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K a A o u a tp t v n  σ υ ν ε σ τ ία σ η
Όπως κάθε χρόνο το ετήσιο αντάμωμα των Μικροχωριτών (συνεστίαση- 
εκδήλωση-άτυττη συνέλευση) προγραμματίζεται να γίνει στο Μικρό Χωριό 

μεταξύ 16 και 20 Αυγούστου 2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όσους εξοφλούν τις συνδρομές 
ή μι: κινηματικές δωρεές βοηθούν το έργο της Αδελφότητας 

Μιιφο^ωριτών, η οποία (ος γνωστόν δεν έχει άλλους πόρους 
ιΗ  ̂ εκτός από τις ενισχύσεις των μελών της.
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Πανανία Ποουσιώτισσα
Αύγουστος: Η Ρούμελη γιορτάζει την “Κυρά” της

( Λ ( π α ^ Ί ι % τ ί κ . ι α
Μ έ 'γ α ί  ατρ,ό μα.3£Λί ατιστώ ιτ aatdirta%ir, 

α τ μ ο ο τ α ο ία  rc  τυχΐ'· £ιθμαιάιτα%ι^,
Γί, κ,αι α.ατ»δήμο%ΐ'·, τβ κ ,α ά χ η μ α .

S j% α α τ ά μ χ ΐ,ΐ ί ,  GDatra.'yia Ο Ό μ β Μ ΐώ ζ ιν σ α , 
t o i l  μετ,ά σ τ ό δ ο α  α τμ α ί JLc K a ta tp c d ja ix a i ,

Μ η τ ίμ  '(Λ χ μ α π ί ,  (ΐιμιστόΐ'· τοιτ θ ίό ιτ  Lutiico^c 
α μ ά χ η .ιο ί'· τη μ είι^  τ,ηιτ α εμ οστα σ ία ,ιτ  JL»a.

Αλήθεια, ποιος Ευροτάνας μπορεί να αντι- 
σταθεί στην ενδόμυχη έλξη να πάει να προ
σκυνήσει την Παναγιά την Προυσιώτισσα; Ιδί
ως σήμερα, που με τον ασφαλτένιο αυτοκινη
τόδρομο η διαδρομή είναι πανεύκολη και γρή
γορη. Όμως, και παλιότερα, που η πρόσβαση 
με τα πόδια, μέσα από δύσβατα μονοπάτια, 
έπαιρνε αρκετές ώρες, ποιος Ευρυτάνας έδινε 
σημασία στο χρόνο ή την κούραση; Η εκδρο
μή σπ^ν Μεγαλόχαρη ήταν καθιερωμένη, ήταν 
κάτι σαν τάμα. Ηχούσαν τα βουνά και τα λα
γκάδια με χαρούμενες φωνές και τραγούδια

από παρέες προσκυνητών. Όλοι μας έχουμε 
όμορφες, αξέχαστες αναμνήσεις από τέτοια ο
δοιπορικά στη Χάρη της. Όμως για τους Ρου
μελιώτες το προσκύνημα αυτό δεν έφτανε. Ή
θελαν την Παναγιά κοντά τους, στη γειτονιά 
τους, εκεί που η τύχη τόφερε να ζουν και να 
δουλεύουν. Ο πατήρ Άγγελος (Παπαθανασί
ου), με τη γλαφυρή του πένα στο πολύ κατα
τοπιστικό, πλούσιο και περιεκτικό οδοιπορικό 
στη Χάρη της, αναφέρει ενδεικτικά τους προ- 
σκυνηματικούς χώρους του νομού Αττικής, ό
που βρίσκεται τοποθετημένη η εικόνα της Πα-
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ναγίας της Πρου(τιώτισσας. Αιποί είναι:
• Στο μοναστήρι Οσίου Δαυίδ στη Μάνδρα 

Αττικής. Εκεί χτίζεται ναϊδριο με φροντίδα του 
ηγουμένου ιερομονάχου π. Ιερεμίου Φούντα, 
αρχιμ. και ιεροκήρυκα της Μεγάρων-Σαλαμί- 
νος.

•  Το δεξιό κλίτοι; του Αγίου Νικολάου Η- 
λιουπόλεωι; είναι αφιερωμένο στην Προυσιώ- 
τισσα με εικόνα της. Την πρωτοβουλία είχαν 
οι Ρουμελιώτες της περιοχής και κάθε Αύγου
στο γίνονται εκεί λατρευτικές εκδηλώσεις.

• Στο τέμπλο του ιερού ναού Αγίου Δημη- 
τρίου Ν. Ελβετίας-Βύρωνος. Η εικόνα της τι- 
μάται από όλη την περιοχή με θείες λεπαυργί- 
ες, λττανείες, παρακλήσεις.

• Στο τέμπλο του ιερού ναού Αγίων Κων/ 
νου και Ελένης στην Ομόνοια. Μερίμνη του 
Α.Δ.Κ. είναι τοποθετημένη μεγάλη εικόνα σε 
περίοΓπη θέση μέσα στον κεντρικότερο ναό 
της Αθήνας.

• Σε προσκυνητάρι του Αγίου Νικολάου 
Πευκακίων (στα Εξάρχεια). Κάθε Νοέμβριο τι- 
μάται με θεία λειτουργία από το Πνευματικό 
Κέντρο Ρουμελιωτών.

• Σε προσκυνητάρι της Αγίας Τριάδας Νί
καιάς βρίσκεται πιστό αντίγραφο της Αγίας Ει
κόνας με πρωτοβουλία του Ευρυτάνα προϊ
σταμένου του ναού, πρωτοπρ. Δημητρίου Πα- 
πασπύρου.

• Σε έναν άλλο κεντρικότατο ναό των Αθη
νών. στο ναό των Αγ/ων Θεοδώρων στην πλα

τεία Κλαυθμώνος και σε ξυλόγλυπτο προσκυ
νητάρι στο κέντρο του ναού είναι τοποθετημέ
νη η θαυματουργή εικόνα της Προυσιώτισσας.

• Στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πα
νόραμα Βούλας βρίσκεται επίσης εικόνα της 
Παναγίας της Προυσιώτισσας.

Εδώ, στα όσα μας αναφέρει ο π. Άγγελος 
στο βιβλίο του θα θέλαμε να προσθέσουμε και 
τον κεντρικότερο ναό του Πειραιά, τον Αγιο 
Κωνσταντίνο στην Πλατεία Δημοτικού Θεά
τρου. Στο αριστερό κλήος του ναού βρίσκεται 
ένα πολύ μεγάλο, πανέμορφο, καφέ σκούρο, 
ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι με την εικόνα της 
Παναγίας της Προυσιώτισσας. Την πρωτοβου
λία, όπως μας πληροφορεί η κ. Μαριάνθη Α- 
ρώνη, είχαν ο γιατρός Παπαθανασιάδης που 
είχε πολυόροφη κλινική στην Καστέλλα και η 
Καπνοβιομηχανία Κεράνη. Κάθε χρόνο, στις 
23 Αυγούστου, οι Μικροχωρίτες τιμούν την Α
γία Εικόνα με άνθινο στεφάνι, θεία λειτουργία 
και αρτοκλασία. Τώρα μάλιστα, που οι εκδρο- 
μές-επισκέψεις στο μοναστήρι πλήθυναν, πολ
λοί Πειραιώτες έμαθαν για την Παναγιά μας 
και συγκεντρώνονται όλο και περισσότεροι για 
να γιορτάσουν τη μνήμη της. Όμως πέρα απ’ 
αυτή τη μέρα, όσοι Ευρυτάνες βρεθούν κοντά 
στον Άγιο Κωνσταντίνο σπεύδουν ν’ ανέβουν 
τα σκαλιά του για να ασπαστούν την Άγια Ει
κόνα, να ανάψουν ένα κερί στη Χάρη της και 
να προσευχηθούν στην αγαπημένη τους “Κυ- 
ρά”.

Άπειροι ύμνοι, δεήσεις, τροπάρια αλλά και ποιήματα έχουν γραφεί για την Παναγία την 
Προυσιώτισσα. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα ποιήματος και πάλι από το βιβλίο του π. Αγγέ
λου Αθαν. Παπαθανασίου, “Παναγία η Προυσιώτισσα, Μικρό οδοιπορικό στο πάνσεπτο μονα
στήρι της και αναφορά στα θαύματα -  αχεφοποίητα σεβάσματά της” (Αθήναι 2002):

Προυσιώτισσα Σπηλιώτισσα, 
της Ρούμελης η Σκέπη,
Σε νοιώθουμε σα Μάνα μας, 
που στοργικά μας βλέπει.

Του Βελουχιού οροσειρά 
γκρεμούς Ευρυτανίας, 
σε μαύρους χρόνους διάλεξες 
της Εικονομαχίας.

Σε απολήξεις δυο βουνών, 
που φαίνονται πτος σμίγουν, 
εκεί που βράχια υψτιλά 
χάος, φαράγγι ανοίγουν.

Της Καλλιακούδας τα’ άγριο 
μ’ αυτό της Χελιδόνας, 
τον “Ερχομό” φανέρωσες 
της θείας Σου Εικόνας.

Σ’ ευλογημένο σπήλαιο, 
αιώνες τώρα μένεις, 
με θαύματα αμέτρητα 
φως και χαρά μας στέλνεις!

Διασκευή: Αιμ. Κ.
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Ετήσια αποκριάτικη συνεστίασή Μικροχωριτών
Ένα όμορχρο αντάμζύμα με τους συγχωριανούς μας

Στη γνωστή κοσμική ταβέρνα Εσπερίδα  
του Βασίλη Μανωλάκου (γαμπρού του Κώ
στα Βίγλα) έγινε στις 8 Φεβρουάριου, Κυ
ριακή του Ασώτου, η ετήσια συνεστίαση της 
Αδελφότητας Μικροχωριτών. Παρ’ όλο 
που λόγω πένθους πολλοί από τους τακτι
κούς παρευρισκόμενους δεν μπόρεσαν να 
έλθουν, ήταν ένα όμορφο αντάμωμα με πά
νω από 140 άτομα. Απροσδόκητη αλλά και 
ευχάριστη ήταν η σύντομη παρουσία του 
νομάρχη μας κ. Κ. Κοντογιώργου, των υπο
ψηφίων βουλευτών Ευρυτανίας κ.κ. Α. Πα-

ναγιωτόπουλου και Δ. Τσιαμάκη και των 
νομαρχιακών συμβούλων Α. Φακίτσα, Ρ. 
Γκρίζη και Ε. Μπάνιά, η οποία μετέφερε 
τον χαιρετισμό του συγχωριανού μας υπο
ψήφιου βουλευτή Π. Παναγιωτόπουλου. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους, όπως κάθε χρόνο, ο δήμαρχος Πο
ταμιάς κ. Γιάννης Ίβρος με τη γυναίκα του 
Κική και ο υποψήφιος βουλευτής στην Α' 
Αθηνών και γνωστός ηθοποιός κ. Φοίβος 
Ταξιάρχης με τη γυναίκα του κ. Μύρκα Πο
λύζου.
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Η πρόεδρο5 01S Αδελφόι:(ΐΓύΐ5 Μικροχωριεών, Αιμιλία Κουεσούκη, 
καλωσορίζει rous παρεσρισκ(5μενου5

Βρέθηκε μαντήλι
Στην ταβέρνα Εσττερίδα βρέθηκε ένα μακρόστενο γυναικείο μαντήλι απόχρωσης μπλε. 

Παρακαλούμε όποια κυρία το έχει χάσει να τηλεφωνήσει στο 210 9238197.
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ο συγχωριανό5 μα$ νομαρχιακό5 σύμβουλο$, κα8ηγιΐΓή5 Μέν\ο$ KoutaouKrjs με lous 
πολιζευτέΒ Α. Παναγιωτόπουλο και Δ. Τσιαμάκη, tov νομάρχη Eupuzavfas Κ. Κοντογιώργο 

και Γη νομαρχιακή σύμβουλο Α. Φακίΐοα

Ο Αλέκο5 Γραζσούνη5 ανοίγει ζο χορό

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



.-f ·

tn tn  * y 'i ' -1 ■>

i·· V·'·.’·

• ’i f  ".■

m  Ψ Ψ - r i  f j " < y  ■

·**· p ^  ■· '

0 δήμαρχο5 Ποζαμ\ά$ Γ\6wvr\s Ίβρο$ με tr) σύζυγό rou, Κική

Ο δήμαρχο5 Ποεαμιά5 Γιόννη5 Ίβρο5 και η πρόεδρο5 
cr)S ΑδελφόοΐΓα5 Μικροχωριυών, Αιμιλία ΚουΕσούκη
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Ευρκ)μαπκό5, όπω5 πάντα, ο ΤέληΒ Παναγιώτου απαγγέλα 
στιχάκια και ανέκδοτα

Αγία Κυριακή
Η εκκλησία μας ακόμη πιο λαμπρή!

Η εκκλησιά μας, που είναι το κεντρικό στολί
δι του χωριού μας, συνεχίζει να εξωραΐζεται. Το 
μεράκι του παπα-Νίκου δούλεψε και πάλι. Όλος 
ο προαύλιος χώρος της Αγίας Κυριακής ντύνεται 
με πλάκες, που δένουν αρμονικά με τον πέτρινο 
τοίχο της εκκλησιάς. Μαζί με την πρόσφατη 
εξωτερική εικονογράφηση του χώρου υπεράνω 
της εισόδου και τον όμορφο περίγυρό της εντυ
πωσιάζει κάθε επισκέπτη. Για εμάς, τους Μι- 
κροχωρίτες, αποτελεί το καμάρι μας και γΤ αυ
τό πρέπει όλοι να βοηθούμε όσο μπορούμε ώ
στε η εκκλησιά μας να γίνεται όλο και πιο λα
μπρή.
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Ένα συγκινητικό κείμενο του αείμνηστου Φοέντυ Γεουανού

Μνήμη για τα 40 χρόνια από την κατολίσθηση
θερμές ευχαριστίες στα Ευρυτανικά Χρονικά και τα Δομιανίτικα Νέα, που αφιέρωσαν πολύ 

χώρο στα έντυπά τους για να τιμήσουν τα 40 χρόνια από τπν αποφράδα μέρα της κατολίσθησης 
του χωριού μας. Και οι δύο δημοσίευσαν άρθρο του αείμνηστου Φρέντυ Γερμανού που έφτασε 
στον τόπο της καταστροφής, σαν απεσταλμένος του περιοδικού "Εικόνες". Αξίζει να αναδημο
σιεύσουμε όσα έγραψε για το δόλιο το Μικρό Χωριό στο τεύχος 379 της 25^ Γενάρη 1963 των 
"Εικόνων":

Η  μ ικρή  Ε λβετία  έσβησε
“Αυτή τη φορά η 

καταστροφή χτύττη- 
σε μια καταπράσινη 
γωνιά της Ευρυτανί
ας, το Μικρό Χωριό. 
Ήρθε, όπως έρχεται 
συνήθως στις περι
πτώσεις αυτές. Χω

ρίς να χτυπήσει την πόρτα. Μια υπόκωφη 
βουή, ένα βουνό που κύλησε, ένα χωριό που 
έσβησε από το χάρτη και μετά σιωπή. Η ίδια 
σιωπή που έρχεται μετά από κάθε βιβλική θεο
μηνία.

Κυριακή, Ι3 Ιανουαρίου, πρωί, στην μικρή 
Ελβετία-έτσι ονόμαζαν υπερήφανα οι κάτοικοι 
ου Μικρού Χωριού την καταπράσινη πατρίδα 

τους. Έβρεχε δυνατά, οι περισσότεροι ήταν μέ
σα στην μεγάλη εκκλησία, αυτή η εκκλησία έ
σωσε τον πληθυσμό του χωριού. Η θεία πρό
νοια κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της την εκ
κλησία και δεν άφησε την καταστροφή να μπει 
εκεί μέσα.

Το υπόλοιπο χωριό τους, βούλιαξε στην πι
κρή του μοίρα. Αυτό τίποτε δεν μπόρεσε να το 
σώσει. Ενώ η βροχή έδερνε τα έλατα και τους 
στέγες των σπιτιών, ακούσθηκε η τραγική βοή. 
Το έδαφος άρχισε να τρέμει. “Σεισμός”, φώνα
ξαν μερικοί. Δεν ήταν όμως σεισμός. Ήταν 
κάτι εφιαλτικότερο, κάτι που δεν μπορούσε να 
το αγγίξει η λογική του ανθρώπου. Ένα χέρι, 
ένα πελώριο και θυμωμένο χέρι έσπρωξε το 
βουνό τους το χωριό. Εκατομμύρια τόνοι χώ
μα, λασπωμένο, κόκκινο χώμα, που νόμιζες ό

τι έσταζε αίμα, άρχισαν να πέφτουν, να χορεύ
ουν, να θάβουν, να καταπίνουν. Όσοι βρέθη
καν έξω από τα σπίτια τους, όσοι βρέθηκαν 
στην ορμή της χωμάτινης πλημμύρας, άρχι
σαν να τρέχουν δεξιά και αριστερά, χωρίς να 
ξέρουν που θα μπορούσαν να βρουν ασφά
λεια, χωρίς να ελπίζουν να βρουν πουθενά μια 
στέρεη γωνιά γης. Μαζί τους πρόβατα, κατσί
κες, γάτες, σκυλιά-άνθρωποι και ζώα ενωμένα 
για μια ακόμη φορά στη φυγή από τον κατα
κλυσμό. Το χώμα, τους ερχόταν από παντού. 
Κυλούσε, έτρωγε, κατάπινε. Ένας ορειβάτης, 
που βρέθηκε τυχαία κοντά στον τόπο της κα
ταστροφής, διηγείται: “Είδα ανθρώπους να 
τρέχουν, κυνηγημένοι από το βουνό. Είδα τα 
χέρια τους να σπαρταρούν, ενώ το υπόλοιπο 
κορμί τους είχε ταφεί κάτω από το χώμα”.

Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, 
τα περισσότερα από τα πτώματα δεν έχουν 
βρεθεί ακόμη. Μένουν κάτω από τους πελώ
ριους όγκους του χώματος που τους έθαψαν. 
Ίσως μερικοί να μη βρεθούν ποτέ. Θα μείνουν 
εκεί, κυκλωμένοι από το σφιχτό τείχος του χω
μάτινου βουνού. Οι νεκροί είναι δεκατρείς και 
τέσσερις οι τραυματίες. Αριθμοί σχεδόν ασή
μαντοι, μπροστά στην εφιαλτική εικόνα της 
θεομηνίας. Τα 62 από τα 100 σπίτια του χω
ριού έχουν σβήσει, χωρίς να αφήσουν ούτε τα 
αποτυπώματά τους. Τα υπόλοιπα 38 φαίνονται 
έτοιμα να πέσουν στην πρώτη πνοή του ανέ
μου.

Μια γριούλα βρέθηκε νεκρή σε μια χαράδρα, 
με το κεφάλι έξω από ένα σωρό λάσπης και το
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υπόλοιπο κορμί θαμμένο μέσα. Ένα βοσκό με 
τα πρόβατά του τον κατάπιε η γη. Ανοιξε το 
στόμα της, τον τράβηξε μέσα και μετά το ξα- 
νάκλεισε. Έναν τρίτο τον πλάκολσε το χώμα, 
τη στιγμή που έσπρωχνε την κορούλα του ε
πάνω σε ένα έλατο.

Την άλλη μέρα το πρωί έγινε το προσκλητή
ριο των ζωντανών στο διπλανό χωριό. Γυμνοί, 
αξύριστοι, πανικόβλητοι, οι χθεσινοί υπερήφα
νοι κάτοικοι της μικρής Ελβετίας δεν μπορού
σαν ακόμη να πιστέψουν, να καταλάβουν, να 
παραδεχτούν. Τα μάτια τους, ομιλητικότερα α
πό το στόμα τους, ρωτούσαν διαρκώς: “Γιατί; 
Πώς συνέβη; Γιατί να τύχει σ’ εμάς αυτό; 
Ποιόν βλάψαμε;”. Δεν υπήρχε απάντηση. Λεν 
υπάρχει ποτέ απάντηση στα χτυπήματα της 
μοίρας.

Η επιστήμη θα δώσει-θα έδωσε ήδη-τα συ- 
μπεράσματά της. Η λογική, όχι η ψυχρή και

τετράγωνη, αλλά η ζεστή και ανθρώπινη, δεν 
μπορεί να εξηγήσει πώς η μικρή Ελβετία, με 
την ειδυλλιακή φύση και τον ξέγνοιαστο πλη
θυσμό, έπρεπε από τη μια στιγμή στην άλλη 
να βουλιάξει, να χαθεί, να γίνει η μικρή Α- 
τλαντίδα της Ευρυτανίας. Ευτυχώς τα παιδιά 
σώθηκαν. Τα παιδιά, την ώρα της καταστρο
φής, ήταν με το δάσκαλό τους μέσα στην εκ
κλησία. Όταν το βουνό άρχισε να ορμά και τα 
πρώτα σπίτια να βουτούν μέσα στο χώμα, τα 
παιδιά πετάχτηκαν σαν τρελά έξω, φωνάζο- 
ντας τα ονόματα κάποιου πατέρα, κάποιας μη
τέρας. Αν εκείνη την ώρα δεν τα συγκρατούσε 
το δυνατό χέρι του δασκάλου, τα θύματα του 
Μικρού Χωριού θα ήταν πολύ περισσότερα. 
Σώθηκαν τα παιδιά. Σώθηκαν οι περισσότεροι 
κάτοικοι, αλλά δεν σώθηκαν τα σπίτια. Δεν υ
πάρχει πια Μικρό Χωριό. Και, φυσικά, τώρα 
δεν μπορεί να γίνει τίποτε-σχεδόν τίποτε”.

m
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ΕΚ ΛΟ ΓΕΣ 2004

Πάνος Παναγιωτόπουίίος
Ένας Μίκροχωρίτης υπουργός!

Με ιδιαί
τερη συγκί
νηση και ηε- 
ρηφάνια το 
Μικρό Χωριό 
υηοδέχτηκε 
την εηανε- 
κλογή αλλά 
και την υ- 
πουργοηοί- 
ηση ενός δι
κού της τέ
κνου, του 
Πάνου Π. 
Παναγιωτό- 
πουλου. 0 
υηουργός Α- 
η α σχό  λ η - 

σης και Κοινωνικής Προστασίας γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1957 και είναι γιος του αείμνη
στου συγχωριανού μας, δικηγόρου Πάνου Κ. 
Παναγιωτόηουλου. Ο κ. Πάνος Π. Παναγιωτά- 
ηουλος είναι περισσότερο γνωστός ως δημο
σιογράφος καθώς της πολιτικής προηγήθηκε 
μια λαμπρή δημοσιογραφική καριέρα με 
διευθυντικές θέσεις στο ραδιόφωνο, στην τη
λεόραση και στον τύπο, όμως είναι επίσης 
διαπρεπής δικηγόρος και πτυχιούχος του Ε
θνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου με μετα
πτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Εκλέχτηκε για 
πρώτη φορά βουλευτής στις εθνικές εκλογές 
του 2000, στις οποίες ήλθε πρώτος σε σταυ
ρούς προτίμησης στη Β' περιφέρεια της Αθή
νας. 0 κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος ξέρει να 
μάχεται και να νικάει. Οι Μικροχωρίτες εναπο
θέτουν πολλές ελπίδες στην επανεκλογή 
του και την υπουργική του θητεία για το κα
λό της πατρίδας μας. Δυστυχώς ο μειλίχιος, 
αξιοπρεπής και αγαπητός πατέρας του δεν 
ευτύχησε να χαρεί ούτε καν τον ερχομό του 
μοναχογιού του. Σίγουρα όμως το πνεύμα 
του θα χαίρεται για τη λαμπρή σταδιοδρομία 
του γιου του, η οποία βαδίζει στο δρόμο της 
κοινωνικής προσφοράς και δράσης, που χά
ραξε ο αείμνηστος πατέρας του.

ΜιχάΑης Λιάπης
Ο Μεγαλοχωρίτης υπουργός

ο κ. Μιχάλης 
Λιάπης κατάγε
ται από το Με
γάλο Χωριό και 
είναι γιος του 
Κώστα Λιάπη και 
της Αντιγόνης 
Καραμανλή Λιά
πη. 0 αείμνη
στος πατέρας 
του είχε κατα
γωγή και από το 
Μικρό Χωριό α

φού ο παππούς του και η μητέρα του λέγο
νταν Κυρίτση και ήταν από τη γνωστή μεγά
λη Μικροχωρίτικη οικογένεια των Κυριτσαί- 
ων. Ο κ. Μιχάλης Λιάπης είναι υπουργός Με
ταφορών και Επικοινωνιών αλλά επίσης είναι 
και γνωστός δικηγόρος, πτυχιούχος της Νο
μικής Σχολής και του Πολιτικού Τμήματος 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχια
κές σπουδές στο Παρίσι. Από το 1985 εκλέ
γεται συνέχεια βουλευτής στη Β' περιφέρεια 
της Αθήνας. Το 1992 ανέλαβε Υφυπουργός 
Εμπορίου, ενώ από το 1997 ήταν γραμματέ
ας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος 
της Νέας Δημοκρατίας. Στο ενεργητικό του 
επίσης καταγράφεται η συγγραφή τριών βι
βλίων: Για μια ριζοσπαστική ανανέωση, Για 
μια δημιουργική ανατροπή και Για ένα νέο 
ήθος. Μαζί με το Μεγάλο Χωριό αισθάνονται 
περήφανοι και οι Μικροχωρίτες γιατί ένας δι
κός τους άνθρωπος επάξια κατέχει ένα ύψι- 
στο πολιτικό αξίωμα, στο οποίο είναι βέβαιο 
ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του για το 
καλό του τόπου μας.

Δημοσθένης Τσιαμάκης
Για δεύτερπ φορά 

βουβευτής Ευρυτανίας
ο κ. Δημοσθένης Τσιαμάκης καταλαμβάνει 

για δεύτερη φορά τη βουλευτική έδρα της 
Ευρυτανίας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κα
τάγεται από τη Σιβίστα Ευρυτανίας, είναι γό
νος πολυμελούς οικογένειας και διετέλεσε
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για πολλά χρόνια διοι
κητικό στέλεχος δημο
σίων υπηρεσιών και 
νομάρχης Ευρυτανίας. Η 
μεγάλη του εμπειρία 
και η βαθιά γνώση του 
γύρω από τα ευρυτανι- 
κά θέματα και κυρίως η 
αγάπη του για τον Ευ-

ρυτάνα και την Ευρυτανία εγγυώνται ότι θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για το 
καλό της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Στο προε
κλογικό του μήνυμα (Ευρυτανικά Νέα 5/5/ 
04) προς τους Ευρυτάνες ψηφοφόρους δή
λωνε ότι θα διαθέσει το μισθό της βουλευτι
κής του αποζημίωσης υπέρ του Συλλόγου 
Πολυτέκνων Ευρυτανίας. Μια σπάνια χειρο
νομία που τον τιμά ιδιαίτερα.

Δύο ακόμα Μικροχωρίτες υποψήφιοι βουϋευτές
"Οπως πληροφορούμαστε το Μικρό Χωριό είχε επίσης δύο υποψήφιους βουλευτές, 

που έδωοαν τον αγώνα τον καλό για μια έδρα στο ελληνικό κοινοβούλιο:
• 0 κ. Φοίβος ταξιάρχης, γνωστός ηθοποιός, που τακτικά συμμετέχει στις εκδηλώσεις 

της Αδελφότητας. Είναι σύζυγος της κ. Μύρκας, κόρης του αείμνηστου οτρατηγού Δημητρί- 
ου Πολύζου. Ο κ. Ταξιάρχης ήταν υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην 
Α' Αθηνών.

• Η κ. Πόπη Μπάκα-Βρυνιώτη, υποψήφια του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός 
στη Β' Αθηνών. Η κ. Βρυνιώτη είναι κόρη του Χρήστου και της Θεοδώρας Βρυνιώτη-Μπάκη, 
το γένος Μαοτρογεωργοπούλου.

Μια σοφή και διαχρονική ρήση
Σήμερον εμού, αύρων ετέρου και ουδέποτε τινός

Τη σοφή αυτή φράση χρησιμοποίησε ο Αρκάδας τ. υπουργός Εργασίας κ. Δημήτριος Ρέππας 
κατά την παράδοση του υπουργείου του στον νέο Μικροχωρίτη αλλά και Αρκάδα (από τη γενιά 
της μητέρας του) υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Πάνο Π. Παναγιωτό-

πουλο.
Θέλουμε να θυμίσουμε ε

δώ, ότι η ιστορική και δια
χρονική αυτή ρήση είναι σκα
λισμένη στην κτητορική πλά
κα του σπιτιού του Δ.Ι. Φλέγ- 
γα (1929), δηλ. στον τοίχο 
του σπιτιού του Τάσου Φλέγ- 
γα σήμερα. Η κατωτέρω φω
τογραφία, που αποτέλεσε το 
εξώφυλλο του περιοδικού 
μας (τεύχος 25-26/1985), α- 
ποτυπώνει αυτή τη λεβεντιά 
της ψυχής αλλά και την επι
τηδευμένη μαστοριά της επο-
λής·
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Από την κίνηση της Αδελφότητας
• Η ττνευματική γωνιά του χωριού μας χά

ρις στην πρόθυμη απασχόληση της 
Τζένας Γκάση κατάφερε να λειτουργήσει 
αρκετές φορές το χειμώνα που μας πέ
ρασε. Με χαρά διαπιστώσαμε το μεγάλο 
ενδιαφέρον των επισκεπτών. Τα Χρι
στούγεννα, παρά τον άσχημο καιρό, ο κό
σμος που περιηγήθηκε τις αίθουσες των 
εκθεμάτων ήταν πολύς και ακόμα περισ
σότεροι το Πάσχα με τον πραγματικά α
νοιξιάτικο καιρό. Όμως η έκπληξη ήταν η 
μέρα της Πρωτομαγιάς: Οι επισκέπτες ή
ταν απρόσμενα πολλοί, το ενδιαφέρον 
μεγάλο καθώς και το χρηματικό όφελος, 
καθώς σε λίγες μόνο ώρες εισπράχθηκαν 
4Θ ευρώ από τα βιβλία που διατέθηκαν. 
Θερμές ευχαριστίες στις νεαρές δεσποινί
δες του χωριού μας Άρια Αρώνη και Δώ
ρα Ντζούφρα, που προσφέρθηκαν εθελο
ντικά να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο 
τους στην ξενάγηση των επισκεπτών της 
Πνευματικής Γωνιάς,

• Η Αδελφότητα, όπως κάθε χρόνο, δεν 
ξέχασε τους μετρημένους στα δάκτυλα 
του ενός χεριού μικρούς μαθητές του δη
μοτικού σχολείου του χωριού μας. Με 
δώρα τους ευχήθηκε χρόνια πολλά για τα 
Χριστούγεννα και καλές διακοπές για το 
καλοκαίρι.

• Στις 8 Φεβρουαρίου, την Κυριακή του Α
σώτου, έγινε η καθιερωμένη ετήσια συ
νεστίαση της Αδελφότητας Μικροχωρι- 
τών. Ήταν ένα χαρούμενο μεσημέρι με 
πάνω από 140 Μικροχωρίτες και φίλους. 
Περισσότερα γράφονται σε άλλη στήλη 
του περιοδικού.

• Με επιστολή της Αδελφότητας ζητήθηκε 
η απομάκρυνση της κεραίας από τον Αη 
Σώστη, η οποία δεν έχει πλέον λόγο ύ
παρξης μετά την έναρξη λειτουργίας του 
δορυφόρου του ΟΤΕ, σύμφωνα με το υπ. 
αρ. 3856/53018 έγγραφο του υπουργείου 
Πολιτισμού και τις υποσχέσεις του ΟΤΕ.

• Ευχετήρια επιστολή έστειλε η Αδελφότη
τα στον Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. 
Νικόλαο για την 25’’ επέτειο από την ε
κλογή του ως πρώτου ττνευματικού ποιμε
νάρχη Ευρυτανίας. Επίσης έστειλε συγχα
ρητήριες επιστολές για την επανεκλογή 
τους και την ανάληψη αξιωμάτων στον υ
πουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, Μικροχωρίτη κ. Πάνο Πανα- 
γιωτόπουλο, στον υπουργό Μεταφορών 
και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Αιάπη και 
στον βουλευτή Ευρυτανίας κ. Δημοσθένη 
Τσιαμάκη.

• Εκ παραδρομής, όπως μας πληροφόρη
σαν, στις ευρυτανικές εφημερίδες γρά
φτηκε ότι ο Μικροχωρίτης υπουργός κ. 
Πάνος Παναγιωτόπουλος κατάγεται από 
την Καστανιά του Δήμου Προυσσού. Η 
Αδελφότητα έστειλε ενημερωτικές επι
στολές προς τις εφημερίδες, οι οποίες δη
μοσίευσαν την αναγκαία διόρθωση.

• Η Αδελφότητα με τη βοήθεια του δήμου 
αποκατέστησε τα πέτρινα τοιχία του σχο
λικού κήπου που είχαν σκεπαστεί από την 
ασφαλτόστρωση του δρόμου. Ευχαριστεί 
το Δήμο Ποταμιάς που συνεπής στην υ
πόσχεσή του πρόσφερε την αναγκαία πέ
τρα και τα υλικά που χρειάζονταν για το 
σκοπό αυτό. Επίσης με φροντίδα της έγινε 
η αναγκαία συντήρηση στο μνημείο θυ
μάτων της κατολίσθησης στην Τσίρη.

• Η Αδελφότητα με τη συμβολή του τοπι
κού συμβουλίου πιστεύει ότι μέσα στο κα
λοκαίρι θα μπορέσει να βελτιώσει το μο
νοπάτι που οδηγεί στο μνημείο του αδι
κοχαμένου αντάρτη Κλέαρχου στην πλα
γιά της Τσίρης (1942).

• Για τα θέματα που απασχολούν το χωριό 
μας, τα οποία συζητήθηκαν πέρυσι το κα
λοκαίρι στην ετήσια συνάντηση με τους 
τοπικούς άρχοντες, η Αδελφότητα είχε 
συνεχή επικοινωνία και πολύ καλή συνερ
γασία με τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ίβρο και
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τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. 
Γιάννη Ντζούφρα. Όπως φαίνεται στο τε
χνικό πρόγραμμα του τοπικού συμβουλί
ου για το 2004, σχεδόν όλα τα αιτήματα 
που αναπτύχθηκαν στην άτυπη καλοκαι
ρινή μας συγκέντρωση πήραν σάρκα και 
οστά.
Σχετικά με το πολύ σημαντικό θέμα της 
πλατείας του Νέου Χωριού, η γρα
φειοκρατία έκανε το θαύμα της. Ο δήμος 
και το τοπικό συμβούλιο είχαν να αντιμε
τωπίσουν πάμπολλες τυπικές δυσκολίες 
από αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομία 
κ.λπ.) όπως φαίνεται όμως, οι προσπά
θειες ευοδώθηκαν και οι εργασίες αρχί
ζουν σύντομα.

Ε κδρομή  σ τη ν  Π όλη
Γύρω στους 20 Μικροχωρίτες δήλωσαν 

συμμετοχή για την εκδρομή-προσκύνημα 
στην Κωνσταντινούπολη. Δεκατέσσερις α
πό Αθήνα και Μικρό Χωριό και πέντε από 
Θεσσαλονίκη. Σχεδόν όλοι προτιμούν εκ
δρομή με πούλμαν και οι περισσότεροι θε
ωρούν ως καταλληλότερη εποχή το φθινό
πωρο και ως εκ τούτου η εκδρομή προ
γραμματίζεται για τον Οκτώβριο 2004. Το 
κόστος για μια επταήμερη εκδρομή θα κυ
μαίνεται γύρω στα 320 ευρώ και όσοι 
δήλωσαν συμμετοχή θα ειδοποιηθούν τη
λεφωνικά για τα σχετικά. Για νέες δη
λώσεις παρακαλούμε τηλεφωνείστε σε ο- 
ποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της Αδελφό
τητας Μικροχωριτών.

ΕΥΧΕΣ
Ολόθερμες ευχές για παντοτινή ευτυχία στον Βασίλη και τη Σωτηρία Παηανίκου, που 

παντρεύτηκαν στο Πόρτο Ράφτη στις 6 Δεκεμβρίου. Ο Βασίλης είναι ο πρώτος από τους 
δυο γιους του Θωμά και της Ελένης Παηανίκου και εγγονός του αείμνηστου παπα-Βασίλη, 
ιερέα του χωριού μας από το τέλος του πολέμου ως και τη δεκαετία του ' 50.

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών στον Μιχάλη ΣταφυλάΘερμά συγχαρητήρια στον γνωστό Ευρυτάνα συγγραφέα-λογοτέχνη Μιχάλη Σταφυλά, που πρόσφατα τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με βραβείο για το συνολικό συγγραφικό και λογοτεχνικό του έργο. Ήταν μια καθ’ όλα επάξια δικαίωση για την μεγάλη, πολύχρονη και αδιάλειπτη πνευματική του προσφορά και παρουσία στον κόσμο των Γ ραμμάτων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Τα αδέλφια Κώστας και Νίκη Κουτσούκη, Φανίτσα Πολύζου και Φρόσω Ζυγιάρη, καθώς 
και τα ανήψια ευχαριστούν ολόθερμα όλους όσους συμμετείχαν και συνόδευσαν τον 
αείμνηστο αδελφό και θείο τους ΘΑΝΑΣΗ I. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ στην τελευταία του κατοικία. 
Ιδιαίτερα ευχαριστούν τον νομάρχη Ευρυτανίας κ. Αθ. Κοντογιώργο, τον τ. πρόεδρο 
ΤΕΔΚ Ευρυτανίας ιατρό κ. Δημ. Καρατσίκη, τον τ. πρόεδρο της Αδελφότητας Μικροχω- 
ριτών κ. θαν. Κεράνη και τον παπα-Νίκο Αζακά για τα συγκινητικά και από καρδιάς 
αποχαιρετιστήρια λόγια τους.
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Oi δραστηριότητες του τοπικού συμβουλίου του Μικρού Χωρίου

• Πολλές παροχές νερού έσπασαν και πάλι 
φέτος στο χωριό μας από τις παγωνιές του 
χειμώνα και φυσικά ο πρόεδρος του Τ.Σ. κ. 
Γιάννης Ντζούφρας μαζί με τα μέλη του τοπι
κού συμβουλίου είχαν τη φροντίδα για την 
άμεση αποκατάστασή τους.

• Η άνοιξη είναι ο μήνας με τις περισσό
τερες δουλειές στο χωριό. Το Τ.Σ. είχε σαν 
μέλημά του τον καθαρισμό των μονοπα- 
τιών, των αγροτικών δρόμων αλλά και όλων 
των αυλακιών. Επίσης να κόψει τα χορτάρια 
από όλους τους κοινόχρηστους χώρους και 
να κλαδέψει μερικά δέντρα στους δρόμους 
που εμποδίζουν ή περιορίζουν την ορατό
τητα.

• Έχει αρχίσει ήδη την αποκατάσταση των 
δρόμων στο Παλιό Χωριό από τις ζημιές που 
προκλήθηκαν από τα υδραυλικά έργα.

• Ο δήμος με το Τ.Σ. φρόντισαν για τη 
διεύρυνση του δρόμου από το μνημείο της 
κατολίσθησης ως την είσοδο του Παλιού Χω
ριού. Έτσι όχι μόνο διορθώθηκε το επικίνδυ
νο στένεμα που παρουσίαζε εκεί ο δρόμος 
αλλά θα επιτρέπει και μια κάποια στάθμευση 
αυτοκινήτων σε περίοδο μεγάλης κίνησης.

• Λεπτομέρειες για τα σημαντικά έργα 
που προγραμματίζονται να γίνουν στο χω
ριό μας δημοσιεύονται πιο κάτω στο τεχνικό 
πρόγραμμα του τοπικού συμβουλίου για το 
2004.

Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2004
Τοπικό συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος Μικρού Χωριού 

Αρ. απόφασης 61312004
...Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζή

τηση αποφασίζει:
1. Την άμεση ανάγκη επέκτασης του καταστήματος της πλατείας και του κοινοτικού 

γραφείου.
2. Την ολοκλήρωση των έργων προηγούμενων ετών που εκκρεμούν (υδραγωγείου και 

δρόμων).
3. Τη διαμόρφωση του δρόμου δίπλα στην πλατεία και έναντι οικιών Τάσιου-Τσστσαρά- 

γκου.
4. Αιτήσεις δημοτών που εκκρεμούν για την ολοκλήρωση των προβλημάτων.
5. Αξιοποίηση και ολοκλήρωση πλατείας Δοξιάδη.
6. Καλωπισμός εισόδου Μικρού Χωριού. Τοποθέτηση πλαισίου, πινακίδων και χάραξη 

γραμμών προτεραιότητας.
7. Προστατευτικά κιγκλιδώματα σε επικίνδυνα σημεία (εκκλησία-Φλώρου Κώστα).
8. Ανάπλαση χώρου έναντι οικίας Ι.Φούκα.
9. Αποπεράτωση πάρκινγκ Καστανόβρυσης-ξενοδοχείου.

10. Συντήρηση οστεοφυλακίων Νέου-Παλαιού Χωριού.
11. Βάψιμο τσιμεντένιου τοίχου κάτω από Π.Τσινιά.
Παλαιό Χωριό

1. Τσιμεντόστρωση δρόμου από διασταύρωση Κρίκου έως Κατραμάδου.
2. Τσιμεντόστρωση δρόμου από στροφή Μπάκη έως οικίας Χρυσούλας Χονδρού (ανα

φορά).
3. Να γίνει ο δρόμος στη θέση Γούμενος.
4. Διαπλάτυνση-κατασκευή τεχνικών και ασφαλτόστρωση του δρόμου Νέου-Παλαιού 

Χωριού.
5. Χρηματοδότηση για εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης στο Παλαιό Χωριό.
6. Ενταξη σε πρόγραμμα ανάττλασης και διαμόρφωσης της λίμνης.
7. Καθαρισμός και διαμόρφωση του μονοπατιού Άγιοι Απόστολοι-Γαύρος.
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Νέα οκό to  Αήμο Ποταμιάς
Στήριγμα στα γηρατειά με "Βοήθεια στο σπίτι"

Ένα μεγάλο στήριγμα στα γηρατειά και 
στην ανημποριά είναι το πρόγραμμα "Βο
ήθεια στο σπίτι" που άρχισε την λειτουρ
γία του και στον Δήμο Ποταμιάς. Πόσοι 
ανήμποροι δεν θα νιώσουν παρηγοριά και 
ανακούφιση! Λεν θα 'ναι πια έρμοι και α
βοήθητοι αλλά θα έχουν κάποιον να νοιά
ζεται γι' αυτούς και να τους συμπαρα
στέκεται. Η στοργή προς τον πάσχοντα 
συνάνθρωπο είναι Θεία επιταγή και η αν
θρωπιά είναι δείγμα πολιτισμού. Θερμά 
συγχαρητήρια στον δήμαρχο κ. Γιάννη Ί- 
βρο που πέτυχε την εφαρμογή της και 
στα χωριά μας. Ο Δήμος Ποταμιάς ξεκί
νησε το κοινωνικό αυτό πρόγραμμα με τη 
συνεργασία της ΔΕΠΑΚ. Η “Βοήθεια στο 
σπίτι" παρέχεται δωρεάν σε ηλικιωμένους 
που μένουν μόνοι τους, έχουν χαμηλό ει
σόδημα και προβλήματα υγείας τέτοια 
που δεν τους επιτρέπουν να αυτοεξυπη- 
ρετηθούν. Ακόμη η βοήθεια παρέχεται σε 
άτομα με διάφορες αναπηρίες που είναι 
δύσκολη η μετακίνησή τους, όπω ς τυ
φλοί, ανάπηροι, κ.λπ. Το πρόγραμμα στο
χεύει στο να μπορούν ηλικιωμένα ή ανή
μπορα άτομα να μπορούν να μένουν στο

δικό τους χώρο και να μην αναγκάζονται 
να καταφεύγουν σε ιδρύματα. Για τη λει
τουργία του προγράμματος έχουν προ- 
σληφθεί τα αναγκαία για τη λειτουργία 
του άτομα που είναι: κοινωνική λειτουρ
γός, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθός. 
Η ομάδα αυτή καταρτίζει ένα εβδομαδιαί
ο πρόγραμμα έτσι ώστε η βοήθεια να π α 
ρέχεται συστηματικά. Το έργο της ομά
δας περιλαμβάνει καταγραφή και αξιολό
γηση των αναγκών όσων χρειάζονται βοή
θεια, συμβουλευτική και ψυχολογική στή
ριξή τους, προληπτική νοσηλευτική φρο
ντίδα, φροντίδα ατομικής τους υγιεινής, 
καθαριότητα του χώρου που μένουν, συ
νοδεία τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα για 
εξετάσεις, κ.λπ., συνταγογραφία των φαρ
μάκων τους, βοήθεια σε ψώνια, πληρωμές 
λογαριασμών κ.λπ.

Η υπηρεσία Βοήθεια στο σπίτι στεγάζε
ται στο δημαρχείο του Δήμου Ποταμιάς. 
Για πληροφορίες: Ελισάβετ Μπισμπίκη, 
κοινωνική λειτουργός, τηλ. 22370 41234 ή 
Fax: 22370 41561

Συγκινητικές είναι οι πρώ τες γραπτές 
ευχαριστίες συμπατριωτών μας:
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Εκχιονιστικά εν δράσει!

ο δήμαρχο5 ποταμιά5 στη διάρκεια εργασιών εκχιονισμού στο Παλιό Μικρό Χωριό

'-'1?

Το εκχιονισηκό too δήμου ανοίγει δρόμο
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Η πιο μεγάλη αλλά και αδιάκοπη δου
λειά του δήμου και των τοπικών συμβου
λίων των χωριών μας, κατά τους χειμερι
νούς μήνες, είναι ο καθαρισμός των δρό
μων μετά από χιόνια και βροχές. Η δου
λειά αυτή γίνεται δυσκολότερη όταν πρέ
πει να απασχολούνται εργάτες κάτω α
πό  άσχημες καιρικές συνθήκες ή να 
χρειάζεται να δανείζεται ο δήμος τα α
παραίτητα μηχανήματα. Ο Δήμος Ποτα
μιάς κατάφερε να βρει μια πιο αποτελε
σματική και άμεση λύση.

Προμηθεύτηκε δυο πολύ αναγκαία και 
χρήσιμα εξαρτήματα, μια "αλατιέρα" 
και ένα "μαχαίρι" όπω ς λέγονται, τα ο
πο ία  προσαρμόζονται σε αυτοκίνητα 
του δήμου και με κατάλληλες συνδέσεις 
μπορούν και κατευθύνονται α πό  τον 
οδηγό του οχήματος. Η "αλατιέρα" χρη
σιμοποιείται για να ρίχνει αλάτι στους 
παγωμένους δρόμους ενώ το "μαχαίρι" 
ανοίγει τους δρόμους από το χιόνι ή α
πό  χώματα και πέτρες μετά από  βρο-
χές·

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ): 
Όλες οι υπηρεσίες στο δήμο μας!

Μια άλλη πολύ σημαντική υπηρεσία 
που άρχισε να λειτουργεί στο δήμο μας 
είναι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πσλι- 
τών, που θα βοηθήσει π άρα  πολύ ό
λους τους δημότες γιατί σε καθημερινή 
βάση θα μπορεί να απαντά  σε δεκάδες 
αιτήματα και να διευκολύνει την επίλυ
ση άλλων τόσων. Τσ κέντρσ έχει ήδη 
αρχίσει να λειτουργεί, διαθέτει δυο υ
παλλήλους και έχει τις εξής αρμοδιό
τητες:

• Παροχή διοικητικών πληροφοριών 
(π.χ. σχετικές με υπηρεσίες υγείας, π α 
ροχές που προσφέρει το ΙΚΑ κ.λπ.).

• Προώθηση υποθέσεω ν πολιτώ ν 
(π.χ. έντυπα αιτήσεων, υπεύθυνες δη
λώσεις, διακίνηση εγγράφω ν με fax/e- 
mail, έκδοση διαβατηρίων, επικύρωση 
αντιγράφω ν, διάθεση παραβόλω ν 
κ.λπ.). Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22370 41560 ή στο δημοτικό κατάστη
μα του δήμου μας.

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου 
για θέσπιση κανονισμών

Το δημοτικό συμβούλιο του Λήμου Ποταμιάς στην προσπάθεια του να υπάρχει τάξη 
και σαφήνεια σε θέματα καθημερινής ζωής των δημοτών θέσπισε κανόνες για τα 
παρακάτω θέματα:

1. Κανονισμό ύδρευσης
2. Κανσνισμό αποχέτευσης
3. Κανονισμό άρδευσης
4. Κανονισμό τρόπου χρήσεως κοινοχρήστων χώρων
5. Κανονισμό καθαριότητας
6. Κανονισμό νεκροταφείων
7. Καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
8. Καθορισμό τέλους φωτισμού
9. Δικαίωμα βοσκής
Οι παραπάνω  αποφάσεις περιλαμβάνουν με λεπτομέρεια τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των δημοτών.
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Δωρεάν νομική βοήθεια
Οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες (κάτω 

από 5.400 ευρώ το χρόνο) μπορούν να έχουν 
δωρεάν νομική βοήθεια, που περιλαμβάνει 
δικαστικά έξοδα και αμοιβή δικηγόρων ή 
άλλων προσώπων. Για να γίνει αυτό ο πολί
της θα πρέπει να απευθύνεται στο δικαστή 
της περιφέρειας όπου γίνεται η δίκη και να 
δίνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα 
αποδεικνύουν την οικονομική του κατάστα
ση τουλάχιστον 15 μέρες πριν από τη δίκη ή 
τη δικαστική ενέργεια για την οποία ζητείται 
η παροχή νομικής υποστήριξης, (εφημ. Δ. 
Φραγκίστα, αρ.ιρύλλου 64/2003)

Νέα πρόσβαση στη σήραγγα 
Τυμφρηστού;

Πρόκειται για τον αρχικό σχεδιασμό 
της ανατολικής πρόσβασης στη σήραγγα, που 
θα αποτελούσε κομμάτι του σχεδιασμού του 
εθνικού άξονα Αθήνα-Λαμία- Καρπενήσι- 
Αγρίνιο. Προέβλεπε δρόμο που θα παρέκα
μπτε τη σημερινή διαδρομή και θα ακολου
θούσε τη δεξιά όχθη του Σπερχειού. Για το 
έργο αυτό διετέθησαν 9.098.694 ευρώ 
(3.100.380.000 δρχ.) για μελέτη, η οποία προ- 
σέκρουσε σε αντιδράσεις, κυρίως από της 
παρακαμπτόμενες περιοχές. Φαίνεται ότι ο 
σχεδιασμός της ισχύει ακόμη γιατί δόθηκαν 
πρόσφατα άλλα 2.000.Θ00 ευρώ (640.0000.000 
δρχ.) για την ολοκλήρωση της μελέτης. Μα
κάρι να αρχίσουν και οι εργασίες γιατί η τω
ρινή πρόσβαση στη σήραγγα δεν είναι ό,τι το 
καλύτερο (εφημ. Ευρυτανικά Νέα, 8/10/03)

£υρυτανικά Χρονικά: Μεγάλο 
αφιέρωμα στο χωριό μας

Εντεκα ολόκληρες σελίδες απολαύσαμε 
στο τεύχος 1-3/2004 του περιοδικού Ενρντανι- 
κά Χρονικά, που αναφέρονταν άμεσα ή έμμε
σα στο Μικρό Χωριό: Περήφανη, αδούλωτη 
ρωμιωσύνη του αείμνηστου συγχωριανού μας

Σταύρου Ζορμπαλά (σελ. 30-33), Ποιήματα 
για τα ματωμένα χρόνια του Μικρού Χωριού 
(σελ. 24-26), απόσπασμα από το βιβλίο του 
συμπατριώτη μας Κώστα Τριαντατρύλλη, Με 
νύχια και με δόντια (σελ. 47-48) και Βιβλιοπα- 
ρονσίαση του Μένιου Κουτσούκη για το βι
βλίο έκδοσης της Πανευρτττανικής Ένωσης, 
Το Χρονικό της Ανέγερσης του Πρώτον Ευρυ- 
τανικού Γυμνασίου (σελ.20-23).

Διακρίσεις στους μαθητικούς 
αγώνες χορού

Της 12 και 13 Ιανουαρίου 2004 έγιναν στο 
κλειστό γυμναστήριο Αιβαδειάς οι Περιφε
ρειακοί Μαθητικοί Αγώνες Χορού. Έλαβαν 
μέρος 8 ομάδες γυμνασίων και 12 ομάδες λυ
κείων και από το Καρπενήσι συμμετείχε το 
γυμνάσιο με 45 μαθητές και το λύκειο με 38. 
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ήταν 
εξαιρετικά για το νομό Ευρυτανίας: Πρώτο 
βραβείο πήρε το γυμνάσιο, ενώ τη δεύτερη 
θέση κατέλαβε το λύκειο Καρπενησίου. Το 
γυμνάσιο Καρπενησίου συγκαταλέγεται στις 
12 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας που θα λά
βουν μέρος της τελικούς αγώνες, οι οποίοι 
συνήθως γίνονται στην Αθήνα ή τη Θεσσαλο
νίκη. (εφημ. Ευρυτανικά Νέα, 21/1/2004)

Πότε χρειαζόμαστε 
οικοδομική άδεια

•  Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια όταν 
θέλουμε να αλλάξουμε τα κεραμίδια ή τον 
τσίγκο στη σκεπή κτιρίου.

•  Χρειάζεται άδεια για την αλλαγή ξυλείας 
της σκεπής.

•  Δεν απαιτείται άδεια σε παρεμβάσεις 
που δεν χρειαζόμαστε σκαλωσιές.

•  Χρειάζεται άδεια για κάθε πρόσθετο 
κτίσμα ακόμη και εφαπτόμενο σε υπάρχον 
κτίσμα (π.χ. αποθήκη, κ.λπ.)

•  Χρειάζεται άδεια για κάθε αλλαγή χρή
σης.

(ετρημ. Κορυσχάδες, αρ. φ. 202)
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Η €υρυτανία οτο Ίντερνετ
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Η σύγχρονη τεχνολογία δεν θα μπορούσε 

να αφήσει ανεπηρέαστη την περιοχή της Ευ- 
ριπανι'ας. Δήμοι, χωριά, σύλλογοι, ο ένας με
τά τον άλλο, φτιάχνουν τη δική τους ιστοσελί
δα στο Ίντερνετ. Περιηγηθήκαμε μερικές 
απ’ αυτές όπως, της Νομαρχίας Ευρυτανίας, 
των Δήμων Καρπενησίου, Δομνίστας, Κτημε- 
νίων, Φουρνά, καθώς και των συλλόγων Χε- 
λιδονιωτών και Ανιάδας.

Όλες καλόγουστες, περιεκτικές, ενημερω
τικές, πλούσιες. Θερμά συγχαρητήρια στους 
εμπνευστές και οργανωτές τους. Για όσους 
θα ’θελαν να τις απολαύσουν παραθέτουμε 
τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις: 

www.evrvtania.gr. 
www.karpienissi.gr. 
www.domnista.gr, 
www.dimos-Ktimenion.gr. 
http://users.in.gr ./foumas. 
wwwjcelidona.com. 
http://users.acn.gr/koniko/aniada200.3 
Όπως είναι τρυσικό η ιστοσελίδα της Νο

μαρχιακής Επιτροπής Τουρκττικής Προβολής 
της Ευρτηανίας παρουσιάζει ευρύτερο ενδια
φέρον γιατί περιέχει πληροφορίες για όλους 
τους δήμους και τα χωριά της Ευρυτανίας. Α
παντάει (πα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέ
πτη και τον κατατοπίζει πολύ εύκολα για το 
πώς και το που θα τα αναζητήσει. Χρήσιμος 
οδηγός ο χάρτης της Ευρυτανίας. Περιέχει ό
λους τους δρόμους της περιοχής καθώς και 
κουκίδες πάνω από κάθε χωριό. Διαλέγοντας

ένα χωριό αμέσως εμτρανίζεται ένα μικρό ι
στορικό του. (www.evrytania.gr).

Η ποδοσφαιρική μας ομάδα
Συνεχείς είναι οι αγώνες της ποδοσφαιρι

κής ομάδας του Μικρού Χωριού. Κάθε βδο
μάδα διαβάζουμε στην αθλητική στήλη των 
ευρυτανικών εφημερίδων για τους αγώνες 
της. Θαυμάζουμε την αγωνιστικότητα της πο
δοσφαιρικής ομάδας του Μικρού Χωριού 
και νιώθουμε υπερήφανοι όχι μόνο όταν νι
κούν αλλά κι όταν χάνουν, γιατί κρατούν ψη
λά τη (τημαία της άμιλλας και της αγωνκπικό- 
τητας.

Θρίαμβος
στους κοΑυμβητικούς αγώνες!
Με μια εξαιρετική εμφάνιση στους κολυμ- 

βητικούς αγώνες “Παμβωτίδεια 2004” που 
διεξήχθησαν στα Ιωάννινα στις 14-15 Φε- 
βρουαρίου 2004, ο Κολυμβητικός Όμιλος 
Καρπενησίου αναδείχτηκε το καλύτερο σω
ματείο της διοργάνωσης!

Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας κατέκτη- 
σαν 46 μετάλια συνολικά (19 χρυσά, 14 αργυ
ρά και 13 χάλκινα) και κέρδισαν τις καλύτε
ρες εντυπακτεις, (εφημ. Ευρυτανικός Παλμός, 
18/2/2004).

Αρχαιοκαπηϋία και 
στην €υρυτανία

Δεν εκπλήσσει η αρχαιοκαπηλία και στην 
Ευρτττανία γιατί ο τόπος της, όπως οι περισ
σότερες γωνιές της Ελλάδας, έχει πολλούς 
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό 
που ξαφινιάζει αλλά και πονάει είναι ότι ο 
δράστης είναι Ευρυτάναςί 

... Σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υπο
βλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών Ευρυτανίας σε βάρος ατόμου 45 ετών, 
κατοίκου Πρασιάς Ευρυτανίας γιατί στην κα
τοχή του βρέθηκε αντικείμενο, το οποίο ό
πως επιβεβαιώθηκε από την ΙΔ' Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
είναι πήλινη πυραμιδοειδής αγνύθα (βαρίδι
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που χρησιμοποιούσαν στην υφαντσυργία) 
Tojv ύστερων Ελληνιστικών χρόνων ....(εφημ. 
Ευρυτανικά Νέα, 10/12/03)

ΚΑάπηκε ιστορικό γιαταγάνι
Μεγάλης ιστορικής σημασίας και συναισθη

ματικής αξίας γιαταγάνι (σπαθί της Επανάστα
σης του 1821) κλάπηκε από το παλιό δημοτικό 
σχολείο στο Κλαυσί. Πρόκειται για ένα παλιό

γιαταγάνι που ήταν τοποθετημένο και κλειδω
μένο σε ντουλάπι του δημοτικού σχολείου. Το 
σχολείο έχει σταματήσει να λειτουργεί εδώ και 
πολλά χρόνια. Το γιαταγέινι χρονολογείται προ 
του 1820, είχε κατασκευασθεί στη Βαγδάτη και 
ανήκε στη γνωστή οικογένεια των Γιολδασέων 
καπεταναίων που φέρονται να κατάγονται από 
τη Δομνίστα Ευρυτανίας./ει^/ί. Ευρυτανικά Νέ
α, U /m )

ί '' Αυγούστου 2004
Η Ολυμπιακή φλόγα στο Καρπενήσι!

Η Ολυμπιακή φλόγα στο 
ταξίδι της σε όλες τις νο
μαρχίες της Ελλάδας θα 
περάσει και από το Καρ
πενήσι την 1'' Αυγούστου 
2004. Οι λαμπαδηδρόμοι 
θα ξεκινήσουν από το Α
θλητικό Κέντρο Καρπενη- 
σίου και μετά από μια δια
δρομή περίπου 3 χιλιομέ

τρων θα καταλήξουν στην κεντρική πλατεία. 
Θα λάβουν μέρος περίπου 10 λαμπαδηδρό- 
μοι που ο καθένας θα τρέξει με τη φλόγα στα 
χέρια του για περίπου 300 μέτρα.

Η Ολυμπιακή φλόγα έχει τις ρίζες της 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας 
κατά τη διάρκεια των οποίων έκαιγε συνεχώς 
στο βωμό της θεάς Ήρας.

Η λαμπαδηδρομία ξεκίνησε ως θεσμός 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το
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1936 και έκτοτε η αφη της δάδας γίνεται στην 
Αρχαία Ολυμπία με τη βοήθεια του ήλιου και 
στη συνέχεια μεταφέρεται από λαμπαδηδρό- 
μους στη διοργανώτρια πόλη για να ανάψει το 
βωμό του Ολυμπιακού Σταδίου κατά την τελε
τή έναρξης των αγιόνων. Ας θυμηθούμε μερι
κές ξεχιοριστές λαμπαδηδρομίες:

Το 1936 η φλόγα με πρώτο λαμπαδηδρόμο 
τον αθλητή Κωνσταντίνο Κονδύλη ταξίδεψε, 
για πρώτη φορά, στο Βερολίνο.

Το 1960 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Ρώμης, η φλόγα ακολούθησε μια διαδρομή 
“φόρο τιμής” στον ελληνικό και ρωμαϊκό πο
λιτισμό, κάνοντας το πέρασμα Πειραιάς-Ρώ- 
μη με το πλοίο “Αμέρικο Βεσπούτσι” και α
φού πέρασε από γνωστά και άγνωστα μνη
μεία των δυο χωρών έφτασε στο Ολυμπιακό 
Στάδιο της Ρώμης.

Το 1968, στο Μεξικό, η λαμπαδηδρομία α

κολούθησε τη διαδρομή του Χριστόφορου 
Κολόμβου.

Το 1976 η φλόγα ταξίδεψε μέσω δορυφό
ρου από την Αθήνα στην Οτάβα.

Το 1992 στη Βαρκελώνη ο παραολυμπιονί- 
κης τοξοβόλος Antonio Rebollo άναψε το 
βωμό με φλέγόμενο βέλος.

Το 2000 η φλόγα ταξίδεψε κάτω από το νε
ρό για να διανύσει τη μεγαλύτερη ως τότε α
πόσταση ως το Ολυμπιακό Στάδιο του Σίδνεϊ.

Το 2004 η ολυμπιακή λαμπαδηδρομία 
να 2004 θα είναι η πρώτη παγκόσμια λαμπα
δηδρομία. Για πρώτη φορά, η ολυμπιακή 
φλόγα θα ταξιδέψει και στις 5 ηπείρους, θα 
διασχίσει όλη την Ελλάδα και θα καταλήξει 
στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να 
σημάνει την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώ
νων στις 13 Αυγούστου 2004. (εφημ. Ευρντα- 
νικά Νέα, 28IV04)

Για πρώτη φορά 
ηαρέλββη στο ktipnevqct_____

Μετ’ εμποδίων γιορτά
στηκε η τελευταία Κυριακή 
της αποκριάς στο Καρπε
νήσι αφού τη μέρα αυτή έ
βρεχε καταρρακτωδώς, 
παρ’ όλα αυτά ο Δήμος 
Καρπενησιού για πρώτη 
φορά οργάνωσε παρ^αση 
αρμάτων με πρώτο τον 
“Βασιλιά Καρνάβαλο”. Α
κολουθούσε το άρμα με το 
σύγχρονο θέμα “Φέιμ 
Στάρι" και τρίτο ήταν ένα 
κλασσικό αποκριάτικο άρ
μα με τον “Μεθύστακα με 
το ακορντεόν”. Οι οδηγοί 
των αρμάτων πετούσαν 
σοκολάτες και καραμέλες 
στους θεατές, την παρέλα

ση περιστοίχιζαν δεκάδες μασκαρεμένοι που με τους ήχους βραζιλιάνικης μουσικής, χόρευαν 
και πείραζαν τους παρευρισκόμενους, ενώ το 1° δημοτικό σχολείο έδωσε μια ιδιαίτερη νότα 
κεφιού και χαράς με τα παιδιά του μεταμφιεσμένα ομοιόμορφα και με φαντασία. Η πλατεία του 
Καρπενησιού γέμισε από κόσμο που δεν έδινε καμία σημασία στη βροχή που έπεφτε αλλά με 
πολύ κέφι και άφθονο χαρτοπόλεμο διασκέδασε μέχρι να κουραστεί. (Ευρυτανικά Νέα 21/2/ 
04).
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Οι απόφοιτοι ανταμώνουν μετά από 39 χρόνια!
Πέρυσι τον Αύγουστο έγινε το αντάμωμα σιεΰουμε με όλους τους αποφοίτους του 

των αποφοίτων της χρονιάς 1963-64 από το 1964 διακρίνονται ανάμεσά τους πολλοί α- 
γυμνάσιο Καρπενησιού. Περίπου 25 συμμα- πό το Δήμο Ποταμιάς αλλά και δυο Μικρο- 
θητές ξαναντάμωσαν και θυμήθηκαν τα πα- χωρίτες: Η Κασσιανή Καραπάνου-Τσατσα- 
λιά με τη συντροφιά και καθηγητών τους ράγκου και ο αδελφός της Πάνος Καραπά- 
μέσα σε ατμόσφαιρα χαρούμενη αλλά και νος (ειρημ. Τα Νέα τον Κλειστού, αρ. φύλλου 
συγκινητική. Στη φωτογραφία που δήμο- 15)

Οι απόφοιτοι του γυμνασίου Καρπενησίου ...τότε ...και τώρα

. ̂ ««·«■·*' —<0̂  ft' ϊ ί ^
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Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπον

δίας Ευρυτανικών Συλλόγων με πρόεδρο τον 
κ. Γιώργο Καββαδία συναντήθηκε διαδοχικά 
με όλους τους συλλόγους Ευρυτανίας και Αι
τωλοακαρνανίας με σκοπό την ενημέρωση 
τους πάνω στο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, 
το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι αξιόλογο 
και φιλόδοξο. Ανάμεσα στις αποφάσεις της Ο

μοσπονδίας περιλαμβάνονται μια τράπεζα αί
ματος που θα είναι διαθέσιμη στον οποιοδή- 
ποτε Ευρυτάνα βρεθεί στην ανάγκη να χρεια- 
σθεί αίμα και η δημιουργία στην περιοχή της 
Αττικής μιας ευρυτανικής εστίας. Σχετικά με το 
δεύτερο, το “Σπίπ του Ευρυτάνα” παραθέταμε 
την επιστολή της Ομοσπονδίας προς όλους 
τους ευρυτανικούς συλλόγους:

Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων
Κάνιγγος 7
10677 Αθήνα
Τηλ. 210 3834451 και 22310 93780
Προς τους ευρυτανικούς συλλόγους μέλη της ΟΕΣ

Αθήνα 17-3-04
Θέμα: Επιστολή προς όλα τα μέλη της ΟΕΣ για 

την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης
Το Δ.Σ. της ΟΕΣ βάζει ως πρωταρχικά σκοπά και στάχο την καταστατική διάταξη για 

να αποκτήσει η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ το “Σπίτι του Ευρυτάνα” στην Αθήνα και να στεγάσει 
εκεί όλα τα ευρυτανικά σωματεία μέλη της και να γίνει το στέκι της ευρυτανικής οικογέ
νειας και όχι μόνο.

Εκεί θα διατηρηθεί η παράδοση και ο πολιτισμός της Ευρυτανίας, δημιουργώντας 
βιβλιοθήκη με βιβλία Ευρυτάνων συγγραφέων, θα υπάρχει άλος ο ευρυτανικός τύπος 
στη διάθεση των Ευρυτάνων, θα γίνει λαογραφικό μουσείο με αντικείμενα απ’ την 
Ευρυτανία, θα γίνονται συναντήσεις, συγκεντρώσεις, συνελεύσεις της ΟΕΣ και των 
συλλόγων και γενικότερα θα είναι μόνιμο στέκι συγκέντρωσης των Ευρυτάνων για 
επικοινωνία και σύσφιξη σχέσεων.

Ζητάμε τις προτάσεις σας και την οικονομική συμπαράσταση στην προσπάθεια αυτή 
ανάλογα με τις δυνατότητες σας, καταθέτοντας στον ειδικό λογαριασμό της ΟΕΣ: 
0927746334.6 της Εθνικής Τράπεζας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Γ ια το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καββαδίας 
Ο Γεν. Γραμματέας Ταξιάρχης Ζαλοκώστας

AvikSore του τόπου μος
Το “100”

Αλαφιασμένος κάποιος γιατί δεν έβρισκε το 
αυτοκίνητά του στον τάπο που νόμιζε όπ τάφη- 
σε τρέχει να ττ|λεφωνήσει στο 100. Μέσα στην 
παραζάλη του αντί για το 100 παίρνει τον πατέ
ρα του.

Εκατό εκεί; Ρωτάει. Όχι εγώ μόνος μου εί
μαι. Του απαντάει εκείνος.

Σε μια στάση του λεωφορείου από Αθήνα για 
Καρπενήσι μια γιαγιά ανπ να ξαναμπεί στο δικό 
τους λεωφορείο μπαίνει σ’ ένα άλλο, που τη

βγάζει στα Γρεβενά. Μόλις βγήκε και κατάλαβε 
ότι ήταν σε άγνωστο μέρος σάσπσε τόσο πολύ, 
που δεν μπορούσε να πει ούτε ποια ήταν ούτε 
που πήγαινε. Μόνο έλεγε φωνάξτε την κόρη 
μου τη Δέσπω. Έτσι τηλεφώνησαν στο 100, το 
οποίο κατάφερε να βγάλει κάποια άκρη και τη
λεφώνησαν στο καφενείο του χωριού, όπου ή
ταν το τηλέφωνο. Εκεί ήταν μια άλλη γιαγιά, η 
οποία άκουσε την ιστορία και τρέχοντας πάει 
σππι τους και λέει: Ακούς π έπαθε η Μαρούλα 
σήμερα; Χάθκει κι’ αντί να τραβήξ κατά δω 
πήγει μαζί' με τς ' 100!

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 23



Evas v£OS 08ou6s
O i “Π ρ ά σ ινες τάξεις^^ σ τη ν Ευρυτανία

ι ς

ώί'ί}β,ψι, ii'm sa, Kahim’:^vM

Δεκάδες μαθητές από πλήθος σχολείων απ’ 
όλη την Ελλάδα επισκέφθηκαν το χειμώνα που 
μας πέρασε την Ευρυτανία αλλά και το χωριό 
μας. Οι εκδρομές, οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο 
του νέου θεσμού που ονομάζεται “Πράσινες 
τάξεις”, είχαν ενθύμιο αλλά και βοήθημα για 
τη γνωριμία με την περιοχή, έναν μικρό οδηγό 
από τον οποίο παραθέτουμε το εισαγωγικό 
σημείωμα.

Οι “ Πράσινεβ τάδειε” είναι μια εναλλακτική 
πρόταση για tis σχολικέε εκδρομέε.

Με τον νέο αυτόν εκπαιδευτικό και τουριστικό

θεσμό τα υπαυργεία Παιδείαε και ΑνύπτυΕπε 
προσφέραυν στουε μαθητέε και τιε μαθήτριεε 
των ελληνικών σχαλείων τη δυνατότητα να γνωρί- 
σσυν από κοντά την ελληνική ύπαιθρο. Δεκάδεε 
χιλιόδεε μαθητών και μαθητριών θα έρχονται 
κάθε χρόνο, ωε μαθητική κοινότητα, σε μια αλ- 
λαύ είδσυε επαφή με τη γη των γονιών και των 
παπούδων τουε, συνειδητοποιώνταε πόσα πράγ
ματα μπσρεί να τουε προσφέρει και ευαισθητα- 
παιαύμενοι για όσα και αυτοί μπορούν και οφεί
λουν να τηε ανταποδώσουν.

Οι “ Πράσινεε τάΕειε” δίνουν μια νέα διάσταση 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και διευρύναυν 
τιε ηαιδαγωγικέε δυνατότητεε των εκπαιδευτικών 
εκδραμών. Απσσκαπαύν στην εξσικείωση των μα
θητών και των μαθητριών με ταν φυσικό πλούτο 
τηε ελληνικήε υπαίθρου, τουε παραδοσιακούε α- 
γροτικούε οικισμούε, τιε γεωργικέε και κτηνοτρο- 
φ ικέε ασχολίεε, τιε παραδοσιακέε γεύσειε, τα 
τοπικά ήθη και τη λαϊκή δημοτική παράδοση. 
Και αν όλα πάνε καλά, θα πρσσφέραυν στα 
παιδιά εικόνεε και εμηειρίεε ενόε εναλλακτικού 
τρόπου ζωήε, πιο κοινοτικού, πιο αυθεντικού, πιο 
φυσικού, πιο φιλικού προε το περιβάλλον, προε 
τον πολιτισμό, πρσε τσν άνθρωπο.

Παράλληλα, οι “ Πράσινεε τάδειε” είναι ένα 
μέσον για την ανάπτυξη τηε υπαίθρου και ιδιαί
τερα για την αναζωογόνηση των σρεινών και 
μειονεκτικών περιοχών, συμβάλλουν αποφασιστι
κά στην ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και στην 
επιμήκυνση τηε τουριστικήε περιόδου σε καθη
μερινή βάση και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα 
και συντελούν με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση 
τηε επαγγελματικήε απασχόλησηε και στην ευη
μερία του τοπικού πληθυσμού.

Οι “ Πράσινεε τάξειε” θα συμβάλλουν γενικότε
ρα στην προβολή τηε υπαίθρου, κσθώε οι μαθη
τέε και οι μσθήτριεε θα επιστρέφουν στιε οικογέ- 
νειεε και στουε φίλουε τουε με τιε ζωντανέε εντυ- 
πώσειε των τόπων που επισκέφτηκαν. Ενθύμιο 
γιο τα παιδιά και βοήθημα στη μετάδοση των 
εντυπώσεών τουε είναι και ετούτοε ο μικρόε του- 
ριστικόε οδηγάε.
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2ο Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α  Χ Ε Α ΙΔ Ο Ν Α Σ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ 
ΧΩΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΛΙΔΟΝΑ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΑΟΥΝ

ΣΤΟ 2ο ΑΚ1ΤΑΜ0ΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΚΙΕΙ 
ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 

WMEPA ΣΑΒΒΑΤΟ Ι'ΑΙ ΟΡΑ 11:00

ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΓΩΝ1Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΠΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Κατόπιν της περυσινής μεγάλης επιτυχίας θέλουμε να πιστεύουμε πως και το 
φετινό αντάμωμα θα έχει επιτυχή ανταπόκριση με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή

από τους συχωριανούς μας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Κώστας 

ΚΕΡΑΐνΠΣ Αθανάσιος 
ΜΑΡΑΓΟΥΣΙΑΣ Κώστας
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Ολόθερμες ευχές στον δεσπότη μας κ.κ. Νικόλαο για την 25'' επέτειο από την εκλογή του 
και την ενθρόνισή του το 1979, ως πρώτου μητροπολίτη στη νεοσυσταθείσα I. Μητρόπολη 

Καρπενησιού. Είθε να αξιωθούμε της θεοφιλούς, ττνευματικής 
και αξιολογότατης ποιμαντορίας του για έτη πολλά!

Εθελοντισμός γ ια  κοινωνική ττροσφορά
Είναι κοινό μυστικό ότι συχνά μας χαρακτηρίζει η αδιαφορία γι' αυτά που συμβαί

νουν γύρω μας, η αναβλητικότητα, η ασυνέπεια. "Δεν βαριέσαι και αύριο μέρα είναι" 
λέμε συχνά. Το ίδιο και όταν με δική μας επιλογή συμμετέχουμε σε συλλογικά 
όργανα για να συμβάλουμε σε κοινωφελή έργα, που το κύριο γνώρισμά τους είναι η 
αφιλοκέρδεια, συνήθως λέμε; "Μα είναι δουλειά εθελοντική" με άλλα λόγια αν μου 
μείνει χρόνος θα βοηθήσω. Όμως, ασχολούμαι με τα  κοινά δεν σημαίνει κάνω  
αγγαρεία. Η ενασχόληση με τα κοινά είναι υψηλό κοινωνικό λειτούργημα. Απαιτεί 
αγάπη γι' αυτό που κάνουμε, προσπάθεια, συνέπεια και συνέχεια. Η σημερινή δομή 
της κοινωνίας, όπω ς έχει διαμορφωθεί, χρειάζεται τη συμμετοχή των πολιτών στα 
καθημερινά δρώμενα. Δεν μπορούν μόνα τα εκλεγμένα όργανα του τοπικού συμβου
λίου, του δήμου, της πολιτείας. Χρειάζονται και τη δική μας συμβολή, είτε μέσα από 
οργανωμένους κοινωνικούς φορείς ή ακόμα και με ατομική πρωτοβουλία. Ο εθελο
ντισμός είναι ένα θεάρεστο έργο. Βασικό του γνώρισμα η ανιδιοτέλεια. Η χαρά για 
το έργο της κοινωνικής προσφοράς είναι η μόνη ανταμοιβή.
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Ρουμελιώτικα τραγούδια
Σιγοπερνώ τη χοφαυγή μυριόμορφη ραχούλα 

μες την καρδιά της Ρούμελης του Βελουχιού τα μέρη.
Αεξιά μου τόπια σκιερά και διαλεχτά διαμάντια 
Ζερβιά μ  ’ αμέτρητα χωριά αχόρταγα στο μάτι.
Ισιάδια γαϊτανόστρωτα, τριγύρω μου ολούθε 

απλώνονται πολύχρωμα, σμαράγδια φορτωμένα.
Α π ’ τα ριζά κι α π ' τα γκρεμιά κι α π ’ των σπηλιών τα μάτια  

μύριες φυτρώνουν ομορφιές, αμόλυντες δροσάτες.
Σιγοπατώ και γύρω ολούθε μου κοιτάζω.

Νεράιδα βρήκα στη Δροσιά, Νεράιδα και mo πάνω 
στου Πλατανιού την όμορφη σκιάδα να κοιμάται.

Λαγοπατώ στα μαλακά να μην τήνε ξυττνήσω 
και τους σκορπίσω άθελα στον κόρφο τους το φόβο.

Λοξοδρομώ τη διάβα μου και πάω κατά το ρέμα 
για να διαβώ στο ζηλευτό βουνό να σκαρφαλώσω, 
να ιδώ αχόρταγα απ ’ εκεί τους Ρούμελης τα μέρη.

Στοχάζει ο νους μου να σκεφθεί και το μυαλό να τρέχει, 
και πιάστηκαν τα πόδια μου, παγώσαν τα φτερά μου 

και στοίχειωσα ολάκερος στο βουνοπλάγι 'πάνω.
Ποτάμια σμίγαν με φιλιά, μ  ’ αφρούς στεφανωμένα 

κυλώντας παίζοντας μαζί με λυγερές Δρυόώες.
Παραξενεύεται τα ’ αυτί στο γαύγισμα του σκύλου 

και στα ουρλιάσματα 'γριμιών σεχτενιαστά ρουμάνια, 
και θε να φύγω α π ' εδώ στα πόδια να το βάλω.

Θέλω μα τους δεν μπορώ χειροδεμένος είμαι 
και μαγεμένος στην καρδιά στης Ρούμελης τα μέρη.

Από την ποιητική συλλογή του Ρουμελιώτη 
Βασίλη Λαμνάτου “Ανθισμένα Κρίνα ” (̂ 1961)

ΗλιόλουσΓΟ ϋο Μικρό Χωριό όιαν η Αδήνα είχε rrviyei στα χιόνια
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V o c c  Hat t u p a

Μηερεκέτια: Καρποί tov nonwv μιας ολόκληριις χρονιάς
Στο αξιόλογο βιβλίο χης “Αναζητώντας το παρελθόν του τόπου μας” η δρ. Μαρία 

Παναγιωτοπούλου δανείζεται ωραιότατες περιγραφές από γνωστούς Ευρυτάνες λογο
τέχνες για να περιγράφει τον τρόπο ζωής στα χωριά μας. Παραθέτουμε εδώ την 
περιγραφή για δυο φθινοπωρινές ασχολίες, τον τρύγο και τα ξεφλουδίσματα, που 
κάνει ο Γιάννης Βράχας στο βιβλίο του “Από τα Δολιανά και την Κοντίβα”, όπου 
περιγράφει και τη μεγάλη ικανοποίηση όλων σαν έβλεπαν ταμπερεκέτια απ’ τον κόπο 
μιας ολόκληρης χρονιάς.

Ο τρΐ5γος
Θυμούμαστε τον τρύγο. Μικροί και μεγά

λοι με τα καλάθια, τα κασόνια, τα σακκού- 
λια, με γέλια, τραγούδια, χαρές, σέρνοντας 
τα γαϊδουράκια μας, πηγαίναμε για τον τρύ
γο. Πιο μεγαλύτερη χαρά από τον τρύγο δεν 
υπήρχε στο χωριό μας. Τα πιο γλυκά και κα
λά σταφύλια γίνονταν στις λογγές κοντά στο 
ποτάμι. Οι κάδες και τα βαρέλια τότε, γεμί
ζανε. Πολλά, μερικές χρονιές δεν τα χωρού
σαν κι ’έτσι αφήναμε ατρύγητα κλήματα που

ήταν ανεβασμένα σε δέντρα. Αυτά ήταν για 
τα πουλιά, τα ποντίκια και για όλη την οικο
γένεια όταν έκανε επισκέψεις για δσυλειές 
στο χωράφι. Το κρασί σε μερικές οικογέ
νειες περίσσευε και το πωλούσαν σε γειτονι
κά χωριά και ήταν περιζήτητο. Τόσο ο τρύ
γος όσο και το τράβηγμα του κραοιού από 
την κάδη στα βαρέλια συνοδευόταν και με 
το σφάξιμο κάποιας παλιόγιδας και ελλεί
ψει παλιόγιδας, κόκορα ή παχιάς κότας. Το

ο rpuyos συνεχίζευαι και cms μέρε$ μα$: Εδώ ο HAias Idppas..
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πότε θα τραβούσε ο κάθε νοικοκύρης το 
κρασί του δεν το κρατούσε μυστικό. Κι έ
τσι, αυτή τη μέρα πολλοί περνούσαν από το 
κατώγι που προσφερόταν μεζές καλά αλα

τοπιπερωμένος και κρασί με το τσουκάλι. 
Και το βράδυ στο μαγαζί η συζήτηση για το 
κρασί, για την πσιότητα, την ποσότητα, τη 
γεύση.

Τα ξεφλουδίσματα
Μια αξιόλογη και απλή διασκέδαση στο 

χωριό μας ήταν και τα ξεφλουδίσματα του 
καλαμποκιού. Σαν μάζευε τα καλαμπόκια του 
ο κάθε νοικοκύρης ειδοποιούσε όλο το χω
ριό να ’ρθει το βράδυ να τα ξεφλουδίσουν. Η 
νοικοκυρά ετοίμαζε κάστανα-καρύδια-στα- 
φύλια-ρακί και κρασί και το σπίτι γέμιζε α
πλήρωτους εργάτες. Τα ξεφλουδίσματα τα 
χαιρόμασταν όλοι. Εδώ οι παραμυθάδες μας

λέγαν ατέλειωτα παραμύθια, εδώ τραγούδια 
και γέλια, εδώ αστεία, εδώ εύρισκε ευκαιρία 
να λοξοκοιτάξει το αγόρι το κορίτσι που λα
χταρούσε να το ιδεί, εδώ, όταν τελείωνε το 
ξεφλούδισμα και το σερβίρισμα της νοικοκυ
ράς, στηνόταν ο χορός ως τα μεσάνυχτα κι 
ακόμα. Ο τρύγος, τα καζαναριά και τα 
ξεφλουδίσματα ήταν οι χαρούμενες φθινοπω
ρινές εκδηλώσεις που δίναν ζωή στο χωριό.

ζεφλουδίσμαζα σζο σπίζι ζη$ Αλεξάνδρα5 Πολύζου ζο φθινόπωρο ζου 1975; Η Αλεξάνδρα 
Πολύζου, Γο zeuyos Νίκου Νιαφύλλη και η Μαρία Λιάπη

Μ περεκέτια

Σαν αντικρύσουμε τα κλήματα φορτωμένα, 
τα καλαμπόκια μεστωμένα, την καρδάρα γε
μάτη γάλα, τον τσάρκο γεμάτο κατσίκια, γι
νόμαστε άλλοι άνθρωποι. Τα πόδια μας βγά

ζουν φτερά, τα χέρια μας ατσαλώνονται. Σε 
κάθε σπίτι πανηγύρι. Θα γεμίσει καλαμπόκι 
το αμπάρι, το βαρέλι κρασί, σ τάλαρος βού
τυρο, το δερμάτι τυρί!
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Σοφία Κουισούκη, NiKOs Λιάπη5, Αικαζερίνη Κρίκου, ΣπύροΒ ΚρίκοΒ

Μαρία Λιάπη, Αδηνά Φούκα, Φρόσω Νιαφύλλη 
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Λαογραφικέα προσεγγίσεκ

Γυναίκες, οι δουλεύτρες της γης
Κόρη των αείμνηστων Νίκου και Μαρίας Παναγιώτου, η Μικροχωρίτισα Χριστίνα 

Παναγιώτου-Δακτυλίδη είναι καθηγήτρια στο Λύκειο Ελληνίδων Ραφήνας Αττικής 
και επιμελήτρια της ύλης της περιοδικής έκδοσης του Λυκείου που έχει τίτλο “Τ’ 
ανάβλεμμα”. Με χαρά ξεφυλλίσαμε τα δυο πρώτα τεύχη του περιοδικού και διαπι
στώνουμε ότι πρόκειται για ένα προσεγμένο έντυπο, καλόγουστο και ευπαρουσίαστο 
που σκύβει με αγάπη, μεράκι και σεβασμό στην ελληνική παράδοση. Το πρώτο 
τεύχος ήταν αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό της Μικράς Ασίας και το 
δεύτερο σε λαογραφικές προσεγγίσεις του τόπου μας. Επιλέξαμε ένα κομμάτι που 
αναφέρεται στις γυναίκες, τις δουλεύτρες της γης, που μας φέρνει πίσω στις γιαγιάδες 
μας και τη ζωή τους στο χωριό μας.

ανάβλεμ
...στις γυναίκες που έζησαν στα ορεινά χω

ριά και στον κάμπο,
στις γυναίκες του μόχθου, τις πάντα ακούρα

στες,
στις γυναίκες της στέρησης, τις τόσο πλού

σιες,
στις “καταπιεσμένες" γυναίκες, τις τόσο ε

λεύθερες.
Στις γυναίκες που δούλεψαν τη γη, που έζη

σαν δυο πολέμους, που στήριξαν τους στρα
τιώτες μας στον πόλεμο του '40, που μεγάλω
σαν και ανάθρεψαν τη γενιά του '50, του '60, 
του '70.

Στις γυναίκες που κληροδότησαν αξίες σ’ 
αυτές τις γενιές. Κι αυτές αποτέλεσαν τη σημε
ρινή αστική κοινωνία των μεγαλουπόλεων και 
μπόλιασαν με τη σειρά τους τις αστικές συνή
θειες με παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία.

Στις γυναίκες που αφουγκράστηκαν τα μη
νύματα των καιρών και άνοιξαν ορίζοντες στα 
παιδιά τους για μόρφωση, ελευθερία, ανθρω
πιά, αγωνιστικότητα, αγάπη για τη φύση και τη 
ζωή.

Στο πατρικό σπίτι
Η κόρη. Δεν ήταν “παιδί”, ήταν κορίτσι. Δεν 

είχε αξία. Τα σερνικό παιδιά είχαν αξία. Δεν 
χρειαζόταν να μάθει γράμματα, παρά νοικοκυ
ριό. Έπρεπε να κάνει όλες τις δουλειές του 
σπιτιού και να μεγαλώνει και τα μικρότερα α
δέλφια. Έπειτα έπρεπε να μαθαίνει και δου
λειές αγροτικές, να τσαπίζει, να ποτίζει, να μα
ζεύει καρπούς. Να είναι σεμνή και ντροπαλή με 
βλέμμα χαμηλό και “μέτωπο καθαρό”. Κι ούτε 
λόγος να ξεφύγει απ’ τους αυστηρούς κανόνες 
που ορίζουν τον κόσμο των κοριτσιών.

Στο γάμο
Η κόρη υπακούει τυφλά στη θέληση των γο

νιών της που θα διαλέξουν τον άντρα της. Μι
κρή ακόμη θα την προξενέψουν, θα τάξουν 
την προίκα, θα γίνουν τα προικοσύμφωνα κι 
ύστερα ο γάμος με τα πατροπαράδοτα έθιμα. 
Και πάει “νύφη” στο σπίτι του άντρα, σε οικο
γένεια συνήθως μεγάλη, πατριαρχική που κου
μάντο κάνει ο πεθερός κι η πεθερά. Οι γιοι και 
οι νύφες σέβονται και δεν λένε κουβέντα.
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Στί/ δουλειά
Είναι οι γυναίκες οι δουλεύτρες της γης. Α

πό το πρωί καθημερινά στα χωράφια. Με τις 
μαντήλες στο κεφάλι και ζωσμένες τις ποδιές 
οργώνουν, σπέρνουν, θερίζουν. Μ’ αξίνες και 
δρεπάνια στα χέρια σκάβουν τη γη, μαζεύουν 
καρπούς, φτιάχνουν δεμάτια, φορτώνουν τ’ ά
λογα, φορτώνουν και την πλάτη.

Και επιστρέφουν στο σπίτι το δείλι, κορμιά 
κουρασμένα μα στητά κι ολόρθα, τα πρόσωπα 
λιοκαμμένα μα με τα μάτια λαμπερά να κοιτά
νε μακριά στην άκρη του βουνού και του κά
μπου, να χορταίνουν την ομορφιά τους και να 
αισθάνονται την απεραντοσύνη τους.

Στο σπίτι άξιες, ακούραστες νοικοκυρές. 
Φροντίζουν τα ζώα, αρμέγουν, κουβαλάνε νε
ρό, ζυμώνουν ψωμί, ψήνουν στη γάστρα, πλέ
νουν στα ποτάμια και στ’ αυλάκια τα ρούχα 
και τα στρωσίδια.

Οι οικογένειες μεγάλες, τα παιδιά πολλά, η 
λάτρα πολλή. Κι όμως υπάρχει χρόνος και για 
εργόχειρο. Κεντούν και πλέκουν, γνέθουν μαλ
λί και υφαίνουν στον αργαλειό φορεσιές και 
προίκες. Έργα ζηλευτά και αξιοθαύμαστα!

Στα γηρατειά
Τα χρόνια περνούν! Στο τέλος της ζωής αυ

τές οι γυναίκες νιώθουν ικανοποίηση. Δούλε
ψαν στη φύση, τη γλέντησαν! Ό,τι δημιούργη
σαν το απόλαυσαν. Έκαναν οικογένεια, τη χά- 
ρηκαν. “Έζησαν” την καθημερινότητα, όπως 
την έζησαν.

Γι’ αυτές τις γυναίκες ο ποιητής Κ. Κρυ- 
στάλλης γράφει:

Γυρνούν από τα έργα τους οι λυγερές, γυρ
νούνε,

με τα ζαλίκια απ’ τη λογγιά, με τα σκουτιά 
απ ’ το πλύμα,

με τις πλατιές τους τις ποδιές σφογγίζοντας 
τον ίδρω,

και σ ’ όποιο δέντρο και αν σταθούν,
σ ’ όποιο κεντρί ακουμττήσουν,
εις το μουρμούρι του κλαριού, εις τη θωριά 

του βράχου,
γλυκό, γλυκό και πρόσχαρο χαιρετισμό ξα

νοίγουν:
“Για και χαρά στον κόσμο μας, στον όμορφό 

μας κόσμο! ”
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O γάμος του Μανώλη
Οι μύθοι, οι ιστορίες και τα παραμύθια που διηγούνταν οι γεροντότεροι ήταν πριν από μισό 

περίπου αιώνα ο τρόπος που, οι κάτοικοι της υπαίθρου κυρίως, διατήρησαν και διέδωσαν τις 
παραδόσεις του κάθε τόπου. 'Οταν άρχισε η μετανάστευση και η ερήμωση των χωριών και ακόμη 
περισσότερο τώρα που οι περισσότεροι ζούμε στις πόλεις, μακριά ο ένας από τον άλλο, χάνονται 
οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να διηγηθούν τις ιστορίες, και όσοι ακόμη θα ήθελαν να τις 
διηγηθούν δεν βρίσκουν ακροατήριο καθώς “δεν υπάρχει χρόνος”. Και όμως όταν θα βρεθούμε 
στο χωριό με τι λαχτάρα αναζητούμε διηγήσεις για τα περασμένα. Δυστυχώς όλσ και λιγότεροι 
βρίσκονται για να τις διηγηθούν. Επειδή όμως αγαπάμε τις παλιές ιστορίες και τις διηγήσεις, θα 
δημοσιεύσουμε μερικές από αυτές που είτε ακούσαμε είτε βρήκαμε καταγεγραμμένες σε βιβλία. 
Ελπίζουμε ότι θα έχουμε και τη δική σας συνεργασία και θα επικοινωνήσετε μαζί μας αν γνωρί
ζετε κάποια ιστορία για τα παλιά.

Θ’ αρχίσουμε με “Το γάμο του Μανώλη” που βρίσκεται στο βιβλίο “Ο κεκρυμμένος θησαυρός 
των λαϊκών παραδόσεων” τσυ φιλόλογου Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου.

Ο Μανώλης ήταν ένας γεωργός απ ' τ' Α- 
γραηκχ.

Μια νύχτα γλέπ' στον ύπνο του ένα παρά
ξενο όνειρο. Είδε πως του παρουσιάστηκε 
τάχα ένας άνθρωπος στ' άσπρκχ ντυμένος, με 
άσπρα μαλλιά και γένεια, πολύ ψηλός και του 
λέει: Τι κάθεσαι Μανώλη;

- Τι θέλ'ς να κάμω;
- Να, τι να κάμης. Θα ση)άξης το βόϊδι σου, 

θα πάρης το τομάρι του και θα πας στην Πό
λη και θα γίνης πλούσιος!

Την αυγή που ξύπνησε ο Μανώλης, θυμή
θηκε το όνειρο και του εράνηκε πολύ περίερ
γο, αλλά δεν έδωκε και πολλή σημασία. Την 
άλλη βραδυά ξαναγλέπ' το ίδιο όνειρο. Αρχι
σε να συλλογιέται' του μπήκαν τώρα ... οι 
ψύλλοι στ' αυτιά! Πίσω μ', διάολε! είπε. Και 
την τρίτη τη βραδυά, πάλι ο ίδιος άνθρωπος 
του λέει, σα να τον μάλωνε τώρα.

Εδώ είσαι ακόμα, Μανώλη; Μη χασομεριάς! 
Να κάμης ότι σου είπα και αμέσοος χάθηκε!

Ο Μανώλης τώρα έβγαλε την απόιραση. Ας 
πάη στον κόριακα, είπε' ότι θέλει ας γίνη. Έτσι 
κι' έτσι φτωχός είμαι. Τόσφαξε λοιπόν το βόϊ- 
δι του και έπειτα από λίγες μέρες, acpo0 έσα- 
ξε το τομάρι, όπως χρειάζεται, για να είναι 
κατάλληλο για πούλημα, ξεκίνησε πεζός.

Μετά από δεκαπέντε μέρες έφτασε στην 
Πόλη. Αρχισε τώρα να ντιλαλάη το εμπόρεμά 
του.

"Εδώ ο τομαριάς, εδώ ο τομαράς!".
Του φωνάζει ένας. Ε, πατριώτη, πόσο το 

τομάρι;
Αν είχε τότε το τομάρι μια λίρια, ο Μανώλης 

ζητούσε δυό χιλιάδες λίρες!
Ο αγοραστής κούνησε το κεφάλι του και 

τράβηξε το δρόμο του. Ξαναφώναζε πάλι ο 
Μανώλης. Εδώ ο τομαράς' κι' άλλος το τομά- 
ρι!

Κάμποσοι αγοριαστές παριουσιάστηκαν, αλ
λά μόλις άκουγαν αυτή την τιμή, γελούσαν 
εις βάρκις του και δεν τούδιναν καμμιά απά- 
ντησι.

Ο Μανώλης άρχισε ν' απελπίζεται! Τέλος 
μια μέρια του φωνάζει ένας μπέης.

Ε, τομαρά, πόσο πουλάς το βοϊδοτόμαρκι;
Δυο χιλιάδες λίρες, μπέη μου.
Τον πλησιάζει σ μπέης· δυο χιλιάδες λίρες; 

Είσαι καλά από μυαλό ή μήπως σούστρεψε η 
βίδα; Ούτε μια δεν έχει και συ ζητάς δυο χι
λιάδες! 'Οχι' είμαι καλά μπέη μου, αλλά θα 
σου πω  την αλήθεια. Και του διηγήθηκε το 
όνειρκ). Εγέλασε με την καριδιά του ο μπέης 
και τον ρωτάει.

Πως σε λένε, πατριώτη και από που είσαι;
- Μανώλη κι' είμαι απ ' τ' Αγρκιφα.
- Με τα όνειρα πας, Μανώλη, να γίνης 

πλούσιος; Μα αν είναι έτσι, τότε να σου διη- 
γηθώ κι' εγώ ένα τέτοιο όνειρκ) σαν το δικό 
σου.
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- Πότε το εβες μπέη μου;
- Την παραμονή του προφήτου Ηλία.
- Και εγώ, την ίδια βρκτδυά το είδα.
- Λοιπόν, εδώ και κάμποσα χρκ5νια, σαν φί

λος του Αλή πασά, διωρίστηκα απ' αυτόν γε
νικός ντερβέναγας στ' Αγραηχί και ξέρκο καλά 
όλα τα κατατόπια της πατριδος σσυ.

Γλέπω λοιπόν στον ύπνο μου, ποΰς στάθη
κε απάνω από το κεη>άλι μου, ένα πλάσμα 
σαν φάντασμα και μου λέει:

"Σήκω και πήγαινε στ' Αγραφα· στο μεγάλο 
δάσος -τον Ελατιά- και στη θέσι "Λυκοχορός" 
θα ιδής τρίά έλατα, πολύ ψηλά που σχηματί
ζουν σαν τρίγωνο. Εκεί κοντά υπάρχει μια κο- 
τρόνα πολύ μεγάλη, που δύσκολα πέντε ά
ντρες θα μπορέσουν να την κυλίσουν. Κάτω 
από την κοτρόνα, είναι θησαυρός μέγας! Τι 
λες, Μανώλη, με το όνειρο θα γίνω πλούσιος;

Αστρκιηχϊν για μια στιγμή τα μάτια τσυ Μα
νώλη από τη χαρά του. Κατάλαβε τώρ>α κα- 
λά-καλά, ότι και τα δύο όνειρα, το ίδιο το 
νόημα έχουν. ΠρΜκπτοιήθηκε όμιος το βλάκα!

- Έχεις μεγάλο δίκηο, μπέη μου, είπε, τα 
όνειρα ξεγελάν τον άνθρωπο. Αργά το κατά
λαβα. Την έπαθα ο έρ'μος! πάει το βοϊδάκι 
μου! Πάρε το τομάρι και όσο θέλεις, δόσε μου 
και να φύγω για το σπιτάκι μου.

- Να, δυο λίρες, -φτωχός είσαι, να ψωνίσης 
ότι χρειάζεσαι, γιατί σε περιμένει μεγάλη 
στράτα!

Σε ευχαριστώ πολύ, μπέη μου. Ο Μωχαμέτ 
πάντα καλό να σου δίνη. Ο Θεός σας αγαπά
ει σας τους Τούρκους, γιατί είστε μπερικετλή- 
δες.

Τσούξανε και από κάνα-δυό καραφάκια τσί- 
πουρκ) και αποχαιρετιστήκανε. Έπειτα από 
αρκετές μέρες, έφτασε στ' Αγρκιφα ο Μανό
λης.

Acpio0 ξεκουρ)άστηκε καλά, μια θεοσκότεινη 
νύχτα, παίρνει ένα λοστό, ένα τσαπί και το 
ταγάρι του με το ψωμί και τραβάει για τον 
Ελατιά και το Λυκοχορό! Βρίσκει τα τρία έλα
τα και την τριανή κοτρκ5να.

Και κάνοντας αρχή, ξεχώνει με το τσαπί λί
γο την κοτριόνα ολόγυρκχ. Παίρνει ύστερ)α το 
λοστό και πολεμάει να την κυλίση. Παιδεύτη
κε σχεδόν μισή ώρκι και ο ιδρκοτας επήγαινε 
βρύση. Αρχίζει να κουνιέται τώρ>α η κοτρκ5να 
και να τριζοβολάη! Κουρκϊγιο, Μανώλη! λίγο 
ακόμα και την κοπ·αφέρ>αμε! Για μια στι-^μή.

παίρνει μια ανάσα βαθειά, βάζει όλη τη δύνα
μή του και την πετάει από κει. Χωρίς να χάση 
ούτε στιγμή, σκάβει με το τσαπί του και βρί
σκει ένα κιούπι (πιθάρι) πολύ μεγάλο, σαν 
κείνο που βάζουν το λάδι μέσα, όταν το φέρ
νουν από λητρκ)βιό. Αμα το ξεκούπωσε, έμει
νε με το στόμα ανοιχτό! θάμπωσαν τα μάτια 
του!

Το κιούπι ήταν γεμάτο όλο ντούπιες -χρυ
σά πεντόλιρ)α!

Φαντάζεσθε τώρ>α τη χαρά του Μανώλη!
Χαλάλι του, είπε, ο δρκ3μος πόκαμα στην 

Πόλη!
Με κάμποσες στράτες που έκαμε και εγέμι- 

ζε το σακκούλι του με το χρυσάφι, το άδειασε 
το πιθάρι!

Έχτισε δυο καινούρια σπίτια, αγόρ>ασε χτή
ματα και πολλά πρκ5βατα και επλήρωσε ένα 
μηχανικό πολλά χρήματα και έφκιασε ένα 
δγιοφύρι στον Αγριαφιώτη, που χύνεται στον 
Αχελώο. Περνούν και σήμερια οι διαβάτες από 
το δγιοφύρι αυτό και τον σχωρκτνε. Έμεινε το 
όνομά του αθάνατο. Και σήμερα ακόμη εξα
κολουθούν να λένε: Πέρκχσα στου Μανώλη το 
διοφύρι!

Ο Μανώλης σαν νέος που ήταν, έπρεπε να 
αποκατασταθή. Εδιάλεξε λοιπόν ένα από τα 
πιο νοικοκυρεμένα και όμορκρια κορίτσια, που 
του έταζαν και στο γάμο του εκάλεσε δεκαπέ
ντε χωριά και με την εντολή, ότι όλα τα έξοδα 
θα είναι δικά του. Παριάγγειλε και ήρθαν όλα 
τα όργανα της περιφέρειας, νταούλια και 
ζουρνάδες.

Οι νοικοκυριάδες έφεραν μονάχα πίττες και 
γλυκίσματα, και οι τσελιγκάδες από τα δικά 
τους φρχ)ύτα -το περίφημο τυρί των Αγρ>ά- 
φων, μυζήθρια χλωρή και θαυμάσιες γιαούρ- 
τες.

Τα τρκτπέζια στρκόθηκαν στα λιβάδια του 
βουνού και σε ύψος 2.0ΘΘ μ. Τα κλέφτικα τρα
γούδια και οι χοραί, πότε με το στόμα και πό
τε με τα λαλούμενα, δεν έπαψαν μέρα και νύ
χτα μέσα σε δεκαπέντε μέρες! Έγινε τέτοισ 
γλέντι, που βούιξε όλος ο τόπος και μαθεύ
τηκε ο γάμος αυτός όχι μόνον σ' όλη τη Ρού
μελη, αλλά σχεδόν σ' όλη την Ελλάδα. Και ξέ
ρεις, παιδί μου, τι λένε για τον γάμο αυτόν; 
ότι ο Μανώλης έσφαξε τόσες γίδες, ώστε μό
νον οι σιούτες (αι μη κερασφόραι) ήσαν χί
λιες!!
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150 χρόνια πριν -

Η διδακτορική διατριβή της Φωτεινής Λεμπέση-Χατζηδημητρίου με τίτλο “Η διαφηριστιχή καταχώ- 
ρηση στον αθηναϊκό Τύπο κατά την οΘτορανπαί κτη μεσοβασιλική περίοδο” παραθέτει, στο τέ
λος, διάφορες αγγελίες δημοσιευμένες σε εφημερίδες της εποχής που μας φέρνουν πίσω στα 1850 και 
μας δίνουν μια γεύση από την καθημερινότητα και τη γλώσσα της εποχής. Όλα φαίνονται τόσο μακρι
νά, όμως πολλά μπορεί και να 'ναι ακόμα ίδια. 'Αλλα πάλι μας φέρνουν στο νου περασμένους τρόπους 
ζωής και ξεχασμένα είδη καθημερινής χρήσης. Σίγουρα η μόδα δεν έμοιαζε με την δική μας. Όλα 
ηχούν τόσο διασκεδαστικά στ' αυτιά μας σήμερα, όπως ίσως και τα τωρινά 150 χρόνια αργότερα.

Πωλήσεις:
• Εις το κατάστημα του Κ Ν. Γεωργιάδου, 

κείμενον εις την γωνίαν της οδού Αθηνάς, ό
που σταθμεύουσιν αι άμαξαι, πωλείται ΑΛΕΓ
ΡΟΣ του ατμοκίνητου αλευρομύλου του Κ. 
Δουρούτη πρώτης ποιότητος λεπτά 60, δεύτε
ρος λ  55.... (“Αυγή” 21/12/1857).

• ΧΑΛΒΑΣ ζαχάρεως πρώτης ποιότητος 
πωλείται εις μετρίαν τιμήν κατά την οδόν 
Αδριανού εις τα παλαιό καζαντζίδπτα και απέ
ναντι του κηροπωλείου, αριθ. μαγαζείου 415.

Σημειωτέον προσέτι ότι η οκά του χαλβα- 
ποιού είναι δρχ. 4,10 διότι είναι άνθρωπος θε
οφοβούμενος (“Αυγή” 18/2/1869).

•  Νέα κατασκευή ελαίου δια να διατηρή, 
να δυναμώνη και να αυξάνη τα μαλιά και να 
σπρώκτη να μεγαλύνουν τα πεσμένα. Με έξ ή 
οκτώ σταγόνας από το έλαιον τούτο τρίβο
ντας το κεφάλι, εις τρόπον οπού να πιάνη το 
δέρμα καλά, δυναμώνει, διατηρεί και αυξάνει 
τα μαλιά, και σπρόκτει τα πεσμένα και ευγαί- 
νουν και τούτο ο τακτικώς ακολουθών θέλει

Η nA a te ia  ΣυνΓάγμαΐ05 to  1865 - Α ρ χε ίο  Ε.Λ.Ι.Α.
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το είδη πραγματικός α ς  δέκα πέντε ημέρας 
(“Ταχ. Φήμη” 4/11/1848).

• Εις του κυρίου Κοκ το σελοποιείαν, πλη
σίον του ετπ των οικονομικών Υπουργείου, πω- 
λούνται λύχνοι του περίφημου Δεκάν, τύπου 
καλώς εγνωσμένου εις την Γαλλίαν και ειή- 
λοπΊον της Ευρώπης δια τον μηχανισμόν, ο ο
ποίος ωθεί την χύσιν του ελαίου εις τα άνω, 
δίδων φως κατ' άκρον γλυκύ κω λαμπρόν, συ- 
σταίνονται εις τους εραστάς, εις τιμήν μετρί- 
αν (“Αθήνα” 29/1/1839)

Διασκέδαση:
• Κατά την συνοικίαν της Πλάκας συνεστή- 

θη ανατολικόν θέατρον. Εξοδεύων τις δέκα 
μόνον λεπτά, πέντε δια την είσοδον κω πέντε 
δια τον ναργιλέ, δύνατω να διασκεδάση τρεις 
ολόκληρους ώρας, εξακολουθών να γελά ακα- 
ταπαύστως καθ' όλον αυτό το διάστημα. Εις 
την τελευταίαν παράστασιν εσρτάσθησαν οι γά- 
μοι του Καραγκιόζη .... (“Ταχ. Φήμη” 9/2/1852).

Διάφσρα
• Επειδή το άροτρόν μου είνω εξωρέτοις 

κατάλληλον να καλλιεργθή εκείνη η γη, ήτις 
λέγετω βάλτος, μ ε  τούτο κω τα έξοδα ενός 
στρέμματος μόλις αναβαίνουν τας οκτώ δραχ- 
μάς, εν  ώ αυτή η εργασία, όταν εκτελείτΟι α
πό εργάτας, ως επί το πλείστον αναβαίνει 30 
έως 40 δραχμάς, ειδοποιώ το Κοινόν ότι ε- 
προσδιώρισα ένα άροτραν τοιούτον με δύο ίπ
πους κω ένα υπηρέτην εις την διεύθυνων 
του κω ήδη καλλιέργησα μερικά κτήματα 
προς ευχαρίστπσιν των ιδιοκτητών. Όστις λοι
πόν επιθυμεί να καλλιεργήσπ βάλτους κατά 
τον ρηθέντα τρόπον, να διετυθυνθή εις τον ετπ- 
τετραμμένον μου κ. Γεώργιον Ποέρην, κά
τοικον Αθηνών παρά τη ενορία “Αγιος Θεόδω
ρος”. ΕνΑθήνως την 4 Φεβρουαρίου 1842, Λ 
Ρουφ. (“Αθήνα” 28/2/1842).

• Εις την οδόν Κολωκοτρώνη, πλησίον του 
Ξενοδοχείου της Φιλελευθερίας, υπάρχει το 
κατάστημα τσυ κυρίου Αούη, Γάλλου, ο οποί
ος ακονίζει οτιδήποτε εργαλεία κω αν ήνω, 
κοπτερά, νιστέρια, ξουράφια κω λοπτά όλων 
των επιστημών εργαλεία, κω η τιμή μικροτέρα 
των άλλων ακσνιστών (“Φως" 17/12/1860).

Απ(όλειες
• ΤΡΑΓΟΣ μαλτέζικσς ευρέθη, a απολέ- 

σας αυτόν ας σπεύση να παρουσιασθή εις το 
Γραφείον μας, διότι τον τρέφομεν τρεις ήδη 
ημέρας. (“Φως” 16/3/1860).

• ΜΑΝΙΚΙ (χειρίς) σουρτούκου εκ τσόχας

Αθηναίοι στα μέσα ΐου 19ου αιώνα - 
Αρχείο Ε.ΑΙ.Α

στακτής απωλέσθη χθες περί την 3 ώραν μ.μ. 
ο ευρών αυτό ας μας το φέρη και θέλει αντα- 
μειφθή (“Αυγή” 26/1/1861).

• ΑΙΓΑ (γίδα) κόκκινος κω ετοιμόγεννος 
βόσκουσα κατά την οδόν Πατησίων προ είκο
σι περίπσυ ημερών απωλέσθη, ο ευρών αυτή 
ή γνωρίζει ότι άλλος τις ηύρε κω έχει αυτήν 
παρακαλείτω να ειδοποιήσει εις το γραφείον 
της Αυγής κω θέλει λάβει αμοιβήν δρχ. 20 
(“Αυγή” 21/7/1859).

... Και η σχετική σάτιρα:
ΑΙΑΓΟΡΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Διέτε, διέτε! Ένα πλήθος Κυριών με γυ

μνούς ώμους
του Ερμου και του Αιώλου επλημμύρησαν 

τους δρόμους!
Με μακρύ μπουρνούζι μία και με πούδρ' α

λευρωμένη,
στου Κυρίου Μαλινδρέτου το κατάστημα 

εμβαίνει,
το χρυσό κρατεί πουγγί της εις το χέρι κι' 

ερωτά,
Έχετε μεταξωτά;

Συνεχίζετω

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 37



Του Δημητρίου Σπ. Δέρματά
(Συνέχεια τον προηγουμένου)

Με τη Δέσποινα που η σχέση μας έγινε φι
λία, είμασταν πολΰ αγαπημένοι. Προσπαθού
σε πάλι να φτιάξει τη ζωή της, είχε κάνει άλλο 
δεσμό και θα ξαπαναντρευόταν. Τώρα κάναμε 
παρέα σαν φίλοι και σα να μην συνέβει τίποτε 
μεταξύ μας.

Με τους φίλους Χρηστό και Σπύρο και 3-4 
ακόμα γνωστούς του καμιά ιρορά το ρίχναμε 
και στο χαρτάκι το πόκερ συναντιόμασταν τις 
περισσότερες τρορές στο ραφείο του Σπύρου. 
Εγώ από αυτές τις συναντήσεις ήμουνα κερδι
σμένος μέχρι τότε. Αποφασίσαμε λοιπόν πα
ραμονή Χριστουγέννων να συναντηθούμε πέ
ντε άτομα στο ραφείο και να παίξουμε. Το ρα
φείο ήτανε στην οδό Ρογκότη. Από κάτω από 
το ραφείο ήτανε ταβέρνα που έςρτιαχνε τα ςτη- 
μισμένα πεντανόστιμα σουτζουκάκια. Παραγ
γείλαμε ο καθένας τη μερίδα του και μπύρες. 
Αφού φάγαμε καλά στρωθήκαμε στο χαρτί 
και δε σηκο3σαμε κεφάλι όλη τη νύχτα και όλο 
το πρωί των Χριστουγέννων. Φάγαμε το με
σημέρι από τα ίδια και συνέχεια στσ χαρτί. 
Αιρού διακόψαμε μόνο για φαγητό το βράδυ 
ξαναρχίσαμε πάλι.

Μπαφιασμένοι από το ξενύχτι και το τσιγά
ρο. Εγώ έχασα όλα τα λεφπά μου στις 4 το 
πρωί. Περί τις 8Θ0 δρχ. Και έφπ)γα από κει σε 
κατάσταση αλλοφροσύνης για το σπίτι. 'Οταν 
έφθασα εκεί διαπίστωσα ότι μου έλειπε το 
κλειδί της εξώπορτας του μεγάρου. Για να χτυ
πήσω να κατέβει η κυρά Αγγέλα να ανοίξει δε 
σήκωνε. Είπαμε είχα καλό όνομα και δεν ή
θελα με τίποτα να το διαψεύσω. Τί να κάνω 
λοιπόν; Αποφάσισα να περάσω το υπόλοιπο 
της νύχτας βολτιχροντας. Γιατί για να καθήσω 
πουθενά δεν μπορούσα από το τσουχτερό 
κρύο του Δεκέμβρη.

Αφού περπάτησα κάμποσο κουράστηκα. 
Τότε σκέφπηκα αφχ)ύ δεν είχα λεφπά για το 
ξενοδοχείο, να οδεύσω προς τα γνωστά σπίτια 
του Βαρδαρίου, ελπίζοντας να βρω φιλοξενία 
σης κοπέλες που γνώριζα. Πήγα εκεί και αφ»ύ 
χτύπησα 3-4 πόρτες αυτές ήτανε όλες με νυ-

χτιές αγκαζαρισμένες. Συνέχισα να χτυπάω 
και σε άλλα σπίτια κι σ’ ένα από αυτά μου 
άνοιξαν και μου σύστησε η γριά που μου άνοι
ξε μία κοπέλα που ήταν ελεύθερη. Παρ’ όλη 
την ταλαιπωρία μου ήμουνα καλοντυμένος με 
ρεπούμπλικα κ.λπ. Μπήκαμε με τη γυναίκα 
στο δωμάτιο. Η πρώτη μου κουβέντα με αυτή 
ήτανε ότι δεν θέλω τίποτα να κάνω μαζί της 
παρά μόνο να κοιμηθώ. Της εξήγησα ότι δεν 
έχω λεφπά και θα της ατρήσω ενέχυρο το κα
πέλο μου και το ρολόι μου, είχα ένα πανάκρι
βο Ζενίθ τσέπης. Αχπή δέχθηκε και ξάπλωσα 
να κοιμηθώ. Ατπή ήρθε δίπλα μου και με ρώ
τησε από που είμαι για να πιάσει κουβέντα, 
της είπα από την παλιά Ελλάδα, αυτό το μέρος 
που λέγεται Καρπενήσι και να με αφτήσει να 
κοιμηθώ.

Μόλις αυτή άκουσε Καρπενήσι πετάχθηκε 
σαν να είχε ελατήριο και άρχισε να μου λέει 
ότι έκανε στο Καρπενήσι και ότι ήτανε υπηρέ
τρια σ’ ένα δικαστικό και πως τη γέλασε κά
ποιος και έφθασε εδώ πσυ έφθασε. Εγώ παρ’ 
όλο που η νύστα μου ήταν αφόρητη άρχιζε να 
μου κεντρίζει το ενδιαφέρον όπως όταν ήμουν 
μαθητής στο Καρπενήσι. 'Οντως ήτανε μία κο
πέλα υπηρέτρια σ’ έναν πρωτοδίκη που άναβε 
τα αίματα σ’ όλη τη μαθητιώσσα νεολαία και 
όλους τους νεαρούς με την ομορφιά της και 
σεξ απήλ της. Και να λοιπόν που τάφερε η τύ
χη να την βρω κάτω από αυτές τις συνθήκες, σ’ 
αυτά τα σπίτια.

Με τη συγκίνηση πσυ δημιούργησε η ατρή- 
γησή της της εκδήλωσα και τις μικροεπαφές 
που είχα όταν τάλεγε και εγώ δεν ήμουν από 
ξύλο και ήμουνα και είκοσι χρονών. Έγινε ότι 
έγινε και αντί να συνέλθω από την ταλαιπωρία 
και το ξενύχτι κλατάρισα κυριολεκτικά.

Η πατριώτισσά μου δεν κράτησε τα ενέχυρα 
ούτε το ρολόι, ούτε το καπέλο. Έφη)γα από κει 
το πρωί πήγα στο σπίτι. Στο διάδρομο βρήκα 
την κ. Παπαδοπούλου και βλέποντάς με έτσι 
με ρώτησε που ήμουνα και τι έπαθα και έλει
πα δύο μέρες. Της είπα ότι πήγα εκδρομή 
στην Έδεσσα και κει αδιαθέτησα.
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Ευτυχώς ήτανε και η δειίτερη με'ρα τιυν Χρι- 
στουγε'ννων αργία και κοιμήθηκα όλη την η- 
με'ρα και τη νύχτα και συνήλθα κάπως. Από 
αυτό το περιστατικό έκοψα το χαρτί από τότε 
και ύστερα δεν ξανάπαιξα με χρήματα.

Ο καιρός πλησίαζε για το στρατιωτικό. Ψη- 
φίσθηκε νόμος όπου βρίσκεται ο καθένας 
μπορούσε να παρουσιασθεί και να υπηρετή
σει εκεί. Παρουσιάσθηκα λοιπόν στο Τρίτο 
Σώμα Στρατού και με κατατάξανε στο νεοϊ- 
δρυθέν 31ο Σύνταγμα Πεζικού. Αυτό έγινε γι’ 
αυτούς που ήτανε στη Θεσσαλονίκη από άλλα 
μέρη της Ελλάδας. Περίμενα να γίνει η κλή- 
τευση να παρουσιασθώ.

Στο πρατήριο έγιναν ορισμένες μεταβολές. 
Ο κ. Καραμεσίνης έιρυγε από την εταιρία για 
να κάνει δουλειά με τον αδελφό του Σπήλιο, 
πήραν την αντιπροσωπεία της I.G. Φρα- 
γκφούρτης για όλη την Ελλάδα. Φυσικά πή
ραν και αυτά που είχαν στην αποθήκη, τα έπι
πλα του Φλόκα. Και έμεινα με τη δική μου 
ςρτωχική επίπλωση, αλλά με περισσότερο χώ
ρο. Τα δωμάτια τα κράτησε η εταιρία για να 
αποθηκεύει τα εμπορεύματα. Τη διεύθυνση 
του πρατηρίου την ανέλαβε ο Τσίρος. Εξ’ ίσου 
καλός αν όχι καλύτερος ακόμα από τον κ. Αν- 
δρέα. Ήρεμος, καταδεκτικός, καλόκαρδος 
και νέος στην ηλικία.

Ακόμα προβλέποντας την φττγή μου για το 
στρατό πήραν και άλλο υπάλληλο, κάποιον 
Δημητράκη, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, ένα 
τύπο φιλάσθενο και ως εκ τούτου γκρινιάρη 
και παραπονιάρη. Τον κατατόπιζα για τη δου
λειά που θα έκανε όλο αυτό το διάστημα και 
για τα εμπορεύματα. Η ηλικία του ήταν κάπως 
περασμένη, θα πλησίαζε τα 40 και η κλονι
σμένη υγεία του δεν ήταν και τόσο κατάλληλη 
για τη δουλειά που θα έκανε.

Ατττός ήτανε οικογενειέίρχης με γυναίκα και 
δυο αγόρια 10 και 12 χρονο&ν και κάθονταν σε 
μία πάροδο κοντά στην Καμάρα. Μαζί μου τά- 
χε καλά και με κάλεσε 2-3 φ»ρές στο σπίτι 
του. Μπήκαμε στο 1936 και τον Απρίλη εκλή- 
θη η κλάση μου στο χώρο που ήταν και το 50 
Σύνταγμα, δηλαδή στο 3ο Σώμα Στροαού. Α- 
qpoύ ντυθήκαμε μας τοποθέτησαν στους δια
φόρους λόχους. Εμένα με κατέταξαν στο λόχο 
βαθμοφόρων υπαξιωματικών που θα βγαί
νανε δεκανείς και λοχίες. Περάσαμε στους θα

λάμους που προορίζονταν για μας αφκτύ πήρα
με τον ιματισμό μας και τις κουβέρτες. Τακτο
ποιήσαμε τα κρεβάτια τα οποία αποτελούνται 
από 2 στρίποδα και μερικές σανίδες. Μετά 
ντυθήκαμε στα στρατιωτικά μας και παρατα
χθήκαμε μπροστά στα κρεβάτια. Εκεί πήραμε 
την πρώτη αγριάδα από τον υποδεκανέα Κα- 
λαμπόκη ονομαζόμενο που άρχισε να μας επι
τίθεται παρατηρώντας και βρίζοντας άλλον 
γιατί ήτανε ξεκούμπωτος, άλλον γιατί δεν είχε 
βαλμένο καλά το καπέλο και σύτω καθ’ εξής.

'Οταν τελείωσε η πρώτη επαφτή με τη ζωή 
που θα κάναμε από εδώ και πέρα, ακούστηκε 
ένα σάλπισμα και ένα ουρλιαχτό από τον Κα- 
λαμπόκη “Τσαϊστή τη γρήγορα να βγείτε ό
ξω” και άρχισε να σπρώχνει και να ιρωνάζει 
συνέχεια. Πανικοβληθήκαμε βγήκαμε στο 
προαύλιο μαζεμένοι όλοι σαν πρόβατα στη 
στρούγκα. Τότε ήρθαν λοχίες και αξιωματικοί 
και μας τακτοποιήσανε σε ομάδες και τρεις 
ομάδες κάνανε μία διμοιρία και οι τέσσερις 
διμοιρίες το λόχο. Αφ>ού έγιναν όλα αυτά και 
καταγραφτήκανε οι στρατιώτες, παρατάχθηκε 
ο λόχος και περιμέναμε το λοχαγό. Κοιποια ώ
ρα παρουσιάσθηκε μπροστά μας ένας αγριάν
θρωπος ντυμένος στη στολή του λοχαγού με 
τρία αστέρια στην επωμίδα. Ψηλός, στρκρνός, 
σωματώδης με μάτια άγριου θηρίου.

Το καλωσόρισμα ήτανε μία αγριοφωνάρα 
λέγοντάς μας “εκείνα που ξέρατε από τον πο
λιτικό σας βίο θα τ’ αφτήσετε εδώ. Εδώ έχει 
δουλειά και πειθαρχία για να γίνετε άνθρω
ποι και θα γίνετε θέλετε δε θέλετε”. Και λέγο
ντας αυτά έκανε μεταβολή και έφτυγε αγέρω
χος-

Ο λοχαγός μας και δυνάστης μας από δω και 
πέρα ώσπου να γίνουμε άνθρωποι κατά τη 
γνώμη του, ήτανε ο κατά κόσμον Σερεμέτης 
Γιιόργος, για τον οποίο κυκλοφορούσε η ςρήμη 
ότι είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Ένα πο
λίτη, μία πουτάνα και ένα στρατιώτη. 'Οτι οι 
στρατιωτικές του ικανότητες ήτανε να είναι 
τώρα και στην ηλικία του υποστράτηγος, αλλά 
με τα στρατοδικεία που πέρασε και τους υπο
βιβασμούς που υπέστη και τις (φυλακίσεις που 
έκανε τον φέρανε πάλι στο βαθμό του λοχα
γού και τον τοποθέτησαν στο λόχο υπαξιωμα- 
τικιΰν να μας κάνει ανθρώπους και σκληρούς 
σαν τον εαυτό ταυ.
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Από αυτά και το 1/10 να ήτανε σωστά. Το 
παρουσιαστικό του, το φέρσιμό του και οι εκ
δηλώσεις του απέναντι μας μας έκαναν να τα 
πιστεύουμε όλα και άλλα ακόμα. Από τη δεύ
τερη μέρα άρχισαν τα νούμερα και τα καψό
νια. Aqxnj μας έγινε λίγη θεωρία στο θέίλΛμο 
πώς να ντυνόμαστε αστραπιαία και ας ήτανε 
και κείνες οι γκέτες που έπρεπε να τις τυλί
γουμε στα πόδια πσυ ήθελαν αρκετό χρόνσ 
και επιδεξιότητα να δεθσύν. Έπρεπε με τα 
σάλπισμα του εγερτηρίου αμέσως να ντυθούμε 
και να παραταχθούμε για το προσκλητήριο 
και το ρόφημα.

Εμένα με βάλανε αρχηγό της ομάδας να πα
ριστάνω τσ δεκανέα που έπρεπε πριΰτος να 
πάρω θέση δίπλα στους άλλους δύο συναδέλ
φους και συνδυστυχισμένους ομαδάρχες και 
να κάνουμε τη κεφαλή της διμοιρίας.

Ώσπου να το καταφέρουμε αυτό είδαμε και 
πάθαμε και η βρισιά από τσν Καλαμπόκη ή
ταν αφάνταστη. Εμείς είμασταν στην πρώτη 
γραμμή τσυ πυρός μπρσστά-μπρσστά και αρ- 
πάχναμε όλα τα κατσαδιάσματα όλων από το 
λοχαγό Σερεμέτη μέχρι τον υποδεκανέα Κα
λαμπόκη. Όλοι αξιωματικοί και υπαξιωματι- 
κοί ουρλιάζανε και μας τάραζαν στα γυμνάσια 
και το καψώνι. Προσοχή ανάπαυση βάδην, 
τροχάδην, λύσιμο των ζυγών και επανασύντα- 
ξη. Συνέχεια από το πρωινό προσκλητήριο έ
ως τη διανομή του συσσιτίου. Αίγη ανάπαυση 
και ξανά γυμνάσια. Το απόγευμα συσσίτιο και 
μετά θεωρία. Αυτό το βιολί συνεχίσθηκε 4Θ 
ημέρες. Τότε μας επιτριίπη και η έξοδος στην 
πόλη να δούμε και τους δικούς μας.

Από τους αξιωματικούς ανθρωπόφερνε λι
γάκι ο διμοιρίτης μας υπολοχαγός Μαυροει- 
δής. Ένας ήπιος άνθρωπος, αλλά και να είναι 
και αυτός ασορτί με το λοχαγό και τους έίλλους 
όταν τον βλέπανε έκανε και αυτός τον αυστη
ρό. Εμείς διαισθανόμασταν την καλοσύνη του 
και τρροντίζαμε να είμαστε εντάξει και να μην 
τον εκθέτουμε στο λοχαγό και στους έίλλους 
ανώτερους αξιωματικούς ταγματοίρχη συνταγ
ματάρχη κ.λπ.

Γι αυτό φροντίζαμε πάντοτε να εκτελούμε 
τις διαταγές με προθυμία και όσο μπορούσα
με πιο τέλεια. Αλλά υπήρχαν και ςχιρές που 
κάναμε και λάθη. Ένα από αυτά που έγινε α
πό μένα ήταν το εξής: Ήμουνα υπηρεσία νυ
κτερινός θαλαμοφύλακας 12-3. Στις 5 μας ξύ

πνησαν. Σττνταχθήκαμε και ξεκινήσαμε για να 
πάμε στο πεδίο βολής που ήτανε ακάλυπτος 
χώρος μεταξύ συνοικισμών Αγίας Φωτεινής 
και Τριανδρίας. Φυσικά η σύνταξη και το ξε
κίνημα έγιναν με φωνές και βρισιές. Όταν 
φθάσαμε στο χώρο που θα γίνονταν η βολή 
στήθηκαν οι στόχοι που ήταν μεγέίλα χάρτινα 
τελάρα, που είχαν στο κέντρο τους στρογγυλά 
μαύρα σημεία για να φαίνονται οι επιτυχίες. 
Κατά κακή μου τύχη με όρισαν να μετράω κά
θε ςχ)ρά που θα έριχνε ο πολίτης που πυροβο
λούσε τις επιτυχίες που είχε στο στόχο. Αυτό 
γινόταν ως εξής: Μπροστά από τα τελάρα υ
πήρχε χαράκωμα στο οποίο μπαίναμε και κα
λυπτόμασταν όσοι οριστήκαμε για το μέτρη
μα. Μπαίναμε μέσα και πρσφυλαγόμασταν ό
ταν πυροβσλσύσαν. Αρχισε λοιπόν η βολή. Οι 
περισσότεροι σκοπευτές τα ρίχνανε στο γάμο 
τσυ καραγκιόζη. Τα πολλά χτύπαγαν στο ανά
χωμα του χαντακιού και κάθε ςρορά μας χώνα
νε με τα χώματα.

Η κατάσταση ήτανε απελπιστική. Έπρεπε 
να περάσει όλος ο λόχος. Κάθε φορά βγαίνα
με για το μέτρημα μετά ξαναμπαίναμε στο χα
ντάκι και χωνόμασταν με τα χώματα.

Εγώ ήμουνα κακονυκτισμένος από την νυ
κτερινή υπηρεσία τσυ θαλαμοςτύλακα δεν είχα 
κσιμηθεί καθόλσυ. Από την απελπισία μου 
μούρχονταν όταν ρίχνανε να σηκώσω το κε
φάλι μου να με βρει καμιά σφαίρα και να σκο
τωθώ. Τέλος πάντων, κέίποτε τελείωσε αυτό 
το μαρτύριο και φουνάξανε για να συνταχθού
με. Εγώ έκανα το μοιραίο λάθος. Πήγα και 
στάθηκα στο αντίθετο μέρος από εκεί που έ
πρεπε να συνταχθεί η διμοιρία μου. Κοντά 
μου ήρθαν και οι στρατιώτες της ομάδας μου 
και έγινε μεγέίλη σύγχιση.

Ατττό έκανε έξαλλχ) το λοχαγό Σερεμέτη πσυ 
δεν ήθελε και πολύ να φουντώσει και ούρλια
ζε “Ουφ γράφπονε επιλοχία 5 μέρες φυλακή, 
15 μέρες κράτηση, 2Θ μέρες περιορισμό και 4Θ 
μέρες στα σκατάαα...” Δηλαδή εξάντλησε όλη 
τη δικαιοδοσία πσυ είχε να τιμωρεί ως Ασχα- 
γός επάνω μας. Η απελπισία μου ήταν αφάντα
στη που θα έκανα δυσ μήνες να βγω έξω και 
θα καθέιριζα την Καλλιόπη 40 μέρες.

Αυτή ήτανε η ζωή μας η καθημερινή. Ώ 
σπου κλείσαμε τρείς μήνες γυμνάσια. Οπότε 
αποφασίσθηκε να κάνσυμε ασκήσεις μάχης
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και βολή υπεράνω φιλιών (φιλικών) τμημά
των. Για να γίνει ατττό, εκδράμαμε όλο το σύ
νταγμα ε'ξω από την πόλη και προς το μέρος 
της Αγίας Παρασκευής που ήταν χέρσος τύπος 
και με τους λόφους που είχε προσφέρονταν 
για την άσκηση. Επισημάνθηκαν οι λόφοι που 
θα καταλάμβανε το κάθε τμήμα και έπρεπε να 
βαδίσουμε το πεδινό μέρος στο οποίο δεν μας 
βρίσκαν τα βλήματα που χτυπάγανε στο λόιρο. 
Ο προορισμός ο δικός μας ήτανε να φθάσσυ- 
με τρέχοντας στους πρόποδες του λόφου και 
τελείϋίνε η άσκηση, η αποστολή μας.

Βοηθός του διμοιρίτη μας για την άσκηση 
ορίσθηκε ο επιλοχίας του λόχου, ο οποίος ή
τανε πανύψηλος, καμπούρης και μόνιμος στό
χος για βρισιές του λοχαγού μας. Ατηή η μέρα 
γι’ ατιτόν εξελίχθηκε πολύ δραματική και να 
πώς: Αφβύ διατάχθηκε η έιροδος άρχισαν να 
βάζουν τα πολυβόλα στο λόφο. Εμείς ξεκινή
σαμε τροχάδην προς το τ3ψωμα. Οι σφαίρες 
σφύριζαν απάνω από τα κεηκίλια μας. Όταν 
φθάσαμε σιο μέσον της διαδρομής, ο επιλοχί- 
ας όντας και \ρηλός, (ραίνεται ότι κιχποια σιραί- 
ρα του (ράνηκε όη ήταν πολύ κοντά στο κεφκί- 
λι του και πέφπει μπρούμητα, φαρδύς πλατύς.

Εμείς νομίσαμε ότι τον χτύττησε πραγματικά 
σφαίρα και τον μιμηθήκαμε και πέσαμε όλοι 
κάτω. Έγινε μεγέίλη σύγχιση σε όλο το λι5χο. 
Τρέξανε τραυματιοφορείς. Όταν διαπιστώθη
κε (πι δεν έγινε τίποτα και ότι όλα ατπά έγι
ναν από τη δειλία του επιλοχία ποιος είδε το 
Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Ο Σερεμέτης άρ
χισε να ουρλιάζει: “Χέστηκες επιλοχίααα”. 
Αυτή τη φορά είχε δίκαιο, ήτανε πραγματικά 
δικαιολογημένος γιατί ντροπιάσθηκε από 
τους (ίλλους αξιωματικούς του συντάγματος. Γι 
αυτό όταν γυρίσαμε (ττη βάση μας και κατεβή- 
καμε από τα ατττοκίνητα και έγινε η σύνταξη 
του λόχου και ήρθαν τετ-α-τετ με τον επιλοχία. 
Βλέποντάς τον μπροστά του (5χι μόνο δεν κιτλ- 
μαρε ο θυμός του, αλλά έβγαλε το πκπόλι και 
άρχισε να κυνηγάει τον επιλοχία ο οποίος έ- 
ιρυγε τροχάδην πανικοβλημένος και όπιος μά
θαμε μετά αυτός τρύπαοε στο γουρνοκούμασο 
για να γλιττώσει.

Εμείς μαρμέίξαμε από το (ρόβο μας, αλλά εί
χαμε και τη διάθεση να γελάσουμε με ατηά 
που βλέπαμε.

Το άχτι του ο λόχος εναντίον του Σερεμέτη

το έβγαλε όταν ήρθαν για επιθεώρηση ο υ
πουργός στρατιωτικών Παπαδήμας, αν θυμά
μαι λεγιπαν, συνοδευόμενος από τους μέραρ
χο Τσολάκογλου τον διοικητή του συντάγμα
τος Στεργιόπουλο και πολλούς αξιωματικούς. 
Αφού έγινε η επιθεώρηση έξω crco προαύλιο 
για τα γυμνάσια κ.λπ. μπήκαμε στο θάλαμο 
και άρχισε ο υπουργός να μας ριοτάει να δει 
και πώς ήμαιπαν και στη θεωρία. Ριάτησε λαι- 
πόν ένα (πρατιιότη τί έγινε στο Σόροβιτς και 
του απαντάει αιττός ότι στο Σόροβιτς έγινε... η 
επανάιπαση το 1821. Ραπάει άλλον τί ήτανε ο 
Αθανάσιος Διάκος και ατττός μπαίνοντας ιπο 
νόημα του άλλου του λέει ότι ο Αθανάσιος 
Διάκος ήτανε δικηγόρος.

Ριάτησε και άλλους και οι απαντήσεις ήτανε 
ανάλογες. Αιπό έκανε το Σερεμέτη ν’ αφρίσει 
από το κακό του. Όταν έιρυγαν οι αξιωμιττικοί 
που σε πονάει και που σε σφάζει. Δεν τιμώρη
σε μόνο ατπούς που οοταντήσανε ικον υπουργό 
αλλά και όλον το λόχο με καψόνια και περιο
ρισμούς.

'Οταν συμπληρώσαμε τρεις μήνες μεταφέρ
θηκε το σύνταγμά μας για να συνεχίσει τα γυ
μνάσιά του στο Κιλκίς. Στρατονισθήκαμε σε 
κάποια κτίρια που παλαιότερα ήτανε καπνα
ποθήκες και τώρα χρησιμοποιούσε ο ιπρατός. 
Η εγκατάιπασή μας ήτανε πιο (κριμωγμένη. 
Είχαμε λιγότερο χώρο. Τα γυμνάσια (τυνεχίζο- 
νταν με τον ίδιο εξοντωτικό ρυθμό. Ασκήσεις 
μάχης (πα γύρω ιτψώματα, μακρινές πορείες 
και εκτός την καθημερινή γυμναστική και 
πολλά άλλα. Οι (άρες ανάπαυσης ήτανε ελάχι
στες. Τότε συγκεντρωνόμασταν παρέες και 
κουβεντιάζαμε και οι περισσότερες κουβέντες 
λόγω ηλικίας ήταν για τον έραπα και τις γκό
μενες. Ήτανε ένας που μιλούσε πολύ παριστά- 
νοντας τον Καζανόβα. Αλλά και τον αγαπητι- 
κό της Μπάρας. Δηλαδή είχε γυναίκα στα 
μπουρδέλα. Τί μουρθε και μένα που είχα μία 
(ρωπογραφία που μου είχε διόσει η πατριώτισ- 
σά μου Αλεξάνδρα όταν πήγα ξενυκτισμένος 
από το χ(ϊρτί και κοιμήθηκα μαζί της, βγάζω 
λοιπ(5ν τη (ρωπογραφία και τη δείχνω ότι είχα 
και εγώ γυναίκα εκεί. Μόλις την είδε πετά- 
χθηκε σα να τον τσίμπησε σφήκα και μου γί- 
νηκε για τα καλά. Πιός βρέθηκε η (ρωπογραφί
α απάνω μου και τι ιδιαίτερες σχέσεις έχω με 
τη γυναίκα.

Συνεχίζεται
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To νέο του βιβλίο
Ο Κώστας Τριανταφυλλής γράφει “Έρωτος και Ρέντη γωνία”

Μ ’ ένα δεύτερο βιβλίο, το “Έρωτος και Ρέντη γωνία ”, επι
στρέφει ο Κώστας Τριανταφυλλής ο οποίος στο πρώτο του 
αυτοβιογραφικό βιβλίο “Με νύχια και με δόντια ” έδωσε μια 
συνταρακτική περιγραφή της εποχής του και της μεταπολε
μικής Ελλάδας. Το βιβλίο αυτό έγινε δεκτό με ευνοϊκότατες 
κριτικές για την απλή γλώσσα και την δύναμη των περιγρα
φών του. Τα ίδια χαρίσματα διακρίνουν και το δεύτερο βιβλί
ο του για το οποίο ο κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος 
γράφει: “Ο Τριανταφύλλης
ξέρει να αφηγείται, να κρα- 
τάει τα ουσιώδη και να ανα- 
παριστά τη ζωή με τα άμεσα 

χρώματα, τα αναγνωρίσιμα, τα οικεία. Κι εδώ, όπως 
και στο πρώτο βιβλίο του, πρυτανεύει μια ηθική στάση, 
ένας άξονας αξιών και ανθρωπιάς. Μέσα στην καταιγί
δα, στο λαβύρινθο της πραγματικότητας, μερικοί ήρωες 
του Τριανταφύλλη υπερασπίζονται με αξιοπρέπεια τις 
παλιές άφθαρτες αξίες της ελληνικής στάσης ζωής. "

Ο Κώστας ανέτρεξε και πάλι στις εμπειρίες της ζωής 
του για να παρουσιάσει μια αληθινή ιστορία που όμως 
μοιάζει με μυθιστόρημα. Το γλαφυρό του γράψιμο, οι 
ειρωνικές συμτττώσεις της ζωής, η αναπάντεχη πλοκή 
όσων μας διηγείται βρίσκουν εύκολα ως στόχο τους την 
καρδιά μας. Με την άδειά του θα το δημοσιεύουμε σε 
συνέχειες.

'Μ  "‘Μ ε

^  ; ' μ ΐ ι ? 4 | ί ι , '

**■ niwiSr  ̂ fi*

- Σας παρακαλώ, προς τα πού είναι το εμπό
ριο των κρεάτων; ρωτάω έναν αχθοφόρο.

- Καλώς τον τον καριόλη, μου απαντάει.
Έμεινα άφωνος.
- Με γνωρίζετε; τον ρωτάω.
- Χα, χα, χα! κοίτα, ρε, παρεξηγήθηκε ο μα- 

λάκας, ρε ουστ, καμπαρντινάκια. Κάνε στην ά- 
κρη.

Ήταν τέσσερις περίπου, νύχτα, μόλις είχε 
σταματήσει η βροχή και άρχισε να φυσάει ένας 
δαιμονισμένος αέρας που ξεσφεντόνιζε προς 
κάθε κατεύθυνση άδεια τελάρα από φρούτα 
και λαχανικά. Ο κίνδυνος να χτυττήσουν κά
ποιον περαστικό ήταν άμεσος.

Με σοκάρισε βέβαια εκείνος ο αχθοφόρος, 
αλλά, πάνω από όλα, ο αγώνας για το μερο
κάματο.

- Να πας να βρεις εκ μέρους μου το Δημήτρη 
το μεγαλέμπορο κρεάτων στην αγορά του Ρέ
ντη. Άμα ακούσει για μένα, θα σε δεχτεί. Αυ
τός είναι κράτος, τράπεζα, σου λέω! Ό,τι θέλει 
κάνει! Τον τρέμει υπουργός! Είμαι σίγουρος ότι 
θα δουλέψεις καλά μαζί του.

Αυτά μου είπε ένας πελάτης μου, όταν του 
ζήτησα να με συστήσει στους γνωστούς του.

Αλλάζω πορεία και κατευθύνομαι σ’ ένα υ
πόστεγο που υπάρχουν φώτα και ακούγονται 
φωνές. Εκεί ήταν οι χονδρέμποροι λαχανικών.

42 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



- Με συγχωρείτε, κύριε, προς τα πού είναι τα 
κρέατα; τον ρωτάω.

- Τι είναι, ρε; μου απαντάει. Περίμενε - και με 
γρήγορη κίνηση βγάζει ένα κατοστάρικο από 
την τσέττη του και μου το προσφέρει.

- Σε παρακαλώ, του λέω, σου ζήτησα να μου 
πεις πού είναι η κρεαταγορά.

- Ρε, άσε αυτό, θα σ’ το πω. Πάρε τα χρήμα
τα, αγόρι μου, παρ’ τα, δε σου κάνω πλάκα.

- Τι του λες του ανθρώπου, ρε γαμημένε φι- 
γουρατζή; Τι τον πέρασες τον άνθρωπο;

- Σκάσε εσύ, ρε, μη σου γαμήσω την αδερφή. 
Εγώ συγκινήθηκα, ρε, με αυτό που μου είπε ο 
άνθρωπος, γι’ αυτό του τα δίνω, είπε, και αμέ
σως βάζει το κατοστάρικο στην τσέπη του και 
μου δίνει χιλιάρικο.

- Παρ’ το, ρε, χαλάλι σου, είναι δικό σου.
Είχαν μαζευτεί γύρω μας καμιά δεκαριά άτο

μα και παρακολουθούσαν την έντονη λογομα- 
χία των δυο γνωστών τους, που ήταν γεμάτη 
με μεγάλη ποικιλία κοσμητικών επιθέτων.

Δοκίμασα αρκετές φορές να φύγω, να στρί
ψω, γιατί ήταν φανερό πως είχα τιέσει σε άρρω
στο άνθρωπο.

- Όχι, δε θα φύγεις, πού πας; Τα πήρες τα 
χρήματα;

- Τι χρήματα να πάρω, κύριε; Γιατί να τα πά
ρω;

- Το χιλιάρικο, ρε, που σου δίνω, απαντάει 
νευριασμένος και με όση δύναμη είχε.

- Άι στο διάολο πρωί πρωί, του λέω και πάω 
να φύγω.

- Όχι, ρε αγόρι μου, με παρεξήγησες, δε θέ
λω να σε προσβάλω. Θέλω, ρε παιδάκι μου, να 
σ’ ευχαριστήσω, πώς να σ’ το πω!

- Μα γιατί να μ’ ευχαριστήσετε, κύριε, του 
λέω, τι σας έκανα; Εγώ σας ρώτησα πού είναι 
η κρεαταγορά.

- Αυτό είναι, αγόρι μου, αυτό.
- Ποιο αυτό, κύριε;
- Αυτό, το “κύριε”, που μου ‘πες. Ξέρεις πού 

μ’ ανέβασε εμένα τώρα; Στα μεσουράνια! Εγώ 
πετάω τώρα, ρε! Σε παρακαλώ, πάρε το χιλιά
ρικο, σε κερνάω, ρε παιδί μου. Μη με κοιτάς 
έτσι, δεν είμαι τρελός.

- Μα γιατί να το πάρω, κύριε;

- Αααχ, θα με σκάσεις σήμερα. Γι’ αυτό, ρε, 
σ’ το δίνω, γι’ αυτό που με είπες. Με είπες 
“κύριο”. Είναι η πρώτη φορά που με λένε “κύ
ριο” εδώ μέσα, ρε παιδάκι μου, δεν μπορείς να 
το καταλάβεις; Απ’ αυτούς τους πούστηδες ε
δώ δεν άκουσα ποτέ καλό λόγο. Καριόλη, μ’ 
ανεβάζουνε, καριόλη με κατεβάζουνε, αλλά 
τους τα ψέλνω κι εγώ, το γεμίζω το στόμα μου, 
άμα με πιάσει.

Κατάλαβα ότι ο άνθρωπος είχε κατακυριευ
τεί από αισθήματα κατωτερότητας και θεώρη
σε πολύ κολακευτικό γι’ αυτόν που τον είπα 
“κύριο”.

- Εγώ δε λέω μόνο εσένα “κύριο”, κυρίους 
σας βλέπω όλους και “κυρίους” σας λέω.

- Ααα! μη μου το αλλάζεις.
- Δεν αλλάζω τίποτα, κυρίους και νοικοκυ- 

ραίους σας βλέπω όλους, και μη βρίζετε έτσι, 
δεν είναι σωστό.

- Τ’ ακούς, ρε καριόλη, τι λέει ο άνθρωπος;
- Σκάστε, ρε χαμούρες, εμένα είπε “κύριο” 

στην αρχή και τώρα τα γυρίζει για να σας κάνει 
κι εσάς την καρδιά.

- Όχι, όχι, για σταματήστε, ρε παιδιά, τους 
λέω. Δε σηκώνεστε όλοι νύχτα και δουλεύετε 
εδώ μες στο κρύο; Δεν έχετε σπίτι, μανάδες, 
πατεράδες, αδέρφια, γυναίκες, παιδιά;

- Εεε, ναι, πώς!
- Εγώ ξέρω πως όποιοι δουλεύουν στην α

γορά είναι νοικοκυραίοι, κονομάνε χρήμα.
-Έτσι είναι, αυτός εκεί δεν ξέρει τι έχει! Έχει 

διώροφο στον Κορυδαλλό, εξοχικό στη Νέα 
Μάκρη, φορτηγό, ένα Ι.Χ. ίσαμε εκεί πέρα, να 
πούμε. Και κάνει και τη ζωή του!

- Εσύ θα ‘χες περισσότερα, ρε αλογομούρη, 
αλλά τα ταΐζεις τ’ άλογα. Ποιος σου φταίει; 
Όπως τα βγάζεις, πας και τα ακουμπάς στο 
Δέλτα.

Τσιμουδιά ο άλλος.
- Δε μιλάς, εεε; Τι να πεις!
- Δε μιλάω; Άμ’ ανοίξω το στόμα μου, δε 

σας ξεπλένει της Ααρίσης το ποτάμι!
- Εντάξει, εντάξει παιδιά, εσείς πείτε τα, σας 

παρακαλώ όμως, δείξτε μου πού είναι η κρεα
ταγορά.

- Ναι, να σου δείξουμε, χασάπης είσαι, ρε
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φίλε;
- Όχι, ρε παιδιά, ασφαλιστής είμαι από την 

Εθνική Ασφαλιστική και πάω συστημένος σε 
κάποιον έμπορο κρεάτων...

- Εεε, κύριε, το χιλιάρικο, πάρε το χιλιάρικο, 
μη με ξεφτιλίζεις, έχουμε κι εμείς μιαν υπόλη
ψη.

- Φίλε μου, σ’ ευχαριστώ, του λέω, δε θα το 
πάρω το χιλιάρικο, επίτρεψέ μου όμως να πά
ρω ένα πορτοκάλι. Μην επιμένεις, και να είσαι 
βέβαιος πως φεύγω με την εντύπωση ότι είσαι 
ένας πραγματικός κύριος και θα περάσω κά
ποια φορά να τα ξαναπούμε.

Τι ήταν να του πω πως θέλω πορτοκάλι, 
μου κατεβάζει δυο τελάρα πορτοκάλια κι ένα 
μανταρίνια.

- Παρ’ τα για το σπίτι, είναι πρώτο πράμα! 
Ομφαλοφόρα Κρήτης!

- Τι να τα κάνω εγώ αυτά, ένα πορτοκάλι θα 
πάρω.

- Μη μας τη σπας τώρα, αυτά θα τα πάρεις.
- Δεν έχω αμάξι εδώ!
- Πού το ‘χεις; Έξω από την αγορά;
- Θα σου τα φέρω εγώ εκεί με το καρότσι.
- Θα πάρεις κι ένα από αυτά, αφού έχεις α

μάξι, μου λέει ο γείτονας που κατηγορήθηκε 
ότι τα “τρώει” στον ιππόδρομο, και τοποθέτη
σε ένα, με καμιά εικοσαριά αγκινάρες, δίπλα 
στα τελάρα με τα πορτοκάλια.

Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, βγήκα 
έξω από την αγορά και πήρα το αυτοκίνητό 
μου. Όταν γύρισα στο σημείο που ήταν τα πορ
τοκάλια και οι αγκινάρες, αρκετά πράγματα ή
ταν συγκεντρωμένα: φρούτα και λαχανικά επο-
χης·

- Τι είναι αυτά, ρωτάω τον “κύριο”.
- Ααα! παρ’ τα, παρ’ τα, είναι για σένα. Σου 

τα δίνουν οι γείτονες, ζηλέψανε οι καριόληδες!
Η πρώτη μου επαφή με τη νύχτα, με τον κό

σμο της λαχαναγοράς, με γέμισε με ποικίλες 
εντυπώσεις. Ευχαρίστησα τους “κυρίους” για 
τα πράγματα που μου έδωσαν, τους έδωσα α
πό μια κάρτα μου, και έφυγα προς το σημείο 
που μου έδειξαν πως είναι η κρεαταγορά.

Ήταν ακόμα σκοτάδι, και με τους προβολείς 
του αυτοκινήτου μου αναμμένους, προσπα

θούσα να βρω το κατάστημα του μεγαλέμπο- 
ρου. Ήταν αδύνατον όμως κάτι τέτοιο, γιατί 
πολλές εκατοντάδες από τεράστια ψυγεία-αυ- 
τοκίνητα έκρυβαν τη θέα. ΓΤ αυτό έπρεπε να 
παρκάρω σε άλλο σημείο και να πάω με τα 
πόδια στον έμπορο.

Γύρισα πίσω προς την οδό I., όπου δεν υ
πήρχαν ψυγεία, και ερευνούσα πάλι με τους 
προβολείς αναμμένους, να βρω χώρο για 
παρκάρισμα. Τα φώτα έπεσαν επάνω σε μερι
κά σκόρπια τελάρα, σ ’ ένα σκοτεινό σημείο. 
“Εδώ θα το αφήσω”, είπα. Σταμάτησα, να 
παραμερίσω τα τελάρα, που ήταν προφανές 
ότι τα είχε ρίξει εκεί ο δυνατός αέρας ο οποί
ος συνέχιζε να φυσάει. Πετώντας τα τελάρα 
δεξιά κι αριστερά, μου φάνηκε πως είδα κο
ντά στο ντουβάρι δυο ανθρώπινα πόδια. Στην 
αρχή φοβήθηκα και κοντοστάθηκα, “θα ‘ναι 
κανένα πτώμα”, είπα, “τα τελάρα κάποιον θα 
σκότωσαν, πρέπει να ειδοποιήσω την αστυνο
μία”. Θεώρησα πιο λογικό όμως να βεβαιω
θώ τι είναι, και μετά να κάνω οποιαδήποτε 
ενέργεια.

Πλησίασα κοντά, ακούμπησα τα πόδια, 
μου φάνηκαν κρύα, παγωμένα. Το σημείο 
ήταν σκοτεινό, δεν έβλεπα αν ήταν άντρας ή 
γυναίκα. Προσπαθούσα με το φως του ανα
πτήρα μου να διακρίνω περί τίνος επρόκειτο. 
Όταν ακούμπησα τον αναπτήρα σχεδόν στο 
πρόσωπο του υποτιθέμενου νεκρού, σήκωσε 
το χέρι του και κάλυψε τα μάτια, διότι προφα
νώς είχε ενοχληθεί από τη λάμψη του αναπτή
ρα. Δεν μπορώ να πω ότι φοβήθηκα, αλλά 
σκέφτηκα πως έπρεπε να κινηθώ γρήγορα, μην 
τυχόν χρειάζεται βοήθεια.

Τρέχω, γυρίζω το αυτοκίνητο έτσι ώστε τα 
φώτα να φέγγουν προς το σκοτεινό σημείο ό
που ήταν πεσμένος ο άνθρωπος. Τότε, είδα 
πως πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα με 
γκριζόασπρα μαλλιά και σώμα πολύ αδύνατο, 
θα ‘τανε δε θα ‘τανε σαράντα κιλά. Την πήρα 
στα χέρια μου και την ανέβασα πάνω στο υ
πόστεγο, στη ράμπα δηλαδή, της οδού I. Στο 
δρόμο μουρμούριζε, δεν καταλάβαινα τι έλεγε, 
από τις κινήσεις της συμπέρανα ότι ήθελε να 
την αφήσω κάτω. Δεν το έκανα. Προχώρησα
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προς το μέρος της ραμπας που είχε φώτα και 
κόσμο.

Την άφησα κάτω, και προχώρησα στο βά
θος ενός μαγαζιού.

- Σε παρακαλώ, του λέω, τηλεφώνησε στο 
Πρώτων Βοηθειών, τη βρήκα εκεί, στο σκοτει
νό σημείο, πιθανόν να είναι χτυπημένη. Δεν 
ξέρω αν μπορεί να περπατήσει.

Ο άνθρωπος έδειξε αμέσως ενδιαφέρον, 
βγήκε έξω. Μόλις την αντίκρισε, είπε:

- Ααα! καλώς την καλλονή. Εντάξει, λέει σ’ 
εμένα, δεν έχει τίποτα, μην ανησυχείς.

- Τι καλλονή, του λέω. Καλλονή τη λένε; - 
και πήγα να γελάσω, γιατί μπροστά μου είχα 
ένα οικτρό θέαμα.

- Δεν ξέρω, μου απαντάει, δεν τη γνωρίζω 
πολύ, έτσι έχω ακούσει που τη φωνάζουν. Εμ
φανίζεται εδώ πέρα κατά διαστήματα, και με
τά χάνεται.

- Κάποιος πρέπει να τη φέρνει, του λέω, 
γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να περπατήσει.

- Όχι, περπατάει, μου απαντάει ο άνθρω
πος, αλλά θέλει το φάρμακό της, και, μπαί
νοντας μέσα, της φέρνει μισή κούπα του τσα
γιού κονιάκ.

- Αυτό θέλει, μου λέει.
Τη βάζει και κάθεται σε μια καρέκλα και της 

ακουμπάει στο στόμα την κούπα με το κο
νιάκ. Αμέσως το άνοιξε και ήπιε δυο τρεις 
γουλιές. Μετά ζήτησε την κούπα, να την κρα- 
τάει μόνη της. Της την έδωσε. Τρέμοντας, 
προσπαθούσε να βρει το στόμα της. Τα κατά- 
φερνε. Σιγά σιγά τα κλεισμένα μάτια της α
νθίζανε. Φάνηκε ότι κάθεται σίγουρη πάνω 
στην καρέκλα. Έκανε κίνηση να τραβήξει το 
φουστάνι της προς τα κάτω, να καλύψει τα 
σκελετωμένα μπούτια της, που φαίνονταν και 
προκαλούσαν δέος.

Ο έμπορος μου προσέφερε κι εμένα κονιάκ 
σ’ ένα πλαστικό ποτηράκι. Μου έδωσε κι ένα 
άδειο τελάρο να καθίσω.

- Αξιολύπητο πλάσμα, μου είπε, και μου έ
δειξε τη σκελετωμένη γυναίκα.

- Εσύ πώς βρέθηκες εδώ; με ρωτάει, δε φαί
νεσαι του δικού μας σιναφιού.

Είπα στον άνθρωπο τι δουλειά έκανα και

ότι πρώτη φορά επισκεπτόμουνα τη λαχανα
γορά. Ήταν στρωτός και συζητήσιμος άνθρω
πος. Έπρεπε να ερευνήσω μήπως ήταν και υ
ποψήφιος πελάτης μου. Δεν ήταν όμως εύκο
λο, γιατί συνέχεια διέκοπταν την κουβέντα 
μας άνθρωποι που ενδιαφέρονταν ν ’ αγορά
σουν τα είδη που πουλούσε. Έπρεπε να περι
μένω. Η δουλειά μου ήθελε υπομονή. Κάθισα 
πάνω στο τελάρο που μου είχε προσφέρει ο 
άνθρωπος απέναντι από την “καλλονή”, που 
είχε σχεδόν συνέλθει, και πηγαινοέφερνε με 
άνεση και σταθερότητα την κούπα με το κο
νιάκ στο στόμα της.

Αισθανόμουν περίεργα, δεν ήμουν σίγου
ρος εάν συνέβαλα να σωθεί το άτομο που εί
χα απέναντι μου, ή απλώς τη βοήθησα να 
βρει πιο γρήγορα κάποιο ποτό που το είχε τό
σο ανάγκη. Την κοιτούσα συνέχεια και προσε
χτικά. Προσπαθούσα να καταλάβω τι σχέση 
μπορούσε να έχει το παρατσούκλι “καλλονή” 
με το περιθωριακό άτομο που είχα απέναντι 
μου. Ήταν μια γυναίκα απροσδιόριστης ηλικί
ας, με ένα οριζόντιο επίμηκες σημάδι στο λαι
μό, και μια μεγάλη κρεατοελιά πάνω στο δε
ξιό φρύδι. Τα μάτια της, μάλλον γαλανά, 
προσπαθούσαν, όποτε τα άνοιγε, να σταθερο
ποιηθούν για να αναγνωρίσουν τα αντικείμε
να που την περιέβαλλαν.

Καθισμένος απέναντι της όπως ήμουν, 
προσπαθούσα να διαβάσω κάτι από την ταυ
τότητά της, μέσα από τα μάτια που ήταν θαμ
μένα στις κούπες του κρανίου της. Μάταιος 
κόπος όμως, τα μάτια της “καλλονής” έπαι
ζαν προς ακανόνιστες κατευθύνσεις, το ένα α
νεξάρτητα από το άλλο. Συχνά δε, γύριζαν 
προς τα πάνω και φαινόταν πιο πολύ το ά
σπρο τμήμα. Τότε μου έδινε την εντύπωση 
πως απέναντι μου είχα έναν ετοιμοθάνατο άν
θρωπο. Τίποτα δεν μπόρεσα να μαντέψω. Έ 
πρεπε να φύγω.

Ήταν ακόμα νύχτα. Δύο ώρες πέρασαν κι α
κόμα δεν έφτασα στο μεγαλέμπορο κρεάτων. 
Όσο για την “καλλονή”, το μόνο σίγουρο ή
ταν πως τα κύματα της ζωής της, τη χτύπησαν 
άγρια και την ξέρασαν σαν τσακισμένη βάρκα 
στη στεριά. Μια βάρκα που όσοι μάστορες κι
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αν ασχοληθούν μαζί της, όσο κι αν την προσέ
ξουν, όσο κι αν την καλαφατίσουν, δεν πρόκει
ται να ξαναρμενίσει.

Χαιρέτισα τον έμπορο λαχανικών. Έβγαλα 
από την τσέπη μου ένα χαρτονόμισμα και το 
έβαλα στο χέρι της “καλλονής”. Εκείνη σήκω
σε το χέρι της ψηλά, ως τα μάτια της. Με όσο 
φως της είχε απομείνει είδε πως επρόκειτο 
για χρήματα. Θύμωσε, και με μια γρήγορη 
κίνηση πέταξε το νόμισμα στο έδαφος. Στη 
συνέχεια, έβγαλε μια κραυγή και μου έδειξε 
την κούπα με το κονιάκ.

- Ααα! δεν παίρνει λεφτά, μου λέει ο έμπο
ρος, κονιάκ σου ζητάει, και αμέσως της έβαλε 
όσο κονιάκ είχε απομείνει στην κούπα.

Άφησα την “καλλονή” να απολαμβάνει το 
ποτό της και έτρεξα να προλάβω την κρεατα
γορά, πριν κλείσει. Σε λίγα λεπτά ήμουν εκεί. 
Πολύ γρήγορα εντόπισα το κατάστημα του 
κυρ Δημήτρη. Η χαρακτηριστική μυρωδιά των 
κρεάτων, η ατέλειωτη σειρά από αυτοκίνητα- 
ψυγεία που ήταν κολλημένα στις ράμπες, οι 
φορτοεκφορτωτές με τις άσπρες, αλλά κατα- 
ματωμένες, μπλούζες τους και τα βρόμικα νε
ρά που συναντούσες σε κάθε σημείο του χώ
ρου, μου έδιναν μια νέα, πολύ διαφορετική 
εικόνα από εκείνη που είχα συναντήσει τις 
προηγούμενες ώρες στο τμήμα της αγοράς με 
τα φρούτα.

Βρίσκομαι μέσα στο σχετικά μικρό και στε
νόμακρο κατάστημα του μεγαλέμπορου κρεά
των. Από όσα γνώριζα γι’ αυτόν, συμπέρανα 
πως θα ‘ναι εκείνος που έτρεχε από δω κι α
πό κει προσέχοντας τα πάντα. Παρά τη σχετι
κά μεγάλη ηλικία του, ήταν πολύ ευκίνητος 
και τα μάτια του παίζανε σαν αστρίτη. Δύο 
άνθρωποι, στο βάθος, μετρούσαν συνέχεια 
λεφτά και μια κοπέλα έγραφε τα απαραίτητα 
χαρτιά.

Προσπάθησα πολλές φορές να τον πλη
σιάσω και να του μιλήσω, αλλά την τελευταία 
στιγμή παρεμβαλλόταν κάποιο εμπόδιο. Δε 
μου φαινόταν άνθρωπος του χεριού μου, δεν 
αισθανόμουν πολύ σίγουρος για την επιτυχία 
μου. Ζύγωσα προς τα εκεί όπου ήταν η κοπέ
λα που έκανε το γραμματικό και περίμενα να

τον ξεμοναχιάσω. Πολύ κοντά μου ήταν και 
το τραπέζι όπου οι άλλοι μετρούσαν τα χρή
ματα. Η μπόχα δεν μ’ άφηνε ν ’ ανασάνω. Με 
χαρτονομίσματα μικρής ονομαστικής αξίας, 
που, απ’ ό,τι συμπέρανα, προέρχονταν από 
σουβλατζίδικο, είχε γεμίσει ένα ολόκληρο κι
βώτιο, περίπου σαν μπαούλο.

Οι χασάπηδες περίμεναν ουρά ν ’ αγορά
σουν κρέατα για τα δικά τους μαγαζιά, και 
δυο φορτοεκφορτωτές κουβαλούσαν αστα
μάτητα κρέατα μοσχαρίσια μέσα από ένα τε
ράστιο αυτοκίνητο-ψυγείο, και τα κρέμαγαν 
στα τσιγκέλια. Δυο τηλέφωνα κουδούνιζαν 
συνεχώς. Ζητούσαν τον κυρ Δημήτρη. Ένας 
εργάτης, με τη μάνικα στο χέρι, προσπαθούσε 
να καθαρίσει τη λάσπη που συνεχώς κου
βαλούσε ο κόσμος μέσα στο μαγαζί. Κάποια 
στιγμή, ο κυρ Δημήτρης τηλεφωνούσε, κι εγώ 
περίμενα με αγωνία δίπλα του, μόλις αφήσει 
το ακουστικό να του πιάσω την κουβέντα, να 
του συστηθώ.

Αυτήν ακριβώς τη στιγμή ακούγεται ένας 
αλαλαγμός. Ακούγονται βρισιές, φωνές. Γυ
ρίζω και τι να δω!, την “καλλονή”, που πριν 
από μισή ώρα περίπου είχα αφήσει στον έ
μπορο φρούτων να απολαμβάνει το κονιάκ 
της, να είναι πεσμένη στη μέση του μαγαζιού. 
Ένας φορτοεκφορτωτής την έβριζε συνεχώς, 
καριόλα, πουτάνα, ενώ ο εργάτης καθαριό
τητας, που εν τω μεταξύ, άθελά του, είχε ρί
ξει κάμποσο νερό πάνω της, την πήρε στα 
χέρια του και προσπαθούσε να τη στήσει όρ
θια. Εγώ νόμιζα πως η “καλλονή” γλίστρη
σε και έπεσε μόνη της στο δάπεδο, αλλά α
μέσως κατάλαβα πως δεν έχουν έτσι τα 
πράγματα. Ο φορτοεκφορτωτής συνέχιζε να 
βρίζει:

- Τι θες εδώ, που να σε πάρει ο διάολος 
νύχτα νύχτα;

- Τι έγινε; ρωτάω ένα χασάπη, και ο άν
θρωπος μου είπε:

- Τι να γίνει, μωρέ, να, την ώρα που έμπαι
νε η γριά μέσα, πέρναγε ο χοντρός μ’ ένα 
μπούτι πάνω από 120 κιλά, δεν την είδε, την 
ακούμπησε κι αυτή έπεσε. Δεν τη βλέπεις πως 
είναι σκέτο λείψανο; Πολύ ήθελε;

Συνεχίζεται
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Θαρραλέα επιστολή-
Η συγχωριανή μας Ναυσικά Φλέγγα-Παπαδάκη η οποία με παρρησία υπερασπίζεται τους αγώνες 

της Εθνικής Αντίστασης κατά των κατακτητών. απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας για να τύχει της δετικής του ανταπόκρισης με την απάντηση που ακολουθεί:

Π ρος τον
Α ξ ιό τ ιμο  Π ρόεδρο  της Δημοκρατίας 
Κ. Στεφ ανόπουλο
Πεύκη, 5 Νοεμβρίου 2003  
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας κοινοποι

ήσω την απάντησή μου στο περιοδικό "Πό
λεμος και Ιστορία", τεύχος 67 Οκτωβρίου 
2003, στη συνέντευξη του X. Μάγιερ που 
εκτός των άλλων αναφέρει ότι βραβεύσατε, 
και πολύ καλά κάνατε και τους βραβεύσατε, 
δυο ελληνιστές καθηγητές, τον X. Ρίχτερ και 
τον Ρ. Στούμπερ για την προσφορά τους 
στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Οι 
δύο αξιότιμοι κ.κ. καθηγητές επιμελούνται 
τώρα και τα "ιστορικά γραπτά" του Μάγιερ, 
ο οποίος είναι γιος ναζί αξιωματικού της 
Γερμανικής κατοχής 1941-44.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν δια
βάσατε το πρώτο του βιβλίο "Αναζήτηση". 
Σ ' αυτό το βιβλίο όλη η προσπάθεια είναι 
να αποκαταστήσει τη μνήμη του ναζί πατέ
ρα του με το δικαιολογητικό ότι ο πατέρας 
του ναι μεν ήταν μέλος του φασιστικού 
κόμματος της Γερμανίας, ναι μεν υπηρετού
σε στο Γερμανικό στρατό κατοχής στην Ελ
λάδα, αλλά υπηρετούσε στην επιμελητεία.

Μα υπήρχαν, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της 
Δημοκρατίας, πιο φοβεροί από τους αξιω
ματικούς αυτούς, που πρώτοι μπαίνανε στα 
σπίτια της υπαίθρου, άδειαζαν ό,τι είχαν 
και δεν είχαν μέσα -  τις προίκες των κορι- 
τσιών που χρόνια στον αργαλειό κάθονταν 
οι μανάδες τους να ετοιμάσουν -  και στο 
τέλος έβαζαν και μια φωτιά και άφηναν ο
λόκληρη οικογένεια στο δρόμο;

Αναφέρει ο Μάγιερ πως ο πατέρας του 
συνέβαλε και στην αναστήλωση της γέφυ
ρας του Γοργοπόταμου. Σας ερωτώ κύριε 
Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Την ιστορική αυ
τή γέφυρα την αναστήλωσαν για το καλό 
της πατρίδας μας ή για να μεταφέρουν τα 
στρατεύματά τους, τα πολεμοφόδιά τους

και όλη την παραγωγή της Νότιας Ελλάδας 
για την τροφοδοσία ολόκληρου του Γερμα
νικού στρατού;

Αντί λοιπόν να ντρέπεται για τον πατέρα 
του, να είχε τουλάχιστον το φιλότιμο να α
γωνιστεί στην πατρίδα του και να δώσει 
ολόκληρο τον εαυτό του ώστε να δοθούν οι 
Γερμανικές αποζημιώσεις στους δεινοπα- 
θούντες Έλληνες. Έτσι θα μπορούσε κάπως 
να περισώσει τη δική του αξιοπρέπεια. Ας 
πει τέλος πάντων ο Μάγιερ. Τι δουλειά είχαν 
να ρθούνε τα Γερμανικά στρατεύματα στην 
Ελλάδα; Μήπως θα μας πει κιόλας ότι τους 
καλέσαμε;

Πολύ φοβάμαι πως, όπως εξαπάτησε τον 
Ευάγγελο Παπαδάκη (και το ομολογεί στο 
βιβλίο του και στις συνεντεύξεις), και όπως 
έγραψε δεκάδες ψέματα για την οικογένειά 
μου, μου έστειλε ακόμη εκφοβιστική επι
στολή και έβαλε και δικηγόρο να με τρομο
κρατήσει από το τηλέφωνο, το Δεκέμβριο 
του 1992, έτσι θα προσπαθήσει να εξσπα- 
τήσει κι εσάς. Τι θέλει και ξαναγυρίζει; Θέ
λει, επικαλούμενος τη βράβευση αυτών των 
αξιόλογων καθηγητών, να βραβευτεί κι αυ
τός από την εξοχότητά σας ή να διαφημίσει 
τα βιβλία του; Τότε τον πληροφορώ ότι η 
Ελλάδα έχει την τύχη να έχει έναν πανέξυ
πνο Πρόεδρο, αποδεκτό από όλο τον ελλη
νικό λαό που εύκολα δεν εξαπατάται.

Σας ευχαριστώ , 
Ναυσικά Ε. Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2003 

Κυρία Παπαδάκη,
0 Κύριος Πρόεδρος ιης Δημοκρατίας 

έλαβε γνώση της από 5-11-2003 επιστολής 
σας. Δεν έχει καμμία πρόθεση να 
βραβεύσει τον εν λόγω κύριον.

0 Αναπληρωτής Διευθυντής 
του ιδιαιτέρου Γραφείου 

Παναγιώτης Τσολακόπουλος
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Διήγημα

Μια ιστορία της Κατοχής
Γράφει η Φωτεινή Σκανδαλή

Έχουνε περάσει πολλά χράνια από τότε, αλ
λά εγώ θυμάμαι αυτή την ιστορία σαν να “τανε 
χθες.

Στο σπίτι μας συνηθίζαμε να τρώμε κάθε Κυ
ριακή ψάρι.

Κατέβαινε ο πατέρας μου από την προηγού
μενη στον Πειραιά και αγόραζε τα πιο φρέσκα. 
Ήθελε ο καημένος να μας ευχαριστήσει. Τα 
έφερνε τα ψάρια τυλιγμένα σε εφημερίδες και 
μοσχοβολούσε ο τόπος θάλασσα.

Εμένα δεν μου άρεσαν τα ψάρια, αλλά δεν 
μπορούσα να μιλήσω. Ήμουνα η πιο μικρή 
στην οικογένεια και ο πατέρας ήταν αυστηρός 
και ανυποχώρητος. Φρόντιζε για το καλό μας 
όπως έλεγε, και αφού εκείνος νόμιζε πως τα 
ψάρια ήταν το καλύτερο για μας, ψάρια λοιπόν 
κάθε Κυριακή.

Μία Κυριακή όμως επαναστάτησα. Από το 
πρωί είχα δει την φιλενάδα μου την Δήμητρα 
και μου είπε κοροϊδευτικά καθώς κατάλαβε τι 
μυρωδιές έρχονταν από την κουζίνα μας:

-Πάλι ψάρια σήμερα; Λέπια θα βγάλετε...
-Γιατί; Εσείς τι τρώτε; ρώτησα εγώ όλο αγω

νία, για το μυστηριώδες έδεσμα που θα γευό
ταν η φιλενάδα μου.

-Η μαμά μου φτιάχνει κοκκινιστό με πατάτες, 
απάντησε εκείνη όλο καμάρι.

Αυτό ήτανε. Για μένα, από κείνη τη στιγμή 
το κοκκινιστό με τις πατάτες έγιναν τσ ιδανικό 
μσυ. Φάνταζαν στα μάτια μου σαν μαγευτικά 
όντα που με καλούσαν να τα γευτώ. Ζήλεψα 
και την Δήμητρα που πάντα ήταν καλύτερη σε 
όλα από μένα και ήθελα μία φορά να τη φτά
σω.

Εκεί λοιπόν που η μητέρα σερβίριζε το ψάρι, 
βραστό με άφθονη σπιτική μαγιονέζα, έσπρω
ξα το πιάτο μου μακριά και δήλωσα με απο- 
φασισπκότητα.

-Εγώ δεν ξανστρώω ψάρι.
Η Δευτέρα Παρουσία να είχε γίνει, δεν θα 

μένανε όλοι εμβρόντητοι. Στρέψανε τα βλέμ
ματά τους επάνω μου κι εγώ ένοιωθα να κατα- 
ποντίζομαι. Αλλά το βλέμμα εκείνο που ένοιω
θα να με καίει ήταν εκείνο του πατέρα μου. 
Τώρα έλεγα, θα σηκωθεί να μου αστράψει κα
νένα χαστούκι. Αλλά εκείνος με κοίταξε μόνο 
και μου είπε:

- Και τι θάθελε η δεσποινίς να φάει;
Που να τολμήσει η δεσποινίς να πει κοκκινι

στό με πατάτες. Εχασε ως δια μαγείας την αξί

α του αυτό το θεσπέσιο φαγητό. Κάρφωσα α
μίλητη το βλέμμα μου στο πιάτο με το ψάρι και 
νόμιζα πως κι εκείνο με κοιτούσε κοροϊδευτι
κά.

Φαίνεται πως ο θυμός του πατέρα μου πέ
ρασε, γιατί τον άκουσα να λέει στην μητέρα 
μου:

-Αυτό το παιδί θα έπρεπε να ζήσει στην Κα
τοχή, για να μάθει να εκτιμάει τα αγαθά που 
έχει τώρα. Αλλά δεν πειράζει, αν θέλει ας μην 
φάει το ψάρι.

Εγώ ακίνητη στη θέση μου δεν έβγαζα ά
χνα. Ούτε είχα σηκώσει το κεφάλι μου από το 
πιάτο. Κι όταν έκατσε και η μητέρα μου στο 
τραπέζι άρχισε ο πατέρας μου να λάει στην μη
τέρα μου:

-Θυμάσαι Μαρία εκείνο τον φίλο μου τον χο
ντρό τον Λεωνίδα; Εκείνον που πέθανε το 
1964 από καρδιά; Λοιπόν μ’ εκείνο τον φίλο 
μου είχα περάσει τις πιο δύσκολες στιγμές 
στην Κατοχή. Άκου λοιπόν μια ιστορία που δεν 
στην έχω ξαναπεί. Για ν’ ακούει και η μικρή 
που δεν καταδέχεται να φάει το ψάρι.

Αυτός λοιπόν ο Λεωνίδας ήταν από μικρός 
παχύσαρκος. Κάτι κοιλιές να μην του μπαίνου
νε τα παντελόνια. Κι αν πεις για τα κουμπιά, 
λίγο να ‘κάνε πως λαχάνιαζε, τεντωνόταν πά
νω στο δέρμα του και σπάζανε. Ο Λεωνίδας 
ήτανε πολύ λαίμαργος. Στο σχολείο σε κάθε 
διάλειμμα όλο και κάτι θα μασούλαγε. Κι όταν 
ο δάσκαλος τον σήκωνε στο μάθημα, το στόμα 
του πάντα ήτανε γεμάτο.

Όταν ήρθε η Κατοχή, η κατάσταση ήταν 
δράμα για τον Λεωνίδα. Το στομάχι του συνέ
χεια γουργούριζε. Που να χορτάσει το πελώ
ριο εκείνο σώμα με το συσσίτιο του Ερυθρού 
Σταυρού. Παραπονιότανε συνέχεια πως ζαλί
ζεται, πως θα πεθάνει από την πείνα. Απελπι
σμένος έλεγε πως θα ριχτεί στις γραμμές του 
τραίνου για να γλιτώσει από το μαρτύριο της 
πείνας.

Μία ανοιξιάτικη μέρα του 1942, μαζί με τον 
Λεωνίδα περπατούσαμε στη Σταδίου χαζεύο
ντας τα μαγαζιά και τους Γερμανούς που περ
νούσαν δίττλα μας, γελαστοί και καλοζωισμέ
νοι.

Δίπλα μου ο Λεωνίδας κλαψούριζε πως πει
νούσε και πως ο ανοιξιάτικσς αέρας ταυ άνοι
γε πιο πολύ την όρεξη. Και ξαφνικά σταθήκα
με. Είδαμε πολλά παιδιά να τρέχουν προς ό-
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λες τις κατευθύνσεις, κρατώντας στα χέρια 
τους χούφτες από σαρδέλες. Θα'χαν κλέψει 
κάποιο Γερμανικό φορτηγό -  σαλταδόρους 
τους λέγαμε εμείς τότε -και τρέχανε μην τους 
τσακώσουν οι Γερμανοί. Όλα ήταν νέα παιδιά, 
που γρήγορα χάθηκαν στα στενά. Ήταν όμως 
κι ένας γεράκος που σερνόταν. Κρατούσε στα 
χέρια του λίγες σαρδέλες και πάσχιζε να τρέ- 
ξει, να γλιτώσει. Ο Γερμανάς που τον κυνη
γούσε, του φώναζε να σταματήσει, αλλά εκεί
νος, λες κι έγινε ξαφνικά παλληκάρι, άρχισε να 
προχωράει γρήγορα, να τρέχει σχεδάν. Παγω
μένοι κι οι δυό απ’την τρομάρα μας, είδαμε 
τον Γερμανό να σηκώνει το όπλο, να σημαδεύ
ει και να ρίχνει. Επεσε ο γέρος ανάσκελα και 
έμεινε ακίνητος Ο Γερμανάς τον πλησίασε για 
να δει ίσως αν είχε πεθάνει. Και τότε, χωρίς να 
καταλάβω καλά -  καλά τι γινάτανε, είδα τον 
Λεωνίδα να τρέχει προς το γέρο, να σκύβει και 
να προσπαθεί να του πάρει τις σαρδέλες από 
τα χέρια.

Αλλά εκείνος δεν είχε πεθάνει. Είχε ανοίξει 
ορθάνοιχτα τα μάτια του και τα κάρφωσε στον 
Λεωνίδα. Τα γέρικα κοκαλιάρικα δάχτυλά του 
κρατούσαν γερά τις σαρδέλες σαν να ήταν 
χρυσάφι. Την ίδια στιγμή ο Γερμανός αρχίζει 
να τραβάει τον Λεωνίδα. Τίποτα εκείνος. Γέρα
νός να τον τραβούσε δεν θα τον ξεκόλλαγε

από τον γέρο, αν δεν έπαιρνε πρώτα τις σαρ
δέλες, Έσφιγγε με λύσσα τα δόντια, πάλευε 
να τις βγάλει από τα χέρια του γέρου που τις 
κρατούσε γερά λες κι ήταν αυτά τα μικρά ψα
ράκια η γέφυρα που τον έδενε με την ζωή.

Δάκρυα κυλούσαν απά τα μάτια του Λεωνί
δα, καθώς δεν μπορούσε να τις πάρει, και δεν 
καταλάβαινε τον Γερμανό που τον τραβούσε 
και τον χτυπούσε αλύπητα. Ώσπου σε μία 
στιγμή, έκλεισε τα μάτια ο γέρος και άφησε τις 
σαρδέλες απ’ τα χέρια του. Τις άρπαξε ο Λεω
νίδας με λαχτάρα και άρχισε να τρέχει με τό
ση γρηγοράδα που δεν ξανάδα στη ζωή μου.

Στο τραπέζι είχε πέσει σιωπή καθώς ο πατέ
ρας μου τελείωσε την ιστορία του. Κανείς δεν 
είχε αγγίξει το πιάτο του.

-Αντε, παιδιά, τρώτε, είπε η μητέρα.
Πήραμε ανόρεχτα τα πιρούνια και αρχίσαμε 

να τρώμε. Το ψάρι είχε κρυώσει και η μαγιονέ
ζα δεν ήταν πια φρέσκια. Αλλά ποτέ άΜοτε 
δεν μου φάνηκε το ψάρι πιο νόστιμο.

Και σήμερα όποτε έχουμε ψάρι, τίποτε δεν 
πετάω. Μάνο τα κόκαλα μένουν για να δώσω 
της γάτας.

Κι έρχονται στιγμές που βλέπω μπροστά 
μου μία χούφτα σαρδέλες, και λέω πως θα 
προτιμούσα το χαστούκι του πατέρα μου εκεί
νη την ημέρα. Κι ας είχε και βαρύ χέρι.
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£ π ισ τ ο ίΐ£ ς  π ρ ο ς  τη ν  Α δ ε Α φ ό τ η τ α
Προς την Εν Μικρώ Χωρίω τη 22-3-2004
Πρόεδρο της Αδελφότητας Μικροχωριτών 
“Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος”

Κυρία Αιμιλία Κουτσούκη,
Αγαπητή κυρία Πρόεδρος,

Επειδή, στο τεύχος 75 Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2003 του περιοδικού Μικροχωρίτικα Γράμμα
τα και στην σελίδα 21 όπου υπάρχει και φωτογραφία του εικονοστασίου, που βρίσκεται στον 
προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, γράφετε ότι έγινε η ανακαί
νιση του εικονοστασίου με δαπάνες των κοριτσιών του Ηλία και της Έμας Πλάκα, θέλω να σας 
πληροφορήσω τα εξής: Η ανακαίνιση του εικονοστασίου έγινε με φροντίδα του εκκλησιαστι
κού συμβουλίου και με χρήματα τα οποία προήλθαν από λαχειοφόρο αγορά που έγινε για το 
σκοπό αυτό και από συνδρομή της Άννας Η. Πλάκα με το ποσό των πεντακοσίων δολαρίων 
(500$).

Το συνολικό δε κόστος του έργου αυτού ανήλθε στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ 
(5.100).

Παρακαλώ κυρία πρόεδρος όπως η παρούσα επιστολή δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος 
προς άρσιν οιωνδήποτε παρεξηγήσεων.

Για το εκκλησιαστικό συμβούλιο 
Ο πρόεδρος π. Νικόλαος Αζακάς

Martinez Ca. 19 Ιανουάριου 2004
Εν πρώτης σας εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά. Μάθετε πως έλαβα το τελευταίο τεύ

χος, τα Γ ράμματα των Μικροχωριτών. Ο αδελφός μου Παναγιώτης μου λέει τα νέα, όταν 
επικοινωνεί δια τηλεφώνου μαζί σας. Επίσης παρακολουθώ και την ετήσια συγκέντρωση ως 
προς τα θέματα του χωριού μας. Βεβαίως ήτο καλύτερα τα ζητήματα ως προς τα έργα του 
χωριού μας προ του Καποδίστρια, αλλά τι μπορεί να κάνει κανείς τώρα; Η παραχώρηση ή 
μάλλον η χρηματική παραχώρηση δια κοινωφελή έργα του χωριού μας είναι πενιχρή αλλά και 
αυτά δεν δίδονται έγκαιρα. Τέλος jo  χωριό μας αδικείται, διότι ήτο το πρώτο στην Ευρυτανία 
ως προς την πρόοδον.

Με αυτά τε^^ιώνω και σας εσωκλείω την ετήσια συνδρομήν μου δια το 2004 εκ $50 δια να 
συνεχίσει να εκδίδεται το περιοδικόν.

Χαιρετισμούς εις όλους όσους μας γνωρίζουν. Χαιρετίσματα από όλα τα αδέλφια μου, καθώς 
και εγώ σας χαιρετώ.

Με αγάπη
Ο χωριανός σας και συνδρομητής της Αδελιρότητας 

Στέφανος Μαστρογεωργόπουλος
***

Αθήνα 12-1-2004
Αδελφότητα Μικροχωρπών
Υπόψη καθ. Κλ. Κουτσούκη
Αξιότιμε κ. Κουτσούκη,

Η χαρά μου απερίγραπτη για την εξαιρετική παρουσίαση του βιβλίου μου στο έγκριτο 
περιοδικό σας “Μικροχωρίτικα Γ ράμματα”. Λόγια και διαπιστώσεις που προέρχονται από άνδρα 
του δικού σας πνευματικού αναστήματος περιποιούν στην ταπεινότητά μου ιδιαίτερη τιμή και 
προσδίδουν δύναμη για συνέχεια...

Με άπειρη εκπ'μηση 
Παύλος Β. Νταλλής
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Αθήνα 10 Φεβρουάριου 2004 
Αγαπηττή κ. Κοιπσούκη, καλή σας μέρα.
Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε τις προάλλες στο τηλέφωνο. Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, 

είχα επισκεφθεί το χωριό σας το 1980 και με την ευκαιρία εκείνη είχα γράψει ένα άρθρο για το 
Μικρό Χωριό το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Μικροχωρίτικα Γράμματα.

Από τότε και μέχρι σήμερα δεν είχα σκεφθεί ότι θα μπορούσα να ξανασυνεργαστώ μαζί σας. 
Τακτοποιώντας όμως αυτές τις ημέρες το αρχείο μου, συνειδητοποίησα ότι δεν έπρεπε να 
αφήσω τόσα χρόνια να περάσουν και γι’ αυτό σας τηλεφώνησα.

Η χαρά μου ήταν μεγάλη όταν μου είπατε ότι η διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου 
για το περιοδικό συνεχίζουν να ισχύουν. Χάρηκα ακόμη περισσότερο όταν μου είπατε ότι θα 
θέλατε να φιλιξενήσετε στο περιοδικό σας κάποια από τα άρθρα μου. Σας στέλνω λοιπόν 
σήμερα το πρώτο...

Σας χαιρετώ και θα χαρώ να λάβω το νέο τεύχος του περιοδικού σας.
Με εκτίμηση

Σκανδαλή Φωτεινή, καθηγήτρια γαλλικών
Νέα Σμύρνη

***
NORFOLK 20 Ιανουαρίου 2004
Αγαπητέ μου Θανάση
Χρόνια πολλά σου εύχομαι για την προχθεσινή ημέρα που ήταν η γιορτή σου, και καλή 

χρονιά να περάσουμε, με αγάπη, υγεία και ειρήνη.
Σου στέλνω μια επιταγή των $550 δολλαρίων ήτοι $ 50 δολλάρια διά την συνδρομή του 

περιοδικού και $500 δολλάρια διά τις εκκλησίες Αγία Κυριακή και Μεταμόρφωση του Σωτήρος. 
Εις μνήμην της συζύγου μου Ασπασίας Ζωγράφου και της αδελφής μου Βιργινίας Αθ. Δημο- 
πούλου.

Με την εκπ'μησή μου και αγάπη για όλους σας.
Παναγιώτης Χρ. Ζωγράφος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Συνομιλεί ένας διαβάτης με το ποτάμι:

Πες μου ποτάμι που τρελά μέσα στους κάμπους τρέχεις 
και τόσες ομορφιές της γης με τα νερά σου βρέχεις.

Γιατί μας ψάλλεις θλιβερό σκοπό με τη φωνή σου 
ποιος άλλος ζει τέτοια ζωή γλυκιά σαν τη δική σου;

Και το ποτάμι αποκρίθηκε και είπε στο διαβάτη:
Τι ευτυχία αφού η μοίρα μου έγραψε αιώνια να τρέχω.

Αν ροδοδάφνες γέρνουνε με χάρη στα νερά μου, 
αν λυγαριές και αγράμπελες ανθίζουν στα πλευρά μου 

μήπως μπορώ να τις χαρώ και να τις αγαπήσω;
Περνώ, τις /3λέπω μια στιγμή και τις αφήνω πίσω.

Και το ποτάμι σώπασε και αφήνει το διαβάτη 
με πικραμένη την καρδιά με δακρυσμένο μάτι, 
γιατί μια μαύρη μια σκληρή ιδέα τον τρομάζει 

πως και η δική του η ζωή με το ποτάμι μοιάζει.
Ποτάμι είναι στ' αλήθεια η ζωή μας 
που τρέχει, τρέχει γρήγορα τρέχει.

Και όπως δεν μπορούμε να σταματήσουμε το νερό 
έτσι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κύλισμα της ζωής στο χρόνο.

Αυτό που μέχρι χθες ήταν μελλοντικό και το περιμέναμε, σήμερα έγινε παρών.
Αλλά προτού καλά-καλά το κρατήσουμε γίνεται παρελθόν.

Τρικυμισμένη θάλασσα η ζωή μας, κοιλάδα του Κλαυθμώνος κατά την λαϊκήν έκφρασιν.
Π.Χ.Ζ. NORFOLK VA.
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I  Έντυπα που λάβαμε^ Ί
Εφημερίδες:
• Αϊγιω ργίτικα Νέα. Μηνιαία εφημερίδα του 

Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού
• Το BsXodxl Τριμηνιαίο δελτίο της πατριωτι

κής Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής.
• Α ρτοτίνα , η γενέτειρα του Αθανασίου  

Διάκου. Δίμηνη ενημερωτική και πολιτιστική 
έκδοση του Συλλόγου Αρτοτινών Φωκίδας

• Δ ελτίο  Επικοινωνίας. Τριμηνιαία έκδοση 
του Ιστορικού Ααογραφικού Μουσειακού 
Κέντρου Ευρυτανίας “Ο Εύρυτος”.

• Ο Διάκος. Διμηνιαία έκδοση της Αδελφότη
τας Αθανασίου Διάκου.

• Δ υτική  Φ ραγίστα Ευρυτανίας. Τριμηνιαία 
εφημερίδα του Συλλόγου Δυτικοφραγκιστιά- 
νων.

• Δομιανίτικα Νέα. Διμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου Δομιανιτών Ευρυτανίας.

• Ευρυτανική Ε στία . Τριμηνιαία έκδοση της 
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων με 
πλούσια ενημέρωση πάνω σε ευρυτανικά 
θέματα.

• Ευρυτανικά Νέα. Εβδομαδιαία ευρυτανική 
εφημερίδα με λεπτομερή και πλήρη κατα
γραφή όλων όσων συμβαίνουν στην 
Ευρυτανία.

• Ε υρυτανικός Π αλμός. Εβδομαδιαία 
εφημερίδα της Επισκοπής Δήμου Φρα- 
γκίστας με επίκαιρα θέματα του νομού μας.

• Ο Εύρυτος. Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο 
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας 
Ευρυτανίας.

• Κορυσχάδες. Τριμηνιαίο δελτίο επικοινωνί
ας του Συλλόγου των Απανταχού Κορυσχα- 
διωτών Ευρυτανίας.

• Αεπιανίτικα Νέα. Τριμηνιαία εφημερίδα του 
Συλλόγου Αεπιανιτών Ευρυτανίας.

• Ρουμελιώ τικη Ε στία . Διμηνιαία έκδοση του 
Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών με 
επίκαιρα άρθρα και ρουμελιώτικες ειδήσεις.

> Ο Φουρνάς. Τριμηνιαία έκδοση του Συλλό
γου των Απανταχού Φουρνιωτών Ευρυτανί
ας “Ο Λεπενιώτης”.

• Ο Ρουμελιώτης. Τρίμηνη έκδοση της 
Ένωσης Ρουμελιωτών Πετρούπολης.

> Συγκρελλιώτικα Νέα. Τρίμηνη έκδοση του 
Συλλόγου Συγκρελλιωτών “Η Αγία Παρα- 
κευή”.

• Χρυσιώτικα Νέα. Τριμηνιαίο ενημερωτικό 
δελτίο του Συλλόγου των Απανταχού 
Χρυσιωτών Ευρυτανίας “Η Παναγία”.

> Το Ζαγόρι μας. Μηνιαία έκδοση Ιστορικής 
και Ααογραφικής Εταιρείας
Ζαγορίου.

Περιοδικά:
• Απεραντιακά. Τριμηνιαία έκδοση του 

Συλλόγου Απεραντίων Ευρυτανίας “Οι 
Άγιοι Ανάργυροι”.

• Ευρυτανική Οικοπαρέμβαση. Περιοδικό 
της Οικολογικής Ομάδας Καρπενησίου.

> Ευρυτανικά Χρονικά. Τριμηνιαίο πολιτιστι
κό περιοδικό για την προβολή της Ευρυτανί
ας της Πανευρυτανικής Ένωσης.

> Πνευματική Ζωή. Φύλλα λόγου, τέχνης και 
πολιτιστικής καλλιέργειας. Διμηνιαίο 
περιοδικό υπό τη διεύθυνση του Ευρυτάνα 
λογοτέχνη Μιχάλη Σταφυλά.

• Ρίζα Αγρινιωτών. Περιοδική έκδοση του 
Συλλόγου των εν Αθήναις Αγρινιωτών.

• Στερεά Ελλάς. Μηνιαία εικονογραφημένη 
επιθεώρηση ποικίλης ύλης.

• Χωριάτικοι Αντίλαλοι. Τριμηνιαία έκδοση 
του Συλλόγου Ευρυτάνων “Καλλιακούδα”.

• Π  φωνή του Μεγάλου Χωριού. Τρίμηνη 
έκδοση του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών “Η 
Αγία Παρασκευή”.

• Η  φωνή του Πλάτανου Ναυπακτίας. 
Τριμηνιαία έκδοση Φιλοδασικής Ενώσεως 
Πλάτανου Ναυπακτίας.
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Γιαννακοπούλου Σεβαοττή................ 2004................................ 2004 ................................... 10
Παπαστάθης I. Γεώργιος................... 2001-2004.....................2001-2004......................... 40
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Σακελλαριου Αευτέρης & Ρούλα, στη μνήμη Ελένης Καρδαρά...........................................  300
Θάνου Ελένη & Τάσος-Νίνα Νικητάκη, στη μνήμη πατράς Χρίστου Θάνου.....................  100
Θάνου Ελένη & Τάσος-Νινα Νικητάκη, στη μνήμη Αντιγόνης και Σταύρου Γεωργούλη.... 50
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υπέρ ιερού ναού Αγ. Κυριακής.................................................................................................  185
Ζωγράφος Παναγιώτης, στη μνήμη της αδελφής του Βιργινίας Δημοπούλου,
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Δωρεές προς τους ιερούς ναούς Αγίας Κυριακής και 
Μεταμόρφωοης του Σωτήρος από 18/11/2003 έως 22/3/2004

1. Σπυρίδων και Βαρβάρα Χονδρού..........................................................3.000 Ευρώ
για τη Μεταμόρφωση του Σωτηρος εις μνήμη γονέων 
(ξαναδημοσιεύεται η παρούσα δωρεά διότι στην προηγούμενη
δημοσίευση δεν ανεγράφη, εκ παραδρομής, το ποσόν)

2. Σπυρίδων Γιαννόπουλος για την Αγια Κυριακή......................................50 Ευρώ
3. Ελένη Ζήση για την Αγία Κυριακή εις μνήμην γονέων..........................50 Ευρώ

Ε κ του εκκλησιαστικού συμβουλίου 
π. Ν. Αζακάς

Διόρθωστι -  ορθή, εηανάΧη,ψη,
- Αϊβαλιώτου Σαββούλα εις μνήμην συζύγου της Νικολάου................... 20 Ευρώ
- Παπαπαναγιώτου Ελένη εις μνήμην συζιίγου της Αγγελή..................... 50 Ευρώ

Απόδοση δωρεών προς ιερούς ναούς
Η Αδελφότητα Μικροχωριτών απέδωσε προς το εκκλησιαστικό στηιβούλισ τις 

κάτωθι δωρεές μελών προς τους ιερούς ναούς Αγ. Κυριακής και Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος:

- Μιχάλη και Μαριάνθης Τσιροπούλου εις μνήμη Βιργινίας Δημοπούλου: 50 ευρώ 
για την Αγ. Κυριακή και 50 ευρώ για την Μεταμόρφωση.

- Παναγιώτη Ζωγράφσυ εις μνήμη συζύγου του Ασπασίας και αδελφής του 
Βιργινίας Δημοπούλου: 185 ευρώ υπέρ της Αγ. Κυριακής και 185 ευρώ για τη 
Μεταμόρφωση.

ΕπιΛογπ κειμένων Κ<οσια ΤριανιαφύΛλιΐ

Αυτό που είσαι μιλάει τόσο βροντερά, που δεν μπορούν οι γύρω σου να ακούσουν 
π λες.

Με το να παίρνεις γίνεσαι, με το να δίνεις είσαι.
Δεν είναι κακό αν δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις φιλοδοξίες της ζωής σου, κακό 

είναι να μην έχεις φιλοδοξίες στη ζωή σου.
Η τράπεζα της φιλίας δεν μπορεί να προκόψει χωρίς καταθέσεις...
Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το να μην έχεις που να πείς τον πόνο σου.
Η πείρα είναι το μόνο φρούτο που όταν ωριμάζει δεν είναι γλυκό.
Η μπούκα ενός κανονιού είναι λιγότερο επικίνδυνη από το στόμα ενός συκοφάντη.
Ο μαδημένος αετός δεν είναι ερπετό, είναι αετός που γέρασε.
Προσπάθησε να ζήσεις έτσι ώστε όταν φύγεις από τον κόσμο, εσύ να γελάς και 

όλοι γύρω σου να κλαίνε.
Την ιστορία τη γράφουν οι γυναίκες και οι άνδρες την υπογράφουν.
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Λ ί γ α  ϋ ό γ ι α  γι* α υ τ ο ύ ς  π ο υ  έ φ υ γ α ν

Αθανάσιος I. Κουτοούκης

Οι αδελφές του, τα ανήψια του, οι συγγε
νείς, πολλοί τοπικοί άρχοντες, σύσσωμο το 
Μικρό Χωριό, πολλοί φίλοι από το Μεγάλο 
Χωριό και ολόκληρη την Ποταμιά συνόδευ- 
σαν τον τ. πρόεδρο της κοινότητας και του 
τοπικού συμβουλίου Θανάση Κουτσούκη 
στην τελευταία του κατοικία. Για τον Θανά
ση, τον ακούραστο εργάτη της ζωής, τον λιτό 
στην προσωπική του ζωή αλλά απαιτητικό 
στα θέματα του χωριού μας, μίλησαν ο νο- 
μάρχης Ευρυτανίας κ. Κοντογιώργος, ο τ. 
πρόεδρος ΤΕΔΚ ιατρός κ. Καρατσίκης, εκ μέ
ρους της Αδελφότητας Μικροχωριτών ο τ. 
πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κεράνης, και ο αιδ. 
παπα-Νίκος Αζακάς. Όλοι τόνισαν τα σπά
νια αλλά και γνώριμα χαρακτηριστικά του 
Θανάση, που δεν ήταν παρά η ανιδιοτέλεια, 
η εντιμότητα, οι γνήσιες δημοκρατικές του 
ιδέες, η απλόχερη προσφορά του στο χωριό, 
στην εκκλησία, στον πλησίον του.

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών στο άγγελ
μα του θανάτου του εξέδωσε το κατωτέρω 
ψήφισμα, πσυ δημσσιεύθηκε στις ευρυτανι- 
κές εφημερίδες Ενρυτανικά Νέα και Ευρυτα- 
νικός Παλμός στις 17/12/03.

Ψ ήφισμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας 

Μικροχωριτών “Η Μεταμόρφωση του Σωτή- 
ρος” συγκλονισμένο από την ξαφνική απώ

λεια του εκλεκτού συγχωριανού, τ. προέδρου 
κοινότητας και τ. προέδρου του τοπικού δια
μερίσματος Μικρού Χωριού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ I. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
Συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε:
- Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στους 

συγγενείς του εκλιπόντος
- Να καταθέσει στεφάνι εκ μέρσυς της Α

δελφότητας
- Να εκπροσωπηθεί στην εξόδιο ακολουθία
- Να απευθύνει τον ύστατο χαιρετισμό
- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον 

ευρυτανικό Τύπο.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2003 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Παραθέτουμε τα από καρδιάς λόγια απο

χαιρετισμού που με πολύ συγκίνηση απηύ- 
θυνε ο κ. Θανάσης Κεράνης:

“Υπάρχουν απουσίες που δύσκολα τις δέχε
σαι. Δύσκολα συνηθίζεις στην ιδέα ότι ένας α
γαπημένος φίλος έπαυσε να βρίσκεται ανάμε- 
σά μας. Ένα φίλο που τριάντα οκτώ χρόνια 
τον έχεις πολύτιμο συνεργάτη και συνόιδελφο 
στην εργασία σου. Ένα φίλο που ήταν ένας ά
ξιος συγχωριανός σου.

Τον ονομάζω άξιο συγχωριανό γιατί υπηρέ
τησε με επιτυχία το Μικρό Χωριό ως εκλεγμέ
νος πρόεδρος της κοινότητας επί οκτώ συνεχή 
χρόνια.

Σ ’ αυτά τα χρόνια κατέβαλε όλες τις δυνά
μεις του για να υπερπηδήσει τα εμπόδια και 
τις δυσκολίες που εύρισκε ασκώντας τα καθή- 
κοντά του, πάντα όμως με γνώμονα το καλό 
και την πρόοδο του χωριού μας. Ήταν δραστή
ριος, δίκαιος, έντιμος και ειλικρινής, ακολου
θώντας όμως την αρχαία ρήση “Φίλος ο Πλά
των αλλά φύτάτη η αλήθεια”.

Ο Θανάσης ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά 
της Αγαπούλας το γένος Κυρίτση και του συζύ
γου της Γιάννη Κουτσούκη. Είχε την ατυχία 
να ορφανέψει νωρίς από πατέρα. Έτσι ανα
γκάστηκε να εργαστεί από δώδεκα ετών. Αργό
τερα ξενιτεύτηκε στον Πειραιά και εργάστηκε 
45 περίπου χρόνια στον Κεράνη. Με την ερ- 
γατικότητά του, την ευσυνειδησία και την με
γάλη αντίληψη που είχε, απέκτησε γρήγορα 
την εμπιστοσύνη των προϊσταμένων του.

Η  αγάπη για τους συναδέλφους του, η κατα
νόηση των προβλημάτων τους, οι σωστές συμ-
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βουλές ym την επίλυσή τους, ακόμη και η υλι
κή βοήθεια που τους έδινε όταν apaypmiKd 
την είχαν ανάγκη τον έκαναν τον πιο αγαπητό 
συνάδελφο μέσα στο εργοστάσιο.

Όμως μερικοί, πολύ λίγοι, από τους ευεργε- 
θέντες τον πίκραναν αλλά ο Θανάσης εφάρμο
ζε τη λαϊκή παροιμία “κάνε το καλό και ρίξτο 
στο γυαλό”.

Διάβαζε τα πάντα και μελετούσε πολύ. Πολ
λοί συνομιλητές του έμειναν έκπληκτοι για την 
πολυμάθειά του και το πλήθος και την ποικι
λία των γνώσεοτν που είχε.

Ο Θανάσης φεύγει από τη ζωή άσπιλος, ά- 
μωμος, αξιοπρεπής.

Αγαπητέ μου φίλε, όλοι εμείς που σε γνωρί
σαμε είτε σα φίλο είτε σα συνάδελφο πάντα θα 
σε θυμόμαστε με αγάπη.

Στα αδέλφια σου, στα ανίψια και στους λοι
πούς συγγενείς εκφράζω τα συλλυπητήριά 
μου, καθώς επίσης διαβιβάζω τα συλλυπητή
ρια του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφό- 
τητάς μας, της οποίας ήσουν και μέλος της, 
και όλων των μελών της.

Το χώμα της Ευρυτανικής γης που τόσο α
γάπησες και που σε λίγο θα σε σκεπάσει ας 
είναι ελαφρύ, ακριβέ μου φίλε".

Χαράλαμπος Τριανταφυλλής 
(1913-2003)

Αιιό την εφημερίδα των Ευρυτάνων της Α
μερικής “Το Βελούχι” πληροφορούμαστε ότι 
ο Χαράλαμπος Τριανταφυλλής από το Δερ- 
μάτι εγκατέλειψε τον κόσμο τον περασμένο 
Δεκέμβριο στο Ρονόκο της Αμερικής. Ήταν 
παντρεμένος με την Μικροχωρίτισα Μαρ- 
σούλα, η οποία έφυγε λίγους μήνες πριν, τον 
Μάρτιο του 2003. Μαζί είχαν τρία παιδιά, 
που όλα είναι παντρεμένα και ζουν στις Η- 
ΠΑ. Ο αείμνηστος Χαράλαμπος είχε πηγαίο 
ποιητικό ταλέντο. Αν και ολιγογράμματος 
άρχισε να γράφει στίχους από τα πρώτα χρό
νια της ξενιτιάς του στην Αμερική. Τα περισ
σότερα από τα ποιήματά του εκφράζουν τη 
νοσταλγία του για τον τόπο καταγωγής του 
και τηινούν την ποιμενική ζωή. Αρκετά από 
τα ποιήματά του τα δημοσιεύσαμε πριν από 
χρόνια στο περιοδικό μας, καθώς και προσω
πική του συνέντευξη.

Βούλα I. Δέρματά
Στις 12/12/2003 πέθανε στην Αθήνα με

τά από σύντσμη αρρώστια η Βούλα Δέρματά. 
Γεννημένη στο χωριό Παπαρούσι της Ευρυ
τανίας, το μεγαλύτερο από τα έξι παιδιά του

δασκάλου Αθανασίου Μανδραγώνη, έζησε 
μετά το γάμο της με τον Μικροχωρίτη Γιάν
νη Νικολάου Δέρματά στο Μικρό Χωριό. Απέ
κτησε ένα αγοράκι, που έχασε σε βρεφική ηλι
κία, γεγονός που σημάδεψε (πτναισθηματικά 
τη ζωή της. Όταν ο άντρας της Γιάννης μετα- 
νάστευσε στην Κωνσταντινσύπσλη, με την σ- 
ποία τον συνέδεε μακριά σικογενειακή παρά
δοση, εκείνη παρέμεινε στο Μικρό Χωριό, πα- 
γιδευμένη από τον πόλεμο. Με το τέλος όμως 
του πολέμου πήγε κοντά του και εργάστηκε 
μαζί του πολύ σκληρά στο παντοπωλείο, που 
είχαν ανοίξει. Το 1964, μετά τα θλιβερά επει
σόδια εκ μέρους των Τούρκων εις βάρος του 
ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, απελά
θηκε μαζί με τον άντρα της και εγκαταστάθη
καν μόνιμα πια στην Αθήνα.

Τα καλσκαίρια τα περνούσαν στο πατρο- 
γονικό τους σπίτι, το δερματέικο, στην είσο
δο του Παλιού Μικρού Χωριού, απολαμβάνο
ντας τη φύση και την παρέα των συγγενών 
και των συγχωριανών τους. Μετά το θάνα
το του συζύγου της, η Βούλα εξακολούθησε 
για πολλά χρόνια να παραθερίζει στο χωριό, 
που το είχε πολύ αγαπήσει και το θεωρούσε 
δικό της, έως ότου δεν της το επέτρεπαν πια 
01 διτνάμεις της. Το όνειρό της όμως εξακο
λουθούσε να είναι ένα ταξίδι εκεί.

Ας είναι ελαφρό το χώμα που τη σκεπάζει.
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Αθανάσιος Δ. Καναράς

Με θλίψη και μεγάλη συγκίνηση αποχαι- 
ρετήσαμε τσν αγαπημένο μας σύζυγο και πα
τέρα στο τελευταίο του ταξίδι στις 
24.12.2003.

Ο πατέρας μας γεννήθηκε το 1917 στο Με
γάλο Χωριό Ευρυτανίας. Ή ταν το τρίτο από 
τα πέντε παιδιά του Δημητρίου και της Ανα
στασίας Καναρά. Έζησε τα παιδικά του χρό
νια στο Μεγάλο Χωριό όπου και τελείωσε το 
δημοτικό σχολείο. Κατά τη διάρκεια της φοί
τησής του στο γυμνάσιο του Καρπενησίου, 
αν και ήταν άριστος μαθητής, αναγκάστηκε 
να διακόψει προκειμένου να στηρίξει την οι- 
κογένειά του στον αγώνα της επιβίωσης.

Το 1936 ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου, λί
γα χρόνια αργότερα, μαζί με τα δυο μικρότε
ρα αδέλφια του, δημιούργησαν επιχείρηση 
παραγωγής και εμπορίας αλλαντικών στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και μονάδα 
τυροκομικών στα περίχωρα της πόλης.

Με την κήρυξη του πολέμου επιστρατεύτη
κε και έφυγε για το αλβανικό μέτωπο, ως λο- 
χίας στο πυροβολικό, απ’ όπου επέστρεψε με
τά την εισβολή των Γερμανών και την οπι
σθοχώρηση του ελληνικού στρατού.

Για πάνω από 35 χρόνια συνεργάστηκε ά
ριστα με τα αδέλφια του μέχρι τον πρόωρο 
θάνατό του το 1976, μεγάλη απώλεια γ ι’ αυ
τόν και για όλους μας. Συνέχισε μόνος του

την επαγγελματική του πορεία με τη βοήθεια 
της αγαπημένης του γυναίκας. Αιετέλεσε για 
χρόνια πρόεδρος των αλλαντοπωλών στο Ε
παγγελματικό Επιμελητήριο. Έχαιρε μεγά
λης εκτίμησης και αναγνώρισης και ήταν ι
διαίτερα αγαπητός στην αγορά της Θεσσαλο
νίκης.

Παντρεύτηκε την Βασιλική Δέρματά από 
το Μικρό Χωριό με την οποία απέκτησε δυο 
παιδιά, την Αναστασία, σύζυγο Κωνσταντί
νου Μητσόπουλου και τον Δημήτρη, τα οποί
α σπούδασαν σε πανεπιστήμια της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, ο μεν γιος του οικονομι
κά και διοίκηση των επιχειρήσεων, η δε κόρη 
του, γαλλική φιλολογία.

Εζησε μια ευτυχισμένη ζωή, γεμάτη στορ
γή και αγάπη κοντά στην οικογένειά του. 
Ααχταρούσε πολύ να επιστρέφει τα καλοκαί
ρια στο αγαπημένο του Μεγάλο Χωριό και 
να απολαμβάνει τη φύση με τους συγχωρια
νούς του. Ή ταν ήρεμος άνθρωπος, πάντα γε
λαστός, με ένα καλό λόγο για όλους και έφυ
γε ήσυχα, όπως και έζησε. Για μας, τα παιδιά 
του, υπήρξε φωτεινό παράδειγμα με την πί
στη του στη ζωή και το κουράγιο του στις 
δύσκολες στιγμές. Θα κρατάμε τη μνήμη του 
βαθιά μες την καρδιά μας.

Η  γυναίκα και τα παιδιά του, 
Βασιλική,, Αναστασία 

και Δτιμήτριος, Καναράς
Σταυρούλα ΤζαΒέλη

Ανήμερα των Φώτων, ξημερώματα, έφυγε 
για την αγκαλιά του Θεού, άλλη μια συγχω- 
ριανή μας, η Σταυρούλα Τζαβέλη το γένος
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Αθανασοπούλου. Κόρη του Αριστείδη Αθα- 
νασόπουλου από τη Γόλιανη και της Ελένης 
Φλώρου, γεννήθηκε στο χωριό μας το 1936, 
όπου και έζησε όλη της τη ζωή. Το ταπεινό 
σπιτάκι της στο Χερουλάκι ήταν σταθμός ό
λων των περαστικών που πήγαιναν στα χω
ράφια τους, αλλά και όλων των προσκυνη
τών της Παναγίας του δεκαπενταύγουστου, 
μέχρι πριν λίγα χρόνια, μια και γιόρταζε ο 
άντρας της Πάνος. Ποιος δεν θυμάται τον 
καλό μεζέ και το άφθονο κρασί που πρόσφερε 
αφειδώς καθώς και την “πάστα”, το Πάσχα 
του καλοκαιριού.

Επίσης πολλοί συγχωριανοί θιηιοιίνται και 
τα ξεφλουδίσματα στο καλυβάκι της Σταυ
ρούλας το φθινόπωρο, όπου γινόταν αληθινό 
πανηγύρι. Τα τελευταία χρόνια της πέρασε 
στσ Νέο Χωριό μαζί με τα παιδιά της Δημήτρη 
και Βασιλική και τις οικογένειές τους.

Τόσο στα παιδιά της, όσο και στον απαρη
γόρητο σύζυγό της, τον καλό δουλευτάρη 
της γης του χωριού μας, ευχόμαστε όλοι την 
εκ Θεού παραμυθία και σ’ εκείνη να ανταμώ
σει με τα αγαπημένα αδέλφια της, τον αδικο
χαμένο Γιάννη, που φορτώθηκε στη γέφυρα 
την κατολίσθηση και την πρόωρα εκλιπούσα 
Ευανθία.

Γιώργος Δ. Σ ιαφάκας

Ο δευτερότοκος γιος του αδικοχαμένου εδώ 
και πολλά χρόνια συγχωριανού μας Δ. Σια- 
φάκα, πέθανε στα τέλη του προηγούμενου 
χρόνου (8 Δεκεμβρίου) στη Νέα Υόρκη.

Γεννημένος το 1935 στο χωριό μας από 
την πρώτη γυναίκα του Δ. Σιαφάκα (Μαργί- 
τσα Ζαχαροπούλου) που πέθανε στην Κατο
χή, ο Γιώργος είχε μεταναστεύσει στην Αμε
ρική τη δεκαετία του ’50 πριν από τ ’ άλλα 
του αδέλφια τον Κώστα και τον Πάνο.

Συνταξιούχος πια, χωρίς οικογένεια, όπως 
μας είπε ο μικρότερος αδελφός του Πάνος, εί
χε τον τελευταίο καιρό σοβαρά προβλήματα 
υγείας και νοσηλευόταν σε δημοτικό νοσοκο
μείο της Ν. Υόρκης, όπου και άφησε την τε
λευταία του πνοή.

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στις φωτογραφί
ες του αείμνηστου Σ. Μελετζή, που τράβηξε 
στη διάρκεια της Κατοχής στο χωριό μας, θα 
διακρίνει τον μικρό Γιώργο Σιαφάκα ανάμε
σα στ’ άλλα “πεινασμένα” Μικροχωριτάκια 
(μια απ’ αυτές δημοσιεύθηκε στο προηγοιίμε- 
νο τεύχος του περιοδικού μας).

Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει.
Φώτης Σ. ΓιαννακόπουΑος

Προδομένος από την καρδιά του πέθανε 
στις 15 Δεκεμβρίου ο Φώτης Γιαννακόπου- 
λος, 75 χρονών, αφήνοντας πίσω του τη γυ
ναίκα του Αμαλία, τα παιδιά του Σπύρο και 
Αθανασία και τα εγγόνια του.

Φανατικός Μικροχωρίτης δεν εγκατέλειπε 
εύκολα το χωριό, ακόμη και στις δύσκολες 
στιγμές της ιστορίας του, όπως στην Κατοχή 
και την Αντίσταση. Τα έζησε έντονα και τα 
δυο, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του, 
όπως ο πατέρας του και τα αδέλφια του, οι 
αείμνηστοι Παύλος και Στεφανία.

Εργάστηκε μετά τον Εμφύλιο στην Κα
πνοβιομηχανία Κεράνη για πολλά χρόνια 
και ασχολήθηκε και με δικές του δουλειές, 
χωρίς ποτέ να ξεχάσει το χωριό, στο οποίο 
επέστρεψε με την συνταξιοδότησή του με την 
αγαπημένη του σύντροφο.

Ο Φώτης, όπως και άλλοι Μικροχωρίτες 
πριν απ’ αυτόν αποτελούσε ανεξάντλητη πη
γή και μαρτυρία της ζωής του Μικρού Χω
ριού, ιδιαίτερα σε ταραχώδεις εποχές. Θιηιό- 
ταν με ζωηρή ενάργεια γεγονότα, πρόσωπα, 
περιστατικά ακόμη και χρονολογίες με λε
πτομέρειες. Ήξερε να αφηγείται με τις ώρες
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και να σε κάνει να κρέμεσαι από τα χείλη 
του, αδιαφορώντας για τυχόν υπερβολές για 
τις οποίες σε προειδοποιούσε, αν δυσκολευό
σουν να τις πιστέψεις, ότι έτσι είναι. Χωρίς 
αμφιβσλία ευχάριστος στην παρέα αλλά και 
χρήσιμσς στο χωριό. Βοηθούσε όσσ μπορσύσε 
στα υδραυλικά και όχι μόνο γιατί το μυαλό 
του έκοβε για πολλά πράγματα.

Πάντα θα θυμόμαστε τον Φώτη. Αιωνία 
του η μνήμη.

Ευθύμιος Λέντας
Ο Ευθύμιος Λέντας ήταν γαμπρός του Αλ

κιβιάδη και της Άννας Καλατζή. Παντρεύ
τηκε την κόρη τους Μαρία και μαζί απέκτη
σαν δυο παιδιά. Δυστυχώς η μοίρα θέλησε 
να διακόψει την ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή 
του κοντά στην αγαπημένη τσυ σικογένεια. 
Τον περασμένο Δεκέμβριο, χτυπημένος από 
την επάρατο, έφυγε πρόωρα απ’ τη ζωή.

Αιωνία του η μνήμη.
Ευανθία Πατοιοπουϋου

Η Ευανθία Πατσιοπούλου ήταν κόρη του 
Σπύρου και της Αικατερίνης Μουχρίτσα και 
μεγαλύτερη αδελφή του Μιχάλη Μουχρίτσα. 
Παντρεύτηκε με τσν Γιώργο Πατσιόπουλο, 
το γνωστό τσαγκάρη του χωριού μας. Μετά 
τον πόλεμο πήγε με τις κόρες τους και τον 
άντρα της στον Καναδά. Δύο από τις κόρες 
τους αποκαταστάθηκαν εκεί και μία στην 
Αθήνα ενώ ο Γιώργος με την Ευανθία γύρι
σαν στο χωριό.

Μετά το θάνατο του άντρα της η Ευανθία 
ζούσε μόνη στο χωριό μέχρι που χρειάσθηκε 
τη βοήθεια του γηροκομείου Καρπενησίου ό
που και πέθανε στις αρχές Μαΐου. Αιωνία η 
μνήμη της.

Δημήτρης Τυατσαράγκος
Το παρακάτω συγκινητικό κείμενο ανα

δημοσιεύεται από την εφημερίδα “Ευρυτα- 
νικά Νέα”, στην οποία ο γιος του αείμνη
στου Δημήτρη Τσατσαράγκου, Γιώργος, 
υπογράφει το εβδομαδιαίο χρονογράφημα.

Ακριβέ μου πατέρα, στο καλό!...
Γράφει ο Γιώργος Τσατσαράγκος
Ας με συγχωρέσουν οι φίλοι αναγνώστες 

της στήλης για την επιλογή του σημερινού 
θέματος με πέρα για πέρα προσωπικά κρι
τήρια. Ίσως να μην τους ενδιαφέρει ο θάνα
τος ενός υπέργηρου 97 ετών, που δεν ήταν 
τίποτα περισσότερο από ένας απλός, καθη

μερινός άνθρωπος του μόχτου. Για μένα ό
μως αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πατέρας 
μου...

Γ ι’ αυτό και θεωρώ ΧΡΕΟΣ μου να αφιε
ρώσω σ ’ αυτόν το σημερινό χρονογράφημα ή 
πιο σωστά ένα βιογραφικό σημείωμα, θέλο
ντας να τον τιμήσω ως γονιό και συνάμα ως 
τον άνθρωπο που με τη ζωή του και το πα
ράδειγμά του οημάδεψε και τη δική μου τη 
ζωή...

Γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στη φτώχια 
και στη στέρηση. Παρά τσ ζήλο και την έφε
σή του να μάθει γράμματα, μόλις και “μετά 
βίας’’ τελείωσε τη Δεύτερη τάξη του Δημοτι
κού. Μπήκε λοιπόν από έφηβος στη βιοπάλη 
και κατάφερε πραγματικά να ξεπεράχτει τον 
εαυτό του με το να γίνει ένας πολύ καλός 
ξυλουργός, που κυριολεκτικά “μιλούσε” στο 
ξύλο και του έδινε ζωή... Αγαπούσε υπερβολι
κά τη δουλειά του, ποτέ δεν κυνήγησε το με
γάλο μεροκάματο, μια και γ ι’ αυτόν η μεγά
λη πληρωμή ήταν η χαρά της δημιουργίας, 
είτε έφτιαχνε πορτοπαράθυρα ή πατώματα ή 
σκαλιστές οροφές και έπιπλα. Πάνω από ό
λα ήθελε να είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες 
του, κάτι που τήρησε με θρησκευτική ευλά- 
βεια σε όλη του τη ζωή. Ευτύχησε να έχει συ- 
ντρόφισσα και βοηθό στη ζωή του, στα εύκο
λα και στα δύσκολα, σε χαρές και σε πόνους 
την Κατερίνα του, όπως τη φώναζε με τρυφε
ρότητα μέχρι που έκλεισε τα μάτια τσυ...
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Με την Κατερίνα του έφεραν στη ζωή τέσ
σερα παιδιά. Επέζησαν τα τρία για τα οποία 
πάσχιζαν να τα μεγαλώσουν και να τα ανα
θρέφουν με αρχές και αξίες. Βέβαια οι και
ροί ήταν δύσκολοι. Γερμανοϊταλική κατοχή, 
εμφύλιος πόλεμος, πέτρινα χρόνια...

Καλέ μου πατέρα.
Για μένα είσαι από εκείνους τους ανθρώ

πους που ξεπέρασαν κατά πολύ το ανάστημά 
τους. Από εκείνους τους άσημους πλην όμως 
οραματιστές και μαχητές που γράφουν ιστο
ρία... Σ ’ όλη σου τη ζωή σημάδευες και κατά- 
φερνες την υπέρβαση. Στο χώρο της δου
λειάς, στο σπίτι, στην κοινωνία. Παρών σε 
χαρές και σε λύπες. Παρών στο κάλεσμα του 
χρέους. Παρών και με δράση στην Εθνική 
Αντίσταση στη διάρκεια της Κατοχής μέσα 
από τις τάξεις του Ε.Α.Μ. Κάτι που πλή
ρωσες ακριβά με διώξεις, εξορίες και φυλα
κίσεις μετά το τέλος του εμφύλιου σπαραγ
μού. Και ασφαλώς και μεις μαζί μιας και 
στερηθήκαμε τα πάντα. Μέσα στην απόλυτη 
ένδεια.

Παιδιά ξυπόλυτα, μισόγυμνα και πεινα- 
σμένα. Και πάνω α π ’ όλα περιφρονημένα 
και δακτυλοδεικτούμενα. Θυμάμαι πως σαν 
βγήκες από τη φυλακή κι ήρθες στο σπίτι 
μας, η μικρή σου κόρη η Έλλη, σε κοίταζε 
περίεργα και φοβισμένα... Και ρώτησε:

“Αυτός είναι ο πατέρας” ; Ναι... Ήσουν 
εσύ. Ε κεί κοντά μας. Κουρελιάρης, αδύ
νατος, πεινααμένος, πικραμένος... Όμως 
διέκρινα στα μάτια σου την ελπίδα...

Και την αποφασιστικότητα. Να ξεκινήσεις 
από το μηδέν και να παλέψεις. Για το καλύ
τερο!.. Για όλους μας!.. Σίγουρα δε με διέ- 
ψευσες!

Στρώθηκες στη δουλειά, έπεισες και πάλι 
με την αξιοσύνη σου, αγωνίστηκες με νύχια 
και με δόντια και τα κατάφερες!.. Με την α- 
μνησικακία σου κέρδισες και αυτούς που σε 
κατηγόρησαν. Θυμάμαι με συγκίνηση ένα 
διάλογο σου με τη μητέρα. “Πώς μπορείς - 
και φέρνεις στο σπίτι αυτούς που σε κατηγό
ρησαν και σε καταδίκασαν”;

“Άσε γυναίκα, η πιο γλυκιά εκδίκηση εί
ναι να κάνω καλό σ’ όλους εκείνους που με 
κυνήγησαν”. Κι αυτό έκανες πάντα. Το κα
λό...

Δεν ξεχνάω πως το σπιτικό μας ήταν ανοι

χτό σε όλους. Εχθρούς και φίλους.
Μοιραζόμασταν το λίγο ψωμί, τον τραχα

νά, την κουρκούτη ή τη φασολάδα. Ό τι 
υπήρχε στο φτωχικό μας. Και κοιμόμασταν 
στρωματσάδα για να κοιμηθούν οι ξένοι στα 
ξυλοκρέβατα. Και χαιρόσουνα γιατί ήσουν 
χρήσιμος και πρόσφερες.

Θυμάμαι και θα θυμάμαι όσο ζω μια συ
γκλονιστική για μένα στιγμή. Όταν τελείωσα 
το Δημοτικό με φώναξες κοντά σου και μου 
είπες “Γιώργο, παιδί μου, αν και το θέλω μ  ’ 
όλη την καρδιά να σπουδάσεις, δυστυχώς 
δεν έχω τη δύναμη. Έχουμε δυο κορίτσια να 
παντρέψουμε. Έλα μαζί μου να μάθεις μα
ραγκός. Δεν είναι άσχημη δουλειά... Θα τα 
βολέψουμε μια χαρά... Τι λες”;

Έμεινα βουβός και έβαλα τα κλάματα. Μέ
σα σε αναφιλητά ψιθύρισα: “Θέλω να σπου
δάσω ”. Κι έβαλες τα κλάματα και συ και μου 
είπες. “Παιδί μου, δε θα σου κλείσω το δρό
μο. Θα κάνω ό,τι μπορώ ”. Και το έκανες. Έ 
κανες ό,τι μπορούσες. Και σε ευχαριστώ.

Με την καλοσύνη σου, την εργατικότητα 
σου, το ενδιαφέρον σου για τα κοινά οι Μι- 
κροχωρίτες σε εμπιστεύτηκαν και σε ανέδει- 
ξαν σε πρόεδρο της κοινότητας. Ήρθε όμως 
η βιβλική καταστροφή της κατολίσθησης 
και έφερε μια νέα συμφορά στο πολύπαθο 
Μικρό Χωριό και τους Μικροχωρίτες. Κι ’ ή
σουν και δω ένας από τους μπροστάρηδες 
στο χτίσιμο του Νέου Μικρού Χωριού. Και 
πάλι τα κατάφερες!..

Βέβαια θα ‘θελα πολλά να σου πω τη στερ
νή τούτη ώρα του χωρισμού. Πρέπει όμως να 
σταματήσω εδώ. Με μια παρατήρηση. Δεν υ
περβάλλω σ ’ αυτά που σου λέω. Καταγράφω 
απλά την αλήθεια. Μάρτυς μου ο Θεός.

Ακριβέ μου πατέρα, στο Καλό. Θέλω να ξέ
ρεις πως είμαι περήφανος για Σένα. Ο Θεός 
ας αναπάψει την ψυχούλα σου!... Καλό σου 
ταξίδι!..

Κώστας X. Πέτσικας
Χρόνια ξενιτεμένος στις ΗΠΑ ο Κώστας έ

φυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων σε 
γηροκομείο του Αγίου Φραγκίσκου της Κα- 
λιφόρνιας.

Από κει τα τελευταία χρόνια μας έστελνε 
τα γράμματά του γεμάτα παράπονα και νο
σταλγία για το χωριό μας. Στο τελευταίο του 
γράμμα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό μας,
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μαζί με το ξετύλιγμα των αναμνήσεων του 
έγραφε πολλές ιδέες για τη δημιουργία λί
μνης και φράγματος στο Κλειδί κ.ά.

Είχε λάβει μέρος στην Εθνική Αντίσταση 
και αργότερα στον Εμφύλιο Πόλεμο. Λίγα 
χρόνια νωρίτερα είχε χάσει τη γυναίκα του.

Πέθανε ως νοσταλγός της ζωής του χω
ριού.

Πέτρος Μπάριίας
Λίγο πριν την εκτύπωση του περιοδικού 

μας, μάθαμε ότι άλλος ένας αγαπητός 
συγχωριανός, ο Πέτρος Μπάρλας, έφυγε για 
πάντα από κοντά μας. Στο επόμενο τεύχος 
μας θα φιλοξενήσοιηιε τη νεκρολογία του.

Μακαριστός Μητροπολίτης 
Τιμόθεος (Κοντομέρκος) 

€τήσιο μνημόσυνο
Στο μνημόσυνο του αείμνηστου συμπο

λίτη μας Τιμοθέου στις 29/2/04, λόγια ά
φαντης θλίψης στη μνήμη του πρόσφερε ο 
μαθητής και συνεργάτης του μοναχός Παΐ- 
σιος Ντούμπα από το Κογκό, που αξίζει να τα 
μεταφέρουμε αποσπασματικά εδώ:

“Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσιν και εν Κυρίω ο 
μισθός αυτών και η, ελπίς αυτών αθανασίας 
πλήρη,ς”

...Όλοι μας γνωρίζουμε την προσφορά του 
Μακαριστού Κυρού Τιμοθέου επ ί μίαν τρια
κονταετία όπου διετέλεσε πνευματικός ηγέ
της και προκαθήμενος των Εκκλησιών της 
Κεντρικής Αφρικής με έδρα την Κινούσα, 
πρωτεύουσα του Κογκό. Μια αιώνια προσφο
ρά που τον κατέστησε αιώνιο και τον ίδιο δια 
μέσου των έργων του...Όλοι όσοι σπούδασαν 
και σπουδάζουν με τις υποτροφίες του τον 
ευγνωμονούμε για το βάρος που είχε δώσει 
στην εκπαίδευση της νεολαίας πάνω στην ο
ποία στήριζε τις αθάνατες ελπίδες του για τη 
μελλοντική πορεία της ιεραποστολής στην 
Αφρική... Εμείς ευχαριστούμε τον δωροδότη 
Θεό που μας είχε δώσει τον κατάλληλο αυ
τόν Ποιμενάρχη. Και ευγνωμονούμε τον ίδιο 
τον άγιο Αρχιερέα μας Κυρό Τιμόθεο για την 
πλούσια προσφορά του και τον παρακαλούμε 
να προσεύχεται για την διατήρηση και την 
καλή συνέχιση του έργου... Βαθυτάτη είναι η 
ελπίδα μας ότι καταλείποντας ο Μακαριστός 
Ποιμενάρχης μας την “μένουσαν πόλιν” πο- 
ρεύθηκε προς την “μέλλουσαν” μέσω της 
“μακαρίας οδού" και εσώψυχη η προσευχή 
μας όπως ο δικαιοκρίτης Κύριος τον κατα
τάξει “εν χώρω ζώντων” μετά των αγίων και 
των δικαίων.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

Το σπιτάκι μα$ π α λ ιό  - 
no id s π α π π ο ό 5  να  τό 'xe i χτίσει; 

στέκεται με  το στανιό  
κι έχε ι δ ω  και κει ρα ίσε ι.

π ό σ α  γέλ ια  και χαρέ$  
δ εν  κ ρατε ί κάβε του  άκρη  

μα και λύπε3  μακρσνέ$  
π ο υ  τΐ5 μαρτυράε ι το δάκρυ.

Παραμύθια  π ' αρχ ινάν  
ρόδ ινα  σ τημέν ' αυτόκια  

τον π α π π ο ύ  γλυκοτηράν  
'μορφ ομπιρμπιλιά  ματάκια.

Ήρθε, π έ ρ α σ ε  η ζω ή  
θύμηση  γενήκαν  όλα  

ό π ο υ  ν α 'να ι θε να 'ρθ ε ι 
κι η σειρά μα$ κυρ - Νικόλα.

Το σπιτάκι μα$ παλ ιό  
ποιό5  π α π π ο ό 5  να  το 'χ ε ι χτ ίσ ε ι; - 

στέκεται με το στανιό  
λε$ μ ια  ευχή  το 'χ ε ι κρατήσει.

Γου Γιάννη Μ ερ ιγ γ ο ύ ν η
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ΑΓΟΡΑΙΟ 
Βασίλης Μπουρας

Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 
41300 / 41281, Κιν. 6972 288457

TAXI
Γιάννης Καραγκούνης

Νέο Μικρό Χωριό Τηλ. 22370 41392, 
Κιν. 6972 707840

...με έμπνευση απο τη φύση 

Έκθεση  -  Διάθεση:
Παλιό Μικρό Χωριό. Τηλ. 22570 41031

Γραφικές Τέχνες 
Τυπογραφείο -  Επιγραφές -  

Σφραγίδες

ΓΙΩΡΓΟΒΑΡΓνΡΟΠΟΥΛΟΣ

Νικ. Τσαμπσύλα Ζ Καρπενήσι. Τηλ. 22370 
22020122019 Κιν. 6944518581

Ε̂υςίόγ* (Junta
Χειροποίητες πρωτότυπες 

δημιουργίες 
σπάνιας ομορφιάς

Έκθεση -  Διάθεση:
Νέο Μικρό Χωριό “Το Τζάκι ” 

Τηλ. 2237041318

 ̂ Κ ομμώ σεις
Ανδρικές - Γυναικείες - ΤΙαιδικές

“Κ Ι Κ Η ”
„ Δ/νση: Κική Φούκα-Σκοτίδα

Καραϊσκάκη 4, Καρπενήσι 
>  Τηλ. 22370 25666

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΑΠΗ
Αθήνα -  Λαμία -  Μακρακώμη 
Άγιο Γεώργιο -  Καρπενήσι

Διεύθυνση: Μαρία Π. Σκρεπετού

Κηφισού 91β 8 
Τηλ. 210 3454825 -  3452186 

Fax: 210 3452186

Νυχτερινό Κέντρο 
Διασκέδασης '
Ν £Μ ££ΙΣ

Καρπενήσι. (Διασταιίρωση Π. ΠατροΜης)

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 63



Ξενοδοχείο -  Εστιατόριο - 
Καφετερία

Η ΧΕΛΙΔΟΝΑ
Δ/νση: Κώστας Τσινιός

Παλαιό Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41221, 
Κιν, 6944 36 0157

Ξενώνας - Καφετερία

STUDIO MERGES
Υπεύθυνη κρατήσεων: Αγορίτοα Τσινιά 
Παλαιό Μικρό Χωριό. Τηλ.. 22370 41444, 

Fax: 22370 41111 Κίν. 6974114182

Ενοικιαζόυενα πανοραμικά δωμάτια

ΤΟ ΤΖΑΚΙΔ/νση: Παρασκευή Ν. Αζακά
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 2237041318/41465, 

Fax: 22370 41094, Κίν. 6977808961

Ενοικιαζόμενα δωμάτια
η yuvia

ΑΙνση: Γιώργος Γιαννακόπονλος
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ 22370 41393, 

Fax: 22370 41586

Ενοικιαζόμ€να πολυτεϊΐή δωμάτια
ΡΙΝΑ ΤΑΣΙΟΥ
Νεο  Μικρό Χωριό. 

Τηλ. S 2 3 7 0  4 1 3 4 9

Ζ ή σ ι μ ο 5  Σ ω ζ ή ρ η Β
Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΙΒΙΣΚΟΣ STUDIOS
Νέο Μικρό Χωριό 

Τηλ. 22370 41515

Ξενοδοχείο

COUNTRY CLUB 
HELLAS HOTEL

Hotel Manager: Πόπη Μπακατσιά
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ 2237041570-6, 

Fax: 22370 41577

Εενώνας - Κοσμική Ταβέρνα 
Καφετερία

ΤΟ ΡΙΖΩΜΑ
Δ/νση: Θεόδωρος Μττοορας

Νέο Μικρό Χουριό. Τηλ 22370 41170, 
Fax: 22370 41486

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Α' 
κατηγορίας

Φησταριά - Εστιατόριο - 
Χωριάτικη Κουζίνα

Τ Ο  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
Δ/νσ η : Βασιλική Νασιοπούλου

Νέο Μικρό Χωριό.
Τηλ. 22370 41257 7 41103

Ενοικιαζόμενα 
πολυτελή δωμάτια 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΡΑ
Νέο Μικρό Χωριό. ΤηΧ 22370 41236141433

Ψησταριά -  Ταβέρνα -  
Χωριάτικη Κουζίνα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Νέο Μικρό Χωριό. Τηή. 22370 41500
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•  Αεροπορικά εισιτήρια yia όλο τον κόσμο ·  Συνέδρια - Εκθέσεις 

•  Οργανωμένες εκδρομές ·  Διαβατήρια - Βίζες 
Σ τ ι ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό τ ε ρ ε ς  τ ι μ έ ς ! !  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΥΡΝΑ - ΒΟΥΤΑ Σινώπης 29, Αμπελόκηπομ Τηλ.: 210 7799261

Μ Ε Σ I Κ  Ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ

Καραολή & Δημητρίου 70 Πειραιάς 
ΤηλΤΡβχ: 41.11.849 Fax: 41.34.776
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ
34 ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΩΤΟΙ σε ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Α.Τ.Ε.Ι.

• ΓΡΑΜΜΙΚΟ
• ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
FOUNDATION ^Edexcel
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ International

• ART & DESIGN
• ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

K E N T  Ρ Ο  
Τ Ε Χ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Ε Χ Ν Ω Ν  Π Λ Α Κ Α  ΑΕ  
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 65, 104 33 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 8250552, FAX: 210 8250627 

και
ΨΥΧΙΚΟ ·  ΓΛΥΦΑΔΑ . ΚΗΦΙΣΙΑ

e - m a i l :  i n f o @ p l a k a s . g r  
w w w . p l a k a s . g r
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