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ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ
Περαστικοί δω πούµαστε
σ’ άγονη απάνω πέτρα

µε πόλεµο της νιότης µας
µετρώντας τον καιρό.

Νάχε θνητός τη δύναµη
να στέκονταν να εµέτρα
πόσο φαρµάκι κύλησε

και δάκρυο πικρό.

Μα ρίξει πέρα τη µατιά
που ροβολάει το ρέµα,

να δει πώς σµίγει η µαύρη γη
µε τον γλαυκό ουρανό,

και ν’ αντικρύσει κόκκινο
σαν απ’ τ’ αθώο το αίµα
να βάφεται στη δυσµική

µεριά το δειλινό.

Απέραντη θλιµµένη γη,
τα δάκρυα µας τα πίνεις

ανάµεσα απ’ τ’ ανθρώπινα
που τρέχουνε δεινά.

Κι όταν πατήσει η άνοιξη,
στοχαστικά τα δίνεις

χαµόγελα και πασχαλιές
και κρίνα ταπεινά.
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Στις κορυφές του Ολύµπου
η στάχτη του Ορειβάτη

Κώστα Τζιβελέκα
Αύριο, Κυριακή, στις

κορυφές του Ολύµπου,
θα σκορπιστεί η στάχτη
του γνωστού µεγάλου ο-
ρειβάτη Κώστα Τσιβελέκα
που είχε καταγωγή από
τη Φθιώτιδα.

Ο Κώστας Τσιβελέκας,
είχε καταφέρει να ανέβει
και να υψώσει την ελλη-
νική σηµαία στις ψηλότε-
ρες κορυφές του κό-
σµου.

Την αυριανή, απλή και
ταπεινή αυτή εκδήλωση, έχει αναλάβει η Ορειβατική Οµο-
σπονδία Ελλάδος και σε αυτή θα παρευρίσκονται συγγενείς
και φίλοι ορειβάτες

από όλη την Ελλάδα.
Από τη Λαµία µάλιστα, θα παρευρεθούν δύο φίλοι ορει-

βάτες ο Κώστας Αποστολόπουλος και ο Βασίλης Στουρνά-
ρας. Περισσότερες πληροφορίες µε το ποιος ήταν ο Κώστας
Τσιβελέκας και ποια ήταν η δραστηριότητά του, µπορείτε να
βρείτε στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Βασίλης Στουρνά-
ρας στην εκποµπή «Living Room» του Star Κεντρικής Ελλά-
δας.

Mία πήλινη παλιά κού-
πα, γεµάτη χρυσά κο-
ρόµηλα, από τα πα-

τρικά χώµατα, ένα απροσδό-
κητο ακριβό δώρο, που µου έ-
στειλε νεώτερος φίλος, που
γνωρίζει, τις συνέργειες και τις
συνδέσεις, που φέρουν από τις
ξεχασµένες ήδη, µικρές απο-
λαύσεις των παιδικών χρόνων,
τα ευτελή και ταπεινά αυτά
φρούτα.

Λάβετε, φάγετε λοιπόν, ελάτε
να γίνουµε πάλι παιδιά, µε άλ-
λα παιχνίδια και προτεραιότη-
τες, από τις σηµερινές. Αυτό
θα είναι και το όχηµα, που θα
µας φέρει, όπισθεν ολοταχώς,
στα µετά την Κατοχή πέτρινα
παιδικά µας χρόνια.

Τότε, που µόλις είχε αποκα-
τασταθεί µερικώς, η έλλειψη
τροφίµων, αλλά ακόµη και οι
καρποί, τα φρούτα, από τα η-
µερόδενδρα ήσαν σπάνια, δυ-
σεύρετα και καχεκτικά, εκτεθει-
µένα και στην ακάµατη δρα-
στηριότητα, των παιδικών οµί-
λων, που τα µεσηµέρια κυ-
ρίως, εξερευνούσαν µε σχολα-
στική προσοχή, αυλές, κή-
πους, αναζητώντας τα µούρα
και τα κορόµηλα στοχεύοντας
και µε τα λάστιχα (σφεντόνες),
συγχρόνως τα πουλάκια, "ξε-
πεταρούδια" στα κλαδιά και
στα φυλλώµατα.

Ακόµη και τα άγουρα και
οι"ξινούρες", δεν γλύτωναν α-
πό τα ξυπόλητα τάγµατα, ενώ
την ίδια τύχη περίµενε και εί-
χαν και οι λιγοστές, Μηλιές
και Βυσσινιές, που δεν προλά-
βαιναν να ωριµάσουν, αφού
τα καταναλώναµε άγουρα,
πράσινα "δραπέτσι" .

Οι καταδροµείς του µεσηµε-
ριού, γνώριζαν κάθε µονοπάτι,
δροµάκι, δίοδο, τα δένδρα, τις
αυλές και τις αχυρώνες, είχαν
δε πλήρη σχέδια πολιορκίας
και αποχώρησης, για κάθε πε-
ρίπτωση, παρά την συνεχή ε-
πιτήρηση, των γερόντων φυλά-
κων, µε το καλάµι στο χέρι.

Το δένδρο, που παρείχε
πλούσια τα ελέη, στους ακού-
ραστους, αυτούς τροφοσυλλέ-
κτες, ήταν η κοροµηλιά κυ-
ρίως, που φύτρωνε παντού και
κάρπιζε χωρίς φροντίδα, τα
περιζήτητα χρυσά της µήλα,
αντιοξειδωτικά, βιταµινούχα,
υψηλής διατροφικής αξίας, ότι
χρειαζόταν τότε, σε µικρούς
και µεγάλους, για να ξεπερά-
σουν σχετικά ανώδυνα, την έλ-
λειψη ποικιλίας της διατροφής.

Η Κοροµηλιά, είναι ένα δέν-
δρο, κοινό και πασίγνωστο
στον τόπο µας, που αντέχει
στην ξηρασία και τους παγε-
τούς και αρκετά παραγωγική,
µε διάφορες ποικιλίες, µεγαλό-
καρπες, µικρόκαρπες, µε χρώµατα ιώδη, βαθυκόκκινα,
πράσινα και αυτό το κεχριµπαρένιο χρυσό, και, πολλές
φορές µε κόµη σφιχτή, που µας εµπόδιζε στην αναρρίχηση,
ή, σε ηµιθαµνώδη µορφή απλωτή, ακόµη πιο δυσπρόσιτη,

στην καρποσυλλογή . Έτσι
πολλές φορές, η συλλογή των
ωρίµων, γινόταν από το χώµα,
όπου στάλιζαν, γάιδαροι, µου-
λάρια, µε τις ανάλογες κοπριές
και απορρίµµατα.

Θεωρώ σηµαντικό να παρα-
θέσω, ένα µικρό αφήγηµα, α-
ληθινό, µε σχετική σύνδεση µε
τη ζωή στη χώρα της Ελατεί-
ας, όπου οι συνέργειες των
αυτοφυών, πολλές φορές, αυ-
τών οπωροφόρων, περνούσαν
σε λαϊκά αποφθέγµατα και πι-
στοποιήσεις, συγχρόνως και
σαν τοπόσηµα ονόµατα, σε
χώρους και τόπους, όπως π.χ.
η κουρουµπλιά τ' Καλλιµάνη ή
της Σκορδοστούµπαινας.

Η ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ**

Ο Τάσος ήταν ένας αγρότης,
µε µικρό κλήρο, ολιγογράµµα-
τος, αλλά εργατικός και δρα-
στήριος, µε την τυπική σωµα-
τοδοµή, των παλαιών κατοί-
κων της Χώρας της Ελάτειας,
ευρύστερνος κοντόσωµος,
δραστήριος και οµιλητικός.

Η δεινή οικονοµική κατάστα-
ση του τόπου, γύρω στα
1960, έφερε και τότε, ένα µετα-
ναστευτικό κύµα, που για µία
φορά ακόµη, πλήθος νέων α-
γροτών και µη, το άνθος τής
αγροτικής παραγωγής, συνω-
στιζόταν στα τραίνα για την
Ευρώπη, όπου σύµφωνα µε
την δήλωση του Τάσου, στη
µητέρα του, όταν έφευγε στα
ξένα, "Μάνα πάω να καζαντί-
σω". Κατέληξε στα ανθρακω-
ρυχεία στο Ρουρ, όπου ήδη υ-
πήρχε µικρή οµάδα συµπα-
τριωτών και την εποµένη, κατέ-
βηκε στις στοές για δουλειά. Η
στοά κατέρρευσε και ο δυστυ-
χής Τάσος, µαζί µε άλλους, α-
νασύρθηκε πελιδνός, ηµιθανής,
αναίσθητος.

Με την ιατρική συνδροµή α-
νένηψε, συνήλθε, είδε γύρω
του, τα φιλικά του πρόσωπα,
στέναξε βαθειά και είπε "...δεν
καθόµ'να κάτ' απ' την κουρου-
µπ'λιά, να γίνουν τα κουρό-
µπ'λα Μάνα µ', ήρθα στουν
µαύρου τόπου, να φάου ψου-
µί; " Μικρή ιστορία ", παρένθε-
τη, για πρόσωπα ταπεινά και
ασήµαντα, όπως οι εργάτες
γής, που αποτελούν την στρα-
τιά τών δικαίων. Αληθινή βε-
βαίως, αλλά πικρά ενδεικτική
για τις περιπέτειες, τα πάθη
των Ελλήνων, στις εσχατιές
τού κόσµου. .....

* Η Κοροµηλιά, Prunus insititia,
ετυµολογικά Κορόµηλον, µε προ-
ληπτική αφοµοίωση κάρυον-µή-
λον. Αθήναιος Β 495 Κοκκύµηλα,
Λεξικόν Ζωναρά Βράβυλα τα κα-

λούµενα δαµάσκηνα, Πωρικολόγος στίχ.17 17 Βράβουλον C.G.
199, Αν.Θράκη Αβραµ'λα.

** Ο Τάσος κεκοιµηµένος και µακάριος ήδη, είναι πρόσωπο υ-
παρκτό και η αφήγηση αυθεντική, τα επώνυµα περιττεύουν, στα
µνηµόσυνα αυτά.
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