
Περιεχόμενα

Ένα χρόνο μετά...

Γ
ύρω στα δυο χρόνια η ιδέα 

πλανιόταν και η επιθυμία 

δυνάμωνε: Να ξαναβγεί το 

Καλημέρι. Κι όταν ήρθε το 

“ πλήρωμα του χρόνου” κι 

έγινε η πρόσκληση από το Δ.Σ., κάπου 

τον Οκτώβριο του 2013, η ομάδα σύ-

νταξης ανταποκρίθηκε άμεσα.

Κι ο νους -ταξιδιάρης πάντα- έτρεξε 

στο παρελθόν, τότε που η εφημερί-

δα του συλλόγου μας εκδόθηκε για 

πρώτη φορά. Όμορφες ξεπήδησαν 

οι αναμνήσεις αλλοτινών χρόνων, 

καθώς η τόλμη και ο ενθουσιασμός 

της νιότης, η δημιουργική σκέψη και 

η εποικοδομητική φαντασία, βουτηγ-

μένες στην αγάπη για το χωριό μας, 

οδήγησαν σε ημέρες άνθισης του 

συλλόγου και κατέστησαν το χωριό μας 

ζωοφόρο κέντρο όλης της περιοχής. 

Το Καλημέρι ήρθε να σφραγίσει την 

καρποφόρα εκείνη περίοδο.

Να ‘μαστε, λοιπόν τώρα ξανά εδώ, 

οι περισσότεροι από την τότε ομάδα 

και κάποιοι νέοι, μ’ ανάμικτα συναι-

σθήματα, καθώς το δυναμικό παρελθόν 

μας επιφορτίζει με ιδιαίτερη ευθύνη.

Και ξεκίνησε η δουλειά. Συναντήσεις 

ωρών, απογεύματα Κυριακής συνήθως. 

Τι μέγεθος θα έχει, τι θέματα, ποιοί 

θα γράψουν, πώς θα είναι ο τίτλος, 

πού θα βρούμε φωτογραφίες, ποιο 

το περιεχόμενο κλπ κλπ. Κατανεμή-

θηκαν δράσεις και άρχισαν οι επαφές 

με μέλη και φίλους του συλλόγου, 

από τους οποίους ζητήσαμε την καλή 

τους διάθεση, ώστε να καταθέσουν 

το δικό τους στίγμα, επιστρατεύσαμε 

και τα δικά μας αποστάγματα και τ’ 

αποτυπώσαμε στο χαρτί, και να που 

το πρώτο υλικό ήρθε άφθονο. Ακο-

λούθησε το γραφιστικό μέρος: Πώς 

θα διαταχθούν τα άρθρα, τι θα είναι 

πρωτοσέλιδο, πού θα μπουν οι φωτο-

γραφίες και οι ανταποκρίσεις από το 

χωριό. Οι προτάσεις πολλές. Επιλέγο-

νταν οι καλύτερες ή διαμορφώνονταν 

από κοινού. Έπειτα ήρθε η σειρά της 

τεχνολογίας στα χέρια του επιδέξιου 

χειριστή της ομάδας μας, του Νίκου 

φυσικά. Σελίδα-σελίδα ετοιμαζόταν 

και για μερικές ημέρες και νύχτες 

γίνονταν διορθώσεις, ορθογραφικές 

και συντακτικές καθώς και αισθη-

τικές ή καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. 

Ακολούθησε το στάδιο του πιεστηρίου.

Και να που το πρώτο φύλλο της β’ 

περιόδου ήταν στα χέρια μας. Διάχυτα 

ήταν τα έντονα συναισθήματα χαράς που 

ενισχύθηκαν από την ανταπόκριση που 

είχε η διανομή της εφημερίδας. Έτσι 

φτάσαμε στο σημερινό 4ο φύλλο. Στο 

μεταξύ προστέθηκε στην συντακτική 

ομάδα ένα ακόμη μέλος, ο Γιώργος, 

που ενίσχυσε την τεχνική αρτιότητα 

της εφημερίδας με τις εξειδικευμέ-

νες γνώσεις του και τον εξαιρετικό 

λογότυπο του συλλόγου που ήδη είχε 

εκπονήσει.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε 

φύλλο χρήζει της ίδιας φροντίδας 

και απαιτεί ώρες συναντήσεων και 

προσωπικής δουλειάς των μελών της 

επιτροπής.

Σ’ αυτό το σημείο οφείλουμε ένα 

απέραντο ευχαριστώ σε όλους όσοι 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, 

συγχωριανοί και φίλοι, με ανταπο-

κρίσεις και άρθρα ιδιαίτερα προσεγ-

μένα, υψηλού γνωστικού επιπέδου, 

με πλούτο πληροφοριών, ιστορικής 

αξίας, παλλόμενα συναισθηματικά, 

γεμάτα εικόνες από τη ζωή του χωριού.

Ευχαριστίες φυσικά οφείλουμε 

και στους χορηγούς της εφημερίδας, 

που βοηθούν σημαντικά στο κόστος 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχεται στους Απανταχού Αγιοδημητριώτες και στις οικογένειές τους, 

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, με υγεία κι ευτυχία.

Για το 2015 ευχόμαστε να είναι μια χρονιά καλύτερη από κάθε προηγούμενη,  

ελπιδοφόρα και δημιουργική.

έκδοσής της, στη δεδομένη οικονο-

μική συγκυρία.

Κλείνοντας τον πρώτο χρόνο επανέκ-

δοσης, νοιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιη-

μένοι, αφού το Καλημέρι έφτασε στους 

απανταχού της γης Αγιοδημητριώτες, 

ενώ μέλη, φίλοι και παράγοντες της 

τοπικής κοινωνίας μας μεταφέρουν 

ιδιαίτερα ευμενή σχόλια για την άψογη 

και ξεχωριστή εφημερίδα μας.

Πιο σημαντικό όμως κι από αυτή την 

ανταπόκριση, αντίδωρο στην προσφορά 

τόσων ωρών από τον περιορισμένο 

ελεύθερο χρόνο μας, μας επιστρέφεται 

η πληρότητα της μεταξύ μας επικοι-

νωνίας. Τα πειράγματα από καρδιάς, 

τα αστεία, η συλλογική δράση και προ 

παντός το πνεύμα συνεργασίας ενταγ-

μένο στον κοινό μας στόχο, καθιστούν 

τα απογεύματα των συναντήσεών μας 

ευχάριστη απόδραση, μοίρασμα χαράς 

και δημιουργίας.

Θα συνεχίσουμε έτσι και προσκαλού-

με και πάλι όλους τους συγχωριανούς 

όπου γης, να συμμετάσχουν ενεργά 

σ’ αυτή την προσπάθεια, γιατί όλοι 

έχουν κάτι να πουν, να θυμηθούν ή να 

προτείνουν. Ευχόμαστε η εφημερίδα 

μας να γίνει ένας πίνακας ζωγραφικής 

που όλοι θα έχουν βάλει μια πινελιά.

Να είστε όλοι καλά.

Γύρω στα δυο 
χρόνια η ιδέα 

πλανιόταν και η 
επιθυμία δυνάμωνε: 

Να ξαναβγεί το 
Καλημέρι.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!
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Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας

Α
γαπητοί φίλοι, συγχωριανοί 

και ελαιοπαραγωγοί, ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Αγίου Δημητρίου, Αγίου 

Νικολάου & Ταλάντων 

Μονεμβασίας σας εύχεται εγκάρδια 

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, Ευτυχι-

σμένο και Δημιουργικό το Νέο Έτος 

όπως όλοι θέλουμε και ελπίζουμε…

Βασικότερα χρειαζόμαστε υγεία, 

Προς την σύνταξη της εφημερίδας.

Πήρα την εφημερίδα διάβασα 

το κείμενό μου και είδα ένα λάθος.

Έτρεξα στο κείμενο που σας έστειλα 

για την εκκλησία του Άη-Δημήτρη 

και είδα πως δεν έχω κάνει. Το λάθος 

είναι για το αξιοσημείωτο που γρά-

φω, ότι έλεγε ο Μπάρμπα-Θοδωρής. 

Τους μπίιπ….. κερατάδες κτλ.

Το σωστό είναι: τους μπήρ κε-

ρατάδες κτλ.

Αλλά επειδή ο μπάρμπα-Θοδωρής 

στην ομιλία του πολλές φορές το ρ 

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

O Δαίμων του τυπογραφείου

αγάπη για την δουλειά μας, τη συγκο-

μιδή ελαιοκάρπου και καλή διάθεση. 

Τι να κάνουμε, είμαστε αγρότες και 

νιώθουμε υπερήφανοι γι’ αυτό.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση 

να σας ενημερώσουμε πως τούτη η 

ελαιο–σαιζόν ήταν και εξακολουθεί 

να είναι πολύ καλή. Η παραγωγή 

ελαιοκάρπου είναι πλούσια καθώς 

επίσης υπάρχει και ικανοποιητικό 

ποσοστό παραγωγής ελαιολάδου. 

Έτσι θα παραχθούν μεγάλες ποσό-

τητες λαδιού, ευτυχώς δηλαδή, γιατί 

οι αγρότες ήταν απογοητευμένοι από 

την κακιά εμπειρία της προηγούμενης 

χρονιάς. Επιτέλους οι παραγωγοί θα 

μπορέσουν να πληρώσουν τα έξοδά 

τους και η κούραση που εισέπραξαν 

θα ανταμειφθεί.

Με το ξεκίνημα της σαιζόν, λόγω της 

έλλειψης αποθεμάτων λαδιού στις χώρες 

παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως 

και των ακραίων καιρικών φαινομένων, 

σε κάποιες από αυτές δεν παρήχθη η 

αναμενόμενη ποσότητα ελαιολάδου. 

Έτσι δημιουργήθηκε μεγάλη ζήτηση 

για το ελληνικό ελαιόλαδο η τιμή του 

οποίου αντιστοιχούσε σε 3,75€ ανά 

κιλό περίπου.

Οι αγρότες, όμως, ήλπιζαν σε κά-

τι καλύτερο. Μικρή η τιμή για αυτή 

την ποιότητα και για αυτή τη χρονιά 

όπου το εμπορικό ενδιαφέρον ήταν 

έντονο ως προς την ζήτηση του λα-

διού της περιοχής. Για το λόγο αυτό, 

στο Συνεταιρισμό μας, διεξήχθη στις 

12 Νοεμβρίου 2014 δημοπρασία με 

αποτέλεσμα η τιμή να εκτιναχθεί στα 

3,9656€/κιλό, «τιμή σούπερ», και το 

χαμόγελο να ξαναγυρίσει στα πρόσωπα 

των παραγωγών. 

Έτσι λοιπόν, με βάση τη δημοπρασία, 

μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου που-

λήθηκαν στην περιοχή μας με αποτέ-

λεσμα να χαρούν οι κουρασμένοι μας 

αγρότες. Στην τιμή αυτή πουλήθηκαν 

90 τόνοι λάδι από τον Συνεταιρισμό 

μας. Πλειοδότης της δημοπρασίας 

ήταν οι ελαιουργικές επιχειρήσεις 

ΧΕΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Στα χωριά μας λένε όπου φτωχός 

και η μοίρα του. Πάνω που είπαμε 

δόξα το Θεό αρχίσαμε να λέμε Θεέ 

μου βοήθεια. Οι ακραίες καιρικές 

συνθήκες με την αλλαγή του χρόνου 

έκαναν μεγάλη ζημιά στη σοδειά. Οι 

δυνατοί άνεμοι πάνω από 10 μποφόρ 

καθώς και ο παγετός που ακολού-

θησε εν συνεχεία, δημιούργησαν 

προβλήματα στην περιοχή μας αλλά 

και πολύ μεγαλύτερα στην ευρύτερη 

περιοχή. Οι ελιές με τον παγετό έπα-

θαν ζημιά έχοντας ως αποτέλεσμα 

την υποβάθμιση της ποιότητας του 

ελαιολάδου. Οι δυνατοί βοριάδες έρι-

ξαν τον καρπό σχεδόν ολοκληρωτικά 

κάτω (ιδίως στις ντόπιες, όπως λέμε 

εμείς εδώ). Ευτυχώς για την περιοχή 

μας το μεγαλύτερο μέρος του καρπού 

είχε μαζευτεί. Έτσι κάτι έσωσαν οι 

κουρασμένοι μας βιοπαλαιστές από 

τους κόπους τους.

Τι να κάνουμε όμως; Ξανά λοιπόν 

με την ελπίδα στην καρδιά προς τον 

αγώνα για την επόμενη χρονιά. Μάλ-

λον θα είναι καλύτερη. Αυτό θέλουμε 

να πιστεύουμε, γιατί από αυτές τις 

ευλογημένες ελιές έζησαν γενιές και 

ποιος ξέρει πόσες ακόμα θα ζήσουν. 

Αυτή είναι η δουλειά μας.

Να είστε όλοι καλά, να ελπίζετε πως 

κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο… 

Με εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου 

& Ταλάντων Μονεμβασίας.

Φυσικό Γεωγραφικό Πλαίσιο της  
ελληνικής γης 

Η γένεση της Αιγαιίδος
Γ.Μ.Μπίλιας

Ξεκίνησα να γράψω για το γεω-

μορφολογικό πλαίσιο της Λακωνίας, 

ιδιαίτερα δε, του Δήμου Μονεμβασίας 

ή της Επαρχίας Επιδαύρου λιμηράς και 

την προϊστορία της περιοχής. Ερευνώ-

ντας όμως είδα ότι αυτά είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με την δημιουργία ολό-

κληρης της Ελληνικής χερσονήσου, και 

κατά συνέπεια θα γίνονταν περισσότερο 

κατανοητά, αν η έρευνα επεκτεινόταν 

περαιτέρω. Δηλαδή σε όλη την μακραί-

ωνη διαδικασία της δημιουργίας της 

Ελληνικής γης-Αιγαιίδος. Έτσι γράφω 

έχοντας σκοπό, να δώσω όσο μπορώ 

πιο περιληπτικά μια περιγραφή, για το τι 

συνέβη στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 

πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια, 

προσπαθώντας να μην κουράσω τους 

αναγνώστες με επιστημονικούς όρους, 

με τους διάφορους γεωλογικούς - 

παλαιοντολογικούς αιώνες και άλλες 

λεπτομέρειες. 

Πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια 

χρόνια η ελληνική γη ήταν σκεπασμένη 

με θάλασσα. Η γεωλογική μορφή της 

άλλαξε πολλές φορές από τότε μέχρι 

σήμερα, και θα αλλάζει συνεχώς και 

στο μέλλον. Ο βυθός της υπάρχουσας 

θάλασσας, το ανάγλυφο του βυθού όπως 

λέγεται, υπήρξε η προϋπόθεση για τη 

δημιουργία της σημερινής ελληνικής 

χερσονήσου με τις υψηλές κεντρικές 

οροσειρές της. Αυτή τη μορφή είχε ο 

βυθός πριν από 180 εκατομ. χρόνια, 

και θα την διατηρήσει για άλλα 150 

εκατομ. χρόνια. 

Πριν από 140 εκατομ. χρόνια μία 

γιγαντιαία ορογενετική κίνηση ανύψω-

σε πάνω από τη θάλασσα τη λεγόμενη 

πελαγονική οροσειρά, μία στενή ζώνη 

ξηράς που περιλάμβανε την βορειότερη 

Μακεδονία (πελαγονία), τον Όλυμπο, 

την Ανατολική Θεσσαλία και την Βό-

ρεια Εύβοια. Προέκταση της οροσειράς 

αυτής θεωρείται η λεγόμενη “Αττικο-

κυκλαδική Μάζα”, δηλαδή η Αττική, 

η νότια Εύβοια, και τα περισσότερα 

νησιά των Κυκλάδων.

Πριν από 35 εκατομ. χρόνια όταν 

η λεγόμενη τάφρος της Πίνδου είχε 

γεμίσει ιζήματα (κατακάθια στο βυθό), 

και άλλα υλικά, έγιναν νέες κοσμικές 

αναστατώσεις στα έγκατα της ελληνικής 

γης. Ύστερα από μία πανίσχυρη ανοδική 

ώθηση, πτυχώθηκαν τα υλικά της τά-

φρου, και ανυψώθηκαν σχηματίζοντας 

την επιβλητική οροσειρά της Πίνδου. 

Είναι η εποχή των Αλπικών πτυχώσε-

ων, όταν αναφαίνονται οι υψηλότεροι 

ορεινοί όγκοι της γης: οι Άλπεις, τα 

Πυρηναία, τα Ιμαλάια. 

Στην αρχή του Μειόκαινου (23 

εκατομ – 5 εκατομ. χρόνια πριν) μία 

άλλη τεκτονική αναστάτωση πτυχώνει 

και ανορθώνει το βυθό, σχηματίζοντας 

το μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής Ελ-

λάδας. Έτσι αναδύθηκε από τα βάθη 

της θάλασσας η Αιγαιίς σαν ενιαία 

Εικόνα 1: Αιγαιίδα: συμπαγής μάζα ξηράς 
από το Ιόνιο ως τη Μ.Ασία και Κρήτη

Εικόνα 2: Πλειόκαινο - Καταβυθίσεις και 
ανυψώσεις στάθμης υδάτων, δημιουργία 
εσωτερικών λιμνών

αδιαίρετη μάζα ξηράς, που κάλυπτε 

περίπου τον σημερινό ελληνικό χώρο 

από το Ιόνιο ως τη Μ. Ασία και τα νότια 

της Κρήτης (εικόνα 1).

Η ζωή έχει εμφανιστεί πάνω στην 

δημιουργημένη χώρα – Αιγαιίδα. Με-

γαθήρια σπονδυλωτά κλπ μετακινούνται 

στις κατάφυτες πλαγιές της Αιγαιίδας 

πριν 13 εκατομ. χρόνια. Ωστόσο οι γεω-

λογικές αναστατώσεις δεν σταματούν. 

Αρχίζει μία νέα περίοδος μεταβολών 

στη γεωλογική ιστορία του ελληνικού 

χώρου. 

Στην Αιγαιίδα, όπως υπήρχαν υψηλές 

οροσειρές, υπήρχαν και βαθουλώματα 

(λίμνες). Τέτοιες ήταν στη Θεσσαλία, 

ανοιχτά της Σκύρου, στο τμήμα μεταξύ 

Άνδρου και Χίου και αλλού. Η θάλασσα 

προχωρούσε αργά και σταθερά προς 

το εσωτερικό. Μετά από 6 εκατομ. 

χρόνια η διείσδυση της θάλασσας στην 

ενδοχώρα της Αιγαιίδας συνεχίζεται. 

Χωρίζονται τα νησιά του Ιονίου από την 

ξηρά σαν βουνοκορφές, ενώ η δυτική 

Αχαΐα, Ηλεία, μέχρι τον Λακωνικό 

κόλπο είναι σκεπασμένες με θάλασσα. 

Πριν 2 εκατομ. χρόνια ένας θαλάσσιος 

βραχίονας της Μεσογείου εισορμά στο 

χώρο μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου 

(περίπου στο Μυρτώο Πέλαγος), και 

φτάνει μέχρι Αττική, Εύβοια, βόρειες 

Σποράδες και τον Θερμαϊκό κόλπο. 

Αυτές οι μετακινήσεις υδάτων της 

Μεσογείου ήταν η αρχή σχηματισμού 

του Αιγαίου Πελάγους. Αρχίζει η επο-

χή δημιουργίας των μεγάλων λιμνών, 

η οποία ολοκληρώθηκε πριν από 2 

εκατομ. χρόνια. Τα βαθουλώματα της 

Αιγαιίδας γίνονται λίμνες, η μεγαλύ-

τερη απ’τις οποίες ήταν στο Κρητικό 

πέλαγος, βόρεια της Κρήτης. Όσες από 

αυτές ήταν κοντά στη θάλασσα, και τα 

νερά δεν εμποδίζονταν να περάσουν 

μέσα, είχαν νερό υφάλμυρο. Ενώ όσες 

ήταν στο εσωτερικό της χώρας, είχαν 

γλυκό νερό. Τέτοιες λίμνες στο εσω-

τερικό ήταν η κοιλάδα του Ευρώτα, η 

πεδιάδα της Μεγαλόπολης, η λεκάνη 

της Λοκρίδας και της Θεσσαλίας, 

πριν ανοίξει η χαράδρα των Τεμπών, 

και χυθούν τα νερά στη θάλασσα. Στην 

εικόνα 2 βλέπουμε τη λίμνη που είχε 

σχηματιστεί στη περιοχή του Ευρώτα, 

και την οποία αποξήρανε κατά την 

Ελληνική μυθολογία ο Βασιλιάς της 

Λακεδαίμονος Ευρώτας δίνοντας το 

όνομά του στο όρυγμα που έκανε, για 

να χυθούν τα νερά στη θάλασσα, στη 

περιοχή του Έλους. Στη συνέχεια το 

κανάλι αυτό μετατράπηκε στον ομώ-

νυμο ποταμό.

Αποχωρίζεται η Αίγινα από τη στε-

ριά, και δημιουργείται ο Κορινθιακός 

κόλπος έπειτα από καταβύθιση της 

ξηράς στη Στερέα Ελλάδα (εικόνα 2).

Στο Ιόνιο υποχωρεί η θάλασσα, 

μεγαλώνουν τα νησιά, και γίνονται 

στεριά οι περιοχές της Ηλείας, της 

Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Έτσι 

στο τέλος της περιόδου αυτής έχει, σε 

γενικές γραμμές, οριστικοποιηθεί η ση-

μερινή μορφολογία της ελληνικής γης.

Η τελική όμως διαμόρφωση ολοκλη-

ρώθηκε κατά τη λεγόμενη Πλειστόκαινη 

περίοδο (1.000.000 – 10.000 χρόνια). 

Τότε σημειώνονται γεωλογικές διαφο-

ροποιήσεις μικρής σχετικά κλίμακας, 

με ανόδους και καθόδους της στάθ-

μης των θαλασσών. Έτσι εξηγούνται 

τα θαλασσινά απολιθωμένα όστρακα 

που έχουν βρεθεί στην ξηρά, πολύ 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασ-

σας. Είναι η εποχή των Παγετώνων, 

και το κυριότερο είναι ότι τότε πρωτο-

εμφανίζεται ο άνθρωπος. Κατά τους 

ειδικούς ο όρθιος άνθρωπος (αυτός 

που στέκεται στα δύο πόδια) μπορεί 

να χρονολογηθεί πριν από 300 – 500 

χιλιάδες χρόνια. Έτσι έδειξαν έρευνες 

στα Βαλκάνια (Ρουμανία) και κεντρική 

Ευρώπη (Ουγγαρία). Δεν αποκλείεται 

τότε να υπήρχε και στον ελλαδικό χώρο.

Το κρανίο του αρχανθρώπου που 

βρέθηκε στο σπήλαιο των Πετραλώνων 

Χαλκιδικής, είχε χρονολογηθεί αρχικά 

περίπου 70 – 75 χιλιάδες χρόνια πριν. 

Έπειτα από νέες έρευνες ανεβάζουν 

την ηλικία σε 300 χιλιάδες χρόνια. Και 

τέλος, ο ανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός 

που έκανε την ανασκαφή στο σπήλαιο, ο 

ιδρυτής της ανθρωπολογικής εταιρείας 

Ελλάδος, βάσει της στρωματογραφίας 

του σπηλαίου (στρώματα πετρωμάτων 

στα οποία βρέθηκαν οστά ζώων, ίχνη 

προϊστορικών φυτών, παλαιολιθικά 

εργαλεία και ίχνη φωτιάς) υποστηρίζει 

ότι το κρανίο του αρχανθρώπου που 

βρέθηκε είναι 700 χιλιάδων ετών. 

Σήμερα οι περισσότεροι ανθρωπολό-

γοι στον κόσμο συγκλίνουν προς αυτή 

την άποψη.

Κατά το Πλειστόκαινο, όπως λέ-

γεται αυτή η περίοδος, εξαφανίζονται 

τελείως κάποιες εσωτερικές λίμνες, 

όπως του Ευρώτα, της Μεγαλόπολης, 

της Λοκρίδος και της Θεσσαλίας. 

Στο Αιγαίο έχουν δημιουργηθεί δύο 

μεγάλες λίμνες και ενδιάμεσα ανα-

φαίνονται μερικές κορυφές βουνών, 

που θα γίνουν οι Κυκλάδες.

Οι μεταβολές συνεχίζονται. Έτσι σε 

μία παγετώδη περίοδο το Αιγαίο και 

το Ιόνιο έχαναν τεράστιους υδάτινους 

όγκους, και η στάθμη της θάλασσας 

κατέβαινε 100 – 200 μέτρα. Τότε οι 

Κυκλάδες φαίνονταν σαν μία ενιαία 

μάζα ξηράς πάνω απ’ τη θάλασσα, ενώ 

η Κρήτη και η Πελοπόννησος επικοι-

νωνούσαν με λωρίδα ξηράς διαμέσου 

των Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Στην τελική διαμόρφωση του ελλη-

νικού χώρου θα συμβάλλουν επίσης οι 

σεισμοί και η δράση των ηφαιστείων. 

Τα σπουδαιότερα ηφαίστεια ήταν της 

Αίγινας, του Πόρου, των Μεθάνων, 

της Μήλου, της Κιμώλου, της Φολέ-

γανδρου, της Θήρας (Σαντορίνη), της 

Νισύρου και της Κω. Της Θήρας και 

της Νισύρου καπνίζουν μέχρι σήμε-

ρα. Και άλλα ηφαίστεια υπάρχουν στο 

βόρειο Αιγαίο: της Σαμοθράκης, της 

Λήμνου, της Θράκης κλπ. Όλα αυτά 

τα ηφαίστεια υπήρξαν εργαστήρια κα-

τασκευής ορυκτών πρώτων υλών που 

χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ακόμη και 

από την προϊστορία. Γι’ αυτό άλλωστε 

κατά την ελληνική μυθολογία λέγεται 

ότι ο θεός της φωτιάς και της μεταλ-

λουργίας, Ήφαιστος, είχε στη Λήμνο 

το εργαστήρι του. Το σπουδαιότερο 

από ιστορική άποψη ηφαίστειο της 

Ελλάδας και ίσως το πιο ενδιαφέρον 

ηφαιστειακό κέντρο του κόσμου είναι 

της Σαντορίνης. Η σημερινή μορφή του 

νησιού είναι αποτέλεσμα γεωλογικών 

μεταβολών που άρχισαν πριν 26 εκατομ. 

χρόνια. Πριν από 25 χιλιάδες χρόνια 

σημειώνεται η πρώτη μεγάλη έκρηξη 

που μπορούμε να ανιχνεύσουμε επι-

στημονικά από τα ηφαιστειακά υλικά 

που έχουν κατακαθίσει στο βυθό της 

ανατολικής Μεσογείου. Ακολούθησαν 

άλλες καταστρεπτικές εκρήξεις, ώσπου 

το 1600-1500 π.Χ. το νησί ανατινάχτηκε 

σχεδόν ολόκληρο και η ηφαιστειακή 

τέφρα έφτασε μέχρι την Κρήτη και τη 

Σικελία. Οι ανασκαφές στο Ακρωτήρι 

έδειξαν το μέγεθος της καταστροφής, 

με την τέφρα να έχει σκεπάσει τελείως 

την προϊστορική πόλη.

Πολλά απολιθωμένα λείψανα οστών 

προϊστορικών ζώων βρέθηκαν, που 

ζούσαν στον ελλαδικό χώρο της Αι-

γαιίδος πριν 13 εκατομ. χρόνια και δεν 

τα είδε ανθρώπου μάτι. Βρέθηκαν σε 

διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τα πε-

ρισσότερα και σπουδαιότερα έχουν 

βρεθεί στην περιοχή Πικερμίου Ατ-

τικής. Τα απολιθώματα που βρέθηκαν 

εκεί ανήκουν σε 53 διαφορετικά είδη 

ζώων φυτοφάγων και σαρκοφάγων. 

Δεινοθήρια (ζώα γιγαντιαία ύψους 4 

μέτρων), Μαστόδοντες (πρόγονοι των 

ελεφάντων), Ρινόκεροι, Μαχαιρόδοντες, 

Λέοντες, Καμηλοπαρδάλεις, Ύαινες, 

Πίθηκοι, Αντιλόπες και πολλά άλλα. 

Παρόμοια λείψανα σκελετών έχουν 

βρεθεί στη Σάμο, Τήλο, Εύβοια, Θεσσαλία 

και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Αλλά την πληρέστερη εικόνα και σε 

εποχή πιο κοντινή σε εμάς έδωσαν 

τα απολιθωμένα οστά ελεφάντων και 

άλλων ζώων που έζησαν στη λεκάνη 

της Μεγαλόπολης, κατά την περίοδο 

που άρχισε πριν από 2 εκατομ. χρόνια 

(Πλειστόκαινο). Η μελέτη των απολι-

θωμάτων αυτών έδειξε, ότι στις όχθες 

της λίμνης της Μεγαλόπολης έζησαν 

πριν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ζώα 

θερμού κλίματος δηλαδή ελέφαντες, 

ελάφια, ρινόκεροι, ιπποπόταμοι, άλογα, 

αλλά και ζώα παγωμένων εκτάσεων, 

δηλαδή μαμούθ, βίσωνες και τριχωτοί 

ρινόκεροι. Αυτό σημαίνει ότι έζησαν σε 

διαφορετικές γεωλογικές περιόδους 

(θερμές – παγετώδεις). Η Μεγαλόπολη 

είναι το νοτιότερο σημείο του πλανήτη 

που έχει εξακριβωθεί η παρουσία τρι-

χωτού ρινόκερου. Έχει βρεθεί ακόμα 

στους πάγους της Σιβηρίας και στην 

Πολωνία.

Ο ζωικός κόσμος της λεκάνης της 

Μεγαλόπολης επισημαίνεται και στη 

λεκάνη Κοζάνης-Γρεβενών, Δράμας, 

αλλά και στην Κρήτη και στον ποταμό 

Πηνειό στη Θεσσαλία. Σημειώνεται ότι 

τα απολιθώματα της περιοχής του Πη-

νειού βρέθηκαν μαζί με παλαιολιθικά 

εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούσαν 

άνθρωποι, σε στρώματα γεωλογικά της 

ίδιας περιόδου, δείχνοντας έτσι ότι μαζί 

με τα ζώα αυτά συμβίωναν και άνθρωποι 

πριν από 100 χιλιάδες χρόνια.n

Εικόνα 4: Ο ελληνικός χώρος κατά το 
Πλειστόκαινο

Εικόνα 3: Το κρανίο του αρχανθρώπου των 
Πετραλώνων

Εικόνα 5: Πελώριος απολιθωμένος 
χαυλιόδοντας ελέφαντα στο Ίσωμα 
Μεγαλόπολης

Πηγές
 � Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 

(Εκδ. Αθηνών)
 � Εγκυκλοπαίδεια Υδρία
 � Η Γη σε αναταραχή (Ιμ. Βελικόφσκι, 

μτφρ. Ντίνος Γαρουφαλιάς, Εκδ. 
Κάκτος)

 � Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος

Το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015 στις 

6.00μ.μ. το απόγευμα, στο σχολείο του 

χωριού  πραγματοποιήθηκε η καθιε-

ρωμένη πρωτοχρονιάτικη γιορτή του 

Συλλόγου. Την γιορτή «ζωντάνεψαν» τα 

παιδιά του χωριού με την καθοδήγηση 

του «ακούραστου» παπά-Βούλη. Τρα-

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

γούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

και απήγγειλαν τα ποιήματά τους. Στα 

μικρά παιδιά  μοιράστηκαν αναμνηστι-

κά δωράκια, ενώ  η μικρή Αναστασία 

Παπαδάκη (του Κωνσταντίνου) ήταν η 

τυχερή της  βραδιάς, αφού κέρδισε το 

φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 

το χωριό μας στολίστηκε για τις μέρες 

των Χριστουγέννων. Φρόντισαν γι΄ 

αυτό ο Τάκης Λεμπέσης, ο Βασίλης 

Φάββας, ο Γιώργος Αγγελάκος και  

ο Νεκτάριος Κλάψης.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
του χωριού μας

το πρόφερε λ, έτσι έγινε: Τους μπήλ 

κερατάδες κτλ. Και όχι μπίιιπ……. 

Κερατάδες κλπ.

Ποτέ δεν μιλούσαν τότε οι μεγάλοι 

και οι μικροί με λόγια Μπιιπ ……. 

Μπροστά σε κόσμο όπως συμβαίνει 

σήμερα. Μπήρ = τιποτένιο , χωρίς 

μεγάλη αξία, πρέπει να είναι Τούρκικη 

λέξη γιατί λέμε: Το πούλησε μπήρ 

παρά = μηδαμινή τιμή

Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω 

για την προσφορά σας στην εφημε-

ρίδα μας το «ΚΑΛΗΜΕΡΙ»

Δελτίο τύπου

Η αναβίωση του  
Μονεμβασία - Malvasia οίνου

Η 
Μονεμβασιά με την 

ενδοχώρα της δηλ. η 

περιοχή αναφοράς 

παραγωγής του Μο-

νεμβασία - Malvasia 

απετέλεσε το γενέθλιο τόπο ενός 

μυθικού κρασιού!

«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 απόχτησε τόση φήμη κατά 

το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση και 

κανένα όνομα κρασιού από τότε μέχρι 

σήμερα δεν έχει τόσο ενδιαφέρουσα 

ιστορία…(Σταυρούλα Κουράκου-Δρα-

γώνα από το άρθρο της στην εφημερίδα 

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» με τίτλο «Ο οίνος 

«μαλβαζία» στη Δύση»

 «…Πολύτιμον ούσαν ου μόνον δια 

την οχυράν αυτής θέσιν, αλλά και δια 

τον περί αυτήν παραγόμενον κάλλι-

στον οίνον τον γνωστόν καθ’ όλην την 

Ευρώπην υπό το όνομα του οίνου της 

Μαλβαζίας ….» Κ. Παπαρρηγόπουλος, 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Το 1214 έχουμε την πρώτη μαρτυρία: 

Ο μητροπολίτης Εφέσου Νικόλαος 

Μεσαρίτης μεταφέρει ότι ο περίφημος 

για την ποιότητά του Μονεμβάσιος 

οίνος, προσφερόταν άφθονος στο 

αυτοκρατορικό τραπέζι!!

Και στον Ριχάρδο τον Τρίτο του 

Σαίξπηρ βρίσκουμε τη μνημειώδη 

φράση «Να με πνίξετε σ’ ένα βαρέλι με 

κρασί malvasia!» George Plantagenet, 
Duke of Clarence, in Shakespeare’s 
Richard III, 1592…

Πολλές είναι οι πηγές που τεκμη-

ριώνουν ότι οι Φράγκοι αποκαλούσαν 

MALVASIA το κάστρο της Μονεμβασιάς. 

Όμως οι Φράγκοι ονόμαζαν ΜALVASIA 

και τον οίνο της Μονεμβασιάς όπως 

μαρτυρείται από τον Δουκάγγιο (Du 

Cange), Γάλλο σοφό του 17ου αιώνα, 

που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη 

του Μεσαίωνα, της Λατινικής Δύσης 

και της ελληνικής Ανατολής και θε-

ωρείται ο πατέρας των βυζαντινών 

σπουδών στη Δύση: «Μονεμβασιώτης 

ή Μονεμβασιώτικος οίνος, vinum 

Monenbasioticum, κοινώς Μalvasia».

Ήταν επομένως ο Malvasia ένας 

βυζαντινός οίνος με γεωγραφική επω-

νυμία καταγωγής -Μονεμβασία- με το 

φράγκικο όνομα της περιοχής. Γι’ αυτό 

η επωνυμία Μalvasia θεωρείται μια 

ιστορική «ονομασία προελεύσεως».

Όμως η Μονεμβασιά ήταν ένας 

βράχος ένα κάστρο χτισμένο πάνω σ’ 

ένα νησί που ενώνεται με τη στεριά μ’ 

έναν δρόμο 400 μέτρα περίπου. Στο 

κάστρο μπορούσε να μπει κανείς μόνο 

από μια πύλη απ’ όπου πηγάζει και το 

όνομα του κάστρου: Μονεμβασία, μία 

μόνη έμβασις. Πώς μπορούσε να’ χει 

δικό της κρασί; Θα μας βοηθήσει να 

καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε η 

περίπτωση του Porto, γλυκού κρασιού 

της Πορτογαλίας. Η πόλη του Porto 

που σημαίνει ως γνωστό λιμάνι, δεν 

έχει βέβαια αμπέλια. Η αμπελουργι-

κή ζώνη παραγωγής του ονομαστού 

αυτού κρασιού, βρίσκεται μακριά στην 

κοιλάδα του ποταμού Duro. Όμως οι 

αποθήκες παλαίωσης του κρασιού 

και απ’ όπου εξάγεται βρίσκονται στο 

Porto. Από κει πήρε τ’ όνομά του, γιατί 

αυτοί που αγόραζαν και μετέφεραν 

το κρασί στα πέρατα του κόσμου, δεν 

γνώριζαν παρά μόνο το λιμάνι. Το ίδιο 

συνέβαινε και στη Μονεμβασιά. Οι 

αμπελώνες βρίσκονταν στη «Δωριέων 

χώρα», όπως ονομαζόταν η περιοχή 

της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς που 

βρίσκεται απέναντι από το Κάστρο της 

Μονεμβασιάς. Εκεί παραγόταν το κρασί 

που εμπορεύονταν οι Μονεμβασιώτες 

έμποροι και φόρτωναν τα καράβια από 

το λιμάνι της Μονεμβασιάς.

Στα βυζαντινά χρόνια η οικονομία στις 

πόλεις-κάστρα βασιζόταν κυρίως στο 

εμπόριο. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί 

η Μονεμβασιά, χτισμένη πριν από τον 

8ο αιώνα για την άμυνα του βυζαντινού 

πληθυσμού από τους Σλάβους. Ήδη 

από τον 12ο αιώνα εμφανίζεται ως 

σημαντική εμπορική πόλη. Οι Μο-

νεμβασιώτες ήταν ναυτικοί, έμποροι 

και διάσημοι πειρατές. Εξάλλου ήδη 

από τον 13ο αιώνα έχουν σημαντικά 

προνόμια: φορολογική ατέλεια για τα 

κτήματά τους, απαλλαγή από το φόρο 

αγοροπωλησίας μέσα στην πόλη τους 

και από τις αρχές του 14ου αιώνα μει-

ωμένο φόρο για τις αγοροπωλησίες 

στις μεγάλες εμπορικές πόλεις Κων-

σταντινούπολη, Σηλυβρία, Ραιδεστό, 

Καλλίπολη, Αίνο, Ίστρια, Νότιο Ιταλία, 

παράλιες πόλεις της Θράκης κλπ. Στις 

πόλεις αυτές είχαν εγκατασταθεί πολλοί 

Μονεμβασιώτες οι οποίοι εμπορεύο-

νταν μεταξύ των άλλων και το κρασί 

της πατρίδας τους: τον «Μονεμβάσι-

ον» ή «Μονεμβασιώτην» ή απλά τον 

«Μονεμβασιά», το ίδιο αυτό κρασί που 

Βενετοί και Γενουάτες 



Τ ο γλωσσικό ιδίωμα της περι-
οχής «Επιδαύρου Λιμηράς»

Το παρόν άρθρο αποτελεί 
μέρος εκτενούς γλωσσολο-
γικής έρευνας που διεξήχθη 

το 2006 στο πλαίσιο μεταπτυχιακού 
προγράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπάγεται 
στην ευρύτερη θεματική ενότητα της 
Διαλεκτολογίας, με εποπτεύοντα τον 
διδάσκοντα κύριο Ν. Παντελίδη. Στόχος 
της εργασίας ήταν η διερεύνηση, ο εντο-
πισμός και η καταγραφή των στοιχείων 
που συνθέτουν το ιδίωμα1  της περιοχής 
«Επιδαύρου Λιμηράς». 
Γ) Λεξιλογικό 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.

Στα προηγούμενα δυο τεύχη πα-
ρουσιάστηκαν οι ιδιωματισμοί που 
εντοπίστηκαν σε Φωνολογικό Επίπεδο 
καιΜορφολογικό Επίπεδο. Στο παρόν 
τεύχος καταγράφονται τα λεξιλογικά 
χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκαν στην 
περιοχή, στα οποία συγκαταλέγονται οι 
ακόλουθες λέξεις:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

(η) τσερατσίνα: χαρουπιά
(η) καραφίνα: μπουκάλι που βάζουμε 
λάδι
(το) κιούπι: το μεγάλο δοχείο που 
βάζουμε λάδι
(η) λάινα: η μικρή στάμνα
(η) τράβα: ξύλο στερεωμένο στη 
σκεπή, στο οποίο κρεμούσαν 
τρόφιμα κ.λπ.
(το) καρσί: σημείο που χτυπάει ο 
αέρας.
(η) δημοσιά: ο δρόμος
(ο) ντορός: ο δρόμος ως κυνηγητικός 
όρος
(το) ξυλίκι: ο πλάστης
(τα) σαβούρια: τα σκουπίδια
(τα) σαρίδια: τα σκουπιδάκια μικρά
(τα) φλύσουρα: σκουπίδια απο φύλλα 
δέντρων
(η) φρεσκαδούρα: ναυτικός όρος για 
τον αέρα, φυσάει αέρας.
(το) βαγιούλι: πετσέτα φαγητού
(το) πατσαβούρι: πετσέτα για να 
σκουπίζουμε τα χέρια
(ο) σοφράς: χαμηλό στρογγυλό 
τραπεζάκι
(το) κοφίνι: καλάθι με χερούλι
(η) κανίστρα: μεγάλο καλάθι
(οι) τσιράχλες: τα κούφια καλάμια
(το) κουκουμάκι: μπολάκι
(τα) μπελεχούνια: τα πλευρά
(το) χαΐρι: η προκοπή
(η) νήχλα/νήκλα: δερμάτινο σχοινί 
που δένουμε το σαμάρι στα ζώα
(οι) γινάτιες : τα σακιά
(οι) λαλαγγίδες/λαλαγγίτες: 
παραδοσιακοί λουκουμάδες της 
περιοχής
(οι) γκόγγες:χειροποίητες χυλοπίτες
(οι) μακαρούνες: τα μελομακάρονα
(το) φανάρι: τετράγωνο σκεύος με 
σίτα
(η) κρισάρα: η σίτα
(το) κατώι: η αποθήκη
(το) πικούνι: τσουγκράνα για να 
βγάζουν τις πέτρες
(η) κατσούλα: η γάτα
(η) χτενιάδα: η τσουγκράνα
(τα) σκίτα: τα κλαδιά
(το) λαλούδι: η πέτρα, ο βράχος
(τα) στρωσίδια: τα στρώματα
(τα) μελιγκούνια: μαμούνια, έντομα
(το) μποτσόνι: δοχείο για μισόκιλο κρασί

Τ
ο κείμενο αυτό είναι μια 
αναφορά στην καμπάνα 
του χωριού, για την οποία 
έγινε μια μικρή συζήτηση 
το περασμένο καλοκαίρι 

στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.

Σκέφτηκα πως αξίζει να γράψω 
ό, τι γνωρίζω σχετικά με την εν λόγω 
καμπάνα γνωστή και ως «Καμπάνα του 
χωριού», «Καμπάνα του σχολείου» ή 
«Καμπάνα της Ελιάς» όπως τη λέγαμε 
τότε. Η καμπάνα αυτή ξεχώριζε όχι μόνο 
για τον ήχο της και τον όγκο της αλλά 
και για το σκοπό που εξυπηρετούσε.

Η καμπάνα αυτή λοιπόν είχε έναν 
ιδιαίτερο σκοπό σε σχέση με τις άλλες 
καμπάνες των εκκλησιών του χωριού 
μας (της Αγίας Παρασκευής και του 
Αγίου Δημητρίου). Πιο συγκεκριμένα, 
χτυπούσε για τους εξής λόγους:

•	 Για να ειδοποιεί τα πολλά παιδιά 
του τότε σχολείου να πάνε στο σχολείο 

ή να μαζευτούν στο προαύλιο. Αυτός 
ήταν ο ευχάριστος λόγος

•	 Για να ειδοποιεί τους χωριανούς για 
έκτακτα και επώδυνα συμβάντα, όπως 
πυρκαγιές, πόλεμους κλπ. Αυτός ήταν 
ο δυσάρεστος λόγος.

Ήταν μια καμπάνα μεγαλύτερη σε 
μέγεθος από αυτή της Αγίας Παρα-
σκευής και περίπου ίση σε όγκο με 
τη μεγάλη καμπάνα της εκκλησίας του 
Αγίου Δημητρίου. Ήταν δε κρεμασμένη 
στον πρώτο δυτικό πλάγιο κλώνο της 
ελιάς που υπάρχει ακόμα και σήμερα 
στην πλατεία του χωριού (προαύλιο του 
παλαιού σχολείου-σημερινό κοινοτικό 
γραφείο). Στην περιφέρειά της έφερε το 
όνομα του δωρητή της προς το χωριό: 
Γεώργιος Μουσαδάκος (Αναγνώστης). 
Ήταν ο πατέρας του μπαρμπα-Πανα-
γιώτη του «Μπελά», του Χαραλάμπη 
και της Χριστίνας Παπαδάκη.

Αυτή λοιπόν η καμπάνα ειδοποίησε 
με τον ήχο της τους χωριανούς που 
όργωναν στα χωράφια τους ή έκαναν 
οτιδήποτε άλλο, να αφήσουν τις αλε-

Είχαμε στραβολαιμιάσει κοιτάζο-

ντας ψηλά τον αητό μας που πετούσε 

σταθερά, παρά τον  αέρα που φυσού-

σε δυνατά. Ήτανε σταθερός χωρίς να 

κάνει βουτιές δεξιά κι αριστερά κι 

αυτό οφειλόταν στην μαστορική μας 

εμπειρία κατά την κατασκευή του. 

Δηλαδή στο μήκος της ουράς του, στα 

ζύγια του, αλλά και στα αντίβαρα που 

του είχαμε κρεμάσει δεξιά κι αριστερά 

από φούντες σπερδουκλιών, τα οποία 

δεν τον άφηναν να γέρνει.

Ήμαστε 3-4 παιδιά στο πεδίο απογείω-

σης χαρταετών, δηλαδή στο κουτσουβέρι 

στο αλώνι. Εκεί πάντα φυσούσε αέρας, 

γι’αυτό άλλωστε είχανε φτιάξει και το 

αλώνι στη θέση αυτή, για να παίρνει ο 

αέρας το μπουχό κατά το λίχνισμα με 

τα δικριάνια και το ξύλινο φτυάρι, και 

να μένει ο καρπός του σταριού ή του 

κριθαριού.

Ήτανε Καθαρά Δευτέρα. Πριν με-

ρικές ημέρες ψάχναμε τα υλικά που 

χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τον 

αητό. Για χαρτί στο κεφάλι το μόνο που 

υπήρχε ήτανε από χάρτινο τσουβάλι 

τσιμέντου ή λιπασμάτων. Ήτανε βαρύ 

αλλά ανθεκτικό. Στο σκελετό του βάζαμε 

χιαστί καλάμι σκισμένο στα δύο. Στην 

ουρά βρίσκαμε καμιά παλιοεφημερίδα 

ή φύλλα από παλιά τετράδια του σχο-

λείου. Αν φυσούσε πολύ, βάζαμε και 

στην ουρά φούντες από σπερδούκλια 

για να συγκρατείται σταθερός, χωρίς 

να κάνει βουτιές. Ήτανε η εφαρμογή 

της επιστήμης της αεροδυναμικής σε 

όλο της το μεγαλείο! Το πρόβλημα ήταν 

ο σπάγγος (καλούμπα). Δεν ήταν τόσο 

εύκολο να αγοράσουμε κουβάρι, γι’ 

αυτό κλέβαμε το κουρελόνεμα (κόκκινη 

κλωστή σχετικά χοντρή τυλιγμένη σε 

καλαμουκάνι που τη χρησιμοποιούσαν 

οι μανάδες μας στον αργαλειό), αλλά 

αυτό κοβόταν μερικές φορές, ειδικά 

όταν φυσούσε δυνατός αέρας, και μας 

έκοβε και τα χέρια επειδή ήταν ψιλός.

Παράλληλα με τους αητούς φτιά-

χναμε και πετάγαμε σαΐτες. Αυτές ήταν 

από φύλλο χαρτί τετραδίου με ουρά 

συνεχόμενη από το ίδιο φύλλο χαρτιού. 

Την συγκρατούσαμε με λεπτή κλωστή 

κουβαρίστρας με την οποία ράβανε οι 

μανάδες μας. Άλλη γκρίνια είχαμε από 

εκεί γιατί τους κλέβαμε την κλωστή.

Μερικές φορές για πλάκα δέναμε την 

κλώστή της σαΐτας επάνω στο σπάγγο 

του αητού για να πάει πιο ψηλά. Αλλά 

τότε αυτή γύριζε και μπερδευόταν στα 

ζύγια του αητού και πέφτανε κάτω μαζί 

και τα δύο. Οι σαΐτες δεν ήθελαν δυνατό 

αέρα, γιατί αρχίζανε και γυρίζανε σα 

σβούρες ή σκιζότανε το χαρτί. Αυτές 

τις φτιάχναμε από πιο μικρή ηλικία 

γιατί ήταν εύκολες.

Ήτανε λοιπόν Καθαρά Δευτέρα. 

Αυτή η μέρα σηματοδοτεί το τέλος της 

αποκριάς, και είναι η πρώτη ημέρα της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ημέρα αυ-

στηρής νηστείας. Αρχή προετοιμασίας 

του ορθόδοξου χριστιανού ανθρώπου 

για να δεχθεί κεκαθαρμένος σωματικά 

και ψυχικά το θείο δράμα των Παθών 

Για νύχτια ξεφαντώματα στο τρελλοκαρναβάλι, 

για κολομπίνες, ντόμινα, επιθυμιά καμμιά. 

Δεν πόθησα μήτε γλεντιών την ξέγνοιαστη ευθυμιά, 

παλιάς σαμπάνιας τους αφρούς και των κρασιών τη ζάλη.

Μήτε και τους νοσταλγικούς ρυθμούς της Αργεντίνας, 

τις φουρφουρένιες γόησσες στο λίκνο του χορού, 

τη μέθη ενός ξέφρενου βραδυου φανταχτερού, 

των κομφετι το χιόνισμα, το θρό της σερπαντίνας.

Το μόνο που πεθύμησα στης αποκριάς το σάλο 

μια μάσκα με χαρούμενη θωριά και γελαστή. 

Του πόνου το ρυτίδιασμα για λίγο να σβηστεί,  

μ΄όψη κι εγώ γελούμενη στον κόσμο να προβάλω... 

(το) κατρούτσο: δοχείο για ένα 
τέταρτο κιλό κρασί
(η) καλοσύνη/κακοσύνη: καλός/ 
κακός καιρός
(η) λινάτσα: σάκος μικρός
(το) σουμάκι: σάκος μικρός
(ο) ντορβάς: σάκος μικρός
(το) λινάρι: σάκος μικρός
(η) αγροικία: σπίτι σε αγρούς
(τα) τσαϊτια/μπουρέκια: χορτόπιτα
(ο) δηρός: λακούβα με νερό
(τα) καυτάρια: τα μανιτάρια
(το) γέννημα: το σιτάρι
(το) κουμούτσι: ξερό κομμάτι ψωμί
(ο) καρίτζαφλας: λαιμός κοτόπουλου
(η) κοροκατίνα/καρίνα: το πίσω 
μέρος του κοτόπουλου
(ο) γάλλος: η γαλοπούλα
(ο) φόκος: το τζάκι
(η) φουφού: η φωτιά
(η) ντέστα: μικρή στάμνα
(ο) τσίγκος: ο κουβάς
(η) βίκα: η μικρή στάμνα για νερό
(ο) τεψής: ο μικρός κουβάς
(το) τρουκάνι: κουδούνι που κρεμάνε 
στα ζώα
(τα) ζούμπερα: ζώα
(το) τσακουμάκι / (η) ίσκα / (ο) 
πυργιόβολας: ο αναπτήρας
(το) ραχούλι: ύψωμα, λόφος
(η) ραχούλα: αναβαθμίδα, πεζούλι
(τα) τσαντίλια / (οι) τσαντίλες: 
χαλάκια, κουρελούδες
(τα) τσάχαλα: ξύλα για προσάναμα
(το) ταγάρι / (η) τσίτσα: το παγούρι
(οι) κατσούλες / (τα) κατσούλια: οι 
γάτες / τα γατιά
(η κρισάρα: το κόσκινο
(τα) μπάμπαλα: άχρηστα πράγματα
(η) σκουτέλα: βαθιά λεκάνη
(η) σουπιέρα: μικρή λεκάνη
(ο) τεψιές: κουτάλα τρυπητή
(τα) χαράνια / (τα) λεβέτια: μεγάλα 
δοχεία που έπλεναν
(το) κατσαρόλι: ποτήρι, κύπελλο
(ο) κόπανος: ξύλο που χτυπούσαν τα 
ρούχα στο πλύσιμο
(η) βόλτα: η στροφή
(τα) γαρέλια: νερά που λιμνάζουν
(το) στανιό: το ζόρι
(ο) ντεπιές: η κορυφή
(οι) δοντιές: οι κορυφές του βουνού
(το) ρίζωμα: οι πρόποδες του βουνού
(η) γλυφάδα: το γλυφό νερό
(το) μερτικό: το μερίδιο
(το) ψυχικό: το έλεος (π.χ. “ψυχικό 
σου”: λυπήσου με)
(η) λαδούσα: δοχείο άνω των 50 
κιλών για λάδι
(ο) λιακός / (το) λιακό / (το) λιακωτό: 
ταράτσα
(η) στόφα: κουζίνα με ξύλα
(το) μπαουλοντίβανο: κρεββάτι με 
ένθετο μπαούλο
(τα) τσάχαλα: τα προσανάματα
(το) ματσουπέτι: πεζούλι, τοιχίο 
ταράτσας
(η) μουργέλα: βασίλισσα σφήκα
(η) κορκοντίρα: στάμνα χωρίς 
χερούλια
(το) πισάρι: σκούπα αγκαθωτή που 
περνούν τα άχυρα
(οι) αράχλες: αράχνες
(ο) μπίκος: κασμάς για πέτρες
(τα) σβουνιά: κόπρανα αγελάδας
(ο) σύγκλος / (η) ντέστα : ο κουβάς
(η) ρογή: δοχείο χωρίς στόμιο για να 
ρίχνουμε λάδι στο φαγητό

(το) λιοτρίβι / λιντριβιό/ λιοντριβιό: 
ελαιοτριβείο.
ΕΠΙΘΕΤΑ

πιότερος: περισσότερος
γαλάρια: τα θηλυκά
στέρφα: στείρα
φερτές: ξένες
χωριανή: ντόπια
καλή: όμορφη, ωραία
μοναχή: μόνη
κρυανός: κρύος καιρός
λω>λώων, αγαθός: καλέ μου, καλή 
μου (προσφώνηση σε προσφιλές 
πρόσωπο)
στήλα: ορθάνοιχτη
μπαγιαντέρα / γδημολαίμα : κότα 
χωρίς μαλλιά στο λαιμό
σκοτεινός: στεναχωρημένος 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

(ε)φτούνος / (ε)φτούνη / (ε)φτούνο: 
αυτός, αυτή, αυτό 
ΡΗΜΑΤΑ

πλαγιάζω:  ξαπλώνω
αρηκώ:  ακούω
ακούω:  μυρίζω (π.χ την άκουσες 
τη μυρωδιά; = σου μύρισε;-
Σημασιολογικό)
κονεύω: μένω
σκιάχτηκα: φοβήθηκα
καρτερώ: περιμένω
καμαρώνω: περιμένω,κάθομαι
ροβολάω: κατευθύνω τα ζώα
σαυρακάω: πάω τα ζώα για βοσκή
ψιχάζω: ραντίζω
κεντρώνω: μπολιάζω
σαλαμουρεύω: ανακατεύω
αναδεύω: ανακατεύω
λοχεύω: ανακατεύω
τσικώνω: πιάνω με το πηρούνι
καλλιάζει: τυχαίνει
άμα λάχει: άμα τύχει
λένε οτι φτάσουνε: ότι τους κατέβει
καματεύω: οργώνω
δείλιασαν (τα δέντρα): δίψασαν
ακούς τη μυρωδιά; : σου μύρισε;
λακάω:  τρέχω, φεύγω
πιλαλάω: τρέχω
σκαπέτησε: χάθηκε
γαλερώνει: λιμνάζει (το νερό)
αυτώνω: κάνω
σύρε (το χόρο): άρχισε να χορεύεις
άστετε ντε: εμπρός, πηγαίνετε
στουπώνω: πιέζω
έχω βγει:  έχω ανέβει
ασπρουλίζει:  έχει άσπρο χρώμα
(εκεί που)ξεραχίζει: (εκεί που) 
ξεπροβάλλει η ράχη του λόφου
τηράω: βλέπω/τήρα: κοίτα
μπουρλιάζω: συρράπτω
αγναντεύω: βλέπω
ξαπέχω: ξεπροβάλλω,ξεχωρίζω
απάνταγα: συναντούσα
έφτασες; : πρόλαβες;
σαρώνω: σκουπίζω
μαγγανίζω: πιάνω, γραπώνω
τήλωσα: χόρτασα
σώθηκε: τελείωσε
πιοτέρευσε: έχει πιο πολύ,περίσσεψε
θωρώ: βλέπω
τηράω: βλέπω /τήρα : κοίτα
χαϊρώνω: προκόβω
δοριάζει/ντοριάζει: βρίσκει το δρόμο 
με την όσφρηση
ξωμιστεύομαι: εξομολογούμαι, 
εμπιστεύομαι
τήλωσα: χόρτασα
χουλιάζω: στριμώχνω
στριγγάρω: στιμώχνω

Το γλωσσικό ιδίωμα της  
περιοχής Επιδαύρου Λιμηράς

Η Καμπάνα του Σχολείου

H μάσκα

Παιδικά ενθυμήματα του χωριού
Καθαρά Δευτέρα & χαρταετοί

Κωνσταντινίδου Αρχόντισσα

Σαράντος Μαστοράκος

του Αντώνη Νικηφόρου από την ποιητική συλλογή Πνοές

Γιάννης Μ. Μπίλιας

Φιλόλογος – Γλωσσολόγος. 

τσιραχλάει: πετάει σταγόνες 
ντανακλάει: έχει κενά (π.χ το βαρέλι)
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

σύνταχα: πρωί-πρωί
ταχιά: αύριο
γιόμα: απόγευμα
πιότερο: περισσότερο
αποσπερού: από βραδύς
μαθές: βέβαια
καθόλου: τελείως
μπίτι: καθόλου
σάματι: μήπως
μπάι: μήπως
εφτού: εκεί
φτούδα: εκεί
χάμω: κάτω
κείδα: εκεί
δώδα: εδώ
σαπέρα: απέναντι
σαδώθε: εδώ
σακείθε: εκεί
σακά: κάτω
στα πάνω: ανεβαίνοντας
στα κάτω: κατεβαίνοντας 

Παρατήρηση: Το λεξιλόγιο που 
συγκεντρώθηκε αφορά σε λέξεις 
που προέκυψαν απο την αυθόρμητη 
καθημερινή επικοινωνία των 
πληροφορητών, κυρίως μεγαλύτερης 
ηλικίας, ενώ άλλες κατεγράφησαν 
ως απαντήσεις πληροφοριοδοτών 
νεαρής ηλικίας στο ερωτηματολόγιο 
που συντάχθηκε για αυτόν τον σκοπό. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το υλικό που συγκεντρώθηκε στην 
παρούσα εργασία προέρχεται από 
την έρευνα που διεξήχθη στο χωριό 
Τάλαντα της  πρώην επαρχίας Επιδαύρου 
Λιμηράς. Βασίζεται ως επί το πλείστον 
στην αυθόρμητη προφορική ομιλία των 
κατοίκων αλλά και σε απαντήσεις των 
πληροφοριοδοτών στο ερωτηματολόγιο 
που συντάχθηκε. Σε φωνολογικό και 
μορφολογικό επίπεδο ο ιδιωματικός 
χαρακτήρας του λόγου είναι ιδιαιτέρως 
αισθητός. Αντίθετα, σε λεξιλογικό 
επίπεδο φαίνεται πως υπάρχει μια τάση 
εξασθένησης, κυρίως επειδή οι νεότερες 
γενιές τείνουν να συμμορφώνονται 
περισσότερο με το λεξιλόγιο της Κοινής 
και να εγκαταλείπουν λέξεις ιδιωματικές. 
Άλλωστε, πολλές απο τις ανωτέρω 
λέξεις έχουν αρκετά εξειδικευμένο 

περιεχόμενο, ενώ σχετίζονται κυρίως 

με την κουλτούρα και το τρόπο ζωής 

μιας αρκετά απομακρυσμένης εποχής. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

αν και πολλές από αυτές τις λέξεις 

χρησιμοποιούνται κυρίως στο λόγο 

των ηλικιωμένων οι νέοι όχι μόνο δεν 

τις αγνοούν, αλλά επιπλέον γνωρίζουν 

πολύ καλά το περιεχόμενό τους και είναι 

σε θέση να το αποδώσουν με ακρίβεια. 

Η βιβλιογραφική έρευνα που έγινε 

αναδεικνύει τα περισσότερα από τα 

στοιχεία που αναφέραμε, ωστόσο 

περιλαμβάνει και κάποια επιπλέον που 

δεν έτυχε να συναντήσουμε, όπως για 

παράδειγμα η κατάληξη –ομε στο α΄ 

πληθυντικό των βαρύτονων ρημάτων. 

(Κοντοσόπουλος, 1979, 305).

Σε κάθε περίπτωση πάντως που 

σχετίζεται με διαλεκτολογική μελέτη θα 

πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί 

τόσο στη συλλογή και καταγραφή του 

υλικού, όσο και στα συμπεράσματα 

που καταλήγουμε. Κατά συνέπεια δεν 

πρέπει να μιλάμε ούτε για ισοπέδωση 

των διαλεκτικών στοιχείων, αμελώντας 

ένα πλήθος απο ιδιωματισμούς σε όλα 

τα επίπεδα της γλώσσας, ούτε όμως 

και για αναβίωση ή ολική επικράτηση 

και αφθαρσία των ιδιωμάτων της κάθε 

περιοχής. 

Άλλωστε, η γλώσσα είναι ζωντανός 

οργανισμός και όργανο επικοινωνίας που 

διαρκώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται 

στις συνθήκες της εκάστοτε εποχής. 

Η διαλεκτολογία αναζητά τα στοιχεία 

εκείνα που αλλοιώνονται με την πάροδο 

των ετών και υποκύπτουν τελικά στην 

επικρατούσα Κοινή, με στόχο όχι την 

επικράτησή τους, αλλά την καταγραφή 

και επιβίωσή τους ως στοιχείων της 

πολιτιστικής κουλτούρας και της εθνικής 

μας κληρονομιάς.

 *Η εργασία αφιερώνεται στη μνήμη 

του παππού μου Πιερρή και της θείας 

μου Πότας, καθώς και στην αγαπημένη 

μου γιαγιά Αρχοντούλα. n
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τρόχειρες και τα ξινάρια και να έρθουν 

στο χωριό επειγόντως προκειμένου να 

φύγουν για το μέτωπο (το 1940).

Χτύπησε κι άλλες φορές κατά τη 

διάρκεια του πολέμου αναγγέλλοντας 

τις νίκες των Ελλήνων στην Κορυτσά, 

το Τεπελένι, το Αργυρόκαστρο και την 

Κλεισούρα. Το γεγονός του Αλβανικού 

πολέμου ήταν τρομακτικό και επώδυνο 

τόσο για αυτούς που έφευγαν αλλά 

και για αυτούς που έμεναν πίσω να 

προσεύχονται να γυρίσουν οι δικοί 

τους νικητές και σώοι. Θα ήταν μεγάλη 

παράλειψη αν δεν ανέφερα αυτό που 

άκουσα πολλά χρόνια μετά: ότι όσοι 

ζούσαν με την αγωνία για την τύχη των 

παιδιών τους στον πόλεμο, ζούσαν και 

με την ελπίδα πως θα ακούσουν την εν 

λόγω καμπάνα για κάποιο χαρμόσυνο 

νέο από το Μέτωπο. Διπλός ο ρόλος 

λοιπόν της καμπάνας. Αγγελιοφόρος 

την πρώτη φορά (του κακού και του 

επώδυνου), αγγελιοφόρος και μετέ-

πειτα και ενισχυτής της ελπίδας και 

της υπομονής.

Τελειώνοντας ο πόλεμος, πολλοί 

γύρισαν πίσω. Άλλοι σώοι, άλλοι 

τραυματίες και άλλοι έμειναν στα πε-

δία των μαχών. Τους θυμόμαστε, τους 

θαυμάζουμε και τους ευγνωμονούμε. 

Είναι όλοι Ήρωες και προς τιμήν τους 

φτιάχτηκε και το Ηρώο.

Πιστεύω όμως ότι η καμπάνα έπρεπε 

να είναι εκεί. Κρεμασμένη στην ελιά 

όπως ήταν και να ηχεί κάθε χρόνο 

στις 28 του Οκτώβρη, έτσι όπως ήχη-

σε το 1940.

Δε κατηγορώ κανέναν για την απώ-

λειά της ούτε ρωτώ τι απέγινε (πώς και 

γιατί). Δεν έχει καμία σημασία πλέον. 

Λυπάμαι όμως γιατί χάθηκε ένα ιστο-

ρικό κειμήλιο του χωριού μας. 

Με εκτίμηση προς όλους n

του Χριστού και το χαρμόσυνο μήνυ-

μα της Ανάστασής Του, της Λαμπρής. 

Κατά το διάστημα αυτό πρέπει η ψυχή 

του ανθρώπου απαλλαγμένη, κατά το 

δυνατόν, από τις πολλές υλικές απο-

λαύσεις με τις οποίες είναι δεμένη, να 

αφεθεί ελεύθερη, να της δώσουμε την 

ευκαιρία να ανέβει λίγο ψηλότερα απο 

τα γήινα, μήπως εκεί αφουγκραστεί 

καλύτερα Εκείνον που κατεβαίνει πάλι 

για να πάθει και να θριαμβεύσει επάνω 

στον θάνατο με την Αγία Ανάστασή Του.

Είναι πολύ σημαντική αυτή η περί-

οδος για την ζωή των ανθρώπων. Και 

συμβαίνει κατά την εποχή που αρχίζει 

η άνοιξη. Που ξεκινά ο οργασμός της 

φύσης, η ανανέωσή της. Η ψυχική δι-

άθεση του ανθρώπου αλλάζει κατά την 

εποχή αυτή. Σαν αναπόσπαστο μέρος 

της φύσης και αυτός αισθάνεται ανα-

νεωμένος και νιώθει την επιθυμία να 

ανέβει ψηλά, να πετάξει. Η ψυχή του 

φτερακάει προς τα πάνω. Εκδηλώνει 

λοιπόν την επιθυμία του αυτή φτιάχνο-

ντας χαρταετούς και πετώντας τους 

αφού δεν μπορεί να πετάξει ο ίδιος.

Είναι και μία έκφραση ελευθερίας 

του ανθρώπου που εξαιτίας των φυ-

σικών νόμων βρίσκεται κολλημένος 

επάνω στη γη. Διαχρονικά ο άνθρω-

πος, από την αρχαιότητα ακόμη, κατά 

την περίοδο αυτή εκδήλωνε αυτή την 

ανάγκη της ψυχής του με διάφορους 

τρόπους:με γιορτές στους αγρούς και 

διάφορες άλλες εκδηλώσεις. 

Το πέταγμα των χαρταετών ήτανε 

πολύ διαδεδομένο στις ανατολικές-α-

σιατικές χώρες, ειδικά στην Κίνα και 

στις Ινδίες. Εκεί μάλιστα αναφέρεται ότι 

έφτιαχναν αητούς μεγάλου μεγέθους, 

τόσο που ανέβαιναν επάνω και πετού-

σαν άνθρωποι. Αλλά αυτή η συνήθεια 

σταμάτησε γρήγορα, γιατί γίνονταν 

πολλά δυστυχήματα. Αυτά συνέβαιναν 

από 1000 χρόνια προ Χριστού. Το έθιμο 

των χαρταετών το έφερε στην Ευρώπη 

ο εξερευνητής Μάρκο Πόλο κατά τον 

μεσαίωνα.

Ανέκαθεν ο άνθρωπος ήθελε να 

πετάξει. Γνωρίζουμε τον μύθο του 

Δαίδαλου και του Ίκαρου, αλλά ιστορικά 

αναφέρεται, ότι ο πρώτος που επινό-

ησε πτητική μηχανή ήταν ο Έλληνας 

πυθαγόρειος φιλόσοφος, μηχανικός, 

μαθηματικός και αστρονόμος Αρχύτας 

ο Ταραντίνος, από τον Τάραντα της κάτω 

Ιταλίας κατά το τέλος του 5ου αιώνα 

προ Χριστού. Αυτή η πτητική συσκευή 

ήταν η λεγόμενη Περιστερά του Αρχύτα.

Μια ανάμνηση που είναι χαραγμένη 

ανεξίτηλα στο παιδικό μου μυαλό είναι 

το καταπράσινο και χρωματιστό χαλί 

από μαντηλίδες (κίτρινες μαργαρίτες), 

χαμομήλια και άλλα λουλούδια στα 

πηγάδια, πίσω από το σπίτι του παπ-

πού μου κι εμείς τρέχοντας πάνω σε 

αυτό, να προσπαθούμε να σηκώσου-

με τους αητούς. Ο πρώτος μου αητός 

ήτανε σκέτη απογοήτευση για μένα. 

Ήμουνα πολύ μικρός. Ο αητός που 

φτιάξαμε είχε κακοτεχνίες (δυσανά-

λογη ουρά, στραβά ζύγια, μικρός σε 

μέγεθος). Αλλά το χειρότερο ήταν ότι 

είχαμε κολλήσει το χαρτί γύρω γύρω 

στο κεφάλι με ζυμάρι, όμως βάλαμε 

πολύ και τον κάναμε βαρύ. Ασήκωτος 

έγινε. Τρέχαμε πάνω-κάτω, που να 

σηκωθεί! Τελικά τον διαλύσαμε και 

φτιάξαμε σαΐτες.

Εκεί που πετούσε λοιπόν ο αητός 

μας, τον δέσαμε στον στύλο του αλωνιού 

που πέρναγαν το ξύλινο κουλούρι που 

κρατούσε την τριχιά που δένονταν τα 

άλογα όταν αλωνίζαν. Το κάναμε αυτό 

για να στείλουμε γράμματα στο θεό. 

Κόβαμε μικρά χαρτιά, τους ανοίγαμε 

μία τρύπα και τα περνάγαμε στο σπάγ-

γο. Ο αέρας έσπρωχνε το χαρτί και 

το ανέβαζε μέχρι τα ζύγια του αητού. 

Λέγαμε τότε ότι πήγε το γράμμα. Το 

πρώτο γράμμα λοιπόν έφτασε μέχρι 

επάνω και εμείς χοροπηδούσαμε απ’ 

τη χαρά μας. Προσπαθούσαμε τώρα να 

στείλουμε δεύτερο. Όπως κρατούσαμε 

όμως το σπάγγο στο χέρι για να περά-

σουμε το χαρτί, μας ξέφυγε ο σπάγγος 

και αυτό ήταν η μεγαλύτερη δυστυχία 

μας. Τρέξαμε να προλάβουμε να τον 

ξαναπιάσουμε αλλά ο αέρας ήταν πο-

λύ δυνατός και δεν προλαβαίναμε. Ο 

αητός κάνοντας τούμπες και ζιγκ-ζαγκ  

πήγαινε-πήγαινε μέχρι που σκάλωσε 

σε μια χαρουπιά απέναντι στο βουνό, 

στο Λαμπρινό. Αυτό το είχαμε πάθει κι 

άλλες φορές όταν κοβόταν ο σπάγγος. 

Αλλά αυτή τη φορά πήγε πολύ μακρυά, 

γιατί είχε ανέβει στα μεσούρανα. Ήτανε 

καρφί όπως λέγαμε. Πάνω που ετοιμα-

ζόμαστε να πάμε να τον μαζέψουμε (δεν 

υπήρχε περίπτωση να τον αφήσουμε 

εκεί) ... ‘’Γιάννηηηη…..’’ ακούστηκε η 

φωνή της μάνας μου απ’ το λιακό του 

σπιτιού μας. Έπρεπε να πάμε να φάμε 

για μεσημέρι. 

Το συνηθισμένο παραδοσιακό γεύμα 

της ημέρας αυτής ήτανε η λαγάνα, χαλ-

βάς, λίγος ταραμάς, ελιές και κανένα 

όσπριο χωρίς λάδι. Αυστηρή νηστεία 

είπαμε χωρίς εξαίρεση. Αυτά ήταν τα 

λεγόμετα Κούλουμα, που στην πόλη 

συνδυάζονται με εκδρομές στη φύση 

για διασκέδαση και πέταγμα χαρταετών. 

Εμείς βέβαια δεν είχαμε ανάγκη να πάμε 

εκδρομή στη φύση, γιατί φύση ήμαστε 

εμείς οι ίδιοι από τα γεννοφάσκια μας. 

Η επιχείρηση διάσωσης του αητού στο 

βουνό λοιπόν ανεβλήθη για αργότερα 

μετά το φαγητό. 

Το πέταγμα των χαρταετών δεν το 

κάναμε μόνο την Καθαρά Δευτέρα, 

αλλά και πριν και μετά την ημέρα αυτή. 

Συναγωνιζόμαστε ποιανού ο αητός θα 

πάει πιο ψηλά. Φυσικά ήταν κατασκευές 

δικές μας και όχι αγοραστοί. Άλλωστε 

τότε στα χωριά δεν υπήρχε περίπτωση 

να βρεις να αγοράσεις χαρταετό. Ήταν 

και αυτό ένα ακόμη παιχνίδι για εμάς, 

το οποίο όμως καθώς νομίζω είχε τις 

ρίζες του στην ανάγκη της ψυχής του 

ανθρώπου να απελευθερωθεί και να 

ανέβει λίγο ψηλότερα. n



Mετά την Καθαρή Δευτέρα που 
πέρναγε ο κόρακας και έπαιρνε όλα 
τα αρτύσιμα δηλαδή τυριά και αυγά, 
για κρέας δεν γινόταν λόγος γιατί έτσι 
και αλλιώς κρέας τρώγαμε κάθε Πάσχα 
και Λαμπρή όπως τότε λέγαμε, άρχιζε 
η σαρακοστή και μπαίναμε κανονικά 
στη νηστεία. Νηστεύαμε το κρέας, το 
τυρί και τα παράγωγα αυτών, και επί 
πλέον Τετάρτη και Παρασκευή το λάδι, 
και όταν πλησίαζε να έρθει η Λαμπρή 
είμαστε όλο ανυπομονησία, άντε να 
περάσει και η κουφή εβδομάδα και 
να μπούμε στην Μεγάλη να σταμα-
τήσουμε το σχολείο, και να φάμε και 
τίποτε αρτύσιμο.

Από το Σάββατο του Λαζάρου μπαί-
ναμε στις Άγιες ημέρες της Λαμπρής. 
Όσα παιδιά θα λέγανε τον Λάζαρο (τα 
κάλαντα του Λαζάρου) από την παραμονή 
έφτιαχναν δύο στεφάνια από κίτρινες 
μαντηλίθρες (μαργαρίτες) τα οποία τα 
έδεναν σε ένα καλάμι και πρωί-πρωί 
πηγαίνανε στα σπίτια και τα λέγανε:

Πες μας Λάζαρε τι είδες
Εις τον Άδη που επήγες 
Είδα φόβους είδα τρόμους
Είδα βάσανα και πόνους
Δώστε μου λίγο νεράκι
Να ξεπλύνω το φαρμάκι
Της καρδιάς μου των χειλέων
Και μην με ρωτάτε πλέον.

Την άλλη μέρα την Κυριακή των 
Βαΐων, πηγαίναμε όλοι στην εκκλησία 
να λειτουργηθούμε και να πάρουμε και 
τα Βάγια, τα οποία τα φυλάγαμε όλο 
τον χρόνο στο εικονοστάσι του σπιτιού.

Για φαγητό την Κυριακή των Βαΐων 
το κάθε σπίτι είχε φροντίσει να έχει 
ψάρια ή βακαλάο αλμυρό τον οποίο 
τον κάναμε τηγανητό, ήταν το έθιμο 
να τρώμε την ημέρα αυτή ψαρικά και 
λέγανε:

Bάγια-βάγια των Βαγιών
Τρώνε ψάρια και κολιό
Και την άλλη Κυριακή
Τρώνε το ψητό αρνί.

Από το βράδυ της Κυριακής που 
άρχιζαν οι αγρυπνιές, σε εμάς τα 
παιδιά μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν η 
καλύτερή μας να πηγαίνουμε τα βράδια 
στην εκκλησία, γιατί όλα τα αγόρια μας 
έβαζε ο παπά-Γιωργαράς μέσα στο Ιερό, 
και καθόμαστε όλα κάτω στις πλάκες 
πίσω από την Αγία Τράπεζα. Ενώ τις 
Κυριακές και τις γιορτές πηγαίναμε λίγα 
παιδιά μέσα για να τον βοηθήσουμε και 
στεκόμαστε πάντα όρθια, (τότε οι Θείες 
Λειτουργίες γινόντουσαν στην εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής, η εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου δεν είχε κτιστεί 
ακόμη). Εκεί πειράζαμε το ένα παιδί 
το άλλο, και όταν κάναμε φασαρία, ο 
παππούλης μας έγνεφε βάζοντας τον 
δείχτη του χεριού του μπροστά στον 
στόμα του και μας έκανε: Σσσσούτ 
και πως θα μας βγάλει έξω, και έτσι 
ησυχάζαμε. Θυμάμαι ένα βράδυ όταν 
ο παππούλης είχε βγει στην ωραία 
πύλη και εμείς καθώς καθόμαστε κά-
τω, κάποιο παιδί άφησε μία….. ή του 
έφυγε, αν θυμάμαι καλά ο Τσουρλαλές 
έκανε την βρομοδουλειά, γιατί ήταν 
και λίγο ζωηρούλης, και όλα τα παιδιά 
ξαντεριστήκαμε στα γέλια, οπόταν ο 
παππούλης μας έβγαλε όλους έξω, 
αλλά μετά σιγά-σιγά ένα-ένα μπαίναμε 
μέσα. Ήταν καλός ο παπά-Γιωργαράς 
και μας το συγχωρούσε.

Από την Μεγάλη Δευτέρα νηστεύαμε 
και το λάδι για να πάμε την Μεγάλη 

Πέμπτη να μεταλάβουμε, τρώγαμε 
μόνο ψωμί και ελιές και κάνα κομμάτι 
χαλβά αν υπήρχε, ήταν είδος πολυτε-
λείας ο χαλβάς σαν να λέμε σήμερα 
μαύρο χαβιάρι και ας μη το ξέρουμε 
ακόμη τι είναι αυτό.

Την Μεγάλη Πέμπτη το πρωί πριν 
πάμε στην εκκλησία για να μεταλά-
βουμε, (να βάλουμε χρυσό δοντάκι 

όπως μας έλεγαν),φιλάγαμε τα χέρια 
των γονιών μας και των μεγαλυτέρων 
μας, για να πάρουμε συγχώρεση και 
την ευχή τους. Μετά την λειτουργία 
και αφού μεταλαβαίναμε φεύγαμε 
κατευθείαν για το σπίτι να φάμε.

Στο δρόμο προς το σπίτι όποιος με-
γάλος μας συναντούσε μας έλεγε: για 
να δω το «χρυσό δοντάκι», και εμείς 
σαν χάνοι ανοίγαμε το στόμα μας για 
να δουν το χρυσό δοντάκι που βάλαμε. 
Όταν φτάναμε στο σπίτι ανοίγαμε τι 
στόμα μας στον καθρέφτη για να δούμε 
και εμείς το χρυσό δοντάκι, αλλά δεν 
βλέπαμε τίποτα, και μας έλεγαν πως 
είναι μέσα βαθειά και γι’ αυτό δεν το 
βλέπουμε στον καθρέπτη.

Στο σπίτι μας περίμεναν οι τηγα-
νιτές πατάτες ή οι μπλέζες με αγκι-
νάρες. Μετά το φαγητό πηγαίναμε να 
φτιάξουμε τον σταυρό για να πούμε 
του Χριστού τα Πάθη την άλλη μέρα 
Μεγάλη Παρασκευή.

Κάθε παρέα έφτιαχνε ένα Σταυρό 
από καλάμια ή ξύλα, αν βρίσκαμε 
φυσικά κανένα σανίδι. Τον στολίζαμε 
πρώτα με μυρτιές και μετά με άνθη 
από λεμονιές, πορτοκαλιές, βιολέτες, 
κρίνα και τριαντάφυλλα, τον οποίο 
κρατώντας τον λέγαμε του Χριστού τα 
πάθη. Έπεφτε μεγάλος ανταγωνισμός 
ποιοι θα έχουν τον πιο καλοστολισμέ-
νο Σταυρό.

Κανονίζαμε κάθε παρέα να απαρτί-
ζεται από τρία παιδιά για να τα πούμε, 
ήταν συμβολικό, ο Χριστός και οι δύο 
ληστές, αλλά πολλές παρέες ήταν 
ανά δύο.

Τη Μεγάλη Πέμπτη οι νοικοκυρές 
βάφανε κόκκινα τα αυγά με μπογιά που 
είχαν αγοράσει από τους γυρολόγους 
εμπόρους ή από την Μονεμβάσια ή 
τους Μολάους. Στα χρόνια της κατο-
χής δεν είχαμε μπογιές, έτσι τα αυγά 
τα βάφανε με κρεμμυδόφλουδα ή με 
παπαρούνες, δεν γινόντουσαν τόσο 
κόκκινα αλλά τέλος πάντων είχαν μια 
απόχρωση προς το κόκκινο.

Πρωί-πρωί τη Μεγάλη Παρασκευή, 
ξεκινούσε η κάθε παρέα αποτελούμενη 
μόνο από αγόρια, για να πούμε του 
Χριστού τα Πάθη. Ένας κρατούσε τον 
σταυρό, συνήθως ο πιο μεγάλος της 
παρέας, ένας από δεξιά με ένα κοφίνι 
για τα κόκκινα και τα βρασμένα αυγά, 
και ο άλλος από αριστερά με άλλο κοφίνι 
για τα άβραστα αυγά, γιατί μόνο αυγά 
μας δίνανε, αν ήταν δύο στην παρέα 
τότε ο ένας κρατούσε τον σταυρό και 

ο άλλος δύο κοφίνια.
Σε κάθε σπίτι που πηγαίναμε χωρίς 

να πούμε καλημέρα, (την Μεγάλη Πα-
ρασκευή κανείς δεν έλεγε καλημέρα 
γιατί πενθούσαμε λόγω της σταύρω-
σης του Χριστού), παίρνοντας και ένα 
λυπητερό ύφος, τους ρωτάγαμε: Να 
πούμε του «Χριστού τα Πάθη;» Επί 
το πλείστον όλοι μας έλεγαν να τα 
πούμε, τότε μπαίναμε μέσα και εκεί 
σε ένα σημείο της μπασιάς που ήταν 
το εικονοστάσι αρχίζαμε να λέμε του 
Χριστού τα Πάθη:

Σήμερον μαύρος ουρανός
Σήμερον μαύρη μέρα
Σήμερα έβαλαν βουλή
Οι άνομοι εβραίοι
Οι άνομοι και τα σκυλιά
Και τρις καταραμένοι
Για να σταυρώσουν τον Χριστό
Τον Πάνω Βασιλέα 

Και αφού τα λέγαμε όλα τα λό-
για, λέγαμε: χρόνια πολλά και καλή 
Ανάσταση. Η νοικοκυρά μας έλεγε 
ευχαριστώ και μας έδινε ένα αυγό, 
καμιά φορά μας έδιναν και δύο, τότε 
το καυχιόμαστε στα άλλα παιδιά πως 
μας έδωσαν δύο αυγά.

Θυμάμαι, μια χρονιά τα λέγαμε 
εγώ με τον Σκούρκο παρέα (τον Τάσο 
τον Αγγελάκο), και είχαμε πάει να τα 
πούμε στην θεια-Αντωνού την Νάκαι-
να. Αφού πήραμε το λυπητερό μας 
ύφος την ρωτήσαμε: Να πούμε του 
«Χριστού τα Πάθη;» και μας είπε ότι 
δεν έχει να μας δώσει αυγό, και λέει 
ο Σκούρκος: «Δεν πειράζει θεια εμείς 
τα λέμε και έτσι χωρίς να μας δώσεις 
τίποτα». Και αρχίσαμε να τα λέμε. Όταν 
τελειώσαμε τότε μας έδωσε ένα αυγό, 
δεν μας άφησε έτσι η θεια-Αντωνού.

Αφού γυρνούσαμε όλα τα σπίτια να 
τα πούμε και τελειώναμε, κάναμε την 
μοιρασιά τα αυγά που είχαμε μαζέψει. 
Εκείνη την χρονιά θυμάμαι είχαμε 
μαζέψει 46 αυγά.

Μετά την μοιρασιά τον σταυρό τον 
πετούσαμε στα κεραμίδια του σπιτιού 
ή τον πηγαίναμε να τον δώσουμε στην 
εκκλησία, που ήταν οι νέοι και οι νέες 
και ψέλνοντας στολίζανε τον Επιτάφιο. 
Έπαιρναν τα στολίδια όσα ήταν καλά 
να τα χρησιμοποιήσουν στο στόλισμα 
του Επιταφίου.

Επίσης οι μεγάλοι έφτιαχναν τον 
Ιούδα. Παίρνανε ένα παλιό παντε-
λόνι ένα παλιό πουκάμισο τα οποία 
τα γέμιζαν με άχυρα ή σπερδούκλια, 
και για κεφάλι έβαζαν μια φιάλα και 
ζωγράφιζαν τα μάτια το στόμα και τα 
αφτιά με κάρβουνο, του έβαζαν μια 
παλιά πατατούκα με τα περισσότερα 
μπαλώματα και μια τραγιάσκα, τον 
φόρτωναν πάνω σε ένα γάιδαρο και τον 
γυρίζανε στους δρόμους, όχι μόνο στο 
χωριό μας αλλά και στα γύρω χωριά.

Μια χρονιά που είχε φτιάξει έναν 
Ιούδα ο μπάρμπα- Γιώργης ο Μπίλιας 

(Μπιλίνης) του είχε βάλει μπροστά ένα 
γουδοχέρι, μια γειτόνισσα του λέει: 
«Τί είναι πάλι τούτο;» Και ο Μπάρ-
μπα-Γιώργης της απάντησε: «Εσένα το 
μάτι σου εκεί έπεσε;» Καταλαβαίνετε 
τι γέλιο έπεσε.

Γυρίζανε όλη την ημέρα τον Ιούδα 
από γειτονιά σε γειτονιά και πολλές 
φορές πηγαίνανε και στα γύρω χωριά, 
μαζεύανε πολλά αυγά, και τελειώ-
νοντας τον κρεμάγανε στην Ιστορική 
Ελιά και ανάβανε φωτιά από κάτω και 
τον καίγανε.

Από το πρωί της Μεγάλης Παρα-
σκευής όλη την ημέρα, οι καμπάνες 
της εκκλησίας κτυπούσαν πένθιμα.

Το δείλι αφού είχανε στολίσει 
τον Επιτάφιο πήγαινε όλος ο κόσμος 
στην εκκλησία για να προσκυνήσει, 
εμείς τα παιδιά αγόρια και κορίτσια 
περνούσαμε τρεις φορές σταυρωτά 
πουλαράκια κάτω από τον Επιτάφιο.

Το βράδυ ξανά στην εκκλησία για 
την περιφορά του Επιταφίου, σε όλο το 
χωριό. Μετά το πέρας της περιφοράς, 
πριν Τον βάλουν μέσα στην εκκλησία 
Τον κρατούσαν στην πόρτα ψηλά οι 
άντρες που Τον περιφέρανε, και ο κό-
σμος πέρναγε από κάτω τρεις φορές, 
μπαίνοντας από την πλαϊνή πόρτα και 
βγαίνοντας από την πίσω πόρτα της 
εκκλησίας, της Αγίας Παρασκευής.

Ξημερώνοντας το Μεγάλο Σάββα-
το, σφάζανε τα αρνοκάτσικα για να 
τα μαγειρέψουμε την άλλη μέρα στο 
φούρνο ή στο τσουκάλι. Τότε εμείς 
δεν τα σουβλίζαμε, δεν είχαμε τέ-
τοιο έθιμο, αυτά τα κάνανε οι βλάχοι, 
(βλάχους λέγαμε τους τσοπάνηδες 
που ερχόντουσαν με τα γίδια τους στα 
χειμαδιά του χωριού από τα χωριά του 
Ζάρακα να ξεχειμωνιάσουν).

 Οι νοικοκυρές ζύμωναν και έφτια-
χναν τα ψωμιά της εβδομάδας και το 
λαμπρόψωμο, το οποίο γινόταν με το 
ίδιο ζυμάρι που έφτιαχναν τα ψωμιά 
αλλά έριχναν και λίγο λάδι για να γί-
νει αφράτο. Έβαζαν το ζυμάρι μέσα 

σε ένα ταψί λαδωμένο και στην μέση 
βάζανε ένα ή περισσότερα κόκκινα 
αυγά. Έφτιαχναν και για μας τα παιδιά 
από μια κουλούρα (κουλούρι). 

Έτσι περνούσε η ημέρα ήσυχα, χωρίς 
γέλια και τραγούδια με σεβασμό προς 
τα Πάθη του Χριστού, περιμένοντας να 
έρθει η ώρα της Ανάστασης.

Τα χρόνια της κατοχής την Ανά-
σταση την κάναμε νωρίς το πρωί της 
Κυριακής, από φόβο ή υπήρχε διαταγή 
λόγω του πολέμου.

Έτσι σύνταχα το πρωί της Κυρια-
κής, κτύπαγε ο παπάς την καμπάνα 
και όλοι οι χωριανοί μαζευόμαστε με 
τα κεράκια μας στην εκκλησία για να 
λειτουργηθούμε, να πάρουμε το φως 
της Ανάστασης, όταν ο παπάς έλεγε: 
«Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου 
φωτός και προσκυνήσετε Χριστό», να 
ακούσουμε και το Χριστός Ανέστη, 
και να τελειώσει η λειτουργία. Δεν 
έφευγε κανένας από την εκκλησία αν 

δεν τελείωνε η λειτουργία.
 Αφού τελείωνε η λειτουργία αρ-

χίζανε οι χαιρετούρες: 
- Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
- Αληθώς Ανέστη, επίσης. Ήταν 

η απάντηση.
Καλημέρα δεν λέγαμε μέχρι της 

Αναλήψεως, λέγαμε μόνο Χριστός 
Ανέστη.

Εμείς τα παιδιά παίρναμε μαζί και 
από ένα κόκκινο αυγό για να τσου-
γκρίσουμε μόλις έλεγε ο παπάς το 
Χριστός Ανέστη για να το φάμε. Δεν 
κρατιόμαστε καθόλου από την μεγάλη 
νηστεία. Οι νοικοκυρές με τα κεράκια 
τους πήγαιναν το Άγιο Φως στο σπίτι 
και αφού έκαναν ένα σταυρό με την 
φλόγα του κεριού στο πρεβάζι της 
πόρτας έμπαιναν μέσα στο σπίτι και 
πήγαιναν στο εικονοστάσι που κρε-
μόταν το καντήλι και το άναβαν με το 
Άγιο Φως της Αναστάσεως.

Οι άντρες ένας-ένας που έβγαι-
ναν από την εκκλησία κτυπάγανε τις 
καμπάνες, την μία της εκκλησίας με 
το καμπανόσχοινο και την άλλη που 
ήταν κρεμασμένη στην Ιστορική Ελιά, 
που ήταν πιο μεγάλη και την έπιαναν 
κατευθείαν από το γλωσσίδι. Όταν την 
κτυπούσανε ξεκούφαιναν όλο το χω-
ριό, αφού έπαιρναν το γλωσσίδι και το 
κρύβανε για να ησυχάσουνε αυτοί που 
έμεναν εκεί γύρω, γιατί και το μεση-
μέρι αν βρισκόταν κάποιος συνήθως 
παιδιά την κτυπάγαμε. Το δε σχοινί 
της καμπάνας του καμπαναριού του 
δίνανε μία και το έριχναν πάνω στα 
κεραμίδια της εκκλησίας.

Ήταν το έθιμο να χτυπάμε χαρμό-
συνα τις καμπάνες όλη μέρα.

 Κατόπιν οι άντρες πηγαίνανε στο 
καφενείο που ήταν και ταβέρνα να 
αρχίσουν το κρασοπότι. Τη Λαμπρή 
στις ταβέρνες υπήρχε και μεζές τζιγιέρι 
(συκώτι, πνευμόνι και άντερα τυλιγμένα 
πλεξίδες) και όλα αυτά τηγανιτά, με 
μπόλικο αλάτι για να σηκώνει κρασί.

Οι γυναίκες στο σπίτι να μαγειρέ-
ψουν, και τα παιδιά να φάνε κανένα 

μεζέ για να στυλώσουν, μετά από την 
νηστεία των σαράντα ημερών, ώσπου 
να έρθει το μεσημέρι για το φαγητό. 
Όταν ήταν έτοιμο το φαγητό οι μανάδες 
στέλνανε ένα παιδί στην ταβέρνα για να 
ειδοποιήσει τον πατέρα να έρθει στο 
σπίτι για να φάνε όλοι μαζί. Δεν έτρωγε 
κανένας αν δεν ερχόταν ο πατέρας.

Το αρνί εμείς τότε το φτιάχνανε 
κοκκινιστό ή στο φούρνο, την σούβλα 
δεν την ξέραμε ούτε και το κοκορέτσι, 
αυτά τα έκαναν οι βλάχοι.

Μετά το φαγητό κτύπαγε η καμπάνα 
για την δεύτερη Ανάσταση ή Ανάσταση 
της αγάπης, πάλι πηγαίναμε όλοι στην 
εκκλησία.

Το βράδυ χαιρετούρες στα σπίτια 
όσοι είχαν Τάσο με κρασάκι και χορό 
γινόντουσαν τα γλέντια.

Αν τύχαινε την άλλη μέρα να είναι 
του Αγίου Γεωργίου το δείλι πηγαίναμε 
πολλοί στον Αι-Γιώργη στα Χορδάκια, 
μαζί με τον παπά για τον εσπερινό. 

Και οι ταβερνιάρηδες να πιάσουν το 
μέρος κάτω από τις ελιές να στήσουν 
τις ταβερνούλες μετά καφενείου. Την 
άλλη μέρα θα πήγαιναν και τα όργανα.

Το πρωί πήγαινε πολύς κόσμος 
σχεδόν όλο το χωριό και πανηγυριώτες 
από τα γύρω χωριά, Φοινίκι, Βελλιές, 
Άγιο Νικόλα, Τάλαντα και Δαιμονιά.

Ο κόσμος το πρωί στην εκκλησία 
και μετά την λειτουργία στρώσιμο 
κάτω από τις ελιές τις πετανίες και τις 
κουρελούδες και άρχιζε το φαγοπότι.

 Άρχιζαν και τα βιολιά να γρατζου-
νάνε, νίρι νίρι νίρι και ντρουμ ντρουμ 
τα λαγούτα ώσπου οι νέοι και οι νέες 
να αρχίσουν τον χορό, συρτό και κα-
λαματιανό αυτοί ήταν οι χοροί μας. Και 
χόρευαν μέχρι το δείλι, μετά φεύγαμε 
να πάμε στο χωριό γιατί αρχίζανε οι 
χαιρετούρες στα σπίτια που είχανε 
Γιώργη, τις Γιωργίες λίγοι τις γιόρταζαν.

Μια χρονιά του Αγίου Γεωργίου δεν 
είχαν έρθει οργανοπαίχτες, και όλοι 
λέγανε: Τι δεν θα χορέψουμε φέτος; 
Στο πανηγύρι ήταν τότε ο Μπάρμπα-Βα-
σίλης ο Κουμαρόλος από το Φοινίκι, 
αμπολιέται και πήγε στο Φοινίκι να 
φέρει τα νταούλια και την λύρα του, 
τα έφερε και άρχισε ο χορός και τα 
γλέντια.

Το 1951 όμως το Μεγάλο Σάββατο μια 
παρέα μεταξύ αυτών ο μπάρμπα-Πότης 
ο μάγκας (Παναγιώτης Ν. Μακράκος), 
ο Σειτάνης (Παναγιώτης Κ. Μπίλιας), ο 
Καλαμπόκας (Γεώργιος Δ. Σταθάκης), 
το Κοκοράκι ή μπακαλιάρος (Γεώργιος 
Π. Αγγελάκος), ο Τσουρλαλές (Κωνστα-
ντίνος Π. Αγγελάκος),εγώ ο Νήτος και 
άλλοι τους οποίους δεν τους θυμάμαι 
τώρα, (εγώ είχα κατέβει από τον Πει-
ραιά για το Πάσχα). Αφού καθόμαστε 
και σαχλαμαρίζαμε πήγαμε και βόλτα 
μέχρι την ράχη, ξανά πίσω, είχε περάσει 
η ώρα, όπως τα υπολογίζαμε έπρεπε να 
ήταν περίπου μετά τα μεσάνυχτα γιατί 
κράξανε και τα κοκόρια, και είπαμε: 
«Γιατί να κάνουμε Ανάσταση το πρωί 
αφού η Ανάσταση γίνεται τα μεσά-
νυχτα;» Τότε λέει ο μπάρμπα-Πότης: 
«Πάμε να βαρίκουμε την καμπάνα». 
Και συμφωνήσαμε όλοι να πάμε να 
την βαρίσουμε.

Πάμε την βαράμε και άρχισε ο 
κόσμος να μαζεύετε σιγά-σιγά, ήρ-
θανε από την Φλόκα, τα Χωρδάκια, τα 
Μαρκιάνικα και τα Φαββιάνικα, μέχρι 
και ο μπάρμπα-Γιώργης οΤεσσέρης 
(Λαγούδης) με την οικογένειά του από 
τα Καρταμπάνια ήρθε, και ο παπάς 
πουθενά. Μέσα στην εκκλησία λέγανε: 
πού είναι ο Παπάς, ποιος χτύπησε τη 
καμπάνα; Ο παπά-Γιωργαράς είχε βάλει 
το ξυπνητήρι του να κτυπήσει στις πέντε 
η ώρα να έρθει στην εκκλησία για την 
λειτουργία της Ανάστασης.

Τελικά ήρθε ο παπάς, έγινε η Ανά-
σταση, και μετά την λειτουργία άρχισε 
η συζήτηση στο καφενείο του Αλιμπρέ. 
Ποιος κτύπησε την καμπάνα, και κου-
βάλησε τον κόσμο στην εκκλησία από 
τα άγρια μεσάνυχτα; Έγινε ανατολι-
κό ζήτημα μέχρι που κοντέψανε να 
πιαστούν στα χέρια οι μεγάλοι. Τότε 
μπήκε στη μέση η γιαγιά μου η Μη-
χαλοδημητρού και λέει: «Γιατί μορές 
τα μεσάνυχτα δεν κάναμε Ανάσταση 
πριχού τον πόλεμο; Και τώρα έτσι να 
κάνουμε την Ανάσταση τα μεσάνυχτα.» 
Και από τότε καθιερώθηκε να γίνεται η 
Ανάσταση τα μεσάνυχτα, τώρα δεν ξέρω 
από ποιά χρονιά γιατί δεν βρισκόμουν 

στο χωριό. n

Ήταν Άνοιξη. Απρίλης μήνας. Πάνε 
πολλά χρόνια. Χαρά Θεού. Οι κάμποι 
είχαν στρώσει τα πολύχρωμα χαλιά τους 
από τα ωραία χρώματα των λουλουδιών.

Μεγάλη Εβδομάδα. Οι καμπάνες 
χτυπούσαν κάπως λυπημένα. Κάθε 
βράδυ όλο το χωριό, μικροί-μεγάλοι, 
πηγαίναμε στην εκκλησία, για να ακού-
σουμε τα ωραία τροπάρια των Παθών 
του Χριστού. Οι ακολουθίες γίνονταν 
στον Άγιο Δημήτρη. Εκείνη την Μεγάλη 
Πέμπτη, αφού τελείωσαν τα δώδεκα 
Ευαγγέλια, οι περισσότεροι έφυγαν για 
τα σπίτια τους. Είχαμε μείνει κάποιοι 
πίσω και λέει η θεια Αρχοντούλα, η 
μάνα του παππά Σταύρου: «Παιδιά, 
πάμε στην Χειμάτισσα ν’ ανάψουμε 
τα καντήλια ξημερώνοντας Μεγάλη 
Παρασκευή;» Όσοι είμαστε εκεί συμ-
φωνήσαμε. Από όσους θυμάμαι, ήταν 
ακόμα η Ζαχαρούλα με την Καλλιόπη 
-οι Μακρίτσες-, η Σοφία του Βιολιτζή, 
ο Γιώργος (το κοκοράκι), νομίζω κι ο 
Μπάγιας και δυο- τρεις ακόμα.

Αφού πήραμε λάδι από τα σπίτια 
μας κι από ένα μπαστούνι, με αρχηγό 
την θεια Αρχοντούλα, ξεκινήσαμε. Νύ-
χτα, σκοτάδι. Μόνο τ’ αστέρια φώτιζαν. 
Με γέλια κι αστεία προχωρούσαμε. 
Η διαδρομή τότε ήταν από τον παλιό 
δρόμο, από τον Κορογόνα, που πηγαί-
ναμε μόνο με τα γαϊδούρια. Φτάνοντας 
στα Λακάκια, όπως παίρνουμε πια τον 
ανήφορο για το Μοναστήρι, επειδή ήταν 
μονοπάτι και όλο πέτρες, ανεβαίναμε 
σιγά-σιγά και λέγαμε ο ένας στον άλλο: 
«Όξω-όξω γαϊδουράκι», όπως λέγαμε 
τότε στα ζώα. Σε μια δόση γλίστρησε η 
Καλλιόπη και έπεσε, διότι στην ανηφόρα 
πήγαινε γρήγορα ενώ στην κατηφόρα 
ήταν τελευταία. Και όμως το μπουκάλι 
με το λάδι δεν έσπασε.

Σε κάποια στιγμή λέει ο αρχηγός: 
«Παιδιά, λίγη ξεκούραση». Καθίσαμε 
τότε ο καθένας σε ό,τι καρέκλα έβρι-
σκε, πέτρα δηλαδή, και κοιτάζαμε τη 
θέα προς τα Τάλαντα. Κάποιο αστέρι 
φαινόταν μεγαλύτερο και λέει η θεια 
Αρχοντούλα (δεν ξέρω τι είχε ακούσει, 
αγράμματοι άνθρωποι τότε):

«Παιδιά, βλέπετε το μεγάλο αστέρι; 
Είναι  ο κομήτης που θα πέσει στη γη 
και θα μας κάψει όλους. Κάμετε το 
σταυρό σας να μας φυλάει ο Θεός».

Όλοι αρχίσαμε και σταυροκοπιόμα-
στε. Εγώ τι να σας πω τέτοιο φόβο που 
πήρα. Δεν έλεγα και τίποτα, έκανα την 
γενναία. Σε λίγο συνεχίσαμε το δρόμο 
μας ώσπου φτάσαμε στην Παναγία. 
Ανάψαμε τα καντήλια, θυμιάσαμε, 
προσευχηθήκαμε και πήγαμε στην 
βρυσούλα να πιούμε νερό που ήταν 
άφθονο τότε. Ξεκουραστήκαμε, λοιπόν, 
κι αρχίσαμε ξανά το κατέβασμα.

Σε κάποιο σημείο, λέει ο αρχηγός:
«Παιδιά από δω πάμε στο Δοκάλι. 

Είναι άλλο εκκλησάκι εκεί».
«Πάμε-πάμε», είπαμε όλοι.

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα 
μαύρη μέρα

Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι 
εβραίοι, 

οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι 
τρισκαταραμένοι,

για να σταυρώσουν τον Χριστό τον 
πάντων Βασιλέα.

Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν 
μοναχή της,

την προσευχή της έκανε για τον 
μονογενή της.

Φωνή της ήρθ’ εξ ουρανού κι απ’ 
Αρχαγγέλου στόμα:

Φτάνουν Κυρά μου οι προσευχές, 
φτάνουν και οι μετάνοιες,

και τον υιό σου πιάσανε και στον 
χαλκιά τον πάνε,

και στου Πιλάτου τις αυλές εκεί τον 
τυρανάνε.

Χαλκιά που φτιάχνεις τα καρφιά, 
φτιάξε τρία πιρούνια,

κι εκείνος ο παράνομος βαρεί και 
κόβει πέντε.

Συ φαραέ που τα ‘φτιαξες εσύ να τα 
διατάξεις.

Βάλτε τα δυό στα χέρια Του, τα δυο 
στα γόνατά Του,

το πέμπτο το φαρμακερό, βάλτε το 
στην καρδιά Του,

να στάξει αίμα και νερό να λιγωθεί 
η καρδιά Του.

Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε κι  
ελιγώθη .

Σταμνιά νερό της ρίξανε, τρία 
κανάτια μόσχο

και δύο μυροδόσταμνα για να της 
έρθ’ ο νους της.

Κι αφού της ήρθ’ ο λογισμός κι 
αφού της ήρθ’ ο νους της,

ζητά μαχαίρι να σφαγεί, φωτιά να 
πα να πέσει,

ζητά γκρεμό να γκρεμιστεί για τον 
μονογενή της.

Όσοι αγαπάτε τον Χριστό κι όσοι τον 
προσκυνάτε,

εμέν’  ακολουθήσετε να με 
παρηγοράτε.

Η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του 
Λαζάρου η μάνα

του Ιακώβου η αδερφή κι οι 
τέσσερεις αντάμα,

παίρνουν το δρόμο το στρατί, στρατί 
το μονοπάτι,

και το στρατί τους έβγαλε μεσ’ του 
ληστή τις πόρτες.

Βρίσκουν τις πόρτες σφαλιστές και 
τα κλειδιά παρμένα,

Η ΛαμπρήΤου Χριστού τα Πάθη Μεγάλη Παρασκευή στην 
Παναγία την ΧειμάτισσαΓεώργιος Παν. ΤσιριγώτηςΔημήτρης Κ. Βανικιώτης

Γεωργία Βανικιώτη

Και τα παραθυρόφυλλα σφιχτά 

μανταλωμένα.

Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα 

του Πιλάτου.

Κι η πόρτα από το φόβο της ανοίγει 

μοναχή της.

Μπαίνει μέσα η Παναγιά, κάνει την 

προσευχή της,

κοιτά δεξιά, κοιτά ζερβά, κανένα 

δεν γνωρίζει,

κοιτά και πιο ζερβότερα βλέπει τον 

Άγιο Γιάννη.

Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε και 

Βαπτιστή του γιού μου,

μην είδες τον υγιόκα μου κι εσέ 

Διδάσκαλό σου;

Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα 

να σου μιλήσω,

δεν έχω χεροπάλαμο για να σου 

τονε δείξω.

Τον βλέπεις ‘κείνο το γυμνό τον 

παραπονεμένο,

όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα 

βουτηγμένο,

όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο 

στεφάνι;

Εκείνος είν’ ο γιόκας σου κι εμέ 

Διδάσκαλός μου.

Η Παναγιά πλησίασε γλυκά τόνε 

ρωτούσε.

Δεν μου μιλάς παιδάκι μου, δεν 

μου μιλάς παιδί μου;

Τι να σου πω μανούλα μου, που 

διάφορο δεν έχεις.

Μόνο το Μέγα Σάββατο κοντά στο 

μεσονύχτι,

που θα λαλήσει ο πετεινός, 

σημαίνουν τα επουράνια,

σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά , το μέγα 

μοναστήρι,

με τα τρακόσια σήμαντρα και τις 

χρυσές καμπάνες,

τότε κι εσύ μανούλα μου, θα ‘χεις 

χαρές μεγάλες.

Όποιος τ’ ακούει σώζεται κι όποιος 

το λέει αγιάζει

κι όποιος το παραφουγκραστεί, 

Παράδεισο θα λάβει.

Παράδεισο και λίβανο από τον Άγιο 

Τάφο.

Περνούσαμε χωράφια διάφορα, 
εγώ ούτε ήξερα ποιανού ήτανε. Τέλος 
φτάσαμε στους Κουφούδες, στα σπίτια 
των Αγγελαίων, δεν ξέρω αν υπάρχουν 
ακόμα. Το γάργαρο νεράκι του ποτα-
μιού έτρεχε σιγά-σιγά. Προχωρούσαμε 
από το μονοπάτι το παλιό βέβαια που 
πηγαίνει στη Χαραχιά. Πίσσα σκοτάδι 
παντού με τ’ αστεράκια για φανάρι 
και το σιγοτραγούδισμα του νερού 
ευχάριστη παρέα. Κάπου-κάπου μας 
άρπαζε και κανένα βάτο και βάζαμε 
τις φωνές γελώντας. Εγώ πήγαινα 
πάντα στη μέση, γιατί στις ρεματιές 
αυτές που περνούσαμε έλεγαν πως 
έβγαιναν φαντάσματα. Φτάσαμε στο 
εκκλησάκι, ανάψαμε κι εκεί το καντη-
λάκι, ξεκουραστήκαμε και πήραμε τον 
δρόμο της επιστροφής. Μόλις φτάσαμε 
στους Κουφούδες προχωρήσαμε για 
τον Αϊ-Γιαννάκη. Πάλι μονοπάτια και 
στενά, η νύχτα ήταν ακόμα μπροστά 
μας, αλλά μας ευχαριστούσε αυτή η 
οδοιπορία κι ακουγόταν ο ήχος από 
τα μπαστούνια καθώς  χτυπούσαν στις 
πέτρες. Αφού ανάψαμε και το καντήλι 
στον Αϊ- Γιαννάκη πήραμε πάλι το δρό-
μο μας. Άρχισε να χαράζει πια καθώς 
ανεβαίναμε, μα η θεια Αρχοντούλα 
πρότεινε να πάμε στα Τάλαντα, στην 
Αγία Τριάδα. Μετά από λίγη ταλαιπωρία 
βγήκαμε στον κεντρικό δρόμο προς 
τη Νεάπολη.

Άρχισε να ξημερώνει. Οι πρώτες 
αχτίνες του ήλιου χτυπούσαν τα βουνά. 
Μια θέα καταπληκτική!

Μεγάλη Παρασκευή. Οι καμπάνες 
χτυπούσαν πένθιμα. Μπήκαμε στο 
χωριό και πήγαμε κατ’ ευθείαν στην 
εκκλησία, -την παλιά τότε την μικρή-. 
Τα καντήλια ήταν αναμμένα γιατί οι 
χωριανοί στόλιζαν τον Επιτάφιο. Προ-
σκυνήσαμε, ανταλλάξαμε ευχές με τους 
Ταλαντιανούς και πήραμε τον δρόμο 
για το χωριό μας. Επειδή ορισμένοι 
από την παρέα είχαν συγγενείς στα 
Τάλαντα έμειναν εκεί κι έτσι οι υπό-
λοιποι συνεχίσαμε με νέο αρχηγό τη 
Ζαχαρούλα.

Σε λίγη ώρα ακούσαμε βουή. Ήταν 
το λεωφορείο από Νεάπολη για Μολά-
ους. Κάναμε σήμα κι αφού ο οδηγός 
σταμάτησε η Ζαχαρούλα του είπε:

«Καλημέρα κουμπάρε και Χρόνια 
Πολλά. Πάμε για Αϊ-Δημήτρη. Λεφτά 
δεν έχουμε, γυρνάγαμε όλη νύχτα κι 
ανάβαμε τα καντήλια. Μας παίρνεις;»

Ο οδηγός μας είδε με τα μπαστούνια 
και γέλασε.

«Ελάτε», μας είπε.
Φτάσαμε στο χωριό κι αφού τον 

ευχαριστήσαμε πήγαμε κατευθείαν 
στον Αϊ-Δημήτρη, όπου είχαν αρχίσει 
να στολίζουν και το δικό μας Επιτάφιο.

Έτσι τελείωσε η βόλτα μας. Ένα ευ-
χάριστο και διασκεδαστικό  «ταξίδι» που 
θα το θυμάμαι όσο υπάρχω στη ζωή.n 



Quiz Νο4
Τους γνωρίζετε;

Αναγνωρίζετε τα πρόσωπα της φωτογραφίας; Στείλτε μας τις απαντήσεις σας στο kalimeri@platana.eu.  

Καλή επιτυχία!

Quiz Νο3 - Απάντήσεις

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο γυρισμός Πυθαγόρεια εγκλήματα

Μύθοι & Θρύλοι του τόπου μας

Το Θεατρικό Παιχνίδι συνεχίζεται …

Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια!

Μια τρελή τρελή τάξη
Ένας κροκόδειλος  
στην τάξη μας

Victoria Hislop Τεύκρος Μιχαηλίδης Γιάνα Φρέι

Για παιδιά από 9 ετών

Η Victoria Hislop στο μυθιστόρημά 

της «Ο Γυρισμός» πραγματεύεται τα 

επώδυνα μυστικά του εμφύλιου πολέ-

μου στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας του Φράνκο. 

Τα καλντερίμια της Γρανάδα αντηχούν 

μουσική και μυστικά. Η Σόνια θα γευτεί 

τη μυρωδιά της πόλης, παρασυρμένη σε 

ένα ταξίδι στην Ισπανία από τη μεγάλη 

της αγάπη, το χορό. Τα βήματά της θα 

την οδηγήσουν σε ένα γραφικό καφέ, 

όπου η μαγεία του χώρου και των 

φωτογραφιών του θα την ταξιδέψουν 

στο ιστορικό παρελθόν της πόλης. Tην 

καρδιά της Σόνια θα κλέψει η ιστορία 

της οικογένειας Ραμίρεζ που χωρισμένη 

από την πολιτική και την τραγωδία του 

Ισπανικού Εμφυλίου θα βρεθεί πολλές 

φορές μπροστά σε διλήμματα και επι-

κίνδυνες καταστάσεις.

Σε αυτή τη σελίδα θα μπορούν οι μικροι μας αναγνώστες να εκφράζουν τις σκέψεις, τις ιδέες τους, να γράφουν 
τα ποιήματά τους και να στέλνουν τις ζωγραφιές τους.

Αθήνα, 1929. Ο μαθηματικός Στέφα-

νος Κανταρτζής βρίσκεται νεκρός στο 

δωμάτιο του. Ο επιστήθιος φίλος του, 

επίσης μαθηματικός, Μιχαήλ Ιγερινός, 

καλείται για να αναγνωρίσει το πτώμα. 

Όρθιος μπροστά στον νεκρό φίλο του, 

ο Ιγερινός αναπολεί τα κάπου τριάντα 

χρόνια της γνωριμίας τους· την πρώτη 

τους συνάντηση, σ’ ένα μαθηματικό συ-

νέδριο το 1900, τις παρέες τους με την 

αβάν γκαρντ της παρισινής διανόησης, τις 

περιπλανήσεις τους στο Παρίσι της Μπελ 

Επόκ, τους Βαλκανικούς Πολέμους, το 

Διχασμό, τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Θυμάται τις θυελλώδεις μαθηματικές 

τους διαφωνίες, τους έρωτες τους, τις 

πολεμικές τους περιπέτειες. Ο ήχος μιας 

ρομβίας τον επαναφέρει στο παρόν. Το 

ερώτημα είναι επιτακτικό; Ποιος σκότωσε 

τον Στέφανο Κανταρτζή, και κυρίως γιατί 

τον σκότωσε; 

Μια σειρά βιβλίων όπου η καθημερι-

νότητα μιας σχολικής τάξης παρουσιά-

ζεται σαν μια συναρπαστική εμπειρία. Η 

πλούσια εικονογράφηση, η ενδιαφέρουσα 

πλοκή, το χιούμορ και η φαντασία, δεν 

μπορούν παρά να ικανοποιήσουν ακόμα 

και τον πιο δύσκολο μικρό αναγνώστη. 

Στο τμήμα της Γ’ Δημοτικού με δασκάλα 

την κυρία Κουκουβαγίδου συμβαίνουν τα 

πιο απίθανα και διασκεδαστικά πράγματα. 

Γιατί φαίνεται πως η δασκάλα αυτή έχει 

την ικανότητα να πραγματοποιεί τα πιο 

τρελά όνειρα των μαθητών της...ή να 

διορθώνει περίεργες συμπεριφορές 

μικρών και μεγάλων…

Η φωτογραφία του προηγούμενου 

quiz δυσκόλεψε αρκετούς όπως φαί-

νεται. Στη φωτογραφία απεικονίζονται 

οι εξής:

Όρθιες από αριστερά: Οι τρεις 

αδελφές Καλλιόπη Μπίλια, Ζαχαρούλα 

Αγγελάκου, Ελένη Μαστοράκου κόρες 

του Κυριάκου Μακράκου του Δημο-

σθενάκου. Δίπλα είναι η Χρυσούλη 

Κατράκη του Παναγιώτη (Κυριρής) 

ενώ οι δύο τελευταίες είναι η Δήμητρα 

Μουσαδάκου, κόρη του Παναγιώτη 

Είναι αναρίθμητοι οι μύθοι και οι 

θρύλοι που συνδέονται με την ευρύ-

τερη περιοχή της Λακωνικής γης. Οι 

κάτοικοι της περιοχής μετέδωσαν 

αυτούς τους μύθους μέσα από τις 

αφηγήσεις τους από γενιά σε γενιά, 

δημιουργώντας έτσι μια πλουσιότατη 

προφορική παράδοση αιώνων. Σε 

αυτή την στήλη φιλοδοξούμε να σας 

παρουσιάσουμε  τους περισσότερους 

από αυτούς. Ελάτε, λοιπόν, να γνωρί-

σουμε μια άλλη πλευρά της ευρύτερης  

περιοχής μας, να περιδιαβούμε στο 

λαϊκό μας παρελθόν και να μάθουμε 

ιστορίες για βασιλιάδες και βασι-

λοπούλες, 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 από το γειτονικό μας 

χωριό, τη Δαιμονιά. Η ιστορία είναι 

γνωστή ως:

Η κασέλα με τον  
θησαυρό στη Δαιμονιά  

Δυτικά από τη Δαιμονιά, αγναντεύ-

οντας τον Λακωνικό κόλπο, στέκει ο 

λόφος του Καστελίου. Στην κορυφή του 

λόφου, κάτω από μια γέρικη βελανιδιά 

υπάρχει ένας λαξευμένος βράχος με 

τη μορφή μεγάλης κασέλας. Από τα 

παλιά χρόνια υπάρχει ένας μύθος 

που έλεγε πως όποιος καταφέρει να 

κοιμηθεί μόνος του για τρία συνεχό-

μενα βράδια πάνω στην κασέλα, αυτή 

θα ανοίξει και θα εμφανιστεί ένας 

αμύθητος θησαυρός.

Στα μέσα του προηγούμενου αι-

ώνα ένας ατρόμητος κάτοικος του 

χωριού αποφάσισε να διαπιστώσει 

εάν ο μύθος ήταν αληθινός. Έτσι 

αφού αποχαιρέτησε την οικογένειά 

του, εγκαταστάθηκε στον λόφο όπου 

κοιμήθηκε στην κασέλα για δύο βράδια. 

Το τρίτο όμως βράδυ είδε στον ύπνο 

του ένα όνειρο πως καιγόταν το σπίτι 

του και τα παιδιά του. Το όνειρο ήταν 

τόσο έντονο που τον έκανε να φύγει 

και να τρέξει στους δικούς του για 

να σιγουρευτεί πως ήταν καλά. Έτσι 

κανείς ποτέ δεν έμαθε εάν ο μύθος 

είναι πραγματικός.

Τα επόμενα χρόνια διάφοροι επί-

δοξοι κυνηγοί θησαυρών πήγαν στην 

περιοχή και έψαξαν για τον θησαυρό 

με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Μά-

ταια. Κανείς τους όμως δεν έμεινε να 

κοιμηθεί εκεί για τρία συνεχόμενα 

βράδια μόνος επάνω στην κασέλα n

Νέλλη Τσαγλιώτη

Νέλλη Τσαγλιώτη

 Μαρία Ζερβού

Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Η σελίδα των μικρών μας φίλων

Γεια σας είμαι η Χριστιάνα.
Καλή Χρονιά σας εύχομαι.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε 
επισκέφτηκα το χωριό σας, 
τώρα είναι και δικό μου χωριό. 
Έκατσα ένα μήνα και πέρασα 
υπέροχα.
Πήρα μέρος στα Αγιο-
Δημητριώτικα μου άρεσαν 
πάρα πολύ, για μένα ήταν κάτι 
πρωτότυπο, δεν είχα ξανακάνει 
τέτοια παιγνίδια και τα βρήκα 
ενδιαφέρoντα.
Έκανα πάρα πολλούς φίλους 
(ελπίζω να με θυμόσαστε όλοι).
Στην μεγάλη πλατεία με την 
μικρή εκκλησία έκανα με τις 
ώρες ποδήλατο, στην παιδική 
χαρά  που ήταν τόσο καθαρή 
ευχαριστήθηκα κούνιες. Το 
πανηγύρι σας ήταν μια όμορφη 
νότα διασκέδασης .
Μου  άρεσε που όλοι μαζί 
κάνατε τόσα όμορφα πράγματα 
για να περάσουν όλοι ένα 
χαρούμενο καλοκαίρι με 
παιχνίδι για εμάς τα μικρά 
παιδιά και με διασκέδαση για 
τους μεγάλους.
Ο Άγιος Δημήτριος είναι  ένα 
μικρό αλλά πανέμορφο χωριό. 
Δεν υπάρχουν λόγια να το 
περιγράψω γιατί πολύ απλά 
είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ. Και τώρα έγινε 
και δικό μου χωριό.
Θα σας δω όλους το Πάσχα.

 Τη ζωγραφιά μας έστειλε η  Μαίρη  Δ. Σιγανού 
Η μικρή μας φίλη προσπάθησε να αποδώσει το εργο του Nικολά Πουσέν: 

‘’Χορεύοντας στη μουσική του Χρόνου’’ (1640 -Wallace Collection, Λονδίνο).

Χριστιάνα Μπούγια

Το δικό μου χωριό Οι εποχές χορεύουν!!!

Ανάγνωση πίνακα
Σε ένα τοπίο άχρονο, πέρα από τις αν-

θρώπινες διαστάσεις, ο Χρόνος με τη μορφή 
ενός ηλικιωμένου, φτερωτού άντρα παίζει 
μουσική με τη λύρα του, ενώ οι τέσσερις 
εποχές χορεύουν κυκλικά πιασμένες από 
τα χέρια, περνώντας η κάθε εποχή με τη 
σειρά ξανά και ξανά από το ίδιο σημείο, 
στην αέναη εναλλαγή τους. Αριστερά και 
δεξιά στη βάση της σύνθεσης, κάθονται δύο 
παιδιά, το ένα κρατά μια κλεψύδρα και το 
άλλο παίζει με ...σαπουνόφουσκες. Στον 
ουρανό τα σύννεφα ανοίγουν και ο  Ήλιος 
πάνω στο άρμα του διασχίζει το στερέωμα 
θριαμβευτής, πλαισιωμένος από τον κύκλο 
του ζωδιακού, με τη συνοδεία του: μπροστά 
πηγαίνει η Ηώ, η αυγή και τον ακολου-
θούν οι Ώρες. Ο Ήλιος προσωποποιεί το 
αιώνιο και το αμετάβλητο, ενώ τα παιδιά 
καθισμένα πάνω στο χώμα εκπροσωπούν 

το ανθρώπινο γένος που ζει στην άγνοια, 
στη θνητή, εφήμερη ζωή τους, ήτοι... στις 
σαπουνόφουσκες, ενώ τον χρόνο τον αντι-
λαμβάνονται ως περιορισμό και ως μονάδα 
μέτρησης (κλεψύδρα). Αλλά ο χρόνος δεν 
είναι γραμμικός, δεν είναι περιορισμός, 
ούτε μονάδα μέτρησης: είναι ο κύκλος της 
εναλλαγής (που αποδίδεται με τον χορό), 
και δεν αφορά μόνο στις εποχές αλλά και 
στον κύκλο της γέννησης και του θανάτου. 
Μόνο η μουσική, ο συμπαντικός ρυθμός στον 
οποίο τα πάντα χορεύουν, μένει σταθερός 
και αναλλοίωτος. Καμία από τις μορφές 
δεν κοιτά τον θεατή, παρά μόνο η άνοιξη 
με ένα μάλλον παιχνιδιάρικο βλέμμα, όπως 
ταιριάζει στη νιότη που συμβολίζει, αλλά 
ταυτόχρονα και με ένα βλέμμα υπόσχεσης: 
‘’θα ξανάρθω...’’ Και πράγματι έτσι θα γίνει, 
αφού ο κύκλος είναι αιώνιος - αυτό που 
υπήρξε θα υπάρξει ξανά και ξανά...

Μέλισσα η φοβερή
Αγγελική Παπαθανασίου

Ο 
Άγγελος αγαπούσε πολύ 

το σπίτι της γιαγιάς και 

του παππού στη θάλασσα. 

Κάθε καλοκαίρι περνούσε 

τις διακοπές του εκεί και 

οι μέρες του ήταν όμορφες.

Τα πρωινά πήγαινε στη θάλασσα, 

το απόγευμα έπαιζε με φίλους που 

είχε αποκτήσει εκεί, ενώ πολύ συχνά 

βοηθούσε τον παππού του με τους 

δουλειές του κήπου.

Ο παππούς, του είχε δείξει ένα 

σωρό πράγματα για να φροντίζει τα 

δέντρα και τα λουλούδια. Σκάλιζε το 

χώμα, πότιζε, μάζευε τα ξερά φύλλα και 

έκοβε τα ώριμα φρούτα από τα δέντρα.

Μια μέρα που ο παππούς έκοβε 

σταφύλια από την κληματαριά και οι 

μέλισσες βούιζαν πάνω από το κεφάλι 

του, ο Άγγελος άκουσε το παππού να 

βγάζει από το στόμα του ένα ΑΧ, ούτε 

πολύ σιγανό μα ούτε και δυνατό. Πήγε 

κοντά του για να δει τι είχε συμβεί. 

Ο παππούς είχε αφήσει τα σταφύλια 

πεσμένα στο χώμα και κρατούσε τη 

παλάμη του.

-Τι έπαθες παππού;

-Μια μέλισσα με τσίμπησε. Δεν είναι 

τίποτα. Μη φοβάσαι!

Σε λίγο όμως, το χέρι του παππού 

έμοιαζε με φουσκωμένο μπαλόνι. Ο 

Άγγελος πρώτη φορά έβλεπε χέρι να 

μοιάζει με μπαλόνι. Σε λίγο, ακούει τη 

γιαγιά να μιλάει με το γιατρό και να του 

ζητά να έρθει γρήγορα στο σπίτι γιατί 

ο παππούς έπαθε αλλεργία.

Άγνωστη λέξη η αλλεργία για τον 

Άγγελο. Κοίταζε παραξενευμένος τον 

παππού που εκτός από το χέρι άρχιζε 

να φουσκώνει και στο πρόσωπο. Ο 

παππούς ήταν ίδιος με ένα μεγάλο φου-

σκωτό μπαλόνι. Τι περίεργα πράγματα 

που συμβαίνουν, σκέφτηκε το παιδί.

Ο γιατρός ήρθε κρατώντας ένα 

μικρό βαλιτσάκι στο χέρι του. Έκανε 

μια ένεση στο παππού, σαν και αυτές 

που κάνει στον Άγγελο ο γιατρός όταν 

πρέπει να κάνει εμβόλιο, και έφυγε 

λέγοντας στη γιαγιά ότι ο παππούς σε 

λίγο θα είναι μια χαρά.

Την άλλη μέρα ο Άγγελος ήταν δι-

αφορετικός. Πήγε μόνο στη θάλασσα 

και ύστερα σαν γύρισε σπίτι έμεινε όλη 

Στο χωριό μας , κάθε δεύτερη 
Παρασκευή, τα μικρά Αγιοδημητριω-
τάκια είναι πιστά στο ραντεβού τους. 
Περιμένουν με λαχτάρα την ώρα που 
θα βρεθούν στον χώρο του σχολείου  
για να συναντηθούν και να παίξουν, 
να χαλαρώσουν, να εκφραστούν, να 
χαρούν, να γελάσουν και να περάσουν 
με δημιουργικό τρόπο το απόγευμά 
τους μαζί με την ψυχή της παρέας, τη 
Μαρία Ζερβού. Η Μαρία, είναι εκείνη 
που συντονίζει, που δημιουργεί μαζί 
με τα παιδιά, είναι η ‘’δασκάλα’’ τους, η 
εμψυχώτρια του θεατρικού παιχνιδιού. 

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια 
αυθόρμητη και ελεύθερη δημιουρ-
γική δραστηριότητα, είναι το παιχνίδι 
εμπνευσμένο από το θέατρο, χωρίς 

Και στην περίπτωση μας ισχύει το 
πρώτο. Ύστερα από ένα έντονο εργαστήρι, 
με λίγο γκρίνια, λίγο αναστάτωση, λίγο 
ένταση και λίγη απογοήτευση (συμβαί-
νουν αυτά καμιά φορά!) προσπάθησα να 
αποφορτίσω την ατμόσφαιρα βάζοντας 
τα παιδιά να γράψουν τι πιστεύουν ότι 
είναι το θεατρικό παιχνίδι και τι περι-
μένουν από αυτό. Η απάντηση είναι 

τόσο απλή...

«Είναι γέλιο, χαρά, μάθημα, παιχνίδι»

«Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια 
ωραία δραστηριότητα που μαθαίνου-
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Μακράκου ( Τσέτας) και η Γεωργία ή 

Γιωργίτσα του Πανάγου Παπαδάκη 

(Τυρογάλης). Το μικρό κοριτσάκι είναι 

η Μαρία Παπαγεωργίου του Νίκου 

Μακράκου (Κουρονίκος) ενώ ο άνδρας 

της φωτογραφίας είναι ο Νικόλαος 

Δημητρίου Αγγελάκος  (της Κοκογί-

νας). Η λήψη έχει γίνει μπροστά από 

το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας 

έστειλαν τις απαντήσεις τους.

την υπόλοιπη μέρα στο δωμάτιό του 

βλέποντας τηλεόραση. Το ίδιο συνέβη 

και τις επόμενες ημέρες. Δεν έβγαινε 

ούτε έξω να παίξει με τα παιδιά, να 

κάνει ποδήλατο. Οι φίλοι του ήρθαν 

δυο-τρεις  φορές να τον πάρουν για 

να παίξουν μα εκείνος τους αρνήθηκε. 

Ο παππούς ζήτησε πολλές φορές από 

τον Άγγελο να τον βοηθήσει στο κήπο 

αλλά εκείνος του απαντούσε ότι ήθελε 

να παίξει με τα παιχνίδια του ή να δει 

τηλεόραση. Ο παππούς τότε κατάλαβε 

και πήγε να μιλήσει στον εγγονό του.

-Δεν μπορείς να περάσεις τις υπό-

λοιπες διακοπές σου κλεισμένος σε 

ένα δωμάτιο. Νόμιζα ότι σου άρεσε 

να περνάς την ώρα σου στο κήπο ή να 

χαίρεσαι την παρέα των άλλων παιδιών, 

αλλά μάλλον έκανα λάθος.

-Μου αρέσει να είμαι στο κήπο 

παππού, αλλά από την ημέρα που σε 

τσίμπησε η μέλισσα φοβάμαι ότι θα 

τσιμπήσει και εμένα. Μακάρι να μην 

υπήρχαν μέλισσες!!

-Αν δεν υπήρχαν μέλισσες αγόρι 

μου, η φύση δεν θα ήταν τόσο όμορφη. 

Δεν θα υπήρχαν λουλούδια, το μέλι 

που τόσο σου αρέσει, ακόμα και οι 

λαμπάδες που ανάβουμε το Πάσχα. 

Κάθε φυτό, έντομο, ζώο, έχει σημασία 

για τη γη μας. Οι μέλισσες είναι χρήσι-

μες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Οι μέλισσες, Άγγελε, φοβούνται τον 

άνθρωπο γιατί μπορεί να τις βλάψει. 

Επειδή φοβούνται χρησιμοποιούν το 

κεντρί τους. Αλλά μόνο όταν νιώσουν 

κίνδυνο. Όλοι μας έχουμε  φοβηθεί στη 

ζωή μας. Είναι φυσιολογικό μερικές 

φορές να αισθανόμαστε φόβο. Όποιος 

λέει ότι δεν έχει φοβηθεί ποτέ του, λέει 

ψέματα αγόρι μου.

-Εσύ τι φοβάσαι παππού;

-Φοβάμαι, ότι θα χάσεις τις ομορφιές 

του καλοκαιριού κλεισμένος σε αυτό 

το δωμάτιο. Μην αφήσεις το φόβο σου 

να  χαλάσει τις διακοπές σου. Εκεί έξω 

είναι οι φίλοι σου και παίζουν. Εσύ θα 

τους ακολουθήσεις ή θα μείνεις εδώ 

μόνος σου;

Ο Άγγελος , σκέφτηκε λίγο και μετά 

αντί να απαντήσει, χαμογέλασε στο 

παππού του και έφυγε τρέχοντας να 

συναντήσει τους φίλους του. n

όμως ο αυτοσκοπός του να είναι η 
παρουσίαση ενός θεατρικού έργου…  
Η ζωγραφική, τα χρώματα, η μουσική, 
η φωνή, η σιωπή, οι εκφράσεις  μέσα 
από διάφορα παιχνίδια όπως η μίμηση, 
η παντομίμα, αυτά και ακόμα περισ-
σότερα είναι τα εργαλεία  αυτής της 
δασκάλας!  Χρησιμοποιώντας  μπόλικη 
φαντασία, πασπαλισμένη με ακόμα πε-
ρισσότερη αγάπη, δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές της να ξεκλειδώσουν 
την ψυχή και τις σκέψεις τους, να 
ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τις 
ικανότητές τους, να  συμμετέχουν σε 
ομαδική εργασία και να μάθουν τελικά 
την αξία της συνεργασίας! Μάλιστα δεν 
είναι λίγα τα παιδάκια που θα ήθελαν 
αυτό το μάθημα να κρατούσε… περισ-

με καινούρια πράγματα και περνάμε 

τέλεια και πάρα μα πάρα πολύ ωραία»

«Στο θεατρικό παιχνίδι παίζουμε, 

κάνουμε θέατρο.»

«Στο θεατρικό παιχνίδι  το οποίο 

είναι και μάθημα γελάμε κάνουμε 

παντομίμα και διάφορα»

«Το θεατρικό παιχνίδι είναι να δι-

ασκεδάζουμε και άλλα.»

«Αν μπορούσαμε να κάνουμε δι-

άφορες παραστάσεις όμως να είναι 

σότερη ώρα!!!
Το  περσινό εργαστήρι του θεατρικού 

παιχνιδιού  ολοκλήρωσε τον κύκλο του 
στις αρχές του καλοκαιριού.  Τα παιδιά 
που συμμετείχαν στο εργαστήρι είχαν 
την ευκαιρία, μα πιο πολύ τη χαρά, να 
παρουσιάσουν την ξεχωριστή παράσταση 
τους το βράδυ του Σαββάτου 5 Ιουλίου 
2014 στην πλατεία του χωριού (στην 
ελιά). Το λαϊκό  παραμύθι της περιοχής 
μας «Το αυλάκι της βασιλοπούλας» 
ζωντάνεψε από τους μικρούς  μπρο-
στά στα μάτια των μεγάλων!  Η βραδιά 
ήταν εξαιρετική, ο ενθουσιασμός και 
τα χειροκροτήματα έντονα.

Ποιες εκπλήξεις άραγε να μας ετοι-
μάζουν για αυτό το καλοκαίρι;

δικές μας δραστηριότητες ενωμένες»

«Θα ήθελα να κάνουμε κάθε χρόνο 

στη πλατεία θέατρο.»

«Θα ήθελα επίσης να κάνουμε πιο 

πολλές ώρες μάθημα!»

«Εγώ δε περιμένω ακόμα τίποτα. 

Ό,τι θέλω να κάνουμε το κάνουμε....

LOVE θεατρικό παιχνίδι!!!!» 

Τα παιδιά μου ζήτησαν να μη τα 

διαβάσουμε δυνατά, οπότε σέβομαι την 

επιθυμία τους και τηρώ την ανωνυμία!!!
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Δεν υπήρξε μέρα πέρυσι το καλο-
καίρι που να μην επισκέφτηκε κάποιος 
την πλατεία με σκοπό την πρόσβαση 
στο ασύρματο δίκτυο και φυσικά στο 
Internet. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 
Μανώλη με το laptop που δεν «έμπαι-
νε» στο δίκτυο και την Ευαγγελία με το 
smartphone που παραπονιόταν για την 
εμβέλεια του δικτύου που δεν έφθανε 
ως το σπίτι της.

Ο Δ. Ζερβός με πολύ προσωπικό 
κόπο δημιούργησε δύο σημεία ασύρ-
ματης πρόσβασης (στο χωριό και τη 
Φλόκα) ώστε κάτοικοι και επισκέπτες 
να μπορούν να μπαίνουν στο Internet 

χρησιμοποιώντας laptops, tablets, 

smartphones κλπ… Κάποιοι τυχεροί 

δε χρειάστηκε καν να έλθουν μέχρι την 

πλατεία αφού το σπίτι τους ήταν μέσα 

στη ζώνη κάλυψης του δικτύου. Οι πε-

ρισσότεροι όμως ανήκαμε στην άλλη 

κατηγορία, των «ακάλυπτων» δηλαδή. 

Εξάλλου, όπως είχαμε αναπτύξει και 

στο πρώτο Καλημέρι (Φεβρουάριος του 

2014), είναι ασύμφορη υπό τις παρούσες 

συνθήκες η ασύρματη κάλυψη όλου του 

χωριού και της Φλόκας. Σε εκείνο το 

κείμενο είχαμε αναφερθεί στο έργο για 

το «WiFi σε όλη την Ελλάδα» που είχε 

εξαγγείλει πριν από ενάμιση περίπου 

χρόνο ο πρωθυπουργός. Η διακήρυξη 

για το συγκεκριμένο έργο δημοσιεύτηκε 

τον περασμένο  Αύγουστο και προέβλεπε 

14000 σημεία δωρεάν δημόσιας πρόσβα-

σης σε όλη την Ελλάδα. Στη διακήρυξη 

αυτή υπήρχε ένα χαρακτηριστικό από-

σπασμα που αναδείκνυε την προχει-

ρότητα με την οποία είχε υλοποιηθεί η 

δημόσια δωρεάν ασύρματη πρόσβαση 

στο διαδίκτυο ως τώρα στη χώρα μας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

•	 Περίπου 600 έργα εντάχθηκαν 

στο Γ’ ΚΠΣ για δράσεις ευρυζωνικής 

πρόσβασης

•	 Τα δίκτυα που υλοποιήθηκαν δεν 

εντάσσονται σε μια συνολική αρχιτε-

κτονική σχεδίασης δικτύου (ο καθένας 
έκανε ότι ήθελε δηλαδή).

•	 Σχεδόν τα μισά από αυτά τα δίκτυα 

είτε λειτουργούν εν μέρει ή δε λει-

τουργούν καθόλου. 

Το αποτέλεσμα όπως διατυπώνεται 

στη διακήρυξη είναι: η δωρεάν ασύρματη 

πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχεται στους 

πολίτες σε ορισμένες μόνο περιοχές 

ανά τη χώρα, χωρίς να υπάρχει σχετική 

χαρτογράφηση ούτε να είναι γνωστά 

τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, ενώ επιπλέον δεν υπάρχει 

δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης του 

δικτύου. 

Τι είναι όμως αυτό το WiFi που όλοι 
το ζητούν;

Ουσιαστικά ο όρος WiFi (προφέρεται 

ΓουάιΦάι) αναφέρεται στους κανόνες που 

διέπουν την ασύρματη επικοινωνία μέσω 

ραδιοκυμάτων σε ένα τοπικό δίκτυο. Για 

την ιστορία να αναφέρουμε πως αυτό που 

σήμερα ονομάζουμε WiFi ξεκίνησε ως 

ιδέα και ως υλοποίηση την εποχή του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Έκτοτε τα πράγ-

ματα εξελίχθηκαν ώσπου τη δεκαετία 

του 1990 είδαμε τις πρώτες εμπορικές 

εφαρμογές της ασύρματης δικτύωσης 

με ταχύτητες που σήμερα θα φάνταζαν 

τραγικές. Στο τέλος εκείνης της δεκα-

ετίας, το 1997 συγκεκριμένα, μπήκαν 

οι πρώτες προδιαγραφές (οι κανόνες 

δηλαδή) για το πώς πρέπει να λειτουργεί 

ένα ασύρματο δίκτυο τοπικής εμβέλει-

ας. Οι ταχύτητες μετάδοσης εκείνη την 

εποχή δεν ξεπερνούσαν τα 2Mbps. Το 

1999, μια νέα έκδοση των προδιαγραφών 

ανέβασε τις ταχύτητες μετάδοσης στα 

11Mbps και λίγο αργότερα (το 2003) στα 

54Mbps. Τo 2009 αγγίξαμε τα 600Mbps 

και από το τέλος του 2013 βρισκόμαστε 

πάνω από τo 1Gbps. Παράλληλα εδώ 

και περίπου δύο χρόνια υπάρχουν ήδη 

έτοιμες οι προδιαγραφές για ταχύτητες 

που ξεπερνούν τα 5Gbps και είμαστε 

στη φάση των δοκιμών πριν δούμε τα 

πρώτα προϊόντα.

Όλες αυτές οι τρομερές επιδόσεις 

επιτυγχάνονται μέσα από τεχνολογίες 

που είναι γνωστές στην αγορά με τον όρο 

WiFi. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως ο 

όρος αυτός σημαίνει Wireless Fidelity 

(όπως το HiFi=High Fidelity=Υψηλή Πι-

στότητα στις συσκευές ήχου) αλλά δεν 

είναι έτσι. Απλά είναι ένας εμπορικός 

(marketing) όρος για τη διάδοση της 

ασύρματης τεχνολογίας και επιπλέον 

υποδηλώνει συμμόρφωση με τις διεθνείς 

προδιαγραφές. Αν ψάξετε προσεκτικά το 

ασύρματο μόντεμ που έχετε σπίτι σας, 

το φορητό σας υπολογιστή, το κινητό 

σας τηλέφωνο (συνήθως κάτω από τη 

μπαταρία) κλπ, θα δείτε κάπου μια εικόνα 

σαν αυτή που ακολουθεί: 

Αν δε τη δείτε τότε μάλλον θα πρέπει 

να ανησυχείτε γιατί το εν λόγω προ-

ϊόν δεν έχει περάσει τις απαραίτητες 
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Αγαπημένο μου WiFi
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

 O όρος WiFi 
(προφέρεται 

ΓουάιΦάι) 
αναφέρεται στους 

κανόνες που διέπουν 
την ασύρματη 

επικοινωνία μέσω 
ραδιοκυμάτων σε ένα 

τοπικό δίκτυο. 

Πηγές
 � Διακήρυξη με τίτλο « Aνάπτυξη 

δημοσίων σημείων ασύρματης 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο (wifi hotspots) στην 

Ελληνική Επικράτεια», Υπουργείο 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 

www.yme.gr 

 � Total Cumulative Wi-Fi Enabled 

Device Shipments Reached 5 Billion 

in 2012, Set to Double by 2015, ABI 

Research, www.abiresearch.com 

 � 3. WiFi and Health Brochure, Wi-Fi 

Alliance, www.wi-fi.org 

 � 4. CWNA Official Study Guide, 

Sybex

δοκιμές διαλειτουργικότητας (δηλαδή 

να συνεργάζεται με προϊόντα άλλων 

κατασκευαστών), ασφάλειας κλπ πριν 

κυκλοφορήσει στην αγορά.

Από τη γένεση του WiFi (2000) μέχρι 

σήμερα έχουν πουληθεί περισσότερες 

από 5 δισεκατομμύρια συσκευές με τε-

χνολογία WiFi (στοιχεία της ABI research). 

Η γκάμα των συσκευών περιλαμβάνει 

κινητά, laptops, tablets, εκτυπωτές, 

τηλεοράσεις ακόμα και αυτοκίνητα. Το 

WiFi είναι παντού λοιπόν.

Ο κόσμος του WiFi είναι δαιδαλώδης 

και γεμάτος ακρωνύμια, συντομογραφίες 

και ορολογίες. Για το κείμενο αυτό διάλε-

ξα δύο από τα θέματα του WiFi τα οποία 

είναι ψηλά στη λίστα ενδιαφέροντος. 

Κινδυνεύω από το WiFi;

Οπουδήποτε υπάρχει ένα δίκτυο 

WiFi υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτι-

νοβολία. Δικαίως λοιπόν πολύς κόσμος 

αναρωτιέται αν η ευκολία στην πρόσβαση 

συνοδεύεται από επιβλαβείς συνέπειες 

για την υγεία του. Οι ως τώρα έρευνες 

(και είναι πολλές είναι η αλήθεια) έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για αρνη-

τικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

από την έκθεση σε ένα WiFi δίκτυο, με 

την προϋπόθεση πως τηρούνται τα όρια 

αναφορικά με τις ισχύς εκπομπής των 

WiFi συσκευών. Εφόσον δηλαδή το WiFi 

δίκτυο στο οποίο βρίσκεστε λειτουργεί 
εντός προδιαγραφών ισχύος εκπομπής, 
τότε η έκθεσή σας σε αυτό δε θα πρέπει 
να σας προβληματίζει. Η νομοθεσία 
στην ΕΕ προβλέπει όντως χαμηλά όρια 
για την ισχύ της εκπεμπόμενης ακτι-
νοβολίας (100mW), στην πράξη όμως 
ενισχυτικές διατάξεις (εξωτερικές κε-
ραίες κλπ) ανεβάζουν κατά πολύ αυτό 
το όριο, παραβιάζοντας ουσιαστικά τη 
νομοθεσία. Το κινητό σας τηλέφωνο 
(ειδικά όταν είστε σε περιοχή που δεν 
έχετε καλό σήμα) εκπέμπει 10-20 φορές 
ισχυρότερη ακτινοβολία οπότε μάλλον 
κινδυνεύετε περισσότερο από αυτό παρά 
από το WiFi.

Είναι ασφαλές για τα δεδομένα 

μου ένα WiFi δίκτυο;

Η ασφάλεια των δεδομένων σε ένα 
ασύρματο δίκτυο ήταν επίσης ένα καυτό 

θέμα τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς 

επειδή δε μπορεί κανείς να γνωρίζει 

μέχρι που φτάνει το σήμα ενός WiFi 

δικτύου δε μπορεί να έχει και τον έλεγ-

χο του ποιος «ακούει» τι εκπέμπεται. 

Η λύση που επιλέχθηκε αρχικά ήταν 

αυτή της κρυπτογράφησης (δηλαδή 

της κωδικοποίησης των δεδομένων με 

τη χρήση συγκεκριμένων αλγορίθμων) 

ώστε αυτά να μεταδίδονται αλλοιωμέ-

να. Σύντομα όμως αποδείχθηκε πως ο 

μηχανισμός αυτός έπρεπε να βελτιωθεί 

αφού παραβιάστηκε ήδη από τις πρώ-

τες υλοποιήσεις του. Έτσι από το 2007 

και μετά οι αναθεωρήσεις που έχουν 

γίνει στις προδιαγραφές του WiFi προ-

βλέπουν εκτός από τη χρήση κωδικών 

και τη χρήση άλλων μηχανισμών για τη 

θωράκιση του ασύρματου δικτύου. Τα 

ασύρματα δίκτυα που διασφαλίζονται 

με αυτό τον τρόπο είναι γνωστά γενικά 

σαν RSNs (Robust Security Networks) 

και θεωρούνται ασφαλή απέναντι σε 

επιθέσεις, υποκλοπές κλπ…. Εννοείται 

πως τα ελεύθερης πρόσβασης δίκτυα 

(hotspots) δεν προσφέρουν καμία τέτοια 

προστασία οπότε προσοχή στο τι κάνετε 

ή τι πληροφορία διακινείτε πάνω από 

ένα τέτοιο δίκτυο.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον

Το WiFi ως τεχνολογία είναι όντως 
εντυπωσιακή. Ακόμα πιο εντυπωσιακή 
όμως είναι η πληθώρα εφαρμογών του 

όπως διαμορφώνεται στα χρόνια που 
έρχονται. Έχουμε φύγει πλέον από τη 
λογική της πρόσβασης και είμαστε ένα 

σκαλοπάτι πιο πάνω, στη λογική των 
εφαρμογών. Στην Αγγλία για παράδειγμα 
το WiFi χρησιμοποιείται σε άσυλα ανιά-
των ώστε οι τρόφιμοι να κυκλοφορούν 
ελεύθεροι και όχι καθηλωμένοι. Φο-
ρώντας ένα ειδικό WiFi βραχιόλι μπο-
ρούν να κινούνται ελεύθερα εντός του 

ιδρύματος και όταν πλησιάσουν κάποιο 
επικίνδυνο σημείο (πόρτες, δρόμους κλπ) 
ενεργοποιείται ο συναγερμός ενώ ανά 
πάσα στιγμή το στίγμα τους (η θέση τους 
δηλαδή μέσα στο ίδρυμα) μεταδίδεται 
σε πραγματικό χρόνο.

 ...έχουν πουληθεί 
περισσότερες από 
5 δισεκατομμύρια 

συσκευές με 
τεχνολογία WiFi 

  Στην Αγγλία το 
WiFi χρησιμοποιείται 

σε άσυλα ανιάτων 
ώστε οι τρόφιμοι 
να κυκλοφορούν 
ελεύθεροι και όχι 

καθηλωμένοι. 

Ετοιμαστείτε λοιπόν για προσωποποι-

ημένα μηνύματα υποδοχής στο κινητό 

σας τηλέφωνο την ώρα που επισκέ-

πτεστε το αγαπημένο σας κατάστημα, 

καθοδήγηση από το κινητό σας εντός 

μεγάλων καταστημάτων (υπερ-μάρκετ), 

έξυπνες οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα, 

έξυπνα σπίτια κλπ… που όλα θα έχουν 

ένα κύκλωμα για να επικοινωνούν με-

ταξύ τους ή/και μαζί σας χωρίς φυσική 

επαφή (ασύρματα δηλαδή).

Το WiFi είναι ένα από τα συστατικά 

ενός νέου κόσμου όπου άνθρωποι, 

ζώα και αντικείμενα είναι μεταξύ τους 

συνδεμένα και φυσικά με το Internet. Ο 

κόσμος αυτός περιγράφεται γενικά με 

τον όρο Internet των Πραγμάτων (Internet 

of Things –IoT) και θα αναφερθούμε σε 

αυτόν στο επόμενο τεύχος. n

Φίλε Γιώργο,

Διάβασα το υπέροχο κείμενο «Οι 

Εγγονόπληκτοι» που έγραψες στο 

Καλημέρι του Οκτωβρίου. Σε συγχαίρω 

για όλη τη δομή του και προ πάντων για 

τις αλήθειές του. Ιδιαίτερα δε για την 

παραστατικότητα και τα λεγόμενα σε 

κάθε άρνηση των εγγονιών για ύπνο, 

φαγητό κλπ. Έτσι ακριβώς είναι.

Αλλά επειδή υπάρχει μια συνέχεια 

όλης αυτής της προσπάθειας, την 

Εγγονοπληξίας συνέχεια...
Σαράντος Μαστοράκος

οποία ίσως λόγω έλλειψης χώρου 

στην εφημερίδα δεν την ανέφερες, 

θα μου επιτρέψεις να τη συνεχίσω 

εγώ, αναφέροντας τις ευεργετικές 

επιδράσεις της εγγονοπληξίας τόσο 

προς εμάς (παππούδες-γιαγιάδες) αλλά 

και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Πιστεύω λοιπόν αγαπητέ Γιώργο ότι 

δεν ευεργετούνται μόνο τα μωρά και 

οι γονείς τους από τη συμπαράσταση 

των γερόντων αλλά και εμείς οι ίδιοι. 

Και εξηγούμαι: το μεγαλείο της ιδέας 

να μεγαλώνεις παιδιά είναι άριστο, 

συνεισφέρει στην αθανασία μας, στην 

αθανασία του γένους της ψυχής. Λέει 

ένα γνωμικό ότι «είναι τυχερά τα παι-

διά που μεγαλώνουν με παππού και 

γιαγιά». Γιατί;

Διότι ο παππούς και η γιαγιά πέ-

ρα από τη φροντίδα της βιολογικής 

ανάπτυξης, προσφέρουν με πάθος 

και την ηθική φροντίδα. Πιστεύω θα 

συμφωνείς μαζί μου πως η μάθηση 

της ηθικής δε διδάσκεται μόνο με 

λόγια αλλά με λόγια και έργα «καλής 

μάθησης» συγχρόνως.

...συνέχεια από τη σελ. 2

έμποροι πωλούσαν με το φράγκικο 

όνομα καταγωγής του: «Μalvasia».

Την τρανότερη απόδειξη της ποιότητας 

και της φήμης του οίνου αυτού αποτελεί 

το γεγονός ότι οι Βενετοί και Γενουάτες 

μιμήθηκαν τον τρόπο παρασκευής του 

στην Κρήτη και τις κτήσεις τους στα 

νησιά του Αιγαίου και οικειοποιήθηκαν 

το όνομα καταγωγής. Η κατάληψη της 

Μονεμβασίας από τους Τούρκους και η 

φυγή των κατοίκων είχαν σαν συνέπεια 

να καταστραφούν οι αμπελώνες και να 

εκλείψει ο Μονεμβασίτης οίνος.

Το 1930 από τον Διευθυντή της γεωρ-

γικής περιφέρειας Λακωνίας, γεωπόνο 

Νικηφόρο Παμπούκη, γράφτηκε: «Η 

περιφέρεια του τέως Δήμου Μονεμβα-

σίας του Ν. Λακωνίας αποτελεί ευνοϊ-

κότατο περιβάλλον για την καλλιέργεια 

της αμπέλου. Το γλυκύ παράλιο κλίμα 

σε συνδυασμό προς την εδαφολογική 

διαμόρφωσή της είναι τα εξαιρετικά 

εκείνα προσόντα τα οποία επιβάλλουν 

την καλλιέργεια της αμπέλου και επι-

τρέπουν την παραγωγή μοναδικής ποι-

ότητας οίνου. Πλην όμως η καλλιέργεια 

αύτη καταλαμβάνει σήμερον μηδαμινήν 

έκτασιν… Εις παλαιοτέραν εποχή προ της 

Τουρκοκρατίας ολόκληρος η περιφέρεια 

αύτη ήτο ένας απέραντος αμπελών εκ 

του οποίου παρήγετο ο περίφημος εις 

όλον τον κόσμο Μονεμβασίτης οίνος 

(vin de Malvoise ). …Eκείνο όμως το 

οποίο δεν ήτο γνωστόν μέχρι τούδε εις 

τους χωρικούς είναι η σπουδαιότης και 

η φήμη του παραγομένου τότε οίνου 

και συνεπώς δυναμένου και σήμερα 

να παραχθεί…»

Την εποχή εκείνη έγινε μια πολύ 

σοβαρή προσπάθεια αναβίωσης του πε-

ρίφημου οίνου της Μονεμβασιάς η οποία 

όμως τελικά δεν έφερε καρπούς λόγω 

αντίξοων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών 

στην Ελλάδα. Παρά τις προσπάθειες του 

εκλεκτού εκείνου δημοσίου υπαλλήλου 

Νικηφόρου Παμπούκη (απαρίθμηση 

ποικιλιών Malvasia στην Ευρώπη, 

έγκριση κονδυλίου από το υπουργείο 

για οινοποιήσεις, δημιουργία προτύπων 

αμπελώνων κλπ) ο Μονεμβασίτης οίνος 

δεν γεννήθηκε τελικά στις αρχές του 

αιώνα που μας πέρασε….

Η Οινοποιητική Μονεμβασίας ιδρύ-

θηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1997 στη 

Μονεμβασιά Λακωνίας από το Γιώργο 

Τσιμπίδη με απώτερο σκοπό την ανα-

βίωση του οίνου Μalvasia.

Η δημιουργία της εντάχθηκε στα 

πλαίσια ενός ευρύτερου επιχειρηματι-

κού σχεδίου που περιλάμβανε δράσεις 

και ενέργειες σ’ όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων: έρευνα-αμπελοκαλλι-

έργεια-σταφύλι-οινοποίηση-κρασί-εμ-

φιάλωση-διάθεση-προβολή-εμπορία.

Με σεβασμό στην ιστορία της περιοχής, 

με επιμονή και συνέπεια η Οινοποιητική 

Μονεμβασίας συνόδευσε μαχητικά μια 

περιπετειώδη μαραθώνια διαδρομή 13 

ετών μελέτης των χαρακτηριστικών 

των τοπικών ποικιλιών, δημιουργία 

πειραματικών αμπελώνων, διεξαγωγή 

4 διεθνών επιστημονικών συμποσίων 

με θέμα τον Μονεμβάσιο-Malvasia 

οίνο. Στην γιγάντια αυτή προσπάθεια 

συνεισέφερε «τα μέγιστα» μια σπου-

δαία κυρία του ελληνικού κρασιού 

η Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα η 

οποία και αποτέλεσε το φυσικό ηγέτη 

της εκστρατείας για την αναβίωση του 

MALVASIA. Στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο 

με θέμα «Μονεμβάσιος– Μονοβασ(ι)

ά–Malvasia», Ε.Ι.Ε.–Ι.Β.Ε.–Οίνον ιστο-

ρώ,δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με την 

προέλευση την καταγωγή το είδος και 

τον τύπο του κρασιού τον τρόπο παρα-

γωγής και οινοποίησης την ποικιλιακή 

σύνθεση και σε πλείστα άλλα επιστη-

μονικά ερωτήματα σχετικά με αυτό και 

τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης 

του οίνου Μονεμβασία-Malvasia. Πα-

ράλληλα με τα επιστημονικά συμπόσια 

υλοποιήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα 

ΠΑΒΕ 99ΒΕ/434, με θέμα «Δημιουργία 

βασικού υλικού των ποικιλιών αμπέλου 

που πιθανώς συμμετείχαν στη παραγωγή 

του οίνου MALVASIA (Σεπτέμβρης 1999- 

Απρίλιος 2001)» από την Οινοποιητική 

Μονεμβασίας, το εργαστήριο Αμπελο-

λογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, το εργαστήριο φυτοπαθολογίας 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Θεσ/

νίκης, το εργαστήριο φυτικής Ιολογίας 

Ηρακλείου Κρήτης που υπάγεται στο 

ΕΘΙΑΓΕ και την εταιρεία VITRO A.E.

Στη συνέχεια αξιοποιώντας τα απο-

τελέσματα των πειραματικών οινοποιή-

σεων του Ινστιτούτου Οίνου (από 2005 

έως 2008), με πρώτη ύλη σταφύλια από 

την περιοχή των τοπικών ποικιλιών Μο-

νεμβασιά, Ασπρούδες, Κυδωνίτσα με 

προσθήκη του Ασύρτικου μας έδωσαν 

Θέλω να πιστεύω πως είναι λίγοι οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες που λένε 

για τα παιδιά τους «Αυτοί τα έκαναν, 

αυτοί να τα μεγαλώσουν». Αυτοί που 

το λένε αυτό στερούνται την Αρετή 

της Αγάπης.

Θα ξέρεις, είμαι σίγουρος, πως και 

πριν την κρίση τα ζευγάρια χρησιμο-

ποιούσαν αλλοδαπές για τη φροντίδα 

των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα 

είναι γνωστά: Βιασμοί, υπνωτικά για να 

κοιμούνται τα παιδιά και οι κυρίες από 

τις Φιλιππίνες να βλέπουν τηλεόραση.

Όλα αυτά τα αναφέρω γιατί είναι 

κίνητρα για τη συμπαράσταση των 

παιδιών μας-δυστυχώς άσχημα αλλά 

αναγκαία.

Όπως βλέπεις Γιώργο, αν κατάφερα 

να προσθέσω κάτι στις γνώσεις σου ή 

να υπερθεματίσω σε αυτές, θείο έργο 

κάνουμε έστω και αν χάσαμε τη συχνή 

παρουσία μας στο χωριό, στα Δαφινάκια, 

στην Πλύτρα και οπουδήποτε αλλού δε 

πάμε ενώ το επιθυμούμε.

Τελειώνοντας, τονίζω αυτό που 

όλοι λένε και λίγοι το πιστεύουν. Αξία 

έχει ο άνθρωπος και ευτυχής όποιος 

αγωνίζεται γι’ αυτόν.

Φιλικότατα, n

εξαιρετικά αποτελέσματα.

Έτσι μέσα από τη συγκεκριμένη 

έρευνα-οινοποίηση, οδηγηθήκαμε σε 

ένα πρότυπο λιαστού γλυκού οίνου 

Μονεμβασία-Malvasia με βάση μια 

συγκεκριμένη ποικιλιακή σύνθεση 

και τρόπο οινοποίησης, χρόνο ωρί-

μασης-παλαίωσης με συγκεκριμένα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και οργανο-

ληπτικά δεδομένα που να αρμόζουν 

σε ένα άριστο γλυκό κρασί κατάλληλο 

για μακροχρόνια παλαίωση.

Ακολούθησε από την Οινοποιητική 

Μονεμβασίας υποβολή της αίτησης ανα-

γνώρισης ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia 

προς το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης Τμήμα με 

ημερομηνία 24/02/2009.

Τελικά με ημερομηνία 23 Ιουλίου 

2010 (ημέρα που εορτάζεται η επέτειος 

της απελευθέρωσης της Μονεμβασιάς!) 

εκδόθηκε το φύλλο 1125 της εφημερίδας 

της κυβέρνησης όπου αναγνωρίζονται 

οίνοι Μονεμβασία-Malvasia ως Προ-

στατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως 

(ΠΟΠ) για οίνο λευκό γλυκό από λιαστά 

σταφύλια και οίνο λικέρ από λιαστά 

σταφύλια.

Η ζώνη παραγωγής του Π.Ο.Π. 

Μονεμβασία - Malvasia εκτείνεται 

στην κτηματική περιφέρεια των πρώην 

Δήμων Μονεμβασίας, Ασωπού, Βοιών 

και Μολάων .

Η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

προβάλλει και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα 

προϊόντα της Λακωνίας στις πλέον δύ-

σκολες και ανερχόμενες νέες αγορές 

του κόσμου. Σε περιόδους κρίσης όπως 

αυτή που διάγουμε τέτοιες πρωτοβου-

λίες έρχονται να τονώσουν την ελπίδα 

το ηθικό και την αυτοπεποίθησή μας, 

δείχνοντάς μας ότι αν αξιοποιήσουμε 

τις ιδιαιτερότητές μας (τοπικές ποικιλί-

ες-μικροκλίμα περιοχής-τεχνογνωσία) 

και δουλέψουμε με συνέπεια κέφι 

και μεράκι μπορούμε να πετύχουμε 

απίστευτα αποτελέσματα!! 16 χρόνια 

σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης στην 

υπηρεσία του ποιοτικού κρασιού και της 

ιστορίας της περιοχής μας με την βαριά 

κληρονομιά της αναβίωσης του Μονεμ-

βάσιου-Malvasia οίνου που εστέφθη με 

απόλυτη επιτυχία, έχουν να επιδείξουν 

ένα ιδιόκτητο αμπελώνα 300 στρεμμά-

των κατάφυτο από τοπικές ποικιλίες, 

μια σειρά ποιοτικών επώνυμων πλέον 

οίνων που ταξιδεύουν στις αγορές όλου 

του κόσμου, με τις επωνυμίες Μονεμ-

βάσιος, Λαλούδι, Ανθοσμίας, Μαλεάτης, 

Καστροπολιτεία, Φιλέρι, Κυδωνίτσα, 

Ασύρτικο, Μητρόπολις, «300» και 110 

διεθνείς διακρίσεις-μετάλλια στους 

μεγαλύτερους Διεθνείς Διαγωνισμούς 

Οίνου. Επίσης στα πλαίσια της επιβρά-

βευσης της επιχειρηματικότητας από 

τον ΕΟΜΜΕΧ το 2000 βραβεύτηκε ως 

η καλύτερη νέα επιχείρηση της περι-

φέρειας Πελοποννήσου, για το σύνολο 

των δραστηριοτήτων που ανέπτυξε.

O λιαστός οίνος Π.Ο.Π. Μονεμβασί-

α-Malvasia τρύγου 2010 της Οινοποι-

ητικής Μονεμβασίας εμφιαλώθηκε για 

πρώτη φορά το Δεκέμβριο 2013 σε 9829 

φιάλες 375 ml ύστερα από 2ετή παλαί-

ωση, κυκλοφορεί από τα τέλη Απριλίου 

στην αγορά και ήδη έχει βραβευθεί με 

7 χρυσά μετάλλια στους μεγαλύτερους 

Διεθνείς Διαγωνισμούς Οίνου. n

Η αναβίωση του  
Μονεμβασία - Malvasia οίνου



Γράμμα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης

Γ
εια σας φίλοι Αϊ-Δημητριώτες.

Πέρασαν κιόλας τρεις μήνες 
από τότε που τα είπαμε κάπου 
εκεί τον Οκτώβρη πέρυσι.

Σήμερα 4 Γενάρη του 2015 
κάθισα πάλι να γράψω δυο λόγια, έτσι 
ώστε να σας κρατήσω λίγη συντροφιά 
εγώ και η γκρίνια μου. Τούτη τη φορά το 
γράμμα από το χωριό δεν είναι ευχάριστο.

Θέλω και εύχομαι να είστε όλοι καλά 
και χαρούμενοι.

Εγκάρδιες ευχές για μια καλύτερη 
χρονιά γεμάτη υγεία και καλή διάθεση. 
Μόνο αυτό έχει σημασία γιατί κάτι άλλο 
καλύτερο η χρονιά τούτη θα είναι σαν 
όλες τις άλλες, φτώχεια χωρίς ελπίδες 
και χωρίς ήλιο. Ας όψονται αυτοί που 
φροντίζουν γι’ αυτό.

Εδώ στο χωριό δεν έγινε κάτι το 
συνταρακτικό που θα ήθελα να σας 
μεταφέρω. Όπως ξέρετε τώρα είναι η 
εποχή που ο κόσμος τρέχει να προλάβει 
να μαζέψει τις ελιές γιατί τα κρύα ήδη 
είναι εδώ και αυτό δυσκολεύει τα πράγ-
ματα. Επίπονη και δύσκολη η δουλειά 
του ελαιοπαραγωγού. Με βοριά, αγιάζι 
και βροχή μαζεύει το προϊόν που είναι 
σχεδόν και η μοναδική απασχόληση των 
συγχωριανών μας.

Ευτυχώς όμως φέτος έχει πολύ καλή 
τιμή και αξίζει τον κόπο, την κούραση 
και την ταλαιπωρία. Η τιμή του λαδιού 
άγγιξε τα 4,00€ στην αρχή και τώρα 
έπεσε στα 3,40€. Η τιμή είναι καλή εν 
σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που 
με το ζόρι έπιασε τα 2,80€. Τουλάχιστον 
θα ανασάνουν λίγο οι παραγωγοί και θα 
μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρε-
ώσεις τους.

Όμως εκεί που είπαν δόξα το Θεό, 
είπαν Θεέ μου βοήθεια. Η κυρία Εφορία 
έστειλε τα ραβασάκια της και απαιτεί από 
τους αγρότες φορολογία φωτιά που αγ-
γίζει τα όρια της παράνοιας. Έλεος πια.

Αρχές Νοεμβρίου πέρυσι, ένας 
χωριανός μας άφησε τούτο τον κόσμο 
και πήγε κάπου, αλλά που ίσως είναι 
καλύτερα κατά τας γραφάς. Πρόκειται 
για τον Παρασκευά Κατράκη τον «Κο-
λυτσάφρα» όπως τον λέγαμε.

Ζούσε στον Καναδά εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια. Αγαπούσε πολύ το χωριό 
και ερχόταν σχεδόν κάθε χρόνο. Μια 
κρύα και αφιλόξενη Καναδέζικη νύχτα 
έκλεισε τα μάτια του και είπε θέλω τώρα 
να κοιμηθώ να ξεκουραστώ.

Μεγάλωσε εδώ στο χωριό δίπλα στην 
Αγία Παρασκευή. Μεγάλωσε ακούγοντας 
τον ήχο της καμπάνας της εκκλησίας, μ’ 
αυτό τον ήχο μεγαλώσαμε μαζί, ήταν ο 
σύντροφος των παιδικών μου χρόνων 
και όλων που είμαστε της ίδιας γενιάς. 
Αγαλλίαζε η παιδική μας καρδιά με αυτό 
τον γλυκό ήχο. Ήταν για εμάς η πιο γλυ-
κιά μουσική, δεν είχαμε κάτι άλλο τότε.

Αυτή όμως η καμπάνα σίγησε στο 
θάνατό του όπως σίγησαν και οι χτύποι 
της καρδιάς του. Δεν χτύπησε η καμπάνα 
πένθιμα. Η γλυκιά και λυπητερή μελωδία 
δεν κράτησε συντροφιά στην ψυχή του 
Παρασκευά. Πετούσε 40 μέρες πάνω 
από το χωριό. Μάταια όμως. Η καμπάνα 
παρέμεινε σιωπηλή. Έφυγε η ψυχή του 
μόνη, ασυνόδευτη και πικραμένη. Γιατί 
δεν χτύπησε η καμπάνα; Τι σημασία έχει 
που δεν πέθανε στο χωριό; Τι κρίμα. Τι 
κρίμα που ξεχάσαμε την ανθρωπιά μας. 
Κάποια μέρα οι άνθρωποι θα καταλάβουν 
ότι τα μικρά και ασήμαντα πράγματα 
κάνουν τη διαφορά. Λέμε πάντα πως 
είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. 
ΔΙΑΦΩΝΩ. Είμαστε λάθη και κάποια μέρα 
ίσως καταφέρουμε να πλησιάσουμε την 

έννοια άνθρωπος.

Τώρα θέλω να σας διηγηθώ μια 

ιστορία που έζησα.

Ας ανάψουμε ένα τσιγάρο και αφήστε 

με να σας μεταφέρω μια εμπειρία μου.

Πριν λίγες μέρες, κάποιο απόγευμα 

κάπου εκεί πριν ο ήλιος κρυφτεί πίσω 

από το Χαβαλά, βγήκα στην πλατεία του 

χωριού να καθίσω κάτω από την ελιά 

μας να αναπολήσω τα παλιά. Το χωριό 

έρημο, όλοι στα χωράφια για τις ελιές.

Ο ήλιος προσπαθούσε να περάσει 

τις ακτίνες του μέσα από το πυκνό φύλ-

λωμα της ελιάς. Απόκοσμη ομορφιά. 

Πηγαίνοντας προς τα εκεί να καθίσω στο 

πεζούλι, είδα να κάθεται μια άγνωστη 

κυρία. Ήταν ψηλή και μεγαλοπρεπής, 

κρατούσε το κεφάλι της και κοιτού-

σε την ελιά, άγνωστη δεν την ήξερα. 

Σκέφτηκα περαστική θα είναι, μα μου 

φάνηκε άρρωστη και υπέθεσα πως θα 

ήθελε βοήθεια.

Πήγα κοντά της. «Καλό απόγευμα 

κυρία» της λέω. «Μήπως είστε άρρωστη; 

Μήπως θέλετε βοήθεια; Δεν σας έχω 

ξαναδεί στο χωριό. Ποια είστε;»

Γύρισε και με κοίταξε με ένα γλυκό 

χαμόγελο που παρόμοιο δεν είχα ξαναδεί.

«Δεν έχω τίποτα γιε μου», μου λέει. 

«Είμαι κουρασμένη και ταλαιπωρημένη. 

Έρχομαι από μακριά και δεν έχω άλλο 

κουράγιο γι΄αυτό κάθισα να ξεκουρα-

στώ, αλλά έλα κάθισε κοντά μου». Κά-

θισα δίπλα της και αυτή με αγκάλιασε 

με αγάπη όπως μια μάνα το παιδί της. 

«Μα ποια είστε» της λέω. «Μα γιατί με 
ρωτάς» μου λέει, «αφού με ξέρεις». 

Τρόμαξα και σκέφτηκα μα αυτή είναι 

τελείως τρελή.

Μάλλον κατάλαβε τις σκέψεις μου 

γιατί μου λέει: «μη φοβάσαι γιε μου εγώ 

σ’αγαπώ γιατί είμαι η μάνα σου». Έμεινα 

άφωνος και δεν μπορούσα να μιλήσω.

«Γιε μου», μου λέει «είμαι η μάνα σου 

και με λένε ΕΛΛΑΔΑ. Είμαι η μάνα σου 

και έχω πολλά παιδιά. Έχω τόσα πολλά 

παιδιά και για να μην ξεχνάω τα ονό-

ματά τους, έδωσα σε όλα μου τα παιδιά 

το όνομα ΕΛΛΗΝΑΣ. Είμαι η μάνα των 

Ελλήνων και είμαι περαστική από τούτο 

το χωριό. Κάθισα λίγο να ξεκουραστώ.

Σε τούτη την ελιά κάθισε και ο Θε-

ός να ξεκουραστεί όταν έκανε κάποτε 

περιοδεία να ακούσει τους ανθρώπους, 

τώρα πια δεν έρχεται γιατί οι καρδιές των 

ανθρώπων είναι άδειες. Του άρεσε πολύ 

τούτο το μέρος και είπε τούτο τον τόπο 

θα τον ονομάσω ΕΛΛΑΔΑ. Με κάλεσε 

λοιπόν και μου είπε από σήμερα και στο 

εξής θα γίνεις η μάνα των Ελλήνων γιατί 

τούτο τον τόπο τον ευλόγησα. Τα παιδιά 

σου θα μεγαλουργήσουν, θα διδάξουν 

στον κόσμο αλήθειες. Το όνομα Ελλάδα 

θα δοξαστεί δια μέσω των αιώνων. Ο Θεός 

κράτησε την υπόσχεσή του και τα παιδιά 
μου έκαναν την Ελλάδα ξακουστή σε όλο 
τον κόσμο. Τα παιδιά μου έδωσαν στον 
κόσμο τα πάντα, του δίδαξαν τα πάντα 
και ότι καλό συμβαίνει σήμερα σε όλο 
τον κόσμο το έδωσαν τα παιδιά μου. Αν 
δεν ήταν τα παιδιά μου να δώσουν τόσα 
πολλά ο κόσμος θα ήταν ακόμη άγριος 
και θα ζούσαν στα δέντρα σαν πίθηκοι.

Κατά καιρούς άλλοι λαοί αμόρφωτοι 
και πολεμοχαρείς προσπάθησαν να μας 
κατακτήσουν γιατί δεν μπορούσαν να 
αντέξουν ότι τα παιδιά μου ήξεραν τόσα 
πολλά. Κάποιοι μπήκαν στα χωράφια μας 
αλλά με αγώνες και θυσίες τους διώξαμε 
και θέλω να σου πω γιε μου», μου λέει 
«πως τα παιδιά μου δεν προκάλεσαν ποτέ 
πόλεμο με άλλους λαούς. Τους δίδαξα 
την Ελευθερία και την Δημοκρατία. Τους 
δίδαξα να μην επιτίθενται σε κανέναν 
αλλά να υπερασπίζονται τη γη τους, τα 
πιστεύω τους, τη τιμή, τη πατρίδα, το Θεό 
και το δικαίωμα να ζουν ελεύθεροι στον 
κόσμο που δημιούργησαν, ένα κόσμο 
αγάπης, φιλίας, δημιουργικότητας και 
αξιοπρέπειας». Κάτι πήγα να πω εγώ ο 
κοινός θνητός μα δεν με άφησε.

«Περίμενε» μου λέει «έχω κι άλλα να 
σου πω. Αλήθεια τι απέγινε η καμπάνα 
που ήταν πάνω στην ελιά; Τώρα όμως 
γιε μου ο εχθρός είναι μέσα στο σπίτι 
μου και δεν μπορώ να το παλέψω γιατί 
είναι τα ίδια μου τα παιδιά, παιδιά που 
εγώ τα έβαλα στα ψηλά αξιώματα να 
προστατεύουν τα άλλα μου παιδιά, να 
προστατεύουν τα ήθη μας και τα ιδανικά 
μας αυτά που μας κάνουν να είμαστε 
ξεχωριστοί σε σχέση με άλλους λαούς. 
Όμως στην πορεία κάτι δεν πήγε καλά και 
τα παιδιά μου στα ψηλά έγιναν τύραννοι 
και δεν με ακούν πια. Ξέχασαν γιε μου, 
μου λέει πως ο λαός μου τους έβαλε τόσο 
ψηλά όμως αυτοί κάνουν ότι θέλουν και 
κοιτάνε μόνο το δικό τους συμφέρον και 
όχι το λαό. Φώλιασε η αλαζονεία στην 
καρδιά τους και τους ενδιαφέρει μόνο 
η καλή τους ζωή ο μισθός τους και η 
μεγάλη καρέκλα τους.

Κάποτε το 1821 800.000 αμόρφωτοι 
ήρωες θυσιάστηκαν για το δικαίωμα να 
ζήσουν οι υπόλοιποι ελεύθεροι, δίνοντας 
λευτεριά, το μέγιστο αγαθό του ανθρώ-
που. Σήμερα το 2015 300 μορφωμένοι 
κάνουν τα πάντα να ρίξουν τα άλλα μου 
παιδιά στη σκλαβιά.

Κάποτε 300 παλικάρια-ήρωες από 
την Σπάρτη με τον Λεωνίδα έδωσαν τη 
ζωή τους στις Θερμοπύλες ενάντια σε 
έναν εχθρό, τους Πέρσες, με χιλιάδες 
στρατιώτες για την μάνα Ελλάδα. Σήμε-
ρα πάλι 300 στη Βουλή προσπαθούν να 
σκοτώσουν τη μάνα Ελλάδα. Με έχουν 
ήδη τόσο πληγώσει με τόσες πολλές 
μαχαιριές που δεν ξέρω πόσο θα αντέξω 
ακόμη. Στέκομαι όρθια και παλεύω με 

ότι δυνάμεις μου έχουν απομείνει μα ο 
αγώνας είναι άνισος.

Φοβάμαι πως ο λαός μου τόσο που 
είναι οργισμένος αν ξεσηκωθεί δεν θα 
μπορέσω να τους κρατήσω. Η αδικία 
και η οργή θα γίνουν χείμαρρος και θα 
πνίξει τα πάντα στο πέρασμά του και 
εμένα μαζί.

Αδελφός θα σκοτώνει αδελφό, αδελ-
φός θα πουλάει αδελφό. Να πριν έρθεις 
εσύ εδώ, μου είπε κάποιος πως κάποιος 
αδελφός πούλησε τα αδέλφια του για 
εννέα αργύρια ή δεκατρία δεν θυμάμαι 
καλά. Τι κατάντια!

Ξεχνάμε πως ο εχθρός παραμονεύει 
και περιμένουν να ορμήσουν στα σπί-
τια μας και στον πολιτισμό μας και να 
αφανίσουν αυτό που φοβούνται – τους 
Έλληνες. Ξυπνήστε και μονιάστε δεν 
υπάρχει πολύς χρόνος.»

Ξαφνικά σηκώθηκε επάνω και τότε 
είδα πως τα μάτια της ήταν γεμάτα δά-
κρυα και η καρδιά μου γέμισε οργή και 
αγανάκτηση.

«Πρέπει να φύγω» μου λέει «έχω δρό-
μο μπροστά μου μακρύ και ανηφορικό.»

Με αγκάλιασε με φίλησε και κλάψαμε 
μαζί, μάζεψε τα κομμάτια της και έφυγε 
με βήμα αργό και κουρασμένο πήρε το 
δρόμο προς το κατηφοράκι.

«Γεια σου γλυκιά μάνα» της λέω. 
Γύρισε μου χαμογέλασε και χάθηκε 
στη στροφή υπό το φως του κατακόκ-
κινου μελαγχολικού ηλιοβασιλέματος. 
Ποτέ ένα ηλιοβασίλεμα δεν μου φάνηκε 
τόσο πικρό.

Όπως πολύ σωστά καταλάβατε η 
συνάντηση με τη μάνα Ελλάδα ήταν 
συνειδησιακή. Για μένα όμως ήταν σαν 
να την είχα μπροστά μου. Τώρα όμως 
θεωρώ πως πρέπει κάτι να πω κι εγώ. 
Θα μιλήσω για τους μεγάλους Κυρίους.

Σας βάλαμε εκεί ψηλά κύριοι να μας 
φροντίζετε και να μας προσέχετε και όχι 
να μας ρίξετε στη δυστυχία. Σας βάλαμε 
ψηλά και μας κάνατε υπηρέτες. Σας βά-
λαμε εκεί ψηλά για να είστε φύλακες της 
Ελλάδας γιατί εμείς είμαστε η Ελλάδα.

Σας βάλαμε εκεί ψηλά όχι για να 
ξοδεύετε τον ιδρώτα ενός έθνους και 
εμείς να πληρώνουμε τη μεγάλη σας 
ζωή. Σας βάλαμε εκεί ψηλά υπερασπι-
στές των φτωχών και αδυνάτων και όχι 
να γίνετε δυνάστες.

Σας βάλαμε εκεί ψηλά να πηγαίνετε 
στον ιερό χώρο της Βουλής να ψηφίζετε 
νόμους και να βρίσκετε λύσεις.

Εσείς πάτε στη Βουλή και το μόνο 
που δεν κάνετε είναι να μιλήσετε γι’ αυτό 
που πήγατε εκεί. Βρίζει ο ένας τον άλλο, 
πετάτε λάσπη. Όταν σας βλέπουμε να 
βρίζετε ο ένας τον άλλο τότε ξέρουμε 
πως από εσάς δεν περιμένουμε τίποτα. 
Εσείς ενδιαφέρεστε μόνο για τον δικό 
σας ακριβό εαυτούλη και τον ακριβό 
μισθό σας. Μπράβο, είστε σπουδαίοι 
πολιτικοί.

Πού είναι η αγάπη σας για την πα-
τρίδα μας; Πού είναι το φιλότιμο που 
όλοι έχουμε εκτός από εσάς;

Μας αναγκάσατε και φτιάξαμε πορτο-
φόλια από κρεμμυδόδερμα γι’αυτό κάθε 
φορά που κοιτάμε μέσα μας παίρνουν 
τα δάκρυα. Είναι άδειο.

Ο Βίκτωρ Ουγκώ το 1862 έγραψε τους 
ΑΘΛΙΟΥΣ. Είναι ένα απλό μυθιστόρημα 
μεγάλης όμως αξίας. Εξιστορεί την 
περιπέτεια ενός πρώην κατάδικου που 
έκλεψε λίγο ψωμί για τις αδελφές του. 
Κατάδικος, φτωχός, τραυματισμένος, 
άστεγος ο Γιάννης Αγιάννης κρυβόταν 
στους υπόνομους του Παρισιού γιατί ο 
Ιαβέρης ο αστυνομικός έκανε σκοπό της 

ζωής του να τον πιάσει. Σοκάρει η πλοκή 

και η αδικία και είναι μόνο μία ιστορία.

Για τους ΑΘΛΙΟΥΣ της Ελλάδος ποιος 

θα γράψει; Ο Βίκτωρ Ουγκώ δεν ζει πια. 

Αναρωτιέμαι βρε παιδιά, αυτοί της Βουλής, 

τι καρδιά και τι ψυχή θα παραδώσουν; 

Συγνώμη διορθώνω. Για να παραδώσεις 

κάτι, πρέπει πρώτα να το έχεις.

Τουλάχιστον το δικαίωμα στην ελπίδα 

δεν μπορούν να μας το πάρουν. 

Βλέπω εκεί στο βάθος ένα φιλαράκι 

να χαμογελάει με συγκατάβαση, ίσως 

ειρωνικά. Μάλλον φιλαράκι δεν κατά-

λαβες τίποτα, προτείνω να το ξαναδια-

βάσεις αν πάλι δεν κατάλαβες βάλε το 

τραγούδι «Εγώ είμαι Έλληνας» ίσως 

τότε καταλάβεις. Εάν πάλι δεν πιάσεις 

το νόημα έλα να με βρεις.

Θα ξοδευτούν πάλι αμέτρητα εκα-

τομμύρια για τη μάχη της καρέκλας και 

εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε το 

κόστος της φιλοδοξίας τους. Αμάν πια 

μέχρι πότε; Σε πόσους ανθρώπους με 

αυτά τα χρήματα θα γινόταν πιο ζεστή η 

κρύα και δύστυχη ζωή τους; 

Λέμε πως είμαστε υπερήφανοι για 

τους προγόνους μας. Αυτοί όμως είναι 

υπερήφανοι για εμάς; Δεν νομίζω. Κύριοι 

εσείς εκεί ψηλά νοιώστε λίγη συμπόνια. 

Αφού δεν θέλετε να μας δώσετε μια κα-

λύτερη ζωή, δώστε μας πίσω αξιοπρέπεια 

που μας στερήσατε και προπάντων δώστε 

μας πίσω το δικαίωμα να λέμε ότι είμαστε 

υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες χω-

ρίς να ντρεπόμαστε. Εκεί μας φτάσατε 

αξιότιμοι κύριοι.

Σας κούρασα το ξέρω, συγνώμη γι’ 

αυτό. Σε εσάς που με διαβάζετε και σε 

όλους τους Αϊ–Δημητριώτες απανταχού 

και σε όλο τον κόσμο εύχομαι ΚΑΛΗ 

ΧΡΟΝΙΑ, όσο καλή μπορεί να είναι με 

τέτοιες καταστάσεις.

Εννοώ αυτά που γράφω και τα υπο-

γράφω…

Τι διστάζεις; 

Κράτα καλά το καρφί και μην φο-

βάσαι για τα δάχτυλά σου.

Δεν βλέπεις πως καρφώνω την 

ψυχή μου;

Τ. Ζερβός

Υ.Γ. Εύχομαι να μην έρθει εκείνη η μέρα 

που οι επόμενες γενιές, σκλάβοι ξανά, 

που οι γονείς θα λένε στα παιδιά τους 

ένα παραμύθι που θα αρχίζει κάπως έτσι: 

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια καλή 

μάνα που την έλεγαν ΕΛΛΑΔΑ. Έδωσε 

φως και ζωή στον κόσμο, τους έδωσε 

τα πάντα, όμως τα ίδια της τα παιδιά την 

εκτέλεσαν κλπ.κλπ.κλπ».
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