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Ό
πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγ-
ματοποιήθηκαν στο χωριό μας οι προ-
γραμματισμένες εκδηλώσεις: το πανη-

γύρι της Παναγίας, η γιορτή της νεολαίας και
η επέτειος για τη μάχη της Χρύσως.  

Η επίσκεψη και η διαμονή των Χρυσιωτών
της διασποράς, αλλά και επισκεπτών από τα
γύρω χωριά συνέβαλε στην μεγάλη επιτυχία
των εκδηλώσεων. 

Το πανηγύρι
Την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2008 τελέ-

στηκε η θεία λειτουργία στο ναό της Παναγίας
και ακολούθησε αρτοκλασία στην πλατεία.
Μετά την αρτοκλασία άρχισαν το πανηγύρι και
ο χορός, που κάτω από τους ήχους της δημοτι-
κής μουσικής κράτησε μέχρι το πρωί  σχεδόν
της επόμενης ημέρας. 

Η γιορτή της νεολαίας
Για άλλη μια χρονιά, η γιορτή της νεολαίας

πραγματοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου 2008
με απόλυτη επιτυχία. Το κέφι και ο χορός κρά-
τησαν μέχρι το πρωί της 17ης  Αυγούστου. 

Φέτος, η εκδρομή και η γιορτή της νεολαί-
ας έγιναν τριάντα χρόνων και  το γεγονός αυ-
τό γιορτάστηκε ιδιαιτέρως.

Πάρα πολύ καλή ήταν η ιδέα μελών του

Δ.Σ. του συλλόγου μας να προβάλουν φωτο-
γραφίες και Video, που απεικόνιζαν όλη τη
διαδρομή της εκδρομής και της γιορτής τα
τριάντα αυτά χρόνια.

Την ιδέα αυτή την υλοποίησε με επιτυχία
το μέλος του Δ.Σ. κ. Αντώνης Καρανίκας. Συ-
γκέντρωσε το υλικό, το επεξεργάστηκε και το
πρόβαλε στην πλατεία την ημέρα της γιορτής,
αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Τοπωνύμιο σημαίνει το όνομα
ενός τόπου. Από πολύ παλιά οι κά-
τοικοι έδιναν ένα όνομα σε κάθε πε-
ριοχή, για να μπορούν να συνεννο-
ούνται. 

Στο έργο του με τίτλο «Τα τοπω-
νύμιά μας. Η αξία τους και τα προ-
βλήματά τους», ο καθηγητής Ι. Α.
Θωμόπουλος γράφει «Τα τοπωνύ-
μια είναι τ’ ακριβά και πολύτιμα κει-
μήλια του ιστορικού βίου του
έθνους μας. Δεν είναι το απλό
γλωσσικό υλικό, αλλά ονόματα που
κρύβουν μέσα τους πληροφορίες
ιστορικές, θρησκευτικές, τοπογρα-
φικές και γεωγραφικές, εθνολογι-

κές και άλλες».
Ο αριθμός των τοπωνυμίων του

χωριού μας είναι αρκετά μεγάλος
και είναι αναγκαία η μελέτη τους για
να αντλήσουμε από αυτά αρκετές
πληροφορίες για την ιστορία του
χωριού μας. Και μπορούμε να
αντλήσουμε πληροφορίες, γιατί
υπάρχουν αρκετοί λόγοι, που συνε-
τέλεσαν για να πάρει κάθε τοποθε-
σία το όνομά της. Η φύση του εδά-
φους, το χρώμα, το σχήμα, η χρήση
του, ποικίλα κτίσματα, φυτά και δέ-
ντρα, που ευδοκιμούν σ’ αυτό τον
τόπο και ζώα που συχνάζουν, παρα-
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Στο τεύχος που κρατάτε

δημοσιεύουμε δύο φωτο-

γραφίες από πανηγύρια στο

χωριό μας μιας παλιότερης

εποχής, κάπου στα μέσα

της δεκαετίας του ’60. 

Η αριστερή φωτογραφία

προέρχεται από το αρχείο

του Αντώνη Θ. Καρανίκα

και η δεξιά από το αρχείο

της Αμαλίας Κλημέντζου. 

Στη δεξιά εικονίζονται

οι: Tριαντάφυλλος Τρια-

νταφύλλου, Κωνσταντίνος Καλτσής, Χαράλαμπος Μπετχαβάς, Αποστόλης Γιαννιώτης, Χαρίκλεια Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου.
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Συνέχεια στην 5η σελ.

Συνέχεια στην 4η σελ.

15 Αυγούστου15 Αυγούστου

Αρτοκλασία στην πλατείαΑρτοκλασία στην πλατεία

Απ’ το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει
και προχωρούν ικανοποιητικά οι ερ-
γασίες ασφαλτόστρωσης του δρό-
μου μας και οι οποίες άρχισαν απ’ τη
συμβολή του με την άσφαλτο που
πηγαίνει προς τη Δάφνη. Ως τώρα
έχουν γίνει διανοίξεις ως τη θέση
“Σπανομαριά” και έχει ριχτεί το υπό-
στρωμα (και το 3Α) ως τα “Νιμάτια”.
Απ’ όσο γνωρίζω οι εργασίες θα συ-
νεχιστούν κι άλλο και έτσι θα γίνει
πραγματικότητα η ασφαλτόστρωση
ενός τμήματος του δρόμου μας για
φέτος.

Το τελικό και ωφέλιμο πλάτος
της ασφάλτου θα κυμαίνεται στα 5
με 6 μέτρα. Εξαιρείται το κομμάτι
στα Σούιλα που λόγω της ιδιομορ-
φίας του εδάφους θα γίνουν ελάχι-
στες διαπλατύνσεις. Τα 6 μέτρα εί-
ναι ικανοποιητικό πλάτος ώστε τα

αυτοκίνητα να διασταυρώνονται χω-
ρίς να “στριμώχνονται” και να μην
υπάρχει επικινδυνότητα. Τα 5 μέτρα
όμως δεν είναι ικανοποιητικό πλά-
τος κυρίως για τα μεγαλύτερα οχή-
ματα. Εννοείται πως πρέπει να
υπάρχει κάποιος “αέρας”, κάποιες
αποστάσεις ασφαλείας δηλαδή.

Είναι ευνόητο πως λόγω ασφάλ-
του, οι ταχύτητες που θα αναπτύσ-
σουν τα οχήματα θα είναι μεγαλύτε-
ρες απ’ ό,τι στον πρώην χωματόδρο-
μο και φανταστείτε πόσο επικίνδυνο
θα είναι ξαφνικά... μετά από κάποια
στροφή να βρεθεί κάποιος σε στενό
δρόμο που πλέον δε θα χωρά εφό-
σον θα διασταυρωθεί με άλλο αυτο-
κίνητο.

Τα λέω αυτά γιατί σε κάποια ση-
μεία, που μάλιστα έχει ολοκληρωθεί
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Συνέχεια στην 6η σελ.
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Βιβλιοπαρουσίαση

Άγιος  Δημήτριος  Ευρυτανίας

Τ
α χωριά του τέως δήμου Αγραίων και
τώρα δήμου Βίνιανης έχουν το καθέ-
να τους μεγάλη ιστορία. Ιστορία

όμως άγνωστη τουλάχιστον μέχρι σήμε-
ρα. Ευελπιστούμε να υπάρξουν φωτισμέ-
νοι άνθρωποι, που αγαπάνε πολύ αυτόν
τον τόπο και να ασχοληθούν, να ψάξουν,
να γράψουν, για να αναδειχτεί η ιστορία
του.

Ελάχιστα μέχρι σήμερα τα βιβλία που
έχουν γραφτεί για τα χωριά του δήμου Βί-
νιανης. Συγκεκριμένα ο δάσκαλος Χαρά-
λαμπος Μπετχαβάς έχει γράψει  το βιβλίο
«Η μάχη της Χρύσως», ο Κ. Π. Κοσμάς το
βιβλίο «Τα Μπισμπικαίϊκα Κερασοχωρίου
Ευρυτανίας» και ο Δημήτρης Κολλημέ-
νος για την Δάφνη. 

Σήμερα όμως έρχονται να καλύψουν
ένα μικρό μέρος από αυτό το κενό οι Δη-
μήτριος Τάκης και Γιάννης Σερδάρης με
ένα καινούργιο βιβλίο με τίτλο «Άγιος Δη-
μήτριος Ευρυτανίας». Ένα βιβλίο που σί-
γουρα θα καλύψει ένα μέρος της ιστορίας
του Αγίου Δημητρίου και πιθανόν να απο-
τελέσει εφαλτήριο και για κάποιους άλ-
λους να ασχοληθούν με τον πανέμορφο
Αγιο Δημήτριο και τους συνοικισμούς του
Γάβρενα και Μακρινιάγκου.

Το βιβλίο αυτό στοχεύει, όπως αναφέ-
ρουν και οι συγγραφείς στον πρόλογο,
«να προβάλει ιστορικά γεγονότα, τρό-
πους ζωής, ήθη και έθιμα, που έχουν σχέ-
ση με τον Άγιο Δημήτριο, να αναδείξει τό-
πους και ανθρώπους, να στήσει γέφυρες
συμφιλίωσης ανθρώπων με τη φύση και
ανθρώπων με τους συνανθρώπους τους,
να προβληματίσει τους όντως αξιοσέβα-
στους φρουρούς των πατρικών εδαφών,
ώστε να γίνουν και διασώστες της πολιτι-
στικής και πνευματικής κληρονομιάς, που
πολλές φορές, εν αγνοία τους, επιτρέ-
πουν να καταστραφεί ή οι ίδιοι καταστρέ-
φουν.»

Το βιβλίο κοσμείται από πλήθος φωτο-
γραφιών στις οποίες εικονίζονται πρόσω-
πα Αγιοδημητριωτών και Χρυσιωτών, μιας

και τα χωριά αυτά έχουν σχεδόν κοινή
ιστορία και είναι πολύ στενά συνδεδεμέ-
να, αλλά και τοπίων με απαράμιλλες φυσι-
κές ομορφιές. Κλείνει δε με τις διευθύν-
σεις και τα τηλέφωνα των απανταχού
Αγιοδημητριωτών, χρήσιμο εργαλείο για
να μπορέσουν κάποιοι να επικοινωνήσουν
μετά από χρόνια με αγαπημένους συγχω-
ριανούς τους.

Το βιβλίο αυτό θεωρούμε ότι πρέπει
να κοσμεί την βιβλιοθήκη κάθε Αγιοδημη-
τριώτη και Χρυσιώτη. Μπορείτε να το
προμηθευτείτε από τους συγγραφείς στα
τηλέφωνα 22310-69057 και 6932364950
(Τάκης Δημήτριος), 6944740611 (Σερδά-
ρης Γιάννης), αλλά και μέσω της εφημερί-
δας μας τηλ. 210-2832243.

Παρατίθενται στη συνέχεια χαρακτηρι-
στικά αποσπάσματα από το βιβλίο.

« …οι Αγιοδημητριώτες με τους Χρυ-
σιώτες, συνεορτάζουν τον Άγιο Παντελε-
ήμονα και πανηγυρίζουν. 

Από τις παραμονές στο χωριό παρατη-
ρούνταν μεγάλη κινητικότητα. Οι δρόμοι
καθαρίζονταν από τα βάτα και τα χόρτα,
με προσωπική εργασία. Τα σπίτια ασπρίζο-
νταν με ασβέστη. 

Τα τζάκια κάπνιζαν και τα ρουθούνια
γέμιζαν οσμές από τα πρόσφορα και τα
φαγητά που ετοιμάζονταν για το πανηγύ-
ρι. Ήταν δυνατόν να μην γινόμαστε
«οσμιοφάγοι», όταν με λαχτάρα περιμέ-
ναμε να βγουν τα βλογάρια από τη γά-
στρα; 

Το γλυκοχάραμα, με τους ήχους της
καμπάνας και τα κελαηδίσματα των που-
λιών, ξεκινούσαν για την εκκλησία συ-
ντροφιές - συντροφιές οι Πονηραίοι, οι
Σφηκαίοι, οι Αρκουμαναίοι, οι Κουκογιαν-
ναίοι, οι Σπυρο-Χειλαίοι, οι Χαλιαντραίοι,
οι Ζαλοκωσταίοι από τα Γάβρινα, οι Μου-
τσελαίοι από τον Τόρνο, οι Κοκκοταίοι, οι
Μπαρκογιανναίοι, οι Ζαγκοτσαίοι, οι Γε-
ωργουλαίοι από τη Μακρινιάγκο και τέλος
οι Χειλαίοι, οι Τακαίοι, οι Ρακαίοι και οι Ζα-
γκοτσαίοι από τον Άγιο Δημήτριο. 

Τις συντροφιές τις αποτε-
λούσαν οι γονείς, τα παιδιά, οι
συγγενείς και οι φίλοι τους. 

Από την παρέα δεν έλει-
παν οι ηλικιωμένοι και οι άρ-
ρωστοι, που ακολουθούσαν
καβάλα σε μουλάρια. Μαζί
τους έφερναν και τα τάματα,
που ήσαν βόδια, κριάρια, τρα-
γιά, αρνιά και κατσίκια, αφιε-
ρωμένα στη χάρη του Αγίου
για τα θαύματά του. Τάματα
ήταν επίσης και τα κιπάρια κα-
θαρού κεριού και το κερωμένο
νήμα, με το οποίο οι γυναίκες
έζωναν την εκκλησία.»

«Τότε που γινόντουσαν
γάμοι, γάμοι κατά πως το όρι-
ζε το έθιμο, γάμοι που κρα-
τούσαν ολάκερες ημέρες, γά-
μοι που ήταν η αφορμή να
βγάλουμε κάποιες υποχρεώ-
σεις .... 

Ο γάμος άρχιζε την Δευ-
τέρα το πρωί, όπου ένα κορί-
τσι και ένα αγόρι που είχαν
και τους δυο γονείς τους, πή-
γαιναν στο μύλο να αλέσουν
το στάρι που αντιστοιχούσε
στα ψωμιά και τις «προβέ-
ντες» του γάμου. 

Την Τετάρτη το βράδυ, έβαζαν την
σκαφίδα στη μέση του δωματίου, κοσκίνι-
ζαν το αλεύρι και έριχναν στο κόσκινο νο-
μίσματα, που ήταν το δώρο των παιδιών,
ζύμωναν τα ψωμιά, ενώ η νύφη με τις φι-
λενάδες της τραγουδούσαν και μετά άρχι-
ζε ο χορός και τα κεράσματα. 

Την Πέμπτη, γινότανε στο σπίτι της νύ-
φης η γιορτή των προικιών. Οι φιλενάδες
της νύφης μαζεύονταν στο σπίτι της έχο-
ντας μαζί τους λουλούδια και βασιλικό και
αφού άπλωναν τα προικιά της, τα καθάρι-
ζαν, τα σιδέρωναν και τα δίπλωναν κάνο-
ντας δέματα, που τα λέγανε «μπαλότα».

Τα γυαλικά τα τοποθετούσαν σε μπαούλα. 
Στην συνέχεια στοιβάζονταν σε μια

πλευρά του δωματίου πρώτα έμπαιναν το
ή τα μπαούλα και μετά τα μπαλότα και πά-
νω - πάνω τα μαξιλάρια της φιγούρας. Την
Παρασκευή έπρεπε, η στοίβα με τα προι-
κιά που λεγότανε «γιούκος», να φορτωθεί
στα ζώα και να τα πάνε στο γαμπρό. Αυτοί
που θα τα φόρτωναν, έπαιρναν δώρο από
ένα μαντήλι, που το έδεναν στο καπίστρι
του ζώου και έδιναν φιλοδώρημα στα παι-
διά που κάθονταν επάνω στο γιούκο. Στο
σπίτι του γαμπρού και μετά από το γάμο, η
νύφη άπλωνε τα προικιά της για να τα
δουν οι συγγενείς. Ο χορός δεν λείπει.»

Αριθμ αποφ 28
Πρακτικόν συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου
Αριθμ 1/17-7-58

Περίληψις
Έγκρισης της ικανότητος και καταλληλότητας του υδρονομέως δια την αρδευτικήν περίοδον έτους

1958.
Εν Χρύσου και εν τω κοινοτικώ καταστήματι, σήμερον την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 1958 ημέ-

ραν Πέμπτην και ώραν 4ην π.μ. συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Κοινοτικόν Συμβούλιον της Κοινότητος Χρύ-
σου κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του προέδρου, επιδοθείσης είς ένα έκαστον των μελών αυτού και
αφού ευρέθει εν νομίμω απαρτία ως παρόντων των πέντε μελών.

1) Δημ. Μούτσελος 2) Κων/νος Ν. Καλτής 3) Ηλίας Χρ. Καράνης 4) Ηλίας Ν. Καράνης 5) Ιωάννης Δ.
Ράμμος:

Ο πρόεδρος εκήρυξε την έναρξιν της συνεδριάσεως προς συζήτησιν θεμάτων  ημερησίας διατάξεως.
«Περί εγκρίσεως της αιτήσεως δια την ικανότητα και καταλληλότητα του υδρονομέως δια την αρδευτι-

κήν περίοδον έτους 1958 συμφώνως του υπ’ αριθμ’ 238/3-5-58 εγγράφου του κ. Αγρονόμου Αγραίων ιδόν
και τα άρθρα 65-71 του Ν.Δ. του 3030/54 και μετά διαλογικήν συζήτησιν.

Α π ο φ α ί ν ε τ α ι
Ομοφώνως δέχεται την αίτησιν του ενδιαφερομένου Νικολάου Μπάρκα  κατοίκου της κοινότητος Χρύ-

σου και εγκρίνει τούτον ως  ικανόν και κατάλληλον ως υδρονομέα της κοινότητος δια την αρδευτικήν πε-
ρίοδον έτους 1958 ως έχει και υπ’ αριθμ 16/14-4-58 απόφασης του παρ’ ημίν κοινοτικού Συμβουλίου

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις
Εφ ω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται.

Ο πρόεδρος Τα μέλη
Δ. Μούτσελος Κ. Καλτσής, Ι. Ράμμος, Ηλ. Χ. Καράνης, Ηλ. Ν. Καράνης

Το χωριό μας είναι ευλογημένο από της άποψη της αφθονίας νερού. Παρότι υπάρχουν τεράστιες πο-
σότητες νερού κάθε καλοκαίρι ακούγονται παράπονα και γκρίνιες για την μη σωστή διαχείριση του πόσι-
μου νερού. Προτείνω να διορίζουμε υδρονομέα όχι για την άρδευση, όπως γίνονταν παλιότερα, αλλά για
την ύδρευση!!!

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Από τα αρχεία της Κοινότητας

Διορισμός Υδρονομέα
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Τ
ο χωριό μας, μικρό και όμορφο, έχει
να προσφέρει στο μόνιμο κάτοικο και
στον επισκέπτη του, κυρίως το φυσικό

του κάλλος. Το κάλλος αυτό το οφείλει σε
μεγάλο βαθμό στον πλούτο των υδάτων
του. Το ποτάμι του, ο Χρυσιώτης, με τους
μικρούς παραπόταμους, τα αυλάκια του για
πότισμα -άνω και κάτω- και κυρίως οι “Βρύ-
σες” -ανοικτές και σκεπαστές- με το άφθο-
νο νερό τους και την υπέροχη τοποθεσία
τους με τον παλιό νερόμυλο να στέκει ακέ-
ραιος, δίνουν ζωντάνια και η πλούσια και
καταπράσινη βλάστηση κατακλύζει υπέρο-
χα το χωριό μας σε όλο του το εύρος.

Είναι αντιφατικό σε σχέση με τα προα-
ναφερόμενα και άξιο απορίας το γεγονός
που δυστυχώς συμβαίνει κάθε Αύγουστο
όταν τότε αυξάνει αρκετά ο πληθυσμός του
χωριού μας, να υπάρχει έλλειψη πόσιμου
νερού, κυρίως σ’ αυτούς που υδρεύονται
από το κάτω δίκτυο και το σπίτι τους είναι
σε ψηλότερη θέση. Αυτό συμβαίνει απαρέ-
γκλιτα τα τελευταία χρόνια. Δικαίως, λοι-
πόν, πολλοί επισκέπτες αλλά και μόνιμοι
απορούν πώς γίνεται αυτό, με “τόσα νερά”
το χωριό μας και να μην έχουμε να πιούμε!

Θέλοντας να σας δώσω μια ικανοποιητι-
κή εικόνα της κατάστασης θα επιχειρήσω
μια διερεύνηση στο ιστορικό του ζητήματος
αυτού. Ελπίζω να είναι χρήσιμη και να μη
σας κουράσω.

Ως γνωστό, το χωριό μας υδρεύεται από
δύο δίκτυα ύδρευσης. Το “πάνω” και το “κά-
τω”. Το “πάνω” δίκτυο παίρνει νερό απ’ τις
πηγές στο Πικροχόρτι κοντά στα Λακώμα-
τα, έχει δεξαμενή στον Άϊ-Θανάση και απ’
αυτό υδρεύονται τα ψηλότερα σπίτια του
χωριού. Το “κάτω” δίκτυο είναι το παλιό δί-
κτυο, παίρνει νερό απ’ το σημείο που βρί-
σκεται η παλιά δεξαμενή κάτω απ’ τον Άϊ-
Θανάση, στο ρέμα παραπάνω. Τροφοδοτεί
το μεσαίο και κάτω χωριό θα λέγαμε περί-
που. Το νερό του το καλοκαίρι λιγοστεύει
πολύ.

Όταν φτιάχτηκε το “πάνω” δίκτυο, εκτός
από το νερό απ’ το Πικροχόρτι, πήρε και αρ-
κετό νερό απ’ τις πηγές στο ρέμα στη Λιντί-
να. Έτσι υπήρχε άφθονο νερό στο “πάνω”
δίκτυο και γι’ αυτό η σχεδόν μόνιμη υπερ-
χείλιση της “πάνω” δεξαμενής, πήγαινε
(έπεφτε) στην “κάτω” δεξαμενή και την ενί-
σχυε υπερεπαρκώς. Επομένως δεν παρου-
σιάζονταν πρόβλημα ύδρευσης ούτε στο
κάτω δίκτυο. Όλα, λοιπόν, λειτουργούσαν
καλά.

Όμως όταν κάποια φορά μέσα στον Αύ-
γουστο έπεσαν δυνατές μπόρες, φαινόμε-
νο σήμερα όχι συχνό, τότε παρουσιάστηκε
το εξής πρόβλημα. Εμφανίστηκε πολύ
έντονη θολότητα στο νερό που προέρχο-
νταν απ’ τα περισσότερα φρεάτια των πη-
γών στη Λιντίνα, λόγω της ιδιομορφίας του
εδάφους άνωθεν των φρεατίων. Αποτέλε-
σμα ήταν το νερό να μην πίνεται βεβαίως,
αλλά να είναι εντελώς ακατάλληλο για κά-
θε χρήση και επιπλέον δημιουργούσε πρό-
βλημα και σε συσκευές όπως πλυντήρια,
θερμοσίφωνες κ.τ.λ. Μη έχοντας άλλη επι-
λογή εκείνο τον καιρό, αποφασίστηκε να
“κοπεί έξω” το νερό από τα φρεάτια της Λι-
ντίνας, το οποίο νερό όπως είπαμε ήταν το
περισσότερο που έπεφτε στο δίκτυο.

Άμεση συνέπεια αυτής της επιλογής
ήταν και δυστυχώς παραμένει μέχρι σήμε-
ρα, η έλλειψη νερού το καλοκαίρι.

Εδώ και μερικά χρόνια, λοιπόν, το νερό
της Λιντίνας είναι εκτός δικτύου. Πέρυσι
συνδέθηκε προσωρινά με λαστιχο-σωλήνα
ένα μόνο φρεάτιο απ’ αυτά της Λιντίνας και
ενίσχυσε σημαντικά το δίκτυο με νερό.
Όμως φέτος δεν έγινε καμιά προσπάθεια
για να συνδεθούν τα φρεάτια με το δίκτυο
και υπήρξε έλλειψη.

Πρόχειρη λύση -που σχεδόν έχει γίνει
μόνιμη, καθότι ουδέν μονιμότερον του προ-
σωρινού- δίνεται με την ενίσχυση του “κά-
τω” δικτύου με νερό απ’ το πάνω αυλάκι.
Δηλαδή κόβεται ένα μέρος του νερού του
πάνω αυλακιού στη θέση “Κήπος Καλτσή”
κοντά στον Άι-Θανάση και αφού απορροφη-
θεί απ’ το έδαφος -ευτυχώς γιατί φιλτράρε-

ται ικανοποιητικά- καταλήγει στην “κάτω”
δεξαμενή και έτσι όπως είπαμε αυξάνεται
το νερό και επαρκεί για όσους υδρεύονται
απ’ το κάτω δίκτυο. Φυσικά και αυτοί που
υδρεύονται απ’ το πάνω δίκτυο συχνά-πυ-
κνά μένουν από νερό, όχι όμως για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.

Συνεχίζοντας τη διερεύνησή μας για το
θέμα της έλλειψης του νερού, θα πρέπει να
δώσουμε και μια εικόνα της κατάστασης
που επικρατεί όταν “κόβεται” το νερό.
Άλλος, λοιπόν, μένει με τις σαπουνάδες,
άλλος δεν έχει να πιεί και τα γνωστά. Θυ-
μωμένοι οι περισσότεροι τα βάζουν με
όλους και με όλα. Οι συζητήσεις στα καφε-
νεία και στην πλατεία δίνουν και παίρνουν
και κυρίως περιφέρονται γύρω από μια αι-
τία. Το πότισμα των κήπων με λάστιχα, φα-
νερά ή κρυφά. Κρυφά, ξέρετε, είναι αυτά
που είναι χωμένα στο έδαφος και δεν φαί-
νονται. Μα είναι δυνατόν να ποτίζουν κά-

ποιοι τους κήπους τους με λάστιχα τη στιγ-
μή που δεν έχουμε να πιούμε; Είναι μια
απορία που πλανάται διαρκώς εκείνες τις
μέρες. Αμέσως έρχεται στο νου όλων το
ερώτημα και ποιοί είναι αυτοί που το κά-
νουν; Σ’ αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι
πάντα αόριστη για κάποιους και που φυσικά
δεν είναι παρόντες εκείνη τη στιγμή και
όλοι γίνονται “ένοχοι” όταν απομακρυν-
θούν απ’ τα καφενεία και την πλατεία. Δη-
λαδή λίγο-πολύ όλοι ποτίζουν με λάστιχο;
Ναι, θα έλεγα! Όλοι ή άντε σχεδόν όλοι πο-
τίζουν με λάστιχο. Αυτό είναι πραγματικό-
τητα. Φανερά ή κρυφά. Άλλοι ποτίζουν τα
λουλούδια τους, άλλοι τα δέντρα τους, άλ-
λοι το μικρό ή το μεγάλο κήπο τους, άλλοι
κάτι απ’ αυτά ή λίγο απ’ όλα.

Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι το γρή-
γορο και ελεγχόμενο πότισμα των 5-10 λε-
πτών για λίγες γλάστρες ή λίγες ντομάτες,
αλλά το να αφήνουν κάποιοι το λάστιχο να
τρέχει για ώρες ίσως ή νύχτες, ώστε ο κή-
πος να ποτιστεί μόνος του! Αυτό είναι που
προκαλεί μεγάλη απώλεια νερού και αν αυ-
τό γίνεται, είναι εγκληματικό, ασυνείδητο
και σαφώς απαράδεκτο.

Μια άλλη αιτία μεγάλης απώλειας νε-
ρού είναι το λεγόμενο, κατ’ ευφημισμόν βέ-
βαια, “αυτόματο πότισμα”. Τι εννοώ; Κάποι-
οι συνδέουν απευθείας ένα λάστιχο (ή πα-
ραπάνω) στη βρύση τους χωρίς μηχανισμό.
Στη συνέχεια το τοποθετούν στα δέντρα ή
τα κηπευτικά τους, ανοίγουν μικρές τρύπες
για κάθε δέντρο ή άλλο φυτό ώστε να ποτί-
ζονται ταυτόχρονα και βουλώνουν την άλ-
λη άκρη του λάστιχου. Ανοίγουν κατόπιν τη
βρύση και το νερό τρέχει ασταμάτητα ποτί-
ζοντας διαρκώς όλη τη νύχτα και κάποιες
φορές νύχτα και μέρα, αφού το αφήνουν
έτσι και φεύγουν για τον τόπο μόνιμης δια-
μονής τους. Σαφώς απαράδεκτο κι αυτό.

Άλλες περιπτώσεις απώλειας νερού εί-
ναι οι βλάβες στο δίκτυο που δεν επισκευά-

ζονται ή επισκευάζονται με μεγάλη καθυ-
στέρηση, οι διαρροές στο οικιακό μας δί-
κτυο, π.χ. στο καζανάκι του μπάνιου και τις
οποίες δεν επιδιορθώνουμε έγκαιρα κ.τ.λ.

Πιθανώς υπάρχουν και άλλες αιτίες. Ας
πούμε ότι δεν είναι ανάγκη να “ποτίζουμε”
συνεχώς τα μεσημέρια την αυλή μας λόγω
ζέστης για να δροσιστούμε ή να πλένουμε
υπερβολικά το γύρω χώρο του σπιτιού μας
στο όνομα της καθαριότητας, όταν άλλοι
δεν έχουν να πιούν!

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με το
θέμα της έλλειψης του νερού. Τι μπορεί να
γίνει όμως ώστε να λυθεί το πρόβλημα;
Μπορεί να λυθεί οριστικά; Πιστεύω ή μάλ-
λον είμαι βέβαιος πως μπορεί! Χρειάζεται
ένας συνδυασμός ενεργειών και έργων
όμως. Ένα μεμονωμένο έργο δε θα επαρκέ-
σει. Προσωπικά έχω να προτείνω ένα “πα-
κέτο” έργων-μέτρων που κατά τη γνώμη
μου θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της

ύδρευσης.
Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι έχει απο-

φασιστεί οριστικά απ’ το δημοτικό συμβού-
λιο η τοποθέτηση υδρομετρητών (ρολο-
γιών), κάτι που είναι αμφίβολο αν θα βοηθή-
σει από μόνο του και ίσως λειτουργήσει αδί-
κως εις βάρος των μόνιμων κατοίκων, αφού
για παράδειγμα ο μόνιμος κάτοικος θα έχει
δικαίωμα κατανάλωσης ανά μήνα, ίδιο με
αυτό του επισκέπτη των 2-3 ημερών και ο
οποίος δεν έχει ούτε γλάστρα φυσικά. Επί-
σης ο αριθμός των μελών κάθε οικογένειας
και η αύξηση του αριθμού των μελών τις δύ-
σκολες εκείνες μέρες του καλοκαιριού λό-
γω επισκεπτών κ.τ.λ., επηρεάζουν σημαντι-
κά την κατανάλωση. Αυτά τα ζητήματα θα
πρέπει να λυθούν με σοβαρούς υπολογι-
σμούς και πριν ορισθούν τα όρια κατανάλω-
σης που δεν μπορεί να είναι ίσα για όλους.
Για το θέμα της τοποθέτησης ρολογιών έχω
γράψει αναλυτικά την άποψή μου και την
έχω τεκμηριώσει επαρκώς στο φύλλο 50
της εφημερίδας, Ιούλιος - Αύγουστος - Σε-
πτέμβριος 2007, σελ. 4, στο σχόλιο με τίτ-
λο: “Με το νερό τι θα γίνει;”, όπου επιπλέον
αναφέρω και αναλύω παρεμφερή θέματα
και προτάσεις για την ύδρευση.

Το πακέτο έργων-μέτρων λοιπόν, που
προτείνω είναι τεσσάρων σημείων που
έχει κατά σειρά προτεραιότητας (ιεραρχι-
κά) ως εξής:

1. Μεταφορά του νερού, το οποίο είναι
υπεραρκετό, από τα φρεάτια της Λιντίνας
με άλλο (παράλληλο) δίκτυο, κατευθείαν
στην πάνω ή κάτω δεξαμενή. Προτείνω πα-
ράλληλο δίκτυο για να μπορεί εύκολα αυτό
το νερό, αν τύχει και θολώσει λόγω βροχής,
να αποκόπτεται απ’ το υπόλοιπο δίκτυο και
μάλιστα σε σημείο κοντά στο χωριό με πο-
λύ εύκολη πρόσβαση. Όταν επομένως τύ-
χει να βρέξει, πράγμα όχι συχνό αφού μιλά-
με για την έλλειψη νερού τον Αύγουστο, να
υπάρχει κάποιος υπεύθυνος (επί πληρωμή)

να το κλείνει προσωρινά για να μην θολώνει
και το υπόλοιπο νερό του δικτύου.

2. Η ολοκλήρωση της μελέτης και κατό-
πιν του έργου για μεταφορά του νερού από
τη “Γκούρα” στις Βρύσες στην κάτω δεξαμε-
νή με αυτόματο και οπωσδήποτε αθόρυβο
ηλεκτρικό μοτέρ για περιβαλλοντικούς λό-
γους, ώστε να παρέχει νερό μόνον όταν εί-
ναι απολύτως απαραίτητο. Έτσι αποφεύγε-
ται και το υψηλό κόστος ρεύματος. Επανα-
λαμβάνω ότι η μελέτη αυτού του έργου εί-
ναι σε εξέλιξη και η τεχνολογία σήμερα το
επιτρέπει, αρκεί να γίνει σωστά η μελέτη.

3. Επέκταση της υπάρχουσας κάτω δε-
ξαμενής. Είναι γνωστό ότι η κάτω δεξαμενή
έχει μικρή χωρητικότητα αφού κατασκευά-
στηκε με άλλες προδιαγραφές πριν από
πολλά χρόνια και με “πρωτόγονα” μέσα,
αφού το κουβάλημα των υλικών έγινε με
μουλάρια κτ.λ. Σήμερα είναι πανεύκολο να
πάει δρόμος και ό,τι υλικά χρειάζεται. Αυ-
ξάνοντας τη χωρητικότητα, θα αυξηθεί
αντίστοιχα και η διάρκεια παροχής νερού,
καθότι τη νύχτα τουλάχιστον θα γεμίζει
πλήρως η δεξαμενή και θα υπάρχει επάρ-
κεια τροφοδοσίας την ημέρα.

4. Εφόσον γίνουν τα παραπάνω έργα,
ως έσχατο μέτρο μπορεί να γίνει η τοποθέ-
τηση υδρομετρητών, την οποία έτσι κι αλ-
λιώς αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο να
γίνει και να έχει συμπληρωματικό και όχι
πρωτεύοντα ρόλο εισπρακτικού χαρακτή-
ρα. Πιστεύω ακόμα πως πρέπει οπωσδήπο-
τε να γίνει τοποθέτηση “δακτυλίων” ταυτό-
χρονα και πριν την είσοδο του υδρομετρητή
για να μειωθεί η παροχή νερού σε όσους
τουλάχιστον παίρνουν 1/2 ίντσα νερό με τις
παλιές σωλήνες και κατοικούν περίπου κά-
τω απ’ το ύψος της πλατείας. Αυτό το προ-
τείνω γιατί είναι γνωστό πως λόγω υψομε-
τρικής διαφοράς, η πίεση του νερού είναι
μεγάλη και με το άνοιγμα της βρύσης βγαί-
νει πολύ νερό χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί
με ακρίβεια. Έτσι κάποιος που κατοικεί στα
κάτω σπίτια του χωριού, έχει με την ίδια
σωλήνα σχεδόν διπλάσια παροχή και άρα
σχεδόν διπλάσια κατανάλωση (την οποία
και θα πληρώνει στο εξής με τα ρολόγια) σε
σχέση με κάποιον που κατοικεί σε ψηλότε-
ρο σημείο του χωριού. Φυσικά αυτό δεν
πρέπει να επηρεάσει καθόλου την κανονική
παροχή σε κάθε σπίτι. Οι τεχνικοί βέβαια τα
ξέρουν καλά αυτά.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω έρ-
γων δεν είναι δύσκολη υπόθεση, αφού
υπάρχει ένα ικανοποιητικό ποσό απ’ το πρό-
γραμμα “ΘΗΣΕΑΣ” για το έργο στις Βρύσες
και ίσως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
στο έργο στη Λιντίνα. Επίσης μπορούν να
χρηματοδοτηθούν και από ένα μέρος της
ΣΑΤΑ ή άλλο πρόγραμμα. Αυτά, φυσικά, εί-
ναι ζητήματα που πρέπει να λύσει το τοπικό
και δημοτικό συμβούλιο.

Επισκεπτόμενος πρόσφατα το σημείο
που βρίσκονται τα φρεάτια λήψης νερού
στις πηγές στο ρέμα της Λιντίνας διαπίστω-
σα ότι αυτά “στέκονται σχεδόν στον αέρα”
στην όχθη του ρέματος, γιατί διαβρώθηκε η
βάση τους απ’ τα ορμητικά νερά του χειμώ-
να σε μεγάλο βαθμό, τόσο που κινδυνεύουν
άμεσα να καταρρεύσουν. Προτείνω γι’ αυτό
να γίνει ένα τοιχίο με πέδιλο να τα συγκρα-
τεί και στην αρχή του καθώς θα ξεκινά από
το σταθερό βράχο, να φτιαχτεί έτσι ώστε
να κατευθύνει τα ερχόμενα νερά προς την
απέναντι όχθη, ώστε να μην υπάρχει κίνδυ-
νος να διαβρωθούν περισσότερο.

Εύχομαι και ελπίζω να διαβάσουν ετού-
τες τις γραμμές κυρίως οι αρμόδιοι τοπικοί
και δημοτικοί σύμβουλοι και αν τις βρίσκουν
σωστές και λογικές να προχωρήσουν στην
πράξη. Εγώ γι’ αυτό το λόγο τις έγραψα πε-
ρισσότερο! Ακόμη πριν τις γράψω τις συζή-
τησα στο χωριό και αλλού, με αρκετούς
Χρυσιώτες και είχαν σύμφωνη γνώμη. 

Κλείνω με τη φράση “το γοργό και χάρη
έχει”, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν
ενέργειες το γρηγορότερο, ώστε να μη μας
βρεί άλλο καλοκαίρι χωρίς νερό.

Αναμένουμε...

Η βρύση στου Λακμά. Κατασκευάστηκε το 1961 
στην πρώτη προσπάθεια υδροδότησης του χωριού μας.



δόσεις, ακόμη και οι ιδιοκτήτες ενός τόπου δίνουν το
όνομα τους σ’ αυτόν. Σ’ άλλες τοποθεσίες είναι δύσκολο
ή αδύνατο να βρούμε την προέλευση του ονόματός τους,
γιατί με την πάροδο του χρόνου παρεφθάρησαν .  

Από την ερμηνεία της ονομασίας κάθε τόπου μπορού-

με να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα για την ιστορία της
περιοχής, τους κατακτητές που πέρασαν από εκεί, για το
περιβάλλον, τον πολιτισμό, την θρησκεία, για επίθετα και
ονόματα ανθρώπων που δεν υφίστανται πια. Είναι όμως
αναγκαίο να κρατήσουμε την αρχική ονομασία της κάθε
περιοχής και να αποφεύγουμε τις αυθαίρετες αλλαγές,
γιατί έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος της εξαφάνισης πολύτι-

μων πληροφοριών.
Παρακάτω παραθέτουμε έναν εμπειρικό χάρτη με τα

τοπωνύμια του χωριού μας, που σχεδίασε ο Χαράλαμπος
Μπετχαβάς, γνώστης της γεωγραφικής περιοχής του
χωριού μας όσο κανένας άλλος.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

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

§·Ì›· 
TËÏ: 22310-32191  
Fax: 22310-42095

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ 

ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΖΟΥΣΕ Ο ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΣΤO ΠAΡΕΛΘΟΝ

Τηλέφωνα  συνεννόησης:
22370-41502 – 41245

Ημέρες – Ώρες Λειτουργίας:
Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή

και αργίες
10.30 – 15.00  από 1/10 έως 31/5 

10.00 - 14.00 και 18.00 - 20.00 
από 1/6 έως 30/9

― Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα, κι όμως είναι πολύτιμο.

Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται, χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που

το δίνει. Δεν διαρκεί παρά μια στιγμή, αλλά η ανάμνησή του είναι

καμιά φορά αιώνια.

Κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος για να μην το έχει ανάγκη και

κανένας τόσο φτωχός για να μην το αξίζει.

Δημιουργεί την ευτυχία στο σπίτι. Είναι ένα στήριγμα στις υπο-

θέσεις και ορατή ένδειξη φιλίας.

Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον

απογοητευμένο, παρηγορεί μέσα στη λύπη, αναπτερώνει την αισιο-

δοξία στη ζωή.  Είναι αντίδοτο σε κάθε θλίψη.

Κι όμως δεν δανείζεται, δεν κλέβεται, δεν αγοράζεται, γιατί είναι

κάτι που έχει αξία μονάχα τη στιγμή που δίνεται.

Κι αν καμιά φορά συναντήσετε κανέναν άνθρωπο που δεν σας

χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε, σταθείτε γενναιόδωρα και δώστε

το δικό σας, γιατί κανείς δεν έχει τόσο ανάγκη από το χαμόγελο

όσο εκείνος που δεν μπορεί να το δώσει στους άλλους. 



Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος
στο χωριό μας η καθιερωμένη ετήσια διπλή
γιορτή, που γίνεται κάθε χρόνο, την πρώτη
Κυριακή μετά τις 15 Αυγούστου. Είναι δι-
πλή γιορτή, γιατί ταυτόχρονα γιορτάζεται
η μνήμη του Αγίου Σεραφείμ Κορώνης και
η επέτειος για την μάχη της Χρύσως, που
πραγματοποιήθηκε  στις 7 Δεκεμβρίου του
1942. 

Το πρωί της Κυριακής 17 Αυγούστου
στην πανέμορφη εκκλησία  του Αγίου Σε-
ραφείμ, που βρίσκεται στα στενά «Σούϊ-
λα», τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία από τον πατέρα Κύριλλο, ο οποίος συ-
νόδευσε και την Τιμία Κάρα του Αγίου Σε-
ραφείμ από την Ιερά Μονή Κορώνης. Μετά
το πέρας της Θ. Λειτουργίας οι παρευρι-
σκόμενοι μετέβησαν  στην περιοχή «Νιμά-
τι», που βρίσκεται το Μνημείο των πεσό-
ντων, όπου τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέη-
ση και κατάθεση στεφάνων. 

Ακολούθως στη πλατεία του χωριού
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση. Στην εκδή-
λωση απηύθυναν χαιρετισμούς οι: κ. Νίκος
Γεωργίου, Δήμαρχος Βίνιανης, κ. Δημή-
τρης Ζήκας , Αντινομάρχης Ευρυτανίας,

κ. Χρήστος Μπούρας, Δήμαρχος Αγρά-
φων, κ. Βασιλική Χαλκιά, πρόεδρος της
ΟΕΣ και του συλλόγου των απανταχού
Χρυσιωτών και ο πατέρας Κύριλλος.

Η κεντρική ομιλία εκφωνήθηκε από τον
καθηγητή και αντιπρόεδρο της Πανερυτα-
νικής Ένωσης κ. Ηλία Λιάσκο, ο οποίος
αναφέρθηκε στη μάχη της Χρύσως και ειδι-
κότερα στη θυσία των 7 ηρώων, που το

1942 θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Οι
εκτελεσθέντες ήταν, ο Μιχάλης Τριαντα-
φυλλόπουλος και ο Βασίλης Γκαρίλας από
το Κερασοχώρι, οι αντάρτες Δημήτρης
Χειλάς, Γ. Γκούβας και ο Κακκαβάς, ένας
άγνωστος και ένας Θεσσαλός. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολού-
θησε δεξίωση στους παρευρισκόμενους
από τον Δήμο Βίνιανης.

ΔÔ  Î·ÏÔÎ·›ÚÈ  ÛÙÔ  ¯ˆÚÈfi  Ì·˜
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Το ενδιαφέρον των συγχωριανών
μας, όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά
μέχρι ηλικιωμένων ήταν κάτι το εκπληκτι-
κό. Το νοσταλγικό αυτό ταξίδι στο παρελ-
θόν καθήλωσε τους πάντες. Έβλεπαν
στην οθόνη τον εαυτό τους σε νεότερη
ηλικία, τα παιδιά τους μικρά, γελούσαν
και σχολίαζαν.

Ευχαριστούμε για αυτό το ταξίδι ανα-
μνήσεων όσους είχαν την ιδέα αυτή, τον
Αντώνη Καρανίκα που την υλοποίησε και

ιδιαιτέρως τους Κώστα Πατρώνη, Δημή-
τριο Καράνη, που παραχώρησαν τις φω-
τογραφίες και τα Video της εκδρομής.
Επίσης τον Ηλία Α. Καρανίκα που είχε
την προνοητικότητα να κρατήσει τα φιλ-
μάκια, που χρησιμοποίησε ως ερασιτέ-
χνης φωτογράφος του χωριού την δεκαε-
τία του 60. Τα φιλμάκια πρόθυμα παραχώ-
ρησε στον Γ. Τριανταφύλλου, ο οποίος τα
εμφάνισε και οργάνωσε αυτό το πολύτι-
μο φωτογραφικό υλικό, που είναι μέρος
της νεώτερης ανθρωποϊστορίας του χω-
ριού μας.

Επιμνημόσυνη δέηση στο «Νιμάτι»

Ο κ. Λιάσκος 
εκφωνεί την κεντρική ομιλία

Ο κ. Δημ. Ζήκας Αντινομάρχης Ευρυτανίας
απευθύνει χαιρετισμό

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Η επέτειος της μάχης

Προβολή φωτογραφιών

16 Αυγούστου: Γιορτή νεολαίας

17 Αυγούστου: Οι πιστοί προσέρχονται για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγ. Σεραφείμ.



Σ
ε παλιότερο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας ο συγχωριανός μας
Ηλίας Α. Καρανίκας έθετε ένα

μεγάλο θέμα, που απασχολεί τους
μόνιμους κατοίκους του χωριού μας.
Αυτό είναι η έλλειψη κατάλληλου
χώρου για την εξέτασή τους από τον
αγροτικό ιατρό, που επισκέπτεται το
χωριό μας. Είχε προτείνει τότε να
μετατραπεί το σχολείο σε ιατρείο,
να εξοπλιστεί κατάλληλα και εκεί να
γίνονται όλες οι ιατρικές εξετάσεις
και όχι στο καφενείο παρουσία όλων
των άλλων συγχωριανών μας, όπως
γίνεται σήμερα. Δυστυχώς η πρότα-
σή του δεν συζητήθηκε και δεν βρή-
κε την κατάλληλη στήριξη ούτε από
το τοπικό συμβούλιο, ούτε από τον
δήμο, ούτε από τον σύλλογό μας,
ούτε και από συγχωριανούς μας,
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
τους παραπάνω για να λυθεί αυτό το
τόσο σοβαρό θέμα.  

Το καλοκαίρι, σε συζήτηση στην
πλατεία έγινα αυτήκοος μάρτυρας
των παραπόνων, που εξέφραζαν μό-
νιμοι κάτοικοι για αυτό το θέμα. Ας
φανταστούμε όλοι μας πως είναι δυ-
νατόν  μια ηλικιωμένη γυναίκα ή
ένας άντρας, να εξετάζονται παρου-
σία άλλων για προβλήματα που τυ-
χόν έχουν σε απόκρυφα σημεία του
σώματός τους (στήθος, γεννητικά
όργανα, προστάτη κ.λ.π.). Δεν πέρα-
σαν παρά λίγες ημέρες από την ημέ-
ρα που άκουσα τα παράπονα και στο

τέλος Αυγούστου επισκέφτηκε το
χωριό μας η αγροτική ιατρός, από
την Δάφνη.  Συγκεντρώθηκαν οι
συγχωριανοί μας στο καφενείο για
να τους γράψει τα φάρμακα, να τους
μετρήσει την πίεση και κάποιους να
τους εξετάσει.  Κάθονταν η ιατρός
σε ένα τραπέζι και πήγαιναν ένας
ένας οι συγχωριανοί μας στο τραπέ-
ζι αυτό. Από το διπλανό τραπέζι
όμως  γίνονταν ήδη η διάγνωση, την
οποία ανακοίνωναν μεγαλόφωνα,
ώσπου κάποια στιγμή η ιατρός ανα-
γκάστηκε να βάλει τις φωνές για να
μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά
της. Εικόνα που καταργεί κάθε έν-
νοια αξιοπρέπειας και σεβασμού
στον συνάνθρωπο. Εικόνα που  σε
παραπέμπει στο πολύ μακρινό πα-
ρελθόν και σε χώρες υποανάπτυ-
κτες.  

Πρέπει επειγόντως  να βρεθεί
κατάλληλος χώρος, ώστε να δια-
μορφωθεί σε ιατρείο. Δεν ξέρω αν
αυτός ο χώρος θα είναι το σχολείο,
που από τον σύλλογό μας προορίζε-
ται για μουσείο ή κάποιος άλλος.
Επειδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάποι-
ον άλλο χώρο, εύκολα προσβάσιμο
σε ηλικιωμένους, εκτός από το σχο-
λείο, προτείνω ανεπιφύλακτα να με-
τατραπεί το σχολείο σε ιατρείο
ώστε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέ-
πεια των συγχωριανών μας.  

Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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Σας απευθύνω αυτό το γράμμα για να σας
εκφράσω τα συναισθήματα νοσταλγίας, που
ένιωσα διαβάζοντας τα "Χρυσιώτικα Νέα",
που έρχονται ανελλιπώς τον τελευταίο χρόνο
στα χέρια μου με την φροντίδα του εξαδέλφου
μου από την μεριά του πατέρα μου, Γρηγόρη
Τριανταφύλλου. Νοσταλγία, και μια απροσδιό-
ριστη λύπη, για το γεγονός ότι οι συνθήκες της
ζωής με έχουν αποκόψει από έναν τόπο, που,
όπως φαίνεται, κουβαλάω, όπως όλοι οι άν-
θρωποι, στην κυτταρική μου μνήμη. Δύο φορές
στη ζωή μου είδα τον τόπο γέννησης και ζωής
των προγόνων μου. Το γεγονός αυτό, δεν με
εμποδίζει να αναφέρω περήφανα τον τόπο κα-
ταγωγής μου, όταν γίνονται σχετικές συζητή-
σεις (μερικές τις προκαλώ επί τούτου, οφείλω
να ομολογήσω). 

Ακόμη, δίπλα μου στο χώρο της δουλειάς
μου, μαζί με τις φωτογραφίες των παιδιών μου
υπάρχει η φωτογραφία του χωριού "μας", με
τα όμορφα σπίτια, τα άγρια βουνά και το πρά-
σινο, που το περιβάλλει. Με εμπνέει και μου
αρέσει να την βλέπω όταν περνάω δύσκολα. 

Είμαι περήφανη που είμαι Ευρυτάνισσα την
καταγωγή, Ευρυτάνισσα και Χρυσιώτισσα. 

Ο πατέρας μου, θα ήταν περήφανος και χα-

ρούμενος αν ζούσε και διάβαζε την εφημερί-
δα. Θα είχε να διηγηθεί ιστορίες, που είχε
ακούσει από τον δικό του πατέρα. 

Ο παππούς μου Τριαντάφυλλος Τριαντα-
φύλλου του Κων/νου, πήγαινε σχολείο στο δι-
πλανό Κεράσοβο, περπατώντας κάθε μέρα, με
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, τα χιλιόμε-
τρα που χωρίζουν τα δύο χωριά. Σπούδασε Νο-
μικά στην Αθήνα, με συμφοιτητή τον μετέπει-
τα πρωθυπουργό Καφαντάρη. Υπηρέτησε στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Δικαστής-Εισαγ-
γελέας και πέθανε με τραγικό τρόπο στην
Θεσσαλονίκη από γάγγραινα, μετά από δά-
γκωμα σκύλου, κατά την έρευνα για υπόθεση
δολοφονίας, γύρω στα 1932 (;). 

Πιστεύω ότι αδιόρατα νήματα μας συνδέ-
ουν με ανθρώπους και τόπους και ότι η ώριμη
ηλικία είναι καλή εποχή να το δούμε αυτό και
να έρθουμε σε επαφή με τις ρίζες μας. 

Γρηγόρη, ευχαριστώ εσένα και τους υπό-
λοιπους συντάκτες για την χαρά που μου δίνε-
τε να διαβάζω την εφημερίδα. 

Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και κουράγιο να
συνεχίσετε. 

Με εκτίμηση 
Αγγελική Ιωαν. Τ ριανταφύλλου 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός –Ε.Δ.Ε.
Καποδιστρίου 20- Λαμία

∂ÈÛÙÔÏ‹  Ô˘  Ï¿‚·ÌÂ

∞Ó¿ÁÎË  ÁÈ·  π·ÙÚÂ›Ô

η διάνοιξη, το πλάτος δε φτάνει ούτε τα 5 μέ-
τρα.

Σε επικοινωνία μου με τις τεχνικές υπηρε-
σίες της Νομαρχίας, δυστυχώς, μου επιβεβαί-
ωσαν τους φόβους μου ότι έτσι θα γίνει τελικά,
δηλ. ότι πράγματι θα υπάρχουν αρκετά σημεία
με στενό δρόμο και αυτό λόγω της περιορισμέ-
νης χρηματοδότησης (συνολικό ποσό έως Άγιο
Δημήτριο 1.850.000€) και η οποία δεν επαρκεί
για να γίνουν σωστές διανοίξεις.

Δηλαδή το έργο θα ολοκληρωθεί, με κά-
ποια ελαττώματα και τα οποία θα είναι επικίν-
δυνα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι
άλλο. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι αυτά τα
έργα μια φορά γίνονται στα μέρη μας και πρέ-
πει να γίνονται σωστά, με γνώμονα πρωτίστως
την ασφάλεια των οχημάτων.

Ευελπιστώ να προσέξουν οι κατασκευα-
στές του έργου και αυτά το σημεία και να κά-
νουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Κρίμα να αφή-
σουν κάποια τέτοια σημεία-παγίδες. Ας κά-
νουν μια επιπλέον προσπάθεια. Εξάλλου φαί-

νεται ότι κατά τα άλλα κάνουν πολύ καλή δου-
λειά και αυτό δείχνει ό,τι είναι σοβαροί και
υπεύθυνοι και είναι προς τιμή τους.

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό μετά
από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν
τις τελευταίες μέρες, είδα σοβαρές ζημιές σε
όλο το μήκος του οδικού μας δικτύου. Εκτός
από πολλές καταπτώσεις, παρασύρθηκε σε
πολλά σημεία το υπόστρωμα της ασφάλτου
που είχε ριχτεί και το σημαντικότερο είναι ότι
“κόπηκε” σε αρκετά σημεία από τα ορμητικά
νερά το κάτω μέρος του δρόμου και έχει στε-
νέψει πολύ. Εκεί προφανώς θα πρέπει να γί-
νουν τοιχία συγκράτησης του δρόμου και αυτό
σημαίνει καθυστέρηση και κόστος επιπρόσθε-
το. Δεν πρέπει να μείνουν έτσι αυτά τα σημεία.

Είναι αυτονόητο βέβαια το αυξημένο ενδια-
φέρον που πρέπει να επιδείξουν οι τοπικοί
σύμβουλοι, το δημοτικό συμβούλιο και ο ίδιος
ο Δήμαρχος καθότι είναι σημαντικό έργο και εί-
ναι βέβαια και το μεγαλύτερο που γίνεται στο
δήμο μας.

Αντώνης Καρανίκας

¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË˜

Στις 22 Αυγούστου, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνε-
δρίασε το Δ.Σ. του συλλόγου μας
στο δημοτικό κατάστημα του χωρι-
ού μας με παρόντα τέσσερα από τα
επτά μέλη του.

Ομόφωνα αποφάσισε και κατέ-
γραψε στα πρακτικά του να προβεί
σε ενέργειες για τα παρακάτω θέ-
ματα, μερικά εκ των οποίων έχουν
απασχολήσει ξανά τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. παλιότερα. Τα θέματα αυτά
είναι:

― Σύνταξη και αποστολή επι-
στολής σε συνεργασία με το τοπικό
συμβούλιο στον δήμαρχο και στο
δημοτικό συμβούλιο για την διενέρ-
γεια μελετών για: 

α. Την ανάπλαση του περιβάλλο-
ντος χώρου των άνω και κάτω γεφυ-
ριών στα Σούϊλα.

β. Την διάνοιξη και διαμόρφωση
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
από θέση «Καρυές» μέχρι «Αλώ-
νια».

― Σε συνεργασία επίσης με το

τοπικό συμβούλιο να γίνουν ενέρ-
γειες για την αναβάθμιση του ξενώ-
να και τη διαμόρφωση της σχολικής
αίθουσας, που πια δεν χρησιμοποι-
είται, σε μουσείο λαϊκής τέχνης, με
τη συμπαράσταση του δήμου, της
δ/νσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
αν χρειάζεται, και της Νομαρχίας.

― Ο σύλλογος Χρυσιωτών και
το εκκλησιαστικό συμβούλιο να
προβούν στην αγορά προθήκης και
χρηματοκιβωτίου για την έκθεση
προς προσκύνηση και φύλαξη αντί-
στοιχα, των ιερών κειμηλίων της εκ-
κλησίας μας.

Φυσικά ο σύλλογος δε δύναται
να χρηματοδοτήσει, παρά ίσως ελά-
χιστα κάποιες απ’ τις  παραπάνω
προτάσεις, αλλά μπορεί και θα ανα-
λάβει πρωτοβουλίες και θα είναι
αρωγός σε όλα αυτά. Τον πρώτο λό-
γο έχουν το τοπικό συμβούλιο του
χωριού μας και ο δήμος μας.

Το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Χρυσιωτών

¡¤·  ÙÔ˘  Û˘ÏÏfiÁÔ˘

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 

Παράκληση
Όπως γνωρίζετε, τα Χρυσιώτικα Νέα είναι μια μικρή τοπική εφημερίδα και δεν έχει

τα μέσα να πληροφορείται όσα συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσάρεστα, στους αγαπητούς
μας συντοπίτες. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε, αν θέλετε να δημοσιεύ-
ουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας συνέβη (Γ(Γεννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιεννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επι--
τυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.)τυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.).  Επίσης να μας
ενημερώνετε 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.  

E•ATMI™EI™ ¶ANTO™ TY¶OY
AYTOKINHTøN

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

TËÏ: 210. 2237288 

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

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

ΧΡΥΣΙΩΤΗ
Μην ξεχνάς τη γενέτειρά σου. 

Με την πρώτη ευκαιρία 
προσπάθησε να βρεθείς 

κοντά της.
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― Το Σάβ-
βατο 9 Αυγού-
στου 2008
άφησε την τε-
λευταία του
πνοή στο Καρ-
πενήσι ο μπάρ-
μπα Κώστας
Καλτσής. Ο
Κώστας Καλ-
τσής γεννήθη-
κε στη Χρύσω
το 1919 και πολλά χρόνια της ζωής του τα πέ-
ρασε στο χωριό μας. Η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε στη Χρύσω την Κυριακή 10 Αυγούστου και
παρευρέθησαν όλοι οι Χρυσιώτες, αλλά και
συγγενείς και φίλοι του από το Καρπενήσι και
το Κερασοχώρι.

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε ο επικήδειος
λόγος του βουλευτή και συγγενή του εκλιπό-
ντος κ. Ηλία Καρανίκα. Συγκίνηση επίσης προ-
κάλεσαν στους παρευρισκόμενους ο ιερέας
Σταύρος Μαρούλης και ο ψάλτης Δημήτρης
Μαντής, που με τις όμορφες και ταιριαστές
φωνές τους έδωσαν άλλη διάσταση στην τελε-
τή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Χρυσιώτικης
γης που τον σκέπασε.

Ευχόμαστε στους συγγενείς του και ειδικά
στις κόρες του Λουϊζα και Χαρίκλεια να είναι
καλά για να τον θυμούνται. 

― Απεβίωσε στην Λαμία όπου και ετάφη η
Ελισάβετ Μούτσελου. Ας είναι ελαφρύ το χώ-
μα που την σκέπασε. Ευχόμαστε στους συγγε-
νείς της να είναι καλά για να την θυμούνται.

― Απεβίωσε στις 28-7-2008 στη Ρωσία η
σύζυγος του Δημητρίου Σπ. Πριόβολου. Ετά-
φη στη Ρωσία στις 29-7-2008. Ευχόμαστε
στους συγγενείς της να είναι καλά για να την
θυμούνται.

Γάμοι

Θάνατοι

1.- Απολογισμός 
δραστηριοτήτων καλοκαιριού
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιή-

θηκαν κατά το περασμένο καλοκαίρι οι
προγραμματισθείσες δραστηριότητες
της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης,
ήτοι:

α.- Ημερίδα στο Ραπτόπουλο στις 2
Αυγούστου 2008  με θέμα: «Άγνωστη
Ιστορία και Ανάπτυξη του Δήμου Ασπρο-
ποτάμου». Κατά τη διάρκειά της παρου-
σιάστηκαν δεκαοκτώ (18) εισηγήσεις,
εμπεριστατωμένες και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες, Κατά κοινή ομολογία σημεί-
ωσε  μεγάλη επιτυχία.  

β.-Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο
στο Τροβάτο (08-08-2008), στα Άγραφα
(09-08-2008) και στα Βραγγιανά (10-08-
2008) που είχε ως θέμα: «Τα Άγραφα στη
διαδρομή της Ιστορίας». Πενήντα τρεις
(53) εισηγήσεις ανέδειξαν σε μέγιστο
βαθμό την ιστορική ταυτότητα της περιο-
χής των Αγράφων. Δίκαια χαρακτηρίστη-
κε το Συνέδριο αυτό ως πραγματικός
άθλος. 

Το Δ.Σ. της ιστορικής Πανευρυτανι-
κής Ένωσης, έχοντας υπόψη ότι η μεγά-
λη επιτυχία των παραπάνω σημαντικών
δραστηριοτήτων της οφείλεται σε μέγι-
στο βαθμό στους εισηγητές – συνεργά-
τες της, στους συνδιοργανωτές, στους
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, στους τοπικούς συλλόγους κ.ά.
απέστειλε προς αυτούς σχετικές ευχαρι-
στήριες επιστολές. 

Τέλος, σημειώνεται ότι σύντομα οι ει-
σηγήσεις της Ημερίδας του Δήμου
Ασπροποτάμου και του Συνεδρίου των
Αγράφων θα εκδοθούν σε  ιδιαίτερους
τόμους.

2.- Εξόρμηση της Ομάδας Γιατρών
Αλληλεγγύης στη μνήμη του Ιατρού
Αναστασίου Κοντομέρκου

Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως στη
μνήμη του αείμνηστου Ιατρού Αναστασί-
ου Κοντομέρκου  επαναδραστηροποιηθεί
η Ομάδα Αλληλεγγύης των Γιατρών της
Πανευρυτανικής «Οι Καλοί Σαμαρείτες»,
της οποίας υπήρξε επί σειράν ετών υπεύ-
θυνος. Η πρώτη εξόρμηση θα πραγματο-
ποιηθεί στους Δήμους Απεραντίων και
Ασπροποτάμου στις αρχές Νοεμβρίου
2008. Στην εξόρμηση αυτή θα συμμετά-
σχουν πάνω από δέκα (10) ιατροί διαφό-
ρων ειδικοτήτων, κυρίως παιδίατροι, οι
οποίοι θα εξετάσουν τους μαθητές των
Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευ-
σης των παραπάνω Δήμων. 

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. μόλις πληρο-
φορήθηκε το θάνατο του αείμνηστου για-
τρού εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, ενώ πα-
ρέστησαν στην εξόδιο ακολουθία ο Πρό-
εδρος και μέλη του Δ.Σ. 

3.- Εορτασμός των Ευρυτάνων
Αγίων στην Αθήνα – Τιμητική εκδήλωση
για τον ευρυτανικής καταγωγής Ολυ-
μπιονίκη κ. Χρήστο – Αλέξανδρο Ταμπα-
ξή

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2008 θα
τελεσθεί θεία λειτουργία  με αρτοκλασία
στο παρεκκλήσι του Αγίου  Νεομάρτυρα
Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης,  προς τιμήν
των Ευρυτάνων Αγίων και σε συνεργασία
με την Αδελφότητα των Γρανιτσιωτών.
Το παρεκκλήσι αυτό βρίσκεται στην Ιερά
Μονή Ζωοδόχου Πηγής, στον Βύρωνα.

Μετά τη Θεία Λειτουργία και την αρ-
τοκλασία θα δοθεί δεξίωση σε παρακεί-
μενο χώρο, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα τιμηθεί ο ευρυτανικής καταγωγής
Ολυμπιονίκης των Παραολυμπιακών
Αγώνων του Πεκίνου 2008  κ. Χρήστος –
Αλέξανδρος Ταμπαξής.

4.- Ορισμός του Καθηγητή κ. Ανδρέα
Καμπιζιώνη ως αντιπροσώπου στις
Η.Π.Α.

Το Δ. Σ. ομόφωνα αποφάσισε όπως
οριστεί ως αντιπρόσωπος της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης στις Η.Π.Α. ο εκλεκτός
συνεργάτης μας Καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Francis Marion κ. Ανδρέας Κα-
μπιζιώνης, ο οποίος ευχαρίστως και απο-
δέχθηκε τον ορισμό αυτόν. H αποδοχή
αυτή αποτελεί εξαιρετική τιμή για την
ιστορική Ένωσή μας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος 
Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης

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

Μετά από 61 χρόνια στη θέση
«Σταυρούλης», 300 μέτρα από το χω-
ριό, με πρωτοβουλία, δαπάνη και εργα-
σία του Ηλία Α. Καρανίκα, τοποθετήθη-
καν μαρμάρινη πλάκα και μεταλλικός
σταυρός με τα ονόματα των αδελφών
Γιάννη και Βασίλη, παιδιών του Ανα-
στάση Καρανίκα, που τόσο άδικα χάθη-
καν τον Απρίλη του 1947. 

Εκείνη τη χρονιά, μέσα στη δίνη του
εμφύλιου σπαραγμού, ο Γιάννης και ο
Βασίλης βρήκαν ένα βλήμα όλμου. Το
έβαλαν στον τορβά τους και το μετέφε-

ραν στο σπίτι τους, χωρίς όμως να πουν
σε κανέναν για το εύρημά τους. Πήραν
ένα τσεκούρι και πήγαν στη θέση, που
σήμερα ονομάζεται «Σταυρούλης» και
προσπάθησαν χτυπώντας με το τσε-
κούρι να ανοίξουν το βλήμα. Αυτό ήταν
το μοιραίο λάθος, ήταν η παιδική αφέ-
λεια, γιατί ήταν παιδιά  15 και 17 χρο-
νών.  

Το βλήμα εξερράγη και τον μεν ένα
παιδί είχε ακαριαίο θάνατο, το άλλο βα-
ρύτατα τραυματισμένο εξέπνευσε μό-
λις μεταφέρθηκε στο σπίτι του. Θύματα
και αυτά μαζί με τόσες άλλες χιλιάδες
της αδελφοκτόνου διαμάχης που κρά-
τησε 4 χρόνια.

Διαβάστηκε και τρισάγιο στην εκ-
κλησία . 

Ας είναι αιωνία τους η μνήμη.

∂È˜  ÌÓ‹ÌË

― Ο Νικόλαος Καλτσής, στη μνήμη Κων/νου
Καλτσή, αντί στεφάνου, προσφέρει στο σύλλο-
γο το ποσό των 50€.

Προσφορά στη μνήμη

― Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2008 στις 7
το απόγευμα, η συγχωριανή μας Πανωραία
Γαϊτάνου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρ-
διάς της, Δημήτρη Σπανουδάκη. Το μυστήριο
τελέστηκε στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας
στο Ψυχικό.

Ήταν ένας ανοιχτός γάμος με πολλούς κα-
λεσμένους. Παραβρέθηκαν στο μυστήριο αρ-
κετοί Χρυσιώτες που διαμένουν στην Αθήνα.

Ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα «Σεμέλη –
Κοκοτού» στη Σταμάτα και η γιορτή με πολύ
κέφι κράτησε μέχρι αργά.

― Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2008 στις 8
το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντε-
λεήμονα Καμένων Βούρλων, έγινε ο γάμος του
χωριανού μας Χαράλαμπου Βασ. Καρανίκα με
την εκλεκτή της καρδιάς του Κοκονάκη Σοφία
από τον Πειραιά.

Ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα “Καράσ-
σου” στην παραλία Καινούριου, όπου παραβρέ-
θηκαν όλοι οι προσκεκλημένοι, συγγενείς, φί-
λοι και συγχωριανοί.

Ευχόμαστε να ζήσουν με ευτυχία και κα-
λούς απογόνους.

H ¢PO™IA
°ÚËÁfiÚË˜ M·ÚÔ‡ÏË˜

K‡ÚÔ˘ & ™fiÏˆÓÔ˜ 19 §·Ì›· TËÏ: 22310-42146 
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ÙËÏ.: 22310-69272 ÎÈÓ.: 6974117489

Ευχαριστούμε 

όλους τους συγγενείς και φίλους 

που παραβρέθηκαν ή συμμετείχαν 

με οποιοδήποτε τρόπο και 

συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας

για το θάνατο της αγαπημένης μας 

μητέρας Βασιλικής.

Οικογένειες:  Περσεφόνης Κορτέση

Ιωάννου Κρουστάλλη

Αργυρούλας Κρουστάλλη

Τα εγγόνια - τα δισέγγονα

∂ À Ã ∞ ƒ π ™ Δ ∏ ƒ π √



Α
ύγουστος 2008 στο χωριό και όλοι
ζούμε στο ρυθμό του πανηγυριού
και της γιορτής της Μεγαλόχαρης.

Κόσμος πολύς έρχεται απ’ όλα τα μέρη

της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Τα
σπίτια ανοίγουν και καθαρίζονται, οι αυ-
λές πλένονται. Οι κοινόχρηστοι χώροι κα-
θαρίζονται από συνεργεία του Δήμου.
Χωριανοί μας ανταμώνουν μετά από πολύ
καιρό και σίγουρα έχουν πολλά να πουν.
Μικρό πρόβλημα υπάρχει με το PARKING,

γιατί τα αυτοκίνητα είναι πολλά και οι χώ-
ροι στάθμευσης λίγοι. Πρόβλημα παρου-
σιάζεται και με την έλλειψη νερού, γιατί
κάποιοι συγχωριανοί μας θεωρούν σωστό

να ποτίζουν τα δέντρα τους,
αδιαφορώντας για τους υπόλοι-
πους αν έχουν νερό να πιουν ή
για τις στοιχειώδης ανάγκες του
σπιτιού. 

Παραμονές της Παναγίας και
υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Η
κεντρική πλατεία έχει την τιμητι-
κή της, (σημ: λέω η κεντρική
πλατεία γιατί το χωριό μας έχει
και άλλες πλατείες μικρότερες,
όπως πλατεία Σκαβδά Καρυά,
πλατεία Αλώνια, πλατεία Λακμά
και Παλιόπυργου, η τελευταία
βέβαια φέτος συρρικνώθηκε αρ-
κετά μέτρα). 

Στην πλατεία λοιπόν, οι τρεις
καταστηματάρχες Θωμάς Καρά-
νης, Αμαλία Moύτσελoυ και
Γιώργος Μαρούλης, κάνουν φι-
λότιμες προσπάθειες για εξυπη-
ρέτηση του κόσμου. Διαμορφώ-
νουν τους χώρους, καθαρίζουν
τραπέζια και καρέκλες, ή νοικιά-
ζουν καινούρια. Επίσης προμη-
θεύονται τα απαραίτητα ποτά,
αναψυκτικά κλπ. Ο μπάρμπα -
Θωμάς πρωτοπόρος και αρχαιό-

τερος, κάνει μαραθώνιο για την οργάνω-
ση του μαγαζιού έχοντας πάντα δίπλα
του για βοηθό μία όμορφη ξανθιά (original
ή βαμμένη δεν έχει σημασία), προερχόμε-
νη από χώρες του λεγόμενου πρώην ανα-
τολικού block, που μόνο ο Θωμάς έχει αυ-
τή την ικανότητα να φέρνει στην περιοχή. 

Τοποθετούνται και οι σιδηροκατα-
σκευές «κιόσκι» προκειμένου να έχει
ίσκιο η πλατεία. Ένα δάσος από μισο-
σκουριασμένους κυλοδοκούς όρθιους και
οριζόντιους, συνθέτουν ένα σκηνικό ερ-
γοταξίου κατασκευαστικής εταιρείας. Πά-
νω σε αυτά τοποθετούνται αντί για τεντό-
πανα, συνθετικά ελαφρού τύπου, που
όταν τα πιάνει ο ήλιος και δεν έχει σκιά
από πλάτανο μοιάζουν με φούρνο μικρο-
κυμάτων. Όταν δε  φυσάει αέρας έχεις
την αίσθηση ότι είσαι στο πέλαγος, σε
ιστιοφόρο, που το δέρνει ο βοριάς. Κατα-
σκευάζεται και η εξέδρα για την ορχή-
στρα, που πιο πολύ μοιάζει με αυτά που
βλέπουμε στα καουμπόικα έργα να χρησι-
μοποιούν για κρεμάλες. 

Ο Αϊ Γιώργης (περίπατος) και οι βρύ-
σες γεμίζουν κόσμο, κυρίως νεολαία μέ-
ρα και νύχτα, που όταν φεύγουν μετά από
5-6 ημέρες οι χώροι μοιάζουν με σκουπι-
δότοπους, ενώ υπάρχουν παντού καλάθια
απορριμμάτων, (απορία: γιατί ο Δήμος κα-
θαρίζει πριν τη γιορτή της Παναγίας και
ποτέ μετά;). 

Οι καρέκλες και τα τραπέζια είναι σχε-
δόν γεμάτα κυρίως τα βράδια. Οι μυρω-
διές από τα σουβλάκια και τα ψητά αρνιά -
κατσίκια σου σπάνε τη μύτη (θαυμάζω αυ-
τούς που νηστεύουν για τη δύναμη που

έχουν κι αντέχουν στους πειρασμούς). Η
μπύρα και τα τσίπουρα είναι στη
MAXIMUM κατανάλωση. Οι φανατικοί της
«μπιρίμπας» και του «Θανάση», δίνουν σε
καθημερινή βάση τον αγώνα τους. Δε λεί-
πουν και οι σκληρές μονομαχίες στο τά-
βλι. 

Και μέσα σ’ όλα αυτά, κάνουν και την
εμφάνισής τους σε κεντρικό δρόμο του
χωριού δύο πινακίδες αλλιώτικες, που νο-
μίζω αξίζει να δούμε. Η μία μπροστά στο
εκκλησάκι των Αγίων Ταξιαρχών, που
απαγορεύει στους οδηγούς να σταθμεύ-
ουν. Τοποθετήθηκε από συγχωριανό μας
γραμμένη κατά κανόνα ανορθόγραφα πά-
νω σε σανίδα η οποία στερεώθηκε πάνω
σε άδεια κυψέλη παλιού τύπου (κερνί ή
κουβέλι) και γράφει «ΑΠΑΓΟΡΕΒΕΤΕ Η
ΣΤΑΘΜΙΣΙΣ ΑΦΤΟΚΙΝΙΤΟΝ». Η άλλη πι-
νακίδα λίγο πιο πάνω τοποθετημένη πάνω
σε μικρό δεντράκι ροδακινιάς, που υπάρ-
χει εκεί, γραμμένη και εικονογραφημένη
σε computer, που παρακαλεί τους περα-
στικούς στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα να ρίξουν λίγο νεράκι στο δεντράκι
που διψάει το καλοκαίρι. 

Η παράδοση λοιπόν και η τεχνολογία
στις υπηρεσίες του χωριού μας. 

Ηλίας Α. Καρανίκας
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KAºE  M¶AP  æH™TAPIA
“O  E§ATO™”

TÔ ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ M·ÚÔ‡ÏË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ú· ·’ ÙÔÓ Î·Ê¤ Î·È ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È 

ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ê·ÁËÙfi ÙË˜ ÒÚ·˜. 
ŒÙÛÈ Ô Î¿ıÂ ÂÈÛÎ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÈı˘ÌÂ›,  

ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÚÂÈ 
˘¤ÚÔ¯Ô Ê·ÁËÙfi
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ 

Û’ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi Î·È 
ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 

O °ÈÒÚÁÔ˜,
¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜ 

Î·È Î·ÏfiÎ·Ú‰Ô˜, 
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔ˜ 
Ó· Ì·˜ ˘Ô‰Â¯ıÂ›.
ΔËÏ.: 22370-31761

Παράδοση  -  Τεχνολογία
Εύθυμα  και  σοβαρά

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

ÃÚ˘ÛÈÒÙË - ÃÚ˘ÛÈÒÙÈÛÛ·
°›ÓÂ Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜. ∂Ï· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÂÛ‡, Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘, Ù· ÂÁ-
ÁfiÓÈ· 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 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ï›ÁÔ ÈÔ ¿ÓıÚˆÔÈ !!!

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 ñ  ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ 45 ÙËÏ: 22310-46050 
EP°A™THPIO-KATA™THMA: 

K·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 20 §·Ì›· ÙËÏ: 22310-22913


