
Αφού πέρασε σχεδόν ενάμισης
χρόνος από την έναρξη των διαδι-
κασιών για τη δημοπράτηση του
κοινοτικού μας καταστήματος και
ύστερα από πλήθος ενοχλήσεων
και προσπαθειών εκ μέρους του

τοπικού προέδρου κ. Ηλία Καρα-
νίκα, αλλά και του προέδρου του
Συλλόγου κ. Αντώνη Καρανίκα,
φαίνεται πως η Δημοτική Αρχή επι-
τέλους βρήκε τον τρόπο να προ-
χωρήσει στη διενέργεια της δημο-

πρασίας αυτής. Σε πρόσφατη επι-
κοινωνία μας με την αρμόδια αντι-
δήμαρχο κα Φεγγούλη Βάσω (η
οποία σχετικά πρόσφατα ανέλαβε
τη θέση αυτή κι έδειξε ενδιαφέρον
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NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Του Αντώνη Καρανίκα

ΤΑ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΧΡΥΣΩ
•

Λ
ίγα μέτρα πριν φτάσουμε
στο γεφύρι του ποταμού
Χρυσιώτη, καθώς κατευθυ-

νόμαστε στο χωριό, αριστερά μας
στο πρανές του δρόμου και σε μι-
κρό ύψος – περίπου στη μέση του
πρανούς – διακρίνονταν από χρόνια
ένας μικρός τοίχος χωμένος από
φερτά υλικά. Όλοι είχαμε ακουστά
πως κάποτε υπήρχαν κάπου εκεί
«μαντάνια», εξάλλου το μαρτυρά
και η ονομασία του τόπου, και με-
ρικοί ανέφεραν πως είχαν ακουστά
πως υπήρχε και νερόμυλος.

Όλα αυτά όμως χάνονταν στα
βάθη της ιστορίας και η (προφορική)
παράδοση δεν είναι πάντα συγκε-
κριμένη και ασφαλής για εξαγωγή
βέβαιων συμπερασμάτων. Το ότι
εκεί είχαν ακουστά πως υπήρχαν
αυτά που αναφέραμε το έλεγαν οι
παππούδες των παππούδων μας
πως το είχαν ακούσει απ’ τους δι-
κούς τους. Πρόκειται δηλαδή για
κάτι πολύ παλιό.

Πριν λίγα χρόνια είχαν βρεθεί
ίχνη μεγάλου αυλακιού που έρ-
χονταν απ’ το ρέμα, πιθανόν πίσω
απ’ το λόφο Πυργάκι και κατέληγε
στο χώρο αυτό. Επίσης ο μικρός

τοίχος διαφάνηκε στη θέση αυτή
όταν πρόσφατα έγινε η διαπλά-
τυνση του δρόμου κι έγινε η ασφαλ-
τόστρωσή του. 

Πίστευαν πάντως οι περισσό-
τεροι πως επρόκειτο για παλιούς
κήπους που ποτίζονταν γιατί σή-
μερα στο μέρος αυτό φαίνεται αδύ-
νατο να υπήρχε εκεί νερόμυλος
κυρίως λόγω της μεγάλης δυσκο-
λίας στην πρόσβαση κ. ά.

Προ ημερών, λοιπόν, ο Γιώργος
Ι. Μαρούλης καθώς είχε βγει για
αναζήτηση πέτρας στις όχθες του

δρόμου για κάποιες εργασίες που
έκανε σε παραπλήσιο κτήμα, τρα-
βώντας κάποιες απ’ αυτές τις πέ-
τρες του μικρού τοίχου, με έκπληξη

είδε μπροστά του να προβάλλει
μια τεράστια «σίμαλη» κάτω μυ-
λόπετρα και πλήθος κομματιών της
πάνω μυλόπετρας με τα χαρακτη-
ριστικά σκαλίσματα που χρειάζον-
ται για να δέσουν μεταξύ τους οι
πέτρες. Τριγύρω υπάρχουν πάρα
πολλές πέτρες που απάρτιζαν τους
τοίχους του μύλου και στο βάθος
διακρίνεται η είσοδος του νερού
στο κάτω μέρος του (ζουριό).

Όλα αυτά τα πέτρινα κομμάτια
είναι πεσμένα στο ζουριό κυρίως.
Φαίνεται πως διαπέρασαν το ξύλινο
πάτωμα όταν γκρεμίστηκε ο μύλος
και κατέληξαν εκεί. Κάτι περισσό-
τερο δε βρέθηκε, αλλά αυτό είναι
έργο του μελλοντικού ερευνητή.

Όλοι θεωρούμε εξαιρετικά
σπουδαίο το εύρημα γιατί προσθέ-
τει πολιτισμικά στην ιστορία του
χωριού μας, πλουτίζει την κληρο-
νομιά μας και θα αποτελεί στο
εξής ένα επιπλέον μνημείο στον
τόπο μας.

Προς το παρόν ο πολιτιστικός
μας σύλλογος για την προστασία
του μνημείου θα διαθέσει ένα  ποσό
για την απομάκρυνση κάποιων λί-
γων επικίνδυνων μπαζών, για την
περίφραξή του και την κατασκευή
μιας μικρής χωμάτινης ράμπας
ώστε να είναι εύκολα επισκέψιμο
από τους περαστικούς. 

Ασπροποτάμου Αγράφων
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ

Καθώς μπαίνουμε στο μήνα Αύγουστο και παρά τις όποιες
δυσκολίες αντιμετωπίζει ο καθένας, πολλοί Χρυσιώτες θα απο-
φασίσουν εντέλει να επισκεφθούν το χωριό μας παρέα ίσως
και με τους φίλους τους, για να περάσουν λίγες μέρες ξενοι-
ασιάς, άμεσης επικοινωνίας με συγγενείς και  φίλους, που τους
συνδέουν πολλές κοινές αναμνήσεις τις οποίες και θα ανατρο-
φοδοτήσουν και να χαρούν το υπέροχο φυσικό τοπίο του χω-
ριού μας. 

Στη Χρύσω μπορεί κανείς να ξεχάσει τις καθημερινές δυ-
σκολίες της πόλης, να ξαναδεί τα πράγματα απ’ την αρχή - με
καθαρότερο μυαλό - από μια άλλη οπτική γωνία, να βρει νέες
διεξόδους στις σκέψεις του και πιθανόν να αναθεωρήσει στά-
σεις και συμπεριφορές, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση
των προβλημάτων και τελικά τη βελτίωση του τρόπου ζωής
του. 

Η Χρύσω έχει τη φήμη του φιλόξενου χωριού απ’ τα παλιά
χρόνια και συνεχίζει να τη διατηρεί αν και οι υποδομές που δια-
θέτει είναι σχετικά παροπλισμένες, αφού το κοινοτικό καφε-
νείο και ο κοινοτικός ξενώνας ακόμη δε λειτουργούν κανονικά
εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η δημοπράτησή τους. Θα
λειτουργήσουν προσωρινά για την κάλυψη των αναγκών τις
ημέρες του πανηγυριού στα περσινά πρότυπα περίπου. Πα-
ρόλα αυτά θα μπορούμε να απολαμβάνουμε το τσιπουράκι μας
κ.τ.λ. κάτω απ’ τα πλατάνια της πλατείας απ’ την αρχή του Αυ-
γούστου.

Το πανηγύρι θα γίνει κανονικά, μόνο που ακόμα δεν είμα-
στε σε θέση να γνωρίζουμε όλα τα ονόματα της ορχήστρας με
βεβαιότητα κι έτσι δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Για τη
βραδιά νεολαίας - λαϊκή βραδιά της 16ης Αυγούστου έχουμε
κλείσει την ορχήστρα του Τάκη Δροσίνη. 

Συγκεντρωτικά οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί
να γίνουν τις μέρες του Αυγούστου έχουν ως εξής:

• Τρίτη 13 Αυγούστου
Πάρτι νεολαίας το βράδυ στον Αϊ Γιώργη.
• Τετάρτη 14 Αυγούστου
Παραμονή πανηγυριού με τη δημοτική ορχήστρα.
• Πέμπτη 15 Αυγούστου
Τέλεση λειτουργίας και δοξολογίας στην εκκλησία της Πα-

ναγίας και αρτοκλασία στην πλατεία του χωριού. Συνέχεια με
ημερήσιο πανηγύρι στην πλατεία, αλλά και ολονύκτιο.

• Παρασκευή 16 Αυγούστου
- Εκδρομή νεολαίας στο ποτάμι στις Λογγές.
- Λαϊκή βραδιά με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα και γλέντι ως

το πρωί. Τη βραδιά προσφέρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του
χωριού μας. 

• Σάββατο 17 Αυγούστου
Ερχομός της τίμιας κάρας του Αγίου Σεραφείμ, πολιούχου

του χωριού μας, από τη μονή Κορώνης και εσπερινός στην
ομώνυμη εκκλησία του Αγίου στα στενά «Σούιλα».

• Κυριακή 18 Αυγούστου
- Τέλεση λειτουργίας, δοξολογίας και αρτοκλασίας στην

εκκλησία του Αγίου Σεραφείμ το πρωί. 
- Κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των εκτελεσθέντων αγω-

νιστών της Εθνικής Αντίστασης από τους Ιταλούς κατακτητές
το 1942, στο μνημείο στη θέση «Νιμάτια». Θα ακολουθήσουν
χαιρετισμοί και ομιλία και στη συνέχεια δεξίωση στην πλατεία
του χωριού. Την εκδήλωση οργανώνει ο Δήμος Αγράφων. 

• Σάββατο 24 Αυγούστου
Λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Κων/νου στον ομώ-

νυμο συνοικισμό του χωριού μας (πρώην Γούρδεση), ανήμερα
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Συνέχεια στην 5η σελ.
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ΚΕΜΠΑ
Κωδικός: 014683

Βρέθηκαν  τα  ερείπια  του  παλιού  νερόμυλου  στα  «Μαντάνια»

Δημοπρατείται  σύντομα  το  Κοινοτικό  μας  Κατάστημα

Είναι γνωστό πως οι μόνοι οικονομικοί πόροι
του Συλλόγου μας είναι οι συνδρομές των μελών
του και οι όποιες τυχόν οικονομικές ενισχύσεις
(δωρεές). Με τα χρήματα αυτά ο Σύλλογος έχει

προσφέρει πολλά έργα και δραστηριότητες στο
χωριό μας και κάθε χρόνο προσθέτει κι άλλες.
Έχει συμβάλλει έτσι σημαντικά στην πολιτιστική

Συνέχεια στην 2η σελ.
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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.

Ο
ι ιστορίες που γράφω είναι από τις
διηγήσεις της Χρυσιώτισσας μάνας
μου Χαρίκλειας, πρωτότοκης θυγα-

τέρας του Γρηγορίου Τριανταφύλλου. Είναι
αληθινές πέρα για πέρα, διότι οι άνθρωποι
της εποχής εκείνης δεν υπήρχε λόγος να
πούνε, έστω και αθώα, ψέματα ή ανακρίβειες. 

Ο παππούς Γρηγόρης Τριανταφύλλου
ήτανε ένας ωραίος ευσταλής άνδρας, δυ-
νατός, γελαστός, με αδρά αλλά και ευγενικά
χαρακτηριστικά. Ήτανε έντονα πολιτικοποι-
ημένο άτομο. Υπήρξε για πολλά χρόνια πρό-
εδρος της κοινότητος Χρύσως και είχε κα-
τάστημα με παντός είδους εμπορεύματα,
της τότε εποχής, αλλά ησχολείτο, όπως
όλοι και με την γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Όπως έλεγε η μάνα μου, το σπίτι τους
είχε δέκα δωμάτια, ίσως λίγο υπερβολικό
φαίνεται (δεν το έχω διασταυρώσει), το
οποίο το κάψανε οι Ιταλοί, όταν κάψανε το
χωριό, τον Δεκέμβριο του 1942.

Λόγω του ότι ήτανε πρόεδρος, δεχότανε
όλες τις εξουσίες της εποχής εκείνης. Και
ποιοί δεν περάσανε από το σπίτι. Βουλευτές,
Υπουργοί, Διοικητές Χωροφυλακής, Χωρο-
φύλακες, Αγρονόμοι κ.α. Εξάλλου ήτανε και
μεγάλη οικογένεια. Πέντε αγόρια και τέσ-
σερες θυγατέρες – Κώστας, Γιώργος, Δη-
μοσθένης, Σεραφείμ, Γιάννης, Χαρίκλεια,
Αλεξάνδρα, Μαρία και Αικατερίνη (Νούλα).

Σαν πολιτικοποιημένο άτομο, ανήκε πάν-
τοτε στις δημοκρατικές παρατάξεις και ερ-
γάζονταν για την επικράτησή τους, πάντοτε
μέσα από δημοκρατικούς αγώνες. Ήτανε
οπαδός του δημοκράτη πολιτευτή Καφαντάρη
Γεωργίου.

Ο Γρηγόρης Τριανταφύλλου δεν ήτανε
μόνος. Τον ακολουθούσανε 30-40 άτομα,
κυρίως Χρυσιώτες, όταν πήγαινε στα χωριά,
στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Ο έτερος πολιτευτής της περιοχής έλεγε
στους συνεργάτες του «Προσέχετε μην δια-
βεί ο Τριανταφυλλάκης το ποτάμι (εννοούσε
τον Μέγδοβα), την χάσαμε την εκλογή!!!» 

Οι Χρυσιώτες ήτανε πολιτικοποιημένα
άτομα, σε διάφορες παρατάξεις της τότε
εποχής. Αυτή την ιδιότητα την μεταδώσανε
και στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους.
Ίσως είναι ο λόγος αυτός, που ξεφύτρωσαν
αργότερα πολλοί αγωνιστές και μάλιστα και
καπεταναίοι, αλλά και πρόσφατα και βου-
λευτής. 

Στην Αθήνα ήτανε διορισμένος στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος ο μεγαλύτερος γιός του
Γρηγόρη Τριανταφύλλου, ο Κώστας. Ο Κώ-

στας Τριανταφύλλου ή Τριανταφυλλάκης
ήτανε το καμάρι της οικογένειας. Πάντα η
μάνα μου αναφερότανε σ’ αυτόν λέγοντας:
Ο αδελφός μου Κώστας είναι «Τραπεζιτικός»
στην τράπεζα της Ελλάδος. Μεγάλη θέση,
αλλά και μεγάλη τιμή, τόσο για την οικογένεια
όσο και για τους χωριανούς Χρυσιώτες.
Όλοι τον ξέρανε και όλοι τον αναγνωρίζανε. 

Εγώ τον θείο μου Κώστα τον εγνώρισα,
όταν ήλθα στην Αθήνα δεκαεξάχρονο παιδί

(1953). Πήγαινα και τον έβλεπα στο κτίριο
της τράπεζας Ελλάδος στην οδό Πανεπι-
στημίου. Ήτανε ένας άντρακλας, ψηλός,
σωματώδης, γελαστός με αδρά ρουμελιώτικα
χαρακτηριστικά και καθαρή ρουμελιώτικη
λαλιά. Διέμενε στη Ν. Φιλαδέλφεια με την
οικογένειά του και ειδικότερα στη Νέα Μά-
δυτο. Πέρα από την εργασία του στην τρά-
πεζα ησχολείτο και με τα κοινά στο Δήμο
Φιλαδέλφειας. Νομίζω, πως ήτανε και εκλεγ-
μένος δημοτικός σύμβουλος, πάντοτε με
δημοκρατικές παρατάξεις. Μέσα από τις θέ-
σεις αυτές βοηθούσε, όσο ήτανε δυνατόν,
πατριώτες στην εξεύρεση εργασίας. 

Εκεί στη Ν. Μάδυτο λειτουργούσε ένα
εργοστάσιο πλαστικών. Είχε τακτοποιήσει
αρκετό κόσμο σε αυτό, αλλά έστελνε και
υλικό στα σχολεία των γύρω χωριών, Κερά-
σοβο, Μαυρομάτα, Άγιο Δημήτριο και κυρίως
στο χωριό του, στη Χρύσω, διάφορα βιβλία,
τετράδια, μολύβια και ό,τι άλλο μπορούσε.
Ήτανε πολύτιμη η προσφορά αυτή στα χρόνια
εκείνα, απαραίτητη για την μόρφωση των
παιδιών.

Πρέπει να πω ότι ήτανε και ένας ωραίος
Χρυσιώτης γλεντζές. Το ρουμελιώτικο κέντρο
με τα κλαρίνα «Ο Έλατος» στην οδό Γ΄ Σε-
πτεμβρίου, το επισκεπτότανε μαζί με άλλους
πατριώτες. Βέβαια εμείς, μικροί όντες, ακού-
γαμε τα κλαρίνα καθήμενοι στα πεζοδρόμια
της Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Η πιο κάτω ιστορία είναι αληθινή, διότι
την εβίωσα ο ίδιος μικρό παιδί τότε. Αναφέ-
ρομαι στην πρώτη πενταετία του 1950. Με-

τεμφυλιακή εποχή. Τα πολιτικά πάθη ήτανε
κάπως οξυμένα. Οι πολιτικές παρατάξεις εί-
χαν διαμορφωθεί κάπως αλλιώς. Νέα πρό-
σωπα μπήκαν στην πολιτική, με νέες ιδέες
και αρχές. Είχαν προκηρυχτεί  εκλογές, δεν
θυμάμαι ακριβώς το έτος, θυμάμαι ότι θα γι-
νότανε Φεβρουάριο ή Μάρτιο του έτους αυ-
τού. 

Ξαφνικά και ενώ όλοι καθόμασταν στο
τζάκι κτυπάει η πόρτα και μια βροντερή
φωνή φώναζε «Χαρίκλεια – Χαρίκλεια». Πε-
τάγεται η μάνα μου και τι να δει. Τον αδελφό
της Κώστα, που τον ήξερε ότι είναι στην
Αθήνα. Φοβήθηκε κάπως, αλλά γρήγορα αυ-
τός την καθησύχασε λέγοντας, ότι δεν ήλθε
για κάτι κακό. Καθίσαμε στο τζάκι και φάγαμε
ό,τι υπήρχε στην κατσαρόλα. Ήτανε μεσημέρι
και έκανε πολύ κρύο, μάλιστα ανέμιζε και
χιόνι, το Κεράσοβο βρίσκεται σε υψόμετρο
1.200 μέτρα.

Πιάσανε συζήτηση για το λόγο, που
ήλθε. «Χαρίκλεια είπε, οι πολιτικές κατα-
στάσεις είναι δύσκολες τώρα μετά τον εμ-
φύλιο και πρέπει να χαράξουμε και εμείς,
σαν οικογένεια που είμαστε, τον πολιτικό
δρόμο. Γι’ αυτό θα πάω πέρα στο χωριό,
απόψε κιόλας, να συζητήσω με τον πατέρα
μας». Αφού φάγαμε ό,τι υπήρχε, έφυγε για
το χωριό. Η απόσταση Κεράσοβο - Χρύσω
από τον κάτω δρόμο, δηλαδή «σύνορο»,
«Αντριά βρύση», «Γούρδεση», «Γεφύρια»
ήτανε πολύ μεγάλη. Χρειαζότανε τέσσερες
ώρες για τον πεζό ή με μουλάρι. Και ο δρό-
μος, όχι όπως είναι σήμερα. Στενός, δύσβα-
τος, στρωμένος με πέτρες κ.λ.π.

Την άλλη μέρα γύρισε κάπως κουρασμέ-
νος, ξενυχτισμένος, ήτανε και πολύ νέος
βέβαια και ήθελε να φύγει, να πάρει το με-
σημεριανό λεωφορείο, που έκανε δρομολόγιο
Αγρίνιο - Καρπενήσι. Το είχε στρώσει και
χιόνι. 

«Τι έγινε Κώστα;», τον ρώτησε η μάνα
μου, παρότι κατάλαβε τι έγινε, για να πάρει
την απάντηση, «Χαρίκλεια, ο πατέρας δεν
κάνει πίσω. Έχει άλλες απόψεις για τα πο-
λιτικά και μάλλον έχει δίκιο». Έφυγε. Δεν
τον θυμάμαι από τότε να ξαναπήγε στο
χωριό. Εκείνο που αργότερα έμαθα είναι
ότι η συζήτηση με τον παππού έγινε σε
πολύ έντονο ύφος. Διαφωνήσανε σε όλα. Ο
παππούς είχε εντελώς διαφορετικές απόψεις
για το πολιτικό σύστημα και τα πολιτικά
πρόσωπα, που έπρεπε να υποστηριχθούν
στα μετεμφυλιακά χρόνια. 

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

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΝΕΩΝ  ΜΕΛΩΝ

ΣΤΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σε μια
προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά περισ-
σότεροι 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

Κων/νος Γρ. Τριανταφύλλου

Σύντομη βιογραφία του Γεωργίου Καφαντάρη 

Καφαντάρης Γεώργιος (1873-1946) εξ Ανατολικής Φραγ-
κίστας Ευρυτανίας, δικηγόρος, οικονομολόγος και πολιτικός,
αρχηγός του προοδευτικού κόμματος, υπουργός. Εξελέγη
βουλευτής για πρώτη φορά με το κόμμα του Δ. Ράλλη
(1905), προσεχώρησε το 1910 στο κόμμα των Φιλελευθέρων.
Το 1915 ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών και το 1919 το
υπουργείο Γεωργίας, όπου έθεσε τις βάσεις της νεώτερης
αγροτικής πολιτικής. Από  το 1922 ανέλαβε την ηγεσία του
κόμματος των Φιλελευθέρων και το 1924 ανέλαβε το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, ενώ το ίδιο έτος ίδρυσε το Προοδευτικό
κόμμα. Στη δικτατορία Παγκάλου εδιώχθη και εξορίστηκε.

Το 1926 -1928 χρημάτισε υπουργός των Οικονομικών και πέτυχε την σταθεροποίηση
της δραχμής. Το 1931 στην κυβέρνηση συνασπισμού του Ελ. Βενιζέλου ανέλαβε ξανά
το υπουργείο Οικονομικών. Ήταν υπέρμαχος της μη επανόδου του Βασιλιά Γεωργίου
Β’ στο δημοψήφισμα του 1935. Επί δικτατορίας του Μεταξά εξορίσθηκε στη Ζάκυνθο.
Το 1945 συμμετείχε ως αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Σοφούλη, αλλά παραιτήθηκε
σύντομα, γιατί ήταν εναντίον του θρόνου. Απεβίωσε αιφνιδίως το 1946.

ΤΑ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ανάπτυξη του χωριού κι έχει βοηθήσει σε
μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση των νέων
στο χωριό μας κυρίως τους καλοκαιρινούς
μήνες. Γενικότερα το έργο του Συλλόγου
είναι πολύπλευρο και τυχαίνει της απο-
δοχής κι εκτίμησης όλων. 

Δεν εξαιρείται όμως των επιπτώσεων
της οικονομικής κρίσης και γι’ αυτό έχει
έρθει σε αδυναμία εξεύρεσης πόρων με
πιθανή επίπτωση τη διακοπή της έκδοσης
της εφημερίδας μας. Επειδή είναι σπουδαία
η προσφορά της και γι’ αυτό θέλουμε να
συνεχιστεί η έκδοσή της, σας παρακα-

λούμε να τακτοποιήσετε τις συνδρομές
σας στην ταμία του Συλλόγου μας κα. Λί-
τσα Γιαννιώτη κατά την επίσκεψή σας
στο χωριό. Η δε εκδήλωση του Συλλόγου
στις 16 Αυγούστου (λαϊκή βραδιά – βραδιά
νεολαίας), είναι εκδήλωση που αυτοχρη-
ματοδοτείται από τους παρευρισκόμενους
και δεν επιβαρύνει καθόλου το ταμείο
του Συλλόγου. Σας καλούμε επί τη ευκαιρία
να στηρίξετε την εκδήλωση εκτός από τη
συμμετοχή σας και με την αγορά λαχνών
για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου
ποσού.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε πως για

φέτος είχαν προγραμματιστεί ή προέκυψαν
ανάγκες χρηματοδότησης για τα παρακάτω
έργα συγκεντρωτικά, τα οποία αναφέ-
ρονται αναλυτικά σε άλλο άρθρο της εφη-
μερίδας: 1. Επισκευή της γέφυρας στις
Βρύσες, 2. Κατασκευή μονοπατιού απέ-
ναντι απ’ τις Βρύσες, 3. Επιδιορθώσεις
στο κιόσκι στ’ Αλώνια, 4. Φροντίδα και
περίφραξη του προσφάτως ανακαλυφθέν-
τος νερόμυλου στα Μαντάνια και 5. Διά-
θεση μικρού αριθμού μεροκάματων για
εργασίες καθαριότητας και φροντίδας κοι-
νόχρηστων χώρων π.χ. κοπή γρασιδιού
στο μνημείο πεσόντων κ.ά. 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.



3Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2013

Α
λωνάρης (Ιούλιος) μήνας και τα σιτάρια
έχουν θεριστεί, συγκεντρώθηκαν στ’ αλώνια
και οι κόποι και οι προσδοκίες ολόκληρης

χρονιάς για μια καλή σοδειά σιγά – σιγά φτάνουν
στο τέλος τους.  Το αλώνισμα έγινε και σαν έπεσε
ο ήλιος, ο αλωνιστής έλυσε τα ζωντανά και μαζί
με τον παραγιό πήγαν να τα ποτίσουν νερό.

Το σιτάρι μαζί με το άχυρο μαζεύτηκε στο
κέντρο του αλωνιού και ο γέρος με τη γριά του
μάταια περίμεναν να φυσήξει αέρας για να γίνει
το λίχνισμα, ώστε να ξεχωρίσει ο καρπός απ’ το
άχυρο. 

Αποκαμωμένοι καθώς ήταν απ’ την κούραση
της ημέρας, έστρωσαν το τσόλι (είδος κουβέρτας,
που υφαίνεται απ’ το μαλλί του τράγου) πάνω στ’
άχυρα κι’ έπεσαν πισώκωλα (πλάτη με πλάτη θα
πει) να κοιμηθούν. Κάποια ώρα μες τη νύχτα ο

γέρος ξύπνησε απ’ το φύσημα του αέρα. Σκουντάει
τη γριά δυνατά και της λέει «ξύπνα γριά σ’ κώθ’ κε
ο έρμος».

Η γριά πάνω στον ύπνο και την ταραχή της αλ-
λού πήγε ο νους της και απορημένη απ’ τις απρό-
σμενες ορέξεις του γέροντα του λέει: «Κρατήσου
γέρομ να σιαστώ (ετοιμαστώ)», αναπολώντας πε-
ρασμένα μεγαλεία. Ο γέρος την έκοψε απότομα
λέγοντας: «Ο αέρας σ’κώθ’ κε βρε παλιόγρια, που
πήγε το μυαλό σου;» και συμπλήρωσε με παράπονο:
«Πάει ωρέ πάει εκείνος ο καιρός».

Είπα κι εγώ μουρμούρισε η γριά με βαθύ ανα-
στεναγμό, ενώ ένα δάκρυ κύλισε στο αυλακωμένο
απ’ το χρόνο και τις κακουχίες μάγουλό της. Όμως
αυτό στο λιγοστό φως του φεγγαριού κανένας
δεν το είδε.

Ηλίας Α. Καρανίκας

Το  ανέκδοτο  της  εποχής
(Σ’ κώθ’κε γριά)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΑΚΙΝΗΤΟ
Πωλούνται  παλιά  πετρόκτιστη  οικία  σε  οικόπεδο  400 τ.μ.,  κτήμα  320 τ.μ. 

και  έτερο  κτήμα  50 τ.μ.  εντός  του  χωριού,  πάνω  από  τη  θέση  Παλιόπυργος. 

Διαθέτουν  απεριόριστη  θέα  και  συνορεύουν  με  τον  περιφερειακό  δημόσιο  δρόμο.

Πληροφορίες  τηλ.  6939626362,  2107750196  και  6972519690. 

Τον Νοέμβριο του 1922 στην πόλη Γενιτζέ (σήμερα
Γενισέα Ξάνθης) της Θράκης οι Τούρκοι κατακρεούργησαν
40 Έλληνες χωροφύλακες. Ανάμεσά τους και ο Χρυσιώτης
Γεώργιος Σαρρής. Για το γεγονός αυτό δεν καταφέραμε να
συλλέξουμε αρκετά στοιχεία, γιατί όπως προκύπτει και από
τα τηλεγραφήματα που ακολουθούν και προέρχονται από
τα αρχεία του Ελευθερίου Βενιζέλου, την διενέργεια της
έρευνας για τον θάνατο των Ελλήνων χωροφυλάκων την
ανέλαβαν οι Τούρκοι! 

Ο συγχωριανός μας Γεώργιος Σαρρής γεννήθηκε στο
χωριό μας το 1892 και ο πατέρας του ήταν ο Αθανάσιος
Σαρρής.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5713.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ      
4/17  Νοεμβρίου 1922  ώρα12.50΄
Έχω την τιμήν να ανακοινώσω υμίν παρακαλών όπως

φέρητε εις γνώσιν Α.Ε. κυρίου Βενιζέλου επόμενον τηλε-
γράφημα Στρατηγού Κατεχάκη από 3 τρέχοντος.

«Παρά επανειλημμένας και εγγράφους διαμαρτυρίας
μου, ενταύθα διασυμμαχική επιτροπή εδέχθη όπως τας ανα-
κρίσεις δια την κατακρεούργησιν 40 χωροφυλάκων εις
Γενιτζέ διεξαγάγωσι Τουρκικαί αρχαί Σαράντα Εκκλησιών
επί τω λόγω ότι διεπράχθη έγκλημα εν εδάφει διοικουμένω
υπό Τούρκων. Τοιαύτη διεξαγωγή ουδεμίαν εμπνέει εμπι-
στοσύνην επί τω αμερόληπτον αυτής, συνάμα θεωρητέα
και ως άδικως, δεδομένου ότι κακούργημα διεπράχθη προ
αναλήψεως Διοικήσεως υπό Τούρκων». Ανεκοινώθη Λονδίνον,
Παρισίοις.

ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑΣ
Αριθ. 12188                        14 Νοεμβρίου 1922 (0.45΄)
Κύριος Κατεχάκης ανακοινοί ότι Γάλλος συνταγματάρχης

εγνωστοποίησεν αυτώ ότι κατά γενομένας ερεύνας επί
τόπω κατακρεουργήσεως ημετέρων χωροφυλάκων, απεκα-
λύφθη ότι δολοφόνοι ήσαν οπλισμένοι διά βουλγαρικών
όπλων.

ΠΟΛΙΤΗΣ

Η φωτογραφία προέρχεται από το βιβλίο "Ηρώον Χωρο-
φυλακής" των Ιω. Φιοράκη και Εμμ. Πιτυκάκη, Χανιά 1927. 

Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Μάκκα, που μας πληροφό-
ρησε για την ύπαρξη της παραπάνω φωτογραφίας.

Γρ. Τριανταφύλλου

Παλιές  μνήμες  
Τωρινές  συγκινήσεις

Εξοντώστε  κουνούπια
και  λοιπά  βλαβερά  έντομα,

απλά  και  πάμφθηνα!

Θα χρειαστούμε: 1 άδειο μπουκάλι αναψυκτικού
(1,5-2 lit), 1 κούπα νερό (200ml), 1/4 της κούπας
μαύρη ζάχαρη (50γρ), 1 γρ. μαγιά. 

Πως το φτιάχνουμε: 
1. Κόβουμε το μπουκάλι στη μέση. 
2. Ανακατεύουμε τη ζάχαρη με ζεστό νερό.

Το αφήνουμε να κρυώσει και το βάζουμε στον
πάτο του μπουκαλιού. 

3. Προσθέτουμε τη μαγιά. Δε χρειάζεται ανα-
κάτεμα. Δημιουργεί διοξείδιο του άνθρακα το
οποίο έλκει τα κουνούπια. 

4. Τοποθετήστε το πάνω μέρος του μπουκαλιού
ανάποδα μέσα στο κάτω (δες την εικόνα) και
κολλήστε το με μονωτική ταινία. 

5. Καλύψτε το μπουκάλι με κάτι μαύρο αφή-
νοντάς το φυσικά ανοιχτό από πάνω και τοποθε-
τήστε το σε κάποιο σημείο σχετικά μακριά από
εκεί που κάθεστε (Το μαύρο χρώμα έλκει τα κου-
νούπια). 

Αλλάζετε το υγρό κάθε 2 εβδομάδες. 

Κι  ο  Θεός  δημιούργησε 
τα  ελληνικά  κόμματα

από  κομμάτια  Αλήθειας

Οι πολιτικοί είναι παντού ίδιοι.
Υπόσχονται ότι θα χτίσουν γέφυρα
όταν δεν υπάρχει ούτε καν ποτάμι.

Νικήτα Χρουστσόφ

Ο Θεός θέλησε να δοκιμάσει τη λογική και το
ομόγνωμον των Ελλήνων. Πήρε, λοιπόν, το δίκοπο
μαχαίρι του και έκοψε την Αλήθεια σε φέτες. 

Ύστερα μεταμφιέστηκε σε πραματευτή και κα-
τέβηκε στην αγορά της Αθήνας, κάτω από την
Ακρόπολη. Συνάντησε κάμποσους πολίτες που
φιλονικούσαν για την ύπαρξή του και χάρισε στον
καθένα μια φέτα Αλήθειας, λέγοντάς τους πως,
αν βρουν τρόπο να τα συνενώσουν, θα έχουν για
πάντοτε Δημοκρατία. 

Κι αυτοί, ενώ ήξεραν ότι κρατούσαν μόνο ένα
κομμάτι της Αλήθειας, βγήκαν στις ρούγες και
στις πλατείες, διαλαλώντας πως ο καθένας τους
κατέχει ολόκληρη την Αλήθεια. 

Κανείς δεν σκέφτηκε να καλέσει τον πλαϊνό
του για να ενώσουν τις φέτες Αλήθειας κι έτσι να
βοηθήσουν τον κόσμο να λύσει τα προβλήματά
του. 

Προτίμησαν να κάνουν ομάδες, ν' απολυτο-
ποιήσουν την αξία του κομματιού τους και να κα-
τηγορήσουν τους άλλους κατόχους των άλλων
κομματιών ως ψεύτες. 

Έτσι δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από
τότε τα ελληνικά κόμματα ... 

Γιάννης Πανούσης 
Βουλευτής Α' Περιφέρειας Αθηνών 

Καθηγητής Εγκληματολογίας

Από τους «Κορινθιακούς Ορίζοντες» 

www.xriso-eyrytanias.gr
Η  επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας



ΑΘΗΝΑ
Με την υποστήριξη πολλών Χρυσιωτών

και φίλων του Συλλόγου μας έγινε και φέτος
την Κυριακή στις 17 Φεβρουαρίου 2013 και
ώρα 11.00, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας στην αίθουσα του καταστήματος Palmie
bistro Ιοφώντος 29-31, έναντι του ξενοδο-
χείου CARAVEL, στην Αθήνα.

Ο αιδεσιμώτατος πατέρας Δημήτριος
Σκόνδρας ευλόγησε τους παρευρισκομένους
και σταύρωσε την πίτα μας. Τον ευχαρι-
στούμε θερμά για την ανιδιοτελή υποστήριξή
του και του ευχόμαστε δύναμη για να στη-
ρίζει πάντα τους πατριώτες μας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αντώνης
Καρανίκας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά
με υγεία και κάλεσε όλους τους Χρυσιώτες
και φίλους του χωριού μας να σταθούν
κοντά στο Σύλλογό μας και να συνεχίσουν
να στηρίζουν το έργο του για το καλό του
αγαπημένου μας χωριού.

Όπως προείπαμε, η παρουσία των χω-
ριανών και φίλων μας ήταν η μεγαλύτερη
των τελευταίων χρόνων κι αυτό είναι πολύ
ενθαρρυντικό για το μέλλον του Συλλόγου.

Ανάμεσά τους αναφέρουμε για την ιδι-
αίτερη τιμή που μας έκαναν να παραστούν
τον πρώην βουλευτή του νομού μας και
χωριανό μας κ. Ηλία Δ. Καρανίκα, τον περι-
φερειακό σύμβουλο της περιφέρειας Ευρυ-
τανίας κ. Λάμπρο Τσιτσάνη, τον πρόεδρο
της τοπικής μας Κοινότητας κ. Ηλία Α. Κα-
ρανίκα, την πρώην αντινομάρχη και νυν δη-
μοτική σύμβουλο του Δήμου Αγράφων κα.

Όλγα Διώτη (έχει και την ιδιότητα του προ-
έδρου της Ένωσης Πολιτικού Προσωπικού
των Σωμάτων Ασφαλείας Ευρυτανίας), τον
πολιτευτή του νομού μας και συγγραφέα κ.
Κων/νο Μπουμπουρή, τη γενική γραμματέα
της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων
και πρόεδρο του Συλλόγου Μαυροματιανών
κα. Νίκη Ρέκκα, το μέλος του Δ.Σ. της ΟΕΣ

και πρόεδρο της Ένωσης Απανταχού Ευρυ-
τανισσών για την αειφόρο ανάπτυξη της
Ευρυτανίας κα. Αγγελική Σκοτίδα καθώς
και την ταμία του ίδιου Συλλόγου κα. Αγγε-
λική Καλογεράκη, τον πρόεδρο του Συλλό-
γου Παπαδιωτών και αγαπητό μας γαμπρό
του χωριού μας κ. Γιάννη Κρυστάλλη, τον
ερευνητή της τοπικής μας ιστορίας και

μέλος του Συλλόγου Μαραθιωτών κ. Γιάννη
Μάκκα, το χωριανό μας αγωνιστή της αντί-
στασης και πρόεδρο του πανελλαδικού Συλ-
λόγου μνήμης «Άρης Βελουχιώτης» κ. Βα-
σίλη Πριόβολο και τον συναγωνιστή του,
φίλο του Συλλόγου μας και πρόεδρο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ακροναυπλιωτών κ.

Γιάννη Σιδηρόπουλο. Χαιρετισμό κι ευχές
απέστειλε ο Δήμαρχος του Δήμου μας κ.
Δημήτριος Τάτσης.

Το φλουρί φέτος «έπεσε» στα παιδιά
της οικογένειας του Χρήστου Κουτσούκη
και της Μαρίας Καρανίκα (του Ηλία) από
την Κόρινθο. Τους ευχόμαστε ιδιαίτερα καλή
χρονιά, να είναι πάντα τυχεροί και καλή

πρόοδο στα παιδιά.
Όπως ορίζει το καταστατικό μας και

όπως είχε προγραμματιστεί, ακολούθησε
στη συνέχεια η τακτική Γενική Συνέλευση
με απολογισμό έργου και των οικονομικών
του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
και η διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη
νέου Δ.Σ.. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με
την έγκριση των πεπραγμένων από τη Γενική
Συνέλευση, την εκλογή υποψηφίων που εν-
τός των προσεχών ημερών θα σχηματίσουν
το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας και συζήτηση
πάνω σε θέματα που αφορούν στο Σύλλογό
μας. Σύντομα θα εκδοθεί ανακοίνωση με τα
μέλη και τις αρμοδιότητες του νέου Δ.Σ.
που θα συγκροτηθεί.

Αντιπρόσωποι του Συλλόγου μας στην
πόλη της Λαμίας, ορίστηκαν και έλαβαν την
έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
οι Βασίλης Χαρ. Καρανίκας ως αντιπρόσω-
πος και Γεώργιος Κων. Καρανίκας ως ανα-
πληρωτής αντιπρόσωπος. Τους ευχόμαστε
καλή επιτυχία στο έργο τους για το καλό
του Συλλόγου μας.

Ιδιαιτέρως για μια ακόμη φορά ευχαρι-
στούμε θερμά το ζεύγος Γεωργίου και Ελέ-
νης Κουτρουλιά για την ευγενική παραχώ-
ρηση της αίθουσας του καταστήματός τους
Palmie bistro και για την προσφορά καφέ
και αναψυκτικών. Όπως έχουμε αναφέρει
κι άλλοτε, κατάγονται από τη Μαυρομάτα
και είναι φίλοι του Συλλόγου μας και επι-
σκέπτονται κάθε χρόνο και το χωριό μας.
Τους ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και
επαγγελματική επιτυχία.
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ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο (έλατος - λουλούδι)

Δημήτριος  Μαντής

Ν. Ευρυτανία - Λαμία
Τηλ.: 22310-69272   κιν: 6974117489

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

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ταϋγέτου 42 Κολιάτσου Αθήνα

τηλ: 210-2237288
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Κοπή  πίτας  του  Συλλόγου  μας  σε  Αθήνα  και  Λαμία
Αρχαιρεσίες  ανάδειξης  νέου  Δ.Σ.

ΛΑΜΙΑ
Με αρκετά μεγάλη συμμετοχή (45 άτομα περίπου)

πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Συλλόγου Χρυσιωτών στην Λαμία. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου
2013, ημέρα Τετάρτη, στις 6.30 μ.μ. στα Γραφεία
του Συνδέσμου Ευρυτάνων, Τσακάλωφ 6, στην Λαμία. 

Ο χωριανός μας ιερέας, πατέρας Σταύρος Μα-
ρούλης, ευλόγησε τους παραβρισκόμενους και την
πίτα μας και ευχήθηκε καλή δύναμη, κουράγιο και
να μην ξεχνάμε το όμορφο χωριό μας.

Οι νέοι αντιπρόσωποι του Συλλόγου μας εκεί
στην πόλη της Λαμίας κ.κ. Βασίλης Καρανίκας και
Γιώργος Καρανίκας, ευχήθηκαν καλή χρονιά, υγεία
και δύναμη σε όλους και ζήτησαν τη συμπαράσταση
των χωριανών για την επιτυχία του έργου του Συλ-
λόγου. 



για την υπόθεση), μας ενημέρωσε
πως εντός του Αυγούστου θα γίνει
έναρξη της διαδικασίας και η οποία
θα περαιωθεί τον Σεπτέμβριο.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμε-
τάσχουν στη δημοπρασία για την
εκμετάλλευση του κοινοτικού κα-

ταστήματος στην πλατεία του χω-
ριού μας, να επικοινωνήσουν μετά
το 15 Αύγουστο με τη δημοτική
αρχή ή τον τοπικό μας πρόεδρο
για περισσότερες πληροφορίες.

Είναι πάρα πολύ σημαντική για
το χωριό μας η λειτουργία του εν
λόγω καταστήματος και αυτό φά-
νηκε τα δύο τελευταία χρόνια που

δε λειτούργησε και η πλατεία έδει-
χνε έρημη και κατ’ επέκταση κι
όλο το χωριό, στα μάτια του επι-
σκέπτη. 

Επομένως η λειτουργία του θα
δώσει ζωντάνια στο χωριό μας κι
ο καθένας θα μπορεί να βρει ένα
«μαγαζί» ανοιχτό όλη την ημέρα
και κάθε μέρα.
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NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Του Αντώνη Καρανίκα

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 απευ-
θείας χρήματα στην ταμία μας κ. Γιαννιώτη - Οικονόμου Λίτσα (τηλ.: 210-6777668).

(Για να πάρετε απόδειξη του Συλλόγου καταθέτοντας στην τράπεζα ή στο ΑΤΜ, μπορείτε να
κάνετε επώνυμη κατάθεση ή με το αποδεικτικό κατάθεσης να σας δώσουμε απόδειξη όταν μας το
προσκομίσετε). Ακόμη και η πλέον ελάχιστη οικονομική βοήθειά σας μας είναι απαραίτητη, γιατί
θα στηρίξει σημαντικά την συνέχιση και ολοκλήρωση των προσπαθειών μας. Επίσης μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου μας στην επιλογή «σύλλογος» και να διευθετήσετε
από εκεί τη συνδρομή σας κτλ.

Η γλυκιά πλευρά 

της ζωής

Η φίρμα Rammos 

εκτελεί παραγγελίες

γενεθλίων, 

γάμων, κ.λ.π.

Τούρτες ζωγραφικής, παγωτά, γλυκά

με την καλύτερη ποιότητα

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ  Α/ΦΟΙ  ΡΑΜΜΟΥ
Καταστήματα Λαμίας: Πλ. Πάρκου τηλ: 22310-38887

Τρούμαν 4 τηλ: 22310-31867 

Πατρόκλου 45 τηλ: 22310-46050

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 

Καρπενησίου 20 Λαμία τηλ: 22310-22913

Πολλοί περπάτησαν στη ράχη
του γεφυριού στις Βρύσες από
τότε που κατασκευάστηκε από το
Σύλλογό μας στις αρχές της ίδρυ-
σής του. 

Απόλαυσαν την υπέροχη θέα
που προσφέρεται καθώς αποκάτω
κυλάει τα κρυστάλλινα νερά του ο
ποταμός Χρυσιώτης εμπλουτισμένα
με τα πλούσια νερά από τις Βρύσες
που πηγάζουν παράπλευρα και χύ-
νονται στο ποτάμι δημιουργώντας
μικρούς καταρράκτες. Τα πανύψηλα
και σκιερά πλατάνια στις απότομες
όχθες του ποταμού συμπληρώνουν
τη φανταστική δημιουργία της φύ-
σης. Η αίσθηση δροσιάς και οι απα-
λοί ήχοι των νερών που κυλούν
ολοκληρώνουν τη σύνθεση. 

Γι’ αυτούς τους λόγους περισ-
σότερο είχε πραγματοποιηθεί και
η κατασκευή του. Όμως με το πέ-
ρασμα του χρόνου, το ξύλινο σώμα
του είχε υποστεί φθορές που κα-
θιστούσαν τη διέλευση των πεζών
μάλλον επικίνδυνη. Μάλιστα την
περασμένη χρονιά είχαμε αποκλεί-
σει την πρόσβαση σ’ αυτό για λό-
γους ασφαλείας. Τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας, ακούγοντας
την επιθυμία της νεολαίας μας και
πολλών επισκεπτών και αναγνω-
ρίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα της
ύπαρξής του, αποφάσισαν να χρη-
ματοδοτήσουν την ανακατασκευή
του απ’ την αρχή όμως και με με-
ταλλικό σώμα πλέον ώστε να είναι
απολύτως ασφαλές και να διατη-

ρηθεί περισσότερο στο χρόνο.
Επιπλέον του προσέδωσαν μια

ακόμη χρησιμότητα. Κατασκευά-
στηκε ωραίο μονοπάτι στην απέ-
ναντι πλαγιά που οδηγεί σε πλά-
τωμα αντίκρυ από τις Βρύσες και
συνεχίζεται παράλληλα του ποτα-
μού μέχρι που λίγο παραπάνω συ-
ναντά το παλιό μονοπάτι προς Κα-
ρίτσα – Βαθύ – Κρανιές – βρύση
Πάση – Αλαταρούλες – Καυκί.

Έτσι εύκολα μπορεί κάποιος να
σταθεί απέναντι από τις Βρύσες
και να απολαύσει τη μαγευτική
ομορφιά τους χωρίς οπτικούς πε-
ριορισμούς. Επίσης, όταν μελλον-

τικά καταφέρουμε να επισκευά-
σουμε σωστά το παλιό μονοπάτι
προς τον υπέροχο καταρράκτη στο
«Βαθύ» - για όσους τον έχουν επι-
σκεφθεί αποτελεί φανταστικό θέ-
αμα - θα έχουμε προσθέσει έναν
ακόμη προορισμό στον επισκέπτη
του χωριού μας που θα του αφήσει
υπέροχες εντυπώσεις, ξεκινώντας
τη διαδρομή του από το γεφύρι
στις Βρύσες.

Ακόμη ο Σύλλογός μας θα δια-
θέσει τα χρήματα που απαιτούνται
για εργασίες επιδιόρθωσης της
σκάλας κι άλλων τμημάτων στο
κιόσκι στη θέση Αλώνια.

Για μια ακόμη φορά ο τοπικός
πρόεδρος κ. Ηλίας Καρανίκας
κατασκεύασε μια υπέροχη πέτρινη
βρύση αυτή τη φορά στον περί-
βολο του Αγίου Αθανασίου. 

Τεχνίτης της πέτρας καθώς
είναι και με το μεράκι που διαθέ-
τει, πέτυχε ένα πανέμορφο αι-
σθητικά έργο που «δένει» απο-
λύτως με το φυσικό περιβάλλον
και αναβαθμίζει το χώρο και τον
κάνει ελκυστικότερο σε κάθε επι-
σκέπτη. 

Βέβαια και από πρακτικής άπο-
ψης είναι χρήσιμο έργο, αφού
υπάρχει άφθονο πλέον νερό να

ξεδιψά ο επισκέπτης και να γίνουν
διάφορες εργασίες αν χρειαστεί. 

Διέθεσε πολλές μέρες αφι-
λοκερδούς εργασίας για την κα-
τασκευή της, αλλά από το απο-

τέλεσμα φαίνεται πως άξιζε τον
κόπο. Ο Άγιος Αθανάσιος να τον
βοηθά να έχει τη δύναμη να φτιά-
ξει περισσότερα πράγματα για
το καλό του χωριού μας.

Θα έχετε την ευκαιρία να τη
θαυμάσετε ολοκληρωμένη απ’ τις
αρχές Αυγούστου. Ένα επιπλέον
τοπίο του χωριού μας αναβαθμί-
ζεται και αναμένει τους επισκέ-
πτες του.

Μια μικρή, όμορφη και σκαλισμένη σε ενιαία
πέτρα βρύση κατασκευάστηκε προ ημερών
στο χώρο του νεκροταφείου, πλάι της εκκλησίας
του Αγίου Γεωργίου, σε ένα μικρό πλάτωμα
που υπάρχει εκεί. 

Η βρύση είναι δωρεά της χωριανής μας
Βασιλικής Σανούλη–Αντωνοπούλου που δια-
μένει μόνιμα στον Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας,
στη μνήμη των γονέων της Ευάγγελου και
Μαρίας Σανούλη. 

Είναι πολύ χρήσιμη η βρύση στο χώρο του
νεκροταφείου για τις όποιες ανάγκες αυτών
που το επισκέπτονται και για τυχόν εργασίες
στο χώρο. Της ευχόμαστε να είναι καλά αυτή
και η οικογένειά της. 

Ανακαινίστηκε  με  τη  φροντίδα  του  Συλλόγου 
το  γεφύρι  στις  «Βρύσες»

Κατασκευή  πέτρινης  βρύσης 
στον  Άγιο  Αθανάσιο

Κατασκευή  βρύσης  στον  Άγιο  Γεώργιο  με  δωρεά

Δημοπρατείται  σύντομα  το  Κοινοτικό  μας  Κατάστημα
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ΧΡΥΣΙΩΤΙΚΑ  ΝΕΑ
Ιδιοκτησία: Σύλλογος Χρυσιωτών

Ευρυτανίας “Η ΠΑΝΑΓΙΑ’’
Εκδότης: Τριανταφύλλου Γρηγόρης
Κλεισούρας 8, Ν. Ηράκλειο 14121

Τηλ.-Fax: 210-2832243
e-mail: gtriantaf@sch.gr
Συντακτική Επιτροπή:
Καραθάνου Ιωάννα Φ.,
Κρυστάλλη Αλεξάνδρα,

Μπετχαβάς Χαράλαμπος Δ.,
Καρανίκας Αντώνης, 
Γαϊτάνου Πανωραία

Συνδρομή ετήσια: 5 ευρώ
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον

Τηλ.- Fax: 210-2619003 & 210-2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΛΑΜΙΑ

Αγαπητοί Συγχωριανοί,
Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί

σας και να σας μεταδώσουμε τη
χαρά και τη συγκίνηση που συναι-
σθανθήκαμε κατά τη διάρκεια του
Ιερού Μυστηρίου του Εγκαινιασμού
του Ιερού μας Ναού της «ΚΟΙΜΗ-
ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», που τελέσθηκε στο
Συνοικισμό Ευρυτάνων Λαμίας, και
μας καθήλωσε με την Λαμπρότητα,
την Ιερότητα που συντελέσθηκε,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ.
Νικολάου, συνοδεία πολλών Αιδε-
σιμωτάτων Αρχιερέων, και συμπα-
ρισταμένων εκπροσώπων φορέων
των Αρχών της Πόλης μας. 

Μεγάλο πλήθος παρακολούθησε
και συμμετείχε από καρδιάς στο
Μυστήριο Αυτό των Εγκαινίων, όπου
δεχθήκαμε όλοι τις Ευλογίες του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ-
τιδος κ.κ. Νικολάου, καθώς και Αι-
δεσιμωτάτων Αρχιερέων της Εκ-
κλησίας μας, οι οποίοι μας συγκλό-
νισαν με την εντυπωσιακή τελε-
τουργία του Καθαγιασμού και την
επίκληση του Αγίου Πνεύματος, που
ανύψωσε τις ψυχές μας δεχθήκαμε
με κατάνυξη το Έλεός του και την
ενδυνάμωση στην καρδιά μας.

Με δάκρυα χαράς και υπερηφά-
νειας συμμετείχαμε στην Αξίωση
Ευσήμων και Προαγωγής του Αγα-
πημένου μας Πατέρα κ. Σταύρου
Μαρούλη στο βαθμό του Πρωτο-
πρεσβυτέρου, από τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικόλαο,
ο οποίος εξέφρασε τις Ευχαριστίες
Του για την πολυετή, επίμονη και
άοκνη προσφορά του προς την Ενο-
ρία μας και τον Ιερό μας Ναό, και
εξήρε το ήθος και τα χαρίσματα
του Πατρός, χάριν των οποίων εξε-
τίμησε τις προσπάθειές του και προ-
έβη στην επάξια επιβράβευσή του.

Δέος, αγάπη, αλληλεγγύη, αδελ-
φοσύνη, ανωτερότητα στιγμών,
αγαλλίαση, εξύψωση, ήταν μερικά
απ’ τα κυρίαρχα συναισθήματα που
μας κατέλαβαν και μας συνεπήραν
καθ’ όλη τη διάρκεια του Μυστηρίου,
που ζήσαμε με όλο το «είναι» μας,
και σύμφωνα με την «Ρήση» του
Σεβασμιωτάτου μας «ενδυθήκαμε
την Λαμπρότητα της Φώτισης του
Αγίου Πνεύματος, και «καινούργιοι»
πλέον δυνάμεθα να πορευθούμε
και με άλλη σκέψη πλέον να αντι-
μετωπίζουμε στο εξής τις δυσκολίες

της ζωής, βάζοντας εκ νέου «γερά
θεμέλια» στη ζωή μας, συμβολικά,
παράλληλα με τα Θεμέλια του Ιερού
μας Ναού».

Στην επιτυχή διεκπεραίωση της
όλης διαδικασίας και Τελετουργίας
συνέβαλαν καθοριστικά με την απο-
τελεσματικότητα και εργατικότητά
τους όλα τα αξιότιμα μέλη της Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού
Ναού μας, και οι σεβάσμιες κυρίες
που επιμελούνται και φροντίζουν
με εξαίρετο ζήλο για την άψογη ει-
κόνα του. Τις ευχαριστίες μας και
σε όσους συνέδραμαν εθελοντικά,
είτε με προσωπική προσπάθεια, είτε
με τις «επ’ αγαθώ» προσφορές τους,
ώστε η έκβαση της ολοκλήρωσης
του Μυστηρίου να στεφθεί με ευ-
πρέπεια και Μεγαλοσύνη, ως δι-
καίως απαιτούσε η Ιερότητα της
στιγμής Αυτής.

Ιδιαίτερη τιμή και χαρά ήταν για
εμάς η παρουσία του Ηθικοθρη-
σκευτικού Συλλόγου «Ο Ευαγγελι-
στής Λουκάς», με τις κορασίδες
του Ορφανοτροφείου Θηλέων, συ-
νοδεία των επιμελητριών τους και
της Διευθύντριάς τους κυρίας Πε-
λέκη, που έδωσαν μία ευχάριστη
νότα νιότης και αισιοδοξίας.

Μετά την Τελετή, ακολούθησε
η παρουσίαση εκ μέρους των μα-
θητών του 9ου Δημοτικού Σχολείου
παραδοσιακών χορών, με την μέρι-
μνα του διδακτικού προσωπικού
του, και της κ. Διευθύντριας, η οποία
φροντίζει επιμελώς για τον εκκλη-
σιασμό σε θρησκευτικές και εθνικές
εορτές. 

Για όλα αυτά αξίζουν όλοι τα
συγχαρητήριά μας και τους επαίνους
μας για την αίγλη και την προβολή
του ομόθυμου πνεύματος που μας
διακατέχει, καθώς και την συνεκτι-
κότητα που διέπει τους δεσμούς
μεταξύ των μελών της μικρής μας
κοινωνίας. Η προσέλευση των πι-
στών ήταν αξιόλογη και έτυχε έν-
θερμης υποδοχής. 

Ας γίνει Αυτό το Μυστήριο αφορ-
μή για εγκαινιασμό μιας νέας θεώ-
ρησης των πραγμάτων για τον κα-
θένα ξεχωριστά καθώς και για την
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας,
διότι αυτό που προέχει στις δύσκο-
λες μέρες που περνάει ο λαός μας
και η Πατρίδα μας είναι η «εκ θεμε-
λίων» αναθεώρηση τρόπου σκέψης
και αναδρομή στις παλιές και στα-
θερές Αξίες που ένωναν τις ψυχές
μας και έδιναν πνοή και όραμα στο
Έθνος μας.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση
Όπως γνωρίζετε, τα «Χρυσιώτικα

Νέα» είναι μια μικρή τοπική εφημερίδα

και δεν έχει τα μέσα να πληροφορείται

όσα συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσάρε-

στα, στους αγαπητούς μας συντοπίτες. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας

ενημερώσετε, αν θέλετε να δημοσι-

εύουμε, ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο

σας συνέβη (Γεννήσεις, Θάνατοι, Μνη-

μόσυνα, 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.

ΔΑΚΡΥΑ  ΧΑΡΑΣ

Παράκληση
Όπως όλοι γνωρίζετε οι

πολιτιστικοί σύλλογοι αντιμε-

τωπίζουν τεράστια οικονομικά

προβλήματα. Η αύξηση του

κόστους έκδοσης της εφημε-

ρίδας μας και η αύξηση των

ταχυδρομικών τελών αποστο-

λής μας αναγκάζει να απευ-

θυνθούμε σε εσάς και να σας

παρακαλέσουμε να αποστέλ-

λετε τις συνδρομές σας. Η

έλλειψη των οικονομικών πό-

ρων θα μας αναγκάσει ή να

διακόψουμε την κυκλοφορία

της εφημερίδας ή να την απο-

στέλλουμε μόνο στους οικο-

νομικά τακτοποιημένους.

Προς:
1. Τον Υπ. Οικονομικών
2. Το Υπουργείο Οικονομικών

Επιτροπή Αντικειμενικών Αξιών
3. Τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας 
4. Τον Αντιπεριφερειάρχη

Ευρυτανίας 
5. Τον Βουλευτή Ευρυτανίας
6. Τους κ.κ. Δημάρχους

Καρπενησίου & Αγράφων Ευρυτανίας

Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την παρούσα επιθυμούμε να επιστήσουμε

την προσοχή σας στο εξαιρετικά πολύ σοβαρό
ζήτημα του υφιστάμενου μέχρι σήμερα Συστή-
ματος Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου
των Οικονομικών των ακινήτων της Ευρυτανίας. 

Είναι πολύ γνωστό ότι η Ευρυτανία είναι
από τις πιο ορεινές, άγονες, πτωχές και προ-
βληματικές περιοχές της Χώρας και της Ευρω-
παϊκής Ενωσης. Αποτελείται σχεδόν στο σύνολό
της από Δημοτικά Διαμερίσματα (πρώην χωριά
και οικισμούς αυτών) από εντελώς ακατοίκητα
έως με πέντε μόνιμους κατοίκους, γερόντια
που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν,
με ετοιμόρροπα κτίσματα ηλικίας από εξήντα
έως εκατό πενήντα ετών, με σκεπές από τσίγκο
ή πλάκες, με ανύπαρκτες ή χωρίς βασικές υπο-
δομές, δυσχερώς προσβάσιμα συγκοινωνιακά,
χωρίς καμία ζήτηση και αγοραπωλησία (στα
αζήτητα), και χωρίς καμία εμπορική αξία. Συν-
τηρούνται τα περισσότερα αυτών μαζί με τους
Ιερούς Ναούς, από καθαρά συναισθηματικούς
λόγους ως πατρικά κτίσματα από τους απόγο-
νους που είτε διαμένουν στη Χώρα είτε είναι
μετανάστες της διασποράς του Ελληνισμού
που δεν θέλουν να βλέπουν, όταν τα βλέπουν,
σαν πατρικά σπίτια των προγόνων τους και
σαν Ιερούς Ναούς γκρεμισμένα. Η συντήρηση
αυτή είναι μια θυσία προς τον τόπο τους/μας.
Αυτά τα κτίσματα είναι συνδεδεμένα με τη ΔΕΗ
χωρίς καμία κατανάλωση/με το πάγιο συνήθως
για να είναι δυνατή αυτή η ελάχιστη συντήρησή
τους. Αναφερόμαστε όλως ενδεικτικά και ουχί
περιοριστικά στα Δ.Δ. και οικισμούς αυτών όπως
Δερμάτι, Καταβόθρα, Ψιανά, Χελιδόνα, Ασπρό-
πυργος, Καλεσμένο, Παπαρούσι, Μαραθιάς,
Ανιάδα, Συγκρέλλο, Μουζίλο, Σελλά, Στεφάνι,
Φιδάκια, Μηλιά, Χρύσω, Κρέντη, Μαυρομάτα,
Σέλο, Κλουπουκίτσα, Δραμάλα, Μάραθος, Μο-
ναστηράκι, Σύχνικο, Τρίδεντρο, Τροβάτο, Επι-
νιανά, Βραγγιανά, Λιθοχώρι, Παλαιοκάτουνο,
Άγιος Χαράλαμπος, Πετράλωνα, Παπαδιά, Παυ-
λόπουλο, Άγιος Γεώργιος, Βίνιανη, οι οικισμοί
της Δομνίστας, Κέδρα, Τριπόταμος, Λεπιανά,
Σιβίστα, Μεσοκώμη, Ροσκά, Βλαχέρνα, Σαρκίνι,
Αλέστια, Φτελιά, Σταυροχώρι, Πρασιά, Δομιανοί,
Βράχα, Κλειτσός, Βελωτά, Τόρνος, Καστανιά,
Άμπλιανη, Δάφνη, Μυρίκη, Καλλιθέα, διάφορους
οικισμούς και γενικά όλα τα Δ.Δ. των Δήμων. 

Ωστόσο, η αντικειμενική αξία της ζώνης
αυτών έχει προσδιορισθεί επί μακρόν μέχρι
σήμερα από το Υπουργείο των Οικονομικών
τιμή Ζώνης σε ΕΥΡΩ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (600) ανά τε-
τραγωνικό μέτρο!!! και σε ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΕΡΑ(4)!
ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ!!! δομημένης ηλε-
κτροδοτούμενης επιφάνειας αυτών που είναι η
ίδια με αυτή των καινούργιων κτισμάτων της

πρωτεύουσας Καρπενησίου, περιοχών του Λε-
κανοπεδίου Αττικής και άλλων πόλεων της
Χώρας και μεγαλύτερη από τα καινουργή κτί-
σματα /μονοκατοικίες Δ.Δ. των πεδινών περιοχών
της Χώρας ως όλως ενδεικτικά Άγιος Σεραφείμ,
Θερμοπύλες και Καινούργιο Καμένων Βούρλων
Φθιώτιδας κ.λπ., των οποίων η αντικειμενική
αυτή αξία δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ ΤΡΙΑ (3)
ανά τετραγωνικό μέτρο ηλεκτροδοτούμενης δο-
μημένης επιφάνειας. 

Κανένας καλόπιστος τρίτος δεν μπορεί να
συμφωνεί με και να αποδεχτεί τον προσδιορισμό
αυτόν, των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων
της Ευρυτανίας.

Αυτός ο προσδιορισμός των αντικειμενικών
αξιών του Υπουργείου των Οικονομικών για
την Ευρυτανία είναι, πρόδηλα και χωρίς καμία
αμφισβήτηση, ακραία επαχθής, εξωπραγματικός,
εικονικός, υπερβολικός, δυσανάλογος προς την
πραγματική/ανύπαρκτη εμπορική αξία τους, με
αποτέλεσμα την επιβολή στους ιδιοκτήτες και
/ή δικαιούχους της παροχής ΔΕΗ και στη δια-
τήρηση μέχρι σήμερα των υπερβολικών επιβα-
ρύνσεων των δημοτικών φόρων και των τελών
ως και του έκτακτου δυσβάστακτου τέλους/χα-
ρατσιού που έχει επιβληθεί με τους Λογαρια-
σμούς της ΔΕΗ εδώ και μια τριετία. Υπήρχε και
εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα μία καθολική
ακραία δυσαρμονία, δυσαναλογία και αναντι-
στοιχία των υφιστάμενων προσδιορισμένων και
των πραγματικών αυτών αξιών. Δεν γνωρίζουμε
και μας προκαλεί τεράστια έκπληξη ΠΩΣ (δηλαδή
με ποια κριτήρια) θεσπίστηκαν και διατηρήθηκαν
οι αντικειμενικές αυτές αξίες των ακινήτων αυ-
τών. 

Είμαστε σύμφωνοι να υποστηρίξουμε τον
τόπο μας αλλά μέχρι ένα όριο. Έχουμε υπο-
βληθεί σε θυσίες αλλά οικονομικά έχουμε εξαντ-
ληθεί. 

Κατόπιν αυτών, η αντικειμενική αξία των
ακινήτων αυτών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να υπερβαίνει το ποσό του μισού (0,50) έως
ενός (1) ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο δομη-
μένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας. 

Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου. Καθένας πολίτης πρέπει να συνεισφέρει
στα δημόσια βάρη χωρίς διάκριση ανάλογα με
τις δυνάμεις του, με την πραγματική αξία των
περιουσιακών του στοιχείων. Αυτές είναι δύο
θεμελειώδεις Αρχές που πρέπει να είναι σεβα-
στές από όλους, συμπεριλαμβανόμενης και της
Πολιτείας. 

Αξιότιμοι Κύριοι,
ΖΗΤΑΜΕ, για τους προεκτεθέντες λόγους

από κάθε αρμόδια Αρχή, αυτές οι Αρχές να
εφαρμοσθούν στον αντικειμενικό προσδιορισμό
των αξιών των ακινήτων της Ευρυτανίας με
άμεση μείωσή τους στο σύννομο, προσήκον,
δίκαιο και αναλογικό μέτρο. 

Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στο
καθήκον και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 
Εκ μέρους των απανταχού Ευρυτάνων 
1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ
2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
3. ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ  
ΓΙΑ  ΤΟ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ  ΑΞΙΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ



Στο διαδίκτυο ανακάλυψα την ιστοσελίδα ενός δα-
σκάλου, του κ. Αντώνη Παπαγεωργόπουλου, που δίδαξε
στο χωριό μας, τη σχολική χρονιά 1997-1998. Αξίζει να
διαβάσουμε, πως βίωσε αυτή την εμπειρία και να δούμε
φωτογραφίες του δάσκαλου και των μαθητών του.

Γρ. Τρ.
Μια από τις καλύτερες χρονιές μου στην εκπαίδευση,

έζησα στο χωριό Χρύσω Ευρυτανίας, όχι μόνο επειδή
ήμουν ακόμη "φρέσκος" στο επάγγελμα, αλλά κυρίως
επειδή εισέπραξα απεριόριστη αγάπη από τους μαθητές
μου και τους ντόπιους, που δε θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή
μου. Ακόμη έζησα εκεί και γεύτηκα τη ζωή στην επαρχία,

έμαθα πολλά από τους κατοίκους για τη φύση και
λάτρεψα την Ευρυτανική ύπαιθρο. Στηρίχθηκα σε όσα
αποκόμισα από την παραμονή μου στο χωριό και στήριξα
τη μετέπειτα πορεία μου στις ίδιες και αναλλοίωτες
αξίες. Συνεχίζω τον καθημερινό αγώνα στην εκπαίδευση,
παραμένοντας απλός, εργατικός, ευχάριστος, ονειροπόλος
και γεμάτος πάθος και αγάπη για τη δουλειά μου στο
σχολείο με τους μαθητές μου. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” ΛΑΜΙΑ

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΥΣΙΩΤΩΝ 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας αισθάνεται την ανάγκη ν'

απευθύνει Συλλυπητήρια προς τους οικείους των αγαπη-
μένων συγχωριανών μας και μελών του Συλλόγου μας,
που έφυγαν από κοντά μας πρόσφατα, αείμνηστο Θάλλα
Ιωάννη, Τάκη Γεώργιο και Ράμμο Δημήτριο, που με την
παρουσία και την πολύτιμη προσφορά τους, ενίσχυσαν
το όραμα και την πορεία του Συλλόγου για το καλό του
Συνοικισμού μας και με τιμιότητα και εργατικότητα δημι-
ούργησαν τις οικογένειές τους και έζησαν με αξιοπρέ-
πεια. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και ο Θεός να απαλύνει
τον πόνο των συγγενών τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΑΝΤΗΣ Δ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Θάνατοι
― Απεβίωσε στις 11 Ιουνίου 2013 και ετάφη στη

Λαμία ο  Δημήτριος Η. Ράμμος.  
― Απεβίωσε στο Καρπενήσι και ετάφη στη Χρύσω ο

Χρήστος Γιαννιώτης. 
― Απεβίωσε και ετάφη στη Λαμία ο Γεώργιος Τάκης.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους

τους.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΡΑΜΜΟΣ

Ο Δημήτριος Ράμμος του Ηλία γεννήθηκε στη Χρύσω
Ευρυτανίας το 1939. Από μικρή ηλικία κατέβηκε στην
Λαμία όπου εργάστηκε πολύ σκληρά για να ανταπεξέλθει
στην καθημερινή βιοπάλη. Ήταν παντρεμένος με την
Μάρθα Ράμμου και απέκτησε 3 παιδιά, τον Ηλία τον Θο-
δωρή και την Κατερίνα. Τα τελευταία 40 έτη μαζί με τον
αδερφό του Γεώργιο Ράμμο είχε καφενείο σε κεντρικό
σημείο της Λαμίας (Πλατεία Πάρκου). 

Αγαπούσε πολύ το χωριό και μας εμφύτευσε αυτήν
την αγάπη, όχι μόνο σε εμάς τα παιδιά του, αλλά και σε
αρκετούς άλλους έτσι ώστε να ξαναέρθουν στο χωριό,
να το αγαπήσουν και να δημιουργήσουν σε αυτό.

Τον τελευταίο χρόνο πάλεψε σκληρά με την επάρατη
νόσο, πέθανε στις 11 Ιούνιου 2013 όμως η ψυχή του δεν
λύγισε ποτέ, μαζί μας θα ζει για πάντα.

Τα παιδιά του
Hλίας, Θοδωρής, Κατερίνα
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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

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2013

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

Επισκεφθείτε και στηρίξτε με

ιδέες, κείμενα, βίντεο και προ-

τάσεις την ιστοσελίδα του

συλλόγου μας. 

Τακτοποιήστε μέσα απ’ αυτήν

τις συνδρομές σας και γράψτε

μας τη γνώμη σας.  

www.www.
xriso-eyrytanias.grxriso-eyrytanias.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΣΤΗ  ΧΡΥΣΩ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1997-1998
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ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ  ΛΑΜΙΑΣ

4ο χλμ. 

Λαμίας - Στυλίδας

Λαμία

Τηλ: 22310-32191  

Fax: 22310-42095

Ο
επισκέπτης του χωριού μας κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες θα το
βρει σε άριστη κατάσταση από

πλευράς καθαριότητας και εμφάνισης των
κοινόχρηστων χώρων του χάρη στις επι-
στάμενες προσπάθειες του τοπικού προ-
έδρου κ. Ηλία Καρανίκα και στη συμπαρά-
σταση αρκετών χωριανών που συχνά βοη-
θούν αφιλοκερδώς, αν και είναι προχωρη-
μένης ηλικίας.  

Για παράδειγμα προ ημερών καθαρί-
στηκε από χόρτα, βάτα και κλαριά όλος ο
ευρύτερος περιβάλλον χώρος του μύλου
από τον πρόεδρο και τον κ. Μάκη Σανούλη.
Τους αξίζουν πολλά μπράβο γιατί η δουλειά
ήταν πολλή και δεν είναι και μικρά παιδιά,
αλλά κι ο χώρος είχε να καθαριστεί τόσο
εκτενώς πάρα πολλά χρόνια. 

Θέλουμε να ελπίζουμε πως οι ενέργειες
αυτών των δύο ανθρώπων που δειγματικά
προαναφέρθηκαν, θα βρουν μιμητές στα
πρόσωπα κι άλλων κατοίκων του χωριού

και κυρίως των ελαχίστων αυτών νέων ή
κάπως νεότερων, που μάλλον προς το πα-
ρόν δε συμμετέχουν ιδιαίτερα σε κοινω-
φελείς εργασίες. Σίγουρα βέβαια λίγο
πολύ όλοι προσφέρουν με τον τρόπο τους
και επιθυμούν την καλυτέρευση της εικόνας
του χωριού. Χρειάζεται όμως δράση και
ανάληψη πρωτοβουλιών.

Ένα ακόμη παράδειγμα προς μίμηση
είναι η κοπή των χόρτων του νεκροταφείου
από τον κ. Ευθύμιο Μ. Χειλά από τον Άγιο
Δημήτριο, κάτι που το πρότεινε μόνος του
όταν σε μια συζήτηση για την εργασία
αυτή στο καφενείο, υπήρξε αδιέξοδο, λόγω
έλλειψης σχετικών οικονομικών πόρων.

Ας μας συγχωρήσουν οι υπόλοιποι που
έχουν προσφέρει κοινωφελή εργασία και
δεν τους αναφέραμε γιατί δεν είναι αυτός
ο σκοπός μας τώρα και επιπλέον δεν γνω-
ρίζουμε τις λεπτομέρειες όλων των περι-
πτώσεων. 

Αντώνης Καρανίκας

Η  «ΕΙΚΟΝΑ»  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Υπενθυμίζουμε
ότι στις 17-2-2013 με την ευκαιρία της κοπής της πίτας μας και με τη συμπλήρωση δύο
ετών θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό μας, έγινε τακτική
Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζουν οι:

• ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοδώρου, Πρόεδρος
• ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου, Αντιπρόεδρος 
• ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του Σπύρου, Γραμματέας
• ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Απόστολου, Ταμίας
• ΚΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία, Μέλος
• ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Λάμπρου, Μέλος
• ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου, Μέλος
Αντιπρόσωποι του Συλλόγου μας για την πόλη της Λαμίας ορίστηκαν οι:
• ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαράλαμπου, αντιπρόσωπος και
• ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου, αναπληρωτής αντιπρόσωπος

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν αυτούς τους δύσκολους
καιρούς και ελπίζουμε με τη στήριξη όλων των χωριανών, των μελών και των φίλων του
Συλλόγου μας να ευοδωθούν οι προσπάθειές τους. 

Θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνουμε την απουσία από το Δ.Σ. του αγαπητού
μας δάσκαλου, Χαράλαμπου Μπετχαβά, ο οποίος λόγω προχωρημένης ηλικίας, όπως
μας είπε, αποσύρεται τυπικά από την ενεργό δράση, αλλά θα είναι πάντα δίπλα μας να
προσφέρει την αρωγή του και να μας συμβουλεύει με την πολύχρονη πείρα του και τις
ικανότητές του.

Σε ευχαριστούμε δάσκαλε, που τόσα χρόνια, κυρίως από τη θέση του Γραμματέα,
προσέφερες τόσα πολλά στο αγαπημένο μας χωριό. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα
καλά να στέκεις κοντά μας και να μας υποστηρίζεις για το καλό του χωριού μας, κάτι
που το είχες πάντα ως προτεραιότητα.

Ο Σύλλογός μας, σε αναγνώριση της προσφοράς του, τον ανακήρυξε επίτιμο
Γραμματέα του.

ΤΟ  ΝΕΟ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Άποψη της Χρύσως

Τοποθετήθηκε τραπεζάκι 
ανάμεσα στα παγκάκια στον Άγιο Γεώργιο Εργασίες επισκευής του Σχολείου


