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ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
• Η πλατεία
Δυναμικός όπως κάθε χρόνο ήταν και φέτος
ο Αύγουστος στο χωριό μας. Αν και ξεκίνησε με
σχεδόν άδεια την πλατεία, όχι γιατί δεν είχε
κόσμο, αλλά λόγω της διακοπής της λειτουργίας
του κοινοτικού καταστήματος, σύντομα η εικόνα
της πλατείας άλλαξε με πρωτοβουλία του συλλόγου.
Τι έκανε ο σύλλογος; Μπροστά στην ανάγκη
να μείνει «ζωντανή» η πλατεία, ώστε να υποδεχτεί
τους επισκέπτες του φιλόξενου χωριού μας και
επειδή δεν υπήρχε άλλη επιλογή, αποφάσισε να
λειτουργήσει κανονικά το κοινοτικό κατάστημα
και να παρέχει στους επισκέπτες του χωριού και
φυσικά και σε όλους τους χωριανούς, την ευκαιρία
να βγουν και να περάσουν λίγες ευχάριστες ώρες
καθημερινά στην όμορφη πλατεία μας. Δεσμεύτηκαν να προσφέρουν πλήρως τις υπηρεσίες τους,
όσες ημέρες χρειαστεί, ο πρόεδρος Αντώνης Καρανίκας και το μέλος Βασιλική Χαλκιά.
Έτσι ο κόσμος, κυρίως τα μεσημέρια, κάτω
απ’ τα σκιερά πλατάνια της πλατείας, απολάμβανε
τη δροσιά τους πίνοντας τον καφέ του, το τσι-

Χαλάρωση στην πλατεία

ειδημόνων του είδους. Αξιοσημείωτο βεβαίως
είναι το γεγονός ότι συχνότατα έφταναν από
διάφορες νοικοκυρές γεμάτα πιάτα με λαχταριστούς μεζέδες κυρίως ντόπιας προέλευσης, ένδειξη
της ικανοποίησης που ένιωθαν για την ευχάριστη
και ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα που δημιουργούνταν καθημερινά.
Πολύτιμοι βοηθοί σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν
ο Αιμίλιος, η Έλενα, η Άννα, ο Θοδωρής και η
Ελένη, νέα παιδιά του χωριού
που προσφέρθηκαν να παίξουν
το ρόλο του σερβιτόρου και πραγματικά κέρδισαν την εκτίμηση
των χωριανών, καθότι το έκαναν
αφιλοκερδώς και με κριτήριο την
προσφορά στο σύλλογο και στο
χωριό. Αξίζουν συγχαρητήρια και
ελπίζουμε να βοηθούν πάντα όποτε μπορούν και να βρουν μιμητές
σε όλα τα παιδιά του χωριού. Το
έχουμε ανάγκη. Θέλουμε κοντά
μας τη νεολαία και να μπει μπροστά παίρνοντας πρωτοβουλίες.
Θα έχουν τη στήριξή μας. (Τα
όποια φιλοδωρήματα, που τους
μοιράστηκαν αναλογικά, απλά
ενίσχυσαν τη δηλωμένη τους διάθεση για βοήθεια).
Ευχαριστούμε όλους εσάς
Απόλαυση στη σκιά του πλάτανου της πλατείας με καφεδάκι,
τους χωριανούς και φίλους επιτσιπουράκι και μεζεδάκια
σκέπτες του χωριού που στηρίξατε θερμά αυτή την πρωτοβουλία του συλλόγου
πουράκι, τη μπύρα, το αναψυκτικό, το ουζάκι κ.ά. και το δείξατε με τη συμμετοχή σας και τα ενθαρκαι πάνω απ’ όλα γεύονταν τους λογής – λογής ρυντικά λόγια σας. Ήταν εκ μέρους του συλλόγου
και πλούσιους μεζέδες που με φροντίδα σερβί- μια πράξη προσφοράς στο χωριό μας που τόσο
ρονταν, παρέα με τους καλοκαιρινούς φίλους κι αγαπάμε όλοι και σαν τέτοια πράξη το είδατε και
επισκέπτες.
γι’ αυτό τη στηρίξατε.
Οι συζητήσεις, τα πειράγματα και τα αστεία
Πρέπει να βάλουμε βαθύτερα μέσα στο νου
και τα αλληλοκεράσματα είχαν την τιμητική τους μας την έννοια της ανιδιοτελούς προσφοράς στον
τις μέρες αυτές. Δεν παραλείπουμε τους καθημε- τόπο μας, αλλά και να τη μετουσιώνουμε σε
ρινούς πρωινούς αγώνες τάβλι και πρέφας μεταξύ

πράξη, με όποια μορφή έχουμε τη δυνατότητα να
το κάνουμε αυτό και βέβαια να παραμερίσουμε
την ιδιοτέλεια, την αδιάκριτη και χωρίς όφελος
κριτική στάση, το διαχωρισμό θέσης ή τη διιστάμενη
άποψη, αποσκοπώντας πιθανώς σε μελλοντικό
όφελος ή δικαίωση μέσω προσεταιρισμού, καιροσκοπικά, ατόμων και καταστάσεων.
Από αυτή την πρωτοβουλία του συλλόγου και
βέβαια από τις καθημερινές δικές σας οικονομικές
προσφορές για τις «υπηρεσίες» του κοινοτικού
καταστήματος, υπήρξε άμεσο οικονομικό όφελος
για το ταμείο του συλλόγου και επιπλέον περιμένουμε μια μικρή οικονομική ενίσχυση από το
Δήμο, για τη διοργάνωση της δεξίωσης στην εκδήλωση του δήμου για τη μνήμη των πεσόντων
Συνέχεια στην 4η σελ.

Παλιές μνήμες
Τωρινές συγκινήσεις

Στη φωτογραφία απεικονίζεται η Ευαγγελία Μαντή με τα παιδιά της, Γιώργο,
Ηλία και Ελένη. Βρίσκονται εκείνη την ταραγμένη εποχή του 1949 στην παιδούπολη
Αγρινίου. Η Ευαγγελία φορά μαύρα ρούχα,
γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι ο σύζυγός
της Σταύρος Μαντής είχε σκοτωθεί, κάτι
που ευτυχώς δεν είχε συμβεί.
Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο
του Κωνσταντίνου Στ. Μαντή.
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Η εορτή του Αγίου Σεραφείμ
και η εκδήλωση για τη Μάχη της Χρύσως

Ή

ρθε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, η τίμια
κάρα του πολιούχου και προστάτη του
χωριού μας Αγίου Σεραφείμ, από την
ιερά μονή Κορώνης Καρδίτσας, συνοδευόμενη
από τον Πανοσιολογιότατο Κύριλλο, μοναχό της
μονής.
Στις 18 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, τελέστηκε
ο εσπερινός και την άλλη μέρα, Κυριακή 19 Αυγούστου, τελέσθηκε η θεία λειτουργία, δοξολογία
και αρτοκλασία στο πανέμορφο εκκλησάκι του
Αγίου Σεραφείμ, που 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 εκφωνήθηκε η
κεντρική ομιλία από τον ερευνητή – ιστοριοδίφη
κ. Ανάργυρο-Ιωάννη Μαυρομύτη, αφού προηγή-

Στιγμές κατάνυξης στον Αγ. Σεραφείμ

θηκε χαιρετισμός του προέδρου του συλλόγου
μας κ. Αντώνη Καρανίκα και ομιλία για τον Άγιο
Σεραφείμ, το έργο και την ιστορία του απ’ τον πατέρα Κύριλλο της ιεράς μονής Κορώνης, καθότι
συμπίπτουν οι ιστορικές εορταστικές εκδηλώσεις
με τον ερχομό της τίμιας κάρας στο χωριό μας.
Η εκδήλωση στην πλατεία ξεκίνησε με τον
χαιρετισμό του Αντιδημάρχου Αγράφων κ. Ευθύμιου Μιχόπουλου, του Προέδρου του Συλλόγου
μας κ. Αντώνη Καρανίκα και ακολούθησε η κύρια
ομιλία από τον κ. Ανάργυρο-Ιωάννη Μαυρομύτη.

τον ερχομό της σεπτής κάρας του Αγίου Σεραφείμ
και αφετέρου ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό, καθότι αποτελεί η σημερινή ημέρα, ημέρα μνήμης
και τιμής στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
Θα ήθελα να πω εδώ, πως επίδοξοι κατακτητές
υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και κάθε φορά
θα έχουν διαφορετικό πρόσωπο και μεθόδους. Το
αν θα μας κατακτήσουν, εξαρτάται από εμάς.
Οι ήρωες της Εθνικής Αντίστασης (και όλοι οι
ήρωες του λαού μας) αποτελούν το λαμπρό παράδειγμα και μας δείχνουν τον τρόπο που πρέπει
να παλέψουμε ή να αντιταχτούμε.
Για να είμαστε πάντα έτοιμοι για αγώνες, είναι
απαραίτητο να διατηρούμε σώες και δυνατές τις
ιστορικές μας μνήμες.
Γι’ αυτό σας παρακαλούμε όλους και ιδιαίτερα
τη δημοτική αρχή, να στηρίζει με κάθε τρόπο,
ακόμη και όταν τα μέσα είναι πενιχρά, τις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης.
Είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει τον κόπο. Ας
έχουμε όλοι την ευλογία του Αγίου Σεραφείμ.
Τιμή και δόξα στους ήρωες της Εθνικής Αντίστασης που τιμούμε σήμερα.
Σας ευχαριστώ.

Τιμητική σιγή για τους πεσόντες
στη Μάχη της Χρύσως
Παραθέτουμε το χαιρετισμό του προέδρου
του συλλόγου μας και την ομιλία του κ. Μαυρομύτη.

Εθνική Αντίσταση - Η μάχη της Χρύσως

Πανοσιολογιότατε πατέρα Κύριλλε
Αξιότιμε εκπρόσωπε της δημοτικής μας αρχής
κ. Μιχόπουλε.
κ.κ. εκπρόσωποι του αστυνομικού τμήματος
Κερασοχωρίου.
κ. πρόεδρε της τοπικής μας κοινότητας.
Κυρίες και κύριοι συγγενείς των θυμάτων της
Εθνικής Αντίστασης.
Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι επισκέπτες του
χωριού μας σας καλωσορίζω και σας χαιρετίζω
εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου μας.
Η σημερινή γιορτή – εκδήλωση έχει διπλό χαρακτήρα. Αφενός θρησκευτικό και πολιτιστικό, με

Εγγραφή νέου μέλους
Η κα Ασημακοπούλου Έφη, ιστορικός, που διαμένει στην Παλιά
Πεντέλη και τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για την Ευρυτανία και ερευνά την
ιστορία της, είναι επίσημα μέλος του συλλόγου μας από το φετινό καλοκαίρι. Φέτος, παραμονές 15Αύγουστου, επισκέφθηκε με το σύζυγό
της και πάλι το χωριό μας και εντυπωσιασμένη από τις ομορφιές του
και κυρίως ενθουσιασμένη από τη φιλοξενία και την αγάπη των ανθρώπων του για τον τόπο τους, όπως μας είπε, μας ζήτησε να τη δεχτούμε ως μέλος του συλλόγου μας, γεγονός που μας τιμά κι εμάς
λόγω της προσωπικότητάς της.
Όταν βρίσκονται με το σύζυγό της στην Ευρυτανία, διαμένουν
στο εξοχικό τους στην Αγία Παρασκευή Δομιανών και φυσικά θα επισκέπτονται με κάθε ευκαιρία το χωριό μας και θα στηρίζουν το
σύλλογό μας.
Τους ανταποδίδουμε την αγάπη τους και τους καλωσορίζουμε στο
σύλλογό μας.

Φτηνό λάδι στο χωριό
Με πρωτοβουλία του Δήμου Αγράφων μοιράστηκαν αρκετές ποσότητες καλού και φτηνού ελαιόλαδου, κρητικής παραγωγής, σε όσους
εγκαίρως είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν.
Η. Κ.

Άκουσα πριν από 40 περίπου χρόνια, καθώς
και πριν από ένα μήνα την άποψη ότι η μάχη της
Χρύσως, στις 5 Δεκεμβρίου 1942 από αντάρτικη
ομάδα εναντίον των Ιταλών, στη θέση «Σούιλα»
δεν έπρεπε να γίνει, γιατί είχε ως αποτέλεσμα
την καταστροφή του χωριού και την εκτέλεση 7
ομήρων.
Η επιχείρηση αυτή ήταν μια μικρή συμβολή
στον μεγάλο αγώνα του Ελληνικού Λαού εναντίον
των Ιταλών, των Γερμανών και των Βουλγάρων,
στην Εθνική Αντίσταση 1940-1944.
Ας δούμε, περιληπτικά, αν έπρεπε να εκδηλωθεί
από τους Έλληνες αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής.
1. Με την κατάκτηση της χώρας από τους
Γερμανούς, οι «σύμμαχοί» μας Εγγλέζοι, διέκοψαν
την αποστολή τροφίμων στην Ελλάδα, όπως είχαν
Συνέχεια στην 3η σελ.

Προσφορές στο Σύλλογό μας
► Η οικογένεια της Μαίρης Πουλάκη - Φραγκίσκου Κουνάνη προσέφερε
στο σύλλογό μας το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) για την οικονομική του ενίσχυση. Είναι πολλοστή φορά που ενισχύουν με σημαντικά
ποσά το σύλλογό μας κι αυτό δείχνει την ιδιαίτερη αγάπη τους για το
χωριό μας και την εκτίμηση στο έργο του συλλόγου.
Κατανοούν απόλυτα την έννοια της ανιδιοτελούς προσφοράς κοινωνικής
αλληλεγγύης, αφού ανήκουν και οι ίδιοι εκτός βέβαια από το σύλλογό
μας και στο Δ.Σ. της «Εθελοντικής Ομάδας Γαλατσίου».
Τους ευχαριστούμε θερμά και τους ευχόμαστε υγεία στην οικογένειά
τους και ψυχική δύναμη για την επιτέλεση του ειδικού και σπουδαίου φιλανθρωπικού έργου που προσφέρουν επί σειρά ετών.
► Ο Σπύρος Πριόβολος, γιός του αείμνηστου γιατρού και χωριανού μας
Ιωάννη Πριόβολου, προσέφερε στο σύλλογό μας το ποσό των διακοσίων
ευρώ (200€) στη μνήμη του πατέρα του με τη συμπλήρωση ενός έτους
από το θάνατό του.
Τον ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε καλή ανάπαυση στην ψυχή του
αγαπημένου του πατέρα.
► Η οικογένεια Φώτη Καραθάνου προσέφερε στο σύλλογό μας το ποσό
των πενήντα ευρώ (50€) αντί στεφάνου, στη μνήμη του αγαπημένου
τους θείου Ηλία Καράνη.
Ευχαριστούμε και συλλυπούμαστε.
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Η εορτή του Αγίου Σεραφείμ
και η εκδήλωση για τη Μάχη της Χρύσως
Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

Ο βασικός ομιλητής
κ. Ανάργυρος - Ιωάννης Μαυρομύτης
υποχρέωση, με σκοπό να αγανακτήσει ο Λαός
και να αρχίσει να οργανώνεται εναντίον των κατακτητών. Σ’ αυτό συμφώνησε και η αυτοεξόριστη
κυβέρνηση του Βασιλιά Γεωργίου Β’ από τη Ν.
Αφρική. Η άλλη πηγή τροφοδοσίας από τη Θράκη
και Μακεδονία αποκόπηκε, γιατί οι περιοχές αυτές
δόθηκαν «δώρο» από τους Γερμανούς στους συμμάχους τους Βουλγάρους. Με την οργάνωση των
αντάρτικων ομάδων και τη δράση τους, άρχισε η
αποστολή τροφίμων, μέσω του Ερυθρού Σταυρού
με το Τουρκικό καράβι «Κουρτουλούς» και αποκόπηκε αισθητά η λιμοκτονία. Ο πρώτος σκοπός
της ίδρυσης του ΕΑΜ, όπως περιγράφεται στο
φυλλάδιο «τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ», ήταν η
επιβίωση του Ελληνικού Λαού.
2. Οι Γερμανοί ασκώντας τη διοίκησή τους
στην κατεχόμενη χώρα, έδωσαν εκτός από τη
Θράκη και τη Μακεδονία στους Βουλγάρους, τη
νότια Ήπειρο στους Αλβανούς και τα Ιόνια στους
Ιταλούς. Η εφημερίδα της κυβερνήσεως ή όποια
εκδίδονταν και από τις κυβερνήσεις Τσολάκογλου,
Λογοθετόπουλου και Ράλλη, δεν κυκλοφορούσαν
στις περιοχές αυτές, γιατί δεν θεωρούνταν από
τους κατακτητές τμήματα της Ελληνικής επικράτειας, έστω και κατεχόμενης.
3. Με τις οργανωμένες μαζικές εκδηλώσεις,
συλλαλητήρια, και σαμποτάζ στο υπουργείο εργασίας και την ανατίναξη των γραφείων της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, ματαιώθηκε η αποστολή
χιλιάδων Ελλήνων, που είχαν επιστρατευτεί για
να εργαστούν στα εργοστάσια πολεμικής βιομηχανίας της Γερμανίας.

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

4. Ύστερα από την κατοχή, εκπληρώθηκε ένα
από τα 3 εθνικά δίκαια αιτήματά μας που ήταν α.
Κυπριακό – συναντήσαμε άρνηση πεισματική των
Άγγλων, β. Βορειοηπειρωτικό – ο νεοπαγείς οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ανέθεσε σε Έλληνα
πολιτικό τη σύνταξη έκθεσης σχετικής με τους
Έλληνες, που είχαν αποκοπεί στη νότια Αλβανία.
Ο «πατριώτης» αυτός έγραψε στην έκθεσή του
προς τον Ο.Η.Ε. ότι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου δεν επιθυμούν την ενσωμάτωση της περιοχής
αυτής στη μητέρα Ελλάδα, επειδή, λέει, καλοπερνάνε, ως οικονομικώς ισχυρότεροι, εις βάρος
των Αλβανών. Η έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό ΑΝΤΙ.
5. Η τριπλή κατοχή και η Εθνική Αντίσταση,
γέμισαν την Ελλάδα αίμα και δάκρυα, καταστροφές
ανυπολόγιστες για την εποχή εκείνη. Οι πληγές,
οι περισσότερες, με το πέρασμα του χρόνου,
έκλεισαν. Όμως, το τρίτο εθνικό δίκαιο αίτημα

Έτσι το 1948, τα Δωδεκάνησα, ύστερα από αιώνων
σκλαβιά ενσωματώθηκαν στην Ελληνική επικράτεια, όπου ανήκαν.
Το κέρδος λοιπόν της συμμετοχής του Ελληνικού Λαού στην Εθνική Αντίσταση ήταν: Επιβίωση,
ακεραιότητα και μεγάλωμα της Ελληνικής επικράτειας.
Για τη μάχη της Χρύσως. Το θέμα καταγράφηκε
αρκετά καλά, κατά την άποψή μου, από τον φίλο
κ. Χαράλαμπο Μπετχαβά, στο βιβλίο του «Η μάχη
της Χρύσως. Το χρονικό της θυσίας. Δεκέμβριος
1942», οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ,
γνωστά πράγματα. Πριν καταθέσω την προσωπική
μαρτυρία ενός αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης,
μακαρίτη τώρα, φίλου μου, του καρπενησιώτη
Νίκου Κ. Ζαχαρόπουλου, που συμμετείχε στη
μάχη της Χρύσως, επιτρέψτε μου να πω πως το
αίμα των εκτελεσθέντων εδώ στα Νημάτια ομήρων,
των εθνομαρτύρων:

Ομιλίες στην πλατεία
της Ελλάδας, η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων
στον εθνικό κορμό δηλαδή, είχε αίσια κατάληξη.
Οι μακιαβελικοί Άγγλοι ήθελαν να παραχωρήσουν
τα νησιά του νότιου Αιγαίου, τα μέχρι πρότινος
τελούντα υπό Ιταλική κατοχή, στην Τουρκία. Αντέδρασαν άλλες δυνάμεις και διεξήχθη στον
Ο.Η.Ε. ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: Μία ψήφος υπέρ ημών.
Η νικήτρια ψήφος ήταν της Σοβιετικής Ένωσης.

ΕΘΝΙΚΗ

Μιχαήλ Τριανταφυλλόπουλου από Κεράσοβο
Βασίλη Γκαρίλα από Κεράσοβο
Δημητρίου Στ. Χειλά από Άγιο Δημήτριο
Γεωργίου Γκούβα από Καρπενήσι
Δημητρίου Κακαβά από Δομιανούς
Γεωργίου Χόντου από Άγραφα
και Ανώνυμου Θεσσαλού
δεν χύθηκε μάταια.
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

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

www.xriso-eyrytanias.gr
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Όρθιοι και χαμογελαστοί στην είσοδο
του κοινοτικού καφενείου ο Αντώνης και
η Βασιλική υποδέχονται τους επισκέπτες
στα Νιμάτια, τη μάχη της Χρύσως και τον ερχομό
της σεπτής κάρας του Αγίου Σεραφείμ.

Αρτοκλασία στην πλατεία το Δεκαπενταύγουστο

• Το πανηγύρι
Την παραμονή του 15Αύγουστου τα ηνία της
πλατείας πήρε η ομάδα που είχε οριστεί από την
εκκλησιαστική επιτροπή να αναλάβει τη διενέργεια
του πανηγυριού. Η πλατεία σκεπάστηκε με τα συνήθη σκέπαστρα με τη διαφορά ότι φέτος είχαν
επικάλυψη με «μπάτσα» σε όλη τους την έκταση
και επιπλέον με τα κλαδιά ελάτης καλύφθηκαν
όλα τα ενδιάμεσα κενά κι έτσι ολόκληρη η πλατεία
ήταν σκιερή και δροσερή. Τα καθίσματα στρώθηκαν
ομοιόμορφα ακτινωτά με κέντρο την πίστα χορού
και την εξέδρα της ορχήστρας. Αργά το βράδυ
της παραμονής ακούστηκαν τα πρώτα κλαρίνα
και στήθηκε ο πρώτος χορός.

προβλέψιμη. Ο χορός ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει.
Και κράτησε ως πολύ αργά το απόγευμα, χωρίς
καμία διακοπή και συνεχίστηκε και πάλι όταν νύχτωσε για καλά. Οι χορευτικές ικανότητες όσων
χόρεψαν, ξεδιπλώθηκαν μπροστά στην πραγματικά
εξαιρετική ορχήστρα του γνωστού κλαρινίστα
Ηλία Νιώρα. Με επιδεξιότητα παρακολουθούσε
το ρυθμό του χορευτή και αν χρειαζόταν προσάρμοζε τις νότες του κλαρίνου του στο στυλ που
του ταίριαζε. Ήταν στ’ αλήθεια όμορφες, ευχάριστες και διασκεδαστικές στιγμές γι’ αυτούς που
αγαπούν την παραδοσιακή μας μουσική.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως φέτος στο
σύνολό του το πανηγύρι ήταν ένα απ’
τα καλύτερα των τελευταίων ετών από
κάθε άποψη είτε οργάνωσης και εξυπηρέτησης είτε από πλευράς ορχήστρας
και οι επισκέπτες του εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους. Βεβαίως για την εκτίμηση αυτή, λαβαίνουμε υπόψη μας και
την οικονομική δυσκολία των καιρών,
πράγμα που σημαίνει πως η κατανάλωση
αγαθών υπήρξε σχετικά με άλλες χρονιές πιο συγκρατημένη.

που είχε καθιερωθεί. Δηλ. με τον πρωινό καφέ
στην όχθη του ποταμού, φτιαγμένο με το νερό
της πηγής στη σμίξη των ποταμών Χρυσιώτη και
Γαβρενίτη, με το παιχνίδι και παράλληλα την προετοιμασία του γεύματος (φέτος ήταν κυρίως κοντοσούβλι και λουκάνικα κτλ.), το ομαδικό φαγητό
και κατόπιν το μπουγέλωμα και ενδιάμεσα σε όλα
αυτά, τα αστεία, τα ανέκδοτα και τα πειράγματα.
Η επιστροφή στο χωριό ολοκληρώνεται μετά το
μεσημέρι.
Το βράδυ πλησιάζει και όλοι σιγά - σιγά ξεπροβάλλουν από διάφορες κατευθύνσεις στην
πλατεία, όπου ήδη έχει εγκατασταθεί στην εξέδρα

• Ημέρα νεολαίας

Ας κρατήσουν οι χοροί... στο πανηγύρι.
Ανήμερα της Παναγίας τελέστηκε η θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και όπως κάθε χρόνο η δοξολογία και η αρτοκλασία συνεχίστηκαν στο χώρο της πλατείας. Ο
κόσμος ήταν πολύς και αφού ασπάστηκε την
εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κάθισε κατά
οικογένειες και γέμισε τα τραπέζια της πλατείας.
Οι πρώτες παραγγελίες ήταν για ψητό κρέας
και κρύα μπύρα. Ελάχιστα αργότερα η δημοτική
ορχήστρα συνόδευε το φαγοπότι με παραγγελίες
αγαπημένων τραγουδιών. Η συνέχεια είναι ευκόλως

Επομένη του πανηγυριού. Γνωστό
το πρόγραμμα από χρόνια τώρα. Είναι
η κατ’ εξοχήν μέρα της νεολαίας του
χωριού και της λαϊκής βραδιάς. Μέρα
αγαπημένη για όλους, αλλά την αναμένει με ιδιαίτερο ζήλο η νεολαία μας,
αφού δραστηριοποιείται τη μέρα αυτή σε πολλά
πράματα.
[Άλλη μια δραστηριότητα της νεολαίας ήταν
το πάρτι που διοργανώθηκε στον Αϊ Γιώργη τη
βραδιά της 13ης Αυγούστου και μ’ αυτό ξεκίνησαν
οι εορταστικές εκδηλώσεις του μήνα στο χωριό
μας.]
Αν και έχει χάσει μέρος της παλιάς της αίγλης,
η εκδρομή της νεολαίας αποτελεί βασικό συστατικό
στοιχείο των διαδραματιζόμενων της μέρας. Συνεχίζει να γίνεται, όμως με μικρότερο αριθμό
συμμετεχόντων, αλλά με όλο το τελετουργικό

Εκδρομή στη Λογγά στις 16 Αυγούστου
η ορχήστρα λαϊκής μουσικής και κάνει τις πρώτες
δοκιμές της. Η νεολαία έχει πιάσει από νωρίτερα
τα καλύτερα τραπέζια – κοντά στην πίστα εννοείται
– και περιμένει το ξεκίνημα του λαϊκού προγράμματος. Είναι η βραδιά που θα χορέψει ελεύθερα
σε ρυθμούς που της αρέσουν περισσότερο με
την αγαπημένη παρέα, στο αγαπημένο χωριό.
Είναι φυσικά κι αυτός ένας σημαντικός λόγος
που το επισκέπτεται. Αλήθεια εδώ και πολλά
χρόνια που γίνεται αυτή η βραδιά, υποστηρίζεται
θερμά από τη νεολαία. Είναι εξάλλου δημιούργημά

Συνέχεια στην 5η σελ.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.

οι επίσης γλυκύτατες φωνές πολλών κοριτσιών
της νεολαίας καθώς συνόδευαν τη γνώριμη,
ζεστή και όμορφη φωνή της Ναταλίας.
Κι αφού ήρθε το πρωί, αποχωρήσαμε
και οι τελευταίοι εναπομείναντες, αποφεύγοντας τη συνάντηση με τον πρωινό ήλιο
που κατέβαινε σιγά - σιγά τις ψηλότερες
κορυφές των βουνών, φαντάζοντας φωτεινότερος στα κουρασμένα και νυσταγμένα
πλέον μάτια μας, πλην όμως γεμάτα με ευχάριστες εικόνες του τριημέρου που μόλις
έκλεινε. Ένα τριήμερο ποικίλης, έντονης κι
ευχάριστης διασκέδασης παρέα με συγγενείς
και φίλους.
Οι περισσότεροι από εμάς θα συναντηθούμε ξανά μάλλον του χρόνου και οι ευχές
που ανταλλάσαμε έλεγαν: «να είμαστε καλά
και του χρόνου να βρεθούμε πάλι εδώ». Το
ίδιο ευχόμαστε και σε όλους σας. Η Χρύσω,
πάντα μας περιμένει υπομονετικά να βρεθούμε κοντά της, όσο καιρό κι αν έχουμε να
την επισκεφτούμε. Καλό χειμώνα!

• Η λαχειοφόρος
του συλλόγου
Διενεργήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η λαχειοφόρος αγορά του συλλόγου μας κατά
τη διάρκεια της βραδιάς λαϊκής μουσικής,
με σκοπό την αντιμετώπιση των εξόδων της
βραδιάς, αλλά και γενικότερα την οικονομική
ενίσχυση του συλλόγου.
Κυκλωτικοί χοροί από τη γιορτή της νεολαίας
Τα δώρα ήταν προσφορές χωριανών.
της. Ξεκίνησε από μια βραδιά με πολύ κέφι και Συγκεκριμένα: ένα χρυσό δαχτυλίδι πρόσφερε ο
κασετόφωνο τα παλιότερα χρόνια και εξελίχτηκε κοσμηματοπώλης από τη Θεσ/νίκη Νέστορας Χεισε βραδιά με ζωντανή λαϊκή μουσική, με την υπο- λάς και δοχεία με μέλι οι παραγωγοί (αλφαβητικά):
στήριξη του συλλόγου. Ήταν «απαίτηση» των ένα δοχείο ο Αποστόλης Γιαννιώτης, τρία ο Γιώρνέων τότε και πιστεύω πως συνεχίζει να είναι και γος Θάλλας, ένα ο Αλέξης Μούτσελος, δύο ο
σήμερα. Πολλοί νέοι λένε, με μια δόση νεανικής Μήτσιος Χειλάς και ένα ο Θύμιος Χειλάς από τον
υπερβολής ίσως, ότι έρχονται γι’ αυτή τη βραδιά. Άγιο Δημήτριο. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη
Θα ένιωθαν μεγάλη απογοήτευση, τονίζουν, αν στήριξη που προσφέρουν στο σύλλογο και τους
κάποια χρονιά δε γινόταν.
ευχόμαστε υγεία και επαγγελματική επιτυχία.
Αρχίζουν τα όργανα και δεν αργεί να φουντώσει
το γλέντι. Με πρωτοστάτες τους νέους μας και
βέβαια και με την καθολική συμμετοχή των παρευρισκομένων, ο χορός είναι ασταμάτητος. Γίνεται
μικρή διακοπή για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος του συλλόγου και να ολοκληρωθεί η κλήρωση των λαχνών με προσφορές
δώρων από ντόπιους κυρίως παραγωγούς (θα
αναφερθούμε λεπτομερώς παρακάτω) και ξεκούραστοι όλοι ξαναμπαίνουν στο χορό. Λαϊκά κάθε
λογής, συρτά, ζεϊμπέκικα, τσιφτετέλια, αλλά και
νησιώτικα και καρπενησιώτικα. Στην πίστα και
ανάμεσα στα τραπέζια. Ακόμη και πάνω σ’ αυτά!
Γιατί όχι; Είναι έκφραση διασκέδασης. Πόσο θ’
αντέξουν τα γλέντια; Ως το πρωί! Ναι, ως το
Ο Πρόεδρος και η Ταμίας του Συλλόγου
πρωί. Πάντα ως το πρωί κρατά αυτή η βραδιά. Πέστη θέση τους περιμένουν τη συνδρομή
ρασε κι αυτό χρόνια τώρα στις συνήθειες των
ημερών!
Τυχερότερος της βραδιάς αναδείχτηκε ο
Η λαϊκή ορχήστρα του δυναμικού στην κιθάρα Κων/νος Ν. Χαλκιάς που κέρδισε το χρυσό δαΤάκη Δροσίνη με το κέφι και την ξεχωριστή φωνή χτυλίδι. Του ευχόμαστε ολόψυχα να το φορέσει
του Κώστα Μονιά, τη γλυκύτητα της φωνής της σύντομα στο χέρι της εκλεκτής κυρίας της καρδιάς
Βάλιας και τις πενιές του Κώστα Κεφιρίδη, απο- του, ανταλλάσσοντας ταυτόχρονα αμοιβαία υπότέλεσαν ένα εξαιρετικό ηχητικό σύνολο και προ- σχεση γάμου! Όσοι κέρδισαν το μέλι, να είναι σίσέφεραν μια βραδιά πλούσιας και ποιοτικής λαϊκής γουροι πως είναι γνήσιο από τις ανθισμένες
διασκέδασης σε όλους. Στην εξέδρα ανέβηκε με πλαγιές και τα έλατα της Χρύσως.
το μπουζούκι του για λίγες στιγμές και ο χωριανός
Συγκεντρώθηκε ικανοποιητικό ποσό που κάλυψε
μας Μάκης Πολυχρόνης που κάνει τα πρώτα του τα έξοδα της βραδιάς και ενίσχυσε και τα οικονοβήματα στο πάλκο και πλούτισε με τις πενιές του μικά του συλλόγου. Γι’ αυτό σας ευχαριστούμε
την ορχήστρα και ακούστηκαν σε αρκετά τραγούδια όλους πάρα πολύ που παρά τη δύσκολη οικονομική

συγκυρία, συνεχίζετε να συμπαραστέκεστε έμπρακτα στο σύλλογό μας, δείχνοντας την εκτίμησή
σας στο έργο του και δίνοντάς του δύναμη να το
συνεχίσει.

•Εκκλησιασμός στον Άγιο Κων/νο
στη Γούρδεση
Νωρίς το πρωί της 24ης Αυγούστου αντήχησε
ο ήχος της μικρής καμπάνας του Αγίου Κων/νου
στις ήρεμες αυτή την εποχή πλαγιές της Γούρδεσης.
Ανήμερα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού έχει
καθιερωθεί λίγα χρόνια τώρα, να γίνεται θεία λειτουργία στον σχετικά νεόκτιστο ναό του Αγίου
Κων/νου, που βρίσκεται σε μικρό ύψωμα, ανάμεσα
σε ελατόφυτες πλαγιές και δάση βελανιδιάς στα
βορειοανατολικά του συνοικισμού Γούρδεση.
Ο μπάρμπα Κώστας είχε φροντίσει να τακτοποιήσει από την προηγούμενη τον προαύλιο χώρο
και ο Βασίλης το εσωτερικό της εκκλησίας. Υπέροχο φυσικό τοπίο, δύο ιερείς – πρωτοστατούσε
ο πατήρ Ιωάννης Ντότσικας, που είναι ο νυν
ιερέας του χωριού και συμμετείχε ο πατήρ Αθανάσιος Ντάλλας, πρώην ιερέας του χωριού μας,

Από τη λειτουργία ανήμερα του Αγ. Κοσμά
στον Αγ. Κωνσταντίνο στη Γούρδεση
συνταξιούχος πλέον – λιγοστός ο κόσμος που
παρακολουθούσε τη θεία λειτουργία, όμως με περισσή ευλάβεια.
Δεν έχει μεγάλη σημασία ωστόσο αν ο κόσμος
είναι πολύς ή λίγος. Είναι όμως σημαντικό να
«λειτουργείται» η εκκλησία μια-δυο φορές το
χρόνο έστω, έτσι για να μυρίζει λίγο λιβάνι το
εσωτερικό της, να ακούγεται μια προσευχή κι ένα
«κύριε ελέησον» από το στόμα του ιερέα και να
δίνεται η ευκαιρία στον κάθε πιστό που έχει τον
τρόπο και τη θέληση, να πάει ν’ ανάψει το κεράκι
του. Η ανταμοιβή του θα είναι η υπέροχη αίσθηση
της αμεσότητας της επικοινωνίας με το θείο που
προσφέρει το εσωτερικό κι εξωτερικό περιβάλλον
του ναού.
Αφού ολοκληρώθηκε και η αρτοκλασία, ο Βασίλης, η Ελευθερία και η Χρυσούλα σαν καλοί
σπιτονοικοκυραίοι, μας πρόσφεραν, λόγω της
γιορτινής μέρας, σιτάρι, λουκούμι και τσίπουρο.
Ανταλλάξαμε ευχές, είπαμε δυο κουβέντες και
αφού αφήσαμε τη ματιά μας να περιφερθεί για
ακόμη μια φορά στο όμορφο τοπίο, επιστρέψαμε
στη Χρύσω. Του χρόνου πάλι τέτοια μέρα. Μακάρι
να είμαστε περισσότεροι!

Αντώνης Καρανίκας
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Για τους κ.κ. Προέδρους του χωριού (Κοινότητας - Συλλόγου)
Αφορμή για το άρθρο αυτό στην εφημερίδα
μας αποτελεί η κοινοποίηση επιστολής (που είναι
στη διάθεση της εφημερίδας και αν υπάρχει
χώρος μπορεί να τη δημοσιεύσει) της Υπηρεσίας
Υδρονομίας της περιφέρειας σε μένα και η οποία
έγινε, όπως αναφέρει, μετά από καταγγελία του
Προέδρου της Κοινότητας ότι κακώς μετέφερα
το νερό από τη Λιντίνα στα Παλιάμπελα.
Βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι ένα προσωπικό
θέμα δεν μπορεί να μεταφέρεται και να απασχολεί
την εφημερίδα. Το κάνω όμως προκειμένου να
διατυπώσω ορισμένες ευρύτερες σκέψεις και
απόψεις που αν δεν μας απασχολήσουν όλους
δεν βλέπω μέλλον για το χωριό μας.
Πρώτα θέλω να σχολιάσω την ενέργεια του
Προέδρου και να τονίσω ότι οι πρόεδροι δεν
είναι να καταγγέλλουν αλλά να ασχολούνται με
την πρόοδο, την ανάπτυξη, την προβολή, την
αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και την
επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς τους
εντός των πλαισίων των Υπηρεσιών του Δήμου
όπου υπάγονται.
Εδώ βέβαια υπάρχει και υπέρβαση εξουσίας
γιατί ο Πρόεδρος της Κοινότητας υπάγεται στις
αρμοδιότητες και τις εξουσίες που του παρέχει
ο Δήμος και δεν μπορεί να απευθύνεται σε υπερκείμενες του Δήμου Υπηρεσίες, γι’ αυτό και η
απάντηση στην καταγγελία έγινε στο Δήμο, με
κοινοποίηση στον Πρόεδρο και σε μένα.
Επίσης ο κ. Πρόεδρος εκθέτει και το Δήμο ο
οποίος ήταν ενήμερος από πέρυσι, όπως και ο
ίδιος, για το θέμα του νερού (Αντιδήμαρχος-Μηχανικοί) και είχαν δρομολογηθεί οι ενέργειες,
που πρέπει να γίνουν, για την αδειοδότηση της
χρήσης του νερού (όπως επισημαίνει στην επιστολή της και η Υπηρεσία Υδρονομίας) και την
κατασκευή υδρομάστευσης, αφού τα φρεάτια
είναι όλα κατεστραμμένα και όπως είναι ανοιχτά
μπορεί να εγκυμονούν και κινδύνους για την
υγεία των χωριανών. Εδώ, θέλω να τονίσω ότι
είναι ευκαιρία αφού ο Δήμος είναι διατεθειμένος,
να γίνει η κατασκευή και η συγκέντρωση των
πηγών, όπως ήταν παλιά πριν γίνει το έργο,
ώστε να αποφύγουμε το θόλωμα του νερού,
αφού τα φρεάτια δεν έγιναν σωστά. Μπορεί,
λόγω της οικονομικής συγκυρίας, το έργο να καθυστερήσει λίγο, ας γίνει όμως σωστά. Και εδώ
νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον
του ο κ. Πρόεδρος και όχι στις καταγγελίες.
Έχω δηλώσει ότι είμαι πρόθυμος να βοηθήσω
στην προσπάθεια αυτή, αφού είμαι άμεσα ενδια-

φερόμενος σύμφωνα και με την συμφωνία που
είχε γίνει το 1985, όταν οι δικοί μου παραχώρησαν
το μισό νερό για την ύδρευση του χωριού. Βέβαια
αν βλέπουν από κει που είναι σήμερα αυτά που
γίνονται, σίγουρα θα τρίζουν τα κόκαλά τους.
Το νερό το μεταφέραμε στα Παλιάμπελα με
μεγάλη δαπάνη και στηριζόμενοι στο νόμο που
επιτρέπει τη μεταφορά αρδευτικού νερού μέχρι
1.000 μ. Εκεί περίπου υπολογίσαμε την απόσταση.
Εδώ θέλω να σημειώσω ότι οι αποστάσεις στους
γεωφυσικούς χάρτες μετρούνται σε ευθεία γραμμή και όχι ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους.
Και ρωτώ τους χωριανούς αν διαφωνεί κάποιος
με τη μεταφορά του νερού, έστω και αν μπήκαν
λίγα μέτρα παραπάνω λάστιχο, εκτός βέβαια απ’
τους Προέδρους (Κοινότητας-Συλλόγου) που μου
ανέπτυσσαν την ίδια επιχειρηματολογία, που δεν
είναι για σχόλια, λες και παίζουν την ίδια κασέτα.
Υπάρχουν βέβαια και 2-3 το πολύ χωριανοί που
συντάσσονται με τις απόψεις των Προέδρων και
θέλω να τους ρωτήσω ποιά θα ήταν η αντίδρασή
τους αν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους αντιμετώπιζαν αυτή την εχθρικότητα και αυτή τη
συμπεριφορά.
Πέρυσι με αίτηση ζητήσαμε να πάρουμε με
λάστιχο νερό απ’ το ρέμα για να μην υποβληθούμε
σε τόση μεγάλη δαπάνη. Βέβαια απάντηση δεν
πήραμε αλλά προφορικά εκφράστηκαν διάφορες
δικαιολογίες, όπως τι θα γίνει αν ο καθένας
ζητάει νερό απ’ το ρέμα ή ότι το νερό δεν θα
φτάνει για το αυλάκι. Αν είναι δυνατόν με ένα
λάστιχο νερό να στερέψει το ρέμα. Δεν νομίζω
ότι χρειάζονται σχόλια, τα συμπεράσματα δικά
σας.
Όλοι οι χωριανοί και φίλοι (και κυρίως αυτοί
που δεν μένουν στο χωριό) επαίνεσαν και εξήραν
την προσπάθεια για την επένδυση αυτή που
έγινε και τους ευχαριστούμε πολύ. Τους ενημερώνουμε ότι υποβάλαμε φακέλους για την ένταξή
μας σε επενδυτικά προγράμματα, που αν εγκριθούν, σίγουρα θα έχουμε πολλά να προσφέρουμε
στο χωριό.
Είναι γνωστό ότι όλες οι αγορές χωραφιών,
εργασίες και δαπάνες που έγιναν είναι στο όνομα
του γιού μου Αλέξανδρου, με δικά του χρήματα,
και αντί οι κ.κ. Πρόεδροι να συγχαρούν, να επαινέσουν και να προβάλουν σαν παράδειγμα προς
μίμηση ένα νέο 23 ετών, απόφοιτο πανεπιστημίου,
άσχετα αν είναι γιός μου, που έρχεται και επενδύει
στο χωριό, τον καταγγέλλουν ότι έκανε κατά-

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

χρηση στη μεταφορά του νερού. Βέβαια η καταγγελία έγινε σε μένα γιατί ίσως δεν θα ήταν
και τόσο κόσμιο να γίνει σε ένα παιδί.
Αν δεν γίνουν προσπάθειες να υποστηριχτούν
και να δραστηριοποιηθούν νέοι άνθρωποι ποιο
θα είναι το μέλλον του χωριού; Ας αναρωτηθούμε
όλοι.
Επειδή ασχολήθηκα και με το Σύλλογο σαν
εκπρόσωπος στη Λαμία έκανα ορισμένες διαπιστώσεις που με απογοητεύουν. Δεν θα αναφέρω
εδώ λεπτομέρειες γιατί υπάρχουν και αξιόλογοι
φίλοι του χωριού που μας τιμούν και με την παρουσία τους στο χωριό και με την αρθρογραφία
τους, έχουν τις καλύτερες εικόνες για το χωριό,
δεν θέλουμε να τους απογοητεύσουμε, τους θέλουμε αρωγούς σε κάθε μας προσπάθεια και
τους ευχαριστούμε.
Πρέπει να προβληματιστεί το Συμβούλιο γιατί
οι νέοι δεν συμμετέχουν στο Σύλλογο. Πιστεύω
ότι οι νέοι για να δραστηριοποιηθούν πρέπει να
βλέπουν ότι υπάρχει μέλλον, προοπτική, δράση,
διέξοδος για τον ελεύθερο χρόνο, κίνητρο συμμετοχής, περιπέτεια κ.λ.π. και δεν νομίζω πως
αρκεί μόνο η 16η Αυγούστου. Ας προσπαθήσουμε
όλοι προς την κατεύθυνση αυτή γιατί διαφορετικά
δεν βλέπω να υπάρχει μέλλον και για το Σύλλογο
και για το χωριό.
Περισσότερο αυτά ήθελα να τονίσω με αφορμή
το προσωπικό πρόβλημα το οποίο θα λυθεί απ
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και τις ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την κατανόηση που
έδειξαν, λαμβανομένης υπόψη, όπως προανέφερα
και της οικονομικής συγκυρίας.
Τέλος για την ιστορία θα ήθελα να αναφέρω,
για όσους δεν γνωρίζουν, ότι το 1990 είχαμε ζητήσει άδεια για εμφιάλωση νερού. Και τότε το
Δημ. Συμβούλιο απάντησε αρνητικά. Μπορεί να
φανταστεί κανείς πως θα ήταν σήμερα το χωριό.
Τις θέσεις εργασίας που θα είχε, την προβολή,
την επισκεψιμότητα και τις υποδομές που θα είχαμε φτιάξει, εκμεταλλευόμενοι τότε τα προγράμματα leader και αγροτουρισμού.
Έχω ακούσει και για άλλες επενδύσεις που
ήταν να γίνουν στο χωριό αλλά αντιμετώπισαν
αρνητική διάθεση. Έτσι με τέτοιες αντιλήψεις
και συμπεριφορές νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάποια προοπτική και ανάπτυξη και
το μόνο που θα μπορούμε να κάνουμε είναι να
κοιτάζουμε τις πουρνάρες αν θα κάνουν βελάνια.

Τάκης Αρκουμάνης

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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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
(από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αντώνη Καρανίκα)
Αγαπητέ φίλε, Τάκη.
Αν και η εφημερίδα μας έχει ως κύριο σκοπό
της να προάγει την επικοινωνία και τις σχέσεις
των μελών μας, μοιάζει αντιφατικό το γεγονός
να ανταλλάσσουμε επιστολές μέσα από τις σελίδες της, που δεν προωθούν τον προαναφερόμενο σκοπό.
Έτσι βρίσκομαι μάλλον σε δυσάρεστη θέση
γράφοντας αυτή την επιστολή - απάντηση, αλλά
αφού εσύ επέλεξες πρώτα αυτή τη δίοδο επικοινωνίας, δε μπορώ να κάνω διαφορετικά, με
δεδομένο ότι η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας αποφάσισε τελικά τη δημοσίευση της
επιστολής σου και δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι
φυγομαχώ.
Θα προσπαθήσω να εκφράσω κι εγώ τις
θέσεις μου σε όσα γράφεις, κάνοντας πρώτα
μια σύντομη αναφορά στο αρχικό θέμα που είναι
η μεταφορά του νερού και η καταγγελία που
έγινε σε βάρος σου, για να γίνει αντιληπτό και
σε όσους δε γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.
Μετέφερες λοιπόν με λαστιχοσωλήνα (60mm)
μια ποσότητα νερού από τις πηγές της τοποθεσίας
Ιτιές, πλησίον της Λιντίνας όπου καλλιεργείς
ένα κτήμα, στην απέναντι μεριά του χωριού στη
θέση Παλιάμπελα και σε απόσταση περίπου δύο
χιλιομέτρων, όπου εκεί καλλιεργείς το έτερο
κτήμα σου (αμπέλι).
Υπήρξε γι’ αυτό παρέμβαση της τοπικής αρχής, γιατί δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες
και επιπλέον υπήρχε κίνδυνος έλλειψης πόσιμου
νερού στο δίκτυο ύδρευσης του χωριού κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, καθότι και από εκεί
τροφοδοτείται το δίκτυο στο χωριό.
Ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας
(Υδροοικονομίας) διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις των νόμων και αυθαίρετες εγκαταστάσεις και με έγγραφό της, μέσου του δήμου
μας, εντέλλεσαι να διακόψεις τη λήψη νερού
για το συγκεκριμένο χωράφι και να προχωρήσεις
στις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπει ο
νόμος.
Πιστεύω πως έργο της τοπικής αρχής, εκτός
των άλλων, είναι και να προστατεύει το δικαίωμα
των κατοίκων και επισκεπτών του χωριού για
αδιάκοπη παροχή πόσιμου νερού και να ελέγχει
και να αποτρέπει την όποια παράνομη δραστηριότητα. Θα έλεγα μάλιστα πως είναι χρέος της
να το κάνει και γι’ αυτό εκλέχτηκε.
Επομένως δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό
από πλευράς τοπικής αρχής στην υπόθεση.
Έπραξε σύμφωνα με το καθήκον της και δε
χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι περισσότερο.
Αν δεν ενεργούσε, τότε θα ήταν πρόβλημα.
Φαντάζομαι πως κι εσύ είσαι υπέρ της νομιμότητας και όχι υπέρ της αυθαιρεσίας, φαινόμενο
δυστυχώς που ευδοκιμεί στον τόπο μας γενικά
και που φυσικά έχει ως σκοπό και μόνο το ίδιο
όφελος χωρίς κανένα σεβασμό αδιακρίτως. Η
δε υπέρβαση ιεραρχίας που αναφέρεις δεν υφίσταται, αφού κι ο οποιοσδήποτε πολίτης θα
μπορούσε να προβεί σε καταγγελία στην εν
λόγω υπηρεσία και φυσικά αυτό είναι εντελώς
δευτερεύον ζήτημα.
Προχωρώντας τώρα σε άλλα σημεία της επιστολής σου και μιλώντας με λεπτομέρειες, θα
ήθελα να σε ρωτήσω ποιες ακριβώς ενέργειες
έχουν δρομολογηθεί εκ μέρους σου από πέρυσι,
όπως αναφέρεις, μέσω του δήμου γι’ αυτό το
θέμα;
Σε ρωτώ, γιατί από το δήμο πήρα την απάντηση ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα αίτημα
από μέρους σου ούτε γραπτό ούτε προφορικό
για να πάρεις άδεια να προχωρήσεις σε παρόμοιες
ενέργειες, ούτε βέβαια απόφαση κάποιου δημοτικού συμβουλίου και ότι μόνο μια γενικόλογη
συζήτηση είχες με κάποιο αντιδήμαρχο, στον

οποίο εξέφρασες την πρόθεσή σου και σου πρότεινε να ακολουθήσεις τη νόμιμη οδό, μέσω της
περιφέρειας, πράγμα που δεν έκανες απ’ ότι
φάνηκε από τον έλεγχο της υπηρεσίας υδροοικονομίας και το έγγραφό της. (Το έγγραφο της
υπηρεσίας αναφέρει σαφώς πως πρέπει να διακόψεις άμεσα τη χρήση νερού για τα Παλιάμπελα
–πράγμα το οποίο ακόμη δεν έκανες – και σε
προτρέπει να καταθέσεις αίτημα για άδεια χρήσης
νερού κτλ.).
Όσο για την υποτιθέμενη «ευκαιρία» που
προσφέρεις για την ανακατασκευή των φρεατίων
υδρομάστευσης, αυτό είναι κάτι που εδώ και
χρόνια το επιδιώκει η κοινότητά μας, αλλά λόγω
υψηλού κόστους κυρίως, δυστυχώς δεν προχωρά.
Δεν είναι επομένως η δική σου υπόθεση που
θέτει το θέμα. Επίσης το θόλωμα του νερού σε
εξαιρετικές περιπτώσεις έντονης και διαρκούς
βροχόπτωσης οφείλεται σε άλλους λόγους που
δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν και όχι
στην κακή κατασκευή των φρεατίων.
Λες πως πρόκειται για περίπου χίλια (1.000)
μέτρα λάστιχο. Πρόκειται για διπλάσια απόσταση
όμως! Σίγουρα εσύ ξέρεις πόσο αγόρασες και
τοποθέτησες! Απ’ ότι άκουσα ήταν όντως το διπλάσιο. Το είπαν και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας.
Επομένως δε σε καλύπτει κανένας νόμος. Έτσι
κι αλλιώς κανένας νόμος δεν επιτρέπει την τοποθέτηση αυθαιρέτως ενός τέτοιου λαστιχοσωλήνα που να διασχίζει το χωριό από την μια
άκρη ως την άλλη περνώντας μέσα από δρόμους
και μονοπάτια, μέσα από δάσος, ρέματα και
λαγκάδια και ακόμη μπροστά από την παλιά
βρύση στη θέση Σταυρούλι και αλλού αιωρείται
κρεμασμένο από κλαδιά δέντρων και αλλού
κρυμμένο μέσα σε θάμνους και παντού προβάλλει
ως προσβολή και παραφωνία στη φύση και ως
εμπόδιο στο διαβάτη!
Ο σεβασμός στο περιβάλλον; Πού πήγε; Πώς
θα φαινόταν στ’ αλήθεια να κάνει ο καθένας το
ίδιο, δηλ. να βάλει με παρόμοιο τρόπο ένα
λάστιχο και να μεταφέρει νερό απ’ όπου θέλει,
στο χωράφι ή στο σπίτι του; (υπήρξε προ καιρού
τέτοια περίπτωση μεταφοράς νερού σε σπίτι
εντός του χωριού!) Χαοτική κατάσταση μάλλον!
Μόνο ο δήμος μπορεί να κάνει δίκτυο άρδευσης,
φυσικά υπόγειο και με εκπόνηση πρώτα ανάλογης
μελέτης και με την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας
της περιφέρειας.
Το νερό από τις Ιτιές πράγματι πότιζε από
τα παλιά χρόνια το χωράφι της Λιντίνας. Υπάρχει
και με το νόμο δικαίωμα χρήσης ενός μέρους
του νερού για πότισμα, αυτού όμως του χωραφιού. Όχι του άλλου στα Παλιάμπελα! Το νερό
δεν ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει
βάσει νόμου αυτό το δικαίωμα σε κανένα. Δε γίνεται να πει κάποιος ότι αυτό το νερό επειδή
πότιζε ή ποτίζει τα χωράφια μου από παλιά,
είναι δικό μου και θα το κάνω ότι θέλω και θα το
πάω όπου με βολεύει ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε
παραχωρήθηκε από κάποιον πρόγονό σου, όπως
λες. Δεν ήταν και δεν είναι δικό σου. Απλά δικαιούται νερό το χωράφι που ανέκαθεν αρδεύονταν απ’ αυτό και όχι ο ιδιοκτήτης. Μη
μπερδευόμαστε! Η κοινότητα όταν χρειάστηκε
κάποτε να πάρει για ύδρευση ένα μέρος του νερού, ήρθε σε συνεννόηση με τον πατέρα σου
και συμφώνησαν, προφορικά, να μοιραστούν το
νερό με τρόπο που να εξυπηρετούνται χωρίς
πρόβλημα και οι δύο. Και ως τώρα όντως δεν
υπήρχε πρόβλημα. Φέτος όμως υπήρξε την παραμονή του 15Αύγουστου σοβαρή έλλειψη νερού
και υπήρξαν δικαίως έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων και επισκεπτών.
Υποστηρίζεις πως έχεις το σύνολο των χωριανών με το μέρος σου, εκτός από δυο - τρεις.
Δηλαδή θες να πεις ότι οι χωριανοί μας συντάσ-

σονται με κάτι παράνομο κι αυθαίρετο; Αποκλείεται βεβαίως! Και πώς είσαι τόσο σίγουρος;
Δεν ξέρω τι μπορεί να είπαν σε σένα, αλλά σε
βεβαιώνω πως σε μένα είπαν το αντίθετο και
απ’ όσο γνωρίζω απαιτούσαν από τον πρόεδρο
της κοινότητας να επέμβει. Όπως καλά καταλαβαίνεις, οι χωριανοί επιφυλάσσονται συχνά να
πουν ευθέως την άποψή τους, γιατί υπάρχουν
μεταξύ τους ποικίλες σχέσεις εξάρτησης και μικροσυμφερόντων στο στενό περιβάλλον του
χωριού. Δε θα τους ήταν εύκολο λοιπόν να σου
πουν κάτι που δε θα σου ήταν αρεστό. Όμως το
λένε σε μας λόγω του θεσμικού μας ρόλου και
επιθυμούν κάποια παρέμβαση.
Ευαγγελίζεσαι την ανάπτυξη που, όπως λες,
έφερες στο χωριό. Τώρα, το πώς προκύπτει
ανάπτυξη για το χωριό γενικώς, επειδή καλλιεργείς εσύ το χωράφι σου, δεν είναι και τόσο
ευνόητο, αφού πέρα από δυο – τρία μεροκάματα
που δόθηκαν για την τοποθέτηση του λάστιχου,
το όποιο όφελος προκύψει από την καλλιέργεια
του χωραφιού σου, θα είναι φυσικά δικό σου και
όχι του χωριού! Και βέβαια αυτό είναι θεμιτό, δε
στοιχειοθετεί όμως τον ισχυρισμό σου περί ερχομού της ανάπτυξης στο χωριό, κατ’ αυτό τον
τρόπο. Μη δημιουργούμε εντυπώσεις άνευ ουσίας.
Βέβαια η καλλιέργεια του κτήματός σου είναι
λογικό να θεωρείται από όλους μας πράξη επαινετή και μακάρι να βρει μιμητές. Αρκεί να γίνει
όπως προείπαμε με σεβασμό στους νόμους και
στο φυσικό περιβάλλον του χωριού μας, που
κατά τη γνώμη μου αξίζει και πρέπει να τυχαίνει
της ιδιαίτερης προσοχής όλων για πολλούς ευνόητους λόγους, αλλά κυρίως γιατί είναι το
μόνο που μπορεί να φέρει ανάπτυξη, αν γίνει
σωστή διαχείρισή του. Δυστυχώς δεν είναι
δυνατό να αναπτυχθεί γεωργική καλλιέργεια
αξιόλογη, αφού πρωτίστως δεν έχουμε χωράφια!
Να είσαι βέβαιος πως κανείς δε στρέφεται
κατά του γιου σου, ούτε ειπώθηκε κουβέντα γι’
αυτόν, καθότι το παιδί δε μεγάλωσε στο χωριό,
δε γνωρίζει τις ιδιαιτερότητές του και σίγουρα
δε θα προέβαινε σε αυτές τις ενέργειες χωρίς
την προτροπή σου και την υποστήριξή σου.
Εξάλλου εσύ διαχειριζόσουν το ζήτημα στις
όποιες συζητήσεις έγιναν στο χωριό. Να γνωρίζεις πως το παιδί σου θα έχει τη συμπαράσταση
όλων μας, εφόσον βέβαια λειτουργήσει στα επιτρεπτά από το νόμο πλαίσια και μόνο τότε. Το
νεαρό της ηλικίας και οι όποιες σπουδές έχει
κάποιος δε μπορεί να αποτελέσουν κανενός είδους ελαφρυντικό για τυχόν τέλεση μη σύννομων
ενεργειών.
Αναφέρεις ότι παρεμποδίστηκε από τις τοπικές αρχές, παλαιότερα, η προσπάθεια επένδυσης
που κάνατε για εμφιάλωση νερού. Υπήρξε όντως
αρνητική απάντηση από την κοινότητα για διάφορους λόγους. Από τη μεριά του συλλόγου –
έτυχε να είμαι και τότε πρόεδρος – ζητήθηκαν
νόμιμες εγγυήσεις για την προστασία του χώρου
στις Βρύσες (ανήκει πλέον στα νεότερα μνημεία),
για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματικών πόρων ώστε να μη μείνει το έργο στη
μέση με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
για τα ανταποδοτικά οφέλη, για την επάρκεια
του νερού για τον νερόμυλο, για τη βιωσιμότητα
της επένδυσης κ.ά. Τελικά δεν υπήρξε από
μέρους σας καμία περαιτέρω ενέργεια και ενημέρωση. Εκεί έμεινε η υπόθεση αυτή με δική
σας ευθύνη.
Όσο για τις άλλες επενδύσεις, ποιες είναι
αυτές; Γιατί δεν τις αναφέρεις; Εγώ δε γνωρίζω
κάτι τέτοιο. Θα ήταν σωστό να είσαι ξεκάθαρος
και να αναφέρεις συγκεκριμένα πράγματα.

Συνέχεια στην 8η σελ.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
(από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αντώνη Καρανίκα)
Συνέχεια απ’ την 7η σελ.
Σε άλλο σημείο της επιστολής σου αναφέρεσαι στο σύλλογο και σε κάποιες διαπιστώσεις
που έκανες και που σε απογοήτευσαν. Δεν τις
αναφέρεις όμως κι αυτές, να ξέρουμε ποιες
είναι! Πάλι δεν είσαι ξεκάθαρος! Γιατί άραγε;
Το ότι πρέπει να φέρουμε τους νέους κοντά
στο σύλλογο και στο χωριό είναι το μέγα ζητούμενο σίγουρα. Έγιναν και γίνονται διαρκώς
ενέργειες γι’ αυτό. Δεν είναι του παρόντος να
τις αναφέρω τώρα. Γιατί δεν είχαν ικανοποιητικό
αποτέλεσμα, είναι επίσης μια άλλη, μεγάλη συζήτηση. Πάντως αν το αναφέρεις με διάθεση
αυτοκριτικής, αφού κι εσύ έχεις θεσμικό ρόλο
στο σύλλογο, είναι αποδεκτό και χρήσιμο. Θα
ήταν καλύτερα πάντως να έλεγες κι εδώ κάποιες
συγκεκριμένες κι εφικτές προτάσεις. Έτσι θα
βοηθούσες στ’ αλήθεια.
Θα ήθελα να επισημάνω, αγαπητέ Τάκη, πως
με την επιστολή σου αφήνεις πολλές ασάφειες,
κάνεις αόριστες αναφορές σε δήθεν καταστάσεις
που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα και δεν αποδεικνύονται, λες μισές αλήθειες και μου δημιουργεί κάποιες απορίες ο λόγος για τον οποίο
συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν πρόκειται για μια
προσπάθεια δημιουργίας αρνητικών εντυπώσεων
για εμένα και τον τοπικό πρόεδρο, αλλά σίγουρα
πρόκειται για μια προσπάθεια προσεταιρισμού
της κοινής γνώμης με παραπλανητικό τρόπο
ίσως.
Να ξέρεις πως δεν μας ενοχλεί ότι κάνεις
εσύ κι οποιοσδήποτε άλλος, αν γίνεται με νόμιμες
διαδικασίες. Ούτε βέβαια φθονούμε ότι κάνεις
και το ξέρεις αυτό. Μας ενδιαφέρει μόνο ο σεβασμός στο νόμο, που συνεπάγεται και ανάλογο
σεβασμό στους συγχωριανούς, ο σεβασμός στο
περιβάλλον και η δημιουργία νοοτροπίας που

θα στηρίζεται στο σεβασμό αυτό, πράγματα που
είναι προαπαιτούμενα για την όποια αληθινή
ανάπτυξη.
Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί αντίθετη νοοτροπία απ’ την επιβεβλημένη.
Δε θα πρέπει να αλλάξει αυτό κάποτε; Ποιος
ωφελείται απ’ αυτό; Αν ο καθένας κάνει ότι
θέλει, θα καταλήξουμε στο νόμο του ισχυρού ή
του πονηρού ή όποιου προλάβει πρώτος και
πάει λέγοντας. Δηλαδή χάος! Δε θέλουμε χάος,
αλλά νομιμότητα και ίσες ευκαιρίες. Δεν έχω
ούτε εγώ ούτε ο τοπικός πρόεδρος καμία διάθεση
αντιδικίας με κανέναν (θα σου απαντήσει υποθέτω
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας, αφού ακόμη
δεν έλαβε γνώση της επιστολής σου). Ότι κάνουμε, το κάνουμε από την αγάπη μας για το
χωριό με την ελπίδα να δούμε τα πράγματα εκεί
να λειτουργούν όπως πρέπει. Δεν έχουμε κανένα
μα κανένα προσωπικό όφελος. Αντίθετα, έχουμε
επιβάρυνση σε πολλούς τομείς, κυρίως επειδή
καλούμαστε πολλές φορές «να βγάλουμε τα
κάστανα απ’ τη φωτιά», αλλά αξίζει τον κόπο
για το χωριό και αυτό το πιστεύουμε, αλλιώς δε
θα το κάναμε. Πάντως, ακόμη και η τοποθέτηση
αρχικά της δεξαμενής σου στο δρόμο πάνω απ’
τον Αϊ Λια, σε θέση δηλαδή κοινοτική, χωρίς να
ρωτήσεις κανένα, δείχνει τη δική σου στάση.
Άφησα τελευταίο να σχολιάσω ένα άλλο
σημείο της επιστολής σου που με άφησε πραγματικά κατάπληκτο! Αν δεν έβλεπα την επιστολή
σου δε θα το πίστευα ότι λες κάτι τέτοιο. Θεωρώ
πως θα μπορούσες κι έπρεπε να χρησιμοποιήσεις
άλλο επίπεδο έκφρασης, γιατί έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν για θέματα του συλλόγου.
Αναφέρεις ότι εγώ και ο τοπικός πρόεδρος «αναπτύσσουμε την ίδια επιχειρηματολογία, που δεν
είναι για σχόλια, λες και παίζουμε την ίδια κα-

σέτα!». Πέρα από τον απολύτως απαξιωτικό χαρακτήρα των λόγων σου, έστω κι έμμεσα προς
εμάς ως πρόσωπα, δείχνεις να μη σέβεσαι ούτε
τους αντίστοιχους θεσμούς που υπηρετούμε,
αφού μάλιστα και ο τίτλος της επιστολής σου
«προς τους κ.κ. προέδρους του χωριού», κρύβει
υποτιμητική διάθεση.
Δεν θα σου απολογηθώ για τον τρόπο που
σκέφτομαι και αναπτύσσω τα επιχειρήματά μου,
αλλά είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι όταν κάποιοι υποστηρίζουν το νόμιμο, προφανώς θα
συμπίπτουν και οι θέσεις τους; Τι δηλαδή; Για
να αποφύγω παρόμοιες τυχόν κατηγορίες σαν
και τη δική σου, θα πρέπει να πω κάτι διαφορετικό
ή έκνομο; Μήπως θα έπρεπε να συμφωνήσω
μαζί σου οπωσδήποτε, για να τύχω της εύνοιάς
σου;
Μετά από αυτή την σαφώς απαξιωτική και
μάλλον προσβλητική τοποθέτησή σου, αγαπητέ
Τάκη, είναι προφανές πως δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας μεταξύ μας σε θέματα του
συλλόγου, εγώ από τη θέση του προέδρου και
εσύ από τη θέση του εκπροσώπου των μελών
μας στη Λαμία που είχες οριστεί με απόφαση
του Δ.Σ. Επειδή όμως ο σύλλογος δεν είναι
ιδιοκτησία κανενός και πρέπει να συνεχίσει να
λειτουργεί απρόσκοπτα για να εξυπηρετεί τους
σκοπούς ίδρυσής του και επειδή αυτοί οι σκοποί
δεν εξυπηρετούνται με τέτοιες σχέσεις, σε
καλώ, μέσα από την εφημερίδα του συλλόγου
μας, να υποβάλεις άμεσα την παραίτησή σου
και η οποία θα γίνει αποδεκτή από μένα και θα
σε αντικαταστήσει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος,
μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες του συλλόγου.
Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και δυσάρεστη
απόφαση αυτή, αλλά σίγουρα είναι αναγκαία.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΣ ΟΕΣ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ
Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Πανευρυτανικό Αντάμωμα
της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων (ΟΕΣ), που συνδιοργανώθηκε από την
ΟΕΣ και τον Δήμο Αγράφων στη μαγευτική Σωτήρα Ανατολικής Φραγκίστας, την
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ελληνικός λαός, η παρουσία του κόσμου ήταν ικανοποιητική και όσοι παραβρέθηκαν
διασκέδασαν και πέρασαν ευχάριστες ώρες χαλάρωσης, κεφιού και νοσταλγίας.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Λάμπρος Καρράς καλωσόρισε τον κόσμο,
που παραβρέθηκε στο αντάμωμα. Μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων, ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων των συλλόγων και βραβεύτηκαν οι
μαθητές, που πέρασαν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια
παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από μαθητές των σχολείων της Δυτικής
Φραγκίστας και του Αγ. Γεωργίου.
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