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Ε
πειδή το χωριό μας είναι παλιό,
πριν την Τούρκική κατοχή και
όπως φαίνεται από τα στοιχεία

που δημοσιεύτηκαν για το 1453 είχε
αρκετές οικογένειες που σημαίνει ότι
ήταν δυνατό και πρέπει να υπήρχε
σχολείο. Δεν γνωρίζουμε πολλά για
την λειτουργία του σχολείου την πε-
ρίοδο μέχρι το 1751. Το 1751 ξέρου-
με ότι στο χωριό μας υπηρετούσε ο
δάσκαλος Θεοδοσόπουλος και σε
μηναίο της εκκλησίας περιγράφει μια
μεγάλη καταστροφή από νεροποντή.
Αργότερα αναφέρεται το όνομα του
δάσκαλου Συρούκη από την Αγία
Τριάδα και τον είχε δάσκαλο ο παπ-
πούς μου που ήταν γεννημένος το
1866. Αναφέρεται και ο δάσκαλος
Πράσινος, ο οποίος πέθανε υπέργη-
ρος το 1908. Άλλα ονόματα δασκά-
λων που υπηρέτησαν στο χωριό μας
πριν το 1900 δεν υπάρχουν αφού τα
αρχεία της κοινότητας κάηκαν το
1942. Σε παλιότερο φύλλο της εφημε-
ρίδας δημοσιεύσαμε τα ονόματα των
δασκάλων που δίδαξαν από το 1900
και μετά.

Το σχολείο λειτουργούσε, πριν το
1900, στο λεγόμενο μαγαζί του Χειλά
στον Παλιόπυργο. Ήταν ένα ισόγειο
κτίσμα και η πόρτα και τα παράθυρα
ήταν με καμάρες (τόξα). Μετά το 1900
έγινε το σχολείο στην πλατεία δωρεά

του Συγγρού και λειτούργησε ως το
1966 που έγινε ο σεισμός και κατεδα-
φίστηκε. Το 1942 το είχαν κάψει οι Ιτα-
λοί και ξαναχτίστηκε, μόνο που έγινε
πιο μικρό από το αρχικό.

Το σχολείο του Συγγρού ήταν ένα
αληθινό κόσμημα. Είχε διαστάσεις
έντεκα επί έντεκα και είχε μια τεράστια
αίθουσα, γραφείο, δωμάτιο δασκάλου,
χωλ, μεγάλο προαύλιο και στέγαστρο
για γυμναστική.  Ήταν ψηλοτάβανο με
εντοιχισμένο πίνακα και δύο πλευρές
του, η βόρεια και η νότια ήταν από σκα-
λισμένη πέτρα.  Είχε διάζωμα γύρω –
γύρω μετά τα θεμέλια, όλο σκαλιστό,
25 εκατοστών διάζωμα στο πάτωμα και
ανάμεσα μωσαϊκό ανώμαλο, το δε διά-
ζωμα εξείχε από τον τοίχο. 

Η βορινή πλευρά είχε τέσσερα πα-

ράθυρα και την είσοδο με εξωτερική
σκάλα δέκα σκαλιών και η είσοδος
ήταν σκαλιστή και εξείχε από το κτί-
σμα. Το ίδιο και τα παράθυρα ήταν στα
2,5 μέτρα και όλα σκαλιστά και στις
γωνίες τους είχαν σκαλιστό λούκι.

Το ίδιο και η νότια πλευ-
ρά, είχε μια είσοδο – έξοδο
προς το περιμαντρωμένο
προαύλιο και τέσσερα μεγά-
λα παράθυρα με σκαλιστές
πέτρες, που σήμερα παρό-
μοια είναι δύσκολο να γί-
νουν και από οικονομικής
απόψεως και από μαστό-
ρους. Το σχολείο αυτό έκα-
νε πέντε χρόνια για να γίνει.

Το σχολείο κάηκε από
τους Ιταλούς το 1942 αλλά
τα τοίχια ήταν τόσο γερά
που δεν έπαθαν τίποτα. Το
1950 σκεπάστηκε με τσί-
γκους από τη στέγαση, έγι-

ναν τα παράθυρα, οι πόρτες και το πά-
τωμα, όχι όμως καλό. 

Μετά βγάλαμε τη σκεπή, κάναμε
καινούργια με κεραμίδια γαλλικά, φτιά-
ξαμε το υπόστεγο γυμναστικής και συ-
μπληρώσαμε ένα κομμάτι σοφά εξωτε-
ρικά.

Λειτουργούσε καλά. Είχε και τουα-
λέτες με βόθρους κ.λ.π. Το 1966 έγινε
ο σεισμός και επειδή οι εσωτερικοί σο-
βάδες δεν ήταν με καλό υλικό σχίστη-
καν και όπως ήταν θεόρατη η αίθουσα
και μια καμάρα καμένη τρίφτηκε λίγο, ο
μηχανικός νέος και φοβητσιάρης το
έβγαλε κατεδαφιστέο.  Εγώ επέμενα
ότι οι τοίχοι είναι γεροί, να δεθεί με
τσιμέντο (συνάζι)  και να ξαναεπισκευ-

ΔÔ  ·ÏÈfi  Û¯ÔÏÂ›Ô  ÙÔ˘  ¯ˆÚÈÔ‡  Ì·˜

Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύου-

με μια φωτογραφία, από το αρχείο του

Αντώνη Θ. Καρανίκα. Σε αυτή, με φόντο

το προσωρινό σχολείο, που κατασκευά-

στηκε στην πλατεία μετά τον σεισμό του

1966 απεικονίζονται να χορεύουν στο

πανηγύρι το 15Αυγουστο του 1968 από

αριστερά οι ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΟΥΛΗ) ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΑΡΑΝΙΚΑ) ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ,

ΧΡΥΣΩ Λ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ, πιθανώς ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤ. ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΧΕΙΛΑ) ΚΑΡΑΝΙΚΑ.

¶∞§π∂™ ª¡∏ª∂™ – Δøƒπ¡∂™ ™À°∫π¡∏™∂π™

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ
ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈfi‰Ô˘
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Μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων - θρη-
σκευτικών, πολιτιστικών κι επετειακών - με τη
φροντίδα του Δ.Σ. του συλλόγου μας στο χωριό
μας που θα προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα
κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του χωριού
μας την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά, αφού συ-
μπληρώνονται 30 συνεχή χρόνια (από το 1978)
της “εκδρομής” στα πλαίσια της γιορτής της νε-
ολαίας, όπως μετέπειτα ονομάστηκε και η επέ-
τειος αυτή θα εορταστεί με ξεχωριστές εκδηλώ-
σεις και με την εκδρομή να πραγματοποιείται
πανηγυρικά με τη συμμετοχή των νέων, αλλά
κυρίως όλων των παλιών και πρωτοπόρων εκ-
δρομέων, όσο κι αν έχουμε μεγαλώσει, αφού πα-
ραμένουμε νέοι...

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Πέμπτη)
Ώρα 8:00 μ.μ.: Εσπερινός στην Εκκλησία της

Παναγίας.
Ώρα 10:00 μ.μ.: Παραμονή πανηγυριού με ζω-

ντανή δημοτική μουσική και τραγούδια.
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Παρασκευή)
Ώρα 8:00 π.μ.: Έναρξη θείας λειτουργίας

στην Εκκλησία της Παναγίας.
Ώρα 10:00 π.μ.: Αρτοκλασία και περιφορά

της εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην
πλατεία του χωριού.

Ώρα 12:00 το μεσημέρι: Ολοήμερο και ολο-
νύχτιο πανηγύρι χωρίς διακοπή.

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Σάββατο)
Ώρα 9:00 - 10:00 π.μ.: Συγκέντρωση όλων

των παλιών και νέων “εκδρομέων” και αναχώρη-
ση για το “ρέμα στη Λογγά” με την ευκαιρία της
30ης επετείου της εκδρομής της νεολαίας. Κα-
φές, παιχνίδι, φαγητό, ποτό και παλιές αναμνή-
σεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

Ώρα 14:00 μ.μ.: Επιστροφή απ’ την εκδρομή
στο χωριό.

Ώρα 19:00 μ.μ.: Εσπερινός στον Άγιο Σερα-
φείμ και προσκύνημα της Αγίας Κάρας του Αγίου
Σεραφείμ Κορώνης.

Ώρα 21:00 μ.μ.: Παρουσίαση (βιντεοπροβο-
λή) εικόνων και βίντεο από τις εκδηλώσεις της
νεολαίας από τα πρώτα τους χρόνια (1978 κι
έπειτα), σχολιασμός και συζήτηση με τα μέλη
του Δ.Σ. του συλλόγου και τους διοργανωτές αυ-
τών των εκδηλώσεων. Κοπή τούρτας για τα 30
χρόνια της γιορτής της νεολαίας.

Ώρα 23:00 μ.μ.: Βραδιά λαϊκής μουσικής με
την πολυμελή ορχήστρα “Τα παιδιά του ανέμου”. 

Γλέντι, κέφι, χορός ως το πρωί.
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Κυριακή)
Ώρα 8:00 π.μ.: Θεία λειτουργία στο εκκλησά-

κι του Αγίου Σεραφείμ. Προσκύνημα και αρτοκλα-
σία.

Ώρα 10:30 π.μ.: Τρισάγιο στη μνήμη των πε-
σόντων αντιστασιακών στη θέση Νημάτια. Δρό-
μος “θυσίας”: Νημάτια - Χρύσω.

Ώρα 12:00 το μεσημέρι: Χαιρετισμοί και ομι-
λία από συγγενείς των πεσόντων, αντιστασια-
κούς και επίτιμους καλεσμένους. Παράθεση γεύ-
ματος για όλους τους παρευρισκόμενους από το
Δήμαρχο Βίνιανης κ. Γεωργίου Ν.

Αναμένουμε τη συμμετοχή όλων των Χρυ-
σιωτών και των φίλων του χωριού και του συλλό-
γου μας να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Χρυσιωτών

√ ‰ÚfiÌÔ˜
ŒÓ· Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Ó¤Ô
Άρχισε επιτέλους η κατασκευή

του δρόμου. Ένα όνειρο όλων

των Χρυσιωτών και Αγιοδημη-

τριωτών παίρνει σάρκα και οστά.

Οι εργασίες είναι σε αρχικό στά-

διο. Ξεκίνησαν από τη διασταύ-

ρωση Δάφνης-Χρύσως με δια-

πλάτυνση.
Συνέχεια στην 3η σελ.

Άποψη του παλιού σχολείου
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αμοιβή γινόταν με χρήματα από κείνους
που ήθελαν να χορέψουν μπρoστά. Στο
χορό προηγούνταν οι επίσημοι του χωρι-
ού, οι ξένοι, οι νεόνυμφοι και οι αρραβω-
νιασμένοι. Στην πανήγυρη στήνανε  και
δυο-τρία καφενεία, περίπτερο με ψιλικά
και παιχνίδια. 

Μερικοί πουλούσαν και φρέσκα πρώι-
μα σύκα και σταφύλια από τα περιβόλια
τους που βρίσκονταν στα χαμηλότερα
ζεστότερα μέρη του χωριού. Σ’ ένα πε-
ζούλι καθόταν και ο νερουλάς με δυο βα-
ρέλες νερό και κερνούσε δωρεάν τους
διψασμένους . 

Το νερό το κουβαλούσε με το γάιδαρό
του από την πιο κοντινή πηγή «τη βρυ-
σούλα του Μπλέτζου», διότι η περιοχή
του Άι-Γιάννη ήταν άνυδρη. Το νερουλά
τον πλήρωναν οι επίτροποι της εκκλη-
σίας ή τη δουλειά αυτή την έκανε κάποι-
ος που το είχε τάμα. 

Το μεσημέρι κατά ομάδες στρώνανε
τραπέζι για φαγητό, κάτω από τα δέντρα.
Τα φαγητά ήταν πίτα, γιουβέτσι και γεμι-
στά, διότι η μέρα του Άι-Γιάννη είναι αυ-
στηρή νηστεία. 

Όλοι ανταγωνίζονταν ποιος θα έχει
στo τραπέζι του τα καλύτερα φαγητά και
τους περισσότερους καλεσμένους. Πολ-
λοί στην πανήγυρη έβρισκαν την ευκαι-
ρία να συναντήσουν και διάφορα ενδια-
φέροντα πρόσωπα, συζητούσαν, τακτο-
ποιούσαν εκκρεμότητες κ.λπ. 

Νωρίς το απόγευμα οι ξένοι παίρνανε
το γαϊδουράκι τους και  αναχωρούσαν
για το χωριό τους. Το γλέντι συνεχιζόταν
μέχρι τη δύση του ήλιου, όπου αποχω-
ρούσαν και οι τελευταίοι πανηγυριστές
αφού εύχονταν ο ένας στoν άλλο και του
χρόνου. 

Κλείνουμε την περιγραφή με μια
ιστoρία για τον Άι-Γιάννη όπως τη διη-
γούνται οι γεροντότεροι. 

Κάποτε, λένε, τα παλιά χρόνια, στο
εκκλησάκι του Άι-Γιάννη κάθε χρόνο την
παραμονή της γιορτής του ερχόταν από
τα δάσος ένα ελάφι. Οι επίτροποι της εκ-
κλησίας με εντολή του Άι-Γιάννη άφηναν
το ελάφι πρώτα να ξεκουραστεί και ύστε-
ρα το σφάζανε και το μαγειρεύανε για
τους πανηγυριστές. 

Μια χρονιά όμως το ελάφι άργησε να
έρθει και οι επίτροποι πιεσμένοι από το
χρόνο για να προλάβουν να το ετοιμά-
σουν παρέβησαν την εντολή του Άι-Γιάν-
νη και το έσφαξαν δίχως πρώτα να το
αφήσουν να ξεκουραστεί. Από τότε ο Άι-
Γιάννης δεν ξαναέστειλε ελάφι. 

Το γεγονός αυτό μερικοί λένε ότι γι-
νόταν στο εκκλησάκι των Ταξιαρχών που
βρίσκεται στην τοποθεσία Κερέσοβα στο
πρώην χωριό, που το κάψανε οι Τούρκοι
κατά την Τουρκοκρατία. 

Ίσως να είναι και έτσι. 
Το πόσο παλιά είναι η ιστορία με το

ελάφι δεν μας είναι γνωστό. Υποθέτουμε
όμως ότι το ξωκκλήσι του Άι-Γιάννη που
ανήκε στο κατεστραμμένο χωριό Κερέ-
σοβα, υπάρχει εκεί από χιλιετηρίδα διότι
όπως αναφέρει κάποια παράδοση το χω-
ριό Κερέσοβα χτίστηκε εκεί το δέκατο αι-
ώνα, και το 1100 περίπου εκκενώθηκε
από κάποια συμφορά. 

Άρα το εκκλησάκι βρίσκεται εκεί πριν
το 1100. 
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Βιβλιοπαρουσίαση

Αρχαιολογία  και  παράδοση  στην  Ευρυτανία

Δημήτρης Κολλημένος

Κατάγεται από τη Δάφνη και διαμένει στο ιστορικό Καρπενήσι Ευρυτανίας. 
Σύγχρονος στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας με παραδοσιακή βάση. 
Τα έργα του αναφέρονται στη φύση, στα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας, καθώς και

στα καυτά προβλήματα της κοινωνίας. 
Έχει εκδώσει πολλά βιβλία, μυθιστορήματα, παραμύθια, φιλοσοφία, θεολογία, διά-

φορες μελέτες και ποιητικά. 
Έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Είναι μέλος της Δ.Ε.Ε.Λ. η οποία τον έχει βραβεύσει επανειλημμένως και με χρυσό

μετάλλιο. Επίσης είναι μέλος στην Ένωση Συντακτών Μη Ημερησίων Εντύπων και Ρ/Τ
Μέσων καθώς και σε διάφορους συλλόγους. 

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

Κ
υκλοφόρησε πρόσφατα το τελευ-
ταίο βιβλίο του συγγραφέα Δημή-
τρη Ι. Κολλημένου με τίτλο

«Αρχαιολογία και παράδοση στην Ευρυ-
τανία».

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότη-
τες. Η πρώτη περιλαμβάνει την ιστορία
και παραδόσεις για τρία χωριά που δεν
υπάρχουν πλέον. Την αρχαία πόλη Κύ-
φος και τα χωριά Μπέζια και Κερέσοβα. 

Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τον
παραδοσιακό νερόμυλο, με την τεχνική
και λειτουργική του άποψη, που απειλεί-
ται να εκλείψει, και η τρίτη ενότητα με το
ιστορικό μοναστήρι της Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος και το εξωκλήσι του Αι
Γιάννη που βρίσκονται στο χωριό Δάφνη.

Στόχος του βιβλίου, όπως αναφέρει
και ο συγγραφέας στον πρόλογό του εί-
ναι; 1ον . Να προκαλέσει το ενδιαφέρον
της αρχαιολογικής έρευνας και 2ον Να
ενημερωθούν οι ντόπιοι κάτοικοι, ιδιαίτε-
ρα οι νέοι, και να διαφυλάξουν με ζήλο τα
αρχαιολογικά πολιτιστικά μνημεία. 

Ο δεύτερος στόχος του συγγραφέα
πιστεύουμε ότι θα εκπληρωθεί, γιατί η
γλαφυρή  και  εμπεριστατωμένη αφήγη-
ση της ιστορίας και των παραδόσεων δεν
θα αφήσει ασυγκίνητους αυτούς που θα
το διαβάσουν. Για τον πρώτο στόχο δεν
ευελπιστούμε ότι θα εκπληρωθεί. Η αδια-
φορία της πολιτείας και των τοπικών πα-
ραγόντων έχει αφήσει πολύ πίσω την Ευ-
ρυτανία στον τομέα της αρχαιολογικής
έρευνας. Ας ευχηθούμε με το βιβλίο αυτό
ο συγγραφέας να πετύχει τον άθλο, να
συγκινήσει και να ενεργοποιήσει την πο-
λιτεία και τους τοπικούς παράγοντες
ώστε να στρέψουν το βλέμμα τους και το
ενδιαφέρον τους και σε αυτή την πτυχή
της Ευρυτανικής γης.

Γ.Τ.
Παραθέτουμε από το παραπάνω βι-

βλίο τα αναφερόμενα στο εξωκλήσι του
Αι Γιάννη καθώς και ένα ποίημα. 

ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΪ-ΠΑΝΝΗ
Το εκκλησάκι της αποκεφάλισης του

Ιωάννου Προδρόμου γιορτάζει στις 29
Αυγούστου. Βρίσκεται δυτικά έξω από το
χωριό Δάφνη στην τοποθεσία Αμπέλια
σε μια δασωμένη ραχούλα από πανύψη-
λες βελανιδιές. 

Παμπάλαιο εκκλησάκι, χτισμένο με
πέτρες σε ανεξακρίβωτο χρόνο. Λει-
τουργεί τρεις φορές το χρόνο. Στης Ζωο-
δόχου Πηγής, στις 24 Ιουνίου και στις 29
Αυγούστου στην πανήγυρη. 

Τα καντηλάκια του όμως είναι συχνά
αναμμένα από τους τσοπάνηδες. Όλοι οι
χωριανοί τιμούν τον Άι-Γιάννη με πολλή
ευλάβεια και τον θεωρούν προστάτη του
χωριού τους. Σ' αυτόν καταφεύγουν σε
καιρούς ανομβρίας. Κάνουν λιτανεία και
βρέχει. Το 1947 με τον Εμφύλιο, πολλοί
επικαλέστηκαν τη χάρη Του και τους
έσωσε. Μεταξύ αυτών και τον πατέρα
του συγγραφέα, Ιωάννη. Οι κάτοικοι του
χωριού περιμένουν το πανηγύρι του Άι-
Γιάννη με απερίγραπτη χαρά. Από ημέ-
ρες έκαναν τις ετοιμασίες και προγραμ-

μάτιζαν τις δουλειές τους. Ήθελαν έστω
και ένας από την οικογένεια να πάει στη
χάρη Του. 

Οι εργασίες που δεν αναβάλονταν
ήταν το φύλαγμα των κοπαδιών και το
πότισμα στα χωράφια. Έτσι πρωί-πρωί,
στην πανήγυρη μικροί και μεγάλοι φο-
ρούσαν τα γιορτινά τους και κατά γειτο-
νιές όλοι μαζί παρέα, ξεκινούσαν για τον
Άι-Γιαννη. Όσοι ήταν πολύ μακριά παίρ-
νανε μαζί τους και το γαϊδουράκι τους
και φόρτωναν τα πράγματά τους. Τον
ντορβά με τα φαγητά και τη βιτσέλα με
το νερό. Όταν φτάνανε στον Άι-Γιαννη
κρεμούσαν τα πράγματά τους σ’ ένα δέ-
ντρο και πιο πέρα δένανε τον γάιδαρό
τους. 

Μερικές μικρομάνες για ευκολία δεν
παίρνανε μαζί τους τη «σαρμανίτσα»,
κούνια του μωρού. Φτιάχνανε κρεμαστές
κούνιες στα δέντρα και σ’ αυτές κοίμιζαν
τα μωρά τους. 

Οι προσκυνητές εξακολουθούσαν να
έρχονται μέχρι και το τέλος της Θείας
Λειτουργίας. Έρχονταν πολλοί και από
τα περίχωρα. 

Η Θεία Λειτουργία γίνονταν με κατά-
νυξη και μεγαλοπρέπεια. Πολλές φορές
έπαιρναν μέρος και ιερείς από τα γύρω
χωριά. Η λειτουργία τελείωνε με την
ύψωση (περιφορά) της ιεράς εικόνας του
'Αϊ-Γιάννη, στο προαύλιο του ναού. Όποι-
ος ήθελε να βαστάξει και να υψώσει την
εικόνα κατέβαλε και ένα ορισμένο χρη-
ματικό ποσό. Συνήθως, την υψώνανε
εκείνοι που το είχανε τάμα. Στο τέλος
της λειτουργίας οι επίτροποι βγάζανε
στη δημοπρασία τα τάματα που είχαν φέ-
ρει οι πιστοί. Συνήθως τα τάματα ήταν
ζωντανά. Αρνάκια, κατσικάκια και μοσχα-
ράκια, ως κτηνοτρόφοι κάτοικοι που
ήταν. Στη συνέχεια οι πανηγυριστές στo
προαύλιο στήνανε χορό με τρικούβερτο
γλέντι. Τα όργανα αποτελούνταν από
κλαρίνο, βιολί, κιθάρα και τύμπανο. Η

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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αστεί. Αλλά όμως το κατεδάφισαν για χί-
λιες δραχμές και το σπουδαίο ήταν ότι δεν
ξεκόλλαγαν οι πέτρες, έβαλαν δυναμίτη
και έκανε μόνο τρύπες και τελικά έβαλαν
ακαριαίο και έπεσε σε μεγάλα τεμάχια.
Καταστράφηκαν όλα τα τζάμια του χωριού
από την έκρηξη. 

Ετσι καταστράφηκε ένα στολίδι – μου-
σείο τέχνης και ιστορίας. Κτίστηκε το και-
νούργιο στην ίδια θέση, μικρό και ασήμα-
ντο σαν κτίσμα με δαπάνες του Νηπιακού
ιδρύματος Μελά, αυτό που υπάρχει σήμε-
ρα. Η κριτική δική σας….

Χαράλαμπος Μπετχαβάς

Στο παραπάνω άρθρο του κ. Χαράλα-
μπου Μπετχαβά θα ήθελα να προσθέσω
μερικά στοιχεία, χρήσιμα πιστεύω για
τους μελλοντικούς ερευνητές της ιστο-
ρίας του χωριού μας.

α. Από συγχωριανούς μας μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία όπως ο Κωνσταντίνος
Καλτσής, ο Ηλίας Καράνης και ο αείμνη-
στος Δημοσθένης Τριανταφύλλου, έχω
ακούσει την παρακάτω διήγηση. Όταν η
επιτροπή, που είχε ορίσει το υπουργείο
παιδείας, η λεγόμενη επιτροπή Συγγρού,
περιόδευε στα χωριά για να αποφασίσει
πού θα χτιστούν νέα σχολικά κτίρια έφτα-
σε σε γειτονικό στο δικό μας χωριό και δεν
έτυχε καλής φιλοξενίας, ενώ στο χωριό

μας  έτυχε πολύ καλής υποδοχής και έτσι
αποφάσισε να χτιστεί νέο σχολείο στο
χωριό μας.

β. Ο δάσκαλος Παναγιώτης Θεοδοσό-
πουλος ήταν Χρυσιώτης όπως φαίνεται
και από το παρακάτω σημείωμα που υπήρ-
χε σε φυλλάδα του Αγίου Αθανασίου. 

«Σημειώνω ότι στα 1856, εις τας 12
του Δεκεμβρίου πνεύσαντες νοτιοδυτικοί
άνεμοι άρχισε βροχή τρομακτική και ρα-
γδαία, ημέρα Τετάρτη και ακολουθώντας
μέχρι της Παρασκευής. Εις την αυτήν Πα-
ρασκευήν το εσπέρας, εις τας 14 του ιδί-
ου μέχρι των 15, εις το διάστημα της νυ-
κτός έρριξε ραγδαίας βροχάς και χαλά-
ζας τρομακτικάς, ανέμους αυστηρούς,
κεραυνούς και κρότους και αστραπάς φο-
βεράς οπού εσειόνταν τα θεμέλια της

γης, και μόλις ηδυνήθημεν να σωθώμεν
από την οργήν του θεού.  Έγινε σημείον
όπου δεν το ενθυμήθη  κανείς από  τους
παλαιούς. Έπλημμύρησαν όλα τα  χωρά-
φια και  έγιναν καταστρoφαί  και πλύθη-
καν αι λεγόμεναι λογγές. Και όσα χωρά-
φια πλησίαζαν εις τον ποταμόν Γαυρινί-
την το τρίτον  μέρος από την λογγάν  του
Τσάτσου ονομαζόμενον τριφύλλιον το
κατέστρεψε τελείως, και δύο νώμοι ολά-
σβεστοι  από αρχαίαν  γέφυραν,  και ακο-
λουθώντας εως  την  λογγάν του Ζόπρα
αφάνισε το  ήμισυ μέρος και ακόμα περισ-
σότερον μέρος από  του Καράνη την λογ-
γάν και άλλα πολλά  χωράφια κατέστρε-
ψε εις τον Αγιον Δημήτριον, καθως και
την λογγάν του Θεοδώρου Μάστορα,
αφάνισε το ήμισυ μέρος και πολλοί απε-
φάσισαν ότι ήλθε το τέλος,  και το γράφω
εις ενθύμησιν.   

Χρύσου την 22 Ioυνίoυ 1855
ο γράψας Παναγιώτης Θεοδοσόπου-

λος, όστις εχρημάτισα και διδάσκαλος το
ίδιον έτος εις στο χωρίον μου. 

Οι αναγιγνώσκοντες συχωρήσατέ μοι
τω  αμαρτωλώ, διότι είμαι βυθισμένος εις
το πέλαγος των αμαρτιών και ικετεύσατε
την πανυπεράγαθον Θεοτόκον δια να μας
αξιώση πάντας εν τη βασιλεία των ουρα-
νών Αμήν» 

γ. Σε εκκλησιαστικό βιβλίο ( μηναίο

Ιουλίου του 1755) υπάρχει το παρακάτω
σημείωμα, απ’ όπου συνάγουμε ότι το
1805 λειτουργούσε σχολείο με δάσκαλο
τον Θεόδωρο Νικολακόπουλο.

«Τα άνωθεν γέγραπται χειρί Δημητρί-
ου Αναγνώστου Θεοδωροπούλου, γένος
ευσεβούς κόρης Μεγάλου Χρύσου. Εγρά-
φησαν κατά το σημειωμένον έτος οπότε
εσπούδαζε εν τω σχολείω του λογιωτά-
του Θεοδώρου Νικολακοπούλου εκ της
χώρας καταγομένου, ανδρός εναρέτου
και σώφρονος, όστις ην εις τα έξωθεν
ωραϊσμένος τη σοφία και τη των ιατρών
επιστήμη. Εις δε τα έσωθεν πλήρης πνεύ-
ματος αγίου, νυστεύων δις της εβδομά-
δος εν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ταις
προσευχαίς αδιαλείπτως εγκαρτερών, τη
ελεημοσύνη πλουσίως τοις χρείαν έχουσι

χορηγείν και άπαξ απλώς ως άσαρκος άγγελος πολιτευόμενος. Ούτος εν έτει χιλιο-
στώ οκτακοσιοστώ πέμπτω από της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου ημών Ιησού Χρι-
στού εμίσευσεν εν Κωνσταντινουπόλει, συνοδεύων αυτώ o τε Κλείτσης και οι λοιποί.
Ενταύθα τηνικαύτα ταξιδεύσαντες. Ο Κύριος ούτω γένοιτο ίλεως διαφυλάξοι αυτώ
επαναστρέψας συν πάσι τοις κλητοίς και αγαθοίς αυτού καταθυμίους και  άμποτε να
τους απολαύσωμεν, να χαρώμεν και ημείς οι ....... ποτέ αυτού μαθητάς.

1805  Ιουλίου ...»

δ. Την εποχή που χτίστηκε το σχολείο στο χωριό μας ίσχυε νόμος του 1898 συμφω-
να με τον οποίο τα  σχολεία, που κτίζονται σ’ όλες τις πόλεις και τα χωριά της επικράτει-
ας, ακολουθούν τους τέσσερις τύπους εκπαιδευτηρίων του νομομηχανικού Δημήτρη
Καλλία (μονοτάξιο, διτάξιο, τετρατάξιο και εξατάξιο σχολείο). Η μορφολογία των όψε-
ών τους είναι φανερά επηρεασμένη από τον νεοκλασικισμό, που την εποχή αυτή διανύ-
ει την «ώριμη περίοδό» του και οργανώνονται με βάση τα ρυθμολογικά στοιχεία των
κλασικών χρόνων (γείσα, παραστάδες, κιονόκρανα, αετώματα, κλπ)

Όπως γράφει ο Γ. Βλάμος στο βιβλίο του η υγιεινή του σχολείου «Η γενική του σχο-
λείου πρόσοψις είναι απλή εκ των ελληνικών ρυθμών διότι επιδρά και αυτή επί της ψυ-
χής του παιδός όστις δις καθ’ εκάστην προς αυτήν βλέπει παν δε το σχολείον έστω εν
γένει αρμονικόν εν τω σχήματι και τω χρωματισμώ, διότι το σχολείον εστίν η δευτέρα
του παιδός πατρίς διερχομένου εν αυτώ τας πλείονας και πολυτιμοτέρας του βίου του
ημέρας....»

ε. Από τα 1898 ως και τα 1911 κατασκευάστηκαν 407 σχολικά κτίρια με χρηματοδό-
τηση από τα εκπαιδευτικά τέλη. Μεταξύ 1895 και 1907 το κόστος κατασκευής ενός μο-
νοτάξιου σχολείου ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 14.000 δραχμές. Τα σχολεία αυτά ονο-
μάστηκαν σχολεία «Συγγρού» παρότι δεν χτίστηκαν με χρήματα του Ανδρέα Συγγρού.
Ο Α. Συγγρός σε διαθήκη που συντάχτηκε το 1896 άφησε 750.000 δραχμές για την κα-
τασκευή σχολικών κτιρίων εκτός Αττικής. Το ποσό κατατέθηκε στην ΕΤΕ την 1-1-1904
και ως το 1926 ήταν ανέπαφο, κεφάλαιο και τόκοι.

στ. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι το σχολικό έτος 1889-1890 στον δήμο Αγραί-
ων λειτουργούσαν 6 σχολεία. Δεδομένου ότι το χωριό μας εκείνη την εποχή είχε αρκε-
τό πληθυσμό, σίγουρα λειτουργούσε σε αυτό σχολείο.

ζ. Ο Ανδρέας Συγγρός θεωρείται μαζί με τον Γ. Αβέρωφ ο μεγαλύτερος ίσως ευερ-
γέτης των αρχών του εικοστού αιώνoς. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τα περισσό-
τερα κτίρια και ιδρύματα της εποχής του.  Σπουδαίο συμπαραστάτη στο έργο του είχε τη
σύζυγό του Ιφιγένεια. Με ευεργεσίες και κληροδοτήματα του Συγγρού δημιουργήθηκαν
η οδός Συγγρού, το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, οι φυλακές Συγγρού στα Πετράλω-
να, το Δημοτικό Θέατρο στην Πλατεία Κοτζιά ενώ ο ίδιος υπήρξε ο βασικός χρηματοδό-
της και για την ανέγερση του Ευαγγελισμού.   

Ο Συγγρός ήταν ένας καινοτόμος που πρωτοστάτησε στην εισβολή μιας νέας συ-
μπεριφοράς κι ενός νέου ήθους και κατηγορήθηκε για αθέμιτες μεθοδεύσεις, ωστόσο
με το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Το υδροηλεκτρικό στα «Μαντάνια»
Αίσιο τέλος είχε για το χωριό μας η επιχειρούμενη κατασκευή μονάδας παραγω-

γής υδροηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Μαντάνια». Μετά από τις αντιδράσεις μας,
τις ενέργειες του Δ.Σ του συλλόγου μας, αλλά κυρίως μετά την αρνητική γνωμοδότη-
ση της διεύθυνσης δασών η εταιρεία, που ήθελε να κατασκευάσει το έργο, υπέβαλε
νέα πρόταση για να πάρει το νερό του Χρυσιώτη από το κάτω γεφύρι. Στην πρόταση
αυτή δεν είμαστε κατ’ αρχήν αντίθετοι, αρκεί να τηρηθούν όλες οι περιβαλλοντικές
μελέτες, να μείνει η ποσότητα νερού, που προβλέπει ο νόμος στο ποτάμι μας και να
υπάρχει η απαιτούμενη ποσότητα νερού για το πότισμα των χωραφιών.  

Σύμφωνα με πληροφορίες η διεύθυνση δασών θα δώσει θετική γνωμοδότηση στη
νέα πρόταση,   άλλες όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΔΕΗ έχει βάλει κάποιους
όρους, που δύσκολα η εταιρεία θα μπορέσει να τους ικανοποιήσει. Αν τελικά ξεκινή-
σει η κατασκευή του έργου, πρέπει όλοι να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να απο-
τρέψουμε την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος του χωριού μας, αν δεν τηρη-
θούν οι   περιβαλλοντικές  μελέτες.

E•ATMI™EI™ ¶ANTO™ TY¶OY
AYTOKINHTøN

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

TËÏ: 210. 2237288 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

EΘNIKH H ΠPΩTH AΣΦAΛIΣTIKH 

BAΣIΛIKH XAΛKIA BAΣIΛIKH XAΛKIA 

Aσφαλιστικός ΣύμβουλοςAσφαλιστικός Σύμβουλος
A.E.E.Γ.A. “H EΘNIKH” ETAIPIA TOY OMIΛOY 

THΣ EΘNIKHΣ TPAΠEZAΣ THΣ EΛΛAΔOΣ A.E. 

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

Δήμος Σχολεία Άρρενα Θήλεα Δημοδιδάσκαλοι Γραμματοδιδάσκαλοι
Καρπενησίων 13 428 65 10 6
Ευρυτάνων 5 255 - 2 4
Αρακυνθίων 5 136 - 2 3
Παρακαμπυλίων 4 62 - 1 3
Κτημενίων 6 114 - 2 4
Δολόπων 2 40 - - 2
Απεραντίων 4 129 - 2 2
Αγραίων 6 141 - 4 2
Αγράφων 3 67 - - 3

Το χειρόγραφο κείμενο του Δημητρίου Αναγνώστου Θεοδωρόπουλου.
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Π
αρά το βαρύ κλίμα και την κακή διάθεση που κυριαρχούσε σε όλους τους Χρυ-
σιώτες, εξ αιτίας του αδόκητου θανάτου του  προσφιλούς μας Αντώνη Δ. Καρα-
νίκα, πραγματοποιήσαμε στις 11 Μαΐου τον προγραμματισμένο για τις αρχές

Απριλίου ετήσιο χορό του συλλόγου μας. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια επιτυχημέ-
νη εκδήλωση, όχι τόσο από οικονομικής πλευράς γιατί τα έσοδα ήταν περίπου όσα και
τα έξοδα, όσο από την ευκαιρία που είχαμε να συναντηθούμε άλλη μια φορά, να ανταλ-
λάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε για το χωριό μας και να χορέψουμε. 

Η όλη οργάνωση ήταν πετυχημένη, με πολύ καλό φαγητό και πολύ καλή δημοτική
μουσική από την ορχήστρα του Αγραφιώτη Γιάννη Κατσή (Θραψίμι Αγράφων).

Ας ευχηθούμε του χρόνου να ξανανταμώσουμε, χωρίς άλλα δυσάρεστα συμβάντα. 
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Μια φωτογραφική αναδρομή της εκδρομής και της «γιορτής νεολαίας» που ακολουθεί, για
να αναβιώσουμε αναμνήσεις, να θυμηθούμε τα νεανικά μας χρόνια, για να συγκινηθούμε. Κυ-
ρίως όμως να διατρανώσουμε την πίστη μας ότι η εκδρομή και η «γιορτή νεολαίας θα συνεχι-
στούν για πολλά ακόμα χρόνια.

Σήμερα η εκδρομή συνεχίζεται για 30ή χρονιά και πλαισιώνεται εδώ και χρόνια 
με την πολύ πετυχημένη βραδιά λαϊκής μουσικής με ζωντανή ορχήστρα. 

Το σύνολο των εκδηλώσεων της 16ης Αυγούστου ονομάζονται “ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ”.

Μεσημεριανό τραπέζι.
«χίλιοι καλοί χωράνε»

Ώρα για πρωινό καφέ, με νερό της πηγής πλάι στο ρέμα
Από την πρώτη εκδρομή στα ΑΓΡΙΔΙΑ και στον ΑΪ ΔΗΜΗΤΡΗ. 

Χορός στην πλατεία Αγίου Δημητρίου με συνοδεία 
κασετόφωνου και τσίπουρου (νερό απ’ τ’ Αγρίδια) 16-8-78

Από τις πρώτες εκδρομές στη ΛΟΓΓΑ (στο ρέμα), κάπου στις αρχές 
της δεκαετίας του '80. Χορός, παιχνίδι, μπουγέλωμα, κουβεντούλα, 

ανέκδοτα, πειράγματα και κυρίως αγάπη-φιλία-αλληλοσεβασμός-διατήρηση 
και ενίσχυση κοινών δεσμών.

Ο χορός καλά κρατεί

Από την πρώτη εκδρομή

H ¢PO™IA
°ÚËÁfiÚË˜ M·ÚÔ‡ÏË˜

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

K∞ºE - °A§AKTO¶ø§EIO

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

Επιμέλεια Αντώνης Θ. Καρανίκας
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Δ
ιαβάζοντας το βιβλίο του Κώστα Ζή-
ση με τίτλο «Αγραφιώτες και Καρπε-
νησιώτες αγωνιστές του ‘21» με με-

γάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι κανένας
Χρυσιώτης δεν  αναφέρεται σε αυτό. Γνω-
ρίζοντας από διηγήσεις του αείμνηστου πα-
τέρα μου, αλλά και άλλων συγχωριανών
μου,  ότι ο πατέρας του προπάππου μου πο-
λέμησε και σκοτώθηκε στη μάχη του Κεφα-
λόβρυσου Καρπενησίου, το 1823, άρχισα
να ερευνώ για Χρυσιώτες αγωνιστές του
21. Δυστυχώς, ούτε στο βιβλίο του Κ. Αδάμ
με τίτλο «Ρουμελιώτες αγωνιστές του 21»,
αλλά και στο τρίτομο έργο του Γ. Τσατσάνη
με τίτλο «Δυτικορουμελιώτες αγωνιστές
του 21» υπάρχει καταγεγραμμένος Χρυ-
σιώτης αγωνιστής του 21.  

Μετά από μια χρονοβόρα και επίπονη
έρευνα ανακάλυψα ότι εκατοντάδες αγωνι-
στές υπήρχαν από το χωριό μας, αλλά και

από τα υπόλοιπα χωριά του τέως δήμου
Αγραίων (Αγραφα, Κεράσοβο, Βούλπη, Βί-
νιανη, Φραγκίστες, Βραγκιανά, Επινιανά,
Τροβάτο, Μοναστηράκι).

Από το χωριό μας υπήρχε ένα μεγάλο
πλήθος αγωνιστών και αποδεικνύεται η
δράση τους από έγγραφα σημαντικών
οπλαρχηγών όπως οι Γιωργάκης Κ. Βελής,
Γιαννάκης Ράγκος, Κώστας Γαλής, Γιάν-
νης Στάϊκος, Ιωάννης Φαρμάκης Γιάννης
Γιολδάσης, Ιωάννης Μπαϊρακτάρης, Νικό-
λαος Γιολδάσης, Ζαχαρίας Γιολδάσης και
Ιωάννης Φραγγίστας.

Αποδεικνύεται επίσης η δράσης τους
στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των
Τούρκων κατακτητών και από την τιμή που
τους έκανε το νεοσύστατο Ελληνικό κρά-
τος με την επίδοση σε αυτούς σχετικών
αριστείων.

Σύμφωνα με διάταγμα  της 18ης Σε-
πτεμβρίου 1835 αποφασίστηκε να τιμηθούν
οι αγωνιστές με τριών ειδών αριστεία.
Αργυρό αριστείο για τους αξιωματικούς,
χάλκινο για τους υπαξιωματικούς και σιδε-
ρένιο για τους στρατιώτες, τακτικούς και

άτακτους.
Κάθε αριστείο συνοδεύονταν και με

σχετικό δίπλωμα που υπογράφονταν για
μεν τους αξιωματικούς από τον βασιλιά
Όθωνα, για δε τους υπαξιωματικούς και
τους στρατιώτες από τους γραμματείς των
εσωτερικών και των στρατιωτικών. 

Όσοι δικαιούνταν το αριστείο απολάμ-
βαναν και κάποια προνόμια όπως περιγρά-
φονται στο ίδιο διάταγμα. Τα προνόμια
ήταν: α. «Εάν δύναται να εκπληρεί τους εις
το 13 άρθρον του περί Δήμων κανονισμού
περιεχομένους όρους, να έχει τα πρωτεία
εις τας εκλογάς από τους μάλλον φορολο-
γουμένους». β. «Να οπλοφορεί άνευ ιδιαι-
τέρας αστυνομικής αδείας». γ. «Να κατέχει
τον πρώτον τόπον της τιμής μετά τας αρ-
χάς, εις όλας τας εορτάς των δήμων». δ.
«Να είναι ελεύθερος πάσης σωματικής ερ-
γασίας δια τας γενικάς υπηρεσίας του κρά-

τους και δια δημόσια καταστήματα». 
Τα αριστεία απένειμαν στους δικαιού-

χους αγωνιστές οι πληρεξούσιοι των Αγρά-
φων Νίκος Θέος (από το χωριό μας), Κώ-
στας Γαλής, οι πληρεξούσιοι Ευρυτανίας Α.
Ζωρογιαννίδης, Δ. Λ. Ζώτος και ο διοικητής
Ευρυτανίας.

Όπως θα δείτε και παρακάτω κάποιοι
Χρυσιώτες έλαβαν περισσότερα του ενός
αριστεία.

Αργυρά αριστεία έλαβαν:
Παπά Ιωάννης Χρυσιώτης
Καραΐσκος Δημήτριος 
Κωστούλας Θέου
Αποστολάκης Ιωάννου
Χάλκινα αριστεία έλαβαν:
Ρίζος Δεσποτόπουλος
Νικόλαος Κολημένος
Δημήτριος Αυγέρης
Θεόδωρος Ρακάς
Γεώργιος Μέρος;
Ζαρκαδούλας Νικόλαος 
Κωστας Κορδής
Κωστούλας Ι. Θεου
Αναγνώστης Σκαφιδάς

Γαβριήλ Κουφαλιώτης
Γιάννης Καστρίτσης
Νικόλαος Μπετχαβάς
Δ. Ράμος
Ιωάννης Τριανταφύλλου
Ιωάννης Γ. Χριστίδης
Σιδερένια αριστεία έλαβαν:
Γεώργιος Μπανάκης
Δημήτριος Καρανίκας
Γεώργιος Αρκουμάνης
Νίκος Κορέντζελος
Κώστας Σιαμπούλης
Λάμπρος Κολημένος
Γιώργος Κορέντζελος
Αναγνώστης Καστρίτσης
Χρήστος  Ρακάς 
Γεώργιος Κολημένος
Ιωάννης Κορέντζελος
Κώστας Τότσικας

Κώστας Πασιάκος
Γεώργιος Μέρος
Θεόδωρος Ρακάς
Κώστας Χουσιάδας
Γεώργιος Μούτσελος
Σπύρος Χειλάς
Ιωάννης Νταής
Θεόδωρος Χειλάς
Χρήστος Μπανάκης
Νίκος Φλωράκης
Βασίλης Σβάρνας
Γεώργιος Θεοδωρή
Μήτρος Απ. Τσίνας
Γογολάς Απ. Τσίνας
Ι. Δ. Μοναστηριώτης

Κώστας Μπέσας
Χρήστος Καλτσής
Γεώργιος  Παρμάκης
Αναστάσιος Παρμάκης
Κώστας Παρμάκης
Μήτρος. Παρμάκης
Σιδέρης Μουλαράς
Νικόλαος Μουλαράς
Κώστας  Σκούρας
Ιωάννης Μίτσου
Αθανάσιος Μίτσου
Κώστας Κουτσούμπας
Κώστας Καραφρίδας
Δημήτριος Λιάγκας
Κώστας  Τσιλιγιάννης
Ζαχαρίας Μπέσας
Νικόλαος Καρανίκας
Κώστας Τριανταφύλλου
Κώστας Θ. Μάστοραν

Δημήτριος Κουρμέτσης
Γιάννης Καΐσης
Γιάννης Καράνης
Γ. Σ. Χειλάς
Γεώργιος Κόπανος
Γεώργιος Μπάρκας
Γεώργιος Νικάκης
Μήτσος Ζαγκότσης
Δήμος Σανούλης
Ιωάννης Μέρος
Βασίλειος Πανόπουλος
Κώστας Α. Τσίκας
Δ. Μάστουρης

Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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― Το Σάββατο 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα,
η συγχωριανή μας και αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου μας Έρση Κλημέντζου παντρεύτηκε τον
εκλεκτό της καρδιάς της, Γιώργο Νικολόπουλο.
Το μυστήριο τελέστηκε στην εκκλησία της Με-
ταμόρφωσης του Σωτήρος στο Ελληνικό.

Ήταν ένας ανοιχτός γάμος με πολλούς κα-
λεσμένους. Παραβρέθηκαν στο μυστήριο σχε-
δόν όλοι οι Χρυσιώτες που διαμένουν στην Αθή-
να.

Ακολούθησε δεξίωση στο «Notos Bay», στην
ακτή του Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό και η γιορ-
τή με πολύ κέφι κράτησε μέχρι αργά.

Ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς απογό-
νους.

Γάμοι1.- Έκδοση βιβλίων 
Η Πανευρυτανική Ένωση στα πλαίσια

των δραστηριοτήτων της για την ανάδει-
ξη της ιστoρικής  ταυτότητας της γενέ-
θλιας γης  μας., της Ευρυτανίας μας, κα-
τά το τελευταίο δίμηνο έχει εκδώσει τα
παρακάτω βιβλία: 

α. «Ευρυτανικά: Iστoρία - Άνθρωποι -
Περιβάλλοv» του  κ. Μιχάλη Σταφυλά,
σελ 184 και 

β. «Η Βούλπη στη διαδρομή της Ιστο-
ρίας» - Πρακτικά Hμερίδας, σελ. 208. 

Τα παραπάνω βιβλία διατίθενται στα
γραφεία της Ένωσης, στο βιβλιοπωλείο
«ΕΣΤΙΑ», επί της οδού Σόλωνος στην
Αθήνα και στο Καρπενήσι (κ. Μαυρομύ-
της Γιάννης, τηλ. 2237024766). Η παρου-
σίασή τους προγραμματίζεται για το Φθι-
νόπωρο ε.έ. 

2.- Πραγματοποίηση Ημερίδας 
και Συνεδρίου 
Όπως είναι γνωστό η Πανευρυτανnκή

Ένωση σε συνεργασία με άλλους φορείς
θα πραγματοποιήσει κατά μήνα Αύγου-
στο 2008 τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

α.- Ημερίδα στο Δήμο Ασπροποτά-
μου, στις 2-8-2008, ημέρα Σάββατο με
θέμα: «Ασπροπόταμος: Άγνωστη Ιστο-
ρία και Σύγχρονη Ανάπτυξη».

β.- Τριήμερο Συνέδριο στα Άγραφα,
στις 8, 9 και 10 Αυγούστου 2008, με θέμα
«Τα Άγραφα στη διαδρομή της
ιστορiας». 

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν
δηλώσει συμμετοχή δεκάδες εισηγητές
με πρωτότυπα θέματα.

3.- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
Η Ένωσή μας κατά το τρέχον δίμηνο

Μαΐου - Ιουνίου 2008 συμμετείχε στις πα-
ρακάτω εκδηλώσεις: 

α.- Στον καθιερωμένο ετήσιο εορτα-
σμό του «Νεομάρτυρα Μιχαήλ του εκ
Γρανίτσης» από την Αδελφότητα Γρανι-
τσιωτών, στις 4-5-2008 στο ομώνυμο εκ-
κλησάκι του Βύρωνα. 

β.- Στις εκδηλώσεις μνήμης της Εθνι-
κής Αντίστασης που πραγματοποιήθηκαν
με πρωτοβουλία των Δήμων Καρπενησί-
ου (24 και 25-5-2008) και Δομνίστας (7
και 8-6-2008). 

Στα πλαίσια των εορτασμών αυτών το
Δ.Σ. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ.
Κ. Παπαδόπουλο και τον Ταμία Β. Σιορό-
κο στα αποκαλυπτήρια μνημείου στον οι-
κισμό Παπαδιάς του Δ.Δ. Παυλοπούλου,
στις 24-5-2008, καθώς και στους Κορυ-
σχάδες (25-5-2008), όπου ο κ. Β. Σιορό-
κος κατέθεσε στεφάνι. Εξάλλου ο Πρόε-
δρος του Δ.Σ. κ. Κ. Παπαδόπουλος στις
24-5-2008 σε σχετική εκδήλωση στο Συ-
νεδριακό Κέντρο Καρπενησίου ανέπτυξε
το θέμα: «Νεκροί και Μνήμες».

Στις εκδηλώσεις της Δομνίστας (7 και
8-6-2008) για την 66η επέτειο από την
έναρξη του ένοπλου αγώνα της Εθνικής
μας Αντίστασης συμμετείχαν σε ημερίδα
με σχετικές εισηγήσεις για τους Δασκά-
λους της Ευρυτανίας στην Αντίσταση οι
κ.κ. Κώστας Παπαδόπουλος, Ηλίας Λιά-
σκος και Αθανάσιος Σταμάτης. Την επό-
μενη, 8-6-2008 κατέθεσε στεφάνι στο
μνημείo της Εθνικής Αντίστασης εκ μέ-

ρους της Ένωσης ο κ. Β. Σιορόκος και ο
κ. Κ. Φούκας για λογαριασμό της Ο .Ε.Σ. 

4.- Εορτασμός Ευρυτάνων Αγίων 
Το Δ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως

καθιερωθεί ο εορτασμός των Ευρυτάνων
Αγίων σε ναό των Αθηνών, κατά μήνα
Οκτώβριο κάθε χρόνο. Περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες σε επό-
μενο Δελτίο Τύπου. 

5.- Έκδοση του περιοδικού 
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 
Κυκλοφορεί λίαν προσεχώς το περιο-

δικό μας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (τεύ-
χος 26) με πολλές αφιερωματικές σελί-
δες στο Δήμο Ασπροποτάμου. Αισίως ο
αριθμός των αναγνωστών αυξήθηκε
στους 1.500. 

6.- Έκφραση συλλυπητηρίων 
Ομόφωνα αποφασίστηκε από το Δ.Σ.

(12-6-2008) η έκφραση θερμότατων συλ-
λυπητηρίων προς τους οικείους των αεί-
μνηστων μελών και συνεργατών της
Ένωσης Άγγελου Ελεφάντη και Κώστα
Ζήση. 

Τέλος, ευχόμαστε σε ΟΛΟΥΣ τους
Ευρυτάνες και τους φίλους της Ευρυτα-
νίας ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και καλή αντά-
μωση στα πάτρια εδάφη! 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜

Ο Δήμος Αγράφων, η Πανευρυτανική
Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυ-
τανικών Σπουδών και Ερευνών
(ΕΥΚΕΣΕ) ανακοινώνουν ότι προγραμ-
ματίζουν τη διεξαγωγή επιστημονικού
συνεδρίου με θέμα:

«Τα Άγραφα 
στη διαδρομή της Ιστορίας»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα
Άγραφα, στις 8, 9 και 10 Αυγούστου 2008
και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω  θεμα-
τικές ενότητες:

➤ Άγραφα: Μυθολογία – Αρχαία
Ιστορία.

➤ Βυζαντινή εποχή – Τουρκοκρατία.
Η πνευματική ζωή στα Άγραφα - Οι Σχο-
λές των Αγράφων και οι μορφές των Δα-
σκάλων του Γένους.

➤ Προεπαναστατική περίοδος (Κλέ-

φτες – Αρματολοί – Απελευθερωτικά κι-
νήματα) – Επαναστατική περίοδος.

➤ Ο Κατσαντώνης: Προσωπικότητα
– Δράση – Μαρτυρικός θάνατος. 

➤ Τα Άγραφα στη νεότερη και σύγ-
χρονη εποχή. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
παραπάνω συνέδριο με εισήγησή τους,
παρακαλούνται να αποστείλουν το θέμα
και σχετική περίληψη (μέχρι  100  λέξεις),
το αργότερο μέχρι 20 Ιουνίου 2008, σε
έναν από τους παρακάτω:

- Πανεπιστημιακό Καθηγητή κ. Κλεο-
μένη Κουτσούκη, Πρόεδρο της Επιστη-
μονικής Επιτροπής (τηλ.: 2109238197,
6936528242 και Fax: 2109218177) 

― κ. Κων/νο Παπαδόπουλο, εκπρό-
σωπο της Πανευρυτανικής Ένωσης (τηλ.
και Fax: 210-6920004 - 6977366813 ή

210-3240001 και τηλ. / Fax της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης)

― Κων/νο Τσιώλη, εκπρόσωπο του
Δήμου Αγράφων (τηλ.:2102318586 ή
6978928689) και 

― Γιάννη Μαυρομύτη, ιστορικό ερευ-
νητή (Καρπενήσι) (τηλ. και Fax: 22370-
24766 ή 22370-23817).

Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι είναι νέοι επι-
στήμονες, που έχουν την Ευρυτανία  στα
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοι-
νωθεί αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση
των δηλώσεων συμμετοχής. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2008 

Η Οργανωτική Επιτροπή
του Συνεδρίου

¢ËÌfiÛÈ· ·Ó·ÁÁÂÏ›· Î·È ÚfiÛÎÏËÛË

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ Û˘ÓÙ·Á‹
ΔÚ·¯·ÓfiÈÙ·

ΧΡΥΣΙΩΤΗ
Μην ξεχνάς τη γενέτειρά σου. 

Με την πρώτη ευκαιρία 

προσπάθησε 

να βρεθείς κοντά της.

XPY™IøTIKA   NEA
Iδιοκτησία: Σύλλογος Xρυσιωτών

Eυρυτανίας “H ΠANAΓIA” 
Eκδότης: ΤΤριανταφύλλου Γριανταφύλλου Γρηρηγόρηςγόρης

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:
Eκδόσεις - Γραφικές τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον

•  Tηλ - Fαx: 210 2619003  210-2619696 
• e-mail:karpouzi@otenet.gr 

Υλικά:
Για το φύλλο
1 φλιτζάνι τσαγιού χλιαρό νερό
Αλάτι
1 κουταλιά ξίδι
Αλεύρι
Για τη γέμιση
250 gr τυρί φέτα 
2 φλιτζάνια τσαγιού τραχανά
10 κουταλιές βούτυρο 

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε μισό λίτρο νερό

να βράσει. Όταν αρχίσει να κοχλάζει το κατεβά-
ζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε μέσα το βού-
τυρο, το αλάτι, το τυρί και τον τραχανά. Ανακα-
τεύουμε καλά για να μην σβολιάσει.  Σκεπάζου-
με την κατσαρόλα και το αφήνουμε για μισή πε-
ρίπου ώρα, ώστε ο τραχανάς να πιει το νερό και
να φουσκώσει.

Ετοιμάζουμε τη ζύμη ζυμώνοντας το νερό
με το αλάτι και το ξίδι και όσο αλεύρι πάρει. Την
αφήνουμε να ξεκουραστεί και στη συνέχεια την
ανοίγουμε σε 5 φύλλα.

Τα 4 από τα φύλλα τα βάζουμε για λίγο στο
φούρνο για να ξεραθούν. Το 5ο φύλλο το τοπο-
θετούμε σε βουτυρωμένο ταψί και ρίχνουμε σε
αυτό το υλικό από τη γέμιση, τοποθετούμε από
πάνω ένα φύλλο ψημένο και ρίχνουμε γέμιση.
Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας.

Την ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για περίπου
μία ώρα.

Παράκληση
Όπως γνωρίζετε, τα Χρυσιώτικα Νέα είναι μια μικρή τοπική

εφημερίδα και δεν έχει τα μέσα να πληροφορείται όσα συμβαί-
νουν, ευχάριστα ή δυσάρεστα, στους αγαπητούς μας συντοπίτες.
Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε, αν θέλετε να δη-
μοσιεύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας συνέβη (Γ(Γεννήεννή--
σεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις απόσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από
σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.)σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.).  Επίσης να μας ενημερώ-
νετε για την αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να παίρνετε την
εφημερίδα μας.

-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.  

∂ƒ°∞ ∞¶√ Δ√ ¢∏ª√
✓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô  Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÕÁÈÔ˘˜ Δ·ÍÈ¿Ú¯Â˜.
✓ ¶Ï·ÎÔÛÙÚÒıËÎÂ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ª.
™·ÓÔ‡ÏË.
✓ ªÂ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙÂ˜
ÙË˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï¤ÔÓ Û˘¯Ó¤˜
‰È·ÎÔ¤˜ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹„Ë Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. 

ŒÚÁ· ·fi ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
✓ ¶Ï·ÎÔÛÙÚÒıËÎ·Ó Ù· ÚÔ·‡ÏÈ· ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢Ë-
ÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∞Á›ˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ
✓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÛÎÂ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›-
Ô˘.
Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· ÎfiÛÙÈÛ·Ó 2.800 ∂˘ÚÒ.
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Παρέα Χρυσιωτών. 
Από αριστερά: Αυγέρης Παναγιώτης, Μαντής Σταύρος, Καράνης Ηλίας, 
Μπετχαβάς Χαράλαμπος, Μαντής Γεώργιος, Μαντής Ταξιάρχης.
Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Γεωργίου Μαντή.

Τ
ο χωριό μας είναι πολύ πα-
λιό. Πρέπει να είναι κτι-
σμένο, όπως φαίνεται από

παλιά μνημεία (εκκλησίες, βρύ-
σες κ.λ.π.) πολύ πριν τον 11ο αι-
ώνα.  Ένα μέρος της Παναγίας,
που έμεινε από παλιό κτίσμα και
πήρε δείγμα η αρχαιολογία,
βρήκε με ανάλυση ότι είναι κτί-
σμα 1050 ετών. Άρα πρέπει να
κτίστηκε τον καιρό του Βυζαντί-
ου.

Οι πρώτοι κάτοικοι πως ήλ-
θαν δεν ξέρουμε. Η παράδοση
λέει ότι το πρώτο χριστιανικό
κτίσμα είναι οι Άγιοι Ταξιάρχες,
μικρό με καμάρα, χτισμένο με
πέτρα όχι όμως σκαλιστή.  Εκεί
μόναζε μία καλόγρια, που ασχο-
λούνταν με τα βότανα και την
έλεγαν Χρύσω.  Φαίνεται οι λί-
γοι κάτοικοι άρχισαν να αυξά-
νουν και οι κάτοικοι των γύρω
χωριών έλεγαν  «πάμε στην
Χρύσω» για να γιατρευτούν με
τα βότανα της καλόγριας.  Έτσι
από το όνομα της καλόγριας πή-
ρε το όνομά του το χωριό μας.

Πρέπει να έγινε δυνατό στο
πέρασμα του χρόνου, γιατί έχει
τοξωτές γέφυρες,  γύρω στις
έντεκα λειτουργήσιμες εκκλη-
σίες και ξωκλήσια, κατεστραμ-
μένες εκκλησίες και μοναστή-
ρια, βρύσες παλιές με οξύρρυγ-
χα τόξα, είχε δύο πύργους  και
φαίνεται ότι πέρασαν από το χω-
ριό μας κάτοικοι με αρκετά χρή-
ματα.  Ίσως να ήλθαν και τον και-
ρό της Τουρκοκρατίας, γιατί εί-
ναι κτισμένο σε οχυρό μέρος, αφού το ανατολικό μέρος είναι απροσπέλαστο και περνά μέσα σε στενωπό βράχο και στις άκρες έχει τις δύο τοξωτές γέφυρες. Ένα όπλο φτάνει για
να το φυλάξει.  Εχει μεγάλη ιστορία και προσπαθούμε να μπούμε στα γεγονότα βαθύτερα βρίσκοντας πηγές και δημοσιεύοντάς τα στην εφημερίδα μας, που θα αποτελέσει και τις
πηγές για τον ιστορικό του μέλλοντος. 

Χαράλαμπος Μπετχαβάς
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Το  χωριό  μας

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

∞ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ  ÛÙË  ÃÚ‡Ûˆ
Χρύσω μου όμορφο χωριό

με τα ψηλά βουνά σου
τις όμορφες κορφούλες σου

και τα πολλά νερά σου.

Αυτοί που μεγαλώσαμε
σε δύσκολους καιρούς

πολλοί όμως τώρα ζούμε
σε τόπους μακρινούς.

Ζεις μες την ψυχή μας
βαθιά μες την καρδιά
ποτέ δεν σε ξεχνούμε

Χρύσω μας  γλυκιά.

Δεν σε ξεχνούμε Χρύσω μας
πανέμορφο χωριό

κι’ όλοι μας ποθούμε
ξανά τον γυρισμό.

Μαντής Γεώργιος - Αγγλία 2008

ÃÚ˘ÛÈÒÙË - ÃÚ˘ÛÈÒÙÈÛÛ·
°›ÓÂ Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜. ∂Ï· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÂÛ‡, Ù·
·È‰È¿ ÛÔ˘, Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÛÔ˘. °È· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ ÈÔ ÔÏÏÔ›,
ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›. 
°È· Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘ÌÂ ÌÓ‹ÌÂ˜, Ó·
·Ó·‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı¿ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜
Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÈÔ ÎÔ-
ÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ï›ÁÔ ÈÔ ¿ÓıÚˆÔÈ !!!
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