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Χρυσιώτες μετανάστες στην Αμερική
(1880-1930)
Του Γρηγόρη Τριανταφύλλου

Τ

ο φαινόμενο της
μετανάστευσης
δεν είναι σημερινό. Ο άνθρωπος, από
την εμφάνισή του πάνω
στη γη, είχε έντονη την
επιθυμία να γνωρίσει
καινούργιους τόπους και
καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης. Ιδιαίτερα δε
αν ο τόπος, που γεννήθηκε, δεν του προσέφερε τα αγαθά για μια ανεκτή ζωή, άρχιζε να μετακινείται σε αναζήτηση
μιας καλύτερης τύχης.
Η μετακίνηση αυτή μπορεί να ήταν στο εσωτερικό της χώρας ή και

Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
ΛΑΜΙΑ: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
Θα πραγματοποιηθεί και φέτος η χοροεσπερίδα του συλλόγου μας
στην πόλη της ΛΑΜΙΑΣ το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 2011, στο κέντρο
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, στη διασταύρωση Σταυρού. Η τιμή της πρόσκλησης θα
είναι 20 € και θα περιλαμβάνει φαγητά, ποτά και ζωντανή δημοτική και
λαϊκή μουσική, χωρίς άλλη επιβάρυνση. Ώρα προσέλευσης 9:00 μ.μ. Στην
αρχή της εκδήλωσης θα γίνει και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Προμηθευτείτε τις προσκλήσεις σας από του εκπροσώπους του συλλόγου μας κ. Τάκη Αρκουμάνη (6976970829) και κ. Γιώργο Καρανίκα
(6976862808) ή απευθείας στο χώρο της εκδήλωσης.

Συνέχεια στην 4η σελ.

Απογραφή πληθυσμού
Το Μάρτιο του νέου έτους 2011 θα γίνει
η απογραφή του πληθυσμού της χώρας. Η
επιχορήγηση, που θα δίνεται σε κάθε κοινότητα των δήμων του «Καλλικράτη», θα
εξαρτάται από τον αριθμό των καταγεγραμμένων κατοίκων της, βάσει της νέας απογραφής.
Είναι σημαντικό χρέος μας να βρεθούμε
την ημέρα εκείνη στο χωριό να απογραφούμε.
Η λιγοστή επιχορήγηση (ΣΑΤΑ) που έπαιρνε το χωριό μας, δεν έφτανε να γίνει κανένα
έργο υποδομής, παρά μόνο συντήρησης και
αυτά με δυσκολία!
Αν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει κάποια
ελάχιστη έστω ανάπτυξη και να καλυτερέψουν τα πράματα του τόπου μας, πρέπει να
σκεφτούμε σοβαρά την επίσκεψή μας την
ημέρα εκείνη στο χωριό.
Θα ενισχύσουμε την οικονομική δυνατότητα της κοινότητάς μας και θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερο το χωριό μας.
Η πόλη όπου κατοικούμε έχει έτσι κι αλλιώς πολύ κόσμο, αλλά επίσης θα απογραφούν και οι όποιοι επισκέπτες της (εσωτερικοί
τουρίστες, αλλοδαποί κ.τ.λ.). Δε χρειάζεται
τη στήριξή μας, όσο το χωριό μας.
Ο σύλλογός μας σκοπεύει να βάλει λεωφορείο (ή και λεωφορεία) από την Αθήνα
για το χωριό αυθημερόν. Θα ξεκινήσουν
από το κέντρο της πόλης και θα περάσουν
από μερικά ακόμη κεντρικά σημεία νωρίς το
πρωί. Θα ταξιδέψουμε ως το χωριό όπου θα
μας υποδεχθούν οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι
και θα γευματίσουμε εκεί. Θα επιστρέψουμε

Ο πρόεδρος
και τα μέλη του Δ.Σ.
του συλλόγου μας,
το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας
και η εκκλησιαστική επιτροπή
σας εύχονται το 2011
να είναι γεμάτο υγεία και ευτυχία

ακολουθώντας το αντίστροφο δρομολόγιο.
Στο τέλος της βραδιάς θα έχουμε ήσυχη
τη συνείδησή μας, γιατί θα έχουμε κάνει το
χρέος μας για τη γενέτειρά μας.
Φυσικά θα είναι μια ευκαιρία για να αποδράσουμε από την πόλη! Φανταστείτε επίσης
την ευχάριστη ατμόσφαιρα που θα υπάρχει
στο λεωφορείο, αλλά και κατά την παραμονή
μας στο χωριό.
Το σημαντικότερο βέβαια θα είναι ότι θα
δώσουμε πνοή ζωής στον τόπο μας.
Οι Λαμιώτες, οι Καρπενησιώτες και οι
άλλοι χωριανοί μας όπου κι αν κατοικούν,
επειδή είναι πιο κοντά, τους παρακαλούμε
να έρθουν με τα ιδιωτικά τους μέσα παίρνοντας μαζί τους όλη την οικογένεια και
τους φίλους τους (δε χρειάζεται να κατάγεται
κανείς από το χωριό για να απογραφεί στο
χωριό).
Μην το λησμονήσετε! Είναι το σημαντικότερο που μπορείτε να κάνετε για τον τόπο
μας!
Δηλώστε από τώρα τη συμμετοχή σας
στα μέλη του Δ.Σ., ώστε να γνωρίζουμε έγκαιρα τον αριθμό των ατόμων που θα συγκεντρωθούν για να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου
μας στα τηλέφωνα: 2102406777, 6972519690,
2106929045, 2106777668 ή επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας (www.xriso-eyrytanias.gr).

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας

www.xriso-eyrytanias.gr
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας

ΑΘΗΝΑ: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Στις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 το πρωί,
θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας στο κατάστημα Palmie bistro, έναντι του ξενοδοχείου CARAVEL, στην πλατεία,
Ιοφώντος 29-31 (τηλ. 2107241356), στην Αθήνα.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές διεργασίες για την
εκλογή του νέου Δ.Σ. του συλλόγου μας σύμφωνα με το καταστατικό
μας.
Σας παρακαλούμε ΟΛΟΥΣ να παραβρεθείτε στις εκδηλώσεις του
συλλόγου μας σε ΛΑΜΙΑ και ΑΘΗΝΑ, γιατί έτσι δείχνετε το ενδιαφέρον
σας για τον τόπο μας και δίνετε τη δύναμη σε όλους μας να συνεχίσουμε
το έργο που μας αναθέσατε.
Ιδιαίτερα για την ημέρα των εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ., χρειάζεται
οπωσδήποτε όχι μόνο η παρουσία σας, αλλά κυρίως η συμμετοχή σας. Γι’
αυτό σας παρακαλούμε να δώσετε δυναμικό “παρών’’ τη μέρα εκείνη και
οι υποψηφιότητες να είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά.
Για όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις δεν θα ειδοποιηθείτε εκ νέου με
επιστολές, γι’ αυτό προσπαθήστε να ενημερώσετε και όποιους τυχόν δε
διαβάσουν την εφημερίδα μας. Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του συλλόγου μας στη διεύθυνση:
www.xriso-eyrytanias.gr ή επικοινωνείστε τηλεφωνικά με τα μέλη του Δ.Σ.
(210-2406777, 6972519690, 210-6929045, 210-6777668).
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Αντί για διοργάνωση χοροεσπερίδας φέτος στην Αθήνα, με δεδομένα
τη μικρή συμμετοχή των προηγούμενων ετών, αλλά και την οικονομική
δυσκολία που υπάρχει γενικώς, αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια λαχειοφόρο αγορά, που να απευθύνεται σε όλα τα μέλη και τους φίλους
του συλλόγου μας.
Θα υπάρχει ένα δώρο μεγάλης αξίας (μια τηλεόραση SONY, 40
ιντσών, νέας τεχνολογίας) και άλλα μικρότερα και ο πρώτος τυχερός
αριθμός θα είναι αυτός που θα συμπίπτει με τα τρία τελευταία νούμερα
του πρώτου (1ου) λαχνού της κλήρωσης του λαϊκού λαχείου της
εβδομάδας αμέσως μετά το Πάσχα, δηλ. στις 26/4/2011 ημέρα Τρίτη,
ώρα 7:00 μ.μ. (απευθείας μετάδοση ΕΡΤ). Τα υπόλοιπα δώρα θα κληρωθούν
αναλόγως με τους επόμενους κατά σειρά αριθμούς του λαϊκού λαχείου
και σύμφωνα με τη λίστα που θα δημιουργηθεί και στην οποία τα δώρα θα
τοποθετούνται σύμφωνα με το χρόνο παραλαβής τους από τα μέλη του
Δ.Σ. Πιστεύουμε πως θα ανταποκριθούν όλα τα μέλη μας και οι φίλοι μας,
γιατί αυτά τα χρήματα θα πάνε κατευθείαν στο ταμείο του συλλόγου για
να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του (εφημερίδα, πολιτιστικές
δραστηριότητες, εξωραϊστικά έργα στο χωριό κ.ά.), καθότι έχει πολύ περιορισμένους πόρους .
Η τιμή του λαχνού θα είναι 5 € και η διανομή τους θα γίνει από τα
μέλη του Δ.Σ.
Περιμένουμε τις χορηγίες σας για τη συγκέντρωση περισσότερων
δώρων.
Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές δώρων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου (τηλέφωνα: 2102406777, 6972519690,
2106929045, 2106777668) και στην ιστοσελίδα μας: www.xriso-eyrytanias.gr
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας
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Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές Νοεμβρίου 2010

Σ

τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοέμβρίου 2010 ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Αγράφων»
με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Δημήτρη Τάτση
επικράτησε του αντίπαλου συνδυασμού που
ηγείτο ο κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.
Από το συνδυασμό του Δημάρχου Δημήτρη Τάτση εκλέγονται δεκαέξι (16) σύμβουλοι, εκ των οποίων τέσσερις από τον
πρώην δήμο Αγράφων, τέσσερις από τον
πρώην δήμο Απεραντίων και τέσσερις από
τον πρώην δήμο Ασπροποτάμου, ένας από
τον πρώην δήμο Βίνιανης και τρεις από τον
πρώην δήμο Φραγκίστας.
Από το συνδυασμό του Θεόδωρου Μπαμπαλή εκλέγονται συνολικά έντεκα σύμβουλοι. Από το δήμο Αγράφων τρεις, από δύο
συμβούλους εκλέγουν οι πρώην δήμοι Απε-

ραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας και
Βίνιανης.
Εκλέγονται οι παρακάτω:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος Δημήτρης Τάτσης
ΑΓΡΑΦΩΝ
Μιχόπουλος Ευθύμιος
Σβερώνης Ταξιάρχης
Τσιώλης Δημήτριος
Χαλιμούρδας Δημήτριος
ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Φουρλίγκα Κλεάνθη
Μπακούσης Αθανάσιος
Κοφίνη Αναστασία
Βελαέτης Δημήτριος
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δημητρόπουλος Χρήστος

Δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αγράφων

Δημοτικές εκλογές στον τέως Δήμο Βίνιανης

Ζαχαράκης Παναγιώτης
Κάκος Θωμάς
Παπαδήμος Παναγιώτης
ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Βούρτσας Δημήτριος
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Φούκας Νικόλαος
Διώτη Όλγα
Φεγγούλη Βασιλική
ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΓΡΑΦΩΝ
Μπαμπαλής Θεόδωρος
Κατσιφός Ευάγγελος
Κίτσιος Γεώργιος
ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Παπαθανάσης Απόστολος
Κατσιάδας Θεόδωρος
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τσιάμης Θεόδωρος
Τόλης Γεώργιος
ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Γεωργίου Νικόλαος
Μάκκας Κων/νος
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Τελώνης Λεωνίδας
Γκορόγιας Παναγιώτης
Για το χωριό μας πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Χρύσως εξελέγη ο Καρανίκας
Ηλίας του Αντωνίου, με το συνδυασμό του
Θεόδωρου Μπαμπαλή.
Τα «Χρυσιώτικα Νέα» εύχονται καλή
επιτυχία στους νέους δημοτικούς άρχοντες
και μακάρι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, της δύσκολης περιόδου που περνάει η χώρα μας και να αποδείξουν ότι διαθέτουν πολιτικό ήθος και ικανότητες.

Ε υχα ρ ισ τή ρι ο
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους τους ψηφοφόρους του χωριού
μας, που πήραν μέρος στις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές στις 7 Νοεμβρίου 2010 και
ιδιαιτέρως αυτούς που με τίμησαν με την
ψήφο τους.
Από τη μεριά μου, υπόσχομαι χωρίς να
έχω καμία προσωπική φιλοδοξία, ότι θα προσπαθήσω να φανώ χρήσιμος και να κάνω ό,τι
μπορώ για ένα καθαρότερο και ομορφότερο
χωριό, που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των
ντόπιων αλλά και των επισκεπτών.
Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και
την καινούργια χρονιά εύχομαι σε όλες και
όλους χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2011.
Ηλίας Α. Καρανίκας

Περιφερειακές εκλογές

Έτσι ψήφισαν στις Δημοτικές στη Χρύσω

Έτσι ψήφισαν στις Δημοτικές στον Άγιο Δημήτριο

Έτσι ψήφισαν στις Περιφερειακές στη Χρύσω

Έτσι ψήφισαν στις Περιφερειακές στον Αγ. Δημήτριο

Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2010

3

Η Παλαιστινιακή πρεσβεία τίμησε τον Ηλία Καρανίκα
Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Παλαιστινιακή πρεσβεία οργάνωσε εκδήλωση
μνήμης για τα βάσανα του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και για να τιμήσει
όσους βοήθησαν τον χειμαζόμενο αυτόν λαό και ιδιαίτερα όσους προσέφεραν
ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια, κατά την τελευταία βάρβαρη Ισραηλινή επίθεση.
Ανάμεσα στους βραβευθέντες γιατρούς από όλο τον κόσμο, που συμμετείχαν
ενεργά στην ιατρική αποστολή, που πραγματοποιήθηκε στη Γάζα τον Ιανουάριο
του 2009, εν μέσω βομβαρδισμών και επιθέσεων ήταν και ο χωριανός μας
βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας.
Δεν ήταν η πρώτη συμμετοχή του Ηλία Καρανίκα σε τέτοιου είδους αποστολές, αλλά πολλές φορές βρέθηκε κοντά στους φίλους μας Παλαιστίνιους
και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

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

Η γιαγιά, ο παππούς και ο κόκορας
Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν στην
ίδια αυλή μια γιαγιά και ένας παππούς. Η
γιαγιά ήταν πολύ καλή και είχε και έναν
κόκορα που τον περιποιούνταν.
Ο παππούς ήταν κακός, γκρινιάρης, φιλοχρήματος και ζήλευε πολύ.
Μια μέρα ο κόκορας της γιαγιάς επέστρεψε από τη βοσκή του σε κάτι χαλάσματα και κρατούσε στην τσιμπίδα του ένα
φλουρί και φώναζε συνέχεια:
― Κικιρίκου το φλουρί μου, κικιρίκου
το φλουρί μου.
Η γιαγιά τον έκραξε κοντά της και τον
ρώτησε πού βρήκε το φλουρί.
Εκείνος της απάντησε:
― Δώσε μου φαγητό και θα σου φέρω
πολλά φλουριά, να ζήσεις πλούσια.
Η γιαγιά του έδωσε φαγητό. Εκείνος
το έφαγε και έφυγε να φέρει φλουριά.
Είχε βρει πολλά φλουριά, εκεί που σκάλιζε να βρει τροφή και ήθελε να τα πάει
στην καλή γιαγιά που τον περιποιούνταν
και του έλεγε καλά λόγια, ενώ ο παππούς
συνεχώς τον κυνηγούσε.
Πήγε εκεί που βρήκε τα φλουριά και

άρχισε να τα καταπίνει, γεμίζοντας την
κοιλιά του με φλουριά. Γύρισε στη γιαγιά
και της είπε να τον κρεμάσει και να τον

χτυπήσει ελαφρά με μια βέργα για να
βγουν τα φλουριά.
Έτσι έκανε η γιαγιά και γέμισε το πάτωμα του σπιτιού της φλουριά. Η καλή
γιαγιά τα μάζεψε και τα έκρυψε να μην καταλάβει τίποτα ο κακός παππούς.
Ο παππούς έβλεπε ότι η γιαγιά καλοπερνούσε και δεν μπορούσε να καταλάβει
πού βρήκε τα χρήματα. Τη ρώτησε, αλλά η
γιαγιά δεν του είπε τίποτα. Πονηρός όπως
ήταν, πήρε ένα μικρό δοχείο το άλειψε
από κάτω με μέλι και είπε στη γιαγιά να
του δώσει λίγο τραχανά. Η γιαγιά δεν πρόσεξε και ακουμπώντας το στο τραπέζι κόλλησε από κάτω ένα φλουρί. Έτσι βεβαιώθηκε
ότι η καλή γιαγιά είχε φλουριά. Αρχισε να
την πιέζει να του πει πού τα βρήκε. Εκείνη
αναγκάστηκε από τη γκρίνια του να του
πει ότι της τα έφερε ο κόκορας.
Προσπάθησε ο κακός παππούς να μιλήσει στον κόκορα, που μέχρι τώρα τον
κυνηγούσε. Τον έπιασε, του έφτιαξε φαγητό
(μπουκουβάλα), τον τάισε και μετά του
είπε να φέρει φλουριά και σε αυτόν όπως
έφερε και στην γιαγιά.

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

Έφυγε ο κόκορας για βοσκή και όταν
επέστρεψε ο παππούς χαρούμενος τον
έπιασε και τον κρέμασε για να βγουν τα
φλουριά, όπως του είχε πει η γιαγιά.
Αντί για φλουριά όμως έβγαινε η μπουκουβάλα που τον είχε ταΐσει.
Έτσι η καλή γιαγιά ανταμείφτηκε για
την καλοσύνη της και ο κακός παππούς τιμωρήθηκε.
Παιδιά να είστε καλοί, να κάνετε πάντα
το καλό και μια μέρα θα αμειφθείτε.
Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό, που
λέει και η παροιμία.

Έργα στο χωριό
4 Πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη του δρόμου πάνω από το σπίτι του Γ.
Μαρούλη. Η διάνοιξη έχει μήκος 28 μέτρα με αποτέλεσμα να διαπλατυνθεί ο δρόμος και να είναι εύκολη η διέλευση φορτηγού.
Ευχαριστούμε τις αδελφές Κ. Καλτσή και τις αδελφές Τ. Μούτσελου,
που παραχώρησαν μέρος από τους κήπους τους για να πραγματοποιηθεί η διαπλάτυνση.
4 Τελείωσε η κατασκευή των κοινοτικών τουαλετών κάτω από την πλατεία.
4 Κατασκευάστηκε ο τοίχος και έγινε διαπλάτυνση του δρόμου πάνω
από το σπίτι του Βασ. Καρανίκα. Το μήκος του δρόμου που έγινε η
διαπλάτυνση είναι 25 μέτρα και έφτασε μέχρι το σπίτι του Γ. Ράμμου.
4 Τσιμεντοστρώθηκε η ανηφόρα στο Γαβρενίτη, προς τη δυτική πλευρά.
4 Τοποθετήθηκαν από τη Νομαρχία 400 μέτρα μπάρες σε επικίνδυνα
σημεία του δρόμου. Υπολείπεται η τοποθέτηση άλλων 900 μέτρων,
όπως προβλέπει η μελέτη του έργου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988706940
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Χρυσιώτες μετανάστες στην Αμερική (1880-1930)
Του Γρηγόρη Τριανταφύλλου
σχεδόν τα εγκατέλειψαν, αναζητώντας μια
νέα ζωή και αυτοί ήταν κατά πλειοψηφία
νέοι και τα μόνα προσόντα, που διέθεταν,
ήταν η νεότητά τους και η σωματική τους
δύναμη. Οι περισσότεροι έφευγαν για πρώτη
φορά από το χωριό τους και όταν έφταναν
στα λιμάνια επιβίβασης, εκεί πρωτοαντίκριζαν
θάλασσα και βαπόρια. Ήταν αγράμματοι,
άβγαλτοι και αθώοι, στερημένοι άνθρωποι.
Δηλαδή ήταν το τέλειο υλικό για εκμετάλλευση.
Σε όλη την Ελλάδα είχαν απλώσει τα
πλοκάμια τους οι πράκτορες των μεταναστευτικών γραφείων και των ατμοπλοϊκών
εταιρειών διαφημίζοντας τις ευκαιρίες και
τον πλούτο, που θα μπορούσε κάποιος να
αποκτήσει στην Αμερική.
Το ταξίδι για την Αμερική διαρκούσε 1820 ημέρες και απαιτούσε αρκετά χρήματα,
300 – 400 δραχμές. Για να εξασφαλίσουν
τα χρήματα υποθήκευαν τα κτήματά τους
όσοι είχαν, προσδοκώντας να στείλουν χρήματα στους δικούς τους και να τα πάρουν
πίσω. Και για τους τελείως φτωχούς οι πράκτορες είχαν βρει τον τρόπο για να εξασφαλίσουν
Εργάτες στον σιδηρόδρομο
τα ναύλα τους. Τους δάνειζαν και τους δέσμευαν
με συμβόλαια εργασίας και
έτσι ξεχρέωναν τα ναύλα
τους, σκλάβοι στην κυριολεξία, στους σιδηροδρόμους ή στα ορυχεία. Ακόμα
μικρά παιδιά και εφήβους
8-12 χρονών στρατολογούσαν για να δουλέψουν
σαν στιλβωτές υποδημάτων, μικροπωλητές λουλουδιών και πωλητές
φρούτων και γλυκών στους
δρόμους της Νέας Υόρκης.
μόνο δύο φορές το χρόνο. Το κρομμύδι, η Σας φέρνει άραγε αυτό στο μυαλό σας την
μπομπότα και η ελιά ήταν το μόνιμο φαγητό σημερινή Ελλάδα; Ήταν εφοδιασμένοι με
του, χρόνο καιρό πεινούσε. Τον καρπό που χειράμαξες και με το εμπόρευμα της ημέρας.
έφτυνε αίμα για να τον μαζέψει του τον Το βράδυ επέστρεφαν τα καροτσάκια και
έπαιρναν οι τοκογλύφοι, οι έμποροι και οι τις εισπράξεις στο «αφεντικό».
Το φαινόμενο της αναζήτησης καλύτερης
άλλοι εκμεταλλευτές του. Σχολεία δεν
υπήρχαν, γράμματα δεν μάθαινε, ζούσε σε τύχης στην Αμερική δεν ήταν ελληνικό.
τρώγλες και έκλαιγε τη μοίρα του... Όλα Από όλο σχεδόν τον κόσμο άνθρωποι κατέτου ήταν μαύρα και σκοτεινά, γι’ αυτό άμα φυγαν στην Αμερική. Υπολογίζεται ότι από
άνοιξε της Αμερικής ο δρόμος εκπατριζόταν. το 1880 έως το 1930 πάνω από 27.000.000
Η μετανάστευση του ήταν η μόνη σανίδα μετανάστες έφτασαν στην Αμερική. Οι μετανάστες άλλων χωρών πήγαιναν συνήθως
σωτηρίας».
Εκείνη την εποχή ο μύθος της «Γης της με όλη τους την οικογένεια σε αντίθεση με
επαγγελίας», της Αμερικής δηλαδή, διαπερνά τους Έλληνες, που πήγαιναν μόνο άντρες.
τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα της πατρί- Αυτό βέβαια δείχνει ότι πήγαιναν με την
δας μας. Ο μεταναστευτικός πυρετός αρχίζει ελπίδα να γυρίσουν σύντομα με χρήματα,
και την εικοσαετία 1900-1920 η Ελλάδα θα για να ξεχρεώσουν το κτήμα τους, να κάνουν
χάσει το 8% του συνολικού πληθυσμού της. μια δουλειά στον τόπο τους, να προικίσουν
Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τις αδελφές τους, να γλιτώσουν από την
κάθε χρόνο τη χώρα. Κάθε χρόνο μετανά- πείνα, τη δυστυχία και την εκμετάλλευση,
στευε το 1 έως 1,5% των κατοίκων της πε- που κυριαρχούσε στην πατρίδα μας.
Το ταξίδι για τη «γη της επαγγελίας»
ριοχής. Χωριά, που πριν αρχίσει το μεγάλο
κύμα της μετανάστευσης, είχαν 400 κατοί- ήταν ένα φοβερό μαρτύριο. Οι μετανάστες
κους, μετά το 1917 είχαν 150-200, οι μισοί «πακετάρονταν» κυριολεκτικά στους χώρους

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
στο εξωτερικό αναζητώντας ένα καινούργιο
όραμα, μια νέα και πιο εύκολη ζωή.
Παρακάτω θα αναφερθώ στην μετανάστευση Χρυσιωτών στην Αμερική στο τέλος
του 1800 και στις αρχές του 1900.
Στο τέλος του 1800 η χώρα μας, μετά
από συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις και
την κήρυξη της πτώχευσης από τον Χαρίλαο
Τρικούπη το 1883, βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Οι συνθήκες ζωής, ιδιαίτερα
της αγροτιάς, που έδωσε και το μεγαλύτερο
ποσοστό στον όγκο των μεταναστών, ήταν
άθλιες. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν την
μεγάλη φυγή των ανθρώπων του χωριού
μας, για να ξεφύγουν από την πεινασμένη
ζωή, χωρίς να σκέφτονται την ταπείνωση,
τον εξευτελισμό, το ταξίδι ή την νέα φτώχεια, που ενδεχομένως να αντιμετώπιζαν.
Ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος στο έργο
του «Ιστορία του αγροτικού κινήματος» περιγράφει τον αγρότη και την ζωή του ως
εξής: «Ξυπόλυτος, γυμνός, κουρελής, ατροφικός. Το κρέας δεν το δοκίμαζε παρά

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

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

ΕΘΝΙΚΗ

Η άφιξη στο νησί Ellis Island
κάτω από το κυρίως κατάστρωμα σε απελπιστικά στενούς χώρους, σκεφτείτε ότι κάθε
καράβι μετέφερε 1.500-2.000 μετανάστες.
Σε κάθε επιβάτη δινόταν με την επιβίβασή
του στο πλοίο ένα κουτάλι, ένα πιρούνι και
μία τενεκεδένια καραβάνα. Το φαγητό ήταν
άθλιο, το μισό σχεδόν, που ετοιμαζόταν για
τους μετανάστες, κατέληγε τροφή για τα
ψάρια του ωκεανού. Αφού στριμώχνονταν
στο χώρο της διανομής του φαγητού, προσπαθούσαν να βρουν ένα μέρος για να
φάνε, καθώς δεν υπήρχε ειδική τραπεζαρία.
Μετά από αυτό το «υπέροχο ταξίδι», το
υπερωκεάνιο έφτανε στο λιμάνι της Νέας
Υόρκης. Οι μετανάστες μεταφέρονταν σε
ένα μικρό νησάκι το Ellis Island. Εκεί ήταν η
καραντίνα, γινόταν δηλαδή ο δημόσιος υγειονομικός έλεγχος. Εξετάζονταν από γιατρούς και όσοι βρίσκονταν υγιείς, περνούσαν
τη σχετική ανάκριση, συνήθως ήταν προετοιμασμένοι για το τι απαντήσεις θα δώσουν
και αν όλα πήγαιναν καλά έπαιρναν το
«ελεύθερο». Οι υπόλοιποι στοιβάζονταν και
πάλι στο πλοίο, για να υποστούν
την τραγική δοκιμασία της επιστροφής. Από τους 27.000.000 μετανάστες που από το 1880 έως το
1930 έφτασαν στην Αμερική οι περίπου 20.000.000 πέρασαν από την
καραντίνα στο νησί Ellis Island.
Οι περισσότεροι μετανάστες
έμεναν στη Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρχαν μικρά ξενοδοχεία και μικρομάγαζα Ελλήνων ιδιοκτητών, οι
οποίοι τους υποδέχονταν. Ήταν
ακριβή πόλη και οι περισσότεροι
είχαν μόνο 15-20 δολάρια στην
τσέπη τους.
Άλλοι αναχωρούσαν για τις
πόλεις, που υπήρχαν συγγενείς, φίλοι και
γνωστοί. Τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα
που έκαναν είναι στιλβωτές υποδημάτων,
λαντζιέρηδες, εργάτες μεταλλείων, βιομηχανικοί εργάτες, εργάτες σιδηροδρόμων,
και πλανόδιοι πωλητές φρούτων, λαχανικών
κ.λ.π.
Από το βιβλίο του Μπ. Μαλαφούρη σχετικά με τις συνθήκες ζωής των Ελλήνων
μεταναστών στις αμερικανικές πόλεις πληροφορούμεθα: «Στριμωγμένοι σε ανήλια
και δίχως επαρκή αερισμό υπόγεια έμεναν

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

πέντε ή περισσότεροι σ΄ ένα δωμάτιο, όπου
μετά τον κάματο της ημέρας, ήρχοντο το
βράδυ να ξεκουράσουν το κατάκοπο κορμί
τους. Ούτε και η διατροφή τους ήταν καλύτερη ..... στην Αμερική όσοι δεν διαιτώνται
καλά καταλήγουν στο φθισιατρείο».
Επίσημα στοιχεία για τους μετανάστες
δεν υπάρχουν στα αρχεία των Ελληνικών
υπηρεσιών. Οι Αμερικάνοι όμως, έχουν καταγράψει τους οργανωμένους μετανάστες,
που ήρθαν στην χώρα τους και πέρασαν
από το Ellis Island. Από τα αρχεία αυτά των
αμερικανών βρίσκουμε ότι οι παρακάτω Χρυσιώτες έφτασαν στην Αμερική την περίοδο
1880-1930. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι και
άλλοι χωριανοί μας μετανάστευσαν στην
Αμερική την ίδια περίοδο, μπορεί όμως να
αποβιβάστηκαν σε άλλα λιμάνια όπως η
Βοστόνη, η Φιλαδέλφεια, κ.λ.π. και δεν
έχουν καταγραφεί.
Ζαγκότσης Χρήστος του Ιωάννη: Ταξίδεψε με το καράβι Susquehanna, που πήρε
από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 25

χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 2 Ιουνίου 1920.
Ζαγκότσης Ιωάννης του Σταύρου: Ταξίδεψε με το καράβι Germania, που πήρε από
το λιμάνι του Ναυπλίου. Ήταν τότε 19 χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis Island
της Αμερικής στις 6 Ιουνίου 1907.
Καλτσής Δημήτριος: Ταξίδεψε με το
καράβι Argentina, που πήρε από το λιμάνι
της Πάτρας. Ήταν τότε 25 χρονών, έγγαμος
και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής
Συνέχεια στην 5η σελ.

ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο (έλατος - λουλούδι)

Δημήτριος Μαντής
Ν. Ευρυτανία - Λαμία
Τηλ.: 22310-69272 κιν: 6974117489
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Χρυσιώτες μετανάστες στην Αμερική (1880-1930)
Του Γρηγόρη Τριανταφύλλου
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.
στις 3 Μαΐου 1909.
Καράνης Χριστόδουλος του Ιωάννη: Ταξίδεψε με το καράβι Floride, που πήρε από
το λιμάνι της Havre . Ήταν τότε 25 χρονών,
άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis Island της
Αμερικής στις 16 Απριλίου 1909.
Καρανίκας Γεώργιος του Θεοδώρου:
Ταξίδεψε με το καράβι Gerty, που πήρε από
το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 27 χρονών,
άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis Island της
Αμερικής στις 20 Αυγούστου 1907.
Καρανίκας Βασίλειος του Ιωάννη: Ταξίδεψε με το καράβι King Alexander, που πήρε
από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 31
χρονών, έγγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 2 Ιουλίου 1921.

Μούτσελος Αλέξανδρος του Βασιλείου:
Ταξίδεψε με το καράβι Martha Washington,
που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν
τότε 33 χρονών, έγγαμος και έφτασε στο
νησί Ellis Island της Αμερικής στις 20 Μαΐου
1912.
Μούτσελος Δημήτριος του Βασιλείου:
Ταξίδεψε με το καράβι Pannonia, που πήρε
από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 48
χρονών, έγγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 2 Απριλίου 1920.
Μούτσελος Ευάγγελος του Ιωάννη: Ταξίδεψε με το καράβι Presidente Wilson, που
πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε
30 χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί
Ellis Island της Αμερικής στις 26 Φεβρουαρίου
1920.

Οι άθλιες συνθήκες
του ταξιδιού

Εργάτες στο σιδηρόδρομο

Κουτσογεώργος Ηλίας του Δημητρίου:
Ταξίδεψε με το καράβι Athinai, που πήρε
από το λιμάνι του Πειραιά . Ήταν τότε 20
χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 26 Δεκεμβρίου
1911.
Μαντής Γεώργιος του Κωνσταντίνου:
Ταξίδεψε με το καράβι Saxonia, που πήρε
από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 34
χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 3 Ιουνίου 1914.
Μαρούλης Ευθύμιος του Ιωάννη: Ταξίδεψε με το καράβι Martha Washington, που
πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε
11,5 χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί
Ellis Island της Αμερικής στις 20 Μαΐου
1912.
Μαρούλης Ιωάννης του Χρήστου: Ταξίδεψε με το καράβι Vasilefs Constantinos,
που πήρε από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν
τότε 45 χρονών, έγγαμος και έφτασε στο
νησί Ellis Island της Αμερικής στις 12 Ιουλίου
1915.
Μαρούλης Κωνσταντίνος του Χρήστου:
Ταξίδεψε με το καράβι Martha Washington,
που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν
τότε 36 χρονών, έγγαμος και έφτασε στο
νησί Ellis Island της Αμερικής στις 20 Μαΐου
1912.
Μαρούλης Σταύρος του Δημητρίου: Ταξίδεψε με το καράβι Saxonia, που πήρε από
το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 35 χρονών,
έγγαμος και έφτασε στο νησί Ellis Island
της Αμερικής στις 3 Ιουνίου 1914.
Μαρούλης Χρήστος του Δημητρίου: Ταξίδεψε με το καράβι Saxonia, που πήρε από
το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 42 χρονών,
έγγαμος και έφτασε στο νησί Ellis Island
της Αμερικής στις 3 Ιουνίου 1914.
Μαρούλης Χρήστος του Ιωάννη: Ταξίδεψε με το καράβι Vasilefs Constantinos,
που πήρε από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν
τότε 13 χρονών, άγαμος και έφτασε στο
νησί Ellis Island της Αμερικής στις 12 Ιουλίου
1915.
Μέρος Ταξιάρχης του Δημητρίου: Ταξίδεψε με το καράβι Patria (1882), που πήρε
από το λιμάνι του Ναυπλίου. Ήταν τότε 20
χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 29 Μαΐου 1905.

Μπάρκας Κλεομένης του Δημητρίου:
Ταξίδεψε με το καράβι Oceania, που πήρε
από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 21
χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 10 Αυγούστου
1910.
Μπάρκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου:
Ταξίδεψε με το καράβι Martha Washington,
που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν
τότε 19 χρονών, άγαμος και έφτασε στο
νησί Ellis Island της Αμερικής στις 13 Μαρτίου
1911.
Νταής Γεώργιος του Σεραφείμ: Ταξίδεψε
με το καράβι Kaiser Franz Josef I, που πήρε
από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 26
χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 12 Απριλίου 1914.
Νταής Κωνασταντίνος του Σεραφείμ:
Ταξίδεψε με το καράβι Athinai, που πήρε
από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν τότε 17
χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 12 Σεπτεμβρίου
1910.
Ντότσικας Χαράλαμπος του Δημητρίου:
Ταξίδεψε με το καράβι Barbarossa, που
πήρε από το λιμάνι της Βρέμης. Ήταν τότε
37 χρονών, έγγαμος και έφτασε στο νησί
Ellis Island της Αμερικής στις 28 Μαρτίου
1914.
Πριόβολος Σεραφείμ του Ευάγγελου:
Ταξίδεψε με το καράβι Kaiser Franz Josef I,
που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν
τότε 30 χρονών, άγαμος και έφτασε στο
νησί Ellis Island της Αμερικής στις 12 Απριλίου 1914.
Πριόβολος Σπύρος του Ευάγγελου: Ταξίδεψε με το καράβι Presidente Wilson I,
που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν
τότε 30 χρονών, άγαμος και έφτασε στο
νησί Ellis Island της Αμερικής στις 26 Φεβρουαρίου 1920.
Πριόβουλος Δημοσθένης του Ευάγγελου: Ταξίδεψε με το καράβι Kaiser Franz
Josef I, που πήρε από το λιμάνι της Πάτρας.
Ήταν τότε 22 χρονών, άγαμος και έφτασε
στο νησί Ellis Island της Αμερικής στις 12
Απριλίου 1914.
Σαρρής Κωνσταντίνος του Νικολάου:
Ταξίδεψε με το καράβι Megali Hellas, που
πήρε από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν τότε

50 χρονών, έγγαμος και έφτασε στο νησί
Ellis Island της Αμερικής στις 1 Απριλίου
1921.
Σαρρής Θεόφιλος του Αναστασίου: Ταξίδεψε με το καράβι King Alexander, που
πήρε από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν τότε
37 χρονών, έγγαμος και έφτασε στο νησί
Ellis Island της Αμερικής στις 2 Μαΐου
1921.
Σαρρής Θεόφιλος του Αναστασίου: Ταξίδεψε με το καράβι Oceania, που πήρε
από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 25
χρονών, έγγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 12 Ιουλίου 1909.
Σφήκας Βασίλειος: Ταξίδεψε με το καράβι King Alexander, που πήρε από το λιμάνι
του Πειραιά. Ήταν τότε 15 χρονών, άγαμος
και έφτασε στο νησί Ellis Island της Αμερικής
στις 5 Ιανουαρίου 1921.
Τάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου:
Ταξίδεψε με το καράβι Athinai, που πήρε

Τσαρπαλιάς Παναγιώτης του Δημητρίου:
Ταξίδεψε με το καράβι Laura, που πήρε από
το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 26 χρονών,
άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis Island της
Αμερικής στις 29 Δεκεμβρίου 1910.
Τσιτσέρας Θεόδωρος του Κωνσταντίνου:
Ταξίδεψε με το καράβι Patria (1882), που
πήρε από το λιμάνι του Ναυπλίου. Ήταν
τότε 18 χρονών, άγαμος και έφτασε στο
νησί Ellis Island της Αμερικής στις 29 Μαΐου
1905.
Χειλάς Γεώργιος του Ιωάννη: Ταξίδεψε
με το καράβι Presidente Wilson, που πήρε
από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 31
χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 26 Φεβρουαρίου
1920.
Χειλάς Ιωάννης του Βασιλείου: Ταξίδεψε
με το καράβι Re d Italia, που πήρε από το
λιμάνι του Ναυπλίου. Ήταν τότε 26 χρονών,
άγαμος και έφτασε στο νησί Ellis Island της

Μετανάστες στο καφενείο

από το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 33
χρονών, έγγαμος και έφτασε στο νησί Ellis
Island της Αμερικής στις 16 Μαρτίου 1915.
Τριανταφύλλου Ηλίας του Νικολάου:
Ταξίδεψε με το καράβι Megali Hellas, που
πήρε από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν τότε
16 χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί
Ellis Island της Αμερικής στις 20 Ιανουαρίου
1921.
Τσαρπαλιάς Παναγιώτης του Δημητρίου:
Ταξίδεψε με το καράβι Barbarossa, που
πήρε από το λιμάνι της Βρέμης. Ήταν τότε
31 χρονών, άγαμος και έφτασε στο νησί
Ellis Island της Αμερικής στις 28 Μαρτίου
1914.

Αμερικής στις 7 Απριλίου 1915.
Αυτό ήταν ένα από τα πολλά κύματα
Χρυσιωτών μεταναστών. Είχαν προηγηθεί
άλλοι στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα
αρκετοί συγχωριανοί μας έφυγαν για Γερμανία, Καναδά, Αυστραλία και Αγγλία.
Παραθέτω ένα ακόμη μετανάστη. Δεν
ήταν Χρυσιώτης, κατάγονταν από την Ανατολική Φραγκίστα και ήταν ο παππούς μου,
τον οποίο δυστυχώς δεν γνώρισα.
Τσούμας Σεραφείμ του Σωτηρίου: Ταξίδεψε με το καράβι Argentina, που πήρε από
το λιμάνι της Πάτρας. Ήταν τότε 37 χρονών,
έγγαμος και έφτασε στο νησί Ellis Island
της Αμερικής στις 27 Μαΐου 1914.
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Αφιέρω μα προς του ς ηλικιωμένους
Του Χρυσοστόμου Κ. Λιόντη
Από την μικρή μου συλλογή ξεχώρισα το ποίημα «ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟ
ΠΑΡΑΠΟΝΟ» γιατί είναι πολύ συγκινητικό και εκφράζει ένα μεγάλο
δράμα. Εκφράζει ένα μεγάλο πόνο
για τ’ ανήμπορα γηρατειά και το
αφιερώνω σε όλους τους γέρους.
Ο ποιητής βρίσκεται κοντά στους
πολλούς γέρους, κοντά στους ηλικιωμένους ανθρώπους, που τους
συγκινεί βαθύτατα ο λαϊκός πόνος.
Το ύφος του είναι προσωπικό. Απλώνει στους στίχους του το μέτρο, την
ομοιοκαταληξία, όπου οι στοχασμοί
του έχουν περιεχόμενο σε ζωντανή
ενέργεια, που εκφράζει αγωνία, αγάπη, πίκρα και δάκρυ. Στοργικός πατέρας ως την τελευταία του πνοή,
δίνει ευχή στα παιδιά του, όπου
κλείνει μέσα του την ανθρωπιά.
Όταν τελειώνει το δεκαεξάστιχο
ποίημα του, φτάνει το μοιραίο τέρμα
του ταξιδιού της ζωής του.
Το ποίημα αυτό, εγώ νομίζω ότι
καθρεφτίζει την σημερινή εποχή,
όπου για τους ηλικιωμένους ίσως
έχουν αναθεωρήσει πολλές παλιές
απόψεις. Μήπως στην σημερινή εποχή ο γέρος ζει στο περιθώριο της
ζωής, όπου κανείς δεν του δίνει καμιά αξία και προπαντός τον ανάλογο
σεβασμό; Οι γέροι σήμερα είναι ξεγραμμένοι από παντού, εκτός ελαχίστων…
Το ποίημα αυτό ήθελα να το διαβάσει η πολιτεία, λέω η εξουσία,
που εκείνη
είναι υπεύθυνη για το πως να
συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Αυτοί
με τους καλούς τρόπους, που να
δείχνουν πολιτισμένους ανθρώπους
για καλυτέρευση της ζωής μας. Ιδιαιτέρως ήθελα να το διαβάσουν κι’
εκείνοι που έριξαν το σλόγκαν, ή
σύνθημα που λέει «τόπο στα νιάτα».

Ναι τόπο στα νιάτα λέω κι' εγώ,
αλλά όμως, στα πολιτισμένα νιάτα
τόπο. Τώρα όπως φαίνεται, κάπου
αλλού φτερούγισε ο πολιτισμός μας.
Πού άραγε βρίσκεται η παλιά παιδεία; Παιδεία λέω η εκπαίδευση,
που συντελεί όσο τίποτε άλλο για
τον πολιτισμό των λαών.
Πού βρίσκεται ο σεβασμός των
παραδόσεων; Ακόμη και στην εποχή
της τουρκοκρατίας, εκτιμούσαν τους
γέρους όπου τους έδιναν και τιμητικό
αξίωμα ως αιρετοί κοινοτικοί άρχοντες, τους δημογέροντας, όπως τους
έλεγαν τότε.
Σήμερα στα απομακρυσμένα χωριά συνάντησα τους νέους να σέβονται τους γέρους. Εκεί σ’ εκείνα
τα χωριά που δεν έχουν ούτε δάσκαλο, ούτε παπά, να λειτουργηθoύν.
Εκείνοι οι νέοι έχουν σεβασμό και
αγάπη στη σεβαστή ηλικία, στα γεράματα. Εκεί μέσα σ’ ένα σπιτάκι
μικρή φωλιά χωράει η γωνιά του
γέρου και της γριάς. Εκεί υπάρχει ο
χώρος να ζήσουν όλοι.
Σήμερα η πλειονότητα των νέων
έχουν ξεστρατίσει. Έχουν πολλά
στραβά και ανάποδα και περισσότερο
δυστυχώς δεν υπάρχει η ντροπή.
Γι’ αυτό συνεχώς διαλύονται οι οικογένειες. Κάποιοι πρέπει να βρουν
την ρίζα του κακού και να διορθώσουν αυτή την κατάσταση.
Σήμερα ο γέρος και ο κάθε γέρος,
στέκεται όρθιος παντού όπου και
να βρίσκεται, ή ταξιδεύει, ή εκτελεί
τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Ψάχνοντας και τρικλίζοντας αναζητά
να βρει μια θέση να καθίσει, για να
ξεκουράσει το βασανισμένο κορμί
του.
Ένας ηλικιωμένος.
Χρυσόστομος Κ. Λιόντης
Καρπενήσι 25-10-2010

ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Εθνική κατάρα
Από τα χρόνια τα παλιά
εθνική κατάρα, η διχόνοια.
Βασάνιζε τον Ελληνισμό
πέντε χιλιάδες χρόνια.

του κ. Αρίσταρχου Παραπούρα
Στου γηροκομείου την αυλή
πάνω σ’ ένα παγκάκι
κάθεται ολομόναχο
θλιμμένο γεροντάκι.

Ζήτησε απ’ το αγόρι του
να πάει ο καημένος
θυμάται τι του απάντησε
κι’ είναι φαρμακωμένος

Σκέφτεται όσα έκανε
όλα αυτά τα χρόνια
και βλέπει πως κατάντησε
σ’ αυτή την καταφρόνια.

Πατέρα πολλά μας έκανες
και σε ευχαριστούμε
μα είναι δύσκολα εδώ
με γέροντες να ζούμε.

Ευτυχισμένοι ζούσανε
αυτός και η φαμελιά του
η όμορφη γυναίκα του
τα τρία τα παιδιά του.

Ο γέρος του απάντησε
νάχετε την ευχή μου
κι εγώ θάμαι σε μια γωνιά
στο άλλο το παιδί μου.

Αυτός και η γυναίκα του
δεν χόρταιναν δουλειά
θέλανε τα παιδιά τους
να ζήσουνε καλά.

Μα όταν το ανέφερε
στην κόρη του μια μέρα
εκείνη του απάντησε
δεν γίνεται πατέρα.

Γι’ αυτό και τα μορφώσανε
απ’ το υστέρημά τους
καμάρωναν που γίνονταν
σπουδαία τα παιδιά τους.

Σπίτι μεγάλο έχουμε
η κόρη καμαρώνει
μα όσα μέτρα μείνανε
τα κάναμε σαλόνι.

Κουράγιο βρε γυναίκα μου
ώσπου να μεγαλώσουν
είναι παιδιά πολύ καλά
θα μας το ανταποδώσουν.

Πόσο ο γέρος λαχταρά
να’ ναι με τα παιδιά του
να’ χει τα εγγονάκια του
πάνω στα γόνατά του.

Τα δυο παιδιά σπουδάσανε
και στην Αμερική
κάνανε οικογένεια
και μείνανε εκεί.

Αυτή η σκέψη η γλυκιά
το γέρο αποκοιμίζει
του ιδρύματος η ερημιά
όμως τον τριγυρίζει.

Από τη στεναχώρια τους
πριν κλείσει ένας χρόνος
πεθαίνει η γυναίκα του
και μένει ο γέρος μόνος.

Ο γέρος εκοιμήθηκε
με πρόσωπο θλιμμένο
την άλλη μέρα το πρωί
τον βρήκαν πεθαμένο.

Ο τελευταίος διχασμός
που χώρισε τη χώρα
ήταν κακός κι αιματηρός
ας είναι, η τελευταία μπόρα.
Και συ Χρύσω το πλήρωσες
με αίμα των παιδιών σου,
τόσο ακριβά!
πού τόσα νιάτα χάθηκαν
κι όλοι να σκεπτόμαστε, σοβαρά.
Μη δώσουμε αφορμή
να γίνει ξανά χαμός !
γιατί δεν δικαιούμαστε
σαν ελληνικός λαός.
Όλοι μαζί με μια ψυχή
πάντοτε ειρηνικοί και ενωμένοι
θα μεγαλουργήσουμε
θα ‘μαστε ισχυροί κι αγαπημένοι.
Να επικρατεί στον τόπο μας
πάντοτε γαλήνη
με πρόοδο και προκοπή
παντοτινά η ειρήνη.

Χαρ. Μπετχαβάς

Αινίγματα
Από τον Χαρ. Μπετχαβά

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, σε μια προσπάθεια να
έρθουν πιο κοντά περισσότεροι χωριανοί και φίλοι μας,
αλλά κυρίως οι νέοι μας, αποφάσισε να ορίσει την εγγραφή
κάθε νέου μέλους καθώς και τον πρώτο (1ο) χρόνο συνδρομής του ΔΩΡΕΑΝ. Διευκρινίζεται ότι μπορεί να εγγραφεί
στο σύλλογό μας καθένας, ασχέτως καταγωγής, από δεκαοχτώ ετών και άνω.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας

ΚΑΦΕ - ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ
Η ΔΡΟΣΙΑ
Γρηγόρης Μαρούλης

1. Τη ράχη ράχη πήγαινε και την
αλήθεια έλεγε.
2. Το πλάι πλάι πήγαινε και πέτρες δεν κυλούσε.
3. Ψηλός λιγνός καλόγερος και
κόκαλα δεν έχει.
4. Χίλιοι μύριοι καλογέροι στο
κελί τους μαζεμένοι.
5. Καλαγκαδένιο το μαντρί και
κόκκινα τα γίδια.
6. Έντερο έντερο τραβάει παπαδοπούλα τραγουδάει.
7. Κουτσός γυρτός καλόγερος,
αγκάθια φορτωμένος.
8. Τέσσερις στέκονται, δύο βλέπουν, ένας σκάβει και ένας γνέθει.
9. Χίλιοι μύριοι καλογέροι σ’ ένα
ράσο τυλιγμένοι.
10. Ανεβαίνει κατεβαίνει το ζωνάρι λύνει δένει.
Η λύση στη σελίδα 7.
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Η γλυκιά πλευρά της ζωής

Παράκληση

Η φίρμα Rammos
εκτελεί παραγγελίες

Όπως γνωρίζετε, τα «Χρυσιώτικα

γενεθλίων, γάμων, κ.λ.π.

Νέα» είναι μια μικρή τοπική εφημερίδα

Τούρτες ζωγραφικής, πα-

και δεν έχει τα μέσα να πληροφορείται

γωτά, γλυκά

όσα συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσάρε-

με την καλύτερη ποιότητα

στα, στους αγαπητούς μας συντοπίτες.
Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α/ΦΟΙ ΡΑΜΜΟΥ

ενημερώσετε, αν θέλετε να δημοσιεύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας

Καταστήματα Λαμίας: Πλ. Πάρκου τηλ: 22310-38887

συνέβη (Γεννήσεις, Θάνατοι, Μνημό-

Τρούμαν 4 τηλ: 22310-31867

συνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχο-

• Πατρόκλου 45 τηλ: 22310-46050
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Καρπενησίου 20 Λαμία τηλ: 22310-22913

λές, Διάφορες διακρίσεις κ.λ.π.).
Επίσης να μας ενημερώνετε για την
αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να
παίρνετε την εφημερίδα μας.

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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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στη μνήμη του Σπύρου Βαγενά
Στις 27-11-2010 το
πρωί, έφυγε για πάντα απ’
τη ζωή ο πολυαγαπημένος
μας θείος Σπύρος Βαγενάς σε ηλικία 72 ετών. Ο
θείος γεννήθηκε στη Λάλιζα, ένα γραφικό χωριό
των Ιωαννίνων, το 1938.
Από την πρώτη στιγμή
που σα γαμπρός άρχισε να
επισκέπτεται τη Χρύσω,
αγάπησε πολύ το χωριό
και τους ανθρώπους του
και για αυτό κάθε καλοκαίρι έδινε, πλέον, το
“παρών’’ με τη γυναίκα και
τα παιδιά του. Ήταν ένας άνθρωπος ήσυχος, πάντα πολύ
γλυκός, χαμογελαστός, ευγενικός, ήρεμος και φιλήσυχος.
Ένας πολύ αγαπητός συγχωριανός, ηθικός, τίμιος, ανιδιοτελής που είχε πάντα έναν καλό λόγο για όλους. Δυστυχώς
όμως από πολύ νωρίς «χτυπήθηκε» από μια άσχημη αρρώστια, η οποία τον ταλαιπώρησε για περισσότερα από είκοσι
χρόνια. Στο πλάι του όμως στάθηκαν εξαρχής τόσο η γυναίκα του όσο και τα παιδιά του και δεν τον εγκατέλειψαν
ούτε μια στιγμή, προσφέροντάς του όλη την αγάπη και την
φροντίδα που και ο ίδιος τόσο καιρό τους προσέφερε απλόχερα.
Αγαπημένε θείε, «έφυγες» πολύ ήσυχα.. Όμως από τις
καρδιές μας και από την σκέψη μας δε θα φύγεις ποτέ. Η
μνήμη σου έχει χαραχτεί για πάντα μέσα μας. Νιώθουμε ότι
είσαι «κάπου» μαζί μας και ξέρουμε ότι μας προσέχεις και
φροντίζεις για όλους μας. Όπως έκανες και τόσα χρόνια.
Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάπαυση!!! Ας είναι ελαφρύ
το χρυσιώτικο χώμα που σε σκεπάζει.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Καλό ταξίδι θείε! Θα είσαι για πάντα μαζί μας!
Η ανιψιά σου
Πανωραία Γαϊτάνου

Έργα συλλόγου
4 Πραγματοποιήθηκε η υποστήριξη της πεζογέφυρας που
βρίσκεται κάτω από τις βρύσες.
4 Επανατοποθετήθηκαν πέντε στύλοι στην πλατεία στα
αλώνια. Οι στύλοι αυτοί είχαν γκρεμιστεί από τα μηχανήματα, που δούλευαν για την κατασκευή του δρόμου.
Έτσι ολοκληρώθηκε η περίφραξη στο κιόσκι.
4 Προγραμματίζεται να αγοραστούν καθρέφτες, για να
τοποθετηθούν στις επικίνδυνες στροφές του δρόμου και
ιδιαίτερα στα Σούϊλα.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε από καρδιάς τον συγχωριανό μας Γιώργο
Στ. Μαντή, μόνιμο κάτοικο Μεγάλης Βρετανίας, που δεν μας
ξεχνά και κάθε χρόνο μας στέλνει, με την ευκαιρία των εορτών τις ευχές του και ανελλιπώς την συνδρομή του.
Αγαπητέ μας Γιώργο, ούτε οι συγχωριανοί σου δεν σε ξεχνούν. Σου ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία και καλή αντάμωση
στην πλατεία του χωριού μας.

Γεννήσεις
― Ο Νικόλαος Δημ. Μούτσελος και η σύζυγός του Ελένη
απέκτησαν στις 18 Αυγούστου 2010 μια υγιέστατη κόρη. Τους
ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και ευτυχισμένη.
― Στις 2 Οκτωβρίου 2010 η Ιωάννα Βαγενά και ο Στέφανος
Τσοκάκης απέκτησαν δύο υιούς. Ευχόμαστε να ζήσουν και να ευτυχήσουν.

Θάνατοι
― Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27-11-2010 ο Σπύρος Βαγενάς
σύζυγος της Πούλιας Μαρούλη. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του πραγματοποιήθηκαν στη Χρύσω.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Μνημόσυνα
― Τελέστηκε την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010 στην Αγία
Τριάδα Αμπελοκήπων το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Σπύρου
Βαγενά.
Ευχόμαστε στους οικείους του να είναι καλά να τον θυμούνται πάντα.

Δι όρθ ω ση
Στο προηγούμενο φύλλο των Χρυσιώτικων Νέων ο δαίμονας του υπολογιστή μπέρδεψε κάποια ονόματα.
Ζητούμε συγνώμη και παραθέτουμε τα
σωστά:
Γάμοι:
Στις 24/7/2010 στον Άγιο Σεραφείμ
της Χρύσως η Παναγιώτα Γ. Μαρούλη
παντρεύτηκε τον εκλεκτό της, τον
Κούρο Νικόλαο του Ιωάννη.
Βαπτίσεις:
Στις 5/9/2010 ο Σπυρίδων Βούρτσας
και η Μαρία Γ. Μαρούλη βάπτισαν τον
γιο τους. Το όνομα αυτού Χρήστος.

ΕΥ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η ΡΙ Ο

Κατακλυσμιαία βροχή
στο χωριό μας
Πρωτοφανείς βροχοπτώσεις είχαμε στην Ευρυτανία.
Στο χωριό μας έβρεχε κατακλυσμιαία για 24 συνεχείς
ώρες. Οι βροχές συνοδεύονταν από δυνατό αέρα και
βροντές. Η ποσότητα του νερού, που έπεσε, είχε πολλά
χρόνια να ξαναπέσει, όπως μας λένε οι μόνιμοι κάτοικοι.
Από παντού έβγαινε νερό. Κάθε τρύπα έβγαζε νερό.
Στις βρύσες δεν χωρούσε το νερό, γέμισαν τα αυλάκια
και στην πλατεία μπροστά από τις βρύσες είχε 30 πόντους
νερό, πάνω από τα γεφυράκια.
Φυσικά, με τέτοια βροχή προκλήθηκαν και αρκετές ζημιές. Έκλεισε ο δρόμος από φερτά υλικά. Έπεσε ο τοίχος
στον Αϊ Γιώργη, πάνω από το σπίτι του Καραθάνου.
Κόπηκε ο δρόμος για Μέγα χωράφι στην αγριοκερασιά,
ξέχωσε το Ιρλανδικό στον Χρυσιώτη και φυσικά οι δρόμοι
μέσα στο χωριό γέμισαν με φερτά υλικά.

Π ρ ο σφ ορέ ς
Οι παρακάτω αναφερόμενοι προσέφεραν αντί στεφάνου
στο Σύλλογο Χρυσιωτών στη μνήμη Σπύρου Βαγενά τα
κάτωθι ποσά:
Οικογένεια Πούλιας Βαγενά ........................500 €
Οικ. Παναγιώτη Μούτσελου ............................50 €
Οικ. Σπύρου Γαϊτάνου ......................................50 €
Δημήτρης και Πανωραία Σπανουδάκη ............50 €
Μαρία Σημαντηράκη ........................................50 €
Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου 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

Ευχαριστούμε θερμά το συντοπίτη
μας επίκουρο καθηγητή της αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
κ. Γεώργιο Γιαννίτσαρη για την ευγενική
προσφορά του στο χωριό μας, με την
εκπόνηση και παράδοση στο σύλλογό
μας της μελέτης κατασκευής του μνημείου πεσόντων, που σύντομα θα ανατεθεί σε κατασκευαστή.
Θυμίζουμε ότι ο κ. Γιαννίτσαρης έχει
εκπονήσει πρόσφατα τη μελέτη αναπαλαίωσης του νερόμυλου του χωριού μας,
η οποία με σεβασμό στην παράδοση θα
αναδείξει το κτίσμα και τον περιβάλλοντα
χώρο, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
χρηματοδότησης.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας

Λύση αινιγμάτων
1. Στατέρι
2. Αντάρα
3. Καπνός
4. Ρόδι
5. Κάστανο
6. Καμπάνα
7. Σκαντζόχοιρος
8. Γουρούνι
9. Μελίσσι
10. Ο κουβάς του πηγαδιού

Επισκεφθείτε και στηρίξτε με ιδέες, κείμενα, βίντεο και προτάσεις την ιστοσελίδα του συλλόγου μας. Τακτοποιήστε
μέσα απ’ αυτήν τις συνδρομές σας και
γράψτε μας τη γνώμη σας.

www.xriso-eyrytanias.gr

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
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Το διπλανό αφιέρωμα
στο χωριό μας δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα “Espresso’’
της 31ης Οκτωβρίου 2010.

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

Οικονομική βοήθεια
Ενισχύστε οικονομικά τις προσπάθειες του Συλλόγου μας.
Μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στο λογαριασμό του Συλλόγου μας
στον αριθμό: 166-002101-111593 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.

