
Ένα ακόμα φωτεινό  
καλοκαίρι

Κ λείνοντας την θητεία της 
η κάθε αιρετή διοίκηση 
οφείλει στους εκλογείς 
της μία εκτενή και σαφή 
έκθεση πεπραγμένων. 

Όμως η  πρώτη σελίδα ενός πολιτιστι-
κού εντύπου δεν είναι η καταλληλότερη 
θέση για ένα τέτοιο άχρωμο και μάλλον 
αδιάφορο κείμενο. Σε ένα πρωτοσέλιδο, 
ταιριάζει περισσότερο να φωτίσουμε τις 
στιγμές και τα συναισθήματα πίσω και 
πριν από αυτό που φαίνεται. Εκεί που 
γεννιέται η επιθυμία για εθελοντική και 
ανιδιοτελή προσφορά: στα κίνητρα όλων 
όσων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φανερά 
ή αφανώς, εμπλέκονται και συνεισφέρουν 
ενεργά στην κοινή προσπάθεια. Να μην 
σταθούμε στα πεπραγμένα και στα σχέδιά 
μας ως διεκπεραιωτές που επιθυμούν 
την επιβράβευση αλλά ως εθελοντές 
που αξιώνουν την συλλογική προσφορά 
από όλο και περισσότερους-από όλους!

Για κάποιους η προσφορά είναι ένα 
χρέος προς τις γενιές που φεύγουν, 
και τις μνήμες που παλεύουν να μην 
ξεθωριάσουν. Για άλλους είναι μια  
παρακαταθήκη ελπίδας για τις γενιές 
που έρχονται. Για κάποιους πάλι είναι 
μια ανάγκη ταυτόσημη με την ζωή και το 
σήμερα. Μια ανάγκη που πηγάζει από την 
επιθυμία να ζήσουν, να επικοινωνήσουν, 
να μάθουν, να χαρούν, να ονειρευτούν, να 
ερωτευτούν, να «ανασάνουν» συντροφιά 
με τους ανθρώπους που αγαπούν. Σε αυτή 
την προσπάθεια όλοι προσφέρουμε, κάθε 
ένας με τον δικό του τρόπο, άλλος λίγο 
άλλος πολύ, με μία ιδέα με μία πράξη, 
για το καλό του τόπου που συνδέει τις 
παιδικές μας αναμνήσεις με το σήμερα, 
τον παρελθόντα με τον τρέχοντα χρόνο και 
αποτελεί το κοινό σημείο αναφοράς για 
εμάς, για τους γονείς μας, για τα παιδιά 
μας και τα εγγόνια μας: Το Χωριό μας. 

Αυτές οι λίγες γραμμές είναι αφιε-
ρωμένες σε όλους αυτούς τους ακού-
ραστους και ανιδιοτελείς σκαπανείς.

Σε όλους όσους κατά καιρούς στελέ-
χωσαν κάποιο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου (ιδιαίτερα στους πρωτοπόρους 
της ίδρυσης και της κάθε επανασύστα-
σης). Σε όλους αυτούς που κατά καιρούς 
πλαισίωσαν και υποστήριξαν αθόρυβα 
αλλά ουσιαστικά την δράση κάποιου 
Δ.Σ. Σε όλους αυτούς που κάθε τρείς 
μήνες επιμελούνταν και εξακολουθούν 
να επιμελούνται τα φύλλα της εφημερί-
δας μας. Σε όλους αυτούς που συνδρά-
μουν με τα κείμενά τους ώστε το κάθε 
φύλλο της εφημερίδας να είναι πλήρες 
θεμάτων και ιδεών. Σε όλους εκείνους 
που είτε από κοντά είτε από μακριά, 
στηρίζουν οικονομικά την κάθε τέτοια 
ενέργεια και δράση του συλλόγου. Σε 
όλους εκείνους που με πολύ υπομονή 

και επιμονή βοηθούν ώστε οι ιδέες και 
οι αποφάσεις του κάθε Δ.Σ. να γίνονται 
πράξη. Σε όλους αυτούς που είτε ανε-
ξάρτητα, είτε σε σχέση με τον σύλλογο 
πασχίζουν καθημερινά και ανιδιοτελώς 
μέσα στο χωριό, για την βελτίωση της 
καθημερινότητας των κατοίκων του. 

Στον κόσμο που ζούμε επικρατεί η 
ιδέα ότι με το χρήμα γίνονται τα πάντα 
και ίσως αυτή να είναι η μία όψη της 
πραγματικότητας. Η άλλη όψη όμως 
δείχνει ότι όλα όσα έχουμε, όλα όσα 
είμαστε, όλα όσα θυμόμαστε, τελικώς 
έγιναν από ανθρώπινα χέρια και ανθρώ-
πινες επιθυμίες που τις περισσότερες 
φορές ξεπέρασαν τα ούτως ή άλλως 
λίγα διαθέσιμα χρήματα. Από τους γο-
νείς μας, από τους δασκάλους μας, από 
τους φίλους μας, από εμάς τους ίδιους.

Εμείς στεκόμαστε στην δεύτερη 
όψη: Στην εικόνα των ανθρώπων που 
συλλογικά παρακινούνται από την επι-
θυμία για προσφορά, αφήνουν πίσω την 
μιζέρια και την γκρίνια, αθροίζουν τις 
δυνάμεις τους και πολλαπλασιάζουν το 
τελικό αποτέλεσμα.

Σ’ αυτήν την κατήφεια δε χωρούσα 
να ζω

στους άλλους να βρίζω τα δικά μου 
τα χάλια

η αλήθεια μου έγινε θηλιά στο λαιμό
και η αγάπη γύρω απ’ την καρδιά μου 

τανάλια
Ας σβήσει απ’ το στήθος μου αυτή η 

σκιά
όσα ο καιρός είναι να φέρει θα φέρει

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι
πηδά στο δρόμο απ’ των σπιτιών τις 

σκεπές
είναι παιδί και με τραβάει απ’ το χέρι

στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές 
βγάζουν σ’ ένα φωτεινό καλοκαίρι

 (Μ. Φάμελλος –  
Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι)

Θα είμαστε πάλι εκεί.

Με το ίδιο κέφι, την ίδια διάθεση, 
την ίδια χαρά και θα σας περιμένουμε 
όλους όπως πάντα.

Για να τιμήσουμε στο Μνημείο Ηρώων 
του χωριού όλους όσους χάθηκαν στον 
πόλεμο (είτε είναι γραμμένοι σ’ αυτό είτε 
όχι). Για να συζητήσουμε για την πορεία 
του συλλόγου μας και να εκλέξουμε το 
νέο Δ.Σ. Για να παίξουμε με τα παιδιά, 
για τα παιδιά, σαν τα παιδιά. Για να τρα-
γουδήσουμε και να χορέψουμε. Για να 
«τα πούμε» και να «τα πιούμε». Για να 
θυμηθούμε, να γελάσουμε, να συγκινη-
θούμε, να περπατήσουμε στα κρυμμένα 
και ξεχασμένα μονοπάτια του τόπου μας. 
Για να φτιάξουμε χαρταετούς και να τους 
στείλουμε στον ουρανό, μήνυμα ελπίδας 
από το παρελθόν στο αύριο.

Καλό καλοκαίρι

Μπάμπης Δ. Μουσαδάκος, Γραμματέας του Δ.Σ.

Τιμή φύλλου: 1€
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Δευτέρα 3/8 19:00 Έναρξη εκδηλώσεων

  Απόδοση φόρου τιμής στους Αη Δημητριώτες πεσόντες πολέμου

Τρίτη 4/8 21:00 Μουσική βραδιά

  Αγαπημένα τραγούδια από την Ορχήστρα Νέων της Φιλαρμονικής της 

  Δημοτικής Ενότητας Μολάων

Τετάρτη 5/8 18:00 Διαγωνισμός  κατασκευής πάζλ

  Ένας αγώνας ταχύτητας, παρατηρητικότητας και συνεργασίας για τους 

  μικρότερους φίλους μας στο χώρο του σχολείου

Παρασκευή 7/8 17:30 Αγώνας Μπάσκετ

Σάββατο 8/8 21:30 Το Πανηγύρι του Συλλόγου των Απανταχού Αγιοδημητριωτών

  με το συγκρότημα του Βασίλη Μπατσάκη

Κυριακή 9/8 18:00 Κυνήγι Θησαυρού

  1η μέρα

Δευτέρα 10/8 18:00 Κυνήγι Θησαυρού

  2η μέρα

Τρίτη 11/8 20:30 Το καφενείο των Βετεράνων

  Μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις από τους βετεράνους του χωριού μας, 

  στην πλατεία του χωριού, με καλό κρασί και παραδοσιακά εδέσματα από 

  τις κουζίνες των σπιτιών μας

Τετάρτη 12/8 19:00 Αθλοπαιδιές

Πέμπτη 13/8 19:00 Αγώνας Ποδοσφαίρου

  Καρπουζομαχίες

  Το παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά του χωριού, έτσι όπως πέρυσι το  

  αναβίωσαν οι παλιοί και το γνώρισαν οι νεότεροι

Δευτέρα 17/8 19:00 Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Διαρκείς εκδηλώσεις  Κατασκευή και πέταγμα χαρταετού

  Κατασκευάζουμε χαρταετούς, και τους πετάμε στον ουρανό του τόπου μας, 

  …για τα παιδιά, …σαν τα παιδιά, …με τα παιδιά.

  Πεζοπορίες σε διαδρομές αναμνήσεων

  Ξαναπατάμε παρέα με τα παιδιά ή και τα εγγόνια μας, τα «κρυφά» τώρα πια 

  μονοπάτια που κάποτε πατήσαμε μικροί, πριν τα ξεχάσουμε και ξεχαστούν 

  για πάντα
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Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας

Αγαπητοί φίλοι, ελαιοπαραγωγοί, ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Δημη-

τρίου – Αγίου Νικολάου & Ταλάντων 

Μονεμβασίας σας στέλνει την αγάπη 

και την εκτίμησή του.

Ευχαριστούμε τους συνεταίρους και 

τους παραγωγούς της περιοχής μας, 

που μας εμπιστεύθηκαν τον ελαιόκαρ-

πό τους την χρονιά που μας πέρασε. 

Ο Συνεταιρισμός δεσμεύεται ότι θα 

βρίσκεται δίπλα σας προσφέροντας 

τις υπηρεσίες του στο μέγιστο δυνατό. 

Ευχόμαστε σε όλους εσάς ολόψυχα 

να είστε καλά, γεμάτοι υγεία για να 

αντέξουμε όλοι μαζί τις δυσκολίες 

των καιρών.

Να έχετε καλό καλοκαίρι με υγεία και 

να περάσετε όμορφα. Ξεκουραστείτε, 

γιατί το καλοκαίρι θα περάσει γρήγο-

ρα και ο χειμώνας είναι πολύ κοντά.

Η ελαιοκομική σαιζόν ήταν πολύ 

καλή. Παρόλες τις δύσκολες καιρικές 

συνθήκες ήταν μεγάλη σε συγκομιδή 

ελαιοκάρπου και ικανοποιητική σε τιμές 

ελαιολάδου. Έτσι, λοιπόν, οι παραγωγοί 

ανταμείφθηκαν και ξεκουράστηκαν. Οι 

τιμές του ελαιόλαδου ξεκίνησαν από 

την αρχή της σαιζόν σε υψηλά επίπεδα 

και παραμένουν ακόμα.

Η μείωση της παραγωγής παγκο-

σμίως, η έλλειψη αποθεμάτων στις 

ελαιοπαραγωγικές χώρες καθώς και 

η αλλαγή διατροφικών συνηθειών ορι-

σμένων χωρών, δημιουργούν αύξηση 

της ζήτησης στο ελληνικό ελαιόλαδο 

με αποτέλεσμα να διατηρούν την τιμή 

του σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Στην τελευταία δημοπρασία που 

διεξήχθη στις 06-05-2015 πουλήθηκαν 

45 τόνοι ελαιολάδου. Η τιμή ανήλθε 

στα 3,6182 ευρώ/kgr.

Πλειοδότης της δημοπρασίας ήταν 

οι ελαιουργικές επιχειρήσεις ΧΕΛΙΩ-

ΤΗΣ Α.Ε.

Η επόμενη ελαιοκομική σαιζόν 

φαίνεται να είναι πλούσια σε καρπό. 

Οι συνθήκες είναι προς το παρόν πολύ 

καλές με αποτέλεσμα να ευνοούν μια 

πλούσια ανθοφορία. Ας ελπίσουμε 

ότι δεν θα έχουμε απότομες αλλαγές 

καιρού, δηλαδή με πολύ ζέστη και ας 

ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.

Ο Συνεταιρισμός βρίσκεται στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως 

έχει προβεί στον εκσυγχρονισμό του 

ελαιουργείου.

Λόγω αύξησης της παραγωγής του 

αντικαθιστά το παλιό ντεκάτερ με ένα 

σύγχρονο τελευταίας τεχνολογίας με 

δυναμικότητα 4500 τόνων ωριαίας 

απόδοσης ελαιοκάρπου. Η εταιρεία 

που επιλέχθηκε είναι η PIERALISI, 

ιταλικής προέλευσης, η οποία θεωρείται 

κορυφαία στον ελαιοκομικό τομέα.

Με την επένδυση αυτή θα έχουμε 

γρηγορότερη επεξεργασία ελαιο-

κάρπου και μεγαλύτερες αποδόσεις 

ελαιολάδου.

Ας ευχηθούμε λοιπόν πως τούτη 

την ελαιοχρονιά όλα θα πάνε καλά. Να 

μας ευνοήσει ο καιρός να μην έχουμε 

απώλειες ελαιοκάρπου. Χαιρετισμούς 

από όλους εμάς σε όλους εσάς εντός 

και εκτός των τειχών.

Να είστε όλοι καλά,

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού  

Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου & 

Ταλάντων Μονεμβασίας.

Δύσκολα χρόνια και 
Αναγέννηση

Η καμπάνα της Ιστορικής Ελιάς

Γιάννης Μ. Μπίλιας

Γιώργος Παν. Τσιριγώτης

Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα 

μικρό, γραφικό, ημιορεινό χωριό, κάπου 

σε μια γωνιά του Δήμου Μονεμβασίας 

που το λένε Άγιο Δημήτρη. Ένα χωριό 

που εκείνα τα χρόνια το λέγαμε ξε-

ρικό, λόγω της έλλειψης νερού που 

είχε. Εξαίρεση αποτελούσε η πηγή 

του Κεφαλόβρυσου, αλλά αυτό το 

νερό ήταν για τα περιβόλια και για να 

δουλεύουν οι μύλοι σε συγκεκριμένη 

διαδρομή. Τα πηγάδια εξυπηρετούσαν 

όλες τις άλλες ανάγκες των κατοίκων 

σε νερό. Οι κάτοικοι οι οποίοι ήταν 

αναγκασμένοι να δουλεύουν στα χω-

ράφια φυσικά, πού αλλού, πάλευαν στα 

ρουμάνια, στις πλεύρες, στους όχτους, 

στις πέτρες. Καμάτευαν (όργωναν) τις 

πλεύρες και τα τσαΐλια με τα ζα τους 

(άλογα ή βόδια) και η βλαστήμια πή-

γαινε σύννεφο. Γιατί όταν ο άνθρωπος 

στη δουλειά του αναγκάζεται να δώσει 

το 100% των δυνάμεών του, αυτό τον 

εξουθενώνει σωματικά και ψυχικά. 

Κατά συνέπεια έρχεται η αγανάκτηση, 

και ξεσπά εναντίον της τύχης του αλλά 

και του Θεού πολλές φορές.

Δουλεύοντας λοιπόν οι κάτοικοι 

του χωριού σε τέτοιες σκληρές συν-

θήκες, και παλεύοντας με τα στοιχεία 

της φύσεως, ζέστη, κρύο, βροχές κτλ. 

επόμενο ήταν και οι χαρακτήρες τους 

να διαμορφωθούν αναλόγως. Άλλωστε 

αυτό είναι διαπιστωμένο. Το φυσικό 

περιβάλλον και οι συνθήκες ζωής 

των ανθρώπων επιδρούν αναλόγως 

στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.

Έτσι και οι άνθρωποι του Άγιου 

Δημήτρη διαμόρφωσαν το χαρακτήρα 

τους αναλόγως: δουλευτήδες, φιλόξενοι, 

τίμιοι άνθρωποι, λίγο σκληροί, περήφανοι 

άνθρωποι. Το τελευταίο χαρακτηριστικό 

μερικές φορές παρεκκλίνει προς τον 

εγωισμό. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε 

μεγάλη κλίμακα. Άλλωστε και εκεί που 

νομίζεις ότι συμβαίνει, πλησιάζοντας 

και συζητώντας, διαπιστώνεις ότι αυτό 

λειτουργεί περισσότερο σαν άμυνα σε 

αυτούς τους ανθρώπους και όχι σαν 

Η 
καμπάνα που ήταν κρε-
μασμένη σε μία κλάρα 
της Ιστορικής Ελιάς, ήταν 
δωρεά του Γεωργίου Μου-
σαδάκου (Αναγνώστη) 

πατέρα του Χαραλάμπη και του Πα-

εγωιστική προβολή. Άμυνα εναντίον 

ποίου θα ρωτήσετε. Μα κατά εκείνων 

των μικρονοϊκών, όχι κακόβουλων 

θέλω να πιστεύω προθέσεων μερικών, 

οι οποίοι αρέσκονται να ασχολούνται 

με τα προβλήματα των άλλων. Αυτό 

βέβαια σε γενικές γραμμές συμβαίνει 

σε όλα τα χωριά της ελληνικής υπαί-

θρου, και όχι μόνο. Είναι μια διέξοδος 

στη μονοτονία της ζωής του χωριού.

Οι σκληρές αυτές συνθήκες λοιπόν, 

καθώς και τα πενιχρά εισοδήματα από 

τη σκληρή δουλειά, όπως και οι μικρές 

ιδιοκτησίες που υπήρχαν σε πολυμελείς 

οικογένειες, ανάγκασαν τους κατοίκους 

του μικρού αυτού χωριού, ιδιαίτερα 

τους νέους να πάρουν τον ομματιών 

τους και να ξενιτευτούν. Άλλοι στην 

Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Γερμανία, 

άλλοι στην Αθήνα και στον Πειραιά και 

άλλοι στα καράβια ναυτικοί.

Ήταν η περίοδος της σκληρής με-

τανάστευσης που συνέβη σε όλη την 

Ελλάδα τα χρόνια εκείνα. Στα χωριά 

μείνανε οι άνθρωποι μεγαλύτερης 

ηλικίας, οι οποίοι εξακολουθούσαν να 

ασχολούνται με τις αγροτικές δουλειές, 

και να κλαίνε κάπου-κάπου κοιτάζοντας 

και βλέποντας τα εγγόνια τους στις 

φωτογραφίες που τους έστελναν τα 

παιδιά τους από το εξωτερικό.

Τα χρόνια όμως πέρασαν. Οι πε-

ρισσότεροι από αυτούς που έφυγαν 

πρόκοψαν στα ξένα και ηλικιωμένοι 

πια, αλλά αποκατεστημένοι οικονομι-

κά, επιστρέφουν στο χωριό, ιδιαίτερα 

τα καλοκαίρια, για να ξαναδούν το 

χωριό, να θυμηθούν τα νιάτα τους 

και να σμίξουν με τους συγγενείς και 

φίλους τους. Τότε το χωριό παίρνει τα 

πάνω του, με τους νέους και τα μικρά 

παιδιά, τα οποία αν και είναι άγνωστα 

στους περισσότερους, γιατί δεν έχουν 

γεννηθεί σε αυτό, δίνουν ζωντάνια και 

κέφι στο χωριό και φαίνεται ότι υπάρχει 

ελπίδα για τη συνέχεια της ζωής σε 

αυτό τον τόπο.

Το χωριό στο διάστημα αυτό των 

ναγιώτη (Μπελά) για την εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου. Δεν ξέρω ούτε έχω 

ακούσει πότε έπαψε να λειτουργεί η 

παλιά εκκλησία και χρησιμοποιείται ως 

οστεοφυλάκιο (κοκαλιάρα την λέγαμε), 

και ο Άγιος Δημήτριος πήγε φιλοξε-

40-50 ετών δεν έμεινε το ίδιο. Ανα-

πτύχθηκε. Γίνανε καινούργια σπίτια, 

τσιμεντοστρώθηκαν δρόμοι, εξωραΐ-

στηκε η πλατεία και πολλά άλλα. Με τις 

γεωτρήσεις που έγιναν απεδείχθη ότι το 

χωριό κάθεται πάνω σε μία λεκάνη με 

νερό. Φυτεύτηκαν πολλά ελαιόδεντρα 

και τα εισοδήματα από την αγροτική 

εκμετάλλευση έγιναν πια σοβαρά και 

υπολογίσιμα.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε οτι 

σήμερα στο χωριό ένας με ικανή αγρο-

τική περιουσία μπορεί να ζήσει μόνο 

από αυτήν. Και φτάσαμε στο σημείο 

ο Άγιος Δημήτρης κάθε καλοκαίρι να 

γίνεται εστία πολιτισμού για τη γύρω 

περιοχή, με τις εκδηλώσεις που διορ-

γανώνει ο πολιτιστικός μας σύλλογος. 

Αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο και 

συμβαίνει σχεδόν παντού.

Είναι η φυσιολογική πορεία της κάθε 

κοινωνίας. Εφόσον σταθεί όρθια οικο-

νομικά και εκπληρώσει τις βασικές της 

ανάγκες για επιβίωση, ύστερα ψάχνει 

και το κάτι άλλο που είναι η ποιότητα 

στη ζωή των μελών της. Γιατί ο άνθρω-

πος βλέπετε δεν υπάρχει μόνο για να 

δουλεύει για να εκπληρώνει τις υλικές 

του ανάγκες. Πρέπει να έχει και άλλα 

ενδιαφέροντα πέρα από αυτά, τα οποία 

θα δώσουν άλλη διάσταση στη ζωή του. 

Νομίζω ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από το τι κάνει κατά 

τον ελεύθερο χρόνο του. Δηλαδή αυτό 

που κάνει χωρίς να του το επιβάλλει η 

ανάγκη του βιοπορισμού. Να έχει δη-

μιουργικές ασχολίες, οι οποίες θα τον 

βοηθήσουν στη δημιουργία ποιότητας 

στη ζωή του.

Τέτοιες ασχολίες που ανεβάζουν 

τον άνθρωπο στην κλίμακα των αξιών, 

υπάρχουν πολλές. Δράσεις υλικές αλ-

λά και πνευματικές. Η αποστολή του 

ανθρώπου αυτή είναι: Να ανεβαίνει 

συνεχώς την κλίμακα των αξιών σε 

νούμενος ως το 1956 στην εκκλησία 

της Αγίας Παρασκευής.

Η καμπάνα έπρεπε να είναι και αυτή 

κοντά στον Άγιο και έτσι την κρέμα-

σαν γερά με αλυσίδες σε μια κλάρα 

της ελιάς, γιατί η εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής είχε το καμπαναριό με 

την δική της καμπάνα.

Τις Κυριακές και τις σκόλες που πή-

γαινε ο Παπάς να κάνει την λειτουργία 

κτυπούσε την καμπάνα που ήταν στο 

καμπαναριό, και στο δευτεροκάμπανο 

πήγαιναν δύο επίτροποι ο ένας στην 

μια καμπάνα της εκκλησίας και ο 

άλλος στην καμπάνα της ελιάς να τις 

σημάνουν. Με την δεύτερη καμπανιά 

πήγαιναν οι πιο πολλοί στην εκκλησία. 

όλη τη διάρκεια της ζωής του μέχρι 

το τέλος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο 

χρέος καθενός από εμάς, όπως λέει 

και ο μεγάλος Καζαντζάκης.

Για να βοηθηθεί όμως το άτομο 

να εκπληρώσει αυτή την αποστολή 

του, θα πρέπει να δημιουργηθούν 

ορισμένες προϋποθέσεις. Να γίνουν 

πολλές εστίες πολιτισμού στα χωριά, 

στις πόλεις, στους συλλόγους, παντού, 

για να λειτουργήσει η αυτομόρφωση 

– παιδεία. Έτσι, το πολιτιστικό μας 

υπόβαθρο θα ανέβει. Στο DNA του 

Έλληνα υπάρχει ο πολιτισμός. Υπάρ-

χει εκείνη η διαχρονική ποιότητα του 

πολιτισμού εδώ και 4000 χρόνια, που 

όμως χρειάζεται κάτι να την ξυπνήσει 

και να την φέρει στην επιφάνεια. Τότε 

ο Έλληνας άνθρωπος γίνεται ποιοτι-

κός άνθρωπος, πολιτισμένος, δηλαδή 

αποκτά παιδεία.

Η δημιουργία παιδείας είναι βασική 

και θεμελιώδης ανάγκη. Είναι κανόνας 

και προϋπόθεση για να αντιμετωπίζει 

ο άνθρωπος όλα τα συμβάντα στη ζωή 

του στωικά και να τα βλέπει με άλλο 

μάτι. Ποτέ με υπερβολική χαρά ή λύ-

πη, αλλά πάντοτε με την αίσθηση του 

μέτρου. Η συμπεριφορά του σε σχέση 

με τους άλλους αλλάζει-βελτιώνεται και 

σαν ένα κύτταρο της κοινωνίας είναι 

πλέον χρήσιμος και δημιουργικός. 

Μόνο άνθρωποι που έχουν αποκτήσει 

πραγματική παιδεία είναι σε θεση να 

οδηγήσουν μία ομάδα μία κοινωνία 

ένα κράτος σε ένα καλλίτερο μέλλον. 

Oι απαίδευτοι στην καλλίτερη περί-

πτωση είναι για την μετριότητα ενώ 

στην χειρότερη για την καταστροφή.

Σε αυτά τα πλαίσια της βελτίωσης 

του ανθρώπου μέσω της ανύψωσης 

της πολιτιστικής στάθμης, σε χωριά και 

σε πόλεις γίνονται ενέργειες, δράσεις 

από άτομα, σωματεία κτλ. που σκοπό 

έχουν την υλοποίηση των ανωτέρω. 

Και η Τρίτη καμπανιά σήμαινε μόνο 
της εκκλησίας.

Η καμπάνα της ελιάς όπως γράφει 
στο «ΚΑΛΗΜΕΡΙ» ο Σαράντος ο Μα-
στοράκος κτυπούσε για ευχάριστες και 
δυσάρεστες ειδήσεις που ενδιέφεραν 
όλο το χωριό, και για την προσέλευση 
των παιδιών στο σχολείο, γιατί ρολόγια 
δεν υπήρχαν στους χωριανούς τότε.

Η καμπάνα ήταν ραγισμένη και 
πολλοί έλεγαν ότι μπορεί να σπάσει 

καμιά ώρα να τσαπακώσει κανέναν 
και να σκοτωθεί.

Όταν κτίστηκε η σημερινή εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου (έγιναν τα εγκαίνια 

Μέσα σε αυτό το κλίμα και ο Σύλλογος 

του χωριού μας, εκτός από τις άλλες 

δράσεις που κάνει και για τις οποίες 

ευχαριστούμε το Δ.Σ., μας ανακοίνωσε 

και την ίδρυση βιβλιοθήκης, η οποία 

θα στεγαστεί στο πρώην δημοτικό 

σχολείο, και προς τούτο έκαναν έκ-

κληση για προσφορά βιβλίων για τον 

εμπλουτισμό της, σε όσους έχουν αυτή 

τη δυνατότητα.

Επειδή νομίζω ότι η ύπαρξη βι-

βλιοθήκης σε κάποιο μέρος, χωριό, 

πόλη, σωματείο, σχολείο, σε οποια-

δήποτε οργανωμένη ομάδα – κοινω-

νία ανθρώπων, είναι απαραίτητη, σε 

πείσμα της άλωσης των πάντων από 

το Διαδίκτυο (και αυτό χρειάζεται βέ-

βαια ως εργαλείο, όμως δε μπορεί σε 

καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το 

βιβλίο), δηλώνω ότι θα στηρίξω αυτή 

την προσπάθεια και θα βοηθήσω όσο 

μπορώ στην υλοποίηση της. Εύχομαι 

δε αυτή η βιβλιοθήκη να λειτουργήσει 

ως φάρος γνώσης και μόρφωσης για 

τη νέα γενιά του χωριού μου, αλλά 

και ως ευχάριστη ασχολία για τους 

μεγαλύτερους.

Τα οφέλη από τις παραπάνω ενέρ-

γειες και διαδικασίες είναι προφανή, 

τόσο σε προσωπικό επίπεδο για τον 

καθένα ξεχωριστά όσο και σε ομαδι-

κό για μια μικρή η μεγάλη κοινωνία. 

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μας 

να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση 

αυτής της φιλόδοξης αλλά ωραίας και 

ωφέλιμης πρότασης του Πολιτιστικού 

μας Συλλόγου, και να αποδείξουμε, 

ότι ισχύει και στους απογόνους του η 

πρόταση του Γιγάντιου Νου προγόνου 

μας Αριστοτέλη, με την οποία ξεκινά 

το φιλοσοφικό του έργο “Μετά τα φυ-

σικά”: “Πάντες άνθρωποι του ειδέναι 

ορέγονται φύσει”, που θα πει: “ Όλοι 

οι άνθρωποι έχουν εκ φύσεως πόθον 

προς την μάθησιν”. n

το 1956), η εκκλησία έπρεπε να είχε μια 

καμπάνα. Η εκκλησιαστική επιτροπή 

έκρινε σωστό να μην βάλουν την παλιά 

καμπάνα που ήταν ραγισμένη και να 

παραγγείλουν μία καινούρια. Ήρθαν 

σε συμφωνία με τον κατασκευαστή να 

του δώσουν την καμπάνα ως μέταλλο 

και να τους στοιχίσει φθηνότερα η και-

νούρια, έτσι και έγινε. (Δεν γνωρίζω αν 

ρωτήθηκαν οι απόγονοι του Δωρητή).

Τώρα, επειδή πολλοί έχουμε ανα-

μνήσεις από την τότε καμπάνα κάνω 

μια πρόταση: Όπως τότε, έπαιρναν 

σβάρνα τα χωριά και έκαναν έρανο για 

να χτιστεί η εκκλησία, φορτώνοντας στα 

γαϊδουράκια δύο λαδούσες, να βάλουμε 

από μια λαδούσα στα δύο ελαιοτριβεία 

του χωριού, έτσι να ξαναβάλουμε την 

Καμπάνα στην Ελιά, με το όνομα του 

Δωρητή. n

Η προσωπική μου άποψη είναι πως 

Εθελοντισμός είναι η Αρετή που έχει 

ο καθένας να προσφέρει οικειοθελώς 

τις υπηρεσίες του, να συμμετέχει στα 

κοινά (Συλλόγους, οργανώσεις, ομά-

δες) που έχουν σκοπό τη βελτίωση 

κάποιων δραστηριοτήτων προς όφελος 

του συνόλου.

Παράδειγμα είναι ο Πρόεδρος και 

το ΔΣ και όλοι όσοι βοηθούν αυτούς 

στα επιτεύγματα και τις επιτυχίες στις 

περσινές εκδηλώσεις του Συλλόγου 

μας αλλά και στις φετινές που σε λίγο 

θα ξεκινήσουν.

Γνωρίζοντας από κοντά τις προ-

σπάθειες, τον κόπο, το άγχος και 

την αγωνία για να πετύχουν όλες οι 

δραστηριότητες, προβληματίστηκα. 

Μήπως εμείς οι άλλοι είμαστε τόσο 

αδιάφοροι, τόσο κυνικοί; Μήπως 

στερούμεθα παντελώς από πνεύμα 

εθελοντισμού; Αναμοχλεύοντας όλα 

Εθελοντισμός

τα αίτια, κατέληξα στο συμπέρασμα 

πως δεν είμαστε ούτε κυνικοί, ούτε 

αντί-εθελοντές. Είμαστε πρόθυμοι να 

βοηθήσουμε αρκεί να βρεθεί η μύγα 

που τσιμπάει τα άλογα και γίνονται 

πιο γρήγορα και πιο κινητικά αφού 

το φιλότιμο δε τους λείπει.

Ποια είναι όμως η μύγα; Είναι η 

γνώση και η παραδοχή ότι οι άνθρωποι 

του Συλλόγου δεν είναι διορισμένοι 

υπάλληλοι του Δημοσίου, είναι εθε-

λοντές προς όφελος όλων μας, του 

χωριού και αποτελούν παράδειγμα 

προς μίμηση.

Παρακαλώ λοιπόν πολύ, όσοι δια-

βάσετε αυτό το κείμενο να προβλη-

ματιστείτε. Πιστεύω ότι θα βρεθούν 

πολλοί που συμφωνούν μαζί μου. 

Αλλά και όσοι διαφωνήσουν ας μπουν 

στον κόπο να το ξαναδιαβάσουν. Θα 

βρουν την αλήθεια και το μεγαλείο 

τουεθελοντισμού.

Σαράντος Μαστοράκος

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Σαράντος Μαστοράκος

Πλατείες & Πάρκιν

Το μονοτονικό σύστημα γραφής

Ας θελήσουμε να ερμηνεύσουμε τις 

παραπάνω λέξεις. Προσωπικά θεωρώ 

πως η πλατεία είναι ένας κοινόχρηστος 

χώρος όπου όλοι έχουν το δικαίωμα 

περιπάτου και παραμονής σε αυτόν, 

είτε πίνοντας ένα ποτό με την παρέα 

τους, είτε γευματίζοντας στα γύρω 

μαγαζιά, μακριά από θορύβους και 

αυτοκίνητα. Το πάρκιν από την άλλη 

(πάντα κατά την άποψή μου) είναι ένας 

κοινόχρηστος χώρος όπου μπορεί ο 

καθένας να σταθμεύει το αυτοκίνητό 

του με προσοχή, να μην εμποδίζει τη 

διέλευση άλλων οχημάτων και γενι-

κά να μην ενοχλεί ούτε πεζούς ούτε 

εποχούμενους.

Στις μεγάλες πόλεις και χωριά το 

ρόλο του διαχωρισμού των σκοπών 

Το κείμενο το χρωστάω στον παιδικό 
μου φίλο τον Γιώργη τον Μαστοράκο 
(Μπάγια)

Πριν το 1975, αν θυμάμαι καλά, 
είχαμε το πολυτονικό σύστημα γρα-
φής, με τα πνεύματα που ήταν η ψιλή 
και η δασεία, τους τόνους που ήταν η 
οξεία, η βαρεία και η περισπωμένη 
και την υποδιαστολή.

Το σχολικό έτος 1948/1949 στην 
έκτη τάξη που τελειώσαμε το δημοτικό 
σχολείο ήμουν εγώ (Νήτος), ο Γιώργος 
ο Αγγελάκος (Μπακαλιάρος-Κοκοράκι), 
ο Γιώργος ο Μαστοράκος (Μπάγιας), ο 
Θοδωρής ο Μουσαδάκος (Μπουρής), 
ο Σταύρος ο Λαμπράκης (Σταύρακας) 
και η Παρασκευούλα Παπαδάκη (Το 
όμορφο).

Η Πέμπτη και η Έκτη τάξη κάναμε 
τα μαθήματα μαζί, δηλαδή τα ίδια βι-
βλία, τη μια χρονιά της πέμπτης τάξης 
και την άλλη της έκτης, με δάσκαλο 
τον Αλέκο Σπυρόπουλο, καταγωγή 
από την Αρκαδία.

Κάθε Πέμπτη αν θυμάμαι καλά 

των δύο χώρων το έχει αναλάβει η 

Τροχαία τοποθετώντας τις κατάλληλες 

πινακίδες κατά περίπτωση.

Οι ενέργειες της Τροχαίας ομο-

λογουμένως έχουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα αλλά δυστυχώς όχι γιατί 

κάνουν τους οδηγούς πιο συνετούς 

αλλά γιατί οι τελευταίοι φοβούνται 

τα πρόστιμα και έτσι αναγκάζονται να 

συμμορφωθούν.

Τι γίνεται όμως στα χωριά που ούτε 

σήμανση υπάρχει, ούτε Τροχαία για να 

φοβούνται οι οδηγοί; Στην περίπτωση 

αυτή, ο οδηγός κάνει ό, τι θέλει. Αφήνει 

το αυτοκίνητό του έξω από το μαγαζί 

που θέλει να επισκεφθεί, αδιαφορώ-

ντας για το αν εμποδίζει τη διέλευση 

άλλων αυτοκινήτων, αν είναι γεμάτη 

γράφαμε έκθεση ιδεών, τώρα τι ιδέες 
είχαμε δεν ξέρω απλώς κάναμε πε-
ριγραφή πως σηκωνόμαστε το πρωί 
και τι άλλο κάναμε.

Την προηγούμενη ημέρα μιας Πέ-
μπτης μας είχε πάει ο δάσκαλος στον 
Κουφό εκδρομή, θα ήταν Οκτώβρης 
μήνας γιατί είχαν μαζέψει τα ρόδια 
από τις ροδιές και είχαν μείνει μόνο τα 
ξινόροδα, τα οποία μη έχοντας τι άλλο 
να φάμε, κόψαμε και φάγαμε. Μας 
είπε να γράψουμε πώς τα περάσαμε 
στην εκδρομή.

Γράψαμε την έκθεση πήρε τα τετράδια 
ο δάσκαλος να τα διορθώσει, και την 
άλλη μέρα μας τα έδωσε διορθωμένα.

Είπε στον Γιώργο τον Φάββα (Μπουρ-
μπούτη) να διαβάσει την έκθεσή του, 
και αυτός άρχισε να διαβάζει: Μεταξύ 
των άλλων, «Πήγαμε στον κουφό και 
φάγαμε ξινόροδα». Του λέει ο δάσκαλος, 
«δώσε το τετράδιό σου στον διπλανό», 
ο Γιώργης το έδωσε. Λέει στον διπλανό, 
δεν θυμάμαι ποιος ήταν, να διαβάσει 
την έκθεση και να τονίζει τις λέξεις εκεί 

η πλατεία με αυτοκίνητα –οπότε δεν 

είναι πια πλατεία- και αν διέρχονται 

ανεμπόδιστα άλλα αυτοκίνητα.

Στο χωριό μας είμαστε όλοι μάρτυρες 

αυτής της δυσάρεστης πραγματικότητας 

όπου τυχαία σταθμευμένα αυτοκίνη-

τα στην πλατεία μας εμποδίζουν όχι 

μόνο τους πεζούς αλλά ακόμα και το 

λεωφορείο της γραμμής να περάσει. 

Γιατί όμως κανείς δε τολμά να θίξει 

τα κακώς κείμενα;

Δε γνωρίζω την απάντηση. Πιστεύω 

όμως πως εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε 

και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ας 

γίνουμε λοιπόν οι ίδιοι εμείς «Τροχαία» 

και ας παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας 

εκεί όπου πρέπει. Είμαι σίγουρος πως 

θα ευχαριστήσουμε πολλούς και κυ-

ρίως τους οδηγούς των λεωφορείων 

οι οποίοι έχουν γίνει οι χειρότεροι 

δυσφημιστές για τη συμπεριφορά μας 

στα γύρω χωριά.

που είναι οι τόνοι. Το πήρε ο διπλανός 
και άρχισε να διαβάζει: «Πηγαμέεε 
εκδρομή στον Κουφό και φαγαμέεε 
ξινοροδάαα». Λέει ο δάσκαλος στον 
Γιώργη πως δεν είχε τονίσει σωστά 
τις λέξεις και να προσέχει να βάζει 
τους τόνους εκεί που πρέπει.

Αυτό ήταν, ο Γιώργης ο Μαστοράκος 
(Μπάγιας) το έδεσε καλά στο μυαλό 
του. Την επόμενη Πέμπτη που είχαμε 
έκθεση την έγραψε όλη με κεφαλαία 
γράμματα. Αφού πήρε ο δάσκαλος τα 
τετράδια για να δει τι γράψαμε και να 
τα διορθώσει, είδε την έκθεση του 
Γιώργη του Μαστοράκου να είναι όλη 
γραμμένη με κεφαλαία γράμματα. Την 
άλλη μέρα το πρωί ο δάσκαλος ρώτησε 
τον Γιώργη: «Γιατί Μαστοράκο έγραψες 
την έκθεση σου με κεφαλαία γράμμα-
τα και όχι με μικρά»; Και η απάντηση 
ήταν: «Την έγραψα με κεφαλαία γιατί 
στα κεφαλαία γράμματα δεν χρειάζεται 
να βάζουμε τόνους».

Ο Γιώργης από τότε το είχε κα-
ταργήσει το πολυτονικό σύστημα, 
και είχε προβλέψει πως μια μέρα θα 
καταργηθούν οι τόνοι.

...κτυπούσε για 
ευχάριστες και 

δυσάρεστες ειδήσεις



Εποχή του λίθου ονομάζουμε μια 
πολύ μεγάλη περίοδο στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, η οποία αρχίζει πριν από 
600.000 χρόνια, και τελειώνει το 2.700 
π.Χ. περίπου. Ονομάστηκε εποχή του 
λίθου, επειδή ο άνθρωπος της εποχής 
εκείνης για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
του, χρησιμοποιούσε εργαλεία από λίθο 
(πέτρα). Θα χρησιμοποιούσε βέβαια και  
εργαλεία από ξύλο, αλλά επειδή το ξύλο 
δεν αντέχει τόσες χιλιάδες χρόνια, δεν 
βρέθηκε κανένα ίχνος από αυτά. Έτσι τα 
μόνα εργαλεία που έχουν ανακαλυφθεί 
σήμερα από την αρχαιολογία είναι τα 
λίθινα. 

Βάσει λοιπόν της “τεχνικής” 
επεξεργασίας που βλέπουμε σε αυτά 
τα εργαλεία, για να είναι πιο χρήσιμα 
και λειτουργικά στους πρωτόγονους 
ανθρώπους, διαχωρίζει η επιστήμη την 
τεράστια αυτή εποχή του λίθου σε τρείς 
μεγάλες περιόδους:

α)Παλαιολιθική εποχή (600.000 
π.Χ.– 8.000π.Χ.)

β)Μεσολιθική εποχή (8000 π.Χ.– 
7000 π.Χ.) 

γ)Νεολιθική εποχή (7000 π.Χ. – 
2700π.Χ.)

Ο πρωτόγονος άνθρωπος της πολύ 
μακρινής αυτής εποχής ζούσε σε 
σπήλαια, και περνούσε το θηρευτικό και 
τροφοσυλλεκτικό στάδιο της ζωής του, 
δηλαδή ζούσε από το κυνήγι και από 
άγριους καρπούς δέντρων ή ρίζες. Τα 
είδη του ανθρώπινου είδους διαχρονικά, 
χοντρικά από τη μακρινή αυτή εποχή 
μέχρι σήμερα, όπως φαίνεται και στην 
παρακάτω εικόνα, είναι: Homo habilis 
(διάδοχος του αυστραλοπίθηκου), homo 
erectus (όρθιος άνθρωπος), neaderdal 
(άνθρωπος των σπηλαίων) και τέλος 
ο homo sapiens (έμφρων ή σοφός 
άνθρωπος).

Φυσικά το κάθε είδος είχε πολλές 
χιλιάδες ετών εξέλιξης. Στη διάρκεια 
των χιλιετηρίδων παρέμεινε μόνο ο 
homo sapiens μέχρι σήμερα, όλα τα 
άλλα είδη εξαφανίστηκαν.

Τα μεγαλύτερα ορόσημα στην ιστορία 
της ανθρωπότητας μπορούμε να πούμε 
οτι ήταν τα εξής τρία:

α) η εμφάνιση και επικράτηση του 
γεωργικού και κτηνοτροφικού βίου 
περίπου πριν 10.000 χρόνια. Δηλαδή 
κατά το τέλος της Παλαιολιθικής και 
στην αρχή της Μεσολιθικής εποχής. Αυτό 
ονομάστηκε παραγωγική επανάσταση. 

β) η εμφάνιση των λεγόμενων 
πολιτισμών της γραφής πριν 5.000 χρόνια

γ) η βιομηχανική επάνάσταση των 
νεωτέρων χρόνων (1770 μ.Χ.).

Το πρώτο μεγάλο βήμα όμως που 
άλλαξε τη μοίρα του ανθρώπου και όλη 

Βιογραφία
Ο Γιάννης Ρίτσος , ένας από τους 

σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, με 
διεθνή φήμη και ακτινοβολία, γεννήθηκε 
την 1η Μάη του 1909, στη Μονεμβασία 
Λακωνίας. Σπούδασε, “ιστορία του 
παρελθόντος και του μέλλοντος στη 
σύγχρονη σχολή του Αγώνα” και μαζί, 
τους ανθρώπους, τους πόθους και τα 
πάθη τους. Επάγγελμά του: ποιητής. 
Δήλωνε “απαρηγόρητος παρηγορητής 
του κόσμου”  και διατράνωνε: “είμαι κι 
εγώ από την ίδια ράτσα· επιμένω· δεν 
το βάζω κάτω”. Το όνομά του, Γιάννης 
Ρίτσος. “Ερωτευμένος πάντα με τα δέντρα, 
τα πουλιά, τα ζώα και τους ανθρώπους, 
/ ερωτευμένος προπάντων με το κάλλος 
των καθάριων στοχασμών / και με το 
κάλλος των νεανικών σωμάτων”.
Οικογένεια

Ήταν το τελευταίο παιδί της οικογένειας 
Ρίτσου. Ο πατέρας του Ρίτσου, ο 
Ελευθέριος, γεννήθηκε το 1872 και 
έλκυε την καταγωγή του από την Κρήτη. 
Ο Ελευθέριος ήταν κληρονόμος τεράστιας 
κτηματικής περιουσίας, και βασιλόφρων. 
Είχε συναναστροφές με τον κλήρο και 
ήταν, ουσιαστικά, αγράμματος, καθώς 
είχε τελειώσει μονάχα το δημοτικό. Η 
μητέρα του Ρίτσου ήταν η Ελευθερία 
Βουζαναρά, γεννημένη το 1879· κόρη 
πλουσίων εμπόρων από το Γύθειο. Οι 
δυο τους παντρεύτηκαν όταν ήταν ακόμα 
εκείνη 13 ετών, και είχε συμφωνηθεί ότι 
θα συζούσαν οριστικά μόλις τελείωνε 
το γυμνάσιο. 

Το ζευγάρι, εντούτοις, δεν τα πήγαινε 
καλά, καθώς ο Ελευθέριος ήταν μανιώδης 
χαρτοπαίχτης και γυναικάς. Ένα τραγικό 
περιστατικό στη σχέση τους, ήταν τότε, 
που απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους: 
ενόσω η Ελευθερία βρισκόταν στο 
νοσοκομείο, εκείνος εξαφανίστηκε για 
εβδομάδες στο Λουτράκι, περνώντας 
ξέγνοιαστες ώρες. Η οικογένεια Ρίτσου, 
απέκτησε τελικά τέσσερα παιδιά, τη 
Νίνα το 1898, τον Δημήτρη το 1899, τη 
Σταυρούλα (Λούλα), το 1908 και τελευταίο 
τον Γιάννη, το 1909.

Αρχικά, η οικογένεια ζούσε απέναντι 
από την Παναγία τη Χρυσαφίτισσα, 
ενώ αργότερα —αλλά και οριστικά— 
εγκαταστάθηκε, μετά τη γέννηση του Γιάννη, 
σε ένα σπίτι που αγόρασε ο Ελευθέριος, 
στην είσοδο της Καστροπολιτείας, δίπλα 
στα τείχη, σπίτι που αποκαταστάθηκε 
και σώθηκε.

Νεανικά χρόνια
Κατά την παιδική του ηλικία η ζωή 

του ήταν ανέφελη. Στη Μονεμβασιά, 
στον ‘Αγιο Δημήτρη, στα Τάλαντα ή στα 
Περιβόλια, όπου υπήρχαν τα κτήματα 
της οικογένειας, γινόταν ένα με τη 
φύση,  παρατηρούσε πουλιά και έντομα 
και κολυμπούσε. Η Λούλα έλεγε για 
αυτόν πως ήταν ευαίσθητος, ζωηρός και 
ευγενικός με τα παιδιά της γειτονιάς, ενώ 
οι κάτοικοι της περιοχής τον θυμούνται 
να παίζει ώρες ατελείωτες στα κτήματα 
σε Βελιές, Τάλαντα, Άγιο Δημήτρη και 
να βρίσκεται συχνά στο Λιοτρίβι.

Η γιαγιά του η Άννα του έλεγε 
παραμύθια, όπως επίσης κι ένας Μωραΐτης, 
που φρόντιζε αυτόν και τη Λούλα, μετά 
τη δολοφονία του παππού τους, το 1910. 
Ο Ρίτσος, από τη μικρή ηλικία φάνηκε να 
έχει κλίση στις τέχνες, καθώς γρήγορα 
άρχισε να ζωγραφίζει και να μαθαίνει 

τη πορεία της ανθρωπότητας είναι το 
πρώτο, δηλαδή η παραγωγική επανάσταση 
πριν 12.000 έως 10.000.Eίναι η αρχή 
της ανακάλυψης της γεωργίας και 
κτηνοτροφίας. Ο άνθρωπος υπάρχει 
πίσω από όλες αυτές τις φάσεις και 
την ιστορία του πολιτισμού. Αυτός 
είναι ο φορέας της εξέλιξης σε όλο το 
απέραντο διάστημα της ύπαρξής του 
πριν 1.000.000 έτη.

Η παλαιολιθική είναι η πρώτη απο τις 
τρείς περιόδους της λίθινης εποχής. Είναι 
η αρχαιότερη φάση του πολιτισμού του 
προϊστορικού ανθρώπου. Είναι η εποχή 
που ο άνθρωπος έζησε πλάι- πλάι με 
προϊστορικά είδη ζώων τα οποία δεν 
υπάρχουν πια. Κατά το τμήμα αυτό της 
λίθινης εποχής διαμορφώνεται βαθμιαία 
η διανοητική ανάπτυξη και η σωματική 
διάπλαση του ανθρώπου. Είναι εμφανής 
η διαφορά στο σκελετό ανάμεσα στον 
παλαιολιθικό και νεολιθικό άνθρωπο. 
Κατά την εποχή αυτή συμβαίνει η 
μεγαλύτερη εξάπλωση των παγετώνων 
και η μεταπαγετώδης περίοδος. Τότε 
συμβαίνουν οι πρώτες εκδηλώσεις της 
εργασίας, της κατασκευής εργαλείων, και 
γενικά της δραστηριότητας του ανθρώπου. 
Η διάρκειά της είναι μεγαλύτερη από 
τις δύο άλλες περιόδους. Γι’ αυτό 
μπορούμε να τη χωρίσουμε σε τρείς 
υποπεριόδους λόγω της μεγάλης της 
διάρκειας (αρχαιότερη – μέση – νεότερη).

Την αρχαιότερη παλαιολιθική αντί για 
600.000 χρόνια πριν, μερικοί επιστήμονες 
τοποθετούν την αρχή της πριν 800.000 – 
1.000.000 χρόνια, και άλλοι σε 2.000.000 
χρόνια. Πάντως θεωρείται βέβαιο οτι η 
αρχή της συμπίπτει με την εμφάνιση των 
πρώτων αρχαιότατων πιθηκόμορφων 
ανθρώπων, που λέγονται αρχάνθρωποι.

Η παλαιολιθική εποχή ονομάστηκε και 
εποχή του ακατέργαστου (απελέκητου) 
λίθου, επειδή ο άνθρωπος στοιχειωδώς 
μόνο και χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα 
διόρθωνε το κομμάτι της πέτρας που 

προόριζε για εργαλείο. (εικόνα 1)

Το κλίμα, ο φυτικός και ζωικός 
κόσμος διέφεραν από τα σημερινά κατά 
την εποχή αυτή. Ο άνθρωπος, όπως 
είπαμε, ασχολούνταν με το κυνήγι και 
τη συλλογή έτοιμης φυτικής τροφής. Η 
αγγειοπλαστική ήταν άγνωστη, όπως η 
γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ η αλιεία 
μόλις άρχιζε.

Στην Ελλάδα λείψανα εργαλείων και 
θέσεις του παλαιολιθικού ανθρώπου 
έχουν επισημανθεί σε διάφορα μέρη: 
στη Μακεδονία ένας χειροπέλεκυς που 
ευρέθη κοντά στη Σιάτιστα Κοζάνης. Είναι 
αμυγδαλόσχημος, κατασκευασμένος με 
λίγα χτυπήματα και αδούλευτη βάση 
διαστάσεων 15 επί 10 εκατοστά, ηλικίας 
100.000 ετών περίπου. 

Άλλος χειροπέλεκυς ευρέθη στη 
Μεγαλόπολη, και διάφορα άλλα εργαλεία 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η Μακεδονία και ειδικά το σπήλαιο 
των Πετραλώνων στη Χαλκιδική μάς 
έδωσε τα σπουδαιότερα και μοναδικά 
ανθρωπολογικά λείψανα, όπως το κρανίο 
του ανθρώπου των Πετραλώνων τύπου 

πιάνο, ενώ, καθώς ο ίδιος μαρτυρεί, 
έγραφε στίχους από την ηλικία των 7 
ετών. Η μητέρα του υποστηρίζει απόλυτα 
αυτή του την κλίση και θεωρεί πως 
κάποια μέρα θα διαδεχθεί τον Κωστή 
Παλαμά, αργότερα, τον εγγράφει ως 
συνδρομητή στο περιοδικό Η Διάπλασις 
των Παίδων.

Η ανεμελιά των παιδικών χρόνων 
σταματά με την έναρξη του σχολείου. 
Ο Ρίτσος προτιμούσε να παίζει από τα 
να παρακολουθεί τα μαθήματα κι αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκεται πολλές 
φορές όρθιος, στη γωνία, τιμωρημένος. 
Τα τετράδιά του ήταν γεμάτα ζωγραφιές. 
Είχε πει κι ο ίδιος κάποτε:

«Έφτιαχνα μαργαρίτες και παπαρούνες, 
σβήνοντας τους αριθμούς».

Ενώ για τις τιμωρίες του έλεγε:
«Σαν να μ’ άρεσε να είμαι τιμωρημένος. 

Δεν αγαπούσα τους ανθρώπους που 
αρίστευαν στα πάντα. Θα πει ότι δεν 
είχαν κάποια ιδιαίτερη κλίση».

Κι ακόμη:

«Νομίζω πως ο άνθρωπος που 
δεν τιμωρήθηκε ποτέ στη ζωή του 
δεν ξέρει τι σημαίνει παραβίαση της 
απαγόρευσης. Κι επειδή η ζωή είναι 
γεμάτη απογοητεύσεις, έμαθα να δουλεύω 
την ποίηση, ξεπερνώντας τες».

Ο Ρίτσος ό,τι έχασε από το σχολείο, το 
βρήκε στη βιβλιοθήκη της μητέρας του, 
όπου εκεί συνάντησε για πρώτη φορά 
την Αριστερά, πράγμα που ενοχλούσε 
τον Ελευθέριο.

Το 1917, η οικογένεια Ρίτσου, δέχτηκε 
το πρώτο της οικονομικό πλήγμα: με 
την αγροτική μεταρρύθμιση του Ελ. 
Βενιζέλου απαλλοτριώθηκαν τσιφλίκια 
ή δόθηκαν σε ακτήμονες. Οι Ρίτσοι, 
που δεν ήξεραν άλλη δουλειά, παρά 
μόνον να επενδύουν σε γη, τα έχασαν, 
σχεδόν, όλα.

Κατόπιν, ο αδελφός του, που 
σπούδαζε ασθένησε με τον προάγγελο 
της φυματίωσης, την υγρά πλευρίτιδα. 
Ο πατέρας ξόδεψε πολλά λεφτά για τη 
θεραπεία του γιου του χωρίς, όμως, 
επιτυχία. Το 1921 ασθένησε από φυματίωση 
και η μητέρα του. Ο Δημήτρης δεν τα 
κατάφερε και πέθανε από φυματίωση στις 
6 Αυγούστου 1921, ενώ λίγο αργότερα, 
στις 11 Νοεμβρίου, του ίδιου έτους, 

Neaderdal. Αυτό το εύρημα χρονολογικά 
πάει πολύ πίσω στο χρόνο την ύπαρξη 
ανθρώπων στον Ελλαδικό χώρο. Η πρώτη 
εκτίμηση ήταν, οτι είχε ηλικία 30.000 
με 40.000 ετών. Ύστερα μίλησαν για 
300.000 χρόνια. Τελικά ο ανθρωπολόγος 
Άρης Πουλιανός ο οποίος έκανε και 
την ανακάλυψη τοποθετεί το κρανίο 
πριν από 600.000 με 700.000 χρόνια, 
άποψη με την οποία συμφωνούν πολλοί 
ανθρωπολόγοι σήμερα στον κόσμο.

Τα πρώτα εργαλεία της μέσης 
παλαιολιθικής βρέθηκαν στην κοιλάδα 
του Πηνειού ποταμού, στην Θεσσαλία. 
Ανακαλύφθηκαν πλήθος εργαλείων 
διαφόρων τύπων που χρονολογούνται 
100.000 έως 50.000 χρόνια πριν.  

(εικόνα 2)

Η μεγάλη αφθονία των ξέστρων (πέτρες 
λεπτές σα μαχαίρια) που βρέθηκαν, 
δείχνει ότι οι άνθρωποι της εποχής αυτής 
κατεργάζονταν τα δέρματα των ζώων και 
πιθανώς τα χρησιμοποιούσαν ως ενδύματα. 
Κοντά στο νερό συγκεντρώνονταν πολλά 
κοπάδια ζώων, και οι παλαιολιθικοί 
κυνηγοί τα ακολουθούσαν στην πορεία 
τους για να έχουν τροφή. Ίσως να 
είχαν δημιουργήσει και πρωτόγονους 
οικισμούς – καταυλισμούς σε σπήλαια 
ή καταφύγια κάτω από βράχους.

Στην συνέχεια, στην Ήπειρο  βρέθηκαν 
τα σπουδαιότερα και αφθονότερα 
λείψανα της μέσης παλαιολιθικής, στην 
κοιλάδα του ποταμού Λούρου, στη θέση 
Κοκκινόπηλος, 50 χιλιόμετρα από τα 
Γιάννενα. Εδώ, σε ένα στρώμα κόκκινης 
γής βρέθηκαν 800 εργαλεία, κυρίως 
ξέστρα, φολίδες, αιχμές για δόρατα 
και διπρόσωπες φυλλόσχημες αιχμές. 
Όμοια εργαλεία βρέθηκαν σε άλλες 15 
τοποθεσίες της Ηπείρου πάντα μέσα σε 
κοκκινόχωμα. Το σπήλαιο Ασπροχάλικο 
3.5 χιλιόμετρα από τον Κοκκινόπηλο είναι 
ευρύχωρο σε σπουδαία υπερυψωμένη 
θέση, και χρησιμοποιείται ακόμη και 
σήμερα από τους βοσκούς. Πολλά 
εργαλεία βρεθήκαν εδώ, καθώς και 
οστά ζώων που ανήκαν σε αρκούδες, 
ελάφια, ρινόκερους και άλλα είδη.

Άλλα κατάλοιπα του παλαιολιθικού 
ανθρώπου βρέθηκαν σε Κέρκυρα – 
Κεφαλονιά. Το πράγμα εξηγείται εδώ, 
αν σκεφτούμε ότι σε μία παγετώδη 
περίοδο η στάθμη της θάλασσας θα 
ήταν τουλάχιστον 100 μέτρα χαμηλότερα 
από τη σημερινή. Έτσι, τα Ιόνια νησιά 
επικοινωνούσαν με την Ήπειρο δια ξηράς.

Στην Πελοπόννησο εικόνα του ζωικού 
κόσμου μας έδωσαν τα σπουδαία 
παλαιοντολογικά ευρήματα της 
Μεγαλόπολης. Είναι βέβαιο ότι δίπλα 
στα πελώρια θηλαστικά ζούσε τότε και 
ο άνθρωπος ως κυνηγός. Υπάρχουν 
ενδείξεις για εργαλεία σύγχρονα της 
εποχής εκείνης. Ωστόσο, το 1960 βρέθηκαν 
τα πρώτα σίγουρα εργαλεία της μέσης 
παλαιολιθικής στην περιοχή του Νομού 
Ηλείας, κοντά στο κάστρο Χλεμούτσι 
(Κυλλήνη). Αργότερα, βρέθηκαν πλήθος 
εργαλεία σε όλη τη δυτική περιοχή Αχαΐας 
και Ηλείας και προς το εσωτερικό, κοντά 
στον δρόμο Ολυμπίας – Τριπόλεως. 

όταν η μητέρα έμαθε για τον θάνατο του 
Δημήτρη, δεν άντεξε και πέθανε κι αυτή 
στην Πορταριά Πηλίου. Στο ενδιάμεσο, 
η αδελφή του Νίνα, και συγκεκριμένα 
τον Απρίλιο του 1921, είχε παντρευτεί 
τον χωροφύλακα του χωριού και είχε 
φύγει από το σπίτι, με αποτέλεσμα, η 
Λούλα και ο Γιάννης να μείνουν μόνοι 
και να δεθούν πολύ.

Η αρρώστια
Η Λούλα και ο Γιάννης ήρθαν πολύ 

κοντά μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα. 
Η μόνη παρηγοριά του ποιητή ήταν η 
αδελφή του και η ποίηση, ενώ τα μόνα 
έξοδα που επέτρεπε στον εαυτό του 
ήταν η συνδρομή του περιοδικού, στο 
οποίο μάλιστα, δημοσίευσε το 1924-
1925, τις πρώτες του συνεργασίες, με 
το ψευδώνυμο «Ιδανικό Όραμα».

Τον Σεπτέμβριο του 1925 τα δύο 
αδέλφια πάνε στην Αθήνα. Εκεί έπιασαν 
ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο, στην 
οδό Μπενάκη. Ο θείος Λεωνίδας, που 
ζούσε στο Λονδίνο και που τους είχε 
βοηθήσει και παλαιότερα, τους συνδράμει, 
χρηματικά, ενώ η Λούλα έπιασε δουλειά, 
προετοιμάζοντας τις σπουδές της για τη 
Φιλοσοφική Σχολή. Ο Γιάννης, από την 
άλλη, δεν έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον για 
όλα αυτά. Ο Γιάννης έπιασε, αργότερα, 
δουλειά ως δακτυλογράφος, σε ένα 
γραφείο ενός συμβολαιογράφου, στη 
βιβλιοθήκη του οποίου γνώρισε τον 
Άγγελο Σικελιανό, τον Κωστή Παλαμά 
κ.ά. Έως το 1926, τα πράγμα πήγαιναν 
καλά για τα δύο αδέλφια, ώσπου ένα 
πρωί η Λούλα, είδε τον αδελφό της 
να κάνει αιμόπτυση στο λαβομάνο. 
Ο ιατρός της οικογένειας τον έστειλε 
στη Μονεμβασία, που, όπως πίστευε, 
θα έβρισκε καλύτερη περιποίηση εκεί. 
Τελικά, μετά από τη δίμηνη παραμονή του 
στην Αθήνα, επέστρεψε, στην πατρώα 
γη. Επιστρέφοντας ο Ρίτσος από τη 
Μονεμβασία, είχε έτοιμες δύο ποιητικές 
συλλογές: Στο Παλιό μας Σπίτι και το 
Δάκρυα και Χαμόγελα. Τον Ιανουάριο 
του 1927, η αιμόπτυση επανήλθε, ήταν 
βέβαιο πλέον ότι έπασχε κι αυτός από 
φυματίωση. Στις 22 Φεβρουαρίου 1927 
εισήλθε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», 
όπου για τα επόμενα τρία χρόνια θα 
συζεί με πλήθος ασθενών.

Στο σανατόριο του «Σωτηρία», 
θα γνωριστεί με την ποιήτρια Μαρία 
Πολυδούρη. Αντάλλασσαν ποιήματα ο 
ένας στον άλλον και λόγω της αγάπης 
τους για την ποίηση, θα βρουν παρηγοριά. 
Ο ίδιος ο ποιητής, αφηγείται στον Κ. 
Σταματίου:

Υπήρχε μια μεγάλη “αίθουσα υποδοχής” 
με το μοναδικό πιάνο με ουρά στη 
«Σωτηρία». Τ’ απόγευμα, πήγαινα 
εκεί και έπαιζα αναζητώντας κάποια 
παρηγοριά στη μουσική. Ακούγοντας 
το πιάνο η Πολυδούρη κατέβαινε από 

Η εποχή του λίθου στην 
Ελλάδα
Εισαγωγή-Παλαιολιθική εποχή

Γιάννης Ρίτσος
Ο δικός μας ποιητής

Γιάννης Μ. Μπίλιας

Κωνσταντινίδου Αρχόντισσα
Φιλόλογος – Γλωσσολόγος 

Ίχνη κατοίκησης και εργαλείων 
βρέθηκαν και στα νησιά Σποράδες. Και 
αυτά σε κάποια φάση της δημιουργίας της 
Αιγηίδος ήταν ενωμένα με τη Θεσσαλία. 
Δημιουργός των εργαλείων της μέσης 
παλαιολιθικής είναι ο ανθρωπολογικός 
τύπος που λέγεται άνθρωπος του Neader-
dal. Ονομάστηκε έτσι επειδή σκελετικά 
του λείψανα εντοπίστηκαν για πρώτη 
φορά στη θέση Neaderdal  πλησίον του 
Dusseldorf της Γερμανίας. Διεπιστώθη 
ότι ήταν επιδέξιος κατασκευαστής 
εργαλείων, γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
και έχει γίνει κατασκευαστική πρόοδος. 

(εικόνα 3) 

Το τόξο μάλλον δεν το γνώριζαν ακόμη. 
Αφού με κάποιο τρόπο παγίδευαν τα 
μεγάλα ζώα, τα σκότωναν, εν συνεχεία 
τα κομμάτιαζαν και μετέφεραν στα 
σπήλαια τα εκλεκτότερα μέρη τους. 
Μέσα στα σπήλαια, κατά τις περιόδους 

του ψύχους, ήταν καλά προφυλαγμένοι. 
Η φωτιά από τότε που ανακαλύφθηκε 
ήταν σταθμός στη βελτίωση της ζωής 
τους. Μέσα στα σπήλαια βρέθηκαν ίχνη 
φωτιάς (Πετράλωνα) και ταφές νεκρών.

Το τέλος αυτού του ανθρώπινου 
τύπου Neaderdal ο οποίος εμφανίστηκε 
πριν 100.000 – 120.000 χρόνια, όπως 
υπολογίζουν, ήλθε πριν 40.000 
χρόνια περίπου. Ίσως δεν μπόρεσε να 
προσαρμοστεί σε κάποια κλιματική αλλαγή 
της γης. Έτσι, παίρνει τη σκυτάλη τώρα 
ο homo sapiens (σοφός άνθρωπος), ο 
οποίος είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. 
Αυτός για κάποιο μεγάλο διάστημα 
έζησε παράλληλα με τον Neaderdal.

Η τεχνολογική αλλαγή που ακολούθησε 
αποτέλεσε μια πελώρια τομή στην ιστορία 
του προϊστορικού -  παλαιολιθικού 
ανθρώπου. Η εμφάνιση του homo sa-
piens συνοδεύεται από μία νέα τεχνική, 
μια νέα μέθοδο παραγωγής εργαλείων 
(απολεπισμάτων) από πυριτόλιθο. Αυτό 
ήταν μια επαναστατική μεταβολή στη 
μορφή των εργαλείων. Λέγεται και 
τεχνική των λεπίδων (τα μαχαίρια 
της εποχής εκείνης). Δημιουργείται 
μεγάλη ποικιλία εργαλείων μικρότερου 
όγκου και χρήσιμων για λεπτότερες 
εργασίες. Το κυνήγι έγινε πιο εύκολο 
και προσοδοφόρο. Κατασκευάστηκε και 
το τόξο και έτσι τώρα κυνηγούσαν και 
μικρότερα ζώα. Ο homo sapiens είναι 
ένας νέος ολοζώντανος, ανεπτυγμένος 
διανοητικά τύπος που θα οδηγήσει 
το ανθρώπινο είδος στον δρόμο της 
προόδου και του πολιτισμού. 

το δωμάτιό της και έτσι γνωριστήκαμε.
Εκεί μέσα ανέπτυξαν θερμούς δεσμούς 

φιλίας, οι δύο ποιητές. Μάλιστα ο ένας 
έχει αφιερώσει στον άλλον και ποιήματα.

Στην Καψαλώνα
Ο ποιητής, μετά το πέρας του τρίτου 

έτους της παραμονής του στο νοσοκομείο, 
δεν είχε πια λεφτά για την παραμονή του. 
Κατόπιν, τον μετέφεραν σε στρατιωτικό 
νοσοκομείο, για να καταλήξει στο Άσυλο 
Φυματικών Καψαλώνας, ένα ερειπωμένο 
και άθλιο κατάλυμα. Οι συνθήκες εκεί 
είναι απαράδεκτες. Έτσι, ο Ρίτσος, στέλνει 
ένα γράμμα στην εφημερίδα Εφεδρικός 
Αγών και τονίζει τα προβλήματα που 
βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς εκεί 
πέρα. Ο Ρίτσος θα πει αργότερα για 
εκείνη την εμπειρία του:

Στην Καψαλώνα ένιωσα πρώτη 
φορά τον εαυτό μου σαν εντολοδόχο, 
τον υπεύθυνο ενός κόσμου.

Στην Καψαλώνα ο Ρίτσος, μαζί με 
άλλα ποιήματά του, από το προηγούμενο 
σανατόριο, συνθέτει τις πρώτες του ποιητές 
συλλογές: Τρακτέρ  και Πυραμίδες.

Δεκαετία 1930-1940
Τον Απρίλιο του 1931, η αδελφή του 

Λούλα παντρεύεται έναν μετανάστη από 
την Αμερική, τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, 
ο οποίος θα συνδράμει οικονομικά 
και τον αδελφό της, τον Γιάννη. Έτσι, 
ο Ρίτσος, θα βρει περισσότερο χρόνο 
για τη συγγραφή ποιήσεως.

Το 1932, συμφορά ξαναβρήκε την 
οικογένεια: Ο πατέρας του, που ζούσε 
μόνος στη Μονεμβασία δεν είχε τα προς 
το ζην και, σε συνδυασμό, με την άρνησή 
του για βοήθεια από τους συγχωριανούς 
του, έχασε τα λογικά του και τρελάθηκε. 
Τον μεταφέρανε εν τέλει, το 1934, στο 
δημόσιο ψυχιατρείο του Δαφνίου.

Η αδελφή του που είχε πάει στην 
Αμερική, επέστρεψε για να τον φροντίσει, 
εν τω μεταξύ, κι αυτή είχε κλονιστεί 
πολύ, με όλα αυτά που συνέβαιναν στην 
οικογένειά τους. Την περίοδο αυτή ο 
Ρίτσος, προσπαθεί να ακολουθήσει το 
επάγγελμα του χορευτή και του ηθοποιού 
σε θέατρο, στην Κυψέλη, με τη διάσημη 
Ζωζώ Νταλμάς, αφού ο γάμος της 
αδελφής του δεν κράτησε παραπάνω 
και αναγκάστηκε να εργαστεί.

Ο Επιτάφιος
Το 1934 γίνεται μέλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 
στο οποίο παρέμεινε πιστός μέχρι τον 
θάνατό του. Το 1934 εκδόθηκε η πρώτη 
ποιητική συλλογή του με τίτλο Τρακτέρ, ενώ 
ξεκίνησε να δημοσιεύει στον «Ριζοσπάστη» 
τη στήλη Γράμματα για το Μέτωπο. Το Μάιο 
του 1936, οι εργατικές κινητοποιήσεις, 
είχαν κορυφωθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο 
Ριζοσπάστης, την επόμενη, δημοσιεύει 
φωτογραφία που αποτυπώνεται η σορός 
του δολοφονημένου Τάσου Τούση, με 
τη μητέρα του να σπαράζει από πάνω 
του. Η φωτογραφία ενέπνευσε τον 
ποιητή. Ο Ρίτσος κλείστηκε στη σοφίτα 
του και έγραψε τα τρία πρώτα μέρη του 
Επιταφίου. Ο «Ριζοσπάστης», στις 12 
Μάη του 1936, τα δημοσίευσε υπό τον 
τίτλο Μοιρολόι. Χαρακτηριστικοί στίχοι 
του ποιήματος είναι: 

Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων 
μου, καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου,

πουλάκι τῆς φτωχιᾶς αὐλῆς, ἀνθὲ 
τῆς ἐρημιᾶς μου,

πῶς κλείσαν τὰ ματάκια σου καὶ 
δὲ θωρεῖς ποὺ κλαίω

καὶ δὲ σαλεύεις, δὲ γρικᾷς τὰ ποὺ 
πικρὰ σοῦ λέω;

Ο Ρίτσος ολοκληρώνει τα πρώτα 14 
ποιήματά του, τα οποία εκδίδονται από 
το «Λαϊκό Βιβλιοπωλείο» σε 10.000 
αντίτυπα (αριθμός ρεκόρ). Από αυτά 
πουλήθηκαν σχεδόν όλα, εκτός από 250, 
τα οποία κάηκαν, μετά την εγκαθίδρυση 
της δικτατορίας από τον Ι.Μεταξά, στις 4 
Αυγούστου 1936. Το ποίημα αυτό έγινε 

Η εξέλιξη πλέον είναι πολύ γρήγορη. 

Αυξάνεται ο πληθυσμός και έχουμε και τα 

πρώτα δείγματα τέχνης. Κατασκευάζονται 

τα πρώτα αγαλματίδια (ειδώλια) από 

πέτρα, συνήθως γυναικείας μορφής, τα 

όπλα διακοσμούνται με σχέδια, έχουμε 

χάντρες από τα δόντια ζώων που γίνονται 

περιδέραια κτλ. Τα τοιχώματα των 

σπηλαίων χαράσσονται και διακοσμούνται 

με σκηνές από κυνήγι ζώων. Μέχρι 

και βελόνες με οπές έχουν βρεθεί 

από οστά για συρραφή δερμάτων. Το 

ένδυμα παίρνει μορφή, και οι ταφές 

των νεκρών μέσα στα σπήλαια γίνονται 

πιο προσεγμένες. Οι νεκροί πλέον 

ενταφιάζονται ενδεδυμένοι.

Ευρισκόμαστε πλέον στη νεότερη 

παλαιολιθική εποχή, 30.000 χρόνια 

πριν. Γλυπτά ή ανάγλυφα, ζωγραφιές 

και χαράγματα, φορητά έργα τέχνης 

και κοσμήματα συνθέτουν τη θαυμαστή 

τέχνη της νεότερης αυτής εποχής, που 

θεωρείται το μέγιστο πρώιμο επίτευγμα 

της ανθρωπότητας.

Στην Ελλάδα δείγματα της νεότερης 

αυτής παλαιολιθικής εποχής έχουμε πάλι 

στην Ήπειρο, τα οποία χρονολογούνται 

35.000 χρόνια πριν. Έχουμε περιορισμένη 

γνώση για το κλίμα της Ελλάδας κατά τη 

νεότερη παλαιολιθική. Χωρίς αμφιβολία 

πριν από 25.000 – 10.000 χρόνια θα πρέπει 

να ήταν μια εξαιρετικά ψυχρή περίοδος. 

Πάντως γενικά, οι συνθήκες θα ήταν 

πολύ ευνοϊκότερες από την υπόλοιπη 

Ευρώπη. Περίπου γύρω στο 8.500 π.Χ. 

φαίνεται οτι επικρατεί οριστικά ένα κλίμα 

εύκρατο, που σχεδόν δε θα διέφερε από 

το σημερινό. Στο χρονικό αυτό σημείο 

οι επιστήμονες τοποθετούν και το τέλος 

της παλαιολιθικής εποχής, την αρχή της 

μεσολιθικής και εν συνεχεία νεολιθικής 

εποχής, κατά την οποία έχουμε μεγάλα 

αντιπροσωπευτικά δείγματα κατοίκησης 

στη Λακωνία, αλλά και ειδικότερα στην 

περιοχή μας. n

ένα από τα γνωστότερα ποιήματα του 
Γιάννη Ρίτσου, καθώς και το ποίημα που 
τον έκανε γνωστό στο ελληνικό κοινό.

Η υποτροπή και το ψυχιατρείο
Στις 15 Οκτωβρίου 1936, ο Ρίτσος, 

έγινε μέλος του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών. Οι παραστάσεις που έδινε ως 
χορευτής και ως ηθοποιός (και οι οποίες 
δεν τον έκαναν ιδιαίτερα υπερήφανο) τον 
ταλαιπώρησαν τόσο, που τον οδήγησαν 
στο να υποτροπιάσει η υγεία του. Αυτή 
τη φορά, από τον Οκτώβριο του 1937 
έως τον Απρίλιο του 1938, έζησε στο 
σανατόριο της Πάρνηθας, στο οποίο 
συγγράφει Μια πυγολαμπίδα φωτίζει 
τη νύχτα και την Εαρινή Συμφωνία, 
χάριν του πρωτοφανέρωτου έρωτα. Οι 
συμφορές τόσο για την οικογένεια, όσο 
και για τον ίδιο συνεχίστηκαν, όταν η 
αδελφή του, η Λούλα, επισκέφτηκε, στις 
9 Φεβρουαρίου 1937, την αδελφή της και 

της είπε ότι είδε τον Θεό. Ακολούθως, 
θα κατευθυνθεί κι εκείνη στο Δαφνί, 
όπου βρίσκεται εκεί ήδη ο πατέρας της, 
μάλιστα στις 5 Νοεμβρίου 1938 θα δει να 
βγάζουν τη σορό του πατέρα της, από τον 
απέναντι θάλαμο. Ο Ρίτσος εμπνεύστηκε 
από τα παθήματα της αδελφής του και 
θα γράψει το ποίημα Τραγούδι της 
Αδελφής μου, για το οποίο ο Κωστής 
Παλαμάς θα γράψει, στο τελείωμα του 
τετράστιχου: «Να παραμερίσουμε ποιητή 
για να περάσεις.».

Ο έρανος
Στις 30 Νοεμβρίου 1937, η Εταιρεία 

Ελλήνων Λογοτεχνών, τον δέχτηκε 
ως μέλος της, με 22 ψήφους από 
τους 27. Φεύγοντας από το σανατόριο, 
προσλήφθηκε από το Βασιλικό Θέατρο. 
Εκεί γνώρισε τον Μάνο Κατράκη· η 
φιλία τους θα καταλήξει ισόβια. Εκεί 
συνάντησε και τον Τάκη Φιλιακό, που 
είχαν ήδη γνωριστεί και, αργότερα, θα 
μεταπηδήσουν στην Εθνική Λυρική Σκηνή, 
που εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Ι ή 
Γ Βάμβας. Το 1940, πριν τον Πόλεμο, 
θα εκδοθεί το Εμβατήριο του Ωκεανού, 
αλλά τα γεγονότα τον πρόλαβαν και 
εγκαταστάθηκε, κατάκοιτος, στο σπίτι 
του Τάκη Φιλιακού. Κατόπιν εντάχθηκε 
και στο Μορφωτικό Τμήμα του ΕΑΜ. 

Ο ηθοποιός Στέλιος Βόκοβιτς, 
βλέποντάς τον να πεινά, να είναι άρρωστος 
και δυστυχής, απευθύνθηκε στην 
εφημερίδα «Ακρόπολις» και ο Αλέκος 
Λιδωρίκης, του έγραψε ένα άρθρο για 
τη σωτηρία του ποιητή και πρότεινε 
δημόσιο έρανο. Οι προσφορές έφτασαν 

αλλά ο Ρίτσος τις αποποιήθηκε. n
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ιστοσελίδα του μεγάλου μας ποιητή



αέρα μπροστά χωρίς απώλειες. Εδώ 
ήταν και το μυστικό της καλή κατασκευ-
ής. Η τεχνογνωσία μεταφερόταν από 
γενιά σε γενιά. Σπρώχνοντας λοιπόν 
το έμβολο μέσα στη σωλήνα, κάποια 
στιγμή ακουγόταν ένα “φλούπππ” και 
το βλήμα πεταγόταν μακριά μέχρι και 
10 μέτρα. Έτσι κρατώντας τις μπιστόλες 
κυνηγούσαμε ο ένας τον άλλο προσπα-
θώντας να τον “σκοτώσουμε”, με το 
βλήμα που πεταγόταν, φλούπ, φλούπ! 
Για να έχουμε πολλά πολεμοφόδια, 
φτιάχναμε περισσότερες τάπες.

Στο χαρανί οι μανάδες μας βράζανε 
νερό με αλισίβα για να πλύνουνε τα 
χαλιά τους (κουρελούδες, τσαντίλια, 
χεράμια, παπλώματα κλπ), και άμα μας 
πιάνανε στα χέρια τους, μας λούζανε 
κιόλας, ενώ εμείς στριγγλίζαμε σαν 
τα γουρούνια που πάνε για σφάξιμο. 
Μετά απλώνανε τα πλυμένα επάνω στα 
σκίντα και τα σπαρλάθια για να στε-
γνώσουν. Τα πλυσταριά που δουλεύανε 
περισσότερο ήταν στα Δαφινάκια και 
στο Σαραντινό, στα ρέματα και αλλού. 
Αλλά αυτά τα δύο ήταν τα πιο συνηθι-
σμένα για εμάς. Κυνηγιόμαστε μέχρι 
που από την πολύ χρήση σκιζόταν η 
σωλήνα και χάλαγε το όπλο. Σήμερα 
οι μπιστόλες και τα πολυβόλα είναι 
πλαστικά και χρειάζονται χρήματα 
για την απόκτησή τους, αλλά νομίζω 
ότι τα παιδιά τα βαριούνται γρήγορα.

Κατά τον ίδιο τρόπο φτιάχναμε και 
τις τσιράχλες. Μόνο που δε χρησιμο-
ποιούσαμε το βλήμα, αλλά νερό. Την 
άκρη της σωλήνας τη σχίζαμε λίγο, εν 

συνεχεία σμίγαμε το σχίσιμο ώστε το 
άνοιγμά της να στενέψει αρκετά. Μετά 
δέναμε το σχίσιμο για να διατηρηθεί το 
στένεμα. Έτοιμη και η τσιράχλα. Την 

άκρη της τη βουτούσαμε στο νερό, και 
τραβώντας το έμβολο πίσω, η σωλή-
να γέμιζε. Στη συνέχεια σπρώχναμε 
μπροστά το έμβολο, το νερό έβγαινε 
με πίεση από τη στενεμένη άκρη, και 
πεταγόταν μακριά. Τότε άρχιζε το πανη-
γύρι. Γινόμαστε λούτσα! Κυνηγούσαμε 
ο ένας τον άλλο καταβρέχοντάς τον 
μέχρι τελικής πτώσεως ή καταστροφής 
της τσιράχλας. Αυτό βέβαια ήταν παι-
χνίδι ως επί το πλείστον καλοκαιρινό 
και επειδή τότε δεν υπήρχε νερό στα 
ρέματα (σπάνια καμία λούμπα), βγά-
ζαμε με την ντέστα (κουβάς) νερό απ’ 
το πηγάδι, και αντλούσαμε νερό μέσα 
από τη ντέστα ή από τις κορύτες που τις 
γεμίζαμε για να ποτίζουμε τα ζα. Με τις 
τσιράχλες μας άρεσε περισσότερο να 
παίζουμε γιατί δροσιζόμαστε κιόλας. 
Οι φωνές αντηχούσαν στα χωράφια 
και στα ρέματα: 

Εκεί ήταν το εργοστάσιο κατασκευ-
ής ανεμόμυλων απ’ τα σπερδούκλια, 
και βρίσκαμε και σκουλήκους για τα 
δοκάνια. Στο αλώνι συνήθως φυσού-
σε και αέρας. Σκίζαμε με το μαχαίρι 
το ξερό σπερδούκλι και βγάζαμε μία 
λεπτή φέτα περίπου 15 πόντους την 
οποία ξύναμε και τη λεπταίναμε πολύ. 
Τόσο που όταν τη κοιτούσες από τη 
μία πλευρά σχεδόν έβλεπες από την 
άλλη. Έπρεπε να είναι πολύ ελαφριά 
για να γυρίζει έστω και με λίγο αέρα. 
Αυτή την φέτα που τη λέγαμε λιθάρι 
του μύλου, τη στρίβαμε ελαφρά, για 
να γίνει σαν έλικας αεροπλάνου και 
την καρφώναμε επάνω στην άκρη του 
σπερδουκλιού. Ύστερα κρατούσαμε 
το σπερδούκλι κόντρα στον αέρα και 
η έλικα γύριζε τρελά και με θόρυβο. 
Έτοιμος και ο μύλος, γύριζε και αλέ-
θαμε. Κάναμε και πιο πολύπλοκο το 
σύστημα σε σταυρό, σαν να ήταν αε-
ροπλάνο με έλικες. Στηρίζαμε κάπου 
όλο το σύστημα, και ευχαριστιόμαστε 
που γυρίζανε 4-5 έλικες με θόρυβο και 
εμείς κοιτούσαμε με καμάρι το αερο-
πλάνο μας. Κρατώντας με τα δόντια το 
αεροπλάνο, μας τρέλαινε ο ήχος που 
μεταφερόταν μέσα στο κεφάλι μας.

Αυτά ήταν μερικά απ’ τα παιχνίδια 
μας, τα οποία ευχαριστιόμαστε πάρα 
πολύ γιατί τα φτιάχναμε μόνοι μας. 
Όταν χαλάγανε, δε στενοχωριόμαστε, 
γιατί τα υλικά που χρησιμοποιούσαμε 
δεν τέλειωναν ποτέ. Έτσι φτιάχναμε 
άλλα. Ροδάφινες και σπερδούκλια ήταν 
γεμάτος ο τόπος. Εκμεταλλευόμενοι το 
νερό και τον αέρα, ικανοποιούσαμε την 
παιδική μας όρεξη και εφευρετικότη-
τα για παιχνίδι, αλλά με δημιουργική 
ασχολία. Είναι κάτι που λείπει σήμερα 
από τα παιδιά της πόλης και όχι μόνο. 
Πάντως όλα τα παιδιά έχουν τη τάση να 
εξερευνήσουν το πώς έχουν φτιαχτεί τα 
αγορασμένα πλαστικά παιχνίδια τους, 
για αυτό και τα διαλύουν γρήγορα. Είναι 
βλέπετε φυσικός νόμος η περιέργεια 
και το παιχνίδι για τα παιδιά, όπου 
και να βρίσκονται. Μόνο που η κάθε 
εποχή και η κάθε κοινωνία έχουν τους 
δικούς τους τρόπους και δυνατότητες 
να συνεισφέρουν σε αυτήν την αδήριτη 
ανάγκη, με σκοπό την ομαλή ανάπτυξη 
των παιδιών. n

Καταρχήν να κάνουμε μία πρώτη 
επεξήγηση στον τίτλο. Οι μπιστόλες 
παραπέμπουν σε όπλο παλιό της επα-
νάστασης του 1821. Οι ανεμόμυλοι είναι 
γνωστοί ως μύλοι που λειτουργούν με 
αέρα και αλέθουν τα δημητριακά. Οι 
τσιράχλες σημαίνουν κάτι που πετάει 
νερό. Προέρχεται μάλλον από τον ήχο 
που κάνει το νερό όταν τσουραυλάει 
(κελαρύζει) σαν ρυάκι. Δηλαδή το 
τσι-ρα-χλα μας θυμίζει ηχητικά νερό 
που τρέχει. Ο σχηματισμός πολλών 
λέξεων άλλωστε οφείλεται στον ήχο 
που προέρχεται από το αντικείμενο που 
θέλουμε να ονοματίσουμε. Ο Πλάτων 
στον διάλογό του: “Κρατύλος” ή “Περί 
Ορθότητος Ονομάτων”, εξηγεί διεξοδικά 
όλη αυτή τη διαδικασία.

Εδώ βέβαια ο τίτλος δεν περιέχει 
καμία υψηλή ιδέα ούτε και έχω διάθεση 
να φιλοσοφήσω. Σημαίνει απλώς παιδικά 
παιχνίδια, με τα οποία μεγαλώσαμε, 
και η θύμησή τους δεν θα φύγει ποτέ 
απ’ το μυαλό μας. Οι μπιστόλες και 
οι τσιράχλες ήταν μερικά από αυτά 
τα παιδικά μας παιχνίδια. Είχανε σαν 
χώρο δράσης και κατασκευής τα ρέ-
ματα, στα οποία υπήρχαν ροδάφινες 
(πικροδάφνες) και νερό βέβαια. Η 
κατασκευή τους γινόταν από βέργα 
ροδάφινας ίσια και λουμακερή (μαλακή). 
Κόβαμε μία βέργα σε μήκος περίπου 
μισό μέτρο. Χαράζαμε κάθετα με το 
μαχαίρι τη φλούδα μέχρι το εσωτερικό 
ξύλο. Εν συνεχεία κρατώντας τη με 
το ένα χέρι, στρίβαμε με το άλλο τη 
φλούδα μέχρι να ξεκολλήσει από το 

ξύλο. Έτσι κάποια στιγμή τραβώντας 
το ξύλο έβγαινε από τη φλούδα και 
είχαμε μία σωλήνα και ένα έμβολο 
(φλούδα και ξύλο).

Τώρα για να φτιάξουμε την μπιστό-
λα, κόβαμε ένα μικρό κομμάτι από την 
άκρη του ξύλου, 2 πόντους περίπου, 
και το περνούσαμε μέσα στην άκρη 
της σωλήνας σαν τάπα. Αυτό θα ήταν 
το βλήμα. Τη μία άκρη του εμβόλου 
(ξύλου) την χτυπάγαμε σε μία πλάκα 
για να την κάνουμε κάπως πεπλατυ-
σμένη, ούτως ώστε σπρώχνοντάς το 
μέσα στη σωλήνα, να σπρώχνει τον 

Τ
ο πρώτο Δημοτικό Σχολείο 
του Αγίου Δημητρίου ήταν το 
σημερινό κτήριο που στεγάζει 
το γραφείο του Δημοτικού 
Διαμερίσματος και το Ιατρικό 

γραφείο (εξεταστήριο). Δεν είχα ακούσει 
από τους γονείς μου ούτε από κάποιον 
άλλον να αναφέρει ότι υπήρχε άλλο 
κτήριο σχολείου πριν από αυτό.

Ο πρώτος δε δάσκαλος του σχολείου 

ήταν ο Παναγιώτης Γιωργαράς και κατόπιν 
Ιερέας του χωριού. Ο επόμενος δάσκαλος 
ήταν ο Ιωάννης Σάρλας από ένα χωριό 
της Τεγέας Αρκαδίας, ο οποίος έφυγε 
μετά την εισβολή των Γερμανών στην 
χώρα μας, το έτος 1941 που έκλεισαν τα 
σχολεία. Κατά την διάρκεια της κατοχής 
ήρθε κάποιο φεγγάρι μια δασκάλα την 
λέγανε Ελπίδα. Δεν θυμάμαι αν κάναμε 
μαθήματα, εκείνο που θυμάμαι είναι τα 
αγόρια να παίζουμε τους Γερμανούς 
και τους αντάρτες και τα κορίτσια να 
μαθαίνουν χορό.

Το 1945 μας ήρθε δάσκαλος ο Αλέ-
κος ο Σπυρόπουλος και αυτός από την 
Αρκαδία (στην Τρίπολη είχε παιδαγωγική 
Ακαδημία) και παρέμεινε μέχρι το 1949, 
που πήγε να υπηρετήσει στον στρατό, 
(τότε τελείωσα κι εγώ το Δημοτικό), και 
στο χωριό ήρθε δασκάλα η Μαλλίρη. (Οι 
νεότεροι ας προσθέσουν τους επόμενους 
δασκάλους).

Το σχολείο μας είχε μια μεγάλη είσο-
δο, την σημερινή του γραφείου του Δ.Δ, 
με τρία μεγάλα φωτεινά παράθυρα στο 
νοτιά (τώρα το μεσαίο παράθυρο έχει γίνει 
πόρτα) και δύο επίσης μεγάλα φωτεινά 
παράθυρα στον βορρά. Τα παράθυρα 
ήταν μόνο με τζάμια.

Ήταν σκεπασμένο με κεραμοσκεπή 
και δεν ήταν ταβανωμένο. Εσωτερικά ήταν 
σοφαντισμένο κανονικά και εξωτερικά 
ήταν σοφαντισμένο με πεταχτό. Στην 
πόρτα και τα παράθυρα είχε κορνίζες από 
σοφά τις οποίες ασπρίζαμε με ασβέστη. 
Πάνω ψηλά στη μέση της πρόσοψης του 
σχολείου, σε μια ανάγλυφη από σοφά 
άσπρη πινακίδα ήταν γραμμένο με μαύρα 
γράμματα:

Π
ριν από το 1952 στην θέση 
της εκκλησίας υπήρχε ένα 
χάλασμα, δηλαδή τέσσερις 
γκρεμισμένοι τοίχοι, δεν 
μπορώ να προσδιορίσω 

τις διαστάσεις του, αλλά δεν θα ήταν 
περισσότερο από 3Χ4 μέτρα. Αυτά τα 
χαλάσματα μας έλεγαν τότε, ότι ήταν 
η εκκλησία των Άγιων Αναργύρων.

Νοτιοδυτικά από τα χαλάσματα 
περίπου δέκα με δεκαπέντε μέτρα 
υπήρχαν σκίνα, μυρτιές, λυγιές, βά-
τα και καλάμια, που στα παιδικά μας 
μάτια φάνταζαν πελώρια. Όλα αυτά 
σχημάτιζαν μια σπηλιά και μέσα από 
αυτήν ανάβλυζε μπόλικο δροσερό 
νερό. Αυτό ήταν το Κεφαλόβρυσο.

Από εκεί παίρναμε νερό, με τα 
βαρέλια, τις βίκες, τις φιάλες και τις 
ντέστες και το κουβαλάγαμε ο κάθε 
ένας στο σπίτι του, για να πιούμε και 
για τη λάτρα του σπιτιού.

Από το Κεφαλόβρυσο ποτίζαμε τα 
ζωντανά μας, και τα περιβόλια που 
υπήρχαν από την μια και από την άλλη 
μεριά της ρεματιάς μέχρι τον Κουφό, 
και τα Λακώματα.

Επίσης άλεθαν οι τέσσερις αλευρό-

μυλοι τα στάρια όχι μόνο του χωριού 
μας αλλά και των γύρω χωριών.

Μεταξύ των χαλασμάτων και της 
πηγής υπήρχε δρόμος που περνούσε 
μέσα από το ρέμα και σε έβγαζε στη 
δημοσιά στα πηγάδια του χωριού.

Όταν περνούσαμε από εκεί εμείς τα 
παιδιά τα καλοκαίρια, το μεσημέρι ή 
το βράδυ κάναμε τον σταυρό μας, και 
λέγαμε συνέχεια μέχρι να βγούμε από 
το ρέμα το Πάτερ Ημών και κάναμε 
τον σταυρό μας για να μας φυλάνε οι 
Άγιοι Ανάργυροι από τα νεραϊδικά. Μας 
έλεγαν οι μεγάλοι: οι νεράιδες και οι 
διάβολοι βγαίνουν το καλοκαίρι το 
ντάλα μεσημέρι και αποβραδίς μέχρι 
τα μεσάνυχτα.

Χρόνο με τον χρόνο την δεκαε-
τία 1950, το Κεφαλόβρυσο στέρευε. 
Στους μύλους οι μυλωνάδες άρχιζαν 
να μικραίνουν την τρύπα στο βροχώνι 
(προφύσιο), ώσπου οι μύλοι σταμά-
τησαν να δουλεύουν, τα περιβόλια να 
λιγοστεύουν οπότε και αυτά ξεράθηκαν 
και το νερό από τα πηγάδια του χωριού 
δεν ήταν αρκετό.

Τότε άρχισε η αναζήτηση νερού 
ανοίγοντας πηγάδια. Ανοίχτηκε ένα 
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πηγάδι καταμεσής στο ρέμα λίγο πιο 
κάτω από εκεί που βρίσκεται τώρα, 
αλλά νερό τίποτα, μόνο άρακλες με 
αμμοχάλικο.

Στο χωριό όλοι λέγανε ότι το νερό 
το κρατάνε οι Άγιοι Ανάργυροι, επειδή 
δεν τους κτίζουμε την γκρεμισμένη 
εκκλησία. Έτσι μια μέρα του Ιούλη του 
1952 ή 1953 (δε θυμάμαι καλά) πάρθηκε 
η απόφαση να κτιστεί η εκκλησία. Βρή-
κανε τους μαστόρους, και η επιτροπή 
της Εκκλησίας πήρε σβάρνα τα χωριά 
και έκανε έρανο υπέρ της ανεγέρσεως 
της εκκλησίας. Οι χωριανοί άρχισαν 
τις δωρεές. Άλλοι έβαλαν το χορίγι 
(ασβέστης) που είχαν στις γούβες 
εκεί δίπλα στο ποτάμι, για να κτίσουν 
τα σπίτια των παιδιών τους που ήταν 
για παντρειά.(Εκείνη την εποχή είχαμε 
αρχίσει να φεύγουμε από το χωριό και 
να μαζευόμαστε στην Αθήνα και τον 
Πειραιά. Μετά άρχισε η μετανάστευ-
ση για Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, 
Βέλγιο. και Γερμανία, γι’ αυτό δεν μας 
χρειαζόταν πλέον το χορίγι). Άλλοι 
έφτιαξαν τα πορτοπαράθυρα και ό,τι 
μπορούσε ο καθένας να προσφέρει.

Όταν άρχισε το κτίσιμο όλοι οι χω-

ριανοί σαν τα μυρμήγκια άρχισαν την 
δουλειά. Άλλοι να κουβαλάνε πέτρες 
και χαλίκια από εκεί τριγύρω και άμμο 
με τα ζα από την Χαραχιά (τότε δεν 
απαγορευόταν η αμμοληψία και εμείς 
η χαρά μας ήταν να πάμε να φέρουμε 
άμμο και να κάνουμε το μπάνιο μας). 
Ο κάθε ένας έκανε ό,τι μπορούσε. Μία 
γιαγιά που δεν μπορούσε να προσφέ-
ρει χειρονακτική εργασία πρόσφερε 
μια μπουκάλα κρασί για τον κόσμο 
που δούλευε.

Έτσι κτίστηκε η εκκλησία μέσα σε 
λίγο χρονικό διάστημα, όπου τώρα είναι 
τόπος δοξασίας προς τον Θεό μας και 
την χάρη των Αγίων, αλλά νερό τίποτα.

Εμείς όμως, κάθε χρόνο στις τρια-
νταμία του Ιούνη, παραμονή των Αγίων 
Αναργύρων βρισκόμαστε στο Κεφα-
λόβρυσο στην εκκλησία με πολλούς 
συγχωριανούς, μόνιμους κατοίκους 
του χωριού και ξενιτεμένους, για να 
προσκυνήσουμε τη χάρη Τους.

Καθώς αρχίζει το καλοκαίρι έρχονται 
οι ξενιτεμένοι συγχωριανοί μας για να 
συναντηθούν και να περάσουν λίγο 
καιρό με τις ρίζες τους. Να  πατήσουν 
και να περπατήσουν τη γη που στα 
παιδικά μας χρόνια την περπατήσα-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ 

Το εσωτερικό του σχολείου ήταν μία 
αίθουσα με δύο ανισόπεδα τμήματα στο 
ύψος ενός σκαλοπατιού, το χαμηλό ήταν 
δυτικά και το ψηλότερο ανατολικά. Αυτά 
τα τμήματα της αιθούσης είχαν πατώματα 
ξύλινα (σανίδες από κυπαρίσσια). Στην 
δυτική πλευρά της αιθούσης ακριβώς 
αριστερά μόλις μπαίναμε μέσα ήταν 

ένας μόνιμος μαύρος πίνακας, στη μέση 
η έδρα και αριστερά της έδρας άλλος 
ένας μαύρος πίνακας, αυτός ήταν πιο 
μεγάλος πάνω σε ένα τρίποδα.

Στην αίθουσα μέσα υπήρχαν διάφορα 
θρανία μικρά και μεγάλα που καθόμαστε 
από τρία μέχρι και έξη παιδιά στο κάθε 
θρανίο. Τα θρανία αυτά μάλλον θα τα 
έφτιαχναν οι τοπικοί μαραγκοί, γιατί μας 
φέρανε κάποια χρονιά μετά την κατοχή 
καμιά δεκαριά θρανία τα οποία ήταν και 
βαμμένα, μαύρα. Αυτά τα θρανία τα λέ-
γαμε αγοραστά, και καθόμαστε ανά τρία 
παιδιά στο κάθε ένα, αυτά ήταν τα καλά 
μας τα θρανία και όσα παιδιά καθόμαστε 
σε αυτά το είχαμε καμάρι.

Το έτος 1948 μας έστειλε από τον 
Πειραιά που έμενε ο Μπάρμπα-Ντίνος 
ο Αγγελάκος μία ξυλόσομπα με μπουριά. 
Ήταν η καλύτερη χειρονομία που έκανε 
για το σχολείο μας ο μπάρμπα-Ντίνος, για 
να μην τουρτουρίζουμε τις κρύες μέρες 
του χειμώνα. Η σόμπα τοποθετήθηκε στη 
μέση της αίθουσας και την ανάβαμε όταν 
έκανε κρύο τον χειμώνα, γι’ αυτό κάθε 
παιδί έφερνε και από ένα κομμάτι ξύλο 
για την σόμπα.

Μεταξύ του σχολείου, της εκκλησίας 
και του Ηρώου, ήταν το προαύλιο του 
σχολείου, όχι τσιμενταρισμένο αλλά 
απλώς ισιοβολισμένο και με κάτι κοτρόνες 
ριζιμιές να προεξέχουν, ενώ αριστερά της 
εισόδου όπως μπαίνουμε ήταν κτισμέ-
νη μια πεζούλα όπως είναι και σήμερα 
αλλά χωρίς ματζουπέτι (πεζούλι), ήταν 
τα σύνορα του σχολείου από την μάντρα 
του Αγίου Νικολάου. 

Στην γωνία είχε πέσει χώμα και ήταν 

- Ρε διαόλοι, θα βγάλετε τα μάτια σας, 
φωνάζανε οι μεγάλοι αλλά ποιός 
να ακούσει. Και δώστου, η μάχη 
συνεχιζόταν.
- Σιγάτε ρε σεις, λυσιάξατε ,πη-
γαίνετε πιο πέρα να παίξετε, μας 
ζουρλάνατε!
- Άσε μας λο!
- Ρε θα πάρετε σβάρνα το χαρανί 
και θα ζεματιστείτε! Θα καείτε στη 
λάγαρη (κάρβουνα). Πηγαίνετε να 
ποτίσετε τη γίδα και τις προβατίνες.
- Τώρα λο!

- Σ’ έκανα μούσκεμα ρεεε!  
-  Χα-χα-χα!
- Τώρα που θα φτιάξω πιο μεγάλη 
τσιράχλα θα σου πω εγώ!
- Θα μου κάνεις τ’ αμπέλια χωράφια!
- Πιάσε ρε το μπουρούσι (καρού-
μπαλο) στο κεφάλι σου να δεις πόσο 
είναι! Πονάει, πονάει;
- Ρε σεις πάμε στο κουτσουβέρι;
- Πάμε!

ίσωμα, εκεί τα κορίτσια είχαν χαράξει δυο 
καραβάνες και παίζανε στο διάλειμμα. 
Επίσης καραβάνες είχαν χαράξει και 
στην δημοσιά ακριβώς μπροστά από την 
είσοδο του καινούριου σχολείου.

Στην υπάρχουσα και σήμερα ελιά, 
ήταν κρεμασμένη η καμπάνα του Αγίου 
Δημητρίου δωρεά του Γεωργίου Μουσα-
δάκου (Αναγνώστη) που την βαράγαμε 
όταν ήταν η ώρα για να πάμε στο σχολείο 
επειδή δεν υπήρχαν ρολόγια.

Κάτω δυτικά και βόρεια ήταν ο σχο-
λικός κήπος, η σημερινή παιδική χαρά.

Σχολικό κήπο τον λέγαμε γιατί επί 
δικτατορίας ΜΕΤΑΞΑ κάνανε μάθημα 
τα μεγαλύτερα παιδιά για αγροτικές 
καλλιέργειες. Εκεί φυτεύανε διάφορα 
λαχανικά, θυμάμαι όταν πήγα εγώ στο 
σχολείο είχαν φυτέψει μπλέζες, φακές 
και σκόρδα. Αυτός ο κήπος ήταν κομμάτι 
της μάντρας ιδιοκτησίας της εκκλησίας 
του Αγίου Νικολάου, αλλά πέρασε ο δη-
μόσιος δρόμος την έκοψε στην μέση και 
καταπατήθηκε από το σχολείο. Εκεί τα 
αγόρια παίζαμε μάνα-τόπι, τριζομπομπόμ 
και καροτσάκια.

Στο σχολείο πηγαίναμε περί τα εκα-
τό παιδιά, την εποχή εκείνη, γι’ αυτό τα 
παιδιά της πρώτης και της δευτέρας 
τάξης, πηγαίναμε το απόγευμα και τα 
παιδιά της τρίτης, τετάρτης, πέμπτης και 
έκτης το πρωί. 

Τότε το χωριό ήταν κοινότητα με τα 
περίχωρά της, τα Χωρδάκια, την Φλόκα, 
τα Μαρκιάνικα και τα Φαββιάνικα. Τότε 
λέγαμε, ο Αη-Δημήτρης με τα σκανδι-
ναβικά κράτη ή ο Αη-Δημήτρης με τις 
αποικίες του. Τα παιδιά ερχόντουσαν στο 
σχολείο με τα πόδια κάθε πρωί, με κρύο 
και με βροχή. Ερχόντουσαν και από την 
Δάφνη τα παιδιά του Γιώργη του Τεσσέρη 
(Λαγούδης) και τα παιδιά του Αλεξάκη. Ο 

μπάρμπα-Γιώργης ήταν δημότης Αγίου 
Δημητρίου ενώ ο Αλεξάκης ήταν δη-
μότης Βελλιών. Όλα πηγαίναμε σε αυτό 
το σχολείο, μετά έγινε το σχολείο της 
Φλόκας επί προεδρίας του Μπάρμπα- 
Γιάννη του Γρίμπιλα.

Αφοδευτήρια είχαμε τα αγόρια το 
φράχτη κατά μήκος του σχολικού κήπου 
και της μάντρας του Μπάρμπα-Μήτσου 
του Κατράκη, και τα κορίτσια δίπλα από 
το σχολείο ένα ζατόνι που έβαζε μέσα ο 
μπάρμπα-Νίκος ο Κατράκης (Κατρακού-
νης) τα γαϊδουράκια και τις κατσίκες του.

Τότε άρχιζε το 
πανηγύρι. Γινόμαστε 

λούτσα!

...κάποια στιγμή 
ακουγόταν ένα 

“φλούπππ”, και το 
βλήμα πεταγόταν 

μακριά μέχρι και 10 
μέτρα.

με μαζί ανυπόδητοι, και να ζήσουμε 
με τις αναμνήσεις , καλές ή άσχημες 
των παιδικών μας χρόνων. Όταν δεν 
θα υπάρχουν πλέον οι ρίζες τότε θα 
καθίσουν με τους βλαστούς και τα 
βλαστάρια τους. Έτσι πρωτοσυναντι-
ώμαστε όλοι οι συγχωριανοί εκεί στον 
Εσπερινό, που γίνεται στο προαύλιο 
της εκκλησίας, με τους Ιερείς κοντά 
στην πόρτα που έχουν μεταφέρει κατά 
κάποιον τρόπο την Αγία Τράπεζα έξω 
από την εκκλησία, λόγω ζέστης, και 
οι πιστοί να παρακολουθούμε την 
λειτουργία γύρω-γύρω στο προαύλιο.

Ενώ οι Ιερείς με τους ψαλτάδες 
ψέλνουν, τα βλέμματά μας κοιτάζουν 
γύρω-γύρω σαν περιπολία, να δούμε 
αυτούς που βρίσκονται και αυτούς που 
έρχονται στον περίβολο, και αμέσως 
σκουντώντας τον διπλανό αρχίζουμε την 
κουβέντα χαμηλοφώνως μεταξύ μας:

- Ρε συ, αυτός δεν είναι ο …τάδε; 
Συνήθως τους ονομάζουμε με το πα-
ρατσούκλι τους.

- Ναι αυτός είναι.
- Και αυτή δεν είναι η τάδε;  

Λέμε το όνομά της, και το παρατσούκλι 
του πατέρα της, γιατί επί το πλείστον 
τα κορίτσια δεν είχαν παρατσούκλια.

- Ναι αυτή είναι. 
- Ρε πόσα χρόνια έχω να τους δω! 

Από τότε που πηγαίναμε στο σχολείο.
Και με το Δι’ ευχών των Αγίων Πα-

τέρων ημών, που λένε οι Ιερείς αμέσως 
αρχίζουν οι χαιρετούρες:

- Γεια σου ρε (λέμε το όνομά του ή 
το όνομά της) τι κάνεις, καλώς ήρθες, 
πόσα χρόνια έχουμε να ειδωθούμε; 
Ούτε που θυμόμαστε, και αν κανείς 
δεν γνωρίζει τον άλλο λέμε το παρα-
τσούκλι του και τότε αμέσως γίνεται 
η αναγνώριση.

Μια χρονιά ενώ είχε τελειώσει η 
λειτουργία και φεύγαμε ακούω έναν 
να μου λέει:

- Γεια σου ρε Γιώργη. Εγώ δεν τον 
γνώρισα.

- Ο Ντίνος ο Αγγελάκος είμαι. Πάλι 
κοντοστάθηκα.

- Ο Τσουρλαλές είμαι δεν με γνω-
ρίζεις;

Πού να τον γνωρίσεις, είχαμε να 
συναντηθούμε περισσότερα από σα-
ράντα χρόνια.

Και του Ντίνου φαντάζομαι πως θα 
του είπαν πως είμαι ο Νήτος.

Επί το πλείστον με τους περισσό-
τερους χωριανούς έχουμε να συνα-
ντηθούμε σαράντα με πενήντα χρόνια 
όταν πηγαίναμε στο σχολείο, τότε που 
ο τόπος της καθημερινής συναντήσεως 
λεγόταν «Κεφαλόβρυσο» ενώ τώρα 
λέγεται «Άγιοι Ανάργυροι». n

Μόλις βγαίναμε έξω στο διάλειμμα 
(μόνο ένα διάλειμμα κάναμε), στηνόμα-
στε όλα σχεδόν τα αγόρια, κατά μήκος 
της μάντρας, και σε απόσταση τόση που 
όταν ανοίγαμε τα χέρια μας σε έκταση 
να μην ακουμπάμε το ένα το άλλο, γιατί 
θα πέθαινε η μητέρα μας αν ακουμπού-
σαν, έτσι μας έλεγαν, κατά τα άλλα δεν 
έτρεχε τίποτα καταβρέχαμε την μάντρα, 
για μεγαλύτερη ανάγκη πηγαίναμε κάτω 
από την μάντρα του Αγίου Νικολάου. Τα 
δε κορίτσια πηγαίνανε στο ζατόνι του 
μπάρμπα-Νίκου του Κατράκη. Κανένα 
αγόρι δεν τολμούσε να πάει προς το 
ζατόνι, γιατί αμέσως τα κορίτσια του λέ-
γανε: «Ού-νταντά σου, ου-νταντά σου δεν 
ντρέπεσαι, θα το πούμε στον κύριο». Έτσι 
δεν πήγαινε κανένα αγόρι προς τα εκεί.

Για τον καθαρισμό του σχολείου, 
κάθε μέρα μετά το πέρας των μαθημά-
των, ο δάσκαλος όριζε τα παιδιά που 
θα έμεναν να σκουπίσουν την αίθουσα 
του σχολείου, συνήθως έμεναν τρία με 
τέσσερα παιδιά. Μας έλεγε ο δάσκαλος, 
να καταβρέχουμε πρώτα το πάτωμα και 
μετά να σκουπίζουμε για να μη σηκώ-
νεται σκόνη. Μια χρονιά θυμάμαι για να 
κάνουμε καθαρισμό στο πάτωμα, είπε ο 
δάσκαλος σε μερικά παιδιά να φέρουν 
κλάρες από κυπαρίσσια. Την άλλη μέρα 
αφού τις έφεραν, ο δάσκαλος έστειλε άλλα 
παιδιά με ντέστες στο κεφαλόβρυσο και 
φέραμε νερό, ρίχναμε το νερό στο πάτω-
μα και με τις κλάρες από τα κυπαρίσσια 
το τρίβαμε και το κάναμε πεντακάθαρο.

Σε αυτό το σχολείο μάθαμε τα πρώ-
τα μας γράμματα, με ένα αναγνωστικό 
βιβλίο, μια πλάκα και ένα κοντύλι για 
γράψιμο στην πρώτη τάξη. Η πλάκα από 
την μια μεριά ήταν τετραχάρακη, δηλαδή 
κάθε σειρά για γράψιμο είχε τέσσερις 
χαρακιές (γραμμές), και στην άλλη 

πλευρά τετραγωνάκια για να γράφουμε 
την αριθμητική. Το γράψιμο στην πλάκα 
ήταν μόνο για το μάθημα της ημέρας, 
μετά με ένα σφουγγαράκι τα σβήναμε 
για να γράψουμε το καινούριο. Οι άλλες 
τάξεις είχαν δωδεκάφυλλα, εικοσάφυλλα 
ή σπάνια τριαντάφυλλα τετράδια.

Από αυτό το Σχολείο έμαθαν τα 
πρώτα τους γράμματα παιδιά που έγιναν 
επιστήμονες, επιχειρηματίες και καλοί 
επαγγελματίες που προόδευσαν ο κάθε 
ένας στην ειδικότητά του, στο χωριό, την 
υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό.n 

να βρει τον Μιχαλογιάννη και να του πει, 
να πάρει από ‘κει τα ζώα του και να μου 
χτίσουν μια εκκλησία».

Σαστισμένη η γυναίκα έτρεξε και είπε 
στον παπά όσα συνέβησαν. Εκείνος δεν 
πίστεψε στα λόγια της και της απάντη-
σε: «Αν ξαναδείς αυτή τη γυναίκα βάλε 
της λιβάνι».

Το επόμενο βράδυ η Μιχαλογιαννού 
είδε πάλι σε όραμα την ίδια γυναίκα να 
της λέει: «Ξέρω πως πήγες στον παπά και 
του είπες αυτό που σου ζήτησα. Επίσης 
ξέρω τι σου απάντησε». Η γυναίκα άναψε 
μόνη της το λιβάνι και χάθηκε.

Η Μιχαλογιαννού ξαναπήγε στον παπά 
και του διηγήθηκε όσα και πάλι έγιναν.

Ο παπάς κατάλαβε τότε ότι η άγνω-
στη γυναίκα ήταν η Αγία Παρασκευή και 

Η Φιλιώ Τσιλιπουνιδάκη-Φάββα 
καταγράφει όσα της διηγήθηκε η θειά 
Σοφία Παπαδάκη (του Βιολιτζή όπως 
την γνωρίζουμε όλοι).

Αγία Παρασκευή
Πολύ παλιά στο χωριό μας υπήρχαν 

πολλοί βοσκοί. Ένας από αυτούς ήταν 
ο Μιχαλογιάννης, που είχε το μαντρί 
του εκεί που είναι τώρα η εκκλησία 
της  Αγίας Παρασκευής. Τότε οι βοσκοί 
έβγαζαν τα κοπάδια τους και τη νύχτα 
για να βοσκήσουν.

Ένα βράδυ η Μιχαλογιαννού, καθώς 
βοσκούσε το κοπάδι, είδε ένα όραμα:

Εμφανίστηκε μπροστά της μια γυναίκα 
μέσα από ένα σύννεφο καπνού και της 
είπε: «Να πας να βρεις τον παπά, (Βασί-
λης Κατράκης), και να του πεις να πάει 

πείστηκε πως η Μιχαλογιαννού έλεγε 
την αλήθεια.

Έτσι το 1870 χτίστηκε ο ναός της 
Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην 
πλατεία του χωριού.

Αι-Γιώργης
Ο Αι-Γιώργης είναι ένα μικρό ξωκλήσι. 

Βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη Φλόκα, 
ένα επίσης μικρό χωριό που ανήκει στην 
κοινότητα Αγίου Δημητρίου.

Όταν αποφάσισαν να το χτίσουν, η 
τοποθεσία δεν ήταν αυτή που βρίσκεται 
τώρα. Είχαν διαλέξει ένα μέρος πιο ψηλά 
προς τα Χωρδάκια, για να το αγναντεύουν 
από τον Αι-Δημήτρη. Έτσι έλεγαν.

Πήραν τα οικοδομικά υλικά που χρει-
άζονταν και τα μετέφεραν στο σημείο 
που σκόπευαν να χτίσουν. Την επόμενη 
ημέρα που πήγαν για να ξεκινήσουν το 
χτίσιμο, δεν βρήκαν τα υλικά εκεί που 
τα είχαν αφήσει, αλλά πιο χαμηλά, εκεί 
που βρίσκεται σήμερα ο Αι-Γιώργης.

Μετέφεραν πάλι τα υλικά εκεί που 
ήθελαν και την επομένη κατά ένα ακα-
τανόητο τρόπο τα υλικά βρέθηκαν και 

πάλι στο χαμηλότερο σημείο.

Έτσι τελικά το ξωκλήσι χτίστηκε εκεί 
που προφανώς ήθελε ο Άγιος.

Άγιοι Ανάργυροι

Ο ναός των Αγίων Αναργύρων παλαι-
ότερα ήταν χτισμένος λίγο πιο πέρα, εκεί 
που είναι σήμερα το μικρό εκκλησάκι 
δίπλα στη ρεματιά.

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ έβρεξε τόσο 
πολύ, που το ποτάμι ξεχείλισε παρασύρο-
ντας και γκρεμίζοντας το ναό. Έτσι λίγο 
καιρό αργότερα χτίστηκε καινούργιος 
ναός στη σημερινή του θέση.

Στο ίδιο διάστημα, μια χωριανή είδε 
στον ύπνο της τους Αγίους Αναργύρους, 
που της είπαν να πάει με κάποιον άλλο 
άνθρωπο να σκάψουν εκεί που είναι 
τώρα ο ναός και θα έβρισκαν ένα πιθάρι 
με λίρες. Εκείνη όμως δεν πήγε με εκεί-
νον που της υπέδειξαν οι Άγιοι αλλά με 
κάποιον άλλο. Έτσι, αφού παράκουσε 
το θέλημά τους, αντί για πιθάρι με λίρες 
βρήκαν ένα πιθάρι γεμάτο κάρβουνο. n



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι υπέροχες ιστορίες 
του Γαλήνιου

Σεβάχ ο θαλασσινός

Ζωγραφιές

Εκφοβισμός και βία 
στο σχολείο

Jon J. Muth Ανώνυμος Dan Olweus

Ο Γαλήνιος, ένα μεγάλο Πάντα, με-

τακομίζει στη γειτονιά τριών παιδιών 

και γίνεται φίλος τους. Τους αφηγείται 

υπέροχες ιστορίες.

Στην Αντιγόνη κάνει δώρο την ιστορία 

ενός ανθρώπου που αν και φτωχός, δεν 

διστάζει να κάνει δώρα ακόμα και σε 

έναν κλέφτη.

Στον Μιχαήλ μαθαίνει πως η τύχη δεν 

είναι ούτε μόνο καλή μήτε και μόνο κακή.

Και στον Κάρολο δείχνει πως κάποιες 

φορές μόνοι μας κάνουμε δύσκολη τη 

ζωή μας.

Τρεις βαθυστόχαστες ιστορίες, δο-

σμένες με λέξεις απλές και υπέροχα 

χρώματα.

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.

Ο «Σεβάχ ο θαλασσινός», μια αυτοτελής 

ιστορία από τις «Χίλιες και μια νύχτες», 

παραμένει πάντα ένα συναρπαστικό 

ανάγνωσμα για μικρούς και μεγάλους σ’ 

ολόκληρο τον κόσμο. Εφτά ταξίδια, εφτά 

απίστευτες περιπέτειες που χαράχτηκαν 

βαθιά στη μνήμη του αφηγητή - γι’ αυτό 

και τις αναθυμάται με τόση συγκίνηση: 

«Αλήθεια, πόσες φοβερές κακουχίες 

και τι δεινά υπέφερα στα περασμένα 

χρόνια! Έκανα εφτά ταξίδια, που το 

καθένα έχει μια ιστορία θαυμαστή κι 

αφάνταστη, τέτοια που φέρνει κατάπληξη 

και σύγχυση στο μυαλό κεινού που την 

ακούει. Κι όλα συνέβηκαν από βουλή 

της μοίρας και προσταγή της τύχης: γιατί 

εκείνο που γράφει η μοίρα κανείς δεν 

μπορεί να το αποφύγει. Τώρα λοιπόν, 

καλοί μου φίλοι κι άρχοντες, αρχίζω 

να σαν αφηγούμαι το . . .» 

Το βιβλίο αυτό είναι το απόλυτο 

εγχειρίδιο επάνω στο πρόβλημα του 

εκφοβισμού στο σχολείο και στους 

τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης 

του φαινομένου. Μέσω των μεγάλης 

κλίμακας ερευνών και των μελετών του 

συγγραφέα, μαθαίνουμε ότι ο εκφοβι-

σμός είναι σημαντικό πρόβλημα σε όλες 

τις κοινωνίες όπου έχει μελετηθεί έως 

σήμερα, και ότι πάνω από το 15% του 

σχολικού πληθυσμού στα δημοτικά και 

στα γυμνάσια σχολεία, έχουν υπάρξει 

είτε θύτες είτε θύματα.

Τα στοιχεία για τον εκφοβισμό, τα 

αίτια και οι συνέπειές του, παρουσιά-

ζονται με σαφήνεια και ευθύτητα. Το 

βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι 

ο ακρογωνιαίος λίθος στη μελέτη του 

φαινομένου του εκφοβισμού στο σχο-

λείο, επειδή προσφέρει ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης επιστημονικά αξιολογημένο. 

Τα αποτελέσματα αυτής της εκτεταμένης 

έρευνας είναι εντυπωσιακά.

Ίρις Μαστοράκου

Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Η σελίδα των μικρών μας φίλων

Γεια σας και πάλι!!!!!

Η γνωστή Χριστιάνα είμαι!!! Σας έλειψα; Εμένα 

πάντως πάρα πολύ. Οι Πασχαλινές μου διακοπές 

στο χωριό ήταν οι πιο ωραίες που έχω κάνει στη 

ζωή μου! Γιατί;;;; Γιατί ό,τι έκανα στο χωριό μού 

άρεσε. Δεν υπήρχε κάτι που να μη μου άρεσε, 

αλλά εδώ που τα λέμε να πούμε και μια αλήθεια 

ο παπά-Παρασκευάς με στεναχώρησε λίγο. Στο 

χωριό πιο πολύ απ’ όλα ήθελα να στολίσουμε τον 

επιτάφιο εμείς και όχι ο ανθοπώλης και θύμωσα 

λίγο αλλά εντάξει τον συγχωρώ αλλά του χρόνου 

εμείς θα το κάνουμε.... υπόσχεση.

Αυτό που με δυσκόλεψε λίγο ήταν η νηστεία, αλλά 

τα κατάφερα. Δεν έτρωγα αρτεμή όταν τελείωσε 

όμως η Μ. Εβδομάδα έφαγα του κόσμου τα 

καλούδια. Χα!χα! χα!χα!

Οι μέρες όμως πέρασαν γρήγορα και έπρεπε να 

γυρίσω στην Αθήνα γιατί άνοιγαν τα σχολεία.

Μου έχετε λείψει όλοι παιδιά και τα παιχνίδια 

μας. Οι μέρες περνούν γρήγορα και ο Αύγουστος 

θα έρθει και μαζί του θα έρθω και πάλι στο χωριό. 

Τα λέμε, φιλιά σε όλους.

Έχω ένα μικρό χωριό,

που τόσο πολύ εγώ αγαπώ.

Έχει ωραία κτηματάκια

και πολλά, πολλά σπιτάκια.

Μια πλατεία καλοχτισμένη,

μια ελίτσα κουρασμένη.

Εκκλησία στητή στητή,

και αν την ρωτήσεις πώς την λένε 

Άγιος Δημήτριος θα σου πει.

Είναι όμως και άλλη μία,

στημένη μέσα στην πλατεία.

Και αν την ρωτήσεις και αυτή 

Αγία Παρασκευή θα σου πει.

Αυτό είναι το μικρό χωριό 

που τόσο πολύ αγαπώ!

Χριστιάνα Μπούγια Μαίρη Σιγανού

Η Χριστιάνα γράφει... Το χωριό μου!

Γεια σας! Είμαι η Μαίρη Σιγανού. Έρχομαι κάθε χρόνο στο 

υπέροχο χωριό μου, τον Άγιο Δημήτριο Μονεμβασίας. Σίγουρα οι 

πιο πολλοί με ξέρετε και μάλλον με θυμάστε. Και επειδή αγαπώ 

πολύ το χωριό μου, θέλω για όλα αυτά τα χρόνια (11 είναι όλα 

κι όλα) που με φιλοξενούσε τα καλοκαίρια, το Πάσχα αλλά και 

τα Χριστούγεννα να του αφιερώσω ένα μικρό δώρο! Ένα μικρό 

απλό ποίημα, όμως βγαλμένο από την καρδιά μου:

Χρυσαφένια  
Πολιτεία

Αγγελική Παπαθανασίου

Ο 
Άρπαγας ήταν ο βασιλιάς 
της χρυσαφένιας πολιτεί-
ας. Ζούσε σε ένα πελώριο 
παλάτι και ότι υπήρχε μέσα 
σε αυτό ήταν από χρυσά-

φι. Τα ρούχα που φορούσε ήταν από 
απαλό μετάξι, ο θρόνος του χρυσός, 
το κρεβάτι που κοιμόταν, το πιάτο που 
έτρωγε, το ποτήρι που έπινε, όλα ήταν 
χρυσά. Στο υπόγειο του παλατιού, σε 
κάτι μεγάλα σεντούκια φύλαγε όλο του 
τον θησαυρό. Και τι δεν είχαν αυτά τα 
σεντούκια μέσα!! Αμέτρητα κοσμή-
ματα, σπάνιες πολύτιμες πέτρες και 
αμέτρητα φλουριά.

Τι και αν είχε όμως τα πάντα. Κανείς 
ποτέ δεν τον είχε δει να γελά. Δεν τον 
ικανοποιούσαν αυτά που είχε, ενώ 
κάθε μέρα επιθυμούσε και κάτι νέο. Η 
μοναδική του απόλαυση ήταν λίγο πριν 
κοιμηθεί, να κατεβαίνει στο υπόγειο του 
παλατιού για να βλέπει τα σεντούκια 
του που συνεχώς αυξάνονταν. Μα η 
χαρά του δεν κρατούσε πολύ γιατί σαν 

έφευγε από το υπόγειο, ένιωθε έντονη 
επιθυμία να αποκτήσει περισσότερα 
πλούτη και αυτή του η επιθυμία τού 
στερούσε κάθε χαρά και απόλαυση.

Έτσι κυλούσαν οι μέρες του Άρπαγα. 
Το μυαλό του ήταν συνεχώς στα πλούτη 
του. Δεν έβλεπε τι γινόταν στην πολι-
τεία του, δεν ενδιαφέρονταν για το λαό 
του. Μοναδική του έννοια ήταν πως θα 
αβγατίσει τα σεντούκια του.

Μια μέρα όμως ο Άρπαγας, άρχισε 
να φέρεται περίεργα. Άφησε το φαγη-
τό του ανέγγιχτο στο τραπέζι, έδιωξε 
τους ράφτες του που ήρθαν να του 
πάρουν μέτρα για καινούρια ρούχα, 
ενώ δεν κατέβηκε στο υπόγειο να δει 
τους θησαυρούς του. Αυτή η περίεργη 
συμπεριφορά του κράτησε για πολύ 
καιρό. Στο παλάτι κάθε μέρα κατέφθα-
ναν γιατροί από κάθε γωνιά της γης, 
που υπόσχονταν ότι θα κάνουν καλά 
τον βασιλιά. Ο Άρπαγας, κατάπιε ένα 
σωρό γιατροσόφια που του έφεραν 
άλλα πόνο στη κοιλιά, άλλα πόνο στο 
στομάχι και άλλα στο κεφάλι. Μα δυ-
στυχώς καλά δεν έγινε.

Μια μέρα χτύπησε την πόρτα του 
παλατιού μια γριούλα: «Μπορώ να 
κάνω καλά το βασιλιά μας. Αφήστε με 
να τον δω», είπε στους ανθρώπους του 
παλατιού. Οι αυλικοί οδήγησαν την ηλι-
κιωμένη γυναίκα μπροστά στο βασιλιά.
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«Βασιλιά μου μπορώ να σε κάνω 
καλά. Πάμε μια βόλτα έξω να περπα-
τήσουμε και σαν γυρίσουμε θα έχεις 
βρει και πάλι το κέφι σου». Ο Βασιλιάς 
δεν είχε άλλη επιλογή και δέχτηκε να 
υπακούσει τη γριούλα.

Περπατούσαν στους μικρούς δρόμους 
της πολιτείας και ο Άρπαγας κοίταζε 
έκπληκτος γύρω του. Οι εικόνες που 
έβλεπαν τα μάτια του ήταν ασυνήθιστες 
για εκείνον. Υπήκοοι, φτωχοί και τα-
λαιπωρημένοι από τη σκληρή δουλειά, 
παιδιά ξυπόλητα στους χωμάτινους 
δρόμους έπαιζαν με πάνινες μπάλες, 
σπίτια έτοιμα να πέσουν γιατί κανείς 
δεν τα φρόντιζε.

«Γιατί η πολιτεία μου είναι σε αυ-
τά τα χάλια;» ρώτησε ο βασιλιάς τη 
γριούλα. «Γιατί βασιλιά μου όλοι εδώ 
δουλεύουν σκληρά για να μεγαλώσεις 
εσύ τα πλούτη σου. Στους ανθρώπους 
μένουν ελάχιστα χρήματα που φτάνουν 
ίσα–ίσα για λίγο ψωμί. Δεν μπορούν 
να φροντίσουν τα παιδιά τους και να 

συντηρήσουν τα σπίτια τους. Ό, τι έχουν 

και δεν έχουν, τους το παίρνεις εσύ 

βασιλιά μου. Τα θέλεις όλα δικά σου 

και αδιαφορείς για τους γύρω σου».

Πήραν το δρόμο της επιστροφής για 

το παλάτι. Ο Άρπαγας ήταν αμίλητος 

και σκεφτικός. Ούτε που κατάλαβε για 

πότε βρέθηκε μπροστά στο παλάτι του. 

Κοίταξε δίπλα του, μα η γριούλα δεν 

τον ακολουθούσε… Είχε εξαφανιστεί 

σαν να μην υπήρξε ποτέ.

Ο Άρπαγας σαν μπήκε στο παλάτι 

έστειλε τους τελάληδες να φωνάξουν το 

λαό του να συγκεντρωθεί γύρω από το 

παλάτι και με την βοήθεια των αυλικών 

του, ανέβασε τους θησαυρούς του από 

το υπόγειο. Σαν άρχισε ο κόσμος να 

μαζεύεται, ξεκίνησε να τους μοιράζει 

τα φλουριά του και να τους ζητά να τον 

συγχωρήσουν για την πλεονεξία του. Οι 

υπήκοοί του κοίταζαν σαν χαμένοι τα 

χρυσά νομίσματα, που τους τύφλωνε 

η λάμψη τους.

Η πολιτεία ξανάγινε όμορφη και οι 

κάτοικοί της ευτυχισμένοι. Ο Άρπαγας 

μπορεί να μην είχε τώρα γεμάτα τα 

σεντούκια του, μα η ευτυχία του λαού 

του, γέμιζε την καρδιά του και αυτό τον 

έκανε πραγματικά ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΟ. n

Θάλασσα

Θάλασσα, στην γαλάζια σου την απεραντοσύνη

μοιάζεις νεράιδα μάγισσα το νου που μου πλανάς.

Την παραδείσια σου ομορφιά σκορπάς με τη γαλήνη,

φόβο και δέος σιωπηλό, όταν λυσσομανάς.

Μέσα στα δίχτυα σου κρατάς, σαν ο ψαράς τα ψάρια,

μύριες αγάπες κι όνειρα για κόσμους μακρινούς

και σε φθονάνε οι κοπελλιές, γιατί τα παλληκάρια

τους κλέβεις για τις τρέλλες σου ‘κει στους ωκεανούς.

Δεν σε μισώ, σε χαίρομαι. Κι όντας μου μουρμουρίζει

ολόδροσο της αύρας σου τρελλό αερικό

σαν παίζει με τα κύματα, τις νύχτες μου θυμίζει

κάποιο παλιό νανούρισμα της μάνας μου γλυκό.

Παλεύω στην αρένα σου το κύμα τ’ αφρισμένο

χρόνια σκληρά στη ζήση μου με δίχως τελειωμό

κι απ’ τους γαλάζιους κόρφους σου σαν το μωρό βυζαίνω

τη φρέσκια την αρμύρα σου και τον πικρό καημό.

Κι αν τα στοιχειά σου κάποτε, άγρια και μανιασμένα

εις του βυθού με σύρουνε την κρύα τη σιγαλιά,

κανένα μου παράπονο μεσ’ στην ψυχή για σένα.

Στης μάνας μου πως έσβησα θα πω την αγκαλιά.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΕΩΣ 1994

Το Βότσαλο

Θα ΄θελα να  ‘μουν  βότσαλο σ’ ένα βυθό γαλήνιο

κι απ’  τα γαλάζια κρύσταλλα να κοίταζα ψηλά,

να  ‘βλεπα το χρυσόφωτο  να μου γελάει τον ήλιο,

τον ουρανό, τα σύννεφα χιονάτα και θολά .

Να ‘χα γειτόνους ταπεινούς δυο γκρίζες πεταλίδες,

τα καβουράκια του γιαλού, τα φύκια τα νωπά,

να με θωπεύουνε απαλά οι τρέμιες ηλιαχτίδες

και η θωριά μου ξάστερη να τους λαμποκοπά.

Ο γέρο-βράχος ο σοφός να ήτανε ο παππούς μου,

τα φτερωτά μικρόψαρα φίλοι διαβατικοί

και να ‘κρυβα στην πέτρινη καρδιά μου τους καημούς μου

και τίποτα ας μην έφθανε στα βάθη μου εκεί.

Ούτε οι φουσκοθαλασσιές,  τα τρελλο-μαϊστράλια

κι απ’ τα μελτέμια η μακρινή της θάλασσας βοή,

ούτ’  οι χαρές, τα βογγητά π’ ακούνε τ’ ακρογιάλια,

της τράτας το τραγούδισμα, της κακαβιάς οι αχνοί.

Ούτε οι τριγμοί των καραβιών στα ξένα που κινούνε

και των μικρών ναυτόπουλων οι αναστεναγμοί.

Και να  ‘τρεχε το δάκρυ μου κρυφά, να μην το δούνε,

μιας βάρκας ως θα μ’ έκρυβε ο ήσκιος μια στιγμή.

Η μικρή μας φίλη έστειλε αυτή τη ζωγραφιά με θέμα το χαρταετό. Μάλλον ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή εκδήλωση!

Quiz Νο4 - Απάντήσεις

Στη φωτογραφία απεικονίζονται 
οι εξής: ο μπαρμπα-Πολυζώης ο 
Νικηφόρος με τη γυναίκα του τη 
θεια- Ευτυχία ή για τους δικούς της 

θεια-Χούλα, ο Νίκος ο Μαστοράκος 
γνωστός ως Κολήρας, η γυναίκα του 
η Ζωή και η κόρη τους Βούλα. Για το 
μωρό δεν γνωρίζουμε. 

Quiz Νο5
Τους γνωρίζετε;

Α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε  τ α  π ρ ό σ ω π α  τ η ς  φ ω τ ο γ ρ α φ ί -

ας; Στείλτε μας τις απαντήσεις σας στο kalimeri@platana.eu.  

Καλή επιτυχία!
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Ομολογουμένως, κάθε κείμενο που 
δημοσιεύει ο Βαγγέλης στο «Καλημέρι» 
στην τελευταία σελίδα έχει ιδιαίτερη 
σημασία. Δεν δίνει μόνο τα γεγονότα 
που συμβαίνουν την κάθε φορά. Ο Βαγ-
γέλης προχωράει ακόμη περισσότερο. 
Εξετάζει με κριτική ματιά ό,τι συμβαίνει 
στον ευρύτερο χώρο, ότι απασχολεί τον 
άνθρωπο, και τον σύγχρονο Έλληνα.

Πολλές φορές τα κείμενα έχουν 
ιεραποστολική χροιά. Προσπαθεί να 
ενώσει, προσπαθεί να νουθετήσει, και 
άλλοτε να ψέξει τα κακώς κείμενα.

Με τον Βαγγέλη πηγαίναμε μαζί στο 
Γυμνάσιο. Τότε δεν είχα αντιληφθεί ότι 
διαθέτει αυτή την ικανότητα, και τη μα-
εστρία στο χειρισμό του γραπτού λόγου. 
Έπρεπε να διαβάσω το «Καλημέρι» για 
να το καταλάβω. Θα σταθώ μόνο στο 
τελευταίο του “γράμμα από το χωριό” 
που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα.

Διακρίνω ότι ο Βαγγέλης με αριστο-
τεχνικό τρόπο παρουσιάζει το σύγχρονο 
Ελληνικό πρόβλημα της οικονομικής 
και ηθικής παρακμής που ταλανίζει 
σήμερα ασφυκτικά τη χώρα μας. Είναι 
απολύτως ξεκάθαρος. Δεν διστάζει 
να επικρίνει με τον δικό του ήπιο μεν, 
αλλά με την δέουσα αυστηρότητα, τρό-
πο όλους εκείνους που πρόδωσαν και 
χρεοκόπησαν τη χώρα. Δεν αναφέρεται 
σε πολιτικές παρατάξεις. Αναφέρεται 
σε αδιαμφισβήτητα τραγικά γεγονότα 
που είναι αποτέλεσμα των πολιτικών 
που ακολουθήθηκαν. Πολιτικές της 
ανευθυνότητας, της προχειρότητας, της 
σπατάλης, της μίζας, του ρουσφετιού, του 
ιδίου συμφέροντος, και της ικανοποίησης 
«ημών αυτών και των ημετέρων». Που 
οδήγησαν νομοτελειακά στην ηθική, 
πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και 

Ένα από τα βασικά τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά της εποχής που διανύ-
ουμε είναι η ευρυζωνικότητα, δηλαδή 
η γρήγορη διασύνδεση με το Διαδίκτυο 
και τις υπηρεσίες του. Σπίτια, δημόσιοι 
χώροι, καταστήματα κλπ…, είναι μερι-
κά από τα μέρη όπου κάποιος συναντά 
κάποιου είδους γρήγορη πρόσβαση. Το 
να μην έχει κάποιος γρήγορη πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο σήμερα είναι σα να μην 
έχει ρεύμα. Δηλαδή, δε μπορεί να κάνει 
σχεδόν τίποτα.

Στην Ελλάδα, η διάδοση της ευρυζω-
νικότητας (στοιχεία ΕΕΤΤ, Β΄τρίμηνο 2014) 
αγγίζει το 27,4%. Βρισκόμαστε στην 17η 
θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Για την 
ιστορία να πούμε πως ο μέσος όρος είναι 
κοντά στο 31% ενώ πρώτη στην κατάταξη 
είναι η Δανία με διείσδυση πάνω από 
41%. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως στη 
χώρα μας σχεδόν 1 στα 3 σπίτια διαθέτει 

οικονομική χρεοκοπία.
Αλλά ο Βαγγέλης εξετάζει αυτό το 

πρόβλημα και από την άλλη πλευρά. Από 
την πλευρά της αγάπης, του κατευνασμού, 
και της καταλλαγής. Παίρνει αυτή τη μα-
γική λέξη που συγκινεί και συναρπάζει 
όλους, μικρούς και μεγάλους, τη λέξη 
Μάνα. Που είναι η προσωποποίηση της 
αγάπης η προσωποποίηση της συγχώ-
ρεσης. Η αγάπη της είναι αγνή, άδολη, 
ανυστερόβουλη. Η φύση, ο Θεός, δεν ξέρω 
τι, της έχει δώσει αυτό το καταπληκτικό 
και αξιοθαύμαστο χαρακτηριστικό. Δίνει 
την αγάπη της απλόχερα, αυθόρμητα, 
χωρίς να περιμένει ανταπόδοση. Για 
τα παιδιά της δίνει τη ζωή της. Και τα 
παραστρατημένα παιδιά της τα δέχεται 
με ανοιχτή αγκαλιά χωρίς να εξετάζει 
τα πώς και τα γιατί. Και όταν δεν μπορεί 
κάποτε να βοηθήσει, κλαίει και παρα-
καλάει το Θεό.

Ο Βαγγέλης πήρε τη Μάνα Ελλάδα 
και την έφερε στο προαύλιο της Αγια-
παρασκευής. Δεν κατηγόρησε κανέναν. 
Όση ώρα της μιλούσε εκείνη έκλαιγε για 
τα παραστρατημένα παιδιά της, για το 
αβέβαιο μέλλον που ξετυλίγεται μπροστά 
μας. Μαζί της κλάψαμε και όλοι εμείς 
που διαβάσαμε το κείμενο του Βαγγέλη.

Σκέφτηκα πόσο διαφορετικός θα 
ήταν ο κόσμος αν όλοι μας είχαμε λίγο 
από την αγάπη της Μάνας. Τι κάνουμε 
εμείς; Εκνευριζόμαστε με το παραμι-
κρό, κόβουμε την καλημέρα από τον 
συνάνθρωπό μας επειδή πάτησε στο 
χωράφι μας η έκοψε ένα αχλάδι από 
την αχλαδιά μας, και αρπάζουμε αμέσως 
τα όπλα για να εκδικηθούμε. Κάνουμε 
μεγάλους σταυρούς στην Εκκλησία για 
να κερδίσουμε τον παράδεισο, φέρ-
νουμε λαμπάδα ίσα με το μπόι μας για 

γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κο-
ντά δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δεν είναι όμως μόνο η ευρυζωνικό-
τητα και οι συνεχώς μειούμενες τιμές 
της που οδηγούν την κούρσα προς το 
Internet των Πραγμάτων (θα δούμε σε 
λίγο τι είναι αυτό). Είναι και η απίστευτη 
διάδοση μιας μεγάλης γκάμας συσκευών 
με δυνατότητες διασύνδεσης και επιδό-
σεις που φαντάζουν εξωπραγματικές. 
Δεν αναφερόμαστε μόνο σε κινητά 
τηλέφωνα αλλά σε παντός είδους συ-
σκευές που διαθέτουν την ικανότητα να 
διασυνδέονται στο Διαδίκτυο ή μεταξύ 
τους καθώς και να «αντιλαμβάνονται» 
καταστάσεις μέσω αισθητήρων. Ορίστε 
μερικά παραδείγματα: Κινητά τηλέφω-
να με αισθητήρες καρδιακών παλμών, 
αυτοκίνητα με δυνατότητα απομακρυ-
σμένης πρόσβασης και τηλεχειρισμού, 
έξυπνοι θερμοστάτες χώρου, λάμπες 

να ζητήσουμε μια ανταπόδοση από τον 
Άγιο. Στέλνουμε τη Μάνα μας στο γη-
ροκομείο και την παίρνουμε πίσω όταν 
χρειαζόμαστε τη σύνταξή της. Όλα στη 
λογική του δούναι και λαβείν. Που είναι 
η αγνή, άδολη, αυθόρμητη, ανεπηρέα-
στη, ανυστερόβουλη αγάπη της Μάνας;

Η αγάπη μας θα είχε αξία αν την δίνα-
με στους άλλους χωρίς να περιμένουμε 
ανταπόδοση. Και η προσευχή μας θα είχε 
αξία αν γινόταν για τους άλλους και όχι 
για τον εαυτό μας. Τότε θα μπορούσαμε 
να συγχωρήσουμε. Όλους όσους μας 
αδικούν. Ακόμη και αυτούς που οδήγησαν 
τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο. Μια 
καινούρια αρχή μπορεί πάντα να γίνει 
διδασκόμενοι από τα λάθη μας. Τότε η 
Μάνα Ελλάδα θα σταματήσει να κλαίει 
και θα είναι χαρούμενη.

Πήγα και βρήκα το Βαγγέλη. Έχει 
ένα όμορφο σπιτάκι διακοσμημένο με 
το χέρι του, με δικές του αρχιτεκτονικές 
καινοτομίες. Μόλις μπαίνεις μέσα νοιώθεις 
ότι βρίσκεσαι σε κάτι διαφορετικό. Έξω 
από τα τυποποιημένα, τα κλισέ, και τα 
καθιερωμένα. Πολύχρωμα πετράδια από 
τη Χαραχιά καλύπτουν δάπεδα, σκαλο-
πάτια, και τοίχους σε αποκλειστικά δικές 
του αισθητικές δημιουργίες. Τραπέζια, 
καρέκλες, καναπέδες, βιβλιοθήκες που 
δεν υπάρχουν αλλού, γιατί τα φτιάχνει 
μόνος του και τους δίνει όποιο σχήμα 
και μέγεθος θέλει. Ο Βαγγέλης μπορεί 
να πάρει μια πέτρα η ένα ξύλο από το 
δρόμο, να τα λαξεύσει και να τα κάνει 
κομψοτέχνημα και στολίδι η οποιοδή-
ποτε εργαλείο σκεφτεί. Έτσι αν υπάρχει 
ένα συναίσθημα που κυριαρχεί σ’ αυτό 
το χώρο είναι το συναίσθημα της ελευ-
θερίας. Στην έκφραση, στη σκέψη, στη 
δημιουργία. Στους τοίχους υπάρχουν 
λαξευμένα διάφορα γεωμετρικά σχήματα, 
πέτρες και ξύλα σμίγουν σε καινότροπα 
σχέδια, και συνθέτουν ένα πάζλ που ο 
οπαδός της αφηρημένης τέχνης μπορεί 

που ρυθμίζουν τη φωτεινότητά τους με 
βάση το περιβάλλον φως και φυσικά τα 
έξυπνα ρολόγια (smart watches) που 
κάνουν θραύση τελευταία.

Όλες αυτές οι συσκευές έχουν τη δυ-
νατότητα να διασυνδέονται (να «μιλούν» 
δηλαδή) με άλλες συσκευές και φυσικά 
με το Διαδίκτυο. Αυτό το οικοσύστημα 
είναι γνωστό με τον όρο Internet των 
Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). 
Είναι δηλαδή ένα τεραστίων διαστάσεων 
δίκτυο που διασυνδέει ανθρώπους, ζώα 
και άλλα «πράγματα», συσκευές δηλαδή. 
Οι άνθρωποι και τα ζώα είναι φυσικά 
μέρος αυτού του οικοσυστήματος είτε 
μέσω μιας συσκευής που μεταφέρουν 
(π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο), είτε μέσω 
ενός εμφυτεύματος (chip). Σύμφωνα με 
την εταιρία Gartner, το 2014 ο αριθμός 
των ΙοΤ συσκευών άγγιξε τα 4 δισεκα-
τομμύρια ενώ αναμένεται να φτάσει τα 25 
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Για το Βαγγέλη...
Γιάννης Φάββας

Το Internet των Πραγμάτων
Νίκος Σ. Μαστοράκος

να μελετά επί ώρες και να δίνει όποια 
εξήγηση αυτός θέλει. Αυτόματα ήρθε 
στο μυαλό μου μια φράση του Ουμπέρτο 
Έκο: Όταν ένας ποιητής, ένας ιεροκή-
ρυκας, ένας αρχηγός ή ένας μάγος πει 
μια ανοησία που να εμπεριέχει μια ασά-
φεια, η ανθρωπότητα σπαταλά αιώνες 
ολόκληρους για να αποκρυπτογραφήσει 
το «μήνυμα». Σκέφτηκα ότι αν μετά από 
1000 χρόνια π.χ., κάποιοι αρχαιολόγοι ή 
ειδικοί επιστήμονες που θα μπουν στο 
σπίτι του Βαγγέλη, θα ξύνουν το κεφάλι 
τους και θα ταλαιπωρούν τη φαντασία 
τους προκειμένου να αποκρυπτογρα-
φήσουν τα «μηνύματα» που κρύβουν το 
δάπεδο και οι τοίχοι του σπιτιού. Γιατί 
δεν θα ξέρουν ότι ο Βαγγέλης ήταν ένας 
αυθόρμητος και ελεύθερος άνθρωπος 
που αυτοσχεδίαζε για να κάνει την 
πλάκα του.

Ο Βαγγέλης έχει μια σπουδαία γυναί-
κα την Αθηνά. Η Αθηνά έχει σπουδάσει 
νοσηλευτική και ψυχολογία, και με τις 
γνώσεις που έχει βοηθά τους πάσχοντες 
και τους αρρώστους.

Η Αθηνά είναι Γερμανίδα. Αλλά είναι 
ερωτευμένη με την Ελλάδα. Θεωρεί την 
Ελλάδα μια παραδεισένια χώρα για πάρα 
πολλούς λόγους. Και είναι πράγματι έτσι. 
Αν είχαμε καλούς πολιτικούς! Που να 
μην αλληλοβρίζονται κάθε μέρα, να μην 
βλέπουν το ίδιο πράγμα ο ένας άσπρο 
και ο άλλος μαύρο, να μην κλέβουν, να 
έχουν ένα ελάχιστο υπευθυνότητας… Η 
Ελλάδα θα ήταν όχι απλώς παραδεισένια 
αλλά παράδεισος.

Πήγαμε στο γραφείο του Βαγγέλη. 
Προσπάθησα να διακρίνω τι είναι αυτό 
που του δίνει έμπνευση για να γράφει. 
Ήξερα ότι σπουδαία βιβλία όπως η 
Αποκάλυψη, οι προφητείες του Νοστρά-
δαμου κ.α. έχουν γραφτεί σε κατάσταση 
έκστασης. Είναι όμως βιβλία σημαντικά 
που όλοι τα διαβάζουν αλλά κανείς δεν 
τα καταλαβαίνει. Κοίταξα πάνω απ’ το 
γραφείο του. Είδα καμιά πενηνταριά 

δισεκατομμύρια το 2020. Οι ΙοΤ συσκευές 
δηλαδή θα ξεπεράσουν κατά πολύ τον 
πληθυσμό της Γης τα επόμενα χρόνια. 
Στην εικόνα φαίνεται το παράδειγμα 
ενός ΙοΤ οικοσυστήματος.

Στις μέρες μας, το Internet των Πραγ-
μάτων αποτελεί στρατηγική επιλογή στις 
επιχειρήσεις αναφορικά με τον τεχνο-
λογικό τους προσανατολισμό. Πολλές 
εταιρίες καταφεύγουν σε λύσεις ΙοΤ για να 
βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών 
τους και των προϊόντων τους καθώς και 
για να αυξήσουν το πελατολόγιό τους. Η 
καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, 
μεταβαίνει αργά σε ένα περιβάλλον ΙοΤ 
κυρίως μέσω των καταναλωτικών τους 
επιλογών. Για παράδειγμα:

Οδηγείτε στο δρόμο καθοδόν για μια 
συνάντηση οπότε αντιλαμβάνεστε πως 
θα καθυστερήσετε λόγω της κίνησης. Το 
αυτοκίνητό σας αναλαμβάνει να ειδοποι-
ήσει μέσω ενός SMS τα υπόλοιπα μέλη 
της συνάντησης πως θα καθυστερήσετε.

Το ξυπνητήρι σας, την ώρα που σας 
ξυπνά δίνει εντολή στην καφετιέρα σας 
να σας ετοιμάσει τον καφέ.

Ο φορητός σας θερμοστάτης επικοι-
νωνεί με το σύστημα κλιματισμού ώστε 
να έχετε την επιθυμητή θερμοκρασία 
εκεί που βρίσκεστε και όχι εκεί που 
είναι ο κεντρικός θερμοστάτης.

Το γραφείο σας αντιλαμβάνεται πότε 
τελειώνουν τα αναλώσιμα και αναλαμ-
βάνει να παραγγείλει καινούρια για 
λογαριασμό σας.

Το έξυπνο ρολόι σας καταγράφει τις 
πιο αποδοτικές σας ώρες μέσω ζωτικών 
λειτουργιών και τις επικοινωνεί με άλλες 
συσκευές.

Το αυτοκίνητό σας μπορεί να αντι-
λαμβάνεται πότε πλησιάζετε και να σας 
ανοίγει την πόρτα μόνο του, να ρυθμίζει 
τον κλιματισμό, να βάζει τη μουσική που 
θέλετε κλπ… εσείς μόνο θα οδηγείτε.

Όσο απίστευτα και αν σας φαίνονται 

τσιμπούκια αραδιασμένα στη σειρά. 
Ένα ακόμη έπαιζε στα χείλη του ο Βαγ-
γέλης, και ευωδιαστός άσπρος καπνός 
έβγαινε από την καυκάλα του και γέμιζε 
το δωμάτιο και τα ρουθούνια μας. Να!, 
σκέφτηκα. Ίσως η πηγή έμπνευσης του 
Βαγγέλη να είναι το τσιμπούκι.

Ο Βαγγέλης είναι ένας ήρεμος άν-
θρωπος. Έχει μια πολυκύμαντη ζωή. 
Φαίνεται ότι έχει κερδίσει τον παράδεισο 
σ’ αυτή τη ζωή. Γιατί παράδεισος υπάρχει 
και σ’ αυτή τη Γη και μπορεί κανείς να 
τον κερδίσει μέσα στις αντιξοότητες, τα 
πάθη, τα μίση, τις κακίες, τις χαρές και 
τις πίκρες της ζωής. Χρειάζεται διαρκής 
και επίμονη προσπάθεια να μην λυγίσεις 
ποτέ, να κάνεις πάντα το καλό, να μην 
έχεις ενοχές, να αποδέχεσαι και τις πιο 
δύσκολες καταστάσεις σαν γεγονότα 
αξεχώριστα απ’ τη ζωή, να μπορείς να 
χαίρεσαι την κάθε στιγμή σαν ανεπα-
νάληπτο θείο δώρο, να κερδίσεις την 
εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Παρά-
δεισος και κόλαση είναι καταστάσεις 
του νου. Αν δεν κερδίσεις τον επίγειο 
παράδεισο, θεωρώ ότι δεν μπορείς 
κερδίσεις και τον ουράνιο.

Ο Βαγγέλης είχε την καλοσύνη να 
μου δώσει ολόκληρο το κείμενο που 
δημοσίευσε στην εφημερίδα δακτυλο-
γραφημένο για να το έχω στο αρχείο 
μου. Τον ευχαριστώ και του εύχομαι να 
είναι πάντα υγιής και χαρούμενος και 
να συνεχίζει να γράφει επ’ αγαθώ της 
κοινωνίας και όλων ημών.

ΥΓ. Έγραψα αυτές τις γραμμές σαν 
μια ένδειξη τιμής για την προσφορά του 
Βαγγέλη στον Άγιο Δημήτρη από τις 
στήλες της εφημερίδας. Ακόμη και το 
σημερινό «γράμμα» του που μου έκανε 
την τιμή να το διαβάσω σε χειρόγραφο 
είναι γεμάτο από νουθεσίες. Νομίζω 
ότι αξίζει να τιμήσουμε το Βαγγέλη με 
όποιον τρόπο μπορούμε. n

τα παραπάνω παραδείγματα, υπάρχουν 
σήμερα εταιρίες και συσκευές που τα 
προσφέρουν. Σε μερικά χρόνια από 
τώρα, οι περισσότεροι από εμάς θα 
έχουμε (αν δεν έχουμε ήδη) κάποιου 
είδους συσκευή ΙοΤ στο σπίτι μας ή στην 
κατοχή μας γενικότερα.

Ωστόσο, όπως εύκολα αντιλαμβανό-
μαστε, το γεγονός πως δισεκατομμύρια 
συσκευές μεταφέρουν πληροφορίες, 
αυτόματα δημιουργεί ερωτήματα σχε-
τικά με την ασφάλεια των δεδομένων 
που διακινούνται. Ένα άλλο θέμα είναι 
που θα αποθηκεύονται όλες αυτές οι 
πληροφορίες που διακινούνται και φυ-
σικά ποιος θα έχει πρόσβαση σε τι ή τι 
συμπεράσματα θα μπορεί να εξαγάγει 
από την ανάλυση τέτοιων πληροφοριών.

Η τεχνολογία έχει ήδη έτοιμες τις 
απαντήσεις στις παραπάνω προκλήσεις. 
Αυτό που θα πρέπει εμείς να θυμόμαστε 
είναι πως ζούμε (εδώ και χρόνια) σε 
ένα κόσμο χωρίς μυστικά. Είναι αρκε-
τά τολμηρό να προδικάσει κανείς πως 
το ΙοΤ θα επηρεάσει τη ζωή μας ή την 
εργασία μας όταν σε λίγα χρόνια από 
τώρα θα κατακλυζόμαστε από «πράγ-
ματα». Ας περιμένουμε λοιπόν, ή ακόμα 
καλύτερα ας μάθουμε τι μας περιμένει, 
πριν αρχίσουμε να καταδικάζουμε ή να 
ξορκίζουμε το κακό. Στο τέλος μπορεί 
και να μας αρέσει, ποιος ξέρει.

Καλό καλοκαίρι σε όλους! n

Τ
ην πόλη των Μολάων δια-

σχίζει κάθετα το φαράγγι 

με το όνομα Λάρνακας. Την 

ονομασία του την οφεί-

λει σε ένα βαθούλωμα 

– κοιλότητα, δηλαδή «λάρνακα» που 

σημαίνει γούρνα, που συγκρατεί νερό 

και  ποτίζουν ζώα της περιοχής σε 

τρεις ποτίστρες που επικοινωνούσαν 

μεταξύ τους.

Το φαράγγι λοιπόν του Λάρνακα που 

ξεκινά από την κορυφή τους όρους 

Κουρκούλα  (υψόμετρο 916μ., με κορυφή 

Στρογγύλα), έφτανε παλιότερα μέχρι 

την πεδιάδα. Σήμερα όμως παραμένει 

ορατό και ανέπαφο το τμήμα από το 

κέντρο της πόλης και προς το βουνό 

ως ένας χώρος αναψυχής, ηρεμίας 

και επαφής με τη φύση. Το υπόλοιπο 

τμήμα του φαραγγιού που παλιότερα 

χώριζε σε δύο την πόλη των Μολάων, 

έχει καλυφθεί από το κέντρο της πόλης 

έως την πεδιάδα και έχει γίνει δρόμος 

μέχρι το νοσοκομείο Μολάων.

Εκεί χτυπούσε άλλωστε και η καρ-
διά της οικονομίας της περιοχής αφού 
λειτουργούσαν 11 νερόμυλοι (το όνομα 
Μολάοι προέκυψε από τη λατινική 
λέξη «Mola» που σημαίνει μύλος, το 
συναντάμε για πρώτη φορά γραμμένο 
στη συνθήκη της Σαπιέντζας του 1209). 
Ο τελευταίος σίγησε στη δεκαετία του 
1970, όταν η εξέλιξη άλλαξε τα δεδο-
μένα της οικονομίας.

Από γεωλογική άποψη το φαράγγι 
κυριαρχείται από σχιστολιθικά πετρώ-
ματα και ακολουθούν τα ασβεστολιθικά. 
Υπάρχουν επίσης πετρώματα βωξίτη, 
γρανίτη, σιδηροπυρίτη.

Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετικά έντονες κλίσεις με υψηλή 
δασοκάλυψη, πλούσια χλωρίδα με 
πολλά ενδημικά φυτά, καλλωπιστικούς 
θάμνους, ποώδη βλάστηση, αρωματικά 
– φαρμακευτικά φυτά, δασικά οπωρο-
φόρα, διάφορα είδη μανιταριών κλπ.  
Ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,  με την 

Το Φαράγγι του Λάρνακα
Επιμέλεια Νέλλη Τσαγλιώτη

πολίχνη των μύλων στα πόδια του, τα 
ιστορικά μνημεία, τα πηγαία καθαρά 
νερά, ρέοντα και λιμνάζοντα, τους 
πολλούς μικρούς καταρράκτες και την 
πολυποίκιλη βλάστηση σε δέντρα και 
θάμνους, αλλά και σε απειρία αρωμα-
τικών φυτών και λουλουδιών.

Επίσης χαρακτηρίζεται ως καταφύ-
γιο αγρίων ζώων και πτηνών: κουνάβι, 
νυφίτσα, αλεπού, λαγός, ασβός, είδη 
ποντικών – αρουραίων, νυκτερίδα, 
ακανθόχοιρος, χελώνα αγριόγατα, διά-
φορα ερπετά, αμφίβια όπως βάτραχος 
και καβούρια κλπ.

Η περιοχή Κουρκούλα και βέβαια 
το Φαράγγι είναι Ζώνη Ειδικής Προ-
στασίας με πλούσια ορνιθοπανίδα. 
Συγκεκριμένα φωλιάζουν: σπιζαετός, 
πετρίτης, γκιώνης και μπούφος. Επί-
σης είναι σημαντικός διάδρομος για τα 
μεταναστευτικά στρουθιόμορφα και τα 
αναπαραγόμενα και διαβατικά αρπα-
κτικά και μη όπως: πέρδικα, ορτύκι, 
κορυδαλλός, καρδερίνα, γερακοειδή, 
κορακοειδή, κότσυφας, σπουργίτι, πε-
ριστέρι, δεκαοχτούρα, κοκκινολαίμης, 
μπεκάτσα, τσίχλα, τρυγόνι, ψαρόνι, κ.α..

Δίπλα στο φαράγγι στην κορυφή 

ενός κοκκινωπού βράχου (κοιτώντας 
δυτικά και προς το βουνό) ορθώνεται 
ο Παλιόπυργος των Μολάων. Πρόκειται 
για ένα μικρό οχυρό χτισμένο σε έναν 
δύσκολα προσπελάσιμο βράχο που 
εποπτεύει ολόκληρη την πεδιάδα των 
Μολάων αλλά και το δρόμο που υπήρχε 
και οδηγούσε στη Μονεμβασία. Σύμ-
φωνα με τους ιστορικούς πρόκειται για 
βυζαντινή ή τούρκικη κατασκευή, ενώ 
η τοπική παράδοση τον έχει συνδέσει 
με διάφορους μύθους.  

Αξιζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος 
οικισμός των Μολάων δημιουργήθηκε 
κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο 
(12ος - 13ος αιών) στο χώρο γύρω 
και βόρεια από τον «Παλιόπυργο» με 
μετακίνηση κατοίκων από τους γειτονι-
κούς οικισμούς, εξαιτίας της ύπαρξης 
εδώ των πηγαίων νερών, των άριστων 
κλιματολογικών συνθηκών και της στοι-
χειώδους αλλά πολύτιμης προστασίας 
από τους διάφορους επιδρομείς .

Στο πίσω μέρος του Παλιόπυργου 

και λίγο χαμηλότερα βρίσκεται τώρα 
πλέον ερειπωμένο το μικρό παλιό εκ-
κλησάκι της Αγίας Ελένης. Δίπλα και 
δεξιά του Παλιόπυργου κοιτάζοντας 
δυτικά και προς το βουνό βρίσκεται η 
νεότερη εκκλησία της Αγίας Ελένης 
που δεν εγκαινιάστηκε ποτέ ούτε και 
λειτουργήθηκε και είναι ερειπωμένη.

Αριστερά μας κοιτώντας τον Πα-
λιόπυργο βρίσκεται η θαυματουργή 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, πο-
λιούχου της πόλεως των Μολάων. Την 
ημέρα της γιορτής της στις 26 Ιουλίου 

συρρέουν από όλο τον κόσμο προσκυ-
νητές. Ενώ απέναντι και βορειοδυτικά 
είναι το γηροκομείο της πόλης.                   

 Σήμερα, η είσοδος στο φαράγγι 
βρίσκεται ακριβώς στην πλατεία των 
Μολάων και οι ήπιες επεμβάσεις του 
Δήμου το έκαναν προσβάσιμο για 
όλους τους επισκέπτες. Με ξύλο και 
πέτρα, με κλίμακες και γεφυράκια, 
διαμορφώθηκαν τα δύσκολα σημεία 
του για να κάνουν την διάσχισή του 
μια άνετη πεζοπορική εκδρομή σε 
νεραϊδένια ράχη. Τρεχούμενα νερά 
που εδώ κι εκεί σχηματίζουν μικρές 
λιμνούλες και λιλιπούτειους καταρ-
ράκτες, ανάμεσα σε δεκάδες δέντρα, 
θάμνους, βότανα και σπάνια άνθη, με 
κατάληξη το πλακόστρωτο κομβικό 
ξέφωτο. Από εδώ οι επιλογές είναι 
τρεις. Επιστροφή στους Μολάους από 
την ασφαλτοστρωμένη οδό με τον ση-
μαιοφόρο βράχο του Παλιόπυργου και 

την πολιούχο Αγία Παρασκευή. Λίγα 

μέτρα ακόμα πεζοπορίας, ως τα ριζά 

του ιστορικού βράχου και το προσκύ-

νημα της Αγίας Παρασκευής αλλά και 

τον κοντινό εν ενεργεία μύλο. Για τους 

εκπαιδευμένους στην ορειβασία το 

μονοπάτι με σήμανση ανηφορίζει ως 

την κορφή Στρογγύλα της Κουρκούλας 

(916μ.) και ανταμείβει με την χαρά της 

άγριας φύσης. 

Οδηγίες Πρόσβασης

Η είσοδος του φαραγγιού για τους 

πεζοπόρους ξεκινά από το παλιό Δη-

μαρχείο στο κέντρο της πόλης των 

Μολάων. Από τη θέση του οδηγού, 

γεύση από το φαράγγι μπορείτε να 

πάρετε ακολουθώντας τον δρόμο προς 

την Αγία Παρασκευή (εκκλησία στο 

ψηλότερο σημείο των Μολάων). Στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Μολάων θα βρει ο επισκέπτης πλούσιο 

πληροφοριακό υλικό για το φαράγγι 

και την ευρύτερη περιοχή.

Ορειβατικός χρόνος με επιστροφή: 

Έως Ποταμάκια 1 ώρα 

Έως Παναγίτσα 2 ώρες 

Έως Ανεμόμυλο 4 ώρες 

Έως Στρογγύλα 6 ώρες n

«Υπάρχουν πολύ ωραίες πηγές και κήποι στους Μολάους και δύο – 
τρείς μεγάλοι πύργοι, που, όπως αυτοί των Πακίων, είναι πιο γεροφτιαγ-
μένοι από τους συνηθισμένους τούρκικους πύργους» 

  (Ταξιδιωτικές εντυπώσεις Ληκ 1805) 

...το όνομα Μολάοι 
προέκυψε από τη 

λατινική λέξη «Mola» 
που σημαίνει μύλος

Σήμερα, η είσοδος 
στο φαράγγι 

βρίσκεται ακριβώς 
στην πλατεία των 

Μολάων και οι ήπιες 
επεμβάσεις του 

Δήμου το έκαναν 
προσβάσιμο για όλους 

τους επισκέπτες.

Τρεχούμενα νερά 
που εδώ κι εκεί 

σχηματίζουν 
μικρές λιμνούλες 
και λιλιπούτειους 

καταρράκτες, 
ανάμεσα σε δεκάδες 

δέντρα, θάμνους, 
βότανα και σπάνια 

άνθη
Πηγές

 � www.monemvasia.gr
 � www.molaoi.net
 � www.epathlo.gr

Ένα τυπικό ΙοΤ οικοσύστημα. Άνθρωποι, ζώα και αντικείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους και με το Διαδίκτυο μεταδίδοντας πληροφορίες για 
την κατάστασή τους, τη θέση τους, τα χαρακτηριστικά τους κλπ…

Πηγές
 � Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Πορεία της 
Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα – Β’ 
τρίμηνο 2014

 � Forbes, A simple explanation of the 
“Internet of Things”, www.forbes.com

 � Gartner, The Internet of Things 
enables digital business,  
www.gartner.com



Γράμμα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης

Φ
ίλοι Αϊ-Δημητριώτες 

γεια σας και πάλι. Θέλω 

να πιστεύω πως είστε 

καλά, όπου κι αν ζείτε. 

Πέρασαν κιόλας τρεις 

μήνες από τότε που τα είπαμε και μου 

φαίνεται σαν να ήταν χθες.

Τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε, 

μόνο που τώρα το χωριό μας μετράει 

δύο θλιβερές απώλειες.

Βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να 

σας ανακοινώσω κάτι που ήδη ξέρετε. 

Το χέρι βαρύ, η καρδιά θλιμμένη και 

το χαρτί μπροστά μου μια απέραντη 

μαύρη θάλασσα. Όμως ό,τι και να κάνω, 

όπως εγώ και να νοιώθω τα γεγονότα 

συνέβησαν. Τι να γράψω; Πώς να σας 

περιγράψω τον πόνο δυο οικογενειών 

που έχασαν προσφιλή και αγαπημένα 

πρόσωπα; Ας το προσπαθήσω.

Στις 09-04-2015 η Ζαχαρούλα Αγγε-

λάκου έχασε τη μάχη, κουράστηκε από 

το σαράκι που της έτρωγε την καρδιά και 

το σώμα της και είπε “φτάνει πια θέλω 

να φύγω” και έφυγε. Η Ζαχαρούλα ήταν 

ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και αν την 

έβλεπες στο δρόμο δεν καταλάβαινες 

ότι υπέφερε, είχε πάντα ένα χαμόγελο 

στα χείλη της και μια ζεστή καλημέρα 

για όλους. Έφυγε και άφησε πίσω της 

τον Παναγιώτη και τα δυο της τα παιδιά, 

τον Κυριάκο και τον Χρήστο.

Πλήθος κόσμου στην εκκλησία για 

το τελευταίο αντίο. Ο Χρήστος ο γιος 

της πήγε κοντά στη μητέρα του που 

αναπαυόταν και μίλησε τόσο λυπημέ-

να που ράγισαν οι καρδιές και γέμι-

σαν υγρασία τα μάτια όλων. Μπράβο 

Χρήστο Αγγελάκο. Η μητέρα του μετά 

από όσα της είπε έφυγε ανάλαφρη να 

πάει επάνω που την κάλεσαν, εκεί στην 

γειτονιά των αγγέλων. Από όλους εμάς 

στο χωριό Ζαχαρούλα καλό ταξίδι και 

να μην νιώσεις καθόλου το βάρος της 

γης που σε λίγο θα σε σκεπάσει. Καλό 

Παράδεισο.

Όμως, Ζαχαρούλα δεν έφυγες μόνη, 

γιατί μετά από λίγο στις 19-04-2015 ακο-

λούθησε το ίδιο μονοπάτι και ο Γιάννης 

Μαστοράκος, ο αγαπημένος Μανιάτης 

όπως τον λέγαμε παλιά. Φωνακλάς ο 

Γιάννης μα με καρδιά μικρού παιδιού.

Καλό ταξίδι Ζαχαρούλα και Γιάννη.

Εκεί που θα πάτε ψάξτε να βρείτε 

την συνοικία που έχουν φτιάξει όλοι οι 

Αϊ-Δημητριώτες. Είναι επάνω και σας 

περιμένουν Ζαχαρούλα και Γιάννη, δεν 

φύγατε, δεν πεθάνατε. Ο άνθρωπος πε-

θαίνει όταν ξεχαστεί από τους δικούς του 

ανθρώπους. Αυτοί όμως πάντα θα σας 

θυμούνται και εσείς θα συνεχίσετε να 

ζείτε μέσα στις καρδιές τους.

Τι άλλο να πω; Φτώχυναν οι λέξεις. 

Έχασαν την σημασία τους.

Όμως φίλοι Αϊ-Δημητριώτες η ζωή 

συνεχίζεται και μας κάνει ότι θέλει. 

Μας επιβάλλει τους νόμου της με τόσες 

αντιθέσεις. 

ΘΑΝΑΤΟΣ – ΖΩΗ

Δύο φύγατε και τρεις νέοι άνθρωποι 

ήρθαν να σας αντικαταστήσουν.

Στις 15-02-2015 ο Άρης Βανικιώτης, 

γιος του υπογράφοντος, και η Σάρα Δα-

λιάνη έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο 

αγοράκι. Στις 24-02-2015 ο Γιώργος 

Γάκας και η Κατερίνα Ζερβού, κόρη του 

Δημήτρη Ζερβού, έφεραν στον κόσμο 

δίδυμα αγοράκια. Να μας ζήσουν και να 

είναι ευτυχισμένα. Σύσσωμο το χωριό 

καλωσορίζει τις νέες αφίξεις και εύχε-

ται ότι καλύτερο για τους τρεις νέους 

Έλληνες που ήρθαν. Να γίνουν καλοί 

και τίμιοι άνθρωποι και προ πάντων 

Έλληνες. Να μας ζήσουν.

Στις 10-05-2015 ο Νίκος Μαστορά-

κος, γιος του Σαράντου Μαστοράκου, 

και η σύζυγός του Ορέλια Ζηνοπούλου 

βάφτισαν τον γιο τους και του έδωσαν 

το όνομα Ορφέας, να σας ζήσει παιδιά.

Αυτά εν ολίγοις ήταν τα κυριότερα 

νέα του χωριού. Θλιβερά και χαρούμενα.

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ.

Τώρα να σας πάω λίγο παρακάτω 

αλλά πρώτα ανάψτε ένα τσιγάρο, άντε 

βάλτε και ένα ποτήρι κρασί.

Εσείς που έχετε ακόμα τους γονείς 

σας, μην ξεχάσετε ποτέ να τους πείτε 

πόσο τους αγαπάτε και πόσο τους ευ-

χαριστείτε για τα όσα έκαναν για εσάς. 

Βρείτε λίγο χρόνο και καθίστε λίγο μαζί 

τους αν ζείτε κοντά τους και αν δεν εί-

στε εδώ αρκεί ένα τηλέφωνο μια στις 

τόσες. Πιείτε ένα ποτήρι κρασί με το 

γέρο και ανήμπορο πατέρα, δώστε ένα 

φιλί στη μάνα που τόσο κόπιασε για να 

σας μεγαλώσει. Δεν ζητούν πολλά μόνο 

να ξέρουν ότι τους νοιάζεστε.

Σας τα λέω αυτά γιατί εγώ προσωπικά 

δεν πρόλαβα και ίσως δεν το σκέφτηκα 

να πω στον πατέρα μου ένα «σ’ αγαπώ ρε 

πατέρα». Δεν πρόλαβα γιατί όταν άφησε 

την τελευταία πνοή εγώ ήμουν πολύ μα-

κριά. Όταν ήρθα τον βρήκα ξαπλωμένο 

και γαλήνιο. Είχε τα μάτια κλειστά και 

τα χείλη ερμητικά κλεισμένα. Πλησίασα 

κοντά του και του ψιθύρισα «γεια σου 

πατέρα, συγχώρεσε με που ποτέ δεν σου 

είπα σ’ αγαπώ και δεν σε ευχαρίστησα 

που με μεγάλωσες με τόσα βάσανα της 

τότε εποχής». Πιστεύω πως η ψυχή του 

ήταν ακόμα στο δωμάτιο και με άκουσε. 

Έτσι θέλω να πιστεύω.

Η μάνα έμεινε πίσω και όταν σκέφτη-

κα να της πω δυο λόγια δεν με άκουσε, 

δεν με κατάλαβε γιατί ήταν άρρωστη, 

γιατί οι κακουχίες της ζωής της την 

είχαν σημαδέψει. Μετά από μερικά 

χρόνια έφυγε να πάει στον πατέρα. Κι 

εγώ έμεινα πίσω με βαριά θλιμμένη 

καρδιά να τους θυμάμαι. Πολύ αργά 

για συγνώμες και ευχαριστίες. Μην 

κάνετε το ίδιο λάθος. Πείτε τους σήμερα 

αυτά που εγώ δεν πρόλαβα να τους πω. 

Σήμερα, όχι αύριο, το αύριο οδηγεί στο 

ποτέ. Πείτε το σήμερα πριν οι γονείς σας 

γίνουν φωτογραφία μέσα σε ένα κάδρο 

καρφωμένο στον τοίχο.

Πείτε ένα σ’ αγαπώ, χαμογελάστε, 

πείτε καλημέρα σε όποιον συναντάτε. 

Ας αφήσουμε τις μικροκακίες που 

μας δηλητηριάζουν την ζωή. Πείτε ένα 

καλό λόγο, είναι τόσο εύκολο και δεν 

στοιχίζει τίποτα. Ίσως ήρθε ο καιρός 

να αλλάξουμε ρότα.

Στη θάλασσα δεν ταξίδεψα, τα κύματα 

δεν με μούσκεψαν, θαλασσινή φουρτούνα 

δεν πέρασα αλλά υπάρχουν χειρότερες 

φουρτούνες από αυτές της θάλασσας. 

Είναι οι φουρτούνες της ζωής και αυτές 

τις έζησα σε όλο τους το μεγαλείο και 

είχαν τόση αλμύρα, μα τόση αλμύρα.

Προχθές βγήκα στην πλατεία συνά-

ντησα ένα νεαρό Αϊ-Δημητριώτη και τον 

φώναξα να καθίσει λίγο μαζί μου. Πού 

πας ρε φιλαράκι, του λέω, περπατάς 

στο δρόμο και μου φαίνεται πως δεν 

σε νοιάζει τι γίνεται γύρω σου.

Πριν λίγες μέρες μου είπες πως θέλεις 

να φτάσεις στην κορυφή. Δεν ξέρω αν 

το κατάλαβες μα λάθος δρόμο πήρες. 

Για να φτάσεις στην κορυφή έχεις μόνο 

ένα δρόμο και είναι αυτός που πάει στην 

ανηφόρα. Σύνελθε και άλλαξε πορεία, 

έχεις ακόμα καιρό. Πορέψου προς την 

ανηφόρα και θα φτάσεις, πορέψου με το 

κεφάλι ψηλά όχι τη μύτη. Θα κουραστείς 

μα όταν φτάσεις κάθισε λίγο και απόλαυσε 

την θέα. Πρόσεξε όμως!!! Συνήθως στην 

κορυφή έχει δυνατούς ανέμους, μην σε 

παρασύρουν γιατί πρέπει να ξέρεις πως 

ο ΑΝΕΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ, εσύ 

όμως έχεις. Διάλεξε ένα ούριο άνεμο 

να σε συντροφεύει στο δρόμο για την 

επόμενη κορυφή.

Στη διαδρομή σου στη ζωή θα ζήσεις 

περίεργα πράγματα.

Θα δεις το ΟΧΙ να αναπαύεται στην 

αγκαλιά του ΝΑΙ.

Θα ακούσεις πολλά ψέματα και θα 

σου λένε δεν είναι ψέματα μα κάποιες 

γερασμένες αλήθειες. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΑΙΝΕ.

Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται. 

Ξεκίνα, λοιπόν, το ταξίδι της ζωής σου, 

μην ξεχάσεις να πάρεις νερό μαζί σου 

γιατί η περιπλάνηση και οι αγώνες που 

θα δώσεις στα μονοπάτια της ζωής καμιά 

φορά έχουν πολύ ξηρασία.

Νεαρέ Αϊ-Δημητριώτη πριν γεννη-

θείς σιωπή, όταν φύγεις για πάντα πάλι 

σιωπή. Στο ενδιάμεσο διάστημα που το 

λέμε ζωή κάνε όσο θόρυβο μπορείς. 

Ζεις μια φορά και όταν φύγεις θα πάρεις 

εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Ένα τσιγάρο 

δρόμος είναι η ζωή.

Όταν γεννήθηκες δεν σε ρώτησε 

κανείς αν θέλεις να έρθεις και δεν θα 

σε ρωτήσει κανείς αν θέλεις να φύγεις.

Ξέχνα λοιπόν τα πρέπει σου, και ζήσε 

τα θέλω σου και μην ρωτάς κανέναν. 

Άλλωστε στον μόνο που θα πρέπει να 

δώσεις λογαριασμό για ότι έκανες ή δεν 

έκανες είναι αυτός που σε κοιτάει όταν 

στέκεσαι μπροστά στον καθρέπτη σου.

Ο πιο πιστός σου σύντροφος θα είναι 

ο εαυτός σου, μην τον απογοητεύσεις, 

Στη ζωή σου θα δεις πόρτες να κλεί-

νουν εμπρός σου, μην λυπηθείς και προ 

πάντων μην μείνεις εκεί να κοιτάς μια 

πόρτα κλειστή. Κοίταξε δεξιά σου μια 

άλλη πόρτα άνοιξε, γεμάτη φως και μπες 

μέσα είναι το πεπρωμένο σου και ίσως 

εκεί βρεις τις απαντήσεις που ζητάς. 

Απόλαυσε τις μαγικές στιγμές που ζεις 

τώρα γιατί αύριο θα είναι ανάμνηση.

Ζωή ευτυχισμένη δεν υπάρχει, υπάρ-

χουν όμως ευτυχισμένες στιγμές που 

δυστυχώς κρατούν τόσο λίγο. Μερικές 

φορές κάποιες ευτυχισμένες στιγμές σε 

συντροφεύουν για όλη σου την ζωή. Σου 

εύχομαι να ζήσεις μόνο τέτοιες.

Προσπάθησε στη ζωή σου να ξε-

περάσεις το μέτρο. Αν το καταφέρεις 

μπράβο σου, τώρα πια για σένα θα είναι 

εύκολο να γίνεις καταιγίδα. Να σκέφτε-

σαι πάντα πως οι καλές στιγμές σου δεν 

έχουν έρθει ακόμα. Προχώρα λοιπόν 

να κατακτήσεις την επόμενη κορυφή. 

Να παρακαλάς μόνο το Θεό να μην σου 

δώσει όσα μπορείς να αντέξεις.

Νεαρέ Αϊ-Δημητριώτη σε βλέπω 

σκεπτικό και προβληματισμένο, μη 

φοβάσαι θα τα καταφέρεις.

Θα έρθουν στιγμές που θα νιώσεις 

την ανάγκη να φύγεις, μόνο να φύγεις 

χωρίς προορισμό για να ξεχάσεις όσους 

εμπιστεύτηκες και σε πλήγωσαν. Όσους 

φίλους σε πίκραναν. Όμως μάθε τούτο, 

αυτά που θέλεις να αφήσεις πίσω φεύγο-

ντας είναι φωλιασμένα μέσα στην καρδιά 

σου πάνε όπου πας. Μην φύγεις, μείνε 

αγωνίσου όχι για τους άλλους αλλά για 

σένα. Η ζωή καμιά φορά βάζει δύσκο-

λα μα να ξέρεις πως η ζωή δοκιμάζει 

όσους αξίζουν.

Για τους εχθρούς σου φοράς την 

πανοπλία σου και δεν σε αγγίζει κανείς. 

Για τους φίλους σου όμως την βγάζεις 

και ιδιαίτερα για τους δικούς σου αν-

θρώπους και τότε αν κάποιος θελήσει 

θα σε πετύχει στη μέση της καρδιάς σου 

και θα είναι βαθιά η πληγή.

Φιλαράκι, ίσως κάποτε εμείς οι 

άνθρωποι καταλάβουμε πόσο ανόητοι 

είμαστε. Καταναλώνουμε όλη μας τη ζωή 

κάνοντας τόσα πολλά για τόσα πολλά 

τίποτα. Μικρός ο κόσμος και εμείς πε-

ραστικοί, για αυτό μάθε να συγχωρείς 

αν και μερικές φορές μερικοί δεν το 

αξίζουν, μα αξίζεις εσύ να γαληνέψεις 

την καρδιά σου.

Αν σε κούρασα συγχώρεσε με. 

Κράτησε από αυτά που σου λέω ότι σε 

άγγιξε. Τα άλλα φύλαξέ τα κάπου και 

αν κάποια στιγμή νιώθεις πως λυγίζεις, 

ξαναδιάβασε τα. Θυμήσου μόνο πως 

αυτά που σου λέω είναι αποστάγματα 

κάποιων δικών μου πέτρινων χρόνων. 

Μάθε να μιλάς με τη σιωπή. Θα σου πει 

πάρα πολλά.

Χωρίζει η μοίρα τους ανθρώπους

Τ’ αηδόνια αλλάζουνε φωλιά

Τα μάτια βλέπουν άλλους τόπους

Μα δεν αλλάζει αδελφέ μου η καρδιά

(Μενέλαος Λουντέμης)

Υ.Γ. Αφιερώνω τούτα τα φτωχά μου 

λόγια στους δύο που έφυγαν για πάντα 

και στα τρία νεογέννητα παλικάρια που 

ήρθαν για να μείνουν όσο τους επιτραπεί.

Καλώς ορίσατε λοιπόν και συγχω-

ρέστε μας για την πατρίδα που σας 

παραδίδουμε. Αν μπορείτε αλλάξτε την. 

ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ. 
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Δεν ζητούν πολλά 
μόνο να ξέρουν ότι 

τους νοιαζεστε.

Στη διαδρομή σου 
στη ζωή θα ζήσεις 

περίεργα πράγματα.
Θα δεις το ΟΧΙ να 
αναπαύεται στην 
αγκαλιά του ΝΑΙ.

Ο πιο πιστός σου 
σύντροφος θα είναι 
ο εαυτός σου, μην 

τον απογοητεύσεις, 
Στη ζωή σου θα δεις 
πόρτες να κλείνουν 

εμπρός σου, μην 
λυπηθείς και προ 

πάντων μην μείνεις 
εκεί να κοιτάς μια 

πόρτα κλειστή. 

Ζωή ευτυχισμένη δεν 
υπάρχει, υπάρχουν 
όμως ευτυχισμένες 

στιγμές που 
δυστυχώς κρατούν 
τόσο λίγο. Μερικές 

φορές κάποιες 
ευτυχισμένες στιγμές 
σε συντροφεύουν για 

όλη σου την ζωή. 
Σου εύχομαι να 

ζήσεις μόνο τέτοιες.


