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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑ

Π

ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014
η προγραμματισμένη κοπή
πίτας του Συλλόγου μας σε Αθήνα
και Λαμία.
Στην ΑΘΗΝΑ έγινε στην αίθουσα του καταστήματος Palmie Bistro,
όπως συνηθίζουμε τα τελευταία
χρόνια, στις 12.00 το μεσημέρι.
Την κοπή ευλόγησε ο αιδεσιμότατος Δημήτριος Σκόνδρας, ο οποίος
κατάγεται από τη Γρανίτσα, που
για μια ακόμη χρονιά τον ευχαριστούμε θερμά και του ευχόμαστε
υγεία και καλή δύναμη για να στηρίζει πάντα τους πατριώτες μας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας
κος Καρανίκας Αντώνιος, ευχήθηκε
εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-

Κοπή πίτας στη Λαμία

Λαμία, κοπή πίτας στις 26-1-2014

Κοπή πίτας στην Αθήνα
βουλίου καλή χρονιά με υγεία
στους παρευρισκόμενους και στις
οικογένειές τους και σε όλους
τους χωριανούς που για ανυπέρβλητους λόγους δεν μπόρεσαν να
είναι κοντά μας και κάλεσε τα μέλη
του Συλλόγου μας να συμπαραστέκονται στο έργο του Συλλόγου
και να στηρίζουν έμπρακτα το χωριό μας.
Μας τίμησαν με την παρουσία
τους αρκετοί εκπρόσωποι αρχών
και άλλων Συλλόγων όπως ο κ.
Λάμπρος Τσιτσάνης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας, ο κ. Καρανίκας Α. Ηλίας, Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας, η κα Αργυρώ
Κρυστάλλη, Πρόεδρος του Συλλόγου Παπαδιάς, η κα Νίκη Ρέκκα,
γραμματέας της ΟΕΣ και Πρόεδρος
του Συλλόγου Μαυρομμάτας, ο κ.
Θεοδόσης Σβώλης, εκπρόσωπος
του Συλλόγου Φουρνάς, οι κ.κ.
Μπουμπουρής Ηλίας και Ιωάννης
Μάκκας, εκπρόσωποι του Συλλόγου Μαραθιωτών κ.ά.
Τους ευχαριστούμε θερμά και
τους ευχόμαστε υγεία και καλή
χρονιά. Ευχές απέστειλε ο χωριανός μας και πρώην βουλευτής του
νομού μας κ. Ηλίας Δ. Καρανίκας,
ο οποίος λόγω κάποιας ίωσης ήταν
κλινήρης και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.
Η εκδήλωσή μας ολοκληρώθηκε
με συζητήσεις για τοπικά κυρίως
ζητήματα και ανταλλαγές ευχών
για το νέο έτος. Ο τυχερός που
κέρδισε το φλουρί της βασιλόπιτας
ήταν ο Γιάννης Μάκκας του Συλλόγου Μαραθιωτών και του απονεμήθηκε ένα συμβολικό δώρο.
Στη ΛΑΜΙΑ έγινε στη ταβέρνα
«Περικλής» στα Γαλανέικα στις
2.00 το μεσημέρι και παραβρέθηκαν

Συνέχεια στην 4η σελ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Περιμένουμε και φέτος οι Χρυσιώτες και οι φίλοι του
χωριού μας να μας τιμήσουν τις ημέρες του 15Αύγουστου
με την παρουσία τους στο όμορφο χωριό μας. Θα έχουν
την ευκαιρία να απολαύσουν τις ξεχωριστές ομορφιές
του τόπου μας, να ανταμώσουν συγγενείς, χωριανούς
και φίλους, να ξεκουραστούν και να αποφορτιστούν
μακριά απ’ την καθημερινότητα της πόλης και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με τη
φροντίδα τοπικών φορέων και του Συλλόγου μας.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τον Αύγουστο στο χωριό μας έχει ως εξής:
• Τετάρτη 13 Αυγούστου
Πάρτι νεολαίας το βράδυ στον Αϊ Γιώργη.
• Πέμπτη 14 Αυγούστου
Παραμονή πανηγυριού με δημοτική ορχήστρα
(Πετεινός Παναγιώτης στο τραγούδι, Καλαμίδας Κώστας στο κλαρίνο, Καλαμίδας Ηλίας στην κιθάρα και
Αναγνώστου Γιάννης στα κρουστά κτλ. Την εκλεκτή ορχήστρα έχουν επιλέξει οι διοργανωτές του πανηγυριού,
που φέτος είναι ο Σταύρος Ι. Μαρούλης και ο Θύμιος Η.
Μούτσελος)
• Παρασκευή 15 Αυγούστου
Τέλεση λειτουργίας και δοξολογίας στην εκκλησία
της Παναγίας και αρτοκλασία στην πλατεία του χωριού.
Συνέχεια με ημερήσιο πανηγύρι στην πλατεία, αλλά και
ολονύκτιο με τη δημοτική μας ορχήστρα.
• Σάββατο 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.
Η λαϊκή ορχήστρα μας φέτος θα είναι τετραμελής και
ιδιαίτερα δυναμική. Θα την αποτελούν οι: Δροσίνης
Τάκης, που είναι παλιός φίλος του χωριού μας, ο συντονιστής της ομάδας και κιθαρίστας, η εξαιρετική τραγουδίστρια Φαίη Μάτσου, ο Αλαμπάνος Γιώργος στο τραγούδι
επίσης και στην κιθάρα και ο Κεφιρίδης Κώστας στο
μπουζούκι.
Θα διενεργηθεί λαχειοφόρος αγορά για την ενίσχυση
του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της λαϊκής βραδιάς. Γι’
αυτό παρακαλούμε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα
να προσφέρουν κάποιο δώρο, όποιας αξίας κι αν είναι,
να το φροντίσουν και να μας το παραδώσουν τη βραδιά
εκείνη ή και νωρίτερα στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας. Μπορεί να είναι και προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς κτλ. Θα βοηθήσετε πραγματικά στη λειτουργία του
Συλλόγου μας και γενικότερα στο έργο που προσφέρει.
• Κυριακή 24 Αυγούστου
- Τέλεση λειτουργίας, δοξολογίας και αρτοκλασίας
στην εκκλησία του Αγίου Σεραφείμ το πρωί με την ευκαιρία
του ερχομού της τίμιας Κάρας του Αγίου από τη μονή Κορώνης Καρδίτσας.
- Κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των εκτελεσθέντων
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης από τους Ιταλούς
κατακτητές το 1942, στο μνημείο στη θέση «Νιμάτια».
Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και ομιλία. Την εκδήλωση
οργανώνει ο Δήμος Αγράφων.
• Η λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Κων/νου,
στον ομώνυμο συνοικισμό του χωριού μας (πρώην Γούρδεση), δεν έχει οριστεί επακριβώς ακόμη, πιθανώς να τελεστεί ανήμερα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στις 24
Αυγούστου. Τις ημέρες του 15Αύγουστου θα είναι γνωστό.
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Ένας Κερασοβίτης από τη Χρύσω θυμάται
Υπό Λούντου Χαραλάμπους, Επίτ. Δ/ντού Υπουργ. Οικονομικών

ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΥΚΙ
Το βουνό Καυκί βρίσκεται βορειοανατολικά του Κερασόβου σε υψόμετρο 1.752
μέτρων. Ιδιοκτησιακά ανήκει στην κοινότητα
Χρύσως. Θυμάμαι ότι στη δεκαετία του
1950 υπήρξαν διενέξεις για την ιδιοκτησία
του μεταξύ Κερασοβιτών και Χρυσιωτών.
Όμως τελικά διαπιστώθηκε ότι οι Χρυσιώτες
είχανε δίκιο. Δεν θα είχε καμία σημασία σε
ποια Κοινότητα ανήκει, εάν το Καυκί δεν
είχε έσοδα.
Τα έσοδα αυτά προήρχοντο από το ενοικίασμα του βουνού σε «Βλάχους» όπως
τους λέγαμε, οι οποίοι βοσκούσαν το καλοκαίρι τα ζωντανά τους, κυρίως πρόβατα
και γίδια. «Βλάχους» τους ονομάζουμε
εμείς, αλλά η πραγματική τους ονομασία
είναι κτηνοτρόφοι μεγάλων κτηνοτροφικών
μονάδων, σε πρωτόγονη μορφή. Είναι οι
λεγόμενοι «τσέλιγκες» ή «τσελιγκάτα».
Τσέλιγκας ονομάζεται αυτός που έχει ζώα
πάνω από 500 κεφάλια, ενώ τσελιγκάτα
ονομάζονται οι ενώσεις πολλών κτηνοτροφικών μονάδων.
Οι Βλάχοι αυτοί τον χειμώνα τον περνούσαν μαζί με τα ζώα τους στα λεγόμενα
«χειμαδιά», κυρίως στην ευρύτερη περιοχή
του Μεσολογγίου (Αστακός, Στάμνα, Αγγελόκαστρο κ.λ.π.). Το κλίμα εκεί τον χειμώνα ήτανε ήπιας μορφής εν αντιθέσει με
το Καυκί, που ήτανε κρύο με χιόνια και αέρηδες.

Τον μήνα Μάιο κάθε χρόνο ανεβαίνανε
στο Καυκί και ξεκαλοκαιριάζανε με τα ζώα
τους. Εκεί στήνανε τις στάνες τους και Τα
«κονάκια τους». Βοσκούσανε τα ζώα τους
καθαρό βουνίσιο άγριο χορτάρι και είχανε
γάλα και προϊόντα ποιότητος (τυρί, κλωτσοτύρι, βούτυρο, τσαλαφούτι κ.λ.π.). Για
τη χρήση αυτή του βουνού πληρώνανε ένα
καλό ποσό σαν ενοίκιο στην Κοινότητα
Χρύσως. Τα χρήματα αυτά πηγαίνανε να
καλύψουν ανάγκες της Κοινότητας.
Είχα την τύχη τα χρόνια εκείνα, να επισκεφθώ τα κονάκια των Βλάχων αυτών με
τον θείο μου Γιάννη Τριανταφύλλου. Ο
θείος Γιάννης τους γνώριζε καλά τους τσέ-

τάλαβε ότι ήλθανε οι Βλάχοι και πάνε
επάνω στο βουνό. Είχε καλή ορατότητα
από το γραφείο του, διότι το Αστυνομικό
Τμήμα τότε ήτανε στο κτίριο του Λάμπρου
Ρογκάτσου εκεί που είναι τώρα το καφενείο
και το μικρό ξενοδοχείο του Λάμπρου Γεωργίου.
Τα κοπάδια περνούσαν και προχωρούσαν
προς το δρόμο για το Καυκί, αλλά ο αρχιτσέλιγκας δεν φάνηκε με τα πεσκέσια. Φωνάζει τον χωροφύλακα φρουρό και του
λέει: «Βλέπεις τα κοπάδια απέναντι είναι
των Βλάχων που πάνε στο Καυκί; Να πας
στον αρχιτσέλιγκα και να του πεις ότι εκεί
που περνά απαγορεύεται και θα του γίνει
μήνυση». Απόρησε ο φρουρός και κοίταξε
τον Διοικητή του κάπως περίεργα. «Τι με
κοιτάς;» του λέει. «Αν σου φέρει αντίρρηση
να του πεις ότι το λέει ο νόμος και το Βασιλικό Διάταγμα».
Κατέβηκε ο χωροφύλακας από την εσωτερική σκάλα να πάει, σταμάτησε για λίγο
λιγκες αυτούς, διότι και ο ίδιος στα νιάτα
του είχε τα ζώα της οικογένειας και τα βοσκούσε στις περιοχές αυτές. Τους ειδοποίησε ότι θα πάμε και μας περιμένανε. Ήτανε
δύσκολο να πλησιάσεις τα μέρη αυτά, διότι
τα τσοπανόσκυλα θα σε κάνανε κομμάτια.
Πήγαμε καθίσαμε, είπανε κοινές ιστορίες
με τον Μπάρμπα μου τον Γιάννη, θυμηθήκανε τα παλιά, με ξεναγήσανε εμένα στις
στρούγκες, στα κονάκια τους και μας εξιστορούσανε την ταλαίπωρη για αυτούς
αλλά και μαγευτική για εμάς ζωή τους γενικά. Το μεσημεράκι μας βράσανε γάλα
πρόβειο και με ψωμί καθάριο φάγαμε καλά.
Μας φιλέψανε λίγο τυρί, τσαλαφούτι και
γάλα και μας ευχηθήκανε καλό δρόμο.
Πρέπει να πω ότι δυστυχώς το γάλα μας
δημιούργησε κοιλιακά προβλήματα και υποφέραμε στο δρόμο μας προς το Κεράσοβο.
Αλλά δεν πειράζει. Άξιζε τον κόπο να δει
κανείς και αυτή τη ζωή. Τώρα δεν υπάρχει
πια.
Για τον Μπάρμπα μου τον Γιάννη θέλω
να πω ότι ήτανε ο μικρότερος από τα παιδιά
της οικογένειας του Γρηγόρη Τριανταφύλλου. «Παιδιά» λέγανε τότε στα μέρη μας
τα αγόρια μόνο. Όταν έλεγε κάποιος ότι
έχω τρία παιδιά εννοούσε αγόρια. Τα κορίτσια δεν αναφερότανε στη λέξη παιδιά,
λες και ήτανε κάτι άλλο. Έπρεπε να τον
ρωτήσεις πόσα παιδιά έχεις και πόσα κορίτσια, για να μάθεις την οικογένειά του.
Εγώ παρότι ζούσα όλα τα καλοκαίρια
στην Χρύσω και στο σπίτι των Τριανταφυλλαίων, τον θείο μου Γιάννη δεν τον θυμάμαι
ποτέ στο χωριό ή στο σπίτι. Όταν ρωτούσα
που είναι μου έλεγε η γιαγιά Αναστασία
«είναι παιδάκι μου στα πράματα». Εννοούσε
στο κοπάδι με τα ζώα της οικογένειας στο
Καυκί. Τον γνώρισα πολύ αργότερα στο
Κεράσοβο, όταν ήτανε εκεί για δουλειές
και τότε πήγαμε και στο Καυκί. Τον θυμάμαι
καλά, άντρακλας γερός, ψηλός, δυνατός
με βροντερή φωνή και γέλιο βροντερό.
Πρέπει να πω εδώ ότι το χωριό μας ήτανε
τότε ζωντανό χωριό με πολύ γυναικόκοσμο.
Είχε επιτυχίες ο θείος Γιάννης στον τομέα
αυτόν. Αργότερα έφυγε για την Αμερική.
Ήτανε οι εποχές του ξεριζωμού των νέων
για την ξενιτιά προς ανεύρεση τύχης. Τον

θυμάμαι συγκινημένο όταν έφυγε από το
σπίτι μας στο Κεράσοβο, είπε στον πατέρα
μου, ο οποίος και αυτός ήτανε παλιά στην
ξενιτιά, «Καλή αντάμωση Φάνη στον άλλο
κόσμο». Τόσο μακριά φαινότανε τότε η
Αμερική.
Επανέρχομαι στους Βλάχους στο Καυκί.
Οι άνθρωποι ερχότανε στο Καυκί μέσα Μαΐου και φεύγανε, ανάλογα με τον καιρό, τέλος Σεπτεμβρίου. Αργότερα ακούστηκε και
η πιο κάτω ιστορία η οποία μάλλον είναι
αληθινή.
Οι Βλάχοι όταν περνούσαν από τα χωριά
και κυρίως από το Κεράσοβο, για να τα
έχουν καλά και φιλικά με τις αρχές του
χωριού δηλαδή Αστυνομία, Πρόεδρο Κοινότητος, Αγρονόμο κ.λ.π. και για να έχουν
κάπως άνετη πρόσβαση σε αυτούς τους
φέρνανε «πεσκέσι» λίγο τυρί, βούτυρο,
κλωτσοτύρι, γάλα κ.λπ. κάθε χρόνο. Είχε
γίνει έθιμο.
Μια χρονιά όπως καθότανε ο Διοικητής
της Αστυνομίας (ανθυπασπιστής στο βαθμό)
στο γραφείο του και έβλεπε προς την Αγία
Θεοδώρα, βλέπει να περνούν κοπάδια από
ζώα και να πηγαίνουν προς το Καυκί. Κα-

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.

και μιλούσε με κάποιον. Εκείνη ακριβώς τη
στιγμή ερχόταν από την πίσω είσοδο ο αρχιτσέλιγκας με όλα τα καλούδια. Γελαστός
λέει στον κύριο Διοικητή: «Γεια σου καπετάνιο, πώς είσαι; Η γυναίκα τα παιδιά τι κάνουν; Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έφερα
λίγα πραγματάκια για τα παιδιά». Τον χαιρέτισε και ο κύριος Διοικητής του είπε «κάτσε να σε κεράσω καφέ». Έκατσε ο τσέλιγκας. Βγαίνει στο μπαλκόνι να φωνάξει
τον χωροφύλακα να μην πάει εκεί που του
είπε. Ο χωροφύλακας λόγω της κουβέντας
που είχε με τον άλλον καθυστέρησε λίγο.
Βλέπει τον Διοικητή του στο μπαλκόνι, φοβήθηκε και του λέει:
- Πάω τρέχοντας κ. Διοικητά.
- Όχι να μην πας του λέει ο Διοικητής.
Γύρισε πίσω σου λέω.
- Θα πάω κ. Διοικητά, ξέρω τι θα πω
«ότι απαγορεύεται» το λέει ο νόμος.
- Βρε γύρνα πίσω του λέει ο διοικητής
«άλλαξε ο νόμος», πήραμε σήμα από μέσα
(εννοούσε από το Καρπενήσι).
Βέβαια δεν πήγε ο χωροφύλακας αφού
ο νόμος άλλαξε, με τα πεσκέσια που ήλθαν.
Πολύ ωραίες εποχές τότε.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988709640
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Παρά τις σοβαρές δυσκολίες που προέκυψαν στη
λειτουργία της δημοτικής αρχής και την παντελή
έλλειψη οικονομικών μέσων κατά τη διάρκεια της
θητείας μου ως τοπικός Πρόεδρος, θα ήθελα να σας
ενημερώσω συνοπτικά για το μεγαλύτερο μέρος των
έργων και ενεργειών που έγιναν από μέρους μου, με
σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του χωριού και πρωτίστως την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των
μονίμων κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών μας.
Στην προσπάθεια αυτή είχα συμπαραστάτες τον
Πολιτιστικό μας Σύλλογο και όλους τους χωριανούς.
Τα έργα αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
ως «μικρά», αλλά είναι σίγουρα πολύ σημαντικά, γιατί
έγιναν όπως προαναφέραμε με πολύ κόπο και χωρίς
οικονομική και άλλου είδους υποστήριξη.
Μερικά απ’ αυτά είναι:
1. Συγκέντρωση των κάδων σκουπιδιών σε κεντρικό
σημείο και τοποθέτηση μπάρας για συγκράτησή
τους στο χώρο.
2. Κατασκευή βρύσης πλησίον της εκκλησίας της
Αγίας Παρασκευής.
3. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε είσοδοέξοδο χωριού.
4. Τοποθέτηση πινακίδων προς παλιές βρύσες και νερόμυλο.
5. Καθαρισμός στέγης νερόμυλου και περιβάλλοντος
χώρου.
6. Συντήρηση, καθαρισμός και βάψιμο παιδικής χαράς.
7. Καθαρισμός οικοπέδου Σαρρή, τοποθέτηση πινακίδων
και δημιουργία έξι θέσεων παρκαρίσματος.
8. Απομάκρυνση παλιάς ακαλαίσθητης παράγκας από
πλατεία.

9. Αφαίρεση παλιάς πέτρινης στέγης από Σκεπαστές
Βρύσες λόγω κινδύνου κατάπτωσης.
10. Ολοκλήρωση μελέτης για τη νέα σκεπή στις Σκεπαστές Βρύσες (Δημιουργία νέας μελέτης από αντιπεριφέρεια και έγκρισή της από υπηρεσία νεοτέρων
μνημείων Βόλου).
11. Τοποθέτηση μεγάλης πινακίδας στην πλατεία με
την ταυτότητα του χωριού.
12. Κατασκευή βρύσης στον Άγιο Αθανάσιο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
13. Επισκευή του σοβά στις κολώνες και δοκάρια της
πρόσοψης του σχολικού κτιρίου.
14. Τοποθέτηση ψηφιδωτής εικόνας εξωτερικά, στην
πρόσοψη του Αγίου Γεωργίου, καθώς και ιστό σημαίας πλησίον του ναού.
15. Καθαρισμός της πίσω πλευράς του νεκροταφείου
(με χορηγία) και τοποθέτηση σχετικής πινακίδας.
16. Τοποθέτηση ηλεκτρονικού ρολογιού στο προαύλιο
του σχολείου με ενδείξεις ημερομηνίας –ώρας–
έτους–θερμοκρασίας.
17. Τοποθετήθηκαν κολονάκια και ανακλαστικές (φωσφοριζέ) ταινίες στο χείλος του οχετού κάτω απ’
το σχολείο για προστασία των οχημάτων από ατύχημα.
18. Ενέργειες και επιτόπια αυτοψία του χώρου από
μηχανικούς του δήμου στην περιοχή Ιτιές και διενέργεια μελετών για συγκέντρωση του νερού και
τη διανομή του και μελέτη για ανάπλαση της πλατείας Λακμά λόγω της ανάγκης για κατασκευή προστατευτικού τοιχίου πάνω από τις Βρύσες.
19. Συχνός καθαρισμός της πλατείας και όλων των
κοινόχρηστων χώρων του χωριού, κοπή χόρτων,

αποκλάδωση.
20. Τοποθετήθηκαν παγκάκια στη θέση «Άγιος Αθανάσιος», «Σταυρός» και «αλώνι Θανάση».
Όλα τα παραπάνω σίγουρα δεν είναι τα μεγάλα
έργα, ούτε μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη στο
χωριό από μόνα τους, όμως δείχνουν ένα χωριό νοικοκυρεμένο, καθαρό, και ένα χωριό που σέβεται το μόνιμο
κάτοικο, αλλά και τον επισκέπτη και δεν είναι τυχαίο
που πολλοί ξένοι άνθρωποι λένε τα καλύτερα λόγια
για το χωριό μας.
Ελπίζουμε η νέα δημοτική αρχή να εργαστεί αποτελεσματικότερα και να επιτελέσει πραγματικά το καθήκον της, που είναι η στήριξη με κάθε τρόπο της προόδου του τόπου μας με παροχή των αναγκαίων οικονομικών πόρων, προσεγγίζοντας τις πραγματικές ανάγκες μας.
Ηλίας Α. Καρανίκας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους
εσάς τους χωριανούς, που με τιμήσατε με την ψήφο
σας στις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές και ιδιαίτερα
εσάς που κατοικείτε εκτός του χωριού και προσήλθατε
για το σκοπό αυτό.
Υπόσχομαι πως θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών
σας και θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις, για
όλους τους χωριανούς και για την πρόοδο του χωριού
μας.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος
Ηλίας Α. Καρανίκας

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μια επιθυμία των Καρανικαίων και του παππού μου Βασίλη Καρανίκα, έγινε πραγματικότητα. Έλεγε ο παππούς… «μια βρύση βασιλάνκα εδώ στον Άγιο Αθανάσιο πρέπει να γίνει…» και να που
τώρα πραγματοποιήθηκε με τον σημερινό Πρόεδρο του χωριού μας.
Θα ονομάσουμε λοιπόν, χαριτολογώντας, τον Πρόεδρο της Κοινότητάς μας ως «Άρχοντα» των βρυσών αλλά και πολλών άλλων
έργων στο χωριό μας, όπως για παράδειγμα η υποδειγματική καθαριότητα στα σοκάκια, στην παιδική χαρά, το όμορφο τραπεζάκι
στον περίπατό μας και άλλων πολλών.
Επίσης μάθαμε για την νέα κατασκευή της βρύσης στον Παλαιόπυργο και έχουμε και συνέχεια θέλουμε να ελπίζουμε, αντέχοντας
ο Πρόεδρός μας πικρόχολα σχόλια και χαρακτηρισμούς.
Όλοι οι χωριανοί που νοιαζόμαστε για τον τόπο μας κάνουμε
καλοπροαίρετη κριτική με σκοπό να βοηθήσουμε το έργο του Προέδρου. Ένα έργο που είναι κοινά αποδεκτό ότι γίνεται με μεγάλη
δυσκολία στις μέρες μας (χωρίς την υποτυπώδη βοήθεια από τον
Δήμο).
Όταν τα έργα λοιπόν γίνονται στην μη προεκλογική περίοδο
τότε πρέπει να λέμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην προεκλογική
περίοδο.
Με αγάπη για το χωριό μας
Βασίλειος Χ. Καρανίκας
Ράμμος Δ. Ηλίας

20 ΧΡΟΝΙΑ « ΧΡΥ ΣΙΩΤΙΚ Α ΝΕΑ »
Συμπληρώνονται 20 σχεδόν χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας του
Συλλόγου μας, τα «Χρυσιώτικα Νέα». Για όλο, σχεδόν, το διάστημα αυτό, ήμουν
υπεύθυνος έκδοσης. Ήταν για μένα ένα συναρπαστικό ταξίδι, από το παρελθόν
στο παρόν και το μέλλον της γενέθλιας γης. Στους ενδιάμεσους σταθμούς συναντήθηκα με εκατοντάδες ανθρώπους, νοερά και δια ζώσης, που η ρίζα τους ξεκινάει
από τη Χρύσω μας. Γνώρισα τον πολιτισμό τους, ήθη, έθιμα, αντιλήψεις, αξίες,
τρόπο ζωής. Ανακάλυψα σημαντικά στοιχεία της ιστορίας τους, την πορεία του
χωριού μας, που η απαρχή του χάνεται στο παρελθόν.

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, που για λόγους προσωπικούς και άλλους, που
σχετίζονται με την φυσιογνωμία της εφημερίδας (τους στόχους έκδοσής της, την
ανεμπόδιστη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης, κάθε χωριανού, μέσω της
εφημερίδας), επιθυμώ να αποδεσμευτώ από τη θέση του υπεύθυνου έκδοσης.
Ευχαριστώ όλους, όσοι ηθικά και οικονομικά στήριξαν την έκδοσή της.
Εύχομαι καλή και επιτυχή συνέχεια στην έκδοση των «Χρυσιώτικων Νέων».

www.xriso-eyrytanias.gr

Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας

Γρηγόρης Δ. Τριανταφύλλου
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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
πολλοί χωριανοί και φίλοι του χωριού μας.
Την κοπή ευλόγησε ο χωριανός μας αιδεσιμότατος Σταύρος Μαρούλης και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας κ.κ. Καρανίκας
Βασίλης και Καρανίκας Γιώργος ευχήθηκαν
καλή χρονιά με υγεία και δύναμη σε όλους
τους παρευρισκόμενους και τις οικογένειές
τους.

Το φλουρί κέρδισε ο κ. Γιάννης Μάκκας
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με φαγητό και
συζήτηση στην ταβέρνα ως αργά το απόγευμα.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το χωριό μας

Πάσχα 2014 στο χωριό μας

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

ΕΘΝΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

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

ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο (έλατος - λουλούδι)

Δημήτριος Μαντής
Ν. Ευρυτανία - Λαμία
Τηλ.: 22310-69272 κιν: 6974117489
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το χωριό μας

Συνάντηση στη διασταύρωση του Παλιόπυργου.
Ο Αποστόλης κι η Μαργαρίτα πάνε για καφέ κι ο Αλέξης για τα μελίσσια του.

Ο Γιάννης (επί τω έργω) παραμονές του Πάσχα,
πάντα πρόθυμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του

Ο μπάρμπα Θόδωρος με το τσεκούρι ανά χείρας, πάει να κλαρίσει για τα μανάρια

Το χωριό από ψηλά (Παλιολήμερο)

Καθαρίστηκε και αρμολογήθηκε με τσιμέντο
ο τοίχος κάτω από την εκκλησία της Παναγίας

Παρέα Χρυσιωτών στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Μάιο

Ημερολόγιο - Πρωτοβουλία
των εκπροσώπων
του Συλλόγου μας στη Λαμία
Φωτογραφίες: Καρανίκας Αντώνης

Το χωριό μας περιμένει
όλους τους Χρυσιώτες και
τους φίλους κοντά του.
Θα έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν τις ξεχωριστές
ομορφιές του τόπου μας, να
ανταμώσουν συγγενείς, χωΤσάγια στο Καυκί - Στο βάθος η κορυφή Κόψη

ριανούς και φίλους.
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Είχε περάσει το μεσημέρι πια, τα πνεύματα δεν είχαν ηρεμήσει ακόμα από τα
ταρακουνήματα του ασφαλίτη, όταν ένα
περιπολικό αποβίβασε στο τµήμα δύο κυρίους, µια κυρία και ένα επτάχρονο παιδί.
Τους ακολούθησαν και δύο χωροφύλακες
της Ασφάλειας και ο επικεφαλής του περιπολικού υπενωμοτάρχης Σκίπης µπήκε
στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας.
- Έλα Ορέστη, ασχολήσου τώρα µε τα
... κέρατα του Χρήστου. Υπόθεση μοιχείας...
Άλλη ιστορία κι αυτή. Ο κυρ-Χρήστος,
ένας σαραντάρης τραπεζικός υπάλληλος,
τμηματάρχης µε καλό μισθό, είχε παντρευτεί την κατά δεκαπέντε χρόνια νεότερή
του κυρία Φώφη, που είχε συναντήσει σε
µια εκδρομή στον Πευκιά στο Ξυλόκαστρο
και του το είχε παίξει παραπονεμένη ...
Κλεοπάτρα, από έναν άτυχο πρώην δεσμό
της. Γεννήθηκε και ο Βασιλάκης. Κύλαγε
η ζωή κουτσά - στραβά στο ... κρεβάτι, η
Φώφη έκανε τις αρπαχτές της όταν της ...
τύχαινε κάτι καλό, μέχρι που έπεσε πάνω
σε ψηλό μελαχρινό, ωραίο και σπαθάτο
και τον ... μονιμοποίησε. Την ψυλλιάστηκε
τη δουλειά ο κυρ-Χρήστος, είχε διασυνδέσεις µε ανώτατο αξιωματικό της Ασφάλειας Προαστίων της Αττικής, έπεσαν τα
τηλέφωνα, έγιναν οι παρακολουθήσεις,
στήθηκε η παγίδα σ' ένα ξενοδοχείο στο
δάσος Χαϊδαρίου. Κατά τα λεγόμενα του
γέρο-Σκίπη, που είχε διαταχθεί να είναι
επίκουρος στην επιχείρηση, εκτυλίχθηκαν
σκηνές ... "απείρου κάλλους", µε τους
ασφαλίτες να μπουκάρουν στο δωμάτιο
για να πιάσουν τους μοιχούς γυμνούς, το
σύζυγο να φωνάζει: "επιτέλους π....α σ'
έπιασα" και το παιδί να κλαίει µε σπαραγμό,
λέγοντας: "πατερούλη µου ... μανούλα
µου ... γιατί όλα αυτά ...".
Γιατί, σύμφωνα µε την ερμηνεία του
άρθρου 357 του Ποινικού Κώδικα (καταργήθηκε µε το άρθρο 6 του Νόμου 1272 το
1982 - αχ Αντρέα αξέχαστε -) οι παραβάτες
έπρεπε να πιαστούν "επ' αυτοφώρω" και
ακόμα και μισόγυμνοι, αφού προσαχθούν
πρώτα στην Αστυνομία για τα διαδικαστικά,

να οδηγηθούν στη συνέχεια στο δικαστήριο.
Ευτυχώς που η Φώφη σήκωσε τσαμπουκά:
- Εμένα θα µε αφήσετε να ντυθώ, γιατί
αλλιώς θα σας κάψω έναν - έναν.
Βλέποντας ο Ορέστης το μικρό στον
προθάλαμο να μυξοκλαίει ακόμα και να
κοιτάζει γύρω του µε απόγνωση, ανέβηκε
το αίμα του στο κεφάλι. Ο συνάδελφος, ο
γέρο-Σκίπης, όπως τον αποκαλούσε όταν
χωράτευαν, ένα καλό ανθρωπάκι, απομεινάρι από τον εμφύλιο, τον κατάλαβε και
μαζεύτηκε φοβισμένα.
- Καλά ρε γέρο-Σκίπη, δεν μπορούσες
να κρατήσεις μακριά, έστω μέσα στο περιπολικό, το παιδί, να µη δει τη μάνα του; ...
- Προσπάθησα, αλλά ο πατέρας του
ήταν ανένδοτος. Έκανε σαν τρελός και
ξέρεις ... είναι κολλητός µε τους από πάνω
... άσε µη φάω καμία μετάθεση για το Σουφλί...
- Τώρα μάλιστα ... τέλος πάντων, φώναξέ τον μέσα.
Κάθισε αναψοκοκκινισμένος ο σύζυγος.
Ήταν πράγματι πολύ ταραγμένος.
- Λοιπόν, θα σας πάρω πρώτα µια έγκληση και μετά θα πάρω καταθέσεις ...
- Τι έγκληση χρειάζεται; Δεν τους πιάσαμε επ' αυτοφώρω;
- Ναι, αλλά το αδίκημα της μοιχείας
δεν διώκεται αυτεπάγγελτα, πρέπει να
υποβάλλετε μήνυση ... και τα λοιπά και τα
λοιπά ...
- Κι εγώ νόμιζα ότι το κράτος ...
- Το κράτος, αγαπητέ µου, δεν το ενδιαφέρει το λούκι… συγνώμη, η πίεση και
ο διασυρμός που τραβάει τώρα η οικογένειά
σας. Το ενδιαφέρει να εισπράξει τα μηνυόσημα, τα χαρτόσημα και τα παράβολα
στο δικαστήριο και να σας δώσει την όποια
ψευδαίσθηση έχετε ανάγκη. Διαφορετικά,
θα την είχε καταργήσει τη ... μοιχεία.
- Κι η τιμή κύριε Αστυνόμε; Ψευδαίσθηση είναι;
- Όταν έχει να κάνει με τα όργανα

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

Παράκληση
Όπως όλοι γνωρίζετε οι
πολιτιστικοί σύλλογοι αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά
προβλήματα. Η αύξηση του
κόστους έκδοσης της εφημερίδας μας και η αύξηση των
ταχυδρομικών τελών αποστολής μας αναγκάζει να απευθυνθούμε σε εσάς και να σας
παρακαλέσουμε να αποστέλλετε τις συνδρομές σας. Η
έλλειψη των οικονομικών πόρων θα μας αναγκάσει ή να
διακόψουμε την κυκλοφορία
της εφημερίδας ή να την αποστέλλουμε μόνο στους οικονομικά τακτοποιημένους.

πολιτισμένα και θα βρείτε την άκρη.
Τους ξεπροβόδισε έως έξω στο αυτοκίνητό τους. Φεύγοντας, ο Βασιλάκης τον
κοίταξε μ' ένα βλέμμα που έδειχνε ανακούφιση κι ευγνωμοσύνη. Αχ, αυτά τα παιδιά ... σκέφτηκα, όλα τα καταλαβαίνουν.
Ο ψηλός περίμενε αμήχανος και νευρικός. Του έκανε νόημα να μπει στο γραφείο.
- Λοιπόν, Αλαίν Ντελόν, τι γίνεται τώρα;
Τώρα που είδες και τον Βασιλάκη;
- Κύριε Αστυνόμε, ειλικρινά λυπήθηκα
και για το παιδί και για το σύζυγο ... Δεν
περίμενα ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα... Εντάξει, καλή είναι… δηλαδή ήταν,
...η κυρία, αλλά μετά από αυτά ... χάλασε
η σχέση ... και τέρμα.
- Τι δουλειά κάνεις;
- Είμαι πλασιέ, δηλαδή πωλητής βιβλίων
μιας μεγάλης εκδοτικής εταιρείας.
- Μπράβο. Ξέρεις ...έχω ένα μεγάλο
απωθημένο με τα βιβλία, γιατί τα στερήθηκα
όταν ήμουν μικρός. Θέλω να μου βρεις
ένα της Λιλής Ζωγράφου, "Οι καταραμένες". Θα το αγοράσω ...
- Ε, όχι, θα μου επιτρέψετε να σας το
δωρίσω ... αρκεί να το βρω, γιατί απ’ ό,τι
θυμάμαι, πρωτοεκδόθηκε το 1962 και πρέπει
να είναι εξαντλημένο. Θα προσπαθήσω
όμως.
- Έλα βρε που δε θα το βρεις ... Εδώ
βρήκες τις ... ανάγκες της κυρίας Φώφης,
αυτό δε θα βρεις;
Γέλασε διάπλατα και αυτάρεσκα ο πλασιέ και κοίταξε έξω από το παράθυρο το
δρόμο μ’ ένα ελαφρύ ειρωνικό χαμόγελο,
σα να έλεγε: Τώρα κάποια άλλη ... έχει
σειρά ...
Σοβάρεψε όμως αμέσως και αφού χαιρέτησε, έφυγε σκεφτικός, όταν άκουσε
τον Ορέστη να του λέει:
- Πάντως, όταν υπάρχει .. κάποιος Βασιλάκης, απόφευγέ το να πάει στο διάολο.
Δεν βγαίνει σε καλό.

Γά μ ος , ώ ρα μ η δέ ν
αναπαραγωγής του είδους μας, ναι.
Κι όταν έχει να κάνει με την υποτίμηση
και την ανισότητα της γυναίκας ανά τους
αιώνες, πάλι ναι. Και σας ρωτάω. Εσείς
δεν επιθυμήσατε ποτέ να πάτε με μια άλλη
γυναίκα, ξένη ή "τ' αλλουνού" που λέει και
ο Βάρναλης; Αυτό δε σημαίνει ότι δεν
αγαπάτε την κυρία Φώφη ή ότι είστε άτιμος.
Και πιστεύω ότι ούτε τώρα θέλετε τη διαπόμπευσή της σε δίκες, δικηγόρους κι εφημερίδες.
Πρόσεξα ώρα τώρα ότι κρατάει μια
αξιοπρεπή στάση, δεν έχει βγάλει μιλιά,
έχει αγκαλιά συνέχεια το γιο σας και
αγνοεί τελείως τον ... αντίζηλό σας. Πάλι
καλά που δε ζούμε στον περασμένο αιώνα,
όπου σε ορισμένα μέρη, με τις ευλογίες
και της Εκκλησίας, την υπαίτια γυναίκα,
αφού πρώτα την κούρευαν και την ξυλοκοπούσαν, την έβαζαν πάνω σ' ένα γάιδαρο,
μισόγυμνη και ανάποδα και την τριγύριζαν
στους δρόμους, πετώντας της ακαθαρσίες.
Δηλαδή κανονικό μαρτύριο.
Ο κύριος Χρήστος είχε μείνει με μισάνοιχτο το στόμα. Μέσα του είχε καταλαγιάσει ο θυμός και το μυαλό του είχε περάσει από την οργή στην κρίση. Μιλώντας
με αυτό το νεαρό Αστυνομικό, είχε ηρεμήσει τόσο, που αναθεμάτισε τη στιγμή
που ζήτησε βοήθεια στο πρόβλημά του
από μεγάλους γνωστούς του αξιωματικούς.
Ύστερα έπιασε τον εαυτό του να είναι
απροετοίμαστος για το τι θα κάνει μετά.
Θα προχωρήσει για χωρισμό και διαζύγιο;
Και το παιδί;…
- Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα;…
- Παρ' ότι είμαι πολύ μεγαλύτερός σας
στην ηλικία, θα ήθελα τη συμβουλή σας,
απάντησε φανερά ταπεινωμένος. Είναι κι
αυτός ο ... π…ς εδώ ...
- Ψυχραιμία. Θα σας πάρω μία κατάθεση,
που δεν θα ζητάτε τη μήνυση των ενόχων,
θα πάρετε τη σύζυγο και το παιδί και θα
φύγετε. Καθίστε στο σπίτι και συζητήστε

Διήγημα του Βλάση Λαγογιάννη
Μας το έστειλε ο Ηλίας Α. Καρανίκας

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

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

ΧΡΥΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ιδιοκτησία: Σύλλογος Χρυσιωτών
Ευρυτανίας “Η ΠΑΝΑΓΙΑ’’
Εκδότης: Καρανίκας Αντώνιος
Δημητρίου Δαμάσκου 47 Αχαρνές
Τηλ.-Fax: 210-2406777
Συντακτική Επιτροπή:
Καραθάνου Ιωάννα Φ.,
Κρυστάλλη Αλεξάνδρα,
Μπετχαβάς Χαράλαμπος Δ.,
Γαϊτάνου Πανωραία
Συνδρομή ετήσια: 5 ευρώ
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.- Fax: 210-2619003 & 210-2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
Στις 5-7-2014 έγινε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου του χωριού μας ο γάμος της Μαρίας Χειλά του
Δημητρίου και της Όλγας με τον εκλεκτό της καρδιάς
της Θωμά Βενέτη.
Ακολούθησε γλέντι στην πλατεία με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα. Το ζευγάρι ήταν υπέροχο και όλα
ήταν άψογα οργανωμένα.
Τους ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν και καλούς απογόνους.

ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΕ Ι Ο ΤΟΥ Χ Ω ΡΙ ΟΥ
Είναι παραμονή της Αναστάσεως. Στο χωριό όλοι
ετοιμάζονται, για το πιο μεγάλο γεγονός της χριστιανοσύνης.
Καθισμένοι στο καφενείο του Γιώργου του Μαρούλη

Πόσες ώρες περνούν εκεί όλες οι παρέες που επισκέπτονται το χωριό, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ως
τόπο συνάντησης, μοναδικής ίσως ψυχαγωγίας, τόπος
των «κερασμάτων» και τόσων άλλων.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 8 Απριλίου 2014 έφυγε από τη ζωή η Ελένη Αρκουμάνη από τα Γάβρενα του Αγίου Δημητρίου, ετών 93.
Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε την επομένη στον Άγιο
Δημήτριο.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της.

Σε αυτούς τους φίλους που έφυγαν
Γιατί βρε χάρε άπονε ορφάνεψες τη Χρύσω
πήρες αυτόν τον άνθρωπο σαν νάτανε παιδί σου;
Η μάνα του τον καρτερεί και κλαίει μέρα νύχτα
αλλά σε σένα φαίνονται πως είναι παραμύθια.

Καφέ και κουβεντολόι στο καφενείο του Γιώργου, νωρίς το απόγευμα
γύρω από την ξυλόσομπα πίνουμε το τελευταίο τσιπουράκι
πριν ετοιμαστούμε και εμείς.
Όλη η παρέα κουβεντιάζουμε για το χωριό μας,
προσμένοντας να περάσει η ώρα, παρακολουθώντας
όλη αυτή λοιπόν την απλή αλλά τόσο σημαντική για ένα
μικρό τόπο, μυσταγωγία, περνούν από το μυαλό μου
διαφορές σκέψεις, αναλογίζομαι ποσό σημαντικό είναι
τελικά το λεγόμενο «καφενείο του χωριού».

Ο Γιώργος ο Μαρούλης όπως μου έλεγε και ο πατέρας
μου «είναι άνθρωπος πρόθυμος να σε εξυπηρετήσει και
πρέπει να έχει το μαγαζί του για να το βρίσκουμε ανοικτό
και να ανταμώνουμε στο χωριό».
Νά ’ναι καλά λοιπόν ο Γιώργος και η οικογένειά του,
που γύρω τους σμίγουμε όλοι οι χωριανοί.

Ηλίας Δ. Ράμμος

1η Γιορτή παραδοσιακών χορών
του Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας
Ο Σύλλογος των Απανταχού Χρυσιωτών Ευρυτανίας
απεύθυνε χαιρετισμό μέσω του αντιπροσώπου του στην
Λαμία Β. Καρανίκα στην 1η Γιορτή παραδοσιακών χορών
του Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας, που πραγματοποιήθηκε στην Λαμία στην Πλατεία της Αμφιθέας, το
Σάββατο 21 Ιουνίου 2014, με αφορμή τα 100 χρόνια του
Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας.
Η εκδήλωση ήταν πολύ λαμπρή καθώς συμμετείχε

πλήθος κόσμου καθώς και έξι χορευτικά συγκροτήματα
από όλη την Φθιώτιδα με χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.
Ο Σύλλογός μας έδωσε το παρών με σχεδόν 17 χωριανούς μας.
Ευχόμαστε στο Σύνδεσμο Ευρυτάνων και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις που προβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα
του τόπου μας.
Ηλίας Δ. Ράμμος

Ε Υ Χ Α ΡΙ Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Έτσι και αυτοί οι χωριανοί βλέπουν σε αυτό το δρόμο
μα μάταια τον καρτερούν πως θά ’ρθει Ταχυδρόμος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Καρανίκα Δημήτριο του Γεωργίου
για την κάλυψη του κόστους διατήρησης της ιστοσελίδας μας για ακόμη τρία χρόνια.
Το κόστος ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων ευρώ περίπου και θυμίζουμε ότι και την προηγούμενη τριετία
το είχε καλύψει και πάλι ο κ. Δ. Γ. Καρανίκας.

Στέκω και συλλογίζομαι την προσευχή μου κάνω
αφού το βλέπω καθαρά πως τίποτα δεν κάνω.
Γιατί βρε χάρε άπονε που στους θανάτους χαίρεις
σκληρά γνωρίζεις που κτυπάς πούθε παίρνεις;
Ω φίλε μέσ’ τον τάφο σου στεφάνι δάφνης κλάδου
σε αφήνω πάρ’ το δέξου το πέσ’ του σκιέ του Άδου.
Ο θάνατος δεν τελειώνει εδώ
έχει και συνέχεια.
Καλή αντάμωση στην άλλη ζωή.
Καλό κουράγιο στους συγγενείς και φίλους.

παπα-Θανάσης Ντάλλας

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

Επισκεφθείτε και στηρίξτε με
ιδέες, κείμενα, βίντεο και προτάσεις την ιστοσελίδα του
συλλόγου μας.
Τακτοποιήστε μέσα απ’ αυτήν
τις συνδρομές σας και γράψτε
μας τη γνώμη σας.

www.
xriso-eyrytanias.gr

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Ο ΕΛΑΤΟΣ’’
Το νεόκτιστο καφενείο του Γιώργου Μαρούλη στο χωριό
μας προσφέρει πέρα απ’ τον καφέ και το τσίπουρο και εκλεκτούς
μεζέδες και φαγητό της ώρας.
Έτσι ο κάθε επισκέπτης του χωριού και όποιος άλλος επιθυμεί,
μπορεί να βρει υπέροχο
φαγητό όλες τις μέρες
σ’ ένα ζεστό και φιλικό
περιβάλλον.
Ο Γιώργος χαμογελαστός,
και καλοκαρδος,
είναι πάντα έτοιμος
να μας υποδεχθεί.
Τηλ.: 22370-31761
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ΝΕ Α ΑΠ Ο ΤΟ ΧΩΡ ΙΟ
➢ Ξεκίνησε επιτέλους η διαπλάτυνση
του δρόμου προς τον Άγιο Δημήτριο. Είναι
ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα διευκολύνει κατά πολύ τους Αγιοδημητριώτες
πρωτίστως, αλλά και όλους μας καθώς θα
συντομεύσει κατά πολύ το χρόνο της διαδρομής και θα κάνει πιο προσιτή την πρόσβαση.

Γίνεται πολύ καλή δουλειά από τους
εργολάβους – Αφοί Κλείτσα – και αναμένεται
να ασφαλτοστρωθεί μέσα στο φθινόπωρο.
Η διάνοιξη μάλιστα του τμήματος από
Καρυές μέχρι Αλώνια, που ήδη έγινε, θα
δώσει ικανοποιητικό χώρο για παρκάρισμα
των αυτοκινήτων σε περιπτώσεις που χρειάζεται.

Η καινούρια σκεπή στον Αγ. Αθανάσιο

➢ Η εικόνα του χωριού κι αυτό το καλοκαίρι είναι άριστη από πλευράς φροντίδας
και καθαριότητας κι αυτό οφείλεται πρωτίστως στις ενέργειες του τοπικού Προέδρου
και αρκετών συγχωριανών που οικειοθελώς
βοηθούν – παρά το βάρος των ετών της
ηλικίας τους – για να έχει το χωριό μας την
αξιοπρέπεια που του ταιριάζει.
Δυστυχώς δεν υπάρχει ως τώρα καμία

Η καινούρια σκεπή στην Αγ. Παρασκευή

χρηματοδότηση, ούτε για ένα μεροκάματο,
από την απερχόμενη δημοτική αρχή. Ελπίζουμε με τη νέα δημοτική αρχή να γίνει ένα
καινούριο ξεκίνημα, με γνώμονα την αντιμετώπιση των αναγκών των χωριών μας
και την ανάπτυξη του τόπου μας, όσο αυτό
είναι εφικτό.
➢ Τοποθετήθηκαν καινούριες σκεπές
στην Αγ. Παρασκευή και στον Αγ. Αθανάσιο.

ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ . ΝΤΑΗΣ
Από τον φίλο, πατριώτη και πολύ ενεργό Ευρυτάνα,
μέσω του Συλλόγου των Απανταχού Φουρνιωτών Ευρυτανίας κ. Πέτρο Τσέλιο, λάβαμε το παρακάτω δημοσίευμα εφημερίδος, που αναφέρεται στον συγχωριανό μας Κωνσταντίνο Σ. Νταή.
Ευγενής φυσιογνωμία και θαυμάσιος χαρακτήρ, ο
κ. Κωνσταντίνος Σ. Νταής, είναι εκ των καλλίστων
ομογενών της πόλεως ταύτης, διακρινόμενος δια την

οξυδέρκειάν του και την ευρυτάτην του μόρφωσιν.
Ο κ. Νταής, εκ του χωρίου Χρύσου της Ευρυτανίας
καταγόμενος, ευρίσκεται εις Αμερικήν από του έτους
1910, μεταβάς κατ’ αρχάς εις Νέαν Υόρκην, και προ
επτά ετών ευρίσκεται εν Williamson, όπου διευθύνει
μίαν πολύ επικερδεστάτην επιχείρησιν, ήτοι Σφαιριστήριον μετά παραρτήματος Εστιατορίου, ονόματι
BRUNSWICK BILLARD PARLOR, Williamson, W. Va.
Μεταβάς εις Ελλάδα τω 1929 προς επίσκεψιν των

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.

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

εκεί οικείων του, ο κ. Νταής ετέλεσε συνάμα και τους
γάμους του μετά της Δίδος Αλεξάνδρας Παπακώστα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Νταής διακρίνεται δια τα
αγνά και πατριωτικά του αισθήματα και δια τας καλάς
του σχέσεις μετά του εντοπίου και ομογενούς στοιχείου
της πόλεως ταύτης, έργα δε εθνικά και κοινωνικής
ωφελείας εύρον πάντοτε αυτόν εις την πρώτην γραμμήν. Είναι και μέλος του μεγάλου Αμερικανικού Σωματείου Κ-Ρ.

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

