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Ν
αι ναι… καλά διαβάζετε…. Ήρθε επιτέλους ο και-
ρός να ανοίξουμε τα φτερά μας και να κάνουμε πιο
δυναμική την παρουσία μας, εισχωρώντας στον

απύθμενο κόσμο του διαδικτύου. Η εφημερίδα μας, τα
«Χρυσιώτικα Νέα», έχουν πλέον τη δική τους «διαδι-
κτυακή» παρουσία. Μέσω της ιστοσελίδας
www.chrysiotika-nea.gr μπορούν όλοι να έχουν πρόσβα-
ση σε κάθε νέα έκδοση της εφημερίδας μας, σε αρχείο
όλων των παλαιότερων τευχών, αλλά επιπλέον να ενημε-
ρώνονται και για άλλα θέματα
που αφορούν τόσο στις δρα-
στηριότητες, όσο και στις εκδη-
λώσεις του συλλόγου μας. 

Ίσως κάποιοι να αναρωτη-
θούν ποιος είναι ο λόγος αυτής
της ιδέας. Ίσως ακόμα μερικοί
να σκεφτούν και να πουν γιατί
δεν μας αρκούσε η έντυπη έκ-
δοση της εφημερίδας. Η απά-
ντηση είναι απλή. Η εφημερίδα
στη νέα της ψηφιακή μορφή
επιχειρεί να συγκεντρώσει
ακόμα περισσότερους «ανα-
γνώστες» και κυρίως να γίνει
γνωστή και σε νέους χρήστες
του διαδικτύου, που θα ενδια-
φερθούν να αναζητήσουν υλι-
κό σχετικά με το χωριό μας, αλ-
λά και την Ευρυτανία γενικότε-
ρα. Το διαδίκτυο θεωρείται πλέ-
ον ένας από τους σημαντικότε-
ρους χώρους επικοινωνίας και
ενημέρωσης λόγω του εύχρη-
στου, γρήγορου, άμεσου και «φιλικού» χαρακτήρα του.
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι η δυ-
νατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας, που καθιστά τον
χρήστη ενεργό και συμμέτοχο, δίνοντάς του παράλληλα
την ευκαιρία να διαμορφώνει και να καθορίζει την τρέχου-
σα θεματολογία και να εμπλουτίζει με την έμπρακτη συμ-
μετοχή του το περιεχόμενό της, ανοίγοντας ολοένα και
ευρύτερους ορίζοντες. 

Η ιστοσελίδα είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο,
έχουν καταχωρηθεί κάποια από τα νεότερα τεύχη στο
ηλεκτρονικό μας αρχείο, ενώ οι υπόλοιπες σελίδες είναι
υπό κατασκευή. Στην κεντρική σελίδα, θα παρατηρήσετε
2 έγχρωμα εικονίδια, το Blogger και το Facebook, τα
οποία γνωρίζουν πολύ καλά όσοι εκ των αναγνωστών
ασχολούνται με το διαδίκτυο. Το πρώτο εικονίδιο μας πα-
ραπέμπει στο ιστολόγιο που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποι-

ους μήνες ο συγχωριανός μας Γρηγόρης Τριανταφύλλου,
μέσα από το οποίο δημοσιεύει πολλά ενδιαφέροντα άρ-
θρα για το χωριό μας. Το δεύτερο εικονίδιο μας παραπέ-
μπει στο κοινωνικό δίκτυο Facebook και σε μια ομάδα
ατόμων που έχει δημιουργηθεί με τίτλο «Χρύσω Ευρυτα-
νίας». Μέσα από αυτήν την ομάδα, έχουμε έρθει σε επι-
κοινωνία πολλά άτομα, Χρυσιώτες και Ευρυτάνες γενικό-
τερα, αλλά και άλλα άτομα που θέλησαν να μάθουν κά-
ποια πράγματα για το χωριό μας. Έτσι μπορούμε να είμα-

στε σε μια συνεχή επικοινωνία, να μοιραζόμαστε σκέψεις
και ιδέες, να «ανεβάζουμε» φωτογραφικό υλικό σχετικά
με το χωριό, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το φυσικό
πλούτο της γενέτειράς μας. 

Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο περιε-
χόμενο, γι’ αυτό και σας καλούμε όλους αρωγούς σε αυ-
τήν την προσπάθεια, ειδικότερα τους νέους, που όλοι
γνωρίζουμε πόσο πολύ αγαπάνε το διαδίκτυο αλλά και τις
νέες τεχνολογίες. Στείλτε μας τις ιδέες σας για να
εμπλουτίσουμε το υλικό της ιστοσελίδας, τις προτάσεις
και τις σκέψεις σας, για αυτή την νέα προσπάθεια, που ως
μοναδικό στόχο της έχει την ανάδειξη του τόπου μας και
τη δυνατότητα γνωστοποίησης των όσων συμβαίνουν στο
χωριό, σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. 

Πανωραία Γαϊτάνου

Δ· «ÃÚ˘ÛÈÒÙÈÎ· ¡¤·» ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô...

Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύουμε μία φωτογραφία από το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμο-

νος στον Άγιο Δημήτριο. Είναι φωτογραφία του έτους 1969. Εικονίζεται  σε αυτή μια μικτή παρέα

Χρυσιωτών και Αγιοδημητριωτών και προέρχεται από το αρχείο του Χαράλαμπου Μπετχαβά.

Διακρίνονται σε αυτή οι: Ο μικρός Γιώργος Γιαννιώτης, Μαργαρίτα Γιαννιώτη, Φωνή Τριαντα-

φύλλου, Ουρανία Μπετχαβά, Ιουλία Μαρούλη, Χαράλαμπος Μπετχαβάς, Ηλίας Μαρούλης,

Κων/νος Παπαδόπουλος (Ταχυδρόμος), Νικόλαος Τάκης, Παπακώστας Τάκης, Σταύρος Χειλάς,

Δημήτριος Τάκης, Ιωάννης Τάκης, Δημήτριος Μπαλωμένος (από Μάραθο), Απόστολος Γιαννιώτης,

Δημήτριος Μούτσελος, Γρηγόρης Χειλάς, γυναίκες και μικρά παιδιά από τον Άγιο Δημήτριο.

¶∞§π∂™ ª¡∏ª∂™  
Δøƒπ¡∂™ ™À°∫π¡∏™∂π™

Δ· “ÃÚ˘ÛÈÒÙÈÎ· ¡¤·” Î·È

ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ 

ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÃÚ˘ÛÈˆÙÒÓ 

∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ «∏ ¶·Ó·Á›·» 

Û·˜ Â‡¯ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ 

Î·È Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ˜ 

Ô Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου των απαντα-
χού Χρυσιωτών Ευρυτανίας, η «Παναγία», προσκαλεί τα
μέλη και τους φίλους του  στην καθιερωμένη κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίττας, που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου  2009 και ώρα 10:30 το πρωί
στην αίθουσα του συλλόγου Δομιανιτών Ευρυτανίας,
Σλήμαν και Βαρδουσίων 9 στους Αμπελόκηπους, τηλ.
2106919186.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου με θέματα:
1. Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου  
2. Οικονομικός Απολογισμός  
3. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων και οικονομι-

κού απολογισμού,
4. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής,
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτι-

κής Επιτροπής.
6. Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων μας

Δηλώσεις υποψηφιότητας, για συμμετοχή στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο ή την εξελεγκτική επιτροπή, μπο-
ρούν να υποβάλλονται στην κ. Ερση Κλημέντζου
(6936956956) και στον κ. Χαράλαμπο Μπετχαβά (210
6929045). 

Προσκαλούμε όλους τους φίλους του συλλόγου, να
δείξουν έμπρακτα με την παρουσία τους, την αγάπη
τους για τον σύλλογο, αλλά πολύ περισσότερο, με την
συμμετοχή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να απο-
δείξουν το πραγματικό ενδιαφέρον τους για την πρόο-
δο, την προκοπή, και την μακροημέρευση του Συλλόγου. 

Σας περιμένουμε όλους
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ



Ο
συμπατριώτης μας Βασίλειος Θεο-
χάρης του Σωκράτη κατάγεται από
τη Βίνιανη και εργάζεται εδώ και

κάποια χρόνια στη θέση του φύλακα στον
Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος
(Ο.Σ.Ε).  

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας
του ο κ. Θεοχάρης επέδειξε σπάνια επαγ-
γελματική ευσυνειδησία και κοινωνική ευ-
αισθησία. Το λέμε αυτό γιατί ο κ. Θεοχά-
ρης, ο οποίος έχει τιμηθεί με την απονομή
ηθικής αμοιβής από τον Ο.Σ.Ε., βρήκε πλή-
θος αντικειμένων, κυρίως πορτοφόλια και
τα παρέδωσε στους κατόχους των ή στις
αρμόδιες αρχές. Ούτε για μια στιγμή δεν
σκέφτηκε να οικειοποιηθεί κάποιο από αυ-
τά τα αντικείμενα.  Αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια στον κ. Β. Θεοχάρη και ελπίζουμε
να αποτελεί πάντα  πρότυπο για όλους
μας. 

Μερικά από τα αντικείμενα που βρήκε
και παρέδωσε ο κ. Β. Θεοχάρης είναι:

1.  Εύρεση τσάντας και σύλληψη κλέ-
φτη στις 14-7-05. Παρεδόθη στο Α.Τ. Ομο-
νοίας.

2.  Εύρεση πορτοφολιού αμερικανού
υπηκόου στις 20-10-07. Παρεδόθη στην
διεύθυνση προσωπικού.

3.  Εύρεση πορτοφολιού   στις 5-11-07.
Παρεδόθη στην διεύθυνση προσωπικού.

4.  Εύρεση πορτοφολιού  στις 21-11-
07. Παρεδόθη στην διεύθυνση προσωπι-
κού.

5.  Εύρεση  τσάντας-βαλίτσας στις 21-
11-07. Παρεδόθη στην διεύθυνση προσω-
πικού.

6.  Εύρεση πορτοφολιού  στις 27-12-
07. Παρεδόθη στην διεύθυνση προσωπι-
κού.

7.  Εύρεση πορτοφολιού  στις 18-1-08.
Παρεδόθη στην διεύθυνση προσωπικού.

8.  Εύρεση  τσάντας του κ. Αθ. Πεπόνη,
στις 22-2-08. Παρεδόθη στον ίδιο.

9.  Εύρεση πορτοφολιού στις 28-4-08.
Παρεδόθη στην πρεσβεία της Φιλανδίας.

10. Εύρεση πορτοφολιού στις 2-5-08.
Παρεδόθη στην πρεσβεία της  Ολλανδίας

11. Εύρεση πορτοφολιού στις 7-5-08.
Παρεδόθη στην πρεσβεία της Αυστρα-
λίας.

12. Εύρεση πορτοφολιού στις 9-5-08.
Παρεδόθη σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

13. Εύρεση πορτοφολιού της κας Πα-
νταζή Β., στις 21-5-08. Παρεδόθη στην
ίδια.

14. Εύρεση πορτοφολιού του κ. Βασι-
λακόπουλου Α, στις 21-5-08. Παρεδόθη
στον ίδιο.

15. Εύρεση διαβατηρίου στις 3-6-08.

Παρεδόθη στην πρεσβεία
της Γαλλίας.

16. Εύρεση πορτοφολιού της κας Μαυ-
ρομάτη Μ., στις 9-7-08. Παρεδόθη στην
ίδια.

17. Εύρεση Βαλιτσών στις 15-8-08.
Παραδόθηκαν σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.  

18. Εύρεση πορτοφολιού στις 20-9-08.
Παρεδόθη στην πρεσβεία της Βραζιλίας

19. Εύρεση τσάντας στις 7-10-08. Πα-
ρεδόθη σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

20. Εύρεση διαβατηρίου και άδειας
οδήγησης της κ. Σούκη Σπ., στις 7-10-08.
Παρεδόθη στην ίδια.

21. Εύρεση τσάντας στις 9-10-08. Πα-
ρεδόθη στην πρεσβεία της Γερμανίας.

22. Εύρεση πορτοφολιού και άδειας
οδήγησης στις 11-10-08. Παρεδόθη σε πε-
ριπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

23. Εύρεση καρτών ανάληψης στις 2-
11-08. Παρεδόθησαν στην Alpha Bank.

24. Εύρεση  τσάντας του κ. Ανδρώνου
Ισιδ., στις 2-11-08. Παρεδόθη στον ίδιο.

25. Εύρεση πορτοφολιού στις 3-11-08.
Παρεδόθη στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

26. Εύρεση πορτοφολιού της κας Πα-
ραγιού Δεσπ.,στις 11-11-08. Παρεδόθη
στην ίδια.
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Παράδειγμα προς μίμηση

Τις καλύτερες ευχές μου για Ευτυχισμένα Χριστούγεν-
να, Ειρηνική και Δημιουργική Νέα Χρονιά

Ηλίας Καρανίκας
Βουλευτής  Ευρυτανίας

Ας είναι το 2009 μια Όμορφη Χρονιά γεμάτη Υγεία,
Αγάπη και Ειρήνη

Δήμος Βίνιανης

Το «Επί γης Ειρήνη» της γέννησης και η «Καλή ημέρα»
της έλευσης του καινούριου χρόνου να είναι διαρκώς πα-
ρόντα στην ψυχή και στην καθημερινότητά σας κατά το
2009.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής
Ένωσης

Χαρούμενα Χριστούγεννα, Χρόνια πολλά και Καλή
χρονιά

Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων

Ευχόμαστε ο καινούριος χρόνος να σας χαρίσει τη
λάμψη του άστρου, τη σοφία των μάγων, την απλότητα
των βοσκών και το «επί γης ειρήνη» των αγγέλων…!

Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου 
Δομνίστας Ευρυτανίας

Εύχομαι σε όλους σας Καλά Χριστούγεννα και ευτυχι-
σμένος ο καινούργιος χρόνος. Πάντοτε με υγεία, χαρά και
ευτυχία.

Μαντής Γεώργιος

Για τις Άγιες ημέρες του Χριστού και της Πρωτοχρο-
νιάς Χρόνια Πολλά  και ευλογημένα με κάθε ευτυχία.

Κολλημένος Δημήτρης

Ευχές που λάβαμε

Το Βιβλίο του Ντίνου Ροζάκη (σύζυγος Ελένης Πριό-
βολου), με τίτλο «Σαραντάχρονη πορεία Ταΰγετος,
Γράμμος, Τασκένδη: 1936-1976» μπορείτε να το προμη-
θευτείτε από το Βιβλιοπωλείο της κας Ιωάννας Σώκου-
Καραγεώργου στο Καρπενήσι και στα μεγάλα βιβλιοπω-
λεία των άλλων πόλεων.

Στο βιβλίο αυτό ανάμεσα στα πολλά και σημαντικά
βιβλία, που είναι τα βιβλία για την αντίσταση του ελληνι-
κού λαού ενάντια στους ξένους εισβολείς και τους συ-
νεργάτες τους, ξεχωριστή θέση κατέχει η μαρτυρία του
Ντίνου Ροζάκη. Το βιβλίο συνιστά προσωπική αλλά συγ-
χρόνως εθνική συνεισφορά ενός αγωνιστή που με πλή-
ρη ειλικρίνεια συνθέτει την ιστορία του και εξιστορεί τη
ζωή του, συνδεδεμένη με τον αγώνα ενός ολόκληρου
έθνους, ενός λαού που στη μεγάλη πλειονότητά του,
στην ολότητά του σχεδόν, ξεσηκώθηκε για να διώξει
τους κατακτητές και συγχρόνως να τιμωρήσει τους προ-
δότες. 

Ανακοίνωση

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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∂ ˘ ¯ · Ú È Û Ù ‹ Ú È Ô
∞ÓÔÈ¯Ù‹  ∂ÈÛÙÔÏ‹

Ό
λοι μας γνωρίζουμε ότι επί τέ-
λους ο δημόσιος δρόμος Βίνια-
νη (άσφαλτος) Χρύσω - Άγιος

Δημήτριος, δημοπρατήθηκε και τον Ιού-
λιο άρχισε η κατασκευή του με πρώτη
δόση από εθνικούς πόρους με το ποσό
των 500.000 ευρώ.

Επιτέλους μετά από 50 χρόνια που
άνοιξε σαν χωματόδρομος έγινε το
ΘΑΥΜΑ! περνώντας από χίλια κύματα.
Και επειδή ήλθε η ώρα που ξεπεράστη-
καν όλα και είναι η ώρα να ευχαριστή-
σουμε όλους όσους εργάσθηκαν για
την χρηματοδότηση, αλλά και την κατα-
σκευή.

Εγώ προσωπικά δεν πίστευα ότι θα
γίνει τόσο τέλειο το έργο που πραγμα-
τοποιήθηκε. Πίστευα ότι θα άνοιγαν ορι-
σμένα σημεία, ιδίως στις στροφές και
ελάχιστα ρείθρα κοντά στις στροφές.
Είδα όμως να διαπλατύνεται σ’ όλο το
μήκος, να γίνονται ρείθρα σ’ όλο το μή-
κος Νημάτια - άσφαλτο Βίνιανης (συμ-
βολή), τοιχία πάνω κάτω, νέους οχε-
τούς κ.λ.π. Άσφαλτο έως Νημάτια τρία
(3) χιλιόμετρα και επίστρωση υποδομής
και δύο οχετούς σε μήκος 2,5 χιλιομέ-
τρων έως τη θέση Φιλίκι (Σπανομαριά).
Έγιναν όλα σε τέσσερις (4) μήνες και
τούτο είναι έργο της εργολαβίας, είμα-
στε τυχεροί στο θέμα αυτό, γιατί και εν-
διαφέρον έδειξαν και πλήρη εξοπλισμό
διαθέτουν και με όρεξη εργάσθηκαν.
Δεν νομίζω ότι άλλο έργο να έγινε τόσο
γρήγορα σε χρόνο, ποσότητα, ταχύτητα
και τελειότητα.

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω
τους συντελεστές του έργου. Πιστεύω
ότι εκφράζω και τους κατοίκους, όπως
τους άκουγα να ομιλούν και να εκφρά-
ζονται.

Απευθύνομαι με επιστολή, γιατί
πολλές φορές κάλεσα όλους τους συ-
ντελεστές να έρθουν στο χωριό, να φά-
με ένα αρνί και να τα εκφράσω δια ζώ-
σης.

Αυτό δεν έγινε και έφυγα για την
Αθήνα, πιστεύω ότι θα συναντηθούμε
στο μέλλον όπως συμφωνήσαμε με τον
κατασκευαστή - Δήμαρχο.

Πρώτον θέλω να απευθυνθώ στην
πολιτική ηγεσία που θα πρέπει από τώ-
ρα να εργασθώ για την γρήγορη χρημα-
τοδότηση του χρόνου και την πληρωμή
του έργου, ευχαριστώντας για όλα.

Σειρά έχει ο κ. Νομάρχης που παρό-
λες τις διακυμάνσεις έδωσε τελευταία
όλο τον εαυτό του και κράτησε το λόγο
του και με διαβεβαίωσε μόνος του, ότι
και από δώ και πέρα θα έχει προσωπικό
το θέμα του δρόμου. Πραγματικά εργά-
σθηκε σκληρά για να πετύχει την πίστω-
ση για τη δημοπράτηση, αντιμετωπίζο-
ντας δυσκολίες. Η ουσία είναι ότι όλα
τα πέτυχε και δεν παύει να έχει προσω-

πικό το θέμα. Αναγνωρίζουν όλοι το εν-
διαφέρον και ελπίζω και του χρόνου να
βγεί νωρίς η πίστωση για τη συνέχιση.

Τον ευχαριστώ θερμά για όλο το εν-
διαφέρον που δείχνει τον υπεύθυνο μη-
χανικό του Δημοσίου που παρακολου-
θεί το έργο για την καλή εκτέλεση. Τον
ευχαριστώ.

Να ευχαριστήσω την εργολαβία
ολόκληρη για το ενδιαφέρον που έδει-
ξαν όλοι τους.

Τον κ. Παναγιωτόπουλο και Παπα-
ροϊδάμη αναδόχους του έργου. Τον κ.
Παπαροϊδάμη τον γνώρισα μια φορά.
Αλλά τον κ. Παναγιωτόπουλο τον γνω-
ρίζω από πολλά χρόνια, όταν ήταν
υπάλληλος και διεύθυνε τα μηχανήματα
της Νομαρχίας.

Εκτός των ευχαριστιών τότε, θέλω
και τώρα να το μνημονεύσω ότι χάρις σ’
αυτόν βοηθηθήκαμε στην διαπλάτυνση
Μπασμούτη - Άγιο Νικόλαο (εικόνισμα)
και πετύχαμε με μηχάνημα της Νομαρ-
χίας την διάνοιξη του δρόμου Νημάτια -
συμβολή ασφάλτου δρόμου Βίνιανης.
Είναι η τρίτη φορά που η τύχη της Χρύ-
σως τον έφερε στην εργολαβία, τους
ευχαριστώ από καρδιάς για την προ-
σφορά τους στο έργο.

Τον Δήμαρχο Προυσού τον οποίο
τώρα γνώρισα και μίλησα μαζί του, που
χωρίς να τον κολακεύω απεκόμισα τις
καλύτερες εντυπώσεις. Ένας νέος άν-
θρωπος -εργολάβος- Δήμαρχος έχει μέ-
σα του τη δημιουργία. Πιστεύω και στο
μέλλον να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον.
Τον ευχαριστώ τον κ. Φλωράκη για το
ενδιαφέρον (τον γνωρίζω από παλιά)
που έδειξε και την προσπάθεια που έκα-
νε προσωπικά να προωθηθεί όσο το δυ-
νατόν περισσότερο ο δρόμος.

Ο μηχανικός στόλος και των δύο
ήταν μεγάλος, με ρυθμό εργασίας ταχύ,
με συντονισμό εργασίας, με ζήλο.

Όλο το προσωπικό που εργάσθηκε,
τον Γρηγόρη με την τσάπα, τον Μήτσο
με το φορτωτή, τον Κούρο με τους τε-
χνίτες του στα τσιμέντα, τους οδηγούς
αυτοκινήτων και όποιον άλλον δεν θυ-
μάμαι.

Όλοι δούλεψαν με ζήλο, ταχύτητα,
υπευθυνότητα για την τελειότητα από
τεχνικής πλευράς. Τους ευχαριστώ.

Τέτοια εργολαβία που πραγματοποί-
ησε σε τέσσερις (4) μήνες αυτό το έργο
θα πρέπει να βραβευτεί από τις αρχές,
γιατί βλέπουμε εργολαβίες που χελω-
νοδρομούν για χρόνια.

Θέλω άλλη μια φορά να πω, πως αυ-
τή τη φορά η “ΠΑΝΑΓΙΑ” της Χρύσως,
βοήθησε ώστε να αναλάβει αυτή η ερ-
γολαβία το έργο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ
ΘΕΡΜΑ!

Χαραλ. Μπετχαβάς
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων

στις 18 Ιανουαρίου 2009 ημέρα Κυριακή και
ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ”
(οδός Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) θα τιμήσει,
μεταθανατίως, τον αείμνηστο Αναστάσιο
Κοντομέρκο, ιατρό Δ/ρα του Πανεπιστημίου
Αθηνών Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εται-
ρίας μας και Αντιπρόεδρο της Πανευρυτανι-
κής Ένωσης, για την πολύτιμη επιστημονική
και κοινωνική προσφορά του.

2. Παρουσίαση του βιβλίου 
του Ηλία Αλεξόπουλου
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση

παρουσίασης του βιβλίου ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ του Ηλία Αλεξόπουλου, Λέκτορα
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που διοργανώ-
θηκε από τις Εκδόσεις Παπαζήση και την
Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων στις 20
Νοεμβρίου 2008 στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Για το βιβλίο μίλη-
σαν οι κύριοι: Γεράσιμος Αρσένης, πρώην
Υπουργός και Πρόεδρος του Ελληνορωσι-
κού Συνδέσμου και οι Ελλογιμότατοι Πανε-
πιστημιακοί δάσκαλοι Θεόδωρος Κουλου-
μπής, Κλεομένης Κουτσούκης και Γιάννης
Σεϊμένης. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Εκπ/κός, Οι-
κονομολόγος και Νομικός, Πρόεδρος της
Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων Γιάννης
Ζούμπος. Οι αίθουσες του κτιρίου κατακλύ-
στηκαν από συναδέλφους του και πολλούς
Ευρυτάνες.

3. Παρουσίαση βιβλίου
και εγκαίνια έκθεσης
Ο Δήμος Αθηναίων διοργάνωσε με επι-

τυχία στις 3 Δεκεμβρίου 2008 στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο Μελίνα, εκδήλωση παρουσίασης
της διατριβής επί διδακτορία της Μαρίας Δ.
Οικονόμου, γλύπτριας, πτυχιούχου της
Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών, Δ/ρος του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και μέλους της Εταιρεί-
ας Ευρυτάνων Επιστημόνων.

Μίλησαν: η καθηγήτρια του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών κα Μενεγάκη και οι καθηγητές
της Ανώτ. Σχολής Καλών Τεχνών κύριοι Θε-
όδωρος Παπαγιάννης και Ραφαήλ Παπαδό-
πουλος. Την εκδήλωση συντόνισε ο Γιάννης
Ζούμπος. Ακολούθησαν τα εγκαίνια της
Έκθεσης με υπέροχα εκθέματα.

Εκδόθηκε από την Εταιρεία Ευρυτάνων
Επιστημόνων το βιβλίο, “Ηλίας Αλεξόπου-
λος, ο επιστήμονας, ο ποιητής και το έργο
του”. Το βιβλίο αναφέρεται στην εκδήλωση
τιμής και μνήμης του και περιέχει άρθρα δια-
πρεπών Πανεπιστημιακών και αποσπάσματα
από το έργο του, τα οποία οι σημερινές διε-
θνείς εξελίξεις τα καθιστούν προφητικά και
επίκαιρα.

Τούτες τις ημέρες ολοκληρώνεται και η
έκδοση του βιβλίου “Μιχάλης Σταφυλάς, Ο
Ευρυτάνας λόγιος”, το οποίο θα διανεμηθεί
μαζί με το βιβλίο του Ηλία Αλεξόπουλου σε
όσους θα παρευρεθούν στην εκδήλωση της
18ης Ιανουαρίου 2009.

Αναφέρομαι σε εκείνα τα υπέροχα πλά-
σματα, τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
Το σπίτι και οι διακοπές στο χωριό, οι οικο-
γενειακές συγκεντρώσεις τις Κυριακές ή
τις γιορτές, η καθημερινότητα μέσα από
διάφορες αφορμές σού τους θυμίζει.

Πρόσφατα έχασα τη γιαγιά μου τη Βα-
σιλική. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πλή-
θος αρετών και όμορφων στοιχείων του
χαρακτήρα της. Δεν είναι όμως αυτός ο
σκοπός μου. Ούτως ή άλλως, οι περισσότε-
ροι από εσάς είχατε την τύχη να γνωρίζετε
από κοντά την ευαίσθητη αλλά εξαιρετικά
δυνατή γυναίκα, την άξια σύζυγο και μάνα,
την ευγενέστατη γειτόνισσα, την τόσο φι-
λόξενη οικοδέσποινα!

Φιλόξενη! Εκείνο το σπίτι στο Καρπενή-
σι δεν ήταν ένα συνηθισμένο σπίτι. Ήταν
κόμβος ο οποίος ένωνε φίλους και συγγε-
νείς από την Παπαδιά, το Καλεσμένο, την
Αθήνα, την Αμερική και όχι μόνο. Δεν
υπήρχε προειδοποίηση τύπου «Είστε εκεί;
Να περάσουμε;» αλλά κουδούνι, «Γεια σου
θεία!» και η απάντηση όλο χαρά: «καλώς
τους περάστε»! Στο βάζο υπήρχε πάντα
γλυκό, στο πετρογκάζ ψηνόταν ήδη ο κα-
φές και το φαγητό ετοιμαζόταν. Στο σαλό-
νι κουβέντες βροντόφωνες, ζωντανές,
όπως συνηθίζεται από τους ωραίους αν-
θρώπους στα ορεινά μέρη μας.

Έζησα τη γιαγιά μου και στο Καρπενήσι
και στην Αθήνα και εκτός από τα σοβαρά
διδάγματα που θα μου μείνουν πάντα στο
μυαλό, θα μου μείνουν και κάποιες πολύ
χαριτωμένες ατάκες της. Ως γιαγιά όφειλε
με κάθε ευκαιρία, με κάθε γουλιά νερό να
εύχεται «καλή τύχη κορίτσι μου». Η πα-
ντρειά! Καταλαβαίνετε! Όμως όταν ήμουν
περίπου είκοσι όπου ο γάμος ήταν κάτι μα-
κρινό αποφάσισα να βάλω φρένο σε αυτή
τη διαρκή ευχή! Της εξήγησα ότι λόγω άλ-
λων στόχων μου ήταν πολύ νωρίς ακόμα
να το σκέφτομαι ακόμα και να μου το ανα-
φέρει. Αντιδράσεις της ηλικίας! Θα άλλαζα
εγώ τον τρόπο σκέψης και έκφρασης μιας
80χρονης! Ομολογουμένως δε χρειαζό-
ταν. Παρ’ όλα αυτά κατανόησε και αναπρο-
σάρμοσε την ευχή: «Καλή τύχη...γενικά σε
όλα..»! Πώς να μη γελάσεις εκείνη την ώρα

που έβλεπες ότι με πολύ κόπο κρατιόταν
να μην πει «άντε και μ’ ένα καλό παιδί».
Χαίρομαι που πρόλαβε και το γνώρισε αυτό
το καλό παιδί.

Η αγάπη και η αδυναμία στις κόρες δε-
δομένη. Το ίδιο και απέναντι στη νύφη και
τα εγγόνια. Ο γιος όμως ήταν αλλιώς.
Έπρεπε να τον κοιτάμε στα μάτια, να τον
σερβίρουμε πρώτο, να είμαστε σε διαρκή
εγρήγορση μην τυχόν ήθελε κάτι οπότε να
του το δώσουμε αμέσως. Αναφέρομαι στο
γιο- πασά-πατέρα μου, ο οποίος κάθε φορά
που βρισκόμασταν με τη γιαγιά, για εκείνη
ήταν το παιδί και μου έκανε πάντα εντύπω-
ση η αναλλοίωτη στο χρόνο στάση της μά-
νας απέναντι στο παιδί. Παιδί ετών 40, 50,
60 δεν έχει σημασία. Ως πείραγμα, οι υπό-
λοιποι στο τραπέζι ρωτούσαμε δήθεν σο-
βαρά ο ένας τον άλλον: «έφαγε το παιδί;
Θέλει κάτι το παιδί»; Γιάννη πήρες από αυ-
τό»; Μας έλεγε ο πατέρας μου ότι το ίδιο
συνέβαινε κάθε φορά που πήγαινε στο πα-
τρικό είτε ως φαντάρος είτε ως φοιτητής
είτε αργότερα ως εργένης σε διακοπές.

Απόλυτη προτεραιότητα για τη γιαγιά
ήταν και ο παππούς. Δεν υπήρχε περίπτω-
ση να θελήσει εκείνος να κάνουν κάτι και
να μην τον ακολουθούσε χωρίς δεύτερη
σκέψη. Είτε της έλεγε να φύγουν την επό-
μενη μέρα για το χωριό ή την επόμενη
εβδομάδα για εκδρομή με το Κ.Α.Π.Η ή τον
επόμενο μήνα για την Αμερική, εκείνη άρ-
χιζε να ετοιμάζεται αμέσως. Ακόμα και
όταν τα πόδια και τα χέρια δεν ήταν τόσο
δυνατά όσο άλλοτε, ήθελε να ακολουθήσει
το πρόγραμμα και με ένα ύφος τραβάτε με
κι ας κλαίω μας έλεγε: «Να, τι να κάνω, θέ-
λει ο γέρος». Με τη λέξη «γέρος» στην
οποία είχε προσδώσει μια απόλυτα θετική
χροιά, απέδιδε το σύζυγο, τον πατέρα, τον
παππού και κυρίως τον επικεφαλής του
σπιτιού. Άνθρωποι που έζησαν πολλά, άλ-
λα ευχάριστα και άλλα απολύτως τραγικά
ήταν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα γεμά-
τοι όρεξη για ζωή. Πάντα αγαπημένοι, εί-
χαν μια αρμονική ζωή και όπως χαρακτηρι-
στικά έλεγε η γιαγιά «με τον παππού δεν
αλλάξαμε ποτέ κουβέντα».

Αλεξάνδρα Ι. Κρυστάλλη
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Ο
Αλέξανδρος Μέρος γεννήθηκε
το 1890 στο χωριό μας, την Χρύ-
σω Ευρυτανίας. Σε ηλικία εννέα

ετών εγκαταστάθηκε με την οικογένειά
του στην Καρδίτσα. Σε ηλικία έντεκα
ετών γνώρισε την πιο μεγάλη δυστυ-
χία. Μετά την οικονομική καταστροφή
της οικογένειάς του έχασε την μητέρα
του και τα δύο μικρά του αδέλφια. Με
μεγάλες στερήσεις κατάφερε να τελει-
ώσει το δημοτικό σχολείο και το Σχο-
λαρχείο.  

Αν και έφυγε μικρός από το χωριό
μας, ποτέ δεν το ξέχασε. «Τρομερέ
Καρπενησιώτη» τον αποκαλούσε ο Ζα-
χαρίας Παπαντωνίου και έδειξε μεγάλο
ενδιαφέρον για τα προβλήματα του χω-
ριού μας. Ο ίδιος ανέλαβε με δικά του
χρήματα την ανέγερση διώροφου κτη-
ρίου στο χωριό μας για να στεγάσει τα
γραφεία της Κοινότητας και για την λει-
τουργία ξενώνα.

Οι κυριότεροι σταθμοί της ζωής του
Αλέξανδρου Μέρου:

1907 προσλαμβάνεται συντάκτης
στην εφημερίδα «Θεσσαλία» του Βό-
λου.

1910 στρατεύεται και μετέχει στους
Βαλκανικούς πολέμους.

1914 πρωτοστάτησε στην δημιουρ-
γία των πρώτων προσκοπικών ομάδων
και χρημάτισε μέλος της πρώτης περι-
φερειακής επιτροπής.

1916 συστήνει τον «Σύλλογο Προ-
στασίας Παίδων» και ιδρύει νυχτερινές
σχολές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα
νυχτερινά αυτά δημοτικά σχολεία λει-
τούργησαν για πάνω από πενήντα χρό-
νια και αποτέλεσαν σημαντικό φαινό-
μενο στα εκπαιδευτικά χρονικά της
Ελλάδας.

1916  (8 Δεκεμβρίου) ιδρύει την
εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

1919  πρωτοστάτησε στην ίδρυση
της «Πανθεσσαλικής Αγροτικής Ενώ-

σεως»
1922 πρωτοστάτησε στην προσπά-

θεια περίθαλψης και αποκατάστασης
των προσφύγων της Μικρασιατικής κα-
ταστροφής στην ευρύτερη περιοχή του
Βόλου.

1924 διορίζεται Νομάρχης Άρτας –
Πρέβεζας.

1926 εκλέγεται βουλευτής Μαγνη-
σίας με το Αγροτικό Κόμμα.

1956 πρωτοστάτησε στην ίδρυση
του Κόμματος Αγροτών και Εργαζομέ-
νων (Κ.Α.Ε.).

1958 εκλέγεται βουλευτής Μαγνη-
σίας με τον συνασπισμό ΠΑΔΕ, που δη-
μιούργησε το Αγροτικό Κόμμα.

1963 εκλέγεται βουλευτής Μαγνη-
σίας με το κόμμα της Ένωσης Κέντρου.

Σε διπλανή στήλη θα διαβάσετε ένα
χρονογράφημα, που θεωρούμε ότι είναι
αρκετά επίκαιρο. Δημοσιεύτηκε στις 11
Φεβρουαρίου 1953 στην εφημερίδα
που εξέδιδε στον Βόλο με τον τίτλο
«Ταχυδρόμος» και το υπογράφει ο Αλέ-
ξανδρος Μέρος.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Οι επιστήμονες και όσοι εξ αυτών ή και
άλλοι πολιτεύονται αποτελούν την ηγέτι-
δα τάξι. Ο άλλος κόσμος τους προσέχει και
οι νέοι τους παίρνουν για υπόδειγμα ως
προς τους τρόπους για μια καλή ανάδειξι.
Έχουν λοιπόν μεγάλη ευθύνη και βαρύνο-
νται με πολλά και αυστηρά καθήκοντα. Η
ποιότης τους έχει επίδρασι στη διαμόρφω-
σι της ποιότητας του λαού. Όλοι, βέβαια,
δε μπορούν να τους μιμούνται. Υπάρχουν
και μέσα στο λαό ισχυροί τύποι, που έχουν
δικές τους ιδέες και αρχές και δεν επηρεά-
ζονται από κανέναν. Η πλειονότης όμως
υφίσταται μέχρις ενός βαθμού την επίδρα-
σι. 

Πρέπει λοιπόν οι επιστήμονες και οι πο-
λιτευόμενοι, μαζί με μια πλατειά μόρφωσι,
να παρουσιάζουν και χαρακτήρα στερεό
και ακόμα και μαχητικότητα για ζητήματα
ελευθερίας, δικαιοσύνης, προστασίας των
αδυνάτων. Δεν αρκεί να είναι στο είδος
τους καλοί επαγγελματίαι (δικηγόροι, για-
τροί, μηχανικοί κλπ.). Πρέπει να ενδιαφέ-
ρωνται και για τα κοινά με ειλικρίνεια και
συνέπεια, να ενεργούν δηλαδή σύμφωνα
με όσα πρεσβεύουν, να προκινδυνεύουν
για την ελευθερία και να προασπίζουν τα
λαϊκά και ατομικά δικαιώματα, να μοχθούν
για την κοινή ευημερία και αδιάκοπα να ερ-
γάζωνται για ν’ ανεβή στον τόπο η στάθμη
του πολιτισμού, που σημαίνει βοήθεια
προς τις μάζες να ζήσουν ανθρωπινότερα
και να μορφωθούν. 

Αυτά σε γενικές γραμμές πρέπει να εί-
ναι, έξω από το επάγγελμα, τα κύρια γνω-
ρίσματα του επιστήμονα και του πολιτισμέ-
νου. Διαθέτουμε όμως τέτοιους επιστήμο-
νας και πολιτευομένους; Δυστυχώς δεν
αφθονούν, για να μην πούμε σπανίζουν. Οι
περισσότεροι κοιτάνε να βολευθούνε κατά
τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, να βολευ-
θούνε οι ίδιοι, επαυξάνοντες τα εισοδήμα-
τά τους. Η νομοθεσία, που τη φτιάχνουν οι
ίδιοι, ευνοεί τα ταξικά τους συμφέροντα
και όλο προστίθενται για τους εαυτούς
τους και νέες προστατευτικές διατάξεις.
Έτσι, πολλοί φτωχοί - ανεξαιρέτως όλοι
στα χωριά - είναι κρεμασμένοι στο έλεος
του Θεού. Και ενώ πρώτα γι’ αυτούς έπρε-
πε να ληφθή πρόνοια, οι υποχρεωμένοι να
τους προστατεύσουν φρόντισαν για την
ευγένειά τους, αν και δεν ανήκουν μεταξύ
των στερουμένων. 

Είναι αυτά αντίληψις ανωτέρων ανθρώ-

πων, που αποτελούν, όπως είπαμε, και την
ηγέτιδα τάξι; 

Για όσους πολιτεύονται και απαρτίζουν
την αντιπροσωπεία του έθνους ως χαρα-
κτηριστικό φθάνει η ευλογία, που έκαναν
στα γένεια τους, με την αύξησι σε πεντέμι-
συ εκαταμμύρια δραχμές το μήνα της βου-
λευτικής αποζημιώσεως, είτε πάνε στη
Βουλή, είτε κοιτάνε τις ατομικές τους δου-
λειές. Και επί πλέον το γεγονός, ότι έχουν
ιδρύσει και συνεταιρισμό και πήραν και δά-
νεια για ν’ αποκτήσουν και στην Αθήνα σπί-
τια. Και να μην είχαν σπίτια, έπρεπε πρώτα
να φροντίσουν για τους αστέγους Έλλη-
νας και τελευταία, αν συνέτρεχαν λόγοι,
για τον εαυτό τους. 

Όσο για τα πεντέμισυ εκατομμύρια το
μήνα η φτωχολογιά τα θεωρεί πρόκλησι
στη δική της δυστυχία και αγανακτεί περισ-
σότερο δε, όταν αναλογίζεται, ότι αυτά τα
παίρνουν από το αίμα της και πρόσωπα πά-
μπλουτα! 

Τι δείχνουν όλα αυτά; Ασφαλώς κατά-
πτωσι και απαράδεκτη ιδιοτέλεια, που δε
συμβιβάζεται ούτε με τα αξιώματα, που
φέρνουν, ούτε με την ευθύνη, που τους βα-
ρύνει. 

Εξαιρέσεις, αν υπάρχουν, είναι λιγο-
στές. Ο κανόνας μαρτυρεί χρεωκοπία. 

Αν έλθη κανείς έπειτα στη σταθερότη-
τα αρχών και φρονημάτων, τον πιάνει η
απελπισία. Δεν πιστεύουν οι περισσότεροι
σε τίποτα. Μεταπηδούν από τη μια παράτα-
ξι στην άλλη με τη μεγαλύτερη ευκολία.
Κανένας ηθικός ή ιδεολογικός δισταγμός,
αρκεί να φθάσουν στην επιτυχία άλλοι για
ικανοποίησι φιλοδοξίας και άλλοι για άλ-
λους σκοπούς, που δεν ημπορούν να θεω-
ρηθούν ως ευγενικοί. Μιλάμε και πάλιν για
τον κανόνα. 

Τι διδαχή να πάρουν τώρα από τους
σαλτιπάγκους αυτούς οι νέοι, που τους
παίρνουν για υποδείγματα; Τους δίνουν ή
όχι τα χειρότερα μαθήματα; 

Αλλά έννοια σας. Μέσα στο λαό, μ’ όλο
το άθλιο παράδειγμα, υπάρχει το υγιές και
αμόλυντο ψυχικό κοίτασμα, πλούσιο μάλι-
στα. Κι  αυτό αποτελεί την εγγύησι για την
ηθική ανάρρωσι, που είναι επιβεβλημένη
για το καλό και την άνοδο του Έθνους. 

Στοιχεία απ’ το λαό θα είναι αύριο οι
φορείς της αναπλάσεως και της προόδου. 

Τ. 
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Στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου έγιναν
αρχαιρεσίες για τα όργανα Διοίκησης του
Συλλόγου Παυλοπούλου - Παπαδιάς και έγι-
νε η συγκρότηση αυτών όπως παρακάτω:

Διοικητικό Συμβούλιο
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 
Πρόεδρος 
ΧΑΒΕΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΔΗΜ.-Αντιπρόεδρος 
ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. -Γραμματέας 
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ.-Ταμίας 
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ.-Μέλος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ.
ΚΟΛΟΚΑ-ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΣΟΝΙΑ ΑΝΤ.
ΚΟΛΟΚΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΧΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΦ.
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται
στους συντελεστές έκδοσης της εφημερί-
δας “Χρυσιώτικα Νέα” και σε όλους τους
Χρυσιώτες Χρόνια Πολλά-Καλή Χρονιά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ - ¶··‰È¿˜

― Έγινε μελέτη για τον υδρόμυλο από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου
κ. Γενίτσαρη. Η μελέτη αφορά την αναπαλαίωση του μύλου και την διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση
για την εφαρμογή της μελέτης.

― Μεταφέρθηκαν τα σκουπίδια από την χωματερή που λειτουργούσε
στο χωριό μας στη θέση Ζόπρα. Η μεταφορά ήταν αρκετά δύσκολη και επι-
τεύχθηκε με την βοήθεια γερανού. Τα σκουπίδια μεταφέρθηκαν στην χωμα-
τερή που λειτουργεί στο Κρέντη. 

Στο χώρο ρίχτηκε χώμα και έγινε περίφραξη από την κοινοτική τουαλέτα
έως τον πλάτανο.

Œ Ú Á ·
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Άγιος Γεώργιος
Γενική άποψη του χωριού με χιόνια

Ο σκύλος βρήκε καταφύγιο

Η Γούρδεση χιονισμένη

Η πλατεία χιονισμένη

Το κιόσκι στα αλώνια

Η Παναγία μέσα στα χιόνια



Ε
κατοντάδες Ευρυτάνες ανταποκρίθη-
καν στην πρόσκληση της ιστορικής
Πανευρυτανικής Ένωσης και της

Αδελφότητας Γρανιτσιωτών και παρευρέ-
θηκαν στην Θεία Λειτουργία και Αρτοκλα-
σία για τους Ευρυτάνες Αγίους, που έγινε
την Κυριακή, 19-10-2008, στον Ιερό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνα, όπου και το νεό-
κτιστο εκκλησάκι του Νεομάρτυρα Μιχαήλ
του εκ Γρανίτσης. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
τελέστηκε Αρτοκλασία μπροστά στο εκκλη-
σάκι του Νεομάρτυρα Μιχαήλ από τον π. Γε-
ώργιο Χρυσαφογεώργο, Εφημέριο του Ιε-
ρού Ναού Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησίου,
ο οποίος και μίλησε σχετικά. Στη συνέχεια
απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Πα-
νευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Παπαδό-
πουλος, κατά τη διάρκεια του οποίου τιμή-
θηκε ο ευρυτανικής καταγωγής χρυσός
παραολυμπιονίκης κ. Χρήστος - Αλέξαν-
δρος Ταμπαξής. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Κ. Παπαδόπουλος
τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης αυτής
και υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει θε-
σμός ο εορτασμός των Ευρυτάνων Αγίων
από τους συμπατριώτες μας της Αθήνας
και, τέλος, αναφέρθηκε εν συντομία στη
ζωή και στις σημαντικές και «χρυσές» επι-
τυχίες του Χρήστου -Αλέξανδρου Ταμπαξή
(πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές, παγκό-
σμιες, παραολυμπιακές), στον οποίον επι-
δόθηκε τιμητική πλακέτα, η οποία έγραφε: 

Η ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ στο χρυσό
Ολυμπιονίκη ΧΡΗΣΤΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΤΑΜΠΑΞΗ,

διότι, νικώντας φύση και ανθρώπους
έφτασε στην κορυφή των παραολυμπιακών
Αγώνων του Πεκίνου 2008, υψιπετής, όπως
οι πρόγονοί του στα Ευρυτανικά βουνά.

ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 2008
Η επίδοση της παραπάνω πλακέτας έγι-

νε από τον παριστάμενο τ. Πρωθυπουργό
και τ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη
Γρίβα. Στη συνέχεια στον τιμώμενο «χρυ-
σό» παραολυμπιονίκη επιδόθηκε από την
Αντινομάρχη κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου
εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας εκ μέ-
ρους του Νομάρχη κ. Κώστα Kovτoγεώργoυ
και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ευρυτα-
νίας. 

Την όλη εκδήλωση, λόγω του περιεχο-
μένου της, την παρακολούθησαν με μεγάλη
προσοχή όλοι οι παριστάμενοι, οι οποίοι και
καταχειροκρότησαν τους ομιλητές και ιδι-
αίτερα τον τιμώμενο «χρυσό» παραολυ-
μπιονίκη μας. 

Στη συνέχεια διενεμήθησαν σε όλους
εικόνες των Ευρυτάνων Αγίων, προσφορά
του π. Γεωργίου Χρυσαφογεώργου, τεμά-
χια άρτου και ακολούθησε δεξίωση με ποι-
κίλα εδέσματα, κατά την οποία δόθηκε η ευ-
καιρία της αλληλογνωριμίας και ψυχικής
επικοινωνίας μεταξύ των συνδαιτημόνων
συμπατριωτών μας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι την παραπάνω
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
και αρκετοί επίσημοι προσκεκλημένοι, με-
ταξύ των οποίων ο τ. Πρωθυπουργός και τ.
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης
Γρίβας, ο βουλευτής του Νομού μας κ.
Ηλίας Καρανίκας, η Αντινομάρχης κ. Μαρία

Παναγιωτοπούλου, ο Γενικός Δ/ντής του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κ. Ελευ-
θέριος Φούκας, ο κ. Χρήστος Μπικουλιώ-
της, εκπρόσωπος της Υπουργού Εξωτερι-
κών κ. Ντόρας Μπακογιάννη, ο υποψήφιος
βουλευτής Ευρυτανίας κ. Νάσος Γεωργα-
λής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της
Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ.κ. Ιω-
άννης Ζούμπος και Βασίλειος Τριχιάς,
αντίστοιχα, η πρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Βασι-
λική Χαλκιά και ο Γραμματέας κ. Σεραφείμ
Σκάνδαλος, ο Πρόεδρος του Μουσειακού
Κέντρου «ο ΕΥΡΥΤΟΣ» κ. Γ. Οικονόμου και
ο Ταμίας κ. Παύλος Νταλλής και άλλοι εκ-
πρόσωποι συλλόγων και πολιτιστικών φο-
ρέων. Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία των
Ευρυτάνων ιερέων π. Κων/νου Βαστάκη, π.
Αγαθάγγελου Παπαθανασίου, π. Δ. Σκόν-
δρα και του ομιλητή, φυσικά, π. Γ. Χρυσα-
φογεώργου. Μήνυμα απέστειλε η κ. Καλ-
λιόπη (Κέλυ) Μπουρδάρα, η οποία, λόγω
απουσίας της στο εξωτερικό, δεν μπόρεσε
να παραστεί και ο Δήμαρχος Δομνίστας κ.
Γιάννης Σταμάτης. 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ, 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΥ,
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
(20ΜΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΤΡΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ) 
Για ένα τριήμερο (31 Οκτωβρίου και 1-2

Νοεμβρίου) το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέ-
λης μεταφέρθηκε, κυριολεκτικά, στην Ευ-
ρυτανία. Δεκαεπτά (17) γιατροί διαφόρων
ειδικοτήτων με επικεφαλής τον Πρόεδρο
του Ιδρύματος κ. Σταύρο Παπασταυρόπου-
λο, ιατρό και τ. Δήμαρχο Λαυρίου, πλαισι-
ούμενοι από τρεις (3) ακόμα Ευρυτάνες
γιατρούς βρέθηκαν, με πρωτοβουλία της
Πανευρυτανικής Ένωσης, στους Δήμους
Απεραντίων και Ασπροποτάμου όπου πρό-
σφεραν τις ανεκτίμητες υπηρεσίες τους
στους εκεί μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, 4 οφθαλμίατροι (Μανιός
Ν. – Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής,
Εμμανουηλίδου Φ., Αγραφιώτης Ι., Λύκος
Π.), 2 Ορθοπεδικοί (Φιλιόπουλος Κ., Αναπλ.
Δ/ντής και Κράλλης Π., Επιμελητής Α’), 2
ΩΡΛ (Παστίδης Λεωνίδας, Αναπλ. Δ/ντής,
Καραμαντζάνης Λευτ. Επιμελητής Α'), 1
Παιδοκαρδιολόγος (Καλαχάνης Μάρκος), 1
Παιδοχειρουργός (Ερικάτ Χαλίλ), 3 παιδία-
τροι (Παπαντζίμας Κ., Επιμελητής Α’, Χαμά-
κου Κατερίνα, Παυλίδου Μαρία), 1 Ακτινο-
λόγος (Ευλογιάς Ν., - Δ/ντής), 1 Φυσιοθε-
ραπευτής (Αραπατσάνης Θ.), 1 Νοσηλεύ-
τρια (Τριανταφύλλου Εύη), καθώς και οι Ευ-
ρυτάνες γιατροί Νίκος Πουρνάρας, Καθη-
γητής Πνευμονολόγος και Κων/νος Τσιώ-
λης, Οδοντίατρος με επικεφαλής - όπως
προαναφέρθηκε - τον Διοικητή του Νοσο-
κομείου Παίδων Πεντέλης κ. Σταύρο Παπα-
σταυρόπουλο εξέτασαν συνολικά 206 μα-
θητές και 11 άλλα άτομα (με ορθοπεδικά
και οφθαλμολογικά προβλήματα). 

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την 1-
11-2008 στο Ιατρείο της Γρανίτσας και στο
Δημοτικό Σχολείο Βελαώρας και στις 2-11-

2008 στο Δημοτικό Σχολείο Ραπτοπούλου.
Στη Γρανίτσα εξετάσθηκαν από όλες τις ει-
δικότητες 19 μαθητές, στη Βελαώρα 46 (με-
ταφέρθηκαν και οι μαθητές Καστρακίου και
Τοπολιάνων) και 5 ηλικιωμένα άτομα και
στο Ραπτόπουλο 145 άτομα! (141 μαθητές
και 4 ηλικιωμένοι). Σε όλους τους μαθητές
της Α/θμιας Εκπαίδευσης μοιράστηκε σετ
δώρων με υλικό για την υγιεινή των δο-
ντιών και του στόματος γενικότερα, προ-
σφορά του συμπατριώτη μας Χειρουργού
Οδοντίατρου κ. Κώστα Λιάπη, ιδιοκτήτη της
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Λεωφ. Βεϊ-
κου 105, Γαλάτσι, Τηλ. 2102930462,
2102133692). 

Οι παραπάνω εξετάσεις αποδείχθηκαν
εξαιρετικά αναγκαίες και χρήσιμες, αφού
εντοπίστηκαν εκτός των άλλων και σοβαρά
προβλήματα υγείας, τα οποία οι γονείς των
παιδιών ή τα αγνοούσαν ή δεν γνώριζαν
την έκταση της σοβαρότητάς τους. Έτσι δό-
θηκαν οι δέουσες οδηγίες για την έγκαιρη
θεραπευτική αντιμετώπισή τους. 

Ιδιαίτερα, αξίζει να τονιστεί η καθολική
συμμετοχή των μαθητών της περιοχής Βε-
λαώρας, καθώς και των μαθητών του Δήμου
Ασπροποτάμου. Αυτό οφείλεται κυρίως
στους εκπαιδευτικούς των Σχολείων των
αντίστοιχων περιοχών και στην οργάνωση
του Δήμου Ασπροποτάμου. Ειδικότερα ση-
μαντική ήταν η βοήθεια της Δ/ντριας του
Δημ. Σχολείου Βελαώρας κ. Παρασκευής
Κουρκούνη, ενώ οι γιατροί ενθουσιάστηκαν
και από τη φιλοξενία της τοπικής κοινω-
νίας. 

Στο Δήμο Ασπροποτάμου, όπου η συμ-
μετοχή ήταν καθολική, η μεταφορά των μα-
θητών έγινε με μέριμνα του Δήμου. Τον
απουσιάζοντα εκτός Νομού, λόγω ανειλημ-
μένων υποχρεώσεών του, Δήμαρχο κ. Χρή-
στο Τριαντάφυλλο επαξίως τον αναπλήρω-
σαν ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Ζαχαράκης
και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το
«σχολικό» αυτοκίνητο του Δήμου με οδηγό
τον κ. Παναγιώτη Λιάσκο εκτελούσε συνέ-
χεια δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών
από και προς τα άλλα Δημοτικά Διαμερί-
σματα και όχι μόνο, αφού μετέφερε μαθη-
τές και από τους γειτονικούς Δήμους Αχε-
λώου (Καρδίτσας) και Ιτάμου (Αιτωλοακαρ-
νανίας). Ιδιαίτερα τονίζεται η τεράστια συμ-
βολή του Δ/ντή του Δημ. Σχολείου Ραπτο-
πούλου κ. Γρηγορίου Γεωργαλή, του Δ/ντή
του Γυμνασίου κ. Ευαγγέλου Στάμου, του
Γυμναστή κ. Αθανασίου Οικονόμου, της
Δασκάλας κ. Αθηνάς Πάρνου και όλου του
Διδακτικού Προσωπικού. Οδηγίες προς τα
Σχολεία δόθηκαν έγκαιρα και από τους
Προϊσταμένους της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης του Νομού μας κ.κ. Γιάννη Παπα-
γεωργίου και Δ. Ιωαννίδη, αντίστοιχα. Τη
γραμματειακή στήριξη για τη συμπλήρωση
βιβλιαρίων και σχετικών εντύπων είχε ανα-
λάβει η κ. Στέλλα Σιορόκου. 

Στους γιατρούς της ανθρωπιστικής αυ-
τής ομάδας παρατέθηκαν γεύματα από την
Πανευρυτανική Ένωση, το Δήμο Ασπροπο-
τάμου και το Ίδρυμα Γαζή -Τριανταφυλλο-
πούλου. Σε σχετική πρόποση, κατά το πρώ-
το γεύμα, ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής
κ. Κώστας Παπαδόπουλος, αφού ευχαρί-
στησε θερμά τους γιατρούς για τη «θυσία»

τους αυτή και τον Πρόεδρο του Νοσοκομεί-
ου Παίδων Πεντέλης για τη πρωτόγνωρη
απόφασή του ώστε να επισκεφθούν τόσοι
γιατροί την Ευρυτανία με τον αντίστοιχο
εξοπλισμό και να προσφέρουν τις πολυτι-
μότατες υπηρεσίες τους, πρόσφερε σε
όλους από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ζαχα-
ρίας Παπαντωνίου - Από τα Θεία Δώρα των
εμπνεύσεών του» του Μιχ. Σταφυλά (έκδ.
της Πανευρυτανικής). Επίσης, τόνισε τη
συμβολή για την πραγματοποίηση της
εξόρμησης αυτής του Ευρυτάνα Παιδία-
τρου (Επιμελητή Α’, από τα Κέδρα) κ. Κώ-
στα Παπατζίμα, ο οποίος δίκαια χαρακτηρί-
στηκε και ως «η ευρυτανική οργανωτική
ψυχή της ανθρωπιστικής αυτής προσφο-
ράς». 

Ο κ. Σταύρος Παπασταυρόπουλος, κα-
τά την αντιφώνησή του, αφού ευχαρίστησε
για τη φιλοξενία και την οργάνωση, δήλωσε
πως «το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης θα
είναι πάντα ανοικτό για όλα τα Ευρυτανό-
πουλα για προληπτικές και άλλες εξετά-
σεις» και ακόμη ότι «η εξόρμηση αυτή θα γί-
νει θεσμός σε ετήσια, τουλάχιστον, βάση
σε συνεργασία πάντα με την Πανευρυτανι-
κή». 

Στη συνέχεια ο παριστάμενος βουλευ-
τής του Νομού μας, Παιδίατρος κ. Ηλίας
Καρανίκας, στέλεχος παλαιότερα της ομά-
δας Αλληλεγγύης των Γιατρών της Πανευ-
ρυτανικής, σε σύντομο χαιρετισμό του,
αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελε-
στές της πετυχημένης αυτής εξόρμησης.
τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη της συνεννόη-
σης και συνεργασίας με το ιατρικό και υγει-
ονομικό προσωπικό του Νομού μας. Στο
ίδιο γεύμα ήταν παρών και ο πολιτευτής του
Νομού μας κ. Νάσος Γεωργαλής. 

Κατά το τελευταίο «αποχαιρετιστήριο»
γεύμα κατά τις απογευματινές ώρες στο
Ραπτόπουλο, προσφορά του Δήμου μίλη-
σαν εκ μέρους των γιατρών ο κ. Κώστας
Παπατζίμας, εκ μέρους του Δήμου Ασπρο-
ποτάμου ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ζαχαράκης
και της Πανευρυτανικής Ένωσης ο κ. Κ. Πα-
παδόπουλος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε
για μια ακόμα φορά, έδωσε ως δώρο στους
γιατρούς και το βιβλίο «Ο Πατροκοσμάς,
Οδοιπόρος στα δύσβατα Ευρυτανικά μονο-
πάτια», προσφορά του συγγραφέα κ. Γιώρ-
γου Αθανασιά. Σημειώνεται ότι τους για-
τρούς στη Γρανίτσα, Βελαώρα και Ραπτό-
πουλο συνόδευαν και βοηθούσαν ανάλογα
τα μέλη του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Κ.
Παπαδόπουλος, Ηλίας Λιάσκος, Β. Σιορό-
κος και Κ. Φούκας. 

Αργά το απόγευμα της Κυριακής (2-11-
2008) οι γιατροί - «Ανάργυροι» και «Καλοί
Σαμαρείτες» - παρά την υπερβολική κούρα-
σή τους έφυγαν ευχαριστημένοι και κατεν-
θουσιασμένοι από το Ραπτόπουλο για την
φιλοξενία αλλά και για το θεάρεστο έργο
που επιτέλεσαν κατά την παραμονή τους
στον τόπο μας, το οποίο ασφαλώς επιτε-
λούν και καθημερινά στο Νοσηλευτικό
Ίδρυμα όπου και εργάζονται. Αλλά και όλοι
οι κάτοικοι αισθάνονταν πως η λέξη «ευχα-
ριστούμε», που τους έλεγαν αποχαιρετώ-
ντας τους ήταν πολύ λίγη...
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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 

Διάβηκε ο Αι Βασίλης
Σκορπίζοντας
πλούσια δώρα

στα παιδιά.
Μα δεν μπόρεσε
παντού να πάει,

σ’ όλη την οικουμένη.
Τον εμπόδισαν και πάλι εφέτος

τα παγωμένα χιόνια
του Βοριά,

που αδιάκοπα πλακώνουν
στις καρδιές

των ηγετών του κόσμου.
Ανώνυμα στους δρόμους
μείναν τα πολλά παιδιά,

να περιμένουν πικραμένα
με τα χεράκια ανοιχτά.

Κοιτάνε στα μάτια
τους μεγάλους

ρωτώντας σιωπηλά:
Γιατί;

Δημήτρης Κολλημένος
Από το βιβλίο 

«Πνευματικές Ανακαλύψεις»

Τα Δώρα
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― Απεβίωσε ο Σεραφείμ Ι. Μπετχαβάς και
ετάφη στη γενέτειρά του Χρύσω παρουσία
όλων των κατοίκων, συγγενών και φίλων. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς του 

― Απεβίωσε ο Παντελής Θ. Καρανίκας και
ετάφη στο Καλεσμένο παρουσία πολλών συγ-
γενών και φίλων του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τον σκέπασε.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους
τους.

Γεννήσεις

Θάνατοι

Γ
εννήθηκε στη Χρύσω Ευρυτανίας
το 1930. Ήταν από αγροτική οικο-
γένεια και είχε την ατυχία να χά-

σει τη μάνα του σε ηλικία 12 χρονών.
Δύσκολα χρόνια, κατοχή, πυρκα-

γιές, καταστροφή του χωριού. Πάλευε
από μικρός με την οικογένεια να τα βο-
λέψουν. Βρέθηκε και στη δίνη του εμφυ-
λίου που παρά το μικρό της ηλικίας του
επιστρατεύτηκε από τους αντάρτες και
στην αρχή φύλαγε γίδια και μετά ένο-
πλος στη μάχη της Αμφιλοχίας, όπου
και συνελήφθη και μεταφέρθηκε στα
Γιάννενα. Μετά από λίγο καιρό απελύθη
και ήρθε στη Λαμία όπου είχε συγγε-
νείς. Όταν το 1949 πήγε στο Καρπενήσι
η οικογένεια, τότε πήγε και κείνος και
ανέλαβε το βάρος της οικογένειας
αφού ο πατέρας του ήταν φυλακή. Μέ-
χρι το 1952 μαζί με τη γιαγιά του παλεύ-
ει στο χωριό να ξαναστήσουν νοικοκυ-
ριό. Δουλειές δεν υπήρχαν, τρέχει για
μεροκάματο που δεν το βρίσκει εκείνη
την εποχή. Αισιόδοξος και ενεργητικός
παλεύει στη ζωή. Παντρεύεται το 1955
την Ευαγγελία Καρανίκα. Πεθαίνει η
γιαγιά, αρχίζουν τα αδέλφια του να ξε-
νιτεύονται για εργασία, τρία αγόρια και
τρία κορίτσια. Παντρεύεται η μεγάλη
αδελφή. Εκείνος μαζί με τον πατέρα
του παλεύουν, κτήματα, ζώα, μεροκά-

ματο, συνεταιρισμός υλοτόμων. 
Από το 1960 αρχίζουν κάποια έργα

δασικά. Φεύγει μαζί με άλλους σαν υλο-
τόμος για την Γαλλία για μήνες. Είναι
τολμηρός. Κατεβαίνει στη Λαμία για ερ-
γασία. Φεύγει για την Γερμανία από
τους πρώτους. Εργάζεται σκληρά σε
εργοστάσιο, αλλά μια που ήταν και οι-
κοδόμος έκανε και μερεμέτια. Ήταν χα-
ρακτήρας που προσαρμόζονταν γρήγο-
ρα. Είχε ευφράδεια λόγου, πειστικότη-
τα και εμπιστοσύνη. Γρήγορα αποσπού-
σε φίλους. 

Κατεβάζει την οικογένεια στη Λα-
μία. Έχει πλέον τρία παιδιά. Τα σπουδά-
ζει σε τεχνικές σχολές. Παίρνει όλη την
οικογένεια στη Γερμανία. Εργάζεται και
η γυναίκα και μεγαλώνοντας τα παιδιά
πιάνουν δουλειά. Εργατικός και οικονο-
μολόγος δημιουργεί. Αγοράζει διαμέρι-
σμα στην Αθήνα για την κόρη. Φτιάχνει
το σπίτι στο χωριό. Ήταν δημιουργικό
στοιχείο. Πήραν σύνταξη και κείνος και
η γυναίκα του. Δούλεψε στη Γερμανία
27 χρόνια. Είχε όμως την ατυχία να χά-
σει νωρίς το 1998 την γυναίκα του. Έχα-
σε το στήριγμά του, πολύ του στοίχισε.
Εμείς που μεγαλώσαμε μαζί, οι φίλοι
του, είδαμε ακόμη και αλλαγή του χα-
ρακτήρα του.

Ήταν άνθρωπος με λόγο, καλός

στην διήγηση, κρεμόσουν από το στόμα
του όταν έλεγε ιστορίες. Αλέγρος με τα
αστεία του, όλοι τον πρόσεχαν και δια-
σκέδαζαν. Άκακος στην ουσία, αγαπη-
τός σε όλους, έδινε ζωντάνια όπου περ-
νούσε.

Ήρθε όμως το κακό και τον κτύπησε
σαν κεραυνός. Μέσα σε λίγο χρόνο κα-
τέπεσε χτυπημένος σαν έλατος από κε-
ραυνό.

Αξέχαστε Μάκη δεν θα σε ξεχάσου-
με, δεν θα ξεχάσουμε τις ιστορίες, τα
κυνήγια που κάναμε και ήσουν πάντα
πρώτος, την καλοσύνη σου, την αγάπη
σου για το χωριό και τους χωριανούς.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέ-
τειράς σου.

Αιωνία σου η μνήμη.
Χ. Μπετχαβάς

™ÂÚ·ÊÂ›Ì π. ªÂÙ¯·‚¿˜

Υλικά
1 κιλό γίδα 
1 πακέτο μακαρόνια 
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο 
2 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας 
μπαχάρι, πιπέρι, κανέλα 
νερό για το βράσιμο 

Εκτέλεση
Σε μια κατσαρόλα, βάζουμε το κρέας, λίγο

νερό, το κρεμμύδι και τα αφήνουμε να μαρα-
θούν για 5 περίπου λεπτά.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε 2-3 κουταλιές της
σούπας πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε λίγο λάδι, πιπέρι, μπαχάρι, 1 ξυ-
λάκι κανέλα και αφού χαμηλώσουμε την φω-
τιά, αφήνουμε το φαγητό να τσιγαριστεί για
15 λεπτά. 

Έπειτα, προσθέτουμε  μια κανάτα νερό,
περίπου, και αφήνουμε την γίδα να σιγοβρά-
σει για 2-3 ώρες. 

Μόλις η γίδα είναι έτοιμη, προσθέτουμε τα
μακαρόνια, για να βράσουν στο ζουμί της. Με-
τά από 7-10 λεπτά, κλείνουμε  τη φωτιά  και τα
αφήνουμε λιγάκι να τραβήξουν το πολύ ζουμί. 
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― Ο κ. Ηλίας  Α. Καρανίκας προσέφερε
στην εφημερίδα μας το ποσό των 100 ευρώ,
αντί στεφάνου, στη μνήμη  των Σεραφείμ Ι.
Μπετχαβά και Παντελή Θ. Καρανίκα.

― Ο κ. Χαράλαμπος Μπετχαβάς προσέφε-
ρε στον Σύλλογό μας το ποσό των 50 Ευρώ
στην μνήμη του αποβιώσαντος εξαδέλφου του
Σεραφείμ Ι. Μπετχαβά.

Προσφορά στη μνήμη

― Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου μας κα
Ιωάννα Καραθάνου έγινε για δεύτερη φορά
μητέρα, αποκτώντας μια όμορφη κόρη. Στην
ίδια, τον σύζυγό της και τους γονείς των τους
ευχόμαστε να τους ζήσει.

― Η Στέλλα Ευθ. Χειλά απέκτησε ένα χαρι-
τωμένο αγοράκι. Στους ευτυχείς γονείς ευχό-
μαστε να τους ζήσει.

Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1. Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος 

Αγίου Δημητρίου 8.000,00€
2. Προμήθεια αγωγού άρδευσης Φ 110 2.500,00€
3. Προμήθεια σωλήνα άρδευσης Φ 160 3.000,00€
4. Πληρωμή μελέτης του δρόμου 

από θέση Μακρυνιάγκο - Θέου 3.570,00€

Δ.Δ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ
1. Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων 

Δ.Δ. Βίνιανης 12.000,00€
2. Καθαρισμός δημοτικών δρόμων 

Δ.Δ. Βίνιανης 4.000,00€
3. Συντήρηση αναμεταδότη TV 2.500,00€
4. Συντήρηση αντλιοστασίου 10.000,00€
5. Επέκταση - ανάπλαση χώρου από οικία 

Γ. Μπακογιάννη έως Πάρκο Μπαλάφα 6.000,00€

Δ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ
1. Τοπογραφική μελέτη ανάπλασης πλατείας 

και παιδικής χαράς Δάφνης 11.900,00€
2. Ελαιοχρωματισμός αγροτικού Ιατρείου 

Δάφνης 5.000,00€
3. Καθαρισμός δασικών δρόμων Δάφνης 

(Π. Λαμπράκη) 6.000,00€
4. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμου 

από οικία Κων/νου Πασιάκου 
έως οικία Σερ. Μπλέντζου 11.500,00€

5. Καθαρισμός - Συντήρηση δρόμου 
- υδραγωγείου 3.000,00€

6. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου 
από οικία Νικ. Κορέντζελου 
έως οικία Ιωάννη Κορέντζελου 6.500,00€

Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΣ
1. Τσιμεντόστρωση δρόμου και πλατείας 

Κάτω Μαχαλά 11.000,00€
2. Αντικατάσταση στέγης 

Δημοτικού Καταστήματος 6.900,00€
3. Κατασκευή Ιρλανδρικού ρέματος, Λογγιές 2.000,00€
4. Καλλιέργεια πηγής - μεταφορά νερού 

θέση Καλανάκι 1.700,00€

Δ.Δ. ΧΡΥΣΩΣ
1. Κατασκευή Δημοτικών WC 12.000,00€
2. Συντήρηση-καθαρισμός Νεκροταφείου 1.500,00€
3. Μελέτη του έργου «Επισκευή υδρόμυλου 

& Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρος 
στο Δ.Δ. Χρύσως» 3.927,00€

4. Μελέτη του έργου «Επισκευή υδρόμυλου 
& Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
στο Δ.Δ. Χρύσως» 8.687,00€

Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
1. Ανάπλαση πεζοδρομίων από Ειρηνοδικείο 

έως εκκλησία Αγ. Παρασκευής 12.000,00€
2. Κατασκευή πέτρινων τιχίων από θέση Αλώνια 

και συνέχιση τιχίων προς Νεκροταφείο 12.000,00€
3. Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία 

Χαρ. Κουρκουβή έως οικία Τσέτσου
4. Αντικατάσταση αποχέτευσης 

από οικία Βλάχου έως οικία Γ. Μπισμπίκη 4.000,00€
5. Προμήθεια φωτιστικών για την πλατεία 

Κώστα Βελή 2.000,00€
6. Καθαρισμός δρόμων Δ.Δ. Κερασοχωρίου 6.900,00€
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΕΝΤΗΣ
1. Κατασκευή στέγαστρου έξω 

από το Δημοτικό Σχολείο 12.000,00€
2. Καθαρισμός δρόμων οικισμού Κρέντης 7.000,00€
3. Πληρωμή μελετών οικισμού Κρέντης 10.000,00€
4. Καλλιέργεια πηγής υδρομάστευσης 

Πουλιού Βρύση 6.900,00€
5. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων 

μεταξύ οικιών Π. Βούρτσα, Η. Σούλιου, 
Κ. Ντάλλα και Δημοτικού Σχολείου 10.000,00€

6. Τσιμεντόστρωση δρόμου στην 
Αγία Τριάδα - Διαμόρφωση χώρων 
οικισμού Κρέντης 10.000,00€

7. Προμήθεια αγωγού ύδρευσης 2.000,00€
8. Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου 

Φωτοστολισμού 4.000,00€
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καρανίκας Γεώργιος διαφώνη-

σε με την αγορά λάστιχων άρδευσης.
Οι παρόντες Τοπικοί Πρόεδροι Δ.Δ. Βίνιανης, Δ.Δ. Χρύ-

σως, Δ.Δ. Κερασοχωρίου και Δ.Δ. Δάφνης ψήφισαν το Τεχνικό
Πρόγραμμα των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους.

Δ∂Ã¡π∫√  ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞  Δ√À  ¢∏ª√À  μπ¡π∞¡∏™

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

-Ÿ,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ı· Â›Ó·È ÌÈ· Ì¤Ú· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆ-

ÚÈÔ‡ 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¯ÂÙÈ-

Î¿ ÌÂ ÙËÓ ÃÚ‡Ûˆ, Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó· ·fiÎÔÌÌ·, ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙË˜ Â-

ÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â. 



Τ
ον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτό-

κου (Εικ. 1 κάτοψη υπάρχουσας

κατάστασης), που βρίσκεται στο

χωριό Χρύσω του δήμου Βίνιανης του

νομού Ευρυτανίας, έχει επισκεφτεί στα

1902 ο D. Quinn («Χριστιανικαί επιγρα-

φαί εν τη Πινδική χώρα», Αρμονία 3

(1902), 71), στα 1926 ο Α. Ορλάνδος

(«Επιγραφαί εξ εκκλησιών των Αγρά-

φων», ΕΕΒΣ, 3 (1926), 300) και στα

1935 ο Δ.Λουκόπουλος (Στα βουνά του

Κατσαντώνη, 1935, 125).

Στο λιθανάγλυφο ομφάλιο με τον δι-

κέφαλο αετό, στο δάπεδο του κυρίως

ναού, αναγράφεται το έτος 1890. Την

εποχή αυτή χρονολογείται η επέκταση

του ναού δυτικά με την κατασκευή του

ξύλινου γυναικωνίτη, καθώς και η διά-

νοιξη των μεγάλων τοξωτών ανοιγμά-

των στην βόρεια τοιχοποιΐα του.

Το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέ-

μπλο, που δεσπόζει στο εσωτερικό του

ναού, φέρει την χρονολογία 1732, η ει-

κόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου 1736

και η εικόνα του Ιωάννου του Προδρό-

μου 1737. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ει-

κόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας

στην οποία σώζεται επιγραφή και χρο-

νολογία η οποία αναφέρει «ΕΙ ΔΕΗ(CIC)

TOY ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟΥ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ

α.φ.» (15.). Στην ίδια εποχή ανήκει και η

εικόνα του Χριστού. 

Στο ιερό, που είναι τριμερές, σώζο-

νται τα υπολείμματα από τον αρχικό

ναό. Από τα λείψανα που σώζονται, γε-

νέσεις ημικυλινδρικών θόλων, πεσσοί

και τόξα σύνδεσης τους με τον ανατολι-

κό τοίχο, ξύλινοι ελκυστήρες καθώς και

από τα γεωμετρικά στοιχεία του κτίσμα-

τος, είναι περισσότερο πιθανόν ο αρχι-

κός ναός να ήταν σταυροειδής εγγε-

γραμμένος, με νάρθηκα, χωρίς όμως να

μπορεί να αποκλειστεί και η περίπτωση

να ήταν τρίκλιτη βασιλική με κτιστούς

πεσούς.

Η πεντάπλευρη κόγχη του Ιερού Βή-

ματος, και οι τρίπλευρες κόγχες της

Πρόθεσης και του Διακονικού, καταλαμ-

βάνουν ολόκληρη την ανατολική πλευ-

ρά (Εικ. 2). Η κατακόρυφη διάρθρωση

της ανατολικής όψης τονίζεται από

τα δίζωνα υψίκορμα αψιδώματα τα

οποία χαρακτηρίζονται από την εναλ-

λαγή ημικυλινδρικών κογχών και αβα-

θών αψιδωμάτων. Τα τεταρτοσφαίρια

των ημικυλινδρικών κογχών είναι κα-

τασκευασμένα από πωρόλιθους, που

περιβάλλονται από πλίνθινες οδο-

ντωτές ταινίες. Στα αβαθή αψιδώματα

ανοίγονται μονόλοβα, στενά, παρά-

θυρα, με πλίνθινο τόξο. Στην περιοχή

του Ιερού Βήματος οι τρείς ανεξάρτη-

τες εξωτερικά, φωτιστικές θυρίδες

της κάτω ζώνης και η μία μικρότερη της

άνω, εσωτερικά διευρύνονται δίνοντας

την εντύπωση ενός τρίλοβου παραθύ-

ρου με τονισμένο τον μεσαίο λοβό. 

Στην ανατολική, όπως και σε μεγάλο

τμήμα της βόρειας πλευράς, η λιθοδομή

είναι επιμελώς κτισμένη και αποτελείται

από οριζόντιες σειρές λίθων, οι οποίες

εναλλάσσονται από μονές σειρές πλίν-

θων. Στην βόρεια πλευρά σώζονται και

οι δύο -κλεισμένες σήμερα- τοξωτές θύ-

ρες από πωρόλιθους, των οποίων τα τό-

ξα περιβάλλονται από τούβλα και το κα-

τώφλι ήταν σε αρκετά χαμηλότερη

στάθμη από την σημερινή. 

Τα μορφολογικά στοιχεία της ανατο-

λικής πλευράς και ο τρόπος δόμησης

της, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η

αρχική οικοδομική φάση θα μπορούσε

να χρονολογηθεί ανάμεσα στο δεύτερο

μισό του 15ου και στο πρώτο μισό του

16ου αιώνα, δηλαδή στην πρώιμη τουρ-

κοκρατία, μετά την κατάκτηση της κε-

ντρικής Ελλάδας από τους τούρκους

στα 1393 και την άλωση της Κωνσταντι-

νούπολης στα 1453. Η δεύτερη οικοδο-

μική φάση εντοπίζεται στις αρχές του

18ου αιώνα και η τελευταία φάση που

έχει δώσει την σημερινή εικόνα στον

ναό προσδιορίζεται λίγο πριν το 1890.

Ιωάννα Καράνη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΥΠΠΟ-ΔΑΒΜΜ

Xρυσιώτικα Νέα Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 20088

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

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

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

πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∫ÔÈÌ‹ÛÂˆ˜ ÙË˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙË ÃÚ‡Ûˆ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ

H ¢PO™IA
°ÚËÁfiÚË˜ M·ÚÔ‡ÏË˜

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

K∞ºE - °A§AKTO¶ø§EIO

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

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 ενημερώ-
νετε, αν θέλετε να δημοσιεύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας συνέβη (Γ(Γενεν--

νήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάνήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διά--

φορες διακρίσεις κ.λπ.)φορες διακρίσεις κ.λπ.).  Επίσης να μας ενημερώνετε για την αλλαγή της δι-
εύθυνσής σας, ώστε να παίρνετε την εφημερίδα μας.


