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√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μ›ÓÈ·ÓË˜ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ì·˜
Το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι είναι βασικές διαστάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η συμμετοχή, είναι ύψιστη αξία στη δημοκρατία. Ο σπουδαιότατος ιστορικός της
αρχαιότητας Θουκυδίδης, στον «Επιτάφιο λόγο του Περικλή» χαρακτήριζε τον μη μετέχοντα στα κοινά «ουκ απράγμονα, άλλ’ αχρείον» δηλαδή όχι φιλήσυχο, αλλά άχρηστο
πολίτη.
Τα «Χρυσιώτικα Νέα» θεωρούν υποχρέωσή τους να δώσουν βήμα στους υποψηφίους

για τον Δήμο Βίνιανης, να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τα θέματα της περιοχής
τους και να απαντήσουν σε ερωτήματα, που απασχολούν τους πολίτες του Δήμου.
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι κύριοι Νίκος Γεωργίου και Κώστας Καράνης απάντησαν στις
ερωτήσεις μας.
Ευχόμαστε και στους δύο καλή επιτυχία στις προσπάθειές τους.

∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú¿ÓË˜
― Κύριε Καράνη, γιατί αποφασίσατε
να διεκδικήσετε εκ νέου το δημαρχιακό
αξίωμα;
Διεκδικώ να υπηρετήσω αγαπητοί δημότες, φίλοι και χωριανοί, για άλλη μια
φορά, τον δήμο Βίνιανης, γιατί έχω όρεξη
και δυνάμεις για την ολοκλήρωση του έργου και των οραμάτων, που είχαμε ξεκινώντας το δύσκολο έργο στον μικρό Καποδιστριακό δήμο μας.
Αγάπησα και αγαπώ τον τόπο που γεννήθηκα και τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έμπρακτα το αποδεικνύω, οι χωριανοί και οι δημότες το γνωρίζουν καλλίτερα από τον κάθε ένα.
Έχω δεθεί από 16ετίας με το θεσμό
αυτό, ξεκινώντας από κοινοτικός σύμβουλος, πρόεδρος της μικρής μας κοινότητας, μέλος της τριμελούς επιτροπής της
3ης εδαφικής περιφέρειας του νομού μας,
επί 8ετία δήμαρχος του δήμου μας και
πρόεδρος του
εποπτικού
συμβουλίου
της ΤΕΔΚ του
νομού Ευρυτανίας.
Είχα βάλει
στο μυαλό μου
και στην ψυχή μου στόχους, για τους
οποίους αγωνίστηκα πολύ δυνατά (μερικά
πράγματα δεν φαίνονται), από τους στόχους αυτούς πέτυχα αρκετούς, όχι όλους
και για τούτο δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
Τους στόχους μου, που πλέον έχουν
σταθεροποιηθεί, είμαι σίγουρος ότι πετυχαίνω τώρα και επιθυμώ να χαρώ ιδιαιτέ-

¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘
― Κύριε Γεωργίου προ καιρού γνωστοποιήσατε στους δημότες του Δήμου
Βίνιανης, τις προθέσεις να θέσετε υποψηφιότητα για τον Δημαρχιακό θώκο.
Πέστε μας, ποιοι λόγοι σαν οδήγησαν σε
αυτή την απόφαση και αν θα κατέλθετε
στον πολιτικό στίβο με την στήριξη συγκεκριμένου κόμματος;
Είναι καθαρά προσωπική επιλογή, μακριά από συμβιβασμούς, ίντριγκες και
σκοπιμότητες. Είναι μια επιλογή προσφοράς, με σκληρή δουλειά για τον τόπο μου
και τους ανθρώπους που αγαπώ και εμπιστεύομαι. Δεν υπήρξα ούτε ανεπάγγελτος, ούτε εραστής της εξουσίας.

ρως με τους δημότες μου, τους χωριανούς μου, τους φίλους, με όλους.
― Πιστεύετε ότι δύο τετραετίες δεν
επαρκούν για να ολοκληρώσει ένας δήμαρχος το έργο του;
Βεβαίως
και πιστεύω
πως
δεν
επαρκούν (είναι διαπιστωμένο άλλωστε) στις περισσότερες
περιπτώσεις.
Συνάδελφοι δήμαρχοι εκλέγονται 4 και 5
τετραετίες, που σημαίνει ότι δεν έχουν
μείνει ικανοποιημένοι 100% από το έργο
τους και προσπαθούν για το καλύτερο.
Η ζωή συνεχίζεται, τα προβλήματα ποτέ δεν τελειώνουν, πάντα θα υπάρχουν, οι
απαιτήσεις καθημερινά αυξάνονται, δημι-

“◊ÌÔ˘Ó, Â›Ì·È Î·È ı· Â›Ì·È
·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˜
Ó· ˘ËÚÂÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ÙﬁÔ Ì·˜.”
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― Τι χρειάζεται ο Δήμος Βίνιανης;
Έναν ικανό Δήμαρχο, αντάξιο της
ιστορίας του Δήμου, με όραμα γι’ αυτό
που έρχεται αύριο. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, σωστή προετοιμασία και καλή
γνώση των διαδικασιών και των
κοινωνικών προγραμμάτων για
να πάει μπροστά.

“...ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿
Î·È ﬁÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÙﬁÔ...”

― Πώς κρίνετε το έργο της Δημοτικής Αρχής; Πιστεύω ότι το παρακολουθείτε από κοντά, αφού είστε υποψήφιος.
Το έργο της Δημοτικής Αρχής πιστεύω
ότι είναι λίγο. Αρέσκεται μόνο στην διαχείριση των νομοθετημένων πόρων, ΕΠΤΑ
- ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ. Βλέπουμε έναν Δήμο
να είναι απροετοίμαστος στον τομέα μελετών, για την απορρόφηση κονδυλίων. Οι
Διοικούντες τον Δήμο από χρόνια, δεν
έχουν το “κλειδί” στα κέντρα λήψης των

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™Δ∂ƒ°π√¶√À§√™
(∫ø™Δ∞™ μ∂§∏™)
την Ιστορία του νεότερου Ελληνισμού η Επανάσταση του 1821 είναι καίριος σταθμός στην ιστορική
πορεία του Έθνους μας.
Οι επαναστάσεις σε όλους τους
χρόνους της σκλαβιάς μας ήταν συνεχείς και αδιάκοποι από τους αρματολούς και κλέφτες. Η φιλική εταιρία προετοίμασε τον ξεσηκωμό. Η Ευρυτανία
τόπος κατ’ εξοχή της κλεφτουριάς δεν
μπορούσε να μείνει πίσω.
Στο Κεράσοβο (σημερινό Κερασοχώρι) γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Κώστας Στεργιόπουλος, ο οποίος αργότε-

Σ

ρα πήρε το επώνυμο Βελής 1770. Γόνος
πτωχής οικογένειας γαλουχήθηκε στις
αρχές και τις παραδόσεις της πατρίδας
και της θρησκείας από τους γονείς του
και τα σχολεία που λειτουργούσαν τότε. Αργότερα τον βρίσκομε στα Γιάννενα. Από μικρός έδειχνε ευφυής, δυναμικός και ανήσυχος. Είναι η εποχή του
Αλή Πασά. Τέτοιους ανθρώπους ο Αλής
τους προσλάμβανε και τους προωθούσε γιατί ήθελε να γίνει Σουλτάνος της
περιοχής. Σ’ αυτό το περιβάλλον έζησε,
εκπαιδεύτηκε και έγινε υπασπιστής του
™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 6

― Έχετε επιλέξει τους συνεργάτες σας που θα συγκροτήσουν τον
συνδυασμό του ψηφοδελτίου σας;
Είμαι ικανοποιημένος, γιατί στην κίνησή μου αυτή συντάσσονται άτομα καταξιωμένα στην τοπική κοινωνία, με πολλά
χρόνια στην τοπική Αυτοδιοίκηση. Άτομα
με εμπειρία, με γνώσεις, με θέληση να
προσφέρουν στα κοινά, στον τόπο τους.
Συντάσσονται και νέοι, ικανοί και αξιόλογοι, με θέληση να συμβάλουν στην άλ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 5

∏ «Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹»...
¿Óˆ ·’ ﬁÏÔ˘˜ Ì·˜

∏ ∫∏ƒÀ•∏ Δ∏™ ∂¶∞¡∞™Δ∞™∏™ ™Δ∏¡ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞

(∞ﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «∫ÒÛÙ·˜ μÂÏ‹˜» ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘,
ºÈÏÔÏﬁÁÔ˘ - ∂ÈÙ. °.∂.ª.∂.)

αποφάσεων, για να μπορούν να παρέμβουν. Βλέπουμε μόνο έναν ικανοποιητικό
βαθμό αντιμετώπισης στα προβλήματα
καθημερινότητας και μόνο σε αυτά. Δεν
υπήρξε το όραμα που ζητάει ο τόπος. Δεν
υπήρξαν οι γνώσεις και η θέληση για
υπέρβαση της πολιτικής, της σωστής διαχείρισης
των πόρων.

δημιουργία ενός πολιτιστικού συλλόγου είναι μια πολυσύνθετη έννοια, είναι μια έννοια με πολλές δυναμικές και
παραμέτρους, ιδιαίτερα όταν αφορά έναν σύλλογο που
εκπροσωπεί ένα τόσο απομακρυσμένο χωριό της Ευρυτανίας,
την Χρύσω.
Η δημιουργία του συλλόγου έχει θα μου πείτε εμφανείς
στόχους και σκοπούς, εν ολίγοις η διατήρηση των υπαρχόντων
παραδόσεων και η δημιουργία των μελλοντικών βάσεων για α)
να μην ξεχαστούν οι παραδόσεις, και β) για να συνεχιστούν από
τις επόμενες γενεές. Θα συμφωνήσω μαζί σας, όμως μήπως
δεν είναι έτσι; Μήπως πρέπει να δούμε τα πράγματα από μια
διαφορετική άποψη;
Στη χώρα μας αποτελεί αν θέλετε ανέκδοτο ότι όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, θα βρεις από κάτω έναν πρόεδρο (συλλόγου ή οποιουδήποτε σωματείου). Σίγουρα το λέμε ως μορφή
αστείου και να γελάμε, όμως μάλλον θα πρέπει να μας κάνει να
προβληματιστούμε. Ο σύλλογος δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο για να υπάρχει, είναι ένα ζωντανό όργανο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που η ζωή του εξαρτάται από μια απλή αλλά

Η
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Επιμέλεια: Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Μουσειοπαιδαγωγική

Απρίλιος - Ιούνιος
Ιούνιος 2006
2006

Καπετάν Λευτέρης Χρυσιώτης
(Σπυρίδων Γ. Τσιλιγιάννης)

Καράνης Ευάγγελος
πτες. Πρόκειται για παιδαγωγικά παιχνίδια
δράσης και αναπαράστασης που μπορούν
να αξιοποιηθούν κατά την επίσκεψη σε μουσειακό ή αρχαιολογικό χώρο. Το μουσείο μετατρέπεται από παγερό και απόμακρο σε
χώρο φιλικό και οικείο σε ένα χώρο μάθησης
μέσα από το παιχνίδι. Όταν ο μαθητής μπορέσει να συνδέσει τη σημερινή καθημερινή
ζωή του με αυτή των παλαιότερων χρόνων,
θα κατανοήσει την αδιάκοπη ιστορική συνέχεια και ιδιαιτερότητα του πολιτισμού μας.
Στο βιβλίο γίνεται διεξοδική παρουσίαση
πρακτικών ιδεών που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε
μουσεία. Τα προγράμματα βιωματικής επίσκεψης μουσειακών χώρων μπορούν να
αποτελέσουν αυτοτελή αντικείμενα της ευέλικτης ζώνης. Η παιδαγωγική έρευνα καθώς και το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται
και αναλύεται στο παρόν βιβλίο μπορούν να
αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς για τα
αντίστοιχα προγράμματα (περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, ευέλικτης ζώτων σχολικών μαθημάτων με τη χρήση νέων νης, πολιτιστικά προγράμματα…).
Πρόκειται για ένα βιβλίο χρήσιμο σε εκδιδακτικών μεθόδων και μέσων. Έρχεται να
εμπλουτίσει τη σχολική πράξη, εισάγοντας παιδευτικούς, παιδαγωγούς, φοιτητές,
διεπιστημονικές προσεγγίσεις, συνδέοντας ερευνητές, υπεύθυνους εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και
τη γνώση με ψυχικές,
επιμελητές
(curators)
αισθητικές και κοινωνιΔÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È
μουσείων.
κές διεργασίες που
·ﬁ ·ÁÂÚﬁ Î·È ·ﬁÌ·ÎÚÔ
Το βιβλίο θα το βρείαναδεικνύουν νέους
τε στα βιβλιοπωλεία του
τομείς της προσωπικόÛÂ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÈÎﬁ Î·È ÔÈÎÂ›Ô
νομού Αιτ/νίας ή από
τητας και ερμηνείας
τον συγγραφέα στο
της κοινωνικής και ποτηλ: 6945918761. Κεντρική διάθεση για την
λιτισμικής πραγματικότητας.
Η Μουσειοπαιδαγωγική ως σύγχρονη Αθήνα στο βιβλιοπωλείο “Ναυτίλος” Χαριεκπαιδευτική διαδικασία αναφέρεται στη λάου Τρικούπη 28 τηλ: 210 3616204, για τη
βιωματική προσέγγιση των μουσείων από Θεσσαλονίκη στο βιβλιοπωλείο “Λοξίας”,
τους μαθητές αλλά και από ενήλικες επισκέ- Ισαύρων 5, τηλ. 2310-233925.
Η Μουσειοπαιδαγωγική είναι μια καινοτομία που έχει να προσφέρει πολλά στην
αλλαγή και υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων στο χώρο της εκπαιδευτικής πράξης. Μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της διδακτικής μεθοδολογίας

Επειδή στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Χρυσιώτικα Νέα» που δημοσιεύσαμε κείμενο για το Λευτέρη, στην φωτογραφία έγραφε μόνο ότι είναι οι
«μαυροσκούφηδες του Άρη», την ξαναδημοσιεύουμε για να σας πούμε ότι στο κέντρο με στολή μαυροσκούφη είναι ο Λευτέρης.

Βιογραφικό σημείωμα
Ο Καράνης Ευάγγελος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1966. Σπούδασε
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Εργάζεται ως δάσκαλος από το 1994 σε ολιγοθέσια σχολεία
και από το 2003 υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Ρίβιου. Έχει εργαστεί
επίσης σε σχολικές μονάδες της Σουηδίας και μετεκπαιδεύτηκε για
ένα χρόνο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με εξειδίκευση στη
μουσειακή αγωγή. Ασχολείται ερασιτεχνικά ως ηθοποιός - εμψυχωτής
με το παιδικό θέατρο και τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στη θεατρική
ομάδα «Παιδικές Θεατρικές Συναντήσεις» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου.

Το Πέλαγο μας ενώνει
Ένα υπέροχο λεύκωμα με τίτλο «Το Πέλαγο μας ενώνει» εξέδωσε το Δημοτικό
σχολείο Ρίβιου Αιτωλοακαρνανίας. Είναι
μια φωτογραφική και εικαστική αποτύπωση
της προσπάθειας για ένα ζωντανό σχολείο,
για ένα σχολείο δράσης. Στο λεύκωμα αποτυπώνεται η δράση των μαθητών και των δασκάλων του σχολείου στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Το Πέλαγο μας
ενώνει- Δημιουργία και σύνθεση πληθυσμού
Ρίβιου» με τους παρακάτω στόχους:
✓ Να γνωρίσουν οι μαθητές την περιοχή
τους μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες
(του καπνοπαραγωγού, του κτηνοτρόφου,
του ψαρά, του εργάτη γης, του μετανάστη).
✓ Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους
διαφορετικής ηλικίας και καταγωγής (Παπαδάτου, ορεινά της Άρτας, Ευρυτανίας,
Βάλτου) που είναι φορείς διαφορετικών οικονομικών αφετηριών και πολιτισμικών
στοιχείων.
✓ Να δημιουργηθούν μεταξύ των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους προϋποθέσεις συναισθηματικής ενότητας σε
αντίθεση με την απουσία οικιστικής ενότητας.
✓ Να αποκτήσουν σεβασμό προς τον
εαυτό τους, αλλά και προς τους άλλους...
τους «ξένους».
✓ Να γνωρίσουν το κυρίαρχο φυσικό αλλά και πλουτοπαραγωγικό πόρο της περιοχής που ήταν και είναι το Πέλαγο (Λίμνη
Αμβρακία). Επιπλέον δε σε μια άκρως καταναλωτική και αυτοματοποιημένη κοινωνία

√ ÕÚË˜, (ÛÙË Ì¤ÛË) ÌÂ Ù· ·ÏÈÎ¿ÚÈ· ÙÔ˘. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: Ô °Ú›‚·˜, Ô Δ˙·‚¤ÏÏ·˜
ÌÂ ÙÔ Î·ÏÔÁÂÚÔÛÎÔ‡ÊÈ, ÙÔÓ ÓÙÔ˘Ï·Ì¿ Î·È Ù· ÙÛ·ÚÔ‡¯È·, Ô ∫ˆÛÙÔ‡Ï·˜ Î·È Ô §¤ˆÓ.
¢ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÕÚË, Ô ÏÔ¯·Áﬁ˜ ∏Û·˝·˜, Ô ∂ÚÌ‹˜ Î·È Ô §Â˘Ù¤ÚË˜ ΔÛÈÏÈÁÈ¿ÓÓË˜.

Δημοσιεύουμε ακόμη μία φωτογραφία από τους πρώτους μήνες του αντάρτικου, όταν συγκροτούνταν. Όπως γράφει η λεζάντα ο πρώτος είναι ο Γρίβας (Αναστάσιος Καρανίκας, θείος του Λευτέρη) και στο άκρο δεξιά ο Λευτέρης. Γράφει για
Ερμή, δεν ξέρω αν είναι ο δικός μας (Βασ. Πριόβολος) ή είναι της Φθιώτιδας, γιατί
ο Ερμής ήταν αρχηγός του Αρχηγείου Ευρυτανίας. Πάντως στη φωτογραφία είναι
Χρυσιώτες.
Χαρ. Μπετχαβάς

EΘNIKH H ΠPΩTH AΣΦAΛIΣTIKH
BAΣIΛIKH XAΛKIA
Aσφαλιστικός Σύμβουλος
A.E.E.Γ.A. “H EΘNIKH”
ETAIPIA TOY OMIΛOY THΣ EΘNIKHΣ TPAΠEZAΣ
THΣ EΛΛAΔOΣ A.E.
να νιώσουν τη χρήση και το σεβασμό των
φυσικών υλικών (π.χ. κατασκευή βλαχοκάλυβας).
✓ Ταυτόχρονα σε μια στιγμή εγκατάλειψης και ερήμωσης της περιοχής και με πιθανή την μελλοντική αστικοποίηση των μαθητών μας να καλλιεργηθούν αναμνήσεις
και εντυπώσεις ισχυρές, παρακαταθήκη
για την ισορροπημένη συναισθηματική
τους ανάπτυξη.
Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι των
δασκάλων Στέλιου Φούντα και Βαγγέλη Καράνη.
Κεντρική διάθεση:
Βιβλιοπωλείο «Ναυτίλος»
Χαρ. Τρικούπη 28 Αθήνα.

Kαρπενήσι: Tηλ. 22370-25055 - 6 • Kιν. 6974-466161

•Y§O KATA™KEYH
YÂ‡ı˘ÓÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜

¢ËÌ. M·ÓÙ‹˜
B·ÛÈÏÂ›Ô˘ 5 N. E˘Ú˘Ù·Ó›· §·Ì›·
TËÏ: 22310-69146 & 22310-69272
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Αλιεύματα από τον ημερήσιο τύπο των Αθηνών
Επιμέλεια: Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Άγραφα... οικοσυστήματα

Τα νερά των Αγράφων
Το πως συνδέονται τα νερά των ελληνικών βουνών με ένα παγκόσμιο συνέδριο
Βιοϊατρικής, που ξεκινάει σήμερα στην Αθήνα, δεν αποτελεί παράδοξο και έχει αφ’
ενός μεν να κάνει με τη διαπίστωση των ειδικών ότι τα νερά των Αγράφων και γενικότερα της Ευρυτανίας γεννιούνται και «τρέχουν» στον καθαρότερο, όπως εκτιμούν, τόπο της Ευρώπης και αφ' ετέρου αποτελεί μια προσπάθεια και προσφορά
των «Μικρών Πατρίδων» και του συνάδελφου Ηλία Προβόπουλου για να γνωρίσουν οι σύνεδροι μέσα από μια σύντομη προβολή διαφανειών αυτό το μοναδικό
κομμάτι της ελληνικής γης και κάποιους ανθρώπους που δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από τη γη τους.

Καμαρώνει για το χωριό του, την Χρύσω, ο κυρ Ηλίας ο Καράνης. Μας προσκαλεί να
δροσιστούμε στις περίφημες βρύσες του.

Ετσι, ύστερα από πρόσκληση του αγραφιώτικης καταγωγής Παναγιώτη Καράνη, καθηγητή Ιατρικής Παρασιτολογίας του Πανεπιστημίου Obihiro της Ιαπωνίας
και προέδρου της Γερμανοελληνικής Ακαδημίας Βιοϊατρικής Έρευνας, ο Ηλίας
Προβόπουλος, που εδώ και χρόνια περπατάει πόντο πόντο τα Άγραφα ετοιμάζοντας ένα βιβλίο, αύριο το απόγευμα, μετά την τελετή έναρξης του συνεδρίου στις
19.30 θα παρουσιάσει διαφάνειες και θα μιλήσει με τον δικό του τρόπο για τις πηγές, τις βρύσες, τα βουνά, τα ρέματα, τις γέφυρες και τον Αγραφιώτη ποταμό και
θα παρουσιάσει με εικόνες αυτό τον μοναδικό τόπο και τη σχέση του με τα πιο καθαρά νερά της Ευρώπης.
- Το 5ο Συνέδριο της Γερμανοελληνικής Ακαδημίας Βιοϊατρικής Ερευνας με τίτλο «Νέα δεδομένα στη βιοϊατρική έρευνα», που γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα διεξαχθεί από αύριο έως τις 18
Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πανεπιστημίου 10).
Από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» 15/06/2006

Ένα “διαρκές” έγκλημα που συντελείται στους ορεινούς όγκους της πατρίδας
μας είναι αυτό της ανεξέλεγκτης διάνοιξης δρόμων που καταστρέφουν την αισθητική αξία των ορεινών τοπίων χωρίς καν να είναι απαραίτητοι, έστω για την προστασία των δασών».

Αυτά υποστηρίζει με επιστολή του στην «Ε» ο Κώστας Τσιβελέκας, πρόεδρος
του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου, ο οποίος αντιδρά στην «αλόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή των Αγράφων».
«Δασικοί δρόμοι και Ζώνες προστασίας ορίζονται σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διαχείριση και την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων. Άλλοι δρόμοι (που ικανοποιούν επιδιώξεις και σκοπιμότητες καθαρά
στενών ιδιωτικών συμφερόντων) εκτός των παραπάνω προδιαγραφών απαγορεύονται.
Έχω προσωπικά γίνει αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών για την αλόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή των Αγράφων. Συγκεκριμένα, στη θέση Ασπρόρεμα της
Φτέρης Αγράφων -περιοχής μοναδικής παραποτάμιας άγριας ομορφιάς με ελατοσκεπείς πλάγιες- ανοίγεται “δασικός δρόμος” χωρίς καμιά τουλάχιστον σοβαρή αιτιολογία.
Ο συγκεκριμένος δρόμος όχι μόνο τραυματίζει μη αντιστρέψιμα το ορεινό οικοσύστημα και το υποβαθμίζει σημαντικά από κάθε άποψη, αλλά ούτε καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες των ανθρωπίνων κοινοτήτων της περιοχής. Η διάνοιξη του ενδεχομένως ανταποκρίνεται στις οικονομικές επιδιώξεις μικρής ομάδας ατόμων
που άμεσα ωφελούνται, κυρίως από τις εργασίες και μόνο της διάνοιξης. Τέτοιοι
δρόμοι όπως αυτοί ανοίγονται αβασάνιστα σαφώς για την απορρόφηση κάποιων
κονδυλίων, σε βάρος της προστασίας και της αισθητικής αξίας των ορεινών οικοσυστημάτων, και αργότερα εγκαταλείπονται.
Η λογική αυτή απαράδεκτη ακόμα και από σκοπιά δημοσιονομική, διότι οδηγεί
σε ανορθολογική κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Η νομολογία του ΣτΕ
(βλ. απόφ. 4033 /98) απαγορεύει απρογραμμάτιστα και αυθαίρετα διάνοιξη οδών
που δεν συνδέονται με το συνολικό ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό της κάθε
περιοχής. Διάνοιξη οδών που πραγματοποιείται άνευ επαρκών νομίμων προϋποθέσεων είναι και συνιστά ενδεχομένως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον Ν.
1650/66».
Από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» 10/03/2006

Εκεί ψηλά στο Βελούχι
Ο Τυμφρηστός (Βελούχι) έχει υψόμετρο 2.315 και είναι το τρίτο ψηλότερο βουνό της Στερεάς Ελλάδας. Το αρχαίο όνομα «Τυμφρηστός» οφείλεται, κατά μια εκ-

δοχή, στον ομώνυμο μυθικό βασιλιά ή στο παιδί του βασιλιά ή στο παιδί του Ηρακλή, τον Τέφραντα, ενώ σύμφωνα με άλλη, πήρε την ονομασία αυτή γιατί ο γυμνός
του όγκος έχει το χρώμα της τέφρας [Τεφραστός, Τεφρηστός, Τυ(μ)φρηστός].
Δεν είναι γνωστός ο χρόνος μετονομασίας του σε Βελούχι, όμως για πρώτη φορά τη συναντάμε στα 1453 στο «θρήνο της Πόλης». Η νεότερη ονομασία του «Βελούχι» είναι σλαβική και θα πει «λευκό όρος», αν και υπάρχει η εκδοχή ότι «Βελούχι» σημαίνει «πηγή με άφθονο νερό».

Αλέξανδρος Παπαθανασίου
Περιοδικό «Γεωτρόπιο» 11/3/2006

Στα μονοπάτια της Φραγκίστας
Χωριό της Ευρυτανίας, σε 761 υψόμετρο, έδρα του νεοσύστατου δήμου. Παλιότερα λεγόταν Μικρή Φραγκίστα. Έχει καλή τουριστική υποδομή, Κέντρο Υγείας,
γήπεδο ποδοσφαίρου, Γυμνάσιο και ΤΕΕ Πληροφορικής.
Οφείλει την ονομασία της στους πρώτους οικιστές της, την οικογένεια Φραγκίστα, και ο οικισμός πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρα-

τίας.
Στην περιοχή υπάρχουν θαυμάσια μονοπάτια, ενώ οι λάτρεις των ορεινών σπορ
έχουν την ευκαιρία για ράφτινγκ, τρέκινγκ και αλπικό σκι.
Αλέξανδρος Παπαθανασίου
Περιοδικό «Γεωτρόπιο» 18/3/2006
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™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÌÂ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú¿ÓË
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô ÙËÓ ÛÂÏ. 1
ουργώντας νέα προβλήματα που απαιτούν
λύση.
Ο κάθε δήμαρχος με το επιτελείο του
συντάσσουν ένα πρόγραμμα 4ετίας που
περιλαμβάνει τα προς επίλυση προβλήματα. Δέχεται τις προτάσεις από τα τοπικά
συμβούλια για τα αναγκαία έργα, που πρέπει να γίνουν στα χωριά, γίνεται η ιεράρχησή τους και βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων μας εκτελούνται ορισμένα από αυτά.
Όταν όμως οι οικονομικές δυνατότητες του
δήμου δεν επαρκούν και οι ενισχύσεις της
πολιτείας δεν καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες, το χρονοδιάγραμμα του δημάρχου και
του συμβουλίου δεν εκτελείται και μερικά
σχέδια μένουν ημιτελή.
Δεν κλείνει ο κύκλος ενός δημάρχου με
δύο 4ετίες αγαπητέ φίλε Γρηγόρη, τα προβλήματα δεν λύνονται ως δια μαγείας και
αν τα αφήσω ημιτελή θα είναι σαν να παραδίνομαι και να εγκαταλείπω. Ήδη αυτή τη
στιγμή στο δήμο μας είναι προγραμματισμένα με κατοχυρωμένη χρηματοδότηση,
αποδεκτή από το σημερινό συμβούλιο,
ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.
― Με ποιους καινούργιους στόχους
κατεβαίνετε στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης;
Είναι οι προγραμματισμένοι στόχοι του
σημερινού δημοτικού συμβουλίου:
α. Η υλοποίηση των ενταγμένων έργων
στο δήμο με το ήδη χρηματοδοτούμενο κατά 80% πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ύψους 1,5
εκατομμυρίου ευρώ.
β. Η υλοποίηση των μελετών ΟΠΑΑΧ,
ύψους 600.000 ευρώ
γ. Η ασφαλτόστρωση του χωμάτινου
οδικού μας δικτύου Κεράσοβο-ΧρύσωΑγιος Δημήτριος.
δ. Η παραμεγδόβια σύνδεση με Καρδίτσα (είμαστε σε καλό δρόμο).
ε. Η ανεργία των νέων ανθρώπων και η
επαγγελματική αποκατάσταση, ενασχόληση.
στ. Η βοήθεια στον αδύναμο –τον γέροντα του δήμου- τον ανήμπορο.
ζ. Η δημιουργία τμημάτων νέων (π.χ.
χορευτικού) για τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις.
η. Η δημιουργία μονάδας αιμοδοσίας
(τράπεζα αίματος).
θ. Η ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», που λειτουργεί από τις αρχές του 2006 με κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια, οικιακή βοηθό.
ι. Η συνέχιση του προγράμματος μερικής απασχόλησης (4ωρης) για 5 άτομα: 1
οδηγό, 3 εργάτες καθαριότητας, 1 υπάλληλο στο μουσείο της Βίνιανης.
― Ποιους από τους στόχους που είχατε
θέσει τις προηγούμενες τετραετίες δεν εκπληρώσατε και γιατί;
Πολλούς στόχους είχαμε βάλει τις
προηγούμενες τετραετίες, μερικοί εξ αυτών δεν υλοποιήθηκαν, όπως λίγα δρομάκια, που έμειναν χωρίς τσιμέντο στα χωριά
μας. Δεν ευστοχήσαμε και στα παρακάτω
θέματα:
α. Την παραμεγδόβια σύνδεση με Καρδίτσα, που για την δυτική Ευρυτανία σημαίνει ΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΖΩΗ.
β. Στην ασφαλτόστρωση του δρόμου
Κεράσοβο-Χρύσω-Αγιος Δημήτριος
Αυτούς τους στόχους δεν καταφέραμε
αγαπητοί φίλοι να τους πετύχουμε, γιατί εί-

OÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¤˜
ÂÚÁ·Û›Â˜
°ÈÒÚÁÔ˜ T. M·ÓÙ‹˜
K·Ú‰›ÙÛ·
TËÏ: 24410-73460

χαμε και έχουμε μόνο τα βέλη και τις σφαίρες. Τα τόξα και τα όπλα τα έχουν η νομαρχία μας και οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας.
― Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Βίνιανης, αλλά και κάθε χωριό χωρι-

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫. ∫·Ú¿ÓË˜
ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔ ¡ÈÌ¿ÙÈ.
στά;
Το σημαντικότερο πρόβλημα στο δήμο
μας είναι ότι ο πληθυσμός γηράσκει και δεν
ανανεώνεται. Οι νέοι δεν δημιουργούν οικογένεια.
Άλλα προβλήματα είναι: Η ανεργία, που
σπρώχνει τους νέους να εγκαταλείπουν
την περιοχή, η έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, διασκέδασης, σχολείων, φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, κινηματογράφου, θεάτρου, η μη τακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.
Ο δήμος Βίνιανης βρίσκεται στο κέντρο
του νομού και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο Θεσσαλίας- Αιτωλοακαρνανίας (τώρα
βρίσκεται ακόμη σε νάρκη). Η παραμεγδόβια σύνδεση θα μας ξυπνήσει και η ασφαλτόστρωση των υπολοίπων τμημάτων προς
Χρύσω και Αγιο Δημήτριο θα κρατήσει ακόμη τους εναπομείναντες.
― Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές
σας αν εκλεγείτε;
Προτεραιότητές μου θα είναι πρώτον
εκείνες που θα δρομολογήσουν-εισηγηθούν τα τοπικά συμβούλια και το δημοτικό
συμβούλιο. Οι δικές μου προτάσεις θα είναι
να προηγηθούν:
α. Το σωστό οδικό δίκτυο και η τακτική
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων των χωριών μας
β. Η σύνδεση με όμορους δήμους ή νομούς (όπως Δάφνη- Παπαδιά και δήμος Βίνιανης –δήμος Ιτάμου)
γ. Η διαχείριση των σκουπιδιών, ήδη δημιουργείται σύνδεσμος δήμων νομού Ευρυτανίας για την διαχείριση των σκουπιδιών
δ. Η κατασκευή δεξαμενών συγκέντρωσης λυμάτων στα χωριά μας για το αποχετευτικό δίκτυο
ε. Η ανάπλαση χώρων στα χωριά μας
για τουριστική αξιοποίηση
στ. Η προσπάθεια συντήρησης μνημείων και χώρων μέσω του προγράμματος
ΟΠΑΑΧ, ήδη συντάχτηκαν και εγκρίθηκαν 2
μελέτες αναπλάσεων από το υπουργείο Γεωργίας
ζ. Η ανάπλαση χώρων της ιεράς μονής
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Δάφνη
με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ, ύψους 160.000 ευρώ
η. Η δημιουργία χορευτικού τμήματος
στην έδρα του δήμου
θ. Η δημιουργία μονάδας αιμοδοσίας

Χ Ρ Υ Σ Ι ΩΤ Η
Μην ξεχνάς
τη γενέτειρά σου.
Με την πρώτη
ευκαιρία
προσπάθησε
να βρεθείς κοντά της.

(τράπεζα αίματος)
― Αν κάνετε έναν απολογισμό του έργου σας στις δύο τετραετίες, αυτός πιστεύετε ότι θα ήταν θετικός ή αρνητικός;
Βέβαια και είναι θετικός ο απολογισμός
μου για τις 4ετίες, όχι όμως στο 100%.
Πρώτον αγαπητέ Γρηγόρη ο δήμαρχος δεν
πρέπει να μένει ικανοποιημένος και να επαναπαύεται σ’ αυτά που έχει κάνει, αλλά να
διεκδικεί πάντα. Προσωπικά σαν Κώστας
Καράνης και δήμαρχος διεκδίκησα περισσότερα από όσα γνωρίζετε, δεν πέτυχα σε
όλα.
Υπάρχουν χρήματα και έχουν δρομολογηθεί έργα τα οποία θα ήταν σε εξέλιξη τη
στιγμή που μιλάμε εφ’ όσον είχαμε τεχνική
στήριξη ως δήμος και νομός. Σε αναμονή
αγαπητοί φίλοι έργα προϋπολογισμού 2
εκατομμυρίων ευρώ περιμένουν υλοποίηση. Τα χρήματα είναι δεσμευμένα από το
δημοτικό συμβούλιο και για του λόγου το
αληθές σας παραδίδω την σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
― Τι θα μπορούσατε να κάνετε σαν δήμαρχος που δεν το κάνατε και γιατί;
Θα άλλαζα την εικόνα του δήμου προς
το καλλίτερο με αναπλάσεις οικημάτων και
πλακόστρωση πλατειών και δρόμων. Συντήρηση όλων των μονοπατιών και χώρων αναψυχής. Αναπλάσεις στα καλλίτερα σημεία
και χώρους του δήμου. Συντήρηση και αναπαλαίωση μνημείων και εκκλησιών. Συντήρηση όλης της παλιάς Βίνιανης, που αξίζει
πάρα πολλά.

τιών, αναπλάσεις χώρων, πλατειών κ.λπ.,
συντήρηση μνημείων, εκκλησιών μύλων,
γεφυριών, δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων.
― Πιστεύετε ότι το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να κάνει προσπάθειες ώστε τα
χωριά του δήμου να έχουν ζωή όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι;
Μια προσπάθεια και μόνο αν είμαστε οικονομικά δυνατοί. Όλο το καλοκαίρι πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγύρια, παζάρια,
γιορτές κρασιού, τσίπουρου, επέτειοι εθνικής αντίστασης στη Βίνιανη, στο Νιμάτι,
στο Κεράσοβο.
Οι εκδηλώσεις είναι κίνητρο για να έρχονται στον τόπο μας τουρίστες, επισκέπτες ντόπιοι και χωριανοί, όπως και οι θεατρικές παραστάσεις στα χωριά μας.
Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται η
προσπάθεια όλων μας και η κινητοποίηση
και η έντονη δραστηριότητα των συλλόγων
μας ώστε οι νέοι μας να έρχονται για διακοπές στα χωριά μας όχι μόνο τον δεκαπενταύγουστο αλλά και το Πάσχα, Χριστούγεννα και σε κάθε ευκαιρία.
― Η Χρύσω είναι το μοναδικό χωριό
του δήμου Βίνιανης που δεν έχει ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Εσείς, που είστε και Χρυσιώτης, τι προσπάθειες κάνατε για την επίλυση αυτού του θέματος;
Αγαπητά μου Χρυσιώτικα Νέα. Μην ξεχνάτε πως είμαι ο χωριανός εκείνος, που
αυτόν τον δρόμο τον διανύω σε καθημερινή
βάση 2 και 3 φορές αν χρειαστεί. Αν κάνετε
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Για να γίνουν τα παραπάνω απαιτούνται
πολλά χρήματα και εκεί δυσκολευόμαστε.
Δει δη χρημάτων.
― Κάποιοι δημότες σας καταλογίζουν
έλλειψη αποφασιστικότητας και τόλμης. Τι
έχετε να τους πείτε;
Δεν συμφωνώ με την ερώτηση, γιατί οι
χωριανοί μας και οι δημότες με γνωρίζουν
από γεννήσεώς μου, όπως με γνωρίζει και η
κάθε πέτρα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω τον τόπο μας με
όλες μου τις δυνάμεις.
Ήμουν αποφασιστικός στο να παραμείνω στον τόπο μας όταν όλοι οι άλλοι έφευγαν, γιατί δεν με δελέαζε ο τρόπος ζωής
των μεγαλουπόλεων.
Τα προβλήματα του χωριού μας και του
δήμου μας με τις δικές μου αποφασιστικές
ενέργειες είναι στα αυτιά των υπευθύνων
της νομαρχίας, του νομάρχη, των δύο αντινομαρχών και δημοτών του δήμου μας, του
περιφερειάρχη και των βουλευτών του νομού μας, του τέως και του νυν.
Βέβαια με την τόλμη την καλή, μέσω συζητήσεων και όχι υβριστικών κειμένων,
όπως μερικοί θα ήθελαν.
― Υπάρχουν περιθώρια τουριστικής
ανάπτυξης του δήμου μας; Πως μπορεί να
βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή το
Δημοτικό συμβούλιο;
Βεβαίως και υπάρχουν, αρκεί το δημοτικό συμβούλιο να δει ορισμένες προτάσεις
με καλό μάτι. Έστω και τα λίγα χρήματα της
ΣΑΤΑ και της κατά μήνα τακτικής ενίσχυσης
να δίνονταν στο κάθε διαμέρισμα για: πλακοστρώσεις δρόμων, συντήρηση μονοπα-

λογαριασμό, από το 1970 μέχρι σήμερα, θα
καταλάβετε ποιος πόνεσε και ποιος πονά
περισσότερο σ’ αυτόν τον τόπο και ποικιλοτρόπως κουράστηκε όλες τις εποχές του
χρόνου κάνοντας τη διαδρομή Άγιο Δημήτριο- Χρύσω- Κεράσοβο.
Με πονούσε και με πονάει (μέχρις αποδείξεως του εναντίον) η παραμέληση των
αρμοδίων για προώθηση του θέματος (προβλήματος των 2 χωριών μας).
Το αίτημά μας για το σκοπό αυτό έχει
τεθεί άπειρες φορές στις αρμόδιες υπηρεσίες και επί όλων των κυβερνήσεων, από το
1990 που υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν και είναι θέμα της νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης.
Ψηφίστηκε το νομαρχιακό πρόγραμμα
2000-2006, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται
και το οδικό δίκτυο των χωριών μας. Από τα
νομαρχιακά συμβούλια δόθηκαν προτεραιότητες για έργα σε χωριά και πόλεις με
αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη τουριστική
δραστηριότητα. Μερικά από τα χωριά μας
έμειναν τελευταία. Δεν σημαίνει ότι παραμελήθηκαν 100%. Έρχεται και η σειρά μας,
είμαστε κοντά στο τέλος. Οι προσπάθειές
μου προς την προσπάθεια αυτή γίνονται
εδώ και 16 χρόνια και είμαι παρών τόσο στις
συνεδριάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων, με προτάσεις στους νομάρχες, περιφερειάρχες και όπου χρειάζεται.
Είμαι πάντα παρών στον τόπο μας και
στα προβλήματά του, τα οποία βιώνω σε καθημερινή βάση και προσπαθώ για την επίλυσή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι
ολόψυχα καλή επιτυχία.
Γρηγόρης Δ. Τριανταφύλλου
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Ο Νίκος Γεωργίου γεννήθηκε στην Μαυρομάτα το 1948.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στην γενέτειρά του, και το
εξατάξιο Γυμνάσιο στο Καρπενήσι. Σπούδασε Τοπογράφος Εργοδηγός στην Αθήνα, όπου έλαβε το πτυχίο του το 1975. Μετά
το πέρας των σπουδών του λειτούργησε Τεχνικό Γραφείο στην
Αθήνα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές οικοδομών.
Είναι ο πρώτος από τα τρία τέκνα του Ιωάννη Γεωργίου, που
διετέλεσε για 12 χρόνια Πρόεδρος της τ. Κοινότητας
Μαυρομάτας.
Ο αδελφός του Παναγιώτης είναι επίσης Τοπογράφος και ο
άλλος αδελφός Αντώνης είναι Γιατρός. Είναι παντρεμένος και
έχει ένα γιο τον Ιωάννη. Από το 2000 διαμένει μόνιμα στο
Καρπενήσι.
λη πρόταση που καταθέτουμε
για τον Δήμο. Άνθρωποι από
όλους τους πολιτικούς χώρους,
που μας ενώνει η αγάπη και η
αγωνία για τον τόπο μας.
― Ποιο είναι το μεγάλο σας
όνειρο για το Δήμο Βίνιανης;
Να συμβάλω στην κατασκευή του παραμεγδόβιου δρόμου, ενός δρόμου που τον οραματίστηκε πριν από 140 χρόνια ο
μεγάλος πολιτικός Χαρίλαος
Τρικούπης. Αυτός ο δρόμος θα
βγάλει τον Δήμο, αλλά και την
Δυτική Ευρυτανία, από την απομόνωση, αφού θα συνδέσει την
Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο με την Θεσσαλία.
Ο Δήμος μας είναι ένας χώρος με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Βασικό μέλημά μου είναι η ανάδειξη και η προβολή
όλων των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, εκ των
οποίων μάλιστα πολλά έχουν
ανάγκη συντήρησης. Αν αυτά τα
μνημεία αναδειχθούν και προβληθούν κατάλληλα, θα βοηθήσουν τουριστικά και οικονομικά
τον τόπο μας.
Την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής μας. Έχουμε
μια πανέμορφη περιοχή και θα
πρέπει με σωστές παρεμβάσεις
να δημιουργήσουμε μια ήπιας
μορφής τουριστική ανάπτυξη,
που θα δώσει θέσεις εργασίας
και θα ζωντανέψει τον τόπο.
Τα σημεία αναφοράς του Δήμου μας πιστεύω πως είναι: Τα
πέτρινα γεφύρια της Χρύσως,
το γεφύρι της Βίνιανης, το γεφύρι του Μανώλη στον Αγραφιώτη ποταμό, το Μουσείο
ΠΕΕΑ της Βίνιανης όπου έγινε
η πρώτη κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας. Η εκκλησία της
Παναγίας στο Κερασοχώρι, η
περιοχή του Κύφου που υπήρχε
το Βασίλειο του Κυφέα, κοντά
στην Μαυρομμάτα, αλλά και πά-

ρα πολλά άλλα.
Θα συμβάλω στην ασφαλτόστρωση του δρόμου Κερασοχώρι - Χρύσω - Άγιος Δημήτριος,
καθώς και ενός τμήματος 1,5 χιλιομέτρου, κοντά στο χωριό
Μαυρομμάτα. Θα φροντίσουμε
για την συντήρηση και καλή βατότητα των δρόμων, μεταξύ των
οικισμών των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
― Είναι κοινή ομολογία ότι
οι νέοι μας φεύγουν και ο τόπος
ερημώνει. Μήπως η μη εξασφάλιση εργασίας, τους αναγκάζει
να φεύγουν μακριά;
Η φύση μάς έχει προικίσει με
ένα θαυμάσιο και πολυποίκιλο
περιβάλλον. Η στροφή των
Ελλήνων προς τον ορεινό τουρισμό είναι εμφανής. Μέσα λοιπόν από τον τουρισμό, δημιουργούνται υποδομές με σωστές
διαδικασίες. Θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και
προϋποθέσεις για την ένταξη
των νέων σε ειδικά προγράμματα κατάρτισης για ορεινούς πληθυσμούς. Δημιουργική απασχόληση και για την γυναίκα, για να
αναδείξουν τον πλούτο των
προϊόντων μας που έχει ο τόπος.
Υποδομές για αθλητικές και
άλλες δραστηριότητες, που θα
δημιουργήσουν μεσοπρόθεσμα
θέσεις εργασίας και θα φέρουν
περισσότερο κόσμο, αυξάνοντας παράλληλα και την τουριστική ανάπτυξη. Ο Δήμος θα
συμμετέχει ενεργά με επιστημονικό προσωπικό, βοηθώντας
κάθε νέο στην συμμετοχή του
σε προγράμματα, για να τον διευκολύνει στις διαδικασίες και
τις επιλογές του.
κ. Γεωργίου σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή τύχη στον αγώνα που δίνετε.

Αγ. Γεωργίου 25 Ίλιον • Προσεχής δ/νση: Θεοδοσίου 23 Ίλιον
(Από: Πετρούπολης 17 ή Α. Παπανδρέου 250, Στάση Σιδέρη)

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

Έγχρωμες
εκτυπώσεις σε:
• Αυτοκόλλητο
• Plexiglas
• Καμβά
• Πλακάκια
• Μάρμαρο
• Ξύλο • Μέταλλο
• Γυαλί• Μουσαμά
• Βινίλιο •Ύφασμα
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πολύ σημαντική λέξη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Η καθημερινότητα και οι ασχολίες όλων μας είναι πολλές, ο χρόνος μας πολύτιμος και οι σκέψεις
μας αρκετές - έτσι είναι θα μου πείτε - θα συμφωνήσω. Όμως τότε τι έννοια έχει να λέμε ότι υπάρχει
ένας σύλλογος για το χωριό μας; - καμία -. Ο σύλλογος δεν ζει, δεν υφίσταται με την συμμετοχή των
δύο ή των τριών ατόμων, ο σύλλογος προσπαθεί να
κλέψει λίγο από το χρόνο όλων μας για να υπάρξει.
Λέμε να συνεχιστεί η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά
μας, να έρχονται και τα παιδιά μας και οι επόμενες
γενιές στο χωριό μας, όμως πως θα γίνει αυτό;
Πρέπει να υπάρξει αφύπνιση τόσο από την μεριά
των Χρυσωτών και φίλων της Χρύσως όσο και από
την μεριά του συλλόγου.
Οι Χρυσιώτες ας στηρίξουν την εφημερίδα
μας, προσπαθώντας να
στείλουν υλικό (φωτογραφίες, ανέκδοτο υλικό,
κείμενα) διαφημίσεις από
γνωστούς, από φίλους
κάνοντάς την βιώσιμη και
πιο ενδιαφέρουσα, προσπαθώντας ο καθένας
από την πλευρά του να φέρει στο φως, που ίσως δεν
γνωρίζουμε οι περισσότεροι, για τον τόπο μας, το
παρελθόν του, την ιστορία του, τους ανθρώπους του,
τις εκδηλώσεις του.
Ο σύλλογος έχοντας στο πλευρό του τους συχωριανούς μας ας δώσει πιο βροντερό παρόν όσον
αφορά το διαφημιστικό υλικό, κάποιο χάρτη, ένταξη
του χωριού σε τουριστικά περιοδικά (μην ξεχνάμε ότι
το χωριό μας διαθέτει ξενώνα με 13 κρεβάτια έτοιμο
να φιλοξενήσει τους επισκέπτες του).
Νομίζω ότι στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να προβάλουμε όσο μπορούμε την τουριστική αν θέλετε
πλευρά του χωριού μας, να εκμεταλλευτούμε την θέση του (ορεινός όγκος των Αγράφων), τις ομορφιές
του (τις εκκλησίες του, τα γεφύρια του) όπως επίσης
και το σημαντικό αυτό κομμάτι που λέγεται ΙΣΤΟΡΙΑ
της Χρύσως, μια ιστορία διάσπαρτη σε όλο το χωριό
από τους προεπαναστατικούς χρόνους έως και την
Εθνική αντίσταση.
Ίσως λέω – ίσως – η προβολή όλων αυτών μπορεί

να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στην λύση αυτού του
μεγάλου – αν είναι δυνατό στον 21ο αιώνα – προβλήματος του δρόμου, και ας προσπαθήσει κάποιος
να με πείσει ότι είναι πρόβλημα οικονομικό ή πρόβλημα λόγω των ιδιομορφιών του εδάφους, όταν γίνονται έργα που μοιάζουν απραγματοποίητα σε όλον
τον κόσμο και τα οικονομικά κονδύλια μπορούν να
διεκδικηθούν από τους τοπικούς άρχοντες.
Σας θυμίζω ότι πρόσφατα δρομολογήθηκε η κατασκευή του δρόμου Κρέντη –Βαρβαριάδα.
Η τουριστική και Ιστορική προβολή του τόπου
αποτελεί το κλειδί της διεκδίκησης του ενδιαφέροντος από όλους τους φορείς για την λύση του προβλήματος του δρόμου.
Φανταστείτε κυρίες και κύριοι, τι προβλήματα θα
λυθούν για όλους μας, αλλά πολύ περισσότερο για
αυτούς τους λίγους μόνιμους κάτοικους της Χρύσως, όταν θα γνωρίζουν
ότι ο δρόμος είναι άσφαλτος και οποιαδήποτε στιγμή ό,τι και αν συμβεί θα
μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν και μιλάμε για
ανθρώπινες ζωές.
Στην Λαμία ο σύλλογος Χρυσιωτών είναι από τους ελάχιστους Ευρυτανικούς Συλλόγους που πραγματοποιούν πολιτιστικές
εκδηλώσεις (χορός, κοπή πίτας).
Η λέξη συμμετοχή που ανέφερα πιο πάνω αποτελεί όμως το κλειδί για τη συνέχιση όλων αυτών των
προσπαθειών και στο μέλλον. Αποτελεί αν θέλετε
την βάση για τη συνέχεια του συλλόγου και για να
συνεχίσουμε να δηλώνουμε παρών σε όποια πρόκληση του μέλλοντος.
Ίσως αυτές οι σκόρπιες σκέψεις να είναι σκέψεις
όλων μας, σίγουρα η πραγματοποίησή τους είναι δύσκολη, η προσπάθεια όμως για ενεργή συμμετοχή
όλων μας είναι απαραίτητη μακριά από οποιεσδήποτε διαφορές
Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον τόπο των προγόνων μας.

∏ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ﬁÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË,
Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ
ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ ‰È·ÊÔÚ¤˜.

Ηλίας Δ. Ράμμος
Ιδιοκτήτης επιχείρησης ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟΥ
Αντιπρόσωπος Συλλόγου Χρυσιωτών
στην Λαμία

Νίκος Μαρούλης

°ƒ∞ºπ∫∂™ Δ∂Ã¡∂™ - ∂∫¢√™∂π™
∞ÚÈÛÙ¤· ∫·ÚÔ‡˙Ë

Στοιχειοθεσία - Μακέτες
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία
• Εφημερίδες
• Βιβλία • Περιοδικά
• Διαφημιστικά έντυπα
• Ημερολόγια
• Αφίσες
• Μεταξοτυπίες
• Κάρτες • Προσκλητήρια
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• 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

∫·Ïﬁ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ì·˜
Î·È Î·Ï‹ ·ÓÙ¿ÌˆÛË ÛÙË ÃÚ‡Ûˆ Ì·˜
Z·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô
KÒÛÙ· ¶. K·Ú·Ó›Î·
AÌÂÏÒÓ·˜ §¿ÚÈÛ·˜
TËÏ: 24920-32482
¢Â¯ﬁÌ·ÛÙÂ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜
TÔ‡ÚÙÂ˜-ÁÏ˘Î¿-·ÁˆÙ¿
ŸÏ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜

GUS
KOSTOPANAGIOTIS
804-792-8817
2320 Riverside Drive
Danville, VA 24540
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γιου του Αλή του Βελή, απ’ εκεί πήρε και το
όνομα Βελής. Στην αρχή τον έκανε οικονομικό Σύμβολο και μετά Βοεβόδα στην Κοζάνη και Καρδίτσα.
Ποτέ όμως δεν ξέχασε τα ελληνικά του
αισθήματα και ζώντας από κοντά τις αγριότητες των Οθωμανών, εύκολα έγινε μέλος
της Φιλικής Εταιρείας.
Ως φιλικός ο Βελής έμεινε πιστός και
συνεπής, δεν υπολόγισε ούτε θέσεις, ούτε
πλούτη, ούτε οικογένεια, ούτε την ζωή του.
Όταν πήρε το μήνυμα της επανάστασης, στέλνει μέσω Αργιθέας την οικογένειά
του στο Κεράσοβο και ο ίδιος από άλλο
δρόμο έρχεται στο Μοναστήρι της Τατάρνας.
Με δικό του Σώμα πολέμησε στο Καρπενήσι, στον Προυσό και προπαντός στη Ρεντίνα που στη μάχη αυτή έμεινε με λίγα παλικάρια, πολέμησε μέχρι εσχάτων και συνελήφθη αιχμάλωτος, μετεφέρθη στην Κωνσταντινούπολη και υπέστη βασανιστήρια
και μαρτυρικό θάνατο.
Ας δούμε όμως την όλη εξέλιξή του. Ο
πατέρας του λεγόταν Γεώργιος Στεργιόπουλος, καλός νοικοκύρης και οικογενειάρχης. Εκτός της φοίτησής του στο Κεράσοβο, φαίνεται ότι φοίτησε και στις σχολές
του Καρπενησίου και των Βραγγιανών.
Για μικρά διαστήματα ίσως να είχε ενταχθεί και στα σώματα των Κατσαντωναίων.
Μετά το θάνατο του Κατσαντώνη, έφυγε
από το χωριό φοβούμενος την εκδίκηση
των Τουρκαλβανών. Ο Βελής πήγε στα
Γιάννενα σαραντάρης, στην ηλικία αυτή
διέθετε κρίση, πείρα και γνώση να εκτιμά τα
πράγματα. Απέκτησε σχέσεις με φιλικούς
και προκρίτους και γνωριμίες με αρματολούς της εποχής. Ο Αλής ξεχώρισε τον Βελή και του ανέθεσε διάφορες δουλειές,
όπως την κατασκευή του φρουρίου της Χειμάρας. Έγινε οικονομικά ανεξάρτητος ο
Βελής και με την άδεια του Αλή έκαμε
εμπορικές επιχειρήσεις στην Άρτα. Έτσι ο
Αλής τον επιλέγει και τον στέλνει Βοεβόδα
στην Κοζάνη. Ο Αλής μένει ικανοποιημένος
από το Βελή. Τα σχέδια του Αλή ήταν μεγαλεπίβολα. Έτσι τον βρίσκουμε το 1820 Βοεβόδα της Καρδίτσας.
Δεν είναι γνωστό αν τον έβαλε στην
Καρδίτσα ο Πασόμπεης ή ο Χουρσίτ που
όταν πέρασε δεν τον μετακίνησε μη γνωρίζοντας τις σχέσεις του με τον Αλή.
Το πρόβλημα είναι πότε έγινε φιλικός;
Το 1819 - 20 έγινε η μεγαλύτερη δραστηριότητα για την οργάνωση.
Ο Βελής έγινε φιλικός όταν ήταν ακόμη
στην Κοζάνη.
Ο Βελής με την φροντίδα και διορατικότητα που είχε και την φιλοπατρία, δεν ήταν
δυνατόν να χαλάσει η φιλία του με τον Αλή.
Στην Καρδίτσα είχε και την οικογένειά του.
Πολλοί Αγραφιώτες τον επισκέπτονταν και
τον συμβουλεύονταν.
Μαθαίνει λοιπόν για τον ξεσηκωμό της
Πελοποννήσου, τα κατορθώματα των
Ελλήνων και αναστατώνεται.
Η εξέλιξη των γεγονότων τον φέρνει

άμεσο μέτοχο στην επανάσταση. Στέλνει
την οικογένεια στο Κεράσοβο για ασφάλεια
και άνετη διαμονή και ο ίδιος έρχεται στην
Ευρυτανία. Ο κόσμος που έμαθε τον ερχομό του, τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.
Ενήμερος πλέον για τα γεγονότα και παίρνοντας επαφή με οπλαρχηγούς (ετοιμάζει
σώμα) και ειδικά με τον Ανδρούτσο που
έδωσε την πρώτη μάχη. Το περιστατικό της
Τατάρνας έγινε στις 22 Μαρτίου 1821.
Έφτασε ένα μήνα μετά τη μάχη της Τατάρνας. Παράλληλα οι οπλαρχηγοί της Δ. Στερεάς ξεσηκώνονται και αρχίζουν οι μάχες.
Η επανάσταση εξαπλωνόταν σαν ορμητικός ποταμός.
Στα τέλη Απριλίου ο Βελής βρισκόταν
στο Κεράσοβο. Συγκεντρώνει στράτευμα
κυρίως από Αγραίους και Απεραντίους.
Η επανάσταση προχωρεί και οι νικηφόρες μάχες διαδέχονται η μια την άλλη. Έτσι
ο Βελής συγκεντρώνοντας δυνάμεις από
όλη την Ευρυτανία στο Κεράσοβο, έγραψε
την εξής προκήρυξη:
“Αδελφοί,
Ήλθεν η ώρα με το θέλημα του Θεού να
ελευθερώσουμε την πατρίδα από την τυραννία την Τουρκικήν· λοιπόν άμα λάβετε
το παρόν μου, να πάρετε τα άρματά σας και
να ερθείτε όπου σας περιμένω εδώ, εντός
τριών ημερών, διότι ο καιρός δεν μας περιμένει περισσότερον· να ήμαστε έτοιμοι να
κάμωμεν το χρέος μας εις την πατρίδα.
Κεράσοβο 10 Μαΐου 1821
Ο αδελφός σας
Κώστας Βελής”

τους Τούρκους. Οι δυνάμεις του όμως είχαν
αποδεκατισθεί και συνελήφθει αιχμάλωτος.
Τον έστειλαν σιδηροδέσμιο στην Κωνσταντινούπολη ως τρόπαιο. Στην αρχή τον
φυλάκισαν και με διάφορες υποσχέσεις για
να αποσπάσουν πληροφορίες και να προσχωρήσει σ’ αυτούς. Ο Βελής μένει άκαμπτος σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Ούτε τα βασανιστήρια τον έκαμψαν για να αλλάξει το
φρόνημα ο Έλληνας πολέμαρχος. Ζητούσαν πληροφορίες για την φιλική εταιρεία. Ο
δήμιος τον έγδαρε ζωντανό και το σώμα
του κομματιάστηκε και σύρθηκε στους δρόμους της Πόλης και έγινε τροφή των σκύλων.
Η άτυχη μάχη της Ρεντίνας είχε συνέπειες στην επανάσταση. Η στέρηση του Βελή ζημίωσε το έθνος από ένα ικανό, ακαίριο, ειλικρινή και ενθουσιώδη οπλαρχηγό ο
οποίος θα μπορούσε να προσφέρει πολλά
στον συνεχιζόμενο αγώνα. Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Ευρυτανία. Ο γιος του
Βελή ήταν 18 ετών, προσπαθεί να συγκεντρώσει μικρό σώμα από πολεμιστές του
πατέρα του και έλαβε μέρος στην επανάσταση, σε πολλές μάχες.
Ο Βελής δεν επεδίωκε αρχηγίες, όπως
απέδειξε η πολιορκία του Καρπενησίου και
η μάχη της Ρεντίνας. Ήταν ταπεινόφρων,
ευσεβής και δίκαιος. Η αιχμαλωσία και ο
μαρτυρικός θάνατος προξένησε λύπη στην
οικογένειά του, στους συγχωριανούς του
και τους συμπατριώτες του Ευρυτάνες οι
οποίοι στήριζαν τις ελπίδες τους για το μέλλον.

Σ’ αυτό το περιβάλλον έζησε, εκπαιδεύτηκε
και έγινε υπασπιστής του γιου του Αλή του Βελή,
απ’ εκεί πήρε και το όνομα Βελής
Ο Βελής αποκαλεί αδελφούς λόγω χριστιανοσύνης, ότι θα διατηρήσει την αδελφικότητα και ότι ο χρόνος συντομεύει που
δείχνει ότι ήταν όλα μελετημένα και εναρμονισμένα με το σύνολο των επαναστατών.
Όλοι οι καπεταναίοι των Αγράφων και
της Ακαρνανίας εξέδωκαν προκηρύξεις για
ξεσηκωμό.
Στις 27 Μαΐου η πρωτοβουλία του Βελή
γίνεται πραγματικότητα στην Ευρυτανία και
στις 2 Ιουνίου ξεσηκώθηκαν όλοι και μέσα
στον Ιούνιο όλη η Ακαρνανία. Πολιορκείται
το Αγρίνιο και ο Βελής αποκλείει τις διαβάσεις της φυγής των Τούρκων. Πολιορκήθηκε το Καρπενήσι και ξεκαθαρίζεται η απελευθέρωση. Ενισχύει με χρήματα τους Μεσολογγίτες για αγορά πυρομαχικών. Οι
Τούρκοι εκστρατεύουν και καταστρέφουν
το Καρπενήσι. Ο Βελής στρέφεται προς τα
ορεινά της Δ. Θεσσαλίας και χτυπά τους
Τούρκους και απειλεί τις φρουρές της Θεσσαλίας. Ο Τούρκος Πασάς της Λάρισας
στέλνει στρατεύματα προς την Ρεντίνα για
ενίσχυση. Ο Βελής μαζί με τους άλλους
οπλαρχηγούς αποφασίζουν να χτυπήσουν
την Ρεντίνα. Οι δυνάμεις της Ρεντίνας ήταν
600 Τούρκοι. Η επίθεση έγινε στις 27 Αυγούστου. Οι Έλληνες κατέλαβαν μέρος της
κωμοπόλεως αλλά οι Τούρκοι αντιστάθηκαν με πείσμα.
Την επόμενη μέρα ενισχύθηκε η φρουρά των Τούρκων και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν οι επαναστάτες. Ο Βελής μάταια
προσπάθησε να συγκρατήσει τις ελληνικές
δυνάμεις που ετράπησαν σε φυγή.
Οι οπλαρχηγοί δεν θέλησαν να βοηθήσουν το Βελή ίσως από ζηλοτυπία (συνέβαινε την εποχή εκείνη) και αντί να φέρουν
και άλλα σώματα προς ενίσχυση εγκατέλειψαν μόνο τον Βελή να αγωνίζεται μόνος. Η
μάχη κράτησε ώρες και λίγοι έμειναν στο
ταμπούρι του Βελή που μάχονταν γενναία.
Ο Βελής βλέποντας ότι κινδυνεύουν, για να
διαφύγουν οι άνδρες την αιχμαλωσία επιτίθενται με λίγους ξιφήρεις και ανατρέπει

Την πατρική παράδοση συνέχισε ο γιος
του Γιώργος που καίτοι νέος έλαβε μέρος
ως αρχηγός σώματος σ’ όλες τις μάχες που
ακολούθησαν. Η οικογένειά του υπέφερε
από φτώχια, παρ’ όλο που ο Βελής είχε κτήματα στην Άρτα και Καρδίτσα ένα εκατομμύριο (1.000.000) γρόσια και τα κατέσχεσαν οι Τούρκοι. Η επαναστημένη Κυβέρνηση (1824) αποκατέστησε τη μνήμη του
Αγραφιώτη πολέμαρχου, δίδοντας το βαθμό του Στρατηγού στο Γιώργη Βελή γιο του.
Η φήμη του Κώστα Βελή ήταν και στην
Πελοπόννησο που έχαιρε εκτίμησης για
την προσφορά του και τη θυσία του για την
ελευθερία.
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας
προσπάθησαν να ικανοποιήσουν τους επιζώντες αγωνιστές. Ανάμεσα στην δεύτερη
σειρά τιμήθηκε και ο Κώστας Βελής με πρόταση του βουλευτή Ευρυτανίας Δημητρίου
Ζώτου το 1844.
Το όνομά του τέθηκε δίπλα στο Διάκο,
Ανδρούτσο και Καραϊσκάκη.
Ο γιος του Γιώργος παρ’ όλη τη δράση
του παρεγκωνίσθη. Υπάρχει φωτοτυπία του
Δ.Σ. Αγραίων που πιστοποιεί την δράση του
Κ. Βελή. Βγήκε στις 4 Αυγούστου 1844, που
αναφέρει την δράση και την οικονομική συνεισφορά του στον αγώνα.
Τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων
είναι: Γ. Δέπος, Ζαχ. Τσιώκος, Μήτσος
Αντωνίου, Νικόλαος Βαρσάμης, Α. Αναγνώστης, Αργ. Γεωργίου, Δημ. Καραΐσκος,
Αποστ. Χόντος.
Επικυρώθηκε από το Δήμαρχο Κων. Ι.
Θέο - Τσάτσο.
Ο Δήμαρχος είναι από τη Χρύσω και ο
σύμβουλος Δ. Καραΐσκος ο Αντωνίου ήταν
συμπολεμιστής και βιογράφος του Κ. Βελή.
Ο Σύλλογος του Κερασοχωρίου τιμώντας τη μνήμη του έστησε τον ανδριάντα
του στη κεντρική πλατεία και γίνεται από το
Δήμο γιορτή προς τιμή του κάθε χρόνο. Ο
συνταξιούχος δάσκαλος Παν. Παπαδόπουλος προς τιμή του έγραψε ποίημα το Μάιο
του 1971:

Στον ήρωα Κώστα Βελή
Ένα πουλί σταμάτησε εις του Βελή τη βρύση.
Έκατσε να ξεκουραστεί, τη δίψα του να
σβήσει.
Απ’ τη Ρεντίνα έρχεται, στο Κεράσοβο πηγαίνει,
με πικραμένη την καρδιά, μαύρα μαντάτα
φέρνει.
Σαν φθάνει στο Κεράσοβο, ψηλά στο καραούλι
ανέβηκε κι αρχίνησε να το ακούσουν όλοι.
«Τρανό κακό που πάθαμε, τι συμφορά μεγάλη!
πιάσαν τον Κώστα το Βελή, το πρώτο παλικάρι,
που ύψωσε το φλάμπουρο εις τις αρχές
του Μάη
εδώ εις το Κεράσοβο, σ’ αυτό το καραούλι.
Τα παλικάρια σύναξε, εμπρός παιδιά τους
λέει.
«Ελευθερία ή θάνατος, αυτό μας απομένει».
Έτρεξαν τα κλεφτόπουλα, Αγράφων τα ξεφτέρια,
παίρνουν παγάνα τα χωριά με τα σπαθιά
στα χέρια,
το καρυοφίλι αχολογά, αντιλαλούν τα βράχια
κι οι Τούρκοι φεύγουν, τρέχουνε, πάνε εις
τα κομμάτια.
Τους κυνηγούν οι Έλληνες, ούτε στιγμή
δεν χάνουν,
περήφανοι και νικητές εις την Ρεντίνα
φθάνουν.
Μα εκεί αντίσταση γερή η Αρβανιτιά προβάλλει.
Η μάχη είναι άνιση, γιγάντια είν’ η πάλη.
Ο Κωνσταντής απτόητος, σφάζει και διατάζει:
«Παιδιά μου, μη δειλιάζετε, επάνω τους»
φωνάζει.
Μήπως ο κόσμος χάθηκε κι η τύχη δεν βοηθάει;
Κανείς δεν ξέρει τι να πει κι έρχεται το
σκοτάδι.
Μαυρίλα θεοσκότεινη, νύχτα χωρίς φεγγάρι.
Κυκλώνεται ο Κωνσταντής, από χιλιάδες
Τούρκους
και πιάνεται και σέρνεται απ’ τους απίστους τούτους.
Σχοινιά του βάζουν στο λαιμό και σίδερα
στα χέρια.
Και ο Βελής τους φώναξε, τους φτύνει και
τους λέγει:
«Σκυλιά, κι αν με σκοτώσετε, η Ελλάδα μας
δεν σβήνει.
Άλλος Βελής, θα πεταχθεί, το αίμα μου θα
πάρει».
Και το πουλί τελείωσε, χωρίς αργοπορία
του Κωνσταντή μας του Βελή την ένδοξη
ιστορία.
Και πριν πετάξει στα ψηλά τώρα ξαλαφρωμένο,
χαιρέτισε το φλάμπουρο, που είν’ εκεί στημένο.
Φεύγοντας τώρα ακούστηκαν τα λόγια αυτά να λέει:
«Ότι ο Κώστας ο Βελής αθάνατος θα μένει».
«Κι ο Γολγοθάς του Κωνσταντή, Ανάσταση
θα φέρει».
Ο Κώστας Βελής στάθηκε τυχερός απέναντι σε άλλους ήρωες της Ανεξαρτησίας,
το Έθνος τίμησε τους αγώνες και τη θυσία
του μέσα στη φωτιά του Αγώνα, όταν οι
κλαγές των αρμάτων ακούονταν στα πέρατα της ελληνικής γης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου
Αγραίων αποτύπωσε με το προηγούμενο πιστοποιητικό την αυτοσυνείδηση όλου του
ευρυτανικού λαού για τον ήρωα.
Η γενέτειρά του έστησε χάλκινη προτομή στην πλατεία του χωριού και χάραξε την
προκήρυξη του ήρωα, που θυμίζει πως η
Ελευθερία στο Έθνος δεν χαρίστηκε από
κανένα. Βγήκε από τα κόκκαλα των Ελλήνων πολεμιστών και υπερασπιστών της.
Χαρ. Μπετχαβάς
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K ÔÈÓˆÓÈÎ¿
Γάμος
✓ Έγιναν οι γάμοι του Χρήστου Γ. Πολυχρόνη και της Ιωάννας Γκορίτσα στα Σπάτα. Κουμπάρος ο Γιάννης Κρυστάλλης. Ακολούθησε γαμήλια τελετή στο κέντρο Μεντής.
Ήταν όλα θαυμάσια. Οι νεόνυμφοι έλαμπαν από νιότη και
ευτυχία.
Τους ευχόμαστε ζωή ευτυχισμένη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Χρυσιωτών

Θάνατοι
✓ Στις 19 Απριλίου απεβίωσε η αείμνηστη Ελένη Γ. Αναγνωστάκη, μητέρα του γιατρού Δημητρίου Αναγνωστάκη μέλους του Συλλόγου μας.
✓ Στις 24 Μαΐου απεβίωσε η Βασιλική Αθ. Αρκουμάνη
στον Άγιο Δημήτριο και ετάφη στη γενέτειρά της.
Στους οικείους τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Χρυσιωτών
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ΕΛΕΝΗ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
(1916-2006)
Αείμνηστη θεία
Όσο και μεγάλος σε ηλικία κι αν
πεθάνει ο άνθρωπος και μάλιστα τόσο αγαπητός, δεν παύει να είναι ο
πόνος και η λύπη μεγάλη για τους
οικείους του.
Μας έφυγες έστω και σ’ αυτή
την ηλικία, πας να βρεις τον αγαπημένο σου σύζυγο, που τόσο πολύ
αγαπούσες.
Γόνος ευπόρου οικογενείας της
Καρδίτσας, η μικρότερη από τα πολλά αδέλφια σου, με μόρφωση και ευγένεια, ξεχώριζε η αρχοντιά σου.
Ήσουν μια τέλεια γυναίκα και

σύζυγος, χαρακτήρας αδαμάντινος,
μετριόφρων, ευγενική, συμπαραστάτης όλων, αγαπητή στο περιβάλλον σου, αξιαγάπητη από τους δικούς σου, απλός άνθρωπος προσαρμοζόσουν σ’ όποιο περιβάλλον και
αν βρισκόσουν, κέρδιζες την αγάπη
τους και την εκτίμησή τους. Όλοι είχαν να πουν ένα καλό λόγο για την
κ. Νίτσα.
Ευτύχησες να ζήσεις πολλά
χρόνια, να δεις τα παιδιά σου, το Δημήτρη και τη Νανά, σπουδαγμένα
και αποκατεστημένα, χάρηκες τα
εγγόνια σου.

Εγώ προσωπικά έχω περισσότερη υποχρέωση απ’ όλους να σε νιώθω σαν μάνα μου, όπως και τον αείμνηστο θείο σαν πατέρα, γιατί ό,τι
είμαι το χρωστάω σε σας τους δύο.
Έζησα χρόνια στο σπίτι σας και
με νιώθατε σαν τα παιδιά σας.
Ήμουν το τρίτο παιδί σας.
Ας είναι ελαφρύ το Αττικό χώμα
που σε σκέπασε.
Έχεις την υπόσχεσή μας ότι δεν
θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Ώρα καλή σου σεβαστή και αξέχαστη θεία, καλό σου ταξίδι.
Χαρ. Μπετχαβάς

Προσφορές
Οι παρακάτω αναφερόμενοι προσέφεραν αντί στεφάνου
στο Σύλλογο Χρυσιωτών στη μνήμη Ελένης Αναγνωστάκη τα
κάτωθι ποσά σε ευρώ:
Ιωάννης και Νία Κρυστάλλη ..................................40
Κων/νος και Κλεοπάτρα Κρυστάλλη......................40
Έλλη Κωνσταντινίδη..............................................40
Αργυρούλα Κρυστάλλη ........................................40
Δημήτριος Κοράκης ..............................................20
Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Χρυσιώτων
Οι παρακάτω αναφερόμενοι προσέφεραν αντί στεφάνου
για τον Άγιο Σεραφείμ Χρύσως εις μνήμη Ελένης Αναγνωστάκη τα κάτωθι ποσά σε ευρώ:
Δημήτριος και Ελισάβετ Πράντζου........................50
Γεώργιος και Ελένη Πράντζου ..............................50
Αντώνιος και Άγα Μαργαρίτη ................................50
Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Χρύσως

√È ÔÌÔÚÊÈ¤˜ ÙË˜ ÃÚ‡Ûˆ˜ Ì·˜ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó...

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Πραγματοποιήθηκε δημοπρασία για την αγορά ενός
φορτωτή-τσάπας και ενός απορριμματοφόρου. Μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθούν στον δήμο.
2. Τέλος Ιουλίου θα γίνουν οι δημοπρατήσεις για
α. Ηλεκτροφωτισμό της πλατείας του Κρέντη
β. Έργα εσωτερικής οδοποιίας στα χωριά του δήμου
3. Στις 21 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση στη Δάφνη
4. Έγιναν οι μελέτες για τα παρακάτω έργα
α. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ιεράς μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Δάφνη, προϋπολογισμού
165.000€.
β. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων δήμου Βίνιανης, προϋπολογισμού 325.000€.
γ. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και ανάδειξη παλαιών
λίθινων αλωνιών Κερασοχωρίου, προϋπολογισμού 275.000€.

KAºE-°A§AKTO¶ø§EIO

H ¢PO™IA

Παράκληση
Όπως γνωρίζετε, τα Χρυσιώτικα Νέα είναι 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 ενημερώνετε, αν θέλετε να δημοσιεύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας συνέβη (Γεννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.).
Επίσης να μας ενημερώνετε
για την αλλαγή της διεύθυνσής σας,
ώστε να παίρνετε την εφημερίδα μας.

E•ATMI™EI™ ¶ANTO™ TY¶OY
AYTOKINHTøN

°ÚËÁﬁÚË˜ M·ÚÔ‡ÏË˜

¶O§YXPONH™ ¶ANA°IøTH™

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

T·¸Á¤ÙÔ˘ 42 KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘ Aı‹Ó·
TËÏ: 210. 2237288

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

ENøMENH
E¶I¶§O¶OI´A §AMIA™
4Ô ¯ÏÌ. §·Ì›·˜ - ™Ù˘Ï›‰·˜ §·Ì›·
TËÏ: 22310-32191
Fax: 22310-42095

XPY™IøTIKA NEA
Iδιοκτησία: Σύλλογος Xρυσιωτών Eυρυτανίας
“H ΠANAΓIA”
Eκδότης: Τριανταφύλλου Γρηγόρης
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:

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ
ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ
ΖΟΥΣΕ Ο ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ
ΣΤO ΠAΡΕΛΘΟΝ

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

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

XRYSIOTIKA NEA F. 45 17-11-08 14:12 ™ÂÏ›‰·8
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ΨΥΛΛΟΙ...
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΜΠΗΚΑΝΕ
αρουσιάστηκε πέρυσι το φαινό- πους, π.χ. δυσοσμίες, αν και είναι γνωμενο της εξάπλωσης μεγάλου στό στους περισσότερους). Ακόμη, αν
πληθυσμού ψύλλων, πανελλαδι- και είναι δευτερεύουσας σημασίας, απ’
κά, και κυρίως σε περιοχές με μεγάλες το γεγονός αυτό υπήρξε και μια δυσφήή μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. Οι μιση του χωριού μας με την έννοια της
ψύλλοι αυτοί μεταφέρονταν με διάφο- έλλειψης καθαριότητας.
ρους τρόπους σε κοντινές κατοικίες και
Θα μου πείτε και τι να κάνουμε; ποιφυσικά δημιουργούσαν μια εξαιρετικά ος φταίει που πλάκωσαν οι ψύλλοι;
ενοχλητική κατάσταση. Οι αρμόδιες Ίσως απ’ τα προαναφερόμενα να διακτηνιατρικές και άλφαίνονται κάποιες
λες
υπηρεσίες,
ευθύνες για κάποι«Ελπίζω στην έστω
συμβούλεψαν
αν
ους,
αλλά
το
γίνουν
ψεκασμοί
σπουδαιότερο
καθυστερημένη ευαισθησία πλέον, αφού αυτό
και απολυμάνσεις
και έτσι μειώθηκε
συνέβη – δεν το
των υπευθύνων
δραστικά η έκταση
προλάβαμε, είναι
για αντιμετώπιση
του φαινομένου και
τι κάναμε για να το
στις περισσότερες
σταματήσουμε;
της κατάστασης
περιπτώσεις εξαΤίποτα δεν έκαλείφθηκε.
και πιστεύω να μην πουν ναν οι άμεσα ενΑς έρθουμε τώδιαφερόμενοι και
…άστους να ξύνονται!!!» πλέον υπεύθυνοι
ρα λίγο στα δικά
μας, στο χωριό μας.
για τη διατήρηση
Σε αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες πα- αυτής της ενοχλητικής και επικίνδυνης
ρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα. Και σε κατάστασης. Εντελώς τίποτα. Ποιοι είπεριοχές έξω από το χωριό (π.χ. Γούρ- ναι αυτοί; Αυτοί που έχουν τους στάδεση), αλλά και μέσα στο χωριό. Το βλους φυσικά, αλλά και οι τοπικές αραποτέλεσμα ήταν να γεμίσουν όλα τα χές. Επίσης και κάποιοι κάτοικοι, ενώ
υπόκεινται τις συνέπειες δεν μιλούν
και δεν μιλούν είτε γιατί συμβαίνει το
ίδιο και με αυτούς είτε γιατί είναι συγγενείς-φίλοι και δεν θέλουν να «χαλάσουν τις καρδιές τους» είτε γιατί
«καιρός» που είναι ας μη δημιουργούνται εντάσεις!
Και τι θα μπορούσε να γίνει; Είναι
απλό! Να προμηθευτούν απ’ την κτηνιατρική υπηρεσία της νομαρχίας ή
απ’ όπου αλλού, το κατάλληλο φάρμακο, να ψεκάσουν επιμελώς και κατ’
Ψύλλος: μικροσκοπικό έντομο που ζει
επανάληψη τους χώρους των στάπαρασιτικά σε ανθρώπους και ζώα.
βλων τους και τους πέριξ αυτών χώρους και έτσι να εξαλειφθεί ή έστω
σπίτια του χωριού με ψύλλους! Φυσικό
να μειωθεί σημαντικά η έκταση αυτού
επακόλουθο βέβαια, αφού υπάρχουν μιτου φαινομένου!
κροί στάβλοι μέσα στο χωριό, ελάχιστα
Η δημοτική αρχή με διαβεβαίωσε ότι
μέτρα από το κέντρο, απ’ την πλατεία.
έχει δώσει σαφείς οδηγίες για το τι και
Έτσι μικροί-μεγάλοι …ξυνόμασταν
πώς θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν έχει την
ασταμάτητα. Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά
αρμοδιότητα να το ελέγξει κιόλας. Αν
παίζοντας γύρω απ’ τους δρόμους της
την έχει, πρέπει να το κάνει. Αλλιώς το
πλατείας, υπέφεραν και μετέφεραν βέίδιο θα συνεχιστεί και φέτος το καλοβαια άθελά τους τους ψύλλους στα σπίκαίρι.
τια τους.
Και επειδή ως τώρα εμάς μας «έτρωΔεν είναι λίγο το «κακό» αυτό, αφού
γαν οι ψύλλοι» και αυτοί «ούτε ψύλλος
υπήρξαν περιπτώσεις μολύνσεων και
στον κόρφο τους», ελπίζω στην έστω
αλλεργικών αντιδράσεων σοβαρών, σε
καθυστερημένη ευαισθησία των υπευμικρά παιδιά και μεγάλους. (Δεν αναφέθύνων για αντιμετώπιση της κατάσταρω σκοπίμως ονόματα κάποιων, όπως
σης και πιστεύω να μην πουν …άστους
και δεν αναφέρω ονόματα αυτών που
να ξύνονται!!!
διατηρούν στάβλους μέσα στο χωριό
και που ενοχλούν και με άλλους τρόΑντώνης Θ. Καρανίκας

Π

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

Απρίλιος - Ιούνιος
Ιούνιος 2006
2006

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
ΔÔ˘ °ÚËÁﬁÚË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê‡ÏÏÔ˘
Συχνά λοιπόν ανταποκρινόμαστε στην
ίναι συγκινητικό για μας να δεχόμαστε επιστολές με μηνύματα και διάφο- επιθυμία συνδρομητών μας και δημοσιεύουρα κείμενα από τους αναγνώστες μας, με δικά τους κείμενα σε πεζό ή και έμμετρο
οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, είναι συντοπίτες λόγο και το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά,
γιατί η εφημερίδα έχει χώρο για όλους,
μας.
στέλνει και δέχεται μηΗ εφημερίδα μας,
το γνωρίζουμε καλά “Η εφημερίδα έχει χώρο για νύματα, οι πομποί και
οι δέκτες είναι πολλοί.
αυτό, μετά τα τόσα
Παρακάτω δημοσιχρόνια κυκλοφορίας όλους, στέλνει και δέχεται
εύουμε τις φωτογρατης αποτελεί όχι τόσο
μηνύματα, οι πομποί και φίες που μας ζήτησε
μέσο πληροφόρησης,
και το απολυτίκιο που
όσο κυρίως μέσο επιοι δέκτες είναι πολλοί.”
μας έστειλε από τον
κοινωνίας των αναγνωστών της, με σημείο αναφοράς πάντοτε μακρινό Καναδά ο αγαπητός μας Ηλίας Κατην γενέτειρά μας, τη Χρύσω, τον τόπο που ράνης. Όπως ήδη αναφέραμε η Δημοτική
οι περισσότεροι γεννηθήκαμε, εμείς οι ίδιοι ποίηση και η εκκλησιαστική υμνολογία αποτελούν τους κύριους πόλους της γλωσσικής
ή κάποιος απ’ τους γονείς μας.
Τα κείμενα της εφημερίδας, τοπική ειδη- ταυτότητας του λαϊκού ανθρώπου και είναι
σεογραφία, ιστορικά, λαογραφικά, ακόμα σίγουρα μέρος της γλωσσικής μας κληρονοκαι αναφορές στη Δημοτική ποίηση, στην μιάς.
Στέλνουμε τους εγκάρδιους χαιρετιεκκλησιαστική υμνολογία και άλλα, αγγίζει
ένα ειδικό αναγνωστικό κοινό, που η πολιτι- σμούς μας στον Ηλία Καράνη γνωρίζοντας
σμική του ταυτότητα, αλλά και τα ψυχοκοι- ότι η Χρύσω για κείνον δεν είναι τόσο μανωνικά του χαρακτηριστικά έχουν τις ρίζες κριά του, είμαστε σίγουροι ότι τη φέρει μέσα
του συνεχώς και αδιαλείπτως.
τους στη Χρύσω.

Ε

∏ ¶·Ó·Á›· ﬁˆ˜ ‹Ù·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1966

Της Ελλάδος απάσης σύ προΐστασαι πρόμαχος και τερατουργός εξαισίων της εκ
Προύσης εικόνι Σου πανάχραντε παρθένε Μαριάμ.
Και γαρ φωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς, δεινούς τε απελαύνεις δαίμονας. Και παραλύτους δε συσφίγγεις, αγαθή, κρημνών σώζεις και πάσης βλάβης τους Σοί προστρέχοντας. Δόξα τω σώ ασπόρω τοκετώ, δόξα τω σε θαυμαστόσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά Σου τοιαύτα τέρατα.

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.

