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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Νέα απ’ το χωριό μας
ΕΓΙΝΕ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

Ό

πως κάθε χρόνο, έτσι
και φέτος πραγματοποιήθηκαν στο χωριό μας
οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις: το πανηγύρι της Παναγίας,
η εκδρομή της νεολαίας, η λαϊκή
βραδιά ή αλλιώς η γιορτή της
νεολαίας, η επέτειος για τη μάχη
της Χρύσως και μια νέα εκδήλωση προς τιμή της τρίτης ηλικίας
και των γαμπρών του χωριού
μας.
Η επίσκεψη και η διαμονή των
Χρυσιωτών της διασποράς, αλλά
και επισκεπτών από τα γύρω χωριά συνέβαλε τα μέγιστα στην
επιτυχία των εκδηλώσεων.
Η ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Ξεχωριστή βραδιά και φέτος
αποτέλεσε η λαϊκή βραδιά στις
16 Αυγούστου που οργανώνει ο
σύλλογος και συμμετέχουν οι χωριανοί και όλοι οι φίλοι επισκέπτες
του χωριού μας.
Το γλέντι κράτησε ως το ξημέρωμα και σ’ αυτό βοήθησε η
εξαιρετική ορχήστρα του Γιάννη
Ρίζου που χρόνια τώρα μας δια-

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρά τις δυσκολίες των καιρών, η λαχειοφόρος αγορά που εδώ και μήνες διενεργούνταν από τα μέλη του
συλλόγου μας.
Η κλήρωση έγινε όπως αναφερόταν στις 23 Αυγούστου στις 7.00
μ.μ. σύμφωνα με τα τρία τελευταία ψηφία του 1ου λαχνού του λαϊκού
λαχείου και ο οποίος ήταν ο αριθμός: 41061. Ο πρώτος τυχερός δηλ.
που κέρδισε και την τηλεόραση SONY 40’’ ήταν αυτός που είχε το λαχνό
με τον αριθμό 0061.

σκεδάζει και ακούραστα ξενυχτά
μαζί μας.
Η βραδιά ήταν εμπλουτισμένη
με πολλές εκπλήξεις που την έκαναν ευχάριστη και ενδιαφέρουσα.
Πρώτα-πρώτα διενεργήθηκε
λαχειοφόρος με αρκετά δώρα που
κληρώθηκαν άμεσα κοντά στα με-

σάνυχτα και είχαμε αρκετούς τυχερούς. Τα δώρα που κληρώθηκαν
ήταν: χρυσό δαχτυλίδι και χρυσό
ζεύγος σκουλαρίκια (προσφορά
του χωριανού μας Χειλά Νέστορα
που διατηρεί κατάστημα κοσμημάτων στη Θεσσαλονίκη), πίνακας
σαλονιού (προσφορά του χωριανού μας Καρανίκα Δημήτρη που
διατηρεί κατάστημα επίπλων στη
Λαμία), 5 μπουκάλια κρασί (προσφορά του χωριανού μας Καρανίκα Βασίλη που διατηρεί ψαροταβέρνα στη Λαμία), δοχείο μέλι
(προσφορά του χωριανού μας
Θάλλα Γιώργου, παραγωγού στο
χωριό) κ.ά.
Στη συνέχεια μοιράστηκαν
γλυκά σε όλους τους παραβρισκόμενους στο χώρο της πλατείας
και σε όποιο κατάστημα κι αν καθόταν, προσφορά του αγαπητού
φίλου του χωριού μας και επιχειρηματία, με καταστήματα ζαχαροπλαστικής (Fresh) στο Καρπε-

Κατασκευάστηκε στις αρχές Αυγούστου το μνημείο πεσόντων που
είχε προγραμματίσει ο σύλλογός μας.
Η κατασκευή του έγινε από το συνεργείο του τοπικού εργολάβου κ.
Κων/νου Φούκα, σύμφωνα με το σχέδιο του αρχιτέκτονα – μηχανικού
και επίκουρου καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Γεώργιου Γιαννίτσαρη, τον οποίο για μια φορά ακόμη ευχαριστούμε θερμά και την επίβλεψη του προέδρου του συλλόγου κ. Αντώνη Καρανίκα και του

Συνέχεια στην 4η σελ.

Συνέχεια στην 2η σελ.

Ο τυχερός-ή κατάγεται από το χωριό μας και κατοικεί στον Πειραιά.
Συγκεντρώθηκε ένα ικανό ποσό με το οποίο αντιμετωπίστηκαν τα
έξοδα του συλλόγου για το καλοκαίρι στο χωριό και τις δραστηριότητες
που οργανώνει και το μεγαλύτερο μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί
σταδιακά για την έκδοση της εφημερίδας μας και άλλες ανάγκες.
Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε στην ενίσχυση
του συλλόγου αγοράζοντας λαχνούς και όλους εσάς που κάνατε τον
κόπο να βοηθήσετε στη διαδικασία πώλησης των λαχνών. Η προσφορά
όλων σας είναι πολύτιμη και δίνει πνοή ζωής στο σύλλογό μας.

ΤΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Παλιές μνήμες - Τωρινές συγκινήσεις
Στη φωτογραφία αυτή εικονίζεται ένας Χρυσιώτης, ο Παναγιώτης Καρανίκας. Είναι
ο τέταρτος κατά σειρά από αριστερά και ακριβώς δίπλα του δεξιά είναι ο Άρης Βελουχιώτης. Η φωτογραφία είναι της περιόδου 1942-43. Προέρχεται από το αρχείο του
Κωνσταντίνου Π. Καρανίκα.

Παναγιώτης (Πάνος) Καρανίκας – Αντρούτσος
Ο Μαυροσκούφης του Άρη Βελουχιώτη
Ο Παναγιώτης Καρανίκας γεννήθηκε στη Χρύσω το 1917. Από πολύ μικρός έμεινε
ορφανός και αναγκάστηκε να βγει στη βιοπάλη για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος και
η μητέρα του. Μετά την απόλυσή του από το στρατό, στην πατρίδα μας υπήρχε η Γερμαοϊταλική κατοχή και ο Παναγιώτης Καρανίκας εντάχτηκε στην Εθνική αντίσταση.
Αξιώθηκε να υπηρετήσει δίπλα στον Άρη Βελουχιώτη, ήταν ένας από τους 25 έφιππους
σωματοφύλακές του. Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου κατέφυγε στην Αλβανία
και το 1950 εγκαταστάθηκε στην Πολωνία. Εκεί γνώρισε την σύζυγό του Άννα και απέκτησαν δύο γιους, τον Κωνσταντίνο και τον Γιάννη.
Επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του το 1975 και εγκαταστάθηκε
στην Λάρισα. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να επισκεφτεί το χωριό μας, γιατί στις 31
Μαρτίου του 1977 εντελώς ξαφνικά απεβίωσε. Η σύζυγός του και τα δύο του παιδιά εγκαταστάθηκαν στον Αμπελώνα Λάρισας, τόπο καταγωγής της συζύγου του.
Ο Παναγιώτης Καρανίκας στην αντίσταση είχε το ψευδώνυμο Αντρούτσος και
όπως προαναφέραμε ήταν σωματοφύλακας του Άρη, ανήκε δηλαδή στους γνωστούς

Συνέχεια στην 2η σελ.
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Παναγιώτης (Πάνος) Καρανίκας – Αντρούτσος
Ο Μαυροσκούφης του Αρη Βελουχιώτη
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
μαυροσκούφηδες. Οι μαυροσκούφηδες ήταν διαλεγμένοι ένας ένας από τον ίδιο τον
Βελουχιώτη, ξεχώριζαν για την αντρεία τους, τη σωματική ρώμη και τη σχεδόν θρησκευτική
λατρεία στο πρόσωπο του αρχηγού. Ακολουθούσαν παντού έφιπποι τον Άρη και αποτελούσαν
τον φόβο και τον τρόμο, τόσο για τους κατακτητές, όσο και για τις αντίπαλες του ΕΛΑΣ αντιστασιακές οργανώσεις, αλλά και για τους ίδιους τους οπαδούς του ΕΑΜ, που υπέπιπταν σε
παραπτώματα. Ισχυρές προσωπικότητες και τραχείς άντρες, υποτάχθηκαν τυφλά στην προσωπικότητα του Βελουχιώτη.
Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από το Βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου με τίτλο
«Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων» για τους μαυροσκούφηδες.
«Ο Άρης για τις αναγκαίες μετακινήσεις του και για λόγους πρόνοιας συγκροτεί έναν
έφιππο ουλαμό ως προσωπική φρουρά. Οι επιλεγμένοι ένας κι ένας άντρες θα γίνουν γνωστοί
στο πανελλήνιο ως «μαυροσκούφηδες». Οι φήμες τους θέλουν σκληρούς και πολεμοχαρείς
ιππείς, άγριους σαν Τάταρους και αφοσιωμένους έως θανάτου στον αρχηγό τους. Ο θρυλικός
ουλαμός συγκροτήθηκε από πιστούς και δοκιμασμένους άντρες των πρώτων ομάδων του Άρη,
από κάποιους που είχε επιλέξει ο ίδιος στο Μαυρολιθάρι, για να τον συνοδεύσουν στην Αθήνα
και ορισμένους ακόμα που θα προσθέσει στην Κολοκυθιά.
Οι μαυροσκούφηδες ήταν γύρω στους 25 άντρες. Με τις αλλαγές, τους θανάτους και τις
αρρώστιες, αυτοί που αξιώθηκαν τον τίτλο δεν ξεπέρασαν συνολικά τους 35. Ένας λοιπόν
από αυτούς ήταν και ο Πάνος Καρανίκας με το ψευδώνυμο Αντρούτσος.
Οι μαυροσκούφηδες είχαν καπετάνιο τον Τζαβέλα και στρατιωτικό εκπαιδευτή τον Καραϊσκάκη. Στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας θα φορέσουν τους μαύρους σκούφους, που τους έχει
παραγγείλει ο αρχηγός, όμοιοι με τον δικό του, μερικοί είναι κατασκευασμένοι από το μαύρο
γούνινο παλτό της Αυστριακής Τρούντι, που εκτελέστηκε στην Κολοκυθιά μαζί με 33 Γερμανούς
αξιωματικούς και στρατιώτες που είχαν συλληφθεί αιχμάλωτοι.
Προσωρινά θα εξοικονομήσουν κάποια άλογα για τις μετακινήσεις τους και στο Μαυρολιθάρι
θα αποκτήσουν τα δικά τους κάτι ατίθασα άλογα αναπαραγωγής μεταφερμένα από το
ιπποφορβείο της Λαζαρίνας, που δεν ανέχονταν αναβάτη. Με εντολή του Άρη οι μαυροσκούφηδες
εκπαιδεύονται διαρκώς στην ιππασία από τον μικρόσωμο και στραβοκάνη Καραϊσκάκη, μόνιμο
λοχία του Ιππικού. Αυτός μοιάζει να γεννήθηκε στη ράχη αλόγου. Τους ασκεί να ιππεύουν
σωστά και όχι με τον χωριάτικο τρόπο, να υπερπηδούν εμπόδια, να γίνονται ένα με το άλογό
τους, όταν χρειάζεται, να μάχονται και να πυροβολούν καλπάζοντας.
«Βαρβάτα άτια και αναβάτες ήταν τα πιο ατίθασα και επιθετικά όντα που γνώρισε ποτέ ο
τόπος», γράφει με φανερό θαυμασμό ο ακραίος εχθρός τους Κώστας Τριανταφυλλίδης».

Α ιν ί γ μ α τα
του Χαράλαμπου Μπετχαβά
3 Κλειδώνω μανταλώνω κι ο κλέφτης είναι μέσα.
3 Μόνο με μια τσεκουριά κόβει χιλιάδες δέντρα.
3 Μέρα νύχτα υφαίνει και ύφασμα δεν φτιάνει.
3 Ο γιος μου ο κουτσοθόδωρος με τα πολλά ζουνάρια.
3 Πράσινος πύργος, κόκκινα άλογα, αράπηδες χορεύουν μες στα φυλλοκάρδια.
3 Σανίδι χρυσοσάνιδο στη θάλασσα μουσκεύει.
3 Απλώνει πάπλωμα λευκό κι ασπρίζει ο τόπος όλος.
3 Ένα πράγμα σ’ όλα μπαίνει.
3 Καρακάξα μαδημένη μες το δρόμο πεταμένη.
3 Σκίζω ανοίγω το κουτί, βρίσκω τη νύφη μέσα.
3 Ένα κουτάκι γεμάτο σκεπαρνάκια.
3 Νόστιμη και δροσερή στα φασόλια καυτερή.
3 Τριγυρίζει τριγυρίζει και τα πάντα καθαρίζει.
3 Ασημένια φοράδα, πολλές ουρές αλλάζει.
Η λύση των αινιγμάτων στη σελ. 7

Νέα απ’ το χωριό μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
προέδρου της τοπικής κοινότητας κ. Ηλία Καρανίκα.
Το μνημείο απεκόμισε τα θετικά σχόλια όλων των επισκεπτών του
χωριού μας και πραγματικά είναι απολύτως ενταγμένο αισθητικά στον
ευρύτερο χώρο, τον οποίο και ανέδειξε. Τα υλικά κατασκευής του είναι
η πέτρα και ελάχιστα το μάρμαρο, υλικά που ανακλούν το φως και ταιριάζουν με την αρχιτεκτονική της τοπικής παράδοσης. Το χαρακτηρίζουν

η απλότητα και η ισορροπία στην κατασκευαστική του τεχνική. Η στιβαρότητα και η επιβλητικότητα της όψης του εγγυώνται την αέναη απόδοση τιμής στη μνήμη των πεσόντων Χρυσιωτών.
Η επιλογή του χώρου, που είναι το άκρο του μπροστινού προαυλίου
του σχολείου, φαίνεται τώρα ότι ήταν επιτυχής. Υπολείπεται προς το
παρόν η τοποθέτηση της μαρμάρινης επιγραφής και του γλυπτού που θα
το διακοσμεί.
Η δαπάνη καλύφθηκε από τη δωρεά του αείμνηστου χωριανού μας
Ιωάννη Σ. Πριόβολου και από το σύλλογο Χρυσιωτών.

Ασθενοφόρο στο Δήμο Αγράφων
Παραχωρείται πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο στο
Δήμο Αγράφων σύμφωνα με
απάντηση του Προέδρου του
ΕΚΑΒ κ. Ιωάννη Ροτζώκου στο
σχετικό αίτημα του συγχωριανού μας Βουλευτή Ευρυτανίας.
κ. Ηλία Καρανίκα. Σε ερώτησή
του στην Βουλή ο κύριος Καρανίκας ανέπτυξε την ανάγκη
της άμεσης βελτίωσης της προνοσοκομειακής φροντίδας στο Δήμο Αγράφων και ζήτησε τη διάθεση
δύο πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων στην περιοχή.
Απαντώντας ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Ιωάννης Ροτζώκος αναγνωρίζει
ότι η περιοχή της Δυτικής Ευρυτανίας δεν καλύπτεται ως προς τις
υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας από το ΕΚΑΒ. Γι’
αυτό παραχωρεί ένα ασθενοφόρο όχημα πλήρως εξοπλισμένο και αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τυχόν διατιθέμενο προσωπικό του δήμου, για
την επάνδρωσή του.

Επίσκεψη Ιερώνυμου
στη Φραγκίστα

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

Την Ανατολική Φραγκίστα επισκέφτηκε για 4η συνεχή χρονιά, 27 και
28 Ιουλίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ.κ. Ιερώνυμος.
Ο Μακαριώτατος φιλοξενήθηκε από τον πρώην συνεργάτη του, Ανατολικοφραγκιστιανό π. Θωμά Χρυσικό.
Με την ευκαιρία αυτού του ταξιδιού ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε
στο Καρπενήσι τον Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο, και στη
Λαμία, τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαο με τον οποίους είχε εγκάρδια συνομιλία για θέματα που αφορούν την Εκκλησία.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988706940
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Η βραδιά της τρίτης ηλικίας με τη ματιά μιας επισκέπτριας της Χρύσως
ιδέα, κατά πως έμαθα, ανήκει στον
Ηλία Α. Καρανίκα. Προέκυψε αυθόρμητα και απλά.
Μια Αυγουστιάτικη βραδιά, μετά τις εκδηλώσεις του πανηγυριού και τη βραδιά
της νεολαίας, να αφιερωθεί στην τρίτη ηλικία.
Συνοργανωτής και εμψυχωτής ήταν ο
παπα Σταύρος Μαρούλης, ο οποίος με τα
επικοινωνιακά του χαρίσματα, τη ζωντάνια
του, τον χειμαρρώδη και με καλά ελληνικά
λόγο του, έδωσε τον τόνο στην εκδήλωση.
Ήταν μια διαφορετική βραδιά. Είχε μια
γλυκύτητα και ανθρώπινη ζεστασιά.
Μετά τα πολλά ντεσιμπέλ των προηγούμενων ημερών, οι φυσικοί ήχοι, τα τραγούδια
με το στόμα, όπως τον παλιό καιρό, η ευρηματική κυκλική διάταξη των τραπεζιών, δη-

Η

κοινωνία.
Η βραδιά είχε και τον αναγκαίο μεζέ,
είχε κρασάκι για τους μεγάλους και αναψυκτικά για τον παιδόκοσμο. Τα τρόφιμα τόσα,
όσα χρειάζεται για να γλυκαθεί ο ουρανίσκος
κα να συμβάλουν στην επιδιωκόμενη ευφορία. Νομίζω ότι είχα χρόνια πολλά να δω
σε ομαδική εκδήλωση, η τροφή να είναι
λιτή μεν, αλλά επαρκής, η οποία καταναλώθηκε όλη και δεν πετάχτηκαν σωροί από
τρόφιμα, όπως συμβαίνει στα ομαδικά γεύματα.
Ακούστηκαν τραγούδια με το στόμα.
Παρά την αμηχανία αρκετών (οι νεότεροι
δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες και οι παλιότεροι
μάλλον ως μακρινές αναμνήσεις τις διατηρούν πλέον) έγιναν φιλότιμες προσπάθειες
να ακουστούν παραδοσιακά δημοτικά τρα-

μιούργησε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, πιο
κοντά στην ανθρώπινη κλίμακα.
Η εκδήλωση έγινε στην πλατεία. Η πρόσκληση ήταν ανοιχτή προς όλες τις ηλικίες,
για κάθε έναν, που είχε την καλή διάθεση,
να συνευρεθεί με συγχωριανούς και επισκέπτες του χωριού μας, με έναν κάπως
διαφορετικό, ασυνήθιστο τρόπο.
Η προσέλευση εντυπωσιακή. Συμπληρώνονταν συνεχώς καρέκλες. Η κυκλική
διάταξη παρέμεινε, όπως συνέβαινε στον
παραδοσιακό βίο, με τους κυκλωτικούς χορούς, ως έκφραση της ομαδικότητας, της
συλλογικότητας, του κοινού αγώνα για την
επιβίωση. Μια διάταξη που ευνοεί την επι-

γούδια, αλλά και πιο σύγχρονα ρεμπέτικα
και άλλα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ραμμαίοι
(Γιώργος και Δημήτρης) έδωσαν ρέστα, είπαν πολλά και καλοτραγουδισμένα τραγούδια. Λειτούργησαν ως ομάδα με συμμετοχή
ανδρών και γυναικών. Άξιο μέλος της ομάδας
τους και ο Βασίλης Χ. Καρανίκας.
Αναδείχτηκαν και καλλίφωνοι τραγουδιστές, όπως ο Βασίλης Πολυχρόνης απ’
τη Γούρδεση, που με στεντόρεια, στέρεα,
εύηχη φωνή, τραγούδησε δημοτικά τραγούδια με μοναδικό τρόπο, μεταφέροντας
την γνήσια και αυθεντική παράδοση των
στερεοελλαδίτικων δημοτικών τραγουδιών,

έτσι όπως περνούσαν από γενιά σε γενιά,
από στόμα σε στόμα. Τον Βασίλη σιγοντάριζε
η συμβία του, που με το γυναικείο ηχόχρωμα
γλύκαινε τον ήχο. Έγιναν προσπάθειες και
από άλλους στο τραγούδι.
Η αποθέωση της βραδιάς ήταν ο χορός,
που αναπτύχθηκε με τραγούδι με το στόμα
επίσης. Έξοχος χορευτής (όχι μόνο εκείνο
το βράδυ, αλλά και όσες φορές τον έχω δει
να χορεύει) ο Γιαννάκης Γ. Μαρούλης, που
άφησε το σερβίρισμα και πέρασε στο χορό.
Έτσι γίνεται στο χωριό, όλοι συμμετέχουν
παντού. Απ’ τη δουλειά στο γλέντι και τανάπαλιν. Η Βασιλική Χαλκιά εντυπωσίασε
με το κέφι της και τη ζωντάνια της στο

χορό. Ακολούθησαν και άλλοι.
Η σκέψη, δεν ξέρω ποιού, (σίγουρα υποθέτω ανδρός) η βραδιά να είχε και δεύτερο
τιμώμενο τους γαμπρούς του χωριού, δεν
περπάτησε και πολύ, γιατί προσέκρουσε
στις νύφες του χωριού, που αντέδρασαν
θιγμένες από την εις βάρος τους διάκριση.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε ομαλά και
ελπίζω να ικανοποίησε και τους άλλους παρευρισκόμενους, όπως εμένα. Άλλωστε
ήταν μόνο η αρχή. Του χρόνου μπορεί να
εμπλουτιστεί και με άλλες ιδέες. Είναι
βέβαια ευκταίο να συνεχιστεί με το ίδιο
πνεύμα για να αποτελεί μια ακόμη ενδιαφέρουσα βραδιά στη Χρύσω.

Παροιμίες
του Χαράλαμπου Μπετχαβά
Συνέχεια απ’ το φύλλο 64
Οι παροιμίες είναι σύντομα αποφθέγματα, εκφράζουν
ισχυρισμούς, που αποτελούν το απόσταγμα μακράς πείρας
πολλών ανθρώπων. Έτσι, οι παροιμίες προσλαμβάνουν
πολλές φορές διδακτική σημασία. Διακρίνονται από ζωηρή
και πλούσια σε εικόνες 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.
3 Η παλιά η κότα έχει το ζουμί.
3 Η τσιγκουνιά δεν έχει όριο.
3 Η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
3 Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
3 Η βαριά η πέτρα δεν ξεριζώνεται από τον τόπο της.
3 Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς.
3 Η φτήνια τρώει τον παρά.
3 Η αλεπού είχε εργατιά κι αυτή ακριδολογούσε.
3 Η πονηρή αλεπού πιάνεται και από τα τέσσερα.
3 Ήταν λίγο το νερό το ήπιε και το κάμα.
3 Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε.
3 Ήταν στραβό το κλήμα το ’φαγε και ο γάιδαρος.
3 Η καμήλα της άλλης βλέπει την καμπούρα.
3 Η μικρή η τούφα έχει το λαγό.

3 Η πείνα βγάζει μάτια.
3 Θα γίνει του Αϊ Κούκου.
3 Θα την βρεις τη σουγιά με τη λουρίδα.
3 Θύμωσε ο καλόγερος κι έκοψε τα γένια του και έσπασε τα χτένια του.
3 Θέλει γαμπρό με δύο μάτια.
3 Θέλει και ο παλαβός σάβανο.
3 Και του πουλιού το γάλα.
3 Κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει.
3 Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι του.
3 Κουβαλάει σαν το μυρμήγκι και προκοπή δεν κάνει.
3 Κατάρα γονέων ξεριζώνει σπίτια.
3 Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό.
3 Καλά νιάτα, κακά γεράματα.
3 Κουκιά έφαγε, φακές μαρτυράει.
3 Κοντός ψαλμός αλληλούια.
3 Κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε.
3 Κούρευε χελώνες και άρμεγε λαγούς.
3 Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.
3 Και ο Άγιος φοβέρα θέλει.
3 Και η πίτα σωστή και το σκυλί χορτάτο.
3 Κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
3 Κάλλιο γάιδαρος, παρά μικρότερος.
3 Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρει.
3 Κόψε ξύλο φτιάξε Πέτρο και από πλάτανο Θανάση κι
αν ρωτήσεις και για Γιάννη όποιο ξύλο να ‘χεις κάνει.
3 Κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
3 Καλιβώνει ψύλλου στον αέρα.
3 Καλομελέτα κι έρχεται.
3 Κάψεμε Γιάννη κι αλειψέμε λάδι.
3 Κατουράς στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι.
3 Κλάψτα Χαράλαμπε.
3 Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο.

3 Κουβαλάει του χάρου νερό.
3 Λαίμαργα μάτια ψυχή χαμένη.
3 Λίγα λεφτά λίγα προβλήματα, πολλά λεφτά πολλά
προβλήματα.
3 Λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια.
3 Λίγα είναι τα ζουμιά του.
3 Λαγός τη φτέρη κούναγε κακό της κεφαλής του.
3 Μην εμπιστεύεσαι το μυστικό σου.
3 Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.
3 Με το νου πλουτεύει η κόρη, με τον ύπνο η κυρά.
3 Με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα βάζω τι έχουν τα
έρημα και ψοφούν;
3 Μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λάβεις.
3 Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι.
3 Μάθε τέχνη κι άστηνα.
3 Με στραβό θα κοιμηθείς, το πρωί θα αλληθωρίζεις.
3 Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του νοικοκύρη
και την κακή του μέρα.
3 Μην κοιτάς τη στραβή αρίδα, κοίτα την ίσια μοίρα.
3 Μάρτης γδάρτης, κακός παλουκοκαύτης
3 Μάτια που δεν φαίνονται, γρήγορα λησμονούνται.
3 Μας έφαγαν το βόδι μας ζητούν και τα ρέστα.
3 Μεγάλη μπουκιά να τρως, μεγάλη κουβέντα να μη λες.
3 Να φυλάγεσαι από τα πισινά του μουλαριού και τα
μπροστινά του καλόγερου.
3 Να σε φυλάει ο θεός από πτωχό πλούσιο και άρχοντα
ζητιάνο.
3 Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
3 Να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι.
3 Ξερακιανός γάιδαρος καταστροφή της αχυρώνας.
3 Ξένο άλογο καβαλικεύεις, μένεις μισοστρατής.
3 Ξένα κριάρια, δικά σου αρνιά.
3 Ξάστερος ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
νήσι κ. Κίτσιου Γεώργιου, ο οποίος διατηρεί
και το γνωστό και πανέμορφο ξενώνα στα
Άγραφα με την επωνυμία Πύργος Αγράφων.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παραπάνω
επαγγελματίες και τους ευχόμαστε υγεία
και επαγγελματική επιτυχία.
Αργότερα, αφού προχώρησε η νύχτα
και δρόσισε η βραδιά και το κέφι ήταν στο
αποκορύφωμά του και το ποτό είχε αρχίσει
τις προσπάθειές του για την απόκτηση του
ελέγχου σε πολλούς από εμάς, τι άλλο καλύτερο από ένα ζεστό πιάτο με καλοβρασμένη και νοστιμότατη γίδα, που προσέφερε
ο Γιάννης Γ. Μαρούλης και φρόντισαν για
το μαγείρεμά της στο μεγάλο καζάνι στην
άκρη της πλατείας, ο πλέον εμπειρότερος
από παλιές γιορτινές βραδιές που οργάνωνε
κάθε τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη
στο χωριό και σεβασμιότατος συνταξιούχος
ιερέας, χωριανός μας, Σταύρος Μαρούλης,
και η Βασιλική Χαλκιά με την άριστη μαγειρική τεχνική της. Βοήθησαν με διάφορους
τρόπους πολλοί ακόμα, όπως ο Παναγιώτης
Π. Καράνης στην προετοιμασία και η Λίτσα
Γιαννιώτη, η Άρτεμις Λαζαρίδου, ο Βαγγέλης Καράνης, η Ανθούλα Γ. Χειλά κ.ά. στο

Ο Βαγγέλης Καράνης σερβίρει τη γίδα
σερβίρισμα. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους
που συμβάλλουν στην επιτυχία των δραστηριοτήτων μας.
Όπως προαναφέραμε, το γλέντι κράτησε
ως το ξημέρωμα με αδιάκοπο χορό από μικρούς και μεγάλους και σίγουρα μπορούμε
να χαρακτηρίσουμε τη βραδιά, για μια ακόμη
χρονιά, επιτυχημένη, για το σκοπό που διενεργείται.
Ευχόμαστε σε όλους να είναι υγιείς, να
ξανασυναντηθούμε του χρόνου και όσοι
δεν τα κατάφεραν να είναι στο χωριό φέτος,
τους ευχόμαστε να το πραγματοποιήσουν
την επόμενη χρονιά. Η Χρύσω πάντα μας
περιμένει.

φαγητό πλάι στο ποτάμι κάτω από τον πυκνό ίσκιο των πλατανιών, αλλά και η ηρεμία
και η γαλήνη που προσφέρει το τοπίο, σε συνδυασμό με τη φιλία που συνδέει χρόνια
τώρα τη νεολαία μας, κάνουν αυτή τη μέρα ξεχωριστή και στο τέλος της ανανεώνεται
το ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Προϋποθέσεις συμμετοχής, η αγάπη για το
χωριό και τη φύση και η φιλική διάθεση.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Η εκδρομή στο «ρέμα», παράδοση με ζωή πάνω από τριάντα συνεχόμενα χρόνια,
πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 16 Αυγούστου με πολύ καλή συμμετοχή και έδωσε την
ευκαιρία για μια διαφορετική δραστηριότητα μέσα στις μέρες του πανηγυριού. Μια
απόδραση στην πανέμορφη Χρυσιώτικη φύση και ένας άλλος τρόπος έκφρασης των
νέων του χωριού μας.
Η ευχάριστη παρέα, τα αστεία και τα πειράγματα, τα ανέκδοτα και οι συζητήσεις, το

Γιορτάστηκε και φέτος στο χωριό μας,
την Κυριακή 21 Αυγούστου, η επέτειος
για την άδικη σφαγή στα Νιμάτια και το
κάψιμο του χωριού μας από τους Ιταλούς
κατακτητές. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις
8.00 το πρωί με τη Θεία Λειτουργία και
την αρτοκλασία στον Ιερό Ναό του Αγίου
Σεραφείμ από τον πατέρα Κύριλλο, ο οποίος συνόδευσε και την Τιμία Κάρα του
Αγίου Σεραφείμ από την Ιερά Μονή Κορώνης Καρδίτσας. Ο Ιερός Ναός του Αγίου
Σεραφείμ βρίσκεται στα Σούϊλα, τον τόπο
που δόθηκε η μάχη κατά των κατακτητών.
Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στη
μνήμη των πεσόντων στη θέση Νιμάτια,
κατατέθηκαν στεφάνια και τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων. Αμέσως
μετά οι παρευρισκόμενοι αναχώρησαν για
την πλατεία του χωριού, όπου απευθύνθηκαν χαιρετισμοί και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις κεντρικές ομιλίες. Κεν-

Ο πατέρας
Κύριλλος

Αρτοκλασία στον Άγιο Σεραφείμ
Συνέχεια στην 5η σελ.

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

ΕΘΝΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

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

ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο (έλατος - λουλούδι)

Δημήτριος Μαντής
Ν. Ευρυτανία - Λαμία
Τηλ.: 22310-69272 κιν: 6974117489
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.
τρικοί ομιλητές ήταν ο
Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής Κορώνης π.
Κύριλλος, ο οποίος μίλησε για τον Άγιο Σεραφείμ και ο συνταξιούχος δάσκαλος Χαράλαμπος Μπετχαβάς,
ο οποίος αναφέρθηκε
στη μάχη της Χρύσως.
Έχουμε ιερό καθήκον να αναφέρουμε
Ο Χαράλαμπος
τους βασανισθέντες
Μπετχαβάς
και εκτελεσθέντες που
ήταν, ο Μιχάλης Τριανταφυλλόπουλος και ο Βασίλης Γκαρίλας από το Κερασοχώρι,
οι αντάρτες Δημήτρης Χειλάς από τον Άγιο Δημήτριο, ο Γ.
Γκούβας από το Καρπενήσι, ο Κακκαβάς, ένας άγνωστος
και ένας Θεσσαλός.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι Αγράφων κ. Θύμιος Μιχόπουλος, κ. Νίκος Φούκας,
ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου Κλεομένης Λάππας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κλεάνθη Φουρλίγκα, Δημήτρης Βούρτσας
και Κώστας Μάκκας.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο Δήμος δεξιώθηκε τους παρευρισκόμενους.
Παραθέτουμε την
ομιλία του κ. Χαράλαμπου Μπετχαβά.
«Μετά την νικηφόρο εκστρατεία της Βορείου Ηπείρου και την
κατάρρευση του μετώπου, έπεσε βαρύς
Ο Αντώνης
ο βραχνάς της τριπλής
Καρανίκας
κατοχής των κατακτητών στον ελληνικό
λαό. Τουλάχιστον για τα τελευταία διακόσια χρόνια δεν
γνώρισε ζυγό.
Λαός όμως ελεύθερος με τρισχιλιετή ιστορία που δεν
λύγισε στα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς του, άρχισε
να οργανώνει από την πρώτη μέρα αντιστασιακές οργανώσεις στις πόλεις και αργότερα στα χωριά, να συγκροτούνται
αντάρτικα σώματα σ’ όλη τη χώρα. Έτσι το καλοκαίρι του
1942 φαίνονται στη Ρούμελη τα πρώτα τμήματα.
Μετά την επιτυχία όμως της ανατίναξης της γέφυρας
του Γοργοπόταμου από τη γνωστή τότε ενωμένη αντίσταση
και τους Άγγλους σαμποτέρ, ο εχθρός αφηνιάζει.
Δύο φάλαγγες Ιταλών κινούνται από το Καρπενήσι και
το Αγρίνιο για καταδίωξη των ανταρτών στα Άγραφα, που
ήταν το καταφύγιό τους. Οι Ιταλοί του Αγρινίου προχωρούν
για Φραγκίστα - Κεράσοβο. Η φάλαγγα του Καρπενησίου
κινείται μέσω Στενώματος προς γέφυρα Βίνιανης στις 4
Δεκεμβρίου 1942. Το τμήμα των ανταρτών που βρισκόταν
στο Στένωμα και εκκλησιαζόταν, ήταν η γιορτή του Αγίου
των Αγράφων, του Αγίου Σεραφείμ Κορώνας που τιμούμε
σήμερα. Έρχεται λοιπόν μήνυμα ότι οι Ιταλοί κατεβαίνουν
στα χάνια προς Λιβανί μέσω γέφυρας Βίνιανης. Οι αντάρτες
φεύγουν προς το σύμαλο για να παρακολουθήσουν τη φάλαγγα. Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος και ο γερό παπάς
δηλώνει ότι θα παραμείνει να τελειώσει τη λειτουργία,
αγνοώντας τις συνέπειες.
Οι Ιταλοί προχώρησαν προς Λιβανί – λιβάδια Βίνιανης
και οι αντάρτες περνούν το Μέγδοβα και στρατοπεδεύουν
στην περιοχή άνω της παλαιάς Βίνιανης. Δεν γνώριζαν
όμως τίποτα για τη φάλαγγα του Αγρινίου, που βρισκόταν
ήδη στο Κεράσοβο.
Την άλλη μέρα ξεκινούν για τα στενά της Χρύσως. Δυστυχώς όμως οι Ιταλοί του Κερασοχωρίου έχοντας τρεις
ομήρους και οδηγό τον αγροφύλακα (υποχρεωτικά) έχουν
περάσει τη Γούρδεση. Οι αντάρτες βρίσκονται στου Κατσέλη
και με ελιγμό κατεβαίνουν προς Γαβρενίτη να τους προλάβουν. Έτσι κατρακυλούν στην πλαγιά και τρέχουν ολοταχώς
στο Γαβρενίτη ποταμό παράλληλα με τους Ιταλούς. Οι
Ιταλοί όμως είχαν προχωρήσει και είδαν την οπισθοφυλακή
των ανταρτών, αρχίζοντας ομαδικά πυρά. Ο καπετάνιος με
28 άντρες μπαίνει στα στενά, ενώ οι υπόλοιποι έφυγαν
προς Γαβρενίτη - Άγιο Δημήτριο. Ένα τμήμα των Ιταλών
προλαβαίνει κατεβαίνοντας στο ρέμα να αποκόψει και να

συλλάβει πέντε αντάρτες, ο ένας τραυματίας. Ανασυγκροτούνται και προχωρούν προς τα στενά. Όταν έφτασε η εμπροστοφυλακή τους στην κόκκινη στράτα δέχονται τα
πυρά των 28 ανταρτών. Τρέπονται αμέσως σε φυγή πηδώντας
πανικόβλητοι προς το ρέμα. Η φάλαγγα ήταν πολύ μεγάλη,
αλλά τα πρώτα τμήματα παγιδευμένα στο στενό.
Τα πυρομαχικά όμως λίγα, εξαντλούνται και οι αντάρτες
αποχωρούν. Οι Ιταλοί πανικόβλητοι, ολόκληρο σύνταγμα
φεύγουν προς τα Νιμάτια και διανυκτερεύουν εκεί ανοργάνωτοι λόγω νύχτας. Οι Χρυσιώτες παρακολουθούν από
τον Αϊ Γιώργη την εξέλιξη. Ο λαϊκός ποιητής λέει:
Μια μέρα που καθόμουνα
στον Πύργο από πέρα
ακούω όλμους και κακό
να σχίζουν τον αέρα.
Αντάρτες κάνουν πόλεμο
μέσ’ στα στενά τα Σούϊλα
τους Ιταλούς τσακίσανε
γυρίζουν στο Νιμάτι.
Την άλλη μέρα οι Ιταλοί προσπαθούν να ανέβουν ως
την ψηλή ράχη, να πλαγιοβάλουν τα στενά, αλλά η ανατολική
πλευρά είναι αδιάβατη. Άλλο τμήμα κατεβάζει τους αντάρτες
και τους δύο ομήρους, ο τρίτος έφυγε την ώρα της μάχης
καθώς και ο αγροφύλακας οδηγός, στο ρέμα και μετά από
βασανιστήρια τους εκτελούν. Ένα ποίημα αναφέρει:
Τι έχεις καημένε ποταμέ
και σκούζεις και φωνάζεις;
Δεν μάθατε τι έγινε
μεσ’ στη λογκά στο ρέμα;
Επτά λεβέντες στήσανε
οι Ιταλοί στον τοίχο
και εκείνοι βροντοφώναξαν
με στεντόρεια φωνή.
Ζήτω η ελευθερία
Κι ο ποταμός το σκόρπισε
σ’ όλα τα πελάγη
πέσαν για τη λευτεριά
Αθάνατοι θα μείνουν.
Έπεσαν και οι επτά για την πατρίδα και τη λευτεριά.
Την άλλη μέρα μπαίνει στο χωριό ένας λόχος το απόγευμα.
Μένει όλη τη νύχτα. Οι κάτοικοι είχαν φύγει στα γύρω
μέρη. Δεν πρόλαβαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Το

πρωί συγκεντρώνονται στην εκκλησία της Παναγίας και
τους μιλά ένας αξιωματικός. Φεύγουν και η χαρά των Χρυσιωτών είναι μεγάλη. Αλλά η χαρά γίνεται λύπη – θρήνος
γιατί αμέσως βγήκαν πυκνοί καπνοί. Έκαψαν 18 σπίτια, το
σχολείο και τρεις εκκλησίες. Χριστιανοί και οι Ιταλοί και
πολιτισμένοι, δεν σεβάστηκαν ούτε την αγιογραφημένη
απ’ άκρη σ’ άκρη Αγία Παρασκευή, έργο του 1612. Εν τω
μεταξύ ήλθε στα Νιμάτια και η φάλαγγα του Καρπενησίου
και όταν ο λόχος έφτασε εκεί κινήθηκαν όλοι μαζί προς
Χρύσω συνεχίζοντας την πορεία προς Άγραφα και στρατοπέδευαν στη θέση Καρυά πάνω από τον Άγιο Δημήτριο.
Εκεί έθαψαν ένα λοχαγό και ένα στρατιώτη νεκρούς, για
τραυματίες δεν ξέρω πόσοι ήταν.
Περνώντας όμως η φάλαγγα μέσα από το χωριό, τρεις

Στο χώρο
του μνημείου

χιλιάδες στρατιώτες σκόρπισαν, κατέστρεψαν και λεηλάτησαν το χωριό καίγοντας σπίτια. Την άλλη μέρα περνώντας
το Μάραθο έκαψαν τρία σπίτια και στρατοπέδευσαν στη
θέση Παραμερίτα απέναντι από τα Άγραφα. Έστειλαν ένα
λόχο και έκαψε το χωριό. Ένα αεροπλάνο έφερνε γύρους
όλες τις μέρες πάνω από τους Ιταλούς. Έστειλαν σήμα ότι
τους κτύπησαν και ξεκίνησε ένα τάγμα μελανοχιτώνες για
ενίσχυση. Στις 10 του Δεκεμβρίου ξεκινούν από Άγραφα
για επιστροφή στη Χρύσω και ενώνονται με το τάγμα που
ήδη είχε φτάσει. Όλη την ημέρα στις 11 Δεκεμβρίου λεηλατούσαν και έκαιγαν. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο, ούτε κοτέτσι.
Και ένας ποιητής γράφει:
Μπήκαν φασίστες και βάλανε φωτιά
μας κάψαν το χωριό μας τ’ ανήμερα θεριά
μας κάψαν το σχολειό μας
που σπούδαζαν παιδιά.
Μας κάψαν το χωριό μας, το Χρύσω το χρυσό
που είναι δοξασμένο, στον κόσμο ξακουστό.
Στις 12 του μηνός το πρωί πήραν το δρόμο της επιστροφής. Ετσι οι Χρυσιώτες που μπαίνουν στο χωριό βλέπουν παντού καταστροφή και αποκαΐδια. Το όμορφο χωριό
της Χρύσως έγινε θυσία για τη λευτεριά και τη δόξα. Θρη-

νούν στα ερείπια, αλλά δεν λυγίζουν, πρέπει να ζήσουν και
ο λαϊκός ποιητής αναφωνεί και απαντά.
Χρύσω μου πούναι τα πλούτη σου
που είναι η ομορφιά σου;
Τα πλούτη μου είναι τα παιδιά
και ομορφιά η δόξα.
Ο ποιητής Άνθης Δώρης, αντάρτης γράφει στο ποίημά
του:
Κι η δόλια η Χρύσω αν πνίγηκε
στη φλόγα στον καπνό
ποτέ δε σβεί, δεν χάνεται με τέτοια παλικάρια
θάχει πλεγμένο τ’ όνομα στης δόξας τα κλωνάρια».

www.xriso-eyrytanias.gr
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
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ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΣ ΟΕΣ
ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ
Στη μαγευτική τοποθεσία της Σωτήρας Ανατολικής Φραγκίστας
πραγματοποιήθηκε το φετινό Πανευρυτανικό Αντάμωμα της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων, την Κυριακή 31 Ιουλίου 2011.
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, που επικρατούν, η παρουσία του
κόσμου ήταν ικανοποιητική και όσοι συμμετείχαν διασκέδασαν και
πέρασαν ευχάριστα.

Επιστολή που λάβαμε
Προς
τον εκδότη της εφημερίδας
«Χρυσιώτικα Νέα»
κ. Γρηγόρη Τριανταφύλλου
Ξυλόκαστρο Κορινθίας,
7 Αυγούστου 2011-09-23
Σήμερα έφτασε στα χέρια μου η αξιόλογη
και αξιοσέβαστη, ιδιαίτερα για μας τους Χρυσιώτες την καταγωγή, εφημερίδα μας «Χρυσιώτικα Νέα», στην οποία ένας σημαντικός χώρος του περιεχομένου της είναι αφιερωμένος
στη Μνήμη του πολυαγαπημένου μου αδελφού
Γιάννη Πριόβολου, του Μεγάλου αυτού δάσκαλου της ιατρικής επιστήμης.
Θα ήταν παράλειψή μου και αδικαιολόγητη

εάν δεν έσπευδα να εκφράσω ένα Μεγάλο ευχαριστώ στην συντακτική επιτροπή και κατά
κύριο λόγο στον εκδότη, τον αγαπητό μου Γρηγόρη Τριανταφύλλου, για την Τιμή στην Μνήμη
του απελθόντος Γιατρού – Αδελφού μου Γιάννη
Πριόβολου, στην κηδεία του οποίου συμπαραστάθηκε προσωπικά ο ίδιος μαζί με την αδελφή
του Αναστασία.
Θέλω επίσης να σας παρακαλέσω, εάν είναι
δυνατό, στο επόμενο φύλλο στα «Χρυσιώτικα
Νέα» να δημοσιευθεί αυτή η σεμνή κατά τα
άλλα επιστολή μου, την οποία προσυπογράφουν
τα αδέλφια μου Αθηνά και ο Μήτσος, καθώς
και η σύζυγός μου Δάφνη.
Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά και με όλη
μου την αγάπη.
Βασίλης Πριόβολος – Ερμής

“ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ

Η Πρόεδρος της ΟΕΣ κ. Ελευθερία Φραγκάκη – Σταυροπούλου
στην ομιλία της μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με ιδιαίτερη τιμή, χαρά
και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε στην πανέμορφη και καταπράσινη Σωτήρα της Ανατολικής Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων και
σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας (που είναι δυναμική
και μεγάλη) και δίνει το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι
Ευρυτάνες και γενικά οι Έλληνες είναι ενωμένοι και συνεπώς δυνατοί και ικανοί να προστατέψουν την πατρίδα τους, την θρησκεία
τους, την οικογένειά τους, τον πολιτισμό τους, την γλώσσα τους,
την ιστορία τους και να μην επιτρέψουν την κάθε είδους ξένη επιβουλή και αλλοτρίωση.
Η σημερινή ημέρα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα, μια
ημέρα γιορτής, αντάμωσης που σκοπό έχει τη σύσφιξη των μεταξύ
μας σχέσεων, το πλημμύρισμα στις καρδιές μας, των πιο ζεστών
συναισθημάτων, αλλά και την διατήρηση των Ευρυτανικών εθίμων
και την αγάπη μας προς την γενέτειρα Ευρυτανία.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην πανέμορφη και ιστορική Σωτήρα
της Ανατολικής Φραγκίστας. Δεν υπάρχει περαστικός, δεν υπάρχει
διαβάτης που να μην ξαπόστασε εδώ, που να μην δροσίστηκε στις
γάργαρες πηγές και στο βαθύ ίσκιο αυτών των υπεραιωνόβιων πλατανιών, αλλά που να μην άναψε ένα κεράκι, να μην ένιωσε δέος και
να μην προσευχήθηκε στο μικρό εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος.»

Η γλυκιά πλευρά της ζωής

Από 1 Αυγούστου 2011 καταργήθηκε η ταχυδρομική ατέλεια για όλα τα έντυπα (περιοδικά
και εφημερίδες) που κυκλοφορούσαν οι Σύλλογοι.
Πρόκειται για μια απίστευτη απόφαση (άρθρο 48
του νόμου 3986/2011 ΦΕΚ 152/1-7-2011, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής)
και οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές για τις εφημερίδες και τα περιοδικά των Συλλόγων. Το κόστος

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

Οικονομική βοήθεια
Ενισχύστε οικονομικά τις προσπάθειες
του Συλλόγου μας.
Μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στο
λογαριασμό του Συλλόγου μας στον αριθμό:
166-002101-111593 της τράπεζας ALPHA
ΒΑΝΚ ή και μέσω αυτόματου μηχανήματος
(ΑΤΜ) ή δίνοντας απευθείας χρήματα στην
ταμία μας κ. Γιαννιώτη - Οικονόμου Λίτσα
(τηλ.: 210-6777668).
(Για να πάρετε απόδειξη του Συλλόγου
καταθέτοντας στην τράπεζα ή στο ΑΤΜ,
μπορείτε να κάνετε επώνυμη κατάθεση ή με
το αποδεικτικό κατάθεσης να σας δώσουμε
απόδειξη όταν μας το προσκομίσετε).
Ακόμη και η πλέον ελάχιστη οικονομική
βοήθειά σας μας είναι απαραίτητη, γιατί θα
στηρίξει σημαντικά την συνέχιση και ολοκλήρωση των προσπαθειών μας.
Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του συλλόγου μας στην επιλογή
«σύλλογος» και να διευθετήσετε από εκεί τη
συνδρομή σας κτλ.

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

έκδοσης και κυκλοφορίας της εφημερίδας μας
αυτόματα θα αυξηθεί κατά πολύ. Για την αποστολή
της εφημερίδας μας μέχρι τώρα πληρώναμε 10
λεπτά το φύλλο και με την κατάργηση της ατέλειας
θα πληρώνουμε 35 λεπτά. Το κόστος αποστολής
δηλαδή τετραπλασιάζεται και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κάποιες περικοπές.

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

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

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

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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Η στρατηγική της χειραγώγησης
και ο βαθύς ύπνος των χειραγωγημένων

Ευ χ α ρ ι σ τ ήρ ι α

Ας έχουμε υπόψη μας το παρακάτω άρθρο για να ενισχύσουμε την κριτική μας σκέψη απέναντι σε
ότι μας λένε και μας δείχνουν (οι πολιτικοί μας, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες τα «παπαγαλάκια»
κ.ά.). Αναδημοσίευση από το contrainfo, ο risinggalaxy. Ο Αμερικανός γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκυ
συνέταξε μία λίστα με τις 10 στρατηγικές χειραγώγησης από τα ΜΜΕ.
1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Το θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου
είναι η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής
που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής του
κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και τις αποφασισμένες από τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ
αλλαγές μέσω της τεχνικής του κατακλυσμού συνεχόμενων αντιπερισπασμών και ασήμαντων πληροφοριών. Η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής είναι επίσης απαραίτητη για να μην επιτρέψει
στο κοινό να ενδιαφερθεί για απαραίτητες γνώσεις
στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της
ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της κυβερνητικής. «Διατηρήστε την προσοχή του κοινού αποσπασμένη, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμάλωτη θεμάτων που δεν έχουν καμία
σημασία. Διατηρήστε το κοινό απασχολημένο, τόσο
πολύ ώστε να μην έχει καθόλου χρόνο για να
σκεφτεί – πίσω στο αγρόκτημα, όπως τα υπόλοιπα
ζώα» (απόσπασμα από το κείμενο: Αθόρυβα όπλα
για ήρεμους πολέμους).
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΥΣΕΩΝ
Αυτή η μέθοδος καλείται επίσης «πρόβλημααντίδραση-λύση». Δημιουργείται ένα πρόβλημα,
μια προβλεφθείσα «κατάσταση» για να υπάρξει
μια κάποια αντίδραση από τον κόσμο, με σκοπό
αυτός ο ίδιος να ορίσει τα μέτρα που η εξουσία
θέλει να τον κάνει να δεχτεί. Για παράδειγμα:
Αφήνεται να ξεδιπλωθεί και να ενταθεί η αστική
βία ή οργανώνονται αιματηρές επιθέσεις που αποσκοπούν στο να απαιτήσει ο κόσμος νόμους ασφαλείας και πολιτικές εις βάρος της ελευθερίας. Ή
ακόμα: Δημιουργούν μία οικονομική κρίση ώστε
να γίνει αποδεκτή ως αναγκαίο κακό η υποχώρηση
των κοινωνικών δικαιωμάτων και η διάλυση των
δημόσιων υπηρεσιών.
3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για να γίνουν αποδεκτά τα διάφορα απαράδεκτα
μέτρα, αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους, λίγο λίγο,
επί συναπτά έτη. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν
τις δεκαετίες του ’80 και ’90 οι δραστικά νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός):
ανύπαρκτο κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, ανασφάλεια,
ελαστικότητα, μαζική ανεργία, μισθοί που δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, τόσες αλλαγές
που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν
εφαρμοστεί μονομιάς.
4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια
αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσουν ως
«επώδυνη και αναγκαία», εξασφαλίζοντας τη συγκατάβαση του λαού τη δεδομένη χρονική στιγμή
και εφαρμόζοντάς τη στο μέλλον. Είναι πιο εύκολο
να γίνει αποδεκτή μια μελλοντική θυσία απ’ ό,τι
μία άμεση. Κατά πρώτον επειδή η προσπάθεια δεν
καταβάλλεται άμεσα και κατά δεύτερον επειδή το
κοινό, η μάζα, πάντα έχει την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «τα πράγματα θα φτιάξουν στο μέλλον»
και ότι οι απαιτούμενες θυσίες θα αποφευχθούν.
Αυτό δίνει περισσότερο χρόνο στο κοινό να συνηθίσει στην ιδέα των αλλαγών και να τις αποδεχτεί
με παραίτηση όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.
5. ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν λόγο, επιχειρήματα, προσωπικότητες και τόνο της φωνής,
όλα ιδιαίτερα παιδικά, πολλές φορές στα όρια της
αδυναμίας, σαν ο θεατής να ήταν μικρό παιδάκι ή
διανοητικά υστερημένος. Όσο περισσότερο θέλουν
να εξαπατήσουν το θεατή τόσο πιο πολύ υιοθετούν
έναν παιδικό τόνο. Γιατί; «Αν κάποιος απευθύνεται
σε ένα άτομο σαν αυτό να ήταν 12 χρονών ή και
μικρότερο, αυτό λόγω της υποβολής είναι πολύ
πιθανό να τείνει σε μια απάντηση ή αντίδραση
απογυμνωμένη από κάθε κριτική σκέψη, όπως αυτή
ενός μικρού παιδιού» (βλ. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).
6. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Η χρήση του συναισθήματος είναι μια κλασική
τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα
στη λογική ανάλυση και στην κριτική σκέψη των
ατόμων. Από την άλλη, η χρήση των συναισθημάτων
ανοίγει την πόρτα για την πρόσβαση στο ασυνείδητο
και την εμφύτευση ιδεών, επιθυμιών, φόβων, καταναγκασμών ή την προτροπή για ορισμένες συμπεριφορές.
7. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
Κάντε το κοινό να είναι ανήμπορο να κατανοήσει
τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη σκλαβιά του… «Η
ποιότητα της εκπαίδευσης που δίνεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι η φτωχότερη
και μετριότερη δυνατή, έτσι ώστε το χάσμα της
άγνοιας μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων
κοινωνικών τάξεων να είναι και να παραμένει αδύνατον να γεφυρωθεί» (βλ. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).
8. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
Προωθήστε στο κοινό την ιδέα ότι είναι της
μόδας να είσαι ηλίθιος, χυδαίος και αμόρφωτος…
9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ
Κάντε τα άτομα να πιστέψουν ότι αυτά και
μόνον αυτά είναι ένοχα για την κακοτυχία τους,
εξαιτίας της ανεπάρκειας της νοημοσύνης τους,
των ικανοτήτων ή των προσπαθειών τους. Έτσι, τα
άτομα αντί να εξεγείρονται ενάντια στο οικονομικό
σύστημα, υποτιμούν τους εαυτούς τους και νιώθουν
ενοχές, κάτι που δημιουργεί μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης, της οποίας απόρροια είναι η
αναστολή της δράσης… Και χωρίς δράση, δεν
υπάρχει επανάσταση.
10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΥΤΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η ταχεία πρόοδος
της επιστήμης έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο
κενό μεταξύ των γνώσεων του κοινού και εκείνων
που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κυρίαρχες ελίτ.
Χάρη στη βιολογία, στη νευροβιολογία και στην
εφαρμοσμένη ψυχολογία, το σύστημα έχει επιτύχει
μια εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων, τόσο
σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το σύστημα έχει
καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ό,τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του.
Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις
το σύστημα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη
εξουσία πάνω στα άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν
που τα ίδια ασκούν στους εαυτούς τους.

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

▪ Με την ευκαιρία της τέλεσης μνημόσυνου στις 7 Αυγούστου
2011 στο χωριό, για τα τρία χρόνια από το θάνατο του πατέρα
τους, αείμνηστου Κων/νου Καλτσή, οι κόρες του Χαρούλα και
Λουίζα προσέφεραν στο σύλλογο Χρυσιωτών το ποσό των τριακοσίων
(300) ευρώ στη μνήμη του. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε να
έχουν υγεία και να είναι αιωνία η μνήμη του αγαπημένου τους
πατέρα.
▪ Ευχαριστούμε το χωριανό μας τεχνικό σιδεροκατασκευών κ.
Κων/νο Χαλκιά για τη βοήθειά του στη μετακίνηση της στήλης φωτισμού στην πλατεία κοντά στη βρύση, καθώς επίσης τους ηλεκτρολόγους αδελφούς Χρήστο και Ηλία Τάκη από τον Άγιο Δημήτριο
για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και ακόμη τον τοπικό
εργολάβο κ. Κων/νο Φούκα για τη διόρθωση του πλακόστρωτου
της πλατείας.

Αρνάκι με χυλοπίτες
Υλικά:
• 1/3 κούπας λάδι
• 2 κιλά αρνί χωρίς κόκαλα και πέτσα κομμένα σε κύβους
• ½ κούπα τριμμένο κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο τριμμένο
• 1 μικρή πράσινη πιπεριά, χωρίς τα σπόρια ψιλοκομμένη
• 1 μικρό καρότο ψιλοκομμένο
• 4 κούπες ζωμό κρέατος ή νερό
• Αλάτι και πιπέρι
• 2 μεγάλες ώριμες ντομάτες, χωρίς την φλούδα και τα σπόρια,
ψιλοκομμένες
• ½ κιλό χυλοπίτες χωριάτικες
• 1 κούπα τριμμένο γλυκό κεφαλοτύρι
Εκτέλεση:
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σοτάρουμε τους κύβους του αρνιού
σε λάδι. Προσθέστε το κρεμμύδι, το σκόρδο, την πιπεριά και το
καρότο και ανακατεύουμε μέχρι να μαραθούν. Ρίχνουμε τον ζωμό
ή το νερό το αλάτι και το πιπέρι. Αφαιρούμε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια, όταν το νερό αρχίζει να βράζει. Όταν σταματήσει να σχηματίζεται αφρός, χαμηλώνουμε την φωτιά και αφήνουμε το κρέας να σιγοβράσει για μιάμιση ώρα ώσπου να μαλακώσει.
Προσθέτουμε τις ντομάτες και τις χυλοπίτες και συνεχίζουμε το
βράσιμο ώσπου να φουσκώσουν οι χυλοπίτες και πιουν όλο το
ζουμί. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό, πασπαλισμένο με μπόλικο κεφαλοτύρι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Λύση
αινιγμάτων
1. Ήλιος
2. Ξυράφι
3. Αράχνη
4. Βαρέλι
5. Καρπούζι
6. Γλώσσα
7. Χιόνι
8. Όνομα
9. Τσαμπί
σταφυλιού
10. Καρύδι
11. Τα δόντια
12. Πιπεριά
13. Σκούπα
14. Βελόνα

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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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Συνέχεια απ’ την 5η σελ.

Φωτογραφίες από το πανηγύρι

Εκδήλωση για την Τρίτη Ηλικία
Άλλη μια εξαιρετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας την Πέμπτη
19 Αυγούστου. Ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία και στους γαμπρούς του χωριού μας. Η ιδέα ήταν του
προέδρου της τοπικής κοινότητας κ. Ηλία
Α. Καρανίκα και αμέσως έγινε αποδεκτή
με ενθουσιασμό από όλους και κυρίως από
τον συνταξιούχο ιερέα Σταύρο Μαρούλη

τουλάχιστον επαφή με όλους και ιδιαίτερα
με τους χορευτές που χόρευαν μέσα στο
τετράγωνο.
Το πρακτικό μέρος της εκδήλωσης το
ανέλαβε ο καταστηματάρχης κ. Γεώργιος
Μαρούλης. Το μενού αποτελούνταν από
κρέας ψητό, σαλάτα, τυρί και τσαλαφούτι.
Συμμετείχαν στην εκδήλωση όλοι οι Χρυσιώτες που εκείνη την ημέρα βρίσκονταν

και από τον Χαράλαμπο Μπετχαβά. Στην
εκδήλωση αυτή αποφασίστηκε να μην υπάρχουν μουσικά όργανα, ούτε και μουσική
από μέσα αναπαραγωγής, αλλά να τραγουδήσουν οι παρευρισκόμενοι. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό, δεν μπορούσα
ποτέ να φανταστώ ότι κάποιοι συγχωριανοί
μας είχαν τέτοιο ταλέντο στο τραγούδι.
Μερικοί από αυτούς όπως ο Βασίλης Πολυχρόνης, με θαυμάσια φωνή και πλούσιο
ρεπερτόριο, ο ιερέας Σταύρος Μαρούλης,
ο Γεώργιος Ράμμος, ο Δημήτριος Ράμμος
και ο Βασίλης Καρανίκας έδωσαν κυριολεκτικά ρέστα.
Σημαντική παράμετρο στην επιτυχία της
εκδήλωσης αποτέλεσε η ιδέα τα τραπέζια
να τοποθετηθούν σε σχήμα τετραγώνου.
Με την τοποθέτηση αυτή όλοι είχαν οπτική

στο χωριό, μάλιστα για την ιστορία παραβρέθηκαν 82 άτομα. Το κόστος για κάθε
άτομο ανήλθε σε 7 €.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι για την εκδήλωση αυτή δύο συγχωριανοί μας οι κ.
Λάμπρος Σφήκας και Δημήτριος Γ. Καρανίκας προσέφεραν ο μεν πρώτος ένα αρνί
ο δε δεύτερος προσέφερε 40 μπουκάλια
κρασί.
Πιστεύουμε ότι τώρα που έγινε η αρχή
αυτή η ωραία εκδήλωση θα καθιερωθεί και
θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, με
κάποιες βελτιώσεις αν χρειάζονται.
Συγχαρητήρια σε όσους είχαν την ιδέα
για την εκδήλωση και σε όσους εργάστηκαν
για την επιτυχία της. Ιδιαίτερα στους Ηλία
Α. Καρανίκα, Χαράλαμπο Μπετχαβά, Σταύρο
Μαρούλη.

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

