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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Τ

ον Μάιο που μας έρχεται θα πραγματοποιηθούν οι Δημοτικές εκλογές για ανάδειξη
των νέων Δημάρχων των Καλλικρατικών
Δήμων στη χώρα μας.
Με τις Δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν
και οι εκλογές για τις Περιφέρειες της χώρας καθώς και οι Ευρωεκλογές.
Στον Δήμο μας έχουν οριστικά ανακοινώσει για κάθοδο στις εκλογές οι κάτωθι συνδυασμοί:
1) “ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ”, υποψήφιος Δήμαρχος
Ερωτόκριτος Γαλούνης.
2) “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”, υποψήφιος Δήμαρχος
Μάκης Βότσης
3) “ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ”, υποψήφιος
Δήμαρχος Ηλίας Γεωργαλής.
4) “ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ”, υποψήφια Δήμαρχος Ντίνα Καμανδράκη-Σαμαρά.
Ευχόμαστε στους υποψήφιους Δημάρχους, καλή
επιτυχία στις εκλογές και ας ελπίσουμε ότι θα κοιτάξουν στο Ξηρόμερο και τα χωριά μας.

Πραγματοποι ήθηκε
η παρου σ ίασ η του λευκώματος

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε
στις 04/ο4/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 μμ
στην Στοά του βιβλίου, στην
Αθήνα, η εκδήλωση- παρουσίαση του Λευκώματος "Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου" του Συνδέσμου
Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου «Τα
Κόροντα».

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου «Τα Κόροντα», η
Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) και η
Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία (ΑΙ.
ΠΟ.Ε.).
Είναι ένα λεύκωμα που μέσα
από τις σελίδες του, θα γνωρίσει ο
αναγνώστης πολύ καλά την Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, θα ξεναγηθεί στο παρελθόν αυτού του ιστορικού τόπου, θα γνωρίσει πολλά
ήθη και έθιμα και ζωντανεύει και
δεν αφήνει να σβήσουν, η ιστορία

Το πάνελ της εκδήλωσης

και η συλλογική μνήμη.
Το λεύκωμα είναι αφιερωμένο
στη Χρυσοβίτσα και στα όπου της
γης τέκνα της και το έχει εκδώσει
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου "Τα Κόροντα".
Την εκδήλωση προλόγισαν
και χαιρέτησαν:
-ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέ-

Σημ.: Η καταγραφή των συνδυασμών έγινε με αλφαβητική σειρά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

Η Ευθύνη
των επιλογών μας

Η

διαφάνεια, η καθαρότητα -των επιλογών, η νομιμότητα και η ηθική των πράξεων, καθώς και
η διασφάλιση των οικονομικών του Δήμου, θα
πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της
πολιτικής της νέας Δημοτικής Αρχής. Το χρήμα και ειδικά όταν αυτό μοιράζεται, από τους έχοντες, στους ψηφοφόρους εκείνους που έχουν κάποιες βιοποριστικές αδυναμίες ή σε εκείνους που συστηματικά εξαγοράζονται, παίζει
δυστυχώς μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του εκλογικού
σκηνικού. Και σε αυτή την περίπτωση οι συμπολίτες μας
θα πρέπει να σκεφτούν: Πρώτον, γιατί σκορπίζει το χρήμα,
εκείνος που το κατέχει, και γιατί το κατευθύνει και σε ποια
επιλογή. ΠΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ; Στη συνέχεια θα πρέπει να σκεφτεί, αν για μια πρόσκαιρη ή εφήμερη ανακούφιση των καθημερινών του δυσκολιών, μέσω αυτής της συνδιαλλαγής,
αξίζει τον κόπο να ενεχυριάζει η να ξεπουλά το μέλλον των
παιδιών του. Το ανωτέρω σκηνικό το ζήσαμε δυστυχώς τα
τελευταία χρόνια με οδυνηρά αποτελέσματα για τους δημότες, για την περιοχή, όχι όμως γι’ αυτούς που κατείχαν το
χρήμα. Μη ξεχνάμε ότι όποιος μας εξαγοράζει στην ουσία
του ανήκουμε, είμαστε κτήμα του, δηλαδή είμαστε μέρος
της κινητής του περιουσίας, δηλαδή είμαστε δούλοι και
σκλάβοι του και ως δούλοι του και σκλάβοι του υποτασσόμαστε στις ορέξεις του Αφέντη. Έχουμε ανάγκη από αφέντες; Το όνειρο μας είναι να γίνουμε σκλάβοι; Στα παιδιά
μας τι θα πούμε; Παιδί μου, είσαι παιδί ενός σκλάβου και
εκείνος είναι ο αφέντης σου; Ο σκλάβος κατ’ επιλογή θα
είναι πάντα σκλάβος, τα αφεντικά του όμως να αλλάζουν
και κάθε φορά θα είναι διαφορετικά και διαφορετικές και
οι συμπεριφορές τους. Η επιλογή και σε αυτή την περίπτωση είναι δική μας, των δημοτών – ψηφοφόρων.
• Απόσπασμα από το άρθρο του Π. Χολή,
εφημερίδα "Βελά" φυλλο 78.

ρου Κώστας Γεωργούλας, ο οποίος παρουσίασε τους επίσημους
καλεσμένους ,
-η πρόεδρος του Συνδέσμου
Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου Ελένη Σάββα η οποία τόνισε ότι το
λεύκωμα είναι ενα αριστούργημα
του συλλόγου και έγινε με μεράκι,
με πολύ προσπάθεια, κόπο, αλλά
και αγώνα .
-Δημήτρης Στεργίου πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου
(Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) που αναφέρθηκε στην
πολυετή προσφορά του Συλλόγου Χρυσοβιτσάνων, στην δράση
του και στο πλούσιο έργο του.

Τ

ην εκδήλωση συντόνισε
επιτυχημένα χάρη στην
πλούσια πείρα του, σε
ανάλογες εκδηλώσεις ο
πρόεδρος της ΑΙ.ΠΟ.Ε. Παναγιώ-

Το κοινό στην κατάμεστη αίθουσα

Κ
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Λίγα λόγια για το Λεύκωμα του χωριού μας

άποιοι άνθρωποι κι απ’
τα παλιά χρόνια, στην
πορεία τους διάλεξαν
τούτο τον τόπο να ζήσουν.
Βουνά και δάση και λωρίδες
γης είχε μόνο να τους προσφέρει. Έστησαν τα σπιτοκάλυβά
τους και βρήκαν πως μόνο δυο
τρόπους είχαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ή να
παλέψουν με τη γη για να τους
δώσει καρπούς ή να θρέψουν
ζώα για να τους δώσουν το
γάλα, να φτιάξουν το γιαούρτι,
το τυρί, το βούτυρο κι ακόμα
και το δέρμα τους και το μαλλί τους να φτιάξουν ντυμασιές
και χοντρόρουχα για τον ύπνο.
Πήραν και τους δυο αυτούς
δρόμους, βρήκαν τα εργαλεία
κι έμαθαν τον τρόπο που θα
φτάσουν στα προσδοκώμενα
αποτελέσματα.
Έλα όμως που ο τόπος δεν
είχε νερό, πρωταρχικό στοιχείο
για τη ζωή των ίδιων και των
ζώων τους. Όμως έπρεπε να
ζήσουν εκεί γιατί δεν ήταν εύκολο να ψάξουν να βρουν άλλο
χώρο, με πηγές, ή ποτάμια, ή
λίμνες. Άλλοι πριν απ’ αυτούς
τους είχαν καταλάβει. Έτσι δεν
δίστασαν να τρυπήσουν τη γη,

να τη βιάσουν και να
πνευματικές του δυτης πάρουν το νερό
νάμεις κι ακόμα με τη
μες απ’ τα σπλάχνα
βοήθεια της τύχης και
της. Τα πηγάδια ήταν
του Θεού, όπως νοπια γεγονός και το
μίζουμε εμείς οι Χριπρόβλημά τους βρήκε
στιανοί. Με τον αγώνα
τη λύση του. Τα καανοίγουν οι στράτες
λοκαίρια μόνο ταλαιτης ζωής, που είναι
πωρούνταν κάπως,
απαιτητικοί κι έχει
καθώς το νερό λιγόμεγάλες ανάγκες που
στευε κι έπρεπε να πηπρέπει να ικανοποιήΤου Πάνου
γαίνουν σε μακρινά,
σει για να συντηρηθεί
Λαζαρόπουλου
κοινοτικά
πηγάδια
και να εξακολουθεί να
και να συνωστίζονται
υπάρχει. Χώρος και
γύρω από το σοφρά τους.
χρόνος είναι οι δυο πόλοι που
Η ζωή του ανθρώπου είναι γύρω τους θα κινηθεί και πρέμια πορεία στο χώρο και στο πει να τους εκμεταλλευτεί με
χρόνο. Και πάντα μέσα στη κάθε τρόπο κι όλα τα μέσα που
φύση ολοζωής ο άνθρωπος έχει στη διάθεσή του και η φύση
πορεύεται, ακούραστος στρα- του προσφέρει.
τοκόπος. Οι μέρες κι οι νύχτες,
Έτσι η γη καλλιεργήθηκε
τα καλοκαίρια κι οι χειμώνες με όλα τα είδη που τρέφεται ο
στέκουν μέτρα του χρόνου και άνθρωπος και η κτηνοτροφία
εφαλτήρια για καινούργιους αναπτύχθηκε κανονικά. Με τη
αγώνες και κατακτήσεις, ρυθ- δουλειά τους οι άνθρωποι ικαμιστές των κινήσεων και των νοποίησαν τις ανάγκες τους και
έργων του. Γιατί, η πορεία δεν στη συνέχεια φρόντισαν να καείναι περίπατος, με απολαύ- λυτερέψουν τους τρόπους και
σεις, τέρψεις κι αναψυχές. Κι τα μέσα για να επιτύχουν καλύοι δρόμοι δεν είναι πλατιές λε- τερες αποδόσεις, να δώσουν λίγη
ωφόροι να τους διαβεί άνετα. άνεση στη ζωή τους να φτιάξουν
Είναι δρόμοι που πρέπει ο ίδιος καλύτερα και πιο όμορφα σπίτια,
ν’ ανοίξει με τις σωματικές και
--> Συνέχεια στη σελίδα 3
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Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του λευκώματος
--> Συνέχεια από τη σελίδα 1

της Κοντός, καθηγητής Πανεπιστημίου..
Εν συνεχεία έγινε η παρουσίαση του λευκώματος
από τον Παναγιώτη Τρυφιάτη που μίλησε για την
δράση του Συλλόγου από το ξεκίνημα του μέχρι και
σήμερα και τόνισε ότι ανέπτυξε ποικίλη δραστηριότητα σε πολλούς τομείς του πολιτισμού σε όλη αυτή
τη διαδρομή των 37 χρόνων όπως είναι η μελέτη των
προβλημάτων του χωριού, η δραστηριοποίηση των
μελών του και των χωριανών για την επίλυση τους, η
μόρφωση και η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου
γενικότερα. .
Το λόγο πήρε έπειτα ο Παναγιώτης Λαζαρόπουλος, που με την λογοτεχνική του γραφή, ταξίδεψε νοερά τους καλεσμένους στο παρελθόν και στο
παρόν του συλλόγου.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο δημιουργός
του λευκώματος Αλέξανδρος Σάββας ο οποίος
στην ομιλία του ευχαρίστησε τους παριστάμενους,
για την τιμή που του έκαναν να παραβρεθούν στην
εκδήλωση παρουσίασης του λευκώματος , που είναι
ένα ξεχωριστό έργο , ένα δώρο τιμής και αγάπης για
όλους όσους εργάστηκαν και εργάζονται αλλά και
για όλους όσους συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα
χρόνια ευχαρίστησε τους χορηγούς τον κ. Απόστολο Πανταζή , Παρασκευά Κρικρή, Οικογένεια Ιωάννη Ράπτη και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστακού (Η ΕΝΩΣΗ).
Την εκδήλωση έκλεισε η κ. Τέτη Σώλου που είχε
την καλλιτεχνική επιμέλεια του λευκώματος η οποία
στην ομιλία της τόνισε οτι εργάστηκε αφιλοκερδώς
και με μεράκι και ζήλο αγάπη προς τον Σύλλογο και
το χωριό μια αγάπη που της την μετέδωσε ο Πατέρας της Αθανάσιος Σώλος που ήταν και ο πρώτος
Πρόεδρος του Συλλόγου.
Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ξηρομέ-

ρου Γιάννης Λύτρας, Παντελής Ψηλός, Βασίλειος
Μουρκούσης,
Ο Πρόεδρος της ΠΑΝΣΥ Πάνος Χολής, ο Πρόεδρος της Ο.Π.ΣΥ.ΞΔημήτριος Στεργίου, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΝΣΥ Βασίλειος Μπουρνάζος ,
ο πρώην Γενικός Γραμματεας της ΠΑΝΣΥΕπαμεινώνδας Κάππας, το πρώην μέλος του Κ.Σ. της
ΠΑΝΣΥΓιάννης Μουρτζιάπης, ο πρώην οργανωτικός Γραμματέας της ΠΑΝΣΥ Νίκος Καραδήμας,
το μέλος του κ.σ. της ΟΠΣΥΞ Μαρία Ματζάνα, οι
πρώην Πρόεδροι της ΟΠΣΥΞ Νικόλαος Μήτσης
και Μπάμπης Κουβέλης, ο πρώην πολιτευτής
Αθανάσιος Κατερινόπουλος, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Αρχοντοχωριτών Παρασκευάς Σιδεράς, ο Πρόεδρος του Συλλογου ΒασιλοπουλιτώνΗλίας Κούγγελης, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Στρογγυλοβουνιωτων Πηγή Χαντζή, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Αγραμπελιωτών Γεώργιος Τσέλιος, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φυτειωτών
΄΄το Λιγοβίτσι΄΄ Δήμος Κουτσομπίνας, ο Ταμίας
του Συλλόγου ΒασιλοπουλιτώνΓιάννης Χολής,
το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου ΜοναστηρακιωτώνΔιονύσης Πετρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Στρογγυλοβουνιωτών Μιχάλης
Δόσκας, και το μέλος Αναστάσιος Χαντζής, το μέλος του Συλλόγου Θυριωτών Ελευθερία Σιώζου,
απο την Εταιρεία λόγου και τέχνης το μέλος του
Δ.Σ. Χρήστος Γαζέτας, ο εκδότης της εφημερίδας
"Αιτωλοακαρνανική" Χρυσόστομος Πατούλας,
ο Φιλόλογος Συγγραφέας Χρήστος Κορέλας, η
πρώην Γενική Γραμματέας Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Συγγραφέων Πολυξένη Χούση και άλλοι.
Τηλεγραφήματα έστειλαν ο πρωτοπρεσβύτερος
του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιά πατήρ Βασίλειος
Πόπης, ο Ιερέας της κοινότητας πατήρ Φώτιος Χαντζής, ο πρώην βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης , ο
Πρόεδρος της κοινότητας Σπύρος Δημ. Ζορμπάς, ο
Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Χρυσοβίτσας Παναγιώτης Αυδής.

Αναμνήσεις
Αγαπητοί συγχωριανοί, συγχωριανές, φίλες
και φίλοι,
Το Φωτογραφικό Λεύκωμα, που εξέδωσε ο
Σύλλογός μας ήταν ένα όνειρο ζωής. Η συγκέντρωση τόσων αναμνήσεων, τόσων χρόνων, τόσων προσώπων μέσα σ’ ένα βιβλίο με σκοπό να
μάθουν οι νεώτεροι και να θυμηθούν οι παλαιότεροι ήταν ένας άθλος που διήρκεσε 5 χρόνια περίπου και στέφθηκε με επιτυχία. Η προσπάθεια και
η βοήθεια των συγχωριανών, που έδωσαν απλόχερα φωτογραφίες από το παρελθόν ψάχνοντας
συρτάρια, άλμπουμ και μπαούλα, ήταν συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Η συγκέντρωση και η ταξινόμηση του υλικού δύσκολη, η αναγνώριση των προσώπων εξαντλητική με πολλές ώρες δουλειάς. Ο
στόχος μας όμως έπρεπε να ολοκληρωθεί. Ένα λεύκωμα 204 σελίδων με ενδιαφέροντα ιστορικά
στοιχεία στην αρχή και εν συνεχεία με 421 φωτογραφίες με τις
λεζάντες τους και τις ημερομηνίες τους χωρισμένες σε 10 θεματικές ενότητες, το
οποίο περιέχει εικόνες από τη ζωή στο χωριό από
παλιά μέχρι σήμερα, δείχνει τη μεγάλη αγάπη για
τη Χρυσοβίτσα μας που τόσο αγαπήσαμε εμείς τα
ξενητεμένα παιδιά της πρωτεύουσας.
Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Έτσι και μια φωτογραφία είναι ικανή να ξυπνήσει μέσα σου χίλιες
σκέψεις, χίλιες αναμνήσεις. Κάθε μια, μια ιστορία, μια ανάμνηση. Η εκκλησία, τα ξωκλήσια, το
Κάστρο, το σχολείο, τα παλιά σπίτια, τα καφενεία,
οι γιορτές, οι γάμοι, οι παρέες και οι εκδηλώσεις,
όλα σου μιλούν για τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων. Θα δεις πρόσωπα γνωστά, φιλικά και συγγενικά (πολλά απ’ αυτά δεν υπάρχουν
πια), τα κοιτάζεις και νομίζεις ότι θέλουν να σου
μιλήσουν, να σε χαιρετήσουν, να σου πουν κάτι
και να μάθουν.
Με τις φωτογραφίες αναδύονται ιστορίες ανθρώπινες, βαθιές, ποτισμένες πόθους και καημούς. Θυμίζουν τα ήθη, τα έθιμα, ζωγραφίζουν
την ομορφιά του τόπου του αγαπημένου, κρατούν
ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που έδεσαν τη
ζωή τους με το χωριό μας.
Ο Σύλλογός μας θέλησε να μας κρατήσει δεμένους με το παρελθόν αυτού του τόπου. Γι’ αυτό

μας χάρισε αυτό το όμορφο λεύκωμα, που όταν θα
το ξεφυλλίζουμε θα θυμόμαστε το παρελθόν με το
οποίο είμαστε όλοι δεμένοι με αόρατες κλωστές
που συνεχίζουν στο παρόν και θα μας ακολουθούν
και στο μέλλον.
Είναι μακρύς ο κατάλογος των ευχαριστιών
για την έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος.
Ευχαριστώ την Τέτη Σώλου, που είχε την
καλλιτεχνική επιμέλεια.
Ευχαριστώ τον Ταξιάρχη Σάββα για ένα
προηγούμενο CD με φωτογραφίες επενδυμένο με
μουσική.
Ευχαριστώ το Δ.Σ. του Συλλόγου
και τα μέλη του Συλλόγου που βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην έκδοση.
Ευχαριστώ τους 42 συγχωριανούς, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του
λευκώματος, που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του συλλόγου και παραχώρησαν τις φωτογραφίες τους.
Ευχαριστώ τους χορηγούς (τους
επιχειρηματίες Απόστολο Πανταζή,
Παρασκευά Κρικρή, την οικογένεια Ιωάννη
Ράπτη και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ξηρομέρου «Η ΕΝΩΣΗ» για τις προσφορές τους
ύψους 3.000 € που μείωσαν σημαντικά το κόστος
και έτσι μπορεί και διατίθεται το λεύκωμα στο
ποσό των 20 ευρώ το καθένα.
Ευχαριστώ τον συμπατριώτη Παν. Κοντό,
καθηγητή Παν/μίου, που κάθε φορά μας βοηθά
στις παρουσιάσεις που επιχειρούμε παρέχοντας
δωρεάν την φιλόξενη αυτή αίθουσα και βεβαίως
την πολύτιμη προσφορά του ως συντονιστής της
εκδήλωσης.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΟΠΣΥΞ κ. Δημήτρη Στεργίου και το υπόλοιπο ΚΣ της ΟΠΣΥΞ
καθώς και το Δ.Σ. της Αιτωλικής Πολιτιστικής
Εταιρείας για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης.
Ευχαριστώ τους εισηγητές της εκδήλωσης, τον
κ. Παναγιώτη Τρυφιάτη και τον κ. Παν. Λαζαρόπουλο.
Ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμήσατε με
την παρουσία σας απόψε και
Τέλος ένα θερμό ευχαριστώ σ’ όλους
όσους αγαπούν και νοιάζονται τη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γέννηση
Ο Χαρίλαος Τζάνος,
γιος του Αριστείδη Τζάνου και της Γεωργίας Επαμ.
Μούρκα και η σύζυγός του
Παρασκευή απέκτησαν κοριτσάκι.
Να τους ζήσει.
Αρραβώνας

Ο Αθανάσιος Γ. Ζορμπάς

αρραβωνιάστηκε την Παρθένα Γ. Τζάκη από τον Άγιο
Νικόλαο Ξηρομέρου.

Καλά στέφανα.

Π

αρ α κα λο ύ ν τα ι οι
σ υ γ χ ω ρι α νοί γ ι α τα
κοι ν ω ν ι κά το υ ς να
ε ν η μ ερ ώ νο υ ν τ ην εφ η μ ερί δ α
σ τα τ η λ έφ ω να 2 1 0 . 3 4 7 0 0 2 1
κα ι 6 9 7 4 . 0 2 2 2 3 3 Α λ . Σά β β α
ή 210.4923189, 6973330607
Κ ώ σ τα Γε ω ργο ύ λα .

ΣΤΙΧΟΙ
ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΑΝΥΠΟΦΟΡΗ

Ω κόρη με τους αχαμνούς τους εραστές.
Θλιμμένη μόνη στην απέραντη ερημιά.
Πανέμορφη εσύ, με αρετές ξεχωριστές,
πας και πιστεύεις τα χαμένα τα κορμιά.
Ω κόρη με τους αχαμνούς τους εραστές,
που πάντα προσπαθούν να σε γελάσουν.
Έρχονται τραγουδώντας αλλά με καρδιές κλειστές
και δεν μπορούν, μια αγκαλιά θερμή, να σε κεράσουν.
Φορούν σαν κλέψουν τις λαμπρές σου φορεσιές,
απ’ τα προικιά, δώρα της δόξας φυλαγμένα.
Αθώα εσύ, στα υψηλά αναζητάς πατημασιές,
από ποδάρια μεσ’ τη λάσπη μαθημένα.
Προστάτες κομπορρημονούν κι αγωνιστές.
Λάβροι σου δείχνουν ποιος εχθρός σου πρέπει.
Τούτες οι αρετές, με το σκοπό τους ταιριαστές,
Μεγάλο στόμα ανοιχτό και το μυαλό στην τσέπη.
Αγάπη τρύπια, από τρανούς υποκριτές.
Τ αγκάλιασμά τους, όχι από θερμή λαχτάρα.
Πως να μπορέσουν; αχαμνοί κι εγωιστές.
Κατάντησε η αγάπη τους από ευχή, κατάρα.
Τα λόγια και τα έργα τους, ξαδέρφια μακρινά.
Το φαίνεσθαι η τέχνη τους, και ξέρριζο το ήθος.
Αν τύχει κι αποκαλυφθούν, απ την αρχή ξανά,
Ίδιοι αυτοί, νέος εχθρός και ένας νέος μύθος.
Ω κόρη με τους θλιβερούς τους εραστές.
Ξέρεις από παλιά πως πάντα έτσι είναι.
Ίσως ματαίως καρτερείς, ψυχές καθάριες και πιστές,
εσύ όμως πανέμορφη κι αθώα μείνε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΙΣΣΑΣ

Σ ΥΝ Δ ΡΟ Μ Ε Σ
Έσ τειλαν σ την εφημερίδα μας την συνδρομή τους οι εξής:

Ζ ο ρ μ π ά - Μ α ρ ι ν ο π ο ύ λ ο υ Ν τ ί ν α .. . . . . . . . . . . . . . . 1 0 €
Ζ ο ρ μ π ά ς Σ ω τ ή ρ η ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 €
Ζ ο ρ μ π ά Μ ι ρ ά ν τ α .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 €
Κ α ρ α δ ή μ α ς Ν ί κ ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 €
Κ ο τ σ ί δ ο υ Ι ω ά ν ν α .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 €
Κοτσίδου Κατερίνα. ............................ 40€
Μ π ο υ ζ ά κ η ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 €
Ξ ύ σ τ ρ α ς Χ ρ ή σ τ ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 €
Πεταλιά Πηνελόπη............................. 100€
Σ ώ λ ο ς Ι ω ά ν ν η ς τ ο υ Γ ε ρ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 €
Σώλου-Κατσαδούρη Ευσταθία............... 20€
Χ ρ ό ν η Α θ η ν ά τ ο υ Β α σ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 €
Χ ρ ό ν η ς Ά γ γ ε λ ο ς .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 €
Ψηλός Παντελής................................. 15€

Θεοδοσία Γεωργούλα-Ταρκαζίκη

Σία

Τσάντες-Αξεσουάρ
Κειριαδών 44, Κ. Πετράλωνα
Τηλέφωνο: 215.5403607 • Κινητό: 698.9440072

Πηνελόπη Πεταλιά-Κοτσίδη
Νοταρά 25 Καλογρέζα

Κομμωτήριο

210.2756960, 6977280399
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

τριών συνδημοτών μας από τον Αστακό, για πρώην Αντιδημάρχους κι ένα τωρινό για ελλιπή φροντίδα και εγκληΕικονοστάσι
ματική αδιαφορία για το νερό της ύδρευσης του Δήμου
να νέο εικονοστάσι δίπλα στο μισογκρεμισμένο στη
το οποίο ήταν ακατάλληλο κατά την περίοδο της αντιδηθέση Άη Λιάς στα κοινοτικά όρια Χρυοσβίτσας και Καμαρχίας των για πόση. Στο χωριό μας το νερό από την
ραϊσκάκη χτίστηκε με έξοδα του Δημητρίου Β. Κίσσα σε
γεώτρηση είναι ακατάλληλο γιατί περιέχει γύψο, ενώ το
μνήμη της συζύγου του.
λιγοστό που έρχεται από το δίκτυο του ΣΥΚΞ, όταν λειτουργεί, είναι πόσιμο μόνο όταν γίνεται σωστή και συνεΝέο βιβλίο
χόμενη χλωρίωση. Αποτέλεσμα: οι κάτοικοι του Αστακού
ο νέο βιβλίο του Παναγιώτη Λαζαρόπουλου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του χωριού μας ν’
στο τυπογραφείο και πρόκειται να εκδοθεί εντός του αγοράζουν το νερό!
μηνός Μαΐου από τις εκδόσεις «Δρόμων». Θα έχει τον τίτΟι πωλήσεις του λευκώματος
λο «Ιστορικές Αντιφάσεις» και θα αναφέρεται σε παράγωεγάλη ζήτηση παρουσιάζει το φωτογραφικό λεύγα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα διατίθεται απ’ όλα
κωμα που κυκλοφόρησε ο Σύλλογός μας. Οι πωτα βιβλιοπωλεία της Αθήνας.
λήσεις ήταν σημαντικές στην παρουσίαση του βιβλίου
στις 4/4/2014. Το Λεύκωμα διατίθεται στην εξαιρετικά
Επέτειος 25ης Μαρτίου
προσιτή τιμή των 20€ στα ίδια σημεία που διατίθεται
ε
λακαι η εφημερίδα δηλαδή στο φωτογραφείο του Λεωνίδα
μπρότηΖορμπά, Κειριαδών 158, Κάτω Πετράλωνα, στο καφενείο
τα γιορτάστητου Θεμιστοκλή Σάββα, Ηούς 115 Κάτω Πετράλωνα, στο
κε στο χωριό
καφενείο του Φώτη Μπαμπάνη Εμμ. Μπενάκη 18 Αθήνα,
μας η επέτειος
στα καφενεία του χωριού και από τα μέλη του Δ.Σ. του
της 25ης ΜαρΣυλλόγου.
τίου 1821. ΈγιΣτο Αγρίνιο διατίθεται από το γραφείο του Τοπογράνε παρέλαση
φου-Μηχανικού Δημ. Κίσσα, Σουλίου 49 Αγρίνιο, τηλ.
των μαθητών
2640-20078, 6974126663. Τέλος θα στέλνεται με αντιτου
Δημοτικαταβολή στην επαρχία αντί του ποσού των 25€ μετά
κού Σχολείου,
από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλεξ.
δοξολογία
Σάββα, Δωριέων 15, 11852 Αθήνα, τηλ. 210.3470021,
και κατάθεση
6974.022233.
στεφάνων στο
μνημείο των πεσόντων στην πλατεία του χωριού.

Έ
Τ

δηλαδή 58 ή 60. Το θέμα είναι η επικίνδυνη καθυστέρηση, πάνω από 6 μήνες, που ήταν η αιτία να σπάσουν τα
αυτοκίνητα τους οι συγχωριανοί μας και ο αγαπητός Κ.
Μίχας (φούρναρης) να υποστεί βλάβη στο αυτοκίνητό
του πάνω από 2.500€. Μεγάλο θέμα είναι επίσης ότι δεν
λύθηκε οριστικά το θέμα γιατί χρειάζεται ο δρόμος επισκευή κι όχι τη πρόχειρη λύση του τσιιμέντου γιατί μετά
από 6 μήνες θα είμαστε στην ίδια θέση και χειρότερα.

Η

Γιορτές του Πάσχα

αποκατάσταση της υγείας του ιερέα στο χωριό μας
π. Φωτίου Χαντζή βοήθησε να γιορταστεί κανονικά
το Πάσχα στο χωριό μας, να γίνουν όλες οι λειτουργίες
της Μεγάλης Εβδομάδας, η γιορτή στην Αγία Τριάδα την
Δευτέρα του Πάσχα και του πολιούχου του χωριού μας
Αγίου Γεωργίου στις 23/4/2014.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη γιορτή της Αγίας Τριάδας
λειτούργησε ο γιος του εφημέριου του χωριού μας π. Παναγιώτης Φ. Χαντζής, εφημέριος στην Παλαιοπαναγιά
Ναυπάκτου και
στη γιορτή του Η περιφορά
Αγίου Γεωργίου του επιταφίου
συλλειτούργησε
με τον πατέρα
του.
Η συμμετοχή
του κόσμου ήταν
μεγάλη
όλες
τις μέρες παρά
το γεγονός ότι
υπήρχε κακοκαιΟ δρόμος Χρυσοβίτσα - Βαλόστρατο ρία με εξαίρεση
αλύφθηκαν, λίγο πριν το Πάσχα, με τσιμέντο οι 60 πε- την ημέρα του
Καταδικαστικές αποφάσεις
ρίπου λακκούβες στο δρομο Χρυσοβίτσα- Βαλόστρα- Πάσχα.
άλλος προκλήθηκε από τις πρωτόδικες καταδικαστι- το, που έκαναν τον δρόμο επικίνδυνο και αδιάβατο. Το
Και του χρόκές αποφάσεις του Δικαστηρίου, μετά από μήνυση θέμα δεν είναι βέβαια πόσες ήταν ακριβώς οι λακκούβες νου!

Μ

Μ

Κ

Σ

Λίγα λόγια για το Λεύκωμα του χωριού μας
-->Συνέχεια από τη σελίδα 1

να γίνουν περισσότεροι κοινωνικοί, να ντύνονται και να στολίζονται, να κάνουν γιορτές και
πανηγύρια, να βγαίνουν σεργιάνι
στην πλατεία, να πίνουν τα καφούλια και τα ουζάκια τους στην
πλατεία του χωριού, στα μαγαζιά
της και να φουμάρουν το στριφτό τσιγάρο τους απ’ τα καπνά
τους. Έφτιαξαν την εκκλησία
τους με τον προστάτη άγιό τους
αλλά δεν άφησαν και τους άλλους άγιους παραπονεμένους. Γι’
αυτούς έφτιαξαν τα εκκλησάκια
τους στους λόφους γύρω απ’ το
χωριό. Και κάποια άγια χέρια
φύτεψαν στην πλατεία κυπαρίσσι
που θέριεψε και μετράει με αιώνες τα χρόνια του κι έγινε σημείο
αναφοράς του χωριού.
Έτσι στήθηκε κι απλώνεται
μπροστά μας το χωριό Χρυσοβίτσα και κοιτάζει μπροστά του
απέναντι τα Κόροντα, την αρχαία πολιτεία των Ακαρνάνων
με τα μισογκρεμισμένα τείχη
της. Μια μικρή πτυχή απ’ την
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΙΚΑ ΝΕΑ
Περιοδική έκδοση
Ιδιοκτησία του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου "ΤΑ ΚΟΡΟΝΤΑ"
Πατησίων 5 - 4ος όροφος
(κωδικός: 3279)
Εκδότης:
Ελένη Βασ. Σάββα
Ησιόνης 19
11853 Αθήνα
Διευθυντής Σύνταξης
ΑΛΕΞ. ΣΑΒΒΑΣ
Συνδρομή ετήσια: 10 ευρώ
Εμβάσματα-επιταγές
στον κ. Αλεξ. Σάββα
Δωριέων 15, 11852 Αθήνα
Τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα εκφράζουν την

γνώμη του υπογράφοντος.
Με κανέναν τρόπο
δεν δεσμεύουν την εφημερίδα .

ιστορία της περιοχής.
Σήμερα το χωριό μας έρχεται
να ζωντανέψει με το λεύκωμα
που τα ανήσυχα και φορτισμένα από απέραντη αγάπη για τη
γενέτειρά τους παιδιά του και με
άοκνες και μακροχρόνιες προσπάθειες κατόρθωσαν να συνθέσουν. Με το λεύκωμα αυτό έχετε μπροστά σας την ιστορία του
χωριού. Ξεκινάει με την πανώρια
θέα του, όπως φωλιάζει στα ριζά
του βουνού, μέρος της δυτικής
οροσειράς που φτάνει ως το Λεσίνι, μαζί με τα δέντρα του που
το πλαισιώνουν. Σωστές ζωγραφιές στέκουν οι εικόνες του από
την πλατεία με τον Αϊ-Γιώργη
του ψηλό κυπαρίσσι, μοναδικό
στο Ξηρόμερο, με τα μαγαζάκια
του και τα ψητοπωλεία του, τα
ψηλά σπίτια του και μεγάλο πλάτανο, φυτεμένο και φροντισμένο απ’ του παπά-Φώτη το χέρι.
Το χθες και το σήμερα έρχεται
σημαδεμένο στα πρόσωπα που
εικονίζονται στις φωτογραφείς
καθώς περνούν απ’ το σχολείο,
ανδρώνονται, γίνονται στρατιώτες, ζευγαρώνουν και παιδοκομούν κι ύστερα με το μπαστούνι
γίνονται τρίποδα όντα. Αυτούς
τους χωριανούς τους βλέπουμε
και σε χαρούμενες στιγμές, σε
γάμους, σε γιορτές και πανηγύρια, πότε να ψήνουν το σφαχτό,
πότε να σέρνουν το χορό, πότε
να πίνουν και να τρώνε στο τραπέζι. Ευτυχισμένες κι αξέχαστες
στιγμές που αλεγράρουν τη ζωή
μας, την κάνουνε γλυκιά ακόμα
και μες απ’ τα βάσανα και τις
ταλαιπωρίες.
Συνεχίζοντας
βλέπουμε
τους χωριανούς, μαζί και τους
εαυτούς μας στην εκκλησιά καλούς Χριστιανούς στον πόλεμο
και στις μάχες με τον καπνό,
παίδεμα χρονιάρικο, που στέριωνε οικογένειες, πάντρευε τα
θηλυκά και άφηνε και το χαΐρι
του. Πολυμέτωπος ο αγώνας

με τη ζωή κι ένα απ’ τα μέτωπά
του η κτηνοτροφία. Στη σειρά
τα σύνεργα και τα βοηθήματα.
Εργαλεία ζώα και μηχανήματα
ως και τρακτέρ και αυτοκίνητα
που καλυτέρεψαν αισθητά τη
ζωή του ανθρώπου. Εδώ να μας
επιτραπεί μια παρέμβαση: Το
υλικό για τις ενασχολήσεις των
κατοίκων είναι φτωχό και ελλιπές. Σχεδόν, δεν παρουσιάζει
τίποτε από τη μεσοπολεμική και
μεταπολεμική εποχή. Ό,τι έχει
να επιδείξει περιορίζεται στη
μηχανική, πρόσφατη εποχή.
Πάντως το λεύκωμα είναι
μια κατάκτηση για το χωριό και
οπωσδήποτε μιλάει για την ιστορία του, για τους ανθρώπους
του. Κι είναι η εικόνα εύγλωττη. Μιλάει με χίλιες γλώσσες
σε εκατομμύρια ανθρώπους.
Λέει κι αυτά που δεν μπορούν
να πουν τα λόγια και προκαλεί
το αίσθημα και το θαυμασμό.
Όμως για την ιστορία του χωριού και για τους σταθμούς που
πέρασε, χρειάζονται τα μουσεία
και συντήρηση στ’ αχνάρια που
έμειναν στο πέρασμα του χρόνου. Τα πηγάδια πρέπει να συντηρηθούν. Είναι οι μάρτυρες
κι οι παρουσιαστές της ιστορίας
του. Το ίδιο και τα ξωκλήσια με
τον περιβάλλοντα χώρο τους.
Και μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε τα Κόροντα να
αναδειχτούν, οι Κύπερες και τα
Γκιόλια να μην εξαφανιστούν,
οι κοινόχρηστοι χώροι να μείνουν άθικτοι και ν’ ανοίξουν
τα παλιά περάσματα και νέα να
δημιουργήσουν και όλοι οι χώροι να γίνουν προσπελάσιμοι.
Και πριν απ’ όλα πρέπει να λάμψει ο τόπος από καθαριότητα
και να λείψουν οι κάθε λογής
ασχήμιες. Και μαζί με την καθαριότητα πρέπει να περισωθούν
και τα δάση της βελανιδιάς,
μοναδική προίκα του χωριού
μας, σύντροφος, προστάτης και

Οι εκδόσεις του Συλλόγου μας

Ο Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων εξέδωσε τα εξής βιβλία:
1. Μελετήματα Ξηρομέρου (ιστορικά και λαογραφικά
στοιχεία της Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου
2. Ξηρομερίτικα Δημοτικά τραγούδια,
3. Παραμύθια του Ξηρομέρου,
4. Ιστορική αναδρομή στα πεπραγμένα (1976-2012)
του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου “Τα Κόροντα”.
5. "Φωτογραφικό Λεύκωμα (Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου".
Τα υπ’ αριθμ. 1 και 2 βιβλία έχουν εξαντληθεί και τα
υπ’ αριθμ. 3 και 4 διατίθενται αντί 10€ το καθένα ενώ
το 5ο διατίθεται στα 20€.
Επίσης διαθέτει δεμένη σε 2 τόμους την διμηνιαία εφημερίδα “Χρυσοβιτσάνικα Νέα” μέχρι το φύλλο 180 με
ευρετήριο αντί 30€.
•Για περισσότερες πληροφορίες και για παραγγελίες μπορείτενα απευθύνεστε στον Αλεξ. Σάββα τηλ. 210.3470021.

Μ

αΝαΚΟιΝΩΣΗ

ετά την κατάργηση από 1/8/2011 της ατέλειας
των εφημερίδων των πολιτιστικών συλλόγων
από τα ελΤα, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων αποφάσισε λόγω του μεγάλους κόστους αποστολής ταχυδρομικά της εφημερίδας, αυτή να στέλνεται στο
εξής ταχυδρομικά μόνο στα τακτικά μέλη του Συλλόγου,
που είναι ταμειακώς εντάξει και στους συνδρομητές της
εφημερίδας που καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή.
Η εφημερίδα είναι μια δυνατή φωνή που προβάλει και βοηθά
να λυθούν τα προβλήματα του χωριού μας και στηρίζεται στην
οικονομική ενίσχυση των συγχωριανών και φίλων.Επίσης παρακαλούνται οι συγχωριανοί να γνωστοποιούν στα μέλη του
Δ.Σ. τα διάφορα κοινωνικά γεγονότα (γάμοι, βαπτίσεις, επιτυχίες μαθητών κλπ) σ’ όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό για
να δημοσιεύονται. Τέλος όσοι θέλουν να δώσουν για συνδρομή τους για την εφημερίδα «Χρυσοβιτσάνικα Νέα» μπορούν
να την καταβάλουν σ’ οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
συντηρητής του απ’ τα πανάρχαια χρόνια κι απαραίτητα για
το μέλλον.
Έτσι θα δείξουμε πως σεβόμαστε την ιστορία του χωριού
μας και πως φροντίζουμε και
ενδιαφερόμαστε για την προκοπή του.
Η αρχή έγινε με το λεύκωμα
κι ένα μεγάλο εύγε ανήκε στο
σύλλογο που μόχθησε γι’ αυτό.

Ας προχωρήσουμε και στα
άλλα. Έχει τα φόντα το χωριό
μας να γίνει αντικείμενο θαυμασμού και ενδιαφέροντος. Σ’
εμάς εναπόκειται να το προβάλλουμε και να το αναδείξουμε κι
εμείς πρώτοι θα ωφεληθούμε
απ’ αυτό.
Πάνος Λαζαρόπουλος
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ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ
ΣΤΗΝ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο
χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοβιτσάνων «τα Κόροντα»
τη Παρασκευή 7 Μαρτίου
2014, στο κέντρο «ΧΙΛΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΑ”. Μέσα σε μια
ζεστή και οικογενειακή
ατμόσφαιρα τα Μέλη, οι
φίλοι και οι φίλες του Συλλόγου, γλέντησαν και χόρεψαν με την ψυχή τους
μέχρι το πρωί ακούγοντας
γνήσιο παραδοσιακό τραγούδι υπό του ήχους του
κλαρίνου.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Σάββα και
ο Αντιπρόεδρος Κώστας Γεωργούλας καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους συγχωριανούς και
φίλους, τους ευχαρίστησαν για την αγάπη και
την συμπαράσταση που δείχνουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Ανέφεραν ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου προσπαθεί να είναι κοντά και να έχουν επαφή με τους χωριανούς και
φίλους πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.
Στη συνέχεια, προσφώνησαν τους επίσημους
καλεσμένους που ήταν παρόντες στην εκδήλωση.
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Χρυσοβιτσάνων ευχαριστεί θερμά όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους: Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου Κώστας Κυριάκος, ο Αντιπρόεδρος της
ΠΑΝΣΥΒασίλειος Μπουρνάζος, ο Πρόεδρος της
Ο.Π.ΣΥ.Ξ. Δημήτριος Στεργίου, ο Πρόεδρος της

Τ

Τα μέλη του Συλλόγου
γλέντησαν με την ψυχή τους

Κοινότητας Καραϊσκάκη Αποστόλης Σόμπολος,
Ο Σύμβουλος της Κοινότητας Βασιλόπουλου
Παναγιώτης Πετρονικολός, Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλοπουλιτών "Η ΒΕΛΑ
" Ηλίας Κούγγελης, ο Πρόεδρος του συλλόγου
Αγραμπελιωτών Γεώργιος Τσέλιος, ο πρώην
Πρόεδρος Πλαγιωτών Βασίλειος Καπότης, ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Π.ΣΥ.Ξ Αθανάσιος Γεροδημήτρης, ο η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου
Μοναστηρακιωτών Μαρία Ματζάνα, το μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου Μοναστηρακιωτών Διονύσης Πετρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου Φυτειωτών Δήμοσθένης Κουτσομπίνας,
και τα μέλη του Δ.Σ. Αντώνης Μπενέκος , Εύη
Πατσιά και Μαρκέλα Δημητριάδη, το μέλος του
Δ.Σ. του συλλόγου Παπαδαταίων "Αγιος Νικόλαος" Γεώργιος Χαραλάμπους,. Τους χαιρετισμούς
έστειλαν ο Ιερέας της ενορίας Πατήρ Φώτιος Χαντζής , ο Πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος
Χρυσοβίτσας Σπύρος Δ. Ζορμπάς και το μέλος
του Δ.Σ. Ευθύμιος Κατσιγιάννης και ο Πρόεδρος
της Α.Ε.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ Παναγιώτης Λ. Αυδής .

Απαξίωση στα αιτήματά μας!

ο παρακάτω οκτασέλιδο υπόμνημα του
Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων με 18 αιτήματα για
τα τοπικά προβλήματα της
Κοινότητας
Χρυοσβίτσας
Ξηρομέρου είχε σταλεί στο
Δήμο Ξηρομέρου από τις
16/12/2010 χωρίς μέχρι
σήμερα να έχουμε κάποια
απάντηση. Πέρασαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια!!!
Περιμένουμε ακόμα κάποια
απάντηση.

Έγραψαν για το
φωτογραφικό μας λεύκωμα

Λ

εύκωμα με φωτογραφικό υλικό από τη ζωή στη
Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού με έδρα την Αθήνα.
Πρόκειται για αξιόλογη προσπάθεια, προϊόν συλλογικής δουλειάς που επιμελήθηκε ο καλός φίλος της
«Τριχωνίδας» και πρώην πρόεδρος της ΠΑΝ-ΣΥ Αλέκος Σάββας. Γνωρίζουμε πόσο συγκινούν αυτού του
είδους οι εκδόσεις. Ξεφυλλίζοντας το καλαίσθητο και
φροντισμένο βιβλίο ταξιδεύεις σε στιγμές του χθες,
μαγικές αφού η χρυσόσκονη του χρόνου τις ένωσε και
τις πέρασε στη χώρα του ονείρου.
Στηρίχτηκε σε ό,τι δημοσιεύονταν στις εφημερίδες
του Συλλόγου που ανέκαθεν κι ως τώρα εκδίδονται με την
επωνυμία «Χρυσοβιτσάνικα Νέα».
Τα Λευκώματα κυρίως απευθύνονται στους χωριανούς,
στους καταγόμενους από το
χωριό που αναφέρονται,
όμως είναι τόση η ομορφιά
τους που κι ένα σωρό άλλοι
φίλοι της φωτογραφίας τα
προμηθεύονται, τα «περπατούν» και ταξιδεύουν.
Θα παρουσιασθεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται
για τις 4 Απρίλη, βραδάκι,
στη Στοά του Βιβλίου με παρουσιαστές τους: Πάνο Λαζαρόπουλο, συγγραφέα από
τη Χρυσοβίτσα και τον καλό
φίλο της «Τριχωνίδας» π.
πρόεδρο της ΠΑΝ.ΣΥ, Πάνο Τρυφιάτη. Αξίζει να τους δούμε και να αποκτήσουμε αυτό το διαμάντι που αστράφτει
στη φωλιά ενός Πολιτιστικού Πατριδοτοπικού Συλλόγου.
Εμείς οι Τριχώνιοι, επειδή πριν λίγα χρόνια εκδόθηκε
αντίστοιχο Λεύκωμα από τον Σύλλογο Καλλιθεατών χαιρόμαστε διπλά γιατί αδελφώθηκε η έκδοση μας.
Μακάρι κι άλλοι Σύλλογοι να καταφέρουν να βάλλουν
σ’ ένα βιβλίο την ιστορία των τρυφερών μικρών μας πατρίδων. Να δούμε!
Αγγελική Σταθοπούλου
Εφημερίδα Τριχωνίδα, φύλλο 103
••••
Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων “Τα Κόροντα” συνεχίζοντας την ποικιλόμορφη προσφορά στο
χωριό του (πολιτιστικό, κοινωνικό τομέα) εξέδωσε το υπέροχο λεύκωμα με τίτλο “Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου”.
Ξεφυλλίζοντας το μεγάλη προσοχή, στάθηκα στο πρόλογο του Δ/κου Συμβουλίου του Συλλόγου, στις Αναμνήσεις του μαθητή μου, εφέτη κ. Αλ. Σάββα και στην ιστορική
διαδρομή και προσφορά από τα αρχαία χρόνια ως και την
Εθνική Αντίσταση.
Η δομή με τις 10 θεματικές ενότητες και το ενημερωτικό σημείωμα μπροστά από κάθε ενότητα είναι εξαιρετική.
Οι υπέροχες φωτογραφίες οπωσδήποτε συγκινούν
όσους από τους πρωταγωνιστές ζουν καθώς και νοσταλγούν ευτυχισμένες στιγμές (γάμοι, πανηγύρια) και ενημερώνουν τους νεότερους τόσο για την ιστορία του χωριού,
όσο και για τις διάφορες δραστηριότητες των δικών τους.
Το έργο αυτό αποτελεί ένα μνημείο για την περιοχή
και δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι Χρυσοβιτσάνου,
αλλά και Ξηρομερίτη γενικότερα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους νέους του σήμερα,
αλλά για όσους θα έρθουν στο μέλλον, γιατί, μέσα από
τις σελίδες του, θα γνωρίσουν τους πατεράδες και τους
παππούδες τους, στιγμιότυπα από τη ζωή τους και οι τις
διάφορες δραστηριότητες τους έτσι ώστε ο χρόνος δεν θα
είναι ικανός να σβήσει το παρελθόν του χωριού.
Για όλα αυτά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα δραστήρια μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελένη Β. Σάββα, Κώστα Γεωργούλα, Γεράσιμο Σπ. Ζορμπά, Αλέξανδρο Σάββα, Θεανώ Ευστ. Κοντή, Ανδρέα Γερ. Χαντζή και Λάμπρο
Β. Αυδή, χωρίς την αγάπη των οποίων και το πάθος για το
χωριό τους δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση του λευκώματος
αυτού.
Επίσης αξίζουν ευχαριστίες σε όλους όσους διάθεσαν
οικογενειακές φωτογραφίες και σε όσους βοήθησαν οικονομικά ώστε να εκδοθεί το λεύκωμα αυτό.
Μενέλαος Φ. Καραμεσίνης
Καθηγητής- Φιλόλογος
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