηκε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώ
στε την ημέρα της απογραφής να διοργανω- 
θεί κι ένα μεγάλο γλέντι.

Σειρά είχε μετά, η απονομή των αναμνη
στικών στους ανακηρυχθέντες ευεργέτες 
της Αδελφότητας. Κάτω από παρατεταμένα 
χειροκροτήματα, τα αναμνηστικά εδόθησαν 
με αλφαβητική σειρά στους Αυγέρη Αυγερό- 
πουλο, Σταύρο Γεωργούλη -στον οποίο εδό- 
θη την επομένη στο Γηροκομείο όπου διαμέ
νει- και Γιώργο Παπαθανασίου.

Επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ή
ταν η απονομή βραβείου για τον καλύτερο 
βαθμό που πέτυχε φετινός απόφοιτος. Πρό
κειται για την καθιερωμένη βράβευση, η ο
ποία όπως υπενθύμισε ο πρόεδρος του τοπι
κού συμβουλίου κ. Θανάσης Κουτσούκης, 
προέρχεται από τους τόκους του κληροδοτή
ματος της οικογένειας Ζορμπαλά, δηλαδή

των παιδιών του Κώστα και του Γιάννη και 
των ανηψιών του Ξενοφώντα.

Δυστυχώς η φετινή βραβευθείσα Χριστιά- 
να Μπούρα δεν κατέστη δττνατό να παρευρε- 
θεί στη συνέλευση κι έτσι το βραβείο της 
παρεδόθη στο γραφείο του τοπικού συμβου
λίου.

ΕΑείνοντας τις εργασίες της συνέλευσης ο 
πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Θανάσης Κε- 
ράνης, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και 
προανήγγειλε τη συνεστίαση η οποία πραγ
ματοποιήθηκε στην πλατεία του νέου οικι
σμού χωρίς όμως γλέντι και χορό, καθώς ο 
χαμός αρκετών συγχωριανών μας ήταν πο
λύ πρόσφατος. Ας ευχηθούμε του χρόνου, 
στην επόμενη συνέλευση, να είναι καλύτερα 
τα πράγματα και να ανταμώσουμε στον πα
λιό οικισμό!

Τιχ αχεχική, περ·γαμηνιί για τις προσφορές 
του μακαρίτιχ Γιάννη, Δέρματά παρέδωσε ο 
πρόεδρος της Αδελφότητας στη σύζυγό του 
Αναστασία Δέρματά στσ σπίτι της.

Ομάδα γιατρών Α/\λη/\εγγυης Ευρυτανίας
Συνεχίζοντας και εφέτος το θεάρεστο έργο της δωρεάν εξέτασης πασχόντων ατόμων και 

προλητπικών εξετάσεων για ύπαρξη τυχόν όγκων, επισκέφθηκε το Νομό Ευρυτανίας και 
εδέχθη επισκέψεις, ως ακολούθως:

- 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ 7-9 ΒΡΑΔΥΝΗ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Πνευμονολόγος, Ρευματολόγος, ΩΡΑ.
- 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΩΡΑ 9 ΠΡΩΙΝΗ
ΦΟΥΡΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Οφθαλμίατρος, ΩΡΔ, Παθολόγος, Πνευμονολόγος, Ορθοπεδικός, Καρ

διολόγος, Οδοντίατρος, Γυναικολόγος, Ρευματολόγος. Εξέταση TEST Παπανικολάου.
- 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΩΡΑ 9-11 ΠΡΩΙΝΗ
ΚΑΠΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Πνευμονολόγος, Ρευματολόγος, ΩΡΔ, Ορθοπεδικός.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: Εξέταση TEST Παπανικολάου και ψηλάφιση για εύρε

ση τυχόν όγκου μαστού.

Με τιμή, για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΤΕΑΑΑΖΑΧΑΡΑΚΗ

Η ΕΦΟΡΟΣ 
ΟΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Σχόλια, κρίσεις και αναμνήσεις
Για τα χθεσινά και τα αυριανά, για τα τωρινά και τα περασμένα

- Χωρίς έπαρση, λίγος σωβινισμός και αρ
κετή υπερηφάνεια για το χωριό μας δεν 
βλάπτει τώρα που λόγω “Καποδίστρια” είναι 
ενδεχόμενο να χάσει την ιστορική και πολι
τισμική του ταυτάτητα. Από τις αρχές του 
αιώνα που φεύγει αλλά και από στόμα σε 
στόμα θεωρήθηκε από τα πιο καλά χωριά 
της Ευρυτανίας, ιδιαίτερα της Ποταμιάς, 
αλλά και της Ελλάδας. Γιατί; Διότι έχει ένα 
απαράμιλλο και ζηλευτό φυσικό περιβάλ
λον. Απλώνεται σε μια θαυμάσια τοποθεσία 
με πλούσια βλάστηση από 750 ως τα 950 μ. 
υψόμετρο. Διότι είχε και έχει κατοίκους ευ- 
γενείς, προσηνείς και φιλόξενους. Στο διά
βα των αιώνων ήσαν ευφυείς, προοδευτικοί 
και φιλόδοξοι. Θέλησαν να κάνουν το χωριό 
τους πρότυπο και το ανέδειξαν. Ξενιτεύο
νταν, καζάντιζαν και το νου τους τον είχαν 
πίσω στο χωριό, πως θα το κάνουν καλύτε
ρο. Αλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο 
με ατομική προσπάθεια και όλοι μαζί στην 
κοινή προσπάθεια. Συχνά με ατομική πρω
τοβουλία, που εύρισκε απήχηση στις καρ
διές των συγχωριανών τους. Ξεχώριζαν από 
άλλους γιατί προσέφεραν και δεν ζητούσαν 
να πάρουν. Ακολουθούσαν τη γνωστή ρήση 
του Αποστόλου Παύλου “Κάλλιον εστί διδό- 
νται μάλλον ή λαμβάνει” . Τι προσέφεραν α
ξίζει να το πούμε στα επόμενα φύλλα ταυ 
περιοδικού.

☆ ☆ •Δ Δ·
- Δυο εκκλησίες του Μικρού Χωριού μόλις 

συμπλήρωσαν τον πρώτο τους αιώνα ζωής 
και μπήκαν στο δεύτερο. Πρώτος ο Αη-Θα- 
νάσης που ανακαινίσθηκε πρόσφατα από 
την οικογένεια Αθ. I. Κεράνη. Διαβάζουμε 
στην κτητορική πλάκα:

Ο Ναός ούτος 
Ανηγέρθη δαπάνη 
Αθαν. Κ. Κυράνη 
8 Ιουλίου 1900

- Η δεύτερη εκκλησιά που συμπλήρωσε 
ένα αιώνα ζωής είναι ο Αη-Γιάννης. Διαβά
ζουμε στη δική του κτητορική πλάκα:

Ο ιερός ούτος ναός ανηγέρθη εκ βάθρων

ΔΑΠΑΝΗ I. Κουμπούρα και των εν τη 
αλλοδαπή

Χαρ. Πολύζου και I. Κομπορόζου 
συνδρομητών 

Τη 10 7βρίου 1900
Και αυτή η εκκλησία ανακαινίσθηκε πρό

σφατα με εισφορές Μικροχωριτών εξωτερι
κού και εσωτερικού.

- Αξίζει να εξάρουμε εδώ την ανακαίνιση 
και αναβάθμιση μιας ακόμη εκκλησιάς και 
του γύρω χώρου, της Πανάιάς, με πρωτο
βουλία και ακάματη προσπάθεια του δρα
στήριου εφημέριου παπΟ-Νικόλα Αζακά, 
που έχει δώσει πνοή σε πολλές εκκλησιές 
του Χωριού. Δυστυχώς μια κτητορική πλάκα 
δεν υπάρχει να μας πληροφορήσει πότε χτί- 
σθηκε και ποιοι ήσαν οι κτήτορές της. Βάσι
μα μπορεί να θεωρηθεί ότι κι αυτή η εκκλη- 
σιά μπήκε ήδη στον δεύτερο αιώνα της ζω
ής της.

■ΛηΛτ-Δ-Δ
- Μοναδικό σε απόλαυση και δροσιά μεσ’ 

το κατακαλόκαιρο είναι το μονοπάτι που ο
δηγεί από τους Αγ. Αποστόλους στο Γαύρο. 
Χαρίζει ειδυλλιακές στιγμές σ’ όποιον απο
φασίσει να το περπατήσει ακολουθώντας 
τις νεροσυρμές και τα πλούσια νερά που 
φθάνουν άλλοτε ήρεμα και άλλοτε ορμητικά 
ως το ποτάμι. Το δασαρχείο που έκανε κα
λή δουλειά, ας το συντηρήσει και ας προσέ
ξει μερικά σημάδια που είναι διφορούμενα 
και μπορεί προσωρινά να μπερδέψουν τον 
περπατητή. Και ας μην ξεχάσει ότι το Μικρό 
Χωριό έχει πολλούς πάρα πολλούς τόπους, 
που προσφέρονται για “μονοπάτια” με ποι
κιλία τοπίων, γούστων και περιπλανήσεων.

- Ολα τα χρόνια είχαμε απώλειες από θα
νάτους ως επί το πλείστον φυσιολογικούς. 
Φέτος όμως το χωριό μας βρέθηκε σε μια 
έντονα συγκινητική ατμόσφαιρα. Ισως γιατί 
πολλοί ήσαν νέοι σχετικά. Ισως γιατί αρκε
τοί απ’ όσους έφυγαν διάλεξαν από την ξε- 
νητειά, όπου έλειπαν χρόνια, τα χώματα του 
χωριού τους να αναπαυθούν για πάντα. Και
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όπως ήταν φυσικό το χωριό σύσσωμο και 
με συγκίνηση τους συνόδεψε στην τελευ
ταία τους κατοικία.

- Κοντά σ’αυτούς χάθηκε ξαφνικά μεσ’ το 
καλοκαίρι κι ένας πολύτιμος τεχνίτης και 
άνθρωπος. Ο Πάνας Μουτογιάννης που ά
φησε την σφραγίδα του σε πολλά ιδιωτικά, 
κοινοτικά και συλλογικά έργα. Μακάρι να 
συμπληρωθεί γρήγορα το κενό που άφησε 
πίσω του με την απαράμιλλη τέχνη του και 
το υπόδειγμα της συμπεριφοράς του.

- Πληροφορούμαστε άτι ο Νομάρχης Ευ
ρυτανίας κ. Κ. Κοντογιώργος απένειμε τα 
σχετικά μετάλλια σε χίλιους (1000) Ευρυτά- 
νες της Εθνικής Αντίστασης. Δυστυχώς 
πολλοί απ’ αυτούς δεν βρίσκονται στη ζωή, 
τώρα που η πολιτεία σκέφθηκε να τους τι
μήσει. Μήπως το ίδιο δεν έγινε και με τους 
Αγωνιστές του 1821; Οι περισσότεροι είχαν 
πεθάνει ή δυστυχούσαν, αυτοί και οι οικογέ- 
νειές τους, όταν το 1865 το κράτος σκέφθη
κε να τους ενισχύσει οικονομικά. Ας είναι κι 
έτσι. “Κάλλιο αργά παρά ποτέ”.

☆ ☆ ☆ ☆
- Με ευχαρίστηση μάθαμε ότι τη λειτουρ

γία του ξενώνα στο παλαιό χωριό ανέλαβε 
πάλι ο κ. Κώστας Τσινιάς. Πόσοι αγώνες 
δεν γίνονταν άλλοτε για την εκμετάλλευσή 
του! Από τον 19ο αιώνα ακόμη κυρίαρχη ή
ταν η αντιπαράθεση μεταξύ Κομματαίων και 
Κυριτσαίων. Οι δύο μεγάλες παλαιές αυτές 
οικογένειες ανέδειξαν γόνους τους στο αξί
ωμα του Προέδρου της Κοινότητας και έδι

ναν συχνά πολιτικές προεκτάσεις στον α
νταγωνισμό τους για τα διάφορα αξιώματα 
της Κοινότητας. Ετσι έγραψαν ιστορία.

- Το χωριό μας με την πάροδο των ετών 
απόκτησε διάφορα μνημεία που θυμίζουν 
τραγικά γεγονότα, ηρωικά πρόσωπα, πρά
ξεις θυσίας. Η ύπαρξή τους θυμίζει την ι
στορία και ομορφαίνει το χώρο. Για να λει
τουργήσουν όμως σωστά είναι ανάγκη να 
συντηρούνται. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο. Δή
μος, Κοινότητα, Σύλλογοι να προγραμματί
ζουν αυτή την συντήρησή τους σε μόνιμη 
βάση.

ΔτΔτιίτΔ·
- Κάθε φορά που βρίσκομαι στο χωριά, 

πηγαίνω και περπατάω πάνω στα χαλάσμα
τα, στις πέτρες και τα απομεινάρια εκεί ό
που κάποτε ήταν το χωριό που χάθηκε με 
την κατολίσθηση στις 13 Ιανουαρίου 1963. 
Τότε αφήνω το νου μου να πετάει στα χρό
νια εκείνα, που το χωριό έσφυζε από ζωή, 
ώσπου η βάσκανος μοίρα το ζήλεψε και το 
γκρέμισε! Μαζί του θάφτηκαν ζωντανοί 13 
συγχωριανοί μας. Αυτή τη φορά ανακάλυψα 
στο χώρο της κατολίσθησης έναν πλάτανσ 
που δεν είναι σαν τους άλλους, γιατί δεν 
έχει έναν αλλά 13 κορμούς! Αες κι ο κάθε 
κορμός του συμβολίζει κάθε μια απά τις 13 
ανθρώπινες υπάρξεις που χάθηκαν για πά
ντα στα έγκατα της γης.

Το χωριό μας στην ιστορική του διαδρομή 
απέκτησε πολλούς τέτοιους συμβολισμούς. 
Γι’ αυτούς θα μιλήσουμε στο επόμενο φύλ
λο του περιοδικού μας. Νικολός

Αναβολή
Ο χρόνος κι τι παΧίρροια περνούν μακριά  α π ’ το περβόλι
ποτέ δεν περιμένουν 
είναι κ ι οι δυό τους άπιαστοι

κι είναι γεμάτοι προσμονή.

και πλά ι μ α ς  δεν μένουν. Αύριο θε να ‘ρθει η χαρά  
μ α ζ ί κι η ευτυχία

Τρέχοντας μα ς προσπερνάνε και θα γεμίσει η καρδιά
κάνουν το κύκλο ττις ζωιίς 
κι οι άνθρωποι γερνάμε

αγάπη και λατρεία.

νέος δεν έμεινε κανείς. Κ ι άντε πάλι αναβολτί 
άντε δουλειά και άγχος

Δεν το καταλαβαίνουν όλοι κοντεύει να β γε ι η ψυχτ[
δίνουν στη χαρά αναβολτί και τότε λέμε λάθος.

Δέσποινα Κάλλια
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Χ ρ ι σ τ ο ν γ ε ν ν α  π ο υ  χ ά θ  τ ι καν

t  Σταμ. Σταμ.
Χριστός γεννάται σήρερα εν Βηβλεέμ ττι πόλει 
οι ουρανοίαγάΛλονται και οι... ευζώνοι όλοι.

Ααφονταίν

Είναι κάμποσα χρόνια από τότε. Κλεισμέ
νοι 01 ευζώνοι μέσα εις το συνοριακόν φυλά- 
K 10V , απάνω στο απάτητο βουνό, το γιομάτο 
χιόνια και θηρία, πυρωνόμενοι από την φω
τιάν και νοσταλγούντες το χωριό των, έμει
ναν χρόνο αρκετό σ’ εκείνη την απόμερη και 
μετέωρη κορυφή, που ήταν ο σταθμός. Από 
καιρό είχανε να ιδούνε άνθρωπο και μήνες 
να γευθούνε κρέας. Μια μακρυά και ατέ
λειωτη σαρακοστή τους πέθανε. Εληές και 
φασόλια, φασόλια και εληές η ποικιλία των. 
Χόρτα να βρουν δεν ήταν δυνατόν. Το χιόνι 
ένα μπόι.

Κάποτε ο αξιωματικός που πέρασεν από ε
κεί, τους βρήκε να χαρακώνουν εις την πόρ
τα τις ημέρες που περνούσαν.

- Τι κάνετε αυτού, ορέ παιδιά;

- Για τα Χριστούγεννα, καπετάνιε. Μόνοι 
κι’ απομόναχοι στον κόσμο, μη χάσουμε τις 
μέρες!...

Ο Καπετάνιος τότε έστειλεν έναν ημερο- 
δειχτη, “πάνσοφο”, όπως τους ειπεν εκείνος 
που τον έφερε. Είχε την ημερομηνία, την 
ημέρα, τον άγιο που γιόρταζε, το ξέσκαμα 
και το βασίλεμμα του ήλιου, και των φεγγα- 
ριών την χάσι και την γέμισι.

- Ουρέ τι φκιάνει ιτούτη η Ηυρώπη!
Το φύλλο από πίσω είχε την ιστορία της 

ημέρας, το αστείο και “το τραγουδάκι μας”.
Ο ημεροδείκτης ήταν πλήρης και άθικτος, 

έχων, δηλαδή, και τις ημέρες που πέρασαν. 
Ο αξιωματικός ενόμισεν ότι οι ευζώνοι θα 
τον εκανόνιζαν. Οι ευζώνοι πάλιν, πρώτην 
φοράν βλέποντες ημεροδείκτην, επέρασαν 
αρκετές ημέρες έτσι, διαβάζοντας και ξεφυλ- 
λώντας.

Η επιτήρησις του ημεροδείκτου είχεν αφε- 
θή στον Ξηροτάγαρον, τον υποδεκανέα του 
λόχου, ως πλέον γραμματιζούμενον, φθάσα- 
ντα μέχρι της δευτέρας του Δημοτικού.

- Προσοχή και επιμέλεια εις την επιτήρη- 
σιν του “μουρουδείχτου”, του συνεστήθη 
αυστηρώς.

Η φρούρησις του ημεροδείκτου ανετέθη 
εις τον Ξηροτάγαρον και ειδικώς ένεκεν του 
εξής γεγονότος:

Δύο εύζωνοι, τους οποίους η Σαρακοστή 
εθέρισεν, εκεί επάνω, υψηλά, στον καθαρόν 
αέρα και των ελάτων τις μυρωδιές, που “κι 
πέτρες τρώει ου μαύρους άνθρωπους”, μα- 
θόντες ότι τα Χριστούγεννα θα έλθουν ως 
τα φύλλα του ημεροδείκτου βγουν μέχρι της 
25ης, εσηκώνοντο κάθε πρωί, κ’ εξεκολλού- 
σαν, κρυφά ο καθένας από ένα -δυό, για να 
επιταχύνουν του Ιησού την Γέννησιν.

Η χρονική αύτη παραβίασις γνωσθείσα εις 
τον λοχίαν, τον έκαμε να λάβη τα Ξηροτα- 
γαρικά μέτρα, τα οποία έλαβε, προς φύλαξιν
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του ημεροδεί
κτου.

Το δυστύχημα 
όμως τώρα ήταν 
ότι ο Ξηροτάγα- 
ρος ήταν ερωτο- 
χτυπημένος. Κά
τω ‘κει μακρυά, 
εις το μικρό χω
ριό του, με τα τα
πεινά και ήσυχα 
σπιτάκια, που η 
εκκλησία τα ευ
λογεί από ψηλά 
με τον σταυρόν 
της, εύμσρφη, πα
νεύμορφη και 
τροφαντή, δροσε
ρή και αμόλυντη 
σαν καρδιά από 

κραμβολάχανο, κι’ αφράτη σαν μυζήθρα, η 
Βγένω, τσν περίμενε... Ο δυστυχής ο Ξηρο- 
τάγαρος δεν είχε πώς ν ’ ανταποκριθή εις το 
μεγάλο αίσθημά του, από ‘κει απάνω! Όταν 
ήτανε στη χώρα, της έστελνε μαντύλια κλα
ρωτά και κόκκινες ποδιές με οιίγες. Τώρα, 
όμως, που βρισκότανε στα κράκουρα, τι νάν 
της στείλη και αυτός και με τι νάν την ευχα- 
ριστήση!

Ο ημεροδείκτης του ήρθεν ωσάν εύρημα!
Τα τραγουδάκια του, πρώτης τάξεως ερω

τικά, την Βγένω θα να την εζούρλαιναν.
Αγάλια, αγάλια με καιρό, κι τχ ώρα δεν εχά-

θη
και με τα βότανα της γης γιατρεύονται τα 

πάθη.
Νάταν ο ουρανός χαρτί κι η θάλασσα μελάνι,
να σσνγραφα τα πάθη μου, και πάλι να μη 

φθάνει!
Για τούτο κι ο Ξηροτάγαρος, όταν οι εύ- 

ζωνοι βγαίναν έξω από το φυλάκιο, για να 
ηλιαστοχίν, σαν ήτανε λιακάδα, ή για υπηρε
σία, αυτός, φύλακας του ημεροδείκτου, μέ
νοντας, ξεφύλλιζε τα φύλλα, διαβάζοντας 
και αντιγράφοντας τα τραγουδάκια του.

Ψηλέ, λιγνέ μου πλάτανε, χρυσό μου κυπα
ρίσσι

και λεμονίτσα της αυλής, ποιος θε να σε φι
λήσει;

Είχε φθάσει έτσι, ξεφυλλώντας, έως τον Α
πρίλιον, γιατί είπαμε ότι ο ημεροδείκτης εί
χε όλα του τα φύλλα...

Ο λοχίας έβλεπε την αταξίαν των φύλλων 
του ημεροδείκτου, των φύλλων των σιδηρω- 
μένων πριν και μισοξεκολλημένων τώρα, 
αλλά τι να ειπεί - δεν ήξευρε! Στον Ξηροτά- 
γαρο είχε απόλυτον εμπιστοσύνην!

- Ανουμαλίας παρατηρώ!
- Φράγκικα πράμματα, ψευτοφκιασμένα, 

απαντούσεν ο υποδεκανεύς.
Μια ημέρα όμως, που οι άνδρες είχαν βγει 

εις το κυνήγι, για να βαρέσοιχν τίποτε για τα 
Χριστούγεννα, αέρας δυνατός, φυσήσας από 
το ανοιχτό παράθυρο, ξεκόλλησε τα μισοξε- 
κολλημένα φύλλα του ημεροδείκτου κι εγέ- 
μισε το θάλαμα απ’ αυτά.

Τρομαγμένος ο Ξηροτάγαρος, για το δυ
στύχημα αυτό, του οποίου ήταν αίτιος, έ- 
σπευσε να τα μαζεύσει και όπως - όπως να 
καρφώσει απάνω στο καρτόνι τ’ ανεμοσκορ- 
πισθέντα.

‘Ετσι περνούσαν οι ημέρες και πουθενά 
Χριστούγεννα δεν εφαίνοντο. Μετά την 20ή 
Δεκεμβρίου ήλθεν η 27η και μετά την 27η η 
19η.

Ο λοχίας άρχισε να τα χάνει.
- Παραμιλάει ου Μουρουδείχτης!
- Τί λες, ουρέ! Πράμμα απ’ την Ηυρώπ’! 

Εχει κι ου κυρ λουχαγός στου σπίτι τ’, λέ- 
γαν 01 ευζώνοι.

Ανακατωμένες, ακατάστατες, η μια εμπρός 
από την άλλην, περνούσανε οι ημέρες. Ενό- 
μιζε κανείς ότι οι μήνες ανακατεύτηκαν εν 
συμφυρμώ και δεν ηδύνατο ο καθένας τους 
να εύρη τις δικές του. ‘Ηλθεν ο Ιανουάριος, 
χωρίς να φανούνε τα Χριστούγεννα. Μετά 
την 15ην Ιανουαρίου ανεφάνη η 7η Φε- 
βρουαρίου, και μετά τον Φεβρουάριον ήλθε 
του ...Σταυρού, αλλά πουθενά Χριστούγεν
να. Τέλος, σ’ ένα φύλλο ανεφάνη το ...Τριώ- 
διον!

- Αποκρηές πριν των Χριστουγέννων, ε- 
βρυχήθη ο λοχίας.

Μεταβολές θα έχουμε στους ουρανούς! 
Μιτατίθινται κι οι άγιοι σαν Ειρηνοδίκαι! 
Ουρέ, τί γίνεται, ουρέϋ

‘Επειτα ανεφάνη η 24η Δεκεμβρίου ανα- 
γράφουσα: “Παραμονή των Χριστουγέννων.
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Ευγενίας μάρτυρας”. Την άλλη όμως ημέ
ρα... “10 Φεβρουάριου. Μαλαχίου του ιερο
μάρτυρας”. Τότε πια ο λοχίας τα έχασε:

- Αναμφιβόλους ου ημιρουδείχτης είνι μι- 
θυσμένος!

- Μη χάλασ’ ου κόσμους κι δεν το ξέρουμε!
Κι έσπευσαν να κάνουνε αναφορά στο σύ

νταγμα: “Περί εξαφάνισις των Χριστουγέν
νων”!

Ο Ζαρκαδοπαφύλλης, ο ωκυποδέστερος 
των ευζώνων, ανέλαβε να φέρει εις τον Διοι
κητήν το έγγραφον.

- Κυρ λουχια! Ε, κυρ λουχια, απετάθη με
τά σεβασμού ο εκ των ευζώνων Χαντζαρού- 
λας.

-Τι;
- Μη μας χαλάσανε την πίστη ικείνοι ικεί 

κάτου μι τα ψηλά κουλλάρα στην Αθήνα;
- Μάλλον θα εχάλασαν ου κόσμους, απή- 

ντησεν ο λοχίας.
- Να ιδήτε ότι θα εχάλασιν ου κόσμος!

Την άλλην ημέραν ο ημεροδείκτης εσημεί- 
ωσε... Ψυχοσάββατον και την μεθεπομένην 
... 19η Δεκεμβρίου!

- Ακούτε που σας το λέω, έλεγε ο λοχίας κι 
ανεστέναζε ου κόσμους χάλασε, μουρέ παι
διά, κι ανακατώθηκαν σαν τραπουλόχαρτα 
01 μέρες... Κάμετε μονάχα το σταυρό σας, συ- 
χωράτε με κι ου Θιός σχωρέσοι!

Ο Ζαρκαδοπαφύλλης, εν τω μεταξύ, τρέ- 
χοντας, διεσχίλιζε σάρες και βουνά, βαίνων 
προς σύλληψιν των Χριστουγέννων που ε
ξακολουθούσαν φεύγοντα.

- Χριστούγεννα, είπεν ο Διοικητής! τώρα 
που κοντεύει να αναστηθεί ο Χριστός!

Οταν το μάθανε αυτό οι εύζωνοι επαραξε- 
νεύθησαν.

- Πως θ’ αναστηθή, αφού δεν εγεννήθηκεν 
ακόμα!

Ως που κάποτε ξημέρωσε και Χριστούγεν
να, αλλά μετά την Καθαρή Δευτέρα κι απρο
ειδοποίητα!

Καλλιτεχνικές Δημιουργίες Μικροχωριτών

Δυο συγχωριανοί μας, ο εφημέ
ριος Νικόλαος Αζακάς και ο Γιάν
νης Κατραμάδος συμμετείχαν με τις 
καλλιτεχνικές τους δημιουργίες 
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
δήμου Ποταμιάς το καλοκαίρι που 
μας πέρασε.

Ο καθένας τους με το ταλέντο 
της τέχνης του, το καλλιτεχνικό αι
σθητήριο και τη φαντασία του έδω
σε μορφή και υπόσταση σε άμορ
φα ξύλα του λόγγου και του δά
σους που συχνά εμείς περνάμε δί
πλα τους χωρίς καν να τα προσέ
ξουμε.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο 
Γιάννης Κατραμάδος, άλλοτε έμπο
ρος Αθηνών, αγάπησε τόσο πολύ

το Μικρό Χωριό που μαζί με τη 
γυναίκα του, συμβολαιογράφο και 
την κόρη του, ήλθε πριν μερικά 
χρόνια και εγκαταστάθηκε στο πα
λαιό Μικρό Χωριό. Στην έκθεση 
συμμετείχε με 30 πανέμορφα και 
πρωτότυπα έργα του.

Επίσης πρέπει να πούμε ότι έρ
γα φτιαγμένα με μεράκι από τον 
αεικίνητο παπα-Νίκο στολίζουν το 
πολυτελές αλλά και με πολλές 
παραδοσιακές και ξύλινες διακο
σμήσεις σαλόνι του εντυπωσιακό
τατου ξενοδοχείου του νέου Μ ι
κρού Χωριού.

Συγχαρητήρια και στους δυο γΓ 
αυτήν την καλλιτεχνική τους πα
ρουσία.

30 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΑ



KciMiuexviKis 5r||/)ioi;pyfes uou Γιάννη Καΐβαριάδου που εκΐίθενζαι συην αίθουσα του 
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Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού * 
Συμβουλίου Δήμου Ποταμιάς Νομού Ευρυτανίας έτους 2000.

Αριθμός Απόφασης: 9-153/2000
ΘΕΜΑ: “Εισηγητικές προτάσεις
Τοπικού Συμβουλίου Μικρού Χωριού”
Στο Μεγάλο Χωριό και στο Δημοτικό Κα

τάστημα. σήμερα στις δέκα επτά (17) του 
μήνα Ιουλίου 2000, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
7.30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημο
τικό Συμβούλιο του Δήμου Ποταμιάς, μετά 
την από 1273/10-7-2000 έγγραφη πρόσκλη
ση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλί
ου κ. Φιλίππου Καλλιάνη, που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό επίδοσης σε κάθε σύμβουλο 
και στο Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 107 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκα
τριών (13) δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν 
παρόντες και οι δεκατρείς (13), παρισταμέ- 
νου και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Γαβρίλη, 
ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜ/ΛΟΙ
1) Φίλιππος Καλλιάνης (Πρόεδρος) ,2) Γε

ώργιος Γιαννακόπουλος, 3) Γεώργιος Πα- 
παηρακλής, 4) Βασίλειος Μπούρας, 5) Κων/ 
νος Τριχιάς, 6) Παντελής Φλώρος, 7) Κων/ 
νος Μαραγούσιας, 8) Θρασύβουλος Χον
δρός, 9) Ιωάννης Ιβρος, 10) Δημήτριος Τσε- 
λεπής, 11) Κωνσταντίνος Μπακατσιάς, 12) 
Κωνλος Αναγνωστάκης, 13) Παναγιώτης 
Σερετάκης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜ/ΛΟΙ
ΚΑΝΕΝΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜ/ΛΙΩΝ

1. Θρασύβουλος Χονδρός (ΔΔ Μεγ. Χωρ.)
2. Αθανάσιος Κουτσούκης (ΔΔ Μικ. Χωρ.)
3. Νικόλαος Γραβάνης (ΔΔ Ανιάδας)
4. Γ ιαννούλα Γ ρούμπα (ΔΔ Δερματίου)
5. Ιω. Παναγιωτόπουλος (ΔΔ Καρίτσας - 

προσήλθε στο 7ο θέμα εκτός Η/Δ)
6. Διόνυσος Ζήσιμος (Ζ̂ !ι Νοστίμου)
7. Γεώργιος Λάππας (Συγκρέλου)
8. Αθανάσιος Καραγκιόζης (έΑ Μουζίλου)

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜ/ΛΙΩΝ

1. Γεωρ. Γιολδάσης (ΔΔ Κλαυσίου)

2. Κων. Σταμπολίτης (Ζ̂ Δ Χελιδόνα)
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε και η 

υπάλληλος του Δήμου Μαρία Παπαροϊδάμη 
για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Φίλιππος Καλλιά- 
νης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και είπε ότι μετά την πρόσκληση προέκυψαν 
κάποια θέματα που πρέπει να συζητηθούν 
ως κατεπείγουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
εκτός ημερήσιας διάταξης αν αυτό γίνει δε
κτό από το συμβούλιο.

Αφού τελείωσαν τα θέματα εκτός ημερή
σιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 
21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: 
Το Τοπικό Συμβούλιο Μικρού Χωριού ειση- 
γείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 1) Την 
έγκριση παραχώρησης τάφου στον Νικόλαο 
Πλάκα για τον πατέρα του Σταύρο. 2) Κάνει 
δεκτή τη δωρεά (αρ. συμβ/κής πρ. 16.144/5- 
5-2000 του συμβ/φου Καρ/σίου Κων. Βλά
χου) οικοπεδικού χώρου έκτασης 95,51 τ.μ. 
του Κων/νου Τσινιά προς το Δημοτικό Δια
μέρισμα Μικρού Χωριού για την διαπλάτυν- 
ση του δρόμου και τη διευκόλυνση κατα
σκευής τοιχίου 3) Αίτημα της “Αδελφότητας 
Μικροχωριτών” για την τοποθέτηση πλαστι
κών λωρίδων στο δρόμο στο Παλαιό Χωριό 
4) Αίτημα - πρόταση του Νικολάου Κεράνη 
για ονοματοθεσία της πλατείας στην είσοδο 
του χωριού με το όνομα ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΔΟ- 
ΞΙ/^ΔΗ 5) Αίτηση της Κουφαλιώτου - Παπα- 
παναγιώτου Ελένης για κατασκευή εικονο
στασίου στη θέση Μεγάλη Ράχη Μικρού 
Χωριού.

Το συμβούλιο κλήθηκε ν̂ α αποφασίσει 
σχετικά και αφού άκουσε και έλαβε υπόψη 
την εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτη
ση που ακολούθησε και η οποία είναι κατα
γραμμένη επακριβώς στα απομαγνητοφω- 
νημένα πρακτικά, έχοντας υπόψη και τις 
σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Εγκρίνει την παραχώρηση οικογενεια

κού τάφου στον Νικόλαο Πλάκα για τον πα
τέρα του Σταύρο στο νεκροταφείο Νέου Μι-
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κρού Χωριού.
2) Γίνεται δεκτή η δωρεά οικοπεδικού χώ

ρου έκτασης 95,51 τ.μ. του Κων/νου Τσινιά 
προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Μικρού Χω
ριού για την διαπλάτυνση του δρόμου και 
τη διευκόλυνση κατασκευής τοιχίου (αρ. 
συμβ/κής πρ. 16.144/5-5-2000 του συμβ/ 
φου Καρ/σίου Κων. Βλάχου). Το Δημοτικό 
ΣυμβούΜο εκφράζει τις ευχαριστίες του για 
την πράξη αυτή. Εγκρίνει την επισκευή του 
καταρρεύσαντος τοιχίου και υπάλληλος της 
ΤΥΔΚ θα μας ενημερώνει για την επικινδυ- 
νότητα στο σημείο αυτό για την άμεση κα
τασκευή του τοιχίου.

3) Εγκρίνεται η τοποθέτηση πλαστικών 
λωρίδων στο δρόμο στο Παλαιό Χωριό από 
την “Αδελφότητα Μικροχωριτών” Ή ΜΕΤΑ
ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ’ αλλά με την δυ
νατότητα να αφαιρούνται το Χειμώνα.

4) Γίνεται δεκτή η αίτηση - πρόταση του

Νικολάου Κεράνη για ονοματοθεσία της 
πλατείας στην είσοδο του χωριού με το ό
νομα ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΔΟΞΙΑΔΗ.

5) Γίνεται δεκτή η αίτηση της Κουφαλιώ- 
του - Παπαπαναγιώτου Ελένης για κατα
σκευή εικονοστασίου στη θέση “Μεγάλη 
Ράχη” Μικρού Χωριού, μετά από έγκριση 
του Δασαρχείου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9- 
153/2000.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα εκτός ημε
ρήσιας και ημερήσιας διάταξης ο Πρόε
δρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης.

Για τα παρακάτω συντάχθηκε το παρόν 
πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΣΥ Η Γραμματέας ΤΥ Τα Μέλη 

Υπογραφές
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 

Φίλιππος Καλλιάνης

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ “Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ”

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Δ. Μικρού Χωριού και η Αδελφότητα Μικροχωριτών καλούν 

όλους τους Μικροχωρίτες την μεταπροσεχή Πέμπτη 17/8/2000 και ώρα 7 μ.μ. στην 
ετήσια καλοκαιρινή συγκέντρωση των μελών και κατοίκων στην πλατεία του νέου οικι
σμού του Μικρού Χωριού, με τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Σύντομη ενημέρωση για θέματα ταυ χωριού από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμ
βουλίου Α. Κουτσούκη.

2. Σύντομη ενημέρωση για θέματα Αδελφότητας από τον Πρόεδρο κ. Α. Κεράνη.
3. Σύντομη ενημέρωση για θέματα Αθλητικού Ομίλου από τον Πρόεδρο κ. Γ. Ντζού- 

φρα.
4. Σύντομη ενημέρωση για θέματα Δήμαυ από τον Δήμαρχο κ. I. Γαβρίλη.
5. Συζήτηση - απόψεις - προτάσεις επί όλων των θεμάτων.
6. Απονομή βραβείου στον καλύτερο μαθητή ή μαθήτρια απόφοιτο Λυκείου ή Γυμνα

σίου από την δωρεά των οικογενεικών και εις μνήμη των γονέων τους (Μικροχωριτών), 
Ιωάννου-Κων/νου και θείου των Ξενοφώντα του Δημ. Ζορμπαλά.

7. Συνεστίαση στην πλατεία του χωριού με φαγητό κατά βούληση και μουσική με 
φρσντίδα τσυ καταστήματος.

(Στην εκδήλωση αυτή προσκαλούνται να πάρουν μέρος και οι επισκέπτες - φίλοι του 
χωριού μας).

8. Χορός και ότι άλλο καλό ήθελε προκόψει....
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ. Μικρού Χωριού Της Αδελφότητας Μικροχωριτών 
Α ΘΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΕΡΑΝΗΣ
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To εκκλησάκι rou Αη Γιαννιού aiis 29 Αυγούσεου και υο μοίρασμα cou καθιερωμένου 
λουκουμιού από εον Σπύρο Παννόπουλο
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Κύριε Πρόεδρε,
Εκ μέρους του ΔΣ και της Ομάδας Γιατρών 

ΑλΑηλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης 
επιθυμώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την 
εκ δευτέρου επιχορήγηση του θεάρεστου έρ
γου της δωρεάν εξέτασης απόρων Ευρυτά- 
νων, με το ποσό των 1000 δολλαριων, τα οποί
α μας έδωσε προσωπικώς ο Πρόεδρος κ. Σ. 
Φραγκοσκιάς, καθώς και τους χορηγούς κ.κ. 
Χρ. Σταθόπουλο, Γ. Νταή και Αθ. Νικόπουλο, 
τέως Προέδρους του ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ. Επίσης, 
την κυρία Ελένη Παλιούρα και τα Τμήματα 
του ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ; ΑΤΛΑΝΤΑ Ga (κ. Α. Καρα- 
δημήτρη), RONOKE Va (κ. Χρ. Κάππα), και 
FLORENCE (κ. Ανδρ. Καμπιτζώνη).

Η Ομάδα Γιατρών Αλληλεγγύης, στις 21 
Ιουλίου 2000, ημέρα Παρασκευή, εξέτασε στο 
Γηροκομείο Καρπενησίου 26 άτομα.

Την επομένη, 22, η Ομάδα, συνοδευόμενη 
και από την κυρία Παλιούρα, αναχώρησε με 
λεωφορείο, στο οποίο είχε αναρτηθεί πινακίδα 
με την ένδειξη; ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΛΛΗ
ΛΕΓΓΥΗΣ. ΧΟΡΗΓΟΣ; ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑ- 
ΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ “ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ”, και μετέ
βηκε στη Φσυρνά, όπου πραγματοποίησε 102 
εξετάσεις και 24 ηλεκτροκαρδιογραφήματα.

Την Κυριακή, 23 Ιουλίου, πραγματοποιή
θηκαν στο Νοσοκομείο Καρπενησίου 13 Test 
PAP και ψηλαφήσεις για εύρεση τυχόν όγκου 
του μαστού.

Οι ειδικότητες των γιατρών που πλαισίω
ναν την Ομάδα στην εξόρμηση αυτή ήταν; 
Πνευμονολόγος, Ρευματολόγος, ΩΡΑ, Παθο
λόγος, Γυναικολόγος, Ορθοπεδικός, Καρδιο
λόγος και Οδοντίατρος.

Η εξόρμηση, όπως φάνηκε από την αθρόα 
προσέλευση ασθενών και ανθρώπων που εί
χαν ανάγκη από εξετάσεις, καθώς και από τις 
ευχαριστίες του κοινού, είχε μεγάλη επιτυχία.

Σας στέλνουμε φωτογραφίες από την εκδή
λωση για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη προσφορά 
σας και ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θα συ- 
νεχίσετε να συμβάλλετε στις ευγενικές προ
σπάθειες της ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
που αποσκοπούν μόνο στην ανακούφιση ατό
μων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κά
ποιες δυσκολίες με δικά τους μέσα.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Για το Λ.Σ. Ο Πρόεδρος 

Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης

Η κα ΕΛΕΝΗ Δ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ-ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ Πρ0εδρ05 ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ συνοδεύει ΐην 
Ομάδα ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ σΐη ΦΟΥΡΝΑ EuputOVias.
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Του Δημητρίου Σπ.Δερματά
(Συνέχεια τον προηγουμένου)

Νόμιζαν ότι στραβώθηκα, η μανιά όμως με τα 
γιατροσόφια της με έκανε καλά και δεν μου έμει
νε κανένα σημάδι από αυτή την αποκοτιά.

Για το χωριό είπαμε πολλά αλλά όσα και να 
πούμε κάτι θιίλειπε πάντα. Ας πούμε τώρα και 
για ορισμένους τύπους του χωριού.

Στα χωριά όπως και παντού συμβαίνει ο καθέ
νας να έχει την προσωπικότητά του, τον τύπο που 
λένε.

Στενός συγγενής αδελφός του παππού μου Δη
μητρίου Δέρματά, ο οποίος όπως είπαμε και στην 
αρχή ήτανε χασάπης και αγωγιάτης. Ήτανε τα 
αδέλφια του Νίκος και Χαράλαμπος ο οποίος ή
τανε ο πιο μικρός αλλά μεγάλος πονηρός και χω
ρατατζής.

Ο Χαράλαμπος κατόρθωσε να διώξει και τα 
δυό του αδέλφια αν και μικρότερος αυτός από το 
πατρικό σπίτι. Και δεν έφτανε αυτό αλλά κορόί- 
δευε κιόλας, λέγοντας ότι τον έναν του παπού 
μου τον έστειλε στην άκρη του χωριού στην τοπο
θεσία Λόγγοβες να τον φάνε οι αλπές. Και τον 
άλλο κοντά στο ρέμα γούμενο μαζί με τα Παγα- 
νά. Από τότε του μπάρμπα Νίκου του έμεινε το 
όνομα Παγανός. Ο Χαράλαμπος λοιπόν για τον 
οποίο γίνεται και λόγος εξασκούσε κοντά στη 
Γεωργία και το επάγγελμα του Τσαμπάση, δηλα
δή γνώριζε τα ζώα τα φορειάτικα πόσο χρονών 
είναι, αλλά την έπαθε και ο ίδιος όπως θα δούμε 
παρακάτω.

Ο Χαράλαμπος ήταν μεγάλο πειραχτήρι και τα 
κατορθώματά του είναι πάμπολλα. Ένα παρά
δειγμα. Ο αδελφός του πατέρα του παπού μου 
και του Χαρέιλαμπου ήτανε ο καλόγερος ηγούμε
νος στον Προυσό στο μοναστήρι της Παναγίας.

Ήθελε λοιπόν να προστατέψει και να γραμμα- 
τέψει τα παιδιά του αδελφού του και τα πήρε 
όταν ήτανε μικρά στο μοναστήρι όπου ήταν και 
το σχολαρχείο. Το μοναστήρι φυσικά εκτός από 
τον ηγούμενο είχε και καλογέρους. Ξεμονάχια
σαν λοιπόν οι φίλοι έναν από τους καλόγερους 
που ήτανε και λιγάκι χαζός και τον πιλάτευαν 
κάθε μέρα λέγοντάς του ότι είναι κρίμα τέτοιος 
νέος και ωραίος άντρας όπως αυτός να χαραμί
ζεται στο μοναστήρι και στο χωριό μας έχουμε

καλά κορίτσια και θα σε παντρέψουμε.
Με τα πολλά που του λέγανε κατάφεραν τον 

καλόγερο και τον ξούρισαν. Μετά από αυτό και 
οίλλα πουείχε κάνει ο Χαράλαμπος στο μοναστή
ρι τους έδιωξε ο ηγούμενος από αυτό και μείνα
με κούτσουρα. Στο χωριό, ο κόσμος είχε και τις 
διαιρορές του και καμιά φ»ρά μέιλωναν και έρχο
νταν και στα χέρια.

Έτσι λοιπόν μια φορά πιάστηκαν ο Τσιοτίνας 
ο Νίκος με κάποιον που δεν συγκρατώ τώρα το 
όνομά του. Ο Χαρέιλαμπος μπήκε στη μέση δή
θεν να τους χωρήσει λέγοντάς τους “Ωρέ παιδιά 
μη μαλώνετε” αλλά κρυφά έλεγε στον έναν “πιά- 
στονε απ’ του μτάκ μωρέ πιάστον απ’ του μτάκ 
(μουστάκι). Στον άλλον έλεγε “Δόστ μια γονατιά 
μωρέ στ’ αχαμνά”.

Μια άλλη φορά ήτανε αγροφύλακας και βρήκε 
δύο παιδιά ανεβασμένα απάνω σε μία κερασιά 
ξένη να τρώνε κεράσια. Αφού τα κατέβασε κάτω 
έλεγε τον έναν “ποιός σούπε ωρέ να ανέβς την 
κερασιά”. Το παιδί έλεγε ότι τούπε ο άλλος και 
τόλεγε ο Χαράλαμπος “αυτός σούπε δωστ’ μιά 
καρπαζιά”. Ο άλλος έλεγε όταν τον χτύπαγε ο 
σύντροφός του ότι τούπε αυτός και έλεγε ο Χα
ράλαμπος “δωστ’ ισί τώρα μιά καρπαζιά” και έ
βαλε τα παιδιά να χτυπιώντας ως το βράδυ.

Αυτά και άλλα έκανε ο Χαρέιλαμπος αλλά την 
έπαθε και αυτός και να πώς. Όπως είπαμε έκα
νε τον Τσαμπάση τον ειδικό για τα ζώα. Είχε ένα 
μουλάρι δικό του το έλεγε Βουργάρα. Ήτανε πο
λύ γερασμένο και το πήγε στο παζάρι στον Αϊ 
Ηλιά να το πουλήσει. Το μουλάρι φαινότανε που 
ήτανε παλαιό και δεν το ζύγωνε κανένας. Τέλος 
με τα πολλά το έδωσε σε κάτι γύφπους. Ο σκοπός 
ήτανε να αγοράσει άλλο. Ετσι και έγινε αγόρασε 
άλλο το οποίο του φάνηκε νέο γιατί γυάλιζε και 
ήταν και παχύ πληρώνοντας τα διπλά απ’ ότι πού
λησε το δικό του.

Μπήκε καβάλα λοιπόν και πήρε το δρόμο για 
το χωριό. Αλλά το μουλάρι όχι μόνο δεν έχασε 
πουθενά στο δρόμο, αλλά πήγε ίσια στο παχνί. 
Το θαύμαζε και ο ίδιος για την εξυπνάδα του, 
ώσπου ήρθε η γυναίκα του και του είπε; “Δεν το 
πούλησες το μουλάρι μωρέ προκομένε;” Τότε το 
καλοκοίταξε ότι ήτανε το ίδιο η Βουργάρα. Το
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φύσαγε και δεν κρύωνε το χουνέρι που έπαθε 
από τους γύφπους, που είχαν ντομπάρει το μου
λάρι. Και το χειρότερο ήτανε που έχασε και το 
κύρος του στο χωριό ως ειδήμων περί τα ζώα.

Στη γειτονιά μας και πιο μακριά από μας μέσα 
στο δάσος ζούσε μόνη της σ’ ένα μικρό σπιτάκι 
έχοντας από έ|ω από αυτό το μικρό κτήμα της 
γιούρτι. Η γριά Χασιαλοφώτο, αδελιρη του Ν. 
Κυρίτση εμπορομπακάλη και συχνά προέδρου 
του χωριού. Η Χασιολόφωτο ήτανε μάγισσα και 
χαρτορίχτρα. Το σπίτι μας ήτανε από τ’ ακριανά 
του χωριού και ήτανε η Φώτο η καθημερινή μας 
επισκέπτρια.

Αλλά και μεις τα παιδιά σχεδόν μέρα παρά 
μέρα πηγαίναμε στο πεντακάθαρο σπίτι της, το 
καλύβι της, που αποτελούνταν από μία και μόνη 
κάμαρη πιατωμένη με χώμα. Σκεπασμένη από 
πάνω με παφύλια, δηλαδή από κομμάτια τενεκέ
δες. Αλλά αυτό το δωμάτιο ήτανε πάντοτε καθα
ρό με το κρεβάτι της καλοστρωμένο. Στα τοίχα 
είχε δύο μικρά ντουλαπάκια παραθύρες. Τα ο
ποία ήτανε γεμάτα με κάθε λογής μπουκαλάκια 
γεμάτα με διάφορα χρωματιστά και άχρωμα υ
γρά. Στην αυλή της που και αυτή ήτανε πάντοτε 
καθαρή στο επάνω μέρος είχε μία βρυσούλα που 
το νερό της δεν στέρευε ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. 
Κάτω από την αυλή είχε μία γούρνα (στέρνα) 
που μάζευε το νερό της βρύσης και πότιζε κήπο 
και χωράφι. Παντού και πάντοτε, υπάρχουν χα
ζοί για τις μάγισσες και χαρτορίχτρες και η πελα
τεία της Φώτος δεν έλειπε ποτέ.

Τα οικονομούσε και καλοπέρναγε. Γιαυτό ήτα
νε σωματώδης θεωρητικιά και καλοστεκούμενη. 
Είχε ολόκληρα χωριά που τα κουμαντάριζε με τα 
χαρτιά και τα μάγια. Ητανε πανέξυπνη με τερά
στια μνήμη. Μεταχειρίζονταν το εξής κόλπο. Ερ
χονταν μία γυναίκα ουτό ένα χωριό ας πούμε από 
τα Σελά που ήθελε να κάνει μάγια να μαγέψει 
κάποιον που αγαπούσε. Της έλεγε αυτός να της 
φέρει διάφορα προσωπικά είδη από το υποψή
φιο θύμα για να κάνει τα μάγια.

Αλλά και την ψαχνορώταγε για τις άλλες γυ
ναίκες του χωριού τα κατέγραφε όλα στο κατά- 
στοιχο του μυαλού της και όταν έρχονταν οι άλ
λες ήξερε τις υποθέσεις τους και τί θα τους πει 
και κατ’ αυτό τον τρόπο τις μπέρδευε όλες, λέγο
ντας η μία θέλει να σου πάρει τον άντρα ότι ο 
άλλος αγαπάει έιλλη, και τους έςπιαχνε τα μάγια 
να τον μαγέψει και τους ρούφαγε και τις κουβα
λούσαν βούτυρα, τυριά, κότες, μέλια και ότι άλλο 
είχαν.

Ετσι κάτι πρέπει νάκανε και με μας και να 
πεις έγινε. Είχαμε μία καλή γελάδα, δαμάλια, 
που δεν είχε γεννήσει ακόμα, ήμασταν έτοιμοι 
να την πάμε στο βουνό στα στέρφα στο βοϊδολί- 
βαδο και ξαφινικά η γελάδα χάθηκε. Την ψάχνα
με μέρες ολόκληρες και δεν βρισκόταν πουθενά. 
Ακόμα ούτε και στα γτ3ρω χωριά. Ειδοποιήσαμε 
και την αστυνομία. Ωσπου μία μέρα έρχεται η 
γειτόνισσά μας Φώτο και λέει στη μανιά μου να 
ρίξουν τα χαρτιά μήπως έβλεπαν τίποτα για τη 
γελάδα. Η μανιά στην απελπισία της της λέει να 
τα ρίξει. Και αφού έστρωσε η Φώτο την τρέίπου- 
λα στο τραπέζι και κοίταξε εμβριθής ένα ένα τα 
χαρτιά, γύρισε σε μας κοιτάζοντάς μας έναν έναν 
και μας λέει δείχνοντας το ρήγα καρώ “νάτο φαί
νεται καθαρά στο χαρτί ως αύριο θαρθεί άνθρω
πος και θα σας πει για τη γελάδα”.

Πράγματι την άλλη μέρα ήρθε ένας Μεγαλο- 
χωρίτης και μας είπε ότι βρήκε τη γελάδα μας 
στο βαρκό περιοχή του Μεγειλου Χωριού. Κατα
λαβαίνετε τώρα το θαυμασμό μας και την ευγνω
μοσύνη μας για τις μαντικές ιδιότητες της Φώτος.

Τώρα οι δύσπιστοι θα αποφανθούν όπως είμαι 
και γω σήμερα ότι κάτι άλλο πρέπει να έγινε και 
αυτό πιθανόν να είναι το εξής: Αφού έγινε τόσος 
ντόρος και ανακατεύθηκε και η αστυνομία αυτοί 
που πήραν τη γελάδα και είχαν σκοπό να την 
φευγατίσουν από την περιοχή μας φοβηθήκανε 
και την φανέρωσαν.

Πρέπει να ήταν και γνωστοί της Φώτος και την 
βάλανε και αυτή να παίξει το ρόλο της. Εκτός 
από τη Φώτο ήτανε και άλλες γυναίκες που σταύ
ρωναν για το βάσκαμα. Τον έπιανε κάποιον α
διαθεσία ή είχε πυρετό ή ότι άλλη ενόχληση. Α
μέσως αποφαίνονταν ότι είναι αβασκασμένος 
και άρχιζαν τα σταυρώματα και τα ξόρκια. Αυτή 
τη δουλειά την έκανε και η μανιά μου για το πα
ραμικρό μας έπαιρνε το ζωνάρι ή την καλτσοδέ
τα ή ότι άλλο ρούχο και άρχιζε να τα μετράει με 
την παλάμη της και να λέει τα μυστηριώδη λόγια 
τα οποία πολλές φορές την παρακάλαγα να μου 
τα πει να τα μάθω. Αλλά μούλεγε θα μου τα φα
νερώσει όταν πρόκειται να πεθάνει. Γιατί αν μου 
τα πει τώρα δεν της στρέει το ξεμάτιασμα. Από 
ότι όμως φρόντισα να κλέψω κρυφακούοντάς 
την. Είναι ότι άρχιζε ως εξής (ενάκερο, δίκερο, 
τρίκερο και αυτό κατ’ εξής έως το 1θ περίπου και 
έλεγε μετά εκεί να πας να κάνεις το χρέος σου, 
λέγοντας και άλλα που δεν μπόρεσα να ακούσω 
εκτός από την Χασιάλω και άλλες διάσημες μά
γισσες υπήρχαν στην περιοχή μας και μία τέτοια
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ανώτερης κλάσεως ήταν στο χωριό Ανιάδα, στην 
οποία καταφεϋγανε απ’ όλα τα χωριά.

Γι’ αυτήν διηγόταν η μανιά μου μία ιστορία 
που είχε με τον παπού μου, πως ως γνωστόν ήτα- 
νε αγωγιάτης και χασάπης. Και ως αγωγιάτη τον 
ε'στειλαν από το χωριό. Από κάποιο αρχοντόσπι
το που η νοικοκυρά δεδομένου ότι γέναγε κάθε 
χρόνο, είχε πάθει και πολλές ζημιές η υγεία της. 
Τότε συνήθως δεν κατέςρυγαν στο γιατρό για τέ
τοια ζητήματα και γιατρός γυναικολόγος δεν υ
πήρχε αποφαίνονταν λοιπόν για τις αδιαθεσίες 
τους ότι τις κάνανε μάγια. Και φώναζαν την πρύ
τανη των μαγισσών... Ας την πούμε Κατερίνη από 
την Ανιάδα. Ετσι λοιπόν πήγε και ο παππούς μου 
και πήρε την Κατερίνη και όταν φθάσαν στην πε
ριοχή της Καλιακούδας στα λακώματα σταμάτη
σαν στη βρύση να κολατσίσουν. Αφού φάγανε 
και ήταν έτοιμοι να συνεχίσουν τον δρόμο τους, 
ξαφνικά βγάζει ο παππούς μου από το σελάχι 
του το μαχαίρι που έσφαζε τα ζώα και το δείχνει 
στην Κατερίνη λέγοντάς της “Εδώ τώρα Κατερί
νη είσαι εσύ, εγώ κ’ ου Θεός δείχνοντάς της τον 
ουρανό στου κόβου του λαρίγη μι του μαχέρ θέ
λω να μπεις αν υπάρχ τίποτα απ’ αυτά π’κανς”. Η 
Κατερίνη δεν έχασε την ψυχραιμία της και γελώ
ντας του λέει “Δμήτριμ, βαλ το μαχιράκς κι πτού- 
χις κι άικσι τη θα σπου! Εης φαμιλούλα όπως 
μυώπες θα σπου τί θα καμς. Ιμένα θα μι πας τώ
ρα τσ’ Κουρσκάδες σε μιά αλλ γυναίκα. Ιοί θα 
πας στου χουριός. Θα σφαξ μία προβατίνα. Θα τ’ 
φας μι τ’ φαμιλούλας και θα τν πληρώσουν ιγώ. 
Θα κρατίης μοναχά καμόσον καμόσον σκωτ κι 
πλη μου. Σιαυτά θα καρφώις βελόνια μι ράματα, 
καρφίτσες, ρίχις απ’ ανθρώπινό μαλλιά και 
ότ’άλλου σι φωτίς ου Θεός. Θα πας στου σπιτ’ 
ο’σι στίλνι κι στν’αυλή της θα σκώις μια πέτρα 
απ’ αυτές που ίνε πατουμε'ν μι ρύπον να σιδουν 
κι θα βαλς αυτά απ’ κατ. Ιμένα θα ρθης να μι 
παρς σι τρεις μέρες... Αμα πάμι στου σπιτ’ θα 
σταθής ισι ολόρθος κι θα πατάς απάν στν πέτρα 
π’ θάνι αυτά π’ σούπα”.

Ετσι λοιπόν έκανε ο παπούς και όλα έγιναν 
όπως τα υπολόγισαν. Μόλις πήγανε στην αυλή 
και μαζεύτηκε η οικογένεια, η μάγισσα κοίταξε 
ολόγυρα δήθεν ανήσυχη και περίφροντας. Και έ
βαλε φωνή μεγάλη “Αμ’ σας έχνι μάίμένς κι που
λί μάλιστα”. Αρχισε να ψάχνει όλες τις γωνιές 
της αυλής σα να ήθελε κάτινα βρει. Ο παπούς 
στεκότανε στο συμφωνημένο σημείο κολώνα. 
Πάει λοιπόν η Κατερίνη τον σπρώχνει από κει 
και άρχισε γρήγορα να ξεκολάει την πλάκα και

ω του θαύματος. Βρέθηκαν από κάτω τα μάγια.
Τότε φώναξε θριαμβευτικά η Κατερίνη “Νάτα 

ιδώ ίνε τα μαικί σας έχνι καλουδεμένες όπους 
γλέπω”. Πώς να μην πιστέψουν ύστερα και πώς 
να μην τις δώσουν ότι ήθελε η νοικοκυρά να λύ
σει. Αυτά ως προς τα μάγια και τα βασκάματα.

Το χωριό μας είπαμε εκτός από αυτά είχε και 
την εξέλιξή του την πρόοδό του. Ενα σημείο προ
όδου ήταν η εγκατάσταση του ρολογιού στο κα
μπαναριό της εκκλησίας δωρεά της οικογένειας 
Σιδέρη που ήταν στις δόξες της τότε. Σήμερα ξε
κληρίστηκαν χάθηκαν από το χωριό. Αλλά το ρο- 
λόγι μένει και αντί για ώρες αριθμούς έχει γράμ
ματα το όνομα ΕΑΕΝΗ Δ. ΣΙΔΕΡΗ και θα μένει 
στον αιώνα τον άπαντα.

Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιά χρονιά το φέρανε 
το 23 ή το 24. Για όλους μας ήταν παράξενο πως 
λειτουργεί αυτό το πράγμα και πώς χτυπάει η κα
μπάνα. Αλλά περισσότερο απορούσε η γριά Κού- 
τσενα πεθερά της θειάς μου Κατερίνης, που το 
σπίτι τους απέχει 100 μέτρα από το καμπαναριό 
που ήταν τοποθετημένο το ρολόγι. Και χτυπώ
ντας το ρολόγι δεν την άφηνε να κοιμηθεί. Η α
πορία της έγινε ερώτηση στη θειά μου την Κατε
ρίνη. Ποιός χτυπάει ολοένα αυτή την καμπάνα; Η 
Κατερίνη με τα χωρατά της τη λέει. Οτι την χτυ
πάει ο κανδηλανάτρτης ο Μανθογιάννης και η 
γριά όταν άκουσε την καμπάνα να χτυπάει τα ά
γρια μεσάνυχτα φώναζε στον υποτιθέμενο κα- 
μπανοκρούστη. “Αί στου σπιτσ’ τώα χριστιανέμ 
να μη πουντιάσ’ Αί ρυπουσι στ’ μαγηφιάσ κ’ άσι- 
μας να κοιμηθούμι”.

Στην εγκατάσταση του ρολογιού ήταν Γερμα
νός μηχανικός και φτιάχνοντας το ρολόγι έμεινε 
κάμποσο καιρό στο χωριό. Αλλά το έτσουζε γερά 
κατέβαζε το ρακί με το κρασοπότηρο. Τον κοίτα
ζαν λοιπόν οι χωριανοί απορημένοι που το βάζει 
τόσο ρακί. Και τον συμβούλευαν να μην πίνει τό
σο πολύ, γιατί θ’ αρρωστήσει μπορεί ακόμα και 
να πεθάνει. Αυτός απαντούσε με τα κουτσουρε
μένα του ελληνικά έλεγε “Οπου πίνει πεθαίνει;” 
“Ναι” του λέγανε και ρωτούσε πάλι. Και όπου 
δεν πίνει πάλι πεθαίνει. Αοιπόν καλύτερα να πί
νει να πάει ευχαριστημένο. Τί να τόλεγαν οι χω
ριανοί μπροστά στην ατράνταχτη λογική του; Ε
τσι έγινε το ρολόγι και παρ’ όλα τα χρόνια περισ
σότερα από 7Θ στον πόλεμο βάζαν το καμπανα
ριό στο σημάδι με όλμους και πολλές φορές το 
χτύπησε και πυροβολικό. Αλλά άντεξε σθεναρά 
και μέχρι σήμερα αφού συντηρείται βέβαια από 
τους χωριανούς χτυπάει μέρα νύχτα και δεν χά-
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νει ούτε λετττό προς δόξαν των Σιδεραιων.
‘Αλλο προοδευτικό κατόρθωμα του χωριού μας 

ήτανε όταν φέραμε το αυτοκίνητο στον πλάτανο 
στην πλατεία. Πριν το αυτοκίνητο δεν έρχεται 
ούτε στο Γαύρο που ήταν κάπως χαραγμένος αλ
λά όχι τελειοποιημένος ο δρόμος.

Το αυτοκίνητο λοιπόν έρχονταν από Λαμία μέ
χρι το Καρπενήσι.

Το χωριό μας είχε την τύχη να έχει δύο σωφέ- 
ρηδες το Νικολόπουλο Μιχάλη και τον Ζαχαρό- 
πουλο Γιάννη, ξαδέλφια. Οι οποίοι συνεριξόμε- 
νοι αποκτήσανε αυτοκίνητο φορτηγό. Μεγάλη υ
πόθεση για την εποχή εκείνη. Τους βλέπαμε τότε 
όπως βλέπουμε σήμερα τους αστροναύτες. Στο 
Καρπενήσι πηγαίναμε με τα ζώα γαϊδούρια, μου
λάρια και προπαντός στο παζάρι στον Αίλιά, που 
γινότανε εκεί που είναι σήμερα ο συνοικισμός 
στο έμπα του Καρπενησίου.

Συμφωνήσανε μία χρονιά λοιπόν η μανιά με 
τις θειάδες μου Κατερίνη και Λύμπω να πάνε στο 
παζάρι και πήραν μαζί τους και μας τα μεγαλύτε
ρα παιδιά. Ξεπεζέψαμε στο Καρπενήσι αφήσαμε 
τα ζώα στο χάνι στη “Φάμπρικα” όπως τόλεγαν 
του Δημόπουλου του Αντρέα. Βγήκαμε στην πλα
τεία εκεί ο Μιχάλης με το Γιάννη κάναν συγκοι
νωνία Καρπενήσι, παζάρι. Ρύθμισαν το αυτοκί
νητο κατάλληλα βάζοντάς του σανίδια για καθί
σματα για το κοινό, όπου κάθονταν μέσα έως 30 
άτομα.

Είπαμε και εμείς λοιπόν που δεν μπήκαμε πο
τέ σε αυτοκίνητο να πάμε μ’ αυτό. Καθίσαμε στα 
σανίδια μπροστά εμείς τα πιτσιρίκια και η θεία 
μας η Κατερίνη και στο πίσω από μας κάθισμα η 
μανιά και η Λύμπω και άλλοι άνθρωποι. Βόγγυξε 
το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει. Κοιτάζοντας 
έξω τα σπίτια και τα μαγαζιά έφευγαν ένα κοντά 
στο άλλο σαν αστραπή. Αυτά άμα είχε η μανιά 
μου τρόμαξε και βάνει φωνή μεγάλη. Προτρέπο- 
ντας την Κατερίνη που ήταν μπροστά να το κρα
τήσει να μην μας σκοτώσει με τα λόγια “Κράτα 
του Κατερίνη μ’ πρρ... πρρ...”. Πιστεύοντας ότι η 
Κατερίνη που κάθονταν μπροστά μπορούσε να το 
κρατήσει όπως κρατάμε τα γαϊδουρομούλαρα α
πό το καπίστρι.

Η ζωή προχωράει και μαζί με αυτήν και η πρό
οδος. Ετσι λοιπόν αποφασίσθηκε και έγινε ο 
δρόμος από το Καρπενήσι έως το Γαύρο και εξυ
πηρετούσε όλα τα χωριά της ποταμιάς και μαζί 
με αυτά και το δικό μας. Δηλαδή εμείς και το 
Μεγάλο Χωριό κατεβαίναμε στο Γαύρο και 
παίρναμε το αυτοκίνητο για το Καρπενήσι. ‘Ητα-

νε και αυτό μεγάλη εξυπηρέτηση.
Αλλά είπαμε το χωριό μας κατοικούνταν από 

ανθρώπους προοδευτικούς και ανήσυχους. Σε 
μυστική συγκέντρωση των αντρών αποφασίσθηκε 
να φέρουνε το αυτοκίνητο στο χωριό από το Γαύ
ρο από το ρέμα που μας συνδέει με το Γαύρο. Κι 
πραξικοματικά μπήκαν πρωί πρωί μία μέρα του 
χειμώνα που ήταν καλός καιρός στα χωράφια 
που ήταν στην άκρη του ρέματος σκάβοντας και 
ισοπεδώνοντας και χάραξαν το δρόμο.

Αλλά τα περισσότερα χωράφια ήταν μεγαλο- 
χωρίτικα και φέρανε την αστυνομία και κοντά 
στην αστυνομία το δικαστήριο τα προσωρινά μέ
τρα που έγινε στο Γαύρο. Αυτό το θυμάμαι πολύ 
καλά γιατί στο Γαύρο μαζί με τους χωριανούς 
και το δάσκαλο κατεβήκαμε και όλα τα παιδιά 
του σχολείου.

Πρόεδρος τότε ήταν ο Γεωργούλας Γιαννακό- 
πουλος (Τσιγαρίδας). Εγινε λοιπόν το δικαστή
ριο. Το έργο θεωρήθηκε ως τετελεσμένο γεγο
νός. Αλλά μπήκε τσουχτερό πρόστιμο δικαστικά 
και αποζημιώσεις των χωραφιών. Είπαμε ότι το 
χωριό ήτανε ενωμένο και πολλοί ήταν αυτοί που 
το στήριζαν και προσφέραν χρήματα όταν ήταν 
ανάγκη. Αυτό λοιπόν έκανε και ο μπάρμπα Σπά
ρος Φλέγκας που είχε έρθει με πολλά λειρτά από 
την Αμερική έβαλε το χέρι του στην τσέπη του 
και βγάζοντας ένα μάτσο χιλιάρικα τα πλήρωσε 
όλα. Ετσι με προσωπική εργασία 20 ημερών. Η
ταν ο Μιχάλης και ο Γιάννης με το αυτοκίνητό 
τους μέχρι το ρέμα στην άκρη του χωριού που 
απείχε 200 περίπου μέτρα από την πλατεία του 
χωριού. Αργότερα χαράχθηκε ο υπόλοιπος δρό
μος και ήρθε το αυτοκίνητο μέχρι τον πλάτανο 
στην πλατεία.

Οι γεροντότεροι, όπως η γνωστή μας Κούτσκι- 
να, δεν μπορούσαν να το χωνέψουν με αυτό το 
θηριό όπως το έλεγαν που περπατάει χωρίς πο
δάρια και μουγκρίζει ολοένα.

Αυτά έλεγε η θειά μου η Κατερίνη στην πεθε
ρά της τη γριά Κούτσκινα. Και αυτή την έπιασε 
πανικός. Δεν της έφπανε ο σατανάς το ρολόγι, 
που χτύπαγε μέρα νύχτα την καμπάνα και δεν 
την άφηνε να κοιμηθεί. Ηρθε και αυτό τώρα άλ
λος μπελάς. Και φαντάστηκε όπως την πιλάτευε 
και η Κατερίνη. Αυτό το θηριό τη θέλει να χορτά
σει. Θα ήθελε μία αχυρώνα χορτάρι την ημέρα. 
Από την αγωνία της και το φόβο. Λέει στην Κα
τερίνη “Να πας κακουμάνζαλ (κακοντυμένη) να 
φλαξ του χουράφ στν Αγιά Τριάδα θα μπει μέσα 
κι θα μας διαουμισ’ θα μα φάι ούλα τα καλαμπό-

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 41



κια κι μι τι θα ξεχμάσουμι”.
Ολα αυτά συνέβαιναν τότε και ο καιρός περ

νούσε, αποφάσισε λοιπόν να επιστρέφει και ο 
πατέρας μας, αφοΰ βέβαια έκανε και κέιποιο κο
μπόδεμα να συμμαζέψει και μας τα παιδιά του 
αλλά να κτίσει και τσ σπίτι, το οποίο ήτανε απο- 
ςχϊσισμένο να γίνει από τότε που ζουσε η μάνα 
μου. Είχα μάλιστα προμηθευτεί η μάνα μου και 
τον ασβέστη που τον κατασβύσαμε κοντά στο 
σπίτι στην άκρη της πατωσιάς που προορίζονταν 
να κτισθεί το καινούργιο σπίτι. Ήρθε λοιπόν ο 
πατέρας το 1927. Εγώ ήμουνα τότε 12 χρόνων και 
ο αδεληκίς μου Νίκος 6. Τον πατέρα μας ήταν σα 
να τον βλέπαμε για πρώτη φορά. Υστερα από 
τόσα χρόνια και γω ακόμα που ήμουνα 5 χρονών 
όταν έφιυγε δεν τον θυμόμουνα καλά. Ο πατέρας 
μου ήταν καλοστεκούμενος και ωραίος 45άρης 
σχεδόν. Αρκετά καλοντυμένος. Μας πλησίασε, 
μας αγκάλιασε, μας φίλησε.

Αλλά τόσο εγώ όσο και ο αδελφός μου Νίκος 
ήμασταν επκρυλακτικοί και αποφεύγαμε τις με
γάλες οικιότητες. Οταν όμως ήρθαν τα μπαούλα 
και τ’ άνοιξε και είχε για όλους και κάτι. Περισ
σότερα για μας ρούχα παιχνίδια για τον αδελφό 
μου. Σχολικά είδη για μένα. Ολα πρωτοφανή και 
όμορφα για μας, αλλάξαμε γνώμη και πήραμε 
κάποιο θάρρος και τον πλησιάσαμε περισσότερο.

Ξαναπέσαμε σε στενοχώρια και περισσότερο 
εγώ, όταν αφ»ύ συνομίλησε με τη μανιά και τις 
θειάδες μου, αποφασίσανε να παντρευθεί. Εγώ 
άκουγα από διηγήσεις παιδιών που ήτανε στην 
ίδια κατάσταση με μας και είχανε μητριές και τί 
τράβαγαν από αιπές. Με έπιανε απελπισία. Για 
μένα και τον αδελφό μου και ήμασταν πάντοτε 
μουτρωμένοι αλλά ποιός μας άκουγε εμάς. Το 
συνοικέσιο έγινε για μία Μεγαλοχωρίτισσα, χή
ρα 30άρα και όταν πήγε και την είδε μαζί με 
άλλους συγγενείς που τους είχε μαζί του σαν 
πραγματογνώμονες ήρθε κατενθουσιασμένος λέ
γοντας μας ότι αυτή είναι λεβεντιά και θα την 
πάρω.

Στεφανώθηκαν λοιπόν στο Μεγάλο Χωριό χω
ρίς μεγάλες τελετές και ήρθε η Αένη στο χωριό 
στο σπίτι μας. Αυτή ήτανε πραγματικά μία πολύ 
ωραία και γλυκομίλητη γυναίκα. Μας καλοπήρε 
από την αρχή με τις κουβέντες της, την εξυπνάδα 
της και την αγάπη που έδειχνε. Αρχισε να μας 
επηρεάζει και να την ανεχόμαστε και περισσότε
ρο ο Νίκος που δεν γνώρισε μάνα.

Εγώ διαισθανόμενος όπως και νάχει το πράγ
μα ότι χάνω κάτι από την ελευθερία μου και το

καπετανιλίκι μου που είχα μέσα στο σπίτι, δεν 
της έδειχνα άσπρα δόντια που λένε. Θυμόμουνα 
πολύ τη μάνα μου και έβλεπα ακόμα ότι αυτή η 
ξένη γυναίκα έκλεβε τη θέση της. Πάντως η ζωή 
μας άλλαξε. Η μανιά παρέδωσε το κουμάντο του 
νοικοκυριού στη νύφπ). Αυτή όντως έξυπνη στην 
αρχή τη συμβουλεύονταν για το κάθε τι. Αλλά με 
την εξυπνάδα της και την καπατσοσύνη της κατά- 
φερνε πάντα να γίνεται το δικό της. Ο πατέρας 
μου ήταν μαλακός άνθρωπος και ερωτευμένος 
(ρυσικά. Δεν έφερνε μεγάλες αντιρρήσεις στις α
ποφάσεις της.

Το φπωχικό μας καθώς είπαμε και παραπάνω 
ήταν περιορισμένο, μικρό. Το αντρόγυνο κοιμό
ταν στην καμαρούλα. Εμείς στρωματσάδα στο 
άλλο δωμάτιο. Πήραν την απόφαση λοιπόν να 
φπιάξουν το καινούργιο σπίτι, αλλά το σπίτι της 
Αένης στο χωριό της, ήτανε στη μέση σε αυτό και 
της κακοφαίνσνταν να φπιάξουν το καινούργιο 
στην άκρη του δικού μας χωριού που ήταν το δι
κό μας. Και μιά και πουλιώνταν οικόπεδο στο 
κέντρο το αγοράσανε και κτίσανε το σπίτι μας 
πολύ καλό και άνετο για την εποχή, με υπόγειο 
για τα γενίματα. Τρία δωμάτια στο πάτωμα με 
μεγάλη κουζίνα, διάδρομο κλπ.

Το σπίτι τελείωσε τον Αύγουστο του 1928. Στις 
23 του μηνάς, ανήμερα της Παναγίας Προυσιώ- 
τισσας κάναμε το τραπέζι, ζιαφέτ, όπως λεγόταν, 
με καλεσμένους τους μαστόρους και συγγενείς.

Θυμάμαι ακόμα και σήμερα πόσο μεγάλη ήτα
νε η χαρά μας που μέθυσα και γω. Εφτυγα τρικλί
ζοντας τον κατήφορο, πηδώντας από πατωσιά σε 
πατωσιά για να πάω στο Γαύρο. Ομως από το 
μεθύσι έκανα εμετό μισοστρατής. Κάθησα να ξε- 
λαχανιάσω και με πήρε ο ύπνος και νύχτωσα έ
ξω. Φυσικά έχασα το πανηγύρι και γύρισα σε κα
κό χάλι στο σπίτι.

Μετακόμισε λοιπόν στο καινούργιο σπίτι. Βο
λευτήκαμε μιά χαρά όλοι. Η μανιά με την Αθηνά 
κοιμόταν στην κουζίνα που ήταν και το τζάκι. Ε
κεί είχαν φπιάξει οι μάστοροι μεγάλο φούρνο 
που έπαιρνε τρία μεγάλα ταψιά για ψωμιά, πίτες 
κλπ. Σε άλλο δωμάτιο κοιμόταν ο πατέρας με τη 
γυναίκα του και σε άλλο εγώ με τον αδελφό μου 
Νίκο.

Πριν εγκατασταθούμε στο καινούργιο σπίτι 
στις 6 Αυγούστου γινόταν πανηγύρι στο χωριό 
Νόστιμο. Μας κάλεσε ο μαραγκός Μπάκης που 
έφπιαχνε το σπίτι μας, να πάμε στο χωριό του στο 
πανηγύρι να μας φιλέψει. Ξεκίνησε το αντρόγυ
νο, πήραν και μένα.
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Μαζί μας ίτηγαν και τα αδέλφια του Μπάκη 
που ήταν παντρεμένα στο χωριό μας. Ο Θωμάς 
είχε μεγάλες ετοιμασίες. Εκεί καλοφάγαμε και 
μετά το οτρώσαν στο χορό σ’ ένα αλιόνι που ήταν 
επάνω από το σπίτι του. Στην κορυφή στο μεγάλο 
αλώνι είχανε μεγόίλη θυμωνιά με δεμάτια σιτάρι 
αναλώνιστο, όπου ο Θωμάς όντας μεγάλος χωρα
τατζής, λύνει κάμποσα δεμάτια και στα σκορπάει 
στο αλώνι, φέρνει και τα όργανα, κλαρίνο νταού
λι κλπ. και πιάνεται πρώτος στο χορό ακολου
θούμενος απ’ όλους άντρες και γυναίκες και πο
δοπατώντας όλοι το αλώνισμα φώναζε όπως φω- 
νάζανε τα ζώα, άπλωνε, άλλαξε, δημιουργώντας 
πανδαιμόνιο κεφιού και χορό πηδημάτων.

Από τ’ αστεία του Θωμά κόντεψε να χάσω το 
χέρι μου εγώ. Να πώς έγινε αυτό. Είπαμε ότι 
δούλεψε ςπιάχνοντας το σπίτι μας με βοηθό τον 
χωριανό του Νίκο Γενίτσαρη. Εγώ πήγαινα τα
κτικά εκεί να βλέπω και προπαντώς να ακούω τα 
αστεία που έλεγε ο Θωμάς. Ετσι λοιπόν και κεί
νη τη μέρα ο Θωμάς κάτι έφτιαχνε παράμερα και 
ο Νίκος μπλάνιζε σανίδια στον πάγκο. Σε μία 
στιγμή μου λέει ο Νίκος να βάλω τα χέρια μου 
απάνω στο σανίδι να το κρατάω να το σχίσει στη 
μέση με το πριόνι που δούλευε με τα δύο του 
χέρια. Ετσι και έγινε.

Ο Θωμάς άρχισε τ’ αστεία του και συγκεκριμέ
να μας έλεγε το σουξέ της εποχής του Πέτρου 
Κυριάκού “Το μούλικο” το τραγούδι έλεγε “από 
τον καιρό που με γέννησε η μάνα μου και αφού 
με απόκοψε η παραμάνα μου, ήμουνα μικρό τρυ
φερό νοστιμούλικο κι ας ήμουνα και μούλικο” 
και συνέχιζε. Ο Νίκος και γω δεν κοιτάζαμε το 
σανίδι που κόβαμε. Αλλά προσέχαμε στα λεγά
μενα του Θωμά, οπότε μου κάνει μία κοψιά ο 
Νίκος με το πριόνι στην παλάμη που έφιτασε μέ
χρι το κόκκαλο.

Ευτυχώς που είχα τη μανιά τον πρακτικό για
τρό που με τις κηραλυφές και τα βέίλσαμα μ’ έκα
να καλά σε 15 μέρες.

Από το πανηγύρι εμένα με στείλανε στο χωριό 
την άλλη μέρα με τους Μπακέους. Το αντρόγυνο 
πήγαν το Μεγάλο χωριό στο χωριό της μητριάς 
μου να δει τη μάνα της και θα κάθονταν εκεί για 
λίγες μέρες.

Εγώ άλλο που δεν ήθελα. Θα ξανάβρισκα την 
ανεξαρτησία μου και την ανεμελιά μου. Αυτά γι- 
νόνταν όταν δεν είχαμε πάει ακόμα στο καινούρ
γιο σπίτι. Μέναμε ακόμα στο παλιό στις Αόγγο- 
βες όντας μόνος κυρίαρχος του σπιτιού ευκαιρία 
ήταν να φουμάρω και κάνα τσιγαράκι.

(Συνεχίζεται)

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ  
Η "ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ"

Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2000

Αγαπηιε κ. Καλλιάνκ)

Το Διο,ικηπκό Συμβούλιο cris ASeAipdtnras των Μικροχωριυών, και ra μέλη μα$, oas 
ευχαριστούν για την δωρεά που κάναεε στην Αδελφότητά pas.

- Η απόφαση να διαδέσετε εην εεήσια αροιβή oas, ιην οποία δικαιούσθε ωs 
Πp(5εδpos του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ποταμιά$ orous ouAAdyous εων 10 
Κοινοεήεων που απαρτίζουν σήμερα το Δήρο, και η οποία αναλογεί to ποσύν εων 
200.000 δρχ. για κάθε σύλλογο, είναι μια ευγενική και γενναιόδωρη χειρονορία που 
ξαφνιάζει συη σηρερινή κοινωνία ρε υον υλισρό tns.

- Eπίσηs oas ευχαριστούμε για τα καλά σα$ λόγια που είπατε για tous Σuλλdγous pas 
στο Συμβούλιο των Δίοίκησεών tous που έγινε τελευταία στην Αθήνα στα γραφεία του 
Συνδέσρου Μεγαλοχωριτών υπό την προεδρεία του Δημάρχου κ. Γιάννη Γαβρίλη.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Θανάσης Κεράνης Γιάννης Λθανασόπουλος

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 43



siim i& i'-k

Ενα κειμήλιο onavias ισϋο/3ΐκή$ alias βρέθηκε στην αποθήκη τη5 εκκλησία5 που 
γκρεμίστηκε πρόσφατα. Είναι η ξυλόγλυπτη πύλη του παλαιού ιερού ναού εη5 

Μεταμόρφωση$ του Σωτήρο5.

Η απογραφή του 2001
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ποι:αμιί5 κ. Γιάννη Γαβρίλη προσεκλήθη- 

σαν σε συμβούλιο οι Διοικήσεΐ5 υων Συλλόγων των Δημοεικών Διαμερισμά
των το οιτοίο έγινε στΐ5 4 Οκτωβρίου του 2000 στα γραφεία των Λ/Ιεγαλο- 
χωριτών στην οδό Μαυροκορδάτου 6 στην Α5ήνα. Κύριο 5έμα ήταν η 
απογραφή του πληθυσμού που θα γίνει το 2001. Ολοι οι συμμετέχοντε5 
συμφώνησαν ότι όλοι θα πρέπει να απογραφούμε στα χωριά μα$.

Είναι απόλυτη ανάγκη να ανέβουμε όλοι οικογενειακώ$ στα χωριά μα$, 
ακόμη παίρνοντα$ μαζί μα$ και την παρέα μα$ και ν' απογραφούμε εκεί.

Συζητήθηκαν μάλιστα και τρόποι διευκόλυνση5 για τη μετάβασή μα$ στα 
χωριά.

Θα ακολουθήσει και επιστολή τη5 Αδελφότητα$ με περισσότερε$ πληρο- 
φορίε$, μόλΐ5 εξαγγελθεί η ακριβή$ ημερομηνία τη5 απογραφή$.
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Αναμνήσεις από την κατοχή και την Αντίσταση

Στη μνήμη του ουζύγου μου Παναγιώτη Κεράνη

Θεώρησα καθήκον μου να συνεχίσω από 
ότι θυμάμαι συμπερασματικά να τελειώνω 
τη διήγηση για τα χρόνια της κατοχής. Ί 
σως προχωρήσω πέρα από την κατοχή γιατί 
νομίζω είναι τα χρόνια που σημάδεψαν την 
υπόλοιπη ζωή του και την πίκρα του για 
τον αγώνα που έκανε για τη λευτεριά της 
Πατρίδας του και πόσο την πλήρωσε με την 
υγεία του.

Είχε μείνει την διήγησή του στο χωριό 
Σκουληκαριά δεν θυμάμαι πολλά πράγματα 
για την γύρω περιοχή και δεν ξέρω πόσο 
καιρό έμειναν σε αυτά τα μέρη.

Μου έλεγε με πόνο κάπου στο Βάλτο ή τα 
χωριά του Αγρινίου έχασαν ένα Ανθυπολο- 
χαγό της Σχολής Ευελπίδων από χωριό της 
Σπερχειάδος, είχε πολεμήσει στο Αλβανικό 
μέτωπο, στο αντάρτικο έφερε το ψευδώνιηιο 
Διομήδης ή Διογένης, ως αξιωματικός. Ανη- 
φόριζαν ένα μικρό λόφο με θάμνους και προ- 
χωρούοε μπροστά του 5-6 μέτρα, τον βλέπει 
σχεδόν στην κορυφή του λόφου να φέρνει 
μια στροφή προς το μέρος του και να προλά
βει να πει με φάγανε και έπεσε νεκρός, ήταν 
ο πρώτος σκοτωμένος που ‘βλεπε μπροστά 
του και μάλιστα από χέρι Ελληνικό των 
ταγμάτων ασφαλείας που ήταν στν περιοχή. 
Δεν γνωρίζω την περιοχή και τις αποστά
σεις, έδιναν μάχες σε διάφορα σημεία με Γερ
μανικές δυνάμεις με τα τάγματα ασφαλείας 
που ήταν στην περιοχή του Αγρινίου και το 
κακό ήταν ήξεραν, γνώριζαν και το παραμι
κρό από τις περιοχές οι ταγματασφαλίτες.

Είχε πάρει ελονοσία και μέρα παρά μέρα ο 
πυρετός έφτανε τις 11 η ώρα το πρωί για 2-3 
ώρες 39 και είχε φοβερά ρίγη. Ύστερα από 
περιπλανήσεις στα διάφορα μέρη και μάχες 
που έδιναν, αρχές Οκτωβρίου έφτασαν στο 
χωριό Αγία Ευθυμία Αμφίσης. Ήταν όλο 
βράχια και νερό έπαιρναν από πηγάδι που 
απείχε 20 λεπτά.

Ένα βράδυ που έμεναν σε μια ερειπωμένη 
εκκλησία σε μια νεροποντή πλημμύρισε νε
ρό και έγιναν μούσκεμα. Τον Οκτώβριο του 
1944 από Πελοπόννησο και όλη η Δυτική

Ελλάδα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, ‘Αρτα, Πρέβε
ζα κ.λπ., υποχωρούσαν τα Γερμανικά στρα
τεύματα. Μια τεράστια φάλαγγα περνούσε 
το δημόσιο δρόμο με βαρύ οπλισμό, έστειλαν 
σύνδεσμο να παραδοθούν γιατί είχαν χάσει 
τον πόλεμο τους έλεγαν. Δεν πείραξαν τον 
σύνδεσμο, τους έδωσε απάντηση, τον χάσα
με τον πόλεμο αλλά θα πολεμήσουμε και ε
σείς θα δείτε ποιοί είναι οι σύμμαχοί σας. Οι 
Εγγλέζοι ήξεραν καλύτερα. Πράγματι άρχι
σε η μάχη. Οι Γερμανοί έφεραν ενισχύαεις 
και από την ‘Αμφισα και είχαν μεγάλες απώ
λειες γιατί ήταν στο δημόσιο δρόμο ενώ οι 
αντάρτες μέσα στα βράχια δεν ήταν εύκολο, 
παρόλο που έσκαγαν από βαρύ οπλισμό, όλ
μους και άλλα που δεν ξέρω. Κάποια στιγμή 
βλέπει το Σάκη, έτσι ήταν το ψευδώνυμό 
του, πεσμένο στο πλάι ακίνητο, λέει στο γε
μιστή συνέχισε εσύ, υποχώρησαν οι Γερμα
νοί με πολλές απώλειες και έφυγαν ατάκτως 
για την ‘Αμφισα, αφού άφησαν πίσω τους 
πολύ πολεμικό υλικό.

Με το Σάκη ήταν μαζί πολύ καιρά και το 
μόνο που γνώριζε ήταν ότι ήταν από την 
Θεσσαλονίκη φοιτητής, τον έτρωγε πώς τον 
χασανε στην τελευταία μάχη. ‘Ενας ανηψιός 
μου πριν 5-6 χρόνια ήρθε να πάρει την κόρη 
μας Μαρία που είχε έρθει από την Αμερική 
για βόλτα προς τα μέρη εκείνα που είχε να 
δει για δουλειά του με τη γυναίκα του στην 
περιοχή αυτή. Τον παρακάλεσε περάστε από 
την Αγία Ευθυμία να μάθεις εάν ήρθε κά
ποιος δικός του και ποιό να ήταν το πραγμα
τικό του όνομα, είχαν περάσει 50 χρόνια πή
γαν στο καφενείο του χωριού αλλά κανείς 
δεν τους έλεγε τίποτε. Το μόνο κάποιος γέ
ρος του είπε πως νομίζει τον έλεγαν Καλα- 
μάρη ή Καλαμάρα. Συνεχίζω τη διήγηση. ‘Ε
φυγαν από το χωριό αφού ήταν ελεύθερη η 
περιοχή και κατέβηκαν στην παραλία του 
Πατραϊκού. Εκεί άρχιζαν ναρκαλιευτικά να 
μαζεύουν τις νάρκες που υπήρχαν στον 
Κόλπο. Αιφνιδίως είδε μια στήλη ύδατος να 
πηγαίνει στα ύψη και να χάνεται το ναρκα- 
λιευτικό, το μόνο απομεινάρι ήταν ένα βαρέ-
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λι που επέπλεε.
Πέρασαν στην Πάτρα, έμειναν αρκετές 

ημέρες και πήγε στο γιατρό για την ελονοσί
α. Όταν τσν είδε ταυ είπε βρε παιδί μου από 
τις πολλές ατεμπρίνες κιτρίνισε το σώμα 
του, τις σταμάτησε και άρχισε ενένεις κινή- 
νης, αλλά παρ’ όλα αυτά ο πυρετός δεν τον 
άφηνε μέρα παρά μέρα. Δεν γνωρίζω εάν πή
γαν με τα πόδια ή μεταφορικό μέσο που έφυ
γε από την Πάτρα και τους μετέφεραν στη 
Βοιωτία. Εκεί έκατσαν αρκετό καιρό και τις 
αρχές Δεκεμβρίου έφτασαν στο Περιστέρι 
που είχαν αρχίσει τα Δεκεμβριανά, αλλά δεν 
έπαιρναν μέρος σε μάχες και γι’ αυτό ζήτησε 
άδεια να επισκεφτεί συγγενικά σπίτια όπως 
του Μπάρμπα Γιάννη Κεράνη στον ‘Αγιο 
Παντελεήμονα και του εξαδέλφου του Νί
κου Κεράνη. Πράγματι έκοψε κοφτά πήγε 
πρώτα στη Θεία Βασιλική, ξαφνιάστηκαν 
που τον είδαν ύστερα από τόσα χρόνια, μετά 
από εκεί πήγε στην Κυψέλη, βρήκε την 
Μαργαρίτα με την οικογένειά της καθώς και 
τη μητέρα του που είχε κατέβει να δει το 
Νίκο αλλά κλείστηκε και δεν μπορούσε να 
φιίγει. Δεν είχαν τίποτε από τρόφιμα και η 
Θεία Σάββω είχε το μύλο του καφέ και προ
σπαθούσε να αλέσει κάτι ρεβύθια για να φά
νε τα παιδιά και ειδικά ο Θανασάκης που 
ήταν μικρός και δεν καταλάβαινε τι γινόταν 
γύρω το μόνο που ένοιωθε την πείνα.

Σε λίγο έφτασε και ο Νίκος ο αδελφός του 
που ήρθε να πάρει τη μητέρα τους, είχε βρει 
κάποιο αυτοκίνητο και θα έφευγαν μαζί για 
το χωριό αφού δεν είχε να φάει τίποτε και ο 
Νίκος. Του έδωσε λίγα τσιγάρα και λίγα λε
πτά.

Γύρισε στη βάση του στο Περιστέρι, μεί
νανε λίγες μέρες χωρίς να πηγαίνουνε στις 
μάχες. Κατόπιν τους πήγαν στου Γκύζη και 
εκεί ενεπλάκησαν στις μάχες μερόνυχτα. 
‘Αρχισε ένας άγριος πόλεμος σπίτι σε σπίτι, 
άυπνοι, νηστικοί όπου σε κάποια στιγμή χω
ρίς να έχει τη δύναμη ν’ αντισταθεί αποκοι
μήθηκε στην αυλή ενός σπιτιού. Κάποια 
στιγμή δύο φοβισμένες γυναίκες τον ξύπνη
σαν λέγοντάς του ότι όλοι έφυγαν, άρχισε 
να πηδάει τις μάνδρες των σπιτιών και από 
αυλή σε αυλή για να μπορέσει να φύγει. 
Ξαφνικά βλέπει τον πολύ φίλο του Νίκο Ζω- 
γραφόπουλο ή Παπαζωγραφόπουλο από τη 
Αάσπη ή ‘Αγιος Νικόλαος Ευρυτανίας με

μια σφαίρα στο μέτωπο με λίγο αίμα πεσμέ
νος ανάσκελα στην αυλή ενός σπιτιού με με
γάλα πλακάκια, μαύρα, άσπρα, ορμάει επάνω 
του φωνάζει Νίκο, Νίκο αλλά είχε τελειώσει. 
‘Ησαν χαρούμενσι γιατί στο τμήμα τους δεν 
ήταν άλλοι Ευρυτάνες και κάνανε πολύ πα
ρέα.

‘Ηταν απόγειηια. Πιο κάτω στο δρομο τα 
εγγλέζικα τανκς σκορπούσαν το θάνατο και 
τα στρατεύματά τους μαζί με ‘Ελληνες χω
ροφύλακες έμπαιναν από σπίτι σε σπίτι, πε- 
ρίμενε να σουραυπώσει για να περάσει το 
δρόμο απέναντί που πιο κάτω ήταν μια ρε
ματιά. ‘Ετσι κι έγινε αφήνοντας τους νε
κρούς τους.

Μες το σκοτάδι ξεφύγανε όσοι δεν κτυπή- 
θηκαν. Είχαν τον αέρα του νικητή και οι 
αντάρτες σαν τα λαβωμένα πουλιά τρέχανε. 
Τέλος αφού ανασυνταχθήκανε όσοι μείνανε, 
άρχισε εντωμεταξύ η συμφωνία της Βάρκι
ζας, πήρανε το δρόμο και φτάσανε στο Δήλε- 
σι, άρχισε η κατάρρευση ούτε επιμελητεία, ο 
κόσμος φοβισμένος παντού.

Περάσανε στην Εύβοια και από κει πεζο
πορία έξω από τη Χαλκίδα φτάσανε στη Βό
ρειο Εύβοια και με κάτι καΐκια περάσανε α
πέναντι στην παραλία της Στυλίδος. Εκεί 
στρατοπεδέψανε για πάνω από 2 εβδομάδες 
κάτω από τις ελιές, καμιά φροντίδα για συσ
σίτιο, πείνα φοβερή. Κάποια στιγμή βλέπει 
μια τράτα που πλεύριζε, πήγε κοντά τους 
ρώτησε βρε παιδιά έχω αυτά τα λεπτά, ήταν 
αυτά που του είχε δώσει ο αδελφός του Νί
κος στο σπίτι της Μαργαρίτας και Νίκου 
Κεράνη. Τράβηξαν τη τράτα, ήταν ένας κα
ζοτενεκές, τα μαγειρέψανε και έτσι λιγόστε
ψαν την πείνα τσυς. Από εκεί τους οδήγη
σαν στο χωριό Κομποτάδες της Σπερχειάδος, 
εδω σε αυτό το σημείο έχει αφήσει μια σημεί
ωση που είχε πει να γράψω.

Γράφει (Τον Φεβρουάριο του 1945 μαζί 
μου παρέδωσαν τα όπλα τους και οι υπόλοι
ποι άνδρες της ομάδας μου. Το όπλο μου ή
ταν ένα ατομικό αυτόματο Ιταλικό, όταν το 
πήρα είχε μια μεγάλη και μια μικρή δεσμίδα 
πσυ είχαν μόνο 6 σφαίρες με την ελπίδα να 
βρω κι άλλες σφαίρες, τελικά ακολούθησε η 
συνθηκολόγηση των Ιταλών και έμεινα μό
νο με τις 6 σφαίρες. ‘Ηταν εύχρηστο και πο
λύ, πολύ ωραίο με την Ιταλική φινέτσα, ου
σιαστικά ήτανε ένα πιστόλι με μεγαλύτερο
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βεληνεκές λογω της μακρύτερης κάνης. Τε
λικά με τις 6 αυτές σφαίρες το παρέδωσα μα
ζί με την ομάδα μου κατά τη συμφωνία της 
Βάρκιζας).

Ξεκίνησε για το χωριό του μέσω του δη
μόσιου δρόμου που στη Ράχη αντάμωσε το 
φορτηγό με τον Σταύρο Κυριτση, του φώνα
ξε Πάνο έχω ένα δέμα δικό σου από τον Νίκο 
τον αδελφό σου, του απάντησε άστο Σταύρο, 
το παίρνω στο χωριό που να το βρεις σε τόσο 
φορτίο, του είπα το έχω πρόχειρο και του το 
έδωσε, ήταν λίγη σταφίδα, τσιγάρα και λίγα 
λεπτά, νομίζω δεν μπορούσε να τον πάρει 
στο φορτηγό.

Έτσι έφτασε στο Μικρό Χωριό περπατώ
ντας, εκεί η μητέρα του είχε φαγητό και 
χόρτασε την πείνα του. Οι πρώτες μέρες 
περνούσαν και ήταν στη σκέψη να συνέλθει 
λίγο και να δει τι θα κάνει, να κατέβει στην 
Αθήνα ή να μείνει στο χωριό. Τους είπαν να 
πάνε όλοι να βγάλουν ταυτότητα στη Χωρο
φυλακή Μεγάλου Χωριού και έτσι έβγαλε 
την ταυτότητα. Κυλούσαν οι πρώτες μέρες 
ήσυχα. Στο μεταξύ ίσως από τις κακουχίες 
και την ελονοσία να συνεχίζεται, έπαθε μια 
μόλίΑ^ση στα γένια, να γίνονται πληγές, να 
μην μπορεί να ξυριστεί και έτσι αποφάσισε 
να πάει στο Γαύρο που ερχότανε μια φορά 
την εβδομάδα γιατρός για τους αρρώστους, 
πράγματι μπήκε στη σειρά και όταν τον είδε 
του είπε πως είναι ψώρα και του έδωσε ένα 
φάρμακο. Γυρίζοντας στο χωριό έκανε τη 
θεραπεία αλλά αντί για καλύτερα έγινε χει
ρότερα, μάλιστα είχε και ένα περιστατικό έ
να βράδυ, είπε να πάει στην πλατεία του χω
ριού, σε κάποιο σημείο συνάντησε τον Βαγ
γέλη Χονδρό. Μόλις τον είδε με τα γένια φο
βήθηκε πως είναι κάποιος αντάρτης και πή
ρε δρόμο τρέχοντας, τον γνώρισε του φώνα
ξε Βαγγέλη τι έπαθες και γυρίζοντας πίσω 
του είπε ρε Πάνο συ είσαι και μου έκοψες το 
αίμα;

Περίμενε να περάσει η εβδομάδα να πάει 
ξανά στο γιατρό, πράγματι πήγε, μπήκε στη 
σειρά αλλά ο γιατρός τον είδε με τι χάλια 
ήταν, τον φώναξε πρώτο και μάλιστα είχε το 
θάρρος να του πει σε έκανα νοικοκύρη με τη 
λάθος διάγωνση. Δεν έχω φάρμακο εδώ ούτε 
το Καρπενήσι υπάρχει, μόνο στην Αθήνα θα 
το βρεις και του έγραψε την συνταγή. Του 
είπε ότι το φάρμακο έχει σύνθεση γαλαζόπε

τρας. Πήγε στο χωριό βρήκε τον Κυρίτση 
που πήγαινε για την Αθήνα και έστειλε τη 
συνταγή στον αδελφό του να του το στείλει. 
Αλλά από τους πόνους δεν άντεχε και σκέ- 
φτηκε αν η μάνα του είχε γαλαζόπετρα να 
δοκιμάσει. Το πρωί την ρώτησε και του είπε 
θα έχει μείνει λίγη σκόνη στο κατώγι, την 
πήρε με ένα βαμβάκι και έβαλε στα πληγια
σμένα μέρη του προσώπου, αλλά από το κά
ψιμο και τους πόνους πήρε δρόμο και δεν 
κατάλαβε πότε έφτασε στους Αγίους Απο
στόλους, όμως έκανε δουλειά και ώσπου να 
έρθει το φάρμακο από την Αθήνα είχε σχε
δόν θεραπευτεί.

Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι δύο φορές 
μία στην Ελλάδα και μία στην Αμερική είχε 
το πρόβλημα αυτό και μάλιστα σε δύσκολες 
μέρες αλλά έλεγε στο γιατρό και αμέσως έ
παιρνε το κατάλληλο φάρμακο και δεν υπέ
φερε.

Γυρίζουμε πάλι στη διήγησή μας στο Μι
κρό Χωριό. Ήταν τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου 1945 άρχισε η αντίστροφη μέτρη
ση, να οργανώνονται με τις πλάτες της α
στυνομίας διάφοροι παρακρατικοί και να 
μπαίνουν στα χωριά και να μην ξέρουν τι 
τους περιμένει.

Μία από αυτές τις ημέρες τον είδε ο Κομα- 
τάς, δεν θυμάμαι το μικρό όνομά του, ήταν 
νομίζω πρόεδρος του χωριού και του λέει 
Πάνο έχω την πληροφορία θα έρθουν αύριο 
στο Χωριό και δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι 
ένας από την Καταβόθρα αν θυμάμαι καλά 
που δεν το έχει τίποτε να σκοτώνει, γι’ αυτό 
φύγε και πήγαινε απέναντι στη Τσίρη και 
όταν φύγουν θα βάλω ένα χράμι στο μπαλ
κόνι μου και τότε γύρισε στο χωριό, θα ση
μαίνει ότι έφυγαν και δεν είναι κίνδυνος.

Πράγματι έφυγε, ήτανη μια ηλιόλουστη 
μέρα και μη έχοντας τι να κάνει όλη μέρα 
ξάπλωσε όπως ήταν και τον πήρε ο ύπνος, 
φορούσε μια τραγιάσκα και ξυπνώντας είχε 
φύγει λίγο πιο κάτω γιατί το μέρος ήταν κα
τηφορικό και βλέπει μέσα στην τραγιάσκα 
ένα φίδι κουλουριασμένο και το κεφάλι του 
στη μέση όρθιο σαν να τον φύλαγε, ξαφνικά 
βλέπει τον Μιχάλη το Μουχρίτσα μπροστά 
του και το φίδι τρέχει σε ένα δένδρο. Να βά
λουμε φωτιά του λέει και πράγματι με τον 
αναπτήρα βάλανε γύρω, γύρω δεν ξέρει εάν 
κάηκε.
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Δεν είπε πώς βρέθηκε εκεί μάλλον τον εί
χε ειδοποιήσει και αυτόν ο Κοματάς, αλλά 
ούτε κανείς τους είπε γιατί βρεθήκανε εκεί 
σε αυτό το μέρος. Σε λίγο βλέπουνε το χράμι 
και λένε πάμε για το χωριό. Και εγώ κάνω τι 
σκέψη τι ωραίο να υπάρχει αγάπη μεταξύ 
των ανθρώπων άσχετα που ανήκε ο καθένας 
ίσως να ήταν ακόμη και άλλα θύματα. Η κά
θε μέρα γινόταν πιο δύσκολη και επικίνδυ
νη. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη το πρωί και λέει 
στη μητέρα του φεύγω για την Αθήνα, τρε
λάθηκες ο κόσμος έρχεται για το Πάσχα και 
εσύ φεύγεις; Παίρνει στις τσέπες του λίγο 
μπομποτόψωμο και λίγο κλοτσοτύρι όπως 
το έλεγε και ξεκίνησε με τα πόδια από μονο
πάτια γιατί από το δημόσιο δρόμο ήταν φό
βος να τον πιάσουν. Από την Πέμπτη το 
πρωί έφτασε στον ‘Αγιο Γιώργη το πρωί Με
γάλης Παρασκευής και πήγε στο μαγαζί του 
Αάμπρου Θεοδοσόπουλου. Γνωριζόντουσαν 
καλά από την καπνοβιομηχανία, μόλις τον 
είδε κουρασμένο, άυπνο και πεινασμένο, βρε 
Πανάγο, έτσι τον έλεγε, τι έπαθες; Του εξή
γησε ότι στο χωριό δεν μπορεί να σταθεί 
πλέον και πιχρε το δρόμο για την Αθήνα.

Πάει μέσα στη γυναίκα του την Κατερίνη 
που ήταν Μικροχωριότισα της πηγαίνει και 
μια σκοταριά που έσφαξε για το Πάσχα αρ
νιά και της λέει βάλε τα τηγάνι να την φάει 
όλη και φέρε κρασί, του είπε ξεκουράσου 
και όταν περάσει ένα αυτσκίνητσ εγγλέζικα 
με εγγλέζους παυ θα φάνε στο μαγαζί μου 
και φεύγοντας θα σε βάλω επάνω έως την 
Ααμία.

Πράγματι τα μεσημέρι γύρισαν, έφαγαν 
και με ναήματα του είπε να τον πάρουν για 
τη Ααμία, δέχτηκαν και σκαρφάλωσε στο 
φορτηγό. ‘Ελα όμως που είχαν μια διολογύ- 
ρισα όπως έλεγε ο συχωρεμένος και του έ
βγαλε την ψυχή στο δρόμο με τις ερωτήσεις 
της, από πού είναι, πού πάει, κοίταζε να απο
φεύγει να της πει συγκεκριμένα, τέλος έφτα
σε στη Ααμία και πήγε στο εστιατόριο του 
Βάγια του Πλάκα αμέσως για φαγητό γιατί 
ήταν ανηψιός της γυναίκας του της Θείας 
Μαρίας από την μητέρα του, αλλά όπως έχω 
ακούσει ο Βάγιας για όλους τους χωριανούς 
έκανε τα ίδια.

Του είπε ότι θέλει να πάει για την Αθήνα,

του απάντησε θα κοιμηθείς σε μας και το 
πρωί θα βρω ταξί να φύγεις γιατί συγκοινω
νία δεν έχει ακόμη. Στην ταράτσα είχαν ένα 
δωμάτιο και κοιμήθηκε. Το πρωί αφού τον 
τάισε πρωινό τον εττχαρίστησε για την περι
ποίηση και μπήκε στο ταξί για την Αθήνα με 
3-4 άτομα ακόμα. Στο δρόμο τον ρώτησε ο 
ταξιτζής από πού είσαι, γιατί οι άλλοι ήταν 
Ααμιώτες και τους ήξερε, του είπε από το 
Καρπενήσι μέσα, ή από χωριό, του απάντησε 
Μικρό Χωριό, βρε παιδί μου είχα ένα πολύ 
φίλο στη Μικρά Ασία, δεν ξέρω τι έγινε Μή- 
τσος Κεράνης, του εξήγησε ότι ήταν ο πατέ
ρας του και έχει πεθάνει, στεναχωρέθηκε 
και αυτό έδειχνε την πολλή φιλία που είχαν.

Γύρω στις 11 το πρωί άρχισε ο πυρετός 
και 01 κρυάδες της ελονοσίας, κάποια στιγμή 
ακούει έλεγχος Ερυθρών, είπε μέσα του δεν 
πάει στο διάβολο ό,τι είναι ας γίνει, γιατί 
νόμισε έκαναν έλεγχο τους κόκκινους όπως 
τους έλεγαν και όχι ότι είχαν μετονομάσει 
τον Κριεκούκη έτσι. Βγήκαν οι άλλοι επιβά
τες για να πάνε για έλεγχο και λέει στον τα
ξιτζή πάρε την ταυτότητά μου και πήγαινέ 
τους εγώ στα χάλια που είμαι δεν μπορώ. Ο 
ταξιτζής πήγε τους είπε έχω έναν άρρωστο, 
ψήνεται στον πυρετό, να η ταυτότητά του, 
γύρισε του έδωσε την ταυτότητα και συνέ
χισαν το δρόμο τους. ‘Οταν έφτασαν στην 
Αθήνα του είπε πόσο κάνει να πληρώσει για
τί είχε μαζί του τα λεπτά που είχε στείλει ο 
αδελφός του με τον Κυρίτση, η απάντηση 
ήταν δεν θέλω τίποτε για το παιδί του καλύ- 
τερού μου φίλου. Τον ευχαρίστησε.

‘Εφτασε στο σπίτι που είχαν νοικιάσει 
στην Αθήνα γιατί είχαν φύγει από τον Πει
ραιά με τους βομβαρδισμούς ο αδελφός του ο 
Κακαβιάς και ο Πάνος Γρατσούνης ένα δω
μάτιο νομίζω Αριστοτέλους. Εοιμάζονταν να 
πάνε στην εκκλησία για την Ανάσταση, του 
είπαν να πάει μαζί αλλά τα χάλια που ήταν 
έμεινε στο σπίτι. Αλλά είχαν αγοράσει ένα 
μικρό ραδιόφωνο και έτσι άκουσε την λει
τουργία. Την άλλη μέρα περίμενε τον πυρε
τό της ελονοσίας αλλά δεν τον έπιασε και 
έτσι απηλάγη από το μαρτύριο της ελονοσί
ας, ίσως η αλλαγή να συνετέλεσε γιατί δεν 
τον ξανάπιασε ποτέ.

(συνέχεια στο επόμενο)
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"Βαριά στενάζουν τα βουνά και ο ήλιος σκοτεινιάζει" 
"Το δόλιο το Μικρό Χωριό και πάλι ανταριάζει..."

Συμπληρώνονται φέτος 58 χρόνια ακρι
βώς τούτες τις μέρες από τη θλιβερή εκείνη 
ημέρα, την παραμονή της γιορτής των Χρι
στουγέννων το 1942 μέχρι της σημερινής 
παραμονής των Χριστουγέννων 2000 για 
κείνους που στα 1942 έδωσαν με παλληκα- 
ριά τη ζωή τους που συνεχίζοντας το παρά
δειγμα των προγόνων Ελλήνων ηρώων διε- 
τήρησαν όλοι αλύγιστη την ελληνική πίστη 
και την Εθνική τους αξιοπρέπεια. Αφήνο
ντας πολύτιμες παρακαταθήκες αρετής και 
φιλοπατρίας στις απερχόμενες γενεές. Στις 
18 του Δεκέμβρη 1942 έγινε η μεγάλη μάχη 
του Μικρού Χωριού με τον ΕΛΑΣ της Ρούμε
λης με επικεφαλής τον Αρη Βελουχιώτη ε
ναντίον εκατοντάδων Ιταλών. Το αποτέλε
σμα της μάχης ήταν βαρύ για τους Ιταλούς 
κατακτητές. Πολλοί οι νεκροί και οι τραυμα
τίες και μαζί τους ο επικεφαλής ανώτερος 
αξιωματικός τους. Και από τη μεριά του Ε
ΛΑΣ ο 18χρονος Κώστας Μπίρτσας (Κλέαρ
χος). Σκληρή ξέσπασε πάνω στους κατοί
κους του Μικρού και του Μεγάλου Χωριού η 
εκδικητική μανία των Ιταλών φασιστών. Το 
Μικρό Χωριό λεηλατήθηκε και πάνω από τα 
μισά σπίτια πυρπολήθηκαν. Πιάστηκαν 
πολλοί Μικροχωρίτες και Μεγαλοχωρίτες 
μέχρι αίματος ξυλοδαρμοί και επί μιά εβδο
μάδα πολλά και απάνθρωπα βασανιστήρια. 
Έσπασαν χέρια, έβγαλαν μάτια και άλλων 
χάραξαν τα πρόσωπά των ακόμη. Μα όλοι 
τους στάθηκαν απτόητοι, αλύγιστοι. Σε 
στρατοδικείο που έστησαν οι Ιταλοί κατα- 
κτητές στο χάνι του Μπαλτά στο δρόμο για 
τον Προυσό που κουβάλησαν τους όμηρους 
έβγαλαν την απόφαση της εκτέλεσης.

Την απόφαση αυτή την πληροφορήθηκαν 
οι μελλοθάνατοι. Γορίζοντας τους ομήρους 
στο Μικρό Χωριό τους πέρασαν από το χώ
ρο που έγινε η μάχη και εκεί υπέστησαν για 
δεύτερη φορά φρικτά βασανιστήρια. Και 
στις 24 του Δεκέμβρη παραμονή των Χρι
στουγέννων και μέρα Πέμπτη πρωί-πρωί κά- 
λεσαν έξω από το σπίτι που χρησιμοποιού
σαν ως κρατητήριο τον παπά Βαστάκη και 
τον ενομστάρχη Χαρ. Κατσίμπα (από το Με

γάλο Χωριό) και τους πήγαν στο κοντινό 
σπίτι του Πιστιόλη στο οποίο τους έκαψαν 
ζωντανούς. Τα κορμιά και των δύο έγιναν 
ολοκαύτωμα. Λίγο αργότερα πήραν και 
τους υπόλοιπους τους οδήγησαν έξω από 
το χωριό στη θέση λόγγοβες. Εκεί ξεχώρη- 
σαν τους 11 που ήταν για εκτέλεση τους 1. 
Χρήστο Μέρμηγκα Αρχίατρο, 2. Διον. Μα- 
τζιούτα, τηλεγραφητή, 3. Ιωάν. Καρυοφύλ- 
λη, δάσκαλο, 4. Ανδρέα Σιταρά, 5. Δημ. Δα- 
σκαλάκη, ανάπηρο, 6. Θεοδ. Οικονόμου, α
νάπηρο. 7. Ιωαν. Μεσίρη, ανάπηρο, 8. Βασ. 
Παλιούρα, επαγγελματία, 9. Κων. Αραπο- 
γιάννη, επαγγελματία, όλοι αυτοί από το 
Μεγάλο Χωριό, και οι Χρήστος Φλέγγας με
τανάστης, και ο Νίκος Κυρίτσης καφεπώλης 
από το Μικρό Χωριό. Τους υπόλοιπους τους 
μέριασαν στο Νικολό απ’ όπου τους υπο
χρέωσαν να παρακολουθήσουν τη δραματι
κή σκηνή της εκτέλεσης. Τους υποχρέωσαν 
να ανοίξουν τους τάφους τους. Οι πιο πολ
λοί δεν μπορούσαν να σκάψουν. Τα χέρια 
τους ήταν σπασμένα από τα βασανιστήρια. 
Ακολούθησε η εκτέλεση και όλοι στάθηκαν 
παλληκάρια. Η στάση τους ήταν εθνική πα
τριωτική με την κραυγή Ζήτω η Ελλάς.

Αναρίθμητα σύμβολα ηρωισμού έχει να 
παρουσιάσει ο μαρτυρικός τούτος τόπος 
στα δύσκολα χρόνια της τριπλής κατοχής 
και της αθάνατης Εθνικής αντίστασης. Ένα 
από αυτά και όχι μόνο από τα μικρά είναι το 
δόλιο το Μικρό Χωριό που η μοίρα το συνό
δεψε με την πρώτη μεγάλη μάχη. ΧΡΕΟΣ 
πατριωτικό η αναφορά μας σ’ αυτό σήμερα 
που κλείνουν 58 χρόνια από τότε.

“Βαριά στενάζουν τα βουνά
κι ο ήλιος σκοτεινιάζει"

“το δόλιο το Μικρό Χωριό
και πάλι ανταριάζει”

Με αυτούς τους στίχους η Μικροχωρίτισ- 
σα Ναυσικά Φλέγγα -Παπαδάκη αποθανάτι
σε την ηρωική μάχη που έληξε με τη βαριά 
ήττα των Ιταλών κατακτητών και έγινε ένα 
από τα αγαπημένα τραγούδια του λαού μας 
το οποίο μελοποιήθηκε από τον μουσικο
συνθέτη Αλέκο Ξένο.
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Ανάμνησηκή σοίλη arov περίβολο crjs Μεταμόρφωση$ σζη μνήμη των εδνομαρτύρων 
Μεγαλοχωριτών-Μίκροχωριτών που φυλακίστηκαν κατά την περίοδο tr]s κατοχή5 18-24 
κατά τη μάχη του Μικρού Χωριού το Δεκέμβρη 1942 στο απέναντι ερειπωμένο κτίριο

Το εκκλησίασμα στο εξωκκλήσι τη$ navayias Θεοτόκου
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Β I β λ  I ο IT α ρ ο υ σ  I ά σ  ε  I ς
Γράφει ο Με'νιος Κουτσοΰκης

Θέμις Σταφυλά, Καθημερινές Κουβέ
ντες, Εκδόσεις Στεφ. Δ. Βασιλόπουλου, 
2000

Με τον χρωστήρα της λογοτεχνικής και 
έμφυτης ευαισθησίας της η Θέμις Σταφυλά 
απεικονίζει στιγμές της καθημερινότητας. 
Τόποι και ταξίδια όπως στην Γρανίτσα, Αί
γινα, Ναύπακτο, Ισπανία, Παρίσι χαράσσο- 
νται στη μνήμη με ανεξίτηλα χρώματα, με 
συγκίνηση και νοσταλγία. Πρόσωπα αγα
πημένα παρελαύνουν μέσα από την παρα
στατική γραφή της, όπως ο ήθοποιός Ν. 
Παπακωνσταντίνου, ο θρυλικός Παπα “Α
νυπόμονος”, που κουβαλάει μνήμες από 
τον Αρη και την Αντίσταση, αλλά και περι
θωριακές κοινωνικές ομάδες, όμως οι συ- 
νταξιοιίχοι βρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευαίσθητων συλλογισμών και αισθημάτων 
της.

Με μοναδικό τρόπο κατορθώνει να ανα
βαθμίζει και να δίνει προεκτάσεις στα ασή
μαντα και καθημερινά, όπως π.χ. η λαϊκή 
αγορά που χάρις στη γραφή της Θ. Σταφυ
λά αποκτούν και στα δικά μας μάτια ενδια
φέρον, ουσία, ομορφιά και υπόσταση.

Ιωάννης Γ. Ζουμπάς, Ερανίσματα α
ναφορικά με το Μοναστήρι των Δομια- 
νώ ν Ευρυτανίας.

Δεινός ερευνητής και λάτρης της Ευρυ- 
τανικής γης ο Γιάννης Ζούμπος με το πό
νημά του αυτό μας φέρνει και πάλι κοντά 
σε πολύτιμα στοιχεία που σημάδεψαν την 
μακραίωνη ιστορία της I. Μονής της Πανα
γίας Δομιανίτσας. Μαζί με την επώνυμη 
εργασία του για το θρυλικό αυτό Μοναστή
ρι αποτελεί ένα καλοβαλμένο λιθάρι στο οι
κοδόμημα της ιστορίας της Ευρυτανίας.

Αθανάσιος Π. Μ όσχος, Ιστορικές 
Μνήμες της Φθιώτιδας (1821 ως σήμε
ρα). Εκδόσεις Ιεράς Μ ητροπόλεως 
Φθιώτιδας, Λαμία, 2000

Ο Α. Μόσχος, επίτιμος Αυκειάρχης μας 
δίνει ένα ιστορικό πορτραίτο της Φθιώτι

δας από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας ως 
αυτόν της Εθνικής Αντίστασης. Μνήμες 
μιας πολύπαθης περιοχής στην μακραίωνη 
πορεία της όπως αυτές αποτυπώνονται μέ
σα από ιστορικές μάχες, τοποθεσίες, ηρωι
κά πρόσωπα. Ξεκινάει με την τραγική θυ
σία του Διάκου στην Αλαμάνα μόλις άρχισε 
η Επανάσταση του 1821, την μάχη των Βα
σιλικών (Δυοβουνιώτη, Γκούρα), τις περί
φημες ιστορικές μονές Αγάθωνος και Δαμά- 
στας που τις δόξασαν ιστορικές μαρτυρικές 
φυσιογνωμίες κληρικών για να καταλήξει 
στην ιστορική μάχη του Γοργοποτάμου με 
τον Αρη (1942) και αργότερα αυτή της Μα- 
κρακώμης (1943).

Κ.Α. Σαρρής, 1944: Γεγονότα και Κα
ταστάσεις, Αθήνα 2000

Πρόκειται για το κείμενο ενδιαφέρουσας 
ομιλίας του Προέδρου του Συλλόγου Κορυ- 
σχάδων κ. Κων. Σαρρή, που έγινε το περα
σμένο καλοκαίρι στις Κορυσχάδες με επίκε
ντρο τη σύγκληση του Εθνικού Σιηιβουλί- 
ου της ΠΕΕΑ. Ο γνωστός ιστοριοδίφης α- 
ναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα και πρό
σωπα που έχουν σχέση μόνο με την ΠΕΕΑ 
αλλά και με την Εθνική Αντίσταση στην 
Ευρυτανία.

Παρασυρμένος ίσως με τα όσα συνέβησαν 
στο χωριό του και τη δράση συγχωριανών 
του δεν κάνει μνεία των τραγικών γεγονό
των στο Μεγάλο και Μικρό Χωριό, που βά
φτηκαν με το αίμα των 13 εθνομαρτύρων. 
Ιδίως μετά την ιστορική μάχη του Μικρού 
Χωριού (18/12/1942), που έδωσε ο Αρης Βε- 
λουχιώτης εναντίον των φασιστικών ιταλι
κών στρατευμάτων και στάθηκε η αιτία 
των απάνθρωπων αντιποίνων. Συμπληρω
μένο και με τέτοια στοιχεία θα μπορούσε 
να αποτελέσει μια συνοπτική ιστορική κα
ταγραφή της αντίστασης στην περιοχή για 
την ιστορία της οποίας ο συγγραφέας εν- 
διαφέρεται ιδιαίτερα, όπως μας έδειξε ως 
τώρα.
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Νέο διαμόρφωση too  χώρου υη5 παιδικιί5 xopos

Το οίκημα που καιασκευόσυηκε π ίσ ω  από tov  Ιερό ναό εη$ Λ/ΐευαμόρφωση5 εου Σωεήρο5
για χρήση υων αναγκών εη5.
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Στην κορυφή του Μικρού Χωριού της Ευρυ
τανίας σ' ένα τοπίο με θέα το Βελούχι, τη Χελι
δόνα και την Καλιακούδα, το Hellas Countrey 
Club ό^οιξε και υπόσχεται μια χαλαρή διαμονή 
στη φύση.

Ατμοσφαιρικό, γραφικό, γαλήνιο, το Μικρό 
Χωριό με τις κόκκινες στέγες να ξεπροβόιλουν 
ανάμεσα από τα δέντρα και έντονη τη μυρωδιά 
του ξύλου, καμαροδνει σαν νύφη μέσα στο ελα- 
τόδασος.

Φθάνοντας στο Hellas Country Club, η γλυκιά 
ώχρα που καλύπτει τους τοίχους, το κόκκινο 
των κεραμιδιών και το ζεστό χρώμα του ξύλου 
"δένουν" τέλεια με το πράσινο του έλατου. Αρ
μονία χρωμάτων και αισθήσεων.

Εδώ, η διαμσνή ισορροπεί ανάμεσα στη δια
κριτική πολυτέλεια και τη σπιτική φιλοξενία. Ο 
Κυριάκος και η Αναστασία Τριβέα, οι ιδιοκτή
τες, έχουν μεριμνήσει γΤ αυτό. Παρε'λαβαν ένα 
κτίριο του '6Θ και το αναβάθμισαν σε ένα μικρό 
"προσωπικό" ξενοδοχείο. Σ' αυτό συνέβαλε, 
φυσικά, και ο διακοσμητής Σωτήρης Μπακό-

πουλος, ο οποίος εμττνεύστηκε από την παλέ- 
τα της φύσης. Το βαθύ πράσινο του ελάτου, 
το ζεστό πορτοκαλοκόκκινο των δέντρων το 
φθινόπωρο, το λευκό του χιονιού, το γαλάζιο 
των τρεχούμενων νερών. Γύρω από το κεντρι
κό πέτρινο τζάκι απλώνεται ο χώρος του καθι
στικού με τις γωνιές για χαλάρωση και θέα στις 
απέναντι πλαγιές, μέσα από τη μεγάλη σέρα. 
Η βαρύτιμη επίπλωση με εγγλέζικα κομμάτια, 
κομόντ, μεγάλους καθρέφτες, καναπέδες 
Chsterfield, αλλά και ελληνικά, όπως ζωγραφι
στές κασέλες, μοναστηριακά τραπέζια και κιλί
μια προσδίδουν ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια σε 
όλους τους χώρους. Δωμάτια και σουίτες α
πλώνονται στον πρώτο και δεύτερο όροφο, το 
καθένα με το δικό του μοναδικό ύφος. Τα ζε
στά χρώματα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. 
Αλλα διαθέτουν βελούδινα κουβρ - λι και κουρ
τίνες στο κόκκινο του κοραλλιού, άλλα έχουν 
καπιτονέ ύφασμα με ανάγλυφα σχέδια στο κί
τρινο του ήλιου, σ' ένα άλλο δωμάτιο από το 
ταβάνι κρέμονται αραχνοΰφαντα υφάσματα.
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Οι σουίτες, άνετες και πολυτελείς, διαθέτουν 
τζάκι για ονειροπόληση και χαλάρωση συντρο
φιά με ένα ποτό, τα κρύα χειμωνιάτικα βράδια. 
Οι ανέσεις είναι αυτές ενός σύγχρονου ξενοδο
χείου: τηλέφωνο, τηλεόραση, ιπίηί bar, κεντρι
κό σύστημα, video DVD και μουσική σε όλα τα 
δωμάτια. Τα μπάνια είναι επενδεδυμένα με 
μάρμαρο. Ολα τα δωμάτια έχουν όμορφες βε
ραντούλες που αγναντεύουν το καταπράσινο 
τοπίο, τις χιονισμένες κορυφές και τον ποταμό 
Καρπενησιώτη.

Το πρωινό στη "Μεσάντρα" με τη σέρα είναι 
αληθινή απόλαυση. Ενας ατέλειωτος μπουφές 
που, μεταξύ άλλων, προσφέρει προσούτο, ιτα
λικά σαλάμια και ζαμπόν, ποικιλία τυριών, 
κρουασάν, σπιτικές μαρμελάδες, φρεσκοφουρ- 
νισμένο ψωμί με σπόρους, κέικ και χίλιες δυό 
άλλες λιχουδιές. Το δειλινό όλοι μαζεύονται στη 
"Μεσάντρα", το ατμοσφαιρικό εστιατόριο του 
ξενοδοχείου. Εδώ κυριαρχεί το ξύλο και τα κλα
διά της ελαφροκουμαριάς με λαμπιόνια ανάμε- 
σά τους που ηκοτίζουν απαλά τον χώρο όπως 
και τα δεκάδες κεριά. Οι καλοφαγάδες θα απο
λαύσουν φίνες παραδοσιακές γεύσεις με αγνά 
υλικά της περιοχής. Χωριάτικες πίτες, αγγινα- 
ροκαρδούλες λεμονάτες, πέρδικα ψητή με πι
λάφι, μοσχαράκι κλέφτικο. Ξεχωρίζουν τα ψη
τά λαχανικά με σως και το κοτόπουλο σουβλά
κι "Μεσάντρα", με αιγυπτικαή πίτα - όλα δη
μιουργίες του ντόπιου μάγειρια Νικόλα Ζουρ-

ζούκη. Πολλά βράδια το φαγητό συντροφεύ
ουν η κιθάρα και το ακορντεόν δίπλα στο τζά
κι, ενώ όσοι θέλουν να συνεχίσουν τη βραδιά 
υπάρχει ο μεγάλος χώρος του μπαρ με το μα- 
ντεμένιο τζάκι κι ένας ακόμη χώρος για επι
τραπέζια παιχνίδια. Οσο για τους εργασιομα
νείς, υπάρχε η δυνατότητα διοργάνωσης συνε
δρίων μέχρι 6Θ ατόμων σε ειδικά διαμορφωμέ
νο χώρο.

Το μεγάλο ατού, όμως, αυτού του παραδει- 
σένιου ορεινού ξενοδοχείου είναι η πηγαία ζε
στή φιλοξενία και το άψογο σέρβις που προ
σφέρει απλόχερα τσ νεανικό προσωπικό υπό 
την εποπτεία του διευθυντή Σωτήρη Νταβαρί- 
νου, ο οποίος φροντίζει προσωπικά και την 
τελευταία λεπτομέρεια.

Οι λάτρεις της φύσης θα βρουν τον παράδει
σό τους με εξερευνήσεις στα μυστικά του παρ
θένου δάσους, τα ποτάμια και τα γραφικά χω
ριά. Η περιοχή προσφέρεται επίσης για βόλτες 
στο χιόνι, σκι στο χιονοδρομικό, ιππασία στο 
κοντινό saloon και, φυσικά, ορειβασία, moun
tain bike, μοναδικές διαδρομές με 4X4 και πολ
λά άλλα σπορ που μπορούν να οργανωθούν 
και από το ξενοδοχείο.

Hellas Country Club
Μικρό Χωριό, Καρπενήσι Ευρυτανίας,
τηλ.; (0237) 41570, fax: (0237) 41577.
Το κείμενο είναι δημοσιευμένο στο Μ ηνιάτικο  

π εριοδικό Ν οεμβρίου  ΙΔ ΕΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ  
ΣΠ ΙΤΙ και υπ ογράφ εται α π ό  την Τζούλια Κλή- 
μ η  (Κείμενο -φουτογραφ/ες).
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Σπυρος Κυρίτσης Πρύτανης Γ.Π.Α.

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος
Είναι απ' όλους αποδεκτό ότι η συγγραφή 

της ιστορίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, κα
τά τον 20ο αιώνα, είναι πολύ δύσκολη. Η δυ
σκολία έγκειται στον όγκο του υλικού και του 
προβλήματος διάκρισης του σημαντικού από 
το επουσιώδες. Γεγονός πάντως είναι ότι, αν 
και μέχρι το 1900 τα επιτεύγματα της τεχνο
λογίας ήταν τεράστια, στα 100 τελευταία 
χρόνια της χιλιετίας σημειώθηκε τέτοια τεχνο
λογική πρόοδος σε πλήθος δραστηριοτήτων, 
που υπερβαίνει ότι κατέγραψε η προηγούμε
νη έως τότε ιστορία. Τεράστια συμβολή στην 
ανάπτυξη αυτή έχουν αναμφίβολα οι σχέσεις 
των μεγάλων βιομηχανικών κρατών κατά την 
περίοδο 19ΘΘ-1945, οπότε προετοιμάστηκαν 
και έγιναν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και στην 
ακόλουθη περίοδο έως την πτώση του τεί
χους του Βερολίνου, περίοδο η οποία σημα
δεύτηκε από την αγωνιώδη ανάγκη αποφυ
γής ενός πυρηνικού πολέμου και από τον έ
ντονο ανταγωνισμό των δύο κόσμων, που ή
ταν κυρίως τεχνολογικός.

Το αεροπλάνο, ο πύριαυλος, η ατομική ενέρ
γεια, η ηλεκτρονική, τα αντιβιοτικά, τα φυτο
φάρμακα και λιπάσματα, η βιοτεχνολογία, η 
πληροφορική, αναπτύχθηκαν κατά τον τελευ
ταίο αιώνα και δημιούργησαν μία απαράμιλλη 
κοινωνική κατάσταση πλήρη δυνατοτήτων, 
αλλά και τεράστιων κινδύνων αφανισμού φυ
σικών παραμέτρων του πλανήτη μας.

Τα πριόσηκϊτα-ξεχωριστά επιτεύγματα του 
τέλους του αιώνα μας, που είναι αναμφισβή
τητα οι ηλεκτρονικές εφαρμογές (επικοινωνία, 
πληροφορική), η τεχνολογία του διαστήματος 
και η βιοτεχνολογία, είναι τα επιτεύγματα με 
τα οποία ανοίγει ο επόμενος αιώνας, η επόμε
νη χιλιετία, ενώ μας επιτρέπουν να δούμε ότι 
θα κυριαρχήσουν τουλάχιστον και κατά τις α
μέσως επόμενες δεκαετίες του 21ου αιώνα. 
Οι εκθετικά αυξανόμενες καινοτομίες στην τε
χνολογία μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε 
ότι, παρόίλληλα με τους άξονες αυτούς, θα 
πρέπει να αναμένονται νέα επιτεύγματα δυσ
διάκριτα σήμερα, εκτός από την ευδιάκριτη.

αναμενόμενη ως αναγκαία, απελευθέρωση 
της ενέργειας από τις σημερινές της πηγές 
και τα αναμενόμενα και αναγκαία για τη συνέ
χιση της τεχνολογικής επανάστασης, νέα υλι
κά.

Είναι γνωστό ότι η απόδοση της τεχνολογί
ας υπήρξε και προμηνύεται αξιοθαύμαστη. Οι 
ρυθμοί απόδοσης της τεχνολογίας επηρεά
σθηκαν από τις κοινωνικές συνθήκες, τις εξε
λίξεις και τις ανάγκες της κοινωνίας μέσα στις 
οποίες συνέβησαν, αλλά δεν χωράει αμφιβολί
α ότι και η τεχνολογία επηρέασε την κοινωνία 
κατά το παρελθόν καθώς χάρη σ' αυτήν, πό
λεμοι κερδήθηκαν, εργατικά χέρια απελευθε
ρώθηκαν, θρησκείες επεκράτησαν κ.ά.

Η τεχνολογία επηρεάσθηκε επίσης από τα 
φυσικά φαινόμενα, μερικά από τα οποία εδά- 
μασε, αλλά με τον σημερινό γιγαντισμό της, 
άρχισε να επηρεάζει τη φύση αποφασιστικό
τερα, ανεξέλεγκτα και ανεπιθύμητα (φαινόμε
νο θερμοκηπίου, καταστροφή του όζοντος, α
σθένειες).

Οι πρώτες δυσπιστίες για το τελικό όφελος 
του κόσμου από την τεχνολογία άρχισαν να 
πολλαπλασιάζονται παράλληλα με τη μεγάλη 
πρόοδο κατά τον 19ο αιώνα και διαρκώς αυ
ξάνονται καθώς η τεχνολογία δημιουργεί διαρ
κώς και περισσότερο τεχνητό περιβάλον ζω
ής, διαρκώς αυτονομείται και αυτοπροσδιορί- 
ζεται. Είναι όμως τελικά η τεχνολογία μηδενι- 
στική όπως υποστήριζε από το 1965 ο Γάλ
λος Καθηγητής Jacques Ellul;

Σήμερα, 35 χρόνια μετά τον Jacques Ellul, 
διαπιστώνουμε να επιβεβαιώνεται ο ισχυρι
σμός του, ότι η παντοδυναμία της τεχνολογί
ας έκανε άλλα κοινωνικά φαινόμενα, όπως η 
πολιτική και η οικονομία, να τοποθετούνται 
μέσα στην τεχνολογία παρά να επηρεάζονται 
από αυτήν. Ο άνθρωπος δηλαδή σήμερα προ
σαρμόζεται στο τεχνητό περιβάλλον, αντί να 
συμβαίνει το αντίθετο.

Η διαφαινόμενη απειλή ότι η τεχνολογία ί
σως τελικά να καταστρέψει την ποιότητα ζω
ής, ενώ κινδυνεύει ακόμα και η ίδια η ύπαρξη 
της κοινωνίας, θα πρέπει να οδηγήσει την αν-
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θρωπότητα στην ανάγκη να λάβει μέτρα για 
τους μελλοντικούς δρόμους εξέλιξης της τε
χνολογίας προς δημιουργικούς κοινωνικούς 
στόχους.

Βλέπουμε ότι η ανθρώπινη συνείδηση σήμε
ρα άρχισε να ευαισθητοποιείται σε αδρές 
γραμμές προς τέσσερεις κύριες κατευθύνσεις: 
τον έλεγχο της πυρηνικής τεχνολογίας, το οι
κολογικό πρόβλημα του πλανήτη μας, την κα
κή κατανομή του πλούτου με τον έλεγχο πα
ράλληλα της πληθυσμιακής έκρηξης, και τέλος 
το πρόσφατο δίλημμα του ελέγχου των δρό
μων εξέλιξης της βιοτεχνολογίας. Όμως το 
μοντέλο εξάπλωσης της τεχνολογίας σήμερα, 
μέσα από τους κανόνες της ελεύθερης αγο
ράς και του χρηματιστηρίου, δεν φαίνεται εύ
κολο να ποδηγεθεί. Η τάση για παγκοσμιοποί
ηση, αποτέλεσμα και αυτή της τεχνολογικής 
προόδου, εάν κρίνουμε από τα πρώτα της 
βήματα, δεν υπόσχεται δυστυχώς, τουλάχι
στον επί του παρόντος, ότι θα μπορέσει να 
τεθεί υπεράνω φιλοδοξιών και εφήμερου κέρ
δους.

Έτσι ενώ από τη μία πλευρά, υπάρχει το 
παράδειγμα της ευρωπαϊκής προσπάθειας, 
που στηρίζεται στην ελεύθερη οικονομία και 
στην κοινωνική αλληλεγγύη, στοιχεία που ευ
νοούν τη διατήρηση του ευρωπαϊκού πολιτι
σμού, από την άλλη πλευρά βλέπουμε την α
ναβίωση εθνικιστικών τάσεων και τον κατα
κερματισμό πληθυσμών σε μικρές αλληλομι- 
σούμενες ομάδες. Ενώ έχουμε ισχυρές παντο
δύναμες συμμαχίες στο στρατιωτικοπολιτικό 
επίπεδο, από την άλλη βλέπουμε την κυριαρ
χία ανεξέλεγκτων οντοτήτων, όπου μαφίες, 
καρτέλ ναρκωτικών, και εμπόρων πυρηνικών, 
επιβάλλουν τις δικές τους καταστρεπτικές 
παγκόσμιες αξίες. Ενώ έχουμε κατακόρυφη 
αύξηση του πλούτου, χάρη στα επιτεύγματα 
της τεχνολογίας, από την άλλη πλευρά οι 41 
πιο φτωχές χώρες του πλανήτη μας έγιναν 3 
φορές φτωχότερες, την τελευταία 10ετία και 
100 εκατομμύρια άνθρωποι στις ίδιες τις ανα
πτυγμένες χώρες ζουν στη φτώχεια. Η κατα
κόρυφη αύξηση της τεχνολογίας στις επικοι
νωνίες δεν μπορεί να αγγίξει σήμερα 850 εκα
τομμύρια ενήλικους ανά τον κόσμο, διότι δεν 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση.

Παγκοσμιοποίηση λοιπόν ή ιμπεριαλισμός 
ορισμένων ανεξέλεγκτων νόμιμων και μη δυ

νάμεων, κάτω από τις σποίες η θρησκευτική 
συνείδηση των λαών χρησιμοποιείται μόνο ως 
εργαλείο επιβολής τους, ενώ οι διαμάχες και 
διαcpopές των εθνών και των γειτόνων αποτε
λούν γι' αυτές μία πρώτης τάξης αγορά στην 
οποία πρέπει να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη 
τους; Σοβαρές αμφιβολίες λοιπόν βασανίζουν 
κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο για τα οφέλη της 
τεχνολογικής κυριαρχίας στην οποία εισήλθα- 
με και που αναμένεται διαρκώς να αυξάνεται.

Μπορούμε να φανταστούμε την κυριαρχία 
ενός συντονισμένου κέντρου δημοκρατικών 
δυνάμεων, που δεν θα είναι δημιούργημα του 
ανεξε'λεγκτου κέρδους και που θα είναι τελικά 
σε θέση να υποτγορεύει πώς η τεχνολογική 
πρόοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται και 
πώς όχι;

Αγαπητοί φίλοι, τώρα ακριβώς είναι η στιγ
μή που μπορούμε να πούμε ότι σύντομα θα 
δούμε εάν το συντονιστικό κέντρο θα είναι δη
μοκρατικό και εάν η δημοκρατία αυτή θα εκ
φράζει τις γνώμες όλων των λαών.

Ίσως θα ήταν σήμερα εκδήλωση σοφίας ε
άν προσπαθήσουμε να πάρουμε μερικά μαθή
ματα από την Ιστορία. Γνωρίζουμε ότι οι νέες 
συνθήκες που δημιούργησε η πρόοδος της τε
χνολογίας είχαν μια βαθειά και δραματική ε
πιρροή στην εξέλιξη των λαών της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων των Τούρκων και Ελ
λήνων. Κατά την εποχή της βιομηχανικής ε
πανάστασης, οι ανάγκες των ανερχόμενων 
βιομηχανικών και εμπορικών κοινωνικών ομά
δων για έλεγχο των πρώτων υλών, των φυσι
κών πόρων, της προσανατολισμένης προς το 
εμπόριο ή γεωργικής παροτγωγής, καθώς και 
της αυξανόμενης καταναλωτικής αγοράς, ο
δήγησαν κατ' αρχάς στη διαμόρφωση και τη 
σταθεροποίηση των εθνών-κρατών και στη 
συνέχεια στην αποικιακή τους επέκταση. Στη 
γεωγραφική περιοχή τη δική μας, η συγκυρία 
αυτή είχε ένα μικτό χαρακτήρα, καθώς η Ο
θωμανική αυτοκρατορία έγινε αντικείμενο αφ' 
ενός μεν εσωτερικής πίεσης για εκσυγχρονι
σμό και εθνική απελευθέρωση, αφετέρου δε 
διείσδυσης και εκμετάλλευσης από το εξωτε
ρικό. Ήταν επίτευγμα των λαών της Τουρκίας 
και της Ελλάδος ότι μέσα από αντιξοότητες 
πέτυχαν να δημιουργήσουν δύο βιώσιμα και 
σχετικά ευημερούντα εθνικά κράτη.

Η επιτυχία αυτή, εντούτοις, αμαυρώθηκε
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απο το γεγονος οτι στον οτγωνα τους να ικα
νοποιήσουν τους εθνικούς τους στόχους, οι 
δύο λαοί συχνά ενεπλάκησαν σε αγώνες ο έ
νας εναντίον του άλλου. Σκηνές θανάτου, βίας 
και ξεριζωμού έβαψαν ανεξίτηλα τις μνήμες 
και των Τούρκων και των Ελλήνων. Τα γεγονό
τα αυτά εν τούτοις συνδέονται με μία ιστορι
κή εποχή η οποία έπαψε να υπάρχει από και
ρό.

Η τεχνολογική πρόοδος, την οποία βλέπου
με επί των ημερών μας, άλλαξε ταχέως τη 
φυσιογνωμία του κόσμου όπου ζούμε. Το πα
ραδοσιακό κράτος βέβαια ακόμα εξακολουθεί 
να υπάρχει, αλλά η δύναμή του διαρκώς αμφι
σβητείται. Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν 
πλέον να εμποδίσουν τη ροή υλικών, ιδεών, 
χρημάτων, ανθρώπων και πληροηκιριών. Χά
ρη στους δορυφόρους, δεν υπάρχουν πλέον 
μυστικά, ενώ οι συμβατικοί στρατοί είναι ανή
μποροι μπροστά στα σύγχρονα όπλα των υ- 
περδυνάμεων.

Τα εθνικά νομίσματα ή θα συνδεθούν μετα
ξύ τους ή θα εξαφανιστούν.

Τι επιφυλάσσουν οι εξελίξεις αυτές για το 
μέλλον μας;

Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος μας προσφέρει πα
ραδείγματα ποικίλης αντίδρασης στις ίδιες 
συνθήκες. Από τη μία πλευρά έχουμε το πα
ράδειγμα μιας Ευρωπαϊκής πτώσης των συνό
ρων μεταξύ γειτονικών κρατώ προς αμοιβαίο 
όφελος, όπως λ.χ. συμβαίνει με τη συνθήκη 
Schengen και το κοινό νόμισμα, το ΕΥΡΩ. Από 
την άλλη πλευρά στην ίδια Ήπειρο έχουμε τη 
θλιβερή εικόνα περιοχών της Νοτιοανατολι
κής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένω
σης, όπου η μερική ή η ολική πτώση πολυε
θνικών κρατών, άνοιξε το δρόμο σε εθνικές 
βιαιότητες, παρέμβαση ξένων δυνάμεων, κα
ταστροφή των οικονομιών και παρέσχε ελεύ
θερη πρόσβαση στις δραστηριότητες τοπικών 
ή υπερεθνικών εγκληματικών οργανώσεων.

Πιστεύω ότι είναι στο χέρι των λαών να γυ
ρίσουν την τύχη τους προς το καλύτερο. Είναι 
επιτέλους τώρα φανερό ότι η συνεργασία με
ταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος είναι μονό
δρομος. Μπορεί να αποδειχτεί εύκολο ή δύ
σκολο, καθώς οι πολιτικοί μας άρχισαν να α
ντιμετωπίζουν τα δύσκολα προβλήματα που 
ακόμα μας χωρίζουν. Ο καταλύτης εν τούτοις 
είναι η εξασφάλιση ενός θετικού κλίματος, μα-

κρυά από εχθρότητα και καχυποψία. Η πρό
σφατη θλιβερή εμπειρία των σεισμών έδωσε 
την ευκαιρία και στους δύο γειτονικούς λαούς 
να ανακαλύψουν ότι έχουν πολλά κοινά, συ
μπεριλαμβανομένων αξιών και της ιδιαιτερό
τητας μιας βαθειά "Μεσογειακής" ανθρω
πιάς. Η παρουσία μου εδώ τονίζει την αμοι
βαία επιθυμία να συνεχίσουμε στα ίδια βήμα
τα και όταν οι πληγές των σεισμών θα έχουν 
επουλωθεί, για να σταθεροποιήσουμε το θετι
κό κλίμα.

Ως Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, είμαστε σε στενή 
επαφή με ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της 
κοινωνίας μας τους φοιτητές. Οι νέοι αυτοί θα 
αποτελέσουν αύριο την πολιτική, στρατιωτι
κή, οικονομική και ττνευματική ηγεσία στην 
Τουρκία και στην Ελλάδα. Ας μη τους παρα
δώσουμε τις αρνητικές μας εμπειρίες από το 
παρελθόν, αντί αυτών σας προσπαθήσουμε 
να επιμείνουμε στις θετικές πλευρές της συ
νύπαρξής μας κατά το παρελθόν, αλλά και 
κατά το παρόν. Το σπουδαιότερο, ας δοκιμά
σουμε να φέρουμε τους φοιτητές μας σ' επα
φή και είμαι βέβαιος ότι μόνοι τους θα βρουν 
καλύτερους δρόμους να συμβιώσουν και να 
συνεργαστούν. Διότι, ας είμαστε ειλικρινείς, 
αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουμε με μία Ευ
ρωπαϊκή συνύπαρξη και πολλά απ' όσα μας 
χωρίζουν θα έχουν απαξιωθεί.

Προς την ίδια κατεύθυνση, τόσο εσείς αγα
πητοί συνάδελφοι όσο και εμείς, θα κερδίσου
με πολλά ως ακαδημαϊκοί από την επιστημο
νική συνεργασία.

Αντιμετωπίζουμε πολλά κοινά προβλήματα, 
περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και τε
χνολογικά, τα οποία ευκολότερα θα βρουν τη 
λύση τους με τη συνεργασία μας.

Ας καλέσουμε λοιπόν τους πολιτικούς, τους 
αποφασίζοντες οτις δύο χώρες μας, να αρχί
σουν σήμερα από τα θέματα που είναι ευκο
λότερα αλλά σημαντικά. Στον Ακαδημαϊκό το
μέα αυτό θα μπορούσε να είναι η επιστημονι
κή συνεργασία και η παροχή ευκαιριών για 
περισσότερο συχνές επαφές μεταξύ της νεο
λαίας μας.

Πριν τελειώσω θα ήθελα να εκφράσω τη 
βαθειά μου συμπάθεια στις οικογένειες των 
δοκιμασθέντων από τους σεισμούς και στις 
δύο χώρες.
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Ο κ. τ μ η μ α τ ά ρ χ η ς  έ ρ χ ε τ α ι
Στο διήγημά του αυτό ο Παπαντωνίου σαρκά

ζει τη γραφειοκρατία, που είναι μια πληγή τη$ 
δημόσια3 ζωή5 του τόπου μαε. Παρακαλουδή- 
στε με πόσο ψυχρή και αντικειμενική ματιά 
περιγράφει as εικόνε5 τη5 υπαλληλικήΞ ζωή$.

Ο κ. ΤΛ/ΙΗΛ/ΙΑΤΑΡΧΗΣ, μπαίνονι;α5 σιο γραφεί
ο ΓΟΟ, δέκα η ώρα το πρωί, βρήκε μέσα ιο 
λαμπρόν ήλιο να rou ζεσιαίνει ns αναφορέ$, 
IIS υπογραφέ5 και tis αναβολέ$. Πρέπει να εί
ναι κανεί5 πανεοδόναμο5 προ·ίθΕάμενο5 σε δυο 
τμήματα too υπουργείου ίω ν  Εσωτερικών (εί
χαν Εόιε δικαιοδοσία σημερινών υπουργείων), 
να ακυρώνει, να επικυρώνει, να ματαιώνει, να 
εξουσιάζει, για να νιώσει το χάδι eijs ηδονική5 
αυτή$ ζέστη5. το άπειρο συμπαθεί τουε δυνα- 
EOiis! Μόλΐ5 ο κ. τμηματάρχη5 ελούστηκε στην 
πρωινή χλιαρότητα κι άπλωσε στσ πρώτο έγ
γραφο, επίστεψε πω$ η πρόνοια του κόσμου 
τούτου ένα μόνο σκοπό έχει; να τον διατηρήσει 
τμηματάρχη στην περιστροφική του καρέκλα. 
Είκοσι χρόνια τώρα, κα9ισμένο5 σ' αυτή την 
καρέκλα, εξουσιάζει, τρέμουν την υπογραφή 
του. Ο τελευταίο$ γραφιά$ τη$ επαρχία5 τον 
νιώθει. Οι πιο δυνατοί πολιτευόμενοι έχουν την 
ανάγκη του και τον κολακεύουν. Ο υπουργό5 ο 
ίδΐ05 είναι μελιστάλαχτο$ μπροστά του, απ' το 
φόβο μήπω$ του καταφέρει καμιά σιγανή γρα
φειοκρατική μαχαιριά, τέτοιο$ που είναι, ήσυ- 
XOS σα βαθύ ποτάμι, αμίλητο$ σαν πηγάδι, κά- 
τοχσ$ τη$ υπηρεσία5, μσναδικό$ για λύσει$ και 
για περιπλοκέ5, βαθύε γνώστη5 τη$ συλλογή$ 
Ζηνοπούλου και Δηλιγιάννη. Μα η φήμη του 
δεν ήταν τυχαίο πράγμα! Την έχτισεν ο ίδιθ5 
με τέχνη και υπομονή. Σοβαρό$ πάντα στον 
άγνωστο, απειλητικό5 στον αδύνατο, γελαστό5 
στο σοβαρό, προσεχτικό$ και στο χαμόγελο και 
στο κατσούφιασμά του, σήμερα διαχυτικό5 κι 
αύρισ πάγο5 στο ίδιο πρόσωπο, άφιλο$, άπια- 
στο5, δημιούργησε γύρω του το μυστήριο και 
το φόβο, κρατώντα$ τον κόσμο σε υποταγή, σε 
αβεβαιότητα και σε προσδοκία, καθώ5 οι ωραί- 
ε$ γυναίκε$.

Μόνο η κυρία τμηματάρχου δεν ήταν ενθου
σιασμένη με τέτοια δόξα.

ΙΖαχαρίας Παπαντωνίου
- Τι κερδίσαμε; έλεγε συχνά. Ξερή εξουσία 

και παράσημα!
Το είχε κρυφό παράπονο, που ο άντρα$ τη5 

ήταν πολύ έντιμο5. Κι ήταν αλήθεια τέτοιοε ο 
παντοδύναμο5 τμηματάρχη5. Πονούσε το δημό
σιο και δεν καταχράστηκε ποτέ τη δύναμή του 
για να το ζημιώσει. Δεν κέρδισεν άλλσ απ' τΐ5 
τετρακόσιε5 ξερέ$ δραχμέ$ του μισθού του. 
"Γιατί σκοτώνεσαι τόσα χρόνια;" τον ρωτούσε 
κάποτε χωρίε να συμπληρώσει τη σκέψη τη$.

- Εσεί$ σι κότε$, απαντούσεν ο τμηματάρχη$, 
δε θα καταλάβετε ποτέ τι σημαίνει να εξουσιά
ζει κανεί$ ανθρώπου5!

Η γυναίκα του δεν το καταλάβαινε, μα κι 
αυτό5 θα ήταν αδύνατο να το εκφράσει. Είναι 
κάτι που νιώθεται και δε λέγεται. Οι "φάκε
λοι"! Να του$ ανοίγει! Να τουε διαβάζει! Να 
του$ παραπέμπει σ' άλλο γραφείο του κρά- 
τουε... Να ξανάρχονται... Να περιμένουν το νεύ
μα του... Άπειρε$ υποθέσεΐ5 να σταματούν ε
κεί, να ωριμάζουν αργά, σαν τα φρούτα στον 
ήλιο... Η ευτυχία τη$ αναβολή5... Το κέντρο!

- Να μου φέρουν τον φάκελον Ασπροποτά- 
μου! είπε στον κλητήρα.

Ο γραμματεύε β' τάξεω5 Κουτσόπετρο5, κο- 
ντόσωμο5, λιγνό$ και καμπουριασμένο$, έτρεξε 
μ' ένα σωρό χαρτιά στα χέρια. Ο τμηματάρχηε 
τσυ5 έριξε μια ματιά έπειτα, κοιτάζοντα$ έξαφ
να στα μάτια τον υπάλληλο, είπε με αυστηρό 
ύφο5:

- Εξέχασε5, Κουτσόπετρε, όταν έδινε$ αυτήν 
εδώ την ερμηνεία, πω$ όλη σου η ενέργεια 
ανατρέπεται από το β' εδάφιον του άρθρου 6 
του ΑΡΞΔ' νόμου και άλλωστε πρσσκρούει ει$ 
την γνωστήν μα$ εγκύκλιον του 1886;

Ο γραμματέα$ προσπάθησε να δικαιολογη
θεί:

- και όμω$ έχει$ παράπονα που δεν προή- 
χθη$! Η προαγωγή, Κουτσόπετρε, προϋπσθέτει 
μια μεγάλη τρύπα στην καρέκλα! Να τρυπήσεΐ5 
το κάθισμα εργαζόμενσ$! Ερμηνεία νόμου δεν 
γίνεται στο γόνατο... Πω5; Δεν διασκεδάζομεν 
εδώ... Η ερμηνεία σου είναι επιπολαία... Την 
ανατρέπω! Ακυρώνω το ψήφισμα του δήμου
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ΑσπροποΓαμίων! Akous; Άκυρον! Θα συμμορ- 
φωδώμεν με rov ΑΡΞΔ'. Να μου εεοιμάσεΐ5 εην 
ακυρωεικήν απόφασιν. Evtds riis σήμερον θα 
μου τ ψ  φέρείΒ! Πήγαινε!

Ο ΚουτσόπεφοΒ χαιρίεησε κι έφυγε χωρί$ 
ν' ανησυχήσει για εην εαπει'νωσή ίου. "Ο ζα- 
λαίπωρο5 δήμο$ Ασπροποεάμου δεν θα πιει' 
ποεέ νερό." Αυτό συλλογιζόταν σέρνονζοΒ μαζί 
του to βαρύ φάκελο, γεμάεον ερμηνεία και 
αναβολή. Autds ενέκρινε, ο υμημαϋάρχη5 ακύ
ρωσε. και οι δύο έχουν δίκιο! Ζήτημα ερμηνεί- 
as! Οι νόμοι χωρούν και τα μεν και τα δε... Μα 
η δική του ερμηνεία είναι τουλάχιστον νερό - 
ενώ η ακύρωσΐ5; "Ταλαίπωρε δήμε Ασπροπο- 
ιάμου!" Και, φΓάνονια5 σιο γραφείο tou, άνοι
ξε tov νόμο ΑΡΞΔ', για να κοιιάξει to εδάφιον 
2 που έμελλε να σεοιχίσει σ' ένα δήμο εόση 
ξηρασία.

Ο ήλιθ5 χυνόταν εόσο ηδονικά σεου$ φακέ- 
λου$ και οτουΒ κώδικεΒ, που ο εμημαεάρχη$ 
ένιωσε να tov κυριεύει ακράτητο συναίσθημα 
παντοδυναμίαΒ. Εκείνο to πρω ί τιμώρησε κά
ποιον γεωπόνο, αποφάσισε τη στασιμότητα του 
Κουτσόπετρου, εματαίωσε δυο χρήσιμα έργα 
οδοποιίαΒ, είπε “ βόδι" tov κληtήpα, επρόγκι- 
ξεν ένα γραφέα, κι όταν επήγε για εισήγηση 
σεον υπουργό, του αναποδογρισε δυο σπου- 
δαιόεαεα νομοσχέδια, που είχε σχεδιάσει, επει
δή tov ερόμαξε με εη χρονολογία, τα άρθρα και 
ta νούμερα που έβγαλε μέσα από τα χίλια 
συρταράκια τηΒ μνήμη$ tou. Ποτέ άλλοεε δεν 
ένιωσε εόσο πολύ πω$ είναι απαραίεηεο$. Μα, 
εκεί που πίστευε πωΒ το σύμπαν tov συλλογί- 
ζεεαι -ακριβώ5 εην ώρα που πήγαινε να καθί
σει σεην περισεροφική καρέκλα-, δεν ξέρομε 
ποιο μικροσκοπικό αγγείο tou εγκεφάλου tou 
έπαθε διάρρηξη. Του ήρθε συμφόρηση. Μόλΐ5 
πρόφεασε ν' απλώσει to χέρι tou και να κου
δουνίσει. Του έδωσαν tis πρώεε$ βοήθειε5 και 
tov επήγαν σπίει tou.

Η πληροφορία πω$ έναΒ τέτοιοΒ εξουσιαστήΒ 
έγινε μηδενικό σ' ένα δευεερόλεπεο, έπεσε 
σαν κεραυνόΒ στουΒ κατωτέρουΒ tou. Ξαπλώθη
καν Otis καρέκλε$, ξέχασαν ανοιχτούΒ tous φα- 
κέλουΒ και, ρουφώνταΒ με to  ηδονικό εων 
σφύριγμα εην εελευεαία προ πολλού πιωμένη 
γουλιά tou καφέ εων, μαδούσαν εην υπόληψη 
tou προίσεαμένου που έπεσε. Η ράχη εων, 
που γινόεαν κουλούρα μπροσεά του, ήεαν τώρα 
ορθή και στα χείλη των, που tov λιβάνιζαν και

tov υμνούσαν, όταν ήταν δυναεό$, ανέβαιναν 
παραεσούκλια, σαρκαστικέΒ ιστορίεΒ κι αστεία 
για tov απόπληκεο.

- βρε to συφοριασμένο tov "πλην αλλ' ό- 
μω5"! (Παραεσούκλι από μια συνηθισμένη φρά
ση εων εγγράφων tou.). Πανεαχούσα tou ήρθε!

- Νόμιζε πωΒ υπόγραψε συμβόλαιο και για 
tov άλλον αιώνα, πλην αλλ' όμω$ ακυρώθηκε!

- Δε θα μαΒ ξανακολλήσει ορθούΒ στον τοί
χο... Δυο ώρεΒ ορθοστασία για να υπογράψει 
εα χαρτιά μαΒ ο "πλην αλλ' όμω$"... Σαν αν- 
δριάνεε$...

- Χειρόεερα! Ο ανδριά$ απλώνει εουλάχισεον 
to ένα χέρι... Και to πόδι... ΕμείΒ κολόνα! Βρε 
το συφοριασμένο, πώΒ την έφαγε!

- Κεραμίδα!
- Να 'ξέρα, έλεγε κρυφά σε κάποιο φίλο tou 

ο α' γραμμαεέα$ (πιθανό5 tou διάδοχοΒ), να 
'ξέρα π θα γίνει εώρα to καεαπράσινο παράση
μο του Μεγάλου Δέντρου τηΒ ΒενεζουέλαΒ που 
είχε... (Ολόκληρο φόρεωμα κουβαλούσε σεΐ5 
δοξολογίε5 από τέτοια χαλκώματα στο σεήθθ5 
του - ο φουκαράΒ ο "πλην αλλ' όμω$"!)

ΚαθισμένοΒ στο γραφείο του ο ΚουτσόπετροΒ 
αράδιαζε με υπομονή τα καθαρά ψιλούτσικα 
γράμματά του. Εκεί έφταναν έναΒ έναΒ οι συνά
δελφοί του, γελαστοί, ζωηροί, για να του πά
ρουν τα συχαρίκια.

- και σ' άλλα με υγεία, Γιώργη! καθένα$ με 
εη σειρά tou!

- Σεάσιμο σε είχεν ο προϊσεάμενο5, να κι 
αυτόΒ μ' ένα κόλπο στάσιμοΒ...

- ΛεΒ; ερώτησεν άλλοΒ υπάλληλοΒ. ΛεΒ να 
σιγουρέψαμε; Βρε μήπω$ tov ξαναίδούμε κα
μιά μέρα σεη γυρισεή καρέκλα;

- Σώπα, καημένε!
Ο άρρωστοΒ έχασε εη μιλιά tou. Το μπέρδε

μα εη$ γλώσσα$, που είχε στην αρχή, όλο και 
χειροεέρευε. Σεο εέλο$ η βρονεερή tou ομιλία, 
που γέμιζε to υπουργείο, καεάνεησε συγχισμέ- 
να φωνήεντα, ένα θλιβερό βέλασμα, μέσα στο 
οποίο μόνο η αφοσίωση εη$ γυναίκαΒ του κα
τόρθωνε κάποτε κάτι να ξεχωρίσει.

Είχαν περάσει δυο μήνε$ απ' to χτύπημα. Ο 
άρρωστοΒ άρχισε να βηματίζει στο δωμάτιο, 
κάποτε να βγαίνει λίγο σεο δημόσιο κήπο, να 
κάθεται στουΒ μπάγκουΒ και να κοιτάζει τα παι
χνίδια εων μπεμπέδων. Μα η μιλιά του χειρο
τέρευε. Δεν είχε μέσα ούτε μια συλλαβή. Κι 
όσο έχανε to λόγο, εόσο φώναζε.
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Μια μέρα, μέσα σιην κραυγή του και στψ  
επίμονη κίνηση των μυώνων tou προσώπου 
ίου και ίω ν  μαηών tou, η κυρία ιμηματάρχου 
καιάλαβε ιην επιθυμία rou. Απαιιούσε να tov 
πάνε σεο υπουργείο. Προσπάθησε να tov πεί
σει ν' αλλάξει γνώμη. Αδύναιοί Ό ,π ήιαν ζω- 
νιανό απάνω tou to κινούσε, για να δείξει πω$ 
δεν εννοεί να περιμένει, τώρα αμέσω$! Θα 
γίνει αυτό που θέλει. Ο yiazpds δεν ανεισεάθη- 
κε. "Αφού τόσο πολύ το ζητά", είπε, "πάρτε 
ένα αμάξι κι ανεβάστε τον με προσοχή σεη 
σκάλα. Μια φορά όμω5. Όχι δυο. Αποφεύγεεε 
συγκινήσεΐ5 και σκάλε$." Έεσι, εην άλλη μέρα 
to πρωί, λαχανιασμένο3 ο κληεήρα$ άνοιξε εην 
πόρεα tou πρώτου γραφείου κι είπε;

- Ο κ. εμημαεάρχη$!
- Τι; Ήρθε;
- Μάλισεα, tov έφεραν μέσα.
- Τον έφεραν ή ήρθε; ρώεησαν οι υπάλλη

λοι, ανήσυχοι, αφήνονεα5 εην πένα.
- Τον κραεούσεν η γυναίκα tou, απάντησεν ο 

κληεήρα5, και σιγά-σιγά tov έβαλε να καθίσει 
σεην καρέκλα.

- Σεη δική του;
- Σεη δική tou. Σεη γυρισεή καρέκλα.
Μόλΐ5 εελείωσαν αυτέ% οι λέξει$, ένα μακρύ 

κουδούνισμα "ερρρργκ!" χεύπησε σεο αυτί των 
υπαλλήλων. Το κουδούνισμά tou! Το γνώρισαν!

Ο α' γραμμαεέα$ εινάχεηκεν, όπωχ σεον καλό 
καιρό, και με μια βαθιά υπόκλιση βρέθηκε 
μπροσεά σεον προϊσεάμενό tou. Ωχρό$, αδύνα- 
tos, μ' ένα σεράβωμα σεο δεξί μάγουλο από 
εην πάρεση*, αλλιώεικσ5, με κάει σαν πείσμα 
και σαν δέηση μαζί σεην έκφρασή εου, με 
καλοσερωμένε5 όμω$ πάντα tis δέκα ερίχε$ 
εου γυμνού εου κρανίου, προσπαθούσε να υ
ψώσει μέσα σεο υπουργείο εη σκιά εου εαυτού 
εου, to παρελθόν του! Στο μάτι του ήεαν ακόμα 
η απειλή κι η διαεαγή. Σε λίγο άνοιξε to στόμα 
κι ακούστηκε η άναρθρη φωνή εου.

- Άααααα! εφώναξε σεο γραμμαεέα.
Εκείνο5, ακίνηεο5 και σεενοχωρημένο$, σεε-

κόεαν. Δεν ένιωθε είποεα. ο εμημαεάρχη$ κοί- 
εαζεν ανυπόμονα εη γυναίκα εου, σαν να εη$ 
έλεγε: "πε$ εου να μου αναφέρει ει έκαμε διά 
εην υπόθεσιν εη$ δημοεική$ οδού Σεροφωνί- 
ου!"

- As μου γράψει σ' ένα χαρεί ει διαεάσσει! 
είπεν ο γραμμαεέα$ σεην κυρία.

- Δε μπορεί, απάντησεν αυτή με πνιγμένη 
φωνή. Έχει πάρεσή σεο δεξί.

Αλίμονο! Ενώ συχνά η σεοργή εη5 άκουγε 
λέξεΐ5 μέσα σεο βέλασμά εου και μάντευε tis 
επιθυμίε$ εου, εδώ δεν καεαλάβαινε είποεα. 
Κραεούσε εη συγκίνησή εη$, σφίγγονεαν ο λαι- 
μό5 εη$. κοίεαζε πόεε εον άνερα εη5, πόεε εον 
υπάλληλο.

- Α! Α! Α! εξακολούθησε ο τμηματάρχη5.
Κι έδειξε κάει χαρειά. Ήθελεν ίσω5 έγγραφα. 

Μα ποια έγγραφα. Ποιού$ φακέλου5; Καινού- 
piaus; ΕκκρεμειΈ; Ο γραμμαεέα$ πήγε μέσα και 
γύρισε φορεωμένο5 φακέλου$. Ο εμημαεάρχη$ 
έβαλε εα γυαλιά και tous έψαχνε με το αριστε
ρό χέρι. TOUS ξεφύλλιζε, tous κοίεαζε, tous 
ξανακοίεαζε..., tous έσφιγγε, tous εσαλάκω- 
νε..., tous άνοιγεν απ' to tέλos, απ' εην αρχή, 
απ' εη μέση..., tous έκλεινε, tous ξανάνοιγε..., 
tous παεούσε με εην παλάμη του... Έπειεα, γυ- 
pizovtas πρθ5 to γραμματέα βέλαζεν απειληει- 
κά εη θλιβερή φωνή εου, μέσα σεην οποία 
μόλιs χρωμαείζονεαν δυο φωνήεντα, σαν α και 
ο... Ίσωs να βρήκε πάλι ανοιχεά εα συρταράκια 
εηs μvήμηs εου! Ίσωs να 'βγάζε από μέσα εί- 
ποεε vόμous και xpovoλoγίεs... Ίσωs να είχε 
vέεs εpμηvείεs. Μα πoιεs εpμηvείεs;

- Θα κουρασεειΈ, Γιωργάκη, άφησέ εα, είπεν 
η γυναίκα εου.

Κι έβαλεν απάνω στα χαρτιά to μικρό εηs 
χέρι, σεολισμένο με to μπριλάνει που εηs είχε 
χαρίσει στο γάμο του.

Θ tμημαtάpxηs εξακολούθησε να φωνάζει 
θuμωμέvos. τέλos, έβαλε εο χέρι επάνω σεο 
ώμο tηs γυναίκα$ του και, με πολλήν προσπά
θεια, σηκώθηκε από εη γυρισεή καρέκλα. Έ
φευγαν. Η γυναίκα εου με προσοχή εον κρα
εούσε. Ο κληtήpαs επίσηs. Ανεί όμωs ο εμημα- 
tάpxηs να καεεβεί εη σκάλα, έδειξεν επίμονα 
σεη γυναίκα εου πωs θέλει να μπει σε κάποιο 
γραφείο. Μάεαια ήταν η αντίστασή εηs. Αυτό$ 
επίμονα έδειχνε εο γραφείο! Του άνοιξαν εην 
πόρεα. Σεο βάθos εου δωμαείου ο Κουεσόπε- 
tpos, σκuμμέvos, με εην ελαφρή εου καμπούρα, 
δώρο εηs uπηpεσίαs, έγραφε εα ψιλά, καθαρά 
εου γράμμαεα... Σ' αυτόν ίσια προχώρησεν ο 
tμημαtάpxηs και εου κουνούσε εο χέρι.

- Δώσε γρήγορα σεον κ. προϊσεάμενο εα εκ
κρεμή! είπεν ο γpαμμαεέαs.

Ο tμημαεάpxηs πήρε tous εκκρεμειΈ φακέ-
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λοι/s, rous έψαξε βιαστικά με to αριστερό χέρι, 
tous τσαλάκωσε λίγο, όταν έξαφνα -η κακή 
ιύχιι!- ανακάλυψε tov φάκελον Ασπροποιά- 
μου... Δεν είχεν ενεργηθεί**... Ακόμα να εκιε- 
λεσθεί η διαταγή του! Ο Κουτσόπερο5 δεν τον 
είχεν ακυρώσει, με την κρυφήν ελπίδα πω$ ο 
νέο5 τμηματάρχηΒ da κοιτάξει καλύτερα tr)v υ
πόθεση και θα διατάξει εγκριτική ενέργεια. Ή
θελε καλά και σώνει να δώσει νερό στο μικρό 
εκείνο δήμο... Οι λόξε$ του! Απ' το μικρό του 
γραφείο προσπαθούσε να κάμει tous νόμου5 
ελαστικού5 κι εβίαζε τη γραφειοκρατία να ω
φελήσει ανθρώπου$. Ο τμηματάρχη5, που αυτά 
τα είχε μυριστεί, αμείλικτο$ για το γράμμα του 
νόμου και για την πειθαρχία, πέταξε το φάκελο 
στο τραπέζι.

- Αααααα! τραύλισε δυνατά.
και του κουνοΰσεν απειλητικά το δάχτυλο, 

στα μούτρα του, μπροστά στη μύτη του, σαν να 
του 'λεγε: "Τρεΐ5 φορέ$ στάσιμο5 θα μείνεΐ5, θα 
ζητήσω τον υποβιβασμό σου, στη διεκπεραίω
ση*** θα σε ρίξω! Να μάθεΐ5 να ερμηνεύει$ 
αυ5αιρέτω$ τον ΑΡΞΔ'!" Πολύ αγωνίστηκεν η 
γυναίκα του για να τον ησυχάσει. τέλο$, την 
άκουσε. Τον στήριξε και, με πολλή προσοχή, 
κατέβηκαν ένα ένα τα μαρμάρινα σκαλιά, ενώ 
ακολουθούσεν ο γραμματέα$ κι ο κλητήρα$. 
Δυο τρεΐ5 πολιτευόμενοι στη σκάλα έβγαλαν 
απρόθυμα το καπέλο. Όσο για tous υπαλλή- 
λous, ήρθε η καρδιά tous στον τόπο. Άδικα 
τρόμαξαν. Όχι. Δε θα ξανακαθίσει στη γυριστή 
καρέκλα. Έπεσε για πάντα!

Μόνο ο ΚουτσόπετροΒ ξέχασε tis tιμωpίεs, 
TIS απειλέs και tis pa0pos. Ο tαπειvόs auT0s 
uπάλληλos πέταξε κάτω την πένα και συλλογι
ζόταν. Όχι πωs έμεινε σtάσιμos... Συλλογιζόταν 
τη δύναμη και την κατάντια tηs... Ο vous του 
έβλεπε κάτι αντικείμενα, το φράκο του τμημα- 
τάρχη, τα παράσημά του και τη φωτογραφία 
του βασιλέωs Γεωργίου με την υπογραφή του 
- τα μόνα λείψανα tηs παvτoδυvαμίαs του. και 
τότε ο κouτσόπεtpos τέντωσε πάρα πολύ τη 
βαθιά ζαρωματιά που είχε στο στόμα, την πι
κρότατη αυτή και την αγαθή μαζί έκφραση που 
έδωσαν στη λεπτή του μάσκα η γραφειοκρατία 
μαζί κι η πείρα του κόσμου. Έσκυψεν απ' το 
παράθυρο και ξαναείδε tous αvθpώπous... Να 
tous! τρέχουν και σήμερα σαν τρελοί, κυνηγώ- 
vtas uπoθέσειs που δε θα 'φτανεν η ζωή των

να TIS τελειώσουν! Ασθματικοί γέροι πολιτευό
μενοι με σφυριχτό utous βpόγxous ανεβαίνουν 
την κοπιαστική σκάλα τσυ υπουργείου, για να 
καταδιώξουν τον πολιτικό των αντίπαλο. Υπάλ- 
ληλos υπονομεύει τον υπάλληλο με τόση σπά
νια τέχνη, ώστε θα ήταν σπouδαίos εφεupέtηs, 
αν αυτή τη δύναμη την χρησιμοποιούσεν αλ
λού, για να ωφελήσει αvθpώπous. Σε κάθε 
βήμα ο Koutσόπεtpos είδε και μια επίθεση, σε 
κάθε φιλοδοξία μια παγίδα, σε κάθε γνώση 
και σοφία ένα τρόπο για να προδώσουν οι 
άνθρωποι την αγάπη και το έλεο$. As έρχονται 
σuμφopήσειs, as γίνεται έvαs παvtoδύvαμos 
άvθpωπos μηδενικό αμέσωs, as σέρνονται πό
δια. "Αθάνατη ανυποψία!", συλλογίζεται ο 
γραμματέαΒ, κοιτάζονταΒ tous αvθpώπous που 
τρέχουν. Θα εξακολουθήσουν τα τρεξίματα, τα 
σκουντήματα, τα ξεδοντιάσματα, τα γδαρσίματα, 
τα κλωτσήματα μεταξύ των! Γιατί; Για τα ίδια τα 
κλωτσήματα, τα σκουντήματα και τα γδαρσίμα- 
τα. AUT0S είν' ο σκoπόs! "As μείνομε έξω από 
τέτοιο σκοπό... Η επιτυχία είναι ντροπή!", εί- 
πεν ο στάσιμοΒ γραμματέαΒ, που δεν ραδιούρ
γησε στη ζωή του κανένα, ενώ ξανακοίταξε το 
κύμα των ανθρώπων.

- Άνοιξε, μωρέ! του φώναξαν οι άλλοι υπάλ
ληλοι ανυπόμονοι απέξω, να μάθουν τη σκηνή 
του με τον τμηματάρχη.

Μα είχε κλειδώσει.
- κουτσόπετρε! Θ' αvoίξειs λοιπόν; Βρε! Πεs 

pas λοιπόν! Τι σου φώναζε, βρε; Τι βέλαζεν ο 
Kεβίδηs; Τι μαvtαλώθηκεs; Άνοιξε!

- ΣκασμόΒ! εμουρμούρισεν ο uπάλληλos, χω- 
pis να κουνηθεί απ' τη θέση του.

Απ' το παράθυρο έσκυψε κι είδε στο δρόμο 
το αμάξι. Ακόμα δεν είχε ξεκινήσει! Προσπα
θούσαν να τοποθετήσουν καλύτερα τον τμημα
τάρχη. Διαpκώs τον τύλιγαν και τον σιγύριζαν. 
Επί tέλoυs, κατάφεραν να συγυριστεί - και σε 
λίγο το αμάξι ξεκίνησε κouβαλώvταs τη Δύνα
μη... Kav0vas δεν έδωσε προσοχή και μόνο ο 
Koutσόπεtpos παρακολούθησεν απ' το παρά
θυρο την πένθιμη συνοδεία.

’ πάρεση: παράλυση μυών.
**ενεργηθεί: εκτελεσθεί.
’ ’ ’ διεκπεραίωση: κατώτερη υπηρεσία επι

φορτισμένη με την καταχώρηση και την απο
στολή των διαφόρων εγγράφων στου$ αποδέ- 
κτε5 του$.
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Συνέχεια προηγουμένου

Συγκαιειέθη ο Μέραρχος και ειέθην επί κεφα
λής της επιχειρήσεως. Τα διαδοχικά κλιμάκια Βο
λής πυροβολικού και πολυβόλων που έταξα ελει- 
τούργησαν περίφημα. Οι Τούρκοι κατείχον απότο
μα βραχώδη υψώματα εξ ων έβαλλαν.

Μόλις άρχισαν βάλλοντες κατά του επιτιθεμένου 
πεζικού μας εδέχθησαν αμέσως πυρά πυροβολι
κού μας. Ο πυροΒολάρχης με συνεΒουλεύθη διά 
την απόστασιν. Του είπα προχείρως 2.000 μ. και 
κατά σύμπτωσιν επέτυχεν αμέσως τον στόχον. Εκο- 
λακεύθην διότι η συνεχής πείρα ενίκησε την μερι
κήν Βλάβην του οφθαλμού μας. Μετ’ ολίγον τα 
πολυβόλα συνεπλήρωσαν το δίκτυον των πυρών 
ώστε το πεζικόν προτίλασεν άνευ απωλειών και κα
τέλαβε τους βράχους.

Μέραρχος ανησυχών έσπευσεν να έλθη. Τον 
συνάντησα επιστρέφων. Ηπόρησε πως έγιναν τό
σον γρήγορα.

ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩ ΠΑΠΟΥΑΑ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1921

Με εδέχθη εις το σπίτι του. Θα έμεινα μίαν ώ
ραν. Του είπα πως μετά τας τρομακτικός απωλείας 
που υπέστη ο ΓαΜικός στρατός εις το CHEMIN 
DES DAMES την άνοιξιν του 1917 άρχισαν συ- 
μτττώματα διαλύσεως του Γαλλικού Στρατού. Τότε 
ο παραλαβών Αρχιστράτηγος Πεταίν μετά την περί
οδον των σκληρών μέτρων τυφεκισμών κ.λπ. επε- 
δόθη μεθοδικώς εις επανάκτησιν του επιθετικού 
πνεύματος παρά του πεζικού. Προς τούτο παρε- 
σκεύαζεν επιμελώς μικρο-επιχειρήσεις τα περίφη
μα COUPS DE MAIN. Τα εφοδίαζεν με άφθονον 
υλικόν ώστε με ελαχίστας απωλείας να σημειούνται 
νίκαι. Με την τακτικήν αυτήν ολίγον κατ’ ολίγον το 
Γαλλικόν πεζικόν επανεύρε την επιθετικότητά του 
και συνέχισε τσν πόλεμον μέχρι της νίκης.

Θα τον μιμηθώμεν. Θα χρειασθή όμως να εφο- 
διασθώμεν με μερικά τανκς, θωρακισμένα αυτοκί
νητα και μερικούς όλμους. Θα εκπαιδεύσω εν τάγ
μα εφόδου και θα εκτελώ πλήγματα κατά του 
Τουρκικού μετώπου εις διάφορα σημεία. Την πρώ- 
την ημέραν θα επιτεθώ με αυτά την δεύτερη θα 
πάω με αραμπάδες. Τους ξεύρω τις εντυπωσιακός 
στρατός είναι οι Τούρκοι. Εννοών ότι καταπλήσσε- 
ται ενώπιον αιφνιδιασμών.

Η αντίδρασις του Παπούλα δεν ήτο ενθαρρυντι-

t  Του στρατηγού Δ ημ. Π . Π ολύζου

κή. Επανήλθα μήπως δεν αντελήφθη την σκέψιν. 
Επέτυχα μερικός στιγμάς ενθουσιασμού, αλλά μου 
λέγει δεν έχομεν χρήματα (μετά δύο μήνας έγινε 
το δάνειον Πρωτοπαπαδάκη). Του απάντησα πέντε 
εκατομμύρια που θα χρειασθούν θα τα εύρωμεν 
από τους μισθούς των αξιωματικών μου απάντησε: 
Πέστα στον Σκυλακάκην αυτά να τα Βάλη μπροστά.

4ήμερον άδειαν εκα, την επομένην έληγε. Τα 
είπα Βέβαια και τα έλεγα παντού κανείς δεν συνεκι- 
νείτο. Η αμάθεια ήτο παλαιό πληγή.

Αργότερα ως εκτός στρατεύματος εις υπηρετού- 
ντας συναδέλφους εξέφραζα την απορίαν μου διατί 
δεν επρομηθεύθη ο Ε?ιληνικός στρατός όλμους και 
κάποτε πήρα την απάντηστν: τι μας χρειάζονται;

Εκ των υστέρων εσχημάτισα την γνώμην ότι ο 
Παπούλας είχεν αρκετά προχωρήσει εις την προ- 
σχώρησιν προς το αντίπαλον στρατόπεδον.

Αποστολή Σκυλακάκη και Σαρρπγιάννη εις τον 
Μελέτιον.

Ο Σκυλακάκης μου αφηγήθη τα της αποστολής 
του με τον υπαρχηγόν του Επιτελείου της στρατιάς 
Σαρρηγιάννη εις Κίπολιν προς συνάντησιν του νε- 
οεκλεγέντος Πατριάρχου Μελετίου.

‘Αρχισεν αυτός σμιλών και εξαίρων τα μεγάλα 
πλεονεκτήματα, ως έλεγε, που θα εκεν η εκθρόνι- 
σις του Βασιλέως Κωνσταντίνου και η μετατροπή 
του εις εθελοντικόν του μαχομένου Στρατού. Υπε- 
στήριζε δηλαδή ότι άμα γίνουν αυτά θα διαθέση 
δύο Μεραρχίας εκ Κ/πόλεως και Πέντε εκατομμύ
ρια χρυσός ?\ίρας.

Τότε ο Σκυλακάκης παρετήρησε: Τα έχετε αυτά, 
Παναγιώτατε, και περιμένετε να διαλυθώμεν και ύ
στερα να μας τα δώσετε; Διότι όπως λέγετε να μεί- 
νη εις το μέτωπον Στρατός εξ εθελοντών σας μένει 
καμμιά αμφιβολία πόσοι θα μείνουν; Με αυτά επά- 
γωσεν η συζήτησις Διότι προφανώς δεν ανεμένετο 
να είναι μη μεμυημένος ο απεσταλμένος του Πα
πούλα.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.

(ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΑΙΟΣ 1922)
Ενώ ημείς ησχολούμεθα με πρωτόκολλα και με 

ανταρσίας και προ παντός με τυφλό μίσος κατά του 
εκλεγέντος υπό του λαού κόσμου της διοικήσεως 
οι Τούρκοι ωργάνωσαν το εσωτερικόν της Μ. Ασί-
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α ς π ο υ  κατειχομ εν ημείς.
Η  ά νευ  σ υ γκ ο ινω ν ιώ ν  ε ν δ ο χ ώ ρ α  μ ε  την τεράστι

ο ν  έκτασιν α π ό  Φ ιλ α δ έλ φ ε ια ς  μ έχρ ι Π ρ ο ύ σ η ς α φ ’ 
εν ό ς  και α π ό  Κ ιουτάχιας μ έχ ρ ι Μ πα λού Κ εσέρ α φ ’ 
ετέρου  μ ε  έκτασ ιν ά νω  τω ν  4 0 0  χλμ . εκάστην ήτο 
υ π ό  τη ν  κυ ρ ια ρ χία ν  του  εχ θ ρ ο ύ .

Κατάτινα δοξασ ία ν , α ς  ε ίπ ω μ εν , π ο υ  ησπα ζόμη ν 
και εγώ , επ ιστεύετο ότι ό γκ ο  π λη θ υ σ μ ώ ν  δ ια φ ό ρ ο υ  
εθ ν ικ ή ς  η ρ ο ελ εό σ εω ς και θ ρη σ κευτικώ ν δ ια φ ο ρ ώ ν  
δ ε ν  δ ιέκειντο  φ ιλ ικ ώ ς π ρ ο ς  το υ ς  Τ ο ύ ρ κο υ ς.

Ε ις τη ν  π ερ ιφ έρ ε ια ν  Ο υ σ ά κ  π ο υ  κατείχομ εν η 
μ είς  το  ευ μ ε ν έ ς  π ρ ο ς  η μ ά ς  πνεύμ α τα  εξεδηλούτο  
εν ερ γό τερ ο ν . Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  μά?Ηστα δ ε ν  ήτο εχ θ ρ ό ς  
τω ν Ε λλήνω ν. Φ υ γ ά δ ε ς  ό μ ω ς  κατά την καταστρο
φ ή ν  υ π ο κ ε ίμ ενο ι ε ις την  ε π ιρ ρ ο ή ν  τω ν Κ ομμουνι
στώ ν το ν  ξεκλήρισαν.

Η  τεραστία  λ ο ιπ ό ν  ε ν δ ο χ ώ ρ α  αυτή κατέστη ε 
χθρ ική . Τ α  α ποσ πά σμ ατα  εκμετα λλεύ σεω ς π ο υ  α- 
πέστελλεν  η επ ιμελητεία  εξά π α ντο ς σ υ ν έδ α λ ο ν  εις 
τούτο. Ο  π ε ιθ α να γκ α σ μ ό ς εξάλλου  υ π ό  τω ν Τσε- 
τώ ν σ υ ν επ λή ρ ο υ  και εξήπτε το  ενα ντό ν  μ α ς  μ ίσος. 
Ο ύτω ς ή ρ χ ισ α ν  επ ιθ έσ ε ις  και εξοντώ σεις μ εμ ο ν ω 
μ έν ω ν  α ν δ ρ ώ ν  και τμ ημ άτω ν και ε ν  σ υ νεχεία  τον 
χ ε ιμ ώ να  του  1 9 2 1 -1 9 2 2  εξώ ντω σ α ν  δ ιμ ο ιρ ία ν  ευ- 
ζώ ν ω ν  ε ις τη ν  π ό λ ιν  Εμέντ. Εστάλη τότε ε ις λ ό χο ς  
ίνα  επ ιθά λη  τη ν  τάξιν αλλά  και α υτός κατεκρεουρ- 
γή θ η .

Κατόπιν α υτώ ν η Στρατιά α π εφ ά σ ισ ε  να  α να λάδη  
επ ιχε ιρ ή σ εις  μ εγ ά λ η ς  κλ ίμ α κα ς ε ις τον  χ ώ ρ ο ν  α υ
τόν.

Κατάρτισε λ ο ιπ ό ν  φ ά λ α γ γ α ς  σ υ ν ή θ ω ς  τάγματος 
αι οπ ο ίο ι θ α  έδ α ινο ν  α π ό  τη ς π ερ ιμ έτρου  π ρ ο ς  το 
κέντρ ο ν  μ ε  α ερ ο π λ ά ν α  δ ιά  το ν  σ ύ νδ εσ μ ο ν .

Σ η μειω τέον  ότι ε ις το  π α ρ ε λ θ ό ν  υ π ή ρ ξα ν  π ερ ι
πτώ σεις α ιφ ν ιδ ια σ μ ο ύ  μ εγ ά λ ω ν  φ α λ ά γγω ν , ω ς  της 
Μ ερα ρχία ς Ο θ ω ν α ίο υ  ε ις τα  ‘Α δολα . Αι μεγάλοι 
φ ά λ α γ γ ες  όταν μάλιστα μ εγά λ α  τμήματά τω ν είναι 
ημ ιονικά  είνα ι α δύ να το ν  ε ις τα ο ρ ε ιν ά  και δ α σ ω μ έ
ν α  ε δ ά φ η  να  π ρ ο φ υ λ α χ θ ο ύ ν  α π ό  α ιφ νιδ ιασμ ούς.

Α υτώ ν τω ν  δ υ ν ά μ εω ν  φ α λ α γ γ ά ρ χ η ς  ω ρ ίσ θη  ο  Σ7 
τά ρ χη ς Π α παγιω τάκος.

Ω ς επ ιτελ ά ρ χη ς ω ρ ίσ θη  ο  Γ ράφ ω ν.
Ε ις την Κ ιοτάχειαν π ο υ  μ ετέδη ν  εύ ρ ο ν  δ ιαταγήν 

ν α  ε κ δ ο θ ή  α μ έσ ω ς η δ ια ταγή  επ ιχε ιρ ή σ εω ν  ίνα δο- 
θ ή  σ υ νέχε ια  ε ις τα ς δ ο θ ε ίσ α ς  υ π ό  τη ς Στρατιάς κι
ν ή σ ε ις  τω ν φ α λ ά γγω ν .

Συνέταξα  μ ό λ ις  έφ θ α σ α  ε ις  Κ ιουτάχειαν Σ χέδ ιο ν  
Ε π ιχε ιρή σ εω ν μ ε  δάσ ιν  ότι τα α ερο π λ ά να  δ ε ν  θα  
μ α ς  εξυ π η ρ έτο υ ν  κ α θ ό λ ο υ  λ ό γ ω  τω ν ν εφ ώ σ εω ν  
και ο υ δ εμ ία ν  θ α  ε ίχ ο ν  ε π α φ ή  μ ε  τα ς φ ά λ α γγα ς 
πλη ν εκ ε ίνη ς  μ ε  τη ν  ο π ο ία ν  θ α  συνεδαδ ίζομ εν .

Κατ’ α νά γκ η ν  λ ο ιπ ό ν  η δ ιαταγή  επ ιχε ιρ ή σ εω ν  
π ή ρ ε  την μ ο ρ φ ή ν  ο δ η γ ιώ ν  π ρ ο ς  τα ς ο π ο ία ς  θ α  συ- 
ν ε μ ο ρ φ ο ύ ν το  εκ τό ς εά ν  ελ ά μ δ α ν ο ν  εν δ ια μ έσ ω ς  
διαταγάς.

Ω ρ ίσ θη σ α ν  αι δ ιά δ ρ ο μ ο ί τω ν φ α λ ά γγω ν  π ρ ο ς  το 
κέντρον, ό π ο υ  θ α  συνέκλινον  πάσαι. Τ ο ιούτον ω 
ρ ίσθη  ο  Ο ρ ε ινό ς  ό γκ ο ς  Εγρι-γκ ιόζ νταγ.

Η  Δ ιοίκησ ις εκ ινή θη  με την κυριω τέραν φ ά λ α γ 
γα  π ο υ  ήτο το  μικτόν Α πόσπασμ α  της 13 Μ ερα ρχί
α ς  (2ον  Σ /μα  πεζικού, ορειδατική μ ο ίρα  Π /δολικού 
κ.λπ.).

‘Ο ταν π α ρουσ ία σ α  το Σ χ έδ ιο ν  π ρ ο ς  υ π ο γρ α φ ή ν  
π α ρεκά λεσ α  τον  Φ α λ α γγά ρ χη ν  ν α  το  προσέξη  ι
δια ιτέρω ς λ ό γω  τη ς ε ιδ ικής φ ύ σ εω ς τω ν Ε πιχειρή
σεω ν.

Α υτός ό μ ω ς  ούτε καν την α νέγνω σ ε υ π ο γρ ά ψ α ς 
το Σ χ έδ ιο ν  ω ς είχε.

Ο δη γ ία ι δ ιά  τη ν  Π λα γιοφ ύλαξιν  εδ ό θ η σ α ν  αι ε 
ξής; Η  Φ ά λα γξ  να  κατατμηθή κατά δ ιμ ο ιρ ία ς με 
α ποσ τά εις 100  μ. ώστε ν α  μη  δλη θή  π υκνώ τερος 
τις σχη μ α τισμ ός. Ο ι εγγύ τερ ο ι π ρ ο ς  το  σ ημ είο ν  
π ρ ο σ δ ο λ ή ς λ ο χ α γ ο ί αμελητεί να  π ρ ο σ δ ά λο υ ν  τους 
ενεδρ ευ τά ς  εκκλ ίνοντες της φ ά λ α γγο ς.

Αι π ο λλ α ί μελέται π ο υ  ε ίχα  κάμη ε π ί τω ν ποικ ί
λ ω ν  μ ο ρ φ ώ ν  του α γ ώ ν ο ς  πεζικού μ ο υ  έδ ιδ ο ν  α μ έ
σ ω ς τα ς λύσ εις τω ν α νακυπτόντω ν προδλημάτω ν.

‘Ετσι δ ε ν  εσ η μ ειώ δη  π ο υ θ ενά  καμμία απώ λεια .
Ο  λ ό χ ο ς  Μ πεκατώ ρου εξοντώ θη ο λ ό κ λ η ρ ο ς και 

σ υ νη ντή σ α μ εν  φ ρ ικ ω δ ώ ς  δ α σ α ν ισ μ ένα  και κρε- 
ο υ ρ γη μ ένα  τα σώ ματα τω ν α ν δ ρ ώ ν  του, διότι εδά- 
δ ιζεν  ο λό σ ω μ ο ς π λη ν  σ το ιχειώ δους περ ιπολίας.

Οι δ ιερ χό μ εν ο ι π ρ ο  τω ν νεκ ρ ώ ν  εξηγριούντο  και 
π ο λλ ο ί κατα φ υγόντες εις τα πυκνώτατα δά σ η  έ ν ο 
πλοι εξετελούντο ε π ί τόπου . Μ ε το π/?ιικόν εδάλλο- 
μ εν  κατά μ α κ ρυ νώ ν  θέσ εω ν , ό π ο υ  εκ  του κα π νο ύ  
επ ρ ο δ ίδο ντο  συγκεντρώ σεις.

Τα αρα ιά  ά?\λως τε χω ρία  ήσ α ν  κενά . Δ εν  ε& ο- 
μ εν  ελ ευ θ ερ ία ν  χ ρ ό ν ο υ  να  δ ια τρέχω μ εν  του ς υ π ό 
πτους χώ ρ ο υ ς . Διότι ο  α νεφ ο δ ια σ μ ό ς  έπ ρ επ ε  να  
γ ίνη  με την επ ισ τροφ ή ν  μ α ς δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ σ ε  να  γ ίνη  
άλλω ς.

Ε ις το ο ρ ισ θ έν  σ η μ είον  σ υνα ντήσ εω ς τω ν φ α- 
λ ά γγω ν  εμ ε ίνα μ εν  2 -3  η μ έρ α ς  α να μ ένοντες. Π ρ ο - 
σ ή λ θ ο ν  μ ό ν ο ν  οι σκα πα νείς  του Γ ρη γορά κη  διο ι- 
κο ύμ ενο ι α π ό  του ς θ α ρ ρ α λ έο υ ς  κατω τέρους αξιω 
ματικούς Μ ανιάτην και Α να ργύρου .

Π α ρα λλή λω ς π ρ ο ς  η μ ά ς π ρ ο χώ ρ η σ εν  η  Επιλαρ- 
χ ία  Π α πα δ ια μ α ντοπούλου , όστις εδ ικα ίω σ ε την φ ή 
μ η ν  του  ω ς θ α ρ ρ α λ έο υ  και αξίου ηγήτορα ς.

Τ ω ν ά λλω ν φ α λ ά γ γω ν  η α π ό δ ο σ ις  ήτο μετριωτά- 
τη. Δ η λ α δ ή  αι τρεις  εξ  α να τολώ ν συγκείμ ενο ι α π ό
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στρατεύματα του  μετώ που εξετέλεσαυ ε ις  το  α κ έ
ρ α ιο υ  τα ς εντολάς τω ν ενώ  αι υ π ό λ ο ιπ ο ι τέσ σ α ρες 
ή σ α ν  μετριώταται. Α πετελούντο  α π ό  στρατεύματα 
μετόπ ισ θεν .

Δ ε ν  δύνατα ι να  θ εω ρ π θ ή  π ο λύ  επ ιτυχή ς π  επι- 
χ ε ίρ η σ ις  αυτή, ειμή κατά το  σ η μ είο υ  ότι καμμία  φ ά - 
λα γξ  δ ε ν  α ιφ νιδ ιά σ θη . Και ίσ ω ς δ ιά  τούτο δ ιεφ ημ ί- 
σ θη  κά πω ς. Ε πίσης ότι ετρομ οκρα τήθη σα υ  κ ά π ω ς 
ο ι α νυπότακτοι π λη θ υ σ μ ο ί α π ο δ ε ιχ θ έν το ς  ότι Ε λ
λ η ν ικ ο ί φ ά λ α γ γ ες  δύναντα ι ν α  φ θ ά σ ο υ ν  παντού.

Ζ αϊμης α να δ ε ιχ θ ε ίς  δ ιά  της σ ιω π ή ς ε ις την π ο λ ι
τικήν υπ ά ρχε ι, δ ε ν  είνα ι π ολύ  γνω σ τό ν  ότι και εις 
του Στρατόν υ π ά ρ χε ι ω ς  α π έδ ε ιξ εν  η ω ς  ά νω  επι- 
χε ίρη σ ις .

Υ ψ η λή  πολιτική θεω ρείτα ι π α ρ ’ ημ ίυ  ν α  μη  γ ίν ε 
ται, λ ό γ ο ς  δ ιά  τα τρω τά μας. Και ν α  μη  συνάγω νται 
συμ περά σ μα τα . Έ τσι δ ε ν  σ υνά γοντα ι σ υ μ π ερ ά σ μ α 
τα και δ ε ν  επι6ά?ιλονται κυρώ σ εις. Έ τσ ι το  πιστεύ
ο υ ν  κα ι αι μετριότητες ότι είνα ι σ π ο υ δα ίο ι. Έ ν α ς  
α π ό  α υτούς α π ο μ α κ ρ υ ν θ ε ίς  α ργό τερ α  του  Στρατού 
ω ς Α ντιστράτηγος μ ο υ  ε ίπ εν  ε ις τυχα ίου  συυάντη- 
στυ: Ν α  ιδώ  τώ ρα  π ο ιό ν  θ α  Βάλουν Α ρχιστράτη
γον;;;;

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩ
ΠΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1922

Μ όλις ετερματίσθη η Ε π ιχείρη σ ις εκ κα θα ρ ίσ εω ς 
του  εσω τερ ικού εκ λή θη υ  ε ις Σ μ ύ ρ ν η ν  ό π ο υ  μ ου  
α ν ε κ ο ιν ώ θ η  ότι μ ετέχω  Ε π ιτρ ο π ή ς Μ ελέτη ς Συ- 
μπτύξεω ς του  Μ ετώπου. Η  Ε πιτροπή  α πετελέσθη  
α π ό  το ν  Σ /τά ρχη ν του Π υ ρ/κού  I. Π α π α ϊω ά υ νο υ  ω ς 
π ρ ό ε δ ρ ο  και τον  γρ ά φ ο ντα , τα γμ α τά ρ χη ν  πεζικού. 
Ο  Χ ατζηανέστης μ α ς  ετόυισε την α νά γκ η ν  ταχύτη
τας: δ ε ν  θ α  σταματήσετε π ο υ θ εν ά  ή σ α ν  τα λόγια  
του.

Η  εντολή  μ α ς  ήτο: Τ ο  ν έο υ  Μ έτω που να  καλύπτη 
την Π ρ ο π ο ν τίδ α  α π ό  Κίου μ έχ ρ ις  Α δραμ ιτίου (ένα
ντι Μ υτιλήνης).

Ν εώ τερα  συνεστή θη  δευτέρα  Ε πιτροπή  Μ ελέτης 
μ ε  Α ντικείμενου  Μ ελέτης Γ ρ α μ μ ή ν  κα λύπτουσ α ν  
την Σ μ ύ ρ νη ν .

Ό λ α ι α υτα ί αι στρατηγικαί ανακατατάξεις συνε- 
τά ραξα ν τη ν  φ λ εγ ο μ έυ η ν  α π ό  πατριω τικήν α γω νία ν  
Α ντιπολίτευσιν... Φ αίνεται είνα ι α ρρώ στεια  της Φ υ 
λή ς ν α  μη  υ π ά ρχε ι εθ ν ικ ό ν  ζήτημα π ο υ  ν α  μ η  τίθε
ται στη ζυγα ρ ιά  του κομματικού κ έρ δ ο υ ς . Υ πέρ  όλα  
το  κόμ μ α , α ς  καταστραψή η πατρίς.

Ε ις τη ν  Σύμπτυξιν έβ λ επ α ν  εγκατάλειψ ιν  της Μ. 
Α σίας, ενώ  ήτο ο  μ ό ν ο ς  τρ ό π ο ς  ν α  μείυω μευ  εις 
την Μ. Α σίαν δ ιά  δ ύ ο  τουλάχιστον έτη.

‘Ο ταν δ η λ α δ ή  έν α ς  Στρα τη γός κρίνει ά π ο ρ ο ν  και 
ά πελπ ι το ν  α γώ να  ε ις μ ίαν  το π ο θ εσ ία ν  σκέπτεται

κατά τίυα τρ ό π ο υ  θ α  κ ερδ ίσ η  χ ρ ό ν ο ν  ώ στε η Κυ- 
Βέρυησις εξεύρη  λύσ ιυ  του  π ο λέμ ο υ  ή π ό ρ ο υ ς  π ο 
λεμ ικ ούς ευ ν ο ϊκ ο ύ ς  δ ιά  τη ν  συυέχισ ιν  του π ο λ έ
μου .

Έ ν α ς  το ιούτος τρ ό π ο ς  ήτο δ ιά  του  μειουεκτούντα  
η Σύμπτυξις. Υ π ή ρ χ ε  το  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ  τη ς συ- 
μπτύξεω ς μετά την μ ά χη  του Σ α γγα ρ ίο υ , οπ ό τε  με 
τα ς καταστροψ άς π ο υ  ε π εφ έρ α μ εν  ιδ ία  εις, τα σ υ 
γκο ινω νια κά  έρ γα , α πεκ λ ε ίσ θη  ο  χ ώ ρ ο ς  Σ α γγα ρ ί- 
ου  - Εσκή Σ εχ ή ρ  α π ό  τα ς επ ιχειρήσ εις . Μ ετεφέρ- 
θ η σ α ν  δ ε  ε ις  τα ς σ υ γκ ο ινω ν ία ς του  Ικονίου  - Α φ ιόν  
Καρα Χ ισσάρ.

Σ κ ο π ό ς  της σ υμ πτύξεω ς ήτο η π λ ή ρ η ς καταστρο
φ ή  της χ ώ ρ α ς  π ο υ  θ α  εγκα τελείπομ εν  ώστε ν α  κα- 
ταστή α πρόσ ιτος η ν έ α  το π ο θ εσ ία  Α μύνης.

Π ο ίο ς  να  τα π ρ ο σ έξη  αυτά; Μ ε τη ν  π α χ υ λ ή ν  α 
μ ά θε ια ν  τω ν τότε Ε λλη νικώ ν σ τελεχώ ν ελάχιστοι ή 
σ α ν  ε ις θ έσ ιν  ν α  α ντ ιλ η φ θ ο ύ ν  το  μ έ γ ε θ ο ς  του  ελ ιγ
μ ο ύ  αυτού.

Αι Α θή να ι έΒ λεπον πάντοτε κ α θ α ρ ώ τερ ο ν  την 
Στρατιωτικήν κατάστασιυ.

Ο ι εν  τω μετώ πω  ετυφλώ τομευ , του γρ ά φ ο ν το ς  
Βεβαίως σ υ μ π ερ ιλ α μ β α ν ο μ έν ο υ . Η μ ε ίς  εΒ λέπαμε 
με ικα νή ν α ισ ιο δο ξ ία ν  έστω  μ ε  τιυας π ρ ο ϋ π ο θ έ 
σεις, ω ς  ο  γ ρ ά φ ω ν  τη ν  έκΒασιν της τελ ικής σ υρρά- 
ξεω ς ε ις το Α φ ιό ν  κ α ρ α  Χ ισάρ, ενώ  αι Α θή να ι δ ε ν  
η πα τώ νιο  π ε ρ ί της δ υ σ μ εν ο ύ ς  εκΒ άσεω ς ω ς σ α φ ώ ς 
α ντελή φ θη ν .

Αι’ αυτό εΒίαζου ν α  γ ίυη  το τα χύτερου  η σύμπτυ- 
ξις, ε ις τη ν  τυ φ λώ τουσ α ν  ό μ ω ς  Σ μ ύ ρ ν η ν  υ π ή ρ χ ο ν  
α ντιρρήσεις...

Και π ρώ τον  δ ε ν  εχρειάζετο  η επ ί τό π ο υ  δ ια δ ρ ο 
μή επ ιτροπώ ν μελέτης. Α πώ λεια  χ ρ ό ν ο υ  ήτο και 
τίποτε άλλο. Δ εύ τερ ο ν  έπ ρ επ ε  ν α  εκτελεσθή  η σύ- 
μτπυξις έστω και α ν  κατεστρέφ α μευ  πολλά  εκ  τω ν 
υλικώ ν π ο υ  ε ίχ α ν  ττυσσω ρευθή ε ις τον  Α φ ιόν. Τ ο  
ουσιαστικόν ήτο ν α  μη  γ ίν η  δ ιά  του Τ ουλού-Μ που- 
υ ά ρ  ο  υπ ο χω ρ η τικ ό ς ελ ιγμ ό ς  π ρ ά γμ α  π ο υ  εσήμαιυε 
ΒεΒαίαυ π λευ ρ ο κ ό π η σ ιν  του  Ε λλη νικού  Στρατού.

Τ ο  1 9 2 6  γ ρ ά φ ω ν  εν  ΒιΒλίον μ ο υ  δ ιετύ πω να  την 
σκέψ ιυ  ότι η κ ίυησ ις α π α γγισ τρ ώ σ εω ς του ελληνι
κού  Στρατού ε ις το  Α φ ιό ν  έπ ρ ε π ε  ν α  γ ίυη  ακτινοει- 
δ ώ ς  π ρ ο ς  Α λτουντάς. Μ όνου εκ ε ί μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  α- 
να σ υ γκροτη θή  ο  Ε λλη νικός Στρτός και ν α  δ εχ θ ή  
την μ ά χ η ν  μ ε  ικα υάς ελ π ίδα ς  ν ίκης . Ε νσω ματώ υ 
και το Β ό ρ ειο ν  Σ υγκρότημα .

Ο ι φ ω να σ κο ύ ντες  ε ις το  μ π ο λ  Μ αχμούτ γρ ή γο ρ α  
π ρ ο ς  το Τ ουλού-Μ πουυά ρ  α ν  δ ε ν  ε ίχο ν  το  ελα φ ρυ- 
ντικόν τη ς π α χ υ λ ή ς τπρατιω τικής α μ α θε ία ς  θ α  έ 
π ρ επ ε  ν α  χ α ρ α κ τη ρ ισ θ ο ύ ν  ω ς π ρ ά κ το ρ ες  του  ε 
χ θ ρ ο ύ . (Συνεχίζεται)
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Σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη μερικοί άνθρω
ποι διαθέτουν μια μυστική δύναμη που τους κάνει 
να βλέπουν τον αόρατο κόσμο των εξωτικών και 
ιδιαίτερα τις νεράιδες. Είναι οι λεγόμενοι αλαφρο- 
ϊσκιωτοι. Οι αλαφροίσκιωτοι μπορούν ακόμη να 
ακούν μουσικού ήχους και να βλέπουν αντικείμε
να και φαινόμενα απρόσιτα στις αισθήσεις των 
κοινών ανθρώπων. Τέτοιοι αλαφροίσκιωτοι ανα- 
φέρονται σε πολλά έργα λογοτεχνών (στους Ε
λεύθερους Πολιορκημένους του Σολωμού, σε 
διάφορα διηγήματα του Παπαδιαμάντη κτλ.). Στο 
διήγημά μας τέτοιος αλαφροίσκιωτος είναι ο Μά
νας του Κορωνιού. Ας παρακολουθήσουμε τι 
βλέπει.

Ε π ί π ο Μ ά ς  νύ κ τα ς κατά σ υ ν έχ ε ια ν  έΒ λεπεν ο  
Μ ά νο ς το υ  Κ ορω νιού , ε κ ε ί π ο υ  έ δ ε ν ε  τη ν  Β άρκαν 
του  κ ά θ ε  Β ράδυ, κοντά  τα κ οτρόν ια  το υ  α να τολ ι
κ ο ύ  Γ ιαλού , α νά μ εσ α  ε ις  δ ύ ο  υ ψ η λ ο ύ ς  Β ράχους 
και κάτω  α π ό  έν α  π α λ α ιό ν  ερ η μ ό σ π ιτο ν  κατηριε- 
π ω μ έ ν ο ν  -εκ ε ί έσ τρ ω νε  σ υ ν ή θ ω ς  τη ν  κ ά π α  επ ά ν ω  
στην π λ ώ ρ η  τη ς  Β άρκας κι εκο ιμ ά το  χ ο ρ ε υ τό ν  και 
ν α ν ο υ ρ ισ μ έ ν ο ν  ύ π ν ο ν , τρ ε ις  σ π ιθ α μ ές  υ ψ η λ ό τερ ’ 
α π ό  το  κ ύ μ α , θ ε ω ρ ώ ν  τα άστρα  και μ ελ ετώ ν  τη ν  
Π ο ύ λ ια ν  κα ι ό λ α  τα μυστήρ ια  το υ  ο υ ρ α ν ο ύ - έΒλε- 
πε, λ έγω , α νο ικτά  ε ις  το  π έ λ α γ ο ς , έξω  α π ό  τα δ ύ ο  
α ν θ ισ μ έν α  νη σ ά κ ια , τα  φ υ λ ά π ο ν τα  ω ς  σ κ ο π ο ί το  
σ τό μ ιο ν  το υ  λ ιμ έν ο ς , ε ν  μ ελ α γ χ ο λ ικ ό ν  φ ω ς  -καν- 
δή λ ι, φ α ν ό ν ,  λ α μ π ά δ α  ή ά σ τρ ο ν  π ε σ μ έ ν ο ν -  ν α  
τ ρ ε μ ο φ έ γ γ η  ε κ ε ί μ α κ ρά ν , ε ις  το  Β ά θος τη ς μ ελ α 
ν ω μ έ ν η ς  ε ικ ό ν α ς , επ ιπ ο λ ή ς*  ε ις  το  κύμα , κα ι ν α  
στέκη  ε π ί  ώ ρ α ς , φ α ιν ό μ ε ν ο ν  ω ς  ν α  έπ λ εε , και 
μ έ ν ο ν  α κ ίνη τον .

Ο  Μ ά ν ο ς  το υ  Κ ορω νιού , λ εμ Β ο ύ χο ς  ψ α ρ ά ς , ή 
τα ν  α δ ύ ν α το ς  στα μ υ α λ ά  ό π ω ς  και π α ς  θ νη τό ς . 
Α ρ κ ετό ν  ήτο ή δ η  ο π ο ύ  έ δ ε ν ε  τη ν  Β άρκαν το υ  κά 
θ ε  Β ράδυ  εκεί, δ ίπ λ α  ε ις  το υ ς  δ ύ ο  μ α υ ρ ισ μ έν ο υ ς  
Β ράχους, κάτω  α π ό  το  ερ η μ ό σ π ιτο ν  εκ ε ίνο , το  ο
λόρθου ά ψ υ χ ο ν  φ ά ντα σ μ α , το  ο π ο ίο ν  ε ίχε  φ ή μ η ν  
ότι ήτο σ το ιχε ιω μ ένο ν . Ε καλείτο  κ ο ιν ώ ς  τη ς Λ ου- 
λ ο ύ δ ω ς  το  ΚαλύΒι. Διατί; Κ α νείς δ ε ν  ή ξευ ρε. ‘Η, 
α ν  υ π ή ρ χ α ν  ο λ ίγα  γ ρ α ϊδ ια  “λ α δ ικ ά * * ” , ή και δ ύ ο  
τρ ε ις  γ έ ρ ο ι γνω ρ ίζο ντες  π α λ α ιό ς  ισ τορ ίας ε ις  τον  
τό π ο ν , ο  Μ ά ν ο ς δ ε ν  έτυ χεν  ευ κ α ιρ ία ς  ν α  του ς 
ερω τήσ η .

Έ Β λεπ ε , Β ραδ ιές τώ ρα , το  π α ρ ά δ ο ξ ο ν  εκ ε ίνο

Λ ύΘο5 του ^ηαβου
t  Α λέξανδρος Π απα δια μά ντη ς

μ εμ α κ ρ υ σ μ έν ο ν  φ ω ς  ν α  τρέμ η  και ν α  φ έ γ γ η  εκ ε ί 
ε ις το  π έλ α γο ς , ενώ  ήξευ ρεν  ότι δ ε ν  ήτο ε κ ε ί κα 
ν ε ίς  φ ά ρ ο ς .

Τι λ ο ιπ ό ν  ήτο το  φ ω ς  εκείνο ; Η σ θ ά νετο  ε π ιθ υ 
μ ίαν , επ ε ιδ ή  σ χ ε δ ό ν  κ α θ η μ ερ ιν ώ ς ε π έ ρ ν α  μ ε  την 
Β άρκαν του  α π ό  εκ ε ίνο  το  π έρ α μ α , α νά μ εσ α  ε ις τα 
δ υ ο  χ λ ο ερ ά  νησ ά κ ια , και δ ε ν  έΒ λεπε κ α νένα  ί
χ ν ο ς  εκ ε ί τη ν  η μ έρ α ν , το  ο π ο ίο ν  ν α  εξη γή  την 
π α ρ ο υ σ ία ν  του  φ ω τό ς τη ν  νύκτα , ν α  π λεύ σ η  τα 
μεσά νυκτα , δ ια κό π τω ν  το ν  μ α κ ά ρ ιο ν  ύ π ν ο ν  του 
και το υ ς ρεμΒ α σμούς του  π ρ ο ς  τ’ άστρα  και την 
Π ο ύ λ ια ν , ν α  φ θ ά σ η  π ρ ο ς  τα εκεί, ν α  ιδή  τι είναι, 
και ε ν  α νά γκ η  να  το  κ υ νη γή σ ω  το  μυ σ τη ρ ιώ δες 
εκ ε ίν ο  φ έ γ γ ο ς . Ό θ ε ν  ο  Μ ά νος, επ ε ιδ ή  ήτο α σ θ ε 
ν ή ς  ά ν θ ρ ω π ο ς , κ α θ ώ ς ε ίπ ο μ εν , ν έ ο ς  εικοσαετής, 
εκ ά λ εσ εν  επ ίκουρον***  και το ν  Π ά λ ή ν  τη ς Φ α φ ά - 
ν α ς , δ έκ α  έτη μ εγα λ ύ τερό ν  του, α φ ο ύ  του  δ ιη γή - 
θ η  το  νυ κ τερ ινό ν  ό ρ α μ ά  του , δ ια  ν α  του  κάμη 
σ υ ντρ ο φ ιά ν  ε ις  τη ν  α σ υ νή θ η  εκ δρ ο μ ή ν .

Ε π ή γα ν  μ ία ν  νύκτα, ότα ν  η σ ελ ή ν η  ήτο εν νέα  
η μ ερ ώ ν  κι έμ ελλε ν α  δ ύ σ η  π ε ρ ί τη ν  μ ία ν  μετά τα 
μεσάνυκτα . Τ ο  φ ω ς  εφ α ίνετο  ε κ ε ί ακίνη τον, ω ς  
κ α ρ φ ω μ έν ο ν , ενώ  ο  π ύ ρ ιν ο ς  κολοΒ ός δ ίσ κ ο ς  κα- 
τέδα ινεν  η ρ έμ α  π ρ ο ς  δ υ σ μ ά ς  κι έμ ελ λ ε  ν α  κρυ- 
φ θ ή  ο π ίσ ω  του Βουνού. Ό σ ο ν  έπ λ εα ν  α υτο ί με 
τη ν  Βάρκαν, τό σ ο ν  το υ ς  έφ ευ γ ε , χ ω ρ ίς  ν α  κινήται 
ο φ θ α λ μ ο φ α ν ώ ς , ο  μ υ σ τη ρ ιώ δη ς π υ ρ σ ό ς . Έ Β α λα ν 
δ ύ ν α μ ιν  ε ις  τα  κω πιά , “εξεπ λα τίσθη κα ν”, το  φ ω ς  
εμ α κρύνετο , εφ α ίνετο  α π ώ τερ ο ν  ο λ ο ν έν . Ή το  ά- 
φ θα σ τον . Τ έλ ο ς  έγ ινεν  ά φ α ν το ν  α π ό  το υ ς  ο φ θ α λ 

μ ο ύ ς των.
Ο  Μ ά νος, μ α ζί μ ε  τον  Φ α φ ά ν α ν , έκ α μ α ν  π ο λ 

λ ο ύ ς  σ τα υρούς. Α ντάλλαξαν ο λ ίγα ς  λέξεις.
- Δ εν  είνα ι φ α νά ρ ι, δ ε ν  ε ίνα ι καΐκι, όχι.
- Και τι είναι;
- Ε ίναι...
Ο  Π ά λ ή ς τη ς Φ α φ ά ν α ς  δ ε ν  ή ξευ ρ ε  τι ν α  είπη .
Τ η ν  νύκτα  τη ς τρίτης η μ έρ α ς , κα ι πά λ ιν  δ υ ο  ή 

τρεις η μ έρ α ς μετ’ αυτήν, ο ι δ ύ ο  ναυτίλο ι επ εχε ί- 
ρ η σ α ν  εκ  ν έ ο υ  την εκ δ ρ ο μ ή ν . Π ά ντοτε έΒ λεπον 
τη ν  μ υ στηρ ιώ δη  λ ά μ ψ ιν  ν α  χ ο ρ ε ύ η  ε ις  τα  κύματα. 
Είτα, ό σ ο ν  επλη σ ία ζον  αυτοί, τό σ ο ν  το  ό ρ α μ α  έ 
φ ευ γ ε . Και τέλος εγ ίνετο  ά ςκ ιντον . Τ ι ά ρ α  ήτο;

Ε ις μ ό ν ο ν  γείτω ν  ε κ ε  π α ρ α τη ρ ή σ ει τα ς επ α ν ε-
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Λ ημ μένας ν υ κ τερ ιν ό ς  ε κ δ ρ ο μ ά ς  ίω ν  δ υ ο  φ ίλ ω ν  
μ ε  τη ν  Β άρκαν. Ο  Λ ίμ πο ς ο  Κ ό κ ο για ς , ά ν θ ρ ω π ο ς  
π εν η ν τά ρ η ς , ε ίχ ε  δ ια β ά σ ει π ο λλ ά  π α λ α ιό  ΒιΒλία 
μ ε  τα ο λ ίγα  κ ο λλ υ β ο γρ ά μ μ α τα  π ο υ  ήξευ ρε , και 
ε ίχ εν  ο μ ιλ ή σ ει μ ε  π ο λ λ ά ς  γ ρ α ία ς  σ ο φ ά ς , α ίτινες 
υ π ή ρ ξα ν  το  πάλα ι. Ε κά θη το  ό λ η ν  τη ν  νΰκτα , α 
γ ρ υ π ν ώ ν , σ ιμ ά  ε ις  το  π α ρ ά θ υ ρ ό ν  του , β λ έπ ω ν  
π ρ ο ς  τη ν  θά λ α σ σ α ν , κα ι π ό τε  εδ ιά β α ζε  τα βιβλία 
του , π ό τε  ερ έμ β α ζε  π ρ ο ς  τα άστρα  και π ρ ο ς  τα 
κύματα . Η  καλυΒη του, ό π ο υ  έ ρ η μ ο ς  κα ι μ ό ν ο ς  
εκ α το ικού σ ε, έκειτο  ο λ ίγ ο υ ς  β ρ ά χ ο υ ς  π α ρ α π έρ α  
α π ό  το  σπίτι τη ς Λ ο υ λ ο ύ δ ω ς , ό π ο υ  έ δ ε ν ε  τη ν  β ά ρ 
κ α ν  το υ  ο  Μ ό νο ς , α νά μ εσ α  ε ις  το  σπίτι τη ς Β ά σω ς 
το υ  Ρ α γ ιά  και τη ς Γ καΒ αλογίνας.

Μ ίαν νύκτα  ο  Κ ο ρ ω ν ιό ς  κ α ι ο  έ γ γ ο ν ο ς  τη ς Φ α- 
φ ά ν α ς  ητο ιμά ζοντο  ν α  λ ύ σ ο υ ν  τη ν  β ά ρ κ α ν  και να  
κω π η λ α τή σ ο υ ν , τετάρτην φ ο ρ ά ν , δ ια  ν α  κ υ ν η γή 
σ ο υ ν  το  α σ ύ λλ η π το ν  θ ή ρ α μ ά  τω ν . Ο  Λ ίμ πο ς ο 
Κ ό κ ο γ ια ς  το υ ς  ε ίδ εν , ε ξ ή λ θ εν  α π ό  τη ν  καλύΒ ην 
του , φ ο ρ ώ ν  ά σ π ρ ο ν  σ κ ο ύ φ ο ν  και ρ ά σ ο ν  μα κρύ , 
ό π ω ς  σ υ ν ή θ ιζε  κατ’ ο ίκ ο ν , ε π ή δ η σ ε  δ ύ ο  τρ ε ις  
β ρ ά χ ο υ ς  π ρ ο ς  τα  ε κ ε ί κι έ φ θ α σ ε  π α ρ α π ά ν ω  α π ό  
το  μ έρ ο ς , ό π ο υ  ευ ρ ίσ κ ο ντο  ο ι δ ύ ο  φ ίλο ι.

- Γιά π ο υ , α ν  θ έλ ε ι ο  Θ ε ό ς , π α ιδ ιά ; το υ ς εφ ώ - 
ν α ξεν . Ε ίνα ι β ρ α δ ιέ ς  τώ ρα  π ο υ  τρ έχετε  έξω  α π ό  το 
λ ιμ άνι, χ ω ρ ίς  ν α  γ ι α λ ε ύ ε τ ε * χ ω ρ ί ς  ν α  π υ ρ ο - 
φ αν ίζετε****’"- κα ι τα ψ ά ρ ια  σ α ς  δ ε ν  ε ίδ α μ ε . Μ ή
π ω ς  σ α ς  ο ν ε ίρ ε ψ ε  και σκά φ τετε  π ο υ θ ε ν ά , γ ια  να  
βρείτε τίποτε θ η σ α υ ρ ό ;

Ο  Μ ό ν ο ς π α ρ εκ ά λ εσ ε  τ ο ν  Κ ό κ ο για ν  ν α  κατεΒή 
πα ρ α κά τω  και ν α  ομ ιλή  σ ιγα νώ τερ α . Είτα δ ε ν  εδί- 
σ τα σε ν α  το υ  δ ιη γ η θ ή  το  ό ρ α μ ά  του.

Ο  Λ ίμ πο ς ή κ ο υ σ ε  μετά π ρ ο σ ο χ ή ς . Είτα εγέλα - 
σε:

- Α μ π ο υ  ν α  τα ξέρετε αυτά εσ ε ίς  οι ν έο ι, ε ίπε, 
σ ε ίω ν  σ φ ο δ ρ ώ ς  τη ν  κ εφ α λή ν . Τ ο ν  π α λ α ιό ν  κα ι
ρ ό ν  τέτοια  πρά γμ α τα , σ α ν  αυτό π ο υ  ε ίδ ε ς  Μ άνο, 
τα  έβ λ επ α ν  όσ ο ι ήταν κ α θ α ρ ο ί, τώ ρα  τα  Β λέπουν 
μ ό ν ο ν  ο ι ελ α φ ρο ϊσ κ ιω το ι. Ε γώ  δ ε ν  Βλέπω τίποτα. 
Τ ο  ίδ ιο  κι ο  Π ά λ ή ς  β λέπ ει α υτό  π ο υ  λ ε ς  π ω ς  Βλέ
πεις;

Ο  Γ ια λή ς η ν α γ κ ά σ θ η  μ ε  σ υσ τολή ν  κατω τέραν 
τη ς ηλ ικ ία ς του  ν α  ο μ ο λ ο γ ή σ η  ότι δ ε ν  έβ λ επ ε  το 
φ ω ς , π ε ρ ί ο υ  ο  λ ό γ ο ς , α λλ ’ επ ε ίθ ετο  ε ις  την δ ια - 
ΒεΒαίωσιν του  Μ ά νου , όστις έ λ ε γ ε ν  ότι το  βλέπει.

Ο  Κ ό κ ο για ς ή ρ χ ισ ε  τότε ν α  δ ιηγήται.
- Α κούστε ν α  σ α ς  π ω , π α ιδ ιά . Ε γώ  π ο υ  μ ε  βλέ

πετε  έ φ θ α σ α  τη μ α ν ο ύ #  α υ τή ς τη ς  Β ά σ ω ς της 
γε ιτό ν ισ σ α ς, κ α θ ώ ς  και τη μ ά ν α  τη ς ΓκαΒαλογί-

ν α ς , α κ ό μ α  κι ά λ λ ες  γ ρ ιέ ς . Μ συ ε ίχ α ν  δ ιη γ η θ ε ί 
π ολλά  πρω τινά , πα λα ιικά  πράμ ατα , κ α θ ώ ς  κι αυτό 
π ο υ  θ α  σ α ς  π ω  τώ ρα:

“Β λέπετε α υτό  το  χά λ α σ μ α , το  καλύβι τη ς Λ ου
λ ο ύ δ ω ς , π ο υ  λ έν ε  π ω ς  ε ίνα ι σ το ιχειω μ ένο ; Ε δώ  
το ν  π α λ α ιό ν  κ α ιρ ό  εκ α το ικού σ ε μια  κ ό ρη , η Λ ου- 
λ ο ύ δ ω , ο π ο ύ  τη ν  ε ίχ α ν  ο νομ α τίσ ει γ ια  τη ν  εμ ο ρ - 
φ ιά  τη ς -έλ α μ π ε  ο  ή λ ιο ς , έλ α μ π ε  κι αυτή- μ α ζί με 
το ν  π α τέρα  τη ς το ν  γ ε ρ ο -Θ ε ρ ιά  -ελλη ν ικά  το ν  έλ ε
γ α ν  Θ η ρ έα - ό π ο υ  εκ υ ν η γ ο ύ σ ε  ό λ ο υ ς  το υ ς  Δ ρ ά 
κ ο υ ς  και τα  Στο ιχειά  μ ε  τη ν  α σ η μ έν ια  σαγίτα  και 
τα φ α ρ μ α κ ω μ έν α  βέλη . Έ ν α  β α σ ιλ ό π ο υ λ ο  α π ό  τα 
ξένα  τη ν  α γ ά π η σ ε  τη ν  ό μ ο ρ φ η  Λ ο υ λ ο ύ δ ω . Τ η ς 
έδ ω κ ε  το  δα κ τυλ ίδ ι το υ  και κ ίνη σ ε  ν α  π άει στο
σ ε φ ε ρ Γ και τη ς  έταξε μ ε  ό ρ κ ο ν  ότι, ά μ α  ν ι
κήσει το υ ς  Β α ρβ ά ρου ς, τη ν  η μ έρ α  π ο υ  θ α  γ ε ν ν η 
θ ε ί  ο  Χ ριστός, θ α  έλ θ ε ι ν α  τη ν  σ τεφ α νω θεί.

Ε π ή γε  το  β α σ ιλ ό π ο υ λ ο . Έ μ ε ιν ε ν  η Λ ο υ λ ο ύ δω , 
ρ ίχ ν ο ν τα ς  τα  δ ά κ ρ υ ά  τη ς στο  κύμα , σ τον α έρ α  
στέλλοντας το υ ς  α να σ τεν α γμ ο ύ ς  τη ς και τη ν  π ρ ο 
σ ευ χή  στα ο υ ρ ά ν ια , ν α  βγει ν ικητή ς το  βα σ ιλό 
π ο υ λ ο , ν α  έλ θ ε ι η μ έρ α  π ο υ  θ α  γ ε ν ν η θ ε ί ο  Χ ρι
στός, ν α  γυ ρ ίσ ε ι ο  π ισ τικός* ’*"*"'"''*’'’ τη ς ν α  τη ν  στε
φ α ν ω θ ε ί.

Έ φ τ α σ ε ν  η  μ έρ α  π ο υ  ο  Χ ριστός γεννά τα ι. Η  
Π α ν α γ ία  μ ε  α σ τρ α π τερ ό  π ρ ό σ ω π ο , χ ω ρ ίς  π ό νο , 
χ ω ρ ίς  Β ο ή θ ε ια , γ έ ν ν η σ ε  το  Β ρ έ φ ο ς  μ έσ α  στη 
σ πηλ ιά , το  εσ ή κ ω σ ε , το  εσ π α ρ γ ά ν ω σ ε  μ ε  χα ρ ά  
και το  ‘Βάλε στο π α χν ί, γ ια  ν α  το κοιμίσει. Έ ν α  
Β οϊδάκι κι έ ν α  γ α ϊδ ο υ ρ ά κ ι ε σ ίμ ω σ α ν  τα χ νό τα  
το υ ς  στο π α χ ν ί κα ι φ υ σ ο ύ σ α ν  μ α λα κ ά  ν α  ζεστά
ν ο υ ν  το  Θ ε ίο  Β ρ έφ ο ς . Ν α , τώ ρα  θ α  ‘λ θ ε ι το  βασ ι
λ ό π ο υ λ ο  ν α  π ά ρ ε ι τη ν  Λ ουλούδω !

Ή λ θ α ν  ο ι βοσ κο ί, δ ύ ο  γ έ ρ ο ι μ ε  μ α κρ ιά  ά σ π ρ α  
μαλλιά, μ ε  τις μ α γ κ ο ύ ρ ε ς  το υ ς, έν α  β ο σ κ ό π ο υ λ ο  
μ ε  τη φ λ ο γ έ ρ α  του, θ α μ β ω μ έν ο ι, ξαφ ν ια σ μ ένο ι, κι 
έπ εσ α ν  και π ρ ο σ κ ύ ν η σ α ν  το  Θ ε ίο  Β ρ έφ ο ς . Ε ίχα ν  
ιδ ε ί το ν  ά γ γ ε λ ο ν  α σ τρ α π ό μ ο ρ φ ο ν , μ ε  χ ρ υ σ ο γά λ α - 
ν α  λευ κ ά  φ τερ ά , ε ίχ α ν  α κο ύ σ ει τ’ α γ γ ελ ο ύ δ ια  π ο υ  
έψ α λλα ν: Δ ό ξα  εν  υψ ίστο ις  Θ εώ ! Έ μ ε ιν α ν  γο ν α τι
στοί, μ ’ εκστατικά μάτια, κάτω  α π ό  το  π α χν ί, πολ- 
λ ή ν  ώ ρα , και λ ά τρευ α ν  α χό ρ τα γα  το  θ ά μ α  το  ο υ 
ρ ά ν ιο . Να! τώ ρ α  θ α  ‘λ θ ε ι το β α σ ιλ ό π ο υ λ ο  ν α  π ά 
ρει τη ν  Λ ουλούδω !

Έ φ θ α σ α ν  κι ο ι τρ ε ις  Μ άγοι, κ α β ά λα  στις κ α μ ή 
λ ε ς  το υ ς. Ε ίχ α ν  χ ρ υ σ έ ς  μ ίτρες στο κεφ ά λι, και 
φ ο ρ ο ύ σ α ν  μ α κ ρ ιές  γ ο ύ ν ε ς  μ ε  π ο ρ φ ύ ρ α  κατακόκ- 
κινη. Και τ’ αστεράκ ι, έν α  λ α μ π ρ ό  χ ρ υ σ ό  αστέρι, 
εχ α μ ή λ ω σ ε  και εκ ά θ ισ ε  στη σ κ επ ή  τη ς σ π η λ ιά ς κι
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έλ α μ π ε  μ ε  γλ υ κ ό  ο υ ρ ά ν ιο  φ ω ς , π ο υ  π α ρ α μ έρ ιζε  
τη ς  ν υ κ τό ς  το  σκοτάδ ι. Ο ι τρ ε ις  βα σ ιλ ικ ο ί γ έρ ο ι 
ξ επ έζευ σ α ν  α π ’ τις κ α μ ή λ ες  το υ ς , εμ β ή κ α ν  στο 
σ π ή λ α ιο  κι έπ ε σ α ν  και π ρ ο σ κ ύ ν η σ α ν  το  Π α ιδ ί. 
‘Α νο ιξα ν  τα  πλο ύ σ ια  τα δ ισ ά κ ια  του ς, κα ι π ρ ό σ φ ε- 
ρ α ν  δ ώ ρ α ; χ ρ υ σ ό ν  και λ ίβ α ν ο ν  και σ μ ύ ρνα ν .

- Να! τώ ρ α  θ α  ‘λ θ ε ι το  β α σ ιλ ό π ο υ λ ο  ν α  π ά ρ ε ι 
τη ν  Λ ο υλο ύδω !

Π έ ρ α σ α ν  τα Χ ρ ιστο ύγεννα , τ ελ ε ιώ θ η κ ε  το  μ υ 
στήριο , έ γ ιν ε  η σω τηρία  και το  β α σ ιλ ό π ο υ λ ο  δ ε ν  
ή λ θ ε  ν α  π ά ρ ε ι την Λ ο υ λ ο ύ δω ! Ο ι β ά ρ β α ρ ο ι ε ίχα ν  
π ά ρ ε ι σ κ λ ά β ο  το  β α σ ιλ ό π ο υ λ ο . Τ ο  φ ο υ σ ά -  
^Q******** ν ικ ή σ ει σ τη ν α ρ χ ή , τα  φ λ ά 

μ π ο υ ρ ά  το υ  ε ίχ α ν  κυ ρ ιεύ σ ε ι μ ε  α λ α λ α γ μ ό  τα κ ά 
στρα  τω ν  β α ρ β ά ρ ω ν . Τ σ  β α σ ιλ ό π ο υ λ ο  ε ίχ ε  χ υ μ ή - 
ξει μ ε  α κ ρ ά τη τ η ν  ο ρ μ ή  ε π ά ν ω  σ το  μ ο ύ σ τω - 
μ^ι********* μ έθ η  τη ς ν ίκ η ς . Ο ι β ά ρ β α ρ ο ι

μ ε  δ ό λ ο  το  ε ίχ α ν  αιχμαλω τίσει!
Τ α  δ ά κ ρ υ α  τη ς κ ό ρ η ς  ε π ίκ ρ α ν α ν  το  κ ύμ α  τ ’ α λ 

μ υ ρ ό , οι α ν α σ τεν α γμ ο ί τη ς  ε δ ια λ ύ θ η κ α ν  στον α έ 
ρ α  κι η π ρ ο σ ευ χ ή  τη ς  έ π ε σ ε  π ίσ ω  στη γ η , χ ω ρ ίς  
ν α  φ θ ά σ ε ι στο θ ρ ό ν ο  του  Μ εγα λ ο δ ύ ν α μ ο υ . Έ ν α

λ ο υ λ ο υ δ ά κ ι α όρα το , μ ο σ χ ο μ υ ρ ισ μ έν ο , φ ύ τρ ω σ ε 
α νά μ εσ α  στους δ ύ ο  α υ το ύ ς β ρ ά χο υ ς , ο π ο ύ  το  λ εν  
‘Α ν θ ο ς  του  Γ ιαλού, α λλά  μάτι δ ε ν  το  βλέπει. Και 
το  β α σ ιλ ό π ο υ λ ο  π ο υ  ε ίχ ε  π έσ ε ι στα χ έρ ια  τω ν 
β α ρ β ά ρ ω ν , π α ρ εκ ά λ εσ ε  ν α  γ ίνε ι σ π ίθ α , φ ω τιά  του 
π ελ ά γο υ ς , για  να  φ θ ά σ ε ι εγκ α ίρ ω ς , ω ς  τη ν  η μ έρα  
π ο υ  γεννά τα ι ο  Χ ριστός, ν α  φ υ λ ά ξε ι το ν  ό ρ κ ο  του 
π ο υ  ε ίχε  δ ώ σ ε ι στη Λ ο υ λ ο ύ δ ω .

Μ ερ ικο ί λ έν ε  π ω ς  το  ‘Α ν θ ο ς  το υ  Γ ιαλού έγ ινεν  
α ν θ ό ς , α φ ρ ό ς  του  κύμα τος. Κι η σ π ίθα  εκείνη , η 
φ ω τιά  το υ  π ελ ά γο υ  π ο υ  ε ίδ ε ς , Μ άνο, είνα ι η ψ υχή  
το υ  β α σ ιλόπουλου , π ο υ  έλ ιω σε, σ β ή σ θ η κ ε  στα σί
δ ε ρ α  τη ς σ κλα β ιά ς και κ α ν ε ίς  δ ε ν  τη ν  βλέπει π λέ 
ο ν , π α ρ ά  μ ό ν ο ν  όσ ο ι ήταν κ α θ α ρ ο ί τον  π α λα ιό ν  
κ α ιρ ό ν  και ο ι ελα φ ρο ϊσ κ ιω το ι στα χ ρ ό ν ια  μ α ς” .

*επιπολής: (επφρ.) σ τη ν  κορυφή, στην επιφά
νεια. **λαδικά: γριές φλύαρες και κουτσομπόλες, 
***επίκουρος: βοηθός, ****γιαλεύω: ψαρεύω στο
γιαλό. ^πυροφανιζω: ψαρεύω με πυροφάνι.

σ εφ ερ ;; εκστρατεία. * * * * * * * πιστικός: εδώ:
αρραβωνιαστικός, ******** φουσάτο: στρατός, 
*********μούστωμα: μεθύσι, ζάλη από μούστο.
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Αφηγείται ο Γιάννης Κοιττσουκης

Διαβάζοντας σχο περιοδικό μας τις αναμνή
σεις των συμπατριωτών από τα παλιά, πάει και 
μένα ο νους μου στα δύσκολα χρόνια του εμφυ
λίου πολέμου. Θυμάμαι λοιπόν μερικά περιστα
τικά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που 
θα σας διηγηθώ εδώ:

Το 1947 ο τότε αντιπρόεδρος του χωριού μας, 
Νίκος Πολύζος, μου έδωσε άδεια να φύγω. Πή
γα με τα πόδια στο Γαύρο και πήρα το λεωφο
ρείο για Καρπενήσι. Από κει έφιτγα για την Α
θήνα. Είπα να μείνω στην Αθήνα για να είμαι 
κοντά στο χωριό και να δουλέψω στο εργοστά
σιο του Κεράνη. Δεν μου έδωσαν όμως δουλειά 
γιατί μου είπαν ότι είχαν ήδη πολλούς ανταρ
τόπληκτους που τους υποχρέωνε η κυβέρνηση 
να πάρουν.

Έτσι βρήκα δουλειά στην πλατεία Αμερικής 
σε ένα μπαρ. Η δουλειά ήταν νυχτερινή. Έμε
να στο σπίτι του αφεντικού που δεν είχε παι
διά, στην οδό Νεοφύτου Μεταξά, κοντά στο 
σταθμό Ααρίσης. Ένα βράδυ θα ήταν η ώρα 
δύο το πρωί, πήρα το δρόμο του θεάτρου Ακρο
πόλ να πάω σπίτι. Ωσπου να φτάσω στην οδό 
Αχαρνών με έπιασαν και με πήγαν σαν ύποπτο 
στο σπίτι του Μπουραντά (όπως μου είπε κά
ποιος την άλλη μέρα). Είχαν ανατινάξει ένα 
τζιπ της χωροφυλακής και έπιαναν όποιον έ
βρισκαν για ανάκριση. Κάποια στιγμή μου λέει 
ένας από κει μέσα: “Γνωρίζεις κανένα στην α
στυνομία γιατί αλλιώς θα σε σπάσουν στο ξύ
λο”. Τότε θυμήθηκα ότι στο 16ο αστυνομικό 
τμήμα υπηρετούσε ο πρώτος μου ξάδελφος ο 
Γιάννης Τσαπέρας. Του τηλεφώνησαν για εξα
κρίβωση στοιχείων και σε λίγο με άφησαν ελεύ
θερο. Επειδή παρόμοια επεισόδια ήταν καθημε
ρινή υπόθεση και η Αθήνα ήταν επικίνδυνη τη 
νύχτα σκέφτηκα να φύγω για τη Θεσσαλονίκη, 
που ήξερα και τα κατατόπια καλύτερα... Αλλά 
και κει, το 1948, τα πράγματα είχαν αγριέψει. 
Ωρολογιακές βόμβες, χειροβομβίδες και φόβος 
ολόγυρα, ιδίως τη νύχτα.

Εγώ έτυχε να παραβρεθώ σε τρία δραματικά 
επεισόδια. Το ένα ήταν τη βραδιά που σκότω
σαν το διοικητή του 4ου αστυνομικού τμήμα
τος (τον Κοφίτσα). Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας: 
Δούλευα στο εστιατόριο Ολυμπος-Νάουσα. 
Γύρναγα στο σπίτι περπατώντας στην οδό Αρι- 
στοτέλους. Στο δεξί μου μέρος ήταν το 5ο αστυ
νομικό τμήμα, Αριστοτέλους και Εγνατίας. 
Ξαφνικά στα δέκα μέτρα μπροστά μου βλέπω 
τη σκιά ενός ανθρώπου με ένα όπλο στο χέρι 
και αμέσως ακούω τους πυροβολισμούς. 'Εκα

να όπισθεν σιγά, σιγά επί της Αριστοτέλους, άλ
λαξα δρόμο και πήγα στο σπίτι μου από την οδό 
Αγίας Σοφίας για να μην νομίσουν ότι ήμουν 
εγώ. Έφτασα σπίτι με κομμένα τα γόνατα απ’ 
την τρομάρα. Την άλλη μέρα έμαθα ότι έπιασαν 
πολλούς για ανάκριση.

Μετά από λίγες μέρες ήμσυν στην ίδια οδό. 
Ήταν περίπου 6 το απόγευμα. Στη γωνία, Αρι- 
στοτέλους και Ερμού, ήταν ένα καφενείο που 
σύχναζαν διανοούμενοι, εισαγγελείς κ.ά. Μόλις 
έφτασα στην Ερμού βλέπω ένα νεαρό με μπλού
ζα κρεοπώλη να βγαίνει από την στοά Μοδιά- 
νου και να τρέχει προς το καφενείο για να βά
λει μια ωρολογιακή βόμβα. Πριν φτάσει όμως 
εκεί η βόμβα έσκασε μέσα στην τσέπη του.

Αυτός έγινε κομμάτια και οι τζαμαρίες των 
γύρω κτιρίων έσπασαν. Εγώ τραντάχτηκα, αλ
λά γλίτωσα γιατί βρισκόμουν στις καμάρες της 
πλατείας Αριστοτέλους.

Μια άλλη μέρα πήγα στο περίπτερο που βρι
σκόταν στην πλατεία Ελευθερίας να πάρω τσι
γάρα για έναν πελάτη του μαγαζιού. Μπροστά 
από μένα βρισκόταν μια παρέα διπλωματών 
που έμενε στο ξενοδοχείο Ριτς. Σ’ αυτή την πα
ρέα, αλλά χωρίς να είναι μαζί τους εκείνη τη 
μέρα, ήταν και ο Γιάννης Φλέγκας απ’ το Με
γάλο Χωριό, που σκοτώθηκε αργότερα σε αερο
πορικό δυστύχημα στην Άγκυρα. Η παρέα είχε 
μόλις φύγει από το εστιατόριο που δούλευα και 
πήγαινε να περάσει το δρόμο. Απ’ το περίπτερο 
που στεκόμουν βλέπω ένα νεαρό με μια τσάντα 
να τρέχει προς τη μεριά τους με μια χειροβομβί
δα στο χέρι. Για καλή τους τύχη αλλά και δική 
μας, γιατί το περίπτερο ήταν ακριβώς πίσω 
τους, την ώρα που ο νέος πέταξε την χειροβομ
βίδα, μπήκε στη μέση ένα λεωφορείο που ερχό
ταν στην αφετηρία και η χειροβομβίδα έσκασε 
μπροστά του. Ευτυχώς που το λεωφορείο δεν 
είχε κόσμο μέσα.

Ο χειμώνας του ’48 ήταν σκληρός. Κάθε μέρα 
ακούγαμε και από ένα θλιβερό περιστατικό, ό
πως αυτό με ένα φίλο μου που εργαζόμασταν 
μαζί. Πήγαινε προς το διοικητήριο όταν οι α
ντάρτες βομβάρδισαν τη Θεσσαλονίκη. Ενα 
βλήμα έπεσε πάνω του και τον σκότωσε.

Όμως τα δύσκολα εκείνα χρόνια ο κίνδυνος 
ήταν λίγο πολύ στο πετσί μας. Αρκούσε μόνο 
να βγαίναμε ύστερα στο μέτρημα σωστοί. Γι’ 
αυτό τώρα μπορούμε και τα διηγούμαστε όλα 
αυτά χωρίς να κλαίμε όπως λέει και το βιβλίο 
του αείμνηστου Χρίστου Γιαννακόπουλου.
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'HCot r'w r  I K ά
Ε κλεκτοί γάμοι
Με τις ευχές δεκάδων Μικροχωριτών πλήθος συγγενών και φίλων του γαμπρού και 

της νύφης σε μια άμορφη τελετή έγιναν οι γάμοι του Κων/νου Ζαχαρόπουλου και της 
Ελένης Νικ. Ζάρα το Σάββατο της 14 Οκτώβρη στις 6 μ.μ. στον ιερά ναό Αγιας Κυριακής 
(Μικρό Χωριό).

Κουμπάροι παρέστησαν οι αιδ. Νικόλαος Αζακάς και η σύζυγός του Δέσποινα.
Η Αδελφότητα Μικροχωριτών και τα ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ εύχονται στους 

νεόνυμφους κάθε ευτυχία και χαρά.
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Με τις ευχες των γονιών και φίλων του γαμπρού και της νύφης έγιναν οι γάμοι του 
Κώστα Κατσάδα και της Μαρίας Νικ. Ζάρα το Σάββατο 26 Αυγούστου στο εξωκλήσι 
Μεταμόρφωση Σωτήρος των Καμένων Βούρλων.

Στεφάνια αντάλλαξε ο κ. Ιωσήφ Κλαουδάτος.
Στους νεόνχηιφους ευχόμαστε κάθε χαρά και ευτυχία.

To Σάββατο το βράδυ στις 26 Αυγούστου του 2000 και στις 7 το βράδυ στον ιερό ναό 
της Αγιας Κυριακής Θεριακησιου Ιωαννινων με τις ευχές συγγενών και φίλων τσυ γα
μπρού και της νύφης σε μια όμσρφη τελετή έγιναν οι γάμσι του Κώστα Ιωάν. Φούκα και 
της Σεβαστής Μπακόλα.

Κουμπάρσι παρέστησαν ο κ. Βασίλης Ζάρας μετά της μνηστής τσυ.
Η Αδελφότητα Μικροχωριτών και τα ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στο όμορφο και 

ταιριαστό ζευγάρι εύχονται χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή.

74 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



β ιτ ισ τ ο ϋ ^ ς ττρος την Α δ ε ιΙφ ό τ η τ α

Πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω ε
πιστολή των Δημοτικών Συμβούλων του Δή
μου Ποταμιάς.

Η επιστολή απευθύνεται προς τους Προέ
δρους του Δ.Σ. των Συλλόγων.

Μεγάλο Χωριό, 30-10-2000
Προς κ.κ. Προέδρους και Δ.Σ.
των Συλλόγων:
Ανιάδας, Δερματιου, Καριτσας, Κλαυσίου, 

Μεγάλου Χωριού, Μικρού Χωριού, Μουζι- 
λου. Νόστιμου, Σττγκρέλλου, Χελιδώνας

Κύριοι Πρόεδροι και σεβαστά Συμβούλια 
των Συλλόγων, η μειοψηφία του Δ.Σ. του 
Δήμου Ποταμιάς αποτελούμενη από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους: ‘Ιβρο Ιωάννη, 
Τσελεπή Δημήτριο, Μπακατσιά Κων/νο, Α- 
ναγνωστάκη Κων/νο και Σερετάκη Πανα
γιώτη, οφείλει να καταγγείλει τη μονόπλευ
ρη ενημέρωση του από την πλευρά: α) του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ποταμιάς κ. Καλλιάνη Φιλίππου, 
που με πρωτοβουλία του συγκαλέστηκαν τα 
Συμβούλια των Συλλόγων του Δήμου μας 
την πρώτη φορά και β) τον Δήμαρχο Ποτα
μιάς κ. Γαβρίλη Ιωάννη, που ουγκάλεσε ξα
νά δεύτερη συγκέντρωση των συλλόγων. Οι 
συναντήσεις έγιναν εν αγνεία του Δημοτ. 
Συμβουλίου του Δήμου μας και γι αυτό το 
λόγο εμείς ως μειοψηφία, δεν παρευρεθήκα- 
με στις συγκεντρώσεις. Ετσι, στα πρακτικά 
της συγκέντρωσης αυτής, που μας έδωσε ο 
κ. Πρόεδρος εκ των υστέρων, αναφερόμαστε 
ως απόντες. Εμείς δηλώνουμε παρόντες στα 
προβλήματα που απασχολοιίν το Δήμο μας 
και όπου μας χρειάζονται δεν λέμε ποτέ όχι. 
Αυπούμαστε που δεν ενημερωθήκαμε για τις 
συγκεντρώσεις αυτές και ελπίζουμε ότι θα 
καλούμαστε να συμμετέχουμε στο μέλλον.

Δήμος Ποταμιάς δεν σημαίνει “ενός αν- 
δρός αρχή”. Κύριοι οι εκλογές τελείωσαν 
προ πολλού και ο λαός έδωσε τους ρόλους 
του στον καθένα. Για να λειτουργήσουμε 
σωστά χρειάζεται συναίνεση και συνεργασία 
που εμείς τη δείξαμε από το πρώτο κιόλας 
Δημοτικό Στηιβούλιο, και ας μας κατηγο
ρούν 01 της πλειοψηφίας ότι εμείς δεν την 
έχουμε.

Κύριοι Πρόεδβοι και Δ.Σ. αναρωτιόμαστε: 
μήπως οι απόψεις των συλλόγων, οι προ
βληματισμοί των Σιηιβουλίων τους, ο προ
γραμματισμός των έργων που αφορούν τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας, δεν 
ενδιαφέρουν όλο το Δ.Σ. του Δήμου Ποτα
μιάς; Μήπως η απογραφή του 2001 δεν μας 
ενδιαφέρει όλους; Μήπως δεν πρέπει να κλη
θούμε όλοι να καταθέσουμε τις απόψεις μας, 
να ενημερώσουμε τους Δημότες μας και να 
αγωνιστούμε ενάντια στο διαμελισμό της 
Ευρυτανίας, και στη συνέχεια της ύπαρξης 
του Δήμου μας;

Στα δύο χρόνια που πέρασαν τι έργα έγι
ναν στο Δήμο Ποταμιάς; τι παρεμβάσεις έγι
ναν στα αρμόδια υπουργεία και παραπονεί- 
ται η πλειοψηφία ότι δεν χρηματοδοτείται ο 
Δήμος; τι μελέτες έγιναν;

Τι προγραμματισμός έγινε; Δυστυχώς δεν 
είδαμε να γίνεται ΤΙΠΟΤΑ.

Παρακαλούμε την ενεργοποίηση για την 
προσέλευση όλων σας για την απογραφή του 
2001, για τη συνέχιση της ύπαρξης του ΔΗ
ΜΟΥ μας και την ύπαρξη του Νομού, της 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ μας.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την επι
στολή μας στα περιοδικά και στις εφημερί
δες των συλλόγων σας.

Με εκτίμηση.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Γιάννης Τβρος, Δημήτρης Τσελεπής, Κώ
στας Μπακατσιάς, Κώστας Αναγνωστάκης, 
Πάνος Σερετάκης.

Από τον αγαπητό μας φίλο και επίτιμο μέ
λος και δωρητή της Αδελφότητας κ. Αυγέρη 
Αυγερόπουλο πήραμε τα παρακάτω γράμματα:

Αγαπητοί μου
Η Αδελφότης Μικροχωριτών με της υψί- 

στης διανόησης ανθρώπους της πιστεύοντας 
στις βαθιές ρίζες της ιστορίας μας δεν παύει 
να ερευνά, να προστατεύει, να στηιπληρώνει 
Ιερά και Όσια Μνημεία ηρώων και να 
διαιωνίζει στη μνήμη μας πως η ελληνική 
γη είναι σπαρμένη με Ελλήνων κόκκαλα 
ιερά.

Το περίφημο και σπάνιο Μουσείο του Μι-
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κρού Χωριού προκαλει έκσταση και θαυμα
σμό στσν επισκέπτη. Κέντρο έρευνας, ιστο
ρίας γεγονότων, αιώνων βιβλία ιστορικά, 
χειρόγραφα, πάπυροι, φιρμάνια. Βιβλία ηρώ
ων Μικροχωριτών το 1821 του πρώτου και 
δεύτερου παγκοσμίου πολέμου βιβλία έρευ
νας Εθνικής Αντίστασης από τα συνέδριο 
που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο παίρνοντας μέρος 
επιστήμονες από όλα τα διαμερίσματα της 
χώρας μας.

Στον τοίχο Μεταμόρφωσης τσυ Σωτήρος 
έναντι τσυ κτήματος Σπύρου Φλέγκα τοπο
θετήθηκε μαρμάρινη στήλη να θυμίσει ότι 
στο Σπίτι Φλέγκα παραμονές Χριστουγέν
νων 1942 βασανίστηκαν από φασιστικά 
στρατεύματα κατοχής 20 Μικροχωρίτες και 
Μεγαλοχωρίτες. 13 εκτελέστηκαν, 2 ρίχτη
καν στη φωτιά, οι 7 ελεύθεροι.

Λαμπρό φωτεινό παράδειγμα τιμής και ευ
γνωμοσύνης της Αδελφότητας του Μικρού 
Χωριού με την έντονη δραστηριότητά του

θυμίζει σε όλους και στους επερχόμενους 
πως η γη μας είναι ποτισμένη και αίμα και 
ότι Ενθάδε κείνται τοις κείνων ρήμασι πει- 
θόμενοι.

Ο δραστήριος και ακούραστος Παπανίκος 
πραγματοποιώντας το όνειρό του να ομορ- 
φήνει το πίσω μέρος της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος κατεδάφισε το παλιό κτίσμα και α- 
νέγειρε ένα όμορφο καινούργιο, την εκτέλε
ση πραγματοποίησε ο Σπύρος Τάσιος με το 
επιτελείο του με πολύ αγάπη και προθυμία 
θα χαιρόμαστε όλοι μας τον όμορφο περίβο
λο της εκκλησίας και πρώτος ο Παπανίκος.

Ευχαριστώ τον Σπύρο Τάσιο και τους συ
νεργάτες του για το αυθόρμητο ψυχικό με
γαλείο τους. Με την τοποθέτηση του ρολο
γιού χρειαζόμουν εξέδρα να λύσω το κα
ντράν από τη θέση. Ο Σπύρος μου ετοίμασε 
την εξέδρα. Ζήτησα να τον πληρώσω μου α
πέκλεισε κάθε συζήτηση.

Σ’ ευχαριστώ Σπύρο εσένα και τους Συ
νεργάτες σου. Αυγέρης Αυγερόπουλος

1926. Νΐόπανιρή σιον Πειραιά. Από αρισεερά. καδισμένοι; Φωιεινή Σ. παπαδοπούλου, η 
μηεέρα ur)s Γιαννούλα Α. Κεράνη, ο σύζυγό$ rK)S Znupos X. Παπαδόπουλθ5. Όρδιοι; ο 

Γΐώργο5 Α. Κεράνκ)5, ο αδελφό$ tr)s NiKOS A. Κεράνη5, ο πρωτεξάδελφοΞ ΒάγιαΒ Ε. Πλάκα$, 
______ ο NfKos ΓρατσούνηΒ και ο δεκαπενεάχρονο$ ονηψι65 Σοφοκλή5 Σ. ΦΛένγα$______
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- Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Γαβρίλης είχε 
συνάντηση με την υπεύθυνη, για θέματα Ο- 
ΤΑ, του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Κατσάνου, και της 
παρουσίασε την τραγική σικονομική κατά
σταση που βρίσκεται σ Δήμσς. Η απάντηση 
της κ. Κατσάνου δυστυχώς ήταν απογοητευ- 
τική, όπως ήταν και σε προηγσυμενη συνά
ντηση που είχε ο Δήμαρχος στο Υπ. Εσωτε
ρικών και Δημ. Διοίκησης: ΔΕΝ ΥΠΑΡ
ΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ!!!

- Ο Περιφερειάρχης κ. Έξαρχος συνέχεια 
διαβεβαιώνει τσν Δήμαρχσ σε κάθε συνά
ντησή τους για τα 63.000.000 δρχ. που του 
είχε υποσχεθεί από πέρυσι για την αποκα
τάσταση των πλημμυρών. ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙ
ΜΕΝΟΥΜΕ.

- Η Δημοτική Αρχή θέλοντας να εξυπηρε
τεί και να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο ότι αφορά τον Δημότη κάνει 
γνωστό ότι: Για οτιδήποτε θέμα σας μπορεί
τε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 41234 
και θα εξυπηρετήστε αμέσως.

- Νέα Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσε
ων συνεκρστήθει στσ Δήμσ μετά από από
φαση κατά πλειοψηφία του Δημ. Συμβουλί
ου. Τα μέλη είναι: Φίλιππος Καλλιάνης, 
Θρασύβουλος Χονδρός, Κώστας Μαραγού- 
σιας!

- Δυστυχώς απερρίφθει η πρόταση κατά 
πλειοψηφία στο ΔΣ για την απόκτηση Δη
μοτικής Συγκοινωνίας.

Έργα και παρεμβάσεις στο Δήμο μας
- Δ.Δ. Μεγάλου Χωριού: αποκατάσταση 

βλάβης υδραυλικών και αποχετευτικών ε
γκαταστάσεων αγρστικσύ ιατρείου και αστυ
νομικού σταθμού δαπάνη έργου 1.500.000

- Δ.Δ. Κλαυσίου: διάνοιξη δρόμου προς 
οικεία Κατσούδα, δαπάνη έργου 600.000

- Δ.Δ. Συγκρέλλου: τοιχίο έναντι οικείας 
Χονδράκη, δαπάνη έργου 1.000.000

- Δ.Δ. Μικρού Χωριού: αποφασίοτηκε ε
γκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας 
από την εταιρεία “ΣΤΕΤ ΕΑΑΑΣ”

Ανταπόκριση: Φίλιππος Καλλιάτης

(TELESTET) στη θέση Φιδόπλατη έναντι 
μισθώματος 1.000.000 ετησίως.

- Δ.Δ. Δερματίου: Διαπλάτυνση, επίστρω
ση και καθαρισμός δρόμου, Διπόταμα - Αγ. 
Παρασκευή δαπάνη έργου 3.000.000

- Δ.Δ. Μικρού Χωριού: διαμόρφωση εξω- 
τεριού χώρου συντήρηση και επισκευή Δημ. 
Ξενώνα “ΧΕΑΙΔΟΝΑ” δαπάνη έργου 
3.000.000

- Δ.Δ. Νοστίμου: κατασκευή νέου βόθρου 
για τις ανάγκες του Δημ. Καταστήματος της 
πλατείας: δαπάνη έργου: 1.500.000

- Δ.Δ. Μεγάλου Χωριού: διευθέτηση χει
μάρρου (πέρα μαχαλάς) δαπάνη έργου
3.500.000

- Δ.Δ. Μεγάλου Χωριού: τοιχίο αντιστήρι
ξης και εγκιβωτισμός στο μυλοκάλαμο (οι 
συνεχείς κατολισθήσεις έκριναν άκρως απα
ραίτητο το έργο) δαπάνη έργου 7.800.000

- Δ.Δ. Ανιάδας: αποκατάσταση επικίνδυ- 
νσυ τμήματος δρόμου δαπάνη έργου
600.000

- Δ.Δ. Μικρού Χωριού: τοιχίο αντιστήρι
ξης δρόμου μπροστά από οικία Κων. Τσι- 
νιά δαπάνη έργου 1.000.000

- Δ.Δ. Χελιδόνας: αποκατάσταση ζημιών 
δικτύου ύδρευσης που είχαν προκληθεί από 
τις καταστροφικές πλημμύρες πέρσι: δαπά
νη έργου 10.000.000

- Δ.Δ. Μεγάλου Χωριού: αντικατάσταση 
Στέγης Δημ. Σχολείου δαπάνη έργου
8.500.000

Επέκταση Δημ. Φωτισμού
Το ΔΣ ενέκρινε την επέκταση του Δημ. 

Φωτισμού σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσμα
τα (το έργο είναι σε εξέλιξη) και έχει ως 
εξής:

- Απόκτηση νέου αυτοκινήτου ο Δήμος με
τά από προσωπικές παρεμβάσεις του Δη
μάρχου μας κ. Γιάννη Γαβρίλη, παρέλαβε 
από το Υπουργείο Εσωτερικών και δεύτερο 
αυτοκίνητο (4X4) δίνοντας έτσι τη δυνατό-
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τητα να ανταποκριθεί άμεσα τώρα στις α
παιτήσεις των Δημστών του.

- Το ΑΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη 
σιίναψη δανείου, ύψους 200.000.000 yia έρ
γα εσωτερικής οδοποιίας σε όλα τα Δημ. 
Διαμερίσματα.

- Το ΔΣ αποφάσισε την οικονομική ενί
σχυση του κ. Χρ. Αναοτάση με 100.000 για 
την αποκατάσταση της υγείας του. (Ο ασθε
νής είναι από το Νομό Δωδεκανήσου).

- Το ΔΣ αποφάσισε την πρόσληψη προ
σωπικού για κάλυψη κενών θέσεων: μία (1) 
θέση ΠΕ 14 ή ΤΕ 13 Δασολόγου ή Τεχνολό
γου Δασοπονίας, δύο (2) θέσεις ΔΕ 1 Διοι
κητικού, μία (1) θέση ΠΕ 3 ή ΤΕ 3 Πολ. 
Μηχανικού ή Πολ. Υπομηχανικού και ένα 
(1) υπάλληλο ΔΕ 28 χειριστή μηχανημάτων 
έργων.

- Β1ΛΛΑΔΑ 2004 Για το πρόγραμμα αθλη
τικές υποδομές “Ελλάδα 2004” το ΔΣ πρό- 
τεινε τα παρακάτω έργα (η προμελέτη έτοι-
μη):

Ιον Την ανακατασκευή και αξιοποίηση 
του Γηπέδου Ποδοσφαίρου του Δ.Δ. Μικρού 
Χωριού

2ον Την ανακατασκευή και αξιοποίηση 
του Γηπέδου Μπάσκετ - βόλλεϋ του Δ.Δ. 
Μεγάλου Χωριού

3ον Την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ - 
βόλλεϋ στο Δ.Δ. Μουζίλου και

4ον Την κατασκευή πίστας αγώνων ΣΚΑ- 
ΛΟΜ-ΚΑΠΑΚ στα Διπόταμα (Διαδημοτι
κής Συνεργασίας με Δήμο Καρπενησίου)

- ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΓΑΑΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
Η περιοχή στη θέση Κούτπα λίγο έλειψε να 
παραδοθεί στις φλόγες από κάποιους ασυ
νείδητους...

Ευτυχώς για καλή μας τύχη ο εντοπισμός 
της εστίας από το Δημότη μας κ. Ν. Αιάπη 
και εν συνεχεία η ενημέρωση της Δημ. Αρ
χής, η οποία κινήθηκε αστραπιαία με τον 
Πρόεδρο του ΔΣ κ. Φ. Καλλιάνη και την 
άμεση δράση και συντονισμένες ενέργειες 
της Π.Υ. Καρπενησίου, διασώσαμε την πα
νέμορφη καταπράσινη περιοχή του Κούτ
πα.

- ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η καθα

ριότητα είναι μισή αρχοντιά λέει ο λαός μας 
και ο Δήμος θέλοντας να κάνει πράξη αυτό 
το γνωμικό προμηθεύτηκε 25Θ κάδους τους 
οποίους τοποθέτησε και στα 10 Δημ. Διαμε
ρίσματα, δαπάνη αγοράς 4.700.000

- ΝΕΡΟ Αγαθό εν ανεπαρκεία: Ο ήπιος 
χειμώνας που πέρασε η υπερκατανάλωση, η 
άσκοπη χρήση και η χρησιμοποίηση του δι
κτύου ύδρευσης για αρδευτικές ανάγκες δη
μιούργησαν πολλά προβλήματα στα περισ
σότερα Δημ. Διαμερίσματα. Η ομόφωνη α
πόφαση του ΔΣ να αρχίσει η καταμέτρηση 
των ενδείξεων των υδρομετρητών δυστυχώς 
δεν ήταν εφικτή, διότι πολλοί υδρομετρητές 
δεν λειτουργούν, άλλοι βρίσκονται μακριά 
από τα σπίτια και δεν είναι εύκολο να εντο
πιστούν οι κάτοχοί τους και τέλος υπάρχει 
μια μειοψηφία η οποία δεν έχει τοποθετή
σει υδρομετρητές ακόμη.

Κατόπιν όλων αυτών των φαινομένων ή
ταν αδύνατη η υλοποίηση της απόφασης 
του ΔΣ σε αυτή τη φάση της ομολόγησε ο 
Δήμαρχος και ο οποίος δεσμεύτηκε από το 
2Θ01 να επιλυθούν όλα τα ως άνω προβλή
ματα.

Σημείωση: Η Ελλάδα ως Μεσογειακή χώ
ρα θα αντιμετωπίσει στο μέλλον ξηρασίες 
με τις γνωστές ή μεγαλύτερες επιπτώσεις. 
Υπάρχει άμεση ανάγκη η Δημ. Αρχή να 
προχωρήσει σε γενικό σχέδιο προληπτικής 
αντιμετώπισης του προβλήματος με το ότι 
κόστος συνεπάγεται αυτό.

- Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙ
ΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για δεύτερη χρονιά φέ
τος πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τη 
δωρεάν εξέταση των Δημοτών μας (και όχι 
μόνο) το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου στα 
δύο εξεταστικά κέντρα που δημιουργήθη- 
καν: Ένα στο Μεγάλο Χωριό για την εξυπη
ρέτηση των Δ.Δ. Χελιδόνας, Δερματίου, Κα- 
ρίτσας. Μικρού Χωριού και ένα στο Δ.Δ. Α- 
νιάδας για την εξυπηρέτηση των Δ.Δ. Συ- 
γκρέλλου, Μουζίλου, Κλαυσίου, Νοστίμου.

Οι μετακινήσεις των Δημοτών μας προς 
τα εξεταστικά κέντρα έγιναν από το λεωφο
ρείο που μας διέθεσε το Δασαρχείο Καρπε
νησίου.
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Συνδρομές που έχουν εισπραχθεί από 31/6/00'31/12/2000

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσόν Συνδρομή Συνδρο
στην Αδελφότηταγια το περί

1. Δημ. Ζαχαρόπουλος $50 18.468 2000 2000
2. Χρίστος Τσινιάς 2000 2000
3. Κατσιγιάννης Χρ. 1000 2000
4. Κυριτση Χαρικλεια 5000 2000
5. Μιχάλης Μουχρίτσας 5000 2000 2000
6. Λουκάς Μιχος 5000 2000 2000
7. Φώτης Γεωργακάπουλος 5000 2000 2000
8. Ελένη Θάνου του Χρ. 5000 2000 2000
9. Νικητάκη Νινα 5000 2000 2000
10. Αναστ. Φλέγγας 3000 2000 2000
11. Αϊβαλιώτη Ελισσάβετ 3000 2000 2000
12. Αζακάς Νικολ. 5000 2000 2000
13. Φλέγγας Δημ. 3000 2000 2000
14. Γιουρνάς Δημ. 10000 1999 2000 1999 2000
15. Γιουρνάς Νικολ. 10000 1999 2000 1999 2000
16. Ευαγγελία Σιδέρη 1000 2000
17. Νίκος Λιάπης 5000 2000 2000
18. Φλέγγας Αλέκος 3000 2000 2000
19. Κομποράζος Τρύφων 5000 2000 2000
20. Κομποράζος Αθαν. 5000
21. Κυριτσης Σπύρος 5000
22. Βασιλική Ντελή 3000 2000 2000
23. Νίκος Κεράνης 5000 2000 2000
24. Παναγιώτου Αριστοτέλης 5000 2000 2000
25. Σκορδάς Δημ. 5000 2000 2000
26. Παπαπαναγιώτου Αγγελής 1000 2000
27. Μπάκης Δημήτριος 3000 2000 2000
28. Μπάκης Σταύρος 3000 2000 2000
29. Ουτουτζη Ελευθερία 5000 2000 2000
30. Νίκος Φλώρος 5000 2000 2000
31. Γιολδάσης Γιάννης 1000 2000
32. Δερματάς Π. Ιωάννης 10000 1999 2000 1999 2000
33. Θάνου Νίκη 5000 2000 2000
34. Καλανέζος Γιώργος 5000 2000 2000
35. Κυρίτση Χαρίκλεια 5000 2001 2001
36. Γιαννόπουλος Σπύρος 3000 2000 2000
37. Καλτσης Γρηγόρης 2000 2000
38. Κοντογιώργος Αθαν. 2000 2000
39. Δέρματά Αναστασία του Σ. 3000 2000 2000
40. Κωστοπούλου Ευθυμία 3000 2000 2000
41. Μπούρας Δημ. 3000 2000 2000
42. Λαϊνη Μαίρη 3000 2000 2000
43. Παπακωνσταντίνου Φωτ. 3000 2000 2000
44. Πανώρη Αικατερίνη 3000 2000 2000
45. Παναγιωτοπούλου Αννα 1000 2000
46. Κώστας Ακ. Αντωνάπουλος 3000 2000 2000
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47. Φουσέκης Δημ. 2000 2000
48. Γαβρίλης Δημ. 5000 2000 2000
49. Ντουντούμη Σωτιχρία 5000 2000 2000
50. Ζήσιμος Βασίλης 5000 2000 2000
51. Αναστασία Ιωαν. Δέρματά 10000 2000 2000
52. Γιαννακόπουλος Ανδρ. 5000 2000 2000
53. Αγάπη Στογιάννη 5000 2000 2000
54. Αθηνά Παπαδοπούλσυ 5000 2000 2000
55. Τσατσαράγγος Γιώργος 5000 2000 2000
56. Γιολδάσης Γιάννης 2000 2000
57. Σάρας Ηλίας 5000 2000 2000
58. Ζαχαρόπουλος Γιώργος 3000 2000 2000
59. Αιαροκάπη Ελένη 5000 2000 2000
60. Πριοβόλου Μαριάνθη $20 7829 2000 2000
61. Ολγα Παπαδημητρίου 5000 2000 2000
62. Μαρία Αργυροπούλου 5000 2000 2000
63. Γρούμπας Γιώργος 4000 2000 2000
64. Γιάννης και Γαρυφαλιά Αιάπη 5000 2000 2000
65. Δέρματά Παρασκευή 5000 2000 2000
66. Παναγ. Βενέτης 5000 2000 2000
67. Ζαχαρόπουλος Σεραφ. 5000 2000 2000
68. Καλλιόπη Φωτίου 5000 2000 2000
69. Αγαπούλα Τσιμπογιάννη 3000 2000 2000
70. Παναγιώτης Ζωγράφος
71. Αλέκος και

$50 2000 2000

Νίκη Κουτσούκη ΗΠ. 40000 2000 2000
72. Μύρτα Δημ. Πολύζου 5000 2000

διάφορες δωρεές προς την Αδελφότητα από 31/6/00'31/12/2000

AJA Ονοματεπώνυμο 

1. Γιώργος Παπαθανασίου

2. Φίλιππος Καλλιάννης Πρόεδρος 
του Δημ. Συμβουλίου Ποταμιάς

3. Πιπιτσα Γιουρνά
4. Σπάρος Γιαννόπουλος
5. Αγορά 2 βιβλίων Δημ. Δέρματά 

από επισκέπτες της
Πνειηι. Γωνιάς

6. Αγορά περιοδικών από επισκέπτες
7. Αγορά βιβλίου Δημ. Δέρματά

8. Αγορά βιβλίου Δημ. Δέρματά

9. Δαϊνη Μαίρη
10. Μύρτα Δημ. Πολύζου

Αιτιολογία Ποσόν

για πλακόστρωτο περίβολο,
προς της εισόδου Πνευματικής γωνιάς
και του άνω μέρους της πλατείας
του παλιού οικισμού 1.105.552
Για τους σκοπούς της Αδελφότητας 200.000

Για τους σκοπούς της Αδελφότητας
Για τους σκοπούς της Αδελφότητας
Τα έσοδα από τη διάθεση
των βιβλίων Δημ. Δέρματά
θα διαθετούν για κάποιο έργο
στο παλιό οικισμό
της Πνευματικής Γωνιάς
Τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου θα
διαθετούν για κάποιο έργο
Τα έσοδα από τη διάθεση του βιβλίου θα
διαθετούν για κάποιο έργο
Για σκοπούς της Αδελφότητας
Για σκοπούς της Αδελφότητας

10.000.
20.000

10.000
2.000

5.000

5.000 
10.000
5.000
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Δωρεές εις μνήμη που έχουν εισπραχθεί οπό 31/6/00-31/12/2000

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αιτιολογία Ποσόν

1. Ελένη Χριστ. Θάνου εις μνήμη συζύγου της Χρίστου 30.000
2. Παναγιώτης Κυριτσης εις μνήμη της συζύγου του Αναστασίας 100.000
3. Ελισσάβετ Αϊβαλιώτη εις μνήμη συζύγου της,

αδελφών και γαμπρών 5.000
4. Ελισσάβετ Αϊβαλιώτη εις μνήμη Σταύρου Πλάκα 5.000
5. Αναστασία Σωτ. Δέρματά εις μνήμη συζύγου της Σωτήρη 20.000
6. Γιάννα Τρικαλινού εις μνήμη συζύγου της Γιώργου

και αδελφού Σταύρου Ζορμπαλά 10.000
7. Νίκη Θάνου εις μνήμη συζιίγου της Δημητρίου 20.000
8. Αρετή Φώλου εις μνήμη συζύγου της Παναγιώτη 10.000
9. Αναστασία Ιωαν. Δέρματά εις μνήμη Αθανασίου Ματσόύκα 10.000
10. Αναστασία και Δημήτρης

και Μαρίνα Δέρματά εις μνήμη συζύγου και πατέρα Γιάννη Δέρματά
για τα 5χρονα του θανάτου του, για τον
Ι.Ν. Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος 150.000

11. Αναστασία, Δημήτρης
και Μαρίνα Δέρματά εις μνήμη συζύγου και πατέρα Γιάννη Δέρματά

για τα άχρονα του θανάτου του
για παιδική χαρά παλιού οικισμού 150.000

12. Κώστας Τσινιάς εις μνήμη Αθανασίου Ματσόύκα 25.000
13. Κώστας Τσινιάς εις μνήμη Παναγιώτη Μουτογιάννη 25.000
14. Δημήτρης Κρίκος εις μνήμη Αθανασίου Ματσόύκα 5.000
15. Δημήτρης Κρίκος εις μνήμη Παναγιώτη Μουτογιάννη 5.000
16. Γιώργος και Μαρία Κακούρα εις μνήμη γονέων τους $50 19.571
17. Κώστας και Ισμήνη Μπάρλα εις μνήμη Θανάση Ματσόύκα 20.000
18. Κώστας και Ισμήνη Μπάρλα εις μνήμη Παναγιώτη Κεράνη 20.000
19. Βαλεντίνη, Βασιλική και Δήμητρα εις μνήμη του παππού

τους Αθανασίου Ματσόύκα 15.000
20. Νίκος Κεράνης εις μνήμη Αθανασίου Ματσόύκα 5.000
21. Βασίλης και Καίτη Γάσπαρη εις μνήμη Χαράλαμπου Αντριτσογιάννη

και Σοφίας Γιαννοπούλου 15.000
22. Γιάννης και Κούλα Κουτσούκη εις μνήμη Σοφίας Γιαννοπούλου 10.000
23. Κλεομένης και Αιμιλία Κουτσούκη εις μνήμη Σοφίας Γιαννοπούλου 10.000
24. Παναγιώτης Ζωγράφος εις μνήμη γονέων του Χρήστου

και Ευφροσύνης και της συζύγου
του Ασπασίας για τη Μεταμόρφωση
του Σωτήρος $ 100 δολ.

Δωρεές, προς τον Ιερό Ναό Μετομ. τοο Σωτήρος και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου (Παναγιά) και Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Μικρού Χωριού

X από 4-6-2000 έως 10-11-2000

α/α Ονοματεπώνυμο
1. Ευφροούνη Κατσάνου
2. Καλίτσα Κοντογιώργου
3. Χαράλαμπος Αντριτσογιάννης
4. Παναγιώτης Σιαφάκας

εις μνημη η υπέρ
εις μνήμην οα/ζύγου Κων/νου 
εις μνήμη Παναγιώτη Κεράνη 
Παναγιά

Ναός Ποσόν
Παναγιά 30.000
Παναγιά 5.000
100 δολάρια 
Παναγιά 50 δολάρια
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5. Δημήτριος Παναγιώτου
6. Μαριάνθη Πριοβόλου
7. Κλεομένης και Αιμιλία Κουτσούκη
8. Ανδρέας Μούτσελος
9. Οικογένεια Καλτσή

10. Αναστασία Καλτση
11. Ευφροσύνη Κατσάνου
12. Ευφροσύνη Κατσάνσυ

αντί μνημοσυναυ 
μητρός των Μαρίας

εις μνήμη συζττγ. Κων/νου 
εις μνήμη θείας 
Αικατερίνης Τσιούμα

13. Σταυρούλα Φλώρου
14. Ολγα Παπαδημητρίου
15. Κων/νος Φλώρος
16. Ευαγγελία Καρανίκα
17. Σταύρος και Αντιγόνη Γεωργούλη
18. Μαρία Γιουρνά
19. Αντριτσογιάννης Χαράλαμπος Παναγιά
20. Κων/νος Τριχιάς
21. Αουκάς Μίχος

εις μνήμη συζύγου και γονέων

Παναγιά 
Παναγιά 100 
Παναγιά 
Παναγιά

Παναγιά
Παναγιά
Παναγιά

Παναγιά
Παναγιά
Παναγιά
Παναγιά
Παναγιά
Παναγιά
Παναγιά
50 δολάρια
Παναγιά

22. Κασιανή Μίχου

23. Μαρία Μίχου

24. Φίλιππος Πασπαλάρης
25. Χρήστος Κατσιγιάννης
26. Αυγέρης Αυγερόπουλος
27. Σπυρίδων Κεχριμπάρης
28. Ελευθερία Ουτουτζή
29. Ελισάβετ Αϊβαλιώτη
30. Μαρία Ευσταθίου
31. Καλλιόπη Φωτίου
32. Κων/νος Καλταμπάνης
33. Νικόλαος Στρανομύτης
34. Βασίλειος Ζήσιμος
35. Κων/νος Βίγλας
36. Δημήτριος Γαβρίλης
37. Αγαπούλα Τσιμπογιάννη
38. Νικόλαος Γιουρνάς

39. Σπυρίδων Κυρίτσης
40. Αναστάσιος Φλέγκας
41. Πέτρος Μπάρλας
42. Αναστασία Δέρματά
43. Βασιλική Ντελή
44. Καλίτσα Κωντογιώργου

εις μνήμη συζ. Ευσταθίου

εις μνήμη αδελφών του Νικολάου 
Αριστείδου Παναγιά
εις μνήμη συζυγ.
Βασιλείου και γονέων Παναγιά
εις μνήμη πατρός της 
Σπυρίδωνος Καραγιάννη Παναγιά

Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά

Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 
Παναγιά 200 
Παναγιά 
Παναγιά

Παναγιά

εις μνήμη Ιωάννου 
και Αριστείδου Γιουρνά

εις μνήμη συζ. Σωτηρίου 
εις μνήμη συζ. Δημητρίου 
εις μνήμη Δημητρίου 
και Αγνής Κοντογιώργου

10.000
δολάρια

50.000
60.000

100.000
10.000
10.000

5.000
5.000

50.000
15.000
10.000
50.000
30.000

20.000

25.000

50.000

10.000
15.000
15.000

.000.000
50.000
5.000

30.000
10.000
5.000
5.000
5.000

30.000
50.000
15.000
30.000

10.000 
10.000 
10.000

δολάρια
20.000
15.000

5.000
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45. Δημήτριος και 
Μαρία Σκορδά

εις μνήμη γον. Αναστασίας 
και Ολυμπίας Παναγιά 20.000

46. Αλικη Αντωνοπούλου Παναγιά 80.000
47. Μαρία Αντωνοπούλου - Τάκη Παναγιά 80.000
48. Ελένη Αιαροκάπη Παναγιά 80.000
49. Μαρία - Μίνα Σοφού Παναγιά 15.000
50. Ευάγγελος Παπαπαναγιώτου Παναγιά 10.000
51. Μαριάνθη Αρώνη Παναγιά 50.000
52. Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος εις μνήμη Σταύρου Πλάκα Παναγιά 25.000
53. Ευάγγελος Παπαναγιώτου εις μνήμη γον. Γεωργίου Βασιλικής,

Κων/νου Γιαννούλας και τέκνων Παναγιά 10.000
54. Ευτυχία Δημοπούλου εις μνήμη συζ. Δημητρίου 

και Γονέων Παναγιά 20.000
55. Γεώργιος Τσιαντής Παναγιά 10.000
56. Ευθιηιία Κωστοπούλου Παναγιά 5.000
57. Γεώργιος Ντζούφρας εις μνήμ. πατρός Δημητρίου 

και αδελφού Κων/νου Παναγιά 20.000
58. Σταυρούλα Φλώρου Παναγιά 5.000
59. Παναγιώτης Ζωγράφος εις μνήμη γον. Νικολάου 

και Σωτηρίας Παναγιά 50.000
60. Γεώργιος Ζήσης Παναγιά 10.000
61. Ησυχαστήριον

Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας Παναγιά 10.000
62. Ανώνυμος κυρία Παναγιά 10.000
63. Αικατερίνη Γρούμπα Παναγιά 10.000
64. Οικονόμου Γεωργία Παναγιά 10.000
65. Πέτρος Μπάρλας Παναγιά 66.000
66. Ευφροσύνη Κατσάνου Παναγιά 5.000
67. Ζωή Κομπορόζου εις μνήμη αδελφής Ελισάβετ 

Κων/νου Γιουρνά Παναγιά 20.000
68. Γεώργιος και Μαρία Μόρη εις μνήμ. γονέων Παναγιά 20.000
69. Ευφροσύνη Ζυγιάρη εις μνήμ. συζύγου Ιωάννου Παναγιά 100.000
70. Αθανάσιος και 

Χρυσούλα Κεράνη εις μνήμ. Παναγιώτου Μπακατσιά Παναγιά 20.000
71. Ανδρέας Γιαννακόπουλος Παναγιά 20.000
72. Ειρήνη Δέρματά Παναγιά 5.000
73. Σταυρούλα Δέρματά Παναγιά 5.000
74. Ιωάννης Παπαδόπουλος Παναγιά 50.000
75. Νικόλαος και 
Βασιλική Μουτογιάννη εις μνήμη Παναγιώτου 

Μουτογιάννη Παναγιά 20.000
76. Ιωάννης Τσιώνης Μεταμόρφωση 30.000

7. Κων/νος Φλώρος Μεταμόρφωση 10.000
78. Μαριάνθη Πριοβόλου εις μνήμ. συζ. Κων/νου γονέων και αδελφών

79. Αδελφότης Μικροχωριχών
80. Μαρία Δ. Σκορδά

Μεταμόρφωση 500.000 
Μεταμόρφωση 100.000 
Μεταμόρφωση 5.000
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81. Σπυρίδων Δ. Δερμαχάς
82. Ελένη Κουλμένχα Πριοβόλου
83. Κασσιανή Ζυκαρίδη Πριοβόλου
84. Νικόλαος Παπαδημηχρίου
85. Παναγιώτης Καρυοφύλλης
86. Βούλα Α. Μίχου
87. Αδελφ. Μικροχωριτών
88. Αναστασία Βάτσικα
89. Κυριάκος Τριβέας
90. Γεώργιος Κακούρας
91. Μαρία Κακούρα

εις μνήμη Πατρός Δημητρίου 

εις μνήμ. συζύγου Αριστείδη

για αγορά του ψαλτηρίου

Μεταμόρφωση 10.000 
Μεταμόρφωση 50 δολ. 
Μεταμόρφωση 50 δολ. 
Μεταμόρφωση 20.000 
Μεταμόρφωση 20.000 
Μεταμόρφωση 50.000 
Μεταμόρφωση 700.000 
Αγ. Κυριακή 100.000 
Αγ. Κυριακή 100.000 
Αγ. Κυριακή 100.000 
Αγ. Κυριακή 100.000

Α γα πη τοί μου Μ ικροχω ρίτες και φ ίλοι του Μ ικρού Χωριού

Εκ μέρου5 COU Εκκλησιασοκοΰ Συμβουλίου υου Ιερού Ν. Μεεαμ. rou Σωι:ήρο5 βρίσκο
μαι σεην ευχάρισεκ] δέση να aas ανακοινώσω ύη: (με εην βοή5ειά σα5 και υην όπω5 
σάντα φιλότψη προσφορά σα$ και εην εκ μέρου5 εου Κυρίου Αυγέρη Αυγεροπούλου 
προσφορά ύψου$ δύο εκαεομμυρίων δραχμών (2.000.000) rov οποίο και ευχαρισυούμε 
και από εκ] σζήλη ζου περιοδικού Γή5 Αδελφόοΐϋα5 Λ/Ιικροχωριεών κα0ώ$ και dAous 
όσου$ βοήθησαν για υην ανακαίνιση εου Ναού ζη$ Κοιμήσεω5 ζη5 Θεοζόκου (navayfas)), 
η ανακαίνιση rou Ναού τελείωσε όπω5 ήδη θα είδαεε οι πιο πολλοί εο καλοκαίρι.

Επίση$ σα$ ενημερώνω όει εο γραφείο, αποθήκη, εουαλέεεα σεο Παλαιό Λ/Ιικρό Χωριό 
βρίσκεται σεο τελευταίο στάδιο εργασιών.

Πιστεύω ότι σε ένα μήνα το πολύ από σήμερα όλα θα είναι έτοιμα. Το κόστο5 των 
εργασιών δεν έχει καλυφθεί και τα χρήματα τα υπόλοιπα τα οφείλουμε γι' αυτό θα σα$ 
παρακαλέσω όσοι θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε. Για το έργο αυτό έδωσαν χρήματα: 
Από (κληρονομιά) δωρεά τη$ μακαριστή5 Φωτεινή5 Παπαδοπούλου 1.500.000, (ο Θε05 
να αναπαύσει την ψυχή τη$). Ο Σταύρο5 και η Αντιγόνη Γεωργούλη 1.000.000 δρχ. η 
Λ/ίαριάνθη Πριοβόλου 500.000 δρχ. και η Αδελφότητα Μικροχωριτών 700.000 δρχ. 
επίση$ και άλλοι που αναφέρονται στην στήλη των δωρητών.

Επίση$ ήθελα να oas πληροφορήσω ότι όταν γκρεμίσαμε tis αποθήκε$ βρέθηκαν στα 
πρέκια των παραθύρων δύο παλαιά βημόθυρα από τον Παλαιό Ναό τη$ Μεταμορφώσε- 
ω5, βέβαια η κατάστασή tous δεν είναι καλή και δεν διατηρούνται οι αγιογραφίε$ αλλά 
μόνο το σκάλισμα και μερικά χρώματα που μα$ δείχνουν τον χρηματισμό που είχε το 
τέμπλο του Ναού. Τα βημόθυρα αυτά συντηρήθηκαν και φυλάσσονται στο Ναό έω$ ότου 
αξιωθούμε να φτιάξουμε ένα χώρο να φυλάσσονται και παράλληλα, να μπορεί ο 
καθένα$ pas να τα δει από κοντά μαζί με άλλα όπω$ εικόνε$, κανδήλια κ.ά.

Τέλθ5 αγαπητοί μου το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού ευχαριστεί όλου$ όσοι 
βοήθησαν και θα βοηθήσουν να γίνουν τα έργα αυτά και εύχεται σε όλου5 Καλά 
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο$ ο καινούργιο$ χρόνο$.

Ο Κύρΐ05 δια πρεσβειών τη$ Θεοτόκου και τη$ Αγία5 Κυριακή$ να σα5 χαρίζει υγεία, 
προκοπή και οικογενειακή ευτυχία.

Εκ μέρου$ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Ο Ε φ ημέριος οικον. Ν ικόλαος Α ζακάς
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Λίγα Αόγια γ ι ’ α υ τ ο ύ ς  π ο υ  έ φ υ γ α ν
Η  μ ντιμόνευστι π ρ ο σ φ ιλ ώ ν  π ρ ο σ ώ π ω ν  στη, στηλη  αυτή γ ίν ε τ α ι μ ε  φ ρ ο ντ ίδ α  τω ν ο ικ ε ί

ω ν  ο ι  ο π ο ίο ι θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  μ α ς  δ ίν ο υ ν  το κ ε ίμ εν ο  μ ε  τα α π α ρ α ίτη τα  σ το ιχ ε ία  κ α ι μ ιά  
φ ω το γρ α φ ία .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 
1928-2000

Αθανάσιος Ματσούκας του Παναγιώτη και 
της Αφροδίτης, το γένος Μπουρνάζου, από το 
Μεγάλο Χωριό.

Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό το 1928 και 
απεβίωσε στις 9/8/2000.

Έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα.
Παντρεμένος με την Βασιλική Μπάρλα το 

γένος Κατσίνη από το χωριό Χελιδόνα Ευρυ
τανίας.

Απέκτησε δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια.
Αγαπούσε υπερβολικά το Μικρό Χωριό γι’ 

αυτό και αναπαλαιωσε το πατρικό του σπίτι 
και φρόντιζε τα πατρικά κτήματα μέχρι το τέ
λος της ζωής του.

Μεγαλωμένος στα δύσκολα χρόνια των πό
λεμων και της φτώχειας από την γιαγιά του 
Αικατερίνη και χωρίς την θαλπωρή και κα
θοδήγηση μιας ολοκληρωμένης οικογένειας, 
πέτυχε να γίνει ένας σωστός άνθρωπος και να 
δημιουργήσει μια οικογένεια με αρχές.

Εργατικός και τίμιος έφτιαξε περιουσία εκ 
του μηδενός την οποία και κληροδότησε στην 
γυναίκα, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Η οικογένειά του του οφείλει τα πάντα τα 
οποία εκφράζονται με τον καλύτερο τρόπο μέ
σα από το κείμενο που έγραψαν γι’ αυτόν οι 
εγγονές του.

Οι εγγονές του τον συνόδεψαν με τα παρα
κάτω συγκινητικά λόγια:

Αγαπημένε μας παπουλίκο,
Ένα πλατάνι ήσουνα που λύγισε κι έπεσε στο 

χώμα οι ρίζες τον όμως βρίσκονται βαθιά μέσα 
στην καρδιά μας και πάντα θα είναι ζωντανές 
και δυνατές γιατί θα τις θρέφουν η αγάπη μας 
και οι γλνκές αναμνήσεις από σένα.

Είμαστε περήφανες που σε είχαμε παππούμας 
έτσι ατιλός, γλυκούλης και καλός που ήσουνα.

Και τι δεν θα δίναμε να ήσουνα εδώ και να 
μας είχες υποδεχθεί στο χωριό έτσι όπως έκα
νες κάθε φορά που ερχόμασταν. Να σου ζητάγα
με να μας πας στις κούνιες και εσύ να μας λες 
πως έχεις δουλειές αλλά πάντα στο τέλος να μας 
κάνεις το χατήρι.

Να σε βλέπαμε κάθε πρωί με το οκουφάκι 
που φόραγες για να ισιώνουν τα μαλλιά σου.

Να φτιάχνεις τον καφέ σου και να τσακωνό
μαστε γιατί δεν σ’ αφήναμε να δεις ειδήσεις 
στην τηλεόραση.

Πιο πολύ όμως παππού θα μας λείψει η πα
ρουσία σου έξω από το σχολείο και το φροντι
στήριο, όπου πάντα ήσουν εκεί και μας περίμε- 
νες φύλακας-άγγελος.

Αν υπάρχει παράδεισος είμαστε σίγουρες 
πως θα είσαι πια μόνιμος κάτοικός του μαζί 
με όλους τους δικούς σου ανθρώπους που έφυ
γαν πριν από σένα και που σ’ αγάπησαν και 
τους αγάπησες.

Παππού μας, σ’ αυτό το ταξείδι της ψυχής 
σου σε συντροφεύουν οι προσευχές μας και η 
απέραντη αγάπη μας.

Είθε οι δρόμοι που θα περάσεις να είναι ο- 
λάνυκτοι με όλα τα φανάρια πράσινα κι εσύ 
σαν καλός οδηγός που ήσουν να φθάσεις στις 
πύλες του παραδείσου.
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Η  μνήμη, σου θα είναι αιώνια κι ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και η ψυχή 
του να ξεκουραστεί στη γαλήνη.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΟΥΣΙΑΣ

Εφυγε μέσα στο καλοκαίρι ξαφνικά και α- 
νεπάντεχα ο Νίκος Μαραγούσιας. Ο απροσ
δόκητος θάνατος άφησε απαρηγόρητη τη 
σύζυγό του Χρυσούλα και τα παιδιά του.

Ο Νίκος είχε γεννηθεί στο χωριό Λάστοβο 
και παντρεύτηκε στην Αμερική τη Χρυσού
λα Χονδρού από το Μικρό Χωριό. Εκεί εργά
στηκε και δημιούργησε μια επιτυχημένη οι
κογένεια.

Αγαπούσε το χωριό το οποίο επισκεπτόταν 
κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Θα θιηιόμαστε πά
ντα το μειλήχειο και πράο χαρακτήρα του. 
Ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει γρήγορα 
το μεγάλο πόνο όλων των δικών του. Εκ
φράζουμε στα αγαπημένα του πρόσωπα στη 
σύζυγό του Χρυσούλα και στα παιδιά του τα 
θερμά μας συλλυπητήρια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ξένης γης 
που τον σκεπάζει και η ψυχή του να 
ξεκουραστεί στη γαλήνη.

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ορφάνευσε η παρέα των μαστόρων του 

χωριού με τον αιφνίδιο θάνατο του Πάνου 
Μουτογιάννη. Το θλιβερό μήνυμα ήρθε να 
μας αιφνιδιάσει που βύθισε σε πένθος τους 
δικούς του και όλους τους Μικροχωρίτες. Ο 
Πάνος πρωτομάστορας της πέτρας αυτός

που σμίλευε και έχτιζε με περίσσιο μεράκι 
και τέχνη τις πέτρες για πολλά χρόνια έχασε 

μάχη της ζωής πάνω στη δημιουργία 
του. Απλός άνθρωπος. Γλυκομίλητος αλλά 
και λιγομίλητος. Λίγες κουβέντες αλλά εν
νοούσε τα πάντα. Είχε κατακτήσει τη συ
μπάθεια και την αγάπη και πέρα από το χω
ριό του. Ηταν καλός φίλος και συνεργάτης 
για όλους τους ανθρώπους που τον γνώρι
σαν. Καλός οικογενειάρχης. Μεγάλωσε την 
κόρη και το γιό του και ευτύχισε να τα δει 
ευτυχισμένα και αποκταστημένα. Στην τε
λευταία του κατοικία τον συνόδεψαν οι δι
κοί του, 01 χωριανοί του αλλά και από τα 
γύρω χωριά. Εκφράζουμε στα αγαπημένα 
του πρόσωπα τη σύζυγό του και τα παιδιά 
του τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ο Θεός να 
αναπαύσει την αγνή ψυχή του και νάναι ε
λαφρό το χώμα που τον σκεπάζει και η μνή
μη του αιώνια.

Ο Ο

O f r )  τί;'/ t f

Προσφορά του Πάνου για εργασίες, στην 
παιδική χαρά
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ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΠΡΙΤΣΙΟΛΑ 
1913-2000

Έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στις 
28 του Οκτώβρη η Μαργίτσα Πριτσιόλα.

Από το θάνατο του συζύγου της Βασίΐη 
ζούσε στην Αθήνα κοντά στην οικογένεια 
της θυγατέρας της μέχρι το τέλος της ζωής 
της. Τα περισσότερα χρόνια έζησε στο Μι
κρό Χωριό. Είχε αποκτήσει ένα γιο και τρεις 
κόρες και ευτύχισε να δει αποκαταστημένα 
και ευτυχισμένα. Ηταν εφοδιασμένη με πολ
λές αρετές και αγάπη στους συνανθρώπους 
της καλόκαρδη με σπάνιο χαρακτήρα. Στην 
τελευταία της κατοικία τη συνόδεψαν τα 
παιδιά της και όλοι οι χωριανοί. Ας είναι ε
λαφρύ το χώμα της γης που την σκεπάζει 
και νάναι αιώνια η μνήμη της. Στους δικούς 
της θερμά συλλυπητήρια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΑΟΣ 
1932-2000

Και ένας άλλος Μικροχωριτης έφυγε ξαφ
νικά από κοντά μας τη χρονιά που φεύγει 
στις 23 Αυγούστου σε ηλικία 68 ετών. Γεν
νήθηκε στη Δομνιστα Ευρυτανίας και πα
ντρεύτηκε στο Μικρό Χωριό την Αρετή 
Φλώρου το 1957. Ζούσε στη Θεσσαλονίκη 
και εργαζόταν ως εμποροράπτης. Το 1967 
μετανάστευσε στην Αυστραλία με τις δύο 
κόρες του και εκεί απέκτησαν και ένα αγόρι. 
Δούλεψε σκληρά. Σπούδασε τα παιδιά του

και το 1995 συνταξιούχος πλέον γύρισε 
στην πατρίδα. Η πραότητά του, η ευγένεια 
και ο καλοσυνάτος χαρακτήρας του θα μεί
νει στη μνήμη μας. Επίσης κατέβαινε πάντα 
και στο Αιτωλικό. Στα αγαπημένα του πρό
σωπα, στη σύζυγό του και στα παιδιά του τα 
θερμά μας συλλυπητήρια. Ο Θεός να αναπά- 
ψει την αγνή ψυχή του και η μνήμη του 
αιώνια.

€Λ€ΝΗ ΖΟΥΡΖΟΥΚΗ
Ξαφνικά έφυγε από τη ζωή η ΕΑΕΝΗ 

ΖΟΥΡΖΟΥΚΗ το γένος Τριχιά. Η Ελένη γεν
νήθηκε στο Μικρό Χωριό και κατοικούσε 
στο Καρπενήσι. Στο σύζυγό της και στις κό
ρες της απευθύνοιηιε τα θερμά μας συλλυ
πητήρια. Αιώνια η μνήμη της και να είναι 
ελαφρό το χώμα που την σκεπάζει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΑΟΣ
Γεμάτος αγάπη από τους δικούς του το 

χωριό και τους συγχωριανούς του έφυγε α
πό κοντά μας ο Δημήτρης Δημόπουλος. Ο 
Δ.Δ. γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό. Μικρός 
ξεκίνησε και εγκαταστάθηκε στη Ααμία ό
που εργάστηκε ως μάγειρας και από εκεί συ- 
νταξιοδοτήθηκε. Το καλοκαίρι βρίσκοταν 
στο χωριό. Υπήρξε άνθρωπος απλός και έζη
σε μια ήσυχη ζωή, πράος, καλοσυνάτος και 
ευγενής. Εκφράζουμε στα αγαπημένα του 
πρόσωπα τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ας εί
ναι ελαφρύ το χώμα της γης που τον σκεπά
ζει και να είναι πάντα ζωντανή η θύμισή 
του.

ΣΟΦΙΑ I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΔΟΥ
Την ημέρα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 

στις 8 Νοεμβρίου, διάλεξε η Σοφία Γιαννο- 
πούλου να φύγει από κοντά μας. Ήταν κό
ρη της Στεφανίας Δέρματά από το χωριό μας 
και του Γιάννη Γιαννόπουλου από την Αν- 
δράνοβα.

Μια νέα γυναίκα με ευαίσθητο χαρακτήρα 
και με πολύ ενδιαφέρον για το συγγενή, το 
φίλο, τον συμπατριώτη. Φιλότιμη, ευσυγκί
νητη, γενναιόδωρη, γεμάτη καλοσύνη ήταν 
πάντα έτοιμη να τρέξει και να μοιρασθεί το 
πρόβλημα ή τη χαρά. Η συμπαράσταση προς 
τον συνάνθρωπό της ήταν δική της ικανο
ποίηση. Ιδιαίτερα στην οικογένειά της, στά
θηκε με αυταπάρνηση κοντά στη μητέρα 
της προσφέροντας κάθε δυνατή ανακούφιση

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 87



στο μακρόχρονο πρόβλημά χης.
Αγαπούσε πολύ το χωριό και πάντα έλεγε 

πόσο ήθελε να φτιάξει εκεί ένα μικρό σπίτι 
για να μπορεί να το απολαμβάνει περισσότε
ρο.

Πτυχιούχος της Νομικής, η Σοφία εργαζό
ταν ως υπάλληλος του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, 
στο οποίο τα τελευταία χρόνια είχε το βαθμό 
του διευθυντή. Αποφάσισε να πάρει νωρίς 
τη σύνταξήτης για να μπορέσει να απσλαύ- 
σει λίγη ξεκούραση και να παντρευτεί τον 
αγαπημένο της Νικόλα. Όμως η τύχη άλλα 
της είχε γραμμένα.

Στο άκουσμα της βραχτίχρονης ασθένειάς 
της, συγκλονισμένοι όλοι, συγγενείς και φί
λοι, θέλησαν να της συμπαρασταθοιίν. Πρώ
τος βρέθηκε δίπλα της ο αδελφός της Δημή- 
τρης (ειδικός αιμοτολόγος ιατρός στο Νοσο
κομείο Ευαγγελισμός), που με τη γυναίκα 
του Βαρβάρα της πρόσφεραν πολύ αγάπη, 
κατανόηση, στσργή και κάθε δυνατή ιατρι
κή φροντίδα. Στο πλευρό της επίσης ο ακού
ραστος σύντροφός της Νικόλας αλλά και α
πό τη Θεσσαλονίκη τα αδέλφια της Νίκος 
και Χρυσή.

Μέσα σε άφατη σδύνη οι δικοί της, συγγε
νείς, φίλοι και συνάδελφοι συνόδευσαν τη 
Σοφία από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης στην τελευταία της κατοικία.

Ας είναι αιώνια η μνήμη της.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΚΩΣΤΑΣ
Εγκαταστημένος στο Μικρό Χωριό φερμέ

νος από τον Ασπρόπυργο έφυγε από τη ζωή. 
Ο Κώστας Πατσιοκώστας απόκτησε οικογέ
νεια και ζούσε για πολλά χρόνια στην Αθή
να. Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνος του

στο χωριό. Στους δικούς του απευθιίνουμε 
τα συλλυπητήρια μας.

Ο Θεός ας τον αναπαύσει και ας είναι ελα
φρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πληροφσρσύμαστε ότι πέθανε στην Αμερι

κή όπου ήταν εγκατεστημένος από χρόνια ο 
Χαράλαμπος Ανδριτσογιάννης, που καταγό
ταν από το χωριό Βουτύρου της Ευρυτανί
ας. Ήταν σύζυγος της μικροχωρίτισσας Βα
σιλικής I. Μαστρογεωργοπούλου. Απέκτη
σαν παιδιά και εγγόνια και κατοικούσαν σε 
προάστιο της πόλης Ατλάντα. Επισκέπτο
νταν την πατρίδα και το χωριό μας συχνά 
και συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις 
του καλοκαιριού. Ο Χαράλαμπος ήταν νο- 
σταλγός και λάτρης των εθίμων και παραδό
σεων της πατρίδας μας. Πάντοτε χαιρόταν 
να βρίσκεται ανάμεσα σε συγχωριανούς. Δεν 
ξεχνούσε ποτέ τις συνδρομές προς την Αδελ
φότητα παρ’ όλο που τελευταία για λόγους 
υγείας αραίωσαν οι επισκέψεις του στο χω
ριό μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν ένα 
γνήσιο Ευρυτάνα.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της αμερικανι
κής γης που τον σκεπάζει.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΧΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥΧΩΡΙΟΥ

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2000, εκπληρώθηκε 
η επιθυμία του αείμνηστου δασκάλου μας 
Γεωργίου Παπαδή και τα οστά του εναπο- 
τέθηκαν σε σχετική θήκη του τάφου του. Ο 
σχετικός χώρος παραχωρήθηκε τιμής ένε- 
κεν από τον Δήμο Ποταμιάς, κατόπιν ειση- 
γήσεως του Δημοτικού Διαμερίσματος Μι
κρού Χωριού σε σχετικό αίτημα της Αδελ
φότητας Μικροχωριτών.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία 
του παρέδρου του Μικρού Χωριού και πα
λαιών μαθητών του διαβάστηκε στον τάφο 
του τρισάγιο κατά την εναπόθεση των ο
στών του μαζί με αυτά των γονιών του και 
αδελφών του.

Συντροφιά του λίγο πιο πέρα, στο νεκρο
ταφείο του παλαιού χωριού, ο άξιος μαθη
τής που τον διαδέχθηκε ο “δάσκαλος” Αρι
στείδης Γιουρνάς.

Αιωνία τους η μνήμη.
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T n n v c i  n e c N c v

•  Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο ·  Συνέδρια - Εκθέσεις 
• Οργανωμένες εκδρομές ·  Διαβατήρια - Βίζες 

Σ τ ι ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό τ ε ρ ε ς  τ ι μ έ ς ! !  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΥΡΝΑ - ΒΟΥΤΑ Σινώπης 29, Αμπελόκηποι, Τηλ.: 7799261

Ξενοδοχείο Εστιατόριο Καφετερία
«Η Χ Ε Λ ΙΔ Α Ν Α »
Δ/νση ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΝΙΑΣ 

Θέα προς το Βελούχι 
Παραδοσιακή φιλοξενία εξυπηρέτηση 

Παλαιό Μικρό Χωριό Πληρ. τηλ. 0237-41221

ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 
Ψησταριά

Εστιατόριο - Χωριάτικη Κουζίνα 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Νέο Μικρό Χωριό Τηλ. 0237/41257/41103

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ
Α ' κατηγορίας

ΑΖΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΑΗ 

ΔΩΜΑΤΙΑ
Νέο Μικρό Χωρίο, Πληρ. Τηλ. 0237/41318

COUN TRY CLU B  
H ELLA S H O TEL

ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Hotel Manager

Μικρό Χωριό - Καρπενήσι, Τ.Κ. 360 75 
Τηλ.: 0237/41570-6, Fax: 0237/41577

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΠΟΑΥΤΕΑΗ ΔΩΜΑΤΙΑ 
Ρ Ι Ν Α  Τ Α Σ Ι Ο Υ

Νέο Μικρό Χωριό Πληρ. Τηλ. 0237/41349

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ZAPPA
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΠΟΑΥΤΕΑΗ ΔΩΜΑΤΙΑ
Νέο Μικρό Χωριό Πληρ. Τηλ. 0237/41236/41433

-Ψησταριά - Ταβέρνα 
Χωριάτικη κουζίνα 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Νέο Μικρό Χωριό Πληρ. τηλ. 0237/41300

Ταβέρνα «Η ΓΩΝΙΑ»
ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ετοιμο φαγητά της ώρας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΩΜΑΤΙΑ

Νέο Μικρό Χωριό Πληρ. Τηλ.: 0237 41393
ΐΐενω νας

«Το ρίζωμα»
Ο Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Μ ΠΟΎΡΑ

Νέο Μικρό Χωριό
τηλ. (0237-41170) FAX: (0237-41486



Κάποιοι ανάμεσα μας  ̂
Έχουν πιο Ανεπτυγμένο 

«ένστικτο» Υπέροχης:

Panthera Leon.
κυρίαρχη υπεροχή στο χώρο τον.
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• ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

• ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
& ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Ιδιωτικά Τ. Ε. Λ.
Αναγνωρισμένο από το Κράτος

Ζωναρά 10, Τηλ.: 6457082-4,
5244011, 8250552, 6875421
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