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Καλέ μου φίλε « Διαχειριστή»,

Γνωρίζεις καλά, ότι με αγωνία καθημερινά προστρέχω στην ιστοσελίδα των Βρυσικών για
να δω κάτι καινούργιο. Πολύ χαίρομαι για τη δραστηριότητά σου αυτή, σε ξεχωρίζω και σε
επαινώ. Με χαρά είδα την ανάρτησή σου με θέμα « Απ’ το Καρλί ως του Μπουλαντί» της
26.5.2010. Αρχισα με λαχτάρα να βλέπω τις «καλλιτεχνικές σου φωτογραφίες» και το
μυαλό μου πήρε να ταξιδεύει στα γνώριμα ανοιξιάτικα τοπία του χωριού μας ( τα
καταπράσινα χωράφια, το ποτάμι με τα « ψαρούδια», τη στράτα με τα τριγώνια κ.λ.π.).
Όμως το βλέμμα μου « σκάλωσε » κυριολεκτικά σ’ αυτές που δείχνουν
τα κατορθώματα αυτού που « αποκάλυψε » τα όσα, για χρόνια ήταν «κρυμμένα» κάτω απ’
τη Θρακιώτικη γη.
Η αρχική μου χαρά έγινε στενοχώρια και μια πικρή γεύση μου άφησε όλη η εικόνα, όταν
φτάνοντας στο τέλος της σελίδας ξαναδιάβασα το Επίγραμμα του Ισιδώρου Αιγεάτου, που
μόνιμα έχεις αναρτημένο : «
Το χώμα είναι τάφος. Εσύ τα βόδια σου σταμάτησε, σήκωσε το υνί σου. Στάχτη
ανακατεύεις σε τέτοιο χώμα μη σπέρνεις σπόρους σταριού αλλά να χύνεις δάκρυα
».

Πόσο προφητικό και επίκαιρο μου φάνηκε το « πρόσταγμα » αυτό του Αιγεάτου και εύλογα
διερωτήθηκα, ο χειριστής του χωματουργικού μηχανήματος …δεν σήκωσε το υνί του, όταν
αντίκρισε σημάδια των προγόνων μας…και δεν σταμάτησε, γιατί δεν είχε βόδια …αλλά
«ίππους» στο μηχάνημά του; Δεν είδε, ότι στην κυριολεξία …. «στάχτη ανακάτευε»; Ποι
ος
στ’ αλήθεια
του έδωσε την άδεια
, αν ο χώρος είναι κοινοτικός, να «πάρει» χώμα ή να «ισιώσει » τον τόπο;
Γιατί
δεν αναφέρθηκε κάτι γι’ αυτά που « φάνηκαν» με την αποχωμάτωση σε κάποια αρμόδια
Αρχή;
Γιατί
έστω και τώρα δεν γίνεται μια αναφορά στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της περιοχής από
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τους αρμόδιους τοπικούς άρχοντες, για να ασχοληθεί επιτέλους κάποιος υπεύθυνα και να
αξιολογήσει τα ευρήματα;

Και μια και αναφέρθηκα στους τοπικούς άρχοντες. Σε παρακαλώ πολύ, αφού πιάνει το χέρι
σου, φωτογράφησε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα το σημείο που βρίσκεται λίγες
εκατοντάδες μέτρα από το Καρλί και πιο συγκεκριμένα δίπλα στο ποτάμι και δίπλα
……στο «χώρο επεξεργασίας της άμμου», που αφαιρείται από το ποτάμι μας, για να δω αν
συνεχίζει να υπάρχει …η « ντροπή » που υπήρχε και το φθινόπωρο που μας πέρασε.
Πριν ο αγαπητός μου φίλος
Χρήστος Γκροζούδης γράψει στην ιστοσελίδα
αυτή
το παράπονό του για την εναπόθεση μπάζων, σκουπιδιών
κ.λ.π. στο συγκεκριμένο σημείο, είχα επισκεφθεί το Δημαρχείο μας
και προσωπικά παραπονέθηκα
για το θέμα αυτό σε Αντιδήμαρχο, ο οποίος με διαβεβαίωσε, ότι είναι σε εξέλιξη εργολαβία
γι’ αυτήν ακριβώς τη δουλειά
και ότι μου υπόσχεται, πως θα αρχίσουν από το συγκεκριμένο σημείο του χωριού μας. Δεν
θέλω να ρωτήσω …τον ίδιο για να μην τον στενοχωρήσω…
Μήπως
μια λύση θα ήταν … να ζητήσουν οι αρμόδιοι από τον εργολάβο που …αφαιρεί την άμμο (
αφού έχει τα μηχανήματα - φορτωτή
και φορτηγά -)
να
κάνει την « κίνηση» και «να παραμερίσει» ή και «να παραχώσει κάπου αλλού» αυτήν την
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ασχήμια, που αντικρίζει κανείς μόλις περάσει το ποτάμι για να έρθει στο χωριό μας;
Αλλωστε γαμπρός
του χωριού μας είναι
ο εργολάβος και πιστεύω δεν θα το πάρει στραβά. Εκτός από τα παραπάνω όμως δεν
έχουμε εμείς εκλεγμένους χωριανούς μας αντιπροσώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση:
Τι κάνουν
αυτοί για το συγκεκριμένο θέμα;

Πλλαταέτη

Νέστορας
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