Κωδικός: 014683

ΚΕΜΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

4188

Ασπροποτάμου

Αγράφων

ΔΗΜΟΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
Απεραντίων

ΧΡΥΣΩ

•

Φουρνά

Βίνιανης
Κτημενίων

Φραγκίστας

Καρπενησίου

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ποταμιάς

Δημητρίου Δαμάσκου 47 Αχαρνές Τ.Κ. 13673 Τηλ-Fax: 210-2406777
www.xriso-eyrytanias.gr • e-mail: syl.hrisioton.eyrytanias@gmail.com

Προυσού

Δομνίστας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΡΥΣΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ “Η ΠΑΝΑΓΙΑ’’
Περίοδος Α’ • Έτος 20ο • Αριθμός φύλλου 79 • Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗ ΧΡΥΣΩ

Τ

ο φετινό καλοκαίρι στο χωριό
μας άφησε και πάλι ευχάριστες αναμνήσεις, αφού το
χωριό ζωντάνεψε και όλα κύλησαν
ευχάριστα. Από τις πρώτες μέρες
του καλοκαιριού το χωριό ήταν
φροντισμένο και καθαρό χάρη στις
προσπάθειες του προέδρου και των
κατοίκων και αρκετά μικροέργα,
συντήρησης κυρίως, έγιναν και
βελτίωσαν την εμφάνισή του.
Αρκετοί επισκέπτες ανέβαιναν
και δήλωναν την παρουσία τους
στο χωριό για μικρό ή πιο μεγάλο
διάστημα, ντόπιοι, αλλά και ξένοι
που είτε είχαν ακούσει κάτι καλό
για το χωριό και ικανοποιούσαν
την περιέργειά τους γι’ αυτό είτε Παρέες Χρυσιωτών κάτω απ’ τον παχύ ίσκιο του πλάτανου στην πλατεία

Δοξολογία και αρτοκλασία τον 15Αύγουστο στην πλατεία
περνούσαν κατά τύχη από κοντινά
χωριά και έφταναν και στο δικό
μας.
Όλοι τους έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από τις ομορφιές του
χωριού μας και από τα αξιοθέατα.
Έμειναν και ευχαριστημένοι από
τη φιλόξενη διάθεση των κατοίκων
και έφευγαν με την υπόσχεση πως
θα ξανάρθουν σύντομα.
Πλησιάζοντας στις μέρες του
Αυγούστου, ο κόσμος γίνονταν περισσότερος και από νωρίς το πρωί
ως αργά το βράδυ, η πλατεία, οι
Βρύσες, ο Αϊ Γιώργης, τ’ Αλώνια
κι αλλού, γίνονταν μέρη συνάντησης και συζητήσεων.
Από την αρχή του Αυγούστου
λειτουργούσε το κοινοτικό καφενείο της πλατείας με τη φροντίδα
του Γιώργου Μαρούλη, που έχει
την εμπειρία, τον εξοπλισμό, αλλά
και τη διάθεση και τον τρόπο γενικότερα να προσελκύει τους πελάτες του με χαμόγελο και με μια
ιδιαίτερη κουβέντα για τον καθένα
κι έτσι όλοι να μένουν πάντα ευχαριστημένοι από την εξυπηρέτησή
του.
Συνεργάστηκε με τον αδελφό
του το Στέλιο για τη διεξαγωγή
του πανηγυριού και με τη βοήθεια
των υπολοίπων μελών της οικογένειας, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά
και με βεβαιότητα μπορούμε να
πούμε ότι ήταν ένα από τα καλύ-

τερα πανηγύρια των τελευταίων
ετών κι ένας «ζωντανός» Αύγουστος γενικότερα για τη Χρύσω.
Το πανηγύρι, όπως συνηθίζεται

τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε από
την παραμονή. Ανήμερα της Παναγίας συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος στην εκκλησία, κατόπιν έγινε
η δοξολογία και η αρτοκλασία στην
πλατεία και στη συνέχεια ακολούθησε το γλέντι με φαγητό και χορό.
Υπήρχε άφθονο ψητό κι άλλα
συνοδευτικά φαγητά και βέβαια
κρύες μπύρες. Η ορχήστρα του
πανηγυριού ήταν από την Ήπειρο
(περιοχή Άρτας) και ο χορός κράτησε όλη τη μέρα χωρίς διακοπή!
Υπήρξε μια μικρή διακοπή νωρίς
το βράδυ για να ξεκουραστεί για
λίγο η ορχήστρα και συνεχίστηκε
μέχρι αργά μετά τα μεσάνυχτα.
Πρέπει και πάλι να τονίσουμε
πως στο πανηγύρι μας, που είναι
ίσως το καλύτερο ως ημερήσιο για
την ευρύτερη περιοχή και για τον
κόσμο του και για το ύφος του και
την παραδοσιακότητά του, συμμε-

Ο χορός καλά κρατεί στο ημερήσιο πανηγύρι της Χρύσως

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ: Ο Σύλλογός μας θα κόψει την πίτα του για το
νέο έτος 2016 στις 7 Φεβρουαρίου, ώρα 11.30, στο EL GRECO,
που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κολχίδος και Μεγάλου
Σπηλαίου στους Αμπελόκηπους.
Πρόκειται για ένα καφέ-μεζεδοπωλείο με άριστη εξυπηρέτηση και υπέροχους μεζέδες και πολύ προσιτές τιμές. Έχει
εύκολη πρόσβαση και από το σταθμό του μετρό Αμπελοκήπων,
αλλά και της Πανόρμου.
Την κοπή θα ευλογήσει ο πατήρ Δημήτριος Σκόνδρας που
μας τιμά με την παρουσία του κάθε χρόνο και τον ευχαριστούμε
θερμά.
Είπαμε φέτος να αλλάξουμε περιβάλλον, όχι γιατί δεν
ήταν ωραία εκεί που κόβαμε την πίτα μας τα τελευταία χρόνια,
αλλά γιατί σκεφθήκαμε πως αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα
να κάνουμε κάποια άλλη εκδήλωση, ας συνδυάσουμε την
κοπή της πίτας μας και με λίγο φαγητό και ένα τσιπουράκι
ίσως, για να έχουμε την ευκαιρία να μείνουμε λίγο περισσότερο
χρόνο μαζί και να πούμε τα δικά μας ως χωριανοί, φίλοι ή συγγενείς.
Κάτι ανάλογο εδώ και χρόνια κάνουν οι χωριανοί μας στη
Λαμία όταν κόβουν την πίτα τους και περνούν λίγες ώρες παραπάνω με φιλικά και αγαπημένα πρόσωπα και από εκεί
πήραμε την ιδέα. Κάθε φορά μας λένε ότι περνούν πολύ
ωραία. Ας το δοκιμάσουμε κι εμείς!
Εκτός, λοιπόν, από το καφεδάκι μας και βέβαια όποιος επιθυμεί φυσικά, αφού θα αναλαμβάνει και το όποιο κόστος, θα
μπορεί να παραγγείλει και κάτι περισσότερο για να περάσει
πιο ευχάριστα με την παρέα του κι όλους μαζί τους χωριανούς.
Θα θυμίζει κάτι από μια αυγουστιάτικη συνάντηση στη Χρύσω.
Δεν είναι πολλές οι ευκαιρίες που μας δίνονται εδώ στους
ρυθμούς της καθημερινότητας στην πόλη, να βρισκόμαστε συχνότερα. Είναι επομένως τώρα μια καλή ευκαιρία.
ΛΑΜΙΑ: Η κοπή της πίτας μας στη Λαμία θα γίνει στις
24 Ιανουαρίου, ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην ταβέρνα ΜΠΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ στην περιοχή Γαλανέικα, οδός Κυθήρων 5, τηλ.:
2231036856.
Οι αντιπρόσωποί μας Καρανίκας Βασίλης και Καρανίκας
Γιώργος θα σας υποδεχθούν με μεγάλη χαρά και θα είναι μια
ευκαιρία συνάντησης των Χρυσιωτών στην πόλη της Λαμίας
που αριθμεί πολλούς χωριανούς μας.
Σας καλούμε όλους, συγχωριανούς και φίλους του χωριού
μας, να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να δείξετε την
αγάπη σας στο Σύλλογό μας και στο όμορφο χωριό μας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Αθήνα, 6972519690 και Λαμία,
6945794298.

Ευχές για Καλά Χριστούγεννα και νέο έτος
από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
και τα μέλη του Δ.Σ.
και από
τον Πρόεδρο
της Τοπικής
Κοινότητας
Χρύσως
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνέχεια στην 5η σελ.

Σας ενημερώνουμε ότι η εφημερίδα δε θα σταλεί ταχυδρομικά
στους διαμένοντες στις πόλεις της Λαμίας και του Καρπενησίου,
καθώς και του χωριού μας για λόγους μείωσης του κόστους.
Θα διανέμεται ιδιοχείρως από εκπροσώπους του Συλλόγου
μας και μπορείτε να την αναζητήσετε και οι ίδιοι επικοινωνώντας
ως εξής: Λαμία: Καρανίκας Βασίλειος τηλ.: 6945794298, Καρπενήσι: Καφενείο “ΑΚΡΟΝ”, Χαλκιάς Χρήστος, Ξηριάς και
Χρύσω: Καφενείο “ΕΛΑΤΟΣ”, Μαρούλης Γιώργος.
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ΕΠΙΣΤ ΟΛΕ Σ ΠΟΥ ΛΑΒΑ ΜΕ
• Επιστολή 1η
Το χωριό Χρύσω επισκεφτήκαμε τυχαία μετά από μία περιήγηση που κάναμε στον
δήμο Αγράφων. Πάντοτε ο νομός της Ευρυτανίας ήταν ο πιθανός προορισμός μας σε
κάθε μας εξόρμηση λόγω της αγάπης μας στην ιστορία του τόπου και της ελευθερίας
που σου προσφέρει κάθε επαφή με τα βουνά της.
Η Χρύσω μας κέρδισε για την ιστορία της, την ομορφιά της και αποφασίσαμε να την
ξαναεπισκεφτούμε με την πρώτη ευκαιρία που θα μας παρουσιαζόταν. Έτσι λοιπόν ανηφορήσαμε το στενό της πέρασμα για ακόμα μια φορά για να ζήσουμε λίγες στιγμές
κοντά στους ήχους της φύσης της.
Αγκαλιασμένη από πυκνά δάση ελάτων και σκιασμένη από τα πλατάνια της στέκεται
επιβλητικά στους πρόποδες του Καυκιού μαγεύοντας τον επισκέπτη.
Η φυσική της ομορφιά με την πλούσια βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά της μας
κέρδισαν από την πρώτη κιόλας επίσκεψή μας.
Περπατήσαμε το χωριό στα καλοδιατηρημένα δρομάκια του παρατηρώντας το
μεράκι των κατοίκων για τις περιποιημένες και όμορφες αυλές των σπιτιών.
Ένας τόπος πλούσιος σε καλούδια. Απ’ όπου και αν περνούσες, σε κάθε σοκάκι του
χωριού που είχες να διασχίσεις υπήρχε και ένα δέντρο έτοιμο να σε φιλέψει τους
καρπούς του.
Συκιές, ροδακινιές, καρυδιές, ροδιές, καστανιές και σταφύλια σε καλούσαν με τις
μυρωδιές τους και τα αρώματά τους να τα γευτείς! Μήνας Σεπτέμβρης και όλα τους
γεμάτα καρπούς.
Οι κάτοικοι του χωριού φιλόξενοι και ζεστοί μας αγκάλιασαν στην παρέα τους σα να
τους γνωρίζαμε και συναναστρεφόμασταν χρόνια.
Ο ξενώνας του χωριού έτοιμος και ανοιχτός για την φιλόξενη ξεκούραση και ηρεμία
των επισκεπτών. Ανοίγοντας το παράθυρο του δωματίου η θέα μαγευτική. Αντικρίσαμε
την καθαρότητα του περιβάλλοντος σε ένα σημείο φωλιασμένο στο πράσινο, υπό τους
ήχους των πουλιών και των νερών.
Γευτήκαμε όλα τα καλούδια του τόπου, την αξέχαστη φιλοξενία και ζεστασιά των
Χρυσιωτών, αισθανθήκαμε και εμείς δικοί τους άνθρωποι.
Κατάφυτος τόπος, χρώματα και αρώματα παντού!
Ένας όμορφος προορισμός που πλέον είμαστε σίγουροι ότι θα τον επισκεφτούμε
πολλές φορές ακόμα, αλλά και θα τον συστήνουμε πάντοτε, σε κάθε νέο επισκέπτη της
περιοχής.
Οι φίλοι σας
Χρήστος και Χρύσω από Πάτρα

• Επιστολή 2η
ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Αποτελεί κοινά αποδεκτό από όλους ότι η γνώση αλλά και η θύμηση του παρελθόντος
είναι η δύναμη όλων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μας.
Οι μικρές κοινότητες της πατρίδας μας με το πέρασμα των χρόνων αλλά και με την
δυσχερή οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας τείνουν χρόνο με το χρόνο να
εγκαταλειφθούν. Οι λόγοι είναι πολλοί που δεν θα τους αναλύσουμε τώρα.
Όμως εμείς οι χωριανοί οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό το χωριό μας με
πολλούς τρόπους.
Ένας από αυτούς είναι η «θύμηση» θα λέγαμε του παρελθόντος του τόπου μας
μέσα από φωτογραφίες.
Ένα λοιπόν πρώτο βήμα που προτείνω είναι να συγκεντρωθούν φωτογραφίες είτε
ταχυδρομικά (Λεωνίδου 6 – Ηλίας Ράμμος Τ.Κ. 35100 Λαμία) είτε μεσω email
(copyramm@yahoo.gr) έτσι ώστε να ταξινομηθούν και να αποτελέσουν τη βάση για μια
ενδεχόμενη έκθεση στο χωριό μας κατά τις εκδηλώσεις του Αυγούστου.
Eλπίζω με αυτούς τους μικρούς θησαυρούς –τις φωτογραφίες– να αναζωπυρώσουμε
ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον ειδικά των νέων για τον τόπο μας.
ΒΑΣΙΛΗΣ Χ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

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

«Ο λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον», αναφέρει πολύ σοφά ο λαός
μας, εγώ θα προσθέσω ότι επίσης ο λαός που ξεχνά τα ήθη, τα έθιμα αλλά και τις παραδόσεις του δεν έχει συνέχεια.
Τα ήθη και τα έθιμα που αποτελούν την «βιτρίνα» της καθημερινής του ζωής είναι οι
βάσεις του πολιτισμού του λαού μας.
Ένα από τα πιο ισχυρά συστατικά που κάνουν αυτές τις βάσεις πιο στέρεες είναι η
παραδοσιακή μουσική ή αλλιώς «δημοτική μουσική», δηλαδή η μουσική που είναι
βγαλμένη μέσα από την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, την εξιστόρηση των
ιστοριών αγάπης, πολέμου, κοινωνικών συγκρούσεων, γλεντιών αλλά και φαντασίας.
Η παραδοσιακή μουσική του τόπου μας είναι συνυφασμένη με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ποικιλομορφίας καθώς από πόλη σε πόλη ή ακόμη από χωριό σε χωριό ένα
συγκεκριμένο τραγούδι αποδίδεται αλλά και χορεύεται με διαφορετικό τρόπο. Το
παραπάνω χαρακτηριστικό μας δίνει να καταλάβουμε ότι ο λαός ανάλογα με την καθημερινότητά του, την εργασία του, την κοινωνική του ζωή, επηρεαζόταν και εξωτερίκευε
την ανάγκη του να τραγουδήσει και να χορέψει με διαφορετικό τρόπο.
Η παραδοσιακή μουσική στην Ευρυτανία, πέρα από τα χαρακτηριστικά τσάμικα, τα
κλέφτικα ή τα τραγούδια του τραπεζιού, δηλαδή τραγούδια που τραγουδούσαν χωρίς
την συνοδεία οργάνων, χαρακτηρίζεται από το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
μουσικών οργάνων που την συνοδεύουν, καθώς πρωταρχικό ρόλο παίζουν το βιολί
αρχικά και το κλαρίνο μετέπειτα.
Χαρακτηριστικές περιοχές που αναδεικνύουν την ιδιομορφία της παραδοσιακής
μουσικής της Ευρυτανίας είναι: α) η περιοχή των Θεσσαλικών Αγράφων στα χωριά της
Αργιθέας που υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος χορού «Ο κλειστός», β) τα χωριά κοντά στην
λίμνη Κρεμαστών στην περιοχή του «Ξηρόμερου» που συναντούμε τα βαριά τσάμικα, γ)
η περιοχή των Αγράφων που έχουν γεννηθεί τα κλέφτικα τραγούδια που εξυμνούν τα
κατορθώματα των κλεφτών στην ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας, δ) τα χωριά κοντά
στον Προυσό που υπάρχουν χαρακτηριστικοί χοροί όπως το «ραστ», ε) σε πολλά μέρη
της Ευρυτανίας που βρήκαν καταφύγιο οι Σαρακατσαναίοι αλλά και οι Ηπειρώτες κυνηγημένοι από τον Αλή πασά υπάρχει το χαρακτηριστικό είδος χορού «στα τρία» αλλά και
το Ηπειρωτικό στοιχείο είναι δυνατό με τα πωγωνήσια αλλά και ζαγορίσια τραγούδια.
Ένα στοιχείο που βοήθησε την Ευρυτανία να διατηρείται ζωντανή η παραδοσιακή
μουσική είναι τα πανηγύρια της, που ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές της
αποτελούν σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη κοινωνία, είναι το γεγονός της χρονιάς,
τα πανηγύρια που είναι συνδεδεμένα με την γιορτή των Αγίων του κάθε χωριού.
Στη Χρύσω είναι χαρακτηριστικό ότι από το «πάλκο» στην πλατεία του χωριού που
στήνεται το πανηγύρι κάθε Δεκαπενταύγουστο πέρασαν πολλοί μεγάλοι μουσικοί της
Ελλάδος, μουσικοί που δίδαξαν με την ψυχή τους την μουσική παράδοση και παραμένουν
στην μνήμη μας σαν τους ανθρώπους που με τα τραγούδια τους προσωποποιούν τη
χαρά, τη λύπη, τη διασκέδαση, τον πολιτισμό του κάθε τόπου. Ποιος δεν θυμάται το
Χαλκιά με το κλαρίνο του να διασκεδάζει ασταμάτητα για τρεις ημέρες τους χωριανούς
και άλλους πολύ μεγάλους μουσικούς.
Καραβάνια ανθρώπων από τα γύρω χωριά συνέρρεαν στη Χρύσω τις ημέρες του πανηγυριού, και οι παραγγελίες πήγαιναν και ερχόταν, ο κάθε ένας ήθελε να χορέψει το
τραγούδι που το εξέφραζε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.
Ο μουσικός ήξερε πολλές φορές ποιο τραγούδι χορεύει ο κάθε χορευτής και όταν
σηκωνόταν να χορέψει του έκανε το κέφι.
Στο πανηγύρι του χωριού γινόταν τα «συνοικέσια», η γνωριμία των ζευγαριών. Καμάρωνε η γιαγιά τα εγγόνια να χορεύουν, γινόταν οι κοινωνικές γνωριμίες.
Η παραδοσιακή μουσική ανήκει στους καθημερινούς ανθρώπους, ανήκει σε αυτούς
που αυθόρμητα έγραψαν στίχους και αυτοσχεδιάζουν σκοπούς, σε αυτούς που έστησαν
τις βάσεις για να εξελιχθεί η μουσική και να περάσει στους πιο σύγχρονους εκφραστές
της, οι οποίοι πρέπει με σεβασμό και μεράκι απέναντί της να την αφήσουν στις
επόμενες γενεές.
ΗΛΙΑΣ Δ. ΡΑΜΜΟΣ

Οικονομική βοήθεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Χρυσιωτών Ευρυτανίας
“Η Παναγία” απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρανίκας Αντώνιος του Θεοδώρου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντότσικας Δημήτριος του Κων/νου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γαϊτάνου Πανωραία του Σπυρίδωνος
ΤΑΜΙΑΣ: Γιαννιώτη Ευαγγελία του Αποστόλου
ΜΕΛΗ: Θάλλας Γεώργιος του Κων/νου, Καράνης Νικόλαος του Ηλία,
Καρανίκας Κων/νος του Λάμπρου
Αντιπρόσωποι του Συλλόγου μας στη ΛΑΜΙΑ:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Καρανίκας Βασίλειος του Χαράλαμπου
Αναπλ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Καρανίκας Γεώργιος του Κων/νου
Yπεύθυνος έκδοσης της εφημερίδας μας «Χρυσιώτικα Νέα»: Καρανίκας Αντώνιος

Η γλυκιά πλευρά της ζωής

• Επιστολή 3η
➢ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

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.

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.λπ.).
Επίσης να μας ενημερώνετε για
την αλλαγή της διεύθυνσής σας,
ώστε να παίρνετε την εφημερίδα
μας.

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
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ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Γεννήθηκε στις Καλυθιές-Φαληράκι της
Ρόδου και σπούδασε παιδαγωγικά στην
Ακαδημία της Ρόδου και φιλολογία στην
Αθήνα. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο
και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης
Λογοτεχνών, της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων και του Σωματείου Ιστορικών
Συγγραφέων.
Διορίστηκε για πρώτη φορά ως δάσκαλος στο χωριό μας το 1950 σε ηλικία 21
ετών.
Μόλις που είχαν επιστρέψει οι Χρυσιώτες από τα διάφορα μέρη που είχαν
καταφύγει λόγω της καταστροφής του
χωριού από τους Ιταλούς κατακτητές (ολοκαύτωμα) και κατόπιν, από τις δυσκολίες
του εμφυλίου πολέμου. Είχαν ήδη κτίσει
και πάλι τα σπίτια τους, με πρόχειρο τρόπο
βέβαια, ίσα για να στεγάσουν όπως-όπως
τις οικογένειές τους.
Σε εκείνα τα τόσο δύσκολα χρόνια, ο
Κων/νος Καντάς, διορίστηκε για πρώτη
φορά και τοποθετήθηκε στο σχολείο του
χωριού μας.
Πού γινόταν το μάθημα; Συνήθως στην
εκκλησία της Παναγίας ή και όπου αλλού
βρισκόταν κάποιος χώρος. Τα παιδιά, όχι
και λίγα. Πάνω από 80 και δεν έρχονταν
και όλα στο σχολείο! Μήπως είχαν και βιβλία; Και ακόμη χειρότερα, μήπως είχαν
και κανένα ρούχο της προκοπής να φορέσουν; Ή μήπως είχαν και τίποτα να φάνε;
Πώς να δώσουν σημασία στο σχολείο κι
αυτά και οι γονείς τους που δεν τους είχε
απομείνει τίποτα; Δύσκολοι καιροί…
Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση ο δάσκαλος προσπάθησε να κάνει το καλύτερο με
τα όποια μέσα διέθετε.
Τον επόμενο χρόνο τοποθετήθηκε στην
Αθήνα όπου και ασχολήθηκε με την ιδιωτική
εκπαίδευση και κατάφερε να πετύχει στο
χώρο με τα γνωστά σήμερα πλέον σε όλη
την Αθήνα «Εκπαιδευτήρια Καντά» στις
βαθμίδες της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Βέβαια με αυτά ασχολούνται σήμερα οι γιοι του, γιατί ο κ. Κώστας είναι
μεγάλος σε ηλικία (περίπου 86 ετών).
Όμως παρά τη μεγάλη του ηλικία, είναι
σε άριστη κατάσταση και επισκέπτεται συχνά τα εκπαιδευτήριά του.
Όταν τον συνάντησα στο σπίτι του, η
χαρά του ήταν απερίγραπτη που ένας Χρυσιώτης τον αναζήτησε. Είχε τα καλύτερα
λόγια να πει για το χωριό μας και πάνω
απ’ όλα για τους ανθρώπους του. Για την
φιλοξενία τους, την υποστήριξή τους και
τον σεβασμό που του έδειξαν.
Μου είπε πολλές ιστορίες, από τον
ερχομό του στη Χρύσω καβάλα σε κάποιο
μουλάρι, από τους χώρους που γινόταν
το μάθημα, από τις ασχολίες των κατοίκων,
από τις συναντήσεις και συζητήσεις στα
καφενεία, μέχρι τις απίστευτες δυσκολίες
των ανθρώπων εκείνων που προσπαθούσαν
να ορθοποδήσουν και πάλι.
Είχε επισκεφθεί το χωριό μας πριν αρκετά χρόνια με τα παιδιά του.
Με ξενάγησε στα εκπαιδευτήριά του
και μου έδωσε αρκετό υλικό από το συγγραφικό του έργο για να δημοσιεύσω στην
εφημερίδα μας. Όμως ξεχώρισα ένα απόσπασμα από το οδοιπορικό του προς τη
Χρύσω, τότε στο 1950… Σας το παραθέτω,
γιατί μας μεταφέρει με παραστατικό τρόπο
στην εποχή εκείνη με τη γλαφυρή του
διήγηση: «Το λεωφορείο στο μισόγλυκο
φως της αυγής κατεβαίνει ανάλαφρα προς
το κέντρο και από το κέντρο της Αθήνας
ο Κώστας Καντάς παίρνει το λεωφορείο
για το Καρπενήσι. Ο Κωστής άγνωστος
μεταξύ αγνώστων φτάνει στο δρόμο όπου
τελειώνει της Αθήνας το Αιώνιο Φως, για
να ξεφύγει προς το δρόμο για το Καρπενήσι.
Καθώς ταξιδεύει νιώθει να τον αγκαλιάζει η Ελλάδα των ονείρων του, του μεγαλείου, της αγάπης και του γαλήνιου
φωτός.
Όμως όταν κατέβηκε από το λεωφορείο
άρχισε να τρέμει, να χτυπάνε τα σαγόνια
του. Το Καρπενήσι ήταν κατάλευκο. Ο Κω-

στής δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα
σαγόνια του. Με προσπάθεια κατόρθωσε
να συγκρατήσει τα σαγόνια του και ρώτησε
που είναι το γραφείο του προϊσταμένου
της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Και ο περιπτεράς βαρύθυμος απάντησε: «ο απέναντι
δρόμος ίσα κάτω».
Αν και νέος είχα διαβάσει δύο βιβλία
για καλούς τρόπους συμπεριφοράς. Εισερχόμενος στο γραφείο του προϊσταμένου προσφώνησα: «Κύριε προϊστάμενε τα
σέβη μου. Λέγομαι Καντάς Κων/νος, είμαι
στις διαταγές σας».
Με κοίταξε και απάντησε: «Καθίστε
κύριε Καντά». Αισθάνθηκα την προστατευτική απάντηση και ανάσανα, τα σαγόνια
μου σταμάτησαν να χτυπιούνται και η θαλπωρή της Ελλάδας μου ’δωσε θερμή πνοή.
Σε λίγο αφού κάτι έγραψε είπε: «Κύριε
Καντά πηγαίνετε στην πλατεία και δώστε
το σημείωμα αυτό. Πρέπει να ντυθείτε για
να επιβιώσετε. Εδώ έχει παγωμένο αεράκι.
Έχει χιόνια. Η Ρόδος έχει χιόνια;» Όχι,
απάντησα. Γι’ αυτό ήρθα με ελαφρύ ντύσιμο. Υποκλίθηκα και πάλι υποβάλλω τα
σέβη μου.
Στο κατάστημα του στρατού στην πλατεία του Καρπενησίου ντύθηκα ως έφεδρος
στρατιώτης: αρβύλα, χοντρές κάλτσες,
πουλόβερ, χλαίνη και γάντια. Ω... αγαπη-

δύο πυρκαγιές είχαν για στέγη τσίγκους.
Το σχολείο παρά το κάψιμό του δυο φορές,
κρατούσε την πρόσοψή του την κλασική.
Είχε για στέγη τσίγκους αλλά τα παράθυρά
του ήταν γυμνά. Το μεσημέρι με κάλεσε
μία οικογένεια για φαγητό. Οι τυρόπιτες
που μου προσέφεραν ήταν άριστες γευστικά, αλλά και οπτικά ήταν χαριτωμένες.
Μου προσέφεραν ένα δωμάτιο πίσω
από το υποτιθέμενο καφενείο. Είχε τζάκι
αλλά ήταν ασοβάτιστο μέσα και έξω. Το
σπίτι ήταν του Μουτσέλου.
Την επόμενη ο δάσκαλος και ο Κοινοτάρχης καρφώναμε πάγκους για να καθίσουν. Την επόμενη ξεκινούσαν τα σχολεία.
Οι πάγκοι ήταν αραδιασμένοι στο γυναικωνίτη και εκατόν επτά παιδιά, με το που
μπήκε ο Καντάς είπε: «Προσευχή».
Ο δάσκαλος άνοιξε την καρδιά του και
έκλεισε το Χρύσω. Το συμπόνεσε, το αγάπησε. Προπολεμικά είχε 6.500 ζωντανά,
πρόβατα, κατσίκια, αγελάδες. Τώρα καμένα
τα σπίτια δύο φορές, κουφάρια του μίσους
του πολέμου και της εχθρότητας. Ο δάσκαλος ο Κώστας Καντάς κρυφά δάκρυζε.
Παιδιά 13 ετών και ήταν ακόμα στην Τρίτη
τάξη του Δημοτικού. Κι άλλα ποτισμένα
με τη μισαλλοδοξία.
Στη μοναξιά του έκλαιγε. Γιατί; Γιατί
αυτό το μίσος μεταξύ των ανθρώπων;

μένη Ελλάδα... νιώθω τη θερμή θαλπωρή
σου, την αγάπη σου, είμαι Έλληνας. Οι
Έλληνες σου έφεραν και προέβλεψαν όλα
όσα σήμερα έγιναν πραγματικότητα.
Στον άλλο δρόμο περίμενε ο Κοινοτάρχης του Χρύσω, ο κύριος Μούτσελος.
«Δάσκαλε χαίρομαι, το Χρύσω έχει 6 χρόνια να δει δάσκαλο, ανεβείτε δίπλα στον
οδηγό του φορτηγού». «Εσείς κύριε Κοινοτάρχα;» «Θα καθίσω δίπλα σου δάσκαλε»
...Και τότε ερωτώ τον Κοινοτάρχη, «η
γιαγιά που είναι εδώ πού θα καθίσει;»
«Στην καρότσα» απάντησε. «Συγγνώμη,
απάντησα, η γιαγιά θα έρθει εδώ δίπλα
στον οδηγό και εγώ να πάω στην καρότσα».
Ο Κώστας στην καρότσα του φορτηγού
και εκτός από την χλαίνη, ήταν τυλιγμένος
με ένα αδιάβροχο το οποίο ήταν του Κοινοτάρχη. Το φορτηγό ξεκίνησε, άρχισε να
πέφτει χιόνι. Λόγω του δρόμου τον οποίο
πρόσφατα είχε ανοίξει ο στρατός, το φορτηγό σκαμπανεβάδιζε. Η καρότσα γέμισε
χιόνι.
Ύστερα από μία ώρα και μισή, ο οδηγός
σταμάτησε... το φορτηγό δεν μπορεί να
προχωρήσει άλλο. Κατέβηκα και απορημένος ρώτησα τον Κοινοτάρχη: «Κύριε
Κοινοτάρχα, που είναι το Χρύσω;» «Μην
ανησυχείτε κύριε Καντά. Εσείς έχετε το
μέσο να φθάσετε στο Χρύσω, ιδού το
άλογο, θα πάει στο Χρύσω». «Και πώς το
άλογο θα με πάει στο Χρύσω;» «Έχετε το
κοριτσάκι, έχει πληρωθεί, έχει πάρει αγώγι». Παρά τις αντιρρήσεις μου το κορίτσι
δεν δεχόταν να ανέβει στο άλογο.
Έφιππος ο Κώστας Καντάς και εμπρός
το κοριτσάκι πορεύεται προς το Χρύσω. Η
φύση παράδεισος. Βρέχει και τα βρόχινα
νερά στάζουν από το αδιάβροχο που του
έδωσε ο Κοινοτάρχης.
Επί τέλους ιδού απέναντι το Χρύσω. Η
εκκλησιά αριστερά στο ύψωμα φαινόταν
ακέραια, ενώ τα σπίτια που υπέστησαν

Ο χριστιανισμός ενώ εξύψωσε τη γυναίκα, τη Μάνα που έχει το προνόμιο να
δημιουργεί ζωή. Τα χρόνια του πολέμου
οι άνθρωποι έγιναν αδηφάγα θηρία.
Εφάρμοσε ο δάσκαλος ο Κώστας Καντάς την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Τα παιδιά
που ήξεραν καλή ανάγνωση και ορθογραφία
εξέταζαν τα μικρότερα και ο δάσκαλος
έκανε την παράδοση.
Οι πάγκοι διαλύθηκαν και ο δάσκαλος
συνιστούσε για να γράψουν καλύτερα να
είναι μπρούμυτα ξαπλωμένα. Και ενώ μέσα
του τον Ρόδιο δάσκαλο τον συνέπαιρνε η
φύση, η άγρια φύση, το θεϊκό χέρι που
την έπλασε. Και στη μοναξιά του ο νεαρός
εικοσιενός ετών ψιθύριζε, αγαπημένο μου
Χρύσω, αν και είσαι ένα θλιβερό απομεινάρι, μέσα-μέσα μου η θεϊκή ζωντανή
φύση κάθε μέρα με δένεις και περισσότερο,
σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ και αν φύγω από
κοντά σου, θα ’σαι πάντα στη ζωή μου στο
πιο όμορφο κομμάτι της καρδιάς μου.
Χρύσω μου... δε θέλω να φύγω από τη
θεϊκή ομορφιά σου αλλά έχω γονείς, έχω
μία Μάνα που λαχταρά ν’ ανοίξω την
πόρτα και να χωθώ στην αγκαλιά της.
Από τον προϊστάμενο της Δημοτικής
Εκπαίδευσης όπου δεν υπάρχει Ιερέας καλούνται οι δάσκαλοι τις Κυριακές και τις
γιορτές να αναλύσουν το Ευαγγέλιο στην
εκκλησία. Έτσι γυναίκες και άντρες πήγαιναν στην εκκλησία, άναβαν κερί και ο
νεαρός δάσκαλος ανέβαινε στον άμβωνα
και διάβαζε και ανάλυε το Ευαγγέλιο. Με
τη λήξη της ανάγνωσης του Ευαγγελίου
έφευγαν. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου
μου έδωσε μία οντότητα, ανύψωσε τον
δάσκαλο και τον ανέβασε ηθικά και αξιολογικά.
Όχι έλεγε ο Κώστας Καντάς, δε θα
φύγω από το Χρύσω. Έγινε η δεύτερη πατρίδα μου. Το πονεμένο τούτο χωριό, δε
θα το εγκαταλείψω. Οι άνθρωποι άνοιξαν

την αγκαλιά τους και με έκαναν δικό τους
άνθρωπο. Η γιαγιά με φρόντιζε σα να
’μουνα δικό της εγγόνι. Οι γέροντες είχαν
παράπονο που δεν έπαιζα τάβλι μαζί τους
αλλά εγώ είχα διαβάσματα. Οι κοπελιές
με έβλεπαν με γλυκό μάτι, αλλά εγώ ήρθα
εδώ να ανοίξω τις ψυχούλες των παιδιών
να μπει το φως, το φως το ελληνικό να
λαμπρύνει τις ψυχούλες τους.
Τα βράδια ο ανθυπολοχαγός, σταλμένος από το στρατό που έδρευε στο Κεράσοβο έβαζε φρουρά ένοπλη για λόγους
ασφαλείας.
Ω... αγαπημένο Χρύσω, η φύση σου
είναι μία θεϊκή μορφή. Τα βράδια κοιμάμαι
στη θεϊκή σου ομορφιά και νιώθω δικός
σου. Το πρωί ξυπνάω στη γαλήνη σου και
μεθάω από τα κελαρύσματα του νερού
που τρέχει στο ρέμα αδιάκοπα με μουσικά
κελαρύσματα. Κοντά σου αγαπημένο μου
Χρύσω έκλαψα, πόνεσα αλλά μου μεγάλωνες τη ψυχή μου, μ’ έκανες δυο φορές
Έλληνα, δυο φορές άνθρωπο. Η φύση
αγαπημένο Χρύσω με γέμισε με λυρισμό,
με ανθρωπιά, μ’ έκαμε παλικάρι αντρειωμένο.
Την προσφορά μου στο Χρύσω την
ένιωθα λιγοστή και έπρεπε να εξακολουθώ
να του την προσφέρω.
Οι μήνες λες και ήταν βιαστικοί έφευγαν
στα γρήγορα. Ο Κώστας Καντάς αισθανόταν σα να ’τανε στον παράδεισο της ψυχής
του. Οι νεανικές ταραχές στο δάσκαλο
γαλήνεψαν και σιγά-σιγά σίγησαν. Στόχος
του ήταν να γλυκάνει τις καρδιές των παιδιών και στις ψυχούλες τους να στήσει τη
Μάνα Ελλάδα και να διαχέει το γαλήνιο,
το αιώνιο φως της...
Όμως ένα γράμμα από την Αθήνα τάραξε τους γλυκούς στόχους του Ρόδιου
δασκάλου. Ήταν κεραυνός. «Αν ενδιαφέρεσαι να μετατεθείς στη Ρόδο; στείλε μία
αίτηση, ο γαμπρός μου είναι στο Υπουργείο
Παιδείας».
Ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά του
Κώστα Καντά. Δεν ενδιαφέρθηκε, το ’σκισε
το γράμμα. Χρέος του δασκάλου ήταν να
μην πικράνει τους γονείς, να μην ρίξει τις
ψυχούλες των παιδιών ξανά στο σκοτάδι.
Όχι ψιθύρισε, πρέπει να εδώ στις λουλουδένιες καρδιές των παιδιών να μείνω.
Κύριε, Επουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με να
μείνω στα παιδιά, στα αγγελούδια σου,
κοντά στα παιδιά των ανθρώπων, κοντά
στα αθώα -των παιδιών- ματάκια.
Όταν όμως ήρθε για δεύτερη φορά το
γράμμα και μαζί με αυτό, της Μανούλας
το γράμμα, με λόγια που άγγιξαν την ευαίσθητη καρδιά του νεαρού δασκάλου, τότε
η καρδιά του κάμφθηκε. Με σπαραγμό
καρδιάς ο Κώστας Καντάς μάζεψε τη φτωχή πραμάτεια του κι ένα πρωινό πριν ξεφέξει πήρε τον κατήφορο του χωρισμού.
Ο Κώστας Καντάς στάθηκε και κοίταξε
πίσω. Το Χρύσω ήταν ακόμα στο γλυκό
πρωινό ύπνο του και με δάκρυα στα μάτια
ψιθύρισα: «Αγαπημένο μου Χρύσω... σ’
ευχαριστώ για όσα μου ’δωσες. Κοίτα...
ανοίγω την καρδιά μου και σε κλείνω στο
πιο όμορφο μέρος της για να με συντροφεύεις στη ζωή μου και να με εμπνέεις
στις πνευματικές μου ανατάσεις. Συγχώρεσέ μου, έχω Μάνα και αυτής το ιερό
όνομα, η καρδιά προσκυνά».
Κώστας Καντάς
Όταν έγραφα αυτά τα λόγια για την εφημερίδα μας, δε γνώριζα ότι είχε φύγει για
πάντα.
Τα αφήνω ως έχουν, αφιερωμένα στη μνήμη του. Πέθανε τον Οκτώβριο (1929-2015)

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ταϋγέτου 42 Κολιάτσου Αθήνα
τηλ: 210-2237288
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ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
➢ Ανατέθηκε το έργο για τις Σκεπαστές
Βρύσες στη μηχανικό του Δήμου κα. Γκορόγια. Η δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των
12.000€. Την κατασκευή ανέλαβε ο εργολάβος Χριστόφορος Μάκκας και ήδη
έχουν ξεκινήσει οι εργασίες οι οποίες
αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τέλος
Νοέμβρη.
Θυμίζουμε ότι θα αντικατασταθεί η σκεπή
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και
θα αποκατασταθεί ο χώρος από επιπρόσθετες παρεμβάσεις.
Ήδη έγινε αμμοβολή στο κύριο σώμα του
κτίσματος για καθαρισμό. Επειδή αφαιρέθηκε με την αμμοβολή σε αρκετά σημεία
το συνεκτικό υλικό (κιρέτσι – λάσπη κτισίματος που χρησιμοποιούσαν τότε, το
1900), θα πρέπει να αποκατασταθεί με
ιδιαίτερη προσοχή και με σωστά υλικά

τμήμα του που κινδύνευε άμεσα με κατάρρευση.
➢ Αντικαταστάθηκαν όλες οι καμένες λάμπες του φωτισμού της πλατείας και όλων
των δρόμων. Λάμπες χορήγησε ο Δήμος.
➢ Βάφτηκαν τα κάγκελα του χώρου γύρω
από το σχολείο (προαύλιο – παιδική χαρά).
➢ Έγινε καθαρισμός του μυλαύλακου.
➢ Καθαρίστηκαν οι εσωτερικοί αγροτικοί
χωματόδρομοι προς Λακώματα, Αϊ Λια
και Άγιους Θεόδωρους και σε κάποια σημεία στρώθηκε μελίστρα.
➢ Έγινε στις αρχές καλοκαιριού πεζούλι
με καθιστικό στο χώρο της Πλατανόβρυσης
από τον τοπικό Πρόεδρο.
➢ Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
στον περιβάλλοντα χώρο από το συνεργείο
του Χριστόφορου Μάκκα και αφού έγιναν
τα απαραίτητα τοιχία προστασίας και στήΗ βρύση στον Παλιόπυργο

Οι Σκεπαστές Βρύσες μετά τις εργασίες αποκατάστασης της στέγης

ώστε να έχουν αντοχή και να μη διακρίνονται κι αποτελούν βλάβη στο μνημείο.
Οι Σκεπαστές Βρύσες είναι κι αυτές ενταγμένες στα νεότερα μνημεία.
[Μάθαμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
και παραδόθηκε το έργο της αποκατάστασης της στέγης].
➢ Καθαρίστηκαν από το δήμο οι δεξαμενές
και τα φρεάτια του δικτύου ύδρευσης στις
αρχές του καλοκαιριού.
➢ Κόπηκαν τα αγριόχορτα εντός των κεντρικών δρόμων, στον Αϊ Γιώργη και στο
νεκροταφείο από συνεργείο του Δήμου.
➢ Έγινε επανατοποθέτηση κι ευθυγράμμιση
στα παγκάκια στο μέσο της διαδρομής
προς τον περίπατο του Αϊ Γιώργη.
Έγινε καθαρισμός με αμμοβολή και πλύσιμο και κατόπιν αρμολόγηση του τοίχου
αντιστήριξης της νοτιοδυτικής πλευράς
της πλατείας από τον Ξενώνα μέχρι τη
σκάλα προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
Έτσι ομόρφυνε το τοπίο και κυρίως ο τοίχος δεν κινδυνεύει πλέον να πέσει. Θυμίζουμε ότι πέρυσι είχε επισκευαστεί ένα

ριξης, έγινε και το πλακόστρωτο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο χώρος της
Πλατανόβρυσης συγκέντρωσε εξαιρετικά
θετικά σχόλια από όλους τους επισκέπτες
του καλοκαιριού, αλλά και η επισκεψιμότητα ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Συγχαρητήρια στον τοπικό Πρόεδρο-μάστορα και αναμένουμε την ολοκλήρωση
του περιβάλλοντος χώρου για να τον απολαύσουμε στην πληρότητά του. Αποτελεί
ένα ακόμη σημείο ενδιαφέροντος στο χωριό μας και σίγουρα συμβάλλει στην αναβάθμιση του χώρου.
➢ Ολοκληρώθηκε επίσης από τον τοπικό
Πρόεδρο η πραγματικά ωραία και ιδιαίτερη
πέτρινη κατασκευή της βρύσης στον Παλιόπυργο.
Τη λέμε ιδιαίτερη γιατί το σχέδιό της έχει
τη μορφή πρόσοψης πύργου σε κάθετη

Το πλακόστρωτο στην Πλατανόβρυση

τομή, καθότι εκεί υπήρχε πραγματικός
πύργος –το μαρτυρά και η ονομασία του
σημείου και έχουν βρεθεί θεμέλιά του, το
επιβεβαιώνει και η προφορική παράδοση– χωρίς όμως να έχουμε περισσότερα
στοιχεία για το σχέδιό του, τη χρησιμότητά
του και τον ιδιοκτήτη του.
Έχουν επιπλέον βρεθεί και υπόγειες σήραγγες μέσα στο χωριό που φαίνεται να
ξεκινούσαν ή να κατέληγαν σ’ αυτόν και
να τον συνέδεαν με παλιές εκκλησίες
του χωριού ή και με άλλα σημεία εισόδου
ή και διαφυγής σε περίπτωση πολιορκίας
του. Αυτό είναι ένα ακόμη κομμάτι της
ανεξακρίβωτης και πλούσιας ιστορίας του
χωριού μας, από τα πολλά που μένουν να
ερευνηθούν.
➢ Καθαρίστηκε από τα αγριόχορτα κι έγινε
αποκλάδωση στον περιβάλλοντα χώρο
του Νερόμυλου, στις Βρύσες κι αλλού
από τον τοπικό Πρόεδρο και με τη βοήθεια
και υποστήριξη του Γιώργου Κ. Θάλλα
(μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας).
➢ Αντικαταστάθηκαν εξαρτήματα που είχαν

καταστραφεί σε κάδους απορριμμάτων
από τον τοπικό Πρόεδρο (ρόδες κτλ.)
➢ Κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε από
τον τοπικό Πρόεδρο ξύλινο παγκάκι στο
τσιμεντένιο πεζούλι στην πίσω πλευρά
του σχολείου.
➢ Δωρήθηκαν και στάλθηκαν στο χωριό
δύο ξύλινα παγκάκια από το χωριανό μας
Καρανίκα Δημήτριο του Θεοδώρου (μεγάλωσε στη Βίνιανη) και ο οποίος διαμένει
στην Αθήνα. Τον ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε επίσης το χωριανό μας
Χρήστο Μαρούλη που έχει πρακτορείο
μεταφορών και μας μετέφερε τα παγκάκια

στο Καρπενήσι και κάθε φορά αφιλοκερδώς βοηθάει με αυτό τον τρόπο το έργο
του Συλλόγου μας και στηρίζει το χωριό.
Ευχαριστούμε ακόμη τον Αλέξανδρο Δ.
Αρκουμάνη που βοήθησε μεταφέροντας
με το φορτηγό του τα παγκάκια από το
Καρπενήσι στο χωριό.
➢ Ο Σύλλογός μας χρηματοδότησε τη βαφή
των κάγκελων της πλατείας και βοήθησε
στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων
πάνω από τον Παλιόπυργο και τις Βρύσες.
➢ Επιδιορθώθηκαν τα σκαλιά και άλλα σημεία στο κιόσκι στα Αλώνια που είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν φθορές και καθαρίστηκε ο χώρος από κλαδιά και άλλα
υλικά με χρηματοδότηση του Συλλόγου
μας.
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15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗ ΧΡΥΣΩ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
τείχαν πολλοί φίλοι από τα γύρω χωριά,
όπως οι Δαφνιώτες που και πάλι προσήλθαν
σύσσωμοι, οι Αγιοδημητριώτες, οι Κρεντιώτες
και πολλοί άλλοι καλοί φίλοι από αρκετά
άλλα χωριά κοντά ή και πιο μακριά.
Εννοείται φυσικά πως η προσέλευση
των Χρυσιωτών που διαμένουν σε άλλα
μέρη ήταν παραπάνω από ικανοποιητική φέτος, παρά τις δύσκολες οικονομικά εποχές.
Εξάλλου και οι διοργανωτές του πανηγυριού,
αλλά και η ορχήστρα, δήλωσαν ικανοποιημένοι και στο οικονομικό σκέλος.
Την άλλη μέρα έγινε η καθιερωμένη εκδρομή της νεολαίας στο ποτάμι, όπου διασκέδασαν, συζήτησαν, γνώρισαν νέους φίλους, έψησαν και ανανέωσαν την υπόσχεση
για συνάντηση ξανά του χρόνου.

δημοτική αρχή.
Ευχόμαστε σε όλους τους χωριανούς
όπου κι αν διαμένουν και σε όλους τους φίλους του χωριού μας είτε μας επισκέφτηκαν
εκείνες τις μέρες είτε όχι για τους δικούς
τους λόγους, να έχουν υγεία και του χρόνου
να ξανασμίξουμε στην όμορφη Χρύσω.
Μετά την Θεία Λειτουργία στο Εξωκλήσι
του Αγίου Σεραφείμ, ακολούθησε τρισάγιο
στο μνημείο πεσόντων στη θέση Νιμάτι,
κατάθεση στεφάνων, και εν συνεχεία στην
πλατεία της Τ.Κ. Χρύσως ακολούθησαν οι
χαιρετισμοί από τους επισήμους προσκεκλημένους καθώς και η κεντρική ομιλία από
τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγράφων κ. Κατσιφό Ευάγγελο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους η Αντιδήμαρχος Αγράφων κα Φεγγούλη

Δεξίωση στην πλατεία με κεντρικό ομιλητή
τον Αντιδήμαρχο κ. Κατσιφό Ευάγγελο

Δοξολογία και αρτοκλασία στον Αγ. Σεραφείμ

Από την εκδρομή νεολαίας στο ποτάμι
Το βράδυ της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική
και σημείωσε επιτυχία, αφού και συγκέντρωσε πολύ κόσμο και στο οικονομικό μέρος
πήγε καλύτερα από τις άλλες τελευταίες
χρονιές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε
φέτος και η κλήρωση των λαχνών καθότι
τα δώρα ήταν πολλά και καλά. (Θα πούμε
περισσότερα γι’ αυτά παρακάτω.)
Το Σάββατο 22 Αυγούστου έγιναν οι
προγραμματισμένες εκδηλώσεις μνήμης για
τους εκτελεσθέντες αγωνιστές της εθνικής
αντίστασης στο Νιμάτι από τους Ιταλούς
κατακτητές και για τη μάχη της Χρύσως
και ακόμη, τιμήθηκε ο ερχομός της σεπτής
κάρας του πολιούχου του χωριού μας Αγίου
Σεραφείμ από τη Μονή Κορώνης Καρδίτσας.

Βασιλική, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Τσιτσάνης Λάμπρος, ο Διοικητής του Α.Τ.
Κερασοχωρίου κ. Ζαμπέλης Μάριος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Χρύσως κ. Καρανίκας Ηλίας,
ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος ως απόγονος θύματος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
των Απανταχού Χρυσιωτών κ. Αντώνης Καρανίκας και ο Πρόεδρος του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Βίνιανης κ. Μαντής Παντελής.

Πριν ακόμα νυχτώσει έφτασε η ορχήστρα
του Τάκη Δροσίνη και άρχισε να εγκαθιστά
τα ηχητικά. Το μαγαζί του Γιώργου και του
Γιάννη, με τη συνεργασία του Στέλιου ετοίμαζε και τις τελευταίες λεπτομέρειες για
την εξυπηρέτηση του κόσμου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου έδειχνε ανήσυχος καθώς ολοκλήρωνε κι αυτός τις «ετοιμασίες» του για τη βραδιά, καθότι η βραδιά,
ως γνωστό, οργανώνεται από το Σύλλογο.
Αιτία της ανησυχίας του ήταν ο καιρός
που σε κάποιες στιγμές τις απογευματινές
ώρες φαινόταν να χαλάει. Τα σύννεφα έρχονταν κι έφευγαν, μέχρι που μόλις άρχισε
να νυχτώνει, η βραδιά φάνηκε να είναι

Δοξολογία και αρτοκλασία στον Αγ. Σεραφείμ

«βγουν» τα έξοδα της βραδιάς χωρίς να
επιβαρυνθεί επιπλέον ο κόσμος, ο Πρόεδρος
και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, στηρίχτηκαν σε δύο παραμέτρους γι’ αυτό. Πρώτα
στην οικονομική συμμετοχή όσων παρακάθισαν στην πλατεία και δεύτερο στη λαχειοφόρο αγορά.

➢ Η ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΣΤΙΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η βραδιά είχε οργανωθεί από καιρό.
Είχε «κλειστεί» η ορχήστρα και είχαν σχεδιαστεί οι λεπτομέρειες για τη λαχειοφόρο

Από την πετυχημένη λαϊκή βραδιά στις 16 Αυγούστου

Κατάθεση στεφάνων στο Νιμάτι
Οι εκδηλώσεις αυτές οργανώθηκαν από
τη νέα δημοτική αρχή και όλοι εμείς οι Χρυσιώτες είμαστε ικανοποιημένοι που ξανάγιναν με όλη τους τη σχετική μεγαλοπρέπεια,
ύστερα από πλημμελή οργάνωση και ουσιαστικά παραμέληση από την προηγούμενη

αγορά. Φέτος ήταν το 37ο έτος της εκδρομής της νεολαίας και της βραδιάς νεολαίας
που εξελίχτηκε κατόπιν σε λαϊκή βραδιά.
Υπάρχει αναμφισβήτητα μεγάλη παράδοση
και δικαίως μπορούμε να πούμε ότι οι εκδηλώσεις αυτές έχουν γίνει θεσμός.

τελικά ξάστερη. Μαζί με τα σύννεφα έφυγαν
οι ανησυχίες του Προέδρου κι όλων μας.
Σε περίπτωση βροχής, είναι βέβαιο πως
η βραδιά δε θα πήγαινε καθόλου καλά και
ίσως να μη γινόταν εντελώς. Αυτό θα μας
γέμιζε απογοήτευση και σίγουρα θα είχε
κόστος για τη διοργάνωση. Πολλές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν σε κοντινά χωριά για
τέτοιους λόγους με μεγάλη πολύπλευρη
ζημιά.
Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, έβρεχε
σχεδόν καθημερινά τα απογεύματα και μέχρι
το βράδυ πολλές φορές, με αποτέλεσμα
και ο κόσμος να μη βγαίνει και ο τζίρος στα
μαγαζιά να πέφτει. Ευτυχώς τις μέρες και
τις νύχτες του πανηγυριού είχε καλό καιρό.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητικότατη, η μεγαλύτερη των τελευταίων
χρόνων. Το γλέντι δεν άργησε να ξεκινήσει
και η πλατεία ήταν πλέον γεμάτη. Ο χορός
ξεκίνησε με τη νεολαία και σε λίγο όλοι χόρευαν στην πλατεία. Σε αντίθεση με το πανηγύρι, ο χορός είναι ελεύθερος.
Φέτος, για πρώτη φορά, με σκοπό να

Η συμμετοχή ορίστηκε ως εξής: Κάθε
ενήλικο άτομο θα συμμετείχε με κόστος
5€ και με αυτά τα χρήματα θα έπαιρνε δωρεάν ένα ποτό (αναψυκτικό ή μπύρα) και
επιπλέον 3 λαχνούς, δωρεάν επίσης, αξίας
3€. Ουσιαστικά δε θα έδινε τίποτα παραπάνω
απ’ ότι θα έδινε αν αυτά τα αγόραζε από
μόνα τους.
Φυσικά ήταν προαιρετική η συμμετοχή
σε αυτό και καθένας μπορούσε να πάρει
από μόνος του το ποτό απευθείας απ’ το
κατάστημα και τους λαχνούς αν επιθυμούσε.
Βέβαια όλοι πήραν μέσω του Συλλόγου για
να τον στηρίξουν οικονομικά.
Αυτό έγινε κυρίως γιατί το πρώτο ποτό
ήταν προσφορά του καταστήματος στον
Σύλλογο κι έπρεπε τα χρήματα να τα συγκεντρώσει ο Σύλλογος. Επιπλέον, επειδή
όλοι έτσι κι αλλιώς αγοράζουν έναν αριθμό
λαχνών, είχαν την ευκαιρία να τους πάρουν
ταυτόχρονα με την παραγγελία του ποτού.
Έδιναν στο σερβιτόρο το ειδικό χρωματιστό
χαρτάκι που είχαν παραλάβει από τα μέλη

Συνέχεια στην 7η σελ.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Πραγματοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι οι Γενικές
Συνελεύσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί.
Πρόκειται για ένα νέο θεσμό που ξεκίνησε φέτος και
στόχο έχει την ανάδειξη, καταγραφή και εξεύρεση λύσεων
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε Κοινότητα.
Έτσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, δίνεται
η ευκαιρία στους κατοίκους για άμεση επικοινωνία με το
Δήμαρχο και με τη συμμετοχή τους, οδηγούν στην απόκτηση ενεργού και συμμετοχικού ρόλου στη διαδικασία
καθορισμού των προτεραιοτήτων της Κοινότητας με αποτέλεσμα τις διεξοδικές και εποικοδομητικές συζητήσεις.
Ο Δήμαρχος Αγράφων τόνισε την αξία του ουσιαστικού
διαλόγου και της συνεργασίας, της υπεύθυνης και ενεργής
συμμετοχής των δημοτών στα δημοτικά δρώμενα.
Ο Σύλλογός μας απέστειλε επιστολή στο Δήμο παραθέτοντας από την πλευρά του τα βασικά ζητήματα
που θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να ενεργήσει για
την πραγματοποίησή τους ο Δήμος, συμπληρώνοντας
έτσι τις προτάσεις του Τοπικού Προέδρου και η οποία
επιστολή αναγνώστηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης στο χωριό μας στις 26-8-2015 και ο Δήμαρχος
μας υποσχέθηκε ότι θα τις λάβει σοβαρά υπόψη του. Ελπίζουμε στην υπόσχεσή του.
Παραθέτουμε στη συνέχεια αυτούσια την επιστολή:

Αξιότιμοι: κ. Δήμαρχε,
κυρίες και κύριοι μέλη της Δημοτικής Αρχής,
κ. Πρόεδρε της Τοπικής μας Κοινότητας
κυρίες και κύριοι κάτοικοι και φίλοι
επισκέπτες του χωριού μας
Ο Σύλλογός μας θεωρεί εξαιρετικά θετική τη διενέργεια
της ανοικτής Γενικής Συνέλευσης και ευελπιστεί να καθιερωθεί ως ουσιαστικός θεσμός, δίνοντας την ευκαιρία
της αμφίπλευρης ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και
εξεύρεσης λύσεων επί τοπικών ζητημάτων με αμεσότητα
και δημοκρατικές διαδικασίες.
Με την ευκαιρία αυτή, συμπληρωματικά στις θέσεις
του Τοπικού Προέδρου και των μονίμων κατοίκων, θα θέλαμε να θέσουμε κάποιες προτάσεις που πιστεύουμε πως
με την υλοποίησή τους θα βοηθήσουν στην κοινωνικοπολιτιστική αναβάθμιση της ιδιαίτερης πατρίδας μας και της
ευρύτερης περιοχής και έχουν ως άξονα την αύξηση της
τουριστικής επισκεψιμότητας, ώστε τα οφέλη τους να
έχουν και ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
1. Τη διενέργεια πλήρους μελέτης για ολόκληρο το
κτίριο του κοινοτικού (δημοτικού πλέον) καταστήματος
και του ξενώνα και διαρκής ετοιμότητα και προσπάθεια
εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής για ένταξή του σε κάποιο
από τα σχετικά προγράμματα ανάπτυξης, τύπου ΕΣΠΑ ή
ανάλογο, ώστε να ανακαινισθεί και να αδειοδοτηθεί νομίμως, προσελκύοντας το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και
καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες των επισκεπτών.
Είναι ευνόητα τα οφέλη για το χωριό μας, αλλά και
για το Δήμο από την ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου.
2. Υπάρχει πλήρης μελέτη, εγκεκριμένη και από την
αρμόδια Εφορία Νεότερων Μνημείων, για την αναπαλαίωση
του νερόμυλου του χωριού και του περιβάλλοντος χώρου
του, με σκοπό την ανάδειξή του σε χώρο τουριστικού εν-

διαφέροντος ως σημείο αναφοράς στην παράδοση, σχετικά
με τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών νερόμυλων, αλλά
και άλλων παλαιών επιτηδευμάτων που αναπτύσσονταν
γύρω του, όπως τροχείο μετάλλων, νεροτριβή κτλ.
Επιπλέον θα λειτουργεί κανονικά και επομένως θα
προσφέρει πραγματικές υπηρεσίες με παραδοσιακό τρόπο,
όπως παλιότερα.
Υπενθυμίζουμε εδώ, ότι η μελέτη έχει αποσταλεί ήδη
στο Υπουργείο Ανάπτυξης για ένταξή της σε κάποιο πρόγραμμα, αλλά ήταν ήδη βέβαιο με την αποστολή της ότι
δε θα έχει καμία τύχη για ένταξη, καθότι ήταν το τελευταίο
μιας σειράς έργων που προτάθηκαν από τη Δημοτική
Αρχή και ήταν επίσης γνωστό ότι θα εντάσσονταν μόνο

αναλόγων υπηρεσιών.
Η χρήση του διαδικτύου θα προσδώσει προστιθέμενη
αξία στην ανάπτυξη που προαναφέραμε, αλλά θα αποτελέσει κι ένα επιπλέον σημαντικό κίνητρο για τον ερχομό
και μεγαλύτερο χρόνο παραμονής της νεολαίας που κατάγεται από το χωριό μας και άλλων νέων επισκεπτών.
Κυρίες και κύριοι,
Το χωριό μας διαθέτει πολλά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (αγροτουρισμού, εκκλησιαστικού τουρισμού,
οικοτουρισμού, κτλ.), αφού έχει πλούσια ιστορία και
πολλά μνημεία αναμένουν την ανάδειξή τους, όπως μεγάλος αριθμός εκκλησιών και κειμηλίων (εικόνες κτλ.), οι
Βρύσες, τα πέτρινα γεφύρια, ο τάφος του Βελή Γκέκα, οι

τα πρώτα εξ αυτών.
Ζητούμε από εσάς να δώσετε προτεραιότητα στο
έργο αυτό ανάπλασης και ανακαίνισης την επόμενη φορά
που θα ξαναστείλετε παρόμοια λίστα έργων σε ανάλογο
φορέα.
3. Ακόμη προτείνουμε τη διάνοιξη υπαρχόντων, αλλά
και κατασκευή νέων μονοπατιών, στα πλαίσια των υπαίθριων
δραστηριοτήτων που επιβάλλεται να υπάρχουν για ήπιας
μορφής τουρισμό, με σεβασμό στο περιβάλλον και την
παράδοση.
Ο Σύλλογός μας έχει έτοιμες προτάσεις για μονοπάτια
και ενδεικτικά αναφέρουμε δύο διαδρομές με ιδιαίτερο
φυσικό κάλλος και ενδιαφέρον, η μεν πρώτη διαδρομή
για τον καταρράκτη ύψους περίπου τριάντα μέτρων η δε
δεύτερη για το παλιό πέτρινο και καλά διατηρημένο αλώνι
της:
α: Κεντρική πλατεία – Σκεπαστές Βρύσες – Γεφυράκι
– Καρίτσα – Καταρράκτης Βαθύ και
β: Πλατεία Παλιόπυργου – Κουτσολένης – Σταυρούλι
– Πετράλωνο – Αϊ Λιας.
Τα παραπάνω μονοπάτια είναι παλαιά και στο μεγαλύτερο μήκος τους είναι πολύ καλά διατηρημένα. Επομένως
και το κόστος για τη διάνοιξή τους θα είναι περιορισμένο.
4. Τέλος, επειδή κάθε είδους ανάπτυξη σήμερα, προϋποθέτει τη βοήθεια της τεχνολογίας και ιδιαίτερα αυτή
της επικοινωνίας, θεωρούμε πως είναι εξίσου με τα παραπάνω σημαντικό να εντείνετε τις προσπάθειές σας –
που γνωρίζουμε ότι κάνετε – για την επέκταση του διαδικτύου (ADSL) και στο χωριό μας, προς όλους τους σχετικούς φορείς, ώστε και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν τη
δυνατότητα, αλλά και οι επισκέπτες να μη στερούνται

υπόγειες στοές μέσα στο χωριό, ο Παλιόπυργος κ.ά.
Ακόμη υπάρχει δυνατότητα από τους λιγοστούς κατοίκους παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων με αγνά
και ντόπια υλικά και συλλογής και πώλησης βοτάνων.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ομορφιά του φυσικού μας τοπίου και κυρίως την επιβεβλημένη ανάγκη
για να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης στον τόπο μας, μας
επιβάλλουν με τη σειρά τους να σας ζητήσουμε την υποστήριξή σας και το ενδιαφέρον σας για τη δρομολόγηση
των παραπάνω προτάσεων.
Ο Σύλλογος Χρυσιωτών θα στέκεται αρωγός στο έργο
σας που θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, απλά γιατί θέλουμε να δούμε τα χωριά μας να «ζωντανεύουν».
Σας εμπιστευόμαστε, σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παραθέσουμε τις προτάσεις
μας και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο
έργο σας.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΗ ΧΡΥΣΩ ΑΓΡΑΦΩΝ
Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη επιστημονική
μελέτη για την αρχιτεκτονική του Ιερού Ναού της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό μας, από τη
συγχωριανή μας αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού, κα Ιωάννα Καράνη, με την οποία διερευνώνται
και τεκμηριώνονται ο ρυθμός και οι φάσεις αρχιτεκτονικής του ναού καθώς και ιστορικά στοιχεία που
συνδέονται με αυτόν.
Είναι ένα πολύτιμο πόνημα που συγκεντρώνει και
αναδεικνύει την ιστορία του κτίσματος και μπορεί να
αποτελέσει τη βάση για μελλοντική ερευνητική χρήση
και παρεμβάσεις με στόχο τη συντήρηση κι αποκατάσταση τμημάτων που χρίζουν τέτοιας ανάγκης.

Σημείωση: Προτείνουμε ακόμη τη διενέργεια της
Λαϊκής Συνέλευσης για την επόμενη χρονιά, κατά την
ημέρα της εκδήλωσης του Δήμου για τη μνήμη των εκτελεσθέντων στο «Νιμάτι», της μάχης της Χρύσως και το
ολοκαύτωμά της και της γιορτής του Αγίου Σεραφείμ,
καθότι τη μέρα εκείνη είναι μεγάλη η παρουσία Χρυσιωτών
στο χωριό. (Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί να είναι η
πρώτη Κυριακή μετά το 15Αύγουστο).
Με τιμή
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντώνης Καρανίκας
Πανωραία Γαϊτάνου

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.

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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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκε στο Καρπενήσι η Ευαγγελία Καρανίκα, κόρη
του χωριανού μας Γιώργου Σ. Καρανίκα, στις 4 Ιουλίου 2015 τον
αγαπημένο της Θεοδόση Κόκοτο. Το μυστήριο τελέστηκε στον
Ιερό Ναό των Αγίων Ευρυτάνων και η δεξίωση (με ζωντανή μουσική)
έγινε σε κέντρο στο Κεφαλόβρυσο.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς απογόνους.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 8 Απριλίου 2015 η Καρανίκα Αναστασία
(Τασιά), σύζυγος του Γιώργου Καρανίκα που διέμενε στη Λαμία
(συνοικισμό Ευρυτάνων), σε ηλικία 91 ετών.
• Απεβίωσε στις 8 Μαΐου 2015 ο Πολυχρόνης Λευτέρης που
διέμενε στην Αθήνα, σε ηλικία 85 ετών.
• Απεβίωσε η Μαρούλη-Λερή Μαριγούλα στις 15 Μαΐου 2015,
στην Αμερική όπου και διέμενε από το 1951, σε ηλικία 101 ετών.
• Απεβίωσε στις 29 Ιουνίου 2015 η
Καρανίκα-Δεδούση Ειρήνη που διέμενε
στο Καρπενήσι, σε ηλικία 67 ετών.
• Απεβίωσε στις 4 Ιουλίου 2015 η Καράνη Ελένη που διέμενε στο χωριό μας,
σε ηλικία 88 ετών.
• Απεβίωσε στις 12 Νοεμβρίου 2015 ο
Νικόλαος Τάκης, σε ηλικία 70 ετών, συνταξιούχος γιατρός από τον Άγιο Δημήτριο
και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Ζωγράφου.
Καρανίκα-Δεδούση
• Απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2015 ο
Ειρήνη
Κωνσταντίνος Πετράκης, σύζυγος της
χωριανής μας Σούλας Δ. Τριανταφύλλου, σε ηλικία 65 ετών. Ετάφη
στο νεκροταφείο Ν. Ηρακλείου.
• Απεβίωσε στις 26 Νοεμβρίου 2015 η Ελένη Μούτσελου,
σύζυγος Σωτηρίου, σε ηλικία 97 ετών. Διέμενε στην Αθήνα και
ετάφη στο Καλεσμένο απ’ όπου και καταγόταν.
Ευχόμαστε ο θεός να αναπαύει την ψυχή τους και στους οικείους τους να έχουν υγεία και να τους μνημονεύουν.

ΠΟΙΗΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΝΗ
Ποτέ δεν χαίρονται οι ορφανοί, ποτέ δεν καμαρώνουν,
πες μας βρε φίλε Κωνσταντή εσύ που είσαι στον Άδη
μήπως πεινάς, μήπως διψάς, σε λιώνει το σκοτάδι;
Στου Χάρου τα κλειδώματα, στου Άδου πια την πόρτα
λύπη, σκοτάδι, στεναγμός, πολλά καμένα χόρτα.
Στα μονοπάτια που ήσουνα μόνος μου περπατάω
και όταν εκεί σε θυμηθώ, κλαίω και αναστενάζω.
Θυμάμαι πια παλιότερα πως ήμασταν παρέα,
τώρα υπάρχει μοναξιά δεν είναι πια ωραία.
Έχε κουράγιο φίλε μου και ας βρίσκεσαι στο χώμα
κοντά σου θάρθουμε και εμείς, δεν ήλθε η ώρα ακόμα.
Τα λόγια αυτά που έγραψα θέλω να τα διαβάσεις
κάπου θα βρεις παρηγοριά ποτέ μην τα ξεχάσεις.
Η αγαπημένη μάνα σου πήρε το δρόμο νά ’ρθει
αφού για σένα σκέπτονταν αλλά ήτανε μονάχη.
Τον Χάρο δεν φοβήθηκε είχε μεγάλη ελπίδα
εσένα ήθελε να βρει στη μακρινή πατρίδα.
Θεία Ελένη η ψυχή σου να βρίσκεται στην κατοικία των Αγίων.
Καλό κουράγιο στους συγγενείς και γνωστούς.
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)
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Ορκίστηκε τον περασμένο Ιούνιο (23-62015) στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας, που βρίσκεται στην περιοχή των Αχαρνών στη λεωφόρο Θρακομακεδόνων, ενώπιον
του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και άλλων επισήμων,
αλλά και πλήθους κόσμου που παρακολουθούσε την τελετή, ο χωριανός μας Αλέξης
Μούτσελος, γιος του Κώστα και της Ζωής
κι εγγονός του μπάρμπα Αλέξη και της Βασιλικής Μούτσελου.
Πέρασε στη Σχολή το 2012 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και η φοίτησή του
είχε διάρκεια 3 ετών, αφού ήταν ήδη Αστυνομικός.
Μετά την ορκωμοσία του τοποθετήθηκε
στο Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης.
Του ευχόμαστε υγεία και καλή σταδιοδρομία ως Αξιωματικός της Αστυνομίας.

15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗ ΧΡΥΣΩ
Συνέχεια απ’ την 5η σελ.
του Συλλόγου που βοήθησαν και παραλάμβαναν το
ποτό τους.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Καρανίκας Αντώνης, εξήγησε λεπτομερώς και με απλό τρόπο τη
διαδικασία και τους λόγους στην αρχή της εκδήλωσης
κι έτσι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και όλοι στήριξαν
με το «παραπάνω» οικονομικά την εκδήλωση.
Μεγάλο ενδιαφέρον και επιτυχία είχε και η λαχειοφόρος αγορά. Κι αυτό γιατί τα δώρα ήταν πολλά
και καλά. Ήταν πενήντα στον αριθμό και αρκετά απ’
αυτά μεγάλης αξίας. Η κλήρωση έγινε κοντά στα
μεσάνυχτα σε μια ολιγόλεπτη διακοπή του προγράμματος και οι λαχνοί τραβήχτηκαν από μικρά
παιδιά με απόλυτη διαφάνεια.
Το γλέντι κορυφώθηκε μετά τα μεσάνυχτα με
τους παραβρισκόμενους να χορεύουν σε πολλές
ομάδες μικρές και μεγάλες και σε όλο το χώρο της
πλατείας. Ήταν ομολογουμένως μια βραδιά γεμάτη
διασκέδαση κι όλοι ήταν ευχαριστημένοι.
Το γλέντι διακόπηκε βίαια όταν σχεδόν κόντευε
να ξημερώσει, όχι γιατί στέρεψε το κέφι ή έφυγε ο
κόσμος, αλλά γιατί κατά τις έξι παρά το πρωί κι ενώ
κανένας δεν το είχε καταλάβει, τα σύννεφα που
λέγαμε πριν ότι μας έκαναν τη χάρη κι έφυγαν
στην αρχή της εκδήλωσης, είχαν επιστρέψει φορτωμένα κι η αναπάντεχη δυνατή μπόρα μας ανάγκασε
να «τα μαζέψουμε» και να πιάσουμε τα υπόστεγα.
Είχε ξημερώσει πια όταν έκοψε για λίγο η μπόρα
και οι τελευταίοι πήραν το δρόμο για το κρεβάτι
τους, θυμωμένοι λίγο για τη βροχή, αλλά πολύ ευχαριστημένοι για την υπέροχη βραδιά.
Ευχαριστούμε την ομάδα των κοριτσιών που
βοήθησε στη συλλογή της συμμετοχής (Μπετχαβά
Κατερίνα, Σιγανού Βασιλική, Σιγανού - Αντωνοπούλου Έλενα, Σιγανού Μαριλένα) και στη διανομή
των λαχνών (Λουίζα Καράνη, Ελένη Καρανίκα,
Άννα Καπετανάκη). Ευχαριστούμε τα μέλη της ορχήστρας που την αποτελούσαν οι: Τάκης Δροσίνης,
μαέστρος-κιθάρα, Σταφύλης Γιώργος, μπουζούκι,
Ειρήνη Διαμαντή, τραγούδι, Σίντυ Οσμάνη, τραγούδι.
Συμμετείχαν φιλικά οι Στέφανος Τσοκάκης, σύζυγος
της Ιωάννας Βαγενά, τραγούδι και Σταύρος Μαρούλης, τραγούδι.
Παραθέτουμε παρακάτω τη λίστα με τα δώρα
της λαχειοφόρου και ευχαριστούμε θερμά όσους
τα προσέφεραν, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν
στη βραδιά και τους ευχόμαστε υγεία και καλή αντάμωση του χρόνου ξανά στη Χρύσω.

Λίστα δώρων λαχειοφόρου αγοράς
Χρύσω 16-8-2015
1. Πίνακας ζωγραφικής με κορνίζα
(προσφορά Καρανίκας Δημήτρης – Ενωμένη Επιπλοποιία Λαμίας)

2. Ποσό 100 δολαρίων (προσφορά Τσινιάς Ηλίας)
3. Η/Υ χειρός (tablet) (προσφορά Καρανίκας Α.
Ηλίας, Πρόεδρος Κοινότητας)
4. Δέματα τριφύλλι – 30 τεμάχια – παραδοτέα στο
χωριό ή ενδιάμεσα ως Λαμία
(προσφορά Μητσόπουλος Μίλτος, γεωργός, Λαμία)
5. Κρασί ροζέ 10 λίτρων
(προσφορά Καρανίκας Βασίλης)
6. Γεύμα για 2 άτομα στο Οβελιστήριο: «ΣΤΕΛΙΟΣ»,
Καραϊσκάκη 87, Λαμία
(προσφορά Μαρούλης Στέλιος)
7. Αφίσα με φωτογραφίες του χωριού (Α3)
8. Εκτύπωση φωτοτυπιών ως 100 σελίδων
(7 και 8 λαχνοί, προσφορά Ράμμος Ηλίας, Τυπογραφείο, Λαμία, τηλ. 2231092351)
9 & 10. Ρίγανη τριμμένη σε συσκευασία (2 τεμ.)
(προσφορά Μαρούλης Σταύρος)
11. Τσάι του βουνού, 5 χεριές
(προσφορά Μαρούλης Γρηγόρης)
12. 1,5 λίτρο κρασί σε διακοσμητικό μπουκάλι
13. 1,5 λίτρο κρασί σε διακοσμητικό μπουκάλι
14. ένα μπουκάλι τσίπουρο σε διακοσμητικό μπουκάλι
15. ένα μπουκάλι τσίπουρο σε διακοσμητικό μπουκάλι
16. μια εικόνα του Αϊ Γιώργη
17. μια διακοσμητική κεραμίδα
(12-17, προσφορά Βιργινία Διώτη-Κατσομήτρου)
18. ένα μπουκάλι τσίπουρο σε διακοσμητικό μπουκάλι
19. ένα διακοσμητικό βάζο με ρίγανη
20. ένα διακοσμητικό βάζο με δεντρολίβανο
21. ένα διακοσμητικό βάζο με μέλι θυμαρίσιο
22. ένα διακοσμητικό βάζο με δάφνη
23. μια εικόνα της Αγίας Παρασκευής
(18-23, προσφορά Βαγγέλη και Γλυκερίας Μαντή)
24. 1,5 λίτρο λάδι
25. 1,5 λίτρο λάδι
26. 3 κιλά ελιές
(24-26, προσφορά Σιγανός Θεόδωρος – Χαλιανδρού
Ελένη)
27. Πολυκόφτης (προσφορά Σιγανού Μαριλένα)
28. Δερμάτινο πορτοφόλι (προσφορά Συλλόγου)
29. Κολώνια Gucci (προσφορά Συλλόγου)
30-32. Βιβλία (προσφορά Γαϊτάνου Πανωρέα)
33-47. Διάφορα βιβλία
(προσφορά Αντώνης Καρανίκας)
48. 2κ. μέλι (προσφορά Ιωάννης Δ. Χειλάς)
49. 1κ. μέλι (προσφορά Θάλλας Δ. Γεώργιος)
50. λεξικό ελληνικής γλώσσας (προσφορά Συλλόγου)

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

www.xriso-eyrytanias.gr

Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
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Παλιές μνήμες - Τωρινές συγκινήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογός μας στην προσπάθειά του για την ολοκλήρωση του μνημείου πεσόντων στο
προαύλιο του σχολείου, αναζητά
οικονομική υποστήριξη, αλλά
και ιδέες-προτάσεις για την τοποθέτηση πλάι στην μαρμάρινη
στήλη, ενός γλυπτού ή ενός
συμπλέγματος ή κάτι σχετικού
με τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία στη
μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν.
Σύμφωνα με τη μελέτη του
μηχανικού που σχεδίασε το μνημείο θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό μέταλλο δηλ. από χαλκό
ή ορείχαλκο – μπρούντζο και
φυσικά κοστίζει αρκετά.
Είμαστε πάντα έτοιμοι και διαθέσιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις σας και να δεχτούμε
τη βοήθειά σας.

(Από το αρχείο του Σταύρου Σαρρή)

Από το πανηγύρι της Δευτέρας του Πάσχα κάποτε στην πλατεία

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,

Οικογένεια Σταύρου Σαρρή
Από το αρχείο του Θεόδωρου Καρανίκα

με φιλόξενους κατοίκους.
Επισκεφτείτε το, για ν’ απολαύσετε τη φυσική ομορφιά,
για να ξεκουραστείτε και να ηρεμήσετε.

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

ΕΝΩΜΕΝΗ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ
ΛΑΜΙΑΣ

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

Χρυσιώτες κι Αγιοδημητριώτες
στο τέλος άσκησης σκοποβολής των πρώην ΤΕΑ

