
4188

Κωδικός: 4683

TPIMHNIAIO  ENHMEPΩTIKO  ΔEΛTIO  TOY  ΣYΛΛOΓOY  TΩN  AΠANTAXOY  XPYΣIΩTΩN  EYPYTANIAΣ  “H  ΠANAΓIA”

∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ 8  ¡.  ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ 8  ¡.  ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ T.K.T.K. 14121  ΔËÏ-Fax:  210-283224314121  ΔËÏ-Fax:  210-2832243

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ A’  ñ  ŒÙÔ˜  14Ô  ñ  AÚÈıÌfi˜  Ê‡ÏÏÔ˘  58  ñ  πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜  2009¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ A’  ñ  ŒÙÔ˜  14Ô  ñ  AÚÈıÌfi˜  Ê‡ÏÏÔ˘  58  ñ  πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜  2009

NOMO™  EYPYTANIA™

¢. KAP¶ENH™IOY 

¢. ¢OMNI™TA™ 

¢. ¶OTAMIA™

MÂÁ. XˆÚÈfi

¢ÔÌÓ›ÛÙ·

AÁ. TÚÈ¿‰·

¶ÚÔ˘Ûfi˜

¢.¶POY™OY

P·ÙÔÔ˘ÏÔ

¢. A™¶PO¶OTAMOY

°Ú·Ó›ÙÛ· M·˘ÚÔÌ¿Ù· ºÔ˘ÚÓ¿

KÚ¤ÓÙË

¢. ºPA°KI™TA™
K·ÚÂÓ‹ÛÈ

¢. ºOYPNA

¢. A¶EPANTIøN
¢.KTHMENIøN

¢¿ÊÓË

ÕÁÚ·Ê· 

¢. A°PAºøN 

¢.BINIANH™

XPY™ø

AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

KÂÚ·ÛÔ¯ÒÚÈ
B›ÓÈ·ÓË
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
➤ Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια των πολιτιστικών του δραστηριοτή-

των που διεξάγει ετησίως στο χωριό, οργάνωσε την παρουσίαση-προβο-
λή και συζήτηση δύο σημαντικών θεμάτων, στις 16 Αυγούστου νωρίς το
βράδυ. Τις εργασίες εκπόνησαν και παρουσίασαν δύο εκλεκτοί καλεσμέ-
νοι μας.

Ο Κων/νος Τσιώλης από τα Βραγγιανά, πρόεδρος του Συλλόγου
Βραγγιανιτών με την ονομασία «Αναστάσιος Γόρδιος», οδοντίατρος στο
επάγγελμα και ερευνητής της τοπικής ιστορίας, παρουσίασε τη μελέτη
του με τίτλο: «Επιστολή του Αναστασίου Γορδίου προς ιερείς και προε-
στώτες της Χρύσως».

Η Ιωάννα Καράνη, χωριανή μας, αρχιτέκτων-μηχανικός στη διεύθυν-
ση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στο
υπουργείο Πολιτισμού, παρουσίασε την εργασία της με θέμα: «Η αρχιτε-
κτονική του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του χωριού μας».

Την παρουσίαση του κ. Τσιώλη θα διαβάσετε σε διπλανή στήλη και
της κ. Καράνη στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο χωριανός μας ιερέας πατέρας

∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜,
¤ÚÁ· Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ 

ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 
Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜

Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύουμε μία  φωτογραφία α-
πό το αρχείο του κ. Δημητρίου Τάκη.

Διακρίνονται σε αυτή στρατιώτες, από το χωριό μας και τον
Άγιο Δημήτριο, στον πόλεμο της Μικράς Ασίας 1919-1922.

Καθισμένοι από αριστερά διακρίνονται οι: Σεραφείμ Καρανί-
κας, Ιωάννης Κ. Τάκης, Αντώνιος Καρανίκας. 

Ορθιοι από αριστερά διακρίνονται οι: Αναστάσιος Καρανί-
κας, Θεόδωρος Καρανίκας, Δημήτριος Ανδρ. Τάκης, Δημή-
τριος Γ. Τάκης (Γεωργούλας).

¶∞§π∂™ ª¡∏ª∂™ - 
Δøƒπ¡∂™ ™À°∫π¡∏™∂π™

Συνέχεια στην 2η σελ.

«Επιστολή του Αναστασίου Γορδίου
προς τους ιερείς και προεστώτες του Χρύσου»
Ο κ. Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης, πρόεδρος

του συλλόγου Βραγγιανιτών και ερευνητής, πα-
ρουσίασε την επιστολή του Ιερομόναχου Ανα-
στασίου Γορδίου, που γράφτηκε το 1714 και
στάλθηκε στους ιερείς και προεστούς του χωρι-
ού μας. Η παρουσίαση έγινε στην πλατεία του
χωριού μας στις 16 Αυγούστου. Παραθέτουμε
την ομιλία του κ. Τσιώλη.

Φίλες και φίλοι, Χρυσιώτες και Χρυσιώτισ-
σες, θα ήθελα, πριν την παρουσίαση της επιστο-
λής του Αναστασίου Γόρδιου προς τους Χρυσιώ-
τες και τη σχέση του Γορδίου με τον τόπο αυτό,
να ευχαριστήσω πολύ προσωπικά τον πρόεδρο
του συλλόγου, τον κ. Αντώνη Καρανίκα και τον
εκδότη της εφημερίδας «Χρυσιώτικα Νέα», τον
κ. Γρηγόρη Τριανταφύλλου, που με κάλεσαν
εδώ στη Χρύσω και μου έδωσαν τη δυνατότητα
να έχω συμμετοχή, στη σημερινή πολιτιστική εκ-
δήλωση, με αυτό τον τρόπο. Κυρίως μου έδωσαν
την δυνατότητα να ακουστεί ο λόγος του Γορδί-
ου, ο λόγος μέσα από τις επιστολές του, τρεις
περίπου αιώνες αφότου γράφτηκε. Θα ήταν
ίσως δόκιμο να ξεκινήσω από τα βιογραφικά του
Γορδίου, μιας και οι περισσότεροι εξ υμών δεν
θα ξέρετε και πάρα πολλά πράγματα και λογικό
είναι, αλλά για την οικονομία του χρόνου σας
μοιράστηκε κάποιο φυλλάδιο με ένα σύντομο
βιογραφικό του Γορδίου, με την εικόνα του Γορ-
δίου, η οποία είναι η κλασσική εικόνα του Γορδί-
ου από τον κώδικα 2188 της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης της Ελλάδος και στην πίσω πλευρά του φύλ-
λου, που σας διανεμήθηκε, είναι η επιστολή του
Γορδίου από τον κώδικα 122 της Θεολογικής
σχολής της Χάλκης. Θα ήθελα όμως στο σημείο
αυτό να προσθέσω κάτι στα βιογραφικά του Γορ-
δίου, το οποίο είναι χρήσιμο στην υπόλοιπη πα-
ρουσίαση, γιατί έχει σχέση με τη Χρύσω.

Ο Αναστάσιος Γόρδιος είχε και δύο άλλους
αδελφούς μικρότερους σε ηλικία, ιερομόναχοι
και οι δύο. Ήταν ο Αθανάσιος, ο οποίος ήταν δι-
δάσκαλος του Αιτωλικού, όπου και παρέμεινε
μέχρι το τέλος της ζωής του το 1717 και μαζί συ-
νυπηρετούσαν ως δάσκαλοι στη σχολή του Αι-
τωλικού και ο Ευγένιος ο οποίος αργότερα πήρε
το ιερομοναχικό όνομα Ευθύμιος, ο οποίος ακο-
λουθούσε τον Αναστάσιο Γόρδιο στις περιοδεί-
ες του και συνέταξε και την διαθήκη του Γορδίου
τον Μάρτιο του 1729, δύο με τρεις μήνες δηλα-
δή πριν κοιμηθεί ο Γόρδιος, στις 7 Ιουνίου το
1729. Η επιστολή του Γορδίου, που θα παρου-
σιαστεί σήμερα και θα σχολιάσουμε έχει ως ημε-
ρομηνία και χρονολογία την 25η Ιανουαρίου
1716, είναι 293 χρόνια πριν. Τόπος αποστολής
τα «Βρανιανά», ήταν όπως βλέπετε η ονομασία
των μεγάλων Βραγγιανών την εποχή εκείνη.

Τόπο παραλαβής η Χρύσω και παραλήπτες
τους ιερείς και προεστώτες του χωριού της επο-
χής εκείνης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
επιστολής σε σχέση με τη σημερινή εκδήλωση
είναι ότι η επιστολή είναι αδημοσίευτη, ανέκδο-
τη και πρώτη φορά παρουσιάζεται εδώ στον τό-
πο που πέρασε, έμεινε και γνώρισε ο Γόρδιος.

Περιλαμβάνεται στο σώμα των 670 περίπου
επιστολών του Γορδίου, (ο Γόρδιος ήταν δεινός
επιστολογράφος), οι οποίες σύντομα πρόκειται
να εκδοθούν σε ενιαίο έργο από τους ερευνητές
του Κέντρου  Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νεώτε-
ρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, τους
οποίους και από αυτό το βήμα τους ευχαριστώ

πολύ για τη βοήθειά τους.
Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της

επιστολής, αυτή είναι η επιστολή μεταγραφείσα
σε σημερινή γραφή. 

Bρανιανά, 25 \Iαν. 1716 
Eéλαβέστατοι âν îρεÜσι καd θεοσεβέστατοι

παπÄ κύρ Pίζων καd κύρ Παναγιώτη σύν ±μα
τοÖς λοιποÖς îρεÜσι τε καd προεστ΅σιν τοÖς ε¨ς
τe χωρίον Xρυσόν Xρύσου, •γιαίνοιτε âν Xρι-
στ€΅ πάντοτε. 

\Aν ¦θελα γράψει καd ôλλην φοράν προς
τήν êγιωσύνην σας πέμποντάς σας àσπα-
σμούς καί χαιρετισμούς, δεν λογιάζω νά μήν
äθέλητε τούς δεχθFÉ àσπασίως καί χαριέ-
ντως. Διατί, καί ¬ταν qλθα αéτοÜ σωματικ΅ς
κατά πάροδον, ε¨ς τοÜτον τόν τρόπον μέ âδε-
χθήκετε, καί πολλά εéχαριστήθηκα àπό λό-
γου σας. Διά τοÜτο âπαρακινήθηκα καί τώρα
τοÜτο νά κάμω âγγράφως, παρακαλ΅ντας
τόν Θεόν νά μέ àξιώσFη νά σÄς àπολαύσω καί
νά συνομιλήσωμεν μετ’ àλλήλων διά ζώσης
φωνÉς. 

Kατά το παρόν ¬μως τοÜτο σÄς παραγ-
γέλλω, π΅ς ôν äκούσετε κανένα λόγον ψυχω-
φελÉ καί σωτήριον àπό λόγου μου, νά μήν τόν
àλησομονήσετε, àλλά νά τόν âνθυμÄσθε καί
νά τόν τελειώνετε καί μέ τό öργον. Διατί τά
λόγια χωρίς τά öργα, äξέρευτε καλά, π΅ς δέν
èφελοÜν τίποτε, καθώς καί ™ πίστις χωρίς τά
öργα, καί τά öργα χωρίς τήν πίστιν δέν σώ-
ζουν τόν ôνθρωπον. Kαί τόσον γράφω περί
τούτων. 

Περί δέ τÉς âλεημοσύνης τÉς ε¨ς τούς
πτωχούς, àκούετε συχνά καί τόν Kύριον
™μ΅ν \IησοÜν Xριστόν τί λέγει, καί τό στόμα
του, τόν μακάριον ΠαÜλον, καί δέν κάμνει
χρεία νά πολυλογ΅ âγώ. Mόνον τόν πτωχόν
σÄς δείχνω, τόν χριστιανόν τοÜτον, çνόματι
Γεώργιον, ïποÜ σÄς φέρνει τό γράμμα. Kαί
κάμετε ε¨ς αéτόν ¬,τι σÄς φωτίσει αéτός ο φι-
λόπτωχος και φωτοδότης Xριστός, ¬στις καί
τόν μισθόν •μÖν πολλαπλάσιον παρέξει καί νÜν
καί âν τFÉ μελλούσFη καί âλπιζομένFη ζωFÉ. 

\Eκ τÉς âμÉς πατρίδος, αψις’ ¨αννουαρίου
κε’.

^O âν îερομονάχοις âλάχιστος, \Aναστά-
σιος Γόρδιος. 

‰Aς äξεύρFη ï παπÄ κύρ Παναγιώτης ¬τι τό
κοιλάφιον τό öλαβα πέρυσι, καί τόν εéχαρι-
στ΅. 

\Aλλά ôν ε•ρεθFÉ καί ôλλο ≤να, μÄς κάμνει
χρεία· καί δέν λέγω περισσότερον νά μήν δώ-
σω βάρος. 

Ως προς το μέγεθος χαρακτηρίζεται ως μέ-
σης εκτάσεως επιστολή. Δεν είναι ούτε από τις
πολύ μεγάλες, πολλών σελίδων του Γορδίου,
ούτε από τις πολύ μικρές όμως, ολίγων γραμ-
μών. Ανταποκρίνεται πιστεύω ακριβώς στο σκο-
πό για τον οποίο εγράφη και εστάλη, ο οποίος εί-
ναι συστατικός προς ελεημοσύνη σε αναξιοπα-
θούντα άτομα, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Η γλώσσα της επιστολής είναι η δημώδης, η
κοινή νεοελληνική της εποχής, είναι η γλώσσα
που πιστεύω ότι δίνει τη δυνατότητα στον Γόρ-

Συνέχεια στην 4η σελ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΥΣΙΩΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

στην 6η σελ.
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Σταύρος Μαρούλης, εκπρόσωποι της
δημοτικής και τοπικής αρχής (ο αντιδή-
μαρχος κ. Μήτσιος Ε. Κων/νος, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι: Καράνης Ι.
Κων/νος και Καρανίκας Σ. Γεώργιος
και ο πρόεδρος του τοπικού μας συμ-
βουλίου ο Μούτσελος Χ. Κων/νος).
Επίσης μας τίμησαν η πάρεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας και σύζυ-
γος του εισηγητή κ. Τσιώλη, η κ. Μαρία
Σταματοπούλου, ο πρόεδρος του συλ-
λόγου των χωριών Παυλόπουλου και
Παπαδιάς κ. Ιωάννης Κρυστάλλης, η
πρόεδρος του συλλόγου Μαυροματια-
νών κ. Νίκη Ρέκκα, ο ερευνητής της
ιστορίας της Ευρυτανίας κ. Γιάννης-
Ανάργυρος Μαυρομύτης, του οποίου
το τελευταίο του υπό έκδοση σύγγραμ-
μα  με τίτλο «Άγραφα 1454-1455» πε-
ριέχει στοιχεία και για το χωριό μας. Το
αναμένουμε σύντομα. Βεβαίως παρα-
βρέθηκαν και μας τίμησαν όλοι οι χω-
ριανοί και πολλοί φίλοι επισκέπτες του
χωριού μας, οι οποίοι και παρακολού-
θησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την εκ-
δήλωση.

➤ Στη συνέχεια και με την έναρξη
της λαϊκής βραδιάς διενεργήθηκε λα-
χειοφόρος αγορά με σκοπό την οικο-
νομική ενίσχυση του Συλλόγου μας.
Κάθε λαχνός τιμήθηκε προς 5€ και συ-
γκεντρώθηκε ένα σεβαστό ποσό. Κλη-
ρώθηκαν τοπικά και άλλα προϊόντα που
πρόσφεραν οι παραγωγοί –επιχειρημα-
τίες και φίλοι του χωριού μας. 

Το Δ. Σ. του συλλόγου τους ευχαρι-
στεί θερμά για τις προσφορές τους. Εί-
ναι οι (κατ’ αλφαβητική σειρά): Δρόσος
Ηλίας – παραγωγός, Θάλλας Γεώργιος
– παραγωγός, Καρανίκας Χ. Βασίλειος
– επιχειρηματίας, Καρανίκας Σ. Γεώρ-
γιος – παραγωγός και επιχειρηματίας,
Μούτσελος Κ. Αλέξιος – παραγωγός
και Α/φοί Ράμμου (ζαχαροπλαστεία)
–επιχειρηματίες οι οποίοι επιπλέον
πρόσφεραν και δωρεάν γλυκά για
όλους τους παρευρισκόμενους στο
χώρο της πλατείας. 

➤ Συνεχίστηκε η λαϊκή βραδιά
(μπουζούκια) που προσφέρει ο Σύλλο-
γος δωρεάν σε όλους τους χωριανούς
και φίλους επισκέπτες του χωριού μας,
με την εξαιρετική ορχήστρα του Χρή-
στου Σκάρλα (τραγούδι), της Κατερί-
νας Πετράκη (τραγούδι), του Μάκη Πε-
τράκη (τραγούδι - κιθάρα - μπουζούκι),
του Γιώργου Στεφανή (πλήκτρα) και
του Θύμιου Τσακωνίτη (τύμπανο).

Η βραδιά κύλησε όμορφα με πολλή
ζωντάνια  και διασκέδαση και κράτησε
μέχρι που βγήκε για τα καλά ο ήλιος! 

➤ Στις 2 Αυγούστου 2009 τελέστη-
κε από το Σύλλογό μας εξαμηνιαία επι-
μνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση
της ψυχής του αποθανόντος ταμία μας,
Παναγιώτη Αυγέρη, στον ιερό ναό του
Αγίου Κων/νου στη Γούρδεση, ναό που
θεμελίωσε, δίπλα στο παλιό εικόνισμα
και αποπεράτωσε ο ίδιος, όπως επιθυ-
μούσε, όσο ήταν εν ζωή. Παραβρέθη-
καν συγγενείς, χωριανοί και φίλοι. Κα-
λή του ανάπαυση. 

Σημείωση: Οι εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου μας που διενεργούνται εκτός
του χωριού μας, δεν αναφέρονται στο
παρόν άρθρο. 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

➤ Ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία

μας για τη διαμόρφωση του γραφείου
του πρώην Δημοτικού Σχολείου σε
ΙΑΤΡΕΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ, με τη συ-
νεργασία του δήμου, του τοπικού συμ-
βουλίου και πρωτίστως με την προμή-
θεια του απαραίτητου εξοπλισμού από
το χωριανό και βουλευτή μας κ. Ηλία
Καρανίκα.

Διασφαλίζεται έτσι η αξιοπρέπεια,
η προστασία των ευαίσθητων προσωπι-
κών δεδομένων και η ηρεμία όσων προ-
σέρχονται για εξέταση, κάτι που ως
τώρα γινόταν στο καφενείο του χωρι-
ού.

➤ Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες
έγκρισης για τη δημιουργία ΛΑΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ στο χώρο επίσης
του πρώην Δημοτικού Σχολείου μας.
Σε πρώτη φάση, το Δημοτικό Συμβού-
λιο ενέκρινε το αίτημά μας και αναμέ-
νουμε τις περαιτέρω ενέργειες.

➤ Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε συνερ-
γασία με την εκκλησιαστική επιτροπή,
μεσολάβησε με επιστολές και τηλεφω-
νική επικοινωνία του στην τράπεζα
ALPHA BANK και επιτεύχθηκε η επιδό-
τηση από μέρους της με το ποσό των
1300€ για την αγορά και τοποθέτηση
χρηματοκιβωτίου στην εκκλησία μας,
με σκοπό την ασφαλή φύλαξη σ’ αυτό
των ιερών κειμηλίων της. Η όλη διαδι-
κασία παραλαβής και μεταφοράς απο-
περατώθηκε επίσης με ενέργειες του
Συλλόγου μας.

Με αυτή την ευκαιρία, ευχαριστού-
με θερμά και πάλι το Τμήμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της ALPHA BANK
για τη σημαντική χορηγία του.

Ακόμη με τη μεσολάβηση του Συλ-
λόγου, πάντα σε συνεργασία με την
εκκλησιαστική επιτροπή η οποία διέθε-
σε και το κόστος, τοποθετήθηκε σύγ-
χρονο σύστημα συναγερμού στην εκ-
κλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

➤ Αντικαταστάθηκε το κατεστραμ-
μένο παγκάκι στη «Χωτή» στις Βρύ-
σες.

➤ Συνδέθηκε προσωρινά με ηλε-
κτρικό ρεύμα ο φωτισμός για τις Βρύ-
σες, αφού δεν είχαν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες κανονικής σύνδεσης από
τη ΔΕΗ.

➤ Αντικαταστάθηκαν με καινούρια
τα δύο καθίσματα της μιας κούνιας
της παιδικής χαράς στο προαύλιο του
σχολείου.

➤ Τοποθετήθηκαν πινακίδες για
την απαγόρευση της ρίψης σκουπι-
διών και μπαζών σε συγκεκριμένα ση-
μεία στο χωριό.

➤ Τοποθετήθηκε καινούρια πινακί-
δα που απαγορεύει την ελεύθερη είσο-
δο στην πλατεία τις μέρες του 15Αύ-
γουστου. Μεταφέρθηκε η προϋπάρ-
χουσα καλαίσθητη ξύλινη πινακίδα από
το βάθος της πλατείας στην κεντρική
είσοδό της. Οι πινακίδες απαγόρευσης
της στάθμευσης θα τοποθετηθούν σύμ-
φωνα με  υπόδειξη του τοπικού συμ-
βουλίου.

➤ Διατέθηκε και φέτος το χορτοκο-
πτικό μηχάνημα του Συλλόγου στο το-
πικό συμβούλιο για τον καθαρισμό των
κοινόχρηστων χώρων.

Διατέθηκαν επίσης τα σκέπαστρα
της πλατείας για την ημέρα του πανη-
γυριού και της εκδήλωσης του δήμου
που έγινε φέτος στις 23 Αυγούστου. 
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∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, 
¤ÚÁ· Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 

Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜
✓ Φέτος δεν παρουσιάστηκε έλλειψη νερού το Δεκαπενταύγουστο στο χωριό, γιατί

επισκευάστηκαν κάποιες βλάβες στο δίκτυο απ’ τις οποίες υπήρχε διαρροή και κυρίως
επειδή συνδέθηκε ένα μέρος του νερού των πηγών της Λιντίνας στο δίκτυο, κάτι που δεν
είχε γίνει πέρυσι. (Τη σύνδεση έκανε ο Νίκος Καρανίκας σε συνεργασία με το τοπικό συμ-
βούλιο).

Φαίνεται ότι το νερό της Λιντίνας επαρκεί αν συνδεθεί σωστά και γι’ αυτό πρέπει επει-
γόντως να στηριχτούν τα υπάρχοντα φρεάτια, πριν διαβρωθούν τελείως οι βάσεις τους.

✓ Παραμένουν στους υπερχειλισμένους κάδους και έξω απ’ αυτούς, τα σκουπίδια από
το Δεκαπενταύγουστο, στις περιοχές πάνω απ’ τον Παλιόπυργο. Δε γνωρίζω το λόγο που
δε γίνεται η αποκομιδή τους. Ίσως τα ξέχασαν!

Πάντως η τυχόν δικαιολογία ότι δε χωρά το «σκουπιδιάρικο» δεν επαρκεί. Και αυτό
γιατί έπρεπε να είχε επισκευαστεί ο τοίχος που στενεύει το δρόμο πάνω απ’ το σπίτι του Γ.
Μαρούλη, αφού από πρόπερσι οι ιδιοκτήτες του αποπάνω κήπου στον οποίο ανήκει ο τοί-
χος -Λουΐζα και Χαρούλα Καλτσή- έδωσαν την άδεια να φτιαχτεί, έτσι ώστε να επιτρέπει
τη διάβαση σε μεγάλο όχημα.

Αυτό όχι μόνο κοστίζει ελάχιστα, καθότι είναι ένα μικρό κομμάτι πετρότοιχος, αλλά θα
δώσει πρόσβαση σε μεγαλύτερα οχήματα για μεταφορά υλικών, κάτι που εμάς που μένου-
με παραπάνω, μας «κοστίζει» ακριβά κάθε φορά που χρειαζόμαστε διάφορα υλικά.

Εν τω μεταξύ, μέχρι να γίνει ο τοίχος, ας στείλουν ένα άλλο μέσο να πάρει τα σκουπί-
δια όπως γινόταν και παλιότερα!

✓ Δίπλα στην εκκλησία του Αϊ Θανάση, κάποιος άφησε από πέρυσι κάποια υλικά και
παραμένουν ακόμη εκεί. Είναι παλιά καδρόνια και τσίγκοι, «πεταμένα» άτακτα. Στην αυλή

της εκκλησίας, εκτός από αντιαισθητικό, είναι απαράδεκτο και για άλλους λόγους να ...πα-
ρατάμε υλικά.

™¯fiÏÈ·

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Παράκληση

Όπως γνωρίζετε, τα «Χρυσιώτικα Νέα» είναι μια μικρή τοπική εφημερίδα και

δεν έχει τα μέσα να πληροφορείται όσα συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσάρεστα,

στους αγαπητούς μας συντοπίτες. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε, αν θέλετε να δημοσιεύουμε,

ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας συνέβη (Γ(Γεννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα,εννήσεις-Θάνατοι, Μνημόσυνα,

Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.)Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.).

Επίσης να μας ενημερώνετε για την αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να

παίρνετε την εφημερίδα μας.
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➤ Το ποσό των χιλίων δολαρίων

(1000$) δώρισε στο σύλλογό μας, το

καλοκαίρι που συναντηθήκαμε στο χω-

ριό, ο Ηλίας Τσινιάς. Ο Λούης, όπως

τον ξέρουμε καλύτερα, είναι γαμπρός

του χωριού μας, σύζυγος της Νίκης

Τριανταφύλλου και από τα πρώτα μέ-

λη του συλλόγου μας. 

Έχει ενισχύσει οικονομικά το σύλ-

λογο και στο παρελθόν και παραβρί-

σκεται ανελλιπώς σε όλες τις εκδηλώ-

σεις μας, όταν βέβαια δεν απουσιάζει

για επαγγελματικούς λόγους στο εξω-

τερικό (Αμερική), όπου δραστηριοποι-

είται σε επιχειρήσεις εστιατορίων.

Τον ευχαριστούμε θερμά και ευχό-

μαστε υγεία σ’ αυτόν και στην οικογέ-

νειά του και επαγγελματική επιτυχία.

➤ Το ποσό των πεντακοσίων ευρώ
(500€) κατέθεσε ως δωρεά στο λογα-
ριασμό του συλλόγου μας στην
ALPHA BANK, ο χωριανός μας Ηλίας
Σωτ. Μαρούλης. Τον ευχαριστούμε
θερμά, του ευχόμαστε υγεία και κάθε
επιτυχία και ξέρουμε ότι η αγάπη του
για το χωριό και το σύλλογό μας,  στη-
ρίζει τις προσπάθειές μας.

➤ Ευχαριστούμε θερμά το χωριανό
μας Χρήστο Σωτ. Μαρούλη για την ση-
μαντική προσφορά του στο σύλλογό
μας, αφού απέστειλε δωρεάν στο Καρ-
πενήσι με το γραφείο του μεταφορών,
όλα τα πράγματα που χρειάστηκε ο
σύλλογός μας, όπως το χρηματοκιβώ-
τιο της εκκλησίας, τα υλικά εξοπλι-
σμού του ιατρείου, υλικά συντήρησης
για τις κούνιες και τα παγκάκια και άλ-
λα.

Δωρεές και Προσφορές 
στο Σύλλογό μας

Ηλίας Δ. Καρανίκας
Βουλευτής  Ευρυτανίας

Από τις εκδηλώσεις στο χωριό μας

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

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

GUS

KOSTOPANAGIOTIS

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

Ο συγχωριανός μας Ηλίας Δ.
Καρανίκας εκλέχτηκε για δεύτε-
ρη φορά βουλευτής, στη δύσκολη
μονοεδρική περιφέρεια της Ευρυ-
τανίας. Ο Ευρυτανικός λαός έχει
εκτιμήσει το ήθος και την συνει-
σφορά του. Η εκλογή του ως βου-
λευτού Ευρυτανίας περιποιεί με-
γάλη τιμή στην ιδιαίτερη πατρίδα
μας, την Χρύσω. Πιστεύοντας ότι
διερμηνεύουμε τα αισθήματα
όλων των Χρυσιωτών ευχόμαστε
ολόψυχα στον Ηλία τα θερμά μας
συγχαρητήρια και τον προτρέπου-
με να συνεχίσει τις άοκνες προ-
σπάθειές του για την Ευρυτανία.
Η Ευρυτανία προσδοκά πολλά

από πολιτικούς με το επίπεδο και τον πολιτικό πολιτισμό του Ηλία. 
Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σου Ηλία.

15 Αυγούστου. Αρτοκλασία στην πλατεία.

Επιμνημόσυνη δέηση στα Νημάτια.

23 Αυγούστου. Εκφώνηση του πανηγυρικού από τον Κ. Καράνη.

16 Αυγούστου. Η νεολαία χορεύει.

15 Αυγούστου - Ο χορός καλά κρατεί.
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διο να  είναι αγνός και σαφής, ως προς αυτά τα οποία γρά-
φει, έτσι ώστε ο λόγος του να είναι άμεσος και οικείος και
να πετύχει το σκοπό της αποστολής της επιστολής, δηλα-
δή να τύχει της ελεημοσύνης αυτός ο οποίος διακομίζει
την επιστολή. 

Ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων ημιεπίσημων
επιστολών του Γόρδιου, δηλαδή δεν στέλνεται σε κάποι-
ον μεγάλο εκκλησιαστικό ή διοικητικό άρχοντα, ούτε
όμως και σε κάποιον ιδιώτη. Στέλνεται σε τοπικές εκκλη-
σιαστικές και διοικητικές αρχές, όπως ήσαν οι ιερείς του
χωριού εδώ και οι προεστώτες, η τοπική αυτοδιοίκηση δη-
λαδή του τόπου. 

Όσον αφορά τη δομή και την τεχνική της επιστολής
που ακολουθεί, όπως συνήθιζε ο Γόρδιος, σε πιο απλή
μορφή όμως, ακολουθεί τη δομή και τους κανόνες της πα-
ράδοσης της βυζαντινής επιστολογραφίας, τους οποίους
ο Γόρδιος διδάχτηκε και από τον διδάσκαλό του, τον με-
γάλο Γιαννούλη τον Αιτωλό, δεινό επίσης επιστολογρά-
φο, σώζονται και έχουν δημοσιευτεί τριακόσιες επιστο-
λές του, αλλά και από τους δασκάλους του στις σχολές
τις οποίες φοίτησε. Το μάθημα της επιστολογραφίας ήταν
βασικό μάθημα στις σχολές γραμμάτων της εποχής εκεί-
νης. Έτσι η δομή της επιστολής και μ’ αυτό τον τρόπο θα
γίνει η παρουσίασή της εδώ, περιλαμβάνει την προσφώ-
νηση, το προοίμιο, την υπόθεση με το κυρίως θέμα, τον
επίλογο και το υστερόγραφο. 

Από παλαιογραφικής απόψεως η επιστολή σώζεται σε
τρεις χειρόγραφους κώδικες, σε τρία βιβλία δηλαδή χει-
ρόγραφα. Είναι ο κώδικας 171 των Γενικών Αρχείων του
Κράτους, στον οποίο σώζεται σε 6 σελίδες του κώδικα και
είναι ο πιο σημαντικός κώδικας στον οποίο σώζονται επι-
στολές του Γορδίου, διότι αντιγράφηκε ζώντος του Γορδί-
ου το 1725. Έχει δε το ιδιαίτερο Ευρυτανικό, εντός εισα-
γωγικών, ενδιαφέρον ότι, πριν γίνει κτήμα των Γενικών
Αρχείων του Κράτους, ανήκε στον Καρπενησιώτη ευπα-
τρίδη Γεώργιο Αναγνώστου Ιατρίδη. Ο επόμενος κώδικας
είναι ο 2188 της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Εκεί σώζεται σε
δύο σελίδες και αντιγράφηκε το 1783 και ο τρίτος κώδι-
κας είναι ο 122 της Θεολογικής σχολής της Χάλκης. Εκεί
σώζεται σε μία σελίδα, αντιγράφηκε και αυτός το 1783
και είναι η επιστολή που σας διανεμήθηκε στο πίσω μέρος
του φύλλου, πίσω από το βιογραφικό του Γορδίου. 

Ξεκινάμε από την προσφώνηση της επιστολής.

Eéλαβέστατοι âν îρεÜσι καd θεοσεβέστατοι παπÄ
κύρ Pίζων καd κύρ Παναγιώτη σύν ±μα τοÖς λοιποÖς
îρεÜσι τε καd προεστ΅σιν τοÖς ε¨ς τe χωρίον Xρυσόν
Xρύσου, •γιαίνοιτε âν Xριστ€΅ πάντοτε. 

Προσφωνήσεις στην αρχή της επιστολής είναι συνηθι-
σμένες από τον Γόρδιο. Προσδίδουν οικειότητα και αμε-
σότητα στον λόγο και, όπως συνήθιζε ο Γόρδιος ,τελειώ-
νει την προσφώνηση με ευχές περί υγείας.  «Υγιαίνοιτε
εν Χριστώ πάντοτε», όπως βλέπετε, λέει στο τέλος. Στην
προσφώνηση έχουμε την πρώτη σημαντική πληροφορία
από την επιστολή του Γορδίου. Έχουμε τα ονόματα των
δύο ιερέων και του χωριού της εποχής εκείνης. Είναι «ο
παπά κυρ Ρίζων και ο παπά κυρ Παναγιώτης». Το «Ρίζων»
είναι λόγια εκδοχή του ονόματος Ρίζος, το οποίο ήταν πο-
λύ συνηθισμένο την εποχή εκείνη, γιατί υπήρχε μεγάλη
θνησιμότητα και πίστευαν ότι αν βαπτίζονταν κάποιος Ρί-
ζος ή Στέργιος ή Στεργιανή ή κάπως έτσι τον κρατούσαν
στη ζωή.

Πιο κάτω λέει «±μα τοÖς λοιποÖς îερεÜσι τε», υπήρχαν
δηλαδή και άλλοι ιερείς στη Χρύσω της εποχής εκείνης.
Πιστεύω όμως ότι αναφέρεται σ΄ αυτούς τους δύο ονο-
μαστικώς ,διότι ήσαν οι λεγόμενοι εγγράμματοι ιερείς της
εποχής εκείνης, που είχαν δηλαδή εκκλησιαστική παιδεία
και με τους οποίους μπορούσε να επικοινωνήσει με επι-
στολές. Ας μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη κύρια ενα-
σχόληση των ιερέων δεν ήταν τόσο τα ιερατικά τους κα-
θήκοντα όσο τα κτηνοτροφικά τους και από αυτά ήταν ο
κύριος πόρος της ζωής τους. 

Τώρα σχολιάζοντας το «±μα τοÖς λοιποÖς îερεÜσι τε»,
μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπήρχαν άλλοι δύο με τρεις
ιερείς στο χωριό, μιλάμε στις αρχές του 18ου αιώνα.  Επί-
σης σε μια άλλη επιστολή του Γορδίου, πριν από τέσσερα
χρόνια αναφέρεται, όχι ονομαστικώς, αλλά περιφραστικά
άλλος ένας ιερέας, οπότε μιλάμε για πέντε ιερείς.   

Είναι το απόσπασμα από την επιστολή της 6ης Απριλί-
ου του 1712 και στέλνει ένα γράμμα ο ιερέας στο Αγγελό-
καστρο Αιτωλικού και εκεί γράφει στον προεστό του χω-
ριού ότι:

TÉς σÉς âντιμότητος εéχέτης âν Xριστ€΅ \Aναστά-
σιος îερομόναχος 

ï Γόρδιος. Tόν âντιμότατον àδελφόν τÉς τόν κύρ Δη-
μήτριον 

àσπάζομαι φιλικώτατα καί τόν εéχαριστ΅ διά τούς
δύο λαυκίνους. 

Tά δέ τÉς σÉς âντιμότητος. 

Δηλαδή είχε στείλει εκείνος απ’ το Αγγελόκαστρο με
έναν ιερέα από του Χρύσου κάποιο αντικείμενο στο Γόρ-
διο και ακόμη δεν είχε προσκομιστεί, δεν γνωρίζουμε για
ποιον λόγο. Επομένως μιλάμε την εποχή εκείνη για του-
λάχιστον πέντε με έξι ιερείς.

Ασφαλώς ο αριθμός των ιερέων δεν είναι ένα ασφα-
λές κριτήριο για να υπολογίσουμε τον πληθυσμό των κα-
τοίκων του χωριού την εποχή εκείνη. Είναι όμως ένα εν-
δεικτικό στοιχείο ιδιαίτερα αν συνεκτιμηθεί με άλλα στοι-
χεία, που μπορούμε να σχολιάσουμε. Ένα τέτοιο στοιχείο
είναι παραδείγματος χάρη το φορολογικό κατάστιχο του
1454-5 το οποίο απέδωσε από την παλαιοτουρκική στη
σημερινή λατινική Τουρκική γραφή ο διδάκτορας της
Οθωμανικής ιστορίας κ. Γεώργιος Λιακόπουλος και έχει
παρουσιάσει και σχολιάσει κριτικά ο δικός μας ερευνη-
τής, ο κ. Γιάννης Μαυρομύτης, ο οποίος είναι εδώ παρών
απόψε και από αυτή τη θέση τον ευχαριστώ πολύ για  τη
βοήθειά του. 

Στο κατάστιχο αυτό παρουσιάζονται πέντε ιερείς του
χωριού και μάλιστα ένας πρωτόπαπας, πρωτοπρεσβύτε-
ρος όπως λέμε σήμερα και μάλιστα σας παρουσιάζω εδώ
τα ονόματά τους.  Είναι ο πρωτόπαπας, ο παπα Θόδωρος,
ο παπα Μουρίκης, ο παπα Παύλος Μουρίκης και ο παπα
Στρατίκης. Τα ονόματα των υπολοίπων κατοίκων του χω-
ριού θα δημοσιευτούν σύντομα στα πρακτικά του μεγά-
λου συνεδρίου των Αγράφων, που έγινε το τριήμερο 8-9
και 10 Αυγούστου πέρυσι στα Άγραφα, οπότε θα δείτε και
όλα τα υπόλοιπα ονόματα των συγχωριανών σας της επο-
χής εκείνης, πριν από έξι περίπου αιώνες.

Ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να συνεκτιμήσουμε
για να υπολογίσουμε τον πληθυσμό με βάση τους ιερείς
της εποχής εκείνης είναι ότι από τα μέσα του 17ου αιώνα
και ιδιαίτερα στις αρχές του 18ου αιώνα έχουμε το μεγά-
λο μεταναστευτικό ρεύμα των ορεινών πληθυσμών προς
τις πεδινές περιοχές και τα μεγάλα αστικά, εμπορικά κέ-
ντρα. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμή-
σουμε  είναι ότι σε αρκετές γραπτές πηγές, από τον 15ο
αιώνα έως τον 18ο αιώνα, αναφέρεται το χωριό ως Mεγά-
λη Χρύσου, όπως θα δούμε παρακάτω. Επίσης στο κατά-
στιχο του 1454-5 αναλογεί περίπου ένας ιερέας με σαρά-

ντα έως σαράντα δύο οικογένειες. Αν συνεκτιμήσουμε
αυτά  και τα  τρία στοιχεία, αρκετά παρακινδυνευμένα
κατ’ εκτίμηση, μπορούμε να υπολογίσουμε περίπου σε
δεκαπέντε με είκοσι οικογένειες ανά ιερέα, δηλαδή έναν
πληθυσμό εκατό με εκατόν είκοσι οικογένειες στις αρχές
του 18ου αιώνα, αρκετά μεγάλο χωριό και για τα σημερι-
νά δεδομένα μπορούμε να πούμε.  Επικουρικώς τώρα σ’
αυτή την υπόθεση έχουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Γόρ-
διος ονοματοδοτεί στην προσφώνηση, που είδαμε προη-
γουμένως, το χωριό.  Αναφέρει ως «Χρυσόν Χρύσου», αν
το προσέξατε. Τον επιθετικό προσδιορισμό «Χρυσόν Χρύ-
σου» μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως μια άλλη εκδοχή
της Μεγάλης Χρύσου, όπως αναφέρεται σε αρκετές γρα-
πτές πηγές το χωριό. Επίσης μπορεί να αναφέρεται στο
περιβαλλοντικό και οικιστικό κάλλος του χωριού, το
οποίο το είδα σήμερα και το διαπίστωσα  ή μπορεί να ανα-
φέρεται στην πολύ καλή οικονομική κατάσταση, το πολύ
καλό οικονομικό επίπεδο της περιοχής την εποχή εκείνη
ή το πιο πιθανό και στα δύο. Άλλωστε ο Γόρδιος δεν θα
έστελνε κάποιον να ελεηθεί, να ενισχυθεί οικονομικώς αν
γνώριζε ότι δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Ίσως όμως
και σε συνδυασμό με όλα αυτά το «Χρυσόν Χρύσου», που
αναφέρει εδώ ο Γόρδιος να είναι ονοματολογικά και λεξι-
λογικά ένα παιχνίδι του Γόρδιου, που το συνήθιζε με τη
λογιοσύνη, που τον διέκρινε. Και σε άλλες περιπτώσεις
έπαιζε με τις λέξεις και ταίριαξε το «Χρυσόν Χρύσου» πι-
στεύω πάρα πολύ ωραία.

Κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ημερών, όταν
ερευνούσα κάποια στοιχεία για να ενημερωθώ προσωπι-
κώς για την τοπική ιστορία, διαπίστωσα ότι διακόσια πε-
νήντα χρόνια περίπου μετά το «Χρυσόν Χρύσου», που
αναφέρει ο Γόρδιος, ένας λαϊκός ποιητής εδώ στην πε-
ριοχή επαναφέρει αυτό το όνομα. Είναι σε ένα ποίημα, σε
ένα τραγούδι από την περίοδο της Εθνικής Αντιστάσεως,
που αλίευσα από την ιστοσελίδα του κ. Τριανταφύλλου
και σας το παρουσιάζω εδώ:

Έπαιζε και ο ίδιος με το όνομα, όπως και ο Γόρδιος,
μετά από τόσα χρόνια. Με την ευκαιρία αυτή, που αναφε-
ρόμαστε στην ονομασία του χωριού, να πούμε ότι στο φο-
ρολογικό κατάστιχο του 1454-5 το χωριό αναφέρεται ως
Hrisova. Είναι η τουρκική απόδοση φωνητικά του ονόμα-
τος Χρύσου. Σε άλλο φορολογικό κατάστιχο του 1480-
1485, το οποίο σύντομα πιστεύουμε θα δημοσιεύσει ο
ερευνητής των Οθωμανικών σπουδών κ. Γεώργιος Σαλα-
κίδης, το χωριό αναφέρεται ως Hirsova-i Büzürg, μεγάλη
Χρύσου δηλαδή, με 284 νοικοκυριά και 36 χήρες. Πολύ
μεγάλο χωριό όπως βλέπετε, περίπου 1200 κάτοικοι, αν
υπολογίσουμε  πόσα άτομα αντιστοιχούν σε κάθε οικογέ-
νεια. 

Πάμε στην επόμενη γραπτή πηγή, που είναι η πρόθεση
37 της μονής Δουσίκου στην περιοχή των Μετεώρων. Η
πρόθεση άρχισε να γράφεται το 1530 περίπου και το χω-
ριό αναφέρεται ως «χωρίο Mεγάλου Χρύσου» και έχει και
τα ονόματα των αφιερωτών. Και εδώ βλέπουμε δύο ιε-
ρείς, Μιχαήλ ιερέας, Γεώργιος ιερέας και ένας ιερομόνα-
χος Διονύσιος στο τέλος και τα ονόματα των υπολοίπων
δωρητών στη μονή Δουσίκου. 
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«Επιστολή του Αναστασίου Γορδίου προς τους ιερείς και προεστώτες του Χρύσου»

Συνέχεια στην 5η σελ.
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Αναστάσιος Γόρδιος (1654-1729) 
Γεννήθηκε στα

σημερινά Μεγάλα
Βραγγιανα (τότε
Βρανιανά), περίπου
το 1654. Το κοσμι-
κό του όνομα ήταν
Αλέξιος. Σπούδασε
κοντά στον Ευγέ-
νιο Γιαννούλη τον
Αιτωλό στην Σχολή
Γούβας Βραγγια-
νών, στον Νικόδη-
μο Μαζαράκη στην
Αθήνα, την Άρτα
και πιθανόν τα Ιω-
άννινα και στη Πά-
δοβα της Ιταλίας,
όπου φαίνεται ότι απέκτησε και κάποιες ιατρικές γνώ-
σεις. Δίδαξε στην Σχολή Γραμμάτων του Αιτωλικού για
είκοσι (20) περίπου χρόνια (1690-1710) και τα τελευταία
δεκαπέντε (15) χρόνια της ζωής του (1714-1729), στην
Σχολή Γούβας Βραγγιανών («Έλληνομουσειον Αγρά-
φων»), την οποία ίδρυσε ο διδάσκαλός του Ευγένιος
Γιαννούλης ο Αιτωλός (1597-1682). 

Eκτός του παιδευτικού, σπουδαίο είναι και το φιλολο-
γικό, θεολογικό και επιστολογραφικό του έργο (σώζο-
νται περίπου 670 επιστολές του). Θεωρείται από τους
σημαντικότερους Διδασκάλους του Γένους και λογίους
της εποχής του. 

Περιόδευσε αρκετές φορές στον χώρο της Αιτωλίας
και των Αγράφων και στην τελευταία περιοδεία του πέ-
ρασε από το Χρύσου (νυν Χρύσω), το καλοκαίρι του
1714. Δύο χρόνια περίπου αργότερα, στις 25 'Ιανουαρίου
1716, στέλνει από τα Μεγ. Βραγγιανα μία επιστολή προς
τους ιερείς και προεστώτες του Χρύσου. 

Eκοιμήθη στα Μεγάλα Βραγγιανά την 7η Ιουνίου
1729.

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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Άλλη γραπτή πηγή που συναντάμε μεταγενέστερα,
τον 17ο αιώνα, είναι στις 8 Αυγούστου του 1659, πέρασαν
εδώ καλόγεροι από τον Πανάγιο Τάφο για οικονομική ενί-
σχυση του Πανάγιου Τάφου και κατέγραψαν το χωριό ως
«Χώρα από του Μεγάλου Χρύσου».  

Χωρίς όμως, (όπως βλέπετε πιο πάνω πέρασαν και από
την Μύρεση), να αναφέρονται ονόματα αφιερωτών. 

Πάμε στον 17ο αιώνα λοιπόν, άλλη γραπτή πηγή που
αναφέρεται ως Χρύσου  τώρα απλώς είναι μια επιστολή
του Αθανασίου, του αδελφού του Γορδίου, που στέλνει
από το Αιτωλικό στις 20 Νοεμβρίου 1714 στα Βραγγιανά,
όπου τότε διέμενε ο Γόρδιος. Σε ένα χωρίο της επιστολής
λέει:

Ο αδελφός που λέει είναι ο τρίτος αδελφός του Γορδί-
ου, που αναφέραμε, ο Ευγένιος. Από άλλη διαδρομή ήλθε
και αυτός και συνάντησε τον αδελφό του εδώ στη Χρύ-
σου. Έχουμε λοιπόν παρουσία στη Χρύσου και του Γορδί-
ου και του αδελφού του Ευγένιου. Πιθανολογώ ότι μετά
πήγαν στη Μύρεση και από εκεί στα Βραγγιανά, μέσω
Αγράφων, όπου διέμενε ο Γόρδιος πλέον μέχρι την κοίμη-
σή του. 

Χρύσου συναντάμε το χωριό, μετά την απελευθέρωση
του Ελληνικού κράτους και μέχρι της αρχές της δεκαετίας
του 50, οπότε με τη διαδικασία της ορθής γραφής έγινε
Χρύσω, ορθά για μένα ως πλέον εύηχο νομίζω. 

Επανερχόμενοι τώρα στην προσφώνηση βλέπουμε ότι
ο Γόρδιος απευθύνεται και «τοις προεστώσι» δηλαδή στην
τοπική αυτοδιοίκηση της εποχής εκείνης, άρα υπήρχε το-
πική αυτοδιοίκηση την εποχή της τουρκοκρατίας. Αποτε-
λείτο συνήθως από άτομα με καλή οικονομική επιφάνεια ή
από άτομα, που είχαν αποδοχή γενικώς από την τοπική
κοινωνία και το πιο πιθανό, όπως συμβαίνει και σήμερα,
άτομα με οικονομική επιφάνεια, που τους προσέδιδε απο-
δοχή και τοπική ισχύ.

Την ύπαρξη της τοπικής αυτοδιοίκησης τη διαπιστώ-
νουμε και το 1454 στο φορολογικό κατάστιχο, όπου υπάρ-
χει και το όνομα του πρωτόγερου, του πρώτου δηλαδή με-
ταξύ των αρχόντων, μεταξύ των προεστώτων, είναι ο πρω-
τόγερος Γρηγορόπουλος.

Προχωράμε στο προοίμιο της επιστολής. Το προοίμιο
είναι αρκετά εκτεταμένο σε σχέση με το μέγεθος της επι-
στολής. Αυτό ήταν τακτική του Γορδίου. Ήθελε να προε-
τοιμάσει πολύ καλά, ιδιαίτερα για το σκοπό αυτό τους πα-
ραλήπτες της επιστολής, έτσι ώστε να τύχει ενίσχυσης
αυτός ο οποίος θα ερχόνταν στο χωριό μαζί με τη συστα-
τική επιστολή. 

\Aν ¦θελα γράψει καd ôλλην φοράν προς τήν êγιωσύ-
νην σας πέμποντάς σας àσπασμούς καί χαιρετισμούς,
δεν λογιάζω νά μήν äθέλητε τούς δεχθFÉ àσπασίως καί
χαριέντως. Διατί, καί ¬ταν qλθα αéτοÜ σωματικ΅ς κα-
τά πάροδον, ε¨ς τοÜτον τόν τρόπον μέ âδεχθήκετε, καί
πολλά εéχαριστήθηκα àπό λόγου σας. Διά τοÜτο âπα-
ρακινήθηκα καί τώρα τοÜτο νά κάμω âγγράφως, παρα-
καλ΅ντας τόν Θεόν νά μέ àξιώσFη νά σÄς àπολαύσω καί
νά συνομιλήσωμεν μετ’ àλλήλων διά ζώσης φωνÉς. 

Εδώ ο Γόρδιος αναφέρει κατά τη γνώμη μου το πιο ση-
μαντικό στοιχείο που περιλαμβάνει η επιστολή. Είναι το
πέρασμα, η διαμονή και η διέλευση του Γορδίου από αυ-
τόν εδώ τον τόπο. «Ηλθα αυτού σωματικώς», δηλαδή
αδιαμφισβήτητο και τεκμηριωμένο το στοιχείο της διέλευ-
σης του Γορδίου από τη Χρύσω. Την έλευση του Γορδίου
στη Χρύσω μας την επιβεβαιώνει και το προηγούμενο
απόσπασμα από την επιστολή του αδελφού του, του Αθα-
νασίου, που έχει γραφεί στις 20 Σεπτεμβρίου του 1714.
Άρα έχουμε τη χρονιά που ήλθε ο Γόρδιος σίγουρη, το
1714 και σίγουρα πριν από την 20η  Σεπτεμβρίου και ότι σ’
αυτή όπως είπαμε ήλθε κα ο αδελφός του Ευγένιος. Αν
όμως μπορούμε να πλησιάσουμε περισσότερο στο πότε
πέρασε ακριβώς ο Γόρδιος από εδώ από τη Χρύσω, η ακρι-
βής ημερομηνία δεν γνωστοποιείται, δεν θα σας κουράσω
να αναφέρω, πώς όμως κατέληξα στο συμπέρασμα ,με βά-
ση τις ημερομηνίες τριών άλλων επιστολών του Γορδίου
και με το περιεχόμενό τους,  ότι ο Γόρδιος ήλθε εδώ μετα-
ξύ 15 Ιουνίου και 10 Ιουλίου του 1714. 

Όσον αφορά τον τρόπο υποδοχής του Γορδίου αναφέ-
ρει «ασπασίως και χαριέντως». Δείχνει την εκτίμηση των
ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας προς το πρόσωπο του
Γορδίου. Ένδειξη του κύρους και της δύναμης της προσω-
πικότητάς του. Μη ξεχνάμε ότι ήταν απόλυτη λόγια προ-
σωπικότητα της εποχής εκείνης, με ακτινοβολία όχι μόνο
στην περιοχή μας, αλλά σε όλη την Ελλάδα περίπου,
όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των υπολοίπων επι-
στολών, των 670 περίπου. 

Πάμε στο δεύτερο μέρος του προοϊμίου το οποίο
,όπως το συνήθιζε ο Γόρδιος ως ιερομόναχος, έχει περιε-
χόμενο θεολογικό, εκκλησιαστικό και ποιμαντικό προς
τους ιερείς, τους προεστώτες και τους κατοίκους της πε-
ριοχής. 

Kατά το παρόν ¬μως τοÜτο σÄς παραγγέλλω, π΅ς
ôν äκούσετε κανένα λόγον ψυχωφελÉ καί σωτήριον àπό
λόγου μου, νά μήν τόν àλησομονήσετε, àλλά νά τόν
âνθυμÄσθε καί νά τόν τελειώνετε καί μέ τό öργον. Διατί
τά λόγια χωρίς τά öργα, äξέρευτε καλά, π΅ς δέν èφε-
λοÜν τίποτε, καθώς καί ™ πίστις χωρίς τά öργα, καί τά
öργα χωρίς τήν πίστιν δέν σώζουν τόν ôνθρωπον. Kαί
τόσον γράφω περί τούτων.

Αναφέρεται δηλαδή ο Γόρδιος σε σχέση λόγων, έργων
και πίστεως. Εδώ το «αν ηκούσετε κανένα λόγον ψυχω-
φελή και σωτήριον από λόγου μου» μπορούμε να το εκλά-
βουμε και ως γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής
του εδώ ο Γόρδιος μίλησε κηρύττοντας προς τους κατοί-
κους της περιοχής ή πιθανόν είχε συνομιλία θεολογικού
και ποιμαντικού περιεχομένου με τους ιερείς του τόπου
και με τους κατοίκους. 

Ακολούθως έχουμε την υπόθεση με το κυρίως θέμα.
Θα παρατηρήσουμε ότι ο Γόρδιος ως έμπειρος επιστολο-
γράφος,  γλυκά περνά από το προοίμιο στο κυρίως θέμα,
έτσι ώστε να γίνει πειστικός ο λόγος του από τους παρα-
λήπτες.  

Περί δέ τÉς âλεημοσύνης τÉς ε¨ς τούς πτωχούς,
àκούετε συχνά καί τόν Kύριον ™μ΅ν \IησοÜν Xριστόν τί
λέγει, καί τό στόμα του, τόν μακάριον ΠαÜλον, καί δέν
κάμνει χρεία νά πολυλογ΅ âγώ. Mόνον τόν πτωχόν σÄς
δείχνω, τόν χριστιανόν τοÜτον, çνόματι Γεώργιον, ïποÜ
σÄς φέρνει τό γράμμα. Kαί κάμετε ε¨ς αéτόν ¬,τι σÄς
φωτίσει αéτός ο φιλόπτωχος και φωτοδότης Xριστός,
¬στις καί τόν μισθόν •μÖν πολλαπλάσιον παρέξει καί νÜν

καί âν τFÉ μελλούσFη καί âλπιζομένFη ζωFÉ. 
\Eκ τÉς âμÉς πατρίδος, αψις’ ̈ αννουαρίου κε’.
^O âν îερομονάχοις âλάχιστος, \Aναστάσιος Γόρδιος. 

Παρατηρούμε, ότι ο Γόρδιος, αναφέρεται γενικά στα
περί ελεημοσύνης, όπως αυτά παραδίδονται μέσα από
την ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Φανερώνει το όνομα
του αναξιοπαθούντος, είναι ο Γεώργιος. Όπως φαίνεται
και από άλλες δύο επιστολές με την ίδια ημερομηνία και
χρονολογία, με ανάλογη συστατική επιστολή, είχε στείλει
ο Γόρδιος τον Γεώργιο στα δύο γειτονικά χωριά, το Κερά-
σοβο και την Μύρεση. Μάλιστα στην επιστολή προς τους
Κερασοβίτες περιγράφει την κατάσταση την οικονομική
του Γεωργίου. Λέει στους Κερασοβίτες:

Αργότερα μετά από δύο – τρεις μήνες περίπου ο Γόρ-
διος, το καλοκαίρι του 1716 στέλνει τον Γεώργιο για να
βοηθηθεί, για να ελεηθεί πάλι, στη Ζαγορά του Πηλίου,
στον μητροπολίτη της περιοχής τον Ιωανίκιο. Το αναφέ-
ρω αυτό γιατί στην επιστολή αυτή μας παρουσιάζεται, μας
αποκαλύπτεται η καταγωγή του αναξιοπαθούντος, δηλα-
δή από που ήταν αυτός, που ο Γόρδιος τον έστειλε εδώ
στη Χρύσω. Γράφει λοιπόν και εδώ θα παρατηρήσετε τώ-
ρα, που ο Γόρδιος απευθύνεται σε αρχιερέα, σε δεσπότη,
σε μητροπολίτη, αλλάζει και το ύφος και η γλώσσα της
επιστολής, γίνεται λόγια. 

Ήταν από το Τροβάτο των Αγράφων. Από το Τροβάτο
λοιπόν ήλθε εδώ ο Γεώργιος να ελεηθεί από τους κατοί-
κους του Χρύσου. Δεν μας παραδίνεται από άλλες σωζό-
μενες επιστολές του Γορδίου, αν ο Γεώργιος έτυχε της
ελεημοσύνης των Χρυσιωτών. Όμως πιστεύουμε ότι ο πει-
στικός λόγος του Γορδίου και η καλή οικονομική κατάστα-
ση του τόπου σε σχέση και με το πέρασμα του Γορδίου
από εδώ και με την εμπειρία, που είχε από τους κατοίκους
της περιοχής, πιθανολογώ ότι ενισχύθηκε, έτυχε δηλαδή
της αρωγής των Χρυσιωτών.

Επανερχόμενοι τώρα στην επιστολή βλέπουμε ότι τε-
λειώνει με τον τόπο «Εκ της εμής πατρίδος», τα Βραγγια-
νά δηλαδή, το χρόνο 1716 και τον μήνα 25 Ιανουαρίου. Η
επιστολή ολοκληρώνεται με το υστερόγραφο, στο οποίο
ο Γόρδιος αναφέρει: 

\Aλλά ôν ε•ρεθFÉ καί ôλλο ≤να, μÄς κάμνει χρεία·
καί δέν λέγω περισσότερον νά μήν δώσω βάρος.  

Το «κοιλάφιον» είναι ο σκούφος, αντιδάνειο από την
μεσαιωνική λέξη «κελύφιον», το τουρκικό κιουλάφ. Ο
Γόρδιος ζήτησε πιθανώς στο πέρασμά του από εδώ να του
στείλει ο ιερέας τον σκούφο αυτό. Τον έστειλε τον επόμε-
νο χρόνο απ’ ότι φαίνεται, το 1715 και με την επιστολή,
που στέλνει ο Γόρδιος,τον ευχαριστεί και εδώ βλέπουμε
πάλι με τον επιστολογραφικό λόγο του τον ωραίο, ο Γόρ-
διος πόσο διακριτικά ζητάει άλλον ένα σκούφο και δεν θέ-
λει να τους επιβαρύνει, το λέει με τρόπο σα να τους υπο-
χρεώσει κατά κάποιον τρόπο να του τον στείλουν. Εδώ
έχουμε και μια πληροφορία λαογραφικού χαρακτήρα, πι-
στεύουμε για τον τόπο. 

Πιθανό εκείνη την εποχή να υπήρχε ένα είδος βιοτε-
χνίας κατασκευής ενδυμάτων και γι αυτό να ζητούσε ο
Γόρδιος από εδώ ένα σκούφο ή ο ιερέας Παναγιώτης να
είχε κάποια πρόσβαση σε τοπική αγορά. Άλλωστε στο κα-
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Συνέχεια στην 8η σελ.

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 4η σελ.

Οι μοναδικοί οικονομικοί πόροι
του Συλλόγου και της εφημερίδας
μας είναι οι συνδρομές σας. 
Μην τις ξεχνάτε. Μπορείτε 
να τις στέλνετε στην ταμία
του Συλλόγου 
κα. Γιαννιώτη-Oικονόμου Λίτσα
τηλ. 210-6777668
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Kαραθάνου Iωάννα Φ., Kρυστάλλη 
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Η επιστολή αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για το
θέμα της διάθεσης των σκέπαστρων της πλατείας του χω-
ριού μας και για τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν απ’ αυ-
τό.

Ο κύριος στόχος της είναι να προστατευτεί το κύρος
του Συλλόγου Χρυσιωτών απ’ τα όσα συκοφαντικά και ψευ-
δή διαδόθηκαν κυρίως γι’ αυτό το θέμα.

Ακόμη, η επιστολή θα θέσει κάποια ερωτήματα προς τη
δημοτική αρχή, ώστε να γίνει αντιληπτός από εμάς ο τρό-
πος λειτουργίας της σ’ αυτό το ζήτημα.

(Ζητούμε την υπομονή σας γιατί η επιστολή έχει μεγά-
λο μέγεθος, δε γίνεται όμως να περιγραφούν με λιγότερα
λόγια το ιστορικό και τα γεγονότα, ώστε να ξεκαθαριστούν
πλήρως.)

ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ
Το Δεκαπενταύγουστο ως γνωστό, γίνεται το πανηγύρι

στο χωριό μας όπως απαιτεί η παράδοση απ’ τα πολύ παλιά
χρόνια. Ο χώρος τέλεσης του πανηγυριού είναι η πλατεία
του χωριού.

Όλα τα καταστήματα (τρία στον αριθμό) βγάζουν τρα-
πέζια στην πλατεία παρέχοντας με το αζημίωτο τις υπηρε-
σίες τους. 

Παλαιότερα τα ίδια τα καταστήματα φρόντιζαν για το
φτιάξιμο σκέπαστρων στο χώρο της πλατείας για δημιουρ-
γία σκιάς, αφού το πανηγύρι ήταν και παραμένει και ημερή-
σιο, εκτός βέβαια από τη βραδινή του διάρκεια την παραμο-
νή και ανήμερα.

Τα σκέπαστρα αυτά φτιαχνόταν με πρωτοβουλία του
κάθε καταστηματάρχη και σύμφωνα βέβαια με τα δικά του
κριτήρια αισθητικής, τη δική του τεχνογνωσία και φυσικά
με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Η εντύπωση που αποκόμιζαν οι χωριανοί και οι επισκέ-
πτες του χωριού μας τις μέρες εκείνες ήταν εντελώς απο-
καρδιωτική, γιατί παρουσιάζονταν μια εικόνα απαράδεκτη
αισθητικά -όλοι το θυμόμαστε- αφού τα ξύλα για τα στηρίγ-
ματα ήταν εντελώς ανόμοια, στραβά τοποθετημένα, υπο-
στυλώματα παντού πάνω στα οποία συχνά σκόνταφταν
πολλοί, κλαδιά διαφόρων ειδών και μεγεθών, κουρελού-
δες, κουβέρτες, νάιλον και αυτοσχέδιες τέντες για να σκιά-
ζουν και οπωσδήποτε ο φόβος μην τυχόν πέσουν στα κε-
φάλια μας με το πρώτο φύσημα του αέρα κ.τ.λ.

Ανάμεσα στις διάφορες συζητήσεις και προτάσεις που
γίνονταν κάθε χρόνο για τη βελτίωση της κατάστασης, ξε-
χώρισε κι έγινε αποδεκτή απ’ το τοπικό συμβούλιο και  απ’
τους καταστηματάρχες, η πρόταση του Συλλόγου Χρυσιω-
τών για την κατασκευή καλαίσθητων, ομοιόμορφων και αν-
θεκτικών σκέπαστρων για όλα τα καταστήματα, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης και αφαίρεσής τους κάθε φορά, αφού
χρειάζονται μόνο για την ημέρα του πανηγυριού, καθώς και
για την ημέρα της διπλής εκδήλωσης που διοργανώνει ο
δήμος για να τιμήσει τη μνήμη των πεσόντων της Εθνικής
Αντίστασης στη θέση Νιμάτια  και για τον ερχομό της σε-
πτής κάρας του Αγίου Σεραφείμ, πολιούχου του χωριού
μας, από τη μονή Κορώνης.

Έτσι δόθηκε η πρωτοβουλία στο Σύλλογο για την κατα-
σκευή της κατάλληλης υποδομής. Με τη σειρά του ο Σύλ-
λογος ανέθεσε σε τεχνικό-σιδηρουργό, το χωριανό μας κ.
Κων/νο Χαλκιά, την πραγματοποίησή της. Το κόστος κατα-
σκευής επιβάρυνε αποκλειστικά το Σύλλογο και έτσι η υπο-
δομή αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο.

Το πρώτο έτος κατασκευής, ο Σύλλογος επιβαρύνθηκε
και με το κόστος της τοποθέτησής τους. Την επόμενη χρο-
νιά, ο Δήμος επιδότησε το σύλλογο με ένα ικανό ποσό, απ’
το οποίο διατέθηκε ένα μέρος για την τοποθέτησή τους.

Έκτοτε και μη έχοντας τα οικονομικά μέσα και οικονομι-
κή στήριξη από πουθενά, ο Σύλλογος ενημέρωσε τους κα-
ταστηματάρχες ότι αδυνατεί να αντεπεξέλθει στο κόστος
τοποθέτησης, αλλά και επειδή η τοποθέτηση των σκέπα-
στρων ωφελεί όλους μεν, αλλά κυρίως δε τους καταστημα-
τάρχες, αφού αυτοί κερδίζουν οικονομικά απ’ το πανηγύρι

και την εκδήλωση του δήμου και επειδή δεν έχουν και κανέ-
να άλλο κόστος, θα ήταν σωστό να αναλάβουν αυτοί, ανα-
λογικά ο καθένας, το κόστος τοποθέτησης. 

Υπόψη ότι την ορχήστρα για το πανηγύρι την ‘‘κανονί-
ζει’’ ο τοπικός πρόεδρος, έξοδα πλατείας στο δήμο δεν
έχουν τα καταστήματα και οι τιμές των αγαθών που προ-
σφέρουν τις μέρες του πανηγυριού είναι  υπερδιπλάσιες
των άλλων ημερών.

Ο ίδιος ο Σύλλογος Χρυσιωτών, σε καμιά απ’ τις εκδη-
λώσεις του δε χρησιμοποιεί τα σκέπαστρα, αφού αυτές γί-
νονται αργά το απόγευμα και το βράδυ.

Ζήτησαν να δοκιμάσουν να τα τοποθετήσουν μόνοι
τους, αλλά επειδή διαπίστωσαν ότι αδυνατούσαν και πιθα-
νώς  για να αποφεύγουν την όποια ταλαιπωρία και ευθύνη
και γιατί επίσης, όπως προείπα, τα σκέπαστρα αποτελούν
περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου, πρότειναν τελικά στο
Σύλλογο να αναλαμβάνει κάθε χρόνο την τοποθέτηση και
να πληρώνουν αυτοί το κόστος.

Έτσι, ουσιαστικά ο Σύλλογος είχε ρόλο μεσάζοντα με-
ταξύ καταστηματαρχών και του τεχνικού που τα τοποθε-
τούσε, χωρίς το παραμικρό οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά από αυτή τη συμφωνία, εδώ και 5 με 6 χρόνια, η
διαδικασία γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Ειδικά για φέ-
τος, μας τηλεφώνησε εκ μέρους των καταστηματαρχών ο
κ. Θωμάς Καράνης και μας ζήτησε να μεριμνήσουμε έγκαι-
ρα για την τοποθέτησή τους.

Έτσι κι έγινε. Ο τρίτος εκ των καταστηματαρχών (ο κ.
Κων/νος Μούτσελος), μας ενημέρωσε αργότερα, ότι δεν
προτίθεται φέτος να ‘‘βγάλει’’ τραπέζια στην πλατεία για
δικούς του λόγους και έτσι δε θα συμμετείχε στο κόστος
τοποθέτησης. Αυτό έγινε σεβαστό και αποδεκτό απ’ τους
άλλους καταστηματάρχες, οι οποίοι ζήτησαν και μοιράστη-
καν το χώρο που τους αναλογούσε. Όλα λοιπόν καλά.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ
Ήρθε το πανηγύρι και πέρασε και την άλλη μέρα, στις

16 Αυγούστου το απόγευμα, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
ενημερώθηκε από δημοτικό σύμβουλο, ότι προτάθηκε στη
δημοτική αρχή και αποφασίστηκε να διαθέσει ο δήμος το
ποσό για την τοποθέτηση των σκέπαστρων κι έτσι να μην
το ζητήσει ο Σύλλογος απ’ τους καταστηματάρχες.

Αντιπροτείναμε πως θα ήταν σωστότερο, κατά τη γνώ-
μη μας, ο δήμος να επιχορηγήσει με κάποιο ανάλογο ποσό
το Σύλλογο, ο οποίος προσφέρει σημαντικό πολιτιστικό και
άλλο έργο στο χωριό κάθε χρόνο και  έχει περιορισμένους
πόρους  και το έργο του Συλλόγου προσφέρεται σε όλο το
χωριό και τους χωριανούς ανεξαιρέτως και όχι να χρηματο-
δοτήσει επιλεκτικά δύο ιδιώτες επιχειρηματίες.

Η απάντηση ήταν πως οι καταστηματάρχες προσφέ-
ρουν κοινωνικό έργο εξυπηρετώντας τον κόσμο που έρχε-
ται αυτές τις μέρες στο χωριό και επιμένουν  στην απόφα-
σή τους. 

Βέβαια, επισημάναμε πως δεν το κάνουν για φιλανθρω-
πικούς λόγους, αλλά επειδή κερδίζουν αυτές τις μέρες από
τις εκδηλώσεις που γίνονται, χωρίς μάλιστα άλλα έξοδα,
πέραν αυτών για τα σκέπαστρα. Είπαμε ακόμη πως δεν εί-
ναι οι μόνοι που μένουν στο χωριό και προσφέρουν και αυ-
τή η ενέργεια μοιάζει με μεροληπτική στάση υπέρ τους.
Μάλιστα, γίνεται εκ των υστέρων, μετά το πανηγύρι, και θέ-
τει εκτός τον τρίτο καταστηματάρχη που δεν ‘‘βγήκε’’ στην
πλατεία, καθότι αν το γνώριζε έγκαιρα δε θα αποσύρονταν
και έτσι θα κέρδιζε κι αυτός  κάτι περισσότερο. 

Τέλος πάντων, έως εδώ θα έλεγε κανείς, πως αφού αυ-
τή είναι η απόφαση του δήμου, είτε συμφωνεί είτε όχι, ο
Σύλλογος δεν έχει δικαίωμα να πει κάτι παραπέρα.

Όμως, σε επικοινωνία μας με τον κ. Δήμαρχο και δη-
μοτικούς συμβούλους, δεχθήκαμε από κάποιους συστά-
σεις της μορφής να μην ανακατεύεται ο Σύλλογος με το
χώρο της πλατείας  ζητώντας χρήματα  από τους κατα-
στηματάρχες, να μην επεμβαίνει για να καθορίζει τις τιμές
τους και ότι επίσης κάθε χρόνο αυτό το κόστος το πληρώ-
νει έτσι κι αλλιώς ο δήμος κι επομένως είναι λογικό να το

πληρώσει και φέτος!
Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και εξηγήσαμε άμεσα ότι τί-

ποτα απ’ αυτά δεν έχει την παραμικρή βάση αλήθειας και
όλα αυτά αποτελούν κατασυκοφάντηση του Συλλόγου
μας, είναι απολύτως ψευδή και έχουν σκοπό να τον πλή-
ξουν για άγνωστους σε εμάς  λόγους και απορήσαμε πώς
και από πού διαδόθηκε κάτι τέτοιο!  

Έγινε άμεσα προσπάθεια ενημέρωσης  της δημοτικής
αρχής και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι έδειξαν κατανόηση
και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. Λίγες μέρες αργότερα,
στις 23 Αυγούστου, την ημέρα που έγινε η εκδήλωση του
δήμου στο χωριό μας, παραβρέθηκαν ο δήμαρχος και δημο-
τικοί σύμβουλοι. Δεν έδειξαν όλοι ιδιαίτερη διάθεση να συ-
ζητήσουμε το θέμα επαρκώς ώστε να τους εξηγήσουμε την
πραγματικότητα. Μάλιστα κάποιος δημοτικός σύμβουλος,
μάλλον με περισσή  υπεροψία, μας είπε να περάσουμε απ’
τα γραφεία του δήμου αν θέλουμε να συζητήσουμε το θέ-
μα, λες και δε μπορούσε να διαθέσει δυο λεπτά να μας
ακούσει, απ’ τις τόσες ώρες που παρέμεινε στο χωριό!

Έτσι λοιπόν η ανάγκη να ενημερώσουμε για την αλή-
θεια, όλους αυτούς στους οποίους έφτασαν αυτές οι συκο-
φαντίες, μας οδηγεί υποχρεωτικά στην ανακοίνωση αυτής
της επιστολής και σε καμία περίπτωση  κάποια διάθεση
αντιδικίας με τη δημοτική αρχή, της οποίας τη συνεργασία
επιδιώκουμε. 

Επίσης η έλλειψη διάθεσης, όπως διαφάνηκε, από μέ-
ρους κάποιων στελεχών της δημοτικής αρχής για να διευ-
κρινιστεί η αλήθεια, αποτελεί έναν επιπρόσθετο λόγο που
καταφεύγουμε στη δημοσιοποίηση αυτής της επιστολής.

Ακόμη, η ‘‘εντολή’’, όπως τη χαρακτήρισαν οι δύο κατα-
στηματάρχες, που τους  δόθηκε από δημοτικό σύμβουλο,
να μη δώσουν τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί στον τε-
χνικό που τοποθέτησε τα σκέπαστρα, άφηνε έκθετο το
Σύλλογο απέναντί του, αφού στη συμφωνία μεταξύ κατα-
στηματαρχών και τεχνικού μεσολαβεί ο Σύλλογος για τους
λόγους που προανέφερα στην αρχή.

Βέβαια πρέπει να ξεχωρίσουμε τη στάση του έτερου
των καταστηματαρχών κ. Γιώργου Μαρούλη και να τον ευ-
χαριστήσουμε ως  Δ.Σ. του Συλλόγου, αφού όχι μόνο τήρη-
σε απρόσκοπτα τη συμφωνία δίνοντας στον τεχνικό το πο-
σό που του αναλογούσε, αλλά προσέφερε και κάποιο ποσό
ως δωρεά  απ’ τα κέρδη του από τη βραδιά του Συλλόγου
και έδειξε ιδιαίτερο  ενδιαφέρον για την εξυπηρέτηση των
επίσημων προσκεκλημένων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Συλλόγου.

(Πρόσφατα μάθαμε πως τα χρήματα διατέθηκαν στους
καταστηματάρχες άμεσα και ιδιοχείρως από δημοτικό σύμ-
βουλο).

Η  ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο Σύλλογος των Απανταχού Χρυσιωτών ουδέποτε ζή-

τησε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο για τη χρήση της πλατείας
του χωριού από κανένα καταστηματάρχη. Η πλατεία ανήκει
ξεκάθαρα στο Δήμο και μόνο αυτός είναι αρμόδιος να τη
διαθέσει όπως  και όπου θεωρεί σωστό. Το Δ.Σ. του συλλό-
γου το γνωρίζει αυτό καλά και δεν θα έκανε ποτέ ένα τέ-
τοιο λάθος. Για ότι δεν έχει γνώση, είτε δεν ασχολείται είτε
ρωτά τους κατάλληλους ανθρώπους και μαθαίνει. Επίσης
φροντίζει να διασταυρώνει τις πληροφορίες του πριν τις
αποδεχθεί ως αληθείς. Εξάλλου το Δ.Σ. του συλλόγου έχει
στενή και αδιάκοπη επαφή, αλλά και συμβολή όλα αυτά τα
χρόνια στα τεκταινόμενα του χωριού. Είναι επίσημα εκλεγ-
μένο όργανο και εκπροσωπεί ανεξαιρέτως όλους τους
Απανταχού Χρυσιώτες.

Ο Σύλλογος των Απανταχού Χρυσιωτών ουδέποτε πα-
ρενέβη στη διαμόρφωση των τιμών των προσφερόμενων
αγαθών από τους καταστηματάρχες αυτές τις μέρες. Αυτό
είναι δουλειά των καταστηματαρχών και των υπηρεσιών
του κράτους. Όχι του Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της λαϊ-
κής βραδιάς στις 16 Αυγούστου, την οποία διοργανώνει ο

Συνέχεια στην 7η σελ.
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― Στις 25 Ιουλίου 2009, στον ιερό ναό του Αγίου Λουκά στη Λα-
μία, έγινε ο γάμος του Ανδρέα Ντότσικα του Ιωάννη και της Βασιλι-
κής με την αγαπημένη του Λαμπρινή Ζιώβα του Πέτρου και της Βα-
σιλικής από τον Πλάτανο Κλειτσού. Στη συνέχεια ακολούθησε τρα-
πέζι στο κέντρο δεξιώσεων «Κτήμα Πασιάκος».

Στο όμορφο ζευγάρι ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και κα-
λούς απογόνους.

Γάμοι

― Το ζεύγος Ευθυμίου και Στέλλας Χειλά βάπτισε τον γιο του.
Του έδωσαν το όνομα Μάνθος. Ακολούθησε της βάπτισης γλέντι στην
πλατεία του Αγίου Δημητρίου.

Ευχόμαστε να τους ζήσει.

Βαπτίσεις

― Η Έρση Κλημέντζου, πρώην αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας,
απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 

Ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσει γερό και ευτυχισμένο.
― Η Κωνσταντίνα και ο Αλέξανδρος Κουβέλης απέκτησε γιο. 
Ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσει γερό και ευτυχισμένο.
― Η Μαρία και ο Νικόλαος Μαρούλης. Γραμματέας του δήμου Βί-

νιανης, απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 
Ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσει γερό και ευτυχισμένο.

Γεννήσεις

― Απεβίωσε και ετάφη στο Καρπενήσι η Στυλιανή Δ. Μαρούλη.
― Απεβίωσε και ετάφη στο Καρπενήσι ο Ευάγγελος Χαλκιάς.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των

θανόντων.

Θάνατοι

― Στις 9 Αυγούστου 2009 έγινε στο χωριό μας το ετήσιο μνημόσυνο
του Κων/νου Καλτσή.

― Στις 2 Αυγούστου 2009 έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντί-
νου στη Γούρδεση το μνημόσυνο του Παναγιώτη Αυγέρη.

― Έγινε στο Καρπενήσι το εξαμηνιαίο μνημόσυνο του Παντελή Καρα-
νίκα.

― Έγινε στο Καρπενήσι το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Ευάγγελου
Χαλκιά.

― Έγινε στο χωριό μας το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Παύλου Κα-
ράνη.

― Έγινε το τριετές μνημόσυνο της Όλγας Χρ. Αρκουμάνη.
― Έγινε το τριετές μνημόσυνο της Όλγας Σωτ. Χειλά.

Αιωνία τους η μνήμη.

Μνημόσυνα

Στις 2 Αυγούστου συμπληρώ-
θηκαν 6 μήνες που ο Παναγιώτης
Αυγέρης, ο επί 26 χρόνια ταμίας
του Συλλόγου μας, έφυγε για το
μεγάλο ταξίδι. 

Ο σύλλογός μας, όπως είχε
αποφασιστεί και στην γενική μας
συνέλευση, τέλεσε στη μνήμη του
εξαμηνιαίο μνημόσυνο στην εκ-
κλησία  του Αγίου Κωνσταντίνου
στη Γούρδεση. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η
εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου
είναι έργο του αείμνηστου Πανα-
γιώτη.

Ευχαριστούμε τις Χρυσιώτισ-
σες που συνέβαλαν στην καλή
προετοιμασία του μνημόσυνου.

Αιωνία η μνήμη σου αείμνηστε
Παναγιώτη.

Στη μνήμη του Παναγιώτη Αυγέρη

Οικονομική  βοήθεια

Ενισχύστε οικονομικά τις προσπάθειες του συλλόγου μας.
Μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στον λογαριασμό του συλλό-
γου μας στον αριθμό: 166-002101-111593 της τράπεζας ALHPA
BANK ή και μέσω αυτόματου μηχανήματος (ΑΤΜ) ή δίνοντας
απευθείας χρήματα στην ταμία μας κ. Γιαννιώτη - Οικονόμου Λί-
τσα (τηλ.: 210-6777668).

(Για να πάρετε απόδειξη του συλλόγου καταθέτοντας στην
τράπεζα ή στο ΑΤΜ, μπορείτε να κάνετε επώνυμη κατάθεση ή με
το αποδεικτικό κατάθεσης να σας δώσουμε απόδειξη όταν μας το
προσκομίσετε). 

Ακόμη και η πλέον ελάχιστη οικονομική βοήθειά σας μας είναι
απαραίτητη γιατί θα στηρίξει σημαντικά την συνέχιση και ολοκλή-
ρωση των προσπαθειών μας.
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Σύλλογος και την προσφέρει δωρεάν σε όλους
τους χωριανούς και τους επισκέπτες του χωριού
μας, ζητήθηκε, παρακαλεστικά, μόνο πέρυσι και
πρόπερσι από τους καταστηματάρχες, να κρατή-
σουν τις καθημερινές τους τιμές και όχι τις ‘‘πανη-
γυριώτικες’’ που είναι πολύ υψηλές, γιατί η ορχή-
στρα είναι πληρωμένη από το Σύλλογο και όχι από
τα μαγαζιά και για κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Γιατί
είναι κυρίως βραδιά αφιερωμένη στη νεολαία του
χωριού και η νεολαία έρχεται στο χωριό και γι’ αυτή
τη βραδιά και επειδή δεν διαθέτει χρήματα, καθότι
δεν έχει βγει ακόμα σε εργασία, δε θέλουμε να την
κρατήσουμε μακριά για οικονομικούς λόγους, είναι
πιστεύω κατανοητό. Φέτος, ούτε καν συζητήθηκε
κάτι περί των τιμών των σερβιριζόμενων αγαθών τη
βραδιά του Συλλόγου,  και ίσως θα έπρεπε.

Τα έξοδα για την τοποθέτηση των σκέπαστρων
ουδέποτε τα πλήρωνε ο Δήμος. Πάντα τα πλήρωναν
οι καταστηματάρχες τα τελευταία 5 με 6 χρόνια με
τον τρόπο που έχουμε επαρκώς εξηγήσει, εκτός
από τα δύο πρώτα χρόνια όπως και αυτό το έχουμε
εξηγήσει παραπάνω.

Τα στοιχεία που αναφέρουμε στις τρεις παραπά-
νω παραγράφους, δεν επιδέχονται καμία αμφισβή-
τηση και είναι στη διάθεση της δημοτικής αρχής το
Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και το τοπικό
συμβούλιο, οι χωριανοί, αλλά και οι ίδιοι οι καταστη-
ματάρχες για να τα επιβεβαιώσουν.

Γι’ αυτό θεωρούμε τα όσα μεταφέρθηκαν από
κάποιους, σε κάποια μέλη της δημοτικής αρχής,
απολύτως ψευδή και συκοφαντικά για το Σύλλογο
και το έργο του, θεωρούμε ότι στρέφονται έμμεσα
εναντίον του χωριού μας και δεν μπορούμε να κα-
τανοήσουμε το λόγο που το έκαναν.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Θα θέλαμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα υπό-

ψη της δημοτικής αρχής, μετά από τον τρόπο που
διαχειρίστηκε το σοβαρό αυτό ζήτημα για μας . Αν
και δεν είναι υποχρεωμένη να μας απαντήσει, θα εί-
χε μεγάλη σημασία για το Σύλλογό μας η ξεκάθαρη
απάντησή τους, την οποία ελπίζουμε να λάβουμε.

Ερώτημα 1ο: Όταν η δημοτική αρχή ενημερώθη-
κε για τα όσα ψευδή αναφέραμε παραπάνω, γιατί τα
δέχθηκε με τόση ευκολία ως αληθή και δεν έκανε
τον κόπο να ρωτήσει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου και πρωτίστως τον πρόεδρό του,
ώστε να διασταυρώσει τις πληροφορίες και  να σχη-
ματίσει μια πιο ασφαλή άποψη;

Ερώτημα 2ο: Πώς, αφότου πέρασε το πανηγύρι
και το οποίο δεν είναι πολιτιστική εκδήλωση που ορ-
γανώνεται από το δήμο, διαπιστώθηκε η ανάγκη
χρηματοδότησης κάποιων ιδιωτών επιχειρηματιών,
τη στιγμή που και οι ίδιοι όπως λένε δεν το ζήτησαν;
Με ποια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (αριθ-
μός και ημερομηνία); Πότε και από ποιον έγινε η ει-
σήγηση και πώς την αιτιολογεί;

Ερώτημα 3ο: Ποιες είναι οι αποφάσεις του δη-
μοτικού συμβουλίου με τις οποίες τα προηγούμενα
χρόνια διαθέτονταν τα χρήματα στους καταστημα-
τάρχες για τα σκέπαστρα, όπως επικαλέστηκε η δη-
μοτική αρχή;

Ερώτημα 4ο: Πού βρήκε τα χρήματα ο δήμος
ξαφνικά, ώστε να τα δώσει με συνοπτικές διαδικα-

σίες ως κατεπείγον, τη στιγμή που επανειλημμένα ο
Σύλλογος έχει ζητήσει οικονομική ενίσχυση για το
πολιτιστικό και κοινωφελές έργο  που προσφέρει σε
όλο το χωριό και η απάντηση σταθερά είναι ότι δεν
υπάρχει ούτε ένα Ευρώ;

Ερώτημα 5ο: Είναι συνήθης πρακτική του Δήμου
να επιδοτεί ιδιώτες επιχειρηματίες και αν ναι, ποι-
ους και με ποια κριτήρια;

Ερώτημα 6ο: Πιστεύει η δημοτική αρχή, πως οι
σύλλογοι και άλλα πιθανώς θεσμικά όργανα ή φο-
ρείς που δραστηριοποιούνται ανιδιοτελώς για την
αναβάθμιση του τόπου μας, δεν πρέπει να τυγχά-
νουν της προσοχής και της ενίσχυσής της, αλλά
αντίθετα να υπονομεύονται ή και να περιθωριοποι-
ούνται ως ανταγωνιστές; 

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η δημοτική αρχή, τα τοπικά συμβούλια των δη-

μοτικών διαμερισμάτων καθώς και οι άλλοι φορείς
της περιοχής μας, όπως οι σύλλογοι κ.τ.λ., προσπα-
θούν με τις ενέργειές τους να αναπτύξουν τον τόπο
και να αναβαθμίσουν το βιοτικό επίπεδο των λιγο-
στών κατοίκων.

Βασικό κλειδί στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η
συνεχής και ευγενική συνεργασία μεταξύ τους . Οι
ρόλοι των παραπάνω φορέων είναι σαφώς διακριτοί
και ταυτόχρονα πλήρως συμβατοί και αναγκαία συ-
νεργατικοί. Για την εκπλήρωση  αυτών των ρόλων-
προϋποθέσεων απαιτείται ηθική στάση, γνωστικό
υπόβαθρο, αμφίπλευρη διάθεση συνεργασίας και
ανιδιοτελής προσφορά.

Αυτοί που στελεχώνουν τις παραπάνω αρχές
και τους φορείς, σίγουρα το κάνουν πρωτίστως με
διάθεση αφιλοκερδούς προσφοράς στον τόπο τους.
Κανείς βέβαια  δεν αναγκάστηκε να συμμετάσχει.
Εκτίθενται  οικειοθελώς στην κρίση  των συντοπι-
τών τους. Υπάρχει επομένως η υποχρέωση να
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτών που τους
εξέλεξαν, δίνοντάς τους  τουλάχιστον την ευκαιρία
να  εκφραστούν. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν
εκτελούν ικανοποιητικά τα καθήκοντά τους και δεν
εκπληρώνεται ο στόχος της προόδου.

Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση  του ζητήματος
για τα σκέπαστρα. Δε δόθηκε η ευκαιρία  στα μέλη
του Δ. Σ. του Συλλόγου να εκφραστούν, λέγοντας
πώς έχουν στ’ αλήθεια τα πράματα. Κατηγορήθηκε
ο Σύλλογος, οι κατηγορίες έγιναν αβασάνιστα δε-
κτές από κάποιους και πρέπει τώρα ο Σύλλογος να
τρέχει να «μαζεύει» τις συκοφαντίες για να προ-
στατεύσει το κύρος του. Κάποιοι έπρεπε να ρωτή-
σουν και να ακούσουν. Κακώς δεν το έκαναν. Ο δρό-
μος της συνεργασίας και επικοινωνίας είναι ο καλύ-
τερος. Έστω και τώρα πρέπει να δείξουν το θάρρος
της μεταμέλειας. Θα αναμένουμε.

Τέλος, ο Σύλλογος των Απανταχού Χρυσιωτών
με αυτή την επιστολή ανακοινώνει ότι επιφυλάσσε-
ται σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου, να λάβει αποφάσεις πιθανής τροποποί-
ησης των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων που
διενεργεί ετησίως στο χωριό, καθώς και αλλαγής
του τρόπου διάθεσης των σκέπαστρων της πλατεί-
ας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
των Απανταχού Χρυσιωτών

Συνέχεια απ’ την 6η σελ.
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τάστιχο του 1454-5 παραδίδεται το
επαγγελματικό επώνυμο Ραφτόπου-
λος, που σημαίνει ότι υπήρχε κάτι εδώ
πέρα ανάλογο, αυτό βέβαια αρκετά πα-
ρακινδυνευμένα. 

Εδώ ολοκληρώνεται η επιστολή του
Γορδίου και τα όσα είχα να σας πω και
να σχολιάσω εγώ, με τον τρόπο μου φυ-
σικά. 

Δεν είμαι ιστορικός, ούτε φιλόλο-
γος, ούτε κάτι σχετικό και δεν ξέρω αν
αποκομίσατε κάτι καινούργιο ή κάτι δια-
φορετικό με όσα σας είπα, όμως πι-
στεύω ότι και μόνο το γεγονός αν συ-
γκρατήσουμε την επίσκεψη του Γορδί-
ου, το πέρασμα της παραμονής του εδώ
και της επιστολής που έστειλε, είναι βέ-
βαιο και αναμφισβήτητο μια τόσο μεγά-
λη σημαντική προσωπικότητα για την
εποχή εκείνη και για τα σημερινά δεδο-
μένα ακόμα ή όπως θα δείτε αργότερα,
όταν εκδοθούν όλες οι επιστολές του
και μόνο αυτό το γεγονός πιστεύω ότι
πρέπει να κατοχυρωθεί στην τοπική εκ-
κλησιαστική και κοινωνική ιστορία, αλ-
λά και στη συλλογική συνείδηση όλων
ημών και υμών των Χρυσιωτών και των
Αγραφιωτών, όλων μας.

Εδώ σας έχω την προτομή του Γορ-
δίου, που υπάρχει στα Βραγγιανά, για
όσους δεν τα έχουν επισκεφτεί.

Εδώ είναι οι δύο προτομές, ο Γόρ-
διος με τον δάσκαλό του Ευγένιο. 

Εδώ είναι η εκκλησία, το καθολικό
της Σχολής του Γένους των Βραγγια-
νών, της Αγίας Παρασκευής με τα ερεί-

πια της σχολής γύρω γύρω. Κάπου εδώ
μπορείτε να φανταστείτε ότι γράφτηκε
η επιστολή, που σχολιάζουμε σήμερα.   

Θα ήθελα να τελειώσω και παρακα-
λώ να μου το επιτρέψετε  με μία προσω-

πική αναφορά σε μία προσωπική σχέση,
σε κάτι που με συνδέει με τη Χρύσω.
Και από αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω και τον κ. Καρανίκα και τον κ.
Τριανταφύλλου, που μου έδωσαν την
ευκαιρία αυτή, να αναφέρω αυτό που
θα αναφέρω τώρα. Θέλω λοιπόν να
αφιερώσω τη σημερινή παρουσία εδώ
στη μνήμη, την ιερή για μένα, μιας Χρυ-
σιώτισσας. Πρόκειται για την Βασιλική
Στυλιανού Μπάρκα, σύζυγο Παναγιώ-
τη Τσιώλη.

Ίσως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία από
εσάς να τη γνωρίζουν. Για μένα προσω-

πικά, για την οικογένειά μου, η Βασιλική
μας έδωσε, όταν όπως και πολλοί από
την Ευρυτανία και από άλλες περιοχές
βρέθηκαν μετανάστες, οικονομικοί με-
τανάστες στην πρωτεύουσα, μας έδω-
σε αυτό που ζήταγε κάθε ξένος, κάθε
ένας μάλλον, που θα βρεθεί σε ξένο τό-
πο. Δηλαδή τόπο να σταθεί, μας έδωσε
τροφή, μας έδωσε χρήματα, μας έδωσε
φροντίδα και προστασία και όχι μόνο σ’
εμένα και την  οικογένειά μου, αλλά και
σε οποιονδήποτε χτύπησε την πόρτα
της. Και όλα αυτά τα έδωσε με  ανιδιο-
τέλεια, χωρίς να ζητάει τίποτα και το
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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

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

«Επιστολή του Αναστασίου Γορδίου προς τους ιερείς και προεστώτες του Χρύσου»

Συνέχεια απ’ την 5η σελ.

Το πρωτότυπο της επιστολής

κυριότερο τα έδωσε από το υστέρημά της,
από αυτά που δεν είχε, δεν ήταν η ίδια σε πο-
λύ καλύτερη οικονομική κατάσταση. Σ’ αυτή
λοιπόν, σ’ αυτή την τίμια, σ’ αυτή τη φιλάν-
θρωπο Χρυσιώτισσα, θα μπορούσα να πω, σ’
αυτή, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, που
ύφανε τη γεωγραφική απόσταση ,που χωρί-
ζει τα Βραγγιανά με τη Χρύσω, στη διάρκεια
της ζωή της, σ’ αυτή ήθελα να αφιερώσω τη

σημερινή παρουσία, σ’ αυτή που αγάπησε τε-
λικά τα Βραγγιανά όσο και τη Χρύσω, πι-
στεύω και θέλω να πιστεύω ότι εν σκηναίς δι-
καίου, κατά την προσωπική μου γνώμη, βρί-
σκεται και πιστεύω και εύχομαι από εκεί που
βρίσκεται, γιατί εκοιμήθη πριν από δύο χρό-
νια τέτοιες μέρες, τον Αύγουστο του 2007,
να έχουμε όλοι την ευχή της.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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