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Η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων, ο αντιπροσωπευτικότερος συλλογι
κός φορέας, που απαριθμεί πάνω από 100 ευρυτανικούς συλλόγους, βρά
βευσε πριν λίγο καιρό τους συλλόγους εκείνους, που επί σειρά ετών εκδί

δουν τοπικό έντυπο. Ανάμεσα στα σωματεία αυτά ήταν και η Αδελφότητά μας, που 
τιμήθηκε για το περιοδικό της “Μικροχωρίτικα Γράμματα”.

Η τιμή αυτή είναι μια ηθική ικανοποίηση στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της 
Αδελφότητας Μικροχωριτών, που για χρόνια τώρα πααχίζουν ανιδιοτελώς για την 
προβολή της γενέτειράς μας. Ταυτόχρονα τιμά και όλα τα τακτικά μέλη της Αδελ
φότητας, που, με την ετήσια συνδρομή τους, στήριξαν και στηρίζουν την έκδοση του 
περιοδικού μας για δεκαετίες τώρα.

Πράγματι, τα Μικροχωρίτικα Γοάμματα  άρχισαν να κυκλοφορούν στη δεκαετία του 
1960, πρώτα με τη μορφή δακτυλογραφημένου εντύπου και στη συνέχεια ως περιο
δικό. Όλοι οι Μικροχωρίτες, όπου γης, το αγκάλιασαν με στοργή και ενδιαφέρον. 
Πολλοί ήταν εκείνοι που έγραφαν ενθυμήσεις από τα παλιά, από τη ζωή τους, τις 
παραδόσεις, τους κοινούς αγώνες. Τα γραπτά τους ζωντάνευαν τις μνήμες σε 
ακόμη περισσότερους και έτσι, σιγά, σιγά άρχισε να εμπλουτίζεται η ιστορία του 
Μικρού Χωριού.

Όμως, η ιστορία ενός τόπου είναι η πορεία του στο χρόνο που ποτέ δεν σταματά. 
Κάθε γενιά προσθέτει και το δικό της λιθαράκι. Αντλεί διδάγματα από το παρελθόν 
και προσπαθεί να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον. Οι καιροί αλλάζουν, όμως οι γενιές, 
που διαδέχονται η μια την άλλη, συνομιλούν μεταξύ τους μέσα από τις παραδόσεις, 
τα ήθη και έθιμα, το παράδειγμα των προγόνων, την ιστορία.

Τα Μικροχωρίτικα Γοάμματα  προσπάθησαν και προσπαθούν να καταγράφουν ό,τι 
αφορά στην κοινωνία του χωριού μας, τους κατοίκους και τη δράση τους, τα ξενιτε
μένα παιδιά του κ.ά. Συνεχίζουν να αναζητούν πηγές από το παρελθόν, αλλά παράλ
ληλα, αναφέρονται στα τωρινά, στα συμβαίνοντα, που θα αποτελόσουν την παρακα
ταθήκη της δικής μας γενιάς προς τις γενιές που έρχονται. Και αυτό γιατί πιστεύουν 
σ’ αυτό που λέει ο γνωστός Ευρυτάνας λογοτέχνης, Μιχάλης Σταφυλάς: "ό,τι δεν 
έχει γραφτεί είναι σα να μην έχει συμβεί".

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών, βασίζεται στη συμπαράσταση των μελών της για να 
συνεχίσει να καταγράφει την πορεία του χωριού, διατηρώντας έτσι ζωντανό τον 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις γενιές που έφυγαν και σ’ αυτές που έρχονται, μέσα 
από τις σελίδες του περιοδικού μας Μικροχωρίτικα Γοάμματα.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΠΝ ΣΥΑΑΟΓΠΝ
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Ένας Ξεχωριστός Καθηγητής!

Χρόνια έψαχνε να βρει αυτόν τον ξεχωριστό δάσκαλο. Τον φιλόλογο καθηγητή 

της 1"*̂  τάξης του Γυμνασίου. Μάταια όμως, ήταν σα να χάθηκαν τα ίχνη του.

Ο  πολύ επιτυχημένος ασφαλιστής αλλά και επιχειρηματίας σήμερα, συγχωρια

νός μας, κ. Κώστας Τριανταψύλλης, νέο-προσληφθείς κλητήρας τότε, το 1964, στην 

"Εθνική Ασφαλιστική", πήρε την μεγάλη απόφαση να μάθει γράμματα. Ώριμος άν- 

δρας πια, 26 χρονών, έχοντας ένα απολυτήριο Δημοτικού, αλλά ουσιαστικά αναλφά

βητος, αφού είχε καταφέρει να πάει μόνο λίγες μέρες στο σχολείο, κατάφερε να 

γραφτεί στο Οικονομικό ή 9° Νυκτερινό Γυμνάσιο Αθηνών στην πλατεία Κουμουνδού- 

ρου.

Αίγο καιρό μετά την έναρξη των μαθημάτων, ο φιλόλογος καθηγητής τούς ζήτη

σε να γράψουν μια έκθεση. Μετά από μερικές μέρες, ο καθηγητής έφερε τα διορθω

μένα γραπτά και φωνάζοντας κάθε μαθητή τού εξηγούσε τα λάθη του και τι έπρεπε να 

προσέξει. “Όταν έφτασε στο όνομά μου", θυμάται ο Κώστας “και είπα 'παρών' ο 

καθηγητής με κοίταξε, και χωρίς να πει λέξη δίπλωσε την κόλα μου και την έβαλε στην 

τσέπη του. Στο διάλειμμα με πλησίασε, μου έδειξε το χαρτί μου, που από άσπρο 

έδειχνε κόκκινο από τις αμέτρητες διορθώσεις (το μικρό μου όνομα μόνο είχε τρία 

λάθη), και με ρώτησε τι είχα να πω, " Η απάντηση βέβαια ήταν απλή. Ο  Κώστας τού 

εξήγησε τους λόγους που δεν μπόρεσε να μάθει γράμματα, αλλά και τη μεγάλη του 

επιθυμία και αποφασιστικότητα να μάθει. Και ο καθηγητής τον κατάλαβε. Τον συμ- 

βούλευσε για το τι έπρεπε να κάνει για να βοπθπθεί και να μπορέσει να παρακολου

θήσει την τάξη. Και ο Κώστας τα εφάρμοσε όλα και με το παραπάνω. Όταν ήλθαν τα 

διαγωνίσματα του εξαμήνου ο καθηγητής πρόσεξε την ανέλπιστα μεγάλη πρόοδό του 

και επιβράβευσε την τεράστια προσπάθειά του με πολύ καλή βαθμολογία προσθέτο

ντας ότι “δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλλίτερο παράδειγμα προς μίμηση". Η θετική 

και ενθαρρυντική στάση του καθηγητή έδωσε φτερά στον Κώστα να συνεχίσει και να 

τελειώσει το Γυμνάσιο. ΓΓ αυτό και ο Κώστας ήθελε τόσο πολύ να ξαναβρεί εκείνο τον 

καθηγητή του. Ήθελε να τον ευχαριστήσει για την κατανόηση που έδειξε, που του 

στάθηκε στυλοβάτπς και εμψυχωτής στην αγωνία και τον αγώνα του να μάθει γράμμα

τα. Να του πει πόσο ευγνώμων ένοιωθε που βρέθηκε στο δρόμο του εκείνη τη 

δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Και τελικά, η μεγάλη στιγμή ήλθε. Ο  καθηγητής βρέθηκε! Βρέθηκε τελείως 

αναπάντεχα, μέσα από τις στήλες όλων των ελληνικών εφημερίδων, που δημοσίευαν 

το βιογραφικό του. Γιατί ο εξαίρετος εκείνος φιλόλογος καθηγητής δεν ήταν άλλος 

από τον νυν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, κατά κόσμον 

Ιωάννη Αιάππ!
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ο κ. I. Λιάπης ανάμεσα σε μαθητές του (1967)

Ο Μακαριότατος κ.κ. Ιερώνυμος (2008)

Ο  Μακαριότατος κ.κ. Ιερώνυμος είναι ο 20“= Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πόσης 

Ελλάδος, Ρουμελιώτης στην καταγωγή - γεννήθηκε στα Οινόφυτα Βοιωτίας το 1938. 

Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής αλλά και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημί

ου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αυστρία και το Μόναχο της Γερμανίας και 

βυζαντινές σπουδές με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Πριν να ενταχθεί στον ιερό κλήρο, 

εργάσθηκε ως πανεπιστημιακός βσηθός στην Αρχαιολογική Εταιρεία και ως φιλόλο

γος καθηγητής στο 9° Νυκτερινό Γυμνάσιο Αθηνών και στη Λεόντειο Σχολή της Νέας 

Σμύρνης Απικής.

Δημοσιεύσεις στο περιοδικό μας

Τα Μικροχωρίτικα Γράμματα ευχαρίοτως φιλοξενούν προσωπικές ιστορίες, 

σχόλια, ενθυμήσεις συμπατριωτών ή ανακοινώσεις -  γνωστοποιήσεις 

τοπικών φορέων, αρκεί να αποστέλλονται έγκαιρο στη διεύθυνση του 

περιοδικού μας (μέχρι τέλος Οκτωβρίου για το τεύχος Δεκεμβρίου ή μέχρι 

τέλος Απριλίου για το τεύχος Ιουνίου).
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1963-2008
Θ λ ιβ ερ ή  επ έτε ιο ς

Συμπληρώνονται φέτος 45 χρόνια από την φοβερή εκείνη μέρα της κατολίσθησης 
μεγάλου μέρους του χωριού μας. Ένα νέο χωριό, ομορφότερο πήρε τη θέση του. 
Όμως οι άνθρωποι που χάθηκαν δεν μπόρεσαν να το καμαρώσουν. Ως ελάχιστο 
φόρο τιμής στη μνήμη τους, ας θυμηθούμε όλους όσους χάθηκαν εκείνο το αναπάντε
χο πρωινό της 13'''’ του Γενάρη 1963:

Γιάννης Αθανασόπουλος 
Λάμπρος Ζαχαράκης 
Αικατερίνη Ζησίμου 

Γιαννούλα Κοντογιάννη 
Νίκος Κοντογιάννης 
Μαίρη Κοντογιάννη 
Φωτεινή Κόμματά 

Καλλιόπη Κωστοπούλου 
Χρίστος Μαστρογεωργόπουλος 

Κωνσταντίνα Μαστρογεωργοπούλου 
Ιωάννης Παπαδημητρίου 

Γιάννης Πλάκας 
Γεώργιος Τάσιος

Μια προσωπική μαρτυρία

Ο κ. Πέτρος Τσέλιος, Πρόεδρος του Συλλόγου Φουρνιωτών “ο Λεπενιώτης” δημο
σίευσε στην εφημερίδα Ο Φουρνάς, την προσωπική του μαρτυρία από την φοβερή 
εκείνη μέρα της κατολίσθησης, που είχε συνταράξει το πανελλήνιο. Ευχαριστούμε 
θερμά τον κ. Τσέλιο, τόσο για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας μεταφέρει, 
όσο και για τη δημοσίευσή τους στην έγκριτη εφημερίδα του:

Συμπληρώθηκαν ήδη 45 χρόνια από την φοβερή κατολίσθηση που αφάνισε το καμά
ρι της Ευρυτανίας μας, το Παλαιό Μικρό Χωριό, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 1963, και, 
42 χρόνια από τον καταστρεπτικό σεισμό που έπληξε απ’ άκρου εις άκρον το Νομό 
μας την 5'’ Φεβρουάριου 1966. Επειδή όμως, λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν φύλλο 
της εφημερίδας μας, δεν υπάρχει χώρος για την καταχώρηση και των δυο θλιβερών 
γεγονότων, θα προσπαθήσω να περιγράφω όσα είναι δυνατόν να θυμηθώ για το Μικρό 
Χωριό, που σημειωτέον αρκετές μέρες προ εκείνης της θλιβερής Κυριακής, κατά, 
αλλά και μετά, είχαν ανοίξει οι Ουρανοί και νυχθημερόν έπιπτε δυνατή βροχή.

Και για να είμαι εξ αρχής ειλικρινής, αυτά τα οποία περιγράφω αποτελούν την 
προσωπική μου μαρτυρία από όσα αντίκρισα τις πρώτες ώρες της καταστροφής, που 
βρέθηκαν στο παλαιό Μ.Χ., ως αρμόδιος τεχνικός του Ο.Τ.Ε., προκειμένου να απο
συνδέσω τις (2) τηλεφωνικές συσκευές που λειτουργούσαν μέσα στο κοινοτικό γρα
φείο, στο ισόγειο του τουριστικού ξενοδοχείου και να τις μεταφέρω προς την άλλη 
πλευρά του χωριού στο δρόμο που οδηγεί προς τον Άγιο Σώστη, γιατί εκείνες τις
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δραματικές ώρες εξακολουθούσε η τρομερή κατολίσθηση και παρόλο που έχουν 
περάσει 45 ολόκληρα χρόνια, ηχούν ακόμη στα αυτιά μου οι φοβεροί τριγμοί που 
προξενούνταν από τις ελατοσυστάδες που κατέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα από τις 
πλαγιές της Χελιδόνας, προς το κατά 2/3 καταποντιζόμενο Μικρό Χωριό.

Μετά την αποσύνδεση των συσκευών (το παλαιό Μ.Χ. είχε τότε λόγω αυξημένης 
τουριστικής κίνησης 2 τηλεφωνικές γραμμές, μία αυτόματη συνδεδεμένη κατ’ ευθείαν 
με το κέντρο του Καρπενησιού και μια χειροκίνητη, συνδεδεμένη μέσω Ταχ. Γραφεί
ου Μεγάλου Χωριού), με την μέθοδο που χρησιμοποιούμε σε έκτακτες περιπτώσεις, 
άπλωσα όσα καλώδια είχα μαζί μου (έρπουσες γραμμές) και συνέδεσα τις συσκευές, 
στη μια γραμμή έβαλα το δικό μου τηλέφωνο εκστρατείας -  από τα δυο που είχα -  
και στην άλλη την αυτόματη συσκευή και τις παρέδωσα στις Αστυν. Δυνάμεις (Χωρ/ 
κή), για να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τη Διοίκηση της Χωροφυλακής και 
την Νομαρχία, προκειμένου να τους ενημερώνουν για την εξέλιξη της κατάστασης και 
να παίρνουν οδηγίες για την εκκένωση του χωριού κ.λπ.

Τη δεύτερη και Τρίτη μέρα βελτίωσα όσο ήταν δυνατόν την επικοινωνία, προωθώ
ντας τις γραμμές σε πιο ασφαλή σημεία.

Το Μικρό Χωριό με νωπή την καταστροφή

Στο σημείο τούτο, ας μου επιτραπεί να δηλώσω, ότι η Κρατική Μηχανή κινήθηκε 
αστραπιαία και με τα μέσα που είχε προσπάθησε να βοηθήσει τους ξεσπιτωμένους 
Μικροχωρίτες, μεταφέροντάς τους σε γειτονικούς οικισμούς όπως: Μεγάλο Χωριό -  
Γαύρο και προς τα άλλα χωριά της Ποταμιάς και στο Καρπενήσι, ακόμη έφθασε επί 
τόπου στο Γαύρο ο τότε Υπουργός της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, ο αείμνηστος 
συμπατριώτης μας Κωνσταντίνος Τσάτσος, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες 
όλων των Υπηρεσιών.

Δεν επιθυμώ να αναφερθώ στην κατάσταση που επικρατούσε εκείνες τις δραματι
κές ώρες στους συμπατριώτες μας Μικροχωρίτες, που βρίσκονταν μπροστά στην 
εφιαλτική εικόνα της θεομηνίας, το γεγονός ότι από τα 100 σπίτια του π. Μ.Χ. τα 62 
εξαφανίσθηκαν μαζί με δέκα τρεις συγχωριανούς τους τα λέει όλα.
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Θεώρησα υποχρέοοσή μου να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία για δυο λόγους, ο 
πρώτος αφορά αυτή καθ’ αυτή την καταστροφή, ο δεύτερος να τιμήσω τη μνήμη δυο 
αγαπητών μου φίλων, του αείμνηστου συναδέλφου μου τεχνικού του Ο.Τ.Ε., Δημ. Κων. 
Βλαχάκη απ’ το Πλατύστομο, που συνυπηρετούσαμε στο Καρπενήσι και που όλες εκείνες 
Ός δραμοΌκές ώρες ήταν μαζί μου και του αείμνηστου δασκάλου Ανδρέα Μπετένιου, εκ 
Παλαιοκερασιάς Αχινού Φθιώτιδας και Ρωξάνη Πλάκα, υπηρετούσε τότε στο Δημοτικό 
Σχολείο της ιδιαίτερης πατρίδας της στο Μ.Χ. ενώ ο αείμνηστος Ανδρέας υπηρετούσε στο 
ΔημοΌκό Σχολείο του Νόστιμου. Επειδή όμως κάθε Σάββατο επέστρεφε στο Μ.Χ., έγινε 
εκείνη την Κυριακή ο πραγμσπκός σωτήρας των μαθητών που από νωρίς το πρωί τους 
οδήγησε στην εκκλησία κΓ έτσι αποφεύχθηκε το μοιραίο για πολλές δεκάδες παιδιών.

Η Πολιτεία, η Ακαδημία και ο Δήμος Αθηναίων τίμησαν δεόντως τις ενέργειές του, τις 
προ και κατά την ώρα της μεγάλης καταστροφής -  που με το στιβαρό χέρι του, συγκρότη
σε τα παιδιά, αλλά και τους λοιπούς χωριανούς, τον τίμησαν με την απονομή μεταλλίων 
εξαίρετων πράξεων κ.λπ. Όμητικές διακρίσεις.

Για την πρωτοφανή εκείνη καταστροφή γράφτηκαν πολλά από τις εφημερίδες των 
Αθηνών, εκείνο όμως που εντυπώσιασε ήταν το άρθρο του αείμνηστου Φρέντυ Γερμανού, 
που καταχωρήθηκε στο περιοδικό “Εικόνες” τ. 379/25’’ Ιανουάριου 1963, που άρχιζε ως 
εξής: “Η μικρή Ελβετία έσβησε” και τελείωνε με τις λέξεις: “Δεν υπάρχει πια Μικρό 
Χωριό, τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτε -  σχεδόν τίποτε

Μια ακόμη προσωπική μαρτυρία

Στην εφ. Ευρυτανικόν Βήμα, της 30’’’’ Ιανουάριου 1963 διαβάζουμε την παρακάτω επιστο- 
λή-μαρτυρία, που αναφέρεται σε ένα συγκλονιστικό και ηρωικό περιστατικό της τραγικής 
εκείνης ημέρας της κατολίσθησης:

"Καρπενήσιον 18.1.1963
Κύριε Διευθυντά, θα ήθελα, μέσω της εφημερίδας να εκφράσω την περιέργειά μου για ό,τι δεν 

εγράφη γύρω από την τραγωδία του θρυλικού /Μικρού Χωριού. Ως γνωστόν η κστολίσθησις έγινε 
την 8.20'ώραν που ο ιερεύς της ενορίας τελούσε το μυστήριο της Κυριακής. Ήτο δε ακριβώς στα 
Άγια και το χωριό γνωρίζει πολύ χειρότερες στιγμές από τις κατοχικές. Το εκκλησίασμα έντρομο 
έφυγε, δεν έμειναν ούτε επίτροποι και ψάλτες. Ο παπάς μόνος του, δεν διακόπτει το μυστήριο 
‘ως ο παπάς της Αγιά-Σοφιάς’, μένει εκεί πιστός στον όρκο του και συνεχίζει. Τελειώνει το 
μυστήριο, εξέρχεται εκ της εκκλησίας και ευρίσκει το ποίμνιό του ολιγότερους κατά Ί 3 ’ περίπου. 
Τραυματίες βογκούν, μάνες κλαίνε για τα παιδιά τους, γυναίκες αναζητούν τους άνδρες, όπου και 
αν πατάς το έδαφος φεύγει και μέσα σ’ αυτό το χαλασμό ακούγεται πιο πολύ η φωνή μιας 
γυναίκας, η οποία καλούσε απεγνωσμένα βοήθεια, χωμένη ως τη μέση στην ψυχρή λάβα, μα 
κανένας δεν τολμούσε να πλησιάσει.

Ήμουν από τους πρώτους που έσπευσαν εις την τραγωδία του Μικρού Χωριού. Βλέπω τον 
Παπαδημήτρη Καραπάνο με μια αστραπιαία κίνηση, πετά το ράσο του, κάνει το σταυρό του, ορμά 
και γίνεται ένα με τη λάσπη. Φθάνει κατόπιν πολλών προσπαθειών στη γυναίκα, που λίγο ακόμη 
ήθελε χαθεί ολοσχερώς, κατορθώνει και την αποσπά, την ανεβάζει στον ώμο του με πάλεμα 
σκληρό, την σώζει. Δεν παρέρχεται ούτε λεπτό και το μέρος αυτό που ήτο η γυναίκα, μαζί με 
έλατα και χωμάτινους όγκους, γλίστρησε σα βολίδα και διανύει απόσταση 300 μέτρων και κτυπά 
στην απέναντι πλαγιά.

Μένει ο παπάς στον τόπο της συμφοράς, παρηγορεί, ενθαρρύνει, προσεύχεται για όλους και
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παροτρύνεται από τον υπομοίραρχο κ. Κοτσίδα να φύγει από τον τόπο της συμφοράς -  Όχι κ. 
Υπομοίραρχε, δεν φεύγω, θα φύγω όταν θα φύγει και ο τελευταίος κάτοικος του χωριού μου.

Εγράφησαν πολλά και για όλους. λΛα για τον παπά τίποτε... Τοιούτοι ηρωισμοί και αυτοθυσίαι 
δεν πρέπει να αποσιωπούνται, αλλά τουναντίον να προβάλλονται ως λαμπρό παράδειγμα προς 
μίμησιν.

Φιλικότατα

Π. Αρβανίτης, Έμπορος”

Σ.Σ. Πρόκειται για την διασωθείσα και αείμνηστη σήμερα Ευτυχία Κ. Μπούρα.

Η Ιστορική Γέφυρα του χωριού ( 1937- 2007)

Αχ, αυτή η γέφυρα! Και τι δεν θυμίζει σε όλους τους Μικροχωρίτες! Εβδομήντα χρόνια 
ζωής θα συμπλήρωνε αν τα στοιχειά της φύσης δεν έβαζαν στο νου να την αφανίσουν... 
Πόσος αγώνας, πόσος κόπος, πόσες αναμνήσεις! Όλα χάθηκαν σε μια στιγμή, εκείνη την 
αποφράδα μέρα της 1 Γ ε ν ά ρ η  του 1963.

Γυρίζοντας από την Παναγιά. (Από αριστερά) Β. Κανελλοπούλου, Αιμ. Παπαδημητρίου,
Β. Χόνδρσυ και Ελ. Πιστιόλη (1955)

Και όμως, σε πείσμα της φύσης και των δυσοίωνων προβλέψεων, το Μικρό Χωριό 
εξακολουθεί να ζει, να αναπτύσσεται, να προοδεύει. Ένα νέο, ομορφότερο χωριό χτίσθη- 
κε. Τα σπίτια που χάθηκαν ξανάγιναν καλλίτερα. Τα γραφικά μεν αλλά δύσβατα καλντερί
μια αντικαταστάθηκαν με δρόμους που εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες. Πηγαίο 
νερό σε κάθε σπίτι αντικατέστησε τις κεντρικές βρύσες που καταποντίστηκαν. Νέο και 
μεγαλύτερο ξενοδοχείο, καινούρια εκκλησιά, πανέμορφη πλατεία. Όλα ξανάγιναν καλλίτε
ρα από τα παλιά.

Και το χωριό που απόμεινε; ΚΓ αυτό δεν το ’βάλε κάτω. Όι εκκλησιές, ο ξενώνας, τα 
σπίτια, όλα ανακαινίσθηκαν. Νέα σπίτια, νέοι ξενώνες, νέοι δρόμοι έγιναν. Νέο και Παλιό 
το ένα δίπλα στ’ άλλο, το Μικρό Χωριό συνεχίζει να ζει και να γράφει την ιστορία του.
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Από τη σκοπιά της Αδελφότητας

Η Πνευματική μας Γωνιά

Η χρηματοδότηση για την αηοηεράτωση του εσωτερικού της Πνευματικής Γωνιάς εγκρί- 
θηκε στις 12 Οκτωβρίου 2007 αηό το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευρυτανίας. Η δημοηράτη- 
ση δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2008 και η δημοηρασία έγινε το Μάρτιο χωρίς αηοτέ- 
λεσμα αφού δεν εμφανίσθηκε κανένας να αναλάβει το έργο. Αναμένεται η δεύτερη 
δημοηρασία ... Δυστυχώς η γραφειοκρατία καλά κρατεί. Ωστόσο, ευεληιστούμε ότι μέσα 
στο καλοκαίρι, το αργότερο, θα ολοκληρωθεί η επισκευή.

Με αυτή την αισιοδοξία θεωρούμε ότι η αρχή έγινε. Η επισκευή του κτιρίου όπου να 'ναι 
τελειώνει. Για να φτάσουμε όμως στο τέλος χρειάζονται ακόμη να γίνουν πολλά. Η 
οργάνωση του χώρου, πέρα από την αναγκαία επίπλωση χρειάζεται χρόνο, επιμονή, 
υπομονή και πολύ δουλειά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αποφασισμένα να 
δώσουν τον καλλίτερο εαυτό τους. Δεν αρκούν όμως. Χρειάζονται και άλλους εθελο
ντές για εργασίες όπως:

Εσωτερική περιποίηση κτιρίου
Συντήρηση εκθεμάτων (καθάρισμα, γυάλισμα ή βάψιμο)
Τεχνική βοήθεια (συναρμολογήσεις, τοποθετήσεις, καρφώματα, κ.λπ.) Ο
κ. Νίκος Λιάππς και ο κ. Νίκος Παπαδπμητρίου έχουν ήδη προσφερθεί και τους 
ευχαριστούμε θερμά.
Καταγραφή και ταξινόμηση βιβλίων, κ.ά.
Αρχείο εκθεμάτων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη βοήθεια οδηγιών από το Υπουργείο Πολιτι
σμού και φίλων αρχαιολόγων έχουν ήδπ:

Καταγράψει όλα τα εκθέματα.
Δακτυλογραφήσει χειρόγραφα ημερολόγια, απομνημονεύματα, προσωπικές 

μαρτυρίες κ. ά., που αποτελούν σημαντικό εκθεσιακό υλικό.
Συλλέξει επίσημα ιστορικά έγγραφα.
Ταξινομήσει το φωτογραφικό υλικό.
Προσδιορίσει τις θεματικές των εκθεμάτων.
Πρσετοιμάσει συνοπτικές περιγραφές για κάθε θεματική ενότητα 
Ετοιμάσει τα αναγκαία μουσειακά έντυπα.
Εντοπίσει τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Πέραν των αιθουσών (Βιβλιοθήκης, Εθνικών Αγώνων και Πολλαπλών Χρήσεων), που 
μεγάλοι Μικροχωρίτες δωρητές ανέλαβαν τον εξοπλιομό τους, π Πνευματική Γωνιά χρειά
ζεται ακόμη:

Υδραυλική εγκατάσταση 
Φωτιστικά
Προθήκες και άλλος αναγκαίος εξοπλισμός 
Εκθετήριο
Επαγγελματική λήψη Βίντεο-ταινίας
Εκτυπώσεις -  μεγεθύνσεις - πλαστικοποιήσεις, κ.λπ.
Κορνίζες, Πινακίδες, ταμπέλες, άλμπουμ κ.λπ.
Παροχές ηλεκτρισμού, νερού κ.ά.
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Είναι γεγονός ότι πολλοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού με δωρεές τους βοήθησαν 
και βοηθούν (βλ. δωρεές στη μνήμη) την προσπάθεια αυτή. Χάρη στη γενναιοδωρία τους 
η Αδελφότητα κατάψερε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό, που όμως δεν αρκεί για 
τον καθ' όλα φειδωλό προϋπολογισμό εξοπλισμού του Μουσείου μας.

θερμή παράκληση προς όλους τους Μικροχωρίτες και φίλους να ενισχύσουν την 
προσπάθεια αυτή. Φιλοδοξία τπς Αδελφότητας είναι η Πνευματική μας Γωνιά: α) να γίνει 
ένας λειτουργικός χώρος, β) να ελκύει το ενδιαφέρον, γ) να αναδεικνύει την ιστορική 
πορεία του χωριού μας, δ) να αποτελεί σημείο αναφοράς και προσέλκυσης επισκεπτών 
στο χωριό μας.

Όμως, π βούληση και η εθελοντική δουλειά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 
αρκεί, διότι "Δει δη χρημάτων". Όλα θα εξαρτπθούν από τα χρήματα που θα μπορέσουν 
να επενδυθούν σ’ αυτό το σημαντικό διαχρονικό έργο.

C Νέα από το Δήμο Ποταμιάς

Neof Αντιδήμαρχοι
ο  Δ ήμαρχος Ποταμιάς κ. Γιάννης Ίβρος όρισε το υ ς νέους αντιδημάρ- 

χους για το έτο ς 2008. Είναι ο κ. Ε λ ευ θ έρ ιο ς  Μ α θ ές  και ο συγχω ριανός 
μας κ. Γεώ ρ γ ιο ς  Ν τζούφ ρας.

Τα Μικροχωρίτικα Γράμματα τους εύχονται καλή επιτυχία στο έργο
τους.

Τεχνικό Πρόγραμμα 2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΧΠΡΙΟΥ
Α/Α Τίτλος έργου Ποσό

Ευρώ
1 Επισκευή στεγάστρων /  κιγκλιδωμάτων Ξενώνα Χελιδόνα 6.900,00
2 Βελτίωση υδρεύσεων Μικρού Χωριού 6.900,00
3 Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Μ.Χ. 6.900,00
4 Επισκευή υδραυλάκων Μικρού Χωριού 6.900,00
5 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Μ.Χ. 3.000,00
6 Κατασκευή δρόμου προς μοναστήρι Οσιας Μαρίας Αιγύπτιας 25.000,00
7 Κατασκευή δρόμου από πλατεία Παλαιού Μ.Χ. προς οικία 

Παπαδημητρίου
12.000,00

8 Διαμόρφωση βρύσης Μάρκου Μπότσαρη 4.800,00
9 Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Μικρού Χωριού 18.500,00
10 Επισκευή στάσης ΚΤΕΛ Τ. Δ. Μικρού Χωριού 3.000,00

Σύνολο 93 .900 ,00
(Ποσό 6.900 ευρώ αποτελεί υπόλοιπο από το Τ. Π. 2007)
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ο  Πλάτανος της πλατείας

Μετά από σχετική αίτηση, το Τοπικό Συμβούλιο του Χωριού ενέκρινε ομόφω
να την αίτημα του κ. Τάκη Τζαβέλη για να γίνει αποκλάδω ση στον  πλάτανο της  
πλατείας δ ιότι έχει επ εκταθε ί επ ικίνδυνα και εγκυμονεί κ ινδύνους για τη λε ιτουρ 
γία του ξενοδοχείου. Η Ομόφωνη απόφαση του Τ. Σ. διαβιβάσθηκε στο Δημοτι
κό Συμβούλιο, το οποίο συζήτησε το αίτημα στη συνεδρίαση της 28ΐ·= Φεβρουα- 
ρίου 2008, συμφώνησε με την απόφαση του Τοπικού συμβουλίου, αλλά επιφυλά
χθηκε να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου πριν το εντάξει στο 
τεχνικό πρόγραμμα.

Η Αδελφότητα θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η καθυστέρηση καθαρισμού του 
πλάτανου στο παρελθόν είχε σαν αποτέλεσμα να ραγίσει ο κορμός του, που 
χρειάσθηκε να δεθεί με συρματόσχοινο για να αποφευχθούν χειρότερα. Έστω 
και έτσι ο πλάτανος σώθηκε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα φθάσουμε σε 
παρόμοιο σημείο μέχρι να προχωρήσουν οι ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικα
σίες.

Ο πλάτανος είναι η ταυτότητα του Μικρού Χωριού. Είναι ο σιωπηλός μάρ
τυρας της ιστορίας του. Είναι το σημείο αναφοράς κάθε Μικροχωρίτη, η ζωή του 
χωριού. Παρακαλούμε το Δήμο να δείξει την δέουσα προσοχή και να προωθή
σει το θέμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Τοπικά Συμβούλια Νέων

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων είναι ένας νέος θεσμός της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, που δίνει την δυνατότητα ενεργού συμμετο
χής των νέων στα κοινά. Ας μη 
μάς διαφεύγει ότι οι νέοι αποτε
λούν την ελπίδα και το μέλλον 
του τόπου μας.

Γι’ αυτό, με απογοήτευση δια
πιστώσαμε ότι, σε αντίθεση με 
άλλους Δήμους, ο Δήμος Ποτα
μιάς έλαμψε με την απουσία του.
Είναι πράγμαπ πολύ λυπηρή και 
απροσδόκητη η διαπίστωση αυ
τή, αν σκεφτεί κανείς ότι στο Με
γάλο και Μικρό Χωριό, δυο πρω
τοποριακά χωριά της περιοχής, 
αλλά και σε ολόκληρη την Ποτα
μιά, οι νέοι πάντα πρωτοστατού
σαν σε ιδέες και δράση (Φιλο
πρόοδοι σύλλογοι, συσσίτια, θεατρικές παραστάσεις, προσωπική εργασία, ΕΠΟΝ, 
Εθνική Ανη'σταση κ.ο.κ.). Ηχηρή απόδειξη απροθυμίας ο αριθμός των νέων που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στα Τοπικά Συμβούλια Νέων ανά δήμο;

Αγράφων 80, Απερανπ'ων 40, Ασπροποτάμου 65, Βίνιανης 0, Δομνίστας 37, Καρ
πενησιού 50, Κτημενίων 11, Ποταμιάς 0, Προυσού 49, Φουρνά 0, Φραγκίστας 1.

0  Γ. Γραμματέας Νέας Γενιάς, καθ. Π. Σκλιάς και Γ. Γραμματέ
ας Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, κ. Αθ. Σκορδάς, ενημερώ

νουν τους τοπικούς φορείς για τα Τ.Σ.Ν. (22/2/2008)
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Στην Ευρυτανία οι εκλογές για τα Τοπικά Συμβούλια Νέων έγιναν στις 23 και 
30 Μαρτίου 2008. Τα Μ ικροχω ρίτικα Γοά μμα τα  χαιρετίζουν όλους τους νέους 
που δήλωσαν ‘παρών’, συγχαίρουν όσους εκλέχτηκαν, προσβλέπουν στη θετική 
συμβολή τους στο μέλλον της Ευρυτανίας και τους εύχονται καλή επιτυχία.

Τ ο π ικό  Σνμβονλ ιο  Μ ικ ρ ό ν  Χ ω ρ ιού
Το Τοπικό Συμβούλιο Μικρού Χωριού, με πρόεδρο τον κ. Κω νσταντίνο  

Μ πούρα  και μέλη την κ. Ευανθ ία  Ευαγγελοκώ στα  και τον κ. Ιωάννη Ντζούφρα, 
συνεδρίασε την Δεκεμβρίου 2007, προκειμένου να αποφασίσει για τις προτά
σεις του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, εν όψει συντάξεως του Τεχνικού Προ
γράμματος 2008. Μετά από τη σχετική διαλογική συζήτηση απεφάσισε:

Α. Εκφ ράζει τη δ ιαμαρτυρ ία  του για το ότι οι π ιστώ σεις ΣΑΤΑ  που αναλο 
γούν στο  Τ.Δ. Μ ικρού Χω ριού  δεν  αποδόθηκαν.

Β. Προτείνει για το τεχνικό πρόγραμμα  2008  από  π ιστώ σεις ΣΑΤΑ  μ ε  σειρά  
προτερα ιό τη τας  τα  εξής:

Π ροτάσεις έργω ν για το Νέο Μικρό Χωριό

1. Περίφραξη, καθαρισμός και επισκευή φρεατίων δεξαμενών, επισκευή 
κεντρικού αγωγού στη θέση Κεφαλόβρυσο και αντικατάσταση των φλο
τέρ στάθμης νερού.

2. Αποπεράτωση δρόμου από πάρκιγκ Καστανόβρυσης μέχρι οικία Κ. Φλώ
ρου.

3. Προστασία του δρόμου-πάρκιγκ μπροστά από τον Ξενώνα “Ρίζωμα" (υ
πάρχουν παλαιό σχετικά αιτήματα).

4. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κάτω από οικία Κ. Φλώρου -  Κωστοπούλου 
και στην σκάλα πεζόδρομος από την οικία Γιολδάση στον κεντρικό δρό
μο.

5. Επισκευή υδραύλακα από Παλαιό Μ.Χ. μέχρι Ν. Μικρό Χωριό, κυρίως σε 
τρία σημεία.

6. Επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά ένα στύλο στη γωνία οικίας Πα- 
τσιοκώστα και Τάσιου Ουρανίας (σχετική αίτηση με αρ. 49/18-7-2007)

Π ροτάσεις έργω ν για το Παλαιό Μικρό Χωριό

1. Καθαρισμός-επισκευή υδραύλακα πάνω από το Παλαιό Μ.Χ. για να λει
τουργεί ως αγωγός ομβρίων υδάτων.

2. Τσιμεντόστρωση δρόμου κάτω από ξενοδοχείο ‘Χελιδόνα’ και φωτισμός 
του δρόμου.

3. Κατασκευή-επισκευή του υδραύλακα κάτω από το ξενοδοχείο ‘Χελιδόνα’ 
μέχρι οικία Κομπορόζου και Κυρίτση.

4. Απεγκλωβισμός υδροηλεκτρικού σταθμού και να τεθεί σε λειτουργία
5. Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Καρανίκα
6. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων στο ξενοδοχείο ‘Χελιδόνα’
7. Κατασκευή τοιχίου προστασίας πάνω από οικία Μπάκη (υπάρχει σχετικό 

αίτημα).
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Προτάσεις έργων από χρηματοδότηση άλλων πηγών

1. Εξωραϊσμός εισόδου Νέου Μ.Χ. -  επένδυση με πέτρα του τοιχίου κάτω από 
την οικία X. Τσινιά.

2. Κατασκευή πεζοδρομίου από είσοδο Μικρού Χωριού μέχρι το ξενοδοχείο 
Country.

3. Διαπλάτυνση-τσιμεντόστρωση δρόμου από το νεκροταφείο μέχρι το Μονα
στήρι.

4. Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου έναντι οικίας I. Φούκα
5. Επισκευή στάσεων του ΚΤΕΛ
6. Σύνδεση δρόμου Νέου Μ.Χ. μέχρι οικισμό Ν. Δερμάτι στη θέση οικία Ντζού- 

φρα.
7. Μελέτη για αξιοποίηση της λίμνης στην είσοδο του Παλαιού Μ.Χ.
8. Αποχέτευση-συγκέντρωση λυμάτων και κατασκευή βόθρου.
9. Χρηματοδότηση μελέτης για το Β' Τμήμα του Παλαιού Μ.Χ.
10. Αξιοποίηση και εμπλουτισμός της πηγής Μάρκου Μπότσαρη.

Εξωραϊσμός του Κοιμητηρίου

Χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και συγκεκριμένα στον κ. Π αντελή  Κουβέλη  
θα δενδροφυτευτεί ο περίγυρος του νεκροταφείου του Παλιού Χωριού. Το 
Τοπικό Συμβούλιο και ο Δήμος δέχθηκαν το αίτημά του, ενώ η Αδελφότητα 
Μικροχωριτών τον συγχαίρει για την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια καλλωπισμού 
του χώρου. Η αναβάθμισή του σίγουρα θα στολίσει όχι μόνο τον ιερό χώρο του 
κοιμητηρίου, αλλά και την γραφική διαδρομή προς Νοκολό και Αη-Σώστη.

Τ σ ν  /id/iou 6ε ^ι!ψΛ)\/ο·υ\ε τ6  /υιεόνίΛΐιοα!

Γε^ά^Λ τΛ  Sε\ε έ/^ε/ς, ^έ^)θ~·(Γ^άτΛ\εε.

Ύι̂ {ε ε 'ιόίλι ιειοζ ^Λι ττ^άΰιιεοζ.

/ΙήιΛ [ε/ϋ ^α.χΓ06τίίι\ε/λ 6το\ε i6fuc> 6οχ/,

6τ^ οττον νίιεεις ιεα fεSiΫA^Λ
tLAi \εΑ ’^εττΑ το τι ε'ι$εζ το\ε ττΑ ι̂ό ΚΑι^ό!

Πα  χτεζ ΐΛον ^ 1A ΤΑ ειόειΑ χτιλις τ α  ^ΑότΑ^ες,
ΤΑ ΐίί^οτ-Αψ ιΑ, χτες Αον, χτιλις τ(>Α^ο·ύ^η6ες,

ViAjq έ ^ ε χ τ ε ς  το ι/ς ι^ έψ τες , τ ο ν ς  εψ^Ατο^οιές;

Π α  το  ^ιΐ^σ, ^ιΑ χτες f ôir, το χ^ε^τόχτοχ/^ο, 
χτον ΰτο ̂ ιβ/ΐ^ι xr̂ iAJTO τΑι ότο χτή^^α 
ΤΑ ^ό^ιΑ ̂ ΑετΑ^οΰΰε, τις  /^Α^^Ατιές-

ίΓε<ρ'ε(ιετΑ/ιε/Άΐε
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Από το χώρο της Ευρυτανίας και της Ρούμελης

Οι Νέοι Αντινομάρχες

Από τον Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο ορίσθηκαν Ο] νέοι αντινομάρχες 
για το 2008. Είναι οι εκπαιδευτικοί κ. Δημήτριος Ζήκας και κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου.

Τα μέλη της Αδελφότητας Μικροχωριτών τους εύχονται καλή επιτυχία στο έργο τους.

Μουσεία Σχολικής Ιστορίας

Ένας χώρος που ελκύει επισκέπτες είναι αναμφισβήτητα ζωτικής σημασίας για έναν 
τόπο, όπως είναι η αγορά τοπικών προϊόντων, οι καλαίσθητοι χώροι κατάλυσης, δια
τροφής και αναψυχής και ιδίως οι εκθεσιακοί χώροι, δηλ. τα διάφορα Μουσεία.

Το γραφείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας, προς τιμήν του, πήρε 
την πρωτοβουλία να προχωρήσει, εθελοντικά, στην αναβίωση κλειστών πλέον σχολι
κών κτιρίων της περιοχής μετατρέποντάς τα σε "ζωντανά κύτταρα της εκπαιδευτικής 
ιστορίας”, ή άλλως Μουσεία Σχολικής Ιστορίας. Θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό και 
φωτογραφικό υλικό και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χώροι επισκέψεως, μελέ
της ή έρευνας.

Ήδη έχει απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας προς τους Δήμους Καρπενησιού, 
Δομνίστας και Ποταμιάς και ξεκινάει το έργο της από το Δημοτικό Σχολείο Βουτύρου, 
το οποίο παραχώρησε ο Δήμος Καρπενησιού για το σκοπό αυτό.

Συγχαίρουμε τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ευρυτανίας για την αξιόλογη αυτή προσπά
θεια και ευχόμαστε να βρει ανάλογη ανταπόκριση.

Το Νέο Οδικό Δίκτυο της Ελλάδας

Βάσει του νέου χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, που ίσως να σημαίνει ότι ο νομός 
μας θα χάσει την αυτοτέλειά του, με τη διαφαινόμενη πιθανότητα ένταξής του στη Διοίκη
ση Στερεός Ελλάδος, ρυθμίζεται ο Οδικός Ά
ξονας της Ελλάδας, στον οποίο περιλαμβάνεται 
και ο δρόμος Λαμία — Καρπενήσι — Αγρίνιο. Ο 
δρόμος αυτός θα ακολουθήσει Ός σύγχρονες 
προδιαγραφές, θα περιορίσει τις αμέτρητες 
στροφές και θα μειώσει σημαντικά το χρόνο 
πρόσβασης στο Καρπενήσι.

Ο Νομάρχης Ευρυτανίας, κ. Κώστας Κοντο- 
γεώργος, σε επιστολή του (14/3/08) προς τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά, τονίζει 
την σημασία του έργου αυτού για την περιοχή 
μας, ζητά να αναμετωπισθεί με τη δέουσα βα
ρύτητα, προτείνει λύσεις για ένταξή του στην 
οδοποιία άμεσης προτεραιότητας, ώστε να μην 
ανακοπεί η αναπτυξιακή δυναμική των τελευταί
ων χρόνων που παρατηρείται στον Νομό μας.
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Νέα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο η σχεδιαζόμενη νέα διοικητική μεταρρύθμιση 
ή “Καποδίστριας 2”, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, πρόκειται να ταράξει τα νερά 
σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό προτείνεται να περιορι- 
σθούν οι 54 Νομαρχίες της χώρας σε 15 περιφερειακές μονάδες και οι 1.034 Δήμοι 
να μειωθούν σε 400.

Για την περιοχή μας φαίνεται ότι ο Νομός Ευρυτανίας θα υπαχθεί στην Διοίκηση 
Στερεός Ελλάδος μαζί με τους Νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας, ενώ οι 
έντεκα Δήμοι της Ευρυτανίας προτείνεται να συμπτυχθούν σε ένα!

Η Νέα Λαϊκή Αγορά στο Καρπενήσι

Κάτω από το Κτηνιατρείο, στα Νότιο-ανατολικά του Καρπενησίου, σε έκταση ενός 
στρέμματος, πρόκειται να μεταφερθεί η λαϊκή αγορά, που γίνεται κάθε Σάββατο στο 
Καρπενήσι. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεός Ελλάδος και είναι 
προϋπολογισμού περίπου 800.000 ευρώ. Έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες εκσκαφής 
και το όλο έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008. Θα περιλαμβάνει 
κτιριακές εγκαταστάσεις για εμπόρους και παραγωγούς κηπευτικών και θα τηρεί όλους 
τους κανόνες υγιεινής. Ο υπόγειος χώρος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος 
στάθμευσης αυτοκινήτων.

Τβ Μ ίκ ί
6 X 0  Κ(α^ο  κλτ 6 χ ο  κ ^ ό ν ο *

Το βιβλίο του επισκέπτη ή φίλου του Μικρού Χωριού, του κάθε Μικροχωρίτη 
Κεντρική διάθεση:

• Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Μικρού Χωριού
• Αδελφότητα Μικροχωριτών

* Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου διατίθενται για τη συντήρηση της 
Πνευματικής Γωνιάς του χωριού μας.

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο 
Μικρού Χωριού

•  Η ιστορία είναι ο κρίκος που συνδέει το παρελθόν με το σήμερα.
•  Είναι οι ρίζες από τα κλαδιά του μέλλοντος.

Το /^ονδεΐο /βίγγΑκεόει τ·η\/' ιδτο^ίΛ τον χΜ^ΐον

Η αναβάθμιση τον χρειάζεται 
τη στήριξη όλων
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Η  Λ ογοτεχνία  όπ λο  και λουλούδ ι
Ομιλία του λογοχέχνη-συγγραφέα Μιχάλη Σταφυλά, στην εκδήλωση προς τιμήν του, που 

οργάνωσε η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων (λεπτομέρειες στη στήλη Πολιτιστικοί Σύλ
λογοι το-ΰ περισδικοό μας).

A e

Του Λογοτέχνη- συγγραφέα Μιχέίλη Σταφυλά

V με ρωτήσει κάποιος γιατί γράφεις, θα του απαντούσα πως 
1-θεωρώ σαν ανάγκη να δώσω το αποτύπωμα της ζωής και της 

πνευματικότητας του καιρού μας και του λαού μας.
Όχι μόνο στη γενιά μας αλλά και στις επόμενες γενιές.
Αυτό γίνεται με το βιβλίο.
Η σχέση του ανθρώπου μ’ αυτό έχει γερές βάσεις και κανένα άλλο 

μέσο δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει. Η σχέση αυτή είναι δεμένη 
με την ίδια τη ζωή μας, με τη μόρφωσή μας, με το πνευματικό μας 
επίπεδο και σε τελευταία ανάλυση, με την πολιτιστική ανάπτυξη της 
ίδιας της χώρας μας. Μέσα από το βιβλίο αναδύονται ιστορίες, 
μνήμες, περιδιαβάσεις σε άγνωστους τόπους, καταγραφή κοινωνικών καταστάσεων και 
προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο.

Πιστεύω λοιπόν, πως το βιβλίο είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Αυτό είναι που αιχμα
λωτίζει το χρόνο και τον τόπο.

Ο χρόνος αλλάζει τα πάντα, αλλά αυτά που αλλάζουν πρέπει να τα ξεχάσουμε; Πρέπει 
να τα ρίξουμε στον καιάδα της λησμονιάς; Η Ιστορία είναι μια αδιάκοπη συνέχεια, δεν 
τεμαχίζεται. Είναι η ταυτότητα της εποχής μας. Το λέει η Βιρτζίνια Γουλφ, πως ό,τι δεν 
έχει γραφτεί δεν έχει συμβεί. Συνεπώς, η λογοτεχνία, φυσικά, διασώζει το υπαρκτό από 
τον κίνδυνο της ανυπαρξίας.

Και θα ’θελα να θυμηθώ κάποια προσωπική περίπτωση. Όταν έγραψα την ποιητική 
σύνθεση “Ευρυτανία” (που ο σημαντικός μουσουργός Ιωσήφ Μπενάκης την έκαμε μουσι
κή Συμφωνία), την έγραψα κάτω από το βάρος μιας ακραίας συγκίνησης. Ένας αγωγιά
της έπεσε σ’ ένα γκρεμό στον Άη-Θανάση μαζί με το φορτωμένο ζώο του και πέθανε 
ζητώντας βοήθεια -  που κανένας δεν μπορούσε να του παράσχει γιατί δεν υπήρχε πρό
σβαση προς το μέρος τους γκρεμού.

Όμως κάποτε, σε μια εκδήλωση που διαβάστηκε η “Ευρυτανία” μου, οι νεότεροι αναρω
τήθηκαν: Μήπως είναι φαντασίες του ποιητή όλα αυτά; Μήπως θέλει να αλλοιώσει τα 
χαρακτηριστικά της Ευρυτανίας; Είναι δυνατόν σήμερα να πηγαίνεις από το Καρπενήσι 
στη Γρανίτσα σε δυο ώρες με το αυτοκίνητο και πριν από πολύ λίγα χρόνια ήθελες δυο 
μέρες με το μουλάρι;

Ε, λοιπόν ήταν τόσο δραματική η ζωή μας, που κανένας δεν μπορεί να την καταλάβει 
σήμερα. Έπρεπε να σβήσουμε τις μαύρες σελίδες της ζωής των πατεράδων μας; Θα ήταν 
σαν να σβήναμε αυτούς τους ίδιους από τη μνήμη της αγάπης μας. Ο Ελυτης είπε πως 
άμα κόψουμε ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να κόβουμε ένα κομμάτι από το 
μέλλον. Έχει δίκιο ο νομπελίστας μας, γιατί το παρελθόν δεν είναι ιστορία μόνο, είναι και 
διδαχή.
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Όποιος δεν διδάσκεται από το παρελθόν είναι σίγουρο πως θα κάμει τα ίδια λάθη και 
στο μέλλον. Οι Έλληνες κάτι ξέρουν από αδελφοχτόνα λάθη.

Η Λογοτεχνία επηρεάζεται από τις βιωμένες εμπειρίες αλλά και επηρεάζει. Η αμεσότη
τα του λογοτεχνικού κειμένου είναι το χαρακτηριστικό του μεγαλείου της. Είναι αυτή που 
ξεθάβει πολλές πνευματικές δυνάμεις, που χωρίς της επέμβασή της θα έμεναν ανενεργές.

Με λίγα λόγια: η Λογοτεχνία είναι η απεικόνιση της ζωής των ανθρώπων με τις 
συναισθηματικές φορτίσεις, με τους οραματισμούς και τις προσδοκίες, με τους αγώνες και 
τις αγωνίες. Λκόμη και με τα προδομένα τους όνειρα. Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο απλός 
άνθρωπος κρατώντας ένα βιβλίο ρωτάει τον συγγραφέα του:

- Τι υπάρχει για μένα στην τέχνη σου; Λν δεν υπάρχει τίποτα, μη μουτζουρώνεις άδικα 
το χαρτί.

Η λογοτεχνία, σαν κοινωνικό φαινόμενο, είναι — ή πρέπει να ’ναι — ο εχθρός της 
απολυταρχίας, ο εχθρός των πολεμικών εργοστασίων, ο εχθρός όσων δυναστεύουν τον 
άνθρωπο. Και τελικά ο υπέρμαχος της Ειρήνης του κόσμου. Το βιβλίο είναι όπλο και 
λουλούδι. Είναι μια επανάσταση χωρίς επανάσταση.

Μ’ αυτές τις απόψεις δούλεψα πάντα με μυαλό και καρδιά για την αποτύπωση της 
μοίρας των Ευρυτάνων -  ιδιαίτερα στα διηγήματα και στο μυθιστόρημα “Το τέλος του 
καλού μας κόσμου”, που απαγορεύτηκε από την Λπριλιανή χούντα.

Λν μπόρεσα να βάλω ένα λιθαράκι στο γενικότερο ελληνικό πνευματικό οικοδόμημα θα 
’μαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων.

Μιχάλης Σταφυλάς

Μακάρι να μην το ε ίχ α  πει ποτέ...

Έ νας νεαρός βουλευτής, βλέποντας τον Γ. Τσώρτσιλ να σέρνει τα πόδια του 
στηριζόμενος σε δυσ μπαστούνια μετά το δεύτερο εγκεφαλικό, λέει σε ένα συνά
δελφό του: ‘Πάει ο γέρος, ξεμωράθηκε.’

-  ‘Κονψάθηκε κιόλας’ γρύλισε σ Τσώρτσιλ καθώς τους προσπερνούσε.

Ό ταν τυπώθηκε ο πρώτος τόμος του. Το Κεφάλαιο, ο Καρλ Μαρξ είπε θλιμ
μένα: 'Δεν θα μπορέσει να ξεπληρώσει ούτε τα πούρα που κάπνισα γράψοντάς τον. ’

Μετά την ανεπιτυχή απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Τζ. Φορντ, ο αρχη
γός της αντιπολίτευσης X. Χάμφρεϋ σχσλίασε: 'Υπάρχουν πολλά όπλα σε χέρια 
ανθρώπων που δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν. ’

Κατά την Ισραηλσ-αραβική κρίση, ο αμερικανός πρεσβευτής Γ. Χάρντιγκ, 
χρησιμοποιώντας όλη τη διπλωματική μαεστρία του, προσπαθούσε να πείσει 
Αραβες και Εβραίους να δώσουν τέλος στην εχθρότητα μεταξύ τσυς ... ‘σαν καλοί 
χριστιανοί!’

Ό ταν ο νεαρός Αϊνστάιν ζήτησε να εισαχθεί στο Τεχνικό Ινστιτούτο του 
Μόναχου, η αίτησή του απορρίφθηκε με το αιτιολογικό: 'δεν δείχνει να έχει καμία 
προοπτική. ’
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Ο ι  Έλληνες κριτές εκ του aσq^aλoύς

Κων/νου Ηλ. Μήτσιου

Στην πολυπράγμονα και αποπροσανατολισμένη εποχή μας, όπου π 
κριτική, συνδυασμένη με πσικίλες δσλιότητες, γίνεται μάστιγα 

και κινείται όπως η χισναστιβάδα, βρίσκουμε ενδιαφέρον να επισημά- 
νουμε την αξία της αυτοκριτικής.

Μπορούμε, βέβαια, να ασκούμε καλοπροαίρετη και εποικοδομητική 
κριτική με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον. Είναι απλό και εύκολο να 
κάνουμε κρίσεις παρά να είμεθα άψογαι και είναι ευκαλότερα να ελεεινολογούμε, 
παρά να μιμούμεθα.

Μετατραπήκαμε δυστυχώς σε ανώδυνους και φλύαρους τιμητές, που θέλουμε να 
αρχίσει η επανάσταση και η ανακαίνιση χωρίς εμάς. Και παραμένει η στάση μας το 
ίδιο πλαστική με τις σημαισύλες πσυ κρατάμε, για να μη μάθουμε ποτέ ότι το μέλλον 
του τόπου μας είναι στα χέρια μας, στα χέρια του ελληνικού λαού.

Ποιος από εμάς αρνείται τη σαγήνη της εισαγγελικής αγόρευσης, όταν απέναντι τα 
εδώλια είναι τόσο ένοχα; Ποιος απεμπολεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
ιδιότητά του ως θεματοφύλακα της καρέκλας του ελληνικού καφενείου; Και ποιος από 
εμάς δεν χρησιμοποιεί την ιδιότητα του πολίτη, προκειμένου να κατοχυρώσει το δικαί
ωμα στην κριτική;

Και παραμένουμε οι Έλληνες κριτές εκ του ασφαλούς και απαθείς θεατές στα 
δρώμενα ταυ τόπαυ, της πατρίδας μας. Και η κριτική αυτή εκτανωτική, βερμπαλιστική, 
θεαματική, δεν πρασφέρει τίποτα.

Διότι ο πολίτης θεατής είναι ευκολότερα χειραγωγούμενος από τον ενεργό πολίτη. 
Η από καθέδρας κριτική είναι εντελώς ανώδυνη, από την παρέμβασή μας δι’ έργων 
στα δρώμενα. Η συνείδηση ταυ ανενεργούς κριτού πιο βολική από την κοινωνική 
συνείδηση ταυ δρώντας πολίτη.

Είναι προφανές ότι δεν έχουμε κοινωνική συνείδηση, αλλά εκατομμύρια ατομικές, 
όσοι και οι Έλληνες, προσαρμοζόμενες κατά την περίσταση, συνειδήσεις. ΓΓ αυτό και 
τρεφόμαστε με απάτες πσυ καλλιεργεί έντεχνα η... εισαγγελική μας έδρα, κρίνοντες 
και επικρίνοντες εκ του ασφαλούς. Είναι και βολικό, είναι και ανώδυνο, είναι και ένα 
άλλοθι, για να μην προχωρήσουμε ποτέ, ο καθένας προσωπικά, στην αυτσκριτική μας 
ως πολίτες και χριστιανοί.

kostasmitsios0yahoo.fr

Θέλετε να πετάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο αλλά δεν ξέρετε που;

Η Εναλλακτική Εταιρεία Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), 
που τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ, μπορεί να σας βοηθήσει. 

Τηλεφωνικό Κέντρο 210 68 99 039 
Με συμβεβλημένες εγκαταστάσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα

Μ ΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 17



ΤοπΦυύμια Μ ικρού Χα»ριού
ο  φιλόλογος -  λαογράφος Στυλιανός Βίος στις αρχές του περασμένου 

αιώνα περιόδευσε στην Ευρυτανία και έγραψε ένα σημαντικό οδοιπορικό 
Ευρυτανικά: Συλλογή Ευρυτανικής γλωσσικής ύλης. Στις περιγραφές χωριών 
του Δήμου Καρπενησιού, περιλαμβάνει και κατάλογο απά τα τοπωνύμια του 
Μικρού Χωριού Τα περισσότερα από τα 94 τοπωνύμια του χωριού μας είναι 
γνωστά, μερικές τοποθεσίες ξέρουμε και που βρίσκονται, είναι όμως αρκετά 
και εκείνα που, εμείς οι νεώτεροι, δεν έχουμε ακούσει ποτέ το όνομά τους. 
Και όμως υπήρχαν και ασφαλώς υπάρχουν ακόμα. Μπορεί να διαφέρει η 
σημερινή γραφή ή προφορά τους. Καταλαβαίνουμε όμως ποιες είναι οι 
περισσότερες τοποθεσίες. Μερικές ίσως πρέπει να τις ψάξουμε και ίσως 
κάποιοι απ’ τους παλαιάτερους μπορέσουν να βοηθήσουν.

Αγιοι Αποστό)..(οι) Σηχ>υγγ)ώκαμπος Τριμηχττσα
Χιουρίνάκ Μύ^υρέχαζα Φουγάχ'α
Πλαταχ’άιαα Λόγκουβα Λαρτζέϊκα
Πλορέχτσα Μέρσια Βρωμόβ(Τΐ)ς
Κατ’ Α)ώστια Χα>.ιάς Βρουμουνιράκ
Ζαρβό ή Ζερβό Μλιάς ίσιωμα Σώέρ Λάκκα
Πλόπ ()λι)) Σταϊκοΐ))Λ ΑχΌρουπους
Χα/νκιάδος Καρούλα Γκριουκά)φα
Στασιά Θαχ'ασαίοι κήποι Ρόϊο (ι)
Λάκκα Δαχηλέκ(η) Τουρς κώστα Καλόγρια
Τσαρτσαμισά Κϋύ.ύβια Αβρευταμοχ’
Σηνό Χόντζα Κραηά
Κεραμαριά Φακές Βλαχάν
Ποιιρίκ Αχτριά Καβου(ΐόρεΐ)μα
Μύαές Φλαμμιτσιχ'ας Κρεμχ’ός
Κερασιές Θάλασσα Β|ώς
Αμπλα Πΐ)(τγάκι Πουρδα)ώς
Φτυλιά Χιλιδόν Τρανορόγγ
Κα/.α\'όβρυσ(η) Φιδόπλατου Βοσταχ’ΐά
Κραχ'ΐές Νιράκν Μακρή
Τουρκόκηποι Μπ(χη')λακοι» Βι/νονιά (Βιτακά;)
Αλέστια Αλεςίτσα Φιχ'τα\'ΐά=φιντάλ'=τουρκ-μιΚ(·)ό
Αλερτσέικα Πήπα Βασϋ, του ρέμα
Καψα)χον(ι) Μαυρόριμα Ασφεχταμόρογγου
Ικκλησιά Κατουμό/ωυς Κρι
Μακρής Σκάλα Νκολό
Κοτρώχ' Μπάρης ΛαδέΙκα
Δίστρατα Θαχασάκ ΑπΟώστρις
Πλάι Τσαπουρχτά Κασσιδουκ)νθύρ
Πα\' Αίώινια Κοκκοτκάχ'α Σιούμα)θ)ν
Σαρρή Έ)τπα Καβρόριμα
Πα/αάμπελα Πουρί
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Γράφει η Γιάννα Ζορμτταλά-Τρικαλινοΰ
Όταν περάσουν τα χρόνια, έρχονται στη μνήμη παλιά γεγονότα και πολύ λιγότερο τα 

καινούργια, που η μνήμη δεν τα συγκρατεί εύκολα.
Τελείωσα το Δημοτικό στο παλιό σχολείο του χωριού μας, το καινούργιο δεν είχε 

χτιστεί ακόμη. Τα γράμματα που μάθαμε μάς τα δίδαξαν άξιοι δάσκαλοι, όπως ο 
πρώτος δάσκαλός μου από την πρώτη τάξη, Γιώργος Παπαδής. Τον θυμάμαι με 
σεβασμό και αγάπη, στο πώς επέμενε να αφομοιώσουμε αυτά που μας δίδασκε. Αυτό 
το έκανε με την πειθώ, σπάνια εφάρμοζε τη βία και αυτό όταν ξεπερνούσαμε τα όρια 
της πειθαρχίας. Τότε, δεν είχαμε ούτε φροντιστήρια, ούτε, φυσικά, τη βοήθεια από το 
σπίτι, γιατί δεν υπήρχαν οι δυνατότητες. Με τις συμμαθήτριες στα σπίτια μας ετοιμά
ζαμε τα μαθήματά μας.

Πολύ πιο διαφορετικά είναι τα σημερινά σχολεία, αρχίζοντας από το Δημοτικό και, 
δυστυχώς, παρά την πολύπλευρη βοήθεια, τα κομπιούτερ κ.λπ. είναι αρκετά τα παρα
δείγματα που δεν γνωρίζουν και στοιχειώδη πράγματα γνώσεων, ακόμη και γιατί π.χ. 
γιορτάζεται η 25’’ Μαρτίου. Θυμάμαι με πόσο μεράκι στολίζαμε το σχολείο για να 
γιορτάσουμε αυτή τη μέρα. Σκορπίζαμε στα χωράφια να μαζέψουμε λουλούδια και 
πρασινάδες, συμμετείχαμε ενεργά στην προετοιμασία του καλλιτεχνικού προγράμμα
τος, απαγγελίες κ.λπ.

Θυμάμαι ακόμη τις όμορφες εκδρομές μας την Πρωτομαγιά και άλλες μέρες στο 
Νικολό με το δάσκαλό μας πάντα δίπλα. Θι κοπέλες ετοιμάζαμε και τα γλυκά για να 
προσφέρουμε. Για μας ήταν το πανηγύρι.

Θυμάμαι και το δεύτερο δάσκαλό μας που ήλθε αργότερα, τον Τσέντο από το χωριό 
Λάσπη. Ή ταν λίγο πιο αυστηρός από τον Παπαδή, αλλά δάσκαλος που πάσχιζε να 
μάθουμε γράμματα. Και λέω λίγο πιο αυστηρός γιατί θυμάμαι μια φορά που τιμωρήθη-
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κα. Έμενε σε ένα δωμάτιο κοντά στο δικό μας σπίτι, στου Κυρίτση. Ένα μεσημέρι, μαζί 
και εγώ με παρέα, παίζαμε κοντά στο σπίτι με ένα σκυλί, κάναμε φασαρία, δεν τον αφήσαμε 
να ησυχάσει. Την άλλη μέρα την πληρώσαμε με ξυλιές στα χέρια με τη λοιίρα που κρατού
σε. Δεν το ξανακάναμε... Παρά τις ξυλιές που έφαγα, ο δάσκαλος με αγαπούσε, μου έδινε 
συχνά καραμέλες και με αποκαλούσε νύφη ... και εγώ ντρεπόμου
να.

Όταν γύρισα στο χωριό, μετά από πολλά χρόνια, συνάντησα το 
δάσκαλό μου, τον Παπαδή, με χαρά και συγκίνηση. Δεν με γνώρισε 
αν και είπε “τα μάτια γνωστά”, φαίνεται ότι αυτό κάτι του θύμιζε.

Με το γυρισμό μου στο χωριό, συνάντησα αρκετούς που τότε 
ζούσαν ακόμη, όπως τον συχωρεμένο παπα-Θανάση και άλλους.
Η συνάντηση ήταν ζεστή, παρά τα χρόνια και τα γεγονότα που 
μεσολάβησαν. Βέβαια, το χωριό μού φάνηκε πολύ πιο μικρό, στε
νοί οι δρόμοι, όπως και ο Νικολός πολύ περιορισμένος. Πόσο πιο 
μεγάλα τα βλέπαμε όταν ήμασταν μικροί!

Δυστυχώς, σήμερα οι συμμαθητές στο σχολείο μας που ζούνε 
μετριούνται στα δάχτυλα, οι νόμοι της ζωής έβαλαν τη σφραγίδα τους. Οι ωραίες όμως 
αναμνήσεις μένουν χαραγμένες στη μνήμη, όπως η αγάπη για το σχολείο και τους δασκά
λους που μας έμαθαν γράμματα.

/
0  δάσκαλος 

Γεώργιος Παπαδής

Λογικό
Ο  μπαμπάς κάνει μάθημα γεωγραφίας στο γιο του με μια υδρόγειο.
- Όπως βλέπεις βρισκόμαστε στους αντίποδες με τους Κινέζους. Όταν εδώ είναι μέρα, εκεί 

είναι νύχτα. Όταν εμείς σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, αυτοί πέφτουν να κοιμηθούν. Όταν εμείς 
πάμε να κοιμηθούμε αυτοί ξυπνάνε.

Και ο γιος ύστερα από μικρή σκέψπ:
- Κατάλαβα. Δεν θα παντρευτώ ποτέ Κινέζα...

Καθυστερημένο
- Αγάπη μου, λέει π νεαρή σύζυγος στον άντρα της που ετοιμάζεται να φύγει για τον 

ιππόδρομο, σήμερα άκουσα στο ραδιόφωνο ότι τρέχει ένα άλογο που έχει το ίδιο όνομα με 
μένα. Παίξε σ' αυτό, ίσως σου φέρει γούρι.

- Θα ήταν μάλλον απίθανο, αλλά θα το τολμήσω, λέει εκείνος.
Όταν γύρισε το βράδυ, η γυναίκα του ανυπόμονα τον ρωτάει τι έγινε,·
- Χμ. ... Όνομα και πράγμα. Απαντάει ο σύζυγος. Το άλογο είχε το όνομά σου και έκανε 

ακριβώς ότι κάνεις και συ: έφτασε καθυστερημένο...

Εμείς τη δουλειά μας
Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο Τσώρτσιλ ξυριζόταν σε ένα κουρείο όταν σε κοντινή 

απόσταση έπεσε μια βόμβα. Ό κουρέας ταραγμένος λέει:
- Βόμβα δίπλα μας! Μήπως πρέπει να τρέξουμε σε καταφύγιο,·
- Και ο Τσώρτσιλ ατάραχος:
- Γιατί; Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους κι εμείς τη δική μας!
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Μικροχωρίτες του παλιού καλού καιρού
Ο  Κ α ρ α μ ε τ σ ιο -Ν ίκ ο ς  κα ι ο  δ ια κ ο ν ιά ρ η ς

Του αείμνηστου Δημητρίου Κ. Κοκκάλα

Έ να καλοκαίρι ήλθε οτο χωριό μας ένας ζητιάνος με
σόκοπος, φορούσε κάτι παλιόρουχα, σαν ευζωνική στολή, 
ένα υπόλοιπο κόκκινου φεσιού λερωμένο στο κεφάλι και 
απέτσωτα τσαρούχια. Το δεξί του πέλμα ήταν γυρισμένο 
πολύ προς τα έξω και στο καλάμι φαινόταν μια ουλή. Ως 
εκ τούτου κούτσαινε. Είχε έλθει και άλλη φορά στο χω
ριό. Έλεγε πως είναι τραυματίας του πολέμου του 1897 
και ζητούσε ελεημοσύνη από σπίτι σε σπίτι. 'Οταν έ- 
φθασε στην πλατεία, είδε τον Καραμετσιο-Νίκο και αντί 
να ζητιανέψει διάβηκε κάνοντας πως δεν τον άκουσε όταν εκείνος του είπε: 
‘καλώς ώριοες.’

“Τον γνωρίζεις αυτόν μπάρμπα Νίκο;” ρωτήσαμε και αυτός μας διηγήθηκε 
την εξής ιστορία:

“Νια βουλά ^λθει στον χουριό ένας ξένους καλοφορεμένους και γύρευε αγουϊάτ για του 
Μηουρσό. Συμψώνσαμει κι του προυϊ έβαλα τσ’ δυο βαλίταις στον μηλαρ και αυτόν καβάλα 
κι απ’ τουν Αηαύσι κι τα χαλκουχώραψα χρτάσαμει στονν Μηουρσό, ήβραμι του σηιτ, 
έκρινι αυτός, βγήκαν δυο γναίκις ηήραν τσ’ βαλίτσις μι ηλήρονσι αυτός τ’ αγΰί κι μούηει: 
'ώρα καλή. ’

Του ψύοαγα κι δεν κρύουνει, να μτι μι κιράσνι ένα ρακί, ηούμνα αηονσταμένονς; Να 
μτΐ δόκνει νια χειργιά χουρτάρ να μασ’ του μηλαρ τα σάλια τ’ ηοϋψαν ιδρουμένου; Πρωτ’ 
βουλά έηαθα τέτοιου χνερ”.

Γυρίζοντας κατά το χωριό, εκεί κατά τα Μπαλτέϊκα, ηύρα αυτόν εδώ το δ ια 
κονιάρη να κάθεται στην απάνω μεριά κι άμα ζύγωσα μου ’πε να τον πάω οτο 
χωριό του, στα Κράβαρα.

-  Άσιιμει χστιανέμ’ στον χάλιμ, τ’ λέου.
- Θα σι ηληρόσου, ηόσα θέλς; Κι τα λεψτά μηρουστά.
Κι γζύ για να τουν ξιφουρτονθώ τούηα ηέντι δραχμές (έκαναν 25 ονκάδις καλαμηόκ).
-  Πουλλά είνει αλλά θα στα δάκον”. Έβγαλε απ’ τσν κόρφο ένα σακούλι, πήρε 

ένα ασημένιο τάληρο και μου το ’δώσε.
-  Καλά ιγώ, αλλά είνει κι τον μηλαρ ννσκό κ’ αηουσταμένου, ηώς θα σώσ;”
Έ χω καμιά οκά κριθάρι σ’ ένα σακούλι, θα του δώσουμε να φάει κι άμα 

ξαποστάσει θα ξεκινήσουμε, είπε και έβγαλε από έναν τρουβά, το σακούλι με το 
κριθάρι, έβγαλε και μια πετσέτα με ένα κομμάτι ψωμί και μια φέτα τυρί, τα 
μοιράσαμε και όταν τέλειωσε το κολατσιό πήραμε κι έναν υπνάκο και τ’ απο- 
γευματάκι, κρέμασα τα τρουβάδια στσ μσυλάρι, πήδησε κι αυτός καβάλα και 
ξεκινήσαμε.

Την άλλη μέρα όταν έβγαινε ο ήλισς μπήκαμε σ’ ένα χωριό με κάτι αραιά 
σπιτάκια εδώ και κει. Π αρά μέσα ήταν ένας φαρδύς δρόμος και από δω κι’
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από κει κάτι αρχοντόσπιτα με λουλούδια μπροστά και σ ιδερένιες αυλόπορ
τες. Σε μια α π ’ αυτές σταματάει το μουλάρι και κατέβηκε.

-  Κι δω θα ζψιανέψ χστιανέ μ; άσει να σωσουμει, σιίμιρα.
- Ιδύ είνι τον σπίτι μ ’, μονηει.
Σήκωσε το βαρίδι και βάρεσε την πόρτα. Βγήκε μια καλοντυμένη γυναί

κα. “Ήρθεις αφέντ; Καλουσόρσεις” είπε και έτρεξε, πήρε τον ένα τρουβά 
αυτή, τον άλλο εγώ και μπήκαμε στο σπίτι. “Τι να δεις; Έτριβα τα μάτια μ ”’. 
Σε λίγο μπήκε και ο νοικοκύρης; “Σύρει να σμάεις τον μηλάρ, να τον ηοντιεις, 
να τ ’ δίνεις να φάει, κι ε'λα να βάλς τραηέζ” είπε στη γυναίκα κι μπήκε σε μια 
κάμαρα.

Εγώ κοίταζα ολόγυρα και χάζευα τα σκαλιστά σεντσύκια και τ ’ α μ π ά ρ ια  
σαν καναπέδες και κάτι μεγάλες φω τογραφ ίες στους τοίχους. Σε μια  α π ’ 
αυτές ήταν ένας αμούστακος νιός με κάτι αλλιώτικα στρατιω τικά ρούχα. 
“Ποιος ειν’ αντός ον λεβέντς” ρώτησα τη νοικοκυρά άμα ήλθε και άρχισε να 
βάζει τραπέζι. “Ον γιος μας. Είνει σι μια σχονλή σν’ Αθψα, τονν Βονλιμιδονν, 
σάματ’ τ ’ λένι, θα γεν’ αξιονματικός".

Άμα ετσίμασε το τραπέζι, βγήκε και ο νοικοκύρης, πλυμένος και συγυρι
σμένος, τρόμαξα  να τον γνωρίσω. Δεν κούτσαινε και το ποδάρι του ήταν 
ίσιο. Ό τα ν  τέλειωσε το φαγοπότι: “τώρα σύρει να κοιμθείς λίγον να ξαηονστάεις 
κΤ ύστιρα φέβγς” είπε ο νοικοκύρης, “δεν είμει για καθσιό, άργισα ηονΧύ κι τι 
φαμιλιά μ ’ θα παρ’ σαρανταριά”.

“Όηονς θέΧς”. Είπε.
Τράβηξε η κυρά το μουλάρι, έδεσε ένα δεμάτι χορτάρι στο σαμάρι, έβα

λε σ’ ένα πανί μπόλικα ψωμί, καθάριο , και τυρί, με συνέβγαλαν ως την 
άκρη του χωριού και μου είπαν: “Ώρα καΧύβ’.

Ουδέν σχόλιον.

Μια χούφτα σπίτια σε μια πλαγιά 
μια εκκλησιά χωρίς παπά 
λίγος ο κόσμος και βλοσυρός 
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θεός

Λίγες πεζούλες δυο ρίζες ελιές 
τέσσερες γίδες απολυτές 
και μ ιας  γελάδας ο μουγκριτός 
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θεός

Κάτω γκρεμός επάνω στεφάνι 
μικρός ο ορίζοντας μοιάζει ταβάνι 
βαθιά στο ρέμα ακούγεται αχός 
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θεός

Πέρα  στο μύλο του Αί-Γιώργη 
θέλει ν ' αλέσει μα  που να το 'βρει 
φτώχεια, μιζέρια, κατατρεγμός 
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θεός

Δυο  κορίτσια και τρία παιδιά 
ετπά νομάτοι η φαμελιά 
και κάπου-κάπου ψωμί να τρως 
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θεός

Μ έσα στο σπίτι ένας διατάζει
μιλιά απ ' το στόμα του κανένας δεν βγάζει
σήκω εσύ να κάτσει ο τρανός
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θ εός
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Όλ,ων τα ρούχα ήτανε ξένα 
τρύπια, μισότριβα και μπαλωμένα 
πότε γυρίζανε τα πίσω-μπρος 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Σχεδόν ξυπόλυτοι σαν το γελάδι 
ποτέ δεν περίσσευε για μας  ένα χάδι 
κάθισε κάτω, σήκω ορθός 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Άντε να σκάψεις, τον τοίχο να φτιάξεις 
αλεύρι φέρε, κουρκούτι να φτιάξεις 
πρόσεχε τ ’ άλλα, εσύ είσαι τρανάς  
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Σύρε για ξύλα, σύρε για κλάρες 
μαζί με νέες και γριές κοκαλιάρες 
της κάθε μ ιας  να ακούγεται ο καημός 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Να πάτε στο ρέμα  για να πλυθείτε 
παπάς θα 'ρθεί για να αγιαστείτε 
κι μόνο το Π άσχα κρέας να τρως 
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θεός

Ο ένας στον άλλο στα μάτια κοιτούσε 
για προκοπή η μάνα μιλούσε 
στο τσόλι για ύπνο να πάτε εμπράς 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Τι είπες είσαι αριστερός; 
να σε ρωτάει ο δεξιάς 
κι όποτε θέλει αυτός να τρως 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Τα πρόσωπά τους τα λιοκαμένα 
τα δυο τους χέρ ια  τα ροζιασμένα  
συμπούν τα ξύλα να βγάλουνε φως 
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θεός

Λιοκόκαλα στη χόβολη  
λιοκόκαλα στη θράκα 
λάδι μυρίζουν και βγαίνει καπνός 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

'Βάζαν να φάμε νωρίς το βράδυ  
επτά νομάτοι, φα ΐ χωρίς λάδι.

λίγο ψωμί και γλύνα θα τρως 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Ένα σταυρό φορτωμένος στην πλάτη 
τριάντα οκάδες αλεύρι και αλάτι 
κάνε κουράγιο να μείνεις ορθάς 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Μη φεύγεις μόνος σου θα 'ρθούνε κι άλλοι 
κοίτα μη σου 'ρθει κανένα γραβάλι 
να φέρεις πετρέλαιο να 'χουμε φως 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θ εός

Της μάνας η έννοια και του πατέρα  
να δουν τα παιδιά τους, μια  άσπρη μέρα  
κοιτάει ο ένας τον άλλον βουβός  
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θ εός

Έγινες άνδρας, πατάς τα δεκάξι 
πρέπει να φύγεις η μοίρα προστάζει 
θα πας αλάργα μοναχός 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Τα μάτια όλων είναι κλαμένα 
ένας ακόμα φεύγει στα ξένα 
πόνος μεγάλος ο χωρισμός 
κι έχει ο Θεός κι έχει ο Θεός

Έφυγα νύχτα χωρίς φεγγάρι 
κρατώντας στο χέρι μικρά φανάρι.
Ή μουν κλαμένος και σκεφτικός 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θ εός

φορώ στα πόδια μου ξένα παπούτσια  
και στο κορμί μου άλλου τα ρούχα  
μα  στην ψυχή μου υπάρχει ένα φως 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θεός

Είχα μα ζί μου λίγο ψωμί 
σχεδόν στην τσέπη μου ούτε δραχμή 
μακρύς ο δρόμος κουραστικός 
κι έχει ο Θ εός κι έχει ο Θ εός

Μ ες το μυαλό μου μια ιαχή 
είναι της μάνας μου η ευχή:
“ποτέ μην κλέψεις, να είσαι γεράς!" 
κι έχει ο Θ εάς κι έχει ο Θ εός

Κώστας Τριανταφυλλής
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Η Χλωρίδα του Ομήρου

ο  κ. Ιωάννης Μάκκας, συλλέκτης ιστορικών βιβλίων και όχι μόνο, φίλος του Μικρού 
Χωριού, συχνά μας προμηθεύει με εκθεσιακό υλικό για το Μουσείο μας, για το οποίο 
τον ευχαριστήσουμε θερμά και από τη στήλη αυτή. Δική του ανακάλυψη είναι και η 
μελέτη του Εμμ. I. Εμμανουήλ, που εκδόθηκε το 1942, με τίτλο Τα φντά τον Ομήρου, 
από το οποίο αντλούμε τα παρακάτω:

Είναι γνωστό, ότι ο Όμηρος είναι ο ποιητής με τον οποίο ασχολήθηκαν και ασχολούνται 
πάμπολλοι ερευνητές, σχολιαστές, λογοτέχνες, ιστορικοί κ.λπ. Ξένοι και Έλληνες μελέτη
σαν και μελετούν την ομηρογραφία όχι μόνο στο φιλολογικό και ιστορικό επίπεδο αλλά και 
στο φιλοσοφικό, φυσιογραφικό, γεωγραφικό, κ.ά. Οι φυσιοδίφες, που ασχολήθηκαν με 
την χλωρίδα του Ομήρου, μας φέρνουν στο φως πολλά φυτά της αρχαιότητας, που τα 
συναντάμε ακόμη και σήμερα με το ίδιο όνομα πού είχαν πριν από περίπου τρεις χιλιετίες. 
Από τις αναφορές του Ομήρου σε δέντρα και φυτά, διαλέξαμε αυτά που συναντάμε και 
στην Ευρυτανία:

Άμπελος. Τα αμπέλια μνημονεύεται από τον Όμηρο ως “ αυτοφυή φυτά” στη χώρα 
των Κυκλώπων:

. . .  μάλα κ ’άφθιτοι ά μ π ελο ι είεν.

Βάτος. Αναφέρεται στην Οδύσσεια όταν ο Οδυσσέας συνάντησε τον πατέρα του 
Ααέρτη στον κήπο του στην Ιθάκη, “ να σκάφτει έχοντας κνημίδες από βόειο δέρμα και 
χειρίδες (γάντια) για να αποφύγει γρατζουνίσματα από τα βάτα” :

.. .  περί δε κνήμησι βοείας κνημίδας ραπτάς δέδετο, γρατηύς αλεείνων, 
χειρίδας τ ' επ ί χερσ ίβάτοιν ένεκα.

Δάφνη. Και πάλι στη χώρα των Κυκλώπων, “ όπου εκεί στην εσχατιά είδαν μια ψηλή 
σπηλιά, κοντά στη θάλασσα, γεμάτη από δάφνες” :

.. .  ένθα δ ’επ'εσχατιή σπέος είδομεν, άγχι θαλάσσης, 
υψηλόν, δ ά φ νη σ ι κατηρεφές.

Δρυς. Οι Αχαιοί όταν έφτασαν στη δασώδη πλαγιά της Ιδης (Τροία) “ και είδαν τις 
ψηλές βελανιδιές (δρυς) άρχισαν γρήγορα να τις κόβουν με κοφτερό χαλκό” για να τις 
χρησιμοποιήσουν στην πυρά του Πάτροκλου:

.. .αυτίκ άρα δρυς υψικόμονς ταναήκεϊχαλκώ τάμνον επειγόμενοι.

Ελαίη. Αναφέρεται αρκετές φορές από τον Όμηρο, όπως στο νησί των Φαιάκων, όπου 
ζητώντας καταφύγιο ο Οδυσσέας, “μπήκε ανάμεσα σε δύο θάμνους που φύτρωναν μαζί 
και ο μεν ένας ήταν από φυλία ο δε άλλος από ελιά” :

.. .  δοιονς δ ’ άρ υπήλνθε θάμνους ε ξ  ομόθεν πεφνώτας, ό μεν φνλίης, ο δ ’ ελα ίης

Ελάτη. Ο Όμηρος αναφέρει για τους ήρωες στο πεδίο των μαχών ότι “ όταν έπεσαν 
έμοιαζαν με ψηλά έλατα” :

... καππεσέτην ελά τη σ ιν  εοικότες νψηλήσιν.
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Ερέβινθος. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί το ρεβίθι σε μια παρομοίωση στην Ιλιάδα, όπου, “ 
όπως σε ένα μεγάλο αλώνι από ένα πλατύ φτυάρι ξεπηδοΰν τα ρεβίθια” έτσι πέταξε και 
τσ δόρυ από τσ στήθος του Μενελάου:

...ως δ’ ότ ’ από πλατέος πτυόφιν μεγάλψ κατ ’ αλωήν θρώσκωσι ερέβινθοι...

Ιτέη. Η ιτιά μνημονεύεται αρκετές φορές στις περιγραφές του Ομήρου, όπως σε ένα 
μέρος “ όπου υπάρχει χαμηλή ακτή με άλση της Περσεφόνης και ψηλές ιτιές που έχαναν 
τον καρπό τους” :

. ..ενθ’ ακτή τε λάχεια και άλσεα Περσεφωνείηςμακραί ιτέαι ωλεσίκαρποι.

Κέδρος. Αναφέρεται στο άντρο της Καλυψούς, όπου “ έκαιε μεγάλη φωτιά σε εστία 
και όλο το νησί ευωδίαζε από την οσμή του κέδρου που καιγόταν” :

. . .  πυρ μεν επ’εσχαρόφινμέγα καίετο, τηλόσε δ ’οδμή κέδρον 
τ ’ ανά νήσον οδώδει δαιομένων.

Κρανείη. Στους συντρόφους του Οδυσσέα η Κίρκη “έρριχνε να τρώνε βελανίδια και 
κράνια, τα οποία τρώνε οι χοίροι, που κοιμούνται στο χώμα” :

. . .  τοίσι δε Κίρκη παρ ’ ρ ’ άκνλον βάλανον τ ’ έβαλεν καρπόν τε κρανείης 
έδμεναι, οία σνες χαμαιευνάδες αιέν έδουσιν.

Κρι, κριθή. Σε πολλά σημεία βρίσκεται η λέξη κρι (κριθάρι), άλλοτε σε αγρούς “
όπου φύτρωνε λευκό κριθάρι” ή διότι “ έβαζαν λευκό κριθάρι” για τροφή στα μουλάρια:

... ευρυφυές κρι λευκόν ή ... παρ έβαλαν κρι λευκόν.

Κρόκος. Ο Όμηρος τον αναφέρει στην Ιλιάδα, όταν ο Δίας αγκάλιασε την Ή ρα στην 
κσρυφή της Ίδης στην Τροία, και“ γι’ αυτό η γη βλάστησε με καινούργιο χορτάρι και 
τρυφερό λωτό και κρόκο πυκνό και μαλακό” :

. . .  τοίσι δ’ υπό χθην δια φνεν νεοθηλέα ποίην λωτόν δ’ ερσήεντα 
ιδέ κρόκον πυκνόν και μαλακόν...

Κυττάρισσος. Αναφέρεται στο νησί της Καλυψούς, όπου “ γύρω από το άντρο της 
υπήρχε δάσος με (διάφορα δέντρα) και ευωδιαστά κυπαρίσσια” :

. . .ύλη δε σπέοςαμφί πεφνκει... και ευώδης κυττάρισσος.

Μηλέη. Η μηλιά, μαζί με τη συκιά, βρίσκεται στον κήπο του Αλκίνοου και του Ααέρτη, 
όπου ανάμεσα “ στα ψηλά πλατύφυλλα δέ·.πρα έδιναν τον καρπό τους καλλίκαρπες μηλιές 
και γλυκές συκιές . ..” :

. . .  δένδρεα δ’ υψιπέτηλα κατά κρήθεν χέε καρπόν 
μηλέαι αγλατόκαρποι σνκέαι τε γλυκεραί...

Πεύκη. Για να γίνουν οι αγώνες προς τιμή του Πατρόκλου “ έστησαν, μια οργιά πάνω 
από τη γη, ανθεκτικά ξύλα από βελανιδιές ή από πεύκα” :

. . .  έστηκε ξύλον αύον, όσον τ ’όργυϊυπέρ αίης, 
ή δρυός ή τιενκης
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Πλατάνιστος. Ο Όμηρος περιγράφει μια θυσία των Αχαιών λέγοντας ότι “ γύρω 
από τη βρύση των ιερών βωμών θυσιάζαμε στους αθανάτους...κάτω από έναν πλάτανο, 
όπου έτρεχε καθαρό νερό” :

...ημείς δ’ αμφί περί κρήνην ιερούς κατά βωμούς έρδομεναθανάτοισι... 
νπό ηλατανίστω, όθεν ρέεν αγλαόν ύδωρ.

Πτελέη. Στο πεδίο μάχης της Τροίας, ο Ήφαιστος “ έστρεψε προς το ποτάμι την 
φλόγα που άστραφτε από τις φτελιές και τις ιτιές που καίγονταν” ;

. ..ο δ’ες ποταμόν τρέψε φλόγα παμφανόωσαν, καίοντο πτελέαι τε και ιτέαι.

Σέλινον. Στο νησί της Καλυψούς “ γύρω (από το άντρο της) υπήρχαν μαλακά λιβάδια 
γεμάτα με σέλινο” :

. . .  αμφί δε λειμώνες μαλακοί σέλινου θήλεον.

Σττάρτον. Το σπάρτο αναφέρεται σε ένα στίχο της Ιλιάδας που λέει ότι: “ τα ξύλα (των 
πλοίων) είχαν ήδη σαπίσει και τα (σχοινιά από) σπάρτα είχαν λυθεί” :

. . .  και δη δονρα σέσηπε νεών και σπάρτα λέλννται. . .

Σχοίνος. Όταν ο ναυαγός Οδυσσέας έφθασε στο νησί των Φαιάκων “ και απομακρύν
θηκε από το ποτάμι, κοιμήθηκε κάτω από ένα σχοίνο” :

...ο δ’εκ ποταμοίο λιασθείςσχοΐνω νπεκλίνθη...

Υάκινθος. Συναντάται στην Οδύσσεια όπου (η Αθηνά) “ κατέβασε στο κεφάλι (του 
Οδυσσέα) κατσαρά μαλλιά όμοια με το άνθος του υάκινθου” :

. . .  καδ κάρητος ονλας ήκε κόμας νακινθίνω άνθει ομοίας...
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H ρ ίγ α ν η
(ένα ευλογημένο φυτό της Ελληνικής χλωρίδας)

Γεώργιος Παπαδόπουλος 
Ομότιμος κοθηγητής Γεωπονικού Πονεπιστημίου

(Από την εφ. Συγκρελιώτικα Νέα, αρ. φ. 29)

Παλιότερα, η ρίγανη αφθονούσε σε κάθε περιοχή του χωριού μας. Τώ
ρα, χρόνο με το χρόνο, λιγοστεύει. Κοντεύει να εξαφανισθεί. Ψάχνεις 
πολύ να βρεις λίγα κλωνιά. Ο κυριότερος λόγος γι’ αυτό είναι ο λη
στρικός τρόπος μαζέματος από τους ντόπιους και ξένους που επισκέπτο
νται τον τόπο μας.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις με ώθησαν να γράψω λίγα στοιχεία για το 
φυτό με τριπλό σκοπό.

•  Ο πρώτος είναι η παρουσίαση ορισμένων αγρονομικών στοιχείων και των σπουδαίων 
ιδιοτήτων της ρίγανης.

•  Ο δεύτερος είναι η ευαισθητοποίηση αυτών που μαζεύουν αυτοψυή ρίγανη, ώστε 
κατά τη συλλογή να μην εξαφανίζουν τα φυτά.

•  Ο τρίτος, τέλος, σκοπός είναι η παρότρυνση αυτών που θέλουν να ζήσουν στο χωριό 
να ασχοληθούν με την καλλιέργεια της ρίγανης.

1. Γενικά στοιχεία για το φυτό

Η ρίγανη (Origanum vulgare ssp hirtum) είναι ιθαγενές θαμνώδες φυτό της ελληνικής 
χλωρίδας. Η ελληνική ρίγανη (αυτοφυής ή καλλιεργούμενη) θεωρείται η καλύτερη του κόσμου 
λόγω του ιδιαίτερου αρώματος που περιέχει.

Οι Έλληνες ήξεραν εδώ και χιλιάδες χρόνια την αξία της ρίγανης ως θεραπευτικού φυτού. 
Τη χρησιμοποιούσαν είτε εσωτερικά ως αφέψημα (ζεστό ρόφημα) σε σπασμούς, δηλητηριά
σεις και κωλικούς είτε εξωτερικά για να ανακουφίζουν οιδήματα (πρηξίματα), που πονούσαν. 
Οι βοτανολόγοι και οι γιατροί εξακρίβωσαν, με τη σύγχρονη τεχνολογία, ότι το πικάντικο αυτό 
φυτό έχει πολύ περισσότερες και πιο χρήσιμες ιδιότητες.

Η ελληνική ρίγανη είναι πολυετής πόα. Οι βλαστοί της αποκτούν σε καλές συνθήκες ύψος 
μέχρι 80 εκατοστά. Γρήγορα, όμως, οι ανθοφόροι και κατόπιν καρποφόροι βλαστοί (στελέχη) 
χάνουν τον ποώδη χαρακτήρα, ξυλοποιούνται και το φυτό δίνει την εικόνα του κοντού θάμνου, 
που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ξηραίνεται και παίρνει τη μορφή του φρύγανου. Τότε, οι 
πολύ μικροί ώριμοι σπόροι (8.000 σπόροι ζυγίζουν μόλις ένα γραμμάριο) απελευθερώνονται 
και σκορπίζονται με τον αέρα στο περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό τσυ φυτού. Ο πολλα
πλασιασμός της ρίγανης γίνεται και με παραφυάδες, όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος το 
επιτρέπουν.

Η ρίγανη δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε κλίμα, έδαφος και θρεπτικά συστατικά. Τη 
συναντάμε σε συστάδες θάμνων σε ομαλούς λόφους και γενικά σε ξηρά -  πετρώδη μέρη και
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τοποθεσίες του τόπου μας. Η αριστη θερμοκρασία για ανάπτυξή της είναι 18-22 βαθμοί 
Κελσίου με όρια που κυμαίνονται από 4-33 βαθμούς. Το καλά αναπτυγμένο ριζικό της σύστη
μα αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -25 έως -ι-45 βαθμσύς. Η καλλιεργούμενη ρίγανη 
σε καλά χωράφια μπορεί να δώσει μέχρι 300 κιλά το στρέμμα, που αποφέρουν ένα πλούσιο 
εισόδημα.

2. Το μάζεμα της ρίγανης

Σε πολλές τοποθεσίες του χωριού μας, που το υψόμετρο κυμαίνεται από 1050 -  1500 
μέτρα βρίσκουμε ανθισμένη τη ρίγανη από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτή 
την περίοδο γίνεται και το μάζεμά της. Το μάζεμα πρέπει να γίνεται με ψαλίδι όταν τα άνθη 
του φυτού αρχίζουν να ξηραίνονται. Κόβονται τα στελέχη σε απόσταση 8-10 πόντους από το 
έδαφος. Αφήνονται όμως πάντα πάνω οε κάθε θάμνο τουλάχιστο το ένα τέταρτο από τα 
στελέχη, που θα προσφέρουν το σπόρο για τον πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση του φυτού.

Οι ρίζες που μένουν, στην επόμενη άνοιξη θα δώσουν νέους βλαστούς και έτσι θα έχουμε 
τη δυνατότητα να ξαναμαζέψουμε ρίγανη. Για δυο κύριους λόγους ποτέ δεν ξεριζώνουμε τα 
φυτά. Ο πρώτος είναι ότι η ρίγανη που μαζεύουμε δεν θα είναι καθαρή από χώματα και ζιζάνια 
που βρίσκονται στις ρίζες των φυτών. Ο δεύτερος και κυριότερος είναι ότι με το ξερίζωμα 
εξαφανίζουμε το μητρικό φυτό και το φυσικό πολλαπλασιασμό τσυ και έπειτα από ένα -  δύο 
χρόνια δεν θα βρίσκουμε ρίγανη για μάζεμα.

3. Ξήρανση και συντήρηση της ρίγανης

Για να αποξηράνουμε καλά τη ρίγανη, δένουμε τα στελέχη σε αραιά (για να μην ανάψουν) 
ματσάκια και την κρεμάμε σε ένα σκιερό μέρος με καλό αερισμό. Καλύτερο αποτέλεσμα 
παίρνουμε αν το σκιερό και καλά αεριζόμενο μέρος δεν έχει ούτε πολύ χαμηλή ούτε πολύ υψηλή 
θερμοκρασία, γιατί τότε τα φύλλα θα ζαρώσουν, θα χάσουν το άρωμά τους, το λαμπερό πράσινο 
χρώμα τους και θα γίνουν καφέ.

Τα φυτά που ξηραίνονται δεν πρέπει να τα βλέπει ήλιος γιατί οι ακτίνες του εξατμίζουν το 
αιθέριο έλαιο και η ρίγανη χάνει το λεπτό και ευχάριστο άρωμά της. Τα ματσάκια τα σκεπάζουμε 
με ένα χαρτί ή ένα καθαρό πανί για να μη γεμίζουν σκόνη και τα αφήνουμε για πλήρη ξήρανση.

Όταν τα στελέχη ξεραθούν καλά και τρίβονται, τα κοπανίζουμε πάνω σε μια λινάτσα ή χοντρό 
πανί με ένα ραβδί, για να αποχωριστούν τα άνθη από τα φύλλα, που είναι τα χρήσιμα μέρη, τα 
κοσκινίζουμε και στη συνέχεια τα συσκευάζουμε σε γυάλινα, σκοτεινού χρώματος βάζα, που 
κλείνουν αεροστεγώς. Με τον τρόπο αυτό η ρίγανη διατηρεί τις ιδιότητές της για πάρα πολύ 
καιρό.

4. Ιδιότητες και χρήσεις της ρίγανης

Τα αποξηραμένα, τριμμένα και κοσκινισμένα αρωματικά φύλλα και άνθη της ρίγανης χρησιμο
ποιούνται ευρύτατα ως καρύκευμα σε πάρα πολλά φαγητά (σαλάτες, μπιφτέκια, κεφτέδες, μπρι
ζόλες κλπ.), που τους δίνει μια ιδιαίτερα ελκυστική νοστιμιά.

Η ρίγανη και κυρίως το αιθέριο έλαιό της έχουν αντιοξειδωτικές, αντιμυκητιακές και αντιβα- 
κτηριακές ιδιότητες. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ως άρτυμα και στα σιτηρέσια ευαίσθητων 
κατηγοριών ζώων, όπως νεαρά χοιρίδια και πουλερικά, αντικαθιστώντας επιβλαβή αντιβιοτικά.

Το φυτό της ρίγανης είναι:
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•  Τονωτικό και διεγερτικό. Με ένα έως δυο φλιτζάνια του καψέ αφεψήματος ρίγανης 
κόβεται η γαστρική ατονία και η δυσκοιλιότητα.

•  Αντιεμετεωρητικό κατά την αεροφαγία και τον τυμπανισμό.
•  Καταπραϋντικό και σπασμολυτικό σε πόνους μυών και νοσήματα πνευμόνων.
•  Αναλγητικό σε οξείς ή χρόνιους ρευματισμούς και σε πόνους μυών, αρθρώσεων και 

δοντιών (γαργάρα με αφέψημα ή μάσηση λίγης ρίγανης απαλλάσσει από τον πονόδο
ντο).

•  Αποχρεμπτικό σε χρόνια βρογχίτιδα και κοκίτη.
•  Αντισηπτικό των οδών αναπνοής.
•  Στυπτικό σε εντερικές διαταραχές και πόνους στην κσιλιά.
•  Εμμηνοαγωγικό σε περιπτώσεις αιμηνόρροιας.

Η ρίγανη χρησιμοποιείται επίσης εξωτερικά ως παρασιτοκτόνο (ψείρες) και επουλωτικό 
πληγών που πυορρούν.

Με την συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων και κυρίως των ιδιοτήτων και χρήσεων της 
ρίγανης θέλω να πιστεύω ότι:

α) 0α ευαισθητοποιηθούν οι συλλέκτες να μαζεύουν λίγη αυτοφυή ρίγανη μόνο με 
ψαλίδι και να αφήνουν αρκετά κλωνιά για τον πολλαπλασιασμό του φυτού και

β) 0α παρακινηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού μας και γενικότερα της Ευρυτανίας 
να ασχοληθούν με την καλλιέργεια της ρίγανης σε κήπους και χωράφια, που θα τους 
αποφέρει ένα σοβαρό οικογενειακό εισόδημα.

-0 £ '? Ό  ■

ΙΤ ψ  όνον 6μάς
Από το βιβλίο του αείμνηστου Σταύρου Γεωργούλη: 

Απ'όσα θυμάμαι (Εις το...Ευτράπελον), Καρπενήσι, 1998

Αυτό που θα σας πω τώρα δεν θυμάμαι αν τ’ ακόυσα ή το 
διάβασα πουθενά. Μη με παρεξηγείτε γιατί ...λιανοαστοχάω 
τελευταία.

Ήτανε που λέτε κάποιος, που καψουρευότανε κάποια χήρα κι 
όλο την έφερνε βόλτα από δω και από κει, όπως ο κόκορας την 
κότα, αλλά εκείνη τίποτα. Η στενή πολιορκία όμως κι ας ήτανε 
και από διπλανό χωριό, έφερε τα αποτελέσματά της και κάποτε 
εκείνη ... ενέδωσε, γιατί εδώ που τα λέμε ήταν λεβέντης ο 
λεγάμενος και με ένα χαμπέρι που του ’στείλε κρυφά κι απόκρυ

φα τον καλούσε δια τα ...περαιτέρω.
Όλος χαρά ο λεβέντης μας καβαλίκεψε το γάϊδαρό του και μάλιστα ...τ’ αντρίκια” και 

μια και δυο για το ...κεχρί. Αυτό που λέμε σήμερα πονηρό ραντεβού, σιγοτραγουδώ-
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ντας το τραγουδάκι που ταίριαζε στην περίπτωση: “Με κάλεσε μια αρχόντισσα γαλα
νή γαλαζιανή να πάω να δειπνήσω μαύρα μάτια να φιλήσω ...”

Στο δρόμο που πηγαίνανε όμως σε κάποιο λειβάδι έβοσκε αμέριμνη μια γαϊδούρα, 
που όταν την είδε ο γάιδαρος έκοψε ταχύτητα και ήθελε καλά και σώνει να μπει στο 
λειβάδι και να τη χαιρετήσει και δεν έλεγε να ξεκολλήσει και να πάει πιο πέρα. Του 
κάκου ο αφέντης, που όπως ήταν επόμενο βιαζότανε, του 'δώσε και ξύλο αρκετό, τον 
πήρε και με το καλό, τίποτα αυτός. Ο γάιδαρος “μουλάρωσε” και δεν το κουνούσε. 
Ώσπου στο τέλος ο αφέντης, που τον έπρηξε η γαϊδουρινή επιμονή και υπομονή του 
γαϊδάρου γύρισε και λέει: “Δε μου λες ορέ ...γαίδουρογάϊδαρε το χαμπέρι που 
λάβαμε για σένα ήταν ή για μένα;”

Και η ιστορία δε λέει τι εξέλιξη είχε το πράμα. Ενώ ασχολείται με ολόκληρα 
κατεβατά “περί όνου σκιάς”, περί όνου ραντεβού δεν λέει τίποτα.

Σε κάποιο προηγούμενο έγραψα ότι πήγα σώγαμπρος στους Θαναίους. Σήμερα 
συμπληρώνω ότι τόσο πολύ δέθηκα μ’ αυτή την οικογένεια, που πολλοί είναι εκείνοι 
που με χαιρετούν σαν κύριο ... Θάνο, ταυτίζοντάς με μέ τον ανέκαθεν φίλο μου και 
συμπαθή κουνιάδο μου τον Τέλη, παρ’ όλες τις αδυναμίες μου στην ποίηση, τους 
λόγους και τις απαγγελίες του. Αλλά με τα πολλά εδέησε ν’ αλλάξει κι αυτό κάποτε 
και μάλιστα τώρα τελευταία, που σε μια βόλτα μου αντάμωσα κάποιον γνωστό -  αλλά 
ποιος, που και πως, τίποτα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε σας αυτό αλλά εγώ το ’πα 
ότι παρααστοχάω τελευταία. Και με το φίλο που σας λέω όμως έπεσα στην περίπτω
ση. Με χαιρέτησε όπως ήταν επόμενο κι αυτός σαν κύριο Θάνο, αλλά τον κύριο 
Θάνο το ...Γιατρό. Για να μην έχει παράπονο κι αυτός ότι τον ξεχάσαμε.

Στο Θανέίκο, στην Καλλιθέα, που κατά καιρούς φιλοξενήθηκε κόσμος και κοσμά
κης, μετά την απελευθέρωση βρεθήκαμε συγκάτοικοι, ένεκα ο Πόλεμος και τα Δε
κεμβριανά και με τη Θανο-Μάρω συγγενή των νοικοκυραίων. Εκεί τα λέγαμε για το 
χωριό μας και κει άφησε την τελευταία της πνοή και μάλιστα μέρα σμαδιακή. Ήταν η 
μέρα των εκλογών 30 Μαρτίου 1946. Μέρα που η καθοδήγηση είχε συστήσει αποχή 
από τις εκλογές κι εμείς “τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι” συμμορφωθήκαμε. Και 
όταν αργότερα καλούμασταν στο τμήμα δΓ υπόθεσίν μας, προσκομίζοντας και το 
εκλογικό μας βιβλιάριο, στην ερώτηση γιατί δεν ψηφίσατε στις εκλογές η μόνιμη 
απάντηση ήταν ότι στο σπίτι είχαμε πένθος -  άλλο αν οι ερωτώντες ακούγανε βερεσέ 
τη δικαιολογία.

Πριν τελειώσω θα ’θελα να ζητήσω συγγνώμη αν κάποτε με τα σχόλια και τα 
γραφτά μου πίκρανα κάποιον άθελά μου. Θέλω να ισχύει και για μένα ο γνωστός 
στίχος του Παπαντωνίου “Αλλη ψυχή δεν έβλαψα στον κόσμο απ’ τη δική μου” ή ο 
άλλος του γεροβοσκού: “Πόσα χρόνια πέρασα και είπε ο Θεός και γέρασα”. Κακά 
τα ψέματα γιατί κάποτε ήρθε ο καιρός και σε μένα και γέρασα. Κι όταν βρεθείς 
κάποτε στο Ίδρυμα (Γηροκομείο) “για αλλού μην ελπίζεις. Δεν έχει πια για σένα 
πλοίο δεν έχει οδό”. Μου φαίνεται ότι κόλλησα κι εγώ την ποίηση από τον κουνιάδο 
μου και σταματάω εδώ γιατί δεν μου πάει άλλο.
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ΙΤή^α τσ ότ^ατι, τσ ^ιονσπάτι...

Οι ομορφιές της ηπειρωτικής Ελλάδας

Η Ελένη Λιάτσου είναι κόρη της Μαρούλας Πριοβόλου από το χωριό μας και του Γιάννη 
Λιάτσου από το Μεγάλο Χωριό. Στο τελευταίο της ταξίδι στην Ελλάδα εντυπωσιάστηκε από τα 
μέρη που επισκέφτηκε και θέλησε να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της για τον ορεινό τουρι
σμό:

Το καλοκαίρι επισκεφθήκαμε την πατρίδα. Το ταξίδι μας αυτό δεν προοριζόταν για νησιά ούτε 
για ατέλειωτη νυκτερινή διασκέδαση. Τα αφήσαμε όλα αυτά για τους 20ρηδες και 30ρηδες. 0 
Ζαφείρής και εγώ πήγαμε στα μικρά χωριά που γεννήθήκαμε και ανταμώσαμε με τους ανθρώπους 
που ξέραμε τα ονόματά τους και λαχταρούσαμε να δούμε τα πρόσωπά τους.

Από την Αθήνα και μετά από οδήγημα λίγων ωρών φτάσαμε στη Λειβαδιά, όπου απολαύσαμε το 
βραδινό μας φαγητό σε μια ταβέρνα κοντά στους νερόμυλους και το κάστρο, που πραγματικά μας 
ταξίδεψαν πίσω στο χρόνο. Την άλλη μέρα πήγαμε στους Δελφούς και στη γραφική Αράχοβα, μέσα 
από μικρούς δρόμους με θαυμάσια θέα βουνών και κοιλάδων που, μέσα από την απλότητά τους, 
έμοιαζαν τόσο εκπληκτικά. Ύστερα τραβήξαμε βόρεια και φτάσαμε στη Λαμία, την πόλη όπου 
γεννήθηκα.

Από κει ο μακρύς, γεμάτος στροφές δρόμος που οδηγεί στο Καρπενήσι, μας έφερε στα αγαπη
μένα και γραφικά χωριά, το Μικρό Χωριό και το Μεγάλο Χωριό. Στο πρώτο γεννήθηκε η μητέρα μου 
και στο δεύτερο ο πατέρας μου. Χαριτωμένα πανδοχεία, ανάμεσα σε τεράστια έλατα και δέντρα 
χάριζαν δροσερή σκιά και δημιουργούσαν ένα τέλειο περιβάλλον.

0 δρόμος, μέσα από το Γαύρο, προς το μοναστήρι τής Παναγίας της Προυσιώτισσας, μας 
πρόσφερε φανταστική θέα καθώς αγκάλιαζε τα γεμάτα βράχους βουνά. Το μοναστήρι, σεμνό και 
εντυπωσιακό στήν πλαγιά του βουνού εμπνέει δέος και θαυμασμό. Κοντά του και ο πύργος του 
Καραϊσκάκη, που στέκει ως φόρος τιμής προς τους γενναίους αγωνιστές τής Ελληνικής Επανάστα
σης του 1821.

Μετά από λίγες μέρες κατευθυνθήκαμε προς Θεσσαλονίκη με μια μικρή στάση στη Λάρισα. 
Μέσα από τη θαυμάσια κοιλάδα των Τεμπών και παρακάμπτοντας το κέντρο της Θεσσαλονίκης 
φτάσαμε στην Κερασιά, το χωριό όπου γεννήθηκε ο Ζαφείρής. Εδώ μείναμε 10 μέρες. Αφού 
είδαμε όλους τους αγαπημένους συγγενείς και όλα τα γύρω αξιοθέατα φύγαμε για Έδεσσα και 
Καστοριά.

θι καταρράκτες της Έδεσσας είναι εξαίσιοι. Αυτό το πλούσιο φυσική νερό, που έρχεται μέσα 
από το βουνό, μαζεύεται σε διάφορα μέρη για να δημιουργήσει καταρράκτες και λιμνούλες που θα 
ποτίσουν τα σπαρτά της γύρω περιοχής. Η Καστοριά είναι μια πολύ όμορφη πόλη, όλη χτισμένη 
γύρω από τη λίμνη, θ δρόμος που περιζώνει τη λίμνη μας οδήγησε σε μια μικρή εκκλησιά με 
τοιχογραφίες που χρονολογούνταν από το 1032!

Φτάσαμε ακόμη και ως τα Αλβανικά σύνορα και μπορέσαμε να δούμε πολλά εγκαταλειμμένα 
χωριά στα βουνά. Αυτά τα βουνά ήταν απότομα σε μερικά σημεία και πυκνά σε άλλα. Νιώσαμε πώς 
πραγματικά ήταν ο πόλεμος του ’40, όταν ο στρατός σκαρφάλωνε σ’ αυτά τα μέρη για να υπερα
σπιστεί την πατρίδα. Νιώσαμε επίσης τι σημαίνει το πέρασμα των συνόρων για όλους αυτούς, που
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αψηφούν τα τροχιά οτοιχεία αυτής της περιοχής για να αναζητήσουν καλλίτερες μέρες.
Από την Κερασιά πήγαμε πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Πόσο σου κόβει την ανάσα η 

ρομαντική θέα της φωτισμένης πόλης από το Πανόραμα. Μια μέρα περιπλανηθήκαμε στην Χαλκιδι
κή, έτσι, για να πούμε ότι πήγαμε και στη θάλασσα... ενώ το βράδυ το περάσαμε στο καζίνο της 
Θεσσαλονίκης... για να μπορέσουμε να πούμε ότι το ταξίδι μας είχε και ποτά και αγωνία.

Φεύγοντας για την Αθήνα επισκεφτήκαμε τη Δράμα, μια όμορφη βιομηχανική πόλη και την Καβάλα 
με το λιμάνι της γεμάτο πολύχρωμα πλοία με τις σημαίες τους να κυματίζουν με χάρη στον άνεμο. 
Αυτή η φινετσάτη πόλη χωρίζεται στο δυτικό μέρος με μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα και εμπορικά 
κέντρα και στο ανατολικό με την παλιά πόλη, τα στενά της δρομάκια και τα μικρά σπιτάκια.

Την Αθήνα προτιμήσαμε να την περιηγηθούμε με το τραμ για να αποφύγουμε το οδήγημα σε 
στενούς δρόμους ή τη μεγάλη δυσκολία στάθμευσης. Μέσα στο τραμ συναντήσαμε Έλληνες, 
Γερμανούς, Γάλλους, Αυστραλούς ...όλοι πολύ φιλικοί και ομιλητικοί. Στην Ακρόπολη, Πλάκα, Μονα
στηράκι, Σύνταγμα, Εθνικό Κήπο, Ζάππειο κ.λπ. πήγαμε με τα πόδια που, βέβαια, δεν ήταν η πρώτη 
φορά. Μια μέρα ανεβήκαμε στο Λυκαβηπό. Είναι άθλος να ανεβείς τόσα πσλλά σκαλιά. Μόλις 
έφθασα στην κσρυφή έσπευσα να ανάψω ένα κερί στον Άη Γεώργη για να τον ευχαριστήσω που με 
έφτασε ζωντανή ως την κορφή.

Την τελευταία βραδιά μας στην Ελλάδα την περάσαμε στο Σούνιο. Το απόγευμα, καθώς περπα
τούσαμε στα αρχαία και βλέπαμε το ναό περιτριγυρισμένο απ’ το γαλάζιο Αιγαίο, άρχισε να 
ξαναζωντανεύει η σχέση μας με την Ελλάδα. Όμως, τη νύχτα, όταν έδυσε ο ήλιος και όταν ο ναός 
έλαμπε απ’ τους προβολείς, πραγματικά γοητευτήκαμε. Καθώς καθόμασταν δίπλα από τη θάλασ
σα και πίναμε γουλιά, γουλιά το κρασί μας, ξέραμε ότι ήμασταν Έλληνες.

Για πρώτη φορά, μετά από μια ντουζίνα ταξίδια στην Ελλάδα, χάρηκα και ένα κομμάτι της που οι 
περισσότεροι τουρίστες δεν βλέπουν. Η Ελλάδα είναι εκπληκτική χώρα. Η ομορφιά της απλώνεται 
σε όλη της την έκταση. Και όμως, η διαφήμιση για την Ελλάδα επίμονα δείχνει έναν ανεμόμυλο, μια 
λευκή εκκλησιά και μια καταγάλανη θάλασσα η ένα νεαρό ζευγάρι με μαγιώ και φόντο τη μπλε 
θάλασσα. Κάπου, κάπου δείχνει και τον Παρθενώνα.

Βέβαια, τα αρχαία μας είναι εκπληκτικά, όπως και οι θάλασσές μας με τα πανέμορφα νησιά, που 
πρέπει όλοι μας να δούμε, όμως σκέπτομαι ότι είναι πολλοί που δεν θέλουν να περάσουν τις 
διακοπές τους με ένα μαγιώ ή ξενυχτώντας τα βράδια και ψάχνουν για κάτι διαφορετικό. Αυτό το 
διαφορετικό το έχει η Ελλάδα. Είναι τα όμορφα βουνά της, τα σπήλαια, οι λίμνες, οι καταρράκτες, τα 
μοναστήρια, τα γραφικά χωριά της και τόσα άλλα.

Γιατί να μην μπορσύν να μάθσυν και για όλα αυτά οι επισκέπτες μας; Ίσως γιατί δεν υπάρχει μια 
ελκυστική διαφήμιση που να δείχνει τη ζωή της υπαίθρου. Να δείχνει τις ομορφιές της, τους 
ανθρώπους της, τον τρόπο ζωής τους, τα γλέντια τους, τα έθιμά τους. Μια τουριστική διαφήμιση 
που να τραβάει τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. Αυτό, ίσως, είναι ο καλλίτερσς τρόπος, γιατί, 
όπως είναι γνωστό, μια καλή φωτογραφία μετράει περισσότερο από χίλιες λέξεις!

Εναλλακτικός ταυρισμός

Ταξιδεύοντας σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όλο και πιο 
συχνά, ευτυχώς, συναντάμε την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Πρόκειται για 
την ήπια τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές, μη κορεσμένες τουριστικά, που περιλαμβάνει την
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ήπια αγροτική ανάπτυξη όπως οι βιολογικές καλλιέργειες, τη μελετημένη εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων και την απόλαυση των όμορφων τόπων με διάφορους τρόπους (περπάτημα σε 
μονοπάτια, ορειβασία, ιππασία, παρακολούθηση των πουλιών) αλλά και συμμετοχή στις δρα
στηριότητες των ντόπιων και μύηση στις αγροτικές εργασίες.

Η ανάπτυξη με τον τρόπο αυτό δεν είναι μονόπλευρη, δεν είναι επέλαση και καταστροφή 
αλλά δίνει σταθερές - μακροπρόθεσμες λύσεις για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Γία 
τους αγρότες και τους κατοίκους της υπαίθρου, η στήριξη της οικονομίας στον τόπο όπου 
κατοικούν είναι σημαντική και οι δυνατότητες που δίνουν οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις 
είναι αξιόλογες και φυσικά δημισυργσύν θέσεις εργασίας σε πολλούς τομείς.

Για την επιτυχία μιας αγροτουριστικής μονάδας η ενημέρωση και η σωστή σργάνωση είναι 
το A και το Ω.

Μια πρώτη ιδέα για την ανάπτυξη μιας αγροτουριστικής επιχείρησης δίνει το περιοδικό 
“Αγροτοτουρισμός” που σε σχετικό άρθρο του καταγράφει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 
να γνωρίσουμε το αντικείμενο και να κινηθούμε σωστά για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Τα 
βήματα που προτείνονται είναι τα εξής:

1. Μάθετε περισσότερα. Τα Προϊόντα, ο πολιτισμός, τα φυτά και τα ζώα, όπως και οτιδήποτε 
άλλο χαρακτηρίζει μια περιοχή διαφοροποιώντας την από τις άλλες, μπορεί να αποτελόσουν 
την ιδέα και την αφορμή για να δημιουργήσετε τη δική σας αγροτουριστική επιχείρηση.

2. Προσδιορίστε την ιδέα: Διερευνήστε ποια είναι τα ιδιαίτερα ή και παραδοσιακά στοιχεία 
της περιοχής σας ( π.χ προϊόντα, μουσική, αρχιτεκτσνική, χειροτεχνία, μονοπάτια, συνταγές) 
Διαλέξτε σε ποιο από αυτά θέλετε να επικεντρωθείτε

3. Μελετήστε τις προϋποθέσεις: Μικρές τσυριστικές μονάδες, εναρμονισμένες με το 
περιβάλλον, και την αρχιτεκτονική του τόπου. Περιοχές που δεν έχουν υποστεί, περιβαλλοντι
κή διάβρωση.

4. Καταστρώστε ένα επιχειρηματικό πλάνο: Πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι ο σκοπός της 
επιχείρησής σας, ποια είναι η τεχνική υποδομή που απαιτείται, ποιες υπηρεσίες θα παρέχετε.

5. Αξιοπσιείστε χρηματοδοτικά προγράμματα
6. Εκπαιδευτείτε: Υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης στον τομέα του αγροτουρισμού στα 

προγράμματα των ΤΕΕ και για ορισμένες ειδικότητες (ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων 
αναψυχής, καθώς και στέλεχσς τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων στα ΙΕΚ)

7. Χρησιμοπσιείστε τις νέες τεχνολογίες. Εξοικειωθείτε με τη χρήση του διαδικτύου, στήστε 
μια δική σας σελίδα στο internet.

Μερικές χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο είναι οι εξής:
Υπουργείο Γεωργίας w/wvu.minagric.gr (πληροφορίες για Leader+ και τα ΟΠΑΧΧ).

Υπουργείο Ανάπτυξης www.ypan.gr.
ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ πληροφορίες για εκπαιδευτικά προγράμματα www.ogeeka-dimitra.org.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ www.eetaa.gr, (διευθύνσεις για 
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους, κοινόπιτες και κοινοτικών - δημοτικών επιχειρήσεων)
ΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ www.in.gr/agro (ενημέρωση για θέματα αγροτουρισμού).

Ενδιαφέρον έχει να δούμε πως οργανώνουν τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις οι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες όπως π.χ η γειτονική μας Ιταλία, όπου πολλά αγροκτήματα έχουν οργανωθεί με τον τρόπο αυτό 

Ορισμένες ενδιαφέρουσες διευθύνσεις είναι οι εξής: 
www.agriclub.it,www.bioguita.it,www.Agriitalia.it.

Μ ΙΚΡΟ ΧΩΡΙΤ ΙΚΑ  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ 33

http://www.ypan.gr
http://www.ogeeka-dimitra.org.gr
http://www.eetaa.gr
http://www.in.gr/agro
http://www.Agriitalia.it


ο  Μεγαλοδενδρίτης Κορομπίλης
Ο δάσκαλος του Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας 

Γενάρχης της οικογένειας Δασκαλάκηδων ή Δασκαλοπουλαίων

Του Κώστα Δήμου Μαραγιάννη

Στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας της 24 Δεκεμβρίου 1942 εκτελέστηκαν μεταξύ άλλων 
και ο Δημήτριος Δασκαλάκης από το Μεγάλο Χωριό. (Βλ. Αιμ. ΚουτσούκηιΤο Μικρό 
Χωριό Ευρυτανίας) Το ΜεγοΛο Χωριό παλαιότερα στο Μεγαδένδρο το έλεγαν Τρανό 
Χωριό, αλλά και Μεγαλοχώριο. Στο χωριό αυτό οι κάτοικοι του ευημερούσαν και το 1767 
ο πρωτοκλέφτης του Απόκουρου Φώτιος Σταλίκας ο οποίος είχε λημέρι στου Φώτη τα 
Ζ^νδρα στο Πετροχώρι και στην Δερβέκιστα (Ανάληψη) με τους φίλους του Τουρκαλβα- 
νούς Σακά Τσάμη και Καλέμ Οσμανζέταν τους λήστεψαν και πήραν τα κινητά τους 
πράγματα και τους έκαψαν και τα σπίτια τους (Βλ. Κων Σαρρή: Το Χρονικό Κορυσχά- 
δων).

Από ιστορικές μας σημειώσεις προκύτττει όπ τότε στην περιοχή αυτή εκτελέστηκαν 
δύο Δασκαλάκηδες από το Μεγάλο Χωριό, ρίζα τους δε ήταν το μεγάλο Βυζανπνό 
χωριό Μεγαδένδρος -  Θέρμου πρωτεύουσα κατά την Τουρκοκρατία των χωριών του 
Απόκουρου (χωριών του Θέρμου). Το αρχικό επώνυμο αυτού του Δασκάλου ήταν Κορο
μπίλης και το μικρό του όνομα κατά πιθανότητα Ιωάννης.

Στην παλαιότερη εποχή Νοτιοδυτικά του χωριού Μέγα Δένδρος μια συνοικία του 
λέγονταν “ΚορομπΖ^ίκα”, γιατί εκεί κάθονταν ο Κορομπελαίοι, οι οποίοι αργότερα μετοί
κησαν στη συνοικία Κουλούρια -  Θέρμου ή Λειβάδι λειβαδοτόπι και βοσκοτόπι των 
Μεγαλοδενδριτών. Από τη συνοικία Κορομπλέικα Μεγαδένδρου πολλοί κάτοικοι μετοίκη
σαν προς το Θέρμο, τον Πύργο Ηλείας, την Αθήνα, την Κωστάντζα της Ρουμανίας, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αποκαταστάθηκαν οικονομικά και κοινωνικά.

Ένας Κορομπίλης της οικογενείας αυτής στο Μεγαδένδρο έμαθε καλά γράμματα 
πιθανότατα στο σχολείο του παρακείμενου χωριού Ταξιάρχη το οποίο ίδρυσε ο Κοσμάς 
ο Αιτωλός. Προύχοντες του Μεγάλου Χωριού που ήθελαν να μάθουν γράμματα τα 
παιδιά τους των επήραν δάσκαλο στο Σχολείο του Μεγάλου χωριού. Σε αυτόν πέραν 
του κανονικού μισθού που έδιναν του παραχώρισαν και κατοικία δίπλα στην Εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής του Μεγάλου Χωριού. Αυτός ο δάσκαλος ήταν και κουτσός από 
το ένα πόδι και τον έλεγαν και Κουτσοδασκαλάκη και Δασκαλόπουλο. Αυτός ήτανε 
καλός δάσκαλος και κυρίως από αυτόν προέκυψε το μεγάλο φυτώριο των πνευματικών 
ανδρών του Μεγάλου Χωριού και των διακεκριμένων αγιογράφων. Φαίνεται όπ και 
αυτός είχε πς αρχές των μεγάλων Μεγαλοδενδριτών διδασκάλων του γένους.

Απώτερες ρίζες της οικογένειας των Κορομπιλαίων στο Μεγαδένδρο φαίνεται όπ είναι 
ο παλαιός Δρυμώνας -  Θέρμου, όπου το τοπωνύμιο χωράφια Κορομπίλη, από όπου 
αυτοί κατέβηκαν στο Μεγαδένδρο και στο Πετροχώρι Θέρμου όπου η οικογένεια αυτή 
υπάρχει και σήμερα.

Συγγραφικές Πηγές:
Κώστα Δήμου Μαραγιάννη “Ο Μεγαλοδενδρίτης Κορομπίλης Δασκαλάκης, δάσκα
λος στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας και γενάρχης της οικογέναας των Δασκαλάκη
δων ή Δασκαλοπουλαίων του Μεγάλου Χωριού" Εφ. Ελεύθερος Αγρίνιου 21 Φεβρ. 
2000. Πληροφορίες επήραμε από το περιοδικό Ή  Φωνή του Μεγάλου χωριού 
Ευρυτανίας με Εκδότη τον Στέφανο Βασιλόπουλο και από την Εφημερίδα “Ανε
ξάρτητος Τύπος" Καρπενησιού του Πάνου Αρβανίτη.
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ο  Π ιΟαμ ινατζής

Γράφ ει η Θ έ μ ις  Σ ταφ υλά

(από το περ. Πνευματική Ζωή, τ. 179)

^ Ϊ Ρ  καψαν φέρετρο με τπ σωρό ηλικιωμένης, στο νεκροταφείο Καλα 
μαρίας (εφ. ΤΑ ΝΕΑ 26/11/2007), Η υπόθεση είναι μακάβρια και 

πιστεύω θα θεωρηθεί ιεροσυλία και προσβολή νεκρού. Από την άλλη 
όμως είναι και λίγο αστεία. Πρόεκιται, λέει, για επαγγελματική αντιζηλία 
και εκδίκηση. Ο  Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης “κλέβει” τους πελά
τες των ιδιοκτητών γραφείων τελετών. Δηλαδή, ενώ οι ιδιοκτήτες ει- 
σπράπουν περίπου 3.000 ευρώ για την καθορισμένη τελετή, ο Δήμος 
κάνει την ίδια δουλειά με τα μισά λεφτά. "Πελάα..,τες μου" που θα 
φώναζε ο Θανάσης Βέγγος, αν πρωταγωνιστούσε σε κάποια ταινία με τέτοιο θέμα. 
Για φαντάσου, είπα Θανάσης και γύρισα πολύ πίσω. Γύρω στα 1946. Ήταν λίγο μετά 
τον πόλεμο. Η Ελλάδα είχε ακόμη ανοιχτές πληγές. Πληγές από την Κατοχή και 
πληγές σε εξέλιξη, γιατί ο εμφύλιος ήταν ακόμη στο φόρτε του. Αυτές τις πληγές 
ηροσπαθούσαν όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του και τις δυνατότητές του να τις 
επουλώσουν. Όλοι πάλευαν με το οικονομικό, με την επιβίωση. Το φαΐ δεν το είχαμε 
χορτάσει ακόμη. Το κάλεσμα σε τραπέζι ήταν τότε από τα ευχάριστα της ζωής. l·Aέσa 
θ' όλα όμως ήταν και π διασκέδαση, π ψυχαγωγία. Οι νέοι προ πάντων το είχαν 
ανάγκη. Τότε ήταν που γίνονταν εκείνα τα περίφημα πάρτυ. Αίγοι κεφτέδες, λίγο τυρί, 
λίγες ελιές, λίγη ρετσίνα όλα με ρεφενέ και ένα παλιό γραμμόφωνο που έπρεπε 
κάποιος να το κουρντίζει συνέχεια και το πανηγύρι στήνονταν σε κάποιο από τα σπίτια. 
Και το κέφι κρατούσε ως το πρωί.

Οι νέοι είναι πάντα ίδιοι όλες τις εποχές και ο έρωτας που κι αυτός είναι ίδιος όλες 
τις εποχές καραδοκούσε μέσα στις παρέες για να κάνει το θαύμα του. /νΑέσα απ’ 
αυτές τις παρέες και τα πάρτυ ξεκίνησαν πολλά ειδύλλια και δπμιουργήθπκαν πολλές 
οικογένειες που ευδοκίμησαν και υπάρχουν ακόμη και θυμούνται εκείνα τα χρόνια.

Η αφεντιά μου ήμουν ακόμη μαθήτρια αλλά η μάνα μου μ’ άφηνε πότε πότε να 
πηγαίνω με κάτι πρωτοξάδελφα σε τέτοια πάρτυ και έτσι έχω και του λόγου μου 
προσωπικές εμπειρίες. Μέσα σε μια παρέα, μιλάμε για πολύ τρελοπαρέα, ήταν και 
ένας μεγαλούτσικος. Ίσως να ήταν και τριανταπεντάρης. Ο  Θανάσης ο πεθαμενα- 
τζής. Τον 'λέγαν έτσι γιατί η δουλειά του ήταν γραφείο τελετών. Αυτός λοιπόν ο 
Θανάσης είχε το προνόμιο να διαθέτει ρόδα. Πράγμα σπάνιο για την εποχή. Εννοεί
ται βέβαια πως η ρόδα ήταν η νεκροφόρα που τον εξυπηρετούσε επαγγελματικά. 
Όταν ερχόταν ο Θανάσης στο πάρτυ ερχόταν πάντα και η νεκροφόρα. Η παρέα 
αφού έτρωγε, χόρευε και προ πάντων έπινε. Στο τέλος ξεσάλωναν και δεν ξέρανε τι 
κάνανε. Αμα τύχαιναν τίποτα λιγοστοί περαστικοί στο δρόμο καθώς περνούσε η νε
κροφόρα κάνανε το σταυρό τους, μετά όμως άμα βλέπανε τι γινόταν μέσα απ’ το 
γυαλί, γύριζαν και μούτζωναν και με τα δυο χέρια. Αχ! Τι χρόνια κι εκείνα...
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ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Γράφει ο Δημήτρης Αλ. Τσιτούρης

Στα μέσα του 19™ αιώνα πολλοί Έλληνες λόγιοι και επιστήμονες, κατά το πρότυπο των 
Παρισινών Φιλολογικών Αιθουσών, συγκεντρώνονται σε ψιλικά σπίτια στο Πέρα και συζητούν 
φιλολογικά, φιλοσοφικά και επιστημονικά θέματα.

Σε μια απά αυτές τις συγκεντρώσεις, στο σπίτι του γιατρού Σπ. Μαυρογένη, προτείνεται η 
ίδρυση Φιλολογικής Εταιρίας, ανοικτή και προσιτή σε όλους. Η σκέψη αυτή κυοφορεί και οδηγεί 
στη δημιουργία του σπουδαιότερου φιλολογικού γεγονότος της Πόλης το 1861.

Το 1863, ο Σύλλογος αποφασίζει την έκδοση περιοδικού, το οποίο θα κυκλοφορεί ανά δίμηνο, 
δωρεάν προς τα μέλη του συλλόγου. Στο αναγνωστήριο και στη βιβλιοθήκη του συλλόγου 
υπάρχει ο ημερήσιος τύπος της Πόλης, της Σμύρνης και της Αθήνας.

Ο Σύλλογος με τη δραστηριότητά του συντελεί στην εκπαιδευτική αναμόρφωση του Ελληνι
σμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και βοηθάει στην προαγωγή των επιστημονικών μελετών. 
Συνεχίζει τη δράση του στο ιδιόκτητο μεγαλόπρεπο κτίριό του, που απέκτησε χάρη σε εράνους, 
στις 13 Μαΐου 1873. Αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
Ελληνισμού που ζει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βοηθάει στην καταπολέμηση του αναλφα
βητισμού με την ίδρυση πολλών σχολείων σε χωριά και κωμοπόλεις της Μ. Ασίας, καθώς και 
στην ανάταση της εθνικής συνείδησης. Εκπαιδεύει, στέλνει δασκάλους, δημιουργεί βιβλιοθή
κες στα σχολεία που ιδρύει.

Το 1922-23 η βιβλιοθήκη του Συλλόγου ξεπερνά τους 28.000 τόμους και διαθέτει 183 
σπάνια χειρόγραφα. Από την ίδρυσή του έχει πραγματοποιήσει πολλές εκατοντάδες φιλολογι
κές, φιλοσοφικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές διαλέξεις.

Μεταξύ των μεγάλων ευεργετών και δωρητών του Συλλόγου συγκαταλέγεται και ο Ευρυτάν 
από το Μικρό Χωριό, Ξενοφών Σιδερίδης.

Μετά το 1923 η τουρκική κυβέρνηση απαγορεύει τη λειτουργία του Συλλόγου, δημεύει τα 
περιουσιακά του στοιχεία, το πλούσιο αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφά του, που μεταφέ- 
ρονται στην Αγκυρα. Το κτίριο κατάσχεται και μετατρέπεται σε Ειρηνοδικείο. Στα μέσα της 
δεκαετίας του ’ 70 κατεδαφίζεται.

^  Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο 
Μικρού Χωριού
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Πανευρυτανική Ένωση

Με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης και τη συνεργασία 
της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων και της Εταιρείας Ευρυτάνων 
Επιστημόνων πραγματοποιήθηκαν διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2007. Πλήθος Ευρυτάνων παρακολούθησαν 
τις εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν άψογα οργανωμένες και πολύ ενδιαφέ
ρουσες, όπως έδειχναν τα συνεχή και παρατεταμένα χειροκροτήματα 

^ όλων των πολλών παρευρισκόμενων.
Η πρώτη εκδήλωση αφορούσε στην παρουσίαση των βιβλίων τριών 

Ευρυτάνων συγγραφέων: 1) Το βιβλίο της κ. Μαρίας Παναγιωτοπού- 
λου-Μποτονάκη, Βιβλιογραφικός Οδηγός Ευρυτανίας, που το παρουσίασε η κ. Λουκία Δρούλια, 
Ομότιμη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών, 2) το βιβλίο του κ. Γιώργου Αθα
νασία, Ο Πατροκοσμάς, οδοιπόρος 
στα δύσβατα ευρυτανικά μονοπά
τια”, που το παρουσίασε ο πρωτο
πρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος 
Βαστάκης και 3) το βιβλίο του κ.
Παύλου Νταλλή, Η Βούλπη και η 
Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας, Ιστο
ρικά και Λαογραφικά Στοιχεία, που 
το παρουσίασαν ο κ. Κλεομένης 
Κουτσούκης, Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και ο κ. Δημήτριος Τσέλιος, 
Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Η δεύτερη εκδήλωση περιλάμβανε τη θεατρική παράσταση “Ο Αγαπητικός της Βοσκοπού- 
λας” , την οποία παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία το θεατρικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καρπενησίου. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί ήταν εξαίρετοι στον ρόλο τους, έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό ταυς και κατενθουσίασαν όλους τους παρευρισκόμενους. Σκηνοθέτης αλλά και πρωτα
γωνίστρια της παράστασης ήταν η κ. Βασιλική Σταμάτη, για την οποία, ως Μικροχωρίτες, νιώ
θουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Η κ. Σταμάτη είναι η σύζυγος του συγχωριανού μας κ. Κώστα 
Τσινιά.

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου είναι ο κ. Σπύρος Τσιούρης, ο οποίος είχε 
επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση. Ευχόμαστε σε όλη την ομάδα καλή συνέχεια 
για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και άλλες επιτυχίες τους.

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών συγχαίρει εγκάρδια τον Πρόεδρο κ. Κώστα Παπαδόπουλο, τα 
μέλη του Δ. Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης και όλους τους συντελεστές των πολύ πετυχημέ
νων αυτών εκδηλώσεων.
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Εταιρία Ευρυτάνων Επιστημόνων

Στις 20 Ιανουάριου 2008, στις κατάμεστες από Ευρυτάνες αίθουσες 
του ξενοδοχείου “Τιτάνια” , η Εταιρία Ευρυτάνων Επιστημόνων διοργάνω- 
σε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση για να τιμήσει τον πολυβραβευμένο 
Ευρυτάνα Λογοτέχνη και συγγραφέα, Μιχάλη Σταφυλά, σε συνδυασμό με 
το κόψιμο και της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Ζούμπος, αφού καλωσόρισε 
τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε συνοπτικά στο πολυσύνθετο έργο 

και την μεγάλη συμβολή του τιμώμενου στο χώρο των γραμμάτων. Κεντρική ομιλήτρια της 
εκδήλωσης ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, η οποία, 
με τον γλαφυρό της λόγο, μάς ξενάγησε στη ζωή και το πολύ σημαντικό συγγραφικό έργο 
του Μιχάλη Σταφυλά. Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή του βραβείου στον κ. Μ. 
Σταφυλά από τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα και του σχετικού διπλώματος από 
τον Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο.

0 πολυγραφότατος Μιχάλης Σταφυλάς, με τα βιβλία του, ανέδειξε ή κατέστησε ευρύτερα 
γνωστό το έργο σημαντικών Ευρυτά
νων. Με τα άρθρα του έδινε συνεχή 
αγώνα για την καλυτέρευση του βιοτι
κού επιπέδου του τόπου μας. Με τα 
διηγήματά του, δεν μας χάριζε μόνο 
την απόλαυση του διαβάσματος, αλλά 
μάς θύμιζε και τις άφθαρτες αξίες της 
ζωής που χάνονται μέσα στην θολούρα 
της πραγματικότητας. Εξάλλου, με ποι
κίλα αφιερώματά του, μάς έφερε σε 
πολύτιμη γνωριμιά με ξένες λογοτεχνι
κές μορφές.

Ωστόσο, αυτό που κάνει το έργο του ο κ. Μ. Σταφυλάς με πιν καθηγήτρια κ. Κ. Μπουρδάρα 
Μιχάλη Σταφυλά ξεχωριστό, δεν είναι
η πλουσιότατη συγγραφική του προσφορά, αλλά η γλυκιά χροιά του λόγου και της πένας 
του, η ρέουσα, ζεστή και ευθύβολη, πολλές φορές, γραφή του που μιλάει στην καρδιά του 
αναγνώστη και ταυτόχρονα τον κάνει να σκεφθεί, να προβληματιστεί. Γι’ αυτό το συγγρα
φικό του έργο δεν αποτελεί μόνο απαράμιλλη τέχνη γραφής αλλά ανήκει στήν ποιοτική, 
διαχρονική λογοτεχνία.

Ο κ. Μιχάλής Σταφυλάς, αφού ευχαρίστησε για την ξεχωριστή τιμή, συγκίνησε όλους τους 
παρευρισκόμενους με τις αλήθινά μεστές σκέψεις του για τή σήμασία τής λογοτεχνίας, 
(βλ. ολόκληρη την ομιλία σε άλλη σελίδα)

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Ζούμπο και τα μέλη του Δ.Σ. της 
Εταιρίας Ευρυτάνων Επιστημόνων για την ωραιότατη αυτή εκδήλωσή.
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Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων

Στο ξενοδοχείο Caravel, στις 2 Μαρτίου 2008, η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων, σε 
συνδυασμό με την ετήσια καπή της βασιλόπιτας, ετοίμασε μια ξεχωριστή εκδήλωση για 
τους ευρυτανικούς συλλόγους: Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου τίμησε τους

συλλόγους εκείνους, που στη δραστη- 
ριότητά τους περιλαμβάνεται και η α
νελλιπής έκδοση ενός εντύπου.

Πολλοί οι παρευρισκόμενοι, διάχυ
τη η ζεστή πατριωτική ατμόσφαιρα και 
μεγάλη η ηθική ικανοποίηση των συλ
λόγων. Μια εκδήλωση για τα σχεδια- 
σμό της οποίας χρειάστηκαν πολλές 
ώρες ανιδιοτελούς δουλειάς. Δύο 
μεγάλες οθόνες με συνεχή προβολή 
από τοπία της Ευρυτανίας, τα χωριά 
της, την πανέμορφη φύση της, τον κό
σμο της, κρατούσαν ευχάριστη συ- 
ντρσφιά στους καλεσμένους μέχρι να 
αρχίσει η εκδήλωση. Η πρσβολή συνε

χίστηκε με ξεχωριστή παρουσίασή κάθε συλλόγου που βραβευόταν, με εικόνα του εντύπου 
που εκδίδει και μικρό ιστορικό του. Μ' αυτό τον τρόπο όλοι οι παρευρισκόμενοι μπο
ρούσαν να παρακολαυθσύν την απονομή απ’ όπου και αν κάθονταν. Μια τέλεια συντονι
σμένη δουλειά για την οποία αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον ερασιτέχνη μεν αλλά άρι
στα χειριστή της σύγχρονης τεχνολογίας Οργανωτικό Γραμματέα της Ο.Ε.Σ., κ. Κώστα 
Καλτσούνη.

Πολλοί οι σύλλογοι, πολλά και τα χωριά στους 11 δήμους '
της Ευρυτανίας. Το καλαίσθητο πρόγραμμα της Ο.Ε.Σ. με 
τους συλλόγους ανά Δήμο και με αλφαβητική σειρά, πάνω σε 
κάθε τραπέζι, έδειχνε τή σειρά βράβευσης, η οποία συνο
δευόταν από με μια συνοπτική παρουσίαση κάθε συλλόγου 
από την πρόεδρο κ. Βασιλική Χαλκιά και τον Γενικό Γραμμα- 
τέα της Ομοσπονδίας, κ. Σεραφείμ Σκάνδαλο.

θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο κ. Βασιλική Χαλκιά και 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ευρυ
τανικών Συλλόγων, για την πρωτοβουλία της αργάνωσης αυ
τής της εκδήλωσης. Ας σημειωθεί ότι πρόκειται για τον αντιπροσωπευτικότερο ευρυταντι- 
κό συλλογικό φορέα αφού απαριθμεί στους κόλπους του πάνω από 100 συλλόγους. Η 
βράβευση αυτή όχι μόνο τιμά αλλά και ενθαρρύνει τους πολιτιστικούς συλλόγους να συνε- 
χίσουν την εθελοντική και ανιδιοτελή τους προσπάθεια για την προβολή πις γενέτειράς τους.
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Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτών Ή Αγία Παρασκευή’

Οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών ανέδειξαν νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2008-2011, που συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής: cow Με^άίΙου Χυριοϋ

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Σύμβουλοι:

Μαίρή Καλλιάνη 
Γ εώργιος Σταυράκης 
Αθανάσιος Σ. Καρίπης 
Παναγιώτης Αώλος 
Χρήστος Καραγιάννης 
Ανδρέας Παΐδας 
Ευάγγελος Γ. Πριτσιόλας

•Vf*VTUflAS

Τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Μικροχωριτών συγχαίρουν 
όλους τους φίλους, μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών, 
προσβλέπουν στην συνέχιση της αγαστής μας συνεργασίας και εύχονται καλή επιτυχία στο 
έργο τους.

Σύλλσγος Ευρυτάνων Βορείου Ελλάδος

Είκοσι χρόνια πολιτιστικής δραστηριότητας συμπληρώνονται φέτος για τον Σύλλογο Ευρυτά
νων Βορείου Ελλάδος (1988-2008). 0 γνωστός σε όλους τους Ευρυτάνες Σύλλογος, με τη 
συμβολή και συμμετοχή των 583 μελών του, διατήρεί δυο χορευτικά τμήματα παραδοσιακών 
χορών, εκδίδει κάθε χρόνο το πολυσέλιδο, πλούσιο σε ενδιαφέρουσα ύλη και πολύ ενημερωτικό 
ημερολόγιο, ενώ σχεδιάζει την απόκτηση ιδιόκτητου χώρου, όπου θα στεγαστεί ‘ το σπίτι της 
Ευρυτανίας’ , για να διατηρείται ζωντανή η πολιτιστική κληρονομιά 
του τόπου μας. Τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου απαρτίζο
νταν πάντοτε από εκλεκτούς Ευρυτάνες, ενώ η νέα του σύνθεση 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: 
Μέλος:

Αθανασία Ζαρμακούπη 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
Δημήτριος Κουτσοκώστας 
Επαμεινώνδας Νιαβής 
Αθανάσιος Κονδύλής 
Δημήτριος Γεωργαλής 
Νικόλαος Καρυώτής

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών συγχαίρει τον αδελφό σύλλογο για την 20ή επέτειο και 
εύχεται καλή συνέχεια για τήν ευόδωση των ευγενών στόχων του.

40 Μ ΙΚΡΟ ΧΩ ΡΙΤ ΙΚΑ  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ



Ένας Σύλλογος ... μια Ιστορία

Τα χρόνια άλλαξαν ... αλλάζουν και οι καιροί. Μέχρι πριν λίγα 
χρόνια τα χωριά είχαν τη δική τους κοινότητα. Ήλθε όμως η παγκο
σμιοποίηση και στσν απόηχό της η διοικητική μεταρρύθμιση “Καποδί- 
στριας". Τα χωριά έχασαν την δική τους οντότητα, έγιναν ένα κομμάτι 
ενός μεγαλύτερου συνόλου, του Δήμου. Ένα κομμάτι που όλο θα μεγα
λώνει και όσο θα γίνεται αυτό τόσο θα χάνεται η επωνυμία των χω
ριών. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες θα αρχίσουν να αλλοτριώνονται. Ο
μως πώς θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς αυτές τις μικρές διαφορές: 
Πώς θα ήταν αν η πεταλούδα έμοιαζε με τη μύγα; Ή πώς θα ήταν αν 
όλα τα άνθη έμοιαζαν μεταξύ τους; Μα, άλλη είναι η χάρη που έχει το 

τριαντάφυλλο, άλλη ο βασιλικός και άλλη η μαντζουράνα.
Αυτή την ιδιαιτερότητα των χωριών, την ομορφιά τους, τη φωνή τους, την ταυτότητά τους, 

καλούνται σήμερα να προβάλουν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Με τη δραστηριότητά τους και 
τα έντυπα που εκδίδουν αντιστέκονται στη λήθη που έρχεται σαν καταιγίδα στο λαβύρινθο της 
σημερινής πραγματικότητας και προσπαθούν να διατηρήσουν και να προβάλλουν το όνομα, την 
ιστορία και τις άφθαρτες αξίες ζωής του τόπου τους.

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών συγχαίρει την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων και την 
πρόεδρο κ. Βάσω Χαλκιά για την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία και ευχαριστεί θερμά τη διεύθυν
ση της εφημερίδας για την φιλοξενία του συλλόγου μας στην έγκριτη εφημερίδα Ευρυτανική 
Εστία (αρ. φύλλου 36).

O j A t A t v i K n j i e A i S f l -
Η  γυναίκα του Μ αλή

Δ ιή γη μ α  του Ζ α χ α ρ ία  Π α π α ντω ν ίου

Ε λ ά β α ινα  σ υ χνά  κ ά τι τέ το ια  γρ ά μ μ α 
τα: “Ληπών να φρωντίσης ις των βασιλέα 
να μου όόσι χάριν να έβγα από την φυλα
κήν ν ’ αφίσο έξω τα κώκκαλά μου

Ά λλο γρ ά μ μ α : “Εδό ις το Ρίον η θάλασ
σα μπένει μέσα στη φυλακή και οι τοίχοι 
ίνε βρεμένοι και αισάπισα δεκαπαίνται 
χρόνια και να κάμεται τα δαίοντα για να 
τείχω χάρην”.

Ά λλο γρ ά μ μ α : “επαιθύμισα τον ήλιο 
και αν τύχη κε λάβο χάρην κε ιδώ τον 
ήλιο ο Θεός που κρίνει να σας κάμι το 
καλώ επειδίς κε είναι συφορά να διαβαί- 
νη ο ήλιος έξω από μας κε να μη μπαίνη 
μέσα. Φυλακή θα ειπή να γένεται ο άν
θρωπος ζώο καθώς είναι το γομάρι και το 
βώδι στο στάβλο. Κε αν ίταν μαιγάλο το

αμάρτιμά μου μα άνθρωπος εγενήθηκα κ ’ 
είναι του Θεού κρίμα να σαπίσω μέσα 
στω νερό κι ’ αρκετά χρόνια εσάπησα κε 
δεν πιστέβο η πολιτεία να θέλοι να με τι- 
μορίση άλλο, τι θα κερδίση να πάροι τα 
κόκαλά μου. Κε να φρωντήσης, καθό πα- 
τρειώτες να πάρω χάρη να ζήσω το υπό
λοιπο, όσες μέρες μού ίνε γραμμένες κε 
σε χερετό δούλος σας.

Ιω ά ννη ς Μ αλής του Ξ ενοφ ώ ντα  
Ά π ό  Γ ρ α ν ίτσ α  δή μ ος Ά π ερ α ν τ ίω ν ” 

Τ έτο ια  λερ ω μ ένα  χα ρ τ ιά  μου ’στελνε 
με γρ ά μ μ α τα  μ εγά λα , π ου  π ρ ο χω ρ ο ύ σ α ν  
σ κουντώ ντας το  έ ν α  τ ’ άλλο  σ α  μ εθυσ μ έ
να , ο  Μ αλής, ο  φ υ λ α κ ισ μ ένο ς στο Ρ ίο. 
Μ α  π ο ιο ς  ή ταν αυτός; Π ου με ή ξερ ε; 
Π ου τον  ή ξερ α ; Μ ου ε ίπ α ν  πώ ς, μ ια  φο-
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ρ ά  -  θα  ήμουν τότε δυο  χρ ό νω ν  π α ιδ ί -  
αυτός φ υ γό δ ικ ο ς, π ερ νο ύ σ ε  α π ’ τα  σ υγ
γ εν ικ ά  μας σ π ίτια . Κ άτι τέτο ια  μου ’χε 
μ ε ίνε ι στο νου. Θ υμ ούντα ι τα  μάτια  μου 
ένα ν  ψ ηλό ό μ ο ρ φ ο  ά νθρ ω π ο , βαρύ α π ό  
λεπ ίδ ες , π ισ τόλες κ ι α λυ σ ίδες, που  έσ κυ
βε ν α  με χ α ϊδ έ ψ ε ι κ α ι με φ όβ ιζε . Α υτά 
όλα  πολύ θολά . Σ α ν  όνε ιρ ο . Κ α ι τοϊρα, 
με τα  γρ ά μ μ α τα  π ου  φ έρ νο υ ν  την π α ρ α 
π ο νεμ ένη  εκ είνη  φ ω νή  κ α ι το  σ κοτά δ ι 
της φιυλακής, αυτό  το  α χνό  π ρ ά μ α  όλο 
ζω ντα νεύει. Ε ίχε  σκοτώ σει, κ α θώ ς μα
θα ίνω  τώ ρ α , το φ ο ν ιά  του  ξα δέλ φ ου  του. 
Π ήρε τα  βουνά . Τ ίπ ο τα  κ α κ ό  δ εν  έκανε. 
Κ ’ επ ε ιδή  δ εν  π ε ίρ α ζε  ά νθρ ω π ο , δεν  τον 
π ρ όδω σ ε κα νένα ς. Μ α  γ ύ ρ ιζε  δ εκ α π έντε  
χρ ό ν ια  γ ια  ν α  γλ ιτώ σ ει τη φυλακή. Κ’ 
ενώ  χτυ π ιό τα ν  με τ ’ α π ο σ π ά σ μ α τα  κ α ι 
λα βω νότα ν  κ α ι πλή γω νε στρατίϋϊτες, ξέ- 
φ ευ γε  π ά λ ι κα ι, μη θ έλοντα ς ν α  μ πει στη 
φυλακή , κ α τά φ ερ ν ε , έτσ ι κυνη γη μ ένος, 
ν α  φ ρ ο ντίζε ι α π ό  μ α κ ρ ιά  τη γ υ ν α ίκ α  του 
κ α ι ν α  π ετ ιέ τα ι κ ά π ο τε  στο φ τερ ό  να  τη 
βλέπει, κ ρα τώ ντα ς την α ν ά σ α  του. Σ ε 
δεκ α π έντε  χρ ό ν ια , κ ο υρ α σ μ ένο ς α π ’ τη 
ζουί αυτή, π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ ε . Κ α τα δ ικ ά 
στηκε ε ίκ οσ ι χρ ό ν ια , τον  ρ ίζα ν  στο Ρίο 
κ α ι ξεχά α τη κε...

Μ ια  φ ο ρ ά  ξεσ κ α λ ίσ α μ ε τα  χα ρ τ ιά  του 
κ α ι π ή ρ ε χά ρη . Μ όλις γλ ίτω σε, ήρθε να  
με ιδεί. Ψ ηλός, κ οκα λ ιά ρη ς, κουρελής, 
μ ’ ά ρ π α ξ ε  δ υ ν α τ ά  κ α ι με φ ίλ η σ ε , α- 
γκυλϋϊνοντας το  π ρ ό σ ω π ό  μου με τον ά 
γ ρ ιο  θάμ νο  τω ν γένε ιω ν  του.

- Μ εγά λω σ ες, έ; Έ γ ιν ε ς  άντρας! Μ α 
εγώ  γέρα σ α ! Δ εκ α π έντε  φ υ γό δ ικ ο ς, δ ε 
κ α π έντε  φ υλακή ... Ν α  ’σ α ι κ α λά  που  με 
γλ ίτω σες, κα λό  ν α  ’χεις!

Δ ίπλω σε το  π ελ ώ ρ ιο  σ ώ μ α  του κ α ι κ ά 
θ ισ ε . Έ σ τ ρ ιψ ε  έν α  τσ ιγ ά ρ ο , το  'β ά λ ε  
στην π ίπ α  του , π ίπ α  της φ υλακής, που  την 
είχε  γ εμ ίσ ε ι σ καλ ίσματα , ά σ τρ α , λουλού
δια , κ εφ ά λ ια  ζώο)ν, χρ ο νο λ ο γ ίες , κα ι, χ α 
μ ένος σε σ ύ ννεφ α  κ α π νό , κ ο ίτα ξε  α π ' το

π α ρ ά θ υ ρ ο  μ α κ ρ ιά , πολύ  π έρ α ... Ύ σ τ ε ρ α  
σ ο ύ φ ρ ω σ ε τ α  φ ρ ύ δ ια  του , μ ε γ ά λ α  σ α  
μουστάκια .

- Ο ρ έ , τ ι την  ή θ ελ α  τη χά ρη ; Ε ίπε . Τ ι 
ν α  την κ ά νω ; Ο ρ έ, τέτσ ιο  π α λ ιόκ ορ μ ο  
που  ’γ ιν α  τώ ρ α , σ α π ισ μ ένο ς μ ες’ το Ρ ίο , 
ε ίνα ι ν α  γλ έπ ω  τον  ήλιο; Μ ’ έβγαλες! 
Κ ι’ ύσ τερα ; Τ ι ν α  γένω  τώ ρα ; Ε ξή ντα  
χρονώ ν; Α ιντε, ο ρ έ  Β άντα, κ α τα κ α ϊμ ένη  
Βάντα!

- Π ο ια  ε ίν ’ η Β άντα;
- Η  μαύρη  η γ υ ν α ίκ α  μου. Π έθ α ν ε  

π έρ σ ι τέτο ιο  κ α ιρ ό . Μ α δ εν  ή ταν σαν 
όλες! Ή τ α ν  γυ να ίκ α , που  λες, η Βάντα! 
Τ ι να  στα  λέω! Δ εν  είμαστε π α ντρ εμ ένο ι 
εφ τά  μήνες, π ο υ  ο σ α τα νά ς ο α φ ο ρ εσ μ έ- 
νος το ’βά λε ν α  κ ά μ ω  το  φ ό νο  κ α ι ν α  π ά 
ρω  τα  βουνά . Φ υγοδ ίκ η σ α . Ά φ η να  μια 
γ υ να ίκ α  π ίσ ω  μου, την ίδ ια  γ ια  το  σπίτι, 
γ ια  το  χω ρ ά φ ι, γ ια  τα  π ρ όβα τα , γ ια  το 
π α ιδ ί που  θ α  ’κ ά νε σε δυο  μήνες. Κ αι τα  
’βγάλε π έ ρ α  η άραχλη! Κ όπηκε, που  λες, 
χ ίλ ια  κομ μ ά τια , κ α ι το  σ π ίτι έβ γα ζε  κ α 
πνό , κ α ι το  χ ω ρ ά φ ι καλαμπόκ ι, κ α ι τα  
π ρ ό β α τα  βό σ κ α γα ν , κ α ι το π α ιδ ί τρ α γ ο υ 
δ ιό τα νε  στην κούν ια . Α υτά  θ α  π ε ις ; Α υ
τά  ε ίν α ι μ ικ ρ ά  π ρ ά μ α τα . Τ ο  μεγάλο  ε ιν ’ 
τούτο. Τ ’ α π ο σ π ά σ μ α τα  έ|.ιπα ιναν στο 
σ π ίτ ι, έ χ υ ν α ν  τ ’ α λ εύ ρ ι, φ ο β έ ρ ιζα ν  το 
π α ιδ ί, έκ α ν α ν  κατάλυμα , β ά ζα νε μ α χα ίρ ι 
στο κοτέτσ ι. Η  γ υ ν α ίκ α  σ τεκότανε β ρ ά 
χος. Τ ώ ρ α  το υς έβ ρ ιζε , ύσ τερα  τους ξ ε 
γ έλ α γε , το υς ξ α ν ά β ρ ιζε , τους έπ α ιρ νε  με 
το καλό. Μ ια  βολά  ε ίχ α  κ α τεβ ε ί τη νύ 
χτα  στο σ π ίτ ι μσυ κ α ι το  π ρ ω ί με π ή ρ α ν  
μ υρ ουδ ιά  ο ι χο ιροφ υλάκοι. Ω ς π ου  να  
στρ ίψ ω  σε δυο  τρ ία  σπίτια , π έντε  τουφ ε- 
κ ιέ ς  α π ό  π ίσ ω  μου. Τη γλ ίτω σ α . Ο ι 
σ τα υρ οτή δες α π ό  κ ο ντά  μου, α λλ ά  του 
κάκου. Μ ’ έχα σ α ν . Έ ν α ς  χο3ροφιιλακας 
σε λ ίγη  ώ ρ α  με π ε τ υ χ α ίν ε ι κ ο ντά  στη 
βρύση. Σ η κ ώ νε ι το  όπλο. Η  γ υ ν α ίκ α  μου 
του π ιά ν ε ι τα  χ έ ρ ια , τον κυλάει κάτω , α ρ 
χ ίζ ε ι το  π ά λεμ α . Ω ς ν α  π α λ έψ ε ι ο  χω ρο-
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φιίλακας με το θηλυκό, π ή ρ α  κ α ιρ ό  κα ι 
χά θη κ α  στα π λα τά ν ια . Έ μ α θ α  ύσ τερα  
πω ς η Β άντα  τού πήρε το  όπλο , κ ι εκ ε ί
νος π ά ε ι στο Σ τρ α τοδ ικ ε ίο . Δ εκαπε'ντε 
χρ ό ν ια  αυτή ήταν η ζοίή μου. Η  γ υ να ίκ α  
μου να  π α λ εύ ε ι με τ ’ α π ο σ π ά σ μ α τα , να  
δε'ρνεται, ν α  δ έρ νε ι, ν α  της χύ νου ν  το κ α 
λαμ πόκι κ ι αυτή ν α  το  μ α ζεύ ε ι σ π ε ιρ ί με 
σ πειρ ί. Α υτό το θηλυκό το κοντούλικο  -  
μια χα ψ ιά  ή τα νε -  μέσα  σ ’ αυτό  το  χ α ρ ο 
π ά λεμ α  έσ κ α βε το  χω ρ ά φ ι, βοσ κούσ ε τα  
πρόβα τα , α λώ νιζε , κρα τούσ ε το  σπίτι, με
γάλω νε τα  π α ιδ ιά  μας, γ ια τ ί εφ τά  τα  ’κα- 
μαν όλα. Τ έλ ειω σ ε αυτή η ζω ή. Μ ε λά 
βω σαν, π α ρ ουσ ιά σ τη κ α , με ’ρ ίζα ν  σε μια 
φυλακή π έντε  μ έρες μ α κ ρ ιά  α π ’ το  χω 
ριό. Μ ια  μέρα , κ ο ιτά ζο ντα ς  τα  βουνά  
α π ’ το π α ρ α θ ύ ρ ι της ιρυλακής, βλέπ ω  α π ό  
κάτου έζα φ ν α  τη γ υ ν α ίκ α  μου. “Σ υ  ’σαι, 
ορή Β άντα ;” “Ν α ι”. “Μ ονα χή , ο ρ ή ;” 
Δ εν ήταν μοναχή. Ή ρ θ ε  με τα  π ό δ ια , 
πέντε μ έρες δρόμο, σ έρ νο ντα ς  τα  εφ τά  
π α ιδ ιά , το μουλάρι κ α ι το  βό ίδ ι. Τ ο  σπίτι 
μας, κ α τα λ α β α ίνε ις , τ ’ ά ν ο ιζ ε  κ ο ντά  στη 
φυλακή. Π ούλησε την π ο δ ιά , έγ ιν ε  μα
γ α ζ ά το ρ α ς . Κ α τά φ ε ρ ε  ν α  π ά ρ ε ι  στη 
φυλακή ελ εύ θ ερ ο  το  έμ πα  κ α ι το έβγα . 
Μ α γέρ ευε  γ ια  τους φ υλ α κ ισ μ ένο υς κα ι 
τους στρατιώ τες. Έ π λ ε ν ε  κ α ι τα  σκουτιά  
τους. Τ α  π α ιδ ιά  μ α ς τα  σ κ ό ρ π ισ ε  
δουλευτά δες στη χο'ιρα, άλλα  τα  κράτησε 
μ ες’ το μαγαζί. Μ ε τέτο ιο  τρ ό π ο  έμ παζε 
ούζο γ ια  τους φ υλ α κ ισ μ ένους μέσα  στο 
ψϋ^μί κ α ι μ ες’ τα  ρ ο ύ χα  τη ς -  αυτή η δου 

λε ιά  έφ ερ νε  λ εφ τά  -  που  στράβοισε τη 
φ ρ ο υ ρ ά , δ εν  την έπ α ιρ ν ε  κ α ν έν α ς  χ α 
μπάρι. Δ εν  ή τα ν  π ρ ά μ α  που  δ εν  το  ’κ ά 
νε γ ια  ν α  μη μ α ς λ ε ίψ ε ι το ψ ω μ ί. Ε ίχα  
το σ π ίτ ι μου α π ό ζο ί α π ’ τη φ υλα κή , έ 
βλ επ α  τον  κ α π νό  του  σ π ιτ ιο ύ  μου, τ ζά κ ι 
δ ικ ό  μου, νο ικ ο κ υ ρ ιό ! Δ ε κ α τρ ία  χ ρ ό ν ια  
τουτ’ η δο υλ ειά . Σ τα  δ εκ α τ ρ ία  ή ρ θ ε  κι 
έλ ιω σε. Δ ο ύ λ εψ ε , δ ο ύ λ εψ ε , α π όσ τα σ ε. 
Μ α στο σ τρ ώ μ α  δ εν  έπεςρτε. Τ ις  μ έρ ες  
π ου  κ ό ντευ α  ν α  βγω , μ ια  ν ύ χτα  κρύα , 
μπήκε τέλ ο ς  ο Χ ά ρ ο ς  μ ες’ το  μ α γ α ζ ί κ α ι 
την η ύρε π ο υ  έπ λ ενε . Έ π ε σ ε  μ ες’ τη 
σκάφη...

Ο  Μ αλής ξ α ν α τρ ά β η ξ ε  β α θ ιά  τη σ κ α 
λισμένη π ίπ α  του.

- Π ολλές φ ο ρ ές , ε ίπ ε , ο ά ν τρ α ς  ε ιν ’ 
ά ντρ α ς γ ια τ ί τον  κ ά ν ε ι τ έ το ιο  μ ια  γ υ ν α ί
κα , μ ια  τόση δ α  γ υ ν α ίκ α , π ο υ  δ εν  την 
π α ίρ ν ε ις  γ ια  μ ισό μ ερ δ ικ ό . Ε γώ  τώ ρ α , 
καθοίς κ α τα λ α β α ίνω , δ εν  ε ίμ α ι γ ια  ν α  
φ ά ω  γλυκό  ψ ω μί. Μ ε τ ρ α β ά ε ι το  βουνό. 
Δ εκ α π έντε  χ ρ ό ν ια  το  τή ρ α γ α  α π ’ το  π α 
ρ α θ ύ ρ ι της φιυλακής... Β ρ έ μου κ α μ ιά  
δουλειά .

- Σ α ν  τ ι δο υ λ ειά ; Ν α  σε βάλο^ σε κ α 
μιά π όρτα ; Ν α  ςρυλάς τ ίπ ο τα  υλ ικά ...

- Ο ρ έ , α υ τά  ε ίν α ι κ α μ π ίσ ια  π ρ ά μ α τα . 
Π ού ε ίμ α ι εγώ  γ ια  τέτο ια ! Β άλε με σε 
τ ίπ ο τα  α |.ιπέλια  δ ρ α γ ά τη , ν α  γ λ έπ ω  κ α ι 
τα  βουνά . Σ π ίτ ι δ ε  μου π ά ε ι  τώ ρ α , μόνο 
σε δ ρ α γ α τ σ ιά  μποροί ν α  ξανασάνού λίγο . 
Α ιντε, ορή Β άντα , κα τα κ α ϊμ ένη  Β άντα, 
ν α  φ α ινόσ ου ν  α π ό  κ α μ ιά  μεριά!

/ [a o ^ ^ e u ^ ifco  ^ σ ν σ ε ισ  ^ ε ^ ά ^ ο ν  Χ ω ^ ισ ν

Επισκεφθείτε το για να γνωρίσετε πώς ζούσαν οι πρόγονοί μας.
Τηλ. 22370 41502,22370 41245

Ανοιχτό: Από 1/10 - 31/5, 10:30 - 15:00, Παρ. Σάβ. Κυρ. και αργίες 
Από 1/6 - 30/9,10:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00
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ι β λ ι ο τ τ α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς ί
Στίΐ στήλίΐ αυτή ηαρονσιάζοχται συνοπτικά βιβλία ή έντυπα που αποστέΧλονται 

στην Αδελχρότητα και αχρορονν κυρίχύς Ευρυτάνες, την Ευρυτανία ή γενικότερα τη Ρούμελη

Διατροφή ΠροΡάτων του Γεωργί
ου Κ. Παπαδόπουλου, Ομότιμου Καθη
γητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, εκδ. Αγρότυπος 2007.

Διατροφή
ΠροΒότων

Πρόκειται για 
{ Λ  ί  μια πολύχρονη, 

ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  
μελέτη του Ευ- 
ρυτάνα Καθηγη
τή Πανεπιστημί
ου, που με τρόπο 
κατανοητό, πε
ριγραφικό και 
λεπτομερή ανα- 
λύει τον κύκλο 
ζωής των προβά

των, την αναγκαία διατροφή τους, την 
ποιότητα παραγωγής τους, τα είδη των 
προβάτων, κ.ά.

Οι πάνω από 300 σελίδες του βιβλίου 
περιλαμβάνουν έντεκα κεφάλαια, στα 
οπαία εξαντλούνται όλα όσα αςιορούν το 
πρόβατο. Ό πω ς μας πληροφορεί ο κ. 
Παπαδόπουλος στον πρόλογό του “το β ι
βλίο στοχεύει στην, κατά το δυνατόν, κάλυ
ψη ενός κενού της Ελληνικής βιβλιογρα
φίας που αφορά στην ορθολογική διατρο
φή τατν προβάτων, η οποία συμβάλλει ου
σιαστικά στην πλήρη έκτττυξη του παραγω
γικού τους δυναμικού, τη διασφάλιση της 
υγείας των ζώων κα ι τη μακροβιότερη δια
τήρησή τους σε παραγωγική λειτουργία”.

Πέραν του ιδιαίτερου επιστημονικού 
ενδιαφέροντος του βιβλίου, η αξία του 
για την Ευρυτανία, μια προβατοτροφική 
περιοχή, είναι πολύ σημαντική και συ- 
σιαστική.

Σπήλαιο Α γίου Νικολάου Βαρά- 
σοβας Αιτωλίας, Ημερολόγιο 2008:
Επιμέλεια ομότιμου Καθηγητή Αθ. Πα-
λιούρα
44

Το εντυπω 
σιακό αυτό ημε
ρολόγιο, που εκ- 
δόθηκε με την 
επιμέλεια του 
ομ. Καθηγητή 
Βυζαντινής Αρ
χαιολογίας, Αθ. 
Παλιούρα, μας 
ξεναγεί στον ι
στορικό και πο
λυσήμαντο χώρο 

του περίφημου σπηλαίου της Βαράσο- 
βας, με το κατατοπιστικό πρσλογικό του 
σημείωμα και τις ποικίλες ένθετες ς>ωτο- 
γραφίες. Ταυτόχρονα, μας ενημερώνει 
σττνοπτικά για τις πολύχρονες ανασκα- 
φές (από το 1991), που ιπιό την εποπτεία 
του διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Ιωαννί- 
νων για να ανακαλιίψει το πλούσιο αυτό 
εύρημα, που χρησίμευε στην ιστορική 
του διαδρομή για πολλούς αιώνες, όχι 
μόνο ως ασςκίλεια και απόκρυψη αλλά 
και ως χώρος μοναστικής άσκησης και 
θείας λατρείας (Εγκλείστρα).

Όποος τονίζει κλείνοντας τον πρόλογό 
του ο κ. Παλιούρας: “Έ τσ ι η μοναδική, 
αυτού του είδους, Εγκλείστρα του ελλαδι- 
κού χώρου, παρόλη την ερειπιώδη κατά
σταση στην οποία βρίσκεται, εντυποχηάζει 
μ ε  την οργάντοση που διέθετε, το υψηλό 
επίπεδο αισθηηκής, τον φρουριακό χ α 
ρακτήρα που είχε διαμσρφώ>σει, όπως επ ί
σης κα ι τα πνευματικά ιδεώδη του ασκητι
σμού, τα οποία καθώς φαίνεται από όλες 
τις ενδείξεις, υπηρετούσε μ ε επ ιτυχία”.

Ευεργεσίη: Τ όμος χα ρισ τή ρ ιος  
οτον Παναγιώτη I. Κοντό

Δύο εντυπωσιακοί τόμοι περιέχουν 
πολύ ενδιαφέροντα επιστημονικά κεί
μενα διακεκριμένων επιστημόνων και
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ανθρώπων χου 
π ν ε ύ μ α τ ο ς .  
Γράφτηκαν για 
να τιμήσουν την 
υπέρ-τριακοντα- 
πενταετή θητεί
α του κ. Πανα
γ ιώ τη  Κοντού, 
ως Πανεπιστη
μιακού Δασκά
λου, Γενικού 
Γραμματέα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και Ρου
μελιώτη δραστήριου πνευματικού αν
θρώπου.

Συγχαίρουμε τον τιμώμενο καθηγη
τή και του ευχόμαστε να συνεχίσει να 
προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις και ι- 
κανότητές του, τόσο στο χώρο της ε
πιστήμης, όσο και στον τόπο, τη γενέ
τειρα Ροιίμελη.

Πάνω στα καταρράχια σου φύτρων’ 
αμάραντος ανθός 

Κι είν’ ο καημός σου απλάνταχτος 
Κι ο στεναγμός σου ζωντανός...

Φύτρα μου γέννα ηλιόσταλτη, το σύθαμττο 
σε παίρνουν

στην αγκαλιά τους τα βουνά και 
σε γλυκοκοιμίζουν

πέρα στ’Αραποκέφαλα, τηςΚυρα-Βγένας 
οι κορφές.

Χάραμα κι αξημέρωτα το δωρικό κορμί σου 
Του πρωτοήλιου οι κόρες σου, το λούζουν 

και το πλένουν
Κι ανατριχιάέρι το νερό της λίμνης 

που σ’ αγγίζει...

Ε ν Πλώ. Ποιήματα του Γιάννη Β. 
Καρύτσα, Αθήνα 2007

Ως τώρα γνω
ρίζαμε τον εκλε
κτό Ροιηιελιώτη 
σ υ γ γ ρ α φ έ α ,  
Γ ιάννη Καρύ
τσα, με ρίζες ευ- 
ρυτανικές, από 
τα πσλύ ενδιαφέ- 
ραντα δοκίμια 
και σοβαρά μελε- 
τήματά του αλλά 
και τις  πάμπολ- 
λες μεταφράσεις 

του. Μας δίνει τη χαρά τώρα να δοκι
μάσουμε τις ποιητικές “ανιχνεύσεις” 
του, όπως θέλει να ονομάσει ο ίδιος την 
πρόσφατη ποιητική συλλογή του. Τι 
ποιο χαρακτηριστικό της λυρικής τσυ 
τέχνης από δύο στίχους του ποιήματός 
του “Γενέτειρα”:

ΠερτΙφανη, πεντάπικρη, καρπός 
του Απολλώνιου,

Ρίίβ του πρωτοήλιου μου, αιματοσταλαγμένη,

Σ το ν  Α νθώ να  τ η ς  Ε υ ρ υ τα ν ία ς : 
Μ ικρό Σ υναξάρια  γ ια  το υ ς Ε υρυτά- 
νες Α γίους. Έκδοση τσυ Ι.Ν. Ευρυτά- 
νων Αγίων, 2007

Με την απσ- 
περάτωσή τσυ, 
σ I. Ν. Ευρυτά- 
νων Αγίων, εξέ
δωσε ένα επιμε
λημένα και κα
λαίσθητη έκδο
ση, στην οποία 
περιγράφεται η 
ζωή, το έργο 
και το μαρτύ
ριο των Ευρυ- 

τάνων Αγίων μαζί με την εικόνα, το α
πολυτίκιο, κοντάκιο και μεγαλυνάριο 
καθενός.

Ο πρωτοπρεσβύτερος Άγγελος Παπα
θανασίου, που προλογίζει το βιβλίο 
γράφει: "... Δώδεκα οι Νεομάρτυρες και 
Όσιοι, θρέμματα του ιδίου χώρου, εννέα 
ιερωμένοι και τρεις λαϊκοί, νέοι οι περισ
σότεροι στην ηλικία, εκπροσωπούν το ιε
ρό πλήθος των ανωνύμων, ισάξιο στο με
γαλείο και στο μαρτύριο με τους πιστούς 
των παλαιότερων γενεών. Όλοι αυτοί 
και οι μετά αυτούς αθλήσαντες δίνουν 
διαχρονικά την μαρτυρία τους προκαλού- 
ντες τους μεταγενέστερους προς μίμησιν”.
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Μεγάλη ευλογία για τον τόπο μας, η 
επιλογή της ιερής εικόνας της Παναγί
ας της Προυσιώτισσας να κατοικήσει 
σ’ αυτόν. Παράλληλα, γράφει ο π. 
Άγγελος: “...Ο ευρυτανικός χώρος απέ- 
δωοε κι άλλη, συγκομιδή ιερά, τον χορό 
των Αγίων Νεομαρτνρων και Οσίων Ευ- 
ρυτάνων. Και όπως οι φάλαγγες των πο
λεμάρχων και ηρώων τον Γένους μας α
ποτελούν τη δόξα του έθνους, έτσι αυτοί 
δεόμενοι συναποτελοϋν ασπίδα προστα
σίας για τον ευλογημένο τόπο”.

οδηγός σε κάθε νέο άνθρωπο. Έ να  ο
δοιπορικά κι ένα μοναδικά βίωμα ζωής.

Τ ρεις φ ορές στο Γολγοθά. Του Α
λέξανδρου Πανόπουλου, Αθήνα 2005

’-(Μ 'ψ ί
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Με αμεσότη
τα και συναρ
πασ τική  αφ ή
γηση ο Α. Πα- 
νόπουλος στην 
αυτοβιογραφία  
του μάς οδηγεί 
σε δρόμους 
γνώ ριμ ους για  
τους περισσό
τερους νεοέλ
ληνες, που έζη- 

σαν τη σκληρή πραγματικότητα της 
φτώχειας τω ν παιδικών χρόνων, της 
γερμανικής κατοχής, του εμφυλίου 
πολέμου, της προσφυγιάς, της μετα
νάστευσης, του νόστου.

Γεννημένος στη Μηλιά, με προφα
νή έφεση σε ένα είδας πολυτελείας 
για  την  εποχή, τα γράμματα, κρα
τούσε από μικρός σημειώσεις σε ό
ποιο πρόχειρο χα ρτί έβρισκε για  όσα 
τον εντυπωσίαζαν στη ζωή. Οι ση
μειώσεις αυτές ξαναζωντάνεψαν όλη 
του την  πορεία, που μας την περι
γράφει με έναν απλό, μοναδικό λόγο, 
που μιλάει στην καρδιά κάθε απρο
κατάληπτου αναγνώστη.

Η φιλοσοφία της ζωής πού απέκτη
σε με τις  αντιξοότητές της, δείχνουν 
μια ανθρώ πινη ευαισθησία που ιε
ραρχεί τις αξίες της ζωής και γίνεται

Τα Α ιτωλικά. Τεύχος 9. Περιοδική 
έκδοση της Αιτωλικής Πσλιτιστικής Ε
ταιρείας

Πλούσιο σε 
πσικιλία θεμά
των, το περιο
δικό αυτό προ
σφέρει πνευμα
τικές απολαύ
σεις σε όσσυς 
ενδιαφέρονται 
για την ιστορί
α, λαογραφία, 
λογοτεχνία αλ
λά και μεγάλες 
ιστορικές μορ

φές της Αιτωλίας και όχι μόνο.
Αξιόλογα ερευνητικά κείμενα από 

πνευματικούς ανθρώπους και δόκιμους 
συνεργάτες του περιοδικού που διευ
θύνει ο πρόεδρος της εταιρείας, κα- 
θηγητής Π. Κοντός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προτάσσεται 
και ένα μικρό αλλά περιεκτικό αφιέρω
μα στον ποιητή των “Ελεύθερων Πο- 
λιορκημένων” Διονύσιο Σολωμό, για 
τα 150 χρόνια από το θάνατό του.

Ο Π αχροκοσμάς: Οδοιπορικό στα 
δύσβατα Ευρυτανικά μονοπάτια, του 
Γεργίου Στ. Αθανάσιό.
F  ■■ ■' Π V  ε υ -

και συ
ν το π ίτ η ς  
του Ευγε
νίου Αι- 
τωλού, ο 
Πατροκο- 
σμάς έμει

νε στη μνήμη του λαού και του έθνους 
ως εθναπόστολος που προετοίμαζε το 
Γένος για τη λευτεριά μέσα από την
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παιδεία και την ορθοδοξία. Είναι γνω
στές 0 1  περιοδείες του ανά την Ελλάδα 
και ιδιαίτερα στην Ευρυτανία. Τις επι
σκέψεις του στα ευρυτανικά χωριά, τις 
περίφημες ρήσεις και πρσφητείες του, 
καθώς και τις συναναστροφές του με 
τους απλούς ανθρώπους του βουνού 
και του λόγγου, μας αναπαριστά ο 
Γιώργος Αθανασιάς στον καλαίσθητο 
αυτό τόμο.

Με γλαφυρό και εναργέστατο λόγο, ο 
συγγραφέας κρατάει αδιάπτωτο το εν
διαφέρον μας, με συμβολισμούς και ει
κόνες μας κάνει ακροατές και συνο
δοιπόρους του Αγίου Κοσμά. ΓΓ αυτό 
και ακόμη ηχούν στ’ αυτιά μας τα πρσ- 
φητικά του λόγια: “Ευλογτιμένα να ’ναι 
ετούτα τα βουνά...! Θα σώσουν πολλούς 
χριστιανούς ”

“Ταπεινό πόνημα” ονομάζει το βιβλί
ο του ο συγγραφέας. Μα είναι κάτι πσ- 
λύ περισσότερο. Μια έκφραση ευγνω
μοσύνης κι ένα προσκύνημα όλων μας 
στον Άγιο Πατροκοσμά, που οι πρόγο
νοί μας στην Ευρυτανία είχαν την τύ
χη να τον δουν με τα μάτια τους και ν ’ 
ακούσουν τα κηρύγματά του.

Π ολιτικό Η μερολόγιο: ατζέντα  
Θεσσαλονίκης 2008. Επιμέλεια: Βαγ
γέλης X. Πλάκας, Δημοσιογράςκις.

Με επίκε
ντρο το μέλ
λον της Θεσ
σαλονίκης και 
τις  προτάσεις 
πολιτικώ ν γΓ 
αυτήν κυκλο
φόρησε σε κα
λαίσθητη έκ
δοση το Πολι
τικό Ημερολό
γιο: Αντζέντα 

Θεσσαλονίκης 2008, που επιμελήθηκε ο 
Βαγγέλης Χρ. Πλάκας. Γέννημα και 
θρέμμα της Θεσσαλονίκης και παιδί 
της εκεί Μ ικροχωρίτικης παροικίας,
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χρόνια τώρα , ως δημοσιογράφος, έχει 
στο ενεργητικό του τέτοιες ενδιαφέ
ρουσες δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο ημερο
λόγιο, που όπως γράφει και ο ίδιος 
“...κοιτάει μόνο μπροστά, στη χρονιά  
που έρχεται και στα γεγονότα και τις εξε
λίξεις που αναμένονται ”. Στις 144 σελί
δες του εξετάζονται συνοπτικά και πο- 
λυφωνικά τα προβλήματα, οι προτεινό- 
μενες λύσεις και οι προοπτικές της 
“Νύμφης του Βορρά” αλλά και του ευ
ρύτερου χώρου των Βαλκανίων. Πε- 
ριέχονται ενδιαφέροντα άρθρα και από
ψεις πολιτικών, πανεπιστημιακών, δη
μοσιογράφων κ.ά., που κοσμούνται με 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Είναι 
μια έκδοση, πσυ θα ήθελε να έχει κάθε 
σπίτι της Θεσσαλσνίκης και όχι μόνο.

6)|ΐιίτ̂  Kfiiv. Kfctt̂noQC

VMCTIKH
HIM

It (Γϋοζ̂ τψηι ΕΨιθιρίικ 
xoi ·!ΐ!ς lixeiOOTvi}5

Αμερική: Σε αναζήτηση της Ελευ
θερίας και της Δικαιοσύνης του Δη-
μητρίου Κ. Κακαβίτσα, εκδ. Βασιλό- 
πουλος, 2007

Π ρ ό κ ε ι τ α ι  
για την  αυτο
βιογραφία ενός 
σ υ μ π α τρ ιώ τη  
μας από το Νε- 
οχώρι Ευρυτα
νίας, που με α
πλότητα και 
πηγαία αμεσό
τητα μας περι
γράφει τη ζωή 
του στην Αμε
ρική, τα συναι

σθήματα, τσ μόχθσ, την επιτυχία, τη 
χαρά, την απσνιά, τα ανέλπιστα και 
σκληρά παιχνίδια της ζωής.

Ξεκίνησε μικρός, 15 χρονών, για τα 
ξένα σε αναζήτηση μιας καλλίτερης 
ζωής. Δσύλεψε σκληρά και τα κατάφε- 
ρε. Έφτιαξε το σπίτι του, το δικό του 
εστιατόριο, την οικογένειά του. Και 
τότε η μοίρα του έστησε παγίδα. Ανα
πάντεχα, περίεργες συμπτώσεις, ή κα-
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λύτερα, στημένα παιχνίδια τον οδη
γούν σε μια απερίγραπτη περιπέτεια. 
Προσπαθώντας να βρει το δίκιο του, χά
νει όσα κατάφερε με τόσο κόπο να δη
μιουργήσει, ενώ μπλέκεται σε έναν α- 
τέρμονο δικαστικό αγώνα και φυλακί
σεις.

Μια συναρπαστική προσωπική ιστορία 
με πλοκή που μοιάζει φανταστική και 
που μας κάνει να προβληματιστοιίμε για 
τη ζωή, την κοινωνία, τους συνανθρώ
πους, γ ι’ αυτούς που μας κυβερνούν, για 
το μέλλον μας. Όποχ; χαρακτηριοττικά 
γράφει: “το βιβλίο αυτό γράφτηκε κάτω  
αϊτό άσχηρες συνθήκες, κάτω από μεγάλη 
συμφορά, πόνο κα ι οδύνη, που πλημμύρι
σε εμένα και όλη την οικσγένειά μου”. Το 
ίδιο θα αισθανθεί και όποιος το διαβάσει 
αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.

Ημερολόγιον του 2008, επιμέλεια έκ
δοσης Θεόκτιστος Λαϊνάς

Ο Ρουμελιώ
της συγγραφέ
ας, για μια ακό
μη φορά επιμε- 
λήθηκε το “Η 
μερολόγιο του 
2008”. Οι εν
διάμεσες σελίδες 
του περιέχουν 
αντιπροσωπευ
τικά δείγματα -  
ψήγματα από 
την ποίηση της 

Ρωμιοσύνης, από τη Βυζαντινή και ε
θνική μας ιστορία, από τις παραδόσεις 
και τη μακραίωνη σοφία του λαού μας, 
από λόγια αγίων και δασκάλων του γέ
νους, από τις γιορτές, τα ήθη και έθιμα 
του λαού μας, από την πίστη του στην 
ορθοδοξία, την δημοτική έντεχνη ποίη
ση.

Η “Προσευχή του ταπεινού”, το ποίη
μα του Ευρυτάνα Ζαχαρία Παπαντωνί- 
ου εισάγει τον αναγνώστη στην καλαί

σθητη αυτή έκδοση:
“Κύριε, σαν ήρθεν η βραδιά σού λέω την 

προσευχή μου.
Άλλη ψυχή δεν έβλαψα στον κόσμο α π ’ 

τη δ ική  μου...
Δεν έχω δόξα. Ε ιν ’ήσυχα τα έργα που 

έχω π ρ άξει...
Σ ’ ευχαριστώ για τα βουνά κα ι για τους 

κάμπους που είδα...”

Ε γκόλπιον Η μερολόγιον 2008
έκδοση του I. Ν. Αγίων Ευρυτάνων.

Ο π. Γεώργιος 
Χ ρυσ αγογ ιώ ρ- 
γος, πρωτοπρε
σβύτερος, επιμε- 
λήθηκε την έκ
δοση αυτού του 
η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ ,  
που έρχεται, οος 
συναξάρι όλων 
των Ευρυτάνων 
Αγίων, να ποι
κίλλει τους μή
νες του έτους με 

ειδική επισήμανση της ημέρας του μήνα 
που γιορτάζει κάθε ένας από τους Ευρυ- 
τάνες Αγίους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προ
φητείες του Κοσμά του Αατωλού, που 
έρχονται συχνά στην επικαιρότητα από 
τα γεγονότα.

βΓΚΟΛΠίΟΝ
ΗΜβΡΟΛΟΠΟΝ

2008

Ic f e v irpdmi να sxug

Πλούτο χωρίς μόχθο 
Γνώση χωρίς χαρακτήρα 
Πολιτική χωρίς αρχές 
Εμπόριο χωρίς ήθος 

Απόλαυσή χωρίς συναίσθημα 
Αγάπήχωρίς θυσία

(Γκάνη)
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Ιστορικές Μνήμβς & 
Προσωπικές Αναμνήσβις

Συνέχεια από προηγούμενο 

Μετά από μάχη που 
δώσαμε κοντά στο Αργυ
ρόκαστρο με ιταλικά τμή
ματα οπισθοφυλακής, 
προχωρήσαμε σε χωριό 
κοντά και μετά από αυτό 
στρατοπεδεύσαμε άλλοι 
στα σπίτια, άλλοι στο 
σχολείο, πολλοί στην εκ
κλησία. Δυστυχώς ο 
στρατός είναι στρατός.
Κάθε καρυδιάς καρύδι.
Υπήρχαν φαντάροι που 
κάνανε τίμιες συναλλαγές 
με τους χωριάτες χριστια
νούς, οι οποίοι μας βλέ
πανε σα λυτρωτές. Αλλά υπήρχαν και 
άλλοι πλιατσικολόγοι, που δεν είχαν κα
μιά πειθαρχία και αφού διακινδύνευαν 
κάθε μέρα τη ζωή τους, δε λογάριαζαν 
τίποτα και ειδικά οι νεοφερμένοι έφε
δροι παλαιοτέρων κλάσεων. Συγκεκρι
μένα θυμάμαι τη βεβήλωση που έγινε 
μέσα στην ίδια την εκκλησία, που έσπα
σαν στασίδια, ανάψανε με αυτά φωτιές 
μέσα στην εκκλησία απάνω στις πλάκες. 
Κάπου προμηθεύτηκαν φασόλια και τα 
έβαλαν να βράσουν. Βρήκανε το λάδι 
που είχαν για τα καντήλια και το βάλανε 
μισό, μισό με νερό να βράσουν τα φασό
λια. Κάπου βρήκανε μελίσσια, τα χάλα
σαν, φέρανε και σε μας κερήθρες. Ή
ταν νύχτα, τα λίγα κεριά που βρήκαμε 
και ανάψαμε κάηκαν και αυτά σιγά, σιγά. 
Ο φωτισμός ήταν ελάχιστος και δεν βλέ
παμε τι τρώγαμε. Μασουλάγαμε λοιπόν 
τις κερήθρες, αλλά αυτές ήταν οι περισ
σότερες με μέλισσες μέσα. Αυτό είχε 
σαν συνέπεια να μας πιάσει πολλούς 
κοιλόπονος και ευκοίλια, ακόμα και πυ
ρετός. Ένας από αυτούς ήμουνα κι ε
γώ.

Είπαμε, ότι οι Ιταλοί είχανε ισχυρή οπι
σθοφυλακή. Υπήρχαν πολλά τμήματά

ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ  Ϊ Ι Ι .  ΔΕΡΜΑΤΑ

Ιβτσ^ψές ^ντΙι̂ ίεζ 

&

Τί^οιοηψές -ί̂ νίψνήαείζ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1998

τους, τα οποία κρατού
σαν στρατηγικές θέσεις. 
Και τούτο για να κρατάνε 
επαφή με δικά μας τμή
ματα, να κόβουν τις επι
θέσεις μας, να οχυρωθεί 
το κύριο σώμα που υπο
χώρησε στα στενά του 
Τεπελενιού. Ένα τέτοιο 
τμήμα ήταν μπροστά μας, 
στα υψώματα που δέσπο
ζαν στο χωριό. Είχαν ε
παφή με δικά μας τμήμα
τα αλλά δεν εκδηλώθηκε 
επίθεση. Αυτή τη μοιραία 
επίθεση, αυτόν τον αιφνι

διασμό θέλησε να κάνει ο λοχαγός μας 
Σπυρόπουλος. Αφού πήρε καμιά εικο
σαριά τσολιάδες, αυτούς που ήθελε αυ
τός, προχώρησε και αιφνιδίασε του Ιτα
λούς πιάνοντας τους σκοπούς και μπου
κάροντας στις σκηνές.

Παρέλειψα να πω ότι οι Ιταλοί, ό
που διανυκτέρευαν, δεν βαριόνταν να 
στήνουν σκηνές. Εν αντιθέσει με μας, 
που όπου βρισκόμασταν, πέφταμε. 
Μπήκανε, λοιπόν, οι δικοί μας στο στρα
τόπεδο και άρχισαν να μαζεύουν άρβυ- 
λα. Καθώς μας έλεγε μετά ένας στρα
τιώτης μας, αυτός τράβαγε τα άρβυλα 
του Ιταλού από έξω και ο Ιταλός από 
μέσα. Πέρασε ο πρώτος αιφνιδιασμός 
των Ιταλών και μερικοί από αυτούς πή
ραν τα όπλα τους. Οι δικοί μας ήταν 
λίγοι. Πιάσθηκε μάχη. Άρχισαν να υπο
χωρούν οι δικοί μας, αλλά το τίμημα ή
ταν πολύ βαρύ. Ο λοχαγός μας, το πα
λικάρι ο Σπυρόπουλος, άφησε την τε
λευταία του πνοή εκεί, χτυπημένος κα
τάστηθα, όπως μας είπανε όσοι επέ
στρεψαν και έμεινε το κουφάρι του εκεί 
μαζί μ’ έναν άλλο στρατιώτη. Αυτό ήταν 
μεγάλο πλήγμα για μας, για το λόχο 
μας. Οταν χάνεται τέτοιος άνθρωπος η
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ζημιά είναι για όλους. Για τον ίδιο, που 
σβήνουν τα όνειρά του και οι ελπίδες 
του, για μας, για το λόχο, που τον γνω
ρίσαμε και εκτιμήσαμε την παλικαριά, το 
θάρρος και την διοίκησή του και για τη 
δόλια την αδελφή του, που όντας μικρό- 
τερή του και ανήλικη έμεινε πεντάρφανη 
και απροστάτευτη.

Αλλά ο πόλεμος συνεχιζόταν. Το λόχο 
ανέλαβε ο διμοιρίτης μας Κούκιος, 
ανθυπολοχαγός και αυτός έφεδρος και 
ισάξιος του Σπυρόπουλου. Δοκιμασμέ
νος σε πολλές μάχες. Την παλικαριά 
του, την ετοιμότητά του και το θάρρος 
του τ ’ αναφέραμε και προηγούμενα.

Οι οπισθοφυλακές των Ιταλών εξουδε
τερώθηκαν ύστερα από μάχες που δώ
σαμε όλα τα τμήματα. Όλες τους οι 
δυνάμεις οχυρώθηκαν στο απρόσιτο Τε- 
πελένι. Εγώ δεν κατέχω και πολλές 
στρατιωτικές γνώσεις, αλλά όπως έλε
γαν οι ειδικοί μετά, αν δεν χαλάρωνε η 
προέλασή μας με τις επιτυχίες μας ως 
τα σύνορα με το φόβο που είχαν πάθει 
και το πεσμένο ηθικό τους δεν τους κρά- 
ταγε ούτε το Τεπελένι. Και ίσως έληγε ο 
πόλεμος με τους Ιταλούς γιατί μετά το 
Τεπελένι ήταν πολύ δύσκολο να προβάλ
λουν αντίσταση. Στο σημείο αυτό που 
βρισκόμασταν έγινε ο διαχωρισμός του 
συντάγματος. Το Γ  τάγμα, το δικό μας, 
βάδισε προς τ’ αριστερά στο Δέλβινο, το 
2° και 3° πήγαν στο Τεπελένι.

Μπήκαμε στο Δεκέμβριο και ο καιρός 
αγρίεψε περισσότερο. Εμένα με τα
λαιπωρούσε ακόμα το τραύμα μου. Φαί
νεται ότι η διάγνωση του γιατρού δεν 
ήταν και τόσο απόλυτα σωστή, γιατί αν 
και κόντευε μήνας από τον τραυματισμό 
μου οι ενοχλήσεις ήταν αισθητές και κα
τά τα φαινόμενα κάποιο νεύρο θα είχε 
πειραχθεί. Αλλά συνέτεινε και το βρι
σκόμασταν πάντα σε πορεία. Ακόμα 
είχα αρπάξει και ένα κρύωμα και φτάνο
ντας στο Δέλβινο ήμουν άρρωστος με 
πυρετό. Ευτυχώς οι νεοφερμένοι ά
ντρες του στοιχείου μου ήταν πολύ επι
τήδειοι. Στήσανε σκηνή, βρήκανε ξερά 
χόρτα και τα βάλανε για στρώμα και α

φού έστρωσα την κουβέρτα ξάπλωσα 
και κοιμήθηκα παίρνοντας ασπιρίνη και 
κινίνο. Όταν ξύπνησα ήμουν καλύτερα. 
Κοιτάζοντας γύρω μου ήμουν περιστοι
χισμένος από πολλά και διάφορα κοτό
πουλα, αβγά, πορτοκάλια, λεμόνια, μήλα 
έως και καραμπολάχανα. Απορημένος 
ρώτησα πού τα βρήκανε και τι θα τα 
κάνουν όλα αυτά; Αυτά όλα, λοιπόν, τα 
φέρανε οι άντρες της ομάδας μου και 
να τι έγινε. Όταν φθάσαμε στο Δέλβινο 
δόθηκε η διαταγή να στρατοπεδεύσουμε 
στήνοντας σκηνές μέσα σ’ ένα κτήμα ε
νός τσιφλικά Τουρκαλβανού, ο οποίος ή
ταν και αξιωματικός του ιταλικού στρα
τού, αλλά και καταδυνάστευε όλους που 
δούλευαν στο κτήμα τους χριστιανούς 
και μουσουλμάνους. Αυτοί λοιπόν μόλις 
καταλήφθηκε το Δέλβινο από εμάς, βρή
καν την ευκαιρία και όρμησαν στα σπίτια 
και κτήματα του Αλβανού λεηλατώντας 
τα πάντα. Και κοντά σ’ αυτούς και οι 
δικοί μας στρατιώτες.

Μείναμε δυο μέρες στο Δέλβινο, το 
οποίο είναι μια πεδινή κωμόπολη, εύ
φορη, όπως είδαμε από τ ’ αγαθά της 
που αρπάχθηκαν άγρια τώρα. Πώς ξε
μπέρδεψαν και πώς τα βρήκαν με τον 
τσιφλικά και τι απόγιναν αυτοί οι χωριά- 
τες όταν φύγαμε εμείς δεν ξέρει κανείς. 
Τις δυο αυτές μέρες ξαποστάσαμε λί
γο, συνήλθαμε, ανάψαμε φωτιές αφού 
το επέτρεπε και ο καιρός, είχαμε πλήρη 
τροφοδοσία, κάτι όχι και πολύ συνηθι
σμένο. Είχαμε και συμπλήρωμα από τα 
λεηλατημένα στην τροφή μας. Για πλύ
σιμο ρούχων δεν γινόταν κουβέντα. 
Δεν το αποφάσιζε κανείς μέσα στο κα
ταχείμωνο. Ήταν πρόβλημα αν θα μπο
ρούσαν να στεγνώσουν στη φωτιά, για
τί δεν ξέραμε τι ώρα θα φεύγαμε και 
που να πας με τα ρούχα μούσκεμα. Πε
ριοριζόμασταν λοιπόν βγάζοντας τις 
φανέλες μας, τις κρατάγαμε απάνω α
πό τη φωτιά για να πέφτουν οι ψείρες 
και αυτές όντας πλήθος πέφτοντας στη 
φωτιά και σκάζοντας κάνανε σαν πολυ
βόλο.

Συνεχίζεται
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Έρωτος και Ρέντη γωνία
τον Κώστα Τριανταφύλλη

Συνέχεια από προηγούμενο
Η οικοδόμηση άρχισε και σε δεκατε'σσε- 

ρις μήνες το ισόγειο του σπιτιού ήταν κα
τοικήσιμο, αλλά με αρκετε'ς ελλείψεις. Μ ε
τακόμισαν εδώ άρον, άρον, γιατί ήτανε 
φθινόπωρο κι έπρεπε τα παιδιά να εγγρα
φούν α π ' την αρχή στο σχολείο της περιο
χής. Οι άνθρωποι δουλεύανε σαν σκυλιά, 
δεν είχανε ώρες. Ο  Αρης ή
ταν προϊστάμενος λογι
στηρίου του υφαντουργεί
ου Α.Β.Η. και η Βάνα υπεύ
θυνη του τμήματος διαθέ- 
σεως προϊόντων του ίδιου 
εργοστασίου, που ήταν κυ
ρίως είδη προικός. Εγώ 
τους έβλεπα μόνο τα σαβ
βατοκύριακα, γ ιατί λόγω 
της δουλειάς μου κοιμόμου
να νωρίς το βράδυ και ξυ
πνούσα τα μεσάνυχτα. Η 
γυναίκα μου τους βοηθούσε 
πηγαινοφέρνοντας τα παι
διά στο σχολείο και δίνο- 
ντάς τους πολλές φορές και 
φαγητό, γιατί η Βάνα, λόγω 
της δουλειάς της, δεν μπορούσε να βρί
σκεται εδώ τα μεσημέρια κάποιες ημέρες 
της εβδομάδας.

Είχαν περάσει εφτά χρόνια και δεν είχε 
συμβεί το παραμικρό μεταξύ μας. Τα παι
διά μας, παρά τη διαφορά της ηλικίας, εί
χαν γίνει αδέλφια μεταξύ τους. Η Βάνα 
και η γυναίκα μου ήτανε σαν κάτι παρα
πάνω από αδελφές. Σχεδόν όλα τα σαβ
βατοκύριακα τα περνούσαμε μαζί. Ποτέ 
δεν αντιλήφθηκα τον Αρη να βλέπει τη γυ
ναίκα μου σαν θηλυκό. Εγώ, για να 'μαι 
ειλικρινής, θαύμαζα τη Βάνα, χωρίς να δεί
χνω το παραμικρό. Ή ταν ένας υπέροχος 
άνθρωπος, ένα σπάνιο θηλυκό. Ποτέ δεν 
προκαλούσε, ποτέ δεν έδινε σε κανένα το 
δικαίωμα να σκεφτεί κάτι πονηρό για κεί
νη. Το ντύσιμο σοβαρό. Το βλέμμα απο
νήρευτο, το πρόσωπό της αγγελικό, το

σώμα της συμμετρικό. Μα, ό,τι και να 
'ταν, ποτέ δε θα τολμούσα να πω  ή να 
κάνω κάτι. Ή ταν η γυναίκα του φίλου 
μου και του γείτονά μου, του Αρη. Ή ταν 
η μοναδική φίλη της γυναίκας μου, έπειτα 
δεν είχα κανένα παράπονο από τη γυναί
κα μου. Από τότε που γνωριστήκαμε, π ο 
τέ δεν κοίταξα άλλη γυναίκα. Δεν ήμουν 
άνθρωπος να γυρίζω και να ξενοκοιμάμαι.

Ασ ' τα τι έκανα μικρός, τώ 
ρα μεγάλωσα, έτσι, χωρίς 
να το θέλω, είχανε μπει στο 
πετσί μου τα λόγια και η 
νοοτροπία των γονιών 
μου...

Ή ταν  τρεις παρά δέκα 
ξημερώματα εφτά Οκτώ- 
βρη, ότι είχα ξεκινήσει με 
το αυτοκίνητό μου για την 
αγορά, όταν βρέθηκα στο 
αποκάτω γωνιακό οικόπε
δο, τότε ήταν άχτιστο, εκεί 
ακουμπάγαμε τα σκουπί
δια για να τα παραλάβει το 
σκουπιδιάρικο. Τα φώτα 
του αυτοκινήτου μου π έ
σανε πάνω σε μια γυναίκα 

που φορούσε μια θαλασσιά ρόμπα. Ξαφ
νιάστηκα που είδα άνθρωπο τέτοια ώρα 
εκεί, αλλά γρήγορα συνήλθα, διότι είδα 
πως ήταν η γειτόνισσά μου η Βάνα. Στα 
μάτησα και την καλησπέρισα. "Για σένα, 
Δημήτρη, είναι πρωί, για μένα όμως είναι 
ακόμα βράδυ" μου απάντησε. "Γιατί δεν 
κοιμηθήκατε ακόμα;" τη ρωτάω. "Όλοι 
κοιμούνται εκτός από μένα", μου απαντά
ει. "Γιατί, σου συμβαίνει κάτι;"

Δεν μιλάει για λίγο, μετά ξεσπάει σε κλά
ματα. Αμέσως κατάλαβα πως κάτι το σο
βαρό της συμβαίνει. Έσβησα τη μηχανή 
και βγήκα α π ' τ ' αυτοκίνητο. "Τι σου συμ
βαίνει; Τι μπορώ να κάνω για σένα;" τη 
ρωτάω. Δεν απαντάει. "Πάω  να ξυπνή
σω τον Αρη", της λέω, ενώ είχα κάνει ήδη 
μερικά βήματα προς το σπίτι. "Όχι, όχι.
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μην το κάνεις αυτό, γύρνα, θα σου πω". 
Χωρίς να μιλάει, πιάνει το δεξιό μου χε'ρι 
με τα δυο δικά της και με φωνή που δύ
σκολα ε'βγαινε από τα χείλη της ψε'λλισε: 
"Δημήτρη, σε παρακαλώ, μη με παρεξη
γήσεις, υποφε'ρω εφτά χρόνια, τσν τε
λευταίο καιρό έχω χάσει τον ύπνο μου". 
"Μα, από τι;" ρωτάω. "Δημήτρη, σ ' έχω 
ανάγκη, θέλω να στηριχτώ πάνω σου, 
θέλω να βρεθούμε οι δυο μας να κουβε
ντιάσουμε, βοήθησε' με".

Πριν πρσλάβω ν ' ανσίξω το στόμα 
μσυ, εκείνη παράτησε το χέρι μου κι έ
φυγε τρέχοντας προς το σπίτι της. Έμει
να για λίγσ σαν στήλη άλατος. Ό ταν  
μπήκα σ τ ' αυτσκίνητό μου, διαπίστωσα 
πω ς τσ χέρι μου ήταν ακόμα υγρό α π ' 
τον ιδρώτα που 'χαν αφήσει πάνω του 
τα δικά της χέρια. Έμεινα για αρκετή 
ώρα μέσα σ τ ' αυτσκίνητσ και προσπα
θούσα να δώσω μια εξήγηση σ ' αυτό 
που μου συνέβη. Και τι δε μου πέρασε 
α π ' τσ μυαλό; "Ααα! Την κατεργάρα, 
συνεννοήθηκε με τη γυναίκα μσυ να μου 
κάνουν πλάκα. Γιατί τα  χέρια της ιδρώ
σανε; Γιατί έκλαιγε; Θέλουν να τους δα- 
νείσω χρήματα. Μ ε ερωτεύτηκε; Πίσω 
μσυ σ ' έχω. Σατανά".

Θυμάμαι, έφτασα στσ μαγαζί στσυ Ρέ- 
ντη και δεν ήξερα πού είμαι. Το μυαλό 
μου δεν έλεγε να ξεκολλήσει α π ' τη σκη
νή της συνάντησης μέσα στη νύχτα με 
τη γειτόνισσα. Δεν μπορούσα ποτέ να 
θυμηθώ ποια διαδρομή ακολούθησα από 
τσ σπίτι μσυ για να φτάσω στην αγορά. 
Μα, το κυριότερο, δε θυμάμαι τι έκανα 
μέχρι το μεσημέρι, που ξαναβρέθηκα 
στο σπίτι. Τσίμπησα κάτι κι έπεσα να 
κσιμηθώ, μα τίποτα: "Είναι πλάκα; Είναι 
αλήθεια; Ντροπή! Εγώ, σοβαρός άν
θρωπος, να μην μπορώ να κοιμηθώ; Τι 
με νοιάζει εμένα, ό,τι και να 'ναι; Πρό
κειται εγώ να δημιουργήσω σχέση με τη 
γυναίκα του Αρη; Αι στο διάολο, βλάκα, 
κοιμήσου". Μ α  τίποτα.

"Μ α  ο Άρης είναι πιο νέος και πιο ω 
ραίος από εμένα. Μ ήπω ς θέλει να μου 
πει κάτι για τη γυναίκα μου; Μ ήπω ς η 
γυναίκα μου τα 'χει με τον Άρη; Ούτε

αυτό είναι, γ ιατί εκείνη μου 'πε πως θέ
λει να στηριχτεί πάνω μου". Έσπασαν 
τα νεύρα μου. Σηκώθηκα κι έκανα βόλ
τες; "Μ ό λ ις  έρθει το απόγευμα, θα 
πεταχτώ  απέναντι. Αν βρω την ευκαιρί
α, θα τη ρωτήσω τι διάβολο θέλει".

Βγήκα στον κήπο κι έκανα ότι περι- 
ποιόμουν τα δέντρα. "Αν έρθει μόνη της, 
θα ξεμπερδέψει η κατάσταση". Τίποτα. 
Νύχτωσε και δε φάνηκε κανένας. Στις 
εννέα και μισή έπρεπε να κοιμηθώ για να 
ξανασηκωθώ τα  μεσάνυχτα. Ξάπλωσα, 
μα πού ύπνος! Δεν τολμούσα να σηκω
θώ για να κοιτάξω απέναντι. Αν έλεγε 
αλήθεια, λογικά πρέπει κι εκείνη να μην 
κοιμάται τώρα. Έβλεπα τη γυναίκα μου 
να κοιμάται μακάρια, έτσι έκανα κι εγώ 
κάθε βράδυ. "Τι κακό είναι αυτό που με 
βρήκε. Θεέ μου, απόψε. Πρέπει να κά
νω κάτι, να δει ότι δεν έχω ύπνο, αν βέ
βαια με παρακολουθεί από κάπου". Ά 
νοιξα το παράθυρο κι έκανα πω ς κάτι 
ερευνώ. Το ξανάκλεισα. Άναψα το φως 
της κουζίνας, βγήκα στον κήπο για να 
προκαλέσω το γάβγισμα του σκύλου.

Η ώρα ήταν μία, είχα γίνει ράκος, η 
π ιθανότητα  να κοιμηθώ δεν υπήρχε, 
ντύθηκα κι έκανα βόλτες στο πεζοδρό
μιο. Μ πήκα σ τ ' αμάξι για να φύγω, στο 
μαγαζί θα πέρναγε πιο εύκολα η ώρα. 
Μόλις έστριψα εκεί στη γωνία, πετάχτη- 
κε μπροστά μου, άνοιξε την πόρτα του 
συνοδηγού και χώθηκε μέσα; "Προχώ- 
ρα, προχώρα πιο κάτω " μου λέει με λα
χανιασμένη φωνή.

Δεν της απάντησα, προχώρησα όπως 
μου είπε, χωρίς να γυρίσω να την κοιτά
ξω στο πρόσωπο. Δεν θα σου κρύψω 
πως ένιωθα λυτρωμένος, όταν την ξανα- 
είδα. Θ α  έδινε τέρμα στο μαρτύριό μου. 
Δεν είχα προχωρήσει ούτε διακόσια μέ
τρα. "Εδώ σταμάτα", μου λέει. "Μ η  μι
λάς εσύ, εγώ θα σου πω  αυτά που θέλω. 
Σ ' έβλεπα πω ς υποφέρεις κι είχα τύ 
ψεις. Θέλω να συναντηθούμε το γρηγο
ρότερο, να συζητήσουμε. Θα 'ρθω στο 
μαγαζί σου, στην αγορά της Αθήνας στις 
έντεκα. Εντάξει;" με ρωτάει.

Συνεχίζεται
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Προς τα
Μικροχωρίτικα Γράμματα

23/12/2007

Αξιότιμη κ. Αιμ. Κοτττσούκη,
Με ιδιαίτερη χαρά διάβασα στο ε'γκριτο περιοδικό της Αδελφότητάς σας Μικροχωρί- 

τικα Γράμματα (τεύχος 83, Ιούλ. -  Δεκ. 2007, σελ. 48-49) εκτενή και ευμενή βιβλιοπαρου- 
σίαση του ταπεινού πονήματος μου: Η Βονλπη και η Παλαικατούνα τ?]ς Ευρυτανίας: Ιστο
ρικά και Λασγραφικά στοιχεία.

Η δημοσίευσή σας ατ>τή και μάλιστα με τον τόσο καλλιεπή φραστικό λόγο, της δικής 
σας γλαφυρής ικανότητας, περιποιεί στην ταπεινότητά μου ιδιαίτερη τιμή και η τιμή αυτή 
γίνεται εξαιρετικά θαλερή αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η εργασία μου είχε την ευτυχία 
να προλογισθεί και να  παρουσιασθεί και από τον εντιμότατο ομότιμο καθηγητή του Πα- 
ντείου Πανεπιστημίου, τον αξιότιμο κ. Κλεομε'νη Κουτσούκη. Και δεν ςπάνουν μόνον 
αυτά. Οφείλω να ομολογήσω πως η παραπάνω βιβλιοπαρουσίαση πραγματοπσιήθηκε 
με'σω του δικού σας περισδικού που κατε'χει ιδιαίτερη θέση μεταξύ το3ν εγκρίτων εντύπων 
της χώρας μας.

Είναι αληθές ότι ο λόγος, η γλώσσα, τα κείμενα και όλα όσα αναφέρονται στα 
λα^ιπρό αυτό έντυπο σχετικά με την ιστορία, τις παραδόσεις, τη λαογραφία και γενικά με 
την καθημερινότητα των ωραίων κατοίκων του πολύπαθου Μικρού Χοίριού της Ευρυτανί
ας υπερέχουν σε ήθος, ευγένεια, πολιτισμό και ευπρέπεια.

Σας ευχάριστο! θερμότατα για την παρουσίαση αυτή ...
Με εξαιρετική τιμή 
Παύλος Β. Νταλλής

1Θ-1-2008
Αγαπητοί Χωριανοί,
Εν πρώτοις σας εύχομαι καλή χρονιά, που χωρίς να  το καταλάβουμε μας ήρθε το 2008.
Από καιρό ήθελα να σας γράψω, αλλά λόγω της μεγάλης απασχσλήσεώς μου με τα 

εγγόνια και ασφαλώς με τις εορτές του δωδεκαημέρου, πέρασε σ καιρός. Από την τελευ
ταία επιστσλή πσυ έλαβα εκ μέρους σας, πέρασε ένας χρόνσς. Πσλύ καλά και σωστά τα 
γράφετε ως προς το ενδιαφέρον που έδειξε η δική μας γενιά, με στόχο την ανάπτυξη και 
αναμόρφωση του χοιριού μας. Εύχομαι όπως και η νέα γενιά δείξει το ίδιο ενδιαφέρον. 
Είμαστε ιστορικό χωριό και πάντα πάμε ι^ιπροστά με τη χάρη του Θεού. Υπήρξανε εις το 
παρελθόν και πολλές καταστροφές λόγο) των αμαρτιών μας. Αλλά τις προσπεράσαμε και 
συνεχίζεται η πρόοδος του χωριού μας.

Ως προς τις επισκέψεις των τουριστών, όφελος έχει το χωριό και γενικά η περιοχή. Θα 
ήθελα κάθε χρόνο να  βρισκόμουνα στο χωριό που γεννήθηκα και ας μην με γνώριζε 
κανείς. Διότι μας γνοιρίζει ο τόπος και εμείς τον τόπο, τι άλλο πιο ευχάριστο μπορεί να  
υπάρξει, από του να βλέπεις αυτά που έζησες στα παιδικά σου χρόνια;

Με αυτά τα ολίγα τελειώνω και σας στέλνω δυο συνδρομές, μια δική μου και μια του 
αδελφού μου Παναγιώτη για το 2008.

Σας χαιρετώ με πολύ εκτίμηση
Ο χωριανός σας

Στέφανος Μ αστρογεωργόπουλος
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Κοινωνικά
Η  στήλη αυτή  φ ιλο ξενε ί κο ινω νικά γεγονότα  Μ ικροχωριτών, τα απο ία  γνω στοπα ιούντα ι έγκα ιρα  στη  

δ ιεύθυνση  του περ ιοδ ικού  μας.

Ο  Β α σ ίλ η ς  Κάλλης, γιος του Γρηγορίου και της 
Λαμπρινής Τριχιά Κάλλη, και εγγονός του Κώστα 
και της Σπυριδούλας Τριχιά, απέκτησε το τρίτο με
ταπτυχιακό του δίπλωμα από την Ελληνική θεολο-

0  Β α σ ίλ η ς  Κ ά λλη ς  μ ε  τους ε υ τυ χ ε ίς  γονε ίς  και 

τον  αδελφ ό του Παναγιώτη.

γική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στην Βσστόνη της 
Αμερικής. 0  Βασίλης αρίστευσε σ ε  όλες τις 
σπουδές του, ενώ με υποτροφία της Αρχιεπισκο
πής Αμερικής συνεχίζει σπουδές για την απόκτη
ση του διδακτορικού του. Παράλληλα, υπηρετεί 
στη διεύθυνση ειδικού τμήματος στην έδρα της 
Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής στη Νέα 
Υόρκη.

* * *

Ολόθερμες ευχές στον Παναγιώτη και τη Γλυκερί
α Κάλλη για το νεογέννητο κοριτσάκι τσυς. Γεννήθη- 
κε στις 4 Ιουλίου, την ημέρα της Αμερικανικής Ανε
ξαρτησίας. Είναι εγγονούλα της Λαμπρινής Τριχιά 
Κάλλή και δισέγγονη του Κώστα και της Σπυριδούλας 
Τριχιά.

Τις δίδυ
μες κόρες 
τους βάφτι
σαν τα Σάβ
βατο 3 Μάίου 
2008 στον 
ιερό ναό Αγί
ας Σκέπης 
στου Παπά- 
γου, ο Σπό
ρος Κρίκος 
και η σύζυ
γός του, Κα
τερίνα Γκικο- 
πούλου. Οι 
νεοφώτιστες 
πήραν τα ονόματα Μυρσίνη - Αναστασία και 
τρα - Αικατερίνη.

* * *

Δήμη-

I .

Στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος έγινε ο γάμος 
του Κώ στα  Τσινιά, επιτυχημένου επαγγελματία του 
χωριού μας 
και της Β ασ ι

λ ική ς  Σ τα μ ά -  

τη, φιλολόγου 
καθηγήτριας, 
και ερασιτέ
χνη ηθοποιού 
και σκηνοθέ
τη, στις 23 
φεβρουαρίου 
2003.

Πολλοί οι 
παρευρισκό- 
μενοι, πολλές 
και οι ευχές 
προς το εκλε
κτό και α
γαπητό ζευγάρι του χωριού μας. Μετά τη στέψη, 
όλσι οι προσκαλεσμένοι διασκέδασαν με τσυς νεό
νυμφους οτο κέντρο ‘ Κεφαλόβρυσο.’

■*<ίΉ
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Η  Ιω άννα  

Σκρεπετού, εγ- 
γονή του Γιάννη 
και της Τρια
ν τ α φ υ λ λ ι ά ς  
Λιάπη και ο Π α 

ναγ ιώ της Κανά -  

κης  παντρεύτη
καν στον Ιερά 

Ναό του Αγίου 
Παύλου Περιστεριού στις 

Η νεανική, χαρούμενη
16 Φεβρουάριου 2003. 
ατμόσφαιρα του γάμου

τους κατάφερε να θερμάνει ακόμη και εκείνη, την 
πολύ παγωμένη βραδιά του αθηναϊκού χειμώνα.

Την 6" Ιουλίου διάλεξαν για να παντρευτούν η 
Ελένη  Λ ιά τσου  και ο Ζαφ είρης Τσιμαχίδης στον 
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας του Λος Αντζε
λες. Η Ελένη είναι κόρη της Μικροχωρίτισας Μα- 
ρούλας Πριοβόλου και του Μεγαλοχωρίτη Κώστα 
Λιάτσου. 0 Ζαφείρης είναι γεννημένος στην Κερα
σιά, ένα χωριό έξω από τη θεσσαλανίκη και όπως 
και η Ελένη ζει στην Καλιφόρνια της Αμερικής.

Ευχόμαστε η ώρα η καλή!

Συνδρομές που έχουν εισπραχθεί από 15/11/2007 -  15/5/2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών ευχαριστεί όλους όσους εξοφλούν 
τις συνδρομε'ς τους η με χρηματικές δωρεές στηρίζουν το έργο της. Η συμβολή αυτή αποτελεί 
την κινητήρια δύναμη της Αδελφότητας, η οποία μπορεί και λειτουργεί χάρη στην οικονομική 
ενίσχυση των μελών της και την εθελοντική στράτευση των μελών του Δ.Σ. της.

Ο  VOU ατε ττ CO νυ  UO Σ υ ν δ ρ ο μ ή Ε υ ρ ώ
Ξένου-ΒεονάοΦ ου Α λίκη 2008 20
Μτταυαττανικολού Ιίοάννα 2008 30
K outctoOk h c  Α λέκο ζ Νίκη 2008 50
Tacbpoc B a c jiA n c— Β ού λα 2008 -2009 100$
Κ ατσ ιν ιάννη  Av6iX)U0yn 2007-2008 40
Τρ*καΑινού Γιόννσ 2008 25
Νταοαντούυη Σα>τηοία 2008 25
K0AAnc riavav ioJTnc— Γλυκερ ία 2008 50$
Κ άλλη  — Τ ο η ίΐά  Λαυττοινή 2008 50$
Α θ α ν α σ ίο υ  A o iaxciSn c 2008 20
MaaTDOvccoDV0TTouAoc navaviu>Tnc 2008 50$
MαστoovεoL)Dvόττouλoc Zrtcpavoc 2008 50$
Δημητρ ίου  Πόττη 2008 20
A c p u a rd c  Ν. Z ttupoc 2007-2008 100$
n a T T a9 a va a i0 5 n c  Z ttud o c  — P tv a 2007-2008 50
A vtlov0ttouAo c  XpiaT0cpopoc 2008 20
Π ολύζου  Φ α νίτσ α 2008-2010 100
T p iy i6 c  B aa iA e io c 2008 20
Κ εράνη N. Μ α ρ ία 2008 20
A cp u axd c luKiivvnc 2007 20
KouratKOC X ap dA o u rro c 2008 30
0 ά ν ο υ  Ιωάννα 2009 30
Θ ά vo c  Κ. Α ρ ισ το τέλ η ο Ε υ υ α ν ο υ ή λ 2009 20
Avτω vότrouλoc Xpιστόφ ODOc 2008 20
KouToouKnc loo0vvnc-BaaiAiKh 2008 20
K ouraouK nc Σττύροζ-Κλα ίρη 2008 20
K ouraoO Knc Γ icopvoc-Ptva 2008 20
Z tp B a c  rccopvioc 2008 20
Κεράνη Π. Ό λνα 2008 20
Π ατταΟ ασιλείου XpiaT0cpopoc και Α ικατερ ίνη 2008 20
Α ρ ω νη  Μ α ρ ιά νθ η 2008 20
Apcovnc iω ά vvn c 2008 20
Δ ερ μ α τά ς Δ. Z ttupo c 2008 20
<t>Au>ooc lω άvvn c 2008 20
Ζορμτταλά Χ ρ υ σ ά ν θ η 2008 20
Μττακσέ Α λα ξάνδ ρσ 2006-2007 40
Φ ωτοττοΟλου-Χονδρού Χ ρ υ σ ο ύ λ α 2007-2008 50
Κ αο σ τζά  Β α σ ιλ ικ ή 2008 20
Γκούμ α-Κ εράνη  Φ ρ ό σ ω 2008 20
Πατταδάκη Ν α υ σ ικ ά 2008 20
Κατσού λη-Φ λέννα  Ρ οδά νθ η 2008 20
Μ ττουλούμτταση Ιφιγένεια 2008 50
Γιαννακοττούλου Β ά σ ω 2008 20
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Δωρεές εις μνήμη που έχουν εισπραχθεί από 15/11/2007 -  15/5/2008

Όλες οι δωρεές στη μνήμη προσφιλών προορίζονται για την αναβάθμιση του 
Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Μικρού Χωριού

Ονοματεπώνυμο Ευρώ
Μπαμπανικολού Ιωάννα, στη μνήμη των γονέων της Νικολάου και 
Μαργαρίτας Κεράνη και της θείας της φωτεινής Πατταδοπούλου

1000

Κομπορόζος Τηλέμαχος, στη μνήμη γονέων και αδελφών 300
Στη μνήμη Δημητρίου Δέρματά, η σύζυγός του Σταυρούλα και τα παιδιά 
του Σπύρος Δ. Δερματάς και Ειρήνη Ηλιάδη.

200

Παπαθανασιάδης Σπύρος και Ρένα, στη μνήμη των γονέων της Νικολάου 
και Μαργαρίτας Κεράνη

200

Αυγερόπουλος Αυγέρης, στη μνήμη συζύγου του Γεωργίας και 
σύγαμπρου Νικολάου Δ. Κεράνη

500

Κεράνη Ν. Μαρία, στη μνήμη του πατέρα της Νικολάου Δ. Κεράνη 100
Ισμήνη και Κώστας Μπάρλας, στη μνήμη του αδελφού τους Νικολάου Δ. 
Κεράνη

100

Θάνου Αρ. Ιωάννα, στη μνήμη συζύγου της Αριστοτέλη 50
Κουτσούκης Κλεομένης και Αιμιλία, στη μνήμη προσφιλών 100
Μπαμπανικολού Ιωάννα, στη μνήμη Νικολάου Δ. Κεράνη 100
Παπαθανασιάδης Σπύρος και Ρένα, στη μνήμη Νικολάου Δ. Κεράνη 100
Παπαβασιλείου Χριστόφορος και Αικατερίνη, στη μνήμη θείου τους 
Νικολάου Δ. Κεράνη

100

Κεράνη Π. Όλγα, στη μνήμη του αδελφού Νικολάου Δ. Κεράνη 50
Γκούμα-Κεράνη Φρόσω, στη μνήμη συζύγου της Ιάσ ιου 300
Γκούμα-Κεράνη Φρόσω, για του σκοπούς της Αδελφότητας 30
Γκούμα-Κεράνη Φρόσω, στη μνήμη Νικολάου Γεράνη 100
Ανώνυμος, υπέρ των σκοπών της Αδελφότητας 250
Κεράνης Θανάσης και Χρυσούλα, στη μνήμη Νικολάου Κεράνη 80
Καρανίκας Δημήτριος και Ευαγγελία, στη μνήμη του γιου τους Αντώνη 30

Συνδρομές Εσωτερικού
Ευχαριστούμε τα μέλη μας για την τακτοποίηση των συνδρομών τους. Υπενθυμίζουμε, ότι οι 

συνδρομές μπορούν να στέλνονται με ταχυδρομική επιταγή. Για διευκόλυνση είσπραξης της επιταγής, 
παρακαλούμε να γράφεται στο άνομο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επιλέγετε να 

τη στείλετε. Η απόδειξη είσπραξης εσωκλείεται στο αμέσως επόμενο τεύχος του περιοδικού 
Μ ικροχω ρή ικα  Γοάμματα, στη σχετική στήλη του οποίου αναγράφεται και η συνδρομή.

Συνδρομές Εξωτερικού
Ευχαριστούμε τους Μικροχωρίτες του εξωτερικού για την εξόφληση των συνδρομών τους. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνδρομές από το εξωτερικό μπορούν να στέλνονται με επιταγή στο όνομα: 
Adelfotita Mikrohoriton Ή Metamorfosi tou Sotiros'

Η επιταγή θα πρέπει να είναι Τραπεζική  (cashier’s cheque or remittance), διότι προσωπικές επιταγές 
(personal cheques) δεν γίνονται δεκτές στις Ελληνικές τράπεζες.
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Λίγα λόγια γ ι '  αυτούς που έφυγαν
Η μνημόνευαη προσφιλών προσώπων στη στήλη αυτή γίνεται με φροντίδα των 

οικείων τους, αν το επιθυμούν, που θα πρε'πει να σιε'λνουν στην διεύθυνση του περιοδι
κού μας ένα έτοιμο κείμενο ή τα απαραίτητα βιογραφικά στοιχεία και μια φιοτογραφία.

Ο  Θ ε ό ς  ίσως να μη μάς δίνει πάντα απαντήσεις, 
μάς δίνει όμως πάντα τη θεία χάρι.

Αντώνης Καρανίκας ( 1965-2008)

“Γιε μου, σπλάχνο των σπλάχνοχν μου, καρ
δούλα της καρδιάς μου,

πουλάκι της φτώχειάς αυλής, ανθέ της ερη
μιάς μου”

Επιτάφιος, Γ. Ρίτσου
Ξημερώνοντας Παρασκευή 28 του Μάρ

τη έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος μας 
Αντώνης. Μοναχοπαίδι Ευρυτάνων, του 
Δημ. Καρανίκα από τη Χρύσω και της 
Ευαγγελίας Τσινιά-Καρα- 
νικα από το Μικρό Χωριό, 
παντρεμένος με την Ανα
στασία Κυριακοπούλου έ
φυγε νωρίς στα 42 του 
χρόνια για το στερνό ταξίδι 
πάνω στην πιο δημιουργι
κή ςκίση της ζωής του και 
κυρίως τη στιγμή που ο 
μονάκριβος και λατρεμένος 
γιος του, ο εξάχρονος 
Δημητράκης, είχε ανάγκη 
της φυσικής του παρουσί
ας. Ξεγελάστηκε από την 
άνοιξη και ξεκίνησε πρώι
μα για την ανάσταση της 
δικιάς του ψυχής, το σώμα 
από τον πόνο να λυτρώσει.
Χτυπημένος από την επάρατο νόσο, πάλε
ψε για ένα χρόνο γενναία με απίστευτη υ
πομονή και κουράγιο και κυρίως με αξιο
πρέπεια τον άνισο αγώνα.

Αλήθεια πώς μπορείς να γράψεις για τον 
Αντωνάκη μας καθώς βουβός ο πόνος, δά
κρυ γίνεται σβήνοντας το μελάνι, χάνο
νται οι λέξεις, χάνονται οι προτάσεις, χάνο
νται τα πάντα από μπροστά σου. Μόνο 
ένα αγκάθινο τεράστιο και συνάμα αναπά
ντητο ‘γιατΓ φώλιασε στις καρδιές μας. Τι 
να γράψεις για τον Αντώνη που ‘έφεγγε

μες τα ματια του το φως της οικοττμενης.
Ή ταν όλοι εκεί για το στερνό αντίο. 

Πολύς κόσμος. Άλλοι παράτησαν τις δου
λειές τους, άλλοι έκαναν πολλά χιλιόμε
τρα, συγγενείς, φίλοι, οι αγαπημένοι του 
συνάδελφοι από την Ε.Ρ.Τ., που χρόνια 
ολόκληρα δούλευαν δίπλα -  δίπλα, οι χω
ριανοί του από τη Χρύσω, Μικροχωρίτες 
μαζί με τον παπα-Νίκο. Όλοι ήταν εκεί 
για να τιμήσουν τον Άνθρωπο που του 
περίσσευε η αξιοπρέπεια, η ευαισθησία, η 

καλοσύνη, η ανθρωπιά. 
Ακόμη και σ’ αυτούς που 
τον πικραίνανε με ένα 
πλατύ χαμόγελο απα
ντούσε. Ήταν όλοι εκεί 
για να συμπαρασταθούν 
στους γονείς του και τη 
γυναίκα του. Αλήθεια, 
πώς μπόρεσε η Αττική γη 
να σκεπάσει τέτοιο χαμό
γελο. Πώς μπόρεσε να 
σκεπάσει τόσο πόνο, θλί
ψη και δάκρυ.

Αγαπημένο μας παλικά
ρι καλό σου ταξίδι. Επει
δή στη μορφή σου η κα
θαρότητα και αγνότητα 
της ψυχής σου πάντα α

ντανακλούσε, αυτή δεν θα ξεχάσοιηιε πο
τέ. Ξεκίνησες το μεγάλο ταξίδι για την 
γειτονιά των Αγγέλων. Εξ’ άλλου. Άγγε
λος ήσουν στη γη. Εμείς που πίσω μείνα
με σού υποσχόμαστε ότι τον πόνο των δι
κών σου ανθρώπων και πόνο δικό μας θα 
τον κάνοιηιε, τον Δημητράκη σου, σαν να 
ήσουν εσύ όποτε και αν μάς χρειασθεί, θα 
βοηθήσουμε ελπίζοντας ότι και αυτός λε
βέντικα όπως και συ μες τη ζωή θα πορευ
τεί.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 
Οι θείοι σου -  τα ξαδέλφια σου
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ο  Αντώνης Κοφανίκας, γιος του Δημητρίου 
Καραήκα από τη Χρύσω και της Μικροχωρί- 
ησας Ευαγγελίας I. Τσινιά, καταπονεμένος α
πό την επάρατο, έφυγε από το μάταιο κόσμο 
μας στις 28 Μαρτίου 2008.

Κατάμεστος ο γραφικός ναός του Αγίου Α- 
ντοτνίου στο Κοιμητήριο Γαλατσίου, το ίδιο 
και όλος ο περίγυρος. Γονείς, σύζυγος, συγγε
νείς, φίλοι, συνάδελφοι, γνοχποί, όλοι βουβοί 
από θλίψη, με μάτια δακρυσμένα και καρδιά 
σφιγμένη συμμετείχαν στις ευχές και προσευ
χές τατν ιερέωηι για τον αγαπημένο Αντώνη. 
Όλοι ήταν εκεί για να τον ξεπροβοδήσουν στο 
ταίήδι του προς την αιωνιότητα, εκεί όπου ‘ουκ 
έστι λύπη, ου πόνος, ου στεναγμός, αλλά ζωή 
ατελεύτητος’!

Η  συγκίνηση όλχον εντάθηκε με τα Θερμά 
αποχαιρεαστήρια λόγια του κ. Φραγκίσκου- 
Ελευθέριου Κουνάκη για τον Αντώνη, τον αγα
πητό νέο, τον άίμο μαχητή της ζωής, τον ακού
ραστο εθελοντή κοινωνικής προσφοράς και 
λατρεμένο γιο, σύζυγο και πατέρα:

*«;♦*«*
Παρασκευή των Χαιρετισμών στους Αγ

γέλους -  28 Μάρτη 2008 -  ξεκίνησε το δικό 
του ταξίδι προς τις ταξιαρχίες των Αγγέ
λων! Ο γλυκός μας, ο δικός μας Αντωνά- 
κης, για να βρει τους συγγενείς και φίλους. 
Παππού, γιαγιά, θείες, θείους και τόσους 
άλλους φίλους και γνωστούς που αγνα- 
ντεύοττν απ’ το περιβόλι του ουρανού το 
διάβα όλων μας.

Ήταν πάντα χαμηλών τόνων και τα νεύ
ρα του ήταν το χαμόγελό του. Γλυκομίλη
τος, ηθικός, τίμιος και ανιδιοτελής. Πάντα 
είχε ένα καλό λόγο για όλους και πολλές 
φορές, θα ’λεγα, συμβουλευτικός. Γεμάτος 
θετική ενέργεια που την χάριζε απλόχερα 
σε όλους με ένα πλατύ χαμόγελο. Αντωνά- 
κη μου, είναι όλοι εδώ σήμερα, όλοι, οι πά- 
ντες. Οι γονείς, η σύζυγος, οι συγγενείς, οι 
φίλοι, 0 1  συνάδελφοί σου, όλοι αγόρι μου, 
όλοι.

Ήταν κοντά μας σε ότι χρειαζόμαστε για 
την Εθελοντική Ομάδα Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης Γαλατσίου. Δεν ξέχναγε ποτέ του, 
κάποιον όταν τον είχε στηρίξει σε κάτι στα 
δύσκολα πέτρινα χρόνια των αγώνων του...

Τηλεφωνιόμασταν τακτικά και μου ’λε- 
γε, όταν κάποιος με είχε πληγώσει; Μεγά
λε, μη στενοχωριέσαι, εσύ ότι κάνεις για

τους ανθρώπους, το κάνεις γιατί το θέλεις. 
Προχώρα και μην ακούς κανέναν, μόνο ε
κείνον που σου δίνει την πνευματική ε
ντολή του. Τα λόγια του πάντα βάλσαμο 
με γέμιζαν αμέσως με θετική ενέργεια. Το 
σπίτι του ήταν πάντα ανοικτό για όλους. 
Μαζί με τη σύζυγο και το παιδάκι τους 
προχωρούσαν σταθερά με το χάρισμα που 
πήρε από τους γονείς του.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες όλοι βρισκό
μαστε εδώ για τον τελευταίο αποχαιρετι
σμό στον Αντωνάκη μας. Ήδη την γέννη
ση του ανθρώπου συνοδεύει ο σπασμός 
των ωδίνων, που αθροίζει τη σωματική α
μηχανία το ψυχικό τάραχο της μητέρας 
και το κλάμα του νιογέννητου, σαν η πρώ
τη αντίδραση στην επαφή του με τον κό
σμο. Παραπέμπει στη συμβολική πληρο
φορία ότι ο πόνος προορίσθηκε να στέκε
ται ο δια βίου συνοδός και παραστάτης του 
ανθρώπου. Επίσης, την κραταιή και ανα
παλλοτρίωτη σιωπή του Αντωνάκη, μάς 
συνοδεύει σαν τελευταία έκφραση του δε
σμού του με τη ζωή, ο αποχαιρετιστήριος 
θρήνος, 0 1  ψαλμοί και το μοιρολόι των ζω
ντανών. Ο πόνος, στα δυο αυτά έσχατα 
βιολογικά σήμαντρα, ανοίγει και κλείνει 
την πύλη της ζωής.

Ανιψιέ, ξάδελφε, φίλε και σττνεργάτη στις 
Κοινωνικές Ομάδες, μια τελευταία παρά
κληση, μη μάς ξεχάσεις, να έρχεσαι τακτικά 
και να μας συζητάς, έτσι όπιος έκανες πά
ντα. Ταξιδευτή του ονείρου, ξεκίνησες το 
πνευματικό ταξίδι, εκεί που θα προσμένεις, 
όπως όλοι μας, την Ανάσταση των Ψυχών.

Ολόψυχα σου ευχόμαστε να είναι όλα 
καλά στο στερνό, μακρινό, πνευματικό 
σου ταξίδι. Άγια τα χώματα της Αττικής 
γης, που φιλοξένησε το σώμα σου στο 2° 
Κοιμητήριο του Αγίου Αντωνίου στις 31/ 
03/08 στις 15.30 το μεσημέρι.

Αγαπημένε μας, δεν θα ξεχαστείς ποτέ α
πό κανέναν. Γιατί είχες κερδίσει άξια, με 
την αγάπη και το χαμόγελό σου προς ό
λους μας, ένα κομμάτι της καρδιάς μας. 
Στο μυαλό μας οι θύμισες θα σε ορίζουν ως 
ο Αντωνάκης μας. Καληνύχτα Αντωνάκη 
μας. Καληνύχτα. ‘Καλό σου ταξίδι’ στο 
περβόλι του ουρανού!

Με άπειρη αγάπη 
Κουνάκης Ελευθέριος Φραγκίσκος
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Αραιώνει η παλιά γενιά του χωριού μας

Τον τελευταίο καιρό έφυγαν από τον μάταιο τούτο κόσμο μερικοί ακόμη συγχωριανοί 
μας. Ο Μήτσος Σ. Δέρματός και ο Νίκος Δ. Κεράνης, που ζούσαν στην Αθήνα, ο Μήτσος I. 
Σταθόπουλος, που ζούσε στη Λαμία και η Μαρία Γ. Μώρη, που ζούσε στη Θεσσαλονίκη.

Όλοι τους καλοσυνάτες, εγκάρδιες μορφές του χωριού μας. Απέπνεαν το άρωμα της 
ζεστής παρέας, της προόδσυ, των ανθρώπων που είδαν και έζησαν πολλά.

Ξενιτεύτηκαν, ως συνήθως μικροί, αντιμετώπισαν τις αντιξοότητες της ζωής, πάλεψαν, 
επιβίωσαν, πέτυχαν. Ως άνθρωπσι δραστήριοι, μειλίχιοι, με φιλοσοφημένο χιοιίμορ άφησαν 
όλοι τους πίσω μια σττμπαθητική εικόνα πραότητας, κατανόησης, ανθρωπιάς αλλά και 
προσφοράς και ενδιαφέροντος για τα κοινά. Δίδαξαν με το παράδειγμά τους.

Δημήτριος Σπ. Αερματάς
Ο Μήτσος 

Δ έ ρ μ α τ ό ς  
(Κοντοδημη- 
τράκης ή γιος 
του Κοντο- 
σπύρου, όπως 
έλεγαν στο 
χωριό) ήταν 
από τους πιο 
δραστήριους 
και πολυβα
σανισμένους 
α ν θ ρ ώ π ο υ ς  

του χωριού. Ωστόσο, με την εμπειρο- 
γνωμοσιίνη του, την αυτομόρφωση και 
καλλιέργεια του ζωγραφικού του ταλέ
ντου μάς άφησε απτά δείγματα της ενδια
φέρουσας προσωπικότητάς του.

Ο πατέρας του Σπάρος Δέρματός, γό
νος της πολύκλαδης οικογένειας των 
Δερματαίων, είχε ξενιτευτεί αρχικά στην 
Πόλη, όπως πολλοί Μικροχωρίτες και 
αργότερα στην Αμερική, με τσ πρώτο κύ
μα μεταναστών. Ο Μήτσος είχε χάσει 
νωρίς τη μητέρα του αλλ’ έζησε και με
γάλωσε με την αγάπη της μητριάς του. 
Ο ίδιος ξενιτεύτηκε μικρός στη Λαμία 
και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ασχολήθηκε 
από νωρίς με τα χρώματα δουλεύοντας 
στη γνωστή φίρμα “ΧΡΩΠΕΙ”, πράγμα 
που τον βοήθησε αργότερα να ανοίξει δι
κό του εργαστήριο -  βιοτεχνία χρωμά
των στη Λαμία. Ως εργατοτεχνίτης στη 
Θεσσαλονίκη, συνδικαλίστηκε και έλαβε 
μέρσς στη μεγάλη εργατική απεργία της 
Πρωτομαγιάς του 1936, που είχε καθορι
στικές επιπτώσεις στην ελληνική πολιτι
κή αλλά και στη δική του πορεία.

Με τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο πήγε 
στο μέτωπο κι όταν γύρισε εντάχθηκε 
στον ΕΛΑΣ και την Εθνική Αντίσταση 
και στη συνέχεια στον Δημοκρατικό 
στρατό. Στη σκέψη του πάντοτε θεω
ρούσε τσν Εμφύλιο ως συνέχεια της Ε
θνικής Αντίστασης 1941-44. Τη δράση 
του αυτή, που στάθηκε αφορμή για φυ
λακές και εξορία στο μετεμφυλιακό κρά
τος αλλά και την κατοπινή τα αφηγείται 
στο βιβλίο του Ιστορικές Μ ντίμες και 
Προσωπικές ΑναμνιΙσεις, αποσπάσματα 
του οποίου δημοσιεύονται στο περιοδικό 
μας.

Όταν ελεύθερος επέστρεψε στο χωριό, 
ασχολήθηκε ως τεχνίτης και εμπειροτε- 
χνίτης με έργα κατασκευών ενώ ταυτό
χρονα συμμετείχε ενεργά στα κοινοτικά, 
κυρίως ως κοινοτικός σύμβουλος. Ή ταν 
αυτός που στερέωσε τα θεμέλια της Αγιά- 
Σωτήρας και του καμπαναριού του χω
ριού μας σε διάφορες φάσεις.

Όλους μάς κατέπληξε με την πρώτη 
του ανοιχτή έκθεση πσυ έκανε στο χωριό 
με δεκάδες δικούς του ζωγραφικούς πί
νακες. Όλοι τους ήσαν εμπνευσμένοι α
πό τοπία και πρόσωπα του χωριού μας. 
Σήμερα, ξεχωρίζει ένας δικός του τερά
στιος πίνακας στο καθολικό της Μετα
μόρφωσης. Πρόκειται για την ‘Απο
καθήλωση’, εμπνευσμένσ από παρόμοιο 
πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Χόφ- 
μαν.

Ίσως ο τεχνίτης και λαϊκός ζωγράφος 
Δημ. Δερματάς βάδιζε στα χνάρια ενός 
μακρινού προγόνου του , του Ιερόθεου 
Δέρματά, που ως ηγοιίμενος της Ιεράς 
Μονής Προυσού, από τα μέσα του 19'’“ 
αιώνα, άφησε τη σφραγίδα του στο ιστο-
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ρικό μοναστιχρι με τα πάμπολλα κατα
σκευαστικά του έργα που σώζονται ακό
μη, συμπεριλαμβανομένης και σκαλισμέ
νης στον τοίχο ενός κτιρίου προτομής 
του.

Ο Δημ. Σ. Δέρματός συνέδραμε την Α- 
δελφότητά μας σε πολλά ζητήματα και 
με λόγο και με έργα. Έ φυγε από το μά
ταιο κόσμο μας στις 5 Ιανουάριου 2008.

Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Συγκινητικές και μεστές οι παρακάτω 
σκέψεις των παιδιών και εγγσνών του:

Στην καρδιά του χειμώνα και αναπάντε
χα, αφού γιορτάσαμε όλοι μαζί την αλλαγή 
του χρόνου, σε χάσαμε αγαπημένε μας πα
τέρα και παππσύ...

Έζησες αρκετά χρόνια και είδες πολλά 
στη ζωή σου. Πέρασες χαρές, λύπες, ταλαι
πωρίες. Δημιούργησες, μόχθησες για την 
οικογένειά σου αλλά και για το χωριό και 
τους συγχωριανούς σου. Μας γαλούχησες 
με ήθσς και μας δίδαξες να αγαπάμε και να 
σεβόμαστε όλους τους συνανθρώπους μας. 
Επιθυμία σου ήταν η τελευταία κατοικία 
σου να είναι στον τόπο που γεννήθηκες, ό
πως και έγινε. Έφυγες όπως έζησες, με 
αξιοπρέπεια και δεν θα ξεχάσουμε την τε
λευταία σου κουβέντα. Κούνησες το χέρι 
και μας είπες: “είμαι αυτάρκης” και αυτό 
μας δίνει ικανοποίηση για αυτά που μπορέ
σαμε να σου προσφέρουμε και δύναμη και 
παρηγοριά μέσα από τη λύπη μας, να συνε- 
χίσουμε τον δρόμο που εσύ μας έδειξες. 
Πατέρα -  Παππού σε ευχαριστούμε.

Τα παιδιά, τα εγγόνια σου.

Σταθόπουλος I. Αημήτριος

Στις 23 Ιανουάριου έφυγε και ο πολύ 
αγαπητός συγχωριανός μας Μήτσος I. 
Σταθόπουλος, που ζούσε με την οικογέ- 
νειό του στη Λαμία. Εκεί εργαζόταν ως 
σερβιτόρος από το 1954. Σύζυγός του 
από το 1956 ήταν η συγχωριανή μας 
Βασιλική Δ. Δημοπούλου με την οποία 
απέκτησε δυο αγόρια.

Από τα νεανικά του χρόνια θυμόμα
στε το Μήτσο ζωηρό, γελαστό και με τα 
χωρατά του. Από τους πιο δραστή

ριους και εν
θουσιώδεις νέ
ους του χω
ριού μας αν 
και σε δύσκο
λες εποχές, ό
πως ήταν η 
πολεμική δε
καετία 194Θ- 
50. Από τον 
καιρό του 
σχολείου αλλά 

και αργότερα συμμετείχε σε εθελοντι
κές εργασίες για τα κοινά του χωριού, 
αλλά και σε κοινωνικές εκδηλώσεις με 
κέφι και ζωντάνια.

Μετά τη συνταξισδότησή του απολάμ
βανε το χωριό, την οικογενειακή θαλ
πωρή με τη γυναίκα, τα παιδιά και τα 
εγγόνια του που τον υπεραγαπούσαν. 
Στην αγκαλιά τους άφησε και την τελευ
ταία του πνοή.

Επιθυμία του ήταν να αναπαυθεί στο 
αγαπημένο του χωριό και η οικογένειά 
του σεβάστηκε και εκπλήρωσε τσν πόθο 
του, όσο καλύτερα μπορούσε.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του

Μαρία Γ. Μώρη (1925-2008)

Η Μαρία 
Μώρη, κόρη 
του Ιωάννη 
και της Δέ
σποινας Μα- 
στρογιωργο- 
πούλου, γεν
νήθηκε και 
μ ε γ ά λ ω σ ε  
στο Μικρό 
Χωριό, όπου 
έζησε χρόνια 

δύσκολα αλλά αλησμόνητα. Σε νεαρή 
ηλικία, καθώς ο πατέρας της ζούσε 
στην Αμερική και η μητέρα της είχε πε- 
θάνει, μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη 
μαζί με την αδελφή της Βασιλική και 
τους θείους της, Χαράλαμπο και Χρή- 
στο Μαστρογιωργόπουλο και τις οικο- 
γένειές τους.
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Εκεί, γνώρισε και παντρεύτηκε τον 
Γεώργιο Μώρη από την Καλοσκοπή Φω
κίδας, έναν επιτυχημένο επαγγελματία 
και θαυμάσιο οικογενειάρχη. Μαζί έ- 
ζησαν σχεδόν 61 χρόνια ευτυχισμένης 
ζωής και απέκτησαν δύο κόρες, τη Δέ
σποινα (σύζυγο Δημητρίου Κάρας, ανι
ψιού του Γιάννη Δέρματά) και την Καί- 
τη (σύζυγο Βασιλείου Γάσπαρη), από την 
οποία απέκτησε και δυο εγγονές που την 
υπεραγαπούσαν, την Εβελίνα και την 
Μαρία.

Κύριο μέλημά της ήταν πάντα η ανα
τροφή και μόρφωση των παιδιών της. 
Λάτρευε τον άντρα της, τα παιδιά της 
και τις εγγονές της, τις οποίες πρόλαβε 
να χαρεί αποκατεστημένες και ευτυχι
σμένες.

Ή ταν πολύ άξια γυναίκα, καλοκάγα
θος άνθρωπος, γνήσια Μικροχωρίτισα 
νοικοκυρά, που χαιρόταν να βρίσκεται 
με συμπατριώτες. Μετά από σύντομη α
σθένεια, έφυγε από αυτή τη ζωή στις 18 
Φεβρουαρίου μέσα στην αγάπη και θαλ
πωρή του συζύγου της, των παιδιών και 
εγγονών της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μακεδο
νικής γης που τη σκεπάζει.

Νίκος Α. Κεράνης
Θ υ μ ό μ α 

στε τον Νί
κο, όρθιο και 
‘α ε ικ ίν η το ’ 
μέσα στο πε
ρίπτερό του, 
στην Ομό
νοια, σε 
στρατηγικό 
σημείο. Τον 
θαιίμαζες για 
τη σβελτάδα 

των κινήσεων και του μυαλού του. 
Στον ένα να δίνει τσιγάρα, στον άλλο ε
φημερίδα, τσίχλες, βελόνες, ασπιρίνες, να 
μιλάει σε σένα και ταυτόχρονα να ελέγ
χει τις κινήσεις των περαστικών γύρω 
από το περίπτερό του. Γιατί το περί
πτερό του ήταν ένα κινητό ‘πολυκατά

στημα’, πειρασμός για πολλούς μετανά
στες, τότε που πλημμύρισαν κι έκαναν 
δική τους την Ομόνοια, στη δεκαετία 
του ’90. Στα μέσα εκείνης της δεκαε
τίας αναγκάστηκε και ο Νίκος να απο
χωρήσει για να συνταξιοδοτηθεί.

Αυτή τη δουλειά, από την Κατοχή 
και ύστερα, ξεκίνησε ο Νίκος στον 
Πειραιά, μαζί με τον Ξενοφώντα Ζορ- 
μπαλά, όταν ο Μικροχωρίτης Καπνο- 
βιομήχανος Γιώργος Κεράνης απέλυσε 
από το εργοστάσιο αυτόν μαζί με άλ
λους χωριανούς και ευρυτάνες, λόγω 
της συμμετοχής τους στις κατοχικές 
εργατικές απεργίες, όπως θυμάται ο 
Πάνος Καρυοφύλλης, απολυμένος κΓ 
αυτός τότε (1943).

Πριν από δέκα χρόνια είχε χάσει τη 
γυναίκα του Αρετή, κόρη του γιατρού 
Πριγκιφύλλη από το Μεγάλο Χωριό. 
Μαζί της απέκτησε τη Μαρία που την 
καμάρωνε κι αυτή τον φρόντιζε με 
στοργή και αγάπη, όταν τελευταία πα
ρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Νίκος; ως το τέλος της ζωής του 
(29-2-2008), λάτρευε το χωριό, ενδια
φερόταν για τα κοινά και στήριζε με 
κάθε τρόπο την Αδελφότητά μας. Ό 
πως και ο αείμνηστος αδελφός του Πά
νος, που έφτιαξε την ‘Καστανόβρυση’ 
στην είσοδο του Νέου Μικρού Χωριού, 
επιδιδόταν σε φωτογραφήσεις τοπίων 
και ανθρώπων του χωριού μας. Επί
σης ήταν εκείνος που μαγνητοσκοπού
σε και βιντεσσκοπούσε γιορτές και εκ
δηλώσεις της Αδελφότητας και του 
χωριού μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέ
θλιας γης που τον σκεπάζει. Θα τον 
θυμόμαστε πάντα.

Παναγιώτης X. 
Μαστρογεωργόπουλος

Κατά την εκτύπωση του περιοδικού πλη- 
ροφορηθήκαμε το θάνατο του συγχωρια
νού μας Παναγιώτη Μαστρογεωργόπουλου 
στην Καλιφόρνια της Αμερικής. Περισσό
τερα στο επόμενο τειίχος του περιοδικού.
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Κομμώσεις
Ανδρικές -  Γυναικείες -  Παιδικές

" Κ / Κ Η ”

Κική Φούκα-Σκοτίδα 
Καραϊσκάκη 4, Καρπενήσι 

Τηλ. 22370 25666

“Ο Χρήοττος”

Ε. Χρήστου Βαστάκη 
Νέο Μικρό Χωριό

Τηλ. 22370 41454·Κιν.: 6974989615

TAXI
Γιάννης Καραγκούνης

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

ΑΓΟΡΑΙΟ
Βασίλης Μπούρας

Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41300/41281, 

Κιν. 6972 288457

Καφετερία 
ΒΑΣΙΛΗΣ Μ ΠΟΥΡΑΣ

Ν έ ο  Μικρό Χωριό Τηλ. 22370 41300

ΡΑ Δ ΙΙ ΤΑΞΙ
τ ο  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

24 ώρες το 24ωρο 
Τηλέφωνο: 22370 22011

Χειροποίητες πρωτότυπες 
δημιουργίες 

σπάνιας ομορφιάς

Έκθεση -  Διάθεση:
Νέο Μικρό Χωριό “Το Τζάκι ” 

Τηλ. 22370 41318

Ξύλινες Δημιουργίες
...με έμπνευση από τη φύση 

Έκθεση -  Διάθεση:

Παλιό Μικρό Χωριό. 
Τηλ. 22370 41031

Εστιατόριο -  Ψησταριά

'Ό  Παράδεισος*
Αφοί Καλύβα

Διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου 
Χωριού

Τηλ. 22370 41320, Κιν. 6973 431421 
Web: www.hellastounsm.gr/paradisos

ΤΑΗόΕ
CornfMiter Expert Co.

CAD/CAWEEE
COIffANY

θάνος Δημητρόπουλος
ΚορθΙου 19, 11254 .Λθήλ-α 
Τη>-Ταχ: 210 2230673 
Θεσ Λ'ίχη :2310 20 2089 
Κιν, 6936 96 88 50 

« 6932 46 23 32 
Ε-ηωίΙ: thanos;2:panafoiiel.gr

HP CAD/CAM iroducTs;
ME - Mechonical Eng.-2t) 
SD - Solid Designer - 3D 
E3 - Electrical, Electronic 

Engineering Design
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Ξενοδοχείο

Country Club Hellas Hotel

Δ/νση: Πόπη Μπακατσιά 
Νέο Μικρό Χωριό

Τηλ. 22370 41570-6, Fax: 22370 41577 
Web: www.countryclub.gr

=ενοδοχείο
Εστιατόριο -  Καφετερία 

“Η ΧεΑιδόνσ”

Δ/νση: Σταυρούλα Τζαβέλη 
Παλαιό Μικρό Χωριό 

Τηλ. 22370 41221, Κιν. 6976 912009

=ενωνας
"Η  Γωνιά"

Δ/νση: Γιώργος Γιαννακόπουλος 
Νέο Μικρό Χωριό

Τηλ. 22370 41393, Fax: 22370 4 1586 
Web: www.giannakopoulos_g.gr

^ενωνας
Ταβέρνα -Καφετερία

'Τ ο  Ρίζωμα"
Δ/νση: Θεόδωρος Μπούρας 

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

Ψησταριά -  Εστιατόριο 
Χωριάτικη Κουζίνα 

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 
Α '  κατηγορίας

'Τ ο  Χωριάτικο"
Δ/νση: Βασιλική Νασιοπούλου 

Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41257/41103

Ξενώνας -  Καφετερία
Studio Merses

Υπευθ. Κρατήσεων: Αγορίτσα Τσινιά 
Παλαιό Μικρό Χωριό 

Τηλ. 22370 41444, Fax: 22370 41111 
Κιν. 6974 114182 

Web: www.merses.gr 
E-Mail: merses@acn.gr

=ενωνας

Ιβίσκος Studios
Δ/νση: Σωτήρης Ζήσιμος 

Νέο Μικρό Χωριό
Τηλ. 22370 41515, Κιν. 6972 555638 

Web: www.iviskos.gr 
E-Mail: info@iviskos.gr

Ενοικιαζόμενα 
Πανοραμικά Δωμάτια

"Το Τζάκι"
Δ/νση: Παρασκευή Ν. Αζακά 

Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 4Ι3Ι8/4Ι465,

Fax: 22370 41094 Κιν. 6977 808961

Ενοικιαζόμενα Πολυτελή 
Δωμάτια

Ουρανία Τάσιου
Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41349

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Φωτεινή Ζάρα

Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41236/41433
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΑΠΗ
Αθήνα -  Λαμία -  Μακρακώμη 
Άγιο Γεώργιο -  Καρπενήσι

Δ/νση: Μαρία Π. Σκρεπετού
Κηφισού 91β 8, Αθήνα 

Τηλ. 210 3454825 -  3452186 
Fax: 210 3452186

/A
rpA*eic·

ΙϋΟΜ.ΛΜΑΤΚΗ .kPMTTHTONHH

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
Α Ρ Χ ίΤ Ε Κ Τ Ω Ν  Ε .Μ .Π .

κνηρον ?«Α ΑΡΓΥΡΟϋΤΧ)ΛΗ tMS2AOHi*A  
ιπλ (*3S}2t0992«423 <·30|6β2β5θ9467 
β-ηβιΐ 0Τ

Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α  I I P .  Λ Ι Α Π Ι Ι

^ 3 ·  ΔΗ ΐΛ ί ϊΜ . Α ΙΤ . & . ι ο ί  Η > ΙΡ Α Φ ( ΐΣ
ΐ Τ Ί  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο '- Ε .Μ Ι ί

ΛΜ ΙΙΝΛ
Λ Δ .Κ Ο ΙΆ Η  54-5h 
ΗΥΙ’ί Ι Ν Λ Ι

Π ΙΛ : 6972Κ4Η4<Κ.
2 H i-7 ( '22?5 l

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ · ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Πώλησης
Εκτιμήσος

Δάνεια
Ενοικιάσεις

Οικόπεδα

LAND BROKER Ανπηαροχές

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Α Ρ Ο Ν Η Σ Ιβμ μ Ι
Καραολή & Δημητρίου 70, 18534 Πειραιάς Κινητό

Τηλ. 2 l 0 4 I . i l  .849, Fax 210 41.34.776 

Ζηνοπούλου 7, 36100 Καρπενήσι 

Τηλ. 22370 25.932

6972.71.75.75

1 c a fe
' Α Σ Τ έ Ρ Ι Α
i re s ta u ra n t

■| ΑψΜα Κονφαλιώη}

\  rtapQteo KOjjpevo ΒουρΚο

• Δ«>φη|<>σηκό &ώρο Etirxcijiitjecuv 
• Ε«τΰηύοος Oifset 
• Μΐταξοινηίες 

• Mqxowjypôwij Εντυιτβ

Euprnifioo 75 ·  105 53Αβΐ]να 
Tf}A.: Ζ10.322€.222· 210.3214.8t5 

Fax; 210.3214 815 
Krv.; S944.S5C940

Atkixmw: //. Ampimni}; 
Αίακοσμητής

t e c h

loannis Zorbafas

Z O R B A L A S  5 .A .
3-5 G '/ i 't ?  Stf 4-1
Âhcni- - Greece WWW,4 o id rte c h .g r

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε ΙΟ

ΣΟΦΙΑ Λ Ι Α Ρ Ο Κ Α Π Η

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 8 - ΤΗΛ. 0 6 4 1 / 23.602 - ΑΓΡΙΝΙΟ

Τεχνικές εργολαβίες -  πέτρινες 
κατασκευές

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣ1ΜΟΣ
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41055, 

Κιν. 6977 624440

*-«· ί·<·)ϊ3κ# ν% ΠΑΤΩΜΑΤΑ
: λούστρα διάρκειας

ΣΚΑΛΕΣ
Λ ΙΛ Π Η Σ  Ν ΙΚ Ο Σ  &  Υ»ός

mAiiAmwMm ^
S  6610846 · 6048695 · 0972 136979
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