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Καλοκαίρι στη Χρύσω
Αξέχαστες βραδιές διασκέδασης με παραδοσιακή δημοτική μουσική, αλλά και λαϊκή ορχήστρα.

Τ

ο καλοκαίρι έφτασε. Η καταπράσινη και
δροσερή Χρύσω είναι έτοιμη να μας υποδεχτεί. Ειδικά δε τον Αύγουστο, τον μήνα
των διακοπών, που περιμένουν όλοι να ξεφύγουν
από την καθημερινότητα και να ξεχάσουν, έστω
για λίγο, τα προβλήματα που τους απασχολούν.
Τον μήνα που θέλουν όλοι να βρεθούν στο χωριό,
κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα και τόπους, να
διασκεδάσουν και να ξενυχτήσουν και βέβαια να
γεμίσουν τη ψυχή τους με ευχάριστες εντυπώσεις
από τη γενέτειρά τους.
Στο χωριό μας τον Αύγουστο, όπως και κάθε
χρόνο, έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από εκδηλώσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, που πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσουν τις
αντίστοιχες ανάγκες όλων όσων παρευρεθούν
στη Χρύσω.
Φέτος η δημοτική ορχήστρα για το πανηγύρι
του 15Αύγουστου, την παραμονή και ανήμερα
(όλη την ημέρα και το βράδυ) είναι του γνωστού
και εξαιρετικού κλαρινίστα Ηλία Νιώρα. Τον συνοδεύουν στο τραγούδι ο Βαγγέλης Ποζιός, η
Αναστασία Χειλά, και ο Πάνος Θεοδωρογιάννης
που παίζει και κιθάρα και συμπληρώνουν το σχήμα
το αρμόνιο και τα ντραμς.
Τα μέλη, που συνθέτουν την ορχήστρα, αποτελούν άριστο ηχητικό σύνολο παραδοσιακής δημοτικής μουσικής και εγγυώνται ένα ξεχωριστό
διήμερο διασκέδασης.
Αντίστοιχα εξαιρετική, γνωστή και επιτυχώς
δοκιμασμένη από παλιότερα είναι και η σύνθεση
των μελών της λαϊκής ορχήστρας, που θα μας
διασκεδάσει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο τη
βραδιά της 16ης Αυγούστου, σ’ ένα λαϊκό γλέντι
που παραδοσιακά κρατάει ως το ξημέρωμα και το
προσφέρει δωρεάν ο σύλλογός μας.
Υπεύθυνος της ορχήστρας είναι ο Δημήτρης

Δροσίνης, που παίζει και κιθάρα, στο τραγούδι η
Βάλια και ο Κώστας Μονιάς και στο μπουζούκι ο
Κώστας Κεφιρίδης.
Καλούμε όλους τους συγχωριανούς μας και
τους φίλους του χωριού μας να μας επισκεφτούν
και εκτός απ’ την φιλοξενία μας, θα απολαύσουν
ξεκούραστες, ήρεμες και οικονομικές διακοπές,
αλλά κι ένα τριήμερο έντονης διασκέδασης παρέα
με συγγενείς και φίλους.

Πέμπτη 16 Αυγούστου
• Εκδρομή νεολαίας στο ποτάμι στις Λογγές.
• Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα
και γλέντι μέχρι το ξημέρωμα, προσφορά του
συλλόγου μας.
Σάββατο 18 Αυγούστου
Ερχομός της Τιμίας Κάρας του Αγίου Σεραφείμ
από τη μονή Κορώνης και εσπερινός στην ομώνυμη
εκκλησία στα στενά Σούιλα.
Κυριακή 19 Αυγούστου
• Λειτουργία, δοξολογία και αρτοκλασία στην
εκκλησία του Αγίου Σεραφείμ το πρωί.
• Αμέσως μετά θα γίνει κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο των εκτελεσθέντων αγωνιστών της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Δευτέρα 13 Αυγούστου
Πάρτι νεολαίας το βράδυ στον Αϊ-Γιώργη.
Τρίτη 14 Αυγούστου
Παραμονή πανηγυριού με την παραδοσιακή
δημοτική ορχήστρα.
Τετάρτη 15 Αυγούστου
Λειτουργία και δοξολογία στην εκκλησία της
Παναγίας και αρτοκλασία στην πλατεία του χωριού.
Συνέχεια με ημερήσιο πανηγύρι, αλλά και ολονύκτιο.

Παλιές μνήμες
Τωρινές συγκινήσεις
Στο φύλλο που κρατάτε δημοσιεύουμε μία φωτογραφία από το αρχείο
του Αντώνη Θ. Καρανίκα.
Διακρίνονται σε αυτή o Θεόδωρος Α. Καρανίκας, ο ιερέας Κωνσταντίνος Γ. Καρανίκας, ο Ιωάννης Ντότσικας και ο Αποστόλης Γιαννιώτης.
Η φωτογραφία είναι από τη λαϊκή βραδιά της 16ης Αυγούστου 1995.

εθνικής αντίστασης από τους κατακτητές Ιταλούς
το 1942, στη θέση Νιμάτια. Θα ακολουθήσουν
χαιρετισμοί και ομιλία και στη συνέχεια δεξίωση
στο χώρο της πλατείας του χωριού. Την εκδήλωση
οργανώνει ο δήμος Αγράφων.
Παρασκευή 24 Αυγούστου
Λειτουργία στο εκκλησάκι των Αγίων Κων/νου
και Ελένης, στο συνοικισμό Γούρδεση, ανήμερα
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
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Το αλώνι του Αρκουμάνη

Σ

χετικά με το άρθρο της εφημερίδας
μας για το αλώνι στη θέση Παλιάμπελα έχω να κάνω τις παρακάτω επισημάνσεις:
1. Αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία
δεν νομίζω να μοιάζει με αλώνι εκτός από
αυτούς που θυμούνται πως ήταν πριν το
1965.
2. Ήταν αδύνατη η διαμόρφωση που
έκανα χωρίς να καθαριστούν όλα τα μπάζα
που υπήρχαν αφού το χωράφι ήταν παρατημένο πάνω από πενήντα χρόνια.
3. Στις προθέσεις μου ήταν και
είναι να ξαναφτιάξω το αλώνι πέτρινο
όπως ήταν δεδομένου ότι από εκεί
έχω εμπειρίες και μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια αφού πολλές φορές
είχα φέρει γύρω τα μουλάρια στο
αλώνισμα.
Επίσης θυμάμαι ότι εκεί αλώνιζαν
και άλλοι χωριανοί τα σιτάρια τους
αφού ήταν ίσως το μοναδικό πέτρινο
αλώνι κοντά στο χωριό, αν θυμάμαι
καλά.
Τα παιδιά μου ξέρουν την ιστορία
του και σίγουρα πιστεύω θα την μεταφέρουν στα παιδιά τους, αφού πολλές
φορές πήγαν εκεί, άκουσαν ιστορίες απ’
τον παππού τους, όσο ζούσε και από μένα
και θα ήταν αδιανόητο να τους σβήσω τις
μνήμες που έχουν, χωρίς να φτιάξω το
αλώνι ακόμη καλύτερο, δημιουργώντας και
άλλες υποδομές που θέλω.
Δεν σκέφτηκα ποτέ τα λίγα μέτρα καλλιεργήσιμης γης, αφού το μέρος εκείνο
δεν είναι καλλιεργήσιμο, αλλά και κυρίως
γιατί τέτοια σκέψη θα ήταν προσβολή στη
μνήμη των δικών μου αφού εκεί έζησαν –
αλώνισαν και εκεί μεγάλωσα και εγώ μέχρι
τα δεκαπέντε μου χρόνια που φύγαμε απ’
το χωριό.
Ειλικρινά το σχόλιο αυτό με ενοχλεί
γιατί είναι αντίθετο προς το χαρακτήρα
μου, τον τρόπο σκέψης μου, τις αρχές μου
και τις καταβολές μου.
Όσοι με ξέρουν καλά, δεδομένης και
της ενασχόλησής μου με τα κοινά, προκειμένου να φτάσουμε το συνοικισμό που μένουμε στη Λαμία, στο επίπεδο που είναι
σήμερα, γνωρίζουν ότι είμαι υπέρ της διατήρησης και αξιοποίησης των μνημείων, της

παράδοσης και της δημιουργίας και επειδή
αγαπώ το χωριό που γεννήθηκα και μεγάλωσα γύρισα μετά από περίπου πενήντα
χρόνια με σκοπό να αξιοποιήσω τα χωράφια
που αφήσαμε τότε πού φύγαμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε και να προσφέρω στο χωριό ότι μπορώ περισσότερο.
Με την ευκαιρία θα ήθελα, όλοι οι χωριανοί και οι τοπικές αρχές, να σκεφτούμε
κάτι που μπορεί να γίνει για την ανάπτυξη,
εκτός των υποδομών, γιατί παρά τα κονδύλια

Νέος Βουλευτής Ευρυτανίας
ο Κώστας Κοντογεώργος
Η Νέα Δημοκρατία είναι η κερδισμένη των Βουλευτικών Εκλογών στο
Νόμο μας και ο Κώστας Κοντογεώργος
νέος Βουλευτής, αφού επικράτησε με
μικρή βέβαια διαφορά από τον μέχρι
πρότινος Βουλευτή Ηλία Καρανίκα.
Στον Νέο Βουλευτή ευχόμαστε
καλή επιτυχία στο έργο του έχοντας
πάντα σαν γνώμονα το συμφέρον του
Ευρυτάνα, αλλά και γενικά του Έλληνα πολίτη και όχι το
κομματικό συμφέρον. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δύσκολες
συνθήκες για την πατρίδα μας, αλλά τα τρία τελευταία
χρόνια έχουμε ακούσει τουλάχιστον 12 φορές ότι οι βουλευτές των κομμάτων, που κυβέρνησαν, έχουν σώσει την
Ελλάδα και αναρωτιόμαστε, τι έσωσαν; Τα βουνά και τα
λαγκάδια; Γιατί τους Έλληνες, κατά την γνώμη μας, δεν
τους έσωσαν.

Ποιος είναι ο νέος Βουλευτής

και τις ευκαιρίες που χάθηκαν πιστεύω ότι
και σήμερα μπορούμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό και για τον τόπο μας και για μας
τους ίδιους.
Να είναι σίγουροι οι χωριανοί ότι όσοι
γυρίζουμε στο χωριό και προσπαθούμε να
κάνουμε κάτι αυτό γίνεται καλοπροαίρετα
από αγάπη για τον τόπο μας, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα.
Στις προσπάθειές μας αυτές θέλουμε
αρωγούς και όχι αντιπάλους και τους χωριανούς και τις τοπικές αρχές και πάντα πιστεύω ότι όλες οι γνώμες και οι απόψεις
είναι σεβαστές όταν συμβάλουν στην πρόοδο, τη δημιουργία, την ανάπτυξη, την προβολή και την αξιοποίηση όλων των πόρων
του χωριού.
Τέλος είναι πάντα καλό πριν δημιουργούμε εντυπώσεις να ανιχνεύουμε προθέσεις και πιστεύω ότι με τη συζήτηση, την
κατανόηση και τις δημιουργικές προτάσεις
πάντα βρίσκονται οι καλύτερες λύσεις.

Τάκης Αρκουμάνης

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

Ο Κώστας Κοντογεώργος γεννήθηκε στα Σελλά Ευρυτανίας το έτος 1960 και είναι μέλος της πολύτεκνης οικογένειας του Αθανασίου Κοντογεώργου. Είναι παντρεμένος
με την γιατρό Μελπομένη Γρηγοριάδου και διαμένει μόνιμα
στο Καρπενήσι.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό του και το
εξατάξιο Γυμνάσιο στο Καρπενήσι.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και μέλος
του Οικονομικού Επιμελητηρίου από το 1984.
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική
Αεροπορία.
Εργάσθηκε ως Οικονομολόγος σε διάφορες ιδιωτικές
Επιχειρήσεις και άσκησε ελεύθερο επάγγελμα ως μελετητής
επενδύσεων και φοροτεχνικός.
Διετέλεσε Δ/νων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ την περίοδο1990-1993. Νομαρχιακός Σύμβουλος και Αντινομάρχης Ευρυτανίας την περίοδο 19952000.
Νομάρχης Ευρυτανίας την περίοδο 2000-2010.
Την περίοδο 2007-2010, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.
Σήμερα ασκεί τα καθήκοντα του Περιφερειακού Συμβούλου
Στερεάς Ελλάδος ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στο νέο θεσμό των αιρετών Περιφερειών.
Διετέλεσε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ν. Ευρυτανίας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
από το 2000 έως το 2010, συμμετείχε σε όλα τα συνέδρια
του κόμματος από το 1994, σήμερα είναι μέλος της Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι: - Ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαικού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών.
- Μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπενησίου.
- Επίτιμο μέλος της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ».

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ: 22370-22738 & 6973314662
& 6988709640
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Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Χρύσω

Τα αποτελέσματα των εκλογών στον Άγιο Δημήτριο

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ευρυτανία

Επισκεφθείτε και στηρίξτε με ιδέες, κείμενα, βίντεο και προτάσεις την ιστοσελίδα του συλλόγου μας. Τακτοποιήστε μέσα
απ’ αυτήν τις συνδρομές σας και γράψτε μας τη γνώμη σας.

www.xriso-eyrytanias.gr
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Το άνοιγμα του αυλακιού

Μ

νήμες από το μακρινό παρελθόν αναβίωσαν, όταν είδα τις παρακάτω φωτογραφίες. Φωτογραφίες, που δείχνουν ανθρώπους
του χωριού μας να «βγάζουν το αυλάκι», δηλαδή να φτιάχνουν
τη «δέση», να καθαρίζουν και να επισκευάζουν το αυλάκι, που θα φέρει το
νερό από το ποτάμι για να ποτίσουν τους κήπους. Μια εργασία που
γίνεται χρόνια από τους ίδιους τους χωριανούς και όχι από μισθωμένους
εργαζόμενους, πού να βρεθούν άλλωστε αυτοί στο χωριό μας.
Ευτυχώς στο χωριό μας υπάρχουν άφθονα νερά και με τα δύο αυλάκια,
το πάνω και το κάτω, κάνουν τους κήπους αποδοτικούς και καταπράσινους.
Παλιότερα τη διάρκεια και τη συχνότητα του ποτίσματος κάθε κήπου την
όριζε ο νεροφόρος,(1) που διορίζονταν από την κοινότητα, τώρα βέβαια,
επειδή είναι λίγοι οι κάτοικοι, το ρυθμίζουν από μόνοι τους.

(1) Νεροφόρος
Ο
νεροφόρος
ήταν το άτομο που
ρύθμιζε τη διανομή
του νερού στους κατοίκους για να ποτίσουν τα χωράφια
τους. Τηρούσε τη σειρά του ποτίσματος
και έδινε στον καθένα τόσες ώρες το
νερό, όσες αναλογούσαν σε κάθε χωράφι. Δούλευε από
την Άνοιξη μέχρι το
Φθινόπωρο. Διορίζονταν και πληρώνονταν
από την Κοινότητα.

Το πότισμα ήταν δύσκολη υπόθεση. Έπρεπε όλη την ημέρα ή όλη την
νύχτα, συνήθως δύο άτομα να βρίσκονται στο χωράφι, μέσα στα καλαμπόκια,
για να κατευθύνουν με το σκαλιστήρι το νερό κατάλληλα, ώστε να ποτιστεί
σωστά, δηλαδή να ποτιστεί αρκετά, μέσα στο χρόνο που αναλογούσε σε
κάθε κήπο χωρίς όμως να πλημμυρίσει. Τώρα το πότισμα έγινε πιο εύκολο,
γιατί οι καλλιεργήσιμοι κήποι είναι λίγοι και μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να
έχουν το νερό αρκετές ώρες.
Οι φωτογραφίες σίγουρα θα φέρουν σε όλους, όσοι πια δεν ζουν στο
χωριό, μνήμες από το παρελθόν, από την λεγόμενη «προσωπική εργασία»(2)
και θα συγκινήσουν. Θαυμάστε σε αυτές και την υπέροχη ανοιξιάτικη
φύση του όμορφου χωριού μας.
Κείμενο: Γρηγόρης Τριανταφύλλου, Φωτογραφίες: Αντώνης Καρανίκας

Διακρίνονται οι: Δημήτριος Χειλάς, Ελένη Καράνη,
Θεόδωρος Καρανίκας και Απόστολος Γιαννιώτης.

(2) Προσωπική εργασία
Παλιότερα, όπου η οικονομική δυνατότητα
της χώρας ήταν πολύ άσχημη, σαν σήμερα,
οι Κοινότητες είχαν υιοθετήσει την προσωπική
εργασία για την κατασκευή διαφόρων κοινωφελών έργων.
Έτσι και στη Χρύσω, για να ανοιχτούν τα
αυλάκια, που μετέφεραν το νερό από το ποτάμι στα χωράφια, για να ανοιχτούν διάφοροι
δρόμοι, για να επισκευαστούν τοίχοι που
έπεσαν, για να φυτευτούν διάφορα δένδρα
στο χωριό και πολλά άλλα, αποφάσιζαν να
δουλέψουν όλοι, προσφέροντας προσωπική
εργασία αφιλοκερδώς. Κάθε ενήλικας και
γερός άνδρας, έπρεπε να δουλέψει κάποια
ημερομίσθια δωρεάν. Εξαιρούνταν οι δημόσιοι
υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί επίσης οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι ανήμποροι.

Διακρίνονται οι: Απόστολος Γιαννιώτης, Δημήτριος Χειλάς,
Θεόδωρος Καρανίκας, Ελένη Καράνη, Αικατερίνη Καράνη
και Απόστολος Κάππος.

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ταϋγέτου 42 Κολιάτσου Αθήνα
τηλ: 210-2237288

ΕΘΝΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΑ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Α.Ε.Ε.Γ.Α. “Η ΕΘΝΙΚΗ’’ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Καρπενήσι: Τηλ 22370-25055 - 6
• Κιν: 6974-466161

ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μέλι γνήσιο
(έλατος - λουλούδι)

Δημήτριος Μαντής
Ν. Ευρυτανία - Λαμία
Τηλ.: 22310-69272 κιν: 6974117489
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Η Μετεωρολογία της Φύσης

Ο

Καιρός ήταν πάντα το μεγάλο ερωτηματικό στους γεωργούς, τους
ναυτικούς, στους ταξιδιώτες και γενικά σ' όλους τους ανθρώπους.
Γι' αυτό από πολύ νωρίς άρχισαν να παρακολουθούν τα φυτά, τα
ζώα και τ' αστέρια ελπίζοντας πως θ' ανακαλύψουν σ' αυτά κάποιο «σημάδι»
που θα τους βοηθούσε να προβλέψουν έγκαιρα μια σοβαρή καιρική μεταβολή.
Όσο εμπειρική κι αν ήταν η λαϊκή γνώση, καρπός υπομονής και μακροχρόνιας παρατήρησης αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη. Στην αρχαιότητα, ο Αριστοτέλης, ο Βιργίλιος, ο Πλίνιος ο Αρχαίος, ο Σενέκας και άλλοι, ενδιαφέρθηκαν για τα φαινόμενα που θα βοηθούσαν στην πρόγνωση του καιρού.
Ένας αρχαίος Έλληνας φυσιοδίφης, ο Άρατος ήταν ο πρώτος που μίλησε
για τις μετεωρολογικές ικανότητες των βατράχων. Πιο κοντά στην εποχή
µας, ο Γάλλος εντομολόγος Φάμπρ μίλησε για το «μετεωρολογικό ένστικτο»
ορισμένων εντόμων.
Ώσπου εδώ και κάποιες δεκαετίες γεννήθηκε η επιστημονική μετεωρολογία,
που δεν έπαψε να πλουτίζεται µε ευαίσθητα σύγχρονα όργανα και να βελτιώνεται συνεχώς. Το μετεωρολογικό δελτίο που μεταδίδεται από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης έχει απαγκιστρώσει τους σύγχρονους αναζητητές του
καιρού από την πρωτόγονη παρατήρηση της φύσης.
Κι όμως στα βάθη της ψυχής µας παραμένει η εμπιστοσύνη στα προειδοποιητικά
φαινόμενα της φύσης. Θα λέγαμε μάλιστα
συχνά µε τις απατηλές προγνώσεις των
μετεωρολογικών δελτίων, µας αναγκάζει
πολλές φορές να νοσταλγούμε την αλάνθαστη μετεωρολογία της φύσης. Παραδείγματος χάρη, παρακολουθούμε τα χελιδόνια
και ξέρουμε πως όταν πετούν χαμηλά, δεν
θ' αργήσει να ξεσπάσει η μπόρα. Δεν γελιόμαστε ποτέ όπως δεν γελιούνται κι αυτά.
Φυσικά τα ζώα, τα φυτά, τα πουλιά και τα
έντομα δεν ξέρουν να προλέγουν τον καιρό, ούτε έχουν μαντικές ικανότητες,
απλούστατα αντιδρούν στις κλιματολογικές διακυμάνσεις που προαναγγέλλουν τις καιρικές μεταβολές. Είναι βέβαιο ότι πολυάριθμα πλάσματα
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στους υπερήχους -που οι άνθρωποι δεν τους
συλλαμβάνουν- και μπορούν έτσι ν' αντιλαμβάνονται και τις παραμικρότερες
ατμοσφαιρικές ανωμαλίες από απόσταση ακόμα και χιλιάδων χιλιομέτρων.
Τώρα στο βαθμό που ξέρουμε να ερμηνεύουμε τις αντιδράσεις τους
μπορούμε και να προβλέπουμε τον καιρό. Επάνω στη Γη όλα τα ζωντανά
πλάσματα είναι ευαίσθητα στις ατμοσφαιρικές διαταραχές που επηρεάζουν
τον καιρό. Περισσότερο όμως απ' όλα, τα αδύνατα όντα, τα πουλιά και τα
έντομα, τα ερπετά και τα αμφίβια, που η επιβίωσή τους εξαρτάται από την
ταχύτητα, µε την οποία θα τρέξουν στο καταφύγιό τους για να προστατευθούν
ας πούμε από μια επερχόμενη καταιγίδα.
Ασυναγώνιστος στην πρόγνωση του καιρού, και ιδιαίτερα της βροχής,
είναι ο πράσινος βάτραχος που περνάει την ημέρα του ανάμεσα στα
καλάμια και στα ψηλά χορτάρια της όχθης. Όταν αναμένεται βροχή, την καταλαβαίνει έγκαιρα και καταφεύγει στο νερό ... για να προφυλαχτεί. Την
ίδια ευαισθησία έχουν και οι βδέλλες. Τα σαλιγκάρια, τα σκουλήκια της γης
και τα ερπετά βγαίνουν από τις τρύπες τους, όταν προμηνύεται βροχή, ενώ
τα ψάρια του γλυκού νερού βγαίνουν στην επιφάνεια. Αντίθετα οι αράχνες
αλλά και οι κάμπιες δεν βγαίνουν ποτέ για κυνήγι όταν πρόκειται να βρέξει,
ενώ πρέπει να αναμένουμε καλοκαιρία, όταν τα φθινοπωρινά πρωινά, τις
βλέπουμε να υφαίνουν ή να επισκευάζουν τον ιστό τους.
Για ένα έντομο μια σταγόνα νερού είναι αληθινός ωκεανός, ενώ ένας
δυνατός άνεμος είναι σαν κυκλώνας. Γι' αυτό, τα έντομα δεν θα μπορούσαν
να επιζήσουν, αν δεν τα προίκιζε ο Δημιουργός µε «μετεωρολογικές
γνώσεις». Η µέλισσα π.χ. είναι ικανή να υπολογίζει µε ακρίβεια ελάχιστων
λεπτών, το ξέσπασμα μιας μπόρας λες και κουβαλάει διαρκώς ένα βαρόμετρο
κάτω από τα φτερά της. Αυτή η ακρίβεια, που είναι μοναδική στο κόσμο των
εντόμων, της επιτρέπει να συλλέγει ως την τελευταία στιγμή τη γύρη και το
νέκταρ των λουλουδιών και να καταφεύγει έγκαιρα στην κυψέλη της. Είναι
επίσης ικανή να μαντεύει από πού και µε πόση ένταση θα ’ρθει ο άνεμος.
Σφήκες, µέλισσες, κουνούπια και αλογόμυγες τσιμπούν εντονότερα,
όταν προμηνύεται νεροποντή, πράγμα που κάνει τις αγελάδες να τρέχουν

προς όλες τις κατευθύνσεις. Και τα πουλιά;
Όπως είπαμε, τα χελιδόνια πετούν χαμηλά, όταν αναμένεται βροχή.
Πιο εκπληκτικά είναι τα πετροχελίδονα που όταν διαισθάνονται την κακοκαιρία πετούν πολλά χιλιόμετρα μακριά από την απειλούμενη περιοχή,
εγκαταλείποντας στην τύχη τους τα μικρά τους. Γενικά τα αποδημητικά
πουλιά αντιλαμβάνονται την επερχόμενη θύελλα από απόσταση πολλών χιλιομέτρων και αλλάζουν κατεύθυνση για να την αποφύγουν. Τα σπουργίτια
όταν στρώνονται στην αυλή για αναζήτηση τροφής αναμένεται επιδείνωση
του καιρού.
Πολύ χρήσιμες για τον άνθρωπο είναι οι ενδείξεις, που του δίνουν τα
θαλάσσια όντα και πολλές ζωές σώζονται χάρη σ' αυτά, π.χ., κανένας
ναυτικός δεν αγνοεί ότι πριν ξεσπάσει η καταιγίδα ή η τρικυμία, τα δελφίνια
κολυμπούν προς τις ακτές, όπου άλλωστε καταφεύγουν και οι γλάροι.
Τα ζώα «διαισθάνονται» πριν από
πολλές ώρες, τις μεγάλες γεωλογικές
καταστροφές, όπως είναι οι σεισμοί και
οι εκρήξεις των ηφαιστείων. Τα πουλιά,
τα ψάρια και τα θηλαστικά αισθάνονται
και τις ασθενέστερες δονήσεις, περισσότερο ευαίσθητοι δέκτες είναι τα γουρούνια, τα κοτόπουλα και οι σκύλοι. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στο πρόσφατο τσουνάμι της Ινδονησίας η έγκαιρη καταφυγή των ελεφάντων σε
υψώματα για να αποφύγουν τον όποιο
κίνδυνο.
Όσο για τα ψάρια, καθώς διαισθάνονται αυτές τις βιβλικές καταστροφές,
αυτοκτονούν κυριολεκτικά πηδώντας έξω από το νερό.
Καθώς διαπίστωσαν οι Κινέζοι σεισμολόγοι την αναστάτωση των
καρχαριών πριν απ' τους σεισμούς, τους έκλεισαν σε ειδικά κλουβιά, και
αφού τα τοποθέτησαν στ' ανοιχτά των ακτών παρακολουθούν προληπτικά
τις αντιδράσεις τους από κλειστά τηλεοπτικά κυκλώματα. Από την πλευρά
τους, οι Ιάπωνες χωρικοί θεωρούν τους φασιανούς αλάνθαστους προάγγελους
γεωλογικών αναστατώσεων, ενώ πολλές ιαπωνικές οικογένειες ανατρέφουν
χρυσόψαρα, που όταν κολυμπούν άτακτα, προσπαθώντας να πηδήσουν έξω
από το βάζο τους ξέρουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Αλλά και φαινόμενα ατμοσφαιρικά προλέγουν µε θαυμαστή ακρίβεια
την εξέλιξη του καιρού, όπως μετά από πρωινή καταχνιά ακολουθεί
ηλιοφάνεια, η έντονη πρωινή πάχνη προβλέπει επιδείνωση του ψυχρού
καιρού ή μετά την εμφάνιση του ουράνιου τόξου σταματάει η βροχή.
Οι προβλέψεις που σχετίζονται µε τη συμπεριφορά των φυτών, π.χ. τα
κουκουνάρια στα έλατα, η έντονη καρποφορία του φυτού -πυράκανθος- τα
μερομήνια, οι προβλέψεις του Καζαμία όπως και όλες οι παροιμίες για το
φεγγάρι δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Απλώς δείχνουν την πανάρχαιη
ανάγκη των ανθρώπων να ερμηνεύσουν τον καιρό, ώστε να προφυλαχθούν,
κυρίως εν όψει του χειμώνα.
Επιμέλεια: Xαvτζόπoυλoς Σεραφείμ

www.xriso-eyrytanias.gr
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας
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ΤΑ Σ Κ ΙΑ Χ Τ ΡΑ Κ Α Ι

Ο ΡΟ ΛΟ Σ

ΤΟ ΥΣ. . .
Γράφει ο Ηλίας Προβόπουλος

Τ

α σκιάχτρα είναι ένα φαινόμενο της
υπαίθρου, που μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί
είναι τα μόνα στοιχεία που ανεξάρτητα
από τον αμφισβητούμενο ρόλο τους, να αποτρέπουν δηλαδή τα πουλιά και ορισμένα ζωντανά
να αρπάζουν τη σοδειά ή να καταστρέφουν
τους καρπούς κάνουν συντροφιά στα φυτά του
χωραφιού, στα κλήματα και στα δέντρα.
Ένας άλλος λόγος, ιδιαίτερος και αυτός,
είναι ότι πάνω σε αυτά δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία σε ορισμένα ρούχα να ζήσουν περισσότερο, έστω και αν είναι εκτεθειμένα περισσότερο
στον καιρό και στον αέρα. Εκεί φαίνεται μάλιστα
και η αντοχή ορισμένων απ’ αυτά που οι άνθρωποι τα απαξιώνουν επειδή πέρασε η μόδα
ή απλά έπαψαν να αρέσουν. Πέρα όμως απ’
όλα αυτά, τα σκιάχτρα δεν είναι παρά άδειοι
φόβοι και τα οποία μερικές φορές μάλιστα αντί
να διώχνουν τα πουλιά, τα κάνουν αντιθέτως
πιο έξυπνα και τούτο μπορούν να το επιβεβαιώσουν τα παμπόνηρα κοράκια – όπου έχουν
επιζήσει. Γιατί αυτά τα πουλιά έχουν την υπο-

μονή να κάτσουν να παρατηρήσουν πως πίσω
από το σκισμένο πουκάμισο δεν υπάρχει καμιά
ψυχή, όπως ούτε κάτω από το παλιό καπέλο
κεφάλι.
Την ίδια αδιαφορία για τα σκιάχτρα δείχνουν
και τα μικροπούλια (σπουργίτια, σιταρίθρες,
μελλισουργοί κ.ά), τα οποία χωρίς κανένα φόβο

κάθονται πάνω στα καλαμένια χέρια τους και
είναι ικανά, να φτιάξουν ακόμα και τη φωλιά
τους άμα βρουν την ευκαιρία. Εννοείται βέβαια
πως την ίδια αδιαφορία για τα σκιάχτρα δείχνουν
όλα τα τρωκτικά της υπαίθρου.
Αφού λοιπόν δεν ανταποκρίνονται σχεδόν
καθόλου για τo ρόλο που τα κατασκευάζουν οι
άνθρωποι, γιατί σε ορισμένες περιοχές πλημμυρίζουν τα χωράφια και τους κήπους;
Απλά, γιατί με αυτό τον τρόπο νομίζω πως
μεταφέρουν την ευθύνη τους για την προστασία
της σοδειάς στο άψυχο σκιάχτρο, όπως καλή
ώρα έκανε ο ελληνικός λαός και άφησε τους
άχρηστους πολιτικούς να φροντίσουν την παραγωγή της χώρας και να κρατήσουν μακριά
τα κοράκια και τα αρπακτικά κάθε είδους, που
γυρνούσαν γύρω από το περιβόλι που ήταν κάποτε αυτός ο τόπος. Εκεί που καταντήσαμε,
τέτοια συμπεράσματα δυστυχώς βγάζουμε…

Αναδημοσίευση
από τον «Ευρυτανικό Παλμό»

Οικονομική βοήθεια

Παράκληση

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) ΙΒΑΝ: GR 1601401660 166002101111593 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.
Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
συλλόγου μας στην επιλογή «σύλλογος» και να διευθετήσετε από εκεί τη συνδρομή σας κτλ.

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, Επιτυχίες, Αποφοιτήσεις από σχολές, Διάφορες διακρίσεις κ.λ.π.).
Επίσης να μας ενημερώνετε για την αλλαγή της διεύθυνσής σας, ώστε να
παίρνετε την εφημερίδα μας.

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

Οι μοναδικοί οικονομικοί πόροι του Συλλόγου
και της εφημερίδας μας είναι οι συνδρομές σας.
Μην τις ξεχνάτε.
Μπορείτε να τις στείλετε στην ταμία του Συλλόγου
κα. Γιαννιώτη-Οικονόμου Λίτσα τηλ. 210-6777668

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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Παραδοσιακή συνταγή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ
ΥΛΙΚΑ
* 500 γραμμάρια ώριμες κατακόκκινες
τομάτες
* 2 ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια
* μαϊντανός ψιλοκομμένος, δυόσμος ψιλοκομμένος
* αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
* 1 φακελάκι μπέικιν
* αλεύρι, λάδι για το τηγάνι

Θάνατοι
― Έφυγε εντελώς ξαφνικά από κοντά μας
σε ηλικία 83 ετών ο Δημήτριος (Μήτρος) Γ.
Θάλλας. Ζούσε με την οικογένειά του στο Μέγα
χωράφι μακριά από τα «καλά» ή τα «κακά» του
τεχνολογικού μας πολιτισμού. Ασχολιόταν με
γεωργικές, κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές
εργασίες. Αρκετές φορές έπιασα τον εαυτό
μου να ζηλεύει τον τρόπο ζωής του αείμνηστου
Μήτρου, μακριά από την τηλεόραση, το διαδίκτυο,
τις τράπεζες, το κυκλοφοριακό και άλλα πολλά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Χρυσιώτικης
γης που τον σκέπασε. Στους οικείους του ευχόμαστε να είναι καλά να τον θυμούνται.

Πόσο καλά γνωρίζεις το χωριό σου;
Του Γρηγόρη Τριανταφύλλου
1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ξεφλουδίζουμε και ψιλοκόβουμε τις τομάτες (αν θέλουμε μπορούμε να τις τρίψουμε
στον τρίφτη, προσέχοντας όμως να μην πολτοποιηθούν). Βάζουμε τις λιωμένες τομάτες
σε ένα βαθύ μπολ και ανακατεύουμε τα κρεμμύδια, το δυόσμο, τον μαϊντανό, το αλάτι
και το πιπέρι. Ανακατεύουμε πολύ καλά.
Προσθέτουμε το αλεύρι και το μπέικιν
και ανακατεύουμε ώσπου να γίνει ένας
πολτός μαλακός.
Μπορούμε αν θέλουμε να το κάνουμε το
μίγμα ικανό να το πλάσουμε σαν κεφτέδες ή
να γίνει λίγο πιό νερουλό και να παίρνουμε
με μεγάλο κουτάλι λίγο μίγμα για να το τηγανίσουμε. Βάζουμε στο τηγάνι αρκετό λάδι
και τηγανίζουμε τους κεφτέδες. Τους ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές.
Σερβίρονται ζεστοί.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ξύλινο σκεύος, το χρησιμοποιούσαν για να ζυμώνουν – Ο αριθμός 21.
3. Η Χρύσω έχει δύο υπέροχα τέτοια, το πάνω και
το κάτω.
5. Επώνυμο Χρυσιώτη, διαμένει σχεδόν κάτω από
την Παναγία.
7. Ο αριθμός 12 – Βουνό στο Καρπενήσι.
9. Το επώνυμο του πρώην Χρυσιώτη δημάρχου Βίνιανης.
11. Εγκατάσταση αποτελούμενη από δοκούς (κόπανους) που κινούμενοι από την πτώση του
νερού χτυπούν τα φρεσκοϋφασμένα υφάσματα.
12. Προτρεπτικό γαϊδάρου.
14. Ο περίπατος της Χρύσως.

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
ΣΤΥΛΙΔΑ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μεταλλικός τρίποδας, που βάζουμε πάνω
από τη φωτιά για να βάλουμε την κατσαρόλα.
2. Με αυτό περνούσαν παλιότερα τα ποτάμια.
4. Μεγάλο κουδούνι από μπρούντζο σαν καμπάνα για γίδια και ειδικότερα για το γκεσέμι- Το γουρούνι στην τοπική διάλεκτο.
6. Η καταπακτή με την οποία γίνονταν η επικοινωνία με το υπόγειο ή με το ταβάνι.
8. Προς τα εκεί στην τοπική διάλεκτο.
10. Επιφώνημα έκπληξης – Βόλτα νηπίων.
12. Γράμματα ποιότητας – Επιφώνημα δυστυχίας.
14. Η τοποθεσία στην οποία υπήρχε ο τάφος
του Βεληγκέκα.

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 βρει υπέροχο φαγητό όλες τις μέρες
σ’ ένα ζεστό και φιλικό
περιβάλλον.
Ο Γιώργος
χαμογελαστός,
και καλόκαρδος,
είναι πάντα έτοιμος
να μας υποδεχθεί.
Τηλ.: 22370-31761
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Οι οραματιστές του αύριο
Κάθε μέρα που ξυπνά έχει τις δικές της
κραυγές.
Κάθε νύχτα που έρχεται έχει αμέτρητα σκοτάδια. Κάθε στιγμή που περνά μας σημαδεύει
τις ζωές μας.
Μπερδεμένα συναισθήματα… σημάδια από
κενά της ψυχής… διαθέσεις που χάθηκαν… ευτυχία πουθενά… μα πουθενά. Ένα ατέλειωτο
πανηγύρι με χαμένες αξίες αιωρούνται στον
ορίζοντα και τα σημαντικά της ζωής παραμένουν
άστεγα. Μπήκαμε χωρίς να το θέλουμε στα σκοτεινά νερά της απελπισίας.
Μπλοκαριστήκαμε και υποταχτήκαμε μέσα
στις άδειες κοινωνίες.
Σ’ ένα ταξίδι σιωπών και τρόμων αμέτρητων
για το αύριο… χωρίς μέλλον … χωρίς όραμα.
Σημάδια κατάπτωσης … σημάδια ταλαιπωρίας…
σημάδια φόβου… χαμένη αυτοπεποίθηση μέσα
από την κατρακύλα ενός αβάσταχτου Πολιτικού
τοπίου.
Μα τι φταίμε αναρωτήθηκα να τριγυρίζουμε
χωρίς ελπίδα; Κανείς δεν είχε υποψιαστεί το
κακό που θα ερχόταν… κανείς μα κανείς.
Μα μέσα από τούτη τη μεγάλη σιωπή από το
χαμένο όραμα ήρθε επιτέλους η αλήθεια κατά
πρόσωπο. Ήρθε να μας πει ότι κάθε Έλληνας

κρύβει μέσα του πλούσιο ψυχισμό. Μα ήρθε και
η ώρα που πρέπει να το αποδείξει. Ήρθε η ώρα
που πρέπει να παλέψει με τα όνειρα, όπως παλεύει καθημερινά με τις αντιξοότητες της ζωής.
Τα προσωπεία πέφτουν επιτέλους. Στη θέση
τους ξεπροβάλλουν νέα πρόσωπα που τολμούν
να παλέψουν ενάντια στο κατεστημένο. Το φιλότιμο παίρνει ενεργή θέση στην κοινωνία… η
πονηριά χάνεται… η υποκρισία ξεγυμνώνεται.
Πίσω από την τόση αθλιότητα αρχίζουν να λάμπουν τόσο όμορφα πράγματα τελικά.
Ο καθένας μας γίνεται αυτόφωτος και κάθε
μέρα γινόμαστε χιλιάδες.
Νομίζω ότι οι καιροί αυτοί μεγαλώνουν την
επιθυμία για την ουσιαστική πλευρά της ζωής.
Οραματιστές ξεπηδούν μέσα από τα συντρίμμια.
Η ανάβαση τούτη είναι δύσκολη, όλοι το ξέρουμε… τώρα δε ζούμε σε αυταπάτες πια.
Το ταξίδι της σιωπής και του τρόμου έχει τελειώσει. Σας γράφω μέσα από τα φύλλα της
καρδιάς μου γιατί πάντα πίστευα ότι η κακία δεν
έχει ταίρι ποτέ και όσο ζω το επαληθεύω μέσα
μου. Κι αν ο κόσμος μου είναι ξεχειλισμένος
από ασχήμιες εγώ απαξιώ να τις βλέπω και δεν
υποτάσσομαι σε ασφυκτικούς κλοιούς. Πιστεύω
πως ο καθένας μας πρέπει να βάλει το δικό του

ΕΝΩΜΕΝΗ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΙΑΣ
4ο χλμ.
Λαμίας - Στυλίδας
Λαμία
Τηλ: 22310-32191
Fax: 22310-42095

λιθαράκι στο τέλος μιας τέτοιας σιωπής αξιών.
Ας κτίσουμε μια ιστορία αξιών και ελπίδων.
Ας οραματιστούμε όλοι μαζί για έναν καλύτερο
κόσμο. Ας προσευχηθούμε για τη σωτηρία του
τόπου μας. Ήρθε ο καιρός της αλλαγής.
Ας ακολουθήσουμε την οδό ονείρων και ας
μεταλαμπαδεύσουμε στους επόμενους αξίες
και ιδανικά. Εμείς που μπορούμε να προσφέρουμε ας αγωνιστούμε για να χτίσουμε μια νέα
Ελλάδα. Ας γίνουμε οι αυριανοί ήρωες ώστε τα
παιδιά μας να είναι περήφανα.
Πιστέψτε με … μπορούμε. Σανίδες σωτηρίας
υπάρχουν πολλές στα θαλάσσια νερά της. Αρπάξτε τις, παλέψτε με τα κύματα, χιλιάδες νησάκια υπάρχουν στο Αιγαίο. Λιμάνια που περιμένουν απεγνωσμένα να φωλιάσουν κάθε ξεχασμένη ελπίδα. Όλοι μας είμαστε θαλασσόλυκοι
σ’ αυτή την εποχή.
Όλοι μας θα επιβιώσουμε γιατί ξέρουμε από
φουρτούνες και από θάλασσες. Οι άνεμοι και
αν φουντώσουν θα μας βγάλουν σε στεριές.
Πιαστείτε και δυναμώστε, κτίστε νέους ορίζοντες… η ελπίδα πάλι θα φωτίσει τις καρδιές μας.

Ελένη Πράντζου-Τσιρογιάννη
Καρδίτσα

Το καμηλό παλτό
του Νίκου Δήμου
Η κυρία στεκόταν όρθια έξω από
έναν μεγάλο φούρνο στην Κηφισιά.
Ήταν ντυμένη απλά αλλά καλόγουστα
και φαινόταν σαν να περίμενε κάποιον.
Προσπερνώντας, την άκουσα να μου ψιθυρίζει: «Συγγνώμη, πεινάμε».
Σταμάτησα κατάπληκτος, βέβαιος
πως δεν είχα ακούσει καλά. Όμως η κυρία, με χαμηλωμένο βλέμμα, επανέλαβε
τη φράση.
Μπήκα βιαστικός στον φούρνο, αγόρασα, έκανα ψιλά και, φεύγοντας, της
έβαλα στο χέρι ένα μικρό χαρτονόμισμα.
Δεν μου πήγε να δώσω κέρμα. Πρόσεξα
το χέρι. Ήταν περιποιημένο. Το ψιθυριστό
«ευχαριστώ» σχεδόν δεν ακούστηκε.
Το συναπάντημα αυτό με συγκλόνισε
σαν γροθιά στο στομάχι. Σίγουρα κάθε
φτώχεια είναι οδυνηρή, αλλά η φτώχεια
του νεόπτωχου αξιοπρεπούς αστού είναι
πιο σκληρή. Δεν έχει μάθει την ένδεια,
ζούσε μια καλή ζωή, και ξαφνικά τα
χάνει όλα. Ο άλλος, που ζει χρόνια στη
φτώχεια, έχει ξεδιπλώσει στρατηγικές
και άμυνες τις οποίες ο νεόπτωχος δεν
υποψιάζεται καν.
Και ξαφνικά ο νους μου πήγε πολλά
χρόνια πίσω. Στο τέλος της φοιτητικής
μου ζωής στη Γερμανία συνεργάστηκα
σε μια ταινία και είχα κερδίσει αρκετά.
Από τα κέρδη μου είχα αγοράσει ένα
μεγαλοπρεπές καμηλό παλτό.
Γύρισα στην Ελλάδα, βρέθηκα μέσα

σε μία οικογενειακή θύελλα - με αποτέλεσμα, ενώ υπηρετώ τη θητεία μου, να
πρέπει ταυτόχρονα να κερδίσω τα προς
το ζην. Όχι μόνο για μένα αλλά και για
τη μητέρα μου.
Πέρασα δύσκολα εκείνο τον χειμώνα
και συχνά κοιμήθηκα νηστικός. Όταν
δεν ήμουν υπηρεσία, φορούσα πολιτικά
και χτυπούσα πόρτες για δουλειά. Έκανα
τα πάντα: μεταφράσεις, μαθήματα, κείμενα, αλληλογραφία.
Θυμάμαι τι ζημιά μου είχε κάνει το
καμηλό παλτό. «Μα, τι ανάγκη έχεις
εσύ;» ο ένας, «Α, θα παίρνεις ακριβά!»
ο άλλος. Μέχρι που βρήκα να το πουλήσω και ησύχασα. Μαζί με όσα ξεπουλήσαμε τότε -χαλιά, σερβίτσια, κοσμήματα- έφυγε κι αυτό.
Προσέξτε λοιπόν: η νέα φτώχεια φοράει συχνά καμηλό παλτό. Και ξεγελάει.
Αφήστε που κρύβεται διότι ντρέπεται.
Δεν έχει το θάρρος της ανάγκης της.
Αναζητήστε την εκεί που δεν την
περιμένετε. Δεν ζητιανεύει στις γωνίες,
ούτε επαιτεί φανερά. Αλλά, ψάχνοντας,
θα μάθετε για την οικογένεια του απολυμένου πενηντάρη στελέχους που στερείται, που κρυώνει γιατί δεν μπορεί να
πληρώσει θέρμανση, που δεν έχει για
το χαράτσι και κινδυνεύει να μείνει
χωρίς ρεύμα.
Κι αν μπορείτε, βοηθήστε.
Διακριτικά…

