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ΔÔ ¶¿Û¯· ÛÙË ¢¿ÊÓË
ÚÈÓ ·ﬁ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜
ο Μεγάλο Σάββατο οι άνθρωποι του χωριού κάνανε
τις τελευταίες ετοιμασίες
για τη Λαμπρή (Πάσχα). Οι γιαγιάδες φτιάχνανε τη λαμπροκουλούρα για τα εγγόνια, καθώς και
οι νονές πηγαίνανε στα βαφτιστήρια την όμορφη λαμπάδα συνοδευόμενη με τη λαμπροκουλούρα και το κόκκινο αυγό.
Η λαμπροκουλούρα ήταν ζυμωμένη με σιτάλευρο σε σχήμα
πρόσφορου, από πάνω ήταν κεντημένη με το σημείο του σταυρού και στο κέντρο τοποθετημένο το κόκκινο αυγό, ή μια κοκόσα
(καρύδι) ή ένα κομμάτι τυρί.
Μερικοί ετοίμαζαν ένα μικρό
αρνί ή κατσικάκι για το Πάσχα (το
ψημάδι), όπως το λέγανε, διότι
τα μεγάλα τα πουλούσανε στον
έμπορα. Όποιου του περίσσευε,
φίλευε λίγο κρέας σε συγγενή ή
γείτονα. Μερικοί ετοίμαζαν έστω
και ένα κοτόπουλο. Όποιος δεν
είχε τη δυνατότητα αυτή, αγόραζε λίγο κρέας από τον πρακτικό
χασάπη του χωριού, ίσα για να
πασχάσουνε, όπως λέγαν.
Το βράδυ στο σπίτι κοιμόνταν
αποβραδίς, για να ξυπνήσουν τα
μεσάνυχτα να πάνε στην Ανάσταση. Η καμπάνα χτυπούσε περίπου στις δύο και η Ανάσταση
έβγαινε στις τρεις. Μες στα βαθιά μεσάνυχτα ξυπνούσανε όλοι
με χαρά. Φορούσανε βιαστικά τα
γιορτινά τους και όλοι, εκτός από
τους ανήμπορους, ξεκινούσαν
για την εκκλησία. Η σιγαλιά της
νύχτας δονίζονταν τώρα από
σφυρίγματα και φωνές, που φωνάζανε τους γείτονες να ξυπνήσουν διότι πολλοί δεν είχαν ρολόϊ. Υπήρχαν και αρκετοί εξοχίτες, που έρχονταν και από μια
ώρα μακριά, από δύσβατους και
επικίνδυνους δρόμους.
Αλλοι πάλι έρχονταν από το

Τ

βράδυ και κοιμόνταν σε συγγενικά τους σπίτια, για να είναι κοντά
στην εκκλησία. Παντού στους
δρόμους έβλεπες φώτα και άκουγες φωνές.
Σε λίγο η εκκλησία ασφυκτιούσε από Χριστιανούς. Η Ανάσταση έβγαινε κάτω από τη μεγάλη δάφνη στο προαύλιο του
ναού.
Το αγιοκέρι, γνήσιο κερί μέλισσας, που το παρασκευάζανε
μόνοι τους οι χωρικοί, μοσχοβο-

αναφέρει «Στην Ανάσταση πρέπει πρώτα να συγχωρούμε τους
πάντες και τα πάντα» και ύστερα
να ψάλλουμε «το Χριστός Ανέστη».
Μετά την Ανάσταση όλοι μένανε στη θεία λειτουργία, στο τέλος κοινωνούσανε, παίρνανε
αντίδωρο και τα κόκκινα αυγά τα
οποία είχανε φέρει οι ίδιοι να ευλογηθούνε. Όταν βγαίνανε από
το ναό, ανταλλάζανε τις αναστάσιμες ευχές και κρατώντας το

αναμμένο κερί σαν σε έξαρση,
ξεκινούσανε για τα σπίτια τους.
Το γλυκοχάραμα ρόδιζε στην
ανατολή και τα πουλιά στα δέντρα άρχιζαν τα κελαηδίσματα,
ιδιαίτερα ο κότσυφας και το ζηλεμένο αηδόνι, λες ημέρα που
ήτανε υμνούσανε και αυτά τον
αναστημένο Κύριο.
Όταν φτάνανε στο σπίτι
σταυρώνανε την εξώθυρα με το
αναστάσιμο Αγιο φως, ανάβανε
το καντηλάκι και τοποθετούσανε
Συνέχεια στην 3η σελ.

§·ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÌËÓÒÓ
∞Ú›ÏÈÔ˜ - ª¿˚Ô˜
Ο άνθρώπος στην προσπάθειά του να εξηγήσει τα φαινόμενα της φύσης, τις απότομες
αλλαγές του καιρού, που είχαν
και έχουν τεράστια επίδραση,
κυρίως στην αγροτική καλλιέργεια και στην κτηνοτροφία, άρα
στην ίδια του τη ζωή, έπλασε
πολλούς μύθους. Αγκιστρώθηκε σε προλήψεις και δεισιδαιμονίες, που δυστυχώς ακόμη και
σήμερα επηρεάζουν πολλούς.
Οι μύθοι που έπλασε ο άνθρωπος για τους μήνες του
έτους, οι παροιμίες, οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες, που
σχετίζονται με αυτούς, έχουν
πολύ μεγάλο λαογραφικό εν-

διαφέρον. Προσπάθησα να συλλέξω μερικά τέτοια λαογραφικά
στοιχεία για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.
Ο ΑΠΡΙΛΗΣ
Tώρα είν’ Απρίλης και χαρά
τώρα είν’ καλοκαίρι
το λέν τ’ αηδόνια στα κλαριά
κι οι πέρδικες στα πλάγια.
Παν τα κοπάδια στα βουνά
να ξεκαλοκαιριάσουν
παν κι οι τσοπάνηδες κοντά
βαρώντας τη φλογέρα
να τυροκομήσουνε
και τη νομή να βγάλουν
και να γιορτάσουν
τ’ Αη Γιωργιού,

A°IO™ ¢HMHTPIO™-BINIANH
¢AºNH-KEPA™OXøPI
KPENTH™-MAYPOMATA-XPY™ø

Ελπίδα γυρισμού στην πατρίδα

Κεντημένη παράσταση του επιταφίου θρήνου,
από την Παναγία της Χρύσως
λούσε ανάμεικτο με το θεσπέσιο
άρωμα της ανθισμένης φύσης.
Το “Χριστός Ανέστη” αντηχούσε και καθώς το επαναλάμβαναν μικροί και μεγάλοι συνάρπαζε καρδιά και νου, ως τον τρίτο
ουρανό !!!
Εάν κάποιοι ήταν παρεξηγημένοι αναμεταξύ τους, φροντίζανε να συναντηθούν πριν το «Χριστός Ανέστη», ζητούσανε συγνώμη και δίνανε τα χέρια. Εδώ
εφαρμόζονταν η συμβουλή του
ιερού Ιωάννη Χρυσοστόμου, που

¢HMO™ BINIANH™
E¢PA: KEPA™OXøPI

να ρίξουν στο σημάδι.
Έτσι τραγούδαγε ο λαός
μας τον τέταρτο μήνα του χρόνου, τον Απρίλη. Είναι ο μήνας
που όλη η φύση ξαναγεννιέται,
από τον βαθύ χειμωνιάτικο
ύπνο. Το όνομά του προέρχεται
από το ρήμα «aperire», που σημαίνει ανοίγω, γιατί είναι μήνας
της άνοιξης, της εποχής που
ανοίγουν τα μπουμπούκια των
λουλουδιών και των δένδρων.
Στο ρωμαϊκό ημερολόγιο
ήταν ο δεύτερος μήνας. Μέχρι
την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα
τον Απρίλη τον συναντάμε με
Συνέχεια στη 2η σελ.

Πικρός ο πόνος μου
που έλεος δεν έχει
θολό το δάκρυ μου
σαν χελιδόνι τρέχει

Και να ζητάω σαν τον τρελό
στα ξένα το βοτάνι
που όλου του κόσμου τις πληγές
να δύναται να γιάνει

Στης ερημιάς
την απεραντοσύνη
δίχως πατρίδας τη φωλιά
και δίχως καλοσύνη

Σαν τώρα κάνω προσευχή
απ’ το θεό ζητάω
και πίσω να βρεθώ
στη γη που δεν ξεχνάω.

Σαν βλέπω μαύρα όνειρα
ξυπνώ με γκρίζα ομίχλη
και η βροχή αδιάφορη
τη θλίψη της μου ρίχνει

Στη γαλανή πατρίδα μου
την όμορφη να ζήσω
μια μέρα αξίζει
κοντά της για να σβήσω.
Μαντής Γεώργιος, Αγγλία 2005

Δ· “Ã¿ÓÈ·” ÙË˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜
Τα χάνια παλιά, όταν οι μετακινήσεις γίνονταν με τα ζώα ή με
τα πόδια, αποτελούσαν τους ενδιάμεσους σταθμούς ξεκούρασης, προστασίας και τροφοδοσίας ανθρώπων και ζώων. Σήμερα, απέμειναν λίγα που άλλαξαν
μορφή ή και ονομασία. Συναντάμε (ή ακούμε στο δρόμο μας)
ακόμα, τα χάνια “του Μπαλτά”
(προς τον Προυσό), “της Κωστάντως” (στο Καλεσμένο), του
“Πλατανιά” και του “Πανέτσου”
(στη Μεσαία Κάψη, από τη μεριά
της Λαμίας).
Το κείμενο του κ. Παναγιώτη
Βλάχου, που ακολουθεί, μας παρουσιάζει τα "Χάνια της Ευρυτανίας" και το ρόλο τους σε μια σημαντική αποτύπωση της καθημερινότητας στην περιοχή μας,
πριν από πολλά χρόνια...
(Εμείς κάναμε μικρή παρέμβαση στο αρχικό κείμενο, που
ήταν γραμμένο στην καθαρεύουσα, ελπίζοντας να μην αλλάξαμε
τον πλούτο που μεταφέρει).
Οι μεγάλες αποστάσεις, που
ήταν υποχρεωμένοι οι άνθρωποι
να διανύουν, με την ανεπάρκεια
των συγκοινωνιακών μέσων επέβαλαν την ίδρυση ενδιαμέσων
σταθμών για ανάπαυση, διανυκτέρευση και ανεφοδιασμό. Η
ύπαρξη των σταθμών αυτών τεκμηριώνεται ήδη από την απώτατη
αρχαιότητα, γενικεύεται δε κατά
το Βυζάντιο και την περίοδο της
Τουρκοκρατίας. Πρόκειται για τα
Πανδοχεία, τα «Καραβάν σεράγια» ή τα Χάνια. (Η λέξη «χαν»
είναι περσική ή τουρκική και σημαίνει ξενώνα, ξενοδοχείο, κοινώς χάνι και μεταφορικά ευρύ,
μεγάλο κτίριο. Κατά την αρχαιότητα τα ευρισκόμενα στις οδικές
αρτηρίες όχι πολυτελή αυτά κτίσματα για πρόσκαιρη παραμονή
των ξένων αποκαλούνταν "πανδοχεία". Η ύπαρξή τους μαρτυρείται και στην Καινή Διαθήκη,
στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, που εμπιστεύθηκε την περιποίηση του "εμπεσόντος εις
τους ληστάς" οδοιπόρου σε πανδοχείο. Στο Βυζάντιο λειτούργησαν διαφόρων ειδών "φιλανθρωπικά καταστήματα", μεταξύ των
οποίων τα "ξενοδοχεία" ή "ξενώ-

νες". Αυτά απετέλεσαν τα πρότυπα των «μουσαφίρ οντάδων»,
που υπήρχαν κατά την Τουρκοκρατία. Στα ιδρύματα αυτά του
Βυζαντίου ο φτωχός ταξιδιώτης,
ο αναξιοπαθών οδοιπόρος εύρισκε κατάλυμα για διανυκτέρευση, θέρμανση και λιτή τροφή).
Τα χάνια ήταν απλά οικήματα,
που χτίζονταν σ’ επίκαιρα και
γραφικά σημεία της υπαίθρου κατά μήκος οδικών αρτηριών με
δροσερή πηγή ή με τρεχούμενο
κοντά κρύο νερό. Χάνια, με μεγαλύτερα οικοδομικά συγκροτήματα, υπήρχαν και μέσα στις πόλεις και χρησίμευαν για ολιγοήμερη πρόχειρη διαμονή ή πολυήμερη στέγαση ατόμων και ομάδων. (Δηλαδή ήταν ξενοδοχεία ή
πανδοχεία, ξενώνες του παλιού
τύπου).
Η Ευρυτανία, περιοχή απομονωμένη στο παρελθόν και δύσβατη, είχε ανάγκη τέτοιων
σταθμών για τη διευκόλυνση των
διακινουμένων κατοίκων της είτε
εντός της περιοχής, είτε εκτός
αυτής. Είναι γνωστό, άλλωστε,
ότι η Ευρυτανία με το πενιχρό εισόδημα των κατοίκων της ήταν
σημαντική αφετηρία αποδημιών,
οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τις
μέρες μας. Τα χάνια της Ευρυτανίας ήταν κοινόχρηστα κτίσματα
, απαραίτητα για ταξιδιώτες,
οδοιπόρους, ξένους και σε ορισμένες περιπτώσεις κατάλληλα
και χρήσιμα για κρατικές ή στρατιωτικές ανάγκες. Στο χτίσιμό
τους παρουσιάζουν διάφορους
τύπους και ποικιλίες παραλλαγών στη διαρρύθμιση των χώρων
και το μέγεθος.
Συνήθως ήταν λιθόκτιστα μονώροφα, σπάνια διώροφα, κτίσματα, με απλή αρχιτεκτονική,
τετράγωνα ή επιμήκη για τη δημιουργία επαρκούς χώρου φιλοξενίας, στεγασμένα με σχιστόλιθους ("πλάκες"). Κατά κανόνα
αποτελούνταν από ενιαίο χώρο
με διαμορφωμένη σε μια γωνία,
συνήθως κοντά στην είσοδο, την
υποτυπώδη κουζίνα, τον πάγκο
για τη συναλλαγή και τις προθήκες-ράφια για την τοποθέτηση
των ειδών που θα πωλούνταν. Σε
Συνέχεια στην 4η σελ.
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μÈ‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË

∞Ú›ÏÈÔ˜ - ª¿˚Ô˜
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·’ ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ.

29 ημέρες και στη συνέχεια με 30.
Ηταν μήνας αφιερωμένος στη θεά
Αφροδίτη, γι' αυτό και η πρώτη του μέρα
ήταν αφιερωμένη σ’ αυτήν.
Ονομασίες του Απριλίου
Στη νεοελληνική λαογραφία, ο Απρίλης λέγεται και Αηγιωργίτης ή Λαμπριάτης, για τις μεγάλες του γιορτές: του
Αγίου Γεωργίου στις 23 και για το Πάσχα, που τις περισσότερες φορές, πέφτει το μήνα Απρίλη. Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου ήταν για τους κτηνοτρόφους μας ένα ορόσημο. Μετά τη γιορτή
αυτή άφηναν τα χειμαδιά κι ανέβαιναν
στα βουνά με τα κοπάδια τους.
Λέγεται επίσης Γρίλλης, δηλαδή
γκρινιάρης, και Τιναχτοκοφινίτης, επειδή αυτή την εποχή σώζονται πια τα αποθέματα της συγκομιδής στις αγροτικές
περιοχές. Ανοιξιάτης, λουλουδάτος και
ροδοφόρετος γιατί ως κατεξοχήν μήνας της άνοιξης και της αναβλάστησης,
η γη γεμίζει λουλούδια.
― Απρίλης με τα λoυλoύδια
και Μάης με τα ρόδα.
Ο καιρός τον Απρίλη
Ο καιρός την περίοδο του Απριλίου
δεν είναι σταθερός, την περίοδο όμως
αυτή οι αγροτικές εργασίες είναι πολλές και η βροχή του Απριλίου είναι επιθυμητή από τους γεωργούς, αλλά όχι
και από άλλα επαγγέλματα. Σχετικές είναι οι παρακάτω παροιμίες:

― Η βρoχή τ' Απρίλη μόνo
τoυς ψαράδες βλάπτει.
― Τoν Απρίλη o γεωργός
θέλει βρoχή,
κι o κεραμιδάς την ξέρα.
― Αν βρέξει ο Απρίλης δυό νερά
κι ο Μάης άλλο ένα,
χαρά σ’ εκείνα τα σπαρτά
πούναι στη γη σπαρμένα.
― Απρίλης βροχερός,
χρονιά ευτυχισμένη.
― Αν βρέξει ο Απρίλης δυό νερά
κι’ ο Μάης πέντε δέκα,
να ιδείς το κοντοκρίθαρο
πως στρίβει το μουστάκι,
να ιδείς και τοις αρχόντισαις
πως ψιλοκλησαρίζουν,
να ιδείς και τη φτωχολογιά
πως ψιλοκοσκινάει.
― Αν βρέξει ο Απρίλης δώδεκα
κι’ ο Μάης μια ή δύο,
αξίζει βασιλέα μου,
για όλο σου το βίο.
― Αν βρέξει ο Απρίλης δώδεκα,
κι’ ο Μάης μια και φίνα,
αξίζει τ’ αλαφόπουλο
μ’ όλη την αλαφίνα.
― Αν κάμ’ Απρίλης δυό βροχές,
και Μάης άλλη μία,
θάν’ το ψωμί σου ψηφορά,
και το κρασί σου νάμα.
― Αν κάμει ο Απρίλης δυό νερά,
κι’ ο Μάης άλλο ένα
τότε τ’αμπελοχώραφα
χαίρονται τα καημένα.
Η 18η ημέρα του Απριλίου θεωρείται
η τελευταία ημέρα του χειμώνα. Μετά
από αυτή συνήθως ο καιρός ζεσταίνει
αρκετά και μπαίνουμε πια στην καλοκαιρινή περίοδο.
― Και τ’ Απριλιού ταις δεκαοχτώ,
πέρδικα ψόφησε στ’ αυγό.
― Ο Απρίλης κι αν χιονίζει,
καλοκαίρι θα μυρίζει.
― Απρίλης Μάης, κοντά ν’ ο θέρος.
Πρωταπριλιά
Την πρώτη ημέρα του Απριλίου, τη
γνωστή μας πρωταπριλιά, υπάρχει το
έθιμο να γίνονται τα «πρωταπριλιάτικα
γελάσματα».
― Απρίλης με τα λoύλoυδα
και με τα ψέματά τoυ.
Πώς προήλθε το έθιμο αυτό δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν πολλές εκδοχές
για την προέλευσή του. Αλλοι υποστηρίζουν ότι άρχισε στην Ευρώπη κατά
τον 16ο αιώνα, επί βασιλείας Καρόλου
Θ’. Τότε με διάταγμα η αρχή του έτους

μετατέθηκε από την 1η Απριλίου στην
1η Ιανουαρίου.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι, η συνήθεια
αυτή μας ήρθε από τη δύση, εκεί η εποχή του ψαρέματος άρχιζε την 1η Απριλίου, μια εποχή που τα ψάρια πιάνονται
δύσκολα. Δημιουργήθηκε λοιπόν το έθιμο του “πρωταπριλιάτικου ψαριού”, και
αστειευόμενοι πρόσφεραν αντικείμενα
που έφευγαν από τα χέρια, όπως γλιστρούν τα ψάρια. Κατά πολλούς, η πρωταπριλιάτικη φάρσα έχει την προέλευσή
της από τη γιορτή της «Κοροϊδίας και
του ξεγελάσματος» της Ρωμαϊκής Θεάς
«Βένους Απρίλης», δηλαδή της «Απριλίου Αφροδίτης».
Ανεξάρτητα από την προέλευση του
εθίμου, κάθε αρχιμηνιά θεωρείται κρίσιμη ημέρα, για την καλή ευόδωση των
εργασιών, που πρόκειται να γίνουν αυτό
το μήνα. Για να διώξουν κάθε κίνδυνο,
προβαίνουν σε δεισιδαίμονες ενέργειες
και πράξεις, έτσι και την πρωταπριλιά ο
λαός μας «τόχει σε καλό να πει ψέματα» τη μέρα αυτή. Το ψέμα πιστεύουν
ότι θα λειτουργήσει σαν μια μαγική πράξη, που θα διώξει τα κακά πνεύματα ή
την κακή ώρα και μάλιστα τον Απρίλη,
που είναι σημαντικός μήνας για τη γεωργία. Ετσι θα αποφευχθούν συνέπειες
για την παραγωγή από χιονόπτωση, παγετό, χαλάζι, ζωύφια κ.λ.π. Εξάλλου η
ψευδολογία χρησιμοποιείται σαν μαγικός τρόπος για την επιτυχία δύσκολων
και με αμφίβολα αποτελέσματα εργασιών. Ελεγαν ψέματα όταν επρόκειτο
να βάψουν τα νήματα, να κάνουν επτάζυμο ψωμί ή να κάνουν κάποιο προξενιό. Είναι γνωστή η φράση «χωρίς ψέματα δεν πητιάζει η δουλειά των προξενητών».
ΜΑΗΣ
«….Απρίλη ροδοφόρετε,
Μάη μου κανακάρη,
π’ όλον τον κόσμο γιόμισες
μ’ άνθη και με λουλούδια…»
Ο Μάιος, ο πέμπτος μήνας του ημερολογίου μας, καθιερώθηκε σε αυτή τη
θέση με το Ιουλιανό ημερολόγιο, το 46
π.χ. Στο ρωμαϊκό ημερολόγιο είχε την
τρίτη θέση, ενώ στο αρχαιοελληνικό
την ενδέκατη και ονομάζονταν «Θαργηλίων».
Ο Μάιος πήρε το όνομά του από το
λατινικό «Maius», τη Μαία, τη μητέρα
του θεού Ερμή, τη θεά της γονιμότητας
και της καρποφορίας. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι παρίσταναν τον Μάιο σαν έναν άνδρα
μεσήλικα ντυμένο με χιτώνα και φαρδιά
μανίκια έχοντας στο κεφάλι του καλάθι
με λουλούδια, ενώ στα πόδια του ένα
παγώνι είχε ανοίξει τη μεγάλη του ουρά.
Στην λαϊκή μας παράδοση και στις
ντοπιολαλιές ο Μάιος συναντάται με τα
ονόματα: Καλομηνάς, εξαιτίας του καλού καιρού, πράσινος, λόγω της καταπράσινης φύσης, φουσκοδέντρης, γιατί
έχουμε οργασμό της ανθοφορίας και
σχηματισμό των ματιών στα δέντρα, κερασάρης, γιατί γίνονται τα κεράσια,
τριαντάφυλλος και λούλουδος, από την
αφθονία τριαντάφυλλων και λουλουδιών.
― Άλλοι πουλούν τα λάχανα
κι ο Μάης τα λουλούδια
― Απρίλης με τα λoύλoυδα
και Μάης με τα ρόδα.
― Μάης με τα λoυλoύδια
και Ιoύνης με τα μήλα.
― Ο Απρίλης έχει τη δροσιά
κι ο Μάης τα λουλούδια.
Προλήψεις για τον Μάη
Εξαιτίας του ονόματός του, ο Μάης,
συσχετίστηκε από το λαό μας με τα μάγια. Πολλές είναι οι προλήψεις και οι
δεισιδαιμονίες που συνδέονται με το
μήνα. Επίσης επειδή οι Ρωμαίοι γιόρταζαν στις 9, 11 και 13 Μαΐου τα «Λεμούρια», γιορτές αφιερωμένες στους νεκρούς συγγενείς τους, κάτι σαν τα δικά
μας ψυχοσάββατα και τις ημέρες αυτές
έκλειναν οι ναοί και δεν τελούνταν γάμοι, ο μήνας θεωρήθηκε δυσοίωνος, κάτι που επέζησε μέχρι σήμερα. Ετσι ακό-

Ιανουάριος - Μάρτιος 2005

μη και σήμερα ο λαός μας πιστεύει ότι
δεν πρέπει να γίνονται γάμοι κατά τη
διάρκεια του Μαΐου, γιατί δεν θα έχουν
καλή έκβαση, ότι αν ο Μάιος μπει Σάββατο «πολλά σάβανα στον Άδη», ότι
δεν πρέπει το Μάη να φυτεύουν, ούτε
να ράβουν ρούχα, κ.λ.π. Ειδικά οι τρεις
πρώτες ημέρες του Μαΐου θεωρούνται
οι πιο δυσοίωνες και στη διάρκεια αυτών δεν αρχίζουν καμιά δουλειά, ούτε
πλένουν, ούτε αυλακιάζουν κήπους, δεν
προβαίνουν γενικά σε εναρκτήριες
ενέργειες για κάποια εργασία. Την 1η
του μήνα οι χωρικοί μας έτρωγαν σκόρδο για να αποτρέψουν κάθε κακό και
έπιναν το «αμίλητο» νερό.
― Μες τo Μάη μη φυτέψεις,
και την πρώτη μη δoυλέψεις
― Του Μάη η ώρα να σ’ εύρει
― Να μη σ’ εύρει η κακιά ώρα του Μάη
― Το Μάη μήτε δέντρο να φυτέψεις,
μήτε παιδί να παντρέψεις
Ο Μάιος μετεωρολογικά είναι ένας καλός μήνας, με αρκετά ζεστό καιρό αλλά
κάποιες χρονιές, η εξαίρεση του κανόνα, με άστατο καιρό.
― Μην βγάλεις πoτέ τo ρoύχo σoυ,
πριν βγει o Μάης μήνας.
Στη διάρκειά του, οι γεωργικές
ασχολίες είναι πολλές, οργώματα, σκαλίσματα, σπορά καλαμποκιού, θέρισμα
κριθαριού κ.λπ. Ασχολίες που δεν απαιτούν αρκετό νερό, επίσης τα σιτηρά βρίσκονται στην άνθησή τους και οι βροχές
τον Μάιο είναι επιβλαβείς γι’ αυτά. Γι’
αυτό και αρκετές οι παροιμίες από τον
λαό μας για τις βροχές του Μάη.
― Μάης άβρoχoς, χρoνιά ευτυχισμένη.
― Όταν έπρεπε δεν έβρεχε, κι o Μάης
χαλαζώνει.
― Στoν καταραμένo τόπo τo Μάη μήνα
βρέχει.
Πρωτομαγιά
Ο Λαός μας έχει συνδέσει το Μάιο
με δυσοίωνες ενέργειες και πράξεις,
αλλά δεν παράβλεψε και την δύναμή
του. Τη δύναμη της βλάστησης, της γονιμότητας, της αναπαραγωγής. Της νίκης του καλοκαιριού κατά του χειμώνα
και μαζί της ήττας του θανάτου από τη
ζωή. Θέλησαν αυτή τη δύναμη να την
μοιραστούν με τη φύση και να πάρουν
ένα μερίδιο από αυτή. Έτσι η πρώτη του
ημέρα, η Πρωτομαγιά, πριν οριστεί, ως
ημέρα απεργίας και εργατική γιορτή,
ήταν γιορτή των λουλουδιών, της βλάστησης, της ζωής που αναγεννάται. Μικροί και μεγάλοι πηγαίνουν στις εξοχές
να «πιάσουν το Μάη»,και να πάρουν λίγο από τη δύναμή του. Το σύμβολο αυτής της δύναμης είναι το μαγιάτικο στεφάνι. Κρεμώντας το στην εξώπορτα του
σπιτιού μας μεταδίδουμε στον εαυτό
μας, με μαγικό τρόπο, τη δύναμη της
φύσης.
Το μαγιάτικο στεφάνι με τα κάθε λογής άνθη, χόρτα, στάχυα και κλαδιά,
εκτός από την ομορφιά και τη δροσιά
της φύσης, συμβολίζει τη βλάστηση και
την καρποφορία, που θέλουμε να έχει
το σπιτικό μας. Το μαγιάτικο στεφάνι
παραμένει στην πόρτα μας μέχρι της 24
Ιουνίου, του Αγίου Ιωάννη του Θεριστή
και τότε καίγεται.
Παλιότερα στο μαγιάτικο στεφάνι
εκτός από λουλούδια, έβαζαν κλαδιά
και στάχυα δημητριακών μαζί με τους
καρπούς τους, για να πάει καλά η σοδειά, έβαζαν σκόρδο για να διώχνει τα
κακά πνεύματα και το κακό μάτι, αγκάθια και τσουκνίδες για τους εχθρούς.
Η Πρωτομαγιά ορίστηκε, από το Σοσιαλιστικό Συνέδριο του Παρισιού, το
1889, ως ημέρα εργατικής γιορτής. Η
γιορτή αυτή ορίστηκε σε ανάμνηση της
μεγάλης εργατικής απεργίας που κηρύχτηκε την 1η Μαΐου 1886 στο Σικάγο
των Η.Π.Α. για να καθιερωθεί η οκτάωρη
εργασία με σύνθημα: «οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ύπνο, οκτώ ώρες ψυχαγωγία, ανάπαυση και μόρφωση». Οι
απεργοί χτυπήθηκαν από τον στρατό
και την αστυνομία. Υπήρχαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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Κυκλοφόρησε πρόσφατα το καλαίσθητο βιβλίο του πατριώτη μας λογοτέχνη Δ.
Κολλημένου με τίτλο «Ο πρωθυπουργός με
το παραδεισένιο κράτος» (από τις εκδόσεις
Αρ. Καρπούζη, Αθήνα, τηλ. 210-2619003).
Πρόκειται για μια συλλογή από 10 διηγήματα γραμμένα με τον γλαφυρό και απολαυστικό τρόπο που ο συγγραφέας διαθέτει. Είναι ένα λογοτεχνικό έργο, που κρατά
το ενδιαφέρον του αναγνώστη από την
πρώτη ως την τελευταία του σελίδα.
Δημήτριος Κολλημένος
Κατάγεται από τη Δάφνη Ευρυτανίας και διαμένει στο ιστορικό Καρπενήσι. Σύγχρονος στιχουργός,
ποιητής και συγγραφέας
με παραδοσιακή βάση.
Τα έργα του αναφέρονται στη φύση, στα ήθη και
έθιμα της πατρίδας μας καθώς και στα καυτά προβλήματα της κοινωνίας. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία, μυθιστόρημα-παραμύθι, φιλοσοφία,
θεολογία, καθώς μελέτες και ποιητικά.
Έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Είναι μέλος της Δ.Ε.Ε.Λ., η οποία τον
έχει βραβεύσει επανειλημμένως και με χρυσό μετάλλιο. Επίσης είναι μέλος στην Ένωση Συντακτών Μη Ημερήσιων Εντύπων και
Ρ/Τ Μέσων καθώς και σε διάφορους συλλόγους.
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:
1. “Ο Βλαχομήτρος και ο πολιτισμός”,
1980.
Μυθιστόρημα γραμμένο στη βλάχικη διάλεκτο, με πολύ χιούμορ, λαογραφία, ήθη και
έθιμα.
2. “Μιλούμε για πολιτισμό”, 1984. Ποιητική
συλλογή.
3. “Καθρεπτίσματα του 20ού αιώνα”, 1986.
Ποιητική συλλογή.
Απόσπασε το παγκόσμιο βραβείο ΜΕΡΙΤ
1991 από τα Ηνωμένα Έθνη. Ποιήματα απ'
αυτό το βιβλίο έχουν δημοσιευτεί στην
ποιητική ανθολογία που διδάσκεται στο
Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο της
MonsHainaut.
4. “Ο απόγονος του παππού των δώδεκα
παππούδων”, 1987. Μυθιστόρημα πλούσιο σε περιπέτειες, λαογραφία, ήθη και
έθιμα.
5. “Αινίγματα - Τεστ - Γνωμικά - Παροιμίες”,
1990. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ύλη αυτού
του βιβλίου δεν έχει εκδοθεί από άλλο
συγγραφέα.
6. “Ο κομπογιανίτης γιατρός”, 1996. Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους.
7. “Αντιαιρετικό φως”. Εδάφια από την
Αγία Γραφή προς αντιμετώπιση και διαφώτιση των αιρετικών.
8. “Πνευματικές ανακαλύψεις”, 2000.
Ελεύθερη ποίηση.
Γρ. Τριανταφύλλου
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ΔÔ ¶¿Û¯· ÛÙË ¢¿ÊÓË ÚÈÓ ·ﬁ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

τα κεριά στο εικονοστάσι. Επειτα καθισμένοι όλοι
γύρω από το τραπέζι τσουγκρίζανε τα κόκκινα αυγά.
Τα τσόφλια από τα κόκκινα αυγά τα κόλλαγαν στον
εξώστη της πόρτας, παλιό έθιμο της παράδοσης. Στη
συνέχεια σερβίρανε και τρώγανε τη νόστιμη μαγειρίτσα με αυξημένη όρεξη από την πενηνταήμερη νηστεία. Οσοι δεν είχαν την πολυτέλεια της μαγειρίτσας, πασχάζανε με φρέσκο γιαούρτι και γάλα από
τα ζωντανά τους. Οι καλομαθημένοι παίρνανε και
κανέναν πρωινό υπνάκο, απ’ όπου βγαίνει και η παροιμία « Τη Λαμπρή τον ύπνο τον αγοράζουν και τ’ Αϊ
Γιωργιού τον πουλάνε».
Οσοι ήταν καλοπιασμένοι νοικοκύρηδες σούβλιζαν και το αρνί. Οι περισσότεροι το κάναν μαγειρευτό, σούπα με μπόλικο ζουμί, για να βρέχουνε το ψωμί τους και να χορταίνουνε καλύτερα. Τα απόγευμα
συγκεντρώνονταν και πάλι στην εκκλησία, παρακολουθούσαν τον εσπερινό της αγάπης και στήνανε το
τριήμερο πανηγύρι στο προαύλιο του ναού. Το γλέ-

ντι κρατούσε μέχρι αργά το βράδυ. Τη Δευτέρα, μετά τη θεία λειτουργία το γλέντι άναβε και πάλι, αν
τύχαινε να συμπίπτει και η εορτή του Αγίου Γεωργίου τότε καίγονταν το πελεκούδι.
Οι οργανοπαίχτες καθισμένοι στο πεζούλι κάτω
από τη μεγάλη δάφνη παίζανε βιολί, μαντολίνο, νταούλι και τραγουδούσαν ακούραστα, πότε μεμονωμένα και πότε ομαδικά. Προτεραιότητα στο χορό είχανε οι ξενιτεμένοι, οι αρραβωνιασμένοι και τα νεόνυμφα. Το χορό τον ξεκίναγε πάντα ο ιερέας.
Το μεσημέρι στρώνανε τραπέζι, για φαγητό, κάτω από τα δέντρα, στρωματσάδα στα χόρτα και τα
λουλούδια. Στήνανε πρόχειρα και δυο-τρία καφενεία
καθώς και ένα περίπτερο με διάφορα ψιλικά και παιχνίδια για τους μικρούς πανηγυριστές, τα παιδιά. Το
πανηγύρι ολοκληρώνονταν την Τρίτη του Πάσχα.
Έτσι χορτάτοι όλοι από το ξεφάντωμα ρίχνονταν
και πάλι στη βιοπάλη, για τον «επιούσιον» αλληλοευχόμενοι και του χρόνου.
Κολλημένος Δημήτριος
Καρπενήσι

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
1. Ο Ρουμελιώτης
Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης
Ρουμελιωτών Πετρούπολης
2. Η Μεγάλη Λομποτινά
Ανεξάρτητη τριμηνιαία εφημερίδα του συνδέσμου Ανω-Κατω
Χωριτών Ναυπακτίας
3. Η Ζιώψη
Διμηνιαία έκδοση του εν Λαμία
Μ.Ε. συλλόγου Αγιωργιτών Φθιώτιδος
4. Δομιανίτικα Νέα
Διμηνιαία έκδοση του συλλόγου Δομιανιτών Ευρυτανίας
5. Φωνή της Δεσφίνας
Δίμηνη εφημερίδα του συλλόγου των απανταχού Δεσφινιωτών
«Ο Ησαΐας»
6. Ο Καστανιώτης
Όργανο επικοινωνίας των απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας
7. Η Γενέτειρα
Τριμηνιαία εφημερίδα του πολιτιστικού συλλόγου Σιμιωτών
Δήμου Πυλήνης Αιτωλοακαρνανίας
8. Ροβολιαρίτικα Νέα
Έκδοση του συλλόγου των
απανταχού Ροβολιαριτών Φθιώτιδας
9. Γραμμένη Οξυά

Εφημερίδα του συλλόγου
Γραμμενιοξυωτών Ναυπακτίας
10. Μικροχωρίτικα Γράμματα
Περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Μικροχωριτών
11. Η Φωνή του Μεγάλου Χωριού
Τρίμηνη Εκδοση του συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η Αγία
Παρασκευή»
12. Αϊγιωργίτικα Νέα
Μηνιαία εφημερίδα του Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού
13. Παλαιοχώρι
Τριμηνιαία έκδοση του συλλόγου Παλαιοχωριτών Δωριέων
Φθιώτιδας
14. Αρτοτίνα
Δίμηνη έκδοση του συλλόγου
Αρτοτινών Φωκίδας
15. Κορυσχάδες
Τριμηνιαία Εκδοση του συλλόγου των απανταχού Κορυσχαδιτών Ευρυτανίας
16. Τα μεγάλα Βραγγιανα
Τρίμηνη έκδοση του συλλόγου
Βραγγανιωτών Αγράφων Ευρυτανίας.
17. Η ηχώ της Λευκάδας
Εφημερίδα του συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»

18. Τα Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα
Εκδοση της αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου
19. Το βήμα των Συντακτών
Εντυπο επικοινωνίας των μελών της Ενωσης Συντακτών μη
Ημερησίων Εντύπων και Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημέρωσης
Ελλάδος (ΕΣΜΗΕΡΑΜΕΕ)
20. Η Φωνή της Άμπλιανης
Διμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Αμπλιανιτών
21 Το Πάπιγκο
Τριμηνιαίο πανζαγορίσιο περιοδικό εκδιδόμενο από την Ένωση Αποδήμων Πάπιγκου
22. Ευρυτανία
Μηνιαία Ευρυτανική εφημερίδα
23. Έκφραση των Ασπροπυργιωτών
Τρίμηνη έκδοση του συλλόγου
Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο
Άγιος Γεώργιος».
Ευχαριστούμε τους εκδότες
των παραπάνω εντύπων και τους
ευχόμαστε να είναι καλά για να
συνεχίσουν το δύσκολο και κοπιώδες έργο τους.
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Της πέρδικας η ομορφιά
και του αετού η χάρη
και στο Καυκί την άνοιξη
το τρυφερό χορτάρι

EΘNIKH
H ΠPΩTH AΣΦAΛIΣTIKH
BAΣIΛIKH XAΛKIA
Aσφαλιστικός Σύμβουλος
A.E.E.Γ.A. “H EΘNIKH”
ETAIPIA TOY OMIΛOY THΣ EΘNIKHΣ TPAΠEZAΣ
THΣ EΛΛAΔOΣ A.E.
Kαρπενήσι: Tηλ. 22370-25055 - 6
• Aθήνα: 210 9013437 Kιν. 6974 763630

•Y§O
KATA™KEYH
YÂ‡ı˘ÓÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜

¢ËÌ. M·ÓÙ‹˜
B·ÛÈÏÂ›Ô˘ 5 N. E˘Ú˘Ù·Ó›· - §·Ì›·
TËÏ: 22310-69146 22310-69272

Εχεις και εσύ μικρό χωριό
την πιο περίσσια χάρη
Χρύσω πανέμορφο χωριό
και ας μην το λένε οι άλλοι
Μη λες ότι σε ξέχασα
ή δεν δίνω σημασία
πάντα κοντά σου σκέπτομαι
και γράφω ιστορία
Και αυτοί οι λίγοι χωριανοί
που βρίσκονται στα ξένα
μου φαίνεται ξεκάθαρα
πως έρχονται για σένα
Ετσι και εσύ μικρό χωριό
θυμήσου τα παιδιά σου
νάχεις πάντα την άνοιξη
και όλη τη χαρά σου

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Παπαθανάσης Ντάλλας

Χ Ρ Υ Σ Ι ΩΤ Η
Μην ξεχνάς
τη γενέτειρά σου.
Με την πρώτη
ευκαιρία προσπάθησε
να βρεθείς κοντά της.
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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ
«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ»
Αγλαύρου 19-21, 11741 Αθήνα
Τηλ. 210 9238197, Fax: 210 9218177
E-mail: Koutsoukis@hol.gr
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2005

Κύριο Γρηγόρη Τριανταφύλλου
Εκδότη εφημερίδας «Χρυσιώτικα Νέα»
Κλεισούρας 8, 14121 Νέο Ηράκλειο Αττικής
Αγαπητέ κ. Τριανταφύλλου
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των δέκα χρόνων κυκλοφορίας του Δελτίου του Συλλόγου Χρυσιωτών Ευρυτανίας «Χρυσιώτικα Νέα», θέλουμε να σας συγχαρούμε και να ευχηθούμε να τα
«εκατοστίσουν».
Με ευχαρίστηση διαβάζουμε τα «Χρυσιώτικα Νέα» γιατί οι στήλες τους, πέραν της απαραίτητης τοπικής ενημέρωσης, είναι πλούσιες σε λαογραφικά, ιστορικά αλλά και γενικότερα ευρυτανικά θέματα, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλων μας.
Όσοι ασχολούμαστε με την έκδοση εντύπων τοπικών συλλόγων
γνωρίζουμε το μόχθο και το χρόνο που απαιτεί η έκδοση και η κυκλοφορία τους. Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι με την κυκλοφορία αυτών των εντύπων συμβάλλουμε όχι μόνο στην επικοινωνία
μεταξύ των μελών αλλά ευρύτερα στη διάδοση της ιστορίας και των
πολιτιστικών στοιχείων της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Ευρυτανίας.
Σας συγχαίρουμε στη συμπόρευση αυτή και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους για τη συνέχιση των προσπαθειών σας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Αιμιλία Κουτσούκη
Προς εφημερίδα «Χρυσιώτικα νέα»
Αγαπητοί μου φίλοι και συμπατριώτες Καλημέρα σας.
Την εφημερίδα σας την παίρνω τακτικά και σας ευχαριστώ.
Εκφράζω πάντα θερμά συνχαρητήρια στους συντάκτες της.
Σας στέλνω το καινούργιο βιβλίο μου καθώς και ένα διήγημα για
το Πάσχα, για φιλοξενία στην εφημερίδα.
Σας εσωκλείω και τη συνδρομή μου.
Σας εύχομαι καλό Πάσχα με κάθε πνευματική άνοδο.
Με εκτίμηση
Κολλημένος Δημήτρης
Καρπενήσι

17 WHEELERS CROSS
BARKING-ESSEX
IG11 7EE - ENGLAND
Έλαβα την εφημερίδα πολύ αργά, γράφετε το νούμερο αυτό
IG11-77EE λάθος. Σας παρακαλώ πολύ να το γράφετε όπως πιο πάνω γιατί παίζει ρόλο. Τώρα περιμένω το άλλο φύλλο ΙανουάριοςΜάρτιος γιατί χαίρομαι πάρα πολύ όταν λαβαίνω την εφημερίδα και
διαβάζω νέα του χωριού μας, τα παλιά και τα ξεχασμένα. Αξέχαστες εποχές μέσα στη βιοπάλη και τη φτώχεια.
Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές και να είστε πάντοτε όλοι
σας καλά.
Εσωκλείω £ 10 για την συνδρομή της εφημερίδας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φιλικότατα
Μαντής Γεώργιος του Σταύρου

Οι μοναδικοί οικονομικοί πόροι
του Συλλόγου και της εφημερίδας μας
είναι οι συνδρομές σας. Μην τις
ξεχνάτε. Μπορείτε να τις στέλνετε στον
ταμία του Συλλόγου
κ. Αυγέρη Παναγιώτη
Ιουλιανού 77 Αθήνα 10439

MÈÏÙÈ¿‰Ë˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
MË¯·ÓÈÎﬁ˜ TÔÔÁÚ¿ÊÔ˜
TËÏ: 22370 21010, K·ÚÂÓ‹ÛÈ
ñ 210-7779109, Aı‹Ó·
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μια πλευρά τους βρίσκονταν η
εστία, το τζάκι, όπου κατά τις μεγάλες νύχτες του χειμώνα καίγονταν φωτιά, τροφοδοτούμενη
ασταμάτητα για τη θέρμανση του
χώρου και τη διάχυση θαλπωρής
για τους με ελάχιστα κλινοσκεπάσματα και υποτυπώδη στρώματα διανυκτερεύοντες ή το στέγνωμά τους, όταν τα ρούχα τους
ήταν βρεγμένα. Συνήθως υπήρχε
και δεύτερο παρακείμενο μικρό
δωμάτιο, με τζάκι κι αυτό, όπου
διανυκτέρευε ο ιδιοκτήτης του
χανιού. Κοντά στο κυρίως οίκημα
υπήρχε διώροφο κτίσμα ευτελεστέρας κατασκευής, στεγασμένο συνήθως με τσίγκο. Το ισόγειό του χρησίμευε για το στάβλισμα των ζώων, με τα οποία κινούνταν οι ταξιδιώτες. Στο ανώγειο (“κεράνη”) γίνονταν από την
άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο η
αποθήκευση χορταριού κι άλλων
ζωοτροφών, που διατίθονταν με
πληρωμή. Μεταξύ των δύο κτισμάτων παρεμβάλλονταν ευρύχωρη σχετικά αυλή για τη διακίνηση ανθρώπων και ζώων, τις
φορτοεκφορτώσεις ή το δέσιμο
των υποζύγιων για ανάπαυση ή
πρόχειρο γεύμα των ιδιοκτητών
τους. Με την αρχή του καλοκαιριού σε μια πλευρά της αυλής
διαμορφώνονταν ειδικός χώρος,

οποία τους εμπιστεύονταν για
πώληση, παίρνοντας το αντίτιμο
σε νέα επικοινωνία τους.

Δ· “Ã¿ÓÈ·” ÙË˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜
στρωμένος με κλαδιά έλατου ή
φύλλα φτέρης, που ανανεώνονταν κατά περιόδους, με ανάλογο στέγαστρο, αποκαλούμενο
“κρεβάτι” ή “τσαρδάκι”. Εκεί εύρισκαν αναψυχή οι πεζοπόροι διαβάτες, κάθονταν στη σκιά να
ανακτήσουν δυνάμεις για να συνεχίσουν την κοπιαστική τους
πορεία.
Όχι σπάνια κοντά στα χάνια
και στην παρυφή των δρόμων
υπήρχε προσκυνητάρι (εικόνισμα), δείγμα της θρησκευτικότητας των κατοίκων. Οι διαβάτες,
“κεκοπιακότες” από την επίμονη
πολύωρη οδοιπορία αισθάνονταν
την ανάγκη ν' απευθύνουν ενδόμυχη προσευχή για την ψυχική
τους τόνωση και να επικαλεσθούν τη θεία αντίληψη για την
ευόδωση των επιχειρημάτων
τους.
Κατά καιρούς, ιδιαίτερα σε
χάνια κοντά στο Καρπενήσι, δίπλα στο χάνι και σε προχειρότερο κτίσμα υπήρχε σιδηρουργείο
(“γύφτικο”). Εκεί όσοι πήγαιναν
προς το κέντρο για προμήθειες,
δικαστικές υποθέσεις ή άλλες
συναλλαγές άφηναν τα γεωργικά και κοπτικά εργαλεία τους
(τσαπιά, υνιά, τσεκούρια κλπ.)

για επισκευή (“χάρκεμα”), και επιστρέφοντας τα έπαιρναν έτοιμα
για τη συνέχιση του “αγώνα της
επιβίωσης”.
Τα Ευρυτανικά χάνια βρίσκονταν κυρίως στο δρόμο απ’ τ'
Άγραφα μέχρι το Καρπενήσι, κεντρική ημιονική αρτηρία, η οποία
έκοβε το σημερινό Ν. Ευρυτανίας και συνέδεε τα περισσότερα
χωριά της με το διοικητικό και
εμπορικό κέντρο της περιοχής,
που ήταν το Καρπενήσι. Η κεντρική αυτή αρτηρία, με εγκάρσιες παρόδους, εξυπηρετούσε
τους τέως Δήμους Αγράφων,
Αγραίων και Απεραντίων, που
ήταν και οι πολυανθρωπότεροι
της περιοχής. Λιγότερα χάνια
υπήρχαν και σ’ άλλους δρόμους,
ημιονικούς κι αυτούς, αν λάβουμε υπ’ όψη ότι πριν το 1940 μόνη
αμαξιτή οδός ήταν αυτή που συνέδεε το Καρπενήσι με το Γαύρο,
κοντά στο Μεγάλο Χωριό, απ’
όπου ανεφοδιάζονταν ο τέως
Δήμος Αρακυνθίων. Η περιφέρεια του τ. δήμου Δολόπων, βρίσκονταν σε περισσότερη, εμπορική κυρίως, επικοινωνία με τη
Θεσσαλία (Καρδίτσα). Χάνια, ως
μεγαλύτερο συγκρότημα κτισμάτων, υπήρχαν και στην πόλη του

ΔÔ›· Î·È ÔÌÔÚÊÈ¤˜ ÙË˜ ÃÚ‡Ûˆ˜
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Καρπενησίου. Διέθεταν στάβλο
για τα ζώα και εργαστήρια για
την εξυπηρέτηση των διακινουμένων, όπως σαγματοποιεία
(“σαμαράδικα”), πεταλωτήρια, σιδηρουργεία. Συνήθως ο σιδηρουργός - πεταλωτής ήταν κι’
εμπειρικός κτηνίατρος, “εξειδικευμένος” ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση ασθενειών των αλόγων
και των μουλαριών. [Οι εμπειρικοί
αυτοί κτηνίατροι, λέγονταν “αλμπάνηδες” (από το τουρκικό
nalbant, αλμπάνης = πεταλωτής).
Επειδή ορισμένοι αποτύγχαναν
στις επεμβάσεις τους στη θεραπεία των ζώων (καυτηριασμοί, μικροεγχειρήσεις, κατάγματα) ή
τις έκαναν με αδεξιότητα, το
όνομα αποδόθηκε σκωπτικά και
σε τυχόν αδέξιους γιατρούς ή
άπειρους τεχνίτες).

Η οργάνωση
Η οργάνωση των χανίων της
Ευρυτανίας ήταν σχεδόν πανομοιότυπη. Ήταν ιδιωτικές επιχειρήσεις χαμηλής απόδοσης και
διατηρούσαν μέρος του “φιλανθρωπικού” χαρακτήρα, που είχαν
κατά το παρελθόν. Το χάνι διηύθυνε ο ιδιοκτήτης του, άνδρας ή
γυναίκα. Πρόσχαρος πάντοτε και
ενήμερος, γιατί τα χάνια ήταν και
κέντρα διακίνησης πληροφοριών, υποδέχονταν τους ξένους.
Για την εξυπηρέτησή τους φρόντιζε ο ίδιος, βοηθούμενος και
από τους οικείους του σε περιόδους “αιχμής”.
Πρόσφερε, σε χαμηλή συνήθως τιμή, τα διάφορα είδη (ποτά,
λουκούμι, φαγητά), αν και οι πελάτες τους έφερναν μαζί τους
πρόχειρα φαγητά, κι “έτρωγαν
απ’ τον τροβά τους”. Επίσης, διευθετούσε το χώρο για τη διανυκτέρευσή τους, ενώ με τη λάμπα
ή το “φανάρι θυέλλης” οδηγούσε
τη νύχτα τους κατόχους των ζώων στο στάβλο, πουλώντας τους
τη χορτονομή, που ζύγιζε με το
“καντάρι” ή την “παλάντζα”.
Όταν έφταναν εκεί πολλοί
ταξιδιώτες,
δημιουργούνταν
συμφόρηση στο χάνι και στο στάβλο. Τότε οι ταξιδιώτες κυριολεκτικά στιβάζονταν πάνω στους
σάκους των εμπορευμάτων που
μετέφεραν ή διανυκτέρευαν ξαπλωμένοι γύρω απ’ τη φωτιά
“κλέβοντας λίγο ύπνο” ανάμεσα
σ’ ατέρμονες συζητήσεις και ...
ανεκδοτολογία. Το πρόβλημα γινόταν τότε μεγαλύτερο για τα
ζώα τους, όταν δεν επαρκούσε ο
στάβλος, ενώ οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την παραμονή τους στο ύπαιθρο.
Οι “χαντζήδες”, πρόσωπα
έμπιστα και εχέμυθα, διευκόλυναν τους διακινούμενους ακόμα
και στη διάθεση των προϊόντων
και εμπορευμάτων τους, τα

Οι πελάτες
Τακτικοί πελάτες στα χάνια
ήταν οι “αγωγιάτες”, επάγγελμα
που συναντάμε προπολεμικά στα
χωριά της Ευρυτανίας και κυρίως
στο Καρπενήσι, οι “πρόδρομοι”
των αυτοκινητιστών. Πραγματοποιούσαν επί πληρωμή ιδιωτικές
μεταφορές εμπορευμάτων, κρασιών (σε ασκιά), διακινούσαν
ιδιώτες, γιατρούς για επίσκεψη
σε ασθενείς, κρατικούς λειτουργούς για την εκτέλεση υπηρεσίας, κυρίως όμως μετέφεραν
δημητριακά (σιτάρι, καλαμπόκι)
της Αγροτικής Τράπεζας απ’ το
Καρπενήσι στα πρατήρια των
απομακρυσμένων χωριών για
τον ανεφοδιασμό των κατοίκων.
Τα χάνια ήταν ακόμη προσφιλή καταφύγια για διανυκτέρευση
ή μικρή ανάπαυση των μαθητών,
οι οποίοι, διανύοντας πολλές φορές πολύωρη πορεία, πήγαιναν
απ’ τα χωριά τους στο Καρπενήσι, όπου λειτουργούσε το μοναδικό τότε πλήρες Γυμνάσιο του
Ν. Ευρυτανίας. Οι ομάδες τους,
μικρά “καραβάνια” πεζοπόρων
υπό βροχή, με χιόνι ή ζέστα, με
το σακούλι στον ώμο και τα λίγα
τρόφιμα, ιδιαίτερα στην Κατοχή,
έδιναν τόνο χαράς στους κουρασμένους διαβάτες με τα τραγούδια και τις ζωηρές τους συζητήσεις. Κατά τη θερινή περίοδο η
ζωή στα χάνια γίνονταν πιο ζωηρή και πολύμορφη. Εκτός απ’
τους διαβάτες κινούνταν και συναλλάσσονταν μ’ αυτά καλλιεργητές των γύρω αγρών, αγροφύλακες, υδρονομείς (“νεροφόροι”), αλωνιστές, οι οποίοι και τα
χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια
για να κατανέμουν τα άλογα (τις
“θηλειές”) και το ανάλογο προσωπικό ώστε να καλύπτουν τις
ανάγκες στα διάφορα αλώνια
των χωριών για το αλώνισμα των
σιτηρών.
Η κίνηση γίνονταν στην κυριολεξία έντονη και συνεχής
όλο το εικοσιτετράωρο τις μέρες
λειτουργίας στο Καρπενήσι ή σ'
άλλα κέντρα του νομού (Φραγκίστα, Τατάρνα κλπ.) των εμποροπανηγύρεων (“παζαριών”). Εμπορευόμενοι μετέφεραν τις “πραμάτειες” τους, Αγραφιώτες κτηνοτρόφοι, “τσελιγκάδες” εκμεταλλευόμενοι τη δροσιά της νύχτας “κουβαλούσαν” με τα αλογομούλαρα τα εκλεκτά τυροκομικά τους προϊόντα, χωρικοί οδηγούσαν προς πώληση τα αργοκίνητα βόδια τους, Σαρακατσαναίοι ζωέμποροι έφερναν απ’ τη
Θεσσαλία για πώληση τα μικρά
μουλάρια τους, τις “λακνιές”, που
ακολουθούσαν συνήθως τη γέρικη φοράδα - οδηγό τους. Εύθυμο
τόνο προσέδιναν στην κίνηση τις
μέρες των παζαριών και οι διακι™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ 5Ë ÛÂÏ.

graphic arts

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·’ ÙËÓ 3Ë ÛÂÏ.
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∂Î‰ﬁÛÂÈ˜ - °Ú·ÊÈÎ¤˜ Δ¤¯ÓÂ˜
∞ÚÈÛÙ¤· K·ÚÔ‡˙Ë
Παραλαμβάνουμε την ύλη
του εντύπου σας
με κούριερ, fax, e-mail
ή ταχυδρομικά.
Αναλαμβάνουμε όλη
τη διαδικασία έκδοσης
του εντύπου σας,
τις διορθώσεις καθώς
και την ταχυδρόμησή του.

✔ Εφημερίδες
✔ Περιοδικά
✔ Βιβλία - Ημερολόγια
✔ Διαφημιστικά έντυπα

°È· ™˘ÏÏﬁÁÔ˘˜ Ï›·
‚È‚
Î·È ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, 20
ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ¤ÎÙˆÛË %

Αγίου Γεωργίου 25 & Πετρουπόλεως Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003 • e-mail:karpouzi@otenet.gr
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Δ· “Ã¿ÓÈ·” ÙË˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·’ ÙËÓ 4Ë ÛÂÏ.

νούμενοι “γύφτοι” με τα “εμπόρια” τους και ιδιαίτερα τα “γαϊδουρομούλαρα”, γέρικα ως επί το
πλείστον και ελαττωματικά, που
πουλούσαν ή αντάλλασσαν δίνοντας ή παίρνοντας πιο πολλά
χρήματα. (Απ' αυτές τις συναλλαγές παροιμιώδης έμεινε η
φράση “τράμπα και πανωτίμι”,
ανταλλαγή με καταβολή επί πλέον χρημάτων εκ μέρους ενός από
τους συναλλασσόμενους).
Διαφορετικός ήταν ο κόσμος
των διακινουμένων κατά τις μέρες των θρησκευτικών πανηγυριών, ιδιαίτερα των “προσκυνημάτων” της Ευρυτανίας, των Ιερών Μοναστηριών Προυσού και
Τατάρνας. Ομάδες προσκυνητών
με σεβασμό και ιερό δέος, με τα
αφιερώματά τους όδευαν πεζή,
ορισμένοι και ξυπόλυτοι, για την
εκπλήρωση “τάματος” προς το
Μοναστήρι. Τα χάνια ήταν οι ενδιάμεσοι σταθμοί για ανάπαυση
και μικρή αναψυχή. [Εκείνες τις
μέρες, των θρησκευτικών πανηγυριών ή των εμποροπανηγύρεων (παζαριών), σε επίκαιρα σημεία των δρόμων και μάλιστα κοντά σε δροσερές πηγές δημιουργούνταν, σε πρόχειρα παραπήγματα, εφήμερα χάνια, όπου προσφέρονταν αναψυκτικά (καφές,
λουκούμι, ρακί) και ανακούφιζαν
τους οδοιπόρους. Οι παλιότεροι
θυμούνται το χάνι στην τοποθεσία “Καραμέτη” (Βρύση Κατσαντώνη), που λειτουργούσε ο Στενωματιώτης Βασίλης Γ. Μαντέκας τις μέρες της εμποροπανήγυρης και ζωοπανήγυρης του “Αη
Λια” στο Καρπενήσι, στα τέλη
Ιουλίου, οπότε έφταναν εκεί για
εμπορικές πράξεις πάρα πολλοί
Αγραίοι, Απεράντιοι και Αγραφιώτες]. Περισσότερο γνωστό
ήταν το πρόχειρο χάνι στο Δερματόρρεμα, όπου κάτω απ’ τη
σκιά των πλατανιών, εύρισκαν
αναψυχή οι ομάδες των πολυάριθμων προσκυνητών, που διακινούνταν προς το μοναστήρι του
Προυσού, το Δεκαπενταύγουστο
και μέχρι τη γιορτή του Τίμιου
Σταυρού. Από τη συνήθειά τους
μάλιστα να σταματάνε εκεί, για
να δροσιστούν και να γευθούν τα
δροσερά σύκα που διέθεταν οι
κάτοικοι του χωριού Δερμάτι,
έμεινε το εύθυμο παρακέλευσμα: “Στοπ, Δερματόρρεμα”.
Τα χάνια ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο μοναδικός σταθμός
και το κατάλυμα όλων των κοινωνικών τάξεων. Οικονομικά εύποροι, αλλά και φτωχοί, έμποροι,
εμπορευόμενοι και “πραματευτάδες” - “γυρολόγοι”, περιηγητές,

διαβάτες και μεταφορείς, ταχυδρόμοι και προσκυνητές, μαθητές και “συμπεθερικά”, που κινούνταν από χωριό σε χωριό, στάθμευαν σ’ αυτά. Εκεί κατέλυαν
ακόμη και ομάδες εργατών και
μαστόρων (κτιστών, χαλκουργών
- “καλατζήδων”, “ντενεκεντζήδων” κλπ.), που κινούνταν από
χωριό σε χωριό για τη δουλειά
τους.

Η παρακμή κι ο αφανισμός
Αυτή ήταν η παρουσία και η
προσφορά των χανίων μέχρι και
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Κατοχή και οι μεταγενέστερες περιπέτειες της περιοχής συνέβαλαν
στην παρακμή και τον αφανισμό
τους. Ορισμένα απ’ αυτά πυρπολήθηκαν, άλλα εγκαταλείφθηκαν, γιατί η διάνοιξη αμαξιτών
οδών και η σταδιακή επέκταση
του οδικού δικτύου στη περιοχή
είχε ως επακόλουθο την αχρήστευση των παλιών ημιονικών
δρόμων. Σ’ όσα ελάχιστα απ’ αυτά απέμειναν, η κίνησή τους ήταν
περιορισμένη. Οι πολύ παλιότεροι βλέποντας τα ερείπιά τους ή
και μοναχικούς τους χώρους,
όπου βρίσκονταν τα παλιά χάνια,
αναπολούν τις εποχές, που τα
χωριά της Ευρυτανίας έσφυζαν
από ζωή, οι κάτοικοί τους έκαναν
σκληρό αγώνα επιβίωσης, ενώ τα
χάνια παρουσίαζαν πυκνή κίνηση
και έντονη δραστηριότητα.
Τα σημαντικότερα Χάνια
Για την ιστορία του τόπου μας
μνημονεύονται τα σημαντικότερα απ’ αυτά. Η αδρή νοερή περιήγηση στα χάνια της Ευρυτανίας
προκαλεί από πρώτη άποψη
εντύπωση. Ο αριθμός τους είναι
δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση
με την έκταση της περιοχής. Σε
τούτο, εκτός από την ύπαρξη εύρωστων οικισμών, με ενεργά διακινούμενο πληθυσμό, συνετέλεσε και η γεωγραφική της θέση. Η
Ευρυτανία, στο κέντρο της Στερεάς, συνδέει την Ανατολική με
την Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία με την Αιτωλοακαρνανία,
με συνέπεια τη διακίνηση μεγάλου αριθμού ξένων οδοιπόρων.
Άλλωστε η δυσχέρεια κίνησης
λόγω του ορεινού εδάφους της
και οι δυσμενείς συνθήκες το χειμώνα επέβαλαν την ύπαρξη σε
πυκνά διαστήματα σταθμών διανυκτέρευσης, ανεφοδιασμού και
αναψυχής.
1. Χάνι Μαγούλας, δίπλα
στην ονομαστή πηγή του Αχελώου “Μαρδάχα”, κοντά στην παλιά
γέφυρα της Τατάρνας. Αυτό κατά την εποχή της ακμής του αποτελούνταν από ολόκληρο κτιρια-
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κό συγκρότημα, που συγκροτούσαν τρία κυρίως κτίρια. Το πρώτο
ήταν διώροφο, το ανώγειο που
είχε κατάλληλη διαρρύθμιση σε
αίθουσα εστιατορίου - καφενείου
και μαγειρείου και δύο υπνοδωμάτια, ενώ το κατώι χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση τροφίμων και ζωοτροφών. Το δεύτερο, πίσω από το πρώτο, ισόγειο
χρησίμευε για το σταβλισμό των
ζώων και το τρίτο, προς τη δυτική
πλευρά, στέγαζε το σιδηρουργείο και το πεταλωτήριο. Όλα τα
κτίρια σε οικόπεδο 400 περίπου
τετρ. μέτρων ανήκαν κατά κυριότητα στην Ιερά Μονή Τατάρνας
(“βακούφι”), η οποία, κατόπιν
πλειοδοτικής δημοπρασίας, τα
μίσθωνε σε διάφορους κατά καιρούς εκμισθωτές (“χαντζήδες”).
[Από τους τελευταίους “χαντζήδες” μνημονεύονται ο κατά το
πρώτο τέταρτο του περασμένου
αιώνα Κώστας Κόπανος, (πατέρας του Καρπενησιώτη δικηγόρου Διονυσίου Κ. Κόπανου), και ο
επίσης Ταταρνιώτης Χαρίδημος
Νάκκας,
πρακτικός
“οδοντίατρος”, από τους τύπους
εκείνους, οι οποίοι στα χωριά
μας, χωρίς νάρκωση ή άλλη προφύλαξη, έβγαζαν δόντια, προσφέροντας στους πονεμένους
ασθενείς, μετά την άκρως επώδυνη επέμβαση, αλατόνερο ή
τσίπουρο για απολύμανση. Την
σειρά κλείνει ο καταγόμενος από
την Παλαιοκατούνα χαντζής
Ευάγγελος Γαλάνης]. Το χάνι αυτό κατακλύσθηκε από τα νερά
της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών.
2. Χάνι Μανώλη, κοντά στην
παλιά ομώνυμη γέφυρα του
Αγραφιώτη ποταμού. Αποτελούνταν από μικρό κτίριο εστιατορίου - καφενείου, ενώ δίπλα, σε
απόσταση 30 μέτρων, υπήρχε
υδρόμυλος και σπιτοκάλυβο για
τη διαμονή του ιδιοκτήτη Μανώλη Μυζάλη και των διερχομένων
από εκεί. Ανήκε στη διοικητική
περιφέρεια Κερασοχωρίου. Κατακλύσθηκε κι’ αυτό από τα νερά
της λίμνης των Κρεμαστών.
3. Χάνι Γούλα, νεώτερο, σε
απόσταση ενός χιλιομέτρου νοτιώτερα από εκείνο του Μανώλη,
επίσης στον ποταμό Αγραφιώτη,
στην περιοχή Δυτικής Φραγκίστας. Διέθετε δύο κτίσματα,
εστιατόριο - καφενείο και ενδιαίτημα για τους διερχόμενους. Μετά την κάλυψή του από τη λίμνη
των Κρεμαστών ο ιδιοκτήτης του
Δημήτριος Αθ. Γούλας μετέφερε
την επιχείρησή του στη θέση
"Φτερόλακκα", όπου τη διατήρησε καφενείο μέχρι το θάνατό του
(1967). Το κτίριο αυτό σώζεται
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ακόμα.
4. Χάνια Βαρβαριάδας.
Σε απόσταση 10 - 12 χιλιομέτρων βόρεια από το Χάνι Μανώλη επί της ανατολικής όχθης του
Αγραφιώτη, με κατεύθυνση προς
τις πηγές του και στο δρόμο για
τ’ Άγραφα υπήρχαν τρία στη σειρά χάνια σε ιδιωτικές οικοπεδικές εκτάσεις. Ήταν: α) το Χάνι
Κοντογούνη, β) το Χάνι Χόντου
και γ) το Χάνι Τσιγαρίδα.
5. Χάνι της Κωνσταντίνας.
Υπήρχε στην απέναντι όχθη του
Αγραφιώτη ποταμού και σε απόσταση 3 - 4 χιλιομέτρων βόρεια
των προηγούμενων, σε περιφέρεια που ανήκε στην παλιά Κοινότητα του Μοναστηρακίου.
6. Χάνι της Κωτσίστας ή Κοτσίστας. Βρισκόταν σε απόσταση 3 χιλιόμετρα βορειότερα από
το προηγούμενο και στην ίδια
όχθη του ποταμού στην περιφέ-
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ρεια Μοναστηρακίου.
7. Χάνι του Ντάλλα, στην
Κρέντη, του «Πλιού», όπως ονομάζονταν το χωριό, με τη γνωστή
εκεί κοντά ιστορική του τοποθεσία "Του Πουλιού η βρύση".
8. Χάνι Καροπλεσίτη, στη θέση "Λειβάδια" της Βίνιανης, όπου
μεταπολεμικά χτίσθηκε το νέο
χωριό της Βίνιανης. Ήταν αξιόλογο κτίσμα με ιδιαίτερα δωμάτια και δυνατότητες ανέσεων, τις
οποίες δεν διέθεταν τότε άλλα
χάνια. Ο ιδιοκτήτης του Γιώργος
Καροπλεσίτης, ο πρόσχαρος
“μπάρμπα Γιώργος”, διέθεσε τις
οικονομίες του από την εργασία
του στην Αμερική και τόχτισε με
“τουριστικές”, θάλεγε κανείς, για
την εποχή του προδιαγραφές,
αναμένοντας, όπως επαναλάμβανε συχνά, τη “ρόδα”. Και η “ρό™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ 6Ë ÛÂÏ.
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ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
➥ Εγινε δημοπράτηση για την εκτέλεση του
έργου της αποχέτευσης και το ανέλαβε η εταιρεία
Κόγια - Φακίτσα. Εντός του μήνα θα αρχίσουν τα
έργα. Το χωριό μας επισκέφτηκε ο αρμόδιος
μηχανικός και οι ανάδοχοι του έργου.
➥ Σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες, που
διεκόπησαν εξαιτίας του χειμώνα, στις βρύσες και
το έργο κοντά στο σπίτι του Γιώργου Καρανίκα και
κ. Κουβέλη.
➥ Προγραμματίστηκε το έργο στη συμβολή του
δρόμου Νιμάτια (Καΐπη) με την άσφαλτο. Εχει
δημοπρατηθεί και οι εργασίες θα αρχίσουν
σύντομα. Για να πετύχει αυτό το έργο χρειάζεται
από τους αρμόδιους μεγάλη προσοχή, εξαιτίας της
άμμου και του νερού που υπάρχει.
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δα” ήρθε, ο αμαξιτός δρόμος έγινε, τ'
αυτοκίνητα περνάνε, αλλά ο προοδευτικός και οραματιστής εκείνος
χαντζής δεν πρόλαβε να ιδεί πραγματοποιούμενο το όνειρό του,
9. Χάνι Θεοχάρη. Βρίσκονταν στη
θέση “Λιβανή” στην περιφέρεια της
Βίνιανης.
10. Χάνι Καραγκούνη, στην περιφέρεια του χωριού Καλεσμένο, δίπλα
στη γέφυρα του Μέγδοβα. Εξακολουθεί να λειτουργεί με άλλη διεύθυνση. Εδώ σταματούν αρκετά αυτοκίνητα, γιατί το τοπίο του ποταμού είναι ειδυλλιακό και προσφέρεται για
σύντομη αναψυχή.
11. Χάνι Κώστα Βλάχου, στη θέση
"Ζουλούμη" της περιφέρειας Στενώματος. Εγκαταλείφθηκε νωρίς, γιατί
ο δρόμος προς το Καρπενήσι άλλαξε
χάραξη.
12. Χάνι Κοσκινά, στη θέση "Εικόνισμα" της περιφέρειας Στενώματος.
Η λειτουργία του διακόπηκε νωρίς.
13. Χάνι Κωτσοκάλη, στην ίδια τοποθεσία, διάδοχο του προηγούμενου. Αποτέλεσε σημαντικό σταθμό
των διακινουμένων προς το Καρπενήσι Αγραφιωτών, Απεραντίων και
Αγραίων. Την διεύθυνσή του, αναπληρώνοντας τα ασχολούμενα και με
αγροτικές εργασίες και αγώγια παιδιά της Κώστα και Σεραφείμ, είχε η
μητέρα τους, η δυναμική Κωτσικαλομήτραινα.
14. Χάνι Σερπάνου. Βρίσκονταν
κοντά στο προηγούμενο με ανάλογη
δραστηριότητα. Ήταν περισσότερο
γνωστό ως “Χάνι της Ρήνως”, γιατί ο
ιδιοκτήτης του Βασίλης Σερπάνος,
ασχολούμενος και μ’ άλλες εργασίες, αναπληρώνονταν από την δραστήρια μητέρα του.
15. Βλαχαίικο Χάνι, στη θέση
“Καρανάση” της περιφέρειας Στενώματος, σε ελατόφυτη περιοχή με
ωραία θέα, ευρύ ορίζοντα και δροσερή πηγή. Άρχισε τη λειτουργία του σε
παράπηγμα το 1906, λιθόκτιστο οικοδόμημα με σταβλαχυρώνα κι άλλα
υποστατικά έγινε το 1912. Οι ιδιοκτήτες του αδελφοί Χαράλαμπος και Δημήτριος Βλάχος κι ο γιος του δεύτερου Γιώργος, διακρίθηκαν ως συστηματικοί “χαντζήδες”, ευγενικοί, περιποιητικοί, αφιλοχρήματοι. Διέθεταν
φίλους σ’ όλα τα “πέρα χωριά”, οι
οποίοι στις μετακινήσεις τους προς
το Καρπενήσι συνδύαζαν να καταλύουν στο χάνι τους.
16. Μπαλταίικα Χάνια, στο δρόμο
Καρπενησίου - Προυσού και σε μικρή
το ένα από το άλλο απόσταση. Πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στους
διακινούμενους από και προς τα χωριά του τ. δήμου Αρακυνθίων και νοτιώτερα, ιδιαίτερα δε προς τους πολυάριθμους προσκυνητές απ’ όλη την
Ευρυτανία, τη Στερεά κι άλλα μέρη
της Ελλάδας, οι οποίοι, κυρίως το κα-

λοκαίρι, πήγαιναν μαζικά να προσκυνήσουν στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Αργότερα το “κάτω χάνι” σταμάτησε να λειτουργεί, και η όλη δε
δραστηριότητα περιορίστηκε στο
“επάνω”, όπου ο γνωστός “μπάρμπα
Θανάσης” Μπαλτάς, πρόσχαρος και
ανεκδοτολόγος, καθώς και ο συμπαθής και πρόθυμος γιος του Γιάννης, ο
οποίος το διατηρεί μέχρι σήμερα,
πρόσφεραν στους διαβάτες και προσκυνητές τις υπηρεσίες τους. Το Χάνι
Μπαλτά, παρ’ ότι η παραλλαγή του
αμαξιτού δρόμου προς τον Προυσό
το παρακάμπτει ήδη, εξακολουθεί να
λειτουργεί, ενώ αξίζει να διατηρηθεί,
έστω με κάποια προσαρμογή στα
σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις, ως επιβίωση μιας εποχής, σκληρής ίσως, με ανθρώπους “πεζοπορούντες,
κοπιώντας
και
πεφορτισμένους”, που βρίσκονταν
όμως συναισθηματικά ο ένας κοντά
στον άλλον και συναλλάσσονταν με
εγκαρδιότητα και γνησιότητα στις
διαπροσωπικές τους σχέσεις.
17. Χάνι Δερματά. Υπήρχε προπολεμικά στο Καρπενήσι. Διέθετε κυρίως στάβλους και ζωοτροφές για τα
πολλά ζώα, με τα οποία έρχονταν
στην πόλη για εμπορικές συναλλαγές, τακτοποίηση διοικητικών και δικαστικών υποθέσεων ή την επίσκεψη
πολλών Ευρυτάνων, που είχαν παιδιά
τα οποία φοιτούσαν ως μαθητές τότε
στο Γυμνάσιο Καρπενησίου, αλλά και
τον ανεφοδιασμό με τρόφιμα, από τα
χωριά τους που βρίσκονταν εκείνη
την εποχή σε ακμή. Γύρω από το προαύλιό του υπήρχαν σαγματοποιεία
και πεταλωτήρια. Ο ιδιοκτήτης του
Κώστας Δερματάς, διακρίνονταν και
για τις εμπειρικές κτηνιατρικές του
γνώσεις.
Η αλλαγή των συνθηκών ζωής και
οι δυνατότητες ευχερούς πλέον επικοινωνίας κατέστησαν περιττή την
ύπαρξη των χανίων.
Τα αντικατέστησαν γενικά τα
Motel των δημόσιων δρόμων με τα
πρατήρια βενζίνης, για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων και τα Self Service, για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Σχέσεις απρόσωπες, χωρίς
θέρμη ψυχής και πνευματική επικοινωνία.
Στα ερείπια των χανίων κυκλοφορούν σαύρες και άλλα ερπετά, στα
δένδρα που απέμειναν στις άδειες
σήμερα (άλλοτε πολυθόρυβες) αυλές, τους κουρνιάζουν μοναχικά πουλιά, που με τις μονότονες κραυγές
τους … θρηνούν για έναν κόσμο, που
πέρασε χωρίς επιστροφή. Ισχύει κι
εδώ η ρήση του σκοτεινού εξ Ιωνίας
φιλοσόφου: “Πάντα ρει, πάντα χωρεί
και ουδέν μένει”.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Άρθρο του Παναγιώτη Κ. Βλάχου, Φιλόλογου - π. Γενικού Επιθεωρητή Μ.Ε.

GUS
KOSTOPANAGIOTIS
804-792-8817
2320 Riverside Drive
Danville, VA 24540

OÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¤˜
ÂÚÁ·Û›Â˜
°ÈÒÚÁÔ˜ T. M·ÓÙ‹˜
K·Ú‰›ÙÛ·
TËÏ: 24410-73460

¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫ø¡.
μ§∞Ã√™
ºÈÏﬁÏÔÁÔ˜ - . °ÂÓÈÎﬁ˜
∂ÈıÂˆÚËÙ‹˜ ª.∂.
°ÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ™Ù¤ÓˆÌ· ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. Δ· ÂÁÎ‡ÎÏÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È‰¿¯ıËÎÂ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ
∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÔ›ÙËÛÂ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∂ÚÁ¿ÛıËÎÂ ÁÈ· Ï›ÁÔ
ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔ 1953
‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘, ﬁÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ Â˘‰ﬁÎÈÌ· ˆ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÁÈ· ÌÈ· 18ÂÙ›·.
¶ÚÔ·¯ıÂ›˜ ÛÂ ∂ÈıÂˆÚËÙ‹ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ·˜ ºÈÏÔÏﬁÁˆÓ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÁÈ· ¤ÓÙÂ
¯ÚﬁÓÈ· ÛÙËÓ ∏ã ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ∏Â›ÚÔ˘
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ °ÂÓÈÎﬁ˜ ∂ÈıÂˆÚËÙ‹˜ ª¤ÛË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙËÓ ∞’
¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙË μÔÈˆÙ›·.
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚﬁÓÈ·
Â›Ó·È ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ "∂˘Á¤ÓÈÔ˜ Ô ∞ÈÙˆÏﬁ˜", ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ÌÂ ÙÔ
·ÍÈﬁÏÔÁÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÙËÓ
ÏÔ‡ÛÈ· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÌÂÙ¤¯ÂÈ ‹ ÌÂÙÂ›¯Â ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ºÈÏÔÏﬁÁˆÓ, ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ §·Ô‡, ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜, ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ƒÔ˘ÌÂÏÈˆÙÒÓ, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ∂ÓÒÛÂˆ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ "√È ΔÚÂÈ˜ πÂÚ¿Ú¯·È" Î·È Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ™Ù· °Ú¿ÌÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÙÔ 1957 ÌÂ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘
"√ ª¿ÚÎÔ˜ ªﬁÙÛ·ÚË˜ ÂÈ˜ ÙËÓ Ô›ËÛÈÓ ÙÔ˘ ™ÔÏˆÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘",
("ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙÈÎÔ ∏ÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ"). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÛÂÈÚ¿ ÌÂÏÂÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÊ˘ÏÏ›‰ˆÓ Î·È ¿ÚıÚˆÓ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·
‚È‚Ï›ˆÓ, ﬁˆ˜: "√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °Ú·Ó›ÙÛ·˜ Î·È Ë Ï·ÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜"
(1961), "∂˘Á¤ÓÈÔ˜ Ô ∞ÈÙˆÏﬁ˜ Î·È ÙÔ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔÓ ∂ÏÏËÓÔÌÔ˘ÛÂ›ÔÓ" (1976),
"∂˘Á¤ÓÈÔ˜ Ô ∞ÈÙˆÏﬁ˜, Ô Â˘ÎÏÂ‹˜ ÙÔ˘
°¤ÓÔ˘˜ ¢È‰¿ÛÎ·ÏÔ˜" (1976), "™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·" (1977), "¶·Ú¿‰ÔÛÈ˜ Î·È
ÚﬁÔ‰Ô˜ ÂÈ˜ ÙËÓ ¶·È‰Â›·Ó" (1979),
"ŸÛÈÔ˜ ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ Ô ∞ÈÙˆÏﬁ˜" (1983),
"√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °Ú·Ó›ÙÛ·˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÂÈ˜
ÙÔ˘˜ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘
1912-13" (1983), "™‡Ó·ÍÈ˜ ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ Ô
∞ÈÙˆÏﬁ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘" (¶Ú·ÎÙÈÎ¿
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘, ∂ÈÌ¤ÏÂÈ·,
1986), "∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ
∂ÏÏËÓÈÎÒÓ, ·›ÙËÌ· ÂıÓÈÎﬁÓ» (1988),
"¶ÚÔÛÎ‡ÓËÌ· ÂÈ˜ ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ"
(ÂÈÌ¤ÏÂÈ·, 1996). Δ· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù·,
Ù· ÎÂ›ÌÂÓ·, ÔÈ ÔÌÈÏ›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÛÔ‚·Úﬁ˜ ÛÙÔ¯·ÛÌﬁ˜, ÂÓ¿ÚÁÂÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È Î·ÏÏÈÂ‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË, ÂÈÛÙ·Ì¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó·
Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË.
ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ¿ÚıÚÔ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ÔÏ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘
∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ (www.evrytan.gr), ·’
ﬁÔ˘ Î·È ÙÔ ‹Ú·ÌÂ.

Παράκληση
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 ενημερώνετε,
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.

KAºE-°A§AKTO¶ø§EIO

H ¢PO™IA
°ÚËÁﬁÚË˜ M·ÚÔ‡ÏË˜
K‡ÚÔ˘ & ™ﬁÏˆÓÔ˜ 19 §·Ì›·
TËÏ: 22310-42146
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KÔÈÓˆÓÈÎ¿
Θάνατοι
• Απεβίωσε στη Λαμία η
Κούλα Δ. Μαντή και έγινε η
ταφή της στη Ν. Ευρυτανία
(Γαλανέϊκα) με πλήθος κόσμου που συνόδευσε την εκφορά της.
Υπήρξε παλιότερα αντιπρόσωπος του Συλλόγου μας
στη Λαμία και έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Έφυγε τόσο νέα, τώρα
που την είχαν τόση ανάγκη ο
σύζυγος και το παιδί της.
Όλοι εμείς οι Χρυσιώτες που τη γνωρίζαμε λυπηθήκαμε
ειλικρινά και είμαστε συντετριμμένοι από τον άδικο χαμό
της. Ευχόμαστε παρηγοριά και θερμά συλλυπητήρια στους
δικούς της ανθρώπους.
Αιωνία σου η μνήμη αλησμόνητη Κούλα.
• Απεβίωσε στο Βόλο η Αικατερίνη Μέρου, σύζυγος
του χωριανού μας Κώστα Μέρου. Ευχόμαστε παρηγοριά
και θερμά συλλυπητήρια στους δικούς της.

Μαγειρική
«Χάσαμε τις παλιές γεύσεις!»
«Τα σημερινά προϊόντα
είναι εντελώς άγευστα!»
Όλοι μας έχουμε πει τις παραπάνω φράσεις, σαν μια διαπίστωση για τα προϊόντα που
καταναλώνουμε. Η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων για την παραγωγή
φρούτων και λαχανικών, καθώς
και η χρήση των ζωοτροφών
στην κτηνοτροφία, έχει σαν αποτέλεσμα την υπερεπάρκεια αγαθών,
αλλά χωρίς νοστιμιά.
Δεν φταίνε βέβαια μόνο οι πρώτες ύλες για την απουσία
γεύσης στο φαγητό μας. Συμβάλλει αποφασιστικά και η έλλειψη χρόνου για να μαγειρέψουμε με μεράκι καθώς και του
αναγκαίου χρόνου για να απολαύσουμε την τροφή μας.
Σας προτείνουμε μια συνταγή εύκολης πίτας, του πλαστού ή λαχανόψωμου ή μπαμπανέτσας, για να ξαναθυμηθούμε γεύσεις από τα νεανικά μας χρόνια. Προτείνουμε να
τη δοκιμάσουν και οι νέοι μας, για να έλθουν σε επαφή με
παραδοσιακές γεύσεις και να τις συγκρίνουν με αυτές των
έτοιμων και γρήγορων φαγητών που αφθονούν στην εποχή
μας.
Υλικά:
½ Kg Σπανάκι
½ Kg Πράσο ή κρεμμυδάκια φρέσκα
½ Kg Τυρί φέτα
6 αυγά
750 gr αλεύρι ή σιμιγδάλι
1 φλιτζάνι γάλα
Εκτέλεση
Ψιλοκόβουμε το σπανάκι και τα πράσα ή τα κρεμμυδάκια, αφού τα έχουμε πλύνει και τους ρίχνουμε λίγο αλάτι. Τα
αφήνουμε για λίγο και μετά τα στύβουμε και τα βάζουμε σε
μια λεκάνη. Ρίχνουμε τα αυγά χτυπημένα, το γάλα και το
αλεύρι ή το σιμιγδάλι. Τα ζυμώνουμε ελαφρά και ρίχνουμε
το τυρί, αφού το έχουμε σπάσει σε μικρά κομμάτια. Ανακατεύουμε το μείγμα και το ρίχνουμε στο ταψί, που το έχουμε
αλείψει με λίγο βούτυρο. Ρίχνουμε λίγο λάδι (περίπου 1 φλιτζάνι του τσαγιού και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για περίπου μία ώρα.

XPY™IøTIKA NEA
Iδιοκτησία: Σύλλογος Xρυσιωτών Eυρυτανίας
“H ΠANAΓIA”
Eκδότης: Τριανταφύλλου Γρη
γόρης
Γρηγόρης
Κλεισούρας 8, Ν. Ηράκλειο 14121
Τηλ.-Fax: 210-2832243 e-mai:gtriantaf@sch.gr
Συντακτική επιτροπή:
Kαραθάνου Iωάννα Φ., Kρυστάλλη Aλεξάνδρα Ι.,
Mπετχαβάς Xαράλαμπος Δ., Καρανίκας Αντώνης
Συνδρομή ετήσια: 5 €
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου - Εκτύπωση:

AÚÈÛÙ¤· K·ÚÔ‡˙Ë

Eκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Αγ. Γεωργίου 25 & Πετρουπόλεως Ίλιον (N. Λιόσια)
• Tηλ - Fαx: 210 2619003 210-2619696
• e-mail:karpouzi@otenet.gr
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Έφυγε ο ιστορικός των αδικημένων αγωνιστών

Στα 74 του μας αποχαιρέτησε ξαφνικά
ο Δημήτρης Σταμέλος
Εφυγε από το σπίτι του, όπως
κάθε πρωί, για τα αγαπημένα του
στέκια στα βιβλιοπωλεία του κέντρου. Μ. Σάββατο, με τα δέντρα
ηλιόλουστα -ακόμη και στις σκονισμένες λεωφόρους- και τα πουλιά
απτόητα στους θορύβους της πόλης. Σαν το πουλάκι έσβησε κι αυτός μέσα στο λεωφορείο. Ανάμεσα
σε άγνωστους, άντρες και γυναίκες, δίχως ένα βλέμμα αγάπης, ένα
κατευόδιο, ένα τελευταίο χάδι τέλος πάντων. Σε λίγες ώρες θα ανασταίναμε.
Το πνευματικό του έργο που είναι σημαντικό, ίσως και ανεκτίμητο,
οι πολύτιμες σελίδες μιας ζωής
αφιερωμένης στην ιστορική έρευνα, η δίχως αρχή και τέλος αγάπη
και αφοσίωσή του σ’ ετούτη εδώ
την πατρίδα που εκφράστηκαν μέσω σειράς βιβλίων, άρθρων και μελετημάτων σχετικών με τούς ήρωές μας, εκείνους τους παθιασμένους και αγιασμένους αγωνιστές,
που παρά τις απειθαρχίες, τις προδοσίες, την αποκαρδίωση και τις
μειωμένες ή περιορισμένες δυνάμεις τους, μας ξανάδωσαν την πατρίδα και μας ανύψωσαν, αυτό το
έργο του μάλλον θα λάβει την πρέπουσα θέση, όταν θα λογαριαστεί
με τον χρόνο.
Τον καθαρό όμως και λαμπερό
κόσμο της ψυχής του Δημήτρη Σταμέλου πλέον -χρόνια δεν παρέλειπε να μας καληνυχτίσει μέσω τηλεφώνου και να με προκαλέσει σε ενδιαφέροντες διάλογους για την
εσωτερική ή διεθνή επικαιρότητα,
για τις μουσικές που ξεχωρίσαμε,
τα βιβλία που αγαπήσαμε, τα πρόσωπα που μας ανακούφισαν, τις
στιγμές που μας γλύκαναν, τις ειδήσεις που μας ανησύχησαν. Και για
αμέτρητα αλλά ελπιδοφόρα ή απογοητευτικά.
Εγρήγορος πάντα, με όλα του
κόσμου μας, βέβαιος όμως ότι θα
γιατροπορευόταν, θα πραϋνόταν
τελικώς το μέλλον. Ασυντρόφευτος εδώ και πολύν καιρό, έμαθε να
αγαπά τα παιδιά των φίλων του σαν
να ήταν δικά του, γεμάτος κατανόηση, συμπάθεια, ανεκτικότητα για
όλους τους νέους, συνήθιζε να
συμβουλεύει τις φοβισμένες ή
απαιτητικές μητέρες: «Μην πικραίνεις το παιδί. Απάνω από τη γη να
είναι και όπως θέλει ας είναι».
Αυτός ο ξεχωριστός άνθρωπος όχι ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος, ο λαογράφος, ο ερευνητής, ο

ενεργός πολίτης- παρά ο καλός φίλος Δημήτρης, ο γελαστός και ευγενικός, ο σεμνός και αγαθός, ας
έμενε ακόμη πάνω από τη γη και
όπως ήθελε ας ήταν. Χωρίς παρουσίες όπως η δική του συρρικνωνόμαστε, μαζευόμαστε. Και εμείς. Και
ο τόπος. Λυπούμαι. Αφάνταστα πολύ. Κι ακόμη φοβούμαι ότι δεν μπορούμε προς το παρόν να επαναλάβουμε σαν παρηγοριά τους στίχους
του Ζαχ. Παπαντωνίου, όταν έγραφε για προσφιλές του πρόσωπο:
«Να γύριζες πίσω μια μέρα απ’ των
άστρων των ήλιων τα μάκρη / αν σ’
έφερνε ξάφνου μπροστά μου ένα
δάκρυ...», όχι, δυστυχώς δεν γίνεται να επικαλεστούμε ένα θαύμα,
αφού τα θαύματα μας εγκαταλείπουν μες στους θορύβους και τις
δοσοληψίες της αγοράς, απογοητευμένα από άρπαγες ή -το χειρό-

μυθιστορηματική βιογραφία «Μακρυγιάννης, το χρονικό μιας εποποιίας». Στη συνέχεια ασχολήθηκε
με τον δημοσιογραφικό λόγο ως
συνεργάτης περιοδικών, εφημερίδων και ραδιοφωνικών σταθμών. Το
συγγραφικό έργο του επικεντρώνεται σε σημαντικές μορφές της
Ελληνικής Επανάστασης, σε πρόσωπα του πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου, σε σημεία αναφοράς του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Ως εκ τούτου στην εργογραφία του συγκαταλέγονται και τα
εξής έργα: Νεοέλληνες, Πνευματικές & Καλλιτεχνικές Φυσιογνωμίες
του 19ου & 20ου αιώνα (1968),
«Ρουμελιώτικη
Πεζογραφία»
(1965), «Κατσαντώνης, Ιστορικές
διαστάσεις του θρύλου του»
(1972), «Το τέμπλο του Αη Νικόλα
στο Γαλαξείδι κι ο τεχνίτης του»

Ο Δημήτρης Σταμέλος (αριστερά), ενώ βραβεύεται
για το συγγραφικό του έργο από την Ακαδημία Αθηνών, το 1995.
τερο- εφησυχασμένους. Λυπούμαι
ότι αποχωρώντας παίρνουν μαζί
τους και ανθρώπους σαν τον Δημήτρη Σταμέλο.
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ
Βίος και έργα
Παλιός συντάκτης -βιβλιοκριτικος- της «Ε» και με μακρόχρονη πορεία στον αθηναϊκό Τύπο, συγγραφέας ιστορικών και λογοτεχνικών
έργων, ο Δημήτρης Σταμέλος τιμήθηκε κατ’ επανάληψη για το πνευματικό έργο του με κορυφαίες τις
διακρίσεις με το Κρατικό Βραβείο
Λογοτεχνίας (δύο φορές: 1976 και
2001) και με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1995). Γεννήθηκε
στο Μαραθιά Ευρυτανίας (1931),
όπου και θα ταφεί, σήμερα, Τρίτη.
Προτού σταδιοδρομήσει ως δημοσιογράφος, σπούδασε Πολιτικές
Επιστήμες στην Αθήνα. Σε ηλικία 17
ετών δημοσίευσε μια ποιητική συλλογή, ενώ το 1964 δημοσίευσε τη
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ «Η ΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ
ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1870
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΔΡΑ.: ΑΘΗΝΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 Τ.Κ. 10678
ΤΗΛ: 2103837057
Αθήνα 10 Μαρτίου 2005

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».
Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2005, έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. του Συνδέσμου μας, στα γραφεία μας Μαυροκορδάτου 6, Αθήνα.
Σας ενημερώνουμε για τη νέα σύνθεση του Δ. Σ. που προέκυψε
από τις εκλογές.
Πρόεδρος:
Τάσος Κοντομέρκος
Αντιπρόεδος:
Χρήστος Καραγιάννης Ι.
Γεν. Γραμματέας: Μαίρη Καλλιάνη Φ.
Ταμίας:
Παναγιώτης Λώλος Χαρ.
Μέλη:
Πόπη Χασκοπούλου Αθ.
Γιώργος Σταυράκης Κ.
Θανάσης Καρίπης Στ.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Ελένη Παΐδα Π.
Μέλη:
Κώστας Μανθόπουλος Β. Μυρσίνη Δανίλη Γ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Τάσος Κοντομέρκος
Μαίρη Καλλιάνη Φ.

(1973),«Νεοελληνική λαϊκή Τέχνη.
Πηγές, προσανατολισμοί και κατακτήσεις από τον 16ο αιώνα ως την
εποχή μας» (1982), «Το Λιοντάρι
της Κλεφτουριάς, Ανδρούτσος, ο
πατέρας του Οδυσσέα» (1977),
«Κατσαντώνης» (1980), «Η μάνα
στην ορεινή Ρούμελη» (1982),
«Πρωτοπόροι και ήρωες της Ελληνικής Δημοσιογραφίας - Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης Τριαντάφυλλος Ραμπαγάς» (1982), «Ο θάνατος του Καραϊσκάκη, Συμπτωματικό
γεγονός ή οργανωμένη δολοφονία;» (1985), «Η Δωρίδα στην Τουρκοκρατία» (1986), «Λαογραφικά
Σουλίου» (1988), «Το Εικοσιένα και
το δημοτικό μας τραγούδι» (1989),
«Μάρτυρες και μαρτυρίες» (1995),
«Λαογραφική Πινακοθήκη» (1997),
«Νικηταράς» (2000), «Ανδρέας
Μιαούλης, Έπος και τραγωδία»
(2003).
Αναδημοσίευση απ’ την
εφημερίδα Ελευθεροτυπία

ŒÎ‰ÔÛË ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘
∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘
Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏﬁÁˆÓ
Μέχρι σήμερα πουθενά δεν είδαμε κάποια
καταγραφή των εφημερίδων, περιοδικών
που εκδίδουν διάφοροι Σύλλογοι ή ιδιώτες
για τον τόπο καταγωγής τους, ούτε μια καταγραφή των διαφόρων Πολιτιστικών Συλλόγων.
Όσοι κατάγονται από ορεινά, φτωχά κι
απομακρυσμένα χωριά, δηλαδή «όσοι μεγάλωσαν με στερήσεις και με την «μπομπότα», αυτοί κυρίως είναι που διακρίθηκαν
στις επιστήμες, αυτοί είναι που ίδρυσαν
Συλλόγους, Αδελφότητες κ.λ.π. στην ξενιτιά και κράτησαν άσβεστη τη φλόγα με τη
γενέτειρα, με το φτωχό χωριό τους.
Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα παρουσιάσω στο βιβλίο που ετοιμάζω με τίτλο:
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Γι’ αυτό παρακαλώ τους εκδότες εντύπων, καθώς και τους προέδρους Συλλόγων
να μου στείλουν μέχρι 31-5-2005 το έντυπό
τους ή στοιχεία για το Σύλλογό τους για να
καταχωρηθούν στο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ, στη διεύθυνση: Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες
Αριστέα Καρπούζη, Αγ. Γεωργίου 25 Ίλιον
13121
Τηλ. -Fax: 210-2619003 Κιν. 6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Γιάννης Κ. Καρπούζης
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Είναι συνηθισμένο να γράφου-

είναι; Τόσα μέλη του συλλόγου
μας είναι εγγεγραμμένα· γιατί δεν
έρχονται, ενώ καλούνται μέσω
εφημερίδας ή επιστολών ή ακόμη
και διά τηλεφώνου; Γιατί δε δίνουν το παρόν, ώστε να ενισχύσουν το σύλλογο στην πράξη; Να
φανούμε περισσότεροι, να ανέβει
έστω το ηθικό εμάς των υπολοίπων που είμαστε εκεί κάθε χρόνο,
να πούμε εμείς τα μέλη του Δ.Σ.
ότι δεν πάνε χαμένοι οι κόποι της
διοργάνωσης, να πούμε στ’ αλήθεια ότι ο χορός ήταν επιτυχημένος;
Αν τους ρωτήσει κανείς, εκτός
του ότι μπορεί να θυμώσουν και να
πουν ότι αυτό είναι δικό τους θέμα
(είναι βέβαια, αλλά...), θα πουν δικαιολογίες πρόχειρες αποφυγής
και μη πειστικές, του τύπου: ...μου
’τυχε μια δουλειά, ...θα ’ρθω του
χρόνου, ...είχα έρθει πρόπερσι,

με μετά απ’ τις ετήσιες εκδηλώσεις του συλλόγου μας σε Αθήνα,
Λαμία και χωριό, ότι αυτές ήταν
εξαιρετικά επιτυχημένες, η συμμετοχή του κόσμου ήταν ικανοποιητική και άλλα τέτοια. Αυτό γίνεται
για ευνόητους λόγους. Μήπως
όμως είναι καιρός να πούμε ποια
είναι η πραγματική κατάσταση,
τουλάχιστον των τελευταίων ετών
πάνω σ’ αυτό το θέμα;
Μήπως η ωραιοποίηση της κατάστασης δεν βοηθά, αλλά σκεπάζει την αλήθεια που πρέπει να είναι γνωστή σε όλα τα μέλη του
συλλόγου μας, αφού από τα μέλη

...ήταν ακριβή η πρόσκληση, ...δε
μου άρεσε το συγκεκριμένο μαγαζί ή η μουσική του, ...δεν είχα με τι
να ’ρθω ή που να παρκάρω και άλλα τέτοια.
Δε λέω, υπάρχουν λόγοι κάποιες φορές όντως ικανοί να μην
επιτρέψουν τη συμμετοχή κάποιου, αλλά σχεδόν κάθε χρόνο; Και
σχεδόν πάντα στους ίδιους τυχαίνουν; Πώς σε άλλους δεν τυχαίνουν συχνά τέτοιοι λόγοι; Και πόσο ακριβή είναι πια αυτή η πρόσκληση; Μια φορά το χρόνο γίνεται και για το χωριό μας. Βρήκαν
αλλού φτηνότερα; Είμαστε ικανοί

Οι εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν για τη χειμερινή περίοδο 2004-2005 σε Αθήνα και Λαμία έγιναν με σχετική επιτυχία.
Παραβρέθηκαν πολλοί Χρυσιώτες και φίλοι του συλλόγου
μας. Η οργάνωση ήταν πραγματικά άριστη και αξίζουν συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του
συλλόγου μας, την πρόεδρο Βασ.
Χαλκιά, στον αντιπρόσωπό μας
στη Λαμία τον κ. Ηλία Γ. Ράμμο,
που αν και νεοεκλεγής, τα κατάφερε περίφημα και σε όσους βοήθησαν σ’ αυτό.
Θα προσπαθήσω παρακάτω να
δώσω απαντήσεις σε ερωτήματα
σχετικά με τη συμμετοχή μας σε
τέτοιες εκδηλώσεις και για άλλα
θέματα που αφορούν στο σύλλογό μας.

εξαρτάται η επιτυχία ή όχι των εκδηλώσεων;
Δεν έχω πρόθεση να κατηγορήσω κάποιους, να χρεώσω σε κάποιους τη “μέτρια” συμμετοχή των
μελών μας. Πρέπει όμως να πούμε
ποιοι πραγματικά βοηθούν τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας και
για ποιο λόγο γίνονται αυτές. Έτσι
λοιπόν αυτοί που βοηθούν είναι
δύο κατηγορίες: Αυτοί που οργανώνουν τις εκδηλώσεις και αυτοί
που συμμετέχουν. Αυτοί που οργανώνουν είναι ποιοι; Τα μέλη του
Δ.Σ. και αυτοί... όχι όλοι το ίδιο,
άλλος λίγο και άλλος περισσότερο. Αυτοί που συμμετέχουν είναι
ποιοι; Είναι σχεδόν οι ίδιοι κάθε
χρόνο. Οι ίδιες οικογένειες, τα
ίδια άτομα. Ευτυχώς που φέρνουν
και αρκετούς φίλους τους, άσχετους με το σύλλογο και έτσι μαζευόμαστε κάμποσοι. Οι άλλοι που

οικονομικά, να κλείσουμε το καλύτερο μαγαζί - εξάλλου αυτό που
κλείνουμε κάθε φορά είναι μέσα
στα πολύ καλά μαγαζιά· αν είναι
δε κάπως μακριά για κάποιους τι
να κάνουμε; Αν κλείσουμε μαγαζί
κοντά σ’ αυτούς, θα είναι τότε μακριά για τους άλλους! Προσπαθούμε κάθε φορά να γίνεται το καλύτερο για όλους.
Να πούμε εδώ για ποιους λόγους γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Γίνονται κυρίως για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι η επικοινωνία, η επαφή, η γνωριμία με ό,τι
άλλο θετικό συνεπάγεται απ’ αυτά
για τα μέλη του συλλόγου μας και
τη στήριξη του χωριού μας. Ο δεύτερος λόγος είναι η συγκέντρωση
χρημάτων. Ένα μικρό ποσό απ’ την
πρόσκληση και τα χρήματα των
λαχνών πάνε στο σύλλογο για να
μπορεί να ανταπεξέρχεται στις βα-

σικές του υποχρεώσεις. Ποιες είναι αυτές; Είναι η έκδοση της εφημερίδας - κοστίζει περίπου 500€ το
τρίμηνο - η οργάνωση των όποιων
εκδηλώσεων σε Αθήνα, Λαμία και
χωριό και τα έργα εξωραϊσμού
που γίνονται στον τόπο καταγωγής μας. Φτάνουν τα χρήματα που
μαζεύονται απ’ τις εκδηλώσεις; Η
απάντηση είναι πως δε φτάνουν
ούτε για την εφημερίδα. Είναι βέβαια και κάποια λίγα χρήματα που
μαζεύονται απ’ τις ετήσιες συνδρομές των μελών ή και από δωρεές. Ευτυχώς λοιπόν που είναι και
αυτά, αλλιώς δε θα υπήρχε δυνατότητα συνέχισης της όποιας δραστηριότητας του συλλόγου. Αλλά
μιας και αναφέραμε τις συνδρομές, πόσα είναι τα εγγεγραμμένα
μέλη σε Αθήνα, Λαμία και αλλού;
Αρκετά. Είναι αρκετά. Όμως πόσοι
πληρώνουν τη συνδρομή τους;
Σας πληροφορώ πως περίπου το
(1/3) ένα τρίτο μόνο είναι τυπικό
σ’ αυτή την υποχρέωση. Οι υπόλοιποι δεν εμφανίζονται ποτέ και
πουθενά. Ή αν εμφανιστούν στο
χωριό το καλοκαίρι το... ξεχνούν ή
ακόμη λένε ότι θα το τακτοποιήσουν αργότερα σε κάποια εκδήλωση που θα ’ρθουν, αλλά δεν έρχονται ποτέ! Και ποιος θα πρέπει να
τους βρει; Ποιοί είναι αυτοί που
ασχολούνται με το σύλλογο και το
έργο του; Ποιοι οργανώνουν τις
εκδηλώσεις; Είναι εύκολο να οργανωθεί μια τέτοια εκδήλωση και
μάλιστα με λαχειοφόρο αγορά;
Απ’ το να βρεις το κέντρο, να
κλείσεις συμφωνία, να εκτυπώσεις
προσκλήσεις, να ειδοποιήσεις με
επιστολές τα μέλη, να βρεις τα δώρα για τη λαχειοφόρο - πράγμα πολύ δύσκολο - μετά να φτιάξεις λαχνούς, να βάλεις τα δώρα σε αριθμημένες τσάντες, καταστάσεις με
κερδίζοντες λαχνούς, τρέξε σε
μαγαζιά, στείλε επιστολές και fax
σε εταιρίες, παρακαλώντας πολλές φορές για προσφορές δώρων
και ακόμη να είσαι παντού την ημέρα της εκδήλωσης - στην υποδοχή, στα τραπέζια, στη διανομή δώρων - αγωνία και άγχος αν θα πάνε
όλα καλά και βεβαίως πάντα κάτι
θα βρουν να πουν κάποιοι υπό μορφή συμβουλής και όχι παρατήρησης - όπως τουλάχιστο λένε - για
να “διορθωνόμαστε”. Μάλιστα μερικοί με πλεονάζον θράσος λένε
ότι έτσι κι έτσι έπρεπε να γίνει το
ένα και το άλλο αν και δεν ήμουν
εκεί... Δεκτό κάθε σχόλιο, όντως
βοηθά, αλλά δικαιούται να το κάνει
όποιος προσφέρει έστω και μόνο
με τη συμμετοχή του.
Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημα ποιοι τα κάνουν όλα αυτά, η
απάντηση είναι όπως ανέφερα και
παραπάνω τα μέλη του Δ.Σ. και
κάποια άλλα μέλη του συλλόγου
μετρημένα στα δάχτυλα του ενός
χεριού. Και αυτό στην Αθήνα, αλλά και στη Λαμία. Δεν αναφέρω
σκοπίμως ονόματα. Όλοι ξέρουν
ποιοι είναι αυτοί. Μη κοροϊδευόμαστε. Είναι κάθε χρόνο οι ίδιοι
και οι ίδιοι. Γιατί όμως το κάνουν;
Μήπως έχουν όφελος; Και τι όφελος; Οικονομικό; Είναι αστείο να
το πει αυτό κανείς. Μάλιστα ο κόπος τους όχι μόνο δεν πληρώνεται
αλλά βάζουν κι απ’ την τσέπη τους
για κάποια μικροέξοδα και δεν τα
παίρνουν ποτέ πίσω. Άλλο όφελος; Αν το ανακαλύψει κανείς, να
το πει και σε μας.
Γιατί λοιπόν το κάνουν; Από
αγάπη το κάνουν για τον τόπο που
γεννήθηκαν, από αυξημένο αίσθημα προσφοράς γι’ αυτό τον τόπο
και από ελπίδα να τον δουν καλύτερο, βάζοντας κι αυτοί ένα λιθαράκι σ’ ό,τι γίνεται εκεί - που ελάχιστα έτσι κι αλλιώς γίνονται.
Δεν έχουν κανένα λόγο. Ούτε
καμιά προσδοκία αυτοπροβολής
και σκοπιμότητας κοινωνικοπολιτικής. Γιατί αν δεν ασχοληθεί κάποιος, θα υπάρξει πλήρης εγκατάλει-

ψη των πάντων όσων πηγάζουν
απ’ το σύλλογο. Μ’ άλλα λόγια θα
διαλυθεί ο σύλλογος. Πώς είμαι
βέβαιος γι’ αυτό; Όποιος έχει έρθει στις τακτικές συνελεύσεις του
και στις ψηφοφορίες για εκλογές
νέου Δ.Σ. θα διαπίστωσε το αν
υπάρχει επιθυμία από κάποιον να
συμμετάσχει στο νέο Δ.Σ. Σας
πληροφορώ και δω πως καμία,
εντελώς καμία, επιθυμία δεν
υπάρχει, αλλά μαζευόμαστε εκεί
μόνο ελαχιστότατοι και όπως αλλού οι ίδιοι και οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν
αφού δεν υπάρχει “νέο αίμα” και
μπροστά στην απειλή της διάλυσης, δίνουμε για άλλη μια φορά
την υπόσχεση να παλαίψουμε μέσα απ’ το Δ.Σ. με την ελπίδα στις
επόμενες εκλογές να ’ναι καλύτερη η κατάσταση.
Ένα άλλο θέμα είναι αυτό της
εγγραφής νέων μελών. Έχει πολλά χρόνια σχεδόν να εγγραφεί νέο

ται πολύς χρόνος, κόπος, επισκέψεις σε τυπογραφείο κ.τ.λ. για να
ετοιμαστεί η εφημερίδα. Επομένως μόνο ευγενικές προθέσεις
μπορεί κανείς να καταλογίσει σ’
αυτούς που ασχολούνται με την
έκδοσή της. Αλλά γιατί, πλην ελαχίστων ενίοτε, δε βοηθά κανείς
άλλος στέλνοντας υλικό προς δημοσίευση, κατάλληλο για την εφημερίδα μας; Τόσοι είμαστε ως μέλη. Δε μπορούμε να γράψουμε
που και που κάτι; Είμαστε “συγγραφικώς” ανίκανοι; Το χωριό μας
έχει πλούσια ιστορία, πλούσια φύση αλλά και είναι “πλούσιο” σε
προβλήματα. Επομένως υπάρχουν
θέματα. Μήπως δεν έχουμε σκέψεις, ιδέες και προβληματισμούς
γι’ αυτά; Μάλλον αδιαφορούμε ή
καλύτερα βαριόμαστε. Λέμε όπως
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις
το γνωστό ...δε βαριέσαι ή ...ωχ
αδερφέ. Και σκεφτόμαστε ότι

μέλος. Αντίθετα λιγοστεύουν - λόγω θανάτων - τα μέλη μας. Ποιες
είναι λοιπόν οι προοπτικές καλυτέρευσης χωρίς νέα μέλη; Γιατί δεν
εγγράφονται νέα μέλη; Αυτό είναι
κάτι που μας έχει απασχολήσει.
Εμείς τους καλούμε κοντά μας μέσω της εφημερίδας και μέσω των
εκδηλώσεών μας.
Εξηγούμε όσο γίνεται τα θετικά αυτής της πρόσκλησης. Όμως
ελάχιστοι ανταποκρίνονται. Μήπως αυτό είναι ζήτημα που πρέπει
να απασχολεί την κάθε οικογένεια, η οποία πρέπει να διδάξει και
να εμπεδώσει την αγάπη για το
χωριό στα παιδιά της και να τα παρακινεί να είναι κοντά στο σύλλογο και έμμεσα στο χωριό, που μόνο κάτι καλό μπορεί να βγει απ’ αυτό; Δε χρειάζεται κοινωνιολογική
ανάλυση εδώ γι’ αυτό. Όλοι το καταλαβαίνουμε στις πόλεις που
ζούμε ποια είναι η σημασία της
επαφής με το χωριό.
Δεν πρέπει να παραλείψω να
αναφέρω το θέμα της εφημερίδας. Μια τρίμηνης έκδοσης που
δέχεται τα κολακευτικά σχόλια
όσων τη διαβάζουν. Όμως και εδώ
τα πράγματα είναι στην ίδια κατάσταση. Υπάρχει μια συντακτική
επιτροπή που την εκδίδει. Όμως
ουσιαστικά τη “δουλειά” την κάνει ένας, ο εκάστοτε εκδότης. Και
δεν είναι εύκολο να ετοιμάσεις μια
εφημερίδα. Και μη σκεφτεί κανείς
και δω πως υπάρχει κάποιο όφελος για τον εκδότη και τη συντακτική επιτροπή. Αντίθετα χρειάζε-

...εντάξει ...υπάρχουν κάποιοι που
το κάνουν αυτό, γιατί ν’ ασχοληθώ
εγώ, εξάλλου εγώ δεν έχω χρόνο,
λες και οι άλλοι έχουν.
Τέλος το θέμα της παρουσίας
μας στο χωριό. Αυτό το θέμα έχει
πολλές ιδιαιτερότητες για τον καθένα. Δεν είναι τόσο κοντά και δεν
έχει τόσο εύκολη πρόσβαση στο
χωριό μας. Η παρουσία όμως, με
την όποια ευκαιρία, του καθενός
μας εκεί είναι επιβεβλημένη. Είναι
ένα απ’ τα σημαντικότερα στοιχεία
της προσφοράς μας στον τόπο
που γεννηθήκαμε. Αυτό δίνει στ’
αλήθεια ζωή στο χωριό και ελπίδα
διατήρησής του σε όλους μας και
κυρίως σ’ αυτούς που μένουν μόνιμα εκεί.
Πιστεύω με όσα έγραψα σ’ αυτό το άρθρο να προβληματιστούμε
όλοι για την γενικότερη πορεία
του συλλόγου μας που τόσα έχει
προσφέρει χρόνια τώρα στο χωριό
μας και αυτό είναι αναμφισβήτητο
και να επανεξετάσουμε στη σκέψη
μας τη στάση μας ο καθένας απέναντι σ’ αυτό το ζήτημα. Απαιτείται δραστηριοποίηση και έμπρακτο
ενδιαφέρον απ’ όλους μας ανεξαιρέτως, όσο μικρή ή μεγάλη και αν
είναι η προσφορά μας.
Όλοι κάποια στιγμή, σε κάποιο
τομέα, έχουμε κάτι να δώσουμε σ’
αυτή την προσπάθεια.
Το χωριό μας μάς έχει ανάγκη.
Η Χρύσω είναι ο τόπος καταγωγής μας. Είμαστε περήφανοι γι’
αυτό, μην το ξεχνάμε.
Αντώνης Θ. Καρανίκας

