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Τ
ο Καρπενήσι ως γνωστόν είναι η
πρωτεύουσα του Ν. Ευρυτανίας.
Βρίσκεται σε 1.000 μέτρα υψόμε-

τρο και είναι γνωστό ιδιαίτερα για τη
θερμή φιλοξενία των κατοίκων του.
Φέτος είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ
για πρώτη φορά αυτό το μέρος. Είχα
ακούσει πολλές ιστορίες γι' αυτόν τον
τόπο από τον παππού μου Τριανταφύλ-
λου Σεραφείμ.

Όταν έφτασα σ' αυτό το μέρος στις
αρχές Αυγούστου δέχτηκα τη φιλοξε-
νία του κ. Γιώργου Τάκη, που έχει στην
κατοχή του το ξενοδοχείο «Ανεσις».
Φιλοξένησε εμένα και τους γονείς μου
με μεγάλη εγκαρδιότητα. Απέδειξε
στην πράξη ότι είναι πραγματικός συγ-
γενής μια και έχει με τον πατέρα μου
τη συγγένεια του εξαδέλφου.

Έμεινα στο Καρπενήσι για δύο μέ-
ρες. Σ΄ αυτό το διάστημα ιδιαίτερη
εντύπωση μου έκανε η κεντρική πλα-
τεία με το κρύο νερό το οποίο ανάβλυ-
ζε από τις βρύσες, όπως επίσης και τα
μαγαζιά τουριστικών ειδών, τα οποία
δείχνουν πως το Καρπενήσι  έχει εξε-
λιχθεί σε μια αυτοτελή τουριστική μο-
νάδα.

Την τρίτη ημέρα ξεκίνησα με την οι-
κογένειά μου για να επισκεφθούμε την
Χρύσω, τη γενέτειρα του παππού μου.

Αρχικά περάσαμε από τη Βίνιανη,
όπου συνάντησα για πρώτη φορά  την
αδελφή του παππού μου Αικατερίνη
Τριανταφύλλου. Η ίδια ενθουσιάστηκε
που μας είδε και θέλησε να μας ακο-
λουθήσει για να μας δείξει τη Χρύσω.

Η Χρύσω πράγματι ήταν σε μικρό-
τερο υψόμετρο από το Καρπενήσι και η
διαδρομή αρκετά δύσκολη. Όμως όλη

αυτή η διαδρομή που είχαμε διανύσει
άξιζε τον κόπο. Λίγο πιο έξω από τη
Χρύσω είδα και το εκκλησάκι που αφιε-
ρώθηκε από τον προπάππου μου στον
παππού μου, εξ αιτίας της σώας και
αναίμακτης πτώσης του από ένα κυπα-
ρίσσι. Αν και δεν είχα έρθει ξανά άλλη
φορά να δω αυτό το εκκλησάκι, ένιωσα
σαν να το ήξερα καιρό. Ισως φαίνεται
να είναι η συμπάθεια που έτρεφα για
τον παππού μου.

Αφού προσκυνήσαμε το εκκλησάκι,
συνεχίσαμε το ταξίδι μας και τελικά
φτάσαμε στη Χρύσω. Επισκεφτήκαμε
την πλατεία, τις εκκλησίες της και τον
οικογενειακό μας τάφο. Εντύπωση ιδι-
αίτερα μου έκανε το δασοστόλιστο αυ-
τό χωριό με τις πηγές του από τις οποί-
ες κελαρύζει το κρύο νερό, όμως αντί-
θετα λύπη μου προξένησε το γεγονός
ότι το χωριό όλο και ερημώνει.  Συνα-
ντήσαμε εκείνη τη μέρα 5 με 10 κατοί-
κους.  Μας είπαν ότι ο κόσμος κυρίως
έρχεται τον δεκαπενταύγουστο, όταν
διεξάγεται το πανηγύρι της Παναγίας.

Ολοκληρώνοντας, όμως θα ήθελα
πάλι να αναφέρω πως το χωριό αυτό
ερημώνει και είναι κρίμα. Είναι κρίμα
να μην αξιοποιηθεί ένα τέτοιο κόσμημα
της φύσης.

Ο εγγονός 
του Τριανταφύλλου Σεραφείμ

Σ. Τριανταφύλλου

ΤΟ ΤΣΙΚ
Διάλεγαν από το ποτάμι μια στρογγυλή πέτρα

στο μέγεθος μικρής ελιάς. Βάζαν πάνω σε ίσιο
σκληρό μέρος ένα νόμισμα και προσπαθούσαν
χτυπώντας το στην άκρη να το αναποδογυρίσουν.
Εάν το πετύχαιναν, το έπαιρναν. Λέγανε κορώνα-
γράμματα, αναλόγως ποια είχαν επιφάνεια για να
αναποδογυρίσει. Επαναλαμβανόταν συνεχώς με
μικρά νομίσματα, θεωρούνταν τυχερό παιχνίδι.

Η ΤΣΙΛΙΚΑ
Έκοβαν ένα ξύλο, σαράντα έως πενήντα πό-

ντους, ούτε λεπτό, ούτε χοντρό και ένα μικρότε-
ρο γύρω στους 10-15 πόντους.

Στο μικρό στις δύο άκρες και αντίστροφα έκα-
ναν φάλτσο. Το μεγάλο το λέγαν τσιλικόξυλο και
το μικρό τσιλίκα. Ο παίκτης κρατώντας το τσιλικό-
ξυλο, κτυπούσε τεχνικά την άκρη της τσιλίκας η
οποία αναπηδούσε και έπρεπε τεχνικά να την παί-
ξει στον αέρα χτυπώντας την ελαφριά όσες φο-
ρές μπορούσε. Έτσι έλεγε μια φορά, την δεύτερη
διαράκι, τριαράκι και ούτω καθεξής. Αυτά μέτρα-
γαν σε βαθμούς. Μετά το παίξιμο στον αέρα την
κτυπούσε με το ξύλο να την απομακρύνει όσο πιο
πολύ μπορούσε. Έτσι μετά μέτραγε με το ξύλο
την απόσταση πόσα ξύλα είναι και πρόσθετε βαθ-
μούς. Για να κερδίσουν έβαζαν ένα όριο-αριθμό.

Η ΤΟΠΑ
Επειδή προπολεμικά δεν υπήρχαν ελαστικές

τόπες έφτιαχναν με κουρέλια και εξωτερικά το
επένδυαν με ντρίλι που ήταν σκληρό ύφασμα και
το έραβαν με σκληρό σχοινί για να αντέχει.

Έβαζαν μία τετράγωνη πλάκα στημένη και
από απόσταση έριχναν την τόπα να κτυπήσουν
την όρθια πλάκα από μια ορισμένη απόσταση. Ο
φύλακας εάν έπιανε την τόπα στον αέρα έπρεπε
να αλλάξει με αυτόν που την έριξε. Την ρίχναν και
στρωτά να χτυπήσει την πλάκα, εάν το πετύχαι-
ναν παρέμεινε ο φύλακας, εάν όχι άλλαζε ο φύ-
λακας. Για την σειρά που θα έπαιρναν για να ρί-
ξουν την έριχνε ο φύλακας προς τους παίχτες και
όποιος την έπιανε έριχνε την πλάκα.

Ο ΛΑΒΗΣ
Έβρισκαν ένα μέρος σημαδιακό, μια πέτρα

στην οποία πατούσαν το πόδι και το ονόμαζαν
«σκουλίκι». Εκεί δεν είχε δικαίωμα να σε αγγίξει
κανείς. Έριχναν κλήρο να δουν ποιος θα αναλάμ-
βανε κυνηγός. Φεύγαν από το σκουλίκι και τρέχαν
στο χώρο για να τους κυνηγήσει και έπρεπε να
τον πιάσει το σκουλίκι. Έτσι γινόταν η αλλαγή του
φύλακα. Με τον ίδιο τρόπο παιζόταν και η «Μάτα»
μόνο που για την αλλαγή δεν χρειαζόταν να σε
κρατήσει αλλά μόνο να σε αγγίξει.

Η ΓΟΥΡΟΥΝΑ
Έκοβαν ένα ξύλο γύρω στους 60-70 πόντους

αρκετά χοντρό και ένα μικρό 10-15 πόντους που
το ονόμαζαν γουρούνα και το μεγάλο γουρουνό-
ξυλο. Σε ένα επίπεδο μέρος έφτιαχναν έναν κύ-
κλο και μέσα έβαζαν την γουρούνα. Γύρω σε από-
σταση δυο-τρία μέτρα ακουμπούσαν το ξύλο σε
μια μικρή τρύπα οι παίκτες. Έπρεπε λοιπόν ο φύ-
λακας (γουρουνιάρης) να προστατέψει τη γου-
ρούνα να μην μπορέσουν οι παίκτες να την βγά-
λουν από τον κύκλο. Φυσικά την έβγαζαν και δεν
μπορούσε να αντιδράσει εάν δεν την έβαζε μέσα.
Εάν την έβαζε μέσα και προλάβαινε να πιάσει
τρύπα του παίκτη, τότε άλλαζε ο φύλακας.

Κωδικός: 4683

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση λαογρα-
φικών στοιχείων για τους μήνες Αύγου-
στο και Σεπτέμβριο.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ο Αύγουστος είναι ο όγδοος μήνας

του έτους και ο πιο αγαπητός μήνας των
εργαζομένων, λόγω των καλοκαιρινών
διακοπών. 

Μέχρι τη μεταρρύθμιση του Ιουλίου
Καίσαρα, το 46 π.Χ.,  ο Αύγουστος κα-
τείχε την έκτη θέση και ονομαζόταν
Sextilius. Μετά τη μεταρρύθμιση  κατέ-
λαβε την ογδόη θέση. Το όνομά του  το
πήρε από την προσωνυμία «Αύγου-
στος», που απένειμε η ρωμαϊκή σύγκλη-
τος, το 27 π.Χ., στον Ρωμαίο αυτοκράτο-
ρα Γάϊο Οκτάβιο.

Στην Ελληνική αρχαιότητα λέγονταν
Βοηδρομιώνας. Στο Αττικό ημερολόγιο
κατείχε τη δεύτερη θέση και ονομαζό-
ταν Μεταγειτνιών, επειδή το μήνα αυ-
τόν οι αρχαίοι Αθηναίοι γιόρταζαν τα

Μεταγείτνια ή Μετοίκια, γιορτή  προς τι-
μή του Απόλλωνα. Τα Μεταγείτνια ή Με-
τοίκια γιορτάζονταν σε ανάμνηση της
μετοικήσεως των αγροτών από τις ορει-
νές περιοχές στην πόλη των Αθηνών.
Σύμφωνα με την παράδοση η μετοίκηση
πραγματοποιήθηκε  την εποχή του Θη-
σέα.

Όπως για όλους τους μήνες, έτσι και
για τον Αύγουστο ο λαός μας έδωσε
πολλά ονόματα εξ αιτίας των αγροτικών
ασχολιών, των καιρικών συνθηκών και
των θρησκευτικών γιορτών, που υπάρ-
χουν στη διάρκεια του μήνα. Ο Αύγου-
στος λέγεται: «Συκολόγος» γιατί στη
διάρκειά του ωριμάζουν τα σύκα, «Δρι-
μάρης» από τις Δρίμες, που εμφανίζο-
νται  τις πρώτες 6 ημέρες του. Ο λαός
μας  πίστευε ότι τις 6 πρώτες ημέρες
του Αυγούστου γυρίζουν οι Δρίμες (ξω-
τικά) στα λαγκάδια και στα ποτάμια και
επηρεάζουν τα νερά και τα ξύλα.  Οι
ημέρες αυτές θεωρούνταν αποφράδες

και υπήρχαν σχετικές απαγορεύσεις και
έθιμα.

― Του Αυγούστου οι Δρίμες 
στα πανιά και του Μαρτιού στα ξύ-

λα.
― Ο Αύγουστος για τα πανιά 
κι ο Μάρτης για τα ξύλα. 
― Η πέμπτη τ' Αυγούστου άνεφος 
και ο Μάης άβρεχος.
«Σωτήρος» ή «Αγίας Σωτήρας», από

την γιορτή της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος, «Παναγίας», από την γιορτή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, «Κλειδο-
χρονιάς» επειδή την 31 Αυγούστου
«κλείδωνε»,  τελείωνε, ο χρόνος, γιατί η
1η Σεπτεμβρίου ήταν η αρχή του  εκκλη-
σιαστικού έτους (Ινδικτος) και  εθεωρεί-
το Πρωτοχρονιά. Πίστευαν δε ότι τα με-
σάνυχτα της 31ης Αυγούστου, τότε που
άλλαζε ο χρόνος, άνοιγαν τα ουράνια
για μια μόνο στιγμή και ό,τι προλάβαινε
να ζητήσει κανείς αυτή τη στιγμή. «Κα-
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λοχρονιά» ή του «Χαρογράφου» γιατί την
31η Αυγούστου πίστευαν, ότι ο Χάρος κατα-
γράφει στο βιβλίο του εκείνους που θα πε-
θάνουν κατά το νέο έτος που άρχιζε την 1η
Σεπτεμβρίου. Γι’ αυτό και  η 31η  Αυγούστου
εθεωρείτο αποφράδα ημέρα, όπως και η 1η
Μαΐου: 

― Να μη σε παρ’ η ομπρός του Μάη 
κι η πίσω τ’ Αυγούστου.
«Πενταφάς» και «Καλός Μήνας», λόγω

της αφθονίας των καρπών, «Παχομύγης»,
γιατί είναι παχιές οι μύγες.  

Γνωστά επίσης είναι τα «Ημερομήνια»,
από την πρόβλεψη του καιρού, που θα επι-
κρατήσει τους υπόλοιπους  μήνες του χρό-
νου. Τις 12 πρώτες ημέρες του Αυγούστου
οι βοσκοί «μηνολογιάζουν», δηλαδή προμα-
ντεύουν για τους 12 μήνες που θα ακολου-
θήσουν, τι καιρό θα έχουν παρατηρώντας
τον καιρό των  δώδεκα πρώτων ημερών.

Ο Αύγουστος, εθεωρείτο ο μεταβατικός
μήνας από το καλοκαίρι στον χειμώνα, γι’
αυτό και οι άνθρωποι της υπαίθρου έκαναν
στη διάρκεια του μήνα όλες τις σχετικές
προετοιμασίες για να αντιμετωπίσουν τον
χειμώνα, προμηθεύονταν τρόφιμα, ξύλα,
ζωοτροφές, αλλά και ετοιμάζονταν και για
την καινούργια καλλιεργητική περίοδο. 

― Απ’ Αύγουστο χειμώνα 
κι από Μάρτη καλοκαίρι.
― Ηρθε ο Αύγουστος 
παρ' την κάπα σου».  
― Ο Αύγουστος επλάκωσεν 
η άκρια του χειμώνα, 
βάζει ο ουρανός τα ρούχα του   
και τα δικά μας πούν’ τα;
― Τ’ Αυγούστου τα βοριάσματα 
χειμώνα αναθυμιούνται.
― Από Αύγουστο κάπα 
κι από Μαρτιού πουκάμισο.
― Όταν αρχίσει ο Αύγουστος 
να βαρυχειμωνιάσει 
ο γεωργός τ’ αλέτρι του 
αμέσως ας ταιριάσει.
― Αυγουστοκοδέσποινα 
καλαντογυρεύτρα. (Η νοικοκυρά, που

τον Αύγουστο δεν προσπαθεί να αποθηκεύ-
σει αλλά σπαταλά τα άφθονα προϊόντα που
έχει, τον χειμώνα, όταν θα ψάλλονται τα κά-
λαντα θα αναγκασθεί να τρέξει στα ξένα
σπίτια για να ζητήσει τρόφιμα).

Στη διάρκεια του Αυγούστου υπάρχουν
αρκετές γεωργικές εργασίες, είναι δηλαδή
και αυτός για τους αγρότες ένας επίπονος
μήνας, αλλά είναι ο πλουσιότερος με τα
πολλά προϊόντα που ωριμάζουν την περίο-
δο αυτή.   

― Αύγουστε, καλέ μου μήνα 
να ’σουν δυο φορές το χρόνο.
― Ο Αύγουστος είναι ο μήνας 
που τρέφει τους ένδεκα.
― Τον Αύγουστο τον χαίρεται 
απ' έχει να τρυγήσει.
― Ο Θερτής θερίζει (Ιούνιος), 
ο Αλωνάρης αλωνίζει (Ιούλιος) 
και ο Αύγουστος ξεμαδαρίζει.
Ο καιρός στη διάρκεια του μήνα είναι πο-

λύ καλός με σπάνιες βροχές, οι οποίες δεν
είναι και ευπρόσδεκτες.

― Αύγουστος άβροχος, 
μούστος άμετρος.  
― Του Αυγούστου το νερό 
είναι σκουρδούλα (πανώλης) στην ελιά.  
Συνοδεύεται δε ο μήνας με το Αυγου-

στιάτικο φεγγάρι που είναι το ωραιότερο.
― Καλός ο ήλιος του Μαγιού, 
τ’ Αυγούστου το φεγγάρι.
Προς το τέλος του Αυγούστου αρχίζει η

μετανάστευση των αποδημητικών πουλιών
για τις θερμότερες χώρες.

― Του Σωτήρος τα λελέκια 

του Σταυρού τα  χελιδόνια .
Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της ξεκού-

ρασης και του γλεντιού, αφού σ’ αυτόν πέ-
φτουν οι μεγάλες γιορτές της Παναγίας
στις 15 και 23. Ειδικά την 15η Αυγούστου,
που ο λαός μας την θεωρεί «Λαμπρή» του
καλοκαιριού, την τιμά με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα και την πανηγυρίζει έντονα. 

Δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο πόλη,
χωριό, βουνό, κάμπος, νησί,  που να μην
έχει εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία.
Άπειρα τα προσκυνήματα προς τιμή της Πα-
ναγίας και ο λαός τους έχει δώσει και από
ένα διαφορετικό προσωνύμιο, ανάλογα με
τις ανάγκες του, τις προσδοκίες του, τις δο-
ξασίες, τις παραδόσεις, τον τόπο και τον
τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της κ.λ.π. 

Έτσι, ο κάθε τόπος, το κάθε χωριό, έχει
τη δική του θαυματουργή Παναγία, όπως
Προυσιώτισσα, Αμπελακιώτισσα, Βουνιώ-
τισσα, Δεκαπενταούσα, Θαλασσινή, Καλα-
μού, Καντήλα, Καστρινή, Μαρμαριώτισσα,
Μολυβδοσκέπαστη, Περλιγγού, Πλακιδιώ-
τισσα, Τουρλιανή, Χιλιαδού, Εκατονταπυ-
λιανή κ.λ.π. Τα προσωνύμια είναι ατελείω-
τα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του

έτους, είναι επίσης ο πρώτος μήνας του φθι-
νοπώρου (λέξη ελληνική και  αρχαιότατη
που σημαίνει εποχή που τελειώνουν τα
φρούτα.) 

Το όνομά του το έλαβε από το λατινικό
Septem (επτά), γιατί πριν από την αλλαγή
του ημερολογίου από τον Ιούλιο Καίσαρα,
κατείχε την εβδόμη θέση. Στο αρχαίο αττικό
ημερολόγιο ο Σεπτέμβριος ήταν ο τρίτος
μήνας. 

Όπως σε όλους τους μήνες, έτσι στο Σε-
πτέμβριο, ο λαός μας έχει δώσει πολλές
ονομασίες, που σχετίζονται με τις αγροτι-
κές εργασίες, τις γιορτές, που υπάρχουν
στη διάρκειά του και τα μετεωρολογικά φαι-
νόμενα που εκδηλώνονται στις 30 ημέρες
του. Ετσι λέγεται «Σεπτέμβρης» ή «Σεπτέ-
βρης» ή «Στέμπρης», «Σποριάτης», γιατί
αρχίζει η προετοιμασία για την σπορά, σε
πολλά μέρη της πατρίδας μας αρχίζει η πρώ-
ιμη σπορά, «Τρυγητής», «Τρυγομηνάς» και
«Τρύγος», γιατί αρχίζει ο τρύγος των στα-
φυλιών, «Πετιμεζάς» από το πετιμέζι, που
γίνεται τον μήνα αυτόν από τον μούστο των
σταφυλιών, «Πρωτοβρόχια» και «Χινόπω-
ρος», γιατί αρχίζει το φθινόπωρο και τα
πρωτοβρόχια του, «Ορτυκολόγος», γιατί
αρχίζει η αποδημία των ορτυκιών, «Σταυρί-
της», «Σταυριώτης» ή «Σταυρός», από την
εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
(14/9).

Οι γεωργοί με τα πρωτοβρόχια του Σε-
πτεμβρίου, προετοιμάζονται για τη σπορά
των σιτηρών και των οσπρίων «Τo Σεπτέμ-
βρη στάρι σπείρε, και σε πανηγύρι σύρε».
Στις 14 δε του μήνα, του Σταυρού, οι γεωρ-
γοί πηγαίνουν στην Εκκλησία σπόρους σιτα-
ριού ή άλλων δημητριακών και οσπρίων που
πρόκειται να σπείρουν για να λειτουργη-
θούν και μετά τα ανακατεύουν με τον σπόρο
που θα σπείρουν.

Το Σεπτέμβριο αρχίζει και ο τρύγος των
σταφυλιών με μεγάλες προσδοκίες και χα-
ρά από τους αμπελουργούς για μια καλή σο-
δειά.

― Το τραγούδι με τον τρύγο, 
το παραμύθι τον Δεκέμβρη.
― Δόξα νάχεις τρυγητή μου 
είδα 'γώ την προκοπή μου.
― Τον τρυγητή τ' αμπελουργού 
πάνε χαλάλι οι κόποι.
― Βαγενάδες και γαιδάροι 
ένα μήνα έχουν χάρη.
― Τoν Σεπτέμβρη τα σταφύλια, 
τoν Oκτώβρη τα κoυδoύνια.
Παρότι ο Σεπτέμβριος έχει αρκετά καλό

καιρό, με μέση θερμοκρασία τους 30 βαθ-
μούς και αρκετή ηλιοφάνεια, έχει και τα
πρωτοβρόχια του, που είναι μεν ωφέλιμα
για την προετοιμασία της σποράς, αλλά και
καταστροφικά για τα σταφύλια και κυρίως
την σταφίδα. 

Τoυ Σεπτέμβρη oι βρoχές πoλλές ζημιές
μας κάνoυν

Από το 313 μ.Χ., η πρώτη Σεπτεμβρίου
ορίστηκε ως αρχή του Εκκλησιαστικού
έτους, αρχή της Ινδίκτου ή Ινδικτιώνος. Η
εκκλησιαστική αυτή αρχή σε πολλά μέρη
της πατρίδας μας συνδυάζεται  και με την
αρχή του γεωργικού έτους. Σε κάποιες πε-
ριοχές, την πρώτη του μήνα, πάει ο παπάς σ’
όλα τα σπίτια του χωριού και διαβάζει αγια-
σμό και λέει ο κόσμος «χρόνια πολλά», λένε
δε ότι κλειδώνει ο χρόνος σήμερα και γι’ αυ-
τό τη μέρα αυτή δεν κάνουν δουλειές.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ο Οκτώβριος είναι ο δέκατος μήνας του

ημερολογίου. Το όνομά του το πήρε από το
λατινικό Octo (= οκτώ), γιατί  ήταν ο όγδοος
μήνας του έτους, μέχρι το 46 π.Χ. που καθιε-
ρώθηκε το Ιουλιανό ημερολόγιο.

Πυανεψιών  ονομάζονταν στο Αττικό
ημερολόγιο και ήταν ο τέταρτος μήνας.  Οι
αρχαίοι  Αθηναίοι τον ονόμαζαν «Μαιμακτη-
ριώνα», από την αντίστοιχη γιορτή του γε-
ωργικού Δία Μαιμάκτη (χειμωνιάτικου),

Πολλά είναι τα ονόματα που έδωσε ο
λαός μας στον Οκτώβριο, όπως και σε κάθε
μήνα του έτους και οφείλονται αυτά στις γε-
ωργικές ασχολίες, τις θρησκευτικές γιορ-
τές, που υπάρχουν στην διάρκειά του, αλλά
και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.
Ετσι στις διάφορες περιοχές της πατρίδας
μας τον συναντάμε με τα ονόματα: «Οκτώ-
βρης», «Οχτώβρης», «Αΐδημήτρης», «Αη-
δημητριάτης», «Αγιοδημήτρης», από τη ση-
μαντική για τους γεωργοκτηνοτρόφους
γιορτή τ' αγίου Δημητρίου. Επίσης «Σπαρ-
τός», «Σπαρτής», γιατί αρχίζει η σπορά των
χωραφιών, « Παχνιστής», από την πάχνη
των αγρών, «Βροχάρης», γιατί αρχίζουν τα
πρωτοβρόχια.

Τον Οκτώβριο υπάρχουν πολλές  γεωρ-
γικές εργασίες. Αρχίζει η συγκομιδή της
ελιάς, (Τo Oκτωβριανό τo λάδι, άλλoς μή-

νας δεν τo κάνει), είναι ο κατάλληλος μή-
νας για το φύτεμα δένδρων, σπέρνονται  τα
κουκιά, με καταληκτική ημερομηνία της
σποράς του Αγίου Λουκά (18 Οκτ.),  («Του
Αγίου Λουκά σπείρε κουκιά»), αλλά αρχίζει
και  η σπορά των δημητριακών, η εποχή αυτή
προσφέρεται λόγω των βροχών που υπάρ-
χουν.   

- "Αν βρέξει ο "Οκτώβρης 
και χορτάσει η γη, 
πούλησ' το σιτάρι σου 
και αγόρασε βόδια, 
αν δεν χορτάσει ο Οκτώβρης τη γη, 
πούλησ' τα βόδια σου 
και αγόρασε σιτάρι.
- «Οκτώβρης και δεν έσπειρες, 
οκτώ σωρούς δεν έκαμες» 
- «Oκτώβρη και δεν έσπειρες, 
τρανoύς σoρoύς δεν κάνεις». 
- «Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη 
έχει τρεις σωρούς τ’ αλώνι».
Τον Οκτώβριο και  κοντά στη γιορτή του

Αγίου Δημητρίου οι τσελιγκάδες  εγκατέλει-
παν τις ορεινές περιοχές και άρχιζαν να κα-
τεβαίνουν στα χειμαδιά για να ξεχειμωνιά-
σουν τα ζώα τους.

- Τoν Σεπτέμβρη τα σταφύλια, 
τoν Oκτώβρη τα κoυδoύνια. 
- Στις δεκαεφτά, στις δεκαοχτώ  
πέφτει η πούλια στο γιαλό 
και πίσω παραγγέλνει: 
Μηδέ στανίτσα στα βουνά 
μήτε γιωργός στους κάμπους. 
Ο Οκτώβριος, παρά τα πρωτοβρόχια του,

είναι ένας μήνας με πολύ καλό και ζεστό
καιρό χωρίς αστάθεια, που θυμίζει καλοκαί-
ρι, γιαυτό και ο λαός μας λέει:

- «τ’ αγίου Δημητρίου 
το γαϊδουροκαλόκαιρο».
-«Όκτώβρης Oκτωβράκης, 
το μικρό καλοκαιράκι». 

Γρηγόρης Τριανταφύλλου 
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ΧΡΥΣΙΩΤΗ
Μην ξεχνάς τη γενέτειρά σου. 

Με την πρώτη ευκαιρία 
προσπάθησε να βρεθείς κοντά της.

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ. 

§·ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÌËÓÒÓ
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Το γνωστό μας «τσάι

του βουνού» το συναντά-
με σε όλα τα ελληνικά
βουνά, αλλά και σε χέρ-
σους, πετρώδεις και βρα-
χώδεις τόπους. Είναι πο-
λύ διαδεδομένο και δημο-
φιλές ρόφημα στην Ελλά-
δα και διακρίνεται σε αρ-
κετά τοπικά είδη, όπως το
τσάι του Παρνασσού, το
τσάι του Βελουχιού, της
Πελοπονήσου, του Αγίου
Όρους και του Αιγαίου.

Κοινό χαρακτηριστικό
των ειδών αυτών είναι ότι πρόκειται για
φυτά ιδιαίτερα προσαρμοσμένα για να
επιβιώνουν σε απόκρημνες βραχώδεις πε-
ριοχές με υψόμετρο άνω των 1.000 μέ-
τρων. Τα είδη αυτά είναι ιδιαίτερα ανθεκτι-
κά στην ξηρασία και στις χαμηλές θερμο-
κρασίες. Δεν απαιτούν πλούσια εδάφη και
προτιμούν θέσεις με ελαφρό έδαφος, όχι
ιδιαίτερα βαθύ,   με άφθονο ήλιο. Συνα-
ντώνται ιδιαίτερα σε σχισμές βράχων,
όπου ελάχιστα είδη  φυτών θα μπορούσαν
να επιβιώσουν.

Το τσάι του βουνού είναι αυτοφυής,
πολυετής πόα, που φτάνει σε ύψος τα 30
εκατοστά. Ποώδες, θαμνώδες φυτό, με
λεπτά και στρογγυλά κλαδιά, ελλειψοειδή
και χνουδωτά φύλλα. Χρησιμοποιείται όλο
το φυτό εκτός από την ρίζα. Συλλέγεται
με πολύ κόπο, γιατί φύεται σε απόκρημνες
περιοχές, αλλά θέλει προσοχή στο μάζε-
μα, ώστε να μην ξεριζώνεται, γιατί έτσι θα
εξαφανιστεί.

Καταναλώνεται ευρύτατα στην Ελλά-
δα για τη κατασκευή αφεψημάτων. Το πα-
ρασκευαζόμενο αφέψημα με το «τσάι του
Βουνού» παρουσιάζει πολλές ευεργετι-
κές ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται στα
συστατικά του αιθέριου ελαίου του. Το
αφέψημα από το φυτό προτιμάται πολύ
από τους Έλληνες, ειδικά τους χειμερι-
νούς μήνες, λόγω της ευεργετικής του
επίδρασης σε κρυολογήματα και φλεγμο-
νές του ανώτερου αναπνευστικού συστή-

ματος, ιδιότητες που ενισχύονται με την
προσθήκη μελιού. Βοηθά και στην πέψη,
είναι άριστο τονωτικό και διουρητικό, αν
προστεθεί δε κανέλα και μέλι, κατα-
πραΰνει το βήχα. Οι ευεργετικές επιδρά-
σεις οφείλονται στην αντιφλεγμονώδη,

βακτηριοστατική και αντιοξειδωτική δρά-
ση του. Πίνεται ζεστό ή κρύο, με ζάχαρη,
μέλι ή και σκέτο.

Γνωστό από την αρχαιότητα, ο Διο-
σκουρίδης το χρησιμοποιούσε ως θερα-
πευτικό των πληγών και πιστεύεται ότι εί-
ναι ευεργετικό για τα αιμοφόρα αγγεία
της καρδιάς.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Τσάι του βουνού
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Έγινε η αρχή - και η αρχή είναι το ήμισυ του παντός...
Μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας ενεργοποιήθηκε η Τράπεζα Αίματος του Συνδέ-

σμου μας. Στην προγραμματισμένη αιμοδοσία της Κυριακής 18-9-2005 οι συμπατριώτες
μας αντιλαμβανόμενοι την αξία και τον σκοπό της αιμοδοσίας, έδωσαν το παρόν και
διέθεσαν ευχάριστα 10’ λεπτά από το χρόνο τους, προκειμένου να δώσουν αίμα, στέλ-
νοντας έτσι το μήνυμα σε όλους μας ότι το αίμα είναι θείο δώρο, αλλά και δώρο ζωής.

Ευχαριστούμε τις συμπατριώτισσες και τους συμπατριώτες μας, για τη συμμετοχή
τους και ευελπιστούμε ότι αυτή τους η ενέργεια θα βρει μιμητές, έτσι ώστε στην επόμε-
νη αιμοδοσία μας η συμμετοχή να είναι ακόμη μεγαλύτερη για τον κοινό ΙΕΡΟ ΣΚΟΠΟ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Σακκάς Γεώργιος Τσιρώνη Σταματία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Έ
νας τόπος που κυριολεκτι-
κά βρίσκεται στην καρδιά
της Ελλάδας. Για την αλή-

θεια, αν στηρίξετε πάνω στο χάρ-
τη το ένα σκέλος του διαβήτη
στο Καρπενήσι, ο κύκλος που θα
διαγράψει η ακίδα του θα περά-
σει ανοιχτά της Κέρκυρας, θα
διαβεί τον Έβρο, θ' ακουμπήσει
στο Καστελόριζο και το Λιβυκό
πέλαγος και, ζυγώνοντας τα Κύ-
θηρα, θα καταλήξει πάλι κοντά
στην Κέρκυρα. 

Η Ευρυτανία όμως δεν βρί-
σκεται μόνο στην καρδιά του
χάρτη αλλά και στην καρδιά των
ανθρώπων που φύτρωσαν στα
χώματά της.

Ενα βουνό πάνω από το άλλο
έβαλε ο Θεός, όταν έφτιαξε την
Ευρυτανία. Ψηλότερα απ' όλα
έβαλε τον Τυμφρηστό (Βελούχι)
να επιθεωρεί τον κάμπο της Λα-
μίας, τον κάμπο που ήταν η απα-
ντοχή της Ευρυτανίας με τις σο-
δειές του. Από δεξιά του αράδια-
σε την Οξιά, την Καλιακούδα, τη
Χελιδόνα και το Παναιτωλικό
(Αραποκέφαλα) να ορίζουν τον
τόπο από τη μεριά της Αιτωλίας
και από αριστερά του θεϊκού βου-
νού φύτεψε ένα σωρό κορυφές -
Βουλγάρα, Κόψη, Κρούνα, Καυκί,
Νιάλες, Καμάρια, Λιάκουρα, Κα-
λόγερος, Φτέρη, Καράβα, Ντελη-
δήμι, Βουτσικάκι. Μ' αυτές έχτι-
σε τα Αγραφα που ορίζουν τον
τόπο από την πλευρά της Θεσσα-
λίας.

Δυτικά, το όριο ήταν και είναι
πάντα ο μέγιστος των ποταμών
της Ελλάδας, ο Αχελώος που

γεννιέται στην Πίνδο και πορεύε-
ται μέσα από τα βουνά της Ηπεί-
ρου προς τη θάλασσα, διαθέτο-
ντας το μισό κορμί του για σύνο-
ρο της ευρυτανικής γης με την
Άρτα και τον Βάλτο. 

Μέσα σ' αυτή τη θάλασσα των
βουνών και τις ψηλές κορυφές
που αναφέρθηκαν, ένα σωρό άλ-
λες, μικρότερες κάθε μια με το
όνομά της, συνθέτουν ένα ιδιαί-
τερα λεπτό ορεινό σύμπλεγμα,
μοναδικό κι ανεπανάληπτο.

Εκεί που σμίγουν τα θεμέλια
των βουνών λάμπουν τα νερά των
ποταμών της Ευρυτανίας. Ο Τυμ-
φρηστός δεν αφήνει και πολύ νε-
ρό να τρέξει προς τον Σπερχειό,
αφήνει το περισσότερο να κυλή-
σει προς τον Αχελώο. Δυναμώνει
με το κεφαλόβρυσο της Αγίας
Τριάδας, τον Μέγδοβα, που πηγά-
ζει από τα Άγραφα και ενισχύεται
στο πέρασμά του από τον Φουρ-
νιώτη και τον Σαραντάπορο. Ο
Μέγδοβας (Ταυρωπός), ο τραυ-
ματισμένος από το φράγμα της
λίμνης Πλαστήρα, ο αρχαίος Κα-
μπύλος, μετά τα στενά της Σπινά-
σας γίνεται πάλι ένας σεβαστός
ποταμός με την ενίσχυση των
προαναφερόμενων παραποτά-
μων και αφού μαζέψει νερά και
από τον Χρυσιώτη και άλλα ρέμα-
τα θα καταλήξει να σβήσει δυνα-
τός και ωραίος στην τεχνητή λί-
μνη των Κρεμαστών.

Από τον Τυμφρηστό ξεκινάει
και ο Καρπενησιώτης και κυλάει
στην Ποταμιά μέχρι να συναντη-
θεί κάτω από τη Χελιδόνα, στα Δι-
πόταμα, με τον Κρικελλοπόταμο
που έρχεται δυνατός από την
Οξιά και την Καλιακούδα, εκεί
όπου οι δυο ποταμοί μαζί με τον
Προυσιώτη, που έρχεται κι αυτός
από τον αγριότοπο της Καταβό-
θρας, απορημένοι ακινητοποιού-
νται και μοιάζουν να σκέφτονται
ποιο δρόμο θα πάρουν, λες κι
έχουν μυριστεί ότι τους περιμένει
η λίμνη να τους πνίξει. 

Στη λίμνη καταλήγει και ο
άλλος αδελφός του Μέγδοβα, ο
Αγραφιώτης, που μαζεύει τα νε-
ρά του από τα Άγραφα και σαλα-
γάει με βιασύνη τα νερά από το
Ασπρόρρεμα, το Φτερόρρεμα,
τον Μοναστηρακιώτη και τον
Μαραθιώτη, για να καταλήξει κι
αυτός στα βαθιά νερά της λίμνης
Το ίδιο ταπεινωμένος και περι-

φρονημένος σαν το γεφύρι του
Μανώλη, ο ιδιότροπος Αγρα-φιώ-
της σβήνει μέσα στα νερά της λί-
μνης.

Η λίμνη είναι το καινούργιο
σύνορο, κοντεύει το μισό αιώνα,
της Ευρυτανίας με την Αιτωλοα-
καρνανία, τον τεράστιο νομό που
κάποτε είχε και την Ευρυτανία.
Στο βυθό της είναι θαμμένος όλος
ο περίφημος κάμπος των Τριποτά-
μων και το ξακουστό κεφαλόβρυ-
σο Μαρδάχα, η οποία ανέσταινε
τα καλοκαίρια το λιποθυμισμένο
Αχελώο.

Λένε μάλιστα πως τα νερά της
Μαρδάχας ήταν τόσο πολλά που
στους θερινούς μήνες παράβγαι-
νε τον ποταμό σε δύναμη.

Η λίμνη δεν έπνιξε χωριά, κάτι
λίγους οικισμούς έχει στο βυθό
της αλλά έθαψε όμως ολόκληρη
την Ευρυτανία.

Στις λάσπες «κοιμάται» η
σπουδαία εκ-κλησία της Επισκο-
πής ένα πρωτοχρι-στιανικό μνη-
μείο που η μελέτη του σήμε-ρα θα
βοηθούσε τα μέγιστα για την κα-
τα-νόηση της ιστορίας της Ευρυ-
τανίας.

Σήμερα, στα ανατολικά της λί-
μνης, τα χωριά Αλέστια, Σαρκίνη.
Βελωτά. Σταυροχώρι, Αμπέλια
Καταβόθρα, Ασπροπύργος, Χελι-
δόνι κ.ά, όπως και κάποια άλλα
απέναντι στην Αιτωλοακαρνανία,
έ-χουν σχεδόν σβήσει με τον ίδιο
τρόπο.

Αντίθετα, κάποια χωριά του
Απεραντίου, τα οποία από παρα-
ποτάμια έγιναν πριν από σαράντα
χρόνια ξαφνικά παρα-λίμνια, δια-
τηρούν κάποια ζωή, όπως και το
καινούργιο Μοναστήρι της Τατάρ-
νας το οποίο χτίστηκε λίγο πιο
πάνω από τη θέση όπου βρισκό-
ταν το ιστορικό μοναστήρι που
κατέστρεψε η κατολίσθηση, η
οποία έγινε μάλλον από τη διατά-
ραξη του υπεδάφους της περιο-
χής, από τη δημιουργία της τε-
χνητής λίμνης. Ο σεισμός δε που
ακολούθησε την πλήρωση της
ήταν η χαριστική βολή για όλη την
Ευρυτανία και τις όμορες ορεινές
περιοχές. Στον Απεράντιο εντού-
τοις διατηρούνται κάποια ζωντα-
νά χωριά, όπως ο Αγιος Γεώρ-
γιος, το Παλαιοχώρι, το Νεοχώρι,
ο Τριπόταμος, η Τσούκα, η Βαλα-
ώρα, τα Τοπόλιανα, η Παλαιοκα-
τούνα, η Σιβίστα και πολλοί συνοι-

κισμοί, όπως το Λογγίτσι, η Σφο-
λιάνα η Χρύσοβα κ.ά

Δυο μεγάλες γέφυρες, η γέ-
φυρα της Επισκοπής, κοντά στο
ομώνυμο χωριό και η γέφυρα της
Τατάρνας συνδέουν τον Απερά-
ντιο με τον Βάλτο.

Στην ίδια κατάσταση θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται
και το δυτικό τμήμα του Απερά-
ντιου που βρίσκεται λίγο μακρύ-
τερα από τη λίμνη. Τα μεγάλα χω-
ριά Παλαιοκάτουνο, Βούλπη, Λη-
μέρι, Γρανίτσα, Λιθοχώρι, Λεπια-
νά, Ραυτόπουλο, Κέδρα και Πρα-
σιά βρίσκονται δίπλα από το δρό-
μο που οδηγεί στην Αργιθέα μέσα
από τα βουνά και στην Αρτα μέσω
της όμορφης τοξωτής γέφυρας
της Τέμπλας.

Κοντά στα προαναφερόμενα
μεγάλα χωριά, δεκάδες συνοικι-
σμοί, άλλοι ζωντανοί κι άλλοι
έτοιμοι να κλείσουν, πλημμυρί-
ζουν τον τόπο.

Ως κέντρο της σημερινής Ευ-
ρυτανίας μπορούμε να λάβουμε
την περιοχή της αρχαίας Αγραϊ-
δας, ανάμεσα στον Μέγδοβα και
τον Αγραφιώτη, περιοχή όπου
βρί-σκονται χωριά που άφησαν
ιστορία.

Το ηρωικό Κερασοχώρι, που
κοντεύει να σβήσει σαν χωριό, ο
Κρέντης, ένα θαύμα που φύτρω-
σε μέσα από τα ερείπια του σει-
σμού, η Ανατολική Φραγκίστα, η
πατρίδα του πρωθυπουργού Γε-
ωργίου Καφαντάρη και του αισθα-
ντικού ποιητή Τυμφρηστού, και η
Δυτική Φραγκίστα, πρωτεύουσα
του Δήμου Φραγκίστας, η Βίνιανη
που φιλοξένησε την Π.Ε.Ε.Α. την
Κυβέρνηση του Βουνού στη διάρ-
κεια της Αντίστασης, η Νέα Βίνια-
νη, το μοναδικό προκάτ χωριό της
Ευρυτανίας, η Αμίριανη και οι
εγκαταλειμμένοι Μαραθιάδες με
τα υπέροχα σπίτια. Δίπλα από τον
Μέγδοβα βρίσκονται επίσης το
χωριό Χρύσω με τις δεκατρείς εκ-
κλησίες ο Αγιος Δημήτριος, το
Μακρινάγκο και η Γάβρινα κάτω
από τις κορυφές των Αγράφων, η
Δάφνη και η όμορφη Μαυρομμά-
τα.

Εκεί, στα φαράγγια της Σπινά-
σας, κάτω από το χωριό Νεράιδα,
σώζονται τα βάθρα ενός περίφη-
μου γεφυριού, του Μεγάλου Γε-
φυριού όπως το έλεγαν, που το
ανατίναξε ο Ευρυτάνας στρατη-

γός Κατσώτας, το καλοκαίρι του
1949, όταν σε όλα τα Αγραφα δεν
περπατούσαν πλέον ούτε καμιά
πενηνταριά απελπισμένοι αντάρ-
τες.

Από τον Κρέντη ο δρόμος
οδηγεί στα περίφημα Άγραφα Ο
πρώτος οικισμός μόλις ο δρόμος
ακουμπάει στην κοίτη του Αγρα-
φιώτη είναι η Βαρβαριάδα, το ση-
μαντικότερο χάνι της περιοχής
κατά τα προηγούμενα χρόνια,

ακολουθεί ο συνοικισμός Κοτσί-
στα και μετά το Μοναστηράκι με
το συνοικισμό Σίχνικο. Πιο ψηλά
μετά τον Καρβασαρά ο δρόμος
χωρίζει και από αριστερά μετά τη
γέφυρα οδηγεί στα Επινιανά και
στην Παναγία τη Στάνα, μια από
τις ομορφότερες εκκλησίες των
Αγράφων κουρνιασμένη σ' έναν
απότομο βράχο. Κοντά στα Επι-
νιανά είναι οι σπουδαίοι θερινοί
οικισμοί των κτηνοτρόφων, Φτέρη
και Ασπρόρρεμα.

Ο ίδιος δρόμος οδηγεί στα χω-
ριά Τρίδενδρο και Τροβάτο, ονο-
μαστά και τα δύο κάποτε για την
ισχυρή κτηνοτροφία τους, και με-
τά στα Μεγάλα Βραγγιανά, όπου
πριν από τέσσερις αιώνες ήκμασε
η μεγάλη Σχολή των Αγράφων, η
ονομαζόμενη και «Ελληνομου-
σείο». Από τα Βραγγιανά ο δρό-
μος καταλήγει στον αυχένα του
Αγίου Νικολάου και μετά κατευ-
θύνεται προς τη λίμνη Πλαστήρα
και την Καρδίτσα. Από την προα-
ναφερόμενη διασταύρωση, ο
δρόμος δεξιά οδηγεί στα ιστορικά
Άγραφα και τους συνοικισμούς
Μπλο, Γαβρολισιάδα, Χοντέικα,
Μίκρα, Καμάρια, Νιάλες και Σάι-
κα. 

Στο χώρο των Αγράφων, πλή-
θος είναι τα χριστιανικά μνημεία
και οι ομορφιές του τόπου άπει-
ρες.

Δίπλα από τα νερά του Μέ-
γδοβα ή στη λεκάνη απ' όπου συ-
γκεντρώνει τα νερά του, στην
ανατολική Ευρυτανία, τη Δολοπία
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∞fi ÙÈ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿

ŸÏÔÈ ÌÈ· ·Ú¤· ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜

Δ· ·È‰È¿ ¯·›ÚÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÛÎÂ‰¿˙Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜
√È ¯ÔÚÔ› Î·Ï¿ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ 

Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÈ˜ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

Ã·Ú¿, ÍÂÊ¿ÓÙˆÌ·, ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ 
ÛÙÈ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜

και την Κτημένη, βρίσκονται τα χωριά
Φουρνάς, ιστορικό κεφαλοχώρι και γενέ-
θλιος τόπος του μεγάλου δασκάλου της
ζωγραφικής τέχνης Διονυσίου, ο Κλειτσός
με τους συνοικισμούς Κορίτσα και Πλάτα-
νο, η Βράχα με το ονομαστό μοναστήρι
της, η Αγία Τριάδα κάτω από την κορυφή
του Τυμφρηστού, η Χόχλια με το αρχαίο

κάστρο του Γλα, ο Άγιος Χαράλαμπος και
τα Πετράλωνα.

Από τη διασταύρωση πάλι του περιφε-
ρειακού δρόμου του Τυμφρηστού, ένας
δρόμος οδηγεί στα πανέμορφα Φιδάκια, με
τη θέα προς ολόκληρη τη λίμνη Κρεμαστών

και την Αγία Βλαχέρνα. Από τις Ράχες Τυμ-
φρηστού ξεκινάει ο δρόμος που, περνώ-
ντας από το ιστορικό Κρίκελλο, περνάει
τον Κρικελλοπόταμο, προχωρά προς τους
Στάβλους, ένα χωριό που το χειμώνα είναι
σχεδόν άδειο, και κατευθύνεται προς την
Άμπλιανη (Σταυροπήγιο), ένα σπουδαίο
χωριό κτηνοτρόφων κοντά στα σύνορα με
τη Ναυπακτία. Μετά τη γέφυρα του Κρικελ-

λοπόταμου, ο δρόμος βγάζει στη Δομνί-
στα, όπου εκεί έκανε την πρώτη εμφάνισή
του ο Άρης Βελουχιώτης με ένοπλο τμήμα
ανταρτών. Λίγο ψηλότερα από τη Δομνίστα
ο δρόμος χωρίζει. Με άσφαλτο συνεχίζει
προς τα χωριά της Ναυπακτίας και με χω-

ματόδρομο προς τα χωριά του Κρικελλοπό-
ταμου, Σκοπιά, Καστανούλα, Ροσκά, μέχρι
το Πανταβρέχει. Όποιος  καταφέρει να πε-
ράσει το δύσκολο ποταμό, μπορεί να επι-
σκεφθεί τα παρατημένα Δολιανά (Στουρ-
νάρα) κι ακόμη να φθάσει στην παντέρημη
Κοντίβα. Στα σύνορα με την Αιτωλία και
πάνω από τις πηγές του Εύηνου είναι η Με-
σοκώμη με το όμορφο αλλά ανεξερεύνητο
σπήλαιο και ο συνοικισμός Καρυά (Ρυάκι).

Από το Κρίκελλο, πάλι, ένας χωματό-
δρομος οδηγεί στο συνοικισμό Μαρίνο κι
απ' εκεί στα Ψιανά.

Μοιάζει να ξεχάσαμε σ' αυτή την ανά-
γνωση το Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της
Ευρυτανίας, δεν είναι όμως έτσι. Το Καρ-
πενήσι έφτασε πιο σιμά στην υπόλοι-πη
Ελλάδα χάριν μιας σήραγγας για την οποία
ελάχιστοι, πλην των εργολάβων, έχουν κα-
ταλάβει το λόγο κατασκευής της. Γι' αυτό
όσοι λατρεύουν το μοναδικό τοπίο των Ρα-
χών του Τυμφρηστού προτιμούν την κλασι-
κή διαδρομή με τις πολλές στροφές και
μπορούν έτσι ν' αγναντέψουν τον Άγιο Νι-
κόλαο (Λάσπη), ένα χωριό πνιγμένο στο
πράσινο του καστανόδασους και των ελα-
τιάδων. Ο Αγιος Νικόλαος είναι το πρώτο
χωριό που συναντάμε μπαίνοντας στην Ευ-
ρυτανία και με την ομορφιά του μοιάζει να
μας καλωσορίζει.

Το Καρπενήσι, που έχει απορροφήσει
τον περισσότερο πληθυσμό της Ευρυτα-
νίας είναι μεν μια μικρή αλλά πολύ γνωστή
πόλη για τους εραστές των χειμερινών
εξορμήσεων και αθλημάτων λόγω του χιο-

νοδρομικού κέντρου του Τυμφρηστού, δεν
παύει όμως να διεκδικεί και μια λαμπρή θέ-
ση στον κατάλογο των ορει-νών θερινών
προορισμών.

Από το Καρπενήσι ο δρόμος ακολουθεί
το ρου του Καρπενησιώτη που προχωρά

Πατρώα γη Ευρυτανία
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô ÙËÓ ÛÂÏ. 3
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¿ÙÈÎÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜

√ ·· £·Ó¿ÛË˜ ¡Ù¿ÏÏ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ∫‡ÚÈÏÏÔ ÙË˜ ÌÔÓ‹˜ ∫ÔÚÒÓ·˜, 
Ô˘ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Î¿Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì.

∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ ÙÔ 1942 
ÛÙË Ì¿¯Ë ÙË˜ ÃÚ‡Ûˆ˜ ·fi ÙÔÓ Î. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ ÁÈÔ ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙÔ˜.  

∫¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÂ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ 
ÙÔ 1942 ÛÙË Ì¿¯Ë ÙË˜ ÃÚ‡Ûˆ˜ ÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÌÓ‹ÌË˜.

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ÙË˜ ÃÚ‡Ûˆ˜ ·ÓÂ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÁÈ· ÙÔ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ· ÙË˜ Î¿Ú·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì.

μέσα στην Ποταμιά, με ορισμένα από τα
ομορφότερα χωριά της Ευρυτανίας τα
οποία, όμως, πολιορκούνται στενά από την
τουριστική ανάπτυξη και οικοδόμηση.

Ακολουθώντας το δρόμο δίπλα στον
Καρπενησιώτη, φθάνουμε μπροστά σ' ένα
δίλημμα Μεγάλο ή Μικρό Χωριό; Το ένα εί-

ναι ομορφότερο από το άλλο και το μόνο
μάλλον που κάνει τη διαφορά είναι τα βου-
νά από πάνω τους. Το Μεγάλο Χωριό έχει
την αυστηρή Καλιακούδα, ενώ το Μικρό
Χωριό τη Χελιδόνα. Το άλλο που κάνει τη
διαφορά επίσης είναι ότι το Μεγάλο Χωριό
διατηρεί τον κεντρικό του οικισμό ακέραιο
κι έχει αρκετά ωραία παλιά οικοδομήματα,
ενώ το Μικρό Χωριό ελάχιστα θυμίζει το
παρελθόν του, καθώς μια τρομερή κατολί-
σθηση πριν από περίπου 40 χρόνια το διέ-
λυσε. Το καινούργιο Μικρό Χωριό όπως και
το Νέο Δερμάτι, που χτίστηκαν κοντά στο
δρόμο και το ποτάμι, είναι δυο οικισμοί που
έχτισε περισσότερο η ανάγκη της στέγα-
σης παρά η λογική της αισθητικής.

Μετά τη διασταύρωση που οδηγεί στα
δύο προαναφερόμενα χωριά, ο δρόμος συ-
νεχίζει προς τον Γάβρο, το επίνειο όλης

της Ποταμιάς όπου είναι συγκεντρωμένα
τα περισσότερα καταστήματα που εξυπη-
ρετούν τους επισκέπτες του φημισμένου
Μοναστηριού του Προυσού. Από το Μονα-
στήρι του Προυσού ο δρόμος συνεχίζει
προς το χωριό Προυσός που και γι' αυτό
ισχύει το ίδιο σε ό,τι αφορά την ερήμωση.
Καταπράσινο, όμως γοητεύει τον επισκέ-
πτη.  

Μετά τον Προυσό είναι το διαλυμένο
χωριό Τόρνος με κάποια πέτρινα σπίτια,
ακολουθεί η ωραία Καστανιά που επιμένει
να είναι ζωντανή ολόκληρο το χρόνο, και
ακολουθεί, έπειτα από λίγα χιλιόμετρα χω-
ματόδρομο, ο ερημωμένος Πρόδρομος το
καταπράσινο χωριό κάτω από την περίφη-
μη σπηλιά της Αποκλείστρας. Λίγο μετά το
συνοικισμό Γρανάς κάτω από την κορυφή
Πλατανάκι, τελειώνει χωρίς να το καταλά-
βουμε η Ευρυτανία και αρχίζει η Αιτωλία.  

ÂÛ· ÛÙÈ˜ ÎÔÚÊ¤˜ ∫·˘Î› Î·È μ·ÙfiÛÎ·Ï·. 

¶·Ú·ÙËÌ¤ÓÔ ¤Ó· ÎÔ¿‰È ·fi ·ÏÔÁÔÌÔ‡Ï·Ú· 
ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛËÏÈ¿ÎÔ˘. 
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1. Το μεγάλο έργο της αποχέτευσης.
2. Καθαρισμός όλων των δρόμων, αγροτικών δα-

σικών και του κεντρικού.
3. Έγινε ο οχετός στου Καΐπη που τόσα προβλή-

ματα δημιουργούσε με τις βροχές ακόμη και το καλο-
καίρι με δαπάνες του Δήμου. Ελπίζουμε ότι θα λει-
τουργήσει τέλεια.

4. Γίνεται η τσιμεντόστρωση από την είσοδο της
οικίας Κουβέλη έως τη συμβολή με τον κεντρικό
δρόμο που δεν πρόλαβαν πέρυσι.

5. Υπεγράφησαν συμβάσεις για αναπλάσεις στο
Δήμο 200.000€ και ελπίζω ότι και το χωριό μας θα
λάβει την μερίδα του.

6. Έγιναν αυλάκια στο δρόμο από οικία Κουβέλη
μέχρι Σούιλα για να μπαίνουν τα νερά στους οχε-
τούς, στα Σούιλα να αποφεύγεται ο πάγος. 

Έργο σωστό και καλό.

1. Η Μεγάλη Λομποτινά
Ανεξάρτητη τριμηνιαία εφημερίδα του συνδέσμου Άνω-
Κάτω Χωριτών Ναυπακτίας (Τηλ. 26340-41220, τηλ. fax:
210-2619003).
2. Η  Ζιώψη 
Διμηνιαία έκδοση του εν Λαμία Μ. Ε. συλλόγου 
Αγιωργιτών Φθιώτιδος (Τηλ. 22310- 29330)
3. Δομιανίτικα Νέα 
Διμηνιαία έκδοση του συλλόγου Δομιανιτών 
Ευρυτανίας (Τηλ. 210-6919186).
4. Φωνή της Δεσφίνας 
Δίμηνη εφημερίδα του συλλόγου των απανταχού 
Δεσφινιωτών «Ο Ησαΐας» (Τηλ. 210-3254540).
5. Ο Καστανιώτης 
Όργανο επικοινωνίας των απανταχού Καστανιωτών 
Ευρυτανίας (Τηλ. 210-3637185).
6. Η Γενέτειρα 
Τριμηνιαία εφημερίδα του πολιτιστικού συλλόγου 
Σιμιωτών Δήμου Πυλήνης Αιτωλοακαρνανίας 
(Τηλ. 210-8653664, τηλ. - fax: 210-2619003).
7. Παλαιοχώρι  
Τριμηνιαία Εκδοση του συλλόγου Παλαιοχωριτών 
Δωριαίων Φθιώτιδας (Τηλ. 210-3224931).
8. Η Hχώ της Λευκάδας 
Εφημερίδα του συλλόγου Λευκαδίων Αττικής 
«Η Αγία Μαύρα» (Τηλ. 210-5242439)
9. Τα Σαρακατσάνικα Χαιρετήσματα
Εκδοση της αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου 
(Τηλ. 210-5240777).
10. Το Βήμα των Συντακτών
Εντυπο επικοινωνίας των μελών της Ενωσης Συντακτών 
μη Ημερησίων Εντύπων και Ραδιοτηλεοπτηκών Μέσων 

Ενημέρωσης Ελλάδος ΕΣΜΗΕΡΑΜΕΕ 
(Τηλ. 210-8660077, 210-8660088).
11. Ευρυτανία
Μηνιαία Ευρυτανική εφημερίδα (Τηλ. 210-9738369).
12. Η Βοή της Πυλάρου
Τριμηνιαία έκδοση της ένωσης των απανταχού Πυλαρέων
(Τηλ. 210-5226241).
13. Λεπιανίτικα Νέα
Τριμηνιαία εφημερίδα του  συλλόγου  Λεπιανιτών 
Ευρυτανίας (Τηλ. 210-5224485).
14. Τα Νέα του Κερασόβου
Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Κερασοβιτών 
Πωγωνίου Ηπείρου (Τηλ. 210-3220394).
15. Το Μοναστηράκι
Τρίμηνη έκδοση του συλλόγου των Μοναστηρακιωτών
Αγράφων «Η σπηλιά του Κατσαντώνη» 
(Τηλ. 210-6842775).
16. Ο Αθλητής
Τρίμηνη ενημερωτική έκδοση του Αθλητικού Ομίλου 
Καλοσκοπής Φωκίδας «Αγγελος Σίμος» 
(Τηλ. 210-5238158, τηλ. - fax: 210-2619003).
17. Φωνή της Αμπλιανης
Διμηνιαία έκδοση του συνδέσμου Αμπλιανιτών 
(Τηλ. 210-5230889).
18. Η Φωνή του Μεγάλου Χωριού
Τρίμηνη έκδοση του συνδέσμου Μεγαλοχωριτών 
«Η Αγία Παρασκευή» (Τηλ. 210-3837057).
19. Μικροχωρίτικα Γράμματα
Περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Μικροχωριτών 
(Τηλ. 210-9238197).
20. Απεραντιακά
Τριμηνιαία έκδοση του συλλόγου των Απεραντίων 
Ευρυτανίας «Οι Αγιοι Ανάργυροι» (Τηλ. 210-5244201).
21. Ο Νοσταλγός
Οργανο επικοινωνίας των μελών του συλλόγου 
Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας 
(Τηλ. 210-4129701, τηλ.-fax: 210-2619003). )
22. Κραυγή Αγωνίας
Εκδοση του συλλόγου Θραψιμιωτών Καρδίτσας 
(Τηλ. 210-5727076, τηλ.-fax: 210-2619003).
23. Ο Εύρυτος
Ενημερωτικό δελτίο-όργανο του συλλόγου Δομνίστας 
Ευρυτανίας (Τηλ. 210-6920004, τηλ.-fax: 210-2619003.)
24. Ο Ρουμελιώτης της Πετρούπολης
Τρίμηνη έκδοση της ένωσης Ρουμελιωτών Πετρούπολης
(Τηλ. 210-5053723, τηλ.-fax: 210-2619003).
25. Ευρυτανικοί Αντίλαλοι
Τρίμηνη έκδοση του συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας 
(Τηλ. 22310-31233).
26. Έκφραση των Ασπροπυργιωτών
Τρίμηνη έκδοση του συλλόγου Ασπροπυργιωτών 
Ευρυτανίας «Ο Αγιος Γεώργιος» 
(Τηλ.  210-5610100, τηλ.-fax: 210-2619003).
27. Τα Μεγάλα Βραγγιανά
Τρίμηνη έκδοση του συλλόγου Βραγγιανιτών Αγράφων
Ευρυτανίας (Τηλ. 210-5231647, τηλ.-fax: 210-2619003).
28. Εν Γρανίτση
Τρίμηνη έκδοση της αδελφότητας Γρανιτσιωτών 
Ευρυτανίας «Ο Νεομάρτυς Μιχαήλ»  
(Τηλ. 210-7663049).
29. Γραμμένη Οξυά 
Εφημερίδα του Συλλόγου Γραμμενιοξυωτών Ναυπακτίας.

Ευχαριστούμε τους εκδότες των παραπάνω εντύπων 
και τους ευχόμαστε να είναι καλά για να συνεχίσουν 
το δύσκολο και  κοπιώδες έργο τους. 
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GUS
KOSTOPANAGIOTIS

804-792-8817
2320 Riverside Drive

Danville, VA 24540

ŒÚÁ· ¢‹ÌÔ˘

1. Ο Σύλλογος αναπαλαίωσε μέρος της βρύσης
.... που είχε χαλάσει λόγω των έργων και της βρο-
χής. Θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο μέρος που
χρειάζεται αναπαλαίωση.

2. Έγινε ο πεσμένος τοίχος στην Αγία Παρα-
σκευή και σηκώθηκαν τα καπάκια του περιπάτου
ώστε να μην λιμνάζουν τα νερά. 

Το φθινόπωρο θα συνεχιστούν μικροέργα.

ŒÚÁ· ™˘ÏÏfiÁÔ˘

Φέτος το καλοκαίρι εκτελέστηκε ένα από τα με-
γαλύτερα και καλύτερο δημοτικό έργο στο χωριό
μας, η αποχέτευση.

Αγωνίστηκε πολύ ο κ. Δήμαρχος για να το επιτύ-
χει και σήμερα είναι πραγματικότητα. Πέραν όμως
των ευχαριστιών μας προς τον Δήμαρχο, θα πρέπει
να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε την εταιρεία
αλλά ιδιαιτέρως τον εκτελεστή του έργου κ. Ευάγγε-
λο Μάκκα για την σκληρή προσπάθεια τριών μηνών,
με πολλές αντιξοότητες και δυσκολίες, πέτυχε να
παραδώσει ένα τέλειο έργο και από τεχνικής πλευ-
ράς.

Παρακολουθήσαμε την τιτάνια προσπάθεια, τις
αγωνίες του και την προσπάθειά του να ανταποκρι-
θεί στην εκτέλεση, που δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε
επικερδής.

Σήμερα το χωριό έχει ένα τέλειο δίκτυο, όλοι
πρέπει να συνδεθούν γιατί υπάρχουν πηγές οι οποί-
ες πρέπει να προστατευτούν.

Ευχαριστώ άλλη μια φορά τους συντελεστές του
έργου και όλους όσους εργάστηκαν.

Χ. Μπετχαβάς

ŒÚÁ·

OÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¤˜
ÂÚÁ·Û›Â˜

°ÈÒÚÁÔ˜ T. M·ÓÙ‹˜
K·Ú‰›ÙÛ· 

TËÏ: 24410-73460 

XPY™IøTIKA   NEA
Iδιοκτησία: Σύλλογος Xρυσιωτών Eυρυτανίας 

“H ΠANAΓIA” 
Eκδότης: ΤΤριανταφύλλου Γριανταφύλλου Γρηρηγόρηςγόρης

Κλεισούρας 8, Ν. Ηράκλειο 14121
Τηλ.-Fax: 210-2832243 e-mai:gtriantaf@sch.gr

Συντακτική επιτροπή:
Kαραθάνου Iωάννα Φ., Kρυστάλλη Aλεξάνδρα Ι.,
Mπετχαβάς Xαράλαμπος Δ., Καρανίκας Αντώνης 

Συνδρομή ετήσια: 5 €
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου - Εκτύπωση: 

AÚÈÛÙ¤·  K·ÚÔ‡˙Ë 
Eκδόσεις - Γραφικές τέχνες

Αγ. Γεωργίου 25  &  Πετρουπόλεως Ίλιον (N. Λιόσια) 
•  Tηλ - Fαx: 210 2619003  210-2619696 

• e-mail:karpouzi@otenet.gr 

Z·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô

KÒÛÙ· ¶. K·Ú·Ó›Î·
AÌÂÏÒÓ·˜ §¿ÚÈÛ·˜

TËÏ: 24920-32482

¢Â¯fiÌ·ÛÙÂ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜

TÔ‡ÚÙÂ˜-ÁÏ˘Î¿-·ÁˆÙ¿

ŸÏ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜

H ¢PO™IA
°ÚËÁfiÚË˜ M·ÚÔ‡ÏË˜

K‡ÚÔ˘ & ™fiÏˆÓÔ˜ 19 §·Ì›· 
TËÏ: 22310-42146 

K A º E - ° A § A K T O ¶ ø § E I O 

Έντυπα  που λάβαμε

MÈÏÙÈ¿‰Ë˜ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜
MË¯·ÓÈÎfi˜ TÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ 

TËÏ: 22370 21010, 

K·ÚÂÓ‹ÛÈ 

ñ 210-7779109, Aı‹Ó·

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·
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✓ Έγινε στη Λαμία η βάπτιση του αγοριού του Γρηγόρη
Μαρούλη και του δόθηκε το όνομα Ιωάννης. 

✓ Έγινε η βάπτιση του αγοριού του Ταξιάρχη Μπανιά και
της Βάσως Μαρούλη και έλαβε το όνομα Χρήστος. 

✓ Βαπτίστηκε η κόρη του Κώστα Δ. Μούτσελου από τον
Άγιο Δημήτριο και έλαβε το όνομα Ουρανία. 

✓ Έγινε στον Άγιο Δημήτριο, στις 4 Σεπτεμβρίου, η βάπτι-
ση της κόρης του Ευθυμίου και της Φωτεινής Μούτσελου. 

Ήταν μια βάπτιση ξεχωριστή, αφού είχε οργανωθεί και
συμμετείχαν περισσότερα από 200 άτομα. Ήταν όλα οργανω-
μένα στην εντέλεια.  Ανάδοχος ήταν ο επιχειρηματίας κ. Χρή-
στος Νικόπουλος από το Καρπενήσι. Το όνομα αυτής Φρειδε-
ρίκη, της γιαγιάς. Μετά το μυστήριο που έγινε από δυο παπά-
δες, ο παπα- Ηλίας από τους Δομιανούς και παπα-Θανάσης,
ακολούθησε γεύμα στην πλατεία και γλέντι μέχρι τις απογευ-
ματινές ώρες. Η περιποίηση ήταν άψογη, γρήγορη και καλό
φαγητό, Ψητά, πίτες, σαλάτες, τυριά, γλυκά.

Ευχόμαστε να  τους ζήσει και να φέρει και αγόρια.
Χ.Μ.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 

Βαπτίσεις

✓ Στις 17 Σεπτεμβρίου, στον ιερό ναό Κοίμησης Θεοτόκου
Ανθούσας ο Λουκάς Μούτσελος και η Ζέτα Αδαμοπούλου
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. 

Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο «Μεντής» στην Παλλή-
νη.

✓ Στις 17 Σεπτεμβρίου,
στον ιερό ναό Αγίας Παρα-
σκευής Καρπενησίου τελέ-
στηκαν οι γάμοι του Νικόλαου
Μαρούλη και της Μαρίας Σια-
μπούλη. Ακολούθησε δεξίω-
ση στο Κεφαλόβρυσο.

✓ Στη Χαλκίδα τελέστηκε
ο γάμος του Γρηγόρη Β. Πο-
λυχρόνη. 

✓ Στις 27 Αυγούστου έγι-
νε ο γάμος της Μαρίας Γ. Μα-
ρούλη και του Σπύρου Ηλ.
Βούρτσα από το Κρέντη στο γραφικό εκκλησάκι, στο βράχο,
του Αγίου Σεραφείμ, όπου το είχαν και τάμα. 

Το τοπίο φωταγωγημένο και το εκκλησάκι έδινε μια μεγα-
λοπρέπεια. Την τελετή (στέφανα) την έκανε ο παπα-Θανάσης.
Ο κόσμος ήταν λαοθάλασσα, αφού ήλθαν πάνω από 200 αυτο-
κίνητα. Μετά τα στέφανα η όμορφη νύφη κατέβηκε τα 68 σκα-
λιά αεράτη (γιατί ήταν αδύνατο να ανεβεί τόσος κόσμος στο
χώρο της εκκλησίας) στην είσοδο, που έχει πλατεία και εκεί
την έρανε ο κόσμος με ρύζι.

Μετά το χαιρετισμό όλη αυτή η λαοθάλασσα ταξίδεψε για
το Κρέντη. Ήταν ένα ατέλειωτο καραβάνι. Στο Κρέντη το πλή-
θος εγκαταστάθηκε στην καινούργια πλατεία, φωταγωγημένη
με στρωμένα τραπέζια, με τάξη. Ήταν περισσότερα από 600
άτομα. Η μουσική χτύπησε τα καθιερωμένα, χόρεψε το ζεύ-
γος, σερβιριστήκαμε γρήγορα και μετά άναψε ο χορός. Ήταν
μια υπέροχη βραδιά, ένας πολύ οργανωμένος γάμος, περάσα-
με πολύ ωραία.

Ευχόμαστε όλοι μας να ζήσουν ευτυχισμένοι με απογό-
νους γιατί τους αξίζει, αξίζει σ’ αυτό το υπέροχο κορίτσι.

Να ζήσετε Μαρία και Σπύρο ευτυχισμένοι.
Χ.Μ.

Ευχόμαστε να ζήσουν.

Γάμοι

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ 

ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ

ΖΟΥΣΕ Ο ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ

ΣΤO ΠAΡΕΛΘΟΝ

Τηλέφωνα συνεννόησης 22370-41502 – 41245

Ημέρες – Ωρες Λειτουργίας: Παρασκευή – Σάββατο - Κυριακή και αργίες

10.30 – 15.00  από 1/10 έως 31/5 10.00 – 14.00 και 18.00 – 20.00 από 1/6 έως 30/9

Αφίχθησαν από Η.Π.Α η Μαρία Σαρρή του Σταύρου, η Αι-
κατερίνη Τριανταφύλλου του Γρηγορίου και η Βασιλική
Μπλέντζου του Δημητρίου και επισκέφτηκαν το χωριό μας.

Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε να είναι καλά για
να ξαναέλθουν.

Αφίξεις

Επιτυχίες 

Χρύσω, δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Οι κάτοι-
κοι ατίθασοι, επηρεασμένοι από το άγριο και δυσπρόσιτο
τοπίο. Η μοναδική διασκέδαση των Χρυσιωτών ήταν τα
τέσσερα καφενεία-παντοπωλεία, που υπήρχαν γύρω
από την πλατεία του χωριού. Εκεί γίνονταν οι πολιτικές
και κοινωνικές αναλύσεις και φυσικά δεν έλειπαν και οι
διαφωνίες, που  οδηγούσαν πολύ συχνά και σε καυγά-
δες. Αυτοί οι καυγάδες ήταν μεν έντονοι, αλλά  δεν κρα-
τούσαν πολύ και σύντομα οι Χρυσιώτες τα έβρισκαν και
συμφιλιώνονταν.  

Είναι ένα χαρακτηριστικό των Χρυσιωτών, που διατη-
ρείται μέχρι και σήμερα και το περιέγραψε  με γλαφυρό-
τητα η μαθήτρια Χειλά Μαρία   στο φύλλο  της εφημερί-
δας μας με αριθμό 6/Β’ τρίμηνο 1996 στο οποίο έγραφε
«…λίγοι είναι νέοι και οι άλλοι γεροντάκια. Πολλοί είναι
τσακωμένοι. Αν όμως πάθει κανείς κάτι, όλοι θα τρέξουν
να τον σώσουν».

Έναν καυγά μου περιέγραψε, όπως τον έζησε, μικρό
παιδί τότε, ο Ηλίας Καράνης. Ηταν Κυριακή, η πλατεία
του χωριού  γεμάτη Χρυσιώτες και Αγιοδημητρηώτες.
Συζητούσαν μεταξύ τους και κάτι που είπε ο Σεραφείμ
Πολυχρόνης ή Καρακώστας δεν άρεσε στον  τότε πρόε-
δρο του χωριού τον Γιάννη Μούτσελο και τον προσέβαλε

λέγοντάς του ότι η μητέρα του τον έχει κάνει με γαιδού-
ρι. Ο Πολυχρόνης αντέδρασε και χτύπησε τον πρόεδρο
με αποτέλεσμα ο καυγάς να γενικευτεί και ο Πολυχρό-
νης να κινδυνεύει να χτυπηθεί άσχημα από τους υποστη-
ρικτές του προέδρου.  Επενέβη ο  Γρηγόρης Τριανταφύλ-
λου (Τριανταφυλλάκης) και πήρε τον Πολυχρόνη υπό
την προστασία του και τον φύλαγε μέσα στο καφενείο
που διατηρούσε.  Ο Θεόφιλος Σαρρής, ένας κοντός, αδύ-
νατος Χρυσιώτης, πήγαινε συνέχεια έξω από το καφε-
νείο και φώναζε «Βγές έξω  βρέ» και έφευγε. Ενας άλ-
λος Χρυσιώτης, ο Κολιός Πολυχρόνης,  παχύς και δυνα-
τός, του έλεγε «γιατί δεν πας εσύ μέσα αν είσαι άνδρας»
και πολύ άλλοι διασκέδαζαν με τα συμβαίνοντα.

Κάποια στιγμή ειδοποιήθηκε  για το συμβάν ο Θεόδω-
ρος Καρανίκας, ο Πολυχρόνης ήταν γαμπρός του από
θυγατέρα, και κατέβηκε στην πλατεία κρατώντας έναν
κοντοέλατο (κορμό μικρού ελατιού), πήγε στο καφενείο,
πήρε τον γαμπρό του, βγήκαν έξω και χωρίς να τους πει-
ράξει  κανένας   του είπε να φύγει για το σπίτι του (στη
Γούρδεση) και έτσι έληξε ο καυγάς και την επόμενη Κυ-
ριακή όλοι ήταν πάλι στην πλατεία του χωριού και συζη-
τούσαν μεταξύ τους.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

πÛÙÔÚ›Â˜ ·fi Ù· ·ÏÈ¿
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ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ¤Ú·Û·Ó ÛÙÈ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÂ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ 
Î·È ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÂ Û¯ÔÏ¤˜ ÔÈ:
ñ ∫ÒÛÙ·˜ μÈÁÏ¿ÎË˜, ÁÈÔ˜ ÙË˜ ª·Ú›·˜ ∫·Ú·Ó›Î·, 
ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ∞ÛÙ˘Ê˘Ï¿ÎˆÓ
ñ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∞ÓÙ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê‡ÏÏÔ˘, 
ÛÙÔ Δ.∂.π. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.
ñ μ·ÛÈÏÈÎ‹ ¢ËÌ. ÃÂÈÏ¿
ÛÙÔ Δ∂π ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ 

ΔÔ˘˜ Â˘¯fiÌ·ÛÙÂ Î·Ï‹ ÚfiÔ‰Ô.
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Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα.  Το ανθρώπινο είδος πέ-
ρασε από πολύ δύσκολες καταστάσεις, για να βρεθούμε
εμείς σήμερα και να έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο δια-
βίωσης και δυστυχώς να πιστεύουμε, ότι όλοι οι συνάν-
θρωποί μας, έχουν το ίδιο επίπεδο και τις ίδιες ευκαιρίες.
Ας διαβάσουμε όμως τα παρακάτω στοιχεία:

― Το 1/3 των θανάτων παγκοσμίως -18 εκατομμύρια
άνθρωποι τον χρόνο - οφείλονται στη φτώχεια...

― 120.000 παιδιά  πέθαναν στην Αφρική στις τέσσερις
ημέρες που  διήρκεσε η σύνοδος κορυφής του G8 (των
οκτώ πλουσιότερων χωρών του κόσμου) στη Σκωτία.

― 30.000 παιδιά χάνουν τη ζωή τους κάθε ημέρα από
την πείνα. 10 εκατομμύρια νεκρά παιδιά τον χρόνο.

― 600 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται στα πρόθυρα
του λιμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

― 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με λιγότερα από
0,70 ευρώ ημερησίως.

― 140 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το χρέος του
αναπτυσσόμενου κόσμου στις πλούσιες χώρες.

― 45 εκατομμύρια  παιδιά θα χάσουν την επόμενη δε-
καετία τη ζωή τους, εάν η ετήσια οικονομική βοήθεια προς
τις φτωχές χώρες δεν διπλασιασθεί στα 60 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια».

Μόνο η απλή ανάγνωση αυτών των στοιχείων μας γεμί-
ζουν με ενοχές, τύψεις και προβληματισμούς. Τι κάνουμε
εμείς του λεγόμενου αναπτυγμένου και πολιτισμένου (!!!)
κόσμου, για να σώσουμε τη ζωή έστω ενός παιδιού; Ας
μην κουράσουμε το μυαλό μας, η απάντηση είναι εύκολη.  

Τρώμε περισσότερο και ξοδεύουμε μετά χρήματα, που
θα μπορούσαν να δώσουν φαγητό και μόρφωση σε εκα-
τομμύρια παιδιά, σε δίαιτες και ινστιτούτα αδυνατίσματος.  

Αγοράζουμε ακριβά αυτοκίνητα, ρούχα πολυτελείας
για να κάνουμε επίδειξη και να ικανοποιήσουμε τα αισθή-
ματα μειονεξίας, που μας κατέχουν. 

Αγοράζουμε καλλυντικά, για να είμαστε όμορφοι και
όμορφες. Τα χρήματα μόνο, που ξοδεύονται παγκοσμίως
για την αγορά καλλυντικών, υπολογίζεται ότι επαρκούν
για να έχουν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη μας φαγητό.

Κατασκευάζουμε σύγχρονα οπλικά συστήματα και κά-
νουμε διαστημικά ταξίδια, για να νιώθουμε ισχυροί και να
ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας.

Ας μην συνεχίσω να απαριθμώ τι κάνουμε εμείς οι πολι-
τισμένοι. Είμαστε πράγματι πολιτισμένοι ή έχουμε περά-
σει τον εαυτό μας με ένα βερνίκι και από κάτω βρίσκεται ο

πρωτόγονος άνθρωπος;  
Ας συνεχίσουμε λοιπόν τη ζωή μας, εξάλλου αυτοί που

υποφέρουν από τη φτώχεια και την πείνα βρίσκονται σε
χώρες της Αφρικής και είναι μαύροι και όχι άνθρωποι όπως
είπε και κορυφαίος υπουργός μας.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Υ.Γ. Αυτές οι μαύρες σκέψεις νομίζω μου δημιούργη-
σαν μια νέα ρυτίδα κάτω από τα μάτια, ας πάω να κάνω μια
ένεση Botox, για να τσιτώσει το δέρμα μου και να αγορά-
σω και ένα καινούργιο κινητό. Α! και να μην ξεχάσω να δια-
μαρτυρηθώ  γιατί ο καφές στην Κηφισιά είναι ακριβός.

Ακολουθούν περισσότερα αριθμητικά στοιχεία που
αποτυπώνουν την κατάσταση που περιγράφεται στο προη-
γούμενο κείμενο.

Εάν μειώναμε τον πληθυσμό της Γης στο μέγεθος μίας
μικρής πόλης με 100 ανθρώπους, διατηρώντας τις αναλο-
γίες θα ήταν ως εξής:

57 Ασιάτες, 21 Ευρωπαίοι, 14 Αμερικανοί (Βόρειοι και
Νότιοι), 8 Αφρικανοί, 

52 Γυναίκες, 48 Άντρες, 70 Έγχρωμοι, 30 Λευκοί.
6 άνθρωποι θα κατέχουν το 59% του παγκόσμιου πλού-

του και όλοι θα είναι Αμερικανοί.
80 θα έχουν κακές συνθήκες διαβίωσης
70 θα είναι αγράμματοι
50 θα είναι ανειδίκευτοι
1 θα πεθάνει
2 θα γεννηθούν
1 θα έχει computer
1 μόνο θα έχει ανώτατη εκπαίδευση
Αν δεις τον κόσμο από αυτή την οπτική, θα δεις πόση

ανάγκη από αλληλεγγύη, αλληλοκατανόηση, υπομονή και
εκπαίδευση υπάρχει.

Σκέψου το
Εάν αυτό το πρωινό ξύπνησες υγιής, είσαι πιο χαρού-

μενος από 1.000.000 ανθρώπους που δεν θα επιζήσουνε
μέχρι την άλλη εβδομάδα.

Εάν δεν έζησες πόλεμο, την μοναξιά ενός κελιού, την
αγωνία του βασανιστηρίου,

ή την πείνα
Είσαι πιο χαρούμενος από 500.000.000 ανθρώπους αυ-

τού του κόσμου
Εάν μπορείς να μπεις σε μία εκκλησία χωρίς τον φόβο

της φυλάκισης ή του θανάτου, 
είσαι πιο ευτυχισμένος από 3 δισεκατομμύρια ανθρώ-

πους του πλανήτη
Εάν υπάρχει φαγητό στο ψυγείο σου, εάν έχεις παπού-

τσια και ρούχα, εάν έχεις κρεβάτι και στέγη
είσαι πλουσιότερος από το 75% των ανθρώπων του

πλανήτη
Εάν έχεις τραπεζικό λογαριασμό, χρήματα στο πορτο-

φόλι σου και μερικά νομίσματα στον κουμπαρά σου
ανήκεις στο 8% των ανθρώπων του πλανήτη που ζουν

καλά.

Ιούλιος - ΣεπτέμβρΙούλιος - Σεπτέμβριος  2005ιος  2005XXXXρυσιώτικα  ρυσιώτικα  ÓÓÓÓέα έα 8

Οι μοναδικοί
οικονομικοί πόροι
του Συλλόγου και 
της εφημερίδας μας
είναι οι συνδρομές
σας. Μην τις ξεχνάτε.
Μπορείτε να τις
στέλνετε στον ταμία
του Συλλόγου 
κ. Αυγέρη Παναγιώτη
Ιουλιανού 77 Αθήνα 10439

ENøMENH E¶I¶§O¶OI´A
§AMIA™

4Ô ¯ÏÌ. §·Ì›·˜ - ™Ù˘Ï›‰·˜ §·Ì›· 
TËÏ: 22310-32191  
Fax: 22310-42095

Η Χρύσω μας είναι από τα πιο όμορφα χωριά 
της Ευρυτανίας, αν όχι της Ελλάδας. 
Με φυσικές ομορφιές, με ευχάριστο 

και υγιεινό κλίμα, με άφθονα τρεχούμενα 
και παγωμένα νερά, με φιλόξενους 

κατοίκους. Επισκεφτείτε το, 
για ν’ απολαύσετε τη φυσική ομορφιά, 

για να ξεκουραστείτε και να ηρεμήσετε. 
Λειτουργεί ο πρόσφατα ανακαινισμένος 

κοινοτικός ξενώνας με 13 κρεβάτια.

Σκέψεις και προβληματισμοί για τη ζωή στον πλανήτη μας

KAºE  M¶AP  æH™TAPIA
“O  E§ATO™”

TÔ ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ M·ÚÔ‡ÏË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ú· ·’ ÙÔÓ Î·Ê¤ Î·È ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È 

ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ê·ÁËÙfi ÙË˜ ÒÚ·˜. ŒÙÛÈ Ô Î¿ıÂ
ÂÈÛÎ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÈı˘ÌÂ›, 

ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÚÂÈ ˘¤ÚÔ¯Ô Ê·ÁËÙfi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Û’ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi 
Î·È ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 

O °ÈÒÚÁÔ˜, ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜ Î·È Î·ÏfiÎ·Ú‰Ô˜, 
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Ì·˜ ˘Ô‰Â¯ıÂ›.

ΔËÏ.: 22370-31761

Παράκληση
Όπως γνωρίζετε, τα Χρυσιώτικα Νέα εί-

ναι μια μικρή τοπική εφημερίδα και δεν έχει
τα μέσα να πληροφορείται όσα συμβαίνουν,
ευχάριστα ή δυσάρεστα, στους αγαπητούς
μας συντοπίτες. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημε-
ρώνετε, αν θέλετε να  δημοσιεύουμε, ό,τι ευ-
χάριστο ή δυσάρεστο σας συνέβη (Γεννή-
σεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Απο-
φοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις
κ.λπ.). 

Επίσης να μας ενημερώνετε 
για την αλλαγή της διεύθυνσής σας, 
ώστε να παίρνετε την εφημερίδα μας.

ΤΑ ΣΚΑΤΟΥΛΙΑ
Παίρνουμε τέσσερα στρογγυλά κεραμίδια

με διάμετρο 5 πόντους. Βρίσκομε ένα επίπεδο
μέρος, χαράζουμε μια γραμμή και σε απόσταση
ενός μέτρου στήνομε τα τέσσερα κεραμίδια.

Αναλαμβάνει ένας φύλακας. Η παρέα απο-
τελείται από τέσσερα έως πέντε άτομα. Σε
απόσταση 8 μέτρων βρίσκουν ένα σημάδι πέ-
τρα σταθερή που την ονομάζουν μώλο. Ρί-
χνουν όλοι από μια πλάκα διαμέτρου 10-12
εκατοστών από τη γραμμή και όποιου η πλάκα
είναι μακρύτερα από το μώλο αναλαμβάνει τη
φύλαξη. Ο πλησιέστερος στο μώλο ρίχνει πρώ-
τος. Σκοπός είναι να γκρεμίσει τα κεραμίδια και
συγχρόνως να τρέξει να πατήσει στην πλάκα.
Έτσι που πριν τα στήσει ο φύλακας αλλιώς εάν
τα στήσει και τον αγγίξει πριν την πατήσει, ανα-
λαμβάνει φύλακας. Όταν ρίξει ο δεύτερος
ώσπου να τα στήσει, βρίσκουν την ευκαιρία και
φεύγουν πέραν της γραμμής. Επαναλαμβάνε-
ται συνέχεια μέχρι να βαρεθούν και να χάσει
όποιος παραμείνει πολλή ώρα φύλακας.

ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ
Αναλαμβάνει μετά από κλήρο ένας να κλεί-

σει τα μάτια και να μετρήσει ως τα εκατό. Έτσι
όλοι οι άλλοι πρέπει να κρυφτούν και να μπορέ-
σουν να πλησιάσουν το σημείο φύλαξης και να
πουν «φτου». Εάν κάποιος δεν προφθάσει και
τον ανακαλύψει ο φύλακας, τότε λέει «φτου» ο
φύλακας και αναλαμβάνει εκείνος την φύλαξη
με το μέτρημα.

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Χωρίζονται σε ίδιες ομάδες. 
Η μία ομάδα με τον αρχηγό της λέγονται

κλέφτες και η άλλη χωροφύλακες. 
Οι πρώτοι κρύβονται και οι δεύτεροι τους

κυνηγούν να τους ανακαλύψουν και να τους
συλλάβουν. 

Πολλές φορές γίνεται πάλι να τους ξεφύ-
γουν (αφού δεν χρησιμοποιούν όπλα) μέχρι να
συλληφθούν όλοι. 

Γίνονται και επιθέσεις να ελευθερώσουν
τους αιχμαλώτους.

Χαράλαμπος Μπετχαβάς 

¢È¿ÊÔÚ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘
·›˙ÔÓÙ·Ó ÚÔÔÏÂÌÈÎ¿.

Δ˘¯ÂÚ¿ ‹ fi¯È.
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ. 
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