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Εκκλησίες, Μοναστήρια, Εικονίσματα
και Ιερά Κειμήλια του χωριού μας
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα

Η

μακραίωνη ιστορία του χωριού μας έχει
αδιάψευστους μάρτυρες τα πολυπληθή
μνημεία του, που μαρτυρούν όχι μόνο
την παλαιότητά του, αλλά και την ακμάζουσα
πολιτισμική του πορεία. Κυρίαρχα μνημεία
ανάμεσα στα άλλα, είναι αναμφισβήτητα οι
εκκλησίες και τα μοναστήρια του, κυρίως λόγω
του μεγάλου αριθμού τους σ’ έναν σχετικά
περιορισμένο εδαφικά χώρο.

Η υψηλή πυκνότητά τους ενδέχεται να
οφείλεται στην ανάδειξη της περιοχής, σε κάποια
ιστορική περίοδο, ως μοναστικού τόπου ή στην
πιθανή συνήθεια κάθε ευρύτερης οικογένειας
(τύπου φάρας) να διαθέτει τη δική της εκκλησία,
στην οποία τιμούσε τον προστάτη άγιό της και
που στον οποίο ίσως αντιστοιχούσε το πλέον
συχνόχρηστο όνομα της οικογένειας.
Συνέχεια στην 4η σελ.

Λαχειοφόρος αγορά
για την ολοκλήρωση του Μνημείου Πεσόντων
και την ενίσχυση του Συλλόγου
Όπως είναι γνωστό και από το προηγούμενο
φύλλο μας, φέτος, αντί για διοργάνωση χοροεσπερίδας 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.
Ζητούμε από όλους σας να ανταποκριθείτε
γιατί αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί το μνημείο πεσόντων που ήδη άρχισε
να κατασκευάζεται στο χωριό μας και θα στηρίξουν το σύλλογό μας, ώστε να συνεχίσει να
προσφέρει τις υπηρεσίες του (εφημερίδα, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξωραϊστικά έργα
στο χωριό κ.ά.), καθότι έχει πολύ περιορισμένους
πόρους.
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 15Αύγουστο 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.
Επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου και ζητήστε λαχνούς. Η τιμή του καθενός
είναι 5 € και η διανομή τους γίνεται και από
τους εκπροσώπους του συλλόγου στη Λαμία
(κ. Αρκουμάνη Τάκη και κ. Καρανίκα Γεώργιο)
και από το γραμματέα του συλλόγου μας που
βρίσκεται στο χωριό, το δάσκαλο Χαράλαμπο
Μπετχαβά.
Περιμένουμε τις χορηγίες σας για τη συγκέντρωση περισσότερων δώρων. Περισσότερες
πληροφορίες και προσφορές δώρων στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Καλοκαίρι στη Χρύσω
Το καλοκαίρι έφτασε. Η καταπράσινη και δροσερή Χρύσω είναι
έτοιμη να μας υποδεχτεί. Ειδικά δε τον Αύγουστο, τον μήνα των
διακοπών, που περιμένουν όλοι να ξεφύγουν από την καθημερινότητα
και να ξεχάσουν, για λίγο, τα προβλήματα, που τους απασχολούν. Τον
μήνα που θέλουν όλοι να βρεθούν στο χωριό, κοντά σε αγαπημένα
πρόσωπα, να διασκεδάσουν, να ξενυχτίσουν. Ειδικότερα φέτος, με την
όλο και εντεινόμενη οικονομική κρίση, το χωριό μας είναι η ιδανική
λύση για ξεκούραστες, ήρεμες και οικονομικές διακοπές.
Στο χωριό μας τον Αύγουστο, όπως και κάθε χρόνο, έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από εκδηλώσεις, που πιστεύουμε ότι θα καλύψουν
όλους όσους παρευρεθούν στη Χρύσω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
2 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πάρτι νεολαίας το βράδυ στον Αϊ-Γιώργη
2 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραμονή πανηγυριού με τη δημοτική ορχήστρα.
2 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Λειτουργία και δοξολογία στην εκκλησία της Παναγίας και αρτοκλασία
στην πλατεία του χωριού. Συνέχεια με ημερήσιο πανηγύρι, αλλά και
ολονύκτιο.
2 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
• Εκδρομή στο ποτάμι το πρωί.
• Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το ξημέρωμα,
προσφορά του συλλόγου μας.
2 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ερχομός της Τιμίας Κάρας του Αγίου Σεραφείμ από τη μονή Κορώνης
και εσπερινός στην ομώνυμη εκκλησία.
2 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
• Λειτουργία, δοξολογία και αρτοκλασία στην εκκλησία του Αγίου
Σεραφείμ το πρωί.
• Αμέσως μετά θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των εκτελεσθέντων αγωνιστών της εθνικής αντίστασης από τους κατακτητές
Ιταλούς το 1942, στη θέση Νιμάτια. Θα ακολουθήσει ομιλία στο χώρο
της πλατείας του χωριού από εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής στη
μνήμη των πεσόντων. Την εκδήλωση οργανώνει ο δήμος Αγράφων.
2 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Λειτουργία στο εκκλησάκι των Αγίων Κων/νου και Ελένης, στο συνοικισμό Γούρδεση, ανήμερα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Παλιές μνήμες - Τωρινές συγκινήσεις
Στο φύλλο που κρατάτε δημοσιεύουμε δυο φωτογραφίες
που προέρχονται από τα αρχεία
των Γιώργου Στ. Μαντή και Αντώνη Θ. Καρανίκα. Οι φωτογραφίες αυτές ελήφθησαν πριν
από 50 χρόνια.
Στην πρώτη φωτογραφία η
τότε νεολαία του χωριού μας
κατευθύνεται στον Άγιο Γεώργιο
για τον κυριακάτικο περίπατο.
Στην δεύτερη σταμάτησαν για
την αναμνηστική φωτογραφία.
Διακρίνονται οι: Κων/νος Γ.
Καρανίκας, Σωτήρης Χ. Μαρούλης, Ηλίας Καράνης, Θεόδωρος
Α. Καρανίκας, Μάκης Ζαγκότσης, Γεώργιος Κ. Θάλλας, Δημήτριος Κ. Μαντής, Γεώργιος
Στ. Μαντής, Γιάννης Θάλλας,
Γεώργιος Μούτσελος, Γιάννης
Ντότσικας, Παύλος Σ. Καρανίκας.
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Βραβείο “Ηλίας Καρανίκας’’
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την σπουδαία ιατρική αλλά και ανθρωπιστική προσφορά
του, προς τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, κ. Ν. Λαλιώτης προς τον βουλευτή Ευρυτανίας
κ. Ηλία Καρανίκα, μέσω επιστολής του στα ΜΜΕ. Επιπλέον, στην ίδια επιστολή, αναφέρεται στην καθιέρωση του βραβείου ''Ηλίας Καρανίκας'', το οποίο αφορά στην καλύτερη
επιστημονική εργασία και αντιπροσωπεύει επιστημονικές και κοινωνικές αξίες.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Προς τον αξιότιμο βουλευτή Ευρυτανίας, κ. Ηλία Καρανίκα
Κε Βουλευτά
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Ορθοπαιδικής Παίδων, της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ως πρόεδρος του τμήματος, θέλω
να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για την ιδιαίτερα ενεργό και συνεχή συμμετοχή σας
στις επιστημονικές εργασίες του τμήματος. Στο τελευταίο ετήσιο συμπόσιο του τμήματος, στην Καβάλα, τον Μάιο του 2010, το τμήμα μας, σας βράβευσε τόσο για την επιστημονική δραστηριότητα όσο και την συνεχή προσφορά στην αντιμετώπιση των παιδιών με
κινητικές αναπηρίες.
Ιδιαίτερα όμως θέλω να σας ευχαριστήσω για την καθιέρωση του βραβείου καλύτερης
επιστημονικής εργασίας που φέρει το όνομά σας, με την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.
Το βραβείο “Ηλίας Καρανίκας’’ αντιπροσωπεύει αξίες τόσο επιστημονικές όσο και κοινωνικές, που πιστεύουμε ότι ο Παιδο-Ορθοπαιδικός επιστημονικός χώρος πάντοτε αντιπροσωπεύει.
Κατά την πρόσφατη κοπή της πίτας του τμήματος, στα γραφεία της ΕΕΧΟΤ, στις 18
Ιανουαρίου, απονεμήθηκε το βραβείο “Ηλίας Καρανίκας’’, στην ερευνητική εργασία για
την δημιουργία της σκολίωσης, στον κ. Θ. Γουλτίδη και την ομάδα του, υπό τον καθηγητή
κ. Γ. Καπετάνο, από την Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Με την βεβαιότητα ότι θα συνεχίζετε την επιστημονική σας παρουσία στις εργασίες
του τμήματος, με την βεβαιότητα ότι βοηθάτε τα ΜΕΓΙΣΤΑ το ανάπηρο παιδί από την κοινοβουλευτική έδρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά.

Νικόλαος Λαλιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘ
Πρόεδρος του τμήματος Ορθοπαιδικής Παίδων 2010-2011

Εγκρίθηκαν 377 μικρά έργα ενδεικτικού
προϋπ/σμού 1,2 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αγράφων
Το τεχνικό πρόγραμμα, αποτέλεσμα προτάσεων των Τοπικών Συμβουλίων, ψήφισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων στο
Κερασοχώρι. Το τεχνικό πρόγραμμα δεν ψήφισε η αντιπολίτευση του Θεόδωρου Μπαμπαλή τονίζοντας ότι "... συμφωνούμε με τις προτάσεις των
Τοπικών Συμβουλίων, αλλά καταψηφίζουμε, λόγω μη δυνατότητας υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος".
Το τεχνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο κ. Τάτση, αποτελεί
την κατανομή στο σύνολο της ΣΑΤΑ του δήμου. Τα άλλα τεχνικά έργα
που συνεχίζονται, θα συμπεριληφθούν στο επόμενο βήμα, που είναι η
σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος 5ετίας, όπως προβλέπει ο
“Καλλικράτης” και θα τεθεί τους επόμενους μήνες για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Αθ ανα σία
Του Δημήτρη Κολλημένου
Σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο
κανείς αθάνατος δεν μένει,
και Ανάσταση στο μέλλον
για να κριθεί προσμένει.

Σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο
κανένας δεν πεθαίνει
αφού στον ουρανό ανεβαίνει
και στον παράδεισο στολίδι
κοντά στον πλάστη μένει.

Συνάντηση με Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο
Συνάντηση με το δήμαρχο του δήμου
μας (Αγράφων) κ. Δημήτρη Τάτση και τον
αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Κοινωνικών υπηρεσιών και Αλληλεγγύης κ. Ευθύμιο
Μιχόπουλο είχε ο πρόεδρος του συλλόγου
μας κ. Αντώνης Καρανίκας, την Τρίτη 28
Ιουνίου, για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του συλλόγου στο χωριό.

Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος, διαπιστώθηκε εκ μέρους της δημοτικής αρχής
άριστη διάθεση συνεργασίας και στήριξης
των ενεργειών του συλλόγου και κατανόησης
των τοπικών ζητημάτων και γι’ αυτό τους
ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε και πάλι
επιτυχία στο έργο τους.

Αινίγματα
Από τον Χαρ. Μπετχαβά
1. Μαρούλι πενηντάφυλλο, σ’ εφτά καρδιές πλεγμένο
κι επάνω στις επτά καρδιές γαρύφαλλο ανοιγμένο.
2. Βάρεσέ με να σταθώ και άσεμε να πέσω.
3. Άσπρος κάμπος, μαύρα πρόβατα
4. Νύφη ανεβαίνει, χήρα κατεβαίνει.
5. Ψηλός - ψηλός καλόγερος και πίττα στο κεφάλι.
6. Μικρή - μικρή νοικοκυρά, γλυκιά την πίττα κάνει.
7. Εκκλησία θολωτή, ένας στύλος την κρατεί.
8. Ααίματος κι ακόκαλος τη θάλασσα περνάει.
9. Την ημέρα έχει στόμα γεμάτο και τη νύχτα αδειανό.
10. Όταν το δένω περπατά, όταν το λύνω στέκει.
Η λύση τους στη σελίδα 7

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

…Αυτόν που δε συμμετέχει στα κοινά τον θεωρούμε όχι άνθρωπο
απράγμονα που κοιτάζει τη δουλειά του, αλλά άχρηστο άνθρωπο.
Θουκυδίδης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988706940
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Νέ α α π’ το χωρ ι ό μ α ς

Σ

την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό, διαπίστωσα με μεγάλη ικανοποίηση πως όλοι οι δρόμοι του ήταν καθαροί και περιποιημένοι, πινακίδες που καλωσορίζουν τον
επισκέπτη κι άλλες να έχουν τοποθετηθεί, τα παγκάκια και οι κούνιες στην παιδική χαρά ήταν επισκευασμένα και αρκετά άλλα πράγματα που δείχνουν ότι το χωριό μας
υποδέχεται με σεβασμό τους επισκέπτες του και αντιστέκεται στη δυσκολία των καιρών.
Όλα αυτά βέβαια στηρίζονται στις άοκνες προσπάθειες του προέδρου της τοπικής μας κοινότητας του κ. Ηλία Α. Καρανίκα και στη διαρκή αρωγή του πολιτιστικού μας
συλλόγου Χρυσιωτών. Με δεδομένο μάλιστα πως ακόμη δεν έχουν δοθεί χρήματα στο δήμο Αγράφων και έτσι δεν έχουν πάρει και οι κοινότητες, είναι σημαντικό το ότι γίνονται
αυτές οι ενέργειες, μερικές μάλιστα με ίδια χρηματοδότηση του προέδρου και άλλες με τη βοήθεια του συλλόγου μας.
Παρακάτω θα σας αναφέρουμε λεπτομερώς τα όσα καταγράψαμε:
4➢Έγινε κοπή χόρτων και καθαρισμός όλων των
κεντρικών δρόμων, αλλά και στα σοκάκια του χωριού, στο
νεκροταφείο, καθώς βεβαίως και στους δρόμους που
οδηγούν στα αξιοθέατα του χωριού όπως στις Βρύσες,
στο νερόμυλο και στην Παναγία. Καθαρίστηκε επίσης και ο
χώρος κάτω απ’ τις Σκεπαστές Βρύσες και όλο το μυλαύλακο
μέχρι τη Γκούρα. Είχαν πέσει μέσα στο χειμώνα και αρκετά
μεγάλα κλαδιά από τα πυκνά δέντρα της περιοχής.

Ο δρόμος για τις βρύσες

Πινακίδες στην είσοδο του χωριού

πρόεδρος της κοινότητας ανακοίνωσε ότι θα γίνονται
συνεχείς έλεγχοι νυχθημερόν και θα επιβάλλονται υψηλά
πρόστιμα, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
4 Επισκευάστηκαν τα παγκάκια της πλατείας με δαπάνη
του συλλόγου.
4 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των προσφορών και
ανατέθηκε σε εργολάβο η κατασκευή του μνημείου πεσόντων
από το σύλλογο, ύστερα και από την έγκριση της δημοτικής
και τοπικής αρχής. Το έργο θα είναι έτοιμο το 15Αύγουστο.
4 Δημοπρατήθηκε από το εκκλησιαστικό συμβούλιο με
μειοδοτικό διαγωνισμό και σύντομα ξεκινά η κατασκευή
του, του τοίχου πίσω από την εκκλησία της Παναγίας προς
το λόφο Πυργάκι που είχε πέσει μέσα στο χειμώνα.
Ανάδοχος του έργου κηρύχτηκε ο Ιωάννης Γ. Μαρούλης
με προσφορά 1000€.
4 Επισκευάστηκε το πλακόστρωτο στο προαύλιο του
Αϊ-Γιώργη και φτιάχτηκε και πλακοστρώθηκε μέρος του
διαδρόμου του νεκροταφείου με δαπάνη του Φώτη
Γκαρδιακού στη μνήμη της μητέρας του Βικτωρίας.

Απαγορεύονται πλέον οι εργασίες
στον περίπατο του Άι Γιώργη

Ο ποτιστής κάτω
από τις σκεπαστές βρύσες

Πινακίδα απαγόρευσης
ρίψης μπάζων και σκουπιδιών

Ο δρόμος προς το νερόμυλο
4 Καθαρίστηκε ο χώρος του οικοπέδου Σαρρή, λίγο
πριν την είσοδο στην πλατεία κι έτσι αυξάνονται και οι
διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

Το καθαρισμένο πλέον
οικόπεδο του Σαρρή
4 Τοποθετήθηκαν πινακίδες που καλωσορίζουν τους
επισκέπτες και τους κατευοδώνουν, καθώς επίσης και
επιπλέον πινακίδες για απαγόρευση ρίψης μπαζών και
σκουπιδιών σε διάφορα σημεία.
➢4 Έγινε μερική αποκλάδωση των δέντρων πάνω και
κάτω απ’ τον περίπατο προς Αϊ Γιώργη και προς την
Παναγία.

4 Καθαρίστηκαν οι οχετοί του κεντρικού δρόμου προς
το χωριό που είχαν κλείσει απ’ τις τελευταίες δυνατές
βροχές.
4 Εξοπλίστηκαν πλήρως με όλα τα απαραίτητα οι νέες
δημόσιες τουαλέτες του χωριού, πλην όμως προς το παρόν
δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν γιατί δεν έχει γίνει η
σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που αναμένεται να γίνει
σύντομα.
4 Καθαρίστηκαν οι αγροτικοί δρόμοι προς Λακώματα,
Μέγα Χωράφι, Αϊ-Λιά, Αϊ-Θόδωρο και από Λακμά προς
Βρύσες.
4 Φροντίστηκε ο χώρος του προαυλίου του δημοτικού
σχολείου και ανακαινίστηκαν τα όργανα της παιδικής χαράς
(επισκευάστηκαν και βάφτηκαν).
4 Λειτουργεί κανονικά πλέον το κοινοτικό γραφείο
στο δωμάτιο του ορόφου του δημοτικού σχολείου, αφού
καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε κατάλληλα. Παράλληλα
έγινε τακτοποίηση των εγγράφων και φακέλων, που από
πολλά χρόνια δεν είχαν αρχειοθετηθεί.
4 Συνδέθηκαν με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης τα
φρεάτια παροχής νερού στη θέση Λιντίνα κατά το μέρος
που αναλογεί (ένα μέρος παραμένει διαθέσιμο για την
άρδευση των χωραφιών). Οι εργασίες έγιναν από τους
Ηλία και Νίκο Καρανίκα.
Έτσι υπολογίζεται ότι θα υπάρχει επάρκεια νερού για
όλο το καλοκαίρι.
Θα πρέπει όλοι όμως να δείξουμε σεβασμό και αυστηρή
λογική στην κατανάλωση του νερού του δικτύου ύδρευσης,
για να έχουμε νερό όλοι, ακόμη κι αυτοί βέβαια που
κατοικούν σε ψηλότερα σημεία του χωριού και να μη
συμβεί ότι συνέβαινε και παλιότερα.
Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να ποτίζουν τους κήπους
τους ή τα δέντρα τους χρησιμοποιώντας λάστιχα κρυφά ή
φανερά και να τα αφήνουν μάλιστα όλη τη νύχτα,
αδιαφορώντας για τους άλλους αν θα έχουν έστω να
πιούν.
Για αποφυγή τέτοιων απαράδεκτων καταστάσεων, ο

Με την ευκαιρία αυτή να αναφέρουμε ότι με απόφαση
του προέδρου απαγορεύεται στο εξής η τοποθέτηση
οικοδομικών ή άλλων υλικών καθώς και η κατασκευή
μπετόν και άλλων εργασιών σε όλο το μήκος του περιπάτου
προς Αϊ-Γιώργη, καθότι παρατηρούνταν το φαινόμενο να
εγκαταλείπονται υλικά σε διάσπαρτα σημεία του περιπάτου
και να τον ασχημίζουν.
Οι όποιες εργασίες χρειάζεται να γίνονται στο
νεκροταφείο, όπως επιδιόρθωση ή κατασκευή μνήματος
κ.τ.λ., θα γίνονται στο εξής στο χώρο του νεκροταφείου,
δυτικά του ναού του Αγίου Γεωργίου και ύστερα από
συνεννόηση με τον πρόεδρο του χωριού.
Ο χώρος μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να
καθαρίζεται άμεσα και με ιδιαίτερη επιμέλεια, με ευθύνη
αυτού που κάνει τις εργασίες. Τα μπάζα θα πετιούνται στη
θέση Αλώνια, τα δε σκουπίδια στους κάδους απορριμμάτων.
4 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της αναμνηστικής στήλης
και τοποθετήθηκε και η μαρμάρινη επιγραφή, στα Σούιλα,
στην είσοδο του χωριού, λίγο πριν το εικόνισμα του Αγίου
Σεραφείμ, που ενημερώνει τους επισκέπτες για το μέρος

που είχαν κρυφτεί το 1821 τα ιερά κειμήλια και η Τίμια
Κάρα του Αγίου, πολιούχου του χωριού μας. Την κατασκευή
χρηματοδότησε ο δάσκαλος Χαράλαμπος Μπετχαβάς.
4 Συμφωνήθηκε και «κλείστηκε» η ορχήστρα δημοτικής
μουσικής που θα μας διασκεδάσει στο πανηγύρι της
Παναγίας.
Την προκαταβολή κατέβαλαν οι καταστηματάρχες του
χωριού. Την ορχήστρα αποτελούν γνωστά ονόματα του
είδους όπως: Μπατής Ανδρέας (κλαρίνο), Μαντέκας
(ντραμς), Σταματελόπουλος, Λίτσα Μπρέλα, Γιάννης Σφήκας
και Αναστασία (τραγούδι), κι άλλοι καλλιτέχνες.
Αντώνης Θ. Καρανίκας
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Εκκλησίες, Μοναστήρια, Εικονίσματα και Ιερά Κειμήλια του χωριού μας
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
(Παρατηρείται στις οικογένειες του
χωριού που κατοικούν κοντά σε κάποιο ναό
να έχουν δώσει σε κάποιο μέλος τους το
όνομα του αντίστοιχου αγίου/ας).
Εξάλλου στις ορεινές περιοχές, η
γεωγραφική κατανομή του τοπικού πληθυσμού πολλές φορές είχε τη μορφή των
‘’οικογενειακών’’ συνοικισμών.
Πιθανή επίσης περίπτωση μπορεί να
αποτελεί η εκδοχή σύμφωνα με την οποία
κάθε οικογένεια ή ομάδα κατοίκων της
περιοχής, διωκόμενη από εχθρούς, κυρίως
τους Τούρκους (υπάρχουν βεβαιωμένες
παρόμοιες μετακινήσεις πληθυσμών προερχόμενων από την περιοχή της Ηπείρου
προς τα μέρη του χωριού μας και γενικότερα
προς την Ευρυτανία) όταν εγκαθίστατο στον
τόπο αυτό, έχτιζε ναό σε ένδειξη πίστης,
αλλά και ανταπόδοσης στον τιμώμενο άγιο
για τη σωτηρία της, καθώς και για ένα νέο
ευτυχέστερο ξεκίνημα ζωής.
Όλες οι παραπάνω εκδοχές στερούνται
ιστορικής τεκμηρίωσης και αποτελούν
εκτιμήσεις που βασίζονται σε αχνές
ενδείξεις και τοπικές παραδόσεις. Η δε
ανεύρεση νεκροταφείων στον περιβάλλοντα
χώρο σχεδόν κάθε ναού του χωριού μας
είναι μεν μια ιστορική πηγή, που όμως δεν
έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί περαιτέρω
και ως εκ τούτου μπορεί να συνηγορήσει
υπέρ κάθε περίπτωσης από τις προαναφερόμενες και επομένως δε μπορεί να
προκριθεί ως επικρατέστερη κάποια εξ
αυτών.
Οι εκκλησίες μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον από αρχιτεκτονικής άποψης και είναι
οι περισσότερες ρυθμού Βασιλικής, χωρίς
τρούλο. Έχουν κατ’ ανάγκη, λόγω φθορών,
επισκευαστεί σε κάποια τμήματά τους, χωρίς
περιττές επεμβάσεις όμως και με σεβασμό
στην παράδοση και στην αρχική αισθητική
της κατασκευής τους.
Είναι μεσαίου μεγέθους πέτρινα,
κεραμοσκεπή και πλακόστρωτα κτίσματα
και διαθέτουν οριοθετημένο αύλειο χώρο.
Κάποιες είχαν ή έχουν μικρό κωδωνοστάσιο,
ανερχόμενο ως προέκταση της δυτικής
πλευράς τους.
Ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, η εκκλησία της Παναγίας που η
κατασκευή της ανάγεται μάλλον στους
ύστερους βυζαντινούς χρόνους ή στους
πρώτους μεταβυζαντινούς, η Αγία Παρασκευή για το ιερό της και την κρύπτη της, η
εκκλησία των αγίων Ταξιαρχών γιατί
σύμφωνα με την παράδοση είναι η
αρχαιότερη του χωριού και η εκκλησία του
Αγίου Σεραφείμ που είναι μεν νέο κτίσμα,
αλλά σε απαράμιλλου κάλλους φυσικό τοπίο.
Ο συνολικός αριθμός των κτισμάτων
που μαρτυρούν εκκλησίες, ανεξάρτητα απ’
την κατάσταση που βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων και των μοναστηριών αλλά
και των παλαιών εικονισμάτων ανέρχεται
περίπου στα είκοσι (20)! Ονομαστικά είναι:
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Η
Παναγία), ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος
Χαράλαμπος, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος
Γεώργιος που βρίσκονται στο λόφο Πυργάκι
νοτιοανατολικά στην άκρη του χωριού (η
παράδοση αναφέρει ότι στην κορυφή του
λόφου υπήρχε εκκλησάκι αφιερωμένο στους
Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη), ο Άγιος
Δημήτριος και οι Άγιοι Ταξιάρχες κεντρικά
του χωριού, οι Άγιοι Θεόδωροι και ο Άγιος
Αθανάσιος ανατολικά και δυτικά αντίστοιχα
περιμετρικά του χωριού, το εικόνισμα του
πολιούχου μας Αγίου Σεραφείμ και η
ομώνυμη νεόκτιστη εκκλησία του στην

ανατολική είσοδο του χωριού στη θέση
Σούιλα, ο Προφήτης Ηλίας στον ομώνυμο
λόφο και το εικόνισμά του στο δρόμο προς
το χωριό Άγιος Δημήτριος καθώς και το
εικόνισμα Σταυρός, το ερειπωμένο
μοναστήρι Παλαιομονάστηρο στη θέση
Κιτσέλα ή Κουτσέλα βόρεια του χωριού
(πιθανόν προς τιμή του αγίου Βλασίου), το
εικόνισμα του Αγίου Κων/νου και η νεόκτιστη
εκκλησία του στον ίδιο χώρο στην περιοχή
του συνοικισμού Γούρδεση όπως επίσης τα
ολοσχερώς ερειπωμένα μοναστήρια
Καλογερικό και Παλιοκλήσι στην πλαγιά
απέναντι από τη Γούρδεση (περιοχή μεταξύ
Μηλιάς και Μακρύλακα), το εικόνισμα του
Σταυρούλη στη ράχη της περιοχής
Λακώματα δυτικά του χωριού και το
εικόνισμα του Αγίου Νικολάου λίγο πριν
φτάσουμε στον Άγιο Σεραφείμ με
κατεύθυνση προς το χωριό.
[Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια
παρουσίασης κάθε ναού χωριστά. Εκτός
του ναού της Παναγίας, η παρουσίαση για
τους άλλους ναούς θα είναι σύντομη και
εφόσον υπάρχουν κάποια στοιχεία, έστω κι
ελάχιστα. Πληρέστερα στοιχεία για κάποιους
ναούς υπάρχουν σε παλαιά τεύχη της
εφημερίδας μας που γράφτηκαν από το
δάσκαλο Χαράλαμπο Μπετχαβά και τα οποία
μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας στην
επιλογή «εφημερίδα». Για τα ιερά κειμήλια
που φυλάσσονται από αιώνων στο χωριό
μας, θα γίνει σύντομα ιδιαίτερο αφιέρωμα
με πλούσιο υλικό]
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Η ΠΑΝΑΓΙΑ)
Είναι κτισμένη σε δεσπόζουσα θέση στο
λόφο Πυργάκι απ’ όπου «εποπτεύει» και
προστατεύει όλο το χωριό που απλώνεται
μπροστά της. Δεν απέχει ούτε εκατό μέτρα
απ’ την πλατεία του χωριού και εύκολα
ανεβαίνει κανείς ακολουθώντας το
ανηφορικό καλντερίμι.
Είναι μεγαλοπρεπές κτίσμα και ξεχωρίζει
λόγω του μεγέθους της και της περίοπτης
θέση της, αλλά και για το υπέροχο φυσικό
τοπίο του λόφου που την περιβάλλει. Στους
πρόποδες του ίδιου λόφου, αλλά σε
χαμηλότερο ύψος, υπάρχουν άλλες τέσσερις
εκκλησίες, μία εκ των οποίων ερειπωμένη.
Η κατασκευή της ανάγεται στους
ύστερους βυζαντινούς χρόνους ή στους
πρώτους μεταβυζαντινούς. Αυτό το μαρτυρά
η βυζαντινή τεχνοτροπία της αρχιτεκτονικής
της και κάποιες εικόνες του τέμπλου της
που αναγράφουν χρονολογίες κοντά στο
1530.
Συγκεκριμένα ο ναός είναι ρυθμού
βασιλικής χωρίς τρούλο. Έχει χτιστεί σε
τρεις φάσεις σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους. Στην πρώτη φάση χτίστηκε ο
αρχικός ναός και επεκτάθηκε ή και
επισκευάστηκε μετέπειτα σε δύο άλλες
φάσεις, προφανώς για να έχει μεγαλύτερη
χωρητικότητα. Η τελευταία επέκταση έγινε
το 1930.
Τότε χτίστηκε πάνω στον ενισχυμένο
τοίχο της δυτικής εισόδου, διώροφο πέτρινο
καμπαναριό με τρείς θέσεις για καμπάνες,
που όμως έπαθε σοβαρές ζημιές με το
σεισμό του 1966 και κατεδαφίστηκε. Αντί
για αυτό, κτίστηκε ξεχωριστά το μεγάλο
καμπαναριό που υπάρχει και σήμερα.
Ο αρχικός ναός κτίστηκε με βυζαντινή
τεχνοτροπία δηλ. μια σειρά πέτρα και μια
σειρά συμπαγές λεπτό τούβλο. Το
συγκολλητικό υλικό (η λάσπη) ήταν ένα
μείγμα χώματος, ασβέστη και ψιλού χαλικιού

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

ΕΘΝΙΚΗ

από στουρναρόπετρα, το οποίο με το
πέρασμα του χρόνου αποκτά ιδιότητες
μεγάλης αντοχής, αλλά και ελαστικότητας
σε περίπτωση σεισμού. Το μυστικό του
πιθανώς να ήταν οι αναλογίες των
συστατικών του.
Το ιερό εσωτερικά φέρει τρεις καμάρες
και εξωτερικά έχει σχήμα τραπεζίου με
πολλαπλά τόξα και καμάρες. Σχήμα τόξου
επίσης έχουν τα παράθυρα και οι πόρτες.
Οι αρχικές τοξωτές πόρτες έχουν κτιστεί,
αφού άνοιξαν άλλες μεγαλύτερες κατά την
επέκταση. Διακρίνονται όμως καθαρά στη
θέση και το σχήμα.
Ήταν σκεπασμένος με κεραμίδια που
έβγαιναν στη θέση «Κάμπος-Κεραμιδαριό»

της βασιλικής – από τα αντικριστά
προσκυνητάρια με εικόνες της Παναγίας
και του αγίου Σεραφείμ, τις βάσεις για τα
εξαπτέρυγα αριστερά και «στασίδια»
εκατέρωθεν. Τα διαχωριστικά αυτά
ολοκληρώνονται με δύο ημίψηλους ξύλινους
τετράγωνους κίονες. Το μεσαίο κλίτος είναι
και το πλατύτερο. Στασίδια υπάρχουν επίσης
κατά μήκος και των δύο πλευρών του ναού
με προσανατολισμό προς το μεσαίο κλίτος.
Στη συνέχεια του δεξιού προσκυνηταριού
κρέμεται σε ειδική βάση, μεγάλη ξύλινη
περικέντητη ανοιγόμενη κορνίζα, μέσα στην
οποία είναι τοποθετημένο το πανί του
επιταφίου. Το πανί του επιταφίου είναι
πραγματικό έργο τέχνης σπουδαίας αξίας

κοντά στο χωριό. Στην αυλή υπήρχε μεγάλο
σκέπαστρο φτιαγμένο από χοντρή ξυλεία
βελανιδιάς (δένδρινη) και ήταν σκεπασμένο
κι αυτό με κεραμίδια. Σήμερα το σκέπαστρο
αυτό δεν υπάρχει και τα παλιά κεραμίδια
της σκεπής έχουν αντικατασταθεί λόγω
φθορών. Έχει προστεθεί στην πλακόστρωτη
πλέον αυλή και μια μικρή πέτρινη βρύση.
Στο εσωτερικό του ναού μπορεί να μπει
κανείς από τη μία εκ των δύο θυρών, μία
δυτική και μία βόρεια. Μπαίνοντας από τη
βόρεια είσοδο που είναι και η κύρια,
υπάρχουν δύο μεγάλα μπρούτζινα μανουάλια
αριστερά μας, ενώ δεξιά μας είναι το
«παγκάρι» και πίσω απ’ αυτό υπάρχει
μεγάλος και υπερυψωμένος κατά δύο σκαλιά
χώρος, με ξύλινο δάπεδο, που χρησιμεύει
ως γυναικωνίτης. Στο βάθος αυτού του
χώρου υπάρχει σκάλα που οδηγεί σε πατάρι,
που είναι αντίστοιχου μεγέθους με
προστατευτικό πολυημικυκλικό ξύλινο
κιγκλίδωμα με περίτεχνα σχέδια και στο
κέντρο το δικέφαλο αετό.
Αριστερά της κύριας εισόδου υπάρχει ο
υψηλός άμβωνας και το κεντρικό τμήμα του
ναού, που χωρίζεται κατά ένα μέρος του
σε τρία κλίτη - κατά το πρότυπο του ρυθμού

και είναι περιστόλιστο βελούδο χρυσοκέντητο και ασημοκέντητο, με το ιερό
σώμα του Χριστού, το πρόσωπό Tου και τα
πρόσωπα όσων εικονίζονται κοντά του να
είναι ζωγραφιστά πάνω σε φύλλο χαλκού.
Έχει έρθει από την Κων/πολη, από Χρυσιώτες
που εργάζονταν εκεί σε παλαιότερους
χρόνους. Οι διαστάσεις του είναι σχεδόν
δύο μέτρα μήκος επί ένα πλάτος.
Στο τέλος των διαχωριστικών σειρών ο
χώρος είναι ενοποιημένος και ανοικτός.
Αριστερά και δεξιά υπάρχουν τα ξύλινα
καγκελόφρακτα «ψαλτήρια». Κάθε αναλόγιο
διαθέτει δύο θέσεις ψαλτών. Λίγο πριν το
δεξιό ψαλτήρι βρίσκεται ο δεσποτικός
θρόνος.
Το ξυλόγλυπτο, πολύχρωμο, αλλά και
χρυσοποίκιλτο τέμπλο με τις πολυάριθμες,
πανέμορφες και λαμπερές εικόνες του και
τις συμβολικές παραστάσεις με την άμπελο,
πουλιά και δράκους και το υπέροχο σκαλιστό
και ζωγραφιστό βημόθυρο, στέκουν στο
βάθος του ναού και σε ύψος πλέον των έξι
μέτρων με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και
επιβλητικότητα.

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

Συνέχεια στην 5η σελ.

ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο (έλατος - λουλούδι)

Δημήτριος Μαντής
Ν. Ευρυτανία - Λαμία
Τηλ.: 22310-69272 κιν: 6974117489
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Εκκλησίες, Μοναστήρια, Εικονίσματα και Ιερά Κειμήλια του χωριού μας
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.
Οι εικόνες του είναι φορητές αλλά και
σταθερές, με χρονολογίες από του 16ου
μέχρι και του 18ου αιώνα περίπου. Κάποιες
προϋπήρχαν του τέμπλου, το οποίο φέρει
χρονολογία κατασκευής σκαλισμένη στα
ελληνικά, πάνω από την αριστερή είσοδό
του και στα αραβικά, πάνω απ’ την ωραία
πύλη, το 1732. Δεσπόζει στην κορυφή του
τέμπλου ο περίτεχνος σταυρός, σκαλιστός
και ζωγραφιστός, ενιαίος με το σώμα του
τέμπλου. Στο εσωτερικό του ιερού βήματος
διακρίνεται η Αγία Τράπεζα.
Σηκώνοντας ψηλότερα τα μάτια μας
παρατηρούμε στο μέσο του ταβανιού την
εικόνα του παντοκράτορα και στις άκρες
τις εικόνες των αποστόλων. Το τμήμα του
ταβανιού που φέρει τις εικόνες αυτές είναι
ελάχιστα «κατεβασμένο» σε σχέση με το
υπόλοιπο και περιστοιχίζεται με κορνίζα.
Από την οροφή επίσης κρέμονται οι τρεις
πολυέλαιοι του ναού.
Το δάπεδο είναι πλακόστρωτο με
τετράγωνες χοντρές και λείες πλάκες. Στο
μέσο είναι σκαλισμένος ο δικέφαλος αετός.
Σε μερικά σημεία του πλακόστρωτου
διακρίνονται έντονες σκουρόχρωμες φθορές
στην επιφάνεια των πλακών. Οι φθορές
αυτές προέρχονται από φωτιές που άναψαν
στο εσωτερικό του ναού για να ζεσταθούν
από τον κρύο καιρό, την εποχή του δεύτερου
αντάρτικου (περίπου 1947-48), κάποιοι
αντάρτες που έτυχε να περάσουν απ’ το
χωριό. Πιθανώς λόγοι επιβίωσης τους
ανάγκασαν να κάνουν κάτι τέτοιο και όχι
ασέβεια προς την εκκλησία.
Η εσωτερική τοιχοποιΐα του ναού είναι
καλυμμένη με σοβά, όμως σε μερικά σημεία
του ιερού που έχει αφαιρεθεί ο σοβάς, έχει
αποκαλυφθεί η βυζαντινή του τεχνοτροπία.
Το τέμπλο του ναού και οι εικόνες του
σχετικά πρόσφατα (1998) έχουν συντηρηθεί
με ευθύνη της πρώην εφορείας βυζαντινών
αρχαιοτήτων Λάρισας και έτσι αναδείχτηκε
και πάλι η ομορφιά του. Χρίζουν όμως εκ
νέου συντήρηση λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών στο εσωτερικό του ναού (κυρίως
λόγω υπερβολικής υγρασίας).
Στις 15 Αυγούστου τιμάται η Κοίμηση
της Θεοτόκου και γίνεται το θρησκευτικό
πανηγύρι. Συγκεντρώνει πλήθος κόσμου
κυρίως από τα γύρω χωριά, γιατί είναι από
τα λίγα πανηγύρια που κρατούν τον
παραδοσιακό τους χαρακτήρα ως ημερήσια,
αν και ξεκινά από το προηγούμενο βράδυ
και τελειώνει το επόμενο πρωί έχοντας έτσι
διήμερη διάρκεια.
[Λεπτομερή εργασία για την αρχιτεκτονική του ναού έχει εκπονήσει η χωριανή
μας αρχιτέκτων – μηχανικός κ. Ιωάννα
Καράνη και την οποία την παρουσίασε στο
χωριό μας το καλοκαίρι του 2009.]
ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
Εικάζεται ως η παλαιότερη εκκλησία
του χωριού. Είναι ρυθμού βασιλικής και
βρίσκεται ΒΔ της πλατείας και σε απόσταση
λίγων βημάτων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το χτίσιμό της
καθότι η καμάρα της είναι από πουρί
λαξευμένο και έχει εντοιχισμένες άδειες
στάμνες για αύξηση της ακουστικότητας,
κάτι που πετυχαίνεται εντυπωσιακά.
Διέθετε δικό της νεκροταφείο, αφού
βρέθηκαν λίθινοι τάφοι τριγύρω. Έπαθε
ζημιές από το σεισμό του 1966, αλλά
αποκαταστάθηκαν πλήρως.
Η παράδοση λέει πως εδώ μόνασε η
καλόγρια Χρύσω που ήταν ιατρός –
βοτανολόγος της εποχής και από αυτήν
πήρε το όνομά του το χωριό, αφού συνέρεε
πολύς κόσμος για παροχή ιατρικών υπηρεσιών κι έτσι έμεινε η φράση: «πάμε στη
Χρύσω».
Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου
Πυργάκι, νότια της πλατείας και σε απόσταση
πενήντα μέτρων απ’ αυτή, στην αρχή του
περιπάτου προς Αϊ-Γιώργη. Κτίστηκε στις
αρχές του 17ου αιώνα (ίσως το 1612 όπως
αναγράφεται σε παλιές εικόνες) και είναι
ρυθμού βασιλικής.
Ιδιαίτερη τεχνική παρουσιάζει το

εξωτερικό μέρος του ιερού της
με τα πολλαπλά τόξα και ιδιαίτερο
ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει
η μέχρι πρότινος μυστική υπόγεια
έξοδος από κρύπτη μέσα από το
ιερό, που οδηγεί προς το
οστεοφυλάκιο που βρέθηκε πίσω
του και σήμερα είναι εμφανές. Η
στοά αυτή πιθανώς συνεχιζόταν,
άγνωστο προς τα πού. Υπάρχει
παράδοση που λέει ότι κάποιες
εκκλησίες του χωριού επικοινωνούσαν μεταξύ τους με
υπόγειες στοές και ίσως και με
κάποιον απ’ τους δύο πύργουςφρούρια που υπήρχαν κάποτε.
Γύρω απ’ το ναό βρέθηκαν
τυχαία λίθινοι τάφοι, κάτι που
δείχνει ότι η εκκλησία είχε δικό
της νεκροταφείο.
Κατά την παράδοση, χτίστηκε
με χρηματοδότηση του χωριανού
μας «Μανώλη», φτωχού κατοίκου
αρχικά, που κάποια στιγμή όμως
η τύχη τον ευνόησε, αφού βρήκε
ένα ολόκληρο καζάνι λίρες όταν
μια μέρα κυλούσε ξύλα σε κάποια
πλαγιά. Ο ίδιος χρηματοδότησε
την κατασκευή του ξακουστού
«γεφυριού του Μανώλη» στον
Αγραφιώτη ποταμό και την Αγία
Παρασκευή επίσης στο χωριό
Βραγγιανά (Παρασκευή έλεγαν
τη γυναίκα του).
Η εκκλησία μας αρχικά ήταν
αγιογραφημένη με υπέροχες
τοιχογραφίες εξ ολοκλήρου, αλλά
δυστυχώς σήμερα δε σώζονται
αφού οι Ιταλοί κατακτητές την
έκαψαν στις 6-12-1942 μαζί με
όλο το χωριό.
Κατόπιν επισκευάστηκε, αλλά
έπαθε εκ νέου ζημιές με το σεισμό
του 1966.
Σήμερα πλέον λειτουργεί σε
άριστη κατάσταση και αποτελεί
στολίδι του χωριού μας.

της αναγράφεται η χρονολογία 1812.
Καταστράφηκε από το σεισμό του
΄66 και ανακαινίστηκε και ξαναλειτούργησε το 1975.
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ανήκει στα ξωκλήσια του χωριού
μας και βρίσκεται λίγες εκατοντάδες
μέτρα από το κέντρο του χωριού,
δυτικά, στο δρόμο για ΛιντίναΑσημίνικα - Λακώματα. Ήταν αρχικά
μέτριο κτίσμα, ρυθμού βασιλικής και
είχε μικρό σκεπαστό τρούλο.
Στα χρόνια της Κατοχής χρησιμοποιήθηκε ως μπαρουταποθήκη.
Ερειπώθηκε αργότερα, αλλά χάρη
στις φιλότιμες προσπάθειες πολλών
χωριανών με πρωτοστατούντα τον
Ηλία Α. Καρανίκα επισκευάστηκε
πλήρως και είναι λειτουργήσιμος.
Το πανέμορφο τοπίο με ψηλά
πουρνάρια και πλατάνια, το πάνω
αυλάκι που περνά στα πόδια του, το
ποτάμι του Χρυσιώτη λίγο πιο κάτω
και τα έλατα των απέναντι πλαγιών,
το καθιστούν τοπίο ιδιαίτερου κάλλους
και η επίσκεψη σ’ αυτό σε συνδυασμό
με το άναμμα του κεριού και τη
μυρωδιά του, φέρνει στην ψυχή του
επισκέπτη γαλήνη και αίσθηση
προσέγγισης του θείου.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από τους παλαιούς ναούς του
χωριού. Βρίσκεται λίγα μέτρα πριν την
πλατεία, απέναντι απ’ το σχολείο.
Κάηκε από τους Ιταλούς το ΄42 και ήταν
ο πρώτος ναός που επισκευάστηκε πρόχειρα
αμέσως μετά για να στεγάσει το σχολείο.
Ζημιές έπαθε και από το σεισμό του ΄66.
Επισκευάστηκε κατόπιν πλήρως με
πρωτοβουλία του Χαράλαμπου Μπετχαβά
και τη στήριξη του εκκλησιαστικού συμβουλίου και έκτοτε λειτουργεί κανονικά.

οι παλιές εικόνες του τέμπλου φυλάσσονται
στην εκκλησία της Παναγίας.
Κάηκε μερικώς από τους Ιταλούς το ΄42
(πρόλαβαν κι έσβησαν τη φωτιά) και
αργότερα μίκρυναν κατά δύο μέτρα τη
δυτική του πλευρά για να περάσει ο
αμαξωτός δρόμος που στη συνέχεια
εγκαταλείφθηκε. Ανακαινίστηκε πλήρως και
στις 6-12-1999 επαναλειτούργησε, ανήμερα
της γιορτής του.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Βρίσκεται νότια της πλατείας, στους
πρόποδες του λόφου Πυργάκι, λίγο
ψηλότερα από την Αγία Παρασκευή. Ήταν
μεγάλο κτίσμα, βασιλικού ρυθμού, πλακόστρωτο και αγιογραφημένο με τοιχογραφίες.
Σήμερα δε σώζεται καμία απ’ αυτές και

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στην άκρη του ομώνυμου περίπατου και
υπερυψωμένο, σε περίοπτη θέση με θέα
προς όλο το χωριό, είναι το πρώτο κτίσμα
που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας στο χωριό
από το δρόμο στα Σούϊλα. Είναι το εκκλησάκι
του Αϊ Γιώργη, δίπλα στο νεκροταφείο.
Είναι παλιά εκκλησία. Σε κάποια εικόνα

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο ΒΑ
του χωριού στο δρόμο προς το χωριό
Άγιος Δημήτριος. Εκεί στην κορυφή,
ανάμεσα σε αιωνόβια δέντρα όπως
θεόρατα πουρνάρια, δρύες, μεράντζες
κι έλατα, στέκει για αιώνες – κανείς
δε γνωρίζει πόσο – κι αποτελεί και
σήμερα αγαπημένο προορισμό κυρίως
ανήμερα της γιορτής του στις 20 του
Ιούλη που γίνεται και το ημερήσιο
πανηγύρι του, αλλά και κάθε άλλη
φορά που κάποιος πιστός ή
περιπατητής αποφασίσει να ανέβει
το σκιερό δρομάκι της πλαγιάς του.
Λίγο πιο κάτω απ’ την κορυφή υπάρχει
ένα ίσιωμα που το λένε «Χοροστάσι».
Εκεί στήνονταν στα παλιά χρόνια το
γλέντι στη γιορτή του αγίου. Λειτουργία
γινόταν και κάθε Παρασκευή της
Διακαινησίμου.
Ανακαινίστηκε από τις σοβαρές ζημιές
του σεισμού του ΄66 αρκετά χρόνια
αργότερα με πρωτοβουλία του Ταξιάρχη
Καράνη και του Λουκά Καρανίκα με την
επίβλεψη του Χαράλαμπου Μπετχαβά.
Σήμερα είναι σε άριστη κατάσταση,
λειτουργείται κάθε χρόνο στη γιορτή του
και κάθε μέρα περιμένει στωικά τον
απρόσμενο επισκέπτη κοιτώντας από ψηλά.
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
Βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου
του Προφήτη Ηλία και του λόφου της
Κιτσέλας. Βλέπει ολόκληρο το χωριό από
Συνέχεια στην 8η σελ.
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Πρ ι όβο λ ο ς Ι ωά ν ν ης

ΚΟ Ι ΝΩΝΙΚ Α
Θάνατοι
― Την τελευταία του πνοή άφησε στις 13 Ιουνίου 2011 ο συγχωριανός μας γιατρός Ιωάννης Σ. Πριόβολος. Η κηδεία του έγινε στις 14
Ιουνίου 2011 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
― Την τελευταία της πνοή άφησε στις 23 Μαΐου 2011 στην Λαμία,
όπου και ετάφη, η Χρύσω Λ. Καρανίκα.
― Έφυγε, ξαφνικά, από κοντά μας ο
Γιάννης Κ. Καρπούζης.
Την τελευταία του πνοή την άφησε στις
22 Ιουνίου 2011. Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στις 23 Ιουνίου στην Παναγίτσα Παλατιανής
και η ταφή στο χωριό του, το Δίλοφο Φθιώτιδας. Γεννήθηκε το 1947 στο Δίλοφο Σπερχειάδας, σπούδασε στην Γεωργική Σχολή
Βυτίνας και υπηρέτησε ως Δασονόμος στο
Δασαρχείο Φουρνάς κι έπειτα σε Δασαρχεία
της Αττικής (Λαύριο, Πειραιάς κ.ά.). Συνέγραψε αρκετά βιβλία και τελευταία επικεντρώθηκε στην καταγραφή της ιστορίας των χωριών της
Ελλάδας εκδίδοντας το βιβλίο με τίτλο: “Πόλεις και χωριά στο πέρασμα του χρόνου 1833-2008’’.
Ο Γιάννης Καρπούζης δεν ήταν Χρυσιώτης, ήταν όμως καλός
φίλος και συνεργάτης στην έκδοση των Χρυσιώτικων Νέων. Η σελιδοποίηση της εφημερίδας μας γίνεται στο κατάστημα γραφικών τεχνών,
που διευθύνει η σύζυγός του Αριστέα και τα δυο τους παιδιά ο Κώστας
και ο Άρης. Εκεί ο αείμνηστος Γιάννης με το άφθονο χιούμορ που διέθετε, τα ανέκδοτα που έλεγε, αλλά και τις εύστοχες παρατηρήσεις
του, έκανε την όλη εργασία ευχάριστη.
Θα μας λείψουν τα καυστικά άρθρα του, που δημοσιεύονταν σε διάφορες τοπικές εφημερίδες, γιατί ο Γιάννης Καρπούζης έγραφε, όπως
έλεγε και ο ίδιος «με μελάνι και όχι με λιβάνι».
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκέπασε.
Στους συγγενείς των εκλιπόντων εκφράζουμε τα συλλυπητήριά
μας και ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο τους.

Το Πανευρυτανικό αντάμωμα
της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων
θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου 2011
στην Σωτήρα Ανατολικής Φραγκίστας.

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

Κηδεύτηκε στις 14 Ιουνίου στο
Α΄ νεκροταφείο Αθηνών μέσα σε
κλίμα έντονης συγκίνησης και ανάμεσα σε συγγενείς, συναγωνιστές
συναδέλφους και φίλους του ο
γιατρός μας, ο συγχωριανός μας
και ευεργέτης του συλλόγου μας
Ιωάννης Σπ. Πριόβολος.
Ο Ιωάννης Σπ. Πριόβολος γεννήθηκε στη Χρύσω Ευρυτανίας
στις 21.11.1921. Τα πρώτα του
γράμματα τα έμαθε στο δημοτικό
σχολείο του χωριού μας. Ακολούθως φοίτησε στο Γυμνάσιο Καρπενησίου, απ’ όπου αποφοίτησε
με άριστα. Το 1940 εισήχθη στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1950, διέκοψε τη φοίτησή του το διάστημα 1942-44 λόγω της Γερμανο-Ιταλικής κατοχής. Το 1953 έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας
και το 1957 της Καρδιολογίας. Το διάστημα 194550 υπηρέτησε παράλληλα με τις σπουδές του ως
εσωτερικός υποβοηθός στη Β' Παθολογική κλινική
του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1950-53 υπηρέτησε
ως πανεπιστημιακός βοηθός, το 1955 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό Άριστα, μετά την
εκπόνηση της διατριβής του με τίτλο "Ο προσδιορισμός της προθρομβίνης και των επιταχυντικών
παραγόντων της πήξεως ως μέθοδος ελέγχου
της ηπατικής λειτουργίας", το 1958-61 υπηρέτησε
ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής, το 1961 μετά
την ολοκλήρωση εκπόνησης διατριβής με τίτλο
"Πειραματική μελέτη επί του θρομβοπλαστικού
παράγοντος, ποικίλης προελεύσεως ιστικών εκχυλισμάτων υφ' ημών παρασκευασθέντων" διορίστηκε υφηγητής της Β' Παθολογικής κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1965-85 υπηρέτησε
ως Διευθυντής της Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Αγία Όλγα. Το 1985-89 διετέλεσε Πρόεδρος του κεντρικού συμβουλίου υγείας (ΚΕΣΥ),
Πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Ευαγγελισμός
και Πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Ανδρέας
Συγγρός, το 1995-97 διετέλεσε εκ νέου Πρόεδρος
του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής έχει
καθιερωθεί ως βασική εργαστηριακή εξέταση, στα
πλαίσια της λειτουργικότητας του ηπατικού κυττάρου. Η ερευνητική διατριβή επί υφηγεσία με
αντικείμενο την παρασκευή και επιλογή του πλέον
κατάλληλου ιστικού εκχυλίσματος κατά τον προσδιορισμό του "χρόνου Quick", δικαιώνει την αναγκαιότητα του συντελεστού I.N.R. για την επιτυχή

εφαρμογή της αντιπηκτικής αγωγής. Επίσης διαπιστώθηκε η ανάπτυξη υπερπηκτικότητας, υπό την
επίδραση της νικοτίνης. Η τεχνική
παρακέντησης της υποκλειδίου
φλεβός και η πρακτική εφαρμογή
της, τυγχάνει σήμερα ευρείας πρακτικής εφαρμογής. Το 2000, κατά
το 6ο Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογίας, του απονεμήθηκε το
"Ασκληπιείο" βραβείο, για να τον
τιμήσει ως διαπρέψαντα ιατρό.
Εκπόνησε μόνος ή με άλλους
συνεργάτες του περισσότερες από
100 εργασίες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώθηκαν σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια.
Στις 18.12.1995 του απονεμήθη τιμητικό δίπλωμα από τον σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών
και στις 11.12.1996 του απονεμήθη τιμητικό δίπλωμα και μετάλλιο από την Πανευρυτανική
Ένωση Αθηνών σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης
για την πολύτιμη προσφορά του στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, την Ευρυτανία. Στις 22.11.2001
έλαβε τιμητικό δίπλωμα από την ελληνική αιματολογική εταιρεία και τον Ιούνιο του 2003 του
απενεμήθη το τιμητικό δίπλωμα και μετάλλιο "Ζαχαρίας Παπαντωνίου" από την εταιρεία Ευρυτάνων
επιστημόνων.
Ήταν μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,
της Βιολογικής Εταιρείας, της Καρδιολογικής
Εταιρείας, της Αιματολογικής Εταιρείας και της
Διεθνούς Αιματολογικής Εταιρείας. Το 1984 ήταν
υποψήφιος Πρόεδρος στις εκλογές του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών. Υπήρξε επί δέκα και πλέον
έτη μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση της ειδικότητας της Παθολογίας.
Τα παραπάνω δείχνουν την επιστημονική επάρκεια του αείμνηστου συγχωριανού μας. Πρέπει
εδώ να τονίσουμε ότι πέρα από επιστήμονας,
από γιατρός ήταν, πάνω απ’ όλα, άνθρωπος. Ήταν
φιλικός, προσιτός, υπομονετικός. Αφιέρωνε αρκετό
χρόνο στον κάθε ασθενή του και πέρα από τις ιατρικές του συμβουλές, στήριζε και ψυχολογικά
τους ασθενείς του. Στην κηδεία του άκουσα από
συγχωριανή μας να λέει: «Για μένα ήταν ο πατέρας
μου. Τόσο πολύ με είχε στηρίξει στα μεγάλα προβλήματα, που αντιμετώπισα». Παρότι στα επάρατα
χρόνια του εμφυλίου καταδιώχτηκε και από συγχωριανούς μας, συγκεκριμένα πυροβολήθηκε από
τον Αϊ- Γιώργη, όχι μόνο δεν κράτησε κακία σε
κανέναν, αλλά ακόμη και τους διώκτες του περιέθαλψε, τιμώντας τον όρκο του Ιπποκράτη.

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

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,

και δεν έχει τα μέσα να πληροφορείται

παγωτά, 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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Στον αγαπημένο μου αδερφό Γιάννη
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011
Πολυαγαπημένε μου αδελφέ Γιάννη,
Βρισκόμαστε εδώ σήμερα οι συγγενείς σου
και συναγωνιστές σου από το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, την
ΕΠΟΝ και τον Πανελλαδικό Σύλλογο Μνήμης
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, για να σε αποχαιρετίσουμε.
Το πρωί ώρα 6, στις 9 Ιουνίου 2011, έφυγες
για το υπερπέραν και άνοιξες μια βαθιά - αγιάτρευτη πληγή για την Τούλα σου και για τα
παιδιά σας Σπύρο και Νίκο και τα εγγόνια σας
Μαριλίνα, Γιάννη και Σπύρο. Και το μόνο βάλσαμο
γι’ αυτή την οδύνη τους θα είναι στο πέρασμά
του ο παράγοντας χρόνος.
Ξεκίνησες για το τελευταίο ταξίδι σου χωρίς
επιστροφή, αφού ανταποκρίθηκες, σε κάθε στάδιο
της ζωής σου, στο ακέραιο, σε όλες τις υποχρεώσεις σου, στα καλώς εννοούμενα εγκόσμια
καθήκοντά σου.
Ακόμα από την νεαρή, την εφηβική σου ηλικία
διέθετες επίκτητες αρετές, προτερήματα και
προσόντα τα οποία αποτέλεσαν γερά θεμέλια
για την διαμόρφωση ενός χαρακτήρα Ανθρώπου,
προκειμένου να υπηρετήσεις με σεμνότητα και
ανιδιοτέλεια τα καθήκοντά σου απέναντι στην
κοινωνία και την Πατρίδα.
Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή σου,
Γιάννη μου, να ασχοληθείς με την Ιατρική Επιστήμη και σεβάστηκες απολύτως τον Όρκο στον
Ιπποκράτη.
Πριν την ανάβασή σου στις υψηλές πυραμίδες
της Ιατρικής Επιστήμης, έζησες και συ Γιάννη,
τα πέτρινα εκείνα μαύρα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και της επί τέσσερα ολόκληρα
χρόνια τριπλής φασιστικής κατοχής της Πατρίδας
μας.
Από το 1941 ολόκληρη η ενδεκαμελής οικογένειά μας, ανάμεσά τους και ο θείος μας Σεραφείμ, από την αρχή της κατοχής, πήρε ενεργό
μέρος στον αγώνα κατά του φασισμού, του ιταλικού του Μουσολίνι, από τις 28 του Οκτώβρη
του 1940 και μετά από τον Απρίλη του 1941,
κατά του χιτλερισμού.
Αργότερα μετά την ίδρυση του ΕΑΜ, εσύ
Γιάννη, από τον Φεβρουάριο του 1943 διετέλεσε;
υπεύθυνος της ΕΠΟΝ στην Ευρυτανία.
Ο Γιάννης υπήρξε άριστος μαθητής του Δημοτικού Σχολείου στη γενέτειρά μας τη Χρύσω
και μετά άριστος παντού στη ζωή του, τόσο στο
Γυμνάσιο στο Καρπενήσι, αλλά εκεί που διακρίθηκε ιδιαίτερα ήταν στα χρόνια που ήταν φοιτητής
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.
Η παραπέρα σταδιοδρομία του Γιάννη και οι
εξελίξεις στις επιστημονικές του επιδόσεις στην
Ιατρική Επιστήμη, η σταθερή πορεία του σε
τέτοιες κατακτήσεις και η ανέλιξή του διακόπηκε
για δύο χρόνια. Όταν μετά την καταραμένη συμφωνία της Βάρκιζας και κατά τη διάρκεια του
αδελφοκτόνου εμφύλιου πολέμου διετέλεσε
τρόφιμος του «Δεύτερου Παρθενώνα» στη Μακρόνησο για δύο χρόνια, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και άλλους γνωστούς Αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης, σαν μέλος οικογένειας «ληστοσυμμοριτών», προκειμένου να υποστεί την
ανάγκη διαπαιδαγώγησης και να ανανήψει.

Παρά τις αντιξοότητες που έζησε, ύστερα
από την απελευθέρωσή του απ' τη Μακρόνησο
και μετά την ήττα του Δ.Σ.Ε. το 1949, όταν στον
αδελφοκτόνο εμφύλιο σκοτώθηκε, το 1948, η
αδελφή μας η Σαβούλα, 22 χρονών και ο θείος
μας Σεραφείμ στα βουνά των Αγράφων. Το 1943
πέθανε ο πρωτότοκος αδελφός μας, ο Βαγγέλης
δικηγόρος, στις επάλξεις του ΕΑΜ της Εθνικής
Αντίστασης.
Ο Γιάννης ήταν ο μόνος που έμεινε στην Ελλάδα, όταν όλα τα άλλα αδέλφια του και οι
γονείς μας, έζησαν επί τριάντα και πλέον χρόνια
στην ξενιτιά ως πολιτικοί πρόσφυγες.
Ο Γιάννης, με τα πλούσια προσόντα και προτερήματα που διέθετε σαν χαρακτήρας και με
αφοσίωση αταλάντευτη στη μελέτη και την έρευνα, έλαβε το 1950 το πτυχίο της Ιατρικής.
Το 1953 έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας.
Το 1957 έλαβε και την ειδικότητα της Καρδιολογίας.
Από το 1965 μέχρι το 1985 υπηρέτησε Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα».
Επί δέκα και πλέον χρόνια υπήρξε μέλος της
εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση ειδικότητας Παθολογίας.
Περί τις 100 και πλέον διατριβές, μελέτες
και συμπεράσματα ερευνών του, δημοσιεύθηκαν
σε περιοδικά και ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά
και Διεθνή Συνέδρια.
Το 1996 πραγματοποιήθηκε από τον Πανελλαδικό Ιατρικό Σύλλογο εκδήλωση προς τιμήν
του Γιάννη και διανεμήθηκε στους παρευρεθέντες
ολόκληρος πανόδετος τόμος από εξακόσιες σελίδες, με μελέτες, διατριβές και έρευνες του
Επιστήμονα Ιατρού Ιωάννη Πριόβολου.
Τον Οκτώβριο του 2000, κατά το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, απονεμήθηκε στον
Γιάννη το «Aσκληπιείo», Βραβείο, προς τιμήν
του, ως διαπρέψαντα Ιατρό στο πεδίο του Καθήκοντος.
Για πολλά χρόνια υπήρξε Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δίπλα στους εκάστοτε
Υπουργούς, όπως ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο Δημήτρης
Κρεμαστινός, ο Κώστας Γείτονας και ο Λάμπρος
Παπαδήμας.
Υπήρξε επίσης για πολλά χρόνια Πρόεδρος
του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός».
Μια επίσης σημαντική ικανοποίηση για τον
Γιάννη, στα σαράντα και πλέον χρόνια, ως θεράπων, σε πολλές εκατοντάδες αρρώστους, συνετέλεσε αποτελεσματικά, με τις διαγνώσεις
του και τις οδηγίες του, στην αποκατάσταση
της υγείας τους, και έτσι κατέκτησε την εμπιστοσύνη και την αγάπη της κοινής γνώμης, ως
Δάσκαλος της Ιατρικής Επιστήμης.
Ακόμα μια φορά εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια Γιάννη, προς την σύζυγό σου, τα
παιδιά σας, τα εγγόνια σας και από μέρους της
αδελφής μας της Αθηνάς και του αδελφού μας
του Μήτσου.
Αιωνία σου η Μνήμη Γιάννη μας.

Βασίλης Πριόβολος-Ερμής

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

Ευ χ α ρ ι σ τ ήρ ι ο
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε δια της εφημερίδος τα «Χρυσιώτικα
Νέα» τους μαρμαροτεχνίτες Αντρέα Μούτσελο και υιό, για την
δωρεά μαρμάρινης πλάκας για τον Άγιο Σεραφείμ.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο Χρύσως

Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
στην Πανευρυτανική Ένωση
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή των Ευρυτάνων της
Αθήνας στη Γενική Συνέλευση των μελών της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου
«ΤΙΤΑΝΙΑ» της Αθήνας, την Τετάρτη 4 Μαϊου 2011. Ο Πρόεδρος
του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, στην καθιερωμένη λογοδοσία, έκανε τον απολογισμό της τριετούς θητείας
του, τον «απολογισμό ενός ταξιδιού δημιουργίας…», όπως εύστοχα
τον χαρακτήρισε, κατά το οποίο δεν κατακτήθηκαν μόνον οι κορυφές
των Αγράφων, αλλά και πολλές άλλες υψηλές πνευματικές και δημιουργικές κορυφές….
Ο απολογισμός του πλουσιότατου αυτού έργου έκλεισε με τις
προσωπικές ευχαριστίες του Προέδρου κ. Κώστα Παπαδόπουλου
προς τους συνεργάτες του στο απερχόμενο Δ.Σ., αφενός, για την
άψογη και καθόλα λίαν αγαστή συνεργασία και, αφετέρου, προς
όλα τα μέλη της Ένωσης, που προσήλθαν να ακούσουν, να προτείνουν, να κρίνουν και, ενδεχομένως, να επανακρίνουν.
Μετά τον απολογισμό του προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ. ο
λόγος δόθηκε στον Ταμία κ. Βασίλειο Σιορόκο, ο οποίος έκανε
αναλυτικό οικονομικό απολογισμό των εσόδων και εξόδων της
τριετίας 2008-2011.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις παραπάνω
αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε σε σώμα με την αριθ. 7/6-5-2011
ομόφωνη απόφαση, όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Αντιπ/δρος: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Γ. Γραμματέας: Ηλίας Γ. Λιάσκος
Ταμίας: Βασίλειος Γ. Σιορόκος
Έφορος: Δημήτριος Ι. Φαλλής
Μέλη: Κώστας Γ. Φούκας (Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα)
Κώστας Σπ. Τσιώλης (Αναπληρωτής Εφόρου)
Βασιλική Διαμάντη (Αναπληρώτρια Ταμία)
Αγαθοκλής Λεων. Μπακογιάννης.
Αναπληρωματικά μέλη:
Βασίλειος Τσιαμάκης και Κώστας Πρασσάς.
Σημειώνεται ότι για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι
κ.κ. Βασίλειος Τριχιάς, Ανδρέας Ζούκας και Σωτήριος Σώκος, αναπληρωματικό δε μέλος ο κ. Νίκος Μπάκας.

Οι μοναδικοί
οικονομικοί πόροι
του Συλλόγου
και της εφημερίδας μας
είναι οι συνδρομές σας.
Μην τις ξεχνάτε.
Μπορείτε να τις στείλετε
στην ταμία του Συλλόγου
κα. Γιαννιώτη-Οικονόμου
Λίτσα
τηλ. 210-6777668

Λύση
αινιγμάτων
1. Λαμπρή
2. Πρόκα
3. Το βιβλίο
4. Η σπίθα
5. Μανιτάρι
6. Μέλισσα
7. Ομπρέλα
8. Πεταλούδα
9. Παπούτσι
10. Παπούτσι

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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Εκκλησίες, Μοναστήρια, Εικονίσματα και Ιερά Κειμήλια του χωριού μας
Του Αντώνη Θ. Καρανίκα
Συνέχεια απ’ την 5η σελ.
τη θέση αυτή καθώς αγναντεύει δυτικά.
Μπροστά του απλώνονται τα ομώνυμα
χωράφια ιδιοκτησίας της οικ. Δημοσθ.
Τριανταφύλλου.
Παλαιός ναός κι αυτός, μικρού μεγέθους,
καταστράφηκε από τους σεισμό του ΄66.
Ανακαινίστηκε και λειτουργεί με πρωτοβουλία της Αικατερίνης Σανούλη – Τριανταφύλλου.
Αποτελεί εύκολο κι ευχάριστο προορισμό
για πρωινό ή απογευματινό περίπατο.
ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Είναι ο πολιούχος του χωριού μας. Ο
Άγιος Σεραφείμ γεννήθηκε στην Πεζούλα
Καρδίτσας, μόνασε στη μονή Κορώνης
Καρδίτσας κι αργότερα έγινε επίσκοπος
Φαναρίου και Νεοχωρίου Καρδίτσας. Κατά
την επανάσταση του Σκυλόσοφου το 1601
θανατώθηκε μαρτυρικά από τους Τούρκους.

Ο Άγιος Σεραφείμ

Η κομμένη του κεφαλή βρέθηκε στον Πηνειό
ποταμό από ψαράδες που έβλεπαν κάποιο
φως κάθε βράδυ ανάμεσα στις καλαμιές.
Η Αγία Κάρα κατέληξε στη μονή Κορώνης
και τη χρονιά της επανάστασης του 1821
για λόγους προστασίας μεταφέρθηκε και
κρύφτηκε στη σπηλιά στα «Σούιλα» στην
είσοδο του χωριού μας μαζί με άλλα κειμήλια
από καλόγερους του μοναστηριού.
Πολλά χρόνια αργότερα οι καλόγεροι
από τη μονή ήρθαν και πήραν τα ιερά

κειμήλια και από τότε το χωριό μας απέκτησε
το προνόμιο να θεωρείται η δεύτερη πατρίδα
του αγίου και τον ανακήρυξε πολιούχο του.
Έκτοτε κάθε χρόνο έρχεται η Αγία Κάρα
στο χωριό μας με τη συνοδεία καλόγερου
και τελείται λειτουργία και δοξολογία προς
τιμή του αγίου. Παραμένει για μέρες
φιλοξενούμενη από τα νοικοκυριά του
χωριού, μεταδίδοντάς τους τη θεία χάρη
της.
Εικόνισμα του αγίου κτίστηκε το 1932
στη θέση που βρέθηκαν τα ιερά του κειμήλια,
για το οποίο μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν
πέτρες από το μνήμα του Βελή Γκέκα που
υπήρχε σε χωράφι κάποιου Μούτσελου
χαμηλά στο χωριό και το χάλασαν για να
σπείρουν το χωράφι.
Ο ηγούμενος της Μονής Κορώνης
θέλησε να κτίσει εκκλησία στο σημείο αυτό
το 1946, αλλά λόγω της κατάστασης
(εμφυλίου πολέμου) δεν ευοδώθηκε η
προσπάθειά του.
Το έργο ολοκλήρωσε με αξιοθαύμαστο
τρόπο το 1991-1994 ο χωριανός μας
δάσκαλος Χαράλαμπος Μπετχαβάς,
φτιάχνοντας το πανέμορφο εκκλησάκι που
βλέπουμε σήμερα κουρνιασμένο στα βράχια,
μέσα σε απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό
τοπίο και όλοι οι διαβάτες στέκονται, το
θαυμάζουν και το προσκυνούν.
ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
Στο συνοικισμό του χωριού μας
Γούρδεση, πλάι στον αυτοκινητόδρομο, σ΄
ένα μικρό ανάχωμα, υπάρχει από το 1938,
το πέτρινο εικόνισμα των αγίων Κων/νου
και Ελένης, δωρεά του Γεωργίου Δ.
Πολυχρόνη.
Πριν από λίγα χρόνια, ο αείμνηστος
Παναγιώτης Αυγέρης χρηματοδότησε κι
επέβλεψε την κατασκευή ενός ναού στον
ίδιο χώρο, ο οποίος ναός ολοκληρώθηκε
και στέκει πανέμορφος και περιμένει κάθε
χρόνο στις 24 Αυγούστου (του αγίου Κοσμά
του Αιτωλού) τους πιστούς να έλθουν στη
θεία λειτουργία. [Δε γίνεται στις 21 Μαΐου
όπως θα έπρεπε, γιατί την ημέρα εκείνη
γίνεται πανηγύρι στη Δάφνη και η παράδοση
θέλει τους Χρυσιώτες να πηγαίνουν εκεί
από τότε που αποτελούσαμε ενιαία
κοινότητα ως «Μεγάλο Χρύσου».]

Ο Άγιος Κωνσταντίνος

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ
Στον πλαϊνό λόφο απ’ αυτόν του
Προφήτη Ηλία, στη συνέχεια της ίδιας
κορυφογραμμής, νοτιοανατολικά του, στη
θέση Κιτσέλα, βρίσκονται τα απομεινάρια
κάποιου μοναστηριού. Διακρίνεται η
δεξαμενή νερού και κάποιες αποθήκες και
τοιχία. Παλαιότερα βρισκόταν σκόρπια και
κάποια απομεινάρια εκκλησιαστικών σκευών
(καντηλιών κ.ά.). Δεν είναι γνωστό πότε
λειτούργησε και πότε καταστράφηκε. Ακόμα
και οι πιο παλιοί δεν έχουν σχετικά
ακούσματα. Λέγεται πως ήταν αφιερωμένο
στον Άγιο Βλάσιο. Ίσως η τοποθεσία Αμπέλια
που βρίσκεται πλησίον του και κυρίως η
τοποθεσία παλιάμπελα να συνδέονται με
το Παλιομονάστηρο.
ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ
Ακριβώς απέναντι από το συνοικισμό
Γούρδεση και βορειοανατολικά του λόφου
Άνεμος, μεταξύ των τοποθεσιών Μακρύλακας και Μηλιά περίπου, υπάρχουν
χαλάσματα και η περιοχή λέγεται Παλιοκλήσι. Κάποιο χωράφι εκεί κοντά έχει την

ονομασία Καλογερικό. Απέναντί τους προς
τον αυτοκινητόδρομο που πηγαίνει προς
Κερασοχώρι και συγκεκριμένα στη θέση
Βαρκά, υπάρχει πλήθος μνημάτων που
ανευρίσκονταν κατά την εκσκαφή των προς
καλλιέργεια χωραφιών, καθώς επίσης και
τμημάτων εκκλησιαστικών σκευών, γεγονός
που μαρτυρά την ύπαρξη νεκροταφείου και
εκκλησίας στον τόπο αυτό. Πιθανόν το
νεκροταφείο να ήταν κοινό με τους ναούς
Παλιοκλήσι και Καλογερικό.
ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ή ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Στον παλιό βατό δρόμο προς το χωριό
Άγιος Δημήτριος, μετά τα Αμπέλια, στη
θέση Χανιά, υπάρχει πιο πάνω από τη ρεματιά
του Γαβρενίτη ένας μικρός λόφος (σύρραχο).
Εκεί πάνω βρισκόταν ένα μικρό μοναστήρι
και ο λόφος λέγεται Παλιομονάστηρο ή
Μοναστηράκι.
ΔΙΑΣΕΛΟ
Περνώντας τον ποταμό Γαβρενίτη, μετά
το χωριό του Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή
Διάσελο, υπάρχουν ερείπια και λέγεται πως
εκεί υπήρχε μοναστήρι.

Σε 6.484.009,79 € ανέρχονται τα χρέη του Δήμου Αγράφων
Τα οικονομικά των πρώην Δήμων, που
συγκρότησαν τον νέο Δήμο Αγράφων,
έδωσε στην δημοσιότητα η Επιτροπή, που
διενέργησε τον σχετικό έλεγχο. Σύμφωνα
με την έκθεση απογραφής το συνολικό
ποσό, που είναι χρεωμένοι οι 5 πρώην
Δήμοι, ανέρχεται στα 6.484.009,79 ευρώ.

Τα χρέη αυτά, πάντα σύμφωνα με τα
στοιχεία της Επιτροπής κατανέμονται ως
εξής: 2.493.963,08 € στον Δήμο Αγράφων,
419.607,25 € στον Δήμο Απεραντίων,
2.288.327,80 € στον Δήμο Ασπροποτάμου,
695.220,65 € στον Δήμο Βίνιανης και
1.271.015,50 € στον Δήμο Φραγκίστας.

Τελευταία σε εφημερίδες της Ευρυτανίας διαβάσαμε ότι υπάρχει και ένα κρυφό
χρέος περίπου 1.000.000 € όπως δήλωσε
ο δήμαρχος. Αδυνατούμε να καταλάβουμε
τι είναι αυτό το χρέος και αναρωτιόμαστε,
ματαίως βέβαια, αν θα επέμβει ο εισαγγελέας και αν θα τιμωρηθεί κανείς.

www.xriso-eyrytanias.gr
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΙΑΣ
4ο χλμ.
Λαμίας - Στυλίδας
Λαμία
Τηλ: 22310-32191
Fax: 22310-42095

Οικ ον ομι κή β οήθ εια
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 προσπαθειών μας.
Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου μας στην
επιλογή «σύλλογος» και να διευθετήσετε από εκεί τη συνδρομή σας κτλ.

