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Οι καταστροφές
των Γερμανοϊταλών στην Ευρυτανία
Του Γρηγόρη Τριανταφύλλου

Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
Νέα του Συλλόγου και άλλα
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα

Τ

ελευταία ανέκυψε, για
λίγο βέβαια, το ανεπίλυτο πρόβλημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Παρότι
εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι
έχουν ανακινήσει το θέμα αυτό,
εντούτοις η επίσημη πολιτεία
δεν έχει κάνει το παραμικρό.
Δεν γνωρίζω πόσο εύκολη ή
δύσκολη είναι η διεκδίκηση των
πολεμικών αποζημιώσεων. Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι
να θυμίσω τις καταστροφές που
προκάλεσαν οι Γερμανοί και οι
Ιταλοί στον νομό μας, ανάλογες
ήταν σε όλη την πατρίδα μας.
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας
στον οποίο καταγράφονται τα
σπίτια των χωριών της Ευρυτανίας, που καταστράφηκαν από

www.xriso-eyrytanias.gr

● ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το σπίτι στο χωριό κάηκε.
Σώθηκαν η μάνα, τα τρία παιδιά και το γαϊδουράκι τους.

Ο σύλλογός μας διοργάνωσε και φέτος στο χωριό μας στα πλαίσια των
πολιτιστικών του δραστηριοτήτων, τη «λαϊκή βραδιά» στις 16 Αυγούστου,
την επόμενη του πανηγυριού.
Ήταν για μια ακόμη χρονιά μια ξεχωριστή βραδιά με πολύ κέφι και διασκέδαση, που την προσφέρει δωρεάν ο σύλλογος στους χωριανούς και
στους φίλους επισκέπτες του χωριού μας και την αγαπούν και την ‘τιμούν’
ιδιαίτερα οι νέοι μας.
Κατά τη διάρκειά της διενεργήθηκε λαχειοφόρος αγορά προς ενίσχυση
του συλλόγου και απ’ την οποία υπερκαλύφθηκε το κόστος οργάνωσής της.
Η τιμή του κάθε λαχνού ήταν δύο Ευρώ (2€).
Προσφέρθηκαν δώρα από παραγωγούς και επιχειρηματίες του χωριού
μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά και ήταν οι εξής (αλφαβητικά):
Θάλλας Γιώργος (παραγωγός), Καρανίκας Βασίλης (επιχειρηματίας), Καρανίκας
Δημήτρης (επιχειρηματίας), Μούτσελος Αλέξης (παραγωγός), Α/φοί Ράμμου
(επιχειρηματίες). Οι Α/φοί Ράμμου επιπλέον πρόσφεραν γλυκά για όλους
τους παραβρισκόμενους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Δεκέμβρης του 1942. Η Χρύσω καίγεται
τους βάρβαρους κατακτητές. Στον πίνακα φαίνεται ότι 1.815 σπίτια φτωχών Ευρυτάνων καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ 237 σπίτια υπέστησαν μερική καταστροφή. Ας αναλογιστούμε τον
πόνο και τη δυστυχία που προκάλεσαν στους απλούς ανθρώπους του νομού μας και τι κόπο και
Συνέχεια στην 4η σελ.

Παλιές μνήμες
Τωρινές συγκινήσεις
Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύουμε μία φωτογραφία από το αρχείο της Πανωραίας Γαϊτάνου.
Διακρίνεται σε αυτή ο παππούς
της Γεώργιος Χ. Μαρούλης. Ο Γεώργιος Χ. Μαρούλης γεννήθηκε το 1905
και στη φωτογραφία αυτή είναι σε
ηλικία 20-25 ετών.

Ο πρώτος λαχνός ήταν χρηματικό ποσό διακοσίων (200) δολλαρίων που
προσφέρθηκε από παλιό και καλό φίλο του χωριού μας και βοήθησε στην
αγορά των λαχνών. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πακέτα με μεγάλο αριθμό
λαχνών για την ενίσχυση του συλλόγου αγόρασαν οι: Καρανίκας Α. Ηλίας,
Καρανίκας Κ. Γεώργιος και Χαλκιάς Ν. Κων/νος. Τους ευχαριστούμε θερμά.
Οι δύο καταστηματάρχες του χωριού μας, Γιώργος Μαρούλης και Θωμάς
Καράνης, που συμμετείχαν στη λαϊκή βραδιά και των οποίων η εξυπηρέτηση
και η συνεργασία ήταν άριστη, ενίσχυσαν με χρηματικά ποσά το σύλλογο και
τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
Η λαϊκή ορχήστρα, που μας διασκέδασε, πλαισιώνονταν από τον Γιάννη
Ρίζο στο μπουζούκι, που για πολλοστή φορά ήρθε στο χωριό μας, το Γιώργο
Παπαδόπουλο στα πλήκτρα, τη Φωτεινή Παπαδοπούλου στο τραγούδι και το Δημήτρη
Διαμαντάκη επίσης στο τραγούδι.
Ευχάριστη και χορταστική παράλληλα νότα
στη βραδιά έδωσε η πρωτοβουλία του Παναγιώτη Π. Καράνη (φωτό δεξιά), με την υποστήριξη του συλλόγου, να σερβίρει κοντά στα
ξημερώματα (ρεφενέ βεβαίως) την υπέροχη
βραστή γίδα ,που με κόπο είχε ετοιμάσει όλη
νύχτα, κάτι που κανείς δεν αρνήθηκε να δοκιμάσει και ήταν «ό,τι έπρεπε» εκείνη την ώρα.
Η βραδιά έκλεισε, όπως προαναφέραμε,
με πολύ κέφι και χορό μέχρι που βγήκε για τα
καλά ο ήλιος. Και του χρόνου να είμαστε όλοι
καλά, να ξανανταμώσουμε στο όμορφο χωριό
μας και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
Συνέχεια στην 4η σελ.
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Βιβλιοπαρουσίαση

του Γρηγόρη Τριανταφύλλου

Επιστολή του Αναστασίου Γορδίου
προς τους ιερείς και προεστώτες του Χρύσου

Ο Κώστας Μπαλάφας
και η Ελλάδα του

Ο αγαπητός Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης πρόεδρος του
συλλόγου Βραγγιανιτών, επιστήμονας και
ερευνητής μου έκανε
την τιμή να μου στείλει ταχυδρομικώς
ανάτυπο με τίτλο
«Επιστολή του Αναστασίου
Γορδίου
προς τους ιερείς και
προεστώτες του Χρύσου». Το ανάτυπο
προέρχεται από το
αρχείο Ευρυτανικών
σπουδών και ερευνών, έκδοση του Ευρωπαϊκού κέντρου
Ευρυτανικών σπουδών και ερευνών.
Στο ανάτυπο περιέχεται η επιστολή
του Αναστασίου Γορδίου προς τους ιερείς
και προεστώτες του
χωριού μας, που
εστάλη το 1716 και
την οποία παρουσίασε
στο χωριό μας ο κ. Τσιώλης το καλοκαίρι του 2009.
Η εμπεριστατωμένη παρουσίαση της επιστολής και τα ιστορικά στοιχεία που
παραθέτει ο κ. Τσιώλης δείχνουν την μεθοδικότητα και την υπομονή, που τον διακρίνουν, αλλά και την πολύ σοβαρή έρευνα που έκανε και τον χρόνο που αφιέρωσε
σε αυτή.
Μέσα από αυτή την επιστολή, που έφερε στο φως, αλλά και την έρευνα που
διεξήγαγε, φωτίζεται ένα κομμάτι της ιστορίας του χωριού μας. Μακάρι η
εργασία αυτή να αποτελέσει το έναυσμα και για κάποιους άλλους να συνεχίσουν
την έρευνα, για την ιστορία του χωριού μας, γιατί στο ανάτυπο αυτό περιέχονται
αρκετές πληροφορίες και παρατίθενται πηγές, που μπορεί να ανατρέξει ο ερευνητής.
Εκ μέρους όλων των Χρυσιωτών σε ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας αγαπητέ
Κωνσταντίνε Τσιώλη για την εργασία σου.

Ένα συναρπαστικό βιβλίο, που
συντροφεύει τον
αναγνώστη σ’ ένα
συνταρακτικό ταξίδι στην Ελλάδα
του μεσοπολέμου
μέχρι το κατώφλι
του 21ου αιώνα,
με τίτλο «Ο Κώστας Μπαλάφας
και η Ελλάδα
του», είναι το τελευταίο έργο του
συμπατριώτη μας
Κώστα Μπουμπουρή.
Στο βιβλίο παρουσιάζεται το
περιπετειώδες
διάβα ενός εκ των
μεγαλυτέρων φωτογράφων του
20ου αιώνα μαζί
με την καλλιτεχνική του καταγραφή, που συνθέτουν μια αδιάσπαστη εικόνα
της ζωής και του έργου του.
Ο ενενηντάχρονος σήμερα ουμανιστής φωτογράφος, γνωστός στο πανελλήνιο από τα δέκα τουλάχιστον βιβλία - άλμπουμ, που έχουν κυκλοφορήσει
κι όχι μόνο, εμπιστεύτηκε στον Ευρυτάνα βιογράφο του Κώστα Μπουμπουρή
και στον επίσης επιχειρηματία Ευρυτάνα Στέφανο Κωστούλα την έκδοση
αυτού του βιβλίου.
Το βιβλίο πλαισιώνεται από πληθώρα αυθεντικών φωτογραφιών του καλλιτέχνη, περιλαμβάνει αποκλειστικούς μονολόγους και εξομολογήσεις προς
τον βιογράφο του συγγραφέα.
Ο Κώστας Μπουμπουρής, μέλος της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, είναι γνωστός στους Ευρυτάνες και με άλλα λογοτεχνικά-ιστορικά
βιβλία του και τις λοιπές πολιτιστικές και πολιτικές του δραστηριότητες.

Νέα από το χωριό
4 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τοίχου πάνω από το σπίτι του
Γιώργου Μαρούλη προς Παλιόπυργο. Έτσι διαπλατύνθηκε ο δρόμος
και μπορεί πλέον να περάσει εύκολα μεγάλο αυτοκίνητο και φυσικά
και το απορριμματοφόρο του δήμου.
Ευχαριστούμε την Χαρούλα και Λουiζα Καλτσή, που παραχώρησαν
τμήμα του κήπου τους για να επιτευχθεί η διαπλάτυνση του δρόμου.
4 Επισκευάστηκε ο πεσμένος τοίχος προς τις τουαλέτες.
4 Ξεκίνησε η κατασκευή των καινούργιων δημοτικών τουαλετών.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 12.000 ευρώ και ελπίζουμε να
λυθεί οριστικά το πρόβλημα με τις τουαλέτες.
4 Υποψήφιοι διαμερισματικοί σύμβουλοι από το χωριό μας στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές είναι:
Με τον συνδυασμό του κ. Μπαμπαλή:
Καρανίκας Α. Ηλίας και Μαρούλης Γ. Ιωάννης
Με τον συνδυασμό του κ. Τάτση: Χαλκιά Ν. Βασιλική
4 Υποψήφιοι διαμερισματικοί σύμβουλοι από τον Άγιο Δημήτριο
είναι:
Με τον συνδυασμό του κ. Μπαμπαλή:
Τάκης Ηλίας και Χειλάς Θύμιος
Με τον συνδυασμό του κ. Τάτση: Μούτσελος Θύμιος

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 ενημερώσετε, αν θέλετε να δημοσιεύουμε, ό,τι ευχάριστο
ή δυσάρεστο σας συνέβη (Γεννήσεις, Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λ.π.). Επίσης να μας ενημερώνετε για την αλλαγή της διεύθυνσής
σας, ώστε να παίρνετε την εφημερίδα μας.
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Απίστευτη κλοπή με δύο ενόχους
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα

Απίστευτη κλοπή, από δύο υπεράνω κάθε υποψίας πρόσωπα, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδρομής στο ποτάμι, την επόμενη
του πανηγυριού. Η κλοπή καταγράφηκε με φωτογραφίες (φωτο
1 και 2) τυχαία, από συμμετέχοντα
στην εκδρομή κι έτσι υπάρχουν
αδιάψευστα στοιχεία για τους θρασύτατους ληστές.
Χωρίς να σκεφτούν καθόλου
τις συνέπειες της πράξης τους,
για τους υπόλοιπους εκδρομείς,
έβαλαν το σαφώς προμελετημένο
σχέδιό τους σε λειτουργία. Εκμεταλλεύτηκαν μια στιγμή αδράνειας
και εφησυχασμού των εκδρομέων
και άρπαξαν, χωρίς καθυστέρηση
και χωρίς να αφήσουν ίχνη (δε
βρέθηκε τίποτα παρά τις έρευνες!),
θα λέγαμε μπροστά στα μάτια όλων,
αυτό που όλοι περίμεναν να απολαύσουν με μεγάλη όρεξη, δίπλα
στο δροσερό τρεχούμενο νερό του
ποταμού και κάτω απ’ τον παχύ
ίσκιο των πλατανιών στη Λογγά.
Όταν αργότερα ρωτήθηκαν
γιατί το έκαναν αυτό, απάντησαν
με φουσκωμένη την κοιλιά (πώς
λέμε…. με σκυμμένο το κεφάλι!),
ότι βρέθηκαν σε στιγμή αδυναμίας
και παρασύρθηκαν. Δήλωσαν μετανιωμένοι, αλλά χορτάτοι!
Κανείς βέβαια δεν τους πίστεψε πως μετανόησαν, γιατί όπως
φαίνεται και στη 3η φωτογραφία,
η οποία τραβήχτηκε αμέσως μετά
το συμβάν, πέρα από το χαμόγελο
ικανοποίησης, παρά την απεχθή
τους πράξη και τις έτοιμες να εκραγούν κοιλιές τους, συνοδεύουν
προκλητικά και με απόλαυση τα
κλοπιμαία τους με κρασί και μάλιστα
κόκκινο!

ΦΩΤΟ 1: Ο ένας εκ των δύο ληστών σκύβει ταχύτατα
με μεγάλη ευελιξία και αρπάζει το ψημένο κοντοσούβλι!
ΦΩΤΟ 2: Επειδή το κοντοσούβλι καίει, το συγκρατεί
με ξύλα και απομακρύνονται βιαστικά!

Στις δύο αυτές φωτογραφίες, είναι οι δράστες, ναι!,
σίγουρα πριν φάνε το κοντοσούβλι!

ΦΩΤΟ 3: Το κόκκινο χρώμα στα πρόσωπά τους δεν είναι από ντροπή,
αλλά ίσως απ΄το κρασί! Η όλη τους εμφάνιση μαρτυρά ότι είναι ένοχοι!

Λ αϊκ ά π αρα μ ύθ ι α
Του Χαράλαμπου Μπετχαβά

Η αλεπού και τα αλεπουδάκια της
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε κοντά στο χωριό μια
αλεπού. Όταν ήλθε η εποχή, το συζήτησε με το σύζυγό
της και αποφάσισαν να κάνουν οικογένεια.
Έτσι ετοίμασαν το διαμέρισμά τους, μια τρύπα στο
βράχο. Μετά από λίγο καιρό προς την άνοιξη, κοντά στο
Μάρτη, η αλεπού γίνεται μητέρα, σε πέντε αλεπουδάκια.
Χαράς ευαγγέλια για το ζεύγος.
Η αλεπού λοιπόν φρόντιζε τα μικρά της, τα πρόσεχε,
τα βύζαινε και καμάρωνε για τα χαριτωμένα παιδιά της.
Αυτά μεγάλωναν, έβγαιναν ως την έξοδο της τρύπας
και γύριζαν πίσω. Όταν μεγάλωσαν και έγινε η απογαλάκτιση, έτρεχε η αλεπού στο δάσος για να φέρει τροφή.
Κανένα πουλί, κανένα ποντίκι και γιατί όχι και κανένα κοτοπουλάκι κάποιας γειτόνισσας.
Τάιζε τα μικρά της και αυτά μεγάλωναν, άρχισαν να
βγαίνουν στον ήλιο, να παίζουν μεταξύ τους. Όταν μεγάλωσαν αρκετά άρχισε η εκπαίδευση. Τα έπαιρνε μαζί της
τη νύχτα και προσπαθούσε να τα μάθει να βρίσκουν την
τροφή τους και να ζούνε μόνα τους. Ήταν καλή δασκάλα.
Καθώς προχωρούσε η εκπαίδευση και ενώ ένα βράδυ
βρισκόταν σε ένα λόφο, ξεπρόβαλε στην απέναντι ράχη

το ολόγιομο φεγγάρι. Την ώρα που άρχισε να
προβάλει λέει γρήγορα στα αλεπουδάκια της, για να δοκιμάσει την εξυπνάδα τους:
― Πω πω μια μεγάλη φωτιά απέναντι.
Και πριν καλά καλά τελειώσει το λόγο της, ένα από τα
πέντε αλεπουδάκια πετιέται φωνάζοντας:
― Πω πω μανούλα μου κάηκα.

Και η αλεπού περήφανη του λέει:
― Εσύ παιδί μου ξεσκόλισες (τελείωσες το σχολείο),
άντε καλή τύχη, προχώρα μόνος σου.
Βραβεύτηκε ο καλύτερος μαθητής, ο πιο έξυπνος.
Έτσι και εσείς παιδιά, πρέπει να είστε έξυπνοι και προσεκτικοί και να αντιμετωπίσετε τη ζωή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988706940
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Οι καταστροφές
των Γερμανοϊταλών στην Ευρυτανία
Του Γρηγόρη Τριανταφύλλου

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
δαπάνες κατέβαλαν για να μπορέσουν να στεγαστούν ξανά.
Ο πίνακας βέβαια δεν περιλαμβάνει τα ανθρώπινα θύματα της κτηνωδίας των κατακτητών. Εκεί το κόστος για τον νομό μας είναι ανυπολόγιστο. Στην ουσία από τότε ο
νομός μας άρχισε να ερημώνει.
Στο πίνακα φαίνεται ότι στο χωριό μας προϋπήρχαν 144 σπίτια και από αυτά καταστράφηκαν ολοσχερώς τα 70, δηλαδή σχεδόν τα μισά. Η πραγματικότητα είναι η εξής: τα
σπίτια του χωριού μας ήταν περίπου 85, τα υπόλοιπα μέχρι τα 144 ήταν στον Άγιο
Δημήτριο, στη Γούρδεση, στο Μέγα χωράφι, στις Λογγές, στον Αϊρο και άλλους
συνοικισμούς, που αποτελούσαν την κοινότητα της Χρύσως. Από αυτά μόνο 5 γλίτωσαν
από την πύρινη λαίλαπα. Τα σπίτια των Δ. Καρανίκα, Κ. Χαλκιά, Κ. Χειλά, Φ. Σαρρή και
του Ε. Μούτσελου.
Φανταστείτε την καταστροφή και ήταν καταχείμωνο. Τρεις ημέρες οι Ιταλοί έκαιγαν
το χωριό μας, από τις 6 έως τις 9 Δεκεμβρίου του 1942.
«Των Χρυσιωτών τα ήσυχα σπιτάκια πάν’ και εκείνα
τα έκαψε, τα γκρέμισε του Ιταλού η αξίνα
κι απ’ το χωριό το ολόμορφο ως μεσ’ το Καρπενήσι,
ο τύραννος χαλάσματα περνώντας έχει αφήσει.
Χρύσω μ’ αθάνατο χωριό, βάσταξε την ψυχή σου.
Να ζήσουν όλα σ’ τα παιδιά, Λευτέρης και Ερμής σου.
Οι αντάρτες μας τον πόνο σου τον έκαναν παντιέρα
και με αυτή τους βάρβαρους θα διώξουνε μια μέρα.»
Ανώνυμου

● ΒΡΑΔΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;
Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του συλλόγου μας, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση στην πλατεία του χωριού για το θέμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
που διοργανώνει ο σύλλογος στο χωριό τις μέρες του 15Αύγουστου και ιδιαίτερα
για τη λαϊκή βραδιά της 16ης Αυγούστου. Παρόντες ήταν τα περισσότερα από τα
μέλη του Δ.Σ. και σχεδόν όλοι οι χωριανοί και τα μέλη μας, που ήταν τις μέρες
αυτές στο χωριό.
Ήταν ανάγκη να γίνει τώρα μια τέτοια συζήτηση για αρκετούς λόγους. Θα κάνω
μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, για να γίνουν ευκολότερα κατανοητοί οι λόγοι.
Η λαϊκή βραδιά, όπως είναι σήμερα, εξελίχτηκε έτσι από, την προ τριάντα ετών
περίπου, αυθόρμητη ενέργεια των νέων του χωριού που διοργάνωσαν την «εκδρομή»,
παρακινούμενοι από τις ανάγκες τότε της επικοινωνίας, της δράσης ως νέοι, της
διαφοροποίησης από τους μεγάλους κ.ά.

Η εκδρομή ήταν ημερήσια, αλλά το κέφι, η ζωντάνια και η διάθεση για διασκέδαση
των νέων δεν είχε κορεστεί κατά τη διάρκειά της και φυσική συνέπεια ήταν, να συνεχίζεται το βράδυ ως τα ξημερώματα στο χώρο της πλατείας.
Τα πρώτα χρόνια το γλέντι γίνονταν με τη συνοδεία ενός κασετόφωνου ή πικαπ ή τραγούδι με το στόμα και κάποια κιθάρα και συμμετείχαν αποκλειστικά μόνο
νέοι, με αυστηρό περιορισμό ως προς τις ηλικίες.
Περνώντας τα χρόνια και λόγω της αυξημένης συμμετοχής, η εκδήλωση αυτή
έγινε πόλος έλξης για τους απανταχού νέους του χωριού μας και η συγκέντρωσή
τους έφτασε σε μεγάλους αριθμούς. Όλοι οι νέοι έρχονταν στο χωριό κυρίως για
τη «γιορτή της νεολαίας», όπως είχε ονομαστεί πλέον και που περιλάμβανε την εκδρομή στο ρέμα και το βραδινό γλέντι στην πλατεία του χωριού.

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

Όλοι βοηθούσαν στις οργανωτικές ανάγκες της γιορτής, που κυρίως ήταν οι
ετοιμασίες για καφέ, φαγητό και μπουγέλωμα στο ρέμα. Κάποιοι βέβαια πρωτοστατούσαν, έμπαιναν μπροστά χωρίς κανένα ιδιοτελή σκοπό, απλά και μόνο επειδή
τους άρεσε. Εξάλλου πάντα έτσι γίνεται. Κάποιος–οι έχουν τις ιδέες, κάποιος–οι
τις ξεκινούν και ακολουθούν, όσοι επιθυμούν. Όλοι όμως συμμετείχαν και βοηθούσαν
σε κάτι.
Για πάρα πολλά χρόνια όλα γίνονταν τέλεια. Η εκδρομή ήταν στη σκέψη όλων
Συνέχεια στην 5η σελ.

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ταϋγέτου 42 Κολιάτσου Αθήνα
τηλ: 210-2237288

ΕΘΝΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΑ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Α.Ε.Ε.Γ.Α. “Η ΕΘΝΙΚΗ’’ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Καρπενήσι: Τηλ 22370-25055 - 6
• Κιν: 6974-466161

ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο (έλατος - λουλούδι)
Δημήτριος Μαντής
Ν. Ευρυτανία - Λαμία
Τηλ.: 22310-69272 κιν: 6974117489
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Ν έα τ ου Σ υ λλόγου κα ι ά λλα
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.
των νέων. Όμως οι πρώτοι νέοι μεγάλωσαν. Ακολούθησαν
βέβαια άλλοι νεότεροι. Στο πέρασμα των χρόνων όμως
μειώθηκε η ένταση, το πάθος και η όρεξη για όλα αυτά.
Έτσι μειώθηκε και ο αριθμός των συμμετεχόντων.
Η φυσική φθορά, η αλλαγή κυρίως του τρόπου ζωής
των νέων, οι διαφορετικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
τους, η αποκοπή των δεσμών τους με το χωριό, καθότι
είναι όλοι πλέον παιδιά της πόλης από τη γέννησή τους, οι

αυξημένες ίσως απαιτήσεις τους για τον τρόπο διαμονής
τους στο χωριό, η κάλυψη μεγάλου μέρους των “παλαιών’’
αναγκών από τη ζωή στην πόλη και πολλοί άλλοι λόγοι,
έπαιξαν το ρόλο τους.
Μια ιδέα που ξαναζωντάνεψε τη γιορτή της νεολαίας
ήταν η λαϊκή βραδιά. Είχε προταθεί πολλές φορές από
πολλούς για ζωντανή λαϊκή μουσική το βράδυ της νεολαίας.
Ύστερα μάλιστα από την σχετική «κόπωση» των αυτιών,
από τα διήμερα κλαρίνα, η εναλλαγή αυτή φάνηκε ως
λογικό και αναγκαίο επακόλουθο για τη συνέχιση της διασκέδασης για τους νέους.
Λόγω όμως του κόστους, ζητήθηκε η οικονομική στήριξη
από το σύλλογο, κάτι που έγινε αποδεκτό από το τότε Δ.Σ.
και έτσι σταδιακά ο σύλλογος ενέταξε τη βραδιά αυτή στις
πολιτιστικές του δραστηριότητες και όχι μόνο τη στήριζε
οικονομικά, αλλά ανέλαβε και τη διοργάνωσή της.
Πράγματι η βραδιά ζωντάνεψε περισσότερο. Η πλατεία
ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Πλήθος κόσμου συμμετείχε. Μικροί
και μεγάλοι. Σιγά-σιγά έγινε ευρύτερα γνωστή η βραδιά
και έτσι συνέρρεε πολύς κόσμος και από τα γύρω χωριά.
Το γλέντι, το κέφι και ο χορός κρατούσαν ως το πρωί.
Πολύ καλά όλα αυτά. Συνεχίζονται κάθε χρόνο και σημειώνουν μεγάλη επιτυχία. Αποτελούν ένα σημαντικό πολιτιστικό-ψυχαγωγικό-διασκεδαστικό γεγονός στο χωριό
μας, αφού μάλιστα πολλές φορές συνδυάζονται και με
άλλες εκδηλώσεις του συλλόγου. Το σημαντικότερο γεγονός
μετά το πανηγύρι της Παναγίας.
Όμως χωρίς να το πολυκαταλάβουμε, όλοι μας θα
έλεγα, κάτι πολύ σημαντικό για το χωριό μας πήρε άλλη
μορφή. Η «βραδιά νεολαίας» έγινε «λαϊκή βραδιά»! Και τι
μ’ αυτό, θα πει κανείς! Αφού όλοι συμμετέχουν και διασκεδάζουν! Φυσικά και οι νέοι!
Ναι, αλλά η νεολαία του χωριού μας έχασε το ζωτικό
της χώρο. Της στερήθηκε η πρωτοβουλία να κάνει αυτό
που η ίδια είχε κάποτε ξεκινήσει και που θα της άρεσε
σήμερα να κάνει. Η βραδιά δεν της ανήκει εξ ολοκλήρου,
γιατί είναι βραδιά για όλους. Πώς θα αναπτύξει τις δικές
της ιδέες; Πρέπει να της δώσουμε χώρο να βρει το δρόμο
της. Να την αφήσουμε να το κάνει μόνη της. Η νεολαία
μας αποτελεί εγγύηση της συνέχισης της ζωής στο χωριό
μας.
Πάνω σ’ αυτούς τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα
προστίθενται κι άλλα που ακούγονται ενίοτε όπως ότι η
λαϊκή βραδιά λειτουργεί σε βάρος του πανηγυριού, επειδή
ο κόσμος δε χορεύει αρκετά, αφού θα χορέψει το επόμενο
βράδυ δωρεάν στη λαϊκή βραδιά, ότι ο σύλλογος επιβαρύνεται με μεγάλο κόστος για την ορχήστρα, ότι η εκδήλωση
δεν απευθύνεται σε όλους, ότι τα καταστήματα έχουν
όφελος απ’ αυτό κι όχι ο σύλλογος κ.ά.
Έτσι, λοιπόν, ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η συζήτηση με
τη συμμετοχή όλων, ώστε να ακουστούν πολλές απόψεις
και να γίνει το καλύτερο πρώτα για τη νεολαία μας. Να την
ακούσουμε, να καταλάβουμε τι θέλει, να της το επιτρέψουμε
και να τη στηρίξουμε, όπου χρειαστεί βοήθεια.
Έγινε πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου
κατατέθηκαν πολλές προτάσεις, ξεκαθαρίστηκαν πολλά
πράγματα και υπήρξαν δεσμεύσεις για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τις πρωτοβουλίες αυτές θα τις πάρουν οι ίδιοι
οι νέοι μας, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν τι ακριβώς θέλουν, για

να περνούν ευχάριστα και να έχουν ένα σοβαρό κίνητρο,
να έρχονται στο χωριό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα
για όλους μας. Να φέρουμε τους νέους κοντά στο χωριό,
γιατί θα το επιζητούν οι ίδιοι.
Ο σύλλογος θα είναι αρωγός στην προσπάθειά τους
και μόνο σε ό,τι του ζητηθεί. Οι ίδιοι μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να βρουν την άκρη. Εδώ, σημαντικό
ρόλο θα παίξει και η νέα μας ιστοσελίδα (www.xriso-eyrytanias.gr), στην οποία έχει αναρτηθεί το θέμα προς
συζήτηση και είναι πραγματικά ένας
άριστος τρόπος επικοινωνίας, μετά την
απευθείας επικοινωνία, όπου όλοι ελεύθερα θα διασταυρώσουν τις απόψεις
τους και σίγουρα θα καταλήξουν σε
αυτό, που θα θέλουν να κάνουν. Ελπίζουμε να δούμε το site του συλλόγου
να κατακλύζεται απ’ τους νέους μας.
Μέσα απ’ την ανοικτή συζήτηση που
έγινε, αναφέρω κάποια σημεία-απαντήσεις σε δευτερεύοντα ερωτήματα, που
τέθηκαν και ίσως έχουν ενδιαφέρον: Ο
σύλλογος έκανε προ ολίγων μηνών διπλή προσπάθεια συνάντησης των νέων
με ορισμένο γι’ αυτό το
σκοπό μέλος του Δ.Σ.,
αλλά απέβη άκαρπη, λόγω
των δυσκολιών από πλευράς των νέων να προσέλθουν στη συνάντηση. Τα
χρήματα που διαθέτει ο
σύλλογος για την ορχήστρα τα υπερκαλύπτει
κάθε χρόνο με τη λαχειοφόρο αγορά και τις
έκτακτες προσφορές μελών και φίλων του τη
βραδιά εκείνη. Ο ίδιος κόσμος, που συμμετέχει
στη λαϊκή βραδιά, συμμετέχει και στο πανηγύρι
και αν δεν ξοδεύει αρκετά χρήματα για χορό
κ.ά. είναι αποκλειστικά για δικούς του οικονομικούς λόγους. Η λαϊκή βραδιά σαφώς και
δεν καλύπτει τις διασκεδαστικές ανάγκες
όλων, αλλά και τίποτα άλλο δε μπορεί να το πετύχει αυτό.
Τα καταστήματα εκ των πραγμάτων έχουν ένα πρόσθετο
οικονομικό όφελος τη βραδιά αυτή και γι’ αυτό ενισχύουν
οικονομικά το σύλλογο με κάποιο χρηματικό ποσό, που οι
ίδιοι αποφασίζουν.
Όλα τα παραπάνω όμως δεν έχουν μεγάλη σημασία.
Σημασία έχει να μιλήσουν και να δράσουν οι νέοι μας. Θέλουν να παραμείνει η βραδιά ως έχει; Θέλουν να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί και στη θέση της να γίνει κάτι
άλλο δικό τους; Θέλουν να μετακινηθεί σε άλλη μέρα; Θέλουν να οργανώσουν μια άλλη βραδιά δική τους όπως
π.χ. «το πάρτι νεολαίας» στις 13 Αυγούστου, που κι αυτό
έχει ατονήσει και να γίνει όντως μια ακόμη ζωντανή
βραδιά για το χωριό μας και μάλιστα αμιγώς βραδιά
νεολαίας με όσες και όποιες δραστηριότητες επιθυμούν;
Είναι δική τους η απόφαση!
Εμπρός νεολαία της Χρύσως! Συνεννοηθείτε και κάντε
τις ιδέες πράξη! Και μεις κάποτε, όταν ξεκινούσαμε, πριν
τριάντα περίπου χρόνια, δεν είχαμε σπουδαία σχέδια στο
νου μας. Ούτε πιστεύαμε ότι θα κρατούσαν μέχρι σήμερα.
Ούτε καμιά υποστήριξη είχαμε. Μόνο την αγάπη για το
χωριό μας και τη νεανική μας τρέλα! Οι εποχές και οι
ανάγκες άλλαξαν. Οι νέοι όμως πάντα έχουν τον τρόπο να
βρίσκουν την άκρη. Κάντε το!
Ο σύλλογος θα σας στηρίξει κι όλο το χωριό θα σας
δεχθεί με χαρά.

● ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
Ο σύλλογος έχει δεσμεύσει ένα ικανό ποσό εδώ και
καιρό για ανέγερση μνημείου πεσόντων στο χωριό μας. Σε
συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο έχει αποφασιστεί ο
χώρος ανέγερσής του, που είναι στο μπροστινό κηπάκι
του προαύλιου του σχολείου.
Πρόσφατα το Δ.Σ. του συλλόγου παρέλαβε το προσχέδιο
του μνημείου, που είχε παραγγείλει στον αρχιτέκτονα-μηχανικό κ. Γιαννίτσαρη (είναι ο ίδιος που έκανε τη μελέτη
αναπαλαίωσης του νερόμυλου στις Βρύσες) και αφού το
συζήτησε με το τοπικό συμβούλιο, αλλά και κατοίκους του
χωριού, το επέστρεψε ελαφρώς τροποποιημένο για την
οριστική του έκδοση, βάσει της οποίας και θα κατασκευαστεί.
Όταν παραλάβουμε το τελικό σχέδιο, θα το στείλουμε
στις τοπικές και δημοτικές αρχές για την έγκρισή του και
θα ανατεθεί σε εργολάβο σχετικό με την κατασκευή
τέτοιων έργων.
Εκτιμούμε ότι θα είναι έτοιμο ως το τέλος του έτους.

● ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Με πρωτοβουλία του συλλόγου και χρηματοδότηση
του τοπικού συμβουλίου έγινε καθαρισμός με ειδικό πλυστικό
μηχάνημα του χώρου της πλατείας και συγκεκριμένα της
πέτρινης σκάλας, του τοίχου στο πάνω μέρος της πλατείας,
της πέτρινης βρύσης, της εξωτερικής όψης της εκκλησίας
του Αγίου Δημητρίου και άλλων χώρων που είχαν από τον
καιρό «μαυρίσει». Έτσι τις μέρες του πανηγυριού όλα αυτά
έλαμπαν όπως έπρεπε.

● Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ήρθε και φέτος όπως είχε προγραμματιστεί, η τίμια
κάρα του πολιούχου και προστάτη του χωριού μας Αγίου
Σεραφείμ, από την ιερά μονή Κορώνης Καρδίτσας, συνοδευόμενη από τον Πανοσιολογιότατο Κύριλλο, μοναχό της
μονής.

Είναι ένα «έθιμο» που πραγματοποιείται εδώ και πολλά
χρόνια πλέον, με τη φροντίδα πάντα του δάσκαλου Χαράλαμπου Μπετχαβά που ανήγειρε και την εκκλησία του
Αγίου Σεραφείμ. Το ιστορικό του εθίμου το έχουμε αναφέρει
αρκετές φορές στην εφημερίδα μας και είναι γνωστό σε
όλους.
Στις 21 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, τελέστηκε ο εσπερινός και την άλλη μέρα, Κυριακή 22, τελέσθηκε η θεία λειτουργία, δοξολογία και αρτοκλασία στη μνήμη του Αγίου
στο ομώνυμο και πανέμορφο εκκλησάκι του.
Η σεπτή κάρα του Αγίου παρέμεινε για λίγες μέρες στο
χωριό για να φιλοξενηθεί, να προσκυνηθεί και να δώσει τη
χάρη και την ευλογία της στις οικογένειες του χωριού.

● ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΩΣ,
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΩΝ 7 ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΑ ΝΙΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Τελέστηκε με σεμνότητα την Κυριακή 22 Αυγούστου η
εκδήλωση μνήμης για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της
νεότερης ιστορίας του χωριού μας.
Μετά τη δοξολογία στον Άγιο Σεραφείμ, έγινε κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο των επτά εκτελεσθέντων στη θέση
Νιμάτια, από το δήμαρχο Βίνιανης κ. Νικόλαο Γεωργίου,
από τον τοπικό πρόεδρο κ. Κων/νο Μούτσελο, από τον
πρόεδρο του συλλόγου μας κ. Αντώνη Καρανίκα και από
τον εκπρόσωπο των συγγενών των πεσόντων κ. Τριανταφυλλόπουλο Γιάννη.
Η συνέχεια δόθηκε στην πλατεία του χωριού όπου εκφωνήθηκε η κεντρική ομιλία από τον αντιδήμαρχο κ. Βασίλη
Κολλημένο, αφού προηγήθηκε χαιρετισμός του προέδρου
του συλλόγου μας και ομιλία για τον Άγιο Σεραφείμ, το
έργο και την ιστορία του απ’ τον πατέρα Κύριλλο της ιεράς
μονής Κορώνης, καθότι συμπίπτουν οι ιστορικές εορταστικές
εκδηλώσεις με τον ερχομό της τίμιας κάρας στο χωριό
μας.
Πρόκειται, λοιπόν, για διπλή εκδήλωση την ημέρα αυτή,
θρησκευτική και ιστορική. Δεν πρόκειται για δευτερεύουσας
σημασίας εκδήλωση! Το τονίζουμε αυτό γιατί φέτος έγινε
περικοπή των χρημάτων που δινόταν κάθε χρόνο από τότε
που ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις και έτσι δεν ακολούθησε
τραπέζι στην πλατεία μετά τις ομιλίες, παρά μόνο καφές
Συνέχεια στην 6η σελ.
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Ν έα του Συ λλόγου κα ι άλλα
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα
στον τόπο αυτό σαν ελάχιστο δείγμα του δικού µας σε
εκείνους σεβασμού και άπειρη ευγνωμοσύνη που τους
οφείλουμε, αλλά το κυριότερο για να διαπαιδαγωγούνται
σωστά οι νέοι, να τους δείχνουμε και να τους θυμίζουμε
τα κακά του πολέμου, τους σκοτωμούς και το μακελειό,
της καταστροφές και τις συμφορές του.
Πριν από 58 χρόνια στις 6 Δεκεμβρίου 1942 οι φασίστες
Ιταλοί κατακτητές ανερχόμενοι σε τρεις χιλιάδες πάτησαν
αυτόν εδώ τον τόπο.
Τιμάμε σήμερα, που είναι κρίσιμες οι περιστάσεις για την πατρίδα μας, τους εκτελεσθέντες
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
που ήταν: Ο Μιχάλης Τριανταφυλλόπουλος και Βασίλης Γκαρίλας
από το Κεράσοβο. Ο Δημήτριος
Χειλάς από την Χρύσω, ο Γεώργιος
Γκούβας (Σούρης) από το Καρπενήσι, ο Δημήτριος Κακκαβάς από
τους Δομιανούς, ο Γεώργιος Χόντος από τα Άγραφα και ένας άγνωστος Θεσσαλός, οι οποίοι έδωσαν
την ζωή τους μαζί με τόσες χιλιάδες και εκατομμύρια συνανθρώπους τους από όλη την γη για το
σάρωμα της χολέρας του φασισμού, που πλάκωνε τότε τη γη
μας, μας φωνάζουν από τον τάφο
τους να μην τους ξεχνάμε.
Στις 25-26 Νοέμβρη 1942 οι ενωμένες πατριωτικές δυνάμεις των ανταρτών πραγματοποίησαν τον ηρωικό άθλο
της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοπόταμου ανατίναξη
που τόσο πολύ ωφέλησε τους συμμάχους, που αγωνίζονταν
τότε σκληρά στο Αφρικανικό μέτωπο.
Οι Φασίστες εξαγριωμένοι και ταπεινωμένοι συνέχισαν
τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις για σύλληψη των ανταρτών.
Έτσι τα ιταλικά στρατεύματα περί τις 3.000 ανδρών
που ξεκίνησαν από το Αγρίνιο, έφθασαν στον Άγιο Βλάση
προχώρησαν στην Χούνη, τα Σίδερα, την Φραγκίστα και
έφθασαν στο Κεράσοβο στις 4 -12- 1942.
Οι κινήσεις των Ιταλικών στρατευμάτων ήταν γνωστές
από το τηλεγραφείο Κερασόβου, το οποίο έμεινε ανοικτό
από ευθύνη και καθήκον για την συνεχή ροή των πληροφοριών. Οι Ιταλοί συνοδεύονταν από τον προδότη Κοροκίδα
από το χωριό Στένωμα, ο οποίος έφιππος φορούσε τη
στολή Ιταλού αξιωματικού και ο οποίος είχε απελαθεί από
την Αμερική, λόγω σοβαρών εγκληματικών πράξεων και
αργότερα έγινε αγροφύλακας στο χωριό του.
Ξεκινώντας από το Κεράσοβο προς Χρύσω οι Ιταλοί
πήραν μαζί τους ως ομήρους τον Μιχάλη Τριαvταφυλλόπουλο, τoν Bασίλη Γκαρίλα και Σπύρο Μυριγκούνη, ως
αγωγιάτες τον Χρήστο Ρίζο, τον Νώντα Παλλικαρά, τον
Σεραφείμ Ρίζο πρώην αμερικάνο, πρόεδρο της Κοινότητας
Κερασόβου και τον Ανδρέα Δερμάρη Αγροφύλακα ως
οδηγό των Ιταλικών Στρατευμάτων.
Όταν οι Ιταλοί, που ερχόταν από το Κεράσοβο, έφθασαν
στα Νημάτια, που βρίσκονται λίγα μόλις χιλιόμετρα από
την Χρύσω, είδαν τους αντάρτες, που είχαν κατέβει την
χαράδρα απέναντί τους και κάτω στο ρέμα, να το ανεβαίνουν.
Οι αντάρτες συνολικά ήσαν περίπου 100 με επικεφαλής
τον ΕΡΜΗ (Βασίλη Πριόβολο) και τον πολιτικό επίτροπο
Αριστείδη Θηβαίο. Οι Ιταλοί αμέσως με τον βαρύ οπλισμό,
που διέθεταν, έβαλαν εναντίον των ανταρτών με πολυβόλα
και όλμους.
Οι αντάρτες, που ήσαν σε αθλία κατάσταση από πλευράς
οπλισμού ρουχισμού κλπ., διασπάσθηκαν στα δύο και μόνο

Συνέχεια απ’ την 5η σελ.
και αναψυκτικά.
Δε λέω πως είναι απαραίτητο το τραπέζι και ότι έτσι
πρέπει να διατίθεται ένα μεγάλο μάλιστα ποσό από το
δήμο, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβαθμιστούν αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί κινδυνεύουν να χαθούν
και να χαθεί μαζί τους και η ιστορική μνήμη, κάτι που για
ευνόητους λόγους δεν πρέπει να συμβεί.

Εξάλλου είναι και η μοναδική εκδήλωση που γίνεται
στο χωριό μας από το δήμο και είναι ιστορικώς ανάλογη
των εκδηλώσεων, που γίνονται στη Παλαιά Βίνιανη. Ούτε
πρόκειται για εκδήλωση ψυχαγωγικού ή διασκεδαστικού
χαρακτήρα, όπως κάποιες που γίνονται σε άλλα χωριά και
ευλόγως περικόπηκαν λόγω οικονομικών δυσκολιών, όπως
επικαλέστηκε ο δήμος.]
Υπάρχουν ιδέες και προτάσεις για συμπληρωματικές
εκδηλώσεις που ταιριάζουν στον ιστορικό και θρησκευτικό
χαρακτήρα της εκδήλωσης αυτής και που θα της δώσουν
επιπλέον κύρος και ομορφιά. Ευχαρίστως να το συζητήσουμε
με τις τοπικές και δημοτικές αρχές για κάτι καλύτερο την
επόμενη χρονιά.
Παραθέτουμε στη συνέχεια την κεντρική ομιλία, όπως
εκφωνήθηκε από τον αντιδήμαρχο κ. Βασ. Κολλημένο:

Ο Αντιδήμαρχος
Β. Κολλημένος

Πανοσιολογιότατε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι.
Ο Δήμος Βίνιανης εδώ και μερικά χρόνια τελεί εκδηλώσεις κάθε χρόνο για την µάχη της Χρύσω, για την θυσία
των επτά υπέρ της πατρίδος θυσιασθέντων πατριωτών

Η γλυκιά πλευρά της ζωής
Η φίρμα Rammos
εκτελεί παραγγελίες
γενεθλίων, γάμων, κ.λ.π.
Τούρτες ζωγραφικής, παγωτά,
γλυκά
με την καλύτερη ποιότητα

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α/ΦΟΙ ΡΑΜΜΟΥ
Καταστήματα Λαμίας: Πλ. Πάρκου τηλ: 22310-38887
Τρούμαν 4 τηλ: 22310-31867
• Πατρόκλου 45 τηλ: 22310-46050
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Καρπενησίου 20 Λαμία τηλ: 22310-22913

28 από αυτούς ακολούθησαν τον Χρυσιώτη, οι δε υπόλοιποι
πήραν τον Γαβρενίτη, για να αποφύγουν τους Ιταλούς, που
εν τω μεταξύ έκαναν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά τις
οποίες συνέλαβαν τον αντάρτη Δημήτρη Χειλά από την
Χρύσω, τον Γεώργιο Γκούβα- Σουρή από το Καρπενήσι,
τον Δημήτριο Κακκαβά από τους Δομιανούς, τον Γεώργιο
Χόντο από τα Άγραφα και ένα άγνωστο Θεσσαλό. Οι αντάρτες που έφθασαν στην οχυρή θέση, που λέγεται Σούιλα,
οχυρώθηκαν και όταν έφθασε η εμπροσθοφυλακή των
Ιταλών τους κτύπησαν.
Η θέση Σούϊλα είναι σημαντική και έδινε σημαντικά
πλεονεκτήματα για τους αντάρτες, γιατί δεν υπήρχε άλλο
σημείο διάβασης και διαφυγής τόσο από το αριστερό
σημείο σε σχέση με την πορεία των Ιταλών προς την
Χρύσω, που έχει απότομες, απροσπέλαστες και βραχώδεις
πλαγιές, όσο και από τα δεξιά τους, που έχει απότομες
χαράδρες, σχεδόν αδύνατο να διαφύγει κανείς και συνεπώς
ήταν υποχρεωτικό σημείο διάβασης.
Όταν κτύπησαν οι αντάρτες οι Ιταλοί αιφνιδιάστηκαν,
τους έπιασε πανικός και οπισθοχώρησαν ατάκτως και εκ
του λόγου ότι άρχισε να βραδιάζει, επέστρεψαν και στρατοπέδευσαν στα Νημάτια όλη την νύκτα. Κατά την σύγκρουση, που έγινε στα Σούϊλα, ο εχθρός είχε δυο σκοτωμένους εκ των οποίων ο ένας ήταν υπολοχαγός, άλλοι
τους αναβιβάζουν σε 6 νεκρούς και άλλους 20 τραυματίες.
Αυτά διαδραματίστηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 1942 και ήτανε
η ΜΑΧΗ της ΧΡΥΣΩΣ.
Οι ιταλοί που επέστρεψαν στα Νηµάτια, μετά την
λαχτάρα τους από το αιφνίδιο κτύπημα των ανταρτών,
συγκρότησαν έκτακτο στρατοδικείο και καταδίκασαν τους
δύο ομήρους από το Κεράσοβο και τους 5 αντάρτες σε
εκτέλεση και την επόμενη ημέρα στις 6 Δεκεμβρίου 1942
κατέβασαν στο ρέμα στη θέση Λογγά-Σαρρή τους μελλοθάνατους, τους διέταξαν να ανοίξουν µόνοι τους τους τάφους τους, τους έβαλαν στην γραμμή μπροστά από αυτούς
και τους πυροβόλησαν. Προτού ακουσθεί η ομοβροντία
του εκτελεστικού αποσπάσματος οι μάρτυρες πατριώτες
έβγαλαν μια αυθόρμητη κραυγή που αντήχησε μεγαλόπρεπα
στο ρέμα «ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΔΑ».
Έτσι εγράφη ο επίλογος της θυσίας από τους θηριώδεις
Λατίνους για τους 7 πατριώτες.
Από τη θέση αυτή αγαπητοί συμπατριώτες προτείνω
σε όλους τους Aγραίoυς, Aγραφιώτες, Aπεραvτίoυς και
Ευρυτάνες, όπου και αν ζουν, το μνημείο, που ανεγέρθη
στη θέση Νηµάτια πριν από 36 χρόνια και θυµίζει την
Μάχη της Χρύσως, να συνεχίσει να είναι τόπος προσκυνήματος, γιατί οι πεσόντες δεν εκπροσωπούν μόνο την Χρύσω
στην οποία έχει τιμή να βρίσκεται το μνημείο, αλλά εκπροσωπούν την Ιστορία του τόπου.
Για τα γεγονότα της σύγκρουσης στα Σούϊλα στις διάφορες εκδόσεις έγιναν κριτικές, που την θεώρησαν βεβιασµένη, προχειροοργανωµένη και νευρική. Δεν μπόρεσε
να πάρει μέρος όλη η δύναμη που διέθετε το τμήμα των
ανταρτών και να γίνει η μέγιστη αξιοποίηση του φυσικού
φρουρίου της Θέσης «Σούϊλα». Μετά την σύγκρουση επεκράτησε ταραχή στο τμήμα και ανάλογη υποχώρησή του.
Και επί πλέον ότι δεν υπερασπίσθηκε στο βαθμό του
δυνατού το χωριό. Οι Ιταλοί που μπήκαν στην Χρύσω την
κατακάψανε.
Η εντύπωση στο λαό από το κάψιμο του χωριού της
Χρύσως ήταν ανατριχιαστική. Πρώτη φορά καίγεται ολόκληρο
χωριό. Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί από το κάψιμο των
σπιτιών, των Εκκλησιών, του Σχολείου εξάπλωσαν συναισθήματα φρίκης, που δοκίμασε ο κόσμος από την βιβλική
Συνέχεια στην 8η σελ.

ΧΡΥΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ιδιοκτησία: Σύλλογος Χρυσιωτών
Ευρυτανίας “Η ΠΑΝΑΓΙΑ’’
Εκδότης: Τριανταφύλλου Γρηγόρης
Κλεισούρας 8, Ν. Ηράκλειο 14121
Τηλ.-Fax: 210-2832243
e-mail: gtriantaf@sch.gr
Συντακτική Επιτροπή:
Καραθάνου Ιωάννα Φ.,
Κρυστάλλη Αλεξάνδρα,
Μπετχαβάς Χαράλαμπος Δ.,
Καρανίκας Αντώνης,
Γαϊτάνου Πανωραία
Συνδρομή ετήσια: 5 ευρώ
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.- Fax: 210-2619003 & 210-2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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Το Μέγα γεφύρι
Βαπτίσεις

― Στις 26 Ιουνίου 2010 ο Ευθύμιος Μούτσελος και
η Φωτεινή Μάκκα βάπτισαν τον γιο τους. Το όνομα
αυτού Ηλίας.
― Στις 3 Ιουλίου 2010 ο Δημήτριος Δροσίνης και η
Σταυρούλα Χουσιάδα βάπτισαν την όμορφη κόρη τους.
Το όνομα αυτής Μαρία.
― Στις 5 Σεπτεμβρίου 2010 ο Σπύρος Βούρτσας και
η Μαρία Μαρούλη βάπτισαν τον γιο τους. Το όνομα
αυτού Ηλίας.
― Στις 3 Οκτωβρίου 2010 ο Στέργιος Πετράκης και
η Μάρθα Παναγάκου βάπτισαν την όμορφη κόρη τους.
Το όνομα αυτής Μαρία.
Ευχόμαστε στους γονείς να είναι πάντα καλά για
να χαίρονται τα παιδιά τους. Στα νεοφώτιστα ευχόμαστε να ζήσουν και να ευτυχήσουν.

Γάμοι
Μέγα γεφύρι κρεμαστό στου ίλιγγου το βάθος
ουράνιο τόξο φαίνεσαι στου ποταμού το πλάτος
Ενώνεις με το τόξο σου, το φοβερό φαράγγι
που χάσκει μες το βάραθρο, της Μάρτσας και Στεφάνι

― Στις 24/7/2010 στον Άγιο Σεραφείμ της Χρύσως
η Παναγιώτα Γ. Μαρούλη παντρεύτηκε τον εκλεκτό
της, τον Ταξιάρχη Ν. Κούρο.
― Στις 21/8/2010 ο Χειλάς Λ. Γεώργιος παντρεύτηκε την εκλεκτή του, την Όλγα Δ. Μήτσου.
Στα νιόπαντρα ζευγάρια ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο.

Γεφύρι μεγαλόπρεπο, θρύλος πολλών αιώνων,
των πεζοπόρων πέρασμα, παλαιοτέρων χρόνων
Τους κουρασμένους περαστικούς χαμόγελο κερνούσες
και με χαρά αντίπερα, του ποταμού περνούσες.
Ιστορικό μακρόχρονο φιλάνθρωπο γεφύρι
πόσες φουρτούνες δέχτηκες, για σ’ ένα πανηγύρι
Κατσαντωναίων η σκοπιά, ενέδρα μην αφήσουν
Τούρκικα ασκέρια μη διαβούν, τ’ Άγραφα να πατήσουν
Τώρα βουβό και πένθιμο, ιστορικό γεφύρι
που στις παλιές σου εποχές, έμοιαζες πανηγύρι.
Ταπεινωμένο σιωπηλό, απομεινάρι τώρα
σ΄ έσβησε η μοίρα η κακιά, του εμφυλίου η μπόρα.
Λίγη βοήθεια ζητώ, σηκώστε με να ζήσω
στους Αγραφιώτες πέρασμα θέλω να συνεχίσω.
Να διώξω τον αποκλεισμό που χρόνια μαραζώνει
τη φύτρα γη της λευτεριάς, μάνα του Κατσαντώνη.
Παπά Γιώργης Δήμου

Θάνατοι
― Στις 17/9/2010 απεβίωσε η Σταυρούλα Γ. Θάλλα,
από τη Χρύσω. Η θανούσα είχε γεννηθεί το 1915.
― Στις 17/9/2010 απεβίωσε ο Σεραφείμ Ι. Καστρίτσης, από τη Δάφνη.Ο θανών είχε γεννηθεί το 1918.
― Στις 15/9/2010 απεβίωσε ο Στέφανος Γ. Καράνης, από τη Χρύσω. Ο θανών είχε γεννηθεί το 1923.
― Στις 22/8/2010 απεβίωσε η Βικτωρία Καράνη
Γκαρδιακού, από τη Χρύσω. Η θανούσα είχε γεννηθεί
το 1931.
― Στις 16/7/2010 απεβίωσε ο Ιωάννης Κ. Θάλλας,
από τη Χρύσω. Ο θανών είχε γεννηθεί το 1944.
― Στις 3/8/2010 απεβίωσε η Κυριάκω Κ. Γκαρίλα
από το Κερασοχώρι. Η θανούσα είχε γεννηθεί το 1930.
―Απεβίωσε ο Αθανάσιος Μ. Ρίζος, από το Κερασοχώρι. Ο θανών είχε γεννηθεί το 1912.
― Στις 3/8/2010 απεβίωσε η Ευαγγελία Γ. Μπαλωμένου από το Κερασοχώρι. Η θανούσα είχε γεννηθεί
το 1952.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ευρυτανικής γης που
τους σκέπασε.

Ε π ι σ τολ ή πο υ λ άβα με
Αγαπητέ κ. Μπετχαβά
Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας. Μακρόχρονος
στα ενενήντα μου χρόνια, ετοιμόρροπο γεροντάκι
διατηρώ με δυσκολία την Αγραφιώτικη περηφάνια
και πονάω για τα προβλήματα του τόπου μας.
Η Ευρυτανία μας και ειδικά ο χώρος των Αγράφων
δεν είδε ποτέ καλύτερες μέρες, παρ’ ότι είναι μια
θαυμάσια περιοχή και ξεχωρίζει από τα άλλα διαμερίσματα της Ελλάδας μας. Προσέφερε τόσα πολλά
σε σκληρές εποχές και το κράτος την θεωρεί
συνεχώς σαν μια ξεχασμένη ζητιάνα.
Για 18 χιλιόμετρα του δρόμου Νεράιδα – Μαυρομάτα, μας κρατάει με τη θηλιά στο λαιμό το Καρπενήσι. Είναι τα μεγάλα συμφέροντα κάποιων επιχειρήσεων που μας πνίγουν, γι’ αυτό δεν χαρήκαμε
ποτέ τη ζωή και δεν είδαμε καλύτερες μέρες.
Θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, ιδιαίτερα στο διάστημα της κατοχής, ολόκληρα καραβάνια ανθρώπων
με ζαλίγκα, γαϊδουράκια κ.λ.π. από τη Θεσσαλία

μετέφεραν καλαμπόκι και σήμερα στον 21ο αιώνα
εξακολουθεί το κράτος να μας βλέπει σαν δούλους.
Εμείς παρ’ ότι υπαχθήκαμε στο νομό Καρδίτσας
και πλέον έχουμε όλες τις ευκολίες της ζωής, δεν
σταματάμε τις διαμαρτυρίες μας για την ένωση του
δρόμου, που θ’ αλλάξει ριζικά τη ζωή στον όμορφο
τόπο των Αγράφων.
Σας παρακαλώ δημοσιεύστε αυτό το ποιηματάκι
στην εφημερίδα σας, είναι μια μικρή σταγόνα ελπίδας.
Ίδιο ποιηματάκι έστειλα στις εφημερίδες των παραμεγδόβιων χωριών Ραχούλας, Αμαράντου, Νεράιδας,
Κλειτσού και Μαυρομάτας.
Στους συνεργάτες σας πολλές ευχαριστίες για
την εφημερίδα σας, που μου στέλνετε ταχτικά. Χίλια
ευχαριστώ.

Με τις ευχές μου
Σαραντάπορο 18-8-2010
Παπά Γιώργης Δήμου

Οικονομική βοήθεια
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
― Στη μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας και γιαγιάς
Βικτωρίας Γκαρδιακού, τα παιδιά της Γιώτα και Νίκος
Μπαντής-Μαρκούτης, τα εγγόνια της Βικτωρία και Λεωνίδας Παπαδάκης προσέφεραν 500 € στο σύλλογο του
χωριού μας.
― Η συγχωριανή μας κ. Έλλη Αυγέρη-Κωνσταντινίδου
στη μνήμη της αδελφής της Στέλλας Παπαδοπούλου προσέφερε 150 € στο σύλλογό μας.

Ενισχύστε οικονομικά τις προσπάθειες του Συλλόγου μας.
Μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στο λογαριασμό του Συλλόγου μας στον αριθμό: 166-002101111593 της τράπεζας ALPHA ΒΑΝΚ ή και μέσω αυτόματου μηχανήματος (ΑΤΜ) ή δίνοντας απευθείας χρήματα στην ταμία μας κ. Γιαννιώτη - Οικονόμου Λίτσα (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 ολοκλήρωση των προσπάθειών μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ «ΜΑΡΟΥΛΗΣ»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΟΡΦΕΩΣ 192β ΑΙΓΑΛΕΩ 122 41
Τηλ: 210-3457819 & 210-3470988 Fax: 210-3470988
ΛΑΜΙΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΩΛΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΔΑ
Υπεύθυνος γραφείου Λαμίας: Μαντζάνας Αθανάσιος
Τηλ: 22310-52816/37137 - 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας
(Αθηνών 215 - έναντι αεροδρομίου)
Υπεύθυνος γραφείου Καρπενησίου: Φαλλής Βασίλειος
Τηλ: 22370-25925 - 2ο χλμ. Καρπενησίου - Λαμίας

Αύγουστος 2010
Πάρτι γενεθλίων στο προαύλιο
του σχολείου για τη μικρή Μελίνα,
βαφτιστήρι της Αννούλας
που στέκει χαρούμενη δίπλα της.
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Ν έα του Συ λλόγου κα ι άλλα
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα
Συνέχεια απ’ την 6η σελ.
καταστροφή εξ’ αιτίας της φωτιάς, που έκαιγε το χωριό.
Όλα αυτά επισκιάσθηκαν από το µίσος για τον κατακτητή,
από την φροντίδα για τους πυροπαθείς Xρυσιώτες και από
την δίψα για εκδίκηση.
Θεωρώ ότι τέτοια ιστορικά γεγονότα για τον τόπο και
ιδιαίτερα η Μάχη της Χρύσω δεν μπορούν να καταγραφούν
σε αυτές τις λίγες γραμμές.
Τελειώνοντας για την Μάχη της Χρύσω θα αναφερθώ
για λίγο στη λαϊκή φαντασία η οποία καμιά φορά καίτοι
υπερβολική εν τούτοις αποθανατίζει τις τραγικές στιγμές
και εικόνες για το κάψιμο της Χρύσω.
«Μεσ’ στην Ευρυτανία και μέσ’ στο Σουϊλά
οι αντάρτες πολεμάνε μ’ ιταλικά σκυλιά.
Με δυό με τρεις χιλιάδες, αντάρτες εκατό
τρεις μέρες πολεμάνε χτυπάνε τον οχτρό.
Σκοτώσανε πενήντα, σκορπίσαν στα βουνά
και μπήκαν οι φασίστες και βάλανε φωτιά.
Μας κάψαν το χωριό μας τ’ ανήμερα θεριά,
μας κάψαν το σχολειό μας που σπούδαζαν παιδιά.
Μας κάψαν το χωριό μας το Χρύσω το χρυσό
που είναι δοξασμένο στον κόσμο ξακουστό.»

● ΑΠ’ ΤΗΝ «ΚΑΛΗ»
ΚΑΙ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΟΔΗ!»

● Έγινε καλή καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
τις μέρες πριν το πανηγύρι. Καλό αυτό! Βέβαια κάποιοι
μικροί κάδοι, σε απομακρυσμένα σημεία κυρίως, δεν είχαν
αδειαστεί τουλάχιστον όλοι.
● Η καθαριότητα όμως είναι υπόθεση όλων. Πρέπει να
πετάμε τα σκουπίδια μας στους κάδους! Όχι όπου να ‘ναι!
Αν δεν έχει κάδο, να τα πηγαίνουμε εκεί που έχει! Εντάξει
νεολαίοι, κυρίως, που σε πολλές περιπτώσεις πετάτε τα
κουτάκια αναψυκτικών κτλ κάτω ή πάνω από οποιοδήποτε
τοίχο; Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε! Απλά, κάντε το!
● Πάντως ο σύλλογος διέθεσε ένα μεροκάματο για την
περισυλλογή των ‘’αδέσποτων’’ σκουπιδιών και τη μεταφορά
τους στους κάδους για την αποκομιδή τους. Έτσι δε θα
ασχημίζουν τις ομορφιές του χωριού μας.
● Λιγότερες σπασμένες λάμπες στις κολόνες φωτισμού
προς Αϊ Γιώργη και Βρύσες είχαμε φέτος. Είναι πρόοδος.
Είχαμε όμως ένα παγκάκι στις Βρύσες διαλυμένο. Ήθελε
μεγάλη προσπάθεια να καταστραφεί, γιατί είχε χοντρά
ξύλα και ήταν καινούριο. Τι καταστροφική μανία κι αυτή!
● Έλλειψη νερού; Όχι φέτος! Έβρεχε συνέχεια μέχρι
τον Ιούλιο βέβαια! Μόνο μια μέρα έγινε μια μικρή διακοπή,
πιθανώς λόγω κατάχρησης απ’ αυτούς που τροφοδοτούνται
από τις κάτω βρύσες του χωριού. Πάει και φέτος!
● Αν δεν έβρεχε; Ποιος ξέρει! Θα βρίσκαμε τη λύση

στο «πάνω αυλάκι» μάλλον. Αφού η χρηματοδότηση για το
νερό της Γκούρας στις Βρύσες κόπηκε και αφού δεν έγινε
τίποτα για τη στήριξη των φρεατίων στη Λιντίνα, σίγουρα
του χρόνου θα έχουμε πρόβλημα. Εκτός κι αν βρέχει πάλι.
● Πολλά τα θετικά σχόλια για την άσφαλτο που έφτασε
στο χωριό μας. Σίγουρα είχαμε κι επιπλέον επισκέπτες γι’
αυτό. Είναι έργο ανάπτυξης!
● Για να το χαρούμε καλύτερα και να μη θρηνήσουμε
θύματα, σύντομα, πριν έρθει ο χειμώνας με τα χιόνια και
τους πάγους στις απότομες στροφές και κατηφοριές,
πρέπει οι τοπικές, δημοτικές και νομαρχιακές αρχές να
φροντίσουν να βάλουν μπάρες! (Είναι μέλημα της νομαρχίας,
αλλά ίσως πρέπει κάποιος τοπικός παράγοντας να την
ενοχλήσει).
● Μπάρες σε πολλές μεριές, γιατί δυστυχώς είναι
πολλά τα επικίνδυνα σημεία λόγω της ιδιομορφίας του
εδάφους. Καμιά δαπάνη για μπάρες δεν αξίζει περισσότερο
από μια ανθρώπινη ζωή! Πριν να είναι αργά!
● Θα διατεθούν από τη ΣΑΤΑ (είναι η ετήσια οικονομική
ενίσχυση του χωριού από το δήμο), 12.000€ και δε θα
φτάσουν λένε, για τις δημόσιες τουαλέτες του χωριού.
Πολλά λεφτά για κείνες τις τουαλέτες! Αφήστε δε που
είναι απομακρυσμένες και το βράδυ ειδικά δεν πας άνετα
εκεί, ειδικά οι γυναίκες και τα παιδιά. Έχουν μάλιστα και
όλα τα καφενεία πλέον τουαλέτες, δεν υπάρχει δα και
τόση ανάγκη! Επίσης, με λίγα χρήματα επιδιορθώνονται,
αφού λειτουργούν και τώρα, δεν είναι ανάγκη να διατεθούν
τόσα λεφτά για εκεί!
● Προτάθηκε, εκτός από την απλή επιδιόρθωση των
παλιών τουαλετών, να διατεθεί ένα μικρό μέρος των χρημάτων για την αναδιαμόρφωση των τουαλετών του σχολικού
κτιρίου, που ήδη και αυτές λειτουργούν και είναι πολύ πιο
εύκολα προσβάσιμες και με τα υπόλοιπα χρήματα να αναμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος του σχολείου. Δηλ. να
γίνει αμμοβολή για να φύγει ο ασβέστης από το πετρόκτιστο
κτίριο, να τσιμενταριστεί κατάλληλα, να επιδιορθωθούν οι
σοβάδες, να επιδιορθωθεί ο τοίχος του προαυλίου, να μπει
κιγκλίδωμα και να διαμορφωθεί ο πίσω κήπος κ.ά.
● Σε συνδυασμό με την κατασκευή του μνημείου πεσόντων από το σύλλογο στο χώρο αυτό, θα αναδεικνύονταν
το σχολικό συγκρότημα σε ένα πραγματικό στολίδι στο
κέντρο του χωριού μας! Είναι μια μοναδική ευκαιρία!
● Το θέμα της καθαριότητας των τουαλετών δεν αφορά
μόνο στις τουαλέτες του σχολικού κτιρίου, αλλά και σ’ αυτές τις παλιές.
Πάντως για δέκα-δεκαπέντε μέρες τον
Αύγουστο, αν θέλουμε στ’ αλήθεια να
τις κρατήσουμε καθαρές, γίνεται. Πρέπει να διαθέσουμε όμως κι ένα μικρό
ποσό. Αλλιώς δε γίνεται. Τον υπόλοιπο
καιρό και αν υπάρχει πρόβλημα καθα-

ριότητας, ας παραμένουν κλειστές αυτές στο σχολικό κτίριο.
● Μάλλον όμως οι τοπικές και δημοτικές αρχές, άλλα
έχουν στο νου τους και δε θα γίνει κάτι τέτοιο. Τους παρακαλούμε να το ξανασκεφτούν. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες τέτοιες πολλές!
● Υπέροχο μέρος, καταπράσινη πυκνή βλάστηση, πολλά
νερά – ποτάμι, καταρράκτες, πηγές - και δροσιά ακόμη και
τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού! Κι όλα αυτά μαζί!
Πού; Στο ποτάμι, ακριβώς κάτω απ’ τις Βρύσες! Πώς πας
εκεί: Μα από το γεφυράκι, μετά το μυλαύλακο.
Μόνο που το γεφυράκι επειδή «τρέμει», τρομάζει λίγο.
Είναι και ψηλό! Ο σύλλογος ζήτησε μια πρόχειρη μελέτη
επισκευής του από χωριανό μας τεχνικό και ίσως σύντομα
το φτιάξουμε, ώστε να περνούν όλοι άφοβα.
● Πού αλλού μπορούν να πάνε οι επισκέπτες του
χωριού μας περνώντας το γεφυράκι εκτός απ’ το ποτάμι;
Μπορούν να συνεχίσουν με κάποιο μονοπάτι, αν καταφέ-

ρουμε ποτέ να το ανοίξουμε, μέσα απ’ την πλαγιά της Καρίτσας να φτάσουν στο Βαθύ και στον εντυπωσιακό καταρράκτη του!
● Προς το παρόν το ‘’μύθο’’ του μονοπατιού για το
Βαθύ τον συντηρεί ο Βαγγέλης Καράνης, διοργανώνοντας
περιπετειώδεις και όμορφες αποδράσεις απ’ τη Χρύσω, με
την μάλλον παράτολμη παρέα του.
● Τι καλύτερο από μερικά τσιπουράκια με εκλεκτό μεζέ,
κάτω απ’ τον πλάτανο της πλατείας, λίγο πριν το μεσημέρι,
τις μέρες του Αυγούστου!

ΕΝΩΜΕΝΗ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΙΑΣ
4ο χλμ.
Λαμίας - Στυλίδας
Λαμία
Τηλ: 22310-32191
Fax: 22310-42095

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

ΚΑΦΕ - ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ
Η ΔΡΟΣΙΑ
Γρηγόρης Μαρούλης
Κύπρου & Σόλωνος 19 Λαμία Τηλ: 22310-42146

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Ο ΕΛΑΤΟΣ’’
Το νεόκτιστο καφενείο του Γιώργου Μαρούλη στο χωριό
μας προσφέρει πέρα απ’ τον καφέ και το τσίπουρο και εκλεκτούς
μεζέδες και φαγητό της ώρας.
Έτσι ο κάθε επισκέπτης του χωριού και όποιος άλλος επιθυμεί,
μπορεί να βρει υπέροχο
φαγητό όλες τις μέρες
σ’ ένα ζεστό και φιλικό
περιβάλλον.
Ο Γιώργος χαμογελαστός,
και καλοκαρδος,
είναι πάντα έτοιμος
να μας υποδεχθεί.
Τηλ.: 22370-31761

