
Η Χρύσω πνιγμένη στους καπνούς
Η Χρύσω της Ευρυτανίας  ήταν το πρώτο χωριό της Ηπειρωτικής Ελλάδας που γνώρισε τη μανία της καταστροφής των κατακτη-

τών. Μα και σύγχρονα η πρώτη γωνιά της Ελληνικής γής που πέταξε από πάνω της το ζυγό του κατακτητή.
«Λεύκωμα από τα αρχεία της ΧΙΙΙ μεραρχίας Ρούμελης». Ανατύπωση της έκδοσης 1944 σε επιμέλεια Γεωργούλα Μπέικου.

¶ƒ√™∫§∏™∏

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου μας καλεί όλους 

τους Χρυσιώτες και τους φίλους μας

στην εκδήλωση κοπής 

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις

10 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Κυριακή,

και ώρα 11:30 π.μ.

στο Palmiebistro, Ιοφώντος 29-31

(Πλατεία Κάραβελ).

Σας περιμένουμε όλους.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974466161

4188

Κωδικός: 4683
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«Μέσ’ στην Ευρυτανία και μέσ’ στο Σουϊλά
οι αντάρτες πολεμάνε μ’ ιταλικά σκυλιά.
Με δυό με τρεις χιλιάδες, αντάρτες εκατό
τρείς μέρες πολεμάνε χτυπάνε τον οχτρό.
Σκοτώσανε πενήντα, σκορπίσαν στα βουνά
και μπήκαν οι φασίστες και βάλανε φωτιά.
Μας κάψαν το χωριό μας τ’ ανήμερα θεριά,
μας κάψαν το σχολιό μας που σπούδαζαν παιδιά.
Μας κάψαν το χωριό μας το Χρύσω το χρυσό
που είναι δοξασμένο στον κόσμο ξακουστό.»

«Τα αντάρτικα τραγούδια»
Εκδόσεις Τετράδιο - Αθήνα 1975

Το χωριό μας δοκίμασε την πύρινη λαίλαπα των Ιταλών κατα-
κτητών. Ήταν χειμώνας του 1942. Αρχές Δεκέμβρη, στις 7. Το
όμορφο και πλούσιο χωριό μας έγινε στάχτη. 

Η Χρύσω αριθμούσε τότε 487 ψυχές. Μέσα στο χωριό κατοι-
κούσαν περίπου 360 άτομα, που έμεναν σε 90 καλοχτισμένα σπί-
τια. Από αυτά τα 85 τα αφάνισε η καταστροφική μανία των κατα-
κτητών. Σπίτια που είχαν χτιστεί αιώνες πριν, που για το χτίσιμό
τους αγωνίστηκαν ολόκληρες γενιές χάθηκαν μέσα σε λίγες
ώρες. Γλίτωσαν από την πύρινη λαίλαπα 5 μόνο. Τα σπίτια των Δ.
Καρανίκα, Κ. Χαλκιά, Κ. Χειλά, Φ. Σαρρή και του Ε. Μούτσελου. 

65 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙË˜ ÃÚ‡Ûˆ˜
65 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡

Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύ-

ουμε μια φωτογραφία, από το αρχείο

του Αντώνη Θ. Καρανίκα. 

Απεικονίζονται σε αυτή από αριστε-

ρά οι Αντώνιος Καρανίκας, Σεραφείμ

Καρανίκας, απεσταλμένος της εφημε-

ρίδας «Ταχυδρόμος» του Αλέξανδρου

Μέρου, Κωνστανίνος Καρανίκας και

Θεόδωρος Καρανίκας.

ΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΟΙ

Αν θέλετε να μάθετε
ποιοι είν’ οι Ευρυτάνοι
είναι λιοντάρια ήρωες
μεγάλοι καπετάνιοι!

Έχουν περίσσια λεβεντιά
με δόξα και με χάρη

και τη διδάσκουν στον ντουνιά
μ’ αγάπη και καμάρι.

Δεν τους τρομάζει η ζωή
της μοίρας τα φαρμάκια,

τα τραγουδούν περήφανα
με κέφι και μεράκια.

Στο πανηγύρι της ζωής
πιάνονται χέρι – χέρι

και ξεφαντώνουν με χαρές
νέοι, παιδιά και γέροι.

Αν θέλετε ν΄ ανταμώσετε
λεβέντη Ευρυτάνο,

θα τον βρείτε σε στεριά
σε πλοίο, σ’ αεροπλάνο…

Δημήτρης Κολλημένος
Καρπενήσι
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ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 
ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ÃÚ˘ÛÈˆÙÒÓ

Î·È Ù· “ÃÚ˘ÛÈÒÙÈÎ· ¡¤·” 
Â‡¯ÔÓÙ·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ 
ÙÔ˘˜ ÃÚ˘ÛÈÒÙÂ˜ Î·È 

ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 
Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ ÙÔ 2008
ÌÂ ˘ÁÂ›· Î·È ÚÔÎÔ‹.

Συνέχεια στην 4η σελ.
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Από το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Βίνιανης αντιγράφουμε το τμήμα που αφορά
το χωριό μας και τον Αγιο Δημήτριο

Χρύσω
Επέκταση τεχνικού έργου στον ποταμό Γαβρενίτη ................................5.000,00
Πλακόστρωση δρόμων εντός οικισμού Χρύσως ....................................18.000,00
Προμήθεια αγωγών ύδρευσης Φ 32 ............................................................600,00
Κατασκευή ποτίστρας στη θέση Λακώματα ............................................6.900,00
Συντήρηση υδραυλάκων Χρύσως ............................................................5.000,00
Επισκευή και συντήρηση αναμεταδότη ..................................................5.000,00
Άγιος Δημήτριος
Διάνοιξη δρόμου Μπούκαινας-Κήπους ..................................................4.000,00
Προμήθεια λάστιχου Φ32  ......................................................................1.200,00
Κατασκευή ποτίστρας στη θέση Κρανοέλατο ........................................6.900,00
Συντήρηση υδρομάστευσης οικισμού Μακρινιάγκο ................................2.100,00

ΔÂ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÃÚ‡Ûˆ˜
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Παρουσίαση βιβλίων
Ευρυτάνων συγγραφέων

ΕΡΓΑ
Πραγματοποιήθηκε από τον δήμο η τσιμεντόστρωση του δρόμου από Κώστη έως το
σπίτι του Γεωργίου Ι. Ράμμου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2007 
Προς 
κ. Γρηγόρη Τριανταφύλλου 
Εκδότη της Εφημερίδας 
«Χρυσιώτικα νέα» 
Κλεισούρας 8, 14121 
Ν. Ηράκλειο Αττικής. 

Αξιότιμε κ. Γρηγ. Τριανταφύλλου. 
Με πολλή συγκίνηση διάβασα στο φύλ-

λο της εξαιρετικής εφημερίδας σας ευμε-
νέστατα σχόλια για το βιβλίο μου: «Η
ΒΟΥΛΠΗ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ...» και για την Ημερίδα της
Βούλπης, γι' αυτό σπεύδω να σας ευχαρι-
στήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, διότι
τα όσα, με τόση καλοσύνη γράφετε στο πο-
λυτελές έντυπό σας, αναμφιβόλως, περι-
ποιούν ιδιαίτερη τιμή στο ταπεινό μου πρό-
σωπο. 

Λαβαίνω τακτικά τη φροντισμένη και
λαμπρή εφημερίδα σας και παρακολουθώ
με ολόθερμο ενδιαφέρον τα όσα με ευγέ-
νεια και εξαιρετική ελληνοπρέπεια γράφε-
τε για να προβάλετε το όντως ωραίο και
ιστορικό χωριό σας, να διατηρήσετε ζωντα-
νές άγνωστες ιστορικές πτυχές του ελληνι-
κού βίου, να παρουσιάσετε στο πολυπλη-

θές αναγνωστικό σας κοινό τα πολιτιστικά,
κoινωνικά, προοδευτικά και παντοιοτρόπως
επωφελή και αξιόλογου διαμετρήματος
επιτεύγματά σας και να προετοιμάζεστε το
έδαφος για παραπέρα επιστημονική έρευ-
να στο χωριό σας. 

Είναι αληθές ότι το κάθε χωριό διακρί-
νεται για τους θρύλους, τις παραδόσεις του
και τους ανθρώπους του με ανοιχτούς
πνευματικούς ορίζοντες που δημιουργούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γινό-
μαστε όλοι μας όλο και πιο σοφοί και πιο
συνετοί. Και ειδικά το δικό σας χωριό έχει
αυτές τις ελπιδοφόρες προϋποθέσεις. 

Η εφημερίδα σας, χάρη στο διαλεχτό
και διακεκριμένο προσωπικό που τη συ-
ντάσσει, αναντίρρητα, ανυψώνει ισχυρά
πνευματικά αναχώματα για την προστασία
της καθημερινότητάς μας, η οποία υποφέ-
ρει και δοκιμάζεται δεινώς από εκείνους
που μισούν το ελληνικό παρελθόν. 

Σας συγχαίρω θερμά για το έργο σας,
σας εύχομαι καλή και καρποφόρα συνέχεια
και σας ευχαριστώ ολόψυχα για τα καλά
σας λόγια προς την ελαχιστότητά μου. 

Με πολλή εκτίμηση
Παύλος Β. Νταλλής

∂ÈÛÙÔÏ¤˜ Ô˘ Ï¿‚·ÌÂ

H ÁÏ˘ÎÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ˙ˆ‹˜
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ZAXAPO¶§A™TEIA  A/ºOI  PAMMOY
K·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· §·Ì›·˜: ¶Ï. ¶¿ÚÎÔ˘ ÙËÏ: 22310-38887 
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K·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 20 §·Ì›· ÙËÏ: 22310-22913

Την Παρασκευή 22 και το
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2007, η
Πανευρυτανική Ένωση, η Εται-
ρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων
και η Ομοσπονδία Ευρυτανικών
συλλόγων συνεργάστηκαν και
προσέφεραν στους Ευρυτάνες
της Αθήνας ένα σημαντικό πο-
λιτιστικό διήμερο. 

Η Παρασκευή ήταν αφιερω-
μένη στην παρουσίαση τριών
βιβλίων, Ευρυτάνων συγγραφέ-
ων και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο «Τιτάνια».

Το πρώτο βιβλίο που παρου-
σιάστηκε ήταν της κας Μαρίας
Παναγιωτοπούλου - Μποτονά-
κη, με τίτλο «Βιβλιογραφικός
Οδηγός Ευρυτανίας». Η παρου-
σίαση έγινε από την κ. Δρούλια
Λουκία, ομότιμη Διευθύντρια
Ερευνών Ινστιτούτου Νεοελλη-
νικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών. Προλόγισε ο πρόε-
δρος της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. Ιωάννης Ζούμπος. 

Το δεύτερο βιβλίο ήταν του κ. Γεωργίου Αθανασιά, με τίτλο «ο Πατροκοσμάς
Οδοιπόρος στα δύσβατα Ευρυτανικά βουνά». Η παρουσίαση έγινε από τον Πρωτο-
πρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο Βαστάκη. Προλόγισε ο καθηγητής κ. Ηλίας Λιάσκος.

Το τρίτο βιβλίο ήταν του κ. Παύλου Β. Νταλλή, με τίτλο «Η Βούλπη και η Παλαι-
οκατούνα Ευρυτανίας, Ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία». Η παρουσίαση έγινε
από τους κ.κ. Κλεομένη Κουτσούκη, Ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημί-
ου και Δημήτριο Τσέλιο, τ. Πάρεδρο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Προλόγισε ο Γεν.
Διευθυντής του Γεν. Λογιστηρίου του κράτους κ. Ελευθέριος Φούκας. 

Την εκδήλωση αυτή συντόνιζαν οι: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, πρόεδρος της
Πανευρυτανικής Ένωσης και Σεραφείμ Σκάνδαλος, Γενικός Γραμματέας της Ομο-
σπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων.  

Η εκδήλωση ήταν άψογα σχεδιασμένη και η τεράστια αίθουσα, στην οποία πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση, αποδείχτηκε μικρή για να χωρέσει τους Ευρυτάνες που
παραβρέθηκαν. 

Αξίζει να αναφέρουμε και τους χορηγούς της εκδήλωσης, τους Ευρυτάνες επι-
χειρηματίες κ. Κώστα Αβράμπο και Γεώργιο Κουτρουλιά.

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου πάλι με πρωτοβουλία των τριών προαναφερθέντων
Ευρυτανικών σω-
ματείων εκλήθη η
θεατρική ομάδα
του πολιτιστικού
συλλόγου Καρπε-
νησίου και παρου-
σίασε το θεατρικό
έργο του Δ. Κορο-
μηλά «Ο Αγαπητι-
κός της Βοσκοπού-
λας».

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο Ρουμελιωτών. 
Οι συντελεστές της  θεατρικής παράστασης ήταν οι παρακάτω:
Βονόρτας Γιάννης: παιδί 
Δημητρακοπούλου Ντέμη: Αγγέλω Σκηνοθεσία: Βασιλική Σταμάτη  
Δροσίνης Γιώργος: Μήτρος Βοηθός σκηνοθέτη: Γιούλη Μάλαινου
Zαχαράκη Xριστιάννα: Kρυστάλλω Μουσική σύνθεση: Τάσος Ηλιόπουλος 
Καλύβας Κώστας: Μανώλης Σκηνικά: Δήμητρα Αντωνοπούλου 
Κεχριμπάρης Κώστας: Γιώτης Στέλιος Κοντοκώστας, 
Κοντοκώστα Γιώτα: Ρήνη Δημήτρης Τριανταφύλλου 
Κοντοκώστας Στέλιος: Γιάννος Κοστούμια: Πολιτιστικός σύλλογος 
Κώση Σοφία: Τασούλα Καρπενησίου (ανδρικά)
ΚουτσοθεοδώρουΈφη: Δέσπω οι Ηθοποιοί (γυναικεία)
Μάλαινου Γιούλη: Γιάνναινα Αντικείμενα: Ντ. Δημητρακοπούλου
Μπαλλάς Γιάννης: Γκέρλας Γ. Κοντοκώστας, Στ. Κοντοκώστας
Πολίτης Γιώργος: Λιάκος Δ. Τριανταφύλλου 
Σταμάτη Βασιλική: Στάθαινα Φωτισμoί - Ήxoι: Ανδρέας Κακούρας
Τριανταφύλλου Τάκης: Πανάγος Γιάννης Βονόρτας
Χαλαστάνης Γιάννης: Κώστας 
Ο Κ. Καλύβας έπαιζε κλαρίνο, ο Γ. Μπαλλάς & ο Δ. Τριανταφύλλου κρουστά και
ο Γ. Δροσίνης κιθάρα και τραγούδι. 
Η συνεργασία των τριών αυτών Ευρυτανικών σωματείων απέδωσε καρπούς και

ελπίζουμε να έχει συνέχεια για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Γρ. Τριανταφύλλου

ENøMENH
E¶I¶§O¶OI´A §AMIA™

4Ô ¯ÏÌ. §·Ì›·˜ - ™Ù˘Ï›‰·˜  §·Ì›· 
TËÏ: 22310-32191  
Fax: 22310-42095

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

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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ΔÔ  Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÔ  ¯ˆÚÈfi  ∫ÂÚ¤ÛÔ‚·

Δ
υτικά έξω από το χωριό Δάφνη βρί-
σκεται η τοποθεσία Κερέσοβα. Εί-
ναι μια κακοτράχαλη πλαγιά πάνω

από το ρέμα Γαβρινίτη και τον αυτοκινητό-
δρομο. Εκεί αν και ροκανισμένα από τη
φθορά του χρόνου σώζονται τα απομεινά-
ρια του κατεστραμμένου χωριού Κερέσο-
βα.

Πότε χτίστηκε εκεί δεν μας είναι γνω-
στό, γνωρίζουμε όμως ότι καταστράφηκε
κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας από τις
αλλεπάλληλες επιδρομές τουρκικών
στρατευμάτων γύρω στο 1800.

Αδιάψευστοι μάρτυρες και φρουροί
για την ύπαρξη του χωριού Κερέσοβα
υπάρχουν μέχρι σήμερα το εκκλησάκι των
Αγίων Ταξιαρχών, η πέτρινη βρύση και ο
γέρικος πλάτανος κοντά στη βρύση. Για
τον πλάτανο αυτό υπάρχει και η ακόλουθη
αδιάψευστη ιστορία. Κάποτε λένε πέρασε

από το χωριό ο Αλή Πασάς με το στράτευ-
μά του. Κάθισαν κοντά στη βρύση να ξεδι-
ψάσουν και να ξεκουραστούν. Πέρα κά-
που μακριά άκουσαν έναν χωρικό, πιθανόν
τσοπανόπουλο, να τραγουδάει τραγούδια
της λευτεριάς.

Ενοχλημένος ο πασάς στο άκουσμα
του τραγουδιού σηκώθηκε επάνω, ξερίζω-
σε ένα μικρό από τα πλατάνια που υπήρ-
χαν εκεί, το φύτευσε ανάποδα με τα κλα-

ριά στη γη και τις ρίζες επάνω και είπε με
οργή: «Αν πιάσει ανάποδα αυτός ο πλάτα-
νος και βγάλει κλαριά τότε και ο τόπος
αυτός θα ελευθερωθεί».

Και διατάσσοντας το στρατό του ολο-
κλήρωσε την καταστροφή του χωριού με
φωτιά. Ο πλάτανος ρίζωσε και θέριωσε
διαψεύοντας την προφητεία του πασά.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κλωνάρια του
καθώς ήτανε προς τα κάτω, μεγαλώνο-
ντας, γυρίσανε καγκελωτά προς τα πάνω,
όπου διακρίνονται μέχρι και σήμερα.
Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία εύκολα
ανακαλύπτει κανείς θεμέλια από τα σπίτια
του χωριού. Επίσης υπάρχουν χωράφια με
ονόματα από τα επώνυμα των κατοίκων
της Δάφνης όπως Καστριτσέϊκα, Κολλη-
μενέϊκα και άλλα. Τα χωράφια αυτά καλ-
λιεργούνταν μέχρι και το 1960 περίπου.
Παλιά ευρήματα δεν έχουν αναφερθεί ού-

τε η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φτάσει
ως εκεί.

Μετά την καταστροφή της Κερέσοβας
οι κάτοικοι σκορπίστηκαν ανατολικά και
δυτικά πέρα από το ρέμα Γαβρινίτη. Στε-
γάστηκαν προσωρινά στα τσοπανοκάλυβά
τους και στη συνέχεια ο καθένας έχτισε
το σπίτι του κοντά στα κτήματά του. Αυτοί
που κατοίκησαν δυτικά πέρα από το ρέμα,
ονόμασαν το χωριό τους Χρύσω, διότι το

μέρος εκεί τους ήτανε χρήσιμο ή χρυσός ο
λόγος εκείνου που το πρότεινε.

Κατά άλλη εκδοχή πήρε το όνομα από
μια καλόγρια ονόματι Χρύσω, που ίσως να
φιλοξένησε πολλούς εκεί που μόναζε στο
εκκλησάκι των Αγίων Ταξιαρχών. Οι άλλοι
που κατοίκησαν ανατολικά που ήταν και οι
πιο σκορπισμένοι ονόμασαν τον τόπο
τους Κουφάλα διότι είχαν βρει την εικόνα
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην
κουφάλα ενός δέντρου. Έδρα του χωριού
καθορίστηκε η Χρύσω. Αργότερα η Κου-
φάλα χώρισε από τη Χρύσω. Το 1912 πήρε
έγκριση από το υπουργείο και το 1914 κα-
θόρισε τα σύνορά της από τη Χρύσω και
έγινε Κοινότητα με πρώτο πρόεδρο τον
Κων/νο Ν. Γκαλημάνη. Στη συνέχεια το
1950, τμήμα της Χρύσως αποσπάστηκε
και έκανε και αυτό δική του κοινότητα: ο
Άγιος Δημήτριος.

Έτσι η Χρύσω από ένα χωριό διαμελί-
στηκε σε τρία. Το 1950 η Κουφάλα μετο-
νομάστηκε Δάφνη, παρμένο και πάλι το
όνομά της από τη μεγάλη δάφνη που δε-
σπόζει στο προαύλιο της Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος. Το 1966, 5 του Φλεβάρη,
τα χωριά καταστράφηκαν από σεισμό που
προκάλεσε το γέμισμα της τεχνητής λί-
μνης του Αχελώου.

Το 1970 σχεδόν όλα τα σπίτια ξανακτί-
στηκαν καινούρια με κρατική χρηματική
δανειοδότηση. Οι κάτοικοι της Δάφνης
λόγω που το χωριό τους ήταν αραιοκατοι-
κημένο, επωφελούμενοι της ευκαιρίας
χτίσαν τα σπίτια τους συγκεντρωμένοι
στην τοποθεσία τρία Αλώνια στο κέντρο
του χωριού σε απαλλοτριωμένα χωράφια
της εκκλησίας του Σωτήρος. Και έτσι η
Δάφνη έγινε ένα όμορφο ανακαινισμένο
χωριό. Αυτή είναι η ιστορία για το χωριό
Κερέσοβα. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη
ομολογία που αναφέρει ότι στο χωριό
Δάφνη, στην τοποθεσία Παλιοκλήσι,
υπήρχε παλαιότερα το χωριό Καλύβια το
οποίο το καταστρέψανε οι Βενετοί το δέ-
κατο αιώνα.

Μετά από εκεί οι κάτοικοι χτίσανε το
καινούριο χωριό τους στην τοποθεσία Κε-
ρέσοβα, τους βρήκε όμως και εκεί άλλη
συμφορά.

Από την απέναντι βραχώδη πλαγιά Πε-
τσαλός, εξορμούσε ένας δρακώδης αετός
και τους άρπαζε τα νήπια. Στον Πετσαλό
(Χρύσως) υπάρχει ως σήμερα βραχώδης
τρύπα ονομαζόμενη «δρακότρυπα». Για
να γλιτώσουν οι κάτοικοι από το αναπά-
ντεχο κακό αναγκάστηκαν στο 1100 περί-
που και εκκένωσαν το χωριό τους.

Σκορπίστηκαν ανατολικά και δυτικά
χτίζοντας τα σπίτια τους κοντά στα χωρά-
φια τους. Με τις εξελίξεις που αναφέραμε
στην παραπάνω διήγηση συμπεραίνεται
ότι και οι δύο παραπάνω παραδοσιακές
ομολογίες είναι σωστές.

Πρώτον, όταν τον ενδέκατο αιώνα ο
δρακώδης αετός άρπαζε νήπια στο χωριό
Κερέσοβα, οι κάτοικοι τρομοκρατήθηκαν.
Έτσι, αυτοί που είχανε μικρά παιδιά, πήρα-
νε τις οικογένειές τους και έφυγαν από το
χωριό όπου εγκαταστάθηκαν στην Κου-
φάλα και τη Χρύσω. Με τον τρόπο αυτό
έγιναν οι δύο αυτές απομακρυσμένες συ-
νοικίες. Οι υπόλοιποι κάτοικοι, παρέμει-
ναν στο χωριό Κερέσοβα μέχρι και το
1800 περίπου, όπου ο τουρκικός στρατός
έκαψε το χωριό. Μετά την καταστροφή
της Κερέσοβας οι κάτοικοι εγκατέλειψαν
οριστικά το χωριό, πήρανε τις οικογένειές
τους και εγκαταστάθηκαν και αυτοί στην
Κουφάλα και τη Χρύσω.

Για την αρχαιότητα της Χρύσως υπάρ-
χουν και τα εξής στοιχεία:

Στο κεντρικό ναό του χωριού στο ναό
της Παναγίας υπάρχουν αγιογραφίες από
το 1612. Αυτό αποδεικνύει ότι το χωριό
βρίσκεται εκεί πριν από πολλά χρόνια. Δη-
λαδή από το 1100 περίπου.

Μα και για την Κουφάλα υπάρχουν κά-
ποια στοιχεία π.χ. στο μοναστήρι της Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος μέχρι το 1966
υπήρχε εικόνα του Σωτήρος με τη χρονο-
λογία 1785. Απόδειξη ότι και η Κουφάλα
κατοικούνταν πολλά χρόνια πριν το 1800.
Από αυτό βλέπουμε ότι και οι δύο παραπά-
νω ιστορικές παραδόσεις είναι αξιόπι-
στες.

Κολλημένος Ι. Δημήτριος

“σ.σ. Στεκόμαστε με σεβασμό στις πα-
ραπάνω απόψεις του αγαπητού κ. Δ. Κολ-
λημένου, ο οποίος στηρίζεται σε δικές
του πηγές, αλλά διατηρούμε τις επιφυλά-
ξεις μας”.
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Ήταν χειμώνας, το κρύο τσουχτερό, οι
Χρυσιώτες αφού πρόλαβαν και το εγκατέ-
λειψαν, πριν μπουν οι Ιταλοί, παρακολου-
θούσαν από τα γύρω υψώματα το κατα-
στροφικό έργο της φωτιάς. Επέστρεψαν σ’
αυτό αμέσως μόλις το εγκατέλειψαν οι Ιτα-
λοί. Αλλά πώς να ζήσουν πια; Τα σπίτια με
όλα τα υπάρχοντά τους καμένα. Τι να φάνε,
που να στεγαστούν; Ο λαός μας λέει «ο σει-
σμός γκρεμίζει αλλά κάτι μένει, το ίδιο και η
πλημμύρα παίρνει, αλλά κάτι αφήνει. Η φω-
τιά όμως καταστρέφει τα πάντα και μένει
μόνο στάχτη». Άρχισε τότε ο τιτάνιος αγώ-
νας της επιβίωσης. Η αλληλεγγύη λειτούρ-
γησε και πάλι. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον
να φτιάξουν παραπήγματα για να στεγα-
στούν. Όσο για φαγητό, ό,τι μπορούσαν να
βρουν στα χωράφια, κτηνοτροφικά προϊό-
ντα και λίγα από τα υπάρχοντά τους που
πρόλαβαν και έκρυψαν. 

Στις 4 Δεκέμβρη γιορτάζεται η μνήμη
του Αγίου Σεραφείμ Κορώνης. Η Χρύσω
συνδεδεμένη με τον Άγιο Σεραφείμ από τα
χρόνια της τουρκοκρατίας, που φυλάσσο-
νταν εκεί η κάρα του Αγίου, έχει το προνό-
μιο να φιλοξενεί την κάρα. Έτσι και τότε
στο χωριό μας ήταν η κάρα του Αγίου Σερα-
φείμ. Πρόλαβαν οι Γρηγόρης Τριανταφύλ-
λου, Δημήτριος Ράμμος και Χρήστος Μα-
ρούλης και την έσωσαν αφού την πήραν μα-
ζί τους και κρύφτηκαν στον Άγιο Θεόδωρο. 

Γιατί όμως οι «πολιτισμένοι» κατακτη-
τές Ιταλοί έδειξαν αυτή τη μανία απέναντι
στο χωριό μας; Η αιτία ήταν η μάχη, που
προηγήθηκε στις 5 του Δεκέμβρη, ανάμεσα
σε ομάδα πατριωτών-ανταρτών του αρχη-
γείου Ευρυτανίας του Ε.Λ.Α.Σ με τους Ιτα-
λούς στα στενά «Σούϊλα». 

Το σχέδιο του Αρχηγείου Ευρυτανίας
για την μάχη της Χρύσως περιγράφει πιο
κάτω ο πρωταγωνιστής της μάχης, ο συγ-
χωριανός μας, καπετάν Ερμής (Βασίλης
Πριόβολος).

«Η μάχη της χρύσως ήταν η πρώτη δυ-
ναμική απάντηση του ΕΛΑΣ στην περιοχή
μας προς τους κατακτητές και τους συνερ-
γάτες τους. Αφού ο Ελληνας πατριώτης,
από βαθύ σεβασμό στην παράδοση και την
κληρονομιά του, δεν υποκύπτει στη βία και
το ζυγό και υπερασπίζεται με κάθε θυσία τα
ιερά και όσια της φυλής μας και της πατρί-
δας μας. Το ράπισμα του κατακτητή στη
Χρύσω θα μπορούσε να ήταν πιο σκληρό και
πιο ισχυρό αν εξαντλούσαμε τις δυνατότη-
τες να περάσουμε από την άμυνα στην επί-
θεση. Έτσι όπως προβλέψαμε στα σχέδιά
μας.  Η κύρια δύναμη του Αρχηγείου Ευρυ-
τανίας, που δεν πρόφτασε να περάσει προς
τα «Σούελα», περίπου ογδόντα άντρες, βρί-
σκονταν της ώρες της Μάχης στον Αγιο Δη-
μήτριο. Με τον πρόεδρο του χωριού της
Χρύσως που είχα επαφή, με τον Γιώργο
Τριανταφύλλου, διαβίβασα εντολή να κινη-
θούν όλες οι δυνάμεις μας προς τη Χρύσω,
αφού τον εχθρό τον είχαμε καθηλώσει στο
μονοπάτι από τα «Σούελα» μέχρι το «Νιμά-
τι» και το Κερασοχώρι.  Πρόθεσή μου ήταν
να ανέβουμε στο Καυκί κατά τη διάρκεια
της νύχτας 4 προς 5 του Δεκέμβρη και να
επιτεθούμε στην οπισθοφυλακή του
εχθρού στο «Νιμάτι». Στο μεταξύ διάστημα
έφτασε η πληροφορία ότι στο Κερασοχώρι
βρίσκονταν και άλλη Ιταλική φάλαγγα που
κινήθηκε από το Αγρίνιο. Κάτω απ’ αυτές τις
συνθήκες η τριμελής διοίκηση (Ερμής, Αρι-
στείδης, Διάκος) ματαίωσε αυτό το σχέδιο
και το αρχηγείο Ευρυτανίας αποφάσισε και

κινήθηκε προς την περιοχή των Αγράφων».
Ας δούμε πως περιγράφεται η μάχη της

Χρύσως στα βιβλία: «Η ΡΟΥΜΕΛΗ ΣΤΙΣ
ΦΛΟΓΕΣ» του Κώστα Καραγιώργου και «Η
πολιτική διαθήκη του Αρη Βελουχιώτη»
του Γιάννη Χατζηπαναγιώτου «Καπετάν
Θωμά» αντίστοιχα.

Η μάχη του Χρύσω Ευρυτανίας

«Στις 5 Δεκέμβρη 1942, τμήμα ανταρ-
τών του Αρχηγείoυ Ευρυτανίας με αρχηγό
τον Καπετάν Ερμή (Β. Πριόβολο), ύστερα
από πληροφορίες, που τούδωκαν οι Εαμι-
κές οργανώσεις του χωριού, πούναι κι ιδιαί-
τερη πατρίδα του Ερμή, ότι κινήθηκε προς
τα χωριό αυτό, ιταλική φάλαγγα, έτρεξε και
κατέλαβε επίκαιρες θέσεις. Η εμπροσθοφυ-
λακή των Ιταλών, στο ορεινό αυτό χωριό
δέχτηκε καταιγιστικά πυρά απ’ τους οχυρω-

μένους αντάρτες του ΕΛΑΣ, μέχρι σημείου,
φεύγοντας, να εγκαταλείψουν νεκρό, τον
Ιταλό λοχαγό, πούχε σκοτωθεί εκεί. Στη μά-
χη αυτή σκοτώθηκαν έξι Ιταλοί και τραυμα-
τίστηκαν είκοσι.  

Όταν μαθεύτηκαν τα γεγονότα αυτά
στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα του νο-
μού, οι συμπατριώτες του Καπετάν Ερμή,
περήφανοι γι’ αυτόν, που προστάτεψε το
χωριό του, εκδήλωσαν με κάθε τρόπο τη
χαρά και την περηφάνιά τους, για το χαρμό-
συνο αυτό γεγονός της αντάρτικης Ευρυ-
τανικής ομάδας του ΕΛΑΣ».

Μάχη στη Χρύσω

Η ΜΙΑ από τις δυό μάχες κατά των Ιτα-
λών κατακτητών έγινε στις 5 Δεκεμβρίου
1942, δέκα μόλις μέρες μετά το Γοργοπότα-
μο, στη Χρύσω της Ευρυτανίας, από το
Αρχηγείο που είχε εγκαταστήσει σ’ αυτήν
την περιοχή ο Άρης. Έρχονταν σαν συνέ-
χεια στις μάχες που είχε δώσει ο Άρης πριν
στο Γοργοπόταμο, στη Ρεκά της Γκιώνας
και στο Κρίκελλο της Ευρυτανίας. Σε τούτη
τώρα τη μάχη της Χρύσως, οι αντάρτες χτυ-
πήσανε την εμπροσθοφυλακή μιας μεγάλης
ιταλικής φάλαγγας που αλώνιζε την περιο-
χή κι ανακόψανε την πορεία της. Οι απώλει-
ες, που προξενήσανε στους Ιταλούς ήτανε
έξι νεκροί και είκοσι τραυματίες. Ανάμεσα
στους νεκρούς ήτανε κι ένας Ιταλός λοχα-
γός, που οι Ιταλοί στο φευγιό τους τον άφη-
σαν στον τόπο της συμπλοκής.

Ο αείμνηστος Δημοσθένης Τριαντα-
φύλλου, που έζησε τα γεγονότα εκείνα τα
περιγράφει παρακάτω:

«Στις 5 Δεκέμβρη του 1942 είχαμε πλη-
ροφορίες ότι οι Ιταλοί έφτασαν στο Κερα-
σοχώρι με προορισμό Χρύσω, Μάραθο,
Άγραφα. Τότε στείλαμε τρεις νέους, τους
Ηλία Τσιλιγιάνη, Κώστα Τριανταφύλλου
και  τον Παύλο Μούτσελο, να παρακολου-

θήσουν τις κινήσεις των Ιταλών.  
Όταν είδαν τους Ιταλούς, που κινήθη-

καν προς Χρύσω από τη θέση  «Αλαταρού-
λες» φώναξαν έρχονται και τότε όλοι οι κά-
τοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία και αποφάσισαν να φύγουν οι νέοι
και οι νέες και να μείνουν να περιμένουν
τους Ιταλούς μόνο οι γέροντες. 

Στο διάστημα αυτό ήλθαν δύο αντάρτες
οι Κωστάκης Καρανίκας και Πάνος Καρανί-
κας από τη Χρύσω και μας είπαν ότι ο
Ερμής (Βασίλης Πριόβολος) έχει οχυρωθεί
στα στενά, στην είσοδο του χωριού με την
ονομασία Σούϊλα και θα χτυπήσει τους Ιτα-
λούς. Τότε οι κάτοικοι αποφάσισαν να  στεί-
λουν τον Κώστα Αθ. Καρανίκα να πει στον
Ερμή να μην τους χτυπήσει γιατί οι Ιταλοί
θα κάψουν το χωριό. Ο Ερμής με τον ίδιο
μας παράγγειλε ότι έχει διαταγή να τους
χτυπήσει  και παράγγειλε και στον γράφο-

ντα, σαν υπεύθυνος του  ΕΑΜ που ήμουν,
ότι τμήμα ανταρτών πηγαίνει προς Άγιο Δη-
μήτριο και να πάω να τους γυρίσω. Πράγμα-
τι πήγα και τους βρήκα, στη θέση Γούναρη,
στο ποτάμι Γαβρινίτη, ήταν γύρω στους
τριάντα με αρχηγούς τους Θηβαίο Αριστεί-
δη και Ηλία Παπαγιώργη και ήταν σε ελεει-
νή κατάσταση, βρεγμένοι μέχρι το κόκκα-
λο,  πτώματα από την κούραση. Τους είπα τι
μου παράγγειλε ο Ερμής και μου είπαν, βλέ-
πεις την κατάστασή μας πως μπορούμε να
πάμε σ’ αυτά τα χάλια που είμαστε και με
παρακάλεσαν, γιατί δεν ήξεραν την περιο-
χή, να τους υποδείξω ασφαλές μέρος για
να αποφύγουν τους Ιταλούς. Τους είπα να
ακολουθήσουν το ποτάμι για να φτάσουν
στον Άγιο Δημήτριο στη θέση Γάβρινα.

Στην κατάσταση που περιέγραψα πιο
πάνω ήταν οι αντάρτες, γιατί φτάνοντας οι
Ιταλοί στη θέση Νιμάτια τους είδαν, που
ανέβαιναν το ποτάμι και τους έβαλαν με
όλα τα όπλα και ένα τμήμα Ιταλών κατηφό-
ρισε προς το ποτάμι για να τους συλλάβει
και πράγματι συνέλαβαν τους Χειλά Δημή-
τριο από τη Χρύσω, τον Σουρή απο το Καρ-
πενήσι και πρέπει να συνέλαβαν και άλλους
δύο.  

Οι κάτοικοι του χωριού μετά την απά-
ντηση του Ερμή, ότι έχει διαταγή να χτυπή-
σει τους Ιταλούς, αποφάσισαν να στείλουν
τον τότε πρόεδρο Γεώργιο Γρ. Τριανταφύλ-
λου να παρακαλέσει τον Ερμή να μην τους
χτυπήσει. Ο πρόεδρος όμως δεν κατάφερε
να  επιστρέψει στο χωριό γιατί οι Ιταλοί ήδη
είχαν φτάσει στα στενά και όπως μας είπε
αργότερα είδε έναν νεαρό αντάρτη να τρέ-
μουν τα χέρια του (Μήτσο Στ. Μπάρκα) τού
ζήτησε το όπλο και έλαβε και αυτός μέρος
στη μάχη. 

Οι Ιταλοί μπαίνοντας στα στενά είχαν
οδηγό τον αγροφύλακα του Κερασοχωρίου
Ανδρέα Δερμάρη και τρεις όμηρους τους
Βασίλειο Γκαρίλα, Μιχάλη Τριανταφυλλό-
πουλο και Σπύρο Μηρηγκούνη.

Με τις πρώτες μπαταριές οι Ιταλοί οπι-
σθοχώρησαν, ενώ ο οδηγός τους Ανδρέας
Δερμάρης δεν ακολούθησε την οπισθοχώ-
ρηση, ακολούθησε το ποτάμι και έφτασε
στο χωριό. 

Άρχισε να νυχτώνει και όλοι οι κάτοικοι
εγκατέλειψαν το χωριό και αναζήτησαν
ασφαλές μέρος, οι περισσότεροι στον Άγιο
Δημήτριο.  

Στις 6 του μήνα δεν παρουσιάστηκε κα-
μία αντίδραση των Ιταλών πού ήταν καταυ-
λισμένοι στη θέση «Νιμάτια». Το πρωί της
ίδιας ημέρας εγώ, ο Δημοσθένης Τριαντα-
φύλλου, ο Στέλιος Μπάρκας και ο Βαγγέ-
λης Σφήκας πήγαμε να μαζέψουμε ό,τι
άφησαν οι Ιταλοί. Όταν φτάσαμε στο κάτω
γεφύρι είδαμε ότι στη θέση «Αγριοκερα-
σιά»  υπήρχε ένα φορείο. Ενώ οι άλλοι δύο
επέστρεψαν εγώ με μεγάλη προσοχή πήγα
κοντά. Επάνω στο φορείο ήταν ένας Ιταλός
γυμνός από την μέση και επάνω, τον κούνη-
σα από τα πόδια και διαπίστωσα ότι ήταν
νεκρός. 

Tον Ιταλό τον σκότωσαν αντάρτες που
ήταν οχυρωμένοι στη θέση Τσάμη και όπως
μάθαμε εκεί πολεμούσαν ο Σωτήρης Τσιού-
μας από την Ανατολική Φραγκίστα, και ο
Γιώργος Νιαβής από τον Μάραθο.  

Την ίδια ημέρα στις 12 περίπου το μεση-
μέρι ήλθε στο χωριό ο πρόεδρος με τους
Αντώνη και Σεραφείμ Καρανίκα και πήγαν
στα στενά για να δουν και αυτοί τι έγινε και
να μαζέψουν λάφυρα. Μάζεψαν γελιούς,
καζάνια και άλλα, επειδή όμως δεν μπορού-
σαν να τα μεταφέρουν τα έκρυψαν στις
κουφάλες από τα πλατάνια.  

Οι Ιταλοί περίμεναν ενισχύσεις από το
Αγρίνιο και αφού ήλθαν κατέλαβαν όλα  τα
υψώματα μέχρι το βουνό Καυκί και στις 7
του Δεκέμβρη μπήκαν στο χωριό και αφού
έκαψαν ένα μέρος από αυτό επέστρεψαν
στον καταυλισμό τους, είχαν δε και δύο
σκυλιά μαζί τους, τα οποία βρήκαν τα κρυμ-
μένα λάφυρα και τα ξαναπήραν. 

Στις 8 του μήνα εκτέλεσαν τους αντάρ-
τες που είχαν συλλάβει και τους δύο ομή-
ρους γιατί ο τρίτος όμηρος ο Σπύρος Μηρη-
γκούνης κατάφερε να τούς ξεφύγει και
έτσι σώθηκε.  

Στις 9 του μήνα μπήκαν ξανά στο χωριό
και αφού έκαψαν όλα τα σπίτια εκτός του
Χαλκιά προχώρησαν για τα Άγραφα. Στρα-
τοπέδευσαν στη θέση Καρυά και εκεί έθα-
ψαν δύο νεκρούς, ο ένας που σκοτώθηκε
στη μάχη και ένας άλλος που δεν μάθαμε
πού και πώς σκοτώθηκε και μάλλον ήταν
αξιωματικός.

Σε κάθε τάφο έβαλαν ένα μπουκάλι
σφραγισμένο με το όνομα του νεκρού. Στις
10 Δεκέμβρη έφτασαν στα Άγραφα και
αφού τα έκαψαν επέστρεψαν στο Καρπενή-
σι.  

Μετά την απελευθέρωση, δεν θυμάμαι
ακριβώς πότε, ήλθαν Ιταλοί να πάρουν τα
οστά των δύο νεκρών, γνώριζαν δε την πε-
ριοχή με μεγάλη ακρίβεια. Δεν τους βρήκαν
όμως εκεί γιατί τους είχαν θάψει σε καλ-
λιεργήσιμο έδαφος και οι ιδιοκτήτες του
τούς μετέφεραν σε διπλανό δασώδες έδα-
φος. Ρώτησαν και οι χωρικοί τους είπαν πού
είναι. 

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Xρυσιώτικα Νέα Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 20074

65 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙË˜ ÃÚ‡Ûˆ˜
65 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡

H ¢PO™IA
°ÚËÁfiÚË˜ M·ÚÔ‡ÏË˜
K‡ÚÔ˘ & ™fiÏˆÓÔ˜ 19 

§·Ì›· 

TËÏ: 22310-42146 

K∞ºE -
°A§AKTO¶ø§EIO

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Η Χρύσω όπως ήταν το 1938

ΧΡΥΣΙΩΤΗ
Μην ξεχνάς τη γενέτειρά σου. 

Με την πρώτη ευκαιρία 
προσπάθησε 

να βρεθείς κοντά της.
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Κ
άθε χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά
τις 15 Αυγούστου έχουμε θεσπίσει
να εορτάζουμε τον Άγιο Σεραφείμ

Κορώνης και να τιμούμε την μνήμη των 7
πεσόντων στο Νιμάτι, το Δεκέμβριο του
1942. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέ-
τος στο χωριό μας αυτή η διπλή γιορτή.

Το πρωί της Κυριακής 19 Αυγούστου τε-
λέσθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία μετ’
αρτοκλασίας στο πανέμορφο εξωκλήσι του
Αγίου Σεραφείμ από τον πανοσιολογιότατο
Κύριλλο που συνόδευσε για άλλη μία φορά
την τιμία Κάρα του Αγίου Σεραφείμ από την
Ιερά Μονή Κορώνης Καρδίτσας.

Στη συνέχεια, στο μνημείο πεσόντων,
στην περιοχή Νιμάτι, τελέσθηκε επιμνημό-
συνη δέηση. Η εκδήλωση κορυφώθηκε
στην πλατεία του χωριού όπου ακολούθη-
σαν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Νίκο Γε-
ωργίου, τον υποψήφιο Βουλευτή Ευρυτα-
νίας του ΠΑΣΟΚ Κώστα Μπουμπουρή, την
πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ευρυτανι-
κών Συλλόγων και πρόεδρο του Συλλόγου

Χρυσιωτών Βασιλική Χαλκιά και τον κ.
Τριανταφυλλόπουλο, γιο του πεσόντα Μι-
χάλη Τριανταφυλλόπουλου.

Την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο καθη-
γητής του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Κλεομένης Κουτσούκης. Ο πανεπι-
στημιακός δάσκαλος έκανε αναφορά στην
θυσία των 7 ανθρώπων που έπεσαν στο Νι-
μάτι. Τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα συγκινημέ-
νος γιατί η “Μάχη της Χρύσως” ήταν η
πρώτη μάχη κατά των εισβολέων με θύματα
και η δεύτερη ήταν στο δικό του χωριό στο
Μικρό Χωριό.

Ένιωσε ότι αυτά τα δύο χωριά έχουν
πολλά κοινά. Εξήρε τη γενναιότητα των αν-
δρών της Χρύσως που με επικεφαλής τον
νεαρό καπετάν-Ερμή έδωσαν γενναία μάχη
εναντίον των Ιταλών φασιστών που τόλμη-
σαν να πατήσουν το πόδι τους στα λημέρια
του Κατσαντώνη. Νιώσαμε όλοι περηφάνια,
χειροκροτήσαμε, αναφωνήσαμε τιμή και
δόξα στους νεκρούς, παραβρεθήκαμε και
στο γεύμα που παρέθεσε ο Δήμαρχος και
περάσαμε πολύ καλά. Η παρουσία του πα-
νεπιστημιακού καθηγητή έδωσε στην εκδή-

λωσή μας μια ιδιαίτερη νότα, τον ευχαρι-
στούμε πολύ.

Όμως εμένα κάποιες άλλες σκέψεις αυ-
τή την ημέρα στριφογύριζαν στο μυαλό
μου.

Η αιτία ένα γράμμα. Ένα γράμμα απ’ τα
παλιά. Μία επιστολή την οποία ανακάλυψα
στον πάτο από ένα αμπάρι. Θησαυρούς
ολόκληρους μπορείς να βρεις στα παλιά ξε-
χασμένα αμπάρια των παλαιών σπιτιών.
Μου ήλθαν στη μνήμη οι ιστορίες που μου
έλεγε η γιαγιά μου Βάια όταν ήμουν μικρή
κοντά στο τζάκι το χειμώνα ή κάτω από την
κληματαριά το καλοκαίρι, στην αυλή του
σπιτιού μας. “Να εδώ παιδάκι μου” και έδει-
χνε τις χιλιοσπασμένες πλάκες, “να εδώ σ’
αυτό το σημείο οι Γερμανοί είχαν ανάψει
φωτιά και βράζανε το φαγητό τους σε καζά-
νι και όταν φύγανε βάλανε φωτιά στο σπίτι
και το κάψανε. Και δεν κάψανε μόνο το δικό
μας σπίτι κάψανε πολλά σπίτια στο χωριό”.

Η εκδίκηση ήταν άγρια για την αντίστα-
ση που βρήκαν και οι Χρυσιώτες νιώσανε

ως το μεδούλι
τους τον πόνο.
Ακολούθησαν
δύσκολα χρόνια.
Οποιαδήποτε
βοήθεια και στή-
ριξη ήταν μεγάλη
παρηγοριά για τις
οικογένειες.

Οι χωριανοί
μας που είχαν
πάει στην Αμερι-
κή από τις αρχές
του 20ου αιώνα
και είχαν καζα-
ντήσει οι περισ-
σότεροι δεν ξέ-
χασαν το χωριό
τους. Δεν έκτι-
σαν μόνο δικά
τους ωραία δίπα-
τα πέτρινα σπί-
τια, που και σήμε-
ρα ακόμη στολί-
ζουν το χωριό
μας, αλλά είχαν

στο νου τους και την προκοπή του χωριού
μας και των κατοίκων του. Έτσι έδιναν συ-
χνά δουλειά σε πολλούς χωριανούς ή και
κοντοχωριανούς που ήσαν πρόθυμοι να
δουλέψουν στα σπίτια και στις οικογένειές
τους που άφησαν πίσω τους. Πολλές φορές
τους θεωρούσαν μέλη της οικογένειάς
τους, γι’ αυτό και τους πάντρευαν κιόλας.

Κάπως έτσι θα πρέπει να πω ήρθε και η
γιαγιά μου Βάια από το Καροπλέσι, περιοχή
της Ευρυτανίας τότε, τώρα ανήκει στο Δή-
μο Ιτάμου στο Νομό Καρδίτσας και δούλε-
ψε στο αρχοντικό του Σαρρή. Τεσσάρων
χρονών ήταν όταν ήλθε. Μεγάλωσε μέσα σ’
αυτή την οικογένεια και όταν ήταν σε ηλικία
γάμου αυτή η οικογένεια την πάντρεψε και
της έδωσε για σύζυγο τον παππού μου Κώ-
στα Χαλκιά.

Ο Κώστας Χαλκιάς ήταν ξαναπαντρεμέ-
νος αλλά ατύχησε γιατί η γυναίκα του πέ-
θανε στην τελευταία αποβολή γέννας, χω-
ρίς ν’ αφήσει ένα παιδί!

Η γιαγιά μου πίστεψε σ’ ένα μήνυμα από
κάποιο σοφό της περιοχής: “Αν δεν κουνή-
σεις ξένο παιδί στην σαρμανίτσα δικό σου
παιδί στην αγκαλιά σου δεν θα κρατήσεις”.
Η γιαγιά το ένιωσε και φρόντισε να κουνή-
σει ξένο παιδί και να χαρεί στη συνέχεια δι-
κά της παιδιά.

Ο πόλεμος του ’40 σκόρπισε τους χω-
ριανούς, βρέθηκαν στους πέντε δρόμους,
με σπίτια καμένα, με περιουσίες χαμένες,
με ανθρώπους αφανισμένους.

Σ’ αυτή την τραγική κατάσταση οι ξενι-
τεμένοι χωριανοί στην Αμερική έδειξαν τον
πατριωτισμό τους και τον ανθρωπισμό τους
με ποικίλους τρόπους.

Παράδειγμα η γιαγιά μου που είχε μεγα-
λώσει τα παιδιά των Σαρραίων δέχθηκε
βοήθεια από την Αμερική. Αντί να ερμηνεύ-
σω εγώ τα αισθήματά τους, παραθέτω ολό-
κληρο το γράμμα που ανακάλυψα στον πά-
το του αμπαριού μας της Αικατερίνης Σαρ-
ρή, σύζυγος του Γεωργίου Σαγρή.

Βασιλική Χαλκιά

Welch 14η Ιουνίου 1946

Αγαπητοί μας Κώστα και Βάια
Ενάμησι χρόνος πέρασε που ελευθερω-

θήκατε από τους βαρβάρους κατακτητάς
και ξεύρω ότι το έχετε μεγάλο παράπονο
και με το δίκιο σας που δεν πήρατε ακόμη
ένα γράμμα μου. Και ασφαλώς θα νομίζετε
ότι σας ξέχασα ή ότι και δεν καταδέχομαι,
αλλά ούτε το ένα, ούτε το άλλο συμβαίνει.
Πιστεύω ότι με ξέρετε πολύ καλά και μάθε-
τε ότι σας εσκέφθην από την πρώτη στιγμή
και όλο αυτό το διάστημα, αλλά με την προ-
σπάθεια να βοηθήσουμε πρώτα τα αδέρφια
μας άρχισαν να καταφθάνουν και τα γράμ-
ματα από παντού και διαβάζοντας φκιάχνα-
με και από ένα δέμα στον καθένα μέρα με
την ημέρα περίμενα γράμμα σας αλλά νομί-
ζατε φαίνεται ότι θα σας παρεξηγούσα
ώσπου μου έγραψε ο Σταύρος διότι τον
ερωτούσα πάντοτε στα γράμματά μου. Εί-
χαμε μάθει ότι εσείς δεν πειραχτήκατε και
ότι ευρίσκεστε καλά, δι’ αυτό κοιτάζαμε να
βοηθήσουμε ότι ημπορούσαμε τους πιο δυ-
στυχούντας. Ο Σταύρος όμως μου έγραψε

την αλήθεια και την λεηλασία που έγινε στο
σπίτι σας και στα υπάρχοντά σας από τους
βαρβάρους και δεν μπορείτε να φανταστεί-
τε πόσο λυπήθηκα. Ήθελα να σας γράψω
αμέσως τότε αλλά άφησα το γράμμα και
ετοίμασα ένα δέμα για τη Σπυριδούλα η
οποία τώρα θα έγινε της παντρειάς ώσπου
να πάρετε το γράμμα μου νομίζω θα έχετε
πάρει και το δέμα, μέσα έχω τα εξής:

ένα ταγέρι χρώματος καφέ ανοιχτού,
δύο γυζέδες, 4 ζεύγη κάλτσες, πέντε πε-
τσέτες προσώπου, μερικές πετσέτες της
κουζίνας, μια κουβερτούλα ψιλή και έξι κου-

ταλάκια του γλυκού, εύχομαι να τα πάρετε
όπως τα έστειλα και με υγεία να τα φορέσει
και θα προσπαθήσω να σας ξαναστείλω αν
και άκουσα πολλά ότι στέλνω στους ξένους
και δεν στέλνω στους δικούς μου. Δεν μπο-
ρώ να καταλάβω στείλαμε κιβώτια σε όλους
και την περασμένη εβδομάδα πάλι ταχυ-
δρομήσαμε μπαούλο στον Δημητράκη και
τώρα φροντίζομε να στείλουμε και μουλά-
ρια στο Μοναστηράκι και στο Χειλά ένα μό-
νο ήθελα τουλάχιστον να μένουν ευχαρι-
στημένοι και να μην ακούμε παράπονα, διό-
τι όλα αυτά Βάια μου και Κώστα μου έχουν
μεγάλα έξοδα και απαιτούν χρήμα και όσο
μπορούμε θα τους βοηθάμε μόνον να είναι

καλά ο Γιώργος που είναι και αυτός μισός
άνθρωπος. Δεν ξεχνάω με τι κόπο και με τι
θυσίες ανοίξατε σπίτι και το στολίσατε και
έπειτα ήρθαν τα θεριά και σας καταστρέψα-
νε, σας πιστεύω περισσότερο από κάθε άλ-
λον και όλους τους χωριανούς μου, συγγε-
νείς και φίλους. Έκλαψα πολύ, πάρα πολύ
για το ωραίο μας χωριό, το μέρος που γεν-
νήθηκα και μεγάλωσα και μακάρι να μπο-
ρούσα και να είχα να στείλω σε όλους. Αυ-
τό αισθάνομαι εγώ Βάια μου και πως θα ξε-
χνούσα εσένα;που με μεγάλωσες και σε εί-
χα σαν μάνα; Εύχομαι να μπορέσω να αντα-
ποδώσω κάτι και εγώ απέναντι στη στοργή
που έδειξες για μας. Στα χρόνια που έχω
εδώ περάσαμε και εμείς πάρα πολλά. Ο
Γιώργος τον πείραξαν τα πόδια του, έκανε
εγχείρηση και στα δύο και άλλες αρρώ-
στιες, που ήλθαν στιγμές να τρελαθώ με τα
παιδιά πάλι αλλά τώρα δόξα να έχει ο Θεός,
είμεθα καλά, η Μαρία τώρα είναι αρκετά με-
γάλη ώστε να με βοηθά κάτι και ο Τζημάκος
μου είναι τεσσάρων και μισό και τα δύο εί-
ναι χαριτωμένα και κουράζομαι πολύ Βάια
μου διότι δεν βρίσκομε και παραδουλεύ-

τρες. Οι μαύρες που είναι θέλουν ένα τάλη-
ρο την ώρα αλλά στην ανάγκη τι να κάνει
κανείς; Τα δίνομε και δεν μιλάμε καθόλου.

Θάμαθες από το Σταύρο ότι ήρθε ο Νί-
κος και με είδε. Είναι πολύ καθώς πρέπει
και πολύ καλός, θα έλθει και φέτος όπως
μου γράφει και αν ρωτάς για ξένους δεν
μου λείπουν καθόλου και δεν καταλαβαίνω
πως περνάει ο καιρός. Την ερχόμενη εβδο-
μάδα περιμένουμε μια οικογένεια που ήλθε
από την Ελλάδα, είναι φίλοι του Γιώργου.
Επίσης κάποια αμερικανίδα με την κόρη της
και βάλε με το νου σου Κώστα εάν μου γρά-

ψεις γράμμα γράψε μου για όλα, πως είναι
τα παιδιά και που είναι καθώς και δια τους
σεβαστούς μου και αγαπητούς μας γονείς
σας. Να τους προσφέρεις τα σέβη μας και
να πεις της μητέρας σου ότι δεν ξέχασα τί-
ποτα απ’ ότι της έλεγα.

Να φιλήσετε τα παιδιά εκ μέρους μας
ένα προς ένα και εύχομαι με έναν καλό γα-
μπρό για τη Σπυριδούλα. Τα δέοντα εις τους
γειτόνους σας και χωριανούς μου. Από το
Γιώργο έχετε τους πιο θερμούς του χαιρετι-
σμούς και πολλά φιλάκια από Μαρία και Τζί-
μη σε όλους σας.

Σας φιλώ με πολλή πολλή αγάπη
Αικατερίνη Γ. Σαγρή

Ένα γράμμα απ’ τα παλιά

Στο βήμα ο κ. Κλεομένης Κουτσούκης
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Αγαπητά Χρυσιώτικα Νέα.
Φίλε εκδότη και αγαπητοί της συ-

ντακτικής επιτροπής, σας στέλνω
τους θερμούς μου χαιρετισμούς απ’
το χωριό, εύχομαι να είστε πάντα
καλά με υγεία και οικογενειακή ευ-
τυχία. Για την εφημερίδα μας που
κλείνει τα 13 της χρόνια εύχομαι να
τα κατοστήσει τα χρόνια της.

Σε όλα τα χρόνια της από την έκ-
δοσή της προσέφερε και προσφέρει
σε όλους τους αναγνώστες της ποι-
κιλότητα υλικού, με ιστορικά γεγο-
νότα του χωριού μας, του τόπου
μας, κοινωνικά και επιστημονικά.
Όλα αυτά μια μέρα θα αποτελούν
και την ιστορία του χωριού μας όπως
πολύ σωστά γράφετε σε κάποια από
τις σελίδες της εφημερίδας μας.

Πολλά εξ’ αυτών (των γραφομέ-
νων) απευθύνονται και προς χωρια-
νούς που ασχολούνται με τα κοινά
και που σκοπός τους είναι να υπηρε-
τούν και να προσφέρουν στον τόπο
μας.

Πολλά από τα γραφόμενα σχό-
λια σκοπό έχουν να διορθώνονται
κάποια λάθη ή παραλείψεις και να δί-
δονται κάποιες απαντήσεις, σε ερω-
τήματα ή μομφές. Εξ’ αυτού ορμώ-
μενος θα δώσω κάποιες απαντήσεις
στους φίλους μου που σχολιάζουν
και ενημερώνουν ώστε να μην φανεί
στους χωριανούς και φίλους ότι εδώ
στο χωριό κάνουμε ό,τι θέλουμε και
δεν ρωτάμε κανέναν.

Για όλα αυτά τα χρόνια που πέ-
ρασαν αγαπητά Χρυσιώτικα Νέα, φι-
λοξενήσατε και δικές μου επιστο-
λές, ειδικότερα σε θέματα περί τα
κοινά, τα οποία υπηρετώ επί 17 έτη
ως Κοινοτικός Σύμβουλος - Πρόε-
δρος της Κοινότητας ως Δήμαρχος
και τώρα ως Δημοτικός Σύμβουλος.

Από τις σελίδες τους τα Χρυσιώ-
τικα Νέα με επαίνεσαν, με ευχαρί-
στησαν και εκ βάθους καρδίας τα ευ-
χαριστώ. Πολλές φορές όμως άσκη-
σαν κριτική απέναντι σε ενέργειες
και δράσεις του Κοιν. Συμβουλίου
του Προέδρου, του Δημάρχου και
της Δημοτικής Αρχής.

Θα σταθώ επί των σχολίων των
αγαπητών χωριανών και φίλων εκ-
δότη των Νέων και μέλους της συ-
ντακτικής επιτροπής της εφημερί-
δας μας.

Έπρεπε να ασχολούνται με τα
κοινά και οι αγαπητοί δάσκαλοι, δια-
πιστώνω ότι έχουν προτάσεις και
γνώσεις δυνατές με τις οποίες θα
μπορούσαν να αλλάξουν πολλά κα-
κώς κείμενα στο χωριό μας “αν θα
ήταν εδώ φυσικά”.

Αρχίζοντας από το σχόλιο για
τον δρόμο μας: ένα αίτημα ετών
όλων των χωριανών των υπηρετού-
ντων την τ. Αυτοδιοίκηση του Συλ-
λόγου γίνεται πραγματικότητα. Οι
ευχαριστίες προς τους φορείς που
υλοποίησαν το αίτημα είναι σωστές,
τα σχόλια όμως και οι υποδείξεις, τα
μην και μήπως και δεν πρέπει τους
υποβαθμίζουν και τα ευχαριστώ δί-
νονται άκομψα.

Το δεύτερο σχόλιο που αφορά το
νερό ύδρευσης, τα καλοκαιρινά προ-
βλήματα κ.λ.π.

Δείχνεις αγαπητέ φίλε να φοβά-
σαι την τοποθέτηση υδρομετρητών,
που είναι μέτρο περιορισμού της
αδέσποτης σπατάλης, μέτρο που
εφαρμόζεται από πολλών ετών στα
Δημ. Διαμερίσματα των Δήμων όλου
του Νομού μας και βάζει στη θέση
τους τούς Δημότες που κάνουν κα-
τάχρηση.

Ο Δήμος - η Δημοτική Αρχή - οι
εκπρόσωποι των Δημοτικών Διαμε-

ρισμάτων είναι εκείνοι που κατ’
εντολή των Δημοτών υπηρετούν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και κρατούν
ισορροπίες.

Υπήρχε και υπάρχει και πρέπει
να εφαρμόζεται ο Κανονισμός
Ύδρευσης του Δήμου από την αρχή
της α’ τετραετίας της Δημοτικής
Αρχής. Ψηφίστηκε και φέτος, 2007,
ομόφωνα από το Δ.Σ. με ελάχιστες
μικρές τροποποιήσεις. Πρέπει να φι-
λοξενηθεί στις σελίδες κάποιου
φύλλου της εφημερίδας μας.

Εκεί μέσα γράφονται... ότι απα-
γορεύεται να γίνεται υδροληψία από
το κάτω μέρος του αγωγού... ότι η
παροχή δεν πρέπει να είναι πάνω
από μισή ίντζα... ότι δεν πρέπει να
ποτίζουμε κήπους... Για πολλά εξ’
αυτών έχεις γνώσεις και ιδία αντίλη-
ψη αγαπητέ φίλε Αντώνη.

Οι υδρομετρητές δεν είναι ει-
σπρακτικό μέσο και μέτρο, θα παί-
ξουν κατασταλτικό ρόλο την θερινή
περίοδο και δεν χρειάζεται δημοψή-
φισμα στο κάθε χωριό για την εφαρ-
μογή ή όχι της Δημαρχιακής Δημοτι-
κής Απόφασης.

Την λύση της πηγής Γκούρα που
αναφέρεις στην εφημερίδα μας. Το
θέμα αυτό με απασχόλησε προσωπι-
κά την περασμένη δημοτική περίοδο
2002-2006.

Με την ΤΥΔΚ και τον Μηχανικό
μας κάναμε μία προμελέτη για την
οποία ελήφθησαν υπ’ όψιν οι ποσό-
τητες του νερού, τα υψόμετρα, το
μήκος του αγωγού και οι δεξαμενές
και κοστολογήθηκε περίπου στο πο-
σό των 50.000,00€.

Το προηγούμενο Δ.Σ. ενέταξε το
ποσό αυτό στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
Το έργο είναι προεγκεκριμμένο και η
σημερινή Δημοτική Αρχή το αποδέ-
χθηκε. Υπολείπεται η σύνταξη ορι-
στικής μελέτης και οι παραπέρα για
δημοπράτηση του έργου ενέργειες.
Τα ενοχλητικά ζωύφια, η δράση των
οποίων αναγράφεται στην 6η σελίδα
της εφημερίδας μας, πράγματι έκα-
ναν επίθεση και στο χωριό μας, εφ’
όσον ήταν γενικότερο πρόβλημα
στο Νομό ο οποίος έχει αρκετή κτη-
νοτροφία και οι συνθήκες θερμοκρα-
σίας και υγρασίας ευνόησαν την επι-
κίνδυνη ανάπτυξή τους.

Το πρόβλημα απασχόλησε και
την περασμένη Δημοτική Αρχή. Οι
κτηνοτρόφοι έλαβαν οδηγίες και
από μας για το τι έπρεπε να κάνουν.
Το κατά πόσο ενήργησαν για τον
χρόνο που πέρασε δεν γνωρίζω.
Όλοι μας είχαμε τέτοιους επισκέ-
πτες στα σπίτια μας, τους μεταφέ-
ρουν τα κατοικίδια, γάτες, σκύλοι,
ακόμη και εμείς οι ίδιοι. Το ίδιο πι-
στεύω πως γίνεται και από Παλιό-
πυργο και πάνω καθώς και από θέση
Κώστη έως Άγιο Αθανάσιο.

“Ούτε και εκεί υπάρχουν διόδια
για έλεγχο”.

Αγαπητέ μου φίλε γνωρίζεις πο-
λύ καλά και ενεργείς με κάθε τρόπο
για την προβολή του χωριού μας και
την διαφήμισή του.

Το σχόλιό σου αυτό είναι 100%
αρνητικό για το χωριό μας. Οι κτηνο-
τρόφοι μας μπορούν να καταλάβουν
και με λόγια τις προτάσεις μας και
τις οδηγίες, δεν είναι ανάγκη να το
διαβάσουν στην εφημερίδα μας, το
χειρότερο όμως είναι ότι άνθρωποι
χωριανοί που ασχολούνται με τα του
χωριού στην προσπάθειά τους για το
καλό πετυχαίνουν το χειρότερο το
δυσφημίζουν.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Κώστας Καράνης

Η παρακάτω επιστολή, αποτελεί απάντηση
στην επιστολή που στάλθηκε στην εφημερίδα
μας απ’ τον πρώην δήμαρχο και χωριανό μας
κ. Κων/νο Καράνη, με αφορμή κάποια σχόλιά
μου σε προηγούμενο φύλλο της.

Κύριε πρώην δήμαρχε του δήμου μας και
αγαπητέ φίλε Κώστα. Καταρχήν σ’ ευχαρι-
στούμε για τις ευχές σου για την εφημερίδα,
αλλά και για τα καλά σου λόγια για το έργο
της. Σε τιμά επίσης το γεγονός ότι αναγνωρί-
ζεις την καλή πρόθεση των γραφόντων και ότι
αναφέρεις πως επαινέθηκες πολλές φορές για
το έργο σου ως δήμαρχος μέσα απ’ την εφημε-
ρίδα μας. Ένα έργο που κανείς δεν το απαξιώ-
νει γιατί σίγουρα βοήθησε το δήμο και το χωριό
μας.

Δεν είναι βέβαια η ώρα να το αναφέρουμε.
Όμως το αποδεχόμαστε και όπως είναι ανα-
γκαίο ως δημοκρατική έκφραση, αν κάπου
έχουμε διαφορετική γνώμη, αν διαφωνούμε
για αποφάσεις και έργα, αν επισημαίνουμε πα-
ραλείψεις και λάθη, εμείς οι Χρυσιώτες και
ίσως περισσότερο εμείς που ασχολούμαστε
έστω και λίγο με την έκδοση του μικρού αυτού
βήματος διαλόγου των Χρυσιωτών, δηλ. τα
“Χρυσιώτικα Νέα”, εκφράζουμε ελεύθερα και
χωρίς περιστολές την άποψή μας. Δεν διεκδι-
κούμε το αλάθητο, όπως πιστεύω δεν το διεκ-
δικεί κανείς και φυσικά κι εσύ φίλε Κώστα.

Βέβαια εμείς δε μένουμε στο χωριό, όπως
και σύ επισημαίνεις πιθανώς με “κάποια” σημα-
σία. Να υποθέσω πως μόνο όποιος μένει στο
χωριό έχει λόγο για το τι γίνεται εκεί; Για να
πει κάποιος Χρυσιώτης την άποψή του, πρέπει
να είναι μόνιμος κάτοικος, αλλιώς δεν έχει το
δικαίωμα; Το τι γίνεται με το δρόμο, με την
πλατεία, με τις βρύσες, με τις εκκλησίες και
ένα σωρό άλλα πράματα, δεν μας αφορά εμάς
τους άλλους; Δεν συμφωνώ καθόλου με την
άποψή σου αυτή, αν στ’ αλήθεια την εκφρά-
ζεις!

Στη συνέχεια σου απαντώ ένα προς ένα για
όσα αναφέρεις στην επιστολή σου. Λες, λοι-
πόν, ότι καλώς μεν δόθηκαν ευχαριστίες προς
αυτούς που υλοποίησαν το αίτημα της ασφαλ-
τόστρωσης του δρόμου, ήταν άκομψες δε.
Αλήθεια πιστεύεις πως μας έκαναν καμιά χάρη;
Για ποιο λόγο να μας την κάνουν; Ή μήπως βά-
ζουν τα λεφτά από την τσέπη τους; Τα γνωστά
πολιτικοκομματικά παιχνίδια παίζουν! Δε χρει-
άζονται υποκλίσεις! Λυπάμαι βέβαια αν στενο-
χώρησα κάποιους φίλους σου, αφού δεν εξυ-
μνήθηκαν όσο θα ήθελαν.

Για το θέμα των υδρομετρητών γνωρίζεις
καλά ότι εδώ και δέκα χρόνια διατηρώ την ίδια
άποψη, αφού και τότε που ήσουν πρόεδρος εί-
χα ξαναγράψει γι’ αυτό. Την άποψή μου βέβαια
την αδικείς, γιατί την υποστηρίζω με αρκετά
επιχειρήματα για τα οποία δεν κάνεις λόγο.
Πώς θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες και οι
πιθανές “αδικίες” που ανέφερα στο προηγού-
μενο άρθρο μου; Υπάρχει πρόβλεψη; Ακόμη
λες ότι φοβάμαι ίσως την τοποθέτησή τους.
Ξέρεις βέβαια ότι εγώ είμαι απ’ αυτούς που μέ-
νουν τις περισσότερες φορές χωρίς νερό εκεί-
νες τις μέρες του Αυγούστου, γιατί το σπίτι
μου είναι σε ψηλό σημείο και παίρνω παροχή
από πολύ ψηλότερα. Τι να φοβηθώ λοιπόν; Δυ-
στυχώς το δίκτυο ύδρευσης περνά πολύ μα-
κριά απ’ το σπίτι μου, περίπου 100μ., ενώ είναι
υποχρεωμένος ο Δήμος να φέρει το δίκτυο στα
όρια του σπιτιού μου, όπως έκανε σε άλλες πε-
ριπτώσεις και σωστά, κάτι που ζήτησα από σέ-
να, φίλε Κώστα, ως δήμαρχος, αλλά δεν έγινε
ποτέ!

Όσο για κάποιες λεπτομέρειες που αναφέ-
ρεις, τεχνικού χαρακτήρα, αν και τις θεωρώ
ασήμαντες αν όχι μικρότητες, θα σου απαντή-
σω. Η παροχή είναι πράγματι μιας ίντσας. Ξεκι-
νά απ’ τον αγωγό που βρίσκεται μπροστά στο
δρόμο του Χρ. Γιαννιώτη, ανεβαίνει υψομετρι-
κά, λόγω εδάφους, περίπου ένα (1) μέτρο απ’
το σημείο παροχής και συνεχίζεται για πέντε-
έξι (5-6)μ. Από κεί και κάτω συνεχίζεται με σω-
λήνα Φ16 (μικρότερο και από μισή ίντσα), γι’
αυτό έχω γενικά και λίγο νερό στο σπίτι μου.
Εξηγώ ότι μπήκε στην αρχή της παροχής σω-
λήνας μιας ίντσας, για να δώσει τη δυνατότητα

στον Κώστα και Βαγγέλη Καρανίκα ή και όποι-
ον άλλο θέλει να πάρει από εκεί παροχή, χωρίς
να χρειαστεί να σκάψει εκ νέου το δρόμο με
εκσκαφέα όπως εγώ (και που να τον βρεις στο
χωριό!). Φυσικά σου θυμίζω ότι με τη δική σου
μεσολάβηση ήρθε ο εκσκαφέας και σ’ ευχαρι-
στώ και εσύ με προμήθευσες με το σωλήνα της
μιας ίντσας και ήξερες το γιατί!

Όσο για τη μελέτη που λες ότι έγινε για το
νερό της “Γκούρας”, αυτό πρότεινα κι εγώ. Με
βρίσκει αυτή η ιδέα σύμφωνο. Απλώς δεν είχε
γίνει γνωστό κάτι τέτοιο και δεν το ήξερα.
Ελπίζω να προχωρήσει η μελέτη και στην υλο-
ποίησή της, ώστε να λυθεί το ζήτημα του νε-
ρού.

Τώρα, ας έλθουμε στο θέμα των “ενοχλητι-
κών ζωυφίων” όπως αποκαλείς τους ψύλλους
που έχουν όντως κατακλύσει το χωριό. Πράγ-
ματι είναι ενοχλητικά ζωύφια οι ψύλλοι, αλλά
γιατί δε λες το όνομά τους; Τόση διακριτικότη-
τα για τους ψύλλους; Μακάρι να την είχαν και
αυτοί και να τσιμπούσαν τους υπεύθυνους μό-
νο! Το βρίσκω όψιμο και χωρίς νόημα το ενδια-
φέρον σου για τη δήθεν δυσφήμιση του χωρι-
ού.

Πιστεύεις πως το να γράφει κανείς για τους
ψύλλους είναι δυσφήμιση για το χωριό μας και
δεν είναι δυσφήμιση η από ετών ύπαρξή τους
και όσα αυτό σημαίνει για τους μόνιμους και
τους επισκέπτες του χωριού που θα υποστούν
την επίθεσή τους, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο
κι έχουμε τις διαμαρτυρίες τους; Τι έκανε ο Δή-
μος γι’ αυτό το χρονίζον πρόβλημα; Έδωσε
οδηγίες; Με δήθεν συμβουλές, δε λύνεται κα-
νένα πρόβλημα! Μέτρα δεν πάρθηκαν στην αρ-
χή που εμφανίστηκε το πρόβλημα, ούτε και αρ-
γότερα και αυτό είναι ευθύνη του Δήμου που
δε νοιάστηκε γι’ αυτό, ούτε έλεγξε ποτέ!

Το είχα επισημάνει και παλιότερα, αλλά
μάλλον υπερίσχυσε από πλευράς δημοτικής
αρχής, άλλη τακτική, αυτή της απόκρυψης και
όχι της λύσης του προβλήματος, για να μην
ενοχληθούν κάποιοι υποψήφιοι ψηφοφόροι
ίσως, δεν ξέρω! Εγώ πάντως δεν είμαι οπαδός
του “κουκουλώματος”.

Σε ενημερώνω ακόμα πως κακώς πιστεύεις
ότι έχει ψύλλους και στον Άγιο Αθανάσιο. Δεν
έχει και να είσαι βέβαιος. Αν είχε, δε θα μπο-
ρούσαμε να τους κρύψουμε! Τυχαίνει απλώς
να μην έχει ακόμα. Η ιδέα δε των διοδίων
στους ψύλλους είναι καλή και κερδοφόρος αν
την εφαρμόσετε, γιατί εκεί κάτω έχει πολλή κί-
νηση!

Αν ακόμη νομίζεις ότι οι κτηνοτρόφοι, όπως
λες, μπορούν να κάνουν κάτι με τα λόγια, γιατί
δεν έχουν κάνει κάτι τόσα χρόνια; Τι περιμέ-
νουν; Μήπως και άλλες συμβουλές από το Δή-
μο; Γιατί σε άλλα χωριά έχουν εξαλειφθεί; Για-
τί εκεί ενήργησε σωστά η δημοτική αρχή με πα-
ροχή υποστήριξης και έλεγχο!

Θα ήθελα επίσης να επεκταθώ και σε άλλα
σοβαρότερα θέματα κατά τη γνώμη μου, για τα
οποία διαφωνώ έντονα, όπως την έγκριση που
έδωσε η Δημοτική Αρχή επί δικής σου Δημαρ-
χίας για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού
έργου στα “Μαντάνια” και στα “Σούϊλα” και
ακόμη δεν έχουμε καταλάβει το γιατί! Ποιο θα
ήταν το όφελος; Ας ελπίσουμε πως δε θα γίνει
και έτσι θα αποφύγουμε τις συνέπειες. Αλλά
ας τα αφήσουμε αυτά για μια άλλη φορά να τα
συζητήσουμε με περισσότερη ψυχραιμία και
κυρίως ανοχή στην καλοπροαίρετη κριτική.

Φίλε Κώστα. Ειλικρινά λυπάμαι που ανα-
γκάζομαι να σου απαντήσω διά μέσω της εφη-
μερίδας, αλλά δε γίνεται αλλιώς, αφού εσύ
έστειλες εκεί την επιστολή σου. Ο γόνιμος διά-
λογος και η απάντηση στην κριτική που ασκεί-
ται σ’ αυτούς που έχουν την εξουσία, δεν πρέ-
πει να εμπεριέχουν στοιχεία ειρωνίας όπως
διακρίνονται διάσπαρτα στην επιστολή σου και
γι’ αυτό λυπάμαι περισσότερο. Τελειώνοντας,
θέλω να σου πω ότι φυσικά συνεχίζω να διατη-
ρώ ακέραιη την εκτίμησή μου για σένα και για
τους λόγους που κατ’ ιδίαν σου έχω αναφέρει
και ελπίζω να είναι έστω και ελάχιστα χρήσιμη
η ανταλλαγή απόψεων για το χωριό μας, ακό-
μη και με αυτό τον τρόπο.

Φιλικά
Αντώνης Καρανίκας
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Αγαπητέ Κώστα, με πόνο ψυχής  ανα-
γκάζομαι να απαντήσω στα παράπονά
σου μέσα από τις σελίδες των «Χρυσιώτι-
κων Νέων». Η κριτική αγαπητέ Κώστα θε-
ωρώ ότι είναι δομικό στοιχείο της δημο-
κρατίας. Αρκεί αυτή να είναι καλόπιστη,
καλοπροαίρετη και μέσα στα πλαίσια της
ευπρέπειας. Τέτοια κριτική θέλω να πι-
στεύω ότι ασκώ σε κάθε μορφή εξουσίας
και φυσικά και σε εσένα σαν επικεφαλής
του πρώην δημοτικού συμβουλίου. 

Η καλόπιστη κριτική μπορεί να είναι
αυστηρή, αλλά γίνεται χωρίς πρόθεση να
μειώσει τη δουλειά κάποιου, γίνεται  γιατί
υπάρχει μια διαφορετική θέαση στα γεγο-
νότα, μια διαφορετική αντίληψη για το
πώς πρέπει να δουλεύει η δημοτική αρχή,
γιατί υπάρχουν υψηλότερες απαιτήσεις.  

Δεν μπορώ να μένω απαθής σε  ενέρ-
γειες, που προβαίνουν κάποιοι στο χωριό
μας, για να βελτιώσουν, όπως εκείνοι θε-
ωρούν, τα κακώς κείμενα. Η πρόθεσή
τους ήταν η καλλίτερη και το πιστεύω, αλ-
λά οι σοφοί λένε «με καλές προθέσεις εί-
ναι στρωμένος και ο δρόμος για την κόλα-
ση». Τα λέω αυτά για να θυμίσω, χωρίς να
είσαι υπεύθυνος εσύ, ότι παλιότερα κά-
ποιοι έβαψαν το χρυσοκέντητο τέμπλο
της Παναγίας με λαδομπογιά, ότι αντικα-
τέστησαν εικόνες αμύθητης αξίας με ει-
κόνες χάρτινες, ότι αντικατέστησαν πα-
τώματα εκκλησιών με «όμορφα γυαλιστε-
ρά πλακάκια», ότι σπάνια εκκλησιαστικά
βιβλία καταστράφηκαν, ότι υπόγειες στο-
ές που υπήρχαν στο χωριό μας έγιναν βό-
θροι και πάρα πολλά άλλα. Τα έκαναν αυ-
τά όχι γιατί είχαν κακή πρόθεση, όχι γιατί
δεν αγαπούσαν το χωριό μας, αλλά από
άγνοια. Κάνοντας κριτική σε αυτά δεν ση-
μαίνει ότι δεν αναγνωρίζω την καλή τους
πρόθεση και την προσφορά τους στο χω-
ριό μας. Αλλά για να προλάβω με την κρι-
τική μου τις επόμενες ενέργειες, που
ίσως έχουν και αυτές καταστροφικό, κα-
τά την δική μου αντίληψη, αποτέλεσμα.

Δεν μπορώ να μην ασκήσω κριτική στη

λογική κάποιων, ότι επειδή μας προσέφε-
ρε κάποιος ένα χρηματικό ποσό ή αφού
εξασφαλίσαμε χρήματα από κάποιο πρό-
γραμμα, πρέπει αυτά να τα αξιοποιήσου-
με οπωσδήποτε και οπουδήποτε, χωρίς
μελέτη από ειδικούς επιστήμονες, χωρίς
σεβασμό στο παρελθόν, απλά και μόνο να
επενδύσουμε αυτά τα χρήματα ή για να
ικανοποιήσουμε την θέληση του δωρητή.
Ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης και
οποιαδήποτε ενέργειά μας απαιτεί μελέ-
τη, έστω και αν αυτό ανεβάζει το κόστος. 

Δεν μπορώ αγαπητέ Κώστα να μην
ασκήσω κριτική στο γεγονός ότι αποφα-
σίστηκε να γκρεμιστεί ένα από τα σπου-
δαιότερα μνημεία του χωριού μας, η βρύ-
ση η λεγόμενη «Χωτή», ένα μνημείο που
χτίστηκε στην πρώιμη Τουρκοκρατία,  δη-
λαδή πριν περίπου 600 χρόνια, και να ξα-
ναχτιστεί χωρίς καμιά μελέτη. Δεν αντέ-
χω να βλέπω να αλλοιώνεται και να κατα-
στρέφεται το περιβάλλον στις βρύσες με
την τσιμεντόστρωση του μονοπατιού πά-
νω από αυτές. Μπορεί πράγματι να ήταν
αναγκαία κάποια παρέμβαση σε αυτό, αλ-
λά η παρέμβαση έπρεπε, κατά την ταπει-
νή μου γνώμη, να γίνει με μελέτη για να
μην αλλοιωθεί το μνημείο. 

Η μελέτη για την ανάπλαση των βρυ-
σών συνετάχθη από αρμόδιο μελετητικό
γραφείο, αλλά επέτρεψέ μου να την απο-
καλώ «πολύ σοβαρή μελέτη», όταν σε αυ-
τή προβλέπονταν, σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες μου, η τσιμεντόστρωση και  πλα-
κόστρωση του χώρου μπροστά από τις
βρύσες. Η καταστροφή δηλαδή του  καλ-
ντεριμιού μπροστά από την «Χωτή» και η
ανύψωση του εδάφους μπροστά από αυ-
τή, με αποτέλεσμα η «Χωτή» να γίνει
πράγματι «Χωτή». Προέβλεπε η μελέτη
το χτίσιμο του τοίχου πάνω από τις βρύ-
σες με λευκή πέτρα; Προβλέπει και σε πό-
σα χρόνια θα σκουρύνει; Προέβλεπε και
το σκαλί που δημιουργήθηκε τώρα,
ύψους 30 περίπου εκατοστών; Προβλέπει
και πως οι ηλικιωμένοι συγχωριανοί μας

θα το ανεβαίνουν;
Για τα παραπάνω αγαπητέ Κώστα σου

καταλογίζω ολιγωρία, όχι φυσικά από
πρόθεση. Περίμενα από εσένα, έναν άν-
θρωπο με ανοιχτό μυαλό και έξυπνο να
αντιδράσει και να αντιταχτεί στο γκρέμι-
σμα τις «Χωτής». Περίμενα να δεις τα
σφάλματα της μελέτης, γιατί ξέρω και το
αναγνωρίζω πόσο έχεις ασχοληθεί με τις
βρύσες. Το διαπίστωσα και από τον άψο-
γο φάκελο που ετοίμασες και κατέθεσες
στο υπουργείο πολιτισμού για να κηρυ-
χθούν διατηρητέες οι σκεπαστές βρύσες,
ο μύλος και τα γεφύρια.

Ασκώντας κριτική αγαπητέ Κώστα δεν
σημαίνει ότι δεν είμαι περήφανος που
ένας Χρυσιώτης, και ειδικά εσύ, διετέλε-
σες για δύο συνεχόμενες τετραετίες δή-
μαρχος. Δεν σημαίνει ότι μηδενίζω με την
κριτική μου το έργο σου, δεν σημαίνει ότι
δεν αναγνωρίζω την προσφορά σου στο
χωριό μας, ότι δεν αντιλαμβάνομαι τον
χρόνο που διέθεσες, τον κόπο, την αγω-
νία και το τρέξιμο. Και πάνω απ΄ όλα ανα-
γνωρίζω ότι εσείς οι λίγοι που απομείνα-
τε στο χωριό μας «φυλάτε Θερμοπύλες».

Η κριτική μου, που  σε καμιά περίπτω-
ση δεν είναι «εντολές», άλλωστε δεν συ-
νηθίζω να δίνω εντολές γιατί είμαι αντίθε-
τος σε κάθε μορφή άσκησης αυταρχικής
εξουσίας, στόχο έχει να προλαβαίνει
ανεπανόρθωτες ζημιές από κάποιες
ενέργειες και όχι να σε στεναχωρήσω, να
σε υποτιμήσω ή να σε οδηγήσω στην πα-
ραίτηση. Πάντα σε θέλω ενεργητικό, μα-
χητικό και αποφασιστικό και φυσικά θα ει-
σπράττεις και κριτική πάντα καλόπιστη.
Άλλωστε γνωρίζεις πολύ καλά  ότι κριτική
δεν εισπράττει αυτός που δεν κάνει τίπο-
τα. Να ξέρεις όμως ότι η κριτική μου θα εί-
ναι πάντα καλοπροαίρετη και σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν επιθυμώ να σε αντικαταστή-
σω.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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― Η συγχωριανή μας και εκλεκτό μέλος του
συλλόγου μας Δέσποινα Αθ. Ράμμου παντρεύ-
τηκε στις 27/10/07 τον εκλεκτό της τον Μανώλη
Μπασούλα. Το μυστήριο τελέστηκε στον Άγιο
Γεώργιο Καρύτση και ακολούθησε δεξίωση στον
ιππικό όμιλο Αμαρουσίου. 

― Στις 22/9/07 παντρεύτηκαν οι Τσώνης Ηλ.
Ιωάννης και η Τσέτσου Γ. Ουρανία. 

― Στις 10/10/07 παντρεύτηκαν οι Πασιάκος
Κ. Χρήστος και η Δούση Νόουκε.

― Στις 26/12/07 παντρεύτηκαν οι Γαντζού-
δης Φ. Σωτήρης και η Κλώπα Ι. Μαρία.

Τους ευχόμαστε να είναι πάντα αγαπημέ-
νοι, υγιείς και καλούς απογόνους.

Γάμοι

― Στις 7/10/07 ο γιος του Στέργιου Πετράκη
και της Μάρθας Παναγάκου έλαβε, στον ιερό
ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας, το όνομα
Κωνσταντίνος. 

Ευχόμαστε να είναι πάντα υγιείς και ο Κων-
σταντίνος και οι γονείς του.

Βαπτίσεις

― Απεβίωσε στον Βόλο όπου και ετάφη ο
συγχωριανός μας και εκλεκτό μέλος του συλλό-
γου μας Κωνσταντίνος Μέρος.

― Απεβίωσε στο Καρπενήσι όπου και ετάφη
η συγχωριανή μας και μέλος του συλλόγου μας
Βασιλική (Μίγδω) Χαβέλα, το γένος Σωτ. Καρα-
νίκα.

― Απεβίωσε στο Καρπενήσι όπου και ετάφη
ο φίλος του συλλόγου μας Ιωάννης Γ. Τάκης.

― Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και ετάφη η
συγχωριανή μας Αικατερίνη Ν. Χούπα, το γένος
Ν. Τριανταφύλλου.

― Απεβίωσε στη Λαμία όπου και ετάφη η
συγχωριανή μας Βασιλική Τσατσαράγκου το
γένος Αναστασίου Καρανίκα.

― Απεβίωσε στις 17/9/07,  στην Κρέντη η
Αρετή Βούρτσα του Χρήστου. 

― Απεβίωσε στις 3/10/07, στη Βίνιανη ο
Αντωνόπουλος Αντώνιος του Δημητρίου.

― Απεβίωσε στις 5/11/07, στη Δάφνη η Κολ-
λημένου Πηνελόπη του Νικολάου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκέπα-
σε. Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στους συγ-
γενείς τους.

Θάνατοι

Η Χρυσούλα Αθ. Κουβέλη προσέφερε στον
σύλλογό μας το ποσό των 50 Ευρώ στην μνήμη
του συζύγου της Αθανασίου.

Προσφορά

Αγαπητέ εκδότη, φίλε χωριανέ και
συμμαθητή.

Εύχομαι νάσαι πάντα καλά και να
εκτελείς καλή κριτική. Στο άρθρο σου
όμως για τα μνημεία του χωριού μας, για
τον πρέποντα σεβασμό που εμείς οι ενα-
πομείναντες οφείλουμε να επιδεικνύου-
με προς αυτά (μέτρησέ μας τώρα το χει-
μώνα), ελάχιστοι μείναμε και μένουμε.

Μάς έχεις μηδενίσει αγαπητέ Γρηγό-
ρη, δηλαδή με λίγα λόγια μας λες να πα-
ραιτηθούμε τελείως από το χωριό και
από τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε σε
ορισμένους τομείς ορισμένοι από μας.
Πράγμα που θα κάνουμε ευχαρίστως εφ’
όσον μας αντικαταστήσετε.

Πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά πόσοι
ασχολούνται πραγματικά κι αν πονούν
τον τόπο μας.

Πρέπει να γνωρίζεις πόσοι είναι νέοι
και μπορούν (οι γέροντες υπερτερούν
κατά πολύ).

Γνωρίζεις ποιοι ενεργούν και ως φύ-
λακες άυπνοι για ορισμένα πράγματα
(όπως έπραταν οι αείμνηστοι παππούδες
σου και ο πατέρας σου).

Πρέπει να γνωρίζεις ποιοι ασχολού-
νται πιστά και με όρκο για “εδώ”.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτοί που πα-
ραμένουν (ως πότε;) εδώ τον πονούν αυ-
τόν τον τόπο.

Πρέπει να γνωρίζεις ποιοι συντηρούν,
όσο μπορούν και αφιλοκερδώς με μεράκι
τον τόπο μας.

Πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά πως
μερικοί από μας που ασχολήθηκαν υπερ-
βολικά με τα κοινά και τον τόπο, έμειναν
σ’ αυτόν και έχασαν πάρα πολύ καλύτερα
(έμειναν μόνοι με την δόξα και την μονα-
ξιά τους).

Ανήκω στην κατηγορία της άνω παρα-
γράφου γι’ αυτό στεναχωρούμαι με πολ-
λά από τα γραφόμενά σου.

Είστε πολύ μακριά από εδώ, τα βλέ-
πετε πολύ διαφορετικά. Όμως είναι τε-
λείως αδύνατο, ακατόρθωτο να ικανοποι-
ήσουμε τις εντολές σας και τα πρέπει
σας μέσω της εφημερίδας.

Μπορείτε στον κατάλληλο χρόνο να
αναλάβετε αρμοδιότητες στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην Κοινότητα, στην Ενο-
ρία, στο Μύλο, στον Δασικό Συνεταιρι-
σμό σε τόσους τομείς που εμείς οι λίγοι
δεν φθάνουμε σε όλα τα πόστα. Να σας

δούμε σε δράση από κοντά ώστε ο τόπος
μας να προκόψει... Κι εγώ ως ένας από
τους εναπομείναντες θα σας στηρίξω με
όλες μου τις δυνάμεις.

Για τις βρύσες αγαπητέ Γρηγόρη.
Στάθηκα με σεβασμό έως τώρα πε-

ρισσότερο από πολλούς από σας εφ’
όσον βρίσκομαι εδώ χωρίς πολλές απου-
σίες επί 50 και πλέον έτη.

Τακτικότατα 2 και 3 φορές την εβδο-
μάδα επισκέπτομαι τους χώρους των
βρυσών, προσέφερα και προσφέρω την
προσωπική μου εργασία σε θέματα καθα-
ριότητας - συντήρησης.

Ορισμένες παρεμβάσεις σε έργα συ-
ντήρησης για τις οποίες δεν συμφωνείς
και είναι δικαίωμά σου έγιναν και είναι σε
γνώση του Συλλόγου μας.

Με καθιστάτε υπεύθυνο για την τσι-
μεντόστρωση του τμήματος πάνω από
τις βρύσες.

Δεν ενθυμείσαι καλώς αγαπητέ, πως
από το μονοπάτι εκείνο περνούσαν τε-
λευταία μόνο κατσίκες και τούτο γιατί τα
χώματα τα μπάζα από την φθορά των
πρανών άνωθεν των βρυσών είχαν γίνει
πλαγιά. Τα δε όμβρια νερά με τις λάσπες
των μπάζων διοχετευόταν στις πηγές.
Δεν το θυμάστε φαίνεται...

Η τσιμεντόστρωση με προδιαγραφές
έγινε για προστασία.

Τώρα βέβαια με την πλακόστρωση και
τα έργα που έγιναν ο χώρος άλλαξε προς
το πολύ καλύτερο, όταν τελειώσει το έρ-
γο και ηλεκτροφωτιστεί θα το χαρούμε
όλοι.

Σε λίγα χρόνια μην ανησυχείς θα
σκουρήνουν και οι πέτρες. Μπορείς να το
διαπιστώσεις και από τα υπόλοιπα τμήμα-
τα των τοίχων προς βρύσες και Άγιο Γε-
ώργιο που έγιναν επί θητείας μου ως
Πρόεδρος του χωριού μας.

Για το θέμα της μελέτης ανάπλασης
του χώρου των βρυσών.

Η μελέτη αυτή αγαπητέ Γρηγόρη εί-
ναι ενιαία με τον χώρο ανάπλασης στην
Ν. Βίνιανη προϋπ/σμού 325.000€.

Αν δεν προϋπήρχε αυτή η μελέτη δεν
θα επιτυγχάνετο η χρηματοδότηση από
τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανά-
πτυξης Αγροτικού Χώρου ΟΠΑΑΧ ώστε
να γίνει το έργο.

Για την ένταξη του Δήμου μας στο
πρόγραμμα αυτό αγωνίστηκα πολύ επει-

δή είμασταν εκτός προγράμματος.
Για όλα αυτά αγαπητέ μου φίλε κατα-

νάλωσα πάρα πολύ χρόνο και κόπο, αγω-
νία, άγχος και τρέξιμο χωρίς τεχνικές
υπηρεσίες και στήριξη... καταφέραμε να
συντάξουμε αυτές τις μελέτες, τις οποί-
ες μετά περισσής ειρωνείας αποκαλείς
“πολύ σοβαρές μελέτες” (σελ. 7 του 50
φύλλου) των Χρυσιώτικων Νέων.

Τις μελέτες αυτές τις συνέταξε Επι-
τελείο Μηχανικών Πολιτικών Τεχνικού
Γραφείου με Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
και Διπλωματούχους Μηχανολόγους
Μηχανικούς.

Το μελετητικό αυτό γραφείο έχει συ-
ντάξει μελέτες και για τους άλλους Δή-
μους του Νομού μας.

Είμαι και να είσαι σίγουρος ότι σε λί-
γα χρόνια ο χρόνος θα το δείξει, το χρώ-
μα της πέτρας θα γίνει πιο σκούρο, το το-
πίο θάναι συντηρημένο για πολλές δεκα-
ετίες.

Η έκτακτη συνέλευση του Αυγού-
στου στο χωριό μας με θέμα την ανέγερ-
ση μνημείου.

Αν ήμουν αγαπητά “Χρυσιώτικα Νέα”
στην θέση των δωρητών (ευεργετών του
χωριού μας) μεγάλου τμήματος της περι-
ουσίας των (οικοπέδων) για επέκταση
της πλατείας μας, δεν θα έστεκα παρατη-
ρητής απλά “Θα τους έκοβα το βήχα”
(των μη συμφωνούντων). Θα απαιτούσα
το μνημείο αυτό να γίνει στην μία άκρη
του χώρου που δώρησα.

Η μεγαλοψυχία του ανθρώπου Χαρά-
λαμπου Μπετχαβά του Δάσκαλου, που
πέραν του ότι έμαθε γράμματα πολλούς
από εμάς, ακόμα μας διδάσκει υπομονή
και σύνεση και σεβασμό με την τακτική
του.

Σαν χωριανός και ως Αυτοδιοικητικός
προτείνω να γίνει στην πλατεία του χωρι-
ού Αλώνια και όχι στην πλατεία Λακμά.

Στους σχολικούς χώρους απαγορεύ-
εται (εσείς οι εκπαιδευτικοί το γνωρίζετε
καλά).

Αν και το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει άλ-
λες απόψεις και δεν συμφωνήσει;

Προτείνω να στηθεί το Μνημείο στον
χώρο της μάχης της Χρύσως στα Σούιλα,
δεν θα ενοχλεί κανέναν και ο χώρος των
Στενών και του Αγίου Σεραφείμ θα το δε-
χθεί ευχάριστα.

Κ. Καράνης

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫. ∫·Ú¿ÓË ¡Ô 2

∞¿ÓÙËÛË

Μάνα - Πατέρα μας
ποτέ δεν σας ξεχνούμε

πάντα θα σας θυμόμαστε
όσο και εμείς θα ζούμε

Τώρα η Χρυσιώτικη η γη
είναι η συντροφιά σας
εκεί που μεγαλώσατε
τα πέντε τα παιδιά σας

Αιώνια να’ ναι η μνήμη σας
σεβαστοί μας γονείς

ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Χρυσιώτικης της γης

Μαντής Γεώργιος
Αγγλία 2008

Αφιερωμένο 
στους γονείς μου Σταύρο

και Ευαγγελή Μαντή
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Ζ
ώντας κανείς σε ένα άγριο,
κακοτράχαλο αλλά και συ-
νάμα 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 Ευρυτά-
νες, έδωσαν δυναμικά το παρών
τους σε όλους τους απελευθερω-
τικούς αγώνες του Έθνους μας.
Συναντά κανείς Χρυσιώτες αγωνι-
στές στη νεώτερη ιστορία της
Ελλάδας, όπως στα Ορλωφικά,
στους Βαλκανικούς πολέμους και
φυσικά εναντίον των Ιταλών και
Γερμανών. Όμως Χρυσιώτες αγω-
νιστές στην επανάσταση του 1821
σε κανένα από τα εκδοθέντα μέ-
χρι σήμερα βιβλία, που αναφέρο-
νται στους Ευρυτάνες Αγωνιστές
του 1821, δεν βρήκα.  Το γεγονός
αυτό με οδήγησε  να ψάξω στα Γε-
νικά 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 εντυπω-
σιακό, γιατί εκεί ανακάλυψα πλή-
θος Χρυσιωτών, που έλαβαν αρι-
στεία από τον Βασιλιά Όθωνα για

τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες,
που προσέφεραν στον ιερό αγώνα
του έθνους μας το 1821. Επίσης
υπάρχουν αρκετά έγγραφα υπο-
γεγραμμένα από οπλαρχηγούς,
όπως ο Ιωάννης Ράγκος, ο Κωστά-
κης 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.

ΟΘΩΝ
Ελέω Θεού 

βασιλεύς της Ελλάδος

Επί τη προτάσει της  ημετέρας
επί των Στρατιωτικών Γραμματεί-
ας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσω-
μεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κά-
τωθεν 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. Εις τον Παπαδημήτριον Κα-
ραμισά εκ Φουρνά 

2. ¶·¿ πˆ¿ÓÓËÓ ÃÚ˘ÛÈÒ-
ÙËÓ ÂÎ ÃÚ‡ÛÔ˘

3. Παπαγεώργιον Σακκελάριον  
εκ Δομιανούς

4. Ιγνάτιον Ιερομόναχον 
εκ Κουμάσια
5. Παππαϊωάννην …
εκ Δομιανούς
6. Κωστάκην Γιαννάκην 
εκ Φουρνά
7. Κωνσταντίνον Ζαχαράκην 
εκ Νέα Αργύρια
8. Χριστόδουλον Γουβέλην 
εκ Προυσούς
9. Χρήστον Κονδύλην ομοίως
10. Γεώργιον Σερπάνον 
εξ Αγίου Βλαση
11. Γεώργιον Κατσαρόν 
εκ Μαυρίλου
12. Γεώργιον Καροπλεσίτην 
εκ Βίνιανης
13. Γεώργιον Δημητριάδην 
εκ Καστανούλα
14. Γεώργιον Κατζούλην 
εκ Προυσούς
15. Αθανάσιον Ζαχαράκην 
εκ Νέον Αργύρι 
16. Βασίλεον Τλούπαν 
εκ Προυσούς
17. Χρήστον Τζιαβόν 
εξ Αραχωβίτσης και 
18. Γεώργιον Ζωρογιαννίδην 
εκ Νεοχωρίου
Αθήναι την 15 Μαΐου 1844
Ανδρέας Λόντος
Χορήγησις αργυρού αριστείου
εις 18 άτομα

Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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Χρυσιώτες Αγωνιστές του 1821

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

GUS

KOSTOPANAGIOTIS
804-792-8817

2320 Riverside Drive Danville, VA 24540

Παράκληση

Όπως γνωρίζετε, τα Χρυσιώτικα Νέα είναι μια μικρή το-

πική 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 θέλε-

τε να δημοσιεύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας συνέ-

βη (Γ(Γεννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποεννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Απο--

φοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.)φοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.). 

Επίσης να μας ενημερώνετε για την αλλαγή της διεύθυν-

σής σας, ώστε να παίρνετε την εφημερίδα μας.

Και λίγο χιούμορ
Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος εί-

ναι οι μήνες που σύλλογοι, σωματεία

κ.λ.π. κόβουν την πρωτοχρονιάτικη

πίτα τους. Εδώ δημοσιεύουμε δύο

φωτογραφίες από την περσινή κοπή

της πίτας του συλλόγου μας με ση-

μειολογική αξία. Στην πρώτη φωτο-

γραφία το πιάτο του τέως βουλευτή

κ. Δ. Τσιαμάκη είναι γεμάτο και το

πιάτο του κ. Η. Καρανίκα άδειο. Στη

δεύτερη άδειασε το πιάτο του κ.

Τσιαμάκη και γέμισε το πιάτο του

νυν βουλευτή κ. Ηλία Καρανίκα. 

-Ÿ,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ı· Â›Ó·È ÌÈ· Ì¤Ú· Î·È Ë ÈÛÙÔ-
Ú›· 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˜ Â-
ÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â.  

Το Κόκκινο Διάσελο χιονισμένο
Φωτό: Αν. Θ. Καρανίκας
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