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Αyαnητοί συyχωpιαvοί
ΤΟ Δ.Σ. του Σvλλόyοv μαι; σχο
λιάζονται; τα σημ,αvπκότεpα yεyο
vότα του nεpaσpέvov τpιpήvov θα
σταθεί ιδιαίτεpα στο ΙΙΑΣΧΑ, στη
Πpωτοpαyιά, στις Εvpωεκλοyέι;
και στοv Πόλεμο του ΝΑΤΟ εvά
vτια στη Σεpβία.
Για va yιοpτάσοvv το ΠΑΣΧΑ,
nάpa nολλοί σvyχωpιαvοί μαι; pε
τους φίλους τους έφθασαv φέτος
στο χωpιό μαι;, όnov λόyω τωv κα
λών καιpικώv σvvθηκώv, nέpaσav εvχάpιστα pε
τους σvyyεvείι; τους, έψησα'\/ τοv vτόnιο οβελία και
yεύτηκαv τα πλούσια αιδέσpατα του nασχαλιvού
τpαnε(,ιού. Η pαyειpίτσα, το κοκοpέτσι, η yapδoύ
pna, τα yιοpίδια, το vτόnιο τvpί, yιaoύpn, τσίnοv
pο, κpασί και τα κόκκιvα αβyά είχαv τοv π;pώτο
λόyο σ' όλες πς nαpέει;, nο.U.έι; αnό πς οπ:οίες xό
ο
pέΧΡι apyά το βpάδv.
pεvav και τpαyοvδύσαv
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΙΑΣΧΑ no.Uoί nεpίpεvav va
nαpαστούv στηv εκδή;λ,ωση του «Jaειστού χοpού»
τηv οnοία κάθε ΧΡόvο σχεδόv διοpyαvώvει ο Σv-:t
λοyόι; μαι;. Όμως κάn τέτοιο δεv έyιvε φέτος, εξαι
τίας της αδιαφοpίαι; τωv σvyxωpιavώv μας va
nλαισιώσοvv και va σvpnαpασταθούv στηv εκδή
λωση αυτή. Και εξηyούpαστε:
Οι npόyovoί μαι; όταv yιόpτα(,αv τη ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, xόpεvav τοv -«Jaειστό Χοpό» ηλι
κιωpέvει; yυvαίκει;, οι οnοίει; εvτυπ;ωσία(,αv pε τη
φοpεσιά τους, τη nαpαδοσιακή pαλλίvα.
ΣΉΜΕΡΑ η αvαβίωση του εθίμου του «Jaειστού
Χοpού» θα εξvnηpετούσε το σκοπ;ό του, av yιvόταv
αvθεvπκή αvαnαpάσταση του εθίμου. Όμως κάn
τέτοιο δεv yίvεται και ως εκ τούτου η αvαnαpά
σταση του εθίμου αnό τα nαιδιά του χοpεvnκού
δεv αvταnοκpίvεται στο npaypanκό έθιμο.
Η εκδή;λ,ωση της Πpωτοpαyιάι; έχει κvpίωι; δια
φημιστικό σκοnό και εξvnηpετεί τα Ιαματικά
λοvτpά Καiτσαι;-Δpαvίσται;.
Τη npώτη φοpά είχε τη σvpnαpάσταση και τωv
δύο εvδιαφεpοpέvωv κοιvοτήτωv, οι οnοίει; όμως
έnavσav στο εξής va εκδηλώvοvv το εvδιαφέpοv
,
τους και τηv οικοvοpική συμμετοχή τους. Γι αυτό
και ο Σύλλοyόι; μαι; αδvvατεί va σvvεχίσει vα op
yavώvει εκδη-:tωση σε ξέvα χωpάφια και pε δικά
του έξοδα.
ΠΑΝΤΩΣ Η ΦΕΤΙΝΉ Πpωτοpαyιά αnο{,ηpίωσε
nλοvσιοnάpοχα όλους όσους άφησαv τα Ασπκά
Κέvτpα και εξόppησαv στα δάση του χωpιού μαι;,
στηv Αyία Παpασκεvή, στοv Άyιο Γεώpyιο, στη
Παλιά Βpύση και στη nεpιοχή τωv Ιαpατικώv
Aovτpώv Καiτσαι;-Δpαvίσται;, όnov δηpιοvpyήθη
κε το αδιαχώpητο, ελnί(,οvται; και στη δική μαι;
εκδήλωση.
ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ έyιvav pε ηpεpία στο χωpιό
μας, όnov ψήφισαv λιyότεpοι ετεpοδηpότει;,
καθ' όσοv nάpa nολλοί π;pοτίpησαv va ψηφίσοvv
στοv τόπ;ο διαpοvήι; τωv. Τ' αnοτελέσpατα pάλλοv
ικαvοnοιούv όλους.
Ο ΠΟΑΕΜΟΣ στο «Κόσσοβο» σvyκλόvισε όλο τοv
κόσμο και φυσικά και τους σvyχωpιαvούι; μαι;,
καθ' όσοv ήταv αδύνατο va φαvτασθούv όn το τέ
λος του 20ov αιώνα, nov χαpακτηpίσθηκε ως αιώ
vαι; π;pοόδοv, εξελίξεωv, αvάnτvξηι;, αvθpωnίvων
δικαιωpάτωv, εκδηpοκpαnσpού και nολιτισpού,
θα σηpαδεύοvταv αnό έvαv άδικο nόλεpο εvα
vτίοv αpάχωv pε τη ΧΡrισιpοnοίηση όλωv τωv nο
λεpικώv τεχvολοyικώv pέσωv της εnοχήι; μας. Ο
nόλεpοι; αυτός, ο τόσο άδικοι; και nap6λoyoι; npέ
nει va npοβληpατίσει τους λαούς όλης της yης, οι
οnοίοι π;pέnει στο plU.ov va ψάξοvv va βpoV'II α
σφαλιστικές δικλείδες κατά nαvτόι; πολέμου, nov
va στηpί(,οvται αποκλειστικά στηv αyάnη, στοv
nολιnσpό, στη δηpοκpατία και στοv ειpηvικό διάλοyο.
Με εκτίμηση
ΤοΔ.Σ.
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ράψαμε στο 230 φύλλο της ε
Συμβούλιο, για να πάρει μια συγκεκριμένη
θέση και ευθύνη απέναντι στο θεσμό των
φημερίδας του Συλλόγου
«ΚΑΪΤΣΑ» στη 1η σελίδα για τη
εκδηλώσεων. Πάντως ο Σύλλογός μας πε
ριμένει έστω και τη τελευταία στιγμή να εκ
πρωτοτυπία των πολιτιστικών
δηλωθεί το ενδιαφέρον του Τοπικού Συμ
εκδηλώσεων του χωριού μας και ζητήσαμε
από την Κοινότητα ν' αναλάβει την ευθύνη
βουλίου και να προχωρήσει στην πλήρη
οργάνωση των εκδηλώσεων σε συνεργα
για τη διενέργειά τους στο μέλλον, εξηγώ
σία με το Σύλλογό μας. Ενθαρρυντικό είναι
ντας ταυτόχρονα και τους λόγους που επι
το γεγονός ότι ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
βάλλουν μια τέτοια πρωτοβουλία από τη
Ξυνιάδας Θωμός Λύτρας ενδιαφέρθηκε ι
Κο1νότητα. Όμως φωνή βοώντος εν τη ε
διαίτερα για τα πολιτιστικά του Δήμου και
ρήμω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας να συ
μας δήλωσε ότι μέχρι τέλος Ιουνίου περι
νεχίσει τις εκδηλώσεις, αν κάποτε σταμα
μένει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον της Πο
τήσει ο σημερινός Πρόεδρος του Συλλό
λιτείας για το οποίο θα μας ενημερώσει
γου μας Δημ. Παπαδοκοτσώλης; Ή μήπως
σχετικά.
θεωρεί το Τοπικό Συμβούλιο ότι δεν είναι
Προς το παρόν όμως το Δ.Σ. του Συλλό
καν απαραίτητες και ούτε πρωτότυπες;
γου μας αποφάσισε να προχωρήσει στην
Πάντως καλό θα είναι όταν η εφημερίδα α
ναφέρεται στη Κοινότητα, να υπάρχει ανά
οργάνωση ορισμένων εκδηλώσεων με το
Απ6 τον Μπαρμπα - Γιάννη Μπουλούζο
παρακάτω πρόγραμμα:
λογη απάντηση του Τοπικού Συμβουλίου.
ετοιμάζεται η παραδοσιακή φασολάδα.
Για μας είναι κρίμα να χαθεί ο καλύτερος
Φέτος6μως...
θεσμός του χωριού μας, το καλύτερο
προϊόν που κρατάει ζωντανή στην ιστορία
• ΣΑΒΒΑΤΟ 7.8.1999 ΠΡΩΙ:
και στο μέλλον τη Καίτσα μας.
Λειτουργία και αρτοκλασία στην Αγία Παρασκευή.
Πρόσφατα ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γιώργος Παπακων
• ΚΥΡΙΑΚΗ 8.8.1999 ΠΡΩΙ:
σταντίνου μας δήλωσε ότι ενδιαφέρεται για τη συνέχεια των εκδηλώ
σεων, όμως δεν κατάφερε να πείσει για το σκοπό αυτό όλο το Τοπικό
Συνέχεια στη σελ. 4
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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
(Μια επισήμανση με
κάποιες προτάσεις)
ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,
αναγράφοvrαι στις ταυτότητές
μας. Τα στοιχεία της κοινωνίας
μας, αναγράφοvrαι στις ταυτό
τητες των χωματερών και των
σκουπιδότοπων.
ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
Από το είδος και την ποσότητα
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΙΛΙΡΗ των απορριμμάτων μας, αποκα
λύπτεται η ποιότητα της ζωής
μας, των διατροφικών μας συ
νηθειών και των καταναλωτικών μας προτιμήσεων.
Από τους χώρους και τρόπους εναπόθεσης των σκουπιδιών,
αποδεικνύεται ο σεβασμός μας για τους άλλους, και το ενδια
φέρον μας για το περιβάλλον και το μέλλον. Τα απορρίμματά
μας είναι κάτι σαν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου της σημερι
νής διαβίωσης.
Έβγαινες παλαιότερα στην Τραμουχανή και σ' έπαιρνε η μυ
ρουδιά της ρίγανης, η ευωδιά των αγριολούλουδων, η μοσχο
βολημένη ανάσα του λόγγου κ_αι της κάθε πατουλιάς.
Και τώρα βγαίνεις λίγο έξω από το χωριό μας τα καλοκαίρια
και σε παίρνει η μπόχα. Περπατάς και μπερδεύοvrαι οι πλαστι
κές σακούλες στα πόδια σου. Οδηγείς και γεμίζουν οι ρόδες του
αυτοκινήτου σου με σερβιέτες.
Κάθε καλοκαίρι το ίδιο βάσανο της αποφοράς, το ίδιο τοπίο
της εκσυγχρονισμένης πατσαβουρίας. Είναι τόσες πολλές οι
γκαστρωμένες σακούλες, που δεν επαρκούν τα ποvrίκια να τις
ανοίξουν και να τις διερευνήσουν όλες.
Και μεις εκεί. Στο ίδιο μέρος, στον ίδιο θάμνο, στο ίδιο ρέμα,
στο ίδιο γούπατο, προσθέτουμε κάθε χρόνο το περίσσευμα του
ζεμανφουτισμού μας, λερώνοvrας τη φύση, μολύνοvrας το σή
μερα και βομβαρδίζοvrας το αύριο.
«Αυτά είναι γνωστά» θα μου αvrιτάξετε όλοι. Το ξέρω. Αλλά ε-

πειδή είναι γνωστά, δεν θα πρέπει να τα ξαναπούμε, ειδικά όταν
εξακολουθούν να κηλιδώνουν τη συμπεριφορά μας;
Δεν θα πρέπει από αυτή τη στιγμή να βρούμε τρόπους και να
περιορίσουμε το έγκλημα, που διαπράπεται στο σώμα του χω
ριού μας;
Δεν θα πρέπει ν' αναζητήσουμε λύσεις μακροπρόθεσμες και
τελικές, αλλά και άμεσες; Δεν θα πρέπει να απαιτήσουμε το εκ
φρασμένο ενδιαφέρον της Πολιτείας και εν προκειμένω της δη
μοτικής μας αρχής;
Πως θα οργανωθεί η επαρχία, όταν αποδιοργανώνεται γύρω
μας η φύση; Πως θα τελεσφορήσουν τα οράματα, όταν η δια
βίωση καταvrάει για κλάματα; Πως θα προστατευθεί η ζωή, ό
ταν δεν προγραμματίζεται η προστασία της από τη λεγόμενη
«Αποκεvrρωμένη Εξουσία»;
Επιβάλλεται να συγκληθεί μία Γενική Συνέλευση των κατοίκων
του χωριού μας και με συμμετοχή κοvrοχωριανών, που συμβαί
νει να έχουν το ίδιο πρόβλημα, ή να επηρεάζοvrαι από την πε
ρίπτωση. Να κληθεί και ο Δήμαρχος μαζί με δημοτικούς συμ
βούλους. Να ενεργοποιηθούν και οι δικοί μας εκλεγμένοι. Να κι
νητοποιηθούν και να πρωτοστατήσουν οι εκατοvrάδες Καϊτσιώ
τες που τον ψήφισαν. Να ερευνηθεί το τι σχετικό έγινε αλλού, ό
πως για παράδειγμα στην Αγόριανη. Να διαμορφωθούν προτά
σεις και να τεθούν υπόψιν του Δημ. Συμβουλίου. Και αυτό είναι
υποχρεωμένο να επισπεύσει λύσεις.
Αν δεν ληφθούν μέτρα, αν δεν χαραχθεί συγκεκριμένη πολιτι
κή, αν δεν δρομολογηθούν προγράμματα όχι μόνο για τα σκου
πίδια, αλλά και για τη γενικότερη ανακούφιση της περιοχής, οι
κύριοι που εκλέχθηκαν να υπηρετήσουν το αvrεθνικό, το εθνο
κτόνο «Σχέδιο Καποδίστριας» θα κληθούν να λογοδοτήσουν α
πέναvrι στην ιστορία και τη συνείδησή τους, γιατί πιστεύω είναι
ευσυνείδητα άτομα.
Η περίοδος της δημαγωγίας -εάν υπήρξε δημαγωγία- έχει
περάσει. Όπως έχει περάσει και η περίοδος χάριτος για την ε
νημέρωση και τον ειδικότερο εγκλιματισμό των δημοτικών μας
αρχόvrων. Πολύ σύvrομα θα χρειασθεί να μας πουν σε ποιους
τομείς εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον τους, ποια σαράκια έβγαλαν
από τις ετοιμόρροπες καρέκλες που είναι ακόμη υποχρεωμένοι
να κάθοvrαι πάνω οι επαρχιώτες.
Εν τω μεταξύ ας κάνουν όλοι ό,τι μπορούν να περιοριστεί ο κίν
δυνος, η δυσοσμία, η κακογουστιά, η κακή συνήθεια.
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