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ΔÔ Î·Ì·Ó·ÚÈﬁ
ίναι γνωστή η κινέζικη παροιμία που λέει ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις.
Στην περίπτωση της εκκλησίας
και του καμπαναριού, έχουμε δυο
φωτογραφίες, που όταν τις βλέπεις περνάνε απ' το μυαλό σου
πολλά ανάμικτα συναισθήματα
απογοήτευσης, αγανάκτησης και
ερωτηματικά γιατί;
Στη μια φωτογραφία βλέπουμε
την εκκλησία όπως είναι σήμερα.
Στην άλλη απ' την ίδια ακριβώς
οπτική γωνία όπως ήταν πριν και
μέχρι το 1970, όπως μας την παρέδωσαν οι παππούδες μας. Με το
καμπαναριό πετρόχτιστο και ενσωματωμένο με τον υπόλοιπο ναό
σε ρυθμό μονόκλιτη βασιλική, με
τις τρεις καμάρες και το σταυρό
στην κορυφή μεγαλόπρεπο και καλαίσθητο και σε συνδυασμό με το
ύψωμα (πυργάκης) και την υψομετρική διαφορά, που έχει απ' το
υπόλοιπο χωριό, δημιουργούσε
μια εικόνα σπάνιας ομορφιάς.
Όμως έγινε το μεγάλο λάθος
και οι τοπικές ηγεσίες του χωριού
μας πήραν την απόφαση να το κατεδαφίσουν. Το λάθος δηλαδή που
έγινε με το σχολείο (το παλιό εννοώ) και πιο παλιά με το τουρκόμνημα (τον τάφο του Βελή Γκέκα),
επαναλήφθηκε με τραγικό τρόπο.
Είχαν προηγηθεί οι σεισμοί του
1966 και πολλά σπίτια και εκκλησίες στο χωριό μας είχαν καταρρεύσει ή έπαθαν σοβαρές ζημιές.
Στην Κοίμηση της Θεοτόκου ο κυρίως ναός δεν έπαθε τίποτα. Το
καμπαναριό όμως είχε πάθει κάποιες ρωγμές (όχι σοβαρές) και με
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Συνέχεια στην 3η σελ.

Ένα θέμα που από πολύ καιρό ήταν απαίτηση όλων
των Χρυσιωτών, κυρίως των μόνιμων κατοίκων, γιατί έθιγε την αξιοπρέπειά μας και μας γυρνούσε πολλά χρόνια
πίσω, επιτέλους βρίσκει τη λύση του.
Ο χωριανός μας και βουλευτής του νομού μας κ.
Ηλίας Καρανίκας, μας ενημέρωσε πρόσφατα ότι έχει
εξασφαλίσει το βασικό εξοπλισμό για την πλήρη λειτουργία του ιατρείου και απομένει η διαδικασία παραλαβής
του, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.
Αυτό σημαίνει πως θα εξετάζονται οι ασθενείς στο
χώρο του γραφείου του πρώην δημοτικού σχολείου, που
θα διαμορφωθεί σε κανονικό αγροτικό ιατρείο και όχι στο
καφενείο όπως γινόταν ως τώρα με τις γνωστές και απαράδεκτες συνθήκες.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ηλία Καρανίκα γι’ αυτή τη
προσφορά του στο χωριό μας, καθώς και το Σύλλογο
Χρυσιωτών και τους τοπικούς φορείς για τις ενέργειές
τους σ’ αυτό το θέμα.

Χρύσω: Η Κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι σήμερα
Φωτ. Ηλία Α. Καρανίκα 2008

Πρόγραμμα
καλοκαιρινών εκδηλώσεων

Χρύσω: Η Κοίμηση της Θεοτόκου, όπως ήταν το 1961
Φωτ. Π. Ι. Βασιλείου

¶∞§π∂™ ª¡∏ª∂™ - Δøƒπ¡∂™ ™À°∫π¡∏™∂π™
Στο τεύχος που κρατάτε
δημοσιεύουμε μία φωτογραφία από το αρχείο του
Χαράλαμπου Μπετχαβά.
Διακρίνονται σε αυτή οι:
Χαράλαμπος Μπετχαβάς,
Αλεξάνδρα Μπετχαβά, Νανά Αναγνωστάκη, Νίτσα
Αναγνωστάκη, Ελένη Αυγέρη, Ουρανία Τσιλιγιάννη,
Κατίνα Σ. Καρανίκα, Ουρανία Μπετχαβά, Άννα Τσιλιγιάννη και Δημήτρης Αναγνωστάκης.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, θρησκευτικών, πολιτιστικών και επετειακών, διοργανώνονται στο χωριό μας την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, με τη φροντίδα του Δ.Σ. του συλλόγου μας, του δήμου Βίνιανης και του τοπικού συμβουλίου.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Παρασκευή)
Ώρα 8:00 μ.μ.: Εσπερινός στην Εκκλησία της Παναγίας.
Ώρα 10:00 μ.μ.: Αρχίζει το πανηγύρι με ζωντανή δημοτική μουσική και τραγούδια.
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Σάββατο)
Ώρα 8:00 π.μ.: Έναρξη θείας λειτουργίας στην Εκκλησία της Παναγίας.
Ώρα 10:00 π.μ.: Αρτοκλασία και περιφορά της εικόνας
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πλατεία του χωριού.
Ώρα 12:00: Ολοήμερο και ολονύχτιο πανηγύρι χωρίς
διακοπή.
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Κυριακή)
Ώρα 20:30 μ.μ.: Παρουσίαση εργασίας με θέμα «Ο Ιερός ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρύσως» από την
συγχωριανή μας Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ιωάννα Γ. Καράνη.
Ώρα 21:00 μ.μ.: Παρουσίαση εργασίας με θέμα:
«Επιστολή του Αναστασίου Γόρδιου προς τους ιερείς
και προεστώτες του Χρύσου», από τον οδοντίατρο και
ερευνητή κ. Κωνσταντίνο Σπ. Τσιώλη, πρόεδρο του συλλόγου Βραγγιανιτών.
Ώρα 22:00 μ.μ.: Βραδιά λαϊκής μουσικής με εκλεκτή
λαϊκή ορχήστρα . Γλέντι, κέφι, χορός ως το πρωί.
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Σάββατο)
Ώρα 19:00 μ.μ.: Άφιξη της Κάρας του Αγίου Σεραφείμ
από την ιερά μονή Κορώνης. Εσπερινός στον Άγιο Σεραφείμ και προσκύνημα της Αγίας Κάρας.
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Κυριακή)
Ώρα 8:00 π.μ.: Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του
Αγίου Σεραφείμ. Προσκύνημα και αρτοκλασία.
Ώρα 10:30 π.μ.: Τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων
αντιστασιακών στη θέση Νημάτια.
Ώρα 12:00 το μεσημέρι: Χαιρετισμοί και ομιλία από
συγγενείς των πεσόντων. Παράθεση γεύματος για όλους
τους παρευρισκόμενους από το Δήμαρχο Βίνιανης κ. Γεωργίου Νικόλαο.

Αναμένουμε τη συμμετοχή
όλων των Χρυσιωτών και των φίλων
του χωριού και του συλλόγου μας.
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Facebook και η Χρύσω μέσα σε αυτό
Απειλή ή πανάκεια;;;
θα πρέπει να φοβόμαστε τις νέες τεχνολογίες, ούτε όμως και να μοιράζουμε
«απλόχερα» τα πολύ προσωπικά μας
στοιχεία γενικότερα στο διαδίκτυο. Σίγουρα, η μέση οδός είναι ο καλύτερος
δρόμος για να ακολουθήσουμε, και αυτό
σημαίνει απλά ότι πρέπει να φροντίζουμε να «παίρνουμε» πολύ περισσότερα
από όσα είμαστε διατεθειμένοι να «δώσουμε». Ακολουθούμε τις νέες τεχνολογίες, με κριτική αντίληψη, με κύριο στόχο να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτές (συμμετοχικότητα, επικοινωνία, κοινωνικότητα, νέες γνωριμίες, ενεργητική παρουσία στα διαδικτυακά δρώμενα κλπ), υποψιασμένοι
όμως πάντοτε για τον κίνδυνο που μπορεί να ελλοχεύει (με ποιους μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία και για ποιο
λόγο).

α τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια "έκρηξη" παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου με σκοπό, ο χρήστης να μπορεί να εκφραστεί
με έναν πιο ενεργητικό ρόλο στο ψηφιακό «γίγνεσθαι». Μέχρι πρότινος, ο χρήστης περιοριζόταν στην παθητική πληροφόρηση. Μπορούσε δηλαδή να επισκέπτεται διάφορους ιστοτόπους, να ενημερώνεται, να επικοινωνεί στοιχειωδώς με
άλλους χρήστες με ποικίλους περιορισμούς, έχοντας όμως στην πραγματικότητα μηδαμινή έκφραση δημιουργικότητας. Πλέον όμως αλλάζει ριζικά ο κυβερνοχώρος, στο κέντρο του Διαδικτύου
βρίσκονται οι γνώσεις και η επικοινωνία
των χρηστών και όχι οι στατικές ιστοσελίδες. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
αφήνει το προσωπικό του ηλεκτρονικό
στίγμα στο παγκόσμιο διαδικτυακό χώρο.
Το Facebook είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς χώρους έκφρασης κάθε
χρήστη του Διαδικτύου. Αποτελεί μια
υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι
άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν με
τους φίλους τους, να δημιουργούν καινούργιες σχέσεις και να συγκροτούν
ομάδες κοινού ενδιαφέροντος. Μέσα
από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες και γνώσεις. Με τη δημιουργία
του προσωπικού τους λογαριασμού
(προφίλ) μπορούν να περιγράψουν τον
εαυτό τους, να μιλήσουν για τα ενδιαφέροντά τους, να «ανεβάσουν» φωτογραφικό υλικό κλπ.
Το Facebook θεωρείται πλέον ένας
από τους δημοφιλέστερους ιστοχώρους
του πλανήτη. Η επίσημη λειτουργία της
σελίδας ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου
του 2004, από τον δημιουργό της Mark
Zuckerberg, πρώην φοιτητή του Πανεπιστημίου του Harvard. Το Facebook κατάφερε, μέσα σε 5 χρόνια, να εξελιχθεί
από σύστημα επικοινωνίας κάποιων κολεγίων στις ΗΠΑ, σε παγκόσμιο δίκτυο
αλληλεπίδρασης για περισσότερους από
200.000.000 ανθρώπους σε όλο σχεδόν
τον κόσμο. Στον ελληνικό χώρο, είναι
εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία περί τους
1.500.000 χρήστες, με τους νέους (18-34
ετών) να δείχνουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό και ζήλο, όπως και ήταν άλλωστε
φυσικό και επόμενο.

Τ

Ο αντίλογος......
Βέβαια, όλα αυτά που αναφέρθηκαν
ως τώρα, φανερώνουν τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων. Κοινωνική δικτύωση,
συμμετοχικότητα στον εμπλουτισμό του
περιεχομένου, προσωπική έκφραση και
πολλά άλλα είναι κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη των κοινωνικών δικτύων,
όπως και του Facebook. Εντούτοις, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη μιας πιο προσεχτικής προσέγγισης των πραγμάτων.
Είναι όντως όλα αυτά που μας προσφέρουν αυτά τα δίκτυα τόσο όμορφα και
αβλαβή, ή εγκυμονούνται κίνδυνοι που
δύσκολα μπορούμε να ανιχνεύσουμε;
Καταρχάς, το βασικό θέμα το οποίο και
συζητιέται ευρέως είναι το τι ακριβώς γίνεται με το ζήτημα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πολλές οργανώσεις έχουν ήδη έρθει σε τροχιά σύγκρου-

Η Χρύσω Ευρυτανίας
στο Facebook…..

σης με την Εταιρεία του Facebook. Κάθε
χρήστης, μέσα από το προσωπικό του
προφίλ, αποκαλύπτει πολλά στοιχεία της
ταυτότητάς του, προσωπικές λεπτομέρειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους, την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική πορεία τους, δεδομένα που είναι εκτεθειμένα σε εκατομμύρια ανθρώπους και τα οποία η εταιρεία μπορεί να
τα διαχειρίζεται όπως επιθυμεί ανά πάσα
στιγμή. Επιπρόσθετα, πλήθος ερευνών
που πραγματοποιούνται σε Βρετανία και
ΗΠΑ, μας αποκαλύπτουν ότι ένα μεγάλο
ποσοστό νέων κυρίως ηλικιακά χρηστών
ασχολούνται πάρα πολλές ώρες με τις
υπηρεσίες αυτές. Τα άτομα αυτά λοιπόν
τείνουν να οδηγηθούν σε φαινόμενα
απομόνωσης και αποξένωσης, πολύ συχνά δε και σε καταθλιπτικές καταστάσεις. Δεδομένου ότι μέρος της καθημερι-

νής επικοινωνίας περνά πλέον μέσα από
τα κανάλια του Διαδικτύου, η αληθινή,
ανθρώπινη, διαπροσωπική επαφή μειώνεται, με σημαντικές επιπτώσεις στην
υγεία.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δε

Και βέβαια, μέσα σε αυτούς τους
φρενήρεις ρυθμούς εξέλιξης της διαδικτυακής κοινότητας, πως θα μπορούσε
να λείπει και η διαδικτυακή «παρουσία»
του χωριού μας;;; Και μάλιστα εις διπλούν… δύο σελίδες έχουν ήδη δημιουργηθεί μέσα στο Facebook για το πανέμορφο χωριό μας, μία από εμένα και
μία από τη συγχωριανή μας Ελένη Δεδούση. Και στις δύο σελίδες θα συναντήσει κανείς μέλη-συγχωριανούς μας, αλλά και άτομα που είναι θαυμαστές του
χωριού και θα ήθελαν να το επισκεφτούν
για να βιώσουν και από κοντά την αληθινή επαφή με τη φύση μέσα από το μαγευτικό τοπίο με τα επιβλητικά φαράγγια
και τους θεόρατους γκρεμούς.
Μέσα από τις σελίδες αυτές, όλα τα
μέλη μπορούν να έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς για συζητήσεις και σχόλια, να αναρτούν σχετικό με το χωριό
υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κλπ.), έτσι
ώστε να νιώθουμε όλοι κάπως πιο κοντά
και σε επαφή με το χωριό τις μέρες που
δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να
είμαστε εκεί ψυχή τε και σώματι. Τέλος,
οι σελίδες αυτές είναι μια καλή «διαφήμιση», προκειμένου να γνωρίσει το χωριό μας όλο και περισσότερος κόσμος.
Εκτός από τη Χρύσω μας, θα βρείτε
στο Facebook και τις σελίδες άλλων πανέμορφων χωριών της Ευρυτανίας, όπως
είναι η Βίνιανη (την σελίδα έχει δημιουργήσει η φίλη και συγχωριανή Δώρα Ράπτη), καθώς και πολλές σελίδες για το
Καρπενήσι, την Ευρυτανία γενικότερα
κλπ. Καλή πλοήγηση!!!!

Πανωραία Γαϊτάνου

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.

ΔÔ Î·Ì·Ó·ÚÈﬁ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

τις βροχές περνούσε υγρασία στη δυτική πλευρά του γυναικωνίτη. Επίσης οι
καμπάνες με τους κραδασμούς επιδείνωναν το πρόβλημα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε όμως πως και τότε υπήρχαν
σύγχρονα δομικά υλικά στερέωσης και
στεγανοποίησης όπως ρητίνες, κόλλες, τσιμεντοενέσεις κ.λ.π.
Κανείς όμως δεν ασχολήθηκε σοβαρά και κανείς δε ρώτησε κάποιον ειδικό. Έτσι ελαφρά τη καρδία αποφάσισαν να το γκρεμίσουν, και αφού κατέβασαν τις καμπάνες και τις τοποθέτησαν σε μια ξύλινη κατασκευή, άρχισαν
την κατεδάφιση. Χωρίς να βγουν κάποιες φωτογραφίες, χωρίς να γίνει μια
αρίθμηση στις πέτρες και στα τόξα, χωρίς προοπτική να ξαναχτισθεί. Πολλές
πέτρες έσπασαν με το πέταμα από ψηλά αλλά και οι υπόλοιπες εξαφανίστηκαν, κανείς δεν ξέρει που πήγαν ενώ θα
έπρεπε να φυλαχτούν ως κόρη οφθαλμού. Έτσι η εκκλησία εμφανίζεται κουτσουρεμένη, έχασε την αρχιτεκτονική
της, την αίγλη και την ομορφιά της. Φανταστείτε την Ακρόπολη χωρίς τον
Παρθενώνα.
Σήμερα βέβαια υπάρχει καμπαναριό
με τσιμεντένιο σκελετό που έγινε με
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προσπάθειες της εκκλησιαστικής επιτροπής και δωρεά του αείμνηστου Παναγιώτη Αυγέρη, το οποίο όμως δεν
έχει καμία σχέση με το παλιό ως προς
την αισθητική, καμία αρμονία με το περιβάλλον και λόγω των κακών υλικών
άρχισε ήδη να διαβρώνεται από τον πάγο και την κακοκαιρία.
Δε θα αναφερθώ στην αρχιτεκτονική και παλαιότητα της εκκλησίας, στο
ξυλόγλυπτο τέμπλο και την ανεκτίμητη
αξία των εικόνων (οι οποίες κινδυνεύουν άμεσα αν δε γίνει κάτι). Έχουν
αναφερθεί αρχαιολόγοι και ειδικοί επιστήμονες σε προηγούμενα φύλλα.
Εγώ θέλω να πω πως μπορούμε και
θέλουμε να ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ έτσι που να καμαρώνουν οι επόμενες γενιές. Η δαπάνη
δεν είναι τεράστια, τα υλικά εύκολα
μπορούν να μεταφερθούν. Τεχνίτες
υπάρχουν, μηχανικό αρχιτέκτονα που
ρώτησα μου είπε ναι μπορεί να γίνει.
Πρέπει όμως να γίνει έλεγχος στην
υπάρχουσα δομή και στατικότητα αν
μπορεί να αντέξει το φορτίο. Πιστεύω
πως με τη συνδρομή όλων μας αλλά
και της εκκλησιαστικής επιτροπής και
άλλων φορέων θα τα καταφέρουμε,
αρκεί να το αποφασίσουμε.
Ηλίας Α. Καρανίκας

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
➤ Αντικαταστάθηκε η σκεπή του ξενώνα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να βρεθούν χρήματα για την εξ ολοκλήρου ανασκευή του εσωτερικού του. Πιστεύουμε
ότι κάθε δωμάτιο πρέπει να αποκτήσει δικό του μπάνιο και το κοινοτικό κατάστημα να αλλάξει διαρρύθμιση ώστε να ενοποιηθεί με τον χώρο ψησίματος.
➤ Με απόφαση της εκκλησιαστικής επιτροπής τοποθετήθηκε συναγερμός
στην εκκλησία της Παναγίας.

Βραβείο σε Ευρυτάνα λογοτέχνη
Η Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (Δ.Ε.Ε.Λ) τιμώντας το συγγραφικό του
έργο και την προσωπικότητα του Δημήτρη
Κολλημένου απένειμε σε αυτόν το Β’ Βραβείο.
Ο Δημήτρης Κολλημένος κατάγεται από
τη Δάφνη και διαμένει στο Καρπενήσι Ευρυτανίας. 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, μυθιστορήματα, παραμύθια, φιλοσοφία, θεολογία, διάφορες 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 Ημερησίων Εντύπων και
Ρ/Τ Μέσων καθώς και σε διάφορους συλλόγους.
Θερμά συγχαρητήρια.

Ένας γονιός Δέκα παιδιά
Με διώξαν τα παιδάκια μου
με διώξαν τα εγγόνια,
στους δρόμους για να τριγυρνώ
μ’ έναν αιώνα χρόνια.

Για να σπουδάστε γύριζα
ζητιάνος με σακούλι
και τώρα που αφεντέψατε
βαριέστε έναν παππούλη.

Με πίκρες και με βάσανα
με χίλιες δυο στερήσεις
παιδιά μου σας μεγάλωσα
κι έχετε αντιρρήσεις;

Να ’στε καλά παιδάκια μου
νάχετε την ευχή μου
κι ίσως βρεθεί κάποια γωνιά
ν’ αφήσω το κορμί μου.

Ένας γονιός δέκα παιδιά
όλα τα μεγαλώνει.
Ένα γονιό δέκα παιδιά
ένα δε συμμαζώνει.

Δημήτρης Κολλημένος
Καρπενήσι

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ
ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΖΟΥΣΕ
Ο ΕΥΡΥΤΑΝΑΣ ΣΤO ΠAΡΕΛΘΟΝ

Η πλατεία μπροστά στην Αγία Παρασκευή πλακοστρωμένη.

➤ Τελείωσε η πλακόστρωση της κάτω πλατείας, μπροστά από την Αγία Παρασκευή.
➤ Τοποθετήθηκαν φανοστάτες από τις βρύσες μέχρι την πλατεία.
➤ Τοποθετήθηκαν τα κάγκελα από την βρύση έως την πλατεία και στην άκρη
του Αγίου Γεωργίου. Θεωρούμε ότι δεν έγινε η καλύτερη επιλογή του σχεδίου με
αποτέλεσμα να μην έχουμε το καλύτερο δυνατόν αισθητικό αποτέλεσμα, δεν
επέτρεπε δηλαδή το σχέδιο την καλή τοποθέτηση.

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

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

ENøMENH E¶I¶§O¶OI´A §AMIA™
4Ô ¯ÏÌ. §·Ì›·˜ - ™Ù˘Ï›‰·˜
§·Ì›·
TËÏ: 22310-32191 ñ Fax: 22310-42095
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Η παρέα στο προαύλιο του σχολείου περιμένει την ολοκλήρωση του ψησίματος.

Ανάσταση στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο.

Η παρέα περιμένει και σχολιάζει.

Κάθε γειτονιά είχε τη χάρη της . Εδώ ο Κώστας Καράνης με τους συγγενείς του.
Σχεδόν έτοιμο το αρνί.

Ο μπάρμπα
Θόδωρος επιβλέπει,
σαν παλιότερος,
το ψήσιμο των αρνιών.

Φωτό:
Αντώνης Καρανίκας

Ο Γιώργος Μαρούλης ψήνει στο μαγαζί του.
Δίπλα του ο καινούριος γαμπρός (Αρραβωνιαστικός της Παναγιώτας).

Η οικογένεια του Αποστόλη Γιαννιώτη συγκεντρώθηκε και φέτος.
Βέβαια αυτό το κατσίκι είναι το δεύτερο που ψήνεται,
αφού τόσοι που είναι ένα δεν φτάνει.

Ο Μήτσος Χειλάς με το γιο του Γιάννη, μπροστά στην ψησταριά του σπιτιού τους
με τον οβελία να ψήνεται.
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∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜
ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ» ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎﬁ ·Ú·Ì‡ıÈ
ΔÔ˘ ¡ÈÎ. ∏. ∫·Ú¿ÓË
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο
τεχνολογία είναι η κινούσα δύναμη
του πλανήτη σήμερα. Ακόμη κι αυτά τα σπίτια μας έχουν μετατραπεί
σε μικρά εργοστάσια με ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων και ρούχων, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια, τοστιέρες, ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνους μικροκυμάτων, μίξερ, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές, σταθερά και κινητά τηλέφωνα
και ένα σωρό άλλα εργαλεία που υιοθετούμε με ευκολία. Γρήγορα τα αντικείμενα
αυτά παλιώνουν και πηγαίνουν σε μάντρες σκουπιδιών και τα αντικαθιστούμε
με άλλα νεώτερα και τελειότερα. Ευκο-

Η

λίες πληρωμής με δόσεις κάνουν την αγορά νέων ειδών ευκολότερη με αποτέλεσμα να καταναλώνουμε ακόμη πιο πολύ
και σε τελική ανάλυση να δουλεύουμε για
να καταναλώνουμε. Ο σύγχρονος άνθρωπος δίνει το 25%-40% της ζωής του για να
εκπαιδευτεί σε διάφορα σχολεία, εργάζεται το 50%-65%, και παίρνει σύνταξη για
το υπόλοιπο 10% που υποτίθεται ότι θα
απολαύσει τους καρπούς της δουλειάς
του. Με άλλα λόγια έχει περίπου 10%
υπόλοιπο από τη ζωή του για να το ζήσει
όπως θέλει, μέχρι ένα βαθμό βέβαια. Σ’
αυτή την πορεία του, άθελα ή ηθελημένα,
έχει συμβάλει σημαντικά στη βαθύτερη
καταστροφή του περιβάλλοντός του. Έχει
κάνει τη Γη πιο ακατάλληλη για τις ερχόμενες γενιές των έμβιων ειδών. Ίσως αξίζει τον κόπο να αναρωτηθούμε αν
μια τέτοια ζωή είναι αντάξια του τιμήματος που πληρώνουμε. Αν αξίζει
να ζούμε για να εργαζόμαστε και να
καταστρέφουμε το περιβάλλον μας.
Αλλά οι άνθρωποι, μόλις το ένα είδος στα 5.000.000 περίπου που
υπάρχουν, είμαστε τόσο εγωιστές
για να σκεφτούμε τα άλλα είδη και
οι κοινωνικές μας δομές είναι τόσο
πολύπλοκες για να τις αλλάξουμε.
Αυτός ο εγωισμός είναι κοντόφθαλμος και παράλογος γιατί τα άλλα είδη δεν είναι μόνο συγκάτοικοί μας
στον πλανήτη αυτό, αλλά μας συντηρούν στη ζωή. Όταν η Γη γίνει
όπως στα μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, με μηχανές και διαστημόπλοια και κτήρια κάτω από το νερό,
όπου όλα θα γίνονται με το πάτημα κάποιων κουμπιών, τότε το περιβάλλον θα είναι
ακατάλληλο για τα πιο πολλά φυτά και
ζώα, που τελικά σχεδόν θα εκλείψουν και
το τέλος του ανθρώπου θα γίνεται όλο και
πιο ορατό. Ο άνθρωπος χρειάζεται οξυγόνο, καθαρό νερό και καθαρή τροφή και
κανένα από τα τρία αυτά στοιχεία δεν

υπάρχει χωρίς φυτά, ζώα και καθαρό περιβάλλον.
• Σήμερα χάρη στις τεράστιες δυνάμεις της τεχνολογίας η ζωή μας και το περιβάλλον μας αλλάζουν με τόση ταχύτητα
που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως
θα είναι ο κόσμος μετά από 20 ή 30 χρόνια, παρά τα διάφορα μελλοντολογικά σενάρια που κατά καιρούς κυκλοφορούν.
Στην πραγματικότητα, μοιάζουμε με μικρά
και αδύναμα πλάσματα, παρασυρμένα
από τις δυνάμεις αυτές, οι οποίες δημιουργούνται από χιλιάδες επιστήμονες,
μηχανικούς, τεχνολόγους και άλλους ειδικούς και βρίσκονται στα χέρια πανίσχυρων εταιρειών ή κυβερνήσεων που τις
χρησιμοποιούν σαν πολλαπλασιαστές δύναμης για να επιβάλουν τις θελήσεις τους,
οικονομικές, στρατιωτικές, ή πολιτικές.
Εξάλλου, αυτός είναι και ένας από τους
πιο βασικούς σκοπούς της τεχνολογίας.
Είναι ο νέος τρόπος για τη δημιουργία κατακτήσεων και αποικιών, αν και μπορεί να
πει κανείς ότι πάντα έτσι ήταν, χωρίς να
πέφτει και πολύ έξω. Ωστόσο, κανείς δεν
μπορεί να αρνηθεί ότι είναι ανήθικο να

χρησιμοποιείται η τεχνολογία για κατακτητικούς σκοπούς και εντελώς απαράδεκτο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ή κατά τη χρήση της γενικότερα, να
καταστρέφεται το περιβάλλον.
Όμως υποτίθεται ότι ο σκοπός της τεχνολογίας είναι να κάνει τη ζωή του ανθρώπου πιο άνετη, πιο εύκολη και πιο
όμορφη, δίνοντάς του τον ελεύθερο χρόνο για να δημιουργήσει σπουδαία έργα.

ª∂§π™™√¶∞ƒ∞°ø°∏
ª¤ÏÈ ÁÓ‹ÛÈÔ (¤Ï·ÙÔ˜-ÏÔ˘ÏÔ‡‰È)
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·ÓÙ‹˜
¡. ∂˘Ú˘Ù·Ó›· - §·Ì›·
ÙËÏ.: 22310-69272 ÎÈÓ.: 6974117489

EΘNIKH

Μερικοί επιστήμονες έχουν πράγματι αυτά τα κίνητρα και μερικές φορές πράγματι
έτσι προχωρά η τεχνολογία. Όμως, δυστυχώς μόνο μερικές φορές! Υπάρχουν
περιπτώσεις που πολλοί σπουδαίοι δημιουργοί δεν χρειάζονται την τεχνολογία
για να έχουν ελεύθερο χρόνο και συχνά
ζουν πολύ απλά. Ωστόσο, οι πολλοί άνθρωποι τι κάνουν; Απλά, είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν τουλάχιστον 8 ώρες την
ημέρα για να τα βγάλουν πέρα, πολλές
φορές με δυσκολία, υπάρχουν εκατομμύρια άνεργοι σε όλο τον κόσμο και η αργία
του Σαββατοκύριακου για πολλούς είναι
ένα άγχος.
Ο σημερινός άνθρωπος-καταναλωτής
βομβαρδίζεται διαρκώς με όλο και πιο νέες διαφημίσεις για όλο και πιο νέα προϊόντα. Υπάρχουν πολλές επιστημονικές μελέτες σχετικά με τη συχνότητα και τη χρονική διάρκεια μιας διαφήμισης στην τηλεόραση ή στα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε η διαφήμιση να είναι αποτελεσματική. Αγοράζει το απορρυπαντικό
που πλένει τα ρούχα του πιο καθαρά και
είναι ευτυχής γι’ αυτό. Καμιά φορά μπορεί
ν’ αναρωτηθεί γιατί άραγε η
θάλασσα ή το ποτάμι έχουν
νεκρά ψάρια, αλλά του είναι
δύσκολο να συνδέσει εύκολα
το γεγονός αυτό με τα γεμάτα
απορρυπαντικά απόβλητα που
καθημερινά παράγει.
Ενώ με τη σημερινή εξάπλωση της τεχνολογίας θα περίμενε κανείς, ο κόσμος να
έχει τώρα μεγαλύτερη ελευθερία, τουλάχιστον χρονική,
απ’ ό,τι φαίνεται το αντίθετο
είναι η πραγματικότητα. Ο σημερινός άνθρωπος διαρκώς
τρέχει, είναι αγχώδης, δεν
έχει χρόνο για τις μικρές απολαύσεις της ζωής: συζήτηση, επικοινωνία,
τέχνη, έρωτα, ένα φλιτζάνι καφέ. Δεν
προλαβαίνει αυτά που θέλει ή που πρέπει
να κάνει. Δεν έχει μάθει ή δεν μπορεί να
μάθει να ζει και πολλές φορές αυτό είναι
δικαιολογημένο από τις ανάγκες της επιβίωσης που, όμως, διαρκώς όλο και μεγαλώνουν. Έτσι, το μόνο που ξέρει είναι ότι
πρέπει ν’ αγωνιά και να κάνει, να κάνει κάτι συνεχώς.

Είναι γεγονός ότι σήμερα όλο και πιο
πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχουν
άλυτα προβλήματα και ότι κανείς δεν μπορεί να τα λύσει. Λίγοι πια πιστεύουν ότι τις
λύσεις τις έχουν οι πολιτικοί, γιατί εδώ
πρόκειται για μια νέα, ανεξέλεγκτη και κακοήθη αρρώστια. Είναι αξιοσημείωτο ότι
όλες σχεδόν οι νέες πολιτικές συνταγές,
είτε προέρχονται από τ’ αριστερά είτε από
τα δεξιά, έχουν ένα κοινό βασικό συστατικό: λιτότητα, λιτότητα, λιτότητα. Στερηθείτε σήμερα για να απολαύσετε αύριο.
Βέβαια, η συνταγή αυτή δεν είναι ούτε
καινούργια ούτε αποτελεσματική. Βρίσκεται μέσα σε πολλά πολιτικά και θρησκευτικά συστήματα.
Κανείς δεν παίρνει πλέον σοβαρά τη
λιτότητα που ζητούν από τους πολίτες οι
σημερινοί πολιτικοί για ένα βασικό λόγο:
Ποτέ στην ιστορία τέτοιες επαγγελίες δεν
έφεραν τον παράδεισο, παρά μόνο για μια
μειοψηφία πλουσίων ή ηγετών.
Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει με
την πραγματικά ταχύτατη άνοδο της τεχνολογίας, ακόμη και ο τρόπος που αναφερόμαστε στους ανθρώπους. Αναφερόμαστε στους ανθρώπους της κοινωνίας
μας σαν καταναλωτές, που μάλιστα θέλουν να καταναλώνουν όλο και περισσότερα, χωρίς να κάνουν μια στοιχειώδη ιεράρχηση των ουσιαστικών τους αναγκών.
Η τεχνολογία μας υποσχέθηκε λύση των
προβλημάτων μας και μια ζωή γεμάτη
ασφάλεια και υψηλή στάθμη. Ποιος όμως
έθεσε τα προβλήματα για να τα λύσει στη
συνέχεια η τεχνολογία; Ποιος ζήτησε νέα
απορρυπαντικά, τηλεοράσεις με φαντα-

χτερά χρώματα, βλήματα που μπορούν να
διαλύσουν τεράστιες πόλεις, ακόμη και
χώρες ολόκληρες σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, δηλητήρια για τον ραντισμό
των δέντρων, έγχρωμα σαπούνια με συνθετικά αρώματα, γιαούρτια με ένα σωρό
τεχνητές γεύσεις, ηλεκτρικά ανοιχτήρια
κονσερβών και άπειρα άλλα περίεργα είδη; Ποιος, τέλος, είπε ότι η παραγωγή τέτοιων ειδών είναι αυτό που θα βελτιώσει
τη ζωή μας και ποιος έθεσε τα προβλήματα στη διάκριση της τεχνολογίας, όταν
ακόμη σήμερα προσπαθούμε να ορίσουμε
τα προβλήματά μας;
Η ασφάλεια που υποσχέθηκε και σε
μερικές περιπτώσεις πράγματι εξασφάλισε η τεχνολογία, είναι η απαρχή ενός μεγάλου προβλήματος. Ο άνθρωπος είναι
από τη φύση του ένα κοινωνικό και εξαιρετικά προσαρμόσιμο ον. Επιβίωσε μέσα
στις χιλιάδες χρόνια, ζώντας σαν κατ’
εξοχή κοινωνικό ον, πασχίζοντας πάντα
Συνέχεια στην 6η σελ.

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
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Συνέχεια απ’ την 5η σελ.
μαζί με τους άλλους συνανθρώπους του για την υπέρτατη αξία, την επιβίωση. Είχε να πολεμήσει εχθρούς, αρρώστιες, αντιξοότητες κάθε είδους. Όσο όμως είχε κάποιο
σκοπό, η δύναμη που αντλούσε για πάλη και επιβίωση
ήταν μεγάλη. Η τεχνολογία όμως του έδωσε τη δυνατότητα να ζήσει τελείως μονάχος. Μ’ ένα κομπιούτερ που
κάνει τις συναλλαγές του με την τράπεζα, το ταχυδρομείο, τα μαγαζιά, χωρίς ούτε καν την παραμικρή σωματική άσκηση (πραγματικό οικόσιτο!), χωρίς να κινδυνεύει
να κατασπαραχτεί από κάποιο σαρκοφάγο ζώο ή να πεθάνει από κάποια ασήμαντη αρρώστια (πολύ καλό αυτό,
πραγματικά). Η τεχνολογία τον απελευθερώνει από πολλές μικρές καθημερινές δουλειές. Τι να τον κάνει τον
ελεύθερο χρόνο τώρα; Η ζωή εν πολλοίς συνίσταται από
τις μικρές καθημερινές δουλειές. Τώρα ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να ζήσει έξω από τη φύση. Η επαφή του με
τη φύση έχει κυριολεκτικά ελαχιστοποιηθεί. Όμως χωρίς
επαφή με τη φύση είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνει σωστή εκτίμησή της. Πολλοί άνθρωποι σήμερα γεννιούνται, μεγαλώνουν και πεθαίνουν σε μεγάλα αστικά κέντρα χωρίς ποτέ να έχουν μια ουσιαστική επαφή με τη
φύση. Ο κόσμος τους είναι μια πολύ παραμορφωμένη
απεικόνιση του εν γένει περιβάλλοντος. Χωρίς επαφή με
τη φύση είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς και να προστατεύσει το περιβάλλον.
Παρά την προσαρμοστικότητά του, ο άνθρωπος δεν
μπορεί να παρακολουθήσει πλέον – ακόμη και ο ειδικός –
τις αστραπιαίες και πολύπλοκες αλλαγές της επιστήμης
και της τεχνολογίας. Οι αλλαγές αυτές γίνονται έξω απ’
αυτόν κι αυτό του φέρνει ένα έντονο αίσθημα αδυναμίας
– αδυναμίας να επηρεάσει θετικά το περιβάλλον του. Είναι όμως η ζωή μας πράγματι γεμάτη ασφάλεια;
Η κακή χρήση της τεχνολογίας προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί με όλο και αυξανόμενο ρυθμό την καταστροφή του περιβάλλοντος. Με τη διαρκή και ιλιγγιώδη
εξέλιξη των εξοπλισμών μας έχει φέρει πολύ πιο κοντά
από ποτέ στην καταστροφή. Πολλοί από τους κινδύνους
που εγκυμονούν δεν είναι ούτε προφανείς ούτε γνωστοί
στους πληθυσμούς. Μερικές φορές η άγνοια οφείλεται
στις συνδυασμένες προσπάθειες πολυεθνικών (κυρίως)
εταιρειών και κυβερνήσεων. Η τεχνολογία βγάζει βαθμιαία τον άνθρωπο από το βιολογικό του περιβάλλον και
στη συνέχεια τον στρέφει εναντίον του και το καταστρέφει και αυτό. Μοιάζουμε με ιππέα πάνω σε αφηνιασμένο
άλογο ή σαν ξυλοκόπο που πριονίζει το κλαδί επάνω στο
οποίο κάθεται. Βρισκόμαστε στη μέθη του ξέφρενου καλπασμού και όταν το άλογο που ιππεύουμε πέσει στο
γκρεμό αναπόφευκτα θα συμπαρασύρει και τον αναβάτη
του. Το δόγμα των περισσότερων σύγχρονων οικονομιών
είναι η ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη γίνεται με την παραγωγή όλο περισσότερων και νέων ειδών και με την επακόλουθη αύξηση των εν πολλοίς επίπλαστων ανθρώπινων αναγκών. Για να ικανοποιηθεί η αύξηση της παραγωγής αυξάνεται η αλόγιστη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τη ρύπανσή του και φυσικά την εξαφάνιση πολλών έμβιων όντων, που χωρίς το φυσικό τους
περιβάλλον είναι αδύνατο να επιβιώσουν. Η ανάπτυξη
αυτή είναι αφ’ εαυτής ασταθής γιατί βασίζεται στη συνεχή αύξηση. Μόνο τώρα τελευταία άρχισαν να ξεπροβάλλουν οι έννοιες της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης και
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Απομένει να δούμε αν
θα ευδοκιμήσουν ή θα παραμείνουν απλά «έπεα πτερόεντα». Παραδοσιακά, στη δυτική κοινωνία η ανάπτυξη
χρησίμευε στο να μεγαλώσει την οικονομική και πολιτική
ισχύ ορισμένων μόνο εταιρειών και ατόμων. Στην ανατο-

λική κοινωνία εξασφάλιζε, ως ένα βαθμό, την ισχύ μιας
κάστας και χρησίμευε για την επίτευξη κάποιας αόριστης
ουτοπίας, όπου όλοι θα ήταν ίσοι και θ’ απολάμβαναν
τους καρπούς της εργασίας τους με απόλυτη δικαιοσύνη.
Σήμερα πλέον, με την παγκοσμιοποίηση, τα πράγματα
έχουν ξεκαθαρίσει και έχουν γείρει σαφώς προς την πρώτη περίπτωση, αφαιρώντας κάθε ίχνος ουτοπίας και ελπίδας για κοινωνική και οικονομική βελτίωση και κοινωνική
δικαιοσύνη.
Ας αναρωτηθούμε όμως, γιατί με την τεχνολογία φτάσαμε σ’ αυτή τη μεγάλη κρίση; Ο φιλόσοφος Σωκράτης είχε πει ότι «ουδείς εκών κακός», δηλαδή, κανένας δεν γίνεται κακός με τη θέλησή του. Αν και είναι δύσκολο να
διατυπώνει κανείς τέτοιες γενικότητες, βλέποντας τη
σημερινή κατάληξη, μήπως άραγε θα μπορούσαμε πλέον
σήμερα να πούμε ότι «ουδείς εκών καλός»; Συχνά πολλοί
απορούν: «Μα είναι δυνατόν τα εντομοκτόνα να είναι τόσο επικίνδυνα; Μήπως και οι επιστήμονες που τα επινοούν και τα συνιστούν δεν τρώνε και αυτοί φρούτα και λα-

χανικά; Μήπως και αυτοί δεν κινδυνεύουν το ίδιο με
εμάς;». Και άλλοι: «Πως είναι δυνατόν η ραδιενέργεια να
είναι τόσο επικίνδυνη και ταυτόχρονα τόσοι ειδικοί να
εκτίθενται σ’ αυτήν σε εργοστάσια, εργαστήρια και άλλες
εγκαταστάσεις;» Και άλλοι, ακόμα πιο δύσπιστοι: «Μπα,
είναι αδύνατο να γίνει πυρηνικός πόλεμος γιατί αυτό θα
σημάνει το τέλος όλων μας». Δυστυχώς, η μεγάλη μάζα
των απλών ανθρώπων είναι συχνά απληροφόρητη για
τους κινδύνους που εγκυμονούν γύρω τους. Είναι πολύ
πιο εύκολο να αντιληφθεί κανείς ένα αυτοκίνητο που θα
τον χτυπήσει σαν κάτι το επικίνδυνο, αλλά του είναι πιο
δύσκολο να συνειδητοποιήσει ότι το ζιζανιοκτόνο θα του
προκαλέσει καρκίνο σε 10 ή 20 χρόνια. Πιο δύσκολο είναι
ακόμα να το δεχτεί συναισθηματικά όταν εργάζεται σαν
ειδικός επιστήμονας σε μια εταιρεία από την οποία αντλεί
χρήμα και προβολή. Πολλοί τέτοιοι επιστήμονες μιλούν
με θαυμασμό για κάποιο εκπληκτικό σύστημα καθοδήγησης ενός πυραύλου και για τη μοντέρνα τεχνολογία του.
Κανείς όμως ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν μιλάει για τις χιλιάδες ζωές που αυτή η μηχανή μπορεί να εξαφανίσει σε κάποιο μέρος του πλανήτη με ένα και μόνο χτύπημα. Η οικονομική ασφάλεια και η προβολή που του εξασφαλίζουν
τα συστήματα αυτά τον κάνουν παρανοϊκό σε τέτοιο σημείο που να μη βλέπει καθόλου την πραγματικότητα.
Έτσι, έχει απωθήσει την αλήθεια και συνεχίζει τη ζωή του
σαν όλα να είναι όμορφα και ειρηνικά. Εντούτοις, χιλιάδες είναι οι επιστήμονες που προειδοποιούν για τους κινδύνους. Οι φωνές τους όμως πολλές φορές χάνονται μέσα στις κρατικές αντιδράσεις ή στην επικίνδυνα αφελή
άγνοια άλλων επιστημόνων.
Η σχεδίαση ενός προϊόντος είναι η πρώτη φάση στη
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διαδικασία της παραγωγής του. Η σχεδίαση αυτή συνήθως γίνεται τελείως μονοδιάστατα. Οι μόνοι παράγοντες
που λαμβάνονται υπ’ όψη σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις είναι ο οικονομικός και ο τεχνικός. Κανείς δεν σκέφτεται τις τυχόν εγκυμονούσες οικολογικές ή κοινωνικές
συνέπειες. Είναι τραγικό το ότι δεν μάθαμε ακόμη το μάθημα. Κάθε φορά που βλάψαμε το περιβάλλον, το βλάψαμε γιατί μας ενδιέφεραν μόνο η τεχνική και η οικονομική
πλευρά κάποιου προϊόντος. Φτιάξαμε πρώτα τα αυτοκίνητα και μετά από αρκετές δεκάδες χρόνια καταλάβαμε
ότι ρυπαίνουν τον αέρα που αναπνέουμε. Κι όμως, ακόμη
και σήμερα φτιάχνουμε αυτοκίνητα με τις ίδιες ρυπαντικές ικανότητες όπως και παλιότερα. Βρήκαμε το DDT για
να σκοτώνουμε τα έντομα και δεκαετίες αργότερα βρήκαμε ότι προκαλεί καρκίνο και απαγορεύσαμε τη χρήση
του. Ωστόσο θα το μεταφέρουμε στο λίπος μας για πολλά χρόνια στο μέλλον. Αυτού του είδους η μονοδιάστατη
σκέψη είναι «σκέψη ενάντια στη φύση κι όχι με τη φύση,
ενάντια στην ανθρώπινη κουλτούρα κι όχι με κουλτούρα,
ενάντια στην ανθρώπινη ευτυχία κι όχι για την ανθρώπινη
ευτυχία», καθώς λέει ο καθηγητής του πανεπιστημίου
του Μίτσιγκαν Χένρυκ Σκολιμόβσκι.
Η μονοδιάστατη σκέψη της τεχνολογίας οδηγεί τον
άνθρωπο σε φαύλους κύκλους. Το άσπρο ψωμί, κατεργασμένο από τις σύγχρονες βιομηχανίες, δεν έχει τις πολύτιμες βιταμίνες και άλλα ωφέλιμα συστατικά που έχει το
χρήσιμο μαύρο ψωμί, που εν πολλοίς παραμερίστηκε από
το άσπρο. Το ίδιο περίπου έγινε και με το ρύζι, αλλά και
με ένα σωρό άλλα προϊόντα που απογυμνώθηκαν από
πολλά ευεργετικά συστατικά τους.
Ωστόσο παρά την έντονη κριτική που μπορεί να κάνει
κανείς στην τεχνολογία, θα ήταν τελείως λάθος να προτείνει την κατάργησή της αγνοώντας τα αναρίθμητα οφέλη που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα και παραβλέποντας ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που χειρίζεται και
χρησιμοποιεί με κακό τρόπο κάτι που αν χρησιμοποιούνταν με σύνεση θα μπορούσε να αποτελέσει το «Άγιο Δισκοπότηρο» της Ανθρωπότητας. Άλλωστε κι αν ακόμα
κανείς ήθελε και είχε τη δυνατότητα εξαφάνισης της τεχνολογίας, ο άνθρωπος θα άρχιζε και πάλι σαν τον παλιό
του πρόγονο με τις πέτρες, τα ξύλα και τα τόξα να δημιουργεί τεχνολογία. Το έχει μέσα του, είναι βαθιά ριζωμένο στη φύση του. Η τεχνολογία είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας και σε μας εναπόκειται να το χρησιμοποιήσουμε για καλό ή για κακό.
Τέλος, ας αναλογιστούμε για λίγο το βαθύτερο νόημα
των λέξεων της παρακάτω πρότασης του Δρ. Ρότζερ Ρεβέλ, Προέδρου της Επιτροπής των ΗΠΑ στο Διεθνές Βιολογικό Πρόγραμμα: «Η Τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει
τα όρια της αντίληψής μας, και η ευφυΐα μας έχει ξεπεράσει τα όρια της φρόνησης».

XPY™IøTIKA

NEA

Iδιοκτησία: Σύλλογος Xρυσιωτών
Eυρυτανίας “H ΠANAΓIA”
Eκδότης: Τριανταφύλλου Γρηγόρης
Κλεισούρας 8, Ν. Ηράκλειο 14121
Τηλ.-Fax: 210-2832243
e-mail:gtriantaf@sch.gr
Συντακτική επιτροπή:
Kαραθάνου Iωάννα Φ., Kρυστάλλη
Aλεξάνδρα Ι., Mπετχαβάς Xαράλαμπος Δ.,
Καρανίκας Αντώνης, Γαϊτάνου Πανωραία
Συνδρομή ετήσια: 5 €
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου:
Eκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Tηλ - Fαx: 210 2619003 210-2619696
• e-mail:karpouzi@otenet.gr
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∂Àƒø∂∫§√°∂™ 2009
Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών στο χωριό μας

ÃÔÚËÁ›· ·ﬁ ÙËÓ ALPHA BANK
ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁﬁ Ì·˜
Η Τράπεζα ALPHA BANK,
ενέκρινε πρόσφατο αίτημα του
Συλλόγου μας για επιδότηση
αγοράς χρηματοκιβωτίου, με
σκοπό την τοποθέτησή του στην
εκκλησία μας και τη φύλαξη σ’
αυτό των ιερών κειμηλίων μας.
Τα ιερά μας κειμήλια θα εκτίθενται πλέον σε προσκύνηση με
ευκολία και χωρίς το φόβο παραβίασής τους, αφού θα τοποθετηθεί και σύστημα συναγερμού.
Έτσι θα αρθεί κάθε εμπόδιο και
πιστεύουμε πως μέχρι το Δεκαπενταύγουστο θα είναι όλα έτοιμα να υποδεχτούν τους πιστούς.
Το ύψος του ποσού της χορηγίας ανέρχεται στα 1300€ και το
συνολικό κόστος αγοράς του

χρηματοκιβωτίου ανέρχεται στα
1700€. Ευχαριστούμε θερμά το
Τμήμα Κοινωνικής Εταιρικής
Ευθύνης της Τράπεζας ALPHA
BANK για τη σημαντική αυτή ενίσχυση του έργου μας, ενός έργου που έχει ως στόχο τη διαρκή
πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση της τοπικής μας κοινωνίας.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του και τοποθέτησής του από το Σύλλογό μας
και την Εκκλησιαστική Επιτροπή,
θα επανέλθουμε στο θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες σε
επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας.

KÔÈÓˆÓÈÎ¿
Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών στο Δήμο Βίνιανης

Θάνατοι
― Απεβίωσε στο Καρπενήσι ο Παντελής Τάκης και ετάφη εκεί
συνοδευόμενος από πλήθος κόσμου, συγγενών και φίλων.
― Απεβίωσε στη Λαμία ο Παύλος Καράνης και ετάφη στη γενέτειρά του Χρύσω εν μέσω συγγενών, φίλων και χωριανών.
Στους οικείους τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Προσφορά
Ο κ. Δημήτριος και η κ. Ελισάβετ Πράντζου προσέφεραν στον
σύλλογό μας 50 Ευρώ αντί στεφάνου για τον αείμνηστο Παναγιώτη
Αυγέρη.

Οικονομική βοήθεια
Ενισχύστε οικονομικά τις προσπάθειες του συλλόγου μας.
Μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στον λογαριασμό του συλλόγου μας 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.

— Ÿ,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ı· Â›Ó·È ÌÈ· Ì¤Ú· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜.
°È' ·˘Ùﬁ ﬁ,ÙÈ Û¯ÂÙÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÃÚ‡Ûˆ ÙÔ ·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ 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.
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘· ·ﬁ ÙÔ ¯ÔÚﬁ Ì·˜

H ÁÏ˘ÎÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ˙ˆ‹˜
H Ê›ÚÌ· Rammos ÂÎÙÂÏÂ› ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ, Á¿ÌˆÓ, Î.Ï..
TÔ‡ÚÙÂ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜, ·ÁˆÙ¿, ÁÏ˘Î¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈﬁÙËÙ·

K∞ºE - °A§AKTO¶ø§EIO

ZAXAPO¶§A™TEIA A/ºOI PAMMOY

°ÚËÁﬁÚË˜ M·ÚÔ‡ÏË˜

K·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· §·Ì›·˜: ¶Ï. ¶¿ÚÎÔ˘ ÙËÏ: 22310-38887
TÚÔ‡Ì·Ó 4 ÙËÏ: 22310-31867 ñ ¶·ÙÚﬁÎÏÔ˘ 45 ÙËÏ: 22310-46050
EP°A™THPIO-KATA™THMA:
K·ÚÂÓËÛ›Ô˘ 20 §·Ì›· ÙËÏ: 22310-22913

K‡ÚÔ˘ & ™ﬁÏˆÓÔ˜ 19 §·Ì›· TËÏ: 22310-42146

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

TÔ ÓÂﬁÎÙÈÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ M·ÚÔ‡ÏË ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ Ì·˜

H ¢PO™IA

KAºE M¶AP æH™TAPIA
“O E§ATO™”
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ú· ·’ ÙÔÓ Î·Ê¤ Î·È ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È
ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ê·ÁËÙﬁ ÙË˜ ÒÚ·˜.
ŒÙÛÈ Ô Î¿ıÂ ÂÈÛÎ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ﬁÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÈı˘ÌÂ›,
ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÚÂÈ
˘¤ÚÔ¯Ô Ê·ÁËÙﬁ
ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜
Û’ ¤Ó· ˙ÂÛÙﬁ Î·È
ÊÈÏÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
O °ÈÒÚÁÔ˜,
¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙﬁ˜
Î·È Î·ÏﬁÎ·Ú‰Ô˜,
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔ˜
Ó· Ì·˜ ˘Ô‰Â¯ıÂ›.
ΔËÏ.: 22370-31761

