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Πάει κι αυτό
Του Ηλία Α. Καρανίκα

Τ

ο καλοκαίρι που μας
πέρασε ένα ακόμη πέτρινο αλώνι πέρασε
στην ιστορία, πάει δεν υπάρχει πια.
Ήταν αυτό του Δημήτρη
Αρκουμάνη στη θέση Παλιάμπελα κάτω απ’ το εκκλησάκι
του Προφήτη Ηλία. Ο λόγος
που καταστράφηκε ήταν λίγα
μέτρα καλλιεργήσιμης γης.
Τώρα θα μου πείτε ιδιόκτητο
ήταν και δε μου πέφτει λόγος,
αλλά το ερώτημα είναι μπορεί
να ξαναφτιαχτεί ένα τέτοιο
αλώνι μνημείο μιας άλλης
εποχής; Ιδιόκτητο ναι αλλά
μήπως ανήκει και στις γενιές
που έρχονται;
Είχε προηγηθεί η καταστροφή του κοινοτικού αλωνιού στη θέση Αλώνια, 200 μέτρα έξω απ' το χωριό το 1967 προκειμένου
να περάσει ο δρόμος προς Άγιο Δημήτριο.
Ακολούθησε η καταστροφή του αλωνιού,
πέτρινο κι αυτό, στη θέση Συνάδεννα ιδιοκτησίας Ιωάννη Καράνη για να περάσει δα-

Το Αλώνι του Αρκουμάνη
σικός δρόμος, λες και δεν υπήρχε χώρος
να περάσει λίγο πιο πάνω. Εδώ θέλω να
θυμίσω για λίγο εγκληματικά λάθη που έγιναν στο παρελθόν έτσι για να μαθαίνουν οι
νεότεροι και με την ελπίδα να μην επαναλάβουμε τα ίδια.

Συνέχεια στην 2η σελ.

Παλιές μνήμες Τωρινές συγκινήσεις
Στο τεύχος που κρατάτε
δημοσιεύουμε μία φωτογραφία από το αρχείο Αντώνη
Θ. Καρανίκα. Διακρίνονται
σε αυτή o Κωνσταντίνος Γ.
Καρανίκας (σήμερα συνταξιούχος ιερέας), ο Θεόδωρος Α. Καρανίκας και ο αείμνηστος Λουκάς Καρανίκας.
Φωτογραφήθηκαν πριν από
περίπου 45 χρόνια στην
πλατεία του χωριού μας.
Στο προηγούμενο φύλλο
γράψαμε εκ παραδρομής
ότι η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Α.
Καρανίκα, το σωστό είναι
ότι προέρχεται από το αρχείο του Δημητρίου Καράνη.

Τα «Χρυσιώτικα Νέα»
και η οικονομική κρίση
Οι οικονομικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζει η
χώρα μας δεν ήταν, δυστυχώς, δυνατό να μην επηρεάσουν και την εφημερίδα μας, τα «Χρυσιώτικα Νέα».
Το γεγονός, ότι μαζί με τις άλλες περικοπές των δημοσίων δαπανών κόπηκαν και οι ειδικές τιμές των ταχυδρομικών τελών στα έντυπα τοπικού ενδιαφέροντος,
καθιστά πλέον δυσβάσταχτο το κόστος της έκδοσης
της εφημερίδας. Παράλληλα η οικονομική κρίση ανάγκασε τους συνδρομητές μας να είναι αρκετά φειδωλοί
στην ενίσχυση και πληρωμή της συνδρομής. Παρόλα
αυτά, εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχιστεί η έκδοση
της εφημερίδας, γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί την μεγαλύτερη ίσως προσφορά του συλλόγου μας στους
Χρυσιώτες και στην Χρύσω. Πιστεύουμε ότι η εφημερίδα
φέρνει κοντά τους Χρυσιώτες, αναδεικνύει την ιστορία,
τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας. Αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού
μας και όλους τους άλλους που διαμένουμε σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
Στο φύλλο που κρατάτε θα διαπιστώσετε κάποια
αλλαγή. Έγινε αλλαγή στο μέγεθος, με στόχο να μειώσουμε το κόστος έκδοσης. Ελπίζουμε με την αλλαγή
αυτή και με την δική σας οικονομική συμβολή, που
είναι σημαντική και απαραίτητη, όσο μικρή και να είναι,
να καταφέρουμε να συνεχίσουμε την έκδοση.
Παρακαλούμε επίσης να μας βοηθήσετε στέλνοντάς
μας πληροφορίες για το χωριό μας, ιστορίες, ανέκδοτα,
λέξεις τοπικής γλώσσας (ντοπιολαλιά), φωτογραφίες,
γενεαλογικά δέντρα, παλιές αναμνήσεις και ότι μπορεί
να δημοσιευτεί. Μην σας απασχολεί ούτε η ορθογραφία
ούτε η καλλιγραφία.
Ευχαριστούμε για την βοήθειά σας. Η εφημερίδα
είναι υπόθεση όλων μας.

Η ανακαίνιση του Ξενώνα
Το θέμα της ανακαίνισης του ξενώνα μας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για την ανάπτυξη στο χωριό μας. Ο
σύλλογός μας το θεωρεί ζήτημα «πρώτης γραμμής». Για το
λόγο αυτό στις 18 Απριλίου, λίγο μετά το Πάσχα, ο πρόεδρος
του πολιτιστικού μας συλλόγου με τον πρόεδρο της κοινότητάς μας κ. Καρανίκα Ηλία, που υποστηρίζει τη ίδια άποψη,
επισκέφθηκαν τη δημοτική αρχή στην έδρα του δήμου μας
κι έθεσαν το θέμα αυτό, ζητώντας αρχικά τη διενέργεια μελέτης για έναν ξενώνα παραδοσιακού τύπου με όλες τις
απαραίτητες διευκολύνσεις και ανέσεις.
Θυμίζουμε εδώ ότι παλαιότερα ζητούσαμε να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος και λέγαμε πως αν αυτό γίνει, το επόμενο
που θα χρειαζόμαστε θα είναι ένας σωστός ξενώνας, ώστε
ο επισκέπτης του χωριού μας να έχει κάπου να μείνει αξιοπρεπώς. Είμαστε λοιπόν σ’ αυτό το στάδιο. Να αποκτήσουμε
δηλ. έναν «σωστό ξενώνα». Δόθηκαν κατά καιρούς ευκαιρίες

Συνέχεια στην 2η σελ.
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Πάει κι αυτό
Του Ηλία Α. Καρανίκα
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Το 1929 καταστρέψαμε το τουρκόμνημα.
Ήταν ο τάφος του Βελή Γκέκα ο οποίος
μετά τη μάχη τoυ Προσηλιάκου και το
θάνατό του από τον Κατσαντώνη ετάφη
στη Χρύσω. Θα μπορούσε σήμερα να ήταν
ένα σπουδαίο διατηρητέο μνημείο και να
επισκέπτονται το χωριό µας εκατοντάδες
Τούρκοι και όχι μόνο. Γκρεμίστηκε από τον
ιδιοκτήτη του κτήματος για λίγα μέτρα γης.
Το 1968 άλλο ένα τραγικό λάθος διεπράχθη
ίσως το μεγαλύτερο. Το παλιό σχολείο,
ένα σπουδαίο νεοκλασικό κτήριο, ένα έργο
τέχνης σπάνιας αρχιτεκτονικής, με μεγάλη
αίθουσα διδασκαλίας με άπλετο φωτισμό,
με δωμάτιο και κουζίνα δασκάλου, με δυο
τεράστιες πόρτες και τρίπτυχες σκάλες,
χτισμένο με πελεκητή πέτρα από τζουμερκιώτες μαστόρους, ένα στολίδι, που νομίζω
δεν υπάρχει πουθενά όμοιο του. Είχε λίγες
ρωγμές από τους σεισμούς το 1966 και κάποιος ανεγκέφαλος μηχανικός μαζί με κοντόφθαλμους τοπικούς παράγοντες αποφάσισαν να το κατεδαφίσουν με εκρηκτικά.
Απεδείχθη ότι δεν είχε πρόβλημα και ήταν
λάθος η απόφαση, όμως πολύ αργά το

Μοιράστηκαν
τρόφιμα
Πριν τα Χριστούγεννα και
αμέσως μετά, μοιράστηκαν τρόφιμα στους δικαιούχους συγχωριανούς μας, αρκετές ποσότητες
θα έλεγα, και με τη κρίση που
έχουμε ήταν μια καλή βοήθεια.
Αυτά ήταν τυρί κασέρι, μακαρόνια, κριθαράκι, και κοφτό μακαρονάκι. Αυτές τις μέρες θα έρθει
και τυρί φέτα. Εν τω μεταξύ με
ανακοίνωση που έστειλε ο Δήμος
καλεί και πάλι τους δικαιούχους
να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Μαρτίου ώστε να πάρουν και τα τρόφιμα για το 2012.
Ηλίας Α. Καρανίκας

κακό έγινε: Έχω γράψει σε προηγούμενο
φύλλο και για το καμπαναριό, που για μια
ακόμη φορά τοπικοί παράγοντες λειτούργησαν λάθος, με αποτέλεσμα να το γκρεμίσουν, και η εκκλησία σήμερα να έχει
χάσει το ρυθμό της και να φαίνεται κουτσουρεμένη. Λάθη έγιναν και σε άλλες εκκλησίες με επεμβάσεις όπως τσιμεντοδοκούς, ιταλικά πλακάκια, πλαστικά χρώματα,
κ.α.
Επίσης σοκάκια με παλιά καλντερίμια
σκεπάστηκαν με τσιμέντα η ανακατασκευάστηκαν με προχειρότητα, τοιχοποιΐες αιώνων
στα στενά Σoύιλα τα γκρέμισαν οι μπουλντόζες.
Αυτά κι άλλα πολλά έγιναν στο χωριό
μας την ώρα που σε άλλα μέρη τα προστατεύουν ως κόρη οφθαλμού. Για παράδειγμα
αναφέρω στο- Κερασοχώρι εγκρίθηκε μέσω
προγραμμάτων ΕΣΠΑ το ποσό των 355.000
Ευρώ, για αναστήλωση και επισκευές παλιών
αλωνιών.
Εμείς άραγε θα μάθουμε ποτέ να προστατεύουμε και να σεβόμαστε αυτά που
βρήκαμε απ' τους πατεράδες και παππούδες
μας και δε μπορούμε να φτιάξουμε τα αντίστοιχα καινούργια;

Η ανακαίνιση του Ξενώνα
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
για εκσυγχρονισμό του κτιρίου, αλλά έγιναν χωρίς σωστό
σχεδιασμό και αποσπασματικά.
Είναι ευνόητο πως πρέπει να παρέχονται ικανοποιητικές
υπηρεσίες στους επισκέπτες μας κι αυτό μπορεί να γίνει
μόνο αν ανακαινιστεί πλήρως και συνολικά το κτίριο του ξενώνα. Οι υπάρχουσες δομές είναι ακατάλληλες να φιλοξενήσουν οποιοδήποτε επισκέπτη. Είναι ευνόητο επίσης το
πόσο θα συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στο
χωριό μας και στη δημιουργία θετικών εντυπώσεων στους
διαμένοντες και παράλληλα θα ομορφύνει και το κτίριο
αφού θα αποκτήσει όψη παραδοσιακού κτίσματος. Επιπλέον
θα πρέπει να ανακαινιστεί και η αίθουσα του «κοινοτικού»
καταστήματος ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης
κι ότι άλλο απαιτείται.

Παροιμίες
του Χαράλαμπου Μπετχαβά
συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο
3 Φτάω κάτω φτάω τα γένια μου,
φτάω πάνω φτάω τα μουστάκια μου.
3 Φύλα το φίδι το χειμώνα
να σε φάει το καλοκαίρι.
3 Φωνή λαού, οργή θεού.
3 Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι.
3 Φύλα τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
3 Χόρτασε η ψείρα και βγήκε στο γιακά.
3 Χωρίς να σπάσεις αυγά ομελέτα δεν γίνεται.
3 Χωρίς φωτιά, καπνός δεν βγαίνει.
3 Ψάξε για ψύλλο στ’ άχυρα.
3 Ψηλέ μου και λιγνέ μου
και τι θα φάμε βράδυ.
3 Ψόφησε το βόδι, χάλασε η σεμπριά.
3 Ώδινε όρος κι έτεκεν μυν.

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

Η δημοτική αρχή, αντιμετώπισε θετικά τις προτάσεις
μας και δεσμεύτηκε να γίνει το πρώτο βήμα που είναι η διενέργεια πλήρους μελέτης. Την ευχαριστούμε γι’ αυτό και
περιμένουμε σύντομα τις σχετικές ενέργειες.
Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι προς το παρόν αναμένεται
σύντομα δημοπρασία από το δήμο για να αναδειχτεί νέος
επιχειρηματίας που θα αναλάβει τη διαχείριση του κοινοτικού
καταστήματος και του ξενώνα, αφού η προηγούμενη σύμβαση
(υπήρχε σύμβαση μόνο για το κοινοτικό κατάστημα) έληξε
προ πολλού (2007) και ίσως από παράλειψη δεν έγινε ως
τώρα δημοπρασία και επίσης φαίνεται πως δεν πληρούνταν
(και δεν πληρούνται και τώρα) και οι απαραίτητες προϋποθέσεις από πλευράς του νυν επιχειρηματία (σχετικές άδειες)
για τη λειτουργία του.
Περιμένουμε κι εδώ αυτή η δημοτική αρχή να κινηθεί
άμεσα ανακοινώνοντας τη δημοπρασία που ήδη άργησε,
ώστε να λειτουργήσει το κοινοτικό κατάστημα κι ο ξενώνας
κανονικά το καλοκαίρι με τον νέο ανάδοχο.
Αντώνης Θ. Καρανίκας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662
& 6988706940

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

3
Έργα στο χωριό
Του Αντώνη Καρανίκα

• Με πολλή τέχνη και μεράκι και βέβαια
αφιλοκερδώς, ο «μάστορας» και πρόεδρος
της τοπικής μας κοινότητας κ. Ηλίας Καρανίκας, ολοκλήρωσε την ανακατασκευή της βρύσης έξω από τον αύλειο χώρο της Αγίας Παρασκευής προς τις σκάλες που οδηγούν στην
Παναγία και τον Άγιο Νικόλαο. Είναι πανέμορφη, παραδοσιακού τύπου και διακρίνει
κανείς στην όψη της την τεχνοτροπία του
δημιουργού της. Την πλαισιώνει ένα καλαίσθητο ξύλινο παγκάκι και οι περαστικοί θα
ξεδιψούν, θα ξεκουράζονται και θα απολαμβάνουν τη θέα σε όλο το μήκος του Χρυσιώτη
ποταμού καθώς κατεβαίνει από τις πηγές του
στα Λακώματα και στις Ιτιές, μέσα από πυκνά
καταπράσινα πλατάνια, μέχρι τις Βρύσες και
το Νερόμυλο.

Η βρύση όπως ήταν

• Επισκευάστηκε ο τοίχος που είχε πέσει στο κάτω μέρος του
περιπάτου προς Άγιο Γεώργιο, στο ύψος του σπιτιού του Φώτη Καραθάνου.

• Επισκευάστηκε ο τοίχος στην πάνω πλευρά του δρόμου στην
είσοδο του χωριού από το ύψος του σπιτιού του Φ. Καραθάνου μέχρι το
σπίτι του Παν. Παύλου Καράνη (όριο οικοπέδου Νταή). Έτσι ο δρόμος
αποκτά καλαίσθητη εμφάνιση και διευκολύνεται περισσότερο η πρόσβαση.

• Στάλθηκε αίτημα στην εφορεία αρχαιοτήτων Λαμίας για έγκριση
κλαδέματος των δέντρων πάνω από τις Βρύσες που κινδυνεύουν να καταστραφούν από πιθανή πτώση τους. Προηγήθηκε έγκριση της δασικής
υπηρεσίας. Αναμένουμε την τυπική έγκριση του αιτήματος. Υπενθυμίζεται
πως οι Βρύσες έχουν χαρακτηριστεί αυτοδίκαια ως μνημεία και επομένως
χρειάζονται οι σχετικές διαδικασίες.

Η βρύση σήμερα

• Καθαρίστηκαν από σκουπίδια, βάτα και χόρτα τα οικόπεδα Σαρρή
και Μαρούλη στη θέση Σκαυδά Καρυά.
• Εγκρίθηκε η μελέτη επισκευής της σκεπής στις «Σκεπαστές Βρύσες»
από την υπηρεσία νεότερων μνημείων Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο,
όπου και υπάγονται ως αναγνωρισμένα νεότερα μνημεία. Η συγκεκριμένη
μελέτη εκπονήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας
Ευρυτανίας και δια μέσου της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας εστάλησαν για έγκριση.
Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά τους παραπάνω φορείς για την
θετική εξέλιξη του αιτήματός μας και αναμένεται διαδικασία χρηματοδότησης για την επισκευή.
Υπενθυμίζεται κι εδώ πως είναι ευνόητο και φυσικά απαραίτητο να
ακολουθούνται όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες όταν
πρόκειται για κάποιου είδους μνημείο, για να αποφεύγονται οι όποιες
αυθαιρεσίες που δυστυχώς σημειώθηκαν κατά καιρούς στο χωριό μας
και ζημίωσαν ανεπανόρθωτα τα μνημεία μας. Αυτό είναι κάτι που δεν
πρέπει να επαναληφθεί και είναι πεποίθηση του συλλόγου μας και της
τοπικής αρχής πλέον.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Είχαμε γράψει σε παλαιότερο φύλλο μας πως η καλαίσθητη πέτρινη στήλη λίγο πριν από το εικόνισμα του Αγίου Σεραφείμ,
που θυμίζει στους επισκέπτες το μέρος (σπήλαιο) όπου φυλάχτηκαν
κρυφά τα κειμήλια του Αγίου Σεραφείμ, χρηματοδοτήθηκε από το
δάσκαλο Χαράλαμπο Μπετχαβά. Από την εκκλησιαστική επιτροπή ενημερωθήκαμε πως τα χρήματα τα διέθεσε το ταμείο της εκκλησίας και
πως μόνο η μαρμάρινη επιγραφή είναι δωρεά του χωριανού μας μαρμαρά
Ανδρέα Μούτσελου. Ο αγαπητός δάσκαλος ανέλαβε τη διαδικασία της
επίβλεψης της κατασκευής.
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Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 12 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11.30, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας στην αίθουσα του καταστήματος Palmie bistro ΙΟΦΩΝΤΟΣ
29-31, έναντι ξενοδοχείου CARAVEL, στην Αθήνα.
Παραβρέθηκαν πολλοί χωριανοί μας και φίλοι του
συλλόγου μας.
Μας τίμησαν ιδιαίτερα με την παρουσία τους
ο βουλευτής του νομού μας και χωριανός μας
Ηλίας Δ. Καρανίκας, ο πρόεδρος του χωριού μας
κ. Ηλίας Α. Καρανίκας, ο χωριανός μας και πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου μνήμης Άρη
Βελουχιώτη κ. Βασίλης Πριόβολος και ο συναγωνιστής του στην Εθνική Αντίσταση κ. Γιάννης Σιδηρόπουλος, η πρόεδρος του συλλόγου Μαυροματιανών κ. Νίκη Ρέκκα, ο κ. Γιάννης Μάκκας
από το σύλλογο Μαραθιωτών και άλλοι. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους.
Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Αντώνης Καρανίκας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
ευχήθηκε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ και
κάλεσε όλους τους Χρυσιώτες και φίλους του
χωριού μας να σταθούν κοντά στο σύλλογό μας
και να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο του για

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

Η Θεοδώρα
Καράνη-Καραθάνου
κέρδισε το φλουρί
το καλό του αγαπημένου μας χωριού.
Ιδιαιτέρως για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε
θερμά το ζεύγος Γεωργίου και Ελένης Κουτρουλιά
για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας του
καταστήματός τους Palmie bistro και για την προ-

ΕΘΝΙΚΗ

σφορά καφέ και αναψυκτικών. Κατάγονται από
τη Μαυρομάτα και είναι φίλοι του συλλόγου μας
και επισκέπτονται κάθε χρόνο και το χωριό μας.
Τους ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και επαγγελματική επιτυχία.

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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Στη Χρύσω ο φετινός εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς
Στο ιστορικό χωριό μας εορτάστηκε φέτος η
Εργατική Πρωτομαγιά στην Ευρυτανία, μετά από
απόφαση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου του
νομού και με κεντρικό σύνθημα «Με ενότητα και
αγώνα προωθούμε τα αιτήματά μας, διασφαλίζουμε
τα δικαιώματά μας». Πέρυσι η αντίστοιχη εκδήλωση
είχε πραγματοποιηθεί στο Σίχνικο Μοναστηρακίου.
Μια πολύ καλή πρωτοβουλία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, άξια συγχαρητηρίων, να ζωντανεύει,
έστω και μια ημέρα του χρόνου, κάποιο από τα
σχεδόν ερειπωμένα χωριά της Ευρυτανίας. Ο
εορτασμός έλαβε χώρα μπροστά στο μνημείο πεσόντων, που ανεγέρθηκε πρόσφατα από τον σύλλογό μας, με δαπάνη του αείμνηστου ιατρού
Ιωάννη Πριόβολου και του συλλόγου μας, και παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Ευρυτανίας Ηλίας Καρανίκας, ο Αντιδήμαρχος Αγράφων
Ευθύμιος Μιχόπουλος, ο πρόεδρος του δημοτικού
διαμερίσματος Χρύσως Ηλίας Α. Καρανίκας, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και πολλοί κάτοικοι.
Μετά τις ομιλίες των παρευρισκομένων ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευρυτανίας κ. Κώστας Χούπας τίμησε με αναμνηστική
πλακέτα τον παλαίμαχο αγωνιστή του συνδικαλιστικού κινήματος Ευρυτανίας και συγχωριανό μας
κ. Λάζαρο Μαρούλη, που ήταν και το τιμώμενο
πρόσωπο της όλης εκδήλωσης.
Στην εκδήλωση στεφάνια κατέθεσαν οι παρακάτω:
ο κ. Γραμματίκας Ευθύμιος, Γ. Γραμματέας

του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευρυτανίας,
ο κ. Καρανίκας Δ. Ηλίας, Βουλευτής Ευρυτανίας,
ο κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος, Αντιδήμαρχος
Αγράφων,
ο κ. Στασινός Νικόλαος, Αστυνομικός Διευθυντής Ευρυτανίας,
ο κ. Καρανίκας Α. Ηλίας, πρόεδρος Τ.Κ. Χρύσως,
ο κ. Φούκας Κωνσταντίνος, εκ μέρους του
Σωματείου Οικοδόμων,
ο κ. Γιαννιώτης Γιάννης, εκ μέρους του Σωματείου Εργατοτεχνιτών,
ο κ. Γκούβας Κωνσταντίνος, εκ μέρους του

Ο κ. Κ. Χούπας απονέμει τιμητική πλακέτα
στον Λάζαρο Μαρούλη
Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων,
ο κ. Λαθύρης Κωνσταντίνος, εκ μέρους του
Σωματείου Χειριστών,
ο κ. Ανδρεαδάκης Λάμπρος, εκ μέρους των
Συνταξιούχων Οικοδόμων,
ο κ. Καραγιάννης Δημήτριος, αντιπρόεδρος
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας,
ο κ. Μαρούλης Νικόλαος, εκπρόσωπος ΠΟΕ
ΟΤΑ Ευρυτανίας,
ο κ. Μαρούλης Σταύρος, εκ μέρους του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαρούλης

www.xriso-eyrytanias.gr
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
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Για να ολοκληρωθεί
το Μνημείο Πεσόντων
Τοποθετήθηκε η
μαρμάρινη επιγραφή στο μνημείο πεσόντων του χωριού
μας και πάνω της
αναγράφεται: "ΣΤΗ
ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΧΡΥΣΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ". Έτσι τιμώνται αδιακρίτως
όλοι οι χωριανοί
μας που κατά καιρούς θυσιάστηκαν
στους αγώνες για
μια ελεύθερη και
καλύτερη πατρίδα. Υπολείπεται τo χάλκινο γλυπτό, που θα
πλαισιώνει τη μαρμάρινη επιγραφή και θα κοσμεί την όψη του
μνημείου, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του αρχιτέκτονα. Πρέπει
το χάλκινο γλυπτό να είναι ανάλογο με το ύψος του μαρμάρου.
Δεν έχουμε καταλήξει απολύτως στην τελική μορφή που θα έχει.
Ζητούμε τις προτάσεις σας γι' αυτό και επίσης ζητάμε επιπλέον
και την οικονομική στήριξη όποιου ή όποιων μπορούν να προσφέρουν,
γιατί το κόστος θα ξεπεράσει τα χίλια (1000) Ευρώ. Υπολείπεται
ακόμη και μια μικρή πινακίδα κάπου διακριτικά, που θα αναφέρει
τους δωρητές (χρηματοδότες) του όλου έργου και που προς το
παρόν είναι ο αείμνηστος Ιωάννης Πριόβολος, ο Σύλλογός μας
και μελλοντικά όποιος ή όποιοι βοηθήσουν στην κατασκευή του
γλυπτού.

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) ΙΒΑΝ: GR 1601401660
166002101111593 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.

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

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΤΟ 2011
• Διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου του συλλόγου μας,
ταυτόχρονα με την κοπή πίτας,
στις 20 Φεβρουαρίου 2011, στην
Αθήνα. Το νέο Δ.Σ. μπορείτε να
το δείτε στην επιλογή «σύλλογος»
στην ιστοσελίδα μας.
• Έγινε με επιτυχία και πολλές
εκπλήξεις η γιορτή της νεολαίας
στις 16 Αυγούστου στην πλατεία
του χωριού, με πολλούς Χρυσιώτες, μέλη του συλλόγου μας και
φίλους επισκέπτες του χωριού μας.
Η λαϊκή μουσική, το κέφι κι ο
χορός κυριάρχησαν. Ξεχωριστή
θέση είχε η μικρή λαχειοφόρος
αγορά, με επιτόπια κλήρωση πολλών αξιόλογων δώρων που ήταν
προσφορές χωριανών μας επιχειρηματιών. Επίσης προσφέρθηκε
αργά τα μεσάνυχτα βραστή γίδα
και γλυκά, δωρεάν, για όλους τους
συμμετέχοντες.
ΕΡΓΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Ο σύλλογός μας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,
συνέβαλε στην επιτυχία της απογραφής που διενεργήθηκε το διάστημα 10 – 24 Μαΐου, συμμετέχοντας και κινητοποιώντας τους
χωριανούς μας να πάρουν μέρος.
• Διενεργήθηκε με επιτυχία λαχειοφόρος αγορά με σκοπό να
συγκεντρωθούν χρήματα για την
ολοκλήρωση του μνημείου πεσόντων. Η κλήρωση του 1ου λαχνού
έγινε σύμφωνα με την κλήρωση
του λαϊκού λαχείου της 23/8/2011
και κέρδισε μια τηλεόραση 40΄΄
νέας τεχνολογίας.
• Κατασκευάστηκε και κοσμεί
πλέον το προαύλιο του σχολείου
μας, το μνημείο πεσόντων, προς
τιμή των Χρυσιωτών που κατά καιρούς έπεσαν για την πατρίδα. Ένα
έργο που ομορφαίνει το κέντρο
του χωριού μας και πάνω απ’ όλα
σηματοδοτεί την τοπική μας ιστορία. Την μελέτη του έργου μας
πρόσφερε αφιλοκερδώς ο κ. Γεώργιος Γιαννίτσαρης, αρχιτέκτονας – μηχανικός και επίκουρος καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Την επίβλεψη του έργου
είχαν ο πρόεδρος του συλλόγου
μας κ. Αντώνης Καρανίκας και ο
πρόεδρος της τοπικής μας κοινό-

τητας κ. Ηλίας Καρανίκας. Την κατασκευή έκανε ο εργολάβος κ.
Κων/νος Φούκας και τη χρηματοδότηση ο αείμνηστος χωριανός
μας Γιάννης Σ. Πριόβολος και ο
Σύλλογός μας.
• Ο σύλλογός μας με ενέργειες
του προέδρου του κ. Αντώνη Καρανίκα και σε συνεργασία με το
εκκλησιαστικό συμβούλιο του χωριού, ήρθε σε συνεννόηση με την
24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λαμίας και τον προϊστάμενό της κ. Γεώργιο Κακαβά, τον
οποίο και ευχαριστούμε θερμά για
τη βοήθειά του και προχώρησαν
στη διενέργεια μελέτης για τη συντήρηση των εικόνων της «Παναγίας» και στη λήψη προσωρινών
σωστικών μέτρων. Τα προσωρινά
σωστικά μέτρα έγιναν από συντηρητές του αντίστοιχου τμήματος
του Υπουργείου Πολιτισμού και
αναμένεται η ολοκλήρωση της συντήρησης.
• Έγινε το καλοκαίρι συνάντηση
του προέδρου του συλλόγου με
το δήμαρχο και μέλη του δημοτικού
συμβουλίου του δήμου μας (Αγράφων) και υπάρχει διαρκής συνεργασία για θέματα που αφορούν
στην πολιτιστική και κοινωνική πρόοδο του τόπου μας. Ο υπεύθυνος
αντιδήμαρχος για τα θέματα που
αφορούν στο χωριό μας κ. Ευθύμιος Μιχόπουλος, δέχεται πάντα
με διάθεση συνεργασίας και υποστήριξης τα αιτήματά μας και τον
ευχαριστούμε γι’ αυτό.
• Ορίστηκε με απόφαση του Δ.
Σ. του συλλόγου μας η εγγραφή
νέων μελών στο σύλλογό μας να
είναι δωρεάν για τον 1ο χρόνο,
σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης
του αριθμού των μελών μας.
• Ο σύλλογός μας συμμετείχε
οικονομικά στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας στους
κοινόχρηστους χώρους του χωριού
μας, καθώς και σε εργασίες συντήρησης που έγιναν στα παγκάκια
της πλατείας κτλ. (Είναι γνωστό
πως δεν υπήρξε καμιά χρηματοδότηση στην τοπική μας κοινότητα
μέχρι το καλοκαίρι από το ταμείο
του δήμου για διάφορους λόγους
και έτσι χρειάστηκε η συνεισφορά
του συλλόγου μας.)

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
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Ελλάδα μου περήφανη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Θάνατοι

Είδα πατρίδες άγνωστες
χωριά και πολιτείες
καμιά σαν την Ελλάδα μας
δεν έχει τις αξίες.
Εσύ είσ’ η καλύτερη
σ’ όλη την οικουμένη
είσ’ η Ελλάδα η μικρή
η ομορφοστολισμένη.
Μικρή είσαι στο χάρτη
μεγάλη στην καρδιά μας
γαλούχησες με σοφία
όλα τα παιδιά μας.
Κι’ έγινες το παράδειγμα
σ’ όλους τους λαούς
η Ολυμπιακή σου φλόγα
φτάνει ως τους Θεούς.
Για τους μεγάλους αφεντάδες
συχνά γίνηκες στόχος
μα ήσουν άπιαστο πουλί
ο ευσεβής τους πόθος.
Λύσσαξαν οι μεμέτηδες
στον ίσκιο σου να κάτσουν
μα δεν χωρούν στο δέντρο σου
γι’ αυτό τώρα ας λουφάξουν.

― Απεβίωσε και ετάφη στο Καρπενήσι η Κατίνα Μαρούλη, σύζυγος του χωριανού μας και μέλους του Συλλόγου μας Λάζαρου Μαρούλη. Την κηδεία της παρακολούθησε πολύς κόσμος. Ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας,
φιλότιμη, ενεργητική, ήταν άνθρωπος με όλη τη σημασία
της λέξης.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
― Απεβίωσε και ετάφη στη Χρύσω η συγχωριανή
μας Παρασκευή Χρ. Γιαννιώτη. Την κηδεία της παρακολούθησε πλήθος κόσμου.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
― Απεβίωσε και ετάφη στον Καναδά ο συγχωριανός
μας Ηλίας Χρ. Καράνης.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Έμμονη ιδέα έγινε
στους Τούρκους η Ελλάδα
να πάρουν και κείνοι λίγο φως
ν’ ανάψουν την λαμπάδα.
Μα όσο κι αν πασχίζουνε
δεν τρώνε από σένα
εσέ σκεπάζει ο Θεός
κι’ είν’ όλα ευλογημένα.
Σ’ αυτόν τον ήλιο το ζεστό
σε τούτη τη λιακάδα
ας καταλάβουν κάποτε
δεν μπαίνουν στην Ελλάδα.

Παρασκευή Χρ. Γιαννιώτη

Γιατί Ελλάδα μου περήφανη
μια κολυμπήθρα είσαι
από δω κίνησε ο Απόστολος
γι’ αυτό μην ενοχλείσαι.
Γεννήθηκαν στον τόπο μας
όλοι οι επτά σοφοί
και από σένα πήραν φως
σε τούτη τη ζωή.

Μπακατσή – Πανουργιά Μαρίνα
Δημ. Υπάλληλος

Ο Νίκος Μαρούλης
εκπρόσωπος της ΠΟΕ – ΟΤΑ στην ΑΔΕΔΥ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) με
την εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στα
Ταμεία (Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) και στην
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Το 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.
Ο συγχωριανός μας Νίκος Μαρούλης από τον Δήμο Αγράφων εξελέγη εκπρόσωπος
της ΠΟΕ–ΟΤΑ στην ΑΔΕΔΥ λαμβάνοντας 149 ψήφους.

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
ΣΤΥΛΙΔΑ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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

Απεβίωσε και ετάφη στην γενέτειρά της Χρύσω η
Παρασκευή Χρ. Γιαννιώτη. Την κηδεία της παρακολούθησε
πλήθος κόσμου, συγγενείς, χωριανοί και φίλοι από Λαμία
και Καρπενήσι. Η Παρασκευή γεννήθηκε στη Χρύσω το
1926. Μοναχοκόρη του Κωστάκη και της Χρυσούλας
Καρανίκα. Μεγάλωσε και τελείωσε το δημοτικό σχολείο
στο χωριό μας. Τα χρόνια της κατοχής ήταν δύσκολα, ο
πατέρας της ήταν αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης
και στον εμφύλιο πόλεμο έχασε τη ζωή του.
Το 1950 παντρεύτηκε ένα παλικάρι, το Χρήστο Γιαννιώτη από το Μοναστηράκι (Σύχνικο). Γεννήθηκαν τρείς
κόρες η Χρυσούλα, η Πηνελόπη και η Αικατερίνη.
Δούλευε στις γεωργικές εργασίες. Μετανάστευσε στη
Γερμανία με τον άνδρα της και πήρε σύνταξη. Μόρφωσαν
τα παιδιά τους, τελείωσαν το λύκειο και η Πόπη (Πηνελόπη) είναι έγκριτος δικηγόρος του Καρπενησίου. Παντρεύτηκαν πολύ καλά και οι τρείς κόρες και δημιούργησαν
οικογένειες. Χάρηκε τα παιδιά της και τα εγγόνια της.
Είχε ακόμη ζωή γιατί ήταν γερή γυναίκα, έξυπνη,
εργατική, παντού παρούσα, αεικίνητη, δημιουργική. Είχε
πολλά χαρίσματα. Με σκληρές συνθήκες και χάρις στο
θάρρος της, την εργατικότητά της, τον χαρακτήρα της,
τα κατάφερε στη ζωή της. Αλλά ο χάρος τη ζήλεψε, δεν
την άφησε να χαρεί περισσότερο αυτά που με κόπο δημιούργησε.
Ο Θεός ας την αναπαύσει, δίνοντας παρηγοριά στους
δικούς της. Αιωνία της η μνήμη.
Χαρ. Μπετχαβάς

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 καλόκαρδος,
είναι πάντα έτοιμος
να μας υποδεχθεί.
Τηλ.: 22370-31761
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Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη
με Προέδρους και εκπροσώπους Συλλόγων
στην Αθήνα

Τ

ην Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Πάρνων», συνάντηση των προέδρων (ή εκπροσώπων
τους) των πολιτιστικών συλλόγων του νομού μας,
με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Καραμπά Βασίλειο
και τον περιφερειακό σύμβουλο κ. Τσιτσάνη Λάμπρο, ο οποίος διεύθυνε και τη συζήτηση.
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του κ.
Καραμπά και είχε ως σκοπό την άμεση ενημέρωση
των συλλόγων για θέματα που αφορούν στο νομό
μας συνολικά και σε διάφορους τομείς, με προτεραιότητα τα θέματα ανάπτυξης. Συζητήθηκαν και
θέματα τοπικού ενδιαφέροντος όπως τα έθεσαν
οι ομιλητές – πρόεδροι των συλλόγων, οι οποίοι
υπέβαλαν και τις προτάσεις τους.
Καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθούν άμεσα
απαντήσεις από τον αντιπεριφερειάρχη σε όλα
τα ερωτήματα και δόθηκε η υπόσχεση να επαναληφθεί σύντομα μια παρόμοια συνάντηση.
Ήταν η πρώτη φορά που έγινε από μέρους εκπροσώπου του νομού μας μια τέτοια συνάντηση
και φάνηκε η σπουδαιότητά της από την καθολική
συμμετοχή των ευρυτανικών συλλόγων και από
την ικανοποίηση που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες,
καθότι για πρώτη φορά δόθηκε η ευκαιρία της
άμεσης ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία των
εκπροσώπων της περιφέρειας.
Από το σύλλογό μας παραβρέθηκε ο πρόεδρος
κ. Αντώνης Καρανίκας και το μέλος μας κ. Καράνης
Νικόλαος. Σε γενικό επίπεδο ο πρόεδρος έθεσε
το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό
με την κατασκευή των οδικών αξόνων και ιδιαίτερα
της Παραμεγδόβιας οδού και σε τοπικό επίπεδο
έθεσε το θέμα της ανακαίνισης του ξενώνα, της
συντήρησης των αναγνωρισμένων μνημείων του
χωριού μας, της επισκευής και συντήρησης του
δρόμου κ.ά. Υπήρξε δέσμευση σε πρώτη φάση
για την επισκευή της πέτρινης σκεπής στις Σκεπαστές Βρύσες.

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

Τιμητική
Βράβευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων (ΟΕΣ) απένειμε τιμητικό δίπλωμα, στις 4
Μαρτίου 2012, στην συγχωριανή μας πρώην πρόεδρο
του συλλόγου Χρυσιωτών και
της ΟΕΣ Βασιλική Χαλκιά,
για την πολύτιμη προσφορά
της ως προέδρου της Ομοσπονδίας.

Αρχαιρεσίες στην Ο.Ε.Σ.
Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 έγινε στην
αίθουσα του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθήρων στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 5) το ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών
Συλλόγων που περιλάμβανε την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, τη βράβευση των
τέως προέδρων της Ομοσπονδίας και τη
διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου
Δ.Σ.
Παραβρέθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι ευρυτανικών συλλόγων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο κ. Αντώνη
Καρανίκα και τα μέλη Χαλκιά Βασιλική και
Καράνη Νικόλαο. Η Βασιλική Χαλκιά βραβεύτηκε μεταξύ άλλων διατελεσάντων προέδρων της Ο.Ε.Σ. Χαρακτηριστική πάντως
ήταν η περιορισμένη συμμετοχή. Μετά τον
απολογισμό των πεπραγμένων και την αποδοχή τους, ακολούθησε η εκλογική διαδικασία. Υπήρξαν 17 υποψηφιότητες.
Νέος Πρόεδρος ανακηρύχτηκε ο
Κων/νος Καλτσούνης, Γενικός γραμματέας
ο Παύλος Πάνος και ταμίας ο Λάμπρος
Χρυσαφογιώργος.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν ως
εξής: Ντανά Ελένη – Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, Ντζούνος Παύλος – Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Παπαδοπούλου Μαρία – Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας, Ρέκκα – Τζανάκου Νίκη –
Βοηθός Ταμίας, Σκοτίδα Αγγελική – Οργανωτικός Γραμματέας και απλά μέλη: Καρράς
Λάμπρος, Παπαδόπουλος Λάμπρος, Σκαρτσιούνης Σπύρος, Σκεπετάρης Παύλος,
Τσιαμάκης Βασίλειος.
Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή δύναμη στο νεοεκλεγμένο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και επιτυχία στο έργο που καλείται
να αναλάβει.

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

