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ΚΑΠΕΤΑΝ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ  ΧΡΥΣΙΩΤΗΣ
(Σπυρίδων Γ. Τσιλιγιάννης)

Σ
το χωριό Χρύσω Ευρυτανίας το
1910 γεννήθηκε ο Σπύρος Τσιλι-
γιάννης. Το τρίτο αγόρι ενός

φτωχού ανθρώπου, ο οποίος είχε την
ατυχία να πεθάνει νωρίς και να μείνουν
ορφανά. Ο μικρός Σπύρος ήταν πολύ
μικρός και δεν θυμόταν τον πατέρα
του. Η μάνα του άρχισε ένα αγώνα
σκληρό για να μεγαλώσει τα παιδιά
της. Ο Σπύρος πήγε σχολείο και ήταν
αριστούχος μαθητής. Οξεία αντίληψη,
ταχύτητα νου και καλό παιδί. Το 1922
ήλθε από την Αμερική ο Κώστας Χ.
Μούτσελος και έβαλε ένα κουστούμι
για βραβείο στον καλύτερο μαθητή.
Φυσικά το κέρδισε ο Σπύρος.

Όταν τελείωσε το δημοτικό, τον
πήρε ο θείος μου, που ήταν τότε οικό-
τροφος στο ιδιωτικό Σχολείο «Δραγά-
τσειο» της Αθήνας (Γυμνάσιο). Ο
Δ/ντής Δραγάτσης ήθελε ένα έξυπνο
παιδί για δουλειές του Σχολείου και να
φοιτεί και στο νυκτερινό σχολείο.
Ήταν η πιο πετυχημένη επιλογή. Έτσι ο
Σπύρος βρίσκεται στην Αθήνα και δου-
λεύει και σπουδάζει. Ήλθε η ώρα να
πάει στρατιώτης και υπηρέτησε την πα-
τρίδα. Άνοιξε ένα καφενείο στην οδό
Βουλής και εργαζόταν. Ήλθε ο πόλε-
μος του 1940 και κλήθηκε στρατιώτης.
Είχε πλέον το βαθμό του λοχία και βρί-
σκεται γρήγορα στα Αλβανικά βουνά.
Πολέμησε σκληρά σ’ όλες τις μάχες
και είδε να σκοτώνεται μπροστά του ο
αγαπημένος του φίλος και συμμαχητής
του Γιάννης Δέπος από το Κερασοχώ-
ρι, λοχίας των ευζώνων, υπάλληλος
της τράπεζας στην Θεσσαλονίκη.

Από τον βαρύ χειμώνα παθαίνει
κρυοπαγήματα και χάνει τα δάκτυλα
των ποδιών του. Προτάθηκε για ανθυ-
πολοχαγός αλλά δεν το θέλησε.

Γύρισε μετά τον πόλεμο και συνέχι-
σε την εργασία του. Φαίνεται ότι είχε
οργανωθεί στο Κ.Κ.Ε. και πρέπει, όπως
αποδείχθηκε αργότερα, να γνώριζε

προσωπικά τον Άρη. Το Μάρτη μήνα
του 1942 εμφανίζεται στο χωριό μια
βροχερή νύχτα και ήλθε στο σπίτι μας. 

Επειδή τότε είχαν αρχίσει οι
ληστείες, μετά από αναγνώριση από
τον αδελφό του που βρισκόταν στο
σπίτι μας, αφού ήταν μόνος και είχαμε
τρία όπλα, άνοιξε η πόρτα και πράγματι
ήταν ο Σπύρος. Δεν ανοίξαμε αμέσως
γιατί αυτός που τον ρώτησε ποιος εί-
ναι, απάντησε: «Ο Σπύρος Τσιλιγιάν-
νης», θεωρήθηκε σαν παγίδα επειδή
ήξεραν ότι ο αδελφός του βρισκόταν
στο σπίτι μας.

Τον καλωσόρισαν όλοι και χάρηκαν
για τον ερχομό του, γιατί κανείς δεν
τον περίμενε. Ήταν βρεγμένος μέχρι
το κόκκαλο. Άλλαξε, έφαγε και στην
ερώτηση, πώς και ήλθε, απάντησε: «Εί-
ναι μεγάλη πείνα στην Αθήνα και ήλθα
να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας».
Είχε και δυο κιλά βελόνες για να φτιά-
ξει καλύβα. Όπως αποδείχθηκε αργό-
τερα ήταν μια δικαιολογία για τον ερ-
χομό του στο χωριό. Έμεινε μέχρι αρ-

χές Ιουνίου 1942. Έτυχε τότε να τραυ-
ματιστεί ο Παναγιώτης Αυγέρης, ελα-
φρά στο χέρι με ένα μικρό πιστόλι.
Ήλθε από τους πρώτους και το πιστόλι
το έβαλε στην τσέπη του. Σε λίγες μέ-
ρες φεύγει από το χωριό για να γυρίσει
στην Αθήνα.

Φάνηκε αργότερα ότι η φυγή του
δεν ήταν η πείνα, αφού οικογένεια δεν
είχε, ήταν έξυπνος άνθρωπος και είχε
καφενείο.

Έτσι φεύγοντας από το χωριό δεν
πήγε στην Αθήνα, αλλά στην πρώτη
κρυφή ομάδα του Άρη. Γιατί, όταν εμ-
φανίστηκε ο Άρης, ένας από τους άν-
δρες του ήταν ο Σπύρος. Φαίνεται ότι
τα είχαν κανονίσει από την Αθήνα.
Παίρνει το ψευδώνυμο «Λευτέρης
Χρυσιώτης» και πολλοί αντάρτες τον
αποκαλούσαν και «κοκκινογένη», γιατί
τα γένια του ήταν κόκκινα σκούρα καί-
τοι ήταν ξανθός. Αρχίζει λοιπόν την
δράση από την αρχή της αντίστασης.
Είχε άραγε δίκιο που ο Άρης τον εμπι-

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται από καρ-
διάς ο καινούργιος χρόνος να φέρει στις οικο-
γένειές σας και στον κάθε ένα προσωπικά
υγεία, ευτυχία και προκοπή.

Πέρα όμως από τις τυπικές ευχές για τον
καινούργιο χρόνο και επειδή είμαστε σε μια
κρίσιμη χρονιά, όπου αναδεικνύονται οι άρχο-
ντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ευχόμαστε
στους νυν και στους υποψήφιους πολιτικούς
να λειτουργήσουν με σύνεση, με συνεργασία
και με περισσότερο σεβασμό στις κοινωνικές
αξίες.

Ας οδηγηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του
2006 με σωστά βήματα και ας φροντίσουν να
περπατάμε κι εμείς οι Χρυσιώτες και οι Αγιοδη-
μητριώτες με πιο σταθερά βήματα σ’ ένα δρόμο
ασφαλή και ασφαλτοστρωμένο.

Καλή χρονιά
Το Δ. Σ. του Συλλόγου

Κωδικός: 4683

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

Νοέμβριος
Ο Νοέμβριος είναι ο ενδέκατος μή-

νας του ημερολογίου μας. Το όνομά του

προέρχεται από το λατινικό November,
(από το novem, που σημαίνει εννέα, για-
τί πριν από την μεταρρύθμιση του Ιουλί-
ου Καίσαρα το 46 π.Χ. ήταν ο έννατος
μήνας στο ρωμαϊκό ημερολόγιο και  το
έτος άρχιζε τον Μάρτιο, αργότερα προ-
στέθηκαν ο Ιανουάριος και Φεβρουά-
ριος).

Για τους αρχαίους Έλληνες ο Νοέμ-
βριος ήταν ο 5ος μήνας του αττικού
έτους και είχε το όνομα «Μαιμακτη-
ρίων» από την γιορτή «Μαιμακτήρια»
που τελούνταν  προς τιμή του «Διός
Μαιμάκτου», θεού των ανέμων και των
καταιγίδων. Οι Αρχαίοι Έλληνες έκαναν
γιορτή προς τιμήν του για να εξασφαλί-
σουν με προσευχές την ευμένειά του,
ώστε να μην είναι ο καιρός απειλητικός
και επικίνδυνος.

Πολλές είναι οι λαϊκές ονομασίες

του Νοεμβρίου, που οφείλονται σε μετε-
ωρολογικά φαινόμενα, σε διάφορες
ενέργειες των γεωργών και των κτηνο-
τρόφων και σε θρησκευτικές γιορτές
που υπάρχουν στη διάρκειά του. 

Ετσι ο Νοέμβριος λέγεται: Νοέμ-
βρης, Νιόμβρης, παραλλαγές του Νοέμ-
βριος,   Βροχάρης, για τις πολλές βρο-
χές, Μπρουμάρης από την πρωινή πά-
χνη, Σκιγιάτης, από τη σκιά τη νύχτα,
γιατί αυτή την εποχή η γη σκιάζεται πε-
ρισσότερο από ό,τι τους άλλους μήνες,
Χαμένος, για τον πολύ μικρό χρόνο δου-
λειάς που αφήνει η ημέρα του μιας και
είναι σε διάρκεια από τις μικρότερες του
έτους, ενώ οι νύχτες του από τις μεγα-
λύτερες. 

― «Μικρές οι μέρες του σποριά κι
ατέλειωτες οι νύχτες» (Γ. Δροσίνης)  

§·ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÌËÓÒÓ
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΧΡΥΣΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

«Η ΠΑΝΑΓΙΑ» 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2006 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς τους συγχωριανούς - φίλους 

και υποστηρικτές του Συλλόγου μας 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου τηρώντας την παράδο-
ση διοργανώνει και φέτος τον ετήσιο χορό του
στην Αθήνα και στη Λαμία. 

Με χαρά σας προσκαλούμε στην Αθήνα 
το Σάββατο 18 Mαρτίου 2006 

στο κοσμικό κέντρο «ΟΜΟΡΦΗ ΝΥΧΤΑ» 
(Ζήνωνος 5 στο Γαλάτσι τηλ. 210 2131356),

με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 
λαϊκά, έντεχνα, νησιώτικα 

αλλά κυρίως δημοτικά τραγούδια. 
Ώρα προσέλευσης 9:30 μ.μ. 
Τιμή πρόσκλησης: 28,00 €

Εκτός από το πλούσιο μενού στην τιμή περι-
λαμβάνεται κρασί βαρελίσιο λευκό ή κόκκινο,
μπύρα Amstel και αναψυκτικά με απεριόριστη κα-
τανάλωση. 

Πληροφορίες Χαλκιά Βασιλική
τηλ. 6974466161

• • • 
Επίσης θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να συν-

διασκεδάσουμε και στη χοροεσπερίδα που γίνε-
ται στη ΛΑΜΙΑ 

το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2006
στην ταβέρνα Φώφη στην Αγία Μαρίνα 

Η ορχήστρα θα μας διασκεδάσει 
με λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια. 

Ώρα προσέλευσης 8:30 μ.μ. 
Τιμή πρόσκλησης 15,00 €. Το κρασί δωρεάν. 
Πληροφορίες: Ράμμος Ηλίας
τηλ. 6937384742

Και στους δυο χορούς θα μας συνοδεύσουν
ορχήστρες με πλούσιο δημοτικό πρόγραμμα για
να διασκεδάσουμε όπως εμείς οι Χρυσιώτες ξέ-
ρουμε. 

Επιθυμούμε να σας βρούμε συμπαραστάτες
στις εκδηλώσεις μας γιατί ο στόχος μας είναι να
δώσουμε στους Χρυσιώτες, στις οικογένειες,
στους φίλους και στους γνωστούς τους την ευ-
καιρία να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο τραπέ-
ζι να πουν τα νέα τους πίνοντας ένα ποτήρι κρασί,
αλλά κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κρα-
τήσουμε το θεσμό του Συλλόγου ζωντανό. 

Σας περιμένουμε για γλέντι, 
χορό - διασκέδαση. 
Να είστε όλοι εκεί. 

Μετά τιμής 
Το Δ. Σ. των Απανταχού Χρυσιωτών Ευρυτανίας
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Κείμενο: Γιώργος Κιούσης
Φωτ: Κώστας Κολλημένος
Απόσπασμα άρθρου από το περιοδικό 
«Γεωτρόπιο» 
της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»

Εικόνες της λήθης
Ρημαγμένο σκηνικό, νεκρό. Μισογκρε-

μισμένες εικόνες της λήθης, χορταριασμέ-
νη η κλίμακα που συνδέει με το παρελθόν.
Σιωπές που φυλακίστηκαν πίσω από τα
κλειστά παράθυρα και τις σφαλισμένες
πόρτες. Ενα γερμένο δέντρο στην αυλή
λες και θρηνεί πλάι στη μισογκρεμισμένη
αυλόπορτα. Ίσκιοι που παίζουν κρυφτό στα
χαλάσματα. Εκείνη πήρε την απόφαση, πέ-
ρασε το κατώφλι. Άπλωσε το χέρι στον τοί-
χο που την καλωσόρισε ύστερα από χρόνια.
Μια βοήθεια για να ανεβεί εκεί όπου κάποτε
δεν λογάριαζε τα σκαλιά. Μέτρησε τους
βηματισμούς και τα χρόνια που πέρασαν
σφαλιστά. Επέστρεψε για να μαζέψει τα λι-
θάρια, να τα βάλει σε τάξη, να ξαναζωντα-
νέψει τις εικόνες μιας ζωής. Και έπειτα,
αποκαμωμένη, να ξαποστάσει στην πέτρινη
πεζούλα και ν’ αγναντέψει μακριά...

Αφέντρα και κυρά
Ζαλικωμένη το ψωμοτύρι της ημέρας.

Μάτια καθάρια σε κοιτούν κι εσύ αφήνεσαι
να σε διαπερνά η αγιότητά τους. Αφέντρα
του Σύμπαντος, μάνα, γιαγιά, κυρά του σπι-
τιού, γερή σαν τη βελανιδιά που υψώθηκε,
μοίρασε τον ίσκιο και την αγκαλιά της στα
ζωντανά.

Τη γνωρίζουν οι στράτες, της μιλούν τ'
αγρίμια, τη συντροφεύουν οι ερημιές του
δάσους και τα πετρωμένα χωράφια. Τα χρό-
νια ζωγράφισαν το πρόσωπο, άσπρισαν τα
μαλλιά σαν τα χιονισμένα βουνά από απέ-
ναντι, που κατεβάζουν το φρέσκο αεράκι
από ψηλά.

Πίσω από το βλέμμα της ο καημός για το
χρόνο που τρέχει, που κυλά σαν το νερό

στη ρεματιά. Εκείνη μετρά τα χρόνια της με
τους κελαηδισμούς του αηδονιού, τα παι-
χνιδίσματα του κορυδαλλού, τα φτερουγί-
σματα του κότσυφα και τα σπαθίσματα του
χελιδονιού.

Ανοιξη, καλοκαίρι, εκείνη εκεί, φορτω-
μένη έγνοιες και σκοτούρες

Σκληρός ο χρόνος
Αυλάκωσαν οι ρυτίδες το πρόσωπο, τα

χρόνια πελέκησαν της νιότης την ικμάδα.
Θυμόσοφος ατενίζει τα μελλούμενα, με το
μυαλό στο παρελθόν. Πόσες αντάρες και
φουρτούνες δεν πέρασαν από τη ζωή που
όρθια στάθηκε και πάλεψε το θεριό. Σκλη-
ρός ο χρόνος, καταφερτζής, άρπαξε αυτό
που ήθελε. Εκείνος, δραπέτης των καιρών,
γυρίζει πίσω τις ώρες, πάει το νου σε τό-
πους ξάστερους και φωτεινούς. Εκεί που η
χίμαιρα βασιλεύει και η αθωότητα. «Σεβά-
σμιε γέροντα», σε καιρούς απόκοσμους και
βλάσφημους, που μια φούχτα ματαιόσπου-
δοι κοάζουν στα βαλτόνερα, αχ πόσο μας
ζεσταίνει το βλέμμα σου! Πυγολαμπίδα
στην ψυχή μας, αγιογραφία στο μανουάλι
μας.

Ρακοκάζανο
Η συνταγή είναι απλή: τα τσάμπουρα

βράζουν και ο ατμός που παράγεται περνά-
ει από το μέρος του σωλήνα όπου ψύχεται,
υγροποιείται και συλλέγεται. Ο ρακιτζής
όμως εκεί, αγρυπνά πάνω από το ρακοκάζα-
νο. Μέχρι να πάει στο ρακαριο και από εκεί
στο ρακοπότηρο, έχει δρόμο η ιστορία. Σε
ορισμένα μέρη μαζί με τα στέμφυλα τοπο-
θετούν και σπόρους ή εκχύλισμα από γλυ-
κάνισο, κούμαρα ή άλλους καρπούς. Το
υγροποιημένο προϊόν, μέσω βρύσης στον
πυθμένα της δεξαμενής, συγκεντρώνεται
σε δοχείο. Οι παραγωγοί με ειδικά όργανα
μέτρησης, και φυσικά χάρη στη συσσωρευ-
μένη εμπειρία τους, διαιρούν το απόσταγμα
στην κεφαλή -το λεγόμενο πρωτοράκι, που
έχει υψηλούς  βαθμούς αλκοόλης-, στην
καρδιά και στην ουρά, που είναι σε χαμηλό-
τερα από τα επιθυμητά επίπεδα. Οι κεφαλές
και οι ουρές ξαναμπαίνουν στον αποστα-
κτήρα με την επόμενη παρτίδα. Κανόνας
απαράβατος, η σχολαστική καθαριότητα
του βραστήρα πριν και μετά την απόσταξη,
αλλά και κάθε άλλου εργαλείου που έρχε-
ται σε επαφή με τα τσίπουρα ή το τελικό
προϊόν. Άγιο μου τσιπουράκι...

Κυριακή πρωΐ 8 Γενάρη, είμαι καλεσμέ-
νη από τον φίλο και συμπατριώτη Κώστα
Μπουμπουρή στην παρουσίαση του 4ου βι-
βλίου με τίτλο «Αγραφιώτικο συναξάρι».
Η εκδήλωση είναι στο «Πολιτεία Τένις
Κλαμπ» στα βόρεια προάστια της Αθήνας,
μακρινή η απόσταση για πολλούς. Φτάνω
καθυστερημένα. σχεδόν τελευταία. Η ζε-
στή αίθουσα είναι γεμάτη κόσμο. Με δυ-
σκολία εντοπίζω το συγγραφέα. Είναι πε-
ριτριγυρισμένος από φίλους - συγγενείς -
Μαραθιώτες - Αγραφιώτες - Ευρυτάνες αλ-
λά εκείνο που μου κάνει εντύπωση μέσα
στους καλεσμένους είναι που βλέπω τό-
σους πολλούς συγγενείς μου. Γιατί τόσοι
Χαλκαίοι σ’ αυτή την εκδήλωση; Τι σχέση
μπορεί να έχει αυτό το βιβλίο με μας; Αφού
ευχήθηκα τα δέοντα στον κάθε ένα, κάθο-
μαι στο τραπέζι μου γεμάτη περιέργεια,
ανοίγω το βιβλίο και αρχίζω να διαβάζω. 

Αγραφιώτικο συναξάρι 
του Κώστα Μπουμπουρή
Αφιερώνεται σ’ όλους τους ξεσπιτωμέ-

νους μετανάστες Αγραφιώτες και τους ξω-
μάχους που καρτερικά επιμένουν να φυλά-
νε τις δικές τους Θερμοπύλες εκεί στα ξε-
χασμένα Αγραφοχώρια. Τα σχόλια στην
επόμενη σελίδα του Νέστορα Μάτσα με
εντυπωσιάζουν ακόμη πιο πολύ και βιαστι-
κά μπαίνω στην ανάγνωση του βιβλίου. 

«Ο μεταλλικός» και γνώριμος αχός του
σφυριού πάνω στ’ αμόνι ακουγόταν από
αρκετά μακριά. Ο ρυθμός του δε χανόταν
παρά την μακρόσυρτη βοή που δημιουρ-
γούσαν τα θολωμένα νερά του φουσκωμέ-
νου Αγραφιώτη, παραδίπλα. 

Πυρωμένο το σίδερο απ’ τη φωτιά,
υπάκουε και λύγιζε στη θέληση και την πίε-
ση των σύνεργων του σιδερά. Είχε παρα-
δοθεί πλέον στην κατακόκκινη λάβα και στ’
ανελέητο σφυροκόπημα με τη γύφτικη βα-
ριοπούλα, παίρνοντας καθαρά το τελικό
σχήμα ενός υνιού γι’ αλέτρι. 

Μαζί του όμως είχε αποκάμει και η κυ-
ρα-Κούλα, που αρκετές ώρες τώρα ανοιγο-
κλείνει ρυθμικά με τα δυο της χέρια τους
ξύλινους μοχλούς του φυσερού πάνω απ’
τ’ αναμμένα κάρβουνα. Είχε βγάλει και την
άσπρη της βαμβακέλα* απ’ το κεφάλι, που
σπάνια αποχωριζόταν, και την έριξε στον
ώμο της, αφού ο ιδρώτας με τη μουντζού-
ρα απειλούσαν να της αλλάξουν το χρώμα. 

Τα μεγάλα της μάτια, ανήσυχα και λίγο
θλιμμένα, όλο φλόγα κοιτούσαν ερευνητι-
κά μια τ’ αμόνι και μια το σίδερο, ώσπου ν’
ακούσει το τσιτσίρισμά του μέσα στην
αφλόγιστη ενέργεια του νερού στο διπλα-
νό γκαζοντενεκέ, για να τελειώσει μαζί
του και το μαρτύριο του φυσερού. 

Το αργό σιγοτράγουδο του Αντρία
αντικαταστάθηκε τώρα μ’ ένα πλατύ χαμό-
γελο ικανοποίησης για τη δημιουργία του,
όπως ο ποιητής στην πυρωμένη στιγμή της
έμπνευσής του». 

Ο κόσμος όλος έχει χαθεί από γύρω
μου. Εικόνες άλλες ξεπηδάνε μπροστά
μου. Το καμίνι του παππού ίδιο με το καμίνι
του μπαρμπ’ Αντριά, ο γνώριμος αχός του
σφυριού πάνω στ’ αμόνι, το σφύριγμα του
αέρα που έβγαινε από το φυσερό για το
άναμμα της φωτιάς το τσιτσίρισμα του πυ-
ρωμένου σίδερου καθώς έμπαινε στο νερό
να κρυώσει για να τριφτεί αφού είχε ήδη
πάρει το τελικό σχήμα. 

Πάνω απ’ όλους αυτούς τους ήχους κά-
τι πιο δυνατό. κάτι πιο μεγάλο έρχεται στ’
αυτιά μου. Οι δοξαριές του βιβλίου με νο-
σταλγικά τραγούδια. Ολοζώντανα τα γλέ-
ντια που κάναμε τα καλοκαίρια στη Χρύσω
με τον μπαρμπα Αντριά να παίζει το βιολί
του και να τραγουδάει: Και θαρθώ να σ’
έβρω βράδυ φράχτη-φράχτη-φράχτη-φρά-
χτη……

Για το Αγραφιώτικο Συνα-
ξάρι μίλησε ο μεγάλος δά-
σκαλος Σαράντος Καργάκος,
η παλαίμαχος δημοσιογρά-
φος Σοφία Μαλτέζου και ο ει-
καστικός Λουκάς Λουκάκης
που επιμελήθηκε το βιβλίο.
Το λόγο τέλος πήρε ο Κώ-
στας Μπουμπουρής και ανα-
φερόμενος στο «Αγραφιώτι-
κο συναξάρι» είπε: είναι
αφιερωμένο σ’ αυτούς που
στη δεκαετία του 70 και ίσως
και πιο νωρίς πήραν των ομ-
ματιών τους, άφησαν τα γονι-

κά χώματα αγανακτισμένοι από τη φτώ-
χεια και απελπισμένοι από την εγκληματι-
κή εγκατάλειψη έγιναν μετανάστες στην
ίδια τους την πατρίδα για κάτι καλύτερο. Ο
Αντριάς είναι ισόβειος περιπλανόμενος
μετανάστης, είναι ο ήρωας του διηγήματος
στο πρόσωπο του οποίου αντικατοπτρίζε-
ται και ταυτίζεται ο κάθε ξεσπιτωμένος και
ξεριζωμένος Αγραφιώτης ξωμάχος. Σελί-
δες απο το Αγραφιώτικο συναξάρι διάβασε
ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. 

Το Αγραφιώτικο συναξάρι του Κώστα
Μπουμπουρή διατίθεται στην Αθήνα από
το βιβλιοπωλείο «Ναυτίλος» (Χαριλάου
Τρικούπη 28) και στο Καρπενήσι από το Βι-
βλιοπωλείο του Τρίκα. 

Όποιος άλλος ενδιαφέρεται να απο-
κτήσει το βιβλίο να επικοινωνήσει με το
συγγραφέα στα τηλέφωνα 210 6895337
και 6942017661. 

Βάσω Χαλκιά 
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― Σαραντάμερου η μέ-
ρα, καλημέρα, καλησπέρα.

Επίσης λέγεται και Σπο-
ριάς, Σπαρτός, Σπαρτής,
Σπορέας, Σποριάρης, Νιαο-
τής, επειδή είναι κυρίως ο
μήνας της σποράς των δη-
μητριακών και των οσπρίων.  

«- Νoέμβρη μήνα σπείρε,
και δεν θα μετανιώσεις» 

«- Νoέμβρη όργωμα κι
ελιές, δεν απoλείπoυν oι
δoυλειές».

Μεσοσπορίτης, επειδή οι
αγρότες σε πολλές περιο-
χές της πατρίδας μας βρί-
σκονται στη μέση της σπο-
ράς, με σπαρμένα τα μισά
χωράφια τους, έχοντας αρ-
χίσει από τον Οκτώβριο, που
και αυτός ονομάζεται Σπο-
ριάς. Παχνιατής, για το
κλείσιμο πια των ζώων στο
παχνί. Ανακατωμένος, για
τις ακατάστατες καιρικές
συνθήκες του. Αϊστράτη-
γος, Αϊ - Ταξιάρχης, Αρχαγ-
γελίτης ή Αϊ-Στράτης από
την γιορτή των Ταξιαρχών
Μιχαήλ και Γαβριήλ. Αγιομη-
νάς, από τη μεγάλη γιορτή
του Άγιου Μηνά, για τους
τσοπάνηδες. Αϊ Φιλιππιά-
της, από την γιορτή του Αγί-
ου Φιλίππου, κατ’ εξοχήν
προστάτη των γεωργών. Αη
Αντριάς από την γιορτή του
Αποστόλου Ανδρέα.  Μεθυ-
στής και Κρασομηνάς, γιατί
τον μήνα αυτόν ανοίγουν τα
καινούργια κρασιά.

Στη διάρκεια του Νοεμ-
βρίου το κρύο αρχίζει να δυ-
ναμώνει. Αυτή τη μεταβολή
του καιρού τη «μηνάει» ο
Άγιος Μηνάς, που γιορτάζει
στις 11 Νοεμβρίου. «–Αϊ
Μηνάς εμήνυσε του πάπ-
που του χειμώνα, έρχομαι
δεν έρχομαι και τ’ Αϊ Φιλίπ-
που αυτού είμαι».

Το κρύο δυναμώνει πε-
ρισσότερο του Αγίου Φιλίπ-
που (14 Νοεμβρίου) –«Τ' Αι
Φιλίππου την ημέρα ό,τι
καιρός βρεθεί εκείνος κυρι-
εύει όλο τον μήνα» και κά-
νουν την εμφάνισή τους τα
πρώτα χιόνια  «– Τ’ Αι Μηνά
εμήνυσα, τ’ Αϊ Φιλίππου φί-
λησα τα βουνά και ζύγωσα

κι αυτού κοντά τ’ Αϊ Νικόλα
να με καλοδεχθείτε» και τε-
λικά «αντρειεύει» του Αγίου
Ανδρέα (30 Νοεμβρίου). «―
Του Αϊ-Ντριός, αντρειεύει
το κρύο».

Το πρώτο 15θήμερο του
Νοεμβρίου, η δύση της Πού-
λιας σηματοδοτεί την ορμη-
τική έλευση του χειμώνα και
προειδοποιεί τους αγρότες
για το τέλος της σποράς, και
από την άλλη πλευρά τους
κτηνοτρόφους να κατεβούν
με τα κοπάδια τους πιο χα-
μηλά, στα χειμαδιά τους,
για να ξεχειμωνιάσουν. 

«― Στις δεκαεφτά ή στις
δεκαοχτώ πέφτει η Πούλια
στο γιαλό και πίσω παραγ-
γέλνει: Μηδέ στανίτσα στα
βουνά, μήτε γιωργός στους
κάμπους». 

Με βάση την Πούλια ο
λαός προσδιόριζε την ώρα
κατά τη διάρκεια της νύχτας
και έτσι κανόνιζε τις δουλει-
ές του. Ήταν το «νυχτερινό
του ρολόι». Επίσης εξέτα-
ζαν την δύση της Πούλιας
στις 18 Νοεμβρίου και αν
βασίλευε η Πούλια στεγνή,
θα είχανε χρονιά με μαλακό
καιρό, αν όμως βασίλευε
βροχερή, θα είχανε χρονιά
με άσχημο καιρό, το ίδιο
έκαναν και με τον ήλιο στις
14 Νοεμβρίου, αν δηλαδή
έδυε  γρηγορότερα απ' την
ώρα που ανατέλλει, ο χει-
μώνας δεν θα είναι άγριος.

Δεκέμβριος
― Δεκέμβριoς, Χριστoύ

Γέννηση και o καλός μας
Χρόνoς.

Ο Δεκέμβριος είναι ο δω-
δέκατος και τελευταίος μή-
νας του ημερολογίου μας.
Το όνομά του προέρχεται
από το λατινικό decem που
σημαίνει δέκα, γιατί πριν
από την μεταρρύθμιση του
Ιουλίου Καίσαρα, το 46 π. Χ.,
ήταν ο δέκατος  μήνας στο
ρωμαϊκό ημερολόγιο και  το
έτος άρχιζε τον Μάρτιο, αρ-
γότερα προστέθηκαν ο Ια-
νουάριος και Φεβρουάριος.

Στο Αττικό ημερολόγιο
ήταν ο έβδομος μήνας και
ονομαζόταν Ποσειδαιών ή

Ποσειδών, προς τιμήν του
θεού της θάλασσας Ποσει-
δώνα, ο οποίος αυτό τον μή-
να, σύμφωνα με τις δοξα-
σίες των αρχαίων Αθηναίων,
με την τρίαινά του  συντά-
ρασσε τις θάλασσες και
προκαλούσε μεγάλες τρικυ-
μίες, όταν θύμωνε μαζί
τους, γεγονός που φοβόταν
ιδιαίτερα για τα ταξίδια τους
οι ναυτικοί.

Τον Δεκέμβριο τον συνα-
ντάμε και με τα παρακάτω
ονόματα:
Χριστουγεννάρης, ή Χρι-
στουγεννάς, εξαιτίας της
μεγάλης γιορτής των Χρι-
στουγέννων και Άσπρος,
Ασπρομηνάς ή Χιονιάς γιατί
κατά την διάρκειά του έχου-
με αρκετά χιόνια, Νικολο-
βάρβαρα, γιατί στις 4 γιορ-
τάζουμε τη γιορτή της Αγίας
Βαρβάρας και στις 6 του
Αγίου Νικολάου.

Τέσσερα είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά του Δεκεμ-
βρίου. Το κρύο, το τέλος της
σποράς, η μικρή διάρκεια
της ημέρας του και οι πολ-
λές γιορτές που υπάρχουν
στη διάρκειά του. 

Το κρύο στην πατρίδα
μας αρχίζει από τις πρώτες
ημέρες του Δεκεμβρίου και
μπαίνουμε για τα καλά στην
περίοδο του χειμώνα. Το
κρύο συνδέεται με τρεις κυ-
ρίως γιορτές στην αρχή του
Δεκέμβρη: της Αγίας Βαρ-
βάρας, του Αγίου Σάββα  και
του Αϊ-Νικόλα. Παλιότερα
στα ορεινά μέρη οι κάτοικοι
έπρεπε να έχουν προμηθευ-
τεί τα απαραίτητα για την
ζωή τους και την ζωή των
ζώων τους (ξύλα, άχυρα,
αλεύρι), για να μην τους
βρει απροετοίμαστους ο βα-
ρύς χειμώνας. Η λαϊκή σο-
φία του λαού μας αποτυπώ-
νεται θαυμάσια μέσα από
τις παρακάτω παροιμίες.

― «Βαρβάρα βαρβαρώ-
νει, Αϊ-Σάββας σαβανώνει,
Αϊ-Νικόλας παραχώνει». 

― « Δεκέμβρη με τα
κρύα σoυ, πώς θα ξεχειμω-
νιάσω». 

― «Μπρός πίσω τoυ Χρι-
στoύ, τα Νικoλoβάρβαρα εί-

ναι βαρύς χειμώνας».
― «Ο Αϊ Νικόλας έρχε-

ται τα χιόνια φορτωμένος».
― «Ο Αϊ Νικόλας ασπρί-

ζει τα γένια του». 
― «Τα Νικολοβάρβαρα

τσαχάλα στα μάρμαρα».
― «Αγία Βαρβάρα γέν-

νησε (το χιόνι) Αϊ Σάββας
το δέχτει κι Αϊ Νικόλας
έτρεξε να πάει να το βαφτί-
σει»

― «Αγία Βαρβάρα γέν-
νησε κι ο Σάββας απεκάθη
κι ο Άη Νικόλας έδραμε να
πα να το βαφτίσει».

― «Αγία Βαρβάρα μίλη-
σε κι ο Σάββας απλοήθη:
Μαζώχτε ξύλα κι άχερα και
σύρτε και στο μύλο τί άγιο
Νικολός έρχεται τα χιόνια
φορτωμένος».

Το χιόνι και ο χειμώνας
ήταν και είναι ευπρόσδεκτα
για να είναι η επόμενη καλ-
λιεργητική περίοδος εύφο-
ρη.

― «Τo χιόνι τoυ Δεκέμ-
βρη, χρυσάφι τoυ καλoκαι-
ριoύ.»

― «Χριστούγεννα και
Φώτα χιονισμένα καλοση-
μαδιά για τα σπαρμένα»

― «Χαρά στα Γέννα τα
στεγνά τα Φώτα χιονισμένα
και η λαμπρή βρεχούμενη τ'
αμπάρια γεμισμένα». 

― «Χειμωνιάτικη γέννα,
καλoκαιρινή χαρά».

Το δεύτερο χαρακτηρι-
στικό του Δεκεμβρίου είναι
το τέλος της σποράς. Είναι
ο τρίτος κατά σειρά μήνας
που πραγματοποιείται η
σπορά των αγροτικών προϊ-
όντων και κυρίως των δημη-
τριακών. Μετά την σπορά
του Οκτωβρίου και του Νο-
εμβρίου ό,τι έχει απομείνει
σπέρνεται τώρα. Η σπορά
τον Δεκέμβρη θέλει ιδιαίτε-
ρη προσοχή και ο αγρότης
δεν πρέπει να ρίχνει το σπό-
ρο ούτε πολύ αραιά ούτε και
πολύ πυκνά, γιατί το χώμα
είναι αρκετά ποτισμένο από
τη βροχή  κι έτσι δεν υπάρ-
χει φόβος μήπως δε φυτρώ-
σει μέρος του σπόρου ή μή-
πως δεν τραφεί αυτός που
θα φυτρώσει.
― «Δεκέμβρης, δίκιος σπό-

ρος».
― «Δεκέμβρη, δίκια σπέρ-
νε».

Το τρίτο χαρακτηριστικό
του Δεκεμβρίου είναι η μι-
κρή διάρκεια της ημέρας και
η μεγάλη διάρκεια της νύ-
χτας. Ο Δεκέμβριος είναι ο
μήνας με τις μεγαλύτερες
νύκτες. Από τις 12 Δεκεμ-
βρίου, του Αγίου Σπυρίδω-
νος, αρχίζει σιγά –σιγά να
μεγαλώνει η ημέρα.
― «Απ’ του αγίου Σπυρίδω-
να μεγαλώνει η μέρα κατά
ένα σπυρί» λέει ο λαός μας
― «Του Δεκέμβρη η μέρα,
καλημέρα-καλησπέρα».

Παλιότερα οι κάτοικοι
των χωριών της πατρίδας
μας για να περνούν τις ατε-
λείωτες βραδινές ώρες συ-
γκεντρώνονταν στα σπίτια
και γύρω από το αναμμένο
τζάκι διηγούνταν διάφορες
ιστορίες, μύθους, παραμύ-
θια και διασκέδαζαν με
ανέκδοτα και αινίγματα,

τραγούδαγαν και έτρωγαν
πίτες και ξηρούς καρπούς
με συνοδεία το νέο κρασί ή
το τσίπουρο.
― «Το τραγούδι τον τρύγο,
το παραμύθι τον Δεκέμ-
βρη»  
― «Τo Δεκέμβρη παραμύθι
και τoν τρυγητή τραγoύδι».

Το τέταρτο χαρακτηρι-
στικό του είναι ότι ο Δεκέμ-
βριος είναι ο μήνας με τις
περισσότερες εορτές, που
τηρούνται οι αργίες τους με
ευλάβεια. Η μεγαλύτερη βέ-
βαια γιορτή του Δεκεμβρίου
είναι τα Χριστούγεννα, που
συνοδεύονταν παλιότερα,
πέρα από τις λατρευτικές
ενέργειες και από πολλές
εργασίες, όπως η καθαριό-
τητα  του σπιτιού, τα χοιρο-
σφάγια, η παρασκευή των
λουκάνικων, το ράψιμο των
ρούχων, η παρασκευή του
Χριστόψωμου κ.α.

Γρηγόρης 
Τριανταφύλλου
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™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ. 
Πάνω στη Χρύσω στο χωριό το 2005
εμαζευτήκαμε εμείς όλοι οι 15.
Αιμοραγούμε, παίζουμε, γελάμε, τραγουδάμε
και κάθε μέρα σπίτι μας χαράματα γυρνάμε.
Για να παίξουμε παλέρμο, αναπτήρα και χαρτιά
όλοι μεσημέρι στις βρύσες μαζευόμαστε παιδιά.
Τι πράγμα κι αυτό φέτος, τι τσιγάρο και ποτό,
τρελαθήκαμε σου λέω, όλοι μέσα στο χορό.
Σήκω σήκω Ναταλία, να μας πεις την αμαρτία,
να ξεσηκωθεί η πλατεία, για να γίνει φασαρία.

Έλα χτύπα τα ποτήρια, όλη η παρέα πάνω,
τραγουδάμε και γελάμε, τι μας νοιάζει τι κοιτάνε;
Όπα όπα όπα όπα έτσι έτσι και ωραία
τραγουδάει η αγαπούλα και γελάμε όλοι παρέα.
Αχ! τελείωσε το πανηγύρι, ρε παιχτούρες φύγατ’ όλοι;
πάλι οι τρεις μας αγκαλίτσα, τελευταία βδομαδίτσα.
Thanks το μόνο που θα πω και αλλιώς ευχαριστώ,
πάλι νιώσαμε παιδιά, άπε και του χρόνου πια.

Στα αγαπημένα μας φιλαράκια απ’ το χωριό, 
ευχόμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα.

“Η νεολαία του χωριού”

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜
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στεύτηκε; Αυτό αποδείχθηκε αρ-
γότερα από την όλη δράση του,
όπως θα δούμε παρακάτω. Διακρί-
νοντας τις ικανότητές του τον θε-
ωρεί έμπιστο, από τα πρωτοπαλί-
καρα και ικανό στις διαπραγμα-
τεύσεις και στη μάχη που ήταν
ατρόμητος.

Μένει στη Φθιώτιδα, παίρνει
μέρος και στην οργάνωση και σε
μάχες. Όταν παρουσιάστηκε διχο-
γνωμία στην περιοχή Καροπλέσι -
Κλειτσό για οργανωτικά το Λευτέ-
ρη έστειλε ο Άρης. Παίρνει μέρος
σε όλες τις μάχες της Ρούμελης
και τον στέλνει ο Άρης στις πιο δύ-
σκολες περιπτώσεις. Δεν ήταν
ένας απλός αντάρτης, αλλά βαθ-
μοφόρος «καπετάνιος».

Κανείς και ποτέ δεν τον κατη-
γόρησε για οτιδήποτε στην ιστο-
ρία του. Για την τιμιότητά του θα
αναφέρω το εξής που γνωρίζω
προσωπικά. Όταν βρέθηκε στο αρ-
χηγείο στο Κερασοχώρι, πήρε ένα
άλογο δανεικό και ήλθε να δει τη
μάνα του. Στη σέλα υπήρχε ένα
καναβίδι τυλιγμένο όμορφα. Ο
αδελφός του το ζήτησε να του το
δώσει για να δένει το μηλό (παρά-
σιτο του έλατου) γιατί ήταν λεπτό,
μικρό και κατάλληλο. Του το αρνή-
θηκε λέγοντας: «Αυτό ανήκει
στον ιδιοκτήτη του αλόγου και δεν
το κάνω». Δεν το έδωσε αυτό το

ασήμαντο πράγμα. Δείχνει την τι-
μιότητα και το χαρακτήρα του.

Όλα τα βιβλία που γράφτηκαν

για τον Άρη, όλα τον αναφέρουν
σε πολλές αποστολές και μάχες.
(Παπαγκόγκου, φοβερά ντοκου-
μέντα, Άρης ο αρχηγός των ατά-
κτων, Καραθάνου που γράφει για
την πορεία του Άρη προς Αλβανία
και την αυτοκτονία του κ.λπ.).
Μπορεί ο καθένας να τα διαβάσει
και να μάθει ποιος ήταν. Πάντα
ήταν κοντά στον Άρη και τελευ-
ταία στην Ταξιαρχία Ρούμελης.

Και φτάνουμε στην τελευταία
περίοδο, μετά το κίνημα των Αθη-
νών. Θέλω να δώσω στοιχεία που
δεν έχουν γραφεί όλα, για να συ-
μπληρωθεί η προσωπικότητά του
και η δράση του, για να δείτε πα-
ρακάτω τον άδικο χαμό του από
’κείνους που υπηρέτησε πιστά σαν
ιδεολόγος και μαχητής.

Μετά το λόγο του Άρη στη Λα-
μία και την αναχώρησή του στη
Σπερχειάδα, διαφωνώντας με τη
γραμμή του κόμματος, άρχισαν να
τον πλαισιώνουν μόνο τα παλιά πι-
στά στελέχη της αντίστασης.

Ο Πελοπίδας, ο Θάνος, ο Τζα-
βέλλας και ανάμεσά τους πρώτος
ο Λευτέρης. Δεν έμεινε στα ψηλά
μπαλκόνια της Λαμίας, αλλά πι-
στός στον αρχηγό του, που λά-
τρευε κι εκείνος τον εκτιμούσε
πολύ για την πίστη του, την ευθύ-
τητά του και την αντίληψή του, σε
όλα. Μετά την εντολή να φύγει
για την Αλβανία τον ακολουθεί.
Στο βιβλίο του Καραθάνου, που

ήταν μαζί, βλέπει κανείς την όλη
δράση του στην πορεία. Ήταν
ένας από τους εμπίστους του αρ-

χηγού και πάντα τον έστελνε στις
πιο επικίνδυνες αποστολές. Κατά
την πορεία προς Νεράιδα (Σπινά-
σα) βρήκε δυο χωριανούς και ο
Άρης έστειλε σημείωμα να τον
ακολουθήσουν ο Γρίβας κι ο Αβρα-
άμ, να συναντηθούν στην Μπελο-
κομίτη. Δεν πήγαν. Δεν με ενδια-
φέρει η γραμμένη ιστορία του, αλ-
λά αυτά που δεν έχουν γραφεί.
Περνούν Τρίκαλα, Μέτσοβο, φτά-
νουν στην Κρύα Βρύση χωρίς να
βρουν ποτέ το περίφημο χαρτί για
την Αλβανία που θα έμεινε ένο-
πλος και παραπόδα ο Άρης (βλέπε
Καραθάνος). Όταν και η Αλβανία
δεν τον δεχόταν σαν πολιτικό φυ-
γάδα, αποφάσισε να γυρίσει στη
Ρούμελη.

Άρχισε η κάθοδος με πολλές
περιπέτειες και μάχες μέχρι το
Μυριόφυλλο. Διατάσσει το Λευτέ-
ρη ο Άρης, να πάρει άνδρες και να
προχωρήσει, να περάσει τον Αχε-
λώο και να βγει στο απέναντι βου-
νό, στον αυχένα να τον περιμένει.
Έτσι ο Λευτέρης πέρασε χωρίς να
πέσει στην ενέδρα. Μετά την αυ-
τοκτονία του Άρη και αφού έσμιξε
με τους άλλους, Πελοπίδα κ.λπ.
συνέχισαν την πορεία προς Νότο.

Εδώ κάνω μια παρένθεση: «Η
εφημερίδα “Απογευματινή” έγρα-
φε το 1954 τα ιστορικά γεγονότα
της εποχής εκείνης που τα διάβα-
ζα. 

Ταξίδευα νύχτα με το θεσσαλι-
κό τρένο και μπήκα στο Δεμερχή
για Τρίκαλα.

Είδα, στο άδειο σχεδόν τρένο
(11μ.μ. η ώρα), ένα μικρόσωμο γε-
ροντάκι να φοράει κοντόκαπα.
Νομίζοντας ότι είναι Αγραφιώτης
τσοπάνης κάπου στον κάμπο (χει-
μαδιά) έκατσα δίπλα του και τον
ρώτησα από που είναι, παίρνοντας
την απάντηση από τα Τρίκαλα,
από το Μυριόφυλλο. Έτσι άρπαξα
την ευκαιρία να τον ρωτήσω. Και
επειδή τον είδα κάπως φοβισμέ-
νο, για να τον θαρρέψω του είπα:
«Σε ρωτώ γιατί θέλω να μάθω
αφού είμαι χωριανός του Λευτέ-
ρη». Τον είδα να χαμογελά, να
παίρνει θάρρος και να μου λέει τα
γεγονότα. Να η διήγησή του:
«Εγώ μένω έξω από το χωριό και
όταν πέρασε ο Λευτέρης με πήρε
για οδηγό. Όταν φθάσαμε στον
Αχελώο ήταν ακόμη μέρα, του εί-
πα ότι θα γυρίσω γιατί φοβάμαι το
ποτάμι. Μου είπε δεν μπορείς να
γυρίσεις ώσπου να ’ρθούν και οι
άλλοι. Θα σε περάσουμε εμείς.
Και πραγματικά πέρασα χωρίς να
βραχώ, με πέρασαν στους ώμους
τους. Βγήκαμε στο διάσελο, αλλά
στο σούρωπο ακούσαμε να γίνε-
ται πίσω μάχη. Απορούσε σαν ντό-
πιος πως κατέβηκαν τη δύσβατη
πλαγιά νύχτα και το ποτάμι χωρίς
να πάθει κανείς τίποτε. Την άλλη
μέρα, τη νύχτα που έσμιξαν όλοι
μαζί - πλην του Άρη, που αυτοκτό-
νησε, πήραν το δρόμο της καθό-
δου και με άφησαν να επιστρέ-
ψω». Έκρυψαν την τσάντα με το

αρχείο το προσωπικό του Άρη, ο
Πελοπίδας που το είχε, ο Λευτέ-
ρης και ο Καπλάνης (Γκούβας από
το Καρπενήσι). Αρχίζει μια καινού-
ρια περιπέτεια, ο Καραθάνος, ξε-
κόβει με δυο Ρουμελιώτες και άλ-
λους Τρικαλινούς. Ο Λευτέρης
δεν ξέρω πως κατέβηκε μέχρι το
χωριό. Πολλά κυκλοφορούσαν, ο
αδελφός του, που μπορεί να ήξε-
ρε δεν έλεγε, αλλά αναμασούσε
αυτά που λεγόταν.

Τον ρώτησα πολλές φορές να

μου πει, τι του διηγήθηκε ο Λευτέ-
ρης και δεν μου έλεγε. Κάποτε
σαν «προφήτης» του είπα: «Θέλω
Ηλία να τα ξέρω, γιατί τον εκτέλε-
σαν οι ίδιοι και κάποτε μπορούν να
τον βγάλουν και προδότη για να
τον υπερασπιστώ». Και να τώρα
ήλθε η ώρα μετά από αυτά που
έγραψε για τον θάνατό του ο Τά-
σος Λευτεριάς στο βιβλίο του και
θα τα παραθέσω ατόφια παρακά-

τω.
Εκείνο που είναι εξακριβωμέ-

νο είναι ότι ήλθε από το ποταμό
Γαβρενίτη. Να πώς έμαθα την αλή-
θεια. Ένας εξάδελφός του ο Πέ-
τρος Τσιλιγιάννης κατοικούσε
έξω από το χωριό κοντά στο Γα-
βρενίτη. Σ’ αυτόν πρωτοφάνηκε
και θα γράψω αυτά που είπε. Αλλά
όπως είπα παραπάνω, ο αδελφός
του απέφευγε να μιλήσει και άφη-
νε να κυκλοφορούν όχι σωστά,
αλλά «αρβύλα». Ο Πέτρος είχε

φύγει μετά τους σεισμούς και ερ-
χόταν να μείνει καλοκαίρι στον
ξάδελφό του. Μία χρονιά μάλω-
σαν και την επομένη έμεινε σε άλ-
λο συγγενή του. Εγώ προσπάθη-
σα να τους συμβιβάσω και ξέσπα-
σε: «Θυμάσαι πέρυσι που τον ρω-
τούσες για το Σπύρο και τον επέ-
πληξα. Σου έλεγε ψέματα και όχι
την αλήθεια. Πράγματι έτσι έγινε,

ΚΑΠΕΤΑΝ  ΛΕΥΤΕ
(Σπυρίδων Γ. 
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αλλά εγώ νόμισα ότι τον εμπόδιζε
να πει την αλήθεια». Και άρχισε να
μου λέει τα εξής: «Είδα έναν άν-
θρωπο να ανεβαίνει το ποτάμι.
Σφύριξε και φωνάζοντας, Πέτρο
κατέβα κάτω. Επειδή φάνηκε γνω-
στός χωρίς να τον γνωρίσω από
μακριά, κατέβηκα και βλέπω το
Σπύρο. Χαιρετηθήκαμε και τον ρώ-
τησα που πηγαίνει. ― Εκείνος μου
απάντησε στο χωριό, εγώ δεν
έβλαψα κανένα. Επειδή εκείνες
τις μέρες είχε αυτοκτονήσει ο
Άρης και όλα ήταν ανάστατα, κυ-
κλοφορώντας διάφορα νέα, που
έφεραν και τον Λευτέρη σκοτωμέ-
νο, όλα ήταν δύσκολα. Του πρό-
τεινα να τον κρύψω γιατί του είπα
θα σε συλλάβουν αμέσως, ας
αφήσουμε κάποιον χρόνο να δού-

με. Έτσι χωρίς να γνωρίζει κανέ-
νας άλλος τον έκρυψα και του πή-
γαινα κρυφά φαγητό. Την Κυριακή
μου είπε να πάω στο χωριό να μά-
θω κανένα νέο, μήπως βρω και κα-
μιά εφημερίδα. Μου είπε να μην
πω σε κανέναν τίποτε. Βρήκα και
τον αδελφό του, προσπάθησα να
μάθω και γύρισα. Συνέχισα και την
άλλη Κυριακή με ξανάστειλε. Αυ-
τή τη φορά μου είπε να το αποκα-
λύψω μόνο σ’ αυτόν. Έτσι ξαναπή-
γα προσπαθώντας να μάθω νέα
και ρώτηξα τον αδελφό του και
μου είπε: «δεν ξέρω τίποτε άλλο,
μια εφημερίδα έγραψε ότι σκοτώ-
θηκε». Τότε του είπα ότι ο Σπύρος
είναι εδώ στο τάδε μέρος και μπο-
ρείς να πας να τον δεις, δεν θα
πεις σε κανένα ούτε στη μάνα του.
Αυτή είναι η αλήθεια για τον ερχο-
μό του».

Τον ρώτησα που έμεινε το χει-
μώνα και που κρύβονταν μέχρι τον
Αύγουστο του 1946. Υπήρχαν διά-
φορες ιστορίες αλλά δεν είναι
αληθινές. Συνέχισε και μου είπε:

«Λένε ότι κρύβονταν στο Λάκ-
κο την ημέρα και το βράδυ σε δικιά
μας καλύβα. Αυτό ήταν επικίνδυ-
νο γιατί η πρώτη υποψία που θα
υπήρχε θα είμαστε εμείς. Το χει-
μώνα κρυβόταν στον Καΐπη. (Ο
Καΐπης έμενε στην εξοχή πολύ
μακριά από το χωριό μόνος του,
ήταν κουφός, με τη γυναίκα του
και το γιο του). Ήταν πράγματι μία
πετυχημένη εκλογή αφού δέχτη-
κε και ήταν εχέμυθος. Την ημέρα
έμενε στην καλύβα με τα γίδια,
στον τσάρκο με τα κατσίκια (ήταν
χειμώνας). Την άνοιξη άρχισε να
κινείται έξω και το έμαθαν και οι
πρώτοι έμπιστοι. Ο υπεύθυνος του
κόμματος και στο συνοικισμό
Γούρδεσι ο Καρακώστας, ο Χαρά-
λαμπος, ο Χρήστος. Τον Μάιο ήλ-
θε πάνω από το χωριό και το έμα-

θαν κι άλλοι έμπιστοι, ο Κουτσου-
γιώργος κ.λπ. Μέχρι τον Αύγου-
στο κρυβόταν στην στρούγγα του
αδελφού του. (Άρχισε να κυκλο-
φορεί ότι ο Λευτέρης πρέπει να εί-
ναι στην περιοχή). Είχε πάρει και
δύο φορές επαφή με το γραφείο
του Καρπενησίου. Στις 16 Αυγού-
στου 1946, το μεσημέρι, κατέβηκε
στο χωριό με τον Γαρύφαλλο,
αφήνοντας παρατηρητήριο δύο,
τον Ζούκωφ και έναν Καβαδία. Η
ομάδα αποτελούνταν από τέσσε-
ρις άνδρες. Κάλεσε το χωριό, μί-
λησε, είπε ότι είναι χωριανός,
γνωρίζει ότι έχουν όπλα, δεν τα
παίρνω να τα δώσετε στην Αστυ-
νομία αλλιώς όταν θα ξανάρθω θα
τα πάρω, κηρύσσω την έναρξη του
δεύτερου αντάρτικου, είπε στον
αντιπρόεδρο να πάρει την αστυ-

νομία και να το ανακοινώσει. Πέ-
ρασε από το σπίτι να δει τη γιαγιά,
ένιωθε υποχρέωση γιατί τον βοή-
θησαν μικρό (πατέρα αποκαλούσε
το θείο μου που τον πήγε στην
Αθήνα καίτοι δεν είχαν μεγάλη
διαφορά ηλικίας). Τον ακολούθη-
σαν δύο παιδιά παλαιοί ελασίτες,
ο Γιάννης (Κατσαπρόκης) και ο
Κώστας (Νέστορας). Ξαναεπέ-
στρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου 1946
βράδυ, τον είχαν ακολουθήσει ο
Χρήστος και άλλοι δύο, ήταν όλοι
οκτώ. Μίλησε στο χωριό, πήρε
όπλα και πήρε μαζί του τον αντι-
πρόεδρο και έφυγε για τον Άγιο
Δημήτριο, βρήκε και τον Πρόεδρο
που δούλευε στο Λάμπρο Χειλά,
πέρασε τα Γάβρενα, συνάντησε το
Γραμματέα Σταύρο, μίλησε, του
έδωσε και τα υπόλοιπα όπλα και
ανέβηκε στου Προσηλιάκου. Στη
θέση Καραγκούνα συναντήθηκε
με το μπάρμπα-Σπύρο, που ερχό-
ταν απ’ τα Καμάρια και του έδωσε
τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο να
τους οδηγήσει στο χωριό.

Ο χρόνος περνούσε, η ομάδα
μεγάλωνε, έγινε και ο Κορόζης
υπαρχηγός (δεν γράφω λεπτομέ-
ρειες) και έκανε την πρώτη κρού-
ση στο τμήμα Κερασοχωρίου μια
μέρα που έλειπε ο αστυνόμος
στην Κρέντη, χτυπώντας τον όταν
ερχόταν, από το Καραούλι. Πήρε
μαζί του ένα χωροφύλακα και το
Σταύρο Δέπο, ανέβηκε στα Λακώ-
ματα τους άφησε αλλά να κατε-
βούν να κοιμηθούν στη Χρύσω. Το
τμήμα μεγάλωνε, όλη η Ευρυτανία
πλην Καρπενησίου έμεινε στην
εξουσία του. Έτσι δημιούργησε το
τάγμα Ευρυτανίας, το οποίο και
διοικούσε. Το 1947 άρχισαν οι
πρώτες δυνατές μάχες, στην Κα-
θάρα, στο Καυκί, στη Μολόχα και
αλλού, στον Άϊ-Βλάση είχε και
πολλές απώλειες. Τότε ήλθε και ο

Μάρκος στην Ευρυτανία με το
τάγμα του Σοφιανού. Έγιναν μά-
χες στις ράχες Τυμφρηστού και
αλλού. Μετά την παράδοση του
αρχείου του Άρη και επειδή τον
θεωρούσε ο Γούσιας, γενικός της
Στερεάς, «αρειανό», τον συκοφά-
ντησε και τον απήλλαξε από τη Δι-
οίκηση του Τάγματος, ρίχνοντας
δικές του αποτυχίες στους άλ-
λους. Τον έκανε απλό, αλλά εκεί-
νος πιστός στην ιδεολογία του και
στους αγώνες δεν διαμαρτυρήθη-
κε. Το αποτέλεσμα ήταν να εκτε-
λέσει τέτοιους αγωνιστές σαν τον
Λευτέρη, τον Καπλάνη και άλλους
πολλούς. Το θάνατο του παλικαρι-
ού τον περιγράφει ο Τάσος Λευτε-
ριάς στο βιβλίο του και θα το πα-
ραθέσουμε ατόφιο όπως το γρά-
φει:

Στην επιμελητεία
Η δολοφονία 
του Λευτέρη Χρυσιώτη
«Αρχίζοντας λοιπόν εγώ την

οργάνωση της επιμελητείας στη
Στερεά καταπιάστηκα αμέσως με
το περιμάζεμα δεκάδων εγκατε-
λειμένων φορτηγών ζώων, που εί-
χαν μείνει χωρίς σαμάρι και περι-
φερόταν ελεύθερα στα χωράφια
της περιοχής. Ζήτησα να μου απο-
σπάσουν για βοηθό μου τον Λευ-
τέρη Χρυσιώτη, που είχε καθαιρε-
θεί από το Γούσια μαζί με το Γιώρ-
γη Κουτρούκη από τις διοικήσεις
των ταγμάτων τους, γιατί δεν κά-
λυψαν, όπως ισχυρίστηκε ο αρχη-
γός, τον Γούσια στην πορεία του
στη θέση Γιδοβούνι της Δωρίδος.
Ένα βράδυ λοιπόν, τον Δεκέμβρη
1947, είχαμε ξαπλώσει για ύπνο
σε ένα δωμάτιο, που ήταν μια βά-
ση επιμελητείας στο χωριό Δάφνη
και την ώρα του ύπνου μπήκε στο
δωμάτιο ο Κώστας Χοντρός, που
δούλευε στην επιμελητεία επικε-
φαλής και ξύπνησε το Λευτέρη
και τον πήρε έξω. Εγώ ξαφνιάστη-
κα και περίμενα να γυρίσει, χωρίς,
όμως να συμβεί αυτό. Είχε επιβε-
βαιωθεί η υποψία μου.

Το πρωί που ρώτησα το Χο-
ντρό τι έγινε ο Λευτέρης μου είπε
ότι τον πήραν δύο αντάρτες που
είχαν έρθει γι’ αυτό το σκοπό από
την έδρα του Γενικού Στρατηγεί-
ου. Είδα το Γούσια και έμαθα ότι
τον σκότωσε γιατί ήταν πράκτο-
ρας ενός βουλευτή της Ευρυτα-
νίας...

Κατάλαβα πως οι εκκαθαρίσεις
συνεχίζονταν και έπρεπε να ’χω
το νου μου για κάθε ενδεχόμενο.
Δεν μου έφυγε από το μυαλό η
χειρονομία που είχε κάνει ο Γού-
σιας όταν χτυπούσε το χέρι δεί-
χνοντάς μου το πιστόλι στη μέση
του.

Ίσως να ρωτήσει κάποιος ποι-
ος ήταν ο Λευτέρης Χρυσιώτης,
για τον οποίο γίνεται λόγος. Ήταν
ένας από τους πρώτους αντάρτες
της Ευρυτανίας στην περίοδο της
Εθνικής Αντίστασης. Τσιλιγιάννης
το πραγματικό του επίθετο, από
το χωριό Χρύσω της Ευρυτανίας,
γι’ αυτό είχε το ψευδώνυμο Χρυ-
σιώτης. Μικρό παιδί στα 20 χρόνια
του πήρε το ντουφέκι κατά του κα-
τακτητή και πολέμησε όλα τα χρό-
νια στον Ε.Λ.Α.Σ. για μια καλύτε-
ρη ζωή, σ’ αυτόν και τους ομοίους
του. Μετά το τέλος και την απε-
λευθέρωση με τον τρόπο που έγι-
νε, μαζί με άλλους ακολούθησε
τον Άρη στο καινούργιο κίνημα,
όπως το ’χε ονομάσει. Από τους
πρώτους και στο Δημοκρατικό

Στρατό στα τμήματα του αρχηγεί-
ου Ρούμελης στην αρχή του αγώ-
να. Σ’ αυτό το στάδιο, όπως ανα-
λυτικά αναφέρει ο Γιώργης Κου-
τρούκης στο βιβλίο του, δεν τον
άφησαν να συνεχίσει τον αγώνα,
που είχε διακόψει όχι από δική του
ευθύνη. Γλύτωσε από όλες τις μά-
χες κατά του κατακτητή και τώρα
ύπουλα τον δολοφόνησε εκείνος,
που πίστευε πως τον καθοδηγού-
σε για την ολοκλήρωση των ονεί-
ρων του. Τον δολοφόνησε και δι-
καιολόγησε την πράξη του λα-
σπώνοντας και τη μνήμη του.
Ήταν ένας απλός αγωνιστής που

άξιζε καλύτερη τύχη, όμως ο Γού-
σιας του στέρησε τη δυνατότητα
ακόμα και να παλαίψει από τη θέ-
ση του Ταγματάρχη που κατείχε
στο Δ.Σ., σαν απλός επιμελητής
χωρίς καμιά διαμαρτυρία γιατι οι
φιλοδοξίες του δεν ήσαν για διοι-
κητική θέση, μα για νίκη του αγώ-
να που είχε πιστέψει. Πρέπει να
αποκατασταθεί η μνήμη του και να
δοθεί το όνομά του άσπιλο και τί-
μιο όπως το ’χε ο ίδιος με τον αγώ-
να του τιμήσει.

Η τύψη στη συνείδηση βάραι-
νε, ή καλύτερα υπολογίζοντας ότι
κάποτε θα ανακαλυπτόταν το
έγκλημά του, φρόντισε να το κα-
λύψει με ντοκουμέντα που τον δι-
καιολογούσαν. Γι’ αυτό στο βιβλίο
του αναφέρει ότι ήταν απόφαση
της 2ης Συνδιάσκεψης κι ακόμα
επικαλείται δημοσίευμα του Βλα-
ντά στο περιοδικό Δημοκρατικός
Στρατός, φύλλο 2 του 1948. 

Ο Βλαντάς βγήκε στο βουνό
το Γενάρη του 1948 και συναντή-

θηκε με το Γούσια, ο οποίος του εί-
χε διηγηθεί την περίπτωση του
Χρυσιώτη και τον είχε πείσει για
το γεγονός του παραπτώματός
του. 

Δεν χρειαζόταν προσπάθεια
γι’ αυτό, γιατί ο Βλαντάς στην ψυ-
χολογία και στις προθέσεις του

Γούσια για τέτοιου τύπου εγκλή-
ματα, τον συναγωνιζόταν επάξια.
Εγώ τον είχα συναντήσει τον Βλα-
ντά στο Μακρυκάμπι Φθιώτιδας
όταν βγήκε 20 Δεκέμβρη στο βου-
νό και πριν καλά-καλά φθάσει
πρόφτασε και έδωσε στοιχεία για
δυο αξιωματικούς, που είχαν βγει
στο βουνό, τον Γ. Μποτσίνη και
τον Κουμάδη, ότι ήταν πράκτορες
και τους έθεσαν υπό κράτηση με
το δικαιολογητικό ότι ο Μποτσί-
νης στην Αθήνα κρυβόταν στο
σπίτι ενός παπά. Αυτό ήταν το
έγκλημά του και σε συνέχεια αυτό
βάραινε και το συνοδό του. Με

πολλές δυσκολίες τον απάλλαξαν
από τις κατηγορίες όταν πια ο
Βλαντάς είχε φύγει για το Γενικό
Αρχηγείο του Δ.Σ.Ε. Είναι χαρα-
κτηριστική περίπτωση της λαϊκής
παροιμίας «ρωτήστε και τον αδελ-
φό μου τον ψεύτη» 

(Τάσος Λευτεριάς). 
Συνιστώ να διαβάσετε και το

βιβλίο του Γ. Κουτρούκη «Εν ψυ-
χρώ» (εκδόσεις Καπόπουλος).

Από όλα τα παραπάνω βγαίνει
ότι ένας γνήσιος ιδεολόγος, αγω-
νιστής για τις ιδέες του, για την
πατρίδα και την Αντίσταση, έδωσε
όλες του τις δυνάμεις για να υπο-
στεί την ατίμωση και το θάνατο
από αυτούς, που αντί να τον αντα-
μείψουν, του αφήρεσαν τη ζωή και
ακόμη περισσότερο ατίμωσαν την
μνήμη του. 

Αν ήταν δυνατόν αυτός ο άν-
θρωπος, αυτός ο αγωνιστής, να
ήταν προδότης. Θα πρέπει νομί-
ζουμε εφ’ όσον υπάρχουν ζωντα-
νοί συναγωνιστές του να τον απο-

καταστήσουν, ή όποιοι άλλοι σή-
μερα αρμόδιοι. Θα είναι ένα μνη-
μόσυνο στη μνήμη του, συμπλη-
ρώνει από το θάνατό του 58 ολό-
κληρα χρόνια.

Ας το ελπίσουμε...

Χαρ. Μπετχαβάς
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Πάει δρόμος στα Αγραφα!

Τα Αγραφα της Ευρυτανίας χά-
νουν το πανευρωπαϊκό ρεκόρ
τους, ως η περιοχή χωρίς ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο (!), καθώς μό-
λις πριν από λίγο καιρό δημοπρα-
τήθηκε το πρώτο τμήμα του, από
τον Κρέντη ως τη Βαρβαριάδα, και
αναμένεται σύντομα να αρχίσουν
οι πολυπόθητες εργασίες. Γι' αυτό
το έργο οι Αγραφιώτες αγωνίστη-
καν από τη λήξη του Εμφυλίου και
δώθε, κερδίζοντας μόνο τα ταξίμα-
τα των πολιτευτών, μολονότι η Ευ-
ρυτανία είχε πάντα ανθρώπους της
σε υψηλά κυβερνητικά πόστα. Τί-
ποτα δεν άλλαξε και ο επικίνδυνος
χωματόδρομος τυραννούσε αν-
θρώπους και μέσα μεταφοράς. Μό-
νο τα τελευταία χρόνια και χάρη
στην επαγρύπνηση του δημάρχου

Αγράφων Χρήστου Μπούρα, η βα-
τότητα διατηρείται ικανοποι-
ητική, ιδιαίτερα κατά τους
θερινούς μήνες.

Η είδηση για τη δημοπρά-
τηση χαροποίησε όλους
τους Αγραφιώτες, αλλά μετά
από τόσα οι επιφυλάξεις μέ-
χρι την ολοκλήρωση του έρ-
γου διατηρούνται ακέραιες.
Ιδιαίτερη είναι η χαρά των
ηλικιωμένων, που χρόνια πε-
ριμένουν το θαύμα! Ομως,
ένας από εκείνους που δεν
θα δει το δρόμο να φτάνει
στα Αγραφα, είναι ο Σωτή-

ρης Χόντος, ο πατέρας των γνω-
στών επιχειρηματιών αδελφών.
Πλήρης ημερών ο γέροντας που
διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόε-
δρος της τέως Κοινότητας Αγρά-
φων, έσβησε πριν από λίγο καιρό
στα 91 του χρόνια, ικανοποιημένος
επειδή το έργο για το οποίο αγωνί-
στηκε τόσα χρόνια, μπήκε επιτέ-
λους μπροστά.

Πρακτικά, ο δρόμος των Αγρά-
φων έχει ξεκινήσει. Μένει να εγκα-
τασταθεί το σχετικό εργοτάξιο, να
προλάβει τον χειμώνα και τα έργα
να προχωρήσουν απρόσκοπτα την
ερχόμενη άνοιξη. Με τον προσήκο-
ντα, βεβαίως, σεβασμό προς τον
μοναδικό τόπο και την ιδιαίτερη
φυσιογνωμία του.

Εφημ. Ελευθεροτυπία 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ  
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Π. Π .ΓΈΡΜΑΝΟΥ 136 Τ.Κ. 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΗΛ. 210-7666600, 210-7646240

Βύρωνας 02/11/2005
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου έγιναν τα Θυρανοί-

ξια του νεόκτιστου Ιερού Ναού του Νεομάρτυρα
Μιχαήλ στο Μοναστήρι της Ζωοδ. Πηγής στο Βύ-
ρωνα. Από νωρίς το απόγευμα άρχισε να καταφτά-
νει ο κόσμος, συγχωριανοί, συμπατριώτες, κάτοι-
κοι της γύρω περιοχής. Στις 5,20 το απόγευμα κα-
τέφτασε το μαύρο αυτοκίνητο του Μητροπολίτη
Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ. Κα-
τερχόμενος ο Μητροπολίτης κατευθύνθηκε προς
το εκκλησάκι μας, όπου τον περίμεναν περί τους
δέκα ιερείς. Μεταξύ των ιερέων της υποδοχής δια-
κρίναμε το συγχωριανό μας πατέρα Δημήτριο
Σκόνδρα, ο οποίος ποτέ δεν λείπει από τις εκδη-
λώσεις μας, τον πατέρα Νικόδημο και φυσικά τον
πατέρα Ζαχαρία.    

Μετά την υποδοχή άρχισε ο αγιασμός και η τε-
λετή των θυρανοιξίων της εκκλησίας μας. Στη συ-
νέχεια εισήλθαν στον Ιερό Ναό, πρώτος ο Μητρο-
πολίτης με τους ιερείς και ακολούθησε ο κόσμος.
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Δήμαρχος
κ. Νίκος Χαρδαλιάς, η αντιδήμαρχος κ. Αντωνο-
πούλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Απεραντίων κ.
Σεραφείμ Σκάνδαλος και φυσικά σύσσωμο το Δ. Σ.
της Αδελφότητας. Οι ψαλμοί που ακολούθησαν
ήταν αφιερωμένοι στον Άγιο μας. Η Ευρυτανία και
η Γρανίτσα ακούγονταν συνεχώς και ρίγη συγκίνη-
σης και υπερηφάνειας πλημμύριζαν τις καρδιές
όλων. Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου της
Αδελφότητας κ. Φούκα της οποίας παραθέτουμε
αποσπάσματα.

Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί ιερείς, κ. Δήμαρχε,
κυρίες και κύριοι

Αισθήματα ιερής συγκίνησης διακατέχουν σή-
μερα τα μέλη του Δ. Σ. της Αδελφότητας Γρανι-
τσιωτων. Για όλους εμάς τους κύριους συντελε-
στές της ανέγερσης του μικρού αλλά ωραίου αυ-
τού ναού, αποτελεί υψίστη ικανοποίηση και εκπλή-
ρωση ιερού χρέους προς τον Άγιο μας που είχε
μείνει σχεδόν 30 χρόνια χωρίς το δικό του σπίτι,
προς τους συγχωριανούς μας που είχαν την ιδέα
ανέγερσης του πρώτου ναϊδρίου το έτος 1956 που
ως γνωστόν είχε κατεδαφιστεί, αλλά και προς την
κοινωνία του χωριού μας και γενικότερα της Ευρυ-
τανίας που επί τόσα χρόνια ήταν με την απορία ζω-
γραφισμένη στα πρόσωπά τους και την αδικία φω-
λιασμένη στην ψυχή τους. Σεβασμιώτατε, ο Σύλ-
λογός μας ιδρύθηκε το έτος 1954 και στα 51 αυτά
χρόνια της διαδρομής του επιτέλεσε σπουδαίο πο-
λιτιστικό και κοινωνικό έργο για το οποίο μάλιστα
το έτος 1975 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθη-
νών. Πρωταρχικός στόχος και σκοπός του παραμέ-
νει πάντα η ανάπτυξη μεταξύ των μελών του στα-
θερών και ποικίλων πολιτιστικών σχέσεων, κοινω-
νικού κυρίως χαρακτήρα με τη διοργάνωση διαφό-
ρων εκδηλώσεων ή τη δημιουργία χώρων επικοι-
νωνίας και κοινωνικών επαφών. Ενας τέτοιος χώ-
ρος είναι και το εκκλησάκι μας αυτό. Σίγουρα θ'
αποτελέσει στο μέλλον τη σταθερή σχέση ανάμε-
σα τόσο στα μέλη του όσο και στους τοπικούς
συλλόγους των χωριών της Ευρυτανίας που έδρα
τους είναι η Αθήνα. Οι διάφορες τελετές που θα
τελούνται στην εκκλησία μας, όπως θείες λειτουρ-
γίες, μνημόσυνα κλπ, θα φέρουν κοντά τους αν-
θρώπους, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και κοντά
στις θείες διδαχές και τα νάματα της θρησκείας
μας. Και με τον τρόπο αυτό φιλοδοξούμε να βά-
λουμε και μες ένα μικρό λιθαράκι στον κοινωνικό

ιστό για ένα καλλίτερο και ευτυχέστερο κόσμο.
Από τη θέση αυτή και εκ μέρους όλων των με-

λών του Δ. Σ. της Αδελφότητας θέλω να απευθύ-
νω ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ σε όλους
όσοι συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη δημι-
ουργία του ιερού αυτού έργου. Και πρώτα σε Σας
Σεβασμιώτατε που είχατε την καλοσύνη να δώσε-
τε τη συγκατάθεσή σας και να συγκατανεύσετε
στην παραχώρηση της θέσης στην οποία κτίστηκε
η εκκλησία μας.

Στον πατέρα Ζαχαρία για την αμέριστη και ειλι-
κρινή συμπαράστασή του σε όλες τις φάσεις του
δύσκολου έργου μας αλλά και για τη συνεχή εν-
θάρρυνσή μας στις όποιες δυσκολίες αντιμετωπί-
ζαμε.

Στο Δήμαρχο Βύρωνα κ. Νίκο Χαρδαλιά  για
την ουσιαστική από την πρώτη στιγμή βοήθειά
του, τόσο οικονομική, όσο και ηθική στήριξή του,
και κυρίως, στη θεμελίωση του Ιερού Ναού, στην
επίστρωση του αύλιου  χώρου, στην εκτέλεση των
πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών αλλά
και για τη δενδροφύτευση περιμετρικά ολόκληρου
του τσιμεντοστρωμένου  χώρου. 

Στους επώνυμους και ανώνυμους συγχωρια-
νούς, συμπατριώτες και φίλους οι οποίοι προσέ-
φεραν ο καθένας ανάλογα με την οικονομική του
δύναμη είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Και τέλος ιδι-
αίτερα ευχαριστούμε τον Αγιο  μας τον Νεομάρτυ-
ρα Μιχαήλ που μας αξίωσε, εμείς να είμαστε εκεί-
νοι που με τη θεία χάρη του να μεριμνήσουμε για
την επανίδρυση του οίκου του και να έχουμε τη
χαρά και την ευτυχία ν' απολαμβάνουμε την ολο-
κλήρωσή του, ικανοποιώντας προσδοκίες και ορά-
ματα πολλών συγχωριανών και φίλων μας και κυ-
ρίως να ελαφρύνουμε την ψυχή εκείνων που έφυ-
γαν με τον καημό και το παράπονο χωρίς να δουν
και ν' απολαύσουν αυτό που εμείς σήμερα ζούμε.

Ο Μητροπολίτης κ. κ. Δανιήλ απαντώντας τόνι-
σε τη σημασία που  έχει η ίδρυση ενός Ιερού Ναού,
ο οποίος συγκεντρώνει τους πιστούς και εδραιώ-
νει τη θρησκευτική συνείδηση. Συνεχάρη όλους
τους συντελεστές της ανοικοδόμησης του Ιερού
Ναού και έδωσε την πατρική ευχή του και την ευ-
λογία του προς το Δ. Σ. της Αδελφότητας καθώς
και σε όλους όσοι συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρό-
πο στο όλο έργο.

Ιδιαίτερη έκπληξη αποτέλεσε για όλους μας η
αναπάντεχη χειροτονία ενός νέου παιδιού σε μο-
ναχό ιερωμένο. Η χειροτονία αυτή, πρώτη που γί-
νεται στην εκκλησία μας, και μάλιστα συγχρόνως
με τα θυρανοίξια, έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στην όλη
τελετή και γέμισε υπερηφάνεια τους παρευρισκο-
μένους συγχωριανούς μας. 

Η τελετή τελείωσε με δείπνο που δόθηκε από
το Δ. Σ. της Αδελφότητας προς τιμήν του Μητρο-
πολίτη κ.κ. Δανιήλ στην τραπεζαρία της Μονής. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος Ο Γραμματέας

Κων. Φούκας Αλεξ. Καρδαμπίκης
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Ι Το μεγαλύτερο μονότοξο γε-
φύρι των Βαλκανίων θα «πνιγεί»
από τα νερά του Αράχθου. Για χατί-
ρι της ΔΕΗ και της... ανάπτυξης

«... Δεν μπορείς να ρίχνεις το

μεγαλύτερο πέτρινο τόξο των Βαλ-
κανίων για ένα "δήθεν" έργο, αμφί-

βολης αποτελε-
σματικότητας. Δεν
το κατάφερε τό-
σους αιώνες ο
Αραχθος, δεν κα-
τάφεραν ούτε οι
Γερμανοί όταν οπι-
σθοχωρώντας έβα-
λαν δυναμίτες. Και
στο κάτω κάτω το
έχουν πληρώσει
(με γρόσια καταγε-

γραμμένα) οι κάτοικοι των γύρω
χωριών. Δεν σας ανήκει, κύριοι της
ΔΕΗ!»

(Γιάννης Ντρενογιάννης - «¡¤·»)

Ραντεβού με την ψηφιακή 
ιστορία μας

ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ όταν μας μι-
λούν για τα εγκαίνια μουσείων νέ-
ων τεχνολογιών, εκθέσεων διαδρα-
στικής σύγχρονης Τέχνης για παι-

διά ή για ψηφιακά περιβάλλοντα ει-
κονικής αναπαράστασης με θέμα
την πολιτιστική κληρονομιά, η σκέ-
ψη μας ταξιδεύει σε μακρι-νούς τό-
πους, όπου όλα αυτά λαμβάνουν
χώρα.

Να όμως που και αυτός ο κανό-
νας έχει την εξαίρεσή του. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2005, η
ψηφιακή τεχνολογία και η ελληνική
πολιτιστική κληρονομιά συνυπάρ-
χουν μέσα από το πρόγραμμα περι-
φερειακής ανάπτυξης STELLART
(Στερεά - Ελλάδα - ΑRT), που επι-
μελήθηκε ο Οργανισμός Ψηφιακού
Πολιτισμού ΑΛΑΣ, υπό τη καλλιτε-
χνική διεύθυνση του Γιάννη Σκου-

ρογιάννη.
Σε κάθε έναν από τους νομούς

της Στερεάς δημιουργήθηκε ένα
κέντρο εικονικής αναπαράστασης
STELLART, προβάλλοντας μνη-
μεία που καλύπτουν τις σημαντικό-
τερες ιστορικές περιόδους, από τη
Μυκηναϊκή μέχρι και την Επανά-

σταση του 1821.
Χρησιμο-ποιήθη-
καν διαφορετικές
τεχνικές (βίντεο,
κινούμενα σχέδια,
ειδικές κατασκευ-
ές) μέσω των οποί-
ων επιτυγχάνεται
και η συμμετοχή
του επισκέπτη, ο
οποίος μπορεί να
παρεμβαίνει.

Στη Φραγκίστα
Ευρυτανίας, γνω-
στή για τα βυθισμέ-
να γεφύρια, το κέ-

ντρο λειτουργεί ως τεράστιο ενυ-
δρείο. Πατώντας πάνω σε βότσαλα,
οι επισκέπτες ενεργοποιούν θρύ-
λους και στοιχειωμένα γεφύρια.  

Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε:
Ιστοσελίδα του προγράμματος:  
www.ipa.panteion.gr/rise,  
www.alasdigital.gr
STELLART   Φραγκίστας, 
Δήμος Φραγκίστας, 
22370-95296 
Εφημ. METRORAMA  

Επιμέλεια 
Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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✓ Στις 10 Δεκεμβρίου 2005 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευ-
θερώτριας έγιναν οι γάμοι του Στέργιου Πετράκη και της
Μάρθας Παναγάκου. Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμέ-
νοι και καλούς απογόνους. 

✓ Έγιναν οι γάμοι του συγχωριανού μας Στυλιανού Ι. Μα-
ρούλη με την εκλεκτή του Σωτηρία Δάμπαση από το Λιανο-
κλάδι. Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς
απογόνους. 

Γάμοι

✓ Απεβίωσε στο Καλεσμένο και ετάφη στη γενέτειρά του
Χρύσω ο Γεώργιος Θ. Καρανίκας, παρουσία πλήθους συγγε-
νών και φίλων.

✓ Απεβίωσε στο Καρπενήσι και ετάφη στη γενέτειρά της
Χρύσω η Ευαγγελία Σ. Καρανίκα, παρουσία πλήθους συγγε-
νών και φίλων.

Τους οικείους τους συλλυπούμεθα θερμά.

Θάνατοι

✓ Τελέστηκε μνημόσυνο για τον αείμνηστο Γιάννη Κ. Κα-
ράνη για ένα χρόνο μετά το θάνατό του.

✓ Τελέστηκε μνημόσυνο για τον Σταύρο Μούτσελο στον
Άγιο Δημήτριο. 

✓ Τελέστηκε μνημόσυνο για την Πηνελόπη Αρκουμάνη
στον Άγιο Δημήτριο.

✓ Τελέστηκε μνημόσυνο 40ήμερο για τον αείμνηστο Γιώρ-
γο Καρανίκα στη Χρύσω.

Ο Θεός ας τους αναπαύσει.

Μνημόσυνα

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

― Ο συγχωριανός μας Κώστας Μέρος προσέφερε στον
Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Χρύσως (Παναγία) διακόσια
ευρώ (200) με τη συμπλήρωση έτους από το θάνατο της αγα-
πημένης και αξέχαστης συζύγου του Αικατερίνης και αντί
μνημοσύνου.

― Ο Παναγιώτης Γ. Ζαγκότσης προσέφερε στο Σύλλογο
300 δολάρια στη μνήμη των γονέων του.

― Ο Χαράλαμπος Μπετχαβάς και η Ουρανία Κρυστάλλη
προσέφεραν στο Σύλλογό μας, αντί στεφάνου 100 ευρώ για
την αγαπημένη τους ξαδέλφη Κούλα Σ. Νικοπούλου, το γένος
Δημητρίου Μπακόλα. Δεν λέγαμε ότι θα μας φύγει τόσο νέα.
Ο Θεός ας την αναπαύσει.

Προσφορές

Επιτυχίες 

ΗΠΑ 10-10-2005
Αγαπητοί Χρυσιώτες

Κατ’ αρχήν συγχαρητήρια για τις μεγάλες προ-
σπάθειες που κάνετε και για το ενδιαφέρον που
δείχνετε για το χωριό σας.

Ο Σύλλογός σας και η τοπική εφημερίδα συνει-
σφέρουν ένα θεάρεστο έργο.

Πρώτον η ενημέρωση για τα νέα του χωριού
σας. Δεύτερον η συσπείρωση σε διάφορες εκδη-
λώσεις και το αντάμωμα όλων των συντοπιτών
σας. Τρίτον παλιές ιστορίες και γεγονότα που συ-
νέβησαν πριν και μετά τον πόλεμο.

Από μικρός άκουγα πάρα πολλά να διηγούνται
οι παλιοί, σαν να τα βλέπω τώρα στην εφημερίδα
σας σαν κινηματογραφική ταινία περνάνε από το
μυαλό μου και τα ξαναθυμάμαι.

Εξ’ άλλου είναι καλά να γράφονται αυτά, γιατί
όπως λέει ο λαός μας να μην χάνονται, να τα θυ-
μούνται οι παλιοί και να τα μαθαίνουν οι νέοι. Και
πάλι σας συγχαίρω όλους σας που εργάζεσθε για
το δύσκολο αλλά θεάρεστο έργο που προσφέρετε
στον τόπο σας.

Με την ευκαιρία σας στέλνω τη συνδρομή μου,
σας στέλνω ένα μικρό ποσό στη μνήμη των γονιών
μου.

Κατ’ αρχήν να ζητήσω συγνώμη και την κατα-
νόηση των αναγνωστών της εφημερίδας σας, για
μερικές απόψεις μου που θα γράψω.

Εξάλλου είμαι σίγουρος ότι αγγίζουν πολλούς
από εσάς, διότι κάποιοι έχουν χάσει τον έναν ή και
τους δύο γονείς των.

Το συχνά-πυκνά που ακούγεται και λέγεται ότι
με το πέρασμα του χρόνου ξεχνιούνται να μου επι-
τρέψετε να διαφωνήσω, απεναντίας στενοχωρού-
μαι, γιατί κάθε τόσο τους θυμάσαι, όλα τα προσφι-
λή σου πρόσωπα, όπως είναι η μάνα και ο πατέρας.
Θέλω να ευχαριστήσω τα «Χρυσιώτικα Νέα» για τα
καλά τους λόγια που γράψανε για τους γονείς μου.

Να μου επιτρέψετε και ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους αδελφούς Τακαίους από το Καρπενήσι διότι
κατά την νοσηλεία του πατέρα μου στο Νοσοκο-
μείο, οι Τακαίοι ήταν πάντα παρόντες. Είναι αλή-
θεια ότι όσες φορές τηλεφωνούσα στο Νοσοκο-
μείο, κάποιος Τάκης θα ήτανε εκεί, ο ένας έφευγε
και ο άλλος ερχότανε, πάντα όταν τους χρειαζό-
σουνα αυτούς έβρισκες. Γι’ αυτό τους ευχαριστώ
πάρα πολύ.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Γ. Ζαγκότσης

Σημείωση: Ο Παναγιώτης Ζαγκότσης κατάγε-
ται από τον Άγιο Δημήτριο. Είναι εγκατεστημένος
στην Αμερική, έχει δική του επιχείρηση και καλή οι-
κογένεια. Από το γράμμα του και τις πράξεις του
φαίνεται ότι είναι αληθινός άνθρωπος, απλόχερος,
χωρίς φανφάρες, αφού έστειλε 300 δολάρια για το
Σύλλογο και το ονομάζει μικρό ποσό και 300 δολά-
ρια να φάνε και να πιούνε οι χωριανοί μας.

Πράγματι έγιναν δύο γλέντια-φαγητό στα κα-
ταστήματα του χωριού και όλοι τον ευχαριστούν
και του εύχονται πάντα πρόοδο και καλή επάνοδο
στην πατρίδα, γιατί τέτοιους ανθρώπους τους χρει-
άζεται.

Του έστειλα κάτι που ήθελε και του έγραψα και
επιστολή. Ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, υγεία
και προκοπή.

Ευχαριστούμε για όλα.
Χ. Δ.Μ.

∂ÈÛÙÔÏ¤˜ Ô˘ Ï¿‚·ÌÂ 

Με επιτυχία πέρασε στις πανελλήνιες εξετάσεις και εισήχθη
στο ΤΕΙ Πληροφορικής Λαμίας ο Γιώργος Δ. Καρανίκας.
Του ευχόμαστε καλή πρόοδο.

Την παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς τα παιδιά λένε τα πιο κάτω
κάλαντα: 
Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά
ψηλή μου δεντρολιβανιά (*)
κι αρχή καλός μας χρόνος 
εκκλησιά με τ’ άγιο θόλο (*)

Άγιος Βασίλης έρχεται 
και δεν μας καταδέχεται (*)
από την Καισαρεία
συ είσ’ αρχόντισσα κυρία (*)

Βαστάει πένα και χαρτί 
ζαχαροκάρυο ζυμωτή (*)
χαρτί και καλαμάρι 
δες και με το παληκάρι (*)

Το καλαμάρι έγραφε
η μοίρα μου τι μ’ έγραφε (*)
και το χαρτί ομίλη 
άσπρε μου χρυσέ μου ήλιε (*)

Το περιεχόμενο των στίχων εί-
ναι πράγματι ασυνάρτητο και
δεν βγαίνει νόημα. 
Ειδικά με τους στίχους που ση-
μειώνονται με αστερίσκο, δεν
κολλάνε σε νόημα με τους άλ-
λους στίχους. 
Να λοιπόν η εξήγηση. 
Στα χρόνια του μεσαίωνα οι
φτωχοί άνθρωποι δεν είχαν το
δικαίωμα να μιλούν στους αρι-
στοκράτες. 
Μόνο στις γιορτές μπορούσαν

οι φτωχοί να πάνε στα σπίτια
των αρχόντων να τους πούνε
τα κάλαντα. 
Ένας φτωχός νεαρός ήταν
ερωτευμένος με κάποια αρχό-
ντισσα. 
Έτσι σκέφτηκε να πάει να της
πει τα κάλαντα φτιάχνοντας
ένα δικό του ποίημα που θα
έχει ένα στίχο απ’ τα κάλαντα
κι ένα δικό του, που θα εκφρά-
ζει τα αισθήματά του στην αρ-
χόντισσα χωρίς να αντιλη-
φθούν τίποτα οι γονείς της. 
Την αποκαλεί ψηλή δενδρολι-
βανιά. Επειδή φορούσε κωνικό
καπέλο με το τούλι στην κορυ-
φή την παρομοιάζει με εκκλη-
σία με τον άγιο θόλο. 
Της λέει ότι δεν τον καταδέχε-
ται, γιατί είν’ αρχόντισσα κυ-
ρία.
Την λέει “ζαχαροκάρυο ζυμω-
τή”, δηλαδή “γλυκιά μου” και
την παρακαλεί να του ρίξει μια
ματιά, “δες και με το παληκά-
ρι”. 
Τα βάζει με τη μοίρα του που εί-
ναι φτωχός “η μοίρα μου τι μ’
έγραφε” και τελειώνει μ’ ΄’ενα
κοπλιμέντο “άσπρε μου χρυσέ
μου ήλιε”.
Τι λέτε; 
Μετά απ’ αυτή την εξήγηση,
δεν βγαίνει νόημα;

Γιάννης Κ. Καρπούζης 

Δ∞ ∫∞§∞¡Δ∞ 

Πραγματοποιήθηκε από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 3 Δε-
καμβρίου, στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, έκ-
θεση ζωγραφικής με τίτλο «Βυζαντινές μνήμες», του Ευρυ-
τάνα ζωγράφου Θανάση Μπακογιώργου.

Την έκθεση διοργάνωσε η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστη-
μόνων.

Ο Θανάσης Μπακογιώργος γεννήθηκε το 1942 στη
Μαυρομάτα Ευρυτανίας. Από το 1974 ζει στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε σκηνογραφία και διακόσμηση στη Σχολή Καλών

Τεχνών της Αθήνας με
δάσκαλό του τον Β. Βα-
σιλειάδη. Το 1975 δημι-
ούργησε το Κέντρο Τέ-
χνης και Λόγου «Παν-
σέληνος», που επί δώ-
δεκα χρόνια ανέπτυξε
αξιόλογη εκθεσιακή
δραστηριότητα με καλ-
λιτέχνες τόσο από την
Ελλάδα όσο και από το
εξωτερικό, κυρίως από
τον χώρο των Βαλκα-

νίων. Έκανε είκοσι ατομικές εκθέσεις και έλαβε μέρος σε
πολλές ομαδικές. Έργα του υπάρχουν σε πολλές ιδιωτικές
συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έκθεση Ζωγραφικής
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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

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.

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
ευχάριστο 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.

Υ
φαντική είναι μια πανάρ-
χαια και πανανθρώπινη τέ-
χνη και η καλή επίδοση σ'

αυτήν ήταν αρετή  των γυναικών.

Αδράχτι και ρόκα κρατάει η νιόνυ-
φη όταν πρωτομπαίνει στο σπίτι
της, κι ο αργαλειός είναι το απα-
ραίτητο εργαλείο σε κάθε νοικο-
κυριό της παραδοσιακής κοινω-
νίας. Η άξια κόρη :                 

...με τα ποδάρια ύφαινε 
και με τα χέρια γνέθει,
με το μικρό της δάχτυλο 
περνάει τη σαΐτα...
Για να φτάσει το μαλλί, το βαμ-

βάκι, το λινάρι, το μετάξι στον αρ-
γαλειό, πρέπει να προηγηθεί μια
μακριά διαδικασία. Με το μαλλί
υφαίνουν τις "κουρελούδες", τα
''τσόλια'', τις κουβέρτες, αλλά και
κάπες, σκουτιά, τορβάδες. Τα
πρόβατα κουρεύονται την άνοιξη,
το μαλλί ζεματίζεται, πλένεται
στη βρύση ή το ποτάμι, στεγνώνε-
ται, λαναρίζεται. (Στο Καρπενήσι
υπήρχε μέχρι τελευταία λαναρι-
στήριο). Ύστερα γίνεται η διαλο-
γή, αφού το πιο καλό βγαίνει από
τη ράχη του ζώου. Ακολουθεί το
γνέσιμο στη ρόκα και ο αργαλει-
ός, που φτιάχνονταν από τέσσερα

ξύλα που συνδέονται χαμηλά με
τέσσερα χοντρά σανίδια και με
άλλα τέσσερα στην κορυφή τους.
Το νήμα, το στημόνι, στερεώνεται

σε παράλληλες σειρές. Ένα άλλο
νήμα, το υφάδι, ξετυλίγεται από
τη σαΐτα, καθώς η υφάντρα την κι-
νεί ανάμεσα στα στημόνια. Βασικό
ρόλο στη σχεδιαστική και τη χρω-
ματική ποικιλία των υφαντών παί-
ζει το υφάδι...

Όπως και στ' άλλα είδη της
χειροτεχνίας, οι πρώτες ύλες που
βρίσκονται επί τόπου πιο εύκολα,
οι κλιματολογικές συνθήκες, ο χα-
ρακτήρας των κατοίκων, δίνουν
ένα ξεχωριστό "ύφος" στα προϊό-
ντα της κάθε περιοχής. Παλιότε-
ρα, δεν υπήρχε νοικοκυριό στην
Ευρυτανία που να μην έχει όλα τα
εργαλεία της ύφανσης, και που να
μην καυχιέται για τα αριστουργή-
ματα της υφάντρας του σπιτιού
του... Πολλά απ' αυτά τα έργα τέ-
χνης κοσμούν ακόμα σήμερα τα
σύγχρονα σπίτια της περιοχής.

Όλα τ’ αστέρια μάζωξα
και τη χρυσή σελήνη
στον αργαλειό μου τ’ άπλωσα
και στο ’φαντό μου πάνω.

Ο γυρισμός του καρουλιού
κι ο χτύπος του χτενιού μου
πουλιά θα φέρουν του δάσους
και γλάρους του πελάγου...

Όπως η υφαντική, έτσι και το
κέντημα για το στολισμό του σπι-
τιού ή της φορεσιάς εκφράζει το
χαρακτήρα και τη νοοτροπία των
κατοίκων, καθώς διαμορφώνονται
από τις γεωγραφικές, τις κοινωνι-
κές και τις οικονομικές συνθήκες
της κάθε περιοχής. Στην Ευρυτα-
νία υπάρχουν χωριά που πλέκουν
ή κεντούν και οι άντρες (Λάσπη,
Άμπλιανη, κ.α.). (Στην Άμπλιανη,
λόγω της αφθονίας των προβατί-
σιων μαλλιών έγνεθαν περισσότε-
ρο οι άντρες και γι' αυτό τους έλε-
γαν "ροκάδες"). Τα κεντήματα των
κατοίκων της περιοχής μας, που
ζουν γενικά σε μια κλειστή κοινω-
νία, διακρίνονται για τη μεγάλη
απλότητα στο υλικό, το χρώμα και
το σχέδιο.

Οι μπογιές (τα χρώματα) που
χρησιμοποιούσαν παλιά

Οι χρωστικές ιδιότητες των
φυτών ήταν γνωστές απ’ τους αρ-
χαιότατους χρόνους για τα ζωηρά
και αναλλοίωτα χρώματα πού έδι-
ναν.

Με τις φλούδες του σκλήθρου
έβαφαν μαύρα τα μάλλινα και τα

βαμβακερά νήματα και υφάσματα.
Το κόκκινο βάφονταν με ξυνολά-
πατο και με το ριζάρι («ριζαρί-
σιο»). Η χύτρα (χορτάρι που φυ-
τρώνει στα χοντροχώραφα), έδινε

το κίτρινο χρώμα, ο δε πίνος που
βγαίνει απ’ τα πρόβια μαλλιά, ανα-
κατεμένος με γαλαζόπετρα έδινε
το μπλε χρώμα. Τα τσόφλια απ’ τα
χλωρά καρύδια και η καπνιά του
φούρνου έβαφαν καφέ. Οι φλού-
δες απ’ το κρεμμύδι έδιναν το μηλί
χρώμα και η μολόχα το πράσινο.

Τα δέρματα στα ταμπακαριά
κατεργάζονταν και βάφονταν με
καρπούς βελανιδιάς, με φύλλα
σκίνου και το κικίδι.

Τα μυστικά της χρησιμοποίη-
σης όλων αυτών των παρασκευα-
σμάτων περνούσαν απ’ τους γονι-
ούς στα παιδιά κι απ’ τα παιδιά στα
εγγόνια, με μια θρησκευτική προ-
σήλωση σε κάθε τι που το επέβα-
λε η μακρόχρονη δοκιμή και η πα-
ράδοση. Όσο και να προοδέψει ο
τεχνικός πολιτισμός, δεν μπορεί
να πείσει εύκολα το γέροντα του
τόπου μας πως αυτά που έμαθε να
παρασκευάζει απ’ τους παλιότε-
ρους, δεν είναι αποτελεσματικό-
τερα. 

(Από το site  του πολιτιστικού
συλλόγου Καρπενησίου

www.evrytan.gr)

Από τις ασχολίες της γυναίκας στην Ευρυτανία
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