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Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, με θέματα τον Διοικητικό

και Οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και την ανάδειξη

νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στις 20 Φεβρουαρίου 2011 στο Palmiebistro.  

Ακολούθησε η εκλογή του προέδρου και του γραμματέα της Γενικής Συνέ-

λευσης σύμφωνα με το καταστατικό μας. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Καρανίκας Αντώνης, έκανε τον διοικητικό απολογισμό αναφερόμενος στο

έργο που πραγματοποίησε ο σύλλογος κατά τη διάρκεια τη θητείας του απερ-

χόμενου Δ.Σ. και ο γραμματέας κ. Μπετχαβάς Χαράλαμπος, με την ταμία κα.
Γιαννιώτη Λίτσα τον οικονομικό απολογισμό. Κατόπιν έγινε ανάγνωση της
έκθεσης της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. από την Εξελεγκτική επιτροπή
και ύστερα από κάλεσμα του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το σώμα την

ενέκρινε ομόφωνα. Μετά το τέλος του απολογισμού το λόγο έλαβαν αρκετοί

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από τη Στατιστική

Υπηρεσία της χώρας μας ότι η απογραφή του

πληθυσμού που αναβλήθηκε το Μάρτιο, θα

γίνει στις 10 με 24 Μαΐου 2011. 

Ο σύλλογός μας στο διάστημα αυτό,

οργανώνει ημερήσια εκδρομή - επίσκεψη στο

χωριό (την ημέρα θα σας τη γνωστοποιήσουμε

στην μεταξύ μας τηλεφωνική επικοινωνία).

Θα διατεθούν λεωφορεία που θα αναχωρήσουν

από διάφορα κεντρικά σημεία της Αθήνας

νωρίς το πρωί και θα περιλαμβάνεται γεύμα

στο χωριό. Η επιστροφή θα γίνει αυθημερόν.

Την προσπάθειά μας αυτή θα την υποστηρίξει

ο Δήμος Αγράφων.

Την ημέρα αυτή λοιπόν, θα πρέπει να
προσπαθήσουμε να βρεθούμε στο χωριό για
να απογραφούμε, γιατί από τον αριθμό των
καταγεγραμμένων ατόμων την ημέρα εκείνη
στο χωριό, κρίνεται το ύψος της ετήσιας
επιχορήγησης από το δήμο, που είναι και τα
μόνα χρήματα που θα λαβαίνει η κοινότητά

μας για όλες της τις ετήσιες ανάγκες της.

Μπορούμε όλοι να απογραφούμε εκεί,

(μέχρι στιγμής δεν έγινε γνωστός κανένας

περιορισμός) και είναι χρέος μας να το κάνουμε

με κάθε δυνατό τρόπο. Το χωριό μας χρειάζεται
τη στήριξή μας.

Δηλώστε τώρα την πρόθεσή σας να
ανεβείτε στο χωριό, τηλεφωνώντας στα μέλη
του Δ.Σ. του συλλόγου, δίνοντας το όνομά

σας, ώστε να κανονίσουμε έγκαιρα τις

λεπτομέρειες. Μην το καθυστερείτε!
Οι Χρυσιώτες της Λαμίας, του

Καρπενησίου και όποιοι άλλοι εκτός της
Αθήνας, επειδή δεν είναι δυνατόν να διατεθούν

λεωφορεία για κάθε πόλη, ας τηλεφωνήσουν

και αυτοί στα μέλη του Δ.Σ. γιατί είναι δυνατόν

να μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα

λεωφορεία της Αθήνας ή ας προσπαθήσουν

να ανεβούν με δικά τους μέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις

δηλώσεις συμμετοχής, 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

Κλεισούρας 8 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ. 14121 Τηλ-Fax: 210-2832243
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Εκδηλώσεις  του  Συλλόγου  μας

Γενική  Συνέλευση  και  
Εκλογές  για  ανάδειξη  νέου  Δ.Σ.

Όπως είχαμε ανακοινώσει και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
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.

Αυτό που αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση, είναι
η μεταφορά της ημερομηνίας κλήρωσης στις 23 Αυγούστου 2011 (λε-
πτομέρειες πιο κάτω).

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 τον πρώτο (1ο) λαχνό της
κλήρωσης του λαϊκού λαχείου της εβδομάδας αμέσως μετά το 15Αύ-
γουστο και συγκεκριμένα στις 23/ 8/2011 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 κι ελπίζουμε πως θα ανταποκριθείτε όλα τα μέλη μας
και οι φίλοι μας αγοράζοντας λαχνούς, 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 είναι 5 € και η διανομή τους γίνεται ήδη από τα
μέλη του Δ.Σ. και από άλλα μέλη του συλλόγου μας που έχουν
προμηθευτεί μπλοκ λαχνών. Περιμένουμε τις χορηγίες σας για τη συγ-
κέντρωση περισσότερων δώρων.

Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές δώρων στα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.

Λαχειοφόρος  αγορά για την οικονομική 

ενίσχυση του Συλλόγου μας

Το  Δ.Σ. 

του  Συλλόγου  μας

και  η  Συντακτική

Επιτροπή

της  εφημερίδας  μας

εύχονται

Καλό  Πάσχα

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

4188

Κωδικός: 4683

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΧΡΥΣΩ
•

Π
ραγματοποιήθηκαν οι προγραμματι-

σμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας

για το χειμώνα που πέρασε.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΛΑΜΙΑΣ
Επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση στη ΛΑΜΙΑ,

αφού είχε ικανοποιητική προσέλευση μελών

και φίλων του συλλόγου μας. Η διασκέδαση

κράτησε αρκετά μετά τα μεσάνυχτα, καθότι το

περιβάλλον ήταν ευχάριστο λόγω της καλής

παρέας, του καλού φαγητού, του όμορφου χώ-

ρου και της πολύ καλής ορχήστρας με λαϊκή

και δημοτική μουσική. 

Στην αρχή της εκδήλωσης καλωσόρισαν

τους προσκεκλημένους οι αντιπρόσωποι του

συλλόγου κ. Αρκουμάνης Τάκης και Καρανίκας

Γιώργος και απεύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος

κ. Καρανίκας Αντώνης. Παρέστη επίσης το

μέλος του Δ.Σ. κ. Μπετχαβάς Ιωάννης. 

Στη συνέχεια έγινε η κοπή της πίτας από

το βουλευτή του νομού μας και χωριανό μας

Ηλία Καρανίκα που παραβρέθηκε κοντά μας

για ακόμα μια φορά και στηρίζει τις προσπάθειές

μας. Η τυχερή που κέρδισε το φλουρί είναι

φίλη του συλλόγου μας και πήρε ως δώρο ένα

πλατινένιο δαχτυλίδι.

Μας τίμησε επίσης με την παρουσία του

στην αρχή της εκδήλωσης ο αντιπεριφερειάρχης

Συνέχεια στην 4η σελ.

Απογραφή  πληθυσμού

Συνέχεια στην 3η σελ.

Ασπροποτάμου

Αγράφων

Απεραντίων

Φραγκίστας

Βίνιανης

Φουρνά

Κτημενίων

Καρπενησίου

Ποταμιάς

Προυσού
Δομνίστας



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν σ’ ένα

χωριό δύο αδέλφια. Ο ένας ήταν ψευδός και

δεν καταλάβαινες καλά τι έλεγε. Είχαν έναν

ωραίο γάτο που πήγαινε πάντοτε μαζί τους.

Μια μέρα πήγαν σ’ ένα μοναστήρι. Το μοναστήρι

είχε πολλά ποντίκια και ο γάτος ήταν άριστος

κυνηγός. Έτσι οι καλόγεροι βρήκαν την ευκαιρία

να τον αγοράζουν για να απαλλαγούν από

τους ποντικούς. Τον παζάρεψαν με τα αδέλφια

και τον κράτησαν στο μοναστήρι. Την άλλη

μέρα τα αδέλφια έφυγαν από το μοναστήρι

και όταν απομακρύνθηκαν λίγο έτρεξε ένας

καλόγερος, που ήταν λίγο κουφός και αγαθός

να τους ρωτήσει τι τρώει ο γάτος. Του απάν-

τησε ο ψευδός λέγοντάς του ότι τρώει έναν

κάρβελο (εννοώντας ένα καρβέλι ψωμί). Εκεί-

νος δεν το άκουσε σωστά και όταν επέστρεψε

στο μοναστήρι, είπε στους υπόλοιπους ότι ο

γάτος τρώει έναν καλόγερο.

Τρέχουν να βρουν το γάτο, ο οποίος είχε

ανέβει στη στέγη του μοναστηριού. Κοιτούσε

προς το μέρος των καλόγερων και νίβονταν

με το πόδι του. Εκείνοι το παρεξήγησαν και

νόμισαν ότι καλεί με το πόδι του κάποιον απ’

τους καλόγερους για να τον φάει. Επειδή δεν

μπορούσαν να ανέβουν στη στέγη, έβαλαν

φωτιά και έκαψαν το μοναστήρι. Ο φόβος,  η

απερισκεψία τους και η ασυνεννοησία  τους

κατέστρεψε το μοναστήρι. Ο γάτος φυσικά

κατέβηκε από τη στέγη και έφυγε.

Πρέπει παιδιά να συνεννοούμαστε σωστά

και να μην τρομοκρατούμαστε πριν αποφασί-

σουμε κάτι.

Χαράλαμπος Μπετχαβάς
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Τεχνικό  πρόγραμμα

της  κοινότητάς  μας  για  το  2011

Ο πρόεδρος της κοινότητάς μας κ. Ηλίας Α. Καρανίκας ανακοίνωσε το

προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011, το οποίο συναποφασίστηκε ομόφωνα

ύστερα από πρόσκληση σε γενική συνέλευση των κατοίκων του χω-

ριού μας, με την παρουσία του αναπληρωτή προέδρου κ. Ιωάννη Γ.

Μαρούλη.

Το τεχνικό πρόγραμμα αναμένεται να εγκριθεί απ’ το Δημοτικό Συμβού-

λιο στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του και να ενταχθεί στο οικο-

νομικό έτος 2011 και έχει ως εξής:

1. Καθαρισμός δεξαμενών και φρεατίων, στεγανοποίηση και χλωρίωση

του δικτύου ύδρευσης, καθώς και εξασφάλιση ικανής ποσότητας και

ποιότητας νερού κατά τους θερινούς μήνες.

2. Επισκευή στέγης (με τον ίδιο παλαιό τρόπο) στις Σκεπαστές Βρύσες,

διότι έχουν σαπίσει τα δοκάρια και οι σανίδες και υπάρχει κίνδυνος

ατυχήματος και ζημιών λόγω πτώσης πλακών.

3. Αναπαλαίωση του νερόμυλου στις Βρύσες (υπάρχει έτοιμη μελέτη

από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή).

4. Επισκευή τοίχου προς τον Αϊ Γιώργη, τμήμα του οποίου έχει καταρ-

ρεύσει με τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

5. Να γίνει τσιμεντόστρωση και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων από

οικία Γεωργίου Μαρούλη έως τον οχετό που καταλήγει στην άσφαλτο.

6. Να συνεχισθεί η τσιμεντόστρωση από οικία Λάμπρου Καρανίκα έως

εκκλησάκι Αγίου Αθανασίου, με μικρά τεχνικά ώστε να μην έρχονται

τα νερά στα σπίτια και στις παλιές Βρύσες.

7. Πλακόστρωση στο στενό δρομάκι από το πίσω μέρος του σχολείου

έως οικία Ιωάννη Δ. Μαρούλη.

8. Ανακατασκευή στο καλντερίμι από δρόμο Αϊ Γιώργη έως τη νέα πλα-

κόστρωση.

9. Επισκευή μαντρότοιχου από οικία Γεωργίου Kαρανίκα έως οικία Τα-

ξιάρχη Μούτσελου.

10. Επισκευή μαντρότοιχου από γωνία ξενώνα έως επάνω γωνία Αγίων

Ταξιαρχών.

11. Καθαρισμός του οικοπέδου Σωτήρη Σαρρή και σωστή τοποθέτηση

στους κουβάδες σκουπιδιών.

12. Συχνός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων του χωριού και απο-

κλάδωση.

Λαϊκά  παραμύθια
Του Χαράλαμπου Μπετχαβά

Ο  Γάτος,  τα  αδέλφια  και  το  μοναστήρι

Η Χρύσω μας είναι από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρυτανίας, αν όχι της Ελλάδας.

Με φυσικές ομορφιές, με ευχάριστο και υγιεινό κλίμα,

με άφθονα τρεχούμενα και παγωμένα νερά, με φιλόξενους κατοίκους.

Επισκεφτείτε το, 

για ν’ απολαύσετε

τη φυσική ομορφιά,

για να ξεκουραστείτε

και να ηρεμήσετε.

Λειτουργεί ο πρόσφατα

ανακαινισμένος 

κοινοτικός ξενώνας

με 13 κρεβάτια.

Πληροφορίες: 

Θωμάς Καράνης

Τηλ.: 22370-31184

GUS
KOSTOPANAGIOTIS

804-792-8817

2320 Riverside Drive Danville, VA 24540

Παλιές   μνήμες  -   Τωρινές   συγκινήσεις

Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε είναι από την

απογραφή του 1981, προέρχεται από το αρχείο του

Α. Θ. Καρανίκα. Σ’ αυτήν διακρίνονται:

Από Αριστερά:

Καθιστοί: Φωτεινή Δ. Πολυχρόνη, Δήμητρα Τ.

Μούτσελου, Θεόδωρος Α. Καρανίκας, Μαρία Θ. Κα-

ρανίκα, Θανάσης Κ. Ντότσικας, (οδηγός του λεωφο-

ρείου), Ουρανία Θ. Καράνη, Αικατερίνη Καράνη (σύζ.

Γ. Μπετχαβά), Ιωάννα Γ. Μπετχαβά, Δημήτρης Η.

Καράνης, Νικόλαος Ι. Μαρούλης, Μαρία Καράνη

(σύζ. Απόστ. Κάππου), Μαρία Καρβούνη (σύζ. Δημ.

Καράνη).

Όρθιοι: Ελένη Μπουμπουρή (σύζ. Θ. Καρανίκα),

(Βαγγέλης Γάκης, δάσκαλος του σχολείου), Μήτσος

Ι. Χειλάς, Δημήτριος Πολυχρόνης, Ιωάννης Γ. Μα-

ρούλης, Φώτης Γκαρδιακός, (πίσω με την όψη

στραμμένη αριστερά: -όχι με βεβαιότητα- Νικόλαος

Δ. Πολυχρόνης, Κων/νος Χ. Θάλλας, αγνώριστος/η

ίσως ο Κων/νος Χ. Μούτσελος,) Ελευθερία Ντότσικα

(σύζ. Δ. Πολυχρόνη), Ηλίας Τσιλιγιάννης, Φώτης Κα-

ραθάνος,  Βούλα Μαρούλη (σύζ. Π. Μούτσελου),

Ιωάννης Π. Καράνης, Λάμπρος Κ. Καρανίκας, Ιωάν-

νης Θ. Καρανίκας, Παύλος Μούτσελος, Ιωάννης Γ.

Θάλλας, Ηλίας Ν. Καράνης, (αγνώριστος), Ιωάννης

Δ. Αρκουμάνης, Άννα Γ. Καρανίκα (σύζ. Νικ. Κα-

ράνη), Νικόλαος Η. Καράνης, Κων/νος Ι. Καράνης, Χαράλαμπος Δ. Μπετχαβάς, Λουίζα σύζ. Π. Καράνη, Ιουλία Γ. Καρανίκα (σύζ. Ηλ. Μαρούλη), Ηλίας Χ. Μαρούλης, Ελένη

σύζ. Θ. Καράνη με τη μικρή της κόρη Βιργινία στα χέρια, Βαγγέλης Η. Αυγέρης, Παναγιώτης Δ. Αυγέρης, Ευάγγελος Σ. Σανούλης, Ιωάννης Σ. Μπλέντζος, Μαρία σύζ. Ε. Σα-

νούλη, Σεραφείμ Ε. Σανούλης, Καλλιόπη Μούτσελου (σύζ. Σ. Σανούλη), Απόστολος Γιαννιώτης, Αντώνιος Θ. Καρανίκας, (πιθανώς ο Ηλίας Θ. Μούτσελος και αγνώριστος

νεαρός), Μαργαρίτα Μαρούλη (σύζ. Α. Γιαννιώτη), Χρίστος Κ. Θάλλας, Ελένη σύζ. Γ. Μαρούλη, Τριαντάφυλλος Ι. Μούτσελος,  Ευδοξία Μαρούλη (σύζ. Η. Τσιλιγιάννη), Σω-

τήριος Δ. Καρανίκας, Ελένη Τάκη (σύζ. Ι. Καράνη),  Ευάγγελος Χειλάς.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Δ.  ΜΟΥΡΤΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988706940

συγχωριανοί μας και έκαναν προ-

τάσεις για έργα που μπορεί να

προγραμματίσει το νέο διοικητικό

συμβούλιο.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με

την εκλογή τριμελούς εφορευτικής

επιτροπής για τη διενέργεια των

αρχαιρεσιών. Εξελέγησαν με αλ-

φαβητική σειρά οι παρακάτω:

Γαϊτάνου Πανωραία
Γιαννιώτη Ευαγγελία
Καρανίκας Αντώνης
Καρανίκας Βαγγέλης
Μπετχαβάς Ιωάννης
Μπετχαβάς Χαράλαμπος
Ντότσικας Δημήτρης και η

Ράμμου Αγγελική ως αναπλη-

ρωματικό μέλος

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας

ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευ-

σης κήρυξε το τέλος των εργασιών. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου μας  που προέκυψε

ύστερα από συνεδρίαση των εκλεγ-

μένων μελών του για τη συγκρό-

τησή του σε σώμα, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καρανίκας Αντώνιος

Αντιπρόεδρος: Γαϊτάνου Πα-

νωραία

Γραμματέας: Μπετχαβάς Χα-

ράλαμπος

Ταμίας: Γιαννιώτη Ευαγγελία

Τακτικά μέλη: Καρανίκας Βαγ-

γέλης, Μπετχαβάς Ιωάννης, Ντό-

τσικας Δημήτρης

Αναπληρωματικό μέλος: Ράμ-

μου Αγγελική

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΔΙΕΤΙΑ (2009 – 2010)

Όπως παρουσιάστηκε στη Γ.Σ.

του συλλόγου μας

2010
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Έγινε με επιτυχία, όπως κάθε

χρόνο, η βραδιά νεολαίας στις 16
Αυγούστου στην πλατεία του χω-

ριού με λαϊκή μουσική, κέφι και

χορό και τη συμμετοχή χωριανών,

μελών του συλλόγου και φίλων

επισκεπτών του χωριού μας.

• Πραγματοποιήθηκε τις μέρες

μετά το 15Αύγουστο ανοικτή συ-
ζήτηση στην πλατεία του χωριού
με θέμα τις εκδηλώσεις που πραγ-

ματοποιεί ο σύλλογος στο χωριό

και κυρίως τη βραδιά νεολαίας,

ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των

νέων μας στις οργανωτικές πρω-

τοβουλίες που απαιτούνται. Στην

ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα

στην επιλογή «Συζητήσεις», υπάρ-

χει ανοικτή συζήτηση στην οποία

μπορείτε να καταθέσετε την άποψή

σας.

• Επίσης πραγματοποιήθηκαν

με επιτυχία οι εκδηλώσεις του συλ-

λόγου μας σε Λαμία (χοροεσπερίδα
και κοπή πίτας 5-2-2011) και Αθήνα

(κοπή πίτας και αρχαιρεσίες 20-2-
2011)

ΕΡΓΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Ολοκληρώθηκε και μας παρα-

δόθηκε η μελέτη της κατασκευής

του μνημείου πεσόντων στο χώρο

του κήπου του σχολείου μας. Ανα-

μένεται η συγκέντρωση όλων των

προσφορών και κατόπιν θα γίνει η

ανάθεση για την κατασκευή του.

• Αναρτήθηκε η ιστοσελίδα του
συλλόγου μας στο διαδίκτυο

(www.xriso-eyrytanias.gr). Αποτελεί

έναν σημαντικό κόμβο αμφίδρομης

επικοινωνίας των μελών μας και

περιήγησης των επισκεπτών στο

όμορφο χωριό μας (βλέπε το σχε-

τικό άρθρο στη στήλη: «Αρθρο-
γραφία και επιστολές» της ιστο-

σελίδας μας).

• Τοποθετήθηκαν ειδικοί καθρέ-
πτες διευκόλυνσης της κυκλοφο-
ρίας στις επικίνδυνες στροφές του

δρόμου για το χωριό λόγω στενό-

τητας του ασφάλτινου οδοστρώ-

ματος.

• Έγινε καθαρισμός με ειδικό
πλυστικό μηχάνημα της πέτρινης

βρύσης στην πλατεία και όλων των

τοιχίων πέριξ της πλατείας, καθώς

επίσης και της πέτρινης σκάλας

που κατεβαίνει από τον ξενώνα.

• Έγιναν διάφορα μικροέργα
συντήρησης και επισκευής παλαι-

ότερων έργων όπως της πεζογέ-

φυρας κάτω απ’ τις Βρύσες, αντι-
κατάσταση φθαρμένων τμημάτων

από τις κούνιες και τα παγκάκια,

καθαριότητα των κοινόχρηστων

χώρων σε διάφορα σημεία που

είναι περισσότερο επισκέψιμα το

καλοκαίρι κ. ά. 

• Διατέθηκαν επίσης από το

σύλλογό μας τα σκέπαστρα της

πλατείας (με ευθύνη των καταστη-

ματαρχών) για την ημέρα του πα-

νηγυριού (15Αύγουστο) και της εκ-

δήλωσης του δήμου στη μνήμη των

πεσόντων της εθνικής αντίστασης

στη θέση Νιμάτι και τον ερχομό

της τίμιας κάρας του πολιούχου

μας Αγίου Σεραφείμ από τη μονή

Κορώνης Καρδίτσας (22 Αυγού-

στου).

• Στάλθηκε, σε συνεργασία με

την εκκλησιαστική επιτροπή, αίτημα
στην 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων Λαμίας για την κατα-
γραφή των ιερών εικόνων, του τέμ-

πλου, των ιερών μας κειμηλίων και

άλλων αντικειμένων αξίας της εκ-

κλησίας της Παναγίας, ώστε να

διασφαλιστεί η κυριότητά τους από

την εκκλησία μας. Ζητήθηκε επίσης

η αποστολή ειδικού συνεργείου

για την συντήρηση κυρίως των με-
γάλων εικόνων του τέμπλου. Ανα-

μένονται οι ενέργειες της εν λόγω

υπηρεσίας.

2009
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Ο σύλλογός μας στα πλαίσια

των πολιτιστικών του δραστηριο-

τήτων που διεξάγει ετησίως στο

χωριό, οργάνωσε την παρουσία-
ση-προβολή και συζήτηση δύο ση-

μαντικών θεμάτων, στις 16 Αυγού-

στου νωρίς το βράδυ. Τις εργασίες

εκπόνησαν και παρουσίασαν δύο

εκλεκτοί καλεσμένοι μας. 

Η Ιωάννα Καράνη, χωριανή μας,

αρχιτέκτων-μηχανικός στη διεύ-

θυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών

και Μεταβυζαντινών Μνημείων στο

υπουργείο Πολιτισμού, παρουσίασε

την εργασία της με θέμα: «Η αρχι-
τεκτονική του ιερού ναού της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου του χωριού
μας».

Ο Κων/νος Τσιώλης από τα

Βραγγιανά, πρόεδρος του Συλλό-

γου Βραγγιανιτών με την ονομασία

«Αναστάσιος Γόρδιος», οδοντία-

τρος στο επάγγελμα και ερευνητής

της τοπικής ιστορίας, παρουσίασε

τη μελέτη του με τίτλο: «Επιστολή
του Αναστασίου Γορδίου προς ιε-
ρείς και προεστώτες της Χρύσως». 

• Η βραδιά της 16ης Αυγούστου

συνεχίστηκε ως βραδιά νεολαίας

με λαϊκή ορχήστρα και πλήθος κό-

σμου και γλέντι ως το πρωί.

• Πραγματοποιήθηκαν επιτυχη-

μένα οι εκδηλώσεις του συλλόγου

μας σε Λαμία (χοροεσπερίδα και
κοπή πίτας 9-1-2010) και Αθήνα

(χοροεσπερίδα και κοπή πίτας 24-
1-2010).

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία

μας για τη διαμόρφωση του γρα-

φείου του πρώην Δημοτικού Σχο-

λείου σε ΙΑΤΡΕΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ,
με τη συνεργασία του δήμου, του

τοπικού συμβουλίου και πρωτίστως

με την προμήθεια του απαραίτητου

εξοπλισμού από το χωριανό και

βουλευτή μας κ. Ηλία Δ. Καρανίκα.
Διασφαλίζεται έτσι η αξιοπρέπεια,

η προστασία των ευαίσθητων προ-

σωπικών δεδομένων και η ηρεμία

όσων προσέρχονται για εξέταση,

κάτι που ως τώρα γινόταν στο κα-

φενείο του χωριού. 

• Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες

έγκρισης για τη δημιουργία ΛΑΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ στο χώρο

επίσης του πρώην Δημοτικού Σχο-

λείου μας. Σε πρώτη φάση, το Δη-

μοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το αί-

τημά μας και αναμένουμε τις πε-

ραιτέρω ενέργειες.

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε συ-

νεργασία με την εκκλησιαστική επι-

τροπή, μεσολάβησε με επιστολές

και τηλεφωνική επικοινωνία του

στην τράπεζα ALPHA BANK και

επιτεύχθηκε η επιδότηση από μέ-

ρους της με το ποσό των 1.300€
για την αγορά και τοποθέτηση χρη-
ματοκιβωτίου στην εκκλησία μας,

με σκοπό την ασφαλή φύλαξη σ’
αυτό των ιερών κειμηλίων της. Η

όλη διαδικασία παραλαβής και με-

ταφοράς αποπερατώθηκε επίσης

με ενέργειες του Συλλόγου μας.

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

• Ακόμη, με τη μεσολάβηση του

Συλλόγου, πάντα σε συνεργασία

με την εκκλησιαστική επιτροπή, η

οποία διέθεσε και το κόστος, το-

ποθετήθηκε σύγχρονο σύστημα
συναγερμού στην εκκλησία της

Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

• Αντικαταστάθηκε το κατε-

στραμμένο παγκάκι στη «Χωτή»

στις Βρύσες.

• Συνδέθηκε προσωρινά με ηλε-
κτρικό ρεύμα ο φωτισμός για τις

Βρύσες, αφού δεν είχαν ολοκλη-

ρωθεί οι διαδικασίες κανονικής σύν-

δεσης από τη ΔΕΗ.

• Αντικαταστάθηκαν με καινού-

ρια τα δύο καθίσματα της μιας
κούνιας της παιδικής χαράς στο
προαύλιο του σχολείου.

• Τοποθετήθηκαν πινακίδες για
την απαγόρευση της ρίψης σκου-
πιδιών και μπαζών σε συγκεκριμένα
σημεία στο χωριό.

• Τοποθετήθηκε καινούρια πι-
νακίδα που απαγορεύει την ελεύ-
θερη είσοδο στην πλατεία τις μέρες
του 15Αύγουστου. Μεταφέρθηκε
η προϋπάρχουσα καλαίσθητη ξύ-
λινη πινακίδα από το βάθος της
πλατείας στην κεντρική είσοδό
της. Οι παλαιότερες πινακίδες απα-
γόρευσης της στάθμευσης θα το-
ποθετηθούν σύμφωνα με υπόδειξη
του τοπικού συμβουλίου.

• Διατέθηκε και φέτος το χορ-
τοκοπτικό μηχάνημα του Συλλόγου
στο τοπικό συμβούλιο για τον κα-
θαρισμό των κοινόχρηστων χώ-
ρων.

• Διατέθηκαν επίσης τα σκέ-
παστρα της πλατείας για την ημέρα
του πανηγυριού (15Αύγουστο) και
της εκδήλωσης του δήμου στη
μνήμη των πεσόντων της εθνικής
αντίστασης στη θέση Νιμάτι και
τον ερχομό της τίμιας κάρας του
πολιούχου μας Αγίου Σεραφείμ
από τη μονή Κορώνης Καρδίτσας
(23 Αυγούστου).

Γενική  Συνέλευση  και  Εκλογές  για  ανάδειξη  νέου  Δ.Σ.
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.



Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς, τον

οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Διενεργήθηκε επίσης λαχειοφόρος αγο-

ρά με πολλά και πλούσια δώρα.

Πάνω απ’ όλα οι Χρυσιώτες είχαμε την

ευκαιρία να τα πούμε από κοντά μιλώντας

για το χωριό μας και δείχνοντας με την

παρουσία μας το ενδιαφέρον μας γι’ αυτό.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου.

Ευχαριστούμε θερμά τα ζαχαροπλα-

στεία Α/φοί Ράμμου που όπως κάθε χρόνο,

έτσι και φέτος προσέφεραν τη Βασιλόπιτα.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά όλους όσους

προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο αγο-

ρά και ιδιαίτερα το φίλο του συλλόγου

μας και δημοτικό σύμβουλο Λαμίας κ. Γ.

Καββαδία ( Πλακάκια – Είδη Υγιεινής και

καταστήματα EXPERT, Εθνική Οδός Λα-

μίας – Αθηνών, 3ο χλμ., 35100 Λαμία, τηλ.

2231093780) γιατί εκτός από δώρα, προ-

σέφερε και τη δωρεάν εκτύπωση των προ-

σκλήσεων και των λαχνών.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο

κέντρο «Σιντριβάνι» στη διασταύρωση

Σταυρού, την 5-2-2011.
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ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο (έλατος - λουλούδι)

Δημήτριος  Μαντής

Ν. Ευρυτανία - Λαμία

Τηλ.: 22310-69272   κιν: 6974117489

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

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ταϋγέτου 42 Κολιάτσου Αθήνα

τηλ: 210-2237288

Εκδηλώσεις  του  Συλλόγου  μας

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ

Εγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας την

Κυριακή 20-2-2011 στο Palmiebistro (έναντι ξενοδοχείου Ntivani Caravel).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο,

πολλοί Χρυσιώτες μέλη του συλλόγου μας και αντάλλαξαν ευχές για το

νέο έτος. Χαιρετισμό και ευχές για το νέο έτος απέστειλε ο βουλευτής

του νομού μας και χωριανός μας κ. Ηλίας Δ. Καρανίκας, ο οποίος δε

μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω σημαντικών υποχρεώσεών του στην επαρ-

χία.

Το φλουρί της πίτας «έπεσε» στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ντότσικα Δημήτρη,

στον οποίο δόθηκε και το αντίστοιχο αναμνηστικό δώρο από το σύλλογο.

Παραβρέθηκε στην κοπή της πίτας μας ο πρόεδρος του χωριού μας

(δημοτικής κοινότητας) κ. Ηλίας Α. Καρανίκας, στον οποίο ευχόμαστε

καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο που ανέλαβε για τη φροντίδα και

την πρόοδο του χωριού μας.

Ευχαριστούμε θερμά το ζεύγος Γεωργίου και Ελένης Κουτρουλιά, που

είναι συμπατριώτες μας και καλοί φίλοι του συλλόγου μας και που μας διέ-

θεσαν για μια ακόμη φορά τον άνετο χώρο του καταστήματός τους

Palmiebistro (Ιοφώντος 29-31) και που μας προσέφεραν καφέ, αναψυκτικά

κ. ά. Τους ευχόμαστε πάντα επαγγελματική επιτυχία.



Ήσουνα  πάντα ξακουστή

λεβεντογέννα Χρύσω

πάντα εσύ ξεχωριστή

καμάρι των Αγράφων

Μεγάλη η ιστορία σου

κρατά πολλούς αιώνες

ριζώνεις μέσα στα βουνά

ιστορική και με πολλούς αγώνες

Εσύ κι όλη η Ρούμελη

έδωσες στους πολέμους

τους άριστους πολεμιστές

τους θρυλικούς ευζώνους

Πάνω σου έχεις το Καυκί

βουνό με ιστορία

κι απέναντι η κοκκινόβρυση

και το τοπίο σου, αληθινή μαγεία

Στην άκρη τρέχει ο ποταμός

Χρυσιώτης τ’ όνομά του

κυλάει τα γάργαρα νερά

σ’ όλο το πέρασμά του.

Οι δέκα σου, οι βρύσες

με τ’ άφθονα,  γάργαρα νερά

ενισχύουν το Χρυσιώτη

κινούν το μύλο, τη νεροτροβιά

Πολλοί επισκέπτες έρχονται

να πιουν κρύο νερό

και να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική

που έγιναν τον παλιό καιρό.

Κι αληθινή Ακρόπολη

ο λόφος του Πυργάκι

με τις τέσσερες εκκλησιές

που κτίσανε στη βάση.

Κι ο περίπατός σου στον Αϊ Γιώργη

ολόισιος, καταπράσινος

βλέπει ο επισκέπτης του

κάτω μακριά τα Σούϊλα.

Τα χρυσαφένια τα νερά

τρέχουν και κατεβαίνουν

κι η μαύρη καμπυλωτή γραμμή

ο δρόμος που ανεβαίνουν

Τα βράχια τα απέραστα

κι η όμορφη εκκλησιά του

του Αϊ Σεραφείμ Κορώνας

και τα εικονίσματά του

Είναι ο προστάτης Άγιος

ο Άγιος των Αγράφων

που προστατεύει τους πιστούς

στο πέρασμα των βράχων

Δύο πέτρινες τοξογέφυρες

στις άκρες αυτού του βράχου

κάνουν απλό το πέρασμα

και του απλού διαβάτη

Σε μικρή σπηλιά του βράχου

κάτω απ’ το εικόνισμα

κρύφτηκαν τα κειμήλια του Άγιου

στην επανάσταση, το εικοσιένα

Και πέρα το περίπτερο

στο λόφο στα Αλώνια

στέκει πάντα όμορφο

πάνω από εικοσιένα χρόνια

Κι απέναντι είναι η πλαγιά

με κωνικές, ορθές κορφές

απάτητες κι απότομες

πίνακας ωραίος, ζωγράφου πινελιές

Η φύση που το στόλισε

και με περίσσια τέχνη

την Ελβετία να διαβεί

μην έχει να ζηλέψει

Έχει όλα τα χρώματα

κόκκινα, άσπρα, πράσινα

είν’ ανοικτά και σκούρα

τα βράχια και το έδαφος, είναι μια φιγούρα

Τα σπίτια όλα όμορφα

πέτρινα, καθαρά

με πράσινους τους κήπους

τ’ αυλάκια, τρέχουν τα νερά

Κι η ΠΑΝΑΓΙΑ στους πρόποδες

του όμορφου Πυργάκι

φυλάει όλο το χωριό

απ’ το κακό το μάτι

Η μοίρα σου ήταν σκληρή

μες τη χιλιετία

αφού τρεις φορές σε κάψανε

Τούρκοι και Ιταλοί

Από εδώ ξεκίνησε ο Βεληγκέκας

ν’ ανέβει ψηλά στου Προσηλιάκο

όπου περίμενε, ο Κατσαντώνης, ο αετός

που του’ κανε το λάκκο

Εδώ ο τάφος του Βελή

τον έχουμε θαμμένο

ήταν στρατάρχης του Αλή

τον φέραν σκοτωμένο

Κι οι Τούρκοι τον κατέβασαν

και ήταν λυπημένοι

μνημείο στήσανε τρανό

μεσ’ του παπά τ’ αμπέλι

Εσύ όμως μένεις αγέρωχη

και πάντα δοξασμένη

κι από τις στάχτες, τους καπνούς

ξαναγεννιέσαι, ευτυχισμένη

Κι αν στον εμφύλιο σπαραγμό

έχασες, νέα παλικάρια

ποτέ δεν λύγισες, μόνο έκλαψες

για του διχασμού, την κατάρα

Κι ήρθαν καιροί δύσκολοι

να χάσεις τον λαό σου

ποτέ μην απελπίζεσαι

θα ναι όλοι μαζί σου.

Τη μέρα της Παναγιάς

όλοι συγκεντρωμένοι

αυτοί που πάντα σ’ αγαπούν

θαρθούν να προσκυνήσουν

Δεν ξέρεις τα γυρίσματα

κάνε υπομονή ….

το μέλλον είναι αόρατο

για μια καινούργια αρχή.

Χαράλαμπος Μπετχαβάς
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Του Χαράλαμπου Μπετχαβά



Κοντεύουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τις δημόσιες τουαλέτες
στο χωριό, από τον εργολάβο του έργου κ. Φούκα Ιωάννη (κατάγεται από
τη Βίνιανη), ο οποίος κατασκεύασε πραγματικά ένα όμορφο μικρό κτίσμα
και σύντομα θα το παραδώσει στην κοινότητά μας. Είναι πέτρινο και έχει
κεραμοσκεπή. Εσωτερικά υπάρχουν δύο άνετες τουαλέτες (ανδρών και
γυναικών) και ενδιάμεσα χώρος με νιπτήρα και καθρέπτη. Θα έπρεπε να
έχει κατά τη γνώμη μας είσοδο μεγαλύτερη σε άνοιγμα - είναι μόνο 60 εκ.

περίπου το καθαρό άνοιγμα- και οπωσδήποτε κατάλληλη και για άτομα με
ειδικές ανάγκες, καθότι είναι σύγχρονο έργο και για ευνόητους λόγους
αυτό επιβάλλεται. Αυτό όμως δεν είναι ευθύνη του εργολάβου όπως και ο
ίδιος μας διαβεβαίωσε, αλλά της μηχανικού του δήμου Βίνιανης που απ’
ό,τι φαίνεται δεν το έλαβε υπόψη της. 

Το γιατί δεν το γνωρίζουμε.

Το έργο συνολικά κόστισε 12.000€
• Επιδιορθώθηκε το πεσμένο μέρος του τοίχου στο κάτω μέρος του

δρόμου που οδηγεί στις δημόσιες τουαλέτες.
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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

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011

Έργα  στη  Χρύσω Το  πτυχίο

Η γλυκιά πλευρά της ζωής

Η φίρμα Rammos 

εκτελεί παραγγελίες

γενεθλίων, γάμων, κ.λ.π.

Τούρτες ζωγραφικής, πα-

γωτά, 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

Παράκληση

Όπως γνωρίζετε, τα «Χρυσιώτικα

Νέα» είναι μια μικρή τοπική εφημερίδα

και δεν έχει τα μέσα να πληροφορείται

όσα συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσάρε-

στα, στους αγαπητούς μας συντοπίτες. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας

ενημερώσετε, αν θέλετε να δημοσι-

εύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας

συνέβη (Γεννήσεις, Θάνατοι, Μνημό-

συνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχο-

λές, Διάφορες διακρίσεις κ.λ.π.). 

Επίσης να μας ενημερώνετε για την

αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να

παίρνετε την εφημερίδα μας.

Πέρασε ο Γιώργης στο Πανεπιστήμιο, στην

Ιατρική, κι αντί να πετάει από τη χαρά του, κάθισε

με τον πατέρα του στο τραπέζι αμίλητος και

βουρκωμένος. 

― Μην κάνεις έτσι, μωρέ παιδί μου, θα βρούμε

μια λύση, τον παρηγορούσε ο γέρος. 

Η οικογένεια του Γιώργη, όπως οι περισσότερες

οικογένειες στο χωριό, ήταν φτωχή. Πάλευαν με

τα χωράφια, με τα λίγα ζωντανά τους και μερικές

ρίζες ελιές να τα φέρουν βόλτα. Δύσκολα χρόνια

σαν έχεις παιδιά να μεγαλώσεις. 

Πόσο μάλλον να θες να τα σπουδάσεις. Γι'

αυτό την εποχή εκείνη όταν υπήρχαν πολλά

παιδιά στην οικογένεια, αποφάσιζαν να σπουδάσει

ένα, εκείνο που «έπαιρνε» τα γράμματα. Τα άλλα

έμεναν να βοηθούν στα κτήματα και στη μίζερη

καθημερινότητα του χωριού. 

Ο Γιώργης είχε κατεβάσει το κεφάλι. Η μάνα

του από την ώρα που ο Γιώργης της είπε τα ευχά-

ριστα έκλαιγε συνεχώς, γιατί καλά «περίκαλα»

πέρασε στην Ιατρική ο Γιώργης, μα με τα λόγια

δεν μπορεί να σπουδάσει. Χρειάζονται λεφτά και

εκείνα τα ρημάδια δεν υπάρχουνε.

Σηκώθηκε ο πατέρας αποφασιστικά. 

― Άκου, Γιώργη. Θα φύγεις από το χωριό, θα

προκόψεις που ο κόσμος να χαλάσει. 

Κι ο Γιώργης μάζεψε τα λιγοστά μπογαλάκια

του και ήρθε στην Αθήνα. 

Στην αρχή νοίκιασε κάποιο μικρό δωματιάκι,

στην αυλή ενός σπιτιού κατά τα Εξάρχεια. Είχε

μέσα ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι να τρώει και να

διαβάζει και δυο καρέκλες. Σε μια γωνίτσα έβαλε

μια γκαζιέρα, να ψήνει τον καφέ του και να

φτιάχνει κανένα τηγανιτό αβγό. Η μάνα του έστελ-

νε κάθε βδομάδα σε ένα χάρτινο κουτί του μπα-

κάλη, πότε χυλοπίτες και ψωμί ζυμωτό, πότε μυ-

ζήθρα και χορτόπιτα τυλιγμένα σε λαδόκολλα.

Μα δεν τον πείραζε, τα έτρωγε για να μη χαλάσει

ούτε δραχμή από το λιγοστό χαρτζιλίκι που του

έκρυβε η μάνα του σε φάκελο, στον πάτο του

κουτιού, μαζί με δυο αράδες. 

«Γιώργη μου, να είσαι καλά και να κάνεις το

κουράγιο σου. Εγώ ό,τι μπορώ το κάνω. Σε φιλώ,

η μάνα σου». 

Εκείνα τα λόγια ήταν βάλσαμο στην ψυχή και

δύναμη για να πετύχει, να γίνει κάποιος και να

ξεφύγει απ' τη φτώχεια και τη μιζέρια. 

Ήταν στο τέλος της δεκαετίας του '60. Τα κα-

λύτερα νιάτα έφυγαν τότε στην Αυστραλία και τη

Γερμανία. Ερήμωσε η Ελλάδα. Κάποιοι γύρισαν

ύστερα από πολλά χρόνια, οι περισσότεροι, δε

γύρισαν ποτέ. 

Πέρασε ο πρώτος χρόνος, πέρασε και ο δεύ-

τερος και τα πράγματα δυσκόλεψαν. 

Ο γέρος δεν είχε πολύ κουράγιο. Πού και

πού, δυο λέξεις στο χαρτί: «Εμείς δεν έχουμε

υγεία, πρόσεξε εσύ Γιώργη μου...», Σφίχτηκε η

καρδιά του Γιώργη και έκατσε να σκεφτεί τι θα

κάνει. Στο μεταξύ είχε γίνει φίλος με δυο άλλους

συμφοιτητές του, τον Δημήτρη και τον Θανάση

και τα λέγανε. 

Ο Θανάσης ήταν κι αυτός οπό το διπλανό

χωριό και καταλάβαινε από φτώχεια. 

Όσο μπορούσε τον βοηθούσε, μα μήπως είχε

περισσότερα κι αυτός; 

Ο Δημήτρης ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Η

μάνα του είχε μαγειρείο σε ένα στενάκι κάπου

στην Ασκληπιού κι έβγαζε καλό μεροκάματο. 

― Να 'ρχομαι να βοηθάω τη μάνα σου ρε Δη-

μήτρη τα βράδια στο μαγαζί, να τρώω τουλάχιστον

κανένα πιάτο φαΐ... 

― Τι λες, ρε Γιώργη. Αν αρχίσεις από τώρα τη

δουλειά, δεν παίρνεις πτυχίο, κακομοίρη μου. Θα

σπουδάζεις μέχρι να ασπρίσουν τα μαλλιά σου.

Άσε, κάτι άλλο θα σκεφτούμε. 

Ένας βαρύς αναστεναγμός ξέφυγε από το

στήθος του Γιώργη και είπε την πικρή κουβέντα: 

― Θα τα παρατήσω, ρε παιδιά, δεν πάει άλλο

και βούρκωσαν τα μάτια του. 

Πέσαν πάνω του οι άλλοι. 

― Τι λες, καημένε, που θα τα παρατήσεις κο-

τζάμ άντρας και θα πας να αρμέγεις γίδια στο

χωριό. Εμείς θα σου δίνουμε ένα μέρος από το

χαρτζιλίκι μας μέχρι να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. 

Αλλά ο Δημήτρης είχε τότε μια καλύτερη σκέ-

ψη. 

― Άκου, Γιώργη: πόσα χρόνια θέλεις να πάρεις

πτυχίο; Τέσσερα πέντε. Θα έρχεσαι να τρως στην

ταβέρνα μεσημέρι βράδυ και η κυρα - Χαρίκλεια

θα κρατάει τεφτέρι. 

― Τι θες να πεις, ρε Δημήτρη; 

― Πως όταν με το καλό τελειώσεις και πιάσεις

δουλειά, της επιστρέφεις όλα τα χρωστούμενα

με το παραπάνω. 

Ξαφνιάστηκαν οι άλλοι δυο με την πρωτότυπη

σκέψη του, όμως ήταν λογική και έβγαζε το

Γιώργη από το βραχνά του καθημερινού φαγητού. 

Ο Δημήτρης του έδωσε θάρρος. 

― Ξέρεις πόσο σε αγαπάει και σε εκτιμάει η

μάνα μου. 

― Μα τόσα χρόνια δανεικά..., ψιθύρισε ο Γιώρ-

γης. 

― Ε, και; Γραμμένα θα είναι. Φοβάσαι μη χά-

σουμε το λογαριασμό; 

Η κυρα - Χαρίκλεια, που ήταν ψυχούλα, μόλις

άκουσε το σχέδιό τους γέλασε και το δέχτηκε

αμέσως! Πώς να μην κάνεις θυσίες για τέτοια

παιδιά, που στο μυαλό τους έχουν να γίνουν κα-

λύτεροι άνθρωποι; 

Έτσι έγινε. Ο Γιώργης απαλλαγμένο ς από το

άγχος του φαγητού, έπεσε με τα μούτρα στο διά-

βασμα. Έγραψε στους γονείς του πως βρήκε δου-

λειά, να λιγοστέψουν το χαρτζιλίκι, να ανασάνουν

κι αυτοί λίγο. Μόνο τα κουτιά της μάνας του

ήθελε να λαβαίνει, με πεσκέσια και μυρουδιές,

για να έχει μέσα στην ψυχή του το χωριό και

Αινίγματα
του Χαράλαμπου Μπετχαβά

1. Στο χορό χορεύω φίνα, αλλά μόνο μου δεν

κάνω βήμα.

2. Ψηλός λιγνός καλόγερος και μ’ ένα μάτι

βλέπει.

3. Έχω ένα βαρελάκι, που έχει δύο λογιών

κρασάκι.

4. Όλοι το έχουμε φάει, ούτε ωμό ούτε μαγει-

ρεμένο.

5. Και ο βασιλιάς το γεύεται και ο φτωχός το

τρώει.

6. Έχω μια κότα δεμένη και μακριά γεννάει

7. Μεγαλώνει - μεγαλώνει και αν του κόψεις

το κεφάλι πάλι μεγαλώνει.

8. Σε κάνω εγώ να κλαις, χωρίς καμιά αιτία.

9. Όπου πάω έρχεται και ό,τι κάνω κάνει.

10. Δεν τρώγεται δεν πίνεται και όλο γλύκα

είναι.

Η λύση τους στη σελίδα 7
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις
― Ο Γεώργιος Αρκουμάνης του Στυ-

λιανού από τα Γάβρενα Αγίου Δημητρίου

και η σύζυγός του Παναγιώτα απέκτη-

σαν στις 8 Ιανουαρίου 2011 ένα υγιέ-

στατο αγοράκι… τον Στυλιανό τον
νεότερο.

Ευχόμαστε στον μικρό Στυλιανό να

είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένος,

στους δε γονείς του Γιώργο και Πανα-
γιώτα να είναι καλά για να τον χαίρον-

ται.

Θάνατοι
― Απεβίωσε στην Αθήνα η Ελένη

Σπύρου Πριόβολου και η κηδεία της

έγινε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους

της.

Επισκεφθείτε και στηρίξτε με ιδέες, κεί-
μενα, βίντεο και προτάσεις την ιστοσε-
λίδα του συλλόγου μας. Τακτοποιήστε
μέσα απ’ αυτήν τις συνδρομές σας και
γράψτε μας τη γνώμη σας.  

www.xriso-eyrytanias.grwww.xriso-eyrytanias.gr

Συνταγή
Κατσαμάκι με λουκάνικο

ΥΛΙΚΑ
Καλαμποκάλευρο

500 γρ λουκάνικο

2 κουταλιές της σούπας 

φυτικό βούτυρο

1 ξερό κρεμμύδι

Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μια κατσαρόλα βράζουμε 2 λίτρα

νερό με 1 κουταλάκι αλάτι και 1/2 κου-

ταλάκι πιπέρι. Όταν βράσει το νερό,

προσθέτουμε σιγά σιγά το καλαμποκά-

λευρο και ανακατεύουμε συνεχώς με

μια ξύλινη κουτάλα. Προσθέτουμε τόσο

καλαμποκάλευρο όσο χρειάζεται μέχρι

να γίνει ένας πηχτός χυλός. Το αποσύ-

ρουμε από τη φωτιά. 

Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε το

κρεμμύδι. Κόβουμε το λουκάνικο σε κομ-

ματάκια. Σε ένα τηγάνι βάζουμε το κρεμ-

μύδι και μόλις ζεσταθεί, προσθέτουμε

το βούτυρο και το λουκάνικο. Το τηγανί-

ζουμε μέχρι να κοκκινίσει. 

Μόλις είναι έτοιμο, το ρίχνουμε μαζί

με το κρεμμύδι και το ζουμί του στην

κατσαρόλα με τον ζεστό χυλό και ανα-

κατεύουμε καλά.  Το κατσαμάκι μας είναι

έτοιμο!
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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

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011

Παροιμίες είναι  σύντομα αποφθέγματα, εκφράζουν ισχυρι-

σμούς, που αποτελούν το απόσταγμα μακράς πείρας πολλών

ανθρώπων. Έτσι, οι παροιμίες προσλαμβάνουν πολλές φορές

διδακτική σημασία. Διακρίνονται από ζωηρή και πλούσια σε ει-

κόνες φαντασία, ενώ τις περισσότερες φορές έχουν τη μορφή

κάποιου δίστιχου. Οι πηγές παραγωγής των παροιμιών ποικίλουν:

Μία παροιμία μπορεί να προέρχεται από κάποιο λαϊκό μύθο ή

από κάποια φράση ενός ιστορικού ή όχι προσώπου, να σχετίζεται

με κάποιο ιστορικό γεγονός, να αντλείται από τους στίχους

ενός λαϊκού τραγουδιού κ.α.

Οι παροιμίες αποτελούν συσσωρευμένη εμπειρία χιλιάδων

ανθρώπων και μπορούν σίγουρα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις

του καθενός αλλά θα πρέπει να περνάνε και από περαιτέρω

προσωπική ανάλυση, όπως και οτιδήποτε άλλο που βρίσκει

«αληθοφάνεια» είτε σαν γνώμη των πολλών είτε σαν άποψη

της αυθεντίας.

4 Από στόμα κόρακα κρα θα ακούσεις.

4 Αλλού τα μάτια της πέρδικας κι αλλού της κουκουβάγιας.

4 Άιντε ο καημένος, δεν θα ακούσει κούκο.

4 Αγγελική φωνή από γαϊδάρου στόμα.

4 Αυτός καλιγώνει ψύλλο στον αέρα.

4 Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα.

4 Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.

4 Από σιγαλό ποτάμι να φοβάσαι.

4 Από λαγό τυρί και από αγριογίδι γάλα.

4 Απ’ έξω κούκλα κι από μέσα πανούκλα.

4 Αυτού που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θά ’ρθεις.

4 Αυτός είναι σαν κακοχειμωνιασμένος καλιγιάννος.

4 Αλίμονο από τον Αλή που έχασε το γομάρι και πιλαλεί.

4 Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. 

4 Άνεργος και καθήμενος τα έσπαγε και τα έραβε.

4 Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο.

4 Ας είναι κι αυτό το φίλημα με το Χριστός Ανέστη.

4 Αλλού τ' όνειρο κι αλλού το θάμα. 

4 Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας.

4 Απορία ψάλτου βήξ.

4 Αδειανό σακί δεν στέκει όρθιο.

4 Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα.

4 Αγαπάει ο θεός τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη.

4 Από Μάιο τριφύλλι κι από Αύγουστο σταφύλι.

4 Αν ρίξει ο Απρίλης δυο βροχές κι ο Μάης άλλη μία, 

χαρά σ' εκείνον τον γεωργό πού 'χει πολλά σπαρμένα.

4 Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες.

4 Βουνό το βουνό δεν σμίζει.

4 Βάζει το νερό κάτω από το άχυρο.

4 Βγήκε η αλεπού στο παζάρι.

4 Βρήκε η νύφη μας το υνί πίσω από την πόρτα.

4 Βρήκε ο γύφτος τη γενιά του κι αναγάλλιασε η καρδιά του.

4 Βάνει κι η μυλωνού τον άνδρα της 

με τους πραματευτάδες.

4 Βγάζει από τη μύγα ξύγκι.

4 Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει.

4 Γίδινο βούτυρο σε σκυλίσιο τομάρι.

4 Για το γαμπρό γεννάει κι ο κόκορας.

4 Γρηκάει κούρευε δεν κουλοκούριζε.

4 Γελάνε τα γουρούνια που δεν έχουν οι κότες κέρατα.

4 Δώσε θάρρος στο χωριάτη ν’ ανέβει στο κρεβάτι.

4 Δούλεψέ με κακομοίρη, να μην γίνω σαν και σένα.

4 Δεν έχει κεραμίδι στο κεφάλι του.

4 Δυο άλογα δεν τρων στον ίδιο ταβλά.

4 Δεν είμαι φαγάς, αλλά παραπονιάρης.

4 Έταζε λαγούς με πετραχήλια.

4 Έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρω.

4 Εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα.

4 Έκατσε η πομπή στην πόρτα και γελούσε τους διαβάτες.

4 Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.

4 Έβαλε το νερό στ’ αυλάκι.

4 Έλα παππού μου να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου.

4 Εκείνοι που είχαν τα μαλλιά τα χάσαν  

και οι κασσιδιαρέοι τα πλέξαν.

4 Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα.

4 Έφτασε στο αμήν.

4 Εγώ γελάω με δέκα και μ’ εμένα δεκαπέντε.

4 Είδες ένα κακό περίμενε κι άλλο.

4 Είχαμε τη γριά, σπαργάνισε κι ο γέροντας.

4 Ζει χύτρα, ζει φιλία.

4 Ζητάς από λαγό τυρί και από ζαρκάδι γάλα.

4 Ζητάς από ψηλή μεριά κι από βεργάδα μάνα.

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

Η ΔΡΟΣΙΑ
Γρηγόρης  Μαρούλης

Κύπρου & Σόλωνος 19 Λαμία  Τηλ: 22310-42146

ΚΑΦΕ  -  ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ

Λύσεις  
Αινιγμάτων

1. Παπούτσι

2. Καντήλι πετρελαίου

3. Αυγό

4. Ξύλο

5. Αλάτι

6. Κολοκυθιά

7. Νύχι

8. Κρεμμύδι  

9. Ίσκιος

10. Ύπνος

Παροιμίες
Του Χαράλαμπου 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 οποιοσδήποτε έχει έστω και μακρινή σχέση καταγωγής ή άλλους δεσμούς με το χωριό μας,

αρκεί να είναι δεκαοχτώ ετών και άνω.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας
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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 κατά-

θεσης να σας δώσουμε απόδειξη όταν μας το προσκομίσετε).

Ακόμη και η πλέον ελάχιστη οικονομική βοήθειά σας μας είναι απαραί-

τητη, γιατί θα στηρίξει σημαντικά την συνέχιση και ολοκλήρωση των προ-

σπάθειών μας.

Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου μας στην

επιλογή «σύλλογος» και να διευθετήσετε από εκεί τη συνδρομή σας κτλ.

τους δικούς του. 

Μόλις έφταναν τα πράγματα φρέσκα,

τα έπαιρνε και έκανε γιορτή με τους φίλους

του στο μαγερειό της κυρα - Χαρίκλειας.

Με ελιές, μυζήθρα και ένα μπουκάλι κρασί

από το βαρέλι του πατέρα, έπιναν στην

υγειά τους και την απόκτηση του πολυπό-

θητου πτυχίου. 

― Ωραίο κρασί έχει ο πατέρας σου,

Γιώργη, έλεγε η κυρα - Χαρίκλεια. 

― Μωρέ, μόλις πάρω εγώ το πτυχίο, θα

σου φέρω ένα βαρέλι να έχεις να πίνεις και

να με θυμάσαι Γράψε μόνο στο τεφτέρι τι

σου χρωστάω.  

― Γράφω, γιε μου, γράφω. 

Να είναι καλά ο Δημήτρης και η κυρα -

Χαρίκλεια, τον έσωσαν το Γιώργη. Έτοιμος

ήταν να τα παρατήσει και να γυρίσει στο

χωριό. Ένιωθε πολύ υποχρεωμένος με την

αγάπη που του έδειχναν. Γι' αυτό όταν τα

βράδια έπεφτε πολλή δουλειά στο μαγερειό,

πήγαιναν μαζί με το Δημήτρη να βοηθήσουν

την κυρα - Χαρίκλεια να σερβίρει. Εκεί στο

μαγαζί μαζεύονταν και μόνιμοι πελάτες,

φοιτητές και εργάτες από τη γειτονιά, ακόμα

και άνεργοι καλλιτέχνες. 

― Αγαπημένοι μου γιατροί, μπορώ να

έχω ένα ποτηράκι κρασάκι ακόμα ή απαγο-

ρεύεται στην ηλικία μου; τους ρωτούσε ο

κύριος Μπετόβεν. 

Οι άλλοι ξεσπούσαν σε γέλια. Ήταν

ένας γεράκος με άσπρα μαλλιά, που οι

άκρες τους ανέμιζαν στον αέρα, με γκρι

φθαρμένο κουστουμάκι και μαύρο παπιγιόν.

Κανείς δεν ήξερε το όνομά του και τον

έλεγαν Μπετόβεν, γιατί με το βιολί του

γυρνούσε όλα τα στενά των Εξαρχείων και

έπαιζε μουσική, μαζεύοντας μερικά ψιλά

για να ζήσει. 

― Εγώ λέω δεν πρέπει να πιεις άλλο,

απαντούσε ο Δημήτρης. 

― Εγώ λέω να πιεις, διότι ο οίνος ευ-

φραίνει καρδίαν, έλεγε ο Γιώργης. 

― Τότε θα πιω εις υγεία της Ευφροσύνης

μου, έλεγε ο Μπετόβεν και κατέβαζε το

ποτηράκι.

Ευφροσύνη λέγαν την άπιστη, που τον

πρόδωσε - όπως τους ομολόγησε - και από

τότε γυρνά στους δρόμους παίζοντας βιολί

και ελπίζοντας να τον ακούσει και να γυρίσει

πίσω. 

Η κυρα - Χαρίκλεια τους μάλωνε. 

― Φτάνει τώρα, αρκετά ξεκουραστήκατε,

διάβασμα πάλι. Και ο χρόνος περνούσε σαν

νεράκι. Ήρθε ο καιρός που οι φίλοι έκοψαν

τα γλέντια και τα κρασιά και κλείστηκαν να

διαβάσουν, να πάρουν το πτυχίο. Βρίσκονταν

πια στο τελευταίο έτος. Ο Γιώργης με την

επιμονή του φίλου του άφησε το δωμάτιο

και εγκαταστάθηκε στην αποθηκούλα  δίπλα

στο μαγερειό, για να μη χάνει χρόνο στο

πηγαινέλα. Του έδωσε και η κυρα - Χαρίκλεια

όλα τα χρειαζούμενα, του έκλεισε την πόρτα

και τον φοβέρισε:  

― Δε θα βγαίνεις από εκεί μέσα παρά

μόνο για κατούρημα! 

Και πράγματι, ούτε δυο βήματα πιο κάτω

δεν πήγαινε, στο παράθυρο του Δημήτρη,

να ανταλλάξουν δυο κουβέντες. Η κυρα -

Χαρίκλεια κέρβερος! 

Ώσπου όλα τελείωσαν. Οι τρεις φίλοι

ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις και στο τέλος

της εξεταστικής περιόδου χώρισαν για λίγο. 

Ο Γιώργης πήγε στο χωριό να δει τους

δικούς του. Ο πατέρας του περίμενε στο

κατώφλι. 

― Καλώς το γιατρό μου, έσπασε η φωνή

του μόλις τον είδε. 

― Ε, όχι και γιατρός κιόλας! του απάν-

τησε γελώντας. Αγκαλιάστηκαν και δάκρυ-

σαν και οι δυο. Εκείνος έσκυψε και φίλησε

τα χέρια του τα μαραμένα, ύστερα τα έσφιξε

πάνω στην καρδιά του. 

― Πέτυχα, πατέρα. 

― Πέτυχες, παιδί μου. 

Κι έμειναν να κοιτάζονται στα μάτια. 

Τον επόμενο χρόνο ο Γιώργης θέλησε

να τελειώσει ακόμα ένα χρέος. Κάλεσε

τους φίλους του και ανηφόρισε στο μαγειρειό

της κυρα - Χαρίκλειας με ένα μπουκάλι

κρασί που έφερε από το χωριό. 

― Κόπιασε κυρα - Χαρίκλεια, σου 'χω

κρασάκι περσινό υπόλοιπο, κατευθείαν για

πονοκέφαλο. 

Τσούγκρισαν όλοι χαρούμενοι τα ποτήρια

τους για να ευχηθούν καλή σταδιοδρομία. 

Η κυρα-Χαρίκλεια κέρασε μεζεδάκια και

κολοκυθάκια τηγανιτά. Έφαγαν, τραγούδη-

σαν, κέρασαν τον κόσμο που ήρθε στο

μαγαζί για τα καλορίζικα του πτυχίου ώσπου,

μέθυσαν. 

Σαν έφυγαν οι πολλοί κι έμειναν μόνοι

τους, ο Γιώργης σηκώθηκε όρθιος. Ήταν

πολύ σοβαρός και οι άλλοι σταμάτησαν

απότομα τα γέλια. Έβγαλε με επισημότητα

ένα άσπρο χαρτί τυλιγμένο σε ρολό, το

άνοιξε και είπε με τρεμάμενη φωνή: 

― Αυτό είναι το πτυχίο μου κυρα - Χα-

ρίκλεια. Χωρίς εσένα δε θα το είχα πάρει! 

― Να 'σαι καλά, Γιώργη μου, μα θα το

έπαιρνες το πτυχίο σου γιατί πάλεψες πολύ

και το αξίζεις, παιδί μου. 

― Κυρα-Χαρίκλεια, θέλω πάνω στο πτυ-

χίο να βάλεις την υπογραφή σου. 

Οι άλλοι κοιτάχτηκαν ξαφνιασμένοι. 

― Τι κάνεις εκεί, ρε Γιώργη! Μη χαλάς

το πρωτότυπο, είπε ο Δημήτρης. 

Στο μεταξύ, αμήχανα η κυρα-Χαρίκλεια

πήρε με δέος το χαρτί στα χέρια της και το

κοίταξε ώρα πολλή από πάνω μέχρι κάτω.

Ο Γιώργης επέμενε. 

― Υπόγραψε κυρα - Χαρίκλεια, χωρίς

εσένα δε θα το έπαιρνα τούτο το πτυχίο. 

Τον κοίταξε στα μάτια εκείνη και ύστερα

το έδωσε γλυκά πίσω. 

― Δεν ξέρω γράμματα, παιδί μου. 

Κι εκεί, στο σημείο που έπιασε το πτυχίο

η κυρα-Χαρίκλεια με τα λαδωμένα δάχτυλά

της, σχηματίστηκε μια σκούρα κηλίδα. Ο

Γιώργης φίλησε με ευλάβεια το λεκέ από

το λάδι και ύστερα την αγκάλιασε. 

― Την πήρα την υπογραφή σου κυρα -

Χαρίκλεια, μη μου στεναχωριέσαι. Μα τώρα

φέρε και τα τεφτέρια. 

― Ποια τεφτέρια, Γιώργη μου; 

― Αυτά που κράταγες για το φαΐ μου

τόσα χρόνια. Τι τα έκανες τα τεφτέρια κυρα-

Χαρίκλεια; τη ρώτησε με αγωνία. 

Βούρκωσε η κυρα - Χαρίκλεια. . 

― Εδώ μέσα τα έχω, Γιώργη μου, όλα

γραμμένα και ακούμπησε τα λαδωμένα χέρια

της πάνω στην καρδιά της. 

Δεν άντεξε, τα ‘βαλε τα κλάματα ο Γιώρ-

γης κι ας ήταν κοτζάμ άντρας και μέλλων

γιατρός. Αλλά και οι άλλοι δεν ήταν καλύ-

τεροι! Ρουφούσαν από τη συγκίνηση τις

μύτες τους. Ήταν μια περίεργη, μεθυσμένη

παρέα, που έκλαιγαν και γελούσαν μέχρι

που ξημέρωσε. 

Η ιστορία είναι αληθινή και μας τη διη-

γήθηκε συγκινημένος ένα βράδυ ο Θανάσης

-ένας εκ των τριών φίλων. Είχε πριν λίγο

συναντήσει καθ’ οδόν τον Γιώργη. Πετυχη-

μένοι γιατροί και οι δύο στις συνοικίες της

Δυτικής Αθήνας, θυμήθηκαν τα παλιά δύ-

σκολα χρόνια... 

Αυτό λοιπόν το βράδυ που συναντήθηκαν,

ο Γιώργης τον οδήγησε στο νέο του ιατρείο

που άνοιξε στο κέντρο του Περιστερίου.

Ύστερα, μπαίνοντας στο γραφείο τού έδειξε

τον τοίχο, στην καλύτερη θέση, μέσα σε

πολυτελή κορνίζα το πτυχίο του. 

Εκεί κάτω δεξιά στην άκρη του πτυχίου,

μια σκούρα λαδιά. 

Ήταν η υπογραφή της κυρα - Χαρίκλειας. 

Ευαγγελία Ρουμελιώτου - Δαρσινού 
Συγγραφέας

Το παραπάνω διήγημα μας το έστειλε ο
Ηλίας Α. Καρανίκας τον οποίο και ευχαρι-
στούμε.

Το  πτυχίο
Συνέχεια απ’ την 6η σελ.

Δωρεά  φαρμακείων
σε  σχολεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυ-

τανικής Ένωσης, ύστερα από την εφαρμογή

του Προγράμματος προληπτικής ιατρικής

«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010» σε σχολεία των τ. Δή-

μων Απεραντίων και Ασπροποτάμου κατά

τον περασμένο Δεκέμβριο (Διδασκαλία μα-

θημάτων Α΄ Βοηθειών και προληπτικές

εξετάσεις από Ομάδα Παιδιάτρων του Νο-

σοκομείου Παίδων Πεντέλης) και μετά από

συνεννόηση με τις Δ/νσεις των Σχολείων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Γρανίτσας και Ραπτοπούλου αποφάσισε

όπως, αντί για κοπή πίτας, να διατεθεί

ανάλογο ποσό για την αποστολή φαρμα-

κείων για τις ανάγκες των Σχολείων αυτών. 

Ήδη, εστάλησαν τέσσερα (4) φαρμακεία

εξοπλισμένα με φάρμακα, σύμφωνα με

οδηγίες της Διεύθυνσης Υγείας του Ελλη-

νικού Ερυθρού Σταυρού για τις ανάγκες

των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων

– Λυκείων της Γρανίτσας και του Ραπτο-

πούλου. 

Η προσπάθειά μας αυτή θα συνεχιστεί

και στο άμεσο μέλλον ώστε να εξοπλιστούν

και άλλα σχολεία με ανάλογα φαρμακεία.

Ο συγχωριανός μας βουλευτής τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις,

που οργάνωσε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας,

με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής επετείου του 1821. Παρέστη ως

Πρόεδρος της Επιτροπής και επικεφαλής της διακομματικής Kοινοβουλευτικής

Αντιπροσωπείας. Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν επίσης, η Γενική Πρόξενος

της Ελλάδος στη Μελβούρνη κ. Ελένη Λιανίδου, ο βουλευτής του Εργατικού

Κόμματος Βικτώριας, πρώην υπουργός και πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοι-

νοβουλευτικής Ενωσης Ελληνισμού κ. Γιάννης Πανταζόπουλος, εκπρόσωποι

ομογενειακών οργανισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Koινότητας

και πολλά μέλη και φίλοι του οργανισμού. 

Ο κ. Καρανίκας συναντήθηκε και συνομίλησε με τον τοπικό Πρωθυπουργό

Λίντσεϊ Τάνερ αλλά και τον Επίσκοπο Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, ο οποίος βρίσκεται

στην υπηρεσία της Εκκλησίας της Αυστραλίας από το 1962. Αξίζει να τονίσουμε

ότι ο κ. Καρανίκας τιμήθηκε από την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης

σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι.

Ο Ηλίας Καρανίκας στην Αυστραλία


