
Αγαπητοί συγχωριανοί

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου 
Δημητρίου, που το χωριό μας έχει 
την τιμητική του, βρίσκω την ευκαιρία 
να επικοινωνήσω μαζί σας και πρώ-
τα-πρώτα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε 
όσους γιορτάζουν και γενικότερα σε 
όλους υγεία, χαρά και καλό χειμώ-
να. Εύχομαι επίσης το χωριό μας να 
εξακολουθήσει να είναι το στολίδι της 
περιοχής για την ξεχωριστή φυσική 
του ομορφιά και να αποτελεί σημείο 
αναφοράς πολιτισμού και λαϊκής 
παράδοσης.

Η εφετινή γιορτή του Αγίου Δημητρίου 
έρχεται μετά από ένα πολύ ζωντανό 
και δημιουργικό καλοκαίρι, το οποίο 
πιστεύω ότι θα μείνει σε όλους μας 
αξέχαστο.  Ο σύλλογος, κατά γενική 
ομολογία, κατάφερε μέσα από τις 
διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στον Άγιο 
Δημήτρη να προσφέρει ξεχωριστό 
χρώμα και ζωντάνια στα Αυγουστιάτικα 
απογεύματα στο χωριό, να μας δώσει 
τη δυνατότητα να καμαρώσουμε τα 
παιδιά μας που μαζικά συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις, να απολαύσουμε 
τους δεσμούς φιλίας κι εμπιστοσύ-
νης που έχουν δημιουργηθεί πλέον 
ανάμεσά τους, να συναντηθούμε με 
παλιούς κι αγαπημένους φίλους, να 
νοσταλγήσουμε παλιές καλές στιγμές 
στο χωριό, να ακούσουμε όμορφες, 
γνωστές ή άγνωστες ιστορίες από 
τη ζωή των παππούδων και των για-
γιάδων μας, να διασκεδάσουμε όλοι 
μαζί μια παρέα και να αντιληφθούμε 
ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, αγα-
πημένοι, παραμερίζοντας τις όποιες 
μικροδιαφορές με στόχο την πρόοδο 
του χωριού μας. Σας διαβεβαιώνω ότι 
σε όλα τα χωριά τριγύρω μας, ακόμη 
και στη Μονεμβάσια, στους Μολάους, 
μέχρι και στη Σκάλα και στη Νεάπο-
λη, ήταν πολλοί οι άνθρωποι που μας 
πλησίαζαν και μιλούσαν με θαυμασμό 
για το χωριό μας και τις όμορφες 
δραστηριότητές μας.

Εύχομαι λοιπόν με τη βοήθεια του 
Αγίου Δημητρίου, να βρίσκουμε όλοι 
μας τη διάθεση και τη δύναμη να προ-
σφέρουμε στο χωριό μας ό,τι μπορεί ο 
καθένας, ώστε να το αναβαθμίζουμε 
συνεχώς και να απολαμβάνουμε όλοι τα 
αποτελέσματα της κοινής προσπάθειας.

Τέλος, εύχομαι καλή δύναμη σε 
όλους για το μάζεμα των ελιών και 
καλή σοδειά. n

Το χωριό μας 
γιορτάζει

Παναγιώτης Κ. Μαστοράκος
Πρόεδρος του Δ.Σ

Η εκκλησία του Αη - Δημήτρη
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Σ
την θέση που είναι 

σήμερα χτισμένο το 

καμπαναριό της  εκ-

κλησίας, παλιά υπήρχε 

μια μικρή εκκλησία του 

Αγίου-Δημητρίου, της οποίας  είχε 

γκρεμίσει η οροφή, και είχαν μείνει 

μόνο τα τέσσερα ντουβάρια. Εκεί  

μέσα βάζανε τα οστά των πεθαμένων, 

την οποία την λέγαμε κοκαλιάρα. Τα 

κόκαλα ήταν άλλα μέσα σε σακούλες 

και άλλα όχι τα οποία ήταν ένας σορός, 

γιατί είχαν σαπίσει οι σακούλες λόγω 

της πολυκαιρίας. Στις σακούλες ήταν 

το μονόγραμμα  του αποβιώσαντος 

που ανήκαν τα οστά. 

Το καλοκαίρι του 1940 άρχισαν οι 

εργασίες, είχαν έρθει μαστόροι, φουρ-

νελατζίδες που ανοίγανε  φουρνέλα 

να βγάλουν τις πέτρες για το κτίσιμο 

της εκκλησίας, και  μαστόροι που τις 

πελεκούσαν (λάξευαν). Μαραγκοί που 

φτιάχνανε την ξυλεία για τις σκαλωσιές, 

ακουμπώντας τους κορμούς από τα 

κυπαρίσσια που είχανε κόψει, πάνω 

στον τοίχο της  μάντρας στην ανατολι-

κή πλευρά του νεκροταφείου, και με 

τα μεγάλα τους πριόνια ο ένας από 

πάνω και ο άλλος από κάτω μέσα στο 

νεκροταφείο, σκίζανε  τους κορμούς 

και φτιάχνανε τα καντρόνια  (Τότε ήταν 

μόνο τάφοι στο νεκροταφείο, μνήματα 

υπήρχαν δύο ή τρία μόλις μπαίναμε 

αριστερά στην είσοδο, τώρα έχει γε-

μίσει από μνήματα).

Θυμάμαι, θα πρέπει να ήταν Αύ-

γουστος, γιατί ακόμα βρισκόμαστε 

στις Λουρίδες όπου περνούσαμε 

το καλοκαίρι. Όταν ένα δείλι ήρθε 

ο Λάκης ο Νικηφόρος του Μανόλη 

του Νικηφόρου, να λέει στη μητέρα  

μου, ότι τον στέλνει ο πατέρας μου, 

να του δώσει τέσσερις κότες για να 

τις σφάξουν οι μαστόροι στα θεμέλια 

της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, 

που άρχιζαν να την κτίζουν.

Πάει η μητέρα μου να πιάσει τις 

κότες με τον Λάκη τρέχω και εγώ από 

πίσω τους, και αφού τις έπιασαν ακο-

λουθώντας και εγώ τον Λάκη πήγαμε 

στο χωριό στην Εκκλησία που είχαν οι 

μαστόροι αρχίσει να κτίζουν. Παίρνουν 

τις κότες και μία μία πάνε στα θεμέλια 

στις τέσσερις γωνιές και με τα σφυριά 

τους  έδιναν μια στο κεφάλι και τις 

σκότωναν, γιατί έπρεπε να ματωθούν 

τα θεμέλια για να στεριώσουν.

Θυμάμαι τους μαστόρους, άλλοι 

πελεκούσαν τις πέτρες και άλλοι τις 

έκτιζαν ενώ οι χωριανοί σαν τα μυρ-

μήγκια τις κουβαλούσαν στα χέρια 

τους, άλλοι στις πλάτες τους, άλλοι με 

ξυλογαϊδούρες και άλλοι με τα γαϊδου-

ράκια, τα μουλάρια και τα άλογά τους 

και άλλοι με πετροκόφινα κουβαλούσαν 

χαλίκια που τα μάζευαν γύρω από τα 

γρασίδια. Άλλοι έκαναν λάσπη και την 

πήγαιναν στους μαστόρους που έχτιζαν. 

Όλο το χωριό ήταν επί ποδός. Τις κότες 

τις πήραν μερικές νοικοκυρές να τις 

μαγειρέψουν να φάνε οι μαστόροι το 

Οι μεγάλοι μας κυνηγούσαν για να μη 

πέσουμε και κτυπήσουμε, αλλά εμείς 

εκεί! Ποιός θα κάνει την μεγαλύτερη 

τραμπάλα και να σηκώνεται πιό ψηλά. 

Την υψηλότερη τραμπάλα την είχε 

φτιάξει ο Παπα-Σταύρος, παιδί τότε 

και ζωηρούλης, με τον Ντίνο τον Μα-

στοράκο του Μαυρονικόλα. 

Μετά την κατοχή ο παππούς μου, 

όταν έπινε κανένα κρασάκι (συνήθως 

έπινε κάθε βράδυ), με το ένα του χέρι 

να κρατά το λαδοφάναρο και με το 

άλλο την μαγκούρα του, πήγαινε  κάτω 

από του παπά το σπίτι και φώναζε να 

φτιάξουμε την εκκλησία, έλεγε: 

-Είμαι το αφεντικό του Αγίου Δη-
μητρίου, απόψε ήρθε ο καβαλάρης 
με το κόκκινο άλογο και μου είπε να 
του κτίσουμε την εκκλησία  τ’ άκουσες 
παπά; Να του κτίσουμε την εκκλησία 
γρήγορα. 

Και συνέχιζε μέχρι να φτάσει στο 

σπίτι να φωνάζει: 

- Είμαι το αφεντικό του Αγίου– 
Δημητρίου μου είπε ο καβαλάρης με 
το κόκκινο άλογο να του κτίσουμε την 
εκκλησία, τ’ακούσατε ζαγάρια; 

Μερικοί τον πείραζαν και του 

έλεγαν, πως ο Άγιος το πούλησε το 

κόκκινο άλογο και πήρε άσπρο, τότε 

αγρίευε, σήκωνε την μαγκούρα του 

και τους έλεγε: 

-Τον κακό σας τον καιρό χαϊβάνια, 
που θα πείτε ότι πούλησε ο Άγιος το 
άλογο του.  

Μετά την κατοχή, άρχισε η εκκλη-

σιαστική επιτροπή να παίρνει σβάρνα 

τα χωριά και να κάνει  εράνους, να 

μαζέψει χρήματα και ό,τι άλλο είχε 

να δώσει ο κάθε πιστός για το κτίσιμο 

της εκκλησίας.

Εκτός από τους εράνους είχε και 

η εκκλησία  έσοδα από την περιουσία 

της είχε πολλές ελιές διασκορπισμέ-

νες σχεδόν σε όλα τα χωράφια, από 

τα τάματα που έκαναν οι χωριανοί. 

Έβλεπες σε κάθε χωράφι ελιές, που 

στον κορμό τους ήταν  πελεκημένος  

και βαμμένος ένας κόκκινος σταυρός, 

ένδειξη ότι η ελιά ανήκει στην εκκλησία. 

Όταν κτιζόταν η εκκλησία έβγαλαν 

τις ελιές στην δημοπρασία, και κάθε 

νοικοκύρης που είχε στο χωράφι του 

τέτοιες ελιές τις αγόραζε στην κανο-

νική τιμή τους, πολλές φορές έδιναν 

και περισσότερα αφού ήταν για την 

εκκλησία.

Επίσης και από τους δίσκους που 

βγάζανε κάθε Κυριακή στην εκκλησία 

Ο επίτροπος που έβγαζε τον δίσκο 

(συνήθως τον έβγαζε ο Μπάρμπα-Πό-

της ο Μαστοράκος, (αστυνομάκος), 

κρατούσε στο ένα χέρι του τον δίσκο 

και στο άλλο ένα μυροδοχείο με αν-

θόνερο και περνώντας έλεγε: Δίσκος 

της εκκλησίας (γιατί έβγαινε και δί-

σκος του Ιερέα) βοήθειά σας, και με 

το μυροδοχείο κλίτς – κλίτς ράντιζε 

τον κόσμο. Μερικοί του λέγανε εκ 

των προτέρων, άμα μας ρίξεις πολύ 

μυρουδιά θα ρίξουμε και στον δίσκο 

περισσότερα, Ε! όποιος έριχνε κάτι 

παραπάνω κλιτς-κλιτς-κλιτς-κλιτς ο 

Μπάρμπα-Ποτης.                       

Επειδή από τα έσοδα της εκκλη-

σίας έπαιρνε η αρχιεπισκοπή την 

μερίδα του λέοντος, συμφωνήσαν 

στην επιτροπή να δηλώνουν τα μισά 

από ότι εισέπρατταν, έτσι μαζεύτηκε 

κάποιο ποσό και ξανάρχισαν να κτί-

ζουν την εκκλησία. Αυτή την φορά 

όμως δίχως να πελεκάνε τις πέτρες, 

ή γιατί ήταν το κόστος μεγαλύτερο ή ο 

μηχανικός τους είπε ότι το αρτιφισιέλ 

ήταν πιό μοντέρνο. Αν το κτίσιμο της 

εκκλησίας συνεχιζόταν με πελεκητές  

πέτρες όπως είχε αρχίσει, σήμερα θα 

είχαμε ένα κόσμημα στο χωριό από 

πλευράς κτιρίου.

Η συνέχιση της ανέγερσης της εκ-

κλησίας άρχισε το 1955 και τελείωσε 

το έτος 1956 το καλοκαίρι όπου έγιναν 

και τα εγκαίνια.

Ο παππούς μου, που φώναζε για 

να την κτίσουμε έφυγε δικαιωμένος 

και ευχαριστημένος, αφού ήταν το 

τελευταίο του εκκλησίασμα, για το 

μεγάλο του ταξίδι. Ήταν η πρώτη 

εξόδειος ακολουθία που τελέστηκε  

από την καινούρια εκκλησία του Αγίου 

–Δημητρίου.

Και ένα αξιοσημείωτο, οι μαστόροι 

που έχτιζαν την εκκλησία το βράδυ 

πηγαίνανε και τρώγανε στου Μπάρ-

μπα-Θοδωρή του Παπαδάκη (Λωλή) 

την ταβέρνα. Ο μπάρμπα-Θοδωρής 

βρήκε την ευκαιρία και είπε στους 

μαστόρους να του κτίσουν  την  στέρνα, 

που είχε μέσα στο μαγαζί. Χωρίς να 

κάνουν συμφωνία πόσα χρήματα θέ-

λουν, ο μπάρμπα-Θοδωρής θεώρησε 

ότι θα την έχτιζαν τσάμπα, μόνο με τα 

φαγητά που έτρωγαν και τα κρασιά 

που έπιναν. Όταν σχολάγανε από την 

δουλειά στην εκκλησία, κάθε μέρα  

δουλεύανε κανά δυό ώρες και την 

έχτισαν. Όταν τελείωσαν το κτίσιμο 

του ζήτησαν του μπάρμπα-Θοδωρή 

400 δραχμές. 

Ο μπάρμπα-Θοδωρής το φύσαγε 

και δεν κρύωνε, τι να κάνει τις έδωσε, 

αλλά πάντα έλεγε: 

-Τους μπίπ...κερατάδες τους ψω-
μοζήτες, τους τάϊζα, τους πότιζα και 
τέσσερα κατοστάρικα μου ζήτησαν 
από πάνου. n  

βράδυ που θα σχολάγανε.  

Εκείνη την χρονιά μας κήρυξαν  

τον πόλεμο οι Ιταλοί και το χτίσιμο της 

εκκλησίας σταμάτησε, είχε σηκωθεί 

περίπου ένα μπόϊ. Αλλού ψηλότερα 

και αλλού χαμηλότερα.  

Έμεινε έτσι καθ’ όλη την διάρκεια 

της κατοχής, με τις πελεκημένες πέ-

τρες σορό και την ξυλεία σε μια άκρη 

(η ξυλεία ήταν της εκκλησίας ). Τότε 

πηγαίναμε εμείς τα παιδιά, βάζαμε τα 

καντρόνια πάνω στις όμορφα πελεκη-

μένες πέτρες και κάναμε τραμπάλα. 

οι χωριανοί σαν 
τα μυρμήγκια 

κουβαλούσαν τις 
πέτρες άλλοι στα 

χέρια τους, άλλοι στις 
πλάτες τους...
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Ο Συνεταιρισμός του χωριού μαςΣυνεργασία Συλλόγου 
- Δήμου Μονεμβασίας Α

γαπητοί συμπατριώτες 

το εργοστάσιο των τριών 

χωριών σας χαιρετά και 

πάλι. Πάλι είμαστε εδώ 

να πούμε δυο λόγια εν’ 

όψει βέβαια και της νέας ελαιουργι-

κής σαιζόν.

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Το 

εργοστάσιο σας εύχεται προκαταβο-

λικά καλό κουράγιο εν όψει της νέας 

ελαιοκομικής περιόδου.

Δυστυχώς και όπως βέβαια είναι 

γνωστό η χρονιά που πέρασε ήτανε 

πολύ φτωχή. Η παραγωγή λίγη και η 

τιμή όχι η αναμενόμενη. Το εισόδημα 

λιγοστό για τους παραγωγούς με απο-

τέλεσμα οι παραγωγοί να μην μπορούν 

να είναι εντάξει στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις.

Η νέα σοδειά εξελίσσεται ομαλά. 

Φαίνεται να είναι καλή, χωρίς δάκο 

προς το παρόν, και χωρίς άλλες σο-

βαρές ασθένειες για τον καρπό. Είναι 

πλούσια σε παραγωγή ελαιοκάρπου και 

παρακαλάμε το θεό να μας βοηθήσει 

για να μην έχουμε ακραίες καιρικές 

συνθήκες ούτως ώστε να τελειώσει 

η συγκομιδή του ελαιοκάρπου χωρίς 

καιρικά εμπόδια. 

Τα αποθέματα ελαιολάδου στη χώρα 

μας όπως και παγκοσμίως είναι λίγα. 

Ο 
πρόεδρος του συλλόγου ευχαριστεί το Δή-

μο της Μονεμβασίας για τη συνεργασία και 

τη βοήθειά του στην πραγματοποίηση των 

καλοκαιρινών εκδηλώσεων «Αγιοδημητρι-

ώτικα 2014», που πραγματοποιήθηκαν στο 

χωριό μας. Επίσης εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

αντικατάσταση των κουφωμάτων στο σχολείο, έργο στο 

οποίο ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος που υποβλήθηκε από το σύλλογό μας στις αρχές 

του 2014. Έτσι, προχωράμε ολοταχώς προς τα δημιουργία 

«πολιτιστικού κέντρου» που θα στεγάζεται στο συγκεκρι-

μένο χώρο και θα φιλοξενεί δανειστική βιβλιοθήκη και 

αίθουσα πληροφορικής, ενώ παράλληλα στο χώρο αυτό θα 

μπορούν να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και καλλιτε-

χνικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του συλλόγου. Τα έξοδα 

για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης θα καλυφθούν από το 

σύλλογο ενώ ο κ. Δημήτρης Σιγανός έχει ήδη προσφέρει 

έναν ηλεκτρονική υπολογιστή κι έναν εκτυπωτή που θα 

καλύψει τις ανάγκες του συλλόγου και των παιδιών του 

χωριού για πληροφορική και Internet. n

Οι τιμές τη στιγμή αυτή ξεπερνούν 

τα τρία ευρώ για το έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο της περιοχής μας. Φαίνεται 

προς το παρόν ότι οι τιμές για την νέα 

ελαιοκομική περίοδο θα ξεκινήσουν 

κάπως καλά και ευελπιστούμε πως  

θα πάνε ακόμα καλύτερα προς ικα-

νοποίηση όλων μας.

Η Ελλάδα κατά μέσο όρο κάθε 

χρόνο παράγει 350.000 τόνους λάδι 

(το 14%). Η Ιταλία 600.000 τόνους (το 

23%) και η Ισπανία ξεπερνά το 1.000.000 

τόνους λάδι (το 34%). Οι τρεις χώρες 

καλύπτουν τα 2/3 της παγκόσμιας 

παραγωγής ελαιολάδου. 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 

γύρω στις 500.000 ελαιοπαραγωγοί 

σε πενήντα νομούς της χώρας μας. 

Οι πέντε μεγαλύτεροι νομοί σε παρα-

γωγή λαδιού είναι οι εξής: η Λακωνία 

61.000, η Μεσσηνία 33.000, τα Χανιά 
Συγχωριανοί σας χαιρετώ,

Εγώ δεν ήμουν ποτέ καλός στο γράψιμο, νοιώθω όμως 

την ανάγκη να σας γράψω δυο λόγια.

Είμαι υπερήφανος που γεννήθηκα και μεγάλωσα στον 

Άγιο Δημήτρη. Νοιώθω όμως πιο πολύ υπερήφανος για 

το Σύλλογό μας, που με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει 

μας βγάζει από τη μονοτονία μας και που φροντίζει για μια 

καλύτερη εικόνα του χωριού μας. Μας κάνει υπερήφανους 

και μας δίνει τη σιγουριά πως δεν είμαστε αποκομμένοι.

Να είστε καλά βρε παιδιά και χαιρόμαστε προκαταβο-

λικά για το επόμενο καλοκαίρι.

Αυτά που σας γράφω είναι λίγα, πιστεύω πως ο Βαγγέ-

λης ο Βανικιώτης θα σας τα πει καλύτερα. Ξέρει αυτός να 

αγγίζει καρδιές. Θέλω να τον συγχαρώ κι αυτόν για αυτά 

που γράφει γιατί κανείς δε το έκανε ως τώρα. Με αυτά 

που γράφει μας πάει σε άλλα μονοπάτια. Μονοπάτια που 

πολλοί από εμάς δε μπήκαμε στον κόπο να ψάξουμε για 

να τα περπατήσουμε. Του στέλνω τη μεγάλη μου εκτίμη-

ση και τον ευχαριστώ που την τετραετία που πέρασε, σαν 

αντιπρόεδρος με βοήθησε πάρα πολύ.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη τον 

Τσιμπίδη που σαν σύμβουλος προσπάθησε για το καλό 

του χωριού.

Θα κάνω ό, τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω 

το Σύλλογο και διαβεβαιώνω τους συγχωριανούς μου, πως 

θα κάνω ό, τι είναι δυνατόν για το καλό του χωριού μας.

Τέλος εκφράζω τη βαθειά μου λύπη για το χαμό του 

μπάρμπα-Κυριάκου του Μακράκου και του μπάρμπα-Χρή-

στου του Τσιμπίδη. Ο Θεός να τους αναπαύσει και να δίνει 

κουράγιο στους δικούς τους ανθρώπους.

Με εκτίμηση από το χωριό. n

Βασίλης Ν. Φάββας

Δελτίο τύπου

Από τον πάρεδρο του 
χωριού μας

Οινοποιητική Μονεμβασίας

35.000, το Ηράκλειο 54.000 και το Λασίθι 25.000 τόνους 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 

Η Ελλάδα εξάγει μεγάλες ποσότητες λαδιού σε χύμα 

μορφή, σε Ιταλικές κυρίως βιομηχανίες, οι οποίες το χρη-

σιμοποιούν ως βελτιωτικό για το τυποποιημένο ελαιόλαδο 

που παράγουν και το προωθούν στη διεθνή αγορά. 

Παγκοσμίως καλλιεργούνται περίπου 750.000.000 

ελαιόδεντρα, εκ των οποίων το 95% ανήκει στις μεσογει-

ακές χώρες. Στα 133.000.000 ανέρχεται το σύνολο των 

ελαιόδεντρων που αναλογεί στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη «ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩ-

ΓΟΣ» χώρα, μετά την Ιταλία και την Ισπανία. Με κριτήριο, 

όμως, την ποιότητα κατατάσσεται στην ΠΡΩΤΗ θέση 

γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου, πάνω από το 

70% της παραγωγής είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική εικόνα παραγωγής 

ελαιολάδου στη χώρα μας και γενικότερα για τις υπόλοιπες 

ελαιοπαραγωγικές χώρες.

Ευχόμεθα σε όλους υγεία και κουράγιο για το δύσκολο 

χειμώνα που μας έρχεται και για το κοπιαστικό μάζεμα 

του πράσινου χρυσού μας, που δυστυχώς όμως δεν αντι-

μετωπίζεται σαν χρυσός.

Να είστε όλοι καλα! n

Η Ελλάδα είναι η 
τρίτη μεγαλύτερη 

“Ελαιοπαραγωγός” 
χώρα σε ποσότητα & 
πρώτη με βάση την 

ποιότητα

Μονεμβασία – Malvasia 2010: Ένα 

χαμένο στο χρόνο περίφημο μεσαιω-

νικό κρασί ξαναγεννήθηκε πανηγυρικά 

στο γενέθλιο τόπο του τη Μονεμβασιά, 

εστεμμένο πλέον με 7 χρυσά μετάλλια  

μεταξύ των οποίων το Regional Trophy 

Golden Medal  του Decanter Wine Awards 

2014, ένα διπλό χρυσό στην Νέα Υόρκη 

στον FLIWC, και το Grand trophy medal 

ως το καλύτερο Βαλκανικό κρασί για το 

2014 στο BIWC!

Η Μονεμβασιά «το περιώνυμον άστυ» 

του παρελθόντος, το «πέτρινο καράβι» 

του Ρίτσου, η δικιά μας πατρίδα, διεκδικεί  

εκ νέου την περίοπτη θέση που κατείχε 

στην Ιστορία του κρασιού κάποτε:

«Πολύτιμον ούσαν ου μόνον δια  την  

οχυράν αυτής θέσιν, αλλά και δια  τον περί 

αυτήν παραγόμενον κάλλιστον οίνοντον 

γνωστόν καθ’όλην την Ευρώπην υπό το 

όνομα του οίνου της Μαλβαζίας….» (Κ. 

Παπαρηγόπουλος , Ιστορία του Ελληνι-

κού Έθνους).

«Πέντε ολόκληρους αιώνες κράτησε   

η κυριαρχία του ελληνικού Μονεμ-

βασία - Malvasia στις ξένες αγορές 

της  Ανατολής και της Δύσης: άρχισε 

να  παράγεται πριν τον 13Ο αιώνα στη  

βυζαντινή Μονεμβασιά. Κανένα άλλο  

κρασί δεν απόκτησε τόση φήμη κατά 

το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση και 

κανένα όνομα κρασιού από τότε μέχρι 

σήμερα δεν έχει τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία….(Σταυρούλα  

Κουράκου – Δραγώνα από το  βιβλίο της «τα Κυριακάτικα»)

Και στον Ριχάρδο τον Τρίτο του Σαίξπηρ βρίσκουμε τη  

μνημειώδη φράση “Να με πνίξετε σ’ ένα βαρέλι με κρα-

σί Μalvasia!” George Plantagenet, Duke of Clarence, in 

Shakespeare’s Richard III, 1592….

17 χρόνια κράτησε αυτή η πολύπλευρη και τιτάνια  προ-

σπάθεια  της αναβίωσης του Μονεμβασία – Malvasia, και μετά 

από την αναγώριση του οίνου αυτού ως Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προελεύσεως στις 23 Ιουλίου 2010 (ημέρα  που  

εορτάζεται η επέτειος της απελευθέρωσης της Μονεμβασιάς!) 

εμφιαλώθηκαν για πρώτη φορά από την Οινοποιητική Μονεμ-

βασιάς το 2013  μετά από διετή παλαίωση  9829 φιάλες  375ml: 

ένα κρασί γοητευτικό με πορτοκαλί και χρυσαφί ανταύγειες, 

που με την πάροδο του χρόνου καταλήγουν σε πυρόξανθες 

κεραμιδί και μελί αποχρώσεις με έντονο και πολυσύνθετο 

άρωμα, με νότες εξωτικών μπαχαρικών με πλούσιο στρογ-

γυλό, βελούδινο σώμα με νότες καλοδεμένου γλυκού του 

κουταλιού αφήνοντας ιδιαίτερα απολαυστική επίγευση και 

μακράς διάρκειας, όπως και η συναρπαστική του ιστορία!

Όσο δύσκολη, επίπονη και μακροχρόνια ήταν η προσπάθεια 

αναβίωσης του κρασιού αυτού, εξίσου μεγάλο ήταν και το 

στοίχημα να ανταποκριθούμε στην ιστορική παρακαταθήκη. 

Νομίζουμε βάσιμα λοιπόν ότι μετά από τα σπουδαία και 

θεαματικά αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο ότι ανταποκρι-

θήκαμε επιτυχώς στις ιστορικές προσδοκίες του τόπου μας 

και ότι του δώσαμε πίσω το κρασί που τον έκανε πολύτιμο. n
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Παναγία η  
Χειμάτισσα
Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Α
νοίγω τον υπολογιστή, 

πηγαίνω σε μια μηχανή 

αναζήτησης και γράφω 

Παναγία η Χειμάτισσα, 

πατώ enter. Ξαφνιάζο-

μαι ευχάριστα βλέποντας ένα βιντεάκι 

αναρτημένο στο youtube με πλάνα από 

την Παναγία την ημέρα του εορτασμού 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το στενό 

δρομάκι, η καμπάνα, οι άρτοι στο τρα-

πέζι στον περίβολο, πλάνα της θάλασσας 

προς τον Αρχάγγελο, το εσωτερικό της 

εκκλησίας, η εικόνα, τα λιωμένα κεριά των 

πιστών, οι μισοσβησμένες τοιχογραφίες. 

Σαν σε όνειρο θυμάμαι τη θεία μου να 

μας διηγείται πώς στα χρόνια της κατοχής 

μια αθηναία, η Βούλα η Ελευθερουδάκη 

πήγε να μείνει στη Χειμάτισσα. Τότε, πί-

σω από τα στρώματα του ασβέστη που 

κάλυπταν τους εσωτερικούς τοίχους του 

ναού, διέκρινε σκιές που δεν ήταν τίποτα 

άλλο από τις καλυμμένες τοιχογραφίες, 

τις οποίες άρχισε να αποκαλύπτει διώ-

χνοντας τον ασβέστη με ένα ξυράφι. Τα 

χρώματα ήταν αλλοιωμένα, οι μορφές 

σβησμένες, η ανάγκη για συντήρηση 

μεγάλη, αλλά εκείνα τα χρόνια αυτά ήταν 

πολυτέλειες…

 Οι τοιχογραφίες αυτές ακόμη και 

σήμερα λόγω της ιδιαιτερότητας του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μονής 

δεν έχουν τύχει της καλύτερης συντή-

ρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η 

καλή κατάσταση της μονής οφειλόταν 

στους ιδιοκτήτες του χώρου όσο αυτοί 

ζούσαν ή ήταν καλά στην υγεία τους. 

Τώρα όμως τι γίνεται; Η Παναγιά μας 

θα «ρημάξει» και θα μείνει κι αυτή μια 

γλυκιά ανάμνηση στην ψυχή  και τη μνή-

μη μας ή μια ανάρτηση στο διαδίκτυο; 

Τι γνωρίζουμε για την ιστορία της; Ποια 

παράδοση κυκλοφορεί στα μέρη μας για 

τη βασιλοπούλα και τις πέντε(;) εκκλησιές 

που χτίστηκαν στο πέρασμά της; Με ποια 

περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας 

συνδέεται η ανέγερσή της; Η Παναγία η 

Χειμάτισσα φαίνεται πως έχει τα μυστι-

κά της. Ας γίνουμε ερευνητές για να τα 

ανακαλύψουμε.

 Ειδικοί μελετητές που ασχολήθηκαν 

με το ρυθμό του ναού και τις τοιχογραφίες 

του έκριναν πως παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον ως προς την τεχνοτροπία τους 

και τη θεματολογία τους. Ανατρέχοντας σε 

ανακοινώσεις του Νικόλαου Δρανδάκη, 

με θέμα «Χειμάτισσα, το καθολικό ενός 

λησμονημένου μοναστηριού» στο  τέταρτο 

συμπόσιο της Βυζαντινής και Μεταβυζα-

ντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης που είχε 

διοργανωθεί το 1984 από τη Χριστιανική 

Αρχαιολογική Εταιρία, μπορούμε να μά-

θουμε πολλά για την ταπεινή μονή που 

επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο.

«Ναός σταυροειδής με τρούλο, δί-

στυλος, ελλαδικού τύπου με νάρθηκα 

πιθανότατα μεταγενέστερο, είναι αφιε-

ρωμένος στην Παναγία κι έχει διαστάσεις 

9,07 Χ 5,34. Εξωτερικά έχει σοβαντιστεί κι 

έτσι ο ερευνητής δεν μπορεί να αντλήσει 

πληροφορίες για την τοιχοδομία του. Οι 

τρεις αψίδες του είναι ημικυκλικές και 

ο τρούλος κυλινδρικός. Η αγία Τράπεζα 

είναι κτιστή και ως καλυπτήρια πλάκα 

χρησιμεύει μαρμάρινη παλαιοχριστιανική  

τράπεζα προσφορών.

Στον ασβεστωμένο νάρθηκα δεν δι-

ακρίνεται κάποιο ίχνος τοιχογραφίας. 

Και ο κυρίως ναός έχει ασβεστωθεί. 

Ξέφυγαν όμως το γαλάκτισμα αρκετά 

τμήματα τοιχογραφιών. Στον τρούλο ο 

Παντοκράτωρ, Προφήτες, Ευαγγελιστές. 

Στο ιερό η Βρεφοκρατούσα μεταξύ δυο 

ολόσωμων Αγγέλων, ο Μελισμός, Ιε-

ράρχες, τμήματα της Αναλήψεως. Από 

τους Ιεράρχες σε στηθάρια απεικονίζεται 

και ο άγιος Θεοφάνιος Μονεμβασίας. 

Στις παραστάδες ο Ευαγγελισμός. Στην 

κάμαρα της Προθέσεως, η Κοινωνία 

των Αποστόλων. Στη δυτική κεραία του 

σταυρού υπολείμματα της Βαϊοφόρου 

και της Καθόδου στον Άδη. Στους πεσ-

σούς Άγιοι και στο νοτιοδυτικό πλάγιο 

διαμέρισμα στρατιωτικοί Άγιοι, Όσιοι και 

η Παράδοση της Πορφύρας.

Ασυνήθιστη είναι η θέση της Κοινω-

νίας των Αποστόλων και πολύ σπάνια 

η Παράδοση της Πορφύρας. Ενώ είναι 

μοναδική στην τελευταία σύνθεση η 

απεικόνιση υπηρετών που μνημονεύ-

ονται στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου.

Οι Προφήτες έχουν πλατιά ζωγραφική 

πτυχολογία, ελεύθερη κίνηση και δεν 

στερούνται όγκου. Ένας Ευαγγελιστής 

έχει μακρύ κωνικό λαιμό, όπως μορφές 

της Περιβλέπτου του Μυστρά. Τα κτίρια 

και τα έπιπλα αποδίδονται με προοπτική. 

Ο Χριστός του Μελισμού απεικονίζεται 

με γένια και κλειστά μάτια, από την λογ-

χισμένη πλευρά αναπηδά υγρό.

Το μέτωπο του Λέοντος Ρώμης είναι 

πλατύ, υψηλό και ογκώδες. Ψηλό μέτω-

πο και ογκώδη κεφαλή έχει και ο Λέων 

Ακραγαντίνων. Η έκφραση των ματιών 

δεν έχει εσωτερικότητα. Στις παραστά-

σεις αυτές δεν χρησιμοποιείται πράσινο 

χρώμα για τη σκίαση μεταξύ βλεφάρων 

και φρυδιών. Τα σώματα των Αποστόλων 

της Αναλήψεως έχουν όγκο και οι κινή-

σεις τους είναι σχετικά έντονες.

Διαφορετικό όμως είναι το πλάσιμο της 

μορφής του Αγίου στο ΒΔ πεσσό. Ώχρα 

λίγο βαθύτερη διαγράφει στις παρειές 

τριγωνικές σκιές. Το αριστερό τμήμα του 

προσώπου έχει σκίαση πράσινη ενώ το 

δεξιό σκίαση κοκκινωπή. Το πρόσωπο 

είναι στενόμακρο, η έκφραση έντονη, 

δυνατή. Τα μαλλιά πάνω από το μέτωπο 

ιδιαίτερα υπερυψωμένα. Το ίδιο χέρι 

ζωγράφισε και το ΝΔ πλάγιο διαμέρισμα 

και μάλλον η τεχνική του αρχαΐζει. Ίσως 

ο αγιογράφος είναι επηρεασμένος  από 

ρομαντικά έργα του 13ου αιώνα.

Από τις διαφορές στην απόδοση των 

μορφών, των χρωμάτων και των σκιών 

προκύπτει ότι άλλος είναι ο αγιογράφος 

του ιερού και πιθανότατα του τρούλου. Ο 

Χριστός του Μελισμού θυμίζει το Χριστό 

μικρογραφίας υψηλότερης ποιότητας του 

Sinait. gr.152 του 1346. (Αν υπάρχουν 

χειρόγραφα με μικρογραφίες στη μονή 

ίσως βοηθήσουν να ερμηνευτούν αυτές οι 

ομοιότητες). Ο Απόστολος της Αναλήψεως, 

ο Σίμων, φέρνει στο νου τον Ιωακείμ στην 

Έρημο από την Περίβλεπτο του Μυστρά. 

Γενικότερα οι μορφές παρουσιάζουν ως 

προς την τεχνοτροπία ομοιότητες με 

μορφές από τον Άγιο Χριστόφορο του 

Μυστρά, την Resava (1406 – 1418) και 

από τοιχογραφίες στο Σελεγούδι της 

Λακεδαίμονος (1439 – 1440). Ίσως οι 

τοιχογραφίες της Χειμάτισσας πρέπει να 

χρονολογηθούν στην υστεροβυζαντινή 

περίοδο γύρω στο 1400.

(Ν. Β. Δρανδάκης – Βυζαντινολόγος 

και Επιμελητής Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

στη Λακωνία κατά την περίοδο 1951- 1962)

«Ο Μελισμός, θέμα με ευχαριστιακό 

περιεχόμενο και λειτουργικό χαρακτήρα 

που αποδίδει την αναίμακτη θυσία του 

Χριστού κατά την Προετοιμασία των Τι-

μίων Δώρων. Ο θυόμενος ή μελιζόμενος 

Χριστός εικονίζεται νεκρός, ώριμος, με 

γένια. Αυτός ο εικονογραφικός τύπος 

του Χριστού διαφέρει από την ευρέως 

διαδεδομένη παραλλαγή με τον Χριστό 

νήπιο και ζωντανό μέσα στο δίσκο. Η 

ασυνήθιστη αυτή παραλλαγή αποτελεί 

δημιούργημα της Παλαιολόγειας ει-

κονογραφίας. Το δογματικό υπόβαθρο 

της παράστασης καθορίζεται από τα 

ιερά κείμενα και το τυπικό της θείας 

λειτουργίας και την επίσημη αντίληψη 

της εκκλησίας σχετικά με τη σύνδεση της 

Θείας Μετάληψης με το Πάθος και την 

Ανάσταση του Χριστού. Η διάδοση που 

γνώρισε αυτή η παραλλαγή στη Λακωνία 

στους παλαιολόγειους χρόνους συνδέεται 

με την τάση να ξεκαθαρίσουν οι συγχύ-

σεις ή να επισημανθούν οι διαφορές ως 

προς το τυπικό του μυστηρίου της θείας 

Ευχαριστίας ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες, 

Κωνσταντινούπολης και Ρώμης.

Οι τοιχογραφίες του ναού αποδίδονται 

σε τοπικό εργαστήριο που έδρασε στην 

περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς στις 

αρχές του 15ου αιώνα. Οι τέσσερις ζω-

γράφοι του εργαστηρίου έχει διαπιστωθεί 

ότι διακόσμησαν μια ομάδα μνημείων 

της Επιδαύρου Λιμηράς, την Παναγία τη 

Χειμάτισσα, τον Άγιο Γεώργιο Μολάων, 

τον Άγιο Ανδρέα και τον Ταξιάρχη στην 

Καστανιά, καθώς και τον Άγιο Γεώργιο 

στα Φούτια και στον κάβο Μαλέα. Μεγάλη 

εικονογραφική και τεχνοτροπική συγγέ-

νεια υπάρχει ανάμεσα στις τοιχογραφίες 

της Χειμάτισσας και του Αγίου Γεωργίου 

Μολάων, γι’ αυτό αποδίδονται σε κοινό 

ζωγράφο. Πρόκειται για υψηλής στάθμης 

και ποιότητας έργα που σχετίζονται με την 

τέχνη της Πρωτεύουσας του Δεσποτάτου 

του Μορέως, Μυστρά». 

 ( Πληροφορίες  που αντλήσαμε 

από έρευνα του ΣΔΕ Μολάων -Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας Μολάων 2010                      

http://sdemolaon.blogspot.gr/ ).

Αν κάποιος γνωρίζει κάτι περισσότε-

ρο για την Παναγία τη Χειμάτισσα, όπως 

πηγές που μπορούμε να ανατρέξουμε για 

πιο σωστή πληροφόρηση,  παραδόσεις 

ή θρύλους, φωτογραφίες ή αναμνήσεις 

από το πιο πρόσφατο παρελθόν της, 

θα επιθυμούσαμε να τα   στείλει στη 

συντακτική ομάδα της εφημερίδας για 

να συμπληρώσουμε την έρευνά μας. n 

Ήταν μεσοκαλόκαιρο, 16 Ιουλίου, γύ-

ρω στις 10 το πρωί, τότε που χτύπησε το 

τηλέφωνο και έμαθα το μαύρο μαντάτο, 

ο αγαπημένος μου θείος, ο Κυριάκος ο 

Μακράκος είχε φύγει από κοντά μας 

όταν έκανε το τελευταίο του μπάνιο στη 

θάλασσα της Πυλάς. Ο θείος ο Κυριάκος 

δεν ήταν άνθρωπος των γραμμάτων ή των 

καλών τεχνών για να μιλήσουμε για το βίο 

και το έργο του ήταν απλώς ένας καλός 

και αγνός άνθρωπος. Για τα ανίψια του 

όμως και για όσους τον ζήσαμε από κοντά 

ήταν ο θείος με το πλατύ χαμόγελο, τη 

δυνατή φωνή και τα ζεστά γαλανά μάτια. 

Για μένα ήταν ο θείος που μου στάθηκε 

πατέρας τα πρώτα χρόνια της ορφάνιας 

μου, τότε που η θάλασσα μου πήρε το 

φυσικό μου πατέρα. Η μοίρα τα ΄φερε 

έτσι ώστε σαράντα δύο χρόνια μετά η 

θάλασσα να μου πάρει και τον θείο μου. 

Έφυγε εκείνη την ημέρα για τη γα-

λάζια αγαπημένη του, σ’ αυτή που τόσες 

τρέλες είχε κάνει στην αγκαλιά της σαν 

ήταν παιδί, που τόσα ταξίδια έκανε σαν 

μεγάλωσε, με γκαζάδικα και φορτηγά 

πλοία κι αυτή τον κράτησε κοντά της. Δυο 

μέρες μετά τον συνόδεψε όλο το χωριό 

στην τελευταία του κατοικία. 

Ο θείος ο Κυριάκος, το τρίτο από τα 

πέντε παιδιά του Νίκου του Μακράκου 

και της Θεοχάρης, ο «Τσάρλι» όπως 

τον φώναζε η θεια του η «αμερικάνα», 

ο «μαργαζίνος» όπως τον έλεγαν τα 

μεγάλα αδέλφια του, ανέβηκε μικρό 

παιδάκι στην Αθήνα για να δουλέψει σε 

μαγαζί (μαγαζί - μαργαζί - μαργαζίνος) 

αφήνοντας πίσω τη σφεντόνα του και τις 

γάτες στην ησυχία τους. Τελικά βρέθηκε 

στο ναύσταθμο, στον Προμηθέα και στη 

ΣΕΚ όπως και τόσοι άλλοι από το χωριό 

μας. Αργότερα μπαρκάρισε  για να μπει 

κι αυτός στη μεγάλη οικογένεια των 

ελλήνων ναυτικών. 

Στις αρχές του 1970 άφησε τη θάλασσα 

και άρχισε να εργάζεται στο ηλεκτροτε-

χνουργείο μαζί με τους αδελφούς του 

Γιάννη και Δημήτρη. Ήταν εκείνα τα 

χρόνια που έμενε μαζί μας και καθώς 

μεγάλωνα με μάθαινε τι είναι το παξι-

μάδι, το γρέζι, η ηλεκτροσυγκόλληση, η 

πατέντα, ο κάβουρας, το μοτέρ, ο τόρνος, 

το γρανάζι και ο ιμάντας. Ήταν τα χρόνια 

που τα χέρια του ήταν μαύρα από τα λάδια 

των μηχανών και του παραπονιόμουν 

που δε φορούσε γάντια στη δουλειά. 

Ήταν ο άνθρωπος που με έμαθε να κο-

λυμπώ, που μου χάρισε την πολυτέλεια 

μιας επίσκεψης στο χριστουγεννιάτικο 

ΜΙΝΙΟΝ. Μαζί του πήγα πρώτη φορά 

στην Ακρόπολη, μαζί του μπήκα πρώτη 

φορά σε ιπτάμενο δελφίνι για να κατέβω 

στη Μονεμβάσια, μαζί κάναμε επισκέ-

ψεις σε συγγενείς που έχουν φύγει για 

αλλού (και φαίνεται πως τον περίμεναν) 

στα Μανιάτικα, την Αγια-Σοφιά και την 

Αμφιάλη. Ήταν τα χρόνια που πήρε το 

πρώτο του αυτοκίνητο, λευκό Toyota 

Corolla, και σε αυτό τον τύπο έμεινε 

πιστός για μια ζωή. 

Πιστός έμεινε για πάντα σε ό,τι αγα-

πούσε και πίστευε, σε γονείς, αδέλφια, 

συγγενείς που είχε δεθεί μαζί τους και 

στις πολιτικές του επιλογές. Νομίζω πως 

μόνο όταν παθιαζόταν για την «πολιτι-

κή» τον είχαμε δει να θυμώνει και να 

εκνευρίζεται. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 ξα-

ναγύρισε στη θάλασσα κι έπειτα βγήκε 

Ένα τελευταίο αντίο
Ελένη Θ. Τσιριγώτη

στη σύνταξη. Έφτιαξε το σπίτι στο χωριό 

και στις αρχές του ΄90 αποφάσισε πως 

έπρεπε να βάλει τέρμα στη μοναξιά του, 

έτσι έβαλε στην καρδιά του και στη ζωή 

του τη θεία τη Βαγγελιώ. Αγρότες και 

«αθηναίοι» έζησαν αγαπημένοι 23 χρόνια 

μαζί πότε στο χωριό, πότε στο Φάληρο.

 Έτσι κι αυτό το καλοκαίρι κατέβηκαν 

για τα μπάνια τους στο χωριό αλλά δε 

γύρισαν μαζί. Ο θείος έμεινε στην αγκα-

λιά της γης που τον γέννησε, εκεί που 

έκανε τα πρώτα του βήματα, τις πρώτες 

του τρέλες, τρομάζοντας την αδελφή του 

την Ευγενία, όταν τον έπαιρνε ο ύπνος 

πάνω στα δέντρα κι εκείνη φοβόταν πως 

τον πήρε το ποτάμι.

 Δεν τον πήρε όμως το ποτάμι αλλά η 

θάλασσα και ο πόνος όλων μας δεν ήταν 

τόσο για το ξαφνικό, όσο για το τραγικό. 

Δεν το άξιζες, θείε μου, ούτε εσύ τέτοιο 

τέλος. Όλοι όσοι σε αγαπήσαμε θα σε 

έχουμε πάντα στην καρδιά μας και δε 

θα σε λησμονήσουμε. n



Τ
ο γλωσσικό ιδίωμα1 της 
περιοχής Επιδαύρου Λι-
μηρά»

Το παρόν άρθρο αποτε-
λεί μέρος εκτενούς γλωσ-

σολογικής έρευνας που διεξήχθη το 
2006 στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προ-
γράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και υπάγεται 
στην ευρύτερη θεματική ενότητα της 
Διαλεκτολογίας, με εποπτεύοντα τον 
διδάσκοντα κύριο Ν. Παντελίδη. Στό-
χος της εργασίας ήταν η διερεύνηση, 
ο εντοπισμός και η καταγραφή των 
στοιχείων που συνθέτουν το ιδίωμα1 

της περιοχής «Επιδαύρου Λιμηράς». 

Β) Μορφολογικό Επίπεδο

Οι ιδιωματισμοί που καταγράφηκαν 
στο χωριό «Τάλαντα» της περιοχής Επι-
δαύρου Λιμηρά για λόγους καθαρώς 
μεθοδολογικούς χωρίζονται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το 
επίπεδο της γλώσσας προς το οποίο 
συνδέονται: Α) Φωνολογικό Επίπεδο  
Β) Μορφολογικό Επίπεδο  Γ) Λεξιλο-
γικό Επίπεδο.

Στο προηγούμενο τεύχος παρου-
σιάστηκαν οι ιδιωματισμοί που εντο-
πίστηκαν σε Φωνολογικό Επίπεδο. 
Στο παρόν τεύχος καταγράφονται τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά που πα-
ρατηρήθηκαν στην περιοχή, στα οποία 
συγκαταλέγονται οι ακόλουθες τάσεις:

ΑΡΘΡΑ

Η γενική ενικού του θηλυκού 
σχηματίζεται σε τση αντί της. Π.χ. Τι 
να τση κάμω;

Η αιτιατική πληθυντικού του θη-
λυκού σχηματίζεται σε τσι αντι τις. 
Π.χ. Τσ’ ελιές.

Η γενική πληθυντικού για όλα τα 
γένη σχηματίζεται σε του(ν). Π.χ. Του 

μπαιδιώνε.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Η γενική πληθυντικού για όλα τα 
γένη σχηματίζεται σε –ώνε. Π.χ. του 
μπαιδιώνε, του γυναικώνε. 

Σχηματισμός πληθυντικού ισο-
σύλλαβων αρσενικών σε –ας κατά τα 
αρσενικά σε –ος. Π.χ. τρεις μήνους, 
τους γειτόνους, οι μαστόροι, οι μαρ-
τύροι, οι μαγιέροι.

Σχηματισμός πληθυντικού μη οξύ-
τονων ουδετέρων σε –ο, –ατα. Π.χ. 
αλόγατα, ονείρατα. 

Σχηματισμός πληθυντικού θηλυκών 
σε –άδες. Π.χ. αδερφάδες, ξαδερφά-
δες, Κυριακάδες.

Έντονη τάση για αλλαγή γένους. 
Π.χ. ο στόμας, η πεζούλα, η καρπούζα, 
τα τραγιά, τα φρυγανάκια, οι κλάδες.

Χρήση ιδιόμορφων υποκοριστικών. 
Π.χ. τα δεντρούλια, τα φρυγανάκια, 
τα αδερφούλια, η καρπουζίτσα, το 
Θοδωρούλι, το Ποτούλι, το Ποτουλάκι. 

Επίδοση τοπωνυμικής κατάληξης 
σε –άνικα, -αϊικα. Π.χ. Κληρονομα-
ϊικα, Παπαδιάνικα, Κουκουριάνικα, 
Κουμαριάνικα, Δερματιάνικα.

Απόδοση οικογενειακών ονομάτων 
σε –αίοι. Π.χ. Μπηλαίοι, Κληρονομαίοι, 
Δρυμωναίοι, Μποτσαίοι.

Ευρεία διάδοση των ονομάτων: 
Πότης, Πότα, Ποτούλα, Ηλίας, Αρχο-
ντούλα, Μαρίκα.

Απόδοση του ονόματος του άντρα με 

την κατάληξη –αινα ή –ου στα ονόματα 
των γυναικών που κατάγονταν από άλλο 
μέρος και παντρεύονταν ντόπιο. Π.χ. 
Μήτσαινα (:η γυναίκα του Μήτσου), 
Τάσαινα, Γιώργαινα, Αντωνού, Μιχαλού, 
Λουίζα (:η γυναίκα του Λούη).

Απόδοση της κατάληξης –ιώτα, 
-ιάτα σε τοπωνυμικά θηλυκα ονόματα. 
Π.χ. Δεμονιώτα, Καλυβιώτα, Σπαρτιά-
τα, Μανιάτα.

Ιδιόμορφος τονισμός στην ονομα-
στική των προπαροξύτονων σε –ος / 
–ας.  Π.χ. οι ανθρώποι, οι δασκάλοι, 
οι μαρτύροι, οι μαστόροι, οι γειτόνοι, 
οι μαγιέροι. 

Τάση για σχηματισμό του θηλυκού 
γένους σε ορισμένα αρσενικά ονό-
ματα. Π.χ. η γιάτρισσα, η γάλισσα (:η 
γαλοπούλα), η ράφταινα. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Κλίση του άκλιτου αριθμητικού 
δυο. Π.χ. δυονόνε.

Διάκριση αρσενικού και θηλυκού 
γένους του αριθμητικού τέσσερις.  Π.χ. 
οι τέσσεροι,οι τέσσερες.

Διατήρηση αρχαϊκού τύπου του 
αριθμητικού τέσσερις. Π.χ. σαραντα-
τέσσερω.

ΕΠΙΘΕΤΑ – ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΩ-
ΝΥΜΙΕΣ

Απόδοση του επιθήματος –νου, 
-νης, -νων στη γενική πτώση του 
επιθέτου άλλος, -η, -ο. Π.χ. αλλονού, 
αλλονής, αλλονών.

Σχηματισμός συγκριτικού βαθμού 

Το γλωσσικό ιδίωμα της  
περιοχής Επιδαύρου Λιμηρά

Κωνσταντινίδου Αρχόντισσα
Φιλόλογος – Γλωσσολόγος. 

ως πιο –τερος, -η, -ο, πιο –τερα. Π.χ. 
πιο καλύτερος, πιο υστερότερα, πιο 
περσότερο, πιο μεγαλύτερο.

Επίδοση επιθήματος σε –νε σε επί-
θετα και αντωνυμίες. Π.χ. τηνε πήρες; 
τονε λένε, εκείνονε, πολλήνε, άλλονε, 
σκέτονε, γλυκόνε, ποιονε;

ΡΗΜΑΤΑ

Ασυναιρεσία των παλαιών περι-
σπώμενων ρημάτων. Π.χ. πιλαλάω, 
τηράω, διανομάω, ροβολάω, ξεφτάει.

Διατήρηση της διάκρισης δυο τύπων 
της λεγόμενης στην παραδοσιακή γραμ-
ματική «Β΄ Συζυγίας» των εις –έω/ώ 
και των εις άω/ώ. Π.χ. περιφρονάτε, 
καλείς, λαλείς, διανομάνε.

Σχηματισμός των εις –ίζω σε –άω. 
Π.χ. ξεφτάω, αρχινάω.

Κατάληξη –αγα αντί –ούσα στον 
Παρατατικό των παλαιών περισπώμε-
νων ρημάτων. Π.χ. μπόραγα, φύλαγα, 
γέλαγα, πέταγα, κόλαγα, κύλαγα.

Αύξηση ρημάτων σε η-, ω-, αντί ε-. 
Π.χ. ήφερνε, ήπρεπε, ώλπιζα.

Αρχαϊσμός στο σχηματισμό του 
Αορίστου του ρήματος βρίσκω και 
στην προστακτική του ρήματος βγαίνω. 
Π.χ. ηύρα, έβγα.

Αρχαϊσμοί στο σχηματισμό του 
μεσοπαθητικού Αορίστου. Π.χ. εχάθη, 
σκοτώθη, εκοιμήθης, εκουράσθης, 
παντρεύτη.

Σχηματισμός ενεργητικού Αορί-
στου με κατάληξη –κα αντί –σα. Π.χ. 
βάρηκα, άφηκα. Αναλογική επέκταση 
και στο ξαπλώθηκα.

Διατήρηση της αύξησης.Π.χ. εστέλ-
νανε, επληρώθηκε, εγίνηκε, εσκοτώσω.

Αναύξητοι τύποι. Π.χ. υπόφερα.

Σχηματισμός α΄ ενικού/γ΄ πλη-
θυντικού μεσοπαθητικού Ενεστώτα 
με κατάληξη –ουμαι/-ουνται αντί –

ομαι/-ονται. Π.χ. έρχουμαι, πλένουνται, 

τρώγουνται. 

Σχηματισμός γ΄ πληθυντικού μεσο-

παθητικού Παρατατικού με κατάληξη 

-όντουσα/-όντουστα/-όντουσταν. Π.χ. 

γινόντουσταν, φαινόντουσα, καθόντου-

σα, μαζευόντουστα.

Αναλογική επέκταση και στον 

Παρατατικό του είμαι. Π.χ. ήντουσα, 

ήντουσαν, ήντουσταν.

Σχηματισμός γερουνδίου σε –

οντα/-ωντα. Π.χ. τρέχοντα, γελώντα, 

χοροπηδώντα.

Σχηματισμός συντελικών χρόνων 

Ενεργητικής Φωνής  με το ρημα έχω 

+ μεσοπαθητική μετοχή / Παθητικής 

Φωνής και αμετάβατων ρημάτων με 

το ρήμα είμαι + μεσοπαθητική με-

τοχή. Π.χ. ήτανε φερμένες, ήμουνα 

κοιμισμένος, τό ’χω ακουμπισμένο, 

τό ’χω φυλαγμένο. 

Επικράτηση ιδιόμορφων τύπων 

Ενεστώτα. Π.χ. βάνω, βγάνω, παγαίνω, 

φτιάνω, ρίνω, ανακατώνω, μαγνητο-

φωνίζω, ομορφίζω.

Παρατήρηση: Η επικράτηση μορ-

φολογικών ιδιωματισμών φαίνεται ότι 

είναι έντονη ακόμα και σε άτομα νεα-

ρής ηλικίας. Μάλιστα παρατηρήθηκε 

ότι αρκετά απο τα προαναφερθέντα 

μορφολογικά ιδιωματικά στοιχεία 

διατηρούνται στον λόγο των ομιλητών 

ακόμα και μετά την απομάκρυνσή τους 

απο τη «διαλεκτόφωνη» περιοχή. 

1. Ιδίωμα: Η τοπική διάλεκτος, ο ιδι-

αίτερος τύπος διαλέκτου που ομιλείται σε 

συγκεκριμένο τόπο. n

Παιδικά  
ενθυμήματα του 
χωριού

Τα δοκάνια
Γ.Μ.Μπίλιας

Ο
ι φωνές των παιδιών 

ακούγονταν μέσα στην 

ηρεμία του καλοκαιρινού 

μεσημεριού:

- Κάνε ρε συ μια προ-

σπάθεια ακόμα να πάη στην κλαρούδα 

η που....α.

- Δεν πάει ρε, έχει αγριευτεί.

- Σιγά σιγά κυνήγα την και θα ‘ρθει. 

Εγώ θα είμαι εδώ, μην τυχόν και μας 

πάει προς τις κουνούκλες.

Ο διάλογος γινόταν σ’ένα χωράφι 

ανατολικά του χωριού, που το λέγανε 

κόκκινο. Τα δυο παιδιά είχαν χτίσει 

δοκάνια να πιάσουν ασπροκώλες. Ήταν 

κατακαλόκαιρο ντάλα μεσημέρι. Αυτό 

γινόταν κάθε μέρα ανεξαρτήτως καύσω-

νος. Περιφέρονταν στα χωράφια μέσα 

στη ζέστη, στον ήλιο φορώντας αθλητικό 

φανελάκι, κοντό παντελονάκι, χωρίς 

καπέλο και παπούτσια πότε φορούσαν 

πότε δεν φορούσαν. Ο ήλιος κοκκίνιζε 

την πλάτη τους, ξεφλουδίζονταν, αλλά 

ποιός έδινε σημασία σε τέτοια πράγματα. 

Το μόνο που τα ενδιέφερε ήταν να πάνε 

το πουλί στο δοκάνι, να τσιμπίσει και 

να το πιάσουν.

Κυνηγούσαν και το πρωί βέβαια. 

Αλλά τότε είχαν και τη φροντίδα των 

ζώων που έβοσκαν και δεν μπορού-

σαν να αφοσιωθούν ολοκληρωτικά 

σ’αυτό που έκαναν με μεγάλη αγάπη 

και φροντίδα: στο κυνήγι με δοκάνια. 

Απόλυτη ελευθερία είχαν το μεσημέρι 

για να ευχαριστηθούν αυτή την ασχολία, 

που ξεκινούσε μετά τις 10 η ώρα, και σε 

μερικές περιπτώσεις, έφτανε μέχρι τις 3 

η ώρα, που περνούσε το απογευματινό 

λεωφορείο για Νεάπολη. Μετά έπρεπε 

να βγάλουν πάλι τα ζα από το σταύλο 

στη βοσκή μέχρι το βράδυ. Φυσικά και 

το πρωί και το απόγευμα τα δοκάνια τα 

είχαν μαζί τους για κάθε ενδεχόμενο.

Κυνηγούσαν και το χειμώνα. Τότε 

όμως τα πράγματα ήτανε διαφορετικά. 

Δεν υπήρχε τόση ταλαιπωρία και αγω-

νία, γιατί δεν προσπαθούσαν να πάνε τα 

πουλιά στα δοκάνια κυνηγώντας τα όπως 

τα καλοκαιρινά. Χτίνανε τα δοκάνια στα 

σημεία που επιλέγανε, και κατά διαστή-

ματα πηγαίνανε και τα κοιτούσαν μήπως 

είχαν πιάσει τίποτα. Παίρναν τα πουλιά 

που είχαν πιαστεί και τα ξαναχτίνανε. Το 

χειμώνα χτίνανε πολλά δοκάνια. Μπορεί 

και πάνω απο 20. Ενώ το καλοκαίρι η 

δουλειά γινόταν με 5-6.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχτιναν 

περισσότερα, ακόμη έριχναν και αγγί-

στρια μέσα στα ασπαρλάθια για τσίχλες 

και κοτσύφια, με δόλωμα κουλενταρίδα 

(μακρύ λεπτό σκουλήκι που υπάρχει 

μέσα στο χώμα).

Τα πουλιά που κυνηγούσαν το καλο-

καίρι ήταν: σταχτήδες, κοκκινοκέφαλοι, 

σταχτοκέφαλοι, κεφαλάδες, ασπροκώ-

λες και μυλώνια. Υπήρχαν βέβαια και 

οι κουτσουλιέρηδες, οι σταρήθρες, τα 

σφιτζούρια (σπουργίτες). Αλλά αυτά 

συλλαμβάνονταν τυχαία, και όχι με σύ-

στημα όπως τα άλλα. Οι ονομασίες τους 

οφείλονταν στα χρώματα που είχαν: σταχτί 

χρώμα, σταχτί κεφάλι, κόκκινο κεφάλι, 

μεγάλο κεφάλι. Αυτά τα τέσσερα είχαν 

ράμφος γαμψό, δυνατό. Τους έλεγαν 

και δαγκανάδες, γιατί τσιμπούσαν και 

έκοβαν με το δυνατό ράμφος τους.

Οι δυο πρώτοι αγαπούσαν να κάθω-

νται στην κορυφή των αγκοριτσιών και 

ξερών αχλαδιών και να κοιτάνε πάντα 

προς τον ήλιο. Οι κεφαλάδες τριγύριζαν 

στα περιβόλια, οι ασπροκώλες στα ισι-

ώματα και τους άρεσε να κάθονται στα 

κουτσούνια (υπερυψωμένες πέτρες) ή 

σε κλαρούδες (ξερά κλαριά στο έδαφος). 

Μετακινούνταν περισσότερο κοτταρίζο-

ντας (γρήγορο περπάτημα), σταματώντας 

επάνω σε κάποιο κουτσούνι. Η ουρά τους 

ήταν άσπρη, και σ’αυτό όφειλαν το όνομά 

τους. Τις λέγανε και ζήτες γιατί έκαναν 

ένα σκούξιμο σαν τζίττ-τζίττ.

Τα μυλώνια ήτανε μικρά πουλιά σε 

μέγεθος και χρώμα σπουργίτη, με κο-

ντή σχετικά ουρά που κάθονταν πάνω 

σε αγκάθια, ανανίδες, γαιδουράγκαθα. 

Ήτανε παχιά πουλιά με λίπος. Γι’αυτό όταν 

τα ψήναμε στα κάρβουνα, ο καπνός και 

η τσίκνα μας μεθούσε, λες και κάναμε 

θυσία στους αρχαίους θεούς.

Τα χειμωνιάτικα πουλιά ήταν κοτσύ-

φια, τσίχλες, γιαννακάκια (κοκκινολαί-

μηδες), ρουσοκέφαλα, αγριοσφίτζουρα 

(σπίνοι χρωματιστοί). Τα τελευταία έχουν 

εξαφανιστεί τελείως τώρα όπως και τα 

περισσότερα πουλιά του καλοκαιριού. 

Τότε τα αγριοσφίτζουρα ήτανε σμήνη 

ολόκληρα. Ο λόγος είναι πάντα για μικρά 

πουλιά που πιάναμε με τα δοκάνια, και 

όχι αυτά που κυνηγιόνταν με τουφέκι 

(μπεκάτσες, τρυγόνια, συκοφάγια, ορ-

τύκια κ.λ.π.).

Γνωρίζαμε τρείς κατηγορίες δοκανιών.

α) τα κανονικά συρμάτινα που χρησι-

μοποιούσαμε εμείς για πουλιά, εύκολα 

στο στήσιμο και τα οποία κατασκευάζαμε 

μόνοι μας. Χρησιμοποιούσαμε χοντρό 

σύρμα, λυγίζοντάς το σε γωνίες και 

ημικύκλια, και τυλίγαμε γύρω απ’αυτό 

ελατήρια, που τα βρίσκαμε ξηλώνοντας 

καμμιά παληά ρόδα αυτοκινήτου. Τα 

μέρη του δοκανιού αυτού ήταν τα εξής: 

1. Το κύριο σώμα που είχε την σταθερή 

απαλέστρα, την ουρά και το αρεμποκλείδι.

2. Η κινητή απαλέστρα που εφάρμοζε 

πάνω στην σταθερή – πιεζόμενη πρός τα 

κάτω απο το ελατήριο που ήταν τυλιγμένο 

στο κύριο σώμα. (Οι απαλέστρες ήταν 

τα δύο συρμάτινα ημικύκλια τα οποία 

κλείνοντας με βία λόγω του ελατηρίου 

παγίδευαν το πουλί)

3. Το μασούρι επάνω στο οποίο τοπο-

θετούσαμε το δόλωμα ήταν στο κέντρο 

του δοκανιού δεμένο κάπου επάνω στο 

ελατήριο. Αυτό ήταν μικρό κομμάτι από 

βέργα λυγιάς, 1,5-2 εκατοστά περίπου, 

που απ΄το εσωτερικό του είχαμε βγάλει 

την ψίχα για να περνάμε τη κλωστή με 

την οποία το δέναμε κάπου στο ελατή-

ριο και στην επάνω του άκρη δέναμε 

το δόλωμα.Είχε και μια εγκοπή που 

στηρίζαμε το αρεμποκλείδι.

Το δοκάνι οπλιζόταν ως εξής: Σηκώ-

ναμε πάνω την κινητή απαλέστρα μέχρι 

να οριζοντιωθεί και να ακουμπήσει στην 

ουρά. Την συγκρατούσαμε σταθερή στη 

θέση αυτή, (γιατί το ελατήριο την τρα-

βούσε να κλείσει) με το αρεμποκλείδι 

που η μία του άκρη ήταν δεμένη στο 

μέρος 2ο
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δοκάνια. Κοσκινίζαμε το χώμα με τα χέρια 

μας για να μην έχει πετραδάκια, μήπως 

όταν κλείσει το δοκάνι πιάσει ανάμεσα 

στις απαλέστρες χαλίκι και μείνει ανοιχτό 

και δραπετεύσει το πουλί. Το κοσκίνισμα 

είναι μια κίνηση που αν δεν την έχεις 

κάνει, δεν καταλαβαίνεις πως γίνεται.

Κουνάγαμε τις ενωμένες, γεμάτες 

χώμα, χούφτες μας πάνω – κάτω – κυ-

κλικά να πέσουν τα χαλίκια και να μείνει 

καθαρό το χώμα. Με αυτό σκεπάζαμε το 

οπλισμένο-δολωμένο δοκάνι, τοποθετη-

μένο λίγο ορθά, αφήνοντας έξω μόνο το 

σκουλήκι που έπρεπε να είναι ζωντανό.

Σε μικρή απόσταση απο τη δοκανίστρα 

φτιάχναμε ένα κουτσούνι (2-3 πέτρες η 

μια πάνω στην άλλη) ή βάζαμε μια κλα-

ρούδα. Επάνω σε αυτά, είπαμε, κάθονταν 

οι ασπροκώλες. Άλλοτε εύκολα, άλλοτε 

δύσκολα, καταφέρναμε να τις πάμε σε 

αυτά τα σημεία. Από εκεί βλέπανε το 

σκουλήκι και έριχναν βουτιά στη δο-

κανίστρα. Όμως ελάχιστες τσιμπούσαν 

αμέσως. Οι περισσότερες μας έκαναν 

κόλπα! Γύριζαν γύρω-γύρω στο δοκάνι, 

ανοίγοντας τα φτερά τους, κι εκεί που 

νόμιζες οτι θα τσιμπίσουν αυτές τίποτα. 

Λέγαμε τότε οτι έκαναν μόμολες. 

Ο χρόνος τότε είχε σταματήσει για 

εμάς. Η αγωνία μας είχε φτάσει στο 

κατακόρυφο. Όταν όμως τσιμπούσαν, 

έπεφτε το δοκάνι, σηκωνόταν σκόνη, και 

πιανόταν το πουλί, τότε το τρέξιμό μας 

προς τα κεί θα το ζήλευε και ο καλύτε-

ρος δρομέας κατοστάρης. Δεν κοιτάγαμε 

μπροστά μας, αλλά το πιασμένο πουλί. 

Πατούσαμε αγκάθια, ανανίδες, αγκο-

ριτσιές και πέτρες, αλλά όταν πιάναμε 

το πουλί στα χέρια μας τα ξεχνούσαμε 

όλα. Αν ήταν ζωντανό το καρυδώναμε 

επι τόπου. Και μη νομίζετε οτι αυτό ήταν 

σκληρό για μας. Κάθε άλλο, οι συνθήκες 

πίσω μέρος της ουράς, και την άλλη 

την σταθεροποιούσαμε σε μια εγκοπή 

στο μασούρι επάνω στο οποίο ήταν το 

δόλωμα (σκούληκας ή ακρίδα ή ελιά ή 

βρασμένο στάρι για σφιτζούρια). 

Το περνούσαμε επάνω απο την κινητή 

απαλέστρα για να τη συγκρατεί εκεί.

Όταν το πουλί τσιμπούσε και τραβούσε 

το δόλωμα, ελευθερωνόταν το αρεμπο-

κλείδι, που με τη σειρά του ελευθέρωνε 

την απαλέστρα, η οποία έκλεινε με δύναμη 

και παγίδευε το πουλί μεταξύ αυτής και 

της σταθερής.

β) Υπήρχαν τα λεγόμενα σιδερένια 

δοκάνια (τα γύφτικα) με χοντρά ελά-

σματα, αλλά αυτά τα χρησιμοποιούσαν 

στα σπίτια, περισσότερο για να πιάνουν 

τους ποντικούς.

και γ) υπήρχαν οι μεγάλοι Δόκανοι 

που τους είχαν για να πιάνουν λαγούς 

και αλεπούδες οι μεγάλοι.

Για δολώματα χρησιμοποιούσαμε 

σκουλήκους. Τους βγάζαμε α) από τις 

Βοϊδόγλωσσες (αγκάθι φουντωτό, ύψους 

μισού μέτρου περίπου που η ρίζα του και  

ο κορμός του ήταν κούφιος γιατί μέσα 

είχε σκουλήκια που το χρώμα τους ήταν 

κάπως κίτρινο, που έκαναν σήραγγες 

μέσα στη ρίζα και στον κορμό.

β) από τα σπερδούκλια. Σε μερικά 

απ’αυτά, που εμείς απο το χρώμα τους τα 

γνωρίζαμε, ο κορμός τους ήταν κούφιος 

από τη ρίζα, και μέσα είχε έναν λευκό 

σκούληκα που έσκαβε σήραγγα. Αυτόν 

τον βάζαμε δόλωμα για τους σταχτήδες, 

γιατί επειδή ήταν μεγάλος, οι ασπροκώ-

λες πολλές φορές φοβόντουσαν και δεν 

τσιμπάγανε.

Μερικές φορές τα σπερδούκλια δεν 

ξεριζώνονταν εύκολα, και τότε αυτός που 

προσπαθούσε να το βγάλει φώναζε “Δυο 

δυνάμεις”. Τρέχαμε τότε, το πιάναμε μαζί 

και το ξεριζώναμε εύκολα.

γ)Υπήρχαν σκούληκες και στις κα-

λαμποκιές, αλλά δεν τους πολυχρησι-

μοποιούσαμε αυτούς γιατί οι καλαμπο-

κιές ήταν στα περιβόλια, ενώ τα άλλα 

τα συναντούσαμε παντού μπροστά μας.

δ) στην ανάγκη βάζαμε και καμμιά 

ακρίδα για δόλωμα.

Το χειμώνα για δόλωμα βάζαμε ελιά 

συνήθως, αλλά κάπου-κάπου και σκουλήκι. 

Για να τσιμπήσει το πουλί ο σκούληκας 

έπρεπε να κουνιέται, να είναι ζωντανός. 

Άν ήταν ψόφιος δεν τσιμπούσε.

-Και να γυρίσετε γρήγορα στο σπίτι 

βρε! Μην πάθετε καμμιά ηλίαση μεση-

μεριάτικα, φώναζε η μάνα μας. 

- Κάθε μέρα το ίδιο βιολί. Μεσημεριά-

τες έχετε γίνει. (Νεραϊδικά που βγαίνουν 

στο καταμεσήμερο το καλοκαίρι). - Αλ-

λοίμονό σας αν αργήσετε πάλι. Αμάν πια 

με κείνα τα δοκάνια!

Που ν’ ακούσουμε εμείς..

-Εντάξει λό, φωνάζαμε και φεύγαμε 

βιαστικοί.

Η ώρα ήταν 10:00 περίπου. Πρωί-πρωί 

είχαμε βγάλει να βοσκήσουμε τις γίδες 

και τις προβατίνες που είχαμε. Μόλις 

όμως ο ήλιος σηκωνόταν ένα καλάμι, 

όπως λέγαμε, τα ζα αποζητούσαν τους 

ίσκιους να σταλίσουν. Κι αν δεν το θελαν 

εκείνα, τα υποχρεώναμε εμείς. Τάπιανε η 

ζέστη και ξεμεσημεριάζανε σταλίζοντας 

κάτω απο τις ελιές. Τα ποτίζαμε γρήρο-

ρα – γρήγορα και τρέχαμε στο χωριό να 

τσιμπίσουμε κάτι βιαστικά και να βγούμε 

με τα δοκάνια για μεσημεριανό κυνήγι.

-Ρε αχαιρευτα εκείνα τα δόλια τα ζα 

θα τα ξεκάνετε πριν την ώρα τους. Που 

τα βόσκετε, στα κεραμίδια? Τα κόκκαλά 

τους μετριούνται από το πολύ πάχος – 

και άλλα τέτοια έλεγε ο πατέρας μας.

Εμείς όμως ήμαστε συνεννοημένοι με 

τα γειτονόπουλά μας και φεύγαμε-πη-

γαίναμε παρέα 2-4 άτομα στο μέρος που 

είχαμε επισημάνει τα πουλιά.

-Σκουλήκους έχετε? 

- Ναι, βοϊδογλωσσένιους.

-Όχι, πάμε από το κουτσουβέρι να βγά-

λουμε σπερδουκλένιους, έχει σταχτήδες.

-Καλά, τους βοιδογλωσσένιους θα 

τους βάλουμε για ασπροκώλες.

-Το μυλοκόπι πάρε. 

-Ναι ρε, το ‘χω πάρει.

Αυτό ήταν εργαλείο που σκάλιζαν τις 

Μυλόπετρες. Εμείς το χρησιμοποιούσαμε 

για να σκάβουμε τις δοκανίστρες (σημεία 

που στήναμε τα δοκάνια) πιο εύκολα και 

γρήρορα.

Τις πιο πολλές φορές σκάβαμε με μια 

πέτρα, αν και το χώμα το καλοκαίρι ήταν 

σκληρό, αλλά το μυλοκόπι το ‘χε ένας.

Πεδίο δράσης και βασίλειό μας ήτανε 

τα Πηγάδια, το Κόκκινο, οι Κουνούκλες, 

ο Σαραντινός. Στα χωράφια αυτά, τότε στα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ‘60, δεν 

υπήρχαν φυτεμένες ελιές. Ήτανε χέρσα 

και γυμνά, ασκεπή. Μόνο υπήρχαν με-

ρικές ελιές, λίγες συκιές, αγκοριτσιές, 

αγκάθια και ξερά κλαριά.

Στις αγκοριτσιές επάνω την κορυφή 

κάθονταν οι σταχτήδες, κοιτάζοντας πρός 

τος ήλιο με τις κοιλιές τους να ασπρίζουν 

από μακριά.

Στα αγκάθια καθότανε κανένα μυ-

λώνι, ενώ στο έδαφος και στις πέτρες 

οι ασπροκώλες κοτταρίζανε σκούζοντας 

τζιττ-τζιττ (γι’αυτό τις λέγαμε και ζήτες ή 

ζητημένες) και ανεβαίνανε στα κουτσούνια.

Όταν κυνηγώντας τες τις σπρώχναμε 

προς τα δοκάνια, μιμούμαστε το σκούξιμό 

τους ανοίγοντας τα χέρια μας σε έκταση, 

όπως αυτές σκούζοντας και κοτταρίζο-

ντας, ανοίγανε τα φτερά τους.

Σε κάποια σημεία που επιλέγαμε, 

σκάβαμε δοκανίστρες και χτίναμε 2-3 

τότε τέτοιες ήταν, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. 

Σήμερα βέβαια δεν θα μπορούσα να κάνω 

το ίδιο. Όχι μόνο εγώ, αλλά νομίζω όλα 

τα παιδιά της εποχής μου που σήμερα 

έχουν διανύσει περισσότερο απο το μισό 

της ζωής τους. 

Κάποτε βέβαια έπεφτε το δοκάνι 

και το πουλί δεν πιανόταν, είτε γιατί το 

δοκάνι ήταν αδύνατο, είτε γιατί το πουλί 

τσιμπούσε με πονηριά, φτερουγίζοντας 

πάνω απο το δόλωμα και χτυπώντας το 
με τα πόδια. Τότε η απογοήτευση και 

η φούρια μας ήταν απερίγραπτη, Το 

κυνηγούσαμε με πέτρες και με το τόξο 

(σφεντόνα) βρίζοντάς το.

-Τό ‘ριξε ρε η ζητημένη αλλά που 

θα πάει ....

-Ρε συ στο’πα, οτι το δοκάνι αυτό 

πρέπει να το ενισχύσουμε και με άλλο 

ελατήριο.

-Δεν πειράζει ρε. Οι ασπροκώλες που 

δεν τσιμπάνε και ρίχνουν τα δοκάνια είναι 

πετσί και κόκκαλο. Αφού το ξέρεις, είναι 

χτικιάρες, γεμάτες μπιμπίκια.

Τέτοια κι άλλα λέγαμε για να διασκε-

δάσουμε τη στενοχώρια μας.

Έτσι κυνηγούσαμε τις ασπροκώλες.

Με τους σταχτήδες και τους άλλους 

δαγκανάδες ακολουθούσαμε άλλη μέ-

θοδο. Χρειαζόταν στρατηγική. Έπρεπε 

να υπολογίσουμε σε ποιές αγκοριτσιές 

θα καθίσουν μόνοι τους. Σπανίως τους 

κυνηγούσαμε εμείς. Πιθανά σημεία στα 

Πηγάδια, στην γύρω περιοχή ήτανε 5-6 

αγκοριτσιές και δύο αχλαδιές. Ειδικά 

οι αχλαδιές ήταν το πιθανότερο σημίο. 

Έπρεπε όμως πρωινές ώρες να χτίσουμε 

τα δοκάνια γιατί τότε τσιμπάγανε περισ-

σότερο. Ανοίγαμε τις δοκανίστρες 10-15 

μέτρα από το δέντρο με κατεύθυνση προς 

τον ήλιο. Αν και αυτές οι δοκανίστρες 

ήταν μόνιμες γιατί δεν χρειαζόταν να 

τους αλλάξουμε θέση.

Από την κορφή της αγκοριτσιάς ο 

σταχτής έβλεπε τον σπερδουκλένιο 

σκούληκα να κουνιέται και χίμαγε στη 

δοκανίστρα. Δεν καθόταν κάτω, αλλά 

κατ΄ευθείαν στο σκούληκα. Συνήθως 

πιανόταν. Αυτός, σε μέγεθος ήταν το 

μεγαλύτερο πουλί απο τα καλοκαιρινά, 

σχεδόν σαν τσίχλα. Φανταστείτε την 

χαρά μας και την υπερηφάνεια μας όταν 

το πιάναμε.

Περισσότεροι σταχτήδες υπήρχαν 

στους κάμπους. Εκεί υπήρχαν πολλές 

αγκοριτσιές. Για εμάς όμως που δεν εί-

χαμε χωράφια προς τα εκεί να βόσκουμε 

και τα ζα, δεν βόλευε. Πηγαίνανε όμως 

εκεί άλλοι σταχτοκυνηγοί.

Για τους κεφαλάδες χτίναμε δοκάνια 

σε κανένα περβόλι, ενώ για τα μυλώνια 

κοντά στ’ αγκάθια και τα σπρώχναμε 

πρός τα εκεί.

Κυνηγούσαμε το καλοκαίρι ακόμη 

και σφιτζούρια (σπουργίτες). Αυτά συ-

γκεντρώνονταν σε σμήνος μεγάλο εκεί 

που είχε αλωνίσει η αλωνιστική μηχανή 

τα στάρια και κριθάρια και είχαν μείνει 

στο έδαφος, στ’ άχυρα πολλοί σπόροι. 

Εκεί χτίναμε κάμποσα δοκάνια με δό-

λωμα βρεγμένο, φουσκωμένο στάρι. 

Πιάναμε πολλά, αλλά δεν ήταν νόστιμα, 

ήταν σκληρά.

Τα περισσότερα πουλιά τα πιάναμε τον 
δεκαπενταύγουστο. Αλλά τότε νηστεύαμε 
και απαγορευότανε να τα φάμε. Γι’ αυτό 
τα μαδούσαμε, τα ετοιμάζαμε και τα 
τηγάνιζε η μάννα μας και τα έβαζε σε 
ένα σταμνί με λάδι για να διατηρηθούν 
μέχρι της Παναγίας. 
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Δόκανον ή Δοκάνι: όργανο προς 
σύλληψιν αγρίων ζώων ή πτηνών.

Συνώνυμα: παγίς, πάγη, δελεάστρα, 
δελέαστρον, πέδη, βρόγχος, αγκύλη, 
πλεκτάνη.

Ειδική φράσις: “πιάστηκα στο δόκανο”: 
Συνελήφθην στην παγίδα, Συνελήφθην 
επ’αυτοφώρω, Δεν δύναμαι να διαφύγω.

Λέξ. Νέας Ελ. Γλώσσης Ιωάν. Στα-
ματάκου

Εγκυκλοπαιδικά: Τα πιο κοινά δοκάνια 
αποτελούνται από δύο ημικυκλικά ελά-
σματα που ανοίγουν και συγκρατούνται 
με ελατήρια. Τα ελατήρια συγκρατούν 
ανοιχτό, σταθερό το δοκάνι, στηριζόμενα 
σε ένα ειδικό άγγιστρο που τοποθετείται 
το δόλωμα. Όταν το θήραμα αγγίξει το 
δόλωμα, το άγγιστρο ελευθερώνει τα 
ελατήρια, κι εκείνα κλείνουν με βία τα 
δύο ημικυκλικά ελάσματα, παγιδεύοντας 
το θήραμα.

Εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΙΑ

Τα δοκάνια και άλλες παγίδες (δίχτυα, 
άγγιστρα κλπ) ήταν σε χρήση απο τα 
παλιά χρόνια. Υπήρχαν διαχρονικά απο 
την αρχαιότητα. Ο Αθήναιος, Έλληνας 
συγγραφέας του 2ου – 3ου αιώνα μ.χ., 
στο έργο του “Δειπνοσοφισταί” γράφει 
ότι οι τσίχλες, τα κοτσύφια, τα τρυγόνια, 
τα συκοφάγια, τα σπουργίτια ήταν εκλε-

κτός μεζές στα συμπόσια των αρχαίων.
Ενδεικτικά αναφέρω μερικά απο-

σπάσματα απο τις εκδόσεις αρχαίων 
συγγραφέων Παπύρου σε μετάφραση 
Σταύρου Αλεξιάδη: 

“Με τα γυριστά αγγίστρια ψάρια και 
νόστιμα πουλιά και ότι θα φτανε στα 
χέρια τα δικά τους”.

“Οι ομηρικοί ήρωες δεν άφηναν ούτε 
τον αέρα ελεύθερο εις τα πτηνά, διότι 
έστηναν παγίδας και λεπτότατα δίκτυα 
δια τα κίχλας και τα αγριοπερίστερα”.

“Φάσες μαδούσανε πολλές και τσίχλες 
ως και σπίνους”.

“Πάρε περδίκια τέσσερα ή πέντε το 
πολύ τρείς λαγούς και σπουργιτάκια 
όσα φτάνουν για μεζές καρδερίνες και 
βιτάκους, μικρούς σπίνους και κερχνή-
δες (κιρκινέζια)  και ότι άλλο επιτύχεις”.

Άκόμη και ο Αριστοφάνης στους 
“Αχαρνής” γράφει: στίχοι 1104-1108

“Κι εμένα φέρε μου τα περιστέρια 
και τις τσίχλες”.

“Τι ωραίο και ροδοψημένο που είν 
το κρέας της περιστέρας”.

“Άνθρωπε θέλεις να μη κοιτάς τις 
τσίχλες μου?”

Όπως βλέπουμε, οι τσίχλες κατά την 
αρχαία εποχή είχαν την τιμητική τους.

Τα πουλιά που αναφέρονται εδώ 
φυσικά τα έπιαναν με διάφορες παγίδες, 
που ήταν περισσότερες και αποτελεσμα-
τικότερες απο τα δοκάνια.

Το μόνο που τα 
ενδιέφερε ήταν να 
πάνε το πουλί στο 

δοκάνι, να τσιμπήσει 
και να το πιάσουν.

...όταν τα ψήναμε 
στα κάρβουνα, ο 

καπνός και η τσίκνα 
μας μεθούσε λες και 
κάναμε θυσία στους 

αρχαίους θεούς.
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Καλοκαιρινοί Απόηχοι

Τα Αγιοδημητριώτικα φέτος άνοιξαν με μια εξαιρετική 

μουσική βραδιά στις 4 Αυγούστου. Η Ορχήστρα Νέων 

της Φιλαρμονικής  της Δημοτικής Ενότητας Μολάων μας 

ξάφνιασε ευχάριστα με μια καλοδουλεμένη λαϊκή μουσική 

παράσταση. Νέοι, παιδιά στην πλειοψηφία τους, με μεράκι 

και αγάπη γι’ αυτό που παρουσίαζαν, κινήθηκαν στα μουσικά 

μονοπάτια του παλαιότερου και πιο σύγχρονου ελληνικού 

τραγουδιού κερδίζοντας το αυθόρμητο χειροκρότημα ενός 

ετερόκλητου ακροατηρίου.

Μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, ένας εξαιρετικός 
εισηγητής. Ο κ. Γεώργιος Τσιμπίδης μέσα από ένα τα-
ξίδι στο χρόνο κατάφερε να αναδείξει τις δυνατότητες 
του τόπου μας να παράγει διεθνώς αναγνωρισμένο 
ποιοτικό κρασί. Η ιστορία του Malvasia και ο αγώ-
νας για την επιστροφή του στον τόπο που γεννήθηκε 
καθήλωσαν το κοινό. Η Κυδωνίτσα και η Μητρόπολη 
πρωταγωνίστησαν στη γευσιγνωσία που ακολούθησε. 
Η βραδιά έκλεισε με ελεύθερη συζήτηση γύρω από 
τα μυστικά του κρασιού.

Παρά την αρχική αμηχανία, στην οποία συνέβαλε και 

το αναγκαίο μικρόφωνο, οι Βετεράνοι του χωριού, μαθη-

μένοι να ξεπερνούν τα δύσκολα, αφέθηκαν γρήγορα στις 

αναμνήσεις τους. Οι ψυχές ξεδιπλώθηκαν παρασύροντας 

όσους παραβρέθηκαν σ’ αλλοτινά χρόνια, δύσκολα και 

όμορφα μαζί. Και καθώς η νοσταλγία έσμιγε με τη θλίψη, 

τη συγκίνηση, τη χαρά ή την πίκρα, γεγονότα, συνήθειες, 

πρόσωπα και στιγμές ζωής ξαναζωντάνεψαν αγγίζοντας 

το συναίσθημα και όσων δεν τα έζησαν. Δεν έλειψαν τ’ 

αστεία, τα πειράγματα και φυσικά τ’ ανέκδοτα. Παρούσες 

και οι λαλαγκίδες της ώρας από τα χέρια του Μπάγια. Η 

μικρή χορωδία που στήθηκε, θυμίζοντάς μας τραγούδια 

που συντρόφευαν την καθημερινότητά τους, δεν σήμανε το 

τέλος της βραδιάς αλλά την αρχή για το επόμενο αντάμωμα. 

Και του χρόνου, λοιπόν! Σας ευχαριστούμε.

Θάμπωσε το φως του ήλιου, στο γλυκό το 
δειλινό, κι όλα σώπασαν κι ακούνε το μικρό 
εσπερινό…

25  Ιουλίου.. Παραμονή της  Αγίας Παρασκευής. Μικροί, 

μεγάλοι, συγχωριανοί και ξενομερίτες  βρέθηκαν στο 

μικρό εκκλησάκι στην αγορά. Ένα κερί, μια δέηση, μια 

λαμπάδα ευχαριστίας, καταθέσεις καρδιάς στην προστάτιδα 

του χωριού. Μετά τον εσπερινό η συνέχεια δόθηκε στο 

καθιερωμένο πανηγύρι με κρασί, ψητό και φυσικά χορό 

μέχρι τα ξημερώματα.

Μουσική βραδιά

Ας γνωρίσουμε το κρασί

Βραδιά βετεράνων

Εσπερινός

Ένας θεσμός που κλείνει τα 31 χρόνια του. Ένας 

θεσμός που ένωσε τις παλιές με τις νέες γενιές. Ένας 

θεσμός που συδαύλισε και συνεχίζει να συδαυλίζει 

την αγάπη και τη νοσταλγία όλων μας. Ένας θεσμός 

που τραβά σαν τον μαγνήτη τους Αη-Δημητριώτες 

και τα Αη –Δημητριωτάκια και πλημμυρίζουν κάθε 

καλοκαίρι το χωριό μας.

1983 - 2014
Αγιοδημητριώτικα

Πανηγύρι του Συλλόγου 9/8/2014



Για άλλη μια χρονιά μικροί και μεγάλοι δώσαμε ρα-

ντεβού νωρίς το απόγευμα στον χώρο του σχολείου. Ο 

αγώνας του ανώμαλου δρόμου Φλόκα- Αγιος Δημήτρης 

διεξήχθη με επιτυχία, ενώ για πρώτη φορά είχαμε και 

τον μικρό ανώμαλο δρόμο εντός του χωριού  για τα μικρά 

αγιοδημητριωτάκια (ηλικίας 4-11 ετών). Οι μικροί με ανυ-

πομονησία περίμεναν να τρέξουν με τα τσουβάλια, και με 

τα αυγά στο στόμα, να τραβήξουν με το σκοινί την αντίπα-

λη ομάδα και  να αλευρώσουν τις μουρίτσες τους, μα και 

όλους τους μεγάλους που παρακολουθούσαν! Το γήπεδο 

γέμισε παιδικές φωνούλες, γέλια και χαρές,ενώ τα φλας 

έπεφταν …βροχή! Μετά τις αναμνηστικές φωτογραφίες, 

το Δ. Σ του Συλλόγου απένειμε στα παιδιά καπελάκια με το 

λογότυπο του Συλλόγου καθώς και αναμνηστικά διπλώματα 

για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις και αναψυκτικά!

Για άλλη μια χρονιά διοργανώθηκε με επιτυχία από 

την Κατερίνα Αγγ. Αγγελάκου το Κυνήγι του Θησαυρού, 

για παιδιά ηλικίας 9 -18 ετών. Το κυνήγι κράτησε δυο 

μέρες και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λύσουν γρί-

φους και να υποβληθούν σε δοκιμασίες, προκειμένου 

να βρουν τον …. πολυπόθητο θησαυρό. Συγχαρητήρια 

σε όλους για τη συμμετοχή!

Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 στις 7.30 το από-

γευμα στην πλατεία του χωριού, γύρω από την ελιά, οι 

μικροί μας φίλοι έπαιξαν και  διασκέδασαν.  Κυρίως 

όμως μέσα από τις δράσεις αυτές είχαν την ευκαιρία να 

μάθουν και να δουν μέσα από φωτογραφίες πώς ήταν η 

πλατεία του χωριού μας στο παρελθόν!   Την εκδήλωση 

επιμελήθηκε  η παιδαγωγός και εμψυχώτρια  θεατρικού 

παιχνιδιού  Μαρία Ζερβού.

Στις 21/08/2014 ο σύλλογός μας σε συνεργασία με 

το Θέατρο Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε στο Λύκειο της 

Μονεμβασίας τη θεατρική παράσταση «Πλούτος» του 

Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία του  συγχωριανού μας Ζα-

χαρία Αγγελάκου. Οι εξαίρετοι ηθοποιοί Κώστας Βου-

τσάς, Στάθης Ψάλτης, Τάκης Βαμβακίδης και ο ίδιος ο 

Ζαχαρίας, μάγεψαν το κοινό της παράστασης, δέχτηκαν 

τα συγχαρητήρια του κόσμου (περίπου 500 άτομα) και 

απέσπασαν άριστες κριτικές. Ο σκηνοθέτης ευχαρίστησε 

το σύλλογο για την πολύτιμη συνδρομή του και από κοι-

νού ανανεώσαμε το ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι.

Αθλοπαιδιές

Κυνήγι του θησαυρού

Ελάτε να παίξουμε…

Θεατρική παράσταση

Αγώνας ποδοσφαίρου...

Περπατώντας από τα Τάλαντα στη Χαραχιά

Ο αγώνας ποδοσφαίρου Άγιος Δημήτρης – Βελιές, ολοκληρώθηκε παρά 
την ξαφνική βροχή και έληξε ισόπαλος 3-3.



Quiz Νο3
Άντε πάλι... Τους γνωρίζετε;

Αναγνωρίζετε τα πρόσωπα της φωτογραφίας; Μήπως μπορείτε να καταλάβετε που έχει γίνει η λήψη της; Για να 

δούμε πώς θα τα πάτε και αυτή τη φορά και αν θα υπάρχει και πάλι μυστηριώδες πρόσωπο. Καλή επιτυχία!

Στείλτε μας τις απαντήσεις σας στο kalimeri@platana.eu

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο βασιλιάς αταξίδευτος Ούτ’ εγώ ήμουν εκεί... 

ούτε κι εσείς να το  
πιστέψετε

Μύθοι & Θρύλοι του τόπου μας

Μονεμβασία
Νάνσυ Τρικκαλίτη Σωκράτης Β. Κουγέας Χάρις Α. Καλλιγά

Παραμύθια και τραγούδια 
από τη Μονεμβασιά, τη Μήλο, 
την Ανδρούσα

Μια βυζαντινή πόλις-κράτος

Η 
ζωή στο λαμπερό παλάτι 

του βασιλιά Αταξίδευτου 

έμοιαζε να κυλά ειρηνικά 

κι ευτυχισμένα. Τα σαλόνια 

του άστραφταν από πλούτο 

κι ομορφιά, κι απ’ τις κουζίνες του ανα-

δύονταν μέρα και νύχτα γαργαλιστικές 

μυρωδιές. Ένας παραδεισένιος κήπος 

αγκάλιαζε ολοτρόγυρα το παλάτι, σαν 

να το έκρυβε από τα μάτια του κόσμου.

Τι συμβαίνει όμως όταν ξαφνικά 

εξαφανίζεται η όμορφη βασίλισσα κι ο 

βασιλιάς ακούει στον ύπνο του φωνές; 

Πώς ένα κυνηγημένο ελαφάκι, ένα κρυ-

στάλλινο πουλί κι ένα πηγάδι μπορούν 

να βάλουν σε περιπέτειες τον βασιλιά; 

Μπορεί ένα δύσκολο ταξίδι να σε μάθει 

να ζεις και ν’ αγαπάς;

Ο βασιλιάς Αταξίδευτος έχει το 

μυστικό...

Π
αραμύθια και τραγού-

δια από τη Μονεμβασία, 

τη Μήλο, την Ανδρούσα 

αφηγημένα και τραγου-

δισμένα πριν από έναν 

αιώνα, σε εποχή που μπορούμε να την 

εμπιστευτούμε για την αυθεντικότητα 

και τον αυθορμητισμό της. Η μαγεία της 

αφήγησης της Μονεμβασιώτισσας και η 

γνήσια φαντασία του Μηλιού ναυτικού 

μας οδηγούν πέρα από τον κόσμο του 

πραγματικού στη σφαίρα του φανταστικού 

που τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και 

τις αξίες της κοινότητας.

Η 
Μονεμβασία ιδρύθηκε τον 

ΣΤ΄ μ.Χ. αιώνα πάνω σε 

ένα βράχο στην ανατολική 

ακτή της Πελοποννήσου 

από τους κατοίκους της 

Σπάρτης και εξελίχθηκε σε ένα σημα-

ντικό λιμάνι. Οι πολίτες διατήρησαν τους 

αρχαίους θεσμούς τους και συγχρόνως 

ανέπτυξαν δραστηριότητες που σχετί-

ζονταν με τη θάλασσα. Περίοδοι ιδιαί-

τερης ευημερίας υπήρξαν ο ΙΑ΄ και ο 

ΙΒ΄ αιώνας, ενώ παρέμεινε σημαντικό 

εμπορικό κέντρο και κατά την τελευταία 

Βυζαντινή περίοδο. Μετά την πτώση του 

Βυζαντίου, ετέθη πρώτα υπό την προ-

στασία του Πάπα και μετά υπό Βενετική 

κυριαρχία. Η αλλαγή συνθηκών οδήγησε 

στην σταδιακή παρακμή της.

Είναι αναρίθμητοι οι μύθοι και οι 

θρύλοι που συνδέονται με την ευρύ-

τερη περιοχή της Λακωνικής γης . v  

Ελάτε , λοιπόν, να γνωρίσουμε μια 

άλλη πλευρά της ευρύτερης  περιοχής 

μας , να περιδιαβούμε στο λαϊκό μας 

παρελθόν και να μάθουμε ιστορίες 

για βασιλιάδες και βασιλοπούλες,  για 

τρεχούμενα νερά  και κρυμμένους 

θησαυρούς. 

Αν μάλιστα κι εσείς γνωρίζετε μια 

τέτοια ιστορία, μη διστάσετε να μας 

την αποκαλύψετε! Δεν έχετε παρά 

να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να 

μας την στείλετε!

Σε αυτό το τεύχος θα διασώσουμε 

μια λαϊκή ιστορία για το ‘’Αυλάκι της 

βασιλοπούλας’’.  Όπως θα δείτε , ο 

μύθος αυτός συνδέεται με το γειτο-

νικό μας χωριό, τα Τάλαντα. Ωστόσο, 

και στο δικό μας χωριό, διασώζεται 

ένα τμήμα αυτού του αυλακιού. Άλ-

λωστε , οι παλιότεροι είχαν δώσει 

στην συγκεκριμένη περιοχή αυτό το 

τοπωνύμιο και έτσι το ξέρουμε κι εμείς 

μέχρι σήμερα!

Το αυλάκι της  
βασιλοπούλας

Σ
ύμφωνα με την παρά-

δοση, στο Βασίλειο της 

Αρχαίας Κυπαρισσίας, 

(κοντά στη σημερινή 

Πλύτρα) ζούσε ένας 

βασιλιάς, που είχε δύο παιδιά, ένα 

κορίτσι και ένα αγόρι. 

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πόλη 

της Αρχαίας Κυπαρισσίας (η ίδρυσή 

της οποίας ανάγεται στους Ομηρικούς  

χρόνους) εκείνη την εποχή γνώριζε 

μεγάλη ευημερία, λόγω της  εξαιρε-

τικής της θέσης. Ωστόσο, η περιοχή 

αυτή είχε μεγάλο πρόβλημα με την 

έλλειψη νερού.

Όταν  λοιπόν, η βασιλοπούλα έφτασε 

σε ηλικία γάμου, προκειμένου να επι-

λέξει αυτόν τον οποίο θα παντρευόταν,  

έβαλε δύο βασιλόπουλα (από διαφο-

ρετικές περιοχές) σε μια δοκιμασία.  

Όποιος έφερνε πρώτος το νερό στο 

βασίλειο της Αρχαίας Κυπαρισσίας, 

εκείνος θα την παντρευόταν.

Η βασιλοπούλα μέσα στην καρδιά 

της είχε ξεχωρίσει το βασιλόπουλο 

που θα ήθελε να γίνει ο σύζυγος της. 

Βλέπετε, το άλλο βασιλόπουλο ήταν 

ο αδερφός της, αφού σύμφωνα με τα 

ήθη εκείνης  της εποχής, οι Βασιλείς 

που ανήκαν στην ίδια οικογένεια και 

ήταν αδέρφια είχαν το δικαίωμα να 

παντρεύονται μεταξύ τους! 

Η βασιλοπούλα, όπως ήταν φυσικό, 

ήθελε να επιλέξει ως σύζυγό της τον 

αγαπημένο της. Τον έστειλε, λοιπόν, 

να φέρει το νερό από την περιοχή 

των Μολάων που το έδαφος ήταν 

πολύ ομαλό, θεωρώντας πως δε θα 

αντιμετώπιζε καμία δυσκολία. Αν 

αυτός πρώτος  κατάφερνε να φέρει το 

νερό από εκεί, τότε θα μπορούσε να 

την παντρευτεί. Για τον αδερφό της, 

επέλεξε μια πολύ δύσκολη περιοχή, 

την περιοχή των σημερινών Ταλάντων, 

που για να φέρει το νερό θα έπρεπε 

να το περάσει από βραχώδες κι ανώ-

μαλο έδαφος.

Ο αγαπημένος της ξεκίνησε να 

σκαλίζει πρώτα το αυλάκι και καθώς 

στην πορεία άφησε το νερό να τρέξει 

μέσα στο αυλάκι, αυτό σταμάτησε 

και λίμνασε κάπου στον κάμπο των 

Μολάων. Έτσι, το βασιλόπουλο αυτό 

- δυστυχώς για την βασιλοπούλα- δεν 

κατάφερε να πάει ποτέ το νερό στην 

Αρχαία Κυπαρισσία.

Ο αδερφός της, από την άλλη πλευρά,  

έκανε το εξής : άφησε το ίδιο το νερό 

καθώς κυλούσε να τον οδηγήσει προς 

την κατεύθυνση την οποία θα σκαλίσει, 

και έτσι έφτασε πρώτος το νερό στην 

Αρχαία Κυπαρισσία.

Όταν η βασιλοπούλα έμαθε τα μα-

ντάτα πικράθηκε τόσο που κρύφτηκε 

μέσα σε ένα φυτό με πολύ πικρούς 

χυμούς, το οποίο λέγεται  ροδοδάφνη. 

Θλιμμένη, όπως ήταν, παρακάλεσε 

την ροδοδάφνη να της δώσει κι άλλες  

πίκρες και καημούς λέγοντας της: 

«πάρε την ομορφιά μου και δώσε μου 

την πίκρα σου»!  Και έτσι... πέθανε η 

βασιλοπούλα από τον καημό της και η 

ροδοδάφνη απέκτησε πανέμορφα άνθη!

 Σύμφωνα με την παράδοση, οι 

κάτοικοι της περιοχής από την οποία 

έφερε το νερό ο αδερφός της βασιλο-

πούλας, πληρώθηκαν με το νόμισμα το 

οποίο επικρατούσε τότε, το «τάλαντον». 

(Τάλαντον = αρχαία λέξη που είναι και 

μονάδα βάρους αλλά και νομισματι-

κή μονάδα). Από αυτά τα νομίσματα, 

λοιπόν, πήρε και το όνομά του το ση-

μερινό χωριό Τάλαντα, ονομασία που  

μαρτυρά τον πλούτο του  χωριού την 

εποχή εκείνη. 

  Δεν πρέπει να παραλείψουμε να 

αναφέρουμε ότι τα άφθονα τρεχούμενα 

νερά των Ταλάντων αποτελούσαν όχι 

μόνο τότε αλλά μέχρι και πριν λίγες 

δεκαετίες την κινητήριο δύναμη για 

τους 11 νερόμυλους που λειτουργού-

σαν στην περιοχή και πηγή πλούτου 

για τους κατοίκους. Χιλιάδες ήταν οι 

χωρικοί από την ευρύτερη περιοχή που 

άλεθαν το σιτάρι τους εκεί, ενώ μέσω 

καναλιών το νερό διοχετευόταν μέχρι 

την περιοχή της Πλύτρας. Και όλα αυτά 

…. χάρη σε εκείνο το βασιλόπουλο! n

Νέλλη Τσαγλιώτη

Ελένη Θ. Τσιριγώτη
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Quiz Νο2 - Απάντήσεις
Πάλι η ίδια ιστορία. Τους αναγνωρίσατε όλους 

εκτός από έναν που (καθώς φάνηκε) ελάχιστοι 

τον κατάλαβαν.

Έχουμε και λέμε λοιπόν από αριστερά:

Πάνω σειρά: Ρένα Μαστοράκου, Άντα Μα-

στοράκου, Ελένη Μουσαδάκου, Ελευθερία 

Μουσαδάκου, Μαρία Φάββα

Στον Άγιο Δημήτρη Μονεμβασίας μένω εγώ
σ΄ αυτό το όμορφο ξεχωριστό χωριό
που είναι γεμάτο με εκκλησίες
με καμπαναριά και μελωδίες.
Η Παναγιά Χειμάτισσα από ψηλά
κοιτά τον Αϊ Γιώργη καμαρωτά
και οι Άγιοι Ανάργυροι με την Αγιά Παρασκευή
τον Αϊ Δημήτρη κοιτούν με προσοχή.
Εκεί πηγαίνουν όλοι οι πιστοί
κάθε Κυριακή πρωί
και με την ευλογία του πατέρα Παρασκευά
η εβδομάδα τους ζητούν να πάει καλά.
Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται μία ελιά
που για χρόνια είναι εκεί για εμάς
στον ίσκιο της τα παιδιά βρίσκουν την ηρεμία
αυτή που έχουν χάσει μέσα σ΄ αυτή την 
κοινωνία.
Εκεί λένε τα νέα τους οι χωριανοί
για το πώς περνούν σε αυτή τη ζωή
αλλά γι αυτό είναι εκεί η ελιά
για να τους ακούει υπομονετικά.
Είναι εύφορο και αποδοτικό
με το λάδι το ντόπιο που έχει μόνο αυτό
που βγαίνει από τα εργοστάσια του τα δυο
και που έχει πάρει διακρίσεις και στο εξωτερικό.
Αυτό είναι το χωριό μου
και το αγαπώ πολύ
μα πάνω από όλα είμαι περήφανη
που ζω σ΄ αυτή την γη.

Σε αυτή τη σελίδα θα μπορούν οι μικροι μας αναγνώστες να εκφράζουν τις σκέψεις , τις ιδέες τους,   να γράφουν 
τα ποιήματα τους και να στέλνουν τις ζωγραφιές τους. Σε αυτό το τεύχος αναδημοσιεύουμε από το  site του χωριού 
μας  www. platana. eu δύο ποιήματα από τις μικρές μας φίλες: Ευαγγελία Αλεξανδροπούλου και  Ζωή Αγγελάκου.

Ζωή  Αγγελάκου του Γεωργίου

Η σελίδα των μικρών μας φίλων Ένας απρόσμενος επισκέπτης

Το χωριό μου

Το χωριό δεν είναι λέξη
είναι μια ξεχωριστή για τον καθένα σκέψη.
Είναι το πανηγύρι ή μια γιορτή 
είναι μια βόλτα στην εξοχή.
Είναι τα λουλούδια που ανθίζουν,
είναι τα μελισσάκια που βουίζουν,
είναι τα πουλιά που τιτιβίζουν
μα και οι λόφοι που λουλουδίζουν.
Τα παιδιά που στην πλατεία του βαδίζουν,
η ευτυχία και η χαρά που τα πλημμυρίζουν.
Το καμπαναριό στο μικρό εκκλησάκι,
η γιαγιά που μαγειρεύει με μεράκι.
Η ελιά που τη δροσιά της μας κερνάει
και τη θαυμάζει όποιος περνάει.
Οι τσουβαλοδρομίες το καλοκαίρι, 
η λιακάδα το μεσημέρι…
Τα αισθήματα που νιώθω σαν από κει περάσω
με λόγια απλά δεν μπορώ να τα εκφράσω.

Ευαγγελία Αλεξανδροπούλου

Σοφία Χ. Μουσαδάκου

Χωριό

Η Ευαγγελία είναι εγγονή του Σταύρου του Κοκκινό-

πουλου, του δάσκαλου, από την κόρη του την Παναγιώτα.

Έ
χει περάσει πάνω από 

ένα μήνας από εκείνο 

το βράδυ που είχα πάει 

στο σπίτι της Μαίρης στο 

χωριό. Καθόμασταν στην 

αυλή και παίζαμε ένα παιχνίδι γνώσε-

ων, τότε μέσα από το σκοτάδι άκουσα 

κάτι σαν χαρχάλεμα. Νόμιζα ότι ήταν 

ο άνεμος, ήταν όμως ή μήπως όχι;

Ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε 

κανείς, ξεπρόβαλαν από το σκοτάδι 

δύο μάτια και δύο αυτιά. Πανικοβλή-

θηκα πάρα πολύ αλλά συγκρατήθηκα, 

σκούντηξα τη Μαίρη και της έδειξα  

το άγνωστο ζώο, μόνο που αυτό είχε 

μαζευτεί και αν το έβλεπε κάποιος θα 

νόμιζε πως ήταν γάτα. Αυτό νόμισε για 

μια στιγμή  και η Μαίρη, την ώρα όμως 

που της έλεγα: «Αποκλείεται, δεν είναι 

γάτα» το ζωάκι σήκωσε το κεφάλι του  

και τότε βγήκε από το στόμα της Μαί-

ρης μια φωνή τρόμου και παράλληλα 

η λέξη «ΑΛΕΠΟΥ!!!» .

Τελικά ναι, ήταν αλεπού. Ήταν μικρή, 

δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από μια γάτα, 

είχε πορτοκαλί χρώμα και η ουρά της 

στο τελείωμα ήταν μαύρη και άσπρη, 

τα αυτιά της ήταν μεγαλούτσικα και μας 

κοιτούσε με περίεργο βλέμμα. 

Η κυρία Νέλλη την έδιωξε, όμως 

σίγουρα ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή 

τη βραδιά.

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
Αγγελική Παπαθανασίου

Μ ια φορά και έναν καιρό 
ζούσε σε ένα πολύ με-
γάλο παλάτι μια όχι και 
τόσο καλή βασίλισσα. 
Ήταν πολύ ιδιότροπη και 

μάλωνε συνέχεια τους ανθρώπους που 
εργάζονταν στο παλάτι της. ‘ Όλοι την 
έτρεμαν. Κανείς δεν την συμπαθούσε 
γι’αυτό και εκείνη περνούσε τον περισ-
σότερο καιρό μόνη της,  κλεισμένη στο 
δωμάτιο της.

     Κανείς δεν γνώριζε τι έκανε εκεί 
μέσα, πως περνούσε τον καιρό της. Έβγαινε 
μόνο όταν ήθελε να φάει. Πήγαινε τότε στη 
μεγάλη τραπεζαρία με το τεράστιο τραπέζι 
και τις πολλές καρέκλες. Η μαγείρισσα 
της έφερνε το φαγητό και η βασίλισσα 
μετά την πρώτη δοκιμή, έβρισκε πάντα 
κάτι κακό να πει για να στεναχωρήσει 
τη γλυκιά μαγείρισσα που έβαζε όλη 
της την τέχνη για να κάνει το φαγητό 
πεντανόστιμο. Η βασίλισσα έβρισκε τη 
σούπα της άνοστη, το κρέας της αλμυρό, 
τα φρούτα ξινά και τα γλυκά άγλυκα.

     Ο καιρός περνούσε και οι παρα-
ξενιές της βασίλισσας μεγάλωναν. Οι 
άνθρωποι του παλατιού δεν άντεχαν άλλο 
τις φωνές και τις ιδιοτροπίες της και έτσι 
ένας- ένας άρχιζε να την εγκαταλείπει. 
Μέχρι που έμεινε μόνη της. Ολομόνα-
χη σε ένα μεγάλο παλάτι. Η βασίλισσα 

πείναγε αλλά δεν ήξερε να μαγειρεύει, 

κρύωνε αλλά δεν μπορούσε να ανάψει 

το τζάκι, ένιωθε μοναξιά αλλά τους είχε 

διώξει όλους από κοντά της.

     Ένα πρωί η βασίλισσα πετάχτηκε 

τρομαγμένη από τον ύπνο της. Την είχε 

ξυπνήσει ο θόρυβος από τις βροντές 

και από τους κεραυνούς που έπεφταν 

κοντά στο παλάτι. Ήταν νωρίς το πρωί 

αλλά έξω ο ουρανός ήταν κατάμαυρος, 

η βροχή έπεφτε δυνατή και ένας τρο-

μερός αέρας κουνούσε τα κλαδιά των 

δέντρων, ρίχνοντας τα μικρά φυλλαράκια 

τους στο χώμα.

     Μετά από μεγάλη προσπάθεια, η 

βασίλισσα κατάφερε να ανάψει το τζάκι 

αλλά η φωτιά δεν κατάφερε να ζεστάνει 

το δωμάτιο. Όλα μέσα στο παλάτι ήταν 

παγωμένα και γκρίζα, όπως παγωμένη 

ένιωθε και την καρδιά της.

      Πέρασαν δυο ώρες δυνατής βρο-

χής και αμέσως μετά ένας ήλιος έκανε 

δειλά- δειλά  την εμφάνισή του. Ξαφ-

νικά,  το δωμάτιο γέμισε φως. Κοίταξε 

ψηλά, έξω από το παράθυρο και είδε 

ένα ουράνιο τόξο να στολίζει τον ουρανό. 

Άνοιξε το παράθυρο και τότε ένα- ένα τα  

χρώματα από το ουράνιο τόξο, μπήκαν 
στο δωμάτιο και το γέμισαν με χρώματα. 
Το κόκκινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί, 
το βιολετί, το πράσινο , το μπλε και το 
λουλακί στήσανε τρελό χορό γύρω από 
τη βασίλισσα.

     Τότε άρχισε και η ίδια να χορεύει 

Μεσαία σειρά: Κική Παπαδάκη, 

Σοφία Μουσαδάκου, Κώστας Αθανα-

σίου, Δημήτρης Σιγανός και η μικρή 

Χρύσα Σαρρή.

Κάτω σειρά: Νίκος Μαστοράκος και 

ο άνθρωπος μυστήριο. Πρόκειται για 

τον Τάκη Μαστοράκο του Δημητρίου 

ο οποίος διαμένει στο Σύδνεϋ της 

Αυστραλίας και ήταν το καλοκαίρι 

στο χωριό.

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη 

στο γήπεδο της Συκιάς και μάλλον 

πρόκειται για Πάσχα αν κρίνει κανείς 

από τα ρούχα των απεικονιζόμενων.

μαζί τους και να γελάει, να γελάει δυ-
νατά τόσο δυνατά, που την άκουσαν όλοι 
οι άνθρωποι που ζούσαν στην πολιτεία 
και δεν πίστευαν στα αυτιά τους.  Ήταν 
η πρώτη φορά που γέλαγε στη ζωή της 
και αυτό το γέλιο την έκανε γλυκιά και 
τόσο όμορφη που αποφάσισε να πάψει 
πια να είναι θυμωμένη και να γελά, να 
γελά δυνατά και το γέλιο της να ακούγεται 
πέρα μακριά. n
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Σ
τις 13 του Αυγούστου που 

είχαμε την συγκέντρωση 

του συλλόγου στο χωριό, 

για να πουν οι παλιοί τις 

μικρές τους ιστορίες, είπα 

κι εγώ για τους άντρες που είχαν και 

χήρευαν ότι παντρευόντουσαν γρήγορα. 

Όπως η περίπτωση του Μπάρμπα-Χρή-

στου του Κυριακάκη (Γαϊλέ), που μόλις 

έκαναν τα σαράντα της πρώτης του γυ-

ναίκας, έδωσε λόγο με την Θειά-Αγάπη, 

και έλεγαν στο χωριό: «δεν πρόλαβε να 

σαραντίσει η μακαρίτισσα και αμέσως 

να παντρευτεί», και η απάντηση ήταν: 

Λαδή, γιατί σαράντα μία. (Είχαν περάσει 

σαράντα μία ημέρες).

  Τι να έκανε ο άνθρωπος που είχε 

μικρά παιδιά και κάποιος έπρεπε να τα 

φροντίζει; Γιατί τότε δεν τα φρόντιζαν οι 

γιαγιάδες και οι παππούδες, και αμέσως 

ακούστηκαν φωνές να μου λένε αν είμαι 

παθών από τα εγγόνια, δηλαδή εγγονό-

πληκτος. Δεν το αρνήθηκα, αλλά γιατί 

τόσο επιμονή αν είμαι εγγονόπληκτος; 

Άρα είναι και άλλοι, σκέφτηκα, κάτι πρέ-

πει να γράψω, και πολλούς συνάντησα 

που μου έλεγαν γράψε κάτι και για τους 

εγγονόπληκτους.

Λοιπόν εμείς οι παππούδες παθαίνου-

με την πλάκα μας με τα εγγόνια μας και 

ειδικά αν είναι η «απόσυρση», δηλαδή 

εγγονός που του δίνουν το όνομά μας - 

τότε γινόμαστε θυσία.

Θέλω να μοιραστώ ένα παράπονο 

πολλών παππούδων και γιαγιάδων…   

Σήμερα δεν ξέρω τι έχουν πάθει τα 

ζευγάρια και δεν κρατούν την παράδο-

ση να δίνουν τα ονόματα των γονιών 

τους. Αλλά και τους γονείς ακούς να 

λένε: «Εμένα δεν με νοιάζει τι όνομα θα 

βγάλουν, καλά να είναι»! Αλλά μέσα μας 

δουλεύει ο κλώστης. Έτσι τους δίνουν 

άλλα ονόματα και συνήθως δύο που 

τους αρέσουν. Αρέσουν στους γονείς 

αλλά το παιδί δεν ρώτησαν. Και πάλι δεν 

καταλαβαίνω γιατί δίνουν δύο ονόματα, 

εφόσον τελικά επικρατεί το ένα. Είναι 

βλέπεις η εποχή με τα λίγα παιδιά και τα 

πολλά ονόματα. Μέχρι εδώ το παράπονο.

Το εγγονάκι όταν αρχίσει να λέει τα 

πρώτα του λογάκια και ψελλίσει π.. π… 

π.. αμέσως το μεταφράζουμε ότι είπε 

παππού και τρέχουμε ν΄αλλάξουμε...

 Όταν μεγαλώσουν και αρχίσουν να 

περπατάνε, η χαρά μας είναι να τα πη-

γαίνουμε βόλτα και να καμαρώνουμε γι’ 

αυτά, να τα πηγαίνουμε στα παιχνίδια 

και να φεύγουν τα ευρώ χωρίς να το 

καταλαβαίνουμε. Να μπούνε σε όλα τα 

αμαξάκια και σε όλα τα παιχνίδια, να 

τους παίρνουμε μπαλίτσες και κουκλά-

κια, ενώ έχουν ένα κάρο από δαύτα στο 

σπίτι. Ότι θέλουν τα εγγόνια εμείς να μην 

τους χαλάσουμε το χατίρι, σήκω – σήκω, 

κάτσε – κάτσε. Πόσες φορές δεν κάναμε 

αναπαράσταση της Σταχτοπούτας, και της 

κατσίκας με τα μικρά κατσικάκια, δεν σας 

λέω τίποτα! Κόντεψα να γίνω ηθοποιός 

και να ζητήσω από τον Ζαχαρία να με 

πάρει στον θίασό του. 

Εμείς όταν είμαστε μικρά παιδιά τα 

είχαμε βαρεθεί όλα αυτά, και δεν μας 

έκαναν εντύπωση και έτσι δεν μας έπαιρ-

ναν οι γονείς μας τέτοια πράγματα, μόνο 

καμιά καραμέλα και τίποτα στραγάλια 

από κανένα πανηγύρι όταν πήγαιναν, και 

την φούσκα του γουρουνιού τις απόκριες 

που τα έσφαζαν.

Πολλά είπαμε για τους παππούδες ας 

πούμε τώρα και για τις εγγονόπληκτες 

γιαγιάδες.

Αχ αυτές οι γιαγιάδες, πάντα νέες με 

κατάμαυρα ή καστανά μαλλιά, λες και χθες 

περάσανε και τους πήρανε οι γερανοί 

τις κούνιες, που λέγαμε και στο χωριό 

μας. Μόνο οι παππούδες έχουν άσπρα 

μαλλιά ή καράφλα σαν την πλατεία του 

χωριού. Μη τις παρεξηγούμε όμως, αυτό 

το κάνουν για μας τους παππούδες να μη 

λέει ο κόσμος πως έχουμε γριά γυναίκα.

Λοιπόν, όταν γυρίσει η λεχώνα με το 

εγγονάκι από την κλινική και αν είναι 

παιδί της κόρης αμέσως να ανακατευτεί. 

«Άσε εσύ δεν ξέρεις» λέει στην κόρη 

της, «θα το φροντίσω εγώ το μωρό». Και 

αναλαμβάνει τη φροντίδα του μωρού, 

μόνο που δεν το θηλάζει, όλα τα άλλα 

τα κάνει! Μόλις κλάψει το μωρό τρέχει 

να προλάβει να του αλλάξει τις πάνες.

Όταν το παιδί αρχίσει να πίνει και γάλα 

εκτός από της μάνας, κατά εντολή του 

γιατρού φυσικά: «Πρέπει να πίνει εκατό 

γραμμάρια», το δένει η γιαγιά.

«Άστο, θα του το δώσω εγώ». Φτιά-

χνει τα εκατό γραμμάρια, το δοκιμάζει 

αν είναι και πόσο ζεστό στην φλέβα του 

χεριού της, και μετά αρχίζει: «Έλα παι-

δάκι μου, έλα κουκλάκι μου, έλα αγάπη 

μου να πιείς το γαλατάκι σου που σου 

έφτιαξε η γιαγιά». Το παιδάκι αρχίζει να 

πίνει αλλά μόλις χορτάσει και δεν θέλει 

να πιεί άλλο, τότε η γιαγιά αρχίζει: «Έλα 

πιες λίγο ακόμα», του βάζει με ζόρι το 

μπιμπερό στο στόμα του σώνει και καλά 

πρέπει να πιεί και τα εκατό γραμμάρια 

ούτε γραμμάριο λιγότερο, γιατί το είπε ο 

γιατρός. Με τα πολλά πες- πες και πολύ 

χρόνο το καταφέρνει να το πιεί.

Δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα το 

παιδί και είναι έτοιμο το δεκατιανό. Η 

γιαγιά αρχίζει πάλι: «Έλα παιδάκι μου, 

έλα κουκλάκι μου, έλα αγάπη μου, έλα 

μωρό μου έλα να φας το αυγουλάκι σου». 

Στην αρχή τρώει κανα-δυο κουταλιές, 

μετά δεν θέλει να φάει άλλο. «Έλα να 

πάμε άτα», και παίρνει το παιδάκι με το 

καροτσάκι ή αν είναι μεγαλύτερο από το 

χεράκι και πάνε βόλτα στην γειτονιά για 

να φάει το παιδί το αυγό του. Δεν προλα-

βαίνει να χωνέψει το παιδί το δεκατιανό 

και έρχεται το μεσημέρι που πρέπει να 

φάει φαγητό. Που να χωρέσει το φαγητό 

και αρχίζει η γιαγιά πάλι: «Έλα να φας 

το φαγάκι σου για να γίνεις μεγάλο παιδί 

να περάσεις τον Μπαμπά και την Μαμά». 

Πάλι το παιδί τρώει λίγο και μετά αρχίζει 

η στιχομυθία: «Ζε σέλω άλλο»... «Έλα 

φάε μια κουταλιά για τον Μπαμπά, μια 

για την Μαμά». Του λέει και παραμύθια 

και τελικά κατορθώνει να το ταΐσει, και 

όλο λέει: «Αυτό το παιδί δεν έφαγε τίποτα, 

πάλι νηστικό έμεινε!».

- Βρε αφήστε το να πεινάσει και να 

δείτε πως θα φάει.

-Το παιδί είναι μικρό και δεν καταλα-

βαίνει ότι πεινάει, λέει η γιαγιά.

-Αυτό δεν καταλαβαίνει; Τότε γιατί 

μόλις βγει από την κοιλιά της μάνας 

του από την πρώτη ημέρα της βουτάει 

το στήθος με τα δυο του τα χεράκια και 

αρχίζει  να θηλάζει, και όταν πεινάσει 

αρχίζει την γκρίνια και βάζει τα χεράκια 

του στο  στόμα, του το έμαθε κανένας;

-Αφού δε το βλέπεις, δεν τρώει, άμα 

δεν το ταΐσουμε δεν πρόκειται να φάει 

μόνο του.

- Αφήστε το να το κόψει η λόρδα, και 

να δει τον ψύλλο στο Χαβαλά, τότε θα 

σας πω εγώ αν τρώει ή δεν τρώει.  

Μια παροιμία λέει: «Αν δεν κλάψει 

το παιδί δεν του δίνει η μάνα να φάει». 

Τώρα πριν κλάψουν τα παιδιά τρέχουμε 

να τα ταΐσουμε. Και είναι πάντα χορτάτα.

Όταν μεγαλώσουν βγάζουν και μέτζες 

και δεν τους αρέσουν όλα τα φαγητά, τότε 

η γιαγιά: «Να σου τηγανίσω πατατούλες 

πουλάκι μου ή θέλεις τίποτα άλλο; Να 

μου πεις και παραμύθια. Να σου πω και 

παραμύθια».

Του φτιάχνει τις πατάτες λέει και τα 

παραμύθια.

Τα σημερινά παιδιά μετά το πρωινό, 

δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό 

και το βραδινό φαγητό είναι πάντα χορτάτα 

και κάποια φορά μπορεί να μην έχουν 

όρεξη να φάνε, έτσι όπως συμβαίνει και σε 

εμάς τους μεγάλους. Κι έτσι για να φάνε 

αρχίζουν τα παρακαλετά και τα παιδιά 

το δένουν: «Τώρα θα με παρακαλέσουν 

για να φάω λέει το παιδί από μέσα του». 

Και αυτό συμβαίνει, να τα παρακαλάμε 

να φάνε. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έχει 

πει και τα έχει γράψει ο ΦΡΟΪΝΤ (Freud 

1856-1939 Νευρολόγος, Ψυχολόγος και 

Ψυχαναλυτής) σε ένα του βιβλίο.

Αυτά φυσικά είναι ψιλά γράμματα και 

δεν τα καταλαβαίνουμε.

Όταν μεγαλώσουν και πάνε στον 

παιδικό σταθμό, στο νηπιαγωγείο ή στο 

σχολείο, πάλι ο παππούς και η γιαγιά να 

τα πάνε, να τα φέρουν, να ταΐσουν και να 

τα διαβάσουν, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά 

δουλεύουν.Τα Σαββατοκύριακα ρωτάνε 

οι γονείς την γιαγιά γιατί ο παππούς 

είναι ναι σε όλα: «Θα πάτε πουθενά; να 

σας αφήσουμε τα παιδιά να πάμε στον 

κινηματογράφο ή όπου αλλού». Τι να 

κάνουμε, τα κρατάμε, και μας κλείνουν 

εμάς μέσα. Και αυτά άλλο που δεν θέ-

λουν να καθίσουν με τον παππού και την 

γιαγιά γιατί τους κάνουμε όλα τα χατίρια, 

και από πάνω μας λένε ότι τα χαλάμε.

Έρχεται και το καλοκαίρι, σταματάνε 

τα σχολεία και λένε οι γονείς: «Δεν τα 

παίρνετε να πάτε στο χωριό, τι να κάνετε 

εδώ να σας ψήνει η ζέστη, εκεί θα κάνετε 

και κανένα μπάνιο». Και άλλο που δεν 

θέλουμε εμείς, τα παίρνουμε και πάμε.

Στην θάλασσα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 

βλέπεις μόνο παππούδες και γιαγιάδες 

με τα εγγόνια τους.

Τα παιδιά μόλις φτάσουν στη θάλασ-

σα τρέχουν να μπουν μέσα στο νερό και 

ακούς τις γιαγιάδες: «Έλα να σου βάλω 

αντηλιακό». Και τα παστώνουν με τις 

κρέμες, τα πασαλείβουν λες και θα τα 

βάλουν στο φούρνο για ψήσιμο. 

Τα παιδιά το διασκεδάζουν με τα νε-

ρά και αφού περάσει αρκετή ώρα, άντε 

να τα βγάλεις από την θάλασσα. Όλοι 

φωνάζουμε να βγουν για να φύγουμε, 

λες και εμείς όταν είμαστε μικρά μας 

έβγαζαν εύκολα και με την πρώτη από 

την θάλασσα.

Τώρα για το φαγητό μην τα ξαναλέμε, 

το ίδιο καθημερινό τροπάριο, δεν μου 

αρέσει το φαγητό και να τα ιδιαίτερα.

Τα βράδια έξω, και να τα σουβλάκια 

και οι πίτσες αυτά τους αρέσουν, και τα 

παγωτά.

Καμιά φορά, τι καμιά φορά, πολλές 

φορές, μας νευριάζουν με τα καμώματά 

τους, αλλά τι να τους πεις, για την μάνα 

τους για τον πατέρα τους; Να φτύσεις 

πάνω; Φτύνεις τα μουστάκια σου, να 

φτύσεις κάτω; Φτύνεις τα γένια σου, κι 

έτσι δίνεις τόπο στην οργή, τα καταπίνεις 

και μένεις με τις καλές και όμορφες 

στιγμές τους.

Όσο μπορούμε και προσφέρουμε 

είναι όλα καλά. Μετά;;;;. Μετά!!! Τα ίδια 

θα κάνουν και τα παιδιά μας για τα παιδιά 

τους και τα εγγόνια τους. n

Οι εγγονόπληκτοι
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Αφήστε το να το 
κόψει η λόρδα, και 

να δει τον ψύλλο στο 
Χαβαλά, τότε θα σας 

πω εγώ αν τρώει ή 
δεν τρώει.
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Λέγαμε τότε οτι τα κάναμε παστά.

Το χειμώνα τα δοκάνια τα χτίναμε πρωί 

ή και αποβραδίς (τ’ αφήναμε απονύχτε-

ρα). Οι δοκανίστρες αυτές ήταν κοντά σε 

ασπαρλάθια, σκίντα, πιρνάρια και λιγότερο 

κάτω απο ελιές. Το δόλωμα βασικά ελιά. 

Πού και πού και κανένα σκουληκάκι.

Πηγαίναμε κατά διαστήματα και τα 

βλέπαμε. Πέρναμε τα πουλιά που είχαν 

πιαχτεί και τα ξαναχτίναμε. Πολλές φορές 

βρίσκαμε πιασμένους ποντικούς. Ιδιαί-

τερα όταν τα είχαμε αφήσει απονύχτερα. 

Άλλοτε πάλι, τα χάναμε τελείως τα 

δοκάνια γιατί έπιαναν μεγάλους πο-

ντικούς που τα τραβούσαν μέσα στα 

κλαριά. Γι’ αυτό τα δέναμε με σπάγγο 

σε κάποιο κλαρί. 

Τα πουλιά που πιάναμε τότε ήταν απο 

μικρά γιαννακάκια (κοκκινολαίμια), ρούσα, 

μαυροσκούφια, αγριοσφίτζουρα, μέχρι 

τσίχλες και κοτσύφια. Στα χειμωνιάτικα 

ευχαριστιόμαστε περισσότερο το ψήσιμο 

στο τζάκι, και όλη τη διαδικασία αυτή, που 

το χειμώνα ήταν πιο γοητευτική από τη 

ζέστη του καλοκαιριού.

Το κυνήγι με τα δοκάνια ήταν για 

τα παιδιά του χωριού και της υπαίθρου 

γενικότερα ένας τρόπος ζωής που συν-

δύαζε παιχνίδι και κάποιο όφελος γιατί 

το αποτέλεσμα το βλέπαμε στο πιάτο μας. 

Συντελούσε ακόμη, στο να αναπτύξουμε 

πρωτοβουλίες και να μηχανευτούμε 

τρόπους άμεσα ώστε να παγιδεύσουμε 

τα θηράματα. Δεν ξέρω αν τα σημερινά 

παιδιά του Διαδικτύου και του Facebook 

οπλίζονται να αντιμετωπίσουν αποτελε-

σματικότερα και στωικότερα τις δυσκο-

λίες της ζωής μέσα απο τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.

Ίσως, θα μπορούσα να κάνω κάποιο 

παραλληλισμό, αν είναι δυνατόν, με 

εκείνα τα παιδιά της Δωρικής Σπάρ-

της που πρίν απο 2500-3000 χρόνια 

εσκληραγωγούντο γυμναζόμενα στις 

όχθες του Ευρώτα, εξασκούνταν στο 

κυνήγι θηραμάτων “αλλά και ειλώτων”, 

ούτως ώστε να γίνουν άντρες ικανοί να 

υπερασπιστούν τη Σπάρτη.

Υπερβολικό θα μου πείτε. Κι όμως 

τηρουμένων των αναλογιών κάπως 

έτσι ήτανε. Άλλωστε εκείνα τα παιδιά 

τα υποχρέωνε ο νόμος του Λυκούργου. 

Εμάς όμως δεν μας υποχρέωνε κανείς, 

εκτός από τη δίψα μας για περιπέτεια.

Κι εγώ σήμερα, μετά 45-50 χρόνια, 

ένα αποσήμερο του Αυγούστου πεζοπο-

ρώντας στα Πηγάδια και στις Κουνούκλες 

δεν κρατάω πια στα χέρια μου δοκάνια, 

ούτε ψάχνω ν’ ανοίξω δοκανίστρες, μα 

ούτε βλέπω πουθενά ασπροκώλες και 

σταχτήδες. Πάνε κι αυτά... χαθήκανε...

Και μαζί με αυτά χάθηκε και η επο-

ποιΐα των δοκανιών. Μόνο που νιώθω 

να φτάνουν μέχρι τ’ αυτιά μου μακρινοί 

αντίλαλοι παιδικών φωνών απο ‘κείνα 

τα καλοκαιρινά μεσημέρια:

-Ρε Μπότη, πάμε να χτίσουμε ρεεε?

-Έλα στο κουτσουβέρι για σκουλή-

κουους.

-Δυο δυνάμεις ρεεε....

-Κάνε μια προσπάθεια ακόμη ρε 

Βασίληηη....

-Πόσα ρεεε? (έπιασες). Και κάποιος 

με λόγια παράξενα φώναζε:

-Ε τατίιι, ε ποκόλοοο, ε κοκέφαλο-

οο.... (έναν σταχτή, μία ασπροκώλα, έναν 

κοκκινοκέφαλο). n



Γράμμα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης

Γεια σας Αϊ- Δημητριώτες όπου κι’ 

αν είστε.

Μια εγκάρδια καλημέρα από το χωριό.

Πέρασαν κιόλας τρεις μήνες από 

τότε που τα είπαμε. Σήμερα κάθισα πάλι 

να γράψω δυο αράδες να σας κρατήσω 

λίγη συντροφιά.

Κάθομαι μπροστά σε μια άδεια κόλ-

λα χαρτί με το στυλό στο χέρι, πρώτη 

φορά νιώθω ανήμπορος να αρχίσω να 

ξεδιπλώνω αυτά που έχω σκεφτεί να 

γράψω. Οι λέξεις χορεύουν μπροστά 

στα μάτια μου και με ζαλίζουν.

Πολλά τα θέματα. Χαρούμενα και 

θλιβερά. Θα αρχίσω με τα θλιβερά ούτως 

ώστε μετά που θα σας πω τα χαρούμενα 

να μετριάσω την όποια θλίψη θα νιώσετε.

Στις 16 του Ιούλη ένας καλός άνθρω-

πος ο Κυριάκος Μακράκος άφησε την 

τελευταία του πνοή στη θάλασσα κάτω 

στην Πυλά.

Όργωσε τις θάλασσες του κόσμου 

ήρθε αντιμέτωπος με κύματα σαν βουνά 

και ήρθε εδώ κοντά στον τόπο του να 

φύγει από την ζωή, ήρεμος, αθόρυβος, 

έτσι όπως έζησε, κόπηκε άδικα και 

πρόωρα το νήμα της ζωής του μέσα στη 

θάλασσα που τόσο αγάπησε, σε σαράντα 

πόντους αλμυρό νερό, αλμυρό σαν τα 

ανθρώπινα δάκρυα.

Πώς να περιγράψεις ένα τόσο τραγικό 

γεγονός; Φτώχυναν οι λέξεις έχασαν τη 

σημασία τους. Ο Κυριάκος ήταν ένας 

καλός άνθρωπος, ήρεμος και χαμηλών 

τόνων. Ο Κυριάκος ένας ευγενέστατος 

κύριος ένας ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ Αϊ- Δημητρι-

ώτης, καλό ταξίδι Κυριάκο.

Στις 27 Αυγούστου ο Μπάρμπα – 

Χρήστος ο Τσιμπίδης κουράστηκε, τα-

λαιπωρήθηκε, βαρέθηκε και αποφάσισε 

και αυτός να κάνει το μεγάλο ταξίδι που 

δεν έχει επιστροφή.

Κουρασμένος από τα χρόνια που 

βάραιναν τους ώμους του, ταλαιπω-

ρημένος από αρρώστιες είπε να πέσει 

να ξεκουραστεί. Έζησε μια ζωή ήρεμη 

κοιτούσε τη δουλεία του και το σπίτι του.

Δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα εναντίον 

του. Όπου μπορούσε να βοηθήσει το 

έκανε. Γελούσε όταν με συναντούσε γιατί 

πάντα του έλεγα «γεια σου καουμπόη 

με το τρακτέρ» έβγαζε το καπέλο του 

και με χαιρετούσε. 

Πάντα λέμε ήτανε καλός ο μακαρί-

της. Αυτό το λέμε και όταν καμιά φορά 

ο μακαρίτης δεν ήταν και τόσο καλός 

στη ζωή. Ο θάνατος όμως όλα τα σβήνει, 

είναι λύτρωση.

Όμως θέλω να πω πως ο Κυριάκος 

και ο Μπάρμπα – Χρήστος αξίζουν να 

πούμε και ήτανε καλοί οι μακαρίτες. Να 

είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκέπασε, 

καλό σας ταξίδι.

Το ΚΑΛΗΜΕΡΙ και όλο το χωριό 

εύχονται στους δικού τους ανθρώπους 

καλό κουράγιο και να είναι καλά να τους 

θυμούνται. Σίγουρα στα λημέρια του 

ουρανού που είναι τώρα θα είναι μαζί 

με τους άλλους δικούς μας ανθρώπους 

από το χωριό.

Τώρα θα μοιραστώ μαζί σας κάτι που 

με βασανίζει πάρα πολύ καιρό.

Όταν πεθάνει κάποιος το πρώτο που 

ρωτάμε είναι πώς πέθανε βρε παιδιά; 

Εγώ πιστεύω και προτείνω να ρωτάμε 

όχι πώς πέθανε αλλά πώς ΕΖΗΣΕ. Το 

πώς πέθανε κάποιος δεν έχει σημασία 

πια. Το πώς έζησε έχει σημασία και τι 

άνθρωπος ήταν, τι άφησε φεύγοντας και 

δεν εννοώ βέβαια χρήματα και κληρονο-

μιά, για πνευματική κληρονομιά μιλάω. 

Μιλάω για ανθρώπους που έφυγαν και 

δεν άφησαν πίσω τους αδικίες και μίση 

μιλάω για ανθρώπους που άφησαν κενό 

πίσω τους.

Αυτό εννοώ λέγοντας πως ΈΖΗΣΕ. 

Ο θάνατος θα είναι πάντα κάτι τραγικό 

κάτι που ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει 

ποτέ να κατανοήσει.

Αυτή όμως είναι η ζωή μας.

Γλυκιά – πικρή, κακή, καλή και 

άδικη και σπάνια ευτυχισμένη. Ένας 

συνεχής αγώνας.

Τιμωρία δεν είναι ο θάνατος, τιμωρία 

είναι η ίδια η ζωή. Όποιος το καταλάβει 

έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά.

Όμως ας πάμε παρακάτω.

Το ευχάριστο που σας είπα στην αρχή 

είναι ότι στις 24 Αυγούστου ο Θεόδωρος 

Κοφινάς και η Αντωνία Μπίλια ένωσαν 

τις ζωές τους στο πείσμα των καιρών 

και των δεδομένων που ζούμε τώρα. 

Το χωριό και η εφημερίδα εύχεται στο 

ζευγάρι ό,τι καλύτερο και κάθε ευτυχία. 

Άντε, τώρα, ας ανάψουμε ένα τσιγάρο 

βαρύ και σέρτικο.

Φέτος ο σύλλογός του χωριού μας 

και τα άτομα που απαρτίζουν τον πυρήνα 

του ξεπέρασαν τον εαυτό τους και κάθε 

προσδοκία, μεγαλειώδης οργάνωση, 

υπερθέαμα. Κατάφεραν με τα λίγα μέσα 

που διαθέτουν να παρουσιάσουν κάτι 

τόσο όμορφο.

Σας ευχαριστούμε παιδιά, μόνο θαυ-

μασμός και συγχαρητήρια αξίζουν στα 

δικά μας Αϊ – Δημητριώτικα παλικάρια.

Το μήνυμα που εδόθη ελπίζω να 

το πήραν όλοι στο χωριό. Ο σύλλογος 

ενώνει, ο σύλλογος μας θυμίζει πως οι 

ρίζες μας είναι εδώ και δεν πρέπει να 

ξεχνάμε πως οι ρίζες θέλουν προσοχή 

και πότισμα να μην μαραθούν. Στο σημείο 

αυτό θα τολμήσω να γράψω πως όσο 

μεγαλειώδης ήταν η προσπάθεια των 

παιδιών να μας δείξουν όλα αυτά που 

μας πρόσφεραν άλλο τόσο μεγαλειώδης 

ήταν η απουσία του μισού χωριού από 

την βραδιά της μουσικής και τη βραδιά 

της οινογνωσίας με το Γιώργο Τσιμπίδη, 

ο οποίος μας είπε τόσο ενδιαφέροντα 

πράγματα. Στους μεζέδες ήταν διπλός 

ο κόσμος, τυχαίο δεν νομίζω.

Όμως για να λέμε και την αλήθεια 

ο χορός του συλλόγου ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία. Πλήθος κόσμου. Όλο το 

χωριό ήταν εκεί και πάρα πολύς κόσμος 

από τα γύρω χωριά.

Οι εισπράξεις θα διατεθούν πάλι στο 

χωριό όπου χρειαστεί. Αυτό είναι αγάπη 

για τον τόπο μας.

Αγαπάμε την Ελλάδα μας γιατί μέσα 

σ’αυτήν είναι και ο Αϊ – Δημήτρης το 

χωριό μας. Ζούμε στο καλύτερο χωριό 

του κόσμου αρκεί βέβαια να το δούμε 

με μάτια Αϊ – Δημητριώτικα.

Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί να γίνει το 

χωριό μας πιο όμορφο. Φάρος και οδηγός 

μας ο σύλλογος. Ας τον αγκαλιάσουμε. 

Αλλαγές μόνο με την ενότητα και την 

ομόνοια μπορούμε να επιτύχουμε.

Το χρωστάμε σ’αυτούς που κοιμού-

νται λίγο πιο κάτω στο κατηφοράκι, το 

χρωστάμε στις γενιές που έρχονται το 

χρωστάμε σ’ εμάς. 

Ας το προσπαθήσουμε. Ας αφήσουμε 

τη μιζέρια και τις μικροκακίες.

Ο σύλλογος με χίλιους κόπους και 

με χρήματα που δεν υπάρχουν τυπώνει 

ως γνωστό «ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΙ».

Είναι μια ενημερωτική, ενωτική 

εφημερίδα. Ενώνει και ενημερώνει.

Ο καθένας μπορεί να γράψει τις 

σκέψεις του, τους στοχασμούς του. Το 

καλημέρι είναι για όλους.

Όμως με πίκρα θα σας πω πως λίγοι 

χωριανοί πήγαν να πάρουν την εφημε-

ρίδα από το καφενείο να την διαβάσουν. 

Εντάξει υπάρχει δυσκολία, υπάρχει 

αφραγκίλα όμως στοιχίζει όσο ένας 

καφές σε όλους περισσεύει. Από τα 

εβδομήντα φύλλα που ήρθαν στο χωριό 

ούτε τα μισά έφυγαν.

Αν δεν δώσουμε ένα ευρώ πως θα 

βγει το επόμενο φύλλο;

Τόσα παιδιά ασχολούνται αφιλοκερ-

δώς. Διαθέτουν χρόνο και κόπο. Δου-

λεύουν πολλές ώρες για εμάς. Είπαμε 

η εφημερίδα είναι για όλους η καρδιά 

του χωριού μας.

Ενώνει το χθες με το σήμερα. Ενώνει 

τη νέα γενιά με την παλιά. Δεν υπάρχει 

άλλο χωριό σαν το δικό μας. Αμή τι άλλο 

αυτό πρέπει να μας κάνει υπερήφανους. 

Είναι καλό να ξεχωρίζει κάποιος, να πάει 

μπροστά και να γίνεται παράδειγμα προς 

μίμηση. Πείτε μου εσείς ένα χωριό που 

να είναι σαν το δικό μας. Δεν υπάρχει.

Δεν στοχοποιώ κανέναν δεν θέλω 

να πικράνω κανέναν, κι αν κάποιος 

ένιωσε πως τον εννοώ, δεν είμαι εγώ 

που το έκανα αλλά η συνείδησή του, κι 

αυτό είναι καλό.

Επιτρέψτε μου για λίγο να σας προ-

βληματίσω όπως κάνω πάντα, και εσείς 

βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.

Έχουμε πετάξει στον ουρανό, έχουμε 

κολυμπήσει στη θάλασσα σαν ψάρια, 

έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε τεχνολογία 

που μας τρομάζει όμως ξεχάσαμε κάτι 

πολύ βασικό. Δεν μάθαμε να είμαστε 

άνθρωποι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.

Δεν μάθαμε πως πρέπει να πορευό-

μαστε στη ζωή σαν αδέλφια ανεξαρτήτως 

χρώματος και εθνικότητας. Δεν μάθαμε 

πως τα αδέλφια πρέπει να είμαστε δυο 

φορές αδέλφια.

Μας εδόθη ένας όμορφος κόσμος, 

μας εδόθη η ευκαιρία να ζήσουμε μια 

ευτυχισμένη ζωή.

Εμείς όμως γεμίσαμε τα πάντα με 

ασχήμια και βρωμιά. Ο Θεός δεν μας 

χρωστάει τίποτα. Εμείς του χρωστάμε 

τα πάντα.

Ερχόμαστε στη ζωή χωρίς οδηγίες 

χρήσης γι’ αυτό τα λάθη είναι πολλά.

Άλλωστε η ζωή δεν είναι πρόβα, 

αλλά κύρια παράσταση χωρίς πρόβα. 

Η ζωή σε πετάει σε μεγάλο της θέατρο 

και σου λέει παίξε το ρόλο σου. Σκληρή 

και άδικη από την πρώτη μας στιγμή.

Κυρά – Ζωή πικρή Ζωή μάλλον δεν 

θα μάθεις ποτέ πόσο οι άνθρωποι σ’ 

αγάπησαν. Τα λάθη μας Ζωή τα πληρώ-

σαμε, τα ρέστα αν υπάρχουν κράτησέ τα.

Ενός λεπτού σιγή για τα όνειρα που 

κάναμε και κλάψαμε πριν καν τα ζήσουμε.

Τουλάχιστον βρε παιδιά ευτυχώς 

που τα ταξίδια του μυαλού είναι τόσο 

γρήγορα και δωρεάν. 

Αυτό δεν μπορεί να μας το στερήσει 

κανείς.

Το δικαίωμα να ζούμε με τις ανα-

μνήσεις μας είναι δικό μας προνόμιο, 

ευτυχώς δηλαδή γιατί το παρόν πουλιέται, 

το μέλλον μας το υποθήκευσαν ευτυχώς 

που έχουμε το παρελθόν να ταξιδεύουμε 

και να θυμόμαστε ποιοι είμαστε.

Οι σκέψεις μας μάς πάνε εκεί που 

δεν αντέχουν να μας πάνε τα βήματά 

μας. Είναι και κάτι τραγούδια που ακούω 

και νευριάζω. Καλά ποιος είναι αυτός 

ο συνθέτης που γράφει τραγούδια από 

πού με ξέρει τόσο καλά και γράφει για 

μένα. Περίεργο.

Αν δεν αγκαλιάσεις τον εαυτό σου εσύ 

πρώτα μην περιμένεις να το κάνει άλλος . 

Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ.

 Ν.Καζαντζάκης 

Να μ’ έγραφες Θέ μου στην Τρίτη 

του δημοτικού Σου, 

να μου δειχνες μια εκκλησία που 

μνημονεύουν μόνο δάση μια βρύση που 

να λέει «καλώς ήλθες»..

Ύστερα μόνος μου θα προσανατο-

λιζόμουν..

Τ. Ζερβός

Θέλω πριν πεθάνω να ξαναδώ την 

όμορφη, πανώρια, μοναδική γαλάζια, 

αιθέρια ΕΛΛΑΔΑ τη μάνα του κόσμου 

ελεύθερη, δυνατή να δω τα παιδιά της 

μονιασμένα, αδελφωμένα.

Τίτλος τιμής να γεννηθείς Έλληνας. 

Οι μεγάλοι στις μεγάλες καρέκλες ού-

τε τιμή έχουν ούτε Έλληνες είναι πια. 

Πολύ μικροί για τις μεγάλες καρέκλες. 

Μεγάλε θεέ λυπήσου μας.

Αγάπη και εκτίμηση σε όλους εσάς 

που διαβάσατε τα φτωχά μου λόγια.

Πάντα δικός σας, 
Από το χωριό n

Γηροκομείο

ΣΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΙΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ

ΠΑΝΩ Σ΄ΕΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙ

ΚΑΘΕΤΑΙ ΟΛΟΜΟΝΑΧΟ

ΛΥΠΗΜΕΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑΚΙ

ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΟΣΑ ΕΚΑΝΕ

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ

Σ΄ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΡΟΝΙΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΖΟΥΣΑΝΕ

ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΑΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

Η ΟΜΟΡΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

ΔΕΝ ΧΟΡΤΑΙΝΑΝ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΘΕΛΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥΣ 

ΝΑ ΖΗΣΟΥΝΕ ΚΑΛΑ

ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΟΡΦΩΣΑΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΟΥΣ

ΚΑΝΑΡΩΝΑΝ ΠΟΥ ΓΙΝΑΝΕ

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΑΝΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΠ΄ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΘΑ ΜΑΣ Τ΄ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΟΥΝ

ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΑΝΕ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΙ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΝΕ ΕΚΕΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΤΗΣ

ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΕΘΑΝΕ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΙ ΕΜΕΙΝΕ Ο ΓΕΡΟΣ ΜΟΝΟΣ

ΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ

ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΗΜΕΝΟΣ

ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΙ ΤΟΥ ΓΡΑΨΑΝΕ

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΜΕΝΟΣ

ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕΣ

ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΔΩ

ΜΕ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ

ΚΙ ΓΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΝΑ΄ΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΜΟΥ

ΕΓΩ ΘΑ ΕΥΡΩ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ

ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ

ΜΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΝΕΦΕΡΕ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΠΙΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΧΟΥΜΕ

Η ΚΟΡΗ ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ

ΜΑ ΟΣΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΝΑΝΕ

ΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΣΑΛΟΝΙ

ΠΟΣΟ Ο ΓΕΡΟΣ ΛΑΧΤΑΡΑ

ΝΑ΄ΤΑΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΝΑ ΕΙΧΕ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΗ Η ΣΚΕΨΗ Η ΓΝΩΣΤΙΚΙΑ

ΤΟ ΓΕΡΟ ΑΠΟΚΟΙΜΙΖΕΙ

ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΕΡΗΜΙΑ

ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΡΙΓΥΡΙΖΕΙ

Ο ΓΕΡΟΣ ΕΚΟΙΜΗΘΗΚΕ

ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΛΙΜΜΕΝΟ

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ

ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΝ ΠΕΘΑΜΕΝΟ
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