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Β
ρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του 19ου

αιώνα.  Ως γνωστόν «τη Ελλάδι (και ιδι-
αίτερα στις άγονες, ορεινές περιοχές,

νησιά, κ.λ.π) πενίη αιεί ποτέ ξύντροφος εστί».
Στην Ευρυτανία, οι οικογενειάρχες, πολύτεκνοι,
ως επί το πλείστον, μη μπορώντας να θρέψουν
πολλά στόματα, έδιναν τα κορίτσια τους, όταν
έφταναν σε ηλικία 12 περίπου χρονών, ως υπη-
ρέτριες σε οικογένειες οικονομικά εύρωστες σε
κεφαλοχώρια (Κεράσοβο, κ.λ.π.) Καρπενήσι,
Λαμία, Αθήνα κι αλλού.

Η σχέση οικοδέσποινας και θεραπαινίδας,
δεν ήταν σχέση εργοδότη και εργαζομένης,
αλλά αφέντη και σκλάβας – σκέτη δουλεία. Γι’
αυτό μέχρι σήμερα, τις υπηρέτριες αποκαλού-

σαν – και ήταν – δούλες, δουλικά, δουλάκια.
Μακραίωνος ο θεσμός της δουλείας, τουλά-

χιστον από τα βιβλικά χρόνια. Για τη βυζαντινή
εποχή υπάρχει πλούτος πληροφοριών για τη
θέση της υπηρέτριας (ή παιδίσκης ή κόρης  ή
καύκας ή καυκίτσας) στο σπίτι των αφεντικών
της, η συμπερισφορά των οποίων (δεσποτών και
δεσποινών) προς αυτές « … παν άλλο ήτο ή οία
προς παίδας ή κόρην ήρμοζεν». Βαριές δου-
λειές, κακή τροφή, κακό ντύσιμο, κ.λ.π. «Το δει-
νότερον όμως ήτο ότι τα δυστυχή πλάσματα,
πράγματα θεωρούμενα, ήσαν εις την διάθεσιν
του δεσπότου, όστις και μοιχικώς μετ’ αυτών
συνεφύρετο». 

Στο τεύχος που κρατάτε δημοσιεύουμε μία  φωτογραφία από
το αρχείο της κας Αγγελικής Ι. Τριανταφύλλου.

Διακρίνεται σε αυτή η οικογένεια του Χρυσιώτη εισαγγελέα
Τριαντάφυλλου Κ. Τριανταφύλλου.  

Όρθιοι από αριστερά: 
Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Χαρίκλεια, Θεόδωρος.
Καθιστοί: Αγγελική, Αντιγόνη, Τριαντάφυλλος.

Του Ανάργυρου – Γιάννη Μαυρομύτη

Του Νικ. Καράνη

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι του συλλόγου μας

Με την ανακοίνωση αυτή θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας προσκαλέ-
σουμε στον ετήσιο χορό του συλλόγου μας και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που
θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο πο-
λυτελές κέντρο δεξιώσεων ASTRA club-restaurant (τηλ. 2294097315), που βρίσκεται στη
Νέα Μάκρη, 31ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνα, δίπλα στο Super Market “LIDL”.  

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 25 Ευρώ (για τα παιδιά-νέους μέχρι 18 ετών η τιμή θα
είναι 10€) και περιλαμβάνει πλούσιο menu και τα ποτά. Θα μας διασκεδάσει η λαϊκή και δη-
μοτική ορχήστρα του κέντρου.

Θα διενεργηθεί στη διάρκεια του χορού λαχειοφόρος αγορά, γι’ αυτό θέλουμε να σας
παρακαλέσουμε αν έχετε τη δυνατότητα και επιθυμείτε να προσφέρετε οποιοδήποτε δώρο,
να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας στα τηλέφωνα που αναγράφονται
παρακάτω. Ακόμη μπορείτε να το παραδώσετε την ημέρα του χορού στα μέλη του Δ.Σ. και
θα μπει στην κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς.

Με τις ετήσιες αυτές εκδηλώσεις του συλλόγου μας (χοροεσπερίδα και κοπή πίτας) μας
δίνεται ευκαιρία να συνευρεθούμε για να συζητήσουμε, να διασκεδάσουμε και να ανανεώ-
σουμε τους ισχυρούς κοινούς δεσμούς που μας ενώνουν και έχουν ως αφετηρία τους την
όμορφη  Χρύσω μας.

Επιπλέον μέσα απ’ τις εκδηλώσεις αυτές, ενισχύεται ο σύλλογος και το εξωραϊστικό -
πολιτιστικό έργο του μπορεί να γίνει παραγωγικότερο, προς όφελος της μικρής μας πατρίδας
που όλοι αγαπάμε.

Είναι χρέος όλων μας να ενισχύσουμε με την παρουσία μας τις προσπάθειες του συλ-
λόγου, δίνοντας δύναμη στο διοικητικό του συμβούλιο για περισσότερες πρωτοβουλίες.

Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε να ανταμώσουμε!
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σημ. 1: Τηλ. μελών Δ.Σ.: Πρόεδρος (210-2406777 & 6972519690)
Αντιπρόεδρος (2130337396 & 6937335899)
Ταμίας (210-6777668 & 6979038428)

Σημ. 2: Στο κέντρο θα φτάσετε:  
α.  Μέσω Αττικής οδού, έξοδος 16 (Ραφήνας) ή
β. Συνέχεια  της  οδού Μεσογείων προς Λεωφ. Μαραθώνος ή
γ.  Από περιφερειακό Διονύσου ή
δ.  Από οδό Πεντέλης προς Νέα Μάκρη.
Σημ. 3: Υπάρχει άνετος χώρος στάθμευσης (μπροστά στo “LIDL”)

Ο χορός στη ΛΑΜΙΑ θα γίνει στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο, στο κέντρο ΔΡΟΣΙΑ, στη διασταύ-

ρωση του δρόμου προς Δομοκό και Συνοικισμό Ευρυτάνων, περιοχή Γαλανέϊκα.

Θα υπάρχει ζωντανή μουσική με την ορχήστρα του Ηλία Ράμμου. 

Τιμή πρόσκλησης: 20€ (περιλαμβάνει φαγητό και ποτά)

Τηλ. επικοινωνίας: Αρκουμάνης Τάκης: 6976970829 και Καρανίκας Γεώργιος: 6976862808.

Συνέχεια στην 4η σελ.

Συνέχεια στην 5η σελ.

Μετρολογία. Τόσο δεδομένη, μα και τόσο αγνοημένη! Τόσο κοντινή, μα και
τόσο απόμακρη! Τόσο αρχαία, όσο και ο ανθρώπινος πολιτισμός πάνω στη Γη,
αλλά και τόσο νέα που, όχι μόνο δεν γερνάει ποτέ, αλλά αντίθετα, συνεχώς
ανανεώνεται και εξελίσσεται! Κάθε τόσο και λιγάκι ανακαλύπτει και μας φέρ-
νει καινούργια καλούδια. Κάνει εφευρέσεις, δημιουργεί καινοτομίες, ανακα-
λύπτει καινούργιους κόσμους και νέα υλικά, δημιουργεί ανταγωνιστικό
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GUS
KOSTOPANAGIOTIS

804-792-8817

2320 Riverside Drive Danville, VA 24540

Για λόγους τεχνικούς, ανεξάρτητους από την επιθυμία μας, αδυνατούμε στο
παρόν φύλλο της εφημερίδας μας να δημοσιεύσουμε την εργασία της κ. Ιωάννας
Καράνη, που παρουσίασε το καλοκαίρι στο χωριό μας. Θα την δημοσιεύσουμε στο
επόμενο φύλλο.

Μόλις κυκλοφόρησε το 11ο βιβλίο του

Ευρυτάνα συγγραφέα Δημήτρη Κολλημέ-
νου.

Το βιβλίο έχει τίτλο « Ο παραδοσιακός
γάμος στην Ευρυτανία» και καταγράφονται

σε αυτό, με τρόπο γλαφυρό και εμπεριστα-

τωμένο τα έθιμα του γάμου στην Ευρυτα-

νία, όπως τα καλέσματα, τα προζύμια, τα

προικιά, η στέψη, η νύφη στη βρύση, τα γυ-

ρίσματα.  Περιέχει μια συλλογή από τρα-

γούδια του γάμου στην Ευρυτανία, αλλά και

στην Θεσσαλία και Ήπειρο.  Περιλαμβάνει

επίσης τις  ιστορίες του γάμου και μια με-

γάλη συλλογή παροιμιών που αναφέρονται

στο γάμο. 

Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να περιλαμ-

βάνεται  στις βιβλιοθήκες των Ευρυτάνων.

Η τιμή του είναι 8 € και το τηλέφωνο του

συγγραφέα 2102289805 – 2237024563.  

Ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα από το

βιβλίο με τίτλο «Τα προικιά της νύφης»
Την Παρασκευή πριν τον γάμο, η νύφη

έκανε την έκθεση των προικιών της. 

Η έκθεση γινόταν μέσα σε όμορφη και

πανηγυρική ατμόσφαιρα. 

Νωρίς, πριν το μεσημέρι, οι καλεσμένοι

συγκεντρώνoνταν στο σπίτι της νύφης για

την έκθεση. Ιδιαίτερα, έρχoνταν γυναικείος

πλη θυσμός. Εκεί στο καθιστικό του σπιτιού

ή στην αυλή, η νύφη έβγαζε και άπλωνε τα

προικιά της. Τα άπλωνε όχι μόνο για να τα

δουν οι παρευρισκόμενοι, αλλά και για να

τα ετοιμάσει για την μεταφορά στο καινού-

ριο σπιτικό της. 

Τα προικιά απoτελoύνταν κυρίως από

χovτρό ρουχισμό, όπως τραγότσιολα, κιλί-

μια, βελέντζες, μαντανίες, τρουβάδες και

σκληρά σακιά, υφασμένα με κλωστή από

επεξεργασμένη και γνεσμένη φλούδα

σπάρτου. 

Πολλά από τα προικιά ήταν προσωπικά

έργα της νύφης, άλλα υφασμένα στον αρ-

γαλειό και άλλα πλεκτά με το βελονάκι.

Πολλά τα είχε κεντημένα, με θαυμάσια σχέ-

δια και δαντέλες. Ήταν εργόχειρα αρι-

στουργηματικής τέχνης. Δυστυχώς όμως,

έχουν ήδη εκλείψει. 

Επίσης, στα προικιά είχε και διάφορα

κουζινικά είδη. Χαρακτηρι στικό στα κουζι-

νικά ήταν τα φτιαγμένα με μεράκι και δεξιο-

τεχνία ξύλι να κουτάλια του φαγητού. Τα

κουτάλια αυτά τα σκάλιζε συνήθως ο παπ-

πούς, ή κάποιος θείος της. 

Οι παρούσες κυρίες, όχι μόνο καμάρω-

ναν με θαυμασμό τα προι κιά της νύφης,

αλλά είχαν να τα συζητάνε για καιρό, ενώ

οι ελεύθες κοπέλες παρατηρούσαν ιδιαί-

τερα τα εξαιρετικά σχέδια. Ήθελαν  να κά-

νουν και αυτές όμοια όμορφα προικιά.

Πολλοί από τους καλεσμένους έφερναν

στη νύφη λουλούδια και δώρα, όπως

τρουβά, τσουράπια (κάλτσες) ή κάτι γυα-

λικό.

Στη συνέχεια, βοηθούμενη η νύφη από

την παρέα της, πακετάριζε τα προικιά της.

Οι παρευρισκόμενοι, ρίχνανε στα προ-

ικιά χρήματα και ρύζι, με άπειρες ευχές. Τα

ψιλικά τα τοποθετούσαν μέσα σε μπαούλα,

ενώ τα χοντρά τα έκαναν μπαλότα (δέ-

ματα). Κάθε μπαλότο το τυλίγανε με πολύ-

χρωμη μαντανία και γύρω-γύρω την έραβαν

για ασφάλεια.  Συνάμα οι καλλίφωνες γυ-

ναίκες τραγουδούσαν τα σχετικά: 

1.  Ράψτε τα προικιά καλά
θα γείρουν ράχες και βουνά
μην τα ξεσκλίσουν τα κλαριά
και μας γελάει η πεθερά ...

2.    Νύφη μου, καλορίζικα
να είναι τα προικιά σου,
μαλαματένια και χρυσά

να ‘ναι τα στέφανά σου ...

Το μεσημέρι καταφθάνουν καβαλάρηδες

στα μουλάρια και οι προικιαρέοι . 

Οι προικιαρέοι ήταν τρία-τέσσερα παλι-

κάρια, απεσταλμένα από τον γαμπρό να πά-

ρουν τα προικιά και να τα μεταφέρουν στο

σπίτι του. Τους καλωσορίζανε με χαρές,

χορό και τραγούδια. Μετά από το σχετικό

κέρασμα, τους στρώναν τραπέζΙ με γεύμα. 

Στην συνέχεια, και δίχως καν να ξεκου-

ραστούν, σηκώνονταν για να πάρουν τα

προικιά. Κατά το έθιμο όμως, μερικά παιδιά

τρέχανε, κάθονταν πάνω στα προικιά και

κάναν κατάληψη. Τα παιδιά αυτά έπρεπε να

έχουν στη ζωή και τους δύο γονείς τους. 

Οι προικιαρέοι καλόπιαναν τα παιδιά με

χρήματα, έτσι εκείνα κατέβαιναν  από τον

γήκο. 

Ελεύθερα πλέον τα προικιά, τα φόρτω-

ναν στα ζώα. Από πάνω τα σκέπαζαν με

όμορφες καραμελωτές μαντανίες (κουβέρ-

τες) για φιγούρα. 

Η νύφη έκανε στoυς προικιαρέους και

ζώσματα (δώρα). Τα ζώσματα ήταν π.χ. κάλ-

τσες, μαντηλάκια, προσόψια.

Οι παρευρισκό μενοι με τραγούδια και

ευχές, πετούσαν και πάλι, ρύζι στα προικιά. 

Η ατμόσφαιρα ήταν συγκινητική. Τα αι-

σθήματα ανάμικτα. Οι προι κιαρέοι, αφού

χαιρετούσαν, έριχναν στoν αέρα τρεις μπα-

ταριές, σε ένδειξη χαράς και αναχώρησης. 

Επίσης, όταν τα προικιά φτάναν στo

χωριό του γαμπρού, έριχναν και πάλι τρεις

ντουφεκιές  αναγγέλλοντας την άφιξη. 

Τα προικιά τα στoίβαζαν σε κάποιο δω-

μάτιο του σπιτιού και έμεναν εκεί, μέχρι να

έρθει και η νύφη ... 

Βιβλιοπαρουσίαση Ο  παραδοσιακός  γάμος  στην  Ευρυτανία

Οικονομική  βοήθεια

Ενισχύστε οικονομικά τις προσπάθειες του Συλλόγου μας.

Μπορείτε να καταθέτετε χρήματα στο λογαριασμό του Συλλόγου μας

στον αριθμό: 166-002101-111593 της τράπεζας ALPHA ΒΑΝΚ ή και μέσω

αυτόματου μηχανήματος (ΑΤΜ) ή δίνοντας απευθείας χρήματα στην ταμία

μας κ. Γιαννιώτη - Οικονόμου Λίτσα (τηλ.: 210-6777668).

(Για να πάρετε απόδειξη του Συλλόγου καταθέτοντας στην τράπεζα ή στο

ΑΤΜ, μπορείτε να κάνετε επώνυμη κατάθεση ή με το αποδεικτικό κατάθεσης

να σας δώσουμε απόδειξη όταν μας το προσκομίσετε).

Ακόμη και η πλέον ελάχιστη οικονομική βοήθειά σας μας είναι απαραίτητη,

γιατί θα στηρίξει σημαντικά την συνέχιση και ολοκλήρωση των προσπάθειών

μας.

Νέα από το χωριό μας και τον Σύλλογο
3 Ο δρόμος για το χωριό μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελική του φάση. 

Απομένει ένα τμήμα 2,5 χιλιομέτρων το οποίο έχει διαπλατυνθεί, έχει γίνει όλη η διαδικασία των υπο-

στρωμάτων (τρία άλφα) και απομένει μόνο η ασφαλτόστρωση.

3 Στις 4 Δεκεμβρίου έγινε λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Σεραφείμ στα Σούϊλα και παρά τις αν-

τίξοες καιρικές συνθήκες προσήλθαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού μας, αλλά και επισκέπτες από το

Καρπενήσι και τη Δάφνη.

3 Τις νυκτερινές ώρες της Κυριακής 30 Νοεμβρίου ξημερώματα Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου 2009,   άγνω-

στοι δράστες, παραβίασαν το παράθυρο του καταστήματος του συγχωριανού μας Θωμά Καράνη, ει-

σήλθαν σε αυτό και αφαίρεσαν από το ταμείο του το  χρηματικό ποσό των  750 ευρώ, επίσης

αφαίρεσαν και μερικά από τα εμπορεύματα, που υπήρχαν στο κατάστημα.. Προανάκριση ενεργείται

από το Αστυνομικό τμήμα Κερασοχωρίου.

3 Με τις υπ’ αριθμ. 252, 255 και 256  αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου των απανταχού Χρυσιωτών

εκφράζονται ευχαριστίες, για την προσφορά προς τον Σύλλογο, στους: Δημήτριο Σ. Καρανίκα ,  Ηλία

Γ. Τσινιά και Ηλία Σ. Μαρούλη οι οποίοι προσέφεραν από 1000 δολάρια έκαστος οι δύο πρώτοι και  και

500 ευρώ ο τρίτος. Με τις αποφάσεις αυτές κηρύσσει  τους δύο πρώτους ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ και τον τρίτο

ΔΩΡΗΤΗ.

Από τις ομορφιές του χωριού μας
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ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΙΑΣ
4ο χλμ. Λαμίας - Στυλίδας

Λαμία
Τηλ: 22310-32191  •  Fax: 22310-42095

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Δ.  ΜΟΥΡΤΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662 & 6988706940

Η γλυκιά πλευρά της ζωής

Η φίρμα Rammos εκτελεί παραγγελίες γενεθλίων, γάμων, κ.λ.π.

Τούρτες ζωγραφικής, παγωτά, γλυκά με την καλύτερη ποιότητα

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ  Α/ΦΟΙ  ΡΑΜΜΟΥ
Καταστήματα Λαμίας: Πλ. Πάρκου τηλ: 22310-38887

Τρούμαν 4 τηλ: 22310-31867 • Πατρόκλου 45 τηλ: 22310-46050

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Καρπενησίου 20 Λαμία τηλ: 22310-22913

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 ενημερώσετε, αν θέλετε να δημοσιεύουμε,

ό,τι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας συνέβη (Γεννήσεις, Θάνατοι, Μνημόσυνα, Επι-

τυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λ.π.).

Επίσης να μας ενημερώνετε για την αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να παίρ-

νετε την εφημερίδα μας.

Να εργαστούμε µε πάθος 

για την Ευρυτανία που οραματιζόμαστε.
Μήνυμα του επανεκλεγέντος βουλευτή Ευρυτανίας

και συγχωριανού μας Ηλία Καρανίκα

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 
Με ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και με τη δύναμη που

μου δίνει η αγάπη και η αποδοχή σας, σας δηλώνω ότι η εκλογή μου στο αξίωμα
του Βου λευτή, του εκπροσώπου σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όχι μόνο δε με
εφησυχάζει, αλλά αντίθετα μου επιβάλλει να εργαστώ συλλογικά και επίμονα,
ώστε να διασφαλίσω θεσμικά και αποτελεσματικά την αειφόρο αναπτυξιακή πο-
ρεία της Ευρυτανίας. 

Ο τόπος δεν αντέχει την απάθεια και την εσωστρέ φεια. Δεν αντέχει αρνήσεις,
διαιρέσεις και ταλαντεύσεις. Έχει ανάγκη από τη δική σας συμμετοχή και τη συμ-
βολή σας σε καθαρές και στέρεες λύσεις. 

Φίλες και φίλοι συμπατριώτες, αυτή η κυβερνητική αλλαγή ταυτίζεται με την
ελπιδοφόρα προ οπτική της Ευρυτανίας. Η υπερηφάνεια μας για τον τόπο μας
πρέπει να γίνει και υπερηφάνεια της Ευρυτανίας για τα παιδιά της, για κάθε έναν
από εμάς. Η Ευρυτανία που προοδεύει και πρωταγω νιστεί είναι στόχος εφικτός.
Οι συνθήκες μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για την ανασυγκρότηση της Ελλά-
δας αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε ο τόπος μας, με ισχυρή και έγ-
κυρη πα ρουσία στη Βουλή, να σταθεί με αυτοπεποίθηση απέναντι στις νέες
προκλήσεις και να κερδίσει τη θέση που του αξίζει. 

Σας καλώ όλους να εργαστούμε με πάθος για την Ευρυτανία που οραματιζό-
μαστε. 

Ο Βουλευτής Ευρυτανίας 
Ηλίας Καρανίκας

Η Χρύσω Η Χρύσω 

και  το  πόσιμο νερόκαι  το  πόσιμο νερό

Τ
α τελευταία   χρόνια κάθε Αύ-
γουστο ακούω στο χωριό μας
την ίδια ιστορία. Κάποιοι κάτοι-

κοι παραπονούνται ότι δεν έχει πίεση το
δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα να μην
έχουν πόσιμο νερό στα σπίτια τους.  Προ-
σωπικά δεν αντιμετωπίζω παρόμοιο πρό-
βλημα, ίσως γιατί το σπίτι μου βρίσκεται
στο κάτω μέρος του χωριού. Δέχομαι
όμως ότι έχουν απόλυτο δίκιο οι συγχω-
ριανοί μου, που παραπονούνται. Γιατί
άραγε δεν υπάρχει νερό στο δίκτυο;  

α.  Γιατί το νερό από τις πηγές δεν
επαρκεί;

β.  Γιατί τα δύο υδραγωγεία είναι μι-
κρής χωρητικότητας;

γ.  Γιατί γίνεται υπερβολική κατανά-
λωση ή σπατάλη του νερού τον μήνα
αυτό;

Δεν είμαι σε θέση να δώσω απάντηση
και όπου έθεσα αυτά τα ερωτήματα  οι
απαντήσεις που πήρα,  από διάφορους
συγχωριανούς μου, ήταν αφ’ ενός  αντι-
κρουόμενες,  αφ’ ετέρου δεν με έπεισαν.
Οι περισσότεροι λένε ότι κάποιοι κάνουν
σπατάλη του πόσιμου νερού ποτίζοντας
με αυτό τα δέντρα και τους κήπους. Αν
πράγματι συμβαίνει αυτό γεννάται άλλο
ερώτημα. Πόσοι  και ποιοι είναι αυτοί  που
δεν σκέφτονται τους συνανθρώπους
τους. Τον φετινό Αύγουστο και ίσως και
πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρξαν
παράπονα, άρα και κανένα πρόβλημα,
γιατί μπήκε στο δίκτυο μια ποσότητα
νερού από το επάνω αυλάκι. Επομένως
το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί
αν μπει στο δίκτυο μια ποσότητα νερού,
η οποία όμως θα έχει προηγουμένως
ελεγχθεί και θα μπαίνει στο υδραγωγείο
για την σχετική χλωρίωση. 

Υπάρχει τέτοια ικανή ποσότητα
νερού; Η απάντηση βέβαια είναι ότι αν
δεν υπάρχει στη Χρύσω νερό, που υπάρ-
χει; Αν το νερό που υπάρχει στη Χρύσω
δεν επαρκεί να υδροδοτήσει τις 20 ή 30
οικογένειες, που υπάρχουν στη Χρύσω
για 10 ή το πολύ 15 ημέρες τον Αύγου-
στο τότε τι να πουν τα Κυκλαδονήσια ή
οι κάτοικοι της Αφρικής;

Δεν είμαι ειδικός, δεν γνωρίζω τόσο
καλά την περιοχή όσο άλλοι συγχωριανοί
μου. Αυτούς που την γνωρίζουν καλά
τους ακούω με προσοχή και ισχυρίζονται
ότι το νερό από την Λιντίνα, αν μπει στο

δίκτυο, θα λύσει το πρόβλημα. Άλλοι πάλι
προτείνουν να μπει το νερό από τις βρύ-
σες και μάλιστα από την Γκούρα, ως πιο
κατάλληλο. Ποια είναι η κατάλληλη λύση
δεν μπορώ να πω. Τότε θα μου πείτε,
γιατί τα γράφω αυτά. Τα γράφω, γιατί
έπεσε στα χέρια μου η μελέτη που εκπο-
νήθηκε για την μεταφορά   νερού από την
Γκούρα στο υπάρχον υδραγωγείο και με
προβλημάτισαν έντονα τα παρακάτω. 

1.  Στην μελέτη αναφέρεται ότι    η κα-
τανάλωση του νερού στο χωριό μας είναι
85 κυβικά μέτρα την ημέρα και για να βγει
αυτή η τεράστια ποσότητα υπολογίζει ότι
υπάρχουν 140 μόνιμοι κάτοικοι και 200
επισκέπτες την ημέρα. Τι σχόλιο να κάνω
επ’ αυτού όταν όλοι ξέρουμε την πραγ-
ματικότητα. 

2.  Υπάρχει ένα, κατά την γνώμη μου,
υπερβολικό κόστος. Η μελέτη προ-
βλέπει ένα ποσό της τάξης των
58.000 €. Ποσό που το θεωρώ υπερ-
βολικό.   Δεν μπορούμε με μικρότερο
κόστος να βρούμε άλλη λύση;

3.   Άκουσα ότι καλό είναι να
εκτελεστεί αυτή η μελέτη για να δια-
τεθούν αυτά τα  χρήματα  στο χωριό
μας. Μα   τα χρήματα δεν θα διατε-
θούν στο χωριό, δεν θα τα πάρουν
δηλαδή  οι  μόνιμοι Χρυσιώτες, αλλά
κάποιος εργολάβος και ζήτημα είναι
αν θα δουλέψουν, με ημερομίσθιο βέ-
βαια, ένας ή το πολύ δύο Χρυσιώτες.

4.  Θα υπάρξει περιβαλλοντική
επιβάρυνση της περιοχής από αυτό
το έργο; Η μελέτη λέει πως δεν θα
υπάρξει περιβαλλοντική επιβάρυνση,
κατά την γνώμη μου όμως θα υπάρ-
ξει.  Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
ότι ο μύλος και οι βρύσες είναι κη-
ρυγμένα διατηρητέα μνημεία. Πώς
λοιπόν θα συνυπάρξει αρμονικά ο πα-

ραδοσιακός μύλος, ο κηρυγμένος ως
μνημείο της νεότερης ιστορίας του χω-
ριού μας με ένα τσιμεντένιο κτίριο ύψους
3,5 μέτρων, που προβλέπει η μελέτη να
ανεγερθεί δίπλα στον μύλο;  

5. Η μελέτη προβλέπει να γίνουν κά-
ποιες εργασίες χειρωνακτικά, χωρίς τη
χρήση μηχανημάτων για να μην υπάρξει
καταστροφή του περιβάλλοντος.  Ποιος
μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα τηρηθεί.
Μου είπε συγχωριανός μας ότι εμείς που
ζούμε στο χωριό θα προσέχουμε ώστε να
τηρηθεί με ακρίβεια η μελέτη.  Ας με συγ-
χωράνε αλλά καμιά εμπιστοσύνη δεν έχω
και αυτό γιατί και σε άλλες περιπτώσεις
δεν είδα ανάλογη παρέμβαση και ανα-
φέρω ως παράδειγμα την απαράδεκτη,
κατά την γνώμη μου αλλοίωση, που έγινε
στις βρύσες ή μπροστά από την Αγία Πα-
ρασκευή.  

6.  Τα χρήματα άκουσα (οι 58.000 € )
δεν θα φτάσουν, άρα το έργο θα μείνει μι-
σοτελειωμένο περιμένοντας κάποια άλλη
χρηματοδότηση, που κανείς δεν ξέρει
πότε θα έλθει.

Όλα τα παραπάνω με κάνουν  να λέω
να μην γίνει αυτό το έργο της μεταφοράς
νερού από την Γκούρα στο υπάρχον
υδραγωγείο. Να εξετάσουμε άλλες λύ-
σεις με  πιο ήπιες παρεμβάσεις και λιγό-
τερο ίσως δαπανηρές. Δεν πρόκοψε
κανένας τόπος με εγωισμούς και μικρο-
πολιτικές σκοπιμότητες.  

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Η Γκούρα



Αλλά κι από την «κυρία….!», το τι τρά-
βαγε το κακόμοιρο κοριτσάκι, δεν λέγεται…

Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι το β’
μισό του 20ου αιώνα. 

Η νεοελληνική λογοτεχνία, ελάχιστα
ασχολήθηκε με το απάνθρωπο κι αντιχρι-
στιανικό αυτό φαινόμενο. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε την «έρμη στα ξένα» και την
«Βλαχοπούλα» του βαθύτατα κοινωνικού
Παπαδιαμάντη, τη «Θυσία» (διήγημα) και τη
«Μαριώ» (ποίημα) του Ζ. Παπαντωνίου και
μερικά άλλα. Στέκομαι όμως στην «Τσιτσι-
μίδα» του Σταμ-Σταμ (Σταμάτη Σταματίου),
που δημοσιεύτηκε στο «Εθνικόν Ημερολό-
γιον» του Σκόκου, 1913 και αναδημοσιεύ-
τηκε από την εφημερίδα «Ποντίκι»,

29-4-1999, διήγημα δυνατό για τον ρεαλι-
σμό του.

Η υπόθεση του διηγήματος: Η «κυρία»
Μπακαλιάρου αποφάσισε να γιορτάσει την
Πρωτομαγιά στην εξοχή. Στις ετοιμασίες,
που έκανε, φώναζε δυνατά για να ακούει τα
«μεγαλεία» της η γειτονιά: «- Μουρή κιτρι-
νιάάάάρα (απευθύνεται στην υπηρέτριά της
Τσιτσιμίδα), φέρε τους κεφτέδες γρήγορα,
που έχουν εκατό δράμια βούτυρο, μουρή-
ήήή!.  Κατέβασε και τη σαλάτα μουρή «παρ-
μένη» γρήγορα!»  Αφού έγιναν όλες οι
ετοιμασίες εις επήκοον της γειτονιάς. Ανέ-
βηκαν στο κάρο για να πάνε στην εξοχή. Ας
παρακολουθήσουμε τον συγγραφέα:

Στο πίσω μέρος  το κάρρου, σέ μια  κώχη
απάνω, η οποία την «έσφαζε» , έκάθητο η
«δούλα» η Τσιτσιμίδαμ μέ γυμνά τά πόδια
της και στάζουσα ακόμη από αλυσσίβες.
Τσιτσιμίδα  δεν τήν έλέγανε κάπως: αλλιώς
τήν είχε βγάλει  ο νουνός της. Ή κ. Μπακα-
λιάροτ όμως, πε ριπαίζουσα  την ωχρότητα
της πτωχής  χωρικής, την απεκάλει «Τσιτσι-
μίδα» και το παρατσούκλι πειά της έμεινε.
Είχε λησμονήσει και αυτή το αληθινό της
όνομα. Η βαρείς δουλιές, με τις οποίες φόρ-
τωνε το «τενιασμένο» της κορμί η «κυρά
της», το ξύλο, η νηστεία, η στέρησις, η γκρί-
νια και η φαγούρα η καθημερινή – «υπηρέ-
τρια είναι, τι θέλουνε τα μούτρα της; Να την
κάνουμε κυρά;» - απεκτήνωσαν τελείως το
κορίτσι, ώστε να μην αισθάνεται πλέον τί-
ποτε και να μην δύναται να εννοήση ζωή
καλλίτερη από αυτή. Ητο μάλιστα και ευχα-
ριστημένη γι’ αυτά. Ενόμιζεν ότι έτρεφε και
υποχρέωσιν προς την κ. Μπακαλιάρου, η
οποία την ηνείχετο «και δεν την έστελλεν
εις το καλύβι της να τρώη μπομπότα!»

Χειμώνα  - καλοκαίρι με πάγους και λι-
θάρια, σαν αναμμένα κάρβουνα, ξυπόλητη

περπατούσε. Τα πόδια της πληγιάσανε,
πρηστήκανε και μελανιάσανε τα δάχτυλά
της, εξοιδημένα σαν λουκάνικα.

- Τι θέλει η βρώμα! Εβόα η κ. Μπακαλιά-
ρου, κάλτσες και παπαπούτσα να της φο-
ρέσω της δούλας, της χωριάτισσας!..  Αμ αν
φορούν η δούλες μας παπούτσια, μεις η
νοικοκυράδες τότε τι θα φορέσουμε!..

Η αυπνίες την αποτελείωσαν, έπρεπε να
καθαρίση το σπίτι, όταν θα κοιμώταν η οικο-
γένεια το βράδυ, και να σηκωθεί πρωΐ,
νύχτα, θαμπά – θαμπά να «σιγυρίση τα
πάντα έτοιμα» και έτοιμα να τά βρή η με την
ανατολήν εξυπνώσα βαρύθυμος κυρία Μπα-
καλιάρου!

Καμμιά φορά ήρχετο ο πατέρας της,
ένας κακομοίρης κι’ ελεεινός χωριάτης,

δαρμένος από την φτώχεια, κυνηγημένος
από τα’ αποσπάσματα, γδαρμένος από ει-
σπράκτορας και φορατζήδες, έβλεπε το κο-
ρίτσι του πυορροούν και καταμέλανον και
συνεκεινείτο. Το εμακάριζε μονάχα γιατί
έτρωγε άσπρο «χάσικο» ψωμί. Η κ. Μπακα-
λιάρου τον κρατούσε είς την σκάλα:

- Να μην ανέβη ο παληοχωριάτης
απάνω!..

Του έδινε, σαν να τόν έβριζε, ένα νερό-
πλυμα καφέ και τον έδιωχνε κατόπιν:

- Αϊ τώρα στο καλό!..
Και ο χωριάτης εμψυχωμένος λίγο

απ΄το θερμό τονωτικό πιοτό πού κάθε
χρόνο, σάν γιατρικό, το έπινε, έφευγε μα-
καρίζοντας το Θεό, πού υπάρχουνε «καλοί
άνθρωποι στον κόσμο!..»

Το κάρο προχωρούσε προς την εξοχή,
αλλά, για κάποιο λόγο, ο πάτος του καλα-
θιού υποχώρησε και τα φαγητά έπεσαν στο
δρόμο. Όταν έφτασαν στο μέρος πού θα κά-
θονταν, διαπίστωσαν ότι το κοφίνι με τα
τρόφιμα ήταν άδειο, έριξαν την ευθύνη
στην άτυχη υπηρέτρια, λες κι έφταιγε αυτή
για το «ξεπάτωμα» του κοφινιού. Η «κυρία»
Μπακαλιάρου, «… ως πεινώσα ύαινα  ερρί-
φθη επί του κατασκεκληκότος  και αναιμι-
κού κορασίου, το εξήπλωσε κατά γής και
ήρχισε να του καταφέρει άγρια κτυπή-
ματα».

Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει ρι-
ζικά. Οι οικιακές βοηθοί έχουν ωράριο, κοι-
νωνική ασφάλιση, ανεξαρτησία επιλογής
εργοδότη κ.λ.π., και δεν θυμίζουν καθόλου
τις «δούλες» της παλιάς εποχής.

Αφορμή για το παραπάνω υπήρξε ένα
συμβόλαιο του έτους 1872 

Ο Βασίλειος Σβάρνας, γεωργός, ετών

57, από το χωριό Χρύσου, (εκλογικός κατά-
λογος Δήμου Αγραίων, 1865), έχει τη θυγα-
τέρα του Μαρία δοσμένη υπηρέτρια στη
Λαμία. Επειδή η Μαρία έδειξε προς τον πα-
τέρα της « υπακοήν και ευπείθειαν», αυτός,
θέλοντας να την ανταμείψει, της δωρίζει
ένα χωράφι του στη θέση «Λακκώματα»,
της περιφέρειας Κουφάλας, σημερινής
Δάφνης.  

Η οικογένεια Σβάρνα ήταν πρίν από την
επανάσταση του 1821 στη Χρύσου, όπως
φαίνεται από μια εγχάρακτη επιγραφή στη
χάλκινη κολυμπήθρα της εκκλησίας του χω-
ριού, η κοίμηση της Θεοτόκου. «ΔΩΡΕΑ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΣΒΑΡΝΑ 1754» και από την
τοποθεσία «χωράφι Σβάρνα». (τις πληροφο-
ρίες αυτές οφείλω στους φίλους κ.κ. Χαρά-
λαμπο Μπετχαβά και Νίκο Μαρούλη).

Παρατίθεται το συμβόλαιο:
Αριθ. 87
Εν Λαμία σήμερον την εικοστήν εβδό-

μην του μηνός Απριλίου του χιλιοστού
οκτακοσιοστού εβδομηκοστού δευτέρου
έτους, ημέραν Πέμπτην και ώραν δεκάτην
πρό μεσημβρίας  εις το εν τη οικία του
Κώστα Αναστασίου, κειμένη κατά την πλα-
τείαν της εβδομαδιαίας αγοράς Συμβολαι-
ογραφείον  μου,  ενώπιον εμού του
Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας
Σάββα Ν. Πετσοπούλη, και των μαρτύρων
κυρίων Τασσίκα Ν. Κρίτσα κτηματίου και

Δημητρίου Κ. Βούλγαρη παντοπώλη κατοί-
κων αμφοτέρων Λαμίας, πολιτών Ελλήνων
γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων, ενεφα-
νίσθη ο επίσης γνωστός μοι και άσχετος
συγγενείας μετ’ εμού και των μαρτύρων, κύ-
ριος Βασίλειος Σβάρνας γεωργός, κάτοικος
Χρύσου  του Δήμου Αγραίων της Ευρυτα-
νίας , και εξέθεσεν ότι θέλων ν’ ανταμείψη
την προς αυτόν υπακοήν και ευπείθειαν της
θυγατρός του Μαρίας Βασιλείου Σβάρνα,
υπηρετρίας και κατοίκου ήδη Λαμίας,
Δωρεί εις αυτήν ένα αγρόν της τελείας ιδιο-
κτησίας του εκ στρεμμάτων δύο, κείμενον

εις την περιφέρεια του χωρίου Κουφάλα
του αυτού Δήμου Αγραίων της Ευρυτανίας
εις την θέσιν Λακώματα, Συνορευόμενον
γύρωθεν με αγρούς Δημητρίου Αυγέρη, Γ.
Τσίνη και με αγρόν του ιδίου δωρητού, εκτι-
μόμενον δια δραχμάς τετρακοσίας πεντή-
κοντα αρ. 450 δια να τον έχη τούδε εις
πλήρη και αναφαίρετον ιδιοκτησίαν της και
ως κάτοχος αυτού να τον διαθέση όπως
θέλει και βούλεται. Ελεύθερον παντός χρέ-
ους υποθήκης ή εκνικήσεως τρίτου, η δε
Μαρία Βασιλείου Σβάρνα γνωστή μοι επί-
σης και άσχετος συγγενείας μετ’ εμού και
των μαρτύρων παρούσα εξ αρχής, εδήλω-
σεν ότι δέχεται ευχαρίστως την προσφερο-
μένην αυτή πατρικήν δωραιάν και
ευγνωμονεί εγκαρδίως. Ταύτα εκθεσάντων
των εμφανισθέντων, συνετάχθη κατ’ αίτησίν
των το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς
ενώπιον αυτών και των μαρτύρων υπε-
γράφη παρά των μαρτύρων και εμού, ομο-
λογησάντων των εμφανισθέντων, άγνοιαν
γραμμάτων, επενθυμίσαμεν εις τους Συμ-
βαλλομένους, τον νόμον της μεταγραφής.

Οι Μάρτυρες
Τασίκας Ν. Κρίτσας
Δ. Κ. Βούλγαρης

Ο Συμβολαιογράφος Λαμίας
Σ. Ν. Πετσοπούλης

Διατηρήθηκε η ορθογραφία του χειρο-
γράφου

*    Τα μέσα σε εισαγωγικά χωρία, είναι
παρμένα από το Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυ-
ζαντινών βίος και πολιτισμός. Εκδόσεις Πα-
παζήση. Χ. χ  205-209. 

**  ΓΑΚ Ν. Φθιώτιδας, Αρχείο συμβολαι-
ογράφου Σάββα Πετσοπούλη, αριθμ. Συμβ.
87/27-4-1872. Ευχαριστώ και από εδώ την
προϊσταμένη των ΓΑΚ φθιώτιδας κ. Σοφία
Βακιρτζηδέλη. 

***  Ο χάρτης βρίσκεται στο αρχείο της
Δ/νσης Διοίκησης και τοπ. Αυτ/σης Ευρυτα-
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πλεονέκτημα, βάζει τάξη στη ζωή
μας, επιλύει διενέξεις και άρει τε-
χνικά εμπόδια, αποδίδει δικαιο-
σύνη, σώζει ζωές, επεκτείνει τις
αισθήσεις μας. Φροντίζει για την
υγεία και την ασφάλειά μας, βοη-
θάει στον έλεγχο και τη βελτίωση
του περιβάλλοντός μας και, γε-
νικά, βελτιώνει την ποιότητα της
ζωής μας. Κερδίζει τα περισσό-
τερα βραβεία Νόμπελ, έστω κι αν
αυτό δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ
ξεκάθαρα. Είναι τόσο δραστήρια
αλλά και τόσο αθόρυβη που, από
τους περισσότερους ανθρώπους,
περνά απαρατήρητη. Ζούμε κάθε
στιγμή μαζί της, είναι κάτι σαν τον
αέρα που αναπνέουμε, μας συνο-
δεύει παντού, σε κάθε μας κίνηση,
σε κάθε ενέργειά μας, στο σπίτι,
στη δουλειά, στο δρόμο, στο κα-
τάστημα, στο ιατρείο, στο νοσοκο-
μείο, στην ξηρά, στον αέρα, στη
θάλασσα, στο διάστημα, μα παν-
τού. Έστω και αν τις περισσότερες
φορές αυτό δεν το καταλαβαί-
νουμε άμεσα ή και καθόλου. Αν
μας λείψει αποσυντονιστήκαμε και
καθηλωθήκαμε πλήρως! 

Και όμως, οι περισσότεροι από
εμάς δεν γνωρίζουμε καλά-καλά
ούτε το όνομά της! Πολλοί μάλι-
στα στο άκουσμά της τη συγχέουν
με τη μετεωρολογία, την επιστήμη
που ασχολείται με τον καιρό και
με την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, η με-
τρολογία, παρά το ότι έχει αμεσό-
τατη σχέση με τη μετεωρολογία
και αποτελεί τον πυρήνα αυτής,
είναι κάτι πολύ-πολύ ευρύτερο και
βαθύτερο. Είναι η επιστήμη που
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά κάθε
άλλης εφαρμοσμένης επιστήμης
και κάθε τεχνολογίας. Χωρίς τη
μετρολογία είναι σίγουρο ότι δεν
θα υπήρχε όχι μόνο η μετεωρολο-
γία, αλλά και καμία άλλη εφαρμο-
σμένη επιστήμη ή τεχνολογία,
τουλάχιστον με τη μορφή που τη
γνωρίζουμε σήμερα και ένας θεός
ξέρει πως θα ήταν ο κόσμος μας
χωρίς αυτή. Αποτελεί τον καμβά,
δηλαδή το υπόστρωμα επάνω στο
οποίο υφαίνεται κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα: επιστημονική, τε-
χνολογική, εμπορική, οικονομική,
κοινωνική και επί του οποίου στη-
ρίζεται ολόκληρο το ανθρώπινο οι-
κοδόμημα. Φανταστείτε για λίγο
να μη μπορούμε να μετρήσουμε ή
ο καθένας να μετράει με το δικό
του τρόπο! Κάτι τέτοιο μάλλον θα
αποτελούσε την πλήρη ενσάρ-
κωση του χάους.

«Η επιστήμη αρχίζει εκεί που
αρχίζει η μέτρηση», έλεγε ο Ντι-
μίτρι Μεντελέγιεφ, ο περίφημος
Ρώσος χημικός που επινόησε το
Περιοδικό Σύστημα των Χημικών
Στοιχείων και του οποίου το όνομα
φέρει το Εθνικό Ινστιτούτο Με-
τρολογίας VNIIMS της Ρωσίας, το
οποίο ιδρύθηκε το 1842. (Σημει-
ωτέον ότι στη Γερμανία το αντί-
στοιχο ινστιτούτο- το σημερινό
περίφημο PTB και τότε PTR- ιδρύ-
θηκε το 1887, στην Αμερική το
τότε NBS και σημερινό NIST ιδρύ-
θηκε το 1901, στην Αγγλία το NPL
το 1900, στη Γαλλία το LNE το
1901, ενώ στην Ελλάδα το ΕΙΜ
(Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολο-
γίας) ιδρύθηκε με νόμο το 1994
και λειτούργησε πλήρως πολύ αρ-
γότερα, μετά το 2000 !!! Εδώ βέ-
βαια θα άξιζε να αναφερθεί ότι το
Διεθνές Γραφείο Μέτρων και
Σταθμών (BIPM), που εδρεύει σε
ένα προάστιο του Παρισιού, έχει
στο λογότυπό του σαν έμβλημα

μια εικόνα (πιθανόν από αρχαίο
ελληνικό νόμισμα), η οποία απει-
κονίζει άνθρωπο που κρατάει
ψηλά έναν μετρητικό κανόνα και
επί της οποίας αναγράφεται το
ρητό «ΜΕΤΡΩ ΧΡΩ» (δηλ., «να
χρησιμοποιείς το μέτρο») του
Θαλή του Μιλήσιου!!! Επιπλέον,
ας μην μας διαφεύγει ότι διεθνώς
η μετρολογία λέγεται metrology,
δηλαδή καθαρά ελληνική λέξη και
ότι οι Αρχαίοι Έλληνες διέθεταν
κατά κάποιο τρόπο «Εθνικό Ινστι-
τούτο Μετρολογίας», τη λεγό-
μενη «Θόλο», όπου συνέτρωγαν
οι πρυτάνεις, κοντά στο Βουλευ-
τήριο και στο Στρατηγείο, στην
Αρχαία Αγορά της Αθήνας, μέσα
στην οποία διεφύλασσαν ευλα-
βικά τα επίσημα Πρότυπα Μέτρα
και Σταθμά τους, τα οποία αποτε-
λούσαν υποδείγματα  για την κα-
τασκευή και τον έλεγχο των
εμπορικών μέτρων και σταθμών
που κυκλοφορούσαν στην Αγορά
και με τα οποία οι «Μετρονόμοι»
συνέκριναν και ήλεγχαν ανελλι-
πώς και συστηματικά τα μέτρα και
τα σταθμά που χρησιμοποιούσαν
οι έμποροι στις καθημερινές τους
συναλλαγές! (Τι να πει κανείς για
τα επιτεύγματα ημών των Νεοελ-
λήνων συγκριτικά με αυτά των Αρ-
χαίων Προγόνων μας! Βέβαια,
αυτά τα πράγματα τα τιμούν δεόν-
τως σήμερα, και με το παραπάνω
μάλιστα, αρκετά ανεπτυγμένα
κράτη, όπως π.χ. ο Καναδάς, ο
οποίος στον ιστότοπο του ΜΟΥ-
ΣΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ του έχει καταχωρημένη
φωτογραφία της Θόλου, συνο-
δευόμενη από σχετικό κείμενο
όπου αποδίδει στους Αρχαίους
Έλληνες την αναγωγή της Μέτρη-
σης και της Μετρολογίας γενικό-
τερα σε επιστήμη).

Η Μετρολογία είναι πανταχού
παρούσα, τη χρησιμοποιούμε όλοι
ανεξαιρέτως, δεν αποτελεί κτήμα
μόνο των επιστημόνων αλλά όλων
μας. Μεταφορικά, μπορούμε να
πούμε ότι κάθε απλός άνθρωπος
είναι ταυτόχρονα και «μετρολό-
γος» με την ευρύτερη έννοια του
όρου. Όλοι μας, με το που θα ξυ-
πνήσουμε κοιτάμε την ώρα- με-
τράμε δηλαδή το χρόνο και, αν
χρειαστεί, ρυθμίζουμε το ρολόι
μας στη σωστή ώρα, χρησιμοποι-
ώντας μια πιο αξιόπιστη πηγή: ρα-
διόφωνο, τηλεόραση, ιντερνέτ,
GPS, ή το ρολόι ενός άλλου συ-
νανθρώπου μας. Θα πάμε στο
μπακάλικο, στο σούπερ-μάρκετ,
στο κρεοπωλείο, στο μανάβικο
κ.λπ., και θα κοιτάξουμε- δηλαδή
θα ελέγξουμε- τη ζυγαριά και, βέ-
βαια, θέλουμε να μην λέει ψέματα.
Στο ταξί μας ενδιαφέρει το ταξίμε-
τρο να δουλεύει σωστά. Όταν

αγοράζουμε οτιδήποτε που με-
τριέται, θέλουμε το αντίστοιχο με-
τρητικό όργανο του προμηθευτή
μας να είναι ειλικρινές και αξιόπι-
στο. Οδηγούμε και μετράμε: ταχύ-
τητα, στροφές, απόσταση,
θερμοκρασία, καύσιμο, μπαταρία,
πίεση, ροπή κ.λπ. Η εξάρτησή μας
από τη μέτρηση είναι σχεδόν από-
λυτη. Πολλές φορές το αποτέλε-
σμα της μέτρησης είναι ζήτημα
ζωής ή θανάτου. Ένα λάθος σε μέ-
τρηση ιατρικής παραμέτρου μπο-
ρεί να οδηγήσει στο θάνατο του
ασθενούς, ένα μετρητικό σφάλμα
στη δοκιμή αντοχής ενός υλικού
μπορεί να αποτελέσει την αιτία
για την πρόκληση ενός ατυχήμα-
τος ή και δυστυχήματος, την κα-
τάρρευση μιας κατασκευής, την
πτώση ενός αεροσκάφους, ή τη
βύθιση ενός πλοίου. Ελάχιστα
εσφαλμένη ποσότητα σε κάποιο
από τα συστατικά ενός φαρμάκου
μπορεί να προκαλέσει αναποτελε-
σματικότητα στη θεραπεία του
ασθενούς ή να οδηγήσει στο θά-
νατό του. Αν ήθελε κανείς να συ-
νεχίσει τα παραδείγματα από τα
οφέλη της σωστής μέτρησης και
από τις επιπτώσεις της λανθασμέ-
νης μέτρησης, μάλλον δεν θα τε-
λείωνε ποτέ. 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει
εξάλλου ότι η σωστή μέτρηση
είναι μια επένδυση που πάντα
φέρνει πλούτο και συμβάλλει ση-
μαντικά στην αύξηση του εθνικού
εισοδήματος μιας χώρας. Αναλο-
γιστείτε π.χ. τους ορυκτούς πό-
ρους, όπως πολύτιμα και μη
μέταλλα, πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, κ.ά. π., των οποίων η ανα-
κάλυψη, η επεξεργασία και η εκ-
μετάλλευση θα ήταν αδύνατες
χωρίς σωστή μετρολογία. Δεν
είναι καθόλου τυχαίο το ότι όλα τα
αναπτυγμένα κράτη, μικρά ή με-
γάλα, πολύ προτού φτάσουν στο
προηγμένο επίπεδο που βρίσκον-
ται σήμερα, είχαν αναπτύξει σο-
βαρό μετρολογικό σύστημα γιατί
οι ηγεσίες τους ήταν διορατικές
και είχαν διαβλέψει τη χρησιμό-
τητα και την αναγκαιότητά του. Το
επίπεδο του τεχνικού πολιτισμού
ενός λαού εξαρτάται σημαντικά
από τη σημασία που δίνει ο λαός
αυτός στο θέμα της σωστής μέ-
τρησης. Αν, για παράδειγμα, οι Αρ-
χαίοι Έλληνες, οι Αρχαίοι
Αιγύπτιοι, αλλά και άλλοι αρχαίοι
λαοί δεν έδιναν την πρέπουσα ση-
μασία στις μετρήσεις τους, ίσως
σήμερα να μην είχαμε Παρθενώ-
νες, Πυραμίδες ή άλλα σημαντικά
τεχνολογικά μνημεία που αντιπρο-
σωπεύουν τους αρχαίους ανε-
πτυγμένους πολιτισμούς.

Η τεχνολογική καινοτομία βα-
σίζεται απόλυτα επάνω σε ακρι-
βείς μετρήσεις. Οι νέες ιδέες και
τα καινοτόμα προϊόντα μπορούν
να υλοποιηθούν μόνο αν υπάρ-
χουν αξιόπιστα συστήματα μέτρη-
σης. Στο επίπεδο της κοινωνίας, η
προστασία του περιβάλλοντος
προϋποθέτει απαραίτητα την
ακριβή, έγκαιρη και έγκυρη παρα-
κολούθηση των ρύπων. Οι ασθε-
νείς που δέχονται ιατρική
διάγνωση και θεραπεία πρέπει να
έχουν εμπιστοσύνη στα αποτελέ-
σματα των ιατρικών εξετάσεων
που κάνουν και στη δόση της θε-
ραπείας που λαμβάνουν, ακόμη
και στο αν τα συστατικά στοιχεία
των φαρμάκων που παίρνουν
έχουν μετρηθεί σωστά και αξιόπι-
στα. Η παγκόσμια υιοθέτηση και
χρήση κοινών και ομοιόμορφων
βιομηχανικών και εμπορικών προ-

τύπων, όπως αυτά που προτείνον-
ται από το Διεθνή Οργανισμό Τυ-
ποποίησης (ISO) και άλλους
διεθνείς οργανισμούς τυποποί-
ησης και συμβάλλουν στην άρση
των τεχνικών φραγμών του διε-
θνούς εμπορίου, στην πάταξη της
απάτης μεταξύ των εμπορικών συ-
ναλλαγών, στη βελτίωση και δια-
σφάλιση της ποιότητας και της
ασφάλειας των προϊόντων και
υπηρεσιών, καθώς και στη σημαν-
τική μείωση των τιμών τους, απαι-
τούν την ύπαρξη και ευλαβική
συντήρηση αντίστοιχων στιβαρών
και αξιόπιστων μετρολογικών συ-
στημάτων. 

Η μέτρηση είναι η βασική και
κεντρική έννοια της μετρολογίας
και ορίζεται ως «η διαδικασία
εκείνη που έχει σαν αντικείμενο
τον προσδιορισμό μιας ποσότη-
τας ή ενός φυσικού μεγέθους». Οι
μετρήσεις μας βοηθούν να γνωρί-
σουμε τον υλικό κόσμο και να κα-
τανοήσουμε τους φυσικούς
νόμους. Αυτές ενώνουν τη θεωρία
με την πρακτική ζωή της κοινωνίας
και χρησιμοποιούνται παντού:
στην επιστήμη, σε οποιαδήποτε
παραγωγική διαδικασία, στον
έλεγχο της ποιότητας, στην τελει-
οποίηση τεχνολογικών διαδικα-
σιών, στην αυτοματοποίηση της
παραγωγής, στην τυποποίηση,
στη λήψη αποφάσεων και αλλού.
Η εξαγωγή της ποσοτικής πληρο-
φορίας για τις ιδιότητες των αντι-
κειμένων και διαδικασιών
πραγματοποιείται με τη βοήθεια
των μετρήσεων. Δηλαδή οι μετρή-
σεις γίνονται για να μάθουμε κάτι
για το υπό μέτρηση αντικείμενο,
για το μετρούμενο μέγεθος. Το
αποτέλεσμα της μέτρησης πρέπει
να είναι ακριβές. Αλλιώς, ή δεν
έχει καμία σημασία, ή είναι επιζή-
μιο, ή ακόμα και επικίνδυνο. Επο-
μένως, η ακρίβεια και η ορθότητα

της μέτρησης έχουν ζωτική σημα-
σία και θα πρέπει να διασφαλίζον-
ται. Διαφορετικά, μπορεί να
διακυβεύονται οικονομικά συμφέ-
ροντα, φήμες, υλικές απώλειες, ή
ακόμα και ανθρώπινες ζωές.           

Ο Λόρδος Κέλβιν (Ουίλιαμ
Τόμσον) ανέφερε συχνά την
άποψή του για τις μετρήσεις, την
οποία είχε σχηματίσει κατά την
πόντιση του πρώτου υποβρύχιου
Ατλαντικού τηλεγραφικού καλω-
δίου κατά το 1865-1866: «…Η μέ-
τρηση είναι γνώση… Πολλές
φορές λέω ότι όταν μπορείς να
μετρήσεις εκείνο για το οποίο
μιλάς και να το εκφράσεις με

αριθμούς, ξέρεις κάτι γι’ αυτό.
Όταν όμως δεν μπορείς να το εκ-
φράσεις με αριθμούς, τότε η
γνώση σου είναι φτωχή και ελλι-
πής. Πιθανόν να βρίσκεσαι στην
αρχή της γνώσης, η σκέψη σου
όμως δεν έχει προχωρήσει στο
στάδιο της επιστήμης, οποιοδή-
ποτε κι αν είναι το αντικείμενό
σου».

Η μετρολογία δεν είναι μια
δραστηριότητα που διεξάγεται
μόνο σε εξειδικευμένα ινστιτούτα
ή εργαστήρια διακρίβωσης. Για να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κοι-
νωνίας για ακριβείς και αξιόπιστες
μετρήσεις σε όλες τις πολυπλη-
θείς εφαρμογές της, θα πρέπει
επίσης να υπάρχει μια ισχυρή με-
τρολογική συνείδηση και ένα διά-
χυτο πνεύμα μετρολογίας σε όλο
το φάσμα των εταιρειών και των
επιχειρήσεων που κατασκευάζουν
τα όργανα μέτρησης και αυτών
που τα χρησιμοποιούν για να κά-
νουν μετρήσεις.               

Η μετρολογία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την Ποιότητα,
τόσο των προϊόντων, όσο και των
υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε
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Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Μετρολογία
- Αυτή η γνωστή άγνωστη -

Συνέχεια στην 8η σελ.

Πόστερ για την Παγκόσμια
Ημέρα Μετρολογίας στις ΗΠΑ,
που γιορτάζεται στις 20 Μαΐου

κάθε χρόνο.

Η Θόλος (ή Σκιάς, όπως αλλιώς ονομάζονταν), όπου οι Αρχαίοι
Αθηναίοι φύλασσαν τα Δημόσια Επίσημα Μέτρα και Σταθμά τους, τα
οποία χρησίμευαν σαν Υποδείγματα για την κατασκευή, αλλά και τον
τακτικό έλεγχο (Διακρίβωση) αυτών που χρησιμοποιούσαν οι έμποροι
και οι τεχνίτες στις καθημερινές τους συναλλαγές και εργασίες. (Η
φωτογραφία είναι από σχετικό Άρθρο, με αντίστοιχο επεξηγηματικό
κείμενο, από τον Ιστότοπο του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας
του Καναδά).
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ  ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Το γνωστό  τουριστικό  περιοδικό  «Εναλλακτικός

τουρισμός» στο τεύχος  12 (Οκτώβριος –Νοέμβριος

2008), περιείχε  στην ύλη του  ένα καλαίσθητο και

πολύ    σημαντικό,  από άποψη πληροφοριών  και εικό-

νων  άρθρο –αφιέρωμα  στο χωριό μας. 

Αποτελεί  ίσως  τα τελευταία  χρόνια  από  τη

πλευρά τη  έντυπης  ενημέρωσης  το πιο σημαντικό

αφιέρωμα στο χωριό μας. Περιέχει πολλές  φωτογρα-

φίες  από το χωρίο (έγχρωμες) καθώς  επίσης και πλη-

ροφορίες  που αφορούν την διαμονή  το φαγητό, τα

μονοπάτια  για τους λάτρεις  της πεζοπορίας,  τα γε-

φύρια της εκκλησιές  του χωριού μας  αλλά και πολλά

ενδιαφέρονται ιστορικά στοιχεία

Θα λέγαμε ότι   με αφορμή    την προβολή αυτή του

χωριού μας  πολλοί  θα είναι εκείνοι  που  θα ήθελαν

να το επισκεφθούν  και να γνωρίσουν από κοντά  της

ομορφιές  του.  Είναι σημαντικό  να προβάλλονται τα

ξεχασμένα  χωριά της  Ευρυτανικής  γης  γιατί   ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ  ΟΤΙ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ τα  όμορφα

χωριά της Ποταμιάς,  αλλά  και τα   άλλα  χωριά  έχουν

ομορφιές,  που ίσως  εκπλαγούν όσοι  τα επισκεφθούν,

μπορεί να μη βρουν τη χλιδή των μεγάλων ξενοδοχει-

ακών μονάδων, αλλά σίγουρα θα  βρουν καλό  φαγητό  και ζεστούς  χώρους διαμονής . Μπράβο

λοιπόν σ’ αυτήν  πρωτοβουλία του περιοδικού,   που στην σελίδες του φιλοξενούνται πολλά  όμορφα

χωριά της Ελλάδας.

Για το χωριό μας, τόσο  από την προβολή του, όσο και από την κατασκευή του  νέου  δρόμου

δημιουργούνται νέες  συνθήκες   για την τουριστική  του προβολή, προβολή  η οποία αν γίνεται συ-

χνότερα θα προκαλέσει και το ενδιαφέρον από  ανθρώπους,  που θα θελήσουν τα το επισκεφθούν

και αυτό προϋποθέτει επαγρύπνηση σε όλους τους τομείς της τουριστικής μας υποδομής από όλους

μας.

Ηλίας Δ. Ράμμος
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ «ΜΑΡΟΥΛΗΣ»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ 

ΟΡΦΕΩΣ 192β ΑΙΓΑΛΕΩ 122 41

Τηλ: 210-3457819 & 210-3470988 Fax: 210-3470988

ΛΑΜΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΜΩΛΟΣ

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑ

Υπεύθυνος γραφείου Λαμίας: Μαντζάνας Αθανάσιος

Τηλ: 22310-52816/37137 - 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας

(Αθηνών 215 - έναντι αεροδρομίου)

Υπεύθυνος γραφείου Καρπενησίου: Φαλλής Βασίλειος

Τηλ: 22370-25925 - 2ο χλμ. Καρπενησίου - Λαμίας

ΧΡΥΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ιδιοκτησία: Σύλλογος Χρυσιωτών

Ευρυτανίας “Η ΠΑΝΑΓΙΑ’’

Εκδότης: Τριανταφύλλου Γρηγόρης

Κλεισούρας 8, Ν. Ηράκλειο 14121

Τηλ.-Fax: 210-2832243

e-mail: gtriantaf@sch.gr

Συντακτική Επιτροπή:

Καραθάνου Ιωάννα Φ.,

Κρυστάλλη Αλεξάνδρα,

Μπετχαβάς Χαράλαμπος Δ.,

Καρανίκας Αντώνης, 

Γαϊτάνου Πανωραία

Συνδρομή ετήσια: 5 ευρώ

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον

Τηλ.- Fax: 210-2619003 & 210-2619696

e-mail: karpouzi@otenet.gr
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Ίδρυμα 
Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσ-
σει τη χορήγηση έξι υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχια-
κές σπουδές και μία υποτροφία για διδακτορική διατριβή στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Οι υπο-
τροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές, σπου δα:στές και πτυχιού-
χους Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ευρυτανία, ή κα τοικούν στην
Ευρυτανία για μία τουλάχιστον πενταετία. Τα προσόντα των υποψη-
φίων,οι προϋποθέσεις ,η διαδικασία επιλογής και κάθε σχετική πλη-
ροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος,
ό πως αυτός ισχύει για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών είναι το παρακάτω:
1. Πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές Α.Ε.Ι. και

Τ.Ε.Ι. 

Θα χορηγηθούν τέσσερις υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία.
Οι φοι τητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος
σπουδών και να έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα
του έτους. Στο πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας δεν περιλαμβάνον-
ται πρωτοετείς φοιτη τές και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα προ-
βλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών. 

2. Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων Α.Ε.Ι.
Θα χορηγηθούν δύο υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία, στο

εσωτερικό ή το εξωτερι κό. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν γίνει
δεκτοί σε πρόγραμμα μετα πτυχιακών σπουδών. 

3.Πρόγραµµα διδακτορικής διατριβής 
Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία στο

εσωτερικό και στο εξωτερικό

Το Δ.Σ. του ιδρύματος Γαζή -Τρια νταφυλλοπούλου  σύμφωνα:
α) με το άρθρο 5,παρ.3, εδάφιο ζ του καταστατικού του

ιδρύματος 
β) με την από 10-10-09 απόφασή του. 

Προκηρύσσει

Για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δύο βραβεία προπτυχιακού
επιπέδου, σε φοιτητές που φοιτούν σε σχολές των παρακάτω επι-
στημονικών πεδί ων: 2ο Επιστημονικό Πεδίο, Θετικών Επιστημών 3ο

Επιστημονικό Πεδίο, Επιστημών Υγείας 
Κάθε βραβείο θα συνοδεύεται με χρηματικό ποσό ίσο με το 1/2

της αντί στοιχης υποτροφίας προπτυχιακού επιπέδου. Τα κριτήρια
επιλογής: 

1. Η επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας κατά το προηγούμενο
έτος σπουδών πρέπει να είναι “Άριστα”. 

2. Η ευρυτανική καταγωγή ,όπως προσδιορίζεται από τον Κανο-
νισμό των Υ ποτροφιών του Ιδρύματος. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύ ονται από όλα τα
δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα από 1-12-2009
μέχρι 31-1-2010, στη Γραμματεία του Ιδρύματος οδός Σπ. Τσι τσάρα
3 Καρπενήσι,Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00
π.μ.-13.00 μ.μ.

.Υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφιών δεν αποκλείονται
από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα βραβείων ,αλλά δεν μπορεί
να κριθεί δικαιού χος ταυτόχρονα και του βραβείου και της υποτρο-
φίας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνο νται στα τηλέφωνα 22370- 24766, FAX 210- 3614331, FAX
210- 3604143 και 6977744907. 

Καρπενήσι 10 Οκτωβρίου 2009

Για το ίδρυμα
Γιάννης Καραχοντζίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ.



Η συνταγή µας

Πρασόπιτα
Για την ζύμη
1 κιλό αλεύρι

3 κουταλιές λάδι

1 κουταλάκι αλάτι

Λίγο κορν φλάουρ

Νερό χλιαρό

Για τη γέμιση
1 κιλό πράσα

κιμά χοιρινό χοντροαλεσμένο

Λάδι

1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

1 φλιτζάνι τυρί φέτα θρυμματισμένη

Αλάτι, πιπέρι

Λάδι

Παρασκευή φύλλου 
Αναμειγνύετε το αλεύρι, το λάδι, το αλάτι και το χλιαρό νερό και φτιάχνετε

μια ζύμη σχετικά σφιχτή. Τη χωρίζετε σε 2 μέρη. Αφού πασπαλίσετε το τραπέζι

με λίγο κορν φλάουρ, ανοίγετε με τον πλάστη 2 φύλλα, το ένα μεγαλύτερο και

το άλλο μικρότερο. 

Εκτέλεση
Κόβετε τα πράσα σε μικρές ροδέλες και τα βάζετε με λίγο νερό μέσα σε ένα

τηγάνι. Μόλις απορροφήσουν τα υγρά τους, ρίχνετε το λάδι και αρχίζετε το σο-

τάρισμα. Προσθέτετε τον κιμά και στο τέλος το μπέικον. Σβήνετε με το κρασί,

αλατίζετε και πιπερώνετε. Αφού κρυώσουν, προσθέτετε τη φέτα. 

Αλείφετε το ταψί με λάδι και τοποθετείτε το μεγαλύτερο φύλλο. Ρίχνετε τη

γέμιση και γυρίζετε τις άκρες του φύλλου προς τα μέσα. Καλύπτετε με το δεύ-

τερο φύλλο. 

Ψήνετε σε μέτριο φούρνο μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια της πίτας. Πριν τη

βγάλετε από το φούρνο, πρέπει να την τρυπήσετε με το πιρούνι για να εξατμι-

στούν τα υγρά της.

Έ
νας σπουδαίος και

αξιόλογος Ευρυ-

τάνας, ο Παναγιώ-
της Κωστοπαναγιώτης
έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

πλήθος Ευρυτάνων και όχι

μόνο, αποχαιρέτησαν τον

άνθρωπο, που επί μισό και

πλέον αιώνα προσέφερε τις

πολύτιμες υπηρεσίες του

στην Ευρυτανία, από όποια

θέση και αν υπηρέτησε, ιδι-

αίτερα δε ως πρόεδρος, για

πολλά χρόνια, της ιστορικής

και δραστήριας Πανευρυτα-

νικής Ένωσης. Ο Παναγιώ-
της Κωστοπαναγιώτης είχε

ιδιαίτερους δεσμούς με το

χωριό μας, τη Χρύσω, μιας και η μητέρα του

κατάγονταν από το χωριό μας. Ήταν η Αντι-
γόνη Κ. Τριανταφύλλου. 

«Η τιμιότητα, η ανιδιοτέλεια, η ευπρέ-
πεια, η πραότητα, η αμνησικακία, η ειλικρί-
νεια, η αγωνιστικότητα πλούτιζαν τον
χαρακτήρα του Παναγιώτη Κωστοπανα-
γιώτη», σύμφωνα με τον νυν πρόεδρο της

Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κ. Παπαδό-
πουλο. 

Απόσπασμα από τον επικήδειο που εκ-

φώνησε ο κ. Κ. Παπαδόπουλος.
Ο Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης, γεν-

νήθηκε στο Καρπενήσι το 1921 και ήταν γιος

της υπερπολύτεκνης οικογένειας του Κων-

σταντίνου και της Αντιγόνης Κωστοπανα-

γιώτη (12 αγόρια και μία κόρη, επέζησαν

μόνον τρία…). Ο πατέρας του, Κων/νος Κω-

στοπαναγιώτης είχε πλουσιότατη επιχειρη-

ματική, κοινωνική και φιλανθρωπική δράση

στο Καρπενήσι. Το 1923 ίδρυσε στο Καρπε-

νήσι το Υποκατάστημα της Τράπεζας Αθη-

νών, διατέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος και

πρόεδρος της τότε Κοινότητας Καρπενη-

σίου, μέλος της Σχολικής Εφορείας του Γυ-

μνασίου Καρπενησίου και υπήρξε ένας από

τους πρωτεργάτες για την ανέγερση του δι-

δακτηρίου του. Τέλος, επί 30 χρόνια υπηρέ-

τησε ως εκκλησιαστικός επίτροπος στον

Ιερό Ναό της Παναγίας και συνέβαλε σημαν-

τικά για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού της

Αγίας Παρασκευής Καρπενησίου.

Το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο

οποίο ανατράφηκε και μεγάλωσε, του επέ-

τρεψε να περατώσει τις γυμνασιακές σπου-

δές του και να εγγραφεί στη Νομική Σχολή

του Πανεπιστημίου Αθηνών, φθάνοντας

μέχρι το 4ο έτος, οπότε διέκοψε τις σπου-

δές του λόγω των στρατιωτικών του υποχρε-

ώσεων. Το 1940 προσλήφθηκε στην Εθνική

Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ανέ-

πτυξε έντονη αντιστασιακή δράση κατά των

κατακτητών, η οποία και του αναγνωρίστηκε

από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατά τη

διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας τιμή-

θηκε με διάφορες εύφημες μνείες ως και με

τον Πολεμικό Σταυρό Γ΄ τάξεως. Μετά την

εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώ-

σεων επανήλθε στην Εθνική Τράπεζα – Υπο-

κατάστημα Καρπενησίου και το 1953

παντρεύτηκε την Κυρία Αφροδίτη με την

οποία δημιούργησαν μία αξιοθαύμαστη οικο-

γένεια. Τα παιδιά τους, η Αντιγόνη ο Κώ-
στας και ο Χρήστος σταδιοδρόμησαν

επαγγελματικά και έχουν σήμερα καταξιω-

μένες στην κοινωνία οικογένειες. 

Ο αείμνηστος Παναγιώτης ως Διευθυν-

τής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τρά-

πεζας Καρπενησίου άφησε εποχή με τις

αυθόρμητες και πρωτόγνωρες ανθρώπινες

εξυπηρετήσεις του τη δύσκολη και σκληρή

εκείνη εποχή. Οι διαπροσωπικές σχέσεις του

με τους εμπόρους και βιοτέχνες του Καρπε-

νησίου και των χωριών του νομού μας ήταν

άριστες. Και την εποχή αυτή άρχισε το στή-

σιμο της γέφυρας ανάμεσα στους ξενιτεμέ-

νους αδελφούς μας και στη γενέτειρα

Ευρυτανία. Η τεράστια επιρροή σ’ αυτούς

είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση κατα-

θέσεων σε σημαντικό ύψος και για το λόγο

αυτό η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας τον

τοποθέτησε στην Υποδιεύθυνση του Απόδη-

μου Ελληνισμού. 

Το 1970, λόγω προαγωγής μετατέθηκε

στην Αθήνα, όπου συνέχισε να είναι ο συν-

δετικός κρίκος με τον ευρύτερο Απόδημο

Ελληνισμό. Τα περισσότερα σωματεία των

Απόδημων Ελλήνων τον ορίζουν ως αντι-

πρόσωπό τους στην Ελλάδα, αναγνωρίζον-

τας έτσι το έργο του. Ανάμεσά τους και

πρώτο το «ΒΕΛΟΥΧΙ», η Ένωση Ευρυτάνων

Αμερικής, που ήταν και ο μόνιμος αντιπρό-

σωπος για 35 ολόκληρα χρόνια, ήτοι από

1961, οπότε έγινε και ο επίσημος ορισμός

του, μέχρι το 1996.

Το 1978 αναλαμβάνει την Προεδρία της

ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης ως αντά-

ξιος διάδοχος των Ανδρέα Πουρνάρα, Γ. Χυ-
σικού, Δ. Αγραφιώτη και Γ. Τσιτσάρα. Τη

γέφυρα που έστησε με τους απόδημους

αδελφούς μας τη στέριωσε περισσότερο και

της έδωσε το χαρακτήρα μιας βαθύτατης εγ-

καρδιότητας. Ο απολογισμός του έργου του

στην Πανευρυτανική Ένωση, την οποία υπη-

ρέτησε επί 30, σχεδόν, χρόνια με απαρά-

μιλλο δημιουργικό πάθος και μεράκι είναι

τεράστιος. Ενδεικτικά αναφέρομαι στις Υπο-

τροφίες των Ευρυτάνων Φοιτητών, στα Συ-

νέδρια των Αποδήμων μας, στην Ομάδα

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κορμό αυτόν

των Καλών Σαμαρειτών, των Γιατρών μας,

στο Σπίτι Γερόντων (Γηροκομείο), όπως

έλεγε το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυ-

τανίας, στην εκδοτική ανθοφορία ευρυτανι-

κών βιβλίων, στο πλήθος των εκδηλώσεων

μνήμης επιφανών συμπατριωτών μας, όπως

των Πάνου Βασιλείου, Γιάννη Βράχα, Γεωρ-
γίου Κρικέλη, Δώρη Άνθη, Θόδωρου
Σκουρλή, Δημήτρη Πουρνάρα, Ζαχαρία Πα-
παντωνίου, Γεωργίου Καφαντάρη κ.λπ. Αγα-

πημένε μας Πρόεδρε, Δάσκαλέ μας σε

δράσεις ευποιίας, το έργο σου είναι αξιοθαύ-

μαστο και αξιομίμητο και σίγουρα θα συνε-

χίζεις να μας οδηγείς στο δρόμο της Αρετής

και της Προσφοράς. 

Αρωγός και συμπαραστάτης σου σε όλα

υπήρξε η άξια και αγαπημένη σύζυγός σου,

η σεβαστή μας Καθηγήτρια, η Κυρία μας, η

Κυρία Αφροδίτη, στην οποία ευχόμαστε,

όπως και σε όλη την οικογένειά σου, δύναμη

και καρτερικότητα. Η μνήμη σου θα είναι

ζωντανή πάντα και αιώνια! 

Καλό σου ταξίδι!
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Η ΔΡΟΣΙΑ
Γρηγόρης  Μαρούλης

Κύπρου & Σόλωνος 19 Λαμία Τηλ: 22310-42146

ΚΑΦΕ - ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ

Στην αιωνιότητα και ο πρώην Πρόεδρος 
της Πανευρυτανικής Ένωσης

Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009

Από τις ομορφιές του χωριού μας

Θάνατοι
― Απεβίωσε στο Αγρίνιο η Δήμητρα Στ. Καράνη. Η κηδεία της έγινε στη Χρύσω

με την παρουσία πολλών συγγενών και φίλων της.

― Απεβίωσε στον Άγιο Δημήτριο ο Σταύρος (Βάκος) Σ. Χειλάς και ετάφη στην

γενέτειρά του. Έφυγε πολύ νωρίς, ήταν μόλις 53ετών.

― Απεβίωσε στο Καρπενήσι ο Σεραφείμ Δ. Χειλάς μετά από ατύχημα. Κατάγον-

ταν από τον Άγιο Δημήτριο. Η κηδεία του έγινε στο Καρπενήσι.

― Απεβίωσε στη Λαμία ο Παναγιώτης Ι. Χειλάς. Κατάγονταν από τον Άγιο Δη-

μήτριο. Η κηδεία του έγινε στη Λαμία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκέπασε.

Μνημόσυνα
― Έγινε στο χωριό μας το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Δήμητρας Στ. Κα-

ράνη.

― Έγινε στον Άγιο Δημήτριο το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Σταύρου Σ.

Χειλά.

Ευχόμαστε καλή του ανάπαυση.
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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

ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ  ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Ο ΕΛΑΤΟΣ’’

Το νεόκτιστο καφενείο του Γιώργου Μαρούλη στο χωριό 

μας προσφέρει πέρα απ’ τον καφέ και το τσίπουρο και εκλεκτούς

μεζέδες και φαγητό της ώρας. 

Έτσι ο κάθε επισκέπτης του χωριού και όποιος άλλος επιθυμεί,

μπορεί να βρεί υπέροχο 

φαγητό όλες τις μέρες

σ’ ένα ζεστό και φιλικό

περιβάλλον.

Ο Γιώργος χαμογελαστός,

και καλοκαρδος,

είναι πάντα έτοιμος

να μας υποδεχθεί.

Τηλ.: 22370-31761

στη ζωή μας. «Αυτοί που ξέρουν»,
οι «γκουρού», δηλαδή οι σοφοί
της Ποιότητας, λένε πως «αν κάτι
δεν μπορείς να το μετρήσεις, τότε
δεν μπορείς και να το ελέγξεις»
και ότι «η ποιότητα ενός προϊόν-
τος ή μιας υπηρεσίας δεν μπορεί
ποτέ να είναι καλύτερη από την
ακρίβεια και την αξιοπιστία των
μηχανών που τα παράγουν και
των οργάνων που μετρούν τα χα-
ρακτηριστικά τους». Η ομαλή και
εύρυθμη λειτουργία μιας κοινω-
νίας προϋποθέτει την ύπαρξη ενός
στιβαρού και αξιόπιστου μετρολο-
γικού συστήματος, το οποίο απο-
τελεί τη σημαντικότερη και
κρισιμότερη συνιστώσα στην υπο-
δομή για τη δημιουργία και συντή-
ρηση ενός σοβαρού και
ικανοποιητικού συστήματος ανά-
πτυξης, ποιότητας και ασφάλειας
μιας χώρας.

Πρακτικά δεν υπάρχει πεδίο
της ανθρώπινης δραστηριότητας
στο οποίο να μη χρησιμοποιούνται
εντατικά οι μετρήσεις, οι δοκιμές,
οι έλεγχοι και οι αναλύσεις. Γίνε-
ται επομένως ολοφάνερη η τερά-
στια κοινωνική σημασία των
αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
Για παράδειγμα, οι αρνητικές συ-
νέπειες από αναξιόπιστα αποτελέ-
σματα μετρήσεων πολλές φορές
μπορεί να είναι καταστροφικές
(στην ιατρική, πυρηνική ενέργεια,
αεροπορία κλπ.)

Η μετρολογία  ως επιστήμη και
πεδίο της πρακτικής δραστηριότη-
τας μεταξύ των ανθρώπων, δημι-
ουργήθηκε στην αρχαιότητα. Σε
όλη τη διαδρομή ανάπτυξης της
ανθρώπινης κοινωνίας οι μετρή-
σεις συνειδητά ή ασυνείδητα ήταν
η βάση των σχέσεων μεταξύ των
ανθρώπων, με τα αντικείμενα που
τους περιτριγύριζαν, καθώς και με
την ίδια τη φύση. Οι μετρήσεις
που γίνονται  στους διάφορους
τομείς της κοινωνίας κυριαρχούν
πλέον στη ζωή μας επηρεάζοντας
την καθημερινή ζωή κάθε ανθρώ-
που.

Συχνά οι μετρήσεις θεωρούν-
ται ως δεδομένες: όταν αγορά-
ζουμε τρόφιμα, όταν γεμίζουμε
βενζίνη ή πετρέλαιο το αυτοκί-
νητό μας, όταν μιλάμε στο τηλέ-
φωνο, ή όταν καταναλώνουμε
νερό, ηλεκτρικό ρεύμα ή φυσικό
αέριο στο σπίτι μας, θεωρούμε ως
δεδομένο ότι έχουν χρησιμοποι-
ηθεί επακριβή μηχανήματα ζύγι-
σης και μετρητικές διατάξεις
ακριβείας. Ορισμένες φορές συ-
νειδητοποιούμε άμεσα τη σπου-

δαιότητα των μετρήσεων, όπως
π.χ. όταν εξετάζονται τρόφιμα για
να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν
μολυνθεί από ιχνοστοιχεία ή
άλλες δηλητηριώδεις ουσίες, όταν
γίνονται αναλύσεις αίματος στο
πλαίσιο γενικών ιατρικών εξετά-
σεων, ή όταν ακούμε ή διαβάζουμε
για πιθανή μόλυνση του νερού
από τοξικά μέταλλα και άλλες επι-
βλαβείς ουσίες, ή για  τα πιθανά
«μαγειρέματα» των μετρήσεων
της ρύπανσης του περιβάλλοντος
που μπορεί να γίνονται από διάφο-
ρους αρμόδιους ή και αναρμόδι-
ους. Μερικά ακόμη παραδείγματα
που φανερώνουν την ευρύτητα
των εφαρμογών της μετρολογίας
είναι οι δοκιμές αντοχής των κάθε
είδους κατασκευαστικών υλικών, ο
προσδιορισμός των πρωτεϊνών
στο σιτάρι ή των οκτανίων στη
βενζίνη, η διαπίστωση της μόλυν-
σης των ψαριών από τη ρύπανση
των υδάτων, η αναγνώριση της
πατρότητας και η εξιχνίαση εγκλη-
μάτων μέσω του DNA και άλλα
πολλά.

Μετρολογία είναι η επιστήμη,
αλλά και η τεχνολογία, που έχουν
ως αντικείμενο τη μέτρηση, τη με-
λέτη της ακρίβειας, της ορθότητας
και της αξιοπιστίας των μετρή-
σεων και την εφαρμογή των
αρχών αυτής σε όλους τους το-
μείς της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας και της καθημερινής ζωής,
στις συναλλαγές, στην έρευνα,
στην επιστήμη, στη βιομηχανική
παραγωγή, στο περιβάλλον, στο
εργαστήριο, στη διασφάλιση και
τον έλεγχο της ποιότητας προϊόν-
των και υπηρεσιών, στην ασφά-
λεια, στην υγεία, στη γεωργία,
στην κτηνοτροφία, στη ναυσι-
πλοΐα, στην αεροναυτιλία, στις τη-
λεπικοινωνίες, στην ενέργεια,
στην άμυνα, παντού.  

Μερικοί από τους πολλούς ορι-
σμούς της μετρολογίας, είναι οι
εξής:

α)  Η επιστήμη των μετρήσεων.
β) Η επιστήμη της ακρίβειας

των  μετρήσεων.
γ) Το γνωστικό πεδίο που έχει

σαν αντικείμενό του τις μετρήσεις
και την ομοιογένεια αυτών, περι-
λαμβανομένων των μονάδων μέ-
τρησης, των οργάνων μέτρησης,
της βαθμονόμησης και διακρίβω-
σης αυτών, των εργαστηρίων, των
μεθόδων μέτρησης, των περιβαλ-
λοντικών συνθηκών, των ανθρώ-
πων, καθώς και κάθε άλλου
παράγοντα που εμπλέκεται στη
μέτρηση.

δ)   Η επιστήμη που ασχολείται

με τα μέτρα και τα σταθμά.
Το Διεθνές Γραφείο Μέτρων

και Σταθμών (BIPM), που εδρεύει
στο Παρίσι, ορίζει τη μετρολογία
ως την «επιστήμη της μέτρησης,
περιλαμβανομένων τόσο των πει-
ραματικών όσο και των θεωρητι-
κών προσδιορισμών σε κάθε
επίπεδο αβεβαιότητας και σε
οποιονδήποτε τομέα της επιστή-
μης και της τεχνολογίας», τη δια-
κρίνει δε σε τρεις κατηγορίες:

1) Επιστημονική ή Βασική Με-
τρολογία. Έχει σαν αντικείμενο
την οργάνωση και ανάπτυξη με-
τρητικών προτύπων, καθώς και τη
διατήρηση αυτών στο ανώτατο
επίπεδο.

2) Βιομηχανική ή Εφαρμο-
σμένη Μετρολογία.

Σκοπό έχει τη διασφάλιση της
λειτουργικής ακεραιότητας των
κάθε είδους μετρητικών οργάνων
που χρησιμοποιούνται στη βιομη-
χανία, στις παραγωγικές διεργα-
σίες, στις κατασκευές και στις
δοκιμές της ποιότητας και της
ασφάλειας των παραγόμενων
προϊόντων.

3) Νομική Μετρολογία. Ασχο-
λείται με τις μετρήσεις που επηρε-
άζουν τη διαφάνεια των
οικονομικών και εμπορικών συναλ-
λαγών και ιδιαίτερα εκεί όπου
υπάρχει ανάγκη για τη νομική επι-
βεβαίωση του χρησιμοποιούμενου
οργάνου μέτρησης, όπως είναι οι
τομείς της υγείας, της ασφάλειας
και της προστασίας του περιβάλ-
λοντος. Δηλαδή, η νομική μετρο-
λογία περιλαμβάνει τις μετρήσεις
που σχετίζονται με θέματα προ-
στασίας του πολίτη, τις οποίες
πρέπει να εξασφαλίζει η πολιτεία
και για τις οποίες φέρει ευθύνη.

(Στο σημείο αυτό καλό είναι να
υπενθυμίσουμε ότι «καλός πολί-
της είναι ο ενημερωμένος πολί-
της»).

Άτυπα μπορούμε να πούμε ότι
η μετρολογία διακρίνεται ακόμα
σε:

4. Γενική Μετρολογία: Είναι ο
κλάδος της μετρολογίας που
ασχολείται με προβλήματα τα
οποία είναι κοινά σε όλα τα μετρο-
λογικά θέματα, άσχετα από το
ποιό είναι το μετρούμενο μέγεθος.
Συνήθως περιλαμβάνει θέματα
όπως είναι τα μετρούμενα μεγέθη,
οι μονάδες μέτρησης, τα μετρη-
τικά όργανα, τα πρότυπα μέτρη-
σης, η βαθμονόμηση και
διακρίβωση  των οργάνων μέτρη-
σης, η Ιχνηλασιμότητα (ή Ανιχνευ-
σιμότητα) της ακρίβειας και
ορθότητας των Μετρήσεων και οι

μετρολογικές υποδομές. 
5. Εφαρμοσμένη Μετρολογία:

Είναι ο κλάδος της μετρολογίας
που ασχολείται με μετρήσεις οι
οποίες γίνονται για ειδικές εφαρ-
μογές.

6. Περιβαλλοντική Μετρολο-
γία: Είναι ο κλάδος της μετρολο-
γίας που ασχολείται με τη
μέτρηση και των έλεγχο των χα-
ρακτηριστικών του περιβάλλοντος
στο έδαφος, στη θάλασσα και
στον αέρα.       

7. Τεχνική ή Διαστατική Με-
τρολογία: Ο κλάδος της μετρολο-
γίας που ασχολείται με τη
μέτρηση αποστάσεων και διαστά-
σεων κάθε μεγέθους και κάθε αν-
τικειμένου και με τη διακρίβωση
των αντίστοιχων συσκευών μέτρη-
σης.

8. Μετρολογία Ποιότητας: Η
μετρολογία που ασχολείται με τα
θέματα Ποιοτικού Ελέγχου και
Διασφάλισης Ποιότητας.

9.  Ηλεκτρική Μετρολογία:
Ασχολείται με τον ορισμό των

μονάδων, τη μέτρηση των ηλεκτρι-
κών μεγεθών και τα αντίστοιχα
όργανα μέτρησης σε όλους τους
τομείς της Ηλεκτρολογίας, της
Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινω-
νιών και της Πληροφορικής Τεχνο-
λογίας.

10. Χημική Μετρολογία: Ασχο-
λείται με τις κάθε είδους μετρή-
σεις, αναλύσεις και μετρητικές
συσκευές στους τομείς της Χη-
μείας.

ΜΕΡΙΚΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ 
ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ.

1. Έκρηξη  σε Διυλιστήριο Πε-
τρελαίου της ΒΡ στην Πόλη του
Τέξας στις 23 Μαρτίου του 2005:

Απολογισμός: 15 νεκροί και
180 βαριά τραυματισμένοι, οικονο-
μική ζημιά άνω των 2 δις. δολα-
ρίων, επακόλουθες δίκες για
απαιτήσεις αποζημιώσεων και
ισχυρό πλήγμα στη φήμη της εται-
ρείας.  

Αιτία: Κακή διακρίβωση σε με-
τρητή στάθμης στον πύργο διύλι-
σης, με αποτέλεσμα την
υπερπλήρωση αυτού κατά τη διάρ-
κεια εκκίνησης της μονάδας ισο-
μερισμού και τη διαφυγή, μέσα σε
δύο λεπτά, 7.600 γαλονιών υδρο-
γονανθράκων υψηλής εκρηκτικό-
τητας και επακόλουθη έκρηξη

αυτών από παραπλήσιο ανενεργό
βυτιοφόρο πετρελαίου ντίζελ.

2. Απώλεια του Διαστημι-
κού Εξερευνητικού Οχήματος του
Άρη Mars Climate Orbiter στις 23
Σεπτεμβρίου 1999: 

Απολογισμός: Οικονομική
ζημιά 125 δις δολάρια.

Αιτία: Η ταυτόχρονη χρήση
μονάδων από διαφορετικά συστή-
ματα μέτρησης (Διεθνούς Μετρι-
κού και Αγγλοσαξονικού) κατά τις
προδιαγραφές και από τη Μονάδα
Υποστήριξης Πτήσης αντίστοιχα,
γεγονός που είχε σαν αποτέλε-
σμα ένα σφάλμα απόκλισης 60 μι-
λίων στην τροχιά του και την
επακόλουθη συντριβή του οχήμα-
τος επί της επιφάνειας του Άρη.

3. Λιώσιμο του πυρήνα
(καρδιάς) του Αντιδραστήρα Πε-
πιεσμένου Ύδατος στη Μονάδα 2
του Πυρηνικού Εργοστασίου στο
Θρη Μάιλ Άιλαντ των ΗΠΑ στις 28
Μαρτίου 1979: 

Απολογισμός:
Τεράστιες οικονομικές απώ-

λειες λόγω των υλικών ζημιών, ση-
μαντική επιβάρυνση του
περιβάλλοντος με ραδιενεργό
ακτινοβολία (με ότι αυτό συνεπά-
γεται), ευτυχώς όχι ανθρώπινα θύ-
ματα.

Αιτία: Μεταξύ και άλλων πα-
ραγόντων, κυρίως η έλλειψη επαρ-
κών και κατάλληλων οργάνων
μέτρησης, ελέγχου και προειδο-
ποίησης, αλλά και η πλημμελής
λειτουργία των ήδη υπαρχόντων,
για την παρακολούθηση των τιμών
κρίσιμων παραμέτρων, όπως η
θερμοκρασία, η πίεση και η στάθμη
του νερού στο σύστημα ψύξης του
αντιδραστήρα.

Θα μπορούσαν να αναφερθούν
και πάμπολλα άλλα παραδείγματα
που καταδεικνύουν τη σημασία,
την αξία και την κρισιμότητα της
ακριβούς, σωστής, αξιόπιστης και
ειλικρινούς μέτρησης, αλλά και το
ρόλο που αυτή διαδραματίζει,
τόσο στην καθημερινή μας ζωή,
όσο και σε όλο το φάσμα των αν-
θρώπινων δραστηριοτήτων. 

Ωστόσο, θεωρώ ότι έστω και
με αυτά τα πράγματι ελάχιστα
προαναφερθέντα στοιχεία θα συμ-
βάλλω κατά ένα βαθμό στην
έναρξη ενός προβληματισμού για
μια αρχική μικρή κατανόηση ενός
αφανούς, καυτού, διαχρονικού και
διαρκώς επίκαιρου θέματος, όπως
είναι αυτό της μετρολογίας και
μιας έννοιας που πραγματικά «με-
τράει».

Νίκος Καράνης

Μετρολογία
- Αυτή η γνωστή άγνωστη -

Συνέχεια απ’ την 5η σελ.
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