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Ιστορικό και Λαογραφικό Μ ουσείοΤο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του χωριού μας στεγάζει όλα εκείνα τα στοιχεία, που μαρτυρούν για την ιστορική του διαδρομή. Πιστό στη ρήση του γνωστού Ρουμελιώτη Λαογράφου, Δημητρίου Λουκόπουλου, ότι «Το αύριο πλάθεται με υλικά του 
χθές», το Μουσείο μας, όπως όλα τα τοπικά μουσεία, ανταποκρίνεται σ’ αυτόν ακριβώς το σκοπό: Αντιστέκεται στη λήθη και δείχνει ποιοι ήταν οι πρόγονοί μας, πώς ζούσαν, πού πολέμησαν, πώς ξεχώρισαν, τι πρόσφεραν στον τόπο μας, για να ξέρουμε από πού κρατάμε και τι έχουμε στα κύτταρά μας. Θυμίζει τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τη συλλογική συμπεριφορά των προγόνων, σε εποχές δύσκολες, για να διδαχθεί το παρόν και να βαδίσει προς ένα καλύτερο αύριο.Πέρα από τα εκθέματα, το ίδιο το κτίριο του Μουσείου μας έχει τη δική του ιστορία. Σ ’ αυτό έμαθαν γράμματα οι γενιές των Μικροχωριτών του ’20, του ’30, του ’40, του ’50. Σ ’ αυτό εύρισκαν κατάλυμα οι αντάρτες και οι άνδρες της εθνικής φρουράς στην περίοδο της Κατοχής. Σ ’ αυτό, οι Ιταλοί κράτησαν τους πρώτους ομήρους του χωριού, τον Οκτώβριο του 1942, πριν τους μεταφέρουν στις φυλακές Λαμίας. Σ ’ αυτό γίνονταν οι συνεδριάσεις του Λαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό γνώρισε και τη μανία των Γερμανών κατακτητών, αφού το έκαψαν ολοσχερώς τον Αύγουστο του 1944.Όσο περισσότερο βαθαίνουμε στα νερά της παγκοσμιοποίησης, τόσο πιο πολύ οι κοινωνίες σε όλο τον κόσμο νιώθουν την ανάγκη να αναζητήσουν τις ρίζες τους. Δεν θέλουν να τις αφήσουν να χαθούν στη χοάνη της διεθνοποίησης. Θέλουν να κρατήσουν μια ενωτική γέφυρα με την γενέθλια γη, για να ξέρουν ποια ήταν η διαδρομή και ο ρόλος των ανθρώπων του τόπου τους στην τοπική και στην ευρύτερη κοινωνία.Η πορεία στο χρόνο, η ιστορία του, είναι η ταυτότητα ενός τόπου. Είναι εκείνη που κάνει έναν τόπο να ξεχωρίζει. Οι μικρές ή μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα σε τόπους και εποχές δημιουργούν την ποικιλία που ομορφαίνει τον κόσμο μας. Γιατί οι τόποι είναι μέρος της φύσης και δεν μπορούν παρά να ακολουθούν τους κανόνες της. Και η φύση δεν θέλει όλα τα πλάσματά της ίδια. Θέλει το καθένα να έχει τη δική του μορφή, το δικό του χρώμα, το δικό του άρωμα, ώστε όλα μαζί να συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο.Το Ιστορικό και Λαογραφικό μας Μουσείο αποτελεί ένα περιεκτικό, μεστό και όμορφο λιθαράκι στο βωμό που λέγεται ελληνική πολιτισμική κληρονομιά. Έχει σαν στόχο την πατριδογνωσία, τη διάσωση και διάδοση του λαϊκού πολιτισμού μας, και την οικονομική τόνωση του χωριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών ^ y w tnmtrrerTO ^ Ρ 9 ξ1 9 ΐρ Ρ ΪΙΗ ·1 Ε ΐς  Μουσείου και μάλιστα σε εποχές ισ)^ών αγελά^ν. Χρέος όλιον, ϊ̂φ  ̂μ ε ^ ν π ο υ  Δ .Σ . είναι να πετύχουν αυτό το στόχο, αλλά και όλων των Μικροχωριτών;voW roj^povv ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια.

σύιτα. β\}Κ̂ σ̂ ω̂ ιτώγ είηίετΛι ΰε. 
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Τελετή Εγκαινίων του ^ί^
Ιστορικού και Λαογραφικου Μουσείου Μικρού ΧωρίουΤην Κυριακή, 17 Ιουλίου 20ΐ ι ,  πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ιστορικού και Λαογραφικου Μουσείου του χωριού μας. Ήταν, κατά κοινή ομολογία, μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, με πλήθος κόσμου, επισήμων και μη, που έγινε στην Αίθσυσα Πσλλαπλών Χρήσεων του Μουσείου.

Κατά την προσέλευση, διακρίνονται από δεξιά, καθιστοί: ο Βουλευτής Ευρυτανίας, Η. Καρανίκας 
και ο Πρόεδρος Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου, Β. Μπούρας.

Όρθιοι: ο τ. Νομάρχης Κ. Κοντογεώργος και ο π. Περιφερειάρχης Π . ΣκλιάςΗ εκδήλωση ξεκίνησε με τσν αγιασμό από τον π. Δημήτριο Παπασπύρου, ο οποίος στη συνέχεια διάβασε τον χαιρετισμό του ιερέα του Χωριού, π. Νικολάου Αζακά: 
«Κύριε Πρόεδρε της Αδελφότητος Μικροχωριτών, Κυρίες και Κύριοι,
Εύχομαι το νεοεγκαινιασθέν Ιστορικό και Λαογραφικό Μ ουσείο του Μ ικρού

Χωριού να συντέλεση στην διάδοση 
της ιστορίας και την διατήρηση της 
λαογραφικής παράδοσης του τόπου. 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους 
βοήθησαν για την περάτωση του έρ
γου.

Επιθυμία του Σεβασμιοτάτου, όπως 
και εμού προσωπικός ήτο να παρευ- 
ρισκόμαστε σήμερα εδώ, αλλά λόγω 
του ότι είχαμε προγραμματίσει, προ 
δύο μηνών, με τον Σεβασμιότατο Μ η

τροπολίτη Καρπενησιού κ.κ. Νικόλαο, τον εγκαινιασμό του Πνευματικού Κέντρου 
της ιδιαιτέρας μου πατρίδος, του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Κάτω Ραπτοπούλου, 
η παρουσία μας δεν είναι δυνατή.
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Εύχομαι επίτευξη των στόχων του Μουσείου. Ευχαριστώ τον π. Δημήτριο Π α- 
πασπύρου που με προθυμία δέχθηκε σήμερα με τις ευλογίες του Σεβασμιοτάτου να 
τελέση τη Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία τον αγιασμό των εγκαινίων. Ο Θεός μαζί 
σας, Ιερεύς, Νικόλαος Αζακάς».Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, κ. Γιάννης Αρώνης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους λέγοντας:

Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Μικροχωριτών θα ήθελα 

να σας ευχαριστήσω που τιμάτε με την παρουσία σας τα εγκαίνια του Ιστορικού και 
Ααογραφικού Μουσείου του χωριού μας.
Ω ς  Αδελφότητα, νιώθουμε ικανοποίηση 
που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το 
έργο αυτό. Ήταν ένα οφειλόμενο χρέος 
στη μνήμη των προγόνων μας που πάλε
ψαν και μόχθησαν γι’ αυτόν τον τόπο.

Βέβαια, παρά τις προσπάθειες τις δικές 
μας αλλά κυρίως των υπεύθυνων μηχα
νικών, δεν καταφέραμε ως τώρα τη σύν
δεση με τη Δ Ε Η  (καταβολή ι ι .ο ο ο  €  για 
τέλη σύνδεσης), με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, 
κάτι που έχει αρχίσει ήδη να επηρεάζει αρνητικά όλο το χάρτινο υλικό του Μουσείου 
μας, λόγω της μεγάλης υγρασίας το Χειμώνα.

Προγραμματίσαμε τα εγκαίνια του Μουσείου μας σε μέρα που θεωρούσαμε ότι 
δεν υπήρχαν παράλληλες εκδηλώσεις στην Ευρυτανία, εντούτοις, όπως μαθαίνουμε, 
γίνεται σήμερα πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα τηςΣιβίστας.

Τη σημερινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους:Ο Βουλευτής Ευρυτανίας, γιατρός Ηλίας Καρανίκας0  π. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεός Ελλάδος, καθηγητής Παντελής ΣκλιάςΟ τ. Νομάρχης Ευρυτανίας, κ. Κώστας ΚσντσγεώργσςΟ επί των πολιτιστικών θεμάτων Αντιδήμαρχσς Καρπενησίσυ κ. Κλεομένης Αάππας Ο τ. Δήμαρχος Ποταμιάς κ. Γιάννης Ίβρος,Η Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων και τ. Διευθύντρια του Μουσείου Ακροπόλεως, κ. Έβη Τουλούπα.Ο π. Διοικητής του Νοσοκομείου Καρπενησιού κ. Κώστας Αάππας Ο Ιστορικός συγγραφέας Αγρίνιου κ. Κώστας Δήμου Μαραγιάννης.Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μικρού Χωριού, κ. Βασίλης Μπούρας Ο τ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καρπενησιού, κ. Χαρ. Κούτσικος Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών κ. Μαίρη Καλλιάνη Ο Πρόεδρος Επιτροπής Μουσείου Μεγάλου Χωριού, κ. Φίλιππος Καλλιάνης Ο Πρόεδρος του Ιστορικού και Ααογραφικού Κέντρου «Γεώργιος Καφαντάρης», κ. Κώστας Κωστόπουλος.Εκπρόσωποι Επιστημονικών - Πολιτιστικών Συλλόγων και μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Στερεός Ελλάδας και Ευρυτανίας Εκπρόσωποι Τοπικών Δημοτικών Συμβουλίων Συγχωριανοί και πολλοί φίλοι του Μικρού Χωριού
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Σας ευχαριστούμε όλους που τιμάτε τη σημερινή μας εκδήλωση.
Για να μην κουράσω, σπεύδω να δώσω το λόγο στην πρώην πρόεδρο της Αδελ

φότητας, κ. Αιμιλία Κουτσούκη, που ήταν όχι μόνο η ψυχή της προσπάθειας αυτής, 
αλλά και επωμισθηκε όλο το βάρος της οργάνωσης και παρουσίασης των συλλογών 
του Μουσείου μας».Η κ. Αιμιλία Κουτσούκη, στη συνέχεια, ανέπτυξε την εξελικτική διαδρομή του Μουσείου, τη σημασία του για το χωριό και ευχαρίστησε όλους όσους συμπαραστάθηκαν στην προσπάθεια ανακαίνισης και αναδιοργάνωσής του, λέγοντας:

«Μ ε τη σειρά μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που τιμάτε με την παρουσία 
σας τα εγκαίνια ταυ Ιστορικού και Ααογραφικού Μουσείου του Μικρού Χωριού. Η

Αδελφότητα Μικροχωριτών νιώθει βαθιά 
ικανοποίηση που, παρά τις πολλές και 
ποικίλες δυσκολίες, κατάφερε να ολοκλη
ρώσει το έργο αυτό. Ένα έργο, που είχε 
απασχολήσει πολλά Διοικητικά Συμβούλια 
του Συλλόγου μας. Όμως, ήταν ένα εγ
χείρημα που απαιτούσε, όχι μόνο αρκετά 
χρήματα, αλλά και πολύ χρόνο προσεκτι
κής δουλειάς.

Το υλικό που είχαμε καταφέρει να συ
γκεντρώσουμε (καλλίτερα να πω να ξε

τρυπώσουμε), έπρεπε να ταξινομηθεί, κυρίως όμως να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Γιατί το χωριό μας, όπως και άλλα χωριά της πατρίδας μας, μέσα από 
τις απανωτές ττυρπολήσεις, φυσικές καταστροφές αλλά και λεηλασίες, είχε χάσει 
πολύτιμο ιστορικό και λαογραφικό υλικό. Μ ια χαρακτηριστική εικόνα της λεηλασίας 
των σπιτιών από τους Ιταλούς, τον Δεκέμβρη του 1942 , μας δίνει η γραπτή μαρτυρία 
του Μικροχωρίτη Δημητρίου Κοκκάλα:

«Οι Ιταλοί, πριν βόώουν φωτιά, λεηλάτησαν όλα τα σπίτια του χωριού. Είχαν γε
μίσει όλη την πλατεία με τα λάφυρά τους. Οι ίδιοι οι Μικροχωρίτες απορούσαν πού 
βρέθηκαν όλα αυτά. Αφού βαρυφόρτωσαν τα μεταγωγικά τους και όλα τα μουλάρια 
του χωριού που επίταξαν, έφυγαν. Όσοι έβλεπαν το καραβάνι αυτό στο δρόμο για 
τον Προυσό νόμιζαν ότι οι Ιταλοί πάνε τα προικιά για ομαδικούς γάμους...

Όπως υπολογίσαμε τότε, η ιταλική στρατιωτική μονάδα, που λεηλάτησε τα σπίτια 
του χωριού, μεταξύ των άλλων, έπρεπε να είχε πάρει πάνω από χο ραπτομηχανές 
Σίνγκερ, πάνω από 3 θθ οκάδες χάλκινα και ορειχόιλκινα, περί τα 30  «τσάρτσια» 
(μηχανές για κοφτές βεντούζες), όλα τα τρόφιμα, παλιές πολύτιμες νυφικές και αν
δρικές ενδυμασίες, αντίκες, κοσμήματα αξίας, χρυσές λίρες, τούρκικες κυρίως, αλλά 
και δολάρια, πάμπολλα κεντήματα, υφαντά, στρωσίδια, κουβέρτες, βελέντζες και 
ένα σωρό άλλα, ακόμα και γούνες! Σχεδόν όλα είχαν έλθει από την Κωνσταντινού
πολη».

Και βέβαια, έγγραφα, παλιές φωτογραφίες, ξύλινη επίπλωση, ακόμη και κοινοτικά 
έγγραφα έγιναν στάχτη, αφού το Μ ικρό Χωριό στην Κατοχή κάηκε τόσο από τους 
Ιταλούς, όσο και από τους Γερμανούς. Από τα 256  καταγραμμένα σπίτια του χωριού 
κάηκαν τα 220 , και μαζί τους σχεδόν άλλες τόσες λιθόκτιστες αχερώνες που βρίσκο
νταν δίπλα στα σπίτια. Αλλά και μετά τον πόλεμο, μόλις το χωριό το πήρε πάνω του, 
προόδευσε και προβλήθηκε τουριστικά, ήλθε μια φοβερή κατολίσθηση, το Γενάρη
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τον 1963, που, όπως το τσουνάμι, σάρωσε τα μισά και πλέσν σπίτια τον χωριού.
Έτσι, μετά από όλα αντά, σι Μικροχωρίτες νιώθονμε δέος για όσα φνλάσσονται 

στις αίθονσες τον Μ ονσείον μας γιατί είναι ό,τι πολντιμότερο μπόρεσε να διασωθεί 
από την πσλιτισμική μας κληρονομιά.

Στο Μονσείο μας, όπως σε κάθε τοπικό μονσείο, βρίσκονται ιστορικά και λαογρα- 
φικά τεκμήρια πον δείχνονν τη σνμπεριφορά τής μικρής κοινωνίας τον χωριού μας 
στονς αγώνες για επιβίωση, για πρόοδο, για εθνική ανεξαρτησία. Όλα ζωντανεύονν 
επσχές πον μπορεί μεν να πέρασαν αλλά δεν έπαψαν να απστελσύν το αγαπημένο 
μας «χθες». Κάθε φωτογραφία και μια ιστορία και όλες μαζί ένα σύνολο πον αφορά 
την κοινωνία τον χωριού. Κάθε οικιακό σκεύος ή εργαλείο δονλειάς θνμίζει τον πα
ραδοσιακό τρόπο ζωής και τον καθημερινό μόχθο των κατοίκων. Οι γραπτές μαρτν- 
ρίες Μικροχωριτών μας δίνονν ανθεντικές περιγραφές για σημαντικά γεγονότα τον 
χωριού σε καιρούς πολέμον ή ειρήνης. Όλα μαζί, ζωντανεύονν μνήμες και μας πλη
ροφορούν για το χρόνο και το ρόλο τονς σε εποχές πιο δύσκολες από τη δική μας.

Όλοι ξέρονμε, ότι η μικρή ή μεγαλύτερη ιστορία ενός τόπον είναι αντή πον τον 
κάνει να ξεχωρίζει. Στο Μ ονσείο μας, η Αδελφότητα Μικροχωριτών προσπάθησε να 
προβάλει όλα όσα χαρακτηρίζσνν την πσλιτισμική πορεία τον Μικρού Χωριού. Ήταν 
ένα χρέος προς τονς προγόνονς μας, πον έζησαν και μόχθησαν για την πρσκοπή τσν 
χωριού. Αντόν τον αγώνα τονς προσπαθήσαμε να εμφανίσονμε όσο πιο παραστατι
κά μπορούσαμε για να δείχνει την καθημερινή πέιλη, τη σνλλσγική δράση αλλά και 
τη σνμμετοχή τονς στονς αγώνες τον έθνονς.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης πον ζούμε, οι γενέθλιοι τόποι, οι ρίζες μας, 
αποτελούν τις ενωτικές γέφνρες τον «σήμερα» με το «χθες». Χρειάζεται να διαφν- 
λαχτεί ό,τι νπάρχει από το λαϊκό πολιτισμό μας, γιατί απστελεί, όχι μόνο το βασικό 
στσιχείο της ιδιαίτερης ταντότητας ενός λαού, αλλά και το αντίδοτο στην ισσπέδωση 
κάθε παραδοσιακής και ιστσρικής ιδι
αιτερότητας τόπων και λαών.

Όλα όσα εκτίθενται στο Μ ονσείο  
μας αποτελούν την παρακαταθήκη  
των γενεών πον πέρασαν και προέρ
χονται από δωρεές Μ ικροχωριτών.
Η  Αδελφότητα Μικροχωριτών είχε 
χρέος να τα διαφνλάξει, να τα αξι- 
οποίήσει και να τα παραδώσει στη 
νέα γενιά. Η  προσπάθεια αντή ήταν 
απαιτητική και χρσνοβόρα. Για να 
την ολσκληρώσονμε στηριχτήκαμε, τόσα στην αρωγή τσπικών αρχών, όσο και σνγ- 
χωριανών και φίλων.

Το Διοικητικό Σνμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών νιώθει ενγνώμονα 
αισθήματα προς όλονς όσονς μάς σνμπαραστάθηκαν και αποφάσισε να τσνς ενχα- 
ριστήσει με ένα τιμητικό δίπλωμα, παν θα απονείμει ο Πρόεδρός μας, κ. Γιάννης 
Αρώνης:

Πρώτα ενχαριστούμε τονςχαρηγούς της επισκενής τον κτιρίον. Χω ρίς αντούς δεν 
θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε εδώ σήμερα, και σνγκεκριμένα:• Τον πρώτο χορηγό, την Νομαρχία Ενρντανίας και τον τέως Νομάρχη Κ ώ σ τα  

Κ ο ν τ ο γ εώ ρ γ ο , για την δομική στήριξη, την κεραμοσκεπή και την επισκενή τον

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



εσωτερικού του κτιρίου.
Την Περιφέρεια Στερεός Ελλάδος και τον τέως Γενικό Γραμματέα, καθηγητή 
Παντελή Σκλιά, για την αντικατάσταση όλων των φθαρμένων κουφωμάτων, την 
κλιματιστική εγκατάσταση και τις επισκευές στο εξωτερικό του κτιρίου.
Τον Δήμο Ποταμιάς και τον π. δήμαρχο Γιάννη Ίβρο, για την ηλεκτρική εγκα
τάσταση του κτιρίου.

Σπύρος Κρίκος Θανάσης ΚεράνηςΕυχαριστούμε ακόμη όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επίπλωση των αιθουσών του Μουσείου και συγκεκριμένα:• Τους αδελφούς Σπ νρο και Κώστα Κ ρ ίκ ο για την επίπλωση της Αίθουσας Εθνι
κών Αγώνων, στη μνήμη του αείμνηστου πατέρα τους Δημητρίου Κρίκου, Αγω 
νιστή της Εθνικής Αντίστασης, ο οποίος, επί σειρά ετών, πάσχιζε να εξασφαλίσει 
υλικό για το Μουσείο μας και ιδιαίτερα για την αίθουσα Εθνικών Αγώνων.• Γον Γιέτννη Ζορμπαλά για τις σκιάδες, τις ειδικές για εκθεσιακούς χώρους, σε 
όλα τα παράθυρα του Μουσείου• Τον Κλεομένη Κ ο ν τ σ ο ύ κ η ,γ ια  πολλά χρόνια Πρόεδρο και τώρα επίτιμο Π ρόε
δρο της Αδελφότητας, για την επίπλωση της Βιβλιοθήκης.• Τον Παντελή Κ ονβέλη, για το σύστημα συναγερμού του Μουσείου, που εξασφά
λισε από την γνωστή Εταιρεία G 4S.

Νίκος Παπαδημητρίον Γιώργος Ντζούφρας

Τον Γιέτννη Ε ν . Πιστιόλη για τη συμβολή του στον εξοπλισμό της αίθουσας 
Πολλαπλών Χρήσεων, στη μνήμη του πατέρα του γιατρού Βαγγέλη Πιστιόλη
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Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους, με γενναίες δωρεές, συνέβαλαν στον γενικό εξοπλισμό του Μουσείου και συγκεκριμένα:• Την Αναστασία, σύζυγο του αείμνηστου γιατρού Γιάννη Δέρματά.• Την Φρόσω Κερέτνη- Γκονμα.• Τα παιδιά τον αείμνηστου δάσκαλου Γιάννη Καρνοφ νλλη από το Μεγάλο  
Χωριό• Τον επί σειρά ετών Πρόεδρο της Αδελφότητας Θανάση Κεράνη• Την Ιωάννα Κεράνη-Μ παμπανικολον• Τις αδελφές Ελένη Μ π όζνου και Ελευθερία Σω τηράκον, κόρες του Παναγιώ
τη Ελ. Παπαδή• Την Χρυσονλά  Χονδρον-Φ ω τοπονλουΤο Μουσείο, για να πάρει τη μορφή που έχει σήμερα, χρειάσθηκε και πολύ προσωπική δουλειά για διάφορες διευθετήσεις, όπως τοποθέτηση κουρτινών, κορνιζών, συντήρηση ξύλινων και μεταλλικών εκθεμάτων, μεταφορές και πολλά άλλα. Σε όλες αυτές τις δουλειές των μελών του Δ. Σ. της Αδελφότητας προστέθηκε και η εθελοντικά βοήθεια συγχωριανών, τους οποίους θερμά ευχαριοτούμε και είναι:• Ο  Ν ίκ ος Παπαδημητρίον•  Ο  Γιώ ργος Ντζονφρας

• Ο  Βασίλης Ζήσ ιμ ος
• Ο  Παναγιώτης Μ π ονρα ς• Ο  Σεραφ είμ Ζαχαρόπουλος

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα τακτικά μέλη  της Αδελφότητας, που αποτελούν 
την ραχοκοκαλιά του συλλόγου μας, γιατί με τις τακτικές συνδρομές και τις μικρές ή 
μεγαλύτερες δωρεές τους, στήριξαν και στηρίζουν το έργο της.

Ευχαριστούμε τους φίλους του χωριού, όπως τον κ. Φίλυτπο Καλλιάνη από το 
Μεγάλο Χωριό, που επίσης με δωρεές στήριξαν την προσπάθειά μας αυτή.

Φ. Καλλιάνης /. Γεωργίου

Τέλος, ευχαριστούμε τρία νέα παιδιά του χωριού: Τον Νικήτα Κ οντσονκη και 
τον Θανάση Μ ιχαηλίδη, που επιμελήθηκαν τη μικρή βιντεοταινία, που θα δούμε 
σε λίγο, και τον Γιάννσ Γεω ργίου, που εθελοντικά, από το Φθινόπωρο πέρυσι, 
ανοίγει το Μουσείο μας για τους επισκέπτες.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου δυο λόγια για την παρουσίαση των εκθεμάτων. Όλο 
το εκθεσιακό υλικό έχει ταξινομηθεί με θεματολογική - χρονολογική σειρά για να 
διευκολύνει τον επισκέπτη στην κατανόηση της ιστορικής πορείας του χωριού μας.
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Ξεχωριστή αξία για το Μουσείο μας έχουν οι δεκάδες γραπτές προσωπικές μαρτυ
ρίες Μικροχωριτών. Μ άς μεταφέρουν βιώματα, ευχάριστα ή ζοφερά από το χωριό, 
το μέτωπο όπου πολέμησαν ή την ξενιτιά. Είναι κείμενα γραμμένα από απλούς αν
θρώπους χωρίς συγγραφικές φιλοδοξίες, που τα έγραψαν για να μείνουν, όχι αυτοί 
οι ίδιοι, αλλά αυτά τα γεγονότα, προτού τα σβήσει ο χρόνος.

Ασφαλώς, η δουλειά ενός Μουσείου δεν τελειώνει. Το Μουσείο μας έχει πολλά πε
ριθώρια εμπλουτισμού. Ευελπιστούμε ότι τα εκθέματα θα θυμίσουν σε Μικροχωρί- 
τες ότι κέιπου έχουν ένα ξεχασμένο κειμήλιο από γονείς ή παππούδες, που θα θελή- 
σουν να το δωρίσουν για να προσθέσει ένα ακόμη πολύτιμο στοιχείο στην ιστορική 
μνήμη του Μ ικρού Χωριού».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Ευρυτάνα ιστορικό ερευνητή κ. Ανάργυρο- Γιάννη Μαυρομύτη, ο οποίος με την ομιλία του πρόσθεσε νέα στοιχεία (οικονομικά και δημογραφικά) για το Μικρό Χωριό κατά την εποχή της τουρκοκρατίας και συγκεκριμένα στα 1455· (Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα του παρόντος τεύχους).Ακολούθησε η προβολή βιντεοταινίας με σύντομη αναδρομή στην ιστορική πορεία του Μικρού χωριού, που όχι μόνο ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά και γέμισε με δάκρυα συγκίνησης τα μάτια πολλών Μικροχωριτών και όχι μόνο. Μετά την ξενάγηση στις αίθουσες του Μουσείου, οι επισκέπτες γεύτηκαν νόστιμα εδέσματα, γλυκά και αναψυκτικά από τον καλοστημένο και ευπαρουσίαστο μπουφέ στον στεγασμένο αύλειο χώρο του Μουσείου, με φροντίδα της κ. Πόλυς Αρώνη.

Η συμμετοχή των καλεσμένων, των φίλων και συγχωριανών στον εορτασμό των
pw m vif.w T01J Μ-ΟυΟΟΟΙ!· ^TQV ρντι*τΓΛ·>ΓπηνΛ Γηη/νινητινή ίτρογ» q j i q  νπΑρ τττνχχ̂ η-κία. Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ήταν κατάμεστη καθώς και όλος ο χώρος έξω απ’ αυτήν. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια λιτή αλλά πλούσια σε περιεχόμενο εκδήλωση, που έφερε τη σφραγίδα της καλής οργάνωσης.
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To Μ ικ ρό Χ ω ρ ιό  το έτος 1455 ρ  
Οικονομικά -  Δ ημογραφ ικά Ε τ ο ιχ εί

Του Ιστορικού Ερευνητή 
Ανάργυρου-Γιάννη ΜαυρομύτηΤό Μικρό Χωριό, καθώς και όλα τά χωριά τής περιφέρειας Καρπενησιού, περιήλθε στήν 'Οθωμανική διοίκηση 60 περίπου χρόνια πριν άπό τήν άλωση τής Βασιλεύουσας (1384-85)'.Ο ί ’Οθωμανοί όπου παγίωναν τήν εξουσία τους συνέτασσαν φορολογικούς καταλόγους, στους όποίους καταχώριζαν, κατά πόλη, κωμόπολη, μαχαλά, καί κατά χωριό ξεχωριστά, τ'ις φορολογήσιμες πληθυσμιακές μονάδες, πού ήταν τά νοικοκυριά, οί χήρες καί οί έργένηδες καί κατόπιν, άναλυτικά τ'ις φοροπροσόδους κάθε οικισμού. Αντίθετα, οί βυζαντινοί είχαν ώς φορολογική μονάδα τό χωριό.Ένα άπό τά άρχαιότερα φορολογικά κατάστιχα τής Οθωμανοκρατίας στόν ελληνικό χώρο, είναι αυτό τού σαντζακιού Τρικάλων, στό όποιο ανήκε καί ή περιφέρεια τού Καρπενησιού, καί συντάχθηκε κατά τό έτος εγίρας 859, ήτοι κατά τόδιάστημα άπό 1 Σεπτεμβρίου 1454-55 μ.Χ. («ΜΜ-10»)."Τό Μικρό Χωριό λέγονταν καί γράφονταν τότε «Τσίρο»^. Μιά έγγραφή δίπλα στό όνομα τών περισσοτέρων χωριών, «Ηβτίς ez-defter», πού σ ημαίνει «έκτός (προηγουμένου) φορολογικού καταστί- χου», μάς οδηγεί στό συμπέρασμα ότι τό χωριό μέ τήν έγγραφή αυτή δημιουργή- θηκε μετά τήν ύπαγωγή του στήν 'Οθωμανική επικράτεια. Αφού ή έγγραφή αύτή λείπει άπό τό όνομα τού Μικρού Χωριού, όδηγούμαστε άβίαστα στό συμιπέρασμα ότι, τό Μικρό Χωριό ύπήρχε έπί Βυζαντινής αύτοκρατορίας.Ανήκε δε, μαζί μέ τό έρημωμένο, αλλά καλλιεργούμενο «έξωθεν, δηλαδή άπό γεωργούς οί όποιοι δέν ήταν έντεταγμένοι σέ κάποια κοινοτική μονάδα, καθώς καί τό άταύτιστο «Βεντζάτ'» στους τιμαριούχους Komnos -  προφανώς Κομνηνός -  καί Μουζάκη, χριστιανικής καταγωγής^.Εδώ, πρέπει νά τονίσουμε, ότι, τά τιμάρια δέν ήταν γαιοκτησίες, άλλά φορολογικές περιφέρειες^.

Οικονομικά στοιχείαΤά οίκονομικά στοιχεία, άπό τά όποια άντλούμε σαφείς πληροφορίες, πού μέ κατάλληλη μελέτη όδηγούν σέ συμπεράσματα, τά περισσότερα άσφαλή, καί τά όποια καταχωρίζονται στό ύπόψη φορολογικό κατάστιχο, είναι τά εξής:1) Νοικοκυριά 49. Κάθε νοικοκυριό μπορούσε νά στεγάζει μία μικρή οικογένεια (ένα ζευγάρι), μέχρι δύο ή περισσότερες πολυμελείς (πεθερικά, κουνιάδια, κ.λ.π.)
V-/ tTupu/wvuv LUV U t rvUUC VULlVUIVUptU tvui U ^ l ut rvuwt U. Lupu.2) Χήρες 6. Ο ί χήρες πού ήταν αρχηγοί έστιών-νοικυριών, άπογράφονταν ξεχωριστά, επειδή κατέβαλλαν τό τέταρτο, περίπου, άπ' ό,τι οί άντρες. Ο ί άνύπαντροι άνω τών 12-15 ετών Απαλλάσσονταν άπό τή φορολογία.
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3) Δεκάτΐ] στήν παραγωγή τού σιταριού. Έδώ φορολογείται τό, ώς πλεόνασμα, 1/10 τής σοδειάς, 27,5 κοιλά (1 κοιλό = 88 οκάδες, ή 112,64 χιλιόγραμμα)ή έπι 8 άσπρα (νομισματική μονάδα τής εποχής αυτής) = 220 άσπρα. Έάν είναι σωστή ή μέτρηση τής δέκατης, τότε μπορούμε νά πούμε ότι τό Μικρό Χωριό παρήγε 30.976 χιλιόγραμμα σιτάρι έτησίως.4) Δεκάτη στό κριθάρι. Δεκατίζονται κι έδώ 27,5 κοιλά κριθαριού, δηλαδή ισόποση μέ τού σιταριού παραγίιιγή.5) Φόρος στά μελίσσια, τό βυζαντινό «μελισσονόμιον». Φορολογείται τό 1/10 τών κυψελών, ήτοι στό χωριό ύπήρχαν 200 κυψέλες. Φυσικά, επειδή δέν έπαιρναν τό προϊόν τού κουβελιού, μετέτρεπαν τή δεκάτη σέ χρήμα, 1 άσπρο γιά κάθε μελίσσι.6) Καρποφόρα δέντρα. Έδώ, οί καρυδιές (Κοζ). Δέν υπάρχουν στοιχεία ώς πρός τόν άριθμό τών δεκατιζομένων δέντρων καί γι' αύτό δέν άποκαθίσταται ό συσχετισμός άνάμεσα στον άριθμό τών δέντρων καί τό ποσό τής δεκάτης; 40 άσπρα.7) Ο ί λαχανόκηποι. Έγγειος φόρος βάρυνε τούς λαχανόκηπους κατά 4 άσπρα γιά κάθε ντένεμ, δηλαδή γιά κάθε 919 τ.μ., περίπου όσο τό στ)μερινό στρέμμα. Τό Μικρό Χωριό πληρώνει 10 άσπρα, πού άντιστοιχεί σέ 4,5 ντένεμ δεκάτη.8) Ο ί μύλοι. Στήν περιοχή μας ύπήρχαν μόνο νερόμυλοι. Κάθε ύδρόμυλος φορολογούνταν άναλόγως μέ τόν χρόνο λειτουργίας του· 10 άσπρα ό έτήσιας λειτουργίας καί 5 ό μισού χρόνου. Έπίστ]ς, μέ 5 άσπρα φορολογούνταν καί τά γναφεϊα (νεροτριβειές καί μαντάνια). Στήν περίπτωσή μας λειτουργούν 2 νερόμυλοι έτησίως.Περνάμε στό ζωικό κεφάλαιο.9) Τό Μικρό Χωριό πληρώνει 192 άσπρα γιά φόρο γιδοπροβάτων. Αντιστοιχεί μισό άσπρο γιά κάθε 1 πρόβατο ή γίδι, άφαιρουμένων τών Αμνοεριφίων κάτω τού ένός έτους. Επομένως, εκτρέφονταν 384 γιδοπρόβατα.10) Ή χοιροδεκατία τών βυζαντινών, ό φόρος δηλαδή στούς χοίρους συνεχίστηκε καί άπό τούς Οθωμανούς. Έδώ, έπιβάλλεται φόρος 30 άσπρων γιά εκτροφή χοίρων. Αν ήταν οίκόσιτοι, εκτρέφονταν ισάριθμοι χοίροι, άν έβοσκαν σέ Ακαλλιέργητα χωράφια, 60 (1 άσπρο γιά καθένα οίκόσιτο, μισό γιά καθένα έλευθέρας βοσκής).
Ά λ λ ο ι φόροι11) Ένας ιδιότυπος φόρος (niyabet ve arusi), έπληττε όλα τά χαιριά. Τό niyabet είναι ένα πρόστιμο πού βαρύνει τούς ύποχρέους κάθε φορολογικής ένότητας, γιά εγκλήματα ποί’ διαπράχθηκαν, ή μέλλει νά διαπραχθούν μέσα στά όρια τής ένότητας αυτής. Το resmi arus είναι ένας δασμός πού βαρύνει τούς γάμους καί πού είναι τής τάξης τώ'ν 30 άσπρων όταν πρόκειται γιά γυναίκα πού παντρεύεται πρώτη φορά καί 15 γιά γυναίκα πού κάνει δεύτερο γάμο. Τόν δασμό αύτόν τόν πληρώνει ή οικογένεια τής νύφης, είναι δέ συνέχεια τού δικαιώματος παρθενο- φορίας, πού άσκούνταν άπό τούς γαιοκτήμονες (φεουδάρχες) τής Δύσης καί μεταφέρθηκε στό Βυζάντιο. Ο ί τελευταίοι βυζαντινοί, καθώς και οί Οθωμανοί, μετέτρεψαν τό δικαίιυμα αύτό σέ δόσιμο-καταβολή χρημιττων. Στήν περίπτωσή μας ό φόρος Niyabet ve-arusi Ανέρχεται σέ 55 άσπρα. Επειδή ό φόρος πρόστιμου δέν είναι σταθερός, δηλ. δέν επιβάλλεται ανάλογα μέ τόν άριθμό τών νοικοκυριών, ή μέ κάποια άλλη σταθερά, μιπορούμε, χρησιμοποιώντας συγκριτικά στοιχεία άπό τό παρόμοιο δόσιμο στά άλλα χαιριέτ τής περιφέρειας, νά εικάσουμε, μέ κάθε επιφύλαξη, ότι τό Niyabet στό Μικρό Χωριό ήταν 25 άσπρα, και τά ύπόλοιπα 30, έπί σι>\'όλοι> 55, νά ήταν ό φόρος γάμοι>.
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12) Τέλος, ό προσωπικός φόρος. Λέγονταν σπέντζα (ispence), καί ανέρχονταν σέ 25 άσπρα γιά κάθε άρρενα αρχηγό νοικοκυριού καί σέ 6 γιά κάθε χήρα. Οί έργένηδες άνω τών 12-15 έτών δέν φορολογούνταν. Επομένως, οί Μικροχωρίτες πλήρωναν: 49 άρρενες έπί 25 = 1225 άσπρα καί 6 χήρες έπί 6 = 36 (στρογγυλοποι- είται σέ 35) = 126 άσπρα. Δέν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία γιά τόν μέσο όρο άριθμού άτόμων, πού άποτελούσαν μιά οικογένεια ή ένα νοικοκυριό. Ό  Σπύρος Ασδραχάς παρουσιάζει ώς τεκμήριο -καί ώς γνωστόν τά τεκμι)ρια είναι μαχητά- τόν μ.ό. 4,07 τό έτος 1700, 4,75 στά 1830 καί ή Αγγελική Λαΐου-Θωμαδάκη^ 4,14 τόν 14“ αιώνα στόν Άθωνα.Μέ κάθε επιφύλαξη μπορούμε νά πλησιάσουμιε τόν άριθμό τών κατοίκων τού Μικρού Χωριού τήν έποχή αύτή σέ 238.Μέ τήν ευκαιρία νά πούμε ότι, σέ μεταγενέστερο κατάστιχο τού έτους 1466-67 (βλ. σημ. 4), πού περιέχει ελάχιστα στοιχεία, καταχωρίζονται 63 νοικοκυριά, 8 χήρες καί 16 έργένηδες. Παρατηρείται, δηλαδή αύξηση τών νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων καί τών χηρών, τήν 12ετία 1455-56/1466-67, κατά 22,5%, καί τού προσωπικού φόρου (σπέντζα) 22,37%.
Δημογραφ ικά δεδομέναΆς δούμε, τώρα, ποιοι κατοικούσαν εδώ καί 556 χρόνια στό Μικρό Χωριό καί, μέ όδηγό τήν ονοματολογία, τήν μελέτη δηλαδή τών ονομάτων, νά σχηματίσουμε άρκετές ένδείξειςγιά τήν κοινωνία τού χωριού αυτού.Α) Κύρια (βαφτιστικά) ονόματα άντρών.Από τούς 49 άρχηγούς τών νοικοκυριών, οί 41 έχουν ονόματα προερχόμενα άπό τήν έκκλησιαστική παράδοση. Τά ονόματα γράφονται στό κατάστιχο όπως προφέρονταν τότε, άπλολογημένα: Ο ί άριθμοί μέσα σέ παρένθεστ] δείχνουν τή συχνότητα στά 49;Γιώργης (10), Γιάννης (7), Κώστας (7), Δημήτρης (4), Νικόλας (3), Θόδωρος (3), Μιχάλης (3), Αντριγιάς [Αντρέας] (1), Βασίλης (1), Λύκας [Λουκάς] (1), καί Βλάσης (1). Πέντε έχουν όνόματα άπό τή λαϊκή παράδοση: Σταμάτης (2), Εύεργεντίσΐ']ς (1), Κόκκινος (1), Κοντάρης (1). Ντούσας (1). Τοπωνυμικά; Κουμιιώτης (1). Ακατάταχτο: Κληρονόμος (1). Όνόματα άπό τήν άρχαία Ελλάδα λείπουν παντελιίις.Τεκμηρίω ση κυριω νύμω ν. ΑνδρώνΕύεογεντίσης- ευεργέτης + κατάληξη άρβανίτικη -ίστ|ς· εδώ, ή ιδιότητα «εύεργε- σία», πήρε τή θέση τού κυριιΰνυμιου.Κληρονόμος- ό Οθωμανός γραφέας παρερμήνευσε τή λέξη κληρονόμος ώς κύριο όνομα.Κόκκινος- παρωνύμιιο (παρατσούκλι)- ό κοκκινομάλλης, Τριανταφυλλίδης, 54», Trapp. 5 (1981) 444, 92390λΚοντιτοής- ό ψηλόλιγνος, σάν τό κοντάρι- άπό τό μεσαιωνικό κοντάρι(ο)ν < κοντάρι- τό μακρύ ξύλο, άκόντιο, Κριαράς, Α ', 593'“. Μέ τό επώνυμο αύτό είναι γνωστοί οί: Κύριλλος Β', Πατριάρχης Κων/λεως (1636-1639) (ΜΕΕ, ΙΕ', 487), Γεώργιος, κληρικός, ΙΖ' αί., έξέδωκε τό 1676 « Ιστορία τών Αθηνών» κατά μετάφραση άπό τό ιταλικό (ΜΕΕ, ΙΑ', 829)" Στά βλάχικα κουντάρ"“, Νικολαΐδης, 235'-- στή Μ ήλο απαντάται τό όνομα Κονταρίνης καί στήν Κύθνο Κονταράτος, Τριανταφυλλίδης, 91, 92- επίσης στήν Κεφαλλονιά καί στό Ρέθυμνο (ΜΕΕ, ΙΕ', 829).
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Κουμιαιτη;· ό προερχόμενοςή καταγόμενος άττό τήν Κύμη (Κούμη) Εύβοιας. Έδώ, όμως, τίθεται τό έρώτημια: άφοϋ τό επώνυμό του είναι Κατογιανός, πώς μπορεί τό κυριώνυμό του νά είναι Κουμιώτης, άλλο τοπωνυμικό -  μισός άπό τήν Κατοχή καί μισός άπό τήν Κύμη; Πιθανόν ό πατέρας του καταγόμενος άπό τήν Κατοχή βρέθηκε στήν Κύμη όπου γεννήθηκε ό γυιός του και πήρε άπό τόν πατέρα του τό τοπωνυμικό Κουμιώτης, άφοϋ καί ό άπογραφόμενος πριν άπ' αυτόν φέρει τό ονοματεπώνυμο «Κόκκινος Κατοχιανός»; Τά άδέρφια τού Κατσαντώνη ήταν γνωστά μέ τά τοπωνυμικά, άπό τόν τόπο γέννησής τους, Λεπενιώτης καί Χασιώτης.NT00oac· άρβανίτικο, σημαίνει Διαμαντής, Μπίρης 87' .̂ Κατά τόν Κ. Σπανό, είναι Βλάχικο καί σημαίνει Θεοδόσης -  Τούσας.Σταμάτηc  ̂ εύχετικό" νά σταματήσει τό κακό, δηλαδή ό θάνατος τών προηγούμενων νεογέννητων.Γυναικώ νΓεα’ονίτσαινα· ή γυναίκα τού Γεωργίτση· ή κατάληξη -ίτσης, είναι βυζαντινής άρχής, Θιυμόπουλος, 12 (1988) 849’·*, Τριανταφυλλίδης, 100, 170.Κ α λή- προέρχεται άπό τή λαϊκή παράδοση, άπό τά πιό συνηθισμένα στή βυζαντινή έποχή, ΙΑ' αί., Λαΐου, 151. Υ π ά ρ χει καί όσια Καλή, πού γιορτάζει στις 15 Μαΐου. Σήμερα τό όνομα αύτό άπαντάται μέ τό υποκοριστικό Καλλίτσα.Τ οιγιάνο· υποκοριστικό τού ονόματος Ανδριανή > Αντριανή > Αντριάνο > Αντριγιάνο [κατά τό Ανδρέας > Αντριγιάς] > Τριγιάνο, μέ άποκοπή τών άρχικών φθόγγων Αν-, κατά τό Βγένο < Ευγενία, Θανάσο < Αθανασία, Κατέ- ρω < Αίκατερίνα, Λισόβο < Ελισάβετ, Λύμπο < 'Ολυμπία, Μόρφω < Εύμορφία, Στράτο < Εύστρατία, κ.τ.ό., Φιλήντας, Γ ', 33, 34' .̂Β' Ε π ώ νυμα . Ανδρώ νAvT00\n~)c· άπό τό όνομα Ανδρόνικος, Σπανός, Θ Η Μ , 44 (2003)"' 123, Trapp, 1 (1976) 941, ώς Ανδρόνης,Γΐί.ιΟΛάτση^ βλέπε παραπάνω ΓιωργίτσαιναΓιααινης· Γιάννης στή γλώσσα τών Αρβανιτών Γκέκηδων, ένώ στών Τόσκη- δΐιΐν Αργύρης, Μπίρης, 336 ύπ. 2ΚαλτσάοΐΊ^ αύτός πού κατασκευάζει ή πουλάει κάλτσες (περικνημίδες), βυζαντινό καλτσάριος > καλτσάρης, Κριαράς, Α ' 515, Ανδριώτης, 33'ζ Trapp, 5 (1981) 10739 ώς Καλτζαράς.Kao[3o0vT|C· ό μαύρος σάν τό κάρβουνο. Σπανός Θ Η Μ  33 (1998) 59'®.Κατογιατ'ό^· οί περισσότεροι, 14/53, οίκήτορες τού Μικρού Χωριού φέρουν τό επώνυμο «Κατοχιανός», πού σημαίνει ότι κατάγονταν άπό πόλισμα μέ την ονομασία «Κατοχή». Από έρευνα πού έκανα, διαπίστωσα ότι, άπό τόν 11"' αιώνα ήδη, στή δεξιά όχθη τού ποταμού Αχελώου καί κοντά στήν εκβολή του στό Ίόνιο, ύπήρχε σημαντικό έμπορικό-διαμετακομιστικό κέντρο, ή Κατοχή (Ζαχαριάδου, Π ρακτικά ... (1990) 88, 89, Κατσαρός, Ελληνικά, 30 (1977-78) 307- 320)'". Λόγω τής σπουδαιότητας τής θέσης της, άπό τό τέλος τού 1Τ"’ αίζονα, συγκρούονταν στήν περιοχή τής Ν .Δ . Στερεάς Έ λληνες, Λατίνοι, Σέρβοι καί Αλβανοί δυνάίστες, μέχρι τό 1382, πού περιήλθε οριστικά στήν κυριαρχία τών Οθωμανών. «Έτσι, το πέρασμα τής περιοχής στόν ένα ή στόν άλλον επιδρομέα, το καστελλι (φρούριο) τής Κατοχής, γνω ρίζει διαδοχικούς κατόχους, οδυνηρή δοκιμασία γιά Toi'C κατοίκους πού ζούν, στήν πραγματικότητα, όλη
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τήν έντα(τη τών γεγονότων σέ μιά κατάσταση εναλλασσόμενης στρατιωτικής κατοχής τού τόπου τους» (Κατσαρός, 320). Ο ί κατακτητές αυτοί, καταλαμβάνοντας τήν εύφορη καί παραγωγική αλλά καί τόσο σημιαντική περιοχή καί πόλη τής Κατοχής, έδιωξαν τούς ντόπιους καί εγκαταστάθηκαν οί ίδιοι μέ τούς δικούς τους εκεί. Ο ί ντόπιοι άναγκάστηκαν νά εκπατριστούν καί γιά νά έπι- βκόσουν μέ άσφάλεια κατέφυγαν σέ όρεινές περιοχές. Καθώς οί περισσότεροι ήταν γεωργοί-καλλιεργητές, καί, μή βρίσκοντας καλλιεργήσιμι] γή, έφτιαξαν τις «πεζούλες». Χρονικό Ίωαννίνων, 81’“, Σαρρής^'.A0Kac· Βλέπε παραπάνω στά κυριώνυμα.Μ αυρομάτης σύνθετο οικογενειακό- αυτός πού έχει μαύρα μάτια, παρωνύμιο (παρατσούκλι) προερχόμενο άπό ιδιότητα τού προσώπου. Τό όνομα πα
ρουσιάζεται άπό τον ΙΔ' αι. μέ τήν ίδια έννοια, Κριαράς, Β' 113. Ο  Κουκουλές θησαυρίζει τό ίδιο όνομα μέ τήν ένδειξη «μελανόφθαλμος», ΣΤ' 472^ζ Trapp, 7 (1985) 17461- 17472.Ο ρφ ανός Ή  συγγενική ιδιότητα τού άνθρώπου πού έχασε τόν ένα ή καί τούς δυό γονείς του, έγινε επώνυμο, τό όποιο άπαντάται άπό τήν άρχαία άκόμια εποχή, Τριανταφυλλίδης, 58, 82.ΠαπαΛΊώoγηc· κατατάσσεται στά επαγγελματικά, Τριανταφυλλίδης, 165, Ο  Θωμόπουλος, Ο Ν Ο Μ Α ΤΑ , 12 (1988) 852, τό κατατάσσει στά έπώνυμα πού προέρχονται άπό έκκλησιαστικούς λειτουργούς.Παπαγιώογη· Ο  γυιός τού Παπαγιώργη- σήμερα θά όνομάζονταν «Παπαγε- ωργίου». Έδώ ή λήγουσα παραμένει στή δημοτική τής εποχής.Π<ι>λίσαc· άπό τό σλαβικό plish = έτερόμαλλο ύφασμα, βελούδο, Παπαστερ- γίου, 336̂ .̂ Εδώ, ό βελουδένιος, ό άπαλός, ό ήπιος.Π οΰλης Κατά τόν Τριανταφυλλίδη, 64 (μέ άναγιυγή στόν Georgakas, ΒΖ 41, 1941, σ. 370-71) άπό τή λέξη  πουλάκι κατά τόν Κουκουλέ, Ε', 38-39, ύποκορι- στικό τού «Πουλημένος», άπό τήν πρόληψη «όταν τά τέκνα μιάς οίκογενείας άπέθνησκον, έπίστευον οί γονείς, ότι ήδύναντο ν' άπομακρύνωσιν άπ' αυτών τόν θάνατον, μεταβιβάζοντες τά πατρικά καί μητρικά δικαιώματά των εις άλλα πρόσωπα («πούλαγε», τρόπον τινα τό παιδί κ.λ.π .)’·*Pωμηόc· ό Έλληνας- « ...σ τ ά  τέλη τού ΙΔ' αί. - άρχές ΙΕ' αί. τά όρια τού Βυζαντίου είχαν περιοριστεί στά όρια τού άνέκαθεν Ελληνικού χώρου. Αύτή ή σταδιακή παρακμή τού Βυζαντίου, στή συγκεκριμένη περίοδο, έχει οδηγήσει στό φαινόμενο «Ρωμαίοι πολίτες» νά είναι μόνο οί Έ λληνες». Μ. Πρέκα^®. Τό εθνικό όνομα «Ρωμαίοι» ήταν τότε καθιερωμένο γιά τούς βυζαντινούς, 1ΕΕ τ. ΙΑ ', 348-350.“  Εδώ, Ρωμηός σημαίνει έποικος άπό τήν άλλην Ελλάδα, ό Έ λληνα ς, μετονομασία τού μεταγενέστερου Ρωμαίος (πολίτης τού Ανατολικού Ρωμαϊκού, δηλ. Βυζαντινού Κράτους), Ανδριώτης, 313, Τριανταφυλλίδης 29-36. Ο ί έποικοι αύτοπροσδιορίζονταν ή έτεροπροσδιορίζονταν μέ τό εθνικό όνομα «Ρωμηός», γιά νά ξεχωρίζουν άπό άλλους όμοχωρίους τους πού ήταν άλλοι Βλάχοι, άλλοι Αρβανίτες, Φράγκοι, κ .λ .π .

Σάοοζ- Κατά τόν Τριανταφυλλίδη, 73, άπό τό περσικό Sarhos = μεθυσμένοςΣκλήβα^- άπό τό σλαβ. σ λήβα (=δαμασκηνιά, κορομηλιά -  δαμάσκηνο κορόμηλο (Παπαγεωργίου, 517), έδώ: Δαμασκηνός ή Κορομηλάς. Τό β' (Κορόμιλος) στόν Trapp. 6 (1983) 13227 καί 13228. Ο ί Βυζαντινοί όνόμαζαν τούς Σλάβους Σκλαβούνους, Σκλάβους, Σθλάβους, Σκλαβηνούς. «Φαίνεται ότι οί Βυζαντινοί δέν ήδύναντο νά προφέρουν τό σλ καί διά τούτο παρενέθεταν τό θ ή τό κ», Ν. Μοσχόπουλου στήν ΜΕΕ, ΚΒ , 28, Κ. Οικονόμου, Σλαβικά λεξιλογικά δάνεια
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στά έλΛηνιά ίδιώμιατα τής Η πείρου, Ιω άννινα , 2010, σεΛ. 113. Σημειώνεται ότι υπάρχουν χωριά μέ τά όνοματα: ΣκΛήβα Μ εσσηνίας, ΣκΛήβανη Ίωαννίνων καί ΣκΛήβενο ΤρικκάΛων, προφανώς φυτώνυμα. Βλέπε καί; Κ. Οίκονόμου, Τοπωνυμικά τής περιοχής Ζαγορίου, Ιω άννινα, 1991, σεΛ. 548. Trapp, 11 (1991) 26114. (ΣκΛίβας Μ ατθαίος, Στροφάδες-ίερομόναχος).ΣμόΛη^ άπό τό σλαβικό smola = πίσσα, ρητίνη, Παπαστεργίου, 522, Βο- γιατέής-ή 655, Βουλγαρο-ΈΛΛηνικό Λεξικό, 1252, Trapp. 11 (1991) 26269- 26271, 94526, 94572.Στoάτl'|C· τό κυριώνυμιο βαφτιστικό Στράτης < Ευστράτιος, πήρε τή θέση τού έπωνύμιου.Τουολίτσα^ άπό τό μεσαίων, τούρλα (μυτερή κορυφή) < τρούλλα (μετάθ.), Ανδριώτης, 372, καί κατάληξη -ίτσας, βυζαντινή.Tσαγγάoηc· έπαγγελματικό· άπό τό βυζαντινό τσαγγάρι(ο)ς, ό κατασκευαστής τσαγγίαιν (ύποδημιάτων), Κουκουλές^, Δ' 398, ΣΤ' 100, Trapp II (1991) 27631- 27666 ώς Τζαγκάρης καί 27668-27671 ώς Τζαγκάριος.ΦοίΌουσκή^ Ίσως ό Οθωμανός άπογραφέας παράκουσε τό όνομα Φου- ρουιττζή, έπαγγελματικό, ό άσχολούμενος μέ τά άλογα, άπό τό τουρκικό φουρούς = ίππος μέ κατάληξη -τζή ς. Χλωρός, Β' 1202̂ '*, Παναγιωτίδης, Α ', 910, 911“Χ αλκιά^ ό σιδηρουργός· «οί άρχαϊοι χαλκέας έλεγον τούς τόν σίδηρον έργα- ζο μένο υς... Τό χαλκεύς γνωστόν καί ώς οικογενειακόν έπίθετον...» . Κουκου- λές, Β' I, 2173'. jrap p , 12 (1994) 30404-30408, καί 12 (1994) 30496, 30497, ώς Χαλ- κέαςΣυνοψίζοντας τά παραπάνω, μιπορούμιε νά άνελκύσουμε στοιχεία καί τεκ- μιιίρια, προσδιοριστικά τής κοινωνίας τού Μικρού Χωριού, πριν άπό πεντέμιιση αιώνες άπό σήμιερα.1) Ή  έθνοφυλετική σι>νθεση τού χωριού. "Ελληνες, Αρβανίτες, Σλάβοι καί Βλάχοι είναι οί πρόγονοι τών κατοίκων τού Μικρού Χαιριού, μιά μικρογραφία τού πολυεθνικού καί πολυφυλετικού Βυζαντίου. Βρισκόμαστε στήν αύγή τής γένεσης τού νεοελληνικού έθνους καί όπως γράφει ό Παπαρρηγόπουλος, Ζ ', 1853ζ «ότι πολύ ξενικόν αίμα άνεμίχθη μετά τού ελληνικού άπό τής 13''̂  μέχρι τής 15''' έκατονταετηρίδος όπως πρότερον, τό γεγονός είναι έξω πάσης άμφι- βοΛίας καί ήθελεν είναι γελοίον σήμερον νά τό άρνηθώμεν. Τό ζήτημα λοιπόν είναι μόνον έάν τό ξενικόν τούτο αίμα ύπήρξε τοσούτον ώστε νά άλλοιώση ούσιωδώς την έλληνικήν φυλήν. Πρός άκριβή δέ τού ζητήματος τούτου Λύ- σιν άλλον άσφαλή όδηγόν δέν έχομιεν, καί νύν όπως καί πρότερον, είμή τήν γλώσσαν».Οπως είδαμε, όλα τά ονόματα είναι γραμμιένα στήν άπλή καί άπλολογική γλΰισσα τής έποχής, τήν ελληνική· καταλήξεις όλες έλληνικές. Δέν ύπάρχει όμιιυς κανένα εχρχαιοελλιμνικό όνομα.1) Θρησκεία ή άνατοΛική ορθόδοξη.2) Ασχολίες τών κατοίκων; Γεωργοί-κτηνοτρόφοι, ένας ιερέας, κάποιοι έπαγ- γελμιατίες; τσαγγάρης, χαλκιάς, άλογάρης, καλτσάρης.3) Δέν κατοικεί κανένας μουσουλμάνος.4) Είναι τό μεγαλύτερο, ύστερα άπό τό Καρπενήσι, χωριό τής Ποταμιάς.
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΗΤΟΡΩΝ (Μέ τή σειρά αναγραφής στό φορολογικό κατάστιχο) Β'
Κατοχιανός Αντριγιάς Λύκας Μιχάλης

« Νικόλας -  γυιός τού Λντριγιά Μαυρομάτης Θόδωρος
<( Γ ιάννης - « « « « Κώστας
« Κώστας (( Γιώργης
« Δημήτρης Σμόλης Γιάννης
« Βασίλης Αντρόνης Δημήτρης
« Κληρονόμος « Γιώργης
<( Σταμστης Ρωμηός Γ ιάννης

Τουρλίτσας Γιώργης <( Μιχάλης, γυιός τού Γιάννη Ρωμηοϋ
Ορφανός Θόδωρος « Κώστας, «
Καρβούνης Γιάννης Στράτης Δημήτρης

(( Κώστας Ρωμηός Κώστας
Κατοχιανός Γ ιάννης « Γ ιώργης, γυιός τοΟ Κώστα ΡωμηοΟ

« Κοντάρης « Γ ιώργης, γυιός τοΟ Κώστα Ρωμηοϋ
(( Γιώργης α Νικόλας, γυιός τού Κώστα Ρωμηοϋ

Σάρος Μιχάλης Πούλης Γιώργης
Κατοχιανός Κόκκινος « Νικόλας, γυιός τοϋ Γιώργη Πούλη

«. Κουμιώτης (( Σταμάτης
Τσαγγάρης Γιώργης Παπα-Γ ιώργης
Σκλήβας Ντούσας Παπαγιώργη Βλάσης

« Θόδωρος Κατοχιανός Δημήτρης
Π<ι>λίσας Γιάννης Πούλης Εύεργεντίσης
Χαλκιάς Κώστας Γκιώνη Θοδώρα
Καλτσόρης Γ ιωργίτσαινα -

Μαυρομάτης Γιάννης - Μαρία
« Γιώργης φουρουσκίνα -

Καλτσόρης Λύκας Στράταινα Καλή
- ΤριγιάνοΉ  μεταγραφή άπό τήν παλαιοτουρκική Γ ιώργο Λιακόπουλο.* Λόγω αυξημένης επίκαιρης ύλης, δενγραφή στή λατινική έγινε άπό τόν Τουρκολόγο καθηγητή κ. περιλαμβάνονται οι υποσημειώσεις του κειμένου

Δημοσιεύσεις στο περιοδικό μαςΤα Μικροχωρϊτικα Γράμματα ευχαρίστατς φιλοξενούν προσωπικές ιστορίες, σχόλια, ενθυμήσεις συμπατριωτών ή ανακοινώσεις -  γνωστοποιήσεις τοπικών φορέων, αρκεί να αποστέλλονται έγκαιρα στη διεύθυνση του περιοδικού μας (μέχρι τέλος Οκτωβρίου για το τεύχος Δεκεμβρίου ή μέχρι τέλος Απριλίου για το τεύχος Ιουνίου).
Ιστοσελίδα Αδελφότητας ΜικροχωριτώνΗ ιστοσελίδα μας βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Μπορείτε να την επισκεφθείτε και να επικοινωνήσετε μα^ μας στη διεύθυνση νννννν.ιπίΚΓθ-ίιθΓίο.9Γ
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Για τα εγκαίνια του ΜουσείουΑπό τον Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Δ . Βαστάκη
Αθήνα 6 Ιουλίου 2011

Αξιότιμα:
Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Μουσείου 
Αδελφότητας Μικροχωριτών « Η  Μεταμόρφωση του Σωτήρος»

Αδελφοί μου αγαπητοί χαίρετε και υγιαίνετε εν Κυρίω!
Θερμότατα ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση των 

εγκαινίων του Ιστορικού και Ααογραφικού σας Μουσείου. Και θερμό
τατα επίσης, σας συγχαίρω και γ ι' αυτό το λαμπρό και πατριωτικό σας 
επίτευγμα.

Το έργο σας είναι πολύτιμο κι ευλογημένο! Μακάρι να αναβιώσουν και άλλες ιστορικές 
προ του 1455 πληροφορίες για το Μ ικρό Χωριό. Άλλωστε, αυτό το έτος 1455 δεν είναι αφε
τηρία, αλλά εποχή της εποχής εκείνης για άρμεγμα από τα μικροχωρίτικα αγαθά από τον δεινό 
δυνάστη και κατακτητή...

Α ς γνωρίζετε, ότι το σπουδαίο και αυτό έργο, του Μουσείου (καθώς και κάθε άλλο πα
ρόμοιο Μουσείο) θα είναι μοναδική πηγή, του Μ ικρού Χωριού και του περιγύρου του, για να 
διδάσκει στην κάθε μια γενιά ανόθευτα και πραγματικά την αληθινή ελληνική ιστορία, χωρίς 
τις ψεύτικες ιστορικές ανακρίβειες, που δυστυχώς Έλληνες . . . μ ε  ελληνικό μισθό και αποζη
μίωση παραποιούν στις μέρες μ ας . . .

Ζήτω ί, λοιπόν, το Μ ικρό Χω ριό Ευρυτανίας.
Και Ζήτω ! και το λαμπρό Μουσείο του.

Μ ε Μεγαλοχωρίτικη αγάπη 
+πρ. Κων. Δ . Βαστάκης

00<X>C<)<X>0<X><X><XXX><X><X><X><><X>C<>0000

Για το ΜουσείοΑπό τη Μικροχωρίτισα Μαριάνθη Αντωνοποόλοο-Μακρή
Προς την Αδελφότητα Μικροχωριτών
Μ ε την οικογένειά μου επισκεφθήκαμε το νέο μουσείο του χωριού μου κι ένιωσα υπερηφά

νεια ως μικροχωρίτισα. Νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν και μόχθη
σαν γΤ αυτό.

Στην ταινία που έπαιξαν είδα πρόσωπα που γεννήθηκαν και έζησαν στο χωριό μας, ξα- 
ναθυμήθηκα τα περασμένα χρόνια, ωραία χρόνια, δύσκολα αλλά και ευτυχισμένα. Στην ταινία 
είδα την ιστορία του χωριού μας, την εκκλησία μας, το σχολείο μας, τις αλάνες που παίζαμε, 
την πλατεία με τα πλατάνια και τις βρύσες, όπου γίνονταν τα πανηγύρια.

Στις αίθουσες είδαμε πς φωτογραφίες με πρόσωπα αγαπημένα. Είδα το χωριό μας κατε
στραμμένο από τους κατακτητές και θυμήθηκα τους νεκρούς μας και την καταστροφή.

Νιώθω και πάλι την ανάγκη να ευχαριστήσω όσους μόχθησαν και δημιούργησαν αυτό το 
υπέροχο μουσείο που προβάλλει και τιμά το αγαπημένο μας χωριό. Προτρέπω όσους πηγαί
νουν στο Καρπενήσι ή στην Παναγιά για προσκύνημα να πηγαίνουν στο Μ ικρό Χωριό για να 
δουν το Μουσείο και δε θα χάσουν.

Μαριάνθη Αντωνοπούλου-Μακρή
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Ευχαριστίες' Θερμές ευχαριστίες στο κανάλι Star Κεντρικής Ελλάδας, για την δημοσιογραφική κάλυψη και παρουσίαση (δύο φορές) της εκδήλωσης των εγκαινίων του Μουσείου μας. Με το ρεπορτάζ του βοήθησε να προβληθεί ευρύτερα ένα πολιτισμικό γεγονός, που αν και αφορούσε ένα χωριό, συνδεόταν άμεσα με την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα της Ευρυτανίας.Ευχαριστούμε πολύ τον ευρυτανικό τύπο και ιδιαίτερα τις εφημερίδες 
«Ευρυτανικά Νέα»  και «Ευρυτανικός Τύπος» για την δημοσιογραφική προβολή του Μουσείου μας. Με το ρεπορτάζ τους έδωσαν ξεχωριστή προσοχή και έμφαση σε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την νέα προσπάθεια των χωριών να διασώσουν και να προβάλουν την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου.Εγκάρδιες ευχαριστίες στον συγχωριανό μας Γιώργο Τσατσαράγκο για τον εύστοχο σχολιασμό του σχετικά με τη σημασία του Μουσείου, τόσο για το χωριό, όσο  και για την ευρύτερη περιοχή, στην εφ. Ευρυτανικός 
Τύπος (20/8/2010). Το ρεπορτάζ του, όχι μόνο δικαιώνει τη σκληρή δουλειά της Αδελφότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των ιστορικών και λαογραφικών τεκμηρίων του χωριού μας, αλλά και δείχνει τις σύγχρονες προσπάθειες ανέλιξης του Μικρού Χωριού.Πολλές ευχαριστίες στο έγκριτο περιοδικό «Στερεά Ελλάς», που, εν όψει των εγκαινίων του Μουσείου μας, κάλυψε το εξώφυλλο του (τ. 430, 2011) με τις δύο όψεις του Μικρού Χωριού (Παλιό και Νέο) και φιλοξένησε άρθρο μας με τίτλο: Τιμή στη γενέθλια γη: Ιστορικό και Λαογραψικό  
Μουσείο του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας.Ευχαριστούμε τον συγχωριανό μας Γεώργιο Πλάκα για τη δωρεά ενός τόμου και 50 αντιτύπων του ως άνω τεύχους του περ. «Στερεά Ελλάς», τα οποία διανεμήθηκαν στους επισκέπτες, την ημέρα των εγκαινίων του Μουσείου.Ευχαριστούμε τον φίλο, κ. Αντώνη Χαλικιά, για τον μοναδικό τρόπο που θέλησε να τιμήσει τα εγκαίνια του Μουσείου μας: Δώρισε ένα δοκίμιο (προϊόν δικής του έρευνας) με τίτλο: Εθνική Αντίσταση: Βιβλιοθήκες, 
Συλλογές, Μουσεία, Εκθέσεις. Πρόκειται για μια πρώτη καταγραφή εβδομήντα διάσπαρτων ελληνικών φορέων που διαχειρίζονται τη μουσειακή μνήμη της Εθνικής Αντίστασης. Το έντυπο αυτό εκτίθεται στην Αίθουσα Εθνικών Αγώνων για τους επισκέπτες του Μουσείου μας.

Αδελφότητα Μικροχωριτών
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Με την ευκαιρία των εγκαινίων του Μουσείου μας, ο κ. Βασίλης Σιορόκος, Ταμίας της Πανευρυτανικής Ένωσης, μας έστειλε το παρακάτω πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό (για τους Μικροχωρίτες) παλαιότερο άρθρο της κ. Αλίκης Ξένου-Βενάρδου, προϊόν συνέντευξής της με την συγχωριανή μας Ναυσικά Φλέγκα-Παπαδάκη. Η κ. Ξένου-Βενάρδου, κόρη του αείμνηστου συνθέτη Αλέκου Ξένου, είναι τακτικό μέλος της Αδελφότητας Μι- κροχωριτών και επισκέφθηκε το χωριό μας στις αρχές του καλοκαιριού.
Πώ ς σώθηκαν 13.000 παιδιά στη ΡούμεληΈνα κιτρινισμένο χαρτί, καρφιτσωμένο στο Μουσείο του Μικρού Χωριού, θυμίζει μια άγνωστη στους πολλούς ιστορία της Κατοχής. «Να ξαναδούνε τα παιδιά μας το φως της λευτεριάς», γράφει το χαρτί και την ιστορία του ζωντανεύει με τη μαρτυρία της η αγωνίστρια Ναυσικά Φλέγκα-Παπαδάκη, 60 χρόνια μετά, και την βλέπουμε να ξαναζεί αυτήν την εποχή μιλώντας κάτω από τη φωτογραφία της εκείνων των φλογισμένων χρόνων, με τη χλαίνη της ΕΠΟΝίτισσας και τα μαλλιά της ν’ ανεμίζουν. Συντρόφισσα του βετεράνου της Εθνικής Αντίστασης, Βαγγέλη Παπαδάκη -  του Τάσου Λευτεριά, καπετάνιου της XIII Μεραρχίας του ΕΛ Α Σ, η Ναυσικά είναι αυτή που έγραψε στην Κατοχή το κοσμαγάπητο τραγούδι «βαριά στενάζουν τα βουνά/ κι ο ήλιος σκοτεινιάζει/ το δόλιο το Μικρό Χωριό/ και πάλι ανταριάζει». Στις 25 Μαρτίου του 1942 εγκαινίασε το χωριό της το πρώτο συσσίτιο για τα παιδιά που πεινούσαν και σε λίγο διάστημα συσσίτια και παιδικοί σταθμοί ξεφύτρωσαν σε πλήθος χωριά της Ρούμελης, σώζοντας 13.Θ00 παιδιά -  το μέλλον του τόπου μας! Μια εκστρατεία ζωής, τόσο διαφορετική από τη φιλανθρωπία και τον εκσυγχρονισμένο «εθελοντισμό» που προπαγανδίζεται σήμερα... Αλλά ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή.
«Όλα ξεκίνησαν», λέει «από μια συζήτηση που είχα 

μ ' έναν καθηγητή, φιλόλογο από το χωριό μας, τον 
αξέχαστο Δημητράκη τον Θάνο. Ήταν μέλος του ΕΑΜ, 
αλλ,ά δεν το ήξερα. Κι εγώ ήμουν μέλος του ΕΑΜ  από 
την Αθήνα, πριν έρθω στο Μικρό Χωριό, αλλά δεν το 
είχα πει σε κανέναν. Το βράδυ, λοιπόν, έπαιρνα από το 
σπίτι, κρυφά από τη μητέρα μου ψωμί, τυρί, βούτυρο, 
μέλι, ό,τι βρισκόταν και τα πήγαινα σε μια πολύ φτωχή 
οικογένεια που τα παιδιά της πεινούσαν. Ήταν μετα
νάστες, είχαν αποκλειστεί με τον πόλεμο και <5εν είχαν 
τίποτα -  ούτε χωράφια ούτε κότες. Όπως κατέβαινα 
στην πλΜτεία, στο σκοτάδι, με είδε ο Θάνος και με ρώ
τησε πού πάω. Του εξήγησα και του ζήτησα να μην πει 
σε κανέναν τίποτα γιατί δεν ήθελα να το μάθει η μητέρα 
μου. «Γιατί να το κάνεις κρυφά» μου είπε «και να μην 
δώσουμε φανερά και σ ’ αυτή και σ ’ άλΔες οικογένειες 
στο χωριό που έχουν παιδιά και πεινάνε; Έτσι θ ’ ακολουθήσει και άλλος κόσμος...». 
Συμφώνησα, αλλά ^εν ήξερα πώς θα γίνει αυτό. Δώσαμε ραντεβού για την επόμενη στο 
καφενείο της κοινότητας να το συζητήσουμε.

Ναυσικά Φλέγκα-Παπαδάκη
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Την ά)1η μέρα το πρωί ο καθηγητής, που ήταν πολύ νέος, μου μίλησε για το σχέδιό του: 
Να καταγράψουμε τα παιδιά του χωριού που δεν έχουνε να φάνε. Πραγματικά, πήγαιναν 
στα σπίτια και ζητιάνευαν ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι αποφασίσαμε να οργανώσουμε συσσί
τιο στο σχολχίο του χωριού που ήταν κλ£ΐστό. Θα χρειαζόταν ένα καζάνι -  από ένα πιάτο, 
πιρούνι και κουτόΰ.ι αν δίνανε όλες οι οικογένειες θα τα καταφέρναμε. Συμφωνήσαμε να 
αρχίσει το πρώτο συσσίτιο στη γιορτή της 25''' Μαρτίου, ώστε να το γιορτάσει όλο το χω
ριό...

Η  Ευρυτανία είναι πανέμορφη, έχει έλατα, α)Σά το έδαφός της είναι άγονο. Οι κάτοι
κοι ζούσαν περισσότερο με το συνάλλαγμα που έστελναν οι δικοί τους από το εξωτερικό. 
Όταν μ ’ έφερε ο πατέρας μου στο Καρπενήσι, εξαιτίας του πολέμου, τότε αντίκρυσα τους 
πρώτους πρησμί.νους από την πείνα γέρους και τα παιδιά του χωριού ν ’ αδυνατίζουν τόσο 
ώστε να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους.

Ο  ίδιος ο Θάνος ανέλαβε να μιλήσει στους συγχωριανούς και στον παπά. Το βράδυ λ.έω 
της μητέρας μου: «Εγώ θα κατέβω κάτω γιατί θα μιλήσει ο Θάνος γι ’αυτό και γι 'αυτό το 
ζήτημα».

«ΚαλΛ, παιδάκι μου, καλό είναι αυτό, να τα σώσετε τα παιδιά»! μου απάντησε.
Πήγα, λοιπόν, εκεί μαζί με μερικά κορίτσια, την αδελ^φή του Θάνου και άλλες με προο

δευτικά αδέ)..φια, που ήταν μέλ.η του ΕΑΜ  στην Αθήνα. Όλ,οι οι χωριανοί είδαν την πρό
ταση με καλό μάτι. Βγάλαμε μια μικρή επιτροπή από κοπέλνες του χωριού για να καταγρά
ψουμε τις ανάγκες: Την Αντιγόνη Θάνου, την Πιπίτσα Πολύζου, την Γιάννα Ζορμπαλ.ά, 
την Μαργαρώ Αημοπούλ,ου, την Φρόσω Κομπορόζου, την Ασπασία Γιαννακοπούλ.ου και 
εμένα. Ηταν 32 παιδιά και δέκα γέροι που έπρεπε να φροντίσουμε, που μόλ.ις μας είδαν 
άρχισαν να παρακα).άνε: «Δώστε μας κι εμάς να μην πεθάνουμε -  ένα τόσο δα κομμάτι 
ψωμί».

Πραγματικά, στις 25 του Μάρτη 1942 έγινε η πρώτη διανομή φαγητού στα παιδιά και 
στους γέροντες, μετά το τέλ,ος της λειτουργίας. Στην εκκλ.ησία, ο παπάς, ένας πολύ καλώς 
άνθρωπος, αρχικά δίσταζε να αφήσει μια γυναίκα να μιλήσει από τον άμβωνα γιατί δεν 
είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο -  αλλά τελοκά πείστηκε. Πρώτος μίλησε ο Πάνος ο Παναγιωτό- 
πουλως, ο δικηγόρος από το χωριό μας και ύστερα εγώ. Είχα ζητήσει να γράψει ο καθη- 
γητής την ομιλύα ή τουλ.άχιστον να δει πριν μιλ.ήσω αυτά που θα έγραφα, αλλ.ά ο Δ. Θάνος 
ήταν ανένδοτος. «Θα τη φτιάξεις μόνη σου όπως νιώθεις κι ό,τι πιστεύεις» μου είπε. Την 
έγραψα πρόχειρα σ ’ένα χαρτί που βρήκα στο σπίτι με λ,ογαριασμούς του πατέρα μου.

Όταν βγήκα έξω, ο Δημητράκης ο Θάνος με αγκάλ.ιασε με δακρυσμένα μάτια: «Μίλ.ησε 
κι ο Πάνος μας όμορφα, μα εσύ είπες μια φράση Ναυσικά μου: Να ξαναδούνε τα παιδιά 
μας το φως της λευτεριάς! Καταλαβαίνεις τι σπουδαίο είναι αυτό που είπες σήμερα: 
Μπράβο! Ξεκίνα τώρα να το οργανώσεις σωστά αυτό που βάλ.αμε όλ.οι μαζί μπροστά, 
πρώτα στο χωριό μας κι ύστερα σ ’ όλα τα γύρω χωριά».

Όι γυναίκες κλ.αίγανε μέσα στην εκκλ.ησία. Κι όταν βγήκα έξω, όλχς ήταν πρόθυμες να 
συνεισφέρουν «Κι εγώ θα σε βοηθήσω...», «Κι εγώ θα σε βοηθήσω...». Δεν έμεινε καμιά 
γυναίκα στο χωριό να μην έρθει να προσφέρει. Και δεν ήταν μόνο να μαγειρέψεις, ήταν 
να κουβαάοίσεις ξύλ.α, να πλ.ύνεις τα καζάνια και τα πιάτα κ.ά. Έπειτα ράψαμε πετσετού- 
λχς από παλ.ιά σεντόνια και τις απλώναμε χάμω να τρώνε τα παιδιά γιατί δεν είχαμε τρα
πέζια. Το καλ.οκαίρι βγάζαμε τα μικρά απ’ έξω, στην o.o)J\. Για πρωινό τους είχαμε ψωμί 
κι ελ.ιές ή ζάχαρη και ψωμί -  αυτό ήταν βασικό. Αν είχαμε τυρί, τους δίναμε...

Έτσι ξεκίνησαν οι πρώτοι παιδικοί σταθμοί, όπου παιδιά μέχρι 12 χρόνων, εκτός από
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το φαγητό, μάθαιναν γράμματα και ψυχαγωγούνταν από τους δασκόχλους - ΕΠΟΝίτες και 
ΕΠΟνίτισσες - γιατί τότε όλα τα σχολεία είχαν κλείσει. Η  προσπάθεια αρχικά εξαπλώθη
κε μέσω της «Πανευρυτανικής Ένωσης Νέων», γιατί τότε η Ε Π Ο Ν  δεν είχε ακόμα δημι- 
ουργηθεί, ούτε η Εθνική Αλληλεγγύη είχε φθάσει ακόμα σ ’εμάς. Μετά την απελευθέρωω] 
του Καρπενησιού (το Μάη του 1943) άρχισε να οργανώνεται εδώ η Εθνική Αλλ^η?.εγγύη. 
Εκ των ενόντων ξεκίνησαν όλα από την Πανευρυτανική Ένωση Νέων».Έτσι, λοιπόν, η Ναυσικά με το ψευδώνυμο «Πρωτομαγιά» όργωνε την Ευρυτανία. Όταν δημιουργήθηκε η ΕΠΟ Ν, το Φλεβάρη του ’43, έγινε μια συνδιάσκεψη στο χωριό Καλεσμένο, με στόχο να προσχωρήσει η «Πανευρυτανική Ένωση Νέων» στην ΕΠΟΝ.

«Εκεί στην συνδιάσκεψη», θυμάται η Ναυσικά, «έγινε μια 
πολύ σπουδαία δουλειά. Μια 
ελεύθερη γνώμη, τι να σου πω, 
να κάνουν προτάσεις τα παι
διά με μια σοβαρότητα... Όλοι 
προσχώρησαν στην ΕΠ ΟΝ , κα
νείς δε θέλησε να φύγει, παρόλο 
που δεν ήταν υποχρεωμένα, αν 
κάποια είχαν αντίρρηση. Η  
Ε Π Ο Ν  στη συνέχεια έστησε 
σταθμούς σ ’ όλη την Ευρυτανία, 
τη Ρούμελη. Φθάσαμε μέχρι 
τα σύνορα της Ηπείρου και τη 
Αιβαδειά. Ύστερα άρχισαν και 
στη Θεσσαλία να οργανώνουν 
συσσίτια.

Μόνο στη Ρούμελη σώθηκαν 
Παιδιά του χωριού την ώρα του συσσιτίου 13.000 παιδιά. Το γνωρίζουμε

αυτό, γιατί σε κάθε χωριό είχαμε καταστάσεις. Αυτές τις καταστάσεις, όταν έγινε από 
την Ε Π Ο Ν  ο «Σύλλογος Προστασίας Παιδιού», στο τέλος του 1943, τις συγκεντρώσαμε 
και μετρήσαμε τον αριθμό».ΕΠΟΝίτισσα πια, η Ναυσικά Φλέγκα, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ευρυτανίας, παίρνει μέρος στη συγκρότηση του παιδικού σταθμού Καρπενησίου. Δημι- ουργήθηκε ένας πρότυπος παιδικός σταθμός που στέγαζε 150 παιδιά. Επικεφαλής της ομάδας ΕΠΟΝιτών και ΕΠΟΝιτισσών, η Αλέκα Μυριαλή, αθλήτρια, που είχε έρθει από την Αθήνα. Όπως λέει η Ναυσικά;

«Είναι τόσο μακρύς ο κατάλογος των κοριτσιών με την ποίώτιμη προσφορά τους στον 
αγώνα, ήταν τόσος ο ενθουσιασμός! Ποια να πρωτοθυμηθώ; Χάρη σ ’ αυτές σώθηκε η 
νέα γενιά του τόπου μας... Κι όλα αυτά έγιναν με αυταπάρνηση, εθελ,οντικά. Αυτός ο 
εθελοντισμός <5εν έχει καμιά σχέση με τη φιλανθρωπία κάποιων εύπορων κυριών. Ήταν 
μια εθελοντική κοιντυνική προσφορά., συνειδητή και οργανωμένη από το λαϊκό κίνημα..
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Τίποτα δεν ήταν υποχρεωτικό. Όμως, η νεολαία που είχε ενταχθεί στην Ε Π Ο Ν  έβλχπε 
αυτό το ζήτημα σαν πατριωτικό καθήκον, ότι πρέπει τα μικρά παιδιά να επιζήσουν. 
Ακόμα και οι κοπέ/χς που δεν ήταν μέ/.η της Ε Π Ο Ν  είχαν προσφερθεί να βοηθήσουν 
την προσπάθεια για την επιβίωση της νέας γενιάς. Ο  καθένας προσπαθούσε να δώσει 
κάτι περισσότερο. Οι νεολ,αίοι βγαίνανε στην πλατεία και λέγανε «όποιος θέλει να μας 
φέρει καλαμπόκι, φασόλια...» - γινόταν ανακοίνωση κι όποιος ήθελε, έφερνε. Αν κά
νεις. λέει η Ναυσικά Φλέγκα, μια έρευνα για το τι γινόταν σε άλ?χς ευρωπαϊκές χώρες, 
θα διαπιστώσεις ότι πουθενά δεν υπήρχε αυτό που προσέφερε η νεολαία της Ε?2άδας 
μέσα από την Ε Π Ο Ν  για τη σωτηρία των παιδιών. Όχι μόνο στη Ρούμελ.η, oJ J m  και 
στη Θεσσαλαα, στη Μακεδονία, στην Αθήνα. Οι σημερινοί άνθρωποι μέσης ηλικίας που 
υπάρχουν, ζούνε, είναι αυτά τα παιδιά που σώθηκαν και προσέφεραν πάρα πολΛά για τη 
δημοκρατία και το κίνημα.

Σήμερα που έχουμε ένα πισωγΰρισμα με τη φτώχεια, με την ανεργία, με τους μετανά
στες που δεν μπορούν να συντηρηθούν, με τα τόσα παιδιά που ζητιανεύουν στους δρό
μους και καθαρίζουν τζάμια στα αυτοκίνητα, βλχπουμε ότι δεν υπάρχει μια οργανωμένη 
κρατική μέριμνα γ ι' αυτά τα παιδιά, να τα μαζέψει από τους δρόμους, να τα φροντίσει, 
να τα στεϋχι στο σχολείο. Μπορούμε να στηριχτούμε στη φιλανθρωπική αρωγή των 
πλούσιων κυριών; Αυτή δεν είναι μέριμνα για το παιδί, ούτε τα 5-10 ιδρύματα που 
υπάρχουν μπορούν να σώσουν το σύνολο των παιδιών που γυρίζουν στους δρόμους».Αλίκη ΞΕΝ Ο Υ -Β ΕΝ Α ΡΔ Ο Υ

Μικρό Χωριό
(Γράφτηκε για την κατολίσθηση του Χωριού και δημοσιεύθηκε 

στοπερ. «Ευρυτανία», Ιούλιος- Αύγουστος 1972)Χωριό, που η χάρη σου γοήτευε, με την «πληγή» στο πλάι... ανάμνηση μισή μεσ’ στην πλαγιά. Η φύση, που μ’ απλοχεριά σε στόλιζε, ζηλόφθονα ένα πρωίμε σάβανα θανατηφόρα σε τύλιξε σκληρά.Θρήνος και οιμωγή στην όμορφη βουνοπλαγιά κι’ ερείπια σε ερείπια.Και στην πλαγιά βουβή μαρτυρία στέκει η πληγή σημάδι των καιρών, πλήγμα αδυσώπητης οδύνης στη ματαιότητα.

Και οι ζωντανές ψυχές των Μικροχωριτών ολόρθες αντικρίσανε μια μοίρα και τράβηξαν βουβά σε άλλους τόπους με τους καυμούς στα σωθικάΜικρό Χωριό,Χωριό του πόνου,πόσο πληγώνει η «πληγή» σουΣτην πλαγιά, στο πλάϊ σου...
Γιάννης Σ. Κωτσαδάμ (11 /8/72)
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:Φ ύΛηξηίαρχειω νικηιΙοϋΛΑ 8^ω ΰ1
Οι περισσότερες συλλογές του Μουσείου μας είναι αρχειακό υλικό και η διατήρησή τους χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Οι αιτίες που μπορούν να τις καταστρέφουν είναι πολλές.Το κατωτέρω κείμενο είναι πολύ κατατοπιστικό και προέρχεται από άρθρο της καθ. Μ. Βενετσανοπούλου με τίτλο: Η  συμβολή των Αρχειακών συλλογών στην προαγωγή της ιστο

ρικής έρευνας και την πρόοδο και εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.

Η  προστασία του αρχειακού υλικούΑρχεία και βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο απειλούνται από το τεράστιο πρόβλημα της υποβάθμισης και της καταστροφής των συλλογών τους. Τα αίτια του προβλήματος είναι πολλά και αλληλοεξαρτώμενα όπως: η ενδογενής χημική αστάθεια των υλικών των συλλογών, οι ακατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος, οι λανθασμένες πρακτικές φύλαξης και χειρισμού, οι φυσικές καταστροφές, η κλοπή και ο βανδαλισμός, αλλά και η άγνοια ή και ή αδιαφορία των υπευθύνων, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των εμπλεκομένων και τέλος ή έλλειψη πόρωνΗ κεντρική υπηρεσία, οι περιφερειακές υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), αλλά και μουσειακοί χώροι έχουν στη φύλαξή τους ένα σημαντικό αριθμό αρχειακών συλλογών. Επομένως η μεγάλη σημασία της διατήρησης των πληροφοριών, που εμπεριέχονται στις συλλογές αυτές είναι προφανής, αφού αυτή αποτελεί την πρώτη ύλη από την οποία οι ιστορικοί αλλά και άλλοι ερευνητές θα αντλήσουν το πρωτογενές υλικό, που απαιτείται για Ής έρευνές τους.Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα για τη διατήρηση του αρχειακού υλικού, η οποία επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατόν καλύτερη φύλαξη του υποστρώματος, δηλαδή του χαρτιού, της περγαμηνής αλλά και των άλλων μέσων στα οποία αυτό είναι αποτυπωμένο. Αυτό φυσικά αποτελεί και έναν από τους βασικότερους σκοπούς λειτουργίας των αρχειακών υπηρεσιών, αφσύ η κακή φύλαξη μπορεί να οδηγήσει, όπως αναφέρθηκε στην καταστροφή του αρχειακού υλικούΠρώτος στόχος λοιπόν είναι η μέγιστη επιμήκυνση τσυ χρόνσυ ζωής των συλλσγών. Αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με μια προληπτική συντήρηση. Οι περισσότερες δραστηριότητες πσυ αυτή περιλαμβάνει αφορούν καθημερινές ενέργειες όπως εργασίες συντήρησης, μέτρα προστασίας από φωτιά, πλήμμύρα, κλοπή, βανδαλισμό, οι οποίες εκτελού- νται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και σδηγίες.Ο έλεγχος της θ ερ μ οκρ α σ ία ς  και της σχετικής υγρασίας είναι παράγοντας μέγι- στης σημασίας για τη διατήρηση αρχειακών συλλογών, αφού έχει ως σκοπό αφενός τη δημιουργία συνθηκών, πσυ δεν ευνσούν την ανάπτυξη βιολογικών κινδύνων, όπως μύκητες, βακτηρίδια, έντομα, τρωκτικά και αφετέρου τη διατήρηση τσυ αρχειακού υλικού σε επίπεδα πσυ επιβραδύνουν Ής χημικές αναδράσεις, υδρόλυση, σξείδωση κ.λπ., που ευθύνονται για τη φυσική γήρανση, των υλικών
Το φ ω ς  επιταχύνει την υποβάθμιση ταυ αρχειακαύ υλικού, προκαλώντας φωτοχημι- κές αναδράσεις οξείδωσης. Μπαρεί επίσης να προκαλέσει χρωμαακές αλλαγές, όπως λεύκανση ή κιτρίνισμα, αποχρωμαασμό ή αλλαγή του χρώματος χρωσακών ουσιών και μελανιών, να μειώσει την αναγνωσιμότητα αλλοιώνσντας την εμφάνιση εγγράφων, φωτογραφιών, έργων τέχνης και βιβλιοδεσιών. Κάθε έκθεση στα φως ακόμη και μικρής διάρκειας, είναι βλαπακή.Εκείνο ακόμη που συμβάλλει σημανακά στην υποβάθμιση του αρχειακού υλικού, είναι και η μόλυ νσ η της ατμόσφ αιρας. Πράγμαα αέριοι ρυπαντές, όπως το διοξείδιο του θείου, το οξείδιο του αζώτου, το όζον αυξάνουν την οξύτητα του χαραού και του δέρματος. Τα σωματίδια λερώνουν διαβρώνουν, και παραμορφώνουν. Ο έλεγχος φυσικά της ποιότητας του αέρα είναι δύσκολος πολύπλοκος και αρκετά δαπανηρός.
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ΛίΤ<7 x o  > ζ .(α α ιοSi
Τεχνικό Πρόγραμμα Μικρού Χωριού 20120  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Βασίλης Μπούρας, μάς κοινοποίηση την υπ'αρίθ. 9/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνονται, με σειρά προτεραιότητας, τα έργα που το Τ. Σ. προτείνει να στο Δήμο να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 για να γίνουν στο Χωριό:

Νέο Μικρό Χωριό1. Προστασία του δρόμου-πάρκιγκ μπροστά από Ξενώνα ΡΙΖΩΜΑ (συνεχιζόμενο)2. Διαμόρφωση χώρου μεταξύ εκκλησίας -  σχολείου3. Εξωραϊσμός εισόδου επένδυση με πέτρα τοιχίου κάτω από οικία Τσινιά4. Καθαρισμός υδραύλακα Αγ. Απόστσλσι -  Νέο Μ.Χ.5. Ανάπλαση χώρου έναντι οικίας Φούκα6. Συντήρηση και αξιοποίηση Δημοτικού Σχολείου Μ.Χ.7. Επέκταση δημστικού φωτισμού8. Καθαρισμός μσνοπατιών και συντήρηση αυτών9. Συντήρηση Νεκροταφείου10. Καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου11. Καθαρισμός δεξαμενών12. Αναμόρφωση παιδικής χαράς13. Πέτρινσς τοίχσς κάτω από την πλατεία14. Συντήρηση και αξιοποίηση γηπέδου και ηλεκτροδότηση αποδυτηρίων15. Προστατευτικό τοιχίο κάτω από οικία Κακούρα Ν. Μαρίας (αίτηση αρ. 30/30/8/2011)
Παλαιό Μικρό Χωριό1. Απεγκλωβισμός υδροηλεκτρικού έργου και να τεθεί σε λειτουργία2. Μελέτη για την αξιοποίηση της λίμνης στην είσοδο του Παλαιού Μ.Χ.3. Κατασκευή τσιμεντόστρωση δρόμσυ από οικία Καρανίκα μέχρι γέφυρα4. Καθαρισμός επισκευή υδραύλακα πάνω από το χωριό για να λειτουργεί ως αγωγός ομβρίων υδάτων (σχετ.Τ.2010/98 μελέτη ΙΓΜΕ)5. Κατασκευή δρόμου λόγω καθιζήσεως κάτω από οικία Κυρίτση6. Καθαρισμός και συντήρηση μονοπατιού από Αγ. Αποστόλους μέχρι Γαύρο7. Συντήρηση Νεκροταφείου8. Πλακόστρωση μονοπατιώνΕπίσης, με την υπ'αρίθ. 10/2011 τοΤσπικό Συμβσύλισ του Μικρού Χωριού αποφάσισε να προτείνει, με σειρά προτεραιότητας, τα κατωτέρα έργα για να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου:1. Μελέτη για την αξιοποίηση της λίμνης στην είσσδσ του Παλαιού Μ. X.
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2. Αναμόρφωση παιδικών χαρών3. Απεγκλωβισμός υδροηλεκτρικού έργου και λειτουργία του4. Εξωραϊσμός εισόδου και επένδυση με πέτρα του τοιχίου κάτω από οικία Τσινιά5. Συντήρηση και αξιοποίηση γηπέδου και ηλεκτροδότηση αποδυτηρίων
Τμήμα Ι.Ε.Κ. στο Νέο Μικρό ΧωριόΌπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Βασίλης Μπούρας, οριστικο- ποιήθηκε η απόφαση του Δήμου για μετεγκατάσταση και λειτουργία του Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ι.Ε.Κ. Καρπενησίου στο κτίριο του σχολείου στο Νέο Μικρό Χωριό. Η λειτουργία του, που προβλέπεται να αρχίσει το 2012, είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική τόνωση του χωριού.
Το Ξενοδοχείο Country Club Μετά από 4 άγονες δημο- πρατήσεις, ο ξενοδοχείου Hellas Country Club του Μικρού χωριού, μετά από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ανατέθηκε στην επιχειρηματική εταιρεία «Γ. Κελεσίδης -  Σ. Παπαηλίας» για 12 χρόνια αντί μηνιαίου τιμήματος 3.500 €. Η μεγάλη εμπειρία των νέων ενοικιαστών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (διαχειρίζονται επί σειρά ετών με επιτυχία το ξενοδοχείο Δρυάς στο Γαύρο), αποτελεί εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία και του Country Club.

Φωτογραφία από εφ. Ευρυτανικός Τύπος 14/09/2011

Κοινοτικό Κατάστημα 
Νέου Μικρού ΧωριούΣτις 8 Αυγούστου 2011 έγινε η τελική δημοπράτηση της πλατείας του Νέου Χωριού και κατοχυρώθηκε στον συγχωριανό μας Σωτήρη Ζήσιμο. Ο ζήλος για δουλειά, το μεράκι για τον τόπο και ο ευγενικός χαρακτήρας του Σωτήρη εγγυώνται ότι η πλατεία του Νέου Χωριού θα γνωρίσει, επιτέλους καλύτερες μέρες. Η Αδελφότητα Μικροχωριτών εύχεται καλές δουλειές.
Πεζοπορία στο Μικρό ΧωριόΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου πραγματοποίησε, την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011, πεζοπορία στο χωριό μας, που ξεκίνησε από την πλατεία και κατέληξε στις Σπηλιές Μπλουρέντζα. Οι πεζοπόροι, παρά τη βροχή, δήλωσαν καταγο-
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φωτογραφία από εφ. Ευρυτανικός Τύπος 15/11/2011ητευμένοι από τη διαδρομή και από τις σπηλιές Μπλουρέντζα, όπου στην Κατοχή κρύβονταν οι κάτοικοι του χωριού για να γλιτώσουν από τη μανία του κατακτητή.
Βραβείο «Ξενοφών Ζορμπαλάς»Το καθιερωμένο ετήσιο βραβείο «Ξενοφών Ζορμπαλάς», που δίδεται κάθε χρόνο στον καλύτερο/η μαθητή/ρια Λυκείου, το κέρδισε για την περσινή χρονιά η Δώρα Ντζούφρα. Μόλις οι τραπεζικές γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρωθούν, θα παραδοθεί στη δικαισύχο από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, κ. Βασίλη Μπούρα.
Εθελοντές του χωριούΧάρη στο μεράκι του για το χωριό και την αγάπη του προς τη φύση, ο συγχωριανός, Γιάννος Γεωργίσυ, τοποθέτησε καλόγουστες πινακίδες και σήματα στα μονοπάτια του χωριού μας. Επίσης, με πρωτοβουλία του, βάφτηκαν τα όργανα της Παιδικής Χαράς του χωριού, μια εθελοντική δουλειά για την οποία ο Γιάννος Γεωργίου γράφει: «Η παιδι

κή χαρά του Παλαιού μικρού χωριού είναι γεμάτη αναμνήσεις πολλών γενεών μικροχωριτών

που έπαιξαν ανέμελα τα παιδικά καλοκαίρια τους. Δυστυχώς όμως ο χρόνος, η εγκατάλειψη 
αλλά και η αδιαφορία πολλών άφησαν την παιδική χαρά να ρημάζει πολλά χρόνιο τώρα. 
Ευτυχώς φέτος μια παρέα παιδιών και μεγάλων αποφάσισαν να βάλουν τέλος σε αυτό και 
αφού εξοπλιστήκαν με πινέλα και μπογιές ανέλαβαν εθελοντικά να την φρεσκάρουν βάφο
ντας το μεγαλύτερο μέρος της. Μπράβο λοιπόν στους νεαρούς μικροχωρίτες που άφησαν 
για λίγο το παιχνίδι και ανέλαβαν δράση...»
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Επίσης, τα παιδιά του χωριού, ακολουθώντας την ολοένα αυξανόμενη κίνηση «Καθα
ρή Ελλάδα», καθάρισαν όλο τον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου, εν όψει της εκδήλωσης των εγκαινίων του.Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη νέα γενιά Μικροχωριτών για την προσφορά τους αυτή, που μάς θύμισε τη δεκαετία του 1950. Ευχόμαστε το παράδειγμά τους να βρει συνεχιστές, για να αναβιώσει το πνεύμα συνεργασίας και εθελοντικής προσφοράς, μια μικροχωρίτικη παράδοση, στην οποία οφείλονται τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά έργα του χωριού μας αλλά και η διατήρηση της παιδικής χαράς για πάνω από μισό αιώνα.

Το παρεκκλήσι των Αγίων ΑποστόλωνΤα παιδιά του αείμνηστου Χρήστου Μαστρογεωργόπουλου, που χρόνια τώρα συντηρούν το παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων στο χωριό μας, εφέτος ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Αναπαλαίωσαν πλήρως την εκκλησία και πλακόστρωσαν όλο τον περίγυρο χώρο. Ο περιπατητής μπορεί να κάνει μια ανάπαυλα στο γραφικό προαύλιο της εκκλησίας, έχοντας θέα το περήφανο παλιό Μικρό Χωριό.Η εκκλησία χτίστηκε στα θεμέλια παλαιότερου ομώνυμου ναού το 1922 από τον Χρή- στο Χαρ. Μαστρογεωργόπουλο, στη μνήμη των γονέων του. Ο Χρήστος με τη γυναίκα του Κωνσταντία ήταν ανάμεσα σ' αυτούς που καταπλακώθηκαν στους σωρούς από χώματα, πέτρες και συντρίμμια, που έσερνε στο διάβα της η φοβερή κατολίσθηση του 1963.Έκτοτε, σχεδόν κάθε χρόνο, τα παιδιά τους, που είναι εγκατεστημένα στην Καλιφόρ- νια της Αμερικής, επισκέπτονται το χωριό και στη μνήμη τους συντηρούν την εκκλησία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ριζική ανακαίνιση, πέρυσι το καλοκαίρι, άφησε να ξεπροβάλει μια γραφικότατη πέτρινη εκκλησιά, περιστοιχισμένη από ένα όμορφο πλακόστρωτο προαύλιο.
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Νέα από από το Δήμο Καρπενησιού

Ο Γάμος της χρονιάςΣε λαμπρή ατμόσφαιρα και χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Καρπενησιού κ.κ. Νικολάου, το Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011, στην εκκλησία των Αγίων Ευρυτάνων στο Καρπενήσι, έγιναν οι γάμου του τ. Νομάρχη Ευρυτανίας Κώστα Κοντογεώργου με την Γιατρό Μελπομένη Γρηγοριάδου. Πολλοί επίσημοι, πλήθος Ευρυτάνων, συγγενείς και φίλοι παραβρέθηκαν για να ευχηθούν τα καλλίτερα στο εκλεκτό και αγαπητό ζευγάρι. Η Αδελφότητα Μικροχωριτών και η Επιτροπή Μουσείου του Μικρού Χωριού εύχονται στους νεόνυμφους να 'ναι πάντα ευτυχισμένοι.
Μεταστέγαση του Δημαρχείου ΚαρπενησιούΜία από τις προτεραιότητες του Δημάρχου Καρπενησιού, κ. Κώστα Μπακογιάννη, ήταν η συγκέντρωση των διάσπαρτων υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να υπάρχει καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, πιο αποτελεσματικός έλεγχος, αλλά και περιορισμός των εξόδων. Ο στόχος αυτός πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, αφού εξασφαλίστηκε το κτίριο στο οποίο θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες και το προσωπικό του Δήμου.Πρόκειται για το κτίριο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στον Προφήτη Ηλία Καρπενησιού. Διαθέτει δύο ορόφους με άνετους χώρους, αντί του συμβολικού μηνιαίου ενοικίου των 2.000 €, ενός τιμήματος κατά πολύ μικρότερου από αυτό που καταβαλλόταν ως τώρα για τη διασκορπισμένη στέγαση των διαφόρων υπηρεσιών. Κυρίως όμω ς λόγω της συ- στέγασης των υπηρεσιών, θα μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών και η λειτουργία του Δήμου θα είναι πιο αποδοτική.
Μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ε.Οι υπηρεσίες του Τμήματος Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδος πρόκειται να μεταφερθούν σε κτίριο του ΟΑΕΔ στον Ξη- ριά, που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό. Η μεταστέγαση αυτή σημαίνει συγκέντρωση σε ένα χώρο πολλών υπηρεσιών που βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα κτίρια της τ. Νομαρχίας. Η συστέ- γαση των υπηρεσιών θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη και πιο
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γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την εξοικονόμηση περίπου 80.000 ευρώ από ενοίκια.

Φωτογραφία νατό Ευρυτανικά Νέα 5/10/2011

Η Πέστροφο-καλλιέργεια ΓαύρουΟ χώρος των εγκαταστάσεων του ιχθυοτροφείου πέστροφας στο Γαύρο (έκτασης 6.500 τ.μ.) ανήκει στη δικαιοδοσία του Δασαρχείου Καρπενησίου. Στα μέσα της δεκαετίας του '80 παραχωρήθηκε η χρήση του στην «Ευρυτανία Α.Ε.». Έκτο- τε λειτούργησε ως πεστροτροφείο μέχρι το 2004, που έληξε το παραχωρητήριο. Το ιχθυοτροφείο έπαψε να λειτουργεί, οι εγκαταστάσεις εγκαταλείφθηκαν και ο χώρος επανήλθε στη δικαιοδοσία του Δασαρχείου. Τον περασμένο Αύγουστο εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία παραχωρείται ο πεστροφογεννητι- κός σταθμός Γαύρου στον Δήμο Καρπενησίου, ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην αξιοποίηση και λειτουργία αυτής της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, προς όφελος της τοπικής οικονομίας.Προς το παρόν, όπως διαβάζουμε στον «Ευρυτανικό Τύ- πο»17/8/2011, το παράνομο ψάρεμα πέστροφας καλά κρατεί. Σε έλεγχο του Δασαρχείου Καρπενησίου και του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Πέστροφας στον Κρικελοπόταμο, εντόπισαν περί τα 17 δίχτυα στημένα κατά μήκος του ποταμού. Φυσικά αφαίρεσαν τα δίχτυα και κατάφεραν να απελευθερώσουν 35 ζωντανές πέστροφες, ενώ, δυστυχώς βρέθηκαν και αρκετές πέστροφες ψόφιες. Πέραν αυτού, όλο και πληθαίνουν οι νεκρές πέστροφες στον ποταμό Καρπενησιώτη, κάτι βέβαια, που οφείλεται στη μόλυνση των υδάτων λόγω των παράνομων σκουπιδότοπων και την κακή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, ιδίως της πόλης του Καρπενησίου.

Ο εγκαταλελεψμένος πεστροφογεννητικός σταθμός Γαύρου
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Νέο Super Market στο Καρπενήσι 
A. Β. ΒασιλόπουλοςΗ γνωστή οΛυσίδα καταστημάτων, Α. Β.Βασιλόπουλος, εγκαινίασε το νέο κατάστημά της στο Καρπενήσι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2011. Το σύγχρονο αυτό σούπερ μάρκετ καλύπτει έκταση 900 τ.μ. και διαθέτει μεγάλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Βρί- Παλμός 7/9/2011σκεται στη θέση «Άγιος Γεώργιος», πάνω από τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Καρπενησιού.Η νέα επιχειρησιακή μονάδα του ομίλου Α.Β. Βασιλόπουλος αποτελεί μια αξιόλογη επένδυση για την πόλη του Καρπενησιού και τη γύρω περιοχή που, πέρα από την παροχή καλής ποιότητας και μεγάλης ποικιλίας τροφίμων, πρόσφερε εργασία σε δεκάδες νέους της περιοχής, γεγονός που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίσιμη αυτή περίοδο που διανύουμε.
Ο Δρόμος Λαμίας -  ΚαρπενησιούΤο πρώτο βήμα στην κατασκευή της Εθνικής Οδού Λαμίας Καρπενησιού έγινε πρόσφατα με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με χρηματοδότηση ύψους 30.600.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδος, πρόκειται για το έργο που αφορά το τμήμα του δρόμου απότο Καστρί μέχρι την Μα- κρακώμη, μήκους 9,6 χιλιο- μέτρων. Θα περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ενδιάμεση νησίδα, ισόπεδους κόμβους, τοιχία αντιστήριξης, δύο γέφυρες κ.ά.Η πρώτη μελέτη για το έργο αυτό έγινε το 2001, αλλά έκτοτε παρέμενε στα συρτάρια. Το 2009, ο τότε Π εριφ ερειάρχης Στερεός Ελλάδος, καθ. Π αντελήςΦώτο από εφ. Ευρυτανικά Νέα 26/10/2011

Σκλιάς, με προτροπή του τ. Νομάρχη Ευρυτανίας, Κώστα Κοντογεώργου, ανέσυρε τη μελέτη, την επικαιροποίησε και χρηματοδότησε την απαιτούμενη συμπληρωματική μελέτη. Ακολούθησε η διαδικασία της ανάρτησης και των ενστάσεων και γενικά όλη η απαραίτητη προετοιμασία ώστε να είναι δυνατή η ένταξη και η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την περιφέρεια Στερεός Ελλάδος, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αρχίσει τον Απρίλιο του 2012.Ο δρόμος Λαμία -  Καρπενήσι είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα για την Ευρυτανία και ευελπιστούμε ότι αυτή η καλή αρχή θα έχει και καλή συνέχεια, ώστε σταδιακά να ολοκληρωθεί όλο το μήκος του και η πρόσβαση στο Καρπενήσι να γίνει, όχι μόνο συντομότερη, αλλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, μέσα από ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.
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ΚΛ^οκΛίρινίδ 6κ?77^ώ6ει$ 6Τ0 Κωγ\6
Η καλοκαιρινή περίοδος αιχμής για το χωριό μας αρχίζει από τα μέσα Ιουλίου και κορυφώνεται 

με το πανηγύρι της Αγίας Σωτήρας στις 5 Αύγουστου και την γιορτή της Παναγιάς τον 15αϋγου- 
στο. Οι απανταχού Μικροχωρίτες θεωρούν την εποχή αυτή ως το κάλεσμα της γενέτειρας γης για 
αντάμωμα των παιδιών της. Το χωριό σφύζει από ζωή και η Αδελφότητα Μικροχωριτών, ανταπο- 
κρινόμενη σ'αυτή τη μικροχωρίτικη σύναξη οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις:

Εγκαίνια Ιστορικού και Λαογραφικού ΜουσείουΜε μεγάλη επιτυχία και με αθρόα συμμετοχή συγχωριανών και φίλων έγιναν τα εγκαίνια του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του χωριού μας (Βλ. σχετική στήλη του περιοδικού μας). Για τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Μικροχωριτών, η ικανοποίηση, το ενδι

αφέρον, αλλά και η συγκίνηση στα πρόσωπα των πολλών επισκεπτών του Μουσείου μας, ήταν η πιο καλή ανταμοιβή.
Το Μικρό Χωριό στα 1455: Οικονομικά -  Δημογραφικά ΣτοιχείαΟμιλία με θέμα: Το Μικρό Χωριό στα 1455: Οικονομικά -  Δημογραφι- 

κά Στοιχεία, από τον Ιστορικό Ερευνητή Ανάργυρο-Γιάννη Μαυρομάτη, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εγκαινίων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Χωριού. Σ' αυτήν παρουσιάσθηκαν νέα ςπΌΐχεία για το Μικρό Χωριό που αναφέρονται σε έξη αιώνες πριν, στην εποχή της τουρκοκρατίας. Τα τεκμήρια αυτά, προϊόν προσωπικής έρευνας του κ. Μαυρομάτη, πράγματι, άγγιξαν μια νέα πτυχή της ιστορικής πορείας του χωριού ξΟλη η ομιλία δημοσιεύεται σε ξεχωριστή σελίδα του παρόντος τεύχους).
Μουσική βραδιάΣτα πλαίσια των Γιορτών του Δάσους, που οργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Καρπενησί- ου, οργανώθηκε στις 29 Ιουλίου 2011 μουσική βραδιά στο Μικρό Χωριό. Η Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Καρπενησίου πραγματοποίησε συναυλία, υπό τη διεύθυνση της κ.30 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Ευ. Βάρσου, με ελληνικές και ξένες μελωδίες, που χάρισαν μια ευχάριστη νότα σε όλους όσους παραβρέθηκαν στην πλατεία του παλαιού χωριού.
Λαϊκή ΣυγκέντρωσηΣτις η  Αυγούστου 2011, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μουσείου μας, η Αδελφότητα Μικροχωριτών οργάνωσε και φέτος την καθιερωμένη λαϊκή συγκέντρωση. Ήταν μια ανοικτή συζήτηση μεταξύ δημσ- τών και τοπικών αρχόντων για θέματα που απασχολούν το χωριό. Η συζήτησε κύλησε σε φιλική ατμόσφαιρα και σε πνεύμα κατανόησης και καλής συνεργασίας. (Αετττομέ- ρειες σε επόμενη σελίδα του περιοδικού).
Καλοκαιρινή ΣυνεστίασηΣτις 11 Αυγούστου 2011, αμέσως μετά την Λαϊκή συγκέντρωση στο Μουσείο του Χωριού, ακολούθησε η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση των Μικροχωριτών στην πλατεία του Χωριού. Η Αδελφότητα Μικροχωριτών εξασφάλισε την μουσική, που χάρισε νότες κεφιού στις παρέες του χωριού, που διασκέδασαν και χόρεψαν μέχρι το πρωί.

Κινηματογραφικές βραδιές Στη διάρκεια του καλοκαιριού, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μουσείου μας, προβάλλονταν ταινίες, τόσο για μικρούς, όσο και μεγάλους. Αν και η απόλαυση της ζωογόνου πλούσιας φύσης είναι το ζητούμενο του καθε- νός στο χωριό, οι κινηματογραφικές βραδιές πρόσφεραν μια εναλλακτική πρόταση και χάρισαν απολαυστικές βραδιές σε συγχωριανούς και φίλους.
Εκδρομή στο ΚρίκελοΣτις 13 Αυγούστου οργανώθηκε απογευματινή εκδρομή στο γραφικό Κρίκελο. Η μεγάλη μικροχωρίτικη παρέα, που συμμετείχε στην εκδρομή, απόλαυσε την ωραιότατη δια-
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δρομή, τη δροσιά και το φαγητό στην γεμάτη πλατάνια πλατεία του Κρίκελου.
Εκδρομή στον ΠρουσόΜια δεύτερη εκδρομή, που επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, ήταν η εκδρομή στην Παναγιά την Προυσιώτισσα, στις 17 Αύγουστού. Πέρα από το καθιερωμένο προσκύνημα στη χάρη Της, η εκδρομή περιλάμβανε τσιμπούσι με το διαλεχτό «γουρουνόπουλο» στις εγκαταστάσεις αλλαντικών Στρεμένου, και έκλεισε με εκλεκτό επιδόρπιο, που δεν ήταν άλλο από το γευστικότατο «γαλακτομπούρεκο Καρβέλη» στο Μεγάλο Χωριό.

«Αδρανές ενδιαφέρον»Όλοι είμαστε μέλη της κοινωνίας που ζούμε. Οι πράξεις, οι παραλείψεις ή η αδιαφορία μας έχουν αντανάκλαση, όχι μόνο σ’ εμάς και τον περίγυρό μας αλλά και στην κοινωνία. Έτσι, η θετική συμβολή μας στα κοινά, σταδιακά, μπορεί να αποφέρει πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Η συλλογική δράση, που άλλωστε αποτελεί παράδοση των Ελλήνων από την αρχαιότητα, σήμερα φαίνεται να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Μια εθελοντική κοινή προσπάθεια φαντάζει σαν φωτεινή φλόγα μέσα στη σκοτεινιά της κρίσης που μαστίζει τη ζωή μας.Ωστόσο, κοινή διαπίστωση, όλων όσων συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες, είναι ότι μόνο λίγοι έχουν κάποιο ενεργό ρόλο. Οι πολλοί, δυστυχώς, δείχνουν ένα «αδρανές ενδιαφέρον». Ίσως, γιατί ο καθημερινός μόχθος για επιβίωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια χρόνου ή διότι η συλλογική προσφορά δεν αμείβεται με οικονομικά ή άλλα οφέλη. Έχει ως μόνη ανταμοιβή της την ικανοποίηση από τη θετική έκβαση της όποιας κοινής επιδίωξης. Η συλλογική δράση προϋποθέτει εθελοντισμό. Συμμετοχή σε κοινούς αγώνες δεν σημαίνει ενημέρωση για τους αγώνες αλλά κάποια μορφή δράσης. Δεν σημαίνει αναζήτηση ευθυνών χωρίς να συμπερι- ληφθεί και η δική μας συλλογική ευθύνη. Σημαίνει ανιδιοτελή σύμπραξη σε κοινές προσπάθειες για κοινούς στόχους.
Η  χρονιά του 2011Το έτος 2011, που θα αποχαιρετίσουμε σε λίγο δεν ήταν ένα από τα ίδια, δηλ σαν τα άλλα χρόνια που πέρασαν ή που θα έλθουν, ήταν πολύ ξεχωριστό. Είχε χαρακτηριστικά που συμβαίνουν κάθε 823 χρόνια:• Τέσσερις ημερομηνίες με πρώτο αριθμό μέτρησης το (1): 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11 και

11 / 11/ 11 .• Ο Οκτώβριος είχε 5 Κυριακές, 5 Δευτέρες και 5 Σάββατα.• Και το πιο καταπληκτικό: Αν πάρετε τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε και σ’ αυτά προσθέσετε την ηλικία σας, το άθροισμα θα είναι 111, π.χ. έτος γέννησης 1970: 70-1-41 = 111.• Λένε ότι τέτοιες χρονιές είναι γεμάτες λεφτά. Αν κρίνουμε από τη δική μας τσέπη, τη δική μας οικονομία αλλά, όπως φαίνεται, και από την παγκόσμια μάλλον είναι χρονιές με τις πιο ισχνές αγελάδες.32 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Καλοκαιρινή Λαϊκή ΣυγκέντρωσηΣτην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μουσείου μας, η Αδελφότητα Μικροχωριτών, όπως κάθε χρόνο, οργάνωσε και φέτος, στις 11 Αυγούστου 2011, την ανοικτή συζήτηση για θέματα που απασχολούν το χωριό. Στη συνάθροιση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καρπενησιού κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Σουλιώτης, ο π. Δήμαρχος Ποταμιάς, κ. Γιάννης Ιβρος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μικρού Χωριού κ. Βασίλης Μπούρας και πλήθος συγχωριανών.Την συζήτησε άνοιξε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, κ. Γιάννης Αρώνης, ο οποίος, αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους, τόνισε ότι η Αδελφότητα Μικροχωριτών παίρνει κάθε χρόνο την πρωτοβουλία οργάνωσης αυτής της συγκέντρωσης με σκοπό τησυζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν την κοινότητα και τους κατοίκους του χωριού. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Καρπενησιού κ. Κώστα Μπακογιάννη ο οποίος είπε:«Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί σας 
σ' αυτόν τον πανέμορφο τόπο, που είναι από 
τους ωραιότερους της Ευρυτανίας. Χωρίς να 
καταχραστώ το χρόνο σας, θα σας δώσω μια ει
κόνα λειτουργίας του Δήμου: Έχουμε στο Δήμο 
σήμερα 49 χωριά, οικονομικά είμαστε σε πενιχρή 
κατάσταση, ενώ το κράτος είναι χρεοκοπημένο. 

Εμείς, ως Δήμος είχαμε μια επιδότηση ΣΑΤ που έχει περικοπεί. Αν παίρναμε πριν 100 ευρώ, τώρα 
παίρνουμε 30.

Όμως ας έλθουμε στα θέματα του Μικρού Χωριού. Σε συνεργασία με τον Βουλευτή Ευρυτα
νίας κ. Καρανίκα και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα εγκατασταθεί στο σχολείο του 
Νέου Μικρού Χωριού το Ι.Ε.Κ. Τουριστικών Επαγγελμάτων. Η πλατεία του Χωριού, μετά από 
δημοπρασία, δόθηκε στον κ. Σωτήρη Ζήσιμο.
Όσον αφορά το ξενοδοχείο, όλοι συμφω
νούμε για τη μεγάλη σημασία του, τόσο για 
την τουριστική ανάπτυξη, όσο κυρίως για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Μετά από δύο 
άγονες δημοπρατήσεις, βρίσκεται στην 3’’ 
φάση δημοπράτησης. Γενικά προχωρούμε σε 
ένα νοικοκύρεμα σε ολόκληρο το Δήμο.

Ένα παλιό μέλος της Αυτοδιοίκησης έλεγε 
ότι, αν θέλεις να εκλέγεσαι θα πρέπει να απο
φεύγεις τις συγκεντρώσεις, γιατί ποτέ δεν ξέ
ρεις τι θα ακουστεί. Εγώ, αντίθετα, πιστεύω όπ οι λαϊκές συγκεντρώσεις είναι η καρδιά 
της δημοκρατίας γιατί μπορούμε να κάνουμε
ανοικτό διάλογο και να βγούμε όλοι πιο δυναμωμένοι και καλύτεροι προς όφελος του τόπου. Σας 
καλώ όλους να μιλήσετε ελεύθερα για τα θέματα που σας απασχολούν στο χωριό, να τα συζητήσου
με και μαζί να δούμε πώς θα πετύχουμε να πάει μπροστά και ο τόπος και εμείς».Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους που αφορούσαν:1. Την προώθηση του βιολογικού καθαρισμού. Ο  κ. Δήμαρχος απάντησε ότι είναι ένα
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θέμα προτεραιότητας του Δήμου, που προσπαθεί να το λύσει με αίτημα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 εκ., που θα καλύψει όλο τον Δήμο.2. Την συντήρηση και τον φωτισμό της παιδικής χαράς, Ο κ. Δήμαρχος δέχθηκε το αίτημα και αποφάσισε την άμεση επισκευή και τον φωτισμό της παιδικής χαράς.3. Την αρνητική στάση του δασαρχείου στην κοπή δένδρων ή τον καθαρισμό σε πολυσύχναστους χώρους, Ο  κ. Δήμαρχος απάντησε ότι πράγματι ο Δήμος δέχεται πολλές παρόμοιες πιέσεις και παράπονα αλλά δυστυχώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου και δεν μπορεί να παρέμβει.4. Την επισκευή της στέγης τουοστεοφυλακίου στο νεκροταφείο του Νέου Χωριού. Ο  κ. Δήμαρχος απάντησε ότι επαφίεται στο τοπικό κοινοτικό συμβούλιο να πάρει σχετική απόφαση και να το προγραμματίσει.5. Τον υδροηλεκτρικό σταθμό στο Παλιό Μικρό Χωριό. Αν και το θέμα αφορά την ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε., που ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα, ο κ. Δήμαρχος υπο- σχέθηκε να διερευνήσει το θέμα και να δει τι μπορεί να κάνει.
6. Την επισκευή μερικών επικίνδυνων κομματιών του δρόμο Παλαιού -  Νέου Χωριού. Ο  κ. Δήμαρχος απάντησε ότι γι' αυτό αρμόδιος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης γιατί αφορά έργο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.7. Το πρόβλημα με τη διέλευση όλων των αυτοκινήτων από την πλατεία του Παλαιού Χωριού. Μετά από συζήτηση, ο Δήμαρχος πρότεινε να μελετηθεί η διέλευση και η χρήση του υπάρχοντος περιφερειακού δρόμου του χωριού.
8. Την αναγκαιότητα καταστημάτων στην πλατεία του Νέου Μικρού Χωριού, σύμφωνα με το σχέδιο Δοξιάδη, κυρίως για την τόνωση της κίνησης, τόσο στην πλατεία, όσο και στο χωριό. Ο  κ. Δήμαρχος απάντησε ότι κατανοεί αυτή την αναγκαιότητα όμως το κρίσιμο σημείο δεν είναι η κατασκευή τους αλλά στο να βρεθούν άνθρωποι να τα λειτουργήσουν. Πάντως, εφ' όσον βλέπω ότι είναι βασικό αίτημα των κατοίκων, ο Δήμος θα διερευνήσει το θέμα, θα μελετήσει το κόστος και θα σας απαντήσει σχετικά.Μετά το πέρας των ερωτήσεων και απαντήσεων, ο Δήμαρχος κ. Κώστας Μπακογιάν- νης ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την πολύ γόνιμη, εποικοδομητική και ήρε;μη διεξαγωγή της όλης συζήτησης και συγχάρηκε την Αδελφότητα Μικροχωρι- τών γιατί, όπως τόνισε, πρόκειται για ένα σύλλογο με ουσία, που εκπροσωπεί επάξια ένα προο
δευτικό χωριό, όπως το δικό σας.

Το Περιοδικό μας έχει κόστος
Για να συνεχίσει να εκδίδεται χρειάζεται τη συνδρομή σας
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Ιστορικά Μνημεία του Χωριού

I Η Π λ α τ ε ί α  I
Οι βρύσες

Η πλατεία του Παλιού Μικρού Χωριού βρίσκεται σε υψόμετρο 860 μ. Στη νότια 
πλευρά της, μια από τις παλιότερες πηγές του χωριού δίνει το ολόδροσο νερό 

της μέσα από έξι αστείρευτες βρύσες. Γενεές σλόκληρες ανδρώθηκσν απ' τα καθάρια 
νερά τους, που παλιότερα χρησίμευαν και ως «ψυγείο», γιατί κάτω από τη συνεχή κρυ
στάλλινη ροή τους έβαζαν αναψυκτικά και φρούτα, για να κρυώνουν.

0 πέτρινος τοίχος με τις βρύσες, που βλέπουμε σήμερα, έγινε το 1925. Όπως 
γράφει ο αείμνηστος Δημήτριος Κοκκάλας: «Οι πρώτες βρύσες της πηγής του χανιού 
είχαν κτισθεί με χρήματα των Μικροχωριτών της Πόλης, περί τα μέσα του 1800. Το 
νερό της πηγής έβγαινε από τρύπες στον τοίχο οε οντίστοιχες πέτρινες κούπες. Σ ' αυ

τές επατίζοντο τα διερχόμενα ή τα προσαγόμενα μεγάλα και μικρά ζώα. Όταν κανείς 
ήθελε να πιει ή να πάρει νερό, επειδή τα ζώα «μαγάριζαν» το νερό, άδειαζε με τα χέ
ρια του όποια κούπα προτιμούσε και όταν γέμιζε πάλι με νερό έσκυβε και έπινε όπως 
μπορούσε. Εκεί, στο αυλάκι που ήταν κάτω από τις βρύσες, πήγαιναν και Μικροχωρί- 
τισσες, εφοδιασμένες με τον «κουρήτα» και τον «κόπανο» και έπλεναν τα πανικό και τα 
στρζύοίδια τους. Φυσικά ήταν υποχρεωμένες να σκύβουν πολύ. Ως εκ τούτου δια να 
μη γίνονται θέαμα, πίσω τους είχε κτισθεί ένας τοίχος ύφους 0,60 μ., ο οποίος, εκτός 
της προστασίας, προσέφερε και κατάλληλο μέρος για να εναποθέτουν προσωρινώς τα 
πλυμένα τους. Εκεί έπλεναν και το διαλεχτό σττάρι που προόριζαν για λειτουργίες...»

Με τα χρόνια, ο τοίχος με τις κούπες άρχισε να καταρρέει και όλοι συμφωνούσαν ότι 
έπρεπε να κάνουν κάτι, αλλά χρήματα δεν υπήρχαν, δεδομένου ότι χτιζόταν και η εκ- 
κλησιά της Μεταμόρφωσης. Μια μέρα, το καλοκαίρι του 1925, κάθονταν στον πλάτανο
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ο αείμνηστος παπα-θανάσης με αρκετούς συγχωριανούς και τον Γεώργιο Τραστέλη 
από το Δερμάτι, που είχε έλθει από την Αμερική και παραθέριζε στο χωριό μας. Όπως 
γράφει ο αείμνηστος παπα-θανάσης: «Γενομένης συζητήσεως, λέγω: «πολύ καλές εί
ναι οι κούπες αλλά έχουν ανάγκπ συγχρόνου τροποποιήσεως δια την οποίαν βεβαίως 
απαιτούνται χρήματα». Λέγει τότε ο Γ. Τραστέλης: «Σου αναθέτω παπά μου, να ενερ- 
γήσης εν λευκώ και να γίνουν οι βρύσες όπως εσύ νσμίζεις καλύτερες δ ί  ιδικών μου 
εξόδων». Του απαντώ ότι τον συγχαίρω δια την γενναιόδωρη πράγματι πρσσφσράν 
του αλλ' ότι θα γίνουν όχι όπως θέλω εγώ, ο παπάς, αλλ ' όπως αποφασίση η συντονι
στική επιτρσπή. Την επαύριον, εφέραμε εκ Καρπενησιού τον Τσιακνιάν, όστις ήτο αρ
μόδιος δια τοιαύτην κατασκευήν και τις έφκιαξε τις βρύσες διαμορφωθείσας όπως είναι 
σήμερον, στηριζομένας επ ί λιθοκτίστου τοίχου με εσωτερικόν υδραγωγείον- διανομέα 
πηγών, ο οποίος κατέληγε εις τις έξη βρύσες. Κατόπιν, ημείς σι χωριανοί δια προσωπι
κής εργασίας εφέραμε χαλίκι και ισοπεδώσαμε την πλατείαν. Τόσον ωραία έγινε, ώστε 
ενθουσιασθέντες εκάναμε ένα τρικαύβερτο γλέντι με χορούς και τραγούδια και πρώ
τος έσυρε το χορό ο Δημήτριος Καλαντζής».

0 νέος τοίχος με τις βρύσες έγινε περί το 1,50 μ. πιο μέσα από τις παλαιές για να 
κερδίσει χώρο η πλατεία. Παράλληλα, έγινε ένα τσιμεντένιο αυλάκι για να μεταφέρει 
το νερό από τις βρύσες προς τη Μέρσα. Επίσης, φτιάχτηκε μια μεγάλη τσιμεντένια 
σκάφη κάτω από την πλατεία, παραπλεύρως του ξενοδοχείου, όπου με σωλήνα Ι 'Δ  
ιντσών και αντίστοιχη βρύση έφτανε εκεί το νερό της πηγής για να εξυπηρετεί τις νοι
κοκυρές στο πλύσιμο.

όπήάτανος

Από τα νερά της πηγήό τ ρ έ ^ α ι,  πάνω από ̂  αιώνες, ένας θεόρατος πλάτανος, 
nou αγκαλιάζει ολόκληι^ιτπν πλατεία. Όπώς γράφει ο Δημ. Κ<»{κόλας: «Δια 

την φύτευση του πλατάνου r/k πλατείας του Χωριού, υπφχαν δυο εκδοχαί. πρώτον^ 
ότι εφυτεύθη υπό ε ν ό ς 0 ΐό  τα παλικάρια του Μάρκου Μπότραβη, ότανρυτός είχε 
σο^οπεδεύσει στο Μικρό Χι^ιό, απ ' όπου και έγραφε την π φ ^ η μ ο ν  εάιστολή προς 
τοί^ααιπεταναίους της περκιχής. προετοιμάζων την επίθεσή/ του εναντίον τορ Ομέρ 
Βρυω^  στρατοπεδευμένου παρά το Κεφαλόβρυσον του Καρπενηαίου. Δεύτε^ν, ότ/ 
ειρυτεύθη κάπου στα 1860, ήτοι μετά την σύσταση/ του ελληνικού κρότους, υπό ενός 
λοχία αποσπασματάρχου. Η εκδοχή αυτή θεωρείται επιιφατέστερη».
[ Τον πλάτανο της πλατείας τον ονόμασαν και «άψυχο ληξίαρχο», γιατί ήταν ρ πρώτος 
που μάθαινε για όλα τα τεκταινόμενα στο χωριό. Κάτω από τη σκιά του δι^ραφόταν 
όλη η δημογραφική n c^ ia  του χωριού. Εδώ γινόταν το μεγάλο πανηγύρτβαι βούι^ 
τοτίλαρίνο. Εδώ τα γλέντϋΛρύν γόμων. Εδώ οι συνελεύσεις και οι συζητή^ις των κα*- 
τοίκων για σημαντικές αποφα0|ιις σε οοβαρά|(οινοτικά ζητήματα. Περίοηρι θέση στο 
μεγάλο κορμό του είχαν πάντα όιίκοινοτικές ή οι άλλες σημαντικές ανα^ινώσεις του
χωριού. ί  .X

Το χάνι

Από τα 1885 στην πλατεία του χωριού, στη θέση του σημερινού ξενοδοχείου, 
υπήρχε το «χάνι». Είχε κτισθεί με χρήματα της Αδελφότητος Μικροχωριτών Κων

σταντινουπόλεως, κυρίως για να εξυπηρετεί τους περαστικούς από το χωριό. Όπως 
γράφει ο Δημ. Κοκκάλας: «το χάνι ήταν τριώροφο από πελεκητή πέτρα και ελεπούργη 
το μεν ημιϋπόγειον ως αποθήκη ζωοτροφών και στάβλος, το ισόγειο ως καφενείο και
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παντοπωλείο, το δε ανώγειο ως ξενών».
Από τη δεκαετία του 1920, χρησιμοποιούσαν τον πάνω όροφο ως κοινοτικό γραφείο 

και τη μεγάλη αίθουσα ως κοινοτική δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία που προμήθευε 
η Φιλοπρόοδος Εταιρεία Νεολαίας Μικρού 
Χωριού, που είχε έδρα στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και ξενιτεμένοι Μικροχωρίτες. Η βι
βλιοθήκη αυτή αποτελούσε πρωτοπορία 
και καύχημα για το χωριό, γιατί ήταν η 
μοναδική στην περιοχή, που λειτουργούσε 
ως αναγνωστική και δανειστική βιβλιοθήκη.
Δυστυχώς, από απροσεξία, το χάνι κάηκε 
ολοσχερώςτο 1937.

Το νέο ξενοδοχείο της πλατείας «η Χε
λιδόνα» χτίστηκε το 1953 με χρήματα του 
Συλλόγου Μικροχωριτών Αμερικής «ο Φοί- 
νιξ». Το σχέδιο του νέου ξενοδοχείου όμως 
χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερο χώρο απ' 
αυτόν που κάλυπτε το παλιό χάνι. Χωρίς
δεύτερη σκέψη, οι συνορεύοντες χωριανοί, ο Γιάννης Δερματάς και οι αδελφοί Κων
σταντίνου θάνου, παραχώρησαν ο μεν πρώτος όλο το χώρο του διώροφου αχερώνα 
του, οι δε δεύτεροι μέρος της αυλής του σπιτιού τους.

Το ξενοδοχείο του χωρίου 
στην αρχή της λειτουργίας ταυ (1958)

Η Πλατεία

Η πλατεία του χωριού ανακαινίσθηκε δύο φορές , στην τελευταία 50ετία. Στη δε
καετία του '80 η Αδελφότητα Μικροχωριτών με πρόεδρο τον Μένιο Κουτσούκη, 

προχώρησε στην αντιστήριξη, τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση της πλατείας. Ταυ
τόχρονα, επισκευάστηκαν τα σκαλοπάτια, καθαρίστηκε ο τοίχος με τις βρύσες από τα 
απανωτά ασβεστώματα και προστέθηκε στο πάνω μέρος του μια τσιμεντένια κορνίζα. 
Τον ίδιο καιρό, ο Μικροχωρίτης της Αμερικής Γιάννης Χαμπερής δώρισε το οικόπεδο 
του παλιού αρχοντικού του για να επεκταθεί η πλατεία και στο χώρο πάνω από τις 
βρύσες. Η Κοινότητα του χωριού ανέλαβε την διαμόρφωση του χώρου αυτού αρχίζο
ντας με το χτίσιμο ενός μεγάλου πέτρινου τοίχου στη νότια πλευρά και συνέχισε με 
την πλακόστρωσή του. Επίσης, αντικατέστησε τις φθαρμένες πλάκες της κεντρικής 
πλατείας με πέτρινες και ανακαίνισε τα μεγάλα σκαλοπάτια, που συνδέουν τα δύο επί
πεδά της, ώστε η πλατεία να πάρει τη μσρφή στην οποία τη βρίσκουμε σήμερα.

Πέρα από την Αδελφότητα Μικροχωριτών και την Κοινότητα του Χωριού, αρκετοί 
ήταν οι Μικροχωρίτες που συνέβαλαν στις προσπάθειες αναβάθμισης της πλατείας, 
όπως ο Γιάννπς Χαμπερής, που πρόσφερε όλο το οικόπεδο του πατρικού του σπιτιού, 
ο Τπλέμαχος Κομπορόζος, που κάλυψε τη δαπάνη της πρώτης πλακόστρωσης της 
πλατείας στη μνήμη των αδελφών του Αλέκου και Μόνθου, ο Γιώργος και π Διονυσία 
Παπαθανασίου, που κάλυψαν την ανακαίνιση των σκαλοπατιών δίπλα από τις βρύσες 
και η Ζούλα Γιάννπ Δέρματά, που χρηματοδότησε το κιόσκι της πάνω πλατείας.

Η πλατεία, με τον πελώριο πλάτανο και τις έξη βρύσες της με τα αστείρευτα κρύα 
νερά, ήταν πάντα για τους Μικροχωρίτες ένας χώρος σύναξης, ψυχαγωγίας, αλλά και 
ένας χώρος, που ο κάθε χωριανός ένιωθε ότι έπρεπε να δώσει το «παρόν».
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ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
^ © Υ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (1845-1878)

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Επώ νυμο Ό νομα Ό νομα  π ατρός Έ το ς  Γέννησ ης

Πούσμττασης Ιω άννης Χ α ρ ά λα μ π ς 1 87 4
ΖορμτταΑάς Ιω άννης Π α π α δημήτρ ιος »
Κοίστόπ ουλος Δ ημ ήτρ ιο ς Κ ω νσταντίνος »
Κιτέας Δ ημ ήτρ ιο ς Ν ικόλαος »
Κ αλαντσής Γ εώ ργιος Ν ικόλαος »
Μ ασ τρογεω ργόττουλος Κω νσταντίνος Α θ α νά σ ιο ς »
Πλάκας Κω νσταντίνος Α θα νά σ ιο ς »
Πολύζος Σπ υρίδω ν Χ α ρ ά λα μ π ο ς »
Πατταδόττουλος Α θα νάσ ιος Γ εώ ργιος »
Σιδέρης Κω νσταντίνος Δ ημ ήτρ ιο ς »
Ζοίγρά φ ο ς Δ ημήτριος Ν ικόλαος 1 87 5
Κυρίτσης Κω νσταντίνος Ιω άννης »
Μττάτζας Δ ημήτριος Ιω άννης »
Μ οχρίτσας Κω νσταντίνος Στα ύρος »
Πατταδόπ ουλος Γ εώ ργιος Κ ω νσταντίνος »
Πιστόλης Γ εώ ργιος Δ ημ ήτρ ιο ς »
Π ανταζής Σεραφ είμ Χ ρ ή σ τος »
Σιδέρης Γ εώ ργιος Ν ικόλαος »
Γιοβάνης Δ ημήτριος Α θα νά σ ιο ς 18 7 6
Γιαννακόπ ουλος Γ εώ ργιος Χ ρ ή σ τος »
Ζω γρά φ ος Ιω άννης Χ ρ ισ τό δουλος »
Ζορμτταλάς Δ ημήτριος Κ ω νσταντίνος »
Κομττορόζος Σπ υρίδω ν Ν ικόλαος »
Κομττορόζος Σπ υρίδω ν Α θα νά σ ιο ς »
Κσλαντζής Κω νσταντίνος Ιω ά ννη ς »
Μ ίχος Δ ημήτριος Ν α ούμ
Πατττταδής Ε λ ευθέρ ιο ς Χ α ρ ά λα μ π ς

Πλάκας Νικόλαος Ιω ά ννη ς »
Πατταναστασίου Α θα νά σ ιο ς Ιω ά ννη ς
Σιδηρόττουλος Νικόλαος Κ ω νσ ταντίνος

Δ ερμ ατά ς Σταύρος Δ ημ ήτρ ιο ς 1 87 7

Ζαχαρόττουλος Κω νσταντίνος Α ν δρ έα ς »
Κοκκάλας Κω νσταντίνος Ιω ά ννη ς >»
Κιτέας Γεώ ργιος Ν ικόλαος »
Κ ατσ αούνης Νικόλαος Ιω άννης »
Πολύζος Δ ημ ήτρ ιο ς Χ α ρ ά λα μ π ο ς »
Πασττάλης Χ α ρ ά λα μ π ο ς Ιω άννης »
Π λάκας Δ ημ ήτρ ιο ς Ιω ά ννη ς »
Χ ειμά ρ α ς Ιω άννης Φ ώ τιος
Ζορμτταλάς Μ ιλτιάδης Π α π α δημήτρ ιος 1 87 8
Μ αλτέζος Ιω άννης Γεώ ργιος
Μ οχρίτσας Σπ υρίδω ν Δ ημ ήτρ ιο ς »
Μ ασ τρογεω ργόττουλος Η λία ς Γ εώ ργιος »
Μ π άτζας Κω νσταντίνος Ιω ά ννη ς »
Μ ίχος Ν ικόλαος Ν α ούμ
Πασττάλης Νικόλαος Δ ημ ήτρ ιο ς >»
Πιστιόλης Α νδρέα ς Δ ημ ήτρ ιο ς »38 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ο Νοκολός θνμ-άτοα, γράφει κοα σγολιάζειΠολλές συγκινήσεις μου προκάλεσε το προηγούμενο τεύχος του περιοδικού «Μι- κροχωριτικα Γράμματα» για όσα γράφει και όσα θυμίζει με κείμενα και φωτογραφίες. Προέχει βέβαια η εντύπωση που έκανε σε όλους μας το νέο Ιστορικό και Λα- ογραφικό Μουσείο του χωριού μας. Αρκούμαι να πω αυτό που έχουμε λίγο, πολύ όλοι μας συνειδητοποιήσει, ότι δηλ. είναι ένα στσλίδι, απόκτημα και θησαυρός του χωριού μας.Ξεχωριστή συγκίνηση μού προκάλεσε η φωτογραφία του εξώφυλλου, που δείχνει τα παιδιά του χωριού μας, μαθητές τότε του Δημοτικού Σχολείου, που σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο. Φωτογραφήθηκαν μαζί με τους δασκάλους τους, Ανδρέα και Ρωξάνη Μπετένιου και τον αείμνηστο παπα-Δημήτρη Καραπάνο στον Κήπο των Ηρώων, όπου είχαν πάει εκδρομή (1962). Πέρασαν από τότε πενήντα χρόνια και τα παιδιά αυτά σήμερα είναι γυναίκες και άνδρες με οικογένειες δικές τους, παιδιά,ίσως και εγγόνια.Επειδή, με την πάροδο των χρόνων έρχονται στη μνήμη μας αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια, ασφαλώς κάπσια από τα παιδιά εκείνης της εποχής θα θυμούνται, όχι μόνο την εκδρομή τους αυτή, αλλά και την τραγική κατολίσθηση του χωριού, που, δυστυχώς, παραφύλαγε να γίνει λίγους μήνες αργότερα. Α ναμφίβολα, οι σκηνές εκείνης της καταστροφής σημάδεψαν την παιδική τους ψυχή. Θα ήταν ενδιαφέρον για τον κόσμο του χωριού μας, αν κάποια από κείνα τα παιδιά, ψύχραιμα με την απόσταση του χρόνου και με δικά τους λόγια, μάς αφηγούνταν όσα έζησαν τότε... γιατί αποτελούν κΓ αυτά μέρος της ιστορίας του χωριού μας.Το δεύτερο που τράβηξε την προσοχή μου είναι οι αναμνήσεις τσυ Στέφανσυ Μαστρογεωργόπσυλσυ, που ζει στην Καλιφόρνια της Αμερικής. Αναφέρεται στα θαύματα της Παναγίας της Προυσιώτισσας κατά τη διάρκεια του '30, που αυτός ήταν παιδί και τα αφηγείται πολύ παραστατικά. Παίρνοντας απ' αυτό αφορμή, θα προσθέσω όσα εγώ θυμάμαι από την προφσρική παράδοση τσυ χωριού μας, που έχουν σχέση με το Μοναστήρι του Προυσσύ.Πρώτα, πρώτα να θυμίσω αυτό που πρέπει όλοι οι Μικροχωρίτες να γνωρίζουν, ότι δηλ. ένας Μικροχωρίτης, ο Ιερόθεος Δέρματός, υπήρξε Ηγούμενος του Μ οναστηριού, που διακρίθηκε για τη δημιουργική του θητεία εκεί, κατά το δεύτερο ήμισυ του 19°" αιώνα. Αψευδείς μάρτυρας της συμβολής του στο Μοναστήρι είναι τσ πρώτα ψηλό κτίρια στ' αριστερά της αυλής, στην είσοδο του οποίου, πάνω από τη βρύση, υπάρχει σκαλισμένη η μορφή του και κυκλικά της η εξής επιγραφή: «Mouή 
Προυσού τη 15 Νοεμβρίου 1883. Εγώ είμαι ο Ιερόθεος Κ. Δέρματός εκ Μικρού Χωρίου και 
Κτίτωρ των φαινομένων κτιρίων». Αλλη μαρτυρία είναι στο «Αγιασμα». Στα αριστερά, όπως κατεβαίνουμε, βρίσκεται σήμερα πλάκα με ευανάγνωστα σκαλισμένα κεφαλαία γράμματα που λέει: «Έργον στερεόν κάτωθεν της εκκλησίας επερατώθη υπό του 
αναξίου ιερομονάχου Ιεροθέου Κ. Δέρματά εκ κόμης Μικρού Χωρίου, γεννηθέντος 1878 δια 
χειρός Δημητρίου Κυπαρίσση Δάρλα».

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 39



Σκοπός μου όμως είναι να θυμίσω ένα θαύμα της Παναγίας, που έγινε στο Μικρό Χωριό το 1786. Το παραθέτω όπως το γράφει στην πρώτη Φυλλάδα Θαυμάτων της Παναγίας, πσυ έγραψε σ ηγούμενος του μοναστηριού, Κύριλλος Καστανοφύλλης, το 1814:
«Μιας γυναικός εκ του μικρού χωρίου ονόματι Χάϊδος, έτυχε κι' επάρθη το φως των 

οφθαλών της, και εν όσω μεν ήτον ήλιος την ημέραν, έβλεπεν ολίγον τι, απερνώτας δε το 
δειλινόν, δεν έβλεπε παντελώς, κι αν κατά τύχην ευρίσκετο έζω εις κανένα μέρος, ήτον ανάγκη 
να την φέρουνχειραγωγουμένην εις τον οίκον της. Όθεν εν μια των ημερών: ήτοι κατά τους 
1786. Νοεμβρίου 18, έτυχε να είναι η γυνή αύτη εις ένα της χωράφιον, ένθα ο τόπος λέγεται 
Κερασία και εκεί ωσάν ήλθεν η ώρα προς τας οκτώ της ημέρας, πλέον δεν έβλεπεν ούτε ουρα
νόν ούτε γην, αλλά ούτε ανθρώπους οπού ήτον εκεί. Όθεν την επήρεν ενπαιδίον από ταςχεί- 
ρας να την φέρη εις τον οίκον της, εν δε τη οδώ προσέκρουον οι πόδες αυτής εις τους λίθους, 
και πολλΛκις έπεφτε προύμητα, λοιπόν έκλαιε με μεγάλους αναστεναγμούς, ως ο ποτέ εκείνος 
τυφλός του Ευαγγελίου, τόσον οπού και το παιδάριον εκείνο πολύ την ελυπήθη και εδάκρυεν. 
Εκεί δε εις ένα μέρος οπού εκάθησαν δια να ξεκουρασθοόν, λέγει η πάσχουσα με μίαν λυπηρόν 
φωνήν «Κυρία μου και Δέσποινα Θεοτόκε, Βασίλισσα του ουρανού και της γης, παρακαλώ σε 
δος μοι το φως των οφθαλμών μου και αξίωσόν με να έλθω να ιδώ και να προσκυνήσω την 
αγίαν σου εικόνα την Προυσιώτισσα» και ωσάν είπε τον λόγον, ευθύς λέγει του παιδός οπού 
ηθέλησεν να την οδηγά: άφες με, άφες με τέκνον μου, διότι εγώ τώρα βλέπω καλώτατα. Και 
έτζη ήλθεν εις τον οίκον της χωρίς να την οδηγά τινάς δοξάζουσα και ευλογούσα τον Θεόν και 
την πανάχραντον Θεοτόκον». <χχχχχχχχχχχχχχχχχ><χχχ>

«Βγήκε ασπροπρόσωπος»
Συνήθως λέμε «βγήκε ασπροπρόσωπος» όταν θέλομε να πούμε ότι κάποιος βγαίνει 

αλώβητος, καθαρός, νικητής από κάποια δοκιμασία ή περιπέτεια. Πώς όμως προέκυψε π 
φράση αυτή;

Κάποιος Οθωμανός τσοπάνος τής Μικράς Ασίας ήθελε να πάει για προσκύνημα στην 
ιερή πόλη των Μωαμεθανών, τπ Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας. Είχε όμως πρόβλημα με 
τα ζωντανά του. Οι μέρες που θα έλειπε θα ήταν πολλές και κάποιος έπρεπε να φροντίσει 
τα πρόβατά του. Έψαξε και βρήκε ένα συγχωριανό, που του υποσχέθηκε ότι θα τα φυλάει 
μέχρι να γυρίσει πίσω. Έτσι, ήσυχος, έφυγε για τη Μέκκα.

Όταν γύρισε πίσω, ο πρώτος που τον επισκέφθηκε ήταν ο φύλακας των προβάτων, που 
τον καλωσόρισε φέρνονιάς του μια τσανάκα γιαούρτι και λέγοντας: «Φίλε, αυτό είναι ό,τι 
απόμεινε από τα πρόβατά σου».

Ο νοικοκύρης έμεινε άναυδος, ενώ ο φίλος έσπευσε να του εξηγήσει «τα ανεξήγητα»: 
«Έμαθα από άλλους συνταξιδιώτες σου», του λέει, «ότι είχες αρροοστήσει με πανώλη. 
Στενοχωρήθηκα πολύ και αποφάσισα να δώσω τα μισά πρόβατά οου στους φτωχούς για 
να παρακαλέσω τον Αλλάχ να σε γιατρέψει. Πριν από λίγες μέρες όμως έμαθα ότι έγινες 
καλά. Από τη χαρά μου τότε έδιοσα και τα άλλα μισά στους φτωχούς για να εκπληρώσω 
το τάμα μου προς τον Αλλάχ που σε γιάτρεψε!».

Φυσικά, μόλις ο νοικοκύρης συνήλθε από το σοκ, άρπαξε το γιαούρτι, το πέταξε στα μού
τρα του και τον έβγαλε έξω με τις κλωτσιές.

Ένα περαστικός, που τον είδε κάτασπρο έξω από το σπίτι, τον ρώτησε τι έπαθε και αυτός 
απάντησε: «Α φίλε μου, όποιος δίνει καλό λογαριασμό, βγαίνει πάντα ασπροπρόσωπος!».40 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Νέα ιστορικά τεκμήρια για το Μικρό Χωριό

ΐ ί ^ Ο Ν ^ ^ Ν Θ Λ , Ρ ί Ο Ν
a l A  Τ ϋ Ν  ΤΟ Υ Ε'ΚΟΚΡΑΤΙΑΝ

π ρ ο γ ρ χ μ μ χ■iiskAMftNWEtOM 
Kcn 9(| ΌκτωΡρίβυ 2011 

tteoyrA ΧΥΝήΕΪΜΟΥ

Στο επιστημονικό συνέδριο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός και αι Σχολαί των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατίαν, ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης, γνωστός τ. εκπαιδευτικός, Κώστας Παπαδόππουλσς, παρσυσίασε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα Εκκλησιαστικά της Ευρυτανίας κατά τους πρώτους μετεπαναστατικούς χρόνους.Ανάμεσα σ’ αυτά περιλαμβάνονται τεκμήρια για ιερείς του Μ ικρού Χωριού στον 19° αιώνα.Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα του κ. Παπαδόπουλου, η Γραμματεία Εκκλησιαστικών και Παιδείας της Ελλάδος, με την από 16/12/1834 διαταγή της, ζήτησε από την Ιερά Σύνοδο την καταγραφή όλων των έγγαμων και άγαμων κληρικών που υπηρετούσαν ως εφημέριοι ενοριών, των μοναχών που ζούσαν στα μσ- ναστήρια και των πνευματικών.Πράγματι η Ιερά Σύνσδος, με το από 7/9/1836 έγγραφό της απάντησε στο αίτημα αυτό, επισυνάπτοντας 3 πίνακες: Ιερέων σε ενορίες, Ιεροδιακόνων σε μονές και Πνευματικών.Βάση των εγγράφων αυτών, το 1836 βρίσκουμε ότι υπήρχαν στην Ελλάδα 4-847 εκκλησιαστικοί, εκ των οποίων 3·θθθ κληρικοί σε ενορίες, 1.646 μοναχοί σε μονές και 201 διάσπαρτοι μοναχοί και ιεροδιδάσκαλοι. Όσον αφορά το Μικρό Χωριό, το οποίο την εποχή εκείνη (1836) υπαγόταν στην Επισκοπή Καλλιδρόμης, βρέθηκε να έχει τρεις κληρικούς:
Αναστάσιος Σιδέρης, ετών 42, έγγαμος εφημέριος 

Γερμανός, ετών 6ο, άγαμος, μόνο πνευματικός 
Δημήτριος Βασιλείου, ετών 65, έγγαμος εφημέριος Όλες οι εισηγήσεις των πολλών ομιλητών του ως άνω συνεδρίου πρόκειται να συ- μπεριληφθούν σε τόμο πρακτικών, που θα εκδοθεί σύντομα.

iM  Mikpo Χωριό Ευρυττχνίας,
Έ ν α  βιβλίο για τον κάθε επισκέτττη^ 

ή φίλο του Μ ικρού Χω ριού

Πωλείται στο Μουσείο του Χωριού
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« Ο ι κ ο ί ί α γ ι κ ή  σ υ ν ε ί ΰ η σ η »

,jHi νεα; γένια :ŝ ayT[qci στην ποϋ̂ ιαι
ο  ταμίας ενός σούπερ μάρκετ λέει στην ηλικιωμένη γυναίκα που πήγε να πληρώσει για να πάρει τα 

ζαρζαβατικά της;
- «Κυρία, Οα πρέπει να φέρνετε τη δική σας τσάντα για τα ψώνια γιατί οι πλαστικές σακούλες δεν 

είναι οικολογικές και μολύνουν το περιβάλλον».
γυναίκα κοκκίνισε, ζήτησε συγνώμη και πρόσθεσε:

- «Βλέπεις, παιδάκι μου, εμείς δεν ξέραμε τότε γι’ αυτό το «οικολογικό μαραφέτι».
- «Ακριβώς γι’ αυτό έχουμε εμείς πρόβλημα σήμερα. Γιατί η γενιά σας δεν είχε οικολογική 

κουλτούρα και δεν φρόντιζε όσο έπρεπε να προφυλάξει το περιβάλλον μαρ>, απάντησε ο 
υπάλληλος.

Ο υπάλληλος είχε δίκιο. Η γενιά μας δεν σκεπτόταν οικολογικά. Στον καιρό μας, δίναμε πίσω 
στο μπακάλη τα γυάλινα μπουκάλια από το γ’άλα και τα αναψυκτικά. Αυτά πλένονταν, απολυμαίνο- 
νταν, ξαναγεμίζονταν και έτσι χρησιμοποιούνταν ξανά και ξανά, σα να λέμε σήμερα ανακυκλώνονταν. 
Τότε, ανεβαίναμε τις σκάλες γιατί δεν υπήρχε παντού ασανσέρ. Περπατούσαμε για να πάμε στα μαγα
ζιά ή σε γραφεία και δεν καβαλούσαμε ένα τετράροδο 4X4 για να πάμε δυο τετράγωνα πέρα από το 
σπίτι μας.

Στα χρόνια μας, πλέναμε τις πάνες των μωριών γιατί δεν είχαμε τις πάνες μιας χρήσης που τις πε- 
τάμε σήμερα. Στεγνώναμε τα ρούχα στον ήλιο και όχι σε ένα μηχάνημα που μουγκρίζει και καίει ένα 
σωρό ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν πετάγαμε τα ρούχα. Τα μικρότερα παιδιά ντύνονταν με ρούχα των με
γαλύτερων και όχι πάντα με ολοκαίνουργα όπως γίνεται σήμερα. Όμως, καλά λέει ο νέος: Δεν είχαμε 
τότε «οικολογική κουλτού(>α».

Στον καιρό μας είχαμε ένα ραδιόφωνο και αργότερα μία τηλεόραση στο σπίτι, όχι μια τηλεό
ραση σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Και η τηλεόραση είχε μια μικρή οθόνη, όχι μια οθόνη όση ο 
νομός Βοιωτίας. Στην κουζίνα τρίβαμε τα κρεμμύδια και στύβαμε τα λεμόνια με το χέρι, δεν είχαμε 
ηλεκτρικές συσκευές να κάνουν όλες τις δουλειές μας. Όταν θέλαμε να πακετάρουμε κάτι, χρησιμο
ποιούσαμε παλιές εφημερίδες, γιατί τότε δεν είχαμε αλουμινόχαρτο, σελοφάν, πλαστικές σακούλες και 
τα τοιαύτα. Τότε καλλιεργούσαμε τόν κήπο τα χωράφια και είχαμε τις κότες, τις κατσίκες και τα άλλα 
ζωντανά μας και δεν τρέχαμε στο σούπερ μάρκετ για ένα αυγό ή για λίγο μαϊντανό. Αλλά, δίκιο έχει η 
κυρία, «δεν ξέραμε τότε γι’ αυτό το οικολογικό'μαραφέτι»

Στην εποχή μας ασκούμασταν τόσο με τις χείρονακτικές δουλειές, που δεν χρειαζόταν να πάμε σε 
γυμναστήρια για να τρέξουμε πάνω σε ιμάντες, που θέλουν ένα κάρο ηλεκτρισμό για να λειτουργήσουν. 
Τότε οι άνθρωποι χρησ.μοποιούσαν το /.εωφορείο και τα παιδιά πήγαιναν με τα πόδια στο σχολείο. 
Τότε, δεν είχαμε μηχανές, που καίνε ηλεκτρικό ή βενζίνη, για να κόψουμε το χορτάρι ή τα ξύλα. Εί
χαμε κοσιές, κόφτρες ή κλαδεφτήρια. Όμως, σωστά λέει ο νέος, δεν είχαμε «οικολογική κουλτούρα»

Παλιά, όταν δΐ'ψο'ύσαμε, πίναμε νερό από τη βρύση, όχι από πλαστικό ποτήρι που το πετάμε μόλις 
πιούμε λίγο νερό. Τις πένες μας τις ξαναγεμίζαμε με μελάνι, αντί να τις πετάμε μόλις τέλειωνε το μελά
νι. Στις ξυριστικές μηχανές απλά αλλάζαμε ξυράφι και δεν πετούσαμε ολόκληρη τη μηχανή μόνο και 
μόνο επειδή στόμωσε το ξυράφι. Στο σπίτι είχαμε μόνο μία πρίζα σε κάθε δωμάτιο, όχι μια ντουζίνα 
πρίζες για άλλες τόσες συσκευές. Ούτε χρειαζόμασταν ένα κομπιούτερ με δορυφορικές συνδέσεις, για 
να μας πει πού Οα βρούμε την κοντινότερη πιτσαρία. Αλλά, είναι γεγονός, δεν είχαμε τότε «οικολογική 
κουλτούρα».

Η γενιά μας ζούσε πιο κοντά στη φ'ίκτη και χωρίς τα σημερινά τεχνικά μέσα. Δεν είναι λυπηρό, που 
η σημερινή γενιά κατηγορεί για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας εμάς τους παλαιότερους, μόνο και μόνο 
επειδή δεν ξέραμε τότε για «οικολογική κου/,τούραφ>
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Από το Επος του '4θ
70 Χρόνια Πριν

Κωνσταντίνος Κουκίδης
Πριν από 70 χρόνια, στις 27 Απριλίου 1941, 

όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, η πρώτη 
τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπα
σμα υπό τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολο- 
χαγό Έλσνιτς στην Ακρόπολη για να κατεβάσει 
τη γαλανόλευκη ελληνική Σημαία από τον ιερό 
βράχο και να υψώσει τη γερμανική σβάστικα.

Ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη οι Γερμανοί 
αντικρίζουν στο άκρο του βράχου, που δε
σπόζει της πόλης, την ελληνική σημαία με το 
μεγάλο σταυρό στη μέση να λάμπει και τα 
χρώματά της να τονίζονται από τον αγέρωχο 
Παρθενώνα. Εκεί στη θέση Καλλιθέα, στο 
ανατολικό σημείο της Ακρόπολης, ο επικεφα
λής του αποσπάσματος, ζητά από τον εύζωνα 
φρουρό της γαλανόλευκης να την κατεβάσει 
και να την παραδώσει.

Ο στρατιώτης αυτός, όταν στις 8:45 το πρωί 
έφθασαν μπροστά του οι κατακτητές της χώρας μας και με το δάκτυλο στην σκαν
δάλη τον διέταξαν να κατεβάσει το εθνικά μας σύμβολο, δεν έδειξε κανένα συναί
σθημα. Με βαθύ θυμό και αγανάκτηση, που όμως έκρυβε βαθιά μέσα στα στήθια 
του, κατέβασε τη σημαία, τη δίπλωσε προσεκτικά και με κατεβασμένο κεφάλι 
κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα το διπλωμένο πανί πάνω στα χέρια του. Ύστερα, 
με αστραπιαία ταχύτητα τυλίχτηκε με τη σημαία, έτρεξε ως την άκρη του βράχου 
και μπρος στα μάτια των εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε στον γκρεμό, βάφοντας 
το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα του.

Οι Γερμανοί σκύβουν πάνω στο κενό. Βλέπουν τον Εύζωνα να κείτεται νεκρός, 
σκεπασμένος με το σάβανο που διάλεξε και σε λίγο αναφέρουν, μέσω ραδιοφωνι
κού σταθμού, στον Χίτλερ. «Μάϊν Φύρερ, στις 27 Απριλίου, 8:10 το πρωί, εισήλ- 
θαμε εις τας Αθήνας, υψώσαμε την σημαία του Ρόϊχ πάνω στην Ακρόπολη και στο 
Δημαρχείο. Χόίλ».

Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την κυβέρνηση Τσολά- 
κογλου να ανακοινώσει ότι ο φρουρός της σημαίας πέθανε από έμφραγμα από τη 
συγκίνησή του όταν του ζητήθηκε να παραδώσει την ελληνική σημαία. Όμως οι 
στρατιώτες και οι επικεφαλής του γερμανικού αποσπάσματος είχαν συγκλονιστεί 
απ’ το γεγονός που αντίκρισαν και δεν κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Έτσι, 
στις 9 Ιουνίου η είδηση δημοσιεύθηκε στην «Daily Mail» με τίτλο: «Ένας Έλληνας 
κρατάει τη σημαία του ως το θάνατο».

Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον Γερμανό 
φρούραρχο να υψώνεται και η ελληνική σημαία δίπλα στην γερμανική. Μέχρι
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πριν από λίγα χρόνια, στα Αναφιώτικα, εκεί κάτω από τον Ιερό Βράχο, ζούσαν 
ακάμα αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν το παλικάρι να γκρεμοτσακίζεται μπροστά 
στα μάτια τους τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.

Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι το άνομα του ευζώνου. Ας κλείσουμε κι αυτάν 
τον εθνομάρτυρα στην ψυχή μας κοντά στους τόσους άλλους γνωστούς και άγνω
στους που θυσιάστηκαν για τη λευτεριά.

Οδυσσέας Ελύτης: Σώθηκα αηό θαύμα
Η εφ. Ελευθεροτυπία 22/10/2011, δημοσι

εύει συνέντευξη του νομπελίστα Έλληνα ποι
ητή, Οδυσσέα Ελύτη, σχετική με τις μέρες του 
στο Αλβανικά Μέτωπο, άπου υπηρέτησε ως 
έφεδρος ανθυπολοχαγάς. Όπως θυμάται και 
αφηγείται ο ίδιος, ως εκ θαύματος γλύτωσε 
από Βέβαιο θάνατο:

« ^λε κόπο, κόπο ανυπολόγιστο, κατάφερνα 
να είμαι απλώς συνεπής προς την αποστολή 
μου. Αλλά είδα στα πρόσωπα των στρατιω
τών μου τη λάμψη που είναι ικανός ο Ελλη
νισμός ν ’ αναδώσει όταν πιστεύει στο δίκιο 
του. Και γνώρισα από κοντά την αψηφιό του 
θανάτου, την ακατάβλητη θέληση της ζωής 
που έγινε τελικό και δική μου. Στο μέτωπο 
αρρώστησα από Βαρύτατο τύφο. Τα νερά που 
πίναμε όπου βρίσκαμε, ανάμεσα στα πτώματα 
των μουλαριών, ήτανε μαλασμένα. Χωρίς να 
γνωρίζω τι έχω, χρειάστηκε να κάνω τρία με
ρόνυχτα με τα πόδια και με ζώο για να βρεθώ 
σε βατό δρόμο και διακομιστώ στο Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Έμεινα εκεί σα
ράντα μέρες με σαράντα πυρετό, ακίνητος, με πάγο στην κοιλιά. Με είχανε απο
φασίσει, αλλά εγώ δεν είχα αποφασίσει τον εαυτό μου. Θυμάμαι ότι αρνήθηκα να 
με μεταφέρουν στον μικρό θάλαμο των ετοιμοθάνατων, όπως κάποιο άλλο βράδυ 
αρνήθηκα να κοινωνήσω και να εξομολογηθώ στον παπά που μου φέρανε, όταν η 
κρίση της αρρώστιας έφτασε στο κατακόρυφο. Μόλις αρχίσανε οι Βομβαρδισμοί, 
ανοίγανε το διπλανό μου παράθυρο - μην σπάσουν τα τζάμια και τιναχθούν απάνω 
μου - και φεύγανε όλοι στα καταφύγια. Έτσι πέρασα όλες τις τρομερές μέρες της 
Γερμανικής επίθεσης. Κατάμονος σ ’ έναν έρημο θάλαμο και γεμάτος πληγές από 
την απόλυτη ακινησία. Και την ημέρα που κρίθηκε ότι είχα γλυτώσει και άρχισε 
να υποχωρεί ο πυρετός, ήρθε η διαταγή να εκκενωθεί το Νοσοκομείο. Με Βάλανε 
όπως, όπως σ ’ ένα φορείο, που το χώσανε σ ’ ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Η φάλαγ
γα από τα Γιάννενα ως το Αγρίνιο πολυΒολήθηκε οκτώ φορές από τα «στούκας». 
Οι φαντάροι τρέχανε στα χωράφια, όμως εγώ ήταν αδύνατο να σταθώ όρθιος έστω 
και για μια στιγμή. Τελικά, στο Αγρίνιο, με παρατήσανε σ ’ ένα πεζούλι και φύγα
νε. Μια καλή κοπέλα, εθελοντής νοσοκόμος με άλλη αποστολή, με Βοήθησε και μ ’ 
έσυρε ως το υπόγειο μιας καπναποθήκης, όπου σωριάστηκα κ ’ έμεινα τρεις μέρες. 
Αλλά τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία για τους άλλους. Σημασία έχει ότι «έζησα το44 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



θαύμα» και σώθηκα από ένα θαύμα. Οι γιατροί στην Αθήνα τρίβανε τα μάτια τους. 
Σύμφωνα με την επιστήμη, θα έπρεπε με την παραμικρή μετακίνηση να πάθω εντε
ρορραγία και να τελειώσω!»

Η άλλη όψη του Νομίσματος!!!
Αντίσταση και Ανθρωπισμός στη ναζιστική Γερμανία

Irena Sendler - Ιρένα Σέντλερ
Πρόσφατα πέθανε μια 98χρονη γυναίκα που την έλεγαν Ιρένα. Κατά τη διάρ

κεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου η Ιρένα εργαζάταν στα γκέτο της Βαρσοβίας ως 
ειδική υδραυλικάς υπονόμων. Όντας γερμανίδα, περιφερόταν ελεύθερα μέσα στα 
γκέτο και έβλεπε το μακελειό των ναζί προς τους 
εβραίους. Η καρδιά της έσπρωξε την Ιρένα να αντι- 
δράσει. Να πώς: Επινάησε έναν τρόπο για να βγάζει 
λαθραία από τα γκέτο βρέφη και παιδιά. Έβαζε τα 
μωρά στον πάτο της εργαλειοθήκης της και τα με
γαλύτερα σε ένα σάκο απά λινάτσα, που είχε πάντα 
στην καρότσα του φορτηγού της. Η Ιρένα άμως είχε 
πάντα μαζί της και ένα σκύλο, που τον είχε εκπαι
δεύσει να γαβγίζει τους ναζί φαντάρους που άνοιγαν 
την πύλη για να μπει ή να βγει από τα γκέτο. Το 
άγριο γαύγισμά του κάλυπτε τυχάν θορύβους από τα 
βρέφη και ταυτόχρονα κρατούσε τους φαντάρους σε 
απάσταση.

Σε όλο διάστημα, που έκανε αυτό η Ιρένα, κατά- 
φερε να φυγαδεύσει κάπου 2.500 παιδιά και βρέφη.
Το έργο της σταμάτησε όταν οι ναζί τη συνέλαβαν.
Τη χτύπησαν απάνθρωπα, της έσπασαν τα χέρια και τα πάδια, αλλά, αν και σακα
τεμένη, κατάφερε να επιζήσει και να δώσει συνέχεια στο έργο της. Γιατί η Ιρένα 
είχε κρατήσει λίστα με τα ονόματα των παιδιών που είχε σώσει και τη φύλαξε 
σε ένα γυάλινο Βάζο που έθαψε κάτω από ένα δέντρο στην αυλή της. -Μετά τον 
πόλεμο, προσπάθησε και εντάπισε τους γονείς των παιδιών, όσους ζούσαν ακόμη 
και επανένωσε τις οικογένειες. Οι περισσότεροι όμως είχαν εξοντωθεί στους θα
λάμους αερίων. Τα παιδιά τους υιοθετήθηκαν ή μεγάλωσαν σε ιδρύματα.

1

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Μικρού Χωριού

Δ είχνει την ιστορική δια δρομή  
του χω ριού και των ανθρώ πω ν του.

Επισκεφθείτε το
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Μισεμός
Γράφει ο Γιώργος ΣταυράκηςΣυγγραφέας του βιβλίου Βήματα τον Οδυσσέα Εισηγητής σε μεταναστευτικά θέματα

Κατά πως δείχνουν τα πράγματα, στην Ελλάδα της 2''^ δεκαε
τίας του 2000, ένα τέταρτο κύμα μεταναστών είναι πρσ των πυ
λών. Ναι, 4°, καλά διαβάσατε. Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη 
τύπου, που έδωσε πρόσφατα με ασαφή λόγια προσπάθησε να 
αποθαρρύνει τους νέους, που χειμάζονται από την ανεργία και την 

ανασφάλεια να μεταναστεύσσυν όπου γης. Να μείνουν στην Ελλάδα, είπε, για να 
συμβάλουν και αυτοί με τα προσόντα τους στην ανάπτυξη της πατρίδας.

Δεν ξέρω αν οι πολιτικοί μας ζούνε την ελληνική πραγματικότητα ή οραματίζονται 
κάποια ονειρική χώρα του μέλλοντος. Φαίνεται όμως ότι δεν μπορούν ή δεν θέλουν 
να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ανεργίας και της κοινωνικής 
περιθωριοποίησης που βιώνουν οι σημερινοί νέοι. Είναι, φαίνεται, στη μοίρα της 
Ελλάδας κάθε τρεις-τέσσερις δεκαετίες «να τρώει» τα παιδιά της εξωθώντας πολλά 
από αυτά στη μετανάστευση. Τα αίτια κάθε φορά διαφορετικά. Το αποτέλεσμα το 
ίδιο. Χιλιάδες νέοι και ενήλικες με παιδιά, αφήνουν την Ελλάδα, το χωριό, τους γο
νείς, την αδελφή στην αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, αφού η πατρίδα των γονιών 
δεν τους την προσφέρει.

Από την ανασύσταση του ελληνικού κράτους, τρία ήταν τα μεγάλα κύματα εξόδου 
από τη χώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έφευγαν και στα μεσοδιαστήματα. Η 
πρώτη μεγάλη έξοδος συντελέστηκε στη δεκαετία του 1890, με τη μεγάλη σταφιδική 
κρίση, που σταμάτησαν οι εξαγωγές σταφίδας ως σχεδόν μοναδικού εξαγώγιμου 
προϊόντος. Από το 1890 μέχρι το 1910 άφησαν την Ελλάδα για τις Η.Π.Α. 182.000 
περίπου Έλληνες. Η δεύτερη αφαίμαξη της χώρας χτύπησε λίγο πριν και μετά τη μι
κρασιατική καταστροφή (1911-1930), όταν στις δύο αυτές δεκαετίες εγκατέλειψαν τη 
χώρα άλλες 235.000. Το τρίτο κύμα ξεκίνησε το 1931 και κορυφώθηκε τη δεκαετία 
του 1970. Σε αυτά τα χρόνια, δύο πολέμων (Β ' Παγκόσμιος, Εμφύλιος και μία Δικτα
τορία Μεταξά) 254.000 οδηγούνται στην απσδημία.

Οι Η.Π.Α., η Αυστραλία και η Γερμανία «υποδέχονταν» πολλές χιλιάδες εργατι
κά χέρια για να κινήσουν τη βιομηχανία αυτών των χωρών. Η ελλαδική κοινωνία 
έβγαινε τότε από μια συντελεσμένη καταστροφή, η χώρα ήταν ερειπωμένη, πάρα 
πολλά χωριά εγκαταλελειμμένα. Στέρηση, φτώχεια, ανεργία που συνοδεύονταν από 
μεγάλη ανασφάλεια, ακόμα και για τη φυσική ύπαρξη. Ήταν τα χρόνια ’κείνα, που 
οι παππούδες και οι γιαγιάδες ζωγράφιζαν στο χαρτί το χεράκι του παιδιού για να 
δείξουν στους ξενιτεμένους γονείς στη Γερμανία, πόσο το παιδί μεγάλωσε ... στη 
φροντίδα της γιαγιάς πίσω στσ χωριό.

Οι Έλληνες της διασποράς, εκείνες τις δεκαετίες, είχαν καλά ριζωμένη στην ψυχή 
τους την ελπίδα να γυρίσουν με ένα καλό κομπόδεμα, να βρουν τα παιδιά μεγαλω- 
μένα, να χτίσουν ένα καινούριο σπίτι στσ χωριό. Ζσύσαν γερά δεμένοι με τις παρα
δόσεις του λαού μας. Ένιωθαν περήφανοι για την ελληνικότητά τους ως πολιτισμική 
υπεροχή, ως ποιότητα ζωής. Όλα όμως τώρα, και πάλι, δείχνουν να αλλάζουν και το 
μαγκανοπήγαδο της ιστορίας γυρίζει ζοφερά προς τα πίσω. Σαν να μην αρκεί η ανά
γκη εξεύρεσης εργασίας στην ξενιτιά, όπως και τότε, αυτή η περηφάνια των ξενιτεμέ-
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νων, που ένιωθαν κοσμοπολίτες, εξανεμίστηκε με τα καμώματα των πολιτικών μας 
και τον αμοραλισμό του συνόλου, σχεδόν, της ελλαδικής κοινωνίας. Όταν μιλάμε για 
αμοραλισμό και αχαριστία, καλό παράδειγμα είναι η τρομοκρατική επίθεση, το 2001 
στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης με 2.750 περίπου νεκρούς. Η μεγάλη 
ελληνική παροικία της Αμερικής σοκαρίστηκε. Όταν ολόκληρη η Αμερική πενθούσε, 
κάποια μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα (όχι όλα) δημοσίευσαν το αμίμητο σε κακό- 
τητα «καλά να πάθουν». Όι Έλληνες της Αμερικής ένιωσαν μεγάλη απογοήτευση 
και οι Ελληνο-Αμερικανικές σχέσεις έπεσαν στο ναδίρ.

Έτσι λοιπόν φίλοι μου, πολύ φοβούμαι ότι ένα νέο (4°) κύμα εξόδου από τη χώρα 
βρίσκεται προ των πυλών με τον κίνδυνο τώρα να φύγουν τα φωτεινά μυαλά ττρος 
τη Δ. Ευρώπη και την ραγδαία αναπτυσσόμενη Αυστραλία.

Η κρίση στα διάφορα επαγγέλματαΣτο ερώτημα «πώς πάνε τα πράγματα», κάθε επαγγελματίας έχει ένα δικό του τρόπο να απαντήσει, όπως:Ο Αγρότης:
Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι 

Ο Ανθοπώλης: Μαρασμός 
Ο Έμπορος: Πανί με πανί Ο Ηλεκτρολόγος: Κανένα φως Ο Ιχθυοπώλης: Ούτε λέπι Ο Κηπουρός: Ανομβρία Ο Κομμωτής: Τρίχες Ο Κρεοπώλης: Ψόφια πράγματα Ο Μανάβης: Κολοκύθια

Ο Νεκροθάφτης: Μαύρα κι άραχνα 
Ο  Ταβερνιάρης: Κατακάθι Ο Στρατιωτικός: Βήμα σημειωτόν Ο Ταχυδρόμος: Ούτεσέιλιο Ο Τραπεζίτης: Ούτε δεκάρα Ο Υπάλληλος: Χέιλια Ο Φαρμακοποιός: Με το σταγονόμετρο Ο Φούρναρης: Ψίχουλα 
Ο  Ψαράς: Πιάσαμε πάτο Ο Ψιλικατζής: Ψιλοπράματα

^ L y o  / έ Χ ί ο
Επαγγελματική συμβουλή

Ένας νέος ιερέας καθώς οδηγεί με το αυτοκίνητό του βλέπει στο δρόμο μια μοναχή. Αμέσως 
σταματάει και την παίρνει να την πάει στο μοναστήρι της. Καθώς όμως η μοναχή μπαίνει στο 
αυτοκίνητο, το ράσο της ανοίγει και αφήνει να φανούν τα καλλίγραμμα πόδια της. Αυθόρμητα, 
το χέρι του παπά ακουμπά στο γόνατό της. Η μοναχή γυρίζει, τον κοιτάζει και του λέει: 
«Πάτερ μου, θυμηθείτε τον ψαλμό 129». Ο ιερέας απολογείται «σαρξ γαρ ασθενής κλπ.» και 
περιορίζεται στην οδήγηση.

Σε μια απότομη όμως στροφή του αυτοκινήτου επαναλαμβάνεται το ίδιο; Φεύγει το ράσο, και 
το χέρι του παπά φεύγει για το γόνατο. Η μοναχή, ψύχραιμη, επαναλαμβάνει: «Πάτερ μου, 
θυμηθείτε τον ψαλμό 129».

φθάνουν στο μοναστήρι, ο ιερέας αφήνει την μοναχή και τρέχει σπίτι του γεμάτος περιέργεια 
να διαβάσει τον ψαλμό 129. Μόλις τον βρήκε, διάβασε έκπληκτος: «Συνέχισε να ψάχνεις. Η 
ευτυχία βρίσκεται πιο ψηλά».

Συμπέρασμα: Ή γνωρίζεις τα πάντα γύρω από τη δουλειά σου ή χάνεις σπουδαίες ευκαιρίες.
Θ.Π.
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Έρωτος και Ρέντη γωνία
Συνέχεια από προηγούμενο

τον Κώστα Τριανταφύλλη

»0 Νίκος εξήγησε στο νοσοκόμο περί τίνος πρόκειται. Του έδωσε και χρήματα, να στείλει το γράμμα. Υπολόγιζα ότι μέσα σε δέκα μέρες το πολύ θα ’βλεπα κάποιο φως, μα τίποτα. Μετά από καιρό, που ήρθε η γυναίκα του Νίκου με τον ένα του γιο για να τον δούνε και να του φέρουνε ρούχα, ξανάστειλα άλλο γράμμα, αλλά απάντηση δεν έπαιρνα.»0 Νίκος είπε την ιστορία μου και σ’ ένα Σλάβο επισκέπτη και τον παρακάλεσε να με βοηθήσει. Εκείνος έδειξε ότι με συμπονούσε και σε λίγο μου ’δώσε ένα μικρό πακε- τάκι με μπισκότα. Δηλαδή, αυτό έδειξε ότι κανένας δε ν’ έπαιρνε στα σοβαρά.»Η γυναίκα και τα παιδιά του Νίκου τον επισκέπτονταν αραιά και πού, τους λόγους δεν μπόρεσα να τους καταλάβω, πάντως δεν ήτανε δεμένη οικογένεια. Όταν ήρθε για δεύτερη φορά, μετά από μήνες, μου έφερε κι εμένα εσώρουχα και πιτζάμες και χαρτοφάκελα που της ζήτησα. Πέφτω στα γόνατά της και της λέω; «Σώσε με, δεν είμαι τρελός!»» Επειδή νόμιζα ότι ,η γυναίκα μου και τα παιδιά μου δεν ενδιαφέρονταν πια για μένα, έγραψα από δυο λέξεις σε τρεις εμπόρους της αγοράς και τους παρακαλούσα να με βοηθήσουν. Η γυναίκα του Νίκου έγραψε σ’ όλους τους φακέλους στα σλαβικά τη διεύθυνση του νοσοκομείου.«Να πας και στην ελληνική πρεσβεία και να πεις τι συμβαίνει», της λέει ο Νίκος.»Είχαν περάσει τρεις ακόμα μήνες, ώσπου να ξανάρθει η Σλάβα γυναίκα του Νίκου στο τρελάδικο και δυο περίπου χρόνια, από τότε που ’χα φύγει απ’ την Ελλάδα. «Πήγες στην πρεσβεία;» τη ρωτάω. «Πήγα», μου απαντάει η γυναίκα. «Εντάξει, σημείωσαν το όνομα και θα κάμουν ό,τι πρέπει να κάμουν», μου λέει.«Τώρα είναι που θα τρελαθώ στα σίγουρα» έλεγα και ξανάλεγα, κι έβριζα σιγά, σιγά για να μην ακούγονται φωνές και να μη μουτζουρώνω το φάκελο. Είχε μεγάλη ση

μασία αυτό για να σου δώσουν απολυτήριο από εκεί μέσα.«Ασε, σ’ ένα δυο μήνες, που θα βγω έξω, θα σε βγάλω αμέσως», με παρηγορούσε ο Νίκος,«η γυναίκα μου δεν τα καταφέρνει καλά στα ελληνικά και, γενικά, αγράμματος άνθρωπος είναυ>.»0 Νίκος βγήκε μετά έξι μήνες, κι έμεινα πάλι μόνος, με δυο όμως διαφορές. Πρώτα, πρώτα, η σιγουριά ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα μ’ άφηνε εκεί μέσα και δεύτερον, είχα μάθει αρκετά σλαβικά και μπορούσα να συ- νεννοηθώ σε βασικά πράγματα.»Πράγματι, ο Νίκος σε δέκα μέρες έφερε δυο υπαλλήλους της ελληνικής πρεσβείας που μιλούσανε και οι δυο τα σλαβικά και τα ελληνικά. Πήγαμε όλοι μαζί στη διεύθυνση του νοσοκομείου, μάταια όμως ψάχνανε να βρούνε το όνομά μου. Με κοιτούσαν όλοι περίεργα, ήταν έτοιμοι να με παρατήσουν. «Όχι», τους λέει ο Νίκος, «αυτός είναι ο άνθρωπος και είναι καλά στα μυαλά του».»Ανακαλύφθηκε, λοιπόν, ότι εκείνα τα λάθος στοιχεία που μου πέρασαν στο ορθοπεδικό νοσοκομείο μ’ ακολουθούσανε και για το λόγο αυτό δεν μπορούσανε να με βρούνε. Παρά τη φροντίδα του παιδιού από την πρεσβεία και τον άριστο φάκελο που είχα σαν τρελός, χρειάστηκε να περάσουν δυο ακόμα μήνες, πριν βγω από κει μέσα. Σ ’ αυτό το διάστημα, και μετά από τη διόρθωση του ονόματός μου, έστειλα και πήρα πολλά γράμματα απ’ το Λάζαρο. Του ζήτησα να το πει στα παιδιά μου και μ’ απάντησε ότι δεν ξέρει που βρίσκονται. «ΜόΛλον κάπου θα παραθερίζουν», μου λέει.»Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει, μα δεν είχα τον τρόπο να το εξακριβώσω. Ό νους48 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



μου πήγαινε ότι τους έχει φυσήξει τόσο μίσος η μάνα τους στο μυαλό, που δεν ήθελαν ούτε να μαθαίνουν για μένα.«Πλησίασαν οι μέρες για την έξοδό μου απ’ το νοσοκομείο. Ήρθε ο Λάζαρος με δυο ακόμα φίλους με τ’ αυτοκίνητό του για να με πάρουν. Δεν χρειάζεται να σου πω για την πρώτη μας συνάντηση, ε; Τα ευκόλως εννοούμενα να παραλείπονται. Θα σου πω μόνο τούτο. Ήξερα από μέρες πως, όπου να ’ναι θα εμφανισθούν, όπως ήξερα περίπου και την ημέρα που θα έπαιρνα το εξιτήριο απ’ το τρελάδικο.» Για πολλές ώρες την ημέρα, κι εφόσον ο καιρός το επέτρεπε, όλα εκείνα τα ατέλειωτα χρόνια, στεκόμουν ακουμπισμένος στα πανύψηλα σιδερένια κάγκελα, κοιτάζοντας προς τα έξω και περιμένοντας. Εκεί ξετύλιγα την ταινία της ζωής μου στο μυαλό μου, και ζούσα με την ελπίδα πως μια μέρα θα συνέχιζα το γύρισμά της...» Βρεγμένος μέχρι το κόκαλο από την ασταμάτητη βροχή, κι ακουμπισμένος στα ίδια κάγκελα κοντά στην είσοδο, περίμενα κι εκείνη την ημέρα, ώσπου μακριά ένα αυτοκίνητο που ’χε στην κεραία του μια ελληνική σημαία. Ήταν το αυτοκίνητο της πρεσβείας μας, και μέσα οι δυο υπάλληλοι. Ακριβώς από πίσω, το αυτοκίνητο του Λάζαρου με τους φίλους μας από την Αθήνα και το Νίκο από τις Σέρρες, το μοιραίο άνθρωπο που νοσηλεύτηκε εκεί μέσα, και που σ’ αυτόν οφείλω τη ζωή μου.» Όταν ο φύλακας τους άνοιξε την πόρτα, έτρεξα κατευθείαν στο Λάζαρο. Ο άνθρωπος φοβήθηκε πολύ, το ίδιο έπαθαν κι οι φίλοι μας. Δε με γνώρισε κανένας. Είχαν δίκιο -  πώς να με γνωρίσουνε; - όσο καιρό ήμουνα κλεισμένος εκεί μέσα, τόσο είχα να κουρευτώ και να ξυριστώ.» Αγκαλιαστήκαμε, όπως γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, παρατήρησα πως δεν υπήρχε, ούτε από μένα ούτε σε κανόναν από αυτούς, στο βαθμό που θα έπρεπε, η αγάπη, η νοσταλγία, ο πόθος, το κλάμα· αλλιώς τα περίμενα. Μερικά χαζοχαμόγελα, μερικά χτυπήματα στην πλάτη. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει σ’ αυτούς, εγώ

πάντως ξαφνικά ένιωθα περίεργα.» Όλοι μαζί πήγαμε στα γραφεία. Όι υπάλληλοι της πρεσβείας μας συνεργάστηκαν με τους αρμόδιους υπαλλήλους του νοσοκομείου για να γραφτούν όλες οι λεπτομέρειες στο εξιτήριο, ώστε να μην μπορεί κανένας ποτέ να ισχυριστεί ότι νοσηλεύτηκα σε τρελάδικο, διότι είχα κάποιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, σ’ εκείνο το χαρτί γράφτηκε ότι μεταφέρθηκα εκεί' από κακή εκτίμηση του πρώτου νοσοκομείου, ότι γρήγορα μου έγιναν όλα τα τεστ και διαπιστώθηκε η καλή μου υγεία, ότι δε μου χορηγήθηκαν ποτέ φάρμακα και ότι περίμενα εκεί, διότι δε με αναζητούσε το νοσοκομείο που μ’ έστειλε, ούτε κανένας άλλος. Γράψανε ακόμα, ότι τ’ όνομά μου ήταν γραμμένο λάθος κι ότι, όπως αποδείχθηκε, το πραγματικό μου όνομα είναι ...» Ό Λάζαρος μου ’δώσε το βαλιτσάκι που κρατούσε με ρούχα και παπούτσια κι απομονωθήκαμε κάπου για να ντυθώ.» Αν θα σου πω πως αισθανόμουνα τον εαυτό μου παγερά αδιάφορο, συγκίνητο για το τι συνέβαινε εκείνη την μέρα, θα με πιστέψεις; Χωρίς να το θέλω, χωρίς να το περιμένω, όταν είδα τους φίλους μου, ξέχα- σα τα δεινά που ’χα περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια και θυμήθηκα τη ζωή του τελευταίου μήνα στην Ελλάδα.» Ντύθηκα και αμίλητοι βαδίζαμε όλοι μαζί προς την έξοδο. Ειλικρινά, ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα όπ πρέπει να ’χω κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν έβγαινα έξω με την καρδιά μου. Χάθηκε η νοσταλγία να βρεθώ στην έξω μεριά της μάνδρας. Μας ακολούθησαν αρκετοί τρόφιμοι του νοσοκομείου. Ό καθένας με το πρόβλημά του, όλοι χρυσά παιδιά, το ’μαθαν ότι φεύγω κτ ήρθαν να με ξεπροβοδίσουν- είπα στο Λάζαρο και τους έδωσε χρήματα. Δεν ήταν ούτε ομογεν'είς μου ούτε ομόθρησκοί μου, ήταν άνθρωποι άρρωστοι, έκλαιγαν σαν μωρά παιδιά που με χάνουν. Ποτέ δεν ένιωσα τόσο αληθινή αγάπη και ποτέ δεν αγάπησα τόσο πολύ, όσο αυτούς τους ανθρώπους που όλοι τους περι- φρχινούμε. Έκλαιγα κι εγώ, κλάψανε και οι επισκέπτες μου».
Σΐ)\'ί:χ(:ια στο ι:πόμΐΛΌ
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Συνεχεία απο προηγούμενο

Εγώ, για καλή μου τύχη έφυγα χα
ράματα για να σπείρουμε σιτάρι σ ’ ένα 
χωράφι μας στο βουνό και γυρίζοντας 
το βράδυ έμαθα τι ακριβώς συνέβη. 
Ευτυχώς τον πατέρα μου δεν τον πήραν 
ως υπερήλικα, αλλά αυτό δεν έπαυε να 
μας βάζει όλους σε μεγάλη στενοχώρια 
και αγωνία για τους χωριανούς που πήρα
νε και αγωνία για τη ζωή που μας περίμε- 
νε από δω και πέρα.

Εν τω μεταξύ το αντάρτικο άρχισε να 
μεγαλώνει. Κοντά στον Αρη ξεκινήσα
νε πολλοί εθελοντές αποφασισμένοι για 
όλα. Στην Ήπειρο σχηματίστηκε άλλο 
αντάρτικο υπό τον στρατηγό Ζέρβα, γνω
στό κινηματία Κονδύλη. Στην προκειμένη 
περίπτωση αυτός παρίστανε το δημοκρα
τικό και αντιβασιλικό. Ακόμα όντας τώρα 
ανταρτοκρατούμενη η δική μας περιοχή 
της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδας, γιατί 
οι αντάρτες του Αρη δεν εγκαταστάθη
καν βέβαια σε κάποια μόνιμη βάση, αλλά 
γύριζαν όλα τα χωριά που ήταν έξω από 
τις βάσεις των Ιταλών, εμψυχώνοντας και 
προτρέποντας τον κόσμο για αγώνα.

Αυτά πληροφορημένοι οι Εγγλέζοι και 
θέλοντας ν’ ανοίξουν μέτωπο και προπα
ντός να καπελώσουν υστερόβουλα κάθε 
κίνηση που γινόταν στον τόπο μας, ρί
χνανε με τ ’ αεροπλάνα κομάντος οπλι
σμένους με τ ’ απαραίτητα για σαμποτάζ 
σχεδιάζοντάς τα. Έτσι έγινε με την κατα
στροφή της γέφυρας του Γοργοπόταμου, 
όπου ανταμώθηκαν όλοι οι αντάρτες του 
Αρη και του Ζέρβα και επιτιθέμενοι εξου
δετέρωσαν την ιταλική φρουρά της γέφυ
ρας και επέστρεψαν στους δυναμιτιστές 
δικούς μας και ξένους να υπονομεύσουν 
και να ρίξουν τη γέφυρα και να κόψουν 
τον ανεφοδιασμό των Ι^ερμανών που μά
χονταν στην Αφρική.

Το μεγάλο αυτό σαμποτάζ ήταν το 
πρώτο που γινόταν σε κατεχόμενη χώρα. 
Η επιτυχία του οφείλεται κατά το μέγιστο 
μέρος στη μαχητικότητα των ανταρτών

ΛΗλΠΙΤΡίΟν ΙΠ . ,ΛΕΡΜΑΤΑ
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του Αρη και 
στην στρατη
γική ικανότη
τα του ίδιου 
του Αρη. Ας 
ή τα ν  στο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  
γ ε ω π ό ν ο ς  
και ας είχε 
λίγες γνώσεις 
στρατιωτικές, 
που τις έμαθε 
στο Καλπά- 
κι ως εξόρι
στος. Αυτό δεν το ήξερε κανείς. Όλοι 
τον θεωρούσανε ως μόνιμο ταγματάρχη. 
Τον θαύμαζε και ο ίδιος ο Ζέρβας, ο οποί
ος, κατά μαρτυρία ανταρτών, την ώρα 
της μάχης και στο κρισιμότερο σημείο 
κιότεψε από την άμυνα των Ιταλών και 
ήθελε να τα παρατήσει, αλλά η επιμονή 
του Αρη υπερίσχυσε και είχε η αποστο
λή αίσιο και μεγαλοπρεπές τέλος αφού 
η γέφυρα έγινε σμπαράλια. Το γεγονός 
αυτό προκάλεσε το γενικό θαυμασμό σε 
παγκόσμια κλίμακα, αλλά και απέδειξε τι 
μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν είναι 
ενωμένος.

Ας επανέλθουμε στο χωριό μας και 
ας δούμε την κατάσταση και τη ζωή που 
κάναμε μετά τον πόλεμο της Αλβανίας 
και την κατοχή των Ιταλογερμανών. Εί
παμε και παραπάνω για τα τρόφιμα που 
κρύφτηκαν για την πείνα που επηρέασε 
και τα δικά μας μέρη. Όσοι δεν είχαν την 
πρόνοια να προμηθευτούν αρκετά τρόφι
μα να βγάλουν το βαρύ χειμώνα του ’41, 
υπέφεραν, πείνασαν, αρρώστησαν. Παρ’ 
όλα αυτά όμως, η ζωή δεν σταματούσε. 
Η μόνη μέριμνα όλων πλέον ήταν η εξα
σφάλιση των προς το ζειν. Στις αρχές, 
όποιος είχε χρήματα κοίταζε να προμη
θευτεί οτιδήποτε και από οπουδήποτε. 
Θυμάμαι ότι αποφάσισα και κατέβηκα 
στο Μεσολόγγι ν’ αγοράσω λάδι, τούτο
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κατόπιν καυγα με τη μητριά μου, που το 
θεωρούσε κάπως υποτιμητικό για την 
μισοαστική μας οικογένεια να καταδεχτεί 
να πάει με τον γάιδαρό μας, τον Κίτσο, 
για ν’ αγοράσει λάδι και αλάτι. Ζούσε με 
την ιδέα, όπ αφού είχε λεφτά θα της τα 
φέρνανε εδώ όλα. Πήγα, λοιπόν και με 
παρέα στον Προυσό, Αραποκέφαλα, Πα- 
ραβόλα κσταλήξαμε στο Αιτωλικό, όπου 
δεν υπήρχαν Ιταλοί και είχαμε ελπίδα να 
βρούμε ότι θέλαμε εκεί. Αλλά δυστυχώς 
ούτε στο Αιτωλικό, σ ’ αυτό το χωριό, βρή
καμε λάδι και αυτό γιατί τα τρόφιμα και 
δω τα κρύψανε οι χωριάτες να τα πουλή
σουν ίσως ακριβότερα και με ανταλλαγή.

Πληροφορήθηκα όπ μπορούμε να πά
ρουμε λάδι από το Μεσολόγγι. Πήγα 
εκεί. Όμως εκεί χρειάζονταν χαρτιά, κα
ταστάσεις γιατί το λάδι το δίνανε με το 
δελτίο. Έκανα την αποκοτιά και έφτια
ξα ψεύτικες καταστάσεις. Πλαστογρά
φησα προεδρική υπογραφή φανταστική. 
Έστριψα ένα μελανωμένο νόμισμα μεταλ
λικό σα σφραγίδα και πήγα με αυτή στον 
τόπο της διανομής και κει, ως εκ θαύμα
τος, μού χορήγησαν ένα τενεκέ λάδι.

'Οταν πήρα αυτό το λάδι, με πλησίασε 
ένας και μου είπε αν ενδιαφέρομαι για 
άλλο λάδι. Μού είπε ότι μπορούσε να 
με προμηθεύσει αλλά στη διπλή τιμή απ’ 
αυτή που πήρα με το δελτίο. Αποφάσισα 
και πήρα άλλον ένα τενεκέ από αυτόν. 
Αγόρασα και 50 οκάδες αλάτι, φόρτωσα 
το γάιδαρο, αφού έκρυψα τον ένα τενεκέ 
που δεν δικαιολογούνταν από τα χαρπά 
που είχα μαζί μου για να περάσω από 
το φυλάκιο και τον έλεγχο των Ιταλών. 
Τον έκρυψα, λοιπόν, μέσα σ ’ ένα σακί 
με χόρτο και τον φόρτωσα πανωσάμαρα 
στο γάιδαρο. Αυτή ήταν μεγάλη από- 
φαοη, γιατί αν ανακάλυπταν το λαθραίο 
λάδι οι Ιταλοί, θα έκαναν κατάσχεση όχι 
μόνο στο λάδι αλλά και στο γάιδαρο και 
θα κλείνανε και μένα στην φυλακή. Ευ
τυχώς, δεν το βρήκαν και έτσι πέρασα 
νικητής και εφοδιασμένος γερά. Αφού 
αντάμωσα και με τους άλλους της παρέ
ας μου, που είχανε φορτωμένα τα ζώα 
τους, προπαντός αλάτι και λιγοστό λάδι

όσο βρήκανε στη μαύρη αγορά, φύγαμε 
για το χωριό. Αυτοί είχαν και μουλάρια, 
γερά ζώα, αλλά ο δικός μου γάιδαρος, ο 
Κίτσος, δεν άφηνε κανέναν να τον περά
σει μπροστά.

Έτσι φθάσαμε μέχρι την Παραβόλα, 
όπου αποκαμωμένος έπεσε χάμω από 
την κούραση και το βαρύ φορτίο που 
κουβαλούσε. Αναγκάστηκα να πουλήσω 
το μισό αλάτι και έτσι τον ξαλάφρωσα 
και συνεχίσαμε το δρόμο μας χωρίς να 
μας ενοχλήσει κανένας. Επιστρέφοντας 
μας έπιασε το νύχτωμα στα Διπότατα. 
Η κούραση τόσο για μας όσο και για τα 
ζώα ήταν μεγάλη, αφού είχαμε πέντε 
μέρες που ταλαιπωρούμασταν περπατώ
ντας και μισονηστικοί. Θυμάμαι ότι κρα
τιόμουν από την ουρά του γάίδάρου να 
μην παραπατήσω και γκρεμιστώ σε κάνα 
βράχο από το στενό δρόμο που βαδίζαμε 
γιατί το σκοτάδι ήταν πίσσα.

Φθάσαμε καμιά φορά τα μεσάνυκτα 
στο Γαύρο και από κει στον δρόμο τον 
αμαξιτό του ρέματος στο χωριό. Έτσι 
εφοδίασα το σπίτι για το χειμώνα από 
τα βασικά αυτά τρόφιμα, αλάτι και λάδι. 
Όμως έπρεπε να προμηθευτούμε και 
καλαμπόκι. Παρ’ όλο που οι προμήθειες 
από το μικροεμπόριο που έκανα ήταν 
σημαντικές, ήθελα να έχω πλήρη επάρ
κεια για το σπίτι. Ξεκίνησα, λοιπόν, με 
τον Κίτσο μου και με άλλη παρέα για τον 
άλλο κάμπο της Λαμίας. Πληροφορηθή- 
καμε ότι στα χωριά και στις κωμοπόλεις 
Μακρακόμης που είναι στον αυτοκινητό
δρομο δεν θα βρούμε τίποτα και έπρεπε 
να περάσουμε απέναντι. Πήγαμε λοιπόν 
στη Λευκάδα, Παλιοβράχα, Σπερχιάδα 
και δεν μας δώσανε πουθενά. Φθάσαμε 
σχεδόν στην Υπάτη, σ ’ ένα χωριό που 
λεγόταν Συκά. Εκεί βρήκαμε ένα γέρο 
που ο Θεός ν’ αναπαύει την ψυχή του, 
που μας προμήθευσε καλαμπόκι σε 
σχετικά καλή τιμή για την εποχή εκείνη 
και μας απάλλαξε από την απελπισία 
και την παρ’ ολίγο απόφαση να γυρί
σουμε άπρακτοι και καβάλα στα ζώα 
μας στο χωριό.

Συνέχεια στο επόμενο
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Επιστημονικό lu M S M ir o Καρπενήσι
Στις 7-9 Οκτωβρίου 2011, ο Σύνδεσμος “Ευγένιος ο Αιτωλός”, με συνδιοργανωτές 

την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησιού και την Περιφέρεια Στερεός Ελλάδος (Περιφερεια
κή ενότητα Ευρυτανίας), διοργάνωσε στην ομώνυμη αίθουσά του στο Καρπενήσι επι
στημονικό συνέδριο με θέμα: Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός και αι “Σχολαί των Αγράφων” 
κατά την τουρκοκρατίαν.

Το συνέδριο ήταν μια πνευματική όαση μέσα στην αχανή έρημο των στενόχωρων 
ειδήσεων που καθημερινά μας κατακλύζουν. Ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες 
ομιλίες από 45 συνέδρους, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, καθηγητές πανεπιστημίων, 
Ευρυτάνες και μη. Οι εισηγήσεις περιστρέφονταν γύρω από τον Ευγένιο τον Αιτωλό 
(1592-1682), τους μαθητές και τους διαδόχους του, τις σχολές των Αγράφων, που 
λειτούργησαν την εποχή της τουρκοκρατίας, αλλά και γύρω από συμφυή θέματα για 
την Ευρυτανία και τσυς ανθρώπους της την εποχή εκείνη.

Στο προεδρείο ο κ. Κουτσούκης και η κ. Πιπερίγκου Στο βήμα ο κ. Παναγιώτης Βλάχος

Το συνέδριο έκλεισε με την απονομή τιμητικών διπλωμάτων σε όσους συνέδραμαν 
στη διεξαγωγή του συνεδρίου ή διαχρονικά στήριζαν τον Σύνδεσμο, αλλά και σε Ευ
ρυτάνες, που με τη δράση τους συνέβαλαν στη διάσωση και προβολή της ιστορικής 
ταυτότητας του τόπου μας. Από το Μικρό Χωριό εισηγητής ήταν ο ομ. Καθ. Κλεομέ
νης Κουτσούκης. Όλες οι ομιλίες θα δημοσιευθούν στον Τόμο Πρακτικών του Συνε
δρίου που πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.

Αν κρίνουμε από την μεγάλη συμμετοχή, τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, την 
άψογη οργάνωση χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Προέδρου του Συνδέσμου κ. 
Παναγιώτη Βλάχου, αλλά και την πλούσια φιλοξενία, το Συνέδριο στέφθηκε από πλή
ρη επιτυχία και άφησε ευχάριστες εντυπώσεις σε όλους.

Το Μικρό Χωριό στο διάβα του χρόνου
Μια βιντεοταινία για τον κάθε Μικροχωρίτη, 

τον φίλο ή τον επισκέπτη του Χωριού
Πωλείται στο Μουσείο του Χωριού
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Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς
1

Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά βιβλία ή έντυπα που αποστέλλονται στην Αδελφότητα 
και αφορούν κυρίως Ευρυτάνες, την Ευρυτανία ή γενικότερα τη ΡούμεληΚ ώ σ τα  Δ ή μ ο υ  Μ α ρ α γ ιά ν ν η ; Το

Αγρίνιο. Μια περιδιάβαση στον τόπο. Μια 
προσέγγιση σε πρόσωπα και γεγονότα. Εκδόσεις Πάραλος, Αθήνα 20ΐ ι , σελ. 5ΐ6Σε έναν καλαίσθητο τόμο 5ι 6 σελίδων, ο πο- λ υ γ ρ α φ ό τ α τ ο ς  Κώστας Δήμου Μ α ρ α γ ιά ν ν η ς  καταγράφει όλα όσα θα ήθελε να ξέρει κανείς για το Αγρίνιο. Ξεκινάει με ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα, την Βυζαντινή περίοδο, την Επανάσταση του 1821, τη νεώτερη ιστορία ως την Εθνική Αντίσταση και τον Εμφύλιο πόλεμο.Στο ιστορικό διάβα του ατενίζει με αντικειμενικότητα, θετικά ή κριΉκά, πρόσωπα και γεγονότα, που χαράχτηκαν στη μνήμη για το σημαντικό τους ρόλο, τόσο στην πόλη του Αγρίνιου, όσο και στην γύρω περιοχή. Πνευματικοί άνδρες, πολιτικοί, αγι- ογράηκπ-ζωγράφοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες αλλά και καθημερινοί Βραχωρίτες ή γραφικοί τύποι παρελαύνουν οτις σελίδες του βιβλίου του. Σημαντικό κομμάτι έχουν επίσης η οικονομική και κοινωνική ζωή του Αγρίνιου, αλλά και η καθημερινότητα των κατοίκων.Οι πολύ ενδιαφέρουσες περιγραφές μαζί με τη ρέουσα γλώσσα του κειμένου, καθηλώνουν τον αναγνώστη και οι σελίδες κυλούν γρήγορα και ευχάριστα. Οι πάμπολ- λες φωτογραφίες, τεκμήρια άλλων χρόνων ή γεγονότων, άλλοτε φέρνουν νοσταλγικές στιγμές στο νου και άλλοτε δάκρυα συγκίνησης.

Το Αγρίνιο, του Κώστα Δήμου Μαρα-

γιάννη, είναι ένα βιβλίο-σταθμός, που ασφαλώς κάθε Αγρινιώτης θα ήθελε να κοσμεί το σπίΉ του.Παναγιώτη Β . Σαλαγιάννη: Η προσευχή του ταπεινού, στην ιστοσελίδα www. agrafiotis.gr
I Γ Γ ίίοα ιοχ ιΐ too ταπ ε ιν ό

<ί Η  προσευχή του  ταπεινού »fi- Η> ' ypoT'fM 9  Π οτνοτγκίηη^ C. 2ο τλ«τ< *ννη(;Ο γνωστός φιλόλογος καθηγητής, Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης από τα Άγραφα, “συλλαβίζοντας” το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου “Η προσευχή του ταπεινού” προχωρά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της προσωπικότητας του μεγάλου Ευρυτάνα ποιητή και λογοτέχνη. Ολόκληρο το άρθρο του είναι δημοσιευμένο στην καλαίσθητη και συνεχώς εμπλουτισμένη ιστοσελίδα του κ. Χρίστου Κίτσιου: wvyw.agrafiotis.gr Εμείς παραθέτουμε εδώ το αθάνατο αυτό ποίημα, που μιλάει στις καρδιές όλων μας.
Η  προσευχή του ταπεινούΚύριε, σαν ήρθεν η βραδιά σού λέω την προσευχή μου.WAp ψυχή δεν έβλαψα στον κόσμο απ’ τη δική μου.Εκείνοι που με πλήγωσαν ήταν αγαπημένοι.Την πίκρα μου τη βάστηξα Μου δίνεις και την ξένη.Μ’ απαρνηθήκανοιχαρές. Δε\'τις γυρεύω πίσω.Προσμένω τα χειρότερα Ειν’ αμαρτία να ελπίσω.Σαν ευτυχία την αγαπώ της νύχτας τη φοβέραΣτην πόρτα μου άλλος δε\' χτυπά κανείς απ’ τον αγέραΔεν έχω δόξα Ειν ήσυχα τα έργα που έχω πράξει.Ακόυσα τη γλυκιά βροχή. Τη δύση έχω κοιτάξει.Έδωκα στα παιδιά χαρές, σε σκύλους λίγο χάδι.Ζευγάδες καλησπέρισα που γύριζαν το βράδυ.
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τώρα δεν έχω τίποτα, να διώξω ή να κρατήσω.Δεν περιμένω ανταμοιβή. Πολύ ’ναι τέτοια ελπίδα. Ευδόκησε ν’ αρνιστώ , χωρίς να ξαναζήσω.Σ’ ευχαριστώ για τα βουνά και για τους κάμπους που είδα.
Πρακτικά Η μερίδας: Η Σχολή του Αιτωλικού και οι Λόγιοι Δάσκαλοι των Αγράφων στα Χρόνια της Τσυρκσκρατί- ας, Επιμ. Ιωάννη Καρυδά, Έκδοση ΕΥ- ΚΕΣΕ, Αθήνα 20ΐ ιΣτο βιβλίο αυτό περιέχονται τα κείμενα των εισηγήσεων σε ημερίδα που έγινε στην αίθουσα του “Μουσείου Βάσως Κα- τράκη, στο Αιτωλικό, 26 Ιουνίου 2θΐο. Επίκεντρο της ημερίδας αυτής ήταν αφ’ ενός η ττνευματική κίνηση πσυ αναπτύχθηκε στην Αιτωλία και Ακαρνανία από τσν ι6° ως τον 19° αιώνα και αφ’ ετέρου οι πνευματικές μορφές, που αναδείχθη- καν και άφησαν τη σφραγίδα τσυς στην κοινωνία του Αιτωλικού, ιδιαίτερα αυτές του Ευγενίου του Αιτωλού, του Αναστάσιου Γόρδιου, του Πατροκωσμά κ.ά.Εκτός από τα πλήρη κείμενα όλων των εισηγητών της ημερίδας, το βιβλίο περιλαμβάνει χαιρετισμούς προς το συνέδριο, παρεμβάσεις και φωτσγραφικό υλικό.

6ΚΤ€Λε€β6ΗΤ$€ ΚΛΗΡΙΚΟΙTMC INC ĉ ÂboeuuTNR &emnwt ο  πρωτσπρε- σβύτερος Κωνσταντίνος Βαστά- κης αφιέρωσε ένα ακόμη βιβλίο του στους ιερ ω μ ένους, που έχασαν τη ζωή τους στην ανώμαλη περίοδσ της ιοετίας του 
1940. Από τους πρώτους εθνομάρτυρες ο αείμνηστος πατέρας του, π. Δημήτριος Βαστάκης.,54

που βρήκε τραγικό θάνατο από τους Ιταλούς κατακτητές την παραμονή των Χριστουγέννων του 1942- Πικρή διαπίστωση όμως είναι ότι, “κσντά στο αίμα που χύθηκε από τους ξένους κατακτητές, προστέθηκε και άλλα από τους αδελφούς, τους ομοεθνείς και ομόθρησκους” Πρόκειται για όσους βασανίσθηκαν και χάθηκαν στσν εμφύλια πάλεμα (1946-49)· Για όλσυς αυταύς, τους πολλούς, κάπου 570 κληρικούς σε όλη την Ελλάδα, σ π. Κωνσταντίνος, κλείνοντας τον πρόλογό του, κάνει έκκληση: “να θυμόμαστε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους χάριν των ιδανικών του Γένους μας και της αιώνιας Πατρίδας μας και επί πλέον να τους θυμόμαστε στις προσευχές μας και να ζητσύμε τις μαρτυρικές πρεσβείες τους χάριν της σωτηρίας των ψυχών μας...”

Ιερέως Κωνσταντίνου Δ . Βαστά-
κη: Εκτελεσθέντες Κληρικσί της Ορθο- δόξσυ Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την Δεκαετίαν 1940-1949· Εκδόσεις Παρρησία, 2011.

Μιχάλη Σταφυλά: Θόδωρος Σκουρ- λής. Ένας πρωτοπόρος της Ελληνικής Π οίησ ης, Έκδσση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2θ ΐι Ακάματος ερευνητής, ο Μιχάλης Σταφυλάς, με το νέο του βιβλίο φέρνει στο φως τη ζωή και το συγγραφικό έργο, ποιητικό κυρίως, του ξεχασμένου Ευρυτάνα λογοτέχνη ΘόδωρουΣκουρλή (1906-1969)·Ο Κερασοβίτης ποιητής, αν και σπούδασε στη Γαλλία και έζησε αρκετά χρόνια στην Αμερική, εμπνεόταν πάντα από τη φύση και τον κόσμο της Ευρυτανίας. Μ ε το βιβλίο του αυτό ο διακεκριμένος Ευρυτάνας συγγραφέας καθιστά γνωστό σε όλους μας, ιδιαίτερα σε μάς τους Ευρυτάνες, έναν αξιόλογο συντοπίτη πνευματικό δημιουργό. Τον ευχαριστούμε.
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H στήλη αυτή φιλοξενεί κοινωνικά γεγονότα Μικροχωριτών, 
τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα στη διεύθυνση του περιοδικού μας.

Γάμοι
Από την Αμερική μάς ήλθε το ακόλουθο ευχάριοτο νέο, που με χαρά δημοσιεύουμε:
Τα «συγχαρητήριά μας» και τις πιο θερμές ευχές εκφράζουμε εις το ζεύγος των νεονύμ- 

φων, Νικ -  Κωνσταντίνο και Στεψανία Κάλλη. Βίον ανθόσηαρτον και καλούς απογόνους! 
Καλορίζικοι! Να ζήσετε!

Τα ευτυχές ζεύγος, Νικ-Κωνσταντίνος και Στεφάνιο Κάλλί] Η νύφη, Στεφανία, με το παρανυμφόκι Μελίνο-Λαμπμινή

Ο γάμος τους ετελέσθη εις τις 30 Ιουλίου του 2011, ας Αμερικήν, εις την πολπείαν της 
Πενσιλ(^ιας. Κουμπάρος ο αδελφός του γαμπρού, κ. Παναγιώτης Κάλλης. Πάντα «Άξιος».

Κοινά στοιχεία ενώνουν το πανευτυχές ^ύγος μεταξύ των οποίων και ένα από τα σημα- 
νπκότερα, η καριέρα τους: Τυγχάνει και οι δύο να είναι εκπαιδευτικοί, καθηγητές με τα με
ταπτυχιακά τους ο Κωνσταντίνος στην ιστορία και τις κοινωνικές επιστήμες και η Στεφανία 
στην αγγλική φιλολογία και με αδίκευση στην διεύθυνση εκπαίδευσης.

Ο Κωνσταντίνος είναι εγγονός του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τριχιά και της εν ζωή Σπυ- 
ριδούλας Τριχιά και γιος του Γρηγορίου και της Λαμπρινής Κάλλη. Να Οίσουν σαν τα ψηλά 
βουνά!

Νέα φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο

Η Αφροδίτη Φλώρου, εξαδέλφη του αντιπροέδρου της Αδελ
φότητας μας Θανάση Μιχαηλίδη, κόρη του Γιάννη και της 
Χριστίνας Φλώρου-Μιχαηλίδη, πέρασε στη Φιλοσοφική Σχολή, 
Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη
μίου Αθηνών, με πολύ καλή σειρά. Τη συγχαίρουμε και της 
ευχόμαστε καλή επιτυχία και εις ανώτερα.
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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 1/6/2011-15/11/2011

Σκάνδαλοζ Σωτήρης 2010-2011 50,00
Χριστοδουλιάς Παναγιώτης 2011 20,00
Κοντργεώργος Αθανάσιος 2010-2011 40,00
Κάλλης Γρηγόρης και Λαμπρινη 2012 60,00 $
Κάλλης Παναγιώτης και Γλυκερία 2012 50,00 $
Κάλλης Νικ-Παγαγιώτης και Στειρανία 2012 50,00 $
Μπάκης Σταύρος 2011 20,00
Βενέτης Παναγιώτης 2011 20,00
Καραγίκας Δημήτριος 2011 20,00
φλέγγας Τάσος 2011 20,00
Κουτσούκης Μένιος και Αιμιλία 2012 50,00
Λιάπης Ιωάννης 2011 20,00
Κουκουβάος Ηλίας 2011 20,00
Σκρεπετός Παναγιώτης 2011 20,00
Φατούρας Ελευθέριος 2011 20,00
Κυρίτσης Παναγιώτης 2011 20,00
Κατραμάδος Ιωάνγης 2010-2011 40,00
Σάρρας Ηλίας 2011 20,00
Κοκόσης Ιωάγνης 2011 20,00
Αϊβαλιώτη Σαβούλα 2011 20,00
Αζακάς Νικόλαος 2011 20,00
Ζαχαρόπουλος Παγαγιώτης 2011 30,00
Μπακογιάγνης Ιωάννης 2011 20,00
Γιαννόπουλος Σπύρος 2011 100,00
Μουτογιάννης Χρηστός 2011 20,00
Δέρματός Σπύρος 2011 20,00
Τσινιάς Κωνσταντίνος 2011 20,00
Κεράνη Μαρία 2011 20,00
Κοντογεώργη Καλλίτσα 2011 20,00
Πλάκας Χρηστός 2011 20,00
Πλάκας Αθανάσιος 2011 20,00
Πλάκας Ευάγγελος 2011 20,00
Φωτίου Καλλιόπη 2011 20,00
Γαλανούδης Αθανάσιος 2011 20,00
Μπακατσάς Γεώργιος 2011 40,00
Χονδρός Σπύρος 2011 40,00
φλέγγας Δημήτριος 2011 20,00
Τσιπάς Γεώργιος 2011-2012 100,00
Δέρματά Αθ. Σούλα 2011 20,00
Τρίανταφύλλης Κώστας 2011 50,00
Τριαγταφύλλης Χρηστός 2011 50,00
Παπαδόπουλος Γιάννης 2011 20,00
Κουφαλιώτης Κλεομένης 2011 20,0056 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Λιαροκάπη Ελένη 2011 20,00Αντωνοπούλου Αλίκη 2011 20,00Ανδρεοπούλου Ευαγγελία 2011 20,00Δηυητοακοπούλου Σωτηρία 2011 20,00φλώ ρος Νίκος 2011 20,00Σκορδά Μαρία 2011 20,00Κεχρί υπάρης Σπύρος 2011 20,00Φουσέκης Αημήτριος 2011 20,00Ανουσάς Ιωάννης 2011 20,00Πριοβόλου Μαριάνθη 2011 50,00Ψυχογιού φωτεινή 2011 20,00Μητσιου Ελένη 2011 20,00Μπαϊρακτάοη Σίσσυ 2011 20,00Πανάρα Αννα 2011 20,00Τσουκανά Παρασκευή 2011 20,00Κακούρα Μαρία 2011 45,00Καναρά Βασιλική-Αναστασία 2011 20,00Τσακίρης Στέργιος 2011 20,00Παναγιώτου Νικόλαος 2011 20,00Παπαθανασιάδη Ρένα 2011 50,00Παπαϊωάννου Γεώργιος 2011 20,00Κρεζία Μίνα 2011 20,00Αιαροκάπης Αθανάσιος 2010-2011 40,00Λιαροκάπη Σοφία 2010-2011 40,00ΔερυατάςΝικ. Γιάννης 2011 20,00Κομπορόζος Αθανάσιος 2011 20,00Μπετένιος Χρήστος 2011 20,00Γαβρίλης Δημήτριος 2011 20,00Τσαρού Σία 2011 20,00Ζαχαρόπουλος Σεραφείμ 2011-2012 50,00Λιάπης Νικόλαος 2011 20,00Κυρίτσης Σπύρος 2011 20,00Ραβδάς Παντελής 2011 20,00Αντωνοπούλου-Μακρή Μαριάνθη 2011 20,00Δημοπούλου Ευτυχία 2011 20,00Ζήσης Γεώργιος 2011 20,00Ζωγράφος Δημήτριος 2011 20,00Τσιμπογιάννη Αθηνά 2011 20,00
Συνδρομές Εσωτερικού

Ευχαριστούμε τα μέλη μας για την τακτοηοίηση των συνδρομών τους. Υηενθυμί- 
ζουμε, ότι οι συνδρομές μηορούν να στέλνονται με ταχυδρομική εηιταγή. Για διευκό
λυνση είσηραξης της επιταγής, παρακαλούμε να γράφεται στο όνομα 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 σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Συνδρομές ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ενημερώνουμε τους Μικροχωρίτες του εξωτερικού ότι, λόγω της οικονομικής 

κρίσης, οι τράπεζες της Ελλάδας δεν δέχονται κανένα είδος επιταγής. Οι πληρωμές 
συνδρομών, αν είναι εφικτό, μπορούν να γίνονται μόνο με απ' ευθείας κατάθεση 
στον Αριθ. Λογαριασμού: 157/296025-71, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και να 
ενημερώνουν την Αδελφότητα σχετικά.________________________________________
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Δωρεές που έχουν εισπραχθεί από 1/6/2011 - 15/11/2011

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

Ονοματεπώνυμο Ευρώ
Κρίκος Σπόρος και Κρίκος Κώστας, για το Μουσείο, στη μνήμη του 
πατέρα τους Δημητρίου Σπ. Κρίκου 5.000,00
Μπαμπανικολού Ιωάννα, στη μνήμη ΠιπίτσαςΑρ. Γιουρνά 70,00
Αϊβαλιώτη Σαβούλα, στη μνήμη συζύγου, γονέων και αδελφών 50,00
Κεράνη Μαρία, στη μνήμη γονέων Νικολάου και Αρετής 100,00
Κεράνη Μαρία, στη μνήμη Σταύρου Γεωργούλη 50,00
Κεράνη Μαρία, στη μνήμη Κικής Κακαβιά 50,00
Κεράνης Θανάσης και Χρυσούλα, στη μνήμη γονέων 200,00
Κουτσούκης Μένιος-Αιμιλία, στη μνήμη γονέων 50,00
Παπαθανασιάδη Ρένα, στη μνήμη ΠιπίτσαςΑ. Γιουρνά 50,00
Ξυπολιτά Αλίκη, στη μνήμη Πιπίτσας Α. Γιουρνά 50,00
Παπαδημητρίου Νίκος και Δήμητρα, για το Μουσείο 50,00
Μπαλάφα Ευανθία, στη μνήμη Πιπίτσας Α. Γιουρνά 100,00
Κυρίτσης Σπύρος, υπέρ του Μουσείου 30,00
Αντωνοπούλου-Μακρή Μαριάνθη, υπέρ του Μουσείου 50,00
Παπαδημητρίου Νίκος-Δήμητρα, στη μνήμη Δημητρίου Γαβρίλη 50,00
Κουτσούκης Μένιος-Αιμιλία, στη μνήμη Δημητρίου Γαβρίλη 50,00
Σκορδά Μαρία, στη μνήμη συζύγου 30,00
Παπαδημητρίου Όλγα, στη μνήμη Δημητρίου Γαβρίλη 50,00
Κεράνη Χρυσούλα, στη μνήμη Ευαγγελίας Σιδέρη 50,00
Τρικαλινού-Ζορμπαλά Γιάννα, μνήμη της αδελφής της Πόπης Μπάκη 50,00
Κομπορόζος Τ ηλέμαχος,
στη μνήμη της εξαδέλφης του φωτεινής Παπακωνσταντίνου 100,00

Αν δεν έχετε ανανεώσει τη συνδρομή σας, θυμηθείτε ότι:

Η ετήσια συνδρομή σας είναι το μοναδικό έσοδο της Αδελφότητας 
και η δική σας συμβολή 

στην προσπάθεια ανάδειξης του χωριού μας

Αποφεύγετε να στέλνετε χρήματα μέσα σε επιστολές. Για διευκόλυνση, η ταχυδρομική 
επιταγή πρέπει να γράφεται στο όνουα του μέλους του Δ.Σ., στο οποίο τη στέλνετε
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Λίγα λόγια γ ι' αυτούς που έφυγανΗ 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.
Φωτεινή Αθ. Παπακωνσταντίνου 

(1936-2011)Η Τίνη, όπως την ξέραμε όλοι στο χωριό, ήταν κόρή του Αθανασίου και Τής Μαρίας Παπακωνσταντίνου και εγγονή του παπα-Κώστα. Αγαπούσε πολύ το χωριό και περνούσε όλα τα καλοκαίρια της εκεί μέχρι που η επάρατος θέλησε να της στερήσει τη ζωή.Προσκοπίνα από τη νεαρή της ηλικία έγινε Αρχηγός Οδηγών, Αρχηγός στα Σμήνη και έφτασε στο ανώτατο αξίωμα της Εφόρου. Για τις υπηρεσίες της και την προσφορά της στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, η Φωτεινή τιμήθηκε με αρκετά μετάλλια, που τη συνόδεψαν μέχρι την τελευταία της κατοικία.Η εξόδιος ακολουθία ψάλθηκε στη γραφική εκκλησία του Αγίου Αουκά και η κηδεία τ η ς  με την παρουσία των συγγενών της και πάμπολ- λων φίλων, έγινε στο Κοιμητήριο της Ααμίας στις 30 Μαΐου 2011.
Αικατερίνη Α. Πολύζου (1925-2011)Στο Σάρλοτ της Αμερικής όπου διέμενε με την οικογένειά της έφυγε από τη ζωή ή Κατίνα Δ. Πολύζου. Κόρή του Ανδρέα Ν. Λανάρα από το Αγρίνιο παντρεύτηκε με τον Μικροχωρίτη Δημή- τριο Ν. Πολύζο το 1946. Μαζί εγκαταστάθηκαν

Στο κέντρα με το λεοκό φόρεμα η Αικ.Δ. Πολύζου στην Αμερική, όπου απέκτησαν τέσσαρα παιδιά, 2 κορίτσια και 2 αγόρια.Ευγενική προσωπικότητα στοργική μήτέρα και σύζυγος η Κατίνα Πολύζου, πέρα από τη φροντί-
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δα της οικογένειας στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της στο κατάστημα γενικού εμπορίου που διατηρούσαν, αλλά και μαζί του αφιέρωσε τη ζωή της στο έργο κοινωνικής προσφοράς τόσο στο Σάρλοτ όπου ζούσαν, όσο και στην Ευρυτανία. Ο Τάκης Πολύζος εκλεγόταν για πάνω από σαράντα χράνια Γραμματέας της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής'Το Βελούχι'; ήταν ο εισηγητής της πρότασης για τη δημιουργία του Γηροκομείου Καρπενησιού και πρωτεργάτης σε ποικίλους εράνους υπέρ της Ευρυτανίας. Η Κατίνα Πολύζου ήταν ενεργό μέλος τόσο στις εργασίες της Φιλοπτώχου Επιτροπής της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Σάρλοτ, όσο και Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του συλλόγου "Θυγατέρες της Πηνελόπης" (γυναικεία οργάνωση των ΑΧΕΠΑ), η οποία συνέδραμε ποικι- λοτρόπως πολλά χωριά της περιοχής μας.Νιώθοντας να την εγκαταλείπουν οι δυνάμεις της προσπάθησε να πείσει τα παιδιά της ότι δεν θα έπρεπε να στενοχωρούνται αλλά να χαίρονται γιατί εκείνη ήταν έτοιμή να συναντήσει τον αγαπημένο της σύντροφο στην άλλη ζωή. Έχοντας στα χείλη της τις πιο θερμές μητρικές ευχές η Κατίνα Πολύζου έκλεισε ήσυχα τα μάτια της στις 4 Ιουνίου 2011.
Ιουλία Γ. Τουλούπα ( 19 11 -2011)Μια ακόμη συγχωριανή μας η Ιουλία Τουλούπα κόρη του Σπύρου και της Πηνελόπης Πολύζου έφυγε από τη ζωή. Ο  κ. Γ. Σταυράκης εκ μέρους του Συνδέσμου Μεγα- λοχωριτών, έγραψε το κατωτέρω κείμενο στη μνήμη τηςΤον Ιούνιο (201V ταξί

δεψε για την αιωνιότητα η 
Ιουλία Τουλούπα το γένος 

Πολύζου, από το γεπονικό μας Μικρό Χωριό. Πα
ντρεμένη, σε νεαρή ηλικία με τον συγχωριανό μας 
Γιώργο Τουλούπα, παντοπώλη, πέρασε τα πρώτα 
χρόνια στο Μεγάλο Χωριό και αργότερα στο Πα- 
γκράπ όπου ανάθρεψαν τα τρία καλά παιδιά τους. Η 
Ιουλία, καλή σύζυγος και στοργική μητέρα, τα δύσκο
λα μεταπολεμικά χρόνια βοηθούσε τον άντρα της 
στο μπακάλικο της πλατείας Βαρνάβα στο Παγκράτι59



και παράλληλα ήταν η καλή περήφανη νοικοκυρά 
ώσπου να μεγαλώσουν τα παιδιά. Το Μεγάλο Χωριό, 
μαζί με τον άντρα της και τα παιδιά της, το επισκεπτό
ταν κάθε καλοκαίρι για διακοπές στο πατρικό σπίτι. Ο 
άντρας της έφυγε από τη ζωή σχετικά νωρίς (1978). 
Ο θάνατός του άφησε μεγάλο κενό ςττην ψυχή της 
το οποίο όμως αναπλήρωσαν τα τρία παιδιά της 
Στάθηκαν στο πλευρό της ως την τελευταία ώρα. 
Ευτύχησε να δει τρία εγγόνια και τρία δισέγγονα, δύο 
από τα οποία είναι από τη μικρότερη κόρη της που 
είναι παντρεμένη στην Αμερική. Έζησε έναν ολόκλη
ρο αιώνα με χαρές και λύπες που φέρνει αναπάντεχα 
η ζωή. Εμείς από τον Σύνδεσμο, εκφράζουμε θερμά 
συλλυπητήρια στα παιδιά και εγγόνια της και τους 
ευχόμαστε δύναμη.

Αξέχαςηη θειά Ιουλία ευχόμαστε όλοι να είναι ελα
φρύ το χώμα της αττικής γης που σε σκεπάζει και η 
μνήμη σου θα μείνει αιώνια"

Γ.Κ .Σ

Σττυριδούλα Απ. Μπούρα (1924-2011)Στην καρδιά του Φθινοπώρου έφυγε από τη ζωή η αγαπητή συγχωριανή, πολύτεκνη μητέρα και γελαστή γιαγιά Σπυριδούλα ^  Μπούρα. Γεννήθηκε στο χωριό Βύθισμα Ευρυτανίας. Γονείς της ήταν ο Δημήτρι- ος και η Αναςττασία Φλώ- ρου. Παντρεύτηκε με τον συγχωριανό της Απόστολο Μπούρα και μαζί, το 1950, ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στο Μικρό Χωριό. Εκεί έφτιαξαν το σπιτικό τους και απέκτησαν τα 8 παιδιά τους έξη αγόρια και δύο κορίτσια.Στοργική και ακούραςττη μητέρα και σύζυγος πάλευε με τον άντρα της στο χωριό και στα λαγκάδια για να βοσκήσουν τα ζωντανά τους και να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Η τρομερή κατολίσθηςιη του 1963 βρήκε όλη την οικογένεια εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι τους καθώς το δάπεδο είχε και η πόρτα δεν άνοιγε για να μπορέσουν να βγουν. Χωρίς χρονοτριβή, έσπασαν τα παράθυρα και ένας ένας κςαάφεραν να βγουν και να τρέξουν προς τον Άη-Θανάση. Λίγα λεπτά αργότερα, η μανιασμένη φύση έκανε το σπάι τους συντρίμμια.Μετά το θάνατο του συζύγου της πριν από μερικά χρόνια, η Σπυριδούλα Μπούρα συνέχισε να ζει ςπο χωριό με τη μία της κόρη και κάτω από την αγάπη και φροντίδα των παιδιών της. Η τύχη την αντάμειψε για τη θαρραλέα στάση της ςττη ζωή

με το να δει τα παιδιά της αποκατεστημένα και να χαρεί τα 15 εγγόνια της (14 αγόρια και 2 κορίτσια). Έχοντας ςττα χείλη της τα ονόματα όλων των παιδιών και εγγονών της χτυπημένη από την επάρατο, η Σπυριδούλα Μπούρα έφυγε από τη ζωή στις 2 Οκτωβρίου 2011. Ας είναι αιώνια η μνήμη της.
Χριστόφορος Αντωνόπουλος (1917-2011)Πλήρης ημερών, στο ςπτίτι όπου ζούσε με τη γυναίκα του, έφυγε ήσυχα ο Χριςττόφορος Αντωνόπουλος. Ήταν μέλος πολυμελούς οικογένειας Λ  αφού είχε 7 αδελφούςκαι μία αδελφή. Το ςπτίτι ί  \  τους στο χωριό ήταν στομέρος που κατολίσθησε το 1963. Η αδελφή του, Μαριάνθη, μάς έστειλε το παρακάτω μικρό βιογραφικό:Ο Χριστόφορος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στο Μι

κρό Χωριό το έτος 1917. Μικρός ακόμα ξενπεύτηκε 
στην Αθήνα όπου εργάστηκε σε εστιατόρια και βιο
τεχνίες και συγχρόνως παρακολουθούσε μαθήματα 
σε τεχνική σχολή, όπου αποφοίτησε με το πτυχίο του 
Μηχανικού Εσωτερικής Καύσης 

Στον πόλεμο του 1940 πολέμησε στην Αλβανία ως 
επιλοχίας πυροβολικού μέχρι το τέλος του πολέμου 
ςηην πρώτη γραμμή. Μετά την αποςηράτευσή του 
εγκαταστάθηκε στη Λαμία, όπου εργάσθηκε σε διά
φορες βιοτεχνίες ώσπου άνοιξε τη δική του βιοτεχνία 
κατασκευής κλειδαριών και γενικά εμπορίας σιδη- 
ρικών. Οταν πήρε την σύνταξή του, την επιχείρηση 
ανέλαβε ο γιος του Κωνσταντίνος

Το 1954 παντρεύτηκε τη Δήμητρα Γιαλούρη και 
μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την Βασιλική και τον 
Κωνσταντίνο. Ευτύχησε να δει τέσσερα εγγόνια. Απε- 
βίωσε ςηις 4 Ιουνίου 2011 και ετάφη στη Λαμία

Μαριάνθη Αντωνοπούλου-Μακρή

Ευαγγελία Σιδέρη (1907-2011)Η υπεραιωνόβια Ευαγγελία Σιδέρη, το γένος Κρικέλα, έφυγε από τη ζωή. Γεννημένη στο Κρίκε- λο, ήλθε στο Μικρό Χωριό όταν παντρεύτηκε τον αείμνηστο συγχωριανό μας Νίκο Σιδέρη. Μετά το θάνατό του, ςιυνέχισε να ζει ςττο χωριό, με την αγάπη και τη φρονπδα των κοριτσιών της.Καλοσυνάτη και θεοσεβούμενη δεν αποχωριζόταν ποτέ την εκκλησιά του χωριού. Οι δύο θυγατέρες της η μία από τις Κορυσχάδες και η δεύτερη από την μακρινή Αμερική προσπαθούσαν να βρίσκονται κοντά της όσο πιο πολύ μπορούσαν. Ομω ς τα γεράματα δεν επέτρεπαν να συνεχίσει να ζει μόνη της. Έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια βρήκε60 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



φιλοξενία συντροφιά αλλά και καθημερινή φροντίδα στο Γηροκομείο Καρπενησίου. Εκεί έσβησε στις 14 Οκτωβρίου 2011, σε ηλικία 104 χρόνων.
Πηνελόπη Ζορμπαλά- Μπάκη (1912-2011)Η Πόττη Μπάκη, κόρη της Ευφροσύνης και του Δημητρίου Ζορμπαλά, έφυγε πλήρης ημερών στην Αμερική όπου ζούσε με την οικογένειά της. Η αδελφή της Γιάννα, έγραψε στη μνήμη της τα πιο κάτω λόγια αγάπης

"Στις 22 του Οχτώβρη 
2011, στο Σάρλοτ της Βό
ρειας Καρολίνας Αμερικής 
όπου έμενε,έφυγε από τη 
ζωή πλήρης ημερών η αγα
πημένη μου αδελφή Πόπη. 
Γεννήθηκε στο Μικρό Χω
ριό στις 15 Μαρτίου 1912. 
Ο θάνατός της μάς γέμισε 
μεγάλη θλίψη, δεν την είδα
με τα τελευταία της χρόνια. 

Την αγαπούσαμε παλύ. Ήταν παντρεμένη με τον 
Άγγελο Μπάκη από το χωριό Νόςηιμο της Ευρυτα
νίας. Στην Αμερική εργάστηκε πολύ, διατηρώντας 
μόνη της εσπατόριο. Δημιούργησε μεγάλη και καλή 
οικογένεια. Στην επικοινωνία μαζί της πάντα έλεγε 
"Νιώθω ευτυχισμένη, έχω πολλούς γύρω μου που με 
αγαπάνε και με φροντίζουν". Άφησε πίσω της τρία 
παιδιά, δέκα εγγόνια και είκοσι δύο δισέγγονο. Ήταν 
στοργική μάνα, γιαγιά και προγιαγιά.

Πλούσια ήταν και η κοινωνική της δραστηριότητα. 
Ήταν μέλος της Ελληνικής Κοινότητας του Σάρλοτ, 
ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης "Χωριά της Ευρυτα
νίας" και μέλος της οργάνωσης "Θυγατέρες της Πη
νελόπης". Ήταν γνωστή στους ομογενείς της πόλης 
όπου ζούσε και όχι μόνο.

Μεγάλο το κενό που άφησε Θα τη θυμόμστε 
πάντα. Στην αξέχαστη μνήμη της πρσσφέρω στο 
Μουσείο του Χωριού 50 ευρώ, στο χωριό που γεν
νηθήκαμε και μεγαλώσαμε Δεν το ξεχνάμε και το 
αγαπάμε

Γάννα Τρικαλινού(Ζορμπαλά)"

Δημήτριος Ν. Γαβριλης (1924-2011)Τη μέρα της Εθνικής μας Επετείου διάλεξε ο αγαπητός συγχωριανός μας Δημήτριος Γαβρίλης για να φύγει από τον πρόσκαιρο κόσμο μας. Στο Μικρό Χωριό, όπου μαζί με τη Μικροχωρίτισσα γυναίκα του, Ελένη Διον. Πλάκα, περνούσε όλα τα καλοκαίρια, ακόμη και το περσινό παρά τις δυσκολίες από την επισφαλή του υγεία, θέλησε να αναπαυθεί για πάντα. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδεψαν η οικογένειά του, συγγενείς φίλοι και πολλοί συγχωριανοί. Η κόρη του, Ιωάννα, με

πόνο ψυχής τον αποχαιρέτησε με τα παρακάτω ζεοττά λάγια αγάπης;
“Ήταν 28 Θκτωβρίου 2011 όταν έφυγε από κοντά 

μας ο παλυαγαπημένος μας, σύζυγος, πατέρας και 
παππούς, Δημήτριος Γαβρίλης σε ηλικία 87 ετών. 
Τρίτο τέκνο του Νικολάου και της Ιωάννας γεννήθηκε 
στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας τον Θκτώβριο του 
1924.

Τελειώνοντας το Λύκειο, Γνμνάσιο τότε, αν και είχε 
τις δυνατότητες για συνέχιση ςπτουδών στσ.Πανε
πιστήμιο, η πολυετής στρατιωτική υπηρεσία και τα 
δύσκολα εκείνα χρόνια τού στέρησαν τα δικαίωμα να 
συνεχίσει, όπως θα ήθελε

Ασχσλούμενος με τσ εμπόριο, έδωσε τον αγώνα 
της ζωής για δημιουργία, πετυχαίνοντας απόλυτα 
τους στόχους του και καταφέροντας να βγει νικητής

Μα η μεγαλύτερη δημιουργία του ήταν η οικο- 
γένειά του. Με τη γυναίκα και σύντροφο της ζωής 

του Ελένη, τη μαμά μας, 
διέγραψε μια πορεία 57 συ
νεχών και αδιάλειπτων χρό
νων, μια ζωή αδιατάραχτη, 
με στενοχώριες και χαρές 
αλλά όλα αυτά μαζί, σαν 
ένας άνθρωπος μιά γροθιά. 
Ευτυχία πραγματική τέτοια 
ζωή! Γ αυτό και είναι τόσο 
απαρηγόρητη και συντε
τριμμένη η μαμό.

Για μας τα παιδιά του, ο καλύτερος μπαμπάς του 
κόσμου. Υπόδειγμα Πατέρα, Θδηγού, Ηγέτη. Πάντο
τε φρόντιζε να μη μας φορτώνει τα βάρη της ζωής 
του, τις δυσκολίες της καθημερινότητας να είμαστε 
ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι, να μη νιώθουμε φόβο. 
Αρχοντιά ψυχής ανεκτικότητα προς τους άλλους και 
ευρύτητα πνεύματος και αντίληψης των πραγμάτονν 
τον χαρακτήριζαν και τον διέκριναν πάντα Βασικές 
αρχές του, η καθαρότητα και ορθότητα στη σκέψη, το 
δικαίωμα στη μόρφωση, η εντιμότητα στη δράση και 
στις σχέσεις με τους άλλους

Αδυναμία του ο εγγονός του, Ανδρέας που τον λάτρευε, όπως τον λάτρευε και εκείνος και από όλους 
μας βαθμολογούσε τον πατπτού, από μικρός με δέκα 
με τόνο, ο μόνος που έπαιρνε τέτοιο βαθμό.

Στη ψυχή και την καρδιά του είχε πάντα τον τόπο 
καταγωγής του, που δεν έχανε την ευκαιρία να τον 
επισκέπτεται κάθε χρόνο.

Ενα είναι βέβαιο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, μπα
μπά, ποτέ Θα είσαι πάντα ζωντανός μπροστά μας 
και θα μας συντροφεύεις σε κάθε βήμα της ζωής 
όπως έκανες πάντοτε - το νιώθουμε

Στο καλό, μπαμπά, στο καλό. Σε ευχαριςττούμε και σ'αγαπάμε
Τα παιδιά σου Ιωάννα, Σάκης”
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Κομμώσεις
Ανδρικές -  Γυναικείες -  Παιδικές

" Κ / Κ Η ”

Κική Φούκα-Σκοτίδα 
Καραϊσκάκη 4, Καρπενήσι 

Τηλ. 22370 25666

“Ο Χρηστός”

Ε. Χρήστου Βαοτάκη 
Νέο Μικρό ΧωριόΤηλ. 22370 41454·Κιν.; 6974989615

TAXI
Γιάννης Καραγκούνης

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

ΑΓΟΡΑΙΟ
Βασίλης Μπούρας

Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41300/41281, 

Κιν. 6972 288457

Καφετερία 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Νέο Μικρό Χωριό Τηλ. 22370 41300

Ι · Α Δ Ι ( |  Τ λ | Ι
το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

24 ώρες το 24ωρο 
Τηλέφωνο: 22370 22011

Χειροποίητες πρωτότυπες 
δημιουργίες σπάνιας ομορφιάς  

Έκθεση -  Διάθεση:
Νέο Μικρό Χωριό "Το Τζάκι ”

Τηλ. 22370 41318

Ξ ν Λ Ι Μ Σ Σ  ά Η Μ Ι Ο ν Ρ Π Ε Σ
...με έμπνευση από τη φύση 

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

τ >  ^  ^  
Ζωγραφική -  Εικόνες 

Στέλλα Γιαννακοπουλου

Ερεχθείου 37, Ακρόπολη -  Αθήνα Τηλ. 6977179703 (Μόνο γ(χιπτά μηνύματα) 210-9226348
Εστιατόριο -  Ψησταριά

"Ο  Παράδεισος**
Αφοί Καλύβα

Διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου 
Χωριού

Τηλ. 22370 4 1320, Κιν. 6973 431421 
Web: www.hellastourism.gr/paradisos

ΤΑΗόΕConpirter Expert Co.
CAD/CAWEEE

COMPANY

θάνος ΔημητρόιτουλοςKopOimi 19,11254 .Λβήο» ΤηλΤχχ: 210 2230675 βεσνίηι.231Ο20 20Κ9 Κιν. 69.36 % 8S .50 « 6932 46 2.3 32 ΕπηαιΙ: ttimn^r/paiMfonclgrHP CAO/CAM products:ME - Mechanical Eng.-ZD SD - Solid Designer - 30 E3 - Electrical, Electronic Engineering Design
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Ξενοδοχείο
Country Club Hellas Hotel

Α/νση: Πόπη Μπακαχσίά 
Νέο Μικρό Χωριό

Τηλ. 22370 4 1570-6, Fax: 22370 4 1577 
Web: w'ww.countryclub.gr

Ξενοδοχείο
Εστιατόριο -  Καφετερία 

"Η Χελιδόνα'’
Δ/νση: Σταυρούλα Τζαβέλη 

Παλαιό Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41221, Κιν. 6976 9 12009

Ξενώνας
* Ή  Γ ω ν ι ά * *

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 Μποϋρας 

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

Ψησταριά — Εστιατόριο 
Χωριάτικη Κουζίνα 

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 
Α '  κατηγορίας

"Το Χωριάτικο**
Δ/νση: Βασιλική Νασιοπούλου 

Νέο Μικρό Χωριό 
Τηλ. 22370 41257/41 103

Ξενώνας -  Καφετερία
Studio Merses

Υπευθ. Κρατήσεων: Αγορίτσα Τσινιά 
Παλαιό Μικρό Χωριό 

Τηλ. 22370 41444, Fax: 22370 41 11 I 
Κιν. 6974 I 14182 

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

Ξενώνας

Ιβίσκος Studios
Δ/νση: Σωτήρης Ζήσιμος 

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

Κιν. 6972 555638
W eb: w w w .iv iskos.g r E-Mail: in fo@ iviskos.gr

Ενοικιαζόμενα 
Πανοραμικά Δωμάτια

"Το 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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Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ  Λ ΙΑ Π Η

Αθήνα -  Λαμία -  Μακρακώμη 
Άγιο Γεώργιο -  Καρπενήσι 

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

Τηλ 210 3454825 -  3452186 
Fax: 210 3452186

K P V E O Y A A  Ι ίΡ ,  Λ Ι Λ Π ΗA IIL U iM  Λ ΙΤ . V  >ίΚ Μ ΡΛΦ<
■ Π Π  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ Ι·;Μ1

ΛΘΗΝΛΛ Δ Κ Ι ϊΡΛΗ 54.36 ηΥΡΟΝΛΣ
Π ΙΑ .

I Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο  ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΙαρασκεοή Λ. Γρομητσάρη - Μαραγιάννη
Μ .Δ .άίκαω  Ακινήτων. Montpellier I  

Μ.A. άϊκαιο ΠρφιβάΙΧοντος & Ενίργτιας. Paris I - Paris II

etfiimsHPH I i -2 S i  Ataiifpia; 
106 77 Αθήνα

ΤΗΛ : 2IS.0066040 
K J S : 6939.613882

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ · ΟΙΚΟΠΕΔΑ · ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Πωλή«·ς
Εκημήσεις

Δάνεια

Ενοικιάσεις

Ο ικόπεδαLAND BROKER ΑνπποροχέςΓΙΑΝΜΗΣ ΑΡΟΝΗΣ Ι η ι
Κ α ρ α ο λη  & Δ η ρ η τρ ίο υ  70, 18534  Π ε ιρ α ιά ς Κ ινη τό

Τ η λ  2 1 0  41.11.849. Fax 2 1 0  41.34.776 6972.71.75.75

Ζ η ν ο π ο ύ λ ο υ  7, 3 6100  Κ α ρ π ενή σ ι

Τ η λ  2 2 3 7 0  25.932

c a f 6

Α Σ Τ έ Ρ Ι Α
r e s t a u r a n t

ΑιμΛία Kom pakm m

I  ΠοραλΚι Koutieva β<χ«Λα 1 Τηλ.:02350 23ί61, 
m  eOPOl. 80902

;
1 ^

ΤίίΪΛιι; Ibitiii’jjFjYm '·• ExfimietK ONset « ϋετβξοτΜβςς * î tB»orp«»wi Evnnn • <Η)·ιβλβ
7$ ·  ieSS3Aii)v« Τιμ.; fte.mi.222 210.3214.1 IS 

f*s·. 2t«.3214.|1S Kw: «044 SSQ940

ΑΟανάσωςΠ. Λιαροκάηης
Αιακοσμητής

tatcr(<tr

AR t e c h

ioannis Zorbalas

ZOIIBALAS S.A.
34 QVfiti Stf , 117 44 Airiens · Greece ·,«■; 3?4i A

3̂< ♦ 30 2 t0  90132^4c rt3»> 31WWW «ojUirtech.gr
γρλ»γλ
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•nh  i*M i21€«926<23  
e-rrmO le rtO irrQ tx i gt

T εχντκές εργολαβίες -  πέτρινες 
κατασκευές

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣ1ΜΟΣΝέο Μικρό Χω ριό. ΤηΑ. 22370 41056, Κιν. 6977 624440
ΛΠΓΓίηΓΓίΓ» ΠΑΤΠΜΑΤΑ

ΛΟΥΣΤΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΚΑΛΕΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΝίΚΟΣ & Υτός

iPfMIA imm m  ' ]
£ 6610846·6048695 · 0972 136979
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