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ÛÙË Ì·ÚÙ˘ÚÈÎ‹ §ˆÚ›‰· ÙË˜ °¿˙·˜
ια τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ο βουλευτής Ευρυτανίας και συγχωριανός μας Ηλίας Καρανίκας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των
υποχρεώσεων, που απορρέουν από το βουλευτικό αξίωμα, δεν έχουμε γράψει. Δεν έχουμε γράψει, γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι ένας βουλευτής πρέπει να κάνει
ερωτήσεις, επερωτήσεις, παρεμβάσεις, ομιλίες στη
βουλή, περιοδείες στον νομό του και άλλες δραστηριότητες και ενέργειες που θα ωφελήσουν τους κατοίκους
του νομού του.
Θα ασχοληθούμε όμως με μια ενέργεια του Ηλία Καρανίκα, που δεν εντάσσεται στα
πλαίσια των υποχρεώσεών του. Αυτή η ενέργεια τον τιμά και δείχνει
την ηθική διάσταση του ανθρώπου.
Αναφέρομαι για την συμμετοχή του
σε ανθρωπιστική αποστολή στην αιματοβαμμένη Παλαιστίνη.
Ο Ηλίας Καρανίκας από το βράδυ της Πέμπτης 8 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου βρίσκονταν στη Λωρίδα
της Γάζας, ως μέλος ιατρικής και
ανθρωπιστικής αποστολής του
κόμματός του. Η αποστολή μετέφερε φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό, προσέφερε δε και ιατρικές υπηρεσίες στον πολύπαθο λαό της
Παλαιστίνης, ο Ηλίας συγκεκριμένα διέθεσε τις υπηρεσίες του στο
νοσοκομείο της Ράφα.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αποστολή αυτή συνάντησε αρκετές
δυσκολίες μέχρι να μπορέσει να
φτάσει στην αποκλεισμένη και δοκιμαζόμενη Λωρίδα
της Γάζας. Προσπάθησε να εισχωρήσει από την πλευρά
της Αιγύπτου και τα κατάφερε μετά από μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστέρηση.
Όταν η φάλαγγα, που μετέφερε την αποστολή αυτή, έφτασε επιτέλους στη Γάζα δέχτηκε τον ανελέητο
βομβαρδισμό από τους Ισραηλινούς με αποτέλεσμα τον
θάνατο ενός οδηγού και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, που συνόδευαν την αποστολή.
«Μόλις τελείωσα ένα βράδυ από τα χειρουργεία έκανα ένα μπάνιο, δεν ήξερα τι ξεπλένω. Τα αίματα από
τα χέρια μου, της σκόνες του πολέμου, ή την ντροπή
μου ως άνθρωπος;» δήλωσε όταν επέστρεψε από την
αποστολή αυτή και περιγράφοντας αυτά που έζησε εί-
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πε: «τυφλά χτυπήματα, με θύματά τους αμάχους, ακατάσχετοι βομβαρδισμοί, τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία, που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό τραυματιών, που στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες και παιδιά.
Κανείς δεν μπορεί να μου σβήσει από τη μνήμη αυτό που έζησα εκεί. Ήταν εμπειρία ζωής. Της έμαθαν τι
σημαίνει ανθρωπισμός. Όχι ότι δεν φοβήθηκα, αλλά αυτό που πρόσταζε η συνείδησή μου επισκίαζε το φόβο»
Παρακάτω θα διαβάσετε μια συνέντευξη τύπου που
έδωσε ο συγχωριανός μας βουλευτής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η χοροεσπερίδα του συλλόγου μας θα
πραγματοποιηθεί φέτος στις 17 Μαΐου 2009,
ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30,
στο εξοχικό κέντρο «Ο ΖΥΓΟΣ»,
που βρίσκεται στο 20ο χλμ.
της Λεωφ. ΠΑΡΝΗΘΑΣ (Αχαρνές)
Τηλ. καταστήματος: 210-2464839
Θα έχουμε πλούσιο μενού (ορεκτικά, σαλάτες, τυριά,
κυρίως πιάτο, φρούτο) και απεριόριστα κρασί, μπύρα
και αναψυκτικά.
Τιμή πρόσκλησης (κανονική): 25 €, παιδική: 10 €
Ο χορός μας θα πλαισιώνεται με πενταμελή ορχήστρα
με λαϊκή και δημοτική μουσική. Υπάρχει απεριόριστος
χώρος στάθμευσης.
Σας περιμένουμε όλους να συναντηθούμε για να διασκεδάσουμε, να πούμε τα δικά μας και να ενισχύσουμε
το έργο του συλλόγου μας.
Τηλ. επικοινωνίας για τυχόν περισσότερες διευκρινίσεις: 2102406777 και 6972519690.

Ιατρείο και
Λαογραφικό Μουσείο
στο χώρο του σχολείου μας
«Έχω πάει σε ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά όχι
σε πεδία μαχών. Τώρα κατάλαβα τι πραγματικά συμβαίνει, γι' αυτό και είπα συγχαρητήρια σε αυτόν το λαό που
στέκει όρθιος, που αγωνίζεται, που ακόμα κρατά και πιστεύω ότι θα κρατήσει και θα κερδίσει στο τέλος.
Δεν θα σταθώ στα γεγονότα μόνο με την ιδιότητά
μου ως γιατρός. Η ιατρική βοήθεια ήταν επιβεβλημένη
από την ανάγκη. Πέσαμε σε μια φάση μάχης. Δεν κάναμε ούτε τον πιο καλό γιατρό, τον Ευρωπαίο, ούτε πήγαμε να καπελώσουμε κανέναν, ούτε αυτό περίμεναν από
εμάς. Γι’ αυτό μίλησα για ανθρωπισμό.
Όλη η αποστολή και οι γιατροί που πήγαμε, γιατί η
συντροφικότητα χτίζεται τελικά, δεν είναι κάτι που λέγεται, χτίζεται, δώσαμε το ίδιο πράγμα σε αυτό τον κό-

¶∞§π∂™ ª¡∏ª∂™
Δøƒπ¡∂™ ™À°∫π¡∏™∂π™
Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύουμε μία φωτογραφία
από το αρχείο του Χαράλαμπου Μπετχαβά.
Διακρίνονται σε αυτή από αριστερά προς τα δεξιά οι:
Παναγιώτα Θάλλα, Ιουλία Μαρούλη,
Ελισάβετ Μούτσελου, Μαρία Μούτσελου,
Ευριδίκη Χειλά, άγνωστη, Γιάννης Χειλάς,
Λαμπρινή Χειλά, Λουκία Μούτσελου,
Κουκούλα Μούτσελου, Λέτα και Έλλη Μούτσελου,
Κωνσταντία Θάλλα.

Συνέχεια στην 3η σελ.

Η ιδέα της δημιουργίας ιατρείου-εξεταστηρίου και λαογραφικού μουσείου στους χώρους του κλειστού πλέον
σχολείου μας, έχει διατυπωθεί από καιρό.
Έτσι στην προσπάθεια υλοποίησής της, ο σύλλογός
μας έστειλε επιστολή στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου
μας, μέσω της οποίας ζητάει να παραχωρηθούν οι χώροι
αυτοί και συγκεκριμένα η μεγάλη αίθουσα για τη στέγαση
του λαογραφικού μουσείου και η μικρή για το ιατρείο-εξεταστήριο.
Δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο την επιστολή, στην
οποία επίσης φαίνονται και οι λόγοι για τους οποίους επιδιώκουμε να γίνουν αυτοί οι χώροι.
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, σε πρόσφατη
επικοινωνία μαζί τους, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και
Συνέχεια στην 3η σελ.
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Τα ιστολόγια: ένα νέο διαδικτυακό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
Στις μέρες μας συναντούμε πολύ συχνά τον όρο ιστολόγιο ή μπλογκ (στα αγγλικά
blog ή weblog). Τι όμως είναι
ένα ιστολόγιο και τί ακριβώς
αντιπροσωπεύει; Ο όρος μας
φέρνει στο νου την λέξη ημερολόγιο. Πρόκειται για μια
διαδικτυακή έκδοση, η οποία
αποτελείται από κάποιες
αναρτήσεις (posts), σε ανάστροφη χρονολογική σειρά,
με τις πιο πρόσφατες προσθήκες να παρουσιάζονται
πρώτες. Τα ιστολόγια είναι
κατά βάση θεματικά και μπορεί να είναι είτε επώνυμα ή
και ανώνυμα. Η δημιουργία
τους είναι πολύ απλή (με τη
χρήση κάποιων λογισμικών,
όπως είναι το blogger), ενώ
ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν μηδενικό κόστος.
Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορεί
πολύ εύκολα να δημιουργήσει ένα ιστολόγιο.
Η διάδοσή τους αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και σε καθημερινή βάση εισχωρούν στο παγκόσμιο ιστό όλο και περισσότερα ιστολόγια, τα οποία
καλύπτουν ποικίλες θεματικές ενότητες (προσωπικά,
επιστημονικά, εκπαιδευτικά, ειδησεογραφικά, κλπ.).
Κύριος σκοπός τους είναι η διάχυση της επικοινωνίας
και της ενημέρωσης.
Τα ιστολόγια είναι δυνατόν να συνδέονται με άλλους ιστότοπους και ιστολόγια και είναι διαδραστικά,
δηλαδή επιτρέπουν στους αναγνώστες να σχολιάσουν την αρχική θέση του συγγραφέα, ενισχύοντας
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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,
(Γεννήσεις-Θάνατοι,
Μνημόσυνα, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από
σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λπ.).
κ.λπ.)
Επίσης να μας ενημερώνετε για την αλλαγή
της διεύθυνσής σας, ώστε να παίρνετε την εφημερίδα μας.

με αυτόν τον τρόπο τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του συγγραφέα και των αναγνωστών. Αποτελούν λοιπόν ουσιαστικά, ένα μηχανισμό δυναμικής δημοσίευσης κειμένων, εικόνων και
ήχων για όσους θέλουν να εκφράσουν τις σκέψεις,
τις απόψεις, τις αναλύσεις και τα εσώψυχά τους μέσω των ιστοσελίδων τους.
Γι' αυτό το λόγο, κάθε ιστολόγιο είναι ξεχωριστό
και μοναδικό, όπως ακριβώς είναι και ο συγγραφέας
του.
Στις αρχές του Σεπτέμβρη, και ενώ είχα ακόμα νωπές στο μυαλό μου τις αναμνήσεις από την τελευταία
επίσκεψή μου στο χωριό το Δεκαπενταύγουστο, μου
πέρασε από το μυαλό η εξής σκέψη: να ψάξω να βρω
στο διαδίκτυο ιστολόγια που να αφορούν την Ευρυτανία. Βάζοντας κάποιες λέξεις κλειδιά στη πολύ
γνωστή μηχανή αναζήτησης Google, ανακάλυψα
αρκετές σχετικές σελίδες.
Πραγματικά όμως η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη
όταν έπεσα πάνω σε κάποιο ιστολόγιο με τίτλο
"Χρύσω Ευρυτανίας". Πραγματικά δε πίστευα στα
μάτια μου. Χωρίς να χάνω λεπτό, πάτησα αμέσως,
γεμάτη περιέργεια, τον σύνδεσμο που οδηγούσε

EΘNIKH

στη συγκεκριμένη σελίδα, όπου άνοιξε αμέσως μπροστά μου μια σελίδα με τη φωτογραφία του αγαπημένου μας χωριού. Φυσικά ο ενθουσιασμός μου ήταν
πολύ μεγάλος.
Ο συγχωριανός μας Γρηγόρης Τριανταφύλλου είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου ιστολογίου, το
οποίο ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2007 και ανανεώνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Το ιστολόγιο μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
http://xriso.blogspot.com/.
Προσωπικά, μου άρεσε πάρα πολύ το άρθρο για
τον χαρακτήρα του Ευρυτάνα. Κείμενο μεστό, κατανοητό, σε μερικά σημεία αρκετά χιουμoριστικό, κατά
την άποψή μου σκιαγραφεί πολύ όμορφα και απλά
τον Eυρυτάνα. Επισκεφτείτε το ιστολόγιο για να διαβάσετε και οι ίδιοι τα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα,
όπου φυσικά έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε και
τις προσωπικές σας απόψεις και σκέψεις.
Σε επόμενα τεύχη θα παρουσιάσουμε κάποια άλλα ιστολόγια που έχουν δημιουργηθεί από Ευρυτάνες συμπατριώτες μας.

Πανωραία Γαϊτάνου

ΕΡΓΑ ΣTO XΩPIO
Το έργο της κάτω πλατείας το ανέλαβε ο εργολάβος Φεγγούλης. Θα γίνουν τουαλέτες και πλακόστρωση καθώς και τα κάγκελα προς τις βρύσες
και ο ηλεκτροφωτισμός. Άρχισε να μεταφέρει υλικά και να τοποθετεί τα κάγκελα.
Το έργο του υδροηλεκτρικού στον Αγιο Δημήτριο
τελειώνει. Ήρθαν Τσέχοι μηχανικοί να τοποθετήσουν τις τουρμπίνες και να το θέσουν σε λειτουργία.
Άρχισαν να μεταφέρουν χαλίκι στη διασταύρωση. Απόδειξη ότι σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες για την διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του
δρόμου.

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
• Kιν. 6974-466161

E•ATMI™EI™ ¶ANTO™
TY¶OY AYTOKINHTøN
¶O§YXPONH™ ¶ANA°IøTH™
T·¸Á¤ÙÔ˘ 42 KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘ Aı‹Ó·
TËÏ: 210. 2237288

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ
ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΖΟΥΣΕ
Ο ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ
ΣΤO ΠAΡΕΛΘΟΝ
Τηλέφωνα συνεννόησης:
22370-41502 – 41245
Ημέρες – Ώρες Λειτουργίας:
Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή
και αργίες
10.30 – 15.00 από 1/10 έως 31/5
10.00 - 14.00 και 18.00 - 20.00
από 1/6 έως 30/9
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Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
σμο. Δώσαμε την ελπίδα. Νιώσανε ότι
δεν είναι μόνοι της. Ότι, στη δυστυχία
τους, στη συμφορά που τους πλήττει και δεν είναι τωρινό, είναι μακροχρόνιο
- δεν είναι μόνοι της. Μην ξεχνάμε ότι
είναι αποκλεισμένοι ενάμιση χρόνο και
από τότε έπρεπε να εξεγερθεί η διεθνής κοινότητα. Οι άνθρωποι είναι σαν
το ποντίκι στη φάκα, δεν μπορούν ούτε
να πιούν νερό, ούτε να φάνε.
Το να μπορεί κανείς να επισκεφτεί
έστω και ένα άτομο, μόνο και μόνο με
την παρουσία του, χωρίς να κουβαλήσει
τίποτα, είναι το μεγαλύτερο καλό που

μπορεί να του κάνει, γιατί στην απελπισία του, θέλει να ξέρει ότι μπορεί από
κάπου να κρατηθεί, ότι δεν είναι μόνος
του, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι
που τον σκέφτονται εκείνη την ώρα.
Να, γιατί ακριβώς έχετε και σεις ευθύνη, αλλά είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους να ξεσηκώσετε λιγάκι τη συνείδηση των κρατούντων. Οι συνάνθρωποί τους, και ειδικά οι κρατούντες, καταλαβαίνουν την αγωνία, αλλά κάποιος
πρέπει να της ξεσηκώσει.
Το είπα και σε κάποιο ραδιοφωνικό
σταθμό, ότι δεν είναι δυνατόν οι διεθνείς οργανισμοί - οι οποίοι επέβαλαν
και ενδεχομένως ορθά, δεν είμαι εγώ
που θα κρίνω την εγκατάσταση στην περιοχή του κράτους του Ισραήλ - να μη
μπορούν να σταματήσουν έναν πόλεμο.
Δεν θα έπρεπε να τον αφήσουν να ξεκινήσει.
Και βέβαια, εδώ μιλάμε και με την
ιατρική ιδιότητα, ότι δεν μπορεί ένα παιδί 3 ετών, τραυματισμένο από οβίδες.
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Δεν μπορεί ένα παιδί 18, 20 χρονών παράλυτο, γιατί ήταν παράπλευρες ζημιές. Δεν είδαμε έναν πολεμιστή της
Χαμάς. Ήταν όλα γυναικόπαιδα, άμαχος
πληθυσμός. Οι βόμβες πέφτουν σαν το
χαλάζι, υπάρχει τρόμος. Μάλιστα, αυτό
το σκεφτόμουν σήμερα που έκανα μπάνιο, δεν ήξερα τι ξεπλένω, τον ιδρώτα
μου, το φόβο μου, ή την ντροπή μου ως
άνθρωπος; Πιστεύω ότι το τελευταίο
προσπαθούσα να ξεπλύνω.
Γιατί όντως, δεν μπορεί να θεωρώ
τον εαυτό μου πολιτισμένο, όταν κάθομαι στον καναπέ και ανέχομαι να γίνονται αυτά δίπλα μου. Εγώ αυτό θα ήθελα να πω. Μην επικεντρώνεστε μόνο
στο ιατρικό. Όλοι μας, αυτό που δώσαμε σε αυτό τον κόσμο, ήταν ακριβώς η χαρά, το βλέπαμε στο πρόσωπό τους, το βλέπαμε στο χαμόγελό
τους, το βλέπαμε στα μάτια τους, ότι ένιωθαν πως δεν είναι μόνοι τους.
Είναι το βασικότερο».
Συγχαίρουμε τον Ηλία Καρανίκα
που συμμετείχε σε αυτή την αποστολή και προσέφερε της ιατρικές
του υπηρεσίες σε συνανθρώπους,
που δοκιμάζονται για χρόνια από ένα λαό που στο παρελθόν υπέφερε
από τη ναζιστική θηριωδία και τώρα
ξεχνώντας αυτά ασκεί το ίδιο φοβερά εγκλήματα στον ανυπεράσπιστο
λαό της Παλαιστίνης.
Γρηγόρης Τριανταφύλλου
Υ.Γ.1. Σε αυτή την Ισραηλινή επίθεση κατά της Παλαιστίνης, σκοτώθηκαν 1434 Παλαιστίνιοι. Συγκεκριμένα σκοτώθηκαν 960 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 288 παιδιά και 121
γυναίκες, 239 αστυνομικοί και 235
ένοπλοι Παλαιστινιακών οργανώσεων.
Τραυματίστηκαν δε 5.303 Παλαιστίνιοι,
εκ των οποίων 828 γυναίκες και 1.606
παιδιά.
Από την πλευρά των Ισραηλινών τα
θύματα ήταν 13 νεκροί και μερικές δεκάδες τραυματιών.
Υ.Γ.2. Μερικές διαπιστώσεις από εκθέσεις του ΟΗΕ και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αφορούν
την συμπεριφορά του ισραηλινού στρατού: «Ενδεκάχρονος Παλαιστίνιος χρησιμοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό ως ανθρώπινη ασπίδα στην επιχείρηση της Γάζας», «Οι ισραηλινοί στρατιώτες παραβίασαν τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας γιατί όχι μόνο δεν βοήθησαν να διακομιστούν τραυματίες αλλά
εμπόδισαν και Παλαιστίνιους γιατρούς
να βοηθήσουν», «Χτύπησαν 34 κέντρα
παροχής ιατρικής βοήθειας, μεταξύ των
οποίων οκτώ νοσοκομεία».

Ιατρείο και Λαογραφικό Μουσείο
στο χώρο του σχολείου μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

κατανόηση και μας διαβεβαίωσαν ότι αυτό
θα γίνει. Γι’ αυτό και τους ευχαριστούμε
θερμά.
Έτσι φτάνουμε στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσουμε ότι η αρχή έγινε
και ζητάμε από εσάς τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας και του χωριού
μας γενικότερα, την οικονομική σας στήριξη, γιατί απαιτούνται για την υλοποίηση
τους αρκετά χρήματα, που ο σύλλογός
μας δεν έχει.
Σας παρακαλούμε λοιπόν, μέσω της
εφημερίδας μας, να ενισχύσετε οικονομικά αυτή την προσπάθειά μας, καταθέτοντας στο λογαριασμό του συλλόγου μας
το όποιο ποσό μπορείτε να καταβάλετε,
στον αριθμό: 166-002101-111593 της τράπεζας ALHPA BANK ή και μέσω αυτόματου μηχανήματος (ΑΤΜ) ή δίνοντας απευθείας χρήματα στην ταμία μας κ. Γιαννιώτη - Οικονόμου Λίτσα (τηλ.: 210-6777668).
(Για να πάρετε απόδειξη του συλλόγου καταθέτοντας στην τράπεζα ή στο ΑΤΜ, μπορείτε να κάνετε επώνυμη κατάθεση ή με
το αποδεικτικό κατάθεσης να σας δώσουμε απόδειξη όταν μας το προσκομίσετε).
Ακόμη και η πλέον ελάχιστη οικονομική βοήθειά σας μας είναι απαραίτητη γιατί
θα στηρίξει σημαντικά την συνέχιση και
ολοκλήρωση των προσπαθειών μας.
Σας ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε ότι δε θα σπαταληθεί άσκοπα ούτε ένα
ευρώ από τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν και ο χώρος του σχολείου μας θα
αξιοποιηθεί έτσι με τον καλύτερο τρόπο
και η αξιοπρέπεια των χωριανών μας θα
προστατευτεί με το ιατρείο-εξεταστήριο
και η πολιτιστική κληρονομιά μας θα περάσει άφθαρτη στις επόμενες γενιές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας
Η επιστολή του συλλόγου μας
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βίνιανης
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και σεβαστό
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βίνιανης.
Όπως γνωρίζετε, τα χωριά μας λίγο λίγο ερημώνουν και οι λιγοστοί κάτοικοι
που παραμένουν ακόμα, ελπίζουν στη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη λύση των προβλημάτων που προκύπτουν. Χάρη σ’ αυτούς, παραμένει ζωντανή και άσβεστη η
φλόγα της ιστορίας κάθε χωριού. Αλλά και

εμείς που ζούμε μακριά απ' τα χωριά μας,
εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας προς αυτή
την κατεύθυνση.
Το ενδιαφέρον μας αποδεικνύεται
σχεδόν καθημερινά με τις προσπάθειες,
που καταβάλλει το Δ. Σ. του συλλόγου
μας, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της
ίδρυσής του, όπως αυτοί περιγράφονται
στο καταστατικό του.
Στις προσπάθειές μας αυτές εντάσσονται και δύο έργα, σημαντικά κατά την
εκτίμησή μας για το χωριό μας.
Το πρώτο είναι η δημιουργία ιατρείου εξεταστηρίου. Θεωρούμε ότι σε μια πολιτισμένη χώρα, όπως η Ελλάδα, δεν είναι
δυνατόν οι συγχωριανοί μας να εξετάζονται από τον αγροτικό ιατρό στο καφενείο
και μάλιστα ενώπιον των άλλων συγχωριανών μας. Καταργείται έτσι το ιατρικό
απόρρητο και δεν προστατεύεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Το δεύτερο είναι η σύσταση και λειτουργία στο χωριό μας ενός λαογραφικού
μουσείου. Με τη δημιουργία του μουσείου
στοχεύουμε στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καταρχήν και στη
διάσωση αντικειμένων που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας από τη φυσική φθορά
και την εγκατάλειψη. Η παρουσίασή τους
στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση
του επισκέπτη, ο οποίος καλείται να προσεγγίσει τον λαϊκό πολιτισμό ενός τόπου
και να διδαχτεί με τρόπο όσο το δυνατόν
πιο ευχάριστο και άμεσο.
Το σχολείο του χωριού μας, όπως γνωρίζετε, παραμένει κλειστό εδώ και αρκετά
χρόνια. Έχει δε περιέλθει το κτίριο στη δικής σας αρμοδιότητα.
Κ. Δήμαρχε και κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι, ζητάμε τη συνεργασία σας και τη συμπαράστασή σας ώστε να δημιουργηθούν
οι προαναφερόμενοι χώροι στο ισόγειο
του σχολείου και συγκεκριμένα στην μεγάλη αίθουσα του σχολείου να στεγαστεί
το λαογραφικό μουσείο, στην δε μικρή το
ιατρείο - εξεταστήριο.
Επίσης σας παρακαλούμε, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τα θέματα
πολιτισμού και παράδοσης, να σταθείτε
αρωγός στην πολιτιστική και κοινωνική
αναβάθμιση της ιδιαίτερης πατρίδας μας
και να βοηθήσετε το Σύλλογό μας οικονομικά, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους δύο αυτούς στόχους μας σύντομα.
Σας ευχαριστούμε θερμά και αναμένουμε τις ενέργειές σας.

°ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË - ∞Ú¯·ÈÚÂÛ›Â˜
Στις 22 Φεβρουαρίου 2009, στα γραφεία του συλλόγου Δομιανιτών, πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση
του συλλόγου μας, με θέμα διοικητικό και
οικονομικό απολογισμό, από το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο.
Πρόεδρος της συνέλευσης εξελέγη ο
κ. Γιάννης Κρυστάλλης και γραμματέας η
κ. Ερση Κλημέντζου.
Πριν αρχίσει ο απολογισμός τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή, για τον αγαπητό μας
συγχωριανό και ταμία του συλλόγου μας,
από την ίδρυσή του μέχρι τώρα, τον αείμνηστο Παναγιώτη Αυγέρη.
Στη συνέχεια η απερχόμενη πρόεδρος
του Δ.Σ. κ. Βασιλική Χαλκιά, έκανε τον δι-

οικητικό απολογισμό και ο κ. Χαράλαμπος
Μπετχαβάς τον οικονομικό απολογισμό,
έγινε ανάγνωση του οικονομικού απολογισμού από την Εξελεγκτική επιτροπή και το
σώμα τον ενέκρινε ομόφωνα.
Μετά το τέλος του απολογισμού το λόγο έλαβαν αρκετοί συγχωριανοί μας και
έκαναν προτάσεις για έργα που μπορεί να
προγραμματίσει το νέο διοικητικό συμβούλιο.
Τις ομιλίες και προτάσεις των μελών
ακολούθησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Για το
Δ.Σ. εξελέγησαν κατά αλφαβητική σειρά:
Γαϊτάνου Πανωραία
Γιαννιώτη Ευαγγελία

Καρανίκας Αντώνης
Καρανίκας Βαγγέλης
Μπετχαβάς Ιωάννης
Μπετχαβάς Χαράλαμπος
Ντότσικας Δημήτρης
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε το
τέλος των εργασιών και ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε στις 10 Μαρτίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Αντώνης Θ. Καρανίκας
Αντιπρόεδρος: Πανωραία Γαϊτάνου
Γ. Γραμματέας: Χαράλαμπος Μπετχαβάς
Ταμίας: Γιαννιώτη Ευαγγελία

Μέλη: Καρανίκας Βαγγέλης
Μπετχαβάς Ιωάννης
Ντότσικας Δημήτρης
Από τις πρώτες ενέργειες του νέου Δ.
Σ. ήταν η αποστολή δύο επιστολών. Η πρώτη με αποδέκτη τον δήμο Βίνιανης, με την
οποία ζητήθηκε η παραχώρηση αιθουσών
του σχολείου του χωριού μας, για την σύσταση λαογραφικού μουσείου και ιατρείου-εξεταστηρίου. Η δεύτερη απευθύνεται
στην τράπεζα Alpha Bank, με την οποία ζητήθηκε να παραχωρηθεί στον σύλλογο
χρηματοκιβώτιο, για να φυλαχτούν σε αυτό τα ιερά κειμήλια, που υπάρχουν στο χωριό μας.
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∏Á¤ÙÂ˜
(5 πÔ˘Ó›Ô˘ 1954)

∞ﬁ Ù· ÂÚ·ÁÌ¤Ó·
ÙÔ˘ ·ÂÚ¯ﬁÌÂÓÔ˘ ¢.™.
ην Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
2009 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας και
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
μας.
Η εν λόγω εκδήλωση είχε προγραμματισθεί την ίδια ημερομηνία και
επρόκειτο να έχει εορταστικό χαρακτήρα. Θα συνδύαζε δηλαδή μαζί με
τις αρχαιρεσίες και τον ετήσιο χορό
μας. Είχαμε επίσης προγραμματίσει
να γίνει παρουσίαση με προβολή φωτογραφιών της Αρχιτεκτονικής του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(της Παναγίας μας) της Χρύσως από
τη συγχωριανή μας Ιωάννα Καράνη,
Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων, αλλά “Άλλαι μεν
βουλαί ανθρώπων άλλα δε Θεός κελεύει”. Συνέβη ο θάνατος του αγαπημένου μας συγχωριανού Παναγιώτη
Αυγέρη, του ταμία του Συλλόγου μας.
Μεγάλο και δυσαναπλήρωτο το
κενό που αφήνει ο θάνατός του.
Έτσι η εκδήλωση έγινε με σεμνότητα όπως άρμοζε στην περίπτωση.
Ως πρόεδρος του απερχόμενου
Δ.Σ. που τύχη αγαθή με αξίωσε τόσα
χρόνια να είμαι σ’ αυτή τη θέση θα
ήθελα να πω δυο λόγια.
Πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω
όλους που τόσα χρόνια μας τιμήσανε
με την ψήφο τους.
Εκλεγήκαμε πριν από 6 χρόνια και
επανεκλεγόμαστε επί τρείς (3) διετίες
το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και επειδή προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν
πρέπει να καταλαμβάνουμε ανάλογες
θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα
σας ανακοινώνω ότι μετά από 30 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας μου στις
καλοκαιρινές εκδηλώσεις και 6 χρόνια
ως πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου
αποφάσισα να μην συνεχίσω άλλο την
ενασχόλησή μου με τα κοινά.
Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια απόφαση που άλλους θα τους ευχαριστήσει, άλλους θα τους στεναχωρήσει και
τους περισσότερους θα τους αφήσει
αδιάφορους.
Άλλωστε και για μένα τα συναισθήματα είναι ανάμικτα. Θα ήταν ψέμα αν έλεγα πως θα μου λείψει η ενασχόληση με τον Σύλλογο. Θα μου λείψει ο 15Αύγουστος! Όλοι να είναι διακοπές και εγώ να καθαρίζω το χωριό,
να στήνω σκέπαστρα και να ετοιμάζω
τη γιορτή της νεολαίας! Όσο και αν
φαίνεται παράξενο αυτά θα μου λείψουν. Δεν θα μου λείψουν όμως πολλά απ’ τα παρελκόμενα αυτής της ενασχόλησης.
Ό,τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια το
πετύχαμε όλοι μαζί και όλοι κατά καιρούς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την
κακόπιστη κριτική, την αμφισβήτηση
και την αχαριστία.
Έχοντας γίνει στόχος κυρίως εγώ
αυτής της συμπεριφοράς αποφάσισα
πως δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος
να υφίσταμαι πλέον απαράδεκτες μικρότητες όταν ο μοναδικός μου στόχος είναι το καλό του χωριού.
Δεν μπορεί να διαθέτεις το χρόνο
σου και να σε ψέγουν για τα κίνητρά
σου.
Δεν μπορεί να παράγεις έργο και
να σε επικρίνουν γιατί δεν παρήγαγες
αυτό που θα ικανοποιούσε τους επικριτές σου.
Και τέλος δεν μπορεί να μου πει
κανένας ότι προσπαθώ να διαλύσω
το Σύλλογο, ούτε ότι χρησιμοποιώ το
Σύλλογο για προσωπική προβολή.
Αυτά τα έξι χρόνια προσπαθήσαμε
για το καλύτερο. Διαχειριστήκαμε πάνω από 40.000,00 € και αφήνουμε για
νέα χρήση ποσό 6.588,00 €.

Τ

Πρώτη και κύρια αποστολή του
Συλλόγου μας ήταν να κρατήσουμε
ζωντανούς τους δεσμούς επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου
και μεταξύ του Συλλόγου και του χωριού μας.
Για να το πετύχουμε αυτό οργανώσαμε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας, τον ετήσιο χορό μας,
τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λαμία.
Συνεχίσαμε την ανελλιπή έκδοση
της εφημερίδας.
Παράλληλα ρίξαμε το βάρος στην
προώθηση επίλυσης προβλημάτων
του χωριού μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κάναμε παράσταση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας για
την χρηματοδότηση και την δημοπράτηση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου μας.
Ένα άλλο σοβαρό θέμα στο οποίο
είχαμε επιτυχία ήταν ότι καταφέραμε
με υπομνήματα διαμαρτυρίας και σχετικές παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές να αποτρέψουμε την περιβαλλοντική καταστροφή που θα προκαλούσε το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που
θα γινόταν στη θέση Σουίλα.
― Προωθήσαμε την κήρυξη του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ως μεταβυζαντινό μνημείο.
― Κατασκευάσαμε τα σκέπαστρα
με σιδηροκατασκευές για προστασία
της πλατείας τον 15Αύγουστο.
― Αγοράσαμε χορτοκοπτικό.
― Καθαρίσαμε περιοχές του χωριού που όπως λένε οι παλαιοί είχαν
από το 1942 να καθαρισθούν.
― Συμβάλαμε κάθε χρόνο στην
καθαριότητα του χωριού.
― Κάναμε δώρα στους μαθητές
της Χρύσως και του Αγίου Δημητρίου.
― Τοποθετήσαμε παραδοσιακές
πινακίδες προς ενημέρωση των επισκεπτών.
― Έχουμε έτοιμες προτάσεις οι
οποίες αν αξιοποιηθούν από το επόμενο Δ.Σ. θα βοηθήσουν και θα καλυτερέψουν την όψη του χωριού.
― Πραγματοποιήσαμε λαχειοφόρο αγορά με κλήρωση ένα αυτοκίνητο, η οποία επέφερε στο Σύλλογό μας
ένα σεβαστό ποσό.
― Δεν κατασκευάσαμε το μνημείο
για το οποίο είχαμε δωρεά 3.000ε από
την οικογένεια Πριόβολου και εδώ
οφείλουμε να ζητήσουμε συγνώμη
όμως πρέπει να σας πληροφορήσουμε
ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο, δωρεά
από τον Αρχιτέκτονα Γεώργιο Γενίτσαρη. Απομένει από το επόμενο Δ.Σ.
να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις.
― Έγιναν και κάποια μικροέργα
και θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα αλλά “δει δη χρημάτων και άνευ
τούτων ουδέ εστι γενέσθαι”.
Εύχομαι στο επόμενο Δ.Σ. να είναι
πιο τυχερό όσο αφορά τις χρηματοδοτήσεις και θα ήθελα να προσθέσω ότι
θα είμαι στη διάθεσή του σε οτιδήποτε
χρειαστεί να βοηθήσω αξιοποιώντας
την εμπειρία μου και τις γνωριμίες μου
κυρίως σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της Παναγίας μας και την ένταξή
της σε πρόγραμμα αποκατάστασης
μεταβυζαντινού μνημείου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά
τους, τους συγχωριανούς μας για την
στήριξή τους και τους χορηγούς μας
για την κάθε είδους ενίσχυσή τους.
Συγχαρητήρια στον νέο Πρόεδρο
και τα μέλη του Συλλόγου μας. Τους
εύχομαι να έχουν καλούς όρους και
προϋποθέσεις συνεργασίας για το καλό του Συλλόγου και του χωριού.

Με τιμή
Η τ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασιλική Χαλκιά

√È Î·ÈÚÔ› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó,
Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
Στο προηγούμενο τεύχος δημοσιεύσαμε ένα σύντομο βιογραφικό και ένα χρονογράφημα του αείμνηστου συγχωριανού
μας, του Αλέξανδρου Μέρου.
Στο φύλλο που κρατάτε δημοσιεύουμε
ένα ακόμη χρονογράφημα του Αλ. Μέρου,
που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα, που
εξέδιδε, τον «Ταχυδρόμο», στις 5 Ιουνίου
του 1954.
Παρότι πέρασαν 55 χρόνια από την δημοσίευση αυτού του χρονογραφήματος,
φαίνεται ότι τίποτα δεν άλλαξε στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Άραγε θα αλλάξει κάτι; και αν ναι σε πόσα χρόνια;
Απάντηση βέβαια δεν περιμένουμε από
κανέναν και ιδιαίτερα από πολιτικό, γιατί
έχουν καταστεί οι περισσότεροι αναξιόπιστοι,
Γρηγόρης Τριανταφύλλου
Αφ’ ότου κατάλαβα τον εαυτό μου, δεν
ακούω από τους πολιτικούς μας τίποτε άλλο
παρά: «Ανόρθωσις, εξυγίανσις, ανάπλασις»!
Αλλά ξέχασα τώρα τελευταία έχουν και μια
άλλη καραμέλα πρόχειρη: «Την οικονομική
ολιγαρχία», που τάχα σκοπεύουν πια να
εκτοπίσουν, προς το συμφέρον των πολλών,
τους οποίους εκμεταλλεύονται οι ολίγοι.
Όλα σχεδόν τα πολιτικά κόμματα τα ίδια
και τα ίδια κανοναρχάνε.
― Και στην πράξι;
― Στην πράξη δε βλέπω, αγαπητέ μου,
καμμιά σπουδαία μεταβολή. Γίνεται βραδύτατα κάποια πρόοδος, αλλά αι επαγγελίαι περί ανορθώσεως κλπ. μένουν αέρας φρέσκος.
― Μήπως πρόκειται περί πραγμάτων, τα
οποία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν;
― Δεν το νομίζω. Φρονώ μάλλον, ότι αυτοί, που δίνουν τις ανωτέρω υποσχέσεις, δεν
πιστεύουν σ' αυτές. Ξέρουν, όμως, ότι συγκινούν το λαό και γι' αυτό τις μεταχειρίζονται.
Για τα μετέπειτα, υπολογίζουν στη λησμοσύνη του. Εύκολα, λένε, ξεχνάει ο λαός. Ύστερα, στο λαό διαρκώς προστίθενται και οι νέοι
βλαστοί, που λόγω ηλικίας και ελλείψεως συνεπώς πείρας, είναι ευκολόπιστοι. Έτσι, με
επανάληψη των αυτών υποσχέσεων και με
επιτήδεια ανανέωση των ελπίδων, που είναι
πάντοτε ισχυρό τονωτικό, κυλάει ο καιρός
και οι εξ επαγγέλματος πολιτικοί κάνουν τη
δουλειά τους, δηλαδή θεραπεύουν τη φιλοδοξία τους - τη φιλοδοξία τους να κυβερνούν
και καμμιά φορά και συμφέροντα υλικά, προς
τα οποία ιδιαιτέρως ρέπουν οι κλίκες και τα
συγγενολόγια!
― Και αυτά αποτελούν τον κανόνα;
― Ασφαλώς υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Αλλά είναι λίγες. Και ευτυχώς η Ελλάδα των
τελευταίων δεκαετηρίδων γνώρισε τέτοιες

εξαιρέσεις και μάλιστα κ α τ α π λ η κ τ ι κ έ ς .
Θυμάσαι τη Μελούνα και τον αρχιχαμάλη της
Θεσσαλονίκης; Θυμάσαι την αισχρή συναλλαγή (μέχρι του 1909) και την απαίσια φαυλοκρατία; Θυμάσαι τα κυρίαρχα τζάκια και
την εξουθένωσh των λαϊκών μαζών, αστικών
και αγροτικών; Θυμάσαι τα εξαθλιωμένα καραβάνια των μεταναστών, που φεύγανε μ'
ένα μπογαλάκι υπό μάλης για την Αμερική;
Τα θυμάσαι όλα αυτά; Και αν τα θυμάσαι, θα
θυμάσαι ασφαλώς και ποιος ανέτρεψε όλη
εκείνη την κατάσταση της εθνικής καταρρακώσεως και κοινωνικής αδικίας και δυστυχίας.
Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, υπάρχουν και
οι εξαιρέσεις. Όταν όμως φύγουμε απ’ αυτές, πέφτουμε στο κοινό και το τετριμμένο.
Κοινά ανθρωπάκια με μεγάλες αξιώσεις!
Προ παντός με μεγάλη φιλοδοξία. Δεν έχουν
εμπνεύσεις, ούτε δύναμη επιβολής. Πολλές
ακόμα φορές ρυμουλκούνται από το περιβάλλον τους, που συνήθως απαρτίζεται από
επιτηδείους και συμφεροντολόγους. Ως μέσο δε επιτυχίας χρησιμοποιούν τις υποσχέσεις, χωρίς να νοιάζωνται αν θα πραγματοποιηθούν ή όχι.
― Μα δεν κλείει στους κόλπους της η ελληνική κοινωνία καλύτερα ηγετικά στελέχη;
― Δεν είναι βέβαιο, αλλά και αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, δεν μπορούν να επιπλεύσουν, διότι οι κρατούντες την εξουσία
εφαρμόζουν πάντα τον εκλογικό νόμο, που
τους συμφέρει.
― Ώστε δεν περιμένεις ούτε αυτό, που
λένε «ανόρθωσις και εξυγίανσις»;
― Πώς να τα περιμένω; Λείπει ο εμπνευστής και λείπουν και οι εκτελεσταί. Οι υπάρχοντες αποτελούν κατά πλειονότητα ένα νωθρό και φθαρμένο κόσμο. Ρουτινιέρηδες οι

Στην πράξη δε βλέπω,
αγαπητέ μου, καμμιά
σπουδαία μεταβολή.
Γίνεται βραδύτατα
κάποια πρόοδος, αλλά
αι επαγγελίαι περί
ανορθώσεως κ.λπ.,
μένουν αέρας φρέσκος.
περισσότεροι και τίποτε παραπάνω. Δεν
ασχολούνται παρά με τους μισθούς και τις
προαγωγές. Πνοή ανωτέρα πουθενά. Με τέτοια δε όργανα πώς θα επέλθη η ανάπλασις;
― Είσαι πολύ απαισιόδοξος.
― Πολύ αντικειμενικός θα έπρεπε να πης.
Ωστόσο, πιστεύω στη δύναμη και στην προοδευτικότητα του λαού της Ελλάδος και καθόλου δεν απελπίζομαι.
Και η συζήτησις μεταξύ των δύο φίλων
έληξε και ως χαρακτηριστική έκρινα σκόπιμο
να την μεταφέρω στη στήλη αυτή.
ΠΥΘΩΝ
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μακρινός. Στο μεταξύ η οικονομία του χωριού αλλάζει ριζικά μορφή. Οι επενδύσεις
γίνονται βασικός στόχος για την ανάπτυξη. Γρήγορα η οικονομία του Χωριού Χωρίς
Όνομα μετασχηματίζεται σε μια πολύπλοκη δομή που όλο και περισσότερο εξαρτάται από την οικονομία του Χωριού της Προόδου. Τα οικονομικά προβλήματα του τελευταίου επηρεάζουν το πρώτο.
Ο ουρανός του Χωριού Χωρίς Όνομα
συχνά γεμίζει καπνούς. Οι δρόμοι είναι θορυβώδεις. Η θάλασσα έχει αρχίσει να γίνεται αδιαφανής. Οι πέρδικες, οι κορυδαλλοί, και πολλά είδη πουλιών χάθηκαν. Τα
πρωινά είναι πλέον σιωπηλά. Οι άνθρωποι
δεν έχουν καιρό για γιορτές στην πλατεία.
Γίνονται νευρικοί και αγχώδεις. Η πιο συνηθισμένη διασκέδαση είναι η τηλεόραση
και κάποιο βιαστικό δείπνο στην ταβέρνα.
Χημικά δηλητήρια εμφανίζονται στα
πιο απροσδόκητα σημεία. Ακόμη και η πηγή του χωριού περιέχει χημικές ενώσεις
και γρήγορα κλείνεται. Αλλά και η οικονομία δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Περισσότερες επενδύσεις είναι αναγκαίες μαζί με
την προηγμένη τεχνολογία και τους βαρύτερους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Το
περιβάλλον του χωριού ρυπαίνεται όλο και
περισσότερο. Η ρύπανση όμως δεν ενοχλεί αυτούς που ελέγχουν το χωριό. Η μέθη του κέρδους κάνει τη ρύπανση δευτε-

Κάποτε ήταν δύο χωριά: Το Χωριό Χωρίς Όνομα και το Χωριό της Προόδου. Στο
πρώτο η ζωή ήταν απλή. Οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τα χωράφια με οργανικούς
τρόπους, έτρεφαν τα μικρά κοπάδια τους
με πρόβατα, γελάδια, κατσίκες και άλλα
μικρότερα ζώα, ή δούλευαν σε μικρές επιχειρήσεις. Οι ανάγκες τους ήταν λίγες και
η μικρή τους κοινωνία μπορούσε να τις ικανοποιήσει. Το περιβάλλον τους έδινε πολλά αγαθά. Τον καθαρό αέρα, το κρύο νερό
της πηγής, το τραγούδι της πέρδικας, τα
φρούτα και τα λαχανικά, τα φρέσκα ψάρια
από την παρακείμενη θάλασσα.
Ωστόσο, αυτό το χωριό είχε και τα
προβλήματά του. Μερικές φορές οι κάτοικοι, ανήμποροι να κάνουν κάτι, παρακολουθούσαν ένα παιδί να πεθαίνει από κάποια αρρώστια. Άλλοτε, καταιγίδες κατέστρεφαν τη σοδειά τους και ακολουθούσε
δυστυχία. Αντιζηλίες με άλλα χωριά τους
οδηγούσαν σε διαμάχες, ακόμα και σε πολέμους. Οι πόλεμοι έφερναν θάνατο, πείνα, τρόμο και θλίψη.

Η τεχνολογία αυτή
καθαυτή είναι ένα όργανο
στα χέρια του ανθρώπου.
Σαν τέτοιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για καλό
ή για κακό.
Στο άλλο χωριό, το Χωριό της Προόδου, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η
βασική επιδίωξη εκεί, ήταν το χρηματικό
κέρδος, η απόκτηση ισχύος των λίγων
στους πολλούς, και η προβολή. Με μια λέξη αυτό το έλεγαν πρόοδο. Το κύριο όργανο για την πραγματοποίηση αυτής της
προόδου ήταν η σύγχρονη, προχωρημένη
τεχνολογία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ήταν η εφαρμογή της επιστήμης για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Λίγοι
καλλιεργούσαν τα χωράφια. Οι άλλοι δούλευαν σε εργαστήρια και εργοστάσια που
έφτιαχναν μηχανές και συστήματα που
έκαναν το κάθε τι. Ανάμεσά τους και μια
μηχανή που ήταν σε θέση να πετάξει μόνη
της χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μπορούσε να φτάσει στον προορισμό της και να
σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και άλλα
ζωντανά. Το όνομα αυτής της μηχανής
ήταν: βαλλιστικό βλήμα με πυρηνική γό-

μωση.
Για να δημιουργηθεί πρόοδος οι άνθρωποι έπρεπε να παράγουν συνεχώς. Να
παράγουν όσο το δυνατόν πιο πολλά και
πιο νέα πράγματα. Οι ανάγκες τους εν
πολλοίς καθορίζονταν από τα νέα προϊόντα που οι ίδιοι έφτιαχναν. Ζούσαν ή δούλευαν σε σπίτια που συχνά έμοιαζαν με
κουτιά με μαύρα τζάμια και πολλά πατώματα. Ο ήλιος σπάνια έμπαινε εκεί. Ο αέρας
και το φως παρέχονταν από μηχανές που
οι ίδιοι κατασκεύαζαν με την τεχνολογία
τους. Πολλοί πίστευαν πως η ζωή αυτή
ήταν ωραία και άνετη.
Οι κάτοικοι του Χωριού Χωρίς Όνομα
θαμπώθηκαν από τα προϊόντα του Χωριού
της Προόδου. Φάρμακα και μηχανήματα
που θα γιάτρευαν τις περισσότερες αρρώστιες τους και θα έκαναν τη ζωή τους μακρύτερη. Τρόφιμα που ήταν μέσα σε
ωραία, εντυπωσιακά και πολύχρωμα κουτιά. Χημικά συντηρητικά και μηχανήματα
που διατηρούσαν τα τρόφιμα για πολύ καιρό. Μηχανές που έκαναν όλες τις δουλειές, μέχρι και το πλύσιμο των πιάτων. Φρούτα και λαχανικά χωρίς στίγματα από έντο-

μα, γυαλιστερά και όμορφα χάρη σε τεχνητούς χρωματισμούς και χημικές επαλείψεις. Όπλα που ήταν σε θέση να ισοπεδώσουν ένα χωριό με το πάτημα ενός και
μόνο κουμπιού. Έτσι δέχτηκαν την τεχνολογία του Χωριού της Προόδου.
Στο μεταξύ τα γύρω χωριά έχουν κι
αυτά δεχτεί την τεχνολογική πρόοδο. Τώρα πλέον είναι σε θέση ν’ απειλήσουν το
Χωριό Χωρίς Όνομα με τους εξοπλισμούς
τους. Το Χωριό Χωρίς Όνομα ζητάει κι άλλα, περισσότερα και καλύτερα όπλα, από
το Χωριό της Προόδου. Χωρίς να το καταλάβουν έχουν εμπλακεί σ’ έναν έξαλλο
δρόμο εξοπλισμών και φόβου.
Με την τεχνολογία η ζωή άλλαξε όψη.
Λίγοι πια πηγαίνουν στα χωράφια, που τώρα πλέον δεν χρειάζονται τόσα χέρια. Οι
καλλιέργειες γίνονται με χημικούς τρόπους. Συνθετικά δηλητήρια εξαφανίζουν
χόρτα, παράσιτα, έντομα, μικρά ζώα και,
κάπου-κάπου και ανθρώπους. Χημικά λιπάσματα αντικαθιστούν τα οργανικά. Ορμόνες κάνουν τα προϊόντα μεγάλα και τα
ωριμάζουν νωρίτερα.
Όλοι, από την ηγεσία μέχρι τη βάση, με
μικρές εξαιρέσεις, είναι ενθουσιασμένοι
με «το θαύμα της τεχνολογίας». Ο φόβος
της αρρώστιας και της πείνας μοιάζει τώρα

ρεύον ζήτημα. Γίνεται ένα αναγκαίο «μικρό» κακό.
Ορισμένες ημέρες και ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία έξω. Τώρα πλέον
είναι επικίνδυνο να αναπνέει κανείς το
μολυσμένο αέρα. Είναι επικίνδυνο να
τρώει κανείς ψάρια γιατί περιέχουν δηλητήρια. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι
ραντισμένα με συνθετικά εντομοκτόνα.
Απαγορεύεται το κολύμπι γιατί οι θάλασσες είναι γεμάτες βακτήρια, πετρέλαια,
και χημικές ενώσεις. Τα πιο πολλά τρόφιμα περιέχουν χημικά συντηρητικά και
χρώματα που μπορούν να προκαλέσουν
καρκίνο.
Οι άνθρωποι παρουσιάζονται μόνιμα
κουρασμένοι, συχνά ασθενικοί. Καμιά φορά πέφτουν νεκροί στο γραφείο τους ή και
στη μέση του δρόμου. Πολλοί πιστεύουν
ότι τώρα ζουν για να δουλεύουν αντί να
δουλεύουν για να ζουν και ότι η ποιότητα
της ζωής είναι χαμηλή.
Στο συμβούλιο του Χωριού κάποιος
προτείνει τον περιορισμό της τεχνολογίας. Αυτό όμως είναι αδύνατο. Η οικονομία του χωριού εξαρτάται πλέον σχεδόν
αποκλειστικά από την τεχνολογία και χωρίς αυτήν θα καταρρεύσει. Άλλωστε οι

Συνέχεια στην 6η σελ.
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Συνέχεια απ’ την 5η σελ.
ηγέτες του Χωριού της Προόδου δεν θα
επιτρέψουν να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουν
επενδύσει τεράστια συμφέροντα στο Χωριό Χωρίς όνομα. Ύστερα, χωρίς όπλα θα
είναι εύκολος στόχος για τα άλλα χωριά
που είναι τέλεια εξοπλισμένα. Τέλος,
έστω κι αν αυτοί σταματήσουν τη ρύπανση, αρκούν οι γείτονες με το μολυσμένο
αέρα, νερό, γη, και θάλασσα για να μολύνουν και το δικό τους περιβάλλον, αφού οι
άνεμοι και τα νερά ταξιδεύουν από το ένα
μέρος στο άλλο. Η λύση άρα είναι πιο πολλή τεχνολογία χωρίς διάκριση για να λυθούν τα οικονομικά, οικολογικά, και κοινωνικά προβλήματα. Και το Χωριό Χωρίς
Όνομα εντείνει την τεχνολογική του ανάπτυξη.

κάθε ζωής.
Και τα δύο χωριά είναι μυθικά. Τα προβλήματα που πλήττουν τον πλανήτη, δεν
είναι. Αυτά τα προβλήματα δεν διαφέρουν
πολύ από τα προβλήματα των δύο χωριών.
Τουλάχιστον, πολλά τέτοια προβλήματα
σε διάφορες περιοχές της γης είναι ίδια με
τα επι μέρους προβλήματα των χωριών αυτών.
Οι προηγμένες τεχνολογικά χώρες πάσχουν από οικολογικές αδυναμίες χωρίς
προηγούμενο. Σαν να μην φτάνει αυτό, οι
οικονομίες και οι κοινωνίες των χωρών αυτών περνούν δραματική κρίση. Οι λαοί δεν
πιστεύουν πια ότι κάποια κυβέρνηση ή κάποιος πολιτικός έχει τις απαντήσεις στα
οδυνηρά ερωτήματα. Όμως ψηφίζουν τις
αντίθετες πολιτικές παρατάξεις απογοη-

Έτσι μέσα σε λίγα χρόνια οι κάτοικοι
του Χωριού Χωρίς Όνομα βρέθηκαν μπροστά σε μια παράξενη κατάσταση. Να ξέρουν ότι ένα μικρό μέρος της τεχνολογίας
είναι ωφέλιμο, ενώ το πιο μεγάλο μέρος
της τους προκαλεί τα δεινά για χάρη του
κέρδους και της ισχύος. Αυτό το μέρος της
τεχνολογίας όχι μόνο δεν μπορούν να το
ελέγξουν αλλά και το βλέπουν σαν τη μόνη λύση που στον επόμενο κύκλο θα τους
βυθίσει πιο πολύ στην απώλεια. Πιο παράξενο ακόμα, μερικοί νοσταλγούν τις ημέρες που πέρασαν. Η ευτυχία που τους εξασφάλισε η τεχνολογία ήταν βραχύβια. Η
ζωή τους βελτιώθηκε για λίγο. Μέσα σε λί-

τευμένοι από τις παρούσες κυβερνήσεις.
Έτσι βλέπουμε το παράδοξο, δεξιές κυβερνήσεις να διαδέχονται αριστερές και
αντίστροφα. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι γεμάτη τέτοιες εμπειρίες.
Οι χώρες αυτές ουσιαστικά κυβερνώνται και ελέγχονται από μια μικρή μειοψηφία πλουσίων, πολυεθνικών εταιρειών,
ή μια κάστα γραφειοκρατών. Η τεχνολογία
είναι το όργανο για την απόκτηση αυτού
του ελέγχου. Η τεχνολογία αυτή καθαυτή
είναι ένα όργανο στα χέρια του ανθρώπου. Σαν τέτοιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για καλό ή για κακό. Η τεχνολογία που παράγει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που
ελέγχει ένα βαλλιστικό βλήμα είναι ακριβώς η ίδια μ'αυτήν που παράγει έναν υπολογιστή για να κάνει αξονική τομογραφία
στο συκώτι ενός ασθενούς. Η πρώτη χρήση είναι κακή, ενώ η δεύτερη είναι καλή. Η
τεχνολογία που παράγει οργανικά λιπάσματα είναι καλή αν δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Η τεχνολογία των πετροχημικών
προϊόντων είναι στη βάση της κακή όσον
αφορά το περιβάλλον. Η κακή χρήση ή φύση της τεχνολογίας είναι κάτι στο οποίο θα
αναφερθώ επανειλημμένα. Για απλούστευση θα γράφω μόνο τεχνολογία. Τα κίνητρά της τις περισσότερες φορές είναι το
κέρδος, οσοδήποτε μικρό ή μεγάλο, χωρίς
αναφορά στις κοινωνικές ή οικολογικές
επιπτώσεις και η απόκτηση ισχύος και προβολής.
Αν τα κίνητρα αυτά έλειπαν, τότε η
τεχνολογία θα ήταν πάντα ένα ανεκτίμητο
αγαθό. Επειδή τα κίνητρα όμως υπάρχουν,
η καλή χρήση της τεχνολογίας και η εφαρμογή της επιστήμης για τη δημιουργία οικολογικά σωστών τεχνολογιών είναι σπάνιες. Έτσι η τεχνολογία στα χέρια μιας μει-

γα χρόνια όμως έγινε χειρότερη από πριν.
Τώρα περιμένουν με το δάκτυλο στη
σκανδάλη τον πόλεμο που θα χαλάσει
σχεδόν κάθε ζωή. Τα πουλιά έχουν χαθεί.
Οι θάλασσες είναι άγονες χωρίς ζωή μόνο
με πράσινες πέτρες. Οι χειμώνες με μαύρο
χιόνι και βροχή γεμάτη οξέα. Η γη σκασμένη, κορεσμένη με χημικά δηλητήρια. Μερικοί λένε ότι περιμένουν το τέλος, το τέλος

οψηφίας οδηγεί την κοινωνία στην χειροτέρευση. Η πλειοψηφία γίνεται συνένοχος, πολλές φορές εν αγνοία της. Οι μεγάλες εταιρείες και οι κυβερνήσεις δεν διστάζουν να εμπιστευθούν την τεχνολογία
στα χέρια δισεκατομμυρίων αδαών ανθρώπων για να επιτύχουν τους σκοπούς τους.
Ακόμη και οι στοιχειωδέστερες δραστηριότητές τους έτσι μπορούν να αποβούν καταστροφικές. Τα χημικά λιπάσματα
στα χέρια των αγροτών ρυπαίνουν το έδαφος και τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, ειδικά γιατί ρίχνονται σε πολλαπλάσιες δόσεις από το κανονικό. Τα σπρέι που
χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές μπορούν συχνά να προκαλέσουν καρκίνο και να καταστρέψουν το όζον της στρατόσφαιρας που
μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή
ακτινοβολία. Τα τουφέκια στα χέρια του
κάθε πολίτη εξαφανίζουν την πανίδα με το
ανεξέλεγκτο κυνήγι. Τα απορρυπαντικά
έχουν καρκινογόνα υλικά και σκοτώνουν
ψάρια και υδρόβιους οργανισμούς.
Οι υπανάπτυκτες χώρες πασχίζουν
να αναπτύξουν τις οικονομίες τους και να
σταθεροποιηθούν κοινωνικά με δικτατορίες, καταπίεση, ή αυτοσχέδιες δημοκρατίες. Ταυτόχρονα αγοράζουν την τεχνολογία των προηγμένων χωρών, πολύ συχνά
χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις ειδικές
συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη χώρα. Οι εξοπλισμοί παίρνουν τη μερίδα του λέοντα από τον προϋπολογισμό. Τα
οικονομικά προβλήματα εκεί ξεπηδούν
σαν μανιτάρια μέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα, με αποτέλεσμα να επιτείνουν τα
ήδη υπάρχοντα. Οι παραδοσιακές κοινωνικές δομές, που είχαν περάσει τα τεστ του
χρόνου, διαλύονται και ο νέος άνθρωπος
που ξεπηδάει βρίσκεται μπροστά σε μια
σχιζοφρενική κατάσταση. Συναισθηματικά
ανήκει στον παλαιό άνθρωπο, η νέα κατάσταση όμως τον σπρώχνει στην τρικυμία
του νέου.
Αυτά είναι ίσως τα δύο χωριά μας. Σήμερα τα προβλήματα είναι παγκόσμια και
καμιά χώρα δεν μπορεί να νοηθεί ότι είναι
μονάχη. Ουσιαστικά ανήκουμε όλοι σε
ένα παγκόσμιο χωριό, τη Γη μας . Αυτό το
χωριό απειλείται από ολοκληρωτική καταστροφή σαν το Χωριό Χωρίς Όνομα.

Δύο είναι οι μεγάλοι υποψήφιοι για αυτή
την καταστροφή: η αλλοίωση του περιβάλλοντος και ο πυρηνικός πόλεμος. Και
τα δύο αυτά αποτελούν σοβαρότατα ζητήματα και οι προκλήσεις για την επίλυσή
τους είναι τεράστιες.
Κάθε λεπτό της ώρας ένα παιδάκι πεθαίνει στη βορειοδυτική Βραζιλία. Στην
ίδια χώρα 22 στρέμματα ζούγκλας του
Αμαζονίου χάνονταν κάθε λεπτό στη δεκαετία του 1965-1975 και ίσως η καταστροφή αυτή συνεχίζεται και σήμερα με
ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό. Το 1982 οι ΗΠΑ
δαπανούσαν 35 εκατομμύρια δραχμές περίπου την ημέρα για πολεμικούς σκοπούς,
ενώ σήμερα ξοδεύουν πολύ περισσότερα.
Το 1975 ο πληθυσμός της Γης ήταν 4.090
εκατομμύρια, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει
τα 6,5 δισεκατομμύρια, συνεχίζοντας να
αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό. Κάθε χρόνο
πάνω από 80.000 κάτοικοι της πόλης του
Μεξικού πεθαίνουν από αναπνευστικά και
γαστρεντερολογικά προβλήματα που
έχουν άμεση σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος στην πόλη αυτή. Ο πλανήτης
μας έχει 5.000.000 είδη φυτών, ζώων, και
γενικά οργανισμών. Ο άνθρωπος είναι ένα
μόνο από αυτά τα είδη και με τις δραστηριότητές του υπολογίζεται ότι μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια έχει προκαλέσει την
εξαφάνιση τουλάχιστο 1.000.000 ειδών.
Σύντομα θα είμαστε πολύ φτωχότεροι σ'ένα περιβάλλον άρρωστο με λιγότερα από
4.000.000 είδη. Το 1985 υπολογίζεται ότι
μόνο οι ΗΠΑ παρήγαγαν 185.000 τόνους
σκουπίδια. Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθούν εκατοντάδες τόνοι από ραδιενεργά
υλικά που θα εκπέμπουν ακτινοβολίες για
χιλιάδες χρόνια και τοξικές ουσίες που θα
καταστρέφουν τη ζωή στο μέλλον, όπως
διοξίνη, PCB, υδράργυρος. Και η απαρίθμηση μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρο.
Μόλις πριν μερικές δεκαετίες ο περισσότερος κόσμος θεωρούσε το περιβάλλον σαν ανεξάντλητο, απεριόριστο, και
δεδομένο. Σημαντικές αλλαγές και καταστροφές άρχισαν να συμβαίνουν μετά το
1950 χάρη στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Πέρασαν μόνο 20 χρόνια για να διαπιστώσει η πλειοψηφία των λαών ότι βρισκόμαστε σε σοβαρό κίνδυνο. Πολλοί αμφιβάλλουν τώρα αν ο πλανήτης Γη θα ζήσει
πολύ περισσότερο.
Η τεχνολογία εισάγει κάθε μέρα καινούργια προϊόντα στη ζωή μας, με άγνωστες συνέπειες για το περιβάλλον και την
υγεία μας. Είναι τόσες οι ουσίες που η τεχνολογία έχει εφεύρει και που είναι επικίνδυνες για την υγεία που κάποιοι λένε: «Η
ζωή είναι επικίνδυνη για την υγεία» παραλληλίζοντας γνωστές εκφράσεις όπως:
«Το κάπνισμα είναι επικίνδυνο για την
υγεία».
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Είχε όμως οικογένεια το χωριό και
τους χωριανούς.
Ήταν ο πατέρας μας, ο θείος μας, ο
ξάδελφός μας, ο φίλος μας, ο συγχωριανός μας.
Αγαπημένε μας Παναγιώτη.
Ήσουν πάντα κοντά μας και παντού
“παρών”.
Πρώτος έφτανες στο χωριό την
άνοιξη και έφευγες πάντα τελευταίος,
παρέα με τον αδελφικό σου φίλο Χαράλαμπο. Ήσουν ακούραστος εργάτης και
φρόντιζες το χωριό. Η ψυχή σου ήταν
δοσμένη σ’ αυτόν τον ιερό σκοπό, τον
ιερό αγώνα του Συλλόγου μας, που τον
είχες ενστερνισθεί σαν παιδί σου.
Τρανή απόδειξη η συνεχής προσφορά σου και οι μεγάλες και πολλές δωρεές σου.
Τι να πρωτοπώ.
✓ Για το εκκλησάκι στη Γούρδεση
Κωνσταντίνου και Ελένης, αφιερωμένο
στη μνήμη της μητέρας σου Ελένης.
✓ Το καμπαναριό της Παναγίας.
✓ Το καμπαναριό στον Άγιο Σεραφείμ.
✓ Τη βιβλιοθήκη στο Σχολείο.
✓Την ηλεκτρική εγκατάσταση στις
εκκλησίες Αγία Παρασκευή, Άγιο Δημήτριο, Άγιοι Ταξιάρχες, Άγιο Νικόλαο και
Άγιο Αθανάσιο.
✓ Τον μεγάλο πολυέλαιο στην Παναγία.
✓ Το πλήθος από εικόνες, ιερά
σκεύη, ιερά βιβλία.
Για το ταμείο του Συλλόγου, που κάθε φορά με τον Γραμματέα προσπαθούσαμε να κάνουμε ισολογισμό βρίσκαμε
παραπάνω χρήματα.
― Από που είναι Παναγιώτη αυτά τα
λεφτά;
― Ε, που να θυμηθώ τώρα Βασιλική
μου;
― Παναγιώτη, κατέθεσες δύο φορές το ίδιο ποσό χρημάτων.
― Δεν πειράζει Χαράλαμπε. Άστα
στο Σύλλογο θα μείνουν...
― Παναγιώτη, δεν πήρες χρήματα
από το βιβλιάριο του Συλλόγου για να
πληρώσεις το μάστορα, που έφτιαξε
τον τοίχο στον Άη-Γιώργη.
― Τα έβαλα εγώ Χαράλαμπε. Άστα
στο Σύλλογο θα μείνουν.
Αυτός ήταν ο Ταμίας μας.
Ενεργό μέλος, από τα ιδρυτικά στελέχη και Ταμίας από την πρώτη μέρα

Θάνατοι

Αγαπημένε μας Παναγιώτη.
Έφυγες από κοντά μας.
Έφυγες και αυτό μας συγκίνησε και
μας άφησες όλους άφωνους.
Η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει την
Πέμπτη 5 του Φλεβάρη 2009 και ώρα
6:00 το απόγευμα.
Έκλεισες απλά τα μάτια σου και
αποκοιμήθηκες μπροστά στον σαστισμένο ανιψιό σου Γιάννη.
Ούτε ο πιστός αφοσιωμένος αδελφικός σου φίλος Χαράλαμπος που μίλησε τόσες φορές μαζί σου το πρωί εκείνης της ημέρας, ούτε εγώ που επικοινώνησα μαζί σου το μεσημέρι, μπορέσαμε να αντιληφθούμε τι έμελλε να
συμβεί σε λίγες ώρες.
Ο Θεός σε πήρε μαζί του.
Οι απανταχού Χρυσιώτες νιώθουμε
ότι σήμερα αποχωριζόμαστε έναν δικό
μας άνθρωπο.
Ως πρόεδρος του Συλλόγου των
Απανταχού Χρυσιωτών νιώθω χρέος να
πω το ύστατο αντίο στον τίμιο, στον μοναδικό ταμία του Συλλόγου μας.
Βαριά η ευθύνη.
Είναι δύσκολο με λόγια να περιγράψω το ήθος της συμπεριφοράς σου, το
μεγαλείο της ψυχής σου και την προσφορά των έργων σου. Θα προσπαθήσω όμως.
Ο Παναγιώτης Αυγέρης ήταν γόνος
μιας πολυμελούς, ιστορικής οικογένειας. Της οικογένειας των Αυγεραίων
όπως τους αποκαλούσαμε.
Ο πατέρας του Δημήτριος Αυγέρης,
ξενιτεύτηκε μικρός για την Αμερική.
Έκανε λεφτά, γύρισε, έφτιαξε το σπίτι
τους και παντρεύτηκε την Ελένη Μπακόλα. Απέκτησαν δύο αγόρια. Τον Γιάννη, που ο Θεός τον πήρε νωρίς κοντά
του και τον Παναγιώτη που μεγάλωσε
σχεδόν σαν μοναχοπαίδι.
Ήταν Αύγουστος του 1927, παραμονή της Παναγίας, όταν γεννήθηκε· γι’
αυτό πήρε και το όνομα Παναγιώτης και
ίσως γι’ αυτό την περισσότερη φροντίδα του την αφιέρωσε στην εκκλησία της
Παναγίας μας και συνάμα σ’ όλες τις εκκλησίες μας.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο
χωριό πήγε στο Γυμνάσιο αλλά ο πόλεμος του 1940 και η Κατοχή δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει.
Δεν έκανε οικογένεια με τη συμβατική έννοια.

Προσφορές στη μνήμη Παν. Aυγέρη
Αντί στεφάνου στη μνήμη του Παναγιώτη Αυγέρη δόθηκαν στο Σύλλογό
μας τα παρακάτω ποσά:
Κωνσταντινίδου-Αυγέρη Έλλη€ 100
Κωνσταντινίδου Σοφία . . . . . . . . . .50
Κωνσταντινίδου-Κουτεντάκη
Ηλιάνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Βαγενά Πούλια . . . . . . . . . . . . . . . .50
Τριανταφύλλου Γρηγόρης . . . . . . .50
Καρανίκας Α. Ηλίας . . . . . . . . . . . . .50
Καλτσή Λουίζα . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Καλτσή Στάθη Χαρούλα
& Δημήτρης . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
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Θεοδωρόπουλος Βασίλης . . . . . . .50
Κρυστάλλης Ιωάννης . . . . . . . . . . .50
Κρυστάλλης Κων/νος . . . . . . . . . . .50
Κρυστάλλη - Βυζοβίτη
Αλεξάνδρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Μπετχαβάς Χαράλαμπος . . . . . . .100
Ράμμος Μίμης . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Ράμμου Δέσποινα . . . . . . . . . . . . . .25
Οικονόμου-Γιαννιώτη Ευαγγ. . . . .25
Γιαννιώτης Αποστόλης . . . . . . . . . .25
Καραθάνος Φώτης . . . . . . . . . . . . . .40
Αναγνωστάκης Δημήτριος . . . . . . .50
Χαλκιά Βασιλική . . . . . . . . . . . . . . .25
Χαλκιάς Νικόλαος . . . . . . . . . . . . . .25

― Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 ο αγαπητός σ’ όλους μας Παναγιώτης Αυγέρης μάς
άφησε για πάντα. Η κηδεία του έγινε στο χωριό
μας την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009 και
ώρα 12:00 μ.μ.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδεψαν, οι συγγενείς του, οι συγχωριανοί και φίλοι
που πάντα τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν.
― Απεβίωσε ο Σταύρος Αθ. Μπακόλας από
την Μαυρομάτα και ετάφη στη γενέτειρά του.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΑΥΓΕΡΗΣ
που ιδρύθηκε ο Σύλλογος, το 1984.
Ποτέ κανένας, δεν σκέφθηκε να σε
αμφισβητήσει.
25 χρόνια προσφοράς. Ακόμα και τα
τελευταία χρόνια που πάλευες να γιατρέψεις την καρδιά σου δεν σταμάτησες να εργάζεσαι για το κοινό καλό.
Αγαπημένε μας Παναγιώτη.
Σήμερα σε αποχωριζόμαστε για πάντα.
Σήμερα ήλθαμε όλοι εδώ για να σε
συντροφέψουμε στο τελευταίο σου ταξίδι.
Πώς όμως να δεχθούμε ότι δεν θα
σε ξαναδούμε;
Πώς όλοι εμείς θα έλθουμε το καλοκαίρι στο χωριό και δεν θα είσαι εσύ
εδώ;
Πώς θα μπορέσουμε στις 15 Αυγούστου να ανάψουμε κερί στην εκκλησία
μας και εσύ δεν θα είσαι εκεί στο παγκάρι να μας το δώσεις;
Μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό
που αφήνει ο θάνατός σου, στο Σύλλογό μας, στο χωριό, στους συγγενείς,
στους συμπατριώτες.
Ψελλίζοντας μέσα από τα βάθη της
καρδιάς μας λίγα λόγια μνήμης και ευγνωμοσύνης, σε αποχωριζόμαστε για
πάντα αγαπημένε μας Παναγιώτη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της πατρικής γης που θα σε σκεπάσει.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Παναγιώτη.
Θα σε θυμόμαστε πάντα.
O επικήδειος αυτός εκφωνήθηκε
από την τ. Πρόεδρο του Συλλόγου
Xρυσιωτών Bασιλική Xαλκιά.

Δωρεά ποσού
Με μεγάλη χαρά ανακοίνωσε στο σύλλογό
μας, προ λίγων ημερών, ο Γεώργιος Σωτηρίου Καρανίκας ότι ο αδελφός του και μέλος του συλλόγου μας απ' την Αμερική, Δημήτρης Σ. Καρανίκας,
προσφέρει το ποσό των χιλίων (1000) δολαρίων
για την ενίσχυση του έργου του συλλόγου μας.
Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά
του μέσω της οποίας δείχνει την αγάπη του για το
χωριό και θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά
που προβαίνει σε τέτοια ενέργεια οικονομικής
υποστήριξης.
Σού ευχόμαστε, Δημήτρη, εκεί μακριά που βρίσκεσαι, υγεία σε σένα και την οικογένειά σου καθώς και επαγγελματική επιτυχία.
Το Δ. Σ. του συλλόγου μας

ª∂§π™™√¶∞ƒ∞°ø°∏

-Ÿ,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ı· Â›Ó·È ÌÈ· Ì¤Ú· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆ-

ª¤ÏÈ ÁÓ‹ÛÈÔ (¤Ï·ÙÔ˜-ÏÔ˘ÏÔ‡‰È)

ÚÈÔ‡ Ì·˜. °È' ·˘Ùﬁ ﬁ,ÙÈ Û¯ÂÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÃÚ‡Ûˆ ÙÔ ·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·ÓÙ‹˜
¡. ∂˘Ú˘Ù·Ó›· - §·Ì›·
ÙËÏ.: 22310-69272 ÎÈÓ.: 6974117489

ÛÙ· ÃÚ˘ÛÈÒÙÈÎ· ¡¤·.
¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÃÚ˘ÛÈÒÙÂ˜ ﬁÙ·Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÃÚ‡Ûˆ, Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ﬁÎÔÌÌ·, ÌÂ ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ÙÔ ﬁÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â.

Απεβίωσε στις 5 Φεβρουαρίου 2009 και
ετάφη στη γενέτειρά του Χρύσω Ευρυτανίας
εν μέσω συγγενών, χωριανών και φίλων.
Γόνος παλαιάς Χρυσιώτικης οικογένειας, ο
προπάππος του ήταν ταγματάρχης της Φάλλαγγος (Τακτικός στρατός).
Γεννήθηκε στη Χρύσω όπου μεγάλωσε και
φοίτησε στο δημοτικό σχολείο και ύστερα στο
γυμνάσιο, το οποίο διέκοψε στην κατοχή.
Ήταν ο τελευταίος της γενιάς του.
Ο αείμνηστος Παναγιώτης υπήρξε ΑΝΘΡΩΠΟΣ με όλη τη σημασία της λέξης.
Εργάστηκε και συνταξιοδοτήθηκε από τον
Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών. Για είκοσι χρόνια σαν συνταξιούχος δεν έλειψε ποτέ
από το χωριό καίτοι είχε επισφαλή υγεία.
Πράος, φιλότιμος, εργατικός, συμπονετικός, αγαπητός σε όλους. Στόμα είχε και κακή
κουβέντα δεν άκουγες. Εργατικός, προοδευτικός, πάντα πρώτος στην προσφορά, αγαπούσε
το χωριό και προσπαθούσε, όσο ήταν δυνατόν,
όχι μόνο με λόγια, αλλά και με χρήμα, όση οικονομική δύναμη είχε.
Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Χρυσιωτών,
εξελέγη και διετέλεσε επί 25ετία ταμίας του
συλλόγου μέχρι του θανάτου του.Τίμιος και ειλικρινής, αφιλοχρήματος, άφησε στο ταμείο
και δικά του χρήματα. Έφτιαξε έργα προσωπικά με το κυριότερο τον Αγιο Κωνσταντίνο στη
Γούρδεση. Πάρα πολλά έργα έχουν τη σφραγίδα του και την προσφορά του. Είχε να κάνει
σαν θρήσκος με τις εκκλησίες, που τις τροφοδοτούσε με βιβλία, πολυελαίους, σκεύη κ.λ.π.
Τον απασχολούσε ό,τι είχε να κάνει με το
χωριό και τους χωριανούς.
Αείμνηστε Παναγιώτη δεν άφησες πίσω γενιά δική σου, άφησες το ενδιαφέρον και την
αγάπη σου για το χωριό και τους χωριανούς.
Υπήρξες όχι μόνο συγγενής αλλά και φίλος
γκαρδιακός αφού μαζί για είκοσι χρόνια ανεβαίναμε στο χωριό για έξι μήνες κάθε καλοκαίρι και τρώγαμε από το ίδιο πιάτο.
Εφυγες από τη ζωή ήρεμος ότι έκανες το
καθήκον σου σαν άνθρωπος, άφησες «μνήμην
αγαθήν».
Να είσαι βέβαιος ότι δεν θα σε ξεχάσουμε
ποτέ, έφυγες για το μακρινό σου ταξίδι με την
εκτίμηση και την αγάπη των χωριανών, των φίλων και των ανθρώπων που σε γνώρισαν. Έλειψες από όλους και ειδικά για μένα.
Ο δίκαιος Θεός ας σου αναγνωρίσει όλα τα
καλά και να σε ανταμείψει.
Σου δίνουμε μια υπόσχεση, θα σε θυμόμαστε πάντα.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της γενέτειράς
σου που σε σκέπασε. Αιωνία σου η μνήμη, αλησμόνητε φίλε.
Χαρ. Μπετχαβάς
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Xρυσιώτικα Νέα

√ ÓÂÚﬁÌ˘ÏÔ˜ ÙË˜ ÃÚ‡Ûˆ˜
ην Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009, σε
εκδήλωση που διοργάνωσε το
«Ινστιτούτο των Ελληνικών μύλων»,
ο δημοσιογράφος κ. Ηλίας Προβόπουλος
έκανε εισήγηση με θέμα «Ευρυτανία. Το
τραγούδι των μύλων έσβησε». Ο εισηγητής που είναι γνώστης της Ευρυτανίας,
αφού την έχει περπατήσει σχεδόν όλη,
παρουσίασε τους μύλους της Ευρυτανίας,
που δυστυχώς οι περισσότεροι είναι πλέον εγκαταλειμμένοι, και εστίασε την εισήγησή του στον μύλο της ανατολικής Φραγκίστας, ο οποίος έχει ανακαινιστεί και
λειτουργεί μαζί με την παρακείμενη νεροτριβή. Κατά την διάρκεια της εισήγησής
του προέβαλε και πλήθος φωτογραφιών.

Τ

σταση 4,5 μέτρων από την κοίτη του ποταμού, σε περιοχή με πολλές πηγές. Πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, με ήπιες ανθρώπινες παρεμβάσεις.
Η περιοχή των κρηνών έχει διαμορφωθεί σε δύο πλατώματα, που συνδέονται με
την πλατεία του χωριού με ένα πλακοστρωμένο πεζόδρομο σχεδόν παράλληλο
του ποταμού.
Το κτήριο έχει κατασκευαστεί σε χώρο
πλάτους 25 μέτρων που ορίζεται μεταξύ
του πεζόδρομου και του ποταμού, σε απόσταση περίπου 4,5 μέτρων από την κοίτη
του ποταμού. Πρόκειται για έδαφος με
έντονη κλίση δεδομένου ότι η υψομετρική
διαφορά μεταξύ της κοίτης και του δρό-

Ο νερόμυλος της Χρύσως όπως είναι σήμερα

Αντικείμενα από το νερόμυλο της Χρύσως
Το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο κ. Προβόπουλος πιστεύουμε και ελπίζουμε να το
δούμε τυπωμένο σε βιβλίο.
Μετά τον κ. Προβόπουλο εισήγηση
έκανε ο κ. Γεώργιος Γιαννίτσαρης, λέκτορας αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π., με θέμα
«Ο νερόμυλος στη Χρύσω Ευρυτανίας».
Ο κ. Γιαννίτσαρης έχει αναλάβει να εκπονήσει μελέτη για την αποκατάσταση του
μύλου του χωριού μας.
Στην εισήγησή του ο κ. Γιαννίτσαρης
μεταξύ άλλων τόνισε «Σε παρόχθια τοποθεσία του Χρυσιώτη ποταμού έχει κατασκευαστεί ο μύλος της Χρύσως, σε από-

μου είναι κατά μέσο όρο 20 μέτρα.
Όλος ο χώρος καλύπτεται με πυκνή
βλάστηση στην οποία κυριαρχούν μεγάλοι
πλάτανοι οι οποίοι σκιάζουν το χώρο. Για
την πρόσβαση στον μύλο έχει διαμορφωθεί ένα μονοπάτι πλάτους 1,5 μέτρου.
Πρόσφατα διαμορφώθηκε σε βαθμίδες
υποστηριζόμενες με ξύλινα ρίχτια.
Ο μύλος τροφοδοτείται με νερό από
τις πηγές μέσω ειδικού υδραύλακα, που
στην περιοχή ονομάζεται μυλαύλακο και ο
οποίος καταλήγει στον κάθετο κλειστό
αγωγό και από εκεί στον χώρο του μηχανισμού αλέσεως. Ο μύλος αποτελείται από

το κτήριο και από τον εφαπτόμενο σ’ αυτόν κλειστό αγωγό προσαγωγής του νερού.
Στο νομό Ευρυτανίας ο αγωγός είναι
συνήθως ξύλινος και αποκαλείται βαγένι ή
κάλανος. Στη Χρύσω όμως είναι λίθινος
και έχει κυκλική διατομή συνεχώς μειούμενη από πάνω προς τα κάτω και που στην
είσοδο του νερού από τον αύλακα μέχρι
το ψηλότερο μέρος έχει διάμετρο 1,25 μέτρα. Το συνολικό ύψος της υδατόπτωσης
είναι 7,45 μέτρα.
Το κτήριο περιλαμβάνει χώρους σε
δύο επίπεδα. Στο χαμηλότερο που είναι
κατά τμήμα υπόγειο και κατά τμήμα ισόγειο βρίσκεται ο χώρος που χαρακτηριστικά αποκαλείται ζωριό, μέσα από το οποίο
διέρχεται το νερό περιστρέφοντας τον
τροχό με τα πτερύγια, που χαρακτηριστικά αποκαλείται φτερωτή. Ο χώρος αυτός
στο μύλο της Χρύσως είναι επιμήκης και
θολωτός ιδιαίτερης κατασκευής με μέσο
μήκος 5,30 μέτρα, μέσο πλάτος 1,80 μέτρα και μέσο ύψος 90 εκατοστά. Στο ισόγειο επίπεδο βρίσκεται ο χώρος παραγωγής, όπου εκεί υπάρχουν οι μυλόπετρες
για την παραγωγή των αλεύρων.
Πρόκειται για τετράπλευρο ισόγειο με
μέσο πλάτος και μέσο μήκος 4,25 μέτρα

και συνολική επιφάνεια με τους τοίχους
30 τετραγωνικά μέτρα. Ο χώρος καλύπτεται με μονόριχτη ξύλινη στέγη επικαλυπτόμενη από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας. Το μέσο ύψος του μύλου είναι 3 μέτρα και κλιμακώνεται. Φωτίζεται από δύο
παράθυρα και μια θύρα που είναι κατασκευασμένα από σύγχρονη σιδεροκατασκευή.
Το σύστημα του μηχανισμού αλέσεως
αναπτύσσεται και στα δύο επίπεδα του μύλου. Στο κατώτερο επίπεδο, στο ζωριό,
τοποθετείται η φτερωτή η οποία έχει κατασκευαστεί από μεταλλικό χειροποίητο
τροχό διαμέτρου 1,5 μέτρων και περιστρέφεται γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα
ξύλινης
κατασκευής
το
λεγόμενο
αδράχτι…..».
Στη συνέχεια της εισήγησής του ο κ.
Γιαννίτσαρης ανέπτυξε το σύστημα αλέσεως του μύλου, παρουσίασε την πρότασή του για την αποκατάσταση του μύλου
και έκλεισε με το λεξιλόγιο των νερόμυλων και την επίδειξη κάποιων αντικειμένων από τον μύλο του χωριού μας.
Η μελέτη του κ. Γιαννίτσαρη έχει ήδη
κατατεθεί για έλεγχο στην ΤΥΔΚ.

Γρηγόρης Τριανταφύλλου
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Η Χρύσω μας είναι από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρυτανίας, αν όχι της Ελλάδας.
Με φυσικές ομορφιές,
με ευχάριστο και υγιεινό κλίμα,
με άφθονα τρεχούμενα και
παγωμένα νερά,
με φιλόξενους κατοίκους.
Επισκεφτείτε το, για ν’ απολαύσετε
τη φυσική ομορφιά,
για να ξεκουραστείτε
και να ηρεμήσετε.
Λειτουργεί ο πρόσφατα
ανακαινισμένος κοινοτικός ξενώνας
με 13 κρεβάτια.
Πληροφορίες: Θωμάς Καράνης
Τηλ.: 22370-31184
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