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Το χωριό
Του Αντώνη Καρανίκα

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΧΡΥΣΩ
•

Μ
έρες Αυγούστου στην
όμορφη Χρύσω, μέρες
συνάντησης με συγγενείς

και παλιούς φίλους, μέρες διασκέ-
δασης, μέρες ηρεμίας και ξεκού-
ρασης, μέρες αναζωογόνησης και
χαράς.

Οι Χρυσιώτες έδωσαν και φέτος
το παρόν τους στο χωριό παρέα
με φίλους και το ξαναζωντάνεψαν
δίνοντάς του την υπόσχεση πως
θα το στηρίζουν απ’ όπου κι αν
βρίσκονται.

Είναι κάτι που επιβεβαιώνεται
κάθε χρόνο με τον καλύτερο τρόπο
και δίνει κουράγιο στους λιγοστούς
μόνιμους κατοίκους να συνεχίσουν
τη σχεδόν μοναχική πορεία τους
στο χωριό μέχρι το επόμενο κα-
λοκαίρι.

Το χωριό μας πάντα φιλόξενο
κι έχοντας «φορέσει τα καλά του»,

πράγμα για το οποίο φρόντισε ο
τοπικός πρόεδρος με τη βοήθεια
πολλών κατοίκων και του συλλόγου
μας, υποδέχτηκε τους επισκέπτες
του και απλόχερα τους χάρισε τις
ομορφιές του.

Πράγματι ήταν περιποιημένο
και καθαρό απ’ άκρη σ’ άκρη. Στα
γνωστά μας πλέον αξιοθέατα –
Βρύσες, νερόμυλος, εκκλησίες, γε-
φύρια, περίπατος του Αϊ Γιώργη,
περίπτερο στ’ Αλώνια – προστέ-
θηκαν και άλλα νεότερα όπως το
γεφύρι στις Βρύσες που ανακατα-
σκευάστηκε και είναι πλέον ασφα-
λής η πρόσβαση σ’ αυτό, η ανακά-
λυψη των ερειπίων ενός παμπά-
λαιου νερόμυλου στα Μαντάνια
και η κατασκευή μιας υπέροχης
πέτρινης βρύσης στον Άγιο Αθα-
νάσιο. 

Αξίζει να αναφέρουμε τον κα-
θαρισμό από κλαδιά και χόρτα που
έγινε στο χώρο ανάμεσα στις Σκε-
παστές Βρύσες – γεφύρι – Βρύσες
και ανέδειξε την ομορφιά του υπέ-
ροχου τοπίου. Το μάτι του επισκέ-

πτη μπορούσε πλέον να ταξιδέψει
ελεύθερα τριγύρω και να απολαύσει
τα νερά του Χρυσιώτη ποταμού,
το σύνολο των Βρυσών και για
πρώτη φορά μετά από αρκετά χρό-

νια να δει το παλιό μυλαύλακο να
ζωντανεύει γεμάτο με γάργαρο
νερό απ’ τη Γκούρα.

Όλοι οι επισκέπτες ήταν εν-
θουσιασμένοι και μας είπαν τα κα-
λύτερα λόγια για το χωριό μας. Η
δαπάνη για τη φροντίδα του χώρου
που προαναφέραμε διατέθηκε από
το σύλλογό μας. Επίσης επισκευά-
στηκε ο αγωγός που φέρνει το
νερό στις Σκεπαστές Βρύσες που
είχε φράξει παντελώς από την ει-
σχώρηση ριζών στο εσωτερικό του
μέσω ενός φρεατίου.

Σε προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας είχαν αναφερθεί
κι άλλες εργασίες που έγιναν το
καλοκαίρι. Αν λάβουμε υπόψη μας
την παντελή έλλειψη χρηματοδό-
τησης από το δήμο μας ακόμα και
για ένα μεροκάματο - χρωστάει
ακόμα τουλάχιστον τα περσινά -

είναι πραγματικά σπουδαίο και είναι
επιτυχία των υπεύθυνων που δια-
τηρούν σε άριστο επίπεδο την ει-
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

των Απανταχού Χρυσιωτών Ευρυτανίας 

σας εύχεται Καλή Χρονιά.

*****
Η γέννηση του Θεανθρώπου και ο ερχομός 

του νέου Χρόνου εύχομαι να φέρουν 

σε όλους μας την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

Χρόνια Πολλά – Καλή Χρονιά.

Ηλίας Αν. Καρανίκας

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού
Χρυσιωτών Ευρυτανίας «Η Παναγία», προσκαλεί τα
μέλη και τους φίλους του στην καθιερωμένη κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του, που θα πραγματοποιηθεί
στην ΑΘΗΝΑ την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 και ώρα
10:30 το πρωί, στην αίθουσα του καταστήματος Palmie
bistro, έναντι του ξενοδοχείου CARAVEL, πλατεία Ιο-
φώντος 29-31, (τηλ. 210-7241356) και στη ΛΑΜΙΑ την
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12.00 το μεσημέρι
στην οικογενειακή ταβέρνα «Περικλής», Υψηλάντου
110 και Φλέμινγκ, Γαλανέικα (τηλ. 2231039001).

Σας καλούμε να παραβρεθείτε όλοι για να ειδωθούμε,
να  συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να στηρί-
ξουμε έμπρακτα τους στενούς δεσμούς που μας συνδέουν
με τον τόπο καταγωγής μας.

Τηλ. Επικοινωνίας:
(ΑΘΗΝΑ) 2102406777, 2106777688, 
6972519690, 6979038428, 
(ΛΑΜΙΑ) 6945794298, 6976862808

Συνέχεια στην 4η σελ.

4188

ΚΕΜΠΑ
Κωδικός: 014683

Κουβέντα, κέφι, μεζές και τσιπουρο κάτω απ’ τον πλάτανο 
της πλατείας παραμονές πανηγυριού

Ο μύλος και οι Σκεπαστές Βρύσες 
που όμως χρειάζονται επισκευή της στέγης

Αφού καθαρίστηκε από κλαδιά κυρίως ο χώρος, εύκολα διακρίνεται
το αυλάκι του μύλου με νερό απ’ τη Γκούρα και το γεφύρι στο βάθος

Τ
ο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου φέτος βρεθήκαμε
εγώ και η γυναίκα μου Ελένη στο χωριό της το Κερα-
σοχώρι Ευρυτανίας μαζί με τον κουνιάδο μου τον Θα-

νάση Τσέτσο και τη γυναίκα του την Άννα.
Το απόγευμα της 29 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, αποφα-

σίσαμε να πάμε στο διπλανό (τρόπος του λέγειν διπλανό)
χωριό, τη ΧΡΥΣΩ, το οποίο είχα επισκεφτεί μόνο μία φορά
πριν σαράντα χρόνια περίπου, όταν υπηρετούσα ως Ενωμο-
τάρχης στο Α.Τ. Κερασοχωρίου.

Τον τρόπο μετάβασης και την ξενάγηση ανέλαβε ο
φίλτατος γείτονας στο Κερασοχώρι Αντώνης ΡΙΖΟΣ που
εκείνες τις ημέρες βρισκόταν και αυτός παραθερίζων στο
χωριό.

Με δύο αυτοκίνητα γιατί ένα θα αγκομαχούσε, λόγω
κιλών, να μας μεταφέρει και τους πέντε, ξεκινήσαμε περί
ώρα 18:30 το οδοιπορικό μας. Μπροστά  το αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο Αντώνης με συνεπιβάτη τον Θανάση και πίσω το
δικό μου αυτοκίνητο με συνεπιβάτες τον άμαχο πληθυσμό
(τις γυναίκες)!!

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  ΣΤΗ  ΧΡΥΣΩ

Συνέχεια στην 3η σελ.

ΚΟΠΗ 
ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ

ΠΙΤΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ  

ΠΑΝΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Δ.  ΜΟΥΡΤΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988706940

Η  Χρύσω  μας  είναι  από 

τα  πιο  όμορφα  χωριά 

της  Ευρυτανίας, 

αν  όχι  της  Ελλάδας.

Με  φυσικές  ομορφιές, 

με  ευχάριστο  και  υγιεινό  κλίμα,

με  άφθονα  τρεχούμενα 

και  παγωμένα  νερά, 

με  φιλόξενους  κατοίκους.

Επισκεφτείτε  το, 

για  ν’ απολαύσετε  τη  φυσική

ομορφιά,  για  να  ξεκουραστείτε

και  να  ηρεμήσετε.

Η
Χρύσω όπως έγραψα και παλαιότε-
ρα, είναι ένα από τα ομορφότερα
χωριά της Ευρυτανίας μας.

Το 1942 οι ηρωικοί της κάτοικοι αντι-
σταθήκανε στον κατακτητή Ιταλό, που περ-
νούσε από εκεί, με δύο νομίζω τάγματα
Ιταλών στρατιωτών.  Σε αντίποινα οι Ιταλοί
στρατιώτες κάψανε όλα τα σπίτια του χω-
ριού. Νομίζω μόνο οι εκκλησίες δεν καήκανε. 

Η ζημιά ήτανε πολύ μεγάλη. Χρειαζότανε
πολλά χρήματα για την αποκατάσταση αυ-
τών. Έτσι διατέθηκαν όσα κονδύλια ήτανε
δυνατόν, όχι όμως όσα θα έπρεπε για την
πλήρη και σωστή επισκευή των όσων καή-
κανε.

Εκείνο που ξεχωρίζω είναι ότι τα σπίτια
σκεπαστήκανε όχι με κεραμίδια ή πλάκες,
όπως ήτανε παλαιά πριν καούν, αλλά με
τσίγκους (λαμαρίνες). Ήτανε πράγματι το
κάτι άλλο. Όταν έβγαινες στον Αϊ Γιώργη
αντίκριζες ένα χωριό με σκεπές άσπρες
λαμπερές. Επειδή εμείς από το Κεράσοβο
όταν πηγαίναμε στη Χρύσω πηγαίναμε από
τον πιο σύντομο δρόμο- τι δρόμο μονοπάτια
ήτανε- από το Καυκί, όταν έφτανες κοντά
στο χωριό και άρχιζε να καθαρίζει ο ορί-
ζοντας από τα δέντρα, έβλεπες από ψηλά
μια ασυνήθιστη λάμψη. Ολόκληρο το χωριό
λαμποκοπούσε από τους τσίγκους και σε
θάμπωνε η αντανάκλαση του ήλιου.

Εγώ έζησα σε σπίτι σκεπασμένο με
τους τσίγκους αυτούς, όταν δε έβρεχε τις
καλοκαιρινές ημέρες ήταν απόλαυση να
κοιμάσαι και να ακούς τη βροχή να πέφτει.
Σε νανούριζε όταν η βροχή έπεφτε σιγά
σιγά και σε φόβιζε όταν έβρεχε δυνατά.

Επειδή η κατασκευή αυτή, δηλαδή το
σκέπασμα με τσίγκους ήτανε κάτι διαφο-
ρετικό για ολόκληρο το χωριό, είχε κατά
κάποιο τρόπο υποβαθμίσει τα ωραία και
αρχοντικά σπίτια της Χρύσως και γενικά
όλη την εμφάνιση του χωριού. 

Οι Χρυσιώτες αγαπούσανε το χωριό
τους και δεν δεχότανε υποβαθμίσεις ή ει-
ρωνικά σχόλια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά
έναν Χρυσιώτη  ο οποίος δεν ζούσε μέσα
στο χωριό, αλλά ήταν εξοχίτης, όταν ερ-
χότανε στο Κεράσοβο για δουλειές του,
έλεγε και ξαναέλεγε για τη Χρύσω εγκω-
μιαστικά λόγια.  Κάποιος Κερασοβίτης υπό
τύπου αστειότητος είπε: «Τι είναι αυτά
π’λες. Χωριό και η Χρύσ’!» Τι ήταν να το
πει. Ποιος είδε το θεό και δεν φοβήθηκε.
Έτσι όταν τον βλέπαμε αργότερα να έρχεται
στο χωριό φωνάζαμε «χωριό και η Χρύσ’»
για να τον πειράξουμε βέβαια. 

Αυτό το πείραγμα το σταματήσαμε γρή-
γορα διότι διαπιστώσαμε ότι στεναχωρού-
σαμε τον άνθρωπο αυτόν, που αγαπούσε
το χωριό του.

Με αφορμή το καλογραμμένο  άρθρο
του συντοπίτη – και προφανώς συγγενή
μου – κ. Χαρ. Λούντου στο τελευταίο ενη-
μερωτικό δελτίο του Συλλόγου Χρυσιωτών,
ανακλήθηκε στη μνήμη μου μια συζήτηση
με τον πατέρα μου, δικηγόρο στη Λαμία,
Ιωάννη Τριαντάφυλλου Τριανταφύλλου. Ο
πατέρας μου έχει αποβιώσει από χρόνια,
αλλά θεωρώ τις διηγήσεις του έγκυρες και
άξιες να αναφερθούν. 

Η συζήτησή μας αυτή αφορούσε τον
πατέρα του και παππού μου, τον οποίο δεν
γνώρισα, πέθανε πολύ πριν γεννηθώ, τον
εισαγγελέα Τριαντάφυλλο Κων/νου Τριαν-
ταφύλλου.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του πατέρα
μου, ο μετέπειτα βουλευτής, υπουργός και
για μικρό χρονικό διάστημα (6/2/1924 –
12/3/1924) πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Κα-
φαντάρης, υπήρξε συγκάτοικος του παππού
μου Τριαντάφυλλου στα φοιτητικά τους
χρόνια – σπούδαζαν και οι δύο Νομικά..

Κοντοχωριανοί (από Ανατολική Φραγκί-
στα ορμώμενος ο Καφαντάρης, από την
Χρύσω ο Τριανταφύλλου), εργάζονταν σε
διάφορες δουλειές για τα προς το ζειν και
για τις εξετάσεις του Ιουνίου στη Νομική
σχολή – τότε δεν υπήρχαν εξάμηνα, οι φοι-
τητές λίγοι και ελάχιστοι από χωριά – κατέ-
βαιναν στην Αθήνα και μοιράζονταν το ίδιο
δωμάτιο ξενοδοχείου και τα έξοδά τους.
Το συνηθισμένο τους δείπνο ήταν γιαούρτι

με στραγάλια, συνοδευόμενο από άφθονο
νερό, για να φουσκώσουν τα στραγάλια και
να μην νοιώθουν την πείνα…

Οι δρόμοι τους χώρισαν μετά τις σπουδές
τους, η φιλία τους διατηρήθηκε. Ο Γ. Κα-
φαντάρης εκλέγεται το 1905 βουλευτής, ο
παππούς μου Τρ. Τριανταφύλλου ακολού-
θησε τον δικαστικό κλάδο και έφθασε στον
βαθμό του εισαγγελέα.

Όταν ο Καφαντάρης, ασθενούντος του
Ελ. Βενιζέλου, με το κόμμα του οποίου πο-
λιτευόταν, ανέλαβε το 1924 για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα την πρωθυπουργία της
χώρας, κάλεσε τον παππού μου Τριαντά-
φυλλο να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, του οποίου μέχρι τότε προΐστατο ο
ίδιος. Γνώριζε την τιμιότητα του φίλου του
και εκτιμούσε τις γνώσεις του.

Ο παππούς μου, έχοντας ήδη προχωρήσει
στην καριέρα του ως δικαστής – ίσως γνω-
ρίζοντας και την δυσκολία, στην περίπτωση,
που αναλάμβανε το υπουργείο  στην διατή-
ρηση της ακεραιότητας και αμεροληψίας
που πρέσβευε και εφήρμοζε στη ζωή του
ως δικαστικός λειτουργός – αρνήθηκε.

Έτσι χάθηκε η ευκαιρία να αναδείξει η
Χρύσω υπουργό στην κυβέρνηση της χώρας
– αξιώθηκε στα χρόνια μας να αναδείξει
βουλευτή.

Ο Τριαντ. Τριανταφύλλου διατηρούσε
πάντα την επαφή με τον φίλο και συμφοιτητή
του, ο πολιτικός βίος του οποίου κύλησε

χωρίς εξάρσεις και σκάνδαλα εκείνη την
ταραγμένη εποχή, ανάμεσα στους πολέμους
και τους ξεριζωμούς. Λέγεται μάλιστα ότι ο
Καφαντάρης ως υπουργός Γεωργίας (1919
– 1924) διαχειρίστηκε επιτυχημένα το θέμα
της εγκατάστασης των προσφύγων της Μι-
κρασιατικής καταστροφής.

Οι άντρες της γενιάς αυτής έφεραν στο
ακέραιο τις αρετές, που διέκριναν πάντα
τους Ευρυτάνες: τιμιότητα, ακεραιότητα,
υπευθυνότητα, παράλληλα με μια δόση
σκληρότητας και ακαμψίας στο χαρακτήρα
τους, αρετές απαραίτητες για την επιβίωσή
τους στους απρόσιτους ορεινούς όγκους,
που απαρτίζουν της Ευρυτανία.

Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν μέχρι
τις μέρες μας γνωρίσματα των Ευρυτάνων,
παράλληλα με μια αλληλοϋποστήριξη, που
δεν περιγράφεται με λόγια, την νοιώθει κα-
νείς βιωματικά. Αναφέροντας την Ευρυτανική
μου καταγωγή, ανοίγονται πόρτες δύσκολες,
γεγονός που εντυπωσιάζει τα παιδιά μου,
4ης, και βάλε, γενιάς Ευρυτάνες.

Ευχαριστώ τον συγγενή μας κ. Χαρ.
Λούντο για την συγκινητική ευκαιρία ανα-
δρομής σε χρόνια περασμένα και μαρτυρίες
προσφιλών μου ανθρώπων, που πια δεν
είναι μαζί μας.

Και βέβαια τον ξάδερφό μου Γρηγόρη
Τριανταφύλλου, που ακάματος φροντίζει
να διατηρεί και μέσω της εφημερίδας την
επαφή μου με τον τόπο καταγωγής μου.

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

Από  τις  αναμνήσεις  ενός  Χρυσιώτη  στην  καταγωγή
(Προσθήκη  στη  σχέση  του  Γεωρ.  Καφαντάρη  με  την  Χρύσω)

Της Αγγελικής Ιωαν. Τριανταφύλλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου

Η  Χρύσω
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Ο καιρός δροσερός μετά την αναπάντεχη βροχή, που
ήλθε εν μέσω καύσωνα και έτσι έγινε πιο άνετη η μετα-
κίνησή μας. 

Μέχρι την παλαιά Βίνιανη το τοπίο μου ήταν κάπως
γνωστό. Από εκεί και πέρα πήγαινα στο άγνωστο ακο-
λουθώντας τον Αντώνη. Η διαδρομή από τη διασταύρωση
και πάνω είναι σχεδόν όλη ανηφορική και ελικοειδής με
πολλές πέτρες στο οδόστρωμα, όπως σε όλους τους
δρόμους των χωριών της Ευρυτανίας βεβαίως-βεβαίως. 

Ο Αντώνης, βιρτουόζος οδηγός, με την δέουσα τα-
χύτητα ξεπερνούσε ευκόλως με τους απαιτούμενους
κάθε φορά ελιγμούς τα εμπόδια των λίθων. Εγώ, καίτοι
κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες, δεν τα κατάφερνα και
τόσο καλά και σε κάποιο σημείο μία μεγαλούτσικη πέτρα,
αφιλότιμη και αφιλόξενη θα έλεγα, με κτύπησε με δύναμη
στην εξάτμιση. Αφού ξεστόμισα κάτι που δεν έπρεπε και
δεν γράφεται εδώ, συνέχισα.

Πρώτη στάση στη θέση “Νιμάτια” όπου το φρεσκοα-
νακαινισμένο μνημείο των εκτελεσθέντων εκεί ηρώων
πατριωτών υπό των Ιταλών, μεταξύ των οποίων και δύο
εκτελεσθέντες καταγόμενοι εκ Κερασοχωρίου. 

Συνειρμοί, σκέψεις, συναισθήματα  που με κυρίευσαν
δεν είναι του παρόντος, αλλά κάπως βαρύς και με αλ-
λαγμένη διάθεση συνέχισα το οδοιπορικό στην φιδίσια
ανηφόρα όπου η χλωρίδα, που είναι αναμεμειγμένη με
τους βράχους, είναι πολύχρωμη με λογιών-λογιών βότανα
και μυρωδικά, με προεξέχουσα την παρουσία της ανθι-
σμένης τούτη την εποχή ρίγανης. Πάνω ψηλά χάσκουν
απειλητικοί οι γκρεμοί και οι σάρες των απάτητων φαλα-
κρών  πλαγιών του “Καυκιού’’, ενώ δεξιά μας κάτω κελα-
ρύζουν μελωδικά σαν να μας καλωσορίζουν τα γάργαρα
νερά του Χρυσιώτη ποταμού.

Ενώ ήμουν συνεπαρμένος από το θέαμα και τα μάτια
μου δεν χόρταιναν να τυπώνουν όμορφες φωτογραφίες
και ο εγκέφαλός μου να αποθηκεύει και να ταξινομεί
απίθανες εικόνες μοναδικών τοπίων, έγινε η δεύτερη
στάση κάτω από το σκαρφαλωμένο και γαντζωμένο στην
πλαγιά εκκλησάκι του Αγίου Σεραφείμ, που είναι μικρο-
γραφία της Ιεράς Μονής της Μεγίστης Λαύρας.

Εκ του μακρόθεν κάναμε το σταυρό μας, γιατί εμένα
τουλάχιστον η αντοχή μου δεν μου επέτρεπε να ανέβω
τα σκαλιά και στραφήκαμε προς τη μεριά του ποταμού
όπου σε ξαφνιάζει με την παρουσία του το “ΠΑΝΩ  ΓΕ-
ΦΥΡΙ’’. Ένα πέτρινο συμπαθές, με μια καμάρα, πέτρινο
γεφυράκι  που κάποτε θα έπαιζε σπουδαίο ρόλο πιστεύω.
Σήμερα κισσός, βρύα, χόρτα αγριολούλουδα και άλλα
μικροζιζάνια το έχουν αγκαλιάσει και το έχουν  σκεπάσει
με μια βελούδινη επένδυση που λες ότι έγινε από αν-
θρώπινο χέρι.

Η επόμενη στάση ήταν ο προορισμός μας δηλαδή το
χωριό Χ Ρ Υ Σ Ω. Αφού είπαμε μια καλησπέρα σε πεντέξι
νοματαίους, που καθότανε σε ένα Καφενείο, ξεναγηθή-

καμε από τον γνωρίζοντα το χωριό Αντώνη.
Ανηφορίζοντας το πλακόστρωτο σοκάκι όπου το

παλαιό Δημοτικό Σχολείο, που σήμερα φιλοξενεί το
Ιατρείο του χωριού, είδαμε τρία-τέσσερα μικρά παιδάκια
να παίζουν στην εκεί παιδική χαρά. Τα τραγανά γελάκια
τους τα έπαιρνε ο άνεμος, τα έκανε αντίλαλο στην απέ-
ναντι πλαγιά και τα γύριζε σαν τρανταχτά γέλια που
πλημμύριζαν το χωριό και έδιναν μια νότα αισιοδοξίας
ότι το χωριό δεν θα πάψει να ζει. 

Στην όμορφη πλατεία του χωριού, που μοιάζει με με-
γάλο πέτρινο παλαιό αλώνι, είναι εγκατεστημένη μόνιμη
εξέδρα της ορχήστρας του πανηγυριού του Δεκαπεν-
ταύγουστου! Το μόνιμο της εξέδρας νομίζω σημαίνει ότι
η πλατεία αυτή φιλοξενεί μόνο το πανηγύρι ή ότι το
χωριό ζει μόνο γι’ αυτό το πανηγύρι!!

Πλακόστρωτο φαρδύ μονοπάτι στην αριστερή κοίτη
του ρέματος ανάμεσα στα σκιερά πλατάνια οδηγεί στις
πολλές κρυστάλλινες βρύσες, που αναβλύζουν ασταμά-
τητα γάργαρο πόσιμο νερό προερχόμενο από τα σωθικά
του “Καυκιού’’. Μέρος του νερού χρησιμοποιείται για τις
ανάγκες του χωριού και το υπόλοιπο χύνεται στον ‘’Χρυ-
σιώτη’’, αφού πρώτα έθετε κάποτε σε λειτουργία τον
εκεί νερόμυλο. Τον νερόμυλο, που εγκαταλελειμμένος
και ξεδοντιασμένος πια χωρίς μυλόπετρα αφού αυτή
αφαιρέθηκε και τοποθετημένη, πεταμένη κάπου, κατάντησε
αξιοθέατο. Μένει τώρα εκεί ακίνητη και δεν είναι πλέον
βαριά γιατί κάθε πέτρα είναι βαριά μόνο στον τόπο της
λένε στα μέρη μου!

Καθίσαμε στα πέτρινα εκεί πεζούλια να πάρουμε τις
ανάσες μας και αφού τα αυτιά μας γέμισαν με ήχους
από νερό που πέφτει από τις βρύσες και του ποταμού
που κυλάει ανακατεμένους με τον ήχο από το θρόισμα
των φύλλων των πλατάνων, πήραμε το δρόμο της επι-
στροφής για το χωριό. Περπατώντας στο σοκάκι ένα
κλωναράκι μιας βατσουνιάς γεμάτο μισοώριμα βατόμουρα
κουνήθηκε από το αεράκι και με προκάλεσε να γευτώ
τoυς γλυκόξινους καρπούς του.

Δεν είχαμε κουράγια για άλλο περπάτημα και επι-
στρέψαμε στο καφενείο του αδελφού του Νίκου ΜΑ-
ΡΟΥΛΗ, δηλαδή του Γιώργου. Καθίσαμε στο τραπέζι
που καθότανε ο πρώην Δήμαρχος του Δήμου ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Κώστας ΚΑΡΑΝΗΣ, η μητέρα των αδελφών ΜΑΡΟΥΛΗ,
κυρά Μ α ρ ί α και ο συνταξιούχος δάσκαλος ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ
Χαράλαμπος.

Τον Κώστα ΚΑΡΑΝΗ τον γνωρίζω πολλά χρόνια και
σαν ιδιώτη και σαν Δήμαρχο και μόνο καλά λόγια έχω να
πω γι’ αυτόν. Τον Δάσκαλο πρώτη φορά τον γνώρισα και
η εντύπωση που απεκόμισα είναι πολύ θετική. Την κυρά
Μαρία πρώτη φορά τη γνώρισα και είναι μια σεμνή γιαγιά
χαμογελαστή, καλοσυνάτη που σε κερδίζει από την
πρώτη στιγμή. Όλοι τους ήταν φιλόξενοι και καταδεκτικοί.
Ήπιαμε τα κεράσματά τους και γευτήκαμε ντόπιο γευστικό
τσαλαφούτι και επίσης υπέροχη ντόπια φέτα τηγανισμένη
με αυγά.

Πάνω εκεί στα κεράσματα και στην κουβέντα που εί-
χαμε άκουσα  πως δεν είναι γνωστό από πού και πώς το
χωριό πήρε το όνομα Χ Ρ Υ Σ Ω. Κάθισα λοιπόν και
έψαξα και ανακάλυψα τις δύο επικρατέστερες εκδοχές
για το πώς το χωριό πήρε αυτό το όνομα και τις παραθέτω
παρακάτω. 

Με την κουβέντα πέρασε η ώρα, άρχισε να βραδιάζει
και έπρεπε να αναχωρήσουμε.  Χαιρετήσαμε τους φίλους
που κάναμε και φύγαμε με την υπόσχεση ότι του χρόνου
θα τους ξαναεπισκεφτούμε.

Φεύγοντας είδα και ξεφύλλισα την εφημερίδα του
χωριού και γι’ αυτό αποφάσισα να γράψω τούτα τα ακα-
ταλαβίστικα!!! τα οποία θα επιθυμούσα να μου κάνετε
την τιμή να δημοσιευτούν στην εφημερίδα σας, πιστεύον-
τας πως έτσι τιμώ τη φιλοξενία σας.

ΕΚΔΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΟΥ 
1.- Οι πρώτοι–πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι έφθασαν

στον τόπο περί τα μέσα του δέκατου έκτου αιώνα, ψά-
χνοντας κατάλληλο μέρος για να εγκατασταθούν, εν-
θουσιάστηκαν με ΤΟ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΟ, ΤΟ “ΕΛ ΛΟΡΑΝΤΟ”
που βρήκαν, δηλαδή απέραντα ιδανικά βοσκοτόπια (τσέ-
λιγκες γαρ) και άφθονο γάργαρο νερό. Βρήκανε δηλαδή
αυτό που τους χρειάζονταν, βρήκαν τη Χρυσή Γή τους
και ονόμασαν τον τόπο “ΧΡΥΣΗ ΓΗ’’. Το Χωριό που δημι-
ουργήθηκε μετά πήρε το όνομα “ΧΡΥΣΩ” και όχι ΧΡΥΣΗ
γιατί τα χρόνια εκείνα τα θηλυκά ονόματα είχαν κατάληξη
σε Ω π.χ. Βασίλω, Αρχόντω, Μάρω, Ασήμω, Κρουστάλλω,
Αργυρώ κ.λ.π.

Ευχαριστημένοι λοιπόν από τα θεία αυτά δώρα,
δηλαδή πλούσιους βοσκοτόπους και κυρίως του άφθονου
καθαρού νερού, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, στην  πορεία
κάθε βρύση νερού που κατασκεύαζαν έκτιζαν και μία εκ-
κλησία και πιστεύω πως αν καλά το ψάξει κανείς θα δια-
πιστώσει ότι όσες είναι οι εκκλησίες τόσες είναι και οι
βρύσες και ίσως να έχουν και ονόματα συναφή με αυτά
των εκκλησιών του χωριού!!!!!!! 

2.-  Κατά μια άλλη εκδοχή ο άρχοντας της περιοχής
εκείνης της εποχής, ο περιβόητος “ΚΑΥΚΗΣ’’, που είχε
την έδρα του στην κορυφή του βουνού (εξ ου και το
όνομα αυτού ΚΑΥΚΙ), είχε τέσσερες κόρες.  Στην  μεγα-
λύτερη, την ΚΕΡΑΣΟΒΩ, παραχώρησε την περιοχή, που
είναι προς τα νοτιοδυτικά του θρόνου του, όπου σήμερα
είναι το Χωριό που πήρε το όνομά της, δηλαδή το ΚΕΡΑ-
ΣΟΒΟ (ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ). Στη δεύτερη και την τρίτη, δηλαδή
τις ΔΑΦΝΗ και ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ, παραχώρησε τοποθεσίες
χαμηλά κάτω προς το ποτάμι, όπου σήμερα τα χωριά με
τα ονόματά τους. Την μικρότερη, τη ΧΡΥΣΩ, που της
είχε αδυναμία την κράτησε κοντά του στους πρόποδες
του Καυκιού!  Έτσι λοιπόν και το χωριό, που δημιουργήθηκε
εκεί, πήρε το όνομα της μικρής και πανέμορφης κόρης
του άρχοντα ΚΑΥΚΗ, δηλαδή  “Χ  Ρ  Υ  Σ  Ω” !!!!!!!!!!!!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η.- Οι παραπάνω εκδοχές  της ονομασίας
του χωριού σας είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ, τις έπλασε η δική
μου φαντασία, μην τις λαμβάνετε υπόψη σας και να με
συμπαθάτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η.- Παλαιά άκουγα στο Κερασοχώρι να
λένε «Νάχαμε τυρί από τη “ΓΟΥΡΔΕΣΗ’’ και ν ε ρ ό από
τη “Χ Ρ Υ Σ Ω”» κ.λ.π. Θα συμβούλευα φιλικά λοιπόν να
προβληματίσει αυτό λίγο τους “νεοχρυσιώτες’’ μήπως
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Α ανακαλύψουν το δικό τους χρυσω-
ρυχείο που λέγεται ’’ξεχωριστό πόσιμο νερό και εκλεκτά
τυροκομικά προϊόντα’’.
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κόνα του χωριού δηλ. ο τοπικός πρόεδρος,
όσοι κάτοικοι βοηθούν αφιλοκερδώς και φυ-
σικά ο σύλλογός μας που από την ίδρυσή
του στηρίζει ποικιλοτρόπως το χωριό μας. 

Οι  εκδηλώσεις
Πανηγύρι
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν όπως

αναφέρονταν στο πρόγραμμα που είχαμε
δημοσιεύσει. 

Η κορυφαία εκδήλωση, που είναι το πα-
νηγύρι της Παναγίας, ήταν αυτή που συγ-
κέντρωσε τον περισσότερο κόσμο και είχε
και τη μεγαλύτερη διάρκεια.

Ως γνωστό, ξεκινά απ’ την παραμονή το
βράδυ με δημοτική ορχήστρα. Φέτος το πα-
νηγύρι είχε την ιδιαιτερότητα να έχει άλλη
ορχήστρα την παραμονή κι άλλη ανήμερα.
Αυτό έγινε λόγω αδυναμίας να βρεθεί μία
ορχήστρα, αφού καθυστερήσαμε να ξεκα-
θαρίσουμε ποιος θα διοργανώσει το πανηγύρι
και όταν τελικά τακτοποιήθηκε το θέμα, δεν
υπήρχε διαθέσιμη ορχήστρα και για τις δυο
μέρες. Έτσι οι διοργανωτές βρήκαν αναγ-
καστικά αυτή τη λύση.

Η ορχήστρα της παραμονής ήταν του
Δεληγιάννη (τραγούδι) – Καλύβα (κλαρίνο)
κ.ά. και όπως μας είπαν έμειναν πολύ ευ-

χαριστημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου. 
Την ημέρα της Παναγίας τελέσθηκε η

θεία λειτουργία στην ομώνυμη εκκλησία
μας και κατόπιν η δοξολογία και αρτοκλασία
στην κεντρική μας πλατεία. Ο κόσμος ήταν
πολύς και αφού όλοι αντάλλαξαν ευχές και
χαιρετισμούς, κάθισαν στα στρωμένα τρα-
πέζια της πλατείας για τη συνέχεια.

Η συνέχεια γνωστή. Παραγγελίες για
φαγητό και ποτό, κεράσματα και παραγγε-
λίες τραγουδιών στην ορχήστρα. Συνηθίζεται
να γίνονται παραγγελίες τραγουδιών (επί
πληρωμή βεβαίως) γιατί πετυχαίνονται δυο
στόχοι: η ικανοποίηση αυτού που παραγ-
γέλνει για να ακούσει το τραγούδι που του
αρέσει και πολλές φορές το αφιερώνει σε
συγγενείς και φίλους και το «ζέσταμα» της
ορχήστρας και του κόσμου ώσπου να τε-
λειώσουν το φαγητό και να είναι έτοιμοι
πλέον για χορό.

Να τονίσουμε πως τα τραγούδια των
παραγγελιών είναι τραγούδια που με τα
λόγια τους καλωσορίζουν τους επισκέπτες
και κυρίως τους ξενιτεμένους ή αναφέρονται
σε παλιότερες εποχές και μιλούν για την
παράδοση και την παλιά ζωή του χωριού με
νοσταλγία και γι’ αυτό προκαλούν ενίοτε
και συγκίνηση, περισσότερο στους μεγα-
λύτερους που γνώρισαν καλά τη ζωή του
χωριού στις δόξες του!

Η ορχήστρα του κ. Νιώρα, γνωστού δε-
ξιοτέχνη στο κλαρίνο, που ήταν και πέρυσι
στο χωριό με άλλη όμως σύνθεση ορχή-
στρας, χάρισε ευχάριστες στιγμές κεφιού
και διασκέδασης σε όλους μέχρι αργά το
απόγευμα που έγινε μια διακοπή για ξεκού-
ραση και ξανά πάλι κατά τις 10 το βράδυ
για τη συνέχεια. Θα ήταν κάπου 4 με 5 ή
ώρα το πρωί πια που τέλειωσε το πανηγύρι.

Εκδρομή,  βραδιά  νεολαίας
– λαϊκή  βραδιά 

Είχε περάσει από 11 το πρωί η ώρα που
άρχισαν να συγκεντρώνονται οι πρώτοι εκ-
δρομείς στο χώρο της πλατείας για την εκ-
δρομή στο ρέμα. Στις 12 περίπου ήμασταν
όλοι πλάι στο ποτάμι στη Λογγά και ήδη εί-
χαν αρχίσει οι προετοιμασίες για το φαγητό.
Φέτος είχαμε άφθονο κοντοσούβλι με τη
φροντίδα του Γιώργου Κ. Καρανίκα και φυ-

σικά καφέ, αναψυκτικά κτλ.
Ευχάριστη έκπληξη ήταν η παρουσία

του Μήτσου Καράνη με την οικογένειά του
και πάλι στην εκδρομή μετά από πολλά
χρόνια. Ο Μήτσος είναι απ’ τα ιδρυτικά στε-
λέχη και εμψυχωτές της εκδρομής. Επίσης
παραβρέθηκε και η Βασιλική Χαλκιά που κι
αυτή δυο–τρία χρόνια τελευταία δεν είχε
παραστεί. Η Βασιλική τα περισσότερα χρόνια
ηγούνταν της ομάδας που οργάνωνε τις
λεπτομέρειες και προμήθευε με τα αναγκαία
εφόδια τις ανάγκες της εκδρομής.

Θυμίζουμε πως η εκδρομή είχε φτάσει
σε αριθμό συμμετοχής τις καλές εποχές
ως 130 άτομα που όμως ήταν μόνο νέοι
ηλικίας το πολύ ως 28 – 30 ετών. Υπήρχε
αυστηρό όριο στην ηλικία των συμμετεχόν-
των. Βέβαια, όταν αργότερα μειώθηκε η
συμμετοχή, το όριο ηλικίας απελευθερώθηκε. 

Εμείς οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να συμ-
μετέχουμε σταθερά κάθε χρόνο στην εκ-
δρομή γιατί μας αρέσει κι ας έχουμε μεγα-
λώσει λίγο και γιατί είναι ένας θεσμός,

αφού γίνεται για 35 συνεχόμενα χρόνια
τώρα.

Ως θεσμός βοηθά σημαντικά στην ανά-
πτυξη φιλικών σχέσεων και επικοινωνίας
μεταξύ των νέων του χωριού μας που δια-
μένουν αλλού και στην συνεργασία τους
για θέματα που αφορούν στην πρόοδο του
χωριού μας και στη διατήρηση της «επαφής»
τους με το χωριό.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε
πως η «εκδρομή» έχει μέλλον και κατ’ επέ-
κταση έχει μέλλον η παρουσία της νεολαίας
στο χωριό μας, αφού ο αριθμός των συμμε-
τεχόντων φέτος ήταν μεγαλύτερος και μά-
λιστα νέα παιδιά που ήρθαν για πρώτη φορά!

Το απόγευμα ανεβήκαμε στο χωριό και
δώσαμε ραντεβού το βράδυ στην πλατεία
για τη συνέχεια για τη λαϊκή βραδιά.

Η ορχήστρα του γνωστού μας φίλου
του χωριού μας και κιθαρίστα Τάκη Δροσίνη
με τον Κώστα Κεφειρίδη στο μπουζούκι,
την Ειρήνη Διαμαντή και το Θοδωρή Μάκκα
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Το χωριό
Του Αντώνη Καρανίκα

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Η ορχήστρα του κ. Νιώρα

Από τη δοξολογία και αρτοκλασία στο χώρο της πλατείας στη γιορτή της Παναγίας Όμορφες εικόνες απ' την εκδρομή στο ρέμα

Όμορφες εικόνες απ' την εκδρομή στο ρέμα

Συνέχεια στην 5η σελ.



στο τραγούδι, καθώς και τον Γιάννη Χατζή
στην κιθάρα και στο τραγούδι επίσης, μας
κράτησε συντροφιά για όλο το βράδυ με
μεγάλη ποικιλία τραγουδιών και με αμείωτο
κέφι ως το πρωί. Ακριβολογούμε όταν λέμε
ως το πρωί γιατί, όπως συμβαίνει επί μακρά
σειρά ετών, μας βρίσκει το ξημέρωμα στην
πλατεία να χορεύουμε ακόμα. Ίσως γιατί
δε θέλουμε να περάσει γρήγορα αυτή η
όμορφη βραδιά παρέα με καλούς φίλους
που αναγκαστικά θα ξαναβρεθούμε πια μετά
από έναν ολόκληρο χρόνο!

Μην παραλείψουμε να αναφέρουμε τη
σύντομη και ευχάριστη συμμετοχή των «δι-

κών μας καλλιτεχνών» στην ορχήστρα. Του
Βασίλη Ι. Χειλά με το μπουζούκι του και
του γαμπρού της Πούλιας και του αείμνηστου
Σπύρου και σύζυγο της Ιωάννας Βαγενά,
του Στέφανου, στο τραγούδι. Συγχαρητήρια
παιδιά, μας αρέσατε πολύ και σας θέλουμε
ακόμη δυναμικότερους του χρόνου.

Επιπλέον διενεργήθηκε λαχειοφόρος
αγορά με δώρα κυρίως τοπικά προϊόντα
που προσέφεραν τοπικοί παραγωγοί. Ήταν
δοχεία με μέλι και είναι ευκαιρία να ευχαρι-
στήσουμε τους παραγωγούς: Γιαννιώτη
Απόστολο, Μούτσελο Αλέξη και Χειλά Θύμιο
που μας τα προσέφεραν. Να είναι καλά και
να στηρίζουν το σύλλογό μας. (Οι παραγωγοί
μελιού στο χωριό μας είναι περισσότεροι,
αλλά πιθανόν λόγω αμέλειας ή λόγω της
οικονομικής κρίσης δεν μας στήριξαν όλοι
φέτος. Τους ευχόμαστε του χρόνου να είναι
καλύτερα τα πράγματα και να μπορούν να
μας βοηθήσουν). 

Απ’ τα δώρα επίσης ξεχώρισαν ο πίνακας
του Φασιανού σε μεταλλοτυπία (ο νέος με
το φουλάρι) που προσέφερε ο τοπικός πρό-
εδρος κ. Καρανίκας Α. Ηλίας και το χρυσό
δαχτυλίδι με πέτρα που προσέφερε ο κο-

σμηματοπώλης χωριανός μας στη Θεσ/νίκη
κ. Νέστορας Χειλάς. Τους ευχαριστούμε
θερμά.

Ο πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Αν-
τώνης Καρανίκας μετά το πέρας της διαδι-
κασίας κλήρωσης των δώρων, σε σύντομο
χαιρετισμό, κάλεσε όλους τους χωριανούς
και φίλους του χωριού μας και του συλλόγου
να συμπαραστέκονται με όλες τους τις δυ-
νάμεις στο έργο του συλλόγου που έχει
τελικό αποδέκτη το ίδιο το χωριό και συμ-
βάλλει έτσι στην πρόοδό του, ευχαρίστησε
όσους προσέφεραν δώρα και ενίσχυσαν οι-
κονομικά το σύλλογό μας και ευχήθηκε σε
όλους υγεία και καλή διασκέδαση.

Το γλέντι συνεχίστηκε ως το πρωί και η

βραδιά είχε απ’ όλα. Άφθονο κέφι, ποικιλία
τραγουδιών, συμμετοχή όλων των νέων,
αλλά και όλων των παρευρισκόμενων στο
χωριό.

Λειτουργία  στον  Άγιο  Σεραφείμ 
–  Επέτειος  για  τη  μάχη
της  Χρύσως
Στις 18 του μήνα, ημέρα Κυριακή, τελέ-

σθηκε η λειτουργία, δοξολογία και αρτο-
κλασία στο ομώνυμο εκκλησάκι του Αγίου
Σεραφείμ με την ευκαιρία του ερχομού της
σεπτής Κάρας του από την Ι. Μ. Κορώνης
Καρδίτσας όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος που
τίμησε τη μνήμη του Αγίου και προσκύνησε
τη σεπτή του Κάρα, με λειτουργό τον παπά
Θανάση Ντάλλα και βοηθό τον καλόγερο
Ευφραίμ της Μονής Κορώνης. Κύριος ψάλτης
ήταν ο Δημήτρης Μαντής.

Στη συνέχεια αρκετοί κατευθυνθήκαμε
στο μνημείο στη θέση Νιμάτι για την τελετή
μνήμης και απόδοσης τιμής στους επτά
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που
εκτελέσθηκαν απ’ τους Ιταλούς κατακτητές

κατά την περίοδο της Κατοχής το 1942.
Την εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο και
περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνων στο μνη-
μείο και χαιρετισμούς και κεντρική ομιλία
κατόπιν στην πλατεία του χωριού, την ορ-
γανώνει πάντα ο δήμος και φροντίζει για
τις λεπτομέρειες της διοργάνωσής της.

Με μεγάλη μας λύπη όμως φέτος, δια-
πιστώσαμε πως κανένας υπεύθυνος διορ-
γάνωσης δεν υπήρχε στο χώρο και φυσικά
ούτε στεφάνια για να κατατεθούν και ούτε

εγκατάσταση μικροφωνικής στο χώρο της
πλατείας για την ομιλία. Ούτε βεβαίως κά-
ποιος που να εκπροσωπεί το δήμο και επι-
πλέον δεν είχαν καλεστεί αρμοδίως οι το-
πικές αρχές (π.χ. Α.Τ. Κερασοχωρίου κ.ά.)
αν και ο δήμος αρχικά είχε ετοιμάσει έντυπο
πρόγραμμα της εκδήλωσης με την υπογραφή
του δημάρχου και το είχε διανείμει σε πε-
ριορισμένο αριθμό ατόμων.

Αφού συνήλθαμε απ’ τη δυσάρεστη έκ-
πληξη που μας επιφύλαξαν οι υπεύθυνοι
των πολιτιστικών θεμάτων του δήμου και
αφού επικοινωνήσαμε με κάποιους εκπρό-
σωπους του δήμου που μας είπαν διάφορες
απαράδεκτες δικαιολογίες και καταλάβαμε
πως η αμέλειά τους και η ανευθυνότητά
τους είχε ξεπεράσει κάθε όριο και πλέον
δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να γίνει
κάτι περισσότερο, τηρήσαμε ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη των εκτελεσθέντων και
ψάλλαμε τον εθνικό ύμνο τιμώντας τους
αγώνες για την ελευθερία.

Οι χαιρετισμοί των εκπροσώπων φορέων
και η κεντρική ομιλία από το Χαράλαμπο
Μπετχαβά στην πλατεία του χωριού είναι
ευνόητο πως δεν ήταν εφικτό να γίνουν και

αξίζει να σημειώσουμε επίσης πως για
πρώτη φορά φέτος δεν θα υπήρχε καμιά οι-
κονομική επιβάρυνση στο δήμο γι’ αυτή την
εκδήλωση και άρα η αδιαφορία που επέδει-
ξαν οι αρμόδιοι έχει να κάνει μόνο με τον
τρόπο που «βλέπουν» αυτές τις εκδηλώσεις
ιστορικής μνήμης και ίσως με τη γενικότερη
νοοτροπία τους και τον τρόπο λειτουργίας
του δήμου σε πολλά θέματα (π.χ. η αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση της δημοπρασίας
του κοινοτικού μας καταστήματος εδώ κι

ενάμιση χρόνο τώρα, παρά τις υποσχέσεις
τους). 

Εμείς λέμε πως ήταν επιεικώς απαρά-
δεκτο αυτό που συνέβη και φυσικά η ιστορία
δεν ξεγράφεται και η σπουδαιότητα της
πράξης των αγωνιστών ουδόλως υποβαθ-
μίζεται. Σχετικό δημοσίευμα υπάρχει και
στην εφημερίδα «Ευρυτανικά Νέα».

Λειτουργία  στον  Άγιο  Κων/νο 
στη  Γούρδεση
Πραγματοποιήθηκε η λειτουργία στο Εκ-

κλησάκι του Αγίου Κων/νου στη Γούρδεση
(αναγράφεται πλέον ως συνοικισμός με το
όνομα: « Άγιος Κων/νος») στις 24 του μήνα
όπως είχε προγραμματιστεί με λειτουργό
τον παπά Γιάννη Ντότσικα από τη Δάφνη
και με αρκετούς πιστούς που για μια ακόμη
φορά παραβρέθηκαν στο υπέροχο τοπίο και
στο όμορφο εκκλησάκι. 

Η καμπάνα που έλειπε, θα αντικατασταθεί
σύντομα απ’ την εκκλησιαστική επιτροπή.
Βλέπετε, οι καμπάνες προφανώς πιάνουν
κάποια λεφτά ως μέταλλο και γι’ αυτό
κάποιοι επιτήδειοι την έκλεψαν. 

Κρίμα! 
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Συνέχεια απ’ την 4η σελ.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2013

Το χωριό
Του Αντώνη Καρανίκα

Ατελείωτος χορός από τη νεολαία στη λαϊκή βραδιά

Λειτουργία στον Άγιο Σεραφείμ με την ευκαιρία του ερχομού της σεπτής Κάρας του

Απόδοση τιμής στη μνήμη των εκτελεσθέντων στο Νιμάτι



ΤΙ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΚΥΡΙΕ  ΔΗΜΑΡΧΕ
ΜΕ  ΤΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΤΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΜΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ; 

Δεν έχει προηγούμενο η καθυστέρηση και η αμέλεια ή η αδιαφορία εκ
μέρους της Δημοτικής Αρχής στην υπόθεση της δημοπρασίας του Κοινοτικού
μας Καταστήματος. Κάθε φορά μας λένε πως εντός του μήνα θα ολοκληρωθεί
και δεν έχει γίνει δυο χρόνια τώρα εντελώς τίποτα. Διερωτόμαστε αν υπάρχει
κάποιος άλλος λόγος που χρονοτριβούν τόσο πολύ, κάποια σκοπιμότητα, αλλά
δε θέλουμε να φανούμε καχύποπτοι. Θέλουμε να εμπιστευόμαστε τη Δημοτική
Αρχή, όποια κι αν είναι, γιατί εργάζεται για το καλό του τόπου μας. 

Όμως στην περίπτωσή μας, μόνο καλό δεν είδαμε! Αφήνουν έρημη την
πλατεία του χωριού μας χωρίς το Κοινοτικό Κατάστημα, χειμώνα – καλοκαίρι και
αντί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χωριού όπως οφείλουν, το σπρώχνουν
στην εγκατάλειψη! Δε μπορεί να «σταθεί» ούτε χωριανός ούτε επισκέπτης στην
όμορφη πλατεία μας. Και να σκεφθεί κανείς πως ο Δήμος από αυτή τη δημοπρασία
θα έχει και έσοδα! 

Τι ακριβώς θέλουν λοιπόν; Για ποιο λόγο υπηρετούν τη Δημοτική Αρχή, αν
δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι’ αυτό; Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο! Απ’ τον Άννα
στον Καϊάφα συνεχώς. 

Ας αντιληφθούν επιτέλους τις ευθύνες τους και ας ακούσουν την απαίτηση
ενός ολόκληρου χωριού και ας προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στη δημο-
πρασία αυτή, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να ετοιμαστεί το κατάστημα
από αυτόν που θα το αναλάβει.
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Πρόσφατα ο χωριανός μας και μέλος
του συλλόγου μας Παναγιώτης Πολυχρό-
νης, έλαβε μέρος για πρώτη φορά στον
31ο κλασικό μαραθώνιο που έγινε στις 10
Νοεμβρίου 2013 και μάλιστα τερμάτισε
με καλό χρόνο. Ο Παναγιώτης είναι 53
ετών και τελευταία αποφάσισε να ασχο-
ληθεί περισσότερο με τον αθλητισμό ασπα-
ζόμενος τη ρήση: «νους υγιής εν σώματι
υγιεί». 

Αυτό που κατάφερε ο Παναγιώτης
είναι σημαντικό, όχι μόνο επειδή δεν είναι
πλέον και τόσο νέος, αλλά επειδή απέδειξε
πως ποτέ δεν είναι αργά για έναν υγιεινό
τρόπο ζωής που στηρίζεται στον αθλητισμό
και στη σωστή διατροφή και κυρίως επειδή
αποτελεί και πρότυπο για την οικογένειά
του, τους φίλους του και όλους εμάς.

Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε
να ενσωματώσουμε ανάλογο τρόπο ζωής

όλοι μας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως
είναι ανάγκη να λάβουμε μέρος σε μαρα-
θώνιο. Ακόμα και λίγο καθημερινό περπά-
τημα είναι σίγουρα ωφέλιμο και λιγοστεύει
τις επισκέψεις στο γιατρό!

Ένας ακόμα καλός φίλος του χωριού
μας, κοντινής ηλικίας με τον Παναγιώτη,
που παίρνει κάθε χρόνο ανελλιπώς μέρος
στον κλασικό μαραθώνιο είναι ο Σωτήρης
Μεραντζής από την Καλαμάτα, εκπαιδευ-
τικός στο επάγγελμα. 

Ο Σωτήρης που έχει επισκεφθεί το
χωριό μας μάς διαβεβαιώνει σε κάθε ευ-
καιρία πως τα οφέλη του αθλητισμού είναι
πολλαπλά και πως όλοι μπορούν να «βά-
λουν» στην καθημερινότητά τους κάποιες
αθλητικές δραστηριότητες. 

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε
πάρα πολλές ακόμη συμμετοχές σε μα-
ραθώνιους.

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.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΠΡΟΣ  ΜΙΜΗΣΗ

Το καλντερίμι είναι το κέντημα της
γης, είναι ο στενός λιθόστρωτος δρόμος,
που ένωνε τα χωριά και τους οικισμούς
μεταξύ τους. Φτιαγμένα πέτρα πέτρα, από
μαστόρους με αρκετές και περίτεχνες ικα-
νότητες. Το καλντερίμι κατασκευάζονταν
με ακανόνιστες και ακατέργαστες πέτρες.
Η λέξη προέρχεται από την αντίστοιχη
τούρκικη «kaldirim». Το καλντερίμι ακο-
λουθεί τη μορφολογία του εδάφους και
έχει πολύ μεγάλη αντοχή και διάρκεια
στο χρόνο.

Οι δρόμοι στρώνονταν με πέτρες και
δημιουργείτο το καλντερίμι για τέσσερις
κυρίως λόγους. Για να μην διαβρώνονται
οι δρόμοι από τα νερά της βροχής, να δι-
ευκολύνονται οι άνθρωποι και τα ζώα στο
ανέβασμα και το κατέβασμα, για να απο-
φεύγονται οι λάσπες και για λόγους αι-
σθητικούς.

Για την κατασκευή του καλντεριμιού
χρησιμοποιούσαν πάντα  ντόπια πέτρα και
η κατασκευή διέφερε από τόπο σε τόπο
ανάλογα με τον μάστορα. Η βασική πλα-
κόστρωση διακόπτεται με σειρές από κά-
θετες πλάκες που προεξέχουν, τούς «αρ-
κάδες», για να ανακόπτουν την ορμή των
νερών της βροχής και να βοηθάνε στο
περπάτημα.  

Η κατασκευή του καλντεριμιού ήταν ο
μόνος τρόπος για να καλύπτονται οι χω-
μάτινοι δρόμοι και στο χωριό μας όλοι οι
δρόμοι και τα μονοπάτια μέσα σε αυτό
ήταν λιθόστρωτοι. Σήμερα με την ανάπτυξη
της τεχνολογίας και των μεταφορών η
ανάγκη έκανε τον άνθρωπο να καταστρέψει
αυτά τα αριστουργήματα και να στρώσει
τους δρόμους με τσιμέντο και άσφαλτο,
για γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση. Στο
χωριό μας σήμερα σώζονται δυστυχώς
ελάχιστα καλντερίμια και αυτά, κατά την
γνώμη μου, πρέπει να τα διατηρήσουμε

και να τα προσέχουμε «ως κόρη οφθαλ-
μού». Το καλντερίμι που σώζεται σε πολύ
καλή κατάσταση στο χωριό μας είναι αυτό
που οδηγεί από την πλατεία της Αγίας
Παρασκευής στην Παναγία και το παρα-
κλάδι του, που αρχίζει πάνω από το σπίτι
του Μάκη Σανούλη και οδηγεί στην Πανα-
γία. Αν σκεφτούμε ότι η εκκλησία της Πα-
ναγίας είναι πολύ παλιά, εικόνες της φέ-
ρουν ημερομηνίες του 1500, τότε μπορούμε
να αντιληφτούμε πόσο παλιό πρέπει να
είναι και το καλντερίμι και αν είχε φωνή
πόσες ιστορίες θα μπορούσε να μας διη-
γηθεί για τους προγόνους μας, που περ-
πάτησαν πάνω σε αυτό, να μας πει την
ιστορία του χωριού μας. Ελπίζω να μην
κάνουμε το λάθος εμείς οι νεώτεροι και
το καταστρέψουμε, όπως δυστυχώς, λόγω
άγνοιας και επιπολαιότητας, καταστρέψαμε
πολλά μνημεία του χωριού μας, όπως τον
τάφο του Βεληγκέκα, στοές που υπήρχαν,
πλακόστρωτα δάπεδα εκκλησιών, το καμ-
παναριό της Παναγίας, το σχολείο και
πολλά άλλα.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Τα καλντερίμια της Χρύσως

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.

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 κα-
τάθεσης 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



• Πρόσφατα έγινε μελέτη από την τεχνική υπηρεσία
του δήμου μας για τη συλλογή του νερού στις πηγές
που τροφοδοτούν το χωριό μας στη θέση «Ιτιές».

• Μελέτη επίσης έγινε και για τη διαμόρφωση του
χώρου της πλατείας «Λακμά» με σκοπό την κατασκευή
προστατευτικού μικρού τοιχίου στο κάτω μέρος της που
είναι επικίνδυνος γκρεμός και βρίσκεται πάνω απ’ τις
Βρύσες.

• Καθαρίστηκε ο χώρος κάτω απ’ το νεκροταφείο, απ’
την ανατολική του πλευρά, που επί χρόνια είχε γίνει
χώρος ρίψης μπαζών και σκουπιδιών που προέρχονταν
απ’ το νεκροταφείο. Τη δαπάνη διέθεσε η Ειρήνη Ι. Κα-
ράνη. Στο εξής απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη μπαζών

στο χώρο.
• Επισκευάστηκε, αν και με μεγάλη καθυστέρηση,

από τους τεχνικούς του δήμου, το δίκτυο ύδρευσης του
συνοικισμού μας «Αγίου Κων/νου» ή «Γούρδεση» που
από καιρό είχε φράξει. Παρά τις συχνές οχλήσεις από
τον Τοπικό Πρόεδρο και τους κατοίκους, το γεγονός ότι
οι κάτοικοι του συνοικισμού είχαν μείνει εντελώς από
νερό για παραπάνω από ένα μήνα και υπέστησαν μεγάλη
ταλαιπωρία απ’ αυτό, η δημοτική αρχή για μια ακόμη
φορά λειτούργησε με εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς. 

Για μια ακόμη φορά αναρωτιόμαστε ποιες είναι τελικά
οι προτεραιότητες που έχουν θέσει οι τοπικοί μας άρ-
χοντες! 

«Έφυγε»  ο  λεβέντης  Δήμαρχος

Δεν  άντεξε  η  καρδιά

του  Κώστα  Καράνη

Σαν κεραυνός εν αιθρία,
έπεσε στην Χρύσω και σε όλη
την Ευρυτανία, η είδηση του
χαμού του πρώην Δημάρχου
Βίνιανης Κώστα Καράνη. Ο
εκλιπών, «έφυγε» την Παρα-
σκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013,
το βράδυ, προδομένος από
την καρδιά του, στο σπίτι του
στο χωριό, σε ηλικία μόλις
58 ετών. 

Ο Κώστας υπήρξε ένας
σπουδαίος Χρυσιώτης, ένας

πραγματικός αγωνιστής της ζωής και πάνω απ’ όλα ένας
γνήσιος πατριώτης. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής
του, τα έζησε στην Χρύσω μαζί με τους γονείς του και
εργάζονταν στα ΕΛΤΑ, ως ταχυδρόμος, με έδρα το Κερα-
σοχώρι. Μέσα από την εργασία του και κυρίως λόγω του
αδαμάντινου χαρακτήρα του, έτυχε ξεχωριστής εκτίμησης
από τους κατοίκους της περιοχής, με τους οποίους στα
περισσότερα χωριά είχε καθημερινή επαφή. Ο Κώστας
δεν ήταν μόνο ο ταχυδρόμος που εξυπηρετούσε τους
συντοπίτες του, παραδίδοντας τις συντάξεις και τα γράμ-
ματα, ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μοίραζε χαρά και χα-
μόγελο σε όποιο χωριό και να πήγαινε. Για το χωριό μας
ειδικά ήταν ο άνθρωπος που το κρατούσε ζωντανό. Ήταν
αυτός που εξυπηρετούσε τους μόνιμους κατοίκους του
χωριού μας προμηθεύοντάς τους με τρόφιμα, φάρμακα
και ότι άλλο είχε ανάγκη ο καθένας. Ήταν ο στυλοβάτης
του χωριού μας. Ήταν αυτός που πάντα πρόθυμος έτρεχε
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του χωριού μας.

Η καλή σχέση που είχε με τον κόσμο και το μεράκι
του για προσφορά στη γενέθλια γη, τον οδήγησε στην
απόφαση να ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου. Εκλέχτηκε
πρόεδρος της Κοινότητας Χρύσως και υπηρέτησε το
χωριό μας από τη θέση αυτή για 16 ολόκληρα χρόνια.
Μετά έθεσε υποψηφιότητα ως Δήμαρχος στον πρώην
Δήμο Βίνιανης και εξελέγη για 2 μάλιστα συνεχόμενες
τετραετίες. Και από αυτό το μετερίζι ο ακούραστος
Κώστας προσέφερε έργο σημαντικό, αγωνιζόμενος για
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών
του και για την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής.

Επικήδειο λόγο εκφώνησαν, βαθύτατα συγκινημένοι,
τόσο ο Βουλευτής Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος,
επιστήθιος φίλος του αείμνηστου Κώστα, όσο και ο
παλιός συμμαθητής του, πρώην Δήμαρχος Αγράφων Βαγ-
γέλης Κατσιφός.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του και να
δώσει στην σεβαστή του μητέρα και την αδελφή του κου-
ράγιο και υπομονή.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΑΔΕΛΦΕ ΚΩΣΤΑ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της βρύσης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στον Αϊ

Θανάση, θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην αναφέρω τα ονόματα όσων βοήθησαν για την αγορά υλικών και τις
διάφορες χωματουργικές εργασίες, όπως άνοιγμα χαντακιού, μεταφορά ογκόλιθων κ.λ.π.

Ευχαριστώ θερμά τους κ.κ. Γιώργο Σωτ. Καρανίκα, Κώστα Λαμ. Καρανίκα, Βασίλη Χαρ. Καρανίκα και
Γιώργο Κων. Καρανίκα.

Εύχομαι ο Άγιος Αθανάσιος να είναι πάντα δίπλα τους, να τους δίνει υγεία και κάθε βοήθεια.
Σημείωση: Όσοι προσφέραμε για την ανέγερση της βρύσης, είτε με χρήματα, είτε με προσωπική εργασία,

είμαστε όλοι Καρανικαίοι. Θεωρώ πως δεν είναι τυχαίο, αλλά από παλιά ο Αϊ Θανάσης θεωρούνταν προστάτης
και γείτονας των Καρανικαίων. Οι πρόγονοί μας έλεγαν πως τον Άγιο τον έχουμε στο προσκέφαλό μας.

Ηλίας Α. Καρανίκας
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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

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το δεύτερο εξάμηνο του 2013 αποδείχτηκε δυστυχώς

μοιραίο για το χωριό μας.  Πολλοί Χρυσιώτες  έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, γεμίζοντας με πίκρα και θλίψη
τους συγγενείς και φίλους τους, αλλά και όλους εμάς
τους Χρυσιώτες. Έφυγαν για πάντα από κοντά μας οι:

Κώστας  Ι. Καράνης 
Θωμάς Καράνης 
Περσεφόνη (Φονή) Τ. Τριανταφύλλου
Αθανάσιος Ράμμος
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή των τριών πρώτων

έγινε στη Χρύσω, ενώ του τέταρτου στη Λαμία.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα, που τους σκέπασε. Θερμά

συλλυπητήρια στους συγγενείς τους.

ΑΛΛΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ

Η βρύση στον Άγιο Αθανάσιο
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ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ  ΛΑΜΙΑΣ

4ο χλμ. 

Λαμίας - Στυλίδας

Λαμία

Τηλ: 22310-32191  

Fax: 22310-42095

• Το καφενείο της πλατείας λειτούρ-
γησε φέτος με διαφορετικό τρόπο. Δεν
προσέφερε καφέ, παρά μόνο τσίπουρο και
μπύρα που ο καθένας το σέρβιρε μόνος
του και πλήρωνε κατ’ εκτίμηση και μόνο
για τα έξοδα αγοράς των προϊόντων. Κι
αυτό από τις 10.00 το πρωί περίπου ως το
μεσημέρι. Υπήρχαν ποτήρια, παγάκια, κου-
ταλοπίρουνα κτλ. διαθέσιμα και στο τέλος
όποιος είχε τη διάθεση έκανε και την κα-
θαριότητα. Εννοείται πως όλοι βοήθησαν
και έφερναν συνεχώς μεζέδες από τα σπί-
τια τους. Έστω κι έτσι, ο κόσμος κάτω απ’
τον πλάτανο της πλατείας συνωστίζονταν
μέχρι το μεσημέρι. Όλοι έμειναν ευχαρι-
στημένοι και εμείς τους ευχόμαστε «και
του χρόνου στη Χρύσω!» 

• Το πανηγύρι είχε επιτυχία από κάθε
άποψη. Είχε πολύ κόσμο, καλές ορχήστρες
(παραμονή και ανήμερα), καλή οργάνωση
και γρήγορη εξυπηρέτηση. Είναι λοιπόν
ανάγκη να δώσουμε τα συγχαρητήρια και
να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που ανέλαβαν
τη διοργάνωσή του. Είναι τα παιδιά απ’
την Κρέντη. Ο Λάμπρος Βούρτσας, ο Σω-
τήρης Ντάλλας και ο Παναγιώτης Λεπε-
νιώτης με την ομάδα υποστήριξης που εί-
χαν και τα πήγαν περίφημα. 

Θα γινόταν φέτος το πανηγύρι στο
χωριό, αν δεν αναλάμβαναν την τελευταία
στιγμή αυτά τα παιδιά τη διοργάνωσή του;
Είναι ένα σοβαρό  ερώτημα! Τα δυο κατα-
στήματα του χωριού απάντησαν πως δεν
έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν κάτι
τέτοιο. 

Θέλαμε λοιπόν να γίνει πανηγύρι φέτος
ή όχι; Επειδή όλοι είπαν ναι και επειδή οι
χωριανοί μας καταστηματάρχες, όπως εί-
παν, δεν είχαν τη δυνατότητα να τα βγά-
λουν πέρα, έπρεπε κάποιοι άλλοι να βρε-
θούν να το κάνουν. Βρέθηκαν και το έκαναν
καλά. Γι’ αυτό τους συγχαίρουμε και τους
ευχαριστούμε.

Μην ξεχνάμε ότι το πανηγύρι είναι
θρησκευτικού χαρακτήρα και όπως γίνεται
πάντα και το απαιτεί η παράδοση, το διορ-
γανώνει πρωτίστως η εκκλησία και ζητά
την υποστήριξη του τοπικού προέδρου,

του συλλόγου και φυσικά των τοπικών κα-
ταστημάτων. Δεν είναι υπεύθυνος ο πρό-
εδρος ή ο σύλλογος, αλλά ούτε και η εκ-
κλησιαστική επιτροπή από μόνη της χωρίς
τη συμπαράσταση των τοπικών καταστη-
μάτων. Έτσι γινόταν πάντα. Ας μη λέμε
λοιπόν πως αυτά είναι υποχρέωση μόνον
ενός! 

Θα είναι μεγάλη παράλειψη να μην ευ-
χαριστήσουμε και όλους τους Δαφνιώτες
και Κρεντιώτες που προσέρχονται σε με-
γάλους αριθμούς στο πανηγύρι μας και το
στηρίζουν, για να μην πούμε ότι σ’ αυτούς
οφείλεται μεγάλο μέρος της επιτυχίας του
στο χορό και στη διάρκειά του.

Επίσης ευχαριστούμε και όλους τους
άλλους επισκέπτες που μας τιμούν με την
παρουσία τους όπως τους Αγιοδημητριώτες

και πολλούς ακόμη απ’ τα γύρω χωριά και
ακόμη μακρύτερα. Οι Αγιοδημητριώτες μας
επισκέπτονται βέβαια όλο το χρόνο και
αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Εμείς εξάλ-
λου τους αισθανόμαστε σαν χωριανούς
μας. 

Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε για το

αν το χωριό μας «αντέχει» σε τριήμερο
γλέντι. Αν έχει δηλ. τον κόσμο για να
πλαισιώσει ικανοποιητικά όλες αυτές τις
μέρες των εκδηλώσεων. Εννοούμε την
παραμονή, ανήμερα πρωί-μεσημέρι-βράδυ
του πανηγυριού και την άλλη μέρα με τη
λαϊκή μουσική. Κατά τη γνώμη μας θα
μπορούσε να γίνει κάποια σύμπτυξη, π.χ.
να γίνεται το πανηγύρι μόνο ανήμερα και
την άλλη μέρα η λαϊκή βραδιά. Να καταρ-
γηθεί δηλ. η παραμονή. Ή ίσως και κάτι
άλλο! Εδώ χρειάζεται συζήτηση! Απ’ ότι
φάνηκε, ο κόσμος κουράστηκε και η οικο-
νομική κρίση παίζει όλο και πιο ενεργό
ρόλο, αρνητικό βεβαίως και σ’ αυτά. Εδώ
χρειάζονται προτάσεις!

• Η νεολαία του χωριού μας φαίνεται
να ενισχύεται αριθμητικά και μάλιστα έδειξε

να θέλει να παίξει πιο ενεργό ρόλο στις
εκδηλώσεις. Ακούσαμε ότι αποφάσισαν
του χρόνου να ξαναζωντανέψουν το «πάρτι
νεολαίας» στις 13 Αυγούστου το βράδυ,
που τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει.
Πολύ καλό μας ακούστηκε και θα τους
συμπαρασταθούμε σε ότι μας χρειαστούν.

Περιμένουμε σιγά σιγά ανάληψη από μέ-
ρους τους κι άλλων πρωτοβουλιών. Θα εί-
μαστε σε όλα κοντά τους!

• Ο Δήμος φέτος δυστυχώς, δεν τα
πήγε καλά με την οργάνωση της μιας και
μοναδικής εκδήλωσης που παραδοσιακά
διενεργεί στο χωριό μας. Μιλάμε για την
επέτειο της μάχης της Χρύσως και την
απόδοση τιμής στους εκτελεσθέντες στο
Νιμάτι. Είπαν κάποιοι ότι έχουμε «κενό
εξουσίας» γιατί ο Δήμαρχος κηρύχτηκε
έκπτωτος για ένα τετράμηνο. Δεν ήταν
ίσως και καλύτερη η κατάσταση και πριν
συμβεί αυτό, αφού τίποτα δε φαίνεται να
έχει προχωρήσει. Για παράδειγμα δεν έχει
ακόμα διανεμηθεί η ΣΑΤΑ (οικονομική ενί-
σχυση) στις τοπικές κοινότητες και δεν
μπορεί να χρηματοδοτηθεί κανένα έργο,
δεν έχουν πληρωθεί τα περσινά έργα ακό-
μη, δεν προχώρησε η δημοπρασία του κοι-
νοτικού μας καταστήματος, με μεγάλη κα-
θυστέρηση μαζεύουν τα σκουπίδια απ’
τους κάδους λόγω έλλειψης καυσίμων κι
άλλα. 

• Και επειδή αναφέραμε πως η φετινή
εκδήλωση δεν θα επιβάρυνε καθόλου τον
προϋπολογισμό του Δήμου, είναι ευκαιρία
να πούμε πως η περσινή εκδήλωση που
θα έπρεπε να γίνει με δαπάνη από το
Δήμο, δυστυχώς την πλήρωσε ο σύλλογός
μας με την υπόσχεση ότι θα του δοθούν
τα χρήματα σύντομα, αλλά ακόμα τα πε-
ριμένουμε και ποιος ξέρει αν θα τα πάρουμε
ποτέ!

Δεν ήταν, υποτίθεται, σε θέση ο Δήμος
τις μέρες εκείνες να εκταμιεύσει το σχετικό
ποσό και μας ζήτησε να το διαθέσουμε
εμείς (ο σύλλογος Χρυσιωτών), ώστε να
μην υπάρξει πρόβλημα στην οργάνωση
της εκδήλωσης. Μιλάμε για ένα ποσό των
500€, που για μας δεν είναι καθόλου λίγα! 

Πήραμε βέβαια και φέτος αρκετές υπο-
σχέσεις επιπλέον! Ελπίζουμε ο Δήμος να
μην φερθεί ως «μπαταχτσής» και να φανεί
αξιοπρεπής!

Αντώνης Θ. Καρανίκας

Μικρά  νέα  και  σχόλια

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. 

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

Παρέα Κρεντιωτών χορεύει


