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ΧΡΥΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΤΟΥ 1821

Χρόνια πολλά.
Καλή Χρονιά με υγεία, δύναμη,
αισιοδοξία και αλληλεγγύη.

Του Ανάργυρου - Γιάννη Μαυρομύτη

Σ

τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στον φάκελο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Α ΧΧΧΙΙΙ, Φακ. 61841, τετράδιον 68-71/97, α/α584
φύλλα 599», περιέχονται και 5 αιτήσεις κατοίκων Χρύσως, οι οποίοι
ζητούν, ως αγωνιστές της Εθνεγερσίας του 1821, να λάβουν το
τιμητικό παράσημο του Σταυρού,
Αριστείο.
Με το από 20/5-2/6/1834 διά-

ταγμα ΦΕΚ 20/1834, που τροποποιήθηκε με το από 18-30/9/1835,
ΦΕΚ 7/35, όμοιο, ιδρύθηκε αριστείο
προς αναγνώριση των υπηρεσιών
όλων των αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών των κατά
ξηράν και θάλασσαν ελληνικών
στρατευμάτων, που αγωνίστηκαν
υπέρ της ελευθερίας της Πατρίδος.
Το αριστείο έλαβε το σχήμα
του ελληνικού σταυρού, στεφανω-

μένου με φύλλα δάφνης. Στη μια
όψη χαράχτηκαν οι λέξεις «ΟΘΩΝ
Α΄ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και
στην άλλη «ΤΟΙΣ ΗΡΩΪΚΟΙΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ». Ο σταυρός των αξιωματικών ήταν ασημένιος (αργυρούς), των υπαξιωματικών χάλκινος και των στρατιωτών
και ναυτών σιδερένιος, προσαρ-

Συνέχεια στην 4η σελ.

Ένας Κερασοβίτης από την Χρύσω θυμάται
Υπό Λούντου Χαραλάμπους, Επίτ. Δ/ντού Υπουργ. Οικονομικών

Η

Χρύσω πράγματι είναι από τα
πιο όμορφα χωριά της Ευρυτανίας. Περιβάλλεται από έλατα,
πλατάνια και παντός είδους δέντρα.
Έχει άφθονα τρεχούμενα νερά.
Στο χωριό μέσα και σε κάθε σπίτι,
υπήρχαν οι περίφημοι κήποι, με
τις υψηλές φασολιές, τα κολοκύθια,
τις ντομάτες, τα αγγουράκια κ.α.
Ο γράφων είναι κατά το ήμισυ
Χρυσιώτης. Στην δεκαετία του 1950
όλα μου τα καλοκαίρια τα περνούσα
στη Χρύσω. Η μάνα μου Χαρίκλεια
ήταν θυγατέρα του παππού μου
Γρηγόρη Τριανταφύλλου. Έτσι με
φιλοξενούσαν στο σπίτι τους από

Συνέχεια στην 3η σελ.

Παλιές μνήμες - Τωρινές συγκινήσεις
Στο φύλλο που κρατάτε δημοσιεύουμε μία φωτογραφία από το αρχείο της Βασιλικής Παν.
Καρανίκα. Είναι από το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου στο Σέλο, πριν 50 περίπου χρόνια και διακρίνονται
οι: Σταυρούλα Παν. Καρανίκα, Παναγιώτης Μπαλωμένος, Παναγιώτης Χαλκιάς στο βιολί και Νικόλαος
Χαλκιάς στο κλαρίνο.

Το Δ.Σ του Συλλόγου
των απανταχού Χρυσιωτών
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013
ώρα 10:30 π.μ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου των απανταχού
Χρυσιωτών Ευρυτανίας, «Η Παναγία», προσκαλεί τα μέλη και
τους φίλους του στην καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:30 το πρωί, στην αίθουσα του
καταστήματος Palmie bistro, έναντι του ξενοδοχείου CARAVEL, στην πλατεία Ιοφώντος 29-31, στην Αθήνα (τηλ. 2107241356).
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν Γενική Συνέλευση και
οι σχετικές διεργασίες για την ανάδειξη των μελών που θα
απαρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σειρά:
1. Απολογισμός των Πεπραγμένων και των Οικονομικών
από το Διοικητικό Συμβούλιο
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων και οικονομικού
απολογισμού
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Ανταλλαγή απόψεων και προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Δηλώσεις υποψηφιότητας, για συμμετοχή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την εξελεγκτική επιτροπή, μπορούν να
υποβάλλονται τηλεφωνικά στα μέλη του Δ.Σ., αλλά και την
ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Προσκαλούμε όλους τους φίλους του συλλόγου, να δείξουν έμπρακτα με την παρουσία τους την αγάπη τους για
τον σύλλογο, αλλά πολύ περισσότερο, με τη συμμετοχή τους
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να αποδείξουν το πραγματικό
ενδιαφέρον τους για την πρόοδο, την προκοπή και την μακροημέρευση του Συλλόγου.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-2406777, 210-6925064, 2106777688, 6972519690, 6979038428 και στην ιστοσελίδα μας:
www.xriso-eyrytanias.gr
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας του συλλόγου μας, δημοσιεύτηκε
επιστολή του κ. Αρκουμάνη Τάκη, η οποία
αναφέρεται σε πολλά θέματα. Στο σύνολό
της εντέλει, εντέχνως διαφαίνεται ότι ο
αποστολέας έχει ήδη ξεκινήσει έργα ανάπτυξης για το χωριό και μάλιστα προτίθεται
να τα συνεχίσει, αλλά δυστυχώς συναντά
την άρνηση και την παρεμπόδιση από τους
κατά καιρούς προέδρους του χωριού και
του συλλόγου, οι οποίοι προφανώς, κατά
τα λεγόμενά του, δεν επιθυμούν την ανάπτυξη του τόπου τους!
Είναι έτσι πραγματικά; Τόσο κακοί είναι
αυτοί οι πρόεδροι; Δε θέλουν την ανάπτυξη
του τόπου τους και την παρεμποδίζουν
μάλιστα; Δεν καταλαβαίνουν τίποτα λοιπόν;
Είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στ’
αλήθεια;
Ας βάλουμε όμως τα πράματα σε σειρά.
Είναι πλέον γνωστό στους αναγνώστες
της εφημερίδας και στους χωριανούς μας,
αγαπητέ Τάκη, ότι πήρες νερό με λαστιχοσωλήνα από τη θέση «Ιτιές» και το μετέφερες στη θέση «Παλιάμπελα» για να
αρδεύσεις το κτήμα σου.
Είναι επίσης γνωστό ότι υπήρξε έλλειψη πόσιμου νερού τις παραμονές του
15αύγουστου και δικαίως πολλοί κάτοικοι
διαμαρτυρήθηκαν κι ετοίμασαν τις βαλίτσες
τους να φύγουν γι’ αυτό το λόγο.
Επίσης αρκετές φορές ήρθαν οι υδραυλικοί του δήμου να διορθώσουν το πρόβλημα στην παροχή νερού από την παρέμβασή σου, καθώς και από του κ. Κ.
Μαντή με τον οποίο και συνεργαζόσουν
ως τότε.
Σου προτάθηκαν αρκετές λύσεις όταν
έθεσες θέμα νερού για την άρδευση των
κτημάτων σου από εμένα και τους χωριανούς. Όπως να εκμεταλλευτείς το υπάρχον
λίγο νερό του κτήματός σου, να κάνεις
γεώτρηση, να μεταφέρεις με αντλία νερό
από το ποτάμι χαμηλά ή από το αυλάκι.
Λύσεις εφικτές, που δε θα δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα, πλην όμως τις
απέρριψες όλες για δικούς σου λόγους.
Και ενώ έλειπα από το χωριό, χωρίς καμία
άδεια από τις αρμόδιες αρχές (δήμο, περιφέρεια κτλ.) και βέβαια χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη των κατοίκων και της τοπικής αρχής,
εγκατέστησες το σωλήνα μεταφοράς νερού τον περασμένο Απρίλιο.
Μας αγνόησες όλους, παραβίασες

κανόνες ηθικής και σεβασμού προς τους
συγχωριανούς και δημιούργησες ένα τετελεσμένο, καθαρά για το προσωπικό σου
συμφέρον που το έβαλες πάνω απ’ όλα
αυτά. Φυσικά παραβίασες εν γνώση σου
τους νόμους περί διαχείρισης των υδάτινων
πόρων, πράγμα το οποίο επιφέρει, εκτός
των άλλων, ποινικές κυρώσεις και βαριά
πρόστιμα (νόμος 3881/1958, 1739/1987,
3199/ΦΕΚ 280Α/9-12-2003, 150559/2011
ΦΕΚ 1440 Β΄/16-06-2011 κτλ).
Όσο για την απόσταση, αυτή ξεπερνάει
τα 2.000 μέτρα και όπως βέβαια ξέρεις, οι
αποστάσεις στα επίγεια δίκτυα μετρώνται
σύμφωνα με την πορεία που ακολουθούν
επί του εδάφους και όχι σε ευθεία γραμμή,
όπως επικαλούσουν σε κάποιους κατοίκους
που φυσικά δε γνωρίζουν από τέτοια.
Ακόμη είναι γνωστό πως το κτήμα σου
στα Παλιάμπελα δεν ήταν ποτέ ποτιστικό
και δεν μπορεί να γίνει, με τίμημα τη στέρηση του πόσιμου νερού από τους κατοίκους του χωριού. Στο πολύτιμο αυτό αγαθό
έχουν προτεραιότητα οι άνθρωποι και με
τη βούλα του νόμου.
Η κατηγορία σου περί υπέρβασης εξουσίας, αφού απευθύνθηκα σε υπερκείμενες
αρχές, μάλλον δείχνει την ενόχλησή σου
και βέβαια ενοχλείται αυτός που έχει κάτι
να κρύψει. Ο δε δήμος ενημερώθηκε άμεσα
και μου πρότεινε την προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον σου με ασφαλιστικά
μέτρα στην αρχή, πράγμα που δεν έκανα
γιατί πίστευα πως υπάρχουν περιθώρια
συνεννόησης.
Η υπηρεσία υδροοικονομίας με επιτόπια
αυτοψία και με έγγραφό της, επιβεβαιώνει
τις παραβάσεις σου και διευκρινίζει πως η
απόσταση είναι κατά πολύ υπερβάλλουσα
αυτής που επικαλείσαι και πως δεν έχεις
καταθέσει αίτημα για άδεια χρήσης νερού.
Εξάλλου οι ημερομηνίες των εγγράφων
δείχνουν πότε έχουν γίνει οι αντίστοιχες
ενέργειες.
Το νερό δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
Είχε συμφωνηθεί παλιότερα με την κοινότητα, (προφορικά, γιατί ο νόμος δεν
επιτρέπει αλλιώς) να έχετε δικαίωμα άρδευσης στο κτήμα Λιντίνα, πλησίον των
πηγών και όχι στα Παλιάμπελα, εσείς καθώς και τα αδέρφια Κων/νος και Σταύρος
Μαντής και σε αναλογία τέτοια ώστε το
χωριό να παίρνει περισσότερο από το
μισό σε περιπτώσεις ανάγκης. Με παρόμοιο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, σε μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά περισσότεροι χωριανοί
και φίλοι μας, αλλά κυρίως οι νέοι μας, αποφάσισε να ορίσει την εγγραφή κάθε νέου μέλους καθώς και τον πρώτο (1ο) χρόνο συνδρομής του ΔΩΡΕΑΝ.
Διευκρινίζεται ότι μπορεί να εγγραφεί στο
σύλλογό μας οποιοσδήποτε έχει έστω και μακρινή σχέση καταγωγής ή άλλους δεσμούς με
το χωριό μας, αρκεί να είναι δεκαοχτώ ετών
και άνω.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας

τρόπο θυμίζω πήρε το νερό από το Καυκί
η κοινότητα, τότε, Κερασοχωρίου. Δεν το
παραχωρήσαμε μόνοι μας!
Τώρα, το αν οι χωριανοί είναι με το
μέρος σου, κι εδώ τα λες ακριβώς αντίθετα!
Είναι προφανώς με το μέρος σου δυοτρεις που έχουν ανάλογο συμφέρον με
το δικό σου. Δυστυχώς όμως, με τα λεγόμενά σου δημιουργείς διχασμό και προστριβές μεταξύ των χωριανών. Είναι κι
αυτό απαράδεκτο. Έπρεπε να το είχες
προλάβει. Και ας μην τρέφουμε αυταπάτες!
Ανάπτυξη με 4 - 5 στρ. χωράφι, δε γίνεται.
Αν ήταν έτσι, οι αγρότες με περισσότερα
στρέμματα θα ήταν πλούσιοι και κατ’ επέκταση η χώρα μας δε θα είχε οικονομικό
πρόβλημα σήμερα.
Να είσαι βέβαιος όμως, πως την καλλιέργεια των κτημάτων σου την είδαμε
όλοι με θετικό μάτι. Για το γιο σου δε, θα
ήθελα να σου πω ότι κανείς δεν έχει
τίποτα μαζί του και θα του σταθούμε όλοι
στο ξεκίνημα της καριέρας του και επίσης
τον συγχαίρουμε που στα 23 του έχει το
πτυχίο του, αλλά και χρήματα για επενδύσεις. Θυμίζω βέβαια εδώ, πως στα πανεπιστήμια διδάσκεται, μεταξύ άλλων, ότι
στη δημοκρατία τα δικαιώματα του καθενός, σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα των άλλων.
Για το θέμα των φρεατίων, υπάρχει
πρόνοια προ πολλού από μέρους μου με
την υποβολή του έργου στα τεχνικά προγράμματα του δήμου εδώ και δύο χρόνια
κατά προτεραιότητα, γι’ αυτό έγινε και η
διάνοιξη του δρόμου πρόσφατα. Η δική
σου πρόταση επ’ αυτού επομένως, μοιάζει
περισσότερο με επικοινωνιακό τέχνασμα
και δήθεν ενδιαφέρον και μάλιστα όψιμο.
Καμία σοβαρή κι αξιόλογη προσπάθεια
επένδυσης, έστω και μικρής κλίμακας, δεν
υπήρξε απ’ ότι γνωρίζω στο χωριό μας. Ο
δε φερόμενος ως επενδυτής και γαμπρός
σου κ. Μπιρνάρας, που ενδιαφερόταν κάποτε για την εμφιάλωση του νερού της
«Γκούρας», μου ανέφερε πως για δικούς
του λόγους δε συνέχισε τις ενέργειές
του και ίσως επανέλθει και τότε θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες προς όφελος
και του χωριού. Όσο για τα κόκαλα των
δικών σου που τρίζουν όπως λες, δεν
ξέρω αν και για ποιους λόγους πρέπει να
τρίζουν από παλιότερα μέχρι σήμερα,
αλλά σίγουρα οι αυθαιρεσίες και οι παρα-

Χρόνια πολλά και χαρούμενο το 2013.
Ο πρόεδρος
της Τοπικής κοινότητας Χρύσως

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.

νομίες όπως αυτές που διέπραξες σ’ αυτό
το ζήτημα, είναι σίγουρα ένας καλός
λόγος.
Σχολίασα σε παλιότερο φύλλο της
εφημερίδας την καταστροφή του παλιού
αλωνιού στα Παλιάμπελα. Το έκανα από
την αγάπη μου σε ότι παλιό και από την
πεποίθησή μου για την διατήρηση της παράδοσης μέσα απ’ ότι πλέον απέμεινε και
είναι μάρτυρας της τοπικής μας ιστορίας.
Έχουμε «χάσει» δυστυχώς σημαντικά μνημεία του χωριού μας, όπως το Τουρκόμνημα, το Σχολείο, το Καμπαναριό κ. ά.
και ότι χάνεται, δεν ξαναγίνεται όπως
πρώτα. Τι θα παραδώσουμε στις νέες γενιές;
Όσο για τη συνεργασία με τον πρόεδρο
του συλλόγου, τυχαίνει να είναι άριστη,
γιατί τα προβλήματα είναι κοινά και φυσικά
όταν συμφωνούν δυο άνθρωποι που έχουν
μάλιστα και θεσμικό ρόλο, είναι σίγουρα
ευχής έργο κι όχι κατακριτέο.
Τέλος, η εξασφάλιση πόσιμου νερού
για τους κατοίκους, η προστασία του περιβάλλοντος του χωριού μας και το σταμάτημα κάθε λογής παρανομίας, είναι
μέσα στα καθήκοντά μου. Είναι φυσικό κι
ευνόητο ότι θα συνεχίσω να τα πράττω
με ευσυνειδησία ως τοπικός πρόεδρος,
όπως έκανα ως τώρα, χωρίς ιδιοτέλεια
και χωρίς προσωπικά οφέλη, αλλά και χωρίς να υπολογίζω τον κόπο και το κόστος,
προς όφελος του κοινού συμφέροντος,
της διατήρησης της νομιμότητας, της ισονομίας και της δικαιοσύνης, απέναντι σε
όλους τους χωριανούς χωρίς εξαιρέσεις.
Αυτό έκανα και στη δική σου περίπτωση
και θα συνεχίσω να το κάνω όσο είμαι σε
αυτή τη θέση που επέλεξα, αλλά και όσο
ζω για το χωριό που γεννήθηκα και που
όλοι αγαπάμε.
Σε καλώ, αγαπητέ Τάκη, να αφήσεις
κατά μέρος το προσωπικό συμφέρον και
αυτού του είδους τη συμπεριφορά με το
υπεροπτικό και ταυτόχρονα απαξιωτικό
ύφος προς τα θεσμικά όργανα του τόπου
μας, να επιδείξεις τον πρέποντα σεβασμό
για το χωριό και να έρθεις να παλέψουμε
από κοινού για το καλό του. Τίποτα δε
μας χωρίζει και πολλά πρέπει να μας ενώνουν.
Φιλικά
Ηλίας Α. Καρανίκας
Πρόεδρος της τοπικής μας κοινότητας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που εδρεύει στη
Λαμία στο Συνοικισμό Ευρυτάνων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ-ΘΑΛΛΑ ΕΛΛΗ
Ο Σύλλογος αυτός δημιουργήθηκε το 1966 όταν πολλοί χωριανοί μας εγκαταστάθηκαν τότε στο Συνοικισμό, που ονομάστηκε Ευρυτάνων, γιατί όλοι ήταν ή απ’ το χωριό μας ή απ’ τα
γύρω χωριά (Αγ. Δημήτριο, Μάραθο, κ.λ.π.) για την αντιμετώπιση
τότε προβλημάτων απλής επιβίωσης. Εμπνευστές της δημιουργίας του Συλλόγου ήταν κυρίως χωριανοί μας, που οι περισσότεροι σήμερα δεν ζουν (ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΧΑΡΑΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ,
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ, κ.λ.π.). Εμείς οι νεότεροι συνεχίσαμε και συνεχίζουμε τους αγώνες και τα οράματά
τους ώστε να φθάσει ο οικισμός στην κατάσταση που είναι σήμερα.
Θέλουμε τη συνεργασία με το Σύλλογο του χωριού μας ώστε
να έχουμε καλύτερη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που μπορούμε να
κάνουμε όχι μόνο με τους χωριανούς, αλλά και τους άλλους Ευρυτάνες, που πολύ μας έχουν υποστηρίξει εδώ στη Λαμία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓ. ΤΗΛ. 6976801739
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΤΗΛ 6976970829
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Ένας Κερασοβίτης από την Χρύσω θυμάται
Υπό Λούντου Χαραλάμπους, Επίτ. Δ/ντού Υπουργ. Οικονομικών
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
όταν έκλειναν τα σχολεία μέχρι τον Σεπτέμβριο, που ανοίγανε. Πέρασα ωραίες
εποχές. Με αγαπούσαν όλοι, από τον γέροντα παππού μου, την γιαγιά την Αναστασία
και όλους τους θείους Δημοσθένη, Γιώργο,
Γιάννη και τις θείες Νούλα και Φωτεινή.
Ήμουν το μόνο εγγόνι από τα πολλά που
είχαν, που ζούσε μαζί τους τόσο καιρό.
Οι Χρυσιώτες της εποχής εκείνης, όπως
και τώρα, ήτανε υπερήφανοι, καλοί άνθρωποι,
αγαπούσανε τους Κερασοβίτες και τους
εκτιμούσαν ιδιαιτέρως. Θυμάμαι τον παππού
μου, σεβάσμιο γέροντα, ευσταλή με άσπρα
μαλλιά, με την ωραία τραγιάσκα του και κυρίως με τις περιποιημένες άσπρες μουστάκες
του να με χαϊδεύει στο κεφάλι και να μου
λέει «καλό παιδί ο Χαραλαμπάκης».
Στο σπίτι των Τριανταφυλλαίων ή Τριανταφυλλάκηδων, όπως τους λέγανε, υπήρχαν
τα πάντα. Τρόφιμα παντός είδους, τυριά,
βούτυρα, τσιαλαφούτι, γιαούρτια, φρούτα
και ότι άλλο υπήρχε τότε. Έξω από το σπίτι
υπήρχε η περίφημη «Βολιμαδιά». Βολιμάδια
λέγανε κάτι μεγάλα αχλάδια. Μόλις ωριμάζανε πέφτανε κάτω και αλλοίμονο εάν είχες
την τύχη να πέσουν στο κεφάλι σου. Πολύ
ωραία, αρωματικά και νόστιμα. Στη θέση
Αμπέλια, πιο κάτω από το σπίτι, εκτός των
άλλων υπήρχε μια τεράστια αχλαδιά. Έκανε
πολλά αχλάδια, νόστιμα και αρωματικά.
Εκεί βρισκόμουνα τακτικά, μου αρέσανε
πολύ.
Η ιστορία που θα σας περιγράψω πιο
κάτω είναι απολύτως αληθινή. Στη γιορτή
της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο γινότανε μεγάλο πανηγύρι. Κόσμος πολύς από
τα γύρω χωριά. Οργανοπαίχτες η οικογένεια
Κώστα Χαλκιά από τη Χρύσω. Το γλέντι
κράταγε ζωντανό μέχρι το πρωί της άλλης
ημέρας. Στο χορό μπαίνανε όλοι, άντρες
και γυναίκες. Όποιος ή όποια έσερνε το
χορό έδινε παραγγελιά στον οργανοπαίχτη,
ποιο τραγούδι θέλει να χορέψει.

Γλέντι στην πλατεία.
Στο κλαρίνο Νικόλαος Χαλκιάς
και στο βιολί Κωνσταντίνος Χαλκιάς.

το γεγονός να μην έχει συνέχεια. Νομίζω
ότι υπήρχε και χωροφύλακας εν στολή για
την Δημόσια τάξη, επενέβη για την αποκατάσταση της ηρεμίας, δόθηκαν αμοιβαίες
εξηγήσεις για να μην χαλάσει το πανηγύρι.
Ο Κώστας Χαλκιάς και ο θείος μου Δημοσθένης τα βρήκανε, είπανε παρεξήγηση
έγινε, χρησιμοποιώντας την λέξη «με συμπαθάς», διότι η λέξη συγνώμη δεν είχε φτάσει στα χωριά ακόμη, είναι μεταγενέστερη
εφεύρεση ερχόμενη από την πρωτεύουσα.
Όλα τελείωσαν εκεί και το πανηγύρι συνεχίστηκε κανονικά μέχρι το άλλο πρωί καθόσον ο Κώστας Χαλκιάς πήγε στο σπίτι του
και πήρε το άλλο βιολί, που είχε ρεζέρβα.
Έτσι ήτανε οι Χρυσιώτες, συμβιβαστικοί
και καλοί άνθρωποι και έδιναν τόπο στην
οργή. Αυτό που θυμάμαι καλά ήτανε ότι την
άλλη ημέρα στο τραπέζι στο σπίτι και ενώ
τα πρόσωπα όλων ήτανε κάπως σκυθρωπά
από το γεγονός σηκώθηκε ο Σεραφείμ Τριανταφύλλου, αδελφός του Δημοσθένη, δεν
θυμάμαι αν ζούσε ο παππούς ή ήτανε πολύ
άρρωστος και είπε: «Αδελφέ Δημοσθένη οι
καταστάσεις και οι καιροί έχουν αλλάξει
και δεν γυρίζουν πίσω. Παλιά ότι και να γι-

Κήπος στη Χρύσω

Από αριστερά: Γρηγόρης, Δημοσθένης, Σεραφείμ, Γεώργιος Τριανταφύλλου
Πολλές φορές οι οργανοπαίχτες, λόγω γνωριμιών, ξέρανε το
τραγούδι που ήθελε να χορέψει ο σέρνων το χορό. Αλλά κάνανε και
λάθη και λέγανε άλλο αντί άλλο, ποτέ όμως σκοπίμως.
Όταν χόρευε η γυναίκα ή η κόρη ή κάποια συγγενής του χωριανού,
αυτός έδινε χάρτινο νόμισμα στους οργανοπαίχτες, σε δραχμές
τότε. Ο θείος μου ο Δημοσθένης Τριανταφύλλου ήτανε στο χορό
και θα χόρευε κάποια στενή συγγενής του. Εγώ την θυμάμαι την κοπέλα αυτή, ωραία γυναίκα, αεράτη, με παράστημα λεβέντικο και από
σόι της εποχής εκείνης. Οι οργανοπαίχτες ή δεν προσέξανε καλά
ποια ήτανε ή ξεχάσανε ποιο τραγούδι χόρευε πάντα και παίξανε ένα
τραγούδι της σειράς, υποτιμητικό, με λόγια μάλλον σκωπτικά.
Ο θείος μου ο Δημοσθένης, στα νιάτα του αλλά και αργότερα,
ήταν ένας άντρας ψηλός, γεροδεμένος, ηλιοψημένος με ήρεμα
γενικά χαρακτηριστικά. Σπάνια τον θυμάμαι εκνευρισμένο και τότε,
αλλά και στα επόμενα χρόνια.
Μόλις άκουσε το τραγούδι και τα πρώτα λόγια από τους οργανοπαίχτες ξαφνικά βγαίνει από τον χορό πάει στον αρχηγό της
κομπανίας των οργανοπαιχτών Κώστα Χαλκιά εκνευρισμένος και
του λέει «Τι είναι αυτό Κώστα που παίζεις, ξέρεις ποια είναι αυτή;»
και αρπάζει το βιολί από τα χέρια του και το έκανε κομμάτια με
δύναμη στα γόνατά του. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Σταμάτησαν
να παίζουν τα όργανα και οι πιο ψύχραιμοι τους συγκράτησαν ώστε

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

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

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

νότανε στην οικογένεια υπήρχαν ο πατέρας
μας Γρηγόρης, εμείς τα αδέλφια σου Γιώργος, Σεραφείμ, Κώστας, Γιάννης. Τώρα είσαι
μόνος εδώ. Χρειάζεται προσοχή και σύνεση.
Τα καπετανάτα τελειώσανε τώρα. Έχουμε
οικογένειες». Ο Σεραφείμ ζούσε στις Σέρρες.
Έφυγε για στρατιώτης, παντρεύτηκε εκεί
και σπανίως κατέβαινε στο χωριό.
Θυμάμαι επίσης την μάνα μου Χαρίκλεια,
πρωτότοκη κόρη του Γρηγόρη Τριανταφύλλου όταν είχε κάποια λεκτική διένεξη με
Κερασοβίτη έλεγε με υπερηφάνεια «Εγώ
είμαι από χωριό και σόι καπεταναίων». Όταν
δε ήθελε υποστήριξη για κάποιο θέμα έλεγε
« Θα ειδοποιήσω τον Δημοσθένη να έλθει».
Του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη.
Στο σπίτι μας στο Κεράσοβο ερχότανε
πολλοί Χρυσιώτες και τους φιλοξενούσε η
μάνα μας με πολύ αγάπη χωρίς ποτέ να δυσανασχετήσει. Όταν και τώρα οι Χρυσιώτες
συναντώνται τα πρόσωπά τους λάμπουν
από ευχαρίστηση.

Ο ανώτερος άνθρωπος πρέπει να έχει πάντα στο νου του εννέα σημεία:
• Να χρησιμοποιεί τα μάτια του με την επιθυμία να βλέπει καθαρά.
• Να έχει έκφραση ήπια.
• Να είναι υποχρεωτικός.
• Η γλώσσα του να είναι πάντοτε ειλικρινής.
• Να είναι προσεκτικός και επιμελής.
• Να φροντίζει να τον σέβονται.
• Όταν αμφιβάλλει για κάτι, να ερωτά τους άλλους.
• Εάν αισθάνεται μνησικακία, να σκέπτεται τις δυσκολίες, στις
οποίες θα τον φέρει η μνησικακία του αυτή.
• Όταν του δίνεται η ευκαιρία να κερδίσει, να σκέπτεται τη δικαιοσύνη.
Κομφούκιος
«Το ελεύθερο πλήθος καθοδηγείται περισσότερο από την ελπίδα
παρά από τον φόβο, ενώ το υποταγμένο πλήθος (καθοδηγείται) περισσότερο από τον φόβο παρά από την ελπίδα».
Μπαρούχ Σπινόζα
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ΧΡΥΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821
Του Ανάργυρου - Γιάννη Μαυρομύτη
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
τώμενος με κυανή ταινία στο δεξιό μέρος
του στήθους. Ο τιμώμενος με αριστείο είχε
πρωτεία στις εκλογές, οπλοφορούσε χωρίς
άδεια, προηγούνταν, ύστερα από τις Αρχές
των άλλων πολιτών στις τελετές και απαλλάσσονταν από τις αγγαρείες. Φαίνεται,
όμως, ότι οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις
έκαμαν πολλές παραλείψεις και χαριστικές
διακρίσεις κατά την απονομή του αριστείου,
που προκάλεσαν διαμαρτυρίες και επικρίσεις.
Γι’ αυτό, το 1844, η Εθνική Συνέλευση με
το Η΄ ψήφισμα υποχρέωσε την κυβέρνηση
να συστήσει επιτροπή η οποία θα πρότεινε
την επικύρωση των καλώς δοθέντων αριστείων, την συμπλήρωση του καταλόγου
των δικαιωμένων αριστείου και την αφαίρεση
αυτού σε όσους το έλαβαν παράνομα (Τ.Χ.
Κανδηλώρος, ΜΕΕ.Ε΄500).
Οι αιτούμενοι αριστείου Χρυσιώτες ήταν
οι: 1. Κώστας Κόρδας, 2. Γιάννης Καστρίτσης, 3. Νίκος Κολλημένος, 4. Μήτρος Καλιακούδας και 5. Βασίλης Τζίνας.
Ο Κόρδας φαίνεται γεννηθείς και κατοικών στη Χρύσω, ο Καστρίτσης το ίδιο, ο
Κολλημένος ομοίως, ο Καλιακούδας επίσης
και ο Τζίνας ότι γεννήθηκε στο Βασταβέτσι
Ηπείρου και κατοικεί στη Χρύσω.
Τα ονόματα Καστρίτσης και Κολλημένος
παραπέμπουν στη Δάφνη (Κουφάλα). Το
χωριό όμως αυτό δεν αναγράφεται το έτος
1836 στον δήμο Αγραίων, κατά την πρώτη
διοικητική διαίρεση της χώρας. Από το έτος
1861 φέρεται η Κουφάλα, χωριό του δήμου
Αγραίων και το 1912, με τον ν. ΔΝΖ΄/1912
αυτονομείται ως ξεχωριστή κοινότητα. Αργότερα μετονομάζεται σε Δάφνη. Επομένως
η Κουφάλα, το 1841, δεν είχε την μορφή
χωριού. Ίσως ήταν μικροσυνοικισμός της
περιφέρειας Χρύσως.
Και οι πέντε αιτήσεις είναι γραμμένες
από το ίδιο πρόσωπο, καθώς και τα πιστοποιητικά των τριών πρώτων, ενώ τα πιστοποιητικά των δύο τελευταίων από άλλο.
Ο Τζίνας, πιθανόν να ήταν πολύ γνωστός
ή μακρινός συγγενής των Θέων, που κατάγονταν από το Βασταβέτσι, όπως και ο πατέρας του Κατσαντώνη.
Τα πιστοποιητικά των τριών πρώτων υπογράφονται από τους Γιαννάκη Ράγκο και
Γιάννη Φραγκίστα και των άλλων δύο από
τους Γιαννάκη Στάϊκο και Γεωργάκη Κ.
Βελή.
Ο Ράγκος κι ο Φραγκίστας διαμένουν
στο Μεσολόγγι, οι δε Στάϊκος και Βελής
στο Αγρίνιο, όπου είχε κτήμα, που του παραχωρήθηκε από το κράτος σε αναγνώριση
της εθνικής προσφοράς και θυσίας του πατέρα του.
Ο Δήμαρχος Αγραίων Κωστούλας Ιωάννου Θέος, είναι ανιψιός του Νίκου Θέου.
Δεύτερος κατά σειρά δήμαρχος Αγραίων,
με πρώτο τον Αγραφιώτη Γεώργιο Χρηστίδη.
Ο Κωστούλας Θέος εκλέχτηκε δήμαρχος
στις δεύτερες εκλογές το 1841. Ήταν 36
ετών. Το δημοτικό συμβούλιο Αγραίων, που
προέκυψε από τις εκλογές του 1841, αποτελούνταν από τους:
Κωστούλα Ιω. Θέο, Δήμαρχο, Δημήτριο
(Δήμο) Παπά, δημαρχιακό πάρεδρο, σύμβουλο δηλαδή της έδρας του Δήμου, από
το Κεράσοβο, όπως και από τον επίσης δημαρχιακό πάρεδρο Κερασοβίτη Ιωάννη Ιβράκη. Ειδικούς παρέδρους: Βούλπης και Παλαιοκάτουνου Ανδρέα Γερονίκο, Τατάρνας
και Νεοχωρίου Ιωάννη Ταμπάκη (μάλλον
Τάμπαση), Παλαιοχωρίου, Αγ. Γεωργίου Επι-

σκοπής και Απιδιάς Αλέξιο Γαλατά, Μαραθιά
Γεώργιο Καραγιαννόπουλο, Βίνιανης Νίκο
Καντερέ, Έλσιανης, Κύφου και Μπέσιας Γεώργιο Αθανασίου, Χρύσως Αναγνώστη Σκαφιδά, Μύρεσης Χρήστο Τσιγαρίδα, Αγράφων
και Βελισδονίου Γεώργιο Σαλαμάρα, Βραγγιανών Ιωάννη Ζαχαράκη, Επινιανών Αποστόλη Αναγνώστου, Τροβάτου Αναγνώστη
Παπαγεωργίου, Μοναστηρακίου, Στύλου και
Σίχνικου Γεώργιο Τσιόγκρη και Φραγκίστας
Κώστα Μουζάλη.
(Παραλείπεται η σχετική βιβλιογραφία,
επειδή οι πηγές είναι πολύ γνωστές)
Στα περιθώρια των αιτήσεων γράφονται
οι ενδείξεις: Σιδηρούν, που σημαίνει ότι εγκρίθηκαν για λήψη σιδηρών αριστείων, και
«Δεν φέρεται», δηλαδή δεν είναι γραμμένοι
στο μητρώο αγωνιστών.
Παρατίθενται οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά των Κώστα Κόρδα και Μήτρου Καλιακούδα. Των υπολοίπων είναι πανομοιότυπα.

Την 1 Δεκεμ 1841
Προς το Δημαρχείον Αγραίων
Εν Κερασόβω
Ο υποφαινόμενος γεννηθείς εις το χωρίον Χρύσου του Δήμου τούτου της Διοικήσεως Ευρυτανίας και κατοικών αυτόθι 46
ετών την ηλικίαν
Στρατιωτικός και ένθερμος αγωνιστής
της πατρίδος, την οποίαν υπηρέτησα απ’

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

αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας ιερού αγώνος
πιστώς και προθύμως από αίσθημα φιλοπατρίας και ενθουσιασμού κινούμενος δεν
ηξιώθην εισέτι ουδ’ αυτού του οποίου πολλοί
επέτυχον εθνοσήμου διακριτικού σημείου

των διατρεξάντων το στάδιον της μάχης
ταύτης.
Συμμορφούμενος όθεν με την υπ’ αριθ.
204 της 1/10/Μαρτίου 1839 δηλοποίησιν
της επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείας
καταχωρημένης εις το 16 φύλλον της εφημερ. ο Ελλ. Ταχυδρόμος και την υπ’ αρ’
10874 διαταγήν της αυτής Γραμματείας κοινοποιηθείσαν εις τα Δημαρχεία δια της υπ’
αρ’ 2921 εγκυκλίου Διαταγής της Β. Διοικήσεως Ευρυτανίας, και της υπ’ αρ’ 682
ομοίας της Δημαρχίας ταύτης προς άπαντας
τους δημότας αναφέρομαι δια της παρούσης
μου επισυνάπτων και πιστοποιητικόν προς
ένδειξιν των ανωτέρω εκδουλεύσεών μου,
και παρακαλώ όπως ευαρεστούμενος, Κ.
Δήμαρχε και διαβιβάζοντες την παρούσαν
μου και το επισυναπτόμενον πιστοποιητικόν
όπου δει ενεργήσετε τα προς την επίτευξιν
του ανήκοντός μοι Αριστείου.
Εύελπις υποσημειούμαι ευσεβάστως.
Ο ευπειθέστατος δημότης
Κώστας Κόρδας και ως αγράμματος
σταυροσημειοί +
Δια το ακριβές της αντιγραφής
Την 2 Δεκεμ 1841 εν Κερασόβω
Ο Δήμαρχος Αγραίων
Κωστούλας Ιωάννου Θέος
Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο
κύριος Κώστας Κόρδας κάτοικος του χωρίου
Χρύσου της Επαρχίας Αγράφων απ’ αρχής
του Ιερού αγώνος υπήρξε στρατιωτικός υπό
την οδηγίαν του οπλαρχηγού κ. Ιω. Ράγκου,
ότι παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας και εκστρατείας γενομένας εις
Μεσενικόλα, Κερασιάν και Πέττα και ότι
συντελέσας όχι ολίγον εξεπλήρωσε το προς
την κοινήν πατρίδα καθήκον του πιστώς και
προθύμως καθόλον το διάστημα του υπέρ
ανεξαρτησίας ιερού αγώνος μας.
Εν Μεσολογγίω την 27 8βρίου 1841
Οι οπλαρχηγοί
Ιω. Ράγκος
Ιω. Φραγκίστας λοχαγός
Συνέχεια στην 5η σελ.

ΕΘΝΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

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

ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο (έλατος - λουλούδι)

Δημήτριος Μαντής
Ν. Ευρυτανία - Λαμία
Τηλ.: 22310-69272 κιν: 6974117489
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ΧΡΥΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821
Του Ανάργυρου - Γιάννη Μαυρομύτη
Συνέχεια απ’ την 4η σελ.

Επιβεβαιούται η γνησιότης των ανωτέρω
δύο υπογραφών
Εν Κερασόβω την 2 10βρίου 1841
Ο Δήμαρχος Αγραίων
Κωστούλας Ιωάννου Θέος

Την 26 9βρίου 1841
Προς το Δημαρχείον Αγραίων
Εν Κερασόβω
Ο υπογραφόμενος γεννηθείς εις το χωρίον Χρύσου του Δήμου τούτου της Διοικήσεως Ευρυτανίας και κατοικών αυτόθι 40
ετών την ηλικίαν υπηρετήσας Στρατιωτικώς
και την πατρίδα απ’ αρχών του υπέρ ανεξαρτησίας ιερού αγώνος παρευρεθείς διαφόρους κατά των εχθρών μάχας και εκστρατείας, εις τας οποίας εμαχόμην πιστώς
και προθύμως από αίσθημα φιλοπατριδος
και φιλελευθέρως κινούμενος ως διαλαλούται εκ του επισυναπτομένου πιστοποι-

ητικού εκδιδομένου παρά των καλώς ειδότων
με επισήμων επί του αγώνος οπλαρχηγών.
Συμμορφούμενος όθεν με την υπ’ αριθ.
204 της 1/13/Μαρτίου 1839 δηλοποίησιν
της επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείας
της επικρατείας καταχωρημένην εις το 16
φύλλον της εφημερ. «ο Ελλ. Ταχυδρόμος»
αναφέρομαι δια της παρούσης μου και σας
παρακαλώ Κ. Δήμαρχε όπως διαβιβάζοντες
αυτήν και το εν αυτή πιστοποιητικόν των
εκδουλεύσεων όπου δει ενεργήσητε τα περαιτέρω προς την επίτευξιν του ανήκοντός
μοι Αριστείου.
Εύελπις υποσημειούμαι ευσεβάστως.
Ο ευπειθέστατος δημότης
Μήτρος Καλιακούδας

Δια την αντιγραφήν
Την 29 9βρίου 1841 εν Κερασόβω
Ο Δήμαρχος Αγραίων
Κωστούλας Ιωάννου Θέος

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο
Μήτρος Καλιακούδας βλαχοποιμένας ων
και πάροικος του χωρίου Χρύσου των Αγράφων υπήρξε απαρχής στρατιωτικός υπηρετήσας την πατρίδα ως τοιούτος, καθ’ όλον
το διάστημα του υπέρ της ανεξαρτησίας
αυτής αγώνος και διατελών υπό την οδηγίαν
των οπλαρχηγών Ιωάννου Ράγκου, Γεωργάκη Βελή και λοιπών παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας ήτοι εις
την κατά το Παλαιόκαστρον φανάρι, σολοβάκου, σπανούτα, κερασιάν, κρομύδι και
αβαρίνου κατά των αράβων και εις την πολιορκίαν μεσολογγίου, μέχρι της αλώσεώς
του, και εις τας οποίας έδειξε τρανότατα
δείγματα ηρωϊσμού και τιμιότητας και άξια

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

βραβεύσεως και συντελέσας όχι ολίγον
επλήρωσε το προς την κοινήν πατρίδα καθήκον του πιστώς και προθύμως καθόλον
το διάστημα του ιερού ημών αγώνος.
Εν Αγρινίω την 10 Οκτωβρίου 1841
Οι οπλαρχηγοί
Γιαννάκης Στάϊκος συνταγματάρχης
Γεωργάκης Κ. Βελής ταγματάρχης
Επιβεβαιούται το γνήσιον των ανωτέρω
δύο υπογραφών
Εν Κερασόβω την 31 8βρίου 1841
Ο Δήμαρχος Αγραίων και αντ’ αυτού
Ο Δημ. Πάρεδρος
Δήμος Παπάς

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

www.xriso-eyrytanias.gr
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Του Απόστολου Παπαχαράλαμπου
Από το παρόν φύλλο ξεκινάμε μια νέα στήλη τα «Νομικά θέματα» σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο του φίλου του χωριού μας Απόστολου Παπαχαράλαμπου
και συνεργατών. Οποιοδήποτε νομικό θέμα σας απασχολεί μπορείτε να μας στείλετε μια περίληψη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συλλόγου μας στην ιστοσελίδα
www.xriso-eyrytanias.gr ή στο gtriantaf@sch.gr

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Η υψηλή φορολογία, η απρόσμενη
μείωση των μισθών, η αυξητική τάση των
τιμών κτήσης των βασικών ειδών διατροφής, η χορηγία τραπεζικών δανείων με
επαχθείς και καταχρηστικούς όρους χωρίς
προηγούμενο έλεγχο από μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για το εάν υπάρχει
δυνατότητα αποπληρωμής από τους δανειολήπτες, καθώς και η αυξάνουσα ανεργία ευθύνονται για την αδυναμία στην
οποία έχουν περιέλθει πολλοί υπερχρεωμένοι πολίτες να ικανοποιήσουν τους πιστωτές τους.
Οι Τράπεζες, όταν θέλουν να εισπράξουν τις οφειλές τους, ενεργούν ως εξής:
Αρχικά καταγγέλλουν τη σύμβαση που
έχουν συνάψει, λόγω υπαιτιότητας του
δανειολήπτη, αφού όμως πρώτα προβαίνουν σε εξώδικη όχληση για την καταβολή
ληξιπροθέσμων οφειλών. Οι δανειολήπτες
μέσα στο χρονικό διάστημα που τάσσεται,
αν δεν έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν
ό,τι οφείλουν, τότε οι πιστωτές θα καταφύγουν στη δικαστική διεκδίκηση των δόσεων εξόφλησης του δανείου. Από τη
στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης η
τράπεζα αποδεσμεύεται των δικών της
υποχρεώσεων και ολόκληρο το ποσό του
δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό –αν υπάρχει σχετική συμβατική ρήτρα–, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών τόκων και τόκων υπερημερίας.
Η Τράπεζα, προβαίνει σε έκδοση διαταγής πληρωμής. Τότε ο οφειλέτης πρέπει
να αμυνθεί με ανακοπή εντός 15 εργασίμων ημερών -ζητώντας την ακύρωση της
διαταγής πληρωμής- ενώ συγχρόνως να
αμυνθεί και με αίτηση αναστολής για να
αποφύγει την εκτέλεση μέχρι να αποφανθεί το Δικαστήριο οριστικά ή τελεσίδικα
εάν θα ακυρώσει τη Διαταγή Πληρωμής.
Επίσης με αυτόν τον τρόπο ο οφειλέτης
προλαβαίνει την επίδοση 2ης Διαταγής
Πληρωμής που θα έχει ως αποτέλεσμα
να αποκτήσει η Διαταγή Πληρωμής ισχύ
Δεδικασμένου. Εάν δεν πράξει ως ανωτέρω ο οφειλέτης, τότε η Τράπεζα θα
προβεί σε κατάσχεση των περιουσιακών
του στοιχείων -ακινήτων και κινητών- και
εάν πάλι δεν σπεύσει να εξοφλήσει, θα
προβεί σε σύνταξη και κοινοποίηση προγράμματος πλειστηριασμού και εφόσον
δεν δεσμεύεται από την Ισχύ Νόμου. Αυτή
είναι εν συντομία η διαδικασία στην οποία
προβαίνει κάθε Δανειστής όταν δεν εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις
του οφειλέτη του καθώς και οι μορφές
άμυνας του τελευταίου, πριν τη θέσπιση

και εφαρμογή των διατάξεων που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο νόμο.
Ο ΝΟΜΟΣ 3869/2010
Αντί όλων των προαναφερομένων, τα
φυσικά πρόσωπα που καθίστανται ανυπαίτια, χωρίς δόλο, -σε μόνιμη αδυναμίαδηλαδή οι οφειλές τους έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες τουλάχιστον 3 μηνών μπορούν να διασώσουν την περιουσία τους
και να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους υποβάλλοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας
τους για να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του
νόμου 3869/2010. Έτσι επαγγελματίες
και μισθωτοί-καταναλωτές και πάντως
πρόσωπα που δεν έχουν την εμπορική
ιδιότητα δύνανται να απαλλαγούν εν όλω
ή εν μέρει των χρεών τους, που λόγω
απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών
συνθηκών -και όχι μεθοδευμένης προσπάθειάς τους να περιέλθουν σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών, ανέλαβαν περισσότερες οικονομικές
υποχρεώσεις απ’ όσες επιτρέπουν πλέον
τα εισοδήματά τους να εξυπηρετήσουν.
Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του εν
λόγω νόμου εκδικάζεται σύμφωνα με τη
διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.
Η διαδικασία υπαγωγής διαρθρώνεται
σε 4 στάδια.
1. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Εφόσον, η Δανείστρια Τράπεζα μετά
από αίτημα του οφειλέτη μέσα σε πέντε
εργάσιμες μέρες του παραδώσει αναλυτική
κατάσταση των οφειλών κατά κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα πρέπει να επιχειρηθεί
εξωδικαστικός συμβιβασμός. Η απόπειρα
εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών με
τους δανειστές είναι υποχρεωτική για να
υποβληθεί κατόπιν σε περίπτωση μη ευόδωσής της, αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό συνδράμουν εκτός από Δικηγόροι, φορείς
όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η
Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού της Ένωσης Καταναλωτών ενημερώνοντας για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και διαφυλάττοντας τα συμφέροντα του οφειλέτη, προσπαθώντας να επιτύχουν συμβιβασμό που κρίνεται προς το συμφέρον
του. Εάν επιτύχει ο Συμβιβασμός συντάσσεται σχετικό πρακτικό που αποτελεί
εκτελεστό τίτλο από της επικύρωσής του
από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Πλέον, η
εφαρμογή της διάταξης έχει κριθεί αναποτελεσματική και χρονοβόρα επειδή σπάνια τα πιστωτικά ιδρύματα συναινούν στο
να επιλυθεί εξωδικαστικά η διαφορά. Για

τον λόγο αυτό υπάρχουν πολλές πιθανότητες με μια επόμενη μεταρρύθμιση να
καταργηθεί.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
Στην αίτηση ο οφειλέτης οφείλει να
αναφέρει: α) κάθε φύσεως εισόδημα, του
ιδίου και της συζύγου του καθώς και την
περιουσιακή του κατάσταση. Ο οφειλέτης
έχει καθήκον ειλικρινούς δήλωσης. Δηλαδή
απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων από δόλο ή βαριά αμέλεια
συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής
του για τη ρύθμιση οφειλών ή απαλλαγή.
β) Κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα. Η σκοπιμότητα εδώ είναι να γνωρίζουν και οι πιστωτές πόσο φερέγγυοι
είναι οι οφειλέτες, ποιοι θα είναι οι συνδιεκδικητές της περιουσίας του οφειλέτη
και σε ποιο βαθμό θα ικανοποιούνται αναλογικά, βάσει των οφειλών, οι αξιώσεις
τους. γ) Σχέδιο διευθέτησης των οφειλών
που να προκύπτει από τη στάθμιση των
συμφερόντων των πιστωτών όσο και της
περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις
στοιχειώδεις βιοτικές του ανάγκες. Στο
σχέδιο διευθέτησης ο οφειλέτης μπορεί
να προτείνει το ποσό της μηνιαίας καταβολής καθώς και το χρονικό διάστημα
που κρίνει πως μπορεί να αρχίσει να καταβάλλει σύμφωνα με την οικονομική του
κατάσταση.
3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από
την κατάθεση της αίτησης από τον οφειλέτη, οι πιστωτές, εφόσον φροντίσουν
να λάβουν γνώση οι ίδιοι για το περιεχόμενό της, μπορούν να επιφέρουν αλλαγές
στο σχέδιο διευθέτησης ως προς το ύψος
των μηνιαίων καταβολών. Τότε ο οφειλέτης
μετά την πάροδο 2 μηνών μπορεί να επέμβει τροποποιώντας το μονάχα μία φορά
για να επιτευχθεί συμφωνία των μερών.
Εάν οι πιστωτές δεν φέρουν αντίρρηση
για το αρχικό ή τροποποιηθέν σχέδιο θεωρείται ότι ο συμβιβασμός επιτεύχθηκε.
Όμως πρακτικά κι αυτό είναι δύσκολο
διότι πρέπει οι πιστωτές να έχουν απαιτήσεις τουλάχιστον το 51% του συνόλου
των οφειλών. Δευτερευόντως, πάντως,
αξίζει να αναφερθεί πως, αν το Δικαστήριο
θεωρήσει πως οι τελευταίοι αρνούνται να
δώσουν τη συναίνεσή τους καταχρηστικά,
υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσής

Παράκληση
Όπως γνωρίζετε, τα «Χρυσιώτικα
Νέα» είναι μια μικρή τοπική εφημερίδα
και δεν έχει τα μέσα να πληροφορείται
όσα συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσάρεστα, στους αγαπητούς μας συντοπίτες.
Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε, αν θέλετε να δημοσιεύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο
σας συνέβη (Γεννήσεις, Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από
σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λ.π.).
Επίσης να μας ενημερώνετε για την
αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να
παίρνετε την εφημερίδα μας.
Η Χρύσω χιονισμένη

τους. Εάν τελεσφορήσει ο Δικαστικός
Συμβιβασμός, ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει
το σχέδιο που αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Η αίτηση για ρύθμιση
και απαλλαγή χρεών θεωρείται ότι ανακλήθηκε.
4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Το σημαντικότερο να γνωρίζει κανείς
είναι ότι η αίτηση για δικαστική επίλυση
δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη!
Επομένως κατά την υποβολή της αίτησης
ο οφειλέτης, που μπορεί να σωρεύσει αίτημα στην ίδια αίτηση, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον,
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το
ίδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την
αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας,
κατά του οφειλέτη. Άρα αφού ο αιτούμενος
έχει αποδείξει πως θα προκληθεί ουσιώδης
βλάβη στα συμφέροντά του, ήτοι στην
περιουσία και στα εισοδήματά του από
την εκπλειστηρίαση των περιουσιακών
στοιχείων, διατάσσει το Δικαστήριο με
προσωρινή διαταγή του την αναστολή
των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
εναντίον του έως την έκδοση οριστικής
αποφάσεως επί της αιτήσεώς του. Η αναστολή συνεπάγεται και την έλλειψη δυνατότητας του οφειλέτη να μεταβιβάσει
το όποιο περιουσιακό του στοιχείο.
Το Δικαστήριο έπειτα λαμβάνοντας
υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία και «τα
πάσης φύσεως εισοδήματα, ιδίως εκείνα
από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου, και
σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες
του ιδίου και των προστατευόμενων μελών
της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να
καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα
4 ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση
των απαιτήσεων των πιστωτών συμμέτρως
διανεμόμενο». Ο οφειλέτης, εάν και εφόσον είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές
υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν με την
απόφαση του Δικαστηρίου, απαλλάσσεται
μετά το πέρας του διαστήματος αυτού
από «κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο
οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη
και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν
τις απαιτήσεις τους». (αρθρ. 11 παρ. 1 Ν.
3869/2010). Η απόφαση που ορίζει μηνιαίες
καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και
δεν επιτρέπεται δικαστική της αναστολή.
Άμεση συνέπεια της υπαγωγής του οφειΣυνέχεια στην 7η σελ.

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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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Του Απόστολου Παπαχαράλαμπου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Συνέχεια απ’ την 6η σελ.

λέτη στο νόμο είναι η ρευστοποίηση
της περιουσίας του για να ικανοποιηθούν οι πιστωτές του. Γι’ αυτό
ορίζεται εκκαθαριστής που διαχειρίζεται την εν λόγω περιουσία, ικανοποιεί κατά προτεραιότητα τους
πιστωτές που έχουν την εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση, υποθήκη, τίτλο εκτελεστό όπως διαταγή
πληρωμής, κ.λπ.) και δευτερευόντως
τους ανέγγυους πιστωτές (έχουν
τη θέση του συνδίκου στην πτώχευση). Από την εκποίηση ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί ακίνητο βεβαρημένο ή μη με
εμπράγματη ασφάλεια που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, εφόσον δεν υπερβαίνει η αξία της το
αφορολόγητο όριο απόκτησής της
προσαυξημένο κατά 50%. Ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό:
Το αφορολόγητο όριο για άγαμο
φορολογούμενο είναι 200.000 ευρώ.
Οπότε η αξία της κατοικίας για να
μην εκπλειστηριαστεί δε θα πρέπει
να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση
των απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που δεν ξεπερνά
το 85% της αξίας του ακινήτου της
κύριας κατοικίας, όπως αποτιμάται
από το Δικαστήριο. Η περίοδος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 20 χρόνια.
Συζητείται αλλαγή του νόμου
στην οποία θα προβλέπεται η περίοδος ρύθμισης που θα ανέρχεται

σε περίοδο 5 ετών αντί 4 και θα
αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης και όχι από την έκδοση της
απόφασης.
Εάν οι δόσεις είναι μικρότερες
από αυτές που τελικά θα ορίσει το
Δικαστήριο με την απόφασή του, ο
οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να
καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό σε
διάστημα ενός έτους από τη λήξη
της περιόδου ρύθμισης. Αυτή η ρύθμιση αντισταθμίζει τις δυσμενείς
συνέπειες που συνεπάγονται της
καθυστέρησης της συζήτησης και
εκδίκασης της αίτησης του οφειλέτη
(π.χ. 2 χρόνια μετά την υποβολή
της).
Ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια
της δικαστικής ρύθμισης των χρεών
οφείλει να μη δυστροπεί. Εάν είναι
άνεργος οφείλει να καταβάλλει
προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας,
«προσπάθεια που τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο
Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν
έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας». Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατοικία, στην εργασία
και στην περιουσιακή του κατάσταση
οφείλει να τη δηλώνει και αυτή να
ενσωματώνεται στον προσωπικό
φάκελό του, που τηρείται στο Δικαστήριο, στο οποίο έχει πρόσβαση
κάθε δανειστής. Και αυτό επειδή
μπορεί στην απόφαση να ορίζεται
πως το ποσό των μηνιαίων δόσεων
μπορεί να αναπροσδιορίζεται ανα-

λόγως της καλυτέρευσης ή μη της
περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Σε περίπτωση που κληρονομήσει ο,τιδήποτε κατά την περίοδο
ρύθμισης, το ήμισυ της αξίας των
κληρονομουμένων θα διατεθεί προς
ικανοποίηση των πιστωτών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη καταβολή των μηνιαίων δόσεων. Εάν ο οφειλέτης
απόσχει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών ή κακοτροπεί
επανειλημμένα, εκπίπτει από τη
ρύθμιση και το χρωστούμενο ποσό
γίνεται απαιτητό εις ολόκληρον,
καίτοι έχει ρευστοποιηθεί η περιουσία του.
Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης
της οριζόμενης συνολικής οφειλής
λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των
συναπτόμενων συμβάσεων με τους
πιστωτές.
Τέλος, πρέπει να καταστεί σαφές
πως μία μόνο φορά μπορεί να υπαχθεί το φυσικό πρόσωπο στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να τύχει των
ευεργετικών ρυθμίσεων του εν λόγω
νόμου.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Εάν το Δικαστήριο απορρίψει
την αίτηση του οφειλέτη, εκείνος
δε μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση
πριν την πάροδο ενός έτους. Η
απορριπτική απόφαση υπόκειται στα
ένδικα μέσα της έφεσης και αναίρεσης.

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

Θάνατοι
― Απεβίωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2012 ο Νικόλαος Κ.
Χαλκιάς στο Καρπενήσι. Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε
στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στο Καρπενήσι και η ταφή έγινε
στο χωριό του, την Χρύσω.
― Απεβίωσε ο Ηλίας Καράνης στο Καρπενήσι. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγιναν στη Χρύσω.
― Απεβίωσε εντελώς ξαφνικά ο Δημήτριος Αρκουμάνης και μετά από ένα μήνα περίπου ο αδελφός του
Αθανάσιος Αρκουμάνης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
τους έγιναν στον Αγ. Δημήτριο.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΧΑΛΚΙΑΣ
Αγαπημένοι μου συγγενείς και φίλοι.
Θέλω εκ μέρους της μητέρας μου και των αδελφών
μου να σας ευχαριστήσω για
τη συμπαράστασή σας στο
πένθος μας.
Είμαι σίγουρη ότι αγάλλεται η ψυχή του με τόσα
αγαπημένα πρόσωπα την ημέρα της γιορτής του στο
σπίτι μας.
Πάντα ήθελε να γιορτάζει την ημέρα αυτή με πολύ
κόσμο, αλλά φέτος όλα ήταν διαφορετικά. Δεν μπορούσε.
Το σώμα του και το μυαλό του τον πρόδωσαν.
Έφυγε το γέλιο από τα χείλη του, τα πόδια του δεν
υπάκουαν, ακόμη και οι τόσο καλά κρυμμένες νότες της
μουσικής ξεγλίστρησαν από το μυαλό του.
Απομονωμένος και μη μπορώντας να επικοινωνήσει
επέλεξε να φύγει. Έφυγε την ημέρα της γιορτής του, 6
Δεκέμβρη 2012, του Αγίου Νικολάου.
Έτσι αφού αποχαιρέτησε όλα τα αγαπημένα πρόσωπα
σ’ αυτόν τον κόσμο, έφυγε να βρει στον άλλο κόσμο
τους αγαπημένους που τον περίμεναν.
Τους γονείς του, τα αδέλφια του, τους γαμπρούς του,
τη νύφη του, τα ξαδέλφια του, τα πεθερικά του και όλους
τους φίλους του.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας πατέρα.
Η οδύνη είναι μεγάλη για μας τα παιδιά, αλλά μεγαλύτερη είναι για τη μητέρα μας. Ζήσατε 53 χρόνια μαζί.
Μαζί στα δύσκολα και στα εύκολα, στις χαρές και στις
λύπες, στα καλά και στα άσχημα.
Αγωνιστήκατε να μας μεγαλώσετε.
Ξενιτεύτηκες, κόπιασες και ξαναγύρισες.
Καταφέρατε να μας βγάλετε στην κοινωνία ανθρώπους
σωστούς και μετρημένους, συνετούς και γενναιόδωρους.
Σ’ ευχαριστούμε πατέρα για όλα αυτά.
Βασιλική Χαλκιά

Παράκληση
Όπως όλοι γνωρίζετε οι πολιτιστικοί σύλλογοι αντιμετωπίζουν 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 οικονομικών πόρων θα μας αναγκάσει ή να διακόψουμε την κυκλοφορία της εφημερίδας ή να την αποστέλλουμε μόνο
στους οικονομικά τακτοποιημένους.

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

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Ο ΕΛΑΤΟΣ’’
Το νεόκτιστο καφενείο του Γιώργου Μαρούλη στο χωριό
μας προσφέρει πέρα απ’ τον καφέ και το τσίπουρο και εκλεκτούς
μεζέδες και φαγητό της ώρας.
Έτσι ο κάθε επισκέπτης του χωριού και όποιος άλλος επιθυμεί,
μπορεί να βρει υπέροχο
φαγητό όλες τις μέρες
σ’ ένα ζεστό και φιλικό
περιβάλλον.
Ο Γιώργος χαμογελαστός,
και καλοκαρδος,
είναι πάντα έτοιμος
να μας υποδεχθεί.
Τηλ.: 22370-31761
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
(ΑΒΡΑΑΜ)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ο

Δημήτριος Μαρούλης γεννήθηκε στη Χρύσω το 1906. Παντρεμένος με την Όλγα Ι.
Νικοπούλου από την Βίνιανη απέκτησαν
4 παιδιά, τον Γιάννη, τον Σταύρο, την Ελευθερία
και την Δήμητρα. Έλαβε μέρος στο Αλβανικό μέτωπο και ήταν από τους τελευταίους που επέστρεψαν στο χωριό. Μάλιστα, η οικογένειά του
και οι συγγενείς του τον θεωρούσαν νεκρό και
ετοίμαζαν να του κάνουν επιμνημόσυνη δέηση.
Ήταν άνθρωπος με γνήσιες δημοκρατικές ιδέες
και αυτές δυστυχώς, ήταν η αιτία να χάσει με
επώδυνο και απάνθρωπο τρόπο την ζωή του.
Μετά την επιστροφή του από το πολεμικό μέτωπο και για ένα διάστημα της κατοχής αναγκάστηκε να φύγει με την οικογένειά του από τη
Χρύσω και να μεταβεί στο Αιτωλικό Μεσολογγίου,
όπου εργάζονταν στα κτήματα των Μπακολαίων,
από τη Μαυρομάτα (Έλσιανη). Όταν εμφανίστηκε
ο Άρης Βελουχιώτης, ο Δημήτριος Μαρούλης
οργανώθηκε στην Αντίσταση και ήταν μέλος τριμελούς επιτροπής. Επέστρεψε στο χωριό και αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τους Γερμανοϊταλούς. Εντάχτηκε στην Εθνική Αντίσταση με το
ψευδώνυμο Αβραάμ και αρχικά ήταν υπεύθυνος
στην επιμελητεία στο Μαυρολιθάρι και αργότερα
στην επιμελητεία Ευρυτανίας.

Ψηφιακό ρολόι που δείχνει και ημερομηνία και θερμοκρασία
τοποθέτησε ο τοπικός πρόεδρος στην είσοδο της πλατείας.

Δημήτρης Μαρούλης (Αβραάμ)

που ήταν η έδρα του αποσπάσματος, που τον συνέλαβε. Δεν κατηγορείτο για τίποτα και μπορούσε
όποια στιγμή ήθελε να φύγει. Στα Νιμάτια όμως
έφτασαν, ενώ βρίσκονταν ακόμη εκεί, ένα από τα
παρακρατικά αποσπάσματα των Μάυδων. Το απόσπασμα αυτό το αποτελούσαν Αγιοδημητριώτες
και αυτοί όχι μόνο δεν σεβάστηκαν τον συγχωριανό
τους, αλλά επί δύο ημέρες τον βασάνιζαν, μπροστά
στον δεκατετράχρονο γιο του.
Βασανιστήρια, που δεν χωράει ο ανθρώπινος
εγκέφαλος. Πρώτα του έβγαλαν τα νύχια των
ποδιών, τα νύχια των χεριών, το μουστάκι του και
τα δόντια. Την άλλη μέρα τον τύφλωσαν και τον
Το εικόνισμα στη μνήμη
εκτέλεσαν
και μάλιστα κάποιος τον κλώτσησε
του Δημητρίου Μαρούλη στα Νιμάτια
και έπεσε στο γκρεμό. Ήταν 24 Ιουνίου του 1949.
Ήταν από τους έμπιστους του Άρη Βελουχιώτη Αμέσως μετά ήθελαν να εκτελέσουν και το γιο
και μετά την αποκήρυξη και αυτοκτονία του Άρη, του, ώστε να μην υπάρχουν μάρτυρες για τις
ενώ ήταν υπεύθυνος του ΕΛΑΣ στο χωριό μας απάνθρωπες αυτές πράξεις. Για καλή του τύχη
όμως επενέβη ένας λοχίας
αντικαταστάθηκε και έκτοτε
του στρατού και αφού όπλικινδύνευε από τους ίδιους
τους συντρόφους του και
Μάυδες: άντρες των Μονάδων Ασφα- σε το όπλο του τους είπε
γι’ αυτό και κρύβονταν στον λείας Υπαίθρου (Μ.Α.Υ.), ένοπλες μονάδες ότι θα πάρουν τον μικρό
Άγιο Δημήτριο. Δεν έκανε που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη φύλαξη Γιάννη μόνο πάνω από το
κακό σε κανέναν, τουλάχι- της υπαίθρου και την καταδίωξη των αν- πτώμα του. Έτσι κατάφερε
και σώθηκε ο Γιάννης Μαστον δεν έχει κανείς να
ταρτών, διαβόητες για τις αυθαιρεσίες και ρούλης ο μεγαλύτερος γιος
πει κακό λόγο, το μόνο για
την αγριότητά τους.
του Δημητρίου Μαρούλη
το οποίο τον κατηγόρησαν
για να φροντίσει την μητέήταν για τον εμπρησμό
ενός σπιτιού στον Άγιο Δημήτριο, κάτι όμως που ρα του και τα μικρότερα αδέλφια του, αλλά και
έγινε την εποχή που ο ίδιος βρίσκονταν κρυμμένος να υπάρχει μάρτυρας όλων αυτών των αγριοτήτων
στου Κύφου. Δεν του αποδόθηκε αυτή η ψευδής που διέπραξαν κάποιοι συγχωριανοί μας Αγιοδηκατηγορία από την επίσημη πολιτεία, αλλά δυ- μητριώτες.
Στο σημείο που υπέστη τα φρικτά βασανιστήρια
στυχώς από συγχωριανούς μας Αγιοδημητριώτες.
Συνελήφθη από το στρατό μαζί με τον δεκα- και εκτελέστηκε τα παιδιά του έχουν στήσει ένα
τετράχρονο γιο του Γιάννη και τον Χρήστο Μα- λιτό εικόνισμα για να θυμίζει σε όλους μας την
ρούλη, μετά από προδοσία, μάλλον από συγγενή αγριότητα του εμφύλιου.
του και χωρίς να τον πειράξει κανείς, εκτός από
Γρηγόρης Τριανταφύλλου
ένα χαστούκι μεταφέρθηκε στη θέση Νιμάτια,

ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΙΑΣ
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Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπως στήθηκε και στολίστηκε
από τον τοπικό πρόεδρο, έδωσε γιορτινή όψη στην εικόνα της πλατείας μας τις μέρες των εορτών.

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να βγει σε δημοπρασία
το κοινοτικό κατάστημα της πλατείας του χωριού μας, αφού ύστερα
από επικοινωνία με τον κ. Δήμαρχο, πήραμε τη διαβεβαίωση ότι ξεπεράστηκε το ζήτημα της έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού για
το κτίριο, καθότι πληροί τις σχετικές προδιαγραφές. Χρειάζεται
μόνο η τυπική έγκριση της δημοπρασίας από το δημοτικό συμβούλιο
που θα συνεδριάσει πολύ σύντομα.
Είναι όμως μια διαδικασία που κατά τη γνώμη μας έπρεπε να
είχε ολοκληρωθεί προ πολλού, αφού είχε ήδη δοθεί η αρχική έγκριση
από το δημοτικό συμβούλιο εδώ και μήνες, αλλά καθυστέρησε υπερβολικά και πιστεύουμε ότι έγινε πιθανότατα λόγω αμέλειας.
Εμπιστευόμαστε τη δημοτική αρχή και ελπίζουμε να μη συμβεί
ξανά ανάλογη καθυστέρηση που θα αφήσει χωρίς κατάστημα και
πάλι φέτος την πλατεία μας και δε θα μπορεί ένας επισκέπτης να
πιεί ένα καφέ και ο χώρος να μοιάζει έρημος, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την εικόνα του χωριού μας.
Υπόψη πως για να λειτουργήσει το κατάστημα θα πρέπει άμεσα
να γίνει δημοπρασία για να το πάρει κάποιος, ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο να το ετοιμάσει για το καλοκαίρι.
Παρακαλούμε τη δημοτική αρχή να ενεργήσει το συντομότερο.

