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Εκατονταετηρίδα Βαλκανικών Πολέμων
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Oû  ̂

liS /f/}

Γιορτάστηκε φέτος η 100'' επέτειος από τους Βαλκανικούς πολέμους με αποκορύφωμα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης την ημέρα του Αγίου Δημητρίου του 1912. Στο προηγούμενο τεύχος δημοσιεύσαμε τα ονόματα των πολεμιστών από το χωριό μας, που έλαβαν μέρος στους νικηφόρους αυτούς πολέμους. Δύο από αυτούς δεν γύρισαν ποτέ, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν. Στο παρόν τεύχος παραθέτουμε και πάλι απόσπασμα από το «Πολεμικό Ημερολόγιο 1912-13» του Μ ικροχωρίτη Σπύρου Ζορμπαλά, που γράφει για τις πολεμικές επιχειρήσεις των Ελλήνων στρατιωτών κατά την κρίσιμη εβδομάδα (21- 29/10/1912). Μέσα από τις λίγες αυτές αράδες διακρίνεται το ψυχικό σθένος των στρατιωτών μας που πάλευαν για τη νίκη αψηφώντας τις κακουχίες και την πείνα. (Ολόκληρο το ημερολόγιο βρίσκεται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Μικρού Χωριού).Οκτωβρίου 21: Μουστάτς.Εφθάσαμεν εκ της βροχής και της πείνας κατάκοποι και εκεί μείναμεν επί δυο ημέρας. Περιμέναμεν να γίνη η γέφυρα του Αξιού να διέλθωμεν. Εκεί όχι μόνον πείνα είχαμε αλλά δεν είχαμε ούτε νερό. Περιφερόμενοι εις έρημον χωρίον, είχε περιέλθει εις ακοάς των στρατιωτών ότι ευρέθη αποθήκη με πίτουρα χονδρά και έτρεχον όποιος προλάβει. Έτρεξα και εγώ και επρόλαβα. Τα εζύμωσα εις ένα κεραμίδι και την καραβάνα μου και τα έψησα με βολιθιές βοών ελλείψει καυσόξυλων και μου εφαίνετο σαν παντισπάνι και το έφαγα κρυφά δια να μη με βλέπουν γνωστοί και χαρατσώσουνε, δηλαδή μην μου το λιγοστέψουνε.Οκτωβρίου 23: Αξιόν ποταμόν.Όλην την νύκτα διερχόμεθα τον ποταμόν με βροχή και σκότος και εχάσαμε ο ένας τον άλλον, εχάσαμε δε και τον Λοχαγόν μας Φαίσαν Κ. και μάς εύρεν την επομένην ημέραν εις τα Τρία Χάνια.
Αδελφότητα λίικροχω ριτώ ν 

«J-C^Μεταμόρφωση του Σωτήρος» 
εύχεται σε όλους τους λίικροχω ρίτες 

και φίλους του λίικρού Χωριού
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Οκτωβρίου 25: Τρία Χάνια.Εξημερώσαμε εις τα Τρία Χάνια με βροχήν, με όλους τους καταρράκτας του ουρανού και της πείνας τον καημόν. Την πρωίαν αναχωρούσαμε να δώσωμεν την τελευταίαν μάχην της Θεσσαλονίκης. Επεράσαμεν από την εκκλησίαν να κάμω- μεν τον σταυρόν μας, διότι τότε είμεθα χριστιανοί όλοι και εκεί εκφώνησεν λόγονένας ιερεύς και μας ενεθάρρυνε ότι θα εορτάσωμεν τον Άγιον Δημήτριον τη βοήθεια του εις την πρωτεύουσάν του την Θεσσαλονίκην.Οκτωβρίου 26: Γαλλικόν ποταμόν. Διερχόμεθα τον Γαλλικόν ποταμόν εις ακροβολισμόν μάχης, πεντακόσια μέτρα μακράν του εχθρού και βαδίζαμεν εναντίον του. Έστρεψα μιαν φοράν να είδω και πίσω μου και βλέπω το πανόραμα, τας φάλαγγας του Στρατού, όπου εβάδιζαν όλα τα σώματα όπισθεν ημών εις διαφόρους αποστάσεις και δεν δύναμαι να σας περιγράφω την χαράν μου. Την ώραν αυτήν διερχόμε- θα μέσω περιβολιών και επήρα πέντε έως έξι ντομάτες, έφαγα την μίαν και τας άλλας έβαλα εις το σακίδιόν μου. Και με εφ' όπλου λόγχη εφθάσαμε 250- 300 μ. από την γραμμήν του εχθρού, ότε βλέπομεν έφιππον αξιωματικόν με οπλίτην και με λευκήν σημαίαν. Εκατα- λάβαμε ότι είναι κήρυξ και ότι θέλουνΗ πανηγυρική είσοδος στη βεσσαλονίκηνα παραδοθούν και από την μεγάλην χαράν μας εξεχάσαμε πείνα, κόπωσιν και στερήσεις. Και πράγματι επαρουσιάσθη εις το πρώτον βαδίζον τάγμα μάς διαδί- βασαν το έγγραφον προς τον Στρατηγόν μας και την επομένην ήρχισεν η παρά- δοσις εις την Θεσσαλονίκην τμηματικώς και η μεν Μεραρχία μας εφρούρη έξωθεν της Θεσσαλονίκης και έστελε τμηματικώς τον τουρκικόν στρατόν εις Θεσσαλονίκην και παρέδιδε εις την Δευτέραν Μεραρχίαν.Θκτωβρίου 27: Θεσσαλονίκην.Εισερχόμεθα με ακράτητον ενθουσιασμόν και χαράν εις την πόλιν με βάδην αλλά, έως ότου εύρομεν να στρατωνισθώμεν, εστραγγίσαμε εις τα πόδια. Τέλος, πλησιάσαμεν εις την Αγίαν Τριάδα, περνώντας δε πήραμε ένα ψωμί και ένα μπουκάλι κονιάκ και με ένα τράβηγμα με τον Ν. Τρογαδή αδειάσαμε και το μπουκάλι και φάγαμε και το ψωμί. Εισερχόμεθα να στρατωνισθώμεν εις το Παρθεναγωγεί- ον και αμέσως έρχεται διαταγή να μη εξέλθη κανείς. Πετώ εγώ τα πράγματά μου με την παρέα μου και δρόμο προτού βάλουν σκοπούς. Εσκύψαμε εκεί πλησίον εις ένα παντοπωλείον, εφάγαμε και μας πήγαν κατόπιν εις τον Στρατώνα σηκωτούς, όχι από την πολλήν κατάχρησιν αλλά από την εξάντλησιν του σώματός μας.Την επομένην 28 πρωί 4:00 π.μ. ήλθε διαταγή ο Λόχος μας να πάη να φρουρήση τον Σιδηρόδρομον Ανατολικόν.
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Οκτωβρίου 29:Στις 1 π.μ. έρχεται διαταγή και αυτικατάστασις παρά της 7'’“̂ Μεραρχίας και ετοι- μαζόμεθα και κατά ώραν 6 π.μ. αναχωρούμεν δια Βιτήλια προς ενίσχυσιν της 5'''̂  Μεραρχίας, δώδεκα ημέρας οδοιπορικώς. Ω λύπη ω! Στενοχώρια απερίγραπτος. Δεν επρολάβαμεν να πάρομεν ούτε από μιαν φανέλα ν' αλλάξωμεν. Επιστρέψα- μεν δια Βιτήλια, Αξιόν ποταμόν.

Αποψη της Θεσσαλονίκης (1915)

1942 -  2012
Εβδομήντα Χρόνια από την Κατοχή

Συνέντευξη του γιατρού Ευάγγελου Πιστιόλη 
σ τοπ ερ . «Ρομάντζο» (9 -5 -196 1 )

«Στις 24 Οκτωβρίου 1942, μερικοί οπλοφόροι χτύπησαν ένα γερμανικό αυτο
κίνητο -  στη θέση Γαύρος, στα περίχωρα του Καρπενησιού -  με αποτέλεσμα να 
τραυματισθεί ένας ταγματάρχης και να πιαστούν αιχμιχλωτοι ένας δεκανέας, ένας 
στρατιώτης και μια γυναίκα. Όπως φαίνεται όμως, οι οπλοφόροι έκαναν λάθος. 
Άλλους επρόκειτο να συλλάβουν και συνέλαβαν άλλους, γιατί τους άφησαν έπει
τα από μερικές ώρες, αφού προηγουμένως περιποιήθηκαν όσο μπορούσαν τον 
τραυματία αξιωματικό. Οι Γερμανοί έφυγαν ενθουσιασμένοι που έσωσαν τη ζωή 
τους. Μόλις όμως έφτασαν στο Καρπενήσι, ειδοποίησαν αμέσως τους Ιταλούς, που 
κατείχαν την περιοχή, να σπεύσουν να συλλάβουν τους αγνώστους. Άλλο που δεν 
ήθελαν εκείνοι.

Που ακριβώς σάς έγινε η επίθεση; Τους ρώτησε ο ανθυπολοχαγός Μόντι.
Πόσοι ήταν οι αντάρτες;

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΆ ΓΡΆΜΜΑΤΑ



Of Γερμανοί τους έδωσαν τις πληροφορίες που ήθελαν. Και ο νεαρός αξιωμα
τικός, αφού επικοινώνησε με τη διοίκηση της Αθήνας, έκανε την εξόρμησή του 
στο Μικρό Χωριό, για να πιάσει το γιατρό Βαγγέλη Πιστιόλη, τον δάσκαλο Γ'.ώργο 
Παπαδή, τον πρόεδρο της Κοινότητας Μιχέχλη Νικολόπουλο, τον ιερέα του χ ω 
ριού Αθανάσιο Παπαστάθη, τον Γιάννη Κομπορόζο, τον Φίλιππα Μανίκα, τον Νίκο

Δέρματά, τον Βαγγέλη Κατσιγιάννη και 
ύιλλους. Όλους μαζί τους μετέφεραν 
στο Καρπενήσι και τους έκλεισαν στα 
υπόγεια του σχολείου, όπου στρατωνί
ζονταν οι Ιταλοί.

Δυο μερόνυχτα τους άφ ησαν εκεί 
μέσα, νηστικούς και χω ρίς νερό. Μα οι 
τολμηροί πατριώτες δεν παραπονέθη- 
καν, ούτε ικέτεψαν κανένα. Αυτό έκανε 
τους Ιταλούς να γίνουν έξω φρενών, 
γιατί περίμεναν να τους δουν ψυχικά 
κουρελιασμένους.

Ύστερα, πήραν πρώτα επάνω το για
τρό Πιστιόλη. Ο Μόντι τον ρώτησε:Ευ.Πιστιόλης - Χρ. Μαστρογεωργόπουλος

- Ποιοι ήταν αυτοί που επιτέθηκαν στο γερμανικό αυτοκίνητο;»
- Και τι είμαι εγώ για να ξέρω;» Αποκρίθηκε εκείνος. «Γ\ατί ρωτάτε εμένα;»
- Γιατί είσαι επιστήμων. Κι όλοι οι επιστήμονες είναι αναρχικοί!
- Αυτό μπορεί να συμβαίνει στην Ιταλία. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο Έλληνες 

και τίποτα όιλλο.
Το χέρι του αξιωματικού έπεσε βαρύ στο πρόσωπο του γιατρού. Με τον ίδιο 

τρόπο αποκρίθηκαν και οι άλλοι. Έφτασε κι η σειρά του παπα-Θανάση. Ήταν ένας 
άνθρωπος που δεν έσκυβε το κεφόιλι. Στάθηκε μπρος στον Μόντι και τον κοίταξε 
στα μάτια σαν να τον προκαλούσε. Τα σάστισε μια στιγμή εκείνος και θέλοντας 
να φανεί ευγενικός του πρόσφερε κάθισμα και του ζήτησε συγγνώμη για την ... 
ταλαιπωρία.

Αφού μπορώ και στέκομαι ακόμη στα πόδια μου, 
δεν μου χρειάζεται κάθισμα, είπε ο παπάς. Όσο για τη 
συγγνώμη σας, ο Χριστός μάς δίδαξε να συγχωρούμε 
τους εχθρούς μας.

Ό Μόντι έγινε άσπρος. Τα μάτια του αστράψανε.
Κατάλαβε το θυμό του ο ιερέας κι αντί να τρομάξει, 
ύψωσε τ' ωραίο του μέτωπο και περίμενε αποφασι
στικά την καταδίκη του. Ο Ιταλός πρόσταξε να τον 
ξανακλείσουν μαζί με τους όιλλους.

Από κει και πέρα τα μαρτύρια των κρατουμένων 
κορυφώθηκαν. Επειδή όμως δεν έβγαινε τίποτα με τις 
ανακρίσεις, τους έστειλαν στη Λαμία, όπου ξανάρχι
σαν πάλι από την αρχή. Γιάννης Κομπορόζος

Από μια ιταλική έκθεση που υπάρχει στα αρχεία, βλέπουμε ότι οι κατακτητές 
ήταν αποφασισμένοι να τους βγάλουν από τη μέση. Έπειτα όμως από συμβούλια 
και παρασυμβούλια, αποφασίστηκε να εκτελέσουν μόνο τον Γιάννη Κομπορόζο, 
επειδή ήταν ο πιο νέος κι ο πιο ατίθασος απ' όλους. Είχε μπει ο Δεκέμβρης κι η πα-
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γωνιά ήταν μεγάλη. Τα χαράματα της 9ης του ίδιου αυτού μήνα, πήραν το παλι
κάρι και το οδήγησαν στη θέση Καστέλλια, όπου ανταμώθηκε και μ' άλλους μελλο
θάνατους πατριώτες. Πριν τους εκτελέσουν, οι Ιταλοί τους πρότειναν να τους δ έ
σουν τα μάτια. Ο  Γ\άννης Κομπορόζος όμως, γύρισε στους συγκρατουμένους του:

«Όχι, παιδιά!» Τους είπε. « Κανείς να μη δεχτεί να του δέσουν τα μάτια. Είμαστε 
Έλληνες και θα πεθάνουμε σαν Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα!»

Την ίδια στιγμή τους βρήκαν τα πυρακτωμένα βόλια του εχθρού».
****Πράγματι, όπως, πολύ παραστατικά περιγράφεται στην παραπάνω συνέντευξη, μετά το επεισόδιο με τους Γερμανούς, οι Ιταλοί συνέλαβαν 20 ομήρους από το Μικρό Χωριό, που τους οδήγησαν στις φυλακές Λαμίας. Οι όμηροι ήταν: Αθανάσιος Παπαστάθης, ιερέας - Γεώργιος Ελ. Παπαδής, δημοδιδάσκαλος - Μιχάλης Νικο- λόπουλος, πρόεδρος της Κοινότητας - Ευάγγελος Πιστιόλης, γιατρός - ΝικόλαοςI. Δέρματός - Κωνσταντίνος Θάνος - Ευάγγελος Κατσιγιάννης - Κωνσταντίνος Κοκκάλας - Γιάννης Αθ. Κομπορόζος - Σταύρος Κομπορόζος - Στέφανος Κουμπου- ρόπουλος - Ευάγγελος Κωστόπουλος- Γεώργιος Ν. Κυρίτσης - Φίλιππας Μανίκας- Χρίστος X. Μαστρογεωργόπουλος- Σεραφείμ Νταφύλλης - Γεώργιος Πατσιόπου- λος - Γεώργιος Πιστιόλης - Αθανάσιος Πλάκας - Νικόλαος Δ. Πολύζος.Κατά τη φυλάκισή τους εκεί, ο Μικροχωρίτης Βάγιας Πλάκας, που είχε εστιατόριο στη Λαμία, έσπευσε να τους συμπαρασταθεί όπως μπορούσε και πάντως ανέλαβε την καθημερινή τους προμήθεια με φαγητό και τσιγάρα της καπνοβιομηχανίας «Κεράνη».Από τη Λαμία μεταφέρθηκαν στις φυλακές Αβέρωφ και Καλλιθέας Αθηνών. Πα- ραπέμφθηκαν στο γερμανικό στρατοδικείο, που στεγαζόταν τότε στην αίθουσα «Παρνασσός» της πλατείας Καρύτση (βλ. σχετική πλάκα) και τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι στις 7 Μαρτίου 1943.Στις φυλακές Λαμίας οι φυλακισμένοι είχαν πολύ κακή μεταχείριση, ιδίως ο νεαρότερος Μικροχωρίτης, Γιάννης Κομπορόζος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Μιχάλης Νικολόπουλος. Ο τελευταίος περιγράφει τη δραματική αυτή εμπειρία του στο κατωτέρω ιδιόγραφο σημείωμα:

-9 · ί'

Το Τέμενος τούτο 
των Μουσών

ο Ναζί καταχτητής μετέβαλεν 
εις στρατοδίκείον.

Ο  Φ.Σ. «Παρνασσός» 
εις μνήμην των 

καταδικασθέντων Ελλήνων

Η Αναμνηστική πλάκα στον τοίχο έξω από την Αίθουσα «Παρνασσός»

«Κατόπιν του επεισοδίου, που έγινε με τους Γερμανούς στο χω ριό (ενέδρα 
ανταρτών σε Γερμανό αξιωματικό που επέστρεψε από επίσκεψη στο χωριό), με συ
νέλαβαν οι Ιταλοί μαζί με  άλλους χωριανούς και μας μετέφεραν στη φυλακή Λαμί
ας. Εκεί υποφέραμε πολύ. Έιδικώτερον εγώ, ως πρόεδρος, τεσσαρακοντάκις παρά 
μίαν εραβδίθην, όπως λέει και ο Απόστολος. Είχε μαυρίσει η πλάτη μου εις βαθμόν 
επικίνδυνον και η καρδιά μου έκανε δυο μήνας να απορροφήσει το στουμπιγμένο 
αίμα. Μετά με βάλανε σε μια άλλη φυλακή, όπου ήτο ο αείμνηστος Γιάννης Αθ.
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Κομπορόζος μαζί με καμιά 20αργιά άλλους εξ Υπάτης, 
Λαμίας κ.λπ. Εκεί ο Γιάννης μου είπε ότι στην αυάκρισίν 
του ηρωτήθη αν τα ήξευρε αυτά ο Πρόεδρος και εκείνος 
απάντησε ότι ο Πρόεδρος δεν είχε ιδέαν περί ΕΑΜ κ.λπ. 
και έτσι με έσωσε. Στην ανάκρισίν μου ήταν ένας Ιταλός 
λοχίας, που φαινόταν καλός άνθρωπος και επειδή είχα 
πυρετό μου έδωσε μια αντιπυρίνη.

Μας βγάζανε κάθε πρωί μια ώρα έξω από τη φυλακή 
στην αυλή να πάρουμε αέρα. Εκεί συνήντησα τον Λοχία 
και του είπα: «σε παρακαλώ βγάλε με από τούτη τη φυ
λακή και στείλε με κάτω (που ήτανε οι άλλοι χωριανοί) 
και ο Θεός να σε βοηθήσει να πας στο σπίτι σου». Μετά 
2 ώρες με φώναξαν στο Γραφείο και μου έβαλαν την κα
τηγορία ότι ακούγαμε ραδιόφωνο κ.λπ. και με έστειλαν 
στην κάτω φυλακή που ήταν οι χωριανοί μας.

Σε λίγες μέρες, όταν τίναξαν τη γέφυρα Γοργοποτάμου, 
πήρανε τους εξ Υπάτης και Λαμίας από την επάνω φυλακή μαζί με τον αγαπημένο 
μας Γιάννη και τους πήγαν στα Καστέλια της Γραβιάς και τους τουφέκισαν.

Αν δεν είχα φύγει από την επάνω φυλακή και αν δεν φρόντιζε ο αείμνηστος 
Τάκης Πολύζος, τότε Υπουργός, να μας μεταφέρουν στας φυλακάς Καλλιθέας απ' 
όπου απελύθημεν, θα πλήρωνα την προεδρεία με την ζωήν μου. Στην Λαμία κιν
δυνεύαμε ανά πάσαν στιγμήν με τα επεισόδια πόυ συνέβαιναν στα γύρω χω ριά  
και στο δικό μας».

ΜιχάΚης Νικολόπουλος

Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν στις φυλακές Λαμίας, στις 18 Δεκεμβρίου 1942, ένα ιταλικό τμήμα στρατού ξεκίνησε από το Καρπενήσι για να κυκλώσει το Μικρό και το Μεγάλο Χωριό. Όμως, στη θέση «Τζίρη» του Μικρού Χωριού, τους περίμεναν οι αντάρτες. Εκεί έγινε η γνωστή Μάχη του Μικρού Χωριού, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αντάρτης, ο Κώστας Μπίρτσας (Κλέαρχος) και αρκετοί Ιταλοί. Οι Ιταλοί σχεδίασαν αμέσως τα αντίποινα. Συνέλαβαν δεκάδες κατοίκους από το Μικρό και το Μεγάλο Χωριό και τους έκλεισαν στο σπίτι του Σπύρου Δέρματά. Απ' αυτούς ξεχώρισαν 22 και τους πήραν μαζί τους στην πορεία τους για τον Προυσό. Την παραμονή των Χριστουγέννων 1942 ξαναγύρισαν στο Μικρό Χωριό μαζί με τους κρατούμενους. Σε όλη τη διαδρομή, τα μαρτύρια των ομήρων δεν μπορούν να περιγραφούν. Από τους ομήρους ξεχώρισαν 13. Απ' αυτούς, τον Μνημείο Εκτελεσθέπωνεφημέριο του Μεγάλου Χωριού, Δημήτριο Βαστάκη μαζί με τον ενωμοτάρχη Χαρίλαο Κατσίμπα τους έκλεισαν στο σπίτι του γιατρού Ευ. Πιστιόλη και τους έκαψαν μέσα σ' αυτό. Τους υπόλοιπους 11, που ήταν οι: Κωνσταντίνος Αραπογιάννης, Δημήτριος Δασκαλάκης, Ιωάννης Καρυοφύλλης, Διονύσης Μαντζούτας, Χρήστος
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Μέρμηγκας, Ιωάννης Μεσίρης, Θεόδωρος Οικονόμου, Βασίλειος Παλιούρας, Αν- δρέας Σιταράς από το Μεγάλο Χωριό και Νίκος Κυρίτσης, Χρήστος Φλέγγας από το Μικρό Χωριό, τούς οδήγησαν στη θέση Λόγγοβες του Μικρού Χωριού. Εκεί, αφού τους ανάγκασαν να ανοίξουν τούς τάφους τους με τα σακατεμένια από τα μαρτύρια χέρια τους, τους διέταξαν να σταθούν ολόρθοι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η ηρωική κραυγή «Ζήτω η αιωνία Ελλάς» του δάσκαλου Γιάννη Κα- ρυοφύλλη αντηχούσε στον αέρα, όταν τα κορμιά τους σωριάζονταν στο υγρό χώμα. Όλοι τους έπεσαν γενναία, στη μνήμη μας όμως μένουν πάντα ζωντανοί.Εντούτοις, ο μαρτυρικός τους θάνατος δεν στάθηκε αρκετός για να ημερεύσει το μένος των Ιταλών. Συνέχισαν την εκδίκησή τους λεηλατώντας και καίγοντας σπίτια στο χωριό και σφάζοντας όσα οικόσιτα ζώα βρήκαν. Θύμα αυτής της πυρπόλησης ήταν και η ανήμπορη Αθηνά Δέρματά, που απαν- Μνημείο Κ. Βαοτάκη- X. Κατσ/μπα θρακώθηκε μέσα στο σπίτι της (Προσωπικές μαρτυρίες, φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα από την τραγική εκείνη μέρα του 1942 αλλά και από την ταραχώδη εκείνη περίοδο εκτίθενται στο Μουσείο του χωριού μας).
^,υπν αφέντη μου
(Δημοτικό τραγούδι)

Τώρα τα πουλιά τώρα ταχιλιδόνια 
Τώρα οι πέρδικις συχνολαλούν κι λένι 

«Ξύπν' αφέντη μου, ξύπνα γλυκό μ' ιταίρι 
ξύττν' αγκάλιασι κουρμί κυπαρισσένιου 
κι άσπρουνι λιμό, χειλάκια παχουλενια 

σαν του κρυό νιρό πούρκιτι απ' τα χιόνια»
- Άσ' μι λιγυρή λίγου ύττνου να πάρου, 

γιατ' αφέντης μου στη βάρδια μ' είχι απόψι 
κι ξισπάθουσα κι μπήκα μες τ' ασκέρι 

χίλιους έκουψα κι χίλιους σκλάβους πήρα 
ένας έφυγι κι κείνους λαβουμάνους.

I  Αν δεν έχετε ανανεώσει τη συνδρομή σας, θυμηθείτε ότι: I

I Η  ετή σ ια  σ υ ν δ ρ ο μ ή  σ α ς  είνα ι το  μ ο ν α δ ικό  έσ ο δ ο  τη ς  Α δ ελ φ ό τη τα ς  και η δ ική  σ α ς  |I σ υ μ β ο λ ή  σ τη ν  π ρ ο σ π ά θεια  α ν ά δ ε ιξη ς  του  χ ω ρ ιο ύ  μ α ς  |
I  ***** =I Αποφεύγετε να στέλνετε χρήματα μέσα σε επιστολές. Για διευκόλυνση, η ταχυδρομική |
I  επιταγή πρέπει να γράφεται στο όνουα του μέλους του Δ.Σ., στο οποίο τη στέλνετε. |
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Μ ΐίφ οχωρίτίκα και εΌρυτανικά νέα

Ξενοδοχείο Country ClubΔυστυχώς η καλοκαιρινή περίοδος βρήκε το ξενοδοχείο-στόλισμα του χωριού μας, το Country Club, κλειστό. Η εικόνα που παρουσίαζε ήταν καταθλιπτική. Οι θάμνοι και τα ξερά δενδρίλια γύρω του έδιναν μια εικόνα ερήμωσης και εγκατάλειψης όλο το καλοκαίρι και φυσικά αρνητική διαφήμιση για το χωριό μας. Μαθαίνουμε ότι από το Φθινόπωρο άρχισε η επαναλειτουργία του. Ευχόμαστε καλές δουλειές.
Φως στην Παιδική ΧαράΈνα παλιό αίτημα της Αδελφότητας Μικροχωριτών για να φωτιστεί η Παιδική Χαρά του χωριού μας, επιτέλους πραγματοποιήθηκε. Το αίτημα αυτό τέθηκε για τελευταία φορά στον Δήμαρχο Καρπενησίου, Κώστα Μπακογιάννη, κατά την καλοκαιρινή Λαϊκή Συγκέντρωση, βρήκε θετική ανταπόκριση και το φετινό καλοκαίρι βρήκε ολόφωτη την Παιδική Χαρά του χωριού μας.
Καλοκαιρινή Λαϊκή Συνέλευση ΜικροχωριτώνΠαρουσία δεκάδων Μικροχωριτών και φίλων του χωριού μας πραγματοποιήθηκε και φέτος το καλοκαίρι, όπως κάθε χρόνο, στις 9 Αυγούστου, η ετήσια ανοιχτή συνέλευση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μουσείου μας, με τη συμμετοχή του δημάρχου Καρπενησίου, κ. Κώστα Μπακογιάννη και του προέδρου του Τοπικού Διαμερίσματος, κ. Βασίλη Μπούρα.Τις εργασίες της συνέλευσης άνοιξε ο πρόεδρος της Αδελφότητας Μικροχωριτών, κ. Γιάννης Αρώνης, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερατου Μικροχωρίτες της διασποράς οι οποίοι βρέθηκαν και φέτος κοντά μας και έδωσαν το «παρών» στην καθιερωμένη καλοκαιρινή συνάντηση, ευχαρίστησε τον δήμαρχο, κ. Κώστα Μπακογιάννη, που μας τίμησε με την παρουσία του. Ακολούθως, αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση, που δεν άφησε έξω και την Ευρυτανία, και η οποία ίσως να είναι και μια ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη και καλύτερα μεθοδευμένη ανάπτυξη του τόπου, που θα έχει ως κεντρικό γνώμονα τον άνθρωπο. Δηλαδή, ταυτόχρονα με μια οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική πολιτική, που θα εναρμονίζεται και θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον, ο παράγων «άνθρωπος» να είναι πρωταρχικής σημασίας. Να μην εμφανίζεται το κράτος ως ιδιοκτήτης -  επενδυτής -  εκμεταλλευτής, αλλά σαν συγκάτοικος, που βλέπει τον άνθρωπο με κατανόηση, κοινωνική ευαισθησία και φροντίζει να διευκολύνει και να καλυτερεύσει η ζωή του.Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος αφού χαιρέτισε κι αυτός τσυς παρευρισκόμενους, ευχαρίστησε την Αδελφότητα Μικροχωριτών για την εποικοδομητική της συνεργασία στην κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων του χωριού. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Δήμο Καρπενησίου και στην μεγάλη έκτασή του - όπως διαμορφώθηκε με τις συνενώσεις του σχεδίου «Καλλικράτης» και περιλαμβάνει πλέον 49 χωριά - και στις ισορροπίες που πρέπει να τηρούνται ανάμεσα8 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



στις τόσες πολλές τοπικές κοινότητες, αλλά και στα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της περικοπής των πόρων από την κεντρική διοίκηση.Στη συνέχεια επεσήμανε την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη δημιουργία κοινωνικών δομών προκειμένου να στηριχθούν οι δημότες, στην ανάγκη της διατήρησης της αναπτυξιακής πορείας της τοπικής οικονομίας, μέσα απο την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων του νομού. Αναφέρθηκε στα 4 οικολογικά πάρκα στην περιοχή, τα οποία γίνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από ιδιώτες για την κατασκευή τους. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο πρόβλημα της αποχέτευσης στην Ποταμιά για το οποίο διευκρίνισε ότι είναι «έργο πρώτης προτεραιότητας» και τόνισε ότι έχει ήδη γίνει μελέτη και θα καταβληθεί προσπάθεια να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.Ακολούθως ο πρόεδρος της Αδελφότητας Μικροχωριτών, κ. Γιάννης Αρώνης, με τη συνδρομή φωτογραφιών, οι οποίες προβλήθηκαν στην αίθουσα της συνεδρίασης, έδειξε και έθεσε διάφορα προβλήματα που εκκρεμούν στο χωριό μας και που χρήζουν άμεσης τακτοποίησης. Επίσης, έδειξε την σημερινή κατάσταση του υδροηλεκτρικού εργοστασίου και ζήτησε να ενημερωθεί για την προοπτική του.Ο κ. δήμαρχος, ως προς την υδροηλεκτρική μονάδα απάντησε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, ανήκει στο δασαρχείο Καρπενησίου και θα πρέπει πρώτα να αδειοδοτηθεί και στη συνέχεια να μισθωθεί σε ιδιώτη.Στην ερώτηση για το ξενοδοχείο «Country Club Hellas» στο νέο οικισμό, που έκλεισε ξαφνικά, και τον προβληματισμό των κατοίκων να απαξιωθεί αν μείνει έτσι παρατημένο, ο πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Βασίλης Μπούρας, ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον μισθωτή, ο οπσίος τον διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα το ανοίξει.
Από την καλοκαιρινή Λαϊκή ΣυγκέντρωσηΤέθηκαν επίσης τα θέματα της παιδικής χαράς στον παλιό οικισμό - η οποία χρειάζεται ανακαίνιση και αντικατάσταση οργάνων - του ρέματος στο νέο οικισμό που γεμίζει από σκουπίδια, της στροφής του δρόμου στο εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης, όπου έχει υποχωρήσει τσ σδόστρωμα στην άκρη και είναι ένα σημείο άκρως επικίνδυνο για τα οχήματα κ.ά. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ότι θα υπάρξουν σύντομα παρεμβάσεις για την διευθέτηση τους.Ο κ. Κώστας Τσινιάς, σε παρέμβαση του, ζήτησε από τον δήμαρχο να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί θα πρέπει ως Μικροχωρίτης να νιώθει ικανοποιημένος από τον πρώτο ενάμισι χρόνο της θητείας της νέας δημοτικής αρχής;» Σε απάντηση ο κ. Κώστας Μπακσ- γιάννης ανέφερε ότι, σ' αυτό το διάστημα, έχουν γίνει και έχουν δρομολογηθεί να γίνουν αρκετά έργα για το Μικρό Χωριό για τα οποία έχουν διατεθεί 80 χιλιάδες ευρώ, ενώ ο κ. Βασίλης Μπούρας συμπλήρωσε εττην κατασκευή τσυ τοιχίου, κάτω από το σπίτι του, στην είσοδο του νέου χωριού.Στο διάλογο που ακολούθησε, η κ. Ελένη Παναγιώτου έθεσε τσ θέμα της ανάγκης δημιουργίας μιας μικρής αγοράς ή ενός καταστήματος, προκειμένου οι κάτοικοι και οι
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παραθεριστές να μπορούν να προμηθεύονται κάποια βασικά είδη και επίσης επεσήμανε τη διαπίστωση ότι, στον χάρτη της Ευρυτανίας που εκδόθηκε πρόσφατα, δεν αναφέρεται το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Μικρού Χωριού και ζήτησε να υπάρξει άμεσα διορθωτική κίνηση με την προσθήκη ενός μικρού ενθέτου το οποίο θα μοιράζεται μαζί με τον χάρτη.Στο σημείο αυτό ο κ. Σπύρος Κρίκος τόνισε την αναγκαιότητα να συνεχιστεί απ' όλους η στήριξη της λειτουργίας του Μουσείου μας.Με την προβολή φωτογραφιών από τοπία του χωριού, που χρονολογούνται από το 1959 και με τις ευχαριστίες του προέδρου της Αδελφότητας, κ. Γιάννη Αρώνη, προς όλους τους παρευρισκόμενους για τη εποικοδομητική συμβολή τους στο διάλογο για θέματα του Χωριού, έκλεισε η καλοκαιρινή λαϊκή συνέλευση.
Συνεστίαση Μικροχωριτών στην πλατεία του νέου οικισμούΑίγη ώρα μετά την καλοκαιρινή λαϊκή συνέλευση στην αίθουσα του Μουσείου του χωριού, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνεστίαση των Μικροχωριτών στην ανακαινισμένη πλατεία του Νέου Μικρού Χωριού, που διατηρούν οι αδελφοί Ζήσιμου.Όπως κάθε καλοκαίρι, για δεκάδες χρόνια τώρα, όλοι οι συγχωριανοί, παρέα με καλό φαγητό, κέφι και πολύ χορό, ζήσαμε μια υπέροχη βραδιά και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για του χρόνου το καλοκαίρι στο αγαπημένο μας Μικρό Χωριό!
Γιορτές Δάσους 2012Στο πλαίσιο των ετήσιων γιορτών του δάσους του Δήμου Καρπενησίου, που έγιναν από τις 20 Ιουλίου ως τις 21 Αυγούστου 2012, στο Μικρό Χωριό έγιναν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:Παρασκευή 3 ΑυνούςττουΜουσική βραδιά με το αγγλόφωνο ντουέτο από τη Θεσσαλονίκη, Liebe, και γνωστές διασκευές τους από ακούσματα της δεκαετίας του 1980.Σάββατο 4 ΑυνούστουΤο Μικρό Μουσείο Εκπαίδευσης οργάνωση μια υπαίθρια δράση προς αναβίωση των παραδοσιακών παιχνιδιών, ενώ το Μουσείο του Χωριού μας ήταν Ανοιχτό για όλους.Τοίτη 21 ΑυνούστουΝτόπιοι καλλιτέχνες πρόσφεραν διασκέδαση με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια.
Ο Ορειβατικός ΜικροχωριτώνΟ Ορειβατικός Μικροχωριτών είναι μία παρέα ανθρώπων με αγάπη για τον τόπο αυτό και την Ευρυτανική φύση. Φέτος για πρώτη φορά αποφασίσαμε να διοργανώσουμε πεζο- πορικές διαδρομές στην περιοχή μας καλώντας όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να περπατήσουν τα όμορφα βουνά μας. Η ιδέα υπήρχε εδώ και καιρό να δημι- ουργηθεί ένας πυρήνας ανθρώπων που θα μπορέσει να διαδώσει την ιστορία του τόπου μας μέσα από τα μονοπάτια της περιοχής που οι περισσότεροι από μας τους μικροχωριτες
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τόσο γρήγορα ξεχύσαμε ενώ κάποιοι παλιοί που φύγανε τα πήραν μαζί τους... έτσι μετά από ένα χρόνο σχολαστικού καθαρισμού και σήμανσης των μονοπατιών μας άναψε η φλόγα ταυ Ορειβατικαύ Μικρσχωριτώνϋ Σύνταμα βγήκε τα πρόγραμμα και χωρίς περιττές αρχαιρεσίες, σταριλίκια και πρσέδραυς ξεκίνησαν σι καλσκαιρινές μας εξσρμήσεις στα ιστορικά μονοπάτια του Μικρού Χωριού. Άνθρωποι όλων των ηλικιών από το χωριό μας αλλά και επισκέπτες του τόπου μας αγκάλιασαν την παρέα του της Ορ.Μι και τράβηξαν για τα ψηλά!! Το πρόγραμμα των αναβάσεων τηρήθηκε στο ακέραιο και η συνολική συμμετοχή ξεπέρασε τα εκατό άτομα. Εύχομαι πάντα ψηλά καθώς όλοι προς τα εκεί πάμε!!Παραθέτω μερικές φωτογραφίες από τις αναβάσεις που πραγματοποιήθηκαν;

Αγναντεύοντας την θέα στο μονοπάτι πάνω από τον 'Αι-Σώστη

Χρόνια είχε να δει τόσους Μικροχωρίτες 
η Σπηλιό Μπλουρέτζα!

Ξαποσταίνοντας στα λειβάδια της Μπλουρέτζας

Στην κορυφή «Ανθρωπος» στα 1380μ υφ. 
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Π ρόγραμμα Α ναβάσεω ν και δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω νlouXiocΠαρασκευή 20/7. Ανάβαση στον Άνθρωπο 1380μ. Αναχώρηση 6μ.μ. από την πλατεία του Παλαιού Μικρού Χωριού. Διάρκεια συνολικής πορείας, 3 ώρεςΣάββατο 28/7. Ανάβαση στον Ποτιστή του Μικρού χωριού. Αναχώρηση 5μ.μ. από την πλατεία του Π. Μικρού Χωριού. Διάρκεια συνολικής πορείας, 3 ώρεςΑύνουστοεΤετάρτη 8/8. Πεζοπορία στην Σπηλιά Μπλουρέντζα. Αναχώρηση 6μ.μ. από τον Αι- Σώστη. Διάρκεια συνολικής πορείας, 2 ώρεςΚυριακή 12/8. Ανάβαση στην κορυφή της Χελιδόνας 1974μ. Αναχώρηση 9π.μ. από την πλατεία του Π. Μικρού Χωριού. Διάρκεια συνολικής πορείας, 6 ώρεςΔευτέρα 13/8. Προβολή ορειβατικής ταινίας στο μουσείο του Μικρού Χωριού. Έναρξη 9μ.μ.Παρασκευή 17/8. Εθελοντικός καθαρισμός και σήμανση μονοπατιού που ξεκινάει από πλατεία Παλαιού Μικρού Χωριού και καταλήγει στο πλάτωμα του Νικολού. Αναχώρηση 9π.μ. από την πλατεία. Διάρκεια δραστηριότητας, 2 ώρες
Η Ιστορική Σπηλιά της «Μπλουρέντζα»Με την ευκαιρία της επιλογής της σπηλιάς «Μπλορέτζα» στις πετυχημένες καλοκαιρινές εξορμήσεις του Ορειβατικού Μικροχωριτών, ας θυμίσουμε την ιστορία της. Στη διάρκεια της Κατοχής το χωριό μας ήταν στόχος, τόσο των Ιταλών, όσο και των Γερμανών. Όμως το χωριό μας είχε ευλογηθεί με την απεριόριστη θέα, τόσο σε ολόκληρη την Ποταμιά προς το Καρπενήσι, όσο και προς τον Προυσό από το ύψωμα του Άη-Σώστη. Έτσι, μόλις οι κά-

0  Ν. Κλ. Κουταούκης προσπαθεί να στεριώσει 
τη βάση της πλάκας πάνω στο βράχο

Ξεκούραση μετά το στήσιμο της πλάκας

τοικοι παρατηρούσαν κινήσεις των εχθρών προς το χωριό έτρεχαν να κρυφτούν. Πολλοί έπαιρναν τον ανήφορο προς την «Φιδόπλατη» και κρύβονταν μέσα στο πυκνό δάσος, ενώ άλλοι έπαιρναν τον δρόμο του Άη-Σώστη και κρύβονταν στη σπηλιά «Μπλορέτζα».Η μαρμάρινη στήλη πάνω στο άνοιγμα της σπηλιάς στήθηκε εκεί από την Αδελφότητα Μικροχωριτών για να πληροφορεί τους περπατητές ότι εκεί έβρισκαν καταφύγιο οι Μικροχωρίτες στην περίοδο της Κατοχής για να προφυλαχτούν από τους κατακτητές. Η πλάκα τοποθετήθηκε το 1986, χάρη στην εθελοντική δουλειά του Νίκου Παπαδημητρίου και του Μένιου Κουτσούκη με το γιο του Νικήτα, την ανεψιά του Σοφία και τον αδελφό του αείμνηστο Νικήτα Σπ. Κουτσούκη, που φαίνονται στις πιο πάνω φωτογραφίες.
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Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 για το Μικρό Χωριό

Το Τοπικό Συμβούλιο του Μικρού Χωριού συνεδρίασε στις 17 Οκτωβρίου 2012 και μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των κατσίκων ομόφωνα αποφάσισε τα κατωτέρω έργα, με σειρά προτεραιότητας, για το τεχνικό πρόγραμμα 2013:
Για το  Νέο Μ ικ ρ ό  Χω ριό1. Προστασία τσυ δρόμου -  πάρκιγκ μπροστά από ξενώνα «Ρίζωμα» (Συνεχιζόμενο)2. Συντήρηση Παιδικών Χαρών και κιγλιδωμάτων αυτών.3. Κατασκευή τοίχσυ αντιστήριξης στη θέση Αγία Αικατερίνη4. Διαμόρφωση χώρσυ μεταξύ εκκλησίας -  σχολείου5. Εξωραϊσμός εισόδου -  επένδυση με πέτρα τοιχίου κάτω από οικία Τσινιά6. Συντήρηση και αξιοποίηση Δημοτικσύ Σχολείου7. Επέκταση δημοτικού φωτισμού8. Καθαρισμός μονσπατιών και συντήρηση αυτών9. Πέτρινος τοίχος κάτω από την πλατεία10. Συντήρηση και αξισποίηση γηπέδσυ και ηλεκτροδότηση αποδυτηρίων11. Προστατευτικό τσιχίο κάτω από οικία Μαρίας Ν. Κακούρα (αίτηση αρ. 30/30-8- 

2011)12. Ασφαλτόστρωση δρόμου από εκκλησία ως οικία Ζαχαρόπουλου (Αίτηση Χρυσού- λας Ζαχαροπούλου)13. Συντήρηση -  τσιμεντόστρωση δρόμου στις σταυλαχερώνες (αίτηση κατσίκων)
Για το Π αλαιό  Μ ικρ ό  Χω ριό1. Απεγκλωβισμός υδροηλεκτρικού έργου και να τεθεί σε λειτουργία2. Μελέτη για την αξιοποίηση της λίμνης στην είσσδο τσυ χωριού3. Κατασκευή τσιμεντόστρωση δρόμσυ από οικία Καρανίκα μέχρι γέφυρα4. Καθαρισμός -  επισκευή υδραύλακα πάνω από το χωριό για να λειτουργεί ως αγωγός ομβρίων υδάτων (σχετ. Τ2010/98 μελέτη ΙΓΜΕ)5. Κατασκευή δρόμου λόγω καθιζήσεως κάτω από οικία Κυρίτση6. Καθαρισμός και συντήρηση μσνοπατιού από Αγ. Αποστόλαυς μέχρι Γαύρο7. Συντήρηση νεκροταφείου (αίτηση Παντελή Κουβέλη)8. Πλακόστρωση μονοπατιών9. Συντήρηση παιδικής χαράς (βάψιμο -  αντικατάσταση φθαρμένων οργάνων)
Παράκαμψη Μακρακώμης

π. Σκλιάς 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από τις 17 Σεπτεμβρίου 2012 το έργο «Παράκαμψη Μακρακώμης» ανατέθηκε σε μια κοινοπραξία τριών εργολαβικών εταιριών που ειδικεύονται ςττην οδοποιία. Το έργο είναι προϋπολογισμού 22 εκ. ευρώ περίπου και αναμένεται να παραδοθεί σε 2 χρόνια. Τα νέσ τμήμα του δρόμου θα είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές με πλάτος πάνω από 10 μέτρα. Με την ολοκλήρωσή του η διαδρομή Ααμία-Καρπενήσι θα γίνεται σε 35 λεπτά περίπσυ.Για τσ έργο αυτό είχε συνταχθεί σχετική μελέτη τα 2002, που όμως13



παρέμενε ανενεργός. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδος, Παντελής Σκλιάς, μόλις πληροφορήθηκε γΓ αυτή την εκκρεμότητα από το Νομάρχη Ευρυτανίας, Κώστα Κοντογεώργο, αγκάλιασε με ενδιαφέρον το θέμα και προχώρησε στην αναγκαία επικαιροποίηση της μελέτης κόστους 400.000 ευρώ. Δυστυχώς, λόγω της μεγάλης αντίδρασης των κατοίκων της Μακρακώμης, το έργο - ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με 25 εκ. ευρώ - καθυστέρησε. Ο νέος περιφερειάρχης, Κλέαρχος Περγαντάς, επανήλθε στο θέμα και τελικά το Υπουργείο Υποδομών έβγαλε ρητή απόφαση για την κατασκευή του έργου.Το έργο αφορά νέα χάραξη που ξεκινά από το Νεοχωράκι και κατα- Κλ.Περγαπάς λήγει στο Σταυρό, λίγο έξω από τη Λαμία, παρακάμπτοντας τα ενδιάμεσα χωριά. Επίσης περιλαμβάνει νέα χάραξη στο νέο δρόμο που ξεκινά από το τούνελ, με σκοπό να παρακάμπτει την Πάνω Κάψη και να καταλήγει στο ύψος της Μεσαίας Κάψης.Σύμφωνα με δήλωση του κ. Περγαντά, για τα υπόλοιπα τμήματα του δρόμου Λαμία- Καρπενήσι προχωρούν οι μελέτες αφού έχει εξασφαλιστεί γΓ αυτές χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 10,5 εκ. ευρώ, ώστε σύντομα να ολοκληρωθεί ολόκληρος ο οδικός άξονας.
Ανάπλαση ΚαρπενησιούΟλοκληρώθηκε η ανάπλαση στο πρώτο τμήμα του δρόμου, που ξεκινά από το κτίριο της Νομαρχίας και φθάνει ως το κτίριο του ΟΤΕ. Το δεύτερο τμήμα, από τον ΟΤΕ ως το τέλος της πλατείας, λόγω των δυσχερών καιρικών συνθηκών του χειμώνα, θα αρχίσει την άνοιξη.Το τελειωμένο κομμάτι του δρόμου είναι ωραιότατο, και παρ' όλο που δεσπόζει η ασχήμια του μισοτελειωμένου ογκώδους κτιρίου-σκελετού, εντούτοις ο δρόμος δίνει μια νότα ευρυχωρίας αλλά και νέας πνοής. Ας σημειωθεί ότι οι νέοι δρόμοι θα διαθέτουν και το πρωτοποριακό σύστημα γεωθερμίας. Με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, ασφαλώς το κέντρο του Καρπενησίου θα γίνει πιο φιλικό προς τον πολίτη, τον επισκέπτη και το περιβάλλον.
Τελεφερίκ στο ΒελούχιΠοιος δεν θα 'θελε να δει από ψηλά το ιστορικό Καρπενήσι με τη γύρω περιοχή του, κΓ ύστερα να πατήσει στην κορφή του περήφανου Βελουχιού, να καθίσει στο όμορφο σαλέ του και ν' αγναντέψει στις γύρω κορφές; Ένα τραινάκι που θα 'παίρνε περπατητές από τους πρόποδες του βουνού και θα τους ανέβαζε στο χιονοδρομικό κέντρο, μέσα σε λίγα λεπτά, ήταν το όνειρο κάθε Ευρυτάνα, για χρόνια τώρα.Η στιγμή αυτή, που φάνταζε σαν όνειρο απατηλό, φαίνεται ότι πλησιάζει. Ο Δήμος Καρπενησίου έχει ήδη έτοιμη μελέτη για την κατασκευή τελεφερίκ από την πόλη του Καρπενήσίου ως το σαλέ του Βελουχιού. Βέβαια, απομένει το πιο δύσκολο βήμα, που δεν είναι άλλο
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από την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, ιδίως μέσα στην κρίση πσυ μαστίζει σήμερα χώρα μας.Αισιοδοξούμε όμως, δεδομένου ότι ο Δήμαρχος, κ. Κώστας Μπακογιάννης, πιστεύει ότι θα καταφέρει να εντάξει το έργο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jessica, που δανειοδοτεί ιδιώτες επενδυτές.
Σχετικό ρεπορτάζ: εφ. Ευρυτανικά Νέα 7/11/2012

Δασοβοτανικός ΚήποςΣτο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου υλοποιήθηκε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο. Ένας Δασοβοτανικός Κήπος που φιλοξενεί μια ευρεία κλίμακα χλωρίδας, κατάλληλης για την περιοχή. Περιλαμβάνει διάφορα είδη δένδρων και φυτών, που το καθένα έχει τη δική του πληροφοριακή ταμπέλα.Το Καρπενήσι ήταν ένα από τα τρία επι- λεγέντα μέρη στη διαδικτυακή ψηφοφορία της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρκτού- ρος» που έγινε τον περασμένο Μάιο. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την εταιρία 3̂  και ολοκληρώθηκε με τον συντονισμό του ΤΕΙ Δασοπονίας Καρπενησίου, την εθελοντική εργασία φοιτητών και την βοήθεια μηχανημάτων του Δήμου.Αναμφίβολα, ο Δασοβοτανικός Κήπος του Κεφαλόβρυσου είναι ένας χώρος που αναβαθμίζει την περιοχή, που αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες και που αξίζει όλοι μας να τον επισκεφθούμε.
Πετρέλαιο στο Αγρίνιο!;
Π ενήντα  χρό νια  π ρ ιν .... έψ αχναν πετρέλαιο  σ το  Α γρ ίνιο!

Ο τίτλος είναι από τις «Εικόνες» του Σεπτεμβρίου του 1962; «Βρίσκεται στα 4.000 μέτρα ο θησαυρός;» Τότε όπως και τώρα περιμένουμε ένα θαύμα για να σώσει την ελληνική οικονομία. Έτσι λοιπόν όπως μας πληροφορεί το άρθρο η εταιρεία ερευνών Β.Ρ Ελλάς εκτελούσε γεωτρήσεις στην περιοχή Κλειστορέματα κοντά στο Αγρίνιο.Σύμφωνα με το σχέδιο επρόκειτο να δαπανη- θούν 2.755.000 λίρες Αγγλίας και οι έρευνες θα πραγματοποιούνταν σε μια περιοχή 5.715 τ.μ που περιελάμβανε την Κεφαλονιά τη Λευκάδα και το δυτικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας.Πενήντα χρόνια μετά ακόμα περιμένουμε το θαύμα. Αυτή τη φορά οι έρευνες στο Ιόνιο ξεκινούν. Έτσι, όπως πληροφορούμαστε μέσα στο Νοέμβριο το νορβηγικό ερευνητικό σκάφος «Nordic Explorer» απέπλευσε από την Πάτρα με προσρισμό τσ βόρεια Ιόνιο και με στόχο να ερευνήσει μια τεράστια περιοχή έως τη νότια περιοχή της Κρήτης.Που βρίσκεται ο θησαυρός;
Σ Τ Η Ν  Κ Λ Ε Ι Σ Ο Υ Ρ Α  —i i t i  αΐΰνκς ττύλη της Δ ν  τική ς Σ τ ε ρ ιά ς -  ένεργοΟντσι τώρα οΙ γεω τρήσεις.
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Ευρυτανικοί Σύλλογοι
lUNU’crm itK ii exochI Σ̂ΤίΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ g & ΙΙΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ? ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ I ΕΝΌΤΗΤΑΣ Φ01*P^Λ

Πανευρυτανική ΈνωσηΣυνεχίζοντας την αξιέπαινη προσπάθεια της να πρσβάλει τις δημοτικές κοινότητες της Ευρυτανίας, η Πανευρυτανική Ένωση σργάνωσε συνέδρια με θέμα; «Ισταρία και Πσλιτι- σμός της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά».Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Φσυρ- νά, τσν Κλειτσό και τη Βράχα από 20 έως 22 Ιαυλίσυ 2012.Έλαβαν μέρας παλλσί Ευρυτάνες και μη σμιλητές, οι οποίοι ανέπτυξαν πτυχές της ιστορίας και της πολιτισμικής ταυτότητας της περισχής Φσυρνά και γενικότερα της Ευρυτανίας.
Ημερίδα για το ((Πανταβρέχεηι

Ο  Σύλλσγσς «Καλλιακσύδα» σε συνεργασία με τα Σύλλαγσ Ρωσκάς «Η Αγία Παρασκευή» πραγματσπσίησε ενδιαφέρσυσα ημερίδα με θέμα: Πρσ- σπτικές αξισπσίησης ταυ Κρικελλσ-πό- ταμσυ και ταυ Φαραγγισύ «Πάντα βρέχει», στη Ρωσκά Ευρυτανίας τα Σάββατα, 4 Αυγσύστσυ 2012.Αξιόλογοι καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικοί σε περιβαλλσντικά θέματα, ανέπτυξαν τις απόψεις τσυς και κατέθεσαν τις πρστάσεις τσυς για καλύτερη αξισποίηση της υπάρχουσας ήδη μελέτης, πσυ αποβλέπει στην τσυριστική αναβάθμιση αλόκληρης της γύρω περισχής.
Περιοδικό Στερεά Ελλάς - Τιμητική Διάκριση

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΛΝ

Η Ακαδημία Αθηνών, στην πανηγυρική της συνεδρίαση της 29'̂ '=Δεκεμβρίσυ 2011 απένειμε έπαινο στο περιοδικό Στερεά Ελλάς για την μακρόχρονη συμβολή του στην ιπτρσβσλή της ιστσρίας, του πολιτισμού, της κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής των νομών και πόλεων της περιοχής που ορίζει ο τίτλος του».Συγχαίρουμε την διευθύντρια του περιοδικού, Δρα Φανή Αση- μακοπούλου. Η βράβευση αυτή απστελεί μια δίκαιη ανταμσιβή των υπευθύνων, που, για χρόνια τώρα, καταφέρνουν να κρατούν το ποικίλης ύλης καλαίσθητο περιοδικό Στερεά Ελλάς σε υψηλό πσιστικό επίπεδα.

Τ Υ Χ Η ί  Α Γ Α Θ Η Ιΐ Δ Ο Ι ί  ΤΚ· Α«Α*ΜΗΓΑ: A*M N 0SΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΝ ΕΚδ ΟΣΙΝ -ΓΓΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ-εΠΑΐΝΟί 'ΠΗΜΙΑΙ
ΑΙΑ ΤΗΝ YtW  Τ «Ο Λ «θ Ν Τ Α  ΕΤΗ 

ΠΑ1Δ£ΤηΚΗΝ ν ε  ΚΑΙ ENHMP»QTKHN AYTHt Γ»0<β>0ΡΑΝ
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Των Αποδήμων Ευρυτάνων Έργα.Με τον παραπάνω τίτλο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανι- κών Σπουδών και Ερευνών οργάνωσε επιστημονικό συνέδριο στο Καρπενήσι και στα Κερασσχώρι (18-20 Οκτωβρίσυ 2012), με κύρια χσρηγό τον Δήμο Καρπενησιού. Έγκριτοι πανεπιστημιακοί και ερευνητές ανέδειξαν την ατομική και συλλογική δράση αλλά και την πρσσφσρά στην πατρίδα των Ευρυτάνων μεταναστών. Επίσης αναπτύχθηκαν θέματα όπως: Αίτια μετανάστευσης, δρόμοι και τρόποι αποδημίας, έθιμα, τρόποι προσαρμογής στη χώρα εγκατάστασης κ.ά. Πάνω απ' όλα έγινε γνωστή η πσρεία, δράση και πρσσφσρά πσλλών αφανών ξενιτεμένων μας, παυ είχαν σκεπαστεί από την αχλύ της άγνσιας, ταυ χρόνου ή ακόμα και της αγνωμοσύνης.Για τη ζωή, τσ έργα και την πρσσφσρά απσδήμων από τσ Μικρό Χωριό μίλησαν σι: Μένισς Κσυτσούκης, Ρένα Κεράνη-Παπαθανασιάδη και Σπύρσς Χαρ. Μαστρσ-
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Μένιος Κουτοούκης Σπ. Χαρ. ΜαστρογεωργόπουλοςΡένα Κεράνη-Παπαθανασιάδηγεωργόπσυλος, ενώ η Αιμιλία Κουτσσύκη ετσίμασε βιντεοταινία με εικόνες από την πέρασμα των μεταναστών από το μεταναστευτικό σταθμό ταυ Ellis Island της Αμερικής στις αρχές ταυ 20™ αιώνα.

Από την επίσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο «Γ. Καφαπάρηι;»
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Ι.Μ. Προυσού και Μικρό Χωριό
ο  Νικολός θυμάται, γράφει και σχολιάζειΌπως φαίνεται, οι δεσμοί του Μικρού Χωριού με το Μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας πάνε πολλά χρόνια, αιώνες πίσω, όπως δείχνουν διάφορες μαρτυρίες. Μια τέτοια μαρτυρία βρίσκεται στην παλιά εκκλησιά του Μοναστηριού, τους Αγίους Πάντες. Συγκεκριμένα, στο τέμπλο αυτής της εκκλησίας, πσυ την επσχή της τουρκοκρατίας λειτουργούσε και ως Σχολή Γραμμάτων, βρίσκονται ακόμη σήμεραδύο εικόνες που είναι έργο Μικροχωρίτη ζωγράφου, δηλ. φιλοτεχνήθηκαν από τον εικονογράφο Αναγνώστη, πσυ φέρεται να είναι Μικροχωρίτης. Το όνομά του είναι καταχωρημένο στο λεξικό των «Ελλήνων ζωγράφων από την αρχαιότητα ως σήμερα». Να τι γράφει συγκεκριμένα τσ λεξικό αυτό:«Αναγνώστης: Από το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, που βρίσκεται στο νεκροταφείο της Μονής Πουσσού, υπάρχουν οι δεσπο-0 1.Ν. της Παναγίας της Προυαιώτισοαςτικές εικόνες του Ιησού και της Παναγίας της Ελεούσας, που φέρουν την υπογραφή του με χρονολογία 1755»·Αίγα χρόνια νωρίτερα (1748), άλλος Μικροχωρίτης με το όνομα «Δημήτριος (δυσανάγνωστο επίθετο)... από χωρίον μικρόν προσκυνό», προσυπογράφει μαζί με άλλους Ευρυτάνες της Πόλης, γράμμα προς τον Ηγούμενο του Μοναστηριού Γαβριήλ, στο οποίο λένε, ότι με σιγίλιο του Πατριάρχη Παΐσιου, πέτυχαν το Μοναστήρι να αποκτήσει ανεξαρτησία από την Επισκοπή Αιτζάς και Αγράφων.Αφήνω τα δεκάδες «υποστατικά» τσυ Μσναστηριού στσ Μικρό Χωριό, δηλ. κτήματα κ.λπ. που το Μοναστήρι κατείχε στο χωριό. Εκτός από τον Κτηματολογι- κό Κώδικα έχουν δημοσιευθεί, τόσο στο περιοδικό μας κατά καιρούς, όσο και στο βιβλίο του Μένιου Κουτσούκη: Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας (1969).Θα κλείσω το κεφάλαιο αυτό υπενθυ- μίζοτπας, ότι πριν από τον Στέηκινο Μα- στρογεωργόπουλο, που ανέφερα σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού, «ταγμένος» στην Παναγία ήταν και ο Θεοδόσης Γισβάνης. Όπως μας αφηγείται σ γιας του, Ντίνος -  ενενήντα ετών σήμερα -  ο αείμνηστος πατέρας του πήγε στο Μοναστήρι για να μονάσει εκεί. Μετά από λίγο καιρό άλλαξε γνώμη και γύρισε πάλι στο χωριό, όπου παντρεύτηκε κι έκανε οικογένεια.Ένας άλλος Μικροχωρίτης, που προοριζόταν να πάει στο Μοναστήρι ήταν ο Μι- χάλης, γισς του παπα-Χαράλαμπου Κωστόπουλου, που ο πατέρας του τον ήθελε να τον διαδεχθεί στο ιερατικό αξίωμα και να γίνει παπάς στο χωριό. Αλλά και ο

Η εκκλησία των Αγίων Πόντων
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Μιχάλης, που είχε έφεση στα γράμματα, φαίνεται ότι ήθελε να μονάσει ή να γίνει ιερωμένος. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν τα αδέλφια του Βαγγέλης και Σπάρος, με σκοπό να σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Αυτό όμως δεν έγινε κατορθωτό και έτσι πήγε στη διετή Γαλλική Τεχνική Σχολή της Κωνσταντινούπολης. Γνώστης της γαλλικής γλώσσας αποφάσισε το 1915 να πάει στη Γαλλία, η οποία είχε ανάγκη από εργατικά χέρια. Εκεί γνώρισε τη Μαρία, κόρη του ιδιοκτήτη του σπιτιού που έμενε. Μαζί ασχολήθηκαν με διάφορες επιχειρήσεις, όπως, καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο του Παρισιού (απέναντι από την Παναγία των Παρισίων). Αργότερα επιδόθηκαν και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως εγκαταστάσεις στάθμευσης, την αγορά του γνωστού κινηματογράφου Orlean Palace και 
0 Μιχ. Κωστόπουλος άλλα. Όλα τους απέφεραν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

με τη γυναίκα του Μαρία ' Εκτός από μια-δυο φορές που επισκέφτηκε την Ελλάδα,ο Μιχάλης Κωστόπουλος πέρασε τη ζωή του στο Παρίσι, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή το 1971 ·

0 Ισοκράτης 
436π.Χ.·338κΧ

Οι διοικούντες έμαθαν στους πολίτες να 
θεωρούν την μεν ακολασία ως δημοκρατία, την 
δε παρανομία ως ελευθερία, την δε αναίδεια ως 
ισονομία, το δε δικαίωμα να κάνει κανείς αυτά 
ως ευδαιμονία.

Ισοκράτης περί Δημοκρατίας

Οι την πάλιν διοικούντες κοαεστήσοαηο πολιτείαν 
νομιζουσαν την μεν ακολααίαν δημοκροπίαν, την δε πα- 
ρανομίΰο) ελευθερΰεν, την δε παρρησύεν ισονομύκν, την 
δ’ εζουσιαν του τούταποιειν ενδαιμονύχν.

S m p i m K a i  J l a e f p a p i m l M c m s w  
M i K p & u X w p i m

Φέρνειτοναπόηχοπερασμένωνεποχών 
στο σήμερα

Επισκεφθείτε το
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«Το ανώτερο τσάι προέρχεται από τα ψηλά βουνά», έλεγε μια αρχαία κινεζική παροιμία. Σήμερα, μπορούμε να καμαρώνουμε για το πολύτιμο φυτό που φυτρώνει μόνο του στα περήφανα βουνά μας και δεν είναι άλλο από το γνωστό Τσάϊ του Βουνού.Γνωρίζαμε ότι το Τσάϊ του Βουνού παρουσιάζει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες χάρη στα συστατικά του αιθέριου ελαίου που περιέχει. Οι ευεργετικές επιδράσεις οφείλονται στην αντιφλεγμονώδη, βακτηριοστατική και αντιοξειδωτική δράση του. Τώρα μαθαίνουμε για την πολύ σημαντική θεραπευτική ικανότητά του στην καταπολέμηση της νόσου του Αλ- τσχάϊμερ.Ο καθηγητής Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Magdeburg και διευθυντής του ομώνυμου Ερευνητικού Κέντρου για Νευρολογικές Ασθένειες, Jens Pahnke, μας πληροφορεί ότι «το Τσάϊ του Βουνού έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα κατά της νόσου του Αλτσχάι-
μερ». Από τη νόσο αυτή, που οδηγεί στον εκφυλισμό των εγκεφαλικών κυττάρων, πάσχουν σήμερα πάνω από 30 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Ο καθηγητής Pahnke, που κουράρει 1.500 ασθενείς Αλτσχάΐμερ από όλο τον κόσμο ετησίως, εξηγεί πώς κατέληξε σ’ αυτό το συμπέρασμα:

«Εδώ και επτά χρόνια μια εικοσαμελής 
επιστημονική ομάδα ανέλυε τα συστατικά 150 
φυτών και βοτάνων από όλο τον κόσμο και τα 

δοκίμαζε σε πειραματόζωα, χωρίς όμως σημαντική ωφέλεια. Από έρευνά μας στο Ιντερνετ, 
μάθαμε για τις ιδιότητες του ελζ,ηνικού βοτάνου και αποφασίσαμε να το παραγγείλ,ουμε το 
2010. Είχαμε τα κα/.ύτερα δυνατά αποτελέσματα! Συγκεκριμένα πρώτα το δοκιμάστμιε 
σε ποντίκια. Παρατηρήσαμε ότι, όταν δινόταν συστηματικά για 25 μέρες, περιόριζε τη βλάβη 
του εγκεφάλ,ου σε ποσοστό περίπου 80%. Το επόμενο βήμα ήταν να δοκιμάσουμε τις ιδιότητες 
του τσαγιού στους ανθρώπους. Το αποτέΙχσμα ήταν εκπλ,ηκτικό: Πίνοντας καθημερινά τσάι 
για έξι μήνες, η ασθένεια υπαναχώρησε στο επίπεδο που ήταν εννέα μήνες νωρίτερα και μετά 
από αυτό σταθεροποιήθηκε σημαντικά». Και ο καθηγητής Πάνκι τονίζει: «Είχα ασθενή, που 
είχε πρόβλημα μνήμης και προσανατολισμού και είχε φτάσει σε σημείο που δεν μπορούσε 
ούτε στην τουαλ,έτα να πάει μόνος τους.. Του χορήγησα τσάι για δύο μήνες και τώρα έχει βελ
τιωθεί σε τέτοιο βαθμό που ετοιμάζεται να πάει διακοπές με έναν φίλο του στις Άλπεις».Ο γιατρός Pahnke συνιστά να πίνουμε αρκετά φλιτζάνια κρύο ή ζεστό τσάι την ημέρα. Είναι, άλλωστε γνωστό, ότι όσο νωρίτερα λαμβάνει κανείς προληπτικά μέτρα για το Αλτσχάΐμερ τόσο καλύτερα.Τα επόμενα δύο χρόνια η επιστημονική ομάδα του Magdeburg φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα φάρμακο από το «τσάι του βουνού» σε μορφή χαπιού (πρόκειται συγκεκριμένα για την ποικιλία «sideritis scardica» που ενδημεί κυρίως στη Μακεδονία). Τα οφέλη θα είναι πολλά γιατί θα είναι συμπυκνωμένο, οπότε η δράση του θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματική, ενώ ως χάπι θα είναι πιο εύχρηστο.«Φυσικά», προσθέτει ο Καθηγητής, «για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία απαιτούνται πολύ μεγάλες ποσότητες και παραγγέλνουμε τόνους για να εξυπηρετήσουμε όλους τους ασθενείς. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει να καλλιεργούμε τσάι σε κάποιες εκτάσεις στη
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Βουλγαρία, που συγγενεύουν κλιματολογικά και εδαφολογικά με τα βουνά της Μακεδονίας.Στην εύλογη απορία της δημοσιογράφου γιατί δεν προμηθεύονται τσάι από την Ελλάδα, ο καθηγητής απαντά: «/Ιεν έχουμε πια την οικονομική δυνατότητα να εισάγουμε από την 
Ε}2άδα, γιατί από τη στιγμή που έχινε αντιληπτό το έντονο ενδιαφέρον μας, η τιμή του προϊό
ντος αυξήθηκε κατά 600%»! Εφ. Καθημερινή 14/7/2012

Ένας γάιδαρος στο πηγάδι
Μια μέρα ο γάιδαρος ενός αγρότη έπεσε σε ένα πηγάδι. Το καημένο το ζαιο φώναζε 

για ώρες και ο φτωχός αγρότης προσπαθούσε να βρει τρόπο να το βγάλει. Τελικά είδε 
ότι για να γίνει αυτό τα έξοδα ήταν πολλά για ένα τόσο γέρικο ζούο. Έτσι αποφάσισε να 
το θάψει στο ττηγάδι για να μη βασανίζεται άλλο.

Κάλεσε τους γείτονές του να έρθουν να τον βοηθήσουν. Πήραν όλοι από ένα φτυάρι 
και άρχισαν να πετάνε χώματα στο πηγάδι. Στην αρχή, ο γάιδαρος αντέδρασε με τη 
δυνατή φωνή του, όμως γρήγορα ησύχασε. Μετά από πολλές φτυαριές, ο  γεωργός 
κοίταξε κάτω στο πηγάδι κι έμεινε έκπληκτος με αυτό που είδε: Ο  γάιδαρος, ολοζώ
ντανος, ήταν TT10 πάνω στο ττηγάδι!

Και ήταν φυσικό, γιατί καθώς το χώμα έπεφτε στην πλάτη του, ο γάιδαρος πναζό- 
ταν, το έριχνε κάτω και πατούσε πάνω του. Οι χωρικοί συνέχισαν να πετάνε φτυα
ριές χώμα, ακόμα πιο γρήγορα και πολύ σύντομα, όλοι ζητωκραύγαζαν το γάιδαρο  
που έφτασε στην κορφή.

Ηθικό Δ ίδανυα: Στο πηγάδι της ζωής μας μπορεί να πέσουν πολλές φτυαριές 
από εμπόδια. Ό μω ς, κάθε ένα μπορεί να είναι εφαλτήριο για κάπ καλύτερο. Ισ ω ς  
μπορούμε, με ένα τίναγμα, να βγούμε και απ’ τα βαθύτερα πηγάδια. Αρκεί να πα
τήσουμε πάνω σε κάθε πρόβλημα για να κάνουμε ένα βήμα πάνω.

Ν. Γκλ.
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To Μούρο

To Μούρο, είναι ένα οινοπνευματώδες ποτό, πιο δυνατό από το τσίπουρο, που γίνεται από τον καρπό της μαυρομουριάς (Μορέα η μελανή ή στην αρχαιότητα συκαμινιά). Το είδος αυτό της μαύρης μουριάς, γνωστό από την αρχαιότητα, είναι μακρσβιότατο (στην Αγγλία υπάρχουν μαυρομουριές με ζωή περίπου 4 αιώνων). Όμως η καλλιέργειά της είναι δύσκολη. Ο πιο γνωστός τρόπσς πολλαπλασιασμού της είναι με μεταμόσχευση.Ο καρπός της έχει ανοιχτό κόκκινο χρώμα στην αρχή και στην τέλεια ωρίμανση έχει χρώμα σκούρο μελανί.Από τον καρπό της γίνονται διάφορα φαρμακευτικά σιρόπια και το γνωστό ποτό Μούρο. Στην Ευρυτανία, η μαύρη μουριά ευδοκιμεί στο χωριό Παπαρούσι, το οποίο είναι γνωστό για την παραγωγή του σπάνιου και ως εκ τούτου ακριβού Μούρου, που θεωρείται το καλύτερο σε όλη την Ελλάδα.Τα φύλλα της μουριάς χρησιμοποιούνται για την σηροτροφία. Πατρίδα της μαύρης μουριάς θεωρείται η Κίνα. Δεν ξέρομε πώς και πότε ήλθε στην Ευρυτανία.Εκείνο που γνωρίζουμε, είναι ότι στην Ευρυτανία υπήρχε ανεπτυγμένη καλλιέργεια μεταξσσκώληκα. Μάλιστα μέχρι τα ι88ο, η Ευρυτανία θεωρείτο η κατ’ εξοχήν σηροτρόφος περιοχή της Ελλάδας (έκθεση Δ .Ι. Χουτόπου- λου).Η μαύρη μουριά αντέχει στο κρύο, γι’ αυτό καλλιεργείται κυρίως σε ορεινούς τόπους. Εντούτοις, εχθρός της είναι τα πολύ υγρά μέρη. Αν ποτίζεται πολύ, τότε δημιουργούνται μικρομύκητες με αποτέλεσμα να κιτρινίζουν και να πέφτουν οι βλαστοί και τα φύλλα της. Επίσης προσβάλλεται από μια ασθένεια που λέγεται κράδο.η οποία προκαλεί αποσύνθεση στο εσωτερικό ξύλο του κορμού της και την ξεραίνει.Η διαδικασία παραγωγής του μούρου διαρκεί αρκετούς μήνες. Για να φτιάξουν το μούρο, οι γεωργοί μαζεύουν προσεκτικά τον ώριμο καρπό της μουριάς και τον τοποθετούν σε δσχεία με νερό. Σιγά, σιγά οι μούρες φουσκώνουν και αρχίζει η ζύμωσή τσυς. Στη συνέχεια τις τοπσθετούν σε ειδικό καζάνι, ίδιο με αυτό που φτιάχνονται τα τσίπουρα και το βάζουν πάνω στη φωτιά. Από τον βρασμό, μέσα από τον ειδικό σωλήνα του καζανιού, αποστάζεται το μούρο. Για το καλό μούρο, ο βρασμός πρέπει να γίνεται έτσι ώστε το μούρο που αποστάζεται να έχει τη μορφή πολύ λεπτής κλωστής.22 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ο  χειμώνας έχει ήδη φτάσει στην 
i Ευρυτανία. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν 

στα βουνά αλλά όπως μαθαίνουμε 
έφτασαν και μέσα στα χωριά: Οπότέ§ 
είναι κατάλληλος καιρός για τα χει
μωνιάτικα ευρυτανικά μαγειρέματα. 
Απευθυνθήκαμε και πάλι στην κί Βάγια 
Ντασιώτη, φίλη από την Πρασιά, για 
να μας περιγράφει τις αναμνήσεις της 
από το χωριό:

«Μπαίνοντας ο Δεκέμβρης σφάζονταν τα γουρούνια, όπου γινόταν και ανταγωνισμός για το ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο γουρούνι». Η Βάγια παινεύεται ότι η οικογένειά της κέρδιζε πάντα καθώς το γουρούνι τους έφτανε τα 120 -130 κιλά. «Τα γουρούνια μας τρώγανε καλά», λέει η Βάγια, «ήμασταν μεγάλη οικογένεια και είχαμε πολλά «απόσαλα»^ αλλά τα ταΐζαμε επίσης και πολλά λαχανικά».Χοιρινό. Αφού σφαζόταν το γουρούνι γινόταν ο διαχωρισμός των μερών του, δηλαδή ποια θα αλευρωθούν και θα συντηρηθούν και ποια θα μαγειρεύονταν ώστε να διατηρηθούν σε κάδους καλυμμένα με λίπος.Κομμάτια από το μπούτι κόβονταν σε μακριές λωρίδες και συντηρούνταν ως εξής: Γινόταν ένα μίγμα από αλεύρι σιταριού και καλαμποκιού και αλάτι, τύλιγαν το κρέας (το κολοκύλαγαν) στο μίγμα αυτό ώστε να απορροφήσει όσο χρειάζεται και μετά από λίγο δημιουργούνταν μια κρούστα, η οποία προστάτευε το κρέας, που έτσι θα μπορούσε να διατηρηθεί για ένα ολόκληρο χρόνο. Όταν ερχόταν η ώρα, το κρέας αυτό μαγειρευόταν με πράσα και κραμπολάχανο, χύλωνε και ήταν νοστιμότατο.Χοιρινό με κυδώνια. Η πολυτελής εκδοχή που επιλεγόταν στα επίσημα τραπέζια ήταν η εξής: Τσιγάριζαν το κρέας και το άφηναν να σιγοβράσει με φύλα δάφνης, ρίγανη, πιπέρι. Κατόπιν αλεύρωναν φέτες κυδωνιού τις τσιγάριζαν με λίγο βούτυρο και τις πρόσθεταν στο φαγητό και το έσβηναν με κρασί. Το άφηναν να σιγοβράσει ακόμη μισή ώρα. Στην πρόχειρη εκδοχή μαγείρευαν τα κυδώνια μαζί με το κρέας, στο τέλος τα κυδώνια έλειωναν και σερβίρονταν σαν πουρές.Τσιγαοίδεε με τραγανά. Σερβιριζόταν κυρίως για πρωινό, ώστε τα μέλη της οικογένειας να έχουν δύναμη να αντέξουν κατά τη διάρκεια της μέρας το κρύο του χειμώνα. Έβραζαν τον τραχανά και λίγο πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, πρόσθεταν τις τσιγαρίδες που κατά κύριο λόγο ήταν λίπος και φλούδα από χοιρινό κρέας.Το χειμώνα είχαν επίσης μεγάλη κατανάλωση και τα λουκάνικα. Μαγειρεύονταν με διάφορους τρόπους, με πράσο και λάχανο, ένα είδος σπετζοφάι ή απολαυστικά ψητά ή ριγανάτα. Συνόδευαν κυρίως το τσίπουρο. Ένα φαγητό της βιασύνης ήταν πατάτες στη γάστρα μαγειρεμένες με σκόρδα, δάφνη και λουκάνικο. Ο τόπος μοσκοβόλαγε. Αντί για λουκάνικο μπορούσαν να βάλουν χοιρινό ή λαγό ή κότα.Ααγόε στιφάδο με λιαστά κορόμηλα: Όταν ο κυνηγός ήταν καλός και τυχερός και έφερνε ένα λαγό στο σπίτι τότε μαγειρευόταν με ιεροτελεστία! Κρέμαγαν το
1 Αποφάγια ή υπολείμματα  
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λαγό μέσα σε πάνινη σακσύλα για μια μέρα ώστε να σιτέψει. Όταν ξεκινούσε το μαγείρεμα κομμάτιαζαν το λαγό τον έβαζαν σε «κακάβι» χαλκωματένιο, στη συνέχεια έβαζαν ξερά κρεμμύδια ολόκληρα, δυο φύλλα βάγια (δάφνη), καμιά δεκαριά λιαστά κορόμηλα, τρεις τέσσερις σκελίδες σκόρδο, αλάτι, χωρίς βούτυρο και λάδι (έβραζε στο δικό του λίπος). Έκλειναν το καπάκι και το σφράγιζαν με προζύμι (μια αυτοσχέδια χύτρα) άφηναν το λαγό να σιγοβράσει τουλάχιστον τρεις ώρες. Φαντάζεστε τη γεύση;Τι άλλο υπήρχε το χειμώνα; Φυσικά οι πίττες όπως η κολοκυθόπιτα με ξερό κίτρινο κολοκύθι. Έκοβαν στα δυο το κολοκύθι, καθάριζαν τα «χλέπια»ζ το έξυ- ναν γρήγορα με ένα κουτάλι, το ανακάτευαν σ' ένα ταψί με τυρί, ή βουρλοτύρι^, βούτυρο κατσικίσιο, αυγά και μια δυο χούφτες καλαμποκόιλευρο. Άνοιγαν φύλλα, έστρωναν δυο από κάτω έβαζαν το 1/3 της ποσότητας, έστρωναν άλλο φύλλο έβαζαν λίγη ακόμη ποσότητα, και τέλος ακόμη ένα φύλλο με την υπόλοιπη ποσότητα. Το σκέπαζαν με δυο φύλλα, τα άλειφαν με βούτυρο, την έκοβαν σε κομμάτια και την έβαζαν στη γάστρα. Με παρόμοιο τρόπο γινόταν η πρασόπιττα.Μια ακόμα πίτα ήταν η γαλατόπιτα. αλμυρή ή γλυκιά. Για τη γλυκιά πίτα χρησιμοποιούσαν μια ποσότητα γάλα, αλεύρι σιταρένιο, ζάχαρη και αυγά, τα ανακάτευαν και τα έριχναν σε βουτυρωμένο ταψί. Η πίτα αυτή δεν είχε φύλλο, αλλά μετά το ψήσιμο αποκτούσε μια όμορφη ροδοκόκκινη κρούστα.Αλλά όπως ξέρουμε το πιο συνηθισμένο γλυκό ήταν ο μπακλαβάτ.Αφού είχε γίνει η συγκομιδή τών καρυδιών και υπήρχε μπόλικο υλικό για μπακλαβάδες. Οι πλούσιοι γίνονταν με μέλι και μπόλικα καρύδια ενώ οι φτωχοί με ζάχαρη, λιγότερα καρύδια και συμπλήρωμα ρενστά (ζύμη με νερό και σιτάλευρο, ελάχιστο αλάτι, που το έτριβαν και γινόταν σαν τραχανάς και το περνούσαν από το τηγάνι). Σε όλους έβαζαν κανέλλα και γαρύφαλλα. Άνοιγαν περίπου 100 φύλλα, τον έκοβαν πριν τον ψήσουν και κάρφωναν τα κομμάτια με γαρύφαλλα. Αφού ψηνόταν, έφτιαχναν το σιρόπι με το μέλι ή τη ζάχαρη το οποίο έριχναν αφού κρύωνε ο μπακλαβάς.Και μια που περάσαμε στα γλυκίσματα, ας πούμε για τα κορόμηλα. Τα κορόμηλα (τα κόκκινα) γίνονται περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Όταν ωρίμαζαν τα μάζευαν και τα 'λιαζαν, όπως έκαναν λίγο αργότερα και με τα κράνια. Τα άπλωναν σ' ένα σεντόνι πάνω σ' ένα πάγκο ή τραπέζι, ή σε μια χαμηλή στέγη καλύβας, βάζοντας στο κάτω μέρος ένα εμπόδιο ώστε να μην κυλάνε. Τα άφηναν στον ήλιο μέχρι να ξεραθούν. Το χειμώνα τα έβραζαν και τα χρησιμοποιούσαν είτε για το κρύωμα ή για ποτό (πόντζι). Έβραζαν δηλ. τα κορόμηλα, πρόσθεταν ζάχαρη και τσίπουρο και είχαν ένα πρώτης τάξεως ζεστό και δυνατό ποτό! Επίσης τα έκαναν και ψητά: Έβαζαν κομμένες φέτες με τη φλούδα στο ταψί με αρκετό νερό, ζάχαρη, γαρύφαλλα κανέλλα, τις άφηναν περίπου δυο ώρες στη γάστρα ώστε να «σωθεί» το νερό. Πρόσεχαν να μην «φαρφατίσουν» δηλαδή να μείνουν ολόκληρα και να μην διαλυθούν.
2 Το μέρος από το εσωτερικό του κολοκυθιού που δεν τρώγεται
3 τυρί που συντηρείται σε δέρμα του ζώου μαζί με τσαλαφούτι ή κατίκι
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Τα κίτρινα κορόμηλα που έβγαιναν στα ξηρικά χωράφια, ήταν μεγάλα σα βερύκοκα, αμυγδαλόσχημα και το χρώμα τους ήταν κίτρινο κροκκί. Αυτά τα μάζευαν πριν μαλακώσουν με σκοπό να φαγωθούν το χειμώνα. Πως πετύχαιναν τη διατήρησή τους; Τα έχωναν μέσα στο καλαμπόκι και το σιτάρι που φύλαγαν στα ξύλινα αμπάρια και αυτά με τον καιρό μαλάκωναν χωρίς να σαπίζουν και παράλληλα διατηρούσαν το χρώ μα τους και τη σάρκα τους φρέσκια. Έτσι λοιπόν είχαν γλυκύτατα ώριμα κορόμηλα στην καρδιά του χειμώνα! Με τον ίδιο τρόπο μαλάκωναν και τα άγρια σκληρά απίδια «γκόρτσια» και τα έτρωγαν γλυκά το χειμώνα.
Οι αναμνήσεις της κυρά-Βάγιας σταματούν εδώ, σίγουρα όμως όσοι έχουν ζήσει 

στο χωριό θα θυμηθούν και άλλα πολλά και νόστιμα εδέσματα, που ετοίμαζαν οι 
γιαγιάδες και οι μανάδες τους. Οι στήλες του περιοδικού μας περιμένουν να φιλοξε
νήσουν κάθε ανάμνηση από τα παλιά ή κάθε παραδοσιακή συνταγή.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ Α Π ο τ μ Ν ΑΡχ Α Ι ο τ ΗτΑΕίπε κάποιος στον Αρίστιττπο ότι η Λάίδα δεν τον αγαπά, αλλά προσποιείται ότι τον αγαπά. Ο Αρίστιττπος απάντησε: «Ούτε το κρασί με αγαπά, εγώ όμως το απολαμβάνω».Ο Διδύμων, ένας αρχαίος οφθαλμίατρος, εξετάζει το μάτι μιας κοπέλας και ο Διογένης, που ξέρει ότι είναι ερωτύλος, κοινώς γυναικάς, του λέγει: «Πρόσεξε Δι- δύμωνα, μήπως εξετάζοντας τον οφθαλμό, φθείρεις την κόρην».Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε: «Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να πω ένα «μπράβο» στις τρίχες σου, που απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι».Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα θα ήταν κατάλληλη για γάμο. Ο φιλόσοφος του είπε: «Το πράγμα είναι δύσκολο. Αν παντρευτείς ωραία, θα την έχεις με άλλους κοινή, αν άσχημη, θα είναι σαν να σου επέβαλαν ποινή».Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι μερικοί τον έβριζαν. Ο φιλόσοφος απάντησε: «Καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν είμαι απών, δέχομαι ακόμα και να με μαστιγώνουν».
Α γγελ ική  Σπ υρ.
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mh'.,,; ..a:;-’ - -τίϋιΐΐΜ
Από Γ. Στ. Αθανασία: Κουτσοκέφαλα, 

θρύλοι. Μύθου και ΜουραπάδεςΚάποτε, μιαν εποχή κι έναν καιρό, ήτανε δυο αδέρφια. Απ’ τ’ αδέρφια αυτά, ο ένας ήταν πλούσιος κι ο άλλος ψωμοζήτης. Μια φορά, ο πλούσιος κάλεσε το φτωχό και του είπε: «Αδερφέ, καθώς ξέρεις κι όπως γνωρίζεις, απάνω στα ψηλά βουνά στα πράσινα λιβάδια έχω άλογα πολλά, φοράδες με πουλάρια. Μιας κι έπιασε χινόπωρο, κοντεύει κι ο χειμώνας, μπορείς να πας και ν ’ ανεβείς στον κάμπο να τα φέρεις; Αν πας, να ξέρεις, για τον κόπο σου θα σου δώσω πέντε μηνών πουλάρι».- Να πάου...; Να πάου, αλλά καλύτιρα... στάσ’ . . .  στέκα, να ρωτήσου κι τ’ γυναίκα μ’ , του απάντησε ο φτωχός.- Καλά, του είπε ο πλούσιος. Ρώτα την κι έπειτα έλα... έλα και πες μου.- Γυναίκα . . . ;  Ξερ’ς . .. Ου αδιρφός μ ’ , ου πλούσιους, μου ’πει να πάου να τ’ φέρου τ’ άλουγα απ’ τα β’να. Τι λ ε ς ...; Να πάου...;- Δεν τ’ ρας αυτού ια τ’ν ξ ’πουλ’σιά σ’ , τ’ χλιμάρα σ’ κι τα χάλια σ’ π’ μ’ θελ’ς να πας κι απάν’ στα β’ να. Όχ, να μη πας π’ θινά... Πίστρουσι τ’ν ουρά σ’ κι κάτσι, του απάντησε η γυναίκα του.Φορτωμένος με της γυναίκας του την άρνηση, σηκώθηκε και πήγε στον αδερφό του.- Αδερφέ, του είπε. Η γυναίκα μ’ μου ’πι να κ’ τάξου τ’ν ξ ’πολ’σιά μ’ , τ’ χλιμάρα μ’ κι τα χάλια μ’ κι να κάτσου, γι’ αυτό... γι’ αυτό, π’λες, δε θα πάου για τ’ άλουγα.- Θα πας αν σου δώσω ένα ζευγάρι τσαρούσια, θα πας;- Κάτσι, να πάου να τ’ ματαρουτήσου κι θα σ’ που.- Γυναίκα; Ου αδιρφός μ’ , μου ’πι, ότι άμα πάου για τ’ άλογα, θα μ’ δώκ’ ένα ζιου- βγάρ’ τσαρούχια, τι λές; Να πάου...;- Τοιμά σ’ κι τράβα, του απάντησε η γυναίκα του.Έτσι έκαμε, λοιπόν κι εκείνος. Ακούσε τη γυναίκα του, πήγε στον αδερφό του, πήρε τα τσαρούχια, τα φόρεσε στα ποδάρια του και κίνησε για το βουνό.Στο βουνό που πήγε, βρήκε μια ψηλή και όμορφη γυναίκα, που έτρεχε μέσα στα λιβάδια και φύλαγε του αδερφού του τ’ άλογα.- Καλή μ’ γυναίκα... Αυτά τ’ άλουγα είν’ τ’ αδιρφού μ’ κι ήρθα να τα συμμ’ ζέψου. Ήρθα να τα πάρου, για να τα πάου στουν κάμπου... Να τα πάου κατ’ στα χ ’ μαδιά, στ’ απόγουνα κι τ’σ ζέστις, αλλά . . .  αλλά για στέκα... Ποια είσι ισύ π’ τα φ’ λας, π’ τα πας απού κουντά κι απ’ του ζ ’λάπ’ τα προυστατεύ’ς; Ρώτησε γεμάτος θαυμασμό και περιέργεια την άγνωστη γυναίκα.- Εγώ, είμαι η τύχη του, είμαι το ριζικό του, του απάντησε η γυναίκα. Όλο το καλοκαίρι τα φύλαγα απ’ τους λύκους, τα προστάτευα απ’ τους αλογοσύρτες και τα ’διωχνα απ’ το κακό το σύμπτωμα. Και μιας κι ήρθες, έλα . . .  πάμε μαζί στον κάμπο. Εγώ θα πάω μπροστά, έλα κι εσύ από πίσω.Ο φτωχός και ξαφνιάστηκε και ζήλεψε. «Μπράβου ου αδιρφός μ’ . . . !  Για να’χ’ τέτοια τύχ’ κι αυτό του ριζικό, είδις...; Χώμα πιάν’ κι μάλαμα γιένιτι», είπε με το νου του και πήγε να σαλαγήσει τ’ άλογα, να μάσει τα πουλάρια, αλλά κοντοστάθηκε... κο- ντοστάθηκε κ α ι. . .
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- Κι δε μ’ λες, καλή μ’ γυναίκα; Αν ξερ’ ς, ικείν’ η ρουφιάνα η δ’ κιά μ’ η τύχ’ σια πού είν’ σια πού βουσκάει κι δε μι τ’ράει ιμένα ντίπ; Ρώτησε του αδερφού του την ομορφοκαμωμένη τύχη.Η γυναίκα ψιμογέλασε λίγο, έσκυψε ντροπιασμένα το κεφάλι της και του είπε; «Να, ν α ... Αν πας εκεί δα στο δάσος, θα τη βρεις να κοιμάται κάτω απ’ το ψηλότερο κλαρί, σιμά στο ρέμα στην ιτιά, κοντά στην κρύα βρύση».Ο φτωχός παράτησε τ’ άλογα, άφησε τις φοράδες και πάει να βρει την τύχη του τη ράθυμη, την κακομοιριασμένη. Πήγε και πραγματικά τη βρήκε ν ’ αναπαύεται, να φτιάχνει πρόσωπο, μάγουλα, κορμοστασιά και να βαριοκοιμάται! Την ξυπνάει και της λέει: «Ποια είσι ισύ, μουρή τιμπέλα, π’ κ’μάσι ιδώ απάν’ στου β’νό και απ’ κάτ’ απ’ των κλαριών τουν ίσκιου του βαθύ;»- Τι, δε με γνωρίζεις; Η τύχη σου είμαι...- Κι δε μ’ λ ες...; Τι κακό σο’ ’καμα κι μι κατατρέχ’ς ...;  Γιατί του μάλαμα, τ’ ασήμ’ κι του χρυσάφ’ μ’ του καν’ς χώμα, αντάρα, κουρνιαχτό κι αέρα;- Τι να σου πω, καημένε . . .  τυχερός είσαι. Με πήρε ο ύπνος και τα πήρες απ’ τον αδερφό σου τα τσαρούχια, αν δεν κοιμόμουνα... Είδες . . . ;  Πώς δεν πήρες και το που- λαράκι; Δεν το πήρες, γιατί ήμουνα ξυπνητή.- Αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτει, μονολόγησε ο φτωχός και πήγε να μαζέψει τ’ άλογα, τις φοράδες και του αδερφού του τα πουλάρια, οπού ’χε τύχη σα βουνό και ριζικό σαν κάμπο!

Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας 
Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο

Ένα βιβλίο για τον κάθε επισκέπτη 
ή φίλο του Μικρού Χωριού

Πωλείται στο Μουσείο του Χωριού
Για την κάλυψη των εξόδων συντήρησής του
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ο  ΝερόμυλοςΗ ιστορία του νερόμυλου ή της «υδραλέτης» όπως ήταν η αρχαία ονομασία του, είναι πολύ παλιά. Ξεκινάει πριν από τη γέννηση του Χριστού και φτάνει ως τις μέρες μας. Δουλειά του νερόμυλου ήταν να αλέθει τη σπορά, συνήθως στάρι ή καλαμπόκι, δηλ. την πρώτη ύλη του ψωμιού, του πιο βασικού είδους της διατροφής μας.Στο Μικρό Χωριό πριν από τον πόλεμο υπήρχαν 4 νερόμυλοι, που λειτουργούσαν χάρη στα νερά που κατέβαιναν από τις φυσικές πηγές του χωριού, το Κεφαλόβρυσο. Ο ένας, ο μύλος του Γιώτα, βρισκόταν κοντά στο Κεφαλόβρυσο και σωζόταν ως τη δεκαετία του ’6ο. Πολλές παρέες του χωριού, σε εκδρομές τους στο Κεφαλόβρυσο, κάθονταν στη λάκα του και απολάμβαναν τη μέρα τους με αστεία και τραγούδι.Πιο κάτω, στα αριστερά του ρέματος, ήταν ο μύλος του Παπαδογιάννη και ακόμη πιο κάτω, δεξιά, ήταν ο μύλος του Καντζιά. Στην άλλη πλευρά της γέφυρας, δίπλα στο ρέμα βρισκόταν ο μύλος του Πέτσικα. Οι μύλοι αυτοί ήταν πετρόκτιστοι, σε τετράγωνο σχήμα με ένα παράθυρο και στη σκεπή τους είχαν ένα μεγάλο ξύλινο καλάνι, ύψους περίπου 3 μ., που προοριζόταν για να φέρνει με πίεση το νερό στο μύλο. Το άλεσμα της σποράς δεν ήταν απλό. Χρειαζόταν ένα σύνθετο μηχανισμό, που αξίζει να τον περιγράφουμε, μια που κανένας από τους νερόμυλος του χωριού μας δεν σώζεται σήμερα.Φυσικά, ο ειδικός στο μύλο και πολλές φορές πρωτομάστορας ήταν ο Μυλωνάς. Ο μυλωνάς, όχι μόνο δούλευε ασταμάτητα, ιδίως το καλοκαίρι και το Φθινόπωρο, για να αλέσει το στάρι ή το καλαμπόκι που έφερναν σε σακιά οι χωριανοί, αλλά και σαν καλός οικοδεσπότης πρόσφερε «μπομπότα» ή ό,τι άλλο είχε, σε όσους έρχονταν από μακριά και έπρεπε να περιμένουν ώρες για να πάρουν το αλεύρι τους. Ένας μύλος μπορούσε να αλέσει ως ιοο 
Ο Μύλος του Καντζιά οκάδες την ώρα, δηλαδή να βγάλει περίπου 1200οκάδες τη μέρα. Τα αλεστικά, δηλαδή η πληρωμή του μυλωνά δεν γινόταν σε χρήμα αλλά σε «ξάϊ», όπως το ’λεγαν, δηλαδή ποσοστό 2-ιο% από το συνολικό άλεσμα.Ο εξοπλισμός του νερόμυλου βασιζόταν σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορούσε τη διοχέτευση του νερού στο μύλο και απαρτιζόταν από το μυλαύλακο, τον κάλανο (ή χοάνη ή βαράρι) και το σιφούνι. Το δεύτερο, το κινητό μέρος του μύλου, είχε τη φτερωτή, τον άΗονα και τα εξαρτήματά τους και το τρίτο ήταν το αλεστικό μέρος που περιλάμβανε τις μυλόπετρεε. τη σκαφίδα. την αλευροθήκη και μικρά άλλα βοηθητικά εξαρτήματα.Για τη λειτουργία του μύλου ήταν ακόμη απαραίτητα: α) Η δέση, τεχνητό φράγμα νερού από κορμούς δέντρων συνήθως, πέτρες, φύλλα κ.ά. β) Το μυλαύλακο, που έφερνε το νερό στο μύλο, πάνω στην οποία και σε απόσταση ενός μέτρου από το στόμιο, τοποθετούσαν την σνάρα (παλουκαριά) για να συγκρατεί τα διάφορα χόρτα, φύλλα κ.ά. που παρέσυρε το νερό, γ) Τον κάλανο (ή χοάνη ή βαράρι), φτιαγμένο από ξύλο ή τσίγγο, φαρδύ επάνω και πολύ στενό κάτω, στηριγμένο λίγο λοξά σε βράχο ή λιθόκτιστο τοίχο στο πίσω μέρος του μύλου. Μεταξύ μυλαύλακου και χοάνης υπήρχε η κόφτρα. η οποία ρύθμιζε τη ροή του νερού, δ) Το σιφούνι, δηλ. το κάτω μέρος
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του κάλανου, που ήταν πολύ στενό, για να βγαίνει το νερό με πίεση. Μπροστά στο άνοιγμα του σιφουνιού ήταν τοποθετημένο ένα ξύλινο εξάρτημα (το σταματήρΟ. που καθόριζε την ποσότητα νερσύ πσυ έπρεπε να πάει στην φτερωτή, ε) Η φτερωτή (είδος τροχού), διαμέτρου 1,5 μ. περίπου, κατασκευασμένη από δύο μεταλλικά στεφάνια (εσωτερικό και εξωτερικό) και ανάμεσά τους τοποθετημένα τα πτερύγια (ξύλινα ή μεταλλικά), στα οποία χτυπάει το νερό που έρχεται από το σιφούνι, ζ) Ο άΕοναο. ξύλινος ή μεταλλικός, ύψους περί το 1,5 μ., ο οποίος συνδέει την φτερωτή με την άνω μυλόπετρα, η οποία με τη σειρά της μετέδιδε την κίνηση στην άλλη, την κάτω μυλόπετρα. η) Οι μυλόπετρεε ή μυλόλιθοι. 2 στρογγυλές μεγάλες πέτρες, το σημαντικότερο, ίσως, τμήμα του όλου μηχανισμού άλεσης, θ) Ο σταυρόε ή σηκωτήρι. που ήταν το εξάρτημα με το οποίο γινόταν η ανύψωση ή τσ κατέβασμα της άνω μυλόπετρας, ώστε τσ άλεσμα να βγαίνει χονδρό ή ψιλό, ι) Η κοφινά ή σκαφίδα (ξύλινη σκάφη ή κάσα), κωνική συνήθως, στην οπσία έμπαιναν οι σπόροι που έπρεπε να αλεστούν. Στο κάτω μέρος της η σκαφίδα είχε μια τρύπα μέσω της οποίας οι σπόροι κατέληγαν στην «κούτλα» ή καρύδι, δηλ. σε ένα ημισφαιρικό κουτί ξύλινο με ένα στόμιο μπροστά. Αυτό το στόμιο κουνιόταν τρεμουλιάζοντας και ο καρπός έπεφτε λίγος, λίγος στην «γούλα» και από κει στις μυλόπετρες για να αλεστεί, κ) Η αλευροθήκη, ξύλινο κασόνι μπρσστά από τις μυλόπετρες, όπσυ έπεφτε το άλεσμα, δηλαδή το αλεύρι.Ο νερόμυλος είχε και άλλα εξαρτήματα, όπως: ι. το επανωμύλι. ξύλινος τροχός, 2. το μυλοκόπι. σφυρί για να χαράζονται οι μυλόπετρες, 3. το βαρδάρι. ξύλινη βέργα, της οποίας το ένα άκρο κατέληγε στις οδοντωτές χαραγές του επανώμυλου, 4· το φτυάρι ή σέσουλα, ξύλινο φτυαράκι με λαβή για να μεταφέρεται το αλεύρι από την αλευρκιθήκη στα σακιά. 5. το κουντέλι. που αποτελείται από δύο ξύλινα κοντάρια και το χρησιμοποιούσαν για τσ ανασήκωμα της μυλόπετρας. 6. Το φτυάρι και το τσαπί για τον καθαρισμό του μυλαύλακου, η. Ο τρίποδαε. ξύλινο χαμηλό τραπεζάκι, στο οποίο στήριζαν την επάνω πέτρα όταν έπρεπε να τη χαράξουν. 8. Ο παπάο. ξύλινος κύλινδρος, στον οποίο τοποθετούσαν την πάνω μυλόπετρα και κυλώντας τον μπορούσαν να την μετακινούν ευκολότερα.

Η «σκαφίδα» και οι «μυλόπετρες»

Οι νερόμυλοι τον χωριού
Του παπα-Γίώργη Δήμου

Στις ποταμιές κοντά εκεί, στα σκιερά πλατάνια 
Παλιά μνημεία σώζονται, νερόμυλοι μαντάνια. 
Απομεινάρια πια εκεί, στην παρακμή σαπίζσυν 

Έχουν μακρά παράδοση, παλιούς καιρούς θυμίζουν 
Έχασαν πια τη λάμψη τους, δεν άντεξαν στον χρόνο. 

Τώρα παλιά κειμήλια, μας προξενούνε πόνο. 
Χρυσάφι αλεύρι έδιναν, την εποχή εκείνη 

Γλυκό ψωμί χωριάτικο, αξέχαστο θα μείνει.

Α π οσ π ά σ μ α τα  από τη ν εφ. 
Η  Φ ωνή τη ς Μ α υ ρ ο μ ά τα ς αρ. ψ ύλλου 2 ΐ
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Η  Απληστία
Άρθρο του Wim Venter

Από την Ελένη Λαΐνη Κόνιτς, 
Illinois, Η.Π.Α.Πολλοί άνθρωποι μετράνε την επιτυχία με τα χρήματα. Όμως, τα λεφτά δεν είναι παρά μία μόνο παράμετρος της επιτυχίας. Και όποιος δεν καταφέρει να ελέγξει το πάθος του για συνεχή αύξηση πλούτου, μπορεί να καταλήξει στο απολύτως αντίθετο αποτέλεσμα. Κι' αυτό γιατί η απληστία συνήθως βαδίζει χέρι, χέρι με την αποτυχία για πολλούς λόγους, όπως;Η  τυπική συμπεριφορά ενός άπληστου περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία να «πιάσει την καλή» γρήγορα. Έτσι, α) διαλέγει συναλλαγές που υπόσχονται γρήγορα πολύ μεγάλα κέρδη, β) εστιάζοντας μόνο στο κέρδος, δεν αξιολογεί σωστά το μέγεθος του ρίσκου, γ) για να εξασφαλίσει γρήγορα ένα μεγάλο κεφάλαιο, χρεώνει ανυποψίαστους πελάτες με το δέλεαρ μιας καλής επένδυσης, δ) δεν παίζει τίμιο παιχνίδι, ε) προσφεύγει σε αθέμιτα μέσα, στ) προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη με ψεύτικο προσωπείο.Όμως, επειδή στόχος ενός άπληστου είναι το γρήγορο και μεγάλο όφελος, η ευαισθησία του γίνεται πολύ ελαστική. Δεν τον ενοχλεί, για παράδειγμα, να παρακάμ- ψει τους κανόνες της επιχειρηματικότητας ή ακόμη και να παρανομήσει. Γιατί γΓ αυτόν, τα πολλά χρήματα είναι ο σκοπός της ζωή του. Πιστεύει ότι μόνον έτσι θα κερδίσει τον σεβασμό στον περίγυρό του και ότι ο ίδιος θα νιώθει πετυχημένος μόνο όταν θα μπορεί να αποκτήσει ό,τι θέλει, όταν το θέλει. Μάλιστα, το συναίσθημα αυτό γίνεται τόσο δυνατό που, για να το ικανοποιήσει, θα μπορούσε να κάνει σχεδόν οτιδήποτε.Με έντονες αυτές τις πεποιθήσεις, οι προσδοκίες και η αντίληψη για τις αξίες της ζωής ενός άπληστου είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των άλλων ανθρώπων. Έτσι, συχνά οδηγείται στο να χάσει κάθε ηθική αναστολή και συνήθως συμβαδίζει με την ανεντιμότητα. Αλλά η ανεντιμότητα δύσκολα αντέχει στο χρόνο. Ό περίγυρος τον καταλαβαίνει. Και όταν γίνει αυτό, το περιβάλλον του τον αγνοεί ή ακόμη χειρότερα τον εκθέτει. Και βέβαια «κάλιο να σου βγει το μάτι παρά τ' όνομα». ΚΓ αυτό γιατί α) επειδή δεν είναι ειλικρινής δεν μπορεί να αποφύγει τα λάθη: Είναι δύσκολο να θυμάται κανείς όλα τα ψέματα με όλες τις λεπτομέρειες και να καλύπτει όλες τις παράνομες γωνιές, β) λόγω κεκτημένης ταχύτητας για την ικανοποίηση του στόχου του, χωρίς να το θέλει, αφήνει αποτυπώματα, π.χ. κάνει το λάθος να βάλει τα δικά του τηλέφωνα σε πλαστογραφημένα επιστολόχαρτα άλλων επιχειρήσεων ή εφοδιάζεται με προϊόντα παράνομα, γ) δημιουργεί εχθρούς: Όσοι τυχόν εξαπα- τήθηκαν δεν θα χάσουν ευκαιρία να τον κυνηγούν, να τον εκθέτουν ή και να τον εκδικούνται.Γενικά, οι άπληστες συναλλαγές δεν αντέχουν στο χρόνο. Συνήθως γυρίζουν και χτυπούν το δράστη. Και όταν γίνει αυτό, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σκληρές, όπως: α) οικονομική καταστροφή. Όταν ο πλούτος χτίζεται πάνω στην ατιμία, μπορεί εύκολα και σε ανύποπτο χρόνο να φέρει οικονομική καταστροφή, β) νομικές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να είναι αγωγές σε αστικό ή ποινικά δικαστήρια
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(τα αστικά μπορεί να του πάρουν όλα τα χρήματα, τα ποινικά μπορεί να του στερήσουν την ελευθερία), γ) χάνεται ο σεβασμός προς το άτομό του, γιατί ο σεβασμός δεν αποκτάται με χρηματικούς όρους, αλλά κερδίζεται μέσα από τη συμπεριφορά μας στην καθημερινή ζωή, δ) ο ίδιος μπορεί να χάσει την αυτό-εκτίμησή του και ενδεχομένως αυτό να είναι η πιο σοβαρή συνέπεια (γιατί όταν χαθεί η αυτό-εκτίμηση, το άτομο νιώθει άχρηστο -  και όταν αυτό συνδυαστεί και με όλες τις άλλες συνέπειες, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα), ε) ο άπληστος πληρώνει το κόστος για τυχόν σωστές ευκαιρίες που έχασε, όταν ήταν προσηλωμένος στον εύκολο δρόμο του κέρδους και αψηφούσε την ευκαιρία να χτίσει πάνω σε σταθερές βάσεις.Εν κατακλείδι, οι άνθρωποι που ενεργούν από απληστία τείνουν να μην επενδύουν σε πραγματικές αξίες, πληγώνουν ανθρώπους (μη εξαιρουμένου και του εαυτού τους), επιλέγουν το προσφορότερο που δεν είναι πάντα το καλύτερο και συνήθως καταλήγουν με δυσμενείς συνέπειες. Αντίθετα, μια τίμια δουλειά μπορεί μακροχρόνια να προσκομίσει περισσότερα οικονομικά οφέλη και σίγουρα την εκτίμηση και το σεβασμό της κοινωνίας.ocoo<>o<x<>oo<>oo<x>c<>oc>ooΈχουν πει για την ελληνική γλώσσα;• Μάρκος Τίλλιος Κικέρων (ο επιφανέστερος άνδρας της αρχαίας Ρώμης): «Εάν οι θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων».• Γκαίτε (ο μεγαλύτερος ποιητής και πεζογράφος της Γερμανίας): «Ακόυσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η  Ελληνική αντήχησε άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα».• Βολταίρος (Γάλλος διαφωτιστής): «Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών».• Σίλλερ (Γερμανός ποιητής, ιστορικός και φιλόσοφος): «Καταραμένε Έλληνα, τα βρήκες όλα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία' τίποτε δεν άφησες για μας».• Βαντρούσκα (καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης): «Για έναν Ιάπωνα ή Κινέζο, όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες δεν φαίνονται ως ξεχωριστές, αλλά ως διάλεκτοι μιας και της αυτής γλώσσας, της Ελληνικής».• Γουΐλ Ντουράν (Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Columbia): «Το αλφάβητο μας προήλθε εξ Ελλάδος δια της Κύμης και της Ρώμης. Η  Γλώσσα μας βρίθει Ελληνικών λέξεων. Η  επιστήμη μας σφυρηλάτησε μιαν διεθνή γλώσσα διά των Ελληνικών όρων. Η γραμματική μας και η ρητορική μας, ακόμα και η στίξης και η διαίρεσης εις παραγράφους, είναι Ελληνικές εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά μας είδη είναι Ελληνικά - το λυρικό, η ωδή, το ειδύλλιο, το μυθιστόρημα, η πραγματεία, η προσφώνηση, η βιογραφία, η ιστορία και προ πάντων το όραμα. Και όλες σχεδόν αυτές οι λέξεις είναι Ελληνικές».• Φρανγκίσκος Αιγκόρα (Ιταλός καθηγητής Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας προς διάδοση του πολιτισμού): «Έλληνες να είστε περήφανοι που μιλάτε την Ελληνική γλώσσα ζωντανή και μητέρα όλων των άλλων γλωσσών. Μ ην την παραμελείτε, αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτόχρονα το διαβατήριό σας για τον παγκόσμιο πολιτισμό».
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Τα ελληνικά μας
Συχνά ot αναφορές Ελλήνων προς τις δημόσιες υπηρεσίες προκαλούν το γέλιο αλλά και 

τον προβληματισμό για την επιμονή μας να μιλούμε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαί
νουμε. Ένας γιατρός είχε την υπομονή να συγκεντρώσει χαρακτηριστικές εκφράσεις από 
αναφορές προς το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών; ;Είμαι σεισμόπληκτος και κατολισθήσιμος Έχω σεισμοπάθειαν κατεδαφιστέανΗ μόνη μου περιουσία είναι εν φορητόν ραδιόφωνον παγκοσμίου θλίψεως Βοηθήστε με να επιλύσω θέμα μου ζωικής σημασίας Με βρήκε τυχαία στο δρόμο αιμόφρικτο Σάς επιβάλλω τα σέβη μου Είμαι ανάπηρος ανεκτήμων και ανόψθαλμος Μου προκάλεσε αμοιχή δια του αμβλέως οργάνου του Προχθές ησθάνθην ισχυρόν πόνον εις τα ώτα του υιού μου Ο κάτωθεν υπογεγραμμισμένος Ν.Κ.Τυγχάνω ανάπηρος γυναίκα χηρ και έχον δύο ανηλίκων τέκνων θήλεα Στις 23 του μηνέας Αυγούστου αρρώστησα από ζάχαρη, με πήγαν στο πρώτο παρα- μονεύον Νοσοκομείο, μου κάνανε ενέσεις μουσολίνης και μου βάλανε και καψετήρα της κουρήθρας.• Πήγα στο ’γειονομικόν και ρώτησα που είναι ο πρωτόκολλος.. .  και σε ένα δικαστήριο: Μήνυση για Προσβολή ... οδούς Μηνύτρια ήταν, συμπαθέστατη ήταν, αλλά τι την ήθελε την καθαρεύουσα;Ήλθεν πλησίον μου, κ. πρόεδρε, και με έπαυσεν.Τι σας έκανε;Με έπαυσεν.Υπάλληλός του είσθε;Όχι, οικιακή Οικιακή; Τι εννοείτε;Οικόσιτος, κ. πρόεδρε.Υπηρέτρια, δηλαδή;Δίνω τοιούτην εντύπωσιν; Με προσβάλνετε. Είμαι αυτοκέφαλος.Τι αυτοκέφαλος; Εκκλησία;Εις ελληνικήν ομιλώ.Φαίνεται ότι εγώ ομιλώ εις κινεζικήν. Για μίλα, κοπέλα μου, όπως μιλάς στο σπίτι σου, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τι σου έκανε λοιπόν;Είπον, με έπαυσεν.Από πού βρε παιδί μου σε έπαυσεν;Εξ όπισθεν.Μωρέ μήπως θέλεις να πεις σε έψαυσεν;Ακριβώς, Μου πρόσβαλε την οδόν.Δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.Διατί;Κι εγώ την ίδια απορία έχω. Αναβάλλεται το δικαστήριον ίνα προσέλθουν μάρτυρες. Και η μηνύτρια ερωτά εις άτπαιστον ... ευζωνικήν;Θα επανέρχομαι; κ. πρόεδρεΘα επανέρχεστε και ελπίζω μέχρι τότε να μιλάτε την κινεζικήν για να συνεννοηθούμε.Τόσον συντόμως; Είναι δύσκολος φρονώΕγώ σήμερα επείσθην ότι η ελληνική είναι δυσκολότερη. Χαρ. Γκ.32 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



(Greece» ή «Hellas»; Ιδού η απορία

Η χώρα μας στο εξωτερικό αναφέρεται με δύο ονόματα, «Greece» και «Hellas». Η δεύτερη ονομασία αγγίζει περισσότερο τις καρδιές μας διότι αυτήν χρησιμοποιούμε όλοι μας καθημερινά. Ελλάς, Ελλάς, φωνάζουν τα παιδιά μας, όταν ζητωκραυγάζουν τις εθνικές μας ομάδες. Ελλάδα την γράφουμε στα χαρτιά. Έλληνας είναι ο πολίτης της. Ελληνικά τα προϊόντα της και γι' αυτό η λέξη «Greece» ακούγεται σαν ξενόφερτη και δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτείνουν ακόμη και την κατάργησή της. Κι όμως, κι αυτή η ονομασία είναι απόλυτα δική μας. Οι λέξεις «Greece» και «Greek» προέρχονται από τη λέξη «Γραικός», που ήταν η πρώτη ονομασία του ιθαγενούς κατοίκου τούτης της χώρας, από αρχαιοτάτων χρόνων.Ο Ησίοδος γράφει ότι ο Γραικός ήταν γιος του Δία και της Πανδώρας και ο Βυζάντιος αναφέρει με το όνομα «Γραικό» τον γιο του Θεσσαλού, του μυθικού ήρωα και βασιλιά της Θεσσαλίας, ο οποίος ήταν γιος του Αίμονα, γΓ αυτό και η Θεσσαλία λεγόταν και Αιμονία. Κατά μια δεύτερη εκδοχή ο Θεσσαλός ήταν γιος του Ηρακλή και της Χαλκιόπης, θυγατέρας του βασιλιά της Κω, Ευρύπυλου. Και Τρίτη εκδοχή λέγει ότι ήταν γιος του Ιάσωνα και της Μήδειας. Όποια από τις τρεις εκδοχές και αν δεχτούμε, ένα είναι βέβαιο, ότι τον γιο του Θεσσαλού τον έλεγαν Γραικό!Γραικοί λέγονταν οι κάτοικοι της Δωδώνης, που εγκαταστάθηκαν οτπς όχθες του Αχελώου, μετά τον μεγάλο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Θι Γραικοί κατοικούσαν οτην Ελλάδα από την αρχαιότητα και μόλις τον 10“ π.Χ. αιώνα γεννήθηκε από τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα (θυγατέρα του Επιμυθέα) ο Έλληνας, που έμελλε να δώσει το όνομά του σε όλους μας. Για την ιστορία θυμίζουμε, ότι ο Έλληνας παντρεύτηκε την Θρσηίδα με την οποία απέκτησε τρεις γιους, τους Αίολο, Δώρο και Ξούθο.Θι πρώτοι που χρησιμοποίησαν το όνομα του Έλληνα ήσαν οι κάτοικοι της Φθίας, περιοχής της Θεσσαλίας (Λαμία), οι γνωστοί Μυρμιδόνες του Αχιλλέα. Στον Τρωικό Πόλεμο άλλωστε, Έλληνες ονομάζονταν μόνο οι Μυρμιδόνες, ενώ οι άλλοι λέγονταν Αχαιοί, Δωριείς και Αργείοι. Ακόμη και ο Θουκυδίδης, επικαλούμενος τον Όμηρο, μόνον τους Μυρμιδόνες ονομάζει Έλληνες.Αργότερα, όταν οι πόλεις της πατρίδας μας αναγκάστηκαν να ξεχάσουν τις μεταξύ τους έριδες και τα μίση που τους χώριζαν, για να ενωθούν και να συμμαχήσουν κατά του κοινού περσικού κινδύνου, είχαν πάντα επικεφαλής τους πανύψηλους και γενναίους Μυρμιδόνες -  Έλληνες, στην εμφάνιση των οποίων οι Πέρσες ετρέποντο σε φυγή, πετώντας τα όπλα τους και φωνάζοντας «έρχονται οι Έλληνες»! Έτσι γενικεύτηκε η ονομασία «Έλληνες» σε όλους τους «συμμάχους» και κατοίκους του ελλαδικού χώρου.Ακόμη και ο Βαλαωρίτης, βάζει στο στόμα του Αθανασίου Διάκου τη φράση «Εγώ Γραικός γεννήθηκα. Γραικός θε να πεθάνω», σαν απάντησή του προς τους Τούρκους όταν του πρόσφεραν τη ζωή του και ανώτατα αξιώματα στον τουρκικό στρατό, αν δεχόταν να αλλαξοπιστήσει και να πάει με το μέρος τους.Και οι δυο ονομασίες επομένως είναι σωστές και μάλιστα η ονομασία «Γραικός» έχει αν θέλετε και προτεραιότητα, λόγω αρχαιότητας...Αυτά, για να γνωρίζουμε τις ρίζες μας και να μην τις απεμπολούμε...
Του Χαρ. Γλαφυρού 

Εφ. Έρευνα Καλλιθέας, 28/6/2012
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Κοινωνιολογικός Προβληματισμός
Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;Γράφει ο Γιώργος Σταυρόκης*Ξέρεις ποιος είμαι εγώ (ρε), είναι μια αρκετά συχνή επωδός, η οποία ακούγεται στη διάρκεια ενός καβγά ή μιας έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αγνώστων ατόμων. Καλό παράδειγμα είναι εκείνο το σχετικά πρόσφατο του Κίμωνα Κουλούρη, ο οποίος με τη μερσε- ντές του παραβίασε δυο κόκκινους σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες. Επίσης, το παλαιότερο στη Θεσσαλονίκη, όπου ο τότε γνωστός υπουργός χαστούκισε τον τροχονόμο που θέλησε να τον ενημερώσει ότι στάθμευσε το αυτοκίνητό του αντικανονικά. Η απάντηση που πήρε ήταν «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», την οποία συνόδευσε με ένα «πατρικό» χαστούκι στον τροχονόμο.Τα χρόνια κύλησαν, η Ελλάδα μπήκε στην Ε.Ε. και στο ευρώ, τα δανεικά δις έμπαιναν στη χώρα από το πουθενά. Μεθυσμένοι εμείς αδράξαμε την ευκαιρία και από συνετοί και συντηρητικοί, ως λαός, μεταλλαχθήκαμε σε ένα ακαθόριστο είδος (νέο) μπουρζουά. Άλλος λίγο, άλλος πολύ πάψαμε να είμαστε ο πραγματικός εαυτός μας και εισήλθαμε στην κουλτούρα του «φαίνομαι» και όχι του «είμαι». Το καινούργιο λά- ϊφ-στάϊλ απαιτούσε γλυκιά ζωή με την ελάχιστη προσπάθεια, στην πόλη, στο χωριό, στο χωράφι. Το αυτοκίνητο έπρεπε να είναι χλιδάτο τζιπ-Καγιέν τρεις χιλιάδες κυβικά, με ιπποδύναμη ικανή να σκοτώσει καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους χρήστες του δρόμου, σπάζοντας πανευρωπαϊκά το ρεκόρ απώλειας πολύτιμης ζωής. Και ύστερα οι επιζώντες από τα τροχαία, ως μωρές παρθένες του Ευαγγελίου, τα ρίχναμε στον κακό δρόμο, στη βροχή, στον άλλο οδηγό.Καταργήσαμε τσυς επιθεωρητές στα σχολεία και ξεκινήσαμε την ισοπέδωση κάθε αξίας που άντεξε στο χρόνο, εμπεδώνοντας την άφρονη κουλτούρα της ήσσονος προσπάθειας στο σχολείο, στο γραφείο, στην παραγωγή. Στο Λύκειο και το Πανεπιστήμιο έγινε κατεστημένο η κουτοπόνηρη αντίληψη σνομπάροντας τον καλό μαθητή με στόχο την ισοπέδωση προς τα κάτω; Παιδιά, γιατί ανησυχείτε, ήταν το μήνυμα που περνούσε σε μαθητές και φοιτητές, όλοι θα τελειώσετε τσ Λύκειο, όλοι θα γίνετε πτυ- χιούχοι, όλοι επιστήμονες (!). Ξορκίσαμε το σεβασμό στην κοινωνική ιεραρχία, την αναγνώριση της αληθινής ικανότητας με μια δήθεν δημοκρατική διαδικασία μέσω της κάλπης, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων. Στήσαμε παντού κάλπες σε πανεπιστήμια, συνδικάτα, παντοειδείς συλλόγους και φυσικά το κοινοβούλιο. Η κάλπη για εμάς τους νέο-έλληνες έγινε δεύτερη φύση. Το παιχνίδι είναι, λίγο πολύ, σικέ. Υπέρμετρες φιλοδοξίες, εμετικές λυκοφιλίες και κοινωνικές απρέπειες δεν λείπουν από τη διαδικασία.Στους καποδιστριακούς και τώρα καλλικρατικούς δήμους (Ο.Τ.Α.) ανάμεσα στους ικανούς με προτεραία κοινωνική αναγνώριση και προσφορά, εκλέγονται φανερά ανεπαρκείς και συχνά κομματικά κατευθυνόμενοι. Είμαι εκλεγμένος δημοκρατικά, σου λέει ο δημοτικός σύμβουλος, αραγμένος στην καρέκλα της καφετέριας, ενώ στουπώνει το τσιμπούκι του με ταμπάκο εισαγωγής για να το ανάψει. Οι ποικιλώνυμες ΔΕΚΟ- ΔΕΗ να κλείνουν πανάκριβα ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για δήθεν σεμινάρια επιμόρφωσης και μελέτες φαντάσματα για το προσωπικό και μαζί τους οι συγγενείς και φίλοι της πανίδας.Η γλυκιά ζωή όμως έπρεπε να συνεχιστεί. Διάφοροι διάττοντες αστέρες της δια-
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πλοκής και της κλεπτοκρατίας, οι τζετ-σετ του νέο-πλουτισμού με τα κότερα και τις Φιλιππινέζες να διάγουν ηγεμονική ζωή κάνοντας τον γύρο του κόσμου με παρέες καλεσμένων από τη νομενκλατούρα. Στα χρόνια της σοσιαλιστικής πανδαισίας, όταν «ο λαός ήταν στην εξουσία» με το αμίμητο «συμβόλαιο με το λαό». Τον δρόμο μάς τον έδειξαν οι ίδιοι που μάς αναγόρευσαν τόσο ψηλά! Δηλαδή κάτι σαν συνκυβερνήτες... Υπουργοί της συνομοταξίας περιδιάβαιναν τα νυχτερινά κέντρα, πρώτο τραπέζι πίστα, οι χορεύτριες να τρίβουν το στήθος τους πάνω στη φαλάκρα των νεόπλουτων μπον- βιβέρ και ύστερα να τους λούζουν με σαμπάνια εισαγωγής. Φυσικά ο λογαριασμός πληρωμένος από τους ευνοούμενους κεντράρχες. Φαλλοκράτες ελληναράδες να τα βρίσκουν καλύτερα με δυστυχισμένες αλλοδαπές, Ουκρανές και Ρωσίδες και να διαλύουν το δικό τους σπιτικό. Αστικοποιημένοι αρχοντοχωριάτες που σε λίγα χρόνια στην Αθήνα μεταλλάχτηκαν σε περσόνες και Αντουανέτες, υπεροπτικοί και υπερφίαλοι ξόδευαν έναν ολόκληρο μισθό για να απολαύσουν τις μετσμεσονύχτιες υπηρεσίες με ντόπιες και εισαγόμενες.Πριμαντόνες του ποδοσφαίρου να συνωστίζονται στα γήπεδα, τη ΜΕΚΚΑ της διαφθοράς, όπου τους περίμεναν θέσεις επισήμων (V.I.P.), πρόεδροι, αντιπρόεδροι πολλών καρδιναλίων περιστοιχισμένοι από κόλακες και μπράβους για την προστασία τους. Ηγεμονικοί γάμοι να γίνονται στο Παρίσι, πρώην υπουργού του σοσιαλιστικού μεγαλείου και υπεύθυνου για την άμυνα της χώρας, σήμερα νεόπλουτου, αλλά, απολογούμενου στη δικαιοσύνη.Αυτά, για να μην ξεχνάμε τη νωπή πολιτική ιστορία μας. Ο λαϊκισμός που εξελίχθηκε σε «επιστήμη» για τους πολιτικούς, έγινε δεύτερη φύση σχεδόν σε ολόκληρη την κοινωνική διαστρωμάτωση, διαπέρασε τις συνειδήσεις, θόλωσε τον ορθολογισμό και την κοινωνική ευθύνη με το μήνυμα; «Όλα επιτρέπονται, τίποτα δεν τιμωρείται». Μια παρακμιακή κοινωνική κραιπάλη είχε, και έχει, διαποτίσει μεγάλα στρώματα του λαού μας. Τώρα, όλοι μαζί, νηστέψαντες και μηδέποτε πραγματικά νηστεύοντες, διανύουμε την κοιλάδα των δακρύων χωρίς να θέλουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι πραγματικές πληγές του Φαραώ για να τις διορθώσουμε. Το ελληνικό όνειρο για εύκολη και ανέμελη ζωή έληξε άδοξα μετά το Καστελόριζο. Ποιος ξέρει για πόσο;Η απληστία, η σπουδαιοφάνεια του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», ο εύκολος νεοπλουτισμός, μας μετάλλαξαν σε ένα νέο υβριδικό ανθρωπότυπο και έφεραν πολύ κοντά την αλλοτρίωση και εντέλει την υπαρξιακή μοναξιά.
‘ 0  κ. Γιώργος Σταυράκης είναι κοινωνιολόγος

Ν α  τ α  ε κ α τ ο σ τ ίσ ε ις !«Να τα εκατοστίσεις», ίσως είναι η καλύτερη ευχή ιδίως σε γενέθλια. Όμως τι γίνεται όταν αυτός που δέχεται την ευχή είναι 98 χρονών και εμείς του ευχόμαστε να τα εκατοστίσει; Μοιάζει σα να του λέμε: «Λίγα τα ψωμιά σου, όπου να ’ναι φεύγεις». Και φυσικά, μάς αξίζει η απάντηση που έδωσε ο 98χρονος πατέρας αγαπητού φίλου, όταν κάποιος του ευχήθηκε να τα εκατοστίσει:- «Γιατί αν πάω 110 απ’ τον τρουβά σου θα φάω;»Πολύ σωστά. Αλλωστε, το σχετικό στιχάκι λέει:
Στα 90 θα σταθώ, στα 100 θα πάω, 

να κάτσω να συ/Λογιστώ, το πότε θα γερνάω
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Α π ό τα τταρα|ι<ύν)ια τω ν  π ρ ο -π ρ ο  γιαγιάδω ν» ρ α ^
(στη ντοπιολαλιά της εποχής)

Από τα «Λαογραφικά» του Στ. Βίου (1917)

Του κλάσμουΉταν νιά βουλά ένας βασλιάς κι νιά βασίλσα. Η βασίλσα νιά μέρα έκλασι μπρουστά στου βασλιά κι τ’ κακοφάνκι πουλύ τ’ βασλιά. Έτσ’ έφκιασι νιά κασέλα τρανή κι ν ’ έφκιασι έτσ’ π’ να μην παίρν’ νιρό κι ν ’ έβαλι μέσα τ’ βασίλσα κι ν ’ έρξι στου πέλαου. Αυτήν ήταν κι γκαστρουμέν’ . Του πέλαου τν’ έβγαλι σ’ άλλου κράτου. Τραβάν’ τν’κασέλα, ν ’ έβγαλαν απ’ του πέλαου, τν’ ανοιούνι, τράνι μέσα, γλέπνι νιά βασίλσα κι γκαστρουμέν’ . Τότι, ου βασλιάς αφνού του κράτου τ’ μπήρι στου παλάτ’ κι τν’ είχι ικεί. Γένκι του πιδί. Χάϊ, χάϊ, άξινι του πιδί. Νιά μέρα λέει του πιδί τσ’ μάνας:- Δεν είχα κι γω πατέρα, μαθέ, σαν τ’ άλλα τα πιδιά;- Είχις, τ’ λέει αυτή, κι βασλιά, αλλά νιά μέρα έκλασα ου μπρος τ» κι προυσβάλθκι κι μ’ έβανι σ’ νιά κασέλλα κι ν’ έρξι στου πέλαου κι του πέλαου ν ’ έβγαλι ιδώ. Ήμαν κι γκαστρουμέν’ κι σ’ έκανα ιδώ, τ’ λέει- Ώστ’ έτς; Α μ θα τουν κάνου κι γω να δώκ’ μύθου, λέει του πιδί.Πήι του πιδί στου κράτου τ’ πατέρα τ’ . Του ’είδι ου βασλιάς του πιδί, του ζούλι- ψι, βασλόπλου μαθέ, κι του ’ειπι νάρθ’ νιά μέρα στου παλάτ’ να του τραπιζόσ’ μαθέ. Αυτό τι να κάν; Πήρι τρία σπριά κθάρ’ , τα μαλαμμάτουσι κι τα ’ρξι μέσα στου ταϊσάρ. Κουντά καβάλσι τ’ άλουγου κι πήι. Του καρτέρσι του πιδί ου βασλιάς κι πρόσταξι τσ’ δούλσ’ να βάλνι κθάρ’ να φάη του ζαγάρ.- Α ' τι κθαρ’ θα βάλιτι; Τσ’ λέει του πιδί- Για, κθάρ’ μαθέ, τ’ λένι αυτοίν.- Α ' δεν του τρώει τέτοιου κθάρ’ , τσ’ λέει.- Αμ τι τρώει; Ρώτσανι αυτοίν.- Πάριτι του ταϊσάρ να δήτι μπάκι έμνι κάνα σπρί για δείγμα, τσ’ λέει.Παίρνι αυτοίν του ταϊσάρ, τράνι μέσα, βρίσκνι τρία σπριά κθάρ’ μαλαμματένια.- Πού γένιτι, πιδί μ’ τέτοιου κθάρ’, λέει ου βασλιάς στου πιδί.- Α ' αυτό του κθάρ’ γένιτι σ’ άκλαστου κόσμου, λέει του πιδί.- Μπα, κι πούνι αυτός ου άκλαστους ου κόσμους;- Δεν ξέρου, λέει του πιδί.- Να στείλου κόσμου να ρουτήσνι που είν’ αυτός ου άκλαστους κόσμους, τ’ λέει ου βασλιάς.Έστλι κόσμου απ’ ρώταγαν: «Μπάκι κλάνιτι, μαθέ;» Τι ντρουπή, ου βασλιάς να ρου- τάη μπάκι κλάνιτι! Έδουκι του μύθου. Γύρσαν, γύρσαν δε ηύραν άκλαστου κόσμου. Τ ’ λέει τ’ πιδιού ου βασλιάς:- Ιγώ γύρσα, πιδί μ’ , ούλουν τουν κόσμου κι δε μπόρσα να βρω κάναν π’ να μην
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κλάν’ . Κάπουτι, να πούμι, θα ξανασάν’ ου άνθρουπους κι απ’ αυτό του μέρους.Τότι, τ’ λέει του πιδί:- Αμ σα γύρσις ούλουν τουν κόσμου κι δε μπόρσις να βρης άνθρουπου πνα μην κλάν’ , τη δκή μ’ τ’μάνα γιατί ν ’ έβαλις σν’ κασέλα κι ν ’ έρρξις στ’ θάλασσα;Τότι ου βασλιάς κατάλαβι του λάθου, σύμμασι κι τ’ βασίλσα, τ’ γναίκα τ’ μαθέ, κι έζ- σαν καλά κι μεις καλύτιρα.Πέρασα κι γω απ’ ικεί κι μου 'δούκαν ένα κουμάτ’ μπακλαΐ.. . .  .και . . .  προσαρμοσμένο στις μέρες μας:Η πορδή είναι σαν την φοροδιαφυγή.Σε ενοχλεί μόνο όταν δεν είναι δική σου .. .

n i y o  y e r i i o
Πώς ο Θεός έδωσε τις Δέκα Εντολές στους εβραΐοος!

Ο Θεός πήγε στους Γ ερ μ α νο ύ ς  και είπε “έχω εντοΑέσ για σάς που θα κάνουν τη ζωή σας καλύτερη”. Και οι Γερμανοί ρώτησαν: “τι είναι εντολές;” Και ο Θεός εξήγησε ότι είναι "κανόνες ζωής".- Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα; Είπαν εκείνοι- Να μη σκοτώνετε, απάντησε ο Θεός.- Όχι, δεν ενδιαφερόμαστε, απάντησαν οι Γ ερμανοί.Μετά ο Θεός πήγε στους Ιταλούς και είπε τα ίδια: “έχω εντολέο για σάς που θα κάνουν τη ζωή σας καλύτερη”. Και οι Ιταλοί ζήτησαν ένα παράδειγμα.Να μην κλέβετε. Απάντησε ο Θεός.Όχι, δεν ενδιαφερόμαστε, απάντησαν εκείνοι.Τότε Εκείνος πήγε στους Γάλλο υς και τους πρότεινε τις εvτoλέc. Όι Γάλλοι, με τη σειρά τους ζήτησαν ένα παράδειγμα και ο Θεός είπε:- Να μην επιθυμείτε τη γυναίκα του γείτονα.- Όχι, δεν ενδιαφερόμαστε, απάντησαν και αυτοί.Τότε ο Κύριος πήγε στους Ε β ρ α ίο υ ς  και τους πρότεινε τις εντολέο.- Εντολές; Ρώτησαν εκείνοι, και πόσο κάνουν;- Είναι δωρεάν. Απάντησε ο Θεός- Τότε, θα πάρουμε δέκα , απάντησαν οι Εβραίοι. Αγγελική Σπ.
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Οι τρόικες για την Ελλάδα, ευχή ή κατάρα;
Γράφει ο Πόνος Ν. Λύρας 

ΟικονομολόγοςΘα ήθελα να δούμε τη λέξη «τρόικα» , (που σημαίνει ομάδα τριών ατόμων με κάποια εξουσία) πώς την αντιμετωπίζουμε και πού πάει το μυαλό μας όταν τη σκεφτόμαστε ή την ακούμε. Σαν ευχή την έχουμε στο μυαλό μας ή σαν κατάρα; Ο μέσος Έλληνας, θα έλεγα, ότι μάλλον με βαρυεστημάρα την ακούει.Πρόχειρα, τώρα, και αυθόρμητα μου έρχονται στο μυαλό μου τρεις τρόικες, που σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την τύχη του Ελληνισμού. Θα αναφέρω πρώτα την «τρόικα των ναυάρχων του 1827» Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέυδεν, που στη ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 8 Οκτωβρίου 1827 προετοίμασαν την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ο ενωμένος Ευρωπαϊκός στόλος του χριστιανικού κόσμου (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας) κατατρόπωσε τον ενωμένο Τουρκο-αιγυπτιακό στόλο των μουσουλμάνων. Νεκροί μουσουλμάνοι 6000, ευρωπαίοι 172. Σωτήρια, λοιπόν, αυτή η τρόικα για την εθνική μας επιβίωση.Στις 10 Φεβρουάριου 1945 μια άλλη τρόικα αποτελούμενη από τον Ρούσβελτ, τον Τσώρτσιλ και τον Στάλιν στη Γιάλτα της Κριμαίας αποφάσισαν η Ελλάδα να μην ενταχθεί στο «σοσιαλιστικό παράδεισο». Ήταν ένα ουρανοκατέβατο δώρο. Κάποιοι εντούτοις μοιραίοι Έλληνες παλαβοί μας οδήγησαν στον Εμφύλιο Ανταρτοπόλεμο 1946-1949, με 40.000 νεκρούς. Πάντως από την τρόικα των μεγάλων ηγετών του κόσμου δεν θα έπρεπε να έχουμε κανένα παράπονο, τουλάχιστο γΓ αυτό το ουρανοκατέβατο πολιτικό δώρο.Και ερχόμαστε στην τελευταία οικονομική τρόικα των ημερών μας (ΔΝΤ, ΕΕ,ΕΚΤ). Ζητάμε και ξαναζητάμε ευθύνες από τους ξένους γιατί εμείς οι Έλληνες ως ψηφοφόροι και οι πολιτικοί μας πέσαμε έξω στα οικονομικά μας. Αν εμείς ευθυνόμαστε για τη ζωή και τα οικονομικά των Τσιγγάνων της Ελλάδας άλλο τόσο ευθύνονται και οι Ευρωπαίοι γείτονές μας για τη δική μας ανοργανωσιά, κακοδιοίκηση και νοοτροπία.Μήπως, λοιπόν είμαστε άδικοι με τις τρόικες και κακώς διαμαρτυρόμαστε; Οι ναύαρχοι του Ναβαρίνου του 1827 μας έδωσαν εθνική ελευθερία, οι μεγάλοι της Γιάλτας το 1945, μας έδωσαν πολιτική ελευθερία και οι οικονομολόγοι του 2012 προσπαθούν να μας βγάλουν από το πηγάδι των ελλειμμάτων και την άβυσσο του χρέους και να ξανακερδίσουμε την οικονομική μας ελευθερία. Μήπως, τελικά, τρόικα δεν σημαίνει τα «τρία κακά της μοίρας μας» αλλά πρόκειται για την «αγία τριάδα» και δεν το καταλάβαμε; Μάλλον αυτές οι τρόικες μοιάζουν με τους «από μηχανής Θεούς» που ξεφυτρώνουν κάθε φορά στο παρά πέντε και σώζουν αυτόν τον περίεργο τόπο και τους τυχεράκηδες (μέχρι τώρα) κατοίκους του... Η ταπεινή μου γνώμη είναι να αφήσουμε τα αστεία, τις εξυπνάδες και τους λαϊκισμούς και να σοβαρευτούμε σαν έθνος. Δίπλα μας, οι Κούρδοι, 40 εκατομμύρια κόσμος είναι σκλαβωμένοι. Δεν σου δίνει κανένας «χείρα βοήθειας» αν βρεθείς στη γωνία και ανάδελφος. Αν δεν ομονοήσουμε για να περάσουμε τον κάβο και χάσουμε την ελεύθερη πατρίδα μας, θα μαρτυρήσουμε το γάλα της μάνας μας.
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Έρωτος και Ρέντη γωνία
τον Κώστα Τριανταφύλλη

Συνέχεια από προηγούμενο

» Εδώ δεν υπάρχεις εσύ, θα υπάρχουν τα 
μαγαζιά:

» Ε, καλά, εγώ βρέθηκα, για τα μαγαζιά 
σε ρωτάω.

» Βρέθηκες, πώς δε βρέθηκες -  εντάξει. 
Δοξασμένος ο Θεός. Α?λά υπάρχουν κά
ποια πράγματα που πρέπει να τακτοποιη
θούν. Άκου, Δημήτρη, θέ?£ΐς κοά,ώς, θέ?£ΐς 
κακώς, συνέβησαν αυτά που συνέβησαν.

» Δηλαδή;
» Δη?Μδή, η γυναίκα σου.
» Τι έκανε;
» Βιάσπ]κε. Βιάστηκε να σε κηρύξει σε 

αφάνεια.
» A φάνεια; Τι είναι αυτό πόλ.ι;
» Τι θες να είναι, το ?χει μόνη π/ς η )χξη, 

είσαι εξαφανισμένος, δεν υπάρχεις πια.
» Δη?Μδή, τώρα εγώ είμαι πεθαμένος;
» Μόλαστα. Για την ακρίβεια, είσαι πεθα

μένος πάνω από δύο χρόνια.
» Διβ,αδή έγινε και κανονική κηδεία και 

ταφή ή είμαι άταφος;
» Ταφή όχι, ολλΑ μνημόσυνο έγινε. Το 

κλάμα που ρίξαμε στο μνημόσυνό σου δε 
λέγεται, ποιος το περίμενε τότε πως θα σε 
β?£παμε ζωντανό δύο χρόνια αργότερα, ?£ει 
η γυναίκα του.

» Απίστευτα πράγματα. Τι παιχνίδια σου 
παίζει η ζωή!

» Να πας στην Παναγία της Τήνου. 
Όπου βρίσκεις εκκλησία ν ’ ανάβεις κερί. 
Ο  Θεός σ ’ αγαπάει, σε βοήθησε ν ' αντέξεις 
τόσα και τόσα, μεγάλ,η η χάρη Του. Εγώ, 
μόλις έμαθα ότι ζεις - τι να σου πω; - συ
γκλονίστηκα, μωρέ Δημήτρη. Αρχισε τα 
κ/Αματα. Για λάγο δε μιλούσε κανένας.

» Το να σε γράψουνε πάλ.ι με τους ζω
ντανούς, δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι. 
Πάντως, πρέπει ν ' αρχίσεις το συντομότερο 
δυνατόν τη διαδικασία, υπάρχει λΑγος σο
βαρός. Δεν αστειεύομαι. Πρέπει να πάρεις 
τα χαρτιά σου και να πας στο δικηγόρο σου 
πρωί, πρωί.

» Γιατί τόση 
βία, ρε Αάζαρε, τι 
συμβαίνει; τον ρω
τάω. Αναστέναξε, 
δε μίλ,ησε.

» Ουφ και ξανά 
ουφ, θα σου πω.
Θα τ ’ αντέξεις, 
εσύ τόσα και τόσα 
υπέφερες. Κοίταξε 
για λάγο τη γυναίκα 
του και άρχισε:

» Αφάνεια σημαίνει, Δημήτρη, ότι είσαι 
στην ουσία, τουλΑχιστον τυπικά, πεθαμένος. 
Τι κάνουν τα παιδιά σου και η γυναίκα σου, 
Δημήτρη, σ ’ αυτή την περίπτωση; Εγώ δεν 
ριλΑω.

» Κλσιρονομούν. Ό,τι έχει και δεν έχει ο 
πεθαμένος δεν περνάει στα παιδιά του;

» Ναι.
» Το ίδιο έγινε και μ ’εσένα.
» Και λοιπόν; Τα παιδιά μου κι η γυναίκα 

μου τα πίκραν.
» Τα πίψαν και τ’αφάνισαν όμως. Άκου, 

Δημήτρη, νομίζω πως απ’ ολόκλ,ηρη την 
περιουσία σου υπάρχει μόνο το σπίτι στο 
Χολ,αργό. Να το κοιτάξεις, δεν είμαι βέβαι
ος και γι ’αυτό.

» Με χτύπησε κεραυνός: Μα γιατί: Εγώ 
τους είχα τόσα μετρητά, που μπορούσαν να 
ζούνε χρόνια.

» Δεν ξέρω. Με ρώΏ]σε η γυναίκα σου, 
πολλές φορές, αν γνωρίζω τ ’ ακίνητα που 
’χες. Ό,τι γνώριζα π/ς το είπα, της είπα 

ακόμα ότι σου χρωστάω κι εγώ χρήματα και 
με παρακόλοσε να της τα δώσω, διότι έχει 
ανάγκη.

» Αυτό δεν το περίμενα.
» Μια και αρχίσαμε τώρα, θα σου πω 

και τ ’ άλλο. Η  γυναίκα σου πρέπει να 'χει 
παντρευτεί. Τώρα, αυτό μη σου κακοφανεί, 
όποιος να 'ταν σπ] θέω] της, το ίδιο θα 
'κάνε.
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» Αυτό ήταν και η χαριστική βολή! Πα
ντρεύτηκε;

» M oJ J mv.
» Τα παιδιά;
» Τσιμουδιά. Ένιωσα τη γη να φεύγει 

κάτω απ ’ τα πόδια μου. Έχεις το τη)Τφωνό 
της; ?Τω.

» Όχι, εκείνη μ 'έπαιρνε.
» Το τη?£ψωνο της πεθεράς μου θέλω. 

Μου το 'φεραν. Κόΐεσα τον αριθμό. Μου 
απάντησε αμέσως. «Είμαι ο Λημήτρης», 
της )χω.

» Ποιος Αημήτρης;
» Ο  γαμπρός σου.
» Ά ϊ στο διάολο, μου απαντάει και το 

κλείνει. Ξανακαλιώ. Το ίδιο αποτέλεσμα. 
Μετά πήρα τον κουνιάδο μου. «Είναι αδύ
νατον», μου απαντάει, «ο Αημήτρης είναι 
χρόνια πεθαμένος. Φάρσα μου κάνεις;»

» Αίκιο είχαν οι άνθρωποι, α)Λά και η 
δική μου η αγωνία ήταν μεγάλ.η. Ζήτησα 
απ’το Λάζαρο χρήματα κι έφυγα απ’το σπίτι 
του λίγο πριν τις δώδεκα το βράδυ. Πήρα 
ταξί και πήγα στου κουνιάδου μου το σπίτι. 
Όταν με είδαν οι άνθρωποι έπαθαν σοκ:

» Ααα! Τι ήταν αυτό; Παναγιά μου! Έδι
ναν κι έπαιρναν οι διερευνητικές ματιές, μην 
τυχόν δεν είμαι εγώ αυτός που μπήκε στο 
σπίτι τους. Φυσικό ήτανε να θέλουνε να 
μάθουνε τι μου συνέβη.

» «Θέλω», του ?£ω, «να μάθω αν είναι 
καλά τα παιδιά μου και η γυναίκα μου και 
μετά θα σας πω τα δικά μου». Ό κουνιάδος 
μου ήταν σοβαρός άνθρωπος, του 'χα πάντα 
εμπιστοσύνη. Προβληματίστηκε, δε μίλησε, 
ούτε αυτός ούτε κανένας τΟλ.ος.

» Τι συμβαίνει μωρέ; Γιατί δε μιλάς; τον 
ρωτάω

» Αμα έρχονται έτσι τα πράγματα, μού- 
ντζωσέ τα, μου )χει. «Για να μην ανησυχείς, 
σου λέω πως από υγεία είναι όλοι καλιά. 
Από κει και πέρα, χεσ ’τα.

» Αηλαδή;
» Άμα )£ίψει ο πατέρας... Πήρανε, β'/ώ- 

πεις, οΤρα και της αδερφής μου τα μυαλά.
» Το ’μαθα. του λέω. ότι παντρεύτηκε, 

έμαθα ότι σκόρπισαν ό, τι είχα και δεν είχα.

Θέλω να μάθω τα παιδιά μου πού είναι.
» Ό μεγάλιος πήρε τα μετρητά που του 

άφησες και τα μερίδια απ ’ αυτά που που
λούσανε και κάπου είναι στην Κέρκυρα, 
κάτι κάνει. Τώρα, τι; - θα σε γελάσω. Αεν 
ξέρω, μπορεί να παντρεύτηκε κιόλας. Ό 
μεσαίος γύρισε από φαντάρος πριν από έξι 
μήνες, δεν ξέρω που βρίσκεται. Κι ο μικρός 
είναι κοντά στη μάνα του, κάπου φέτος θα 
πρέπει να τελειώνει το λύκειο. Αημήτρη, 
άργησες να ’ρθεις.

» Που βρίσκεται τώρα η γυναίκα μου; τον 
ρωτάω.

» Στη Μύκονο.
» Εκεί είναι κι ο μικρός;
» Ναι, σίγουρα πρέπει να ’ναι μαζί πις κι 

ο μικρός κι ο μεσαίος. Αημήτρη, προσπάθη
σε να σώσεις ό,τι μπορείς, ει,ιένα ποτέ δε μ ’ 
άκουσαν. Π  αδερφή μου, βλχπεις, ερωτεύ
τηκε. Αε )χω, να ερωτευτεί, να παντρευτεί, 
αφού τα πράγματα ήρθαν έτσι, αλλά ποιον, 
μωρέ, έναν αλαμη, έναν τυχοδιώκτη: Αημή
τρη, τρέξε, θα της φάει όλα τα χρήματα και 
θα την παρατήσει, το ’χει ξανακάνει με την 
προηγούμενη γυναίκα του.

Αφού πήρα διεύθυνση και τηλέφωνο, έφυ
γα απ ’ το σπίτι του κουνιάδου μου και πε- 
ριφερόμουνα στους δρόμους με τις ώρες, 
ώσπου απόκαμα και μπήκα σ ’ένα ταξί.

» Πού πάμε; Με ρωτάει ο άνθρωπος. Τι 
να του πω; Όπου θέλεις πάμε. λέω.

» Αε μου φαίνεσαι για μεθυσμένος, μου 
απαντάει.

» Θέλ.ω στις επτά να είμαι στο λαμάνι, του 
λέω. Θα ταξιδέψω για τη Μύκονο, μέχρι 
τότε θα σε πλ,ηρώσω με το παραπάνω. Αντε 
όπου θέλεις.

» Πάμε στην αγορά για πατσά:
» Πήγα ι̂ε. Ευτυχώς, την ώρα εκείνη, δε\’ 

υπήρχαν εκεί γνωστοί, γιατί η μεγαλώτερη 
ενόχλρση για μένα ήταν να με ρωτάνε πώς 
και τι. Φάγαμε και φύγαμε γρήγορα, γιατί το 
περιβάλλον μού θύμιζε παλ.ιές, καλές μέρες. 
Ώσπου να ’ρθει η ώρα να κατέβουμε στο λ,ι- 
μάνι, γυρίσαμε σχεδόν όλ.η Ό]ν Αθήνα. Μόνο 
το ρημαγμένο σπίτι μου δεν ήθελ,α να δω 
κι όλ,η εκείνη την περιοχή... Κατά τις οχτώ40 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



το πρωί ανέβηκα στο βαπόρι της γραμμής, 
νομίζω το «Κυκλάδες». Ήταν Νοέμβρης, 
δεν είχαμε καλή θάλασσα. Έτπασε και Τήνο, 
κάναμε δώδεκα ώρες να φτάσου/.ιε στο λι
μάνι Ώ]ς Μυκόνου, δε με περίμενε κανένας. 
Μου κακοφάνηκε. Ούτε τα παιδιά μου; Λίγο 
πολύ κατάά,οβα τι με περιμένει.

» Γνώριζα πολύ κο)Α την περιοχή, γιατί, 
β)ώπεις, από κει καταγόταν ο πεθερός μου 
και πηγαίνα/,ιε συχνά. Είχα πί,ηροφορηθεί 
απ ’ τον κουνιάδο μου ότι η γυναίκα μου και 
τα παιδιά μου δε μένουν σε σπίτι, α)λά στο 
ξενοδοχείο που εκμεταλλευόταν ο άνδρας 
της γυναίκας μου. Είχε νυχτώσει για τα 
καλ,ά, όταν έφτασα εκεί. Το ξενοδοχείο δεν 
ίχιτουργούσε, υπήρχε μόνο ένα φως σε κά
ποιο σολώνι. Μετά από αρκετά χτυπήματα, 
ήρθε και μου άνοιξε ο σύζυγος της γυναίκας 
μου. Γνωστι'Ί φυσιογνωμία της Μυκόνου, 
αρκετά συμπαθητική.

» Είσαι ο Λημήτρης; Με ρωτάει.
» Ναι.
» Είμαι ο άνδρας της Βάγιας, μου ?έει.
» Το κατάλΜβα, του απαντάω. Με οδήγη

σε στο σαλόνι που περίμενε η Βάγια, δηλαδή 
η γυναίκα μας!

» Ήταν ντυμένη με μια ρόμπα της κακιάς 
ώρας. Στο πρόσωπό της διακρινόταν η 
περιέργεια ανακατεμένη με αρκετή δόση 
ενοχής. Χαιρετηθήκαμε διά χειραψίας, και 
ανταποδώσαμε από ένα μελαγχολικό χαμό- 
γε?,ο.

» Τα παιδιά, που είναι τα παιδιά; Τη ρω
τάω.

» Ο  μικρός διαβάζει στο δωμάτιό του,

μου απαντάει, κι ο μεγάλος βγήκε, θα ’ρθει 
αργότερα.

» Ο  μεσαίος;
» Ααα! Όταν λέω μεγάλος, εννοώ τον 

μεσαίο, γιατί ο μεγάλος δεν είναι εδώ, μένει 
μόνιμα στην Κέρκυρα. Εκεί έκανε και οικο
γένεια.

» Ήαντρεύτηκε;
» Μάλιστα.

Από τις σκάλες κατέβαινε ο μικρός μου 
γιος, ο Ήαναγιώτης, που εν τω μεταξύ είχε 
ειδοποιηθεί από τον άνδρα π/ς- μάνας του. 
Ήταν ο διπλάσιος απ'ό,τι τον είχα αφήσει. 
Έπεσε στην αγκαλαά μου. Μου αναππέρωσε 
το ηθικό. Κάποτε μου πρότειναν να καθίσω 
και, όπως ήταν φυσικό, οι ερωτήσεις σχε
τικά με την περιπέτειά μου έπεφταν βροχή. 
Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε και αργότε
ρα, που επέστρεψε ο άλλος μου γιος. Αυτός 
ήταν ψυχρός. Μου συμπεριφέρθηκε σαν 
να είχα γυρίσει από ένα ταξίδι αναψυχής 
μιας εβδομάδας. Μου 'φεραν κι έφαγα δυο 
μπουκιές, από την ταλ,αιπωρία και π/ στενο
χώρια δεν κατέβαινε τίποτα κάτω. Ήτανε 
κι αυτή μια από τις πολώ δύσκολες βραδιές 
της ζωής μου. Καταλ.αβαίνεις τώρα τη 
θέση μου. Άντε να βλέπεις τη γυναίκα σου 
παντρεμένη μ ’ άλλων, τα παιδιά σου στα 
μαύρα τους τα χάλια. «Κουράγιο, Αημήτρη, 
κουράγιο», λέω.

» Θέλετε να πούμε δυο κουβέντες απόψε 
ή το πρωί; τους ρωτάω.

» Οπότε θες, μου απαντήσανε, σχεδόν μ ’ 
ένα στόμα όλωι.

Συνεχίζεται
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Συνέχεια από προηγούμενοΜπαίνοντας οι Ιταλοί στο χωριό και θεωρώντας τον εαυτό τους ως νικητή, αφέθηκαν ελεύθεροι από τους αξιωματικούς τους να λεηλατήσουν, να οργιάσουν, να καταστρέψουν. Η μανία τους εκδηλώθηκε σε ζωντανά και άψυχα. Σφάξανε όσα ζώα βρήκανε στο χωριό, σχεδόν όλα (γελάδια, γίδες, πρόβατα), ακόμα και γαϊδούρια, γιατί υπήρχαν πολλοί από αυτούς που τα προτιμούσαν ως έδεσμα. Λεηλατήσανε όλα τα σπίτια και μαγαζιά. Στο χωριό μας υπήρχε πολύ πλούτος. Από την ίδρυσή του οι χωριανοί όντας ξενιτεμένοι συσσώρευαν αγαθά από την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αμερική. Υπήρχαν αρχοντικά που είχαν πράγματα που δεν τα έβλεπες ούτε στις καλύτερες βίλες των Αθηνών. Εγώ είχα στείλει από τη Θεσσαλονίκη, εκτός από την επίπλωση και πολλούς πίνακες ζωγραφικής. Μεταξύ αυτών και την προσωπογραφία του πατέρα μου, που ήταν δικό μου έργο. Ύστερα από αυτό το όργιο, φόρτωσαν πολλά ζώα με τον πλούτο του χωριού και ξεκίνησαν για τον Προυσό, που ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός τους. Πήρανε μαζί τους και τους 13 τραγικούς ομήρους που ξεχώρισαν και τους προόριζαν για τη θυσία των αντιποίνων.Μεταξύ αυτών και τον παπα-Βαστάκη, για τον οποίο θέλω εδώ να πω δυο λόγια για την προσωπικότητά του. Με τον παπά με συνέδεε μια συγγένεια, δεδομένου ότι η παπαδιά του ήταν αδελφή της μητριάς μου. Αυτό ήταν όμως το λιγότερο. Αν και ήταν μεγαλύτερός μου, συνδέθηκα με αυτόν με προσωπική φιλία, γιατί τον εκτίμησα ως άνθρωπο και ιερωμένο, χαρακτηρίζοντάς τον άξιο για το λειτούργημα που έκανε.

ΛΗλΠίΤΡΙΟΥ ΙΠ . ΛΕΓΜΑΤΑ

Ιβισρψέζ
ί

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η  1998

Και να γιατί:Ό λ α  αυτά τα χ ρ ό ν ια  που ήμουν στο χω ριό, δηλαδή από το 1928 που παντρεύτηκε ο π α τέρα ς μου έως το 1930, πήγαινα τακτικά στο ΜεγάλοΧωριό στο σπίτι του και στην οικογένειά του, που με την επιρροή του και την καθοδήγησή του ήταν πρότυπο χριστιανικής οικογένειας, τηρώντας όλους τους κανόνες της πίστεως τόσο απόλυτα, που ακόμα και κρέας δεν τρώγανε ποτέ.Θυμάμαι, όταν ήμουν μαθητής στο σχολαρχείο, βρέθηκε στο Καρπενήσι ένα Σάββατο για δουλειές του, τις οποίες άργησε να τελειώσει, αλλά έπρεπε έστω και αργά να φύγει για το χωριό του, γιατί έπρεπε να λειτουργήσει την επομένη, και μου πρότεινε να τον συνοδεύσω. Νυχτώσαμε στο δρόμο. Ο καιρός, όντας χειμώνας, βροχερός μας έκανε μούσκεμα. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Φθάνοντας στο σπίτι του, βρήκαμε την παπαδιά του άρρωστη. Μού έκανε εντύπωση η αγάπη που είχαν μεταξύ τους και για τα παιδιά τους. Η παπαδιά σηκώθηκε παρ’ ότι την έψηνε ο πυρετός να μας φέρει ρούχα ν’ αλλάξουμε, να μας φτιάξει να φάμε. Αυτός τη βοήθαγε σε όλα, στο φαγητό, να στρώσει τα στρώματα να κοιμηθούμε κλπ.Την άλλη μέρα, τον συνόδεψα στην εκκλησία και είδα την αγάπη προς το ποίμνιό του και την ανταπόκριση που
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είχε ο κόσμος προς αυτόν. Ποτέ, καθώς έμαθα, δεν έβγαζε για το άτομό του δίσκο. Οι παπάδες τότε δεν είχαν μισθό από το κράτος όπως έχουν σήμερα. Ζούσανε από το εισόδημα που τους δίνανε οι χωριανοί και από το δίσκο που βγάζανε τα επισημοήμερα και μαζεύανε χρήματα. Αυτός όντας δάσκαλος αρκούνταν στο μισθό του δασκάλου. Και από το χωριό, από τους φτωχούς, δεν έπαιρνε ακόμα ούτε ό,τι δικαιούταν.Όταν τελείωσε η λειτουργία, μετά το κολατσιά που κάναμε στο σπίτι του, με πήρε και μένα και πήγαμε στο χωριό Καρύτσα, που δίδασκε στο δημοτικό. Κάθισα και την άλλη μέρα εκεί. Είδα να διδάσκει τα παιδιά, άχι με το συνηθισμένο τρόπο που γινόταν τότε η διδασκαλία του φόβου και της απόστασης που διατηρούσαν οι δάσκαλοι με τους μαθητές, αλλά αυτός δίδασκε με οικειότητα, με αγάπη και κατανόηση. Αυτά γίνονταν προπολεμικά. Όταν επέστρεψα από την Αλβανία πήγαινα τακτικά στο Μεγάλο Χωριό και τον έβλεπα. Ήταν πολύ προοδευτικός, είχε μεγάλη βιβλιοθήκη. Εκτός από τα πολλά εκκλησιαστικά βιβλία είχε και άλλα φιλολογικά και μαζί μ’ αυτά την μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη. Ακόμα, τη φιλολογική και λογοτεχνική εγκυκλοπαίδεια του Πουρνάρα, που είχα κι εγώ στη Θεσσαλονίκη.Σοφίστηκε και έφτιαξε ακόμα στο μύλο που διατηρούσε ο πατέρας του στο χωριό, μηχανισμό ο οποίος, με την ενέργεια του νερού, παρήγαγε ρεύμα τόσο για το μύλο του όσο και για το φωτισμό του σπιτιού του. Και μ’ αυτά γέμιζε ακόμα και μπαταρίες για το ραδιόφωνο.Τώρα, για την πατριωτική του δράση, έχω να πω το εξής χαρακτηριστικά: Το Φθινόπωρο του ’41, είχαμε πάει ο πατέρας, η μητριά μου και γω στο χωράφι μας στη θέση «Προσήλια» κοντά στο Γαύρο, να μαζέψουμε τα μήλα από τις

μηλιές που είχαμε εκεί. Ο παπάς ερχόταν για το χωριό μας να μας δει, όπως ερχότανε τακτικά. Αφού μας βρήκε εκεί, έμεινε μαζί μας και μας βοηθούσε στη δουλειά μας. Ξεχωρίσαμε οι δυο μας και κουβεντιάζαμε για την κατάσταση και την υποδούλωσή μας από τους κατακτητές. Σε κάποια στιγμή μου λέει: «Έχε υπομονή και θα δεις τι θα γίνει σε λίγο. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ακάμα τίποτα. Γρήγορα όμως θα σου πω πολλά πράγματα». Και το πράσωπό του έλαμπε από χαρά. Εκείνο τον καιρό γύριζαν οι Ιταλοί οτα χωριά. Ο παπάς όταν άκουγε για Ιταλούς τρύπωνε. Κάποτε ήρθαν ο παπάς, ο Αραπογιάν- νης και ο Καρβέλης, μπατσανάκηδες του πατέρα μου, στο σπίτι μας στο χωριό. Ο Αραπογιάννης, που ήταν χωρατατζής και σκάρωνε φάρσες, ξέροντας τον αφύσικο φόβο του παπά στο όνομα των Ιταλών, βγήκε στο μπαλκόνι και έρχεται μέσα δήθεν τρομοκρατημένος και φώναξε «Ιταλοί, Ιταλοί μπήκαν στο χωριό». Ο παπάς σηκώθηκε αλαφιασμένος αφήνοντας και το καλιμάφκι του και έφυγε τρέχοντας. Απά αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει να είχε κάποια σχέση με αντιστασιακές οργανώσεις. Ακόμα, ίσως να γέμιζε και μπαταρίες γΓ αυτούς από την εγκατάστασή του στο μύλο.Την μοιραία μέρα παρουσιάσθηκε για την υποδοχή των Ιταλών, γιατί πίστεψε στις διαδάσεις ότι δεν πειράζουν κανόναν οι Ιταλοί όταν τους υποδέχονται. ΓΓ αυτό παρουσιάσθηκε και αυτός για να γλιτώσει το χωριό. Είχα υποχρέωση να πω δυο παραπανίσια λόγια για τον φίλο μου παπα-Βαστάκη, τον οποίο γνώριζα καλά. Ισάξιες προσωπικάτητες ήταν και οι άλλοι που μαρτύρησαν μαζί του. Το βιβλίο, που έβγαλε ο Σύλλογος Μικροχωριτών, με την επιμέλεια του χωριανού μας προέδρου του συλλόγου, Μένιου Κουτσούκη, είναι πραγματικά διαφωτιστικό μνημείο για τις προσωπικότητες και τα βάσανα αυτών των
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μαρτύρων και την τραγική μοίρα τους.Ας επανέλθουμε στην ιστορία μας και στην πορεία των Ιταλών μαζί με τους ομήρους από το χωριό για τον Προυσό. Πηγαίνοντας στον Προυσό, συνέλαβαν και τον ηγούμενο του μοναστηριού, που ονομάζεται πάτερ Γερμανός, τον οποίο και κατηγόρησαν ως φαίνεται για συνεργάτη των ανταρτών, αφού τον πήγαν στο Αγρίνιο τον πέρασαν στρατοδικείο και αθωώθηκε γιατί δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του.Οι Ιταλοί πριν φύγουν για τον Προυσό, εκτός από τη γενική λεηλασία που κάνανε, έβαλαν και φωτιά και έκαψαν 30 σπίτια. Όταν επιστρέψαμε από τα χωριά και τα βουνά, όπου είχαμε κα- ταφύγει, νομίσαμε ότι αυτό ήταν. Ότι δηλ. οι Ιταλοί έκαναν ότι έκαναν και αφού φορτώσανε και τα πλιάτσικα, ίσως θα βάδιζαν προς Αγρίνιο από τον Προυσό. Αλλά, άλλες οι δικές μας ελπίδες και άλλη η απόφαση αυτών. Το σπίτι το δικό’ μας το είχαν καραμπι- ναρία, δηλαδή ανακριτίριο και φυσικό ήταν να μένουν στα δωμάτιά του οι αξιωματικοί. Επιστρέφοντας εγώ από το Δερμάτι και οι δικοί μου από Ξηρόρεμα, που είχανε καταφύγει και ψάχνοντας να δούμε τι μας πήραν, δεν έλειπαν πολλά πράγματα. Μου είχαν πάρει ένα γραμμόφωνο, μια φωτογραφική μηχανή, ένα καλό κουστούμι ρούχα και μερικά άλλα ψιλοπράγματα. Αλλά στο σπίτι μας είχαν κουβαλήσει πάρα πολλά πράγματα απ’ αυτά που είχαν κρυμμένα τα μαγαζιά, και από άλλα σπίτια. Αυτά όλα φαίνεται ότι τα προόριζαν για τους αξιωματικούς που έμεναν στο σπίτι μου και δεν μπόρεσαν να τα πάρουν όλα μαζί τους φεύγοντας.

'Όταν βγήκα έξω και έκανα μια βόλτα στο χωριό, αυτό που αντίκρισα μου είναι δύσκολο να το περιγράψω. Όύτε η φαντασία του Δάντη δεν θα ήταν ικανή να σοφιστεί και να το περιγράψει, όταν έγραφε την «Κόλασή» του; Σφαγμένα ζώα, γελάδες, πρόβατα, γίδες. Τομάρια από αυτά, ακόμα και πολλά κομμάτια κρέας. 'Όλες οι κοιλιές και τα κεφάλια των σφαγμένων ζώων. Τα καζάνια που τα βράζανε άλλα μισογεμάτα, άλλα αναποδογυρισμένα με χυμένο φαγητό. Και εκείνο που προσέδιδε μια αφάνταστη τραγικότητα στο όλο σκηνικό ήταν τα δεκάδες όρνια, που τρώγανε και περπατάγανε σαν πρόβατα, χωρίς να υπολογίζουν και να φοβούνται τους ανθρώπους.Όι χωριανοί, γυρίζοντας και βρίσκοντας άλλος το σπίτι του καμένο, άλλος τα περισσότερα πράγματα του νοικοκυριού του παρμένα, άλλος τα ζώα του σφαγμένα, ούρλιαζαν, βρίζανε καταριόνταν, κλαίγανε. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Νομίζανε ότι με αυτά που κάνανε ξεθύ- μαναν και πήγαν στην οργή του Θεού.Αλλά το απόγευμα την άλλη μέρα, ήρθε κάποιος και μας είπε ότι οι Ιταλοί επιστρέφουν από τον Προυσό πάλι. Εγώ με έναν άλλο, τον Κώστα Ποτήρα, πήγαμε μέχρι τον Άγιο Σώστη να βεβαιωθούμε για τον ερχομά τους. Όι χωριανοί ξανάφυγαν αλλά αυτή τη φορά προς το βουνό. Η μητριά μου με τον πατέρα μου και άλλους χωριανούς πήραν τη γελάδα μας και τον γάιδαρο, που γλίτωσαν από τη σφαγή και μαζί με άλλους χωριανούς, που είχαν και αυτοί γλιτώσει κάποιο ζώο, φύγανε στο βουνό και ξανά στο Ξηρόρεμα.
Συνεχίζεται

Το Περιοδικό μας έχει κόστος
Για να συνεχίσει να εκδίδεται χρειάζεται τη συνδρομή σας.

Λόγω οικονομικής στενότητας, το Δ .Σ . της Αδελφότητας είναι υποχρεωμένο 
να διακόψει την αποστολή σε όσους δεν εξοφλούν την ετήσια συνδρομή τους.44 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
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και αφορούν κυρίως τους Ευρυτάνες, την Ευρυτανία ή γενικότερα τη Ρούμελη

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
Γεννήθηκα

στην
Ν τούτσαγα

Θανάση Παλιοόρα: Γεννήθηκα στην Ντσύτσαγα, Εκδόσεις Α ρμός, Αθήνα 
2011 Μ ε ωραίο λογοτεχνικό λόγο, ο κ α θ η γ η τ ή ς  Θ α ν ά σ η ς  Π α - λιούρας μας δίνει εικόνες της ζωής, που ο ίδιος έζησε με έμφαση στα παιδικά τσυ χρ ό ν ια . Τόπσς, το Αγρίνιο και η συνοικία Ντού- τσαγα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ο  συγγραφέας συγκράτησε βιώματα από τη ζωή στην κατοχή με τους Γερμανούς, αργότερα με τον παππού και τις ιστορίες του αλλά και από πολλές στιγμές της οικογενειακής ζωής, με γιορτές και χαρές, που σημάδεψαν τη ζωή του.Ωραίες περιγραφές από στιγμιότυπα της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής της πόλης κατά τη δεκαετία του '50, συνδεδεμένες με ονόματα πρωταγωνιστών πσο παρελαύνουν, καθένας με το δικό του «συμβάν», όπως του «Πυθαγόρα» που με τους στίχους του έγραψε ιστορία κ.ά.Όλα δοσμένα με λσγστεχνική χάρη και υπσβλητική λιτή γλώσσα, πσο κρατούν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη και δίνουν μια ζωντανή εικόνα του χθες από την πόλη, τις γειτονιές και τα σοκάκια του γραφικού Αγρίνιου.Γιώργου Κ ω ν. Καραγεώ ργοο: Ο ι Αντάρτες του Αρη Βελουχιώτη και του Δημοκρατικού Στρατού: Αγνωστες σε

λίδες από την τραγωδία του εμφυλίου 1942-49, Αθήνα 2010.Η  εξιστόρηση της κατοχικής ζωής σε μια περιοχή της Ευρυτανίας, στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου από έναν αυτόπτη μάρτυρα, που τότε ήταν παιδί. Το παιδί αυτό, παππούς σήμερα, εξιστορεί τα βιώματά του εκείνης της εποχής. Κορυφαίο, τραγικό γεγονός η εκτέλεση τσυ πατέρα τσυ από τους αντάρτες. Πράξη απαίσια και απάνθρωπη, πσυ γίνεται χειρότερη σήμερα που την διαβάζουμε, γιατί συνοδεύτηκε από την απαγόρευση των ανταρτών να θάψουν οι οικείοι τον δικό τους άνθρωπο.Ο  συγγραφέας, διδάκτω ρ φιλσλσγίας, που είναι άριστος γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, δικαίως θεωρεί, την απαγόρευση της ταφής, ύβρι κατά την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης. Η ταν ύβρις προς την αρχαιοελληνική, την χριστιανική, αλλά και τη λαϊκή μας παράδοση, που θέλει τον νεκρό να συνοδεύεται στον άλλο κόσμο με όλα τα έθιμα της αγάπης και του αποχωρισμού.Το βιβλίο είναι μια βαθειά μελέτη στα φαινόμενα αυτά και από την άποψη αυτή πρωτότυπη. Είναι γραμμένο σε στρωτή ρέσυσα γλώσσα, διαβάζεται ευχάριστα και εξάπτει το ενδιαφέρον με τις αληθινές περιγραφές από εκείνη την εποχή.
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Ειρήνη Λαγάνη -  Μ αρία Μποντίλα: «Παιδομάζωμα» ή «παιδοσώσιμο»; Επίκεντρο, 2012 Ο  τίτλος τοο βιβλίου παραπέμπει στην περίοδο του εμφυλίου"ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ" 
ή "ΠΑΙΔΟΣΩΣΙΜΟ";ΜΜΤΟΑΙΚΜ πολέμου (1946- 49), γιατί τότε εμφανίσθηκε αυτό το φαινόμενο του «π α ιδομαζώ μ ατος». Επρόκειτο για την τακτική των ανταρτών να παίρνουν τα ανήλικα παιδιά μαζί τους, συχνά μαζί με τους γονείς τους, οε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στην Ευρυτανία δεν το γνωρίοαμε αυτό, το είχαμε μόνο ακουστά.Το βιβλίο είναι καρπός συνεδρίου στο οποίο ειδικοί ερευνητές, έλληνες και ξένοι, αναπτύσσουν σφαιρικά το θέμα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι παιδιά του «παιδομαζώματος» τότε, ώριμες γυναίκες και άνδρες σήμερα, μιλούν για τις εμπειρίες και τις συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσής τους στους τόπους φιλοξενίας. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό, όπου στα πρόσωπα των παιδιών βλέπει κανείς την ευεργετική επίδραση που είχε πάνω τους η στοργή και η φροντίδα που βρήκαν στις χώρες υποδοχής τους.Λάμπρου I. Κατσίκη: Ο  Γολγοθάς μιας Μ ικ ρ ή ς, Μ υθιστόρημα, Αθήνα 

2012.Είχαμε την ευκαιρία κι άλλη φορά να γράψουμε για τον Ευρυτάνα συγγραφέα, Λάμπρο Κατοίκη -  δικηγόρο Αθηνών -  και να παρουσιάσουμε μερικά από τα βιβλία του, όπως το μυθιστόρημα Η  Ωραία Ζωζώ και οι Ταξιδιώτες.Το παρόν μυθιστόρημα αναφέρεται στην περιπετειώδη ζωή μιας μικρής, που μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει ούτε μάνα ούτε πατέρα, αφού την είχαν εγκαταλεί- ψει, ο καθένας για διαφορετικούς λό-
46

γους. Τα περιστατικά, τόσο γύρω από την ίδια, την Κάτια, όσο και εκείνα που αφορούν τη ζωή της μάνας και του πατέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητικά και ανθρώ πινα. Αξίζει να διαβάσει κανείς το συγκλονιστικό αυτό αφήγημα της μικρής Κάτιας, που στο τέλος βρίσκει την ποθητή ευτυχία.Γιώργου Κ . Σαγώνα: Παραδοσιακά Παιγνίδια, Αθήνα 2008 Σε έναν καλαίσθητο τόμο ο Ρουμελιώτης σ υ γ γ ρ α φ έ α ς , Γιώργος Σαγώ- νας, καταγράφει τα πάντα γύρω από τα π α ρ α δ ο σ ια κ ά  παιγνίδια των παιδιών, πολλά από τα οποία συνεχίζουν να παίζονται ως τις μέρες μας. Δεν είναι, άλλωστε, λίγα εκείνα που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα όπως η κρυπτίνδα (κρυφό), η αιώρα (κούνια), ο κολαβισμός (μπίζ), κ.ά. Στον καλογραμμένο αυτό τόμο περιέχονται περιγραφές από εκατοντάδες παιγνίδια αλλά και εικόνες που δείχνουν ακόμη πιο παραστατικά τον τρόπο με τον οποίο παίζονται.Ο ι επιτυχημένες σπουδές του συγγραφέα τον έχουν οδηγήσει σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, όμως το μεράκι του για την λαογραφία και την παράδοση του τόπου μας τον κάνουν να ασχολείται συστηματικά με τους δύο αυτούς χώρους και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διατήρηση και διάδοσή τους.
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............................ ......

Η σ τήλη  αυτή φ ιλοξενεί κοινωνικά  γεγο νό τα  Μ ικροχωριτών, 
το  ΟΊΤοία γνω σ το ττο ιού ντα ι έγκαιρα σ τη  δ ιεύθυνση του  ττεριοδικού μας.Στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παλαιό Μικρό Χωριό έγινε ο γάμος του συγχωριανού μας και Αντιπροέδρου της Αδελφότητας Μικροχωριτών, Θανάση Μιχαηλίδη με την εκλεκτή της καρδιάς του Αριέττα Παπαϊωάννου, στις 15 Σεπτεμβρίου 

2012.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στην κοσμική ταβέρνα «Το Ρίζωμα» στο Νέο Μικρό Χωριό. Χάρη στους ήχους απαλής μουσικής, που πρόσφεραν φίλοι των νεονύμφων, οι καλεσμένοι πέρασαν μια ξεχωριστή βραδιά, που κράτησε ως τις πρώτες πρωινές ώρες.Η Αδελφότητα Μικροχωριτών εύχεται στο νέο ζευγάρι «Βίον Ανθόσπαρτον».

Το τραγούδι του γάμου
(όπως τραγουδιόταν στο χωριό μας)Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει η μέρα σήμερα στεφανώνεται αητός την περιστέρα. Ο ήλιος είναι ο γαμπρός και το φεγγάρι η νύφη και τ’ αστέρια του ουρανού είναι οι συμπεθέρου
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΕΗ ΞΕΧΝΟΥΝ
Το Δ ιο ικη τικό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  τη ς  Α δ ελ φ ό τη τα ς  Μ ικρ ο χω ρ ιτώ ν  ευ χ α ρ ισ τε ί ό λ ο υ ς  

όσ ους εξοφλούν τις  σ υνδ ρ ο μ ές τους ή με χρη ματικές δω ρεές σ τηρ ίζουν  το  έργο  
της. Η συμβολή αυτή απ ο τελεί τη ν  κ ινητήρια  δύναμη της Α δελφ ότητας, π ου λ ε ι
τουργεί χάρη σ την  εθελοντική  σ τράτευσ η  τω ν  μελώ ν του Δ ιο ικη τικο ύ  τη ς  Σ υμ β ο υ
λίου.

Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  ε ισ π ρ α χ θ ε ί α π ό  1 /6 /2 0 1 2  έω ς  8 /1 2 /2 0 1 2
Ο νοματε-πώ νυμο ΙΕυνδρομή Ε υ ρ ώ

Κ α ίιπ ιτζιώ ν τις  Α νδρ έα ς 2012 20,00
Κ ου τσ ού κ η ζ I. Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς 2008-2012 200.00 $
ΚθΌτσοο3κης Π ιάννης-Κ ούλα 2012 20,00
Κ ου τσούκη ς  Γ ιώ ρ νο ς -Ρ ένα 2012 20,00
Κ ου τσού κ η ς  Σπύρος-Κ λα ίρη 2012 20,00
A 0avaa ia6n c AaKnc 201 1-2012 50,00
Σ τα ρού λης  Φ ώ τιο ς 2008-2012 100,00
Ν ικολοπούλσυ  Φανή 2012 20,00
Τ  ουλούπα Έ 3η 2012 20.00
Α ντω νο π ού λου -Μ α κ ρή  Μ αρ ιάνθη 2012 20,00
Σ ιαφάκας Π ανα γ ιώ τη ς 2010-2012 100,00
Τσ ιροπ ούλου  Μ αριάνθη 2012-2016 100,00
Κ υ ρ ίτση -Τ σώ μ ο υ  Β ούλα 2012-2013 100,00
Κ α στροπ ού λου  Μ άρο:)-Νίκος 2010-2012 60,00
Π ετροπ ούλου  Α ίτσ α -Π έ τρ ο ς 2012 20,00
Κ ου β έλη ς  Π αντελή ς 2012 20,00
Κ ο ν τό ς  Ιω άννη ς 2012 20,00
Μ πάκης Χ αράλαμπος 2012 20,00
Μ πάκη Μ α τίνα 2012 20,00
Μ πάκης Σ ταύρος 2012 20,00
Π ανα γ ιώ του  Α ρ ισ το τέλ η ς 2012 20,00
Ζ ή σ ιμ ος  Β ασ ίλης 201 1 -20 1 2 50,00
Ζ ο ρ  μπάλάς I. Δη  μητριός 2009-2012 1 00,00
Λ ιάπ ης Ν ικόλαος 2012 20,00
Α ρ ώ νη  Μ αριάνθη 2012 20.00
Α ρ ώ νη ς  Γ ιάννης 2012 20,00
Κ α τσο ύ δα ς  Κ ω νσ τα ν τ ίν ο ς 2012 20,00
Μ πούρας Θ εόδω ρος 2012 20,00
Ραβδάς Α νδ . Π αντελή ς 2012 20,00
Μ π ακα τσ ιάς  Γ ιώ ργος 2012 50,00
Γαβρίλη  Καλλιόπη 2012 20,00
Δ ερμ α τά ς  Σπύρος 2012 20,00
Ζ ο ρ  μπάλάς Π έτρος 2012 20,00
Λ ιάπης Ιο^άννης 2012 20,00
Κ ουκουβάος Η λίας 2012 20,00
Σ κρεπ ετός  Π αναγιώ τη ς 2012 20,00
Κ ου φ α λ ιώ τη ς  Κ λεομ ένη ς 2012 20,00
Κ υ ρ ίτση ς  Σττύρος 2012 20,00
Χ ρ ισ το δο υ λ ιά ς  Π ανα γ ιώ τη ς 2012 20,00
Δερμ ατά -Η λιάδη  Ειρήνη 2012 20,00
Λιαροκάττη Ελ^νη 2012 20,00
Α νδρεοπ ούλου  Ε υαγγελία 2012 20,00
Δημητρακοπούλου  Σ ω τη ρ ία 2012 20,00
Λ ιαροκάπης Α θ α νά σ ιο ς 2012 20,00
Σκορδά  Μ αρία 2012 20,00
Δ έρμ α τά  Σ ω τ. Σούλα 2012 20,00
Ζαγαρόπουλος Π ανα γ ιώ τη ς 2012 20,0048 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Αντωνόπουλος Νικόλαος 2012 20,00Αζακάς Νικόλαος 2012 20,00Γαλανούδης Αθανάσιος 2012 20,00Φλώρος Νικόλαος 2012 20,00Πλάκας Χρηστός 2012 20,00Δημητρόπουλσς Θάνος 2012 20,00Παπαϊωάννου Δη μ. Γεώργιος 2012 20,00Γρατσούνη Ελισά3ετ 2012 20,00Παπαδόπουλος Ιωάννης 2012 20,00Φλέγγας Αναστάσιος 2012 20,00Μπακογιάννης Γιάννης 2012 50,00Βενέτης Παναγιώτης 2012 20,00Παπαδη μητριού Όλγα 2012 30,00Φλέγγας Αλέζανδρος 2012 20,00Φλέγγας Δη μητριός 2012 20,00Σάρρας Ηλίας 2012 20,00Πλάκας Αθανάσιος 2012 20,00Πλάκας Ευάγγελος 2012 20,00Τριανταφύλλης Χρηστός 2012 50,00Τριανταφύλλης Κώστας 2012 20,00Τσιναάς Κώστας 2012 20,00Φατούρας Ελευθέριος 2012 20,00Κεράνη Ν . Μαρία 2012 20,00Κεράνη-Παπα3ασιλείου Κάκια 2012 20,00Κεράνη Όλγα 2012 20,00Κοντογεώργος Αθανάσιος 2012 20,00Κανούτου Αικατερίνη 2012 20,00Μπαϊρακτάρη Σίσση 2012 20,00Τσιμπογιάννη Αθηνά 2012 20,00Αϊ3αλιώτη Σα33ούλα 2012 20,00Παναγιώτου Νικόλαος 2012 20,00Παναγιώτου-Τσακίρη Ελένη 2012 20,00Αθανασόπουλος Γιάννης 2012 20,00Δέρματά Τηλ. Φούλα 2012 20,00Αιάπη-Τραχανά Ελένη 2012 20,00Νταραντούμη Σωτηρία 2013 25,00Ζωγράφος Δη μητριός 2012 20,00Μπακογιάννη-Ααΐνη Ευδοκία 2011-2012 100,00Ααΐνη-Κόνιτς Ελένη 2012-2013 150,00 $Θάνος Κωνσταντίνος 2011-2012 40,00Σιδερίδου Εύα 2011-2012 40,00Θάνου Ανδρονίκη 2011 20,00Κακούρα Μαρία 2012 45,00Τσουκανά Παρασκευή 2012 20,00Κοκόσης Γ  ιάννης 2012 20,00Καναρά Σούλα 2012 20,00Πλάκα Αναστασία 2012 20,00Τσαρού Αθανασία 2012 20,00
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Μπετένιου Ρωξάνη 2012 20,00Χονδρός Στιατρος 2012 20,00Κομπορόζος Αθανάσιος 2012 20,00Κομπορόζος Αρμάνδος 2012 20,00Παναγιωτόπουλος Κώστας 2012 20,00Κυρίτσης Παναγιώτης 2012 20,00Καρανίκας Δημήτριος 2012 20,00Ζτίσης Γιώργος 2012 20,00Κεράνη-Γκούμα Φρόσω 2012 50,00Μαστρογεωργόπουλος Στέφανος 2013-2014 100,00 $Παπακωνσταντίνου Αριστείδης 2012-2013 40,00
Συνδρομές Εσωτερικού

Ευχαριστούμε τα μέλη μας για την τακτοποίηση των συνδρομών τους. 
Υπενθυμίζουμε, ότι οι συνδρομές μπορούν να στέλνονται με ταχυδρομική επιταγή. Για 
διευκόλυνση είσπραξης της επιταγής, παρακαλούμε η επιταγή να γράφεται στο όνουα  
του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο επιλέγετε να τη στείλπε. Η 
απόδειξη είσπραξης εσωκλείεται στο αμέσως επόμενο τεύχος του περιοδικού 
Μικροχωρίτικα Γράμματα, στη σχετική στήλη του οποίου αναγράφεται και η συνδρομή 
σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ■ Συνδρομές ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ

Ενημερώνουμε τους Μικροχωρίτες του εξωτερικού ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, 
οι τράπεζες της Ελλάδας δεν δέχονται κανένα είδος επιταγής. Οι πληρωμές 
συνδρομών μπορούν να γίνονται με έμβασμα μέσω του western union στο όνομα 
ενός από τα μέλη του Διοικηπκού Συμβουλίου της Αδελφότητας.ι,Δωρεές εις μνήμη, που έχουν εισπραχθεί από 1/6/2012- 8/12/2012

Οι δωρεές προορίζονται για τα έξοδα λειτουργίας 
του Ιστορικού και Λαογραφικού Μ ουσείου του Μ ικρού Χ ω ριού  

Ο νο μ α τε-π ά ινυ μ ο ________________________________________________________________ Ε υρώ
Κουτσούκης Γιάννης-Κούλα, στη μνήμη Ελένης Γαβρίλη 50,00
Νικολοπούλου Φανή, στη μνήμη του συζύγου της Γιάννη 100,00
Αντωνοπούλου-Μακρή Μαριάνθη, για το Μουσείο του Μ.Χ. 50,00
Κυρίτση-Τσώμου Βούλα, στη μνήμη προσφιλών 100,00
Φλέγγα Γκόλφω, στη μνήμη αδελφών Θανάση-Ιωάννη-Σωτήρη 100,00
Κουβέλης Παντελής, για το Μουσείο 50,00
Κυρίτσης Σττύρος, για το Μουσείο 50,00
Σκορδά Μαρία, στη μνήμη συζύγου της Δημητρίου 30,00
Γαβρίλη Καλλιόττη, στη μνήμη Ελένης Γαβρίλη 50,00
Αϊβαλιώτη Σαββούλα, στη μνήμη γονέων και αδελφών 50,00
Δέρματά Φούλα, στη μνήμη συζύγου της Τηλέμαγου 100,00
Κεράνης Θανάσης-Χρυσούλα, στη μνήμη γονέων τους 150,00
Παπαδημητρίου Όλγα, στη μνήμη της αδελφής της Ελένης Γαβρίλη 100,00
Παπαδημητρίου Νίκος-Δήμητρα, στη μνήμη Ελένης Γαβρίλη 50,00
Κουτσούκης Κλεομένης-Αιμιλία, στη μνήμη Ελένης Γαβρίλη 50,00
Κουτσούκης Κλεομένης-Αιμιλία, στη μνήμη Κώστα Βίγλα 50,0050 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Δωρεές προς Ιερούς Ναούς του Χωριού
που έχουν εισπραχθεί από 8/7/2011 -14/9/2012

Ελισάβετ Ά ϊβαλιώ τη Μ εταμ. & Αγ. Κυριακή 2 0 0
Μ α ρ ία  Μ π ακογιάννη Ζαχαροπ ούλου, εις μνήμη 
Τ α σ ία ς  Ζαχαροπ ούλου

Μ εταμόρφω ση 50

Ιωάννης Κουτσούκης Μ εταμόρφω ση 50
Α να σ τασ ία  Σ. Δέρματά, εις μνήμη συζύγου  
Σω τηρίου

Α γία  Κυριακή 50

Σπ υρίδω ν Χονδράς Μ εταμόρφω ση 3 .0 0 0 $
Σπ υρίδω ν Γ ιαννόπουλος Αγ. Κυριακή 150
Α θηνά Τσιμπ ογιάννη, εις μνήμην π άπ ω ν & γονέων Αγ. Κυριακή 100
Λημήτριος Ζωγράιρος, εις μνήμην γονέω ν & πάπω ν Αγ. Κυριακή 50
Β ίγλας Κω νσταντίνος Αγ. Κυριακή 100
Αντω νόπουλος Κωνσταντίνος, εις μνήμην του 
πατρός του Χριστοιρόρου

Α γία  Κυριακή 50

Κων/νος και Α ρ ιστείδης Παπ ακω νσταντίνου, εις  
μνήμην μητρός των Στέλλας

Αγ. Κυριακή 50

Ελένη Ζήση, εις μνήμην σ υζύγου Βασ ιλείου , 
αδελφού Α νθίμου, γονέω ν Ιωάννου, Πηνελόπης  
Κατσιγιάννη

Αγ. Κυριακή 100

Καλίτσα Κοντογιώργου, εις  μνήμην γιαγ ιάς της 
Β αρβάρας

Αγ. Κυριακή 50

Γεώργιος Ζήσης Αγ. Κυριακή 300
Τσ α τσ α ράγκος Γεώργιος, εις μνήμην Ελένης και 
Δημητρίου Γαβρίλη

Αγ. Κυριακή 100

Κουτσούκης Ιω άννης Μ εταμόρφω ση 50
Ελισάβετ Α ϊβαλιώ τη Μ εταμόρφω ση 200
Α νασ τασ ία  Σ, Δέρματά, εις  μνήμην συζύγου  
Σωτηρίου

Αγ. Κυριακή 50

Μ α ρ ία  Δ. Σκορδά, εις  μνήμην γονέων Αγ. Κυριακή 50
Ν ίκος-Δήμητρα Π απ αδημητρίου, εις μνήμην Ελένης  
Γαβρίλη

Μ εταμόρφω ση 50

Σπυρίδω ν Γ ιαννόπουλος Αγ. Κυριακή 150
Γεώργιος Κ ακούρας Αγ. Κυριακή 50
Σπ υρίδω ν Χονδρός Μ εταμόρφω ση 3 .000 $
Β ασιλική Ζήση-Ζω γράφ ου Π αναγιά 100Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού, ευχαριστούμε όλους τους δωρητάς και ευχόμαστε ο Μεταμορφωθείς Κύριος να σας χαρίζει υγεία και οικογενειακή προκοπή.

Καλά ΧριστούγενναΤο Εκκλησιαστικόν Συμβούλων
Δημοσιεύσεις στο περιοδικό μας

Τα Μικροχωρϊτικα Γράρματα ευχαρίστως 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 /λπριλίου 

για το τεύχος Ιουνίου).

ΜΙΚΡΟΧΩΡΪΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 51



Λίγα λόγια γ ι' αυτούς που έφυγαν
Η μνημόνευση προσφιλών προσώπω ν 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.

Βαγγέλης ΚακούραςΟ εργατικός, ήπιος και αγαπητός συγχωριανός μας Βαγγέλης Κακούρας έφυγε από τη ζωή στις 20 Ιουλί- συ 2012. Γεννημένος στο Καλεσμένο ήλθε στο Μικρό Χω ριό το 1957 όταν παντρεύτηκε τη Μικροχωρίτισα Πετρούλα Δημο- πούλου. Εκεί τους βρήκε η κατολίσθηση του 1963, που καταβρόχθισε όλα τα υπάρχοντά τους.Μαζί με τη γυναίκα του δούλεψαν σκληρά για να ξαναφτιάξουν το νέο τους σπίτι, να αναθρέψουν την μονάκριβη κόρη τους. Δέσποινα, να την καμαρώσουν αργότερα αποκατεστημένη και να χαρούν τα αγαπημένα τους εγγόνια.Ακούραστος εργάτης της ζωής, ήταν πάντα παρών στην κοινή προσπάθεια ανάπτυξης του χωριού, αλλά και ως πιστός χριστιανός πρόσφερε με συνέπεια τις υπηρεσίες του στην εκκλησιά του χωριού μας, την Αγία Κυριακή.
Ελένη Πλάκα-ΓαβρίληΑίγοι μήνες από το χαμό του αγαπημένου της συζύγου ήταν αρκετοί για να κάνουν την Ελένη Πλάκα-Γαβρίλη να θέλει να τον ακολουθήσει στον κόσμο του υπερπέραν. Με τα ονόματα των δύο αγαπημένων της παιδιών «Ιωάννα μου, Σάκη μου» στα χείλη της, έσβησε ήσυχα, στον Πειραιά όπου ζούσε. Κηδεύτηκε δίπλα στον αγαπημένο της Τάκη, στο νεκροταφείο του Νέου Μικρού Χωριού στις 25

Ιουλίου 2012. Τα παιδιά της την αποχαιρέτησαν με τα πιο κάτω λόγια αγάπης;
«Στη μαμά μας,
Α ν για το μπαμπά, που χάσαμε πριν 

ένα χρόνο, είχαμε λόγια να πούμε, για 
τη μαμά δεν βγαίνουν εύκολα οι λέξεις... 
παγωνιά, αλλά αν εκείνος ήταν ο καλύ
τερος μπαμπάς του κόσμου, η μαμά μας 
ήταν και είναι για μας ξεχωριστή, μοναδική...

Χω ρίς διόλου υπερβολή συναισθημα
τική, ήταν άνθρωπος με ανοικτούς 
ορίζοντες, ευα ι
σθησίες και δύνα
μη, διακριτικότητα 
και πολιτισμό, με  
απέραντη αγάπη 
για τα παιδιά της 
και αγα π ημ ένο  
ζευγάρι με το μπα
μπά μας στη μ α 
κροχρόνια κοινή 
τους πορεία. Αυτή 

ήταν η μαμά μας. Μία πραγματική κυρία.
Π αρ’ όλο που έζησε γεμάτη ζωή, νιώ

θουμε ότι έφυγε νωρίς, είχαμε την ανά
γκη να την έχουμε κοντά μας, να τη νιώ
θουμε δίπλα μας..., δε μας έφτασε..., μας 
λείπει πολύ.

Σ ’ ευχαριστούμε, μαμά, για την αγά
πη και την κατάθεση ψυχής σου..., σ ’ 
ευχαριστσύμε για όλα..., να ξέρεις, σε 
αγαπάμε.

Τα παιδιά σου» 
Μαρία ΚατσούδαΠλήρης ημερών έφυγε, χτυπημένη από την επάρατο, η συγχωριανή μας Μαρία Κατσούδα. Στο Μικρό Χωριό, όπου έζησε μαζί με την οικογένειά της τα περισσότερα χρόνια της ζωής της, ήθελε να είναι και
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η τελευταία της κατοικία. Τα παιδιά της εκπλήρωσαν αυτή την επιθυμία της. Η κηδεία της έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2θ ΐ2.
Βίγλας Κωνσταντίνος (1924-2012)Ο αεικίνητος, ακούραστος, και αγαπητός συγχωριανός, Κώστας Βίγλας δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη δυνατή θέληση των Αρχαγγέλων που τον ήθελαν κοντά τους και εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο μας στις 3 Νοεμβρίου 2012, μετά από μια βραχύχρονη αδιαθεσία.Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1924 στον Ασπρόπυργο (Αν- δράνοβα) Προυσού από τον Νικόλαο και την Σπυριδού- λα Βίγλα. Μικρός, ΐ 3χρονος, έφυγε από το χωριό του για να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα και να μπορέσει να βοηθήσει και την πολυμελή οικογένειά του. Στην Αθήνα δούλεψε σκληρά και ευσυνείδητα, ώστε να αποκτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη των εργοδοτών του. Και ο Κώστας αποδείχτηκε πανάξιος της εμπιστοσύνης τους, όταν κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου του εμπιστεύτηκαν την επιχείρησή τους και αυτοί έφυγαν για το χωριό τους. Μια οβίδα όλμου τον παγίδευσε μέσα στο κατάστημα, στο οποίο παρέμεινε μόνος μέσα επί 9 ημέρες (4-12/12/1944), πιστός στο καθήκον να το προστατεύσει.Μετά την στρατιωτική του θητεία (ΐ947- 49), άνοιξε δική του επιχείρηση (γαλακτοπωλείο). Το 1951 γνώρισε και παντρεύτηκε την συγχωριανή μας Μαρία Αθανασο- πούλου και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά τον Νίκο και την Γρηγορία, που τα καμάρωσε απσκατεστημένα και χάρηκε τα 5 αγαπημένα του εγγόνια.Σαν άνθρωπος με κοινωνικές ευαισθησίες και ως στσργικός οικογενειάρχης δούλευε ασταμάτητα, όχι μόνο για να καλύ

πτει τις ανάγκες της καθημερινότητας και να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών του, αλλά και για να συμπαρασταθεί σε όποιον είχε ανάγκη βοήθειας. Ο κόπος από τον τίμιο ιδρώτα του ανταμείφθηκε υλικά και ηθικά.Ενσυνείδητος χριστιανός πρόσφερε ανελλιπώς τις υπηρεσίες του, τόσο στην Αγία Αικατερίνη, ενοριακό ναό της γειτονιάς του, όσο και στην Αγία Παρασκευή, την εκκλησία κοντά στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη ή στην Αγία Κυριακή όταν βρισκόταν στο Χωριό, το οποίο υπεραγα- πούσε.Άνθρωπος της προσφοράς, τίμιος δου- λευτής, πιστός σύζυγος, στοργικός πατέρας, εκλεκτό μέλος της κοινωνίας ευτύχησε να δει και να χαρεί τους καρπούς των κόπων του.Η εξόδιος ακολουθία διαβάστηκε στην Αγία Αικατερίνη Πετραλώνων, που ήταν κατάμεστη από εκατοντάδες συγγενείς, φίλους, γείτονες, που ήλθαν για να του πουν ένα τελευταίο «αντίο». Ο Αρχιμανδρίτης, προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης και ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίας Παρασκευής περιέγραψαν την προσωπικότητα του Κώστα ως ενός πανάξιου πιστού χριστιανού, αγαπητού απ’ όλους και εξύμνησαν την προσφορά του προς τις δύο ενορίες που ευεργέτησε πολλαπλώς.Ιδιαίτερα συγκινητικά τα τελευταία λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης από το γιο του Νίκο.Η ταφή του έγινε στον οικογενειακό τάφο του Γ' Νεκροταφείου Πειραιώς στις 5 Νοεμβρίου 2012.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και ας τον έχει ο Θεός στην αγκαλιά του κατά τα έργα του.
Χρυσούλσ ΓρατσούνηΤο περιοδικό μας βρισκόταν στο τυπογραφείο όταν η αγαπητή συγχωριανή μας Χρυσούλα Γρατσούνη έφυγε από τη ζωή. Η κηδεία της έγινε στο Μαρούσι, όπου έμενε, στις ίο Δεκεμβρίου 20ΐ2.
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Afro Ψνδι^

Έκθεση - Διάθεση:
Νέο Μικρό Χωριό «Το Τζάκι» 

Τηλ. 22370 41318

TAXI
Γιάννης Καραγκούνης

Ν έ ο  Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό
Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 1 3 9 2 , Κ ιν . 6 9 7 2  7 0 7 8 4 0

Εστιατόριο -  Ψησταριά
"Ο Παράδεισος**

Αφοί Καλύβα
Δ ια σ τα ύ ρ ω σ η  Μ ικ ρ ο ύ -Μ ε γ ά λ ο υ  

Χ ω ρ ιο ύ
Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 Ι3 2 0 ,  Κ ιν . 6 9 7 3  4 3 1 4 2 Ι 

W e b : w w w .h e lla s to u r is m .g r /p a ra d is o s

f § p W l l f 0 '

Νέο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας 
Τηλ. 22370 41257*Fax. 22370 41103 

www.tohoriatiko.ir

Τ Α Η ό ΐ
C onpetafiiq itrtfio ,

θ ά ν ο ς  Δ η μ η τρ ό ιΐο υ λ ο ς
ΚορΒί» 15, 11254 Α6φ·α 
Tii>./Pa!c 210 2230613 βΕ«νΰ.η: 2310 26 20 *<>
Κ κ  ® 3*% 8S 50 

.  6932 46 2.3 32 
E-mail; eia iw «f}sanaf«i^p

c A o im m E
m m m

HP M b/C A M  prw facts: 
ME - Mechonicol £«9.-20 
SO -  Solid Designer -  30 
E3 -  E tectricdl, Eleetrontc

Engineering Design

Κομμώσεις
Α ν δ ρ ικ έ ς  -  Γ υ ν α ικ ε ίε ς  -  Π α ιδ ικ έ ς

*ΧΙΚΗ**
Κ ικ ή  Φ ο ύ κ α -Σ κ ο χ ίδ α  

Κ α ρ α ϊσ κ ά κ η  4 , Κ α ρ π εν ή σ ι 
Τ η λ . 2 2 3 7 0  2 5 6 6 6
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Ξενοδοχείο
Country Club Hellas Hotel

Νέο Μικρό Χωριό

Τηλ 22370 41570-2 
E-mail: info@hellascountry.gr

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Φωτεινή Ζάρα

Ν έ ο  Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό  
Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 1 2 3 6 /4 1 4 3 3

Studio Merses Παλαιό Μικρό Χωριό Ευρυτανίας 
www.mers«K,gr info@studiom#r»M.gr
Τηλ. Μ370 41444 Kly.; 6872 555 637 F ix  ; 2237041111

Ενοικιαζόμενα 
Πανοραμικά Δωμάτια

"Το Τζάκι**
Δ /ν σ η : Π α ρ α σ κ ε υ ή  Ν .  Α ζ α κ ά  

Ν έ ο  Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό  
Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 1 3 1 8 /4 1 4 6 5 ,

Fax: 2 2 3 7 0  4 10 9 4  Κ ιν . 6 9 7 7  8 0 8 9 6 1

Το ΡίζωμαΕ Ε Ν Ω Ν Α Χ  ΚΑΦΕ - ΕΓΠΑΤΟΡ10 - ΤΑΒΕΡΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ν Ε Ο  Μ Ι Κ Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ  

ΤΗΛ.; 22370 41170..41206, FAX; 22370 41486  
KIN.: 6978 77 42 66 w w w .to rizo m a .3 T

.ΜΜΧΧΜΚ
Νέο Μικρό Χωριό Eupuiavias / Τ.Κ. 361 00

ΑΓΟΡΑΙΟ
Βασίλης Μπούρας

Ν έ ο  Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό  
Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 1 3 0 0 /4 1 2 8 1 ,  

Κ ιν . 6 9 7 2  2 8 8 4 5 7

-ενωνας
"Η Γωνιά**

Δ /ν σ η : Γ ιώ ρ γος Γ ιαν να κό π ο υλο ς  
Ν έ ο  Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό

Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 1 3 9 3 , Fax: 2 2 3 7 0  4 1 5 8 6  
W e b : w w w .g ia n n a k o p o u lo s ^ .g r

Καφετερία 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ν έ ο  Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό  Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 1 3 0 0

F A A l i  Τ Α μ
το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

24 ώρες το 24ωρο
Τηλέφωνο: 22370 22011

Ενοικιαζόμενα Πολυτελή 
Δωμάτια

Ουρανία Τάσιου
Ν έ ο  Μ ικ ρ ό  Χ ω ρ ιό  
Τ η λ . 2 2 3 7 0  4 13 4 9
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Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ  Λ ΙΑ Π Η ■J ΧΡΥΣΟΥΑΑ HP. ΛΙΑΠΗΑθήνα -  Λαμία -  Μακρακώμη Δ1ΙΤ\ΟΜ ΑΙΤ, & ταΚΧΡΑΦΟ:;Άγιο Γεώργιο -  Καρπενήσι * ι1 ΜΗΧΑΝΙΚΟ̂  feMlI-
Δ/νση: Μαρία Π. Σκρεπετού

Κηφισού 91β 8, Αθήνα ΛΔΚΟΙ»ΛΗ 54-56
Τηλ. 210 3454825 -  3452186 BmiKAl

Fax: 210 3452186 1ΉΛ ί̂ <72«4ίΜΙ)6

I
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Παρασκευή Λ. Γρομητσάρη - Μαραγιάννη
Μ .ά. Αίκαιο Aiciv^tGiv. Montpellier J 

Μ.Α.άίκαια ΙΙεριβάλΙονχος A  Ενέργαας. Poris l~Partx Π

θψηαιάέύρς 2ί ·  2S ά .Uaitfiiiai 
106 77 Αθήνα

THA.: 2IS.0066040 
K1S.. 6939.61SS82

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ· Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α · ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ Χ Ω Ρ α

L A N D  BRO KER
Πωλήοεις

Εκπ|ΐήσεις
Δάνεια

Ενοικιάσεις
Οικόπεδα

Αντιπαροχές

ΓΙΑΝ Ν Η Σ Α ΡΏ Ν Η Σ
Κ α ρ α ο λή  &  Δ η μ η τρ ίο υ  70, I8 S 34  Π ε ιρ α ιά ς  Κ ιν η τό  
Τ η λ  2 10  4  U  1.849. Fax 2 10  4 1.34 .776  6972.71.75.75
Ζ η ν ο π ο ύ λ ο υ  7, 36100  Κ αρπ ενήσ ι 
Τ η λ  2 23 7 0  25.932

c a f e
Α Σ Τ έ Ρ Ι Α

r e s t a u r a n t

ΑιμιλΙο Κονφαλίώττ}

Ι Γ>3ραλκ3 Βούρλο] Τηλ.: 02350 2326Τ 60901. β0902
Πύΐϋ’: Τοιμπογιΰννιις• AMfqtHeTKS Αμμ* ΕίίητίΜβος ORsel ♦ Μέτι(«τβηιες « Ειπνηβ

η  *  185 53 Aftive TiMl: 21θ.32η.ΖΖ2 - 210.3214.113 Fax: 210.3214,11$KfV.; β944.$$004Ο

ΑΙΙανάαιος Π. ΛιαροκάΆης 
Αιακοομητής

i^j^LAR t e c h

loannis Zorbalas

ZORBALAS S.A.34 Givsit Sit., 11? 44 Arhens · Greece te; *30 2)̂ 901 :·-30̂ 10901 3294'ί·>άΐί 3Xwww.t(M4fteCh.Sr
APtfTCiCICWIKO rPMVXiADtnKKMKH

XFOTOr BENTOYPHT ApxireaQN e.mjl
KVnPOY 7 ^  A P rw rm O A M  te*42 AOHH* («30|2icea2»<?3 |>30l6«36f9»«e  ̂•■<riKI vWCOûenatO'

Τεχνικές εργολαβίες -  πέτρινες κατασκευές
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣ1ΜΟΣΝέο Μικρό Χωριό. Τηλ. 22370 41056, Κιν. 6977 624440

ΠΑΤΗΜΑΤΑ
ΛΟΥΣΤΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΣΚΑΛΕΣ
Λ ΙΑ Π Η Σ Ν ΙΚ Ο Σ  & Υιός

i m t A u a m m

£  6610846.6048695 · 0972 136979



υΐ , ί ν -
G rand C hai.i-t

ΞνηονρπΗΐΣ m a u n
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Δ Ο Υ Λ Α Β Ε Ρ Η Σ

Μ ΙΚ Ρ Ο  Χ Ω Ρ ΙΟ  Ε Υ Ρ π Α Ν ΙΑ Σ

?
Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε ΙΟ

Σ Ο Φ ΙΑ  Λ ΙΑ Ρ Ο Κ Α Π Η

Τηλ. 2 2 3 7 0  4 1 0 5 8  Κιν: 6 9 7 2  79 12 81
Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η  8 - Τ Η Λ . 0641 / 23.602 - Α Γ Ρ ΙΝ ΙΟ

nEFIEXOM EM AΑφανείς Ήρωες -  Δυνατές Ψυχές,1912 -  2012 Εκατονταετηρίδα Βαλκανικών Πολέμων...............................................σ.11942 -  2012 Εβδομήντα χρόνια από την Κατοχή...........................................................σ.3Μικροχωρίτικα και ευρυτανικά νέα............. ,.........................................................................σ.8Ευρυτανικοί Σύλλογοι.................................................................................................................ο. 16Ι.Μ. Προυσού και Μικρό Χωριό............................................................................................. σ.18Το τσάι του βουνού.......................................................................................................................σ.20Το Μούρο...........................................................................................................................................σ.22Χειμωνιάτικα ευρυτανικά μαγειρέματα..............................................................................σ.23Το τυχερό...........................................................................................................................................σ.26Ο Νερόμυλος....................................................................................................................................σ.28Μικροχωρίτες της Διασποράς................................................................................................. σ.30Τα ελληνικά μας.............................................................................................................................. σ.32Greece ή "Hellas"; Ιδού η απορία!...........................................................................................σ.33Κοινωνιολογικός Προβληματισμός.......................................................................................σ.34Από τα παραμύθια των πρσ-προ γιαγιάδων μας............................................................σ.36Οι τρόικες για την Ελλάδα, ευχή ή κατάρα;........................................................................σ.38Έρωτος και Ρέντη γωνία............................................................................................................. σ.39Ιστορικές Μνήμες και Προσωπικές Αναμνήσεις............................................................. σ.42Βιβλιοπαρσυσιάσεις......................................................................................................................σ.45Κσινωνικά........................................................................................................................................... ο. 47Αυτοί που δεν ξεχνούν.................................................................................................................σ.48Λίγα λόγια γι' αυτούς που έφυγαν..........................................................................................σ.52



ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ
4 2  ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΩΤΟΙ ο€ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

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

• ΓΡΑΜΜΙΚΟ
• ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ν  Τ Ρ ο  

X Ν  Ο  Ν

ffEdexcel
International

FOUNDATION
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
• ART & DESIGN
• ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

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

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

και
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