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ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Γράχμτε κι εσείς στο περιοδικό μας!

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος 
του περιοδικού μας. Με την εμπειρία των 25 χρόνων το 
αναδημοσιεύουμε με κάποιες αναγκαίες συμπληρώσεις.

Τα Μικροχωρίτικα Γράμματα είναι ένα έντυπο που απευθύνεται σε Μικροχω- 
ρίτες, κατά κύριο λόγο, και θέλει να διατηρήσει την επαφή των ξενιτεμένων με 
το χωριό μας. Παράλληλα να ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα 
του Μικρού Χωριού και φυσικά τις αρμόδιες αρχές που καλούνται συχνά να 
δώσουν λύσεις στα προβλήματα του δημοτικού μας διαμερίσματος και κατ’ 
επέκταση του δήμου. Για τους φίλους του Μικρού Χωριού επιθυμεί να τους 
δίνει τον παλμό του χωριού και να τους φέρνει κοντά στη φύση του έστω και 
νοερά.

Για τους λόγους αυτούς το περιοδικό είναι το βήμα απ’ όπου θα μπορεί ο 
Μικροχωρίτης να εκφράζει τις απόψεις του για τα θέματα του χωριού. Εξάλ
λου η έκδοση του περιοδικού είναι μέσα στο πλαίσιο της δράσης της Αδελφό
τητας για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Σαν όργανο της Αδελφότητας επιδιώκει με την αλληλογραφία, την πληρο
φόρηση κ.λπ. να κρατήσει ενήμερους τους Μικροχωρίτες, όπου υπάρχουν, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στα μακρινά μέρη, όπως Αμερική, Αυστραλία, 
Καναδά, κ.λπ.

Το περιοδικό βγαίνει με εθελοντική προσφορά και συνεργασία των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου της Αδελφότητας. Επιζητείται γι’ αυτό η διεύρυν
ση της συνεργασίας και μεταξύ των λοιπών μελών της Αδελφότητας και προ 
παντός των νέων.

θα πρέπει για το σκοπό αυτό, χωρίς δισταγμό, να στέλνουν συνεργασίες 
όλοι όσοι έχουν να πουν κάτι για το χωριό ή ακόμα και για γενικότερα θέματα 
του τόπου μας. Ιδιαίτερα επιθυμητές είναι οι πληροφορίες για διάφορα συμβά
ντα που θα ενδιέφεραν και άλλους ή που συνδέονται κάπως με το Μικρό 
Χωριό ή τους Μικροχωρίτες. Ακόμη τα γράμματα, οι υποδείξεις ή η δράση 
των Μικροχωριτών. Διάφορες ιστορίες, διηγήματα, ποιήματα και γενικά λογο
τεχνικά κείμενα, αναμνήσεις των παλαιοτέρων από πολέμους, γιορτές, έθιμα. 
Εύθυμες ιστορίες, περίεργα της καθημερινής ζωής ή ό,τι θυμάται κανείς από 
αφηγήσεις μεγαλυτέρων.

Ιδιαίτερη χαρά θα μας έδινε η συνεργασία εκείνων που βρίσκονται στο χωριό 
και ζουν από κοντά τα προβλήματά του. Το ίδιο η συνεργασία και η φωνή 
αυτών που ζουν έξω από την Ελλάδα.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι τα Μικροχωρίτικα Γράμματα δεν 
έχουν κανενός είδους πολιτική χροιά. Επομένως κείμενα που αφορούν κομμα
τικές ταυτότητες ή προσανατολισμούς δεν μπορεί να έχουν θέση σ ’ αυτά, για 
ευνόητους λόγους.

Με την ελπίδα ότι στο μέλλον θα έχουμε μια πλούσια συνεργασία ευχόμα
στε στους Μικροχωρίτες, τους φίλους του Μικρού Χωριού και τους αναγνώ
στες του περιοδικού, ευτυχισμένο και παραγωγικό το 2004.

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Συγκέντρωση για τα θέματα του χωριού μας 
18 Αύγουστού 2 0 0 3

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2003 έγινε στην 
Πνευματική Γωνιά του Μικρού Χωριού η κα
θιερωμένη άτυπη ανοιχτή συζήτηση για θέ
ματα που απασχολούν το χωριό μας. Στη 
συζήτηση αυτή, που γίνεται με πρωτοβουλία 
της Αδελφότητας Μικροχωριτών, έλαβαν μέ
ρος από το Δ .Σ. της Αδελφότητας οι: Αιμιλία 
Κουτσούκη, Θανάσης Κεράνης, Γιάννης Αρώ- 
νης και Σοφία Κουτσούκη, από το τοπικό 
συμβούλιο παραβρέθηκαν οι Γιάννης Τζού- 
φρας, Τάκης Τζαβέλης, Γιάννης Αρώνης και 
ΒαοΛης Ζήσιμος και από το Δήμο Ποταμιάς 
ο δήμαρχος Γιάννης Ίβρος, ο αντιδήμαρχος 
Τάκης Τσελεπής και τα μέλη του Δ .Σ. Κούλα 
Νασιοπούλου και Γιώργος Τζούφρας. Μεγά
λο ήταν και το ενδιαφέρον των συγχωριανών 
και πολλοί όχι μόνο παρακολούθησαν τη συ
ζήτηση αλλά πήραν το λόγο και αναφέρθη
καν σε πολύ σημαντικά θέματα του χωριού 
μας.

Η κ. Αιμιλία Κουτσούκη, πρόεδρος της Α
δελφότητας, αφού καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκόμενους εξήγησε ότι τα μέλη του 
Δ.Σ. της Αδελφότητας, του τοπικού συμβου
λίου και του δημοτικού συμβουλίου συμφώ
νησαν να μην αναλωθεί χρόνος στα πεπραγ
μένα, τα οποία είναι και πολλά και αξιόλογα, 
αλλά να δοθεί όλος ο χρόνος στη συζήτηση 
των εκκρεμών θεμάτων του χωριού μας. Διευ
κρίνισε ότι πρόκειται για μια καλοπροαίρετη 
συζήτηση αλληλοενημέρωσης με μόνο σκο
πό να προταθούν ή να βρεθούν λύσεις για τα 
ζητήματα που απασχολούν το χωριό μας. 
Πρόσθεσε ότι μπορούν να γίνουν παρεμβά
σεις ή διευκρινιστικές ερωτήσεις από όλους 
τους παρευρισκόμενους με τη θερμή παρά
κληση να διακατέχσνται όλες από το ίδιο φι
λικό πνεύμα συνεργασίας.

Ο κ. Γιώργος Τσατσαράγκος παρενέβη με 
μια διευκρινιστική ερώτηση ως προς το τι συ
νέλευση είναι η παρούσα και αν κρατσύνται 
πρακτικά. Ο κ. Θανάσης Κεράνης απάντησε 
ότι η συγκέντρωση αυτή είναι, όπως γινόταν

πάντστε, μια άτυπη συνέλευση, στην σπσία 
ουδέπστε κρατσύνταν πρακτικά. Συμφωνώ
ντας η κ. Κσυτσσύκη πρόσθεσε ότι όπως 
διευκρίνισε σ κ. Κεράνης η απσψινή συγκέ
ντρωση είναι, όπως γινόταν κάθε χρόνσ, μια 
άτυπη σύναξη μεταξύ της Αδελφότητας, του 
τοπικού και δημοτικού συμβουλίου, η οποία 
όμως είναι ανοιχτή σε όλους όσους ενδιαφέ- 
ρονται να την παρακολουθήσουν ή να πα- 
ρέμβουν. Φυσικά δεν κρατούνται πρακτικά 
αλλά σημειώσεις, όπως πάντα, για ενημέρω
ση μέσω του περιοδικού μας. Στην ερώτηση 
του κ. Τσατσαράγκου αν έτσι έχουν τα πράγ
ματα, πώς και πότε μπορεί να γίνει μια τακτι
κή γενική συνέλευση, ο δήμαρχος Ποταμιάς κ. 
Γιάννης Ίβρος απάντησε ότι μια τακτική γενι
κή συνέλευση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε 
τη ζητήσει κάποιος που θέλει να θέσει ένα 
σοβαρό θέμα προς συζήτηση. Το μόνο που 
έχει να κάνει είναι να τη ζητήσει από το τοπι
κό συμβούλιο και αφού εγκριθεί, η συνέλευση 
γίνεται μέσα σε 8 μέρες. (Διευκρίνιση; Η Αδελ
φότητα Μικροχωριτών, βάσει του καταστατι
κού της, μπορεί να συγκαλεί τακτικές γενικές 
συνελεύσεις στον τόπο της έδρας της, που 
είναι η Αθήνα, ως τόπο όπου διαμένουν οι 
περισσότεροι Μικροχωρίτες).

Στη συνέχεια η κ. Αιμιλία Κουτσούκη έθεσε 
ως πρώτο θέμα προς συζήτηση την πλατεία 
του Νέου Χωριού, τονίζοντας ότι αυτή η σο
βαρή εκκρεμότητα απασχόλησε την Αδελφό
τητα κατά την τακτική γενική συνέλευση τον 
περασμένο Μάιο, θεωρεί το θέμα πρώτης 
προτεραιότητας γιατί η πλατεία ενός χωριού 
είναι ο καθρέπτης της, αποτελεί χώρο συγκέ
ντρωσης, συνοχής και κεντρικής αναφοράς 
όλων των κατοίκων και ως εκ τούτου είναι 
απαράδεκτο να υπάρχει ένας πανέμορφος 
χώρος στο χωριό, με τις καλύτερες προϋπο
θέσεις να λειτουργήσει μια ωραιότατη πλατεί
α και όμως να παραμένει ανεκμετάλλευτος. 
Αρμόδιο βέβαια για το θέμα αυτό είναι το το
πικό συμβούλιο και παρακάλεσε τον πρόε-
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δρο του τοττικού συμβουλίου κ. Γιάννη Τζού- 
φρα να ενημερώσει τους τταρευρισκόμενους 
για το ττου βρίσκεται το θέμα και τι μπορεί να 
γίνει ώστε να προωθηθεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα.

Ο κ. Γιώργος Παπαθανασίου, παρεμβαίνο- 
ντας, έθεσε το θέμα αποκατάστασης των 
δρόμων του Παλιού Χωριού πάνω από την 
πλατεία, οι οποίοι καταστράφηκαν και έγιναν 
σχεδόν απροσπέλαστοι λόγω των υδραυλι
κών και αποχετευτικών έργων που έγιναν ε
κεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν όλοι όσοι 
ανοτγκάζονται να τους χρησιμοποιήσουν για 
να πάνε στα σπίτια τους. Τόνισε ότι το ίδιο 
αίτημα το υποβάλει για πέντε συνεχή χρόνια 
και παίρνει την υπόσχεση ότι θα γίνουν, χω
ρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Στον κ. Παπαθανασίου απάντησε ο κ. δή
μαρχος λέγοντας ότι το τελευταίο έργο, που 
χειροτέρεψε τους δρόμους αυτούς, είναι το 
έργο της αλλοτγής των σωλήνων ύδρευσης 
και δεν έχει ακόμη παραδοθεί από τον εργο
λάβο αλλά βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Ανα
γνωρίζει τη σοβαρότητα του θέματος και πα-

ρεκάλεσε να μην του ζητηθεί να απολογηθεί 
για τα προηγούμενα χρόνια και τα προηγού
μενα δημοτικά συμβούλια παρά μόνο για την 
πορεία του δικού του, που είναι μόνο πορεία 
7 μηνών. Τόνισε ότι είναι πρόθεση του δήμου 
να αποκατασταθούν οι δρόμοι αυτοί και ζή
τησε να ακουστεί ο πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου που θα αναλύσει το τεχνικό 
πρόγραμμα έργων για το έτος 2003.

Ακολούθως ο κ. Γιάννης Τζούφρας, πρόε
δρος του τοπικού συμβουλίου, είπε ότι αντί 
άλλων εξηγήσεων θα ήθελε να διαβάσει την 
από 2-2-2003 απόφαση του Τ.Σ. δημοτικού 
διαμερίσματος Μικρού Χωριού που περιλαμ
βάνει τα έργα για το 2003, που προγραμματί- 
σθηκαν να γίνουν στο Μικρό Χωριό. Αυτά εί
ναι;

7. Να συνεχιστούν τα έργα που ήταν στο 
τεχνικό πρόγραμμα του 2002 και δεν έχουν 
ολοκληρωθεί.

2. Την επέκταση και ανακαίνιση του κατα
στήματος της πλατείας και του κοινοτικού 
γραφείου.

ΣπγμιόΓυπο από τη συγκένερωσή
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3. Ανακατασκευή κρασπεδορείθρίυν από  
την είσοδο του χωριού και περιφερειακά.

4. Αξιοποίηση και ολοκλήρωση πλατείας 
Δοξιάδη.

5. Καλλωπισμός εισόδου Μικρού Χωριού. 
Τοποθέτηση πλαισίου, πινακίδων και χάραξη 
γραμμών προτεραιότητας.

6. Προστατευτικά κιγκλιδώματα σε επικίν
δυνα σημεία (εκκλησία, Φλώρου Κώστα).

7. Ανάττλαση χώρου έναντι οικίας I. Φούκα.
8. Αποπεράτωση πάρκων Καστανόβρυσης 

και ξενοδοχείου.
9. Συντήρηση οστεοφυλακίων Νέου και Πα

λιού Χωριού.
10. Αίτηση Θεοδώρου Μπουρα (επισυνά

πτεται).
1Ί. Αίτηση εφημερίου Νικολάου Αζακά (επι

συνάπτεται).
12. Βάψιμο τσιμεντένιου τοίχου κάτω από  

Π. Τσινιά.
13. Αίτηση Β. Νασιοπούλου αποδεκτή από  

το τοπικό συμβούλιο (επισυνάπτεται).
ΠΑΛΑΙΟ ΧΟΡΙΟ
1. Διαπλάτυνση, κατασκευή τεχνικών και α

σφαλτόστρωση του δρόμου Νέου - Παλαιού 
Χωριού.

2. Αίτηση Κ. Τσινιά (επισυνάπτεται).
3. Χρηματοδότηση για εκπόνηση εδαφοτε- 

)(νικής μελέτης στο Παλαιό Μ. Χωριό.
4. Ένταξη σε πρόγραμμα ανάπλασης και 

διαμόρφωσης της λίμνης.
5. Αειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού.
6. Συγκέντρωση λυμάτων και κατασκευή 

βόθρου.
7. Καθαρισμός μονοπατιών και διαμόρφω

ση.
8. Συμπληρωματική στάση αποκομιδής α- 

πορριμάτων στη θέση ΝΙΚΟΑΟΣ ανά 15 ημέ
ρες.

Ο κ. Γ. Παπαθανασίου παρεμβαίνει με τη 
διαπίστωση ότι σ' αυτά τα προγραμματισμέ
να έργα δεν άκουσε τίποτα σχετικά με τους 
απροσπέλαστους δρόμους, για τους οποί
ους μίλησε προηγουμένως. Ο δήμαρχος α
πάντησε ότι οι δρόμοι αυτοί περιλαμβάνο
νται στο υπ. αριθ. 7 αίτημα που αφορά τον 
καθαρισμό μονοπατιών και τη διαμόρφωσή 
τους. Και συνεχίζοντας τόνισε ότι ο μεν καθα

ρισμός έγινε και συνεχώς γίνεται, η δε διαμόρ
φωση καθυστερεί δεδομένου ότι ο δήμος έχει 
αρχίσει την αποπληρωμή των δανείων που 
πήρε το απελθών Δ .Σ., ποσό που ανέρχεται 
σε 40.000.000 δρχ. ετησίως και το οποίο αφή
νει μόνο ένα πολύ μικρό περιθώριο 3.000 ευ
ρώ για έργα διαμόρφωσης στο Μικρό Χωριό. 
Αυτά βέβαια θα διατεθούν για τον σκοπό αυ
τό, όμως ασφαλώς δεν φτάνουν, αλλά ελπίζει 
το επόμενο έτος να μπορέσουν να διατεθούν 
περισσότερα ώστε σταδιακά να ολσκληρωθεί 
η διαμόρφωση όλων των μονοπατιών.

Ο κ. Γ. Τσατσαράγκος έθεσε το θέμα του 
δρόμου κάτω από το ξενοδοχείο και δίπλα 
στο κοινοτικό κατάστημα, τονίζοντας ότι εκεί 
δεν έγινε ποτέ καμία παρέμβαση και είναι σε 
πολύ κακή κατάσταση. Ο κ. Γιάννης Τζού- 
φρας απάντησε ότι το αίτημά του θα εντα
χθεί στο πρόγραμμα του Τ.Σ. της επόμενης 
χρονιάς προς αποκατάσταση.

Ο κ. Στ. Μπάκης έθεσε και πάλι το θέμα της 
αποχέτευσης, που εκκρεμεί από χρόνια, δε
δομένου ότι μόνο μία γειτονιά του Μικρού 
Χωριού, αυτή στα δυτικά και βόρεια του Αη 
Θανάση, δεν συμπεριλήφθηκε σ' αυτό.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι γνωρίζει το θέμα 
και πρόθεσή του είναι να το εντάξει σε μελλο
ντικό πρόγραμμα του Δ.Σ. ώστε να τακτο
ποιηθεί.

Από το ακροατήριο ετέθη το θέμα του αυ
λακιού στον κάθετο δρόμο κοντά στου Β. 
Μπούρα το κατάστημα. Ο δήμαρχος απά
ντησε ότι αυτό είναι ένα δαπανηρό αίτημα 
γιατί χρειάζεται μια τεχνική μελέτη, ώστε να 
γίνει σωστά, είναι στις προθέσεις του να λυθεί 
εντάσσοντάς το σε μελλοντικό πρόγραμμα 
του Δ.Σ.

Η κ. Αντριάνα Μανίκα τόνισε το θέμα του 
εθελοντισμού λέγοντας ότι δεν θα πρέπει όλα 
να τα περιμένουμε από τον δήμο ή το Τ.Σ. 
αλλά ο καθένας μας στη γειτονιά του μπορεί 
να προσφέρει καθαρίζοντας τυχόν αυλάκι 
που περνάει μπροστά στο σπίτι του ή κόβο
ντας και καθαρίζοντας τους δρόμους και το 
δικό του μέρος από χορτάρια. Για την κ. Μα
νίκα βασικό θέμα ήταν η διαμόρφωση του 
δρόμου προς το σπίτι της για να αποσπάσει 
την απάντηση από τον κ. δήμαρχο ότι και
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αυτό εντάσσεται στη σταδιακή αποκατάστα
ση και διαμόρφωση όλων των μονοπατιών.

Ο κ. Μποντικουλης ζήτησε να αναπτύξει 
ένα προσωπικό του θέμα, που αφορούσε το 
κλείσιμο ενός δρόμου τον οποίο χρησιμο
ποιούσε. Ο αντιδήμαρχος κ. Τάκης Τσελεπής 
απάντησε λέγοντας ότι το θέμα αυτό για τον 
δήμο θεωρείται πλέον λήξαν διότι όταν τέθη
κε το θέμα, το ερεύνησε η τοπική αρχή και 
έλαβε ένορκες υπογραφές παλαιών κατοίκων 
της περιοχής που βεβαιώνουν ότι ουδέποτε 
υπήρχε δρόμος στο σημείο εκείνο για να 
προσθέσει ότι αν ο κ. Μποντικούλης επιμένει 
στην άποψή του δεν έχει παρά να ακολουθή
σει τη δικαστική οδό. Στη συνέχεια ο κ. 
Μποντικούλης έθεσε το θέμα του Γούμενου 
και ρώτησε αν προβλέπεται η αποκατάστα
σή του έτσι ώστε να μπορεί να περάσει αυτο
κίνητο απ' αυτόν προς εξυπηρέτηση των γύ
ρω οικιών.

Ο κ. Θανάσης Κεράνης εξέφρασε τη γνώμη 
ότι ο Γούμενος θα πρέπει να γίνει από καλ
ντερίμι όπως ήταν παλιά, δεδομένου ότι βρί
σκεται στη συνέχεια του ρέματος που έρχεται 
από το Κρι, το οποίο πολλές φορές το χει
μώνα κατεβάζει πολύ νερό από το βουνό και 
όχι μόνο. ΓΓ αυτό και το παλιό καλντερίμι είχε 
και στις δυο πλευρές του από ένα μεγάλο αυ
λάκι. Μια τσιμεντόστρωση θα ενέτεινε το 
πρόβλημα αυτό ενώ αντίθετα το καλντερίμι 
με την απορροφητικότητά του θα το περιό
ριζε.

Στη διαμαρτυρία των κ. Μποντικούλη και 
κ. Πάλλα ότι δεν μπορεί να υποστηρίζεται ότι 
μια ολόκληρη γειτονιά πρέπει να στερείται 
αυτοκινητιστικής εξυπηρέτησης όταν μάλι
στα ακουμπάει έναν τόσο φαρδύ δρόμο ό
πως ο Γούμενος, ο πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου αναγνωρίζοντας την ανάγκη να 
πηγαίνει αυτοκίνητο και στη γειτονιά γύρω 
από το Γούμενο είπε ότι δεν θα είχε αντίρρη
ση στην άποψη να εξετασθεί το θέμα, ώστε 
να γίνει η απαραίτητη τεχνική υποδομή στο 
δρόμο αυτό, που θα διασφαλι'ζει τον κίνδυνο 
από τα νερά που έρχονται από το Κρι και 
ταυτόχρονα να παρέχει τη διέλευση αυτοκι
νήτων.

Η κ. Αιμιλία Κουτσούκη έθεσε εκ νέου το θέ

μα της πλατείας του Νέου Χωριού γιατί ναι 
μεν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό 
πρόγραμμα του 2003 αλλά δεν καταλάβαμε 
πώς αυτό πρόκειται να προχωρήσει και πότε 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί.

Ο κ. Γ. Τσατσαράγκος για το βιο θέμα έθεσε 
το ερώτημα γιατί η πλατεία έστω και για δυο 
καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορούσε να παρα- 
χωρηθεί προς λειτουργία δΓ αναθέσεως έρ
γου με ένα έστω και εικονικό τίμημα.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν 
μπορεί να το κάνει ο δήμος ως φορέας, όμως 
η πλατεία έχει πάρει το δρόμο της, το σχέδιο 
υπάρχει, περιμένει από τον αρμόδιο μηχανι
κό κ. Βονόρτα να προωθήσει την έκδοση της 
άδειας και να τελειώσουν όλα τα απαιτούμε- 
να διαδικαστικά, ώστε να αρχίσουν τα τεχνικά 
έργα και προβλέπεται η πλατεία να είναι έτοι
μη ως το Μάιο του 2004.

Ο κ. Θανάσης Κουτσούκης, τέως πρόεδρος 
του Τ.Σ., με παρέμβασή του αναφέρθηκε στο 
θέμα αποκατάστασης των δρόμων του Πα
λιού Χωριού μετά τις τεχνικές εργασίες που 
έγιναν σ' αυτούς και τόνισε ότι οι δρόμοι αυ
τοί είχαν συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρό
γραμμα του Μ.Χ. για το έτος 2002, είχαν μάλι
στα περιληφθεί και στις τότε σχετικές δημο
πρασίες αλλά λόγω υπερβάσεων σε άλλα έρ
γα δεν έφθασαν τα χρήματα και έτσι δεν έγι
ναν ποτέ οι δρόμοι αυτοί.

Ο δήμαρχος παίρνοντας το λόγο δέχθηκε 
ως αληθή όλα όσα κατέθεσε ο κ. Κουτσούκης 
και δήλωσε και πάλι ότι δεν θα πρέπει να του 
ζητηθεί να απολογηθεί για το προηγούμενο 
Δ.Σ. και επέμεινε στην πρόθεσή του να περι- 
ληφθούν όλοι οι-δρόμοι σε συνεχή μελλοντικά 
προγράμματα ώστε τμηματικά και σταδιακά, 
όσο επιτρέπουν τα χρήματα, να αποκατα
σταθούν όλοι οι δρόμοι.

Θ κ. Θανάσης Κουτσούκης συνεχίζοντας έ
θεσε το θέμα της εκκρεμότητας της ηλεκτρι
κής μονάδας Μικρού Χωριού, η οποία αν λει
τουργούσε θα ήταν πολύ προσοδοφόρα για 
το δήμο.

Ο αντιδήμαρχος κ. Τάκης Τσελεπής απά
ντησε ότι η μσνάδα αυτή είναι ιδιοκτησίας 
της Ευρυτανίας Α.Ε. και ως εκ τούτσυ ο δή
μος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
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ο  κ. Αθανάσιος Κουτσουκης διευκρίνισε ότι 
αυτό δεν είναι αλήθεια. Η ιδιοκτησία της μο
νάδας ανήκει στην Κοινότητα Μικρού Χω
ριού, και βέβαια τώρα πλέον του δήμου και 
υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα που το απο- 
δεικνύουν. Μόνο την διαχείριση της μονάδας 
έχει η Ευρυτανία Α.Ε.

Ο κ. Τσελεπής ζήτησε από τον κ. Κουτσού- 
κη σε συνεργασία με τον πρόεδρο κ. Τζούφρα 
να αναζητήσουν τα έγγραφα αυτά και να τα 
παραδώσουν στον δήμο για περαιτέρω ενέρ
γειες.

Ο κ. Φλετούρης ζήτησε την άδεια να φτιάξει 
τσιμεντένιο το δρόμο μπροστά στο σπίτι του 
με δική του δαπάνη. Ο δήμαρχος κ. Ίβρος απά
ντησε ότι θα χρειασθεί να κάνει σχετική έγγρα
φη αίτηση προς το Τ.Σ., το οποίο είναι βέβαιος 
ότι θα την εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι ό
ταν τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος δεν θα οπτοτελεί 
ιδιωτικό δρόμο αλλά έναν κανονικό δρόμο που 
θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν όλοι όσοι 
θέλουν να περνούν απ' αυτόν.

Στη συνέχεια και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα 
προς συζήτηση, η πρόεδρος της Αδελφότητας

έκλεισε την συνεδρίαση ευχαριστώντας τις το
πικές και δημοτικές αρχές για τις πειστικές και 
αναλυτικές απαντήσεις που έδεοσαν σε όλα τα 
θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση και όλους 
τους παρευρισκόμενους που συμμετείχαν σ' 
αυτή την φιλική αλλά και πολύ εποικοδομητική 
συζήτηση.

Κατά την έξοδο από την Πνευματική Γωνιά ο 
κ. Γιάννης Αρώνης έθεσε το θέμα του σχολικού 
κήπου στον δήμαρχο, τα πέτρινα τοιχία του 
οποίου σκεπάστηκαν από την υπερυψωμένη 
ασεραλτόστραχτη του χώρου με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν σε 1 -2 σημεία του οπτότομες κατω
φέρειες σε ύψος μέχρι 1,5 μ. με κίνδυνο να γλι
στρήσει κάποιος ή κάποιο διερχόμενο αυτοκί
νητο. Με την επί τόπου αυτοψία στο χώρο α-- 
πό τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο και την 
διοστίστούση όπ πράγμοσι χρειάζεται κάποια ά
μεση επέμβαειη, βρέθηκε η χρυσή τομή και α- 
ποερασίειθηκε ότι μέσα εττο φθινόπωρο ο δή
μος θα αναλάβει την αγορά και μεταφορά της 
πέτρας και των εχπαιτούμενων υλικών ενώ η 
Αδελερότητα Μικροχωριτών θα εχναλάβει να κα
λύψει το κόεττος των εργασιών.

ο δήμαρχοΒ ΠοταμιάΒ ΓιάννηΒ Ίβρο$ απευθύνεζαι σζου$ παβευρισκόμενουΒ
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Προς ενημέρωση παραθέτουμε το τεχνικό πρόγραμμα 2003 
του Δήμου Ποταμιάς

ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003

Συντήρηση (χγροτικών ιατρείων Δ.Δ..................................................................................................... 5.000,00 ΕΥΡΩ
Συντήρηση γραφείων Δ.Δ........................................................................................................................... 5.000,00 ΕΥΡΩ
Καθαρισμός δημ. διαμερισμόιτων...........................................................................................................2.900,00 ΕΥΡΩ
Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων.......................................................................................................2.Θ75,Θ0 ΕΥΡΩ
Βελτίωση υδρεύσεων................................................................................................................................489.761,84 ΕΥΡΩ
Καθαρισμός αφοδευτηρίων...................................................................................................................... 4.402,Θ0 ΕΥΡΩ
Συντήρηση και επισκευή δημ. αφοδευτ.............................................................................................. β.ΟΟΘ,ΘΟ ΕΥΡΩ
Καθαρισμός υδραυλάκων.............................................................................................................. 1.470,00 ΕΥΡΩ
Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας........................................................................ 7.568,72 ΕΥΡΩ
Επέκταση δημοτικού φωτισμού..........................................................................................................25.000,00 ΕΥΡΩ
Συντήρηση νεκροταφείων δημ. διαμερισμάτων............................................................................. 6.000,00 ΕΥΡΩ
Καθαρισμός νεκροταφείων Δ.Δ................................................................................................................6.Θ00,00 ΕΥΡΩ
Κατασκευή συντήρηση παιδικών χαρών........................................................................................... Β.ΟΟΘ,ΘΟ ΕΥΡΩ
Εσωτερική οδοποιία.................................................................................................................................... 86.303,18 ΕΥΡΩ
Καθαρισμός δρόμων..................................................................................................................................... 6.925,00 ΕΥΡΩ
Αποχιονισμός δρόμων Δ.Δ..........................................................................................................................6,925,00 ΕΥΡΩ
Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.................................................................................. 6.900,00 ΕΥΡΩ
Κατασκευή τοποθέτηση σχαρών σε δρόμους................................................................................. 6.9Θ0,Θ0 ΕΥΡΩ
Τοποθέτηση αναμεταδοτών......................................................................................................................6.900,00 ΕΥΡΩ
Προμήθεια υλικών τοποθέτησης αναμεταδότη............................................................................. 6.9ΘΘ,00 ΕΥΡΩ
Καθαρισμός και διαμόρφωση ρέματος διασταύρωση Μικρού Μεγάλου............3.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ.................................................................................................................................694.930,74 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΑ ΑΝΑ Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  
Ανιάδα

Καλλιέργεια πηγής Κεφαλοβρύσου......................................................................................................2.500,00 ΕΥΡΩ
Τσιμεντόστρωση δρόμων............................................................................................................ 10.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ...................................................................................................................................12.500,00 ΕΥΡΩ

Δερμάτι
Βελτίωση βατότητας δρόμων..................................................................................................................5.000,00 ΕΥΡΩ
Διαμόρφωση προαυλίου χώρου πρώην κοιν. γραφείου..............................................1.500,00 ΕΥΡΩ
Προμήθεια τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης.....................................................................1 .ΟΟΟ,ΟΘ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ..................................................................................................................................... 7.500,00 ΕΥΡΩ

Καρίτσα
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ασπρούδια.................................................... 4.000,00 ΕΥΡΩ
Αντικατάσταση σωλήνων υδραύλακα στη θέση Παληοχώραφα..............................1.000,00 ΕΥΡΩ
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Διάνοιξη δρόμου προς εκκλησία Αγ. Δημητρίου...........................................................................4.000,00 ΕΥΡΩ
Κατασκευή αναμεταδότη Δ.Δ. Καρίτσας..............................................................................................3.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ....................................................................................................................................12.000,00 ΕΥΡΩ

Κλαυσί
Αποπεράτωση δρόμου από Γ. Μαυραγάνη προς Αγ. Νικόλαο.............................................4.000,00 ΕΥΡΩ
Διάνοιξη δρόμου από Αλώνι προς Μποτονάκη............................................................................ 3.000,00 ΕΥΡΩ
Βελτίωση βατότητας δρόμου από βρύση μέχρι Α. Γιολδάση...................................................3.000,00 ΕΥΡΩ
Εγκιβωτισμός ρέματος Ντζαμαρέικα....................................................................................................5.000,00 ΕΥΡΩ
Ανάπλαση πλατείας Κλαυσίου................................................................................................................. 3.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ......................................................................................................................... 18.000,00 ΕΥΡΩ

Μεγάλο Χωριό
Επισκευή ρολογιού.............................................................................................................................3.000,00 ΕΥΡΩ
Κατασκευή χώρου στάθμευσης στο Γάβρο........................................................................ 10.000,00 ΕΥΡΩ
Βελτίωση αποχέτευσης Δ.Δ. Μεγάλου Χωριού και Γάβρου..........................................2.000,00 ΕΥΡΩ
Καθαρισμός και βελτίωση δρόμου από Μαντζιούτα προς Κεφαλόβρυσο........2.900,00 ΕΥΡΩ
Βελτίωση δρόμου προς νεκροταφείο.......................................................................................4.000,00 ΕΥΡΩ
Είλακόστρωση δρόμων.....................................................................................................................2.000,00 ΕΥΡΩ
Βελτίωση δρόμων Ν. Δερματίου................................................................................................. 3.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ....................................................................................................................................26.900,00 ΕΥΡΩ

Μικρό Χωριό
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και μονοπατιών.................................................................3.000,00 ΕΥΡΩ
Επέκταση ανακαίνιση καταστήματος πλατείας...........................................................................20.000,00 ΕΥΡΩ
Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Παλαιού Χωριού...............................................................................3.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ....................................................................................................................................26.000,00 ΕΥΡΩ

Μουζίλο
Κατασκευή δημ. καταστήματσς............................................................................................................ 10.000,00 ΕΥΡΩ
Διαμόρφωση Κρύας Βρύσης και παπά Αλώνι......................................................................1.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ......................................................................................................................... 11.000,00 ΕΥΡΩ

Νόστιμο
Υδρσμάστευση στη θέση ποτιστής και επέκταση εξωτ. δικτύου ύδρευσης.......1.000,00 ΕΥΡΩ
Διαμόρφωση χώρων στη θέση Αλώνια................................................................................................ 3.000,00 ΕΥΡΩ
Συντήρηση καθισμάτων πλατείας......................................................................................................... 1.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ......................................................................................................................................5.000,00 ΕΥΡΩ

Συγκρέλλο
Ύδρευση αποχέτευση....................................................................................................................................6.000,00 ΕΥΡΩ
Διαμόρφωση χώρων κάτω βρύση......................................................................................................... 2.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ......................................................................................................................................8.000,00 ΕΥΡΩ

Χελιδόνα
Εσωτερική οδοποιία........................................................................................................................................3.000,00 ΕΥΡΩ
Συντήρηση μονοπατιών.............................................................................................................................. 3.000,00 ΕΥΡΩ
Βελτίωση δρόμων.............................................................................................................................................3.000,00 ΕΥΡΩ
Διευθέτηση ομβρίων υδάτων....................................................................................................................3.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ....................................................................................................................................12.000,00 ΕΥΡΩ
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Καλοκαιρινή συνεστίαση Μικροχι^ρνιών

Μια κεφάτη βραδιά στην πλατεία
Στις 20 Αυγοΰστου 2003 στην πλατεία του 

Παλιοί) Μικρού Χωριοί) έγινε η συνεστίασή 
μας που διοργανώνει κάθε χρόνο ΐ] Αδελφό
τητα Μικροχωριτών. Η συνεστίαση, παρά τις 
δυσοίωνες καιρικές συνθήκες, τη βροχή και 
το χαλάζι που έπεφτε στο Καρπενήσι και το 
σύντομο ψιλοβρόχι στο χωριό μας, είχε μεγά
λη προσέλευση. Πολλοί συγχωριανοί και φί
λοι, πάνω από 200 όπως έλεγαν οι γνωρίζο- 
ντες το χώρο, μαζεύτηκαν για να περάσουν 
όλοι μαζί μια ευχάριστη βραδιά. Μαζί ο αιδ. 
παπα Νίκος Αζακάς, ο τ. νομαρχιακός σύμ
βουλος κ. Γ. Τσατσαράγκος, ο τ. πρόεδρος 
του τοπικού συμβουλίου κ. Θανάοης Κου- 
τσούκης. Επίσης ο δήμαρχος Ποταμιάς κ. Ί -  
βρος, ο πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Γιάννης Τζού- 
φρας και μέλη του δημοτικού και τοπικού 
συμβουλίου του χωριού μας. Τη συνεστίαση 
τίμησαν επίσης οι νομαρχιακοί σύμβουλοι

Στέλιος Δημητρόπουλος, Δημήτριος Χρυσι- 
κός, ο χωριανός μας Μένιος Κουτσούκης, ο 
διευθυντής Τεχνικών Υπηρεοιών Ευρυτανίας 
κ. Σπύρος Σοφρόνης, ενώ ο παλιός συγχωρια
νός μας και τώρα νομάρχης Ευρυτανίας κ. 
Κϋίστας Κοντογεώργος έστειλε το θερμό του 
χαιρετισμό.

Η βραδιά ξεκίνησε με χαιρετισμό από την 
κ. Αιμιλία Κουτσούκη, πρόεδρο της Αδελφό
τητας Μικροχωριτών που καλοσοιρισε όλους 
τους παρευρισκόμενους, τους ευχήθηκε μια 
όμορφη βραδιά και συνέχισε λέγοντας: “Α
πόψε έχουμε κοντά μας το χορευτικό συ
γκρότημα Καρπενησίου “ο Κατσαντώνης” υ
πό τη διεύθυνση του κ. Δημ. Χρυσικού, ο ο
ποίος μόλις έμαθε για τη συνεστίαση πρσ- 
σφέρθηκε να έλθει με το συγκρότημά του και 
να ομορφύνει τη βραδιά με παραδοσιακούς 
και λαϊκούς χορούς. Ο κ. Χρυσικός εκτός από

ΘανάσηΒ ΚουτσούκηΒ, zeuyos Γιάννη Ίβρου, παπα Νίκο$ Αζακά$, Αιμιλία Κουτσούκη,
riavvrjs ΤζούφραΒ
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To xopeuuiKd συνκρόηιμα ΚαρπενησΓου "Ο Κατσανιώνη$'' ομόρφυνε τη βραδιά

Ο Γιάννη5 Ίβρο5 σέρνει ίΟ χορό
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νομαρχιακός σύμβουλος είναι και πρόεδρος 
του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησιού, 
στο οποίο οφείλει πολλά ο τόπος μας γιατί 
ζωντανεύει και τονώνει την χειμερινή τουρι
στική κίνηση της περισχής μας”.

Μετά ήλθε η σειρά να τιμηθούν τα παιδιά 
που διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε στις 
σπουδές και τον αθλητισμό. Όπως είπε η κ. 
Κουτσούκη, “νιώθουμε όλοι οι Μικροχωρίτες 
περήφανοι γιατί τρία παιδιά τον χωριού μας 
διακρίθηκαν στις σπουδές αλλά και σε δύσκο
λα αθλήματα όπως το τάε κβο ντο και η κο
λύμβηση”.

Πρώτος ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβου
λίου κ. Γιάννης Τζούφρας κάλεσε τη Μαρία 
Βενέτη, που επιλέχθηκε ως η καλύτερη τε- 
λειόφοιτη λυκείου για το βραβείο “Ξενοφών 
Ζορμπαλάς”. Αφού την συνεχάρη θερμά της έ
δωσε ένα βιβλιάριο τραπέζης με το χρηματικό 
ποσό που αποφέρει κάθε χρόνο το σχετικό 
κληροδότημα.

Στη συνέχεια ο κ. Θανάσης Κεράνης κάλεσε 
τη μαθήτρια δημοτικού Δώρα Τζούφρα, η ο
ποία μετά από κατάκτηση και άλλων σχετικών 
διακρίσεων κατάφερε να κερδίσει το χρυσό 
μετάλλιο στους αγώνες κολύμβησης Στερεάς 
Ελλάδας. Αφού τη συγχάρηκε θερμά και της 
ευχήθηκε και άλλες επιτυχίες της έδωσε ένα 
συμβολικό χρηματικό ποσό και μια καρφίτσα

της Ολυμπιάδας 20Θ4 εκ μέρους της Αδελφό
τητας Μικροχωριτών.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Αρώνης, εκ μέρους της 
Αδελφότητας Μικροχωριτών, κάλεσε τον μα
θητή λυκείου ΕΙαναγιώτη Νασιόπουλο, που 
κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Πανελλή
νιους αγώνες τάε κβο ντο. Αφού αναφέρθηκε 
στη αθλητική του διαδρομή και την περηφά
νια και χαρά που ένιωσαν όλοι οι συγχωριανοί 
του με τη διάκριση που πέτυχε, του έδωσε ένα 
συμβολικό ποσό μαζί με μια καρφίτσα της Ο
λυμπιάδας 2004 και την ευχή να τον καμαρώ
σουμε σύντομα και ολυμπιονίκη.

Η βραδιά συνεχίστηκε με τον κ. Δημ. Χρυ- 
σικό ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την πρό
σκληση, τόνισε τη σημασία των πολιτιστικών 
αυτών εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν την πο
λιτισμική ταυτότητα της Ευρυτανίας. Στη συνέ
χεια παρουσίασε το χορευτικό συγκρότημα 
και το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει για τη 
συνεστίαση. Όλες οι χορεύτριες με παραδο
σιακές ενδυμασίες ήταν πραγματικά καταπλη
κτικές. Έδωσαν ζεστασιά στο αποβρόχι και 
γοήτευσαν με τη χάρη και τη θαυμάσια χορευ
τική τους τέχνη για περίπου μισή ώρα.

Σε ατμόσφαιρα απλή αλλά αδελφική και κε
φάτη, ακολούθησε χορός από τους Μικροχω- 
ρίτες που κράτησε ως τις πρώτες πρωινές ώ
ρες.

# i l l

V»'» ^

ΙΑ

Ο Γιάννη$ Αρώνή5 βραβεύει rov Παναγιώτη Νασιόπουλο για ιην επίδοση του 
στου$ Πανελλήνιου5 αγώνε$ τύε κβο vro.
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Η μικρή μαθήυρια Δώρα Τζούφρα, που καιόκοισε χρυσό μοΓάλλιο aious ανώνε5 κολύμβηση$ 
Irepeds Ελλόδα5, τιμήβηκε από τ ψ  ΑδελφόΓηϋα

Οι ξενιτεμένοι μας στο χωριό

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διαπιστώσαμε και φέτας την παραυσία  
στσ χωριό μας πολλών συμπατριωτών που διαμένουν σ ε  χώ ρες του εξω τερι
κού. Το χωριό μας και η Αδελφότητα Μικροχωριτών οφείλουν πολλά σ ’ 
αυτούς που όσο μακριά κι αν βρίσκονται δεν ξεχνούν το χωριό και τους  
ανθρώπους του. Μας συγκινούν πάντα με το ενδιαφέρον τους, με τα καλά 
τους λόγια, τα γεμάτα πατριωτισμό γράμματα τους, καθώς και με τις χρημα
τικές ή υλικές ενισχύσεις τους. Το καλοκαίρι που μας π έρα σε με χαρά  
ανταμώσαμε και πάλι με τους: (αλφαβητικά) Μαρία Γιουρνά, Κώστα και Μέρι- 
λυν Πουρνά, Μαρία και Γιώργο Κουκούρα, Αλέκο και Νίκη Κουτσούκη, Α- 
ντριάνα Μανίκα με την οικογένειά της, Λάζαρο Μπακογιάννη με τη σύζυγό  
του, Κώστα και Ισμήνη Μπάρλα, Μιχάλη και Μαργαρώ Μουχρίτσα με το γιο 
τους Σπύρο και την οικογένειά του, Γιώργο και Βίκυ Μπακατσιά, Πάνο Παπα- 
δή, Γιώργο και Σία Παπαθανασίου, Μαριάνθη Πριοβόλου, Γιώργο και Ελένη  
Σταθοπούλου, Σπύρο Χονδρό με τη σύζυγό του.

Ευχή μας είναι να έλθουν κι άλλοι του χρόνου κι όσο μπορούν πιο συχνά.
Το χωριό μας τους περιμένει!
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Αποκαλυπτήρια προτομής Κωνσταντίνου Τοάτσου
Τιμή σ' έναν μεγάλο φίλο του Μικρού Χωριού

Στις 12 Οκτωβρίου 2003, στον προαύλιο χώρο 
της Νομαρχίας Ευρυτανίας, παρουσία του Προέ
δρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφα- 
νόπουλου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προ
τομής του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τοάτσου. 
Ήταν μια πολύ όμορφη και σεμνή τελετή που 
άρχισε με δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό 
Καρπενησίου, χοροστατούντος του σεβασμιό- 
τατου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολά
ου. Ακολούθως, στην αυλή της νομαρχίας, ο 
νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνος Κοντογε- 
ώργος απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ ο συγχωρια
νός μας καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτοούκης 
εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο. Κατόπιν, ο 
Πρόεδρος κ. Στεφανόπουλος απεκάλυψε την 
προτομή του Κ. Τοάτσου και ακολούθησε κατά
θεση στεφάνου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ξεναγήθηκε στο νομαρχιακό μέγαρο και συνο
μίλησε με τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής. 
Λίγο αργότερα στο συνεδριακό κέντρο του Δή
μου Καρπενησίου ο κ. Στεφανόπουλος εγκαινί
ασε την αίθουσα Κωνσταντίνου και Αλεξάν
δρου Τοάτσου. Εκεί ο δήμαρχος Καρπενησίου 
κ. Βασίλης Καραμπάς προσφώνησε τον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας και τον ανακήρυξε επίτι
μο δημότη Καρπενησίου. Η όλη τελετή έκλεισε 
με δεξίωση που δόθηκε προς τιμή του Προέ
δρου της Δημοκρατίας στο ξενοδοχείο Μοντά- 
να.

Πολλοί Μικροχωρίτες ίσως δεν θυμούνται ότι 
ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο αείμνη
στος Κωνσταντίνος Τσάτσος ως επίτιμος δημό
της του Μικρού Χωριού. Η ανακήρυξή του σε 
επίτιμο Μικροχωρίτη έγινε σε ειδική τελετή κα
τά την επίσκεψή του εκεί μαζί με τη σύζυγό 
του Ιωάννα στις 28 Αυγούστου 1976. Όμως αυ
τή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κ. Τσάτσος 
επισκεπτόταν τσ Μ.Χ. Αμέσως μετά την κατολί
σθηση έδειξε το αμέριστο ενδιαφέρον του για 
το χωριό μας και ήλθε ο ίδιος, ως υπουργός 
Κοινωνικής Πρόνοιας, για να συμπαρασταθεί 
στους κατοίκους του και να δει με τα μάτια του 
το μέγεθος της καταστροφής. Παραθέτουμε το 
απόσπασμα της υπ' αρίθ. 21/1976 απόφασης 
του κοινοτικού συμβουλίου του Μικρού Χωριού 
"περί ανακηρύξεως επιτίμου δημότου της Κοη 
νότητος της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρα
τίας":

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθ, 10/1976 Συνε- 

δριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Μικρού 
Χωρίου

Εν Μικρώ Χωρίω και εν τω Κοινοτικώ καταστή- 
ματι σήμερον την 24ην του μηνάς Αυγούστου 
του έτους 1976 εγγράφου προσκλήσεως του 
Προέδρου επιδοθείσης εις έναν έκαστον των 
Συμβούλων, συμφώνως τοις άρθροις 93 και 94 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικας. Αφού 
διεπιστώθη ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, δε
δομένου ότι επί συνόλου πέντε 15) μελών ευρέ- 
θησαν παρόντα πέντε (5) ήτοι:

Απόντες ουδείς.
Παρόντες: 1) Επαμεινώνδας Παπαδής, Πρόε

δρος, 2) Σταύρος Κυρίτσης, 3) Παύλος Παννακό- 
πουλος, 4) Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, 5) Μιλ
τιάδης Ξεκάρφωτος.

Ο Πρόεδρος εκήρυξεν την έναρξιν της συνε- 
δριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου και ειση- 
γούμενος το Ιον  θέμα της ημερησίας διατάξεως 
είπεν ότι την 28ην του μηνάς Αυγούστου 1976 
θα επισκεφθή την Κοινότητά μας η Α.Ε. ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος 
και δέον όπως δι' αποφάσεως ολοκλήρου του 
Κοινοτικού Συμβουλίου η Α.Ε. ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κος Κωνσταντίνος Τσάτσος ανακη- 
ρυχθή επίτιμος Δημότης της Κοινότητας Μικρού 
Χωρίου Ευρυτανίας, δια το επιδειχθέν αμέριστον 
ενδιαφέρον του ως Υπουργού Κοινωνικής Προ- 
νοίας υπέρ των κατοίκων του Χωρίου μας το έτος 
1963, ότε η θεομηνία της κατολισθήσεως έπληξε 
τούτο και μεγάλως συνέβαλε δια την ανοικσδό- 
μησίν του και εκάλεσε το Συμβούλιον όπως α
ποφασίση σχετικώς.

Το Συμβούλιον λαβόν υπ’ όψιν την εισήγησιν 
του Προέδρου και έχον και ιδίαν αντίληψιν περί 
τούτου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΟΣ
Ανακηρύσσει τηνΑΕ. τον Πρόεδρον της Δημο

κρατίας κον Κωνσταντίνον Τσότσον επίτιμον δη
μότην της Κοινότατος Μικρού Χωρίου Ευρυτανίας 
και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρον της Κοινότατος 
όπως επιδώση αντίγραφον της παρούσας εις τον 
τιμώμενον κον Πρόεδρον κατά την ενταύθα άφι- 
ξίν του.

Η παρούσα απόφασις έλαβεν αύξ. Αριθμόν 10/ 
21/1976.
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Οι Μικροχωρίτες νιώθουν περήφανοι γιατί τι
μήθηκαν από την παρουσία και την έμπρακτη 
αγάπη προς το χωριό τους ενός Μεγάλου που 
συνδύαζε την πολιτική με την επιστήμη και τη 
σοφία και όλα αυτά τα συνταίριαζε αρμονικά 
με τον άνθρωπο και τις αναλλοίωτες ηθικές α
ξίες.

Όμως ο αείμνηστος Κ. Τσάτσος ήταν και Ευ- 
ρυτάνας στην καταγωγή. Αυτά μας τα λέει ο 
συγχωριανός μας καθ. Μένιος Κουτσούκης 
στον πανηγυρικό που εκφώνησε κατά την τε
λετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του στο 
Καρπενήσι:

"Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής 
Δημοκρατίας,

"Εάν μη οι φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν εν τοις 
πόλεσιν ή οι βασιλείς τε νυν λεγόμενοι και 
δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε και ικα- 
νώς και τούτο εις ταυτόν ξυμπέση δύναμις τε 
πολιτική και φιλοσοφία, ουκ εστί κακών παύ
λα τοις πόλεσι δοκώ, δ' ουδέ τω ανθρωπίνω 
γένει".

Η πλατωνική αυτή ρήση, που αποτυπώνει το 
ιδεώδες της σύμπτωσης στο ίδιο πρόσωπο του 
πολιτικού άρχοντα και του φιλοσόφου, μετά 
από τόσους αιώνες, βρήκε ενσάρκωση στο

πρόσωπο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τσά- 
τσου, που ανακηρύχθηκε το 1975 πρώτος Πρό
εδρος της Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σεις Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, είχατε την 
ευτυχία να γνωρίσετε από κοντά τον μεγάλον 
άνδρα και να συνεργασθείτε κατά καιρούς μα
ζί του. Ήσασταν μάλιστα και μέλος της ιστορι
κής εκείνης Εθνικής Αντιπροσωπείας, η οποία 
ήλθε με την ψήφο της να τιμήσει επαξίως, κα
τά την φράση του Προέδρου, τότε, της Βου
λής:

- τον ενάρετον άνθρωπο,
- τον σοφόν διδάσκαλον,
- τον σώφρονα και οξυδερκή πολιτικόν άν

δρα,
- τον ακούραστο υπερασπιστή ευγενών ιδε

ών και ιδανικών.
Η ούμπτωοη αυτή των δυο ιδιοτήτων του, 

πολιτειακού άρχοντα και του φιλοσόφου, δεν 
υπήρξε μόνο μια δικαίωση για τον μεγάλο 
πλατωνικό φιλόσοφο και σώφρονα πολιτικό 
Κωνσταντίνο Τσάτσο, αλλά ταυτόχρονα απε- 
τέλεσε και μια ζηλευτή δόξα για την ελληνική 
πολιτεία, για την ίδια την Ελλάδα, ώστε να κά
νει τον Ευρωπαίο φιλόσοφο Jean Quitten να 
δηλώσει: "Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο

Ο Πρόεδρο5 rr]s ΔημοκραζίαΒ κ. Κωνσταντίνο5 Στεφανόπουλθ5 κάνει τα αποκαλυπτήρια 
τη$ προτομή5 του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τσάτσου
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έθνος στον κόσμο, όπου μια δημοκρατία να 
εξέλεξε για Πρόεδρο της άνδρα παρόμοιας ευ
ρύτητας και καλλιέργειας. Ο ελληνικός λαός 
αναλογιζόμενος θα πρέπει να αισθάνεται πε
ρήφανος ανευρίσκοντας τον εαυτό του μέσα 
στον διερμηνευτή του".

Σήμερα προογίνεται διπλή τιμή στην Ευρυ
τανία και το λαό της. Έχει αψ' ενός την τιμή 
να φιλοξενεί την εξοχότητά σας ως Πρόεδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και αφ' ετέρου α
ξιώνεται να αποτίσει φόρο τιμής σε ένα πανά
ξιο τέκνο της, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, στήνο
ντας εδώ στην καρδιά της Ευρυτανίας την προ
τομή του, την οποία Σεις θα αποκαλύψετε σε 
λίγο.

Σε μια τέτοια περιορισμένη από το χρόνο 
εκδήλωση μνήμης κατ' ανάγκη δεν μπορεί πα
ρά να είναι κανείς σύντομος και περιεκτικός, 
ώστε να καταφέρει να περιλάβει ενδεικτικά έ 
στω ελάχιστες πτυχές της προσωπικότητας και 
του έργου του τιμωμένου.

Με τις φτερούγες της σκέψης του απλωμέ
νες σ' ολάκαιρη την οικουμένη και με την διε
θνή του αναγνώριση από πάμπολες Ακαδημίες 
του κόσμου, ο μεγάλος αυτός στοχαστής, πο

λιτικός και πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί 
να χωρέσει ασφαλώς στα στενά όρια της Ευρυ
τανίας, όσο φιλόξενη και τρυφερή κι αν είναι 
αυτή στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Ωστόσο, η Ι
στορία έχει δείξει ότι οι μικρές πατρίδες έχουν 
προβάδισμα να διεκδικούν τους μεγάλους άν- 
δρες. Η Ευρυτανία δεν μπορούσε να αποτελέ- 
σει εξαίρεση. Ως έκφραση υπέρτατης τιμής, α
γάπης και ευγνωμοσύνης στήνει εδώ την προ
τομή του Κωνσταντίνου Τσάτσου, ενός μεγά
λου τέκνου της, που έδειξε την έμπρακτη α
γάπη του σε δυσχερείς στιγμές γΤ αυτήν και 
το λαό της.

Οι δικοί του δεσμοί με την Ευρυτανία ξεκι
νούν από πολύ νωρίς. Διαβάζουμε σχετικά στη 
δίτομη αυτοβιογραφία του: "Ο πατέρας μου αν 
και από μάνα γεννημένη στο Λονδίνο, προ
σπάθησε να φέρη την οικογένεια του πιο κο
ντά στην ελληνική ζωή. Την δίκιά μου μάνα 
την πήγε δυο-τρεις φορές στο Καρπενήσι. ΚΤ 
εμένα όταν ήμουνα στην κούνια και αργότερα 
όταν ήμουν πέντε χρονών με πήγε εκεί να 
δουν τα μάτια μου τον τόπο μας. Αργότερα, 
μεγαλύτερος, με πήγε δυο-τρεις φορές να πε
ριοδεύσω τον νομό. Μια φορά πήγα μουλαρο-

0  συγχωριανό5 κα6ιιγιιτή5 κ. Κλεομένη5 Κουτσούκκ)5 εκφ ω νεί 
τον πανηγυρικό τη5 ημέρα5
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καβαλαρία στους βόρειους δήμους και καιέ- 
ληξα στην Καρδίτσα, τότε που ο νομός Ευρυ
τανίας έφθανε ως τον Δήμο Δολόπων.

Δυο άλλες φορές περιοδεύσαμε τα νότια 
και περάσαμε μιαν εβδομάδα στον Προυσό.
Διεξάγονταν δπμοτικές εκλογές που τις χάσα
με. Μάζευα από όλες αυτές τις περιοδείες ε 
ντυπώσεις. Κοίταζα όμως και να μη με ρίξη το 
μουλάρι σε κανένα γκρεμνό ενώ ο πατέρας 
μου που ήθελε να με σκλπραγωγήσπ, διασκέ
δαζε”.

Για τον Κωνστα
ντίνο Τσάτσο π 
Ευρυτανία δεν ή
ταν μόνο η πατρο- 
γονική ρίζα προέ
λευσης αλλά κάτι 
περισσότερο. Ή 
ταν η ενδόμυχη 
έκφραση της αγά
πης του για τον 
Άνθρωπο, που έ 
παιρνε σάρκα και 
οστά στο πρόσω
πο του Ευρυτάνα, 
ιδιαίτερα του πο- 
νεμένου Ευρυτά
να με την φτώ
χεια, την ανημπό- 
ρια και τους άπει
ρους καπμούς 
του.

Από νωρίς ευτύ
χησε να συνανα- 28 Αυγούστου 1976: Το Λ/Ιικρό Χωριό υποδέχεται 
στραφεί με τον ι;ον τότε Πρόεδρο ζη$ Δημοκραζία$ και ο Κωνσιαντίνο5
Ευρυτάνα μεγάλο jffazaos ευχαριστεί για την ανακήρυξή του σε επίτιμο 
ν ο μ ο δ ιδ ά σ κ α λο   ̂ ,  '
Κων/νο τριαντα- δημότη του χωρίου
φυλλόπουλο, επί
σης ακαδημαϊκό. Πάντοτε έτρεφε ευγνώμονα 
αισθήματα απέναντι του όχι μόνο για τη φιλία 
του αλλά και την θερμή υποστήριξη που του 
παρέσχε στην πανεπιστημιακή του καριέρα.
Και για τον άλλο Ευρυτάνα πολιτικό τον Γεώρ
γιο Καφαντάρπ γράφει:

"Με τον Καφαντάρπ τον Ευρυτάνα συμπα- 
τριώτπ είχαμε παλπούς δεσμούς. Προσωπικά 
έτρεφα συμπάθεια προς τον Καφαντάρπ. Μου 
άρεσε το σκωπτικό του ύφος, η σκληρή ειρω- 
νία του, ίσως και η υπεροπτική αυτοπεποίθη
ση του. Ένα μεσημέρι, επί Κατσχής, τον συνά- 
ντπσα στον Εθνικό Κήπο: “Καλά τα γράφεις α
γαπητέ Κωστάκη στα βιβλία σου. θα ήθελα ό

μως να έβλεπα, αν είσαι άξιας να τα καταφέ
ρεις εξ ίσου στην πράξη. Κατέβα στο στίβο, να 
δούμε τι αξίζεις" Αυτή η φράση (του) με επη
ρέασε βαθιά σε μια εποχή, όπου άρχισε να δυ
ναμώνει μέσα μου το μικρόβιο της πολιτικής 
και συνέβαλε στο δυνάμωμα του".

Ο Κ.Τ. δεν συναναστρεφόταν μόνσ με τους 
Ευρυτάνες που ξεχώρισαν αλλά με όλο τον 
ευρυτανικό κόσμο. Απειρα είναι τα περιστατι
κά που αποτελούν αψευδείς μάρτυρες του ζω

ηρού του ενδια- 
φέροντος και της 
ξεχωριστής αγά
πης και στοργής 
που ένιωθε ανε
ξαιρέτως για ό
λους τους Ευρυ
τάνες. Δεν θα α
ναφερθώ εδώ σε 
άρθρα του στον 
ευρυτανικό τύπο 
κατά τη διάρκεια 
του μεσοπολέ
μου με τα οποία 
εξέφραζε το εν
διαφέρον του και 
τους προβλημα
τισμούς του για 
την ανάπτυξη 
του τόπου. Ούτε 
θα καταγίνω με 
τις έμπρακτες εκ
δηλώσεις αγά
πης προς τους α
ποδήμους Ευρυ
τάνες, τους οποί
ους περιέβαλε 
με αγάπη και 
διατηρούσε επα

φές μαζί τους, ακόμη κι όταν ήταν Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, θα αρκεσθώ να θυμίσω μόνο 
την συμπαράσταση και ουσιαστική βοήθεια, 
που πρόσφερε μαζί με άλλους προς τη χειμα
ζόμενη Ευρυτανία και τους Ευρυτάνες πατριώ
τες στη διάρκεια της Κατοχής, όταν αυτοί σύ- 
ρονταν στα δικαστήρια και τις φυλακές Αθη
νών και Λαμίας. Μαζί με την αείμνηστο σύζυγό 
του Ιωάννα δεν άφηναν κανέναν Ευρυτάνα α
νυπεράσπιστο και αβοήθητο. Αλλά και μετά 
τον πόλεμο, στις δύσκσλες στιγμές της ανοι
κοδόμησης φρόντιζε νάναι κοντά τους.

Το πολυδιάστατο αυτό ενδιαφέρον του το 
έδειχνε από διάφορες θέσεις, άλλοτε ως υ-
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πουργός και άλλοτε ως βουλευτής. Στο γρα
φείο του φρόντιζε να έχει συνεργάτες Ευρυτά- 
νες που τους εμπιστευόταν απόλυτα. Πολλά 
αγαππμένα τέτοια πρόσωπα αποτελούσαν τη 
γέφυρα επικοινωνίας του με τα ευρυτανικά 
χωριά και τους Ευρυτάνες.

Ενδεικτικό είναι ότι ως υπουργός Κοινωνικής 
Πρόνοιας, τον Ιανουάριο του 1963, συγκλονι
σμένος από την καταστροφή του Μικρού Χω
ριού λόγω της κατολίσθησης, έσπευσε την άλ
λη μέρα στον τόπο της συμφοράς για να συμ- 
βάλει στην ανακούφισή τους. Αυτό ποτέ τους 
δεν το ξέχασαν οι Μικροχωρίτες. Μόλις ξανά- 
φκιαξαν το χωριό τους, ευγνώμονα φερόμενοι, 
σε ειδική εκδήλωση, όπου παραβρέθηκε με 
την σύζυγο του, ως Πρόεδρος πλέον της Δη
μοκρατίας τον ανεκήρυξαν επίτιμο δημότη 
τους.

Ούτε μια εικοσαετία δεν πέρασε από το θά
νατο του Κ. Τσάτσου και τα έργα που γράφο
νται γΓ αυτόν και την προσωπικότητα του, ως 
πνευματικού ανθρώπου και πολιτικού, όλο και 
πληθαίνουν. Ταυτόχρονα αρχίζουν να κάνουν 
την εμφάνιση τους και δικά του έργα που είτε 
δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας ή τώρα 
επανεκδίδονται. Σε πολλές εκατοντάδες ανέρ
χονται τα έργα του νομικά, φιλοσοφικά, ποιη

τικά, λογοτεχνικά, κριτικά και δοκίμια αισθητι
κής, μετάφρασης κ.ά. Και μόνα η παράθεση 
των τίτλων τους θα απαιτούσε αρκετό χρόνο 
και πολλές σελίδες.

Βρίσκουμε σιγουριά και θαλπωρή στην φι
λοσοφία του, στους στοχαστικούς διαλόγους 
του, όπου η κοινωνία διαλέγεται με την ιστο
ρία, τα γήινα και εγκόσμια με τα επέκεινα, το 
μέτρο με την αρμονία, το σχετικό με το από
λυτο, η δημοκρατία με την ελευθερία, η 
γλώσσα με την παιδεία, το άτομο με την συλ- 
λογικότητα, το εγώ με το εμείς, το έθνος με 
την ανθρωπότητα, η Ελλάδα με την Ευρώπη 
και την οικουμένη.

Τις φιλοσοφικές του αγωνίες τις διατυπώνει 
ευθαρσώς με λόγια επιγραμματικά: “Δεν ξέρω 
αν υπάρχει μέσα μου τίποτα πιο γνήσιο από 
τον πόθο να βρω μια λύση στα μεγάλα προ
βλήματα της ζωής, αλλά προ παντός της δικιάς 
μου ζωής. Τι είμαι, τι πρέπει να γίνω, που πάω" 
και σα να μην έφθανε αυτό στα αυτοβιογραφι- 
κά ταυ κείμενα που έχουν τον τίτλο "Λογοδο
σία μιας ζωής" θα εξομολογηθεί: "Και νάμαι 
τώρα στα ώριμά μου χρόνια. Πάντα μάχομαι με 
τον εαυτό μου, πάντα αγωνίζομαι να σώσω 
την ψυχή μου".

Αν υπάρχει ένα ιδαίτερο χαρακτηριστικό

ίανουάβιοΒ 1963; Ο ιό ιε  unoupyds Κοινωνικη5 npdvoias, συγκινημενο5 από ζο δβάμα του 
Λ/Ιικρού Χωριού, σπεύδει στον τόπο τηε 3εομηνία$
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που διακρίνει τον φιλόσοφο Κ. Τ. από άλλους 
φιλοσόφους είναι ότι αφού ανέβπκε ψπλά 
στις κορφές τπς φιλοσοφίας και τπς θεωρίας 
της πολιτικής δεν έμεινε εκεί, θέλησε να προ
σγειώσει την φιλοσοφία στην καθημερινή μας 
ζωή και να ενεργοποιήσει την πολιτική ως συ
μπαράσταση στον Άνθρωπο. Ακολουθώντας τη 
ρήση του Πλουτάρχου "Αναγκαίον τον τέλειον 
άνδρα και θεωρητικόν είναι των όντων και 
πρακτικόν των δεόντων", εναρμόνιζε πάντοτε 
την φιλοσοφική του ενατένιση με την επίλυ
ση πρακτικών πρσβλημάτων μέσα στην κοινω
νία και την πολιτική. Έτσι μπορεί να ερμηνευ- 
θεί και η κάθοδος του στην πολιτική ως μια 
πράξη συνέπειας που πήγαζε από την ειλικρι
νή του θέληση να συμβάλει στην επίλυση ή 
άμβλυνση συλλσγικών προβλημάτων.

Ως φιλόσοφος βέβαια δεν μένει ασυγκίνη
τος στο χώρο που δεν μπορεί να ελέγξει η 
λογική μας για να πει: "Υπάρχουν περιοχές 
που πέρα από το λόγο σημαίνουν για μας πε
ριοχές απάτητες, αυτό το θαυμάσιο μόνο η 
μεγάλη τέχνη και η απέραντη αγάπη το φανε
ρώνουν. Μόνο σε αυτή την πέρα από το λόγο 
περιοχή μας προσφέρονται αυτά τα άλογα 
βιώματα. Και κανένα δεν έχει τη σαγήνη της

αγάπης ταυ Χριστού".
θα μου επιτρέψετε τώρα να κλείσω διαβάζο

ντας τους δικούς του αποχαιρετιστήριους στί
χους, πού 'ναι γεμάτοι αγάπη για τον φίλο, για 
τον εχθρό, για τον συνάνθρωπο:

Καλοί μου φίλοι,
Όοοι γνωστοί μου, όσοι άγνωστοι.
Όσοι πιστέψατε σε με, μα κι όσοι με

περιγελάσατε.
Εσείς που μου παρασταθήκατε.
Εσείς που με χτυπήσατε.
Των παιδικών μου χρόνων σύντροφοι 
Και οι τωρινοί οι ταλαίπωροι

κ' οι τελευταίοι.
Πάω καλοί μου φίλοι, φεύγω.
Όλους μέσα στπ μνήμπ μου θα σας συνάξω, 
όλους, και τους πιο μακρυνούς 
και τους διαβάτες κάποτε που αντάμωσα 
περαστικούς σε κάποια στράτα.
Καλοί μου φίλοι.
Ετούτης της ζωής οι σύντροφοί μου. 
Πετράδια που τη μνήμη μου έχτισαν,
Εικόνες που γεμίσανε τα μάτια μου.
Όλοι που ζήσαμε μαζί 
την ίδια ετούτη δόλια ζωή- 
Πάω, καλοί μου φίλοι, φεύγω."

Ο Κωνστανιίνο5 Τσάισοε δίνει οδηγίε$ σε κυβερνητικούΒ παβάγοντεΒ 
για την αντιμετώπιση τη$ καταστροφή5
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t Θερινές δραστηριότητες της Αδελφότητας

• Στο κλείσιμο του σχολικού έτους η Αδελ
φότητα θέλησε, όπως πάντα, να ευχηθεί στα 
παιδιά τσυ δημστικού σχσλείου του χωριού 
μας καλό καλοκαίρι προσφέροντας στο καθέ
να από ένα παιχνίδι και ένα βιβλίο για τις 
διακοπές τους.

• Η λεωφορειακή εξυπηρέτηση τσυ Πα- 
λισύ Μικρσύ Χωριού προς και από το Καρπε
νήσι λειτούργησε και το καλοκαίρι που μας 
πέρασε, χάρις στην απαιτούμενη σχετική αί
τηση της Αδελφότητας Μικροχωριτών πρσς 
τσ ΚΤΕΑ Ευρυτανίας.

• Έ γινε και φέτσς η καθιερωμένη προσφο
ρά της αρτοκλασίας από την Αδελφότητα Μι- 
κροχωριτών στις 6 Αυγσύστου, δηλαδή τη 
μέρα της Μεταμόρφωσης τσυ Σωτήρσς, που 
είναι και μέρα της ονομαστικής εορτής της 
Αδελφότητας.

• Στο πλαίσιο της συντήρησης των μνη
μείων του χωριού μας έγινε επάλειψη με α-

ντιδιαβρωτικό και βαφή με ανθεκτικό βερνί
κι του ξύλινου γεφυριού στο μνημείο της Α
ντίστασης δηλ. των 13 εθνομαρτύρων στη 
θέση Νοκολός, Αόγγοβες.

• Ελαιοχρωματίσθηκαν τα κουφώματα 
της Πνευματικής Γωνιάς. Μια δουλειά που 
χρειάσθηκε 10 μέρες για να ολοκληρωθεί 
και που απαιτούσε ξύσιμο σε βάθος της πα
λιάς μπογιάς, πέρασμα με αντιδιαβρωτικό 
και με αρκετά χέρια ανθεκτικού βερνικιού 
στο χρώμα του ξύλου.

• Καταβλήθηκαν πολύωρες προσπάθειες 
για την καθαριότητα και το νοικοκύρεμα 
των χώρων του Μουσείου και των εκθεμά
των, ώστε ο χώρος να γίνει πιο φιλικός και 
ευπαρουσίαστος στους επισκέπτες του.

• Για τη λειτουργία του μουσείου μας η 
Αδελφότητα προσέλαβε την μαθήτρια Τζένα 
Γκάση, η οποία με συνέπεια και ενδιαφέρον 
κράτησε το μουσείο ανοιχτό καθημερινά από

Τα παβάδυβα tr)s Πνευμαηκή5 Γωνιά$ έδειξαν σαν καινούργια!
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τις 11-1 το πρωί και από τις 6-9 το βράδυ όλο 
τον Αύγουστο. Ό πω ς μας πληροφόρησε η ί
δια, μεγάλη ήταν η προσέλευση και το ενδια
φέρον των επισκεπτών, οι οποίοι όχι μόνο α
πολάμβαναν το χώρο αλλά και αγόρασαν 
αρκετά βιβλία Μικροχωριτών και Ευρυτά- 
νων συγγραφέων, με όφελος προς την Αδελ
φότητα 175 ευρώ.

• Ο πέτρινος περίγυρος του σχολικού κή
που όχι μόνο έχει καλυφθεί από την ασφαλ
τόστρωση του δρόμου αλλά έχει και απότο
μες, επικίνδυνες κλίσεις. Για να επιδιορθωθεί 
συμφωνήθηκε μεταξύ του δήμαρχου Ποτα
μιάς κ. Ίβ ρου  και της Αδελφότητας Μικρο- 
χωριτών να συγχρηματοδοτήσουν το έργο, 
που προβλέπεται να είναι έτοιμο ως τα Χρι
στούγεννα.

• Τρεις κοινωνικές εκδηλώσεις, για τις ο
ποίες γράφονται περισσότερα σε άλλες στή
λες του περιοδικού μας, οργανώθηκαν από 
την Αδελφότητα: Το αντάμωμα της Χελιδό
νας στις 27 Ιουλίου, η σύναξη των Μικροχω- 
ριτών για τα θέματα που απασχολούν το χω
ριό μας στις 18 Αυγούστου, και η συνεστία
ση της Αδελφότητας στις 20 Αυγούστου 
2003.

• Με χαρά και περηφάνια η Αδελφότητα 
τίμησε φέτος τα δυο παιδιά του χωριού μας 
που διέπρεψαν κερδίζοντας το χρυσό μετάλ
λιο στους αγώνες κολύμβησης Στερεάς Ελ
λάδας και στους Πανελλήνιους αγώνες τάε 
κβο ντο δίνοντάς τους από μια καρφίτσα της 
Ολυμπιάδας 2004 και ένα συμβολικό χρημα
τικό ποσό, (περισσότερα βλ. σττνεστίαση).

Ανακαινισμένο και περιποιημένο είναι από w  καλοκαίρι to παρεκκλήσι όπου φυλάσσεται η 
Αγία Τράπεζα υη5 παλιά5 εκκλησία5 tou χωριού.

Το εκκλησάκι ανηγέρδη με δαπάνε$ tou Ηλία και τη$Έμμα5 Πλάκα και ανακαινίστηκε με 
δαπάνη των κοριτσιών τη$ και φροντίδα του άοκνου εφημέριου του χωριού μα$ παπα

Νίκου Αζακά.
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Θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές Μικροχωρίτες 

Με κίνητρο την αγόυιη για το χωριό μας
Η εθελοντική συμβολή των Μικροχωριτών 

στα κοινά του χωρίου μας έχει μεγάλη απο
ρία. Χάρις σ’ αυτή έγιναν δρόμοι, καλντερί
μια, ανοίχτηκαν αυλάκια. Με προσωπική 
εργασία κουβαλήθηκαν πέτρες για να χτι
στούν οι εκκλησιές μας, κόπηκαν κερεστέ- 
δες, έγιναν αμέτρητα μεγάλα έργα στο χω
ριό μας. Εθελοντική ήταν και είναι η συ
νεισφορά των ξενιτεμένων μας για μεγάλα 
έργα, όπως εκκλησιές, υδραγωγεία, καμπα
ναριό, πλατείες. Είναι πολύ συγκινητικό α
κόμα και σήμερα, σε μια εποχή καταναλω
τική και τεχνολογική, να βλέπουμε ότι η ε
θελοντική παράδοση των Μικροχωριτών 
συνεχίζεται με μόνο κίνητρο την αγάπη και 
το ενδιαφέρον προς το χωριό μας.

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών θέλει να ευ
χαριστήσει θερμά όλους όσους βοήθησαν ε
θελοντικά στο έργο της, το καλοκαίρι που 
μας πέρασε:

Φρεσκοβαμμένη και επιδιορθωμένη 
η πόρια rns Πνευμαοκί|5 Γωνιά$

- Τον κ. Θανάση Λιαροκάπη, διακοσμη- 
τή, εγγονό του αείμνηστου παπα Θανάση. 
Ο κ. Λιαροκάπης με την εξειδικευμένη 
γνοίση του, διέθεσε πολύ από το χρόνο που 
του αφήνει η δουλειά του για να κάνει επα
νειλημμένα ταξίδια από το Αγρίνιο όπου μέ
νει, στο Μικρό Χωριό, για να βρει τους κα
τάλληλους τεχνίτες, να πετύχει την καλύτερη 
τιμή αλλά και να επιβλέψει προσωπικά τη 
δουλειά τους στον ελαιοχρωματισμό της 
πόρτας και των παραθύρων της Πνευματικής 
Γωνιάς. Χάρη στη βοήθειά του έγινε μια ε
ξαιρετική δουλειά: Αφαιρέθηκαν όλες οι πα
λιές μπογιές, επικαλύφθηκαν με υλικό κατά 
της υγρασίας και βάιρτηκαν με τρία χέρια αν
θεκτικής μπογιάς στο ιρυσικό ξύλινο χρώμα, 
έτσι ώστε τα κουφώματα να δείχνουν πάλι 
σαν καινούργια.

- Τον κ. Νίκο Λιάπη και το γιο του Θόδωρο,
που αφιέρωσαν αρκετές ώρες δουλειάς για 
να επιδιορθώσουν την πόρτα και την κλειδα
ριά της Πνευματικής Γωνιάς η οποία, μετά 
την έμπειρη και επιμελημένη δουλειά τους, 
από δύσκαμπτη και βαριά που ήταν τώρα 
κλείνει και κλειδώνει με μεγάλη ευκολία, 
παρ’ όλο που το κούφωμά της σηκώνει όλο 
το βάρος του πάνω ραγισμένου πέτρινου τοί
χου.

- Την κ. Σωτηρία Δημητρακοπούλου, κόρη 
του παπα Θανάση, που προσφέρθηκε και α
νέλαβε την δαπάνη για το πλύσιμο των τζα
μιών στα φρεσκοβαμένα παράθυρα της 
Πνευματικής Γωνιάς, ώστε να αστράφτουν α
πό καθαριότητα και νοικοκυροσύνη.

- Τον κ. Θανάση Γ. Παπαθανασίου, που με 
δική του δαπάνη και προσωπική δουλειά άλ
λαξε αλλά και συντηρεί τον μηχανισμό του 
προβολέα της Πνευματικής Γωνιάς, που φω
τίζει το καμαρωτό καμπαναριό μας αλλά και 
το χώρο μπροστά απ’ αιπό.

- Τέλος τον ακούραστο παπα Νίκο Λζακά, 
πρωτεργάτη εθελοντή σε ό,τι χρειάζεται το 
χωριό ή η Αδελφότητα Μικροχωριτών. Ο
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παπα Νίκος μας ετοίμασε μια όμορφη έκπλη
ξη: Στις παραμονές της γιορτής της η Αγια 
Σωτήρα άστραψε μέσα στη νύχτα. Ένας προ
βολέας τοποθετημένος στο καμπαναριό τη 
φώτιζε και την έκανε να φαντάζει μέσα στσ 
σκοτάδι ακόμα πιο επιβλητική. Ο κ. Νίκος 
ΙΙαπαδημητρίοι) προσφέρθηκε και κάλυψε 
τη σχετική δαπάνη. Ευχόμαστε να μπορέσου
με να καμαρώσουμε όλες τις εκκλησιές του 
χωριού μας να φωτίζονται τη νύχτα για να 
μας προσφέρουν τη χάρη και τη ονοδιά τους. 
Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε την πολλή δου
λειά του παπα Νίκου, ο οποίος συντηρεί, ο
μορφαίνει αλλά και περιποιείται όλες τις εκ
κλησιές του χωριού. Μαζί του ας μην παρα
λείψουμε τις εθελόντριες Μικροχωρίτισες

που με προσωπική εργασία καθάρισαν την 
Αγια Σωτήρα για να είναι αστραςπερή και 
όμορφη τη μέρα της γιορτής της, τη μέρα του 
πανηγυριού μας: (Αλφαβητικά): Λίτσα Αν- 
δρεοπούλου, Ευτυχία Δημοπουλου, Ελένη 
Λιαροκάπη, Ελευθερία Ουτουτξή, Κική 
Μπάκη, Ματίνα Μπάκη, Ολγα Παπαδημη- 
τρίου και Μαριάνθη Πριοβόλου.

Σίγουρα οι εθελοντές Μικροχωρίτες είναι 
πολύ περισσότεροι. Αίγο πολύ είμαστε όλοι 
μας. Όμως ένα ευχαριστώ είναι το μόνο που 
μπορεί να δώσει κανείς για μια ανιδιοτελή 
προσφορά. Γι’ αυτό παρακαλούμε όλους να 
μας ενημερώνουν για παρόμοιες προσωπι
κές εργασίες ή συνεισφορές συμπατριωτών 
μας.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ  
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟ Υ ΣΩΤΗΡΟΣ

'Εδρα: 115 22 Αθήνα, Πανόρμου 18
Κο Γιάννη Τζούφρα
Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου
Δημ. Διαμ. Μικρού Χωριού
Δήμου Ποταμιάς
Fax: 22370 41287

15 Νοεμβρίου 2003
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Στις 9^0/2001 ο Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού με 

το υπ’ αριθ. Πρωτ. 3856/53018 έγγραφό του προς τον ΟΤΕ Τηλεπ. Περιφ. Στερεός, 
Τηλεπ. Διαμ. Ευρυτανίας Καρπενήσι, επέτρεπε την παραμονή της κεραίας στη θέση 
Άγιος Σώστης με τις εξής προϋποθέσεις:

- Η κεραία θα παραμείνει στην εν λόγω θέση έως το τέλος του 2002, χρονικό διάστη
μα μέσα στο οποίο εκτιμάται ότι θα γίνει η έναρξη λειτουργίας του Δορυφόρου του 
ΟΤΕ, οπότε και θα απομακρυνθεί δεδομένου ότι δεν θα συντρέχει λόγος ύπαρξής της.

- Δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης 
της μεταλλικής κεραίας.

- Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και μέσα σε εύλογο χρόνο θα 
αναλάβετε την υποχρέωση απομάκρυνσης της κεραίας από το σημείο τοποθέτησης.

Δεδομένου ότι ο Δορυφόρος έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία είναι καιρός, λόγω αρ- 
μοδιότητός σας, να γίνει μια υπόμνηση προς τον ΟΤΕ Ευρυτανίας για να προβεί στην 
υπεσχημένη αφαίρεση της παραπάνω κεραίας.

Με πατριωτικούς χαιρεπσμούς 
Η Πρόεδρος 

Αιμιλία Κ. Κουτσούκη 
Ο Γενικός Γραμμστέας 

Θανάσης Γ. Παπαθανασίου
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Εκδρομή στην Πόλη

Δ πλώ στε σ υ μ μ ετο χή !

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών, υλοποιώ
ντας την απόφασή της γενικής συνέλευσης 
του περασμένου Μαϊου, προγραμματίζει για 
την ερχόμενη άνοιξη επίσκεψη στην Κωνστα
ντινούπολη και προσκύνημα στην εικόνα του 
Αγίου Σεραφείμ, η οποία έγινε από τους Ευ- 
ρυτάνες της Πόλης, μεταξύ τους και δεκάδες 
Μικροχωρίτες, γιατί ο Άγιος Σεραφείμ ήταν ο 
προστάτης τους άγιος από το 1812.

Ο σεβαστός πατέρας Δοσίθεος, ηγούμενος 
της Ιεράς Μονής Τατάρνης, ο οποίος ανακά
λυψε την χαμένη εικόνα σε μια εκκλησία της 
Κωνσταντινούπολης, προσφέρεται να βρίσκε
ται στην Πόλη και να μας συνοδεύσει στο 
προσκύνημα αυτό.

Η εκδρομή στοιχίζει γύρω στα 500 ευρώ 
αεροπορικώς και γύρω στα 250 ευρώ το άτο
μο οδικώς. Η πρώτη είναι πενθήμερη και η 
δεύτερη επταήμερη. Και οι δυο έχουν 4 δια- 
νυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη σε ξε
νοδοχεία τεσσάρων αστέρων. Παρακάτω πα
ρατίθεται ένα γενικό πρόγραμμα εκδρομής.

Η εκδρομή με πούλμαν δείχνει πιο συμφέ- 
ρουσα και επί ττλέον έχει μια ενδιαφέρουσα 
διαδρομή μέχρι τα ελληνικά σύνορα αλλά και 
στη συνέχεια μέσα στο τουρκικό έδαφος ως 
την Κωνσταντινούπολη. Για να έχουμε όμως 
κάποια άνεση και επιλογή στις κινήσεις μας 
θα ήταν καλά να μπορούσαμε να εξασφαλί- 
σσυμε ένα πούλμαν δικό μας. Αυτό εξαρτάται 
από τον αριθμό των συμμετεχόντων στην εκ

δρομή, γι’ αυτό παρακαλούμε όσους 
ενδιαφέρονται για την εκδρομή αυτή 
να τηλεφωνήσουν και να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους σε ένα από τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου της Αδελ
φότητας.

Βασικό πρόγραμμα εκδρομής:
Αναχωρήσεις κάθε Σάββατο.
1η μέρα. Αναχώρηση στις 07.00 για 

Ξάνθη με στάσεις: Λεβέντη, Τέμπη, Α- 
σπροβάλτα, Θεσσαλονίκη. Διανυκτέ- 
ρευση στην Ξάνθη ή Κομοτηνή.

2η μέρα. Αναχώρηση για Κωνσταντι
νούπολη μέσω γέφυρας Έβρου, ελλη- 
νο-τουρκικά σύνορα, Κεσσάν, Ρεδαι- 

στού. Στάση στη Συλληβρία. Άφιξη στην Κων
σταντινούπολη.

3η μέρα. Ολοήμερη ξενάγηση της Πόλης: 
Αγία Σοφία, Βυζαντινός Ιππόδρομος, Τρίπο
δας Δελφών, Μπλε Τζαμί, Τείχη Θεοδοσίου, 
Ton Καπί, Ντολμά Μπαχτσέ, ανατολίτικη αγο
ρά, γέφυρα Γαλστά κ.λπ.

4η μέρα. Πρωί: Οικουμενικό Πατριαρχείο, I. 
Μ. Βλαχερνών, Αγίασμα Ζωοδόχου Πηγής, 
Μπαλουκλί Απόγευμα: Επίσκεψη στα Πριγκη- 
πόνησα: Χάλκη - Πρίγκηπο. Γύρος νησιού 
(προαιρετικός).

5η μέρα. Αναχώρηση για γέφυρα Βοσπό- 
ρου, πέρασμα στην ασιατική ακτή και επίσκε
ψη στην Προύσα ή την Τροία.

6η μέρα. Κωνσταντινούπολη - Αλεξανδρού
πολη - Ξάνθη.

7η μέρα. Ξάνθη - Αθήνα.
Περιλαμβάνει:
• 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β’ κα

τηγορίας στην Ελλάδα με πρωινό και 4 διανυ- 
κτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέ
ρων στην Κωνσταντινούπολη με πρωινό και 
κύριο φαγητό.

• Όλες οι αναφερόμενες περιηγήσεις κα
θώς και τα εισιτήρια των πλοίων (Προύσα, 
Πριγκηπόνησσα).

• Συνοδός-αρχηγός-ξεναγός.
Δεν περιλαμβάνει εισόδσυς σε μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους, νυχτερινά κέντρα, 
ποτά.
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ΑΠΟΚΡΙΑΉΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ - ΧΟΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών προγραμματίζει την καθιερωμένη ετήσια αποκριάτικη 
συνεστίαση - χορό για τις 8 Φεβρουαρίου, Κυριακή του Ασώτου, μεσημέρι, ώρα 13.00, 
στην γνωστή κοσμική ταβέρνα Εσπερίδα του συγχωριανού μας Βασίλη Μανωλάκου. Είναι 
στην οδό Αλόπης 65, Κάτω Πετράλωνα. Η οδός Αλόπης ξεκινάει από την οδό Πειραιώς 
στο ύψος και σχεδόν απέναντι από το πολυκατάστημα Ρτ3ΐσϊ1τετ (Ταύρου).

Για προσκλήσεις παρακαλούμε τηλεφωνείστε σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αδελφότητας, όσο γίνεται γρηγορότερα γιατί πρόκειται για μια οικογε
νειακή ταβέρνα που μπορεί να καλύψει περίπου 150 άτομα.

Σας περιμένουμε.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί σ τ ε  τ ο  χ ω ρ ι ό  μ α ς !
Λένε πως “μια φωτογραφία αξίζει όσο χί

λιες λέξεις” και δεν έχουν άδικο. Δεν υπάρχει 
όμως και καλύτερος τρόπος για να κρατήσει 
κανείς ζωντανές τις αναμνήσεις του γενέ- 
θλιου τόπου του, από τις φωτογραφίες, θα 
συμπληρώναμε! Τις φωτογραφίες που βγά
ζουμε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 
στο αγαπημένο μας Μικρό Χωριό, αιχμαλω
τίζοντας λίγη απ’ τη μαγεία του για να την 
πάρουμε μαζί μας στο δρόμο της επιστρο
φής... Αυτές τις φωτογραφίες ζητάμε από 
τους αναγνώστες, συγχωριανούς και φί

λους του Μικρού Χωριού να μας στείλουν: 
Με εικόνες από τις αγαπημένες γωνιές του 
χωριού όπως οι ίδιοι τις είδαν και τις αποτύ
πωσαν με τη μηχανή τους, χωρίς επαγγελ
ματισμό αλλά με περίσσευμα συναισθημά
των! Γ ι’ αυτό μη διστάσετε ούτε στιγμή: 
Φωτογραφίστε το χωριό μας και στείλτε τις 
φωτογραφίες στη διεύθυνση του περιοδι
κού, Μικροχωρίτικα Γράμματα, Πανόρ- 
μου 18, 115 22, Αθήνα. Άλλωστε κάθε φω
τογραφία του Μικρού Χωριού ξυπνά χιλιά
δες θύμησες...

Οι συνδρομές στην Αδεϋφότητα Μικροχωριτών 
«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» και στο περιοδικό 

«Μικροχωρίτικα Γράμματα»

1. Ετήσια συνδρομή μ έλ ο υ ς ................................................................................ 6 ευρώ

2. Ετήσια συνδρομή περιοδικού.........................................................................4 ευρώ

3. Ετήσια συνδρομή για ετα ιρ είες .................................................................. 15 ευρώ

4. Ετήσια συνδρομή εξω τερικού...............................................................50 δολάρια
Υπενθυμίζουμε ότι οι συνδρομές των μελών και των φίλων μας είναι

απαραίτητες για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Αδελφότητας και την 
έκδοση του περιοδικού μας, που έχει αυξημένα έξοδα έκδοσης και αποστολής - 
ιδιαίτερα για το εξωτερικό.
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Τό τ ε  και  τ ώρα

Γιορτές στο χωριό

Τα Χριστούγεννα του 2003 είναι προ των πυλών, 
πολλοί θα βρεθούν για τις γιορτές στο χωριό, τα 
σπίτια θ’ ανοίξουν, τα τζάκια θα καπνίσουν και πά
λι. Ο κόσμος θα βγει στην πλατεία, θα πάει στα 
καφενεία και τις ταβέρνες, αρκετοί χωριανοί, αλλά 
και πολλοί ξένοι.

Πόσο διαφορετικές όμως είναι οι εικόνες των 
τωρινών Χριστουγέννων από εκείνες τις εικόνες 
που έχουν στο μυαλό τους οι παλαιότεροι.

Τις αναμνήσεις εκείνων των περασμένων Χρι
στουγέννων θελήσαμε να καταγράψουμε σ’ αυτό το 
μικρό αφιέρωμα. Μας βοήθησαν τρεις παλιές Μι- 
κροχωρίτισσες, η Παναγιώτα Μούτσελου και η Μα
ρία Μώρη που ζουν τώρα στη Θεσσαλονίκη καθώς 
και η Όλγα Παπαδημητρίου που ζει στην Αθήνα.

Οι προετοιμασίες λοιπόν για τα Χριστούγεννα ξε
κινούσαν λίγες μέρες πριν τις 25 Δεκεμβρίου, με το 
σφάξιμο του γουρουνιού ή του αρνιού, ό,τι είχε ο 
καθένας. Βέβαια όποιος δεν έσφαζε δεν έμενε χω
ρίς κρέας τις γιορτές καθώς στο χωριό υπήρχαν 
τρία χασάπικα (του Φίλιππο, του Ζορμπαλά, του Κυ- 
ρίτση).

Σ’ όλο το χωριό άκουγες τις φωνές των ζώων 
που σφάζονταν θυμάται η Όλγα Παπαδημητρίου.

Μετά το σφάξιμο άρχιζε η διαδικασία για την πα
ρασκευή των λουκάνικων και των παστών.

Την παραμονή των Χριστουγέννων τ’ αγόρια έ
βγαιναν για να πουν τα κάλαντα. (Ο δάσκαλος είχε 
ορίσει τα Χριστούγεννα να λένε τα κάλαντα τα αγό
ρια και το Πάσχα (του Λαζάρου) τα κορίτσια). Υ
πήρχε επίσης και αυστηρός καθορισμός των περιο
χών που χωρίζονταν από το αυλάκι. Οι μισοί (τρίτη 
και τετάρτη τάξη) τα έλεγαν στα σπίτια που βρίσκο
νταν πάνω από τ’ αυλάκι κι οι υπόλοιποι (πέμπτη 
και έκτη τάξη) τα έλεγαν κάτω από τ’ αυλάκι, ενώ η 
σειρά αυτή άλλαζε κάθε φορά ώστε να μην υπάρ
χουν παράπονα.

Το πρωί των Χριστουγέννων η καμπάνα χτυπού
σε πριν το ξημέρωμα και η λειτουργία τελείωνε νω
ρίς.

Στο σπίτι περίμενε σούπα και ο σουφλιμάς: Τι 
μυρωδιά ήταν εκείνη, τι γεύση!

Το απόγευμα στο Χάνι έρχονταν τα όργανα και 
φυσικά οι Μικροχωρττες το γλεντούσαν με χορό.

Κι ερχόταν η Πρωτοχρονιά. Οι γυναίκες έφτια
χναν κρεατόπιτες και έβαζαν μέσα νόμισμα, ενώ 
όταν άλλαζε ο χρόνος οι γυναίκες πάλι πήγαιναν 
στη βρύση και έπαιρναν το αμίλητο νερό για το 
καλό του χρόνου.

Στις βρύσες έτρεχαν και τ’ αγόρια γιατί κάθε γυ
ναίκα σταύρωνε τη βρύση και άφηνε ένα νόμισμα 
(όπως τρέχει το νερό να τρέχει και το καλό στο 
σπίτι) και όπως είναι φυσικό τα αγόρια έτρεχαν για 
να μαζέψουν τα νομίσματα.

Στο χωριό μας όπως άλλωστε και σε όλη την Ελ
λάδα πίστευαν ότι από την παραμονή των Χριστου
γέννων μέχρι τα Φώτα, έβγαιναν τα παγανά. Μερι
κοί απόφευγαν το λούσιμο γιατί υπήρχε κίνδυνος, 
από τα παγανά βεβαίως, ενώ στο τζάκι έκαιγαν ξύ
λο αγριοκερασιάς που τα έδιωχνε μακριά.

Τα Θεοφάνια με τον αγιασμό των υδάτων τα πα- 
γανά έφευγαν, όλα τα παλιά νερά ρίχνονταν έξω 
από το σπίτι και οι νοικοκυρές έπαιρναν φρέσκο κι 
αγιασμένο νερό. Των Φώτων και πάλι γινόταν γλέ- 
ντι στο χωριό αν έρχονταν τα όργανα, στο Χάνι.

Τελευταία ευκαιρία για γιορτή ήταν η τελευταία 
Κυριακή της Αποκριάς. Οι συγγενείς μαζεύονταν σ ’ 
ένα σπίτι, έφερναν πίτες, φαγητά και έτρωγαν όλοι 
μαζί. Αν έρχονταν τα όργανα και πάλι διασκέδαζαν 
καθώς από την ά?ιλη μέρα άρχιζε η Σαρακοστή και 
η νηστεία. Ό πως φαίνεται η νηστεία ήταν αυστηρή 
για τους Μικροχωρίτες καθώς την Καθαρά Δευτέρα 
έβραζαν νερό σ ’ ένα μεγάλο καζάνι και μέσα σ ’ 
αυτό έβαζαν στάχτη και όλα τα σκεύη της κουζίνας 
τα οποία έτριβαν καλά ώστε να μην μείνει ίχνος 
λίπους.

Αυτές είναι λίγες από τις αναμνήσεις που μοιρά
στηκαν μαζί μας οι τρεις συγχωριανός μας. Οι περι
γραφές τους ήταν τόσο ζωηρές, που η μυρωδιά ε 
κείνου του σουφλιμά έφτασε ως εμάς, ενώ ζηλέψα
με που δεν μπορούμε να γευτούμε εκείνο το ψωμί 
από το Καρπενήσι καθώς η Παναγιώτα η Μούτσε
λου και η Μαρία η Μώρη το περιέγραφαν ως γλυκό 
με κόρα χρυσή και τόσο λαχταριστό που περίμεναν 
στην είσοδο του χωριού για να το δοκιμάσουν. Τις 
ευχαριστούμε κι ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν 
και πάλι, όπως και όσοι Μικροχωρίτες θα ήθελαν 
να μας αφηγηθούν ιστορίες από τα περασμένα.

Σ.Κ.
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Γιατί να το λένε Μικρό Χωριό, αφού χωράει τόσα πολλά;
Μ ’ ένα πολύ όμορφο κείμενο, ο δημοσιογρά

φος Γιώργος Καράμπελλας αναφέρθηκε στο 
χωριό μας στο ένθετο “Ταξιδεύοντας” της εφη
μερίδας “Καθημερινή” της Κυριακής 14 Σε
πτεμβρίου 2003. Αφορμή ήταν η διαμονή του 
στο ξενοδοχείο Country Club Hellas Hotel, κα
τά τη διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να 
γνωρίσει -έστω και για λίγο- τον τόπο μας. Τον 
ευχαριστούμε και αναδημοσιεύουμε το κείμενό 
του με την ελπίδα ότι θα επισκεφθεί ξανά το 
Μ ικρό Χωριό!

Country Club - Hellas, Μικρό Χωριό,
Καρπενήσι, Ευρυτανία
“Έρχομαιαιαιαι...”. Η φωνή μου δόνησε και 

αντήχησε μέσα στα φυλλώματα του πυκνού 
δάσους καθώς έπεφτα ψηλά από το βράχο μέ
σα στον υπέροχο καταρράκτη και το κρυ
στάλλινο νερό. Απόρησα με τον εαυτό μου. 
Είχα καιρό να νιώσω έτσι ελεύθερος. Είχα 
καιρό να ακούσω όλες τις οκτάβες της φωνής 
μου! Παιδιάστικα καμώματα. Ναι, και μου ά
ρεσαν. Στο κάτω κάτω της γραφής δεν έκανα 
και κανένα έγκλημα. Απλώς, μια δυο μικρο- 
σκανταλιές, σε κόσμια πλαίσια... Ό λες αυτές 
τις μέρες που έχω καταλύσει στο Country 
Club -Hellas Hotel στο Μικρό Χωριό κοντά 
στο Καρπενήσι, έχω αφεθει πλήρως. Έ χ ω  χα
λαρώσει. Αυτό ήθελα, αυτό είχα ανάγκη. Μια 
εκ νέου επαφή με τη Φύση. Από την πεζοπορία 
και την ορειβασία, πάντα βεβαίως με όλες τις 
απαραίτητες προφυλάξεις και με τους ανθρώ
πους εδώ να προσέχουν ιδιαίτερα την ασφά- 
λειά μας, μέχρι το canyoning στα εντυπωσια
κά φαράγγια και τις απάτητες σπηλιές, όπως 
αυτήν εδώ, τη Μαύρη Σπηλιά με τις φυσικές 
πισίνες και τους καταρράκτες ή το Πανταβρέ- 
χει με το ευφάνταστο και προφανές όνομα. 
Δεν ξέρω. Ίσ ω ς είναι το κλίμα, ίσως ο αέρας, 
ίσοος η καλή μου διάθεση που γίνεται ολοένα 
και καλύτερη. Εδώ όμως, με το που έφτασα, 
κατάλαβα πως ένα σκηνικό μπορεί να μου 
φτιάξει το Σαββατοκύριακο...

Όραση. Βελούχι, Καλιακούδα, Χελιδόνα. 
Πρωινό οτο δωμάτιο με μια δάστερη εξυπηρέ
τηση ζηλευτή. Και η πανοραμική θέα μοιάζει 
με μάθημα Γεωγραφίας στο Δημοτικό. Οι 
τρεις δεσπόζοντες ορεινοί όγκοι καταλαμβά
νουν τον ορίζοντα, σμίγουν στο τέρμα του.

“τα λένε”. Ακοή. Ανάμεσά τους κυλάει ο Καρ- 
πενησιώτης, σα να θέλει να διακόψει την από
λυτη ηρεμία. Εις μάτην. Δυο πουλιά πετούν 
πάνω από το κεφάλι μου. Και μετά πάλι ησυ
χία. Σχεδόν δύσκολο να την αποδεχτώ.

Σχεδόν ανεξήγητο να συνειδητοποιήσω πό
σο όμορφος είναι ο ήχος της. Οι αισθήσεις ξυ
πνάνε. Χρώματα. Το βαθύ πράσινο των ελά
των, το γαλάζιο από τα άφθονα τρεχοιίμενα 
νερά, το λευκό από το χιόνι, το ζεστό πορτο
καλί που σημαίνει το φθινόπωρο. Ισορροπία, 
δεν βρίσκω άλλη λέξη, δεν βρίσκω άλλη έν
νοια. Βρίσκω νόημα. Κατεβαίνω στο καθιστι
κό. Γύρω από το θεόρατο τζάκι χαρούμενα 
πρόσωπα. “Δικοί μου”, σκέφτομαι. Τους κάνω 
νεύμα κι εκείνοι το ίδιο. Στην Αθήνα με τη 
βία ανταλλάσσω μια ματιά με τη γειτόνισσά 
μου κι αυτό αν γίνεται συνήθως εμπεριέχει 
μομφή. Η σέρα είναι ανοιχτή κι άλλος χαμο
γελαστός κόσμος να απολαμβάνει έναν καφέ. 
Η ατμόσφαιρα ζεστή, καρδιακή, εδώ δεν μοιά
ζει με ξενοδοχείο, είναι σαν κάποιοι φίλοι να 
σε έχουν καλέσει στο σπίτι στο βουνό. Αρμο
νία. Ο χρόνος έχει αλλάξει. Δεν βιάζομαι. Οι 
αναπαυτικοί καναπέδες γίνονται καλοί “συ
νεταίροι” μου σ’ αυτήν την εκούσια “κοπά
να” από τα γνωστά. Το ξύλο στην οροφή γίνε
ται ο καλύτερος καμβάς για να πλάσω ιστορί
ες, το παλιό αυθεντικό πάτωμα που έχει ανα
καινιστεί άψογα και με σεβασμό μου δανείζει 
κάποιες από τις δικές του, οι καθρέφτες μου 
δείχνουν την αλήθεια. Το ξέρω. Εδώ γίνομαι 
σχεδόν ποιητής. Ή  μάλλον αφήνω να βγει α
πό μέσα μου αυτό που έτσι κι αλλιώς όλοι δια
θέτουμε. Τη ζέση για άλλα πράγματα. Κάποιοι 
γευματίζουν στο μεγάλο μοναστηριακό τρα
πέζι το στρωμένο με κεριά. Μου φαίνεται πως 
εδώ γνωρίστηκαν. Γελάνε με μια άνεση σαν 
να ήταν μαζί από παιδιά. Παιδιά και πάλι. Μι
κροί. Τα ένιωσα όλα. Μόνο τούτο δεν κατάλα
βα. Γιατί να το λένε Μικρό Χωριό, αφού χω
ράει τόσα πολλά...

Country Club - Hellas Hotel, Μ ικρό Χωριό, 
Καρπενήσι, Ευρυτανία, ΤΚ  36075, τηλ.: 4-30 
22370 - 41570-6, φαξ: -1-30 22370 - 41577.

Πληροφορίες - κρατήσεις στο τηλ.: -4-30 
210-6889249 και στο info@countryclub.gr & 
WWW.countryclub.gr
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Καρπενήσι 1944
Ιδρϋση Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνει η Ναυσι- 
κά Παπαδάκη Φλέγκα στους Μικροχωρίτες 
που παραβρέθηκαν στην κηδεία του συζύ
γου της, καθώς και για τις προσφορές στη 
μνήμη του, προς τα Μικροχωρίτικα Γράμμα
τα και διάφορα ιδρύματα.

Η Ναυσικά θέλησε εξάλλου να μας θυμίσει 
και κάποιες πτυχές της δραστηριότητας της 
Βασιλικής Φαλίδα που και αυτή έφυγε τον Α
πρίλιο.

Έψαξε λοιπόν στο αρχείο της και μας έδω
σε δυο φωτογραφίες. Η μία είναι από τη συ
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρπε
νησιού. Πρόκειται για το δημοτικό συμβούλιο 
που προήλθε από τις πρώτες δημοτικές ε
κλογές που έγιναν στην ελεύθερη Ελλάδα την 
άνοιξη του 1944. Σ' αυτές συμμετείχαν και γυ
ναίκες και η Βασιλική Φαλίδα εξελέγη πρώτη 
σε ψήφους, ήταν η πρώτη γυναίκα δημοτική 
σύμβουλος στη Ρούμελη.

Η δεύτερη φωτογραφία είναι από τα εγκαί
νια της Παιδοίγωγικής Ακαδημίας το 1944 στο 
Καρπενήσι.

Το ιστορικό της ίδρυσης της Ακαδημίας το 
παραθέτουμε όπως μας το διηγήθηκε η Ναυ
σικά.

"Η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας ξε
κινά μετά από πρόταση που έκανα στη Βασι
λική Φαλίδα για να εκπαιδεύσουμε ως δασκά
λους ορισμένα από τα παιδιά που τελείωσαν 
το γυμνάσιο ώστε να ανοίξουν τα σχολεία.

Αυτή την πρόταση η δασκάλα Φαλίδα τη 
βρήκε πολύ καλή αλλά μου λέει ότι στη Βίνια- 
νη είναι τόσοι καθηγητές της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας, να βρούμε λοιπόν τη Ρόζα Ιμ- 
βριώτου και να μας πει πως θα το οργανώ
σουμε.

Πήγαμε λοιπόν στα γραφεία της 13ης με
ραρχίας και ζητήσαμε να κάνουμε μια τηλε
φωνική συνδιάλεξη με τη Ρόζα Ιμβριώτου. Σε

Από τα εγκαίνια τη5 Παιδαγωγική$ Ακαδημία$ στο Καρπενήσι. 
Σγο βάδθ5 διακβίνεται η Βασιλική Φαλίδα
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δύο μέρες φύγαμε, πήγαμε στη ΒΓνιανη και 
της κάναμε την πρόταση όπως τη φαντα
στήκαμε, δηλαδή ως φρσντιστήρισ. Η Ρόζα 
πρότεινε να λειτουργήσει Παιδαγωγική Ακα
δημία.

Πράγματι λειτούργησε την άνοιξη του 1944 
στο δημοτικό σχολείο Καρπενησιού, πάνω α

πό την Αγία Τριάδα, φοίτησαν 50 μαθητές α
πό την Ευρυτανία και τη Φθιώτιδα έως την 
απελευθέρωση.

Οι απόφοιτοι έδωσαν όλο τον εαυτό τους 
να μάθουν τα παιδιά γράμματα.

Δεύτερη Παιδαγωγική Ακαδημία λειτούργη
σε και στη Θεσσαλία".

Η Βασιλική Φαλίδα σιην πρώζη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησιού

ΕΥΧΕΣ
Ολόθερμες ευχές στη Βίκυ και τον Βασίλη Ζήσιμο για το νεογέννητο κοριτσάκι τους.

Στο Στέργιο και τη Λένα Τσακίρη (Παναγιώτου) ευχόμαστε να τους ζήσει το αγορόκι τους. 
Στον Παντελή Λιάπη, ενεργό μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητος Μικροχωριτών για χρόνια τώρα, 

ευχόμαστε "σιδερένιος" για να συνεχίσει το πολύπτυχο κοινωνικό του έργο.

Οι αναγνώστες συγχωριανοί να μας συγχωρούν όταν δεν βρίσκουν στις στήλες 
αυτές ορισμένα “κοινωνικά συμβάντα". Είναι γιατί δεν τα πληροφορηθήκαμε 
έγκαιρα ή και καθόλου. Γ ι’ αυτό παρακαλούμε να μας τα υπενθυμίζουν για να τα 
δημοσιεύουμε σε επόμενο τεύχος.
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Η λκάνευση  d is  lepas ακόνα$ rrjs Μεζαμόρφωση5 ζου Σωζήρο$ azis 5 Auyouarou 2003
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Του Δημητρίου Σπ .Λ ερματά
(Συνέχεια του προηγουμένου)

Κσιπσοπίνοντας ο ανεξάντλητος Μήτσος σε φι
λοσοφική διάθεση και τ’ αστεία που έλεγε και τα 
ανέκδοτα πέρναγε η ώρα ευχάριστα.

Εκτός από τον Ντελή ανταμώναμε με τον Πα- 
σπάλη το Μήτσο, ο οποίος σύχναζε στο πρατήριο 
όταν ακόμα ήταν ο Αραπογιάννης. Ο Πασπάλης 
ήτανε πολύ προοδευτικός άνθρωπος. Μαζί με τον 
Δημ. Κοκάλα και Γιαν. Μανίκα φτιάξανε την φι
λοπρόοδο εταιρία Μικρού Χωριού που έκανε 
πολλά για το χωριό, φτιάξανε τη βιβλιοθήκη με 
πάμπολα βιβλία. Ατπά διαβάζονταν για χρόνια α
πό τους νέους του χωριού. Διατηρούσαν την πα
ράδοση των θεατρικών παραστάσεων και πολλά 
γίνονταν στο χωριό με έμπνευσή τους, τα οποία 
δεν μπορεί να γνωρίζω εγώ γιατί έλειπα από αυ
τό. Τον Γιάννη Μανίκα τον γνώρισα για λίγο 
διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Εργαζότανε ως γκαρ
σόν σε διάφορα μαγαζιά. Ήτανε οργανωμένο 
και δραστήριο μέλος του ΚΚΕ. Αίγες φορές κά
ναμε παρέα. Η συντροφιά του ήτανε μεστή περιε
χομένου για τις αλήθειες που έλεγε. Η δουλειά 
του όμως δεν του επέτρεπε, δεν είχε δηλαδή δια
θέσιμο χρόνο τα βράδια που ανταμο3ναμε εμείς. 
Για το φρόνημά του ήτανε πολύ γνωστός αφού 
τον γράψανε και οι εφημερίδες κάποτε και να 
πως.

Στο Μπεξηνάρι έγινε μία μεγάλη συγκέντρωση 
καπνεργατοΑ. Ο Γιάννης ήτανε γκαρσόνι στο κέ
ντρο που γινότανε αυτή. Άρχισε λοιπόν να μιλάει 
ο ρήτορας της συγκέντρωστ|ς αλλά δεν τα κατά- 
φερνε καλά και του Γιάννη δεν του άρεσε όπως 
τάλεγε. Παρατάει λοιπόν το δίσκο και ανεβαίνει 
σ’ ένα τραπέζι και άρχισε να μιλάει αυτός. Έ 
γραψε τ)ΐν άλλη μέρα η εφημερίδα “Βαλκάνια” 
για το περιστατικό “Και εγερθής ο σύντροφος 
Μανίκας εξήρε τον πανηγυρικόν της ημέρας” και 
συνέχιζε ολόκληρο κείμενο.

Ο Μανίκας έιρυγε από τη Θεσσαλονίκη και ε
γκαταστάθηκε στο χωριό μόνιμα, ανοίγοτπας τα
βέρνα με τον αδιόριστο τότε καθηγητή Δημήτριο 
Θάνο. Στο χωριό καθώς μαθαίναμε πρόσφεραν 
πολλά τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος Γ ιάννης 
Κυματάς.

Κεντροίχτανε όλα τ’ άγρια δέντρα δαμασκηνιές, 
βαρδακιές, κερασιές κ.λπ., κάνανε όλα τα χωρά
φια μπαξέδες. Με εθελοντική εργασία καλτρου- 
μιάσανε τους δρόμους που ήταν όλοι τροχάλια και 
πολλά άλλα. Ο Πασπάλης είχε μία δουλειά δεν 
θυμάμαι τι έκανε. Ξέρω όμως ατπό που είχε για 
πάρεργο και από το οποίο έβγαζε πολλά λεφπά. 
Αυτό ήτανε η κατασκευή και το εμπόριο οινο
πνεύματος και να πώς τα κατάφερνε. Είχε εγκα- 
ταοτήσει καζάνι απόσταξης κοταά σε εργοστάσιο 
οινοποιίας, απ’ όπου έπαιρνε τα πεταμένα τσί
πουρα, τα οποία εκτός από ορισμένες περιοχές 
δεν επιτρέπονταν τότε να αποσταγούν. Αυτά λοι
πόν έπαιρνε ο Μήτσιος κρυφά και αφού τα έψη
νε στο καζάνι που είχε εγκαταστήσει σε απόκρυ
φο χώρο που δεν τόβρισκε κανείς, διοχέτευε τον 
παραγόμενο ατμό με σωλήνα σε άλλο σπίτι και 
έπαιρνε το απόσταγμα.

Την δουλειά αυτή τότε την κάνανε λαθραία σε 
όλα τα χωριά αρκεί να μην τους πιάνανε γιατί η 
τιμωρία ήτανε αυστηρή.

Ο άλλος χωριανός της παρέας μας ο Νίκος Δη- 
μόπουλος είχε το κεντρικό περίπτερο στο Δευκό 
Πύργο, που εκτός από τα τσιγάρα πουλούσε και 
αναψυκτικά που παράγονταν τότε επί τόπου με 
χρωματιστά σιρόπια, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, 
βυσινάδες κ.λπ. Σ’ ένα κατασκεύασμα με γυάλι
νες σωλήνες με κάνουλες από όπου έτρεχε το 
υγρό και με την προσθήκη νερού και ανθρακικού 
γίνονταν το παρασκεύασμα και προσφέρονταν 
στον πελάτη. Το Νίκο τον έβλεπα τακτικά κάνο
ντας τη βόλτα μου στην παραλία. Όταν σχόλαγα 
από τη δουλειά μου και τύχαινε και αυτός να έχει 
τη βάρδιάτου.

Ο άλλος που έρχονταν καμιά τρορά μαζί μας 
ήτανε ο Μένιος Πολύζος. Αλλά αυτός όντας κά
πως μπελαλής, που δημιουργούσε εύκολα φασα
ρίες, τον αποφεύγαμε πολλές φχ)ρές. Αυτός δού
λευε στο μπακάλικο του πατέρα του, το οποίο ήτα
νε σηιν οδό Κασσάνδρου. Ανταμώναμε λοιπόν 
με αυτούς και πηγαίναμε τις περισσότερες ιρορές 
στην ταβέρνα του Θανάση του Πλάκα ο οποίος 
είχε το μαγαζί του ταβέρνα αλλά και σταθμό αυ-
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τοκινήτων για περιοχή της Χαλκιδικής την οποία 
δεν θυμάμαι τϋ)ρα.

Ο Θανάσης ήτανε καλός άνθρωπος αλλά και 
καλός ως ταβερνιάρης, καθαρός, ότι φαγητό έ
φτιαχνε ήτανε νοστιμότατο και προπαντός οι γαρ- 
δούμπες και τα κοκορέτσια του. Η ρετσίνα του 
πάντοτε εκλεκτή γι’ αυτό η πελατεία του δεν ήταν 
μόνο από τους καθημερινούς διερχόμενους ταξι
διώτες αλλά είχε και τακτική πελατεία από την 
πόλη. Στο Θανάση σύχναζαν κατόπιν συστάσεώς 
μου και συνάδελφοι από το μαγαζί μας, ο κ. Τσί
ρος με την παρέα του.

Στο Θανάση >̂ οιπόν ανταμωνόμασταν και μεις 
πολλές φορές και γινόμασταν και μία παρέα με 
τον ίδιο. Ο Πάσπαλης Δ., ο Δημόπουλος Ν., ο 
Ντελής Δ. εγώ και καμιά φορά και ο Μένιος Πο
λύζος. Αυτή όλη η παρέα βρεθήκαμε μία βραδιά, 
αλλά σηιν παρέα μας προσκολλήθηκε και ο μπάρ
μπα Μήτσος Δερματάς. Αφού τα κοπανίσαμε κα
νονικά τροίγοντας τους νοστιμότατους μεζέδες 
του Θανάση και πίνοντας από το υπέροχο κρασί 
του εμείς οι νεώτεροι θέλαμε να συνεχίσουμε και 
για τα περαιτέρω και θέλαμε να ξεκόψουμε από 
τον μπάρμπα Μήτσο, γιατί ήτανε ανάρμοστο να 
ρθει μαζί μας στα “καλά” σπίτια, αφού αυτός ήτα
νε σαν πατέρας μας. Αλλά ο μπάρμπας επέμεινε. 
Προφασιστήκαμε ότι θα το διαλύσουμε και θα πά
με για ύπνο και φύγαμε από τον μπάρμπα.

Αφού πήγαμε όπου πήγαμε η κατάληξή μας ή
τανε μετά στην ταβέρνα του Μεγαλοχωρήτη 
Σταύρου Ααδά στην οδό Εγνατία. Η ταβέρνα ή
τανε γεμάτη κόσμο, γιατί ο Ααδάς είχε φέρει όρ
γανα από το Καρπενήσι τον κλαριντζή Γκβαλίνη 
και την παρέα του. Τρομάξαμε να βρούμε τραπέ
ζι και ώσπου νάρθει η παραγγελία και επειδή 
ήτανε πρόσφατη η συνάντησή μας με τον Δέρμα
τά το μπάρμπα Μήτσο, ο Ντελής άρχισε να μας 
αφηγείται τα ανέκδοτα του μπάρμπα, τα παθήμα
τα αλλά και τις εξυπν'άδες του. Στην αναπαρά
σταση την οποία ο Ντελής ήτανε ανεπανάληπτος 
τα γέλια ήτανε τόσο δυνατά που ο κόσμος μας 
κοίταζε γιατί γελάμε τόσο πολύ κι σκεπάσα[ΐε και 
τα κλαρίνα ακόμα. Αφού καθήσαμε κάμποση ώ- 
ρα εκεί και ήτανε και η ώρα περασμένη είπαμε 
να το διαλύσουμε και βγήκαμε έξω. Εκεί όμως ο 
Μένιος όταας και σουρωμένος μας πρότεινε να 
μας πάει σ’ ένα μοναέρνο μαγαζί, μπαρ ονομαζό
μενο. Τούτο βέβαια για να δείξει και ο ίδιος τον 
μοντερνισμό του και ότι ήταν άνθρωπος περπατη- 
μένος σπ] νυκτερινή ζωή.

Με τα πολλά μας κατάφερε και αφού ήτανε 
και κοντά από κει στην παραλία, πήγαμε, μπήκα
με μέσα καθήσαμε σ’ ένα τραπέζι και αμέσως 
στην παρέα μας προστέθηκαν και τρεις κοπέλες 
και άρχισαν τους χαριεντισμούς και τα χαϊδολο
γήματα. Παρήγγειλε ο Μένιος που ήξερε τα ποτά 
και ήρθαν, εκείνο όμως που απαιτούσε και δεν 
ήξερε ήταν όταν παρήγγελε στην μουσική που έ
παιζε συνεχώς ταγκό και βαλς, να χτυπήσουν 
τσάμικο και ήθελε να βάλει το Δημόπουλο μπρο
στά να το χορέψει. Τρόμαξαν τα γκαρσόνια και 
ο μετρ να τον πείσουν ότι σ’ αυτό το μαγαζί δεν 
παίζουν τέτοια τραγούδια. Φύγαμε και από κει 
ατρού πληρώσαμε στο δεκαπλάσιο τα ποτά και λέ
γαμε ότι τώρα θα το διαλύσουμε αλλά πού.

Βγαίνοντας από κει τρικλίζοτ'τας σχεδόν, του 
Μένιου του κάπνισε να πάμε στο Δευκό Πύργο 
σε άλλο κέντρο. Στήσαμε καβγά να τον αποτρέ
ψουμε, α)Δά αυτός απειλούσε αν δεν τον ακο
λουθήσουμε θα πέσει στη θάλασσα και θα τόκανε 
γιατί και άλλη μία φορά που μπλέξαμε μαζί του 
και μπήκαμε σε μία βάρκα από το λιμάνι να πάμε 
στο Δευκό Πύργο, πήδησε στη θάλασσα και τρο
μάξαμε να τον γλιτοίσουμε. Πήγαμε λοιπόν στο 
κέντρο του Πύργου. Εκεί χτυπάγανε και χορεύα
νε και τσάμικα. Πιαστήκαμε και φέραμε μία γύ
ρα χορό, τρικλίζοντας. Ο δε Μένιος κλάταρε τε
λείως. Τον πήραμε σβαρνότας και πήγαμε όλοι σ’ 
ένα καφενείο στο συνπριβάνι, ήπιαμε καφέ και 
αποφασίσαμε επιτέλους να διαλυθούμε. Ο Μέ
νιος ήτανε αδύνατον να πάει σπίτι του και τον 
πήγε ο Δημόπουλος.

Εγο) έμεινα στο καφενείο και αποκοιμήθηκα 
στο τραπέζι ήρθε το γκαρσόνι και με ξύπνησε. 
Συνήλθα λίγο από τον ύπνο που έκανα. Αλλά να 
πάω στο σπίτι δεν το ήθελα. Δεν ήθελα να ξυπνή
σω τους γειτόνους τέτοια ιόρα και να χαλάσω το 
καλό όνομα που είχα. Αποφάσισα λοιπόν να πάω 
να κοιμηθώ στο ξενοδοχείο. Μπήκα στο πρώτο 
που βρήκα στην οδό Εγνατία στο ξενοδοχείο “Α
θήνα” δεν ήταν κανένας στο γραφείο. Ανέβηκα 
στον όροφο και από πόρτα σε πόρτα βρήκα ένα 
δωμάτιο ξεκλείδοπο. Μπήκα μέσα αλλά τα κρε
βάτια ήταν άστρωτα. Πήρα από το άλλο κρεβάτι 
το στρο3μα τόριξα απάνυτ μου και κακοκοιμήθηκα 
2-3 ώρες. 'Οταν ξημέρωσε και έφευγα με ρώτησε 
ο υπάλληλος που ήταν στο γραφείο που ήμουνα 
και του είπα είχα κάποιον γνωστό και πήγα να 
τον δω.

Με αυτούς τους χο^ριανούς πηγαίναμε πολλές
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φορές και στο σπίτι του Πασπάλη και του Λά
μπρου Γιουρνά που ήτανε παντρεμένος με την 
αδελφή του Πασπέιλη, τη Μαρία και η άλλη αδελ
φή του ήτανε παντρεμένη με τον Γιώργο Κατσά- 
νο. Αυτοί όλοι ήτανε πολύ αγαπημένοι σαν αδέλ
φια μεταξύ τους και την αγάπη τους τη δείχνανε 
και για μας όταν τους επισκεπτόμασταν και αυτό 
γίνονταν πολύ συχνά. Εκτός τα ωραία φαγητά 
που μας προσφέρανε και το κρασί έρεε άφθονο 
με συνέπεια να το γυρίζουμε στο γλέντι και κα
μιά φορά και κάνα ποκεράκι. Τα σπίτια αυτονών 
ήτανε στο βόρειο μέρος της Θεσσαλονίκης, στις 
αρχές της οδού Μοναστηρίου.

Η άλλη παρέα που βγαίναμε ήτανε ο Χρήστος 
Παπαδόπουλος καθώς και ο Άλκης Τριανταιρύλ- 
λου, από το σύλλογο ζωγράςρων. Ο ράφτης μας 
Κων. Καλτσούνης και καμιά φορά και ένας υπέίλ- 
ληλος από το διπλανό μαγαζί ονόματι Μεγκισίο- 
γλου. Με αυτούς συνήθως πηγαίναμε για ούζο, 
προπαντός στο Κουλέ Καφέ. Σ’ ένα ουζάδικο που 
ήταν στην πλατεία. Του Πέτρου το ουζερί ήτανε 
συστηματικό ουζάδικο με μεγέιλη ποικιλία από με
ζέδες. Παραγγέλναμε από ένα καραφάκι ο κα
θένας και με τους μεζέδες που έφερνε χορταί
ναμε γιατί είχε άλλο για το πρώτο, άλλο για το 
δεύτερο κ.λπ.

Ο Χρήστος είχε κιθάρα και τραγουδούσε και 
όμορφα τόσο μέσα στο μαγαζί όσο και έξω στο 
δρόμο που κάναμε καντάδα και προπαντός για 
χάρη του Σπύρου του Ράςρτη που ήτανε ερωτευ
μένος. Αλλά ο έρωτάς του είχε και τα απρόοπτό 
του και να ένα από αυτά. Με την κοπέλα του 
που για χατήρι της κάναμε και τις καντάδες, ο 
Σπύρος ήτανε σχεδόν αρραβωνιασμένος. Αλλά 
το τελευταίο διάστημα είχαν κάπως ψυχρανθεί. 
Η κοπέλα υποψιαζόταν ότι την εγκατέλειπε και 
τον παρακολουθούσε. Ένα βράδυ λοιπόν αντα
μώσαμε και στην παρέα μας προστέθηκαν και 
τρεις κοπέλες όχι και τόσο σοβαρές. Θα πηγαί
ναμε κιχπου να τράμε και εν συνεχεία σε κανέ
να χορό. Βαδίσαμε λοιπόν χαρούμενοι ανάμεσα 
στο κόσμο. Οπότε βλέπουμε το Σπύρο να τον έ
χει περιλάβει μία ευτραφής κοπέλα με μία ο
μπρέλα και να ρίχνει κατακέηκτλα ομπρελιές α- 
κατάπαυστα ξεφωνίζοντας και ο μαύρος ο Σπύ
ρος δεν είχε που να τρυπώσει να φυλαχθεί.

Τρομάξαμε αφού πιάσαμε την κοπέλα να της 
εξηγήσουμε ότι οι κοπέλες που συνοδεύαμε δεν 
είχε μεράδι ο Σπύρος και ότι αυτές ήτανε δικές 
μας. Δεν ξέρω αν πείσθηκε αλλά το Σπύρο τον

απήγαγε και έτσι χάλασε και την παρέα.
Για το περιστατικό αυτό σκάρωσα και ένα ποι- 

ματάκι και πιο δεν έφτιαξε στα νιάτα του ποιή
ματα. Άρχιζα λοιπόν ως εξής και στο ρυθμό 
στων “Ψαρρών την ολόμαυρη ράχη”, έλεγα: 

Τσιμισκή την οδόν ένα βράδυ 
περιπάτον με βήμα γοργό 
ήταν νύχτα βαθύ το σκοτάδι 
με καιρό βροχερό και ψτιχρό.
Από πίσω μου εμπρός ξεπροβέιλλει 
παρεούλα ζωηρή, γελαστή 
ευτυχίας ατμόσφιαιρα πάλι 
ποιος την τύχη του δεν επιθυμεί;
Ασφαλώς θα πηγαίνανε κάπου 
σε ταβέρνας καμιά γωνιά 
για να πιούνε κρασάκι αφράτο 
να ευχηθούνε στου Σπύρου την υγειά 
Σπύρος ειν’ ένας νέος ωραίος 
με σγουρά καστανά τα μαλλιά 
της αγάπης αυτός είναι λέων...
Και κατέληγα
Και τη μοίρα κατηγορώ
που δεν βρήκε και αυτή δια μένα
ένα αφράτο παχύ θηλυκό
να το έχω χρυσά στολισμένα
και με μάτια γλυκά γουρλωμένα
Να το κοιτώ.
Το παραπάνω τόστειλα ταχυδρομικώς στο ρά

φτη Σπύρο. Αυτός τρούχαγε μαχαίρια για να 
βρει ποιος του τη σκάρωσε.

Ο φίλος ο Χρυσοσπάθης απόκτησε δίκο του 
σπίτι στο συνοικισμό Τριανδρία και μετακόμισε 
εκεί. Εκτός από το κοριτσάκι που είχε όταν ήταν 
στο μέγαρο απόκτησε και ένα αγοράκι και ήθε
λαν να το βαφτίσει η Δέσποινα, την οποία συνό- 
δευσα. Πήγαμε στην εκκλησία, βαφτίσαμε το 
παιδί και στη συνέχεια στο κέντρο που ήταν το 
γλέντι. Εκεί ήτανε πολλοί προσκεκλημένοι από 
τη γειτονιά.

Με εντυπωσίασε μία κοπέλα πανέμοριρη, την 
οποία μου σύστησε η Χρυσούλα, η γυναίκα του 
Μήτσου. Αυτή έπαιξε από κει και ύστερα σημα
ντικό ρόλο στη ζωή μου. Αφού τα φτιάξαμε και 
διατηρήθηκε η σχέση μας από κει και ύστερα, 
όλη τη διάρκεια της θητείας μου σαν στρατιώτης  ̂
και χωρήσαμε, λόγω της απότομης ιρυγής μου, 
για την οποία θα διηγηθώ στη συνέχεια. Την 
κοπέλα την λέγανε Αννα και εργαζότανε υπάλ
ληλος σε κατάστημα νεωτερισμών.

(Συνεχίζεται)
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βττιστοίΐες π ρ ο ς  τη ν  Α δ εϋ φ ό τη τα

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 
(πρώην Ανω Μουσουνίτσα Παρνασσίδας 
γενέτειρα του ήρωα Αθανασίου Διάκου)

Μενάνδρου 19, ΤΚ 10553 Αθήνα
Τηλ.; 210-5247717, τηλ. και φαξ: 210-5247600
Κ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ τηλ.: 210-2517101
Αθήνα 31/8/2003
Αγαπητοί Συμπατριώτες
Είναι μεγάλη χαρά να κρατάς στα χέρια σου το περιοδικό “ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ”, 

και μάλιστα το τελευταίο που συμπληρώνει τα 25 χρόνια της έκδοσής του.
Η προσπάθεια που καταβάλλετε όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλ/^ι στο να διατηρηθούν τα 

ήθη, τα έθιμα και πληροφορείτε τους αναγνώστες σας για οτιδήποτε έχει σχέση με την παρά
δοση των χωριών μας που αν τ’ αφήσουμε θα ερημώσουν ακόμα περισσότερο.

Συνεχίστε ακούραστοι την προσπάθειά σας με τις ευχές μας για υγεία και δύναμη και να 
γιορτάσετε τα 50 και τα 100 χρόνια έκδοσης του περιοδικού σας.

Κων/νος Βελιανπης 
Πρόεδρος της Αδελφότητας Αθαν. Διάκου

Χαλκίδα, 16-9-03
Προς την
Αδελφότητα Μικροχωριτών
Πανόρμου 18
115 22 ΑΘΗΝΑ
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι
Χαίρετε πάντοτε.
Πήρα το περιοδικό σας (τεύχη 73 και 74) και σας ευχαριστώ.
Με πολλή χαρά μαθαίνω τα τόσα καλά νέα (και παλιά) του χωριού σας και αισθάνομαι και γω 

ότι είμαι Μικροχωρίτης.
Στο “Συμπόσιο” που έγινε στις 13-14-15 Δεκ. 2002 σας ανακοίνωσα ότι προτίθεμαι να ανα

λάβω τα έξοδα για ένα μικρό δρόμο που οδηγεί στον τόπο όπου σκοτώθηκε ο αδελφός μου 
Κώστας Μπίρτσας (Κλέαρχος).

Περιμένω εντολή σας για να σας στείλω 300 ευρώ για το δρόμο αυτό (σαν πρώτη δόση αν 
δεν φτάσουν τα 300 ευρώ).

Με ταχυδρομική επιταγή τον Ιούλιο 2003 σας έστειλα 30 ευρώ για συνδρομή του περιοδι
κού και για ό,τι άλλο εσείς νομίζετε.

Στο “Συμπόσιο” αυτό όπου ζήσαμε στιγμές ψυχικής ανατάσεως και βαθύτατης συγκίνησης 
και εγώ και η οικογένεια μου αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά 
και γραπτώς για το θαυμάσιο έργο που επιτελέσατε και επαελεπε συνεχώς με την Αδελφότητα 
σας και να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια.

Τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον κο και κα Κουτσούκη, στον κ. Κεράνη, στον κ. Κρίκο 
και στους υπόλοιπους συγχωριανούς σας, όσοι με ενθυμούνται.

Σας χαιρετώ θερμά με πολλή εκπ'μηση 
Παύλος Μπίρτσας 

Αφεντάκη 7, 34100 Χαλκίδα, ΤΗΛ - FAX 22210-83763
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To αντάμωμα της Χελιδόνας

Μια πετυχημένη πρωτοβουλία
Σ τις 27 Ιουλίου 2003  έγινε το πρώτο 

αντάμωμα τω ν χωριών τη ς  Χελιδόνας, υ 
λοποιώ ντας έτσ ι τη ν  περυσινη πρωτο
βουλία τη ς  Α δελφότητάς μας που αφο
ρούσε τα χωριά που βρίσκονται ολόγυρα 
στη ν  Χελιδόνα, δηλαδή Αγία Βλαχέρνα, 
Δερμάτι, Μ ηλιά, Μ ικρό Χωριό, Σελλά, 
Φ ιδάκια και Χελιδόνα. Μ ετά από πολλές 
συνα ντήσεις τω ν  εκπροσώπων τω ν χ ω 
ριώ ν αυτώ ν επ ιλέχθη κ ε ω ς τόπσς συνά
ν τη σ η ς η  “Π αλιογωνιά” κοντά στο γρα
φ ικό εκκλη σά κι τη ς  Παναγίας τη ς  Βλα- 
χερνιώτισας. Η τοποθεσία ήταν μα γευτι
κή. Β ρίσκετα ι στην  καμπή από ήμερες 
καταπράσινες πλαγιές μ ε έναν ανοιχτό ο
ρίζοντα και μ ε αλώνια στην  κορφή του 
διπλανού λοφ ίσκου που αγνάντευαν τη

λίμνη Κρεμαστών. Το νερό έτρ εχε γάρ
γαρο και δροσερό στον παρακείμενο πο
τισ τή  για τα ζωντανά τω ν τσοπάνων που 
είχαν τα κονάκια τους λίγο πιο πέρα.

Ο κ. Κ ώ στας Καλτσοιίνης επ ω μ ίσ θη κε 
το βάρος τη ς  επ ί τόπου δ ιευ θέτη σ η ς και 
οργάνωσης και πραγματικά έκανε πολλή 
και θαυμάσια δουλειά. Ό λ α  είχαν προ- 
β λεφ θεί και πρώτα απ’ όλα η  άμεση μ ε
ταφορά μ ε τζιπ  για όσους δεν διέθεταν 
α υτοκίνητο κατάλληλο για δύσβατους 
δρόμους. Τ έν τες  για τον καυτό  ήλιο τω ν 
ψ ηλώ ν βουνών και κάτω απ’ α υτές τρα
πέζια  και καρέκλες για όλους, ο Μ η- 
τρούκας με το κλαρίνο του, κ ρ ύ ες μπύ- 
ρ ες και αναψ υκτικά και φ υσικά  ψ ητό  
και μυρωδάτα σουβλάκια.

Η μαγει/οκή τοποθεσία τη5 "Παλιογωνιά5"
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To πρώχο αυτό αντάμωμα τίμησαν οι: 
β ου λ ευτή ς Ε υ ρ υ τα ν ία ς κ. Β α σ ίλη ς Τ σί- 
πρας, νομ άρχης Ε υ ρ υ τα ν ία ς κ. Κ ώ σ τα ς 
Κ οντογεώ ργος, οι νομαρχιακοί σύμβου
λοι Α. Π απασπύρου μ ε  τ η  σύζυγο  του, 
Ρ. Δ ρ ύ ζη , Α λ. Φ α κίτσα , Ε λ . Κ αλατζή 
και Κ λ. Κ ο υ τσ ο ύ κ η ς. Ο κ. Κ αρατσί- 
κης, τ. πρόεδρος Τ Ε Δ Κ  Ε υ ρ υτα νία ς, ο 
αντιδημαρχος Κ α ρπ ενησίου  κ. Δ. Πα- 
παδόπουλος, ο δήμαρχος Π οταμιάς κ. 
Γ ιά ν ν η ς  Τ β ρ ο ς  μ α ζ ί μ ε  δ η μ ο τ ικ ο ύ ς  
συμ β ούλους, πρόεδροι και μ έλη  το π ι
κώ ν συμ β ουλίω ν και τοπ ικώ ν  σω μ ατεί
ων.

Από το  χω ρ ιό  μας π αρευρέθησαν ο 
αιδ. παπα Ν ίκο ς Α ζακάς μ ε τη ν  π ρ ε
σβυτέρα, ο πρόεδρος το υ  το π ικ ο ύ  σ υ μ 
β ουλίου  Γ ιά ν ν η ς  Τ ζούφ ρ α ς, ο Ν ίκος 
Β ίγλα ς, ο Ν ίκ ο ς Κ εραμιδάς μ ε τη  Α ιλη 
και το  γιο το υ ς, ο Θ ανάσης μ ε τη  Χ ρυ- 
σούλα Κ ερά νη , ο Θ ανάσης Κ ο υ τσ ο ύ 

κ η ς, ο Κ λεομ ένη ς με τη ν  Α ιμιλία  Κ ου- 
τσ ο ύ κ η , ο Ν ίκος Α ιάπης μ ε τα παιδιά 
το υ , η  Ε λ έν η  Αιαροκάπη και η Α ντριά- 
να Μ ανίκα μ ε τη ν  κόρη της.

Η Ν ομαρχία  Ε υ ρ υ τ α ν ία ς  σ τ ή ρ ιξε  
χρ η μ α τικά  το αντάμωμα αυτό και μα ζί 
μ ε τη ν  συμβολή όλω ν τω ν  σω μ ατείω ν 
τω ν  παραπάνω χω ριώ ν κατάφ ερε να γ ί
ν ει πράξη.

Ό λ ο ι  χ ά ρη κα ν  τ η  σ υ ν τρ ο φ ιά  το υ  
κλα ρίνου  του  Μ ητρούκα  και τη ς  παρέ
ας του , μ ερ ικ ο ί χόρεψ αν και άλλοι τρα 
γούδησαν σε μια φ ιλ ικ ή  και κ εφ ά τη  α
τμόσφαιρα ω ς το απόγευμα.

θερμά συγχαρητήρια  αξίζοττν σ τη  σ υ 
ν το ν ισ τ ικ ή  επιτροπή, που τη ν  αποτε
λούσαν 0 1 Κ ώ σ τα ς Κ α λ τσ ο ύ ν η ς (Αγ. 
Βλαχέρνα), Αθανάσιος Κ εράνης (Μ ικρό 
Χωριό) και Κ ώ στας Μ αραγούσιας (Χ ελι
δόνα).

Πολύ$ κόσμο5 έδωσε γο παρών στο αντάμωμα tk]s Χελιδόνα5
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ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΝ της Κοινότητας Μικρού Χωριού
ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟΝ ΚΑΤΑΠΑΣΙΣ ΔΗΜΟΤΟΥ
Όνομα Όνομα Ελληνικής Έτος Έγγαμος
Πατράς Μητράς Ιθαγενείας γεν. ή άγαμος θρήοκευμα Επάγγελμα

Πατρίς ή 
τόπος

Εις ποίον μητρώο 
αρρένων είναι

< . ^
88Α. Δέοηω Νικολάου Βααιλοπούλου Μαρίας εκ Γεννήοεως 1882 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης

γεννήοεως
Γόλιανη

εγγεγραμμένος 
Μικρού Χωριού

89. Δερματάς Σπύρος Δημητρίου Γιαννούλα εκ Γεννήοεως 1881 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
90. Παπαδής Ιωάννης Σταύρου Ελένη εκ Γεννήοεως 1881 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριά Μικρού Χωριού
91. Πανμγιώτου Δημήτριος Νικολάου Μαρία εκ Γεννήοεως 1881 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
92. Τζιαβέλη Μαρία Συζ. Δημητρίου Φωτεινή εκ Γεννήοεως 1881 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
93. Κομηορδζομ Δέσηω Συζ. Σταύρου Φωτεινή εκ Γεννήοεως 1883 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Μικρό Χωριά Μικρού Χωριού
94.r>miaioiAai Φωαίιή Σϋζδΐ)ΐιφίου Παραοκετή α Γεννήοεως 1883 Έγγομις Ορθόδοξος Οηκί ΜφβΧιιρώ ΜιφούΧιΐρώύ
95. Δερματάς Νικόλαος Ιωάννου Μαρία εκ Γεννήοεως 1884 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρά Χωριά Μικρού Χωριού
96. Πολύζος Νικόλαος Διονυοίου Πηνελόπη εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρά Χωριά Μικρού Χωριού
97. Πανογιώτου Βοαίλειος Νικολάου Μαρία εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
98. ΚΐιίατάπουλοςΕυάγγελος Παπαχαραλάμπου Παναγιώτα εκ Γεννήοεως 1882 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
99. θάϊου Ελένη Συζ. Κων/ναυ - εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Προυαός Μικρού Χωριού
100. Κοκάλα Δέαηω Συζ. Κων/ναυ Μαρία εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Προυσός Μικρού Χωριού
101. Πριοβάλομ Ελένη Συζ. Διονυοίου Δέοπω εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Προυαός Μικρού Χωριού
102. Μαλτέζοο Φωτεινή Συζ. Ιωάννου Βαοιλική εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Προυσός Μικρού Χωριού
103. Πορνά Μαρία Συζ. Κων/νου Αικατερίνη εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Προυαός Μικρού Χωριού
104. Πιοτιάλη Χρυαούλα Συζ. Γεωργίου εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Καρυαχάδες Μικρού Χωριού
105. Κεράνη Ελιοάβετ Συζ. Σπάρου Παραακευή εκ Γεννήοεως 1883 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
106.Ζθ](α|ΐιίπουΙμις ΚίιίΑο; Αθααήυ ΕΚ Γεννήοεως 1886 Έ ϊ ΐ ψ χ ; ΟρΚδοξχ; λΙειίΜίοπις ΜμόΧωρή ΜκρούΙώιρηύ
107. Παπαδή Ακριβή Ιωάννου - εκ Γεννήοεως 1885 - Ορθόδοξος Οικιακά Καλεσμένο
108. Τραοτέλης Κώοτας Νικολάου Βαοιλική εκ Γεννήοεως 1884 Έγγαμος Ορθόδοξος Γεωργός Δερμάτι Μικρού Χωριού
109. Τραστέλη Ολυμπίάς Κων/νου Καλλιόπη εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
110. Πανογωιύπαυλος ΚΐιΐιΔος Γεωργίου ΦωΙΣΜί IX Γεννήοεως 1885 ΐγγομος Ορθόδοξος ΙΑησιις ΜκράΧωρή Μκρού Χωριού
111. Ποποδής Νικόλαος Σταύρου Ελένη εκ Γεννήοεως 1886 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
112. Πλάκα Μαρία Συζ. Δημητρίου - εκ Γεννήοεως 1887 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Μεγάλο Χωριά Μικρού Χωριού
113. Φλέγγα Αθηνά Συζ. Δημητρίου εκ Γεννήοεως 1887 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακό Κλαυοίον Μικρού Χωριού
114. Ζωγράφος Χρίατος Χριατοδούλου Αικατερίνη εκ Γεννήοεως 1886 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
115. Ζορμηαλά Ευφροούνη Συζ. Δημητρίου Πηνελόπη εκ Γεννήοεως 1887 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
116. Δέρματά Φωτεινή Συζ. Σταύρου Κωνσταντία εκ Γεννήοεως 1885 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακό Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
117. ΔημόπουλοςΑνδρέος Δημητρίου Αικατερίνη εκ Γεννήοεως 1886 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Καρίτοο Μικρού Χωριού
118. Σιδάρτις Νικόλαος Ιωάννου - εκ Γεννήοεως 1888 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάστης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
119. Μοχρίτοο Μαρία Συζ. Ιωάννου - εκ Γεννήοεως 1888 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Μικρά Χωριό Μικρού Χωριού
120. Παναγιώτου θωμάς Νικολάου Μαρία εκ Γεννήοεως 1888 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
121. ΚομηοράζοςΑθανάοιος Ιωάννου Μαρία εκ Γεννήοεως 1888 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάστης Μικρά Χωριό Μικρού Χωριού
122. Φλέγγα Αθηνά Χρίατου Κωνατάντω εκ Γεννήοεως 1888 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
123.Χαακοπούλου ΑΑ|ία ΣυζΙωάΜυ Παραοητή ΕχΓενπίοΕως 1888 flfW»: Οίβύδοξκ; Οηιό ΙλρόΧιιιρώ ΜφούΧωρα
124. Πλακά Μαρία Συζ. Διονυοίου εκ Γεννήοεως 1888 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά ιριανά Μικρού Χωριού
125. Πολύζος Ιωάννης Διονυοίου Πηνελόπη εκ Γεννήοεως 1889 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάοτης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
126. Δερματάς Ιωάννης Νικολάου Βαοιλική εκ Γεννήοεως 1889 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάστης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
127. Παπαδής Ιωάννης Κων/νου Αικατερίνη εκ Γεννήοεως 1888 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάστης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
128. Φλέγγας Νικόλαος Ιωάννου Μαρία εκ Γεννήοεως 1877 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάστης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
129. ΠαναγκιιοπούλομΟλιιηάς ΣυζΧι«Δου ΓΐΜΐϊα αιΓενήχως 1885 Tiw»: Ορθύδοξρς Οηχά λΦφόΧΐιΐρό λάκρχίΧιρωύ
130. Λιάπης Σπυρίδων Ιωάννου Ελένη εκ Γεννήοεως 1876 Έγγαμος Ορθόδοξος Μετανάστης Μικρό Χωριό Μικρού Χωριού
ΙΟΙ.Ζαχαμοπούλαι ΒοοΑ μ ] ΣυζΣεροιίήι ΕίφρααΐΜΐ εκΓεηήαεως 1892 Έγγαμος Ορθόδο̂ Οκκά λΦφόΧΐιΐριί ΜκρούΧωρΕύ
132. Μοχρίταα Μαρία Συζ. Δημητρίου Σοφία εκ Γεννήοεως 1894 Έγγαμος Ορθόδοξος Οικιακά Μεγάλο Χωριό Μικρού Χωριού
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Β I β  λ  I ο π  α ρ ο υ σ  I ά σ  ε  I ς I
π. Αγγέλου Παπαθανασίου: Παναγία η  

Προυσιώτισσα. Αθήνα 2002.
Ο πολλά προσενεγκών, οχι μόνο στην εκ

κλησία και το λαό αλλά και στα γράμματα 
και την έρευνα της Ευρυτανίας, ο πατήρ Άγ
γελος με αφορμή ένα παλιό οδοιπορικό στην 
Παναγία την Προυσιώτισσα ξετυλίγει το νή
μα των αναμνήσεων του με συγκεκριμένους 
τόπους, γεγονότα σταθμούς στο πέρασμά 
του.

Ωστόσο δεν μας δίνει μόνο ελκυστικές πε
ριγραφές ευρυτανικών τοπίων με περισσή 
ευλάβεια στο χώρο αλλά και πολύτιμες ιστο
ρικές πληροφορίες. Ταυτόχρονα μας αποκα
λύπτει και έναν πλούσιο ψυχικό και συναι
σθηματικό κόσμο άγνωστο στους πολλούς. 
Ευελπιστούμε να μας δοθεί άλλη ευκαιρία 
και χώρος να παρουσιάσοιηιε μερικές πτυχές 
της συμβολής του στον πολιτισμό, την ιστο
ρία και γενικά την κοινωνία της Ευρυτανί
ας· ___________________

Γιώ ργου Καραγιώργου: Ηρακλής και 
Αχελώος: Από τον μύθο και την ιστορία 
της Κεντρπίής Ελλάδος, Αθήνα 2002.

Ο καθηγητής, τ. λυκειάρχης Γεώργιος Κα- 
ραγιώργος, με διδακτορικές σπουδές στη 
Γερμανία (Φραγκφούρτης) μας δίνει μια πο
λύ πρωτότυπη μελέτη, βασισμένη στον μύθο 
της πάλης μεταξύ του Αχελώου και του Ηρα
κλή, όπου εμπλέκεται και ο βασιλιάς Εύρυ- 
τος.

Μυθικά πρόσωπα, ιστορικά συμβάντα και 
πολλοί συμβολισμοί, πίσω απ’ αυτά, ανέλυ
σαν κατά τρόπο συναρπαστικό δυο εξαίρετοι 
φιλόλογοι, 01 κ. Π. Βλάχος, επιτ. γενικός επι
θεωρητής και ο κ. Σαλαγιάννης εκπαιδευτι
κός και συγγραφέας σε ειδική εκδήλωση, 
στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα Τρίτση 
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθη
ναίων, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου 
του κ. Καράγιωργα.

Βαγγέλης Παπαδάκης, Καπετάν Τάσος 
Αευτεριάς: Αναμνήσεις: Από την Αντίστα
ση στον Εμφύλιο και την Προσφυγιά, Βι- 
βλιόραμα Εκδόσεις, 2003.

Το βιβλίο αυτό του αείμνηστου καπετά-

Γράφει ο Μένιος Κουτσούκης

V 10 U  ακολουθεί τον πρώτο πλούσιο τόμο: Α
πό την Κοξαρέ στα Βουνά της Ρούμελης, που 
κυκλοφόρησε λίγα χρόνια πριν το θάνατό 
του. Ο παρών τόμος, μικρότερος αλλά περιε
κτικός δεν συμπληρώνει απλά τον πρώτο 
στη χρονική διαδρομή των γεγονότων αλλ’ 
έρχεται να μας δώσει περισσότερες πινελιές 
προσωπικών περιπετειών και βιωμάτων. Γ ι’ 
αυτό και γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός στον 
αναγνώστη.

Παρά την αυστηρή αντικειμενική του 
γραφή αφηγείται με μεγάλη ενάργεια τα 
δραματικά γεγονότα του εμφυλίου πολέμου, 
που τα έζησε ο ίδιος ο καπετάνιος.

Μέσα από την λεπτολόγα γραφή του δια
κρίνει κανείς τις πολλές ανθρώπινες στιγμές, 
άλλοτε με το κυνηγητό της Ασφάλειας, φυ
λακές, εξορία, δραπετεύσεις και άλλοτε με τις 
λίγες οικογενειακές στιγμές, τους χωρισμούς, 
κι ύστερα τη ζωή στην προσφυγιά, τους εκεί 
κομματικούς κατατρεγμούς και τελικά την ε
πιστροφή στην Ελλάδα και μια νέα ζωή. Το 
χρονικό μιας εποχής, ο αγώνας για ιδανικά 
και επιδιώξεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, 
ο απολογισμός μιας ζωής. Τα διδάγματα πολ
λά. ___________________

Πάνου Αρβανίτη: Οδυνηρά Σταχυολο- 
γήματα: Πορεία ατο χάος της εμφυλιοπο- 
λεμικής παραφροούνης, Καρπενήσι, Φε
βρουάριος 2002.

Το βιβλίο αυτό έχει ως περιεχόμενο περι
γραφές από την Εθνική Αντίσταση και τον 
Εμφύλιο Πόλεμο στην Ευρυτανία. Είναι 
πράγματι οδυνηρές οι περιγραφές αυτές για
τ ί  αναφέρονται σε βίαια και αιματηρά γεγο
νότα από το 1944 ως το 1948, που ο ίδιος ο 
συγγραφέας τα έζησε. Έ χ ει όμως το κουρά
γιο να μας τα αφηγηθεί με πολλές λεπτομέ
ρειες, που συγκλονίζουν τον σημερινό ανα
γνώστη. Δεν παύει η εξιστόρηση των γεγο
νότων αυτών να αποτελεί και μέρος της Ευ- 
ρυτανικής ιστορίας.

Το βιβλίο παρουσιάσθηκε πρόσφατα (Σε
πτέμβριος) στην αίθουσα “Ευγένιος ο Αιτω- 
λός” σε ειδική εκδήλωση, που οργάν&Μτε το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καρπενησι
ού, όπου μίλησαν γι’ αυτό ο Σεβασμιώτατος
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Καρπενησιού κ. Νικόλαος, ο νομάρχης Ευ
ρυτανίας κ. Κονχογιώργος, ο δήμαρχος Καρ- ̂  
πενησίου κ. Καραμπάς, οι Ευρυτάνες συγ
γραφείς Μιχάλης Σταφυλάς και Μένιος Κου- 
τσούκης καθώς και η δημοσιογράφος κ. 
Γκούρλια, η οποία και συντόνιζε την όλη εκ
δήλωση.

Γ.Α. Φαρμακίδη: Γυμνάσιο Καρπενηοί- 
ου: Το χρονικό της Ανέγερσης του Πρώ
του Διδακτηρίου. Έ κ δ ο σ η  Πανευρυτανι- 
κής Έ νω σ η ς, Αθήνα 2002.

Γύρω από την ανέγερση του κτιρίου αυτού 
που κάηκε από τους Γερμανούς το 1944, ξε
τυλίγεται η δράση πολλών προοδευτικών 
Καρπενησιωτών, που είχαν συλλάβει έγκαι
ρα την ιδέα ανέγερσης του πρώτου γυμνα
σιακού αυτού διδακτηρίου, απ’ τη δεκαετία 
του είκοσι (1920). Ή λθαν όμως σε σύγκρου
ση με άλλα συντηρητικά στοιχεία με συνέ
πεια να περάσει μια δεκαετία για να πραγμα
τοποιηθεί η ανέγερση.

Το βιβλίο είναι πολύτιμο, τόσο για τους ι
στορικούς της εκπαίδευσης, όσο και για τους 
ιστορικούς της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα ό
σους θα ήθελαν να μελετήσοττν την κοινωνί
α του Καρπενησίου στα χρόνια εκείνα ή και 
να τη συγκρίνουν με την σημερινή.

Το βιβλίο παρουσίασαν τον περασμένο Αύ
γουστο στη Βασική Βιβλιοθήκη Καρπενησί
ου ο πρόεδρος της Πανευρυτανικής κ. Κω- 
στοπαναγιώτης μαζί με τον Μένιο Κουτσού- 
κη και τον επιμελητή της έκδοσης κ. Κώστα 
Παπαδόπουλο και πρωτοβουλία του Πνετηια- 
τικού Κέντρου Δήμου Καρπενησίου.

Π αύλος Β. Ν ταλλής, Η ...φ ω νή της  
Μ αρδάχας, Εκδόσεις Κιίκλος, Αθήνα  
2002.

“Το όνομά μου είναι Μαρδάχα”. Και για να 
ξέρετε... αν κοιτάξετε στο Εγκυκλοπαιδικό 
Λεξικό του Ελευθερουδάκη θα διαβάσετε: 
“Πηγή ύδατος παρά την Μονήν Τατάρνης 
(Ευρυτανίας) τροφοδοτούσα τον Αχελώον 
και παρέσχουσα εις αυτόν τον εν τρίτον των 
υδάτων του. Πιστεύεται ότι έρχεται υπογεί- 
ως από την λίμνην των Ιωαννίνων”.

Ο γνωστός Ευρυτάνας συγγραφέας, που ε
δώ και χρόνια εκδίδει την εφ. Τα Λεπιανιώτι-

κα Νέα με αυτό τον επαγωγικό τρόπο αφήνει 
τη Μαρδάχα να μιλάει στο πρώτο ενικό πρό
σωπο και να μας κατατοπίζει για μυθικά και 
ιστορικά γεγονότα, που συνδέονται μαζί της 
και τον Αχελώο από τους μυθικούς χρόνους 
ως τις μέρες μας, που γειτνιάζει πλέον με τη 
λίμνη των Κρεμαστών, τη γέφυρα Τατάρνας 
κ.ο.κ.

Αφήνει έτσι τη Μαρδάχα να φιλοξενεί τον 
επισκέπτη σε γοητευτικές ευρυτανικές τοπο
θεσίες, ιστορικά γεγονότα και ηρωικές μορ
φές, που πέρασαν από κει αλλά και τις σημε
ρινές ανάγκες και αναπτυξιακές προοπτικές 
σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον. 
Πρωτότυπη και ζηλευτή δουλειά.

Κώστας Σ. Λάζος: Οι Στενωμαχιώτες 
του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας τον 
20ο Αιώνα, Αθήνα 2003.

Ο γνωστός Ευρυτάνας συγγραφέας, που 
χρόνια τώρα επιδίδεται στη συστηματική, ε
πιστημονική γραφή ιστορικών συμβάντων 
στην Ευρυτανίας (Κατάληψη Καρπενησίου 
1949) στα τελευταία έργα του ασχολείται με 
το γενέθλιο τόπο του, το Στένωμα και ιδιαί
τερα τους Στενωματιώτες. Μια καθόλα επαι
νετική δουλειά, που δικαιώνει τις προσδοκίες 
όλων όσων στήριξαν την έντιμη προσπάθεια 
του συγγραφέα να προβάλει το Στένωμα με 
την πλούσια ιστορία του και τις ομορφιές 
του αλλά και τους Στενωματιώτες, που κρά
τησαν ψηλά το όνομά του.

Στο βιβλίο αυτό του Κώστα Λάζου παρε
λαύνουν γνωστές και άγνωστες μορφές, που 
είχαν καταγωγή το Στένωμα, όπως ο γενάρ
χης ο Γεωργάκης Κοσκινάς κι ένα σωρό άλ
λοι, που διέπρεψαν και διαπρέπουν στο εξω
τερικό και το εσωτερικό. Ανάμεσά τους αγω
νιστές του Μακεδονικού Αγώνα και των 
Βαλκανικών Πολέμων, Μικράς Ασίας, Α’ και 
Β ’ Παγκοσμίου πολέμου, πνευματικοί άν
θρωποι και επιστήμονες, συγγραφείς και λο
γοτέχνες, επαγγελματίες κ.ά. Τα ιστορικά 
και κοινωνιολογικά στοιχεία τα συμπληρώ
νει με λαογραφικά έθιμα και δοξασίες κ.ά.

Χαρίλαος Γ . Γκούτος: Η Επαρχία της  
Κόνιτσας και η  Μαλίστα επί Τουρκοκρα
τίας, Αθήνα 2003.

Ο συγγραφέας, πανεπιστημιακός καθηγη-
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τής, πέρα and τα πανεπιστημιακά του καθή
κοντα και συγγραφές σττνδυάζοντας την ι
διαίτερη αγάπη για την πατρίδα του με το 
μεράκι του ερεττνητή έφερε στο φως μια ε
ντυπωσιακή έρευνα, που καταγίνεται με την 
ιστορία και τους τοπικούς θεσμούς της γενέ
θλιας γης αλλά και τη δράση και τα έργα 
ευποιίας και άχι μόνο των συντοπιτών του.

Αξιοποιώντας ιστορικά στοιχεία, έγγραφα 
και διαθήκες αλλά και την παράδοση απο 
την εποχή ακόμη της Τουρκοκρατίας επιχει
ρεί να δώσει την διαχρονική συνέχεια της 
ιδιαίτερης πατρίδας του. Με ξεκάθαρη μεθο
δολογική οργάνωση και συστηματικότητα α- 
ναπλάθει ιστορικά πρόσωπα και στιγμές για 
να μας οδηγήσει στην ερμηνεία και κατανόη
ση σημερινών καταστάσεων, τοπωνυμίων, 
θεσμών και εθίμων.

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε λη
στείες και ληστές, που φαίνεται για πολύ 
καιρό δρούσαν και άφηναν τη σφραγίδα 
τους στην ευρύτερη περιοχή. Στο τέλος πα
ραθέτει, εκτός από το ευρετήρια και οθωμα
νικά έγγραφα, νομικής κυρίως φύσεως, κα
θώς και άλλα ιστορικά ντοκουμέντα και φω
τογραφίες.

Θεόδωρος Δ ημακόπουλος, Φως στη  
Μικρή μας Πόλη. Εκδόσεις I. Σιδέρης, Α- 
μαλιάδα 1998.

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται με αρκετές λε
πτομέρειες στην ίδρυση και μακροχρόνια 
δράση του Συλλόγου “Θεία Οικοδομή” της Α- 
μαλιάδας. Έ να ς από τους πρωτεργάτες της 
ίδρυσης και δράσης του υπήρξε ο αείμνηστος 
Γεώργιος Δημητρακόπουλος, σύζυγος της 
Σωτηρίας το γένος Παπαθανασίου, δηλ. κό
ρης του δικού μας αείμνηστου Παπαθανάση, 
η οποία και μας χάρισε το βιβλίο αυτό.

Η “Θεία Οικοδομή” με γραμματέα της τον 
Γ.Χ. Δημητρακόπουλο ξεκινάει την ποικίλη 
φιλανθρωπική, εθνική και πνευματική δρά
ση της το 1929 στην Αμαλιάδα για να συνε- 
χισθεί ως σήμερα. Η ιστορία της “Θείας Οι
κοδομής” που βασίσθηκε εν πολλοίς σε ιδιό
χειρες σημειώσεις του αείμνηστου Γ. Δημη- 
τρακόπουλου, όπως ομολογεί ο συγγραφέας, 
είναι συνυφασμένες με την ιστορία όχι μόνο 
της Αμαλιάδας και της ευρύτερης περιφέ
ρειας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Κι

αυτό γιατί μια δεκαετία αργότερα έμπαινε 
στη δίνη του Β ’ Παγκοσμίου και του εμφυλί
ου πολέμου. Στη δεκαετία αυτή και ευθύς α
μέσως το έργο της “Θείας Οικοδομής” διευ- 
ρύνθηκε. Χάρις σε πολλές προσωπικότητες 
του την πλαισίωσαν και έδρασαν στους κόλ
πους της άφησε ένα αξιόλογο έργο, στην πε
ριγραφή του οποίου είναι αφιερωμένο και το 
επόμενο βιβλίο του Θεόδωρου Δημακόπου- 
λου. Ή ταν μια Γιορτή: Σταθμός Πνευματι
κός και Εβδομηντάχρονα της Θείας Οικοδο
μής. Αμαλιάδα 2000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές προσωπικό
τητες όπως μητροπολίτες, καθηγητές πανεπι
στημίου, δικηγόροι, γιατροί, παιδαγωγοί, δη
μοσιογράφοι, μηχανικοί, στρατιωτικοί και 
άλλοι, που είναι γνωστοί στην κοινωνική, ε
πιστημονική, πολιτική ζωή του τόπου θυμού
νται ευγνώμονα την ευεργετική επίδραση 
που είχε η “Θεία Οικοδομή” πάνω στη δια
μόρφωση της προσωπικότητάς τους, όταν ή- 
σαν ακόμη παιδιά, όπως οι αδελφοί Κούβελα, 
ο καθ. Π. Καλογεράτος κ.ά. Πολλοί απ’ αυ
τούς παρέστησαν και ξετύλιξαν το νήμα των 
αναμνήσεών τους σε ειδική πανηγυρική εκ
δήλωση, που έγινε για τα εβδομήντα χρόνια 
της “Θείας Οικοδομής” τον Γενάρη του 1999, 
όπου παρουσιάσθηκε το ομώνυμο παραπάνω 
βιβλίο. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι 
ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της “Θείας Οικοδομής” εξακολουθεί να είναι 
η συγχωριανή μας Σωτηρία Δημητρακοπού- 
λου.

Μαρία Παν. Παναγιωτοπούλου, Αναζη
τώντας το παρελθόν του τόπου μας. Καρ
πενήσι, 2003.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη σύνθεση έρ
γου, που όπως τονίζει στον υπότιτλο η συγ
γραφέας είναι: “Μια απόπειρα να γνωρίσου
με πως ζούσαν οι παππούδες μας και πως ανέ
πτυσσαν τη σχέση τους με τη φύση”.

Για να το πετύχει αυτό μετά από κατατοπι
στικούς προλόγους και εισαγωγές της συγ- 
γραφέως και των συνεργατών της έκδοσης, 
παραπέμπει σε ταιριαχτά αποσπάσματα γνω
στών Ευρυτάνων συγγραφέων δεμένων με 
την παραδοσιακή ζωή, όπως Γιάννη Βράχα, 
Ζαχ. Παπαντωνίου κ.ά.
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Στον ίδιο καμβά δένει και το δεύτερο μέρος 
του βιβλίου, που είναι θεατρικό μονόπρακτο 
με τίτλο: Απ’ τον παππού και τη γιαγιά για 
ν ’ ακούνε τα παιδιά.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στους χορη
γούς της έκδοσης.

Δήμ. Β . Σταμούλη, Η Εκκλησία της Πα
ναγίας του Κ αρπενησίου, Κ αρπενήσι 
1999.

Αν και καθυστερημένα έφθασε στα χέρια 
μας από τον ίδιο τον συγγραφέα, επ’ ευκαιρί
α άλλης εκδήλωσης, η εξσνυχιστική αυτή έ
ρευνα του κ. Σταμούλη.

Μετά από το σύντομο ιστορικό της εκκλη
σίας που υπάρχει από τον 18ο αιώνα, προ
βαίνει στην καταγραφή και περιγραφή των 
αγίων εικόνων, αγίων σκευών και λειψά
νων καθώς και των βιβλίων που διασώζο
νται μέχρι σήμερα.

Πολλά απ’ αυτά περιέχουν πολύτιμες πλη
ροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα στην 
περιοχή του Καρπενησίου κατά την εποχή 
της Τουρκοκρατίας.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνει στον Πο

λιούχο Άγιο Νικόλαο του Καρπενησίου, που 
γιορτάζει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ευάγγελος Αργ. Γιαννόπουλος, Η Εθνι
κή Αντίσταση των Ελλήνων κατά των 
Γερμανών - Ιταλών και Βουλγάρων κατα- 
κτητών 1941-44, Αθήνα 1997.

Πρόκειται για το γνωστό βιβλίο - ποταμός 
του αείμνηστου πολιτικού, που πέθανε πρό
σφατα και πρόσφερε σημαντικά στην ανα
γνώριση της Εθνικής Αντίστασης και τη δι
καίωση πολλών αγωνιστών.

Πέρα από διάς>ορες αμφισβητήσεις για το 
πρόσωπό του και τη δράση του είναι ένας τό
μος με πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο υλικό 
στις 740 σελίδες του. Τον τόμο μας δώρισε ο 
εκλεκτός συμπατριώτης Νίκος Βράχας με 
την επισήμανση ότι στη σελ. 722 περιέχεται 
επιστολή των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστα
σης συνταξιούχων Α.Τ.Ε., που ο ίδιος υπο
γράφει ως μέλος του Δ.Σ. και αφορούσε αίτη
μα αποκατάστασης συνταξιοδοτικού δικαιώ
ματος των Αγωνιστών, πσυ ο αείμνηστος υ
πουργός φρόντισε να ικανοποιηθεί.

I Έντυπα που λάβαμε^ Ί

Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται περιοδικά, εφημερίδες και έντυπα που απο- 
στέλλονται στην Αδελφότητα και στη διεύθυνση του περιοδικού

-  ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ Ανεξάρτητη εφημερίς των Ρουμελιωτών Σεπτέμβριος 
2003

- ΛΕΠΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ Τριμηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου Λεπιανιτών Ευρυτανίας
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003
- Ο ΕΥΡΥΤΟΣ Ενημερωτικό δελτίο - Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνί- 

στας Ευρυτανίας
Ιούλιος 2003
- ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Τρίμηνο πολιτιστικό περιοδικό για την προβολή της Ευ

ρυτανίας
Οκτώβρης - Νοέμβρης - Δεκέμβρης 2003
- ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ Η ανεξάρτητη εβδομαδιαία εφημερίδα της Ευρυτανίας κυ

κλοφορεί κάθε Τετάρτη
- ΧΡΥΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Συλλόγου των απανταχού 

Χρυσιωτών Ευρυτανίας Ή  Παναγιά”
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003
- ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρηση ποικίλης ύλης
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I Από το χώρο της Ευρυτανίας και της Ρούμελης 1
Τρένο στην Ευρυτανία;

Αυτό το ξέρατε; Από επιστολή που λάβαμε μά
θαμε την ύπαρξη του Συλλόγου Φίλων του Σιδη
ροδρόμου στο νομό Ευρτπανίας. Στόχος του συλ
λόγου, όπως αναφέρεται στην επιστολή, είναι η 
αλλαγή των δεδομένων της οικονομικής ανάπτυ
ξης του Νομού Ευρυτανίας και η διαμόρφωση, 
μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου, νέων οικονο
μικών δεδομένων για το νομό. Αν και ο σχεδια- 
σμός του νέου σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας 
μας (στη Δυτική Ελλάδα) αφήνει για άλλη μια φο
ρά την Ευρυτανία εκτός, η συγκεκριμένη πρωτο
βουλία δεν παύει να έχει ενδιαφέρον.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΛΝΙΛΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Γεωργίου Ζηνοπούλου 7 
Ταχ. Κώδικας: 36100 Καρπενήσι 
Πληροφορίες: κος Γεώργιος Αθαν. Κουκούτσης 
Πρόεδρος Δ Σ . -Δ ημοσισγράφος 
Τηλέφωνα: 22370-25584, 22370-25391 
κινητά: 6976 856130, 6977 632592 
fax. 22370-25587, 22370-21060 
Καρπενήσι 23-09-2003

ΔΕΔΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Καρπενήσι της Ευ

ρυτανίας, όπου είναι η έδρα του, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ (Σ.Φ.Σ.) Νομού Ευ
ρυτανίας.

Η αναγνώριση του Καταστατικού του Φορέα 
έγινε στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας με την με α
ριθμό 41/1997 απόφαση του (εκούσιας δικαιοδο
σίας).

Ήδη ο παραπάνω Φορέας από την ίδρυση του 
μέχρι τις μέρες μας συμπλήρωσε έξι έτη λειτουρ
γίας και προσδοκά να αλλάξει ευεργετικά τα δε
δομένα της οικονομικής ανάπτυξης του Νομού 
Ευρυτανίας και δια της ανάπτυξης του σιδηρο
δρομικού δικτύου να διαμορφώσει νέες προοπτι
κές λειτουργίας των οικονομικών δεδομένων του 
Νομού Ευρυτανίας.

Σκοποί τον Συλλόγου είναι: 
α. Η διάδοση της αγάπης προς το σιδηρόδρο

μο.
β. Η υποστήριξη και η προώθηση της βελτίω

σης και ανάπτυξης του σιδηροδρόμου στην Ελλά
δα και κυρίως η αύξηση των προσβάσεων μας

στο δίκτυο μέσω των όμορων Νομών ως και επέ
κταση του στην περιοχή μας, δηλαδή στο Νομό 
Ευρυτανίας.

γ. Η  προβολή του σιδηροδρόμου σαν μέσο με
ταφοράς.

δ. Η μελέτη της σιδηροδρομικής αρχαιολογίας, 
ε. Η  δημιουργία και τήρηση ιστορικού αρχείου 

σχετικά με την εξέλιξη του σιδηροδρόμου στην 
Ελλάδα και διεθνώς.

στ. Η  δημιουργία και τήρηση πάσης φύσεως 
τεκμηριωτικών αρχείων όπως π.χ. τεχνικού, συ
γκοινωνιακού, αναπτυξιακού κλπ.

η. Η  δημιουργία Ομοσπονδίας Φιλοσιδηροδρο- 
μικών Σωματείων και Οργανώσεων Στερεός Ελ
λάδας με έδρα το Καρπενήσι Ευρυτανίας και 
μαζί με τις ομοειδείς Ομοσπονδίες των Γεωγρα
φικών Διαμερισμάτων της Ελλάδας (Θεσσαλία, 
Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο) δημιουργία 
Συνομοσπονδίας με έδρα την Αθήνα στο Νομό 
Αττικής.

θ. Η πραγματοποίηση ερευνών και η σύνταξη 
πάσης φύσεως μελετών, επιθεμάτων που αφο
ρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σιδηρόδρομο.

ι. Η  συμπαράσταση και συνεργασία με όλους 
τους φορείς που έχουν σχέση με τον σιδηρόδρο
μο, άμεσα ή έμμεσα, με στόχο την καλύτερη 
προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και την 
διάδοση και την επέκταση του σιδηροδρόμου.

ια. Η προώθηση της οικολογίας μέσω του σι
δηροδρόμου και προβολή του τελευταίου σαν οι
κολογικό μέσο μεταφοράς.

ιβ. Η  οργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, 
μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλόισεων σχε- 
τιξομένων άμεσα ή έμμεσα με τον σιδηρόδρομο, 
ιδιαίτερα με διοργάνωση ομιλιών, προβολών, εκ
θέσεων κλπ.

ιγ. Η συμπαράσταση, υποβοήθηση και συμμε
τοχή στις προσπάθειες και ενέργειες, από οπου
δήποτε και αν προέρχονται, που συντείνουν στην 
ανάπτυξη και λειτουργία τόσο του Σιδηροδρομι
κού Μουσείου του Ο.Σ.Ε., όσο και άλλων ανάλο
γων μουσείων που αφορούν τα μέσα σταθερής 
τροχιάς και καταργημένων ή εγκαταλ.ελειμμέ- I 
νων σιδηροδρομικών γραμμών.

ιδ. Η  προώθηση και ανάπτυξη του σιδηροδρο
μικού μοντελισμού.

Καλούνται όσοι Ευρυτάνες και Ευρυτάνισσες
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θέλουν να εργαστούν και να προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους στη διεκδίκηση των παραπάνω σκο
πών και στην επιτέλεση του έργου του Φορέα, να 
δηλώσουν την πρόθεση τους για ουσιαστική συμ
μετοχή, υπογράφοντας δελτίο αίτησης εγγραφής 
μέλους και θα απολαύσουν σημαντικά οφέλη στις 
μεταφορές με τον σιδηρόδρομο και στην χρήση 
των υπηρεσιών του.

Επίσης καλούμε τους επιστήμονες Πολιτικούς 
Μηχανικούς - Οικονομολόγους να συμπράξουν 
στον εθελοντισμό και στην συνεργασία για μια 
σειρά ευεργετικών αποτελεσμάτων για τους ί
διους και τον τόπο που ζουν και λειτουργούν.

Για κάθε ενημέρωση-πληροφορία οι ενδιαφερό
μενοι επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 22370 25584 
και 6976 856130 μπορούν να στέλνουν fax στο 
22370 25587 και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον 
για συμμετοχή και ουσιαστικές ενέργειες στην υ
ποβοήθηση του έργου που επιτελεί ο Φορέας.

Από το Γραφείο 
Του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου 

Νομού Ευρυτανίας

Ευκαιρίες από 
τον χειμερινό τουρισμό

Εντυπωσιακή αύξηση των νέων επιχειρήσεων 
σε τέσσερις ορεινές περιοχές της χώρας, ανάμε
σα στις οποίες είναι και η Ευρυτανία, καταγρά
φει δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νέα” της 
1ης Οκτωβρίου 2003.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, παραδοσιακοί ξενώνες, εστιατόρια, κα
ταστήματα με είδη λαϊκής τέχνης αλλά και μονά
δες παρασκευής παραδοσιακών γλυκών αυξήθη
καν εντυπωσιακά (έως και 20%) τα τελευταία 
δυο χρόνια στην Ευρυτανία, στην ορεινή Αρκαδί
α, στα Ιωάννινα και σε τμήμα τιις Αιτωλοακαρνα
νίας (ορεινή Ναυπακτία).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστι
κής Υπηρεσίας, σε 24 μήνες (2000 έως 2002) δη- 
μιουργήθηκαν στην Ευρυτανία 170 νέες επιχει
ρήσεις με τουριστικό αντικείμενο, ενώ το αμέσως 
προηγούμενο διάστημα (1998 έως 2000) είχαν ι
δρυθεί 136 επιχειρήσεις.

Ο χειμερινός τουρισμός αποκτά ξεχωριστό εν
διαφέρον για τον Έλληνα και έτσι το έδαφος εί
ναι πρόσφορο για νέες επαγγελματικές δραστη
ριότητες.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαί

ου για τον εσωτερικό τουρισμό, ποσοστό 30% των 
Ελλήνων πραγματοποιεί τουλάχιστον τρία-τέσσε- 
ρα ταξίδια αναψυχής τον χρόνο, ενώ ένα άλλο 
30% κάνει από 6 έως και 25 ταξίδια (σε αυτά 
περιλαμβάνονται και οι συνήθεις έξοδοι των εορ
τών) και αρκετά από αυτά πραγματοποιούνται 
στα χειμερινά θέρετρα.

«Διάκεια» 2003
ο  Δήμος Καλλιέων με την συμμετοχή και την 

συνεργασία της Αδελφότητος Αθαν. Διάκου διορ- 
γάνωσαν όπως κάθε χρόνο την εορτή των “ΔΙΑ- 
ΚΕΙΩΝ” το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλί
ου, στις 26-27, στην γενέτειρα του ήρωα, στο χω
ριό Αθανάσιος Διάκος.

Το Σάββατο το πρωί οργανώθηκε τρίαθλο α
γωνισμάτων, με την συμμετοχή πολλών παι
διών, στο τρέξιμο, πήδημα, λιθάρι κ.ά., έκθεση 
φωτογραφίας, με παλιές και νέες φωτογραφίες 
από τοποθεσίες του χωριού, έκθεση ζωγραφι
κής, με έργα των παιδιών με θέμα το χιοριό 
όπως το είδαν με τα δικά τους μάτια καθώς και 
έκθεση υφαντών και κειμηλίων με αντικείμενα 
που πρόσφεραν οι συγχωριανοί και οι συγχω- 
ριανές.

Το μεσημέρι δόθηκαν από τον δήμαρχο, τα μέ
λη του Δ.Σ. του δήμου, από τον πρόεδρο και τα 
μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας, οι έπαινοι σε ό
λους όσους μετείχαν στα αγωνίσματα και στην 
ζωγραφική, ενώ το απόγευμα έγινε το γ’ συμπό
σιο της Ακαδημίας “Αθανάσιος Διάκος” με θέμα 
“Η κλεφτουριά και η δημοτική μουσική παράδο
ση”.

Την Κυριακή μετά την θεία λειτουργία και την 
αρτοκλασία πραγματοποιήθηκε από την Αδελφό
τητα επιμνημόσυνος δέηση και κατάθεση στεφά
νων από τους επίσημους προσκεκλημένους, μπρο
στά στο άγαλμα του ήρωα.

Μετά το καλωσόρισμα των παρευρισκομένων 
από τον δήμαρχο και τον πρόεδρο της Αδελτρόττ|- 
τας ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας με θέ
μα “Ο Διάκος στην οδό του μαρτυρίου”.

Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί με τοπικές 
ενδυμασίες από τις γυναίκες του χωριού και ο 
Χορευτικός Όμιλος Αμφισσας παρουσίασε χο
ρούς από όλη την Ελλάδα.

Το παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα βοήθησε 
με το κλαρίνο και το κέφι του να διασκεδάσουν 
και να χορέψουν όλοι οι παρευρισκόμενοι στην 
εκδήλωση.
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ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών 

έτους 2003-2004
Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση έντεκα (11) 

υποτροφιών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, σε Έλληνες φοιτητές, σπουδα
στές και πτυχιούχους Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυ
τανία για μια τουλάχιστον πενταετία.

Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:
1. Πρόγραμμα πτυχιούχων σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ. Έξι (6) υποτροφίες για όλα τα 

γνωστικά πεδία και για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπου
δών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους. Δεν περιλαμβάνο
νται πρωτοετείς φοιτητές.

2. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για σπουδαστές ΤΕΙ. Μία (1) υποτροφία για 
όλα τα γνωστικά πεδία και για σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο 
έτος σπουδών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους. Δεν 
περιλαμβάνονται πρωτοετείς σπουδαστές.

3. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ. Τρεις (3) υποτροφίες για 
όλα τα γνωστικά πεδία, στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό.

4. Πρόγραμμα Διδακτορικής Διατριβής. Μία (1) υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία, 
στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό.

Αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά σε τρία αντίτυπα θα υποβάλλονται από 1-12-2003 
μέχρι 31-1-2004 στη γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Τσιτσάρα αρ. 3 Καρπενήσι, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 έως 13.00, καθώς και στα γραφεία του Ιδρύ
ματος στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 19, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 13.00 έως 
14.00.

Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε σχεπ- 
κή πληροφορία, περιέχονται στον κανονισμό υποτροφιών του Ιδρύματος, αντίγραφο 
του οποίου μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα παραπάνω σημεία 
κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 24766, 210 3614331, 210 3617219, 
6977744907 και FAX 22370 24766, 210 3604143.

Αθήνα, 22-10-2003 
Για το Ίδρυμα 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Α νέκδοτα του τόπου μας
Πέτρα = φύλλα
Μια γιαγιά προσφέροντας πίτα σε μια ξένη, για να την παροτρύνει να φάει της λέει: “Φάε 

είναι καλή. Είναι από πέτρα, απ’ τα χεράκια μου”.
Η ξένη πολύ διατακτικά, για να μη οπάσει κάνα δόντι, δαγκώνει την πίτα ώοπου καταλαβαί

νει ότι τα “πέτρα” δεν ήταν παρά φύλλα πίτας.
Φιλή = κομμόίτι
Στη Θεσσαλονίκη, πριν από πολλά χρόνια, μια Μικροχωρίτισα θέλοντας να φιλέψει με 1-2 

κομμάτια πίτας και τον άντρα της γειτόνισσας που την επισκέιττεται της λέει: “θέλω να δώσεις 
και δυο φιλάκια στον άντρα σου”. Η γειτόνισοα αναψοκοκκινίζει μέχρι να καταλάβει ότι τα 
δυο φιλάκια δεν ήταν παρά δυο κομματάκια πίτα!
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Οι φίϋοι του Μικρού Χωριού που επιυκέφθησαν την 
Πνευματική Γωνιά επαίνεσαν την προσπάθεια 

της Αδελφότητας και της αφιέρωσαν τα καλά τους λόγια
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Κείμενα και ποιήματα που δημοσιεύτηκαν 
στο περιοδικό (τεύχη 51'74)

-Α -
Αβραάμ Κώστας Τ. 61 (ποίημα)
Αγρας Τέλλος Τ. 63 (ποίημα)
Αθανασόπουλος Γ. Τ. 52
Αζακάς Νικόλαος (ιερεύς) Τ.59, 63, 67, 69, 71, 

72
Ανθής Δώρης (Ζωγραιρόπουλος Νίκος) Τ.60, 70 
(ποιήματα)
Αποστολόπουλος Νίκος Τ. 64 
Αττίκ (Κλέων Τριαντάφυλλου) Τ. 70 (πούημα) 
Αυγερόπουλος Αυγέρης Τ. 73 

-Β-
Βακαλόπουλος Κ. Τ. 59 
Βασιλείου Πόνος Τ. 62, 65, 66, 67 
Βασιλόπουλος Στέφανος Τ. 58 
Βάρναλης Κ. Τ. 62, 64, 65, 66 (ποιήματα) 
Βιζυηνός Γ. Τ. 61,72 (ποιήματα)
Βλάχος Παναγιώτης Τ. 59 
Βούλγαρης Γ. Τ. 56 
Βράχας Ιωάννης Τ. 70

-Γ-
Γεωργίου Αντ. Τ. 56
Γεωργούλης Σταύρος Τ. 51, 52, 53, 54, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 
Γ ιανελης Γιώργος Τ. 65 
Γιαννακόπουλος Δ. Τ. 54 
Γ ιαννακόπουλος Π. Τ. 53 
Γιαννακόπουλος Χρήστος Τ. 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 61,63
Γκόλφης Ρ. Τ. 66 (ποίημα)
Γούλας Δημοσθένης Τ. 59,60,63, 64 
Γρανίτσας Στεφ. Τ. 60, 65, 72 
Γρυπάρης I. Τ. 66 (ποίημα)

-Α-
Δεκλερής Μιχ. Τ. 71
Δέρματός Δημήτρης Τ. 56, 57, 60, 62,63, 64, 65, 

66, 67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 
Δερμστόπουλος Βλαδ. Τ. 59 
Δημητρίου Δ. (Καπετάν Νικηφόρος) Τ. 53 
Δημόπουλος Ν. Τ. 51
Δημοπούλου - Ζωγράφου Βιργινία Τ, 57,65, 72 
Δημούλης Στ. Τ. 64, 67, 68 (ποιήματα)
Δοσίθεος (αρχιμανδρίτης) Τ. 71 
Δροσίνης Γ. Τ. 62,65,66,67 (ποιήματα)

- τ -
Ζαχαρόπουλος Ι.Σ. Τ. 59 
Ζηνέ^ις Θ. Τ. 59 
Ζήσης Κοίκπας Τ. 59

Ζορμπαλάς Γιάννης Τ. 67 
Ζορμπαλάς Κων. Δ. Τ. 72 
Ζορμπαλάς Σταύρος Τ. 58,59 
Ζορμπάς Βαγγέλης Τ. 52, 55, 56, 61, 68 (ποιή

ματα) 70, 73
-Η-

Ηλιόπουλος Λέων. Τ. 58
-Θ-

Θάνος Αριστοτέλης Τ. 53,60,64
-Κ-

Καλαντζής Κώστας (Θεσσαλός) Τ. 72 
Καλλιάνης Φίλιππος Τ. 67,68,69,71 
Καραβασί^ς Ν. Τ. 58 
Καραγεωργοπούλου Φωτ. Τ. 60 
Καραγιάννης Θεόδωρος Τ. 58 
Καρυοφύλλης Πάνος Τ. 72 
Καρυωτάκης Κ. Τ. 63 (ποίημα)
Κστσίμπας Γιώργος Τ. 70 (ποίημα)
Καφαντάρη Γ. Τ. 56
Κεράνη - Λεβέντη Όλγα Τ. 69, 70, 71
Κεράνης Θανάσης Τ. 58, 59, 60, 64
Κεράνης Ιωάννης Τ. 51, 52
Κεράνης Ν.Α. Τ. 64
Κε|3άνης Νίκος Δ. Τ. 58, 60, 61, 62
Κεράνης Πάνος Τ. 61, 62,63, 64,65, 66, 68
Κλεάνθης Φάνης Τ. 67
Κοκκάλας Δημ. Τ. 57, 74
Κολλημένος Δημ. Τ. 53, 54,58 (ποιήματα)
Κάλλια Δεσπ. Τ. 69 (ποίημα)
Κομπορόζος Σπύρος Τ. 51,60 
Κοτζιούλας Γιώργος Τ. 60,66,68 (ποιήματα) 
Κουτσούκη Αιμιλία Τ. 63, 70, 71 
Κουτσούκη Φρόσω Τ. 73 
Κουτσούκης Γιάννης Τ. 69 
Κουτσούκης Κλεομένης Τ. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74
Κουτσουλέλος Δημ. Τ. 54 
Κουφομιχάλη - Τριχιά Λαμπρινή Τ. 51 (ποίημα), 

52
Κρίκος Δημήτρης Τ. 58
Κρυστάλλης Κων. Τ. 60, 62, 64, 65 (ποιήματα), 

72
Κυριαζής Θ. Τ. 66 
Κυρίτσης Δημ. Τ. 70 
Κυρίτσης Σπύρος Τ. 68, 69 
Κυρίτσης Σταύρος Τ. 52 
Κωλέπης I. Τ. 64 (ποίημα)
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Κωστοπαναγιώτης Παναγ. Τ. 70 
Κακπόπουλος Μ. Τ. 57

-Λ-
Λειβαδίτης Τάσος Τ. 62 (ποίημα)
Λιάπης Ν. Τ. 53
Λιόνπτς Χρυσ. Τ. 66,67, 68, 72
Λύρας Χρήστος Τ. 53,54

-Μ-
Μαλακάσης Μ(λτ. Τ. 59, 66,67 (ποιήματα) 
Μάνικάς I. Τ. 51 (ποίημα)
Μανίκας Γ. Τ. 57
Μαστοροπούλου Ε. Τ; 64,67 (ποιήματα) 
Μαυροειδή - Παπαδάκη Σ. Τ. 64 
Μεριγγούνης Γιάννης Τ. 63 (ποίημα)
Μηλιάς Τ. Τ. 64 
Μητσιάδης I. Τ. 61 
Μικροχωρπης Γιώργος Τ. 60,61 
Μοναστηριώτης Γ. Τ. 53,54 
Μπάδας Γεώργιος Τ. 59 
Μπούμη - Παπά Ρίτα Τ. 72 (ποίημα)
Μυριαλ^ίς Αλέξης Τ. 66 (ποίημα)
Μυρτκίπισσα Τ. 70 (ποίημα)

-Ν-
Νικόλαος (Μητροπολίτης Καρπενησιού) Τ. 51, 

53, 56,57
Νικολόπουλος Φίλιππος Τ. 53
ΝοκολόςΤ.69, 70, 71
Ινίταλλής Παύλος Τ. 52
Νταφύλ^ης Νίκος Τ. 66, 67
Ντελλής Δ. Τ. 53, 54,57 (ποιήματα - πεζά)

Ξένου - Βενάρδου Αλίκη Τ. 72
-Ο-

Οικονόμου Σωτ. Τ. 74
-Π-

Παλαμάς Κ. Τ. 58, 61,62, 63,71, 72 (ποιήματα) 
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας Τ. 60 
Παναγόπουλος I. Τ. 55
Πανογιώργος Φ. Τ. 51,53,54,55,56 (ποιήματα) 
Παπαδής Επ. Τ. 53 
Παπαδοπούλου Φαπεινή Τ. 66,67 
Παπαδιαμάντης Αλεξ. Τ. 66,69 
Παπαντωνίου Ζαχ. Τ. 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 

69, 70, 71, 72 (ποιήματα)
Παπασταμαπ'ου Πυθαγόρας Τ. 59 (ποίημα)
Παπαχρήστος Δημ. Τ. 66
Παρζάλης Σ. Τ. 51,52,54,56,57 (ποιήματα)
Πασπάλης Δημ. Τ. 51,52, 57
Περσίδης Β. Τ. 54 (ποίημα)
Πετροπούλου Λ. Τ. 65 
Πλάκας Βαγγ. Τ. 61

Πολέμης I. Τ. 65, 68, 72 (ποιήματα)
Πολύζος Δημ. Τ. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 
Πορφύρας Λ. Τ. 64 (ποίημα)
Προβόπουλος Ι-Ιλ Τ. 61

-Ρ-
Ρώτας Βαοίλης Τ. 60,62,64,68,71,72 (παήμα- 

τα και πεζά)
-Σ-

Σαντάρμης Γ. Τ. 64 (ποίημα)
Σαραφίδου - Πελτέκη Μαίρη Τ. 57
Σαρρής Κ. Τ. 51
Σικελιανός Αγγ. Τ. 63 (ποίημα)
Σκορδά Μαρία (Κουφαλιώτου) Τ. 57 
Σκορδάς Δ. Τ. 57 
Σπεράντσας Στ. Τ. 73 (ποίημα)
Σταμ. Σταμ. Τ. 67, 69, 71, 72, 73 
Στασινόπουλος Μιχ. Δ. Τ. 72 (ποίημα) 
Σταυράκης Γεώργιος Τ. 51, 53, 54, 56, 59, 60, 

71, 72, 74
Σταφυλάς Μιχάλης Τ. 55, 68, 71, 73 (ποίημα) 
ΣυνεργάτΓίς χωρίς όνομα Τ. 56,71 

-Τ-
Ταγκόπουλος Παν. Τ. 62 (ποίημα)
Τζούφρας Γιώργος Τ. 62,70,72
Τριανταψύλλης Κώστας Τ. 73
Τρικαλινού Γιάννα Τ. 62,66
Τριχιάς Βασ. Τ. 73
Τσάνα Γεωργία (Σκορδά) Τ. 57
Τσαρτσάλης Γιάννης Τ. 73
Τσστσαράγκος Γιώργος Τ. 62, 65, 68, 71, 72, 73
(ποιήματα και πεζά)
Τσστσαράγκος Δημ. Τ. 54 
Τσέντος Λέων. Τ. 66,67 
Τσιανττίς Γ. Τ. 67 
Τσίγκος Βασ. Τ. 74 
Τσιμπογιάννη Α. Τ. 64 
Τσπούρης Δημ Τ. 63,64,66 
Τσούκαρης Σταμάτης Τ. 53 
Τύμπας Πολύκαρπος (πρωτοπρεσβύτερος) Τ. 

54
- φ -

Φαλίδας Γεώργιος Τ. 74
Φαλλής Δημήτριος Τ. 51, 52, 53, 54,63, 71, 72
Φλώρος Δημ Τ. 57 (ποίημα)

-X-
Χάιντε Ερ. Τ. 62,65 (ποιήματα)
Χστίηδάκης Αρης Τ. 64 (ποίημα)
Χατζόουλος Κ  Τ. 62,64,66 (ποιήματα) 
Χουλιάρας Σπύρος Τ. 51
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βπιστοϋες που δημοσιεύτηκαν 
στο περιοδικό (Τεύχη 51-74)

-Α-
Αζακάς Νικόλαος (ιερεύς) Τ. 54 
Αθλητικός Όμιλος Μικρού Χωριού Τ. 60 
Αυγερόπουλος Αυγέρης Τ. 69 

-Β-
Βαστάκης Κων. Δ. (πρωτοπρεσβύτερος) Τ.

63

Γεωργόπουλος Παύλος Τ. 51, 53, 54
-Δ-

Δέρματός Δημήτρης Τ. 64, 65, 68, 73 
Δημοπούλου Βιργινία Τ. 52, 72 
Δήμος Ποταμιάς Τ. 73 
Δημοτικό σχολείο Μικρού Χωριού Ευρυτα

νίας Τ. 53, 58, 59, 60, 61, 62, 72 
Δημοτικοί σύμβουλοι Δήμου Ποταμιάς Τ. 

68
Δρινέας Σαράντης Τ. 56

Ένωση Δημ. Αγων. Εθν. Αντ. 1941-1944 
“ΕΔ ΕΣ” Τ. 73

Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής “Το Βελούχι" 
Τ. 52

Ευρυτανικά Ίδρυμα Τ. 55
7η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Τ. 55

-τ-
Ζαχαρόπουλος Δ. Τ. 52 
Ζαχαρόπουλος Μ. Τ. 53 
Ζωγράφος Παναγιώτης Τ. 73 

Λ -
Ιερά Μονή Παναγίας Τατάρνας Τ. 58

-Κ-
Καλλιάνης Φίλιππος Τ. 71 
Κεράνη Πάνου οικογένεια Τ. 68 
Κεράνης Νίκος Τ. 68 
Κοινότητα Μικρού Χωριού Τ. 60, 62 
Κόκκοτας Ιωάννης Τ. 68

Κομποράζου - Παλιούρα Ελένη Τ. 68 
Κουτσούκης Κλεομένης Τ. 60, 62 
Κουφομιχάλη - Τριχιά Λαμπρινή Τ. 51 
Κρίκος Δημήτριος Τ. 62, 64 
Κρουστάλλης Κωστ. Τ. 67

Λάίνάς Θεόκπστος Τ. 58
-Μ-

Μαστρογεωργάπουλος Παν. Τ. 53, 64, 66, 
73

Μαστρογεωργόπουλος Στέφανος Τ. 52, 53, 
54, 60, 66

Μπάρλα Ισμήνη Τ. 57
-Ν-

Ντελή Βασιλική Τ. 60 
Ντελής Δ. Τ. 53

-Ο-
Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλάγων Τ. 53

-Π-
Πανευρυτανική Ένωση Τ. 53, 56, 62 
Παπαδήμας Δημ. Τ. 73 
Παρζάλης Στ. Τ. 51, 52, 56 
Πασπάλης Μήτσος Τ. 51, 52, 53, 54 
Πελοποννησίου Σοφία Τ. 59 
Πέτσικας Κώστας Τ. 52, 74 
Πριοβόλου Μαριάνθη Τ. 67 

-Σ-
Σαρρής Κ. Τ. 51 
Σταφυλάς Μιχάλης Τ. 74 

-Τ-
Τραστέλης Νίκος Τ. 73 
Τριανταφύλλης Κώστας Τ. 73 
Τρικαλινού ΓιάνναΤ. 52 
Τσέντος Λ. Τ. 60, 61, 62 
Τσιτούρης Δ. Τ. 54

-φ-
Φαλλής Δημ. Τ. 51, 62

Ίο Α.Σ. ευχαριστεί, όσους εξοφλούν τις συνδρομές ή με χρηματικές 
δωρεές βοηθούν το έργο της Αδελφότητας Μικροχωριτών, η οποία 
ως γνωστόν δεν έχει άλλους πόρους εκτός από τις ενισχύσεις των 
μελών της.
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Συνδρομές που ^ουν eicnpcq^Od από 1/7/2003-14/11/2003

Α/Α Ονοματεπώνυμο Έ τ ο ς Έ τ ο ς Έ τ ο ς Έ τ ο ς Ποοόν
συνδρομής συνδρ. συνδρ. συνδρ.
Αδιλφσιητας ΠΕρο&κοό ΑδελφόιηΗΐςΙΙροδικπύ ΕΗΏ

1. Ζάχαρις Μαρία 2003 2003 50
2. Τσιροπούλου

Μαριανθ. + Μιχ. 2000-2003 2000-2003 50
3. Κυριτση Ροδάνθη 2003 2003 85
4. Τσάνας Χριστ.+Γεωργία 2003 2003 10
5. Μπούρας Θεόδωρος 2003 2003 5
6. Γιαννόπουλος Σπόρος 2003 100
7. Γιαννόπουλος Σπόρος 2003 10
8. Μπακατσιάς Γεώργ. 2003 2003 10
9. Παναγιώτου Τέλης 2003 4
10. Κονχογιώργου Καλιτσα 2003 2003 10
11. Φωτίου Καλλιόπη 2003 2003 15
12. Κυρίτσης Σπόρος 2003 2003 10
13. Βουγά-Γιουρνά

Δέσποινα 2003 2003 50
14. Κυριτση Χαρικλεια 2003 2003 10
15. Πλάκας Χρηστός 2003 2003 20
16. Πλάκας Αθαν. + Χρίστος 2003 2003 10
17. Δερματάς Δημήτριος 2003 2003 10
18. Γκιώνης Ιωάννης 2003 2003 10
19. Μπίρτσας Παόλος 2003 2003 30
20. Μπάκης Δημήτριος 2003 2003 10
21. Κομπορόζος Τρόφων 2003 2003 10
22. Σάρρας Ηλίας 2003 2003 20
23. Μπάκης Σταόρος 2003 2003 10
24. Κουτσοόκη Κων/να 2003 2003 10
25. Φλέγγας Αλέκος 2003 2003 10
26. Φλέγγας Αναστάσιος 2003 2003 10
27. Φλέγγας Δημήτριος 2003 2003 10
28. Δημητρακοποόλου

Σωτηρία 2003 2003 10
29. Ανδρεοποόλου Λίτσα 2003 2003 10
30. Λιαροκάπη Ελένη 2003 2003 10
31. Μοττχρίτσας Μιχάλης 2003/4 2003/4 15
32. Φώλου Αρετή 2003 2003 10
33. Σταθόπουλος

Γεώργιος (ΗΠΑ) 2003/5 133
34. Γιαννακόπουλος Ανδρέας 2003 2003 10
35. Σοφοό Μινοόλα 2003 2003 10
36. Γκότση (Μιμίκου)

Σοφία 2003 2003 10
37. Μώρης Γεωργ. + Μαρία 2003/4 2003/4 20
38. Καρά Δέσποινα 2003 2003 30
39. Σκορδά Μαρία

+ Δημητρ. 2003 2003 10
40. Τσιμογιάννη Αγαποόλα 2003 2003 10
41. Ζωγράφος Δημήτριος 2003/4 2003/4 20
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42. Λϊβαλιώτου Σαββούλα 2003 2003 10
43. Γαλανούδη Μαριάνθη 2003 2003 10
44. Δημητρόπουλος (Γαλανούδη)

Θαν. + Ελένη 2003 2003 10
45. Παπαπαναγιώτου Ελένη 2003 2003 10
46. Ντελή Βασιλική 2003 2003 10
47. Κοντός Γιάννης + Ελένη 2003 2003 10
48. Ζήσιμος Βασίλειος 1999/2003 1999/2003 50
49. Μπούρας Δημήτριος 2002/2003 2002/2003 20
50. Λιάπης Ιωάννης 2003 2003 10
51. Παναγιώτου Χρίστος (του Νικ.) 2003 2003 10
52. Κουκουβάος Ηλίας 2003 2003 10
53. Σκρεπέτος Παναγιώτης 2003 2003 10
54. Δέρματά Παρασκευή (του Ιωαν.) 2003 2003 10
55. Μίχος Ιωάννης 2002/3 2002/3 20
56. Παπαθανασιάδη Ειρήνη
57. Παπαθανασιάδη -

2003 2003 20

Οικονόμου Μαρία 2003 2003 20
58. Τσουκανά Παρασκευή 2002/3 2002/3 20
59. Ζαχαροπούλου Τασία 2003 2003 10
60. Γάσπαρης Βασ. + Καίτη 2003 2003 10
61. Κατσάνος Σεραφείμ 2001/3 2001/3 30
62. Λγγελή Λντριάνα 2003/4 2003/4 20
63. Τσινιάς Κων/νος 2003 2003 20
64. Παπαδοπούλου Λθηνά 2001/3 2001/3 30
65. Κομπορόζος Λθανάσιος 2003 2003 10
66. Σιδέρη Ευαγγελία 2003 2003 5
67. Ζαχαρόπουλος Γιώργος 2003 2003 10
68. Ζορμπαλά Ελένη 2003 2003 5
69. Νασιοπούλου Κούλα 2003 2003 20
70. Ζάρα Φωτεινή 2003 2003 10
71. Καρανίκας Δημήτριος 2003 2003 10
72. Τσαρού Λναστασία 2003 2003 10
73. Δέρματά Σούλα (του Σωτηρ.) 2003 2003 10
74. Μπάρλας Κων. + Ισμήνη 2003 2003 50
75. Πριοβόλου Μαριάνθη 2003 2003 10
76. Δημήτριος + Ελένη Γαβρίλη 2003 2003 10
77. Κοντογιώργος Θανάσης 2003 2003 10
78. Μακρή Μαριάνθη 2002 2003 2004 30
79. ΚουτσούκηςΛλέκος- Νίκη 2002 2003 100

Αωρεες εις μνήμη που έχουν εισπραχθεί από 1/7/03-14/11^003

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Τσιροπούλου Μαριάνθη + Μιχαήλ

2. Τσιροπούλου Μαριάνθη + Μιχαήλ

3. Τσάνας Χρίστος + Γεωργία

4. Σκορδά Μαρία + Δημητρ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ €
εις μνήμην αδελφής ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (υπέρ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ) 50 
εις μνήμην αδελφής ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (υπέρ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) 50 
εις μνήμη θείων ΣΤΑ Λ Ο Υ 
&ΑΝΤΠΌΝΗΣΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 30
εις μνήμη ΠΑΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 10
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5. Φλέγγας Παναγ. + Αγαπούλα

6. Αϊβαλιώτου Σαββούλα

7. Παπαπαναγιώτου Ελένη
8. Μίχος Ιωάννης
9. Μίχου Αλίκη
10. Γάσπαρης Βασιλ. + Καίτη
11. Αγγελή Αντριάνα

12. Κομπορόζου Μαρία (του Γεωργ.)

13. Κομπορόζος Τηλέμαχος
14. Κεράνης Θανάσης + Χρυσούλα
15. Βονόρτα Μαργαρίτα
16. Κεράνης Θανασ. + Χρυσούλα
17. Αοιηιίδης Αριστίδ. του Νικολ.
18. Εις μνήμην Ελένης Χονδρού τα παιδιά
19. Ρ οδ^ θη  Κυρίτση

20. Βασίλης - Βούλα Τσώμου

21. Ροδάνθη Κυρίτση

εις μνήμη ΑΘΗΝΑΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ 
& ΣΥΖΥΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ 50 
εις μνήμη ΑΘΗΝΑΣ & ΧΡΙΣΤΟΥ 
& ΣΥΖΥΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ 20 
εις μνήμη ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 5 0
εις μνήμη πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΟΥ 6 0 
εις μνήμη συζύγου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΟΥ 6 0 
εις μνήμη ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ 15 
εις μνήμη ΙΩΑΝΝΟΥ +
ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΝΙΚΑ 80
εις μνήμη ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ,
ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ 
εις μνήμη ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ 
εις μνήμη ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ 
εις μνήμη ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΥ 
εις μνήμη ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΝΟΡΤΑ 
ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤ.

της

100
100
200

50
30

100
300

εις μνήμη αδελφής της
Κων/ντίας Καροπούλου 129 ή 150$
εις μνήμη θείας
Κων/ντίας Καροπούλου 129 ή 150$
εις μνήμη συζύγου Γεωργίου 85 ή 100$

Δωρητές Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Ιωτήρος και 
Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής από 15/6/03 έως 17/11/03

1. Παρασκευή Μίχου και τέκνα εις μνήμη Αριστείδου Μίχου 
για την Αγιογράφηση Αγίας Κυριακής
2. Μαριάνθη Πριοβόλου, Ελένη Κουλμέντα,
Χριστίνα Φράγκου, Κασσιανή Σικαρίδη, εις μνήμη Μαρίας Λιάτσου
3. Ευδοξία Παναγιωτοπούλου και Αθηνά Γ. Τάσιου (αγιογράφηση)
4. Χρήστος Κ. Βαστάκης (Αγιογράφηση Αγ. Κυριακής)
5. Νικόλαος Κεράνης (Αγιογράφηση Αγ. Κυριακής)
6. Νικόλαος Κεράνης (για τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου)
7. Παύλος Πλάκας (για τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου)
8. Νικόλαος Φωτόπουλος (Αγιογράφηση Ι.Ν. Αγίας Κυριακής)
9. Ιωάννης Φλώρος και Ιωάννης Τσατσαράγκος 
(Αγιογράφηση Αγίας Κυριακής εις μνήμην γονέων των)
10. Νικόλαος Παπαδημητρίου
(για Μεταμόρφωση εις μνήμην πατρός του Δημητρίου)
11. Αικατερίνη Πανώρη εις μνήμη Φρόσως και 
Κων/νου Φασούλη και Μάνθου Κομπορόζου (Μεταμ.)
12. Αναστασία Σ. Δέρματά, Γεώργιος και Μαρία Στάμου 
εις μνήμην συζιίγου και πατρός Σωτηρίου
13. Βασιλική Ντελή εις μνήμη συζ. Δημητρίου
14. Ανώνυμος (κύριος) για τον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου και Παναγίας
15. Όλγα Παπαδημητρίου εις μνήμη συζύγου Δημητρίου και γονέων
16. Παναγιώτης Ε. Παπαδής (για την Μεταμόρφωση)
17. Γεώργιος και Διονυσία Παπαθανασίου (Μεταμόρφωση)
18. Σπυρίδων και Βαρβάρα Χονδρού (Μεταμόρφούοη) εις μνήμη γονέων
19. Αναστασία Ζαχαροπούλου εις μνήμην συζιίγου Ιωάννη

250 ευρώ

200 δολ. 
150 ευρώ 
1100 δολ. 
440 ευρώ 
200 ευρώ 

50 ευρώ 
730 ευρώ

730 ευρώ

200 ευρώ

150 ευρώ

40 ευρώ 
20 ευρώ 

600 ευρώ 
100 ευρώ 
1000 δολ. 

700 δολ.

100 ευρώ
Εκ του Εκκλ/κού Συμβουλίου  

π. Ν. Αζακάς
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Αντίο στον φωτογράφο της €θνικής Αντίστασης
“Η φωτογραφία 

στάθηκε για μένα 
το μεγάλο οχολείο 
της ζωής μου. Χω
ρίς τη βοήθεια και 
τη συμπαράστασή 
της, μπορεί η ζωή 
μου να περνούσε 
ολόκληρη χωρίς 
κανένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον”. Μ' 
αυτά τα λόγια, ο 
Σπύρος Μελετζής, 
ο πρωτομάστορας 
και ποιητής της 
τέχνης Ή ς φωτο

γραφίας, ο φωτογράφος της Εθνικής Αντίστα
σης, ο έφηβος των εννέα και πλέον δεκαετιών, 
συνόψιζε τη σχέση του με τη μεγάλη του αγάπη, 
τη φωτογραφία. Η φωτογραφική του μηχανή σί-

γησε μαζί με την καρδιά του ένα απόγευμα του 
Νοέμβρη. Ο Σπ. Μελετζής πέρασε στην αθανα
σία στα 97 του χρόνια.

Γεννημένος στην Ίμβρο το 1906, έφυγε σε η
λικία 17 ετών για την Αλεξανδρούπολη, όπου 
θα βρεθεί στο φωτογραφείο του Παναγιώτου 
και θα έχει την πρώτη επαφή με το φακό και το 
πρώτο αντάμωμα με τη φωτογραφία. Κάνοντας 
ένα μικρό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, έφτασε, 
το 1927, στην Αθήνα, όπου και δούλεψε για ο
κτώ χρόνια στο φωτογραφείο του Γ. Μπούκα. Η 
πρώτη του μεγάλη φωτογραφική δουλειά ανα- 
φέρεται στη φύση της Ηπείρου. Από την περιο
δεία του στην Ήπειρο, που κράτησε 22 μήνες, 
ο Σπ. Μελετζής συγκέντρωσε ένα πολύτιμο υλι
κό, το οποίο, επιστρέφοντας στην Αθήνα, το 
παρουσίασε το 1939 στην πρώτη έκθεσή του 
στον “Παρνασσό”. Ένα δεύτερο φωτογραφικό 
ταξίδι, κι αυτό προπολεμικό, έγινε στην Κεφα- 
λονιά.

Το κ ο μ μ ένο  Καρπενήσι
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£κεί που χτιζόταν 
η Νέα €ί)ι1άδα

Όμως, τα έργα που θα τον αναδείξουν και θα 
τον καθιερώσουν ως έναν από τους σπουδαιότε
ρους φωτογράφους μας, είναι οι στιγμές που 
αποτυπώνει με το φακό του την περίοδο της Κα
τοχής και της Αντίστασης. Η γερμανική σημαία 
που κυματίζει στην Ακρόπολη, οι άνθρωποι που 
πεθαίνουν στους δρόμους της Αθήνας, οι ΕΑΜί- 
τες αντάρτες που αγωνίζονται στα βουνά της 
Ελλάδας, η Απελευθέρωση, είναι μερικά από τα 
θέματα των φωταγραφιών του, οι οποίες διακρί- 
νονται όχι μόνο για την ιστορική σημασία τους, 
αλλά και για την υψηλή αισθητική τους.

Στις αρχές του 1942, ο Σπ. Μελετζής πάει 
στον Όλυμπο, στο χωριό Καρυές και φωτογρα
φίζει αντάρτικες ομάδες, καθώς και λοχαγούς 
του ΕΛΑΣ. Τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 
1942, ταξιδεύει στην Πελοπόννησο με αποστολή, 
που του είχε αναθέσει η οργάνωση του ΕΑΜ της 
Αθήνας, να φέρει τρόφιμα στην πρωτεύουσα. Α
πό τις φωτογραφίες του ταξιδιού, ήταν και εκεί
νη της Αννέτας, της πρώτης αντάρτισσας που 
είχε βγει στα βουνά της περιοχής. Το Φλεβάρη 
του ’44, το ΠΓ του ΚΚΕ του στέλνει το μήνυμα: 
“Σπύρο, έλα στο βουνό, εκεί που χτίζεται η Νέα

Ελλάδα”. Το “σαίνι”, όπως ήταν το παρατσούκλι 
του, παίρνει τη μηχανή του, 332 φιλμ και ανεβαί
νει στη Βίνιανη, όπου και στήνει το εργαστήριό 
του. Εκεί αποθανάτισε το έπος της Εθνικής Αντί
στασης και έκανε πραγματικότητα το όνειρό 
του, να φωτογραφίσει τον Άρη.

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτω
βρίου του 1944, θα βρει τον Σπ. Μελετζή στα 
βουνά της Ρούμελης. Το 1993, σε εκδήλωση 
προς τιμήν του στη Ρεντίνα Καρδίτσας, θυμόταν: 
"Συνάντησα μια Ρουμελιώτισσα γερόντισσα, 
που κουβαλούσε εφόδια για τους αντάρτες. Ό
ταν τη ρώτησα, πώς μπορεί να είναι ζαλωμένη 
με ένα τόσο βαρύ φορτίο, πήρα μιαν απάντηση: 
“Αγώνας είναι αυτός συναγωνιστή, άμα κερδί
σουμε, τα κερδίζουμε όλα”. Τότε είδα αυτήν τη 
γερόντισσα, σα γίγαντα μπροστά μου και άρχι
σα να σκέφτομαι ότι οι φωτογραφίες που έπρε
πε να τραβήξω, έπρεπε να έχουν την αγωνία, 
την πίστη, την ελπίδα και τη λεβεντιά αυτού του 
λαού”.

Το Νοέμβρη του 1944, έγινε στην Αθήνα έκθε
ση αφιερωμένη στο έργο του. Η έκθεση στήθη
κε σε χρόνο ρεκόρ, δίνοντας φωτογραφικά τη 
μεγάλη σελίδα του Βουνού. “Όσοι την είδαν - 
είπε τότε ο Νίκος Καραντηνός - έτριβαν τα μά
τια τους, γνωρίζοντας μια Ελλάδα της Αντίστα-

Π α ιδ ά κ ια  μόνα  κι έρ η μ α  μ ε ιά  ζην καταστροφή του Λ/Ιικρού Χωριού
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σης με το φωτογραφικό μάτι του Σπόρου Μελε- 
τζή. Όλο αυτό το υλικό το υπερασπίστηκε, το 
έκρυψε στα φυλλοκάρδια του και μας το παρέ
δωσε ως παρακαταθήκη για κληρονομιά”.

Η έκθεση κρσπισε μόνον 9 ημέρες, γιατί ακο
λούθησαν τα Δεκεμβριανά. Ο φωτογράφος, που 
κατά τη διάρκεια της Μάχης της Αθήνας θα 
προσπαθήσει να φωτογραφίσει, θα συλληφθεί 
με τη φωτογραφική μηχανή του και θα βρεθεί 
αιχμάλούτος στην Ελ - Ντάμπα της Αιγύτπου. Τον 
Ιούλη του 1945, ο Σπόρος Μελετζής έθαψε στον 
τοίχο της κουζίνας του σππιού του και στο ταβά
νι 2.200 περίπου φιλμ από την Αντίσταση και τα 
Δεκεμβριανά. Τριάντα χρόνια αργότερα, με με
γάλη αγωνία για το τι είχε απομείνει, ξανάβγαλε 
στο φως όλον αυτόν το θησαυρό ανέπαφο και 
τον παρέδωσε στη Νεοελληνική Ιστορία.

Το 1986, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το 
ΚΚΕ προς πμήν του, ο Σπ. Μελετζής είχε πει για 
τη δουλειά του, την περίοδο της Εθνικής Αντί
στασης: “Αν μπόρεσα να ανταποκριθώ σ’ αυτό 
που μου ανέθεσε το Κόμμα, δεν ξέρω. Ίσιος, ναι. 
Ίσως, όχι. Η εποχή ήταν δύσκολη. Δεν υπήρχαν 
τα μέσα. Υπήρχε όμως πολύς ενθουσιασμός. 
Μεγάλη πίστη και αγάπη στα ιδανικά του αγώ
να. Κρατώ και σήμερα αυτήν την πίστη και αυ
τήν την αγάπη”. Έτσι παρέμεινε πάντα ο Σπό
ρος Μελετζής. Πάντα με ενθουσιασμό και πάντα 
γοργοπόδαρος σα νέος. Το έργο του αποτελεί 
ιστορική παρακαταθήκη για τις επόμενες γε
νιές. Το μοναδικό αυτό υλικό θα μείνει παντοτινή 
κληρονομιά του λαού μας.

Αναδημοσίευση 
από την εφημερίδα “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"

Σ υ σ σ ίτ ιο  για τα  π α ιδ ιά  το υ  Μικρού Χωριού
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ
Ο μπάρμπα Μήτσος Τσατσαράγκος, ένας 

συνετός και φιλήσυχος συγχωριανός μας 
πλήρης ημερών, εγκατέλειψε τον μάταιο 
τούτο κόσμο περιβαλλόμενος από την αγάπη 
και στοργή των οικείων του, της αγαπημέ
νης του συντρόφου Αικατερίνης, των παι
διών του, των εγγονών του.

Αγαπητός και γλυκομίλητος εκλέχτηκε ε
πανειλημμένα κοινοτικός σύμβουλος και 
πρόεδρος του χωριού σε δύσκολες μέρες. Είχε 
την εκτίμηση και το σεβασμό όλων των συγ
χωριανών.

Σε μια συνέντευξή του που δημοσιεύσαμε 
σε τούτο το περιοδικό πριν από δέκα και πλέ
ον χρόνια μας είχε πει; “Μένω ευχαριστημέ
νος από όλους τους συνεργάτες μου. Ο ίδιος 
δούλεψα σκληρά. Η πιο ευτυχισμένη μέρα 
της ζωής μου ήταν η μέρα που έγιναν τα ε
γκαίνια του νέου χωριού, το 1964, από τον 
γενικό γραμματέα τότε του Υπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών Απόστολο Κακλαμάνη, 
επί υπουργίας Ζορμπά”.

ΖΩΗ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ

25 Ιουλίου 2003 η καμπάνα του Μ. Χω
ριού χτυπούσε πένθιμα το χαμό της αγαπη
μένης χωριανής Ζωής Κομπορόζου. Η Ζωή ά
φησε την τελευταία της πνοή στο χωριό που 
αγαπούσε. Σ ’ αυτό το χωριό γεννήθηκε 
(1912) το γένος Γιουρνά, μεγάλωσε, πα
ντρεύτηκε (1931) τον Νίκο Κομπορόζο και 
έζησε αγαπημένα μαζί του μέχρι τη στιγμή 
που τους χώρισε ο θάνατος. Απόχτησε μαζί 
του τρία παιδιά, από τα οποία το μεγάλο, ο 
Γιάννης Κομπορόζος πέθανε πριν 20 χρόνια 
και ο χαμός του ήταν βαρύς κι αβάσταχτος.

Έ ζη σε κι αυτή όπως όλες οι γυναίκες της 
γενιάς της δύσκολα χρόνια, πολέμους, ξενι
τιά, ξεριζωμούς, καταστροφή του χωριού και 
όμως παλεύοντας τα κατάφερε.

Πάντρεψε τα παιδιά της, είδε εγγόνια και 
δισέγγονο. Άνθρωπος όλο ζωντάνια και ανη
συχίες μέχρι τα γεράματά της.

Άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε κι ενδιαφε
ρόταν για τους συγχωριανούς της.

Η αυλόπορτα του σπιτιού της ήταν πάντα 
ανοιχτή για μια καλή κουβέντα και ένα κέ
ρασμα. Το σπίτι της ήταν πέρασμα και στέκι 
για όσους ήθελαν να μάθουν και να πάρουν 
πληροφορίες για τις Μικροχωρίτικες οικογέ
νειες και γενεαλογικά δένδρα. Ή ταν μια ζω
ντανή ιστορική πηγή του χωριού γΓ αυτό 
και αυτό αποφάσισε αυτό το καλοκαίρι να 
την κρατήσει για πάντα στην αγκαλιά του.

€Α€ΝΗ ΧΟΝΔΡΟΥ
Στις 25-10-2003 η αγαπημένη μου μητέρα, 

Ελένη χήρα Ευαγγέλου ΧΟΝΔΡΟΥ, άφηκε 
την επίγεια ζωή. Θλίψη, πόνος και συγκίνη
ση. Η επιθυμία της ήταν να ενταφιασθεί στο 
Μικρό Χωριό όπου γεννήθηκε και έζησε τα 
περισσότερα χρόνια της. Έ τσ ι εκτελώντας 
την εντολή της βρεθήκαμε στις 26-10-2003 
εμείς τα παιδιά της και τα εγγόνια της στην 
Αγία Κυριακή Μικρού Χωριού για την κα
θιερωμένη χριστιανική ορθόδοξη τελετή και 
όσοι την αγαπούσαν βρέθηκαν εκεί. Η Ελέ
νη (για όλους Αενιώ) αγωνίστηκε και πέτυχε 
να κάνει μία σωστή οικογένεια ήταν μια 
σπουδαία ΜΑΝΑ, έφυγε ήσυχη, πλήρης ημε
ρών και τα λόγια της και τα έργα της χαρα
κτηρίζονταν από σπάνια αρετή. Με το ύστα-
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το χαίρε και τον τελευταίο ασπασμό προπέμ- 
ψαμε την ενάρετη Λενιώ στην αιωνιότητά 
της. Θα την θυμόμαστε πάντα με σεβασμό 
και αγάπη.

Η κόρη της, Χρυσούλα Χονδρού - Φωτο- 
πουλου

ΙΠΥΡΟΣ ΒΟΝΟΡΤΑΙ

Ο Σπόρος Βονόρτας γεννήθηκε το 1920 
στο Μεγάλο Χωριό και απεβιωσε ύστερα από 
ούντομη ασθένεια στο σπίτι του στην Εκάλη 
στις 11 Σεπτεμβρίου του 2003. Ή ταν ο με
γαλύτερος από τα 6 παιδιά του Νίκου και της 
Κωνστάντως Βονόρτα. Απεφοιτησε από το 
Δημοτικό Σχολείο του Μεγάλου Χωριού και 
συγχρόνως βοηθούσε τον πατέρα του στις 
δουλειές του στα πρόβατα και στα χωράφια. 
Η μόρφωση όμως δεν σταμάτησε εδώ. Συνέ
χισε πάντα να διαβάζει στα διαλείμματα της 
δουλειάς του και να ενημερώνεται για όλα 
τα γεγονότα, κοινωνικά, εθνικά, οικονομικά 
κλπ.

Δώδεκα χρονών γνώρισε τη ξενιτιά. Έ φ υ 
γε από το χωριό και δούλευε στη μπακαλοτα
βέρνα του αδερφού του πατέρα του στον Πει
ραιά. Αργότερα το 1948 άνοιξε δικό του μα
γαζί με τον αδερφό του Χρηστό. Ή ταν εργα
τικοί, αγαπούσαν τη δουλειά τους και έτσι 
έκαναν μεγάλη προκοπή. Το 1954 παντρεύ
τηκε τη Μαργαρίτα Δέρματά και απέκτησαν 
δύο παιδιά το Σπύρο και τη Νάντια. Ή ταν 
καλός οικογενειάρχης φιλόστοργος πατέρας 
και μόρφωσε και τα δύο του παιδιά. Ο Νίκος 
μάλιστα έγινε και καθηγητής του αμερικάνι
κου πανεπιστημίου George Washington.

Και τα δύο του παιδιά παντρεύτηκαν και 
απέκτησε και τρία εγγόνια.

Αγαπούσε το χωριό και σχεδόν πάντα πα
ραθέριζε εκεί. Τακτικά επισκεπτόταν και το 
Μικρό Χωριό και ήταν από τα πρώτα μέλη 
της Αδελφότητάς μας. Η κηδεία του έγινε 
στην Εκάλη και τον συνόδευσαν στην τε
λευταία του κατοικία συγγενείς, φίλοι και 
συγχωριανοί του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότη
τας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στη σύζυγό του Μαργαρίτα, στα παιδιά του 
και στους λοιπούς συγγενείς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΡΑΣ
Γεννήθηκε στο Κρίκελλο Ευρυτανίας το 

1942. Υπήρξε το πρωτότοκο παιδί του Χρή
στου και της Άννας Πανάρα. Στον εμφύλιο 
πόλεμο και μόλις σε ηλικία 5 ετών χάνει τον 
πατέρα του. Έ μ αθε πολύ νωρίς τι σημαίνει 
ζωή χωρίς πατέρα. Σε ηλικία 15 ετών σ’ ανα
ζήτηση καλύτερης τύχης και για την οικονο
μική στήριξη της οικογένειάς του, εγκαθί
σταται στη Θεσσαλονίκη. Στα δύσκολα εκεί-
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να χρόνια εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, 
ως βοηθός σερβιτόρου, εισπράκτορας στην α
στική συγκοινωνία και κύλησε αρκετό νερό 
στ’ αυλάκι, μέχρι να στήσει την πρώτη δική 
του δουλειά.

Το 1966 παντρεύτηκε τη Μικροχωρίτισσα 
Αικατερίνη Φαλλή, του Μιχάλη και της Βα
σιλικής, με την οποία απέκτησαν μια κόρη, 
την Άννα, δικηγόρο.

Μετά από δεκαετίες επαγγελματικής στα
διοδρομίας και προκοπής, πριν προλάβει να 
συνταξιοδοτηθεί και να πραγματοποιήσει το 
όνειρό του, να περνάει τα καλοκαίρια του 
στο Μικρό Χωριό και να απολαύσει τους κό
πους των μόχθων του με την οικογένειά του, 
τον χτύπησε η επάρατη νόσος.

Τους εννέα μήνες της δοκιμασίας με την πί
στη του στη ζωή, την επιμονή και υπομονή 
που έδειξε, μας έδινε θάρρος και ελπίδα ότι 
θα νικήσουμε.

Η  κόρη, του, 
Άννα Πανάρα

Για τον Σταύρο Γεωργούϋη
Καλέ μου Σταύρε,

Έφυγες απλά κι αθόρυβα μα περή
φανα και λεβέντικα όπως άρμοζε 
στο χαρακτήρα και την κορμοστασιά 
σου.
Αισθάνομαι την ανάγκη, σαν φόρο 

τιμής στη μνήμη σου, να σε ευχαρι
στήσω, γιατί υπήρξες για μένα, αγα
πητός συγγενής, ειλικρινής φίλος, 
καλός συζητητής, δίκαιος συμβου- 
λάτορας σε δύσκολες στιγμές της 
ζωής μου.
Πάντα θα νοιώθω σεβασμό προς 

τη μνήμη σου. Το σεβασμό που μου 
ενέπνευσε η ίδια η προσωπικότητά 
σου.
Τώρα σε φαντάζομαι γαλήνιο κο

ντά στη γλυκειά και υπομονετική σύντροφο της ζωής σου.
Κοντά στους φίλους σου, να τους περιγράφεις τα νέα του χωριού, σ’ αυτό 

που υπήρξες στυλοβάτης και αρωγός και που τόσο πολύ αγάπησες.
Αντίο Σταύρο, και καλή αντάμωση 

Θέμις Σεραφείμ Κατσάνου
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