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Σ
επτέμβριος 2006 και το σχολείο του
χωριού μας δεν άνοιξε. Δεν ακού-
στηκαν στο προαύλιο παιδικές φω-

νές, ούτε το κουδούνι χτύπησε, ούτε
αγιασμός έγινε. Αυτό, σε όσους βρεθήκα-
με τις μέρες εκείνες στο χωριό μόνο θλί-
ψη προκάλεσε και προβληματισμό για το
μέλλον.

Ήταν όμως αναμενόμενο γιατί στο
χωριό δεν υπάρχουν παιδιά, αφού ο τε-
λευταίος γάμος μόνιμου κατοίκου έγινε
πριν από 22 χρόνια και η τελευταία γέννη-
ση πριν από 15 χρόνια.

Οι τελευταίοι μαθητές, δύο αδελφού-
λες από τον Άγιο Δημήτριο, η Ανθούλα
και η Αναστασία κόρες του Γεωργίου Χει-
λά συνεχίζουν στο Κερασοχώρι, η μία γυ-
μνάσιο και η άλλη δημοτικό. Μαζί τους

έφυγε με μετάθεση για τη Ρόδο και η τε-
λευταία δασκάλα κ. Βαρβάρα Γουσωτί-
δου.

Βέβαια το σχολείο είχε ξανακλείσει
για μικρό διάστημα στη δεκαετία του
1980, τώρα όμως φαίνεται ότι το κλείσιμο
του σχολείου θα είναι οριστικό εκτός αν
γίνει θαύμα. Επειδή όμως θαύματα δε γί-

νονται εκείνο που επιβάλλεται να γίνει εί-
ναι, να διατηρηθεί τουλάχιστον το κτίριο
του σχολείου.

Ήδη άρχισαν τα πρώτα σημάδια φθο-
ράς, πέφτουν σοφάδες, ξεφλουδίζουν
χρώματα, κ.λ.π.

Ήρθαν και από άλλα σχολεία του δή-
μου και πήραν τον ηλεκτρονικό υπολογι-
στή, το φωτοτυπικό μηχάνημα και «μαθη-
τικά» βιβλία; Θα πρέπει να γίνει καταγρα-
φή στα βιβλία, που υπάρχουν στη βιβλιο-
θήκη (δωρεά του Παναγιώτη Αυγέρη), βι-
βλία ιστορικά, λαογραφικά, εγκυκλοπαί-
δειες κ.α., καθώς επίσης και στον υπόλοι-
πο εξοπλισμό που υπάρχει. 

Η αίθουσα του δημοτικού σχολείου,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις ή μελλοντικά για λαογρα-
φικό μουσείο. Έγινε πρόταση και στον
νέο Δήμαρχο, να διαμορφωθεί κάποιος
χώρος για αγροτικό ιατρείο για τη μία φο-
ρά το μήνα που έρχεται ο ιατρός.

Γιατί δυστυχώς το 2007 σε χώρα ευ-
ρωπαϊκή και ευνομούμενη, που θέλουμε
να λεγόμαστε, η εξέταση των ασθενών
και η συνταγογράφηση γίνεται στο ...κα-
φενείο παρουσία όλων.

Ηλίας Α. Καρανίκας 

«ΔÔ  ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ  Ê¤ÙÔ˜  ‰Â  ¯Ù‡ËÛÂ»

Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύουμε μια φωτογραφία, από το αρχείο της Λουίζας Καλ-
τσή. Απεικονίζονται από επάνω και αριστερά:

1η σειρά: Ελευθερία Θάλλα, Ειρήνη Καρανίκα, Αμαλία Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνα
Θάλλα, Βασίλης Καρανίκας, Απόστολος Καρανίκας, Σπύρος Μπλέντζος

2η σειρά: Κούλα Μπακόλα, Ελευθερία Θάλλα, Ελένη Μαντή, Δημήτρης Μαντής, Γιάννης
Ντότσικας, Λάμπρος Ντότσικας, Κώστας Μαντής

3η σειρά: Νίκη Τριανταφύλλου, ……., Βασίλης Ζαγκότσης, Βασίλης Πολυχρόνης, Νίκος
Καρανίκας

4η σειρά: Λέττα Μούτσελου, Στυλιανή Θάλλα, Ελένη Μπλέντζου, Αθανασία Κοντογού-
νη, Αναστασία Τριανταφύλλου, Λουΐζα Καλτσή, Τάκης Αρκουμάνης

Οι ενήλικες: Σκούρας, δάσκαλος, Καλτσής Κωνσταντίνος

Επανόρθωση: Στο προηγούμενο τεύχος των «Χρυσιώτικων Νέων» στη φωτογραφία που
δημοσιεύσαμε γράφαμε ότι εικονίζονται οι: Κωνσταντίνος Καλτσής, Σωτήριος Μαρούλης
και Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου. Το σωστό είναι: Κωνσταντίνος Καλτσής, ο δάσκαλος
Καντάς και Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου. 

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

¶∞§π∂™  ª¡∏ª∂™ – Δøƒπ¡∂™  ™À°∫π¡∏™∂π™

Ã Ú È Û Ù fi ˜  
∞ Ó ¤ Û Ù Ë

Χρύσω
Χρύσω μου, μικρό μου χωριουδάκι

δεν ξέρεις πόσο λαχταρώ
να έρθει πάλι ο Αύγουστος

για να έρθω να σε δω.

Τις βρύσες πάντα σκέφτομαι
τον Αι-Γιώργη επιθυμώ
το κιόσκι κάθε βράδυ
στον ύπνο μου θα δω.

Τα μάτια όταν κλείνω
ευχή κάνω στο θεό

τα πράσινα βουνά σου
σύντομα να ξαναδώ

Το κρύο το νερό σου
θέλω να γευτώ

και πάντα στην πλατεία
για λίγο να βρεθώ.

Ό,τι και αν κάνω
ό,τι και αν πω

πάντα θα φωνάζω
ΧΡΥΣΩ σε αγαπώ.

Αφιερωμένο στο πιο όμορφο χωριό
Μαριλένα Σάμπου-Σιγανού
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Καρπενήσι 1810-1820»

•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 

EΘNIKH   H ΠPΩTH   AΣΦAΛIΣTIKH 

BAΣIΛIKH  XAΛKIA BAΣIΛIKH  XAΛKIA 

Aσφαλιστικός ΣύμβουλοςAσφαλιστικός Σύμβουλος

A.E.E.Γ.A. “H EΘNIKH” 

ETAIPIA TOY OMIΛOY 

THΣ EΘNIKHΣ TPAΠEZAΣ THΣ EΛΛAΔOΣ A.E. 

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

Όταν ο Αλή Πασάς εξαπέλυε μεγάλα αποσπάσματα από τα Γιάννενα εναντίον του
Κατσαντώνη, τους έδινε ρητή διαταγή να του τον πάνε ζωντανό. Όμως όσοι Μπέηδες
οπλαρχηγοί του επιχείρησαν να πλησιάσουν το παλικάρι των Αγράφων, άλλοι θανατώ-
θηκαν και άλλοι γύρναγαν νικημένοι στα Γιάννενα. Τότε ο Αλή Πασάς κάλεσε το πρωτο-
παλίκαρό τον Βεληγκέκα και τον ρώτησε πόσους άντρες θέλει να του δώσει, για να του
φέρει ζωντανό τον Κατσαντώνη. Ο Βεληγκέκας του ζήτησε 400 άντρες, τους όπλισε και
ξεκίνησε για να συναντήσει τον Κατσαντώνη.

Όταν έφτασε στο χωριό Χρύσω Ευρυτανίας φιλοξενήθηκε στου παπά Ζόπρα το σπί-
τι, το οποίο σήμερα είναι ερείπιο, μαρτυρούν τα απομεινάρια που έχουν μείνει.  Απ’ ό,τι
μας είπαν οι προγονοί μας, την ώρα που ο Βεληγκέκας έτρωγε, παρουσιάστηκε κάποιος
σταλμένος απ’ τον Κατσαντώνη και του έδωσε ένα  σημείωμα. Τον καλούσε να βγει επά-
νω στο Προσηλιάκου για να πολεμήσουν. Όταν το διάβασε ο Βεληγκέκας, σηκώθηκε
εξαγριωμένος, έδωσε εντολή στ’ ασκέρι του και ξεκίνησε.

Λένε πως ο Βεληγκέκας ήταν πολύ ψηλός και μεγαλόσωμος και στην περπατισιά του
δεν του έβγαινε κανένας και ότι τ’ ασκέρι του τον ακολουθούσε σε πολύ μεγάλη από-
σταση πίσω του. Δεν είναι φανταστικά, είναι πραγματικότητα, άλλωστε το λέει και το
τραγούδι που άκουγα απ’ τον πατέρα μου να το τραγουδάει, όπως και άλλα τραγούδια
του Κατσαντώνη, συγκινούνταν και δάκρυζε όταν τα τραγούδαγε.  

Ο Βεληγκέκας τρώει ψωμί σ’ ενός παπά το σπίτι
παπαδοπούλα τον κειρνάει μ’ έν’ ασημένιο τάσι.
Και κει χαμπέρι τούφεραν από τον Κατσιαντώνη
να βγει να πολεμήσουνε πάνω στο Προσηλιάκου.

Έτσι ο Βεληγκέκας ξεκίνησε με το ασκέρι του και όταν πλησίασε στο βουνό, εκεί
τον περίμεναν οι Κατσαντωναίοι, τον είδαν στην απέναντι πλευρά, όπως προχωρούσε
μαζί με τον γραμματικό του το Ράγκο, σε μεγάλη απόσταση απ’ τ’ ασκέρι του. Τον ανα-
γνώρισε ο Καραϊσκάκης.  Τότε ο Κατσαντώνης έδωσε διαταγή να μην πυροβολήσει κα-
νείς και ξεκίνησε να τον συναντήσει, προτού έρθει το ασκέρι του. Όμως ο Καραϊσκάκης
φοβήθηκε μην μονομαχήσουν και σκοτωθεί ο Κατσαντώνης, γι’ αυτό έδωσε εντολή στα
παλικάρια και έριξαν και τον σκότωσαν, προτού συναντηθεί με τον Κατσαντώνη. Φημο-
λογείται ότι ο Κατσαντώνης πρόλαβε και πήγε κοντά του και τον έψαξε να δει που είναι
χτυπημένος. Τότε είδε μια μεγάλη ελιά που είχε στο κορμί του και αμέσως θυμήθηκε που
του είχε πει η αδελφή του, που ήταν μεγαλύτερη, πως ο αδελφός τους, που τον είχαν
πάρει για γενίτσαρο με άλλα μικρά παιδιά, είχε μια μεγάλη ελιά στην πλάτη του. Αμέσως
έβαλε με το νου του πως ο Βεληγκέκας μπορεί να ήταν ο αδελφός του. Από τότε έπεσε
σε μεγάλη μελαγχολία  με αποτέλεσμα να αρρωστήσει βαριά. 

Σε άλλο φύλλο της εφημερίδα μας θα γράψω που τάφηκε ο Βεληγκέκας και το τέλος
του Κατσαντώνη.

Τελειώνοντας έρχομαι να συγχαρώ όλους εκείνους που πήραν την πρωτοβουλία για
την έκδοση της εφημερίδας μας και το ενδιαφέρον τους για το χωριό μας.

Θέλω να δώσω μια συμβουλή στους νέους του χωριού μας να μην ξεχάσουν ποτέ το
χωριό τους, να ενδιαφέρονται και να συμβάλουν, όπου και να βρίσκονται.

Με θερμή αγάπη σε όλους τους χωριανούς μου και σε όλους εκείνους που συμβάλ-
λουν στο έργο του συλλόγου.

Ηλίας Ν. Καράνης

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μÂÏËÁÎ¤Î·

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 δημοσιεύου-
με, 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.

H ÁÏ˘ÎÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ˙ˆ‹˜
H Ê›ÚÌ· Rammos ÂÎÙÂÏÂ› ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ, Á¿ÌˆÓ, Î.Ï.. 
TÔ‡ÚÙÂ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜, ·ÁˆÙ¿, ÁÏ˘Î¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·

ZAXAPO¶§A™TEIA  A/ºOI  PAMMOY
K·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· §·Ì›·˜: ¶Ï. ¶¿ÚÎÔ˘ ÙËÏ: 22310-38887 
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¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·

Στην κατάμεστη αίθουσα της
Ένωσης Συντακτών πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου η
παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου
του Ευρυτάνα Ανάργυρου - Ιωάννη
Μαυρομύτη με τίτλο «Καρπενήσι
1810-1820».

Την παρουσίαση συνδιοργάνωσε
η Πανευρυτανική Ένωση και ο προο-
δευτικός σύλλογος Καρπενησιωτών
«Το Βελούχι». 

Την παρουσίαση έκαναν οι κ.κ.
Ελεφάντης Άγγελος, ιστορικός, Ζω-
ρογιαννίδης Νίκος, τ. Γενικός Διευ-
θυντής του Υπουργείου Πολιτισμού
και ο Κουτσούκης Κλεομένης, καθη-
γητής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οι τρεις ομιλητές αναφέρθηκαν
στην μεγάλη σημασία της έκδοσης
του παραπάνω πονήματος για την
ιστορία της Ευρυτανίας.

Ο συγγραφέας μετά από μεγάλη

έρευνα συγκέντρωσε ικανό αριθμό στοι-
χείων για την κοινωνική και οικονομική ζωή
εκείνης της περιόδου. Το βιβλίο είναι χωρι-
σμένο σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ανα-
φέρεται στην τοπογραφία του Καρπενησί-
ου,  στον πληθυσμό,  στις εκκλησίες,  στις
δημόσιες αρχές, στους αρματολούς,
στους φόρους,  στα επαγγέλματα,  στην
παιδεία αλλά και σε πολλούς άλλους το-
μείς της ζωής την περίοδο 1810-1820. Στην
δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται πίνακες
και έγγραφα που αναφέρονται στην φορο-
δοτική ικανότητα της επαρχίας Ευρυτα-
νίας, αλλά και στα ημερομίσθια και την αξία
των προϊόντων τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σίγουρα το βιβλίο αυτό αποτελεί πηγή
γνώσης για την ιστορία της χώρας μας και
θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και οδηγό
και για άλλους ιστορικούς που θα ασχολη-
θούν με την ιστορία της Ευρυτανίας.

Η έκδοση του βιβλίου έγινε από την
δραστήρια Πανευρυτανική Ένωση, από την
οποία περιμένουμε και στο μέλλον να μας
εκπλήσσει  ευχάριστα και με άλλες εκδό-
σεις και ανάλογες εκδηλώσεις.

Μετά την λήξη της παρουσίασης ακο-
λούθησε προβολή σλάιτς με θέμα «Ταξίδι
στη χώρα των αετών και του αμάραντου».
Οι καταπληκτικές φωτογραφίες ήταν του
Ευρυτάνα φωτογράφου Γιώργου Τάσιου,
από τους κορυφαίους σύγχρονους φωτο-
γράφους και τα κείμενα και η αφήγηση του
Γ. Αθανασιά. Οι φωτογραφίες, η μουσική
και η αφήγηση του κειμένου απογείωσε τις
αισθήσεις των παρευρισκομένων και τους
οδήγησαν, έστω για λίγη ώρα, στη χώρα
των αετών και του αμάραντου.

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με την κοπή
της βασιλόπιτας. 

Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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Επιστολή
Αγαπητά Χρυσιώτικα Νέα
Από βάθους καρδιάς, μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας θέλω να

ευχαριστήσω κατ’ αρχήν τους χωριανούς μου που επί 4 τετραετίες με στή-
ριξαν με την ψήφο τους και με εντολή να βοηθήσω τον τόπο μας και τους
αγαπητούς μας Δημότες του Δήμου μας για την στήριξή τους για το αξίωμα
του Δημάρχου.

Με τις εντολές των χωριανών και των Δημοτών υπηρέτησα τον τόπο
σαν Τοπικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Κοινότητας και ως Δήμαρχος του Ιστο-
ρικού μας Δήμου.

Πιστεύω πως ανταποκρίθηκα θετικά.
Με τους συνεργάτες μου προσπαθήσαμε, να αναδείξουμε τα προβλή-

ματα των χωριών μας.
Αρκετά λύθηκαν και στα στάδια της υλοποίησης βρίσκονται τα υπόλοι-

πα.
Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, που συμμετείχαν σε όλες τις

εκλογικές περιόδους στα ψηφοδέλτια του συνδυασμού για τα Τοπικά και
Δημοτικά Συμβούλια.

Ένα ευχαριστώ στους γονείς μου που με στήριξαν, μου συμπαραστάθη-
καν και με ανέχτηκαν.

Αγαπητοί χωριανοί και Δημότες του Δήμου μου. Στις εκλογές του Οκτώ-
βρη 2006, η πλειοψηφία με επέλεξε ώστε να υπηρετήσω τον τόπο μας και
από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, θέση την οποία θα τιμήσω, στηρίζο-
ντας τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών χωρίς μικροπολιτικές, με
καλή συνεργασία με όλες μου τις δυνάμεις για την επίλυση των προβλημά-
των των χωριών μας ασκώντας την κριτική όπου και όπως πρέπει.

Πιστεύω πως όλα αυτά τα χρόνια που ασχολήθηκα στον τόπο μας με τα
κοινά, γνωρίζω καλύτερα από τον κάθε ένα τα προβλήματα των χωριών μας
και για τον τρόπο επίλυσής τους.

Σε σας αγαπητά ΧΡΥΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και την επιτροπή της εφημερίδας
ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συνεχή φιλοξενία, σε κείμενα, επιστολές
που φιλοξενήσατε σχετικά με τα της Δημοτικής Αρχής, για τις παρατηρή-
σεις σας και τις υποδείξεις σας.

Σας ευχαριστώ.
Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι της Συντακτικής Επιτροπής.
Σας αποστέλλω για δημοσίευση και το εξής πρόγραμμα μέτρον 2.1 για

τους ΧΑΔΑ του Δήμου μας - τα προγράμματα ΟΠΑΑΧ - ΕΛΛΑΔΑ 2004 -
ΘΗΣΕΑΣ τα σε εξέλιξη προγράμματα και έργα και το πρόγραμμα Διαδημοτι-
κής Συνεργασίας.

Όλα αυτά αγαπητοί φίλοι, να γνωρίζουν οι αναγνώστες μας και Δημό-
τες ότι ο Δήμος μας αν και οικονομικά αδύναμος είχε και έχει πόρους αρκε-
τούς ώστε το έργο της απελθούσης Δημοτικής μας Αρχής δεν τελείωσε με
χρέη αλλά στην Νέα Δημοτική Αρχή έδωσε την σκυτάλη με προϋπολογισμό
για το 2007 1.899.335,08Ε.

Εύχομαι η νέα Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει όλα αυτά τα έργα στον Δή-
μο μας και να προσπαθήσει και για παραπάνω χρηματοδοτήσεις.

Κ. Καράνης

Έργο: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ. Μαυρομμάτας και Δ.Δ. Αγίου Δημητρί-
ου. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ. Δάφνης και Δ.Δ. Χρύσως. Αποκατάσταση
Δ.Δ. Κερασοχωρίου.
Προϋπολογισμός: 154.050,00Ε
Στάδιο έργο: Προς ένταξη.
Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης για ένταξη: 2578/30-11-2006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Π.Α.Α.Χ.
Έργο: Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Βίνιανης
Προϋπολογισμός: 325.000,00Ε
Στάδιο έργου: Δημοπράτηση 23-01-2007
Αριθμός Μελέτης: 173/2005.
Αριθμός Πρωτοκόλλου απόφασης ένταξης: 6686/08-08-2006.
Δημοπρατήθηκε ανάδοχος η Κ/Ξ Γκορόγια Παπαγεωργίου Ελευθέριος.
Έργο: Ανάπλαση χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ. Κε-
ρασοχωρίου.
Προϋπολογισμός: 275.000,00Ε
Στάδιο έργου: Για χρηματοδότηση Ο.Π.Α.Α.Χ.
Αριθμός Μελέτης: 174/2005.
Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης: 10337/11-11-2005.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ 2004
Έργο: Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ - βόλεϋ στο Δ.Δ. Κερασοχωρίου.
Χρηματοδότηση: Ελλάδα 2004.
Προϋπολογισμός Μελέτης: 177.000,00Ε
Συμφωνητικό: 132.090,00Ε
Εκταμίευση: 25.000,00Ε
Αναμονή υπόλοιπης εκταμίευσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
Με βάση την υπ’ αριθμ. 39/2006 απόφαση του Δ.Σ. Βίνιανης, καταρτίστηκε
πρόγραμμα επιλέξιμων έργων - ενεργειών - μελετών, στην τυπική κατανο-
μή (45%) και προγραμματική κατανομή (35%) του Δήμου μας. Οι κατανο-
μές έχουν ως εξής:

Από τα παραπάνω σε εξέλιξη έχουμε τα εξής:
Κ.Α. 1631 «Μηχανολογικός εξοπλισμός (Αγορά φορτωτή - τσάπας)» 70.000,00Ε. Έγινε η δημοπράτηση.
Αναμένεται η παραλαβή για την αποπληρωμή του. Παρελήφθη αρχές Ιανουαρίου.
Κ.Α. 20964 «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Δ.Δ. Δάφνης»
165.000,00Ε είναι προς δημοπράτηση.
Κ.Α. 20965 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Με-
ταμορφώσεως Σωτήρος Δ.Δ. Δάφνης» 3.570,00Ε. Αναμένεται έγκριση από 24η Ε.Β.Α. για κατάθεση φα-
κέλου για οριστική ένταξη και δημοπράτηση του έργου. Είναι έτοιμα για δημοπράτηση.
Με βάση την υπ’ αριθμ. 1/2006 απόφαση Δ.Σ. ανατέθηκαν σε ιδιώτες μελετητές η εκπόνηση μελετών για
τα έργα τα οποία φαίνονται στις δύο κατανομές.
(πίνακας 35%)
ΚΑ 20972 «Βελτίωση υδρεύσεων Δ.Δ. Δάφνης, Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου και Δ.Δ. Μαυρομμάτας» 5.950,00Ε
ΚΑ 20973 «Βελτίωση υδρεύσεων Δ.Δ. Χρύσως» 5.356,00Ε
ΚΑ 20974 «Βελτίωση υδρεύσεων οικισμού Κρέντης Δ.Δ. Κερασοχωρίου» 11.900,00Ε
(πίνακας 45%)
ΚΑ 20963 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων στα Δ.Δ. Κερα-
σοχωρίου - Χρύσως - Βίνιανης - Δάφνης» 3.570,00Ε
Με το υπ’ αριθμ. 2709/18-12-2006 έγγραφό μας, προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ζητάμε την
εκταμίευση ποσού 22.000,00Ε για την πληρωμή των.
Αναλυτικά:
1) ΚΑ 22778 ποσό 8.000,00Ε για το έργο «Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ.Δ. Μαυρομμάτας και Αγίου
Δημητρίου, στις θέσεις Σκαμνιά - Γάβρινα και Μακρινιάγκο».
2) ΚΑ 22776 ποσό 8.000,00Ε για το έργο «Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ.Δ. Κερασοχωρίου».
3) ΚΑ 22777 ποσό 6.000,00Ε για το έργο «Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ.Δ. Δάφνης και Δ.Δ. Χρύσως
στις θέσεις Άγιος Νικόλαος και Γούρδεση».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ)
― Στη διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Αγράφων έχει γίνει η προμήθεια δύο απορριμματοφόρων
πρ/σμού 180.000,00Ε και εκκρεμμεί η εκτέλεση δύο έργων:
1. ΚΑ 8890 «Συντήρηση οδικού δικτύου Κερασοχωρίου - Μαράθου», 80.000,00Ε.
― Στη διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου
2. ΚΑ 8888 «Ασφαλτόστρωση δρόμου Δάφνης - Παπαδιάς», 250.000,00Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Π.Ε.Π.  ΣΤΕΡΕΑΣ
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Με την άδεια του φίλου Πέτρου
Τσέλιου, προέδρου του Συλλόγου
Φουρνιωτών και του εκλεκτού ιστο-
ρικού φίλου Γιάννη-Ανάργυρου
Μαυρομύτη αναδημοσιεύομε δη-
μοσιευθέντα στην εφημερίδα
«Φουρνάς» για την οικογένεια Τσά-
τσου και θα ξεχωρίσουμε ό,τι αφο-
ρά το χωριό μας Χρύσω και την
σχέση τους.

Ευχαριστούμε αμφοτέρους για
την πρόθυμη προσφορά τους.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΤΣΟΥ
Φίλε κ. Διευθυντά,
Στο φύλλο Νο 66 (Ιαν-Φεβρ-

Μαρτ) 2004 της εφημερίδας σας
«Ο Φουρνάς των Αγράφων του Νο-
μού Ευρυτανίας», καταχωρείται
δημοσίευμα του κ. Κων/νου Δημο-
σθ. Γαλλή, τ. Δ/ντή Α.Τ.Ε., ιστορι-
κού ερευνητή, με τον τίτλο «Σύντο-
μη ιστορία της οικογένειας των
Τσάτσων».

Θέλοντας να συμβάλω και εγώ
στον εμπλουτισμό της ιστορίας της
πάλαι ποτέ Καρπενησιώτικης αυ-
τής οικογένειας, σας στέλνω αυτό-
γραφο χειρογράφου του μακαρίτη
πολιτικού Ιωαν. Τσιγκόλη (1875-
1958), με κάποιες δικές μου σημει-
ώσεις και αποσπάσματα από τον
Κώδικα Ιατρίδη, σχετικά με τον Ιω-
άννη Τσάτσο, πατέρα του επί Επα-
ναστάσεως, βουλευτή Καρπενησί-
ου Κων/νου Ι. Τσάτσου.

Φωτοτυπία του χειρόγραφου
σημειώματος, περί της οικογένειας
Τσάτσου, καθώς και άλλα ενδιαφέ-
ροντα ιστορικά και φωτογραφίες,
μου έδωσε η ανεψιά του Ι. Τσιγκό-
λη, κυρία Άννα Χατζηγεωργίου, την
οποία ευχαριστώ και από εδώ.

Φιλικώτατα.
Ανάργυρος - Γιάννης
Μαυρομύτης

Ιστορικαί σελίδες
Κατά το έτος 1815 ή και πρότε-

ρον, ο εκ Καρπενησίου πρόκριτος
Κωνσταντίνος Ιω. Τσάτσος ευρι-
σκόμενος ως όμηρος εις Ιωάννινα
ενυμφεύθη την νεωτέραν αδελφήν
του Νίκου Θέου (γραμματέως και
σκευοφύλακος του Αλή πασιά) δια-
μένουσαν παρά τω αδελφώ της.

Εκεί επλούτισε συλλέγων δέρ-
ματα και εξάγων εις Αυστρίαν και
εδώρισεν εις τον Αλή Πασσά τάπη-
τας πολυτελείς και απηλλάγη της
ομηρίας - ευχαριστήσας αυτόν δια
την ομηρίαν διότι δι’ αυτής επλού-
τισεν.

Ο πατήρ του Νίκου  Θέου, Θέος
επονομασθείς Χρυσσιώτης, προήρ-
χετο από το Βασταβέτσι της Ηπεί-
ρου, οπόθεν και ο πατήρ του Κα-
τσαντώνη, μεθ’ ού συνεδέετο και
διά συγγενείας. Ο Θέος μετά της
οικογενείας του και των ποιμνίων
των προ του 1800 κατέλαβε τα βου-
νά Χρύσσου και του συνοικισμού
Κουφάλας, ο δε πατήρ του Κατσα-
ντώνη τα του παρακειμένου χωριού
Μήρεσης των Αγράφων. Ο Θέος εί-
χε πολλούς υιούς και θυγατέρας,
εξ ων η νεωτέρα ήτο η Κυριακούλα.

Οι υιοί ήσαν, Ρίζος, Νίκος (ο
γνωστός Νίκος - Θέου), Γιαννάκης,
Κώστας, Τσάτσος (Δημήτριος) Θε-
όδωρος και Καραγεώργος.

Θυγατέρες - μια σύζυγος Γιαν-
νάκη Κωσταρά (κοτζάμπαση Φουρ-
νάς), ετέρα σύζυγος του εκ Χρύσ-
σου Καραΐσκου, άλλη σύζυγος
ενός Αβράκατου εκ Χρύσσου, άλλη
σύζυγος Αργυρίου εκ Βραγγιανών
και άλλη σύζυγος Αποστόλου εξ
Επινιανών και τελευταία η Κυρια-
κούλα σύζυγος Κ.Ι. Τσάτσου.

Η Κυριακούλα απέκτησεν υιόν
τον Ιωάννη Κ. Τσάτσον, ούτινος τέ-
κνα οι Κώστας, Δημήτριος και Γε-
ώργιος Ι. Τσάτσος.

Η Κυριακούλα απέθανεν εν
Καρπενησίω κατά το έτος 1817 και
ετάφη εις το εκεί νεκροταφείον.
Αλλά το Καρπενήσι κατεστράφη εξ
ολοκλήρου κατά το έτος 1821 και
δεν έμεινε λίθος επί λίθου όπως και
τώρα.

Ο Ιωάννης Τσάτσος, πατήρ του
Κώστα, γηγενής Καρπενησιώτης
και εκ των προκρίτων, εγεννήθη κα-
τά το έτος 1760 ή 1770 και είχε κα-
τά το έτος 1822 εν Καρπενησίω
τρεις υιούς και θυγατέρας, οι υιοί
του ήσαν ο Κώστας (ο συζευχθείς
την Κυριακούλα), ο Ανδρέας και ο
Νικόλαος.

Ο Κώστας μετά το θάνατον της
Κυριακούλας συνήψε και δεύτερον
γάμον μετά της θυγατρός Μαυρο-
μάτη και απέκτησε τρία τέκνα - Αρι-
στείδην, Επαμεινώνδαν και Γεώρ-
γιον.

Το θέρος του 1823, μετά τον
θάνατον του Μάρκου Μπότσαρη,
έφυγεν ο Κώστας Τσάτσος εκ Καρ-
πενησίου με την οικογένειάν του.

Μια των αδελφών του Τσάτσου,
Μαρία ονόματι επήρεν σύζυγον
τον Δημήτριον Κολοκυθόπουλον
Καρπενησιώτη (σώζεται στο Καρ-
πενήσι ένα λιθόστρωτον αλώνι με
την ονομασίαν το αλώνι του Κολο-
κυθάκη).

Ο Δημήτριος απέκτησε μίαν μό-
νο θυγατέρα την οποίαν έλαβεν ως
σύζυγον ο Αναγνώστης Ιατρίδης. Ο
Κολοκυθόπουλος συνεταιρισθείς
με τον Κώσταν Τσάτσον, ήνοιξαν
κατάστημα εις Ναύπλιον μετά την
έλευσιν του Όθωνος. Ο Κολοκυθό-
πουλος είχε γαμβρόν επ’ αδελφή
τον Παλιόπουλον σημαίνον πρόσω-
πον της τότε εποχής. Ο υιός του
Κώστα, Ιωάννης Τσάτσος διετήρη-
σε το κατάστημα εις Ναύπλιον με
συνεταίρον τον Δημήτριον Α. Ιατρί-
δην, υιός του Αναγνώστου Ιατρί-
δου, επί πολλά έτη.

Ο Νίκος Τσάτσος είχε την μό-
νην θυγατέρα Μαριγούλαν διατη-
ρήσασαν την εν Καρπενησίω οικίαν
μέχρις εσχάτων, και ετέραν εν Λα-
μία.

Υπήρχεν εν Καρπενησίω και
έτερος Κώστας Τσάτσος ή Κων-
σταντάκης, ο οποίος είχε κτήματα
εν Καρπενησίω και Πύργον άνωθι
της Εκκλησίας «η Παναγία» διασω-
θέντα μέχρις εσχάτων. Τον Πύργον
είχε καταλάβη ο μακρυνός συγγε-
νής Ιωάννης Αναγνωστίδης. Οι υιοί

του Κωνσταντάκη όχι μόνον δεν
επανήλθον εις την Ελλάδα, άλλ’
ούτε έγραψαν εις ουδένα των συγ-
γενών. Τους επεσκέφθη εις Ρουμα-
νίαν μεταβάς προς τούτο εκεί εις
Κωστάντζαν ίνα αγοράση τον Πύρ-
γον και λοιπά οικόπεδα, πλην του
εδήλωσαν ότι θα ήρχοντο εις
Ελλάδα. Αλλά δεν ήλθαν και έτσι
έμεινεν ο Πύργος εις τους Αναγνω-
στίδην και Ζωρογιαννίδην συνεταί-
ρους τότε και εμπόρους. Οικόπεδα
- και εν γειτνιάζον εις την οικίαν
Ευθ. (υμίου) Κοκότου κατέλαβεν
ούτος, ανήκει ήδη εις τον Αθ. Βρά-
χαν.

Την οικίαν κατέλαβον άλλοι μα-
κρυνοί συγγενείς, οι κληρονόμοι
Κακαβογιάννη, εις το οικόπεδον
εκτίσθη εσχάτως η μόνη διασωθεί-
σα εκ της καταστροφής των Γερμα-
νών οικία εν Καρπενησίω. Κείται
άνωθι του Πύργου, και ανήκει εις
τον εγγονό του Κακαβογιάννη υιόν
του Θεοδοσίου Κοκότου ή Χόντου.

Μια των θυγατέρων του Ιωάν-
νου Τσάτσου είχε λάβη σύζυγον
ένα ονόματι Συγγρελιώτην φίλον
του Αλή Πασσά εις ον είχε χαρίση
το χωρίον Νόστιμον. Θυγατέρα του
Συγγρελιώτου ονόματι Αικατερίνη
επήρε σύζυγον τον Ιωάννη Παπα-
θανασιάδην, πατέρα του εν Πειραι-
εί ιατρού Γεωργίου Παπαθανασιά-
δου.

Αδελφός της Κυριακούλας ήτο
ως ανωτέρω και ο εμός πρόπαπος
Γιαννάκης Θέος Κοτζιάμπασης
Χρύσσου, υιός τούτου μόνος ο Κώ-
στας Θέος πρώτος Δήμαρχος
Αγραίων - επί Όθωνος - πρώτος
εξάδελφος του Ιωάννου Τσάτσου -
πάππου σας. Η μήτηρ μου θυγάτηρ
Κωστούλα Θέου δευτέρα εξαδέλ-
φη του πατρός σας Δημητρίου Τσά-
τσου επομένως εγώ, εσείς και ο
Μίτσος τρίτοι εξάδελφοι εξ αίμα-
τος.

Υπήρχε και έτερος Δημήτριος ή
Τσάτσος καπετάνιος των Αγράφων,
αλλ’ αυτός ήτο αδελφός του Νικο-
θέου και Γιαννάκη Θέου κ.λπ. και
της προμάμμης σας Κυριακούλας -
συγγενής επομένως και αυτός εκ
μητρογονίας. Ο Τσάτσος αυτός εί-
χε σύζυγον αδελφήν του Στρατη-
γού Ράγκου, εξ ης εγεννήθησαν
τρία τέκνα.

Ο Ιωάννης Τσάτσου Θέος γενό-
μενος Αρεοπαγίτης, απέθανεν
άκληρος, η Αθηνά σύζυγος Πάνου
Μανωλίδου, αποθανούσα άκληρος,
και ο Κώστας Τσάτσου Θέος, υπαν-
δρευθείς εν Αιτωλικώ θυγατέρα
του Στρατηγού Σκαλτσογιάννη, κα-
ταλιπών υιόν και θυγατέρα.

Εν Αθήναις τη
20 Ιουνίου 1948
ο εξάδελφος
πρώην Υπουργός
Αντιπρόεδρος Γερουσίας
Ι.Χ. Τσιγκόλης

Κύριον
Κ.Δ. Τσάτσον
καθηγητήν
Πανεπιστημίου
και πρώην Υπουργόν

Β’ ΙΔΙΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ι. ΤΣΙΓΚΟΛΗ
Ιωάννης Τσάτσος εγεννήθη

1760-1770. Κατά το 1822 / είχε εν
Καρπενησίω 3 υιούς (τρεις) και 3
(τρεις) κόρας Κων/νον, Ανδρέαν και
Νικόλαον. Ο Κων/νος όμηρος εις
Ιωάννινα ενυμφεύθη κατά το 1815
ή 1816 την Κυριακούλαν / το 1817
απέθανεν η Κυριακούλα εν Καρπε-
νησίω και ετάφη.

Ο Κων/νος συνήψε δεύτερον
γάμον. Εκ του 2ου γάμου του Κ.
Τσάτσου μετά της αδελφής Μαυ-
ρομάτη 3 τέκνα: Αριστείδης, Επα-
μεινώνδας και Γεώργιος. Το θέρος
του 1823 με τον θάνατον του Μάρ-
κου Μπότσαρη έφυγεν ο Κ. Τσά-
τσος με την οικογένειάν του εκ
Καρπενησίου.

Ιωάννης Τσάτσος 1760-1770.
Είχε τρεις υιούς κατά το 1822 εν
Καρπενησίω Κωνσταντίνον, Ανδρέ-
αν και Νικόλαον.

Ο Κωνστ. εγεννήθη 1795-1797:
ήτο όμηρος εις Ιωάννινα και εκεί
συνεζεύχθη κατά το 1815 την
αδελφή του Νίκου Θέου Κυριακού-
λαν / ή Κυριακούλα, απεβίωσε και
ετάφη εν Καρπενησίω το 1817 /
άφησε τρεις υιούς Κωνσταντίνον,
Ανδρέαν και Νικόλαον.

Αλέξανδρος Γ. Τσάτσος
Πολιτικός Μηχανικός Ο Π

ΙΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΑΚΗ) ΙΑΤΡΙΔΗ
Ο Κωνσταντίνος Ιω. Τσάτσος

είχεν αδελφήν την Μαρίαν σύζυ-
γον Δημ. Κολοκυθοπούλου, ο Δ.
Κολοκυθόπουλος είχε θυγατέρα /
μόνον και / ήτις ήτο σύζυγος του
Αναγνώστου Ιατρίδου.

Ο Κολοκυθόπουλος συνεταιρί-
σθη μετά του Κωνστ. Τσάτσου και
ήνοιξαν κατάστημα εις το / Ναύ-
πλιον μετά την αποκατάστασιν του
Έθνους.

Ο Κολοκυθόπουλος είχε γαμ-
βρόν επ’ αδελφή / τον Παληόπου-
λον. Ο Κωνστ. Ι. Τσάτσος / είχε υιόν
τον Ιωάννη συνεταίρον του εν Ναυ-
πλίω / με τον Δημήτριον Αναγ. Ια-
τρίδην διαδεχθέντα / τους προγό-
νους του. Ο Νίκος Κ. Τσάτσος / εξά-
δελφος του Κώστα είχε θυγατέρα
την / Μαριγούλαν. Ίσως να ήτο εξά-
δελφος του Κώστα. Υπήρχε και
έτερος Κωνσταντίνος Τσάτσος /
Κωσταντάκης λεγόμενος όστις ευ-
ρέθη κατά / την Επανάστασιν του
1821 εις Ρουμανίαν και είχε / δύο
υιούς.

Είχε μεγάλην περιουσίαν εν
Καρπενησίω καταληφθείσαν παρά
διαφόρων. Είχεν άνωθεν της Πανα-
γίας και Πύργον τον οποίον κατέ-
λαβον οι Αναγνωστίδης και Ζωρο-

γιαννίδης. / Οι υιοί του δεν επανήλ-
θον εις την Ελλάδαν.

Ιδιόγραφος σημείωσις Τάκη Ια-
τρίδου: Μου την έδωκε στο Καρπε-
νήσι το 1943. Ι.Χ. Τσιγκόλης.

Σημειώσεις και σχόλια
1. Λάμπρος Καρασμάνης,

«Ιστορικαί Ευρυτανικαί Σελίδες»,
Λαμία, 1931, στηρίζοντας τα κεφά-
λαια «Κατσαντώνης» και «Λεπε-
νιώτης» σε σημειώσεις του Τσιγκό-
λη, (σελ. 92-92), γράφει στη σελ.
107 ότι, ο Θέος Χρυσιώτης είχε
τέσσερις θυγατέρες - μετέπειτα
συζύγους των: Κωσταρά από
Φουρνά, Αβράκατου από Χρύσου,
Δασκαλογιάννη από Κεράσοβο και
Αργυρίου από Άγραφα. Παραλείπει
την σύζυγο του Αποστόλου από
Επινιανά και την Κυριακούλα συζ.
Κ.Ι. Τσάτσου, τον Καραΐσκο τον
γράφει ως γιο του Αβράκατου, τον
δε Αργυρίου απ’ τ’ Άγραφα. Σωστό
απ’ τα Βραγγιανά.

2. Για τη σύζυγο του Κολοκυθό-
πουλου, ο Τσιγκόλης στηρίχτηκε
σε ιδιόγραφο σημείωμα του Δημη-
τρ. (Τάκη) Ιατρίδη, εγγονού του Γ.
Αναγν. Ιατρ. Η πληροφορία του Τά-
κη Ιατρίδη είναι λανθασμένη, επει-
δή: Ο πάππος του Γ. Αν. Ιατρ., στον
Κώδικα του (Γ.Α.Κ., αρ. 242, φ.
138β) γράφει: «...ο Δημήτριος Κο-
λοκυθόπουλος... το, αω’ (1800)
έτος ενυμφεύθη την Ελένην, θυγα-
τέρα του εκ της Πόλεως ταύτης
(Κ/Πολης) ποτέ Νικολάου Χατση-
γιαννοπούλου... Εξ ης εγγενήθη-
σαν... της μιάς αυτού θυγατρός Ευ-
φροσύνης, της εμής Συζύγου». Ο
γιος του Γ. - Αν. Ιατρ. Κων/νος, συ-
μπληρώνει στον ίδιο Κώδικα». Η
μήτηρ μου Ευφροσύνη θυγάτηρ
του Δημητρίου Κολοκυθοπού-
λου...». Το λάθος, ή μάλλον η σύγ-
χυση, προέρχεται, πιθανόν, από το
κύριο όνομα της θυγατέρας του Ιω.
Τσάτσου: Ευφροσύνης, που πα-
ντρεύτηκε το έτος 1810 (Γ.Α.Κ. Γ.
φ. 3, αρ. 95), όπου λεπτομερής κα-
τάλογος των ειδών της προίκας
της) συνονόματης της θυγατέρας
του Δ. Κολοκυθόπουλου.

3. Λανθασμένη πληροφορία
του Τσιγκόλη. Πρώτος δήμαρχος
Αγραίων - Αγράφων (Ιούνιος 1837 -
Φεβ. 1841), διετέλεσε ο Αγραφιώ-
της Γεώργιος Χρηστίδης. Ο Κω-
στούλας Ιω. Θέος χρημάτισε δή-
μαρχος την αμέσως επόμενη (δεύ-
τερη) δημοτική περίοδο. (Ανάργ. -
Γιάννης Μαυρομύτης. Από τις πρώ-
τες δημοτικές εκλογές στην Ευρυ-
τανία. Εφ. ΕΥΡΥΤΟΣ, φ. 231,
232/2001).

4. Στον εκλογικό βουλευτικό
κατάλογο του Δήμου Αγραίων, κα-
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Αναδρομή σε γεγονότα παρελθόντων ετών

Συνέχεια στην 6η σελ.
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Ένα θαυμάσιο Κυριακάτικο μεσημεριανό πέρασαν οι Χρυσιώτες, μέλη και φίλοι του
συλλόγου μας στην ταβέρνα, όπου πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του συλλόγου
μας. Οι Χρυσιώτες με τους φίλους τους αντάμωσαν για άλλη μια φορά και συνδιασκέδα-
σαν μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.  Η άνετη αίθουσα, το πλούσιο μενού, το καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα και βέβαια η διάθεση των Χρυσιωτών ήταν τα εχέγγυα για την επιτυχη-
μένη αυτή εκδήλωση, που πιστεύουμε ότι ικανοποίησε όλους τους παρευρισκόμενους.   

Μπορούμε να πούμε ότι για άλλη μια χρονιά η εκδήλωση  αυτή του συλλόγου μας  στέ-
φτηκε με   επιτυχία. Η   προσέλευση μελών και φίλων, ο καλός  καιρός και το κέφι συνετέ-
λεσαν σε αυτό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους που βρέθηκαν εκεί, γιατί πέρα από τη
διασκέδαση, αυτό είναι το λιγότερο και δεν   λείπει από κανέναν στις μέρες μας, το σημα-
ντικό είναι η σύσφιξη των σχέσεων, η γνωριμία και η διατήρηση της αγάπης για το χωριό
μας. Καλή αντάμωση στις επόμενες εκδηλώσεις του συλλόγου μας.

Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π α   α π ό   τ ο   χ ο ρ ό

√  ¯ÔÚfi˜  ÙÔ˘  ™˘ÏÏfiÁÔ˘  Ì·˜
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Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Κ Α
Αναδρομή σε γεγονότα παρελθόντων ετών

ταρτισθέντα το 1865, υπάρχουν οι εξής εγγραφές:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. ΤΣΑΤΣΟ 
ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ
Σελ. 277: «...Κατά τον Μάρτιον δε του «αωια (1811) και

Σάββατον του Λαζάρου, αναχωρήσας εκείθεν (εξ Ιωαννί-
νων) ο υιός αυτού (του Ιωάννου Αυγοπούλου του και
Μπαλτσή, (*) αποβιώσαντος εν Ιωαννίνοις το 1810).

Δήμος μετά του Ιωάννου Τσάτσου, ορισθέντος τότε
προεστώτος της επαρχίας ταύτης (Καρπενησίου) παρά
του Σατράπου των Ιωαννίνων Αλή Πασά και διερχόμενος
τον Πηνιόν (SIC), συμποδισθέντος του ίππου και παρασυρ-
θείς υπό του ύδατος απεπνίγη την κζην του Μαρτίου, τη
Δευτέρα της Μεγάλης Εβδομάδος».

Σελ. 286: ...= (1818): τη Ιουνίου, εν ημέρα ...εν τη Νέα
Πάτρα της Θεσσαλί(ας) απελθών, και νοσήσας ο μακαρί-
της Ιωάννης Τζάτζος, αυτό τούτο εγένετο, (δηλ. «ανεπαύ-
σατο του βίου»), και ετάφη εντίμως εν τω εκεί Ναώ της μη-
τροπόλεως. Όστις Ιω. Τζάτζος αφιέρωσε διά κοινόν σχο-
λείον της πατρίδος του: γρ(όσια), πεντακόσια: και έστω εις
ένδειξιν: κ(αί) η μνήμη αυτού είη αιώνιος: επλήρωσε δε ού-
τος και εις την τυπογραφίαν της Ιεράς διηγήσεως) της μο-
νής του Προυσού γρόσια χίλια».

Ανάργυρος - Ιωάννης Μαυρομύτης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΑΡ. ΜΠΕΤΧΑΒΑ
Όπως φαίνεται από τις ιστορικές σελίδες της επιστο-

λής του Γερουσιαστού Τσιγκόλη σε επιστολή προς τον
Κ.Δ. Τσάτσον το έτος 1948 ο οποίος εξιστορεί γενικότερα
για τους Τσάτσους του Καρπενησίου, αλλά και για την
σχέση του με τους Θέου-Τσάτσους της Χρύσως φαίνεται
ότι υπήρχε οικογένεια Τσάτσου στο Καρπενήσι πρόκριτος
και πατέρας του Κ.Ι. Τσάτσου που παντρεύτηκε την αδελ-
φή του Νίκου Θέου Κυριακούλα εξ ού και η συγγένεια των
Τσάτσων του Καρπενησίου και τους Θέου (Τσάτσους) της
Χρύσως. Την ιστορία των Κ.Ι. Τσάτσου και της Κυριακού-
λας την διαβάζετε.

Ο Θέος που καταγόταν από το Βασταβέτσι και εγκατα-
στάθη στη Χρύσω - Δάφνη (Κουφάλα) λεγόταν στο μικρό
του όνομα Θέος (Θεοδόσιος) άρα πρέπει να είχε κάποιο
επίθετο πριν λάβει το επίθετο «Χρυσιώτης» και τελικά
επεκράτησε το Θέου (Νίκος Θέος ή Κ. Θαίου - Τσάτσος).
Επειδή όμως στην Ήπειρο αλλά και στην Ευρυτανία συνή-
θως κοντά στο μικρό όνομα αναφέρομε και το πατρώνυμο,
ακόμη και σήμερα, ίσως επεκράτησε σαν επίθετο το Θέος
και με την απογραφή του ελεύθερου Κράτους γράφτηκαν
μ’ αυτό το όνομα.

Πάντως υπάρχουν στην γενιά τους τα ονόματα Θεοδό-
σης καθώς και Θεοδοσίες. Η μεγάλη κόρη του Κωστούλα
Θέου ήταν Θεοδοσία αδελφή της μάνας του Τσιγκόλη, κα-
θώς και ο γιος του Νίκου Θέου ήταν Θεοδόσιος Νικοθέου
όπως φαίνεται στους εκλογικούς καταλόγους του 1865
στη Χρύσω. Αυτά βέβαια αποτελούν λεπτομέρειες αλλά ο
αγαπητός Γιάννης Μαυρομύτης ας τα λεπτομερήσει.

Ήταν πράγματι πολυμελής η οικογένεια του Θέου πα-
τρός με επτά γιους και έξι θυγατέρες όπως διαβάζετε.

Έτσι μεταξύ των δύο οικογενειών δημιουργήθηκαν οι
συγγενικοί δεσμοί.

Στις ημερομηνίες αναφοράς γεννήσεων και θανάτου
της Κυριακούλας υπάρχουν διαφορές όπως φαίνεται στο
«Ιδιόγραφο σημείωμα Τσιγκόλη» από προσφορά του Αλε-
ξάνδρου Γ. Τσάτσου. Γιατί αν συνήψε γάμον το 1815 ή

1816 πως γέννησε τρεις υιούς αφού πέθανε το 1817. Αν ο
Κώστας γεννήθηκε το 1795 πρέπει να παντρεύτη 20 ετών

πότε γεννήθηκαν τα τρία παιδιά. Φυσικά
οι λεπτομέρειες στο χρόνο δεν έχουν
σημασία αλλά μόνο τα πρόσωπα.

Στις σημειώσεις του Λάμπρου Καρα-
σμάνη βγαίνουν λιγότεροι οι αδελφοί
Τσάτσου. Συμπληρώνονται από την επι-
στολή του Τσιγκόλη που ήταν και γόνος
της οικογενείας.

Ο Ρίζος φαίνεται ότι πήγε στην Κων-
σταντινούπολη, ο Κώστας παρεφρόνησε και αυτοκτόνησε
μετά τη σφαγή των νηπίων του Καραγιώργου, ο Ιωάννης
είναι πατέρας του Κωστούλα Θέου, ο Νίκος είναι ο γνω-
στός αξιωματικός του Αλή, ο Θεόδωρος δεν ξέρουμε, ο
Καραγιώργος είχε θυγατέρες που η μία παντρεύτηκε το
Βασίλειο Μούτσελο και η άλλη πήγε σώγαμπρος ο Δημή-
τριος (Μήτρος) Καρανίκας, ο Δημήτριος Τσάτσος - Θέου
(δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύει το Τσάτσος) μήπως ήταν το
παλιό τους επίθετο;

Ο Κωστούλας (παππούς του Τσιγκόλη) έγινε Δήμαρ-
χος Αγραίων, φαίνεται σε πρακτικό του 1844. Η μάνα του
Τσιγκόλη ήταν δευτερότοκος (είχε δύο κόρες). Η μεγάλη
ονομαζόταν Θεοδοσία (συνεχίζεται το όνομα Θεοδόσιος
του γεννήτορος της οικογενείας) και πήγε σώγαμπρος ο
Αθανάσιος Σαρρής (είχε δύο αγόρια και δύο κόρες) τα
αγόρια παντρεύτηκαν οι κόρες όχι. Και σήμερα δεν έμεινε
αρσενική γενιά.

Ο γιος του Νίκου Θέου Θεοδόσιος (Θεόδωρος φαίνε-
ται στις καταστάσεις του 1865) σπούδασε και διορίστηκε
έφορος και πέθανε άγαμος στο σπίτι του Τσιγκόλη και διη-
γήθηκε ιστορίες για Κατσαντώνη - Λεπενιώτη και λοιπά το
1891 και τις κατέγραψε ο Τσιγκόλης. Στη μέση από το συ-
γκρότημα των σπιτιών υπήρχε πύργος και είχε και νερό
(σουϊλο Μπετχαβά έβγαινε τελευταία το νερό) και τον θυ-
μόταν όρθιο ο παππούς μου που είχε γεννηθεί το 1866.
Δύο σπίτια, το κεντρικό και του Καραγιώργου τα θυμάμαι
όρθια και εγώ. Λένε άλλοι ότι ο πύργος ήταν του Λογιώτα-
του. Το πατρώνυμο του Γιάννη και Κώστα Τσάτσου - Θέου
δεν υπάρχει όπως φαίνεται στο δημοσίευμα (Θαίου) γιατί
δεν το έχουν οι καταστάσεις, αφού ο πατέρας των ήταν
Δημήτριος.

Υπάρχει η λογγά με το όνομα «Λογγά του Τσάτσου»
που την αγόρασε ο Κων/νος Τριανταφύλλου.

Το 1900 θα γινόταν σχολείο στη Χρύσω με χρήματα -
δωρεά του Συγγρού. Μου διηγούνταν ο Γρηγόριος Τρια-
νταφύλλου (γιος του Κώστα) ότι τον έστειλαν στην Πάτρα
που υπηρετούσε ως εφέτης ο Γιάννης Τσάτσος να δωρίσει
το σπίτι του, που ήταν στο κέντρο για να γίνει το σχολείο,
δεν δέχτηκε και το αγόρασαν.

Συμπέρασμα: φαίνεται καθαρά η ιστορία των δύο οικο-
γενειών, το συγγένειο και η καταγωγή του Προέδρου
Κων/νου Δ. Τσάτσου και η σχέση του με το χωριό Χρύσω,
αφού ο Τσιγκόλης γράφει ότι είναι τριτοξάδελφοι εξ’ αίμα-
τος λόγω Κυριακούλας. Ο Νίκο-Θέος παρ’ ότι ήταν αξιω-
ματικός έμπιστος του Αλή μετά το θάνατό του, προσεχώ-
ρησε στον αγώνα του 1821.

Προκύπτει λοιπόν ότι από τον Κώστα και Κυριακούλα
γεννήθηκε ο Ιωάννης, από τον Ιωάννη ο Δημήτριος και
από τον Δημήτριο ο πρόεδρος Κ.Δ. Τσάτσος.

Από τον Ιωάννη Θέον γεννήθηκε ο Κωστούλας, από
τον Κωστούλα η Βασιλική (μητέρα του Τσιγκόλη) και ο Ιω-
άννης Κ. Τσιγκόλης εξ ου και τριτοξάδελφα.

Τα γράφω όλα αυτά να τα εξερευνήσει ο ιστοριοδίφης
Γιάννης Μαυρομύτης και όχι γιατί τα θεωρώ τα δικά μου
σωστά.

Η Χρύσω είναι ένα χωριό, 1000 ετών τουλάχιστον και
έχει μακραίωνα ιστορία που συνεχώς ξετυλίγεται χρόνο
με το χρόνο για να μαθευτεί ολόκληρη από την ίδρυση του
χωριού μέχρι σήμερα.

Χαρ. Μπετχαβάς

Συνέχεια απ’ την 4η σελ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευ-
νών (ΕΥΚΕΣΕ) ανακοινώνει, ότι προγραμματίζει την διεξαγω-
γή επιστημονικού συνεδρίου με θέμα:

Η Ευρυτανία στις περιγραφές (αφηγήσεις, οδοιπορικά,
χρονικά) Ελλήνων και ξένων περιηγητών από την αρχαιότη-
τα ως την εποχή μας.

Το συνέδριο πρόκειται να γίνει στο Καρπενήσι από την
Πέμπτη 12 ως την Κυριακή 15 Ιουλίου 2007.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με εισή-
γηση τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετική περίλη-
ψη (μέχρι 300 λέξεις) σε ένα από τα μέλη της οργανωτικής
επιτροπής, ερχόμενοι σε επικοινωνία στα τηλέφωνα ή φαξ:
 Στην Αθήνα:
Γ. Καραγιώργο: 210 8028843, Κ. Κατσόγιαννο: 210 8620989 
Fax: 2103225029,  Κλ. Κουτσούκη: 210 9238197, Fax: 210
9218177
Στο Καρπενήσι
Χαρ. Κούτσικο: 22370 22791, Fax:   22370 25120
Ανάργ. Μαυρομύτη: 22370 23817 Fax: 2237024766
Στη Λαμία
Κ. Ζήση: 22310 32044  Fax: 2231066642 
Γ. Ζωγραφόπουλο: 22310 23208

Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι είναι νέοι επιστήμονες, που
έχουν την Ευρυτανία στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Λεπτομερές πρόγραμμα θα κυκλοφορήσει αφού ολοκλη-
ρωθεί η κατάθεση των δηλώσεων συμμετοχής.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Δημόσια αναγγελία
και πρόσκληση

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ             Αθήνα, 1 Φεβρ. 2007 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17-
4ος  ΟΡΟΦΟΣ         Αριθ. Πρωτ.      5
10552 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ.Α.Παπαδόπουλος 
Τηλ.: 2103240001-2106920004  

ΔΕΛΤΙΟ       ΤΥΠΟΥ

Δωρεά Βιβλίων
1.  Κατά την καθιερωμένη ετήσια βράβευση των Ευρυ-

τάνων φοιτητών από την Ένωση Ευρυτάνων της Αμερικής
«ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις
13-1-2007, δόθηκε ως δωρεά, από ένα (1) αντίτυπο του βι-
βλίου του κ. Ανάργυρου Ιωάννη Μαυρομύτη «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
1810-1820», έκδοσης της Πανευρυτανικής Ένωσης σ'
όλους τους βραβευμένους φοιτητές.

2.  Ύστερα από σχετικό αίτημά μας προς την ΕΣΗΕΑ,
στην αίθουσα της οποίας παρουσιάστηκε στις 31-1-2007 το
βιβλίο «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1810-1820», εγκρίθηκε η δωρεά ικα-
νού αριθμού αντιτύπων του βιβλίου «ΒΛΑΣΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 1848-1920, ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΗΓΕΤΗΣ», του αείμνηστου συγγραφέα ΚΩΣΤΑ ΣΑΡΔΕΛΗ,
για την προώθηση του, με ευθύνη της Ένωσης μας, στις
Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Νομού μας και σε άλλους πολι-
τιστικούς φορείς.

3.  Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Νομού μας, που λει-
τουργούν βιβλιοθήκες, και ενδιαφέρονται για τον εμπλου-
τισμό τους με το παραπάνω βιβλίο αλλά και με διάφορα άλ-
λα, με ευρυτανικό περιεχόμενο, μπορούν να απευθύνονται
στην Ένωσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

ΚΩΝ. Α. ΠΑΠAΔΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟΣ

Αύξων Όνομα και Επώνυμον Όνομα πατρός  Ηλικία    Επάγγελμα
ή επιτήδευμα

638 Ιωάννης Τσάτσου Θαίου 28 Δικηγόρος
668 Κων/νος Τσάτσου Θαίου 30 Κτηματίας
674 Κωστούλας Θαίου 60 Κτηματίας
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Στις 6 Δεκεμβρίου 2006 ορκίστηκε η αγαπημένη μας Νά-
ντια Γρ. Σιγανού, παίρνοντας το πτυχίο της από τη σχολή της
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Της ευχόμαστε
ολόψυχα καλή πρόοδο στη ζωή της, πάντα επιτυχίες και καλή
σταδιοδρομία.

Όλους εμάς τους δικούς της ανθρώπους, την οικογένειά
της, τους φίλους και τους γνωστούς της μας έκανε πολύ πε-
ρήφανους. Και σ’ ανώτερα! 

Ορκωμοσία

Μνήμη Πάνου Ι. Βασιλείου

― Ένα υγιέστατο αγοράκι απέκτησαν οι Κλεοπάτρα και
Κωνσταντίνος Κρυστάλλης. Ευχόμαστε στους ευτυχείς γο-
νείς να τους ζήσει, να είναι δυνατό και προκομμένο.

Γεννήσεις

― Απεβίωσε στο Καρπενήσι ο Σταύρος Μαντής. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία έγινε στην γενέτειρά του Χρύσω.

― Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και ετάφη ο Θεόδωρος Σ.
Καρανίκας.

― Απεβίωσε στην Αθήνα ο Αθανάσιος Κουβέλης. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία έγινε στο Ίλιον.

― Απεβίωσε στην Κρέντη όπου και ετάφη ο Ηλίας Βούρ-
τσας.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Θάνατοι

Στις  9-2-2007 το βράδυ στο Καρπενήσι, φεύγει για πάντα
απ’ τη ζωή ο σεβαστός και αξέχαστος πατέρας Μαντής Σταύ-
ρος, σε ηλικία 92 ετών, μετά από σκληρή μάχη με την υγεία
του.

Γεννήθηκε στη Χρύσω το 1915. Ηταν ένα από τα πέντε παι-
διά του Γεωργίου Μαντή και το τελευταίο να φύγει απ΄ τη
ζωή. 

Το 1942 παντρεύεται την Βαγγελή Κρυστάλλη από την Πα-
παδιά μέσα σε εμπόλεμη κατάσταση. Αποκτούν 5 παιδιά και
αγωνίζονται σκληρά, όπως όλοι οι χωριανοί, για να τα μεγα-
λώσουν, ασχολούμενοι με την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Για 75 ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται και αφοσιώνεται στις
μαρξιστικές ιδέες, πιστεύοντας στην κοινωνική δικαιοσύνη. Γι’
αυτές τις ιδέες του φυλακίζεται και εξορίζεται από διάφορες
κυβερνήσεις. Λαμβάνει μέρος στην Εθνική αντίσταση και
τραυματίζεται και τέλος το 1967 συλλαμβάνεται και πάλι από
την τότε δικτατορία.

Από το 1965 κατοικεί μόνιμα στο Καρπενήσι, μετά από το
σεισμό, εκεί βάζει υποψηφιότητα για βουλευτής Ευρυτανίας
συνεχίζοντας το σοσιαλιστικό αγώνα για το κοινό καλό.  Δεν
κλονίζεται με τίποτα, στέκεται σαν βράχος. Για τον αγώνα του
αυτό τιμάται από την κυβέρνηση Παπανδρέου, για την Εθνική
αντίσταση και την αντίσταση κατά της δικτατορίας. Μένει
σταθερός και αταλάντευτος στο πιστεύω του μέχρι την τελευ-
ταία του πνοή, όταν η μεγάλη του καρδιά σταμάτησε πλέον να
χτυπά.   

Στις 10-2-2007 η Χρυσιώτικη γη τον δέχεται στα σπλάχνα
της, εκεί που γεννήθηκε. Βρίσκεται τώρα στον ίδιο τάφο με τη
γυναίκα του, που απεβίωσε πριν 12 χρόνια, το 1995. Έζησαν
μαζί 53 ολόκληρα χρόνια και αυτή ήταν και η τελευταία του
επιθυμία.

Εγώ πατέρα δεν έχω τίποτα άλλο να πω εδώ στα μακρινά
τα ξένα που βρίσκομαι, με βαριά καρδιά και πονεμένη ψυχή
υποκλίνομαι ευλαβικά στην τελευταία κατοικία σου και από τα
βάθη της ανθρώπινης καρδιά μου λέω ότι πάντα θα είσαι στην
σκέψη και την καρδιά μας, όσο ζούμε και εμείς σ’ αυτόν τον
κόσμο.  Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους τους αγώνες
που κάνατε για όλους μας μέσα από τη φτώχεια και τη μιζέρια
της ζωής.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Χρυσιώτικης γης που σε σκε-
πάζει και που τόσο αγάπησες. Αιωνία ας είναι η μνήμη σου.  

Κλείνω ως επιτάφιο της σκληρής και μακρινής πορείας
σου σ’ αυτόν τον κόσμο με τα λόγια του Δημήτρη Γλυνού «Ο
μόνος τρόπος για να ζήσει και να πεθάνει κανείς σαν άνθρω-
πος είναι να ζήσει και να πεθάνει για μια ιδεολογία».

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι μας. Γεια σου για πάντα
πατέρα. 

Τα παιδιά σου Ελένη, Βασιλική, Γιώργος, Ηλίας, Κώστας
και όλοι οι συγγενείς, γνωστοί και φίλοι σου.

Αιωνία η μνήμη σου.

Σταύρος  Μαντής

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

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

TËÏ: 22310-32191  
Fax: 22310-42095

E•ATMI™EI™ ¶ANTO™ TY¶OY
AYTOKINHTøN

¶O§YXPONH™ ¶ANA°IøTH™
T·¸Á¤ÙÔ˘ 42 KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘  Aı‹Ó·

TËÏ: 210. 2237288 

➤ Συνεχίζονται οι εργασίες στον Άγιο Δημήτριο (Γάβρενα)
για τον υδροηλεκτρικό σταθμό, από το νερό του Ασπρο-
νερίου. Με σωλήνες το νερό θα μεταφερθεί υπογείως
στη γέφυρα του Αγίου Δημητρίου.

➤ Το έργο της ανάπλασης  στις βρύσες της Χρύσως ανέλα-
βαν οι εργολάβοι Νάκος Φούκας και Γεώργιος Βούρτσας.
Οι εργασίες θα αρχίσουν μετά το Πάσχα.

Ε Ρ Γ Α

Με επιτυχία (χάρη στην τέλεια
οργάνωση) πραγματοποιήθηκε από
την Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημό-
νων στις 14 Ιανουαρίου ε.έ. στο ξε-
νοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» εκδήλωση τι-
μής και μνήμης του Πάνου Ι. Βασι-
λείου, του ακαταπόνητου πνευματι-
κού εργάτη που ασκητικά προσηλω-
μένος στην ανάδειξη και στην προ-
βολή του ευρυτανικού χώρου με
απαράμιλλο ζήλο ερεύνησε, μελέ-
τησε και κατέγραψε – με τα μέσα
της εποχής του και τις οικονομικές

του δυνατότητες - την ιστορία και
τα πολιτισμικά μνημεία του τόπου
μας.

Ο πρόεδρος της Εταιρείας Ιωάν.
Ζούμπος σε σύντομο χαιρετισμό
που απηύθυνε, προσφώνησε τους
προσελθόντες και προέβη στις κα-
θιερωμένες ευχές για τον καινούρ-
γιο Χρόνο. Ο Αιδεσιμολογιότατος
πρωτοπρεσβύτερος - θεολόγος
Ευαγ. Φεγγούλης, ως εκπρόσωπος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
κ.κ. Νικολάου (μη δυναμένου να πα-
ραστεί στην εκδήλωση), απηύθυνε
μήνυμα. Ακολούθησαν χαιρετισμός
του προσφάτως επανεκλεγέντος.
Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κων/νου
Κοντογεώργου και κεντρική ομιλία
του Καθηγητή Πανεπιστημίου κ.
Κλεομ. Κουτσούκη με θέμα: Η πο-
λύτιμη προσφορά, το έργο και η
προσωπικότητα του Πάνου Ι. Βασι-
λείου. Ο Ι. Γ. Ζούμπος ευχαρίστησε
το διακεκριμένο ομιλητή λέγοντας :
«Ο κ. Κουτσούκης με πολύ γλαφυ-
ρό ύφος, τεκμηρίωση, ενάργεια και
συγκινητική αίσθηση προτεραιοτή-

των στο δωρικά ευσύνοπτο λόγο
του ανάστησε στις ψυχές μας τον
πρωτοπόρο ερευνητή μας.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλω-
σης περιελάμβανε: Την ευλογία της
βασιλόπιττας από τους Αιδεσιμολο-
γιότατους Πρωτοπρεσβυτέρους
Κων/νο Βαστάκη, Δημ. Παπασπύ-
ρου, Ιωαν. Διώτη και Ευαγ. Καυκιά,
διάφορες ανακοινώσεις της Εται-
ρείας από το Γεν. Γραμματέα κ. Δημ.
Τσέλιο, διανομή της πίττας και επί-
δοση των δώρων στους τυχερούς

«της ημέρας». Πολλές ευχαριστίες
στους Αδελφούς Χόντου (των πο-
λυκαταστημάτων «Χόντος Σέ-
ντερ»), στον Κων/νο Αβράμπο των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για
τα ωραία δώρα που μας προσέφε-
ραν και Γεώργ. Καββαδία, που αντί
δώρων προσέφερε χρηματικό ποσό
για τους σκοπούς της Εταιρείας.
Ευχαριστίες οφείλονται και στα
υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας μας,
τα οποία αναγνωρίζοντας και εκτι-
μώντας το πολυσήμαντο έργο που
επιτελεί η Εταιρεία μας συμπαρί-
στανται ηθικά και υλικά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους: Ο Εξοχότατος πρ.
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Ιω-
άννης Γρίβας, οι Αξιότιμοι Βουλευ-
τές νυν και πρώην της Αιτωλ/νίας
και Ευρυτανίας κύριοι Μαρ. Σαλμάς
και Βασ. Τσίπρας, ο Νομάρχης Ευ-
ρυτανίας κ. Κων/νος Κοντογεώρ-
γος, η Καθηγήτρια του Παν/μίου και
πρώην Αντιδήμαρχος Αθηναίων Κυ-
ρία Κέλλυ Μπουρδάρα, οι Πολιτευ-
τές κύριοι Ηλίας Καρανίκας, Ιωαν.

Παπαδόπουλος, Όλγα Οικονόμου
και Ν. Μπακογιάννης, οι καθηγητές
Παν/μίου και Πρόεδροι των Δ.Σ.
Ελληνικών Σιδηροδρόμων και του
Κέντρου Κοινων. Ερευνών κύριοι
Νικ. Μπαλτάς και Ιωαν. Υφαντόπου-
λος αντίστοιχα, οι Δήμαρχοι Κτημε-
νίων και Ποταμιάς κύριοι Γρ. Χαλ-
κιάς και Ιωαν. Ίβρος αντίστοιχα, ο Α'
Αντ/ρχος Βύρωνα κ. Κ. Ζούμπος,
Στρατηγοί ε.α. των Ενόπλων Δυνά-
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
Ανώτ. Κρατικοί λειτουργοί της Δι-

καιοσύνης, της Παιδείας και της Δι-
οίκησης, Νομ/κοί και Δημ/κοί Σύμ-
βουλοι και 300 μέλη και φίλοι της
Ε.Ε. Επιστημόνων.

Μηνύματα με ευχές για τον και-
νούργιο χρόνο και συγχαρητήρια
για την εκδήλωση τιμής και μνήμης
του Πάνου Ι. Βασιλείου έστειλαν, μη
δυνάμενοι να παραστούν:-  Κα Ντό-
ρα Μπακογιάννη Υπουγός Εξωτερι-
κών, οι Βουλευτές κύριοι Δημοσθ.
Τσιαμάκης του Νομού Ευρυτανίας,
Ανδρ. Καραγκούνης και Βερελής
του Νομού Αιτωλ/νίας, Πάνος Πα-
ναγιωτόπουλος και Αθαν.  Μπούρας
Αθήνας και Υπολ. Αττικής, Ο κ.
Αθαν. Παναγιωτόπουλος Γ. Γραμ-
ματέας Νομαρχίας Ευρυτανίας, π.
Βουλευτής, ο επανεκλεγείς Δήμαρ-
χος Καρπενησίου κ. Βασ. Καρα-
μπάς, οι Καθηγητές του Α.Π. Θ/νί-
κης κύριοι Λ. Χουσιάδας και Λ. Μα-
νωλίδης, ο πρόεδρος του Δημοτ.
Συμβουλίου του Δήμου  Καρπενησί-
ου κ. Λεων. Παπαδόπουλος κ.ά.

Ι.Γ.Ζ.

Στο βήμα ο κεντρικός ομιλητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης και αριστερά του ο πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. και μέλη του Δ.Σ.
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Π
ραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 21 Ιανουαρίου 2007
στις 11.00 το πρωί, η καθιε-

ρωμένη τα τελευταία χρόνια, κο-
πή της πίτας του  συλλόγου μας η

οποία συνδυάστηκε και με την
εκλογοαπολογιστική συνέλευση.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν
πολλοί Χρυσιώτες με τις οικογέ-
νειές τους, οι οποίοι είχαν την ευ-

καιρία να μιλήσουν και  να ανταλ-
λάξουν απόψεις.  Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο
συντοπίτης μας ιερέας Λάμπρος
Σκόνδρας, που ευλόγησε την πί-
τα, τον οποίο ιδιαιτέρως ευχαρι-
στούμε, ο βουλευτής Ευρυτανίας
κ. Τσιαμάκης Δημοσθένης, ο νο-
μάρχης Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντο-
γιώργος και ο πολιτευτής και συγ-
χωριανός μας κ. Ηλίας
Καρανίκας. 

Μετά την κοπή της πίτας ακο-
λούθησε η συνέλευση των μελών
του συλλόγου μας. Πρόεδρος της
συνέλευσης εξελέγη ο κ. Σανού-
λης Σεραφείμ. Αντηλλάγησαν
απόψεις και έγιναν προτάσεις πά-
νω σε θέματα που αφορούσαν το
χωριό μας.  Ακολούθησε ο απολο-
γισμός του απερχόμενου διοικητι-
κού συμβουλίου, η ανάγνωση της
έκθεσης της εξελεγκτικής επιτρο-
πής και πραγματοποιήθηκαν οι
εκλογές για την ανάδειξη του νέ-
ου διοικητικού συμβουλίου.

Οι υποψηφιότητες για το νέο
Δ.Σ. ήταν επτά και φυσικά εξελέ-
γησαν άπαντες.

Μετά την συγκρότηση σε σώ-
μα το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

Χαλκιά Βασιλική, Πρόεδρος
Κλημέντζου Ερση  Αντιπρόεδρος
Μπετχαβάς Χαράλαμπος
Γ. Γραμματέας
Αυγέρης Παναγιώτης Ταμίας
Σανούλη Μαρία
Καρανίκας Αντώνης

Από αρκετούς Χρυσιώτες εκ-

φράστηκαν παράπονα ότι δεν ει-
δοποιήθηκαν έγκαιρα για την
πραγματοποίηση της παραπάνω
εκδήλωσης. Έχουν απόλυτο δίκιο
γιατί οι επιστολές με τις οποίες ει-

δοποιήθηκαν καθυστέρησαν πολύ
να φτάσουν. Ας φροντίσει το Δ.Σ.
να ειδοποιούνται οι συγχωριανοί
μας για τις εκδηλώσεις του συλ-
λόγου μας έγκαιρα.

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.

Πληροφορίες:

Θωμάς Καράνης

Τηλ.: 22370-31184

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

Κοπή  πίτας  -   Εκλογές

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Διαδημοτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Ευπυρίδες - Παράρτημα Λαμίας

Αδάνων - Αρναουτέλη, Ν. Μαγνησία (Φυτώριο Δήμου)
Λαμία Ν. Φθιώτιδος
πληροφορίες: κα Πάστρα Φιλιώ

τηλ. 22310-66023 και 22310-66021
ώρες επικοινωνίας: 10.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.

Το διαδημοτικό ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ (παράρτημα Λαμίας)
θα υλοποιήσει 2 (δύο) προγράμματα κατάρτισης με αντικεί-
μενο: «ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT».

Τα προγράμματα απευθύνονται σε: άνεργες γυναίκες,
γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,
ΑΜΕΑ κύρια με κινητικά προβλήματα, αποφοίτους Γυμνα-
σίου, Λυκείου, Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.

Κάθε πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 100 ώρες (30
ώρες κλασικής εκπαίδευσης στην αίθουσα με την μορφή πέ-
ντε (5) σεμιναρίων διάρκειας έξι (6) ωρών το καθένα και 70
ώρες τηλε-κατάρτισης).

Τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα και εντάσσονται

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (βάσει
της απόφασης έγκρισης του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας με αρ. πρωτ.: 182691/25-7-06).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
➤ 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6 ωρών (Εισαγωγή - Διάγνωση των εκπαι-
δευτικών αναγκών)
➤ 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6 ωρών (Βασικές Αρχές Διαδικτύου -
Εκπαίδευση των καταρτιζομένων στον τρόπο χρήσης του
συστήματος τηλε-κατάρτισης ― Ενεργοποίηση του
Helpdesk),
➤ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
➤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
➤ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
➤ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ
WINDOWS ΧΡ
➤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
➤ 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6 ωρών (Τεστ αξιολόγησης του εκπαιδευ-
τικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις 40 ώρες κατάρτι-

σης - Επίλυση αποριών),
➤ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
➤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
➤ 4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6 ωρών (Τεστ αξιολόγησης του εκπαιδευ-
τικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις 80 ώρες κατάρτι-
σης - Επίλυση αποριών),
➤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
➤ 5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6 ωρών (Τεστ αξιολόγησης του εκπαιδευ-
τικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο σύνολο των ωρών
κατάρτισης - Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης -
Επίλυση αποριών).
➤ Εξετάσεις Πιστοποίησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης «ΤΗΛΕΚΑ-

ΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ
ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT» είναι οι καταρτιζόμενες να απο-
κτήσουν βασικές γνώσεις πληροφορικής και να είναι σε θέ-
ση να χρησιμοποιούν τους Η/Υ και τις εφαρμογές τους.
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