




Ιστορικό και Ααογραφικό Μουσείο Μικρού Χωριού

Το Μουσείο μας άνοιξε για  τους επισκέπτες πέρυσι το καλοκαίρι. Οι 
επισκέπτες του ήταν πολλοί και τα  καλά τους λόγια ακόμη περισσό
τερα. Αυτό ήταν και η ηθική ανταμοιβή για  τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αδελφότητας, που ανιδιοτελώς δούλεψαν σκληρά για  τσ έργο 
αυτό. Ή ταν όμως και καταξίωση για το χωριό γιατί έδειξε ότι τιμά την ιστορική 
και πολιτισμική κληρονσμιά του, αλλά και ενισχύει τσν τσπική σικονσμία με την 
πρσσέλκυση επισκεπτών στο χωριό.

Από την έναρξη λειτουργίας του έχουν προστεθεί αρκετά, τόσο σε εκθέματα, 
όσο και στην υποδομή του κτιρίου. Σήμερα το κτίριο διαθέτει σύστημα συνα
γερμού, ευγενική προσφορά της γνωστής ασφαλιστικής εταιρίας G4S, με φ ρο
ντίδα  του φίλου του χωριού, κ. Παντελή Κουβέλη. Επίσης, οι επισκέπτες έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ιστορική πορεία του χωριού και τη ζωή 
και δράση των κατοίκων του στους προηγούμενους αιώνες, μέσα από βιντεοται
νία  που προβάλλεται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μουσείου μας.

Χάρη στην εθελοντική προσφορά και το έμπρακτο ενδιαφέρον του συγχω
ριανού μας Γ ιά ν ν ο ν  Γ ε ω ρ γ ίο υ  (εγγονού των αείμνηστων Νίκου και Ζωής 
Κομπορόζου), το Μουσείο μας λειτούργησε και κατά τους χειμερινούς μήνες και 
δέχτηκε αρκετούς επισκέπτες, κυρίως μαθητές σχολείων, που ήλθαν στο χωριό 
μας για  το σκοπό αυτό. Αξίζουν συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες στσ Γιάν- 
νο, που τίμησε έτσι την μικροχωρίτικη παράδοση κοινωνικής προσφοράς, χάρη 
στην οποία έγιναν τα πιο σημαντικά έργα του χωριού μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α δελφότητας Μ ικροχωριτών αποφάσισε να 
πραγματσποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου στις ly  Ισυλίου τ.έ. Το 
απαραίτητο έντυπο, ο “οδηγός Μ ουσείου”, έχει ήδη τυπωθεί ενώ συνεχίζονται 
οι εργασίες σε ορισμένες προγραμματισμένες συμπληρώσεις.



3^ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

To Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών “Η Μετα
μόρφωση του Σωτήρος” σάς προσκαλεί στα εγκαίνια του Ιστορικού και Λαο- 
γραφικού Μουσείου του Χωριού μας, που θα γίνουν την Κυριακή, 17 Ιουλίου 
2011, στις 11:00 το πρωί, στο κτίριο του Μουσείου, στο Παλιό Μικρό Χω
ριό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Τέλεσις Αγιασμού Εγκαινίων Ιστορικού και Ααογραφικού Μουσείου 

υπό του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Καρπενησιού κ.κ. Νικολάου
• Καλωσόρισμα από τον κ. Γιάννη Αρώνη, Πρόεδρο της Αδελφότητας 

Μικροχωριτών
• “Το ιστορικό του Μουσείου μας” από την κ. Αιμιλία Κουτσούκη, 

Πρόεδρο της Επιτροπής Μουσείου
• ‘Τ ο  Μικρό Χωριό στα 1455: Οικονομικά -  Δημογραφικά στοιχεία”: 

από τον κ. Ανάργυρο-Γιάννη Μαυρομύτη, Ιστορικό Ερευνητή
• Προβολή βιντεοταινίας: “Το Μικρό Χωριό στην ιστορική του διαδρο

μή”
• Ξενάγηση επισκεπτών

Πάντα μαζί
Μπρος στης ζωής την ανηφόρα, κι όταν μας λάχει καταιγίδα,

χέρι με χέρι οι δυο πιασμένοι, η αγάπη μας ώριος φάρος,
ήλιος ή συννεφιά ή μπάρα

ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Κι αν θα μας εύρει ανημπόρια,
και μεις αντάμα τη θωρούμε. 

Ψηλά κατάρτια η ελπίδα, δε θα μας πάρει η κατηφόρα,
πυξίδα της ζωής το θάρρος, πάλι το δρόμο μας θα βρούμε.

Ευαγγελία-Αγγελική Πεχλιβανίδου, Νέα Αριάδνη, τ.68

ΐΤόόίΡ
Κατά τις εκτιμήσεις του καθηγητού του Πανεπιστημίου της ΚαλκούταςΤ.Ντας, η 

αξία ενός δένδρου ηλικίας 50 ετών φθάνει τα 196.000 δολάρια, που αναλυόμενα 
σε επί μέρους αξίες μας δίνουν: 32.000 δολάρια για το αποδιδόμενο οξυγόνο, 
31.750 δολάρια για την προστασία του εδάφους, 62.500 δολάρια για αποφυγή 
της ρύπανσης, 39.250 δολλάρια για την ανακύκλωση του νερού, 31.250 δολάρια 
για την παροχή στέγης σε ζώα και πτηνά και 250 δολάρια για τις παραγόμενες 
πρωτεΐνες.
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Ιστορεκά Μνημεία του Χωριού

Το καμπαναριό

Ένα ιστορικό μνημείο του Χωριού είναι το υπέρ-αιωνόβιο καμπαναριό. Χτίστηκε το 
1895, από τον Μικροχωρίτη της Πόλης Δημήτριο Σιδέρη μαζί με τον τοίχο, που ξεκι
νούσε απ’ αυτό και έζωνε όλο το προαύλιο του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτή- 
ρος. Το 1924, ο γιος του, Ιωάννης Λ. Σιδέρης, συμπλήρωσε το καμπαναριό με ένα 
πρωτότυπο ρολόι, που αντί για αριθμούς έχει 12 γράμματα, που διαβάζουν το όνομα 
της μητέρας του: Ελένη Λ. Σιδέρη. Το ρολόι ήταν ελβετικό, κουρδιστό, που χτυπά 
τις ώρες και μια φορά κάθε μισή ώρα.

Μετά τους σεισμούς του 1966, το κα
μπαναριό παρουσίασε μεγάλη ζημιά, ιδίως 
στο τρίτο διάζωμά του. Εκεί, ο τοίχος της 
δυτικής πλευράς άνοιξε στα δύο και μια 
κολώνα του στεκόταν σχεδόν στον αέρα.

Το καμπαναριό στα 1934. Εικονίζονται οι Πλού
ταρχος Ζαχαρόποολ.ος και Γιάννης Κομπορόζος, 

ενώ αριστερά είναι το πα/.ιό Κατσαουνέϊκο 
(σπίτι Σπ. ΦλΓγγα)

Η επισκευασμένη όψη του ρολογιού (I9S8). 
Πάνω στη σκαλωσιά οι: Νίκος Παπαδημητρίοο 

και Μένιος Κουτσούκης

Η Αδελφότητα Μικροχωριτών, με πρόεδρο τον αείμνηστο Δημ. Πολύζο, και με την 
οικονομική ενίσχυση της Καπνοβιομηχανίας Κεράνη, ανέλαβε την επισκευή του. Τη 
μελέτη έκανε ο μηχανικός Φώντας Καρακωστής και οι εργασίες ανατέθηκαν στον 
Μικροχωρίτη εργολάβο Δημήτριο Δέρματά. Ο Μήτσος Δερματάς, με τη βοήθεια του 
επίσης συγχωριανού, Τάκη Κατσιγιάννη, άρχισαν αμέσως δουλειά. Πρώτα έφτιαξαν 
σκαλωσιές γύρω από το καμπαναριό και ύστερα στήριξαν την ετοιμόρροπη κολώνα 
δένοντάς την με τις άλλες τρεις με περιμετρικό σενάζι. Στη συνέχεια, πρόσθεσαν
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άλλα έξη σενάζια, όπου έκριναν αναγκαία, για καλύτερη στήριξη του πάνω μέρους 
του καμπαναριού.

Το 1988 αντικαταστάθηκε η σαπισμένη από το χρόνο ξύλινη πρόσοψη του ρολο
γιού με άλλη πιο ανθεκτική, από αλουμίνιο και χονδρό κρύσταλλο, με δωρεά και

προσωπική εργασία του Νίκου Δ. Παπα- 
δημητρίου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
το καμπαναριό παρουσίαζε και πάλι 
ρωγμές, αυτή τη φορά στο πρώτο και 
δεύτερο διάζωμα. Η Αδελφότητα, επί 
προεδρίας Θανάση I. Κεράνη, ανέλαβε 
την επισκευή του. Το 1992 κλήθηκε ο 
πολιτικός μηχανικός, Ιωάννης Μπούσι- 
ος, ο οποίος, μετά από επιτόπια έρευνα, 
συνέταξε τεχνική έκθεση, με την οποία 
πρότεινε ως άμεση λύση να αντικατα- 
σταθούν όλες οι πέτρες που παρουσία
ζαν διαμπερή ρήγματα και οι αρμοί να 
αποκατασταθούν με την τεχνική των 
τσιμέντο-ενέσεων. Επίσης, για να πε- 
ριορισθεί η διάβρωση από την υγρασία, 

πρότεινε να αντικατα- 
σταθεί η μαρκίζα, μετα
ξύ 1°“ και 2°” ορόφου, 
από ειδική τσιμεντένια, 
τύπου Revinex, και με 
αρκετή κλίση για να 
κυλούν έξω τα βρόχινα 
νερά. Για την κάλυψη 
της δαπάνης, η αδελφό
τητα απευθύνθηκε, τόσο 
στους συγχωριανούς, 
όσο και σε δημόσιες 
υπηρεσίες και τράπεζες. 
Η ανταπόκριση ήταν θε

τική και η Αδελφότητα προχώρησε στην δομική στήριξη του καμπαναριού, που 
ολοκληρώθηκε το 1997.

Αργότερα, με δαπάνη και προσωπική εργασία του φίλου του χωριού, Αυγέρη Αυ- 
γερόπουλου, αντικαταστάθηκε ο χειροκίνητος μηχανισμός του ιστορικού ρολογιού 
με ηλεκτροκίνητο.

Έτσι, το ιστορικό καμπαναριό, με την επιβλητική κορμοστασιά και με τους αδιά
κοπους χτύπους του, συνεχίζει να κοσμεί και να συντροφεύει το χωριό για πάνω 
από έναν αιώνα.

Το καμπαναριό κατά την επισκευή του (1997)

Από τις εργασίες στήριξης των θεμελίων (1995)
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Λπό Μ  Δήμο K am em a im

Ανάπλαση του Καρπενησιού

0  Δήμαρχος Καρπενησιού, κ. Κώστας Μπακογιάννης, παρουσίασε 
στις 13 Απριλίου τη. μελέτη για την ανάπλαση της πόλης του Καρ- 
πενησίου. Το σχέδιο στοχεύει στην αποσυμφόρηση του κέντρου, 
ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και πιο ελκυστικό στους κατοίκους και 
στους επισκέπτες. Οι παρεμβάσεις αφορούν τους δύο κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους, δηλ. την οδό Ζηνοπούλου από την είσοδο 
της πόλης μέχρι το κτίριο της Νομαρχίας και την οδό Καρπενησιώτη 
από την πλατεία μέχρι την λαϊκή αγορά.

'Οψη του Καρπενησιού μετά τα έργα ανάπλασης 
(Φωτογραφίες από την εφ. Ευρυτανικός Τύπος 13/4/2011)

Οι παραπάνω φωτογραφίες, που δείχνουν τη νέα όψη της πόλης μετά τις αναπλάσεις, 
πράγματι εντυπωσιάζουν και αναδεικνύουν, όπως άρμοζε, την ομορφιά της πρωτεύουσας 
του νομού μας.

Τεχνικό Πρόγραμμα Μικρού Χωριού 2011

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του χωριού μας, κ. Βασί
λης Μπούρας, μάς κοινοποίησε την υπ' αρίθ. 1/2011 απόφαση του 
Τοπικού Συμβουλίου που αφορά στα έργα που αποφασίσθηκαν να 
γίνουν στο χωριό κατά το έτος 2011. Η απόφαση διαβιβάσθηκε στο 
Δήμο Καρπενησιού και έχει ως εξής:

Έργα Νέου Μικρού Χωριού με σειρά προτεραιότητας

1. Προστασία του δρόμου-πάρκιγκ μπροστά από τον Ξενώνα Ρίζωμα.
2. Διαμόρφωση χώρου μεταξύ εκκλησίας-σχολείου.
3. Εξωραϊσμός εισόδου, επένδυση με πέτρα τοίχου κάτω από οικία Τσινιά
4. Καθαρισμός και συντήρηση υδραύλακα Αγ. Αποστόλων Μικρσύ Χωριού.
5. Ανάπλαση χώρου έναντι οικίας Φούκα.
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6. Συντήρηση και αξιοποίηση Δημοτικού Σχολείου Ν. Μικρού Χωριού.
7. Επέκταση δημοτικού φωτισμού και μεταφορά κολώνων.
8. Καθαρισμός μονοπατιών και συντήρηση αυτών.
9. Συντήρηση νεκροταφείου Νέου Μικρού Χωριού.
10. Συντήρηση, καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου.
11. Καθαρισμός δεξαμενών.
12. Αναμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Μικρού Χωριού.
13. Πέτρινος τοίχος στη στροφή κάτω από την πλατεία.
14. Συντήρηση και αξιοποίηση γηπέδου και ηλεκτροδότηση των αποδυτηρίων.

Έργα Παλαιού Μικρού Χωριού με σειρά προτεραιότητας

1. Απεγκλωβισμός υδροηλεκτρικού έργου και να τεθεί σε λειτουργία.
2. Αξιοποίηση, μελέτη της λίμνης στην είσσδο τσυ Παλαισύ Μικρσύ Χωριού.
3. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης δρόμσυ από οικία Καρανίκα μέχρι γέφυρα.
4. Καθαρισμός, επισκευή υδραύλακα πάνω από το Παλαιό Μικρό Χωριό για να λει

τουργεί ως αγωγός όμβριων υδάτων (σχετ.Τ.2010/98 μελέτη ΙΓΜΕ).
5. Κατασκευή υδραύλακα όμβριων υδάτων κάτω από ξενοδοχείο μέχρι οικία Κατρα- 

μάδου (σχετ.Τ.2010/98 μελέτη ΙΓΜΕ).
6. Καθαρισμός και συντήρηση μονοπατιού από Αγίους Αποστόλους μέχρι Γάβρο.
7. Συντήρηση νεκρσταφείσυ Παλαισύ Μικρού Χωριού.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τεχνικό Πρόγραμμα 2011

Το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν θα μπορούσε 
παρά να ακαλουθήσει την οικσνομική κρίση πσυ μαστίζει τη χώρα μας. Έτσι, ο 

προϋπσλογισμός για το 2011 φαίνεται να υπολείπεται κατά 30 
εκατομμύρια αυτού της περσινής χρσνιάς. Σύμφωνα με αυτόν 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας συνσλικά αναλογσύν 
περίπου 25.500.000 ευρώ για την κάλυψη όλων των δαπανών.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011, που αφορά το οδικό δίκτυο 
της Ευρυτανίας, περιλαμβάνει 14 έργα. Ανάμεσα σ' αυτά 

iT ^  διαβάζουμε δύο που αφορούν την περιοχή της Ποταμιάς: 1)
'  Μ  Διαπλάτυνση γέφυρας επί του επαρχιακού οδικού Καρπενήσι-

— --------- Προυσός στον οικισμό Γαύρο, προϋπολογισμού 60.000 €, 2)
Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενή- 
σι-Γαύρος, προϋπολογισμού 400.000 €.

Βραβείο ‘Ήλίας Καρανίκας”

Η Ελληνική Εταιρεία Ορθοπαιδικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων, 
τιμώντας την συνεχή πρσσφορά τσυ Βσυλευτού Ευρυτανίας, γιατρού Ηλία Καρανίκα, 
σε θέματα του κλάδου αλλά και την αμέριστη στήριξή του σε προβλήματα παιδιών με 
αναπηρία, θέσπισε βραβείο που φέρει το όνομά του. Το βραβείο, που συνοδεύεται από
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χρηματική ενίσχυση, θα απονέμεται στην καλλίτερη 
επιστημονική εργασία σε θέματα ορθοπαιδικής και 
τραυματολογίας.

Ο Βουλευτής Ηλίας Καρανίκας 
κατά την βράβευση (Φωτογραφία 
από εφ. Ευρυτανικός Παλιμός 9/2/2011)

Ποιος πληρώνει το μάρμαρο;

Οι Μικροχωρίτες αδελφοί Σπόρος και Κώστας Κρίκος υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο Πο
ταμιάς στις 11 Αυγούστου 2010, για αγορά τάφου στο κοιμητήριο του Παλαιού Μικρού 
Χωριού προκειμένου να μεταφέρουν τα οςττά του πατέρα τους Δημητρίου Κρίκου και της 
μητέρας τους Αικατερίνης, το γένος Βασιλοπούλου, τα οποία φυλάσσονται στα οστεοφυ
λάκια του Μικρού και του Μεγάλου Χωριού αντίστοιχα, από όπου κατάγονταν. Από τον 
Δήμο, η αίτηση μεταβιβάστηκε, αυθημερόν, στο Τοπικό Συμβούλιο Μικρού Χωριού για να 
γνωμοδοτήσει. Λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας, τελικά η απόφαση του τοπικού 
Συμβουλίου Μικρού Χωριού πάρθηκε στις 12/12/2010, δηλ. μετά τις τοπικές εκλογές. 
Όμως, εκ του νόμου, όλο το Δεκέμβριο, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν επιτρεπόταν να λαμ
βάνει αποφάσεις, οπότε το αίτημα πέρασε στον Καλλικράτειο Δήμο Καρπενησίου.

Όταν οι αδελφοί Κρίκου, τον Απρίλιο τ.έ., οκτώ μήνες μετά, ζήτησαν να μάθουν γιατί 
καθυστερεί τόσο η απάντηση στο θέμα τους, πληροφορήθηκαν ότι η πρώτη απόφαση 
παραχώρησης τάφων από τον νέο δήμο πάρθηκε στην πρώτη συνεδρίαση για σχετικά θέ
ματα, ήτοι στις 14/4/2011 και βέβαια ήταν θετική ως προς το αίτημά τους. Όμως, λίγο νω
ρίτερα, τον Μάρτιο του 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου είχε αποφασίσει τον 
πενταπλασιασμό των τελών αγοράς τάφου (1000 € από 200 €), ποσό που υποχρεούνται να 
καταβάλουν αν εξακολουθούν να θέλουν να αγοράσουν τάφο.

Είναι αν μη τι άλλο λυπηρό, να καλούνται αθώοι και τίμιοι δημότες να πληρώνουν το 
μάρμαρο της καθυστέρησης των τοπικών παραγόντων ή της αμέλειάς τους να κλείσουν 
έγκαιρα τις εκκρεμείς υποθέσεις της δικαιοδοσίας τους!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
Αν δεν έχετε  α νανεώ σει τη συνδρομή σας, θυμηθείτε ότι:

Η ετήσια συνδρομή των μελών προς την Αδελφότητα 
είναι η δική σας συμβολή 

στην προσπάθεια ανάδειξης του χωριού μας

Α π ο φ ε ύ γ ετε  ν α  σ τέλ ν ετε  χ ρ ή μ α τα  μ έσα  σε επ ισ το λ ές . Για 
διευκόλυνση, η ταχυδρομ ική  επ ιταγή  π ρ έπ ε ι να  γ ρ ά φ ετα ι στο όνομα 
του  μέλους το υ  Δ.Σ., στο οποίο τη στέλνετε
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Του αείμνηστου Μήτσου Πασπάλη

Εγώ πρωτοείδα τον ήλιο στο Παλιό Μικρό Χωριό. Αργότερα ξενιτεύτηκα στη Θεσ
σαλονίκη. Θυμάμαι με νοσταλγία τα χρόνια τα παλιά, τον όμορφο κόσμο του, τα 

καλντεριμένια σοκάκια, αλλά και τα μαγαζιά του, που, πέρα από τις αγοραπωλησίες, 
ήταν και χώροι κοινωνικών συναντήσεων.

Οι επαγγελματίες του χωριού μας ήσαν πολλοί. Σαν κατηφόριζες, από τον επάνω 
μαχαλά, προς το κέντρο του χωριού, δυτικά απ' την πλατεία με τη βρύση του Σφήκα, 
εύρισκες το φούρνο του Χρήστου Μαστρογιωργόπουλου, που η μοσχοβολιά του αχνι
στού ψωμιού γέμιζε τον αέρα. Λίγο πιο πέρα ήταν τα "Γυφτοκάλυβα", τα μικρομάγαζα 
δηλαδή όπου έφτιαχναν σιδηρουργικά εργαλεία, όπως τσαπιά, τσεκούρια ή γάνωναν 
μπακιρένια οικιακά σκεύη. Πήραν το όνομα "Γυφτοκάλυβα" γιατί αυτή τη δουλειά την 
έκαναν συνήθως οι γυρολόγοι "γύφτοι". Γνωστός σιδηρουργός ήταν ο Αντρέας Πλάκας 
που συντηρούσε και τον "τροχό" στο Κεφαλόβρυσο.

Πιο κάτω στον κεντρικό, φαρδύ δρόμο, μετά από το παλιό σχολείο, εύρισκες το 
τσαγκαράδικο του Πολυζοπαντελή, ο οποίος ήταν άριστος τεχνίτης παπουτσιών. Στη 
συνέχεια, συναντούσες τον απαστράπτοντα από καθαριότητα, με το πιστιμάλη, με
γαλοπρεπή παντοπώλη Ελευθέριο Παπαδή. Το μαγαζί του έσφυζε από εμπορεύματα. 
Στην άκρη, απ’ έξω, ήταν το σφαγείο του Νταλάκα (Νίκου Αθανασόπουλου), που με 
το αστείρευτο έξυπνο χιούμορ του έφτιαχνε τη διάθεση ακόμη και του "κάθε πικραμέ
νου”.

Ακολουθούσε το μικρό μαγαζί του Μουχριτσογιώργου και μετά έφθανες στο κατά
στημα με την πλούσια πραμάτεια του Γιάννη Κομπορόζου. Δίπλα απ' αυτό είχε το χα
σάπικο, ο Θανάσης Μάνικάς, που βρισκόταν σε διαρκή διαφωνία με τις ιδέες τού γιου 
του Φίλιππα. Απέναντι, στο σπίτι της Φαλίνας, για ένα διάστημα, ήταν το μαγαζί του 
Κατσαδούρα.

Σαν έστριβες το δρόμο και έβλεπες την πλατεία, στα δεξιά, ήταν το μαγαζί του Νίκου 
Κυρίτση. Εκεί, συνήθως, εύρισκες τη Σάββω να το κουμαντάρει, ενώ ο γιος του Γιώρ
γος είχε αναλάβει το σφαγείο. 0 Κυριτσονίκος έφτιαχνε νοστιμότατα μεζέδια, που μο
σχοβολούσαν ρίγανη, όταν δε, όπως συνήθιζε, έμπαινε στο "τσακίρ κέφι”, άρχιζε, πάντα 
όρθιος, να διηγείται την ιστορία της επίσκεψης του Οθωνα και της Αμαλίας στο χωριό.

Λίγο πριν από την πλατεία, αριστερά, ήταν το μαγαζί του αγέρωχου, πάντα γελα
στού αλλά και χορευταρά Μήτρου Ζορμπαλά. Σχεδόν απέναντι είχε το κατάστημα ο 
Σταύρος Κομπορόζος. 0 Κατσαδούρας, όπως τον λέγαμε, έφτιαχνε τα περίφημα "τε
λατίνια”, με την ωραία φούντα, που φορούσε και ο ίδιος. Οταν μάλιστα κατεργαζόταν 
το σολόδερμα και κάρφωνε τις πρόκες με το σφυρί, ο ήχος έφτανε μέχρι τ’ Αλέστια. 
Επίσης ήταν πολύ χορευταράς και καλός τραγουδιστής. Οταν δούλευε στο μαγαζί 
έπιανε και ένα τραγούδι του τραπεζιού, όπως: "Ολα του κάμπου τα πουλιά, μαρί Βαγ- 
γελίτσα μου...”. Δεν έχανε όμως ευκαιρία να στήσει και το χορό, αρκεί να εύρισκε κάνα, 
δυο ακόμα άντρες, και αμέσως άρχιζε το τραγούδι: "Πάνω σε τρι κΓ αμάν αμάν, πάνω 
σε τρίκορφο βουνό...”

0 αγέρωχος πλάτανος, στην πλατεία του χωριού, ο άψυχος ληξίαρχός του, όπως τον
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λέγαμε, καλωσόριζε όλα τα παιδιά του. Και τι δεν γινόταν κάτω από ίσκιο του: Γάμοι, 
πανηγύρια, συνελεύσεις... αποφάσεις, ατέρμονες συζητήσεις. Ηταν παράλειψη για 
κάθε Μικροχωρίτη να μη δώσει το "παρόν" τουλάχιστον μια φορά τη μέρα. Στην πλα
τεία λειτουργούσε το "Χάνι", στη θέση του οποίου, αργότερα, χτίστηκε το ξενοδοχείο 
του χωριού.

Απέναντι από το χάνι ήταν το καφενείο του Γιώργου Γιαννακόπουλου, ο οποίος 
ήταν και χασάπης.· 0 Τσιγαριδογεωργούλας, όπως τον αποκαλούσαμε, έφτιαχνε τον 
καλύτερο καφέ του χωριού και πάντα έλεγε: "μόλις τον έτριψα". Και για του λόγου το 
αληθές πάντα τον έβλεπες με ένα μήλο να τρίβει τον καφέ.

Αμέσως μετά την πλατεία, αριστερά, ήταν το ιατρείο -  φαρμακείο του γιατρού Βαγ
γέλη Πιστιόλη. Και η διαδρομή τελείωνε στην κεντρική εκκλησιά του χωριού τη "Με
ταμόρφωση του Σωτήρος", με το περήφανο καμπαναριό και το μικρό παράττηγμα στα 
δεξιά του, που χρησίμευε ως βοηθητικός χώρος σε τελετές της εκκλησίας.

Μια και ήδη ανέφερα δυο χορευταράδες του χωριού, τον Δ. Ζορμπαλά και τον Στ. 
Κομπορόζο, θα ήταν παράλειψη να μην μιλήσω για τον Δημήτριο Καλαντζή. 0 Καλα- 
ντζής ήταν δεινός χορευτής. Χόρευε "στο νύχι", όπως λέγανε, δηλ. πολύ αργά και μερα- 
κλίδικα και ήταν χάρμα οφθαλμών να βλέπεις το "μανκοκάπ" από τον ντουλαμά που 
φόραγε και τη λερή φουστανέλα του να πηγαίνουν πέρα, δώθε, σε απόλυτη αρμονία με 
το ρυθμό του τραγουδιού.

Πώς, λοιπόν, να μην νοσταλγείς αυτά τα ωραία χρόνια! Μια επίσκεψη στο "εμπορικό 
κέντρο" του χωριού, όχι μόνο σε γέμιζε από όλων των ειδών ειδήσεις, αλλά και σου χά
ριζε ευφορία και ζωντάνια.

Προπολεμικά στην Παναγιά. Ο Βασ. Λιάπης σέρνει το χορό 
και ακολουθούν ο δάσκαλος Γ. Παπαδής, 

ο I. Μπλατσούκας και ο Δημ. Ζαχαρόπουλος
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ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (1845-1878)

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Έτος Γεννησης

Γιούσμπασης Νικόλαος Χαράλαμπος 1865

Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας Γεώργιος "

Κομπορόζος Ευάγγελος Αθανάσιος ”

Κακούρας Ιωάννης Νικόλαος "

Παπαγεωργίου Νικόλαος Ιωάννης -

Γιοβάνης Ιωάννης Κωνσταντίνος 1866

Κομπορόζος Ματθαίος Δημήτριος "

Ινίαστρογεωργόπουλος Ιωάννης Χαράλαμπος "

Πολίζος Παντολέων Χαράλαμπος "

Πλάκας Ιωάννης Σπυρίδων

Θάνος Γ εώργιος Ιωάννης 1867

Μοχρίτσας Γ εώργιος Σταύρος "

Μάνικας Σπυρίδων Νικόλαος

Πιστόλης Ιωάννης Δημήτριος "

Πανταζής Νικόλαος Χρήστος -

Σιδηρόπουλος Γ εώργιος Κωνσταντίνος "

Γιοβάνης Θεοδόσιος Κωνσταντίνος 1868

Κυρίτσης Νικόλαος Γ εώργιος "

Μάνικάς Αθανάσιος Ζαχαρίας "

Παπανικολάου Ιωάννης Χαράλαμπος "

Σιδέρης Ιωάννης Τριανταφύλλης "

Τσούμας Νικόλαος Κωνσταντίνος

Γ εωργούλας Ανδρέας Γ εώργιος 1869

Ζορμπαλάς Ιωάννης Κωνσταντίνος "

Ζαχαρόπουλος Ιωάννης Ανδρέας -

Κακούρας Θεοδόσιος Νικόλαος

Πλάκας Ελευθέριος Αθανάσιος

Πασπάλης Κωνσταντίνος Δημήτριος

Παπαδοπούλας Ιωάννης Γ εώργιος "

Πλάκας Ανδρέας Βασίλειος

Σιδηροκωστόπουλος Ελευθέριος Δημήτριος "

Σιδέρης Ηλίας Νικόλαος "

Τσαβέλλης Ανδρέας Δημήτριος "

Κόμματός Νικόλαος Βασίλειος 1870

Νικολής Νικόλαος Ιωάννης

Παπαδόπουλος Δημήτριος Κωνσταντίνος
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Απελευθέρωση απ’ τα φασιστικά δεσμά
Χρέος όλων Zgifi θυμόμαστε

Τις μέρες του Οκτώβρη στην Αθή
να και σε όλες τις ττεριοχές της 

Ελλάδας γιορτάζεται η απελευθέρωση 
της πρωτεύουσας της χώρας και άλλων 
πόλεων και χωριών α π ’ τη φασιστική κα
τοχή. Η επέτειος αυτή φέρνει στη μνήμη 
του καθενός μας τις ώρες της ανείπωτης 
χαράς για την απαλλαγή του τόπου και 
του λαού μας από τα δεσμά της σκλα
βιάς. Μα ταυτόχρονα ξαναζωντανεύει 
τις εικόνες της αντίστασης του λαού και 
της νεολαίας του κατά των τυραννικών 
δυνάμεων του φασιστικού άξονα σε κάθε 
γωνιά της πατρίδας. Έτσι κι εμείς οι Μι- 
κροχωρίτες θυμόμαστε τις πρώτες αντι
στασιακές πράξεις του χωριού μας και 
τους πρωτεργάτες αυτών των δραστη
ριοτήτων.

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

Απ’ τους πρώτους που ήρθαν να με 
δουν τότε ήταν οι παλιοί συμμαθητές 
μου Ναπολέων Πολύζος και Κώστας 
Πριόβολος, ο Γιάννης Κομπορόζος, ο 
Μιχάλης Φαλής, η Ναυσικά Φλέγγα και 
άλλοι. Μερικοί απ’ αυτούς τους νέους 
είχαν ήδη πάρει θέσεις μάχης στο έπος 
της αντίστασης και άλλοι περίμεναν την

Του αείμνηστου Σταύρου Ζορμπαλά

αποφασιστική στιγμή για να ριχτούν στη 
μάχη. Μου έκανε εντύπωση η ετοιμότη
τα των νέων αυτών για αγώνα και έτσι 
δεν χρειάστηκε να κοπιάσω να τους 
πείσω για το δρόμο που μας έδειχνε το 
χρέος στο λαό και στην πατρίδα μας.

Ήταν στ’ αλήθεια εκπληκτικό με πόσο 
ενθουσιασμό οι τότε νέοι του χωριού 
μας ρίχτηκαν στην πάλη για τη λευτεριά 
της Ελλάδας. Άρχισαν να συγκροτούν 
τις πρώτες αντιστασιακές ομάδες, να 
κάνουν προφορική αντιστασιακή προ
παγάνδα μέσα στο λαό και να σκορπάνε 
τα πρώτα αντιστασιακά έντυπα που έπε
φταν στα χέρια τσυς.

Μέσα στους πρώτους αντιστασιακούς 
πυρήνες του χωριού, εκτός από τους 
παραπάνω, πέρασαν όπω ς ήταν φυ
σικό οι παλαίμαχοι αγωνιστές όπως; ο 
Γιάννης Μανίκας, ο Δημήτρης Δερματάς, 
ο Μιχάλης Φαλής, ο Ναπολέων Πολύ
ζος, ο Παναγιώτης Κεράνης, ο Γιάννης 
Κομπορόζος, ο Κώστας Πριόβολος, ο 
Σταύρος Γεωργούλης, ο Χρήστος Γιαν- 
νακόπουλος, ο Διονύσης Ζορμπαλάς, 
ο Αριστείδης Γιουρνάς και όλοι σχεδόν 
οι Μικροχωρίτες, όπως και νεότεροι και 
όλα τα παιδιά αλλά και όλα τα κορίτσια 
του χωριού έδωσαν το παρόν στις εα- 
μικές αντιστασιακές οργανώσεις για να 
επιτύχει ο αγώνας για την απελευθέρω
ση της πατρίδας.

Βέβαια ανάμεσα στους πρώτους αντι
στασιακούς νέους Μικροχωρίτες ήταν 
και πολλοί που βρίσκονταν στις πόλεις, 
όπω ς ο Νίκος Κεράνης, ο Γιάννης Δερ
ματάς, ο Παναγιώτης Γρατσούνης, ο 
Γιάννης Θάνος, τα αδέλφια Μάνθος και 
Αλέκος Κομπορόζος και πολλοί άλλοι.

Όμως ξεχωριστή σημασία είχε ο πρω 
τοποριακός ρόλος που έπαιξαν οι νέοι 
του χωριού στα ίδια τα χώματά μας στις
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πρώτες κατοπινές μέρες της ηρωικής 
αντίστασης. Αυτοί πρωτοστάτησαν στη 
δημιουργία τμημάτων του ΕΛΑΣ στην 
περιοχή. Αυτοί, που σαν το Δημήτρη 
Κρίκο που πήρε μέρος στο προσωπικό 
του τυπογραφείου που λειτούργησε στο 
Μικρό Χωριό εκείνα τα χρόνια (1943- 
44), βοήθησαν στη συσπείρωση όλου 
του λαού γύρω α π ’ τις αντιστασιακές ορ
γανώσεις και στην πάλη για το ψωμί και 
για μια κουταλιά κουρκούτι στις μέρες 
της πείνας του 1942. Αυτοί και πρώτες 
η Ναυσικά Φλέγγα, η Γιάννα Ζορμπαλά 
και άλλες κοπέλες πρωτοστάτησαν στη 
δημιουργία των συσσιτίων για τα παιδιά 
του χωριού. Αυτοί αργότερα μπήκαν 
επικεφαλής στις εαμικές ελασίτικες και 
επονίτικες οργανώσεις του χωριού και 
στις μάχες που έδωσε ο ΕΛΑΣ της περι
οχής με τους Ιταλο-Γερμανούς καταχτη- 
τές.Μέσα απ’ αυτούς τους αγώνες ανα- 
δείχθηκαν αρκετοί απ’ τους πρωτεργάτες 
της αντίστασης σε ήρωες, που έδωσαν 
και το αίμα τους ακόμα για το φούντωμα 
της αντιστασιακής πόλης.

Έτσι, κανένας σήμερα δεν μπορεί να 
ξεχάσει τα πρώτα θύματα του χωριού 
μας στον αντιστασιακό αγώνα. Σε όλους 
θα μένει στη μνήμη η ζωντανή μορφή 
του Γιάννη Κομπορόζου που έπεσε από 
τους βάναυσους εχθρούς πριν ακόμα να

δει το φως της λευτεριάς να γλυκοχαρά- 
ζει. Ο Γιάννης Κομπορόζος πιάστηκε 
απ’ τις δυνάμεις κατοχής, σύρθηκε στα 
κρατητήρια της Λαμίας, βασανίστηκε, 
αλλά στάθηκε με το χαμόγελο μπροστά 
στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Ναπο
λέων Πολύζος, που με το κέφι του σκορ
πούσε σε όλους κουράγιο, έπεσε στα 
ριζά της Χελιδόνας χωρίς να κάνει βήμα 
πίσω και ο Μιχάλης Φαλής πιάστηκε και 
αφού βασανίστηκε εκτελέστηκε. Και οι 
δυο θύματα του εμφυλίου, όπως και η 
γυναίκα του Φαλή, που σκοτώθηκε άμα
χη στο χωριό από οβίδα.

Δυστυχώς ο τόπος μας πέρασε και 
μετά την απελευθέρωση α π ’ τσυς φα
σίστες καταχτητές αναποδιές και δυ
σκολίες αφάνταστες. Και έτσι επισκι
άστηκαν για πολλά χρόνια τα ηρωικά 
κατορθώματα των συγχωριανών μας. 
Για πολλά χρόνια κανένας δεν τολμούσε 
να μιλήσει γΓ αυτούς και η θυσία τους 
περνούσε στη λησμονιά. Ήρθε όμως 
το πλήρωμα του χρόνου για να μας θυ
μίσει το χρέος απέναντι τους. Και αυτό 
το χρέος μας καλεί όχι μόνο να τους θυ
μόμαστε οι ίδιοι και οι συνομήλικοί μας 
συμπατριώτες, αλλά και να κάνουμε ό,τι 
περνάει από το χέρι μας ώστε το παρά
δειγμά τους να μείνει δίδαγμα και για τις 
μελλούμενες γενιές...

Δημοσιεύσεις στο περιοδικό μας

Τα Μικροχωρτπκα Γράμματα ευχαρίστως φιλοξενούν προσωπικές ιστορίες, σχόλια, 
ενθυμήσεις συμπατριωτών ή ανακοινώσεις -  γναχττοποιήσεις τοπικών φορέων, αρκεί 
να αποστέλλονται έγκαιρα στη διεύθυνση του περιοδικού μας (μέχρι τέλος Οκτωβρί
ου για το τεύχος Δεκεμβρίου ή μέχρι τέλος Απριλίου για το τεύχος Ιουνίου).

Ιστοσελίδα Αδελφότητας Μικροχωριτών

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Μπορείτε να την επισκεφθείτε και να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση www.mikro-horio.gr
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(Τ’ είχες Γιάννη; Τ’ είχα πάντα!)
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Το καλοκαίρι του 1843, Π Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στις τράπεζες της Ευρώπης 
τα τοκοχρεολύσια παλιότερων δανείων που είχε πάρει η χώρα. Δυστυχώς τα λεφτά 

δεν είχαν πάει σε υπσδσμές πσυ θα βαηθσύσαν την κατεστραμμένη ελληνική σικοναμία, 
αλλά είχαν σπαταληθέί σταυς εμφυλίους της επανάστασης και στα λσύσα ταυ παλατιού 
και των Βαυαρών συμβούλων του στέμματος.

Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν η εκατομμύρια δραχμές και 
ισοδυναμούσαν με το μισό των συνολικών εσόδων ταυ ελληνικού κράτους που έφταναν 
μετά βίας τα 14 εκατομμύρια ετησίως. Στην πραγματικότητα, με την καταβολή των τό
κων δεν περίσσευε τίπατα να επενδυθεί πρας όφελσς ταυ ελληνικσύ λααύ.

Την άνσιξη του 1843.1  κυβέρνηση παίρνει μέτρα λιτότητας, τα απσία όμως δεν απα- 
δίδαυν τόσα ώστε να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα για την ετήσια δόση χρήματα.

Έτσι, τσν Ισύνισ του ι843; θ ελ
ληνική κυβέρνηση ενημερώνει τις 
ξένες κυβερνήσεις 0Ή αδυνατεί να 
καταβάλει τσ πσσό πσυ χρωστάει 
και ζητά νέα δάνεια από τις μεγάλες 
δυνάμεις, ώστε να απαπληρώσει τα 
παλιά. Αυτές αρνούνται κατηγσρη- 
ματικά.

Αντί να εγκρίνσυν νέο δάνειο, 
εκπρόσωποι των τριών μεγάλων 
δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) 
κάνουν μια διάσκεψη στα Ασνδίνο 
για τσ ελληνικό χρέος και καταλή- 
γσυν σε καταδικαστικό πρωτόκσλ- 

λσ. Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων με τσ πρωτόκαλλα στο χέρι, παρουσιάζονται 
στην ελληνική κυβέρνηση και απαιταύν την ικανσπαίηση του.

Αρχίζουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύσ μέρη και μετά από έναν μήνα υπσγρά- 
φουν μνημόνια (!), σύμφωνα με τα απσίσ η Ελλάδα πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να εξαι- 
κανομήσει μέσα σταυς επόμεναυς μήνες τσ αστρσναμικό επιπλέσν πσσό των 3,6 εκατσμ- 
μυρίων δραχμών, πσυ θα δαθαύν σταυς δανειστές της.

Για να είναι σίγαυραι ότι τα μνημόνια θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, σι πρεσβευτές 
απαιταύν να παραβρίσκσνται στις συνεδριάσεις ταυ Υπαυργικσύ Συμβουλίσυ πσυ θα 
εγκρίνει τα μέτρα και να παίρνσυν ανά μήνα λεπτσμερή κατάσταση της παρείας εφαρ- 
μσγής τσυς, αλλά και των πασών πσυ εισπράττσνται. Τα βασικά μέτρα πσυ επέβαλε η 
κυβέρνηση μέσα στα 1843 σε εφαρμογή του τότε μνημονίου ήταν;

1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί 
όσων παρέμειναν.

2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο σύνολο του τιληθυ- 
σμού αλλά σε ειδικές κατηγορίες.

3. Μειώθηκαν κατά 6ο% οι οτρατιωΉκές δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των 
ενστόλων και αντί για μισθό οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια.

4· Επιβλήθηκε προκαταβολή στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος και της “δεκάτης”.
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που ήταν ο φορος για την αγροτική παραγωγή.
5· Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι χαρτοσήμου.
6. Απολύθηκαν οι μηχανικοί του Δημοσίου και σταμάτησαν τα δημόσια έργα.
7· Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες τσυ κράτους.
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δα

σικοί υπάλληλοι και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου.
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωμαΉκές αποστολές στο εξωτερικό.
ΙΟ . Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες “εθνικές γαί- 

ες” με την πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης.
11 . Περαιώθηκαν συνοπΉκά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβο

λή εφάπαξ ποσού.
Γιάννης Α.

Ποια ήταν η Ψωροκώσταινα;

Στις Κυδωνιές του Αϊβαλιού ζούσε μια αρχόντισσα που λεγόταν Πανωραία Χατζηκώστα. 
Ηταν όμορφη γυναίκα, σύζυγος ενός πλούσιου Αϊβαλιώτη ευκατάστατου εμπόρου και 

γνωστή στην τοπική κοινωνία (“Αιγαιοπελαγίτικα”, τ. 13). Όμως το ’φερε η μοίρα και όλα χά
θηκαν όταν οι Τούρκοι πυρπόλησαν το Αϊβαλί και έσφαξαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μπρο
στά στα μάτια της έσφαξαν τον άντρα και τα παιδιά της. Έτσι η κυρά Πανωραία έμεινε μόνη και 
έρημη με συντροφιά το μοιρολόι της. Για καλή της τύχη ένας ναύτης την τράβηξε πάνω σε ένα

καράβι και την έβγαλε στα Ψαρά.
Εκεί, περίλυπη, κάθισε σε μια πέτρα, κοιτάζοντας προς τ’ 

Αϊβαλί όπου κείτονταν οι δικοί της άνθρωποι. Την αναγνώ
ρισε ένας ομοιοπαθής συντοπίτης της, ονόματι Βενιαμίν από 
τη Αέσβο και θέλησε να της συμπαρασταθεί. Όμως εκείνος 
είχε προορισμό το Ναύπλιο και η κυρά Πανωραία στην από
γνωσή της αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Στο Ναύπλιο, ο 
Βενιαμίν παρέδιδε μαθήματα και η Πανωραία, μη ξέροντας τι 
άλλο να κάνες ξενόπλενε για να ζήσει. Σιγά, σιγά έγινε γνω
στή στην κοινωνία του Ναυπλίου με το παρανόμι η “πλύστρα 
Ψωροκώσταινα”.

Την εποχή που ήταν κυβερνήτης στο Ναύπλιο ο Καπο- 
δίστριας, σε μια συνεδρίαση της Συνέλευσης, κάποιος παρουσίασε τη φτώχεια του Ελληνικού 
Δημοσίου σαν την “Ψωροκώσταινα”. Από τότε η λέξη αυτή επαναλήφθηκε πολλές φορές στις 
συζητήσεις και τελικά επικράτησε να εννοεί το ελληνικό δημόσιο.

Μια Κυριακή, όταν η ερανική επιτροπή έστησε ένα τραπέζι στην πλατεία του Ναυπλίου για 
να μαζέψει χρήματα για το μαρτυρικό Μεσολόγγι, η Ψωροκώσταινα, έτρεξε πρώτη; “Δεν έχω 
τίποτα άλλο να δώσω παρά μόνο αυτό το ασημένιο δακτυλίδι και αυτό το γρόσι” είπε και τα 
άφησε πάνω στο τραπέζι Τότε κιίποιος φώναξε: “Για δείτε, η πλύστρα η Ψωροκώσταινα πρώτη 
πρόσφερε τον οβολό της”. Και αμέσως το φιλότιμο πήρε κι έδωσε και άρχισαν να πέφτουν στο 
τραπέζι λίρες, γρόσια και ασημικά.

Όταν ιδρύθηκε το ορφανοτροφείο του Ναυπλίου, η “πλύστρα Ψωροκώσταινα” πήγαινε και 
έπλενε τα ρούχα των παιδιών χωρίς καμιά πληρωμή.

Αργότερα, γριούλα πια, με σαλεμένα σχεδόν τα λογικά της, η αρχόντισσα Πανωραία, η “πλύ
στρα Ψωροκώσταινα”, ζητιάνευε στους δρόμους του Ναυπλίου, όπου άφησε και την τελευταία 
της πνοή.

Πηγή: www.Isthmos.gr
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Χτο έγκριτο, περιεκτικό και καλαίσθητο περιοδικό Στερεά Ελλάς τ. 493, δημοσιεύεται ένα 
ενδιαφέρον άρθρο του αείμνηστου Ζάχου Ηηροτύρη, με τίτλο; “Πώςχτίστηκαν τα χωριά μας 
και τα αηιτοκάλυβα" από το οποίο δανειζόμαστε ένα απόσπασμα για τους αναγνώστες του 
περιοδικού μας:

Σαν το Βυζάντιο έπεσε και πριν όταν ψυχορραγούσε, ο καινούργιος εχθρός, ο Τούρκος, 
διέσχισε τη Θράκη -  Μακεδσνία -  Ήπειρσ -  Θεσσαλία και κατέβηκε στη Ρούμελη και στο 
Μόριά. Κι όταν τους Έλληνες πλάκωσε η σκλαβιά, πολλοί που δεν την άντεχαν πήραν τα 
βουνά και κει βρήκαν καταφύγιο και οι πρώτοι που κατέφυγαν ήταν λίγοι τσοπάνηδες - , 
κτηνοτρόφοι. Εκεί ζούσαν σαν κλέφτες άγραφοι στα τουρκικά κατάστιχα. Μα δεν ήταν μό
νοι τους αυτοί και το καρυοφύλλι τους, είχαν και οικογένειες, έπρεπε κάπου να σταθούν, 
να 'χουν κάποια υποτυπώδη κατοικία για τη φαμελιά τους και οι πρώτες κατοικίες δεν 
ήταν άλλο από ξυλοκάλυβες και ύστερα με χωματένιες ταράτσες και κει συζούσαν αρμονι
κά, άνθρωποι και ζώα μαζί.

Έτσι φερέοικοι εδώ και κει, αποδιωγμένοι και καταδιωκόμενοι, κάποιος γονιός αποφά
σιζε να σταθεί κάπσυ. Έμπηγε πασσάλους και στέργιωνε την πρώτη του καλύβα, χωρίς 
περιορισμούς και φράχτες και κει θεμελίωναν την πρώτη τους κατοικία παιδιά και εγγόνια 
της ίδιας φάρας και ζούσαν συντροφικά τον ίδιο φόβο.

Δυο -  τρεις οικογένειες στην αρχή, περισσότερες αργότερα, δύο τρία συγγενολόγια, 
λίγες φάρες κατόπιν, πλήθαιναν οι φαμελιές και έτσι πλήθαιναν και τα καλυβόσπιτα. Πλή- 
θαινε όμως και ο κίνδυνος να ανακαλυφθούν από τον κατακτητή, γι' αυτό διάλεγαν όλο 
απόμερα μέρη και σήμερα παραξενευόμαστε γιατί δε διάλεγαν καλύτερα και θεαματικά 
μέρη.

Οι πρώτοι ανθρώπινοι οικισμοί δημιουργήθηκαν δια κοινών θεσμών ενσυνείδητα ή 
ασυνείδητα και ασυστηματοπσίητα. Οι κάτοικοι των διεσπαρμένων αυτών οικισμών, 
ιδίως των ορεινών περιοχών με τις αυτές αντιξοότητες ζωής, τους κινδύνους και κοινούς 
εχθρούς, αναγκάσθηκαν εκ των πραγμάτων να αποκτήσουν συνείδηση της ανάγκης μιας 
ομαδικής ζωής, να ενωθούν, να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο και να δημιουργήσουν μια 
πρότυπη κοινωνία -  το χωριό.

Συν το χρόνο άλλαζαν στέκι, πλήθαιναν τα χαμόσπιτα, οι μαχαλάδες μεγάλωναν και τε
λικά χτίστηκαν χωριά. Η κοινή ασφάλεια και ο κοινός κίνδυνος τους έκανε να ενώσουν τα 
διάσπαρτα σπίτια και μαχαλάδες και να γίνουν χωριά πολυάριθμα μέσα στην καρδιά του 
δάσους και του βουνού. Γι' αυτό σήμερα βρίσκουμε πολλά χαλάσματα που μαρτυρούν 
ότι κάποτε ήταν συνοικισμοί και πολλά φέρουν το όνομα "Παλιοχώρι", όπως και στο χωριό 
μου.

Πέρασαν πολλούς χρόνους με τις καλύβες και τα σπιτοκάλυβα κι ύστερα ήχησε το σφυρί 
της δημιουργίας και χτίστηκαν πέτρινα σπίτια με τα θολωτά κατώγια και τους γιομάτους 
πολεμίστρες τοίχους. Το δικό μου πανάρχαιο έχει δύο πολεμίστρες. Άνοιξαν θεμέλια, έχτι
σαν σπίτια και νασύς άλλωστε μας το λέει και ο Αριστοτέλης για τους πρώτους οικισμούς 
του ανθρώπου, πως και τότε πρώτος πυρήνας της πολιτιστικής κοινότητας ήταν ο Οίκος -  η 
οικογένεια. Πολλές οικογένειες αποτέλεσαν το χωριό και τελικά διαμορφώθηκαν οι πόλεις 
και το Κράτος.

Τα σπίτια πάντα προσανατολισμένα προς την Ανατολή και όσο χαμηλά κι αν ήταν, έπρεπε 
να έχουν το κατώγι τους με τη χοντρή ξύλινη πόρτα και τον ξύλινο σύρτη πίσω και μέσα
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γκλαβανή από το κατώγι στο άνω δώμα, για επικοινωνία τη νύχτα. Τα μέτρα αυτά ασφά
λειας δεν ήταν για τους ανθρώπους μόνο, αλλά και για τα υπάρχοντα και το ζωικό βασίλειο. 
Η κλοπή, η ζωοκλοπή και η ληστεία είχε γίνει για πσλλούς επάγγελμα και πόρος ζωής. Και 
μόνο σαν το γένος ελευθερώθηκε άρχισαν τα κρυμμένα χωριά να βγαίνουν σε εμφανή μέρη 
και να κατεβαίνσυν και προς τα κάτω.

Συν το χρόνο ανοίχτηκαν δρόμοι, τα λασπότοιχα σπίτια έγιναν πετρότσιχα και τσιμεντό- 
χτιστα, σι χωματένιες ταράτσες ρετιρέ, τα κατώγια άδειασαν και τα ζώα βρήκαν καταφυγή 
στους σταύλους. Σ' αυτά τα καλυβόσπιτα και τα χαλάσματα και σ' αυτσύς που κατοικούσαν 
εκεί μέσα, με το φόβο και την ψυχή στο στόμα, χρωστάμε πσλλά, χρωστάμε τη λευτεριά 
μας...

Σχόλια -  Σχολιανά

ο έγκριτος Ευρυτάνας αυγγραφέας και λογοτέχνης Μιχάλης Σταφυ- 
λάς, στο περιοδικό Πνευματική Ζωή (τ. 197), σχολιάζει, πάντα εύστοχα, 
την επικαιρότητα. Επιλέξαμε για τους αναγνώστες του περιοδικού μας 
δυο σχόλιά του, που καθρεπτίζουν το "πιστεύω' του οπμερινού Έλλπνα 
για τους πολιτικούς: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ένα κράτος ιδιοκτησία των πολιτικών
Όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών ο Γεώργιος Καφαντάρης κα

τέβηκε ο αντιπρόσωπός του από το Καρπενήσι και ζήτησε διορισμό 
για το γιο του. "Φίλτατε" του είπε ο Καφαντάρης "το κράτος σήμε
ρον δεν έχει τη δυνατότητα διορισμών". "Τι λες Γιώργο μου χίλια 
φράγκα το μήνα είναι ο μισθός. Για ολόκληρο κράτος, αυτά δεν 
είναι τίποτα". "Πράγματι αγαπητέ μου δεν είναι τίποτα, αλλά πολλές μαζί χιλιάδες αποτε
λούν τον κρατικό προϋπολογισμό".

Αυτό μοιάζει σαν ανέκδοτο για ένα Κράτος που οι ανίκανοι Κυβερνήτες του το θεωρού
σαν ιδιοκτησία τους... και μοιράζανε (ή μοιραζόντουσαν) τα χρήματα του Δημοσίου χωρίς 
αντίληψη του τι κάνουν. Άσχετοι διορίζονταν και εξευτέλιζαν το Κράτος με τις κλεψιές, 
τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τα ρουσφέτια. Η υπουργική και η βουλευτική καρέκλα ήταν 
εφαλτήριο απατών. Γιατί το να διορίζεις με το τσουβάλι για ψηφολαγνεία σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού είναι απάτη επιχρισμένη με νομιμότητα. Κάνεις ένα νόμο και 
κάθε κλεψιά τη θεωρείς ηθική. Η πρόσφατη απόφαση παραγραφής ή αθώωσης των ενό
χων ήταν προδιαγεγραμμένη.

Αυτός είναι ο σύγχρονος Ελληνικός ζαμανφουτισμός. 0 Λαός να πληρώνει τα σπασμένα 
των ανίκανων και ιδιοτελών πσυ θεωρούν το κράτος ιδιοκτησία τους... και ο Πολιτισμός 
μένει στην άκρη σαν παρείσακτος. Οι πνευματικοί άνθρωποι δεν μπορούν να βλέπουν τα 
όσα γίνονται με απάθεια. Η Λογοτεχνία είναι αντανάκλαση της ζωής. Και η ζωή της Πατρί
δας έχει υποβιβαστεί.

Η ανύπαρκτη ευ-ταξία
Παλιότερα στη Βουλή είχε εκλεγεί βουλευτής ο φουστανελοφόρος Κότταρης. Υπουρ

γός Οικονομικών ήταν ο Ευταξίας -  νομίζω πατέρας του νεότερου Λάμπρου. Ως Υπουργός 
των Οικονομικών ο Ευταξίας εισηγήθηκε ένα νομοσχέδιο που μύριζε φαγοπότι. Κάτι ση
κώθηκε να πει ο καημένος ο Κότταρης, αλλά τον σταμάτησε ο Υπουργός λέγοντας πως 
"εσύ δεν ξέρεις από οικονομικά, τίθα πεις;" "Κύριε Υπουργέ δεν ξέρου πουλλά γράμματα 
αλλά ένα ρήμα του κλίνου καλά: Κλέφτου, κλέφτ'ς, κλέφτνι..." Τα τελευταία χρόνια δεν 
υπάρχουν Κότταροι, αλλά γεμίσαμε από Ευταξίες...
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Ta θαύματα της Παναγίας
Γράφει ο Στέφανος Μαστρογεωργόπουλος 

Καλιφόρνια, U.S.A.

Θα ήθελα να διηγηθώ και πάλι μερικά από τα πολλά θαύματα της Παναγίας, που 
έγιναν στα μέρη μας προπολεμικά, στη δεκαετία του 1930. Ήμουν μικρό παιδί τότε 
και αποτυπώθηκαν στη μνήμη μου και φύτεψαν στην ψυχή μου βαθιά πίστη προς την 
Παναγιά μας την Προυσιώτισσα:

Στην Ποταμιά το καλοκαίρι του 1939, αν θυμάμαι καλά, είχε πέσει πολύ ακρίδα, 
που σάρωνε όλα τα σπαρτά. Ο κόσμος δεν μπορούσε να την καταπολεμήσει με τίπο
τα. Εναπόθεσε, λοιπόν, την ελπίδα του μόνο στις δεήσεις προς την Θεοτόκο για να 
σταματήσει το κακό. Οι χωριανοί παρακάλεσαν τον Ηγούμενο του Προυσού να φέ
ρει την εικόνα της Παναγίας στα χωριά μας. Πράγματι, η Άγια Εικόνα έφτασε στην 
Καρύτσα. Η πίστη των κατοίκων δυνάμωσε και όλοι μαζί προσευχήθηκαν να κάνει 
τη χάρη Της. Και ω του θαύματος, η Μεγαλόχαρη έκανε το θαύμα της. Οι ακρίδες 
έπεφταν σαν σύννεφο στο ποτάμι και σε λίγο εξαφανίσθηκαν.

Μια άλλη χρονιά στην ίδια δεκαετία τα χωριά μας είχαν τρομερή ανομβρία. Οι 
καλλιέργειες κόντευαν να ξεραθούν. Και πάλι οι χωριανοί και οι κάτοικοι απ' όλα 
τα χωριά της Ποταμιάς κατέφυγαν στη χάρη της Παναγιάς. Φέρανε την Αγια Εικόνα 
στην Καρύτσα, και θυμάμαι, προτού ακόμη να φθάσει εκεί άρχισαν αστραπές και 
βροντές που γρήγορα έφεραν και την πολυπόθητη βροχή.

Είθε η Παναγία να μας σπλαχνιστεί και πάλι και να σταματήσει το κακό από τους 
πυρηνικούς αντιδραστήρες σε όλο τον κόσμο αλλά και από τις τόσες ανίατες ασθένει
ες του καιρού μας.

Έντεκα πράγματα που δεν διδάσκονται στα σχολεία

Από Ελένη Ααΐνη-Κόνιτς 
Σικάγο, Η.Π.Α.

Ο Μπιλ Γκέιτς, ο γνωστός ιδρυτής της εταιρίας προγραμμάτων Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Microsoft) και δισεκατομμυριούχος σήμερα, σε διάλεξή του σε μαθητές 
Λυκείου, μίλησε για την πολιτικά σωστή, ίσως, διδασκαλία των σχολείων που όμως 
δημιουργεί μια γενιά παιδιών χωρίς να έχουν ιδέα της πραγματικότητας της ζωής, 
που στήνει καθημερινές παγίδες αποτυχίας. Ανέπτυξε στα παιδιά 11 κανόνες της ζωής 
που δεν τους μαθαίνουν και δεν πρόκειται να τους μάθουν στο σχολείο:

Κανόνας 1°̂ : Η ζωή δεν είναι δίκαιη -  αρχίστε να το συνειδητοποιείτε.
Κανόνας 2^: Ο κόσμος δεν θα νοιαστεί για την αυτό-εκτίμησή σας. Ο κόσμος θα 

περιμένει πρώτα να πετύχετε κάτι και ΜΕΤΑ να νοιώσετε καλά με τον εαυτό σας.
Κανόνας 3°̂ ; Δεν θα κερδίσετε 60.ΘΘ0 δολάρια αμέσως μόλις τελειώσετε το Λύκειο. 

Δεν θα γίνετε αντιπρόεδροι ούτε θα έχετε αυτοκίνητο με τηλέφωνο ως ότου να τα κερ
δίσετε με τη δουλειά σας.
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Κανόνας 4°̂ : Αν νομίζετε ότι οι καθηγητές σας είναι αυστηροί, περιμένετε ως ότου 
αποκτήσετε αφεντικό.

Κανόνας 5°̂ : Το να δουλεύετε σε ψησταριά δεν σας υποτιμά. Οι παππούδες σας εί
χαν άλλο όνομα για τη λάντζα εστιατορίου. Την ονόμαζαν "μια καλή ευκαιρία".

Κανόνας 6°̂ : Αν τα κάνατε θάλασσα, δεν φταίνε οι γονείς σας. Έτσι, μην κλαψου
ρίζετε για τα λάθη οας, μάθετε από αυτά.

Κανόνας 7“̂ : Πριν γεννηθείτε, οι γονείς σας δεν ήταν τόσο βαρετοί όσο είναι τώρα. 
Έγιναν έτσι πληρώνοντας τα έξοδά οας, πλένοντας τα ρούχα σας και βλέποντας εσάς 
να το παίζετε άνετοι. Έτοι, πριν οώσετε το δάσος από τα παράσιτα της γενιάς των γο
νιών οας, κοιτάξτε πρώτα να νοικοκυρέψετε την ντουλάπα του δωματίου σας.

Κανόνας 8°̂ : Το σχολείο σας μπορεί να έχει καταργήσει κερδισμένους και χαμέ
νους, αλλά η ζωή ΟΧΙ. Μερικά σχολεία έχουν καταργήσει τσυς βαθμούς κάτω από τη 
βάση και ίσως δίνουν ΟΣΕΣ ευκαιρίες θέλετε ώοπου να βρείτε τη οωστή απάντηση. 
Αυτό δεν έχει ΚΑΜΙΑ ομοιότητα με την πραγματική ζωή.

Κανόνας 9”̂ : Η ζωή δεν διαιρείται σε εξάμηνα. Δεν σταματάει τα καλοκαίρια και 
πολύ λίγοι εργοδότες ενδιαφέρονται να σας βοηθήσουν για να ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΣΑΣ. Κάντε το μόνοι σας.

Κανόνας 10°̂ ; Η τηλεόραση δεν είναι η αληθινή ζωή. Στην πραγματική ζωή οι άν
θρωποι πρέπει να φύγουν από τις καφετέριες για να πάνε στις δουλειές τους.

Κανόνας 11°̂ : Φερθείτε ευγενικά οε όποιον θεωρείτε "φυτό". Υπάρχει μεγάλη πιθα
νότητα να είναι ο αυριανός εργοδότης σας.

oooo»x>o<>x><><><>ck>c><><xxx><><x><>oocnx><>c<>c>o<x>ooock>̂ ^

Ολική Καταστροφή
κόπους ολόκληρης ζωής 

για μια στιγμή τους χάνεις, 
βρίσκεσαι σε απόγνωση, 
δεν ξέρεις τι να κάνεις.

Ανθρωποι ασυνείδητοι 
τα καταστρέφουν όλα 

και δεν ρωτάνε τους φτωχούς 
αν έχουν χρέη ακόμα.

Ελένη Γρίβα, Νέα Αριάδνη, τ.68

ψΐκά'και ^α&^ραψικά Mmedo' 
Mi'Kp&& Χι&ρι&ά
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Στο Knpncvnoi
την εποχή του Εμφυλίου πολέμου

Η δραματική περιπέτεια μιας δασκάλας από το Κορωπ’ι Αττικής

Η Λόλα Σιδέρη από το Κορωπί Αττικής διορίζεται δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Καρπε
νησιού τον Νοέμβρη του 1948. Λίγο αργότερα (18-1-1949) το Καρπενήσι καταλαμβάνεται από 
τους αντάρτες και η νεαρή δασκάλα, χωρίς να το καταλάβει, βρίσκεται επιστρατευμένη, μαζί 
με πολλούς άλλους Καρπενησιώτες, να βαδίζει προς τα αγραφιώτικα βουνά. Στα έμπεδα του 
Δημοκρατικού Στρατού, στο Μοναστηράκι, και στη γύρω περιοχή θα περάσει όλο το χειμώνα. 
Ένα ανθρώπινο ράκος από τις συνεχείς κακουχίες και πολύ άρρωστη καταλήγει στο αναρρωτή
ριο της μονάδας απ’ όπου ελευθερώνεται στις 10 Απριλίου 1949. Στο βιβλίο της. Οδοιπορικό 
στην ομίχλη, η κ. Σιδέρη περιγράφει με γλαφυρό και συναρπαστικό τρόπο βήμα, βήμα την 
οδυνηρή περιπέτειά της στα ευρυτανικά βουνά, από την κατάληψη του Καρπενησιού ως την 
απελευθέρωσή της. Αγνωστη, σε έναν αλλιώτικο απ’ το δικό της χώρο, κάτω από αφόρητη πεί
να, εξουθενωτικές καθημερινές πεζοπορίες μέσα στο πυκνό χιόνι και το τσουχτερό κρύο, η κ. 
Σιδέρη καταφέρνει να κρατήσει στη μνήμη της και εικόνες από το θαυμάσιο ελάτινο βουνίσιο 
τοπίο, στο οποίο βρισκόταν για πρώτη φορά. Παραθέτουμε μικρά χαρακτηριστικά αποσπά
σματα του βιβλίου;

"...Απ’ άκρη σ ’ άκρη το Καρπενήσι ήταν ανάστατο! Οι 
φωτοβολίδες, που ρίχνονταν από και προς διάσπαρτα ση
μεία μέσα στην πόλη, μάς γέμιζαν φόβο! Τροχιοδεικτικές 
διέσχιζαν τον ουρανό διαγράφοντας φωτεινά τόξα, ενώ 
στη συνέχεια ακολουθούσε καταιγισμός από σφαίρες, που 
σβίνιζαν ανατριχιαστικά πάνω από τα κεφάλια και δίπλα 
μας. Αποτέλοσμα; Κάθε λίγο κάποιος ανάμεσα στο πλή
θος σωριαζόταν τραυματίας ή νεκρός. Μπροστά σε κάθε 
τέτοια τραγική περίπτωση κανένας από μάς που βαδίζαμε 
δίπλα δεν στεκόταν να προσφέρει την παραμικρή βοήθεια. 
Φαίνεται τα συναισθήματα του τρόμου και του πανικού που 
μας διακατείχαν μάς έκαναν να προσπερνάμε τους άμοι
ρους συνανθρώπους μας, ακόμη και να τους ποδοπατάμε 
στην προσπάθειά μας να βρούμε τη σωτηρία στη φυγή...

... Εμπρός! Φεύγουμε για τα βουνά! Ακούστηκε να λέει 
μια αντάρτισσα. Παγώσαμε όλοι μεμιάς... Αυτό που ακολ.ούθησε είναι δύσκολο να το μετα
φέρω στο χαρτί. Παιδιά έπεφταν στην αγκαλ,ιά των μανάδων τους, γυναίκες αποχωρίζονταν 
τους άντρες τους, μανάδες σφιχταγκάλιαζαν τις θυγατέρες τους, ικετεύοντας να τις αφήσουν. 
Πολλοί απ’ αυτούς έκλ,αιγαν, όιλλοι, λ.ιγοστοί αυτοί, προσπαθούσαν ν ’ αντισταθούν...

...Βουβοί όλοι μας, άντρες και γυναίκες, γεμάτοι απόγνωση κι απελ.πισία, πλ.ημμυρισμένοι 
από αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα πήραμε το δρόμο για τα βουνά, για το τραγικό εκεί
νο άγνωστο που κανείς δεν γνώριζε τι έκρυβε για τον καθένα μας... Οι ομάδες, η μια πίσω 
από την άλλη, κατευθύνονταν με αργό ρυθμό έξω από την πόλ.η. Αύο ένοπλοι αντάρτες μπρο
στά και δύο πίσω μάς συνόδευαν και μάς φρουρούσαν στενά. Επικεφαλ.ής της ομάδας είχε 
τοποθετηθεί ένας αρκετά μεγάλος στην ηλικία αντάρτης, ο καπετάν-Πουρνόφας...

... Περνούσαμε ανάμεσα από χιονισμένα έλ.ατα και με μεγάλ.ο κόπο παραμερίζαμε τις 
κλ.άρες που είχαν σπάσει από το βάρος του χιονιού και μας έφραζαν το δρόμο. Είχαμε με
ταμορφωθεί σε ολ.ό/χυκες φιγούρες μιας ατέλχιωτης φόλ.αγγας που ακολ,ουθούσε σιωπηλ,ά

(Λοαοίΐίλο
owoui/Aii
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το δρόμο της αβεβαιότητας. Είχαμε αποκόρει, δεν αντέχαμε άλλο. Μέσα στην απόγνωση κι 
απελπισία: Πεινάμε! Φωνάξαμε όλ.οι με μια φωνή, /ίεν αντέχουμε άλλο, δε μας κρατάνε τα 
πόδια μας!... Κι 'εμείς πεινάμε, μας απαντούσαν...

... Στα μισά αυτής της πορείας ξέσπασε ξαφνικά τρομερή μπόρα. Ο ουρανός σκοτείνιασε, 
ενώ σύννεφα, που έτρεχαν σαν τρελά με τη φόρα που τους έδινε ο μανιασμένος βοριάς, μάς 
σκέπασαν και μείωσαν επικίνδυνα την ορατότητα στα δύσβατα μονοπάτια που βαδίζαμε. 
Χέρι χέρι πιασμένες ακολουθούσε η μια της άλλ,ης τ ’ αχνάρια πάνω στο χιόνι, μη χαθού
με μέσα στην αντάρα εκείνη ή μήπως παραπατήσουμε και κυλ,ήσουμε δίπλα στη σάρα που 
απλ,ωνόταν μέχρι κάτω στο ποτάμι. Ο άνεμος ξεσήκωνε το χιόνι, που στροβύΛζόταν γύρω 
μας και μας έφραζε στόμα και μύτη. Πνιγόμαστε, μας κοβόταν η ανάσα! Και να ήταν μόνο 
αυτό! Οι αστραπές αυλ.άκωναν το ουράνιο στερέωμα και μας τύφλωναν. Ήταν πράγματι 
ένα τρομαχτικό αλλά μεγαλειώδες και υπερκόσμιο θέαμα! Τ' αστροπελέκια έπεφταν δίχως 
σταματημό δίπ/Μ μας και μπροστά μας με εκκωφαντικό κρότο, προκαλώντας αταξία και πα
νικό στη φάλαγγα. Κι εμείς, υποχρεωμένες να βαδίζουμε μέσα σ ’ εκείνη την κοσμοχαλ.ασιά, 
θα ’λετγες πως είχαμε την αίσθηση ότι είχαμε ακουμπήσει τον ίδιο το Θεό. Μας αποκαλυπτό
ταν σ ’όλο το μετγαλΉο της οργής του...

...Η ατονία που νιώθαμε από την πείνα ήτανμεγάλ.η και οι σωματικές δυνάμεις που μας 
είχαν απομείνει, ελάχιστες. Συνεχίσαμε να κατηφορίζουμε μέχρι που φτάσαμε κάτω στο 
ποτάμι. Λουφάξαμε κάτω από ένα βράχο να ξεκουραστούμε λίγο. Ψάχνοντας τριγύρω για 
λ.ίγα ξύλα ν ’ ανάψουμε φωτιά, ο Νίκος και ο Στέλιος εντόπισαν μια ψόφια γίδα χωμένη 
μέσα στο χιόνι. Τρέξαμε αμέσως προς τα κει, να δώσουμε ένα χέρι και διαπιστώσαμε πως 
η γίδα δεν είχε αποσυντεθεί. Πρέπει να είχε διατηρηθεί λόγω της φυσικής κατάψυξης. 
Ποιος ασχολιόταν όμως — με την πείνα που μας θέριζε -  με τέτοιες λεπτομέρειες. Το πρα
κτικό πρόβλ.ημα όμως που υπήρχε ήταν ότι κανείς μας δεν κουβαλούσε μαχαίρι για να την 
τεμαχίσουμε. Αποφασίσαμε λ.οιπόν να τη βάλουμε έτσι ολ.όκλ.ηρη στη φωτιά για να ψηθεί. 
Ά/Σος τρόπος δεν υπήρχε. Ανάψαμε πρώτα φωτιά κι όταν έγιναν πολλά κάρβουνα, την 
πετάξαμε πάνω. Σύννεφο σηκώθηκε ο καπνός από το τρίχωμα, που άρπαξε αμέσως και 
μας έκανε να πεταχτούμε μακριά. Η τσίκνα της καμένης τρίχας μας έπνιγε. Η γίδα άρχισε 
να ψήνεται σιγά, σιγά, αν και πολλ.ά μέρη της έμεναν ανέγγιχτα από τη φωτιά, ωμά. Δεν 
αντέχαμε όμως άλλο να περιμένουμε και δε βλώπαμε την ώρα που θα αρπάζαμε τα κομμά
τια της να τα καταβροχθίσουμε...

[■ ■]
...Ένας στρατιώτης με οδήγησε στο πρακτορείο των υπεραστικών λεωφορείων. Χωρίς 

να νιώθω ιδιαίτερη χαρά ανέβηκα στο λεωφορείο. Σε λίγο ξεκινήσαμε. Ένα μεγάλο συ
ναισθηματικό κενό είναι ό,τι θυμάμαι απ’ αυτό το ταξίδι της επιστροφής. Καμιά συγκίνη
ση. Μόνο λάγα δάκρυα καθώς το λεωφορείο έμπαινε στην Αθήνα. Δάκρυα σ ’ένα ανέκφρα
στο πρόσωπο. Το βράδυ της ίδιας μέρας βρέθηκα στο πατρικό μου σπίτι, στο αγαπημένο 
Κορωπί, ανάμεσα στην οικογένειά μου. Κείνη την ώρα έπεφτε η αυλαία της παράστασης. 
Μιάς παράστασης με πρωταγωνίστρια εμένα, σκηνοθέτη τη μοίρα ενός έθνους και σκηνικό 
τον εμφύλ.ιο...

Το Περιοδικό μας έχει κόστος
Για να συνεχίσει να εκδίδεται χρειάζεται τη συνδρσμή σας
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Στο βιβλίο τους, Του Αργαλειού τα  Πάθη και τα Κάλλη, οι Τ. Ευθυμίου και Β. Κα- 
νέλλος, με γλαφυρό τρόπο μάς παρουσιάζουν όλα όσα θα θέλαμε να  μάθουμε για  την 
υφαντική τέχνη από την αρχαιότητα οις την εποχή μας. Η έρευνά τους φωτίζει την 
οικοτεχνία, μια σημαγηκή πτυχή της λαογραφίας του τόπου μας. Π αραθέτουμε ένα 
απόσπασμα του βιβλίου;

Ηπροστάτιδα του αργαλειού και της υφαντικής 
τέχνης, σύμφωνα με τον αρχαίο ελληνικό μύθο, 

ήταν η “Εργάνη Αθηνά”. Και να τι ακριβώς αναφέρει 
αυτός ο μύθος: Ήταν κάποτε μια κοπέλα πολύ προικι
σμένη. Αράχνη τη λέγανε. Όλοι θαύμαζαν την τέχνη της 
στον αργαλειό και στο κέντημα. Καμιά άλλη υφάντρια 
δεν μπορούσε να την συναγωνισθεί. Γι’ αυτό η Αράχνη 
παινευόταν πως ξεπερνούσε με την υφαντική της τέχνη 
ακόμα και την προστάτιδα της υφαντικής, την Εργάνη 
Αθηνά.

Μια φορά όμως, η θεά, μεταμορφωμένη σε γριά, επισκέ- 
φθηκε την Αράχνη στο εργαστήρι της και της είπε: “Καλά 
θα κάνεις να ’σαι mo μετριόφρονη και σεμνή απέναντι της 
θεάς, που δίδαξε στους ανθρώπους την υφαντική τέχνη”. 

“Εγώ την τέχνη την έμαθα μόνη μου, καυχήθηκε η Αράχνη. Αν τολμάει η Αθηνά 
ας έρθει να διαγωνισθούμε ποια θα υφάνει το λεπτότερο ύφασμα με το ωραιότερο 
κέντημα”.

Ύστερα από λίγες μέρες, η Αθηνά ξαναπήγε στο εργαστήρι της. Τη βρήκε να 
κεντά πάνω σε λεπτό ύφασμα παραστάσεις των ολύμπιων θεών. Το κέντημα ήταν, 
πράγματι, υπέροχο, που προκάλεσε τη ζήλια της θεάς και της το ξέσχισε σε κου
ρέλια. Η Αράχνη δεν μπόρεσε να βαστάξει την προσβολή και κρεμάστηκε από το 
ταβάνι.

“Καταραμένη να ’σαι! Της φώναξε η Θεά και με το θεϊκό της ραυδι τη μεταμόρ
φωσε σε έντομο. Έτσι κρεμασμένη, πρόσταξε, να εξακολουθείς να υφαίνεις πα
ντοτινά και ποτέ να μη στεριώνουν τα υφάδια σου και πάντα να ξεσχίζονται”. Από 
τότε, η Αράχνη, κρεμασμένη στα ταβάνια των σπιτιών και στα κλαδιά των δένδρων, 
υφαίνει τον λεπτό ιστό της.

Ο αργαλειός είναι από τα αρχαιότερα εργαλεία. Τον χρησιμοποιούσαν οι άνθρω
ποι στα 4·500 π. X. σύμφωνα με μαρτυρίες που βρέθηκαν σε τύμβους και ασφαλώς 
η χρησιμοποίησή του έχει βαθύτερες ρίζες.

Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν άριστα τη χρήση 
του αργαλειού και την υφαντική τέχνη. Ύφαιναν λινά υφάσματα, τα οποία χρησιμο
ποιούσαν για τη μουμιοποίηση των βασιλιάδων Φαραώ, καθώς και των ιερών ζώων.

Ο αργαλειός, ως οικιακό εργαλείο, είναι αρχαιότατο και αναφέρεται από τον Όμη
ρο ως ιστός. Συγκεκριμένα, ο Όμηρος στην Όδύσσεια (Ραψ.Β, στ. 96-110 ) αναφέρει, 
σε ελεύθερη μετάφραση:

“Η Πηνελόττη έστησε στην κάμαρά της αργαλειό κι ύφαινε τρία χρόνια ένα πανί 
ολοκέντητο, σάβανο του γέροντα Ααέρτη. Κι’ έλεγε πως, όταν θα τελείωνε, τότε θα
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παντρευόταν κάποιον από τους μνηστήρες. Όμως όλη τη μέρα ύφαινε το ατέλειωτο 
πανί της κι όλη τη νύχτα ξήλωνε, κάτω από το φως μιας δάδας. Τρία χρόνια κράτη
σε αυτό το τέχνασμά της, ώσπου μια δούλα το μαρτύρησε κι έτσι αναγκάστηκε και 
τελείωσε το ατέλειωτο υφαντό της”.

Η λακάτη ονόμαζαν 
στην αρχαιότητα τη ρόκα, 
εξάρτημα με το οποίο 
έγνεθαν το μαλλί, μετα- 
τρέποντάς το σε κλωστή 
για να υφάνουν στσν αρ
γαλειό. Εκτός από τους 
ανθρώπους, την ηλακάτη 
την χρησιμοποιούσαν και 
οι τρεις μοίρες που, σύμ
φωνα με τη μυθολσγία, 
έγνεθαν το νήμα της ζωής 
και της τύχης του νεογέν
νητου. Η ηλακάτη ήταν 
και το θεϊκό σύμβολο της αργαλειού στό Μουσείο τον χωριού μας

Εργάνης Αθηνάς, που έγνεσε και ύφανε το πέπλο της Ήρας.
Ο Όμηρος θεωρεί τη ρόκα χρήσιμο δώρο και συγκεκριμένα τσνίζει: “Στην ωραία 

Ελένη χάρισαν πολύτιμα δώρα και μια χρυσή ρόκα”. Ακόμα, από την Ιλιάδα μαθαί
νουμε ότι την ηλακάτη χειριζόταν θαυμάσια η θεά Καλυψώ, η μάγισσα Κίρκη και 
ασφαλώς η Πηνελόπη του Οδυσσέα.

Την εποχή του Βυζαντίου, ο αργαλειός γνώρισε μεγάλες δόξες και τιμές, αφού 
ήταν γνωστά και τα μεταξωτά νήματα υφαντικής. Στη ρωμαϊκή εποχή το γνέσιμο 
και ο αργαλειός ήταν αποκλειστικές ασχολίες της γυναίκας.

ν έ λ ι 0

Αθήνα- Λονδίνο
' - ■ . · . -ν.-ττϊ .·.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα προς Λονδίνο ό πιλότος καλωσορίζει 
τους επιβάτες: “Αγαπητοί επιβάτες σας μιλάει ο πιλότος. Βρίσκεστε στη πτήση 
220 για Λονδίνο. Ο καιρός είναι θαυμάσιος και... πρόσεχε, πρόσεχε θα πέσει! Ω 
Θεέ μου!” Μετά σιωπή...

Ύστερα από 1-2 λεπτά ακούγεται πάλι ο πιλότος να λέει: “Συγνώμη για πριν, 
αλλά η αεροσυνοδός έριξε τον καφέ και να βλέπατε πώς έγινε το παντελόνι μου 
από μπροστά...”

Τότε ακούγεται ένας επιβάτης να λέει: “Που να δεις πως έγινε το δικό μου από
πίσω

Γ. Α.
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Τα Xpdvca θκείνα
"To παραγκώμ"

ο  Γιώργος Α. Αγγέλου, στο βιβλίο του «Τα χρόνια εκείνα», με ωραιότατη γραφή διηγείται 
γραφικές ιστορίες ατ’θρώπων του χωριού του, που είχαν κάποιο παραγκώμ (παρατσούκλι). 
Διαλέξαμε μία απ’ αυτές για τους αναγνώστες του περιοδικού μας;

t i  ίν > )^ ί .τ σ · ( Χ

Κατά πώς λένε οι διαβασμένοι, η νυφί
τσα είναι ένα μικρό ζωάκι, μ’ ένα μεγάλο 
κουσούρι- της αρέσει η κλεψιά. Βέβαια, 
δίνουνε και μια άλλη εξήγηση σ’ αυτή της 
την κακή συνήθεια, που μου φαίνεται σαν 
πιο σωστή. Λένε, δηλαδή, ότι η νυφίτσα, 
όπως και πολλά άλλα ζού
δια (ζωάκια), μια που ζει 
σε βουνά και σε λαγκάδια, 
παίρνει τα μέτρα της, κά
νοντας ... κομπάνια για το 
χειμώνα. Και, μια που έχει 
προτίμηση στους...ξερούς 
καρπούς, μαζεύει, όσο πιο 
πολλά μπορεί, μύγδαλα και 
καρύδια και τα καταχωνιά
ζει στις κουφάλες απ’ τα 
δέντρα. Μα, σαν έρχεται το 
“πλήρωμα του χρόνου”, ο 
χειμώνας, άντε να θυμηθεί 
το έρμο το ζωάκι σε ποιες 
κουφάλες έχει κάνει απόθε
μα. Το ένστικτο όμως, που 
αναπληρώνει το μυαλό και αξίζει, πολλές 
φορές, περισσότερο απ’ αυτό, τη βοηθάει. 
Έτσι, γυρίζει από δέντρο σε δέντρο, από 
κουφάλα σε κουφάλα, γυρεύοντας να βρει 
κάποια απ’ τις αποθήκες της. Και, συχνά, 
το κατορθώνει. Όχι όμως και λίγες φορές 
ξεπέφτει σε ξένα χωράφια, σ’ άλλης νυφί
τσας σερμαγιά. Πού να θυμάται αν η ... 
αποθήκΐ), που με το ψάξιμο και την τύχη 
έπεσε απάνω της, είναι δική της ή κάποιας 
άλλης απ’ το σινάφι της; Πώς, λοιπόν, να 
της λογαριάσει κανένας στο παθητικό της

ΓΙΟΡΓΟΫ Α. ΑΓΤεΑΟν

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Ε Κ Ε Ι Ν Α

Α Θ Η Ν Α  I »S

ιδιότητες που πέφτουνε στην αρμοδιότητα 
του ... ποινικού κώδικα των ανθρώπων;

Αντίθετα, υπάρχει κάποιο άλλο πλασμα- 
τάκι του Θεού -  πετούμενο αυτό -  η Κίσσα 
ή Γκξάνα, όπως τη λέμε στα χωριά, που 
θα μπορούσε να διεκδικήσει στα σίγουρα 

το κουσούρι του κλέφτη. 
Απόδειξη ότι, γΤ αυτό της 
το φυσικό, τής έκανε την 
τιμή να τής αφιερώσει ολό
κληρο μουσικό κομμάτι κά
ποιος μεγάλος μουσικός.

Όμως, παρ’ όλο τον κίν
δυνο να νομιστώ “αντιρ- 
ρησίας” - και δεν μου 
πάει- θα κρατήσω κΓ εδώ 
... επιφυλάξεις. Πραγμα
τικά -  και αποδεδειγμένα 
-  η Κίσσα κλέβει. ΚΓ ό,τι 
κλέβει, το πηγαίνει ίσα στη 
φωλιά της. Αλλά και στην 
περίπτωσή της, υπάρχουν 
πολλά τα ... ελαφρυντικά. 

Δεν κλέβει για να κλέψει. Δεν κλέβει ό,τι 
βρεθεί μπροστά, γιατί είναι γεννημένη κλέ
φτρα. Αρπάχνει, μονάχα, ό,τι της γυαλίσει 
στο μάτι. Από σπασμένα γυαλικά, μέχρι 
γυαλιστερές χάντρες και, καμιά φορά, κα
νένα χρυσαφικό που λάμπει, που φαντάζει. 
Πόσες φορές, μικρός, δεν έκανα χάζι με 
τα ψιλοπράγματα που ’βρισκα στις φωλιές 
τους... Αλλά -  για να μη ξεμακρύνω απ’ 
το θέμα -  αν ένα απ’ τα δυο ζωντανά πα
ραβαίνει τον ... Ποινικό κώδικα, αυτό δεν 
είναι η νυφίτσα, αλλά η κίσσα, έστω και αν
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στον “καταλογισμό της ποινής”, όπως λένε 
οι δικαστάδες, θα της βρίσκανε ελαφρυντι- 
κά. Θα πήτε: γιατί τα λέω όλ’ αυτά; Για 
ένα και μόνο λόγο· δεν μπόρεσα ποτέ να 
καταλάβω γιατί, τον Μπαρμπακώστα -  θα 
γράψω γι’ αυτόν παρακάτω -  τον παραγκώ- 
μιαζαν σε Νυφίτσα και όχι σε Κίσσα, για 
ένα κακό φυσικό του, που αμφισβητείται 
στην πρώτη, όχι, όμως, και στη δεύτερη.

Εάν εγώ που ήμουνα ένα απ’ τα... θύ
ματά του, του ’βγαζα το παραγκώμ, κίσσα, 
θα τον έλεγα. Αλλά τι να γίνει; Να πάω 
κόντρα με το χωριό; Νυφίτσα τον θέλανε; 
Νυφίτσα...

Ο φίλος μας, λοιπόν, ο Μπαρμπακώ- 
στας -  η Νυφίτσα -  δεν άφηνε, κατά πώς 
λένε, τα δυο αντάμα. Κι αν είχε κάτι, που 
δεν έμοιαζε της Κίσσας (εγώ το χαβά μου) 
είναι, πως αυτός δεν σούφρωνε ό,τι γυάλιζε 
στα μάτια του, αλλ’ ό,τι ξένο βρίσκεταν 
μπροστά του. Από σκεπάρνια μέχρι κλαρο
κόπο και από τριχιά μέχρι γουρνοτσάρου- 
χα. Ό,τι κι αν τον πεδίκλωνε, δεν γλύτωνε 
απ’ αυτόν.

Απ’ τα πιο συνηθισμένα θύματά του ήτα- 
νε και το σπίτι το δικό μας, η οικογένειά 
μας. Πρώτος αυτός θα καλωσκαίραγε τα 
κεράσια στα Τσουρέϊκα και τα Ντουραλίδια 
και πρώτος αυτός θα δοκίμαζε τα καστρα- 
βέτσια (αγγούρια) και τις πρώιμες ντομάτες 
απ’ τα κήπια μας, πιο μπροστά ακόμα κι απ’ 
τις χελώνες. Και τ’ αμπέλι μας, αυτός θα το 
τρύγαγε μόλις άρχιζαν να μελανιάζουν οι 
ρόγες κι ας ήταν ακόμα τραπέτσι (ξυνές)
-  αλήθεια, πώς τις έβλεπε μέσα στη νύχτα;
- Μα άφηνε και κανένα τσαμπί για μας. 
Καλοσύνη του... Τώρα, όσο για τα καρύ
δια και τα κάστανα, είχαμε ... συμβιβαστεί 
μαζί του. Του αναθέταμε το μάζωμα. Έτσι 
υπήρχε ελπίδα να ντραπεί (;) και να δώσει 
και σε μας κάποιο σακούλι απ’ αυτά.

Εδώ που τα λέμε, άνθρωποι είμαστε και 
δεν έχουμε όλοι “κοντό χέρι” ή δεν το ’χου- 
με πάντα όσο πρέπει κοντό κι ο πειρασμός 
εύκολα μπορεί να μπει μέσα μας. Σ’ αυτό, 
παλαμίζω (βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέ

λιο). Όταν όμως την Κυριακή ο παπάς -  ο 
Παπαστρουμς -  έβγαινε στην Εκκλησία 
μετά απ’ το Ευαγγέλιο, μπροστά απ’ την 
Αγία Πύλη και φώναζε:

“Χωριανοί- χάθηκε το καπίστρι απ ’ το γά
ιδαρο της ... Αναστασόπλενας (Αναστασο- 
πούλου λεγόταν αυτή που ’χε χάσει το κα
πίστρι, αλλά γύρευε τώρα καλλιγραφία απ’ 
του Παπαστρούμ τον ...απαυτό). Όποιος 
το βρήκε, να της το δώσει. (Κράταγε και 
τα προσχήματα): Αν ως την ά/Λΐ] Κυριακή 
δε βρεθεί θ ’ αφορίσω. Και, την παρά/ά.η 
Κυριακή θα κάνω ασβεστοκεριά* αν κι' ως 
τότε δεν βρεθεί".

Ήμασταν σίγουροι πως το καπίστρι θα 
βρισκότανε, εκτός κι αν το ’χε σουφρώσει 
η ... Νυφίτσα. Αν και μετά απ’ τον αφο- 
ρισμό δε βρισκότανε, περιμέναμε ως την 
άλλη Κυριακή -  την τελευταία προθεσμία 
για την ασβεστοκεριά -  εκτός και αν μέσα 
στη βδομάδα είχε ... πεταχτεί στην αυλή 
του σπιτιού της Ανασιασοπούλενας.

Και την Κυριακή της ασβεστοκεριάς, κοι
τάζαμε όλοι κατά την πόρτα της Εκκλησιάς 
για να δούμε αν θα ’ρθει να λειτουργηθεί 
...η Νυφίτσα. Αν ερχότανε, ήμασταν σί
γουροι πως δεν είχε κλέψει αυτός το καπί
στρι, που κάπου θα ’χε παραπέσει. Υπήρχε 
τότε φόβος Θεού, όπως τον καταλάβαινε 
-  κι όπως τον καταλαβαίνει, βέβαια, σαν 
υπάρχει -  ο καθένας. Να κλέψεις και να 
κάνει ο παπάς ασβεστοκεριά;* Πα, πα, πα 
... Θεός φυλάξει.

Αλλά, για να ξαναγυρίσουμε στα “έργα 
και τις ημέρες” της Νυφίτσας. Βέβαια, 
όπως είπα και πάρα πάνω, ήτανε δίχως ταί
ρι στη ... λαθροχειρία. Εκεί όμως που δεν 
του ’βγαίνε κανένας, ήτανε κατά πως λένε 
σήμερα, χωρίς συναγωνισμό, στο κλέψιμο 
των μελισσιών, μέρα μεσημέρι. Πώς τα 
κατάφερνε και έκοβε στον ώμο ολόκληρο 
κρινί (κυψέλη) και δεν τον τσίμπαγε καμιά 
μέλισσα, δεν μπόρεσα να το μάθω ποτέ. 
Γιατί, όταν, γέροντα πια -  κΓ εγώ όχι πια 
μικρός, αλλ’ έχοντας τα χρονάκια μου -  τον 
ρώτησα πάνω σ’ αυτό, χαμογέλασε δίχως
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να μου απαντήσει. Επαγγελματικό ... μυ
στικό, βλέπεις. Και το περίεργο είναι ότι 
είχε και απροσμέτρητη αδιαντροπιά- δε 
δίσταζε να μας πουλάει και τα κρινιά απ’ τα 
μελίσσια, που μας είχε κλέψει. Δεν έσβηνε, 
τουλάχιστον, τα ονόματα που ’τανε πάνω σ’ 
αυτά γραμμένα; Γιατί η γιαγιά, είχε κι αυτή 
την αδυναμία- το κάθε μελίσσι το ονομάτι
ζε σε κάποιο απ’ τ’ αγγόνια της. Και δεν 
ήμασταν και λίγα ... Τώρα πια, αλλοίμονο, 
παραλιγοστέψαμε. Παραραιώσαμε.

Αλλά, αν η Νυφίτσα δεν το βρήκε, όπως 
λένε, από μας που ήμασταν τα θύματά της, 
το βρήκε απ’ τα μελίσσια, που, κι αυτά 
δεν ήτανε λιγότερο θύματά του. ΓΓ αυτές 
τις ...επιδόσεις του και άλλες πολλές, τον 
έπιασε, κάποτε, η “Εξουσία”. Τον έδεσε 
στον πλάτανο, που ’τανε μες’ τη μέση της 
πλατείας του χωριού -  και είναι ακόμα ως 
τα σήμερα. Τον πασάλειψε με μέλι και τον 
κράτησε απ’ την αυγή ως το γιόμα, κατά
φατσα στον ήλιο. Το απόγιομα, δεν έβλεπε

απ’ το πρήξιμο... Δεν ξέρω αν οι μέλισσες 
πήρανε το ... μέλι τους -  παρά λίγο να πω 
το αίμα τους -  πίσω . Δεν θα ’ναι όμως 
αλήθεια αν πω πώς ένιωσα την παραμικρό- 
τερη ευχαρίστηση για το κατάντημα της 
Νυφίτσας, μα και της Εξουσίας...

Ο Μπαρμπακώστας -  η Νυφίτσα μας -  
άφησε το μάταιο αυτό κόσμο κάπου γύρω 
στα εκατό του χρόνια. ΚΓ επειδή δεν 
ξέρει κανείς, αν το να ζήσει έ\'ας άνθρω
πος εκατό χρόνια, κατάκοιτος, τυφλός, κι 
αποδιωγμένος απ’ τις νυφάδες του, χωρίς 
καμιά απαντοχή, παρά μονάχα το θάνατο, 
είναι ευχή ή κατάρα, αναρωτήθηκα, πολλές 
φορές: Να ’πιασαν, τάχα, οι αφορισμοί του 
Παπαστρούμ;

* Ασβεστοκεριά: Στην έξοδο της Εκκλησίας 
στεκόταν ο παπάς κρατώντας ένα ποτήρι με νερό. 
Περνώ-ντας. αυτοί που είχανε πάει να λειτουργηθούν, 
μ· ένα κερί αναμμένο, το 'σβηναν μέσα στο ποτήρι 
λέγοντας: “ Ετσι να σβήσω κ ι’ εγώ, αν έκλεψα το ... 
(χαμένο πράγμα)” .

Δυσεύρετες δουλειές
Ένας νέος τελειώνει το Λύκειο και δεν 

έχει καθόλου όρεξη για σπουδές. Ο πατέρας 
του, πλούσιος πολιτικός, προσπαθεί να τον 
νουθετήσει λέγοντας: "Αφού δεν θέλεις 
να σπουδάσεις, μάθε ότι εγώ δε συντηρώ 
κοπρίτες, γι' αυτό και θα πας να δουλέψεις, 
κατάλαβες;" Πράγματι, ο πατέρας κινεί 
τα νήματα για να βρει μία θέση στον γιο 
του. Καλεί τον υπουργά: "Γιώργο" του λέει 
"θυμάσαι τον γιο μου; Λοιπόν, τέλειωσε το 
λύκειο και ο τεμπέλης δεν θ^ει να σπου
δάσει. Θα μπορούσες να του βρεις μια θέση 
να αρχίσει να δουλεύει, να ζοριστεί, μήπως 
και βρει το δράμα του και πάει για σπουδές; 
Δηλαδή μια δουλειά που να μην κάθεται 
αλλά να δουλεύει σκληρά..., κατάλαβες;"

Μερικές μέρες αργάτερα ο... Γιώρ
γος του τηλεφωνεί: "Εντάξει, έτοιμη η δου
λειά. Δεξί χέρι του Προέδρου της Δημοκρα
τίας με 10.000 ευρώ το μήνα".

- Τι λες ρε Γιώργο, αυτό είναι υπερβολι
κό. Πρέπει να τον αρχίσουμε από χαμηλά, 
με τέτοια λεφτά αυτός ο τεμπέλης θα γίνει 
χειρότερος.

- Εντάξει, φίλε μου, έχω μια πιο σεμνή: 
Ιδιαίτερος στο Υπουργείο Οικονομικών με 
5.000 ευρώ το μήνα.

- Όχι ρε Γιώργο! Μιλάμε για κάτι όπως 
όλα τα νέα παιδιά, γύρω στα 600 με 700 € 
το μήνα.

- Τι είναι αυτά που λες φίλε. Αυτό είναι 
αδύνατο.

- Γιατί;
- Γιατί αυτές οι θέσεις δίνονται μόνο με 

διαγωνισμό ΑΣΕΠ και χρειάζεται να έχει 
κανείς καλό βιογραφικό, δίπλωμα, τουλάχι
στον γνώσεις Αγγλικών και ένα σωρό άλλα. 
Φίλε μου, αυτές οι θέσεις δεν βρίσκονται 
εύκολα...

Θ.Π.
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Μ ά θ η μ α  Jw)î
Από ένα ΙΟχρονο παιδί της Φουκουσίμα

ο  συγχωριανός μας Σπόρος Χρ. Μαστρογεωργόπουλος, μας έστειλε την παρακάτω συγκινητική 
επιστολή ενός Ιαπωνέζου αστυνομικού προς ένα φίλο του στην Αμερική, λίγες μέρες μετά το κατα
στροφικό τσουνάμι, που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο:

Αδελφέ μου,
Πώς είσαι εσύ και η οικογένειά σου; Τις τελευταίες μέρες εδώ όλα είναι ένα χάος. Όταν 

κλείνω τα μάτια μου, βλέπω νεκρά σώματα. Όταν τα ανοίγω, βλέπω πάλι νεκρά σώματα. 
Πρέπει όλοι μας να δουλεύουμε 20 ώρες την ημέρα. Θα ήθελα η κάθε μέρα να είχε 48 
ώρες, για να συνεχίζουμε να βοηθάμε και να σώζουμε τον κόσμο. Είμαστε χωρίς νερό και 
ηλεκτρικό και τα αποθέματα φαγητού έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Και με το που καταφέρ
νουμε να μετακινήσουμε τους πρόσφυγες από το ένα σημείο στο άλλο, έρχονται καινούρ
γιες διαταγές να τους πάμε ακόμα παραπέρα.

Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Φουκουσίμα, περίπου 25 χλμ. μακριά από το πυρηνικό 
εργοστάσιο. Έχω τόσα πολλά να σου πω, που αν τα έγραφα είμαι σίγουρος ότι θα έβγαινε 
ολόκληρο βιβλίο σχετικό με τις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές σε στιγμές κρίσης.

Ό κόσμος έχει παραμείνει ήρεμος. Η αίσθηση αξιοπρέπειας και σωστής συμπεριφο
ράς που έχουν είναι πολύ καλή, γι' αυτό και τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο θα 
μπορούσαν να είναι. Αλλά σε μια 
εβδομάδα από τώρα, δεν μπορώ να 
εγγυηθώ ότι θα είμαστε ακόμη σε 
θέση να προσφέρουμε προστασία και 
τάξη. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Κι 
όταν η πείνα και η δίψα ξεπεράσουν 
την αξιοπρέπεια, τότε θα κάνουν, δεν 
ξέρω, αυτό που θα πρέπει να κάνουν.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να στείλει 
προμήθειες μέσω αέρος, τροφή και 
φάρμακα, αλλά είναι σαν να ρίχνεις 
μια χούφτα αλάτι στον ωκεανό.

Αδελφέ μου, μου έτυχε και κάτι 
πραγματικά συγκινητικό, με ένα μικρό 
Ιαπωνεζάκι, που έδωσε σε μένα τον ενήλικα μάθημα ζωής για το πώς να συμπεριφέρομαι 
σαν άνθρωπος.

Χθες το βράδυ, μ' έστειλαν σε ένα σχολείο να βοηθήσω μια φιλανθρωπική οργάνωση 
να μσιράσει φαγητό στους ξεσπιτωμένους. Η ουρά ήταν στριφογυριστή και τεράστια. 
Κάποια στιγμή εντόπισα ένα μικρό αγόρι, περίπου 9 χρονών. Φορούσε ένα μπλουζάκι 
και ένα σορτσάκι. Το κρύο όλο και δυνάμωνε, και το αγοράκι ήταν στο τέλος τους ουράς. 
Σκέφτηκα ότι μέχρι να έρθει η σειρά του, δεν θα έχει μείνει καθόλου φαγητό. Πήγα κοντά 
του και του μίλησα.

Μου είπε ότι ήταν στο σχολείο όταν έγινε ο σεισμός. Ό πατέρας του δούλευε εκεί 
κοντά και οδηγούσε προς το σχολείο. Ό μικρός είχε ήδη φτάσει στο μπαλκόνι του τρίτου 
ορόφου του σχολείου, όταν είδε το τσουνάμι να παρασύρει το αυτοκίνητο του πατέρα του. 
Τον ρώτησα για τη μητέρα του. Είπε ότι δεν ξέρει, αλλά το σπίτι τους βρισκόταν ακριβώς
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Μικροί μαθητές σε σχολείο της Ιαπωνίας
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δίπλα στην παραλία και ότι η μητέρα και η μικρή του αδελφή βρίσκονταν εκεί. Το πιθανό
τερο είναι να χάθηκαν. Όταν τον ρώτησα για συγγενείς, γύρισε το κεφάλι του αλλού και 
σκούπισε τα δάκρυά του. Ο μικρούλης έτρεμε από το κρύο και έτσι έβγαλα και του έδωσα 
το μπουφάν της αστυνομίας που φορούσα. Τότε έπεσε η σακούλα με το συσσίτιό μου. Το 
σήκωσα, του το έδωσα λέγοντας: "όταν έλθει η σειρά σου, μπορεί να έχει τελειώσει το φα
γητό. Πάρε τη δική μου μερίδα. Εγώ έχω ήδη φάει".

Το αγόρι πήρε το σακουλάκι και υποκλίθηκε. Νόμιζα ότι θα έτρωγε αμέσως, αλλά δεν το 
έκανε. Πήρε τη σακούλα με το φαγητό και πήγε και την εναπόθεσε στην αρχή της γραμ
μής, εκεί που ήταν συγκεντρωμένο όλο το φαγητό για διανομή.

Σοκαρίστηκα. Τον ρώτησα γιατί δεν έφαγε αλλά έβαλε τη σακούλα μαζί με τα άλλα φα
γητά. Μου απάντησε: "Γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους, που μπορεί να πεινάνε πιο πολύ 
από μένα και την έβαλα εκεί για να μοιραστεί ισότιμα". Όταν το άκουσα αυτό πήγα και 
στάθηκα παραπέρα, γιατί δεν ήθελα να με δει ο κόσμος να κλαίω.

Σου γράφω αυτές τις λίγες γραμμές για να στείλω τις ευχές μου σε σένα και την οικογέ- 
νειά σου. Πρέπει να επιστρέφω στη βάρδια μου.

Ηα Minh Thahn
Η κοινωνία που μπορεί να εμφυσήσει σε ένα εννιάχρονο παιδί 

την έννοια της προσωπικής θυσίας για το ευρύτερο καλό, 
πρέπει να είναι πραγματικά σπουδαία!

* * *

Το τσουνάμι

"Τσουνάμι" είναι μια ιαπωνική λέξη, που σήμερα χρησιμοποιείται σ' όλο τον 
κόσμο και σημαίνει μεγάλα παλιρροΐκά κύματα. Όπως όμως μας πληροφορεί ο 
πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αθήνα, η λέξη "τσουνάμι" έγινε γνωστή διεθνώς χάρη 
στο συγγραφικό έργο ενός Έλληνα! Αυτός ήταν ο Λευκάδιος Χερν, που το άγαλμα 
του κοσμεί σήμερα μια από τις πλατείες της Λευκάδας. Ό Λευκάδιος, που θεωρεί
ται εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας, γεννήθηκε από Ελληνίδα μητέρα στη Λευκάδα. 
Μεγάλωσε και έζησε την υπόλοιπη ζωή του στην Ιαπωνία. Εκεί διέπρεψε ως συγ
γραφέας λαϊκών ιστοριών ή και παραμυθιών για παιδιά με θέματα παρμένα από 
τις ιαπωνικές λαϊκές παραδόσεις. Σχεδόν όλα τα έργα του, μεταφρασμένα στην 
αγγλική αλλά και σε άλλες γλώσσες, κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Σε ένα από 
αυτά, ο Λευκάδιος Χερν, αναφέρεται στην παράδοση ενός ιαπωνικού χωριού που 
σχετίζεται με το τσουνάμι:

“Μ ια φορά κι έναν καιρό ... σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Ιαπωνίας ζούσε ένας 
γέρος. Στο χωριό εκείνο γίνονταν συχνά σεισμσί και μια φορά έγινε ένας πολύ δυνατός. 
Τότε ο γέρος, που ήξερε για το αγρίεμα της θάλασσας μετά  από ένα μεγάλο σεισμό, 
στην προσπάθειά του να πείσει τους συγχωριανούς του να φύγουν μακριά από την 
παραλία για να μην πνιγούν, άρχισε να τρέχει αλαφιασμένος και να φωνάζει "τσουνάμι, 
τσουνάμι"! Όμως κανείς δεν τον πίστευε. Τότε ο γέρος έβαλε φωτιές στο χωριό και έτσι 
τους ανάγκασε να απομακρυνθούν. Το τσουνάμι δεν άργησε να έλθει και να καταστρέ
φει ολόκληρο το χωριό. Από τότε οι άνθρωποι σέβονταν τον γέρο και τον θεωρούσαν 
θεό, που ζούσε ανάμεσά τους".
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Η vm "Αψ&—λ ψ ί”

Πρόκειται για 
μια πολύ μεγά
λη συνομοταξία 
ανθρώ πω ν που 
τους συναντάμε 
σχεδόν παντού. 
Η πατρίδα μας 
εκτός από το μο
ναδικό κλίμα και 
τον κλασικό πο
λιτισμό της, δια
θέτει ακόμη και 

μια άλλη μοναδικότητα: “τις αυθεντίες 
γνώσεων”. Αυτούς που ονομάζουμε 
“ξερόλες”. Στα ίδια άτομα θα βρεί
τε το δικαστή, τον οικονομολόγο, το 
στρατηγό, τον πολιτικό, τον παιδαγωγό. 
Συνήθως τους συναντάμε στα καφενεία 
και πολλούς άλλους χώρους όπου μη
ρυκάζουν τα κακώς κείμενα επιδεικνύο
ντας κιόλας άφθονο (ψευδό) ιδεαλισμό. 
Με εκπληκτική σοβαροφάνεια και ύφος 
επιμένουν στη δική τους άποψη ιδεολη- 
πτικά, χωρίς να δέχονται εύκολα και την 
άλλη άποψη. Σε κάθε περίπτωση βγά
ζουν τον εαυτό τους απέξω για την κοι
νωνική φαυλότητα την οποία υποτίθεται 
στηλιτεύουν. Τη φυλή των λέμε-λέμε 
την βοηθάει ιδιαίτερα πολύ το μεγάλο 
περίσσευμα δημοκρατίας και η ελεύθε
ρη διακίνηση “πολτοποιημένων” ιδεών 
από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Δελτία ειδήσεων με πλεόνασμα σχολίων 
επί σχολίων που φτάνουν σε διάρκεια 
τη μια ώρα, είναι ένα παράδειγμα.

Οι λεγάμενες αυθεντίες αυτού του 
τύπου δεν διστάζουν να εκφράσουν την 
“έγκυρη” γνώμη τους ακόμη απέναντι 
σε ειδικούς. Έτσι, λοιπον, από τα πα
ράθυρα της T.V., το ραδιόφωνο και τον 
τύπο βλέπουμε τραγουδοποιούς να μι
λούν για την κακή παγκοσμιοποίηση και

Γράφει ο Γιώργος Σταυράκης
τα μεγάλα λάθη των πολιτικών εντός 
και εκτός συνόρων. Βλέπουμε συνδι
καλιστές να επιλύουν λεκτικά το συντα- 
ξιοδοτικό πρόβλημα και να ψέγουν την 
όποια κυβέρνηση που δεν προχωρεί 
στη λύση του. Επί τριάντα και πλέον 
χρόνια με ένα συνεχές λέγε-λέγε παρα
κολουθούμε ατέρμονες συνομιλίες από 
ειδικούς και μη, για την κακή παιδεία 
και το άσυλο. Η παιδεία όμως ακό
μη δεν ενηλικιώθηκε. Στις συζητήσεις 
αποφεύγουμε τον ορθολογισμό και την 
αναζήτηση της τεκμηριωμένης άποψης. 
Προτιμούμε τις ατάκες και την επίδειξη 
πολυγνωσίας για να κερδίσουμε ένα 
συμπαγές ακροατήριο. Αυτού του τύ
που ο ερασιτεχνισμός διαμορφώνει, σε 
μεγάλο βαθμό, αυτό που λέμε “κοινή 
γνώμη”. Κοινωνιολογικά άμως η κοινή 
γνώμη θεωρείται σαθρή με ό,τι συνεπά
γεται αυτό.

Μέσα σ υ | σύγχυση, ένας χυλός ειδή
σεων γίνεται αβασάνιστα αποδεκτός, 
με συνέπεια να αποπροσανατολίζει με
γάλη μερίδα της κοινωνίας. Η Ελλάδα 
μοιάζει με απέραντη Βουλή όπου ο 
καθένας εκφράζει τη δική του “έγκυρη” 
άποψη, δηλώνει ό,τι επάγγελμα θέλει 
και προτείνει πώς πρέπει να λειτουρ
γήσει το κόμμα της προτίμησής του 
ξοδεύοντας έτσι χιλιάδες εργστο-ώρες. 
Πολλές δεκάδες τηλεοπτικοί σταθμοί 
και εκατοντάδες ραδιοφωνικοί ανά την 
επικράτεια ανταγωνίζονται ο ένας τον 
άλλο σε ένα ατέλειωτο πολιτικό, αθλη
τικό και κοινωνικό λέμε-λέμε.

Η έμφυτη τάση του Έλληνα για προ
βολή και αναγνωρισιμάτητα σε χώρους 
έξω από τις δικές του γνώσεις, τη δική 
του ειδικότητα θα παρέμενε ίσως, μια 
γραφικότητα , αντικείμενο μελέτης 
(case study) από κοινωνιολόγους, αν
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περιοριζόταν στην ικανοποίηση της δι
κής του ματαιοδοξίας και τόνωσης τσυ 
“εγώ”. Τα πράγματα όμως είναι δια
φορετικά όταν η κοινωνία μας συχνά 
αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την γνώ
μη των μη ειδικών, δείχνοντας μια απο
δοχή και ευπιστία στο λαϊκισμό που, όχι 
μόνο είναι ανεξήγητη, αλλά, σε κρίσιμα 
ζητήματα, μπορεί να έχει σοβαρές συ
νέπειες για το σύνολο της κοινωνίας.

Στη συνομοταξία των λέμε-λέμε μπο
ρεί να ενταχθεί και η “βιομηχανία” της

διαφήμισης και του μάρκετιγκ. Αυτοί 
για να πετύχουν τους στόχους τους δε 
λένε πολλά. Με ατάκες και ευφυολο
γήματα που, όχι σπάνια, προσβάλλουν 
τη νοημοσύνη του πολίτη κατακλύζουν 
τα Μ.Μ.Ε. προκειμένου να προω θή
σουν προϊόντα τα οποία συχνά είναι 
αμφίβολης αξίας και χρησιμότητας. Η 
συχνή επανάληψη της ατάκας, ωστό
σο, κάνει τη δουλειά της. Εμπεδώνεται 
στρεβλά: κοινωνικά πρότυπα, μόδες, 
τάσεις και νοοτροπίες.

Νέοι και νέες του χωριού στη δεκαετία του 1950

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Μικρού Χωριού

Δείχνει τη ζωή και δράση των ανθρώπων του χωριού στους 
προηγούμενους αιώνες.

Επισκεφθείτε το
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Πριν από ιοο χρόνια
Αστυνομική Διαταγή

Ajio Γιάννη Α.

Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Μ αταράγκα Καρδίτσης: 
Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας

Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλα- 
κος προς επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου άνευ χρονοτριβής και 
άμεσα.

Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν τω Ναό όταν 
έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας (ας μην αναφέρο τσ όνομά του) χόρεβε 
συνέχια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλλους να χορέψουν μπροστά με κατά σι- 
νέπια και παραξιγιθίκατε και πλακοθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με 
αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.

Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξής διαταγάς μου:
ι) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω 

και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλίσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα 
κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο 
πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες πσυ επιθιμούν να χορέψουν και όχι 
μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.

2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του Χαντζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπίκε 
στο καλαμπόκι του Βάϊου (ας μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάϊος εκνε- 
βρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με την αξάλη στο ένα καπούλη. Κατα- 
λαβένετε ο γάηδαρος δεν είνε ο όνος αλλά ο Βάϊος. Άνεφ πολών σκέψεον 
καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη δεν έχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απα
γορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο πράγμα.

3) Πίγα στο μαγαζί για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε 
να κατουράτε έξω στον τίχο του μαγαζιού.

4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκιν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν 
διότι είναι χιμόνας και εσθάνετέ τις αποφορά από τη βρόμα. Όστις επιθιμή 
να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.

5) Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγούνα μετά του υποκαμίσου να το 
τραβούν προς τα έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το 
τιούτον είνε απαράδεκτο και πρέπη άνευ χρονοτριβής να τις βρακόσετε 
άπαξ και διαπαντός.

6) Όταν λίαν προΐαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανι- 
περθέτος να μαζέβετε τις βονιές των ζώων από το δρόμο. Το ίδιο να κάνετε 
και το βράδι διότι δεν έχη που να πατήση όστις βαδίζη εις τας οδούς του 
χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο 
μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.

7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κό
σμος και πάη στην Εκλισία και μετά χορέβη στο σιργιάνι και στους γάμους 
πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είνε δεμένα δια χσνδρόν αλισίδεον και σχινίον 
πρσς αποφυγίν ατιχιμάτων εκ των σκιλοδαγκομάτων.

8) Να μην πίνετε πολί ινοπνευματόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνο- 
βολάτε και κάνετε χαζαμάρες.

9) Να τιρήσετε άνευ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν
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μου, άνθροπη, σκύλη και γινέκες διότι όπιος σιληφθή παραβάτης θα τον 
σιλάβο θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα τον 
μαβρίσο στο ξίλο.

Να με συνχορίτε αν έκανα κάπιο συντακτικό λάθος καθότι τέλιοσα και εγώ τρίτη 
του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον στην Λάρισ- 
σαν για να μάθο περισσότερα γράματα. Σαν καραγκούνης που είμε και εγό λαβένετε 
άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε θα τας τιμήσετε ερθέτος.

Εν Ματαράγκα τη 8’’ Δεκεμβρίου 1907 
Ο Διοικητής του Χωρίου 

Νικόλαος Παπακωνσταντίνου 
Υπονωμοτάρχης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ
ΕΥΓΕΜΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ”

Γ . Α . Ε Ν  Κ .Λ Ρ Π Ε > !Η 5: ί «  
IJP A U biO N  Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ  Α β Η Ν Ω Ν

θ έ μ α :  ’Ο ρ γ ά ν ω σ η  ’Ε π ισ τη μ ο ν ικ ο ί}  Σ τ·νεδρ ιο \·

Ε γ κ ύ κ λ ιο ς  Α "-Π ρόσκλησι.ς
Ό  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  Ε ( ·γ έ ν ιο ς  ό  Α ΐ τ ω λ ό ς  μ έ τ ή ν  στ»μπλήρϋ>ση 45  έ τώ ν  π ν εύ μ α ·  

τικτ*ις π α ρ ο υ σ ία ς  κ α ι  π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  σ έ  σ υ ν δ ιο ρ γ ά ν ω σ η  μ έ τή ν  
Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  Σ τ ε ρ ε ά ς  'Ε λ λ ά δ ο ς -  Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  Ε ν ό τ η τ α  Ε ύ ρ υ τ α ν ια ς  κ α ι  τή ν  
ε υ λ ο γ ία  τή ς  Τίεράς Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς  Κ α ρ π ε ν η σ ιο ύ ,  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ίζ ε ι  κ α τ ά  μ ή ν α  
’Ο κ τ ώ β ρ ιο ν  2 011  τή ν  π ρ α γ ^ ια τ ο π ο ίη σ η  ’Ε π ισ τ η μ ο ν ικ ο ύ  Σ υ ν ε δ ρ ίο υ  μ€ θε'μα 
Χ ) σ ιο ς  Ε ν γ έ ν ιο ς  6  Α ΐ τ ο ί λ ό ς  χ α (  α ΐ  Σ χ ο λ α ί  τώ ν  Α γ ο ά φ ω ν  χ α τ ά  τ ή ν  
TovQxoxQaxCav.

Ε Ιδ ικ ώ τ ε ρ ο ν  υ π ό  τ ό ν  δ ρ ο ν  Σ χ ο ) .α (  τω ν  Ά γ ο ά ψ ω ν  δ ια λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  o t  
Σ χ ο λ έ ς  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  Κ α ρ π ε ν η σ ίο υ ,  Β ρ α γ γ ια ν ώ ν ,  Κ ε ρ α σ ο χ ω ρ ίο υ ,  Δ ο μ ια ν ώ ν , 
Α γ ία ς  Τ ρ ιά δ ο ς .  Β ρ ά χ α ς , Φ ο υ ρ ν ά ς , Π ρ ο τ·σ ο ύ , Ί .  Μ ο ν ή ς  Τ α τ ά ρ ν η ς ,  Μ ε γ ά λ ο υ  
Χ ω ρ ίο υ .  Ν ε ο χ ω ρ ίο υ ,  Κ α σ τ α ν έ α ς  Α γ ρ ά φ ω ν  Ε ύ ρ υ τ α ν ία ς  κ α ί  Ρ εν τ ίν η ς  
Θ ε σ σ α λ ία ς , ή ό π ο ια  τ ό τ ε  ά ν ή κ ε  σ τ ό ν  ϊ δ ιο  γ ε ω γ ρ α φ ικ ό  χ ώ ρ ο .

O f ΕΙση^η^σεις, κ α τ ’ έ λ ε υ θ έ ρ α ν  τ ώ ν  ε ίσ η γ η τ ώ ν  έ π ιλ ο γ ή ν ,  δ ι· ν α ν τ α ι  ν ά  
ά ν α φ έ ρ ιο ν τ α ι  σ τ ή ν  λε ιτοτ .·ργία , τ ή ν  ά κ τ ιν ο β ο λ ία  τ ώ ν  Σ χ ο λ ώ ν ,  τ ο ύ ς  δ ιδ ά ζ α ν τ α ς  
Δ ιδ α σ κ ά λ ο υ ς  τ ο ύ  Γε'νοτ·ς. τά  δ ιδ α σ κ ό μ ε ν α  ά ν τ ικ ε ίμ ε ν α .  τ ο ύ ς  κ α ί  έ κ ΐό ς  
Ε ύ ρ υ τ α ν ία ς  δ ια π ρ έ ψ α ν τ α ς  μ α θ η τ ά ς  τ ώ ν  Σ χ ο λ ώ ν  κ α ί  γ ε ν ικ ώ τ ε ρ ο ν  τ ή ν  κ α τ ’ 
Ε ύ ρ υ τ α ν ία ν  κ α τ ά σ τ α σ η  τή ς  Π α ιδ ε ία ς  κ α τ ά  τή ν  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία .  Ε ύ ν ό η τ ο ν  
τ ΐ 'γ χ ά ν ε ι  ό τ ι  δ υ ν α τ ή  ε ίν α ι  ή ά ν α φ ο ρ ά  κ α ί  σ έ  δ ιδ α σ κ ά λ ο υ ς  τώ ν  π ρ ώ τ ω ν  μ ετά  
τ ή ν  ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  χ ρ ό ν ω ν ,  ο ΐ  ό π ο ιο ι  ε ύ λ ό γ ω ς  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  έ π ίγ ο ν ο ι  τώ ν  
Δ ιδ α σ κ ά λ ω ν  τ ο ύ  Γ ένους.

Π ισ τ ε ύ ο μ ε ν  δ τ ι  δ ιά  τ ο ϋ  έ π ισ τη μ ο ν ικ ο Ο  ώ μητοΟ  π ο ύ  θ ά  σ υ γ κ ο μ ισ θ ή  θ ά  
φ ω τ ισ θ ή  ά ρ κ ο ύ ν τ ω ς  ή π ε ρ ίο δ ο ς  τή ς  δ ο υ λ ε ία ς  κ α ί  θ ά  κ α τ α δ ε ιχ θ ή  ή  σ υ μ β ο λ ή  τής 
Π α ιδ ε ία ς  σ τ ή ν  ά φ τ ίπ ν ισ η  κ α ί  έ π ισ τ ή ρ ιξ η  τ ώ ν  ύ π ο δ ο ύ λ ω ν  ν ά  έ π ιχ ε ιρ ή σ ο υ ν  κ α ί  
έ π ιτ ύ χ ο υ ν  κ α ί  τ ή ν  έ θ ν ικ ή  τ ο υ ς  ώ π ο κ α τ ά σ τ α σ η .

Π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι  ο ΐ  έ ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι  ν ά  μ ε τ ά σ χ ο υ ν  τ ο ύ  Σ υ ν ε δ ρ ίο υ  ε ίδ ικ ο ί  
έπ ισ τή μ ο ν ες , έ κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί ,  λ ,ό γιο ι. έ ρ ε υ ν η τ α ί  κ .λ π . γ ιά  π λ η ρ έ σ τ ε ρ η  έν η μ έ ρ ω σ η  
ν ά  έ π ικ ο ιν ω ν ή σ ο υ ν  μ έ  τ ό ν  Π ρ ό ε δ ρ ο  τ ο ύ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  κ . Π α ν α γ ιώ τ η ν  Β λ ά χ ο ν . τ. 
Γεν. ’Ε π ιθ ε ω ρ η τ ή ν  Μ .Ε ., ό δ ό ς  Κ α ρ υ α τ ίδ ω ν  7, 117 42 Α θ ή ν α ι .  τηλεφ·. 210- 
9 2 3 9 6 5 Σ

Τ ό  Σ υ ν έ δ ρ ιο  θ ά  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιη β ή  ο τ ό  Κ α ρ π εντ ίσ ι κ α ί  σ τ ή ν  Α ίθ ο υ σ α  το ύ  
Π ν ε υ μ α τ ικ ο ύ  Κ έ ν τ ρ ο υ  τ ο ύ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ . Έ ς υ π α κ ο ύ ε τ α ι  δ τ ι  ε ίς  τ ο ύ ς  κ.κ. 
σ υ ν έ δ ρ ο υ ς  θ ά  έ ς α σ φ α λ ισ θ ή  ή δ ια κ ίν η σ η  κ α ί  φ ιλ ο ξ ε ν ία .

Έ ν  κ α ιρ ώ  θ ά  σ τ α λ ή  έν η μ ε ρ ω τ ικ ή  έγ κ ύ κ λ ιο ς .
Κ α ρ π ε ν ή σ ιο ν .  2 5 ’’ Ί α ν ο υ α ρ ίο υ  2011

ο
ο ό ε δ ρ ο ς  τ ο ύ  Σ \·ν δ έσ μ ο υ  
\ Ε ι · γ έ ν ι ο ς  ό  Α ΐ τ ω λ ο ς

Π α ναγιώ τη ς Κ. Β λ ά χ ο ς
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Toe ξνλογέφνροζ κοα roe κ<κρέλιο(
'_______________________ ______ ^ __________

Ορμώμενος από αγάπη και ενδιαφέρον για τη γενέθλια γη μας, ο σογχωριανός Νίκος 
Αντωνόποολος (εγγονός του αείμνηστου παπα-βανάση) ερεονά τον φυσικό πλούτο και τα 
ανθρώπινα επιτεύγματα της Ευρυτανίας, κατά την ιστορική διαδρομή της, με στόχο τη δι
άσωση και διάδοση της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Όλα τα στοιχεία της 
έρευνάς του παρουσιάζονται με ελκυστικό, τεκμηριωμένο, περιγραφικό και επεξηγηματικό 
τρόπο σε τρεις ιστοσελίδες του, ώστε να είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επιλέξαμε 
(για όσους από μας δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία) το άρθρο 
που σχετίζεται με τα ξύλινα γεφύρια και τα καρέλια της περιοχής μας:

Για τους ντόπιους, η επιβίωση είχε αναχθεί σε καθημερινή περιπέτεια με αβέβαιη έκ
βαση. Επιβαλλόταν συνεπώς, η εξεύρεση μιας πρακτικής λύσης που θα τερμάτιζε την 
αγωνία και τον κάματο. Η εύκολη και πιο οικονομική λύση ήταν η κατασκευή μιας 
πρόχειρης γέφυρας με τον κορμό από κάποιο μεγάλο έλατο. Βρίσκανε, λοιπόν, ένα στε
νό μέρος στο ποτάμι, που να έχει στις όχθες του δύο μεγάλους βράχους αντικριστά, και 
στεριώνανε τον κορμό από τον ένα βράχο στον άλλο. Επάνω του καρφώνανε κλαδιά 
σαν κάγκελα, έτσι ώστε να γίνεται ασφαλέστερη η διέλευση. Αυτό ήταν το ξυλογέφυρο.

Τέτοια υποτυπώδη γεφύρια υπήρχαν πολλά και αρκετά κατασκευάζονται και σήμερα 
ακόμα, σα λύσεις ανάγκης. Το πιο γνωστό ξυλογέφυρο βρισκόταν στον Αχελώο, στο 
σημείο που σήμερα είναι το πέτρινο γεφύρι της Τέμπλας. "Τέμπλα", εξάλλου, σημαίνει 
μεγάλος κορμός ελάτου, από όπου και το τοπωνύμιο. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρ
χαν βραχώδεις όχθες, για την υποστύλωση των ξύλινων γεφυριών, οι κάτοικοι εκμε
ταλλεύονταν τις μεγάλες πέτρες που βρίσκονταν μέσα κι έξω από το ποτάμι. Έτσι, εκεί 
υπήρχαν ένα και πολλές φορές δύο ενδιάμεσα σημεία στερέωσης των κορμών.

Όμως οι λύσεις αυτές αποδεικνύονταν προσωρινές καθώς τα γεφύρια αυτά είτε σα
πίζανε είτε τα παρέσερνε η ορμή των νερών και το πρόβλημα επανερχόταν από καιρό 
εις καιρό. Εκτός αυτού, οι κατασκευές αυτές ήταν πρόχειρες και γι' αυτό επικίνδυνες, 
έκαναν την ψυχή του κάθε δυστυχή διαβάτη να τρέμει από το φόβο, μέχρι εκείνος να 
καταφέρει να βγει σώος απέναντι. Στο νυνοικισμό Αιναράκι της Καστανιάς υπήρχε 
ένα τέτοιο πρόχειρο ξυλογέφυρο, στο οποίο είχανε δώσει, πολύ εύστοχα, το όνομα "Πα- 
λιοσκιάχτης".

Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη αφήγηση που περιγράφει τις προσπάθειες των κα
τοίκων του χωριού Δολιανά, της σημερινής Στουρνάρας, να στήσουν ένα τέτοιο πρόχει
ρο γεφύρι, την πάλη τους με το ποτάμι, την αγωνία τους να αποκτήσουν ένα ασφαλές 
πέρασμα:

"Εδώ που χτίστηκαν τα χωριά μας για να ζήσουμε δεν πολεμάμε με τη φτώχεια, την 
κακοτοπιά, την έλλειψη συγκοινωνίας και τις τόσες άλλες δυσκολίες, είμαστε υποχρεω
μένοι να πολεμάμε και με τα στοιχεία της φύσης. Σκληρός και επικίνδυνος ο αγώνας. 
Δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, το ποτάμι, ο Κρικελ- 
λοπόταμος. Ένας πόλεμος που άρχισε μ' αυτόν τον ανυπότακτο εχθρό από τότε που 
στέριωσαν τα χωριά μας βαστάει ως τα σήμερα. Το καλοκαίρι είναι ήμερος σαν αρνί. 
Μα σαν πιάσουν τα πρωτοβρόχια αφρίζει και φουσκώνει. Βουνά ολόκληρα κατεβάζει, 
δέντρα ξεριζώνει, ζώα πνίγει, χωράφια καταστρέφει. Ταράζεται ο τόπος απ' τη βουή 
του. Σε πιάνει φόβος κι από μακριά να τον αντικρίσεις. Μ' αυτό το ποτάμι που μας 
κόβει τη συγκοινωνία πολεμάμε. Απερίγραπτες οι δυσκολίες να μεταφερθούν ξύλα, 
ολόκληρα έλατα να στεριωθεί γεφύρι. ΚΓ όταν αυτό το γεφύρι γινόταν η ζωή του ήταν 
ως τότε που θα ξαναπλημμύριζε το ποτάμι. Η πρώτη κατεβασιά έπαιρνε το γεφύρι και
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τα ξύλα οδηγούνταν στον Αχελώο.
Αστό γινόταν με τα γεφύρια που φκιάναμε στα περάσματα Δολιανών -  Ρωσκάς και 

στης Κοντίβας -  Κόπραινας. Τα γεφύρια που δεν διέτρεχαν φόβο από το ποτάμι ήταν 
το Κακογόφυρο στα Δολιανά και ο Παλαιοσκιάχτης πιο κάτω από την Κοντίβα. Ελά

χιστοι, μετρημένοι, μπορούσαν να 
περάσουν απάνω σ' αυτά. Αυτά 
τα γεφύρια βρίσκονταν σε ύψος 
100 μέτρων και παραπάνω από την 
κοίτη του ποταμού. Κι αν ήταν 
ανάγκη να περάσεις έπρεπε να πας 
να ξομολογηθείς, να μεταλάβεις 
και να είσαι έτοιμος για τον άλλο 
κόσμο. Ένα παραμικρό λάθος αν 
έκανες στο πέρασμά σου θα βρι
σκόσουν αυτοστιγμεί στα νερά στο 
ποτάμι. Αυτά τα γεφύρια ήταν 
απρόσιτα σχεδόν για το σύνολο. 

Από εκείνα που μπορούσαν κάπως ακίνδυνα να περάσουν οι πολλοί ήταν τα πρόχει
ρα που δεν είχαν ύψος να ζαλιστείς. Μα αυτά πάντα είχαν λίγη ζωή και πάντα όλοι 
ταλαιπωρούνταν. Το έτος 1920 ένας εμπειροτέχνης ψευτομηχανικός, ο Κων. Γιαννακό- 
πουλος από τα Ψιανά, πήγε και μελέτησε το μέρος μαζί με τον μακαρίτη Γιάννη Ντου
φεκιά ειδικόν σε τέτοια ζητήματα 
και οι δυο αυτοί έβγαλαν απόφαση 
πως σε στενό μέρος, 21 μέτρα περί
που και σε ύψος 24 μ. από την κοί
τη του ποταμού θα μπορούσαν να 
φκιάσουν καλό γεφύρι, τέτοιο που 
να περνάν και ζώα. Για το γεφύ
ρι αυτό στα απομνημονεύματά του 
ο μακαρίτης Αθ. Βράχας γράφει:
"Είχε κατασκευαστεί ξύλινη γέφυρα 
μεταξύ Στουρνάρας -  Ρωσκάς υπό 
του Κων. Γιαννακόπουλου τη συν
δρομή των κατοίκων Στουρνάρας 
υπό του προεδρεύοντας Νικ. Παπαστάθη και εν μέρει εκ των κατοίκων Ρωσκάς κατά το 
έτος 1920. Κατόπιν εσάπισαν τα ξύλα και έγινεν ατοιμόρροπος. Τότε επλήρωσεν ο Αθ. 
Βράχας τον Ιω. Γ. Ντουφεκιά 1.500 δρχ. και εβοήθησε και το χωριό δια την ξυλείαν και

εγένετο η γέφυρα διατηρηθείσα με 
μικράς επισκευάς μέχρι του 1956, 
οπότε εις καταλληλοτέραν θέσιν 
δια την διάβασιν των κατοίκων 
έγινε υπό εργολάβου Βήχα άλλη 
γέφυρα εκ τσιμέντου".

Η γέφυρα αυτή του 1956 παρα
σύρθηκε από το ποτάμι το 1978. 
Από τότε φωνάζουμε και παρακα- 
λούμε να γίνει πάλι το γεφύρι. Οι 
απαντήσεις είναι αόριστες. Και 
πάντα για μας δεν υπάρχουν πι-
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στώσεις. Έτσι απελπισμένοι οι κάτοικοι κατέφυγαν πάλι στους πρακτικούς μηχανικούς. 
Το χωριό, τα Δολιανά, ευτυχώς, διαθέτει έναν τέτοιο μηχανικό, τον Ανδρέα Χάσκο, 
απόφοιτο της 4'κ Δημοτικού του Πολυτεχνείου Δολιανών. Αυτός έκαμε το σχέδιο, τη 
μελέτη, διάλεξε την τοποθεσία και έγραψε τα υλικά που χρειάζονται. Κι αφού όλα 
ετοιμάστηκαν και μεταφέρθηκαν τα υλικά άρχισε η εργασία. Η υπόσχεση ήταν πως 
το γεφύρι σε 15 μέρες θα τελειώσει. Θα περνάν άφοβα άνθρωποι και ζώα και θα είναι 
αιώνιο. Για τις υποσχέσεις καμία αμφιβολία. Ποιος όμως θα πληρώσει τα έξοδα; Αλλά 
κΤ εδώ βρέθηκε λύση. Ο Σύλλογος "Καλλιακούδα" πλήρωσε 25.000 δρχ. για την αγορά 
και τη μεταφορά των υλικών. Αλλα τόσα χρήματα διέθεσε η Νομαρχία Ευρυτανίας. 
Μηχανικός και χωριανοί εργάστηκαν σκληρά και με κίνδυνο. Το γεφύρι έγινε. Το 
ύψος από το ποτάμι 24 μ, το μήκος 22 μ. και το πλάτος 1,50 μ. Όλες οι δυσκολίες ξεπε- 
ράστηκαν. Το γεφύρι στηρίζεται απάνω σε τρία συρματόσχοινα που δέθηκαν με σφυ- 
χτήρες σε λοστούς ατσαλένιους που μπήχτηκαν βαθιά στους βράχους. Ένα απ' αυτά 
τα σύρματα είναι δώρο του Δ. Μακρή που το χρησιμοποιούσε για την ίδια δουλειά στο 
γεφύρι (βίντζι), που είχε κάνει στο μύλο του για να περνάει τα αλέσματα από και προς 
Ρωσκά. Πιο ψηλά απ' αυτά άλλα δύο χοντρά συρματόσχοινα κρατούν το γεφύρι και 
σ' αυτά είναι δεμένη η συρματόσιτα που μπήκε στα πλάγια σαν προφυλακτήρας. Το 
πάτωμα του γεφυριού είκαι όλο από άγρια ξύλα να μη σαπίζει. Κι αυτά τα ξύλα είναι 
πάλι δεμένα γερά με χοντρό σύρμα. Με την ικανότητα του Ανδρ. Χάσκου και τη βοή
θεια των κατοίκων λύθηκε προσωρινά το ζήτημα. Το ποτάμι νικήθηκε. Ντροπιασμένο 
περνάει κάτω από το γεφύρι. Και οι εργάτες τρώνε την ψητή γίδα και τραγουδούν για 
τη νίκη. Μπράβο τους".

Μια άλλη εξίσου πειστική διήγηση για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ταξιδιώτες 
για τον Προυσό και τις ευφάνταστες λύσεις που επινοούσαν οι ντόπιοι, διαβάζουμε στο 
περιοδικό "Χωριάτιοι Αντίλαλοι": "... Κατόπιν κατηφόριζε (ο δρόμος) κι έφθανε στον 
Κρικελλοπόταμο. Εκεί υπήρχε ξύλινο γεφύρι κι ο δρόμος περνούσε απέναντι. Πολλές 
φορές έλειπε το γεφύρι, γιατί συχνά πλημμύριζε το ποτάμι και το παρέσερνε. Σ' αυτές 
τις περιπτώσεις οι Κραναίοι, που είχαν σπίτι απέναντι, έκαναν τους "περάτες" των τα
ξιδιωτών. Δηλαδή έπαιρναν στην πλάτη τους ταξιδιώτες, που δεν μπορούσαν να περά
σουν το ποτάμι, και τους μετέφεραν απέναντι, φυσικά με πληρωμή. Κατόπιν ο δρόμος 
ανέβαινε ψηλότερα..

Τα καρέλια
Στα μεγάλα όμως ποτάμια της Ευρυτανίας, τα οποία στέκονται σα φυσικά εμπόδια 

ανάμεσα στα χωριά, η κατασκευή κάποιας γέφυρας είναι, τις περισσότερες φορές, αδύ
νατη, λόγω του πλάτους του ποταμού. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν βρίσκουμε ξυλο
γέφυρα σ' αυτά, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, όπως την Τέμπλα στον Αχελώο κι ένα 
άλλο στην συμβολή του Μπεσιώτη με τον Μέγδοβα. Αλλά ο κανόνας έλεγε ότι για να 
αντιμετωπισθεί ουσιαστυ<ά το πρόβλημα, έπρεπε με άλλον τρόπο να ζευχθούν οι όχθες 
των ποταμών. Έτσι, στην αρχή, εφαρμόστηκαν οι "περαταριές" και τα "καρέλια". Οι 
περαταριές ήταν πλωτές κατασκευές δεμένες πάνω σε τεντωμένο σχοινί από τις όχθες, το 
οποίο χρησιμοποιούσαν σαν μέσο έλξης. Όμως, λόγω του ,ότι τα ποτάμια στην περιοχή 
μας δεν είναι πλωτά -  με εξαίρεση τον Αχελώο -  οι κατασκευές αυτές ήταν ελάχιστες. 
Εκείνο το μέσο επικοινωνίας που συναντάμε συχνότατα στην Ευρυτανία, είναι το καρέλι, 
που για να φτάσει όμως στη σημερινή του μορφή πέρασε αρκετά στάδια εξέλιξης.

Αν κάποιος λοιπόν, έπρεπε να περάσει ένα ορμητικό ποτάμι, στην ανάγκη έδενε ένα 
σχοινί στη μέση του και την άλλη άκρη σ' ένα δέντρο και ριχνόταν στα νερά. Όταν μετά 
από πολύ κόπο έφτανε στην απέναντι όχθη, στερέωνε το σχοινί σε κάποιο σημείο, με σκο
πό να το ξαναχρησιμοποιήσει για την επιστροφή. Όλη αυτή η διαδικασία με το πέρασμα
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του καιρού τελειοποιήθηκε. Το σχοινί αυτό παρέμενε τεντωμένο πάνω από το ποτάμι και 
ο ταξιδιώτης δεν ήταν αναγκασμένος πλέον να μπαίνει μέσα στα νερά, αλλά περνούσε το 
εμπόδιο κρεμασμένος πάνω.

Στη συνέχεια, στο εφεύρημα αυτό προστέθηκε ένα κασόνι μέσα στο οποίο έμπαινε ο 
άνθρωπος. Αυτό "κυλούσε" πάνω στο τεντωμένο χοντρό σχοινί με τροχαλίες ή καρέλια, 
όπως ονομάζονται, από όπου πήρε το όνομά της και όλη η κατασκευή.

Σήμερα, βρίσκουμε ακόμα στην Ευρυτανία καρέλια σε λειτουργία, στα οποία όμως τα 
χοντρά σχοινιά, που εύκολα σαπίζουν, έχουν αντικατασταθεί από συρματόσχοινα και

Το Καρέλι: Πρόδρομος του σημερινού αναβατήρα των βουνών

τα ανοιχτά ξύλινα κασόνια από στεγασμένα κουβσύκλια. Στις όχθες, τα συρματόσχοινα 
είναι στερεωμένα σε τσιμεντένια υποστυλώματα, ενώ μανιβέλες βοηθούν το κουβούκλιο 
να προωθείται σχετικά άνετα. Στα παλιά καρέλια υπήρχε πάντα κάποιος ο οποίος ήλεγχε 
και εκμεταλλευόταν το πέρασμα και λεγόταν "περατάρης". Αυτός συντηρούσε όλη την 
κατασκευή και βοηθούσε στο τράβηγμα του κασονιού, με το αζημίωτο βέβαια.

Καρέλια παλιότερα υπήρχαν στην περιοχή "Τριχιές" του Νέου Αργυρίου, όπου σήμερα 
βρίσκεται το γεφύρι του Αυλακιού, στον Αγραφιώτη, κάτω από το μοναστήρι της Πανα
γίας των Στάνών και κοντά στον συνοικισμό της Κωσταντίνας, στον Μέγδοβα, δίπλα 
στην εκβολή του Γαβρενίτη, και πιο πάνω, τα καρέλια του Ζαχαρή και του Τσιρώνη από 
τη Βράχα.

Αν και σήμερα τα υλικά με τα οποία είναι φτιαγμένα τα καρέλια είναι αξιόπιστα, αυτό 
δεν ήταν αυτονόητο παλιότερα. Όπως αναφέραμε, τότε χρησιμοποιούσαν υλικά που 
φθείρονταν γρηγορότερα και ο αναβάτης σε κάθε κίνησή του καρελιού δεν θα ένιωθε και 
πολύ σίγουρος για τη ζωή του. Τα καρέλια, όπως και τα ξυλογέφυρα, ήταν προσωρινές 
λύσεις αναγκαίες αλλά σίγουρα όχι ασφαλείς.

Πηγή: http:/  /gefyria.blogspot.com/, 
http://mushroomsinevrytania.blogspot.com/

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 35

http://mushroomsinevrytania.blogspot.com/


Έρωτος και Ρεντη γωνία
του Κώστα Τριανταφύλλη

Συνέχεια από προηγούμενο

« Καλά η γυναίκα μου, μα τα παιδιά μου; 
Ο Λάζαρος, τ’ αδέλφια μου, οι υπόλοιποι; 
Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να ψάξει για 
μένα;

« Στο νοσοκομείο μού άρχισαν τις φυσι
κοθεραπείες και, μέρα με τη μέρα, πήγαινα 
όλο και καλύτερα. Καταλάβαινα πως, όπου 
να ’ναι, θα με βγάλουν από εκεί μέσα. Αρ
χισα να καταστρώνω σχέδια για το πώς θα 
τους δώσω να καταλάβουν ότι θέλω να με 
στείλουν στην Ελλάδα. Αν και οι αστυνο
μικοί και οι άλλοι στο νοσοκομείο το ’χαν 
καταλάβει πως είμαι Έλληνας, δεν έγραφαν 
σωστά το όνομά μου. Έκανα ένα σκαρίφη
μα με το χάρτη της Ελλάδας, και πήγα στο 
γραφείο της χονδροκώλας της προϊσταμέ- 
νης.

« Εδώ, της λέω, εδώ να με στείλεις» δε 
μου ’δώσε σημασία.

« Ύψωσα λίγο τη φωνή μου για να με 
προσέξει. Τότε εκείνη με έσπρωξε να φύγω 
από το γραφείο της και μου ’σκίσε το χαρτί. 
Έγινα θηρίο, την έσπρωξα κι εγώ. Προσπά
θησα να της δώσω κι ένα χαστούκι, αλλά 
φυλάχτηκε.

« Μισή ώρα αργότερα, ήρθαν δυο αστυ
νομικοί και μου πέρασαν χειροπέδες. Κατά
λαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Κοιμήθηκα το 
βράδυ δεμένος, και με φρουρό αστυνομικό.

« Ε! λέω, τι θα μου κάνουν, χειρότερα 
απ’ ό,τι έπαθα, τι θα πάθω; Την επομένη 
το πρωί με φόρτωσαν δεμένο σε αυτοκίνητο 
της αστυνομίας.

“ Οχ, λέω, θα με κλείσουν στη φυλακή ή 
μπορεί και να με απελάσουν.

« Βέβαια, το δεύτερο ήταν και η μεγάλη 
μου επιθυμία. Αλλά πού τέτοια τύχη; Ούτε 
το ένα ούτε τ’ άλλο. Με συνοδεία μια κόλλα 
χαρτί, που μάλλον έγραφε ότι είμαι επικίν
δυνος, και οπωσδήποτε με λανθασμένα τα 
στοιχεία μου, με οδήγησαν στην απομόνωση 
του πιο απαίσιου τρελάδικου της Γιουγκο

σλαβίας.
« Στην αρχή νό

μιζα ότι θα μ’ αφή- 
σουν εκεί μια δυο 
μέρες και θα με 
βγάλουν. “Τιμω
ρία θα με βάλανε», 
σκεφτόμουν, αλλά 
τίποτα.

« Η κόλαση πρέ
πει να ωχριά μπρο
στά στην απομό
νωση αυτού του τρελάδικου. Ο πιο σκληρός 
άνθρωπος που έχει σώας τας φρένας δεν τη 
γλιτώνει με τίποτα, σε μια δυο τρεις ημέρες 
τρελάθηκα. Τα πιο άγρια ζώα έχουν καλύ
τερη μεταχείριση. Βαριά ασθενείς, γυμνοί 
ή ημίγυμνοι, δεμένοι χειροπόδαρα κείτονταν 
στο τσιμέντο. Όποτε περνούσε η χρήση των 
ηρεμιστικών, γρυλίζανε ή ουρλιάζανε σαν θη
ρία. Οι περισσότεροι ήμαστε με δεμένα μόνο 
τα χέρια. Μια κουβέρτα ήταν όλα κι όλα τα 
κλινοσκεπάσματα για να ζήσουμε. Τη μά
ζευα κουβάρι ή την άπλωνα με τα πόδια, για
τί, όπως σου είπα, τα χέρια μου ήταν δεμένα.

« Η βρομιά απ’ τις ακαθαρσίες, οι άρρω
στες φάτσες των ανθρώπων με τη ζωώδη 
συμπεριφορά τους και το περιορισμένο φως, 
προκαλούσαν κατάθλιψη ακόμα και σ’ εκεί
νους τους ανθρώπους που η δουλειά τους 
ήταν, τάχα, να μας φροντίζουν. Αυτοί οι άν
θρωποι έμπαιναν στην απομόνωση μια φορά 
την ημέρα, πολλοί μαζί. Ένας κρατούσε ρό
παλο και είχε το νου του μην τυχόν κάποιος 
ασθενής επιτεθεί σε κάποιον συνάδελφό του, 
οι υπόλοιποι έβγαζαν τμηματικά τις χειρο
πέδες από τους αρρώστους και τους έδιναν 
να φάνε ένα κομμάτι ψωμί σε χρόνο πολύ 
περιορισμένο. Όσο έτρωγες, έτρωγες, αλλιώς 
σου το παίρνανε και σου ξαναφορούσανε τις 
χειροπέδες. Νερό υπήρχε σε ένα μικρό στερ- 
νάκι και μέσα έτρεχε συνέχεια μια βρύση.
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Όσοι ασθενείς δεν ήτανε δεμένοι στα πόδια, 
βουτούσαν εκεί το κεφάλι τους και έπιναν. 
Στους άλλους έδιναν νερό μια φορά την ημέ
ρα, την ώρα του φαγητού.

« Επίσης, μια φορά την ημέρα περνούσε 
κάποιος, που μάλλον ήτανε γιατρός, μας έρι
χνε μια ματιά απ’ την πόρτα κι έφευγε.

« Είχαν συμπληρώσει εκεί μέσα πέντε με
ρόνυχτα κι ελπίδα ότι μπορώ να βγω δεν 
έβλεπα. Ήμουνα ψυχοσωματικά ράκος κα
θισμένο στην κουβέρτα που είχα διπλώσει 
όπως, όπως με τα πόδια μου. Δεν περίμενα 
πια τίποτα. Ο Θεός με τιμώρησε πολύ και 
άδικα, δεν πειράζει. “Δημήτρη» λέω, “μέτρα 
τις ημέρες σου, ήταν γραφτό σου να ξεψυχή
σεις στην κόλαση».

« Είναι μεσημέρι της έκτης ημέρας, ανοί
γει η πόρτα και μπαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι 
για να μας δώσουνε το ψωμί κλπ. Όταν μου 
έλυσαν τις χειροπέδες, μού ήρθε μια ιδέα να 
μην ξαναφάω για να πεθάνω. Έτσι έκανα: 
τους επέστρεψα ευγενικά το φαγητό και τους 
πρότεινα τα χέρια μου, να μου ξαναπεράσουν 
πς χειροπέδες.

« Αρχισα να αισθάνομαι καλύτερα με την 
ιδέα ότι πήρα το δρόμο προς τη λύτρωση. 
Δυο περίπου ώρες, μετά την ώρα του φαγη
τού της πέμπτης ημέρας, άνοιξε η πόρτα της 
απομόνωσης του τρελάδικου και δυο νοσο
κόμοι μού πρότειναν να τους ακολουθήσω. 
Μου έβγαλαν τις χειροπέδες και με οδήγησαν 
στο ιατρείο, όπου με εξέτασε πρόχειρα ένας 
γιατρός. Στη συνέχεια, μου ξαναφόρεσαν τις 
χειροπέδες και με μετέφεραν σ’ άλλο κτίριο, 
που είχε μεγάλα δωμάτια με κρεβάτια και 
ασθενείς με μικρότερα προβλήματα. Μ’ 
έβαλαν σε κρεβάτι και μου έκαναν μια ένεση. 
Το βαρύ μου ύπνο που ακολούθησε, μου τον 
διακόπτανε συχνά οι κλοτσιές των ασθενών, 
γιατί τους ενοχλούσαν τα ροχαλητά μου.

« Εδώ είχε φαγητό πρωί και βράδυ. Μου 
’δωσαν μια στρατιωτική καραβάνα, μου έλυ
σαν τα χέρια και με διέταξαν να μπω στη 
γραμμή με τους άλλους για να πάμε στα 
μαγειρεία. Επήγα μέχρι εκεί, a)Jka φαγητό 
δεν πήρα, την απόφασή μου την είχα λάβει: 
πρέπει να πεθάνω. Τις επόμενες ημέρες δεν

ξαναπήγα στα μαγειρεία, ούτε έβγαινα έξω, 
είχα εξαντληθεί. Ψυχολογικά όμως ήμουνα 
καλύτερα, γιατί δε μου ξαναφόρεσαν χειρο
πέδες.

« Εκεί που ’χα πάρει το δρόμο μου για τον 
άλλο κόσμο, μού συνέβη κάτι το απρόσμε
νο: ακούω έναν καινούργιο ασθενή να βρί
ζει στα ελληνικά. Ξαφνιάστηκα, σηκώθηκα 
και τον ρωτάω αν είναι Έλληνας. “Ναι», 
μου απαντάει. Μεγαλύτερη χαρά στη ζωή 
μου δεν πήρα. Είχα περίπου ένα χρόνο ν’ 
ακούσω να μιλάνε τη γλώσσα μου. Καταλα
βαίνεις τι έγινε.

« Βέβαια, ο άνθρωπος είχε κάποια ψυ
χολογικά προβλήματα, τα οποία πότε, πότε 
τον κάνανε θεριό, αλλά γρήγορα ηρεμούσε. 
Δεν χόρταινα να μιλάω και ν’ ακούω να μου 
μιλάει. Του ’πα χονδρικά όλη την ιστορία 
μου. Μου ’πε κι αυτός τα δικά του. Ήταν 
απ’ τους αριστερούς που ’φυγαν απ’ την Ελ
λάδα στην περίοδο του Εμφύλιου πολέμου. 
Του ’πα πως βρισκόμουνα σε απεργία πείνας 
για να τερματίσω τη ζωή μου.

« Τ’ όνομά σου ποιο είναι;» με ρωτά
ει. «Δημήτρης», του λέω. “Ναι, Δημήτρη. 
Εμένα με λένε Νίκο. Τι λες Δημήτρη, θα 
χαρίσουμε τη ζωή μας στα γουρούνια τους 
Σλάβους; Όχι απεργία, τρώγε το φαγητό 
σου, μην κάνεις το χατίρι στους εχθρούς 
σου».

« Έτσι έτρωγα το φαγητό μου και ξανα- 
στάθηκα στα πόδια μου. “Η γυναίκα μου 
είναι Σλάβα», λέει ο Νίκος. ‘Έχω δυο γιους 
που υπηρετούν στο στρατό. Έβλεπα ότι 
κάπου, κάπου είχα προβλήματα με την υγεία 
μου και αποφασίσαμε όλοι μαζί να έρθω 
εδώ για θεραπεία».

«Νίκο, θέλω να στείλω μήνυμα στην Ελ
λάδα πως είμαι ζωντανός», του λέω.

«Πάμε μαζί σ’ ένα νοσοκόμο, του ζητάει 
ο Νίκος χαρτί και μολύβι και γράφω στη 
γυναίκα μου και στα παιδιά πως είμαι ζω
ντανός και βρίσκομαι στο ψυχιατρείο..., στο 
Βελιγράδι, να φωνάξουνε το Δάζαρο και το 
δικηγόρο μου, να το πούνε και στ’ αδέρφια 
μου και να τρέξουνε όλοι να με σώσουνε.

Συνεχίζεται
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Συνέχεια από προηγούμενο

Αυτό όμως έπρεπε να γίνει με προσοχή 
να μην δοθεί αφορμή για μάταιες κατα
στροφές. Κάποια κίνηση που γινόταν 
στο χωριό δεν μού ενέπνεε προσωπικά 
και μεγάλη εμπιστοσύνη και ήμουν επι
φυλακτικός με τα πρόσωπα αυτά που 
παιδιαρίζανε, ενεργώντας επιπόλαια, μη 
κρατώντας απαραίτητη μυστικότητα για 
τις δικές τους κινήσεις και των ανταρτών 
που παρουσιάσθηκαν.

Και πρώτοι, πρώτοι η ομάδα του Άρη 
Βελουχιώτη, απαρτιζόμενη από λιγο
στούς πρωτοπόρους, οι οποίοι είναι αξι
έπαινοι για την τόλμη και το θάρρος 
να οπλιστούν και να βγουν στα βουνά, 
εκτεθειμένοι όχι μόνο στην καταδίωξη 
του εχθρού και των ντόπιων χαφιέδων 
της κρατικής και συνεργαζόμενης μαζί 
τους αστυνομίας, αλλά και τη δύσκολη 
διαβίωσή τους, μιας και ο κόσμος, ακόμα 
και αν λαχταρούσε ν' αγωνισθεί για τη 
λευτεριά του, δίσταζε να εκδηλωθεί, να 
συνεργασθεί μαζί τους, φοβούμενος τ' 
αντίποινα των κατακτητών. Ήταν πολύ 
δύσκολη, λοιπόν, η τροφοδοσία τους 
στην λιμοκτονούσα Ευρυτανία. Ακόμα 
για το κατάλυμά τους δεν μπορούσαν να 
μένσυν σε σπίτια λόγω των αυστηρών 
διαταγών του στρατού κατοχής και των 
ντόπιων συνεργαζόμενων αστυνομικών 
δυνάμεων. Δίσταζαν να καταλύσουν σε 
σπίτια γιατί δεν ήξεραν τι φρονήματα 
και τι διαθέσεις έχει ο κάθε χωριάτης 
νοικοκύρης. Γι' αυτό καταλύανε οι ηρω
ικοί αυτοί πρωτοπόροι και κοιμόνταν στο 
ύπαιθρο και καμιά φορά σε καμιά καλύ
βα. Πάντοτε πεινασμένοι, γΓ αυτό η ορ
γάνωση ήταν απαραίτητη.

Κανένα άλλο κόμμα δεν είχε αυτό 
το προσόν, της κλειστής, της συνωμο
τικής οργάνωσης στην παρανομία, όσο 
το κομμουνιστικό. Αλλά αυτό το είχαν
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διαλύσει, το 
είχαν σμπα
ραλιάσει ο 
Μανιαδάκης 
και οι σ ύ 
ντροφοί του.
Έσπειραν την 
καχυποψ ία , 
την αμφιβο
λία του ενός 
π ρ ο ς το ν  
άλλο, πρώην 
συντρόφων, 
που ήταν έξω από τις φυλακές και τις 
εξορίες, που ήταν δηλωσίες και παίρνανε 
κάποια πρωτοβουλία για να οργανωθούν.

Αυτό κράταγε και μένα και άλλους που 
σκέπτονταν πατριωτικά και αριστερά έξω 
από την σργάνωση, διαπιστώνσντας στα 
πρόσωπα που ανήκαν σ' αυτήν την κα
τηγορία των πρώην κομμουνιστών που 
είχαν κάνει δήλωση. Οι Μεταξάς και 
Μανιαδάκης κατόρθωσαν να φτιάξουν 
και άλλο κομμουνιστικό κόμμα από προ- 
σκυνημένους, όργανό τους και να δη
μιουργήσουν σύγχυση και αδράνεια και 
δυσπιστία σε όσους ήταν διατεθειμένοι 
ν' αγωνιστούν στις γραμμές του κόμμα
τος. Η δυσπιστία αυτή αργότερα απεδεί- 
χθη σφάλμα, γιατί από τις γραμμές αυτών 
των δηλωσιών αναδείχθηκαν πρωτοπόροι 
και ηρωικοί αγωνιστές, μια κι ένας από 
αυτούς ήταν και ο ίδιος ο Άρης Βελου- 
χιώτης, ο αγνότερος αυτός πατριώτης και 
πρωτοκαπετάνιος του ΕΛΑΣ.

Γράφτηκαν πολλά βιβλία και ακού- 
σθηκαν πολλές διηγήσεις για το πρώτο 
ξεκίνημα, τις δυσκολίες επιστράτευσης 
συντρόφων από αυτόν τον ιδεαλιστή και 
αγνό πατριώτη. ΓΓ αυτό δεν έχει σημα
ντική θέση η δική μου μαρτυρία. Εγώ θα 
φροντίσω να καταγράψω γεγσνότα όπως
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ta  είδα. Από αυτά τα γεγονότα, βέβαια, 
καταστράφηκε η περιουσία μου. Μαζί 
και μέσα στο σπίτι μου κάηκε και η θεία 
μου, η Αθηνά. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. 
Ένας τέτοιος αγώνας απαιτεί θυσίες και 
σε αυτές άλλος συμμετέχει με λίγες και 
άλλος με πολλές.

Είπαμε και παραπάνω ότι το εμπόριο 
είχε σταματήσει. Το χωριό μας και άλλα 
χωριά της Ευρυτανίας ήταν μισοαστικά, 
μισοαγροτικά, περιμένοντας να ζήσουν 
εν μέρει από τα εμβάσματα, από τα ξενι
τεμένα παιδιά τους και απ' ό,τι παρήγα- 
γαν από τα χωράφια τους. Αφού, λοιπόν, 
τα εμβάσματα κόπηκαν, περιορίσθηκαν 
στην καλλιέργεια και περιμένανε από την 
παραγωγή της να αποκτήσουν τα προς το 
ζειν και δεν έπρεπε αυτά τα λίγα που εί
χαμε να τα μοιραζόμαστε με κανέναν.

Είπαμε ότι ο Άρης, που ονομαζόταν 
Θανάσης Κλάρας, είχε φτιάξει την πρώτη 
ομάδα από αντάρτες. Στο Πλατύστομο 
στα Λουτρά εργαζόταν ένα παιδί από το 
χωριό μας ως γκαρσόνι. Εκεί γνωρίσθη
κε με δυο Γερμανούς αξιωματικούς και 
το παιδί, αφελέστατα, τους πρότεινε να 
ρθουν στο χωριό μας. Όπως και έγινε. 
Ερχόμενοι εδώ όμως δεν αρκέσθηκαν να 
θαυμάσουν το ωραίο τοπίο, αλλά άρχισαν 
να απαιτούν και να μαζεύουν καρύδια. Οι 
αντάρτες πληροφορήθηκαν τον ερχομό 
των Γερμανών και τις επιδόσεις τους. Στή
σανε ενέδρα και τους συνέλαβαν, ύστερα 
από μικροσυμπλοκή πσυ τραυματίσθηκε 
ένας Γερμανός νομίζω. Δεν τους κράτη
σαν όμως, τους απελευθέρωσαν, αφού 
τους συνέστησαν να μην ξαναεπιχειρή- 
σουν τέτοιες ενέργειες και να αφήσουν 
τους χωριάτες ήσυχους στη φτώχεια τους.

Αν σχολιάσουμε αυτή την ενέργεια 
των ανταρτών, αν ήταν σωστή ή όχι, πρέ
πει, κατά τη γνώμη μου να ήταν σωστή. 
Γιατί αν αφήνονταν ανενόχλητοι, χωρίς 
να έχουν κανένα φόβο οι Ιταλοί και Γερ
μανοί, τι θα γινόταν; Κάθε μέρα και κάθε 
στιγμή θα έρχονταν στα χωριά και θα 
παίρνανε τα λιγσστά τρόφιμά μας, κατα-

δικάζοντάς μας σε βέβαιο θάνατο.
Την πρώτη εμφάνισή του ο Άρης την 

έκανε στο Μεγάλο Χωριό, το καλοκαίρι 
του '42. Είχαμε συγκεντρωθεί και τα δύο 
χωριά. Μικρό και Μεγάλο. Μίλησε για 
τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε, για 
το ιστορικό της επανάστασης του 1821, 
για τους αγνούς πατριώτες αγωνιστές, τις 
ξένες επεμβάσεις, τον κατατρεγμό των 
αγωνιστών κλπ. Ενθουσίασε τους πε
ρισσότερους, αλλά αγανάκτησε και πολ
λούς. Με τα κοινωνικά προβλήματα που 
ανακάτευε λέγοντας να αγωνιστούμε μεν 
αλλά να διεκδικήσουμε και τα δικαιώματά 
μας από ντόπιους και ξένους άρχοντες με 
κάθε μέσο που διαθέταμε.

Οι ιδέες αυτές έδωσαν αφορμή όταν 
επιστρέφαμε στο χωριό, στο χωριανό μας 
Στέφανο Κουμπούρα, ακραιφνή βενιζελι- 
κό, να πει στο γιατρό Πιστιόλπ: "Γιατρέ 
τα βλέπεις, άλλος Σκλάβενας παρουσιά- 
σθηκε" (Σκλάβενας, ως γνωστόν, ήταν ο 
κομμσυνιστής που υπόγραψε το σύμφω
νο με τον Σοφούλπ το 1935).

Ας επανέλθουμε στο επεισόδιο με τους 
Γερμανούς και την αντίδραση των στρα
τευμάτων κατοχής ύστερα από αυτό. 
Είπαμε ότι στο Καρπενήσι κουμάντο κά
νανε οι Ιταλοί και όντας η περιοχή δική 
τους, ποιος ξέρει τι άκουσαν από τους 
Γερμανούς, που ήταν στην αφεντιά τους, 
μετά το επεισόδιο. Εκδράμανε, λοιπόν, 
στο χωριό μας οι Ιταλοί, το οποίο δεν 
έφτανε ότι λεηλατήθηκε, κατά τη γνώμη 
τους, έπρεπε να έχει και άλλες συνέπει
ες. Ήλθαν την άλλη μέρα και αφού κα
τέλαβαν το χωριό, συγκέντρωσαν όλους 
τους άνδρες στο σχολείο και πήραν εί
κοσι από αυτούς ως ομήρους, για το 
επεισόδιο που έγινε όχι στην περιοχή μας 
αλλά στην περιοχή του Μεγάλου Χωριού. 
Οι περισσότεροι νέοι, μόλις παρουσιά
στηκαν οι Ιταλοί, φύγανε προς το βουνό. 
Ένας μόνο νέος πιάστηκε και πάρθηκε 
ως όμηρος μαζί με τους άλλους, που 
ήταν σχεδόν περασμένης ηλικίας. Αυτός 
ήταν ο Γιάννης Κομπορόζος.

Συνεχίζεται
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Προς τον
Πρόεδρο της Αδελφότητος Μικροχωριτών “ Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος”
Κύριον Ιωάννην Αρώνην

Μικρό Χωριό 12-5-2011
Κύριε Πρόεδρε,
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Μικρού Χω

ριού, εύχεται τόσο σε σας προσωπικά, όσο και στο νεοεκλεγέν συμβούλιον, καλή επιτυχία στο 
έργο σας και ο Μεταμορφωθείς Κύριος να σας φωτίζει και να σας ενδυναμώνει για την επίτευ
ξη των στόχων σας.

Συγχαρητήρια για την εκλογή σας.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Ο Εφημέριος

Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Αζακάς

ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΟ Κ ΕΝ ΤΡΟ  “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ Α Φ ΑΝ ΤΑ ΡΗ Σ”
Α ΝΑ ΤΟ ΑΙΚ Η  ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΕΊ'ΡΙΤΑ Ν ΙΑΣ .
Τηλ. 22370-95120, E-mail: gkafound@yahoo.gr

Ανατολική Φραγκίστα 13-05-2011

Με αφορμή τη Διεθνή μέρα Μουσείων την προσεχή Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011, το Μουσείο 
Πολιτικής Μνήμης και /λαογραφίας του Πνευματικού Κέντρου “Γεώργιος Καφαντάρης στην 
/λνατολική Φραγκίστα, ανακοινώνει ότι είναι στη διάθεση του κοινού καθημερινά.

Το Μουσείο ιδρύθηκε προ ενός έτους με πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέντρου, εμπλου
τίζεται και συντηρείται με ίδιους πόρους και με τις ευγενικές προσφορές πολιτών.

Θεωρούμε ότι η λειτουργία και η αύξηση των μουσειακών εκθεμάτων διατηρεί αναλλοίωτη 
την ιστορική μνήμη της Ευρυτανίας και διδάσκει σε όλους μας τις διαχρονικές πολιτισμικές 
αξίες, οι οποίες πρέπει να γαλουχούν τις νέες γενιές, διατηρώντας έτσι άρρηκτη τη συνέχεια 
της ιστορικής μνήμης, η οποία αποτελεί και πυλώνα της ύπαρξης.

Για το Πνευματικό Κέντρο 
“Γεώργιος Καφαντάρης”

Ο Πρόεδρος 
Κώστας Κωστόπουλος
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Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά βιβλία ή έντυπα που αποστέλλονται στην Αδελφότητα 

και αφορούν κυρίως Ευρυτάνες, την Ευρυτανία ή γενικότερα τη Ρούμελη
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Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και 
Ερευνών: Ο Ευρυτάν Ακαδημαϊκός 
Γ. Μητσόπουλος, τ. 6, Δεκέμβριος 
2010.

Το επιστη
μονικό περ ι
οδικό Αρχείο 
Ε υρυτανικώ ν 
Σπουδών και 
Ερευνών, που 
εκδίδεται εδώ 
και λίγα χρό
νια  από το 
Ε Υ .Κ .Ε .Σ .Ε ., 
αφιέρω σε το 
6ο τεύχος του 
στον ευρυτα- 

νικής καταγωγής Ακαδημαϊκό Γεώργιο 
Μητσόπουλο.

Ο κ. Γ. Μητσόπουλος υπήρξε για πολ
λά χρόνια καθηγητής της Νομικής Σχο
λής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 1975" 
76. Από το 1988 είναι μέλος της Ακα
δημίας Αθηνών, της οποίας διετέλεσε 
Πρόεδρος. Έζηοε για χρόνια στο Καρ
πενήσι, γενέτειρα της μητέρας του, της 
ιστορικής οικογένειας Κοντοπάνου.

Παρενθετικά, θα πρέπει να ομολογή
σουμε ότι σε μας τους Μικροχωρίτες, το 
όνομα “Μητσόπουλος” αναφέρεται σε 
μεγάλη οικογένεια αγωνιστών του 1821, 
που ζούσαν στο χωριό μας πριν και μετά 
την Επανάσταση. Τα πιο γνωστά μέλη 
ήσαν ο Ιωάννης, που ήταν χιλίαρχος (λο
χαγός) και οι Μητσόπουλος I. Νικόλα
ος, Μητσόπουλος I. Δημήτριος, Μητσό
πουλος I. Ελευθέριος και Μητσόπουλος 
Χαράλαμπος. Από αυτούς, ο Ιωάννης 
αναδείχθηκε σε δικαστικό λειτουργό. 
Όπως μας λένε οι παλιοί, το σπίτι του 
βρισκόταν πιο πάνω από το παλιό σχο
λείο, εκεί που ήταν το σπίτι του Παν. Δ.

Ζαχαρόπουλου. Από τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους μαθαίνουμε ότι το 1836 
ένα σώμα στασιαστών, υπό τον Σωτήρη 
Στράτο κατέλαβε το Μικρό Χωριό στις g 
Μαρτίου, όπου έκαψε το σπίτι του ειρη
νοδίκη Μητσόπουλου, αρχηγού τότε των 
κυβερνητικών δυνάμεων.

Μαζί με τους πολλούς Ευρυτάνες χαι
ρόμαστε κι εμείς που με τον τρόπο αυτό 
τιμάται ένας διακεκριμένος Ευρυτάνας, 
όπως ο Ακαδημαϊκός Γεώργιος Μητσό
πουλος και συγχαίρουμε το περιοδικό 
για την πρωτοβουλία του αυτή.

Μνήμη Τάκη Τουλούπα, Συλλογι
κός τόμος, Αθήνα 2θΐι

Η έκδοση, 
που έγινε με 
επιμέλεια του 
καθ. Κλεομένη 
Κουτσούκη και 
με χορηγούς το 
Ευρωπαϊκό Κέ
ντρο Ευρυτανι
κών Ερευνών, 
την Πανευρυ- 
τανική Ένωση 
και την κ. Έβη 
Τουλούπα, ξα

ναζωντανεύει τη ζωή και το έργο του 
Μεγαλοχωρίτη πολιτικού, Τάκη Τουλού
πα.

Ο τόμος περιλαμβάνει μαρτυρίες για 
την αντιστασιακή δράση του από τη 
δικτατορία Μεταξά ως την χούντα των 
συνταγματαρχών (1967-74). ενθυμήσεις 
φίλων και συνεργατών και τεκμήρια της 
ποικιλότροπης πατριωτικής του δράσης.

Ο Τάκης Τουλούπας, διδάκτορας ερ
γατικού δικαίου του Πανεπιστημίου της 
Αειψίας και δικηγόρος Αθηνών, αφιέ
ρωσε τη ζωή του στην προάσπιση των 
αδικημένων και στις μεταπσλεμικές
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προσπάθειες ανασυγκρότησης του Ελ
ληνικού Κράτους. Πιστεύω του ήταν 0Ή 
“Καλός μετράει, εκείνος που προσφέρει 
στην κσινωνία...” και αυτό τσ “πιστεύω” 
το έκανε στάση ζωής.

Όπως τσνίζει στσν πρόλογό του ο Ανα- 
στάσης I. Πεπονής, τιμούμε “τη μνήμη 
μιας ξεχωριστής πρσσωπικότητας που 
αγάπησε και τίμησε την Ευρυτανία... 
τον άνθρωπο του μετρημένου, τεκμηρι
ωμένου και υπεύθυνου λόγου, της πνευ
ματικής συγκρότησης και της ηθικής 
ακεραιότητας”.

Έστω και αργά, σι Ευρυτάνες τίμησαν 
το άξιο τέκνο τους με εκδήλωση στη 
μνήμη του, που έγινε στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 9 Φε
βρουάριου 2009 και με την έκδοση του 
αξιόλογου αυτού τόμου.

Μιχάλης Σταφυλάς: Δικαίωμα στο 
όνειρο: Ποιήματα μιας άλλης επο
χής. Έκδοση Πανευρυτανικής Ένω
σης (23), 2011.

Γ νω ρ ίζα μ ε  
την άρτια λο
γοτεχνική πέν- 
να του Μιχάλη 
Σταφυλά, που 
μας έκανε να 
δ ια β ά ζ ο υ μ ε  
“μ ο ν ο ρ ο ύ φ ι” 
κάθε κείμ ε
νό του, είτε 
ήταν ιστορική 
μελέτη ή πε
ζ ο γ ρ ά φ η μ α , 
μυθιστόρημα,

κριτική κ.ο.κ.
Τώρα γνωρίζουμε και τον ποιητή Μι

χάλη Σταφυλά. Ποιήματα βιωματικά, 
βγαλμένα από τα καμώματα της ζωής 
άλλων εποχών, που όμως παραμένουν 
πάντα επίκαιρα και μιλούν μες’ τις καρ
διές μας:

Αντιθέσεις
Τα χρόνια πέφτουν γύρω μου 

σαν τα κιτρινισμένα 
χινωποριάτικα φύλλα της ροδιάς
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πόσο γρήγορα γέμισε η μικρή γωνιά της 
αυλής

δίχως καν, να το νοιώσω.

Και τώρα, κοιτάω λαίμαργα τον κόσμο
- Είναι τόσα πολλά που έχω να κάνω 

- Είναι τόσα πολλά που δεν θα μπορέσω 
να κάνω.

Κι όμως κι η καρδιά μου έμεινε 
Είκοσι χρονών.

Γιώργος Γιαννίτσαρης: Η Παρα
δοσιακή Αρχιτεκτονική της Ευρυ
τανίας, Αθήνα 2010

Π ρ ό κ ε ιτ α ι 
για  μια πρω
τογενή  ε π ι
σ τ η μ ο ν ι κ ή  
έρευνα  στην 
περ ιοχή  της 
Ε υ ρ υ τα ν ία ς , 
που αναφέρε- 
ται στην αρχι
τεκτονική, τον 
εξοπλισμό και 
τη λειτουργι
κότητα  των 
κτιρ ίω ν του 
νομού μας.

Ο κ. Γιαννίτσαρης, καθηγητής του 
Εθνικού Μ ετσόβειου Πολυτεχνείου, 
δεν περιορίζεται μόνο στην επιστημο
νική έρευνα της αρχιτεκτονικής των 
κτιρίων της περιοχής μας, αλλά πρό
χωμά, τόσο στη διερεύνηση των αι
τιών που υπαγόρευσαν τους δ ιάφ ο
ρους τύπους οικοδόμησης, όσο και στα 
κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά που δηλώνουν, κατά 
εποχές, οι διάφορες μορφές κτιρίων 
του τόπου μας. Στο βιβλίο γίνεται 
αναφορά και σε σπίτια του Μικρού 
Χωριού που σώθηκαν από το χρόνο.

Η έκδοση, πλαισιωμένη από πλήθος 
σπάνιων φωτογραφιών, ασφαλώς φω
τίζει μια σημαντική πτυχή της ιστορίας 
της Ευρυτανίας. Είναι ένας τόμος, που 
κάθε Ευρυτάνας, και όχι μόνο, θα ήθε
λε να έχει στη βιβλιοθήκη του.
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Χορηγός της έκδοσης είναι ο συμπα
τριώτης μας επιχειρηματίας από τα 
Άγραφα, Στέφανος Κωστούλας.

Γιώργου Χαλβατζόγλου: Φακός 
εποχής, Θεσσαλονίκη 2θΐο

Ο Θεσσαλο- 
νικιός καθηγη
τής, Γ ιώ ργος 
Χαλβατζόγλου, 
γόνος του Μι
κ ρ α σ ια τ ικ ο ύ  
π ρ ο σ φ υ γ ικ ο ύ  
ελληνισμού, με 
το φ ω το γρ α 
φικό αυτό λεύ
κωμα θέλησε 
να διατηρήσει 
ζω ντανή στη 
μνήμη εικόνες 

από μια Θεσσαλονίκη που φεύγει. Φί
λος πολλών Μικροχωριτών, αποτυπώ

ΦΟΚ06 ΓΤΙΟ.ΧΠύ
cvAA'ti"· f!. rcrpa<;u!t

νει με τον φωτογραφικό του φακό δρό
μους, σπίτια, μαγαζιά, τοπία, κυρίως 
της παλιάς και άνω πόλης.

Το επταπύργιο, το Καπάνι, οι Μύ
λοι Αλατίνι με τις ιστορικές αποθήκες 
τους στα Λαδάδικα και άλλα κεντρικά 
κτίσματα κυριαρχσύν στην προσωπική 
του αυτή φιλοτέχνηση φωτογραφιών.

Όπως σημειώνει στο μικρό προλο- 
γικό του σημείωμα “είναι απόλαυση η 
ενασχόληση με τη φωτογραφία”. Δεν 
υποψιάζεται, ίσως, ότι γίνεται και για 
μας απόλαυση να βλέπουμε, μέσα από 
τις ασπρόμαυρες φ ω τογραφ ίες του, 
νοσταλγικές εικόνες της Θεσσαλονί
κης, στην σποία έζησαν και ζουν ακόμα 
πολλοί Μικροχωρίτες. Χάρη στο με
ράκι και την καλλιτεχνική ευαισθησία 
του Γιώργου Χαλβατζόγλου ανασταί- 
νονται και διατηρούνται στη μνήμη 
τους παλιά σπίτια και γειτονιές στις 
οπσίες έζησαν τα παιδικά τους χρόνια.

Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας 
Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο*

Ένα βιβλίο για τον κάθε επισκέπτη ή φίλο του Μικρού Χωριού 

Κεντρική διάθεση:
• Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Μικρού Χωριού
• Αδελφότητα Μικροχοιριτών

* Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου διατίθενται για τη συντήρηση του 
Μουσείου του χωριού μας.

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Μικρού Χωριού

Ζωντανεύει εποχές που μπορεί 
να πέρασαν, αλλά δεν έπαψαν 

να είναι το αγαπημένο μας χθες
Επισκεφθείτε το
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Δωρεές προς τους Ιερούς Ναούς του Χωριού 
που εισπράχτηκαν από 24/11/2009 έως 11/5/2011
Ονοματεπώνυμο Δωρεά Ποσό

Ιωάννα Θάνου Ε ις  μνήμην Πετρούλας Κακούρα 50,00 €
Σταυρούλα φλώρου Υπέρ Ι.Ν. Αγίας Κυριακής 50,00 €
Παναγιώτης Δ. Τζαβέλπς Ε ις μνήμην Αναστασίου Παλλα 100,00 €
Γεώργιος Μώρης Ε ις μνήμην συζύγου του Μαρίας 50,00 €
Ιωάννης Κουτσούκης Υπέρ Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 50,00 €
Απάστολος Χαμπερής Υπέρ Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 200,00 $
Αναστασία Σ. Δέρματά Ε ις  μνήμην συζύγου της Σωτηρίου 70,00 €
Σπυρίδων Γ ιαννόπουλος Υπέρ Ι.Ν. Αγίας Κυριακής 110,00€
Σπυρίδων και Βαρβάρα Χονδρού Ε ις  μνήμην γονέων, υπέρ Ι.Ν. 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
3.000,00 $

ΑθηνάΤσιμπογιάννη Υπέρ Ι.Ν. Παναγιάς 100,00 €
Κωνσταντίνος Βίγλας Υπέρ Ι.Ν. Αγίας Κυριακής 100,00 €
Τασία 1. Ζαχαροπούλου Ε ις μνήμην συζύγου της Ιωάννου και 

Αναστασίου Πάλλα
50,00 €

Ευχαριστούμε τους ως άνω δωρητάς και ευχόμαστε σε όλους τους Μικροχωρίτες όπου κι αν 
βρίσκονται Καλό Καλοκαίρι με υγεία και προκοπή. Ο  Θεός μαζί σας.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Ο Εφημέριος 

π. Νικόλαος Αζακάς

Το ξενοδοχείο του χωριού στην αρχή της λειτουργίας του (1958)

Διαφημιστικά του Χωριού

Το Μουσείο του Χωριού μας ευχαρίστως θα φιλοξενήσει 
διαφημιστικά φυλλάδια ή κάρτες επαγγελματιών του Χωριού 

για ενημέρωση και χρήση των επισκεπτών.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών ευχαριστεί όλους όσους 
εξοφλούν τις συνδρομές τους ή 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.

Συνδρομές που έχουν εισπραχθεί από 16/12/2010 -  31/5/2011

Ονοματεπώνυμο Συνδρομή Ευρώ
Κουβέλης Παντελής 2010-2011 40,00
Βενάρδου -  Ξένου Αλίκη 2011 20,00
Αθανασίου Αριστείδης 2011 20,00
Κουτσούκης Κλεομένης και Αιμιλία 2011 50,00
Κουτσούκης Νικήτας 2011 20,00
Μπαμπανικολού Ιωάννα 2011 50,00
Τρικαλινού Γιάννα 2011 25,00
Νταραντούμη Σωτηρία 2011 25,00
Κούτσικος Χαράλαμπος 2011 20,00
Πατσοπούλου-Χαλκιά Μαριάνθη 2011 20,00
Μαραγιάννης Κωνσταντίνος 2011 20,00
Τριχιάς Βασίλειος 2011 20,00
Ζούμπος Ιωάννης 2011 20,00
Τσιμπογιάννης Παναγιώτης 2010-2011 40,00
Αντωνοπούλου-Μακρή Μαριάνθη 2011 20,00
Δημητρίου Πόπη 2011 20,00
Αεκκού Λίτσα 2011 20,00
Τσιάνα Γεωργία 2010-2011 40,00
Κουτσούκης Γιάννης και Βασιλική 2011 20,00
Κουτσούκης Σπύρος και Κλαίρη 2011 20,00
Κουτσούκης Γιώργος και Ρένα 2011 20,00
Καρατζά Βασιλική 2011 20,00
Γαβρίλη Καλλιόπη 2011 20,00
Κεράνης Αθανάσιος και Χρυσούλα 2011 40,00
Κεράνης Ιωάννης 2011 20,00
Κεράνης Δημήτριος 2011 20,00
Γιαννακοπούλου Βάσω 2011 20,00
Ζορμπαλά-Κατσαρού Δώρα 2011 20,00
Παπαδάκη Ναυσικά 2011 20,00
Κυρίτση-Τσώμου Βούλα 2011 75,00
Πετροπούλου Ευαγγελία 2011-2012 50,00
Μαστρογεωργόπουλος Χαρ. Σπύρος 2011-2012 50,00
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Δωρεές ειςρνήΐιιΐπου έχουνεισπραχθεί από 16/12/2010-31/5/2011

Οι δωρεές στη μνήμη προσφιλών προορίζονται για τα έξοδα λειτουργίας του 
Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Μικρού Χωριού

Ονοματεττώνυμο Ευρώ
Κουβέλης Παντελής, για το Μουσείο του Μικρού Χωριού 50,00
Τριχιά-Κάλλη Λαμπρινή, στη μνήμη του πατέρα της Κωνσταντίνου $60,00
Αντωνοπούλου Μαριάνθη, στη μνήμη εξαδέλφου Μιχάλη Μουχρίτσα 50,00
Κάλλης Πόνος και Γλυκερία, στη μνήμη παππού, προσπάππου 

Κωνσταντίνου Τριχιά του Ευαγγέλου
$60,00

Ζορμπαλάς Κ. Πέτρος, στη μνήμη της μητρός του Χρυσάνθης 20,00
Νικολοπούλου φανή, στη μνήμη του συζύγου της Γιάννη 50,00
Κουτσούκης Μένιος και Αιμιλία, στη μνήμη Νίκου Καρανικόλα 50,00
Κουτσούκης Μένιος και Αιμιλία, στη μνήμη Π ιπίτσαςΑ. Πουρνά 50,00
Κουτσούκης Γιάννης και Βασιλική, στη μνήμη Π ιπίτσαςΑ. Πουρνά 50,00
Κουτσούκης Αλέκος και Νίκη, στη μνήμη Πιπίτσας Α. Πουρνά 50,00
Κεράνης Αθανάσιος και Χρυσούλα, στη μνήμη Αλέκου Γρατσούνη 80,00
Κεράνης Γιάννης, στη μνήμη Αλέκου Γρατσούνη 50,00
Κεράνης Δημήτρης, στη μνήμη Αλέκου Γρατσούνη 50,00
Κεράνης Αθανάσιος και Χρυσούλα, στη μνήμη Πιπίτσας Γιουρνά 80,00
Κεράνης Γιάννης, στη μνήμη Πιπίτσας Γιουρνά 50,00
Κεράνης Δημήτρης, στη μνήμη Πιπίτσας Γ ιουρνά 50,00
Γαβρίλη Καλλιόπη, στη μνήμη αδελφού της Ιωάννη Νικολόπουλου 50,00
Ψυχογιού φωτεινή, στη μνήμη του συζύγου της Κωνσταντίνου 100,00
Κομπορόζος Τηλέμαχος, στη μνήμη Αλέκου Γρστσούνη 100,00
Γρατσούνη Χρυσούλα, στη μνήμη Αλέκου Γρατσούνη 100,00
Μανέτα Ελένη, στη μνήμη Π ιπίτσας Γιουρνά 50,00
Ζουριδάκη Ειρήνη, στη μνήμη Πιπίτσας Γιουρνά 50,00

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

ότι οι συνδρομές μπορούν να στέλνονται με ταχυδρομική επιταγή. Για διευκόλυνση εί
σπραξης της επιταγής, παρακαλούμε να γράφεται στο όνουα του μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στο οποίο επιλέγετε να τη στείλετε. Η απόδειξη είσπραξης εσωκλείεται στο 
αμέσως επόμενο τεύχος του περιοδικού Μικροχωρίτικα Γράμματα, στη σχετική στήλη του 
οποίου αναγράφεται και η συνδρομή.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Συνδρομές ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ενημερώνουμε τους Μικροχωρίτες του εξωτερικού ότι η κατάθεση - εξαργύρωση τραπε

ζικών επιταγών στο όνομα της Αδελφότητας δεν γίνεται πλέον δεκτή από τις ελληνικές 
τράπεζες, λόγω του μεγάλου κόστους επαλήθευσής τους. Οι πληρωμές μπορούν να γίνο
νται υόνο υε έυΒασυα απευθείας στον: Αριθ. Λογαριασμού: 157/296025-71, που είναι ο 
λογαριασμός της Αδελφότητας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και να ενημερώνουν την 
Αδελφότητα σχετικά για έλεγχο του λογαριασμού.
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Λίγα λόγια γ ι ' αυτούς που έφυγαν
Η μνημόνευση προσφιλών προσώπων στη στήλη αυτή γίνεται με φροντίδα των οικείων τους, αν το 
επιθυμούν, που θα πρέπει να στέλνουν στην διεύθυνση του περιοδικού μας ένα έτοιμο κείμενο ή τα 

απαραίτητα βιογραφικά στοιχεία και μια φωτογραφία.

Τριχιάς Κωνσταντίνος
του Ευαγγέλου (1928-2010)

Ο Κωνσταντί
νος Τριχιάς, το 
γένος Γιοβάνη, 
με τον θάνατό 
του κλείνει τον 
κύκλο των "Γιο- 
βανέων", του 
παππού του Γε
ωργίου Γιοβάνη 
και της γιαγιάς 
του Βασιλικής 
Γιοβάνη, ως ο μι
κρότερος εγγο- 

νός τους και ο τελευταίος απ' όλα του τα 
υπόλοιπα αποθανόντα αδέλφια του, της 
Βασιλικής, του Παναγιώτη, της Ελένης και 
της Μαρίας.

Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1928 εις 
το Μικρό Χωριό. Μητέρα του υπήρξε η 
Λαμπρινή Γιοβάνη του Γεωργίου και της 
Βασιλικής και πατέρας του ο Ευάγγελος 
Τριχιάς του Κωνσταντίνου, από το Δερ- 
μάτι. Εις ηλικίαν 2 χρόνων μένει ορφανός 
από την μητέρα του και εις ηλικίαν 7 χρό
νων χάνει και τον πατέρα του.

Η γιαγιά του η "Ποβανοβασίλω" προ
σπαθεί να συμπαρασταθεί σε 5 ορφανά 
εγγόνια της. Δύσκολα χρόνια. Λόγια δεν 
μπορούν να περιγράφουν τις κακουχίες, 
τις ταλαιπωρίες, την φτώχεια και την ανέ
χεια που η τύχη επιφύλαξε στα τρυφερά 
παιδικά χρόνια του Κωνσταντίνου, κι ακό
μη χειρότερα στα εφηβικά του.

Ο Κωνσταντίνος είχε να αντιμετωπίσει 
πολέμους, βασανιστήρια, πείνα και γενικά 
μαρτυρικά χρόνια, που μόνο σε κινημα
τογραφικές ταινίες τα βλέπουμε εμείς, οι 
νεώτερες γενιές (έτσι μας έλεγε).

Το 1951 παντρεύεται την εκλεκτή της 
καρδιάς του, την πολυαγαπημένη του 
Σπυριδούλα Ζαχαροπούλου του Νικολά
ου από το χωριό Χελιδόνα Ευρυτανίας 
και αποκτούν την μονάκριβή τους κόρη, 
Λαμπρινή. Ως γεωργός και κτηνοτρόφος 
προσπαθεί να επιβιώσει οικογενειακώς 
στη δύσκσλη δεκαετία του '50.

Εις τας αρχάς της δεκαετίας του '60 
εγκαθίσταται οικογενειακώς εις τον Πει
ραιά, Προφήτη Ηλία. Εργάζεται σκληρά 
σε περίπτερο, ως μικροπωλητής και για 
πολλά χρόνια στην καπνσβιομηχανία Κε- 
ράνη.

Ο Κωνσταντίνος αγαπούσε πολύ το χω
ριό και γενικά την φύση. Η ζωή της πόλης 
δεν τον συγκινούσε. Έτσι την δεκαετία 
του '70 εγκαθίσταται μονίμως στο Μικρό 
Χωριό και ασχολείται με την κτηνοτροφία 
(αιγοβοσκός) μέχρι το τέλος της δεκαετίας 
του '90, οπότε παίρνει την σύνταξή του.

Ο Κωνσταντίνος αγαπούσε πολύ τον 
συνάνθρωπό του. Βοηθούσε πάντα ανω- 
νύμως, όσαυς ήξερε και είχαν ανάγκη. 
Μελετούσε την Αγία Γραφή σε καθημερι
νή βάση. Ήταν πολύ φιλόξενος. Του άρε
σε η απλή ζωή χωρίς ίχνος πολυτέλειας. 
Του άρεσε να διηγείται ιστορίες της ζωής 
του και γενικά μέσα από τα χωριό και την 
φύση. Επίσης, ιστορίες του Χότζα, ιδίως 
στα εγγόνια του. Του άρεσε να απαγγέλ
λει πατριωτικά ποιήματα κι επίσης να τρα
γουδάει πατριωτικά τραγούδια.

Αγαπούσε πολύ την οικογένειά του, με 
το δικό του τρόπο. Λάτρευε την σύζυγό 
του, την Σπυριδούλα. Υπεραγαπούσε την 
κόρη του, τον γαμπρό του και ήταν υπε
ρήφανος για τους τρεις εγγονούς του, μό
νον που η ξενιτιά τούς κρατούσε μακριά 
τσυ, κι αυτό τον πίκρανε... Του έδωσε 
όμως χαρά η γέννηση της δισέγγονής
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του Μελίνας-Λαμπρινής, που τον έκανε 
προπάππο.

Τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε στο 
Νέο Μικρό Χωριό. Αντιμετώπιζε πολλά 
προβλήματα υγείας, όσο και η σύζυγός 
τσυ και αναγκαστικά εισήλθαν και σι δύσ 
στσ Γηροκσμείο του Καρπενησιού.

Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή 
στις 15/12/2010. Η κηδεία του έγινε στις 
21/12/2010 στην Αγία Σωτήρα και η ταφή 
του στο νεκροταφείο, στη θέση Νικολός, 
αγναντεύοντας την Καλλιακούδα, εις τα 
ιερά χώματα των προγόνων του, που 
αυτός τόσο αγάπησε και μόχθησε, μια 
ολόκληρη ζωή. Εκεί, ειρηνικά κινείται το 
πνεύμα του... Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τον σκεπάζει και ας αναπαύσει ο Κύ
ριος την ψυχή του.

"Καλό σου ταξείδι", πατέρα και παππού 
μας και "καλή αντάμωση" εις την αιωνι
ότητα. Εσύ έφυγες από κοντά μας, αλλά 
εμείς όλοι μας θα σε θυμόμαστε και θα σε 
κρατάμε μέσα στην καρδιά μας για "ΠΑ
ΝΤΑ". Τον επικήδειο λόγο εις την κηδεία 
του εκφώνησε ο μεγαλύτερός του εγγο- 
νός, Βασίλειος Κάλλης.

Ααμπρινή Τριχιά-Κάλλη

Νίκος Καρανικόλας (1968-2011)

Ο Νίκος Κα
ρανικόλας ήταν 
γαμπρός της 
Βασιλικής Β. 
Χ ατζόπουλου  
και εγγονός εξ 
αγχιστείας του 
Χρήστου και της 
Αντιγόνης Μα- 
σ τρ ο γ εω ρ γ ο - 
πούλου. Πέρυ
σι το καλοκαίρι 
πέρασε μερικές 

μέρες στο χωριό, μαζί με την οικογένειά 
του. Τότε, τίποτα δεν προμήνυε το ύπου
λο παιχνίδι της μοίρας. Ευφυής, μειλίχιος, 
κοινωνικός, γεμάτος κέφι για ζωή απο-
48

λάμβανε την ομορφιά της φύσης και τη 
μικροχωρίτικη συντροφιά.

Ο Νίκος γεννήθηκε, μεγάλωσε και 
σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Αξιώθη
κε να φθάσει στο βαθμό του Διευθυντή 
στην Τράπεζα Άλφα, όπου εργαζόταν και 
έχαιρε της αγάπης και εμπιστοσύνης των 
συναδέλφων, συνεργατών και φίλων του. 
Έμελλε όμως να φύγει γρήγορα από την 
ματαιότητα του κόσμου μας και να αφή
σει ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του, 
τους γονείς, τα αδέλφια, τη γιαγιά, τους 
συγγενείς αλλά και στους πάμπολλους 
φίλους του.

Πάλεψε για τη ζωή με όλες του τις δυ
νάμεις. Πάλεψε για να συνεχίσει να χαίρε
ται την αγαπημένη του γυναίκα Αντιγόνη 
και την μονάκριβη κορούλα τους Ιωάννα. 
Όμως ο αγώνας ήταν άνισος και σαν άλ
λος Διγενής στα μαρμαρένια αλώνια, έχα
σε τη μάχη στις 22 Φεβρουαρίου 2011.

Αγαπημένε Νίκο, θα ζεις πάντα στις 
καρδιές μας.

Χρυσάνθη Κ. Ζορμπαλά

Πλήρης ημε
ρών έφυγε από 
τη ζωή η Χρυ
σάνθη Κ. Ζορ
μπαλά στις 4 
Μαρτίου 2011, 
στο σπίτι της, 
στην Άνω Γλυ
φάδα Αττικής.

Γ ε ν ν η μ έ ν η  
στα Φ ειδά- 

κια ήλθε μικρή στο Χωριό μας, όπου πα
ντρεύτηκε τον Κώστα Ζορμπαλά και μαζί 
απέκτησαν δύο παιδιά, την Κατερίνα και 
τον Πέτρο.

Η Χρυσάνθη υπήρξε παράδειγμα καλής 
νοικοκυράς, στοργικής μητέρας και συ
ζύγου και παλικάρι στις φουρτούνες της 
ζωής. Έζησε όλες τις μπόρες της Κατοχής 
και γεύτηκε το πικρό ποτήρι της κατολί
σθησης που εξαφάνισε το πέτρινο αρχο-
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ντικό τους. Όλοι θυμόμαστε τη δραματική 
φωτογραφία της, αμέσως μετά τη συμφο
ρά, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες 
της εποχής. Όμως, μαζί με τον άντρα της 
και με σκληρή δουλειά κατάφεραν να 
ξαναστήσουν το σπιτικό τσυς, τόσο στην 
Αθήνα όσο και στο Νέο χωριό.

Μετά το θάνατο του άντρα της, ζούσε 
με το γιο της Πέτρο στο σπίτι τους στην 
Αθήνα, όπου άφησε και την τελευταία της 
πνοή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκε
πάζει.

Αλέκος Ν. Γρατσούνης (1927-2011)

Μέσα στην οι
κογενειακή θαλ
πωρή και στην 
αγάπη της γυ
ναίκας του Αρ- 
γυρώς και των 
δυο παιδιώ ν 
τους, Ελισάβετ 
και Γιάννη, έφυ
γε από τη ζωή ο 
αγαπητός συγ
χωριανός και 

ιδρυτικό μέλας της Αδελφότητας Μικρο- 
χωριτών, Αλέκσς Γρατσούνης. Η κηδεία 
του έγινε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 
Η οικογένειά του έγραψε για τα "Μικρο- 
χωρίτικα Γράμματα" τα παρακάτω λόγια 
αγάπης:

"Στις 8 Μαρτίου ο Αλέκος Γρατσούνης 
αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο και ταξίδε
ψε σ' έναν άλλα, μακριά απ' την οικαγένειά 
του, συγγενείς και φίλους.

Γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1927 στο Μι
κρό Χωριό Ευρυτανίας και σε ηλικία 13 ετών 
έφυγε από το χωριό του με τα πόδια για να 
αναζητήσει μια καλύτερη τύχη στην πρω
τεύουσα. Είχε μείνει ορφανός από πατέρα 
σε πολύ μικρή ηλικία και είχε δύο αδέλφια, 
τον Παναγιώτη και τον Ιωάννη. Η μητέρα 
του ήταν μέλος της γνωστής οικσγένειας Κε- 
ράνη. Έμεινε στον Πειραιά όπου και απέκτη

σε οικογένεια καιχάρηκε και δύο εγγόνια.
Το χωριό του το λάτρευε αλλά είχε την 

ατυχία στην κατολίσθηση του 1963 να χάσει 
η οικογένειά του το σπίτι και στα χρόνια που 
ακολούθησαν να μην καταφέρει να το απο
κτήσει ξανά.

Στους χορούς κάτω από τον πλάτανο αλλά 
και στις εκδηλώσεις στην Αθήνα ήταν πάντα 
πρώτος, χορεύοντας τον αγαπημένο του 
χορό, την Ιτιά.

Έφυγε μέσα στο σπίτι του στον Πειραιά, 
γαλήνια μέσα στον ύπνο του, περήφανος 
όπως και ο χορός που επέλεξε να χορεύει.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκε
πάζει. Θα μείνει πάντα στη μνήμ μας σαν 
ο Αλέκος ο γελαστός και ο άνθρωπας που 
έδινε κέφι στην παρέα".

Κώστας Αντωνόπουλος

Ό Κώστας 
,τ——̂  Αντωνόπουλος,

*  ^  ένας εϋυπόλη-
1  πτος έμπορος

και δημ ότης 
Κ αρπενησ ίου , 
έγινε άνθρωπος 
του χωριού μας, 
αφού παντρεύ
τηκε την Μικρο- 
χωρίτισα Αλίκη 

Παπαθανασίου. Υπήρξε επιτυχημένος 
επιχειρηματίας, στοργικός σύζυγος, πατέ
ρας και παππούς. Έφυγε από τη ζωή το 
Σάββατο του Λαζάρου, 16 Απριλίου 2011, 
στο Καρπενήσι όπου ζούσε με την οικογέ- 
νειά του. Τα εγγόνια του μάς έστειλαν την 
παρακάτω πσλύ περιεκτική περιγραφή 
της ζωής τσυ αγαπημένου τους παππού:

"Ο Κωνσταντίνας Αντωνόπουλας, το γένος 
Νικολάου και Μαρίας Αντωνοπούλου, έφυγε 
από τη ζωή, το 2011 σε ηλικία 84 ετών. Ο 
θάνατός του προήλθε από την αρρώστια 
ταυ Χ.Α.Π., από την οποία υπέφερε για αρ
κετά χρόνια.

Γεννήθηκε το 1927 στο Καρπενήσι και 
έζησε τα 3 πρώτα έτη της ζωής του στην
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Κωνσταντινούπολη με τη γιαγιά του και τον 
παππού του. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο 
Καρπενησιού και φοίτησε το μισό Γυμνά
σιο στο Καρπενήσι και το άλλο μισό στην 
Αθήνα. Σπούδασε λογιστικά και άσκησε το 
επάγγελμα του εμπόρου. Υπηρέτησε στο 
στρατό με το βαθμό του αξιωματικού.

Παντρεύτηκε το 1958 την Αλίκη Παπαθα
νασίου, κόρη του παπα-Θανάση, από το Μι
κρό Χωριό. Σύντομα απέκτησαν δύο παιδιά 
και τρία εγγόνια.

Έτρεφε μεγάλη συμπάθεια στα εγγόνια 
του και ιδιαίτερα στη μικρή εγγονή του, Αλί
κη, την οποία αποκαλούσε "κουκουσούλα". 
Όταν φώναζε για κάποιο θέλημά του, όλα 
τα εγγόνια του έτρεχαν να τον βοηθήσουν. 
Η γιαγιά πάντα είχε τα πιο φρέσκα και τα 
πιο όμορφα λουλούδια από τον κήπο στο 
ανθοδοχείο του.

Η κηδεία του έγινε την Κυριακή των Βα- 
Των, με πολλούς αγαπητούς συγγενείς και 
φίλους και με ιδιαίτερη συγκίνηση. Ένας 
ξεχωριστός φίλσς και συμμαθητής του, ο 
κύριος Παναγιώτης Βλάχος, έβγαλε λόγο για 
τη ζωή τους ως συμμαθητές και ως φίλοι.

Αυτή ήταν η ζωή του πολυαγαπημένου 
μας παππού, στον οποίο ευχόμαστε Καλό 
Παράδεισο.

Τα εγγόνια σου, 
Κωνσταντίνος, Θοδωρής, Αλίκη

Σταυρούλα Κ. Φλώρου (1925-2011)

Πλήρης ημε
ρών, πέθανε 
στις 5 Απριλίου 
2011 η Σταυ
ρούλα Φλώρου. 
Καταγόταν από 
τον Ψηλόβρα- 
χο (Σοβολάκο) 
Αιτωλοακαρνα
νίας, από την οι
κογένεια Τσού- 
λου.

Παντρεύτηκε στα Φειδάκια το 1945

αλλά χήρεψε νωρίς με δύο μικρά κοριτσά
κια, αφού οι αντάρτες, το 1947, σκότωσαν 
τον άντρα της. Μόνη, πάλεψε για να με
γαλώσει τα παιδιά της και το 1967 αναζή
τησε καλύτερη τύχη στην Αμερική. Εκεί, 
το 1982, γνώρισε και παντρεύτηκε τον Μι- 
κροχωρίτη Κώστα Φλώρο. Μαζί γύρισαν 
στην Ελλάδα (1983) και εγκαταστάθηκαν 
στο Νέο Μικρό Χωριό.

Όλοι μας τη θυμόμαστε σαν μια αξια
γάπητη και πρόσχαρη συγχωριανή, που 
υπήρξε στοργική σύζυγος και μητέρα. 
Τον τελευταίο καιρό ένα εγκεφαλικό επει
σόδιο την είχε υποχρεώσει σε μόνιμη κα
τάκλιση. Ευτύχησε όμως να δει τα παιδιά 
της αποκατεστημένα και να χαρεί τα εγ- 
γονάκια της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκε
πάζει.

Κωνσταντίνος Ψυχογυιός
(1945-2011)

Πάντα πί
στευε ότι είναι 
ευχή για κά
ποιον να φύ
γει από τη ζωή 
όταν ακούγε- 
ται το "Χριστός 
Ανέστη". Και η 
ευχή του πραγ
ματοποιήθηκε. 
Πέθανε τη μέρα 
του Ααζάρου 

και ως το Σαράντα-ήμερο μνημόσυνό του, 
που έγινε τη μέρα της γιορτής του, ψαλ
λόταν το "Χριστός Ανέστη"! Η οικογένειά 
του με πόνο ψυχής έγραψε για το περιοδι
κό μας τα παρακάτω λόγια αγάπης:

"Στην καρδιά της Άνοιξης, στις 16 του 
Απρίλη, το Σάββατο της ανάστασης του 
Ααζάρου, κοντά στο χάραμα, έφυγε ξαφνικά 
και αναπάντεχα από τον μάταιο κόσμο μας 
ο Κωνσταντίνος Ψυχογυιός, γαμπρός Μι- 
κροχωρίτης, σύζυγος της Φωτεινής, κόρης
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της Μικροχωρίτισσας Βασίλως Μανίκα και 
του "Μαστρογιάννη" Παπαϊωάννου.

Έφυγε απρόσμενα, στο Πανεπιστημιακό 
Νασοκομείο της Λάρισσας, όπου νοσηλευ
όταν για λίγο, για γαστροσκοπικές απλές 
εξετάσεις, παρά τις τεράστιες προσπάθειες 
των γιατρών να αντιμετωπίσαυν το έκτακτο 
περιστατικό που του συνέβηκε.

Γεννήθηκε, την Πρωτομαγιά του 1945, στο 
Κυριακοχώρι της Φθιώτιδας. Ζούσε στη 
Λαμία και έκαμε καλή οικογένεια και καλή 
προκοπή. Ο ξαφνικός του θάνατος σκόρ
πισε απέραντη θλίψη σε όλα τα αγαπημένα 
ταυ πρόσωπα, στην γυναίκα του Φωτεινή, 
στις δυό του κόρες, στους γαμπρούς του, 
στον μικρό και πολυαγαπημένο του εγγονό, 
Δημήτρη-Ραφαήλ, στα εννιά αδέλφια του, 
στους συγγενείς και στους φίλους του. Όλοι 
τον συνάδεψαν, με πόνο ψυχής για τον ανα
πάντεχο χαμό του, στην τελευταία του κατοι
κία, την Κυριακή των ΒαΤων.

Αγάπησε πολύ το Μικρά Χωριό, “το χωριό 
μας", όπως έλεγε πάντα, έκαμε αγορές σ' 
αυτό και έκανε σχέδια για την ζωή του σ' 
αυτό, στα μέλλον, που όμως δεν πρόφθασε 
να τα υλοποιήσει γιατί ήταν άλλη “η βουλή 
του Κυρίου μας" και μόνο "Αυτός" γνωρίζει 
το λόγο.

Όμως, οι αναμνήσεις που έχουν στο νου 
τους, όλοι όσοι τον γνώρισαν, θα είναι σίγου
ρα αγαθές αναμνήσεις, γιατί ήταν άνθρωπος 
εγκάρδιος, φιλικός, καλοσυνάτος, γελαστός, 
ευχάριστος, αισιόδοξος, αγαπητός, ειλικρι
νής, τίμιος και καλός οικογενειάρχης.

Ευχόμαστε να είναι πάντα στη θύμιση “του 
ΖΩΝΤΌΣ ΘΕΌΥ" μας, που έκρινε ότι, στα 66 
χρόνια του, έπρεπε να τον καλέσει κοντά του 
και διέκοψε την πορεία του πάνω στη γη, 
ανώδυνα, ειρηνικά και ανεπαίσχυντα.

Εμείς, η αγαπημένη του οικογένεια, θα 
τον έχουμε πάντα στην ψυχή μας, γιατί η 
ξαφνική και αναπάντεχη απώλειά του μας 
σημάδεψε για πάντα.

Αγαπημένε μας Κωνσταντίνε, καλή αντά
μωση στην αιώνια ζωή. Προσευχόμεθα για 
την ανάπαυση της ψυχούλας σου".

Πιπίτσα Αρ. Πουρνά

Η Πιπίτσα 
Πουρνά, η λυγε
ρόκορμη κυρά 
του χωριού μας, 
α ποχα ιρέτη σ ε 
τον μάταιο κό
σμο μας. Ακού
ραστη στις πολ
λές υποχρεώσεις 
της ζωής, θαρ
ραλέα, σ τορ
γική, μειλίχια, 

κοινωνική, φιλόξενη. Η ευγενική μορφή 
της θα μείνει ζωντανή στη μνήμη μας. Τα 
παιδιά της έγραψαν για τα"Μικροχωρίτικα 
Γράμματα"τα παρακάτω λόγια αγάπης:

"Στις 12 ΜαΤου πέθανε η Πιπίτσα (Πηνε
λόπη) Πουρνά σε ηλικία 89 ετών, όχι από 
συγκεκριμένη αιτία, απλά αποφάσισε ότι 
έζησε αρκετά. Ό χαμός του άνδρα της πριν 
από 15 χρόνια της στοίχισε βαρύτατα και 
έκτοτε η μελαγχολία της, έγινε μόνιμος σύ
ντροφός της ζωής της. Ήταν μοναχοκόρη 
της Αλεξάνδρας το γένος Χαμπερή και του 
Νικολάου Πολύζου. Από το χαμπερέϊκο σόι, 
κληρονόμησε το χιούμορ της και από το 
πολυζέϊκο απαράμιλλη αξιοπρέπεια και αρ
χοντιά!

Δεν φλυάρησε πστέ, είχε έμφυτη φιλοσο
φική προσέγγιση στη ζωή και ήτανε πάντα 
υπεράνω μικρστήτων, ας πούμε ένας σχε
δόν τέλειος άνθρωπος, μια κυρία με όλη τη 
σημασία της λέξης.

Τα 1943 παντρεύτηκε την αγάπη της ζωής 
της τον Αριστείδη Γιουρνά, τον ΔΑΣΚΑΛΌ, 
όπως όλοι τον αποκαλούσαν, και αυτός επί
σης μοναχογιός. Εζησαν μια ζωή ευτυχισμέ
νη και δημιούργησαν μια υπέροχη οικο
γένεια. Ήταν γέννημα θρέμμα του Μικρού 
Χωριού και έσβησε κυριολεκτικά στα χέρια 
των παιδιών της. Ή κηδεία έγινε στο παλαιό 
Μικρό Χωριό και ενταφιάστηκε στον ίδιο 
τάφο του άνδρα της, όπου θα μείνει για πά
ντα συντροφιά με τον αγαπημένο της.
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Μάνα μας, μόνο καλά πράγματα έχουμε 
να θυμηθούμε από σένα, θα μας λείπεις, 
ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος. Εσύ και ο 
πατέρας θα είστε για πάντα ζωντανοί στη 
σκέψη μας.

Τα παιδιά σου Κώστας και Έπη".

Δέσποινα Δ. Κοκκάλα

Η μοναχή Θεοδώρα, κατά κόσμο Δέ
σποινα Κοκκάλα, ακολούθησε τσ φως της 
αιώνιας ζωής στις αρχές Μαΐσυ, στο Ησυ
χαστήριο "Το Γενέθλιο της Θεοτόκου" Πα
νοράματος Θεσσαλονίκης, όπου μόναζε 
εδώ και πολλά χρόνια.

Έτυχε επιμελημένης ανατροφής, όπως 
και οι δύο αδελφές της, Ελένη και Δήμη
τρα, από τους φιλόστοργους γονείς της. 
Βασιλική και Δημήτρη Κοκκάλα, που είχαν 
εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η μο
ναχή Θεοδώρα από νωρίς ακολούθησε 
το δρόμο της καρδιάς της, που δεν ήταν 
άλλος από την αγάπη της για το Θεό και 
το κήρυγμα ζωής του Ιησού Χριστού, στα 
οποία αφοσιώθηκε με θέρμη.

Τα τελευταία χρόνια, εγκεφαλικά επει
σόδια την κράτησαν καθηλωμένη στο 
κρεβάτι του κελιού της. Εκεί έσβησε, 
μέσα στη συντροφιά, την αγάπη, τις άο
κνες φροντίδες και τις προσευχές των 
αγαπημένων αδελφών της μοναχών.

Αιωνία της η μνήμη.

Αθηνά Παπαδοπούλου
(1928-2011)

Ταλαιπωρημένη από την επάρατο, που 
την βασάνιζε τον τελευταίο χρόνο, η Αθη
νά Παπαδοπούλου έφυγε από τη ζωή στις 
5 Μαΐου 2011. Η κηδεία της έγινε στο νε
κροταφείο Καλλιθέας Αθηνών.

Η Αθηνά ήταν κόρη της Ερμιόνης και 
του Κωνσταντίνου I. Ζορμπαλά, απόγο
νου του αγωνιστή του 1821 Δημητρίου

Γ. Ζορμπαλά. 
Οι γονείς της 
ήταν αποκατε- 
στημένοι στη 
Θεσσαλονίκη, 
όπου γεννήθη
καν και τα τρία 
τους παιδιά, ο 
Φώτης, η Αθη
νά και η Αγά
πη. Αργότερα 

μετακόμισαν στην Αθήνα, όπου η Αθηνά 
παντρεύτηκε με τον μηχανικό, Άλκη Πα- 
παδόπουλο.

Αγαπούσε πολύ το χωριό και μαζί με 
τον άντρα της και την αδελφή της, το επι
σκέπτονταν συχνότατα. Συνεχής φροντί
δα τους ήταν η αναβάθμιση και συντήρη
ση του παλιού πατρικού της Ευφροσύνης 
Τσαπέρα, που είχαν κληρονομήσει.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, το 
2001, η Αθηνά ζούσε κοντά στην αγαπη
μένη της αδελφή και την οικογένειά της, 
στη θαλπωρή των οποίων άφησε και την 
τελευταία της πνοή.

Η γλυκιά και ευγενική μορφή της θα 
μείνει ζωντανή στη μνήμη μας.

Τασία I. Ζαχαροπούλου

Μια ακόμα 
κυρά του Χω
ριού μας, η 
Τασία Ζαχαρο
πούλου, πλήρης 
ημερών, έφυγε 
από τη ζωή στην 
Αθήνα όπου 
ζούσε με τα παι
διά της, Κώστα 
και Γιώργο, στις 
22 Μαΐου 2011.

Η Τασία ήταν κόρη της Δέσποινας και 
του Κώστα Ζαχαρόπσυλου, ο σποίος, ως 
μετανάστης, έζησε πολλά χρόνια στην 
Αμερική. Εκεί πέθαναν και τα δύο αδέλ
φια της, Πλούταρχος και Παναγιώτης.
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Κοινωνική, καταδεκτική, με αμείωτο εν
διαφέρον για τα συμβάντα του χωριού και 
όλων των συγχωριανών, αποτελσύσε τον 
ίσκιο του χωριού.

Τον τελευταίο χρόνο μια κατάκλιση την 
είχε καθηλώσει' στο κρεβάτι. Στο πλευρό 
της στέκονταν τα δυο της παιδιά, που 
έκαναν το παν για να την ανακουφίσουν.

Η κηδεία της έγινε στο πολυαγαπημένο 
της χωριό, εκεί όπου πολλά χρόνια πριν 
είχε κηδευτεί ο άντρας της Γιάννης. Στην 
τελευταία της κατοικία την συνόδεψαν 
τα παιδιά της, η αδελφή της Σαββούλα με 
την κόρη της και πολλοί χωριανοί.

Αιωνία της η μνήμη.

Χρήστος Χονδρός

Ανάμεσα στα θύματα ταυ πολέμου στη 
Αιβύη υπήρξε και ο ευρυτανικής κατα
γωγής ελληνααμερικανός Chris Hondros, 
φωτσγράφος -  δημοσιογράφος του αμε
ρικανικού περιοδικού "Time".

Ο συγχωριανός μας Σπύρος Σερ. Χον
δρός, που ζει στην Αμερική, μας πληρο
φόρησε τηλεφωνικά ότι ο Χρήστος Χον
δρός, 46 χρόνων, ήταν συγγενής του, 
αφού ο πατέρας του ήταν δεύτερος εξά- 
δελφος του παππού του, Αλέκου Χον
δρού, ο οποίος καταγόταν από τα Σελά. Ο 
πατέρας του Χρήστου και η Γερμανίδα μη
τέρα του ζούσαν στην Νέα Υόρκη, όμως ο 
παππσύς του ζούσε στη Β. Καρολίνα και 
μάλιστα είχε στεφανώσει τον χωριανό μας 
Γιάννη Κ. Μπακογιάννη, ενώ ο πατέρας 
του βάπτισε το γιο του.

Κυνηγώντας τη δημοσιογραφική είδη
ση, πάνω στο απόγειο της καριέρας του, ο 
Χρήστος Χονδρός βρέθηκε στην μακρινή 
Λιβύη. Εκεί ήταν μοιραία να αφήσει και 
την τελευταία του πνοή. Αιωνία του η 
μνήμη.

Γιάννης Πριόβολος (1921-2011)

Ο γνωστός Ευρυτάνας γιατρός Γιάννης 
Πριόβολος, πλήρης ημερών, "έφυγε για το 
υπερπέραν", όπως τόνισε στσν επικήδειο 
ο αδελφός του Βασίλης (καπετάν Ερμής), 
στις 14 Ιαυνίαυ 2011 στο Α' Νεκροταφείο 
Αθηνών.

Καταγόταν από μεγάλη οικογένεια της 
Χρύσως Ευρυτανίας. Ο πατέρας του, ως 
γνωστόν, είχε προπολεμικά το πολυώρο
φο ξενοδοχείο στην πλατεία Καρπενησί- 
ου, στο ισόγειο του οποίου λειτουργού
σε το γνωστό εστιατόρια "Βόσμπορος" ο 
Μικροχωρίτης Γιάννης Καυτσούκης. Το 
κτίριο ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς 
το 1944.

Ο Γιάννης Πριόβολος έλαβε μέρος ως 
Επονίτης στην Εθνική Αντίσταση, υπήρξε 
όμως θύμα των μετεμφυλιακών διωγμών 
και βρέθηκε έγκλειστος στο στρατόπεδο 
της Μακρονήσου μαζί με άλλους πατρι
ώτες.

Παρά τις αντιξοότητες της εποχής, κα- 
τάφερε να ολοκληρώσει τις σπσυδές του 
στην ιατρική και να εξελιχθεί επιστημσ- 
νικά σε άριστα γιατρό, να γίνει υφηγητής 
και καθηγητής στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 
με πλήθος επιστημονικών εργασιών στον 
τομέα της παθολογίας και της καρδιολογί
ας. Για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος 
στα νοσοκομεία "Ευαγγελισμός" και "Αν- 
δρέας Συγγρός".

Όσοι τον γνώρισαν έχουν να πουν πολ
λά για την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά 
του, για την επιτυχία των διαγνώσεών του, 
την αφοσίωσή του στην ιατρική επιστήμη 
και την καινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι, με
ταξύ των άλλων διακρίσεων, τσυ απσνε- 
μήθηκε το ιατρικό βραβείο "Ασκληπιείο", 
το 2000. Ο γιατρός Γιάννης Πριόβολος 
διέπρεψε στο πεδίο του καθήκοντος!

Αιωνία του η μνήμη.
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Κομμώσεις
Ανδρικές -  Γυναικείες -  Παιδικές

" Κ / Κ Η "

Κική Φούκα-Σκοτίδα 
Καραϊσκάκη 4, Καρπενήσι 

Τηλ. 22370 25666

*0 ΧρήοπΕος’

Ε. Χρήστου Βαστάκη 
Νέο Μικρό Χωριό

Τηλ. 22370 41454·Κ ιν .; 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 ΜΠΟΥΡΑΣ

Νέο Μικρό Χωριό Τηλ. 22370 41300

Ι^ Μ ΙΙ ΤΑ|Ι
το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

24 ώρες το 24ωρο 
Τηλέφωνο: 22370 22011

Χειροποίητες πρωτότυπες 
δημιουργίες σπάνιας ομορφιάς 

Έκθεση -  Διάθεση:
Νέο Μικρό Χωριό “Το Τζάκι "

Τιμ. 22370 41318

ζ Η Μ Η Ι Ι  ά Η Μ ΙΟ ν Ρ Π Ε Σ
...με έμπνευση από τη φύση 

Έκθεση -  Διάθεση:
Παλιό Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41031

Ζωγραφική -  Εικόνες 
Στέλλα Γιαννακοττουλου

Ερεχθείου 37, Ακρόπολη -  Αθήνα 
Τηλ. 6977179703 (Μόνο γραπτά μηνύματα) 

210-9226348

Εστιατόριο -  Ψησταριά
"Ο Παράδεισος**

Αφοί Καλύβα
Διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου 

Χωριού
Τηλ. 22370 4 1320, Κιν. 6973 431421 

yA7eb: www.hellastourism.gr/paradisos

Τ λ Η 0 Ε
CvMpclBrEqmtCa.

θάνος Δημητρόπουλος
Κορθύι» 19,) 1254 .AeipTi 
Τη)Τϊχ:2Ι0 22Τ0673 
βατ'νίκη:2310 20 2ϋ*9 
Κιν. 6936 %  88 50 
« 693246 23 32 

E-ewil.· tfiinosiSj«nai«ici.gr

CAIVCAMEEE
COMPANY

HP CXO/CAM pro0^s:
ME - Mechanicdl ξη .̂·Ζΰ 
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 4 1570-6, Fax: 22370 41577 
_____ Web: www.countryclub.gr_____

Ξενοδοχείο
Εστιατόριο -  Καφετερία 

“Η  Χελιδόνα"

Λ/νση: Σταυρούλα Τζαβέλη 
Παλαιό Μικρό Χωριό 

Τηλ. 22370 41221, Κιν. 6976 9 12009

Ξενώνας
'Ή  Γωνιά”

Δ/νση: Γιώργος Γιαννακόπουλος 
Νέο Μικρό Χωριό

Τηλ. 22370 41393, Fax: 22370 41586 
Web: www.giannakopoulos_g.gr

Ξενώνας
Ταβέρνα -Καφετερία

*Το Ρίζωμα**
Δ/νση: Θεόδωρος Μπούρας 

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

Ψ ησταριά -  Εστιατόριο  
Χω ριάτικη  Κουζίνα

Ενοικιαζόμενα Δω μάτια  
Α '  κατηγορίας

'Τ ο  Χωριάτικο**
Δ/νση: Βασιλική Νασιοπούλου 

Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41257/41 103

Ξενώνας -  Καφετερία
Studio M erses

Υπευθ. Κρατήσεων: Αγορίτσα Τσινιά 
Παλαιό Μικρό Χωριό 

Τηλ. 22370 41444, Fax: 22370 4 1 111 
Κιν. 6974 114182 

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

Ξ ενώ νας

Ιβ ίσ κ ο ς  Studios
Δ/νση: Σωτήρης Ζήσιμος 

Νέο Μικρό Χωριό
Τηλ. 22370 41515, Fax: 22370 41315 

Κιν. 6972 555638
Web: www.iviskos.gr E-Mail; info@iviskos.gr

Ενοικιαζόμενα 
Πανοραμικά Δωμάτια

'Τ ο  Τζάκι**
Δ/νση: Παρασκευή Ν . Αζακά 

Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41318/41465,

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 •J .XPYLQYAA tiP. AlAlitt
Αθήνα -  Λαμία -  Μακρακώμη ΛΙΪϋ\ίίΜ ΑΪΤ A Β«Κ>α*ΛΦ{>̂
Άγιο Γεώργιο -  Καρπενήσι ■ MtlXANiKOi; εΜ.ϋ.

Δ/νση: Μαρία Π. Σκρεπετού
Κηφισού 91β 8, Αθήνα ΛΛΚέΙεΑΗ 54.56

Τηκ 210 3454825 -  3452186 HYPUNAS
Fax: 210 3452186 ΠΙΑ,

ΙΗ̂Ύλ22751

I

ΔΙΚΗΓΟ ΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΙαρασκενή Λ. Γραμητσάρη - Μαραγιάννη
Ai.J.Jixaio Ακινήτων. Montpellier /

Μ.A. Jinaio Πρ.ριβάίλοντος ά  Ενέργαας. Paris Ι - Paris Π

etfiietofiipn 2S ·2 ίά  Ataiiyiie; 
106 77 Αθήνα

ΤΗΛ.: 2tSM66040 
KIS . 69S9.61SSS2

Κ Α Τ α Κ ΙΕ Σ  · α Κ Ο Π Ε Δ Α  - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠωΜ«<ς

Εκτιμήσεις 
Δάνεη 

Ενοικιάσεις 
Οικόπεδα

LAND BROKER
Π α ν μ η ς  Α ρ ω ν η ι

Καραολή & Δημητρίου 70, 18534 Πειραιάς Κινητό 

Τηλ 2 10 4 1.11.849. Fax 2 10 4 1.34.776 6972.71.75.75
Ζηνοπούλου 7. 36100 Καρπενήσι 

Τηλ 22370 25.932

P e n g u in

Taipijoyidyw)';

• ΕκηοΜΜίς 0^
• Uueterp·»*· Bmei

·  1«S S3 M tffT%L: m4m.22z · m »iuis F«: 7f«.3n4.|t9 
Kiv.;

Atlavmwc II. Λιαριικάΐϊης 
Λιακοσμητής

tnterictr

Αρχιτεκτονηκί̂
και Μ ελέηι XiHpov

ff- tff
m  ^

4 f^  trt-sM»r»6 ΐ'̂ ’ίΐΐί
% ^ ^ L A R t e c h

loannis Zorbatas

ZOR9ALAS S.A.
34 G iy s t iS t r ,  117 44 
Aiticns - Greece

t«i +30 510 901 3344-5 
<a» -^30 210 901 3294 C fna?< zoitHteŝ soianech 3( WWW »ol«rtĉ .3r

APMTfyrtCmrO ΓΡΑ9Ο0

ΧΡίΓΓΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
APXITEKTQN ΕΜ .Π.

KYIVOr ?«A AfTŷOvnOAH >6«S2 ΑΘΗΜΑ 
iry  ̂ C9Q>21C9826433 «wnswiQric»01

Τεχνικές εργολαβίες -  πέτρινες 
κατασκευές

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣ1ΜΟΣ
Νέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41056, 

Κιν. 6977 624440

ΠΑΤΗΜΑΤΑ 
ΛΟΥΣΤΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΣΚΑΛΕΣ 
Λ1ΑΠΗΣ Ν ΙΚ Ο Σ  &  Υιός

m m  i m m m

8  6610846 · 6048695 · 0972 136979



G r a n d  C h a l e t

m o m im  EpraziEi
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ
Μ Ι Κ Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο  Ε Υ Ρ π Α Ν Ι Α Σ

?
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Σ Ο Φ Ι Α  Λ Ι Α Ρ Ο Κ Α Π Ι Ι

Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 1 0 5 8  Κ ι ν ; 6 9 7 2  7 9  1 2  8 1 ΜΠΟΤΣΑΡΗ 8 - ΤΗΛ. 064! /  23.602 - ΑΓΡΙΝΙΟ

Ισ τ ο ρ ικ ό  κα ι Λ α ο γ ρ α φ ικ ό  Μ ο υ σ ε ίο υ  Μ ικ ρ ο ύ  Χ ω ρ ιο ύ 1

Ισ το ρ ικ ά  Μ ν η μ ε ία  τ ο υ  Χ ω ρ ιο ύ 3

Α π ό τ ο  Δ ή μ ο  Κ α ρ π εν η σ ιο ύ 5

π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  Σ τ ε ρ ε ό ς  Ε λ λ ά δ α ς 6

Τ ο ν  η ε ρ α σ μ έ ν ο  α ιώ ν α  -  Τα  μ α γ α ζ ιά  τ ο υ  χω ρ ιο ύ 8

Μ η τ ρ ώ ο  Α ρ ρ έ ν ω ν  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Κ α ρ π εν η σ ιο ύ  (1 8 4 5  -  1 8 7 8 ) 1 0

Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  α π ό  τ α  φ α σ ισ τ ικ ά  δ ε σ μ ό 11

Τ ο  Μ ν η μ ό ν ιο  τ ο υ  1 8 4 3 13

Π ο ια  ή τ α ν  η Ψ ω ρ ο κ ώ σ τα ιν α ; 1 4

Π ω ς χ τ ίσ τ η κ α ν  τ α  χ ω ρ ιά  μ α ς 15

Σ χ ό λ ια  -  Σ χ ο λ ια ν ά 1 6

Οι Μ ικ ρ ο χ ω ρ ίτε ς  τ η ς  δ ια σ π ο ρ ά ς  μ α ς  γ ρ ά ψ ο υ ν 1 7

Σ το  Κ α ρ π εν ή σ ι τ η ν  επ ο χ ή  τ ο υ  Ε μ ψ υ λ ίο υ  π ο λ έ μ ο υ 19
0  α ρ γ α λ ε ιό ς 21
Τα  Χ ρ ό ν ια  Ε κ ε ίν α ; "Το π α ρ α γκ ώ μ " 2 3
Μ ά θ η μ α  ζω ή ς 2 6
Η φ υ λ ή  τ ω ν  " λ έ μ ε -  λ έ μ ε " 2 8
Π ρ ιν  απ ό 1 0 0  χ ρ ό ν ια  -  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Δ ια τ α γ ή 3 0
Τα ξ υ λ ο γ έ φ υ ρ α  κα ι τ α  κ α ρ έ λ ια 3 2
Έ ρ ω το ς  κα ι Ρ έ ν τ η  γ ω ν ία 3 6
Ισ το ρ ικ ές  Μ ν ή μ ε ς  κα ι Π ρ ο σ ω π ικ ές  Α ν α μ ν ή σ ε ις 3 8
Ε π ισ το λ ές  σ τ η ν  Α δ ε λ φ ό τ η τ α 4 0
Β ιβ λ ιο π α ρ ο υ σ ιά σ ε ις 41
Δ ω ρ εές  π ρος τ ο υ ς  ιε ρ ο ύ ς  Ν α ο ύ ς  τ ο υ  Χ ω ρ ιο ύ 4 4
Σ υ ν δ ρ ο μ ές 4 5
Δ ω ρ εές  ε ις  μ ν ή μ η 4 6
Λ ίγα  λό γ ια  γι α υ τ ο ύ ς  π ου έ φ υ γ α ν 4 7



ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ
3 4  ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΩΤΟΙ σ€ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ Κ Α  Τ Μ Η Μ Α Τ Α
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟ Ψ ΗΦ ΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-Α.Τ.Ε.Ι.

•  Γ Ρ Α Μ Μ ΙΚ Ο
•  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
•  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η K E N T  Ρ Ο  

Τ Ε Χ Ν Ω Ν

^Edexcel
International

F O U N D A T IO N
• Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Η Σ
•  A R T  &  D E S IG N
• Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ε Σ
• Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ  &  

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ε Σ  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ε Σ

Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΑ Κ Α  Τ Μ Η Μ Α Τ Α
•  Ε ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ
•  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  Γ ΙΑ  Π Α ΙΔ ΙΑ

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

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

κ α ι

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

w w w . p l a k a s . g r
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