XRYSIOTIKA NEA Fyl.50 17-11-08 12:02 ™ÂÏ›‰·1

NOMO™ EYPYTANIA™
Κωδικός: 4683
¢. A°PAºøN
4188

¢. A™¶PO¶OTAMOY

ÕÁÚ·Ê·

P·ÙÔÔ˘ÏÔ

¢. ºOYPNA
°Ú·Ó›ÙÛ· ¢.BINIANH™ M·˘ÚÔÌ¿Ù· ºÔ˘ÚÓ¿
AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢¿ÊÓË
¢. A¶EPANTIøN
XPY™ø ¢.KTHMENIøN
AÁ. TÚÈ¿‰·
KÚ¤ÓÙË KÂÚ·ÛÔ¯ÒÚÈ
B›ÓÈ·ÓË

¢. ºÚ·ÁÎ›ÛÙ·
¢. ºPA°KI™TA™

K·ÚÂÓ‹ÛÈ
¢. KAP¶ENH™IOY
¢. ¶OTAMIA™
MÂÁ. XˆÚÈﬁ

¢.¶POY™OY

∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ 8 ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 14121 ΔËÏ-Fax: 210-2832243

¶ÚÔ˘Ûﬁ˜

¢. ¢OMNI™TA™
¢ÔÌÓ›ÛÙ·

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΣYΛΛOΓOY TΩN AΠANTAXOY XPYΣIΩTΩN EYPYTANIAΣ “H ΠANAΓIA”
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ A’ ñ ŒÙÔ˜ 13Ô ñ AÚÈıÌﬁ˜ Ê‡ÏÏÔ˘ 50 ñ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜

∏Ï›·˜ ∫·Ú·Ó›Î·˜

√‰ÔÈÔÚÈÎﬁ ÛÙË ÃÚ‡Ûˆ

ŒÓ·˜ ÃÚ˘ÛÈÒÙË˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹
ίναι σημαντική επιτυχία,
ιστορικό γεγονός για το μικρό μας χωριό, τη Χρύσω, η
εκλογή του χωριανού μας Ηλία Δ.
Καρανίκα ως βουλευτού Ευρυτανίας. Ο Ηλίας κατάφερε με την
δεύτερη φορά που συμμετείχε
στις εθνικές εκλογές και μετά από
σκληρή προεκλογική μάχη να πάρει πανηγυρικά, την στιγμή μάλιστα που η εκλογική δύναμη του
κόμματός του συρρικνώθηκε σημαντικά, την μονοεδρική έδρα της
Ευρυτανίας.
Η εκλογή του, κατά την ταπεινή μας άποψη, δεν οφείλεται στην
κομματική στήριξη αλλά μόνο στις
δικές του προσπάθειες. Ο λαός
της Ευρυτανίας γνωρίζει χρόνια
τώρα τις προσπάθειες του Ηλία για
την Ευρυτανία, γνωρίζει και εκτιμά
το ήθος και την εντιμότητά του.
Οι Ευρυτάνες αξιολόγησαν και
επιβράβευσαν το έργο του, αναγνώρισαν τους αγώνες του, τις
ικανότητές του και την μαχητικό-

Ε

τητά του. Σ’ αυτά οφείλεται η επιτυχία του.
Η εκλογή του ως βουλευτού
Ευρυτανίας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, την
Χρύσω, που βλέπει στο πρόσωπό

του τον μαχητικό Χρυσιώτη, που
θα μεταφέρει στο Κοινοβούλιο τα
χρόνια προβλήματα της Χρύσως
αλλά και ολόκληρης της Ευρυτανίας. Πιστεύοντας ότι διερμηνεύουμε τα αισθήματα όλων των Χρυσιωτών ευχόμαστε ολόψυχα στον
Ηλία τα θερμά μας συγχαρητήρια
και τον προτρέπουμε να συνεχίσει
τις άοκνες προσπάθειές του για
την Ευρυτανία. Η Ευρυτανία
προσδοκά πολλά από πολιτικούς
με το επίπεδο και τον πολιτικό πολιτισμό του Ηλία.
Γνωρίζουμε ότι ως βουλευτής
της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει εύκολα τις δεσμεύσεις του για την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Περιμένουμε όμως να
ασκήσει έντονο κοινοβουλευτικό
έλεγχο, γιατί για πολλά είχε δεσμευτεί η παρούσα κυβέρνηση
πριν από τις εκλογές του 2004, αλλά πολύ λίγα είδαν οι Ευρυτάνες.
Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα Ηλία.

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡ Ì·˜
Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î. ∏Ï›· ∫·Ú·Ó›Î·
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου και τα ειλικρινά αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς όλους τους συγχωριανούς μου για τη στήριξη που μου προσέφεραν στο δύσκολο αυτό εκλογικό αγώνα και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως θα τιμήσω την εμπιστοσύνη σας και θα καταβάλω το σύνολο των δυνάμεών μου για να υπηρετήσω την πρόοδο
της πατρίδας μας της Ευρυτανίας και του χωριού μας.
Θα είμαι πάντα κοντά σας να ακούσω με σεβασμό τις προτάσεις μας.
Με εκτίμηση
Ηλίας Δ. Καρανίκας
Βουλευτής Ευρυτανίας

2007

Βρεθείτε όλοι εκεί ψηλά,
όπου τα δέντρα καρτεράνε.
Υψώνουν πάνω ευλαβικά
«Νου και καρδιά» και χαιρετάνε,
αν φίλους μας έχουνε κοιτάνε.
Πόσο καθάριος περήφανος και ζωντανός στέκεται ο ορίζοντας
γύρω μας- η «γραμμή» εκείνη που «σμίγει» τα βουνά με τον ουρανό -έτσι όπως μας τον έδειξαν με το δάχτυλο σαν ήμασταν παιδιά
και αμέσως τον καταλάβαμε.
Τούτη την ώρα 24.09.2007 γράφοντας αυτές τις λέξεις χωρίς
καμιά αμφιβολία κυριαρχούν τα βουνά στο νου, στην ψυχή και
στην αναπνοή μας, καθώς χθες επιστρέψαμε απ’ την επίσκεψή μας
οικογενειακώς στο χωριό Χρύσω του Ν. Ευρυτανίας κατόπιν προσκλήσεως τους φίλου μας Αντώνη Kαρανίκα.
Το ταξίδι μας από την Καλαμάτα φαινόταν μεγάλο και κουραστικό, επτά ώρες συνολικά μέχρι το χωριό και ο δρόμος μετά το
Αγρίνιο στενός και το τελευταίο κομμάτι 8 χιλιόμετρα χωματόδρομος. Όμως η πλούσια φύση, η όμορφη διαδρομή μέσα στα έλατα
μας προετοίμαζε για τη ξεχωριστή προσωπικότητα του χωριού. Εικόνες μοναδικές, τοπία επιβλητικά μας περίμεναν μέσα στην
άγρια ομορφιά των Αγράφων· παραξενευτήκαμε όμως για το πώς
έφτασαν εδώ τόσοι άνθρωποι για να χτίσουν τη Χρύσω.
Άνθρωποι ζεστοί, φιλόξενοι, φιλικοί και απλοί παντού. Όταν
φτάσαμε αμέσως αισθανθήκαμε την αγάπη και την αμέριστη φιλο-

Συνέχεια στην 6η σελ.

∫·Ù·ÛÎÂ˘‹
˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
ο πιο μεγάλο πρόβλημα της μικρής ιδιαίτερης πατρίδας μας,
του χωριού μας, αυτή τη στιγμή είναι η απειλή του φυσικού
του περιβάλλοντος.
Ο λόγος για το υδροηλεκτρικό έργο στα “Στενά Σούιλα” από
την εταιρεία ΕΝΤΕΚΑ υδροηλεκτρική ΕΠΕ.
Την πληροφορία για το άμεσο ενδιαφέρον της Εταιρείας την
πήραμε πρόσφατα όταν η ενδιαφερόμενη εταιρεία κατέθεσε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δασαρχείο Καρπενησίου ζητώντας γνωμοδότηση για το έργο.
Ως Σύλλογος κινηθήκαμε άμεσα, αφουγκραστήκαμε τα λόγια
των χωριανών, ακούσαμε τις γνώμες όλων και στη συνεδρίαση του

Τ

Συνέχεια στην 3η σελ.

¶∞§π∂™ ª¡∏ª∂™ – Δøƒπ¡∂™ ™À°∫π¡∏™∂π™
Στο τεύχος που κρατάτε

δημοσιεύουμε

δύο

φωτογραφίες,

στην αριστερή φαίνεται η Αλεξάνδρα και ο
Ευθύμιος Μούτσελος
και προέρχεται από το
αρχείο της Λουκίας
Μούτσελου.
Στη δεξιά φαίνεται ο
Παναγιώτης Καρανίκας (με το τσιγάρο)
και προέρχεται από το
αρχείο της Βασιλικής
Καρανίκα.
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Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ ΟΥ Σ Ι Α Σ Η

Η Βούλπη και η Παλαιοκατούνα
Με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης και με πρωτεργάτη τον πρόεδρό της κ. Κ. Παπαδόπουλο εξεδόθη το βραβευμένο
από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίο
του κ. Παύλου Νταλλή με τίτλο «Η
Βούλπη και η Παλαιοκατούνα της
Ευρυτανίας».
Πρόκειται για μια ανεκτίμητη
ιστορική και λαογραφική έρευνα,
που αναφέρεται στα δύο αυτά χωριά κυρίως, αλλά πιστεύουμε ότι η
λαογραφική έρευνα αφορά και την
ευρύτερη περιοχή.
Ο συγγραφέας του βιβλίου
έζησε για πολλά χρόνια στη Βούλπη και την Παλαιοκατούνα, γνώρισε τους ανθρώπους των χωριών
αυτών και το έδαφός τους σπιθαμή με σπιθαμή. Έτσι μέσα στο βιβλίο του δεν παραθέτει μόνο στοιχεία που προέκυψαν από την μακρόχρονη έρευνά του για τα χωριά
αυτά, αλλά βάζει και το βιωματικό
στοιχείο που κάνει τον αναγνώστη να μεταφέρεται νοερά στα πανηγύρια, στα ξεφλουδίσματα, στ’ αλώνια, στα βουνά και στα λαγκάδια της πανέμορφης Ευρυτανίας.
Τυχερά είναι τα δύο αυτά χωριά, γιατί μέσα από το βιβλίο αυτό αναδεικνύεται η
ιστορία και η ομορφιά του τοπίου και των κατοίκων τους. Μακάρι για όλα τα χωριά
της Ευρυτανίας να βρεθεί ένας Π. Νταλλής για να μείνει η ιστορία τους, τα ήθη και
τα έθιμά τους ζωντανά μέσα στο διάβα του χρόνου.
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∏ÌÂÚ›‰· ÛÙË μÔ‡ÏË
Μια υψηλού επιστημονικού επιπέδου
ημερίδα διοργάνωσε στις 18 Αυγούστου
στη Βούλπη του δήμου Απεραντίων, η Πανευρυτανική Ενωση σε συνεργασία με το
Δήμο Απεραντίων, το τοπικό συμβούλιο
Βούλπης και τους πολιτιστικούς συλλόγους Βούλπης και Λογγιτσίου.
Η ημερίδα είχε ως θέμα «Η Βούλπη
στη διαδρομή της Ιστορίας» και ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είχε θέμα την Αρχαία Ιστορία – Τουρκοκρατία και το δεύτερο Τουρκοκρατία – Νεότερη Ιστορία.
Η ημερίδα ή το ιστορικό αυτό συνέδριο, όπως θα μπορούσαμε χωρίς υπερβολή να το χαρακτηρίσουμε, πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο της εκκλησίας του χω-

Βιβλιογραφικός οδηγός Ευρυτανίας
Ένα χρήσιμο και άκρως λειτουργικό βιβλίο εκδόθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας και
την Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου. Το βιβλίο επιμελήθηκε η Δρ. φιλολογίας και Προϊστάμενη Γενικών
Αρχείων Κράτους του νομού Ευρυτανίας κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου Μποτονάκη.
Ο βιβλιογραφικός οδηγός Ευρυτανίας περιλαμβάνει τα βιβλία και τα
κείμενα που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται στην Ευρυτανία. Περιλαμβάνει επίσης αλφαβητικό ονοματικό
κατάλογο με ονόματα, τοποθεσίες
και άλλα στοιχεία που αφορούν την
Ευρυτανία και τους ανθρώπους της.
Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για αυτούς που ασχολούνται
με την ιστορία και την λαογραφία της
Ευρυτανίας και όπως γράφει στον
πρόλογο του βιβλίου ο νομάρχης Ευρυτανίας “Είναι ένα βιβλίο - εργαλείο
που δίνει το εύρος, το βάθος και το πλάτος της περί την Ευρυτανία έρευνας. Δεν
προσφέρεται για ευχάριστη ανάγνωση αλλά ως πυξίδα με βάση την οποία μπορεί ο
αναγνώστης να πλοηγηθεί στην απέραντη θάλασσα της γνώσης που έχει μέχρι
στιγμής συγκεντρωθεί για τον τόπο μας”.
Επιμέλεια: Γρηγόρης Τριανταφύλλου

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.
Kαρπενήσι: Tηλ. 22370-25055 - 6 • Kιν. 6974-466161
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
TÚÔ‡Ì·Ó 4 ÙËÏ: 22310-31867 ¶·ÙÚﬁÎÏÔ˘ 45 ÙËÏ: 22310-46050
EP°A™THPIO-KATA™THMA:
K·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 20 §·Ì›· ÙËÏ: 22310-22913

ριού. Ο χώρος είχε κατάλληλα διαμορφωθεί, είχαν τοποθετηθεί ειδικά στέγαστρα
για σκιά καθώς και τραπέζια με καθίσματα
και σε όλους τους παρευρισκόμενους μοιράστηκαν φάκελοι με γραφική ύλη καθώς
και το σχετικό με την περιοχή βιβλίο του κ.
Παύλου Νταλλή με τίτλο «Η Βούλπη και η
Παλαιοκατούνα της Ευρυτανίας» έκδοση
της Πανευρυτανικής Ένωσης. Υπήρχε
μπουφές με καφέ και αναψυκτικά, ενώ το
μεσημέρι παρασχέθηκε γεύμα, προσφορά
του δήμου Απεραντίων.
Η διοργάνωση της ημερίδας υπήρξε

άψογη και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 σύνεδροι.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον
πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ της Πανευρυτανικής Ενωσης για την ημερίδα αυτή,
αλλά και για τις πολύ σημαντικές εκδόσεις βιβλίων που τελευταία έχει πραγματοποιήσει.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε η ημερίδα
αυτή να αποτελέσει την απαρχή για σειρά
τέτοιων εκδηλώσεων σε όλα τα χωριά της
Ευρυτανίας.
Γρηγόρης Τριανταφύλλου

ª∂§π™™√¶∞ƒ∞°ø°∏
ª¤ÏÈ ÁÓ‹ÛÈÔ (¤Ï·ÙÔ˜-ÏÔ˘ÏÔ‡‰È)
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·ÓÙ‹˜
¡. ∂˘Ú˘Ù·Ó›· - §·Ì›·
ÙËÏ.: 22310-69272 ÎÈÓ.: 6974117489

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

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
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∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Δ.Σ. του Συλλόγου μας την 17η Αυγούστου
που έγινε στη Χρύσω αποφασίσαμε να μην
δεχθούμε την ίδρυση υδροηλεκτρικού εργοστασίου στα “ΣΤΕΝΑ ΣΟΥΪΛΑ”. Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα πρακτικού.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
227-17/08/07
Στη Χρύσω του Δήμου Βίνιανης και στην
πλατεία του χωριού σήμερα την 17η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Χρυσιωτών Ευρυτανίας.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης
παρόντα 5, παρισταμένης και της προέδρου
Βασιλικής Χαλκιά.
Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης: Κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 0,82
MW στα στενά «Σούϊλα» του Χρυσιώτη ποταμού από την εταιρεία «ΕΝΤΕΚΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ».
Πρόεδρος: Αγαπητοί συγχωριανοί - συνεργάτες.
Συνεδριάζουμε εδώ στο χωριό σήμερα
δυο ημέρες πριν τη γιορτή του Αγ. Σεραφείμ στα στενά «Σούιλα», δυο ημέρες πριν
τη γιορτή που τιμούμε τους πεσόντες στο
Νιμάτι που τιμούμε τη μάχη της Χρύσως
στα στενά «Σούϊλα» γιατί
Τα «ΣΤΕΝΑ ΣΟΥΪΛΑ» απειλούνται.
Η Χρύσω είναι ένα απ’ τα ιστορικά χωριά των Αγράφων. Κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία πλήθος δυσκολιών και κινδύνων που απείλησαν την ύπαρξή της στο
πέρασμα του χρόνου.
Τώρα καλείται να αντιμετωπίσει έναν
ακόμη κίνδυνο που απειλεί του φυσικό της
περιβάλλον. Σε εκείνο το γεωγραφικό της
σημείο που είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Συγκεκριμένα τα στενά «ΣΟΥΪΛΑ»
απειλούνται απ’ την προγραμματισμένη κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου
ισχύος 0,82 Μ.W. από την εταιρεία Έντεκα
Υδροηλεκτρική ΕΠΕ.
Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση
σχετικής άδειας απ’ τα αρμόδια υπουργεία
για τη λειτουργία υδροηλεκτρικού έργου
στη συμβολή των ποταμών Γαβρενίτη και
Χρυσιώτη. Για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιεί το νερό του
Χρυσιώτη ποταμού που θα μεταφέρεται κατά μήκος του δρόμου από τη θέση Μαντάνια
έως τη θέση Αγριοκερασιά.
Δεν είμαστε αντίθετοι στην εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας. Δεν λέμε
όχι στις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Λέμε όμως ένα μεγάλο όχι στην καταστροφή του φυσικού πλούτου της περιοχής μας.
Λέμε όχι στη μετατροπή του Χρυσιώτη
σε ξεριά (κυρίως στο συγκεκριμένο σημείο).
Λέμε όχι στην καταστροφή του οικοσυστήματος της περιοχής μας.
Πρέπει να καλέσουμε τους αρμόδιους
και να τους ζητήσουμε να πουν όχι στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.
Ζητάμε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς - Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Βίνιανης - Νομαρχιακό Συμβούλιο
του Νομού Ευρυτανίας - Δ/νση Δασών Ευρυτανίας - Αρχαιολογική Υπηρεσία, Δ/νση
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Υπουργείο

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να γνωμοδοτήσουν αρνητικά
για τους παρακάτω λόγους:
1. Το φαράγγι «Στενά ΣΟΥΪΛΑ» με τον
Χρυσιώτη ποταμό να το διασχύει είναι ένα
από τα πιο όμορφα σημεία της Χρύσως.
Αποτελεί δε για μας τους Χρυσιώτες ιστορικό και μαρτυρικό τόπο, αφού εκεί επί
Τουρκοκρατίας οι Χρυσιώτες είχαν κρυμμένη την Αγία Κάρα του Αγίου Οσιομάρτυρος
Σεραφείμ Κορώνης. Στα στενά αυτά το Δεκέμβριο του 1942 πραγματοποιήθηκε η
πρώτη ένοπλη μάχη της Εθνικής Αντίστασης κατά των εισβολέων Ιταλών.
2. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν δύο μονότοξα θολωτά γεφύρια που γεφυρώνουν αιώνες τώρα τον Χρυσιώτη ποταμό. Είναι χαρακτηρισμένα από την Εφορεία Νεωτέρων
Βόλου σαν μνημεία ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας.
3. Από τη θέση Μαντάνια έως τη θέση

Ο Άγιος Σεραφείμ στα Στενά «Σούιλα»

Τα Στενά «Σούιλα»

λιο να αρνηθούμε και να μην δεχθούμε την
ίδρυση υδροηλεκτρικού εργοστασίου στα
«ΣΤΕΝΑ ΣΟΥΪΛΑ».
Μετά από διαλογική συζήτηση όλα τα
μέλη συμφώνησαν με την εισήγηση της
Προέδρου και αναθέτουν τις περαιτέρω
ενέργειες στην Πρόεδρο.
Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης η
οποία διήρκεσε 2 ώρες.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Ακριβές αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Συλλόγου Χρυσιωτών
Βασιλική Χαλκιά
Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
του Συλλόγου Χρυσιωτών
Χαράλαμπος Μπετχαβάς

Το επάνω γεφύρι, που ενώνει
τις όχθες του Χρυσιώτη
Αγριοκερασιά μήκος περίπου (1) ενός χιλιομέτρου θα τοποθετηθούν σωλήνες για τη
μεταφορά του νερού. Για να θαφτούν θα
πρέπει να καταστραφούν συμπαγείς βράχοι. Θα χρησιμοποιηθούν τόνοι εκρηκτικών.
Ποια θα είναι η επίπτωση;
― Τα σπασμένα βράχια ποιες ζημιές θα
προκαλέσουν στα δυο γεφύρια;
― Στο εκκλησάκι του Αγίου Σεραφείμ
που είναι κτισμένο μέσα στο βράχο;
― Στην κοίτη του ποταμού;
4. Με τη λειτουργία του παραπάνω
υδροηλεκτρικού έργου θα καταστραφεί το
οικοσύστημα της περιοχής. Ο Γαβρενίτης
ποταμός και οι συμβάλλοντες σ’ αυτόν φημίζονται για τις πέστροφές τους, ο δε Χρυσιώτης λόγω των πηγών του αποτελεί το
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φυσικό εκτροφείο. Εκεί τους χειμερινούς
μήνες οι πέστροφες ανεβαίνουν να γεννήσουν τα αυγά τους στα καθαρά νερά κοντά
στις πηγές. Ακόμη και να παραμείνει στην
κοίτη του Χρυσιώτη το 30% της παροχής
του τα 20 λίτρα ανά δευτερόλεπτο που προβλέπει ο νόμος καθιστούν το ποτάμι ρυάκι .
Από τους παραπάνω λόγους που εκθέσαμε προκύπτει ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού έργου θα υποβαθμίσει και θα καταστρέψει πλήρως το
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους τοπίο στα Στενά ΣΟΥΪΛΑ και το οικοσύστημα της περιοχής.
Γι’ αυτό καλούμε κάθε αρμόδιο να αντιδράσει και να γνωμοδοτήσει αρνητικά σ’
αυτό το έργο.
Προτείνω προς το Διοικητικό Συμβού-

-Ÿ,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ı· Â›Ó·È ÌÈ· Ì¤Ú· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜.
°È' ·˘Ùﬁ ﬁ,ÙÈ Û¯ÂÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÃÚ‡Ûˆ ÙÔ ·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ ÛÙ· ÃÚ˘ÛÈÒÙÈÎ· ¡¤·. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÃÚ˘ÛÈÒÙÂ˜ ﬁÙ·Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ó
Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÃÚ‡Ûˆ, Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ﬁÎÔÌÌ·, ÌÂ ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È
ÙÔ ﬁÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â.

Πρέπει δε να σημειώσω ότι στον ποταμό
Γαβρενίτη κοντά στα Γάβρενα ήδη κατασκευάζεται ένα αντίστοιχο έργο το οποίο
θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες. Ο
δε Χρυσιώτης έχει δεσμευτεί και σε άλλο
σημείο στην πορεία προς τη Δάφνη.
Ερώτηση προς τους αρμόδιους.
Τόσα πολλά έργα σε ένα τόσο μικρό ποτάμι με τόσο λίγο νερό γιατί;
Το παραπάνω κείμενο στάλθηκε σε
όλους τους Συλλογικούς φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες συνοδευόμενο από ένα
πλούσιο φωτογραφικό υλικό της περιοχής.
Ως πολιτιστικοί Σύλλογοι και με τις αρμοδιότητες που έχουμε - ως ελάχιστη πράξη πατριωτισμού - θα προσπαθήσουμε να
περισώσουμε και να αντισταθούμε στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς
και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Ο αγώνας θα είναι δύσκολος και θέλουμε όλους τους Χρυσιώτες κοντά μας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
των Απανταχού Χρυσιωτών Ευρυτανίας
Η Πρόεδρος
Βασιλική Χαλκιά

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.: 210 2619003 • Fax: 210 2619696
• e-mail:karpouzi@otenet.gr
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Xρυσιώτικα Νέα

™¯ﬁÏÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË £. ∫·Ú·Ó›Î·
πογράφηκε επιτέλους η δαπάνη για την ασφαλτόστρωση του δρόμου, κάτι που εδώ και χρόνια περιμέναμε πως και πως. Απαντώντας στο ερώτημα που
διατυπώθηκε τις πρώτες μέρες, δηλ. ποιος συνέβαλε περισσότερο στην επίτευξη αυτού του στόχου, η προσωπική
μου γνώμη είναι ότι ΟΛΟΙ και ΚΑΝΕΝΑΣ! Γιατί το λέω αυτό;
Γιατί πιστεύω πως σημαντικότερο ρόλο έπαιξε η γενικότερη πίεση που δεχόταν από όλους, Χρυσιώτες και Αγιοδημητριώτες, ο νομάρχης και το νομαρχιακό συμβούλιο.
Επίσης δεν παίζουν τόσο σπουδαίο ρόλο οι προσωπικές
γνωριμίες κανενός, όσο τα πολιτικά ή κομματικά οφέλη
των υπευθύνων. Θεωρώ, ας πούμε, ότι δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι υπογράφηκε η σύμβαση ένα μήνα πριν τις
εκλογές του 2007. Είμαστε λίγοι ψήφοι, αλλά και αυτοί παίζουν το ρόλο τους. Ο δε Νομάρχης είχε δεσμευτεί επανειλημμένως ρητά για την κατασκευή αυτού του έργου και θα
ήταν σοβαρά εκτεθειμένος απέναντι σε Χρυσιώτες και
Αγιοδημητριώτες αν και φέτος δεν γινόταν κάτι. Θυμίζω ότι
είχε πει προ των εκλογών του 2006 (Νομαρχιακών), ερχόμενος στο χωριό μας, πως θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου σε δύο μήνες.
Ακόμη πιστεύω πως είχε έρθει ο καιρός του να γίνει πια.
Με εξαίρεση το δρόμο των Αγράφων, που έχει αρχίσει να
κατασκευάζεται ένα τμήμα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές
μάλιστα και αυτό είναι πολύ καλό, δεν έχει μείνει και άλλος
δρόμος στην Ευρυτανία που να εξυπηρετεί δύο δημοτικά
διαμερίσματα και να είναι τόσο λίγος και σχετικά εύκολη η
κατασκευή του, αφού είναι ήδη αρκετά φαρδύς με πολλά
τεχνικά έτοιμα κ.τ.λ. Έχουν ασφαλτοστρωθεί στην Ευρυτανία και δρόμοι που οδηγούν μόνο σε τόπους καλοκαιρινής
διαβίωσης ή που υπάρχουν μόνο στάνες και άλλες περιπτώσεις, όπως και δρόμοι που ξεκινούν από χωματόδρομο,
χωρίς δηλ. να αποτελούν συνέχεια υπάρχουσας ασφάλτου. Και πολύ καλά έκαναν βεβαίως! Γιατί να μην γίνει
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άσφαλτος και σε μάς; Υπόψη ότι πουθενά αλλού στην
Ελλάδα δε συναντάς χωματόδρομους που να οδηγούν σε
κατοικημένα χωριά, με εξαίρεση ίσως κάποιο ακριτικό νησί.
Πιστεύω, με τα παραπάνω που ανέφερα, πως εν μέρει τουλάχιστον, εφαρμόστηκε στην ασφαλτόστρωση (που θα γίνει) του δρόμου μας η πολιτική του “ώριμου φρούτου”.
Τι λοιπόν; Κανένας δε βοήθησε ιδιαίτερα; Σίγουρα κάποιοι έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον λόγω της ιδιότητάς
τους, της θέσης τους και των ικανοτήτων τους. Θα πρέπει
να τονίσουμε τις προσπάθειες του πρώην δημάρχου Βίνιανης και χωριανού μας κ. Κων/νου Καράνη για τα επανειλημμένα υπομνήματά του προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο, την
πρόεδρο του συλλόγου μας κ. Βασιλική Χαλκιά για τις επίμονες ενοχλήσεις της επίσης προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο και φυσικά τον νυν βουλευτή Ευρυτανίας και χωριανό
μας κ. Ηλία Καρανίκα, τότε υποψήφιο πολιτευτή του νομού
μας, για τις αδιάκοπες ενέργειές του προς όλους τους φορείς του νομού και ακόμη, όλους εκείνους που έλεγαν ευθέως το αίτημά τους στο Νομάρχη όπου και όποτε τον συναντούσαν και αυτούς που κράτησαν αληθινά αξιοπρεπή
στάση με τη διαμαρτυρία τους όπως και αν την εκδήλωσαν
αυτή.
Και δεν είμαστε αγνώμονες! Πρέπει να ευχαριστήσουμε το Νομάρχη κ. Κων/νο Κοντογεώργο για τις θετικές
εντέλει ενέργειές του, ολόκληρο το Νομαρχιακό Συμβούλιο που ενέκρινε αυτή την απόφαση, ιδιαίτερα αυτούς που
ψήφισαν θετικά.
Τελειώνω λέγοντας πως θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε έργα ανάπτυξης (όπως ο δρόμος), αν θέλουμε να
βοηθήσουμε την Ευρυτανία, παραμερίζοντας άλλα μικροκομματικά οφέλη με κάθε τρόπο. Μόνο έτσι ο τόπος μας θα
αναπτυχθεί ή τουλάχιστο πια θα διατηρηθεί ή απλώς θα
“παραταθεί” η ζωή του!

ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ!
Σχετικά με αυτό που ακούστηκε ότι αν δεν ήταν αυτός ο
Νομάρχης (ο κ. Κοντογεώργος), δε θα βλέπαμε άσφαλτο
στη Χρύσω, υπάρχει η εξής απάντηση. Αν δεν ήταν αυτός
και ήταν άλλος, ίσως πράγματι να αργούσε περισσότερο να
γίνει ο δρόμος. Ίσως όμως να είχε γίνει και νωρίτερα!

ΖΗΤΑΜΕ ΑΚΟΜΗ ΑΠ’ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ
Να εγγυηθεί την ποιότητα κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου ζητάμε απ’ τον κ. Νομάρχη (όποιος εργολάβος και αν το αναλάβει) με τις υπηρεσίες του δηλ. μηχανικούς κ.τ.λ. Αφού έκανε το καλό, ας το κάνει σωστά και ολοκληρωμένο, γιατί και τις δυνατότητες και την ικανότητα
διαθέτει, καθότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της “έλλειψης
χρημάτων”, της “αστοχίας υλικών”, της “γρήγορης προσπέλασης τμημάτων του δρόμου” κ.τ.λ. σε τέτοια έργα, χωρίς
αυτό να σημαίνει πάντα κακή πρόθεση εκ μέρους του εργολάβου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Επειδή θα γίνουν επιπλέον διαπλατύνσεις σε μεγάλο
μήκος του δρόμου και οι διαπλατύνσεις αυτές δημιουργούν
υψηλά και απότομα πρανή, αποκόπτεται η κυκλοφορία των
άγριων και ήμερων ζώων μεταξύ της άνω και κάτω περιοχής του δρόμου. Αυτό σημαίνει περιορισμό του βιότοπου
για πολλά είδη ζώων, μετακίνησή τους σε άλλες περιοχές
και μείωση του πληθυσμού τους. Για να μη συμβεί αυτό, θα
πρέπει να αφεθούν κάποια “περάσματα” ανά τακτά διαστήματα στο πρανές καθ’ όλο το μήκος του δρόμου. Αυτό θα είναι ωφέλιμο για το περιβάλλον και την πανίδα του τόπου
μας. Φυσικά θα διευκολυνθούν και οι άνθρωποι, κυρίως οι
κτηνοτρόφοι που αναγκαστικά κινούνται στην περιοχή.

ªÂ ÙÔ ÓÂÚﬁ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ;
άλι φέτος υπήρξε έλλειψη πόσιμου
νερού για 4-5 ημέρες κοντά στο
15Αύγουστο. Είναι απλό το γιατί.
Ερχόμενοι οι καλοκαιρινοί επισκέπτες τις
μέρες εκείνες όλοι μαζί, καθαρίζουν τα
σπίτια τους, τις αυλές τους και γενικά χρησιμοποιείται αρκετό νερό για τη λειτουργία του σπιτιού και του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ίσως
και κάποια υπερβολή στη χρήση του νερού. Φυσικά και οι μόνιμοι κάτοικοι ποτίζουν τα λουλούδια τους και ίσως και λίγες
ντομάτες στην αυλή τους.
Με δεδομένο ότι το νερό, στο κάτω δίκτυο κυρίως, είναι λίγο, είναι σίγουρο ότι
θα υπάρξει έλλειψη για κάποιες ώρες της
ημέρας. Εκεί είναι που αρχίζουν οι διαμαρτυρίες αυτών που δεν έχουν νερό (δηλ.
όσοι παίρνουν παροχή από ψηλότερα μέρη
του δικτύου), οι φωνές και οι... τσακωμοί
καμιά φορά. Η συνήθως και εύκολη λύση
τελικά, είναι να βάζουμε ένα μέρος του νερού απ’ το “πάνω αυλάκι” στον “κήπο του
Καλτσή”, το οποίο αφού φιλτράρεται πολύ
καλά μέσα από μεγάλο μέρος εδάφους, αν
και είναι καθαρό έτσι κι αλλιώς, καταλήγει
εντέλει στις πηγές της κάτω δεξαμενής,
την οποία τροφοδοτεί επαρκώς και έτσι
λύνεται το πρόβλημα.
Όμως υπάρχει καλύτερη λύση; Ναι,
υπάρχουν λύσεις!
Οι πηγές στο ρέμα στις Ιτιές (Λιντίνα),
έχουν νερό αρκετό. Όμως έχουν αποκοπεί
τα φρεάτια απ’ το δίκτυο, λόγω διάβρωσης
του τόπου εκεί. Επίσης θολώνουν κάποιες
απ’ τις πηγές αν τύχει και βρέξει δυνατά.
Θα μπορούσαν όμως να γίνουν ξανά σωστά τα φρεάτια και να μπει η ποσότητα αυτή του νερού στο δίκτυο και να καλύπτει
τις ανάγκες. Κάποια απ’ αυτά τα φρεάτια
δεν έχουν πάθει ζημιές και μπορούν να
συνδεθούν στο δίκτυο εύκολα. Όσο για το
θόλωμα του νερού όταν βρέχει, μπορεί να
γίνει μια βάνα αποκοπής γι’ αυτά τα νερά
και να ορισθεί κάποιος απ’ το τοπικό συμβούλιο ή το Δήμο, όταν βρέχει - δε χρειαζόμαστε τότε έτσι κι αλλιώς πολύ νερό - να
την κλείνει και αυτό είναι όλο. Μιλάμε βέβαια για εκείνες τις 5-10 μέρες τον Αύγουστο.
Άλλη λύση; Ναι, κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά είναι σαφώς πλεονεκτική και οριστική. Είναι το νερό της “Γκούρας” στις
“Βρύσες”. Κάτω απ’ τις Βρύσες, στο ύψος
του αυλακιού του μύλου, υπάρχει η γκού-
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ρα που βγάζει ακόμη και τον Αύγουστο νερό τριπλάσιο και πλέον απ’ όσο έχουν και
τα δυο δίκτυα μαζί (πάνω και κάτω). Επομένως θα φτάνει και θα περισσεύει ακόμη
και με τις υπερβολές που ίσως γίνονται
στη χρήση του. Βέβαια, όπως είπα, αυτή η
λύση κοστίζει γιατί θα πρέπει να τοποθετηθεί μηχανή άντλησης του νερού στο ύψος
των δεξαμενών ή όπου αλλού κρίνει η μελέτη που θα πρέπει να γίνει. Και αυτό θα
πρέπει να γίνει με σεβασμό στο ιδιαίτερο
περιβάλλον της περιοχής και φυσικά αυτό
θα λειτουργεί μόνο αυτές τις “δύσκολες”
μέρες του Αυγούστου και μάλιστα για λίγες ώρες κάθε μέρα. Η τεχνολογία αυτό το
επιτρέπει σήμερα. Χρειάζεται κάποιο κονδύλι απ’ το δήμο ή όπου αλλού μπορεί να
βγει αυτό. Αυτό θα πρέπει να φροντίσουν
οι τοπικοί και δημοτικοί άρχοντες. Γιατί
όπως προανέφερα, η λύση αυτή θα λύσει
οριστικά το πρόβλημα και όσο για την ποιότητα του νερού, αυτή είναι ελεγμένη και
έχει βρεθεί άριστη!
Προτείνω όλα τα παραπάνω γιατί
άκουσα για λήψη απόφασης για τοποθέτηση υδρομετρητών (ρολογιών). Κάτι τέτοιο είχε προταθεί και παλιότερα (κάπου
’95-’98) απ’ την τότε κοινοτική αρχή. Ευτυχώς δεν υλοποιήθηκε. Και λέω ευτυχώς
γιατί αν κάτι τέτοιο υλοποιηθεί, θα είναι
απλώς ένα εισπρακτικό μέτρο με μεγάλη
επιβάρυνση οικονομική, κυρίως για τους
ελάχιστους μόνιμους κατοίκους του χωριού, που μόνο αυτό τους έλειπε ακόμη, να
πληρώνουν όλο το χρόνο το νερό!

Γιατί θα είναι μόνο εισπρακτικό μέτρο;
Γιατί οι καλοκαιρινοί επισκέπτες - που σημειωτέον θα πληρώνουν και αυτοί πάγιο
για κάθε μήνα του χρόνου και ας μην είναι
εκεί - θα καταναλώνουν χωρίς δεύτερη
σκέψη απεριόριστες σχεδόν ποσότητες
νερού αυτές τις 5-10 ημέρες που έρχονται
στο χωριό, γιατί θα σκέφτονται πως: δε βαριέσαι, ας πληρώσω και 20, 30 ή και 50€
παραπάνω αυτό το μήνα μόνο, αλλά μπορώ ελεύθερα, αφού πληρώνω, να χρησιμοποιώ όσο νερό θέλω. Ενώ τώρα, χωρίς ρολόγια, εκτός ίσως από κάποιον ασυνείδητο, η σκέψη ότι το νερό θα λείπει από άλλους, λειτουργεί ανασταλτικά στην υπερβολική από μέρους τους χρήση νερού.
Λένε οι υποστηρίζοντες την τοποθέτηση υδρομετρητών, πως θα γίνονται καταμετρήσεις μόνο το καλοκαίρι και τον άλλο
καιρό θα είναι ελεύθερη η χρήση του. Απαντώ πως έτσι ξεκινούν όλα τα εισπρακτικά
μέτρα: με την αίσθηση της χαλαρότητας
και του περιορισμένου εύρους στην αρχή,
καταλήγουν όμως σε πάγια οικονομική
επιβάρυνση των πολιτών. Αφήστε δε που
πέρυσι, επί προηγούμενης δημοτικής αρχής, διπλασιάστηκαν τα τέλη ύδρευσης!
Καλό κι αυτό! Που αλλού έγινε αύξηση
σχεδόν 100%; Μήπως στις πενιχρές συντάξεις των λιγοστών κατοίκων; Πώς αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο κάτι τέτοιο; Λαβαίνει υπόψη του τις οικονομικές
δυνατότητες των κατοίκων; Αν πάντως
έτσι λειτουργούν με τις αυξήσεις, φανταστείτε τι θα γίνει όταν μπουν ρολόγια! Θα

αυξάνονται κατά βούληση οι τιμές των παγίων, των κυβικών κ.τ.λ. Θα μπουν δε και
τέλη καθαριότητας και αποχέτευσης. Ακόμη χειρότερα λοιπόν.
Λένε ακόμη οι υποστηρίζοντες τους
υδρομετρητές, πως θα υπάρχει ένα όριο
ελεύθερης κατανάλωσης και θα επιβαρύνονται μόνο τα επιπλέον κυβικά, κλιμακωτά, σε υψηλές τιμές. Πώς όμως θα καθοριστεί ποιο θα είναι το ελεύθερο όριο στο μόνιμο κάτοικο με τα λουλούδια στην αυλή
του και τις αυξημένες καθημερινές του
ανάγκες, σε σχέση με τον επισκέπτη των
5-10 ημερών; Ποια θα είναι η τιμή των επιπλέον κυβικών και πόσο επιβαρυντική θα
είναι για τον συνταξιούχο του ΟΓΑ σε σχέση με τον ίσως προνομιούχο οικονομικά
επισκέπτη; Υπάρχει νομοθεσία που επιτρέπει να ρυθμίζει το δημοτικό συμβούλιο το
ύψος της τιμής όπως αυτό νομίζει; Με βάση ποια μελέτη των παραμέτρων της περιοχής από ειδικούς, θα αποφασίσει, αν
αποφασίσει το δημ. συμβούλιο κάτι τέτοιο;
Έτσι αυθαίρετα;
Ας λάβει υπόψη του το τοπικό και το
δημοτικό συμβούλιο όλα τα παραπάνω,
δηλ. τις προτάσεις-λύσεις του προβλήματος, αλλά και τις συνέπειες από την πιθανή
εφαρμογή της χρήσης υδρομετρητών και
ας μας δώσει μια απάντηση, αφού πρώτα
βεβαίως το συζητήσει με τους κατοίκους
του χωριού και ας παρθεί η απόφαση που
θα λύνει πραγματικά το πρόβλημα. Και κυρίως όλες αυτές οι σκέψεις και οι αποφάσεις ας έχουν στη βάση τους την πραγματικότητα, η οποία είναι ότι στη Χρύσω
έχουμε άφθονο νερό και αυτό είναι το μόνο αγαθό που μας χάρισε απλόχερα η φύση εκεί στον πανέμορφο, αλλά κατά τα άλλα φτωχό και άγονο τόπο μας. Ας μην το
πληρώσουμε κι αυτό!
Συνέχεια στην 6η σελ.

K∞ºE °A§AKTO¶ø§EIO
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∞ﬁ ÙÈ˜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ Ì·˜
Το καλοκαίρι του 2007 ήταν για τη Χρύσω
ένα καλοκαίρι γεμάτο διασκέδαση και καλοπέραση. Πολλές και ποιοτικές εκδηλώσεις.
Οι συγχωριανοί μας πιστοί στο ραντεβού
τους το 15Αύγουστο. Το πανηγύρι μας είχε μεγάλη επιτυχία. Κρύες μπύρες, καλό ψητό, αλλά
κυρίως η χαρά της επικοινωνίας με τους συγχωριανούς μας που λίγες φορές το χρόνο τη νιώθουμε.
Για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη και να
συνδιασκεδάσουν μαζί μας, μάς επισκέφθηκαν
πολλοί κάτοικοι των όμορων χωριών. Από τον
Άγιο Δημήτριο άπαντες παρόντες.
Οι Δαφνιώτες και οι Κρεντιώτες πιστοί στο
ραντεβού τους. Ήρθαν και από το Κερασοχώρι
αλλά η ευχάριστη έκπληξη ήταν το Στένωμα.
Τους ευχαριστούμε και κάθε χρόνο τους θέλουμε όλους κοντά μας.

16 Αυγούστου
Η νεολαία διασκεδάζει

Από το πανηγύρι στις 15 Αυγούστου

Η διασκέδαση έφτασε στο αποκορύφωμα την επόμενη ημέρα στις 16 Αυγούστου στη γιορτή που διοργανώνει ο Σύλλογος. Φέτος συμπληρώσαμε 29 χρόνια γιορτή της νεολαίας. Ξεκινήσαμε νεολαία και
έχουμε φτάσει κάπου στα 40... 50... Είμαστε όμως χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε όλο το χωριό και κυρίως
τους νέους να θέλουν να έρχονται σ’ αυτή τη γιορτή,
που έχουμε θεσπίσει. Την επόμενη χρονιά, το 2008,
θα γιορτάσουμε 30 χρόνια. Ζητάμε τη βοήθεια της Παναγίας να μας έχει καλά και την οικονομική ενίσχυση
των εκλεγμένων προσώπων ώστε να μπορέσουμε του
χρόνου να οργανώσουμε κάτι ιδιαίτερο γι’ αυτή την
επέτειο.
Φέτος πλουτίσαμε το πρόγραμμα. Εκτός από τη
λαϊκή μουσική και τα μπουζούκια προσθέσαμε και Θέατρο Σκιών, που προηγήθηκε και διασκέδασε τους μικρούς μας φίλους. Δωρίσαμε βιβλία παιδικής λογοτεχνίας στα παιδιά, ευγενική χορηγία από τις εκδόσεις
Καστανιώτη.

Επίσης στις 19 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η γιορτή την οποία θέσπισε ο πρώην Δήμαρχος και συγχωριανός μας Κώστας Καράνης και με προθυμία συνέχισε ο νυν Δήμαρχος
Νίκος Γεωργίου. Γιορτάσαμε με λαμπρότητα και ποιότητα τον Άγιο Σεραφείμ Κορώνης και τιμήσαμε τους πεσόντες της Εθνικής Αντίστασης στο Νιμάτι. Θα γίνει εκτενής αναφορά
αυτής της εορτής στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Από τη γιορτή νεολαίας

Από το πανηγύρι στις 15 Αυγούστου

Η παρέα αυτή δεν λείπει ποτέ από το χωριό.

Ο Βαγγέλης Καράνης μοιράζει βιβλία, δωρεά του συλλόγου,
στους μικρούς μας φίλους.
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™¯ﬁÏÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË £. ∫·Ú·Ó›Î·

°È· ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¶¿ÏÈ Ê¤ÙÔ˜ Ì·˜
¤Ê·Á·Ó ÔÈ „‡ÏÏÔÈ!

Στις πρόσφατες εκλογές βρέθηκα στη Χρύσω. Προς
έκπληξή μου το πάνω δίκτυο δεν είχε καθόλου νερό.
Ερχόταν αργά το βράδυ για 1-2 ώρες μόνο. Ενημέρωσα
τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Κων/νο Χ.
Μούτσελο για το πρόβλημα και την ίδια μέρα ήρθε, ανέβηκε στη δεξαμενή, το διαπίστωσε και την επομένη
διόρθωσε μια σύνδεση στο δίκτυο (προ της δεξαμενής)
και έτσι ήρθε αρκετό νερό πια.
Τα γράφω αυτά γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να τον
ευχαριστήσω γι’ αυτό και να τον συγχαρώ στ’ αλήθεια
και για τις ενέργειές του για το χωριό, όπως για την καθαριότητα στους δρόμους του χωριού το καλοκαίρι, για
την τοποθέτηση κάδων συλλογής απορριμμάτων σε
επιλεγμένα κεντρικά σημεία του χωριού και γενικά για
το ενδιαφέρον που δείχνει για τα προβλήματα του χωριού και για τις έγκαιρες παρεμβάσεις του με προσωπική εργασία.

Με τους ψύλλους τι θα γίνει επιτέλους; Το φώναζα πέρυσι, το φωνάζω και φέτος. Οι ψύλλοι συνεχίζουν ακάθεκτοι να μας τσιμπούν, ενοχλώντας μας απλώς ή κάνοντάς
μας να φεύγουμε απ’ το χωριό! Ναι, αρκετοί έφυγαν και γι’
αυτό! Μη σας φαίνεται παράξενο. Γιατί αν είναι νύχτα-μέρα, στο σπίτι σου, που τυχαίνει να είναι δίπλα ή κοντά σε
στάβλο με ψύλλους ή ακόμη στην πλατεία, στα καφενεία
και στους γύρω δρόμους, συνεχώς να σε τσιμπούν ψύλλοι,
ειδικά αν είσαι και λίγο ευαίσθητος στα τσιμπήματά τους,
τότε φεύγεις θέλεις δε θέλεις!
Προσωπικά, με την οικογένειά μου αποχώρησα νωρίτερα απ’ το χωριό τον Αύγουστο του 2005 και του 2006, την
πρώτη φορά δε το ένα μου παιδί νοσηλεύτηκε για λίγο στο
νοσοκομείο “Παίδων” λόγω της μόλυνσης που είχε πάθει
από τσιμπήματα ψύλλων.
Μιλώντας τον Ιούλιο με κάποιους απ’ αυτούς που αποδέχονται ότι έχουν ψύλλους στους στάβλους τους και φυσικά, άθελά τους βέβαια, τους μεταφέρουν παντού στο χωριό, πείστηκαν ν’ αγοράσουν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό, αν και λίγο ακριβούτσικο, φάρμακο και να ψεκάσουν μ’
αυτό. Συγκεκριμένα το αγόρασε ο μπάρμπα-Θωμάς και ο
Γιώργος Μαρούλης, ο δε Μήτσος Χειλάς είπε ότι είχε προμηθευτεί αντίστοιχο φάρμακο και είχε ψεκάσει και δεν έχει
τώρα ψύλλους. (Δεν ξέρω αν κατάφερε να τους εξοντώσει, αν ψέκασε βεβαίως, γιατί κάποιοι περαστικοί απ’ τον
Άι-Λιά όπου έχει το στάβλο του, βεβαίωναν αργότερα ότι
περνώντας από κεί δέχτηκαν “πολύπλευρες επιθέσεις”
ψύλλων. Ο ίδιος όταν του το είπα, μου είπε χαμογελώντας,
ότι μάλλον “έσκασαν” τα νέα αυγά!!! Τι ήθελε να πει;) Ενώ
λοιπόν αγόρασαν το φάρμακο, τι λέτε ότι έγινε;
Δεν ψέκασαν ποτέ μ’ αυτό! Τώρα το γιατί δε μπόρεσα
να το καταλάβω. Είναι αμέλεια, αδιαφορία, ανευθυνότητα,
δεν ξέρω. Δεν λυπούνται ούτε τον εαυτό τους, γιατί πρώτα-πρώτα αυτούς τσιμπάνε! Τι να πει κανείς! Ας ελπίσουμε
σε κάποια κρίση ευσυνειδησίας να ευαισθητοποιηθούν και
να κάνουν κάτι σύντομα.
Όσο γι’ αυτούς που λένε ότι δε γίνεται τίποτα με το ψέκασμα, έχω να τους πω ότι τα περισσότερα χωριά και στάβλοι, έχουν απαλλαχθεί απ’ αυτό το πρόβλημα με σωστούς
ψεκασμούς και στην Ευρυτανία και στη Φθιώτιδα και αλλού. Ας ρωτήσουν!
Είχα γράψει και παλιότερα, αλλά το ξαναγράφω και τώρα, πως θα ήταν καλό και σωστό να “δει” το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αυτό, να δει πώς μπορεί να βοηθήσει ή και
να επιβάλλει, αν δε γίνεται αλλιώς, τη λύση του.
Ας πάψουμε να ξυνόμαστε... απ’ τους ψύλλους βέβαια!

∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ï¿‚Ë˜
ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰ÚÂ˘ÛË˜
Μετά από λίγες μέρες (τέλος Σεπτέμβρη) επισκέφθηκα το χωριό ξανά και έμαθα ότι το πάνω δίκτυο είχε
διακοπεί εντελώς στη θέση “Χαλιάς”, λίγο παρακάτω
απ’ την πηγή του νερού, λόγω καθίζησης του εδάφους.
Το εντόπισε ο πατέρας μου κάνοντας έλεγχο του δικτύου για διαρροή, γιατί ήταν φανερό ότι κάποιο πρόβλημα
υπήρχε εδώ και καιρό αφού το νερό είχε λιγοστέψει
πολύ. Σ’ αυτό οφειλόταν οι συχνές διακοπές νερού φέτος το καλοκαίρι στο πάνω δίκτυο κυρίως και πρέπει η
βλάβη αυτή να είχε ξεκινήσει ίσως και 2-3 χρόνια πριν
και το νερό χανόταν λίγο-λίγο. Ειδικά το Σεπτέμβριο
δεν έφτανε από εκεί καθόλου νερό στη δεξαμενή.
Την επισκευή της βλάβης ανέλαβαν ο πρόεδρος του
τοπικού συμβουλίου Κώστας Μούτσελος και ο πρώην
δήμαρχος Κώστας Καράνης. Αφού παιδεύτηκαν στ’
αλήθεια πολύ και αφού έγιναν τελείως μούσκεμα απ’ το
κρύο νερό της πηγής, κατάφεραν με δυσκολία μέσα
στο Χαλιά να το επισκευάσουν. Έτσι τώρα έρχεται όλο
το νερό. Μπράβο σας, παιδιά, σας ευχαριστούμε όλοι
πολύ για τον κόπο σας και περισσότερο για τη διάθεσή
σας να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στο χωριό.

«Τι το καινούριο φαίνεται εδώ; Μα φυσικά η πινακίδα που λέει ότι
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση! Δε χρειάζεται νομίζω να γεμίσουμε την όμορφη πλατεία μας με πινακίδες τύπου Ομόνοιας, γιατί κανείς δεν παρκάρει εκεί αφού υπάρχει φράγμα στην είσοδό της και αισθητικά είναι απαράδεκτες. Πρέπει να αφαιρεθούν.»

√‰ÔÈÔÚÈÎﬁ
ÛÙË ÃÚ‡Ûˆ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
ξενία του φίλου μας και της οικογένειάς του. Στη συνέχεια κατεβήκαμε στην πλατεία του χωριού και εκεί βρεθήκαμε σε μια λαϊκή συνέλευση με θέμα τα έργα που θα
έκαναν στο χωριό με τα χρήματα του συλλόγου Χρυσιωτών. Η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο -ήταν οι επόμενες μέρες μετά της Παναγίας- και ο καθένας έλεγε τη γνώμη
του μεγαλόφωνα, υποστηρίζοντας την άποψή τoυ και
προτάσεις που κατέβαιναν έμπαιναν σε ψηφoφoρία.
Άνθρωποι του βουνού όλο ζωή και αγάπη για τον τόπο τους. Ολoι άνθρωπoι του κεφιού και του γλεντιού. Τι
πανηγύρια! Τι γιορτή νεολαίας! Τι μπουζούκια! Το χωριό
ήταν όλο ζωή είχαν έρθει κι οι Χρυσιώτες που έμεναν
στην Αθήνα, ελάχιστοι ήταν ξένοι όπως εμείς. Την άλλη
μέρα το πρωί ανεβήκαμε με το φίλο μου τον Αντώνη στα
Ασημίνικα μια ώρα δρόμο σχεδόν από το χωριό, όπου οι
γονείς του είχαν τα γίδια τους. Εξαντλητική η διαδρομή,
αλλά η ομορφιά του τοπίου μοναδική. Μια πρόχειρη καλύβα μας περίμενε, όπου έμεναν συχνά οι γονείς του.
Εκεί ο φίλος μου μοιράστηκε μαζί μου κάποιες από τις
παιδικές αναμνήσεις του, γιατί τα περισσότερα καλοκαίρια παλιότερα έμενε εκεί.
Στην όμορφη Χρύσω μείναμε τρεις μέρες. Κάναμε
κοντινές βόλτες γύρω από το χωριό, στις βρύσες, στα
όμορφα εκκλησάκια και τ’ απόγευμα το περνούσαμε
στην πλατεία. Στα καφενεία πίναμε τσίπουρο και συζητάγαμε με τους ανθρώπους του τόπου, που όλοι είχαν
μεγάλη αγάπη για το χωριό τους και οι περισσότερες συζητήσεις περιστρεφόταν γύρω από τις ανάγκες του χωριού και για το ποια έργα έπρεπε να γίνουν για να αναπτυχθεί ο τόπος τους. Αν δεν υπήρχε η αγάπη τους αυτή,
το χωριό θα είχε ερημώσει. Η αγάπη αυτή περνάει από
πατέρα σε γιο και εγγονό και είναι σίγουρο ότι τα νέα
παιδιά θα δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον με τους γονείς
τους. Η δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων δεν εξαντλείται τις μέρες που βρίσκονται στο χωριό, αλλά δραστηριοποιούνται και στην Αθήνα. Έχουν ιδρύσει σύλλογο, κάνουν χορούς και βγάζουν εφημερίδα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι ο
δρόμος, αν γινόταν να ασφαλτοστρωθεί αυτό το κομμάτι
των 8 χιλιομέτρων είμαι σίγουρος ότι θα λυνόταν τα περισσότερα από τα προβλήματα του χωριού. Για να γίνει
βέβαια ο δρόμος πραγματικότητα χρειάζεται αρωγή από
την πολιτεία κάτι που ελπίζω να γίνει άμεσα.
Πολύ μας εντυπωσίασε βέβαια και η διπλή γιορτή
που έλαβε χώρα στο χωριό την Kυριακή 10 Aυγoύστoυ
που περιελάμβανε τη μεταφoρά της κάρας του Αγίου Σεραφείμ απο την Μονή Κορώνης της Καρδίτσας και την
εκδήλωση τιμής στη μνήμη των πεσόντων κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Μια πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση από το Δήμο με εξαίρετους ομιλητές
που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
κατοίκους του χωριού για την αγάπη, τη ζεστασιά και τη
φιλοξενία τους ιδιαίτερα τις οικογένειες του Θόδωρου
και Αντώνη Kαραvίκα που μας καλοδέχτηκαν και μας
έκαναν να αισθανθούμε σαν το σπίτι μας.
Καταγοητευμένοι από το τοπίο και τους ανθρώπους
υποσχόμαστε ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα είμαστε
πάλι εκεί σε υπέροχες, μοναδικές διαδρομές που δεν
απαιτούν κατά κανόνα ιδιαίτερες ικανότητες και βέβαια
δεν είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωσή τους. Καθένας,
κάθε παρέα, ως εκεί που μπορεί! Πορείες που γίνονται
για τη στενή επαφή με τη φύση και τους ανθρώπους.
Πεζοπόροι, ορειβάτες, περπατητές, φυσιολάτρες,
οδοιπόροι, εκδρομείς, περιηγητές, ταξιδευτές και αναχωρητές του Σαββατοκύριακου, ιδού πεδίον δράσης λαμπρό. και όνειρο φύσης μοναδικό!
Σωτήρης Α. Μεραντζής
Καλαμάτα
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Όλοι, κάπως έτσι φαντάζονται ότι θα πρέπει να είναι
μια πλατεία. Και όμως, κανένας δεν σεβόταν τον χώρο
και τον Κ.Ο.Κ. Όποιος ντόπιος ή επισκέπτης βρισκόταν
στο κέντρο του χωριού το πιο εύκολο πάρκιν θεωρούσε
την πλατεία μας. Οι συστάσεις και οι υποδείξεις ουδέποτε εισακούστηκαν. Οι απαντήσεις ήταν από αγενείς έως
προσβλητικές. Οι πιο ευγενικοί λέγανε: “Δεν γνωρίζαμε,
δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα να το δείχνει”. Τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας Βασιλική Χαλκιά, Χαράλαμπος
Μπετχαβάς, Παναγιώτης Αυγέρης και Μαρία Σανούλη,
που το καλοκαίρι βρέθηκαν στο χωριό, αγανακτισμένα
αποφάσισαν να κάνουν κάτι.
Αφού αφουγκράστηκαν και τα λόγια των χωριανών
και άκουσαν και τη γνώμη της πλειοψηφίας, παρήγγειλαν
και τοποθέτησαν 2 κολωνάκια stop στην είσοδο της πλατείας και 2 πινακίδες από ξύλο με το σήμα απαγορεύεται
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η στάση και η στάθμευση, όπως και 1 πινακίδα από ξύλο
καλαίσθητη που αναγράφει “Απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση εντός της πλατείας”. Πιστεύουμε ότι απο εδώ
και πέρα την πλατεία θα τη βλέπουμε χωρίς αυτοκίνητα.
Βασιλική Χαλκιά

GUS
KOSTOPANAGIOTIS
804-792-8817
2320 Riverside Drive Danville, VA 24540

Iδιοκτησία: Σύλλογος Xρυσιωτών Eυρυτανίας
“H ΠANAΓIA”
Eκδότης: Τριανταφύλλου Γρηγόρης
Κλεισούρας 8, Ν. Ηράκλειο 14121
Τηλ.-Fax: 210-2832243 e-mail:gtriantaf@sch.gr
Συντακτική επιτροπή:
Kαραθάνου Iωάννα Φ., Kρυστάλλη Aλεξάνδρα Ι.,
Mπετχαβάς Xαράλαμπος Δ., Καρανίκας Αντώνης
Συνδρομή ετήσια: 5 €
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου - Εκτύπωση:
Eκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Πετρουπόλεως (27) Ίλιον (N. Λιόσια)
• Tηλ - Fαx: 210 2619003 210-2619696
• e-mail:karpouzi@otenet.gr
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Βαπτίσεις
― Στις 15 Ιουλίου 2007 βάπτισαν το γιο τους η Σωτηρία και ο Στέλιος Μαρούλης. Η βάπτιση έγινε στη Χρύσω και ο νεοφώτιστος πήρε
το όνομα Γιάννης.
― Στις 6 Οκτωβρίου 2007 βάπτισαν τη δεύτερη κόρη τους η Φωτεινή και ο Θύμιος Μούτσελος. Και το όνομα αυτής Ιωάννα.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Γάμοι
― Στις 22 Ιουλίου 2007 στην Αγία Φωτεινή Νέας Σμύρνης έγινε ο
γάμος της συγχωριανής μας Ιωάννας Βαγενά με τον εκλεκτό της καρδιάς της Στέφανο Τσοκάκη.
― Στις 25 Αυγούστου 2007 στον Αγιο Δημήτριο έγινε ο γάμος του
Θύμιου Χειλά και της Στυλιανής Μούτσελου. Ακολούθησε γλέντι στην
πλατεία του χωριού με την ορχήστρα του Φουρλίγκα.
Να είναι πάντα καλά, αγαπημένοι και καλούς απογόνους.

Θάνατοι
― Απεβίωσε στις αρχές Αυγούστου 2007 εντελώς ξαφνικά ο συγχωριανός μας Παναγιώτης Ηλ. Ράμμος. Η κηδεία του έγινε στον Δομοκό. Ας είναι ελαφρύ το χώμα, που τον σκέπασε.
― Απεβίωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 η Βασιλική Φλώρου, το γένος Καρανίκα (αδελφή του παπα-Κώστα Καρανίκα). Ετάφη στο Ζηλευτό Φθιώτιδας.
Ξεκουράσου και αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητή συγχωριανή Βασίλω.
― Απεβίωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 η Αθηνά Πατρώνη, το γένος
Μαρούλη (αδελφή της Μαργαρίτας Γιαννιώτη). Η ταφή έγινε στον Μαραθιά Ευρυτανίας. Καλή σου ανάπαυση καλή μας Αθηνά.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και τους συγγενείς τους.

Προσφορά
Η κ. Έλλη Κωνσταντινίδη προσφέρει στο σύλλογό μας, εις μνήμην
της φίλης της Λένας Παπανικολάου το ποσό των πενήντα (50) Ευρώ,
αντί στεφάνου.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Έκτακτη γενική συνέλευση του συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε
στις 17 Αυγούστου 2007 στην πλατεία του χωριού μας.
Τα θέματα που απασχόλησαν την συνέλευση ήταν δύο. Το σχεδιαζόμενο υδροηλεκτρικό έργο στον Χρυσιώτη, στη θέση «Μαντάνια»
και το χρόνια σχεδιαζόμενο και ουδέποτε εκτελούμενο, μνημείο πεσόντων.
Τα μέλη της Γ. Σ. συζήτησαν πρώτα για το υδροηλεκτρικό και μετά
από διεξοδική παρουσίαση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων αυτού του έργου για το χωριό μας, ομόφωνα εξουσιοδότησαν το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας να προβεί σε όλες εκείνες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και επαφές, ώστε να αποτραπεί η εκτέλεση αυτού του έργου, που μόνο οδυνηρές θα είναι οι συνέπειες για το χωριό
μας, από την εγκατάσταση και λειτουργία του.
Ελπίζουμε το Δ.Σ. να έχει κινηθεί δυναμικά και τουλάχιστον να έχει
αποστείλει επιστολές στους αρμόδιους φορείς για τις αρνητικές επιπτώσεις του έργου αυτού, ώστε να επιτευχθεί η μη εγκατάσταση του
στον Χρυσιώτη.
Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε την συνέλευση ήταν η ανέγερση του μνημείου πεσόντων. Όπως όλοι γνωρίζετε υπάρχει από το
2001 δωρεά χρημάτων από χωριανό μας και μέλος του συλλόγου για
κάποιο έργο στο χωριό. Το τότε Δ. Σ. του συλλόγου αποφάσισε να διατεθούν τα χρήματα αυτά για την ανέγερση μνημείου πεσόντων. Από
τότε μέχρι σήμερα δεν έγινε το παραμικρό πάνω σ’ αυτό το θέμα και
συνέχεια ρωτούσα, γιατί δεν γίνεται αυτό το έργο. Σαφή απάντηση
δεν είχα πάρει μέχρι την αυγουστιάτικη αυτή συνέλευση.
Στην συνέλευση ακούστηκαν διάφορες απόψεις, όπως ότι δεν
χρειάζεται το μνημείο των πεσόντων και να διατεθούν τα χρήματα για
άλλο σκοπό. Αφού συζητήθηκε αρκετά αυτή η άποψη και αποφασίστηκε να διατηρηθεί η απόφαση του τότε Δ. Σ. προέκυψε το μεγάλο πρόβλημα. Πού θα γίνει το μνημείο; Στην πλατεία ή στο σχολείο; Στο σχολείο ή στην πλατεία; Εδώ τα πνεύματα οξύνθηκαν αρκετά, αν και υπήρχε ήδη απόφαση του Δ.Σ. για την τοποθεσία και στην ουσία διαλύθηκε
η συνέλευση μη μπορώντας να πάρει απόφαση. Επειδή θεωρώ ότι το
θέμα αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα, έχει ήδη μετατραπεί σε «γεφύρι της
Αρτας», καλώ το Δ. Σ. σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας να αποφασίσουν το μέρος και να ενεργήσουν τάχιστα για την
ανέγερση του μνημείου.
Γρηγόρης Τριανταφύλλου

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,
(Γεννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, ΑποφοιτήΑποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.).
κ.λπ.) Επίσης να
μας ενημερώνετε για την αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να
παίρνετε την εφημερίδα μας.
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φύση στάθηκε γενναιόδωρη και προίκισε το χωριό μας με
σπάνια φυσική ομορφιά.
Του έδωσε άφθονο πράσινο, πολλά τρεχούμενα νερά, φαράγγια και καταρράκτες.
Οι προγονοί μας δεν
έμειναν να απολαμβάνουν
αυτά που η φύση τους χάρισε, αλλά δούλεψαν σκληρά και κληροδότησαν σε
εμάς μνημεία απαράμιλλης
τέχνης και ομορφιάς. Τέτοια μνημεία είναι οι βρύσες, τα γεφύρια, ο μύλος

Η

Οι βρύσες και ο τοίχος με τη λευκή πέτρα

λέτη» και το μεγάλο έργο της ανάπλασης της περιοχής και της πλακόστρωσης του δρόμου, που οδηγεί στις βρύσες, για να αποτελειώσει ότι είχε μείνει. Χτίστηκε τοίχος πάνω από τις βρύσες και πολύ καλά έγινε, αλλά με λευκή πέτρα που δεν ταιριάζει με το περιβάλλον της περιοχής. Έπεσε τσιμέντο
πάχους 15 εκατοστών πάνω στο πλακόστρωτο μπροστά από τη «χωτή», με
αποτέλεσμα η βρύση αυτή στην κυριολεξία να γίνει «χωτή». Ο δρόμος
στρώθηκε και αυτός με λευκή πέτρα
και κάθε 25 μέτρα «φυτεύτηκαν» μαύρα φρεάτια. Χρησιμοποιήθηκαν με λίγα λόγια ασύμβατα με το όλο περιβάλλον υλικά, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί αυτό το μνημείο και αισθητικά αλλά και μορφολογικά.
Ο κάθε ένας, που διαθέτει λίγη κρίΗ βρύση «Χωτή»
ση και αισθητική, αντιλαμβάνεται την
αλλοίωση στο μνημείο αυτό. Η μεγάλη
μας απορία είναι: η προηγούμενη δηκαι οι εκκλησίες.
μοτική αρχή, που ανέθεσε την μελέτη σε σχετικό
Εμείς οι νεότεροι δεν σταθήκαμε με τον δέοντα
μελετητικό γραφείο, δεν την είδε; Δεν διαπίστωσε
σεβασμό σε αυτά, δεν τα εκτιμήσαμε όσο έπρεπε.
αυτές τις μη ταιριαστές με το περιβάλλον επεμβάΔείξαμε αδιαφορία, άγνοια ή αμέλεια με αποτέλεσεις; Ούτε η νέα δημοτική αρχή, που εκτελεί το έρσμα κάποια από αυτά να κινδυνεύουν.
γο, τις διαπίστωσε; Υπήρχε κάποιος αρμόδιος από
Ο Μύλος, οι σκεπαστές βρύσες και τα γεφύρια
την δημοτική αρχή για να επιβλέπει την όλη καταέχουν χαρακτηριστεί με την απόφαση ΔΙΛΑΠ/
σκευή; Αν υπήρχε δεν είδε ότι στην μελέτη ο τοίΓ/2328 /29514/17 Ιουνίου 1997, του τμήματος νεωχος πάνω από τις βρύσες είναι με γκρι πέτρα; Δεν
τέρων μνημείων του υπουργείου πολιτισμού, που
είδε ότι στην μελέτη δεν υπάρχει τσιμέντο μπροδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 745/Β/25-9-97, ιστορικά
στά από την «χωτή»;
διατηρητέα μνημεία, γιατί αποτελούν σημαντικά
Ο Σύλλογος ενημέρωσε την αρμόδια αρχαιολοδείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής απαραίτηγική υπηρεσία, η οποία επισκέφτηκε το χωριό μας
τα για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής
για να διαπιστώσει και αυτή με τη σειρά της τις μη
το καθένα στον τομέα του και γιατί αποτελούν σηταιριαστές με το περιβάλλον και με το μνημείο
μεία αναφοράς των κατοίκων.
επεμβάσεις. Έκανε τις παρατηρήσεις της και αποΕπομένως απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαχώρησε. Σε ιδιωτική δε συνομιλία οι αρμόδιοι αρση σε αυτά, επισκευή, συντήρηση ή προσθήκη, χωχαιολόγοι είπαν «καταστράφηκαν οι βρύσες, προρίς την απαραίτητη έγκριση της εφορείας νεωτέσπαθήστε να σώσετε πια την εκκλησία της Παναρων μνημείων. Παρά την απαγόρευση αυτή έχουμε
γίας».
επέμβει στις σκεπαστές βρύσες και γκρεμίσαμε
Κάποιοι συγχωριανοί μας, και κάποιοι μέσα από
ένα τοίχο θεωρώντας ότι κάνουμε κάτι καλό, επιβετον δήμο στις παρατηρήσεις μας ενοχλήθηκαν.
βαιώνοντας ότι δεν αρκούν οι καλές προθέσεις,
Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγηχρειάζονται και ειδικές γνώσεις.
τα λέγοντας ότι η λευκή πέτρα θα μαυρίσει σε λίγο
Οι υπόλοιπες βρύσες, που χτίστηκαν στην εποκαιρό και ότι το τσιμέντο μπροστά από την «χωτή»
χή της πρώιμης Τουρκοκρατίας, ανήκουν στην αρθα ξηλωθεί. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ευαρεμοδιότητα της εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων
στηθεί η πέτρα να μαυρίσει και πότε και πως θα φύκαι η εν λόγω εφορεία περιμένουμε να εκδώσει
γει το τσιμέντο.
εντός των ημερών την απόφασή της για να κηρυΣτο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί:
χτούν και αυτές διατηρητέα μνημεία.
Επειδή η διατύπωση γνώμης ή η άσκηση κριτιΟι βρύσες αυτές έχουν υποστεί σοβαρή αρχιτεκής, εκλαμβάνεται από κάποιους ως πολιτική (βλέκτονική αλλοίωση εξ αιτίας δικών μας επεμβάσεων.
πε κομματική) αντιπαράθεση, αξίζει να τονιστεί το
Κάποιοι σκέφτηκαν να ρίξουν τσιμέντο στο δρομάεξής. Δεν μας ενδιαφέρει
τι χρώμα έχει η δημοτική
αρχή του δήμου Βίνιανης.
Εκείνο που πρωτίστως μας
ενδιαφέρει είναι να νοιάζεται για την περιοχή με τρόπο υπεύθυνο. Οι καιροί
έχουν αλλάξει, ζούμε στην
εποχή της εξειδίκευσης.
Κάποια θέματα πρέπει να
τα αναθέτουμε σε ειδικούς
ανθρώπους, που διαθέτουν
την γνώση και την εμπειρία
να τα χειριστούν.
Τα «Χρυσιώτικα Νέα»
με ελευθεροστομία συχνά
διατυπώνουν απόψεις και
Ο δρόμος προς τις βρύσες
ασκούν κριτική στις ενέργειες των αιρετών εκπροκι που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τις βρύσες.
σώπων.
Η
εφημερίδα
είναι
βήμα έκφρασης κάθε
Άλλοι να γκρεμίσουν την τελευταία βρύση, την
Χρυσιώτη, φίλου ή ακόμη και οποιουδήποτε ενδιαονομαζόμενη «χωτή» ή βρύση της Σινάδαινας και
φέρεται για τα θέματα που δημοσιεύει. Δεν ανήκει
να την ξαναχτίσουν, όχι όμως με το αρχικό της σχέσε κανέναν αποκλειστικά, απλά κάποιοι ελάχιστοι
διο. Φαίνεται πως ό,τι σκέφτεται ο καθένας μας το
μοχθούν ανιδιοτελώς για την έκδοσή της, με μόνο
πραγματοποιεί στο χωριό μας, (και πάλι ίσως με κακίνητρο την αγάπη για τον γενέθλιο τόπο. Η εφημελές προθέσεις) χωρίς να πάρει τη γνώμη των ειδιρίδα αυτή είναι ανοιχτή να δημοσιεύει όλες τις
κών, άλλωστε στην χώρα μας όλοι έχουμε άποψη
απόψεις.
επί παντός του επιστητού.
Γρηγόρης Τριανταφύλλου
Ήρθε τέλος και η επίσημη, η «πολύ σοβαρή με-
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Xρυσιώτικα Νέα

Όταν τα λόγια συμπίπτουν με τα έργα...
ταν τα λόγια συμπίπτουν
με τα έργα... και ο Νομάρχης του Νομού Ευρυτανίας
κ. Κων/νος Κοντογεώργος κάνει
πράξη την προεκλογική του δέσμευση τότε δεν έχουμε παρά να
μιλάμε για ένα αξιόπιστο Νομάρχη, για μια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που εργάζεται και φροντίζει
αμέριστα όλες τις περιοχές της
Ευρυτανίας και ιδιαίτερα τις έως
τώρα παραμελημένες. Αναφέρομαι στη δημοπράτηση του έργου
“Άρση καταπτώσεων - Αποκατάσταση βλαβών τεχνικών και
ασφαλτόστρωση δρόμου Βίνιανη Χρύσω - Άγιος Δημήτριος”.
Προϋπ/σμός 2.000.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ευρυτανίας, ύστερα από την απόφαση 2966/24-8-07, με την οποία
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου:
“Άρση καταπτώσεων - Αποκατάσταση βλαβών τεχνικών και
ασφαλτόστρωση δρόμου Βίνιανη Χρύσω - Άγιος Δημήτριος” προϋπ/σμού 2.000.000,00 ευρώ με το
ΦΠΑ,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και
έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 4 παρ.
4β του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του
ΠΔ 609/85) για την εκτέλεση του
παραπάνω έργου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει από
αρμόδια Επιτροπή στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Τρίτη στις 10:00
το πρωί (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών) στα γραφεία της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
(Τμήμα Μελετών) που έχει έδρα
στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2).
Και επειδή ο συγκεκριμένος “ο
δρόμος είχε τη δική του ιστορία...”
για την ιστορία και μόνο αναφέρω
ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
στις 28-6-2007 προτάθηκε από
τον τότε και σημερινό Νομάρχη κ.
Κ. Κοντογεώργο να ενταχθεί στα
έργα του Γ’ Κ.Π.Σ. Στο Νομαρχιακό σκέλος και με μια μορφή ιεράρχησης λαμβάνει τη 13η θέση.
“Δέκατη τρίτη προτεραιότητα,
ο οδικός άξονας Βίνιανη - Χρύσω Άγιος Δημήτριος”.
Το Νομαρχιακό αποδέχθηκε
τις προτάσεις και ψήφισε. Το έργο
πήρε το δρόμο του, αλλά τελείωσε
η 4ετής θητεία του Νομάρχη και
μόνο δρόμο δεν είδαμε. Από τα 14
προτεινόμενα έργα που περιελάμβανε το Νομαρχιακό σκέλος το δικό μας μόνο δεν έμελε να γίνει.
Οι προσπάθειές μας σαν Σύλλογος και σαν κοινότητα με υπο-

μνήματα και συνεχείς παραστάσεις δεν απέδωσαν.
― Το παράπονό μας εύλογο!
― Γιατί κ. Νομάρχη μόνο εμείς
έξω από το πρόγραμμα;
― Η απάντηση του Νομάρχη
στην προεκλογική του εκστρατεία
τον Σεπτέμβρη του 2006 μέσα στο
μαγαζί του Γ. Μαρούλη στη Χρύσω και παρουσία 18 Νομαρχιακών Συμβούλων - συνεργατών
του και πολλών Χρυσιωτών και
Αγιο-Δημητριωτών ήταν: ζητάμε
συγνώμη. Δεν μπορέσαμε να
εκτελέσουμε και τα 14 έργα. Δίνουμε όμως υπόσχεση ότι το
πρώτο έργο που θα δημοπρατηθεί στη νέα θητεία, αν είμαι και
πάλι Νομάρχης, θα είναι “Ασφαλτόστρωση Δάφνη-Χρύσω-Άγιος
Δημήτριος”.
― Το είπε και το έκανε.
― Το έργο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους ενόψει της 4ης προγραμματικής περιόδου από το Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών.
― Ευχαριστούμε τον Νομάρχη
κ. Κοντογεώργο και το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Θέλουμε όμως να
εκφράσουμε το παράπονό μας
στον Νομαρχιακό Σύμβουλο και
αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης (ο οποίος στις προηγούμενες
Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές είχε υπερ-ψηφιστεί από το χωριό μας) κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο.
Λίγες μέρες μετά τη διακήρυξη
της δημοπρασίας του δρόμου μας
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, Τρίτη
4 Σεπτεμβρίου 2007, σχολιάζοντας το θέμα είπε:
― Για το Δ’ Κ.Π.Σ. φαντάζομαι
ότι δεν είναι κανείς από τους παριστάμενους εδώ οι οποίοι να λένε

― Γιατί κε Παπαδόπουλε τόση
άρνηση; Θεωρείτε αυθαίρετο οι
πολιτικοί να κρατάνε το λόγο
τους;
― Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε την καθορισμένη ημερομηνία. Η Κ/Ξ που θα κατασκευάσει
το έργο είναι Γ. Παπαροϊδάμης - Θ.

Οι Χρυσιώτες γλεντάνε

Παναγιωτόπουλος. Καρπενησιώτες και με εμπειρία σε τέτοια έργα.
Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο
της και εμείς οι δύο ταλαιπωρημένες κοινότητες Χρύσω και Άγιος
Δημήτριος θα δούμε επιτέλους
άσφαλτο. Έργο ιδιαίτερο για μας.
Πιστεύουμε ότι θα έχει ευεργετικές συνέπειες για την ευρύτερη
περιοχή.
Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται
χρονικό διάστημα για την αποπεράτωσή του. Θα έχουμε την υπομονή του χρόνου, που θα χρειαστεί όποιος και αν είναι.
― Βέβαια ένα τέτοιο γεγονός
δεν μπορούσε να μας αφήσει
αδιάφορους. Στην αρχή υπήρχε η
αμφισβήτηση “Προεκλογικές υπο-

Από το γλέντι στις 28-9-2007
ότι ο δρόμος Κεράσοβο-Χρύσω
δεν είναι αναγκαίος ή ότι δεν πρέπει να γίνει.
Συμφωνούμε λοιπόν όλοι ότι
πρέπει να γίνει.
Όμως τα κριτήρια τα οποία
κρατήθηκαν για να γίνει αυτός ο
δρόμος πρώτα σε χρηματοδότηση
και όχι ο δρόμος... δεν με ικανοποιούν. Δηλαδή είναι αυθαίρετο
και νομίζω ότι έχει να κάνει με κάποια μικροσυναλλαγή...

μας. Η χαρά είναι μεγάλη και το
γλέντι γίνεται διπλό.
― Το μικρό μαγαζί του Γιώργου Μαρούλη την Παρασκευή 289-2007 ζωντάνεψε. Χρυσιώτες και
Αγιο-Δημητριώτες άπαντες παρόντες.
Μας τίμησαν με την παρουσία

σχέσεις” αλλά συνειδητοποιώντας
ότι είναι αλήθεια η χαρά ήταν μεγάλη. Έπρεπε να το γιορτάσουμε.
Ορίζουμε ημερομηνία γιορτής
την πρώτη Παρασκευή μετά τη δημοπράτηση δηλαδή 28-9-2007, 12
ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές.
― Στις 16-9-2007 εκλέγεται ως
βουλευτής Ευρυτανίας ο συγχωριανός μας γιατρός Ηλίας Καρανίκας. Μέγιστη τιμή για το χωριό

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

τους: ο Αντινομάρχης κ. Δημήτριος Τσιώλης, ο Πρόεδρος του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Στέλιος
Δημητρόπουλος, οι Νομαρχιακοί
Σύμβουλοι Κων. Χόνδρος και Αθ.
Γαλανός.
Ο αδελφός του βουλευτή Λάμπρος Καρανίκας και η σύζυγός
του Μαρία.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάνος
Ζανιάς, Ιουλία Μπέσσα και οι συγχωριανοί μας Κώστας Καράνης και
Γεώργιος Καρανίκας. Ο πρόεδρος
του τοπικού συμβουλίου Χρύσως
Κώστας Μούτσελος καθώς και από
τον Άγιο Δημήτριο Σεραφείμ Χειλάς.
Ως Χρυσιώτισσα ένιωσα ότι
έπρεπε να πω λίγα λόγια στους
χωριανούς μου.
Αγαπητοί συγχωριανοί Χρυσιώτες, Αγιο-Δημητριώτες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι.
Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε εδώ
όλοι.
Στη ζωή ενός μικρού χωριού,
όπως το δικό μας, συμβαίνουν
σπάνια γεγονότα που σημαδεύουν την ιστορική του διαδρομή.
Η χαρά βέβαια είναι μεγάλη
όταν τα γεγονότα αυτά είναι ευχάριστα. Αυτό συμβαίνει απόψε
εδώ σε μας. Μαζευτήκαμε να
γιορτάσουμε εδώ σ’ αυτό το μικρό
χωριό τη Χρύσω δύο ευχάριστα
γεγονότα. Το πρώτο είναι η εκλογή του χωριανού μας γιατρού Ηλία
Καρανίκα ως βουλευτή Ευρυτανίας.
Τον συγχαίρουμε όλοι από
καρδιάς και του ευχόμαστε να έχει
δημιουργική θητεία στη βουλή.
Είμαστε περήφανοι, που ένας
δικός μας άνθρωπος, ο αγαπημένος απ’ όλους μας Ηλίας κατέκτησε επάξια τη θέση του Βουλευτή
Ευρυτανίας. Είναι τιμή για τη Χρύσω και η Χρύσω στέκεται δίπλα
του. Θα συνεργαστούμε μαζί του
για θέματα και εκκρεμότητες που
έχει το χωριό. Είμαστε βέβαιοι ότι
και ο Ηλίας θα κάνει το καλύτερο
για τα χωριά Χρύσω και Άγιο Δημήτριο.
Το δεύτερο είναι η δημοπράτηση του έργου με τίτλο “Άρση καταπτώσεων - Αποκατάσταση βλαβών
τεχνικών και ασφαλτόστρωση του
δρόμου Δάφνη - Χρύσω - Αγ. Δημήτριος. Σε απλή γλώσσα η

ασφαλτόστρωση του δρόμου μας.
Θα σας θυμίσω περιληπτικά
την “ιστορία του δρόμου”, τα κυριότερα στάδια, που σημάδεψαν
την πορεία και τελικά την έναρξη
κατασκευής. Αυτό το κάνω όχι για
να διεκδικήσω προσωπικά ευχαριστώ αλλά για να δείξω πως ένα έργο, που μπαίνει στόχος συνολικά
για το χωριό μας, δεν μπορεί παρά
να αναγνωρισθεί απ’ όλους και ιδιαίτερα από την πολιτεία και τα όργανά της, που είναι ταγμένα να
υπηρετούν το λαό και τις ανάγκες
του.
Σας θυμίζω λοιπόν ότι το έργο
το εισηγήθηκε το χωριό, το υιοθέτησε ο Δήμος και με τη σειρά του
το πρότεινε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας. Τον Ιούνιο του 2006 εντάχθηκε στο Νομαρχιακό σκέλος του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος στο Γ’ Κ.Π.Σ. Από τότε ο Σύλλογος με πολλές παραστάσεις
επέμενε να το θέτει στις συναντήσεις που κάναμε με τον Νομάρχη
κ. Κων. Κοντογεώργο. Τελικά το
έργο εγκρίθηκε και δημοπρατήθηκε στις 25/9.
Κάνοντας αυτή την πρόχειρη
αποτίμηση και διερμηνεύοντας τα
αισθήματα όλων μας απευθύνουμε
ως Σύλλογος και ως Κοινότητα
ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους
όσους συνέβαλαν στην προώθηση
και την έγκριση του έργου.
Ευχαριστούμε τον πρώην Δήμαρχο, συγχωριανό μας Κώστα
Καράνη αλλά κυρίως ευχαριστούμε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ευρυτανίας με Νομάρχη τον κ.
Κων/νο Κοντογεώργο. Μας είχε
υποσχεθεί ότι το πρώτο έργο, που
θα δημοπρατηθεί αυτό το χρόνο,
θα είναι το δικό μας και κράτησε το
λόγο του. Ευχαριστούμε τους χορηγούς αυτής της βραδιάς. Την οικογένεια Μάνθου Χειλά από τον
Άγιο Δημήτριο, τον Κώστα και
Βαγγέλη Καρανίκα, την οικογένεια Κουβέλη, την οικογένεια Χαλκιά, την οινοποιΐα Κουτσουπιά από
το Αγρίνιο, τον Κώστα Καράνη, τις
γυναίκες του χωριού για τις πίτες,
το Γεώργιο Μαρούλη και την οικογένειά του για το μαγαζί του και
τις εργασίες του, τον Γεώργιο Καρανίκα για τα προϊόντα από την
επιχείρησή του και ένα ανώνυμο
φίλο υποστηρικτή πάντα του χωριού μας.
Σας ευχαριστούμε όλους.
Απεύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό ο Αντινομάρχης κ. Δημήτριος Τσιώλης και ο πρώην Δήμαρχος Κώστας Καράνης, που και οι
δύο τόνισαν τη σπουδαιότητα του
έργου.
Όλοι οι χωριανοί συμμετείχαν.
Το φαγητό ήταν καταπληκτικό. Οι
γυναίκες του χωριού φτιάξανε πίτες και ζυμωτό ψωμί. Μαγειρέψαμε αγριογούρουνο στιφάδο. Φάγαμε ψητό ντόπιο, κοντοσούβλι, τυρί
και τσαλαφούτι. Ήπιαμε κρασί από
την οινοποιΐα Κουτσουπιά. Το γλέντι άναψε. Μας διασκέδασαν ο Γεώργιος Μήτσιος με το μπουζούκι
του, ο Μιχάλης με την κιθάρα του,
αλλά το ρεσιτάλ το έδωσε ο Γρηγόρης Αλέστας με το βιολί του και
το τραγούδι του. Χορέψαμε μέχρι
το πρωί.
Οι Χρυσιώτες θα τη θυμούνται
για πολλά χρόνια αυτή τη βραδιά.
Βασιλική Χαλκιά

Χ Ρ Υ Σ Ι ΩΤ Η
Μην ξεχνάς τη γενέτειρά σου.
Με την πρώτη ευκαιρία προσπάθησε
να βρεθείς κοντά της.
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Χρυσιώτες Αγωνιστές του 1821
Ζώντας κανείς σε ένα άγριο,
κακοτράχαλο αλλά και συνάμα
πανέμορφο μέρος, όπως το χωριό μας, αναπτύσσει χαρακτήρα
οξύθυμο, αδούλωτο, με ανεπτυγμένη την έννοια της ελευθερίας,
αλλά συγχρόνως και με μεγαλείο
ψυχής. Έτσι λόγω του χαρακτήρα, που ανέπτυξαν οι Χρυσιώτες
και γενικά οι Ευρυτάνες, έδωσαν
δυναμικά το παρών τους σε
όλους τους απελευθερωτικούς
αγώνες του Έθνους μας. Συναντά
κανείς Χρυσιώτες αγωνιστές στη
νεώτερη ιστορία της Ελλάδας,
όπως στα Ορλωφικά, στους Βαλκανικούς πολέμους και φυσικά
εναντίον των Ιταλών και Γερμανών. Όμως Χρυσιώτες αγωνιστές
στην επανάσταση του 1821 σε
κανένα από τα εκδοθέντα μέχρι
σήμερα βιβλία, που αναφέρονται
στους Ευρυτάνες Αγωνιστές του
1821, δεν βρήκα. Το γεγονός αυτό με οδήγησε να ψάξω στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μήπως
και διαλύσω την εντύπωση, που
μου είχε δημιουργηθεί, ότι δηλαδή οι Χρυσιώτες δεν έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 1821.
Πράγματι η εντύπωση
αυτή διαλύθηκε και με τρόπο
εντυπωσιακό, γιατί εκεί ανακάλυψα πλήθος Χρυσιωτών, που έλαβαν αριστεία από τον Βασιλιά
Όθωνα για τις στρατιωτικές τους
υπηρεσίες, που προσέφεραν
στον ιερό αγώνα του έθνους μας
το 1821. Επίσης υπάρχουν αρκετά έγγραφα υπογεγραμμένα από
οπλαρχηγούς, όπως ο Ιωάννης
Ράγκος, ο Κωστάκης Βελής, ο
Κώστας Γαλής, ο Κ. Γιολδάσης,
που πιστοποιούν την συμμετοχή
των Χρυσιωτών σε διάφορες μάχες και εκστρατείες.
Παραθέτω το δίπλωμα που
έλαβε μαζί με το Αργυρό αριστείο
ένας Χρυσιώτης, ο Παπά Ιωάννης

Χρυσιώτης.
Γρηγόρης Τριανταφύλλου
ΟΘΩΝ
Ελέω θεού
Ελλάδος

βασιλεύς

της

Επί τη προτάσει της ημετέρας
επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα
κάτωθεν σημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως Δημογέροντες και Προύχοντες των χωρίων
των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου
έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.
1.
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.
2. Παπά Ιωάννην Χρυσιώτην
εκ Χρύσου
3. ……………………….
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5. ………………………..
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Η Χρύσω πριν 553 χρόνια
Στα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού «Ευρυτανικά χρονικά», που εκδίδεται από την Πανευρυτανική ένωση, ο ιστοριοδίφης κ. Ανάργυρος-Γιάννης
Μαυρομύτης δημοσιεύει ένα φορολογικό κατάστιχο
(κατάλογο) του σαντζακίου (επαρχίας) Τρικάλων,
στο οποίο οι περιοχές Αγράφων, Καρπενησίου και
Κραβάρων υπάγονταν διοικητικά και δημοσιονομικά.
Το κατάστιχο αυτό αναφέρεται στα έτη 1454 - 1455,
ένα χρόνο δηλαδή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Στο κατάστιχο αυτό υπάρχει ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στο χωριό μας.
Χωριό Χρύσω (HIRSOVA)

παράξενα, υπήρχε μέχρι τα μέσα του αιώνα που πέρασε συστηματική καλλιέργεια και εμπόριο μεταξόσπορων. Στο βιβλίο του Δ.Ι. Χουτόπουλου «Εκθεσις
περί σηροτροφίας στην Ευρυτανία» αναφέρεται ότι
μέχρι το 1880 η Ευρυτανία ήταν η κατεξοχήν σηροτρόφος επαρχία της Ελλάδας. Τα έσοδα από την
εκτροφή του μεταξοσκώληκα κατείχαν πρωτεύουσα
θέση στα οικονομικά κάθε οικογένειας. Ο δε ερευνητής Γ.Δ. Στάθης αναφέρει ότι η ετήσια εξαγωγή μεταξιού από ορισμένα χωριά έφτανε τις 4.000 οκάδες. Στο πατρικό σπίτι της μητέρας μου (Τσιούμα)
στην Ανατολική Φραγκίστα καλλιεργούσαν συστηματικά τον μεταξοσκώληκα μέχρι και το 1966.
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Για την ευκολότερη ανάγνωση του πίνακα παραθέτω τις παρακάτω πληροφορίες:
Το κοιλό: Είναι μέτρο χωρητικότητας, με το
οποίο μετρούσαν την παραγωγή των σιτηρών και
οσπρίων στ΄ αλώνια και είναι διαφόρου βάρους ανάλογα με το είδος. Ένα κοιλό (Τρικάλων) σιτάρι αντιστοιχεί με 150 οκάδες
Ένα κοιλό κριθάρι αντιστοιχεί με 125 οκάδες
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Αθήναι την 15 Μαίου 1844
Ανδρέας Λόντος
Χορήγησις αργυρού αριστείου
εις 18 άτομα

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να συνάγουμε αρκετές πληροφορίες για το χωριό μας. Παρατηρούμε ότι εκείνη την εποχή, πριν δηλαδή 553
χρόνια, υπήρχαν στη Χρύσω 183 νοικοκυριά. Αν
υποθέσουμε ότι κάθε νοικοκυριό αποτελείτο από 6
τουλάχιστον άτομα συμπεραίνουμε ότι ο πληθυσμός
του χωριού μας, με τους συνοικισμούς του (Δάφνη,
Άγιο Δημήτριο, Γάβρινα, Γούρδεση, Μέγα Χωράφι,
Παλιοχώρι), ξεπερνούσε τα 1.100 άτομα.
Παρατηρούμε ότι είχε 2 μύλους και παρήγαγε σιτάρι, κριθάρι και λινάρι. Συγκεκριμένα παρήγαγε 90
κοιλά σιτάρι ( 17 τόνους), 90 κοιλά κριθάρι (14 τόνους). Σπουδαία θέση στην οικονομία του χωριού
μας κατείχε η αμπελουργία, η μελισσοκομία, η παραγωγή καρυδιών και τα κουκούλια (μεταξοσκώληκες).
Στην Ευρυτανία, όσο και αν σήμερα ακούγεται

Η οκά: Είναι τουρκική μονάδα βάρους, που υποδιαιρείται σε 400 δράμια ή 1282 γραμμάρια . Καταργήθηκε από την 1η Ιουλίου 1958 και αντικαταστάθηκε από το κιλό.
Ασπρο: Ρωμαϊκό, βυζαντινό και αργότερα τουρκικό αργυρό νόμισμα, το οποίο αντικαταστάθηκε με
το γρόσι.
Δεκάτη: Σύστημα φορολογίας, που συνίστατο
στην υποχρεωτική εισφορά του ενός δεκάτου (10%)
της παραγωγής ή του εισοδήματος. Η δεκάτη πληρωνόταν στο είδος παραγωγής, (σιτηρά, λάδι, κρασί,
κηπευτικά, μέλι και άλλα είδη). Τα εισέπρατταν ειδικοί υπάλληλοι ή οι προεστοί και τα παρέδιναν στο
Δημόσιο. Συνήθως τα πουλούσαν με πλειοδοσία,
χωριστά κάθε είδος και ο τελευταίος πλειοδότης
πλήρωνε στο Δημόσιο και τα εισέπραττε ο ίδιος με
δικούς του υπαλλήλους. Ήταν οι «δεκατιστάδες»,
που παρακολουθούσαν τους γεωργούς στα αλώνια
και μετρούσαν τα σιτηρά, στα ελαιοτριβεία για το
λάδι, και γενικά όλα τα προϊόντα, ανάλογα με το είδος που παρήγαγαν και εισέπρατταν τη δεκάτη.
Έτσι δημιουργήθηκε μια τάξη εμπόρων, πολλοί
από τους οποίους εργάζονταν με δικαιοσύνη και
αμεροληψία, εισπράττοντας το δίκαιο τους, άλλοι
όμως προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να συγκεντρώσουν μεγαλύτερα κέρδη, ήταν αυστηροί και δεν μετρούσαν κανονικά και γίνονταν αντιπαθητικοί στη
γεωργική τάξη.
Λινάρι: Ποώδες φυτό που καλλιεργείται για τις
κλωστικές ίνες του από τις οποίες κατασκευάζονται
λινά νήματα και υφάσματα.
Γρηγόρης Τριανταφύλλου

