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¶ ολλά λόγια κολακευτικά είχα
ακούσει για τη Χρύσω από αν-
θρώπους που την ξέρουν πολύ

καλά. Που έχουν ζήσει σ’ αυτήν. Ξέρω
όμως ότι πολλές φορές εκτός από την
πραγματική ομορφιά ενός τόπου, κυ-
ρίως μετράει το δέσιμο των ανθρώπων
με τον τόπο αυτό και μάλιστα όπως στη
συγκεκριμένη περίπτωση, όταν έχουν
και σχετικά βιώματα. Μιλώντας κανείς
για τον τόπο του πολλές φορές υπερ-
βάλλει όχι σκόπιμα αλλά γιατί πιστεύει
ότι όντως έτσι εκφράζεται αντικειμενι-
κά. Ότι και οι άλλοι τον βλέπουν κατά
τον ίδιο τρόπο. Αλλά δεν άργησε να
έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Έφθασε
η μέρα που με τη σύζυγό μου θα επι-
σκεπτόμασταν την πολυσυζητημένη
Χρύσω. Για να διευκολυνθούμε στη με-
τάβαση, προσπαθήσαμε προηγουμέ-
νως να την εντοπίσουμε στο χάρτη.
Αλλά βλέπετε είναι από τα χωριά που ο
χάρτης αρνείται να τα συμπεριλάβει.
Και αρνείται πεισματικά να τα σημειώ-
σει έστω και σαν μια κουκίδα επάνω
του, λες και τα περιφρονεί. Οι πληρο-
φορίες μας όμως ήταν επαρκείς. Μέχρι

το Καρπενήσι η διαδρομή ήταν γνω-
στή. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε
ασφαλτόστρωτο δρόμο με αρκετές
στροφές και ανεβοκατεβάσματα πάνω
στα βουνά και με εναλλασσόμενα το-
πία και ομορφιές, ώσπου φθάσαμε σε
χωματόδρομο.

Ο χωματόδρομος μας φάνηκε με-
γαλύτερος απ’ ό,τι πραγματικά ήταν.
Δεν προλάβαμε όμως να δυσανασχετί-
σουμε, ώσπου μέσα από το κατάφυτο
τοπίο, αντικρίσαμε μερικά από τα σπί-
τια της Χρύσως.

Όσο πλησιάζαμε, κάποια απ’ αυτά
χάνονταν μέσα στο δάσος και κάποια
άλλα φαίνονταν, λες και ήθελαν να
παίξουν μαζί μας κρυφτό. Και προχω-
ρώντας, σε λίγη απόσταση από το χω-
ριό, ήρθε και το πρώτο ξάφνιασμα. Ένα
εκκλησάκι του Αγίου Σεραφείμ, σκαρ-
φαλωμένο αρκετά μέτρα πάνω στην
απότομη πλευρά του βουνού που ξεκι-
νούσε δίπλα από το δρόμο, έδειχνε
έντονη την παρουσία του. Καμάρωνε
κυριολεκτικά σαν κάδρο κρεμασμένο
στην καλύτερη θέση του σαλονιού
ενός σπιτιού. Τα σχεδόν κατακόρυφα

σκαλάκια που οδηγούσαν σ’ αυτό και
ξεκινούσαν από το δρόμο, μας προσκα-
λούσαν. Δεν αντισταθήκαμε στο κάλε-
σμα και παρά την κάποια δυσκολία της
ανάβασης, το επισκεφθήκαμε. Και δε
μετανιώσαμε. Για τον κόπο μας αντα-
μειφθήκαμε απλόχερα. Αφού ανάψαμε
τα κεράκια μας, νιώσαμε υπέροχα.
Ήταν γιατί ο Άγιος μας ευχαρίστησε
για τα κεράκια που του ανάψαμε ή γιατί
από εκεί αντικρίσαμε το περίφημο αυ-
τό τοπίο από άλλη οπτική γωνιά. Αυτό
ακόμη δε μπορέσαμε να το εξακριβώ-
σουμε. Επανερχόμενοι στο μέρος που
είχαμε αφήσει το αυτοκίνητο, παρατη-
ρήσαμε πως και η άλλη πλευρά του
δρόμου δεν ήταν λιγότερο ενδιαφέ-
ρουσα. Μια βαθιά ρεματιά παράλληλη
με το δρόμο και πολύ κοντά σ’ αυτόν,
ήταν κατάφυτη με πλατάνια. Το νερό
που άφθονο και γάργαρο έτρεχε ακού-

ραστα στο βάθος της ρεματιάς, σιγο-
τραγουδούσε ένα μελωδικό σκοπό, κα-
θώς έγλυφε τα ριζώματα των δένδρων
και τα στενωτά περάσματα από τα βρά-
χια, που με το χρόνο είχε καταφέρει να
λειάνει, για να μη δυσκολεύει τον εκεί
περιπατητή φυσιολάτρη. Η πρόσβαση
του ρέματος από τη μια όχθη στην άλ-
λη γινόταν από ένα γεφυράκι λιθόκτι-
στο, προφανώς από πολύ παλιά, αφού
τα σημάδια κόπωσης και φθοράς του
ήταν εμφανή, παρ’ ότι επιμελώς φρό-
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Ήλθε στα χέρια μου το
λεύκωμα της αδελφότητος
των εν Κωνσταντινουπόλει
Ευρυτάνων 1812-1920 που
το επανέκδωσε η αδελφό-
της Μικροχωριτών Ευρυτα-
νίας, από τον εξάδελφό μου
Κώστα Σαρρή και τον ευχαρι-
στώ.

Επειδή και από τη Χρύσω
ξενιτευόταν στην Πόλη θα
προσπαθήσω να βρω στοι-
χεία και ονόματα Χρυσιωτών
που ήταν στην αδελφότητα.

Χαίρομαι που οι Μικρο-
χωρίτες βρήκαν και
επανέκδωσαν το βιβλίο και
έτσι βρίσκουμε στοιχεία και
να ευχαριστήσουμε και κεί-
νους που παρά την κατα-
στροφή γλίτωσαν αντίτυπα
από την έκδοση.

Στην αρχή του βιβλίου
έχει προσωπικότητες με φω-
τογραφίες, ευεργέτες και

πολιτικούς που βοήθησαν.
Η Αδελφότης έγινε το

1812 και είχε ως έμβλημα
τον Άγιο Σεραφείμ Κορώνας.
Ανέπτυξε στην αρχή συντε-
χνιακή δράση και μετά πα-
τριωτική-εθνική.

Μετά την ίδρυση του
Ελληνικού Κράτους κατεδιώ-
χθησαν και νέκρωσαν. Γιόρ-
ταζαν όμως κάθε 4 Δεκεμβρί-
ου τον Άγιο Σεραφείμ, λει-
τουργούσαν και μοιραζόταν
άρτος. Έτσι συνεχίστηκε ως
το 1863, οπότε αποφασίσθη-
κε η ανασύσταση της αδελ-
φότητας. Πάλι είχε ως έμ-
βλημα τον Άγιο Σεραφείμ, ως
αγαθοεργός και φιλεκπαι-
δευτική. Η δευτέρα περίοδος
αρχίζει από το 1887 κυρίως
που η δράση της ήταν η αλ-

ληλοβοήθεια απόρων κ.λπ.
Με νέα απόφαση μετονο-

μάσθη «Αδελφότης Ευρυτά-
νων εν Κων/πόλει». Από τό-
τε αρχίζει η νέα δράση που
ξεφεύγει από την αλληλο-
βοήθεια και απορία και χτίζει
σχολεία, νοσοκομεία και
επεκτείνεται πέραν της
Κων/πόλεως. Συμμετέχει με
χρήματα σε σεισμοπλή-
κτους, ορφανοτροφεία και
δημιουργεί Εθνική Σχολή
Γλωσσών και Εμπορίου. Συ-
ντηρεί τα ήθη και έθιμα της
Ευρυτανίας. Βοήθησε χρη-
ματικά τον Κρητικό αγώνα.
Διατέθηκε μυστικά όλο το
κεφάλαιο της αδελφότητας
στον Κρητικό αγώνα.
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• Επισκέφθηκα την Μ. Παρασκευή το πρωί την
εκκλησία μας, την Παναγία, στο χωριό. Με λύπη
και μεγάλη ανησυχία είδα στις μεγάλες εικόνες
του τέμπλου (της Παναγίας, της Κοιμήσεως, του
Χριστού και του Προδρόμου), αλλά και στις μικρό-
τερες ψηλότερα, να έχει σχηματιστεί πάνω τους,
καλύπτοντάς τες στο μεγαλύτερο μέρος τους, ένα
λευκό στρώμα υγρασίας (χνούδι). Δεξιά στον τοί-
χο καθώς κοιτάζουμε το τέμπλο, υπήρχε τόση
υγρασία ώστε το νερό κυλούσε και σχημάτιζε “λι-
μνούλα” στο δάπεδο.

Δεν έχω ξαναδεί τόση υγρασία μέσα στην εκ-
κλησία μας! Μια εξήγηση γι’ αυτό πιθανόν να είναι
το ότι πέρυσι έγινε απ’ την αρχή η σκεπή και τοπο-
θετήθηκε πισσόχαρτο κάτω απ’ τα κεραμίδια - δεν
υπήρχε κάτι τέτοιο ως τότε - με αποτέλεσμα να
φράζει τελείως τον αερισμό του εσωτερικού χώ-
ρου και έτσι η υγρασία να συγκρατείται μέσα στο
ναό. Δυστυχώς δεν έγιναν αγωγοί αερισμού πιθα-
νώς λόγω τεχνικής παράλειψης, κάτι που έπρεπε
να είχε προβλεφθεί, γιατί το πρόβλημα υγρασίας
είναι γνωστό από παλιά. Μια άλλη εξήγηση, χωρίς
αυτό να αποκλείει την προηγούμενη, είναι να εισ-
ρέουν περισσότερα νερά απ’ τη μεριά του τοίχου
που “πατά” πάνω στο βράχο, είτε λόγω καιρικών
συνθηκών είτε λόγω καταστροφής της προστα-
τευτικής σκεπής, που υπάρχει εκεί στο πάνω μέ-
ρος της εκκλησίας, απ’ τους εργάτες που επισκεύ-
αζαν τη σκεπή πέρυσι, καθότι πατούσαν ή και
ακουμπούσαν βαριά πράγματα εκεί πάνω. Αυτό
βέβαια εύκολα μπορεί να ελεγχθεί και εύκολα να
διορθωθεί μια τυχόν τέτοια βλάβη.

Παρατηρώντας τις εικόνες που σας προανέφε-
ρα, είδα σε αυτήν του Χριστού να λείπει ένα κομ-
μάτι χρώματος και σε όλες τις εικόνες να έχει ξε-
κολλήσει η επίστρωση του χρώματος απ’ τον καμ-
βά, κάτι που τις κάνει έτοιμες να καταστραφούν,
δηλ. να ξεκολλήσουν εντελώς και να πέσουν κάτω
τα κομμάτια του χρώματος του ραγισμένου καμβά.
Αυτό θα είναι και η τελική καταστροφή τους.

Αν σκεφτούμε τη σπουδαιότητα και την αξία
αυτού του μνημείου μας και τη μοναδικότητά του,
πρέπει επειγόντως να δράσουμε για τη διάσωσή
του. Άλλωστε πριν λίγα χρόνια (6 ή 7) είχε γίνει
μια πολυδάπανη συντήρηση απ’ την εφορία βυζα-
ντινών αρχαιοτήτων Λάρισας, η οποία ανέδειξε
την ομορφιά του τέμπλου, την αστραφτερή του
εμφάνιση, τα ποικίλα κι έντονα χρώματά του και τη
μοναδική τεχνοτροπία του σε ζωγραφική και ξυλο-
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Διακόπηκε η προσπάθεια το 1910 από τους
νεοτούρκους και επαναλήφθηκε το 1919
χαραυγή ελευθερίας των λαών έως το
1920-22.

Τα αρχεία από το 1812 - έως 1870 χάθη-
καν σε πυρκαϊά.

Ιδρυταί αναφέρονται από χαρτιά που
σώθηκαν ο Χρυσιώτης Κ. Νταής μεταξύ
των άλλων Ευρυτάνων.

Αναφέρονται οι επίτιμοι πρόεδροι και
επίτιμα μέλη. Ύστερα αναφέρονται τα ονό-
ματα μεγάλων ευεργετών και δωρητών.
Μετά αναφέρονται οι πρόεδροι το 1879
γιατί τα αρχεία κατεστράφησαν. Ακολου-
θούν οι αντιπρόεδροι, ταμίας και γενικοί
γραμματείς. 

Το 1896 αναφέρεται ο χωριανός μας
Στυλιανός Σαρρής ως γενικός γραμματέας
και το 1909 ως γενικός γραμματέας ο Νικό-
λαος Μπετχαβάς και ομοίως το 1910, (δια-
κοπή εργασιών λόγω νεοτούρκων).

Ακολουθεί το μητρώον μελών από το
1863 έως 1910. Το 1863 βρίσκω το χωριανό
μας Κ. Νταή, το 1874 τον Χρ. Σαρρή, το
1875 το Νικ. Σαρρή, το 1882 το Σαρρή Χρή-
στο, το 1885 τον Μούτσελο Γεώργιο, το
1886 Ρακκά Αργύρη και Σαρρή Ιωάννη, το
1888 το Σαρρή Ιωάννη του Δημητρίου και
Σαρρή Δημήτριο του Νικολάου, το 1890
τον Σαρρή Στυλιανό, το 1894 τον Σαρρή Νι-
κόλαο του Σταύρου και Καρανίκα Νικόλαο,
το 1902 Σαρρή Ιωάννη του Αναστ. και τον
Σαρρή Κων/νο, το 1903 το Μπετχαβά Νικό-
λαο και Μπετχαβά Χαράλαμπο, τον Πολυ-
χρόνη Λεωνίδα, τον Σαρρή Γεώργιο του
Ανδρ., το 1908 τον Καράνη Ιωάννη, το
1909 τον Πολυχρόνη Δημήτριο, Πριόβολο
Θεοφάνη Κ., Πριόβολο Θεοφάνη Δ., το
1910 τον Μούτσελο Θεμιστοκλή, Πριόβολο

Γεώργιο.
Γίνεται νέος κανονισμός για την Αδελ-

φότητα και στις 15 Μαρτίου 1920 υπάρχει
κατάλογος τακτικών μελών εν ενεργεία.
Χωριανοί μας αναφέρονται οι εξής:

Μπετχαβάς Νικόλαος, Πολυχρόνης
Δημήτριος, Πολυχρόνης Χρήστος, Πριόβο-
λος Νικόλαος του Κων., Πριόβολος Θεοφά-
νης Δ., Χειλάς Γεώργιος, Αντώνης Παπα-
δημόπουλος.

Γιορτάστηκε η εκατονταετηρίδα της
αδελφότητας. Στην επιτροπή δείπνου και
στην τελεταρχική ο Δημήτριος Πολυχρό-
νης και ο Νικόλαος Μπετχαβάς. Περιγρά-
φει την τελετή της αδελφότητας και έχει
τον πανηγυρικό που εκφωνήθηκε από τον
Πρόεδρο Δημήτριο Γ. Βαρσάμη και ευχαρι-
στεί τους συμμετέχοντας οικονομικά για
την επιτυχία.

Αναφέρεται σ’ όλη την ιστορία και τα
πρόσωπα στην επανάσταση καθώς και
στον Άγιο Σεραφείμ που απομονώνω ένα
ποίημα:
«Τον ξακουσμένο Σεραφείμ, τον Άγιο το
Δεσπότη
τον πιάσαν τα σκυλιά του Φαναριού οι
Τούρκοι...
για ν’ αρνηθεί το γένος του και τ’ άγιο το
Βαγγέλιο.
Κι εκείνος δεν τ’ αρνιότανε κι’ έκανε το
σταυρό του.
Σαν το σφαχτό τον σούφλισαν σιμά στο κυ-
παρίσσι
και στην φωτιά τον βάλανε σαν το παχύ
κριάρι...»

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συ-
νέβαλαν στη φύλαξη και επανέκδοση του
βιβλίου γιατί μαθαίνομε πράγματα που εί-
χαν χαθεί για μας τους νεώτερους.

Χαραλ. Μπετχαβάς

Ο σύλλογός μας τα τελευταία χρόνια
πέρα απ’ τις άλλες εκδηλώσεις, καθιέρωσε
και την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας σε
Λαμία και Αθήνα όπου υπάρχει μεγάλος
αριθμός μελών μας.

• Στη Λαμία η κοπή της πίτας έγινε στις
15/1/06 στην αίθουσα του Συνδέσμου Ευρυ-
τάνων Φθιώτιδας και γι’ αυτό ευχαριστούμε
τον πρόεδρο κ. Σακκά. Την πίτα μας ευλό-
γησε ο χωριανός μας ιερέας του Συνοικι-
σμού Ευρυτάνων πατήρ Σταύρος Μαρού-
λης. Παραβρέθηκαν πολλά μέλη και φίλοι
του συλλόγου μας, αν και οι καιρικές συν-

θήκες ήταν δυσμενέστατες. 
Η πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Βασ.

Χαλκιά είχε τακτοποιήσει όλες τις λεπτομέ-
ρειες της οργάνωσης εκεί με τη βοήθεια
των εκπροσώπων μας στη Λαμία. Κοντά
μας βρέθηκε ο δήμαρχος του δήμου Βίνια-
νης κ. Κων/νος Καράνης.

• Η κοπή της πίτας στην Αθήνα έγινε λί-
γες μέρες αργότερα στις 22/1/06 σε αίθου-
σα των καταστημάτων Le palmier στο Πα-
γκράτι (έναντι ξενοδοχείου CARAVEL) που
μας παραχώρησε αφιλοκερδώς ο ιδιοκτή-
της της αλυσίδας καταστημάτων Le Palmier

και φίλος του συλλόγου μας και συμπατριώ-
της κ. Κουτρουλιάς Γιώργος τον οποίο και
ευχαριστούμε θερμά καθώς και τη σύζυγό
του Ελένη που μας τίμησαν επιπλέον με την
παρουσία τους. 

Παραβρέθηκαν πολλά μέλη του συλλό-
γου μας, φίλοι και επίσημοι καλεσμένοι
μας, όπως ο πολιτευτής του νομού μας και
χωριανός μας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο νομάρ-
χης Ευρυτανίας κ. Κων/νος Κοντογεώργος,
η αντινομάρχης κ. Φακίτσα Αλέκα, ο πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλ-
λόγων κ. Καββαδίας Γιώργος, ο πρόεδρος

του συλλόγου Μαραθιωτών κ. Μπουμπου-
ρής Κων/νος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Δασοφυλάκων κ. Παπαδιάς Γιώρ-
γος κ.ά.

Όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα, οι
συζητήσεις κράτησαν αρκετές ώρες και το
τυχερό φλουρί έπεσε στην Πανωραία Γαϊ-
τάνου που της ευχόμαστε πάντα καλή τύχη
και υγεία. 

Την πίτα μας ευλόγησε ο πατριώτης μας
αιδεσιμότατος πατηρ Λάμπρος Σκόνδρας. 

Αντώνης Θ. Καρανίκας 
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ΧΡΥΣΙΩΤΗ
Μην ξεχνάς τη γενέτειρά σου. 

Με την πρώτη ευκαιρία 
προσπάθησε 

να βρεθείς κοντά της.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΕ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

∏ ∞‰ÂÏÊfiÙË˜ ÙˆÓ ∂˘Ú˘Ù¿ÓˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜
1812-1920
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Πιο ευχάριστα φέτος τα νέα απ’ το
Πάσχα στο χωριό. Ανέβηκε πολύς κό-
σμος και ζωντάνεψε το χωριό μας και δό-
θηκε σε όλους μας η ευκαιρία να γλεντή-
σουμε παρέα και με παραδοσιακό τρόπο
την Ανάσταση.

Στο προαύλιο του σχολείου άναψαν
από νωρίς το πρωί οι φωτιές κι άρχισαν
να καταφθάνουν οι οβελίες από κάθε κα-
τεύθυνση, άλλοι χειροκίνητοι και άλλοι
ηλεκτροκίνητοι. Όλος ο κόσμος συγκε-
ντρώθηκε εκεί, είχε δεν είχε οβελία. Οι
ευχές ανταλλάσσονταν συνεχώς, τα
κόκκινα αυγά τσούγκριζαν ασταμάτητα,
τα γλυκά στην αρχή και μετά οι μεζέδες -
πολλών ειδών- καταναλώνονταν αδιάκο-
πα, οπωσδήποτε με τη συνοδεία τσίπου-
ρου ή κρασιού ή και μπύρας. Ο χορός δε
σταμάτησε καθόλου μέχρι που βγήκε απ’
τη φωτιά και η τελευταία σούβλα. Τα
αστεία και τα πειράγματα έκαναν ακόμη
πιο ευχάριστη τη διασκέδαση.

Το διασκεδαστικό ενδιαφέρον τράβη-
ξαν διάφορα πράγματα όπως το τερά-
στιο κοκορέτσι των Κουβελαίων που εί-
δαμε και πάθαμε μέχρι να ψηθεί, η ολί-
γον τι στραβή ξύλινη χειροκίνητη σού-
βλα των Καράνηδων (Μήτσου και Νίκου),
το καινούριο αλλά προβληματικό μοτε-
ράκι μου - ευτυχώς υπήρχε περίσσευμα
σε μοτέρ απ’ τον ξάδερφο Μ. Καρανίκα
και με έσωσε - η αυθεντία του Π. Καράνη
και του Μ. Καρανίκα στο άναμμα της φω-
τιάς και στην κατανομή της, η έφοδος
όλων πάνω στις πρώτες σούβλες που
βγήκαν ώστε όλοι να γευτούν λίγο μεζέ
ως ανταμοιβή του κόπου τους της τόσης
ώρας ψησίματος, η αρπαγή των ψημέ-
νων αμελέτητων του κατσικιού μου (δε
λέω ποιος) και η διανομή τους σε όλες
τις κυρίες, ο χορός που εκτός των άλλων
τον έσυραν και οι γιαγιάδες όπως η Γιάν-
νενα του Μαρούλη και η Λίαινα του Κα-
ράνη και πάρα πολλά άλλα ακόμη.

Επειδή ο καιρός απ’ τις προηγούμε-
νες μέρες δεν ήταν καλός, πιστέψαμε
πως δε θα μας επιτρέψει να φάμε όλοι

μαζί κατόπιν εκεί στο προαύλιο του σχο-
λείου, κάτι που θα παρέτεινε τη γιορτα-
στική ατμόσφαιρα της ημέρας ακόμη πε-
ρισσότερο, όπως είχαμε κάνει παλιότερα
και το γλέντι είχε κρατήσει ως το βράδυ.
Έτσι αφού ψήθηκαν όλα τα αρνιά και τα
κατσίκια, κάθε οικογένεια φορτωμένη με
τη σούβλα της συνέχισε το φαγητό και
τη διασκέδαση στο σπίτι της με τους
συγγενείς και τους φίλους της.

Είπαμε του χρόνου να το οργανώ-
σουμε ακόμη καλύτερα και να γίνει ένα
μεγάλο τραπέζι για όλους τους χωρια-
νούς και τους επισκέπτες μας εκεί στο
προαύλιο του σχολείου ή στην πλατεία
και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για
του χρόνου. Έτσι όσοι πιστοί προσέλθε-
τε, βεβαίως θεού θέλοντος και καιρού
επιτρέποντος.

Πέρα απ’ αυτά όμως στο θρησκευτικό
μέρος των αγίων αυτών ημερών, υπήρξε
εμφανής η έλλειψη του ιερέα και δεν
ακούσαμε τα δώδεκα ευαγγέλια της Μ.
Πέμπτης, ούτε επιτάφιος στολίστηκε και
βγήκε τη Μ. Παρασκευή. Αρκετοί χωρια-
νοί πήγαν σε κοντινά χωριά για να παρα-
στούν σ’ αυτές τις θρησκευτικές ακολου-
θίες. Η Ανάσταση δε στο χωριό μας βγή-
κε νωρίτερα (στις 10.00 το βράδυ), για να
προλάβει ο παπα-Θανάσης να πάει και σε
άλλα χωριά να βγάλει και κεί Ανάσταση.
Ας είναι, δεν πειράζει, ελπίζουμε η ηγε-
σία της Εκκλησίας να “δει” κάποτε και αυ-
τό το ζήτημα - που δε συμβαίνει μόνο στο
χωριό μας - και να αξιωθεί να στείλει και
σε μας κάποιον απ’ τους πολλούς ιερείς
που έχουν συγκεντρωθεί στις μεγάλες
εκκλησίες των πόλεων και στα ιερατικά
γραφεία και συνοδεύουν επιτάφιους και
επίσκοπους ως να πρόκειται για διαδή-
λωση ιερέων, έστω μόνο γι’ αυτές τις ση-
μαντικές στιγμές της πίστης μας.

Είναι γνωστό το πρόβλημα στον κ. Νι-
κόλαο, επίσκοπο Καρπενησίου.

Σας εύχομαι χρόνια πολλά και του
χρόνου να είμαστε όλοι καλά.

Αντώνης Θ. Καρανίκας

Το φετινό Πάσχα στο χωριό
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Η ιστορία του κάθε χωριού της
Ευρυτανίας δεν είναι γνωστή, είτε
γιατί οι πρόγονοί μας δεν μας άφη-
σαν γραπτά κείμενα, είτε γιατί αυ-
τά καταστράφηκαν. Όλοι μας όμως
νιώθουμε την ανάγκη να μάθουμε
για την ιστορία και το παρελθόν
του τόπου που μας γέννησε. 

Το κενό αυτό, για το Μικρό Χω-
ριό, το καλύπτει με πολύ εμπερι-
στατωμένο και γλαφυρό τρόπο το
βιβλίο της Αιμιλίας Παπαδημητρί-
ου-Κουτσούκη με τίτλο «Το Μικρό
Χωριό της Ευρυτανίας - Περιήγη-
ση στο χώρο και στο χρόνο».

Το βιβλίο  το έχει προλογίσει ο
σημαντικός Ευρυτάνας λογοτέ-
χνης Μιχάλης Σταφυλάς. Επειδή
εμείς δεν θα μπορούσαμε να περι-
γράψουμε και να παρουσιάσουμε
καλύτερα το βιβλίο αυτό, παραθέ-
τουμε τον πρόλογό του, για να κα-
ταλάβετε την αξία του για την ιδιαί-
τερη πατρίδα μας.  

«Κάθε χωριό έχει τη δική του
Ιστορία.  Τους ανθρώπους που βά-
ζουν το λιθαράκι τους για το καλλί-
τερο.   Αυτούς που δώσανε τον
εαυτό τους και τη ζωή τους στους
εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες.
Αυτούς που διακρίθηκαν στις επι-
στήμες και στις πνευματικές επιδό-
σεις και πρόβαλαν τον γενέθλιο τό-
πο τους. Κι ακόμα εκείνους που ξε-
νιτεύτηκαν μακριά από την Ελλάδα
που, ξεπέρασαν τις δυσκολίες και
δημιουργήθηκαν με νου και καρδιά.
Και έχουν  τη  θέση  τους στις καρ-
διές και  τις μνήμες των χωριανών
τους, ακριβώς γιατί δεν ξέχασαν το
χωριό τους και με κάθε τρόπο βρί-
σκονται αρωγοί για την καλυτέρευ-
ση των όρων ζωής του.

Κάτω από αυτήν την πραγματι-
κότητα η κ. Αιμιλία Κλ. Κουτσούκη
και με την πρόθεση να δώσει πα-
ράλληλα με την ιστορική διαδρομή
και τα σημερινά δεδομένα του Μι-
κρού Χωριού, περιηγήθηκε στο χώ-
ρο και στο χρόνο και έγραψε αυτό

το βιβλίο. Ένα βιβλίο απόσταγμα
αγάπης και γνώσης.

Αναφέροντας και τα προηγού-
μενα κείμενα με τους συγγραφείς
τους, δεν τεκμηριώνει μόνο τα γρα-
φτά της, αλλά ταυτόχρονα τιμάει κι
εκείνους που με βιβλία ή δημοσιεύ-
ματα μελετών σε εφημερίδες και
περιοδικά ασχολήθηκαν με  την πε-
ριοχή.

Ξεκινώντας από τη μορφολογι-
κή κατάσταση του χωριού με τις
ιστορικές καταβολές και παραδό-
σεις, παρουσιάζει με κάθε λεπτο-
μέρεια τα επιμέρους θέματα της
κοινωνικής ζωής του: Τη διοίκηση,
τα οικονομικά, τα εκκλησιαστικά
και εκπαιδευτικά. Το πρωτότυπο
και εποικοδομητικό για την ολο-

κληρωμένη παρουσίαση του χωρι-
ού είναι η σημερινή του μορφή και
η διαδρομή ώσπου να φτάσεις σ'
αυτή. Το πανδοχείο, το πρώτο αυ-
τοκίνητο που του έδωσε άλλη διά-
σταση, η ηλεκτρική εγκατάσταση,
η κοινωνική ζωή, τα πάντα.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί
το θέμα της Μετανάστευσης σαν
τρόπος αντιμετώπισης των δυσκο-
λιών, με τις αιτίες της και με τις λε-
πτομέρειες των χωρών και των
τρόπων ζωής των χωριανών τους
εκεί.

Σημαντικό επίσης είναι το κε-
φάλαιο της συμμετοχής των Μι-
κροχωριτών στους Εθνικούς αγώ-
νες από το 1821 ως τα χρόνια μας
με την Εθνική Αντίσταση. Οι μεγά-
λες και πικρές μέρες που πέρασε
το χωριό έτσι που δικαιωματικά
βρίσκεται σήμερα στις σελίδες της
Ελληνικής Ιστορίας και θα μένει η
προσφορά του για πάντα. Δίδαγμα
και Υπόδειγμα.

Το Μικρό Χωριό μ' αυτό το βι-
βλίο έχει πια την Ταυτότητά του,
που δίνει όλο το εύρος της ζωής
και της προσφοράς του. Και το δί-
νει με ωραία γραφή, με υπεύθυνη
τεκμηρίωση των όσων αναφέρο-
νται και με σωστή τη χρονολογική
διαδρομή. Μακάρι το κάθε ευρυτα-
νικό χωριό να αξιωθεί να έχει ένα
τέτοιο βιβλίο. Έτσι και οι σημερινοί
και οι μελλούμενοι χωριανοί να ξέ-
ρουν την ιστορία τους, αλλά πα-
ράλληλα να ολοκληρωθεί και η
Ιστορία της Ευρυτανίας με αυτόν
τον ξεχωριστό τρόπο παρουσία-
σης.»

Μιχάλης Σταφυλάς
Διευθυντής του περιοδι-

κού «Πνευματική Ζωή»
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γλυπτική τέχνη. Τώρα όμως δυστυχώς είναι σε χειρότερη κα-
τάσταση απ’ ό,τι ήταν πριν τη συντήρησή του και τα περιθώρια
επέμβασης είναι μικρότερα.

Δεν εξαιρούνται από ανάλογη καταστροφή και όλες οι άλ-
λες εικόνες και τα ξύλινα τμήματα του ναού, αφού κι εκεί διέ-
κρινες την υγρασία να ξετρυπώνει από παντού. Προσπάθησα
και καθάρισα με μια στεγνή πετσέτα με πολλή προσοχή, ακου-
μπώντας απαλά ένα μικρό σημείο κάθε φορά στην κάθε εικό-
να, το “χνούδι” της υγρασίας απ’ τις μεγάλες εικόνες του τέ-
μπλου, πριν αυτό πιστεύω να δημιουργήσει σκληρή επίστρωση
πάνω στο χρώμα τους· αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε θα ξανα-
δημιουργηθεί η υγρασία και πάλι. Άνοιξα κι ένα-δυο παράθυρα
για να αερίζεται ο χώρος. Νομίζω πως θα έπρεπε να είναι πά-
ντα ανοιχτό κάποιο παράθυρο, σε θέση ανάκλισης έστω, για
να μην μπαίνει η βροχή. Τα παράθυρα είναι καινούρια αλουμι-
νίου, αλλά δεν γνωρίζω αν έχουν ανάκλιση.

Κατεβαίνοντας στο καφενείο του μπαρμπα Θωμά (ο μπαρ-
μπα Θωμάς είναι ένας απ’ τους δύο εκκλησιαστικούς επίτρο-
πους· ο άλλος είναι ο Γιώργος Μαρούλης) του ανάφερα το
πρόβλημα. Το επιβεβαίωσε και μου είπε ότι κάτι ανάλογο είχε
κάνει και ο ίδιος προ ημερών. Βέβαια έτσι δε λύνεται το σοβα-
ρό αυτό πρόβλημα και ίσως συμβεί περισσότερη ζημιά στις ει-
κόνες απ’ αυτού του είδους την επέμβαση. Συμφώνησε ότι
χρειάζεται λήψη άμεσων μέτρων και έτσι αναζητήσαμε κάποι-
ες λύσεις. Πρέπει εδώ να στηλιτεύσω την άγνοια ή και την
αδιαφορία των εκκλησιαστικών επίτροπων αφού είχαν από
καιρού διαπιστώσει το πρόβλημα. Χάθηκε έτσι και ίσως ανεπα-
νόρθωτα πολύτιμος χρόνος.

Πρότεινα την αγορά και τοποθέτηση τουλάχιστον δύο ειδι-
κών κλιματιστικών - αφυγραντών δαπέδου, να ρυθμίζουν τη
θερμοκρασία και την υγρασία του εσωτερικού του ναού μόνιμα
αφού θα λειτουργούν αυτόματα. Επίσης πρότεινα να ελεγχθεί
το τέμπλο ξανά από ειδικούς, πιθανώς πάλι της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λάρισας, ώστε να εκτιμηθεί και να διορθωθεί η
ζημιά που έγινε το δυνατόν γρηγορότερο, παραβλέποντας το
όποιο κόστος.

Ζητώ απ’ όλους που είναι σχετικά αρμόδιοι, όπως οι εκκλη-
σιαστικοί επίτροποι, ο ιερέας, το τοπικό συμβούλιο του χωρι-
ού, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας και το δήμαρχο και
το σύλλογό μας να δείξουμε άμεσο ενδιαφέρον και να ενερ-
γήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Να αναζητηθούν οι σωστότε-
ρες και μονιμότερες λύσεις για τη σωτηρία της πολιτιστικής
και θρησκευτικής μας αυτής κληρονομιάς. Πρωτίστως όποιος
έχει την ευθύνη να ενεργήσει γρήγορα και όποιος άλλος γνω-
ρίζει και μπορεί να βοηθήσει ας καταθέσει την πρότασή του.

• Περνώντας κάποια στιγμή αυτές τις μέρες του Πάσχα απ’
τις “Βρύσες” είδα στο τσιμεντένιο δρομάκι που έχει φτιαχτεί
πάνω απ’ τον πέτρινο τοίχο των πηγών, πάρα πολλές πέτρες
και χώματα να έχουν πέσει από το πρανές αποπάνω. Είναι φυ-
σικό να πέφτουν κάποιες πέτρες, αλλά αυτή τη φορά ήταν πά-
ρα πολλές. Πιθανότερη αιτία γι’ αυτό να είναι η διάνοιξη του
δρόμου που προανέφερα, η οποία έφθειρε τη βάση του πρα-
νούς και το έκανε κατακόρυφο.

Υπάρχει σχεδιασμός να γίνει στη βάση του τοιχείο στήρι-
ξης και συγκράτησης του εδάφους. Θα πρότεινα να γίνει άμε-
σα το τοιχείο αυτό - χτισμένο με καλαίσθητη πέτρα, όπως και
με πέτρα (πλάκα) πρέπει να στρωθεί και το τσιμεντένιο δρομά-
κι για λόγους αισθητικής και αρμονίας με το περιβάλλον - και
ακόμη να καλυφθεί από άκρη σε άκρη και σε όλο το ύψος του
το πρανές πάνω απ’ τις “Βρύσες”, για να συγκρατηθούν οι πέ-
τρες και τα φυτά που έχουν αναπτυχθεί εκεί, με ειδικό συρμά-
τινο πλέγμα, όπως αυτό που βλέπουμε σε ορισμένα επικίνδυ-
να σημεία των εθνικών οδών. 

Δεν θα είναι αντιαισθητικό, κατά τη γνώμη μου, γιατί σύ-
ντομα δεν θα φαίνεται - θα κάνει όμως τη δουλειά του - αφού
θα καλυφθεί απ’ τα φυτά ή και από κισσό που μπορεί να φυτευ-
θεί εκεί. Αλλιώς κινδυνεύει να καταπέσει όλη αυτή η πλαγιά με
πολλαπλές αρνητικές συνέπειες. Επιπλέον θα πρέπει να κλα-
δευτούν τα μεγάλα δέντρα στην κορυφή του πρανούς τα
οποία βρίσκονται σχεδόν στον “αέρα” λόγω της διάβρωσης
του εδάφους και κινδυνεύουν και αυτά να πέσουν συμπαρασύ-
ροντας και το έδαφος.

Αντώνης Θ. Καρανίκας

ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΒΙΑΣΤΟΥΜΕ 
ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ
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Άνοιξη, από τον Αι Γιώργη αγνάντευα τις ανθισμένες
κουτσουπιές και τις πάμπολλες αποχρώσεις του
πράσινου, που απλόχερα μας χαρίζει η φύση αυτή
την εποχή. Το μάτι μου στάθηκε στο πολύ περιποιη-
μένο κτήμα του ζεύγους Απ. Κάπου και Μαρίας Κα-
ράνη, που μετά την συνταξιοδότησή τους το φροντί-
ζουν επιμελώς, το καλλιεργούν και εκτρέφουν τα
ζώα τους.  Σκεφτόμουν, πώς οι άνθρωποι αυτοί που
έζησαν μια ολόκληρη ζωή στην τσιμεντούπολη της
Αθήνας την εγκαταλείπουν, για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα, και πηγαίνουν στο χωριό και ασχολούνται
με κάτι που τους ευχαριστεί, τους διασκεδάζει, που
είναι πραγματική δημιουργία, η ενασχόληση δηλαδή

με τη φύση. 
Ασχολούνται με την καλλιέργεια όχι για λόγους βιο-
ποριστικούς και ούτε με το άγχος, που είχαν παλιό-
τερα οι συγχωριανοί μας, να τους πάει καλά η σο-
δειά, για να μπορέσουν να ζήσουν με αυτή την οικο-
γένειά τους. Έτσι η ενασχόληση με τη  φύση είναι
πραγματική χαρά, που σε γεμίζει ενέργεια, ευεξία
και υγεία σωματική και ψυχική.
Μακάρι να μπορούσαν και άλλοι κάτοικοι της πολύ-
βουης και αγχωτικής τσιμεντούπολης, της Αθήνας
να την εγκαταλείπουν για λίγο ή πολύ,  για να ασχο-
ληθούν και λίγο με τη φύση, χωρίς βέβαια το  άγχος
της επιβίωσης. Γ.Τ.
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ντισε να κρύβεται από το χρόνο κάτω από τις πυκνές φυλ-
λωσιές των δένδρων. Βλέπετε ο χρόνος είναι σκληρός και
ανελέητος. Δε χαρίζεται σε κανένα και σε τίποτα. Αλλά
όμως αρκετά ξεχαστήκαμε.

Έπρεπε να συνέλθουμε και να συνεχίσουμε το ταξίδι.
Πολύ γρήγορα φθάσαμε στο χωριό, που οι δικοί μας άνθρω-
ποι μας υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα.

Αφήσαμε τις αποσκευές στο δωμάτιο που μας υποδεί-
χθηκε και ξεκουραστήκαμε απολαμβάνοντας τα πρώτα μας
τσίπουρα, στη σκιερή αυλή του σπιτιού με θέα το τοπίο. Την
πλαγιά στην οποία οργίαζε η βλάστηση από γιγαντόσωμα
πλατάνια, έλατα και καρυδιές που συμπλέκονταν μεταξύ
τους και δημιουργούσαν ένα θέαμα φανταστικό. Το σπίτι
που θα μέναμε, ένα παλαιό πέτρινο παραδοσιακό με χώ-
ρους αποθηκευτικούς κάτω και κατοικία επάνω. Με τζάκι
αλλά και με αρκετά δωμάτια, πράγμα ασυνήθιστο για την
εποχή του. Γιατί η παλαιότητα του σπιτιού αυτού ήταν εμ-
φανής. Ο χρόνος άφησε και εδώ έντονα τα σημάδια του.
Αλλά και τα περισσότερα άλλα σπίτια του χωριού εξωτερι-
κά έτσι ήταν πανομοιότυπα. Ευτυχώς φαίνεται πως εδώ το
τσιμέντο δεν αλλοτρίωσε ακόμη την περιοχή.

Για τη φιλοξενία δε θ’ αναφερθώ σε πρόσωπα, φοβού-
μενος ότι θα προσκρούσω στην άρνηση λόγω μετριοφρο-
σύνης, των δικών μας ανθρώπων που μας υποδέχθηκαν.

Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στο πηγαίο και έν-
θερμο ενδιαφέρον τους, τόσο για την κατά το δυνατόν πιο
άνετη και ευχάριστη διαμονή μας, όσο και για τις ξεναγή-
σεις μας κατά την ολιγοήμερη παραμονή μας εκεί. Ούτε
μπορώ να παραλείψω ν’ αναφερθώ στις νοστιμιές της κας
Φωτεινής, γιατί όποιος τις γευθεί είναι νομίζω αδύνατον να
τις ξεχάσει.

Η πρώτη μέρα παραμονής μας στη Χρύσω προέβλεπε
ξενάγηση στο ξωκλήσι των Αγίων Θεοδώρων που στέκεται

καμαρωτό σε περίοπτη θέση στην αντιπέραν πλαγιά εκεί-
νης που είναι κτισμένο το χωριό. Η βόλτα μας μέχρι εκεί
δεν κράτησε πολύ και η ανταμοιβή μας κατά την άφιξη ήταν
πλουσιοπάροχη. Απολαύσαμε τη μαγευτική ομορφιά της
όλης περιοχής και κυρίως της πλαγιάς που είναι χτισμένο
το χωριό. Μιας πλαγιάς κατάφυτης και με νερά τρεχούμενα
σε πολλά σημεία. Τα σπίτια όμως όλα του χωριού ακόμη και
από εκεί, όπως άλλωστε και από κανένα άλλο σημείο της
όλης περιοχής δεν φαίνονταν όλα, γιατί τα περισσότερα εί-
ναι κυριολεκτικά χωμένα μέσα στο δάσος. Από εκεί και τα
αυτιά αλλά και τα ακοίμητα μάτια των Αγίων, παρακολου-
θούσαν τα δρώμενα στο χωριό. Εκτός του ότι απολάμβα-
ναν την μαγευτική ομορφιά του τοπίου, παρακολουθούσαν

κάθε τι που γινόταν, έτοιμοι αν χρειασθεί να επέμβουν και
να βοηθήσουν τον καθένα που τυχόν θα το είχε ανάγκη.
Αλλά όμως είχε ήδη βραδιάσει.

Έπρεπε, όπως συνηθίζεται, να συγκεντρωθούμε όλοι
στην πλατεία του χωριού. Αυτό γινόταν κάθε βράδυ. Εκεί
τόσο οι μονίμως διαμένοντες όσο και οι επισκέπτες που άλ-
λωστε ήταν οι περισσότεροι, μαζεύονταν παρέες παρέες
και περνούσαν τα βράδια, με μεζεδάκια, τσίπουρα και κου-
βεντούλα ευχάριστη. Οι προϋποθέσεις ήταν τέτοιες που
όλοι αισθάνονταν όμορφα. Γνώριμοι όλοι μεταξύ τους.
Ακόμη και οι καινούργιοι επισκέπτες δεν αργούσαν πολύ να
νιώσουν εντελώς οικείοι με όλους. Γι’ αυτό και οι κουβε-
ντούλες, αλλά πολλές φορές και τα αλληλοπειράγματα, γί-
νονταν συχνά από ανθρώπους που κάθονταν σε διαφορετι-
κές παρεούλες. Τα δε κεράσματα που ανταλλάσσονταν
ήταν απ’ όλους και τόσα, που στο τέλος γινόταν σύγχυση.

Σχεδόν κανείς δε θυμόταν πόσα κεράσματα δέχθηκε
και από ποιους. Ο καθένας συνήθως κερνούσε όλους τους
άλλους και εκείνοι αυτόν. Ένα ατελείωτο αλισβερίσι κερα-
σμάτων, με συνέπεια να χάνει κανείς το μπούσουλα. Σχε-
δόν κανείς στο τέλος δεν ήξερε με ακρίβεια από ποιους δέ-
χθηκε κεράσματα και πόσα.

Γι’ αυτό και η χρέωση των κερασμάτων του καθενός,
επαφίετο στο σερβιτόρο, που όμως ήταν και καταστημα-
τάρχης. Τελειώνοντας κάθε βράδυ και αποχωριζόμενοι με-
ταξύ τους οι άνθρωποι, χαιρετούσαν όλοι τους, όλους τους
άλλους, σαν ν’ αποτελούσαν ενιαία παρέα. Η μεταξύ τους
εξοικείωση ήταν ταχύτατη. Η ξενοιασιά νομίζω των διακο-
πών, η ευεξία που προσδίδει το ωραίο τοπίο αλλά και η φι-
λοξενία των κατοίκων, συντελούσαν πολύ σ’ αυτό.

Έτσι η σύζυγός μου και εγώ, ξεφύγαμε κατά την ολι-
γοήμερη παραμονή μας εκεί από την παγερή τυπική ευγέ-
νεια και τον καθωσπρεπισμό των ανθρώπων της Αθήνας κι’
αισθανθήκαμε πολύ όμορφα από την τόσο ζεστή και αυθόρ-
μητη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών.

Η δεύτερη μέρα προέβλεπε επίσκεψή μας σε άλλο ξω-
κλήσι. Σ’ εκείνο του Αγίου Αθανασίου, που για να κτισθεί
διάλεξε την ίδια πλαγιά μ’ εκείνη του χωριού, σε σχετικά μι-
κρή απόσταση απ’ αυτό και με κατεύθυνση προς την κορυ-
φή του βουνού. Με χαρά δέχθηκα την πρόταση αυτή. Δύ-

σκολα άλλωστε θα μπορούσα ν’ αρνηθώ την επίσκεψη,
στον Άγιο το όνομα του οποίου φέρω. Η διαδρομή μέχρι να
φθάσουμε εκεί ήταν απίθανη. Από ένα ανηφορικό μονοπά-
τι, που κυριολεκτικά τρύπωνε μέσα από τις φυλλωσιές των
δένδρων και θάμνων. Η απόσταση ήταν τόση που για να
φθάσουμε δε χρειάσθηκε να κουρασθούμε.

Το εκκλησάκι αυτό βρίσκεται σ’ ένα μικρό πλάτωμα
στην καρδιά του δάσους. Δίπλα στέκεται αγέρωχο το βου-
νό Καυκί. Από εκεί δεν φαίνεται το χωριό.

Ο Άγιος αυτός φαίνεται πως είναι πιο διακριτικός. Δε
θέλει να βλέπει ούτε ν’ ακούει τι κάνουν οι άνθρωποι, όπως
οι προηγούμενοι Άγιοι Θεόδωροι.

Έχουν φαίνεται και οι Άγιοι τις προτιμήσεις τους. Είναι
δε αρκετά ευρύχωρο με πολλά καθίσματα για να ξεκουρά-
ζεται ο επισκέπτης - προσκυνητής, ν’ ανάβει το κεράκι του,
να επικοινωνεί μέσω του Αγίου με τον Ύψιστο και να ζητά
ό,τι θέλει αλλά αδυνατεί μόνος του να καταφέρει. Απ’ εδώ
η επικοινωνία με το δημιουργό δείχνει πιο εύκολη. Θέλεις η
απομάκρυνση από τους άλλους ανθρώπους, θέλεις το κε-
λάιδισμα κάποιων μικρών πουλιών που έπαιζαν κυνηγητό
στα κλαδιά των δένδρων, θέλεις το θρόισμα των φύλλων
όταν κατά διαστήματα χαϊδεύονταν από το δροσερό αερά-
κι, θέλεις η παραδεισένια ομορφιά του δάσους, θέλεις οι

ψηλές κορφές του βουνού που, γυμνές όπως ήταν σαν να
επεδείκνυαν τα μπράτσα και τη δύναμή τους, προσπαθού-
σαν να τον πλησιάσουν, θέλεις όλα αυτά μαζί δεν ξέρω.
Εκείνο που ξέρω είναι πως εδώ νιώθει κανείς σαν σε παρά-
δεισο. Το κάλεσμα του Δημιουργού εδώ μέσω των ξεχα-
σμένων μέσα στη φύση, μακριά από τους ανθρώπους, τα-
πεινών προσκυνηταριών είναι πολύ πιο ισχυρό, από εκείνο
μέσω των πανάκριβων, χρυσοστόλιστων και εντυπωσιακά
μεγαλοπρεπών ναών των μεγαλουπόλεων, με τα τεράστια
και πολύ ηχηρά καμπαναριά. Νομίσαμε ότι μέχρι εδώ είχα-
με δει όλα τ’ αξιοθέατα της περιοχής.

Δε μπορούσε ο τόπος να είχε και κάτι άλλο να επιδείξει,
εξ’ ίσου καλό ή καλύτερο. Και όμως η επόμενη και τελευ-
ταία μέρα, μας επιφύλασσε μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη.
Τις βρύσες του χωριού. Κρυμμένες όπως είναι στη μια όχθη
κατάφυτης ρεματιάς, από την οποία περνά με μεγάλο θό-
ρυβο άφθονο κρυστάλλινο νερό, αισθανθήκαμε μακριά από
κάθε κατοικημένη περιοχή, παρ’ ότι είναι μέσα στο χωριό
και μάλιστα πολύ κοντά στην πλακόστρωτη και νομίζω μο-
ναδική πλατεία του.

Η διαρκής απ’ αυτές ροή άφθονου γάργαρου νερού,
συνδυαζόμενη με τη ροή του νερού της ρεματιάς, έβγαζαν
μια απίθανη μελωδία. Η μελωδία όμως αυτή δεν ήταν η μο-
ναδική. Τα κουδούνια των λίγων ακόμη κοπαδιών που κι
εδώ απόμειναν, το γαύγισμα κάποιων σκυλιών που προστά-
τευαν τα κοπάδια, το σφύριγμα κάποιου τσοπάνου που νο-
χελικά κατηύθυνε το κοπάδι του, το τραγούδι κάποιων τυ-
χερών τζιτζικιών που σκαρφαλωμένα στους σκιερούς κορ-
μούς των δένδρων, απολάμβαναν τη δροσιά του τοπίου,
συνέθεταν μια ορχήστρα που έπαιζε διάφορα κομμάτια
άγνωστης κλασικής μουσικής. Αλλά και το όλο τοπίο βοη-
θούσε στο να μας δημιουργηθεί μια άλλη αίσθηση. Να μας

απογειώσει κυριολεκτικά.
Κατάφυτο όπως είναι με έλατα, πλατάνια και διάφορα

άλλα φυτά, νέα γεμάτα κέφι και όρεξη για ζωή και άλλα γε-
ρασμένα και κουρασμένα από το βάρος των χρόνων που
έζησαν. Μια ολόκληρη κοινωνία φυτών, συμβολίζουσα τη
ζωή που αναδεικνύεται αλλά και εκείνη που ετοιμάζεται να
φύγει.

Γρήγορα όμως επανήλθαμε στα γήινα, στα πεζά και
σκεφθήκαμε. Λίγα παξιμάδια, ντομάτες και τυρί στο φαντα-
στικό αυτό τοπίο, θα ήταν ό,τι έπρεπε για ένα γεύμα, ασυ-
γκρίτως πιο απολαυστικό, από ένα άλλο με πανάκριβα εδέ-
σματα σ’ ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Απομακρυνόμενοι
όμως υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας να απολαύσουμε κάτι
τέτοιο, κατά την πρώτη μελλοντική επίσκεψή μας εκεί, το
καταμεσήμερο κάποιου καυτού καλοκαιριού.

Κι έτσι η τελευταία μας βόλτα στα αξιοθέατα του χωρι-
ού πήρε τέλος. Βλέπετε όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.
Μετά και την τελευταία διανυκτέρευση, τον αποχαιρετισμό
τοπίου και ανθρώπων, πήραμε το δρόμο της επιστροφής,
γεμάτοι με τις πιο ευχάριστες εντυπώσεις. Ξαναζήσαμε κα-
τά τις ώρες του ταξιδιού της επιστροφής και μάλιστα με με-
γάλη ένταση και με κάθε λεπτομέρεια, όλα εκείνα που βιώ-
σαμε κατά την ολιγοήμερη παραμονή μας εκεί.

Ξαναθυμηθήκαμε τα εκκλησάκια που επισκεφθήκαμε
και σκεφθήκαμε ότι όλα τους ήταν κτισμένα σε διαφορετι-
κά μέρη μεταξύ τους, αλλά όλα σε απείρου κάλλους τοπία.
Εκεί φαίνεται πως ήθελαν τους Αγίους τους οι πιστοί θνη-
τοί, για ν’ απολαμβάνουν οι ίδιοι τα τοπία αλλά και να επι-
κοινωνούν συχνότερα με τους Αγίους, συνδυάζοντας έτσι
το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Ο χωματόδρομος που κατά
τη μετάβασή μας χρεώσαμε στ’ αρνητικά, τώρα τον προ-
σθέσαμε μάλλον στα θετικά, διότι σίγουρα αποτελεί απο-
τρεπτικό στοιχείο, αφ’ ενός αλλοτρίωσης του τοπίου και
αφ’ ετέρου αλλαγής νοοτροπίας των κατοίκων, από μεγα-
λύτερο αριθμό επισκεπτών που ένας καλύτερος δρόμος θα
έφερνε. Με τις αναπολήσεις και τις σκέψεις αυτές και μετά
από περίπου 4 ώρες ταξίδι επανήλθαμε στην Αθήνα, αφού
είχαμε ξεκουρασθεί, είχαμε αλλάξει παραστάσεις, είχαμε
ξεφύγει από τα μικροπροβλήματα της καθημερινότητος και
είχαμε ηρεμήσει.

Είχαμε γεμίσει τις μπαταρίες μας με ενέργεια και είχα-
με επανέλθει ανανεωμένοι ν’ αντιμετωπίσουμε τις όποιες
δυσκολίες της ζωής, μέχρι να μας δοθεί ξανά η ευκαιρία για
κάποια άλλη παρόμοια εξόρμηση κοντά στη φύση.

Θανάσης Παναγάκος
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GUS
KOSTOPANAGIOTIS

804-792-8817
2320 Riverside Drive

Danville, VA 24540

Όπως είναι γνωστό 400 χρόνια σκλα-
βιάς πλάκωσαν τη χώρα μας στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας.

Από τις πρώτες δεκαετίες άρχισαν οι
Έλληνες τους επαναστατικούς αγώνες κα-
τά των κατακτητών.

Η Αιτωλία με προεξάρχοντα την Ευρυ-
τανία και τα Άγραφα απομονωμένη λόγω
των ορεινών εδαφών της, είναι οι πρώτοι
που αρπάζουν τα όπλα, επαναστατούν και
κρατούν άσβεστη τη φλόγα για την Ελευθε-
ρία της Πατρίδος. Έτσι δημιουργήθηκαν οι
«Αρματολοί και οι Κλέφτες». Μικρό ακόμη
το κλεφτόπουλο ζητά την ευχή της μάνας
που το προτρέπει για την τιμή της Πατρίδος
να βγει κλέφτης, ολημερίς να πολεμά...

Ραγιάς δεν κάθεται χαράτσι δεν πληρώ-
νει...
.............................................................
Θα ζώσει τ’ άρματα θα πάει στα κορφοβού-
νια
Μέρα και νύχτα στα βουνά.
.............................................................
Για της πατρίδος την ελευθερία
για του Χριστού την πίστη την Αγία
μ’ αυτά τα δυο πεθαίνει.
Κι όταν γεράσει κι αισθάνεται το Χάρο 
λέει:
Σαράντα χρόνια κλέφτης
τον ύπνο δεν εχόρτασα
.............................................................

Η Ευρυτανία υπήρξε μια των κυριοτέ-
ρων εστιών των αρματολών και κλεφτών.
Το Βελούχι και τ’ Άγραφα δεν τα πάτησε

Τούρκου ποδάρι, εκεί έστησαν οι Αθάνατοι
το Φλάμπουρο της Ελευθερίας.

Ο πρώτος που αναφέρεται το 1585 είναι
ο Μπούας - Γρίβας ο πρώτος της μεγάλης
οικογένειας των Γριβαίων στην Ακαρνανία
ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων.

Γιατί βουίζουν τα βουνά...
ο Μπούας Γρέβας πολεμά 
μ’ εννιά χιλιάδες Τούρκους...
Ο αγώνας του Γρίβα μεταδίδεται σ’ όλη

τη Στερεά κι έχομε τη μεγάλη επανάσταση
του 1601 του Διονυσίου και των Δεσποτών
και Κλεφτών κατά την οποία εθανατώθη και
ο Άγιος Σεραφείμ.
Τον ξακουσμένο Σεραφείμ, 
τον Άγιο το Δεσπότη
.............................................................
και στη φωτιά τον βάλανε, 
σαν το παχύ κριάρι...
Ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου ξεσηκώ-
νει όλη την περιοχή των Αγράφων, απ’ άκρο
σ’ άκρο της Αιτωλοακαρνανίας.
Μην είναι χιόνια στα βουνά, 
μη πανιά απλωμένα
.............................................................
Είναι ο Σουμήλας πούρχεται 
μαζί με τον Μεϊντάνη
και το μικρό χορμόπουλο 
το χιλιοπαινεμένο

πούναι καμάρι των κλεφτών 
καμάρι των Αγράφων.
.............................................................
Μετά παρουσιάζεται ο Λιβίνης στο Καρπε-
νήσι το 1685.
Τρία μεγάλα σύννεφα 
στο Καρπενήσι πάνε
τόνα φέρνει αστραπόβροντα, 
τ’ άλλο χαλαζοβρόχια
το τρίτο το μαυρίτερο 
κακά μαντάτα του Λιβίνη

.............................................................
Νίκησε τους Τούρκους στη Γόλιανη και

τους κατεδίωξε στη Φθιώτιδα.
Όταν οι Ενετοί κατέλαβαν την Πελο-

πόννησο, η Στερεά Ελλάς είχε τελείως όψη
Ελληνική. Οι Τούρκοι κατείχαν μόνο κόμ-
βους συγκοινωνιακούς και το υπόλοιπο
ήταν στην κυριαρχία των αρματολών.

Ο Κούρπας αρχηγός Παρνασσίδας, Δω-
ρίδος και Βοιωτίας με έδρα τα Σάλωνα. Ο
Μεϊντάνης και ο Σταθόγιαννος στην Ακαρ-
νανία. Ο Σουμήλας και ο Βαλαώρας στην
Ήπειρο και Βάλτο. Ο Σπανός στην Υπάτη
και το Χορμόπουλο στη Θεσσαλία με έδρα
τα Άγραφα. Χωρίστηκαν σε δύο μεγάλα
στρατόπεδα υπό τη Διοίκηση του Γιαννάκη
Λουρουδέκα με έδρα το Λιδωρίκιον, τα δε
άλλα με τον Μποσίνα με έδρα το Καρπενή-
σιον.

Κατά δε τον 18ο αιώνα συνεχίζεται η
χρυσή αλυσίδα των ενδόξων αρματολών με
πρωτοστάτη και διώκτη των Τουρκαλβανών
τους Μπουκουβαλαίους και ιδιαίτερα τον
Γιάννη τον διασημότερο της οικογενείας
που κυριαρχούσε για 120 χρόνια. Το 1715
κατανικά τον Μούρτο και τους Χουσέους
τους οποίους κατεδίωξε ως το Τεπελένι στη
μάχη του Κερασόβου.
Τι νάν’ ο αχός που ακούγεται, 
κι η ταραχή μεγάλη
.............................................................
Ο Μπουκουβάλας πολεμάει 
με τους Μουρτο-Χασαίους

Στη μάχη αυτή έλαβαν μέρος, ο Γερο-
Δήμος-Σταθάς, ο Κοντογιάννης, ο Καρακί-
τσιος, ο Στουρνάρης.

Ο Κοντογιάννης υπήρξε αρματολός της
Υπάτης και ύστερα και των Αγράφων και με-
τά τη μάχη του Κερασόβου εξολοθρεύει
στο Βάλτο τους Αρβανίτες και τον παππού
του Αλή Πασά Μουχτάρ Χούσο.

Την ίδια εποχή, 18ος αιώνας, ο περιβόη-
τος Αρματολός Γέρο-Δήμος Σταθάς, πατέ-
ρας του Γιάννη Σταθά δόξασε τη σειρά των
Αρματολών των Αγράφων, αντάξιος του Γέ-
ρου-Μπουκουβάλα και του Κοντογιάννη.

Τελευταίος είναι ο Κίτσιος (Ηπειρώτης)
διέπρεψε στα Άγραφα και την Ακαρνανία,
συνελήφθη και απηγχονίσθη στα Γιάννενα
το 1770.
Του Κίτσιου η μάνα κάθονταν 
στην άκρη στο ποτάμι
.............................................................

Η συνέχεια είναι ο Γιάννης Μπουκουβά-
λας, εγγονός του προηγουμένου Γιάννη,
περιβόητος αρχηγός των Αγράφων, ο φό-
βος και ο τρόμος των Αρβανιτών, άφησε
από την γενιά του τον Στέργιο, το Δήμο και
τον Κώστα Μπουκουβαλαίους όλους στην
υπηρεσία της Πατρίδος έως την επανάστα-
ση του 1821.

Στα τέλη του 18ου αιώνα στα Άγραφα
εμφανίζονται οι γενναίοι Αρματολοί Φλω-

ραίοι από την Κουφάλα της Χρύσως. Και
ακολούθησε ο περιβόητος Δίπλας με δρά-
ση στα Άγραφα και Ακαρνανία, μαθητής
των Μπουκουβαλαίων και θείος, νουνός και
δάσκαλος του ανδρείου των ανδρείων Κα-
τσαντώνη. Την εποχή εκείνη σημαιοφόρος
της ελευθερίας στην Ευρυτανία και ο Λιά-
κος, γενναίος και υπερήφανος.

Ζωντανός ποτέ πασά δεν προσκυνάει
.............................................................
Σύγχρονος του Λιάκου ο Ζαχαράκης

διάσημος Αρματολός των Αγράφων, ατρό-
μητος και γενναίος καπετάνιος.

Πιάνει και γράφει μια γραφή, 
κι ένα καμμένο γράμμα
δεν σε φοβάμαι Γιουσούφ Πασά 
και σε Γιουσούφ Αράπη
έχω τριακόσιους στ’ Άγραφα, 
χίλιους στο Καρπενήσι.
.............................................................

Στο τέλος του 18ου αιώνα κι αρχές του
19ου είναι ο Γιάννης Σταθάς, ο θρυλικός

Κατσαντώνης και ο Καραϊ-
σκάκης.

Ο Σταθάς, γιος
του Γερο-Δήμου και
γαμπρός του
Μπουκουβάλα
παίρνει μέρος στο
συνέδριο με διάση-

μους Αρματολούς
Κολοκοτρώνη, Νίκο

Τσιάρα, Παπα-Θύμιο
Βλαχάβα και παίρνει μέρος

ως στόλαρχος στο Αιγαίο με 170 καταδρο-
μικά πλοιάρια κατατροπώνοντας τον τουρ-
κικό στόλο.
Μαύρο καράβι έπλεγε 
στα μέρη της Κασσάνδρας
.............................................................
Κι όταν καλείται από τον Τούρκο ναύαρχο
να παραδοθεί, του απάντησε:
Μη με θαρρείτε νιόνυμφη 
για να σας προσκυνήσω
Εγώ είμαι ο Γιάννης του Σταθά
γαμπρός του Μπουκουβάλα.
................................................................
Η ναυμαχία άρχισε τρομερή...

Ο Γιάννης πετιέται επάνω στην κουβέρ-

τα με το ντουφέκι στο δεξί, με το σπαθί στο
στόμα.
................................................................
η θάλασσα κοκκίνησε κι Αλλάχ! 
φωνάζουν τα σκυλιά
................................................................

Άλλος ένδοξος της σειράς των τελευ-
ταίων Αρματολών ο περίφημος Κατσαντώ-
νης, υπήρξε ο μεγαλοπιβουλότερος των
Αρματολών της εποχής του, υπήρξε ο τρό-
μος και ο φόβος του τυράννου των Ιωαννί-
νων Αλή-Πασά και εξολοθρευτής των ασκε-
ριών του.
Οι ράχες πρασινίζουνε, 
κι οι κάμποι λουλουδίζουν
................................................................
Ο Κατσαντώνης πολεμά 
ψηλά στο Καρπενήσι...

Τα κατορθώματα του Κατσαντώνη ξεσή-
κωσαν όλους τους αρματολούς και στη σύ-

ναξη στη Λευκάδα από τον Καποδίστρια για
επανάσταση στη Στερεά - Θεσσαλία και
Ήπειρο, όλοι οι λεοντόκαρδοι αναγνωρίζο-
ντας την υπεροχή του Κατσαντώνη τον
ανεκήρυξαν, πολέμαρχο και πάντων των
ανδρείων ανδρειότερο.

Ο δε Καραϊσκάκης πέραν του αρματολι-
κού του βίου έλαβε μέρος στην επανάστα-
ση του ’21 και ανακηρύχθηκε Στρατάρχης
της Ρούμελης. Γεννήθηκε και έδρασε στον
Αρματολικό του βίο στα Άγραφα, γιος της
Καλογριάς. Στρατηγικώτερος όλων των αρ-
χηγών του 21.

Αυτή υπήρξε η δράση των Αρματολών
της Ευρυτανίας, των αθανάτων προμάχων
της πίστεως και της πατρίδος. Οι σκιές των
από τα βάθη των τάφων τους αναπήδησαν
από χαρά την ημέρα που σύσσωμο το

Έθνος Ανέστη και άρχισε την επανάσταση
του 1821 σε στεριά και θάλασσα όταν ήχη-
σε η σάλπιγγα της Εθνεγέρσεως.

Τιμή και Δόξα σε κείνους που κράτησαν
άσβεστη τη φλόγα της Ελευθερίας και ζω-
ντανή τη συνείδηση των σκλαβωμένων
Ελλήνων.

Χαρ. Μπετχαβάς
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 14 Φεβρ. 2006
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17 10552 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες Κ.Α.Παπαδόπουλος
Τηλ.: 2103240001-2106920004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1.- Γενική Συνέλευση
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 5-2-2006, στη φιλόξενη
αίθουσα του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (Μαυροκορδάτου 6 - Αθήνα) η Γενική Συνέ-
λευση της Πανευρυτανικής Ένωσης, η οποία περιλάμβανε
δύο μέρη:
α. - Τιμητική εκδήλωση για τον τ. Πρόεδρο 
κ. ΠΑΝ. Κ. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΠΩΤΗ και 
β. - Απολογισμός του έργου, Έκθεση πεπραγμένων, αρχαι-
ρεσίες.

Α'.- ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΟΝ τ. ΠΡΟΕΔΡΟ 
κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΠΩΤΗ

Κατά το α' μέρος της Συνέλευσης τιμήθηκε ο τ. Πρόεδρος κ.
Π. Κ. Κωστοπαναγιώτης, για τις επί πολλές δεκαετίες ανε-
κτίμητες υπηρεσίες του στην Ένωσή μας και στην ιδιαίτερη
πατρίδα μας, την Ευρυτανία.
Συγκεκριμένα, ο καθηγητής κ. Ηλίας Λιάσκος, που συντόνι-
σε την εκδήλωση, αναφέρθηκε επιγραμματικά στο όλο έργο
του κ.Παναγιώτη Κ. Κωστοπαναγιώτη και στη συνέχεια επι-
δόθηκε αναμνηστική πλακέτα της Π.Ε. από την Αντιπρόεδρο
κ. Ιωάννα Ζωγραφοπούλου - Αποστόλου, αφού ο τ. Γραμμα-
τέας κ. Αγαθοκλής Μπακογιάννης ανέγνωσε σχετικό πρα-
κτικό του απερχόμενου Δ.Σ.
Τιμητικό δίπλωμα και πλακέτα επιδόθηκε στον κ. Π. Κωστο-
παναγιώτη και από το τον Πρόεδρο της Εταιρείας Ευρυτά-
νων Επιστημόνων κ. ΙΩΑΝΝΗ ΖΟΥΜΠΟ και σχετικό μετάλλιο
από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Ευρυτάνων
«ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ» κ. Χρ. Γιαννακόπουλο.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώ-
στας Κοντογεώργος, ο οποίος με τον περιεκτικό του λόγο
τόνισε την προσφορά του απερχόμενου Προέδρου στον τό-
πο μας.
Ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Α. Παπαδο-
πούλου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μια ζωή
προσφοράς και δράσης για το καλό του τόπου μας» από τον
κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΦΥΛΑ, ο οποίος με το δικό του, γλαφυρότατο
τρόπο, μίλησε στις ψυχές όλων μας. Τέλος, ο συγγραφέας
του βιβλίου κ. Κ. Α. Παπαδόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι
είναι δύσκολο έργο η «σκιαγράφηση του αξιοθαύμαστου και
αξιομίμητου έργου του Π. Κωστοπαναγιώτη, στο οποίο
ασφαλώς ιδιαίτερη συμμετοχή έχει και η σύζυγός του καθη-
γήτρια κ. Αφροδίτη Ιωακείμ - Κωστοπαναγιώτη. Μαζί έδω-
σαν στον τόπο μας ό,τι μπορούσαν και όσο μπορούσαν...».
Τέλος, εκ μέρους του τιμωμένου κ. Π. Κωστοπαναγιώτη δια-
βάστηκε από τον κ. Ηλία Λιάσκο σχετικό ευχαριστήριο κεί-
μενο με συγκινητικότατο περιεχόμενο.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός του Νομάρχη Ευρυτα-
νίας κ. Κ. Κοντογεώργου η Αντινομάρχης κ. Αλεξάνδρα Φα-
κίτσα, ο Ευρυτάνας Δήμαρχος Βύρωνα κ. Χαρδαλιάς, οι Νο-
μαρχιακοί Σύμβουλοι Ευρυτανίας κ.κ. Κλεομένης Κουτσού-
κης, πανεπιστημιακός και Δημήτριος Τσιώλης, ο Πρόεδρος
Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. Ιωάννης Ζούμπος, ο Πρόεδρος
του Συνδέσμσυ Ευρυτάνων Φθιώτιδας κ. Γεώργιος Σακκάς, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Τάσος Κοντομέρκος κ. ά.

Β'.- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κατά το δεύτερο μέρος της Συνέλευσης και αφού εκλέχθηκε
ως Πρόεδρός της για τις παραπέρα εργασίες της, παμψηφεί,
ο κ. Στέφανος Βασιλόπουλος, Εκδότης, έγινε ο απολογι-
σμός του έργου της Πανευρυτανικής Ένωσης από τον Γραμ-
ματέα κ. Αγαθοκλή Μπακογιάννη, αναγνώστηκε η σχετική
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον κ. Βασίλειο
Τριχιά και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες.
Ιδιαίτερα σημειώνεται ο άψογος τρόπος πραγματοποίησης,
από πλευράς προεδρείου, των εργασιών της Συνέλευσης.
2.- Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών,
που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Ένωσής μας, στις
11-2-2006, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος κ.
Κ. Α. Παπαδοπούλου, έγινε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε
σώμα, με απόλυτα συναινετικό τρόπο, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Κων/νος Αντ. Παπαδόπουλος, Συνταξιούχος
Δάσκαλος, Συγγραφέας 
Αντ/δρος: Δημήτριος Ι. Φαλλής, 
Ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας 
Γραμματέας: Χρήστος Λ. Γιαννακόπουλος, 
Καθηγητής, υπεύθυνος έκδοσης 
του περιοδικού «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ»
Ειδ. Γραμμ.: Ηλίας Λιάσκος, Καθηγητής
Ταμίας: Βασίλειος Σιορόκος, Συνταξιούχος 
Τραπεζικός Υπάλληλος 
Βοηθός Ταμία: Φούκας Κων/νος, Συνταξιούχος
Έφορος: Ιωάννα Ζωγραφοπούλου - Αποστόλου 
Μέλη:  - Μπακογιάννης Αγαθοκλής, Δικηγόρος
- Σκάνδαλος Σεραφείμ, επιχειρηματίας, 
Πρόεδρος του Συλλόγου Απεραντίων.
Για την Ε.Ε. εκλέχθηκαν οι: Κοντομέρκος Τάσος, 
Τριχιάς Βασίλειος, Γαζέτας Ιωάννης 
και Ζούκας Ανδρέας
Στη συνέχεια ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε
και συνεχάρη όλα τα μέλη για την εκλογή τους, έκανε διά-
φορες προτάσεις, και ακολούθησε σχετική συζήτηση, κυ-
ρίως, για τις άμεσες και επείγουσες δραστηριότητες, όπως
για τη λειτουργία των γραφείων, την οικονομική ανάκαμψη,
τον ορισμό αντιπροσώπων στο Καρπενήσι, Λαμία, Αγρίνιο,
Πάτρα κ. α. την ανάγκη της συνεργασίας με τους άλλους
Συλλόγους, Ενώσεις και Σωματεία του τόπου μας, καθώς και
με την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» κ.λπ.

Για το Διοιητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γραμματέας
Κ. Α. Παπαδόπουλος                  Χρ. Λ. Γιανακόπουλος

*****
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Μετά την επιτυχημένη χοροεσπερίδα μας που έγινε στις 18-
2-2006 στο ΚΤΗΜΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ - όπου τιμήθηκε από πλευράς
Συνδέσμου η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων εκπροσω-
πούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Ιωάννη Ζούμπο και η οποία
ανταπέδωσε την τιμή στον Σύνδεσμό μας απονέμοντας τι-
μητικό δίπλωμα και αναμνηστικό μετάλλιο - η συμμετοχή
των Ευρυτάνων ήταν πρωτόγνωρη {παραβρέθηκαν 1200
άτομα περίπου και πάρα πολλοί συμπατριώτες έφυγαν γιατί
δεν υπήρχαν διαθέσιμα τραπέζια},γεγονός που ανέφεραν με
τα καλύτερα σχόλια την επόμενη μέρα οι τοπικές και Ευρυ-
τανικές εφημερίδες όπως :{“Ιστορική Σύναξη με Ευρυτανική
Λεβεντιά” γράφει ο Ευρυτανικός Παλμός - “Περισσότερα
από 1.000 άτομα στην εκδήλωση” γράφουν τα Ευρυτανικά
Νέα - “Κοσμοπλημμύρα στον Πασιάκο από τους Ευρυτάνες”
γράφει η Σέντρα Λαμίας και “Με απόλυτη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε ο ετήσιος χορός των Ευρυτάνων” γράφει η εφη-
μερίδα το ΦΩΣ της Λαμίας}, μια δεύτερη προγραμματισμένη
εκδήλωση του Συνδέσμου με παραδοσιακούς χορούς και
δρώμενα του γάμου που πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτί-
ου 2006 ημέρα Σάββατο στο Δημοτικό θέατρο της Λαμίας,
έρχεται να σφραγίσει τις επιτυχημένες εκδηλώσεις μας και
να πιστοποιήσει ότι ο Σύνδεσμος Ευρυτάνων Φθιώτιδας σ'
αυτή τη φάση βρίσκεται στο Ζενίθ της πολιτιστικής του πα-
ρουσίας στην κοινωνία της Φθιώτιδας.
Γέμισε ασφυκτικά η πλατεία και ο εξώστης του θεάτρου από
τους συμπατριώτες μας, τουλάχιστον 600 άτομα παρακο-
λούθησαν την εκδήλωση και πλήθος επισήμων όπως ο Νο-
μάρχης Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος - η αντινομάρχης κα
Φακίτσα -ο Δήμαρχος Βίνιανης κ  Καράνης - οι κ.κ.  Ηλίας
Καλλιώρας και Νίκος Σταυρογιάννης Βουλευτές Φθιώτιδας-
κ. Χρήστος Ράπτης Γ.Γ. Νομ. Αυτ/σης Φθ/δας-Αντιδήμαρχοι
Φθ/δας κος Δημ. Κούτρας και Γεώργ. Σαγιάς - ο   Πρόεδρος
του ΚΟΚ κ. Παπαδόπουλος  Λεωνίδας -η Νομ. Σύμβουλος κα
Καλαντζή και Νομαρχιακοί και Δημ.Σύμβουλοι Φθ/δας - πρό-
εδροι Συλλόγων - φορέων κ.λ.π. }-
{“Ευρυτανική Λεβεντιά στη Φθιώτιδα” γράφει ο Ευρ. Παλμός
σε μακροσκελές άρθρο του - “Ομορφη εκδήλωση” την χαρα-
κτηρίζουν τα Ευρυτανικά  Νέα - “Επιτυχημένη η εκδήλωση
του Συνδέσμου Ευρυτάνων” γράφει η εφημ. *Καθημερινή
Φθιώτιδα* - “Ο Σύνδεσμος Ευρυτάνων Φθιώτιδας διαιωνίζει
την παράδοση με επιτυχείς εκδηλώσεις -Παράδοση και Πρό-
οδος”- γράφει η εφημ. * Το ΦΩΣ* της Λαμίας-}.
Σ’ αυτή την εκδήλωση και επειδή θεωρούμε ότι ο Πολιτισμός
και ο Αθλητισμός είναι έννοιες αλληλένδετες και πάνε μαζί
χέρι -χέρι, *Νους υγιής εν σώματι υγιή* μετά από πρόταση
του Προέδρου κ. Γεωργίου Σακκά και με ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. τιμήθηκαν οι κολυμβήτριες του Κολυμβητικού Ομί-
λου Καρπενησίου Σταμούλη Φωτεινή {Χρυσό-αργυρό - χάλ-
κινο -Συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα}-Αναγνώστου Μαρία
(Χρυσό -Αργυρό Συμμετοχή στην Προεθνική Ομάδα} Παπα-
ρούπα Ιωάννα {Δύο Χάλκινα Συμμετοχή στην Προεθνική}και
Γιαννόπουλου Ιωάννα Χάλκινο}, τα οποία κατέκτησαν στο
χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης που έγινε στο ΟΑΚΑ
τον Φλεβάρη του 2006.
Συγχαρητήρια στα δελφίνια της Ευρυτανίας μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η  Γραμματέας

ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
****

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Χαρ Τρικούπη  56-58, Τηλ./Fax  210 3601072
106 80 -ΑΘΗΝΑ 

Εορταστική εκδήλωση και τιμητικές διακρίσεις
Μεγάλη ετατυχία σημείωσε η πραγματοποιηθείσα από την

Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων στις 22 Ιανουαρίου, ε.έ.,
στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» εορταστική εκδήλωση της κοπής
της βασιλόπιτας, κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκαν δύο
εξέχουσες Ευρυτανικές προσωπικότητες των γραμμάτων, ο
Επίτιμος Γεν. Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Ευάγγε-
λος Οικονόμου πρώην Πρόεδρος του Δ. Σ. της Εταιρείας και
ο Ομότιμος Καθηγητής της Λατινικής Φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Δημ. Κουτρούμπας. 
Ο Έφορος του Δ. Σ. κ. Βασ. Τριχιάς παρουσίασε το
πρόγραμμα της εκδήλωσης και αναφέρθηκε στο έθι-
μο της βασιλόπιτας. Οι Αιδεσιμολογιότατοι Πρωτο-
πρεσβύτεροι Πατέρες Κων. Βαστάκης, Δημ. Παπα-
σπύρος, Ιωαν. Διώτης και Ευάγγ. Καυκιάς  ευλόγη-
σαν τη βασιλόπιτα. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κ. Ιωαν. Ζούμπος απηύθυνε
χαιρετισμό στους προσκεκλημένους και εξήρε την
προσωπικότητα των τιμωμένων, τη συμβολή τους
στο επιτελούμενο έργο της Εταιρείας και στην πολύ-
τιμη προσφορά τους στην Παιδεία.
Ο εκπαιδευτικός, συντάκτης, αρθρογράφος και εκδό-
της έγκριτων   Ευρυτανικών εντύπων κ. Παύλος
Νταλλής παρουσίασε διεξοδικότερα το έργο του κ.
Οικονόμου. 
Ο Γεν. Γραμματέας κ. Δημ. Τσέλιος ανέγνωσε την
απόφαση του Δ.Σ. να τιμηθούν οι δύο εξαίρετοι συ-
μπολίτες μας και ο καταγόμενος από την Ευρυτανία
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και πρώην υφυπουρ-
γός Γεωργίας κ. Α. Καραγκούνης απένειμε στον κ.
Ευάγγελο Οικονόμου τιμητικό δίπλωμα και μετάλλιο. 
Επακολούθησαν ευχαριστίες του τιμηθέντος προς το
Δ.Σ. της Εταιρείας για την προσγενομένη σ' αυτόν τι-

μή καθώς και προς τους προσελθόντες στην εκδήλωση και
ευχές για τον καινούργιο χρόνο. 
Ο Γεν. Γραμματέας ανέγνωσε βιογραφικό σημείωμα και ερ-
γογραφία του απουσιάζοντος Δημ. Κουτρούμπα.
Ο Πρόεδρος κ. Ιωαν. Ζούμπος ευχαρίστησε την Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και τη Διοίκηση του
Ο.Π.Α.Π. γιατί με την παρέμβασή τους θα καλυφθεί η δαπάνη
της εορταστικής εκδήλωσης. Πολλές ευχαριστίες εξέφρασε
και προς τους επιτυχημένους Ευρυτάνες επιχειρηματίες
Αδελφούς Χόντου, στους κυρίους Γεώργιο Καββαδία και
Κων. Αβράμπο καθώς και στο διακεκριμένο Δικηγόρο Αθη-
νών κ. Δημ. Ζήση, οι οποίοι συνδράμουν το έργο της Εταιρεί-
ας. Ο κ. Ζούμπος γνωστοποίησε ότι το Δ.Σ. προγραμματίζει
εκτός άλλων δραστηριοτήτων και τις εξής για το τρέχον
έτος:
Η Εταιρεία θα τιμήσει τον Πρωτοπόρο Ευρυτάνα Ιστορικό
ερευνητή και μελετητή του τόπου μας Πάνο Βασιλείου, θα
τελέσει πολιτικό μνημόσυνο στον αείμνηστο   Συγγραφέα,
Λογοτέχνη  και  Δημοσιογράφο, Δημήτριο  Σταμέλο, τον
εστεμμένο με τρία κρατικά βραβεία λογοτεχνίας και βραβείο
της Ακαδημίας Αθηνών, τον Ευρυτανολάτρη που με τη γρα-
φίδα του εξύμνησε τη ζωή της ελληνικής υπαίθρου και ανά-
στησε  με  το  λόγο  του  τους ήρωες και τους  μάρτυρες του
νεότερου Ελληνισμού. Ο κ. Ζούμπος ευχαρίστησε ιδιαιτέ-
ρως τους Ευρυτανικούς Συλλόγους, τους αρθρογράφους,
τους συντάκτες και τους εκδότες των έγκριτων ευρυτανικών
εντύπων για το σημαντικό έργο που επιτελούν στον τόπο
μας. Το Δ.Σ. της Εταιρείας  θα επιδιώξει στενότερη συνεργα-
σία με τα Ευρυτανικά Σωματεία και τον ευρυτανικό τύπο.
Την εορταστική εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία

τους: Πρώην Υπουργοί, νυν Βουλευτές και πολιτευτές, Νο-

μάρχες, Αντινομάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Σύμβου-
λοι, Πρόεδροι Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων και
πολιτευτές της Ευρυτανίας, των όμορων προς αυτήν Νομών
και των  Περιφερειών Αττικής. Οι πρώην Πρόεδροι της Ένω-
σης Ευρυτάνων Αμερικής το «ΒΕΛΟΥΧΙ» και νυν Πρόεδροι
της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και του Διοικ. Συμβουλίου
των Δημοσίων σχέσεων στην Αμερική. Οι Πρόεδροι της
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων, του συνδέσμου «Ευ-
γένιος Αιτωλός», του Μουσειακού Κέντρου Ευρυτανίας, του
Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας και του Πανευρυτανικού
Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, εκπρόσωποι πολλών Σωμα-
τείων που εδρεύουν στην Αθήνα καθώς και Φίλοι της Εται-
ρείας.
Μηνύματα με ευχές για τον καινούργιο χρόνο έστειλαν: Ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Μακαριότατος
κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ο Εξοχότατος πρώην Πρωθυπουργός
της Ελλάδας κύριος Ιωάννης Γρίβας, η Αξιότιμη Δήμαρχος
Αθηναίων και πρώην Βουλευτής και Υπουργός κυρία Ντόρα
Μπακογιάννη, οι Αξιότιμοι βουλευτές Ευρυτανίας κ. Δημο-
σθ. Τσιαμάκης και Αττικής κ. Αθαν. Μπούρας, ο Νομάρχης
Ευρυτανίας κ. Κων. Κοντογεώργος, οι Δήμαρχοι Καρπενησί-
ου κ. Βασίλειος Καραμπάς και Βύρωνα κ. Χαρδαλιάς, και ο
Γεν. Γραμματέας Στερεάς Ελλάδας κύριος 'Εξαρχος.
Η εκδήλωση έκλεισε με την κοπή της πίτας και την επακο-
λουθήσασα δεξίωση. Σημειώνουμε ότι τα 25 δώρα που αντι-
στοιχούσαν στα νομίσματα της πίτας ήταν προσφορά των
καταστημάτων «Χόντος Σέντερ» και των ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων Κων. Αβράμπου.

ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος Ο  Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Ζούμπος Δημ. Τσέλιος
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Ο τιμώμενος π. πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. κ. Ευάγγελος Οικονό-
μου ευχαριστεί το Δ. Σ. για την προσγενόμενη τιμή.

Δεξια διακκρίνονται ο πρόεδρος κ. Ι. Ζούμπος και ο Γ.Γ κ.
Δ. Τσέλιος.

• Δακτυλογραφήσεις 

με Η/Υ

• Φωτοτυπίες μαύρες 

& έγχρωμες 

• Πλαστικοποιήσεις

• Σπιράλ

• Βιβλιοδεσίες

• Περφορέ

• Σφραγίδες

Στέλνετε την ύλη του εντύπου σας με fax, e-mail, κούριερ 

και εμείς αναλαμβάνουμε το έντυπό σας από την αρχή ως το τέλος, 

τις διορθώσεις και την ταχυδρόμηση.  

Τ-υπογράφουμε ποιότητα με χαμηλές τιμές
Για Συλλόγους - Σχολεία ειδικές τιμές
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Αγ. Γεωργίου  25  Ίλιον  •  Προσεχής δ/νση: Θεοδοσίου 23 Ίλιον 
(Από: Πετρουπόλεως 27 ή Α. Παπανδρέου 250, Στάση Σιδέρη)

Τηλ-Fax: 210-2619003 • e-mail:karpouzi@otenet.gr • Κιν. 6972624492

Στοιχειοθεσία - Μακέτες

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

• Εφημερίδες

• Βιβλία • Περιοδικά 

• Διαφημιστικά έντυπα 

• Ημερολόγια 

• Αφίσες 

• Μεταξοτυπίες

• Κάρτες • Προσκλητήρια 

Έγχρωμες 

εκτυπώσεις σε: 
• Αυτοκόλλητο 
• Plexiglas
• Καμβά
• Πλακάκια
• Μάρμαρο 
• Ξύλο • Μέταλλο
• Γυαλί• Μουσαμά
• Βινίλιο •Ύφασμα 
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✓ Απεβίωσε στην Αθήνα η Στέλλα Σερ. Γεωργίου - Τσώκου
(το γένος Αυγέρη) και ετάφη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ήταν μέλος του Συλλόγου και δωρήτρια ενός κτήματος στην
Κοινότητα Χρύσως.

Ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του Σεραφείμ και της Αι-
κατερίνης Τσώκου και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο
μεγάλος αδελφός της εκτελέστηκε από τους Γερμανούς.
Εργαζόταν στο Ολυμπιακό Πρακτορείο λόγω γνώσεων και
παντρεύτηκε τον Μέμο Γεωργίου από το Μεσολόγγι. Δεν είχε
απογόνους.

Υπήρξε κυρία με όλη τη σημασία της λέξης. Ο Θεός ας την
αναπαύσει και το χώμα της Αττικής γης που τη σκέπασε, ας εί-
ναι ελαφρό.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Χρυσιωτών

Θάνατοι

✓ Το ζεύγος  Κατερίνας Ταξ. Μέρου και Κων/νου Ελ. Κο-
ντόκαλου, απέκτησε ένα υγιές και χαριτωμένο κοριτσάκι. Μη-
τέρα και βρέφος είναι καλά στην υγεία τους.

Τους εύχομαι  ολόψυχα να τους ζήσει.
Η εξαδέλφη τους 

Αννα Ντάλλα

Eυχές

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 – Ώρες 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

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 

Η Ευρυτανία κατοικήθηκε τουλάχι-
στον στη νεολιθική εποχή και ήταν τό-
τε μια απροσπέλαστη χώρα, με άγρια
ζώα και ακαλλιέργητη φύση. Η σπου-
δαιότερη ενασχόληση των κατοίκων
ήταν αρχικά το κυνήγι, η συλλογή
άγριων καρπών, μελιού, γεώμηλων,
χόρτων και λαχανικών. Αργότερα
ασχολήθηκαν και με τη βόσκηση των
ζώων τους, που τους έδιναν δέρματα,
μαλλιά, γούνες και κάρπες (μάλλινα
σκεπάσματα). Έτρεφαν κυρίως γίδια,
πρόβατα, λίγα βοοειδή και άλογα, χοί-
ρους, όρνιθες, κουνέλια και κυψέλες.
Με τον καιρό άρχισαν να αναπτύσ-
σουν τη γεωργία, καλλιεργώντας κυ-
ρίως σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρίζα, κε-
χρί και από τα όσπρια ρεβίθια, φασό-
λια, φακές, μπιζέλια, κουκιά, αραπο-
σίτι και πατάτα. Και από τα κηπευτικά
καλλιεργούσαν λαχανικά, κρεμμύδια,
σκόρδα, πράσα, κολοκύθια, τομάτες,
αγγούρια και σπανάκια. Μέρος αυτών
των προϊόντων οι κάτοικοι αντάλλασ-
σαν με αλάτι και θαλασσινά, εμπορικά
με γειτονικές περιοχές.
Από τα βασικά φαγητά στη διατροφή
των Ευρυτάνων ήταν τα χοιρινά και τα
παράγωγά τους, λόγω του υψομέ-
τρου και του ψυχρού κλίματος, (κρέα-
τα με λίπος, "μούκλο", τσιγαρίθρες,
λουκάνικα και παστά χοιρινά). Γενικά
όμως, η διατροφή τους ήταν υγιεινή,
αφού περιελάμβανε δημητριακά,
όσπρια, φρούτα, νωπά λαχανικά και
άφθονο νερό.
Οι πίτες και τα σιταρένιο ψωμί ή η
μπομπότα προτιμούνταν γιατί  "κρά-
ταγαν πείνα". Η ζυμαρόπιτα (από κα-
λαμπόκι), η κολοκυθόπιτα, η τυρόπι-
τα, η λαχανόπιτα τρώγονται ως βασι-
κά φαγητά και σήμερα.  Από τα ψωμιά

η "μπομπότα"  υποχώρησε σήμερα,
αλλά όπου ζυμώνουν ακόμα το σιτα-
ρένιο ψωμί γίνεται σκληρό κι όχι καλά
δουλεμένο για να κρατάει.  Ακόμη
από τα σιτάρια και το καλαμπόκι των
χωραφιών έφτιαχναν χυλοπίτες, τρα-
χανά κ.α.
Επίσης, τα κτηνοτροφικά προϊόντα
συνόδευαν τη βασική διατροφή, (το
γάλα και τα παράγωγά του: τυρί, για-
ούρτι, "κατίκι" (τσαλαφούτι), "κλωτσο-
τύρι" κλπ.). Έτρωγαν ακόμα, αυγά, κυ-
νήγι και πουλερικά, λίγες φορές τη
βδομάδα και το πολύ μια με δυο φο-
ρές το μήνα κόκκινο κρέας. Όλα αυτά
τα συνόδευαν με κρασί, πολλές φο-
ρές πέραν του μέτρου, τσίπουρο και
"μούρο".
Παλιά φαγητά, (πολλά έχουν εγκατα-
λειφθεί)
Τρώγονταν παλιότερα κι έδιναν ζωή
και δύναμη στους κατοίκους των βου-
νών μας. Σήμερα, πλην ελαχίστων, τα
πιο πολλά δεν μπαίνουν πια στο τρα-
πέζι, αφού άλλες είναι οι διατροφικές
μας προτιμήσεις ή και δυνατότητες. 
Η "μαμαλίγκα". Ήταν το πρωινό φα-
γητό, (να μην το πούμε ρόφημα), των
ορεινών μας χωριών. Έβαζαν τον τέ-
ντζερη με ανάλογο νερό να βράσει.
Μόλις το νερό άρχιζε να κοχλάζει έρι-
χναν μέσα κοσκινισμένο μπομποτά-
λευρο, χωρίς να το ανακατέψουν. Το
άφηναν λίγη ώρα να βράσει και μετά
μ'   ένα ξύλο ή τον πλάστη του έκαναν
μια τρύπα στη μέση. Αφού το άφηναν
για λίγο, μετά άρχιζαν να το ανακα-
τεύουν, για πολλή ώρα, ώσπου να γί-
νει ζυμάρι και βράσει καλά το αλεύρι.
Όταν τελείωνε όλη αυτή η διαδικασία,
κατέβαζαν τη «μαμαλίγκα» απ' τη φω-
τιά κι έβαζαν σ' ένα τηγάνι αρκετό λά-

δι και ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το κα-
βούρντιζαν και μετά το έριχναν στην
«μαμαλίγκα» και την ανακάτευαν. Η
"μαμαλίγκα", ήταν έτοιμη για διανομή.
Η «μαμαλίγκα» συνηθίζονταν για
πρωινό το χειμώνα και κυρίως όταν
έκανε παγωνιά ή φυσούσε βοριάς.
Ήταν φαγητό ιδιαίτερα αγαπητό στα
παιδιά.
Τα "μπιρμπιλόνια". Κι άλλο πρωινό
φαγητό. Έβαζαν πρώτα νερό να βρά-
σει και μετά με αλεύρι σιταρίσιο έκα-
ναν ζυμάρι ξηροζυμωμένο, που το χώ-
ριζαν σε πολλά μικρά κομματάκια. Αυ-
τά τάριχναν στο νερό και όταν άρχιζε
να βράζει, έριχναν και λίγο λάδι.
(Ήταν χειμωνιάτικο φαγητό ).
Η "ζουματούρα" ή "παπάρα". Ό,τι ξε-
ρά ψωμιά έμεναν τάβαζαν σ' ένα πιά-
το με λίγο βούτυρο ή τυρί και στη συ-
νέχεια έριχναν βραστό νερό. Εύκολο,
νόστιμο και ευχάριστο πρωινό ή και
βραδινό φαγητό.
Ο τραχανάς. Συνηθισμένο πρωινό ή
βραδινό φαγητό, ακόμα και τώρα. Κα-
λή ποιότητα τραχανά είναι αυτή που
γίνεται με πρόβειο γάλα και χοντροα-
λεσμένο σιτάρι. Τραχανάς, γίνεται και
με ξινόγαλο και με αλεύρι που ζυμώ-
νεται με γάλα, περνάει από κόσκινο
και ξηραίνεται στον ήλιο.
Ο "Σαρακοστιανός τραχανάς". Γίνε-
ται με αλεύρι ζυμωμένο με νερό. Το
ζυμάρι περνάει απ' το κόσκινο και ξη-
ραίνεται στον ήλιο. Αυτόν τον «σαρα-
κοστιανό τραχανά» τον συνήθιζαν τις
Σαρακοστές, την Τετάρτη και την Πα-
ρασκευή, που νήστευαν οι παλιοί.

(Αρθρο από το site του πολιτιστικού
συλλόγου Καρπενησίου

www.evrytan.gr).

Η  διατροφή  του  Ευρυτάνα

Περιδιαβαίνοντας την Ελλάδα σε κάθε βουνοπλα-
γιά και ρεματιά βλέπεις και μια ανεξέλεγκτη χωματε-
ρή. Ο άκρατος καταναλωτισμός μας, οι ογκώδης συ-
σκευασίες των προϊόντων, η παντελής αδιαφορία της
κεντρικής διοίκησης για την διαχείριση των απορριμ-
μάτων, αλλά και μερικών αρχόντων της τοπικής αυτο-
διοίκησης, έκαναν την πατρίδα μας μια απέραντη χω-
ματερή. Δυστυχώς και το χωριό μας, αλλά και ολόκλη-
ρος ο δήμος Βίνιανης δεν έχουν ξεφύγει από την γενι-
κότερη νοοτροπία της απόθεσης των οικιακών απορ-
ριμμάτων σε μια πλαγιά ή ρεματιά. Δεν μπορώ να πω
πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι η  εύρεση  κατάλληλου
χώρου απόθεσης των οικιακών απορριμμάτων, γι’ αυτό
και δεν ρίχνω μομφή σε κάποιον αποκλειστικά, θεωρώ
άλλωστε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για ό,τι άσχη-
μο συμβαίνει.

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό, με χαρά εί-
δα να υπάρχουν στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρα-
σκευής αρκετοί μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων, μεταλλι-
κοί και πλαστικοί, έτοιμοι να τοποθετηθούν σε διάφορα

σημεία του χωριού μας. 
Το γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό και ελπίζω να

έχει γίνει η σχετική μελέτη και να έχουν εξασφαλιστεί
τα απαραίτητα χρήματα, για να λειτουργήσει σωστά
και σύντομα στο δήμο μας το πρόγραμμα  αποκομιδής
και απόθεσης των απορριμμάτων. Γ.Τ.

Το πρόβλημα των σκουπιδιών

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17- 4ος  ΟΡΟΦΟΣ
10552 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.Α.Παπαδόπουλος
Τηλ.: 2103240001 -2106920004 14 Φεβρ. 2005

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Τα μέλη του νέου Δ. Σ. της ιστορικής

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, που προήλθε απ' τις πρό-
σφατες αρχαιρεσίες της 5-2-2006, με την ευκαιρία της
ανάληψης των καθηκόντων τους, απευθύνουν σε
ΟΛΟΥΣ τους Ευρυτάνες συμπατριώτες μας εγκάρδιο και
θερμό χαιρετισμό.
― Ευχαριστούν όλους εκείνους που με την ψήφο τους
μας εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπηση τους στην Ένωση
μας.
― Έχουν βαθιά επίγνωση της ευθύνης και του έργου που
αναλαμβάνουν και γνωρίζουν τα υφιστάμενα πολλαπλά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Για το λόγο
αυτόν απαιτείται - όσο ποτέ άλλοτε - η συμπαράσταση
ΟΛΩΝ.
― Τονίζουν την ανάγκη της αγαστής συνεργασίας όλων
των πολιτιστικών φορέων του Νομού μας (Συλλόγων,
Σωματείων, Ενώσεων κ. ά. ).
―Διαβεβαιώνουν ότι θα εργαστούν μεθοδικά για την
πραγμάτωση των σκοπών και των στόχων, που προβλέ-
πονται από την Ένωση μας.

Με κάθε  τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος ΚΩΝ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
Ο Γραμματέας ΧΡ. Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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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 

(Γεννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυ-
χίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες
διακρίσεις κ.λπ.). 

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

• Στις 25 Φεβρουαρίου 2006 έγινε στη
Λαμία, στην ταβέρνα Φώφη στην Αγία Μα-
ρίνα, ο προγραμματισμένος ετήσιος χο-
ρός των μελών του συλλόγου μας με τη
φροντίδα των εκπροσώπων μας στην πόλη
και τη βοήθεια του Δ.Σ. απ’ την Αθήνα.

Η βραδιά κύλησε πολύ όμορφα και έγι-
νε μεγάλο γλέντι, αφού η ορχήστρα ήταν
εξαιρετική και πολύ άνετος ο χώρος του
καταστήματος. Η συμμετοχή δεν ήταν η

αναμενόμενη, αλλά αυτό καθόλου δεν
εμπόδισε τους παρευρισκόμενους να πε-
ράσουν πολύ ωραία ως αργά τα μεσάνυ-
χτα. Διασκέδασαν μαζί μας ο Δήμαρχος κ.
Κων/νος Καράνης, ο αντινομάρχης Ευρυ-
τανίας κ. Παπάς Κων/νος, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων κ.
Καββαδίας Γ. κ. ά.

Πρέπει να τονιστεί ότι από πλευράς
διοργάνωσης όλα ήταν άριστα οργανωμέ-
να και αυτό οφείλεται σε λίγα πρόσωπα
όπως ο κ. Βασίλης Χ. Καρανίκας που πρω-
τοστατεί τα τελευταία χρόνια και βοηθά
πάρα πολύ, η πρόεδρος του συλλόγου μας
Βασ. Χαλκιά που εκτός των άλλων φέρει
αποκλειστικά μόνη της σε πέρας τη διορ-
γάνωση της πλούσιας λαχειοφόρου αγο-
ράς και φυσικά της εξεύρεσης, συγκέ-
ντρωσης και διευθέτησης των δώρων - κά-
τι που δεν είναι καθόλου εύκολο και λίγο -
και ο επίσημος εκπρόσωπός μας κ. Ηλίας
Γ. Ράμμος. Αρκετοί άλλοι βοήθησαν με κά-
θε τρόπο κι έδειξαν εμπράκτως την αγάπη
τους για το χωριό μας. Ευχαριστούμε ιδιαί-

τερα τα ζαχαροπλαστεία Α/φών Ράμμου
για την προσφορά των γλυκών.

• Στις 18 Μαρτίου 2006 έγινε στην Αθή-
να, στο κέντρο “Όμορφη Νύχτα” στο Γα-
λάτσι ο ετήσιος χορός μας. Ήταν μια ξε-
χωριστή βραδιά με πολύ κέφι και διασκέ-
δαση που κράτησε ως τις 5.30 το πρωί,
αφού η ορχήστρα του Θεόφιλου εγγυάται
πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Συνδια-
σκεδάσαμε εκείνο το βράδυ με το σύλλο-
γο Καταβόθρας Αγρινίου, ο οποίος παρου-
σίασε με το χορευτικό του συγκρότημα
πλήθος παραδοσιακών χορών του τόπου
μας και αυτό προσέδωσε έναν ιδιαίτερο
και ευχάριστο παραδοσιακό χαρακτήρα
στη βραδιά και μας συγκίνησε όλους. Αυτό
έγινε η αρχή για την ανάπτυξη μιας φιλι-
κής σχέσης μεταξύ μας που θα συνεχιστεί
στο μέλλον με ανταλλαγές πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους
πολλοί φίλοι του συλλόγου μας και επίση-
μοι προσκεκλημένοι όπως ο δήμαρχος του
δήμου μας (Βίνιανης) κ. Κων/νος Καράνης,
ο βουλευτής του νομού μας κ. Δημοσθ.
Τσιαμάκης, ο νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κο-
ντογεώργος Κων/νος, ο πολιτευτής και ια-
τρός αλλά και χωριανός μας κ. Ηλίας Κα-
ρανίκας, η αντινομάρχης Ευρυτανίας κ.
Φακίτσα Αλέκα, ο υποψήφιος νομάρχης
Ευρυτανίας κ. Παπαδόπουλος Γιάννης, ο
νομαρχιακός σύμβουλος Τσιώλης Δημή-
τριος, η πρόεδρος του συλλόγου Παλαιο-
κατούνας και νομαρχιακή σύμβουλος κ.
Όλγα Διώτη κ.ά. Οι περισσότεροι απ’ τους
επίσημους προσκεκλημένους απηύθυναν
σύντομους χαιρετισμούς. Όμως με ιδιαίτε-
ρη ευχαρίστηση συγκρατήσαμε όλοι οι
Χρυσιώτες τα λόγια του νομάρχη κ. Κοντο-
γεώργου που είπε ότι πολύ σύντομα θα εί-
ναι σε θέση να μας ανακοινώσει ευχάριστα
νέα για το δρόμο στο χωριό μας. Για μας η
ασφαλτόστρωση του δρόμου είναι ένα
όνειρο ζωής και ένα έργο πνοής για τον
τόπο μας. Πράγματι υπάρχει κινητικότητα
γι’ αυτό το έργο απ’ τις αρχές του νομού
μας. Με αναπτερωμένες τις ελπίδες απ’ τα
λόγια του νομάρχη μας περιμένουμε σύ-
ντομα την αίσια έκβαση της προσπάθειας
αυτής η οποία θα εκτιμηθεί απ’ τους συγ-
χωριανούς μας.

Στη συνέχεια θα ήθελα να παραθέσω
κάποια προσωπικά μου σχόλια για τη συμ-
μετοχή των μελών μας στις εκδηλώσεις
του συλλόγου μας. Και πρώτα για τις κο-
πές πρωτοχρονιάτικης πίτας οι οποίες
έχουν κι αυτές ως σκοπό τη διατήρηση της
επικοινωνίας των μελών μας και της δημι-

ουργικής ανταλλαγής απόψεων σε θέματα
σχετικά με τις δραστηριότητες του συλλό-
γου και των ενεργειών του για το καλό του
τόπου μας. Τα λίγα έξοδα, λοιπόν, που
απαιτούνται γι’ αυτές τις εκδηλώσεις δια-
τίθενται απ’ το σύλλογο και κανείς απ’
τους παρευρισκόμενους δεν επιβαρύνθη-
κε καθόλου. Επίσης έγιναν αυτές οι εκδη-
λώσεις σε ημέρες αργίας (Κυριακές) και σε
ώρες κατάλληλες (λίγο πριν το μεσημέρι).
Όμως η συμμετοχή των χωριανών ήταν
περιορισμένη. Μάλιστα στην Αθήνα, αν και
τα μέλη ήταν αρκετά, οι φίλοι και οι άλλοι
προσκεκλημένοι ήταν περισσότεροι. Αφού
απ’ τη συμμετοχή μας σ’ αυτές τις εκδηλώ-
σεις δεν συνεπάγεται κανένα κόστος, τότε
γιατί δε συμμετέχουμε εμείς οι Χρυσιώ-

τες; Μήπως αποποιούμαστε την καταγωγή
μας και τη θεωρούμε “ταπεινή” επειδή εί-
μαστε από ένα μικρό ορεινό χωριό, δε μας
ενδιαφέρει η πρόοδός του, δεν το αγαπά-
με πια, μεγαλοπιαστήκαμε ίσως και θεω-
ρούμε τον εαυτό μας πολύ σπουδαίο για
να παραστεί σε μια περιορισμένης σημα-
σίας εκδήλωση; 

Τα άλλα μέλη που παραβρίσκονται θε-
ωρούνται υποδεέστερα ημών, δεν είμαστε
ικανοποιημένοι απ’ το έργο ή τα πρόσωπα

που εκπροσωπούν το σύλλογο, είχαμε πά-
λι κάποια σπουδαιότερη δουλειά που δε

μας επέτρεψε να παραβρεθούμε; Μήπως
γενικώς αδιαφορούμε, λέμε ότι θα πάνε
κάποιοι άλλοι, μήπως προτιμάμε να κοιμη-
θούμε μια ώρα παραπάνω και βρίσκουμε
αυτή τη μέρα ως πιο κατάλληλη γι’ αυτό;
Πώς μπορούμε να αντισταθούμε στο κάλε-
σμα της μικρής πατρίδας μας;

Σ’ αυτά τα “σκόρπια” ερωτήματα ας
σταθούμε λίγο περισσότερο, ας ψάξουμε
μέσα μας τους λόγους της απομάκρυνσής
μας, ας κρίνουμε αν ήταν σοβαροί οι δικοί
μας λόγοι απουσίας, ας καταθέσουμε τις
δικές μας προτάσεις αν έχουμε κάτι καλύ-
τερο να πούμε και ας αποφασίσουμε τι θέ-
λουμε για τον τόπο μας και τι θα κάνουμε
την επόμενη φορά!

Σχετικά τώρα με τις χοροεσπερίδες σε
Λαμία και Αθήνα προανέφερα ότι η συμμε-
τοχή ήταν αρκετή όχι όμως ικανοποιητική.
Έθεσα προηγουμένως κάποια ερωτήματα
γι’ αυτή μας τη στάση. Είπα ακόμη ότι πολ-
λοί βοήθησαν πέρα απ’ τα μέλη του Δ.Σ.
και έδειξαν εμπράκτως την αγάπη τους για
το χωριό. Όμως αρκετοί άλλοι απείχαν
διακριτικά ή και επιδεικτικά μερικοί φτάνο-
ντας μάλιστα σε σημείο να παροτρύνουν
άλλους να μη συμμετέχουν. Εμείς και αυ-
τούς ακόμη τους σεβόμαστε, δεχόμαστε
τη στάση τους και την κριτική τους, τους
συγχωρούμε και τους λέμε να κάνουν κάτι
χρήσιμο και πρακτικό επιτέλους για το χω-
ριό και το σύλλογο, αν θέλουν και μπορούν
να προσφέρουν και ας αφήσουν τα ανέξο-
δα λόγια. Εξάλλου είμαστε λίγοι και γνω-
ριζόμαστε, ξέρουμε τη διαδρομή του καθε-
νός και την προσφορά του στο χωριό μας
μέσω του συλλόγου ή άλλων δραστηριο-
τήτων τους. Ας αφήσουν τις περιαυτολο-
γίες και ας μπουν μπροστά και ας προτεί-
νουν αν έχουν κάτι καλύτερο να πουν. 

Αλλιώς ας μη μιλούν ή καλύτερα ας συ-
νταχθούν μαζί μας για έναν δυνατότερο
και αποτελεσματικότερο σύλλογο Χρυ-
σιωτών. Θα είναι καλύτερα έτσι.

Αντώνης Θ. Καρανίκας
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