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ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μ
ε ενδιαφέρον κύλησε και
φέτος ο Αύγουστος στο
χωριό μας λόγω των εκ-

δηλώσεων που διενεργήθηκαν και
λόγω της προσέλευσης πολλών
Χρυσιωτών και φίλων του χωριού
μας στα πάτρια εδάφη. 

Όπως είχαμε δημοσιεύσει στο
προηγούμενο φύλλο μας, είχε προ-
γραμματιστεί μια σειρά εκδηλώ-
σεων από τους τοπικούς φορείς
και το Σύλλογό μας. Ανάμεσά τους
ξεχώρισαν το πανηγύρι του 15Αύ-
γουστου και η λαϊκή βραδιά του
Συλλόγου μας στις 16 Αυγούστου.
Η εκδρομή στο ρέμα (Λογγά) επί-
σης είχε αυξημένη συμμετοχή και
φέτος. Το πάρτι νεολαίας στις 13
Αυγούστου κυμάνθηκε στα περσινά
επίπεδα.

Θα σας ξεναγήσουμε με λίγα
λόγια και φωτογραφικό υλικό στα
όσα έγιναν τις μέρες του Αυγού-
στου.

Η κορυφαία εκδήλωση των ημε-
ρών του Αυγούστου που είναι το
πανηγύρι της Παναγίας, ξεκίνησε
από την παραμονή το βράδυ, 14
του μήνα και συνεχίστηκε μετά τη
θεία λειτουργία και τη δοξολογία
στην ομώνυμη εκκλησία μας και
την αρτοκλασία στην πλατεία του
χωριού, την επομένη, ανήμερα της
Παναγίας. 

Το ημερήσιο πανηγύρι είναι από
τα λιγοστά πια στην περιοχή μας
και είναι γνωστό γι’ αυτό το λόγο
κι έτσι το επισκέπτονται πολλοί
φίλοι του χωριού μας από τα γει-

τονικά χωριά, αλλά και από πιο
μακριά. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν,
όπως κάθε χρόνο άλλωστε, η πα-
ρουσία των φίλων επισκεπτών-πα-
νηγυριωτών από τη Δάφνη, αλλά
και από τον Άγιο Δημήτριο. Τους

ευχαριστούμε όλους που συμμε-
τείχαν στο πανηγύρι του χωριού
μας.

Μεγάλες και μικρότερες παρέες
εναλλάσσονταν στο χορό με κέφι
και ζωντάνια, καμιά φορά και με
αργό ρυθμό αν αυτό επιβάλλονταν
από το τραγούδι κι έτσι ο χορός
κράτησε ως αργά το απόγευμα,
οπότε έγινε μια μικρή διακοπή για
να ξεκουραστούν τα «όργανα» και
ακολούθησε το τελευταίο μέρος
του πανηγυριού που ολοκληρώθηκε
αρκετά μετά τα μεσάνυχτα.

Την ορχήστρα μας αποτελού-

σαν οι: Πετεινός Παναγιώτης και
Νίκος Παπανίκος στο τραγούδι,
Καλαμίδας Κώστας στο κλαρίνο,
Καλαμίδας Ηλίας στην κιθάρα, Ανα-
γνώστου Γιάννης στα κρουστά.
Συμμετείχε φιλικά για λίγο στο
τραγούδι και η Αναστασία Χειλά
από τον Άγιο Δημήτριο.

Ο κόσμος έμεινε πολύ ικανο-
ποιημένος από την “απόδοση’’ της
ορχήστρας και οι μουσικοί κι αυτοί
με τη σειρά τους έφυγαν ευχαρι-
στημένοι, αφού συγκέντρωσαν ένα
καλό ποσό για την εποχή που δια-
νύουμε, όπως μας ανέφεραν.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι
όλα κύλησαν μια χαρά και πως
ήταν άριστα οργανωμένα, αν δε
συνέβαινε κάτι που απέβη πρωτί-
στως σε βάρος των διοργανωτών,
Σταύρου Μαρούλη και Θύμιου Μού-
τσελου και κατά δεύτερο σε βάρος
του κόσμου που ήρθε να διασκε-
δάσει στο πανηγύρι. 

Τι έγινε; Από κακή εκτίμηση
και λόγω του άγχους που επικρα-
τούσε κατά τη διάρκεια των προ-
ετοιμασιών από τους διοργανωτές,
όταν παρέλαβαν τα «σφάγια» που
χρειάζονταν για να ψήσουν για τις
ανάγκες του πανηγυριού, δεν τα
τοποθέτησαν με σωστό τρόπο στα
ψυγεία κι έτσι δεν έγινε όπως
έπρεπε η συντήρησή τους, με απο-
τέλεσμα όταν τα έβγαλαν για να
τα ψήσουν, διαπίστωσαν πως είχαν
υποστεί μικρές αλλοιώσεις αρκετά
απ’ αυτά και βέβαια τα κατέστρε-

Κυριακή 18 Ιανουαρίου στη Λαμία και

1 Φεβρουαρίου στην Αθήνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού
Χρυσιωτών Ευρυτανίας, «Η Παναγία», προσκαλεί τα μέλη και
τους φίλους του στην καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
2015 και ώρα 11.00 το πρωί, στην αίθουσα του καταστήματος
Palmie bistro, έναντι του ξενοδοχείου CARAVEL, στην πλατεία
Ιοφώντος 29-31, στην Αθήνα (τηλ. 210-7241356) και για την
πόλη της Λαμίας, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 και ώρα
11.00, στην αίθουσα του Συνδέσμου Ευρυτάνων, Τσακάλωφ
3, Λαμία.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν Γενική Συνέλευση και
οι σχετικές διεργασίες για την ανάδειξη των μελών που θα
απαρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σειρά:

1. Απολογισμός των Πεπραγμένων και των Οικονομικών 
από το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων και 

οικονομικού απολογισμού
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Ανταλλαγή απόψεων και προγραμματισμός 

νέων δραστηριοτήτων

Για την πόλη της Λαμίας και τα μέλη του Συλλόγου μας
εκεί, θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εκ-
προσώπων του Συλλόγου μας.

Δηλώσεις υποψηφιότητας, για συμμετοχή στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και για εκπροσώπους
στη Λαμία, μπορούν να υποβάλλονται τηλεφωνικά στα μέλη
του Δ.Σ., αλλά και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Προσκαλούμε όλους τους φίλους του Συλλόγου, να δείξουν
έμπρακτα με την παρουσία τους την αγάπη τους για τον Σύλ-
λογο, αλλά πολύ περισσότερο, με τη συμμετοχή τους στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο να αποδείξουν το πραγματικό ενδιαφέρον
τους για την πρόοδο, την προκοπή και την μακροημέρευση
του Συλλόγου.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-2406777, 210-6925064, 210-6777688,
6972519690, 6979038428 για Αθήνα και 6945794298 για Λαμία
και στην ιστοσελίδα μας: www.xriso-eyrytanias.gr

Συνέχεια στην 4η σελ.
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ΚΕΜΠΑ
Κωδικός: 014683

Ο Σύλλογός μας εύχεται σε όλους τους νεοεκλεγέντες
και επανεκλεγέντες Τοπικούς, Δημοτικούς και Περιφερειακούς
άρχοντες, καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Προσβλέπουμε στην ειλικρινή συνεργασία μαζί τους, για
την εκπλήρωση των σκοπών μας που είναι κοινοί και επιδιώ-

κουν την αναβάθμιση του τόπου και της κοινωνίας μας.

ΕΥΧΕΣ  ΣΤΗ  ΝΕΑ
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος 

και το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου των Απανταχού 

Χρυσιωτών Ευρυτανίας και 

ο πρόεδρος της Tοπικής μας Kοινότητας, 

σας εύχονται 

Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά

Ό
πως κάθε καλοκαίρι,
έτσι και φέτος ο Αύ-
γουστος ήταν συνδεδε-

μένος με το αγαπημένο μου χω-
ριό. Η απόφαση βέβαια αυτή τη
χρονιά ήταν πιο εύκολη, λόγω
του γεγονότος ότι δε χρειαζό-
μουν να πάρω άδεια από κάποια
δουλειά και οι μέρες που θα μπο-
ρούσα να κάτσω και να απολαύσω
το χωριό θα ήταν αρκετές.

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου
έφτασα λοιπόν στη Χρύσω. Την

προηγούμενη μέρα είχα ενημε-
ρωθεί ότι είχε μια απίστευτη κα-
ταιγίδα και το μυαλό μου το απα-
σχολούσε το πώς θα είναι ο δρό-
μος, πόσες πέτρες θα βρίσκονται
στη μέση… Ευτυχώς όμως με
μεγάλη ανακούφιση ανακάλυψα
ότι ο δρόμος είχε ήδη καθαριστεί
και το πέρασμά του αποδείχτηκε
εύκολη υπόθεση. Φτάνοντας λοι-
πόν έξω από το σπίτι και βγαί-
νοντας από το αυτοκίνητο αμέ-
σως εξαφανίστηκε όλη η κούραση

του ταξιδιού. Ένιωθα ανανεωμένη
και έτοιμη να περάσω το πιο ήρε-
μο καλοκαίρι της ζωής μου. Στο
χωριό υπήρχαν ήδη αρκετοί χω-
ριανοί που είχαν έρθει με τις οι-
κογένειές τους και όλοι με το
ζεστό χαμόγελό τους, μας κα-
λωσόριζαν.

Οι πρώτες μέρες πέρασαν αρ-
κετά γρήγορα και χωρίς να το
καταλάβω το χωριό είχε ήδη γε-
μίσει κόσμο και η πλατεία ήταν

Αύγουστος  2014:  Διακοπές  στη  Χρύσω!!!

Συνέχεια στην 2η σελ.

ΧΡΥΣΩ
•

Ασπροποτάμου
Αγράφων

ΔΗΜΟΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Απεραντίων

Φραγκίστας

Βίνιανης

Φουρνά

Κτημενίων

Καρπενησίου

Ποταμιάς

Προυσού Δομνίστας

Αρτοκλασία στην πλατεία

Νέες και νέοι ξεκινούν το χορό στο ημερήσιο πανηγύρι
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  

ΚΑΙ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ  

ΠΑΝΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Δ.  

ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΗΛ: 22370-22738 &

6973314662 & 6988709640

έτοιμη να υποδεχτεί τους επισκέπτες της
για το πανηγύρι. Οι βόλτες στα παγκάκια
του Άη Γιώργη, στις βρύσες με τα παγούρια
για νερό, στα αλώνια… ατελείωτες. Κάθε
15 μέτρα σχεδόν, ένας τουλάχιστον χω-
ριανός. Συνεχόμενες στάσεις λοιπόν για
να μιλήσεις, να αστειευτείς και να περάσει
ευχάριστα η ώρα σου. Και το βράδυ, ο κα-
θένας με την παρέα του, είτε στην πλατεία,
είτε στο καφενείο, είτε στα παγκάκια του
Άη Γιώργη να περνάει ευχάριστες στιγμές
με γέλια και ομιλίες που ακούγονταν από
κάθε γωνιά του χωριού.

Ώσπου έφτασε η παραμονή και ξεκίνησε
επισήμως το πανηγύρι. Είναι η στιγμή που
ο κόσμος ξεχνάει τα προβλήματά του και
με την παρέα του στο κάθε τραπέζι, τρα-
γουδάει και χορεύει με όλη του την ψυχή.
Ανήμερα το πρωί της Παναγίας, η πλατεία
γέμισε κόσμο με πολλούς επισκέπτες από
διπλανά χωριά, οι οποίοι χόρευαν καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας. Το χωριό ήταν
γεμάτο ζωή και όλοι οι συγγενείς και φίλοι
χωριανοί απολάμβαναν αυτές τις στιγμές.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι και φέτος,
κατά γενική ομολογία, η ορχήστρα ήταν
πάρα πολύ καλή και αυτό συνέβαλε σε
μεγάλο βαθμό στο κέφι και στην επιτυχία
του πανηγυριού. Ο τραγουδιστής και η
μουσική παρέα του με αξιοθαύμαστη αν-
τοχή μας κράτησαν στην πλατεία μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την επόμενη μέρα το πρωί, είχα την
αίσθηση ότι κανείς μας δεν ένιωθε κουρα-
σμένος. Είναι αυτός ο αέρας που αναπνέεις
στο χωριό που σου δίνει δύναμη και αντοχή
να κάνεις πράγματα χωρίς να νιώθεις καμία
στιγμή της ημέρας εξαντλημένος. Κάποιοι
ξεκίνησαν για την καθιερωμένη εκδρομή
στο ποτάμι, ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν
στο χωριό περνώντας εξίσου όμορφα. Το

ίδιο βράδυ, η πλατεία γέμισε πάλι ανυ-

πομονώντας να ξεκινήσει η λαϊκή βραδιά.
Και εκείνη τη μέρα η ορχήστρα που είχε
επιλεγεί από το Σύλλογό μας ήταν εξαι-
ρετική και προσέφερε στιγμές ατελείωτης
διασκέδασης μέχρι το ξημέρωμα. Όλοι
ανεξαιρέτως, μικροί και μεγάλοι, χόρευαν

ασταμάτητα μέχρι το πρωί, αγνοώντας το
κρύο που είχε ξεκινήσει να γίνεται αισθητό
στην πλατεία.  Και φυσικά η  λαχειοφόρος
αγορά αποτέλεσε για μια ακόμη χρονιά
μια ευχάριστη νότα στη βραδιά, αφού οι
συγχωριανοί πρόσφεραν προϊόντα και άλλα
αντικείμενα με σκοπό την ενίσχυση του
Συλλόγου, σε μια κλήρωση που χάρισε
απίστευτα χαμόγελα και χαρά σε όλους.

Και ξαφνικά έρχεται το πρωί της Κυ-
ριακής, όπου οι πρώτοι χωριανοί έπαιρναν
το δρόμο της επιστροφής, έχοντας ήδη
γεμίσει με θετική ενέργεια και όμορφες
σκέψεις το μυαλό τους για άλλη μια χρονιά

στο υπέροχο αυτό χωριό. Εκείνη ήταν και
η μέρα που ένιωσα ότι “άδειασε” και το
χωριό. Εκτός του γεγονότος ότι έφευγαν
οι φίλες μου, έφυγαν σχεδόν όλοι και δι-
καιολογημένα φυσικά, εφόσον οι περισ-
σότεροι έπρεπε να επιστρέψουν στις υπο-

χρεώσεις και στις δουλειές τους. Εκεί πέ-
ρασε για κάποια στιγμή από το μυαλό μου
να ξεκινήσω κι εγώ σιγά σιγά να ετοιμά-
ζομαι για Αθήνα, αλλά αναλογιζόμενη τη
ζέστη της πρωτεύουσας, γρήγορα αυτή η
σκέψη έφυγε από το μυαλό μου.  

Είχε φτάσει λοιπόν η στιγμή να δω
από κοντά πως είναι οι μέρες μετά το πα-
νηγύρι και με ελάχιστο κόσμο στο χωριό.
Στην αρχή αναρωτιόμουν πως θα περάσει
η κάθε ημέρα. Όμως με μεγάλο ενδιαφέρον
παρατηρούσα τις μέρες να φεύγουν γρή-
γορα. Ήταν εκείνη η εβδομάδα που πήγα
σε σημεία του χωριού με τους δικούς μου

και με συγχωριανούς που είχα χρόνια να
πάω, λόγω του γεγονότος ότι τα τελευταία
χρόνια ποτέ δεν είχα αρκετή άδεια για να
το κάνω: πεζοπορία μέχρι τον Αϊ Θανάση,
πεζοπορία μέχρι τον Αϊ Θεόδωρο, υπέροχα
τοπία με καταρράκτες, μια επίσκεψη στη
Βίνιανη  και φυσικά οι καθιερωμένες βόλτες
μέσα στο χωριό, αλλά και οι στάσεις σε
κάθε σπίτι που αμέσως σε έβαζαν μέσα
στην αυλή και δεν έφευγες χωρίς κέρασμα
και κουβεντούλα! Και το βράδυ στο καφε-
νείο ελάχιστα άτομα… αλλά “παρεΐστικο”
κλίμα! Αυτό που σε χαλαρώνει και περνάς
όμορφα! Εκεί όπου άκουσα πολλές και
ενδιαφέρουσες ιστορίες από το παρελθόν,
διηγήσεις από άτομα τα οποία επιστρα-
τεύοντας το χιούμορ τους, έκαναν τις
ώρες να περνούν γρήγορα και ευχάριστα.
Σε ένα χωριό που δε χρειάζεται να έχεις
ρολόι στο χέρι σου, δεν έχεις καμία πίεση
χρόνου, δεν αγχώνεσαι για το παραμικρό.

Με αυτούς τους ρυθμούς έφτασε το
Σάββατο και όλοι κατεβήκαμε το απόγευμα
στο εκκλησάκι του Αγίου Σεραφείμ για
την υποδοχή του Αγίου, σαράντα άτομα
περίπου. Και την επόμενη μέρα στη λει-
τουργία, ακόμα περισσότερα άτομα. Ένιω-
θες ότι ξαφνικά το χωριό είχε ξαναγεμίσει
κόσμο. Σαν να μην είχε φύγει κανείς! Συγ-
κίνηση και χαρά συγχρόνως ήταν το κλίμα
που επικρατούσε στο εκκλησάκι. Όμορφη
στιγμή. Και μετά συγκέντρωση στην ηλιό-
λουστη πλατεία. Αυτή ήταν και η τελευταία
μου επίσκεψη για φέτος στην πλατεία.
Την επόμενη μέρα ξεκίνησαν να φεύγουν
και οι τελευταίοι χωριανοί.

Εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι
καλά και να ανταμώσουμε πάλι στην αγα-
πημένη μας Χρύσω για όσο το δυνατόν
περισσότερες μέρες ξεκούρασης, ανανέ-
ωσης και διασκέδασης με αγαπημένα μας
πρόσωπα!!!

Ελένη Γαϊτάνου

Αύγουστος  2014:  Διακοπές  στη  Χρύσω!!!
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Ανακοίνωση
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ο Σύνδεσμος Ευρυτάνων Φθιώτιδας με την ευκαιρία συμ-
πλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή του προσφέρει για
όλους τους Ευρυτάνες και φίλους του ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή
και συμμετοχή στα χορευτικά του τμήματα. Θα λειτουργή-
σουν παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και γυναικών τμήματα πα-
ραδοσιακών χορών. Θα διδαχθούν παραδοσιακοί χοροί από
όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες στα γραφεία του Συνδέσμου
Τσακάλωφ 3 και στο τηλ. 6974397863

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 & 6972519690 

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΝΕΩΝ  ΜΕΛΩΝ
ΣΤΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σε μια προσπά-
θεια να έρθουν πιο κοντά περισσότεροι χωριανοί
και φίλοι μας, αλλά κυρίως οι νέοι μας, απο-
φάσισε να ορίσει την εγγραφή κάθε νέου μέ-
λους καθώς και τον πρώτο (1ο) χρόνο συν-
δρομής του ΔΩΡΕΑΝ. Διευκρινίζεται ότι μπορεί
να εγγραφεί στο Σύλλογό μας οποιοσδήποτε
έχει έστω και μακρινή σχέση καταγωγής ή άλ-
λους δεσμούς με το χωριό μας, αρκεί να είναι
δεκαοχτώ ετών και άνω. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσφατα εστάλησαν από το δήμο μας, στις διευ-

θύνσεις όλων των κατοικιών στο χωριό, τα καθυστερημένα
από το έτος 2010 κι έπειτα, τέλη ύδρευσης-άρδευσης-
αποχέτευσης και λοιπά δημοτικά τέλη και τα οποία ανέρ-
χονται σε σχετικά υψηλά ποσά.

Αυτά πρέπει να πληρωθούν άμεσα ή να γίνει σχετικός
διακανονισμός, αλλιώς θα “περάσουν” στην Εφορία. Και
επειδή έχουν σταλεί όπως είπαμε  στο χωριό και όχι εκεί
όπου κατοικεί ο καθένας, πρέπει όλοι οι διαμένοντες
εκτός χωριού και που έχουν οποιαδήποτε ακίνητη περι-
ουσία στο χωριό, να ενημερωθούν δείχνοντας άμεσα εν-
διαφέρον και να τακτοποιήσουν αυτή την εκκρεμότητα.

Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων 
(τηλ. 2237031888)

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

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
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Τα ονόματα των περιφερειακών, δημοτικών
και τοπικών αρχόντων μας είναι τα εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Μπακογιάννης Κώστας του Παύλου

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Τασιός Αριστείδης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Κατερίνα Καλαντζή
Λάμπρος Τσιτσάνης
Βασίλης Φακίτσας

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Μπαμπαλής Θεόδωρος του Παναγιώτη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος του Γεωργίου
2. κ. Κατσιάδας Θεόδωρος του Αλεξάνδρου 
3. κ. Τσιάμης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 
4. κ. Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλου 
5. κ. Κατσιφός Ευάγγελος του Αθανασίου
6. κ. Παπαδημητρίου Γεώργιος του Ιωάννου 
7. κ. Φεγγούλη Βασιλική του Ευαγγέλου
8. κ. Σταμούλης Αθανάσιος του Κωνσταντί-

νου 
9. κ. Κίτσιος Γεώργιος του Παναγιώτου
10. κ. Φλώτσιος Παναγιώτης του Ευαγγέλου 
11. κ. Ζαμπάκας Λάμπρος του Δημητρίου
12. κ. Τελώνης Λεωνίδας του Σπυρίδωνος
13. κ. Μάκκας Απόστολος του Ιωάννου
14. κ. Τόλης Γεώργιος του Νικολάου
15. κ. Γεωργίου Νικόλαος του Ιωάννου
16. κ. Ράπτη Θεοδώρα του Βασιλείου
17. κ. Τρίκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
18. κ. Γαλάνης Γεώργιος του Περικλέους
19. κ. Διώτης Σωτήριος του Ανδρέα
20. κ. Τάκης Κωνσταντίνος του Παντελή
21. κ. Μάκκας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου 
22. κ. Κολοκώτσιος Παντελής του Κωνσταν-

τίνου 
23. κ. Πεσλής Παναγιώτης του Βασιλείου
24. κ. Ξυραφάκης Παναγιώτης του Βασιλείου 
25. κ. Ευαγγελοκώστας Γεώργιος του Ανδρέα 
26. κ. Κολοκύθας Ευθύμιος του Νικολάου
27. κ. Τσιαμάκης Στέφανος του Θωμά

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. κ. Γατής Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Αγράφων
2. κ. Λάμπρου Ιωάννης του Σωτηρίου Αν.

Φραγκίστας
3. κ. Κουτσοκώστας Θεόδωρος του Δημη-

τρίου Βαλαώρας
4. κ. Νιαβής Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Βούλπης
5. κ. Παρθένης Ιωάννης του Ανδρέα Βραγ-

γιανών
6. κ. Ζαχαράκης Ανδρέας του Παναγιώτη

Γρανίτσας
7. κ. Γκαλιμάνης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου

Δάφνης
8. κ. Περούλας Γεώργιος του Ευαγγέλου

Δυτ. Φραγκίστας
9. κ. Βασιλείου Γεώργιος Κέδρων
10. κ. Μαρούλη Μαρία του Γεωργίου Κερα-

σοχωρίου
11. κ. Γεωργάκης Παναγιώτης του Δημητρίου

Λεπιανών
12. κ. Κονιαβίτης Κωνσταντίνος του Σταύρου

Λημερίου
13. κ. Νιάφας Ανδρέας του Κωνσταντίνου

Λιθοχωρίου
14. κ. Μώκας Παναγιώτης του Χρήστου

Νέου Αργυρίου
15. κ. Γκούρλιας Θωμάς του Κωνσταντίνου

Παλαιοκατούνας
16. κ. Κοντοβάς Δημήτριος του Βασιλείου

Παλαιοχωρίου

17. κ. Ντασιώτης Θωμάς του Γεωργίου Πρα-
σιάς 

18. κ. Παπαδήμος Λάμπρος του Δημητρίου
Ραπτοπούλου

19. κ. Καραμπά Σοφία του Θωμά Τοπολιάνων
20. κ. Μπατσούλας Πέτρος του Κωνσταντίνου

Τριποτάμου
21. κ. Τσιτσικάος Χρίστος του Επαμεινώνδα

Τροβάτου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. κ. Σφήκας Γεώργιος του Δημητρίου Αγ.

Δημητρίου
2. κ. Μαντής Παντελής του Τριαντάφυλλου

Βίνιανης
3. κ. Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου

Επισκοπής
4. κ. Τσέλος Βασίλειος του Σπυρίδωνος Μα-

ραθιά
5. κ. Μπαλωμένος Παύλος του Κωνσταντίνου

Μαράθου
6. κ. Ζανιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου

Μαυρομμάτας
7. κ. Τόλης Βασίλειος του Στεφάνου Μονα-

στηρακίου
8. κ. Σκεπετάρης Αθανάσιος του Κωνσταν-

τίνου Σιβίστας
9. κ. Πεσλής Βασίλειος του Λάμπρου Τρι-

δένδρου
10. κ. Καρανίκας Ηλίας του Αντωνίου Χρύσως 
11. κ. Αβράμπος Ελευθέριος του Στεργίου

Επινιανών

ΟΙ  ΝΕΟΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ,  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΤΟΠΙΚΟΙ  ΑΡΧΟΝΤΕΣ

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη ειδική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για
την εκλογή του Προεδρείου του Δ.Σ., αλλά
και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς
και εκπροσώπων της ΠΕΔ. 

Ομόφωνα Πρόεδρος με 27 ψήφους
εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος
Τόλης, ενώ με ξεχωριστές ψηφοφορίες,
όπως ορίζει ο νόμος, εκλέχτηκε Αντιπρό-
εδρος ο Ευάγγελος Κατσιφός και Γραμμα-
τέας ο Γρηγόριος Παπαθανάσης. 

Μετά το πέρας της 1ης ειδικής συνε-
δρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις
προβλεπόμενες από τον Νόμο δημαιρεσίες
για την ανάδειξη του Προεδρείου και των
Επιτροπών, ο Θοδωρής Μπαμπαλής προέβη
και στην επίσημη ανακοίνωση των 5 Αντι-
δημάρχων του Δήμου, με θητεία από 10-
09-2014 έως 28-02-2017 της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει
αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη, και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές
περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ

β) Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές
περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. 

γ) Τέλεση πολιτικών γάμων
δ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες

στην Δημοτική Ενότητα Βίνιανης
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκ-

προσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων που προκύ-
πτουν στις Τοπικές Κοινότητες

• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφω-

τισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων
χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών
και εκτάκτων περιστατικών

• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξο-

πλισμού στην Δημοτική Ενότητα Βίνιανης
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων &

Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θε-
ματικών Αντιδημάρχων.

2. Τον κ. Ευθύμιο Μιχόπουλο, και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Περιβάλλοντος – Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης & Πρασίνου όπως αυτές πε-
ριγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.

β) Πολιτικής Προστασίας 
γ) Τέλεση πολιτικών γάμων
δ) Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δη-

μοτική Ενότητα Αγράφων

3. Τον κ. Θεόδωρο Τσιάμη, και του με-
ταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές
περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.

β) Τέλεση πολιτικών γάμων 
γ) Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δη-

μοτική Ενότητα Ασπροποτάμου

4. Τον κ. Θεόδωρο Κατσιάδα, και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό
Ο.Ε.Υ. 

β) Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δη-
μοτική Ενότητα Απεραντίων

5. Την κα. Φεγγούλη Βασιλική, και της
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Τμήματος Κοινωνικής προστασίας-
Δημόσιας υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού,
όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό
Ο.Ε.Υ.

β) Τμήματος Παιδικών – Βρεφονηπιακών
Σταθμών, όπως αυτές περιγράφονται στον
σχετικό Ο.Ε.Υ.

γ) Τέλεση πολιτικών γάμων
δ) Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δη-

μοτική Ενότητα Φραγκίστας

Οι ως άνω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης και υπο-
γραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων,
δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και διοι-
κητικών πράξεων που σχετίζονται με τις
ανωτέρω ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμο-

διότητες.
Ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής

εύχεται στο νέο Προεδρείο του Δ.Σ. και
στα μέλη των Επιτροπών καλή θητεία να
έχουν, καλή συνεργασία και καλή δύναμη
στα νέα τους καθήκοντα, διότι ο μόνος
στόχος όλων είναι να βγει ο Δήμος Αγρά-
φων από το τέλμα. 

ΕΚΛΟΓΗ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Ο Δήμαρχος

Αγράφων 

Μπαμπαλής 

Θεόδωρος

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

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 διακό-
ψουμε την κυκλοφορία της εφημερίδας ή να την αποστέλλουμε μόνο
στους οικονομικά τακτοποιημένους.

Μας κατέπληξε ευχάριστα ο συμ-
πατριώτης μας συγγραφέας Κώστας
Μπουμπουρής στο νέο του βιβλίο “Η
Αλεξανδρινή των ανέμων”. 

Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε
στην Αθήνα τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
2014 και ώρα 18:30 στην κατάμεστη,
από Ευρυτάνες και φίλους του συγ-
γραφέα, αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας
20. 

Το βιβλίο προλόγισε ο συμπατριώτης
μας Γρανιτσιώτης γνωστός συγγραφέας
Μιχάλης Σταφυλάς. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



ψαν άμεσα όλα για την προστασία των κα-
ταναλωτών.

Αυτό προκάλεσε την έλλειψη ψητού
κρέατος, καθότι δεν υπήρχε η δυνατότητα
προμήθειας άλλων σφαγίων και επειδή την
ημέρα αυτή καταναλώνεται ψητό σε μεγάλες
ποσότητες, υπήρξε δικαίως δυσαρέσκεια
και διαμαρτυρίες από πολλούς πανηγυριώ-
τες. 

Μια κάποια λύση στην αντιμετώπιση αυ-
τής της έκτακτης και πολύ δύσκολης κατά-
στασης έδωσαν τα «σουβλάκια» που ευτυ-
χώς υπήρχαν άφθονα κι επιστρατεύτηκαν,
δίνοντας διέξοδο στις ανάγκες σίτισης.

Όλοι, εντέλει, έδειξαν μεγάλη κατανόηση
στους διοργανωτές που ήταν απαρηγόρητοι
και οι οποίοι ζήτησαν απ’ όλους ταπεινά να
τους συγχωρήσουν και έτσι απαλύνθηκε εν
μέρει ο πόνος τους από την κακοτυχία που
τους βρήκε, αφού πέρα από την οικονομική

επιβάρυνση, ένιωσαν εκτεθειμένοι και στα
μάτια του κόσμου. 

Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη εκδρομή της νεολαίας (κι όχι
μόνο) στο ρέμα στη Λογγά, η οποία αισίως
διανύει το 36ο έτος της και οι συμμετέχοντες
φέτος ήταν ακόμη περισσότεροι από πέρυσι,
κάτι που μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα
κρατήσει πολλά χρόνια ακόμα. 

Θυμίζω εδώ ότι τα τελευταία χρόνια
είχε παρατηρηθεί μια μικρή κάμψη στη συμ-
μετοχή των νέων στην εκδρομή, γεγονός
που ήταν απολύτως φυσικό που συνέβη
στα τόσα χρόνια, αλλά σιγά σιγά ξαναζων-
τανεύει, αφού και η νεότερη γενιά ακολουθεί
με ευχαρίστηση το «έθιμο» αυτό.

Η οργάνωση της εκδρομής ήταν άριστη,
το τοπίο υπέροχο όπως πάντα, ανάμεσα
στα νερά του Χρυσιώτη και του Γαβρενίτη
και κάτω από τον ίσκιο του πλατανόδασους,
απολαύσαμε την ομορφιά του και την ευ-
χάριστη παρέα της νεολαίας του χωριού
μας, τονώνοντας τις φιλικές μας σχέσεις
και διατηρώντας την επικοινωνία μεταξύ
μας, αφού βλεπόμαστε σχεδόν μία φορά
το χρόνο οι περισσότεροι.

Ξεκινήσαμε πίνοντας καφεδάκι στην
αρχή, καθότι είμαστε ξενυχτισμένοι από το
πανηγύρι κι αργότερα συνοδέψαμε με λίγο
κρασάκι ή τσιπουράκι το κοντοσούβλι και
τα άλλα εδέσματα που απλώθηκαν στο αυ-
τοσχέδιο πέτρινο τραπέζι μας. 

Ιδιαίτερη επιτυχία είχε η κούνια που
φτιάχτηκε με σκοινί στο κλωνάρι ενός πλά-
τανου, πάνω στο ρέμα και είχε ως κάθισμα
έναν μικρό κατάλληλα διασκευασμένο κορμό

δέντρου. Η ιδέα και η κατασκευή ήταν του
Παναγιώτη Π. Καράνη και όλοι τη δοκίμασαν!
Πρώτα πρώτα δοκιμάστηκε η αντοχή της
από τον Γιώργο Κ. Καρανίκα και τον Κώστα

Ν. Χαλκιά κι όπως καταλαβαίνετε, αφού
άντεξε αυτούς, ήταν πλέον ασφαλής για
όλους τους υπόλοιπους!

Αργότερα και ύστερα από αρκετή κου-
βέντα και διάσπαρτα πειράγματα μεταξύ
μας, ανηφορίσαμε για το χωριό, με τη σκέψη
στη βραδιά που θα ακολουθήσει.

Η λαϊκή βραδιά που οργάνωσε ο Σύλλο-
γός μας για το βράδυ
της 16ης Αυγούστου,
έδωσε ξεχωριστό χρώ-
μα στις εκδηλώσεις των
ημερών και οι παραβρι-
σκόμενοι είχαν την ευ-
καιρία να διασκεδάσουν
με τους ήχους της λαϊ-
κής μουσικής από την
εξαιρετική, κατά γενική
ομολογία, ορχήστρα
του φίλου του χωριού
μας και κιθαρίστα Τάκη
Δροσίνη, με την υπέ-
ροχη Φαίη Μάτσου στο
τραγούδι, τον Γιώργο
Αλαμπάνο επίσης στο

τραγούδι και στην κιθάρα και τον Κώστα
Κεφιρίδη στο μπουζούκι. 

Με την έναρξη της λαϊκής βραδιάς πραγ-
ματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά με πολλά

δώρα από παραγωγούς και άλλους χωρια-
νούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από
τα δώρα και αυτούς που τα πρόσφεραν:
Χρυσό κόσμημα (Νέστορας Χειλάς, κοσμη-

ματοπωλείο, Θεσ/νίκη), διακοσμητικός πί-
νακας με κορνίζα (Δημήτρης Καρανίκας,
Ενωμένη Επιπλοποιΐα Λαμίας), φυσιοθερα-
πείες (Σπύρος Καραγιώργος, φυσιοθερα-
πευτής, Λαμία), διήμερη εκδρομή (τουριστικό
γραφείο Θεοδωροπούλου, Λαμία), μπουκάλια
κρασιού (Βασίλης Καρανίκας, ψαροταβέρνα
Άστρο, Αγία Μαρίνα, Λαμία), μέλι (ντόπιοι
παραγωγοί: Αλέξης Μούτσελος, Γιάννης Δ.
Χειλάς), ρίγανη (Σταύρος Μαρούλης), λάδι
κι ελιές (οικ. Θεόδωρου κι Ελένης Σιγανού,
Αταλάντη), αφίσα του χωριού (Ηλία Ράμμος,
τυπογραφείο, Λαμία), 12 τίτλοι βιβλίων (προ-
σφορά του προέδρου του Συλλόγου) κ.ά. 

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για τις
προσφορές τους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Αντώ-
νης Καρανίκας μετά το πέρας της διαδικασίας
κλήρωσης των δώρων, σε σύντομο χαιρετι-
σμό, κάλεσε όλους τους χωριανούς και φί-
λους του χωριού μας και του Συλλόγου να
συμπαραστέκονται με όλες τους τις δυνάμεις
στο έργο του Συλλόγου που έχει τελικό
αποδέκτη το ίδιο το χωριό και συμβάλλει
έτσι στην πρόοδό του, ευχαρίστησε όσους

προσέφεραν δώρα και ενίσχυσαν οικονομικά
το Σύλλογό μας και ευχήθηκε σε όλους
υγεία και καλή διασκέδαση.

Ήταν μια όμορφη βραδιά με κέφι,  χορό,
ποικιλία τραγουδιών και με τη συμμετοχή
όλων, με προεξέχουσα τη νεολαία μας. Μια
βραδιά που για μια ακόμη φορά κράτησε
ως το ξημέρωμα κυριολεκτικά κι αυτό δείχνει
την ευχάριστη διάθεση που δημιουργείται
όταν συναντιούνται οι φίλοι και χωριανοί
μας στο αγαπημένο μας χωριό. 

Στις 24 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, τε-
λέσθηκε η θεία λειτουργία, δοξολογία και
αρτοκλασία 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
προηγηθεί ο εσπερινός της προηγούμενης
μέρας.

Αρκετός κόσμος παραβρέθηκε τιμώντας
τη μνήμη του Αγίου και προσκύνησε τη
σεπτή του κάρα. Συνοδός της ήταν και πάλι
φέτος ο σεβαστός καλόγερος της Μονής
Κορώνης, Ευφραίμ.

Κατόπιν πολλοί από τους εκκλησιαζό-
μενους κατευθυνθήκαμε στη θέση Νιμάτι,
λίγο πριν φτάσουμε στο χωριό, στο γνωστό
μνημείο που είναι αφιερωμένο στους επτά
αντιστασιακούς που εκτελέστηκαν από τους

Ιταλούς στις 6 Δεκέμβρη του 1942 και σε
μια σεμνή τελετή αποδώσαμε φόρο τιμής
στη μνήμη τους, με κατάθεση στεφάνων
από τον τοπικό πρόεδρο, τον πρόεδρο του
Συλλόγου μας και βέβαια από εκπρόσωπο
των συγγενών των εκτελεσθέντων.

Απόντες για μια ακόμη φορά  οι εκπρό-
σωποι του δήμου μας και άλλων αρχών,
αφού η απερχόμενη δημοτική αρχή (όπως
και πέρυσι) δεν επέδειξε κανένα ενδιαφέρον,
αν και η τελετή  είναι ιστορικής μνήμης και
σύμφωνα με παλαιότερο ψήφισμα του δη-
μοτικού συμβουλίου ο δήμος έχει την ευθύνη
της διοργάνωσής  της. Πιστεύουμε πως του
χρόνου με τη νέα δημοτική αρχή θα γίνει
αυτό που πρέπει ως χρέος στην ιστορία
του τόπου μας. 

Ευχόμαστε σε όλους τους χωριανούς
και φίλους που επισκέφτηκαν το χωριό μας
να είναι καλά και να το επισκεφθούν και
του χρόνου και σε όσους για ανυπέρβλητους
λόγους δεν τα κατάφεραν να έρθουν, τους
ευχόμαστε ως του χρόνου να έχουν ξεπε-
ραστεί όλα τα εμπόδια και να τους δούμε
από κοντά στην αγαπημένη μας Χρύσω.
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ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Εκδρομή στη Λογγά

Λαϊκή βραδιά 16-8-2014 Λαϊκή βραδιά 16-8-2014

Εκδρομή στη Λογγά

Κατάθεση στεφάνου στο Νιμάτι

Ο ερχομός της σεπτής Κάρας. Διακρίνονται μπροστά ο Καλόγερος 
Ευφραίμ που την κρατά και πίσω ο Χαράλαμπος Μπετχαβάς που φρόντισε 

για την από θεμελίων κατασκευή του ναού. Ακολούθησε εσπερινός.

Δοξολογία και αρτοκλασία στον προαύλιο χώρο
της εκκλησίας του Αγίου την επόμενη μέρα.
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Γ ραφικές ήταν οι βρύσες του χωριού
πριν σωληνωθεί το νερό και το χώ-
σουμε μέσα σε άχαρους τσιμεντένιους

τοίχους και σε μολυβένιους πλαστικούς και
λαστιχένιους σωλήνες. Λίγες, ελάχιστες
από-μειναν ακόμη απλές, καλοπελεκημένες
ξύ-λινες και πέτρινες ομορφοπελεκημένες,
σωστά πέτρινα καλλιτεχνήματα.

Η βρύση στο χωριό είναι κάτι το ξέχωρο,
είναι χτισμένη με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
και με τα καλύτερα πετρομάρμαρα, του πε-
λεκητή καμάρι και του χωριού στολίδι. 

- Οι Προγονοί μας πάντοτε έδιναν μεγάλη
σημασία και αξία στο νερό, (νεαρόν ύδωρ >
φρέσκο ύδωρ > νερό). Το είχαν Θεοποιήσει!!!.
Ο Σοφός Θαλής φιλοσόφησε με βάση το
«Θείο ύδωρ». Ο Εμπεδοκλής, μάλιστα, και
ένας άλλος σοφός, ο Ίππων, δογμάτιζαν
ότι η Ψυχή του ανθρώπου πήρε τη γένεσή
της από το νερό, ο δε ποιητής Ασκραίος
διατύπωσε: «άριστον μεν ύδωρ, ο δε χρυσός
αιθόμενον ύδωρ».

Η χρησιμότητα της πηγής και της βρύσης
δεν ήταν για πόση και πλύση μόνο, αλλά
και τόπος συναντήσεων τών ανθρώπων. Οι
Κορίνθιοι πνευματικοί άνθρωποι στην Κρήνη
της Πειρήνης φιλοσοφούσαν, στη βρύση
αυτή που πήρε το όνομά της από τα δάκρυα
της Πειρήνης για τον πρόωρο θάνατο του
γιου της…

Την παράδοση αυτή της φιλοσοφίας και
διδασκαλίας την έχει απαθανατίσει ο ποιητής
Ευριπίδης με τους στίχους του «διδάσκειν
σοφόν αμφί Πειρήνης ύδωρ». Μα οι βρύσες
- κρήνες - δεν ήταν για τους σοφούς μόνο,
αλλά και για τον Λαό. Το νερό είναι πηγή
ζωής και προσωποποίηση της αφθονίας και
του αστείρευτου πλούτου…

Γι' αυτό και όλοι οι δρόμοι των χωριών
είναι έτσι χαραγμένοι που να οδηγούν στη
βρύση, το ίδιο στον κάμπο, το ίδιο και στο
βουνό, όλα τα δρομάκια οδηγούν σε κάποια
βρύση, στο θεμέλιο κάθε δραστηριότητας
που παίζει πρωταρχικό ρόλο στη Ζωή…

Για το χωριό η βρύση, εκτός των άλλων,
είναι τόπος συνάντησης ιδίως για τους
νέους. 

«Κι αν πάς Μαλάμω μ' για νερό
και ’γω στη βρύση καρτερώ...»
Κι όταν η μοίρα το φέρει και ξενιτευτεί

ο νιός, άχαρος μένει ο τόπος για τις νιές:
«πάν’ τα κορίτσια για νερό, 
βρίσκουν τον τόπο αδειανό».
Μόνο στην ξενιτιά δεν υπάρχουν τέτοιες

βρύσες, μας το λέει ο ποιητής: 
...δεν θα ιδείς εκεί περίλυπε διαβάτη
να τραγουδάει το κρυσταλλένιο μας

νερό...

Αυτό το κελάρυσμα, το τραγούδι της

πηγής, τραγούδησε και ο Θεόκριτος στα
«Ειδύλλιά» του. Για τους νέους η βρύση
στάθηκε κάποιο ορόσημο για την αγάπη και
τον έρωτα. Η νιότη νιώθει αλλιώς τη ζωή
και στο περιβόλι της ψυχής του νέου, ριζώνει
εύκολα η αγάπη, ο έρωτας.

«Πήγα στη βρύση κι έκατσα μ' ένα λαμ-
πρό φεγγάρι, 

δεν είδα την αγάπη μου νερό να ρθεί να
πάρει. 

Και χθες την είδα στο χορό που χόρευε
μπροστά μου 

και μια φορά απ' τις πολλές που διάβαινε
μπροστά μου, 

ανοίγει τα χειλάκια της και σιγανά μου
λέει: 

απόψε στην κρυόβρυση θα 'ρθώ ν’ αν-
ταμωθούμε»

Όπως χαρούμενα και τραγουδιστό τρέχει
το νεράκι της βρύσης, έτσι οι νιές χαρού-
μενες θα πάνε στη βρύση γιατί ο νιός τις
καρτερεί σιγοτραγουδώντας:

«ποιός είδε ήλιο αποβραδίς
κι αστρί το μεσημέρι,
ποιός είδε κόρη ανύπαντρη
στη βρύση να γεμίζει»

Την αναζητάει τη βρύση και η κόρη, και
παρακαλεί τη Μάνα της να τη στείλει για
κρύο νερό:

«στείλε με Μάνα μ' για νερό 
και θα το φέρω δροσερό 
κι αν δε το φέρω δροσερό 
τα μάτια μου να μη χαρώ»

Έχει τον σκοπό της η κόρη γιατί κι ο
νιός εκεί παραφυλάει: 

«Απόψε παραμόνευα 
μ' ένα λαμπρό φεγγάρι
για να περάσει η αγάπη μου,
νερό να πάει να πάρει».
Ξέρει κι ο νιός πού πάει η αγάπη του.
“Παν τα πουλάκια στις βοσκές
κι η αγάπη μου στη βρύση”…

… και ακόμη: 
Βρύση μου Πετρεκάμαρη
και με το κρύο σου το νερό,
βρύση μ’, κι αν έρθει η αγάπη μου,
κι αν έρθει η καλούδα μου,
να της θολώσεις το νερό
να την αργοπορήσετε….
-Δεν ξέρω ποια είναι η αγάπη σου
Και ποια είναι η καλούδα σου!!. 
-Φορεί γιορντάνι στο λαιμό,
Χρυσή κορδέλα στα μαλλιά!!.

Εκεί κι ο ξενιτεμένος θα την περιμένει
να της ζητήσει νερό: 

«Σαράντα τάσια μού ’δωσε 
στα μάτια δεν την είδα, 
κι απάνω στα σαράντα δυο 
γυρίζει και την βλέπω».

Κι ακόμη: 
- Ένα νερό κυρά-Βαγγελιώ
ένα νερό γκρεμίζεται, από πούθε κατε-

βαίνει; 
Βαγγελιώ μου παινεμένη!
-Απ’ το γκρεμό κυρά - Βαγγελιώ
απ’ το γκρεμό γκρεμίζεται
και σε περιβόλι μπαίνει,
Βαγγελιώ μου παινεμένη..." 
….θα τραγουδήσει ο περιβολάρης.

Μιλάει το νερό στη βρύση με τη δική
του γλώσσα και γλυκοχαιρετάει με το κε-
λάρυσμα του. Το νερό της βρύσης είναι
ποίηση. Ποιός ποιητής, ποιός μουσικός, με
ποιές λέξεις θα σου τραγουδήσει το τραγούδι
της βρύσης; Ποιός ζωγράφος και με τι χρώ-
ματα θα ζωγραφίσει τη μαγεία της αδιάκοπης
τραγουδίστρας βρύσης;

Ζωοδότρα η βρύση, μάζευε ο άνθρωπος
κάθε δάκρυ της γης και το 'κανε βρύση, το
διοχέτευε σε μια ξύλινη ή πέτρινη κούπα,
φύτευε κάποιο δεντράκι -αν δεν υπήρχε-
και με τη σκιά των δέντρων και τη δροσιά
της βρύσης έκανε την ερημιά, όαση!!!. Πόσες
φορές διψασμένοι δουλευτές, εργάτες, ξυ-
λοκόποι, στρατοκόποι και διαβάτες, στη
φλόγα του καλοκαιριού δεν έσβησαν τη
κάψα τους με γάργαρο νεράκι μιας ξύλινης
ή από φλούδα ελάτου, ταπεινής βρυσούλας
που την ανακάλυψε στο δάσος από το μουρ-
μουρητό της τραγούδι. Και εκείνη η ταπεινή
θα του ’πει:

«Διαβάτη πιέστο χορταστά
το δροσερό νερό μου,
και γείρε να ξεκουραστείς
στον ίσκιο τον δικό μου»

Πόσο αξίζει το νερό της; Περισσότερο

από χρυσάφι!. Ποιός δεν αλλάζει τον χρυσό
με δυο σταγόνες νερό να σβήσει τη δίψα
του στην ερημιά; Δεν είχε άδικο ο διψα-
σμένος Μουσουλμάνος, όπως μας λέει ο
μύθος, που έριξε τον κουβά του στο πηγάδι
και έπιασε το χρυσάφι, τον αδειάζει και τον
ξαναδειάζει και τον ξαναρίχνει ώσπου έπιασε
νερό, ήπιε κι ευχαρίστησε τον Αλλάχ. 

Γραφική η βρύση του χωριού, πότε μόνη
της τραγουδάει με το τρεχούμενο νεράκι
που αναβλύζει από τα σπλάχνα της Γης,
πότε δυό - δυό οι κούπες, πότε τρείς και
πέντε και πότε εφτά μαζί, μα κάθε μια με
το δικό της τραγούδι και τους δικούς της
μύθους και θρύλους. 

Εκεί κοπέλες λυγερές, ψηλές, λιγνές,
κοντούλες και γιομάτες, με λαμπαδοχυμένη
μέση, γαϊτανοφρύδες και μαυρομάτες κι
άλλες ξανθές με χρυσανθένιες πλεξούδες,
Μούσες, Νεράϊδες και Θεές μαζί.

Νεράϊδες σωστές, κατηφόριζαν στη βρύ-
ση με ελαφιού σβελτάδα. Άλλες με τη βα-
ρέλα και το καδί στον ώμο κι άλλες με
μπόγο μαλλιά και ρούχα πλεκτά και υφαντά
για πλύσιμο, όπως τις είδε ο ποιητής να
πλένουν, να λευκαίνουν στα κρύα νερά,
στου ήλιου τις αχτίδες και τις τραγούδησε: 

“Αχολογάει η ρεματιά 
λαμποκοπούν οι βρύσες 
και πλένουν και λευκαίνουνε 
στα κρύα τα νερά, 
του ήλιου τις χρυσές αχτίδες”

Η βρύση δεν είναι μόνο το «λάλον ύδωρ»
μας, της Κασταλίας πηγής, αλλά ζωή για
κάθε ζωντανό και ποίηση και τραγούδι...
και... Χαρά!

Κι όλα αυτά και άλλα πολλά, πριν κάμ-
ποσα χρόνια, ωσάν όνειρο και γλυκό πα-
ραμύθι, πριν έρθει ο καρνάβαλος οδοστρω-
τήρας της ανάποδης και αντίστροφης εξέ-
λιξης (εξ-έλικος > Ελικών;) με τις πλανεύ-
τρες και δολερές πατούσες του, τις τσα-
λακώσει κι αυτές και πέσουν θύματα του
πλαστικού μας δανειοσυντήρητου ευδαι-
μονισμού, της απληστίας, της τροφονο-
θείας, της αδιαφορίας μας, της εκμετάλ-
λευσης, της καταπάτησης κάθε φυσικής
και φυσιολογικής δραστηριότητάς μας.

Όσο για τις Βρύσες του χωριού μας,
επισημαίνουμε ότι αποτελούν ένα σημαντικό
πολιτιστικό κεφάλαιο για μας, αλλά και για
όλη την Ευρυτανία, το οποίο δύσκολα συ-
ναντά κανείς και θα πρέπει να το διαφυλά-
ξουμε σαν "κόρη οφθαλμού"!!! 

Ο συνδυασμός δε, του Νερόμυλου, του
Μυλαύλακου, καθώς και οι Σκεπαστές Βρύ-
σες με το παρακείμενο πλυσταριό, αποτε-
λούσαν ένα σύνολο ιδιαίτερης αρχιτεκτο-
νικής, πολιτιστικής και χρηστικής αξίας για
το χωριό!

Διασκευή κειμένου από: http://laikipara-
dosi.blogspot.gr/2011/10/h.html

Παλιές  μνήμες  -  Τωρινές  συγκινήσεις
(Από το αρχείο του Ηλία Δ. Ράμμου)

Παρέα Χρυσιωτών 
χορεύει στο πανηγύρι του 15Αύγουστου

Νεαροί Χρυσιώτες της ευρύτερης οικογένειας
Ράμμου, στην εκδρομή της 16ης Αυγούστου

Παρέα Χρυσιωτών 
στο προαύλιο της Αγίας Παρασκευής
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ΠΕΖΟΠΟΡΗΜΑΤΑ – ΑΓΩΝΑΣ  ΔΡΟΜΟΥ
Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα προσπαθούμε τόσο το Διοικητικό

Συμβούλιο αλλά και όλοι οι Χρυσιώτες να βρούμε τρόπους για να το-
νώσουμε το ενδιαφέρον της νεολαίας περισσότερο αλλά και όλων
των άλλων για τις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις στο χωριό.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια το χωριό μας
έχει αποκτήσει πολλούς νέους φίλους και καλό είναι από την μεριά
μας να προσφέρουμε νέες δραστηριότητες για να κάνουν πιο ενδια-
φέρουσα την παραμονή τους στο χωριό. 

Δυο προτάσεις που προτείνουμε και δεν είναι δύσκολο να υλο-
ποιηθούν είναι οι εξής: 

α) Να καθιερώσουμε με την μορφή ημερησίας ή πρωινής εκδρομής
2-3 φορές κατά την διάρκεια των ημερών του Αυγούστου τα «ΠΕΖΟ-
ΠΟΡΗΜΑΤΑ» δηλαδή συνάντηση τις πρώτες πρωινές ώρες στην
πλατεία του χωριού - μετά από ανακοίνωση για την ημέρα και προκα-
θορισμένη η πορεία που θα ακολουθηθεί - όσων ενδιαφέρονται να
περπατήσουν στα πανέμορφα μονοπάτια της Ευρυτανικής φύσης
π.χ. στα Λακώματα, με την μορφή περιήγησης αλλά και ταυτόχρονα
με οδηγό έναν καλό γνώστη της περιοχής να μαθαίνουν όσοι συμμε-
τέχουν την ιστορία και τις ομορφιές του χωριού μας.

β) Το απόγευμα της 14ης ή 16ης Αυγούστου ή κάποια άλλη ημε-
ρομηνία να διοργανώσουμε έναν ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ για τα μικρά
παιδιά, προτεινόμενη διαδρομή από τα ΑΛΩΝΙΑ έως την ΠΛΑΤΕΙΑ
του χωριού, με τερματισμό και ένα αναμνηστικό για κάθε παιδάκι, αν
θέλουμε μπορούμε να δώσουμε στον αγώνα και ένα όνομα για να
κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μικρών μας φίλων. 

Βασίλης Χ. Καρανίκας – Ηλίας Δ. Ράμμος

Μια γνώμη...
To τελευταίο χρονικό διάστημα στο χωριό μας όλοι έχουμε γίνει

μάρτυρες ενός πολύ σημαντικού έργου για τους κατοίκους αλλά και
για όλη την ευρύτερη περιοχή - την ασφαλτόστρωση του δρόμου για
τον Άγιο Δημήτριο. 

Έργο πνοής θα λέγαμε για τους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου
αλλά και έργο ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής με όλα τα
επιμέρους τεχνικά έργα. Και εδώ θα ήθελα να σταθω, γιατί, η
δημιουργία ενός δρόμου (ασφαλτόστρωση) καλό θα ήταν να γίνεται
με πιο προσεκτικό τρόπο από την πλευρά των τεχνικών έργων αλλά
με τρόπο πιο «προβλέψιμο». 

Με τα παραπάνω, θα ήθελα να επισημάνω, ένα πρόβλημα το
οποίο δημιουργήθηκε πάνω από τα σπίτια του Γεωργίου και Δημητρίου
Ράμμου και του Βασίλη Καρανίκα, όπου κατά την διάρκεια των έργων
πετάχτηκαν πέτρες και αρκετά υλικά πάνω στον ήδη βεβαρημένο
φράχτη που υπάρχει στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να
υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του φράχτη και όλα αυτά τα υλικά να
πέσουν στα σπίτια που βρίσκονται ακριβώς από κάτω. 

Υστέρα από ενέργειες των ιδιοκτητών των κατοικιών αλλά και
του προέδρου μας κ. Ηλία Καρανίκα συναντηθήκαμε με τον υπεύθυνο
του έργου και μας δήλωσε ότι θα μαζευτούν τα υλικά και θα γίνει μια
πρόχειρη τσιμεντόστρωση του σημείου. 

Όμως σκέφτομαι μήπως αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφθεί; Και
στέκομαι στο συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί σίγουρα θα υπάρχουν
και άλλες περιπτώσεις κατά την διάρκεια των εργασιών του δρόμου.
Δηλαδή η γνώμη μου είναι να γίνεται ο δρόμος γιατί είναι πολύ ση-
μαντικό έργο πνοής για όλους μας αλλά με όλες εκείνες τις
κατάλληλες προδιαγραφές που υπάρχουν, θα μου πείτε υπάρχουν
δικαιολογίες του τύπου ότι δεν υπάρχουν τα κονδύλια, ότι πρέπει να
τηρηθούν οι ημερομηνίες και άλλα, συμφωνώ, αλλά όπως λένε και
στο χωριό μας... μια φορά θα γίνει το κακό...

ΗΛΙΑΣ Δ. ΡΑΜΜΟΣ

Ευχαριστήριο  μήνυμα
από  τον  Ευθύμιο  Μούτσελο

και  τον  Σταύρο  Μαρούλη
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δ.Σ. του Ιερού Ναού Κοιμήσεως

της Θεοτόκου της Χρύσως, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ηλία
Καρανίκα και βέβαια όλους τους Χρυσιώτες που μας εμπιστεύτηκαν
την οργάνωση του πανηγυριού τους το καλοκαίρι του 2014. 

Γνωρίζαμε ότι είναι μια πολύ σημαντική γιορτή και ότι τιμούν την
Μνήμη της Παναγίας, με την παρουσία τους οι απανταχού Χρυσιώτες
αλλά και πολλοί επισκέπτες φίλοι από την Ευρυτανία και γενικότερα. 

Προσπαθήσαμε -στο μέτρο του δυνατού- να ευχαριστήσουμε και
να ικανοποιήσουμε όλους τους παραβρισκόμενους καθ’ όλη τη
διάρκεια των πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων του χωριού. 

Τα καταφέραμε εν μέρει. Είχαμε όμως ένα ατυχές γεγονός. Ανα-
φερόμαστε στην καταστροφή των κρεάτων που αναγκαστήκαμε να
κάνουμε αφού όλα τα ψητά μάς “χάλασαν”. Κρίναμε απαραίτητο να
τα καταστρέψουμε με όποιο κόστος αυτό είχε για μας. Έτσι προστα-
τέψαμε το χωριό από κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά όμως αφήσαμε
ένα παραδοσιακό πανηγύρι χωρίς ψητό κρέας.

Συνέβη και λυπούμαστε πολύ γι’ αυτό. 
Ζητάμε συγνώμη τόσο από τους συγχωριανούς μας Χρυσιώτες

όσο και από τους επισκέπτες του χωριού. 
Προσδοκούμε στην επιείκιά σας για μια πιθανή συνεργασία.

Με εκτίμηση
Οι συνδιοργανωτές

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΠΟΥ  ΛΑΒΑΜΕ

Η πιο κάτω ιστορία συνέβη στην πρώτη
πενταετία του 1950. Ήμουν μαθητής στο Γυ-
μνάσιο Καρπενησίου. Την εποχή εκείνη και
λίγο νωρίτερα κυκλοφόρησε και στο Καρπε-
νήσι η μπύρα «Φιξ», η οποία περιθωριοποίησε
το γνήσιο ρουμελιώτικο κρασάκι μας.

Η μπύρα «Φιξ» ήτανε μονοπώλιο στην
Ελλάδα μας. Όλος ο κόσμος άρχισε να πίνει
μπύρα. Ενθυμούμαι ότι στο Καρπενήσι κυ-
κλοφορούσανε μικρά φορτηγά αυτοκίνητα
της εποχής εκείνης φορτωμένα με κιβώτια
μπύρες.  Στα πλαϊνά της καρότσας τους γρά-
φανε με μεγάλα ωραία γράμματα «Μπύρα
ΦΙΞ κάνει καλό».

Στις ταβέρνες σερβιριζότανε η μπύρα
«Φιξ». Θυμάμαι σε εμάς τους μικρούς μαθητές
του γυμνασίου άρεσε να λέμε «ΦΙΞ κάνει
καλό». Είχε καταντήσει σλόγκαν. Ένας συμ-
μαθητής μου από τον Άγιο Δημήτριο έλεγε
συνέχεια «ΦΙΞ κάνει καλό»!! Του είχε γίνει
έμμονη ιδέα.

Δεν είχα δοκιμάσει ποτέ μπύρα τότε. Όσοι
δοκιμάσανε λέγανε ότι είχε μια ευχάριστη
πικράδα. Σιγά σιγά η μπύρα μπήκε και στα
πανηγύρια μας, αλλά μόνο στα πανηγύρια
που υπήρχε κρύο νερό (σχεδόν παγωμένο),
όπως στη Φραγκίστα και βεβαίως στην Χρύσω.
Ψυγεία ή πάγος δεν υπήρχαν τότε στα χωριά.
Η μπύρα πίνεται πάντοτε παγωμένη. Στο Κε-
ρασοχώρι δεν ερχότανε, διότι δεν υπήρχαν
πηγές με παγωμένο νερό. Έτσι έφτασε και
στην Χρύσω, στο πανηγύρι 15 Αυγούστου,
της Παναγίας. 

Όλα τα γύρω χωριά σφύζανε από ζωή και
πληθυσμό και όλοι κατεβαίνανε στο πανηγύρι
της Χρύσως. Γλέντια μεγάλα και ζηλευτά.
Αρνιά, κατσίκια, κοκορέτσια, ότι ήθελε η ψυχή
σου. Έτσι κατέφτασε και η μπύρα μέσα σε
μπουκάλια χρώματος καφέ.

Το κρασάκι μας ήτανε για τους χωρικούς.
Για τους αριστοκράτες η μπύρα.

Η μεταφορά της προς την Χρύσω γινότανε
με ζώα από τον Μέγδοβα ή από την Βίνιανη.
Δεν υπήρχε δρόμος για αυτοκίνητο προς το
χωριό. Έτσι φέρανε για τις ανάγκες του πα-
νηγυριού 15 Αυγούστου με μουλάρια αρκετά
κιβώτια. Τα εναποθέσανε στις πέρα βρύσες
του χωριού. Το νερό όχι κρύο, αλλά παγωμένο.
Δεν άντεχε το χέρι σου ούτε μισό λεπτό
κάτω από το νερό.

Έτσι παγώνανε τις μπύρες, ερχότανε ο
καταστηματάρχης και έπαιρνε όσες ήθελε
να σερβίρει και ξανά πάλι. 

Εγώ βρισκόμουνα όλο το καλοκαίρι στο

χωριό και παραθέριζα. Έμενα στο σπίτι του
παππού μου Γρηγόρη Τριανταφύλλου. Στο
πανηγύρι αυτό ήλθανε πολλά Κερασοβιτάκια
της ηλικίας μου, αλλά και μεγαλύτερα. Όλα
γνωστά μου. Με βρήκανε, κάναμε παρέα και
εγώ τους γύριζα και τους έδειχνα τα αξιοθέατα
του χωριού. Τον Αϊ Γιώργη, την εκκλησία την
Παναγία κ.λ.π και καταλήξαμε στις βρύσες.
Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής. Κάποιοι μεγα-
λύτεροί μου είδανε τα κιβώτια με τις μπύρες
και αρχίσανε να λένε πως θα πιούμε μπύρα.
Λεφτά βέβαια να αγοράσουμε ούτε συζήτηση.
Δεν υπήρχαν. Έτσι λοιπόν οι μεγαλύτεροι
και εμπειρότεροι πήρανε τρία μπουκάλια μπύ-
ρες από τα κιβώτια. Τα ανοίξανε με αριστο-
τεχνικό τρόπο ώστε να μπορούν να κλειστούν,
χωρίς να φαίνεται ότι ανοιχτήκανε. Ήπιαμε
όλοι σχεδόν από λίγο και εγώ βέβαια και γε-
μίσαμε τα μπουκάλια με νερό και τα κλείσαμε
πάλι με αριστοτεχνικό τρόπο και φύγαμε.
Ούτε γάτα ούτε ζημιά που λένε στα χωριά
μας. Αυτοί φύγανε για το Κεράσοβο το από-
γευμα. Εγώ έμεινα. Το θέμα νόμισα ότι ξεχά-
στηκε. Την άλλη ημέρα το μεσημέρι που ξύ-
πνησα και ανέβηκα στην πλατεία, πήγα και
στο μαγαζί του θείου μου Γιώργου. Ο θείος
Γιώργος ήτανε ένας καλοσυνάτος άνθρωπος,
πάντοτε γλυκομίλητος και γελαστός. Ουδέ-
ποτε κατσούφης. Είχε όμως μια εξυπνάδα
μαζί με ολίγη αγαθή πονηριά. Με καλεί και
μου λέει. 

«Ξέρεις ποια παιδιά πήγανε στις πέρα
βρύσες χθες το μεσημέρι (ημέρα του πανη-
γυριού) όπου ήτανε τα κιβώτια με τις μπύρες;»
Σκέφτηκα ότι κάτι ξέρει και απάντησα αρνη-
τικά. Μάλλον κατάλαβε ότι είμαι και εγώ
συμμέτοχος στην πράξη αυτή, αλλά δεν μου
είπε τίποτε. Τι είχε συμβεί. Το έμαθα αργό-
τερα.

Τα τρία μπουκάλια που ανοίξαμε και εν
συνεχεία αφού ήπιαμε την μπύρα και βάλαμε
νερό μέσα, ήλθε ο μαγαζάτορας τα πήρε με
άλλα μαζί βέβαια και τα σέρβιρε στους πανη-
γυριώτες. Κατά διαβολική σύμπτωση τα δύο
μπουκάλια σερβιριστήκανε στο τραπέζι των
επισήμων, δηλαδή στον αστυνόμο, στον πρό-
εδρο της κοινότητας, στον παπά, στον δά-
σκαλο του χωριού και σε άλλους. Στο τραπέζι
αυτό ήτανε και ο θείος μου ο Γιώργος Τριαν-
ταφύλλου. Γι’ αυτό και έψαχνε να βρει ποιοι
το κάνανε.

Πιστεύω ότι δεν το έμαθε ποτέ. Τώρα για
πρώτη φορά το αναφέρω εγώ. Ήμασταν
παιδιά όμως και όλα συγχωρούνται. 

Ένας  Κερασοβίτης  από  τη  Χρύσω  θυμάται
Του Χαράλαμπου Λούντου

Επισκεφθείτε και στηρίξτε με ιδέες, κείμενα, βίντεο και προτάσεις την ιστοσελίδα του συλ-

λόγου μας. Τακτοποιήστε μέσα απ’ αυτήν τις συνδρομές σας και γράψτε μας τη γνώμη σας.

www.xriso-eyrytanias.grwww.xriso-eyrytanias.gr



Μάης του 1947, ο παππούς μου Βασίλειος Κα-
ρανίκας με τους δύο γιούς του τον Χαράλαμπο και
τον Λουκά ετοιμάζονται να κάνουν χωράφι στην
θέση Ασφάκα, - χωρίς να γνωρίζουν τι τους επεφύ-
λασσε η μοίρα τα ταραγμένα εκείνα χρόνια- ξαφνικά
πάνω από εκατό ταγματασφαλίτες τους κυκλώνουν
και τους συλλαμβάνουν, τους δένουν πισθάγκωνα
και βιαίως τους σέρνουν προς άγνωστη κατεύθυνση,
με κλάματα η γιαγιά μου και η μητέρα μου αλλό-
φρονες δεν ξέρουν τι να κάνουν - τι θα τους συμβεί. 

Τις επόμενες ημέρες ενημερώθηκαν ότι τους
έχουν στο Κεράσοβο στην θέση «Σίδερα». Τους
είχαν δεμένους πισθάγκωνα, με πολύ λίγο φαγητό
που αποτελούνταν από χυλό καλαμποκίσιο αλεύρι.
Σε καθημερινή βάση τους ξυλοφόρτωναν για να
μαρτυρήσουν πράγματα τα οποία δεν γνώριζαν.
Μετά από λίγες ημέρες τους μετέφεραν στο Καρ-
πενήσι, το ίδιο «βιολί»  και εκεί, ξύλο και ανακρίσεις.
Κατόπιν τους μεταφέραν στις φυλακές Λαμίας,
επειδή οι φυλακές ήταν γεμάτες τους τοποθέτησαν
στο  απέναντι σχολείο (το οποίο υπάρχει στις μέρες
μας) στο υπόγειο το οποίο δεν είχε ούτε παράθυρο
αλλά ούτε και τουαλέτα, μέσα σε 100 τετραγωνικά
υπήρχαν περίπου 500 άτομα. 

Οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια ήταν σε κα-
θημερινή βάση, το φαγητό σχεδόν ανύπαρκτο και
οι εικονικές εκτελέσεις μια φορά την εβδομάδα
στην Ξηριώτισσα. Τους βάζαν στην γραμμή, ντου-
φέκιζαν έναν δυο και στους υπόλοιπους λέγαν ότι
«αν δεν μαρτυρήσετε την άλλη εβδομάδα θα έρθει
η σειρά σας». 

Έφτασε τελικά η μέρα του δικαστηρίου και ο δι-
καστής ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «κινήνος»
γιατί δίκαζε τρεις φορές εις θάνατον και ο λόγος
ήταν η πολιτική της τότε κυβέρνησης, γιατί τον ένα

θάνατο τον χάριζε η βασίλισσα, τον δεύτερο τον
χάριζε ο πρωθυπουργός δήθεν ότι είναι φιλεύσπλα-
χνοι και ο τρίτος μετατρέπονταν σε ισόβια δεσμά. 

Μετά από την καταδίκη τους μετέφεραν στο
γνωστό κάτεργο της Γυάρου, στο ξερονήσι για να
βράζουν το θαλασσινό νερό για να το πίνουν και να
τρώνε φακές με μουμούδια που είναι κάτι μαύρα
σαν κοριούς που πιάνουν οι φακές όταν παλιώσουν. 

Το 1948 πήγε στην Γυάρο ο Στρατηγός Μοντγ-
κόμερυ να δει τι κάνουν οι φυλακισμένοι, και σκε-
φθήκαν οι δεκατέσσερις χιλιάδες έγκλειστοι φυλα-
κισμένοι να ζητήσουν κάτι, και ζητήσανε ένα πράγμα
το οποίο κάλυπτε τα πάντα και φώναξαν με μια
φωνή όλοι ΝΕΡΟ-ΝΕΡΟ.   

Πέρασαν στο κάτεργο πέντε χρόνια και μετα-
φέρθηκαν στις φυλακές Μυτιλήνης για το υπόλοιπο
της ποινής που διήρκησε οκτώ χρόνια. 

Μετά την έκτιση της ποινής ο πατέρας μου Χα-
ράλαμπος Καρανίκας επέστρεψε στο χωριό, όπου
και με βρήκε 8 ετών, και τότε γνώρισα τον πάτερα
μου πρώτη φορά γιατί όταν πιάστηκε η μητέρα μου
ήταν έγκυος σε μένα.

Το παραπάνω άρθρο αποτελεί για μένα έναν
ελάχιστο φόρο τιμής στον πατέρα μου που στο
πρόσωπό του καθρεφτίζεται η εικόνα μια ολόκληρης
σκληρής και άδικης εποχής για την Ελλάδα.

Χωρίς καμία κακία για τους δημιούς του, θέλησα,
να καταγράψω τα γεγονότα εκείνης της εποχής,
έτσι ώστε να μην ξανασυμβούν στην ιστορία του
τόπου μας.

Πατέρα θα σε θυμάμαι για πάντα γιατί η υπομονή
και οι αγώνες σου αποτελούν για μένα το πιο ση-
μαντικό μάθημα της ζωής μου…

Βασίλειος Χ. Καρανίκας

Στη  μνήμη  του  Παντελή  Κλημέντζου

Ο πατέρας μας, Παντελής Κλημέντζος, γεννήθηκε στους Ση-
μιάδες Αρκαδίας στις 15 Μαΐου 1939. Από μικρός ήρθε στην
Αθήνα, δούλεψε σκληρά και τελικά ασχολήθηκε με το επάγγελμα
της ζωής του, την πτηνοτροφία. Το 1973 παντρεύτηκε τη μητέρα
μας Αμαλία και λίγο αργότερα απόκτησαν το Δημήτρη και την
Περσεφόνη.

Τη Χρύσω τη γνώρισε από τη μητέρα μας και τον κέρδισε
αμέσως. Περίμενε πάντα με χαρά το Δεκαπενταύγουστο για να
κάτσει στην πλατεία, να κουβεντιάσει με τους συγχωριανούς, να
πιουν τα τσιπουράκια τους, να παίξουν τάβλι και «Θανάση» και
φυσικά να χορέψει στο πανηγύρι και να τους ξεσηκώσει όλους.

Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος δυνατός, αισιόδοξος που
σε κέρδιζε με την ευθύτητά του και την απλότητα της λογικής του.
Αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και δεν έλειψε ποτέ ούτε Σαββα-
τοκύριακα ούτε γιορτές απ’ αυτήν, αλλά κατάφερνε να μη λείψει
ποτέ ούτε στην οικογένειά του. Ήταν πάντα δίπλα μας, να μας
ακούσει, να μας συμβουλέψει, να μας συμπαρασταθεί, να μας κα-
μαρώσει.

Πατέρα, μας έμαθες να αγαπάμε την οικογένεια, να σεβόμαστε
τους συνανθρώπους μας, να αγωνιζόμαστε, να πιστεύουμε στον
εαυτό μας, να μην μας τρομάζουν οι δυσκολίες και ποτέ να μην το
βάζουμε κάτω. Αυτό έκανες κι εσύ όταν τον Απρίλιο έμαθες τα
άσχημα νέα, δεν το έβαλες κάτω. «Θα το παλέψω κι αυτό» μας
είπες και το πάλεψες. «Ζηλεύαμε» τον τρόπο που αντιμετώπιζες
την ασθένειά σου - σαν να ήταν ένα απλό συνάχι - και την
πεποίθησή σου ότι θα τα καταφέρεις. Δυστυχώς όμως δεν τα κα-
τάφερες. Έφυγες στις 31 Οκτωβρίου, έτσι απλά...

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, να πίνεις «τσιπράκια» κάτω
από τον πλάτανο, να «τσακώνεσαι» για την πολιτική, να καλαμ-
πουρίζεις και να χορεύεις!

Η οικογένειά σου
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Αγοράκι απέκτησε στις 29 Αυγούστου 2014 το ζεύγος Χρήστου

Χαλκιά και Αναστασίας Σαραντοπούλου που διαμένουν στο Καρ-
πενήσι. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει και να ευτυχήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Απεβίωσε στις 3-5-2014 η Παναγιώτα Καρανίκα, σύζυγος

του παπά Κώστα Καρανίκα, σε ηλικία 76 χρόνων. 
Καταγόταν από τα Επινιανά και έζησε με τον παπα Κώστα

(ακόμη τότε δεν ήταν παπάς) τα πρώτα χρόνια του γάμου τους
στο χωριό μας. Κατόπιν μετακόμισαν στις Κομποτάδες Φθιώτιδας
όπου μεγάλωσαν την οικογένειά τους. Ετάφη στις Κομποτάδες.

― Απεβίωσε στις 28 Αυγούστου
2014 η Μαρία Μαρούλη (φωτο), σύζυ-
γος του αείμνηστου Γιάννη Μαρούλη,
σε ηλικία 89 χρόνων.

Καταγόταν από τον Άγιο Δημήτριο,
και αφότου παντρεύτηκε, έζησε όλα
της τα χρόνια στο χωριό μας. Απέκτησε
πέντε γιους και πλήθος εγγονών και
δισέγγονων. Ετάφη στο χωριό μας.

― Απεβίωσε στις 31 Οκτωβρίου
2014 ο Παντελής Κλημέντζος, γαμπρός

του χωριού μας, σύζυγος της Αμαλίας Τριανταφύλλου σε ηλικία
75 χρόνων, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στο ναό της Αγίας Τριάδας στην οδό Κηφισίας και η ταφή
του στη γενέτειρά του στην Αρκαδία.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των θανόντων και ο Θεός
να αναπαύει την ψυχή τους.

Η  ιστορική  μνήμη  ξυπνά  και  θυμάται...

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 δί-
νοντας 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 μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου μας στην επιλογή «σύλλογος» και να διευ-
θετήσετε από εκεί τη συνδρομή σας κτλ.

Ανακοίνωση
Όπως γνωρίζετε, τα «Χρυ-

σιώτικα Νέα» είναι μια μικρή το-
πική εφημερίδα και δεν έχει τα
μέσα να πληροφορείται όσα
συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσά-
ρεστα, στους αγαπητούς μας
συντοπίτες. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε
να μας ενημερώσετε, αν θέλετε
να δημοσιεύουμε, ό,τι ευχάρι-
στο ή δυσάρεστο σας συνέβη
(Γεννήσεις, Θάνατοι, Μνημό-
συνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις
από σχολές, Διάφορες διακρί-
σεις κ.λ.π.). Επίσης να μας ενη-
μερώνετε για την αλλαγή της
διεύθυνσής σας, ώστε να παίρ-
νετε την εφημερίδα μας.

ΕΝΩΜΕΝΗ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ  ΛΑΜΙΑΣ

4ο χλμ. 

Λαμίας - Στυλίδας

Λαμία

Τηλ: 22310-32191  

Fax: 22310-42095



ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΤΟΥ  ΤΟΙΧΟΥ  
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ
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Μ
ια ακόμη όμορφη και τεχνικά
κατασκευασμένη πέτρινη
βρύση, από τα χέρια του

μάστορα-τοπικού μας προέδρου κ.
Ηλία Α. Καρανίκα, στολίζει το χωριό
μας. Πρόκειται όμως για μια πραγ-
ματικά ιδιαίτερη κατασκευή και αυτό
γιατί είναι φτιαγμένη στο εσωτερικό
ενός πλάτανου, λίγα μέτρα πιο πέρα
από τις Βρύσες, κοντά στο ποτάμι κι
ανάμεσα σε θεόρατα πλατάνια.

Εκεί, λοιπόν, εκμεταλλευόμενος
το νερό που πηγάζει παραδίπλα και
κυρίως με τη σκέψη να δημιουργηθεί
ένας ακόμη χώρος στο χωριό μας
που θα μπορεί να είναι επισκέψιμος,
μέσα στα δασιά πλατάνια κι ανάμεσα
στις Βρύσες και στο ποτάμι, ολοκλή-
ρωσε την ιδιότυπη αυτή κατασκευή. 

Απομένει η κατάλληλη διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου, κα-
θότι προβλέπεται επιπλέον η κατα-
σκευή ενός πέτρινου καθιστικού που
θα ομορφύνει ακόμη περισσότερο το
χώρο και θα δώσει πρακτικότητα στο
όλο εγχείρημα. 

Σίγουρα θα είναι έτοιμο ως την
εποχή που θα αρχίσουν οι πρώτες
ζέστες και οι επισκέπτες θα αναζη-
τούν την υπέροχη δροσιά του τοπίου. 

Η  ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ

Με την πρωτοβουλία και την προσωπική εργασία του τοπικού μας προέδρου κ.
Ηλία Καρανίκα, καθώς και τη βοήθεια του Γιώργου Κ. Θάλλα, επιδιορθώθηκε ο
τοίχος κάτω από την πλατεία, εκεί όπου ήταν παλιότερα η Ιτιά κι έτσι αποφεύγεται
οριστικά ο κίνδυνος πτώσης του τοίχου και των πέτρινων στηλών που υπάρχουν
από πάνω, κάτι που θα σήμαινε μεγάλη ζημιά και μεγάλο κόστος. 

Το επιπρόσθετο κόστος επισκευής (100€) το διέθεσε ο Σύλλογός μας, όπως το
είχαμε υποσχεθεί το καλοκαίρι. 

Η μελέτη του νερόμυλου που από χρόνια είχε ολοκληρωθεί από τον αρχιτέκτονα
μηχανικό κ. Γεώργιο Γιαννίτσαρη και προέβλεπε τη συντήρηση του νερόμυλου
και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, βρίσκεται από τη νέα δημοτική
αρχή σε διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Σύντομα θα ξέρουμε
αν θα οριστικοποιηθεί η ένταξή της και πότε θα προγραμματιστούν οι εργασίες.

Η μελέτη αυτή είναι πλήρης, καθότι έχει και την έγκριση της υπηρεσίας
νεότερων μνημείων στην οποία και είναι ενταγμένος ο μύλος μας και δεν αναμέ-
νονται εμπόδια στην πορεία της διαδικασίας ένταξης.

Η προηγούμενη
δημοτική αρχή είχε
παραμελήσει εντε-
λώς την προώθηση
της μελέτης παρά
τις συχνές οχλήσεις
του τοπικού προ-
έδρου και του προ-
έδρου του Συλλόγου
μας. Ευτυχώς η νέα
δημοτική αρχή δια-
φαίνεται ως έχουσα
διάθεση για έργα κι
όχι για λόγια όπως
γινόταν ως τώρα.

Όσο για τη διαδικασία δημοπράτησης του κοινοτικού μας καταστήματος, ολο-
κληρώνεται εντός των ημερών η έγκριση της Πολεοδομίας για τη μελέτη που
έγινε για το κτίσμα (υπενθυμίζουμε ότι τη μελέτη τη χρηματοδότησε ο Σύλλογός
μας) και το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να
ορισθούν οι όροι και η ημερομηνία της δημοπρασίας.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ας
επικοινωνήσουν με τον τοπικό πρόεδρο του χωριού μας κ. Καρανίκα Ηλία ή με
το Δήμο Αγράφων. 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΝΕΡΟΜΥΛΟ  ΚΑΙ  
ΤΟΝ  ΞΕΝΩΝΑ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ

Με όμορφο 

και παραδοσιακό 

τρόπο 

έστησαν τη σκιά 

για το 15Αύγουστο 

στην αυλή 

του μαγαζιού τους 

ο Γιώργος και 

ο Γιάννης Μαρούλης. 

Η “μπάτσα” 

κάνει τον καλύτερο 

ίσκιο. 

Μας άρεσε 

και τράβηξε 

τα βλέμματα και 

τα θετικά σχόλια.


