
Α
γαπητοί μας συγχωριανοί 

και φίλοι,

Κρατάτε στα χέρια σας το 

6ο φύλλο της δεύτερης 

περιόδου της εφημερίδας 

μας. Κατά γενική ομολογία η δεύτερη 

αυτή έκδοση είναι πολύ καλύτερη 

από την πρώτη σε όλα τα επίπεδα. 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο 

να θυμίσουμε-διευκρινίσουμε μερικά 

πράγματα ώστε να μην δημιουργούνται 

παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις.

Ιδιοκτήτης της εφημερίδας είναι 

ο Σύλλογος, δηλαδή οι απανταχού 

Αηδημητριώτες οι οποίοι εκπροσω-

πούνται κάθε φορά από το Δ.Σ. που 

εκλέγεται μέσα από τις διαδικασίες 

των γενικών συνελεύσεων.

Οι στόχοι και η φιλοσοφία της 

εφημερίδας ταυτίζονται με αυτούς 

του Συλλόγου, έτσι όπως εκφράζονται 

από το καταστατικό του.

Η συντακτική ομάδα αποτελεί-

ται από πρόσωπα που προσφέρουν 

εθελοντική εργασία, καταθέτοντας 

έμπρακτα την αγάπη και το ενδιαφέρον 

τους για το χωριό μας. Η συντακτική 

ομάδα είναι ΑΝΟΙΚΤΗ και μπορεί να 

συμμετέχει σ’ αυτήν οποιοσδήποτε 

έχει διάθεση.

Στο νέο « Καλημέρι» δεν υπάρχει 

μόνιμη στήλη για τα κοινωνικά (γάμοι, 

βαφτίσεις, θάνατοι κλπ). Αυτό για λό-

γους επικαιρότητας γίνεται μέσα από 

την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.

platana.eu). Βέβαια δεν σημαίνει ότι 

απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά 

σε αυτά ή μέρος αυτών. Είναι καθαρά 

ευθύνη των συντακτών ποια κοινωνι-

κά γεγονότα θα συμπεριλάβουν στα 

κείμενά τους και ποια όχι.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται 

εκφράζουν τους συντάκτες τους και 

μόνο. Πιστεύουμε δε, πως σε καμιά 

περίπτωση δεν πρέπει να αποτελούν 
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Α
γαπητοί συγχωριανοί 

και φίλοι του Συλλό-

γου μας, το καλοκαίρι 

πέρασε και η παραμονή 

μας στο χωριό όσων και 

φέτος επιλέξαμε να κάνουμε εκεί τις 

διακοπές μας, περιείχε ευχάριστες και 

λιγότερο ευχάριστες στιγμές. Έγιναν 

οι εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, όχι 

όλες όσες είχαν προγραμματισθεί, 

όμως όμορφες όπως πάντα, με την 

μεγάλη συμμετοχή των παιδιών στα 

Αγιοδημητριώτικα, και με αρκετή 

επιτυχία του πανηγυριού μας, εν όψει 

των δύσκολων ημερών που διανύου-

με. Μετά από αυτά ήρθε και η μέρα 

της Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής 

Συνέλευσης του Συλλόγου, που έγινε 

την 17-8-2015, στην προσφάτως ονο-

μασθείσα πλατεία Ηρώων του χωριού 

μας, όπου έγινε  ο απολογισμός από 

το απερχόμενο ΔΣ.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος και 

κάποιοι από τους παρευρισκόμενους 

παίρνοντας τον λόγο, αναφέραμε τις 

σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας 

γενικότερα, και ειδικότερα αναφερ-

θήκαμε στο λυπηρό περιστατικό που 

συνέβη μετά το τέλος του πανηγυριού, 

το οποίο μας στεναχώρησε και μας 

προβλημάτισε. Το συζητήσαμε, εδό-

θησαν εξηγήσεις, και πιστεύουμε ότι 

το λάθος κατανοήθηκε, και ελπίζουμε 

και ευχόμαστε να μη συμβεί ξανά κάτι 

παρόμοιο.

Στη συνέχεια ήρθε η ώρα για την 

υποβολή υποψηφιοτήτων για την 

ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συλλόγου. 

Όπως και άλλες φορές, δεν συμπλη-

ρώνονταν εννέα υποψηφιότητες που 

είναι το ελάχιστο που απαιτείται για 

την εκλογή νέου ΔΣ και κατ’ επέκτα-

ση για τη συνέχεια της ύπαρξης του 

Συλλόγου μας. Κατόπιν συναισθημα-

τικής φόρτισης, και με το αίσθημα της 

ευθύνης που στον καθένα μας πρέπει 

να αναλογεί, και στο ενδεχόμενο να 

σταματήσει η λειτουργία και κατ’ 

επέκταση η ύπαρξη του Συλλόγου, 

κάποιοι δηλώσαμε την υποψηφιότητά 

μας. Έτσι συμπληρώθηκε ο ελάχιστος 

αριθμός των ατόμων που απαιτούνταν. 

Μετά από αυτό, η σύνθεση του νέου 

ΔΣ του Συλλόγου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ελένη Μαστοράκου (του 

Ιωάννη)

Αντιπρόεδρος: Ηλίας Κοτσώνης (του 

Παναγιώτη, συζ. Μαρίας Παπαδάκη)

Γραμματέας: Κατερίνα Αγγελάκου 

(του Άγγελου)

Ταμίας: Δημήτρης Ζερβός (του Χα-

ραλάμπους)

Μέλη

Κατίνα Βανικιώτη (συζ. Παρασκευά)

Μαρία Παπαδάκη (του Παρασκευά)

Δημήτριος Σιγανός (του Κωνσταντίνου)

Μαρία Σταμούλη (του Σταύρου)

Μανώλης Τσαγλιώτης (του Σωτηρίου)

Όλους εμάς που αποτελούμε το 

νέο ΔΣ του Συλλόγου, μας ενώνει η 

ΑΓΑΠΗ για το χωριό μας. Έχουμε 

αρκετές σκέψεις που αφορούν τον Αγ. 

Δημήτριο και τη Φλόκα, που κάποιες 

από αυτές είναι και από προτάσεις των 

συγχωριανών μας, τις οποίες έχουμε 

συζητήσει. Έχει ενημερωθεί η Δημοτική 

Αρχή και ο Πάρεδρος του χωριού μας 

γι’ αυτές, που για την υλοποίησή τους 

χρειάζεται η άδεια αλλά και η αρωγή 

των παραπάνω φορέων.

Πιστεύουμε στην αρμονική συνερ-

γασία για να κάνουμε κάτι καλό για το 

χωριό μας. Άλλωστε και τα προηγούμενα 

χρόνια αυτό επιδίωκε ο Σύλλογος και 

βάσει των δυνατοτήτων του, το έχει 

επιτύχει σε μεγάλο βαθμό. Όταν θα 

έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγμα-

τα, θα υπάρξει ενημέρωση. Όμως για 

να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το 

οτιδήποτε, χρειαζόμαστε τη βοήθεια 

όλων σας, τη συμμετοχή σας, την 

προσφορά σας, τον εθελοντισμό σας.

Το χωριό μας είναι όμορφο, δικαίως 

πιστεύω κάποιοι το αποκαλούμε το 

«Μικρό Παρίσι». Μπορεί με κάποιες 

περισσότερες αισθητικές και λει-

τουργικές παρεμβάσεις, κάθε φορά, 

να γίνεται ακόμα πιο όμορφο, ώστε 

τόσο στους μόνιμους όσο και στους 

εποχιακούς κατοίκους, αλλά και στους 

επισκέπτες του, να προσφέρει ακόμα 

πιο ευχάριστες εικόνες, ξεχωριστές 

στιγμές και εμπειρίες.

Είμαστε σε επεξεργασία των θεμάτων 

που θα περιέχει το ημερολόγιο του 2016, 

για το οποίο προσπαθήσαμε πολύ να 

συλλέξουμε ένα ξεχωριστό υλικό. Το 

υλικό αυτό μπορεί να αποτελέσει και 

αρχειακό υλικό για το παρελθόν του 

τόπου μας, και πιστεύουμε ότι θα μας 

κάνει όλους να νιώσουμε νοσταλγία 

και  συγκίνηση.
Με εκτίμηση, 
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αιτία για αντεγκλήσεις ή περαιτέρω 

διαμάχες. Κάθε αρθρογράφος είναι 

υπεύθυνος για όσα γράφει, εκπροσωπεί 

τον εαυτό του και φυσικά υπάρχει η 

προσωπική του σφραγίδα τόσο στα 

θέματα που επιλέγει, όσο και στον 

τρόπο που τα προσεγγίζει, με βάση 

τον ψυχισμό του και τις σχέσεις του 

με τους άλλους.

Οι αναγνώστες της εφημερίδας 

μπορούν φυσικά να συμφωνούν ή να 

διαφωνούν με όσα αναφέρονται σε 

ένα άρθρο. Σε κάθε περίπτωση όμως 

οφείλουμε να είμαστε καλοπροαί-

ρετοι, αφού προσφέρεται έδαφος 

για δημιουργικό προβληματισμό και 

εποικοδομητική συζήτηση.

Η συντακτική ομάδα διαβάζει 

όλα τα άρθρα για τις απαραίτητες 

ορθογραφικές ή συντακτικές διορ-

θώσεις και εξετάζει αν εμπίπτουν 

στους κανόνες και τα πλαίσια λει-

τουργίας του Συλλόγου, προκειμένου 

να ενταχθούν στην ύλη του εκάστοτε 

τεύχους. Η συντακτική ομάδα δεν 

παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των 

κειμένων εφ’ όσον αυτά δεν θίγουν, 

προσβάλουν ή κατά οποιοδήποτε 

τρόπο διαβάλλουν άμεσα ή έμμεσα 

πρόσωπα και συνειδήσεις.

Το «Καλημέρι» αποτελεί ένα βήμα 

για όλα τα μέλη και τους φίλους του 

Συλλόγου. Ευχόμαστε και ελπίζουμε 

σε κάθε τεύχος να φιλοξενούμε όλο 

και περισσότερους αρθρογράφους. 

Πιστεύουμε πως η διαφορετικότητα 

των απόψεων προάγει την εξέλιξη, 

δίνει αφορμές για συζήτηση και γόνιμο 

προβληματισμό αλλάζοντας πολλές 

φορές τον τρόπο που σκεφτόμαστε 

αλλά και τον τρόπο που δρούμε n
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Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας

Μια βραδιά για τον ποιητή  
Τάσο Ζερβό (1935-1995)

Η ύδρευση του χωριού

Εθελοντικές προσφορές χρηματικών ποσών 
στις πυρόπληκτες κοινότητες

Φ
ίλοι Αϊ – Δημητριώτες, 
Αϊ – Νικολαΐτες και Τα-
λαντιανοί γεια σας και 
χαρά σας. Καθίσαμε πάλι 
να γράψουμε δύο λέξεις, 

να πούμε δύο κουβέντες βρε παιδιά. 
Βέβαια σε λίγο καιρό θα τα λέμε κάθε 
μέρα, μέχρι τότε ευχόμαστε να είστε 
καλά και καλή δύναμη γιατί σε λίγο θα 
αρχίσουν πάλι τα γνωστά βάσανα.

Τούτη η χρονιά πάλι φαίνεται να 
είναι καλή και καρποφόρα. Τα δέντρα 
έδεσαν και ας ελπίζουμε πως ο καιρός 
θα είναι σύμμαχός μας. Οι τιμές όπως 
ήδη ξέρετε κύλησαν σε ικανοποιητικά 
επίπεδα και ευελπιστούμε πως και τούτη 
η χρονιά θα είναι τόσο καλή όσο και η 
χρονιά που πέρασε.

Ο Συνεταιρισμός εφιστά την προσοχή 
στους ελαιοπαραγωγούς για την σωστή 

Στις 7 Αυγούστου, το Νομικό Πρόσωπο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης,  Πολιτισμού και Αθλητισμού του 
Δήμου Μονεμβασίας διοργάνωσε μια 
εξαιρετική βραδιά αφιερωμένη στον 
ποιητή Τάσο Ζερβό, στον όμορφο χώρο 
της Αίθουσας Εκδηλώσεων του Δήμου 
στα Παπαδιάνικα.

 Τον κόσμο, που ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα, τον υποδέχθηκαν η σύζυγος 
του ποιητή Ιουλία Καρυωτάκη - Ζερβού 
και τα αδέλφια του. Προσέφεραν δωρεάν 
αντίτυπα από τις τελευταίες συλλογές   
του ποιητή κι έτσι με ένα βιβλίο στο 
χέρι οι παρευρισκόμενοι μπήκαν στην 
αίθουσα εκδηλώσεων.

Η εκδήλωση άρχισε με το χαιρετισμό 
της Προέδρου του Ν.Π. Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, 
κ. Παναγιώτας Αλειφέρη. Ακολούθησε 
χαιρετισμός από το Δήμαρχο Μονεμ-
βασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη που δεν 
περιορίστηκε στα τυπικά αλλά κατέθεσε 
την εμπειρία της πρώτης ανάγνωσης 
των ποιημάτων του Ζερβού, που μετά το 
αρχικό ξάφνιασμα τον οδήγησε στην πιο 
ουσιαστική εμβάθυνση και ενασχόληση 
με το έργο του.

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο ποιητής 
και βιβλιογράφος Δημήτρης Δασκαλό-
πουλος. Μέσα από την ομιλία του με 
θέμα «Τάσος Ζερβός: Ξαναδιαβάζοντας 
έναν ποιητή» αναφέρθηκε στον ποιητή, 
το έργο του και τη θέση που κατέχει 
ανάμεσα στους ποιητές της δεύτερης 
μεταπολεμικής γενιάς. Τόνισε την αξία 
του έργου του, τις επιρροές του και 
την εξέλιξη του ποιητικού του λόγου 
μέσα στο χρόνο. Εστίασε, έπειτα, στις 
ανθολογίες της σύγχρονης ελληνικής 
ποίησης, όπου παρουσιάζεται ο ποιητής 
και το έργο του ή σκόπιμα απουσιάζει 
και αποσιωπάται η παρουσία του Ζερβού 
στα ελληνικά γράμματα.

Η φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας 
Μαρία Στασινοπούλου απήγγειλε ποίηση 
του Ζερβού, ενώ ο μουσικός Γιώργος 

Όπως όλα τα χωριά έτσι και ο Αι-Δη-
μήτρης χτίστηκε κοντά σε μέρος που 
να έχει νερό. Κοντά στο χωριό ήταν το 
κεφαλόβρυσο. Η μητέρα μου μας έλεγε 
ότι τα παλαιά χρόνια υπήρχε βρυσάκι 
(πηγή) στο Ιερό της εκκλησίας της Αγίας 
Παρασκευής εκεί που είναι σήμερα η 
μουριά. Στα Χωρδάκια είχε και έχει μία 
βρύση, επίσης και στη Φλόκα υπήρχε 
βρύση κάτω στο ρέμα, τα Μαρκιάνικα 
που είχαν τον αυλό και τα Φαβιάνικα 
εκεί είχαν πηγάδια.

Επειδή το κεφαλόβρυσο μερικές 
χρονιές δεν έβγαζε νερό, άνοιξαν πη-
γάδια. Ένα πηγάδι το λεγόμενο πηγάδι 
του χωριού στην περιοχή πηγάδια, ένα 
στην Πλατάνα, το όνομα το πήρε από 
μια πλάτανα που υπήρχε εκεί, και ένα 
στην Πλαγιάδα που έπαιρναν νερό οι 
Μαρκιανικιώτες. Στα Χωρδάκια και στην 
Φλόκα οι βρύσες δεν στέρευαν, και δεν 
χρειάστηκε να ανοίξουν πηγάδια.

Στο κεφαλόβρυσο το νερό το παίρ-
ναμε κατευθείαν από την πηγή εκεί που 
ανάβλυζε, αλλά λόγω του ότι τρέχανε 
πολλά νερά και όταν τα μολόνανε για να 
ποτίσουν στα Λακκώματα, τότε γινόταν 

μια λίμνη, και για να φθάσει κανείς στην 
πηγή υπήρχε ένα τειχάκι από μεγάλες 
γριτίδικες πέτρες για να μπορούμε να 
πλησιάζουμε στην πηγή να πάρουμε ή 
να πιούμε νερό.

Ο Αυλός ήταν και είναι μια χτιστή 
θολωτή βρύση που βρίσκεται κάτω 

Σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA 
BANK με κωδικό IBAN GR32 0140 6180 6180 
0200 1000 040 και αιτιολογία κατάθεσης 
«Αποκατάσταση πυρόπληκτων» θα μπορούν 
να συνεισφέρουν καταθέτοντας εθελοντικά 
χρηματικά ποσά όσοι ενδιαφερόμενοι το 
επιθυμούν. Αυτό αποφάσισε ομόφωνα το 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Ο ελαιοπαραγωγός πρέπει να έχει 
συνείδηση, να χρησιμοποιεί εγκεκριμένα 
σκευάσματα και να ψεκάζει μόνο όταν 
υπάρχει πρόβλημα και είναι εντελώς 
απαραίτητο. ( Ένα απαγορευμένο σκεύ-
ασμα μπορεί να υποβαθμίσει μεγάλες 
ποσότητες ελαιολάδου που μπορεί να 
αντιστοιχούν στο μέγεθος τουλάχιστον 
μιας δεξαμενής).

Ακόμα και με επιτρεπόμενα σκευ-
άσματα ο παραγωγός πρέπει να μην 
υπερβαίνει τη δοσολογία που αναγρά-
φεται στις οδηγίες του φαρμάκου και να 
μην γίνεται συγκομιδή πριν τελειώσει 
το χρονικό περιθώριο ασφαλείας που 
ορίζεται πάνω στο σκεύασμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οδηγία 
2009/128/ΕΚ, επισημαίνει την ανάγκη 
για μείωση των κινδύνων και των επι-

Καλογεράκος ερμήνευσε τα μελοποιη-
μένα, από τον Κώστα Χατζή, ποιήματα: 

•  Το τραγούδι του αλόγου
•  Τα πουλιά  
Μετά τη μελωδική αυτή  νότα, ακο-

λούθησε η ομιλία της Τζούλιας Τσιακίρη, 
εκδότριας και ψυχής των εκδόσεων «Το 
Ροδακιό», με θέμα: «Η γη της Λακωνίας 
στα κείμενα του Τάσου Ζερβού».  Μέσα 
από την  ανάγνωση αποσπασμάτων του 
μυθιστορήματος «Ο βασιλιάς Κλεομέ-
νης» αλλά και πλήθους ποιημάτων του 
Ζερβού, η ομιλήτρια παρουσίασε στο 
κοινό τη Λακωνική γη και θάλασσα μέσα 
από τη ματιά του ποιητή, μέσα από τις 
λέξεις του που ο Ζερβός τις έδεσε λιτά, 
αρμονικά για να περιγράψουν τη γη που 
τον γέννησε, τη θάλασσα που λάτρεψε, 
τον τόπο μας.

Όλοι, όσοι είχαμε την ευκαιρία 
να βρεθούμε σε αυτή την εκδήλωση, 
συγγενείς, φίλοι και αγιοδημητριώτες, 
είχαμε ακόμη στο νου μας εικόνες του 
γούβη, των καραβιών που ταξιδεύουν 
ή σαπίζουν στα λιμάνια, μιας εκατοντά-
χρονης γριούλας, ενός μικρού πέτρινου 
σπιτιού πάνω στη θάλασσα, όταν άρχισε 
να προβάλλεται το ολιγόλεπτο βίντεο  
που επιμελήθηκε ο ανιψιός του.

 Είδαμε πάλι τον Τάσο, το γιο, τον 
αδελφό, το σύζυγο, το θείο, το φίλο, τον 
ψαρά. Μικρό παιδάκι στις πρώτες του 
φωτογραφίες στον Πειραιά. Νεαρό να 
ατενίζει τη θάλασσα. Ώριμο, στο βαρκάκι 
στο λιμανάκι του Αρχάγγελου, αλλού να 
εξηγεί τη λειτουργία του παραδοσιακού 
ξυλόφουρνου, να πίνει παρέα με φίλους 
και να γεύεται νοστιμιές του τόπου του. 

Βγήκαμε από την αίθουσα έχοντας 
στα μάτια μας τη ματιά του Ζερβού, του 
δικού μας Τάσου. Στα αυτιά μας τους 
στίχους του να ηχούν επίκαιροι, μιας 
και την κακοδαιμονία δεν την ξορκίσαμε 
στον τόπο μας. Γλυκάναμε τη θλίψη με 
ένα αμυγδαλωτό ή με ένα μελωμένο 
σαμουσά που μας προσέφεραν και 
κρατήσαμε τις πιο γλυκιές στιγμές από 

αυτή τη βραδιά. n

από τον δρόμο προς τα Μαρκιάνικα 
πλάι στο ρέμα που κατεβαίνει από το 
κεφαλόβρυσο και πριν συναντηθεί με 
το ρέμα του Σαραντινού. Από πάνω 
ήταν σκεπασμένος με σκίντα, σμυρτιές, 
λιγιές, και καλάμια από το ρέμα. Οι δυο 
πλευρές του, η βορινή και η ανατολική 
είναι μέσα στο χώμα από όπου βγαίνει 
το νερό, στην νότια πλευρά της βρύσης 
υπήρχε ένα παραθυράκι, από εκεί 
καθαρίζαμε τον εσωτερικό του χώρο, 
στη δυτική πλευρά υπήρχε μια τρύπα 
εκεί βάζαμε ένα καλαμουκάνι από το 
οποίο τσουραύλαγε το νερό, και από 
εκεί με τις φούχτες πίναμε το νερό ή 
γεμίζαμε τις βίκες και τα βαρέλια. Κάτω 
που τσουραύλαγε το νερό σχηματιζόταν 
μια γούρνα από την οποία πίνανε νερό 
τα ζωντανά. 

Όταν πρόεδρος του χωριού ήταν ο 
Γεώργιος Ιωάννου Βανικιώτης (Γύφτος), 
(του Μπάρμπα-Γιάννη του Λεβέντη 
γιός), θέλησε να εκσυγχρονίσει τον 
Αυλό, αφού καθάρισε και καλλώπισε 
τον γύρω χώρο έφερε και τοποθέτησε 
μια σιδερένια κάνουλα αντί τα καλαμου-
κάνια και έτσι το νερό δεν τσουραύλα-
γε, αλλά όταν θέλαμε να πιούμε ή να 

πάρουμε νερό την πιέζαμε από πάνω 
για να τρέξει. Αλλά αυτό ενόχλησε 
πολλούς χωριανούς γιατί έπρεπε να 
πατάμε με το ένα χέρι την κάνουλα 
για να πιούμε νερό ή να γεμίσουμε τα 
αγγεία μας, ή να ποτίσουμε τα ζωντανά 
μας. Μεταξύ αυτών που ενοχλήθηκαν 

Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας κατά 

τη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2015.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση 

στο δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 

30 Ιουλίου ο Δήμος Μονεμβασίας.  

Πηγή: http://www.monemvasia.gov.gr.

πτώσεων από τη χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον. Επίσης, ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη και την εισαγωγή της ολοκλη-
ρωμένης φυτοπροστασίας καθώς και 
εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, 
με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από 
τα γεωργικά φάρμακα.

Προς αυτή την κατεύθυνση κάθε κρά-
τος – μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει 
ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, μια σειρά 
από μέτρα δηλαδή, για να επιτευχθούν οι 
πανευρωπαϊκοί στόχοι για την Ορθολο-
γική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων. 
Τα μέτρα αυτά αφορούν την κατάρτιση 
στην ορθολογική χρήση γεωργικών 
φαρμάκων, τη διαδικασία χορήγησης 
πιστοποιητικού γνώσεως ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων, την 
ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά 
φάρμακα, την επιθεώρηση του χρησι-
μοποιημένου εξοπλισμού εφαρμογής 

Επιμέλεια: Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

γεωργικών φαρμάκων κ.λ.π.

Έτσι λοιπόν όσοι θέλετε να αγοράζετε 
και να χρησιμοποιείτε γεωργικά εγκε-
κριμένα φάρμακα μετά τις 26/11/2015 
θα πρέπει να διαθέτετε πιστοποιητικό 
ορθολογικής χρήσης των ανωτέρω 
φαρμάκων.

Για να λάβετε λοιπόν το πιστοποι-
ητικό γνώσεων γεωργικών φαρμάκων 
θα πρέπει να πετύχετε στις εξετάσεις οι 
οποίες θα γίνονται σε ειδικά εξεταστικά 
κέντρα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Θα πρέπει να απαντηθούν σωστά 35 
ερωτήσεις από τις 50 μέσα σε ορισμένο 
χρονικό διάστημα.

Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργι-
κών φαρμάκων έχει αυτός στο όνομα 
του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά 
προμήθειας των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων.

Ο Συνεταιρισμός θα βρίσκεται πά-
ντα στο πλευρό σας για τυχόν απορίες 
και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
ενημέρωση.

Το ελαιόλαδο είναι αναμφισβήτητα 
ένα από τα βασικότερα προϊόντα που 
παράγει η χώρα μας. Πιστεύουμε όλοι 
ότι στην περιοχή μας παράγουμε ανω-
τέρας ποιότητα ελαιόλαδο, δεν αρκεί 
μόνο να το λέμε, πρέπει και πάντα να 
αποδεικνύεται.

Αυτά είχαμε να σας πούμε. Βέβαια στην 
πορεία θα τα λέμε και θα τα συζητάμε.

Εμείς ευχόμαστε σε όλους καλή συ-
γκομιδή, καλό κουράγιο και να είμαστε 
υγιείς να περάσουμε τούτη τη χρονιά.

Με εκτίμηση, 

Το ΔΣ του Συνεταιρισμού

Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου 
& Ταλάντων  Μονεμβασίας.

ήταν και ο πατέρας του προέδρου ο 
Μπάρμπα-Γιάννης ο Λεβέντης. Μια 
μέρα που πήγε να πάρει νερό δεν του 
άρεσε και λέει : «Τι διαβολικό είναι 
πάλι τούτο»; Και δίνει μια με το ξινάρι 
που είχε μαζί του και την έσπασε και 
ξαναβάλαμε το καλαμουκάνι.

Το νερό το κουβαλούσαμε με ξύλινα 
βαρέλια, με βίκες, με φιάλες και με 
ντέστες. Από το κεφαλόβρυσο όταν 
αυτό έβγαζε νερό ή από τα πηγάδια, το 
πηγάδι του χωριού και την Πλατάνα για 
τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Πρώτα ξαβλίζαμε (ξεπλέναμε ) την 
ντέστα με λίγο νερό, μετά ρίχναμε πάλι 
μισή ντέστα νερό μέσα στο βαρέλι το 
ξαβλίζαμε και αυτό, μετά το γεμίζαμε 
μέχρι πάνω να μη ντακλακάει. Αφού 
τα γεμίζαμε όλα τα μπαρδάκια μας, 
φορτώναμε τα βαρέλια και τις βίκες 
στα γαϊδουράκια, παίρναμε τις φιάλες 
και τις ντέστες στα χέρια μας και δρόμο 
για το χωριό. Ανεβαίναμε το κατηφο-
ράκι και κάπου-κάπου σταματούσαμε 
να ξαποστάσουμε για λίγο, και μετά 
συνέχεια για το σπίτι.

Στο χωριό μερικά σπίτια είχαν στέρνα 
που γέμιζε με νερό από την βροχή τον 
χειμώνα. Στέρνα είχαν τα δύο Ιππήλατα 
Λιντριβειά, του Παπά–Γιωργαρά το σπίτι, 
του Χαραλάμπη του Μουσαδάκου, του 
Παναγιώτη του Μουσαδάκου (Μπελά), 
του Παναγιώτη του Μακράκου (Τσέτη) 
και τελευταία την δεκαετία του 1950 
έφτιαξε στο μαγαζί του ο Θόδωρος ο 
Παπαδάκης (Λολής). Την εποχή εκεί-
νη που χτιζόταν η εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου, οι μαστόροι ήταν ξένοι (δεν 
ήταν χωριανοί) τρώγανε και πίνανε στο 
μαγαζί του μπάρμπα-Θοδωρή. Μετά 
την δουλειά στην εκκλησία έχτιζαν την 
στέρνα, και όταν τελείωσε το χτίσιμο 
της στέρνας του ζήτησαν 400 δραχμές, 
ο μπαρμπα-Θοδωρής το φύσαγε και 
δεν κρύωνε και έλεγε : «τους μπηλ 
κερατάδες τους ψωμοζήτες, τους τάιζα 
τους πότιζα και τέσσερα κατοστάρικα 
από πάνου».

Με τα χρόνια άρχισαν να στερεύουν 
όλα τα νερά. 

συνέχεια στη σελίδα 11...

Ο Σύλλογος μας κατέθεσε το ποσό 

των 1.000 Ευρώ, υπέρ των πληγέντων 

από τη πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στην 

Νεάπολη Βοιών Λακωνίας, υλοποιώντας 

την απόφαση της γενικής συνέλευσης της  

17ης Αυγούστου 2015. n
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Οδοιπορικό στον Κορογόνα
Γιάννης Μ. Μπίλιας

Είναι πρωί, πριν τις οκτώ . Η ζέστη 

δεν έχει αρχίσει ακόμη. Με το σακίδιο 

στην πλάτη κι ένα ραβδί στο χέρι βαδίζω 

κατηφορικά μετά τα Μαρκιάνικα, κατευ-

θυνόμενος προς το ρέμα του Λυγεριά, 

με σκοπό να ανηφορίσω στον Κορογόνα. 

Σε λίγο φτάνω ,και παρατηρώ για λίγο 

το ποτάμι.

Ο χείμαρρος το καλοκαίρι είναι στε-

γνός χωρίς νερό, όμως τα σημάδια από 

το πολύ νερό που κατεβάζει το χειμώνα, 

ήταν φανερά στις όχθες του. Ροδάφνες 

και καλάμια είχαν γείρει με μεγάλη 

κλίση προς τα κάτω, λες και κάποια 

μεγάλη δύναμη τούς είχε επιβάλει να 

προσκυνήσουν.

Η κοίτη του συνεχίζει νότια προς τον 

Κουφό, μέχρι που ενώνεται με τον άλλο 

μεγάλο χείμαρρο που έρχεται από τα 

Τάλαντα. Μετά και οι δυο σε μια μεγάλη 

κοίτη σχηματίζουν το μεγάλο φαράγγι, 

που οδηγεί στο τέρμα της διαδρομής 

στην Χαραχιά. Κατεβάζουν μεγάλες πο-

σότητες νερού, γιατί συγκεντρώνουν όλα 

τα νερά της λεκάνης του Αγίου Δημήτρη 

και των Ταλάντων και εν συνεχεία μέρος 

της Δαιμονιάς.

Διάβηκα την κοίτη και συνέχισα 

ανηφορίζοντας. Σε λίγο με περίμενε 

μια ευχάριστη έκπληξη. Αντίκρισα τον 

αμπελώνα που απλωνόταν μπροστά μου 

και στην αριστερή πλαγιά, λες και ήταν 

μια πράσινη θάλασσα. Ανήκει στον οι-

τους παραδώσουν τον θαυματουργό 

χυμό τους.

Είχα σταματήσει κι απολάμβανα 

το θέαμα. Είχα την εντύπωση, ότι από 

στιγμή σε στιγμή θα ξεπεταχτεί μέσα 

από τ’ αμπέλια ο Θεός του κρασιού και 

του Κορογόνα. Από εδώ αντίκριζα τον 

Άγιο Δημήτρη, τα Τάλαντα και τη Δαιμο-

νιά μέχρι τον Αρχάγγελο να απλώνονται 

νωχελικά στους απέναντι λόφους. Ξαφ-

νικά απέκτησα παρέα. Μιά λεριασμένη 

(μαδημένη) αλεπού λίγο πιο κάτω με 

κοίταζε με περιέργεια, αλλά δεν της 

άρεσα φαίνεται, γιατί χάθηκε μέσα στο 

ρουμάνι αργά-αργά χωρίς να βιάζεται. 

Ο Κορογόνας  είναι και ένας πολύ καλός 

κυνηγότοπος με λαγούς και πέρδικες και 

κάπου-κάπου και ορτύκια.

Το μοναστήρι της Παναγίας της Χει-

μάτισσας δεξιά ψηλά στο βουνό, στέκεται 

εκεί εκατοντάδες χρόνια και καλεί τους 

πιστούς και θαρραλέους, λόγω της 

ανηφόρας, περιπατητές να ανέβουν για 

προσκύνημα. Παλιά, πριν γίνει ο δρόμος 

για να πηγαίνουν αυτοκίνητα από τη Φλό-

κα, ο δρόμος ήταν από εδώ. Κορογόνας 

και εν συνεχεία το ανηφορικό μονοπάτι 

με στροφές καβάλα στα γαϊδούρια και 

στα άλογα, ένας πίσω από τον άλλο σε 

μεγάλη σειρά, με τις επίσημες χρωμα-

τιστές καβαλικάδες ιδιαίτερα ανήμερα 

της Παναγίας. 

Συνεχίζοντας σταματώ πιο κάτω 

Συνεχίζοντας, βγαίνω για καμιά 

300αριά μέτρα από το δρόμο αριστερά, 

κατηφορίζοντας προς τα Μπαφουνιάνικα, 

προς το κτήμα του Νίκου του Πριφτάκη, 

και πηγαίνω να δω ένα τμήμα από το 

λεγόμενο της Βασιλοπούλας το αυλάκι. 

Είναι ένα κανάλι σκαλισμένο με μεγάλη 

επιμέλεια στην πλευρά ενός βράχου, 

από το αυλάκι της Βασιλοπούλας.

Ας συνεχίσω την διαδρομή μου όμως, 

γιατί η ζέστη όσο πάει κι ανεβαίνει. Λίγο 

πιο κάτω απλώνεται μια περιοχή στην 

οποία υπάρχουν στην επιφάνεια ή μισο-

χωμένα στο έδαφος ή χωμένα τελείως 

πλήθος θαλασσινών οστράκων. Είναι 

απομεινάρια μιας άλλης εποχής, που η 

της χαράς, ο Διόνυσος στεφανωμένος 

με κισσό, μαζί με τις ακόλουθές του 

μαινάδες, που κρατώντας θύρσους, θα 

άρχιζαν τον Βακχικό-οργιαστικό τους 

χορό. Από την ονειροπόλησή μου με 

έβγαλε το άχαρο διαπεραστικό κράξιμο 

μιας κίσσας, που πέταξε τρομαγμένη στο 

πλάι πάνω από τ’ αμπέλια.

Αφήνοντας τις μαινάδες στο χορό τους, 

συνέχισα μέσα από τον αμπελώνα, όπως 

πάει ο δρόμος και βγήκα στο τελείωμά 

του, εκεί που αρχίζει ο κακοτράχαλος 

ανήφορος. Όσο ανηφόριζα, τόσο ωραι-

ότερη και πανοραμική γινόταν η θέα. 

Εντυπωσιακές ήταν οι μεγάλες μακριές 

σειρές φυτέματος των αμπελιών και οι 

διάδρομοι ανάμεσά τους. Σε λίγο βγήκα 

στον επίπεδο χώρο, ψηλά στο οροπέδιο 

και ψάχνω να εντοπίσω το αχνάρι του 

δράκου. Δεν τα κατάφερα γιατί μάλλον, 

λόγω της διάνοιξης του αγροτικού δρό-

μου, θα πρέπει να έχει καταστραφεί. 

Ωστόσο ξέρω πολύ καλά τι ήταν. Επάνω 

σε μια μεγάλη ριζιμιά πέτρα ήταν ένα 

αποτύπωμα υπερφυσικού ανθρώπινου 

πέλματος, λες και πάτησε εκεί κάποιος 

γίγαντας, μήκους περίπου 30-35 εκατο-

στά. Φαινόταν τέλεια το σχήμα του ακόμη 

και τα αποτυπώματα των 5 δαχτύλων. 

Το παλιό μονοπάτι περνούσε κοντά από 

το σημείο αυτό και όποτε πηγαίναμε με 

τους γονείς μας για αλάτι στην πεσμένη 

πέτρα, σταματούσαμε και το χαζεύαμε.

Ο θρύλος-η τοπική παράδοση θέλει 

αυτό το αχνάρι να ανήκει σε κάποιον 

δράκο-γίγαντα. Σε αυτήν τη περίπτωση 

ο γίγαντας θα πάτησε στο λασπώδες 

έδαφος, το ίχνος έμεινε απείραχτο με 

κάποιον τρόπο και μετά από χιλιάδες 

χρόνια το έδαφος στο σημείο μετετράπη 

σε πέτρωμα και ιδού το αποτέλεσμα. 

Αντιεπιστημονικό, θα μου πείτε. Καλό θα 

είναι όμως να πιστεύουμε και λίγο στους 

μύθους για δράκους και γίγαντες όχι μόνο 

τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι. Κάνει καλό 

στην ψυχή μας. Το πιθανότερο είναι να 

πρόκειται για ακόμη ένα κατασκεύασμα 

της φύσης όπως τόσα άλλα.

«Ο Θεός αεί γεωμετρεί», έλεγαν οι 

αρχαίοι, εννοώντας ότι τίποτε δεν υπάρχει 

χωρίς αιτία σ’ αυτόν τον κόσμο, αλλά για 

όλα υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Στα 

έμψυχα, στα άψυχα, σε όλα τα σχήματα 

υλικών υπάρχει κάποια θεϊκή τελειότης. 

Το τυχαίο δεν υπάρχει στη φύση.

ψηλά εκεί που αρχίζει το ρουμάνι. 

Σώζεται σε μήκος 10μ. περίπου, ίσως 

και περισσότερο αλλά δεν μπορείς να 

δεις μέσα στο ρουμάνι. Άλλωστε όπου 

ήτανε κτιστό θα έχει καταστραφεί, και 

δεν μπορείς να το εντοπίσεις. Ήταν για 

μεταφορά νερού, τι άλλο;

Εάν το τμήμα αυτό πράγματι ανήκει 

σε αυτό το έργο, που η παράδοση λέει, 

ότι  έφερνε το νερό από τα Τάλαντα μέσα 

από τα πλάκια και τις καμάρες, μέχρι την 

Πλύτρα (αρχ. Ασωπός) τότε πρόκειται για 

γιγαντιαίο έργο, πάρα πολύ σπουδαίο από 

πλευράς τεχνικών γνώσεων, αλλά και γεν-

ναιότατης χρηματοδότησης. Όσο για την 

χρονολογία κατασκευής θα πρέπει να το 

εξετάσουν ειδικοί αρχαιολόγοι, ειδικά το 

τμήμα που διασώζεται σαν σήραγγα στα 

πλάκια. Ταπεινή μου άποψη είναι, ότι έχει 

κατασκευασθεί σε εποχή προ Χριστού. 

Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να μην 

είναι ενιαίο σε όλο το μήκος, αλλά το 

τμήμα αυτό στα Μπαφουνιάτικα να είναι 

τοπικό, για να συγκεντρώνει τα νερά που 

κατεβαίνουν από τη Χειμάτισσα. Οπότε 

ίσως θα έπρεπε να εξετασθεί, μήπως 

τα σωζόμενα τμήματα του έργου, δεν 

εξυπηρετούσαν την σκοπιμότητα για την 

οποία μας μιλάει η παράδοση.

Εν συνεχεία οδοιπορώντας πλησιά-

ζω στο κακό λαγκάδι. Πράγματι το ση-

μείο αυτό δικαιώνει την ονομασία του. 

Κοιτάζοντας την κατηφορική χαράδρα, 

αισθάνεσαι πέρα από την ομορφιά του 

τοπίου και κάποιο φόβο. Ο τόπος αυτός 

είναι συνδεδεμένος με διάφορες ιστορίες 

για φαντάσματα κτλ. Στο τελείωμά του 

ενώνεται με το φαράγγι, που έρχεται από 

τον κουφό προς Χαραχιά. Κάπου μέσα 

στο Λαγκάδι, κατά μαρτυρία του Χρήστου 

του Λεμπέση, υπάρχει κι άλλο απομεινάρι 

στάθμη της θάλασσας ήταν ψηλότερα, και 

αυτή η περιοχή ήταν βυθός, ή πιθανόν 

να συνέβη και ανύψωση του βυθού, μετά 

από κάποιο βίαιο γεωλογικό γεγονός. 

Αυτά συνέβησαν τον καιρό των μεγάλων 

κοσμογονικών αναστατώσεων της Γης 

πριν εκατομμύρια χρόνια. Είναι εκεί για 

να μας υπενθυμίζουν την μηδαμινότητα 

του ανθρώπου μπροστά στην αιωνιότητα 

του σύμπαντος.

Προχωρώ προς το τέλος του οδοιπο-

ρικού μου, αλλά προηγουμένως θέλω να 

περάσω από το σημείο που βρίσκονται οι 

λεγόμενες αρματροχιές. Είναι αυλακώ-

σεις από τροχούς των αρχαίων αμαξών 

επάνω σε πέτρες ριζιμιές στο δρόμο, ο 

οποίος κατά την αρχαία εποχή ένωνε 

την πόλη Ασωπός (σημερινή Πλύτρα) 

με την πόλη Βοιές (σημερινή Νεάπολη). 

Κάνουν εντύπωση οι βαθιές αυλακώσεις 

επάνω στην πέτρα από την πολλή χρή-

ση της οδικής αυτής αρχαίας αρτηρίας. 

Το τμήμα αυτό βρίσκεται στο ύψος του 

σημερινού αυτοκινητόδρομου από Πα-

παδιάνικα προς Δαιμονιά, αλλά και σε 

άλλα σημεία προς Πλύτρα. Όμως με το 

θέμα αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως 

σε άλλο φύλλο της εφημερίδας.

Εδώ τελειώνει το οδοιπορικό μου . Και 

να ήθελα να συνεχίσω δεν θα μπορούσα 

γιατί ήταν σχεδόν μεσημέρι και η ζέστη 

ήταν ανυπόφορη. Άλλωστε η θάλασσα 

λίγο πιο κάτω με καλούσε επιτακτικά. Έτσι 

κι εγώ μη μπορώντας να αντισταθώ στο 

κάλεσμά της, τραβάω κατ’ ευθείαν για τη 

Χαραχιά, για μια βουτιά που δικαιούμαι, 

να συναντηθώ με την παρέα μου, που με 

περιμένει και επιστροφή στο χωριό μέσω 

Δαιμονιάς και Ταλάντων. n

νοποιό Γιώργο Τσιμπίδη από τις Βελιές. 

Αύγουστος μήνας ήταν και τα σταφύλια 

με γκαστρωμένες ρόγες κρέμονταν 

άσπρα-μαύρα-κόκκινα, περιμένοντας 

τους τρυγητές σε λίγες μέρες για να 
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Είναι η δεύτερη περίοδος μετά την 

Παλαιολιθική και τοποθετείται χρονικά 

από 8000-7000 π.Χ περίπου. Όπως 

φαίνεται και από τον όρο είναι κάτι 

ενδιάμεσο. Είναι δηλαδή μια φάση που 

παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο εντελώς 

διαφορετικά στάδια. Το “θηρευτικό” 

(κυνήγι) της Παλαιολιθικής και το “πα-

ραγωγικό” (Γεωργία-Κτηνοτροφία), στην 

αρχή της Νεολιθικής. Ήταν η γέφυρα 

για τη μετάβαση από την προηγούμενη 

φάση στην επόμενη. Από την παλιά 

θηρευτική-συλλεκτική οικονομία στην 

γεωργική-κτηνοτροφική. Το κυνήγι 

και η συλλογή καρπών παίζει ακόμη 

ουσιαστικό ρόλο, αλλά ο χαρακτήρας 

της οικονομίας είναι περισσότερο 

συλλεκτικός παρά θηρευτικός.

Η αλιεία αναπτύσσεται και εμπλου-

τίζει τη διατροφή των ανθρώπων όλο 

και περισσότερο. Σ’ αυτήν τη περίοδο 

ξεκινάει και στην Ελλάδα η εξημέρωση 

των ζώων και η καλλιέργεια των δη-

μητριακών. Δεν φαίνεται να ισχύει η 

γνώμη που επικρατούσε παλαιότερα, ότι 

δηλαδή την καλλιέργεια δημητριακών 

την έφεραν μικρές μεταναστευτικές 

ομάδες από την Ανατολή.

Ο άνθρωπος κατά την περίοδο αυτή 

χρειάστηκε να αλλάξει και να προσαρ-

μόσει τη ζωή του στις νέες συνθήκες 

περιβάλλοντος. Βασική αιτία των νέων 

συνθηκών ήταν η μεγάλη και παγκό-

σμια σε έκταση κλιματική αλλαγή που 

συνέβη κατά το τέλος του Πλειστόκενου 

(9 χιλιετία π.Χ.), που ακολούθησε την 

οριστική υποχώρηση των παγετώνων 

προς τους πόλους.

Επεκράτησε ένα κλίμα που δεν θα 

διέφερε και πολύ από το σημερινό. Η 

αλλαγή έφερε πραγματική αναστάτωση, 

επειδή έγινε απότομα. Διατάραξε τη ζωή 

των ομάδων της τελικής Παλαιολιθικής 

και είχε τεράστιες συνέπειες στην πο-

λιτιστική τους πορεία. Τα μεγάλα ζώα 

που είχαν προσαρμοστεί τέλεια στο 

ψυχρό κλίμα και την ανάλογη βλά-

στηση (μαμούθ, τριχωτός ρινόκερος, 

τάρανδος), τα ζώα που εξασφάλιζαν 

τη διατροφή των τελευταίων παλαιο-

λιθικών ομάδων μετανάστευσαν στον 

Βορρά και τα μεγαλύτερα από αυτά 

σε λίγο εξαφανίστηκαν οριστικά από 

τον κόσμο. Κυριαρχούν τώρα άλλα 

είδη, μικρότερα σε μέγεθος. Γι’ αυτό 

χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί η 

τακτική του κυνηγιού με άλλα, νέα 

όπλα κι εργαλεία.

Είναι βέβαιο ότι το τέλος της Με-

σολιθικής δεν συνέβη παντού την ίδια 

χρονική περίοδο. Στην Ευρώπη κράτησε 

ως το 4000 π.Χ., ενώ στην Ανατολή 

από το 8000 π.Χ. αρχίζει ένα πρώιμο 

νεολιθικό στάδιο.

Για την Ελλάδα αποκαλυπτική υπήρξε 

η έρευνα του σπηλαίου Φράγχθι, κοντά 

στο χωριό Κοιλάδα της Ερμιονίδας, σε 

μικρή απόσταση από το Πόρτο Χέλι. 

Στον χώρο αυτό βρέθηκαν στρώμα-

τα διαδοχικά της Παλαιολιθικής και 

της Μεσολιθικής εποχής (το στρώμα 

της Μεσολιθικής έχει πάχος 4μ.). Το 

σπήλαιο έχει ένα πελώριο άνοιγμα, 

σε ασβεστολιθική πλαγιά, μήκους 150 

μέτρων και πλάτους στην είσοδο 30 

μέτρων, περίπου 10 μέτρα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Τα οστά των 

ζώων που βρέθηκαν εκεί δείχνουν ότι το 

θήραμα που προτιμούσαν περισσότερο 

οι Μεσολιθικοί κάτοικοι του σπηλαίου, 

τουλάχιστον στα παλαιότερα στρώματα, 

ήταν το ελάφι, γιατί τα οστά ελαφιών 

που ανακαλύφθηκαν αποτελούν το 

75-80% του συνολικού όγκου.

Ακολουθούν σε μικρότερη συχνό-

τητα οστά μεγάλων Βοοειδών (Βόδια ή 

βίσωνες) και σε ελάχιστες ποσότητες 

αγριόχοιροι, αλεπούδες, λαγοί, σκύλοι 

και άγρια αιγοειδή. Επίσης σε νεώτε-

ρο στρώμα υπάρχουν οστά μεγάλων 

ψαριών σε μεγάλη ποσότητα. Έτσι, 

συμπεραίνουμε ότι το βασικό κυνήγι 

ήταν την εποχή αυτή του ελαφιού, ενώ 

προστέθηκε αργότερα και η αλιεία.

Η ζωή των κατοίκων του σπηλαίου 

απ’ ότι φαίνεται, ήταν πολύ απλουστευ-

μένη. Τα λίθινα εργαλεία είναι μάλλον 

φτωχά, ενώ τα οστέινα ελάχιστα. Δεν 

υπάρχει κανένα αντικείμενο που να 

δείχνει κάποια ιδιαίτερη πολυτέλεια 

ή καλαισθησία. Υπάρχει κάποια στοι-

χειώδης διακόσμηση και γενικά το 

πολιτιστικό επίπεδο φαίνεται χαμηλό. 

Ένα δείγμα τεχνοτροπίας υποτυπώ-

δους τέχνης της εποχής αυτής είναι 

μία εγχάρακτη ανθρώπινη μορφή, σε 

βότσαλο από την περιοχή του Βόλου.

Ένα εύρημα που ξάφνιασε τους 

ειδικούς ήταν το εξής: Ήταν τμήματα 

του σκληρού και σπάνιου πετρώματος, 

που λέγεται οψιανός λίθος, ο οποίος 

όταν σπάει, δημιουργούνται κομμά-

τια κοφτερά σα μαχαίρια. Αυτό ήταν 

επανάσταση στο είδος των εργαλείων, 

που στην αρχή της Νεολιθικής εποχής 

έδωσε μεγάλη ώθηση στη βελτίωση 

της ζωής. Το θέμα είναι ότι ο οψιανός 

ή οψιδιανός υπάρχει μόνο στο νησί 

της Μήλου. Και γεννάται το ερώτημα 

αν το 8000 π.Χ. υπήρχε ναυτιλία, έστω 

και υποτυπώδης με σχεδίες ή μονό-

ξυλα. Πώς διέσχιζαν το Αιγαίο, είναι 

ένα μεγάλο ερώτημα. Είχαν αναπτύξει 

ναυτιλία οι κάτοικοι της Μεσολιθικής 

εποχής στον Ελλαδικό χώρο;

Οι ανθρώπινοι σκελετοί που ευρέ-

θησαν στο σπήλαιο Φράγχθι ανήκουν 

σε άντρες και γυναίκες βραχύσωμους, 

Η εποχή του λίθου στην 
Ελλάδα
Μεσολιθική εποχή

Γιάννης Μ. Μπίλιας

με μέσο ύψος (1,56 οι άντρες και 1,35-

1,39 οι γυναίκες). Ο αρχαιότερος πλή-

ρης σκελετός όλης της Αιγαιίδας, που 

βρέθηκε στο σπήλαιο, χρονολογείται 

το 7.592 π.Χ. Έχει ύψος 1,58 και έχει 

πεθάνει από χτύπημα στο κρανίο.

Στο λάκκο ταφής έχουν βρεθεί και 

κατάλοιπα φωτιάς, χωρίς αυτά να συν-

δέονται με την ταφή. Έχουν τοποθετηθεί 

πέτρες επάνω στο νεκρό, όπως και στις 

ταφές της Παλαιολιθικής εποχής. Για 

πρώτη φορά καλύπτεται με ευρήματα 

το κενό που υπήρχε ανάμεσα στην 

Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή 

στην Ελλάδα. Η σημασία της ανακά-

λυψης αυξάνει, αν αναλογιστούμε ότι 

ο σπουδαιότερος ρόλος των Μεσολι-

θικών ομάδων ήταν ότι απετέλεσαν 

το μέσο, με το οποίο η Παραγωγική 

επανάσταση του επόμενου σταδίου 

απλώθηκε στον κόσμο.

Όπως θα δούμε στην Νεολιθική 

εποχή, αυτοί που δημιούργησαν τη 

μεγάλη Νεολιθική επανάσταση στην 

κεντρική περιοχή της Εγγύς Ανατολής, 

ήταν οι μεσολιθικοί κάτοικοί της.

Δεν λείπουν οι ενδείξεις για μια 

ευρύτερη επέκταση της μεσολιθικής 

εποχής και σε άλλες περιοχές της Ελ-

λάδας, εκτός από το σπήλαιο Φράγχθι. 

Στη Θεσσαλία η Βοίβη (θέση Σαμάρι) 

μέσα στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα 

είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

υπαίθριου οικισμού. Το ίδιο υπαίθρια 

είναι και η θέση Σιδάρι στην ΒΔ ακτή 

υπαίθριων οικισμών (μικρά χωριά), που 

είχαν τολμήσει να κάνουν οι προ-νεο-

λιθικοί άνθρωποι. Για την Ελλάδα και 

την Αιγαιίδα γενικότερα είναι νωρίς να 

βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς 

τα ανωτέρω ευρήματα της Μεσολιθικής 

θεωρούνται σχετικά φτωχά. Ο παραδο-

σιακός παλαιολιθικός εξοπλισμός όμως, 

φαίνεται ότι έχει μετασχηματιστεί και 

νέες δραστηριότητες (αλιεία, απαρχή 

ναυτιλίας, όπως μαρτυρεί η πρώιμη 

διακίνηση του οψιανού της Μήλου) 

πρωτοεμφανίζονται. Οι εξελίξεις αυ-

τές άρχισαν πριν από τις αρχές της 

7ης χιλιετίας π.Χ. Η γη τότε δεν ήταν 

ολότελα χέρσα. Είχε υποστεί ένα είδος 

προετοιμασίας και ως ένα σημείο ήταν 

έτοιμη, να δεχτεί το σπόρο της νέας 

παραγωγικής οικονομίας.

Ως τώρα πάντως οι ενδείξεις δεν 

επιτρέπουν να υποθέσουμε “αποικισμό” 

της χώρας από ομάδες εισβολέων, από 

περιοχές εκτός Ελλαδικού χώρου κατά 

την μεταβατική αυτή φάση. Έτσι αυτοί οι 

κάτοικοι του Ελλαδικού χώρου πρέπει 

να θεωρούνται αυτόχθονες (ντόπιοι), 

οι οποίοι είναι βέβαιο ότι έχουν την 

καταγωγή τους στους προηγούμενους 

παλαιολιθικούς ανθρώπους. n

Πηγές
 � Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 

(Εκδ. Αθηνών)
 � Νεολιθικός Πολιτισμός, Δημητρίου 

Ρ. Θεοχάρη (Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης)

της Κέρκυρας, όπου είχαμε χρονολόγη-

ση 6.000 π.Χ. περίπου στο μεσολιθικό 

στρώμα.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι στην 

Ελλάδα την εποχή αυτή υπάρχουν τα 

πρώτα βήματα υποτυπώδους μορφής 
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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».

Στο προηγούμενο τεύχος 
παρουσιάστηκε η βιογραφία του ποιητή, 
τα νεανικά του χρόνια αλλά και τα πρώτα 
του ποιητικά βήματα.

Σε αυτό το τεύχος εξετάζονται οι 
περιπέτειες του ποητή την περίοδο της 
κατοχής, οι αγώνες του την περίοδο 
της αντίστασης, οι διώξεις και η εξορία 
ως την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τη 
μεταπολίτευση και την αναγνώριση του 
έργου του με βραβεύσεις και διακρίσεις.

Κατοχή, αντίσταση, διώξεις
Σχεδόν, σε όλη την Κατοχή, ο Ρίτσος 

ήταν καθηλωμένος από την ασθένειά 
του. Αρχικά συγκατοικούσε με την Έλλη 
Αλεξίου στην Καλλιθέα και αργότερα με 
το ζεύγος Τάκη Φιλιακού και Μιράντας 
Βούλγαρη. Εκείνη την περίοδο γράφει 
το μυθιστόρημα Στους πρόποδες της 
σιωπής, το οποίο φτάνει, σχεδόν, 
τις 1000 σελίδες και συνήθιζε να το 
διαβάζει σε όσους τον επισκέπτονταν. 
Με τα γεγονότα του Δεκέμβρη, πολλές 
σημειώσεις και ποιήματα του Ρίτσου 
καίγονται, από το πρόσωπο, στο οποίο 
τα είχε εμπιστευτεί να τα φυλάει, λόγω 
φόβου. Ωστόσο, ο Ρίτσος είχε διαφύγει 
από την Αθήνα με πολλούς οπαδούς 
του ΕΑΜ, που κατευθύνονταν προς τη 
βόρεια Ελλάδα. Σε αυτή του τη σκληρή 
δοκιμασία γράφει το μονόπρακτο «Η 
Αθήνα στ’ άρματα». Μετά τη Συμφωνία 
της Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945) 
επιστρέφει στην Αθήνα και γράφει στο 
περιοδικό «Ελεύθερα Γράμματα», ενώ 
μέσω αυτού δημοσίευε και ποιήματα 
υπό το ψευδώνυμο Πέτρος Βαλιώτης. 
Την περίοδο εκείνη, γνωρίστηκε με 
σπουδαίους ποιητές, όπως τον Μανόλη 
Αναγνωστάκη, τον Τάσο Λειβαδίτη κ.ά. 
(όπως επίσης και τη μελλοντική του 
γυναίκα [1947]). Αξιοσημείωτα έργα 
εκείνη την εποχή ήταν το Ο σύντροφος μας 
Νίκος Ζαχαριάδης και το Υστερόγραφο 
της δόξας, που αναφέρονταν στον Άρη 
Βελουχιώτη.

Μεταξύ του 1945 και 1947 συγγράφει 
τη Ρωμιοσύνη και την Κυρά των Αμπελιών. 
Το 1948 εξορίζεται στη Λήμνο και 
συγκεκριμένα, στο Κοντοπούλι. Εκεί θα 
αρχίσει να ζωγραφίζει ακουαρέλες και 
να κάνει σκίτσα συγκρατουμένων, ενώ 
παράλληλα θα ξεκινήσει και αλληλογραφία 

με την Καίτη Δρόσου, που στη συνέχεια 
θα γίνουν δελτάρια, με λίγες λέξεις. 
Κατόπιν, θα αρχίσει αλληλογραφία και 
με την αδελφή του, Λούλα. Στη Λήμνο, 
ο ποιητής, τον Φεβρουάριο του 1949, 
γράφει το Καπνισμένο Τσουκάλι.

Τον Μάιο του 1949 μεταφέρθηκε στη 
Μακρόνησο. Ο Ρίτσος προτιμούσε να μη 
μιλά για αυτό το μέρος, παρά μόνο μέσω 
των ποιημάτων του. Τα χειρόγραφα της 
Μακρονήσου, διασώθηκαν από τον Μάνο 
Κατράκη. Από τη Μακρόνησο απολύθηκε 
τον Ιούλιο του 1950. Πάραυτα, φυλακίστηκε 

ξανά, ενώ ήταν βαριά άρρωστος. Η 
παραμονή του ήταν βραχύχρονη στο 
νησί και μεταφέρθηκε στον Αϊ Στράτη. 
Στο ενδιάμεσο υπήρξε εκστρατεία στο 
εξωτερικό για την απελευθέρωση του 
ποιητή. Εξέχοντες προσωπικότητες 
που βρέθηκαν στο πλευρό του, μεταξύ 
άλλων, ήταν ο Πάμπλο Πικάσο, ο Πάμπλο 
Νερούδα και ο Λουί Αραγκόν.

Στις 30 Μαρτίου του 1952 εκτελούνται 
ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί 
του. Στην Αθήνα, διαμένει ξανά με τους 
Φιλιακούς. Ο Ρίτσος επηρεασμένος 
από το γεγονός γράφει το ποίημα Ο 
Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο, το ποίημα 
κυκλοφόρησε με σκίτσο του Μπελογιάννη, 
φιλοτεχνημένο από τον Πάμπλο Πικάσο. 
Τον Αύγουστο του 1952, ο Ρίτσος, 
απολύεται πλέον οριστικά. Στην Αθήνα, 
διαμένει ξανά με τους Φιλιακούς. Το 
1953 κυκλοφορούν μεταφράσεις του 
ποιητή, ποιημάτων του Ναζίμ Χικμέτ, 
ενώ, το 1954, εκδίδεται η Αγρυπνία, που 
περιελάμβανε τη Ρωμιοσύνη και την 
Κυρά των Αμπελιών. Ενδιαφέρον έχει 
το γεγονός ότι η Αγρυπνία, γράφτηκε 
στα χρόνια της εξορίας και τη μετέφερε, 
μαζί με έργα του ζωγραφικής, στον 
διπλό πάτο της βαλίτσας του, φεύγοντας 
από τον Αϊ Στράτη. Στις 7 Δεκεμβρίου 
του 1954 παντρεύεται με τη Γαρυφαλιώ 
Γεωργιάδου ή Φαλίτσα, όπως συνήθιζε 
να την αποκαλεί ο ίδιος ο Ρίτσος και τον 
Αύγουστο του 1955, γεννιέται η μονάκριβη 
κόρη τους, η Ελευθερία ( Έρη) Ρίτσου.

Κατόπιν, ο Ρίτσος, το 1956, θα γνωριστεί 
με τον Νίκο και τη Νανά Καλλιανέση, 
οι οποίοι είχαν δημιουργήσει έναν νέο 
εκδοτικό οίκο, τον «Κέδρο». Ο «Κέδρος» 
θα γίνει το συγγραφικό «σπίτι» του 
Γιάννη Ρίτσου, καθώς μέσω αυτού 
εξέδωσε μεγάλα του έργα, όπως η 

Σονάτα του Σεληνόφωτος κ.ο.κ., ενώ 
θα εκδώσει και διάφορες μεταφράσεις, 
ξένων συγγραφέων, όπως του Τολστόι. 
Η Νανά με τον Ρίτσο, δέθηκαν με 
στενούς δεσμούς φιλίας έκτοτε. Η Νανά 
συμπαραστάθηκε στον Ρίτσο, αλλά και 
στο έργο του, από την πρώτη στιγμή 
μέχρι και τις κατοπινές του δυσκολίες. 
Ο Ρίτσος με τη Σονάτα του Σεληνόφωτος 
θα παραλάβει το Α’ Κρατικό Βραβείο 
Ποίησης κι από εκεί κι έπειτα ξεκίνησε 
και η διεθνής αναγνώριση για τον ποιητή, 
Γιάννη Ρίτσο. Εκείνη την περίοδο ο 

μουσικοσυνθέτης, Μίκης Θεοδωράκης, 
μελοποιεί 6 ποιήματα του Ρίτσου από 
τον Επιτάφιο, αναδεικνύοντας και τον 
μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, Γρηγόρη 
Μπιθικώτση. Στη δεκαετία του 60, ο 
Ρίτσος, γράφει ποιήματα για τους Γρηγόρη 
Λαμπράκη και Σωτήρη Πέτρουλα. Προς 
το τέλος της δεκαετίας θα μελοποιηθεί, 
ξανά από τον Μίκη Θεοδωράκη, και η 
Ρωμιοσύνη, ενώ, τέλος, η εξορία θα 
τον ξαναβρεί το 1967, με τη «Χούντα 
των Συνταγματαρχών».

1967-1973: η Δικτατορία
Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, το 

ζεύγος Φιλιάκου και ο Ρίτσος, όδευαν 
προς στο σπίτι, όπου συγκατοικούσαν. 
Στον Σταθμό Λαρίσης, αντικρίζουν τανκς. 
Ο Τάσος Φιλιάκος, λέει πως θα γυρίζουν 
πολεμική ταινία, ο Ρίτσος αμέσως 
κατάλαβε: «Τι ταινία! Πραξικόπημα είναι». 
Φτάνοντας στην οδό Παπαναστασίου, 
όπου έμεναν, ο Ρίτσος, ετοίμασε τις 
βαλίτσες του, περιμένοντας να έρθουν 
τον πάρουν. Οι φίλοι του τού είπαν να 
κρυφτεί. Εκείνος αρνήθηκε. Στις 6 το 
πρωί τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν 
στον Ιππόδρομο (Παλαιό Φάληρο), όπου 
ήταν ήδη συγκεντρωμένοι διάφοροι 
δημοκράτες και αριστεροί. Μετά από λίγες 
μέρες οδηγείται ξανά στην εξορία, με 
προορισμό τη Γυάρο. Ωστόσο, συνέλαβαν 
και τη γυναίκα του, Φαλίτσα, την οποία 
την κράτησαν στο Βαθύ της Σάμου, σε 
συνθήκες απομόνωσης. Αυτό κράτησε 
λίγο, καθώς μετά από δύο εβδομάδες 
την αφήσαν ελεύθερη, εκείνη που ήδη 
είχε ενημερωθεί από τον Ρίτσο, που 
βρίσκεται, ταξιδεύει στη Σύρο, για να 
μπορέσει να του στείλει κάποια χρειώδη.

Στην Ευρώπη ιδιαίτερα, η διεθνής 
κοινότητα, αρχίζει και εναντιώνεται στη 

Γιάννης Ρίτσος
Ο δικός μας ποιητής

Κωνσταντινίδου Αρχόντισσα
Φιλόλογος – Γλωσσολόγος 

Χούντα των Συνταγματαρχών. Διαδηλώσεις 
και εκκλήσεις για την απελευθέρωση των 
κρατουμένων, καθώς και καταγγελίες, 
αναγκάζουν τους δικτάτορες να βελτιώσουν 
το φαίνεσθαι, έτσι κλείνουν το στρατόπεδο 
στη Γυάρο και το μεταφέρουν σε δύο 
χωρία της Λέρου, στο Λακκί και στο 
Παρθένι. Την 1η Ιουλίου, μετέφεραν 
και τον Ρίτσο. Άλλο ένα δημιούργημα 
θα περιληφθεί στην Τέταρτη Διάσταση, 
ο μονόλογος Αίας, που τον ξεκίνησε, 
αμέσως μετά την άφιξή του στη Λέρο, 
τον Αύγουστο. Ήδη από την παραμονή 
του στη Γυάρο, (αλλά και πιο πριν) θα 
ανακαλύψει άλλο ένα καλλιτεχνικό 
ιδίωμα, τη ζωγραφική, το οποίο θα τον 
συνοδεύει έως το τέλος της ζωής του.

1968
Τη χρονιά αυτή οι πολιτικές εξελίξεις 

έρχονται να ταράξουν τον ποιητή. 
Αρχικά, έρχεται η διάσπαση του ΚΚΕ. Η 
απογοήτευσή του έκτοτε, θα αποτυπωθεί, 

αλληγορικά, σε διάφορα ποιήματά του.
Την ίδια χρονιά η Φαλίτσα, η γυναίκα 

του, ανησυχούσε για την υγεία του Γιάννη. 
Έτσι ταξιδεύει στη Λέρο, που, αρχικά, 
δεν της επέτρεψαν να τον δει. Όμως 
το επάγγελμά της την βοήθησε να τον 
δει, καθότι ιατρός. Με συνοδεία ενός 
συναδέλφου της και του στρατοπεδάρχη 
την οδήγησαν σε αυτόν, χωρίς όμως 
να τους επιτραπεί να ανταλλάξουν την 
παραμικρή κουβέντα, την ώρα που τον 
εξέταζαν.

Στις 16 Ιουνίου, ο ποιητής, ξύπνησε 
με αιματουρία και ίλιγγο, καθώς και 
πόνους στα νεφρά. Ο στρατιωτικός 
ιατρός μιλά για νεοπλασία στην ουροδόχο 
κύστη. Κατόπιν τον μετέφεραν στον Άγιο 
Σάββα, που εκεί επιβεβαιώθηκε πως έχει 
καρκίνο. Στο νοσοκομείο χειρουργείται 
και, τέλος, στις 12 Σεπτέμβρη επέστρεψε 
ξανά στη Λέρο. Η εξορία του στη Λέρο 
τελειώνει, όταν, στις 19 Οκτωβρίου, 
του ανακοινώθηκε η απόλυσή του. Στη 
συνέχεια ταξίδεψε στη Σάμο, όπου είχε 
κατ’ οίκον περιορισμό. Κρυφά, πήρε 
μαζί του ποιήματα και ακουαρέλες, τα 
οποία τα είχε κρύψει στον διπλό πάτο 
της βαλίτσας του.

Στη Σάμο
Στη Σάμο, ο ποιητής, θα συνεχίσει 

να δημιουργεί. Εκεί γράφει τη συλλογή 
Κιγκλίδωμα, το οποίο αναφέρεται στο 
τρομοκρατικό κλίμα που επικρατούσε 
την εποχή εκείνη. Παράλληλα, 
παρακολουθεί ελληνόφωνους σταθμούς 
του εξωτερικού. Στη Σάμο, ο ποιητής, 
θα ζήσει την απόλυτη μοναξιά, λόγω 
του περιορισμού του, θα νιώσει την 
κατάλυση της δημοκρατίας, μιας και όχι 
απλά δεν του επέτρεπαν να κυκλοφορεί, 
αλλά ούτε και να αλληλογραφεί. Η 

κάθε του κίνηση παρακολουθούνταν. 
Του είχε στοιχίσει που δεν μπορούσε 
να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, 
παρά μόνο με την οικογένειά του. Αν 
και αποκομμένος, οι τρεις συλλογές 
του Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα, 
γραμμένες σε τσιγαρόχαρτο θα βγουν 
κρυφά από την Ελλάδα, το 1969, με 
τη βοήθεια της Χρύσας Προκοπάκη, 
με κατεύθυνση τη Γαλλία. Το 1971 θα 
εκδοθούν στη Γαλλία, σε μια δίγλωσση 
έκδοση, που προλόγιζε ο Αραγκόν. 
Εκεί, έλαβε και ο Μίκης Θεοδωράκης, 
τα Λιανοτράγουδα και τα μελοποίησε 
το 1970.

1970-1973
Το 1970 ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα 

ήρθε για να βρει τον ποιητή: πεθαίνει 
η αδελφή του, η Νίνα. Αυτό θα γίνει η 
αφορμή για να γράψει το ποίημα Η Ελένη. 
Τη χρονιά εκείνη ο Ρίτσος εμφανίστηκε 
ξαφνικά στην Αθήνα. Προσκλήθηκε, 
ως τιμώμενο πρόσωπο, στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ποίησης του Λονδίνου, μαζί 
με τον Πάμπλο Νερούδα. Οι δικτάτορες 
δεν μπορούσαν να του απαγορέψουν 
να πάει. Έτσι, ο Στυλιανός Παττακός, 
τον κάλεσε στο γραφείο του, ώστε να 
τον αποτρέψει να αναφερθεί αρνητικά 
για το καθεστώς ο Ρίτσος αρνήθηκε, 
παίρνοντας πάλι την άγουσα για τη 
Σάμο και το Καρλόβασι. Παρόλα αυτά, 
δεν κάθισε, έκτοτε, πολύ στη Σάμο, 
καθώς η υγεία του χειροτέρεψε. Τον 
Δεκέμβριο του 1970 χειρουργήθηκε 
στη Γενική Κλινική Αθηνών. Από εκεί 
κι έπειτα παρέμεινε στην Αθήνα, στο 
σπίτι του, στο διαμέρισμα της οδού 
Μιχαήλ Κόρακα. Ενώ, προηγουμένως, 
τον Οκτώβριο, αίρεται και ο κατ’ οίκον 
περιορισμός.

Το 1972 ο Ρίτσος γράφει το 
Κωδωνοστάσιο και την Γκραγκάντα, 
τα οποία θα περιέλθουν στη συλλογή 
Γίγνεσθαι. Και τα δύο ποιήματα, κυρίως 
το δεύτερο, είναι μια προσπάθεια, από 
τον ποιητή, να ξεφύγει από τα χαλεπά 
γεγονότα που ζούσε εκείνη την εποχή. 
Στην Γκραγκάντα ο Ρίτσος συνοψίζει 
θεματικά και μορφικά όλη του την ποιητική 
εμπειρία. Σπάζοντας και ξεπερνώντας 
την κοινωνική πραγματικότητα.

Το 1973, τον Μάρτιο, κυκλοφορεί το 
πρώτο τεύχος ενός αντιδικτατορικού 
περιοδικού, η Συνέχεια.

Τον Μάη, της ίδιας χρονιάς (1973) 
συλλαμβάνεται η Νάνα Καλλιανέση, η 
εκδότρια του Κέδρου, η οποία κατηγορήθηκε 
για υπόθαλψη αντιστασιακών κινήσεων 
καθώς και για έκδοση κομμουνιστικών 
βιβλίων. Πριν την πτώση της Χούντας, 
ο Ρίτσος έκανε μια δημόσια εμφάνιση, 
στις 15 Νοεμβρίου (1973), συμμετέχοντας 
σε διαδήλωση.

Εξέγερση του Πολυτεχνείου / Πτώση 
της Χούντας

Στις 17 Νοεμβρίου 1973, ο ποιητής 
θα ζήσει από κοντά τα γεγονότα της 
εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Την επόμενη 
μέρα θα αναχωρήσει με προορισμό τον 
Κάλαμο, όπου θα συνθέσει το Ημερολόγιο 
μιας Εβδομάδας, όπου αναλύει, με 
τρόπο ποιητικό το χρονικό εκείνης της 
εξέγερσης. Η εξέγερση εκείνη, ήταν η 
αρχή του τέλους, όμως, για τη δικτατορία. 
Ακολούθως, έπονται τα γεγονότα στην 
Κύπρο, με το πραξικόπημα του Σαμψών. 
Μια νέα τραγωδία ακολουθεί, καθώς 
χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώνονται από τα 
σπίτια τους, αγνοούνται, και πεθαίνουν. 
Ο Ρίτσος παρακολουθεί με ταραχή τα 
γεγονότα αυτά από τη Σάμο. Αμέσως, όπως 
κάθε φορά, αρχίζει και αποτυπώνει τις 
σκέψεις του στο χαρτί: επιστρέφει στον 
ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο και 
συνθέτει το ποίημα Ύμνος και Θρήνος 
για την Κύπρο. Η συμφορά αυτή στην 
Κύπρο, ήταν το εφαλτήριο για την πτώση 
και της δικτατορίας. 
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μέρος 2ο

Β Μέρος: Αγώνες



Όσοι μιλήσανε από αυτό εδώ το 

βήμα στο παρελθόν, εξήραν τις αρετές 

των Ηρώων και επαίνεσαν αυτούς.

Εμείς είμαστε εδώ σήμερα να επι-

βεβαιώσουμε αυτά που είπαν οι προ-

λαλήσαντες και όχι ακόμα. Θα πούμε 

στους Ήρωες ότι τους σεβόμαστε, τους 

αγαπάμε, τους θυμόμαστε, τους ευγνω-

μονούμε και ότι είναι ευεργέτες μας.

Είναι πρόγονοί μας, είναι αυτοί 

που καλλιεργούσαν τη γη και την πα-

ρέδωσαν σε μας ελεύθερη, να ζούμε, 

να δημιουργούμε και προπάντων να 

κάνουμε εκδηλώσεις χαράς σαν αυτές 

που αρχίζουν αύριο.

Θα τους ονομάσουμε Άξιους Άν-

δρες. Γιατί Άξιοι Άνδρες είναι εκείνοι 

που κατάφεραν με τις αρετές τους και 

τα κατορθώματά τους, να περάσουν με 

Γράφω αυτές τις γραμμές σαν ένα 

σχόλιο στην ομολογουμένως εμπνευ-

σμένη ομιλία του Σαράντου Μαστοράκου 

μπροστά στο μνημείο των Ηρώων. Ας 

θεωρηθεί επίσης και μια συμβολή στα 

όσα έγραψε πρόσφατα στην εφημερίδα 

ο Βαγγέλης Βανικιώτης.

Αναμφισβήτητα οφείλουμε τιμή και 

ευγνωμοσύνη σε κείνους που έδωσαν 

τη ζωή τους για την ελευθερία. Για 

να ζούμε ελεύθεροι. Γιατί χωρίς την 

ελευθερία η ζωή δεν έχει αξία. Ελευ-

θερία ή θάνατος, βροντοφώναξαν οι 

Έλληνες. Παντού και πάντοτε. Και η 

κατάκτηση της ελευθερίας γίνεται με 

αγώνες .Γίνεται με ήρωες.

Στην εποχή μας φαίνεται ότι έχουν 

τη μνήμη τους στην Αιωνιότητα.

Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο σε 

οποιονδήποτε ρήτορα, όποια ευγλωττία 

του λόγου κι αν διαθέτει, να περιγρά-

ψει τα συναισθήματα των μαχητών τις 

ώρες των μαχών. Οποιοδήποτε μέτρο 

του λόγου κι αν χρησιμοποιήσει θα 

είναι ελλιπές.

Θα ήμαστε ευτυχείς, πράγματι, 

αν απόψε ευρίσκετο μεταξύ μας ο 

μπάρμπα Μιχάλης ο Παπαδάκης, ο 

πατέρας του παππά μας, ο μπάρμπα 

Χαραλάμπης ο Γρίμπιλας από τη Φλόκα, 

ανάπηροι πολέμου και οι δύο, βαριά. 

Αλλά και τραγικές φιγούρες των δεινών 

του πολέμου του 1940-41. Θα ήμαστε 

ευτυχείς ακόμη, αν υπήρχανε κάποιοι 

άνθρωποι που γύρισαν σώοι από το 

Αλβανικό Μέτωπο.

Είχα την τύχη, πριν από πολλά 

χρόνια, να συνομιλήσω με κάποιον από 

αυτούς, σεβάσμιο και ειλικρινή μάρ-

τυρα. Μου μίλησε για την επαναφορά, 

για την επιστροφή αυτών που γύρισαν 

στην Ελλάδα. Μου είπε ότι τουλάχιστον 

σε χρονικό διάστημα πάνω από πέντε 

μήνες, περπατούσαν μέσα από βουνά 

και λαγκάδια συνοδευόμενοι από 

σκληρούς συνοδούς, τους οποίους 

ήσαν υποχρεωμένοι να κουβαλάνε 

και πάνω τους. Ήτανε η ψείρα, ήτανε 

η πείνα, ήταν τα μισοσκισμένα άρβυ-

λα και κουρελήδες από τα δεινά του 

πολέμου. Τον ρώτησα «καλά, πως με 

τέτοιες συνθήκες γυρίσατε εσείς στα 

χωριά;». «Άκουσε παιδί μου», μου είπε, 

αλλάξει πολλά πράγματα. Τα πεδία των 

μαχών μοιάζουν να έχουν σιγήσει εδώ 

και πολλά χρόνια. Όμως ο πόλεμος 

μαίνεται. Σκληρός, αδιάκοπος, ανε-

λέητος. Είναι ένας πόλεμος αόρατος. 

Τα μέτωπά του βρίσκονται πουθενά και 

παντού. Οι εχθροί δεν φορούν στολές, 

δεν ρίχνουν οβίδες και σφαίρες. Κύριος 

στόχος δεν είναι οι άμεσες εδαφικές 

διεκδικήσεις. Είναι η ψυχή και το 

φρόνημα των αντιπάλων.

Είναι ο πολιτικός πόλεμος. Είναι 

η χρησιμοποίηση όλων των μέσων 

πλην της ενόπλου συρράξεως για την 

επιβολή του αντικειμενικού σκοπού, 

δηλαδή την υποδούλωση των λαών. 

Μορφές αυτού του πολέμου είναι πολ-

«αν είχαμε τόσο σκληρούς συνοδούς, 

είχαμε καλύτερους οδηγούς». «Δηλαδή…

ποιους;», τον ρώτησα εγώ με περιέρ-

γεια. «Είχαμε», μου λέει, «την ελπίδα, 

είχαμε την υπομονή, το κουράγιο και 

πάνω απ’ όλα τη θέληση να γυρίσουμε 

στους γονείς μας και στ’ αδέρφια μας». 

Πολύ ακόμα μου είπε στις γυναίκες τους 

και στα παιδιά τους. Εκεί, σ’ αυτό το 

σημείο, κάτι σταμάτησε αυτόν να μου 

λέει και σταμάτησε και μένα να ακούω. 

Ο λόγος ήταν η συγκίνηση. Αν όμως η 

μοίρα των θνητών και το βέβαιο τέλος, 

μας στερεί αυτούς τους ανθρώπους 

απόψε, εμείς θα επικαλεστούμε άλ-

λους μάρτυρες. Θα επικαλεστούμε το 

Έθνος, την Εκκλησία και την Ιστορία.

Το Έθνος, από αρχαιοτάτων χρόνων, 

έχτισε τέτοια μνημεία, επιβλητικά και 

σεμνά, εις μνήμην των πεσόντων. Ονο-

μάτισε πλατείες με ονόματα επιφανών 

ανδρών. Ονομάτισε ακόμα δρόμους 

πόλεων, κωμοπόλεων, μεγάλων χω-

ριών και μικρών με ονόματα επιφανών 

ανδρών. Τι έκανε δηλαδή, άπλωσε την 

ιστορία της μνήμης, προσιτή σε όλους 

μας. Αν βρεθούμε στις 25 του Μάρτη 

στην πλατεία Συντάγματος, που γίνεται η 

μεγάλη παρέλαση, θα δούμε εκτός από 

τα αγήματα των ενόπλων δυνάμεων να 

παρελαύνουν άνθρωποι ερείπια σωμα-

τικά, ψυχικά όμως γενναίοι. Καθισμέ-

νοι στα καροτσάκια τα αναπηρικά και 

συνοδευόμενοι από θεραπαινίδες του 

Ερυθρού Σταυρού. Οι άνθρωποι αυτοί 

λές. Κυρίως όμως είναι ο οικονομικός 

πόλεμος. Σκοπός του είναι η αναστολή 

της προόδου, η κατάρρευση της οικο-

νομίας η εξάρτησή της από άλλους, 

και η δημιουργία οικονομικού χάους. 

Τότε οι υλικοί εξοπλισμοί είναι άχρη-

στοι. Τα όπλα γυρνούν αντίστροφα. Τα 

καθεστώτα καταρρέουν. Και τα εδάφη 

κατακτώνται εκ των ένδον.

Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι ένα 

από τα θύματα αυτού του πολέμου. Πα-

ριστάμεθα μάρτυρες μιας τραγωδίας. 

Ζούμε την υποδούλωση του έθνους όχι 

με τα όπλα αλλά με άλλα μέσα. Η εθνική 

κυριαρχία δεν υπάρχει. Οι κυβερνήσεις 

υπάρχουν για να εκτελούν εντολές. Η 

κεντρική εξουσία βρίσκεται αλλού.

Αυτή η υποδούλωση δεν θα υπήρ-

χε, αν δεν υπήρχαν ριψάσπιδες και 

προδότες. Που στο βωμό της μίζας 

και της ικανοποίησης «ημών αυτών 

και των ημετέρων» υπερχρέωσαν τη 

Ομιλία για τους πεσόντες 
πολέμου του χωριού μας

είναι ανάπηροι πολέμου, λίγοι ακόμη 

εναπομείναντες. Ήταν συμπολεμιστές 

αυτών, των Ηρώων που τιμούμε σήμε-

ρα. Αν προχωρήσουμε στο βάθος της 

πλατείας, κάτω από τα προπύλαια της 

Βουλής, εκεί που είναι το μνημείο του 

Αγνώστου Στρατιώτη, θα δούμε χαραγ-

μένα πάνω στις επιστήθιες πλάκες του 

μνημείου μερικά τοπωνύμια. Θα δούμε 

να γράφονται τα τοπωνύμια Μπιζάνι, 

Χειμάρα, Πρεμετή, Αργυρόκαστρο και 

πολλά άλλα. Δεν είναι διακοσμητικά 

στοιχεία του μνημείου. Είναι τοποθε-

σίες όπου διεξήχθησαν μεγάλες και 

νικηφόρες μάχες στις οποίες συμμε-

τείχαν ή έπεσαν αυτοί εδώ οι άνδρες. 

Κάτι ακόμα, πολύ συγκινητικό, θα σας 

πω. Το 1896, όταν έγιναν οι πρώτοι 

Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα, με 

επίκεντρο το Καλλιμάρμαρο Στάδιο 

των Αθηνών, Παναθηναϊκό Στάδιο το 

λέμε τώρα, στις κερκίδες των επισή-

μων, εκάθοντο παιδιά των πεσόντων 

με τιμητική πρόσκληση από το Έθνος. 

Πράγματι, τι τιμή και τι δόξα, τι μεγαλείο 

γι’ αυτούς τους ανθρώπους.

Η Εκκλησία, δια στόματος του 

Ιερέως, δε παραλείπει 52 φορές το 

χρόνο, σε όλες τις Ακολουθίες της 

Θείας Λειτουργίας, να μνημονεύει και 

να προσεύχεται υπέρ των Αγωνισαμέ-

νων και Πεσόντων. Λαμπάδα μνήμης 

αυτών που τιμούμε σήμερα.

Η Ιστορία, με μεγάλους ιστορι-

κούς, όπως ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο 

Θουκυδίδης, ο Ξενοφώντας και πολλοί 

χώρα, κατασπατάλησαν τα χρήματα, 

και παρέδωσαν την πατρίδα βορά στις 

διαθέσεις των λεγομένων «δανειστών» 

και των οικονομικών δολοφόνων. 

Θέλοντάς το και μη, ξέροντάς το και 

ασύνειδα έχουν χάσει τον πόλεμο και 

έχουν υποδουλώσει τη χώρα. Ίσως πολ-

λοί να μην το έχουν καταλάβει ακόμη. 

Γιατί αυτός ο πόλεμος είναι αόρατος. 

Δεν έχει νεκρούς και τραυματίες. Η 

χώρα όμως έχει σκλαβωθεί. Έχουν 

κατασκευάσει πολύπλοκους νόμους 

που εξασφαλίζουν ασυλία και παρα-

γραφές σ’ αυτούς που είτε εσκεμμένα 

είτε από ανικανότητα είτε από αφέλεια 

χρεοκόπησαν τη χώρα και οδήγησαν 

τους πολίτες στην απογοήτευση, στην 

αυτοκτονία, και στον κάδο των απορ-

ριμμάτων. Η ισονομία που προβλέπει 

το σύνταγμα ισχύει μόνο για μερικούς. 

Δεν ισχύει για όλους. Αν όλοι ήταν 

υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, θεω-

άλλοι, μας διδάσκει ότι καμία τελετή, 

να το πω λαϊκά κανένα πανηγύρι, δε 

γινότανε πριν τελεστεί επιμνημόσυνος 

δέηση στους πεσόντες.

Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε 

να κάνω μία στάση. Θέλω να επαινέσω 

τον πρόεδρο του Συλλόγου μας και το 

Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέλαβε 

την ιδέα και την έκανε πράξη. Σήμερα, 

αυτή την εποχή, να κάνει την τελετή 

όπως την έκαναν οι αρχαίοι. Εύγε σας, 

είσαστε αξιέπαινοι και μπορώ να πω 

είστε οι νεότεροι λαμπαδηφόροι της 

μνήμης αυτών των ανθρώπων.

Θα τελειώσω το λόγο μου με μία 

παράκληση προς όλους. Προς όλους 

εσάς που με ακούτε και με βλέπετε. 

Σε όλους εσάς που με ακούτε αλλά δε 

με βλέπετε. Αλλά και σε όλους που 

ούτε με ακούνε, ούτε με βλέπουνε. 

Ειδικότερα όμως θα παρακαλέσω τις 

μανάδες, τους πατεράδες, τις γιαγιάδες 

και τους παππούδες που διακρίνουν 

με μεγάλη συγκίνηση το ενδιαφέρον 

και τη φροντίδα να φέρνουν τα παιδιά 

τους να παίζουνε εδώ στην πλατεία. 

Θα τους παρακαλέσω να έχουνε την 

υπομονή και τη θέληση να σταματάνε 

εδώ, μπροστά στο Μνημείο για λίγο. 

Μπορώ να πω για 2-3 λεπτά αλλά κατ’ 

επανάληψη και να τους λένε τι είναι 

αυτό που βλέπουνε, τι συμβολίζει, 

ποιος το έχτισε και γιατί το έχτισε. 

Ποιοι είναι οι ένοικοί του και ότι άλλο 

σχετικά με τους Ήρωες μας γνωρίζουν. 

Να είναι σίγουροι, απόλυτα σίγουροι, 

ότι αυτά τα παιδιά θα γίνουν οι καλύ-

τεροι λαμπαδηφόροι της μνήμης των 

Αξίων Ανδρών που τιμούμε σήμερα. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. n

ρώ ότι η πατρίδα θα είχε σωθεί. Και 

θα ήταν ένας μικρός παράδεισος στον 

σημερινό ταραγμένο κόσμο.

Είμαστε σε αναζήτηση Ηρώων. 

Ήρωες σήμερα δεν είναι αναγκαστικά 

όσοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. 

Ήρωες είναι όσοι είναι ηθικοί, όσοι 

είναι τίμιοι, όσοι δεν κλέβουν, όσοι δεν 

τα αρπάζουν, όσοι πέρα από το δικό 

τους συμφέρον βάζουν το συμφέρον 

της πατρίδας. Αναζητούμε Ήρωες που 

θα μπορέσουν να τιμωρήσουν τους 

ριψάσπιδες και τους διεφθαρμένους, 

που θα βάλουν κανόνες και σχέδιο για 

να ορθοποδήσει η χώρα και να κερδίσει 

την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. 

Για να τους στήσουμε μνημείο στην 

πλατεία των Ηρώων.

Προσευχόμαστε: Ένας Κολοκο-

τρώνης να φανεί στον ορίζοντα, ένας 

Καραϊσκάκης να φανεί στο βάθος του 

τούνελ.n

Σε αναζήτηση Ηρώων
Γιάννης Φάβας

Σαράντος Μαστοράκος 

την 3η Αυγούστου 2015, κατά την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο φεγγαροσκεπαστής Το μυστήριο της 21ης 

χάντρας

Ο Αργαλειός και ο Χρόνος

‘55
Puybaret Eric Γιάννης Ρεμούνδος Θωμάς Κοροβίνης

Ο 
μικρός Τιμολέων είναι 

ο καινούριος φεγγα-

ροσκεπαστής. Μόλις 

πήρε το πτυχίο του από 

τη Μεγάλη του Κόσμου 

Σχολή και είναι πανέτοιμος να πιάσει 

δουλειά στο φεγγάρι. Απόψε κιόλας. 

Μόνο που μια αναποδιά θα τα χαλάσει 

όλα. Ο Τιμολέων πρέπει ως το χάραμα 

να βρει τρόπο να φτάσει στο φεγγάρι. 

Θα τα καταφέρει; Ένα ποιητικό παρα-

μύθι για την δύναμη της φιλίας και της 

αλληλεγγύης..

«Θέλει επιδεξιότητα, γερό μυαλό 

και χέρια δυνατά για να καταφέρει 

κανείς αυτή τη δουλειά. Κι οι νύχτες 

της ανάπαυσης  είναι ελάχιστες: 

είναι οι νυχτες με πανσέληνο» Ο 
κλέφτης κούτσαινε, και 

μονάχα ένας στο κτήμα 

κουτσαίνει», έκανε την 

αποκάλυψη η θεία Κλειώ. 

«Ο κύριος Λύσανδρος!» 

Αλλά όσο κι αν φώναζε και χτυπιόταν 

πεισματικά η Τόνια ότι ο κύριος Λύ-

σανδρος είναι αθώος, κανείς δεν την 

άκουγε. Αλλά κι αυτή δεν το έβαλε 

κάτω. Στα όνειρά της οι είκοσι πο-

λύτιμες χάντρες ζητάγανε τη χαμένη 

τους αδερφούλα. Και η Τόνια ανέλαβε 

δράση. Κινητοποίησε την αδερφή της 

Πέγκυ και τα ξαδέρφια τους Μανόλη 

και Πέτρο που σαν αληθινοί ντετέκτιβ 

ρίχτηκαν στο κυνήγι της 21ης χάντρας. 

Μια συναρπαστική και χιουμοριστική 

περιπέτεια με την πένα του βραβευ-

μένου Γιάννη Ρεμούνδου.

Μ
έσω της αφήγησης 

του βίου της Πολί-

τισσας ηρωίδας του, 

ο Θωμάς Κοροβίνης 

μας μεταφέρει στην 

Πόλη του περασμένου αιώνα, με ιδι-

αίτερη φροντίδα στις λεπτομέρειες 

οι οποίες καταφέρνουν και αποτυ-

πώνουν το κλίμα που επικρατούσε 

στην Πόλη πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά την εποχή του προσχεδιασμένου 

τουρκικού πογκρόμ του Σεπτεμβρίου 

του 1955 εναντίον κάθε ρωμαίικου 

στοιχείου. Το μαύρο Σεπτέμβρη του 

’55 η ελληνική ομογένεια της Πόλης 

συρρικνώθηκε με τον χειρότερο δυνατό 

τρόπο. Επιχειρήθηκε εν μιά νυκτί ο 

αφανισμός κάθε ρωμαίικου στοιχείου 

– το μένος και το μίσος των Τούρκων 

οι Ρωμιοί της Πόλης το ένιωσαν βαθιά 

στο πετσί τους.

Με ξυλόχτενο και χτένι 
ο αργαλειός βροντά και υφαίνει, 

το πανί το ζηλευτό, 
κεντητό και πλουμιστό, 

δίμιτο και φακωτό 
λουτρωτό κι αμολυτό, 
ουγιωτό και νταμωτό.

Για βαμβακερά βουτούλια, 
για μεταξωτά κουκούλια. 

Πατανίες φακωτές 
και βελέντζες κεντητές. 

Μαρία Παπαγεωργίου-Μακράκου 

Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Καλημερι, Φύλλο 6, οΚτωβριος 20158

Quiz Νο5 - Απάντήσεις

Τα πρόσωπα του προηγούμενου κουίζ είναι ο Γίάννης, η Σοφία και η Ελένη 

Μουσαδάκου του Θεόδωρου και της Δήμητρας.

Quiz Νο6
Τους γνωρίζετε;

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

Ψιλοχείραμα και χράμια, 
λιναρένια σαλοπάνια.

Με τη σβίγα, την ανέμη, 
την κλωστή την παινεμένη, 
με τη ρόκα και το αδράχτι, 
την τουλούπα την αφράτη 

ο αργαλειός πανάκι ΄φαίνει.

Με ποδαρικά μιτάρια 
και νυχτέρια πολλά βράδια, 
με το φως απ΄ το λυχνάρι 

και στους δρόμους… με φανάρι. 
Με καημούς και με νυχτέρια, 
Με λαζέτες από κουρέλια 
αχ! στης μάνας μου τα χέρια, 

ο αργαλειός βροντά κι υφαίνει, 
σεντονάκια λουρωτά, τρίπλινα,  

χρωματιστά 
σακιά, σακούλια και τα νταμωτά  

βαγιούλια.

Με καημούς και με λαχτάρες, 
αγωνίες και τρεχάλες 

και στους δρόμους όλο πηλάλες. 
Στις ελιές με τα συντρόφια 

και στους γάμους τα πιστρόφια. 
Με θανατικά και θλίψες 

και παρηγοριά στις λύπες, 
με του θέρου και του Χάρου το δρεπάνι 

Αχ! Ζωή, δεν είσαι σεργιάνι.

Μα αργαλειός είναι κι ο χρόνος, 
παρέα του…η χαρά και ο πόνος, 

ο καινούριος, ο παλιός 
ο καλός και ο κακός 

αργαλειός είναι κι αυτός. 
Οι ημέρες μας το υφάδι, 

η ζωή μας τυλιγάδι.

Γέρε χρόνε, έλα τώρα, 
έλα βιάσου και προχώρα. 
Έλα να βρεθούμε αντάμα 
κι από της ζωής το διάβα 
τα παλιά να θυμηθούμε. 
Στη χαρά το γλεντοκόπι 

και στον πόνο φωνοκόπι.

Να διαβούμε αυλές,σοκάκια, 

γειτονιές, λιακούς, ανώγεια, 
χαμοκέλες και κατώγεια. 
Έλα χρόνε βιάσου τώρα 
το πανάκι σου αμόλα, 

έλα αμόλα και ΄μολόγα.

Ιστορίες παλιές με θερίσματα κι 
ελιές, 

με σεμπριές και κολληγιές, 
βαλμάδες και λιχνίσματα στα αλώνια, 
με άχυρα σε χαράρια και σεντόνια. 

Με δουλειές και με νυχτέρια 
σε βραδιές χωρίς αστέρια, 

με κακόφεγγα πολλά, 
δύσκολη ήταν η δουλειά. 

Με γυρίσματα στους δρόμους 
και ζαλώματα στους ώμους, 

με φωνές από παιδιά 
και βελάσματα από τ΄αρνιά. 
Στο νυχτόσκαρο κουδούνια 

και το δειλινό ψαρόνια 
να πετούν κοπαδιαστά 

και να χάνονται μακριά.

Στη μιζέρια και στη φτώχια 
προσμονή τα πρωτοβρόχια. 

Στο πηγάδι η αντένα, 
το αυλάκι και η στέρνα 
και το νερό στο γνέμα. 
Στο καλόφεγγο κεντριά 
και στην κλωσσού αυγά.

Με καημούς στα φυλλοκάρδια 
και ονείρατα τα βράδια, 
με σκιρτήματα και πάθη 
και με της ζωής τα λάθη, 

με συντρέχια στον πόνο 
και παρηγοριά το χρόνο, 

την ελπίδα για τιμόνι 
και υπομονή αμόνι.

Με χορούς και με βιολιά στα  
πανηγύρια 

και στου γάμου τη χαρά 
προσκαλέσματα πολλά 

με προζύμια, καντίσματα, 
ρύζια και κουλούρες με κεντήματα.

Να ΄ταν Θεέ μου να μπορούσα 
στο χωριό να ξαναζούσα, 
μια από κείνες τις βραδιές 
στου αλωνιού τις θυμωνιές 

με παρέες από παιδιά να γυρνάμε σαν 
τρελά.

Να ξανάβλεπα θωριές 
παιδεμένες, λατρεμένες και γλυκιές 

Και σαν πέσει η νυχτιά, 
η νυχτιά και η σιγαλιά 
και καθίσει ο μπουχός, 

ο μπουχός ο κουρνιαχτός, 
να ακούμε το τριζόνι 

και το σκούξιμο του γκιόνη. 
Το φεγγάρι να κοιτάμε 

και τ΄ αστέρια να μετράμε, 
να ΄ρθει ο ύπνος να μας πάρει 

πάνω στο σωρό το στάρι.

Μα αφού τώρα δεν μπορώ 
τα παλιά να ξαναβρώ, 
ας τα ζήσω πάλι πάλι 

μες στου ονείρου μου τη ζάλη



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

Η σελίδα των μικρών μας φίλων
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H ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΑΓΑΠΗΣ

Αγγελική Παπαθανασίου

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα 

όμορφο αλλά μικρό τόπο, ζούσε ένας 

φτωχός γεωργός με τους δυο γιους 

του, τον Στρατή και τον Βάσο. Δύσκολα 

τα έβγαζαν πέρα γιατί ό, τι είχαν και δεν 

είχαν, ήταν ένα μικρό χωράφι, ένα ξύλινο 

σπιτάκι και μερικά ζώα.

Ο καλός γεωργός, δεν παραπονιόταν 

ποτέ για τα λιγοστά χρήματα που κέρδιζε 

όταν πουλούσε τα αγαθά που του ‘δινε 

το χωράφι του. Τα παιδιά του όμως και 

ιδιαίτερα ο μεγάλος του γιος, ο Στρατής, 

δεν άντεχαν άλλο τη φτώχεια. Έτσι απο-

φάσισαν να φύγουν και να αναζητήσουν 

την τύχη τους σε άλλο τόπο.

Ένα πρωινό, ο Στρατής ανακοίνωσε 
στο γεωργό την απόφασή τους να πάνε 
μακριά. Ο πατέρας τους στενοχωρήθηκε 
πολύ μα δεν ήθελε να εμποδίσει τα παιδιά 
του να βρουν την τύχη τους αλλού. Τους 
έδωσε την ευχή του και ότι χρήματα είχε 
φυλαγμένα και τα άφησε να φύγουν.

Ο καιρός περνούσε και ο καλός γε-
ωργός στενοχωριόταν όλο και πιο πολύ 
αφού του έλειπαν τα παιδιά του. Μάθαινε 
που και που τα νέα τους μα αυτό δεν του 

έφτανε. Από τη μεγάλη του στενοχώρια 
αρρώστησε και δεν μπορούσε πλέον να 
καλλιεργεί το χωραφάκι του. Έστειλε 

λοιπόν μήνυμα στους γιους του να γυρί-
σουν πίσω για να τον βοηθήσουν τώρα 
που δεν μπορούσε να δουλεύει. Μόνο 
ο μικρός του γιος γύρισε κοντά του σαν 
έλαβε το γράμμα του. Ο Στρατής παρέ-
μεινε στον ξένο τόπο.

Όταν είδε τον Βάσο του ο πατέρας 
χάρηκε πολύ. Την επόμενη κιόλας μέρα 
ο Βάσος στρώθηκε στη δουλειά για να 
κάνει και πάλι το χωράφι να καρπίσει. 
Και τα κατάφερε τόσο καλά, που αγόρασε 
και άλλα χωράφια μετά από καιρό και 
δεν προλάβαινε να σπέρνει και να θε-
ρίζει καρπούς.

Μια μέρα στο ξύλινο σπιτάκι εμ-
φανίστηκε ο Στρατής. Ήταν αδύνατος, 
αδύναμος και κουρελής. Πατέρας και 
γιος αγκάλιασαν σφιχτά τον Στρατή, 
του έβαλαν να φάει και να πιει και του 
έστρωσαν κοντά στο τζάκι για να κοιμηθεί. 
Όταν ξύπνησε ο Στρατής τους διηγήθη-
κε πως τον εξαπάτησαν και πως έχασε 
όλα του τα λεφτά που με τόσο κόπο είχε 
μαζέψει στην ξενιτιά.

Ο πατέρας με δάκρυα στα ματιά αγκά-
λιασε τον γιο του και του είπε:

«Μπορεί να έχασες όλα σου τα λεφτά 
μα είσαι πλούσιος γιατί έχεις την αγάπη 
των δικών σου ανθρώπων. Τον πλούτο 
της αγάπης δεν πρόκειται να στον κλέψει 
κανείς. Είμαι σίγουρος ότι από δω και 
πέρα όλα θα πάνε καλά».

Ο καλός γεωργός αγκάλιασε σφιχτά 
τα παιδιά του. Ήταν χαρούμενος που ήταν 
και πάλι όλοι μαζί. Και έζησαν αυτοί καλά 

και εμείς καλύτερα! n

Ζωγραφιές

Ίρις Μαστοράκου

Ζωή Τσαγλιώτη

Μύθοι & θρύλοι του τόπου μας

Ηταν  η εποχή που οι βασιλείς δε 

μπορούσαν να επιβληθούν. Ήταν η 

εποχή που το αρχιπέλαγος φλεγόταν. 

Ήταν η εποχή που όλοι έτρεμαν στο 

άκουσμά τους…  Ήταν η εποχή των 

πειρατών…  Τούρκοι, Βορειοαφρικανοί 

από τη Μπαρμπαριά, το Τούνεζι  και το 

Αλγέρι ξεμπάρκαραν στα παράλια της 

Πελοποννήσου και έσπερναν τον πανικό.

Σ’ αυτή λοιπόν την εποχή είχε την 

απαρχή του κι ο δικός μας μύθος.

   Ήταν ένα σούρουπο του καλο-

καιριού όταν από μακριά άρχισαν να 

αχνοφαίνονται  τα κατάρτια κι οι σημαίες 

των πειρατικών φρεγάδων. Νάτοι, έρ-

χονταν πάλι να λεηλατήσουν τον τόπο 

μας. Πλησίαζαν αργά αλλά σταθερά, για 

να μη γίνουν αντιληπτοί. Αλλά στους 

δυο πύργους της Ελίκας, οι φρουροί 

του χωριού παρατηρούσαν προσεκτικά 

την πορεία τους. Οι φρεγάδες όλο και 

πλησίαζαν, ώσπου φάνηκε ολοκάθαρα 

η σημαία τους. Ήταν πειρατές!!! Δεν 

υπήρχε πια καμία αμφιβολία!

   Οι φρουροί γεμάτοι αγωνία άρχιζαν 

να στέλνουν σινιάλο ο ένας στον άλλον 

ώστε να ειδοποιήσουν τους κατοίκους 

της περιοχής για να προλάβουν να κρυ-

φτούν. Μόλις οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν 

τα σινιάλα, πανικόβλητοι άρχισαν να 

τρέχουν δεξιά κι αριστερά. Ήταν απο-

καμωμένοι πια από τις τόσες επιδρομές 

των πειρατών κι απογοητευμένοι γιατί 

κανείς δε μπορούσε να τους βοηθήσει. 

Και τότε έστρεψαν το βλέμμα τους στο 

μικρό ξωκλήσι του Αη- Γιώργη. Γο-

νάτισαν και με μια μικρή ελπίδα στην 

καρδιά τους προσευχήθηκαν και του 

ζήτησαν βοήθεια!

    Αν οι φρεγάδες που διέσχιζαν αυτή 

τη στιγμή τα νερά τους ήταν ελληνικές 

με το καλό να όριζαν στον τόπο τους! 

Αν όμως ήταν πειρατικές κι έρχονταν 

πάλι να λεηλατήσουν τα σπίτια τους 

και τις περιουσίες τους τότε ας έκανε 

το θαύμα του ο Αη- Γιώργης και ας τις 

μαρμάρωνε εδώ για πάντα!!

   Μα να! Σαν από θαύμα πυρκαγιά 

ξέσπασε σ’ ένα απ’ τα καράβια και οι 

φρεγάδες με μιας μαρμάρωσαν. Οι 

κάτοικοι της Ελίκας σώθηκαν! Τα πλοία 

μεταμορφώθηκαν στις βραχονησίδες 

που στέκουν ακόμα κα σήμερα μπροστά 

από την παραλία του Μαραθιά.

Κι έτσι από τότε και για πάντα, οι 

πειρατικές αυτές φρεγάδες θα στέκουν 

εκεί να τις χτυπούν τα κύματα και να 

μας θυμίζουν την πολύτιμη βοήθεια 

που έδωσε ο Άγιος στους κατοίκους 

αυτού εδώ του τόπου. n

Επιμέλεια: Νέλλη Τσαγλιώτη

Οι Μαρμαροφρυγάδες στον Μαραθιά

Είναι αναρίθμητοι οι μύθοι και οι θρύλοι που συνδέονται με την ευρύτερη 

περιοχή της Λακωνικής γης. Οι κάτοικοι της περιοχής μετέδωσαν αυτούς 

τους μύθους μέσα από τις αφηγήσεις τους από γενιά σε γενιά, δημιουργώ-

ντας έτσι μια πλουσιότατη προφορική παράδοση αιώνων. Σε αυτή την στήλη 

φιλοδοξούμε να σας παρουσιάσουμε  τους περισσότερους από αυτούς.  

Ελάτε λοιπόν, να γνωρίσουμε μια άλλη πλευρά της ευρύτερης  περιοχής 

μας, να περιδιαβούμε στο λαϊκό μας παρελθόν και να μάθουμε ιστορίες 

για βασιλιάδες και βασιλοπούλες,  για τρεχούμενα νερά και κρυμμένους 

θησαυρούς. Αν μάλιστα κι εσείς γνωρίζετε μια τέτοια ιστορία, μη διστάσετε 

να μας την αποκαλύψετε! Δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ή 

να μας την στείλετε! 

Σε αυτό το τεύχος θα διασώσουμε μια λαϊκή ιστορία από το γειτονικό 

μας χωριό, την Ελίκα. Η ιστορία είναι γνωστή ως:

Πηγή
 � www.monemvasia.gr



Κ
ατά το τέλος του Ιούλη 
αρχές Αυγούστου άρχι-
ζαν να γίνονται τα σύκα. 
Όλοι πηγαίναμε κάτω 
από τις συκιές και σαν 

τις αλεπούδες κοιτάζαμε πάνω για 
να δούμε κανένα γινωμένο σύκο να 
το καλοφεγγίσουμε, έτσι λέγαμε όταν 
τρώγαμε το πρώτο σύκο της χρονιάς 
και γενικά όλα τα φρούτα. Και όποιον 
συναντούσαμε στο δρόμο του λέγαμε 
ότι καλοφεγγίσαμε σύκο για να έχουμε 
την πρωτιά. Πολλές φορές τρώγαμε και 
πρήσκους (άγουρα σύκα), τα λέγαμε 
πρήσκους γιατί μας πρηζόντουσαν τα 
χείλη από το γάλα που είχαν.

Εκτός από την επίσημη ονομασία των 

μηνών ο ελληνικός λαός έχει δώσει στους 

μήνες διάφορα άλλα λαϊκά ονόματα, σύμ-

φωνα πάντα με τις γεωργικές ασχολίες 

που γίνονται σε καθέναν απ’ αυτούς:

Ο Δεκέμβριος λέγεται και Νικο-

λοβάρβαρα (γιατί στις 4 γιορτάζουμε 

τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας και στις 

6 του Αγίου Νικολάου), Χριστουγεν-

νιάτης (γιατί στις 25 γιορτάζουμε τα 

Χριστούγεννα).

Ο Ιανουάριος λέγεται και Γενάρης, 

Πρωτάρης (πρώτος μήνας του χρόνου), 

Καλαντάρης (λέμε τα κάλαντα), Γατόμηνας 

(ζευγαρώνουν οι γάτες), Κρυαρίτης (έχει 

μεγάλα κρύα), Μεσοχείμωνας (είναι ο 

μεσαίος μήνας τους χειμώνα), Τρανός, 

Μεγάλος Μήνας (έχει 31 μέρες).

Ο Φεβρουάριος λέγεται και Φλε-

βάρης, Κουτσοφλέβαρος, Κουτσός, 

Μικρός (γιατί έχει 28 μέρες), Φλιάρης 

(γιατί είναι ο τελευταίος μήνας του 

χειμώνα «φλιά=κατώφλι»), Κλαδευτής 

(γιατί κλαδεύουμε).

Ο Μάρτιος λέγεται και Μάρτης, 

Παλουκοκαύτης (ανάγκαζε, με το 

απρόοπτο κρύο του, να καίνε ακόμα 

και τα παλούκια για να ζεσταθούν), 

Συκιές υπήρχαν στις Κουνούκλες, 
στα Φασκελόπουλα στις Καμάρες, στα 
Λάζα, στην Αλεπότρουπα, στα Πλάκια, 
στα Χαντάκια, στην Τσαρόλαχη, στον 
Κοκκινόλακα, στην Καλετού, και σε 
άλλα μέρη όχι με τόσο πολλές συκιές.

Τις συκιές τις ξεχωρίζαμε, στις 
φαουλιάρες, αυτές που τα σύκα τρώ-
γονται νωπά. Τέτοιες είναι: οι λιβανιές, 
οι μαυροσυκιές, οι ασπροσυκιές και 
οι χειμωνιάτες, και στις αρμαθερές, 
αυτές που τα σύκα τρώγονται ξερά. 
Πιθανόν το όνομα αρμαθερές να το 
πήραν από τα αρμάθια. Τα σύκα τα 
μπουρλιάζαμε δηλαδή τα περνάγαμε 
σε μία σούβλα 40 με 50 πόντους που 

Βαγγελιώτης (γιατί γιορτάζουμε τον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου), Που-

λιαντέρης, Ανοιξιάτης (είναι ο πρώτος 

μήνας της άνοιξης), Φυτευτής (γιατί 

φυτεύουμε).
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Τo μάζεμα των σύκων

Λαϊκά ονόματα μηνών

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Νέλλη Τσαγλιώτη

”Οι  4 εποχές” του Τσαρούχη

Paul Gauguin, ”Ο Κήπος το χειμώνα”

Claude Monet, ”Poppy Field in Argenteuil”

Zaozersky Vitali, ”Autumn Thaw”

O Απρίλιος λέγεται και Απρίλης, 

Άι-Γιωργίτης (γιατί γιορτάζει ο Άγι-

ος Γεώργιος), Τριανταφυλλάς (γιατί 

ανθίζουν τα τριαντάφυλλα), Γρίλλης 

(γκρινιάρης).

Ο Μάιος λέγεται και Μάης, Κερα-

σάρης (γιατί βγαίνουν τα κεράσια), 

Πράσινος (γιατί πρασινίζει ο τόπος), 

Πενταδείλινος (γιατί μεγαλώνει η 

μέρα), Λούλουδος (γιατί ανθίζουν τα 

λουλούδια).

Ο Ιούνιος λέγεται και Θεριστής (γιατί 

θερίζουμε τα σπαρτά), Ά- Γιαννίτης 

(γιατί στις 24 γιορτάζουμε τη γέννηση 

του Ιωάννη του Προδρόμου). 

Ο Ιούλιος λέγεται και Αλωνιστής, 

Αλωνάρης (γιατί αλώνιζαν τα σιτάρια), 

Άι-Λιάτης (γιατί στις 20 γιορτάζουμε 

τον Προφήτη Ηλία).

Ο Αύγουστος λέγεται και Δριμά-

ρης (δρίμες=οι έξι πρώτες μέρες του 

Αυγούστου που κατά τη λαϊκή δοξασία 

είναι δυσοίωνες), Πενταφάς (λόγω της 

αφθονίας των καρπών), Καλός Μήνας, 

Παχομύγης (γιατί είναι παχιές οι μύγες), 

Συκολόγος (γιατί ωριμάζουν τα σύκα).

Ο Σεπτέμβριος λέγεται και Τρυγητής 

(γιατί γίνεται ο τρύγος των σταφυλιών), 

Σταυριάτης (γιατί στις 14 γιορτάζου-

με την Ύψωση του Τίμιου Σταυρού), 

Ορτυκολόγος (γιατί εμφανίζονται τα 

αποδημητικά ορτύκια).

Ο Οκτώβριος λέγεται και Βροχά-

ρης (γιατί αρχίζουν τα πρωτοβρόχια), 

Άι-Δημητριάτης (γιατί στις 26 γιορτά-

ζουμε τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου).

Ο Νοέμβριος λέγεται και Νοέμ-

βρης, Αρχαγγελίτης, Άι-Ταξιάρχης 

(γιατί στις 8 γιορτάζουμε τη γιορτή 

των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ), 

Μεσοσπορίτης (γιατί σε αρκετές πε-

ριοχές της πατρίδας μας βρίσκονται 

στο μέσο της σποράς). n

στην κορυφή της είχε μια σχισμή όπως 
της βελόνας του ραψίματος και αφού 
γέμιζε η σούβλα περνάγαμε στη σχι-
σμή το βούρλο πέρναγαν τα σύκα από 
την σούβλα στο βούρλο όπου δέναμε 
τις άκρες του και είχαμε το αρμάθι 
(κουλούρι). Εκτός από τα κουλούρια 
φτιάχναμε και τσαπέλες. Οι τσαπέλες 
ήταν μια μεγάλη κουλούρα, να την 
φανταστούμε σαν μια μεγάλη πίττα, 
της οποίας στο κενό έμπαιναν σύκα, 
πρώτα ένας σταυρός και στα κενά πάλι 
συμπληρωνόταν με σύκα. Τσαπέλες 
φτιάχναμε μία ή δύο για το καλό του 
χρόνου ή αν θέλαμε να τις κάνουμε 
επίσημο δώρο.

Από την δεύτερη βδομάδα του γυα-
λιστή (Αυγούστου) άρχιζε το μάζεμα 
των σύκων. Πηγαίναμε πρωί-πρωί και 
κτυπώντας με τα καλάμια τα κλωνάρια 
της συκιάς τα γινωμένα σύκα έπεφταν 
από πάνω, και τα μαζεύαμε με τα κο-
φίνια από κάτω. Κατόπιν τα αδειάζαμε 
στις τσιφίδες και μετά τα φορτώναμε 
στα ζα και κατευθείαν για τις λιάστρες.

Οι λιάστρες ήταν ένας περιφραγ-
μένος χώρος που να έχει όλη την 
ημέρα ήλιο και να μη μπαίνουν μέ-
σα τα ζωντανά να τα φάνε. Ήταν δε 
στρωμένος με χουρχούλια (βότσαλα) 
από τα ποτάμια ή από τον γιαλό. Εκεί 
πάνω στα χουρχούλια απλώναμε με 

την σειρά τα σύκα σαν στρατιωτάκια 
για να ξεραθούν πρώτα από την μια 
μεριά, και κατόπιν τα γυρίζαμε και από 
την άλλη μεριά για ξεραθούν καλά.

Αφού ξεραινόντουσαν τα σύκα 
όσα θέλαμε να κρατήσουμε για το 
σπίτι, τα μπουρλιάζαμε σε κουλούρια 
(αρμαθιές), μετά τα βουτάγαμε σε 
ζεματιστό νερό για να γίνει αποστεί-
ρωση, να μην πιάνουν σκουλήκια, 
τα υπόλοιπα τα πουλούσαμε στους 
εμπόρους στην Πλύτρα. Όλα αυτά τα 
κτήρια που βλέπετε σήμερα με τις 
μεγάλες πόρτες ήταν αποθήκες, εκεί 
τα συσκεύαζαν, και από εκεί με καΐκια 
ή μικρά βαποράκια έφευγαν για τον 
Πειραιά ή για την Καλαμάτα.

 Στο χωριό δεν είχαμε μεγάλη 
συκοπαραγωγή, γι’ αυτό, πολλά παι-
διά πήγαιναν εργάτες στα Καλύβια 
(Κοντοβιάνικα και Παπαδιάνικα ή 
όπως τα λέγαμε τα πέρα και τα δώθε 
Καλύβια), τα σημερινά, Ασωπός και 
Παπαδιάνικα.

Οι Καλυβιώτες είχαν μεγάλη συ-
κοπαραγωγή ήταν το κύριο εισόδημά 
τους, όλος ο κάμπος ήταν φυτεμένος 
με συκιές. Την δεκαετία του 1960 τις 
έβγαλαν και φύτεψαν πορτοκαλιές. Στο 
πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που 
ερχόντουσαν οι Καλυβιώτες έκλειναν 
και εργάτες. Τι εργάτες; νέα παιδιά από 

δώδεκα μέχρι δεκαεπτά χρονών για 
να μαζέψουν τα σύκα τους. Οι εργάτες 
επί το πλείστον ήταν αγόρια, μάζευαν 
σύκα από Δευτέρα έως το Σάββατο και 
τα άπλωναν στις λιάστρες. Την Κυριακή 
που ήταν σκόλη, ήταν αμαρτία για τα 
αφεντικά να μαζεύουν σύκα, το είχαν 
σε κακό, αλλά για να μη κάθονται οι 
εργάτες τούς πήγαιναν στο βουνό και 
έβγαζαν κούτσουρα και ξύλα για τον 
χειμώνα, από πουρνάρια, σκίντα και 
κουμαριές. Αυτή η δουλειά φυσικά 
δεν ήταν αμαρτία.

Τους εργάτες τους έπαιρναν για ένα 
μήνα, τόση ήταν η χρονική περίοδος της 
συγκομιδής. Δηλαδή έφευγαν από το 
χωριό αρχές Αυγούστου και γυρίζαμε 
μετά του Σταυρού, δεν ερχόντουσαν 
ούτε μία Κυριακή, μόνο της Παναγίας 
στη Χειμάτισσα.

Μισθό, όλοι τον ίδιο έδιναν, αλλά 
έπαιρναν πάντα τα ίδια παιδιά για 
εργάτες. Μια χρονιά συμφώνησαν τα 
παιδιά μεταξύ τους να ζητήσουν 650 
δραχμές και τους τα έδωσαν. Ένας 
όμως εργάτης συμφώνησε με 600 
δραχμές, οι άλλοι τον πήραν στο ψιλό. 
«Άντε ρε Γιάννη (το όνομά του), εμείς 
κλείσαμε με εξίμιση κατοστάρικα και 
εσύ με έξι;». Και αυτός απαντούσε με 
την δικαιολογία: «ναι έξι κατοστάρικα 
αλλά έχει και τέτοιο». n
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Αφορμή για το κείμενο αυτό στάθηκε 

η εμπλοκή του γράφοντος σε μία ομάδα 

εργασίας για τη διαχείριση των αλλαγών 

που θα επέφερε η υλοποίηση ενός με-

γάλου πληροφοριακού συστήματος σε 

ένα δημόσιο οργανισμό. Το σύστημα θα 

άλλαζε ριζικά τον ως τότε τρόπο εργασίας 

και οι χρήστες καλούνταν να αλλάξουν 

συνήθειες αναφορικά με τη διεκπεραίωση 

των καθημερινών τους εργασιακών καθη-

κόντων. Εκ των πραγμάτων αναμένονταν 

αντιστάσεις που ενδεχόμενα να έθεταν σε 

κίνδυνο την υλοποίηση του έργου, έτσι 

συνεστήθη και η συγκεκριμένη ομάδα 

εργασίας προκειμένου να τις καταγράψει 

και να τις λειάνει.

Η διαχείριση των μεταβολών στη ζωή 

και την εργασία είναι ένα πολύ επίκαιρο 

θέμα, ειδικά στην εποχή που ζούμε και 

στη χώρα που διαβιούμε. Τα τελευταία 

6 χρόνια, την «εποχή των μνημονίων» 

όπως είναι γνωστή αυτή η περίοδος, 

βρεθήκαμε όλοι αντιμέτωποι με νέες 

καταστάσεις που άλλαξαν σε κάποιο 

βαθμό τη ζωή μας, τις συνήθειές μας 

και ίσως και το χαρακτήρα μας.

Η αλλαγή όμως είναι μέρος της ζωής 

και πολλές φορές αναπόφευκτη. Οι ει-

δικοί έχουν εφεύρει και χρησιμοποιούν 

διάφορα «μοντέλα» για το πώς βιώνουμε 

τη μεταβολή στη ζωή μας και χρησιμο-

ποιούν αυτά για να κάνουν το πέρασμα 

της αλλαγής από αυτήν όσο το δυνατόν 

Πωλείται κτήμα 4 στρεμμάτων 

στην περιοχή «Τούρκος» στα Τάλαντα 

με ελιές, ακαλλιέργητο. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2105816467, κιν: 

6972111636. Τιμή συζητήσιμη.

πιο ανώδυνο.

Ένα από αυτά το μοντέλα (ίσως και 

το πιο διαδεδομένο) είναι το μοντέλο 

Kübler-Ross. Πήρε το όνομά του από 

μία Ελβετή ψυχίατρο, την Elisabeth 

Kübler-Ross, η οποία μελετούσε τη 

συμπεριφορά ασθενών (και των συγγε-

νών τους) που ήταν προδιαγεγραμμένο 

πως θα αποβιώσουν σύντομα λόγω μιας 

σοβαρής ασθένειας ή τραυματισμού. Η 

συγκεκριμένη γιατρός, αποτύπωσε τις 

σκέψεις της σε ένα βιβλίο το 1969 με 

τίτλο On Death and Dying  (Περί θανάτου 

και αυτών που πεθαίνουν, σε ελεύθερη 

μετάφραση). Σε εκείνο το βιβλίο, επι-

χειρείται μια ανάλυση του πένθους που 

βιώνουν οι άνθρωποι που  είναι στα τε-

λευταία στάδια της ζωής τους, το οποίο, 

σύμφωνα με την επιστήμονα, χωρίζεται 

σε πέντε συναισθηματικά στάδια: 

Άρνηση (Denial): Απόρριψη της πε-

ρίστασης για σύντομο χρονικό διάστημα 

ως προσωρινός αμυντικός μηχανισμός

Θυμός (Anger): Αναζήτηση του 

υπεύθυνου, απόδοση κατηγοριών (Θεός, 

κοινωνία κλπ)

Διαπραγμάτευση (Bargaining): Προ-

σπάθεια καθυστέρησης του μοιραίου, 

αναζήτηση εναλλακτικών

Κατάθλιψη (Depression): Αρνητικά 

συναισθήματα, αναγνώριση του αδιεξόδου

Αποδοχή (Acceptance): Κατανόηση 

πως η μεταβολή είναι αναπόφευκτη και 

πως η αντίσταση σε αυτή δεν έχει νόημα.

Eν συντομία μοντέλο DABDA, από τα 

αρχικά των ονομάτων των σταδίων στα 

Αγγλικά. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, 

όλοι όσοι βιώνουν πένθος περνούν από 

αυτά τα στάδια-όχι απαραίτητα με την ίδια 

σειρά ή από όλα, αλλά η παραμονή τους 

σε αυτά καθώς και ο βαθμός εκδήλω-

σης της συμπεριφοράς ποικίλλουν από 

άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε κάθε στάδιο 

δε, αναφέρονται τρόποι για να βελτιωθεί 

η ψυχολογία και η διάθεση αυτών που 

πενθούν, ώστε το πέρασμα από τη δυσά-

ρεστη εμπειρία να είναι κατά το δυνατόν 

πιο ανώδυνο. Στην εικόνα φαίνεται μια 

αναπαράσταση του μοντέλου που δείχνει 

τη διακύμανση της συναισθηματικής κα-

τάστασης του ανθρώπου καθώς περνά 

μέσα από τα διάφορα στάδια, σε σχέση 

με το χρόνο.

Δε θα σας μαυρίσω άλλο τη ψυχή, 

είμαι όμως σίγουρος πως σχεδόν όλοι 

μό περιστάσεων που έχουν να κάνουν 

με συναισθηματικές μεταβολές. Έτσι η 

χρήση του πλέον δε περιορίζεται πλέον 

μόνο σε ιατρικά περιβάλλοντα αλλά και 

σε επιχειρησιακά, εργασιακά ακόμα 

και στην καθημερινότητα με σκοπό 

την αντιμετώπιση συμπεριφορών που 

εκδηλώνονται εξαιτίας της μεταβολής. 

Για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε για 

περιστάσεις με έντονο συναισθηματικό 

φορτίο όπως διαζύγια, ξαφνική απώλεια 

εισοδήματος/εργασίας κλπ…

Το μοντέλο DABDA δεν είναι το μό-

νο που χρησιμοποιείται σήμερα για τη 

διαχείριση αλλαγών σε επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα, είναι όμως ξεχωριστό 

από την άποψη πως προέρχεται από ένα 

τομέα άσχετο με τις επιχειρήσεις, αυτόν 

της Ψυχιατρικής.

Θα κλείσουμε με ένα ευχάριστο παρά-

δειγμα που αλιεύσαμε από το Διαδίκτυο 

που δείχνει ακριβώς την εφαρμογή του 

σας όντας ήδη αργοπορημένος. Βάζετε 

το κλειδί στη μίζα και αντιλαμβάνεστε 

πως η μπαταρία του αυτοκινήτου σας 

σάς έχει εγκαταλείψει. Πώς αντιδράτε;

Άρνηση: Προσπαθείτε ξανά και ξανά 

να εκκινήσετε τη μηχανή σα να μη συμ-

βαίνει τίποτα

Θυμός: Το ρημάδι δε παίρνει με τί-

ποτα μπροστά, αρχίζετε να θυμώνετε, 

χτυπάτε το τιμόνι

Διαπραγμάτευση: Έλα καλό μου 

αμαξάκι, ξεκίνα εσύ και μετά θα σου 

βάλω εγώ μια καινούρια μπαταρία που 

θα τρελαθείς.

Κατάθλιψη: Δυστυχώς θα αργήσω στη 

δουλειά και δε μπορώ να κάνω κάτι. Θα 

μου την πει το αφεντικό και μπορεί και 

να με απολύσει. Χειρότερα δε γίνεται. 

Όλα στραβά μου πάνε σήμερα.

Αποδοχή: Αυτό το αυτοκίνητο δε 

πρόκειται να ξεκινήσει. Ας πάρω ένα ταξί 

και θα δω αργότερα τι θα κάνω μαζί του!

Οι αλλαγές είναι μέρος της ζωής μας 

και χωρίς αυτές θα ζούσαμε μέσα στη 

μονοτονία και την πλήξη. Ας προσπαθή-

σουμε να τις κατανοήσουμε και να τις 

διαχειριστούμε θετικά και εποικοδομητικά 

ώστε το πέρασμα από αυτές να οδηγεί 

στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή 

σε καλύτερες στιγμές σε προσωπικό και 

εργασιακό επίπεδο. n

Όταν όλα γύρω  
αλλάζουν…

Αγγελία

Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

Πηγές
 � Corporate processes, Organiza-

tional development, Understanding 
the Kubler-Ross Change Curve, http://
www.entrepreneurial-insights.com/
understanding-kubler-ross-change-
curve/

 � Kübler-Ross, E. (1969) On Death 
and Dying, Routledge, ISBN 0-415-
04015-9
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Το κεφαλόβρυσο να μη βγάζει πια 
νερό και τα πηγάδια να έχουν λίγο και να 
μην επαρκεί για τις ανάγκες του χωριού. 
Σηκωνόντουσαν από τα άγρια χαράματα 
να πάνε στα πηγάδια να προλάβουνε να 
πάρουνε νερό.

Τότε οι χωριανοί αποφάσισαν να 
ανοίξουν ένα πηγάδι στο κεφαλόβρυσο, 
όχι το σημερινό πηγάδι, αλλά λίγο πιο 
κάτω στο ρέμα. Αφού το άνοιξαν περίπου 
πέντε με έξι μέτρα δεν βρήκανε νερό, 
παρά μόνο άρακλες και ανάμεσα από 
στις πέτρες αμμοχάλικο, που σήμαινε 
ότι ήταν φλέβες του νερού αλλά νερό 
τίποτα. Έτσι και το εγκατέλειψαν, το 
οποίο με τα χρόνια χώθηκε. 

Μετά από αυτή την αποτυχία άνοιξαν 
το σημερινό πηγάδι που βρήκαν λίγο νερό, 
και αυτό πότε είχε και πότε δεν είχε. 

Και πάλι υπήρχε πρόβλημα νερού για 
το χωριό, οπόταν ο πρόεδρος του χω-
ριού ζήτησε από τον νομάρχη να κάνουν 
γεώτρηση. Αυτό έγινε γύρω στο 1970. Ο 
νομάρχης έστειλε κρουστικό γεωτρύ-
πανο όπου άρχισε η διάνοιξη, αλλά το 
τρυπάνι μετά από κάποιο βάθος βρήκε 
σκληρό έδαφος και ο γεωτρυπανιστής 
σταμάτησε την προσπάθεια, και ήθελε 
να το πάρει να φύγει. Αλλά ο πρόεδρος 
Γεώργιος Βανικιώτης απείλησε αν δεν 
βρεθεί νερό το γεωτρύπανο δεν πρόκειται 
να φύγει από το χωριό. Με την απειλή 
αυτή η γεώτρηση συνεχίστηκε και περ-
νώντας το σκληρό έδαφος βρέθηκε το 
νερό και μάλιστα μπόλικο.

Μετά έγινε η δεξαμενή και το δίκτυο 
και έτσι το κάθε σπίτι έβαλε νερό που 
έχουμε σήμερα, και εξαφανίστηκαν τα 
βαρέλια και οι βίκες και η κρεμαστή 
βρύση με την επιγραφή «Καλημέρα» που 

την γεμίζαμε και νιβόμαστε κάθε πρωί.n
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Το καλοκαίρι του 1974, η δικτατορία ήταν 

παρελθόν και ξεκινούσε η μεταπολίτευση.

Μεταπολίτευση

Ο Ρίτσος έπειτα από είκοσι χρόνια 
επισκέπτεται ξανά τη Μονεμβασία, τη 
γενέθλια γη. Αρχίζει πάλι να εμπνέεται 
και συνθέτει κι άλλα ποιήματα, που 
αφορούν την αγάπη και τη μνήμη. Στις 

17 Δεκεμβρίου του 1974 πεθαίνει ο 
συγγραφέας Κωστής Βάρναλης, ο Ρίτσος, 
θα απαγγείλει ένα ποίημα στην κηδεία, 
το Χαιρετισμός στον Ποιητή. 

1975-1979

Τα πρώτα χρόνια τη μεταπολίτευσης 
θα γίνουν τα χρόνια της αναγνώρισης 
για τον ποιητή. Αρχίζουν οι βραβεύσεις 
και οι διακρίσεις. Αρχίζει και γίνεται 
γνωστός στο ευρύ κοινό, ακόμα και σε 

αυτούς που δε γνωρίζουν από ποίηση ή 
δεν ασχολούνται. Τα μέσα δημοσιεύουν 
άρθρα και φωτογραφίες του. Μετά από 
εξορίες, διώξεις και απομόνωση, η αγάπη 
του κόσμου εκφράζεται με πρωτόγνωρες 
εκδηλώσεις. Εκείνος αρχίζει και ταξιδεύει 
στο εξωτερικό, για να παραλάβει βραβεία, 
που του δόθηκαν. Το 1975, παραλαμβάνει 
από τη Βουλγαρία, το Διεθνές Βραβείο 
Γκεόργκι Δημητρώφ, έπειτα από την 
Ιταλία, το 1976 το Αίτνα-Ταορμίνα κ.ά. 
Ενώ και η ελληνική επιβράβευση είχε 
έρθει από το 1975.

Το 1977, θα κερδίσει την ύψιστη 
διάκριση των σοσιαλιστικών χωρών: Το 
Βραβείο Λένιν, για την Ειρήνη και τη Φιλία 
των Λαών. Ο Ρίτσος θα το δεχτεί με πολύ 
μεγάλη συγκίνηση. Τη χρονιά αυτή γράφει 
Το τερατώδες αριστούργημα, κλείνοντάς 
το με το ποίημα Γίνγεσθαι. Ο υπότιτλος 
του έργου αυτού είναι Απομνημονεύματα 
ενός ήσυχου ανθρώπου που δεν ήξερε 
τίποτα.

Τα ταξίδια και οι διακρίσεις θα 
συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. 
Παρόλα αυτά, ο Ρίτσος, που είχε προταθεί 
πάνω από δύο φορές για το Βραβείο 
Νόμπελ, λέγεται ότι ποτέ δεν το πήρε για 
πολιτικούς λόγους, καθώς, ως αναφέρεται, 
η Σουηδική Ακαδημία, πολλές φορές 
εκπληρώνει πολιτικούς σκοπούς.
1980-1990 / Τα τελευταία χρόνια

Γενικότερα, ο Ρίτσος συνεχίζει και 
γράφει, ασταμάτητος, ποιήματα. Το 1984 
πεθαίνει ο Μάνος Κατράκης. Επιστήθιος 
φίλος και συνεξόριστος του Ρίτσου. 
Το γεγονός τον βυθίζει στο πένθος. 
Κατόπιν, έπονται κι άλλοι θάνατοι φίλων 
του, όπως της Νανάς Καλλιανέση, του 
Τάσου Λειβαδίτη, του Τάσσου και του 
Γιάννη Τσαρούχη, οι εξελίξεις αυτές 
θα του δημιουργήσουν ένα συναίσθημα 

μεγάλης ερήμωσης.
Οι Διακρίσεις θα συνεχιστούν κι αυτη 

τη δεκαετία. Το 1987, ο δήμαρχος της 
Αθήνας, του δίνει το Χρυσό Μετάλλιο 
Τιμής της Πόλης. Αργότερα ταξιδεύει 
στην Κύπρο, όπου θα του δοθεί ο 
Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του 
Αρχιεπισκόπου Μακάριου Γ΄. Εκείνο το 
ταξίδι, έμελλε να είναι και το τελευταίο 
του εκτός συνόρων. Στις 3 Σεπτέμβρη 
του 1990, ετοιμάζεται να εγκαταλείψει 
τη Σάμο. Εκεί θα αποχαιρετήσει με το 
ποίημα του, το Τελευταίο Καλοκαίρι 
(τρόπον τινά, προφητικό).
Θάνατος

Εν Αθήναις, την 11η του Νοεμβρίου 
1990, απεβίωσε ο Γιάννης Ρίτσος. Η σορός 
του ποιητή ενταφιάστηκε στη γενέτειρά 
του, τη Μονεμβασιά. Αφήνοντας πίσω του 

50 ανέκδοτες συλλογές ποιημάτων.n

Πηγές
 � Η Καθημερινή, Έλληνες Ποιητές - 

Γιάννης Ρίτσος, Τόμος Α & B
 � Ελευθεροτυπία, Λέσχη Αθανάτων - 

Γιάννης Ρίτσος
 � Βικιπαίδεια - Γιάννης Ρίτσος
 � Γιάννης Ρίτσος - Η επίσημη 

ιστοσελίδα του μεγάλου μας ποιητή

έχετε βρει σημεία ταύτισης.

Το αξιοπερίεργο είναι πως το συγκε-

κριμένο μοντέλο είχε τεράστια απήχηση 

όχι μόνο στη διαχείριση καταστάσεων 

πένθους αλλά και σε ένα μεγάλο αριθ-

μοντέλου DABDA σε μία δυσάρεστη 

περίσταση που μπορεί να συμβεί σε 

όλους μας, αυτή της άδειας μπαταρίας 

αυτοκινήτου. Ένα κρύο χειμωνιάτικο 

σκοτεινό πρωινό ξεκινάτε για την εργασία 



Τα πρώτα φύλλα, φύλλα φθινο-

πωρινά πέφτουν στη γη. Περίεργο 

όμως, κάθε φθινόπωρο οι ψυχές 

των ανθρώπων γεμίζουν θλίψη και 

μελαγχολία. Πιστεύω πως μόνο το 

φθινόπωρο συνειδητοποιούμε πως 

τα χρόνια φεύγουν και πως η νιότη 

μας κάθε χρόνο απομακρύνεται, 

κάνοντας την καρδιά μας να πονέσει. 

Σταματάω όμως εδώ γιατί αν συνεχί-

σω θα σας κάνω να μελαγχολήσετε 

και εμείς χρειαζόμαστε αισιοδοξία 

να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 

και τα προβλήματα της εποχής μας.

Απλά πιστεύω ότι τίποτα δεν θα 

αλλάξει τώρα κοντά στο εγγύς μέλλον. 

Πριν μερικούς μήνες, γεννήθηκε μια 

ελπίδα, και είπαμε όλοι μας επιτέλους, 

αυτή η ελπίδα μπορεί να ξυπνήσει 

κάποιες κοιμισμένες συνειδήσεις 

και να δει τούτος ο περήφανος, βα-

σανισμένος και προδομένος λαός 

κάποιες καλύτερες μέρες. Πολύ 

φοβάμαι όμως πως τούτη η ελπίδα 

θα πάει στα αζήτητα.

Κάποιοι φίλοι μου είπαν να γρά-

φω λίγο πιο αισιόδοξα και να μην 

τα βλέπω όλα μαύρα. Τους ρώτησα 

να μου πουν τι συμβαίνει σήμερα 

στο τόπο μας που θα μας εμπνεύσει 

αισιοδοξία και προοπτικές για ένα 

καλύτερο αύριο, για τα παιδιά και τα 

εγγόνια μας, μα δε μου απάντησαν, τι 

θα μπορούσαν άλλωστε να μου πουν;

Άσχετα με αυτά που γράφω, εγώ 

παραμένω ένας ρομαντικός ονειρο-

πόλος, άνθρωπος του χωριού και 

ίσως προλάβω στις μέρες μας να δω 

κάτι να αλλάζει.

Δεν θα αλλάξει όμως τίποτα αν 

πρώτα δεν αλλάξουμε εμείς. Να 

αλλάξει ο τρόπος σκέψης μας, η 

συμπεριφορά μας προς τους συ-

νανθρώπους μας. Να αγαπήσουμε 

Γράμμα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης

Β
ραδάκι στο χωριό. Η 

μέρα σώθηκε, ο ουρανός 

κόκκινος και το ηλιοβα-

σίλεμα όμορφο μα σου 

γεμίζει θλίψη την καρ-

διά. Το σκοτάδι σε λίγο θα σπρώξει 

τις τελευταίες αναλαμπές του ηλίου, 

το μαύρο πέπλο της νύχτας θα πέσει 

στο χωριό. Μα μην φοβάστε. Όπου να’ 

ναι το φεγγάρι σε λίγο θα φωτίσει το 

λιβαδοβούνι και το χαβαλά.

Από πού να αρχίσω βρε παιδιά. 

Νιώθω πίκρα γιατί πάλι πρέπει να σας 

πω πως ένας συγχωριανός μας ο Πα-

ναγιώτης Γιαννιούδης στις 25/07/2015 

έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, αφού 

πρώτα πάλεψε με τα γηρατειά και τις 

αρρώστιες, μα νικήθηκε. Καλό σου 

ταξίδι μπάρμπα-Πότη.

Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τα 

θερμά μου συγχαρητήρια στο σύλλο-

γό μας γιατί όπως πάντα έκαναν τα 

πάντα για το χωριό μας. Όμως τούτη 

τη φορά ξεπέρασαν τον εαυτό τους. 

Τα Αϊ – Δημητριώτικα άρχισαν κάπως 

διαφορετικά τούτο το καλοκαίρι.

Για πρώτη φορά έγινε μνημόσυνο 

στο Ηρώο προς τιμή των πεσόντων 

συγχωριανών μας. Μετά από την 

δέηση το λόγο πήρε ο Σαράντος Μα-

στοράκος. Ήταν 3 Αυγούστου ημέρα 

Δευτέρα. Πύρινος ο λόγος του Σαρά-

ντου και τα λόγια του πύρινα βέλη 

που διαπέρασαν τις καρδιές όλων 

μας. Μίλησε για τον ηρωισμό και την 

αυταπάρνηση των συγχωριανών μας 

που πολέμησαν ηρωικά και έπεσαν 

σαν ήρωες κάποιας άλλης δοξασμένης 

εποχής. Όσο μιλούσε ο Σαράντος τα 

μάτια όλων ήταν υγρά, τα πρόσωπα 

μουσκεμένα μα η βραδιά ήταν ήρεμη 

και ο ουρανός γεμάτος αστέρια. Πού 

βρέθηκε τόση υγρασία στα πρόσωπά 

μας; Μιλούσε αρκετή ώρα, μίλησε 

για αυτούς τους ήρωες του χωριού 

μας, για αυτούς που πολέμησαν μα 

δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Κάποιοι από 

αυτούς φεύγοντας άφησαν παιδιά και 

έγκυο γυναίκα. Παιδιά γεννήθηκαν 

και το πρώτο που αντίκρισαν ήταν η 

μαυροφορεμένη μάνα.

Μας είπες πολλά Σαράντο. Ξέχασες 

όμως να μας πεις πως κι εσύ είσαι 

γιος ενός τέτοιου ήρωα. Γεννήθηκες 

και ήσουν μόνος, δεν ένιωσες το χάδι 

και την παρουσία του πατέρα. Δεν μας 

το ανέφερες όμως και για μένα αυτό 

σημαίνει γιγάντιο μεγαλείο ψυχής. Όταν 

τελείωσες ήμουν έτοιμος να φωνάξω 

«στα άρματα βρε παιδιά» πάμε όλοι 

να πολεμήσουμε. Σε ευχαριστούμε 

Σαράντο για όσα μας είπες και τα 

όσα μας δίδαξες εκείνη τη βραδιά. 

Μας έκανες να νιώσουμε Έλληνες, 

Έλληνες υπερήφανοι.

Δεν επιλέξαμε να γεννηθούμε 

Έλληνες, απλά μας ευλόγησε ο Θεός.

Στις υπόλοιπες εκδηλώσεις παρα-

τήρησα με πικρία πως ο κόσμος ήταν 

λίγος εκτός τη βραδιά του γλεντιού. 

Λίγος τη βραδιά της μουσικής, λίγος 

τη βραδιά της συνέλευσης. Για τους 

λόγους που όλοι ξέρουμε και για τα 

μελανά σημεία που τα ζήσαμε όλοι 

για πρώτη φορά, δεν θα αναφερθώ 

γιατί αν το κάνω θα πρέπει να χρη-

σιμοποιήσω μια άλλη γλώσσα που 

επίσης γνωρίζω πολύ καλά. Για αυτούς 

λοιπόν τους λόγους ακυρώθηκε η 

βραδιά του καφενείου των Βετεράνων. 

Αν γινόταν όμως, η πλατεία θα ήταν 

γεμάτη. Ο νοών νοείτω.

Τούτο το καλοκαίρι ήταν το κα-

λοκαίρι των αντιθέσεων. Προέκυψε 

ένα θέμα που κάποιοι είπαν τι θέλουν 

οι Αθηναίοι στους Αϊ-Δημητριώτες. 

Μα είστε καλά μωρέ; Δεν υπάρχουν 

Αθηναίοι και χωριάτες. Υπάρχουν μόνο 

Αϊ-Δημητριώτες και δεν έχει σημασία 

η διεύθυνση τους μα η καταγωγή τους 

και οι ρίζες τους, Όσοι μένουν στην 

Αθήνα δείχνουν εμπράκτως την αγάπη 

τους για το χωριό κάθε καλοκαίρι. Ο 

σύλλογος ενώνει. Ενώνει την παλιά 

γενιά με τη νέα, ενώνει τα παιδιά του 

χωριού με εκείνα των Αθηνών γιατί 

λίγο πολύ είμαστε όλοι συγγενείς.

Αν δεν αγαπήσουν το χωριό τα παιδιά 

αυτών που μένουν στην Αθήνα αν δεν 

νιώσουν πως εδώ ανήκουν, εδώ στις 

ρίζες των γονιών τους, κάποια μέρα 

θα συνοδεύσουν τους γέρους γονείς 

στο κατηφοράκι και μετά θα φύγουν 

και κάποια από αυτά τα παιδιά ίσως 

για πάντα. Το χωριό θα ερημώσει, 

στα άδεια σπίτια θα έχουμε ποντίκια 

και νυχτερίδες. Αυτό θέλετε εσείς οι 

πολέμιοι των Αθηναίων; Μπράβο σας.

Πάμε όμως λίγο παρακάτω γιατί 

θα γίνω πολύ καυστικός και θα πω 

λόγια με θυμό.

Ας ανάψουμε τώρα ένα τσιγάρο 

να ηρεμήσουμε.

Το καλοκαίρι τελείωσε, πάει.

περισσότερο τη μάνα Ελλάδα και οι 

πολιτικοί μας να κοιτάξουν κατάμα-

τα τα προβλήματα μας και όχι μόνο 

την αυτού μεγαλειότητα του μικρού 

τους εαυτού. Φτάνει πια, χορτάσαμε, 

τα ψέματα και τις υποσχέσεις σας 

κανείς πια δε τα πιστεύει. Κάντε 

κάτι, ακόμα προλαβαίνετε, τρέξτε. 

Μια Ελλάδα μόνο έχουμε, 300 είστε, 

κάποτε κάποιοι άλλοι 300 έδωσαν το 

παράδειγμα της αυτοθυσίας, εσείς 

αυτό ακόμα δε το μάθατε;

Φταίμε όμως και εμείς, θυμόμαστε 

πάντα ότι μας πόνεσε και ξεχνάμε 

ό,τι μας έδωσε χαρά. Ας γράψουμε 

λοιπόν τις στενοχώριες και ότι κακό 

μας συμβαίνει στην άμμο, και στον 

γρανίτη να γράψουμε όλα αυτά που 

έδωσαν χαρά στη μικρή μας ζωή.

Μια ευτυχισμένη στιγμή μπορεί να 

διώξει πολλές πίκρες και τις κακές 

στιγμές μας, κι αν δε μπορούμε να 

τις σβήσουμε, τουλάχιστον, να μην 

πονάνε πια. Θέλει θάρρος και τόλμη. 

Ας κοιτάξουμε και λίγο το γκρεμό 

για να εκτιμήσουμε το ίσιωμα που 

έχουμε τώρα.

Δύσκολο να ξεκινήσουμε ένα με-

γάλο ταξίδι, μας φοβίζει λίγο, όμως 

ας ξεκινήσουμε να περπατάμε.

Τα πιο μεγάλα όνειρα τα κάνουμε 

όταν οι άλλοι μας ξεχάσουν, όταν νοι-

ώθουμε μόνοι και όταν στην καρδιά 

μας έρχονται αναμνήσεις που δεν τις 

καλέσαμε. Βλέπεις φίλε Αγιοδημη-

τριώτη η καρδιά κάνει ό, τι θέλει και 

δεν ακούει σε νόμους και λογικές. 

Πονάει η περιπλάνηση στα μονοπάτια 

του χθες μα ο νους δεν νοιάζεται αν 

η καρδιά ματώνει.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή, με γνωστή 

αφετηρία και ευτυχώς με άγνωστο 

τέλος. Το ενδιάμεσο διάστημα το λέμε 

ζωή. Ας απολαύσουμε όσο μπορούμε 

αυτή τη διαδρομή, γιατί ο δρόμος για 

την Ιθάκη είναι μακρύς ακόμα, αρκεί 

όταν φτάσουμε να είναι εκεί.

Τα αστέρια είναι ακόμα εκεί και 

μας δείχνουν το δρόμο, κι αν λίγο 

συννέφιασε, τα αστέρια δε χάθηκαν. 

Πιείτε λίγο νερό και συνεχίστε, προ-

λαβαίνουμε.

Η ζωή που μας εδόθη έστω και 

χωρίς κορδέλα δώρου, παραμένει 

ένα μεγάλο δώρο. Ο θάνατος είναι ένα 

μεγάλο σφάλμα, μια μεγάλη αδικία, 

γιατί δε μας δίδαξε τίποτα, γιατί δε 

θα είμαστε πια εδώ να διδαχθούμε 

απ’ αυτόν.

Να μάθουμε να κάνουμε το καλό 

όταν μπορούμε, να μην κοιτάμε από 

ψηλά και περιφρονητικά αυτούς που 
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μας βοήθησαν να ανεβούμε ψηλά, 

γιατί αν πέσουμε αυτοί θα είναι ακό-

μα κάτω και τότε εκεί που πριν λίγο 

ήσουν ψηλά, τρέξε να κρυφτείς. Όλα 

αλλάζουν κάποια στιγμή.

Όλοι κάνουμε λάθη, όμως τα λά-

θη μας, δεν είναι πια λάθη, αν κάτι 

μάθαμε από αυτά.

Γλυκές-πικρές θύμησες. Όποιος 

δε πόνεσε, δεν έκλαψε, όποιος δε 

χάρηκε την ανατολή, δεν ένοιωσε 

θλίψη στη δύση του ηλίου, δεν κα-

τάλαβε πως αυτό είναι η ζωή μας. 

Όποιος δεν ένοιωσε τίποτα από αυτά 

μάλλον δεν έζησε ποτέ.

Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο 

πίσω κυρά Ζωή, στο πρώτο ραντεβού 

που μου έδωσες, δε θα ερχόμουν. 

Γιατί τελικά τι μας έδωσες; Αγώνες, 

πίκρες, καημούς και κάποιες ευτυ-

χισμένες στιγμές. Εμείς όμως κυρία 

μου δε θέλουμε μόνο αυτό. Θέλουμε 

και να ζήσουμε όσο μας επιτρέψεις 

περισσότερες χαρές, λιγότερα βάσανα. 

Τι λες, θα το αλλάξεις;

Όταν ήμουν παιδί ήθελα τα πάντα. 

Τώρα που μεγάλωσα θέλω να ξαναγίνω 

εκείνο το παιδί. Μόνο αυτό.

Τα πιο μεγάλα λόγια λέγονται με τα 

μάτια. Λόγια που δε λένε τα χείλη δε 

σημαίνει πως δεν ειπώθηκαν. Η σιωπή 

πολλές φορές είναι πολύ ομιλητική. 

Σοφός είναι εκείνος που επέλεξε τη 

σιωπή, μα πιο σοφός είναι εκείνος 

που θα καταφέρει να την ακούσει να 

μιλάει. Ανεκτίμητη η σιωπή σε έναν 

κόσμο γεμάτο φωνές.

Σήμερα προσπαθούμε στα παιδιά 

μας και στα εγγόνια μας να διδάξουμε 

όσες εμπειρίες αποκτήσαμε και ότι 

μας δίδαξε η ζωή. Αύριο τα ίδια αυ-

τά παιδιά θα μα διδάξουν όσα εμείς 

ξεχάσαμε, κύκλος είναι και πάντα 

κλείνει.

Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία 
από τούτη: να απαντάς στη κακία, με 
καλοσύνη ( Ν.Καζαντζάκης).

Αφιερωμένο σε όλους εσάς που 

βρίσκετε λίγο χρόνο για την τελευταία 

σελίδα στο ΚΑΛΗΜΕΡΙ. 

Πάντα δικός σας, 

Από το χωριό n

...για τον ηρωισμό 
και την αυταπάρνηση 

των συγχωριανών 
μας που πολέμησαν 
ηρωικά και έπεσαν 

σαν ήρωες...

Δεν υπάρχουν 
Αθηναίοι και 

χωριάτες. 
Υπάρχουν μόνο Αϊ-

Δημητριώτες...

Δεν θα αλλάξει όμως 
τίποτα αν πρώτα 
δεν αλλάξουμε 

εμείς. Να αλλάξει 
ο τρόπος σκέψης 

μας, η συμπεριφορά 
μας προς τους 

συνανθρώπους μας.

Τα πιο μεγάλα όνειρα 
τα κάνουμε όταν οι 
άλλοι μας ξεχάσουν, 

όταν νοιώθουμε 
μόνοι και όταν στην 
καρδιά μας έρχονται 
αναμνήσεις που δεν 

τις καλέσαμε.

Τα πιο μεγάλα λόγια 
λέγονται με τα μάτια. 
Λόγια που δε λένε τα 
χείλη δε σημαίνει πως 

δεν ειπώθηκαν. 


