
Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύουμε μία φωτογραφία

από το αρχείο του Αντώνη Θ. Καρανίκα.

Διακρίνονται σε αυτή παιδιά, που κατοικούσαν μόνιμα

στο χωριό μας και παιδιά που έκαναν εκεί διακοπές. Η

ομάδα των παιδιών ετοιμάζεται να πει τα κάλαντα. Ήταν

Χριστούγεννα του 1993.

Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται: Όλγα Δ.
Καράνη, Μαρία Γ. Μαρούλη, Αριάδνη Π. Καράνη, Όλγα Δ.
Χειλά, Στέφανος Γ. Καράνης, Παναγιώτα Γ. Μαρούλη, Πα-
ναγιώτα Θ. Καράνη, Μαρία Γ. Καράνη, Μαρία Δ. Χειλά, Αν-
δριανός Π. Καράνης, Παναγιώτα Δ. Καράνη, Βασιλική Γ.
Μαρούλη. 
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Αναμνήσεις από
τη διαμονή μου  στη  Χρύσω

Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας

και  η  Συντακτική  Επιτροπή 

των  “Χρυσιώτικων  Νέων”

εύχονται  σε  όλους

ευτυχισμένο  το  2012
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Κωδικός: 4683

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΧΡΥΣΩ
•

Ο
πατέρας μου ήτανε Δάσκα-
λος στο Χρύσω από το
1900 που πρωτοδιορίστηκε

έως το 1937 που συνταξιοδοτήθη-
κε. Μονοτάξιο σχολείο με 100 μα-
θητές και πολλές φορές 110 και
120, λειτουργούσε πρωί - βράδυ
και σ' αυτό μάθανε γράμματα πα-
τεράδες, παιδιά και εγγόνια. Τη
μάνα μου την είχε μαθήτρια, κορίτσι
του προύχοντα Μπετχαβά, αδελφή
του Χαράλαμπου και του Νίκου,
θειάκο του Μήτσου και του Γιώρ-
γου. 

Ο Δάσκαλος πατέρας μου, όλα
αυτά τα χρόνια, ήτανε και γραμ-
ματέας της Κοινότητας. Στα δύο
τελευταία χρόνια, πριν πάρει σύν-
ταξη, μάθαινε στο Σταύρο Σαρρή,
όλα όσα είχαν σχέση με την Κοι-
νότητα κι' έτσι ο Σταύρος ανέλαβε
Γραμματέας της Κοινότητας. Εδώ
πρέπει να πω ότι, όποιος κι' αν
έβγαινε Πρόεδρος στο Χρύσω,
γραμματέας έμενε ο δάσκαλος.

Θυμάμαι το δάσκαλο πατέρα
μου. Ξυπνούσε πολύ πρωί και πή-
γαινε για καφέ στο καφενείο. Μού-
τσελος και Αυγέρης είχανε μαζί
εμπορικό, μπακάλικο και καφενείο.
Δίπλα ήτανε το καφενείο του Τριαν-
ταφύλλου.

Στο καφενείο του Αυγέρη, που
άνοιγε χαράματα, πηγαίνανε για
καφέ όλοι οι μεγάλοι. Νίκος και
Γρηγόρης Τριανταφύλλου, Χαρά-
λαμπος Μπετχαβάς, Σπρόγιαννος,
Καλτσής, Ανδρέας Σαρρής, Πριό-
βολος, Μούτσελος, Καράνης, Κα-
ρανίκας κ.α. Μαζί τους ο δάσκαλος.
Ο πατέρας μου μαζί με τους άλλους
συζητούσε μια ώρα και περισσό-
τερο τα νέα του χωριού και των
γύρω χωριών, τα πολιτικά και οτι-
δήποτε άλλο, απαντούσε και συμ-

βούλευε. Είχε και το προνόμιο να
έχει το ένα και μοναδικό τηλέφωνο
στο Σχολείο.

Ο δάσκαλος δεν ασχολείτο με
τα πολιτικά και ποτέ δεν εκδηλώ-
νονταν. Ήτανε δημοκρατικός και
όλοι το ξέρανε. Έμενε στο Σχολείο,
που είχε δωμάτιο με ένα στενό
κρεβάτι που κοιμόμασταν και μα-
γείρευε για το φαγητό. Ένα πρωινό
γύρισε φουρκισμένος γιατί φόρεσε
την κάλτσα με την φτέρνα πάνω,
το είδανε στο καφενείο και βάλανε
τα γέλια, με ξύπνησε και με κα-
τσάδιασε, εγώ γέλαγα, έφτιαξε
την κάλτσα και ξαναγύρισε στο
καφενείο. Δεν ξέρω τι έγινε μετά.

Κάθε Σάββατο το απόγευμα, ο
πατέρας μου φορτωμένος με δύο
τροβάδες ψώνια από τον Αυγέρη,
γύρναγε στο χωριό του τη Μαυ-
ρομμάτα, στην οικογένειά του. Θα
επέστρεφε στο Χρύσω τη Δευτέρα
το πρωί. Στο πήγαινε-έλα του δά-
σκαλου, βοηθούσαν κουβαλώντας
τους τροβάδες, μέχρι τον Αϊ Θα-
νάση ο Μήτσος και ο Γιάννης τα
παιδιά της Μαρουλουσταύρενας,
που έμεναν στο μέγα χωράφι. Από

το Γαβρινίτη ως του Αϊ Θανάση
ήτανε μια ώρα δρόμος με απότομες
ανηφοριές, ειδικά από το μέγα χω-
ράφι και πάνω, κατόπιν ο δρόμος
γίνεται ίσιος.

Από τους πολλούς συμμαθητές
μου θυμάμαι τον Γιώργο Καράνη,
τον Μήτσο Σαρρή, τον Βαγγέλη
Καρανίκα, τον Βαγγέλη Χαλκιά,
τον Μήτσο Θεοδωρόπουλο, την
Όλγα Αυγέρη, την Ελένη Ράμμου
και την Ελένη Πριόβουλου. 

Ο δάσκαλός μας πολύ αυστη-
ρός, την πλήρωνα εγώ με τον Βαγ-
γέλη Καρανίκα, που ήμασταν μέ-
τριοι μαθητές και τρώγαμε το πε-
ρισσότερο ξύλο. Ο αδελφός μου ο
Ανέστης γράφει σε βιβλίο του, πως
ο Βαγγέλης Καρανίκας ως στρα-
τιώτης αλφαμίτης, κακοποίησε το
δάσκαλό του στη Μακρόνησο, που
ήτανε κρατούμενος το 1948. Δεν
είναι αλήθεια. Υπηρετούσα κι' εγώ
στη Μακρόνησο. Ο Βαγγέλης δεν
κακοποίησε τον δάσκαλό του. Λά-
θος του Ανέστη. Πολλοί αγωνιστές
έγιναν αλφαμίτες. Άλλοι άντεξαν
και άλλοι υπέκυψαν στις πιέσεις.

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα
από το βιβλίο του Διονύση Χαρι-
τόπουλου με τίτλο «Άρης, Ο αρ-
χηγός των ατάκτων», γιατί πι-
στεύουμε ότι η τελευταία παρά-
γραφος αντικατοπτρίζει την πραγ-
ματικότητα ή τουλάχιστον ένα μέ-
ρος αυτής και η οποία μας έχει, με
τη βοήθεια και των πολιτικών μας,
φέρει στη σημερινή οικονομική κρί-
ση. 

«Οι νικητές του Γοργοπόταμου
θα συγκεντρωθούν στις 27 Νοεμ-
βρίου στο Μαυρολιθάρι για τους
αποχαιρετισμούς. Μέσα στο σχο-
λείο του χωριού ο πανευτυχής Μά-
γερς ανακοινώνει επίσημα στον
Άρη και τον Ζέρβα ότι θα τους
προτείνει για παρασημοφόρηση·
επίσης θα προτείνει να δοθεί πα-
ράσημο σε ορισμένα στελέχη τους
και για ένα ειδικό παράσημο θα
προτείνει τον μπάρμπα Νίκο - Μπέη,
που τους βοήθησε όσο βρίσκονταν
απομονωμένοι στη σπηλιά της

Στρώμης. Ο Άρης δεν δείχνει να
συγκινείται για την τιμή, ούτε θέλει
να δώσει τα «στοιχεία» του στον
Άγγλο. 

― Τι να το κάνω το παράσημο,
απαντάει στον συνταγματάρχη.
Δώσε μου καλύτερα αρβύλες για
τους ξυπόλυτους αντάρτες μου. 

Έκπληκτος από την απροκάλυ-
πτη απαρέσκεια, ο Μάγερς του
υπόσχεται να του προμηθεύσει  ό,τι
μπορεί. Και για να αποδείξει τις
καλές του προθέσεις, προσφέρει
στον αρχηγό ένα σακουλάκι με 250
λίρες. 

Ο Άρης δεν απλώνει το χέρι
του να το πάρει. 

― Πες στον συναγωνιστή συν-
ταγματάρχη, λέει στον Γούντχαουζ,
που εκτελεί χρέη διερμηνέα, τον
ευχαριστούμε αλλά εμείς δεν πή-
ραμε τα όπλα για να πάρουμε πα-
ράσημα και λίρες, μόνο για να λευ-
τερώσουμε την πατρίδα μας. Αν οι
σύμμαχοι θέλουν να μας βοηθήσουν

για να μεγαλώσει και η δική μας
προσφορά στο συμμαχικό αγώνα,
δεν έχουν παρά να μας στείλουν
άρβυλα και όπλα. 

Ο Ζέρβας παρεμβαίνει να δια-
σκεδάσει την ατμόσφαιρα, που ηλε-
κτρίζεται. 

― Έλα, Άρη, του κάνει. Πάρε
το δώρο των συμμάχων μας. 

Ο αρχηγός είχε κατορθώσει να
τεντώσει τα νεύρα ακόμη και των
δικών του. Δίνει εντολή στον Πε-
ρικλή να πάρει το σακουλάκι, και
για την τάξη και την ιστορία να
συντάξει μια απόδειξη στον Μά-
γερς, που να αναφέρει ότι δέχονται
το δώρο χωρίς καμιά δέσμευση,
ούτε για σήμερα ούτε για αύριο,
μετά την απελευθέρωση της χώρας. 

Και πρόσθεσε διά ζώσης: 
― Ελπίζω να μη μας τα ζητάτε

διπλά και τριπλά αργότερα όπως
κάνατε με τα δάνεια, που σας τα
έχουμε ξεπληρώσει έξι φορές κι
ακόμα τα χρωστάμε».

Παλιές  μνήμες  -  
Τωρινές  συγκινήσεις

Ασπροποτάμου Αγράφων

ΔΗΜΟΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Απεραντίων

Φραγκίστας

Βίνιανης

Φουρνά

Κτημενίων

Καρπενησίου

Ποταμιάς

Προυσού Δομνίστας

ΚΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ

Θα πραγματοποιηθεί και φέτος, όπως κάθε χρόνο, η κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας, στις 12 Φε-
βρουαρίου 2012, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10:30 το πρωί, στο
κατάστημα Palmie bistro, έναντι του ξενοδοχείου caravel,
Ιοφώντος 29-31 (τηλ. 2107241356), στην Αθήνα.

Είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε, να τα πούμε από

κοντά, να ανταλλάξουμε ευχές και να συζητήσουμε για θέ-

ματα που αφορούν στη συνέχεια της δράσης του συλλόγου

μας, της εφημερίδας μας και στο χωριό μας. 

Φέτος και πάλι δε θα γίνει η καθιερωμένη ετήσια χοροε-

σπερίδα για ευνόητους λόγους και έτσι η συμμετοχή σας

στην κοπή της πίτας θα αποτελέσει τη μοναδική έκφραση

συμπαράστασης στο σύλλογό μας.

Σας προσκαλούμε όλους σας.

(Την αίθουσα καθώς και καφέ ή αναψυκτικό, τα προσφέρουν

δωρεάν οι ιδιοκτήτες, αφοι Κουτρουλιά, που είναι πατριώτες

και καλοί φίλοι του συλλόγου μας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες, επισκε-

φθείτε τον ιστότοπο του συλλόγου μας στη διεύθυνση:

www.xriso-eyrytanias.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τα

μέλη του Δ.Σ. (210-2406777, 6972519690, 210-6929045, 210-

6777668).

Ότι απέμεινε από το εμπορικό κατάστημα των Μούτσελου-Αυγέρη

Τα  δάνεια  και  η  οικονομική  κρίση
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Τ
ο δημοτικό τραγούδι τρα-

γουδήθηκε από την παλιά

εποχή. Τα βυζαντινά τρα-

γούδια αντικατέστησαν τα δημοτικά

του τούρκικου ζυγού και την μετέ-

πειτα εποχή. Περιγράφουν ιστορικά

στοιχεία που συνέβησαν ορισμένες

εποχές, προσώπων που συνδέθηκαν

με γεγονότα κ.λ.π. Δεν γράφονταν

τα δημοτικά με την πέννα όπως

γράφονται σήμερα, αλλά έπρεπε να

συμβεί κάποιο γεγονός τρανταχτό

είτε αφορούσε περιοχές, μάχες ή

προσωπικές καταστάσεις, τα οποία

ανώνυμος ποιητής τα έγραφε και ο

λαός μας τα τραγουδούσε. Όλοι

μας ακούμε δημοτικά τραγούδια

αλλά πολλές φορές ακούμε και τρα-

γούδια που δεν τα έχουμε ξανα-

κούσει ή έχουν ξεχαστεί. Έτσι κι

εγώ άκουσα για πρώτη φορά δυο

τραγούδια τα οποία μεταφέρω στην

εφημερίδα. 

Το πρώτο πρέπει να αναφέρεται

στους βαλκανικούς πολέμους και

μιλά για τον τραυματία εύζωνο, αυ-

τούς που στην εποχή τους ήταν οι

σημερινοί “κομάντος”, επιθετικές

δυνάμεις ελαφρού πεζικού με τη

στολή του τσολιά. Στην Ελλάδα

υπήρχαν τέσσερα συντάγματα, στη

Λαμία, στη Λάρισα, στο Μεσολόγγι

και στην Άρτα με ορεσίβιους κυρίως

στρατιώτες. 

Τραυματισμένος εύζωνος
Μες του Βαρδαριού το κάμπο

Και στην άκρη απ’ το γεφύρι

Εύζωνος είναι ξαπλωμένος

Από τραύματα ο καημένος 

Τ’ άλογό του στέκει ακόμα

Και του λέει χλιμιντρώντας

Σήκω αφέντη μ’ καβαλάρη

Για να πάμε στην πατρίδα

Δεν μπορώ να σηκωθώ

Για να πάμε στην πατρίδα

Με βαραίνουν τα μολύβια.

Το δεύτερο αναφέρεται πάλι σε

στρατιώτες αλλά σε κοινωνικό και

εκκλησιαστικό επίπεδο.

Βαράν τα σήμαντρα
Βαράνε τα σήμαντρα 

Βαράνε και οι καμπάνες

Να πας Γιώργη μ’ στην εκκλησιά

Να πας να κοινωνήσεις

Εγώ μάνα μ’ αμάρτανα

κει στο στρατό που πήγα

όλοι τα δέναν τ’ άλογα

σε πράσινο λιβάδι

κι εγώ μάνα μ’ το έδεσα σε μαυρο-

μάτας μνήμα

και κείνο με τα πόδια του 

και με τα πέταλά του

βγάζει την κόρη ολόκληρη.

Ο λαός μας δεν είχε μόνο ηρωι-

σμό και φρόνημα αλλά και αισθή-

ματα, πίστη αφού αρνείται στη μάνα

του να κοινωνήσει για το αμάρτη-

μα.

Ένας λαός που δεν πρέπει να

χαθεί στις σημερινές οικονομικές

μπόρες, πρέπει να σταθεί στα πόδια

του γιατί το αξίζει. 

Ψηλά το κεφάλι ΕΛΛΗΝΕΣ.
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Η
υφαντική τέχνη ήταν μια από
τις κυριότερες ασχολίες των γυ-
ναικών στο παρελθόν και από

τις πρώτες τέχνες στην ιστορία του αν-
θρώπου, που εξυπηρέτησε βασικές ανάγ-
κες της ζωής του και απεικόνισε με τον
καλύτερο τρόπο τη φαντασία, την κα-
λαισθησία, τη χαρά της δημιουργίας,
αλλά και την τοπική παράδοση της κάθε
υφάντριας. Με κάλεσμα-επιστροφή στις
πηγές αυτής της λαϊκής τέχνης, η οποία
αποτελεί βασικό στοιχείο και συστατικό
της ζωής ενός λαού, θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί το βιβλίο της Αρετής
Ασημάκη-Ρόκα με τίτλο «Η Υφαντική
τέχνη στην Αιτωλοακαρνανία και την
Ευρυτανία: καημός και νοσταλγία» το
οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα το 2011
από τις εκδόσεις Αίολος. 

Η Αρετή Ασημάκη-Ρόκα γεννήθηκε
στο Αγρίνιο από αγρότες γονείς. Το
1955 δημιούργησε το επαγγελματικό
Εργαστήρι Παραδοσιακής Υφαντικής
Λαϊκής Τέχνης στο Αγρίνιο, μέχρι το
1985. Παράλληλα δίδαξε στο ΚΕΓΕ Με-

σολογγίου από τον Οκτώβριο του 1963 ως το Δεκέμβριο του 1965. Από το 1999 ως το 2002
ασχολήθηκε ως εκπαιδεύτρια της παραδοσιακής υφαντικής λαϊκής τέχνης στο εργαστήριο
ειδικής επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης «Παναγία Ελεούσα» στο Μεσολόγγι.
Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις λαϊκής τέχνης  και σε εκδηλώσεις με θέμα τη λαϊκή τέχνη και
παράδοση. 

Η ταλαντούχα υφάντρια και δασκάλα της υφαντικής μέσα από αυτή την έκδοση μιλάει για
την τέχνη της και με πολύ παραστατικές εικόνες μας εξηγεί τον τρόπο της δημιουργίας και
λειτουργίας της. Μέσα από τις σελίδες του έργου αυτού είναι δυνατό να αφουγκραστεί
κανείς τους ήχους του αργαλειού, αλλά και το τραγούδι της λαϊκής υφάντριας που
σιγοτραγουδά ενώ υφαίνει στον αργαλειό της. Η παραδοσιακή υφαντική, μια τέχνη που συ-
ναντούμε ακόμα από τα χρόνια του Όμηρου, είναι δυστυχώς μία από τις τέχνες που εγκατα-
λείπεται όλο και περισσότερο στις μέρες και χάνεται, και μέσα από το έργο της κας Ασημά-
κη-Ρόκα έχουν τη δυνατότητα κυρίως οι νεότερες γενιές να μάθουν πολλά ενδιαφέροντα και
εξαιρετικά στοιχεία για την αξία της λαϊκής αυτής παράδοσης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Δ.  ΜΟΥΡΤΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988706940

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

Βιβλιοπαρουσίαση
της Πανωραίας Γαϊτάνου 

Δημοτικά  Τραγούδια
του Χαράλαμπου Μπετχαβά

Στην αιωνιότητα και

ο γνωστός φωτογρά-

φος Κώστας Μπαλά-

φας, ο φωτογράφος

της Εθνικής μας Αντί-

στασης. Γεννήθηκε το

1920 στο ορεινό χωριό

Κυψέλη της Άρτας.

«Εκεί που οι άνθρωποι
παιδεύονται να επιβιώ-
σουν, οργώνοντας την
άγονη γη, λες και στύ-
βουν με τα χέρια τους
γυμνά το ξερό χώμα
και το ποτίζουν με
ιδρώτα, ώσπου να δώσει καρπούς. Αναγκαία λύση για την επιβίωση
ήταν ο δρόμος της ξενιτιάς, ένα όνειρο αρκετά απατηλό. Το μήνυμα
που κυριαρχούσε ειδικά για τους νέους ήταν: “Φύγε να σωθείς”. Πάρα
πολλοί έφυγαν...»

Από το βιβλίο του Κώστα Μπουμπουρή “Ο Κώστας Μπαλάφας και η

Ελλάδα του”. 

Ο Κώστας Μπαλάφας φωτογράφισε την Εθνική Αντίσταση, δίνοντας

μερικές από τις πιο ζωντανές και χαρακτηριστικές φωτογραφίες της

περιόδου. Μετά τον πόλεμο εργάστηκε στη Δ.Ε.Η. και η μοίρα τον

έφερε στην Ευρυτανία για να φωτογραφίσει τα έργα που γίνονταν, για

την κατασκευή του φράγματος του Αχελώου και της λίμνης των Κρε-

μαστών. Αποτυπώνει στις φωτογραφίες του τους κατοίκους των βυθι-

σμένων χωριών να φορτώνουν τα υπάρχοντά τους και να παίρνουν τον

οδυνηρό δρόμο της προσφυγιάς. Στο βιβλίο του “Τα αντίρροπα ρεύματα

του Αχελώου” γράφει:

«Έτυχε να ζήσω το δράμα των ανθρώπων του ξεριζωμού. Πολλοί
έπαιρναν ό,τι χρήσιμο μπορούσαν από το γκρεμισμένο σπιτικό και
σκορπίστηκαν στα γύρω χωριά, όπου είχαν συγγενείς και γνωστούς,
άλλοι έκαναν αυτοσχέδιες παράγκες στα καταράχια γύρω απ’ την πε-
ριοχή του έργου. Οι πιο πολλοί πήραν το δρόμο για τον κάμπο.
Ξέθαψαν ακόμα και τους προγόνους και έβαλαν τα κόκαλα σε ένα κα-
θαρό πανί μαζί μ’ ό,τι πολύτιμο μπορούσαν να κουβαλήσουν, αγκαλιά
με την τραγική τους μοίρα, να βρουν νέα πατρίδα και γη, να ριζώσουν
και να ζήσουν αφήνοντας πίσω τον τόπο όπου έζησαν με την καρδιά
γεμάτη πίκρα, όπου δε χωρούσε τόσος πόνος...»

Κώστας  Μπαλάφας
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Σ
ύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα

της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα

της Ακαδημίας Αθηνών κ. Βασι-

λείου Χ. Πετράκου, που αναγνώσθηκε

κατά την παραπάνω συνεδρία της Ακαδη-

μίας, από την τάξη των ηθικών και πολιτι-

κών επιστημών του ανωτάτου αυτού πνευ-

ματικού ιδρύματος «…Έπαινος της Ακα-

δημίας απονέμεται στην Πανευρυτανική

Ένωση (1955) για την επί 55 χρόνια πο-

λιτιστική δράση της που εκδηλώνεται με

το δημοσιευτικό (εκδοτικό), φιλανθρωπικό

και κοινωνικό έργο της, την έκδοση πνευ-

ματικού οργάνου, των «Ευρυτανικών Χρο-

νικών», και τη συνδρομή της σε κάθε

ανάγκη και κάθε πρόβλημα που παρου-

σιάζεται στην Ευρυτανία...».

Η απονομή της μεγάλης αυτής τιμητι-

κής διάκρισης πραγματοποιήθηκε στην αί-

θουσα τελετών της Ακαδημίας Αθηνών.

Στην αρχή της εκδήλωσης, σύμφωνα με

το πρόγραμμα, ο πρόεδρος της Ακαδημίας

Αθηνών κ. Απόστολος Β. Γεωργιάδης ανέ-

πτυξε το θέμα: «Νομική Επιστήμη, Δικα-

στική Εξουσία και Πολιτική». 

Ο κ. Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της

εισηγήσεώς του, αναφέρθηκε και στους

Ευρυτάνες κορυφαίους πανεπιστημιακούς

καθηγητές αείμνηστους Κωνσταντίνο Τσά-

τσο και Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο.

Ακολούθως, ο Γενικός Γραμματέας της

Ακαδημίας κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος πα-

ρουσίασε την έκθεσή του για το έργο της

Ακαδημίας κατά το έτος 2011 και στη συ-

νέχεια κάλεσε ονομαστικά τους βραβευό-

μενους να παραλάβουν τα σχετικά βραβεία. 

Τον σχετικό τίτλο της τιμητικής διά-

κρισης προς την Πανευρυτανική Ένωση

παρέλαβε ο πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου της κ. Κώστας Παπαδόπουλος,

ενώ παρόντες στην αίθουσα ήταν και τα

μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Θανάσης Σταμάτης,

αντιπρόεδρος, Ηλίας Λιάσκος, Γενικός

Γραμματέας και Βασίλειος Σιορόκος, τα-

μίας, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα

εθιμοτυπία της Ακαδημίας κάθε βραβευό-

μενος είχε δικαίωμα εισόδου στην αίθουσα

τελετών μαζί με τρία μόνο ακόμη άτομα.

Την πανηγυρική και λαμπρή αυτή συ-

νεδρία της Ακαδημίας Αθηνών τίμησαν

με την παρουσία τους ο πρωθυπουργός

της χώρας κ. Λουκάς Παπαδήμος, ο εκ-

πρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκό-

που Αθηνών και Πάσης Ελλάδος π. Χρυ-

σόστομος Παπαθανασίου, υπουργοί, βου-

λευτές, ακαδημαϊκοί και πλήθος κόσμου.

Η μέγιστη αυτή τιμητική διάκριση προς

την Πανευρυτανική Ένωση από το ανώτατο

πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας, την

Ακαδημία Αθηνών, σίγουρα αποτελεί το

επιστέγασμα της 55χρονης και πλέον αθό-

ρυβης, μεθοδικής και δημιουργικής λαμ-

πρής πορείας, δράσης και προσφοράς της

στη ζωή και τον πολιτισμό της Ευρυτανίας. 

Η Ακαδημία Αθηνών επιβράβευσε με

την απόφασή της αυτή το πολυσχιδές και

πλουσιότατο πολιτιστικό έργο της Πανευ-

ρυτανικής Ένωσης ενώ η επιβράβευση

αυτή αποτελεί οπωσδήποτε και ένα βήμα

προβολής για τον νομό μας.

H  Πανευρυτανική  Ένωση  βραβεύτηκε,  από  την  Ακαδημία  Αθηνών, 
για  το  σπουδαίο  πολιτιστικό  και  κοινωνικό  έργο  που  επιτελεί

συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

4 Όταν έχει ο λύκος, έχει και ο κόρακας.

4 Οκνός γάιδαρος, γρήγορη περπατησιά.

4 Όμοιος τον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα.

4 Όσο θέλεις δούλεψε, όσο θέλω θα σου δώσω.

4 Ο παλαβός είδε μεθυσμένο και παραμέρισε.

4 Όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια σούρλα.

4 Όλοι οι γύφτοι, μια γενιά.

4 Όποιος έχει μαχαίρι τρώει πεπόνι.

4 Όλο το αυγό στην πίτα.

4 Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα λέει αγουρίδες.

4 Όλα τα καλά και το μέλι ξινό.

4 Ο θεός να σε φυλάει, από σημαδεμένο άνθρωπο.

4 Ο τεμπέλης ράφτης, βάζει μακριά κλωστή.

4 Ο κάλφας διάταζε το μάστορά του.

4 Όπου ακούς πολλά κεράσια, πάρε μικρό καλάθι.

4 Ο καλός, καλό δεν βλέπει.

4 Όποιος πηδάει πολλά παλούκια, κάποτε καρφώ-

νεται. 

4 Όταν δεν πηγαίνει το βουνό στο Μωάμεθ, πηγαίνει

ο Μωάμεθ στο βουνό.

4 Ο ξένος και ο ποταμός τον τόπο του γυρεύει.

4 Ο χορτάτος δεν πιστεύει τον νηστικό.

4 Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται.

4 Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται.

4 Ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει.

4 Ο καλός ο νοικοκύρης το χειμώνα χαίρεται.

4 Όταν δεν σε θέλουν στο χωριό, μην ρωτάς που

είναι το σπίτι του παπά.

4 Όταν δεν κλάψει το παιδί, δεν το βυζαίνει η μάνα.

4 Ο Γιάννος φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννο. 

4 Ο κάλπικος παράς δεν χάνεται.

4 Οι στραβοί πάνε στον Άδη ένας κοντά στον άλλο.

4 Όποια δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει. 

4 Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος.

4 Ο κακός χρόνος περνάει, ο κακός ο γείτονας μένει.

4 Όσο ο συμπέθερος γεννά, τόσο και το αυγό προ-

σφάγι.

4 Όσο να σηκώσει το ένα πόδι, βρωμάει το άλλο.

4 Όλοι κλαίνε το χάλι τους και ο μυλωνάς το αυλάκι

του. 

4 Ο λύκος τρώει τα πρόβατα και η αλεπού μαζώματα.

4 Ο γάιδαρος που βαριέται το σαμάρι, τον τρώει ο

λύκος. 

4 Όλοι μαζί και ο ψωριάρης χώρια.

4 Ο φόβος φυλάει τα έρημα.

4 Ο λύκος στην αντάρα χαίρεται.

4 Ο καλός ο φίλος, στην ανάγκη φαίνεται.

4 Ο νους πρόθυμος, η σαρξ αδύνατος.

4 Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.

4 Ο ψηλός είναι υπηρέτης του κοντού.

4 Ο νιος τα νιάτα του και ο γέρος την αρμάτα του.

4 Όπως έστρωσες θα πλαγιάσεις.

4 Όμορφος νιος, όμορφος γέρος.

4 Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει.

4 Όσο αραιώνουν τα σκόρδα τόσο χοντραίνουν.

4 Ότι ο θεός κι ο γείτονας.

4 Πώς πάνε τα παιδιά σου κόρακα; Όσο πάνε μαυρί-

ζουν. 

4 Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο.

4 Παπάς δεμένος γράφει και ξεγράφει.

4 Πέρασα τα κακά της μοίρας μου.

4 Πιάσε το αυγό και κούρεψέ το.

4 Πέτρα που κυλάει δεν μαλλιάζει ποτέ.

4 Παπάς από την πόλη, παπαδιά μολογάει.

4 Περασμένη βροχή κάπα δεν χρειάζεται.

4 Ποιος έχει το μέλι στα δάκτυλα και δεν το γλύφει;

4 Πάρε άνθρωπο από σόι και σκυλί από κοπάδι.

4 Πάρ’ τον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου.

4 Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης.

4 Ποιος στραβός δεν θέλει τα μάτια του;

4 Πέσμου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι.

4 Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά.

4 Παλιό άλογο καινούργια περπατησιά.

4 Πέντε βόδια δυο ζευγάρια.

4 Πονάει φρύδι, βγάζει μάτι.

4 Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.

4 Σε σφάζει με το βαμβάκι.

4 Στην αναβροχιά καλό και το χαλάζι.

4 Σταλαματιά σταλαματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά.

4 Στου κρεμασμένου το σπίτι, δεν μιλούν για σκοινί.

4 Στου κασιδιάρη το κεφάλι, όλοι γίνονται μπαρμπέ-

ρηδες. 

4 Σαν τη μύγα μες το γάλα.

4 Σκυλί που αλυχτάει μην το φοβάσαι.

4 Το αγκάθι του καλοκαιριού, είναι μαρούλι το χει-

μώνα. 

4 Τη γίδα την έχει σφραγισμένη στα γόνατα ο διάβο-

λος. 

4 Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

4 Το γάλα όταν χυθεί δεν μαζεύεται.

4 Τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου

χαλάς. 

4 Το φτηνό κρέας το τρώνε τα σκυλιά.

4 Το δώρο δεν δωρίζεται.

4 Τα νιάτα δεν κρύβονται.

4 Το φαΐ κάνει φαρί και η ντυμασιά καμάρι.

4 Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά.

4 Το μυστικό που ξέρουν δυο, το ξέρει όλο το χωριό. 

4 Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.

4 Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του.

4 Του διακονιάρη ψωμί δώστου και όχι δρόμους.

4 Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.

4 Το τζάκι στραβό, αλλά τον καπνό τον τραβάει ίσια.

4 Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγει-

ρεύουν. 

4 Του παπά το σιτάρι, του παπά το γουμάρι.

4 Τα λέω στη νύφη για να τα ακούει η πεθερά.

4 Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.

4 Του παιδιού σου ψέματα, του γαμπρού σου αλήθεια. 

4 Τρώει την κότα και τα κάνει στην πόρτα.

4 Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.

4 Το ζαβό σκυλί, φυλάει το κοπάδι.

4 Το μυρμήγκι που βγάζει φτερά, χάνεται.

4 Το ήμερο αρνί βυζαίνει δυο μανάδες.

4 Το σπίτι δεν γίνεται καλύβα.

4 Της στραβής τα μαλλιά της φταίνε.

4 Τα άψυχα δεν έχουν ψυχή.

4 Το μπόι σου άνοιξη φέρνει.

4 Το πολύ το κύριε ελέησον το βαριέται κι ο θεός.

4 Τρώγονται σαν τις κακές συνυφάδες.

4 Τα προικιά της νύφης είναι σαν τα αυγά της Λαμ-

πρής. 

4 Τι έχεις Γιάννη τι είχα πάντα και τα πρόβατα

σαράντα. 

4 Την τρίχα την κάνουν τριχιά.

4 Το αρνί του πτωχού δεν γίνεται κριάρι.

4 Το αίμα νερό δεν γίνεται.

4 Τεμπέλης νέος, πτωχός γέρος.

4 Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι.

4 Το μοναστήρι να είναι καλά, καλογέρους βρίσκει.

4 Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και

γελά. 

4 Τραβάτε με κι ας κλαίω.

4 Τρία πουλιά και ένα τσώνι, έφτιαχναν φωλιά στο

χιόνι. 

4 Τον έπιασαν στα πράσα.

4 Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

4 Του έδωσε τα παπούτσια στο χέρι.

4 Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο.

4 Τι θα ρίξει ο ουρανός και δεν θα το πιει η γη.

4 Τα μαλλιά δεν είναι γένια.

Π α ρ ο ι μ ί ε ς
του Χαράλαμπου Μπετχαβά
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Τ
ο Φθινόπωρο του 1946 εμφανίζονται

οι ένοπλες ομάδες στην Ευρυτανία

που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημι-

ουργηθεί το δεύτερο αντάρτικο και στην

ουσία να ξεκινήσει ο εμφύλιος πόλεμος.

Έτσι άνθρωποι δημοκρατικοί που ήτανε ορ-

γανωμένοι στον Ε.Δ.Ε.Σ. και στο Ε.Α.Μ.,

από Φραγκίστα, Μαραθιά, Κεράσοβο, Βίνιανη

εγκατέλειψαν τα χωριά τους. Από το Χρύσω

έφυγαν ο Ηλίας Αυγέρης, ο Σωτήρης Μού-

τσελος, ο Σταύρος Σαρρής και ο Μήτσος

Μπετχαβάς και εγκαταστάθηκαν στο Καρ-

πενήσι, στο Αγρίνιο και στην Καρδίτσα.

Ο εξάδελφός μου Μήτσος Μπετχαβάς

ήλθε στο Καρπενήσι και μαζί με τους Σταύρο

Σαρρή, Γιάννη Μανωλίδη και Χαράλαμπο

Σταθόπουλο ανοίξανε αποθήκη τροφίμων

της ΟΥΝΔΡΑ στη Λαγκαδιά, όμοια μ' αυτή

που είχα ανοίξει κι εγώ μαζί με τους Νίκο

Γεωργίου, Κώστα Κοτούλα και Γιώργο

Μπουραζά στο σπίτι του Ηλία Τσαπούρη.

Αργότερα όμως ο Μανωλίδης με το Στα-

θόπουλο ανοίξανε δική τους, στο σπίτι του

Τάκη Συρετάκη, κοντά στη δική μας απο-

θήκη.

Εκείνες τις δύσκολες μέρες, η αποθήκη

μας γνώρισε δόξες, γιατί σ' αυτή μαζεύονταν

όλοι οι γνωστοί και συζητούσαν την κατά-

σταση.  

Εγώ με τον Μπουραζά δεν τις πολυπα-

ρακολουθούσαμε αυτές τις συζητήσεις γιατί

γυρίζαμε βόλτες. Ένα βραδάκι όμως σε μια

τέτοια συζήτηση, και στο ερώτημα τι θα

γίνει από 'δω και πέρα, πετάχτηκα και τους

είπα, ότι τώρα είναι πολύ αργά για να γίνει

κάτι.  

Ο ξάδελφός μου Μήτσος Μπετχαβάς

με δικαίωσε, αφού πήρε το λόγο και είπε

πως ο «Σταύρος έχει δίκιο. Ήμουνα στη

Μαυρομμάτα εκείνη τη μέρα του Ιουλίου

του 1945 και είπα μάλιστα στον πρόεδρο

να μην επιτρέψει τους στρατιώτες να χτυ-

πήσουν τα παιδιά.  

Ο Μήτσος Μπετχαβάς δεν είχε αποφα-

σίσει αν θα έφερνε την οικογένειά του στο

Καρπενήσι ή θα πήγαινε στην Καρδίτσα,

που έμενε ο αδελφός του Γιώργος και η

αδελφή του Μαρία.

Ο Μήτσος, το μεγάλο παιδί του μπάρμπα

μου Χαράλαμπου Μπετχαβά, ένας λεβέντης

ομορφάνδρας, 1.85 ύψος, γεροδεμένος,

ένα αρχοντόπουλο.

Ο πατέρας του τον ήθελε στο χωριό

αγροτάρχοντα. Όταν έφυγε από την Πόλη

πήγε στην Αμερική απ' όπου γύρισε με

πολλά λεφτά, για την εποχή εκείνη, και

προτίμησε το Χρύσω, όπου έχτισε το σπίτι

του και παντρεύτηκε την αδελφή του Ηλία

Αυγέρη.

Ο μπάρμπας μου έγινε θέλοντας και μη

ένας οικονομικός παράγοντας. Όλοι κατα-

φεύγανε για δάνειο στον Μπετχαβά στο

Χρύσω. Ήτανε μια τράπεζα που εξυπηρε-

τούσε τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες

και πολλούς βλάχους.

Ο μπάρμπας μου Χαράλαμπος, αδελφός

της μάνας μου, είχε αδελφό τον Νίκο Μπετ-

χαβά, που με τη γυναίκα του Αθηνά ζούσε

στην Αθήνα. Οικονομικά πάρα πολύ καλά

αποκαταστημένος, από μικρός κι' αυτός

στην Πόλη, τα έχασε όλα στην κατοχή. 

Αντίθετα ο μπάρμπας μου Χαράλαμπος

στο Χρύσω, αγόρασε τα καλύτερα περιβόλια

και χωράφια, η πολύ καλή και δραστήρια

θειάκο μου Χαραλαμπίνα με τη βοήθεια

της Βασίλως, της κοπέλας που βοηθούσε

στις δουλειές  του σπιτιού, τα έφερνε κάθε

χρόνο πρώτα στην παραγωγή και στην από-

δοση.

Επιστάτης σε όλα αυτά τα χωράφια,

περιβόλια και κήπους ήτανε ο ξάδελφός

μου ο Μήτσος, ο οποίος ήτανε και άριστος

κυνηγός.

Δεν τον έστειλε ο μπάρμπας μου τον

Μήτσο στο Γυμνάσιο. Τα γράμματα που

έμαθε όμως από το δάσκαλό του Θανάση

Μπακόλα, ήτανε αρκετά. Μπροστά του «τύ-

φλα να 'χουν αυτοί του Γυμνασίου».

Ο αδελφός του Μήτσου, ο Γιώργος, τε-

λείωσε το Γυμνάσιο και διορίστηκε ταμίας

στην τράπεζα Ελλάδος.

Ο Μήτσος Μπετχαβάς ήτανε κομμα-

τάρχης του Αλεξανδρόπουλου, του Λαϊκού

κόμματος, με αντιπάλους, τους Μουτσε-

λαίους και Τριανταφύλλου που ήτανε Κα-

φανταρικοί.

Παντρεύεται εν τω μεταξύ η αδελφή

του Μήτσου, η Μαρία, τον έμπορα στην

Καρδίτσα Χρήστο Βούρδα και έρχεται η

σειρά του Μήτσου που ήτανε αγαπητός σε

όλους και περιζήτητος γαμπρός, να παν-

τρευτεί την Ουρανία, το κορίτσι του προ-

ύχοντα Δέπου από το Κεράσοβο.

Η Ουρανία, ένα πανέμορφο λεπτό ξανθό

κορίτσι, σε σκλάβωνε με τη συμπεριφορά

της και το γλυκό της χαμόγελο.

Δεν είχε όμως την αξιοσύνη της πεθεράς

της στους κήπους, στα περιβόλια και στα

χωράφια, γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ μ'

αυτά, και της θειάκος δεν της πολυάρεσε.

Τα δυο παιδιά που της έφερε, τα δυο

εγγόνια της, χαριτωμένα και όμορφα σαν

τη μάνα τους, τον Χαραλαμπάκη και τη

Σαββούλα αλλά και η καλοσύνη και συμπε-

ριφορά της νύφης της Ουρανίας δεν της

άφηναν περιθώρια να δυσανασχετήσει που

δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τους κήπους. 

Ήμουνα μαθητής του πατέρα μου στην

Έκτη Τάξη, πήγαινα στο Σχολείο στο Χρύσω

κι' εγώ και με την Ουρανία είχαμε φιλία.

Της έκανα όλα τα χατίρια κι όταν πήγαιναν

ταξίδι στην Μαυρομμάτα ή στο Κεράσοβο,

εγώ θα κρατούσα το μουλάρι και θα το

έσερνα από το καπίστρι.

Θυμάμαι ένα Χειμώνα που ο Μήτσος

με τον Ηλία Τσιληγιάννη πήγανε για κυνήγι

και σκοτώσανε πάρα πολλές βερβέρες και

αλεπούδες, πως ο Ηλίας με τον αδελφό

του Κώστα γδέρνανε τα θηράματα. Τα σώ-

ματα τα χώνανε σε ένα μεγάλο λάκκο και

με τα δέρματα γεμίσανε μια ολόκληρη κα-

λύβα. Κυνηγός επίσης ήτανε και ο άλλος

ξάδελφός μου ο Γιώργος, που δεν άφηνε

καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη όταν έρ-

χονταν στο χωριό.

Ο Μήτσος, αγαπητός απ' όλους, ευτυ-

χισμένος με όλα τα καλά, ξαφνικά χάνει τη

γυναίκα του. Η πανέμορφη Ουρανία πεθαίνει

το 1942 από την καρδιά της. Απαρηγόρητος

με τα δυο του παιδιά ο Μήτσος δεν πίστευε

στο αστροπελέκι που του ’πεσε. Ο πατέρας

του και η μάνα του του παραστέκονται. Ο

Χαραλαμπάκης, από μικρό παιδί είχε μόνιμο

συνοδό όπου κι' αν πήγαινε, στις κούνιες,

στην πλατεία του Αγιώργη βόλτα κ.α. Ο

Παύλος ο Μούτσελος, ο ψυχογιός του

Μπετχαβά, ήτανε πάντα μαζί του, όπως

και ο Βαγγέλης Αυγέρης είχε συνοδό τον

μεγάλο του αδελφό Μήτσο ή πιο συχνά

τον Ταξιάρχη Τσακανίκα, που έμενε στον

μπάρμπα του Αυγέρη και πήγαινε στο Σχο-

λείο. Βαγγέλης και Χαραλαμπάκης ήταν

συνομήλικοι και μεγαλώνανε σχεδόν μαζί.

Ο Μήτσος ο ξάδελφός μου, έμεινε χή-

ρος, όταν ήλθε η κατοχή. Άρχισαν να δημι-

ουργούνται οργανώσεις του Ε.Α.Μ. και η

κατάσταση ξέφυγε από τα συνηθισμένα

και καθημερινά.

Παρ' όλα αυτά ο Μήτσος ήτανε και πάλι

περιζήτητος γαμπρός με πολλές υποψήφιες

από τη Βίνιανη, τη Μαραθιά και τη Μαυ-

ρομμάτα. Ο αδελφός μου Ανέστης που γύ-

ριζε στα χωριά, του έκανε πρόταση την ξα-

δέλφη μας Αλέξω Ιωάννη Μπακόλα μια

πολύ όμορφη, ψηλή και δυναμική κοπέλα,

που δύσκολα θα μπορούσε να απορρίψει,

γιατί είχε και το μεγάλο προτέρημα να

ξέρει από κήπους, περιβόλια και χωράφια,

πραγματική νοικοκυρά, αυτό ακριβώς που

ήθελε και η θειάκο μου η Χαραλαμπίνα. Ο

Μήτσος όμως δεν αποφάσισε να παντρευτεί,

παρά την προτροπή και θέληση των γονιών

του και κυρίως της μάνας του.

Εν τω μεταξύ η κατάσταση χειροτερεύει,

οι Ιταλοί καίνε το Χρύσω και δεν αφήνουν

τίποτα όρθιο. Κάψανε το σύνολο των σπι-

τιών. Τα ωραία παλατάκια του Μπετχαβά,

του Αυγέρη, του Πριόβουλου, του Μού-

τσελου, του Τριανταφύλλου, του Χειλά δεν

υπάρχουν πια. Ακόμα και την ωραία αχυρώνα

του Μπετχαβά κάψανε. Οι αντάρτες που

τους χτυπήσανε, ακόμα ανοργάνωτοι, δεν

κατορθώσανε σπουδαία πράγματα. Τους

καθυστερήσανε μια μέρα και τους προξέ-

νησαν καμιά δεκαπενταριά νεκρούς και

τραυματίες.

Απ' όλα τα σπίτια του χωριού μείνανε

μερικά σπιτάκια και μερικές καλύβες. Σε

ένα τέτοιο μικρό σπιτάκι μεταφέρθηκε η

οικογένεια Μπετχαβά, σ’ ένα σπιτάκι που

τους έδωσε ο Καρανίκας. 

Ο Καρανίκας έμενε έξω από το χωριό.

Είχε το σπίτι του και τα ζώα του στο Καυκί,

στον Άερο. Έχασε κι αυτός όπως και οι

άλλοι όλα του τα υπάρχοντα και δεν του

έμεινε τίποτα. Τα προβλήματα πολλά και

μεγάλα. Ερχότανε ο Χειμώνας και τους

εύρισκε χωρίς τροφή, χωρίς ρούχα και προ-

πάντων χωρίς σκεπάσματα.

Τα γύρω χωριά τρέξανε σε βοήθεια με

τις οργανώσεις τους αλλά δεν ήτανε αρκε-

τή.

Ο Μήτσος αποφασίζει και παντρεύεται

την Αλέξω την Μπακολοπούλα, η οποία

είχε πολλά προικιά και σε βελέντζες και

κουβέρτες. Τα προικιά της νύφης τα πήγα

εγώ στο Χρύσω με δύο μουλάρια.

Όλα πάνε καλά στα Μπετχαβαίϊκα. Η

Αλέξω τα καταφέρνει καλά. Άξια σύζυγος

και μητριά, τα πάει και πολύ καλά με τα πε-

θερικά της. Η πεθερά της την αγαπάει πάρα

πολύ.

Δεν άργησε να έλθει το παιδί της Αλέ-

ξως και του Μήτσου, ένα όμορφο κοριτσάκι.

Τα παιδιά του Μήτσου έγιναν τρία. Ο Χα-

ραλαμπάκης, η Σαβούλα και η Ουρανία,

τρία χαριτωμένα αδελφάκια.

Όλα καλά στα τρία χρόνια της κατοχής,

εκτός από το κάψιμο του σπιτιού. Ο Μήτσος

οργανωμένος στον Ε.Δ.Ε.Σ,  αλλά αγαπητός

σε όλους και χωρίς προβλήματα με το

Ε.Α.Μ. 

Έρχεται η απελευθέρωση. Ο πρόεδρος

του Χρύσω και γενικά οι δεξιοί δεν επιτρέ-

πουν στις παρακρατικές ένοπλες ομάδες

Βουτσέλη-Καραμπά να πειράξουν τους χω-

ριανούς τους της Εθνικής Αντίστασης και

προστατεύουν τους κυνηγημένους από

άλλα χωριά.  

Το Φθινόπωρο του 1946 έφθασε ο κόμ-

πος στο χτένι, δεν αντέχουν άλλο βγαίνουν

στα βουνά, γίνεται καινούριο αντάρτικο και

αρχίζει ο εμφύλιος.

Τώρα είναι η σειρά των δεξιών να φύ-

γουν από τα χωριά τους. Το καινούριο αν-

τάρτικο δεν είναι σαν το αντάρτικο της κα-

τοχής, δεν υπακούει σε καμιά οργάνωση

και κάνει ό,τι θέλει. Έτσι ο Μήτσος αφήνει

το χωριό του και την οικογένειά του και

πάει στο Καρπενήσι.

Ένα απόγευμα, ο Μήτσος μαζί με τον

γαμπρό μου Χαράλαμπο Σταθόπουλο ξεκι-

νήσανε από την πλατεία του Καρπενησίου

να πάνε στη Λαγκαδιά στο μέρος που μέ-

νανε. Εκείνη τη στιγμή τους σταμάτησε

μία γνωστή τους κυρία που πήγαινε και

εκείνη στη Λαγκαδιά, η γυναίκα του Κόπα-

νου και η αδελφή της.

Για κακή τους τύχη, σταματάει δίπλα

τους και ένα φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό

τον  Γεμενή, που τους πρότεινε να μπουν

μέσα για να τους πάει στο σπίτι τους. Εκεί-

νες μπήκανε μέσα ενώ ο Μήτσος με το Χα-

ράλαμπο ανεβήκανε στα φτερά του φορ-

τηγού, και ξεκινήσανε για τη Λαγκαδιά. Ο

οδηγός έπιασε κουβέντα με την κυρία και

δεν πρόσεχε στην οδήγηση, έτσι μπροστά

στο σπίτι του γιατρού Παπασπύρου, και

πριν φτάσει στη Νεράιδα, έγινε το κακό.
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ΜΗΤΣΟΣ  ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ
Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα

Ο Μήτσος Μπετχαβάς εύζωνας
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Το φορτηγό σφηνώθηκε στους μαντρότοι-

χους, δεξιά, και για εκατό μέτρα έγδερνε

και άλεθε τον Μήτσο και τον Χαράλαμπο

μεταξύ φορτηγού και μαντρότοιχου. Όταν

ο οδηγός κατάλαβε τι γίνεται με τους επι-

βάτες ήταν πλέον αργά για το Μήτσο, που

πέθανε αμέσως από αιμορραγία, κατατσα-

κισμένος. Ο Χαράλαμπος έπεσε αναίσθητος

αλλά γλίτωσε με μερικά πλευρά, ένα χέρι

και ένα πόδι σπασμένα. Μετά από ένα μήνα

μπόρεσε να σηκωθεί και για τρεις μήνες

βάδιζε με πατερίτσες.

Τους βρήκα στο δρόμο ξαπλωμένους,

γιατί η αποθήκη μου ήτανε πολύ κοντά και

έτρεξα αμέσως μόλις με ειδοποιήσανε παρ’

όλο που ήμουν με 40 πυρετό. Βρήκα το

Μήτσο πεθαμένο και τον Χαράλαμπο αναί-

σθητο. Ο Γιώργος Μπουραζάς και ο Κώστας

Κοτούλας φροντίσανε τον Χαράλαμπο. Εγώ

και ο Νίκος Γεωργίου με μια κουβέρτα με-

ταφέραμε τον Μήτσο στην εκκλησία. Ήτανε

την άλλη μέρα του Σταυρού και ο Παπακώ-

στας μας είπε πως έχει λειτουργία και δεν

μπορούσε να μείνει εκεί ο νεκρός. Έτσι

έπρεπε να μεταφέρω τον νεκρό ξάδελφό

μου σε κάποιο εξωκλήσι, ώσπου να έλθουν

από το Χρύσω να τον πάρουν. Ο πυρετός

μου συνεχιζόταν και έτρεμα ολόκληρος. Ο

Παπακώστας αφού τον διάβασε μου είπε

να τον μεταφέρω στον Ξεριά σε ένα εκ-

κλησάκι, νομίζω το λέγανε  προφήτη Ηλία.

Ο Νίκος και ο Σταύρος Σαρρής φροντί-

σανε να μεταφέρουμε τον νεκρό με ένα

φορτηγάκι στο εκκλησάκι. Πήρα και μια

κουβέρτα για τη νύχτα. Παρά τα παρακάλια

του Νίκου Γεωργίου να επιστρέψω στην

αποθήκη αφού ψηνόμουνα στον πυρετό,

έμεινα στο εκκλησάκι, άναψα όλα τα καν-

τήλια και έμεινα όλη τη νύχτα πλάι στον

νεκρό ξάδελφό μου.  

Την Κυριακή το μεσημέρι ήρθανε οι

Χρυσιώτες και πήρανε τον αγαπημένο μου

Μήτσο. Στενοχωρέθηκα που δεν μπορούσα

να τον συνοδέψω, τον φίλησα και κλαίγον-

τας ο Δημοσθένης Τριανταφύλλου με συ-

νόδεψε στην αποθήκη να ξεκουραστώ.

Έμεινα μια βδομάδα στο κρεβάτι με πυρετό

και δεν μπορούσα να ξεχάσω τον αναπάν-

τεχο χαμό του ξαδέλφου μου. Ο λεβέντης,

το αρχοντόπουλο χάθηκε και σκεπτόμουν

ποιος θα παρηγορήσει τη μάνα του, τον

πατέρα του, τη γυναίκα του την Αλεξάνδρα,

που έμεινε χήρα με τρία μικρά παιδιά.

Όλοι οι Χρυσιώτες συνόδεψαν τον αγα-

πημένο τους Μήτσο κλαίγοντας και παρη-

γορώντας τη μάνα του, τον πατέρα του και

τη γυναίκα του. Και όλο το χωριό του ευ-

χήθηκε καλό ταξίδι στον άλλο κόσμο.

Μετά το μνημόσυνο που κάνανε οι δικοί

του στον αγαπημένο μου ξάδελφο, τον

Ιούνιο του 1947, αφήσανε το αγαπημένο

τους παιδί και το ωραίο χωριό τους και

όλοι τους οικογενειακώς πήγανε στην Καρ-

δίτσα. Ο Γιώργος Μπετχαβάς και η Μαρία

Μπετχαβά - Βούρδα, φροντίσανε να τα-

κτοποιηθούν και να αντιμετωπίσουν τις

πρώτες δυσκολίες. 
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Η  επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας

Μια  σοφή  απόφαση  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  του  έτους  1967

Ξ
εφυλλίζοντας τα βιβλία των πρακτικών του Κοινο-
τικού συμβουλίου του χωριού μας ξαφνιάστηκα
από ένα πρακτικό της 24ης Φεβρουαρίου 1967.

Ξαφνιάστηκα, γιατί δεν είχα ακούσει μέχρι τότε, ότι μετά
τον καταστρεπτικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 1966 το
υπουργείο Δημοσίων Έργων, με εγκύκλιό του, πρότεινε
την μετεγκατάσταση του χωριού μας στη θέση Άγιος
Ιωάννης Δάφνης. Θεωρώ ότι η απόφαση, που πήρε το
κοινοτικό συμβούλιο και όπως φαίνεται από το πρακτικό,
ήταν και απόφαση όλων των κατοίκων για την μη μετακί-
νηση του χωριού μας, ήταν πράγματι σοφή. Στο τεκμη-
ριωμένο σκεπτικό, το οποίο θα διαβάσετε παρακάτω,
αναπτύσσονται οι λόγοι της άρνησης μετακίνησης του
χωριού μας.

Αριθμ’ πρακτικού 19
Πρακτικόν συνεδριάσεως του Κοι/κού συμβουλίου

Χρύσως 
Αριθμός αποφ. 1/1967 
Περίληψης
«Περί μη μετακινήσεως του χωρίου εις την θέσιν

Άγιος Ιωάννης Δάφνης»
Εν Χρύσω και εν τω κοινοτικώ καταστήματι σήμερον

την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 1967 ημέραν
Κυριακή και ώραν 12 π.μ. συνήλθεν εις συνεδρίασιν το
κοινοτικόν συμβούλιον της Χρύσως κατόπιν της από 20-
2-1967/415 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου επι-
δοθείσης εις ένα έκαστον των συμβούλων συμφώνως τ’
άρθρο 914/21 του Δ.Κ. Κώδικος αφ’ ου διεπιστώθη ότι
υφίσταται νόμιμος απαρτία  ότι επί συνόλου 2 μελών ευ-
ρέθησαν παρόντα 2. Ήτοι:

1) Δημήτριος Τ. Μούτσελος 
2) Λουκάς Β. Καρανίκας
Ο πρόεδρος εκήρυξε την έναρξιν της συνεδριάσεως

και εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διατάξεως εξέ-
θεσεν ότι το Υπουργείον Δημοσίων Έργων δια της υπ’
αριθμ. Ε. 30663/4688/17-8-67 εγκύκλιόν του δια την με-
τακίνησην του χωρίου εις την θέσην Άγιος Ιωάννης
Δάφνης εκάλεσε το συμβούλιον όπως αποφασίσει σχετι-
κώς. 

Το συμβούλιον μετά διαλογικήν συζήτησην λαβόν υπ’
όψην τας διατάξεις του άρθρου της υπ. αριθμ Ε
30663/4688/17-8-1967 εγκύκλιον  του Υπουργείου Δημο-
σίων έργων  

Αποφασίζει
Ότι δια τους παρακάτω λόγους δεν δύναται να απο-

δεχθώσιν την μετάβασή του εις θέσιν Αγιος Ιωάννης
Δάφνης. Γεωλογικώς το χωρίον μας είναι στέρεον, υπάρχει
αφθονία ποσίμου ύδατος εντός του χωρίου δια του οποίου
ποτίζονται πλέον των 50 στρμ. μεταφερουμένου δια δύο
τσιμενταυλάκων. Αποτέλεσμα τούτων είναι η παραγωγή
κηπευτικών και καρποφόρων δέντρων μεταβάλοντας το
χωρίον εις καταπράσινον παράδεισον. Εχει κοιν/κή αμαξιτή
οδό, άριστη ρυμοτομία, επίπεδον θέσιν, επτά πηγές αρ-
χαιολογικής αξίας, χώρον περιπάτου, πλατείαν εξαιρετικήν
και κοιν/κον Ξενώνα. Παλαιότερον αριθμούσε 300 οικο-
γενείας, υπάρχουν πλείστα οικόπεδα δυνάμενα να τοπο-
θετηθώσι και πλησιέστερα χωρία ως ο Άγιος Δημήτριος
και έχει μεγάλην ιστορίαν. Ενώ η θέσης Άγιος Ιωάννης
Δάφνης στερείται ύδατος, είναι εκτεθειμένη εις τους Βό-
ρειους ψυχρούς ανέμους κατά τον βαρύ ευρυτανικόν
χειμώνα και θερμότατου κατά το καλοκαίρι εκτεθημένη
εις επιβλαβή έντομα. Εις συγκέντρωσιν των κατοίκων
ουδείς εδέχθη την μετάβασην εις θέσιν Άγιος Ιωάννης
Δάφνης. Δια τους ανωτέρω λόγους αρνείται την μετάβασην
των κατοίκων εις θέσιν Άγιος Ιωάνης Δάφνης.

Η όσφρηση είναι μια αίσθηση η οποία από τον καπνό των τζακιών που καίνε στα ορεινά χωριά

προσλαμβάνει σε όλη τη διάστασή της την αίσθηση του χειμώνα και οι πιο ευαίσθητοι στη μύτη

μπορούν μάλιστα να καταλάβουν από τι δέντρο τα ξύλα είναι αναμμένα στο παραγώνι. Όπως

ελατίσια, κέδρινα, καστανίσια και άλλα γιατί όντως κάθε ξύλο όταν καίγεται έχει και διαφορετική

μυρωδιά αλλ’ αυτό νομίζω είναι μια αίσθηση που κανένας πια δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει γιατί

έχουμε χάσει την επαφή μας με τη φύση.

Πέραν της όσφρησης τώρα, ο καπνός των τζακιών δημιουργεί και μια άλλη ιδιαίτερη αίσθηση:

ότι το σπίτι που καπνίζει κατοικείται και ότι ο καπνός που ανεβαίνει πάνω από ένα χωριό δηλώνει

πως αυτό είναι ζωντανό και οι άνθρωποί του έχουν κάποιες σοβαρές δραστηριότητες ή μπορεί

να λειτουργεί κι ένας φούρνος ακόμη. Όλα αυτά βεβαίως λειτουργούσαν και ήταν σημαντικά

όταν τα χωριά ήταν ζωντανά και βεβαίως οι άνθρωποι έκαιγαν ξύλα και όχι πετρέλαιο ή γκάζι

που δεν αφήνουν ούτε ιδέα καπνού στον αέρα.

Από την άλλη τώρα πλευρά, η απουσία του καπνού από ένα τζάκι δηλώνει ότι αυτό το σπίτι

δεν κατοικείται πια και το χειρότερο ότι οι άνθρωποι που έμειναν κάτω από τη στέγη του

πέταξαν κάποια μέρα στον ουρανό της μικρής τους πατρίδας. Και τα σβησμένα τζάκια είναι

δυστυχώς ένα φαινόμενο που κυριαρχεί πλέον σε κάθε ορεινό χωριό και είναι το πιο πικρό

σχόλιο που μπορεί να κάνουμε για την ερημιά που επικρατεί πια σε όλη την ορεινή πατρίδα.

Αναδημοσίευση απ’ τον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ

Η  μυρωδιά  του  χειμώνα
Γράφει ο Ηλίας Γ. Προβόπουλος

ΜΗΤΣΟΣ  ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ
Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα
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ΧΡΥΣΙΩΤΙΚΑ  ΝΕΑ

Ιδιοκτησία: Σύλλογος Χρυσιωτών

Ευρυτανίας “Η ΠΑΝΑΓΙΑ’’

Εκδότης: Τριανταφύλλου Γρηγόρης

Κλεισούρας 8, Ν. Ηράκλειο 14121

Τηλ.-Fax: 210-2832243

e-mail: gtriantaf@sch.gr

Συντακτική Επιτροπή:

Καραθάνου Ιωάννα Φ.,

Κρυστάλλη Αλεξάνδρα,

Μπετχαβάς Χαράλαμπος Δ.,

Καρανίκας Αντώνης, 

Γαϊτάνου Πανωραία

Συνδρομή ετήσια: 5 ευρώ

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον

Τηλ.- Fax: 210-2619003 & 210-2619696

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011

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

«Ένας άγνωστος και ένας Θεσσαλός»

έγραφε ο Ευρυτανικός Παλμός (τεύχος

467 της 24 Αυγούστου 2011), ήταν μεταξύ

των επτά ηρώων της αντίστασης που εκτε-

λέστηκαν από τους κατακτητές το 1942,

στο Νημάτι της Χρύσως, στα βουνά της

Ευρυτανίας. Οι άλλοι πέντε σύμφωνα με

τον Ευρυτανικό Παλμό, ήταν οι ήρωες -

αγωνιστές Τριανταφυλλόπουλος, Χειλάς,
Γκαρίλας, Γκούβας και Κακαβάς.

Η αναφορά αυτή του Ευρυτανικού Παλ-

μού με έκανε να ανατρέξω, εκ νέου, στις

σελίδες του βιβλίου της δημοσιογράφου

και συγγραφέα Σοφίας Παπαϊωάννου με

τίτλο «Κρυμμένο στο Αιγαίο» που κυκλο-

φόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πα-

τάκη. 

Μια τρομακτική σε δύναμη αληθινή

ιστορία, για ένα άγνωστο Δωδεκανήσιο

ήρωα που σκοτώθηκε πολεμώντας τους

Γερμανούς, στα Ρουμελιώτικα βουνά,  στις

5 Γενάρη του 1944, αλλά επί σχεδόν μισό

αιώνα η οικογένειά του στη γενέτειρά του

την Κάσο, δεν ήξερε τίποτα για την τύχη

του. Ένας ακόμα άγνωστος, όπως εκα-

τοντάδες άλλοι ήρωες της Ελληνικής αν-

τίστασης έλειωνε στη Γκιώνα, κοντά στο

χωριό Καλοσκοπή (Κουκουβίστα) της Φω-

κίδας. 

Το πραγματικό όνομα του ήρωα είναι

Μιχάλης Κουτλάκης, γυιός του Δημάρχου

της Ιταλοκρατούμενης Κάσου, γεννημένος

το 1922 και επαναστάτης από τα πρώτα

εφηβικά του χρόνια. Ο πατέρας του για να

τον διαφυλάξει από τους κατακτητές,  τον

στέλνει, κάτω από πάρα πολλές δυσκολίες,

σε σχολείο στην Αθήνα και μετέπειτα  εσω-

τερικό στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο

Σχολή Σπετσών. Η Σχολή κλείνει στον πό-

λεμο του ’40 και ο 18χρονος Μιχάλης που

καίγονταν από την δίψα της λευτεριάς  και

γνώριζε πολύ καλά  τη βαρβαρότητα των

Ιταλών στη γενέτειρά του, κατατάσσεται,

χωρίς δεύτερη σκέψη, στο Σύνταγμα των

Δωδεκανήσιων εθελοντών και πολεμά με

απίστευτο ηρωισμό στα Αλβανικά βουνά.

Με την κατάρρευση του μετώπου, απο-

γοητευμένος επιστρέφει στην Αθήνα και

μετά μυστικά στην Κάσο, το Μάιο του

1942, για να συνεχίσει τον αγώνα κατά

των κατακτητών. Οι Ιταλοί ενημερώνονται

– μετά από προδοσία - ότι πολέμησε εναν-

τίον τους, τον συλλαμβάνουν, τον Απρίλιο

του ’43, βασανίζεται και διατάσσεται η με-

ταφορά του στις φυλακές της Ρόδου. 

Κατά τη διάρκεια  της μεταφοράς του,

ανακοινώνεται ότι ο Μουσολίνι έπεσε και

μεταφέρεται στις φυλακές Αβέρωφ στην

Αθήνα και παραδίδεται στους Γερμανούς.

Τον Σεπτέμβριο του ’43, τον στέλνουν με

τρένο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη

Γερμανία, αλλά στη διαδρομή, κοντά στη

Λαμία η αμαξοστοιχία δέχεται επίθεση από

τους αντάρτες του ΕΛΑΣ, που εκτελούσαν

μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις σε ανατι-

νάξεις σιδηροδρομικών γραμμών. Ο  Μι-
χάλης Κουτλάκης δραπετεύει, καταφεύ-

γοντας στην Άμφισσα στο συμμαθητή και

φίλο του  Γιάννη Τσικνή και κατατάσσονται

στο Τάγμα Παρνασσίδας του ΕΛΑΣ, το

τάγμα του περίφημου «καπετάν ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΥ». Στο Τάγμα καταγράφεται σαν Μι-
χάλης Νησιώτης από την Κώ – ο ίδιος δεν

έδωσε το πραγματικό του όνομα για να

προστατεύσει την οικογένειά του στην

σκλαβωμένη Κάσο - και δίνει όλη του την

ορμή στις μάχες, αλλά σκοτώνεται σε ενέ-

δρα – πάλι μετά από προδοσία- που έστησε

η επίλεκτη Γερμανική μονάδα του Βρα-

δεμβούργου στο ξωκλήσι Αγία Τριάδα, κον-

τά στις Βρύζες, στη Φωκίδα. Μαζί του χά-

νονται και τριάντα δύο ακόμα αγωνιστές

της Εθνικής Αντίστασης, ανάμεσά τους

και ο καπετάνιος τους, ο καπετάν Καλλίας

από το Μαυρολιθάρι της Φωκίδας.

Οι Ιταλοί παραδίδουν το 1947 τα Δω-

δεκάνησα στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι πανη-

γυρίζουν, μα η οικογένεια του Μιχάλη
Κουτλάκη δεν μπορεί να χαρεί γιατί ο γιός

τους είναι άφαντος. Απευθύνονται στον

Ερυθρό Σταυρό χωρίς αποτέλεσμα, ανα-

ζητούν, ψάχνουν, ρωτούν, ερευνούν. Τίποτα.

Μαρασμός και θλίψη από την άγνωστη

μοίρα του παλληκαριού της Κάσου. Αν

έπαυε η οικογένεια να θρηνεί το χαμένο

αγωνιστή ήταν σαν να τον πρόδιδε. Η

αγωνία και ο πόνος για την τύχη του, με-

ταφέρθηκε άσβεστη και στην επόμενη

γενιά των Κουτλάκηδων. 

Η μάνα του στην Κάσο κρατά φυλαγ-

μένα ότι απόμεινε από αυτόν σε μια μικρή

ξύλινη βαλίτσα: γράμματα, μαθητικά ημε-

ρολόγια, φωτογραφίες, ταυτότητες. Ο πα-

τέρας πεθαίνει το 1971 και, μετά από λίγα

χρόνια, η μάνα του. Σύμφωνα με την επι-

θυμία της, στον τάφο της θάβουν μαζί και

το βαλιτσάκι. Την ημέρα της κηδείας, η

εγγονή της Σοφία - μετέπειτα Σοφία Μα-
στοράκου - ανοίγει τη μικρή βαλίτσα και

παίρνει ένα μεταλλικό κουτί με κάποια

στοιχεία του χαμένου παλληκαριού. Αυτό

το κουτί ήταν το έναυσμα για να ξετυλιχτεί

η απίστευτη ιστορία από τη δημοσιογρά-

φο-συγγραφέα. 

Το 1987 η Σοφία Μαστοράκου, που

πήρε το μεταλλικό κουτί από το βαλιτσάκι

της γιαγιάς της, κόρη της αδερφής του

χαμένου ήρωα, μαθαίνει τυχαία από  συν-

τοπίτη της γεωπόνο, που δούλευε στην

περιοχή της Άμφισσας, ότι ένας υπερήλικας

αγωνιστής του ΕΛΑΣ- ο Γιάννης Τσικνής-

αναζητούσε χρόνια συγγενείς του συνα-

γωνιστή του Μιχάλη Κουτλάκη, στην Κάσο.

Έγραψε γράμματα στο Δήμο της Κάσου

που έμειναν αναπάντητα και δεν βρέθηκαν

ποτέ. Κάποιοι είπαν ότι τα είδαν, αλλά…

Μια ακόμα προδοσία; Ποιος ξέρει…

Χάρη στον απόμαχο αντάρτη, μετά από

μισό σχεδόν αιώνα, ανακαλύπτουν οι συγ-

γενείς ότι ο άνθρωπός τους βρίσκεται θαμ-

μένος σε ομαδικό τάφο, στις κορφές των

Ρουμελιώτικων βουνών, των δοξασμένων

βουνών της αντίστασης, στο σημείο της

ενέδρας, γνωστό σήμερα και σαν μνήματα,

με το όνομα Μιχάλης Νησιώτης από την

Κώ. 

Επτά δεκαετίες μετά, η δημοσιογράφος

Σοφία Παπαϊωάννου και η οικογένεια του

Μιχάλη ανοίγουν το κουτί και ξεκινούν να

ξετυλίγουν την ιστορία. Ψάχνουν τα ιταλικά

μυστικά αρχεία της Δωδεκανήσου, τα γερ-

μανικά στρατιωτικά αρχεία του Δευτέρου

Παγκοσμίου Πολέμου, ντοκουμέντα της

εποχής, συναντούν σε όλη την Ελλάδα

δεκάδες ανθρώπους που γνώριζαν τον Μι-
χάλη και μαθαίνουν τι πραγματικά συνέβη

στον Δωδεκανήσιο ήρωα. Αποκαλύπτεται

μια ιστορία που μπλέκει τα γεγονότα του

μικρού νησιού με τις πιο σημαντικές στιγμές

της νεότερης Ελλάδας. 

Στην μαρμάρινη πλάκα στο σημείο του

ομαδικού τάφου, στη Γκιώνα, ανάμεσα στα

άλλα ονόματα - τα περισσότερα αγωνιστών

από τη Φωκίδα- αναφέρονται και τα ονό-

ματα του Ζυμαγκόρη Αλεξέι, Σοβιετικού

Μαχητή, του Μιχαήλοβιτς Ιβάν, Σοβιετικού

Μαχητή, του Δαυίδ, Ισραηλίτη και του Βε-
νιαμίν, Ισραηλίτη. Όπως η Σοφία Κουτλάκη
πέθανε με το μαρασμό για την τύχη του

γιού της, αναρωτιέμαι  άραγε αν οι μανάδες

του Ιβάν, του Δαυίδ, του Αλεξέι, του Βε-

νιαμίν, μάθανε ποτέ για την τύχη των παλ-

ληκαριών των. Δεν αναρωτιέμαι για τη

μάνα του άγνωστου και του Θεσσαλού,

στο Νημάτι των Ευρυτανικών βουνών.

Αυτές φαντάζομαι ότι πέθαναν με τα -

άγνωστα σε μας - ονόματα των παλληκα-

ριών τους στα χείλη τους. Τουλάχιστον

στο Νημάτι – και στη Δομνίστα, και στους

Κορυσχάδες και στη Βίνιανη, και στη Νιάλα

- ανάμεσα στους τόσους ήρωες της Αντί-

στασης και των χρόνων της μετέπειτα εμ-

φύλιας λαίλαπας να μνημονεύουμε, πάντα

«έναν άγνωστο και ένα Θεσσαλό» έναν

Ιβάν, έναν Αλεξέι, έναν Δαυίδ, έναν Βε-

νιαμίν, έναν Μιχάλη.

Και δικούς μας χαμένους Ευρυτάνες

που ποτέ δεν μάθαμε τι έγιναν. 

«Θα ‘ναι κανείς σοφός μα γέρος πια

όταν μάθει τι στους νεκρούς του οφείλει»

γράφει ο Τίτος Πατρίκιος τον Οκτώβριο

του 1949...

Η γλυκιά πλευρά της ζωής

Η φίρμα Rammos 

εκτελεί παραγγελίες

γενεθλίων, γάμων, κ.λ.π.

Τούρτες ζωγραφικής, 

παγωτά, γλυκά

με την καλύτερη ποιότητα

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ  Α/ΦΟΙ  ΡΑΜΜΟΥ

Καταστήματα Λαμίας: Πλ. Πάρκου τηλ: 22310-38887

Τρούμαν 4 τηλ: 22310-31867 

Πατρόκλου 45 τηλ: 22310-46050

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 

Καρπενησίου 20 Λαμία τηλ: 22310-22913

Παράκληση

Όπως γνωρίζετε, τα «Χρυσιώτικα

Νέα» είναι μια μικρή τοπική εφημερίδα

και δεν έχει τα μέσα να πληροφορείται

όσα συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσάρε-

στα, στους αγαπητούς μας συντοπίτες. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας

ενημερώσετε, αν θέλετε να δημοσι-

εύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας

συνέβη (Γεννήσεις, Θάνατοι, Μνημό-

συνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχο-

λές, Διάφορες διακρίσεις κ.λ.π.). 

Επίσης να μας ενημερώνετε για την

αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να

παίρνετε την εφημερίδα μας.

Ένας  άγνωστος  και  ένας  Θεσσαλός!
Του Ηλία Α. Μπουμπουρή

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 - Οι-
κονόμου 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.
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Το χωριό μου στ’ Άγραφα
ήταν απ’ τα πιο όμορφα.
Είχε δέντρα και νερά
προβατάκια ήρεμα.

Το χωριό μου στ’ Άγραφα
το’ βλεπα κι αψήλωνα.
Είχε στέγες χαμηλές
και πλακόστρωτες αυλές. 

Το χωριό μου στ’ Άγραφα
ρήμαξε πια δε βαστώ.
Δώσ’ μου χέρι να πιαστώ
μες στην πόλη θα χαθώ.

Το χωριό μου στ’ Άγραφα
το’  ζωσεν η ερημιά.
Μήτε γέρος μήτε γριά
Δεν απόμειν’ εκεί πια.

Ελένη Χωρεάνθη

Προσφορές  της  
Πανευρυτανικής  Ένωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Πανευρυτανικής Ένωσης,

στην πρώτη συνεδρίασή του κατά το έτος 2012, αποφάσισε

ομόφωνα, μεταξύ άλλων,  όπως, αντί για κοπή βασιλόπιτας

κατά τον τρέχοντα μήνα Ιανουάριο,  διατεθεί:

α.- Ποσό, ανάλογο, για τις ανάγκες του Κέντρου Πρό-

ληψης «ΑΛΚΥΟΝΗ» (Καρπενησίου), και 

β.- Ποσό για την προμήθεια και αποστολή φαρμακείου,

στο Γυμνάσιο – Λύκειο Κερασοχωρίου, εξοπλισμένου με

το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό, σύμφωνα με οδηγίες

της Διεύθυνσης Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

και ύστερα από σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης των πα-

ραπάνω Σχολείων.  Σημειώνεται ότι παρόμοια φαρμακεία

διετέθησαν κατά το παρελθόν και στα Σχολεία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ραπτο-

πούλου και της Γρανίτσας. 

Τέλος, με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας αυτής,

γνωρίζουμε σε όλους τους υπεύθυνους των Σχολείων

του Νομού μας, καθώς και στα Δ.Σ. των Ευρυτανικών

Συλλόγων, ότι η Πανευρυτανική Ένωση διαθέτει δωρεάν

τις σειρές των εκδοθέντων τελευταία βιβλίων της, καθώς

και άλλων τόμων, που έχουν σχέση με τον τόπο μας,

ύστερα από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία. 

7

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

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011

Πόσο  καλά  γνωρίζεις  το  χωριό  σου;
του Γρηγόρη Τριανταφύλλου

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. H λέξη βουνό στην τοπική διάλεκτο – Το αντιστα-

σιακό όνομα του Βασίλη Πριόβολου.

2. Βόλτα νηπίων – Επιφώνημα δυστυχίας.

4. Μπουκιά, στην τοπική διάλεκτο.

6. Ποτό, που καταναλώνεται άφθονο στη Χρύσω.

8. Το φαγητό ψημένο σε αυτή είναι πολύ νόστιμο.

9. Καταναλώνεται άφθονη στο πανηγύρι.

10. Γάιδαρος, στην τοπική διάλεκτο.

12. Επισκέπτες, στην τοπική διάλεκτο- Ζουμί, στην

τοπική διάλεκτο.

14. Μετά τον ….. του 1966 άρχισε η εγκατάλειψη

του χωριού μας – Μικρή κατσίκα ενός έτους.

ΚΑΘΕΤΑ  

1. Η αμοιβή του μυλωνά – Επάνω στην τοπική

διάλεκτο –Το όνομα καταστηματάρχη του χωριού μας.

2. Ο αριθμός 21.

3. Γράμματα ποιοτικά – Αρνί που τρέφεται στο σπίτι

5. Σε αυτό το τοπωνύμιο της Χρύσως βρίσκεται το

μνημείο.

7. Το σφάξιμο των γουρουνιών με τελετουργικό

τρόπο, πριν τα Χριστούγεννα.

9. Επιφώνημα έκπληξης.

10. Τέτοιο ψωμί έτρωγαν παλιότερα.

12. Κούνια για βρέφος.

14. Ο αριθμός 12 - Πίτα που γίνεται με αλεύρι, αυγά

και τυρί.

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 συν-

δρομής του ΔΩΡΕΑΝ. Διευκρινίζεται ότι μπορεί να εγ-

γραφεί 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

Παράκληση
Όπως όλοι γνωρίζετε οι πολιτιστικοί σύλλογοι αντι-

μετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Η αύξηση
του κόστους έκδοσης της εφημερίδας μας και η αύξηση
των ταχυδρομικών τελών αποστολής μας αναγκάζει να
απευθυνθούμε σε εσάς και να σας παρακαλέσουμε να
αποστέλλετε τις συνδρομές σας. Η έλλειψη των οικονο-
μικών πόρων θα μας αναγκάσει ή να διακόψουμε την κυ-
κλοφορία της εφημερίδας ή να την αποστέλλουμε μόνο
στους οικονομικά τακτοποιημένους.

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.grwww.xriso-eyrytanias.gr

Το χωριό μου στ’  Άγραφα
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8 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011

ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ  ΛΑΜΙΑΣ

4ο χλμ. 

Λαμίας - Στυλίδας

Λαμία

Τηλ: 22310-32191  

Fax: 22310-42095

Ο αείμνηστος συγχωριανός μας και ευεργέτης

του χωριού μας Αλέξανδρος Μέρος, ιδιοκτήτης και

εκδότης της εφημερίδας «Ταχυδρόμος» του Βόλου

έλαβε μέρος και πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέ-

μους και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Παρακάτω θα διαβάσετε μια συγκινητική επιστολή

που απέστειλε στις 2 Οκτωβρίου 1912 από το Καζακλάρ

(Αμπελώνα Λάρισας) στον πατέρα του. Επίσης θα

διαβάσετε πως τον αποχαιρέτησαν οι συνάδελφοί

του στην εφημερίδα «Θεσσαλία», που εργαζόταν,

όταν αναχώρησε για τρίτη φορά, για να λάβει μέρος

στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Και στα δύο κείμενα διατηρήσαμε την ορθογραφία

της εποχής.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Καζακλάρ 2 Οκτωβρίου 1912 

Σεβαστέ μου πατέρα 

Τη στιγμή που θα λάβητε αυτό το γράμμα είναι

ζήτημα αν δεν θα βρισκόμαστε στη γραμμή. Ο πόλεμος

είναι εγγύτατα. Δεν με τρομάζει τίποτε και ελπίζω

να ξαναγυρίσω. 

Δεν επεδίωξα να ξεφύγω εξευτελιστικώς όπως

άλλοι. Μάχιμος, Μάχιμος! Θα πολεμήσω.

Εάν με εύρη το δυστύχημα που πολλούς θα πλήξη,

να μη  στενοχωρηθήτε καθόλου. Είναι τιμή να πέφτη

κανείς στον πόλεμο! 

Και θα το ηυχόμην, εάν δεν είχα τας υποχρεώσεις

του σπιτιού.

Με θάρρος και υπομονή να αντικρύσης όλας τας

περιπετείας της ζωής. 

Την προσοχή σου όλη και την αγάπη σου να την

συγκεντρώσεις στα κορίτσια. Έχετε ελπίδα στο Θεό.

Να ζήσητε τίμια όπως τίμιο και άσπιλο είναι το σπήτι

μας. Να μην πίνης καθόλου, γιατί τόρα είσαι περισ-

σότερο χρήσιμος από άλλοτε. 

Τα κορίτσια να εργάζωνται. Να τα στολίζη η σε-

μνότης. Εν ανάγκη να σταλούν στο χωριό, όπου να

είσθε βέβαιος θα τα δεχτούν συγγενικά. Επί του πα-

ρόντος δεν είναι ανάγκη ούτε στο Καταφύγι να τα

στείλης. Μόνον να ειδοποιήσης το Λάμπρο να είναι

έτοιμος να έλθη να τα παραλάβη, διότι είναι δυνατόν

να πάνε τα κορίτσια και εις την Λαμίαν. 

Εν γνώσει να κυβερνήσης σαν πατέρας με πόνο

και με στοργή για τα παιδιά του. 

Έχω πεποίθηση ότι θα ενεργήσης μέχρι τέλους

της ζωής σου - και εύχομαι να ζήσης πάρα πολύ -

όσο το δυνατόν πατρικώτερα για τα κορίτσια. Και

αυτή η πεποίθηση με ανακουφίζει πολύ. Μην ανησυ-

χήτε εν τούτοις. Ο πόλεμος δεν θερίζει. 

Να εύχεσθε να γυρίσωμεν πίσω και μάλιστα

νικηταί. 

Πατέρα, να είσαι υπερήφανος γιατί έχεις παιδί

στον πόλεμο.

Το σόι μας (Πράπας) είναι στρατιωτικό. 

Μην στενοχωρήσθε καθόλου. 

Εις τα κορίτσια συνιστώ: εργατικότητα, τιμιότητα

και σεμνότητα. 

Σε σένα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον για το

σπήτι. Αποχήν από τα ποτά τα καταστρεπτικά. 

Ασπασμούς εις όλους

Καλή αντάμωση 

Αλέκος

Επιστολή  από  το  μέτωπο
του  Αλέξανδρου  Μέρου

Ο κ. Αλέκος Μέρος
Σφριγηλός και ακμαίος με την λεβέντικη

στολή που αποπνέει νεότητα και μοσχο-
βολά από θυμάρι, την πολυζήλευτη στολή
του ευζώνου, ανεχώρησε χθές ο αγαπητός
της «Θεσσαλίας» συντάκτης κ. Αλέκος
Μέρος μεταβαίνον εις την Μακεδονίαν
ίνα υπηρετήση ως λοχίας του 4ου Ευζωνι-
κού Συντάγματος.

Πολεμιστής και κατά τους δύο άλλους
πολέμους θα επαναλάβη την ένδοξον δρά-
σιν του οδηγών τα αθάνατα ευζωνάκια εις
την δόξαν και τον θρίαμβον.

Οι αγαπητοί του συνεργάται και οι
φίλοι του, οι οποίοι με αδελφική λαχτάρα
τον έσφιξαν χθές στην αγκαλιά των του
ευχήθησαν να επανέλθη: 

Νικητής και Τροπαιoύχος.

Στην τελική ευθεία της ένταξής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ φαί-

νεται ότι βρίσκονται εννέα έργα που έχουν προταθεί από το Δήμο

Αγράφων. Για τα έργα αυτά υπάρχουν οι μελέτες και πληρούν όλες

τις προϋποθέσεις για να ενταχτούν στο πρόγραμμα. Τα έργα αυτά

είναι: 

- «Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Απεραντίων»

- «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνης» 

- «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων

αλωνιών Τ.Κ. Κερασοχωρίου» 

- «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας»

- «Αναβάθμιση-Εξοπλισμός υφιστάμενου Πολυδύναμου Περιφε-

ρειακού Ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Απεραντίων», 

- «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων στο Τ.Κ. Γρανί-

τσας», 

- «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου» 

- «Βελτίωση υδρεύσεων Τ.Κ. Χρύσως»
- «Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περι-

βάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Χρύσως»

Τα δύο τελευταία έργα αφορούν το χωριό μας και το μεν έργο

της βελτίωσης υδρεύσεων  είναι υπό κρίση και αναμένει την ένταξή

του,  το έργο δε της ανάδειξης του μύλου αναμένει την τυπική επι-

βεβαίωση της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από το Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο.

Για το πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, τα έργα

που έχουν προταθεί από το Δήμο Αγράφων και θεωρείται βέβαιη η

ένταξή τους είναι: 

- «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Κεντρικών Πλατειών Τ.Κ. Παλαιοκα-

τούνας»  

- «Συνολική Ανάπλαση οικισμού Επινιανών Τ.Κ. Επινιανών και

Τ.Κ. Μοναστηριακίου Δήμου Αγράφων»

- «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Δικτύων Δήμου Απε-

ραντίων».

Τα  έργα  του  Δήμου

για  το ΕΣΠΑ  και  το  πρόγραμμα 

Αγροτική  Ανάπτυξη  2007-2013

Παρέλαβε  το  ασθενοφόρο
ο  Δήμος  Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων παρέλαβε στις 15 Νοεμβρίου ένα σύγχρονο

και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο

έχει μεταφερθεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γρανίτσας.

Το ασθενοφόρο είναι εξοπλισμένο με ιατρικά όργανα και  μηχανήματα,

που μπορούν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, για την αντιμετώπιση

επειγόντων περιστατικών, μέχρι ο ασθενής να μεταφερθεί με ασφάλεια

και ταχύτητα στο Κέντρο Υγείας Φραγκίστας ή στο Γενικό Νοσοκομείο

Καρπενησίου. Ο Δήμος Αγράφων σε συνεργασία με το Βουλευτή Ευ-

ρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα καταβάλουν και  νέες προσπάθειες, ώστε

να αποκτήσει και δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο θα εδρεύει στα

Άγραφα. Ελπίζουμε να ευοδωθούν αυτές οι προσπάθειες. 
Ο Αλ. Μέρος με στολή ευζώνου

κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1915)
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