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Hο σηµαντικότερη γιορτή
στήν Ελάτεια, όπως και
σ’ ολόκληρη τήν κοιλά-

δα τού µέσου ρού τού Κηφι-
σού, ήταν µέχρι τα χρόνια τού
Μεσοπολέµου, τής Παναγίας*
Μεσοσπορίτισσας, τών Εισο-
δίων τής Θεοτόκου δηλαδή,
τήν 21η Νοεµβρίου. Αυτό ή-
ταν φυσικό, αφού τα σιτοφόρα
Ελατικά πεδία, πολυµνηµόνευτα
από τούς αρχαίους ακόµη συγ-
γραφείς, έδιδαν πλούσια σο-
δειά, σε δηµητριακά και τα πρα-
νή του Καλλιδρόµου, τα εξαιρε-
τικής ποιότητος όσπρια. Η αρ-
χαία λατρεία, τής σποράς τού
Φθινοπώρου και τα συναφή, µ'
αυτήν δρώµενα, έγιναν αποδε-
κτά, σε πολλά σηµεία από τον
Χριστιανισµό, όπως στήν ανα-
γεννητική λειτουργία τών σπό-
ρων, πού και σήµερα, την ηµέ-
ρα αυτή και όχι µόνο, προσφέ-
ρονται στους ναούς και στα ε-
ξωκκλήσια, σύµφωνα µε τις
παραδόσεις και τούς κανόνες
τής Ορθοδοξίας. Πλέον όµως
αυτών, στήν Ελάτεια, ένα κοι-
νωνικό δρώµενο, κατά τήν ηµέ-
ρα αυτή “Τα Φιλέµατα της
Νύφης”, είναι εξόχως πρωτό-
τυπο και αξιοµνηµόνευτο. Συ-
γκεκριµένα, τα νιόπαντρα ζευ-
γάρια, πού είχαν τελέσει τούς
γάµους των, τήν προηγούµενη
χρονιά και κυρίως τα κορί-
τσια, πού είχαν παντρευτεί “
στα ξένα ” όπως έλεγαν, δηλα-
δή στα γειτονικά, χωριά και
κωµοπόλεις ή και µακρύτερα
ακόµη, κατέφθαναν καταστό-
λιστα, πάνω σε κάρα και αλο-
γοµούλαρα, µε τους άνδρες
των, τέκνα και συγγενείς και
κατέλυαν, στο σπίτι τών γονέ-
ων τής νύφης. Το πρωί, µε τήν
πρώτη καµπάνα, µε τις λα-
µπρές τοπικές φορεσιές οι γυ-
ναικες και τα γαµπριάτικα οι
ανδρες, επήγαιναν στήν εκ-
κλησία, όπου τούς εδίδετο τι-
µητική θέσις, στο κέντρο τού
ναού τού Αγ.∆ηµητρίου και
δεν έστελναν τις νύφες, στον
γυναικωνίτη, όπως εσυνηθίζε-
το τότε. Μετά την Λειτουρ-
γία,τα καµαρωτά ζευγάρια, ε-
δέχοντο τα Φιλέµατα, τα κα-
λωσορίσµατα και τις ευχές, ό-
λης της κοινότητος.

Το απόγευµα έπιαναν τον
χορό, ένα θέαµα γραφικότατο, µε τούς λεβέντες, φουστα-
νελλοφόρους γαµπρούς και τις νύφες, µε τα
λεγόµενα “χωριάτικα”, φουστάνια αργα-
λειού, ποδιά κεντηµένη µε το τοπικό µοτίβο,
αρµαθιές φλουριά και τον κεφαλόδεσµο µε
τις “µπιµπίλες” και τα διακοσµητικά διάτρη-
τα χρυσά και αργυρά νοµίσµατα, να τρεµο-
παίζουν. Το χορό παρακολουθούσε, όλη η
τοπική κοινότητα και οι συγγενείς και φίλοι,
τών νεονύµφων, που οταν έσυραν τον χορό,
προσηκώνονταν και έρριπταν κέρµατα και
χαρτονοµίσµατα στους αυτοσχέδιους οργα-
νοπαίκτες. Από τα άκρα, το σιωπηλό σύ-
νταγµα, τών ηλικιωµένων γυναικών πού πα-
ρακολουθούσε, έκανε «χάζι» όπως ελέγετο,
µε τα δρώµενα, αποτυπώνοντας και συλλέ-
γοντας κάθε στιγµή, πού θα ήταν χρήσιµή,

στις µακρές συζητήσεις, στις
“ρούγες” στα διαλείµµατα τής
σκληρής των, ζωής. ∆υστυ-
χώς, το ωραίο αυτό έθιµο –
δρώµενο, εν πολλοίς ασυνήθι-
στο, εξέλιπεν σήµερα, λόγω
τής αλλαγής τών κοινωνικών
προτύπων, τής διαταραχής
τής κοινωνικής διαστρωµατώ-
σης και πλήθους άλλων πα-
ραγόντων. Η αναζήτηση τού
χαµένου καιρού, µέσα από
τήν καταγραφή λεπτοµερειών
και παρενθετικών δρωµένων,
τής κοινωνικής ζωής τής µι-
κρής πατρίδας, µέσα στη µε-
γάλη πατρίδα, αποβαίνει εξό-
χως διδακτική και θεωρείται
απαραίτητος η διάσωσις των.
Γιατί πέρα από το λαογραφικό
µέρος πού έχει την αξία του,
µπορεί να δει τη δράση και τα
συνεκτικά δεσµά, µίας µικρής
κοινωνίας και πώς ασκούσε,
µέσω αυτής, τήν οριζόντια,
τήν οµογενοποίηση τών ατό-
µων τής µικροκοινωνίας όπου
η αδιατάρακτη πίστη, στα α-
ποδεκτά κοινωνικά πρότυπα,
τής οικογένειας, πού σφυρη-
λάτησαν χιλιετίες δηµοσίου βί-
ου, µπορεί να µεταβάλει, τον
εφιάλτη σε όνειρο, αποτάσσο-
ντας βέβαια, τα όσα διαιρετι-
κά και ξένα, στο κύτταρο τής
κοινωνικής οµάδος, τήν οικο-
γένεια, έχουν επικρατήσει και
αλλοιώσει τις δοµές της. Συ-
µπερασµατικά, στήν γιορτή
τής Μεσοσπορίτισσας, συν
τοις άλλοις µε το µοναδικό
δρώµενο, Το Φίλεµα τής Νύ-
φης, η τοπική κοινωνική οµά-
δα, επέκτεινε το προστατευτι-
κό της δίκτυο και πέραν, τής
χώρας τής Ελάτειας, µε τήν
δηµιουργία, παράλληλων µι-
κρών συνδετικών κρίκων, α-
σφαλώς δε, η πανηγυρική υ-
ποδοχή αυτών, πού ήσαν στα
« ξένα » σε τιµητική θέση στήν
κοιτίδα, τής οµάδας, ισχυρο-
ποιούσε τούς δεσµούς, σε µια
µάλιστα εποχή µετά τον Πόλε-
µο, τήν Κατοχή και τον Εµφύ-
λιο, πού η πατρίδα γεµάτη
πληγές, είχε απόλυτη ανάγκη
να συσπειρώσει και να έχει
συνέργειες, σε οριζόντια γραµ-
µή, πού θα συγκρατούσαν τις
διαφορές, στα φυσικά τους ό-
ρια.

* Η λατρεία τής Παναγιάς, στήν Χώρα τής
Ελατείας, ώς Μεγάλης Παναγίας, Παναγίας
Τρισµαρτυρης, αλλά και το πλήθος τών ονοµά-
των- παραγώγων, Παναγιώτηδων, Παναγιού-
λες, Πάνος και Πανάγω κ.λ.π. σηµ., νεοελληνι-
κών ονοµάτων, καθαρά Ορθοδόξων, δείχνει τήν
ιδιαίτερη σχέση της και θέση, στο θρησκευτικό
συνειδός, τού αγροτοποιµενικού πληθυσµού
τής περιοχής, διατηρώντας µε τήν καθαρή
γλώσσα, και τήν ευθεία τών αρχαιοτάτων Ελ-
ληνικών παραδόσεων, όπου οι γλωσσικές και
άλλες επιµολύνσεις, επιδροµέων και άλλων κα-
τακτητών, έχουν εν πολλοίς απορροφηθεί.

Σηµ. Το όνοµα Παναγιώτης - Τάκης και Πα-
ναγιώτα ήταν και είναι δηµοφιλές στους Σαρα-
κατσάνους.
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Ή παλαιά ∆εσποτική εικόνα τών Εισοδίων τής Θεοτόκου,
από το παλαιότερο  τέµπλο τού Αη-∆ηµήτρη, ένθετη δε-
ξιά η νέα. Πρόκειται για ανυπόγραφη  πολυπρόσωπη
σύνθεση, µε κίνηση και εξαίρετη επιλογή χρωµάτων, ε-
παρχιακού εργαστηρίου, µεταξύ 1850-1900, η οποία έ-
χει δεχθεί τις παρακλήσεις, τα δάκρυα, τις ικεσίες, αλλά
και τα ευχαριστήρια πολλών γενεών προγόνων µας και η
ιερότητα τής, για τήν µικρή µας Πόλη,  Την καθιστά θρη-
σκευτικό µνηµείο. 

Η κυβέρνηση Τσίπρα 
µας σπρώχνει 

εκτός ζώνης Σένγκεν
Λιγότερα δικαιώµατα 

λόγω πλαστών ταυτοτήτων!
Η διαµάχη που έχει ξεσπάσει

µεταξύ γερµανικών και ελληνι-
κών αρχών γύρω από τη µετα-
χείριση των Ελλήνων που επι-
σκέπτονται τη Γερµανία αναδει-
κνύει, για µία ακόµη φορά, τον
διαλυτικό ρόλο της κυβέρνησης
Τσίπρα.

Κερδοσκοπικό κύκλωµα
Με την ανοχή της κυβέρνησης Τσίπρα έχει αναπτυχθεί στη χώ-

ρα µας ένα βιοµηχανικής κλίµακας κύκλωµα παραγωγής πλα-
στών ταυτοτήτων και ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι πρόσφυγες και µετανάστες που έρχονται στη χώρα µας κυ-
ρίως µέσω Τουρκίας πληρώνουν χρυσά τα πλαστά έγγραφα γιατί
µε αυτά µπορούν να προωθηθούν σε άλλες χώρες της ζώνης
Σένγκεν και να φτάσουν στη Γερµανία, τη Σουηδία, την Αυστρία
που αποτελούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τον τελικό προο-
ρισµό τους.

Με την ανοχή που δείχνει η κυβέρνηση Τσίπρα στην ανάπτυξη
του παράνοµου κυκλώµατος προκαλεί τεράστια ζηµιά στα καλώς
εννοούµενα εθνικά µας συµφέροντα. Στέλνει το µήνυµα ότι τα
ελληνικά σύνορα µε την Τουρκία, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά
δεν φυλάσσονται εφόσον όποιος θέλει µπορεί να περάσει από
την Τουρκία στην Ελλάδα και στη συνέχεια να προωθηθεί σε ό-
ποια χώρα της Ε.Ε. επιθυµεί. Η επιχειρηµατολογία σύµφωνα µε
την οποία η Ελλάδα µπορεί να αναλάβει ειδικό ρόλο στη φύλα-
ξη των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. καταρρέει επειδή το κυβερ-
νητικό, διοικητικό µας σύστηµα αποδεικνύεται διαβρωµένο.

Ταυτόχρονα εξασθενίζει η διαπραγµατευτική µας θέση σε ό,τι
αφορά την αναθεώρηση των κανονισµών της συνθήκης ∆ουβλί-
νο ΙΙ µε την οποία δυσχεραίνεται η θέση των χωρών πρώτης ει-
σόδου προσφύγων και µεταναστών στην Ε.Ε. όπως είναι η Ελλά-
δα.

Τέλος υπονοµεύονται τα ευρωπαϊκά δικαιώµατα των Ελλήνων
πολιτών εφόσον υποβάλλονται σε ελέγχους που έχουν καταργη-
θεί για τους πολίτες των κρατών που συµµετέχουν στη ζώνη Σέν-
γκεν.

Μεγάλο πρόβληµα
Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι που έκαναν οι γερµανικές αρχές

για αρκετούς µήνες αποκάλυψαν τις διαστάσεις του προβλήµα-
τος. Περισσότεροι από 3 πρόσφυγες και µετανάστες την ηµέρα έ-
φταναν αεροπορικώς από την Ελλάδα στη Γερµανία έχοντας
προµηθευτεί πλαστές ταυτότητες και ταξιδιωτικά έγγραφα. Η γερ-
µανική κοινή γνώµη δείχνει µεγάλη ευαισθησία στο ζήτηµα. Η
µαζική είσοδος προσφύγων και µεταναστών στη Γερµανία, µέσω
Τουρκίας και Ελλάδας, το 2015 προκάλεσε µεγάλη πολιτική και
κοινωνική αναστάτωση. Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές η
Εναλλακτική για τη Γερµανία εξασφάλισε το 12,5% των ψήφων
στη βάση σκληρών θέσεων για τους πρόσφυγες και µετανάστες
ενώ επέβαλε, σε µεγάλο βαθµό, την πολιτική της στο ζήτηµα
στους Φιλελεύθερους οι οποίοι εξασφάλισαν το 10% των ψή-
φων. Οι τελευταίοι αποχώρησαν από τις συνοµιλίες µε τους Χρι-
στιανοδηµοκράτες της Βαυαρίας και τους Πράσινους για το σχη-
µατισµό κυβέρνησης επικαλούµενοι και τις διαφωνίες τους στο
προσφυγικό, µεταναστευτικό.

Η παράνοµη είσοδος προσφύγων και µεταναστών µε τη βοή-
θεια πλαστών εγγράφων made in Greece αυξάνει τις πιθανότητες
για ένα νέο τροµοκρατικό χτύπηµα στη διάρκεια της χριστουγεν-
νιάτικης περιόδου σαν αυτό που σηµειώθηκε πέρυσι στο Βερολί-
νο. Οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ προειδοποιούν τους Αµε-
ρικανούς τουρίστες που επισκέπτονται ευρωπαϊκές µεγαλουπό-
λεις για µεγάλη πιθανότητα νέου τροµοκρατικού χτυπήµατος ε-
νώ οι γερµανικές αρχές ασφαλείας προβαίνουν σε συλλήψεις
Σύρων που διαµένουν στη Γερµανία και θεωρούνται ύποπτοι για
προετοιµασία τροµοκρατικών ενεργειών. Συγκλίνουσες πληρο-
φορίες οδηγούν στην εκτίµηση ότι το Ισλαµικό Κράτος µετά την
ήττα του στα πεδία των µαχών στη Συρία και το Ιράκ θα αντεπιτε-
θεί µε µεγάλης κλίµακας τροµοκρατικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.

Στις συνθήκες που περιγράψαµε γίνεται δύσκολη η συνεννόη-
ση Γερµανίας και Ελλάδας για όσο διάστηµα λειτουργεί στη χώ-
ρα µας το βιοµηχανικής κλίµακας κύκλωµα παραγωγής πλαστών
ταυτοτήτων και ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κάποιοι βγάζουν πολλά εκατοµµύρια ευρώ από αυτή τη δρα-
στηριότητα, πιθανότατα κάποιοι αρµόδιοι λαδώνονται για να δεί-
χνουν µειωµένο ζήλο στην αντιµετώπιση του κυκλώµατος, η κυ-
βέρνηση ως συνήθως ανέχεται εάν δεν διευκολύνει µια ακόµη
σκανδαλώδη κατάσταση. Εµείς πληρώνουµε τον λογαριασµό µε
τον περιορισµό των ευρωπαϊκών µας δικαιωµάτων ύστερα από
σχετική πρωτοβουλία της Γερµανίας που είναι στα όρια των ευ-
ρωπαϊκών κανονισµών και µε την παραπέρα υποβάθµιση της θέ-
σης της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Γιώργος Κύρτσος
Ευρωβουλευτής της Ν∆


