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Όλοι θα έχετε παρακολουθήσει το μετεωρολογικό δελτίο και θα προσέξατε ασφαλώς
πόσες φορές η αρμόδια υπηρεσία έπεσε έξω στην πρόγνωση ου καιρού «κατά το προσεχές
24ωρο» παρ' όλη την οργάνωση που έχει και τα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιεί.
Μερικές μάλιστα φορές, πέφτει τόσο έξω, ώστε προβλέπει «τι καιρό έκανε χθες»!
Αναφέρεται δηλαδή στον καιρό της προηγούμενης, ενώ ο καιρός της επόμενης δεν
συμφωνεί καθόλου με την πρόγνωση. Γι' αυτό πολύ λένε «πιθανός καιρός».
Και όμως ο κόκορας δεν πέφτει έξω στις προβλέψεις του. Λάλησε προ του μεσονυκτίου; Ο
καιρός σίγουρα θ' αλλάξει.
Αλλά και η κότα καταλαβαίνει από καιρό. Όταν οι κότες χτυπιούνται συχνά στη σκόνη, όταν
ψάχνουν να βρουν την τροφή τους αργά το βράδυ και κοιμούνται αργότερα από την
συνηθισμένη ώρα, τότε είναι βέβαιο, ότι την άλλη μέρα θα έχουμε άσχημο καιρό. Επίσης και
άλλα ζώα προβλέπουν τον καιρό:
Αν η γάτα νίβεται, περιμένετε βροχή. Αν οι σκύλοι σκάβουν και ξανασκάβουν τη γη,
προβλέπεται χειμώνας. Όταν τα γουρούνια πιάνουν με το στόμα τους κλαριά και τρέχουν
χορεύοντας, σημαίνει βροχή. Οι αγελάδες όταν γλύφουν τα νύχια τους και πάνε
μουγκρίζοντας στο στάβλο, προλέγουν βροχή. Όταν βλέπετε κοπάδι προβάτων να τρέχει
χορεύοντας, περιμένετε χειμώνα. Τα ποντίκια όταν ακούγονται να τριζοβολούν, σημαίνει
χειμώνα. Οι χήνες, όταν τρέχουν για την τροφή τους κράζοντας, προβλέπουν χειμώνα.

Αν τα χελιδόνια πετούν γύρω από τις λίμνες ή τα ποτάμια χαμηλά, προλέγουν βροχή. Αν
πετούν ψηλά, θα έχουμε καλοκαίρι.Όταν ο γκιώνης φωνάζει την αυγή, θα έχουμε χειμώνα.
Πρωινό πέρασμα γερανών, σημαίνει πρώιμο χειμώνα. Όταν τα κοράκια και οι καλιακούδες
παρουσιάζονται πολλά μαζί και φωνάζουν συνέχεια, θα έλθει βροχή. Τα πουλιά των λιμνών
και τα θαλασσινά, όταν λούζονται διαρκώς στο νερό, προαγγέλλουν χειμώνα. Όταν
βλέπουμε, τις μέλισσες να πετούν νωρίς το πρωί είναι σημείο ότι θα κάνει καλό καιρό. Όταν
οι μέλισσες δεν βγαίνουν από τη φωλιά τους ή πετούν γύρω - γύρω χωρίς ν'
απομακρύνονται, πρέπει να περιμένουμε βροχή ή δυνατό αέρα.
Όταν μας τσιμπούν οι μύγες δυνατά, θα έχουμε σύντομα βροχή. Όταν οι νυχτερίδες πετούν
ψηλά στον αέρα το βράδυ μπορούμε να περιμένουμε ωραίο καιρό. Αν γυρίζουν γύρω από τα
σπίτια σημαίνει ότι θα βρέξει.
Όταν οι βάτραχοι βγαίνουν από το νερό και γυρίζουν στη ξηρά, έρχεται βροχή. Αν πρόκειται
να κάνει κακοκαιρία οι κάμπιες δεν βγαίνουν από την σακούλα τους. Αν η αράχνη παραμένει
αδρανής, προβλέπει βροχή. Αλλά, όταν ενώ βρέχει αυτή αρχίζει τη δουλειά της είναι σημείο
ότι θα σταματήσει σύντομα η βροχή και ο καιρός θα βελτιωθεί. Αν οι βδέλλες που έχουμε
μέσα σ' ένα μπουκάλι μένουν στο βάθος του μπουκαλιού, θα έχουμε καλό καιρό και , όταν
ανέβουν στην επιφάνεια σημαίνει ότι θα βρέξει.
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Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε ένα από τα ζώα είναι από ένας μετεωρολόγος!
Ο άνθρωπος της υπαίθρου προσέχει όλα τα σημεία, γιατί τα θεωρεί αλάνθαστα και
πολύτιμα.
Σπυριδούλα Πια
Υπεύθυνη Λαογραφικού Μουσείου Ελατόβρυσης Αποδοτίας
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