
Περιεχόμενα

Hμέρες Χριστουγέννων
Ημέρες Αγάπης

Όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησε 

την μ’ όλο που τα μονοπάτια της είναι 

τραχιά κι απότομα. Όταν τα φτερά της 

σ’ αγκαλιάσουν, παραδώσου μ’ όλο 

που το σπαθί που είναι κρυμμένο στις 

φτερούγες  της μπορεί να σε πληγώσει.

Όταν σου μιλήσει, πίστεψέ την μ’ 

όλο που η φωνή της μπορεί να δια-

σκορπίσει τα όνειρα σου, γιατί, όπως 

η αγάπη σε στεφανώνει έτσι και σε 

σταυρώνει. Όπως ανεβαίνει ως την 

κορφή σου και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά 

κλαδιά σου που τρεμοσαλεύουν στον 

ήλιο, έτσι κατεβαίνει κι ως τις ρίζες 

σου και ταράζει την προσκόλλησή 

τους στο χώμα.

Η αγάπη δε δίνει τίποτα παρά μόνο 

τον εαυτό της και δεν παίρνει τίποτα 

παρά από τον εαυτό της. Η αγάπη δεν 

κατέχει κι ούτε μπορεί να κατέχεται 

γιατί η αγάπη αρκείται στην αγάπη.

Μη πιστέψεις ποτέ ότι μπορείς να 
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κατευθύνεις την πορεία της αγάπης, 

γιατί η αγάπη κατευθύνει τη δική 

σου πορεία. Σε δένει με τις εποχές, 

σε κρατάει μέσα στη ζωή. Σε οδηγεί 

μεγαλόπρεπα, περήφανα, αλλά και με 

υποταγή προς το άπειρο.

Έχουν πει πως η ζωή είναι σκοτάδι 

και πολλές φορές μέσα στην απελπι-

σία μας επαναλαμβάνουμε σαν ηχώ 

αυτό που ειπώθηκε. Ναι, η ζωή είναι 

πραγματικά σκοτάδι εάν δεν υπάρχει 

πάθος και κάθε πάθος είναι τυφλό εάν 

δεν υπάρχει γνώση και κάθε γνώση 

είναι μάταιη εάν δεν υπάρχει δουλειά 

και κάθε δουλειά είναι άδεια εάν δεν 

υπάρχει αγάπη.

Και τι σημαίνει να δουλεύεις με 

αγάπη; Σημαίνει να υφαίνεις το ύφα-

σμα με κλωστές που τραβάς από την 

καρδιά σου, σημαίνει να χτίζεις ένα 

σπίτι με στοργή, σημαίνει να σπέρ-

νεις σπόρους με τρυφερότητα και να 

μαζεύεις τη σοδειά με χαρά, σημαί-

νει να δίνεις σ’ όλα τα πράγματα το 

δικό σου νόημα με μια ανάσα από το 

πνεύμα σου, σημαίνει απλά ότι είσαι 

ευλογημένος.

Χαλίλ Γκιμπράν

‘’Ο κήπος του Προφήτη»

Για τις Άγιες Ημέρες που έρχονται, 

με ευχές για ειρήνη, πρόοδο, ευημερία.

Δεκέμβριος 201507
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Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας

Tα Κάλαντα

Φίλοι Αϊ-Δημητριώτες, Ταλαντια-
νοί και Αϊ-Νικολαΐτες σας στέλνουμε 
εγκάρδιο χαιρετισμό, εμείς οι εργαζό-
μενοι στο εργοστάσιο.

Ευχόμαστε σε όλους καλή συγκομι-
δή μα προ πάντων υγεία και κουράγιο 
για την δύσκολη αυτή περίοδο που όλοι 
γνωρίζουμε πόσο κοπιαστική είναι.

Ο καιρός ήταν πολύ καλός, είχαμε 
αρκετές ημέρες ηλιόλουστες με πολύ 
ζέστη. Αυτό βοήθησε ο ελαιόκαρπος 
να ωριμάσει και να έχουμε καλούς 
συντελεστές ελαιολάδου. Οι παραγωγοί 
συγκόμισαν εύκολα τον καρπό σε μεγά-
λες ποσότητες πριν πιάσουν βροχές και 
κρύα και πάθουμε ζημιές.

Τα Κάλαντα αποτελούν δημοτικά 
ευχετικά και εγκωμιαστικά τραγούδια 
που ψάλλονται εθιμικά κατ’ έτος κυρίως 
την παραμονή μεγάλων θρησκευτικών 
εορτών όπως των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς (Αγ. Βασιλείου), των 
Θεοφανίων, ακόμη και των Βαΐων (ή 
Λαζάρου), με εξαίρεση εκείνων της 
Μεγάλης Παρασκευής που είναι κατα-
νυκτικά. Κύρια παραδοσιακά μουσικά 
όργανα που συνοδεύουν τα κάλαντα 
είναι το τρίγωνο, το λαούτο, το νταούλι 
ή τσαμπούνα, η φλογέρα κ.ά.

Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη 
λατινική «calenda», που σημαίνει «αρχή 
του μήνα» και διαμορφώθηκε από το 
ελληνικό ρήμα «καλώ». Πιστεύεται ότι 
η ιστορία τους προχωρεί πολύ βαθιά 
στο παρελθόν και συνδέεται με την 
Αρχαία Ελλάδα.

Οι τραγουδιστές-οργανοπαίκτες των 
καλάντων ονομάζονται «καλαντιστές». Τα 
κάλαντα ψάλλονται κυρίως από παιδιά αλλά 
και από ώριμους άνδρες, είτε μεμονω-
μένα είτε κατά ομάδες που περιέρχονται 
οικίες, καταστήματα, δημόσιους χώρους 
κλπ με τη συνοδεία του πατροπαράδοτου 
σιδερένιου τριγώνου αλλά ενίοτε και άλ-
λων μουσικών οργάνων (φυσαρμόνικας, 
ακορντεόν, τύμπανου, φλογέρας κλπ). 
Κύριος σκοπός των τραγουδιών αυτών 
είναι μετά τις αποδιδόμενες ευχές, τα 
«Χρόνια Πολλά», το φιλοδώρημα είτε 
σε χρήματα (σήμερα) είτε σε προϊόντα 

Η ποιότητα του λαδιού φέτος άρι-
στη. Χωρίς προβλήματα ασθενειών 
στις ελιές παράγεται ελαιόλαδο πολύ 
καλής ποιότητας. Ακόμα και ο δάκος 
δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη επιμέλεια από 
τους παραγωγούς (δεν ήταν δακοχρονιά 
όπως λέμε στα χωριά μας). Έτσι το λάδι 
δεν έχει καθόλου υπολειμματικότητα 
φυτοφαρμάκων.

Οι τιμές του λαδιού ξεκίνησαν σε 
υψηλά επίπεδα. Στην περιοχή των 
Βοιών Λακωνίας και συγκεκριμένα στο 
Συνεταιρισμό των Αγίων Αποστόλων δό-
θηκε η τιμή των 4,60€/kgr για κάποιες 
ποσότητες αγουρόλαδου. Δυστυχώς 
όμως δεν έμειναν εκεί. Κατρακύλησαν 

(παλαιότερα). Σχετική με αυτό είναι και 
η παρασκευή «κουλούρας». Πολλές 
φορές όταν δεν υπήρχε φιλοδώρημα ή 
ήταν ευτελές τότε τα παιδιά συνέχιζαν 
με πολύ δυνατή φωνή έξω από την οικία 
δίστιχα σκωπτικά, επαναλαμβανόμενα:

«Αφέντη μου στη κάπα σου χίλιες 
χιλιάδες ψείρες, άλλες γεννούν, άλλες 
κλωσούν κι άλλες αυγά μαζώνουν!»

Τα κάλαντα ξεκινούν κυρίως με χαι-
ρετισμό στη συνέχεια αναγγέλλουν τη 
μεγάλη χριστιανική εορτή που φθάνει 
και καταλήγουν σε ευχές. Χαρακτηρι-
στικό σημείο είναι η γλώσσα στην οποία 
αυτά ψάλλονται, στη καθαρεύουσα, 
καταδηλούντα την άμεση καταγωγή 
τους από τους Βυζαντινούς χρόνους τις 
Καλένδες του Ιανουαρίου που γιορτάζο-
νταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Χαρά και 
συγκίνηση προσφέρουν οι στίχοι τους, 
γιατί απευθύνονται σ’ όλα τα μέλη της 
οικογένειας, από τον μεγαλύτερο έως 
τον πιο μικρό. Τα παλαιότερα χρόνια, 
οι νοικοκυραίοι έδιναν για δώρο στα 
παιδιά που τραγουδούσαν τα κάλαντα, 
καρύδια, μήλα και μπιλίτσκες (μικρά 
χοιρινά λουκάνικα) και σπανιότερα χρή-
ματα. Σε χωριά της Μάνης την παραμονή 
της πρωτοχρονιάς, βγαίνουν στον «Άγιο 
Βασίλη» κρατώντας μια κλάρα ελιές με 
καρπό. Σε κάθε σπίτι που πηγαίνουν 
κόβουν και από ένα κλαδάκι ελιάς και 
το έβαζαν κοντά στο τζάκι. Ήταν για 
βοήθεια και θα έμενε εκεί για αρκετό 

προς τα κάτω γρήγορα!!! Και όπως ήδη 

γνωρίζετε με τη δημοπρασία που έγινε 

στις 18 Νοεμβρίου 2015 πετύχαμε (όχι 

την καλύτερη αλλά μια λογική τιμή) των 

Νέλλη Τσαγλιώτη-Ελένη Θ. Τσιριγώτη

3,52€/kgr η οποία ελπίζουμε πως θα 

ανέβει. Είναι ευχή όλων μας ώστε να 

ανταμειφθεί ο κόπος των παραγωγών 

και να εισρεύσει αρκετό χρήμα στην 

περιοχή μας.

Τώρα με την αγορά του DECANTER 

η διαδικασία της έκθλιψης του καρπού 

γίνεται πιο γρήγορα και τα ποσοστά 

πολύ καλύτερα από πριν.

Φαίνεται πως η χρονιά σε τονάζ στο 

Συνεταιρισμό θα είναι καλή. Θα παρα-

χθεί η ίδια ποσότητα λαδιού με πέρυσι. 

Ευχόμαστε σε όλους η καινούργια χρο-

νιά να είναι καλύτερη. Ευχόμαστε υγεία, 

κουράγιο και καλό καιρό.

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο 

το 2016!!!

Με εκτίμηση, 

Το ΔΣ του Συνεταιρισμού

Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου & 

Ταλάντων  Μονεμβασίας.

Quiz Νο6 - Απαντήσεις

Τα πρόσωπα του προηγούμενου κουίζ είναι ο Δημήτριος Μαστορά-

κος (Ψάλτης) και οι Άγγελος και Χρήστος Κυριακάκης του Δημητρίου

Quiz Νο7: Τους γνωρίζετε;

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

χρονικό διάστημα.
Ο μεγάλος αριθμός των διαφόρων 

παραλλαγών εξανάγκασε να διακρίνο-
νται αυτά σε εθνικά ή αστικά και στα 
τοπικά ή παραδοσιακά (κατά περιοχή). 
Στα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έχουν 
καταμετρηθεί περισσότερες από τριάντα 
παραλλαγές μόνο στον Ελλαδικό χώρο.

Τα Κάλαντα στη χώρα μας προσαρ-
μόζονται στους τοπικούς σκοπούς της 
κάθε περιοχής, στα μουσικά ακούσματα 
κάθε τόπου και συνοδεύονται με τα 
αντίστοιχα μουσικά όργανα. Πολλές 
φορές οι στίχοι είναι παρόμοιοι, που 
φανερώνει την επικοινωνία και τις 
συναλλαγές ανάμεσα και σε μέρη που 
δε γειτνίαζαν. Τα περισσότερα κάλαντα 
όμως προσεγγίζουν τη θεία Γέννηση, 
τον ερχομό του Νέου Έτους αλλά και 
τα Θεοφάνια διαφορετικά.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ
Σήμερα οι μάγοι έρχονται στη χώρα 
του Ηρώδη
και ο Ηρώδης ταραχθείς, έγινε θηριώδης.
Κράζει τους Μάγους και ρωτά: Μάγοι 
πού θε να πάτε;
Εις Βηθλεέμ το σπήλαιον, την πόλη 
την Αγίαν
Που εκεί γεννάει το Χριστό, η Δέσποινα 
Μαρία.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
Ελάτε εδώ γειτόνισσες και εσείς γει-
τονοπούλες,
Τα σπάργανα να φτιάξουμε και το Χριστό 
ν΄ αλλάξουμε.
Τα σπάργανα για το Χριστό, ελάτε όλες 
σας εδώ.(δις)
Να πάμε να γυρίσουμε και βάγια να 
σκορπίσουμε.
Να βρούμε και την Παναγιά οπού μας 
φέρνει τη χαρά.
Τα σπάργανα για το Χριστό, ελάτε όλες 
σας εδώ.(δις)
Κοιμάται στα τριαντάφυλλα, γεννιέται 
μες στα λούλουδα.
Γεννιέται μες στα λούλουδα, κοιμάται 
στα τριαντάφυλλα.
Τα σπάργανα για το Χριστό, ελάτε όλες 

σας εδώ.
Τα σπάργανα να φτιάξουμε και το Χριστό 
ν’ αλλάξουμε.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΡΑΚΗΣ
Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο, χαρά 
στον κόσμο, στα παλληκάρια.
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες, η Πα-
ναγιά μας κοιλοπονούσε.
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε, τους 
αρχαγγέλους, τους ιεράρχες.
-Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες, στη 
Σμύρνη πηγαίν΄τε, μαμμές να φέρ΄τε.
Άγια Μαρίνα, άγια Κατερίνα, στη Σμύρνη 
πάνε, μαμμές να φέρουν.
Όσο να πάνε κι όσο να έρθουν, η Παναγιά 
μας ηληυτηρώθη.
Στην κούνια τό ́ βαλαν και το κουνούσαν, 
και το κουνούσαν, το τραγουδούσαν.
Σαν ήλιος λάμπει, σα νιο φεγγάρι, σα 
νιο φεγγάρι, το παλληκάρι.
Φέγγει σε τούτον το νοικοκύρη, με τα 
καλά του, με τα παιδιά του, με την καλή 
τη νοικοκυρά του...

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ 
ΜΑΝΗΣ

Του Αντ. Ξεπαπαδάκου–συγγραφέα «590 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

Ταχιά ταχιά είν’ αρχιμηνιά, ταχιά είν’ 
αρχή τον χρόνου,
αρχή είν’ αρχή τα κάλαντα κι αρχή τον 
Γεναρίου.
Μέσα κοιμάται αφέντης μας μαζί με 
την κυρά μας
και ποιος να μπει και ποιος να βγει και 
ποιος να τους ξυπνήσει;
Ξύπνησε, αφέντη, ξύπνησε, να φάμε 
και να πιούμε:
-Αφέντη πύργος φαίνεσαι κι ορθός σαν 
κυπαρίσσι,
και του ματιού σου η σαϊτιά πύργους 
ξεθεμελιώνει, 
πύργους και πετροπήγαδα κι αυλές 
μαρμαρωμένες.
Είπαμε δα τ’ αφέντη μας, ας πούμε της 
κυράς μας:
- Κυρά μαρμαροτράχηλη και φεγγα-
ρομαγούλα
και κρουσταλλίδα του νερού και πάχνη 

από τα χιόνια

Όπου τον έχεις τον υγιό τον λευκοκα-

νακάρη,

που λούζεις και χτενίζεις τον και στο 

σχολειό τον στέλνεις.

Κι ο δάσκαλος τον έβαλε να του χαλα-

ναρχείσει

κι εξέπασέ του το κερί κι έκαψε το 

χαρτί του

κι έκαψε και τα ρούχα του τα μορφο-

γαζωμένα

κι ο δάσκαλος τον έδειρε με το χρυσό 

βιτσάρι.

Παίρνει τον το παράπονο, την άκρην 

άκρη πάει,

στο δρόμο τον συναπαντούν οι δώδεκα 

Απόστολοι

«Έλα να φας, έλα να πιεις, έλα να τρα-

γουδήσεις».

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Μάνης)

Ήρθανε τα Φώτα και τα φωτερά

ήρθε κι ή κυρά μας η Παναγιά,

σπάργανα κρατάει και κερί βαστεί

και τον άγιο Γιάννη παρακαλεί:

-Άγιε Γιάννη Πρόδρομε και βαπτιστή

δύνεσαι βαφτίσεις θεού παιδί;

-Δύναμαι και θέλω, αλλά δεν τολμώ,

να βαφτίσ’ εσένα ‘π’ τον ουρανό,

που ‘ρθες να συντρίψεις τα είδωλα,

να καταπατήσεις το δαίμονα.

Κάλαντα Θεοφανίων

Σήμερα τα Φώτα κι ο φωτισμός

η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός.

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό

κάθετ’ η κυρά μας, η Παναγιά,

όργανο βαστάει, κερί κρατεί

και τον Άη Γιάννη παρακαλεί.

«Άη Γιάννη αφέντη και βαπτιστή,

βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί,

Ν’ ανεβώ επάνω στον ουρανό

να μαζέψω ρόδα και λίβανο»

Καλημέρα, καλημέρα,

καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

Πωλείται κτήμα 4 στρεμμάτων 

στην περιοχή «Τούρκος» στα Τάλαντα 

με ελιές, ακαλλιέργητο. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2105816467, κιν: 

6972111636. Τιμή συζητήσιμη.

Αγγελία



Καλημερι, Φύλλο 7, ΔεΚεμβριος 2015 3

Η ποίηση του Γιάννης Ρίτσου 
επηρεάστηκε τόσο από τα βιώματά του, 
όσο και από τις κοινωνικές αναταραχές 
της χώρας. Ο Ρίτσος μέσα στα ποιήματά 
του έχει βιώματα που αντλήθηκαν από 
τον Εμφύλιο Πόλεμο, τις εξορίες που 
υπέστη και από κάθε κοινωνικό, μικρό 
ή μεγάλο, έναυσμα που του δόθηκε, 
όπως για παράδειγμα το ποίημά του ο 
Επιτάφιος. Ο Ρίτσος μέσα στα ποιήματά 
του γίνεται άλλοτε ερωτικός κι άλλοτε 
βαθιά υπαρξιακός. Η Χρύσα Προκοπάκη 
αναφέρει: «Αν κάποιος θα ήθελε να 
διαβάσει την ιστορία του περασμένου 
αιώνα, θα την έβρισκε ακέραια στην 
ποίηση του Ρίτσου». Ο Ρίτσος έδωσε 
την πρώτη του παρουσία στα γράμματα 
το 1924 με το ψευδώνυμο «Ιδανικό 
Όραμα», στο περιοδικό Η Διάπλασις 
των Παίδων. Η παρουσία αυτή άρχισε 
επίσημα το 1930 και τελείωσε με τον 
θάνατο του ποιητή, αφού δημιουργούσε 
μέχρι και το τέλος του.

1930-1935: Τα πρώτα βήματα
Από το 1930 έως το 1935-36, ουσιαστικά, 

ήταν μια περίοδος προετοιμασίας και 
προεργασίας για τον ποιητή. Ο νεαρός 
τότε ποιητής, Γιάννης Ρίτσος εμφανίζεται 
επίσημα στα γράμματα με δύο ποιητικές 
συλλογές. Στο εναρκτήριο ποίημα των 
Τρακτέρ (1930-34), όπως και σε πολλά 
άλλα της συλλογής αυτής καθώς  και 
της συλλογής Πυραμίδες (1930-35). Ο 
Ρίτσος στις πρώτες του αυτές συλλογές, 
αναζητά τη λύτρωση, την παραμυθία 
και την αναγνώριση. Γράφει σε ένα 
ποίημά του: «Απ’την πληγή μου κοίταξα 
του κόσμου την πληγή». Ο προσωπικός 
πόνος, εδώ, γενικεύεται. Γίνεται 
καταγγελία. Γίνεται απόρριψη της 
κοινωνικής συνθήκης.

Άλλες φορές οργίζεται, στηλιτεύει, και 
με αιφνίδιες αντιστροφές εκτινάσσεται 
στα ύψη, άλλοτε αγέρωχος κι άλλοτε 
υπεροπτικός.

Μα όταν εσείς, ω τύραννοι κι άναντροι 
κ ευτελείς,
δε θάστε μήτε σκιά καπνού στης Ιστορίας 
τα χάη,
εγώ στη μνήμη των Καιρών θάμαι η 
λαμπρή σελίς
και στ’ όνομά μου ο αιώνας μας ακέριος 
θ’ αντηχάει.

Κι άλλες φορές γίνεται λυρικός, 
σατιρικός, σαρκαστικός. Οι 
αυτοσαρκαστικές του αναφορές τον 
φέρνουν πιο κοντά στο Καρυωτάκη, 
ενώ στα ποιήματά του ανιχνεύεται 
και ο Κώστας Βάρναλης. Κριτικοί της 
εποχής βρίσκουν μέσα στα ποιήματά 
του, επιρροές και από Τάκη Μπάρλα 
ή και Ορέστη Λάσκο. Βεβαίως, για τον 
Κώστα Βάρναλη, θα παραδεχτεί κι ο 
ίδιος, ο Ρίτσος, τις επιρροές που έχει από 
αυτόν, ειδικότερα, από το Το Φως που 
καίει (1922). Ωστόσο, ο καρυωτακισμός 
του Ρίτσου συνίσταται σε έναν διαρκή 
επίπονο διάλογο μαζί του.

Από την άλλη, ποιήματα όπως: Στο 

Χριστό, Στο Μαρξ, ΕΣΣΔ, Γερμανία, 
που βρίσκονται στη συλλογή Τρακτέρ, 
εμπεριέχουν μια πιο εξωστρεφή τάση, 
και με τη φουτουριστική, μαγιακοφσκική 
προβολή, προϊδεάζουν και σηματοδοτούν 
τους νέους προσανατολισμούς του 
ποιητή. Οι επιδράσεις των Κωστή Παλαμά 
και Άγγελο Σικελιανό είναι εμφανείς, 
ωστόσο, και στις δύο συλλογές.

1935-1942: λυρισμός
Αρχής γενομένης από το 1935, και με 

τις συνθέσεις π.χ., Ο ξένος και Ο λύχνος 
των φτωχών και ταπεινών, στην ποίησή 

του, ο Ρίτσος, υιοθετεί ελεύθερο στίχο, 
πράγμα που σηματοδοτεί τη στροφή του 
προς τον λυρισμό. Τα έργα αυτής της 
περιόδου έχουν υφολογικές διαφορές. 
Διακρίνονται από δύο κατευθύνσεις-
πολύ σχηματικά. Η μία κατεύθυνση 
τείνει, όλο και περισσότερο, σε μια φωνή 
χαμηλών τόνων με ρυθμούς υπόγειους, 
που «πλησιάζει το πρότυπο της απλής 
συνομιλίας». Ο εκτεταμένος στίχος, από 
την άλλη, υπηρετεί την αφηγηματική 
ανάπτυξη. Στη δεύτερη κατεύθυνση, ο 
υπαίθριος χώρος εισβάλλει με φωτεινές, 
τολμηρές, και άλλοτε ονειρικές εικόνες. 
Διακρίνονται δε, τα έργα του Ρίτσου, από 
μικρές στροφικές ενότητες, μουσική 
ροή και έντονο ρυθμό. Υπάρχει ένας 
μοντέρνος λυρισμός πλέον, στον 
οποίον τα υπερρεαλιστικά στοιχεία 
καταλαγιάζουν τον ρυθμό αισθήματος 
και στοχασμού και τον πειθαρχούν.

Ο Επιτάφιος
Κάποια τραγικά γεγονότα, θα 

υπαγορεύσουν στον ποιητή να γράψει 
ένα ποίημα, το 1936, με παραδοσιακό 
στίχο, και με ρίζες από το δημοτικό 
τραγούδι. Τον Επιτάφιο.Το ποίημα 
είναι γραμμένο σε ομοιοκατάληκτο 
δεκαπεντασύλλαβο στίχο, επηρεασμένο 
από μανιάτικο μοιρολόι. Στο ποίημα 
απηχεί, επίσης, ο ορθόδοξος Επιτάφιος 
Θρήνος, ενώ συναντούνται και στοιχεία 
της Κρητικής Αναγέννησης. Ο Επιτάφιος 
έχει ευδιάκριτη συγγένεια με τη Μάνα 
του Χριστού του Κώστα Βάρναλη. Η 
μάνα του Επιταφίου όμως, ορθώνει το 
ανάστημά της, απέναντι στην κοινωνική 
αδικία και θα συνεχίσει τον αγώνα του 
υιού της και των συντρόφων του, έτσι, 
θα αναστήσει και τον γιο της.

Η αδελφή του Λούλα οδηγείται στο 

ψυχιατρείο, ο ποιητής βυθίζεται σε 
απόγνωση. Έτσι συνθέτει το Το τραγούδι 
της αδελφής μου:

Ό,τι αγάπησα μου το πήρε ο θάνατος 
και η τρέλα. Έμεινα μόνος κάτω απ’ τα 
ερείπια του ουρανού μου να αριθμώ 
τους θανάτους.

Αυτό το ποίημα θα του χαρίσει το 
«χρίσμα» του Παλαμά: «Παραμερίζουμε, 
ποιητή, για να περάσης».

Η αρρώστια του υποτροπιάζει 
(φυματίωση). Κι έτσι εισάγεται σε 
σανατόριο της Πάρνηθας. Εκεί γράφει 

το Μια πυγολαμπίδα φωτίζει και την 
Εαρινή συμφωνία. Η Εαρινή συμφωνία 
(1937-38) έρχεται για την επούλωση 
πληγών και να απαλύνει τη μνήμη του 
δύσκολου παρελθόντος, εξ αιτίας του 
πρωτοφανέρωτου έρωτα. Στη σύνθεση 
επικρατεί κοφτός στίχος, μικρές στροφές, 
και η ιστορία που ξετυλίγεται, αποκαλύπτει 
ένα φανταστικό σύμπαν:

Κλείνω τα βλέφαρα, κάτω απ’ την 
ήρεμη νύχτα
κι ακούω να κελαϊδούν μυριάδες άστρα
εκεί όπου σύρθηκαν τα δάχτυλά σου, 
πάνω στη σάρκα μου.

Το 1938, και αφού βγήκε από το 
σανατόριο, γράφει λίγο αργότερα το Όνειρο 
καλοκαιρινού μεσημεριού, σαφής αναφορά 
στο σαιξπηρικό Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας. Η σύνθεση αφιερώνεται στον 
μεταφραστή του Σαίξπηρ, Βασίλη Ρώτα. Στο 
ποίημα βρίσκονται πολλά υπερρεαλιστικά 
ευρήματα, που οικειώνονται το παράλογο 
του παραμυθιού και του θρύλου.

Το 1939 ο Ρίτσος γράφει τη σύνθεση Ο 
μικρός αδελφός των γλάρων, ένα τρυφερό 
μνημόσυνο, Του χαμένου αδελφού 
μου ΜΙΜΗ, αλλά και Το εμβατήριο του 
ωκεανού (1940). Τα ποιήματα αυτά 
έχουν την ίδια διάθεση της εξόδου ή 
της ανακατάκτησης του παρελθόντος, 
δηλαδή τα θέματά τους συγγενεύουν. Το 
εμβατήριο του ωκεανού τρέφεται από 
την περίοδο της εφηβείας του ποιητή 
και απορρέει φως και θάλασσα, όπως 
επίσης τρέφεται και μέσα στην πολιτεία 
του ονειρικού ταξιδιού στο ανοιχτό 
πέλαγος, αλλά και από τον εφιάλτη της 
ναζιστικής απειλής.

Πόρτες χάσκουν στη νύχτα.

Γιάννης Ρίτσος
Ο δικός μας ποιητής

Κωνσταντινίδου Αρχόντισσα
Φιλόλογος – Γλωσσολόγος 

Ξίφη αστράφτουν.
Ένα φεγγάρι αποκεφαλισμένο.Οι άνθρωποι 
ετοιμάζουν σκάλες,
με ανθρώπινα κόκαλα για ν’ ανέβουν.

Προς το τέλος της ποιητικής περιόδου 
1935-1942 αρχίζει το πρώτο του ατόφιο 
θεατρικό έργο Μια γυναίκα πλάι στη 
θάλασσα.

1942-1955: η πρώτη ωριμότητα
Την περίοδο αυτή υπάρχουν τα σημάδια 

της πρώτης ποιητικής ωριμότητας του 
ποιητή. Σε αυτήν την περίοδο ταυτίζεται 
με τον Εμφύλιο σπαραγμό και την 
εποποιία της Αντίστασης. 

Πολλά έργα του Ρίτσου εκείνη 
την περίοδο κάηκαν, διότι τον είχαν 
απαγορέψει, και το πρόσωπο που τα 
φύλαγε φοβήθηκε και τα έκαψε. Παρόλα 
αυτά, η περίοδος εγκαινιάζεται με ένα 
μυθιστόρημα, που τιτλοφορείται ως Στους 
πρόποδες της σιωπής, το οποίο φτάνει 

τις 1.000 σελίδες. Ο Φραγκιάς, μέχρι 
πρόσφατα, το αποκαλεί πρωτοποριακό. Το 
1942 προχωρά στη σύνθεση Η τελευταία 
π.Α. εκατονταετία, έργο το οποίο διασώθηκε 
και κυκλοφόρησε το 1961, στο οποίο 
αποτυπώνονται ρεαλιστικά η φρίκη και 
η εξαθλίωση της εποχής. Το ποίημα 
αποτελεί μια φοβερή απεικόνιση από τη 
μία της βαρβαρότητας των κατακτητών 
και από την άλλη της αλληλεγγύης 
μεταξύ των θυμάτων. Το 1943 εκδίδεται 
ο συγκεντρωτικός τόμος Δοκιμασία, ο 
οποίος περιλαμβάνει έργα από την περίοδο 
35-43. Τα ποιήματα είναι γραμμένα σε 
διαφορετικές εποχές και κοινωνικές 
συνθήκες, οπότε δεν παρουσιάζουν κάποια 
υφολογική ενότητα. Στις τελευταίες σειρές 
παρόλα αυτά διαποτίζεται η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα. Προχωρώντας στην Κατοχή, 
υπαινίσσεται την καταπίεση και ακούγονται 
αντιστασιακά μηνύματα, αυτό θα έχεις 
ως αποτέλεσμα, να απαγορευτεί από 
την γερμανική λογοκρισία η τελευταία 
σύνθεση ονόματι Παραμονές ήλιου. Το 
1944, μετά τα Δεκεμβριανά, ο Ρίτσος 
εγκαταλείπει την Αθήνα μαζί με οπαδούς 
του ΕΑΜ. Παρά την ψυχική και σωματική 
του ταλαιπωρία, βρίσκει το κουράγιο 
να γράψει το μονόπρακτο Η Αθήνα στ’ 
άρματα. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας 
(12 Φεβρουαρίου 1945), επιστρέφει στην 
Αθήνα. Θα αρχίσει να χρονογραφεί στο 
περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα, υπό το 
ψευδώνυμο Πέτρος Βελιώτης.

Στην Αγρυπνία, αντήχηση του 
σολωμικού «Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ 
άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου», το 
οποίο χρησιμοποιείται ως επιγραφή της 
συλλογής, αποτυπώνεται η περίοδος 
αυτή και η ελληνική περιπέτεια (1941-
1953). Δύο από τα μείζονα έργα του 
ποιητή, η Ρωμιοσύνη και Η Κυρά των 

Αμπελιών (1945-47) θα ενταχθούν στην 
Αγρυπνία. Εδώ ο ποιητής αναβιώνει τη 
ρυθμολογία της προφορικής παράδοσης, 
η οποία συμπλέει με τον υπερρεαλισμό. 
Στη Ρωμιοσύνη ο ποιητής ανακαλεί 
τον άνυδρο βράχο της Μονεμβασιάς.

Aυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο 
ουρανό, 
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου 
απ’ τα ξένα βήματα, 
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά 
μόνο στον ήλιο, 
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά 
μόνο στο δίκιο.

Ρωμιοσύνη

Πολιορκημένος από στεριά και 
θάλασσα, ο ποιητής φορτώνει το έργο 
του με μνήμες από επάλληλα ιστορικά, 
πολιτισμικά στρώματα. Γίνεται το θέατρο 
του αγώνα και όλων των αγώνων του 
Ελληνισμού, εναντίον οποιουδήποτε 
κατακτητή. Στη Ρωμιοσύνη πολεμούν 
Ακρίτες, ήρωες του ‘21 και αντάρτες. 
Στο έτερο ποίημα Η Κυρά των αμπελιών, 
παρουσιάζονται όλες οι γωνιές της 
Ελλάδας μαζί με την ιστορία τους. Η 
Κυρά διασχίζει τον τόπο και τον χρόνο. 
Είναι μια Παναγία, μια Μπουμπουλίνα, 
μια Περσεφόνη, τέλος, μια μάνα. Είναι 
και περήφανη αγωνίστρια:

Κι έτσι στητή και δυνατή καταμεσής 
στον κόσμο
κρατώντας στο ζερβί σου χέρι τη μεγάλη 
ζυγαριά και στο δεξί την άγια σπάθα
είσαι η ομορφιά κι η λεβεντιά κι είσαι 
η Ελλάδα.

Στην εξορία
Ο ποιητής εξορίζεται το 1948 στο 

Κοντοπούλι της Λήμνου. Εκεί γράφει 
ασταμάτητα, όχι για να ξεχαστεί, αλλά για 
να καταγγείλει ανοιχτά τους βασανισμούς 
και τα μαρτύρια του σώματος.

Εκεί, στον τόπο εξορίας του, γράφει τα 
Ημερολόγια Εξορίας Ι και ΙΙ. Σίγουρα ένα 
από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της 
εποχής του γράφει εκεί, τον Φλεβάρη του 
1949, το Καπνισμένο τσουκάλι, μερικούς 
μήνες πριν την ήττα της Αριστεράς στον 
Γράμμο. Ο Ρίτσος ήταν βέβαιος για τη 
δικαίωση του αγώνα:

Ξέρουμε πως ο ίσκιος μας θα μείνει 
πάνου στα χωράφια/
πάνου στην πλίθινη μάντρα του 
φτωχόσπιτου/
πάνου στους τοίχους των μεγάλων σπιτιών 
που θα χτίζονται αύριο [...]
Ευλογημένη ας είναι η πίκρα μας.
Ευλογημένη η αδελφοσύνη μας.
Ευλογημένος ο κόσμος που γεννιέται.

Κατόπιν μεταφέρεται στη Μακρόνησο 
το 1949. Εκεί συγγράφει τον Πέτρινο 
χρόνο. Στο έργο αυτό περιγράφει το 
άνυδρο τοπίο, τις πέτρες, την αναλγησία 
των ανθρώπων, τα βασανιστήρια, τις 
αγγαρείες, τον τρόμο κλπ. Συγγράφει 
και το Ημερολόγια της εξορίας ΙΙΙ, ενώ 
παράλληλα συγγράφει και ένα ποίημα 
που κυλάει σαν ποταμός, το Οι γειτονιές 
του κόσμου.

Το 1952 εκτελούνται ο Νίκος 
Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του, ο 
Ρίτσος, αμέσως θα γράψει το ποίημα ο 
Άνθρωπος με το γαρύφαλλο.
Λογαριάζαμε στα δάχτυλα:/
μεθαύριο Απρίλης και το Πάσχα/
θα φιληθούνε οι άνθρωποι/.
Τους σκότωσαν.

Την ίδια χρονιά απολύεται. Βλέπει 
την Αθήνα και δυσανασχετεί. Σαν να 
ξέχασε τα γεγονότα. Έτσι γράφει το 
Η Ανυπόταχτη πολιτεία. Την ονομάζει 
συνεχώς έτσι μέσα στο έργο, 

συνέχεια στη σελίδα 9...
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Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον 

να επιστρέφουμε νοερά στις ρίζες μας σε 

μια εποχή κατά την οποία η αστικοποί-

ηση είναι γεγονός και η αποξένωση των 

ανθρώπων κάθε άλλο παρά αμελητέα. 

Για τους περισσότερους από εμάς, το α’ 

μισό του 20ου αιώνα ανήκει στο χώρο 

της Ιστορίας. Για μια ορισμένη μερίδα 

ανθρώπων αυτά τα χρόνια αποτελούν 

αναμνήσεις της παιδικής τους ηλικίας 

που έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Το παρόν άρθρο αποτελεί σταχυ-

ολόγημα μιας πανεπιστημιακής εργα-

σίας που έγραψα προ τριετίας για τα 

έθιμα του γάμου τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα. Συνοδοιπόροι μου σ’ 

αυτό το έργο στάθηκαν η γιαγιά μου 

Φωτεινή Π. Τσιριγώτη-Βανικιώτη και 

ο παππούς μου Γιάννης Γ. Βανικιώτης. 

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος ο 

θησαυρός που κρύβεται μέσα στους 

ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών που 

περιμένουν πρόθυμοι να μιλήσουν για 

Το κάθε παιδί αγόρι ή κορίτσι μας 

βαφτίζανε πριν χρονίσουμε, δεν ήταν 

σωστό ένα παιδί να μην πάρει τον δρόμο 

του Θεού από πολύ μικρό.

Ο κουμπάρος για το πρώτο ήταν 

αυτός που στεφάνωνε το ζευγάρι, και 

για τα επόμενα παιδιά είχε βρεθεί 

από όταν το παιδί ήταν στην κοιλιά της 

μάνας του, και σε άλλες περιπτώσεις 

από χρόνια πριν παντρευτεί το ζευ-

γάρι. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις 

που τα τάζανε τα παιδιά στην Πανα-

γία ή σε κάποιον Άγιο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις πήγαινε η μητέρα με το 

αβάπτιστο παιδί στην εκκλησία, αφού 

τις παλιές εποχές που σβήνουν από 

τη συλλογική σκέψη όσο οι νεότεροι 

τα θεωρούμε ξεπερασμένα.

Εν προκειμένω λοιπόν, ο γάμος 

αποτελεί το κατεξοχήν χαρμόσυνο 

γεγονός ενός χωριού. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι κάθε κοινωνικό γεγονός 

ενεργοποιούσε το σύνολο του χωριού 

και δεν περιοριζόταν στο στενό συγγε-

νικό κύκλο των άμεσα εμπλεκομένων.

Ξεκινώντας από τα έθιμα πρό του 

γάμου βρισκόμαστε στο προξενιό. Η 

επιλογή του γαμπρού και της νύφης σε 

καμία περίπτωση δεν ήταν στο χέρι των 

μελλόνυμφων. Οι πατεράδες επιζητού-

σαν το καλύτερο προξενιό για το παιδί 

τους ενώ ένας στενός συγγενής της μιας 

ή της άλλης πλευράς αναλάμβανε να 

φέρει μυστικά σε επαφή τους πατερά-

δες για να συζητήσουν τα της προίκας. 

Αυτές οι διαπραγματεύσεις έφταναν 

συχνά στο όριο του κωμικού καθώς η 

πλευρά του γαμπρού διεκδικούσε τη 

μερίδα του λέοντος ενώ ο πατέρας της 

νύφης προσπαθούσε να μην αδικήσει 

τα άλλα παιδιά του. Αν όλα έβαιναν κα-

λώς ακολουθούσαν τα φανερώματα, η 

γνωστοποίηση του επικείμενου γάμου 

στους συγχωριανούς και ακολούθως τα 

αρραβωνιάσματα στο σπίτι της νύφης. 

Εκεί «περνούσαν» τις βέρες και όριζαν 

την ημερομηνία του γάμου βάσει των 

αγροτικών τους εργασιών. Από εκείνη 

τη στιγμή και μετά ξεκινά ο αγώνας της 

μάνας της νύφης να συγκεντρώσει το 

νοικοκυριό της κόρης της αγοράζοντας 

τα από τοπικά πανηγύρια (χαλκώματα, 

έμπαινε μέσα έκανε τον σταυρό της 

έπαιρνε το κεράκι της προσκυνούσε 

τις εικόνες και κατέληγε στην ωραία 

πύλη όπου άφηνε το αβάφτιστο μωρό 

της κάτω από την εικόνα της Παναγίας 

και έφευγε. Όποιος το έπαιρνε αυτός 

ήταν ο νονός του παιδιού, και μετά την 

λειτουργία γινόταν η βάφτιση.

Οι βαφτίσεις γινόντουσαν τις Κυρια-

κές το δείλι. Πήγαιναν όλοι οι συγγενείς 

στην εκκλησία εκτός από την μητέρα 

του παιδιού, της οποίας δεν της επι-

τρεπόταν να παραστεί στην βάφτιση 

και περίμενε στο σπίτι να πάνε να της 

πάρουν τα σκαρίκια για το όνομα του 

τσουκάλια...). Ταυτόχρονα, οι αργαλειοί 

«έπαιρναν φωτιά» στην προσπάθεια 

τους να προλάβουν και τα τελευταία 

υφαντά του νέου νοικοκυριού (πετανίες, 

σεντόνια, κουρελούδες, σκουτιά...) ενώ 

την ίδια στιγμή ετοίμαζαν τα κεντήματα 

(τραπεζομάντηλα, πάντες, καλημέρες...). 

Τα προικιά της νύφης έμπαιναν στο 

μπαούλο και «περίμεναν» το γάμο για 

να μετακομίσουν στο σπίτι του γαμπρού.

Λίγες μέρες πριν το γάμο, οι ετοι-

μασίες έφταναν στην κορύφωσή τους. 

Οι γυναίκες του στενού οικογενειακού 

κύκλου πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και 

λέγανε τα χαρμόσυνα. Την Πέμπτη πριν 

το γάμο άπλωναν τα προικιά στο σπίτι 

της νύφης για να περάσουν οι γυναίκες, 

να τα θαυμάσουν και να ρίξουν πάνω 

τους κουφέτα, ρύζι, λουλούδια, ίσως 

και λεφτά (το ακριβές αντίστοιχο του 

σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είναι 

το έθιμο του κρεβατιού). Το ίδιο βράδυ 

τόσο στου γαμπρού όσο και στης νύφης 

γινόταν φαγοπότι. Την Παρασκευή, οι 

γυναίκες ζύμωναν τη νυφική κεντητή 

πίτα και λογιών-λογιών άλλες πίτες. 

Το βράδυ ακολουθούσε νέος γύρος με 

φαγοπότι όπου ο καθένας έφερνε από 

το σπίτι του ό,τι μπορούσε. Μην ξεχνάμε 

παιδιού που του έδινε ο νονός.

Όταν άρχιζε το μυστήριο της βάφτι-

σης και την στιγμή που λέει ο παπάς : 

«συνετάξω τον Χριστό;», και απαντούσε 

ο νονός «συνεταξάμενο». «Και πιστεύεις 

σε Αυτόν;» Αμέσως όσα παιδιά ξέραμε 

το Πιστεύω, αρχίζαμε να το λέμε, και 

όποιος επικρατούσε το έλεγε μέχρι 

το τέλος. Και τις τρεις φορές το ίδιο 

γινόταν, κάθε φορά όμως άλλο παιδί 

έπρεπε το πει.

Όταν πάλι ερχόταν η στιγμή που 

έλεγε ο παπάς: Βαφτίζεται ο δούλος 

ή η δούλη του Θεού και το όνομα αυ-

τού (ή αυτής) ο νονός τότε έλεγε το 

όνομα. Μόλις τα παιδιά ακούγαμε το 

όνομα τρέχαμε στο σπίτι της μάνας να 

της πάρουμε τα σκαρίκια, τότε αυτή 

έδινε στο παιδί που της το είπε πρώτο 

χρήματα ή κανένα κοτόπουλο αν δεν 

είχε χρήματα ή καλούδια (αμύγδαλα, 

καρύδια, σύκα ).

Για να πάρουμε τα σκαρίκια στη-

νόταν στρατηγικό σχέδιο, κανονίζαμε 

πόσο μακριά ήταν το σπίτι του παιδιού 

και στηνόμαστε μια παρέα παιδιών σε 

διάφορα σημεία και ένα στην εκκλησία, 

μόλις λέγανε το όνομα έβγαινε στην 

πόρτα και το φώναζε στον σύντροφό 

του και αυτός τον επόμενο και τελικά 

στην μητέρα του παιδιού και ότι έπαιρ-

ναν γινότανε μοιραξιά.

Όταν τελείωνε η βάφτιση ο νονός 

Όταν οι παλιοί θυμούνται 
γάμους και πανηγύρια...

Τα Βαφτίσια

Γιάννης Γεωρ. Βανικιώτης

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

άλλωστε ότι επικρατούσε φτώχια στα 

χωριά χωρίς ωστόσο να λείπει στιγμή 

η καλή διάθεση. Την επόμενη μέρα, το 

Σάββατο, μια μέρα πριν το γάμο, όλα 

έμπαιναν στην τελική ευθεία. Σφάζανε 

τα κατσίκια για το γαμήλιο τραπέζι ενώ 

με τη συκωταριά έφτιαχναν μεζέδες για 

το γλέντι που θα γινόταν και εκείνη τη 

βραδιά. Η γειτονιά ήταν στο πόδι προ-

σφέροντας ότι ήταν απαραίτητο από το 

νοικοκυριό τους. Επιπλέον, ανύπαντροι 

συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν στο 

σπίτι της νύφης να πάρουν τα προικιά 

απλώνοντας τα στη σέλα του αλόγου 

σε μεγάλα πανέρια για να φαίνονται. 

Οι συγχωριανοί έβγαιναν έξω για να 

δουν την πομπή με ευφρόσυνη διάθεση 

ευχόμενοι καλορίζικα.

Την Κυριακή μετά τη λειτουργία 

ακολουθούσε ο γάμος στην εκκλησία 

του χωριού. Φόβος και χαρά φώλιαζαν 

τόσο στη ψυχή του γαμπρού όσο και 

στης νύφης. Το νυφικό τα πρώτα χρόνια 

ήταν καμωμένο στον αργαλειό, με την 

πάροδο του χρόνου όμως αντικαταστά-

θηκε από αγοραστό. Με το σχόλασμα 

του γάμου, έβγαιναν στο προαύλιο της 

εκκλησίας όπου μοίραζαν κουφέτα ενώ 

πάνω στο άλογο της νύφης έβαζαν ένα 

πήγαινε με το παιδί στην εικόνα της 
Παναγίας να προσκυνήσει, αν ήταν 
το πρώτο παιδί που βάφτιζε πήγαινε 
κάποιος να τον σηκώσει μαζί με το 
παιδί του έλεγε «άξιος», τότε του έδι-
νε χρήματα, μετά έλεγε ποιά παιδιά 
είπανε το πιστεύω, έδινε και σε αυτά, 
μετά ή με την αράδα έδινε στο κάθε 
παιδί χρήματα ή όταν ήταν κέρματα τα 
πετούσε στον αέρα και όποιος προλά-
βαινε από κάτω έπαιρνε.

Μετά ο κουμπάρος και όλοι οι συγ-
γενείς πήγαιναν στο σπίτι, εκεί περίμενε 
στην πόρτα η μητέρα του παιδιού και 
καλωσόριζε τον κουμπάρο. Εκείνος της 
έλεγε : «Σου παραδίνω κουμπάρα το 
παιδί σου, βαφτισμένο μυρωμένο και 
στον Θεό παραδομένο, να το φυλάς 
από φωτιά και από γκρεμό ώσπου να 
πάει δώδεκα χρονών» το όνομά του 
και πολλές φορές και το παράνομα 
του. Εκείνη έσκυβε μπροστά του και 
έκανε τρεις μετάνοιες και έτσι έπαιρνε 
το παιδί αφού έδινε την υπόσχεση ότι θα 
το προσέχει. Μετά άρχιζε το φαγοπότι 
και το γλέντι.

Τα ονόματα που έδιναν στα παιδιά 
σχεδόν ήταν γνωστά, το πρώτο αγόρι 
και το πρώτο κορίτσι ήταν το όνομα 
του παππού και της γιαγιάς από το 
σόι του πατέρα και τα επόμενα αγόρι 
ή κορίτσι τα ονόματα πάλι του παππού 
και της γιαγιάς από το σόι της μητέρας, 
αν κατά σύμπτωση κάποιο όνομα των 

αγοράκι (ευχή για να κάνει «σερνικά 

παιδιά»). Στο σπίτι τους υποδεχόταν 

η μάνα του γαμπρού που έδινε μια 

κουταλιά γλυκό στος νεόνυμφους 

και τους έβαζε να πατήσουν σε ένα 

πέταλο για να είναι «σιδερένιοι». Όλα 

ήταν έτοιμα για το γλέντι. Το τραπέζι 

είχε άφθονο κρασί, κρέας, τυριά και 

πολλά άλλα. Ακολουθούσαν οι προπό-

σεις από πατεράδες, θείους, ξαδέλφια 

για το κουμπάρο, τους συμπεθέρους, 

τους νεόνυμφους. Σειρά είχε ο χορός 

και το τραγούδι: οι γυναίκες άρχιζαν 

τη «νεραντζούλα», οι άντρες το «ένας 

αετός καθότανε»...

Όταν νύχτωνε πια, το ζευγάρι απο-

συρόταν ενώ το γλέντι συνέχιζε κανο-

νικά. Αργότερα, ερχόταν το ματωμένο 

σεντόνι, αποδεικτικό της παρθενιάς 

της κόρης, δίνοντας έτσι κίνητρο για 

εντονότερο γλέντι.

Μια βδομάδα μετά, γίνονταν τα 

πιστρόφια (φαγοπότι στο πατρικό της 

νύφης) μεταξύ της οικογένειας της 

νύφης και των στενών συγγενών του 

γαμπρού. Στις 15 μέρες λειτουργούσαν 

τα στέφανα τα οποία έκτοτε τοποθε-

τούσαν στο εικονοστάσι του σπιτιού.

Τελειώνοντας, θέμα δημιουργούσε το 

σπίτι του ζευγαριού. Στο πατρικό έμενε 

ο πρωτότοκος ενώ στους υπόλοιπους 

γιους κατασκεύαζαν καινούριο όπου 

συμμετείχαν συγγενείς και γείτονες 

προσφέροντας ό,τι μπορούσαν.

Ως κεντρική ιδέα ολόκληρης της 

εργασίας θα ήθελα να κρατήσουμε την 

άμεση ανταπόκριση, τη ζωντάνια και 

τον αυθορμητισμό που χαρακτήριζαν 

αυτές τις κοινωνίες, την ειλικρίνεια 

και την απλότητα των αισθημάτων που 

είναι στο χέρι μας να περισώσουμε.

Οι εικόνες προέρχονται από το αρχείο 

της Φωτεινής Τσιριγώτη-Βανικιώτη n

παππούδων και γιαγιάδων το είχε το 
αντρόγυνο τότε ο κουμπάρος έδινε στο 
παιδί όποιο όνομα ήθελε. Όπως μας 
έλεγε η μητέρα μου, για παράδειγμα, για 
την θεια μου την Βενετία. Αφού είχαν 
δώσει τα ονόματα των παππούδων και 
γιαγιάδων, όταν της πήρανε της γιαγιάς 
μου τα σκαρίκια και άκουσε το όνομα 
αυτό δεν πίστευε στα αυτιά της. Χριστός 
και Παναγιά τι όνομα είναι τούτο, μπαααα 
δεν ακούσανε τα παιδιά καλά το όνομά 
της. Όταν έφτασε ο κουμπάρος με το 
παιδί στο σπίτι, του είπε η γιαγιά μου: 
Τι όνομα είναι τούτο κουμπάρε πού το 
βρήκες; Ο κουμπάρος της απάντησε, ότι 
είχε περάσει από μια πόλη της Ιταλίας 
που ήταν όμορφη και τον εντυπωσίασε 
τόσο πολύ που έταξε στον εαυτό του να 
βαφτίσει ένα κορίτσι και να του δώσει 
το όνομα αυτής της πόλης, «Βενετία».

Σήμερα για την βάφτιση του κάθε 
παιδιού γίνονται συμβούλια και δι-
αβούλια μεταξύ του αντρογύνου να 
αποφασίσουν για το όνομα του παιδιού 
και να το πούνε στον νονό που θα το 
βαφτίσει, και βλέπεις μετά την βάφτιση 
κάτι μούτρα κατεβασμένα μέχρι σαρά-
ντα καντάρια.

Αυτό συμβαίνει σήμερα, γιατί τότε 
ήταν πολλά τα παιδιά και δεν έμενε 
κανένας παππούς και καμία γιαγιά 
παραπονεμένοι από τα ονόματα, σή-
μερα έχουμε λίγα παιδιά με πολλά 
ονόματα. n

Βαφτίσια σε ζακυνθινή εκκλησία, ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΟΣ
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Τον έχουν τοποθετήσει ανατολικά 
της Εδέμ. Και οι βιβλικοί εξηγητές 
έχουν αποφανθεί οτι βρίσκεται κάπου 
στη Μεσοποταμία. Εκεί ήταν ο περί-
φημος κήπος της Εδέμ. Ο λεγόμενος 
και παράδεισος. Το όνειρο, η πίστη, και 
η αδυναμία του ανθρώπου. Σύμφωνα 
με τα Εβραϊκά κείμενα ο άνθρωπος 
εξεδιώχθη από τον παράδεισο για 
κάποιο παράπτωμα που έκανε. Η 
μάλλον εσκοτίσθει ο νους του και δεν 
αντιλαμβάνεται τον παράδεισο.

Ο παράδεισος επομένως δεν χάθη-
κε. Ούτε καταστράφηκε. Εξακολουθεί 
να υπάρχει να είναι δίπλα μας και 
να μας προσφέρει ποικιλία καρπών 
απαγορευμένων και μη. Πιστεύω ότι 
όλη η γη μας είναι μια Μεσοποταμία. 
Υπάρχει μια καταπληκτική ομορφιά μια 
αφάνταστη αρμονία, μια απερίγραπτη 
τελειότητα. Δέντρα πολλά και ποικί-
λα, καταπράσινα λιβάδια, ποτάμια και 
ρυάκια, μαγευτικά και εκπληκτικής 
ωραιότητας χρώματα. Υπάρχει η θά-
λασσα, υπάρχει η ανατολή του ήλιου 
τα μαγευτικά πρωινά, τα φανταστικά 
πολύχρωμα  ηλιοβασιλέματα.

Ο παράδεισος είναι δίπλα μας. 
Υπέροχος, φανταστικός, καταπλη-
κτικός. Δεν τον αντιλαμβανόμαστε. 
Έχουμε αποδυθεί σε ένα δύσκολο, 
σκληρό, αδιάκοπο κυνήγι με το χρόνο. 
Τρέχουμε σαν φρενιασμένα ποντίκια. 

Το Ευαγγέλιο του παραλυτικού 
όπως αναφέρεται στην εκκλησιαστική 
εμπειρία, είναι ένα ανάγνωσμα που όσες 
φορές κι αν το διαβάσουμε αποκαλύ-
πτει εντός μας νέες πραγματικότητες 
εσωτερικής ζωής.

Ένα από τα πολλά σημεία που θα 
μπορούσε κανείς να αναπαυθεί εσω-
τερικά και να πλατυνθεί υπαρξιακά, 
είναι μια ερώτηση που απευθύνει πολύ 
συχνά ο Χριστός μέσα στις ευαγγελι-
κές διηγήσεις, και πιο συγκεκριμένα 
σε αρκετές περιπτώσεις θεραπειών.

Ο Χριστός πολλές φορές, πριν 
προσπαθήσει να θεραπεύσει έναν 
άνθρωπο, τον ρωτάει: «Θέλεις υγιής 
γενέσθαι;». Θέλεις να γίνεις καλά, να 
θεραπευθείς;

Εύλογα γεννάται μέσα μας το ερώ-
τημα: Μα καλά, γιατί ο Χριστός ρωτάει; 

Να προφτάσουμε το λεωφορείο, να 
τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται 
τη δουλειά μας, κάνουμε υπερωρίες για 
να κερδίσουμε περισσότερα, αγωνιούμε 
τι θα γίνει αύριο, και βυθιζόμαστε σε 
σκέψεις απατηλές και σχέδια. Πώς 
θα κερδίσουμε περισσότερα, πώς θα 
αγοράσουμε καινούργιο αυτοκίνητο, 
πώς θα εξασφαλίσουμε περισσότερο 
φαγητό, πώς θα βάλουμε περισσότερα 
χρήματα στην τράπεζα. Και ανεβαίνει 
το στρες, ανεβαίνει η πίεση, ανεβαίνει 

Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος 
που υποφέρει, πάσχει, και μάλιστα 
από σοβαρότατες ασθένειες, να μην 
επιθυμεί την θεραπεία του;

Θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε 
το ερώτημα. Είναι σίγουρο ότι όλοι οι 
άνθρωποι που ασθενούν , στα βαθύτε-
ρα ασυνείδητα επίπεδα της υπάρξεώς 
τους, επιθυμούν τη θεραπεία; Είναι 
βέβαιο ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν 
να αναπτύξουν επαρκώς τις δυνατότη-
τες και ικανότητες της θεραπευτικής 
διαδικασίας; Η απάντηση δεν είναι 
και τόσο αυτονόητη, ούτε ψυχολογικά 
ξεκάθαρη.

Στα περισσότερα θεολογικά εγχει-
ρίδια αναφέρεται ότι ο Χριστός σέβεται 
την ελευθερία του κάθε ανθρώπου και 
γι’ αυτό δεν θέλει να επιτελέσει κάποιο 
θαύμα χωρίς την συγκατάθεση του 

η χοληστερίνη, βρισκόμαστε σε νευρική 

υπερένταση, χάνουμε τον παράδεισο 

και πηγαίνουμε στην κόλαση.

Υπάρχουν πράγματι κάποιοι που 

θέλοντας το και μη, τείνουν να μετα-

τρέψουν σε κόλαση τη ζωή μας. Στε-

νοχωριέμαι όταν ακούω μισαλλόδοξα 

κηρύγματα είτε από πολιτικούς, είτε από 

θρησκευτικές ηγεσίες. Παρακολουθώ 

καθημερινά τους πολιτικούς να αλλη-

λοβρίζονται με χυδαίες εκφράσεις, αν 

πάσχοντα. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστή 
αυτή η ερμηνευτική προσπάθεια, αλλά 
αισθάνομαι ότι δεν είναι αυτός ο μόνος 
λόγος, που ο Χριστός επιμένει τόσο πολύ 
στην συγκατάθεση του ασθενούς στον 
δρόμο της αποκατάστασης.

Ο Χριστός ρωτάει, γιατί γνωρίζει 
ότι η θεραπεία ως ουσιαστική εσωτε-
ρική πράξη του ανθρώπου, που μετα-
μορφώνει τη ζωή, δεν είναι μια απλή 
υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο 
ότι όλοι οι άνθρωποι στο βαθύτερο 
επίπεδο του εαυτού τους επιθυμούν ή 
μπορούν να εισέλθουν στη διαδικασία 
της θεραπείας, ακόμη και την ώρα που 
επίμονα τη ζητούν.

Πολλές φορές μια αρρώστια είναι 
πολύ πιο βολική από την υγεία. Πολλοί 
άνθρωποι έχουν μάθει, έχουν εκπαι-
δευτεί να ζουν και να υπάρχουν, με 

Ο Παράδεισος που χάσαμε

Θέλουμε; Μπορούμε να θεραπευτούμε;

Γιάννης Φάββας

Επιμέλεια: Βενετία Δ. Βανικιώτη

και είναι οι ίδιοι που είναι υπεύθυνοι 
για την κοινωνική ηθική και οικονομική 
χρεοκοπία. Ακόμη και τους θρησκευ-
τικούς ηγέτες να συμπαρομαρτούνε 
εξαπολύοντας μύδρους και λοιδορίες 
εναντίον των αιρετικών και των απίστων. 
Διχάζουν τους λαούς και εμπνέουν 
μίσος και κακία. Παρακολουθώ αυτόν 
τον καιρό τον ιερό πόλεμο των Τζι-
χάντ που ενδέχεται να αποτελέσει το 
έναυσμα για έναν γενικότερο πόλεμο. 
Είναι μια επαναλαμβανόμενη ιστορία. 
Γιατί γνωρίζω επίσης πολύ καλά, ότι 
η Χριστιανική δύση με τις αλλεπάλ-
ληλες σταυροφορίες εναντίον των 
Μουσουλμάνων , και με τα απίστευτης 
φρικαλεότητας βασανιστήρια της ιεράς 
εξέτασης έκανε ακριβώς το ίδιο. Η αν-
θρωπότητα ακόμη και σήμερα φαίνεται 
ότι συμπεριφέρεται ακούοντας και 
υπακούοντας σε πολιτικοθρησκευτικά 
φονταμενταλιστικά κηρύγματα.

Παρά τις απαισιόδοξες πολλαπλές 
συγκυρίες θεωρώ ότι ο παράδεισος 
δεν χάθηκε. Υπάρχουν και δυσάρεστα 
πράγματα, στενοχώριες, λύπες, δυσκο-
λίες και προβλήματα. Αν δεν υπήρχαν 
τέτοιες εναλλαγές ο παράδεισος δεν 
θα είχε καμία αξία. Γιατί δεν θα μπο-
ρούσαμε να τον αντιληφθούμε. Απλά 
αποδεχόμαστε τα προβλήματα σαν 
γεγονότα αξεχώριστα από τη ζωή. Αν 
αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον 

την κυριολεκτική σημασία του όρου, 
υποδυόμενοι τον ρόλο του θύματος, του 
κακόμοιρου, του άτυχου, του αδύναμου. 
Θέλουν να αισθάνονται ανήμποροι, 
ώστε να μην ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις της ζωής, στις ευθύνες της, στη 
σκληρότητά της, στην αβεβαιότητά της. 
Προτιμούν την ασθένεια, το «πρόβλημα», 
την «αδυναμία», γιατί χωρίς αυτές θα 
έπρεπε να αναλάβουν πρωταγωνιστικό 
και ουσιώδη ρόλο μέσα στη ζωή. Να 
αγωνιστούν απέναντι στους εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς εφιάλτες. Και 
πολλοί συνάνθρωποί μας τούτο δεν 
το αντέχουν. Δεν το υποφέρουν. Δεν 
έχουν εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο. 
Είναι αβάσταχτο το άγχος, ο φόβος 
και ο πανικός που προκαλείται στην 
ύπαρξη από τις ευθύνες και τη σκληρή 
πραγματικότητα που ονομάζεται ζωή.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
αντέχουν την ευθύνη της υγείας, την 
ευθύνη της χαράς και της ευτυχίας. 
«Επιλέγουν» –αν μπορούμε να τους 
καταλογίσουμε πρόθεση- τη δυστυ-
χία, διότι με αυτόν τον τρόπο έχουν 
μάθει να ζουν. Έτσι έκαναν φίλους, 
έτσι παντρεύτηκαν, έτσι εργάζονται 
και γενικότερα δομούν ένα συστημικό 
πλέγμα σχέσεων.

Ίσως βέβαια να μην φταίνε απόλυτα 
οι ίδιοι. Τις περισσότερες φορές δεν 
επιλέγουμε την ψυχική μας πραγμα-
τικότητα. Η ελευθερία μας δεσμεύ-
εται από πρώιμα, παρθενικά ψυχικά 
τραύματα και αρνητικές εμπειρίες. Οι 
διάφορες νοσηρές μορφές δόμησης της 
προσωπικότητας δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ο τρόπος που έμαθε το «εγώ» να 
επιβιώνει μέσα σε ένα δύσκολο έως 
παθολογικό οικογενειακό περιβάλλον. 
Είναι οι μηχανισμοί άμυνας που δια-
μορφώθηκαν ώστε να αντέξει η ύπαρξη 
μέσα στην οδύνη της υποτίμησης, της 
κακοποίησης, του σωματικού και συ-
ναισθηματικού εκβιασμού και πολλών 
άλλων παθολογικών μορφών οικογε-
νειακής και κοινωνικής κακοποίησης.

Όταν επί χρόνια δεν έχεις μάθει 
άλλο τρόπο να ζεις και να επιβιώνεις, 

εαυτό μας τον έχουμε ήδη ανακαλύψει. 

Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά εσω-

τερική ηρεμία και γαλήνη. Η βασιλεία 

του θεού είναι μέσα μας.

Θεωρώ ότι όσο ακόμη η γη γυρίζει, 

όσο δεν πέφτουν απάνω μας κομήτες 

και αστεροειδείς να μας καταστρέψουν, 

όσο διατηρείται η θερμοκρασία που 

μας επιτρέπει να ζούμε, όσο ο κατα-

στροφικός πόλεμος δεν έχει αρχίσει 

οσονούπω, όσο οι δυνάμεις μας το 

επιτρέπουν, μπορούμε να χαιρόμαστε 

και να απολαμβάνουμε την κάθε μέρα 

μας την κάθε στιγμή σαν ανεπανά-

ληπτο θείο δώρο, σαν θεία ευλογία, 

σαν την μεγαλύτερη ευχαρίστηση και 

ευτυχία. Θα ανακαλύψουμε τότε ότι ο 

παράδεισος δεν είναι μόνο ανατολικά 

της Εδέμ, είναι και δεξιά και αριστερά 

της Εδέμ, πάνω και κάτω από τη χώρα 

της Μεσοποταμίας, είναι μέσα μας, 

επεκτείνεται παντού και αγκαλιάζει 

όλο τον κόσμο. 

Υ.Γ.  Διάβασα στην εφημερίδα το επι-

στημονικό άρθρο του Νίκου Μαστοράκου 

για την διαχείριση των συναισθηματικών 

μεταβολών και κρίσεων. Προσπάθησα 

να γράψω κάτι πάνω στο ίδιο θέμα όσο 

και αν ξεφεύγει από την επιστημονική 

εγκυρότητα και αποδοχή.n

ο μηχανισμός άμυνας γίνεται πλέον 

δεύτερη φύση σου. Είναι τεράστιος 

ο αγώνας που χρειάζεται αργότερα, 

ώστε  να μάθεις εκ νέου τρόπους για 

ουσιαστικότερη και πληρέστερη μορφή 

επικοινωνίας και ζωής.

Ο Χριστός αναγνωρίζοντας τα πα-

ραπάνω, αποκαλύπτει ότι μια ασθένεια 

ολοκληρώνει τη διαδικασία αποκατάστα-

σης, μονάχα όταν αλλάξει ο άρρωστος 

τρόπος ζωής μας. Η ουσιαστική θεραπεία 

επέρχεται όταν μεταμορφώνεται η ζωή 

μας, οι σχέσεις μας και ο σχετισμός 

μας με πρόσωπα και πράγματα, με τον 

εαυτό μας, την κοινωνία, τη φύση, τη 

ζωή την ίδια. Διαφορετικά μένουμε 

στη επιφάνεια μιας μερικής συμπτω-

ματολογίας που δεν αποκαλύπτει το 

ολικό μέγεθος της αρρώστιας. Πίσω 

από κάθε ασθένεια κρύβεται ένας συ-

γκεκριμένος τρόπος ζωής. Και επειδή 

δεν υπάρχει αναμάρτητος ανθρώπι-

νος βίος, δίχως δηλαδή αστοχίες και 

σφάλματα, γι’ αυτόν τον λόγο πάντες 

θα ασθενούμε και θα γευόμαστε το 

πικρό ποτήρι της οδύνης. Ωστόσο αυτό 

δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη 

να διαχειριστούμε με την συνεργία της 

Χάριτος του Θεού, την υπόθεση της 

υγείας μας ξεπερνώντας ακόμη και 

την ενδεχόμενη τραυματική προίκα 

της ύπαρξής μας. Ας μην ξεχνάμε ότι 

στο χώρο της Εκκλησίας τα πράγματα 

δεν παραμένουν στενά περιορισμένα 

στα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά στα 

θεανθρώπινα. Τούτο σημαίνει ότι δεν 

είμαστε μόνοι στην προσπάθεια της 

ίασης. Υπάρχει η θεραπευτική διά-

σταση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. 

Της Χάρης του Θεού που μπορεί να 

αναπληρώσει τα ελλείποντα. 

Από το βιβλίο «Όλα είναι δρόμος» 

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος n



Εμείς τα παιδιά περιμέναμε τα 

Χριστούγεννα πως και πως να έρθουν 

να τελειώσει και η Σαρακοστή, για να 

φάμε και λίγο τυρί και κανένα κοψίδι 

κρέας, γιατί είχανε να φάμε κρέας 

και τυρί από του Άη-Φιλίππου.

Του Άη-Φιλίππου, 14 του Νοέμβρη 

αποκρεύαμε τα αρτύσιμα φαγητά, 

και μας έλεγαν οι γονείς μας: Φάτε 
ό,τι έχετε να φάτε απόψε γιατί το 
πρωί θα περάσει ο κόρακας και θα 
τα πάρει όλα τα αρτύσιμα, το κρέας 
και το τυρί. Και δεν θα τα ξαναβλέ-

παμε μέχρι τα Χριστούγεννα που θα 

τα ξανάφερνε.

Ερχόμενες οι γιορτές των Χρι-

στουγέννων είχαν τελειώσει πολλές 

αγροτικές δουλειές, το μάζεμα στις 

ελιές και τα οργώματα στα χωράφια.

Από τις παραμονές των εορτών 

οι νοικοκυρές έφτιαχναν τα γλυκά 

τους, ανάλογα με τα υλικά που είχαν 

στο κάθε σπίτι, κουραμπιέδες, μακα-

ρούνες, σαμουσάδες, σκαλτσούνια, 

λυχναράκια και δίπλες, και μοσχο-

μύριζε όλο το χωριό.

Πάντως οι κουραμπιέδες και οι 

μακαρούνες δεν έλειπαν από κανέ-

να σπίτι, αλλού μπόλικα και αλλού 

λιγότερα. Και τα γλυκά τα λεγόμενα 

πολυτελείας, που ήταν οι σαμουσάδες, 

τα σκαλτσούνια, τα λυχναράκια και 

οι δίπλες, τα έβρισκες σε νοικοκυριά 

που είχαν από δική τους παραγωγή, 

καρύδια, μύγδαλα, σουσάμι και μέλι 

ή όσοι μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο 

να τα προμηθευτούν.

Στα καφενεία άρχιζαν οι μεγάλοι 

να παίζουν τριανταμία και οι νέοι όσοι 

είχαν χαρτζιλίκι αμάδια και όσοι δεν 

είχαν παίζαμε τα κουτσούνια. Τα παι-

διά που πηγαίναμε στο σχολείο δεν 

επιτρεπόταν να παίζουμε με λεφτά, 

και έτσι παίζαμε μόνο κουτσούνια.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, 

οι νοικοκυρές ζύμωναν τα ψωμιά 

της εβδομάδας και μαζί με αυτά 

και το Χριστόψωμο. Στη ζύμη για το 

Χριστόψωμο έβαζαν και λάδι για να 

γίνει αφράτο, και λίγη ζάχαρη για να 

γλυκίζει λίγο, μετά την ζύμη την έβα-

ζαν για να ψηθεί μέσα σε ταψί, από 

πάνω κάνανε ένα σταυρό με ζυμάρι 

και διάφορα κεντίδια. Στις άκρες και 

στο κέντρο του σταυρού βάζανε και 

από ένα καρύδι για στολίδι.

Τα Χριστούγεννα σχεδόν όλοι 

μεταλάβαιναν την Θεία Κοινωνία 

κάνοντας ορισμένες μέρες νηστεία 

και εξομολόγηση από τον Ιερέα. Εμείς 

τα παιδιά έπρεπε να μεταλάβουμε, 

για να βάλουμε το χρυσό δοντάκι, 

έτσι μας λέγανε. Έπρεπε όμως να 

νηστέψουμε τουλάχιστον τέσσερεις 

μέρες πριν να μεταλάβουμε και δεν 

τρώγαμε ούτε λάδι, την βγάζαμε με 

ψωμί και ελιές και στην καλύτερη 

περίπτωση να είχαμε και λίγο χαλβά.

Όταν ερχότανε η ημέρα για να με-

ταλάβουμε, συνήθως μεταλαβαίναμε 

Πέμπτη ή Σάββατο, μας ξύπναγαν 

πρωί-πρωί, νιβόμαστε και χωρίς να 

φάμε ή να πιούμε κάτι, ως και νερό 

δεν επιτρεπόταν να πιούμε ετοιμαζό-

μαστε για την εκκλησία. Πριν ξεκινή-

σουμε έπρεπε να πάρουμε την ευχή 

και την συχώρεση, του πατέρα, της 

μητέρας και όλων των μεγαλυτέρων, 

παππούδων, γιαγιάδων, μπαρμπάδων 

και θειάδων που συναντούσαμε, 

τους φιλάγαμε το χέρι και εκείνοι 

μας έδιναν την ευχή τους και μετά 

πηγαίναμε στην εκκλησία.

Όταν τελείωνε η λειτουργία, μας 

μεταλάβαινε ο Παπά-Γιωργαράς και 

εμείς δρόμο για το σπίτι να φάμε, 

είχαμε τόση λόρδα (πείνα) από την 

πολύ νηστεία, τι να σου κάνει το αντί-

δωρο που μας έδινε ο Παππούλης.

Στο δρόμο όποιος μας έβλεπε 

μας ρωτούσε:

- Βρε σύυυυ, έβαλες το χρυσό δοντάκι ;

- Ναι, λόοοο.

- Και συ, μωρήηη;

- Ναι λο, και γώ.

- Για να τα δω!!

Και εμείς ανοίγαμε το στόμα μας 

σαν χάνοι.

- Μπράβο – μπράβο, τι ωραίο δοντάκι 

που είναι.

Και όταν φτάναμε στο σπίτι πηγαί-

ναμε κατευθείαν στον καθρέπτη για 

να δούμε το χρυσό δοντάκι, αλλά πού 

χρυσό δοντάκι. Ήτανε μέσα – μέσα 

και δεν φαινόταν, έτσι μας έλεγαν. 

Αφήνοντας τον καθρέπτη και το 

χρυσό δοντάκι ο νους μας ήταν στο 

φαγητό που πέφταμε με τα μούτρα, 

μετά από τόση νηστεία, συνήθως 

ήταν τηγανιτές πατάτες.

Επίσης μας έλεγαν ότι έπρεπε 

να προσέχουμε όλη την ημέρα μη 

κτυπήσουμε πουθενά και τρέξει αίμα 

γιατί θα έβγαινε και η Αγία Μετάληψη.

Έφτανε και η παραμονή των 

Χριστουγέννων. Το πρωί σφάξιμο 

τα φουκαριάρικα τα αρνοκάτσικα 

και χαρά εμείς που θα τρώγαμε και 

κρέας, αυτή ήταν η έννοια που είχαμε 

και όχι για τα κάλαντα.

Τότε τα κάλαντα τα έλεγαν την 

παραμονή το βράδυ, μόλις έπεφτε το 

σκοτάδι και όχι το πρωί. Τα έλεγαν 

τα μεγάλα παιδιά, γιατί εμείς τα πι-

τσιρίκια φοβόμαστε τα φαντάσματα, 

και τα λυκούτσαρδα (καλικάτζαρους) 

που θ’ ερχόντουσαν τα μεσάνυχτα.

Τα κάλαντα τα έλεγαν τότε και 

μεγάλοι άντρες. Αυτοί πήγαιναν στα 

στανοτόπια που είχανε οι τσοπάνηδες 

τα γίδια τους, τα λέγανε και τους έδιναν 

κανένα κατσικάκι, τυρί ή γιαούρτη.

Καλή εσπέρα άρχοντες 

Και αν είναι ο ορισμός σας 

Χριστού την θεία γέννηση 

Να μπω στο αρχοντικό σας 

Χριστός γεννάται σήμερα 

Εν Βηθλεέμ την πόλη 

Οι ουρανοί αγάλλονται 
Χαίρει η κτίση όλη κτλ 

και μετά άρχιζαν τα παινέματα:

Μέσα σε τούτα τα μαντριά 
τα μάρμαροκτισμένα 
κοιμούνται χίλια πρόβατα 
και δυο χιλιάδες γίδια 
Βρύση να πάει το γάλα τους 
Καντάρια το τυρί τους 
Και το τυρογαλάκι τους 
Σαν σιγαλό ποτάμι.

Πολλά είπαμε του αφέντη μας 
Ας πούμε και της κυράς μας. 
Κυρά λιγνή κυρά ψηλή  
Που ’σαι σαν το δοξάρι 
Σαν του πασά το κάτεργοΤου Αντώ-
νη το σταβάρι

Έλεγαν και άλλα παινέματα ανά-

λογα με την οικογένεια του τσοπάνη 

αν είχε γιο ή κόρη της παντρειάς, και 

τελείωναν λέγοντας:

Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε 
Πέτρα να μην ραΐσει 
Και ο νοικοκύρης του σπιτιού 
Χρόνια πολλά να ζήσει. 
Σήκω επάνω μπιστικέ 
Και πάρε το ραβδί σου 
Και μπες στο στερφομάντρι σου 
Κάνε την προσευχή σου 
Θέλεις βετούλι διάλεξε (αρνί ενός 

έτους) 

Θέλεις κάνα κριάρι 
θέλεις κάνα αρνοκάτσικο 
Που ’χει μικρό παζάρι 
Και δώσε και σ’ εμάς τον κόπο μας 
Ό, τι το προαιρείσαι.

Ακούγοντας αυτά τα παινέματα ο 

τσοπάνης έμπαινε μέσα στο μαντρί και 

έπιανε ένα κατσικάκι και τους το έδινε, 

έτσι την ημέρα των Χριστουγέννων 

είχανε καλό και αρκετό μεζεδάκι να 

πιούνε τα κρασάκια τους.

Τότε λέγανε και άλλα κάλαντα :

Χριστούγεννα πρωτούγεννα 
Πρώτη γιορτή του χρόνου 
Για βγαίτε δέστε μάθετε 
Πως ο Χριστός γεννιέται  
Γεννιέται και ανατρέφεται 
Με μέλι και με γάλα 
Το μέλι το τρώνε οι άρχοντες 
Το γάλα οι αφεντάδες 
Και το μελισσοπόταμο 
Το λούζονται οι κυράδες… κτλ

Με τον ερχομό των Χριστουγέννων 

μας ερχόντουσαν και τα λυκούτσαρδα 

(καλικάτζαροι), που σε μας τα μικρά 

παιδιά μας πήγαινε να, όταν ακούγαμε 

για λυκούτσαρδα. Πού να βγούμε έξω 

το βράδυ μοναχά μας. Μας λέγανε ότι 

τα βράδια πάνε στις καμινάδες και 

κατουράνε μέσα στα τζάκια, και έτσι 

Tα Χριστούγεννα στο 
χωριό πριν 70 χρόνια

εμείς πού να ζυγώσουμε στο τζάκι. 

Και όταν βλέπαμε πως το τσουκάλι με 

το φαΐ να είναι ξεσκέπαστο φωνάζαμε 

ότι δεν θα φάμε γιατί νομίζαμε ότι 

μπορεί να είχανε κατουρήσει μέσα 

τα λυκούτσαρδα, αλλά όταν έβαζε η 

μητέρα μας την σκουτέλλα (πιατέλα) 

με το φαΐ στο σοφρά το ξεχνάγαμε 

το κατούρημα από τα λυκούτσαρδα, 

και ό, τι φαΐ να ήτανε το κάναμε να. 

Δεν είχε την εποχή εκείνη «δεν μου 

αρέσει» και «φτιάξε μας τηγανιτές 

πατάτες».

Την παραμονή των Χριστουγέννων 

είχαμε γενική καθαριότητα, δηλαδή 

πλύσιμο και λούσιμο με αλισίβα, 

άλλαγμα με καθαρά ρούχα, και αν 

υπήρχε και κανένα καινούριο το 

κουρντίζαμε, για να κάνουμε το 

κομμάτι μας.

Με αλισίβα θα λουζόμαστε ξανά 

όταν θα έφευγαν τα λυκούτσαρδα 

δηλαδή μετά την γιορτή των Φώτων 

που λέγανε: Φεύγετε να φεύγουμε 

γιατί έρχεται ο παπάς με την μα-

γκούρα του και με την αγιαστούρα 

του. Λουζόμαστε με αλισίβα τότε, 

γιατί υπήρχαν ψείρες, και βγαίνανε 

μόνο με την αλισίβα και χτενίζοντας 

τα μαλλιά με χτένι όχι με τσατσάρα. 

Από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα 

λουζόμαστε μόνο με νερό, και όχι με 

αλισίβα, γιατί κατουράγανε τα λυκού-

τσαρδα το τζάκι και επομένως και η 

στάχτη ήταν μαγαρισμένη. Επίσης 

δεν τρώγαμε και τα μύρτα, γιατί και 

αυτά τα κατουράγανε τα λυκούτσαρδα, 

έτσι μας έλεγαν.

Την ημέρα των Χριστουγέννων 

σύνταχα το πρωί σηκωνόμαστε, 

φοράγαμε τα καλά μας ρούχα, για 

να πάμε στην εκκλησία γιατί η λει-

τουργία άρχιζε πολύ πριν ξημερώσει. 

Όταν κτυπούσε την καμπάνα ο παπάς 

ξεκινούσε από κάθε σπίτι όλη η οικο-

γένεια μαζί και σιωπηλά πηγαίναμε 

όλοι στην εκκλησία, ακουγόντου-

σαν μόνο οι πατημασιές μόνο των 

μεγάλων στο καλντερίμι, γιατί εμείς 

τα μικρά δεν φοράγαμε παπούτσια. 

Όταν συναντιόμασταν με άλλους συγ-

χωριανούς λέγαμε σχεδόν ψιθυριστά 

«καλημέρα σας» και πηγαίναμε όλοι 

μαζί σιωπηλοί στην εκκλησία για να 

παρακολουθήσουμε τη λειτουργία 

από τον παπα-Γιωργαρά.

Στην εκκλησία ερχόντουσαν και οι 

κάτοικοι από τα Χωρδάκια, τη Φλόκα, 

τα Μαρκιάνικα τα Φαββιάνικα και η 

οικογένεια του Μπάρμπα-Γιώργη του 

Τεσσέρη από τη Δάφνη.

Μετά τη λειτουργία, άρχιζε η 

χαιρετούρα μεταξύ των συγχωριανών 

χαρούμενα και φωναχτά:

- Καλημέρα, και χρόνια πολλά.

- Καλημέρα επίσης. Να χαίρεσαι 

την οικογένειά σου.

- Ευχαριστώ, και συ να τους χαί-

ρεσαι.

Οι γυναίκες πήγαιναν στα σπίτια 

τους να μαγειρέψουν το Χριστουγεν-

νιάτικο φαγητό, συνήθως κοκκινιστό 

αρνί με χυλοπίτες ή πατάτες καπαμά.

Οι άντρες όλοι πήγαιναν στα μα-

γαζιά (καφενεία και ταβέρνες έτσι 

τα λέγαμε τότε) για καφέ. Όχι πως 

ήτανε εκατό τα εκατό καφές, είχε και 

αρκετή δόση κριθάρι, στην καλύτερη 

περίπτωση ήταν αντί για κριθάρι να 

είχε ρεβίθι. Μετά τον καφέ άλλοι το 

ρίχνανε στο κρασάκι μια και υπήρχε 

μεζές, τηγανητό λιμπί (συκωταριά), και 

άλλοι το έστρωναν στην τριανταμία, 

λόγω των ημερών.

Οι νεαροί και τα παιδιά παίζαμε 

αμάδια στην δημοσιά, στον σχολικό 

κήπο, σημερινή παιδική χαρά και 

όπου αλλού υπήρχε ίσωμα.

Όταν οι νοικοκυρές είχαν ετοι-

μάσει το φαγητό και οι άντρες τους 

δεν είχανε πάει ακόμα στο σπίτι 

στέλνανε όποιο παιδί που ήταν στο 

σπίτι τους λεγόμενους αγγελιοφόρους 

ή χωροφύλακες, να τους φωνάξουν 

από τα μαγαζιά και τα αμάδια που 

βρισκόντουσαν, να πάνε να φάνε όλη 

η οικογένεια μαζί.

Καθόμαστε να φάμε, οι μεγάλοι 

στο τραπέζι αν υπήρχε και τα παιδιά 

γύρω-γύρω με τα σκαμνάκια μας 

στον σοφρά.

Όταν τελείωνε το φαγητό, οι 

άντρες πήγαιναν ξανά στα μαγαζιά 

για να συνεχίσουν την τριανταμία 

τους ή να συνεχίσουν το κρασάκι 

τους, και τα αγόρια να παίξουμε τα 

αμάδια μέχρι να χάσουμε τα λεφτά 

μας ή να νυχτώσει, και να μην βλέ-

πουμε τον τόκα.

Το βράδυ παρέες-παρέες οι μεγά-

λοι πηγαίνανε στα σπίτια που είχανε 

Χρήστο ή Μανώλη για να χαιρετίσουν 

και σε πολλά σπίτια το έριχναν στο 

γλέντι και τον χορό.

Έτσι τελείωνε η ημέρα των Χρι-

στουγέννων και περιμέναμε να έρθει 

η Πρωτοχρονιά. n

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης



Τα Χριστούγεννα σε όλες τις γωνιές 
της Ελλάδας οι κάτοικοι αναβιώνουν 
τα δικά τους ήθη και έθιμα για να 
γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού. 
Κάποια από αυτά είναι πολύ γνωστά 
και άλλα λιγότερο διαδεδομένα στις 

ευρύτερες περιοχές, όλα όμως γίνονται 
με πολύ χαρά και ενθουσιασμό. Από 
την άλλη η προσέλκυση της τύχης 
αποτελεί ευσεβή πόθο των ανθρώπων 
σε όλες τις εποχές. Χρησιμοποιούσαν 
και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 
πολλαπλούς τρόπους, προκειμένου 
να κερδίσουν την εύνοιά της. Ειδικά 
οι ημέρες των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς είναι γεμάτες δοξασίες 
για την προσέλκυση της καλής τύχης. 

Χριστόψωμο

Έθιμο, που ξεκίνησε από την Πε-
λοπόννησο και εξαπλώθηκε σε όλη 
την Ελλάδα. Το «ψωμί του Χριστού» 
το έφτιαχνε, την παραμονή των Χρι-
στουγέννων, η νοικοκυρά με ιδιαίτερη 
ευλάβεια. Κυρίαρχο διακοσμητικό 
στοιχείο ο σταυρός, που χωρίζει το 
ψωμί σε 4 κομμάτια. Στο διάκοσμο, 
συνήθως, μπαίνουν καρύδια και 
αμύγδαλα. Οι νοικοκυρές κυλούσαν 
το χριστόψωμο πάνω στο τραπέζι. 
Αν το χριστόψωμο έπεφτε ανάποδα, 
τότε θα πήγαινε άσχημα η χρονιά, 
διαφορετικά θεωρούσαν ότι θα πή-
γαιναν όλα καλά κατά τη διάρκεια 
του χρόνου. Την ημέρα του Χριστού, ο 
νοικοκύρης έπαιρνε το χριστόψωμο, το 
σταύρωνε, το έκοβε και το μοίραζε σ’ 
όλη την οικογένειά του και σε όσους 
παρευρίσκονταν στο χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι. Στη Σπάρτη, σε κάθε σπίτι, 
δυο τρεις μέρες πριν, ζυμώνουν 1-15 
καρβέλια ψωμί. Το ένα, που το τρώνε 
ανήμερα των Χριστουγέννων, είναι το 
ψωμί του Χριστού και το πλάθουν σε 
σχήμα σταυρού από ζύμη. Τα άλλα 
χριστόψωμα τα κάνουν με μύγδαλα 
και καρύδια. Για το χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι ευλο-
γημένο ψωμί. Το κόβουν ανήμερα 
τα Χριστούγεννα, ανταλλάσσοντας 
πολλές ευχές.

Το Χριστόξυλο-έθιμο από την Μα-
κεδονία

Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, 
από τις παραμονές των εορτών ο 
νοικοκύρης ψάχνει στα χωράφια και 
διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο γερό, 
το πιο χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά 

και το πάει σπίτι του. Αυτό ονομάζεται 

Χριστόξυλο και είναι το ξύλο που θα 

καίει για όλο το δωδεκαήμερο των 

εορτών (από τα Χριστούγεννα μέχρι και 

τα Φώτα) στο τζάκι του σπιτιού. Πριν ο 

νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, κάθε 

νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει 

το σπίτι και με ιδιαίτερη προσοχή το 

τζάκι, ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος 

από την παλιά στάχτη. Καθαρίζουν 

ακόμη και την καπνοδόχο, για να μη 

βρίσκουν πατήματα να κατέβουν οι 

καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως 

λένε στα παραδοσιακά χριστουγεν-

νιάτικα παραμύθια. Έτσι το βράδυ της 

παραμονής των Χριστουγέννων, όταν 

όλη η οικογένεια θα είναι μαζεμένη 

γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης του 

σπιτιού ανάβει την καινούρια φωτιά 

και μπαίνει στην πυροστιά το Χριστό-

ξυλο. Σε κάθε σπιτικό, οι νοικοκυραίοι 

προσπαθούν το Χριστόξυλο να καίει 

μέχρι τα Φώτα. Ο λαός λέει ότι καθώς 

καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται 

ο Χριστός, εκεί στην κρύα σπηλιά 

της Βηθλεέμ.

Το πάντρεμα της φωτιάς

Το «Πάντρεμα της φωτιάς» είναι 

μια παραλλαγή του Χριστόξυλου και 

η διαφορά τους έγκειται στο πλήθος 

των ξύλων που χρησιμοποιούσαν για 

τη φωτιά. Το πάντρεμα της φωτιάς 

γίνεται την παραμονή των Χριστου-

γέννων, στο τζάκι του σπιτιού. Κάθε 

είδος ξύλου που φυτρώνει στο χω-

ριό, θα λάβει μέρος στο πάντρεμα 

της φωτιάς. Έπαιρναν, δηλαδή, ένα 

ξύλο που συμβόλιζε το νοικοκύρη 

(έπρεπε να είναι από δέντρο που είχε 

αρσενικό όνομα, π.χ. πλάτανος ή κέ-

δρος) και ένα δεύτερο που συμβόλιζε 

τη νοικοκυρά (έπρεπε να είναι από 

δέντρο που είχε θηλυκό όνομα, π.χ. 

αγριοκερασιά) και τα «σταύρωναν» 
στο τζάκι. Όπου χρησιμοποιούσαν και 
τρίτο ξύλο (κυρίως στην Κέρκυρα), 
που μπορεί να συμβόλιζε π.χ. τον 
κουμπάρο, φρόντιζαν να επιλέξουν ένα 
διαφορετικό είδος ξύλου από τα δυο 
πρώτα. Συνήθως επέλεγαν ξύλα από 
αγκαθωτά δέντρα, που κατά τη λαϊκή 
αντίληψη απομάκρυναν τα δαιμονικά 
όντα και τους καλικάντζαρους. Τη 
στάχτη της φωτιάς αυτής, κρατάνε οι 
γυναίκες μέχρι την ημέρα των Φώτων, 
οπότε με αυτή φροντίζουν τα δέντρα 
του σπιτιού.
Και παντρεύεται η φωτιά 
παίρνει μία καρυδιά 
κι έναν άντρα υπερήφανο 
με αγκάθια μυτερά.

Το σπάσιμο του ροδιού, έθιμο της 
Πελοποννήσου 

Άλλο ένα πανάρχαιο έθιμο του 
λαού μας είναι το «σπάσιμο του ρο-
διού». Το έθιμο αυτό ξεκίνησε από 
την Πελοπόννησο. Το πρωί της Πρω-
τοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην 
εκκλησία, ντυμένοι όλοι με τα καλά 
τους ρούχα για να παρακολουθήσουν 
τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλεί-
ου και να υποδεχτούν το νέο χρόνο, 
καλό κι ευλογημένο. Στην επιστροφή, 
ο νοικοκύρης του σπιτιού έχει στην 
τσέπη του ένα λειτουργημένο ρόδι, 
που στην Μικρά Ασία το φυλούσαν 
στα εικονίσματα από τις 14 Σεπτέμβρη, 
δηλαδή τη μέρα του Σταυρού.

Είναι αυτός που κάνει το ποδαρικό 
και σπάει το ρόδι. Πρέπει να χτυπήσει 
το κουδούνι της εξώπορτας και να του 
ανοίξουν. Δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος 
με το κλειδί του. Έτσι είναι ο πρώτος 
που μπαίνει στο σπίτι για να κάνει το 
ποδαρικό με το ρόδι στο χέρι. Μπαί-
νοντας μέσα, με το δεξί πόδι, σπάει το 
ρόδι πίσω από την εξώπορτα για να 
πεταχτούν οι ρώγες του παντού και 
ταυτόχρονα λέει: «με υγεία, ευτυχία 
και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες 
έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η 
τσέπη μας όλη τη χρονιά».

Τα παιδιά μαζεμένα γύρω-γύρω 
κοιτάζουν οι ρώγες να είναι τραγα-
νές και κατακόκκινες. Όσο γερές κι 
όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο χα-
ρούμενες κι ευλογημένες θα είναι 
οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος 
χρόνος. Άλλη ευχή που συνηθίζεται 
να λέγεται κατά το σπάσιμο του ροδιού 
είναι: «Όσο βαρύ είναι το ρόδι, τόσο 
βαρύ να είναι το πορτοφόλι μας, όσο 
γεμάτο καρπούς είναι το ρόδι, να είναι 
γεμάτο το σπίτι μας με καλά και όσο 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα

κόκκινο είναι το ρόδι, τόσο κόκκινη 
να είναι και η καρδιά μας!»

Η κρεμμύδα για γούρι
Ένα από τα γούρια που έχει επι-

κρατήσει να θεωρείται ότι ξορκίζει 
την κακοδαιμονία και προσελκύει 
την καλή τύχη είναι η γνωστή μας 
Πρωτοχρονιάτικη κρεμμύδα (Scilla 
Maritima). Οι αρχαίοι Έλληνες πί-
στευαν ότι τους προστάτευε από κάθε 
κακό, από καταστροφές, αρρώστιες 
ή βασκανίες. Ήδη, τον 6ο π.χ. αιώνα, 
κρέμαγε ο Πυθαγόρας την κρεμμύδα 
πάνω από την πόρτα του σαν σύμβο-
λο καλής υγείας και αναγέννησης. 
Η Χρυσοβασιλίτσα, όπως αλλιώς τη 
λένε, ακόμα και ξεχασμένη σε κάποια 
γωνιά του σπιτιού, βγάζει φύλλα τέτοια 
εποχή, και ξαναρχίζει τον κύκλο της 
ζωής της. Ο λαός πιστεύει ότι αυτή 
τη μεγάλη ζωτική της δύναμη μπο-

ρεί να τη μεταδώσει σε έμψυχα και 
άψυχα. Λογικά, λοιπόν, συνδέθηκε 
με την Πρωτοχρονιά και το ξεκίνημα 
μιας καινούριας χρονιάς, γεμάτης 
ελπίδες και προσδοκίες. Στις μέρες 
μας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 
τοποθετείται η κρεμμύδα έξω από το 
σπίτι την παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο 
πατέρας ή η μητέρα της οικογένειας 
την παίρνει στα χέρια και χτυπώντας 
ελαφρά με την κρεμμύδια τα κεφάλια, 
ξυπνά τα μέλη της οικογένειας για να 
πάνε στην Θεία Λειτουργία του Αγίου 
Βασιλείου. Στην συνέχεια, η κρεμμύ-
δα κρεμιέται σε κάποιο σημείο του 
σπιτιού για να φέρει υγεία και τύχη 
στην οικογένεια.

Η Καλή Χέρα
Συνηθίζεται να δίνεται ένα χρημα-

τικό ποσό σαν δώρο σε παιδιά που 

θα επισκεφτούν κάποιο σπίτι την 

Πρωτοχρονιά. Συνήθως πρόκειται 

για τα εγγόνια ή τα ανίψια. Μερικές 

δεκαετίες παλιότερα, η «καλή χέρα» 

ήταν το μόνο δώρο που έπαιρναν τα 

παιδιά την Πρωτοχρονιά και σε πολλές 

περιπτώσεις ήταν απλά ένα κέρασμα 

μια κι ούτε χρήματα υπήρχαν πολλά, 

αλλά ούτε μαγαζιά με παιγνίδια

Το ποδαρικό

Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί ακόμα και σήμερα ποιος 

θα κάνει ποδαρικό στο σπίτι τους. Έτσι 

από την παραμονή λένε σε κάποιο 

δικό τους άνθρωπο, που τον θεωρούν 

καλότυχο και γουρλή, να έρθει την 

Πρωτοχρονιά να τους κάνει ποδαρικό. 

Μόλις μπει στο σπίτι τον βάζουν να 

πατήσει ένα σίδερο για να είναι όλοι 

σιδερένιοι και γεροί μέσα στο σπίτι 

στη διάρκεια του καινούργιου χρόνου. 

Η νοικοκυρά φιλεύει τον άνθρωπο 

που κάνει ποδαρικό για το καλό του 

χρόνου. Συνήθως του δίνει μήλα ή κα-

ρύδια και μια κουταλιά γλυκό κυδώνι 

ή ότι άλλο γλυκό έχει φτιάξει για τις 

γιορτές. Αν ανήμερα την Πρωτοχρονιά 

έχει λιακάδα, πιστεύουν πως ο καιρός 

θα είναι ο ίδιος σαράντα μέρες. Λένε: 

«Τα ‘λιασε η αρκούδα τα αρκουδάκια 

της, δε θα «χουμε χειμώνα βαρύ». 

Αν όμως ο καιρός είναι άσχημος την 

Πρωτοχρονιά θα συμβεί το αντίθετο, 

δηλαδή σαράντα μέρες θα έχουμε 

βαρυχειμωνιά. n

Νέλλη Τσαγλιώτη

Πηγές
 � http://newpost.gr/ellada
 � http://dim-rizou.pel.sch.gr
 � www.laikiparadosi.blogspot.gr
 � www.laografika.gr 
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Τα Χριστούγεννα έφθασαν και στα 

περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά οι 

πιατέλες γέμισαν με τα γλυκά των ημε-

ρών, κουραμπιέδες και μελομακάρονα. 

Ποια είναι όμως η ετυμολογία της ονο-

μασίας των δύο αγαπημένων γλυκών;

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε 

ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, δρ. Kοι-

νωνιολογίας της Ιστορίας στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, η ρίζα της λέξης «κου-

ραμπιές» είναι η ακόλουθη:

Qurabiya στα Αζέρικα, Kurabiye 

στα Τούρκικα και φυσικά κουραμπιές 

στα ελληνικά. Είναι σύνθετη λέξη που 

στην κυριολεξία σημαίνει «ξηρό μπι-

σκότο» (Kuru=ξηρό, biye= μπισκότο). 

Ο ερχομός των Χριστουγεννιάτικων 
εορτών ήταν πάντα μια συναρπαστική 
εμπειρία για μένα. Θυμάμαι να τελειώ-
νουν οι καλοκαιρινές διακοπές και να 
μετρώ τις μέρες που είχαν μείνει μέχρι 
τα Χριστούγεννα. Όπως κάθε παιδί της 
ηλικίας μου (της τότε εννοείται) είχα 
εναποθέσει τις ελπίδες μου για κάποιο 
δώρο στο γνωστό παχουλό κύριο, με 
την άσπρη γενειάδα και τον κόκκινο 
σκούφο. Αυτό φυσικά συνέβαινε κάθε 
Χριστούγεννα. Ο κύριος αυτός λοιπόν 
άλλες φορές με θυμόταν κι άλλες όχι. 
Μεγαλώνοντας και μετά από πολλές 
«απογοητεύσεις» είχα αρχίσει να αμ-
φιβάλλω για τον αν ο κύριος αυτός θα 
με ξαναθυμόταν ή αν καν υπήρχε στην 
πραγματικότητα. Ώσπου, κάποια Χρι-
στούγεννα, τα οποία θυμάμαι ακόμα, με 
θυμήθηκε. Πρέπει να ήταν η τελευταία 
φορά γιατί από τότε δε θυμάμαι να με 
έχει επισκεφθεί ξανά. Εκείνη τη φορά 
όμως τη θυμάμαι πολύ καλά και θέλω 
να τη μοιραστώ μαζί σας.

Ήμουν στο δημοτικό και στην Αθήνα 
είχε χιονίσει για τα καλά, το είχε στρώσει 
δηλαδή. Οι γιορτές πλησίαζαν και τα 
σχολεία σε λίγο θα έκλειναν. Πήγαινα 
σχολείο ντυμένος στην κυριολεξία σαν 
κρεμμύδι με πολλές μπλούζες, την 
ποδιά του σχολείου, μπουφάν, σκούφο 
και γάντια. Το πρόβλημα ήταν στα πόδια 
γιατί τα παπούτσια βρεχόντουσαν από 
το χιόνι και έμπαζαν νερό. Αλλά και τα 
μάλλινα γάντια το ίδιο πάθαιναν μόλις 
τολμούσαμε να παίξουμε χιονοπόλεμο. 
Τότε είδα κάποια άλλα παιδιά που φο-
ρούσαν κάτι μεγάλες πλαστικές μπότες 
(γαλότσες) και μάλιστα χρωματιστές. 
Αυτό ήταν! Έπρεπε να έχω κι εγώ! Το 
λέω λοιπόν στους γονείς μου προκει-
μένου να μεταφέρουν το αίτημά μου 
στο γνωστό κύριο με τη γενειάδα κλπ… 
και περιμένω μέχρι τα Χριστούγεννα. 
Η αλήθεια είναι πως δε περίμενα να 

Κάποτε ήταν ένας μυλωνάς. Μέρες 

Χριστουγέννων κι ένα βράδυ πεινα-

σμένος καθώς ήταν από τον κόπο της 

ημέρας, έβαλε  να ψήσει δυο κομμάτια 

χοιρινό κρέας.

Οι καλικάντζαροι που εκείνο τον 

καιρό βρίσκονταν στη γη, άκουσαν τη 

μυρωδιά κι ήρθαν στο μύλο.

-Τι ψήνεις; Ρώτησαν τον μυλωνά.

-Να, δυο βατράχους, απάντησε εκείνος.

Όμως, η ονομασία μπισκότο, που καθι-

ερώθηκε τον Μεσαίωνα, ετυμολογικά 

προέρχεται από το λατινογενές bis-cuit, 

που σημαίνει ψημένο δύο φορές (στα 

αρχαία ελληνικά λεγόταν δί-πυρον), 

αφορούσε μια τεχνική ψησίματος για 

να μην «χαλάει- μουχλιάζει» εύκολα 

ο άρτος, κυρίως των στρατιωτών και 

των ναυτικών.

Στα σύγχρονα ιταλικά, η λέξη είναι 

biscotto. Το λατινικό bis-cuit διαδό-

θηκε μέσω των Βενετών εμπόρων 

και στην Ασία, όπου καθιερώθηκε ως 

παραφθορά της λατινικής λέξης, με  

τη μορφή biya/biye, οπότε συνδέθηκε 

με το δικό τους Qura/Kuru (ξηρό) και 

έρθει κάτι αλλά τουλάχιστον ήλπιζα.

Έρχεται παραμονή Χριστουγέννων, 
τίποτα κάτω από το δέντρο. Έλιωσαν 
και τα χιόνια. Πάει, λέω από μέσα μου, 
αυτό ήταν… και πέφτω απογοητευμένος 
για ύπνο. Ονειρεύτηκα τις πολυπόθη-
τες μπότες, ήταν γυαλιστερές μπλε 
με ωραίο τελείωμα πάνω στη γάμπα 
για να μην ενοχλούν στο περπάτημα. 
Τι ευτυχία ήταν αυτή, σα να το ζούσα 
στην πραγματικότητα.

Ανήμερα Χριστούγεννα, ξυπνώ το 
πρωί όντας ακόμα στη δίνη του ονεί-
ρου. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω 

ένα φανταστικό ζευγάρι μπλε μπότες 
δίπλα στο προσκεφάλι μου. Στην αρχή 
νόμιζα πως κοιμόμουν ακόμα αλλά 
μετά κατάλαβα πως ήταν αληθινές. 
Πετάγομαι πάνω και τρέχω γρήγορα 
στους γονείς μου. Έκπληκτοι κι εκείνοι, 
μου είπαν πως θα τις έφερε ο Άγιος 
Βασίλης. Τι σημασία είχε που τα χιόνια 
είχαν λιώσει, εγώ θα τις φορούσα ο 
κόσμος να χαλούσε.

Δε θυμάμαι άλλη φορά να ένοιωσα 
τόσο ευτυχισμένος ως παιδί τις ημέ-
ρες των εορτών. Ο Άγιος με θυμήθηκε 
επιτέλους και από τότε τον περιμένω 
πάντα. Βέβαια τώρα, τα καλά και τα 
μεγάλα δώρα τα κρατά για τα παιδιά 
μου ενώ για τους γονείς έχει τα λιγό-
τερα και τα μικρότερα.

Ο Άγιος Βασίλης έρχεται σε όσους 
τον πιστεύουν. Η καλύτερη απόδειξη 
είναι τα πρόσωπα των παιδιών μόλις 
δουν τα κουτιά κάτω από το δέντρο 
και το άδειο πιάτο με τα ψίχουλα 
δίπλα στην καμινάδα, την πόρτα ή το 
παράθυρο. Στολίστε νωρίς, γιορτάστε 
πολύ και νοιώστε όπως τότε, παιδιά 
δηλαδή. Πού ξέρετε, ίσως όντως να 

σας θυμηθεί και πάλι ο Άγιος. n

Έτρεξαν τότε κι εκείνοι στο κοντινό 

ρέμα, έπιασαν ένα βάτραχο και τον 

έβαλαν στη σούβλα να τον ψήσουν.

Παρατήρησαν όμως ότι το ψητό 

του μυλωνά έσταζε λίπος ενώ το δικό 

τους όχι.

-Εσένα στάζει, εμάς δεν στάζει, του 

είπαν και καθώς δεν έπαιρναν απά-

ντηση κι έγιναν φορτικοί, θύμωσε ο 

μυλωνάς, αρπάζει τη σούβλα και τους 

έδωσε τη νέα μικτή (λατινο-ανατολίτι-

κη) λέξη Qurabiya/Kurabiye, η οποία 

με αντιδάνεια ξαναγύρισε στη δύση 

και ελληνοποιημένη πλέον έδωσε το 

«κουραμπιές» με την έννοια του ξη-

ρού μπισκότου, που διανθίστηκε με 

αμύγδαλα, ζάχαρη άχνη κ.λπ.

Τα μελομακάρονα έχουν ετυμολο-

γικά αρχαιοελληνική προέλευση όσο 

και αν το μυαλό πάει στο «ιταλικό» 

μακαρόνι. Στα λεξικά αναφέρεται ότι 

η λέξη «μακαρόνι» ετυμολογικά παρά-

γεται από τη μεσαιωνική ελληνική λέξη 

«μακαρωνία» (το νεκρώσιμο δείπνο με 

βάση τα ζυμαρικά, με το οποίο «μακά-

ριζαν», τιμούσαν, τον νεκρό). Η μακα-

ρωνία με τη σειρά της προέρχεται από 

την αρχαία ελληνική λέξη «μακαρία», 

που δεν ήταν άλλο από την ψυχόπιτα, 

δηλαδή ένα κομμάτι άρτου, στο σχήμα 

του σύγχρονου μελομακάρονου, που 

προσέφεραν μετά την κηδεία στους 

παρευρισκόμενους.

Αργότερα, όταν η μακαρία περιλού-

στηκε με σιρόπι μελιού ονομάστηκε: 

μέλι+μακαρία=μελομακάρονο και κα-

θιερώθηκε ως γλύκισμα του Δωδεκαη-

μέρου, κυρίως από τους Μικρασιάτες 

Έλληνες και με το όνομα «φοινίκια». 

Οι Λατίνοι και αργότερα οι Ιταλοί χρη-

σιμοποιούσαν τη λέξη μακαρωνία ως 

maccarone που τελικά κατέληξε να 

σημαίνει το σπαγγέτι. Τέλος, από το 

μεσαίωνα και μετά στη Γαλλία και την 

Αγγλία, ένα είδος αμυγδαλωτού μπι-

σκότου ονομάστηκε «macaroon» (το 

γνωστό σε όλους σήμερα «μακαρόν»).

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από 

κείμενο δημοσιευμένο στο www.

newsbeast.gr n

τη φέρνει στο κεφάλι.

Όπου φύγει-φύγει οι καλικάντζαροι, 

πήγαν βρήκαν κι άλλους και κίνησαν για 

το μύλο για να εκδικηθούν το μυλωνά 

που τους κορόιδεψε.

Στο μεταξύ ο μυλωνάς, επειδή φοβή-

θηκε μη γυρίσουν να του κάνουν κακό, 

σαμάρωσε το γαϊδούρι του, φόρτωσε 

ένα σακί αλεύρι δεξιά κι ένα αριστερά 

κι αφού ανέβηκε κι εκείνος στο σαμάρι, 

σκεπάστηκε με ένα άδειο σακί για να 

μην φαίνεται και κίνησε για το χωριό.

Στο δρόμο τον πρόφτασαν οι καλι-

κάντζαροι και γυρνώντας γύρω-γύρω 

το γαϊδούρι μετρούσαν κι έλεγαν:

-Ε το ένα μπλεύρο, ε και τ’ άλλο, να 

και το πανογόμι, πού είναι ο μυλωνάς; 

Πίσω θα είναι.

Έτρεχαν τότε όλοι προς το μύλο και 

καθώς δεν τον έβρισκαν ξαναγυρνούσαν 

και μέτραγαν πάλι.

-Ε το ένα μπλεύρο, ε και τ’ άλλο, να 

και το πανογόμι, πού είναι ο μυλωνάς; 

Μπροστά θα είναι.

Έτρεχαν πάλι όλοι προς το χωριό. 

Και ξαναγυρνούσαν.

Έτσι, λοιπόν, μια μπρος, μια πίσω 

πέρασε η ώρα, έφτασε το γαϊδούρι με 

το μυλωνά στο χωριό, που χάρη στην 

εξυπνάδα του σώθηκε από τα κακό-

βουλα σχέδιά τους. n

Οι ετυμολογικές ρίζες 
του κουραμπιέ και του 
μελομακάρονου

Τα Χριστούγεννα που 
αγάπησα

Από τις ιστορίες του  
παππού…

Επιμέλεια: Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

Δημήτριος Κ. Βανικιώτης
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Τους χειμωνιάτικους μήνες κύριο 

στοιχείο της διατροφής ήταν τα λάχανα. 

Τα αγριόχορτα δηλαδή. Οι νοικοκυρές 

τα μαγείρευαν, όπως και σήμερα, είτε 

βραστά είτε τσιγαριστά ή έφτιαχναν 

με αυτά πίτες, τσαΐτια κ.α. Οι πίτες, 

να σημειωθεί ότι ήταν χειμωνιάτικο 

φαγητό. Φρέσκα χορταρικά δεν υπήρ-

χαν το καλοκαίρι. Στο χωριό όταν δεν 

άνοιγαν φύλλο φτιάχνανε μια εύκολη 

πίτα. Μπρούστουλα την ονόμαζαν οι 

νοικοκυρές. Είναι εύκολη και γρήγορη, 

το μόνο χρονοβόρο είναι το καθάρισμα 

των χορταρικών. Θέλει άφθονο νερό με 

πολλές πλύσεις, να φύγουν τα χώματα 

που έχουν. Αλλά αξίζει τον κόπο για 

αυτή τη μυρωδάτη πίτα που μοσχοβο-

λάει όλη η κουζίνα και είμαι σίγουρη 

δεν θα μείνει τίποτα στο ταψί. 

Υλικά
• 1 κιλό σπανάκι

• 1 ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα

• 1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

• 1/2 ποτήρι ελαιόλαδο

• 1 κουταλάκι αλάτι, πιπέρι

• 300 γραμ . φέτα (προαιρετικά)

• 4 κούπες αλεύρι που φουσκώνει 

μόνο του ( ίσως πάρει και περισσότερο. 

Υπολογίστε το με …το μάτι!)

• λίγο νεράκι 

Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και 

• 1 ματσάκι μυρώνια

• 1 ματσάκι καυκαλήθρες

• 1 ματσάκι σέσκουλα

• πράσο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση
• Καθαρίζουμε πολύ καλά όλα τα 

χορταρικά (είτε του κήπου είτε τα άγρια 

με άφθονο νερό).

• Τα στεγνώνουμε καλά.

• Ψιλοκόβουμε όλα τα χορταρικά 

και τα βάζουμε σε μια μεγάλη λεκάνη.

• Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το 

ελαιόλαδο και ανακατεύουμε πολύ 

καλά για να νοστιμέψουν.

• Έπειτα ρίχνουμε μέσα στην λεκάνη 

με τα χόρτα νερό και αλεύρι ώστε να 

γίνουν ένας ωραίος χυλός. (Αν θέλουμε 

προσθέτουμε και φέτα)

• Λαδώνουμε το μεγάλο ταψί του 

φούρνου.

• Ρίχνουμε τον χυλό στο ταψάκι 

μας και τον στρώνουμε. (Η πίτα πρέπει 

να είναι λεπτή για να ψηθεί όμορφα).

• Στο τέλος ρίχνουμε από πάνω το 

λαδάκι σε όλη την επιφάνεια, ώστε να 

πάει παντού.

• Ραντίζουμε με λίγο νεράκι

• Ψήνουμε στους 200 βαθμούς 

στον φούρνο μας, μέχρι να ροδίσει η 

επιφάνεια της πίτας. n

Μπρούστουλα
Ποτούλα Λεμπέση

...συνέχεια από τη σελίδα 3
χρησιμοποιώντας πολλές προστακτικές: 

Θυμηθείτε, Ελάτε, Προχωρείτε, 
Τραγουδήστε. Ζητά να ανατρέψει την 
πραγματικότητα, αυτός, ο προτρεπτικός 
λόγος. Προχωρώντας στη δεκαετία, 
παντρεύεται, και έρχεται στη ζωή η κόρη 
του, Έρη. Το 1955, θα γράψει το τρυφερό 
Πρωινό άστρο, με υπότιτλο «Μικρή 
εγκυκλοπαίδεια υποκοριστικών για την 
κορούλα μου». Το ποίημα εκφράζει την 
μεγάλη χαρά που νιώθει ένας πατέρας, 
ώστε κι αν έχει βιώσει τόσο βάσανα.

1956-1966: περίοδος υψηλών συλλήψεων
Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται 
στον έρωτα,
Μονάχος στη δόξα και στο θάνατο.
Το ξέρω. Το δοκίμασα. Δεν ωφελεί.
Άφησέ με νάρθω μαζί σου.

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος

Την περίοδο αυτή έρχεται η Τέταρτη 
διάσταση, και μαζί της οι υψηλές συλλήψεις 
και η ευρηματικότητα ποιητικών μορφών, 
η οποία εγκαινιάζεται με τη Σονάτα του 
Σεληνόφωτος, 1956, ́ Α Κρατικό Βραβείο 
Ποίησης. Το έργο αυτό σηματοδοτεί 
μια νέα ποιητική, που ελλοχεύει από 
νωρίτερα, αλλά οι ώριμες αντικειμενικές 
συνθήκες το συνεπικουρούν, ώστε να 
βρει γόνιμο έδαφος και να λειτουργήσει. 
Κατά κάποιον τρόπο αυτό το έργο αίρει, 

μέχρις ενός σημείου, προκαταλήψεις που 
δέσμευαν του αριστερούς διανοούμενους, 
απελευθερώνοντας μια πολύτιμη ύλη στο 
έργο του Ρίτσου, που θα το οδηγήσει 
στην αιχμή της σύγχρονης ποίησης. Ο 
Λούις Αραγκόν, προλογίζοντας το έργο, 
στο περιοδικό Les Lettres Franηaises, 
θα γράψει ότι του έδωσε το τράνταγμα 
της μεγαλοφυΐας.

Στις 2 Μαρτίου 1957 ο αγωνιστής της 
ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου πυρπολείται 
στο καταφύγιό του, ύστερα από δώδεκα 
ώρες μάχης με τις βρετανικές δυνάμεις. 
Ο Ρίτσος, εξ αιτίας του περιστατικού 

αυτού, γράφει τον Αποχαιρετισμό. Το 
ποίημα προβάλει την ανθρώπινη διάσταση 
του ηρωισμού, δηλαδή το δίλημμα του 
αγωνιστή: να παραδοθεί ή να πεθάνει;

«για μια ζωή / που πια δε θα απαιτεί 
καμιά θυσία»

Το ποίημα είναι η πρώτη επίσημη 
κατάθεση του ποιητή για το κυπριακό 
δράμα.

Τέταρτη διάσταση
Στα πολύστιχα έργα της Τέταρτης 

διάστασης ο ποιητής θα μιλήσει για τη 
μοναξιά, για την ερωτική στέρηση, για το 
γήρας (π.χ.: Σονάτα του Σεληνόφωτος) και 
μέσα από το έργο του θα αναδείξει την 
αξία της απλής ζωής, όπου συντελείται 
το θαύμα (Ισμήνη), θα ανατάμει τις 
συνειδησιακές συγκρούσεις, της κοινωνικής 
πράξης του ατόμου (Ορέστης). Στο έργο 
αυτό περιλαμβάνονται δεκαεπτά θέσεις: 
3 με τη μορφή σύγχρονων μονολόγων 
και 12 αρχαιόθεμων.

Έχει ειπωθεί πως ο Ρίτσος εφαρμόζει 

τεχνικές του Καβάφη και του Έλιοτ, 
χρησιμοποιώντας την αρχαιότητα. Η 
πρωτοτυπία του έργου, ωστόσο, είναι 
φανερή, καθώς ο Ρίτσος κάνει διάφορους 
αναχρονισμούς, που αναφέρονται στο 
σύγχρονο κόσμο. Αυτά τα ετερόκλητα 
στοιχεία κατασκευάζουν μιαν ιδιότυπη 
σύνθεση.

Από εκεί κι έπειτα μετά τον νεο-
συμβολιστη και νεο-ρομαντικό Ρίτσο, 
αλλά και τον πρώτης ωριμότητας, τα 
εκφραστικά του μέσα απελευθερώνονται 
από τον Πόλεμο, από την Αντίσταση και 
την Εξορία και καθιζάνουν στην αστική 
δημοτική της καθημερινής ομιλίας. 
Ωστόσο, το λακωνικό ποίημα, συνεχίζει να 
το ασκεί συστηματικά, το οποία φαίνεται 
ως παύση, στις μεγαλόπνοες συνθέσεις 
του ποιητή.

Κατά το τέλος της περιόδου αυτής, ο 
Ρίτσος θα ταξιδέψει στο εξωτερικό και 
θα αρχίσει, γυρίζοντας, τις μεταφράσεις 
ξένων ποιητών. Θα συγκροτήσει και θα 
μεταφράσει δύο μεγάλα ανθολόγια: της 
ρουμανικής ποίησης και της τσέχικης 
και σλοβακικής ποίησης. Αργότερα, το 
1966, θα ταξιδέψει και στην Κούβα. Εκεί 
θα γνωρίσει τον Νικόλα Γκιλλιέν και θα 
μεταφράσει το βιβλίο του Ο Μεγάλος 
Ζωολογικός Κήπος.

1967-1971: Εγκαθίδρυση δικτατορίας
Ο Γιάννης Ρίτσος, μαζί με άλλους 

αριστερούς θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί 
στον Ιππόδρομο, από όπου θα οδηγηθεί σε 
τόπους εξορίας. Παρόλα αυτά, η συγγραφή 
του δε θα σταματήσει. Αρχίζει την πρώτη 
σύνθεση: Χρυσόθεμις (-70), ενώ ένα 
χρόνο πριν είχε αρχίσει τον Αγαμέμνονα 
(-70). Και οι δύο αυτές συνθέσεις θα 
προστεθούν στην Τέταρτη διάσταση. 
Παράλληλα συγγράφει και ένα χορικό, 
τις Μαντατοφόρες. Τον Αύγουστο ξεκινά 
τον μονόλογο Αίας, ο οποίος και αυτός θα 
περιληφθεί στην Τέταρτη διάσταση, και 
τον Νοέμβρη αρχίζει ποιήματα, τα οποία 
θα περιληφθούν, με τη σειρά τους, στη 
συλλογή Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη 
και θα την συγκροτήσουν.

Το 1968, εν μέσω πολιτικών κρίσεων 
και προβλημάτων υγείας (καρκίνος), 

Πηγές
 � Η Καθημερινή, Έλληνες Ποιητές- 

Γιάννης Ρίτσος. Τόμος Α
 � Η Καθημερινή, Έλληνες Ποιητές- 

Γιάννης Ρίτσος. Τόμος Β
 � Ελευθεροτυπία, Λέσχη Αθανάτων-

Γιάννης Ρίτσος
 � Βικιπαίδεια-Γιάννης Ρίτσος
 � Η επίσημη ιστοσελίδα του μεγάλου 

μας ποιητή

τον στέλνουν στη Λέρο. Εκεί πέρα θα 

προχωρήσει στην συγγραφή της συλλογής 

Πέτρες. Στο έργο αυτό επικρατεί νεκρό 

τοπίο, επικρατεί στειρότητα και μια έντονη 

αίσθηση βρόμας και αποσύνθεσης. Σίγουρα 

και σε αυτή τη συλλογή διαφαίνεται η 

καταπίεση που ένιωθε ο ποιητής για το 

καθεστώς. Κατόπιν, αφού τον στέλνουν 

στη Σάμο, γράφει τη συλλογή Κιγκλίδωμα. 

Σε αυτό το έργο η καταπίεση είναι το 

κύριο συστατικό. Προηγουμένως είχε 

γράψει και τις Επαναλήψεις, αυτές οι 

3 συλλογές θα κυκλοφορήσουν σε μία 

δίγλωσση έκδοση στο εξωτερικό.

Το 1969 γράφει τον Αφανισμό της 

Μήλος. Ένα χορικό εμπνευσμένο από 

τον Θουκυδίδη. Το έργο αυτό συγγενεύει 

με ένα παλαιότερό του, Οι γερόντισσες 

και η Θάλασσα, όμως ο Αφανισμός 

σκοπεύει αλλού, καθότι γραμμένο στη 

δικτατορία. Το ποίημα είναι αλληγορικό 

και στοχεύει στη βία των ισχυρών και στο 

στρατιωτικό καθεστώς. Το εν λόγω έργο 

κυκλοφόρησε στον αντιδικτατορικό τόμο 

Νέα Κείμενα 1, τα οποία αποτελούσαν 

συνέχεια των δεκαοχτώ Κειμένων, και 

εκδόθηκαν το 1970, αφού πρώτα ήρθη 

η προληπτική λογοκρισία.

Βραβεύσεις

• Πρώτο Κρατικό Βραβείο ποίησης 

«Η Σονάτα του σεληνόφωτος» (1956)

• Μέγα διεθνές βραβείο ποίησης 

(Βέλγιο, 1972)

• Διεθνές βραβείο «Γκεόργκι 

Δημητρώφ» (Βουλγαρία, 1975)

• Mέγα βραβείο ποίησης «Αλφρέ ντε 

Βινύ» (Γαλλία, 1975)

• Διεθνές βραβείο «Αίτνα-Ταορμίνα» 

(Ιταλία, 1976)

• «Βραβείο Ειρήνης του Λένιν» 

(ΕΣΣΔ, 1977)

• Διεθνές βραβείο «Μποντέλο» (1978)

Θάνατος
Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε στην Αθήνα 

στις 11 Νοεμβρίου 1990. Η σορός του 

ενταφιάστηκε στη γενέτειρά του, τη 

Μονεμβασιά. Άφησε πίσω του 50 ανέκδοτες 

συλλογές ποιημάτων.



Μια φορά κι έναν καιρό τα ζώα του 

δάσους, έκαναν μια συγκέντρωση για 

να ακούσουν αυτό που είχε να τους πει 

ο κύριος λαγός. Μαζεύτηκαν όλα σε 

ένα ξέφωτο και περίμεναν να μιλήσει 

πρώτα ο βασιλιάς τους, το λιοντάρι.

Aγαπητά μου ζώα σας κάλεσα για 

να ακούσετε την πρόταση του Λαγού 

για τα Χριστούγεννα. Θα ακούσω τις 

δικές σας γνώμες πάνω στη πρόταση 

του λαγού, ύστερα θα σας πω και εγώ 

τη δική μου. Εμπρός κύριε λαγέ, σε 

ακούμε!

Ο κύριος λαγός έβηξε λίγο για να 

καθαρίσει τη φωνή του, πήρε το σο-

βαρό του ύφος και ξεκίνησε να μιλά.

Φίλοι μου, σε λίγες μέρες έχουμε 

Χριστούγεννα και τέτοια εποχή, οι 

άνθρωποι στολίζουν τα σπίτια τους 

με δέντρα ,γεμάτα με πολύχρωμες 

μπάλες και φωτάκια, για να γιορτάσουν 

τη γέννηση του Χριστού. Σκέφτηκα 

λοιπόν να κάναμε και εμείς το ίδιο. 

Να στολίσουμε το πιο ψηλό δέντρο 

του δάσους. Λοιπόν τι λέτε;

Τα ζώα κοίταζαν το ένα το άλλο. 

Έδειχναν να σκέφτονται τη πρόταση 

του λαγού. Το λόγο πήρε ο σκίουρος.

Που θα βρούμε εμείς τα στολίδια; 

Ρώτησε το λαγό.

Το κάθε ζώο θα φέρει κάτι που 

αγαπά πολύ και θα το βάζει στο δέντρο 

μας. Θα το στολίσουμε διαφορετικά 

από ότι στολίζουν οι άνθρωποι.

Εγώ συμφωνώ με την ιδέα του 

λαγού, είπε η μαϊμού.

Και εγώ συμφωνώ. Και εγώ συμ-
φωνώ, και εγώ, φώναξαν και τα υπό-

λοιπα ζώα.

Το λιοντάρι πήρε και πάλι το λόγο.

Βλέπω ότι όλοι συμφωνείτε με την 

ιδέα του λαγού. Εγώ διαφωνώ, αλλά 

οφείλω να σεβαστώ την απόφαση της 

πλειοψηφίας αν θέλω να είμαι δίκαιος. 

Ας φέρει λοιπόν ο καθένας κάτι που 

αγαπάει πολύ για να το κρεμάσει στο 

πιο ψηλό δέντρο του δάσους.

Την άλλη μέρα, τα ζώα πήγαν στο 

σημείο που βρισκόταν το πιο ψηλό 

δέντρο, κρατώντας στα χέρια τους από 

κάτι. Η μαϊμού μπανάνες, ο λαγός κα-

ρότα και μήλα, ο σκίουρος βελανίδια, 

η αρκούδα βαζάκια με μέλι.

Το δέντρο έβλεπε να κρέμονται από 

τα κλαδιά του όλα αυτά τα ανόμοια 

πράγματα και στεναχωριόταν.

Σταματήστε! Τους φώναξε. Είμαι 

το πιο ψηλό και όμορφο δέντρο και 

εσείς με τα στολίδια σας με κάνατε το 

πιο άσχημο. Πάρτε τα από πάνω μου.

Τα ζώα λυπήθηκαν που στεναχώρη-

σαν άθελά τους το δέντρο. Ξεκρέμασαν 

τα στολίδια και κίνησαν σιωπηλά για 

τη φωλιά τους.

Το επόμενο πρωί, η Μητέρα Φύση 

είχε κάνει το θαύμα της. Όλο το δάσος 

ήταν κατάλευκο. Το χιόνι είχε σκεπάσει 

τα κλαδιά των δέντρων και το χώμα.

Κοιτάξτε! Είπε το λιοντάρι. Τι όμορφο 

που είναι το δάσος μας!

Τα ζώα συμφώνησαν μαζί του. 

Φέτος τα Χριστούγεννα στο δάσος, θα 

ήταν διαφορετικά. Ντυμένα στα λευκά, 

πανέμορφα, όπως μόνο η Φύση ξέρει 

να στολίζει. n
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Λευκά Χριστούγεννα
Αγγελική Παπαθανασίου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ Οι περιπέτειες του  

Σέρλοκ Χολμς
Χριστουγεννιάτικα  
διηγήματα

Κίρα Σίνου Sir Arthur Conan Doyle Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Η 
εξαιρετική συγγραφέας 

Κίρα Σίνου μας ταξιδεύει 

με τη δύναμη της πέ-

νας της στα έθιμα της 

ελληνικής παράδοσης, 

ειδικότερα στο έθιμο του αμίλητου 

νερού ή της μαγεμένης βρύσης. Με 

μοναδικό τρόπο μετατρέπει αυτό το 

έθιμο, της πρώτης μέρας του χρόνου, 

σε κινητήριο άξονα του μυθιστορήματός 

της, συνδέοντας το τώρα με το χθες, 

το παρόν με το παρελθόν. 

«Το βαριόταν το χωριό ο Γρηγόρης. 

Άλλωστε, δεν έβρισκε τίποτα να κά-

νει εκεί. Να όμως που οι γονείς του 

αποφάσισαν και πάλι να περάσουν 

στο χωριό την Πρωτοχρονιά, κοντά 

στον παππού και στη γιαγιά. Φέτος 

οι μεγάλοι θέλησαν να αναβιώσουν 

ένα παλιό έθιμο κι όλο μιλάνε για το 

στοιχειό της βρύσης. Ο Γρηγόρης δεν 

πιστεύει σε στοιχειά. Υπάρχει περί-

πτωση ν’ αλλάξει γνώμη, τώρα που 

πρέπει να πάει ο ίδιος στη βρύση και 

να αντιμετωπίσει το στοιχειό;»

Τ
ο μπλε πετράδι» ή «Η 

περιπέτεια του πολύτιμου 

λίθου» (1892)-η 12η ιστο-

ρία από τις «Περιπέτειες 

του Σέρλοκ Χολμς» του 

Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Μια χριστουγεν-

νιάτικη ιστορία όπου ο επιφανέστερος 

ντετέκτιβ της Βρετανίας θα χρειαστεί 

να καταφύγει στις συνήθειες της 

εορταστικής γαστρονομίας και στα 

μυστικά που κρύβει μια γεμιστή χήνα 

προκειμένου να εξηγήσει τη σκοτεινή 

υπόθεση την οποία διερευνά,

Ο 
Αλ. Παπαδιαμάντης, με 

το ψευδώνυμο «Βυζα-

ντινός», έγραφε στην 

εφ. «Εφημερίς», στις 

25.12.1887:  «Ολόκληρον 

φιλολογίαν αποτελούσι τα λεγόμενα 

Contes de Noel, τα χριστουγεννιάτικα 

δηλαδή παραμύθια, ων τινά, εξόχων 

συγγραφέων έργα, είναι ωραιότατα, 

βιβλιοθήκην δε ολόκληρον δύναται 

να γεμίσωσι τα κατ’ έτος εκδιδόμε-

να Christmas Numbers, τα έκτακτα 

δηλαδή φυλλάδια των εικονογραφη-

μένων περιοδικών, τα δημοσιευμένα 

επί τη εορτή των Χριστουγέννων, μετά 

καλών εικόνων και ποικιλοτάτης τερ-

πνής ύλης».

Αυτήν τη δυτική συνήθεια υιοθέ-

τησε κι ο ανατολικός Παπαδιαμάντης 

(1851-1911) και δημοσίευε τις μέρες των 

Χριστουγέννων σε διάφορα έντυπα δι-

ηγήματα, μερικά από τα οποία ανήκουν 

στα εξοχότερα δείγματα της τέχνης 

του. Το κοινό που έχουν τα διηγήματα 

αυτά μεταξύ τους, εκτός από την απα-

ράμιλλη τέχνη του συγγραφέα τους, 

είναι ότι η δράση τους συνδέεται με 

τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ωστόσο 

δεν υπάρχει σε αυτά κανενός είδους 

οικογενειακή εορταστική αφέλεια, 

αλλά απεναντίας στις σελίδες τους 

ξεδιπλώνεται η μεγάλη ποικιλία της 

ζωής των προσώπων του παπαδια-

μαντικού σύμπαντος, που στο άκρο 

του βρίσκεται η φονική κακότητα της 

γρια-Καντάκαινας («Το χριστόψωμο») 

και στο άλλο η αγόγγυστη καλοσύνη της 

θεια-Αχτίτσας («Η Σταχτομαζώχτρα»)

Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Παραμύθι για τους 
μικρούς μας φίλους
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Η Αμυγδαλιά έλκει την καταγωγή 

της από τη Δυτική Ασία αλλά είναι 

εξαιρετικά διαδεδομένη σε πολλές 

χώρες και βέβαια στην Ελλάδα. Αυτό 

δε, που την κάνει μοναδική είναι η 

ιδιότητα της να «φέρνει» την άνοιξη, 

καθώς οι ανθοί της αμυγδαλιάς, είναι 

οι πρώτοι που ανθίζουν κάθε χρόνο, 

σε σχέση με τα υπόλοιπα φυτά, μέσα 

στον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο. Πα-

λιότερα μάλιστα θεωρούσαν πως αν 

η αμυγδαλιά ανθίσει τον Ιανουάριο ο 

χειμώνας θα συνεχιστεί βαρύς και με 

χιόνι και κρύο. Πάντως όταν η αμυγδαλιά 

ανθίσει, αποτελεί τον πιο αδιάψευστο 

μάρτυρα ότι η άνοιξη δεν αργεί.

Το όμορφο αυτό δέντρο, που έχει 

αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλά 

έργα –είτε ποιήματα είτε τραγούδια 

και ζωγραφιές- κρύβει από πίσω του 

όχι μία αλλά δύο συγκινητικές ιστο-

ρίες. Συγκεκριμένα, για τον μύθο της 

Αμυγδαλιάς υπάρχουν δύο εκδοχές, 

εκείνη με την Αμυγδαλιά και τον Βοριά 

(λαϊκό παραμύθι) και η δεύτερη από 

την ελληνική μυθολογία με ήρωες τον 

Δημοφώντα και την Φυλλίδα

Η Αμυγδαλιά και ο Βοριάς.
«Η Αμυγδαλιά ήταν ένα νέο, πανέ-

μορφο, ροδαλό κορίτσι. Η μητέρα της 

την αγαπούσε πολύ, φοβόταν όμως τις 

κρύες μέρες του χειμώνα να την αφή-

σει να βγει έξω για να μην κρυώσει. 

Γι’ αυτό το χειμώνα την κλείδωνε στο 

δωμάτιό της. Μια μέρα όμως ο Βοριάς 

πέρασε έξω από το παράθυρό της, την 

είδε και την ερωτεύτηκε. Πώς όμως 

θα ερωτεύονταν και αυτή το Βοριά; 

Τριγυρνούσε θλιμμένος έξω από το 

παράθυρό της. Ώσπου μια νύχτα σκέ-

φτηκε να μεταμορφωθεί σε πρίγκιπα. Ο 

Βοριάς παρουσιάστηκε στην Αμυγδαλιά 

σαν όμορφος νεαρός άντρας και της 

ζήτησε αμέσως να παντρευτούν. Εκείνη 

μόλις τον αντίκρισε τον ερωτεύτηκε και 

δέχτηκε την πρότασή του. Μια μέρα 

λοιπόν, που έλειπε η μητέρα της από 

το παλάτι, βγήκε έξω τρέχοντας και 

αγκάλιασε το Βοριά. Δεν άντεξε την 

παγωνιά και απ’ το κρύο του ξεψύχησε. 

Από τότε ντύνεται νυφούλα και δέχεται 

το άγγιγμα του αγαπημένου της Βοριά 

κάθε χειμώνα».

Ο μύθος του Δημοφώντα και της 
Φυλλίδας

Η ελληνική μυθολογία μας διηγείται 

τον μύθο της Αμυγδαλιάς που κάθε 

χρόνο την άνοιξη φοράει τα λευκά της.

«Μετά την λήξη του τρωικού πολέμου 

ο βασιλεύς της πόλεως των Αθηνών 

Μενεσθεύς ή Μενεσθέας σκοτώθηκε 

στην Τροία και τον διαδέχθηκε ο Δη-

μοφών ή Δημοφώντας. Ο Δημοφών 

ήταν γιος του Θησέα και της Φαίδρας.

Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο με σκοπό να 

επιστρέψει στην Αθήνα, κάποτε έφθα-

σε στις ακτές της Θράκης ίσως για να 

γλιτώσει από κάποια θαλασσοταραχή.

Στην ακρογιαλιά έπαιζε μια παρέα 

κοριτσιών. Ανάμεσά τους ήταν και η 

Φυλλίδα η κόρη του βασιλιά Σίθωνα. 

Ο Δημοφώντας επικεφαλής των ναυ-

τών ζήτησε από τα κορίτσια να μην 

φοβούνται. Οι άνδρες έψαχναν απλά 

μια πηγή για να γεμίσουν με νερό τα 

άδεια τους δοχεία.

Η Φύλλις γοητευμένη από τους 

ευγενικούς τρόπους του νεαρού Δημο-

φώντα και εμπιστευόμενη το ένστικτό 

της κάλεσε τους στρατιώτες στο παλάτι 

όπου τους φιλοξένησαν με τιμές. Η πρι-

γκιποπούλα γοητεύτηκε από την στάση 

και το παράστημα του Δημοφώντα. Μα 

και κείνος δεν έμεινε αδιάφορος από 

την χάρη και την ομορφιά της κόρης.

Ο Έρωτας δεν άργησε να έλθει. Ήταν 

φλογερός και αμοιβαίος. Τον γάμο των 

δυο νέων ευλόγησε ο βασιλιάς Σίθωνας 

εκτιμώντας το ήθος και την ευγενική 

καταγωγή του γαμπρού του. Τίμησε δε 

την ένωση αυτή με πλούτη και γη από 

το βασίλειο του φροντίζοντας να μην 

λείψει τίποτα από τους νεόνυμφους.

Όμως την χαρά και την ευτυχία 

του έγγαμου βίου τους, σκίαζε για το 

νεαρό βασιλόπουλο η νοσταλγία της 

πατρίδας του. Έτσι ζήτησε από την 

νεαρή σύντροφό του να του επιτρέψει 

να ταξιδέψει για λίγο μέχρι την Αθήνα.

Η κοπέλα διστακτικά δέχτηκε και 

μετά από λίγο τον αποχαιρετούσε φι-

λώντας τον τρυφερά και κουνώντας 

του το μαντίλι του αποχαιρετισμού. 

Τον παρακάλεσε να μην καθυστερήσει 

διόλου την επιστροφή του μα να βρε-

θεί σύντομα πάλι κοντά της. Το ταξίδι, 

όμως, ήταν μακρύ και χρονοβόρο και 

στην Αθήνα φίλοι και συγγενείς καθυ-

στερούσαν την αναχώρηση του νέου.

Οι μήνες περνούσαν και η γλυκιά 

προσμονή της κόρης μετατράπηκε σε 

αβάσταχτο μαρτύριο. Φοβόταν πως 

κάτι άσχημο είχε συμβεί στον καλό 

της και ανυπόφορος πόνος σκέπαζε 

την ψυχή της. Όμως ο ατελείωτος 

χρόνος της προσμονής και οι μαύρες 

σκέψεις δεν έσβηναν μέσα της την 

ελπίδα της επιστροφής του. Ήξερε πως 

τα αισθήματα και των δύο ήταν τόσο 

δυνατά που τίποτε στον κόσμο δεν θα 

μπορούσε να τα σβήσει.

Γιατί όμως αργούσε τόσο πολύ; Πό-

θος και αγωνία κατέτρωγε την όμορφη 

πριγκιποπούλα. Κάθε ξημέρωμα πή-

γαινε στο σημείο του αποχαιρετισμού 

και περίμενε. Στέκονταν εκεί ακίνητη 

με το χέρι να σκιάζει τα μάτια της και 

το βλέμμα καρφωμένο στο βάθος του 

ορίζοντα εκεί ακριβώς που χάθηκε ο 

αγαπημένος της.

Ήξερε πως δεν την είχε ξεχάσει. 

Όμως η κόρη έσβηνε μέρα με την μέρα. 

Είχε γίνει πια τόσο χλωμή και αδύνατη 

που οι θεοί την λυπήθηκαν και για να 

μην υποφέρει άλλο την μεταμόρφωσαν 

σε όμορφο λυγερόκορμο δέντρο, την 

Αμυγδαλιά.

Κι ο Δημοφώντας όμως δεν μπο-

ρούσε μακριά από την αγαπημένη 

του. Αγνοώντας τις νουθεσίες φίλων 

και συγγενών να παραμείνει μέχρι να 

ανοίξει ο καιρός, εκείνος ξεκίνησε μες 

στην καρδιά του χειμώνα το ταξίδι της 

επιστροφής. Για μέρες περπατούσε 

μες στον βοριά, το κρύο και το χιόνι 

ώσπου έφτασε στη Θράκη.

Αναζητώντας την αγαπημένη του 

έφτασε στο σημείο του αποχαιρετισμού. 

Εκεί ακριβώς είδε να στέκεται ένα ψηλό 

ξεραμένο δέντρο χωρίς καρπούς και 

φύλλα. Ο νέος κατάλαβε τι είχε συμβεί 

και βγάζοντας μια κραυγή πόνου με 

δάκρυα στα μάτια αγκάλιασε σφιχτά 

τον ξερό κορμό σαν να αγκάλιαζε το 

σώμα της αγαπημένης του.

Και τότε σαν από θαύμα, ζωή πλημ-

μύρισε το άψυχο ξύλο και τα γυμνά 

κλαδιά του δέντρου στολίστηκαν με 

πανέμορφα μικρά λευκά άνθη που ανέ-

δυαν μια υπέροχη, ντελικάτη ευωδία».

Έτσι η αμυγδαλιά, έγινε σύμβολο 

της ελπίδας, δείχνοντας ότι η αγάπη 

δεν μπορεί να νικηθεί από το θάνατο. n

H ιστορία της αμυγδαλιάς
Nέλλη Τσαγλιώτη

Edward Burne-Jones, Phyllis and Demophoon



Ένα τσιγάρο δρόμος είναι η 

ζωή μας και κάποιοι άνθρωποι δεν 

πρόλαβαν να το καπνίσουν μέχρι 

το τέλος.

Πάμε όμως λίγο παρακάτω γιατί 

έχω τόσα πολλά να σας πω και δεν 

ξέρω πώς να αρχίσω. Κοιτάζω το 

λιβαδοβούνι λουσμένο στον ήλιο, 

θα ήθελα να ήμουν στην κορυφή 

του να αγναντεύω το χωριό μας 

από ψηλά. Ίσως εκεί πάνω να μου 

φαινόταν ο κόσμος καλύτερος και 

θα έγραφα πιο αισιόδοξα.

Ο κόσμος είναι καλύτερος κοι-

τώντας μέσα στα αθώα μάτια ενός 

μικρού παιδιού. Η αθωότητα σε όλο 

της το μεγαλείο. Τα μικρά παιδιά 

όμως δεν μένουν παιδιά, μεγαλώ-

νουν και η μαγεία χάνεται.

Η κυρά-Ζωή που τόσο αγαπά-

με όλοι μας δεν είναι ειλικρινής. 

Ναι κυρά-Ζωή μας ξεγέλασες μας 

είπες ψέματα. Πού είναι αυτά που 

μας έταξες όταν ήμασταν μικρά 

παιδιά;

Εσύ δεν μας έλεγες συνέχεια 

μεγαλώστε γρήγορα γιατί σας πε-

ριμένουν μεγαλεία; Μας έλεγες 

συνέχεια αγαπάτε τους γονείς σας 

και μας τους πήρες. Μας έλεγες 

αγαπάτε τους ανθρώπους και αυ-

τοί μας πλήγωσαν και σκοτώνουν 

ο ένας τον άλλο. Μας έλεγες συ-

νέχεια αγαπάτε το Θεό και αυτός 

πήρε τα μάτια του από τους ανθρώ-

πους. Γιατί μας έδωσες ζωή και 

μας την παίρνεις πίσω; Τότε γιατί 

μας έφερες εδώ; Ας μας άφηνες 

εκεί που ήμασταν.

Όμως μας έδωσες πολλές χαρές 

μα πιο πολλές πίκρες. Μας έδωσες 

το δικαίωμα να δούμε την ανατολή 

στη ζωή μας, τη δύση όμως τι την 

ήθελες; Γιατί αφήνεις τους κακούς 

να διαφεντεύουν τον κόσμο; Γιατί 

παίρνεις μικρά παιδιά και αφήνεις 

γέροντες να τυραννιούνται στα κρε-

βάτια της αρρώστιας και του πόνου;

Απάντηση δεν θα μου δώσεις 

ποτέ σ΄αυτά που σε ρωτάω όμως 

εμείς σ΄αγαπάμε και θέλουμε να 

σε ζήσουμε. Μη μας φορτώνεις 

τόσα δεινά. Μη μας δίνεις μόνο 

ντόρτια άφησέ μας να φέρουμε 

και εξάρια να δούμε μια καλύτερη 

μέρα. Είμαστε άνθρωποι αδύναμοι, 

έρμαιο των παθών μας.

Κυρά-Ζωή σε έχουμε πληγώ-

σει μα συγχώρεσε μας. Βλέπεις 

δεν μας έκανες τόσο δυνατούς 

όσο θα θέλαμε. Σκέψου κυρά-Ζωή 

αυτά που σου λέω και βάλε λίγο 

το χεράκι σου. Αν δεν θέλεις τότε 

πες μας σε πιο σταθμό να πάμε να 

πάρουμε το τρένο που θα μας πάει 

σε ένα καλύτερο κόσμο.

Μας κούρασες, μας πέθανες 

κυρά-Ζωή μα εμείς σ΄αγαπάμε. 

Θεέ μου να ήξερες πόσο σε αγαπά-

με. Όμως σου ζητάω πάρα πολλά 

και ξέρω πως θα κάνεις και εσύ 

αυτό που κάνουν και οι πολιτικοί 

μας. Μόνο τάζουν, μόνο υπόσχο-

νται και μόνο μας κοροϊδεύουν. 

Μεγάλα λόγια από τόσο μικρούς 

ανθρώπους, τόσο μικρούς πολιτι-

κούς σε τόσο μεγάλες καρέκλες.

Όμως σταματάω εδώ γιατί θα 

πω λόγια που δεν γράφονται και θα 

γίνω κακός και θα λογοκριθώ.

Ας πάμε λοιπόν παρακάτω. 

Ανάψτε το τσιγάρο σας, φτιάξτε ένα 

βαρύ καφέ και κάντε παρέα στις 

σκέψεις μου.

Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται 

πάντα συμβουλές. Μερικές φορές 

το μόνο που χρειάζονται είναι ένα 

χέρι να κρατηθούν, ένα αυτί να 

τους ακούσει, μια καρδιά να τους 

νιώσει και ένα ζεστό εγκάρδιο χα-

μόγελο. Είναι τόσο απλό και τόσο 

εύκολο να το δώσουμε και δεν 

στοιχίζει τίποτα.

Ας μην ξεχνάμε ποτέ πως εκεί 

που βρίσκεται σήμερα ένας συνάν-

θρωπός μας που υποφέρει αύριο 

μπορεί να είμαστε εμείς στη θέση 

του, δώστε βοήθεια να σας δοθεί 

βοήθεια. Όλα αλλάζουν, όλα γυρί-

ζουν κάποια στιγμή.

Να μην ξεχνάμε ποτέ πως τα 

χέρια που δίνουν απλόχερα στο 

συνάνθρωπο είναι ιερότερα από τα 

στόματα που προσεύχονται και από 

χέρια που κάνουν μεγάλους σταυ-

ρούς. Οι άνθρωποι μπορεί να ξεχά-

σουν τι είπες και τι έκανες, όμως 

Γράμμα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης

Φ
ίλοι και αγαπημένοι 

μας Αϊ-Δημητριώτες 

γεια σας και χαρά σας. 

Εύχομαι να είστε καλά 

όπου κι αν είστε. Σας 

στέλνουμε μια ζεστή και εγκάρδια 

καλημέρα.

Πέρασαν κιόλας τρεις μήνες και 

κάθισα πάλι να σας γράψω ένα γράμμα 

να μάθετε τα νέα μας.

Τώρα είναι εποχή της ελαιοσυ-

γκομιδής και ο κόσμος τρέχει από 

το πρωί μέχρι το βράδυ να μαζέψει 

τις ελιές για το πολυπόθητο πράσι-

νο διαμάντι, το λάδι μας.

Ευτυχώς ο καιρός είναι πολύ 

καλός σχεδόν καλοκαιρινός. Ο 

κόσμος μαζεύει ελιές με μαγιάτικη 

λιακάδα, βιάζοντας πριν χαλάσει ο 

καιρός. Πρώτη φορά τόσος καλο-

καιρινός καιρός για Νοέμβρη μήνα.

Από το συνεταιρικό ελαιουργείο 

του χωριού μας έγινε δημοπρασία 

για να βγει μια καλή τιμή να πλη-

ρωθεί ο κόπος και ο μόχθος των 

ελαιοπαραγωγών.

Η ανώτερη τιμή που εδόθη είναι 

3,52€ το κιλό. Δεν είναι η σούπερ 

τιμή μα είναι μια καλή αρχή. Ακού-

στηκε πως μετά τις γιορτές η τιμή 

μπορεί να σκαρφαλώσει στα 3,90€ 

και ίσως 4,00€. Μακάρι να γίνει 

έτσι, γιατί το λάδι της περιοχής μας 

αξίζει πολλά περισσότερα.

Στο χωριό μας δεν έγινε κάτι 

μεγάλο, κάτι το συνταρακτικό. Όλα 

κυλούν ομαλά και μονότονα όμως 

παρόλα αυτά το χωριό μας είναι 

το καλύτερο της περιοχή μας αρ-

κεί βέβαια να το δούμε με μάτια 

Αϊ-Δημητριώτικα.

Βρίσκομαι όμως στη δυσάρεστη 

θέση να σας πω κάτι που ήδη γνω-

ρίζετε.

Στις 09.11.2015 η θεια Παναγιώ-

τα Γιαννιούδη σύζυγος του Χρή-

στου Γιαννιούδη και στις 11.11.2015 

ο Χρύσανθος Σγαρδέλης από τη 

Φλόκα αποφάσισαν να φύγουν για 

τόπους μακρινούς. Πήραν το τρένο 

για το μεγάλο ταξίδι με εισιτήριο 

μιας διαδρομής. Αυτή είναι η μοίρα 

των ανθρώπων.

Εμείς εδώ ευχόμαστε στους 

βιαστικούς ταξιδιώτες καλό ταξίδι 

και μακάρι εκεί που θα πάνε να 

είναι καλύτερα. Κανείς δεν γύρισε 

να μας πει.

Ευχόμαστε στους δικούς τους 

ανθρώπους να είναι καλά να τους 

θυμούνται. Τι να κάνουμε βρε παι-

διά.

Ο θάνατος πάντα θα μας τρο-

μάζει και θα μας θυμίζει ότι η ζωή 

που δανειστήκαμε για λίγο πρέπει 

να την επιστρέψουμε πληρώνοντας 

το πιο βαρύ τίμημα.

δεν θα ξεχάσουν ποτέ πως τους 

έκανες να αισθάνονται όταν κατά-

φερες να αγγίξεις την καρδιά τους.

Το να μπορείς να νοιάζεσαι για 

αυτούς που σε νοιάστηκαν είναι η 

μεγαλύτερη αρετή. Όταν θα δώσεις 

αγάπη να είσαι σίγουρος πως κά-

ποια στιγμή θα το βρεις μπροστά 

σου και αυτό είναι το νόημα, η μα-

γεία και η ισορροπία της ζωής.

Αξίζει φίλοι μου να υπάρχουμε 

για ένα όνειρο που θα μας κάνει 

ευτυχισμένους κι ας καούμε στη 

φωτιά του.

Ζήστε τη ζωή σας όπως εσείς 

γουστάρετε και μην νοιάζεστε για 

τη γνώμη του κόσμου. Ο κόσμος εί-

ναι πολύς μα η ζωή μας τόσο μικρή 

και λίγη.

Αν εφαρμόσουμε αυτό που λέμε 

οφθαλμό αντί οφθαλμού σε λίγο 

καιρό θα βλέπουμε στο δρόμο αν-

θρώπους με ένα ή κανένα μάτι.

Κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο 

φτωχοί που η μόνη τους περιου-

σία είναι τα πολλά τους χρήματα. 

Πλούσιος είσαι όταν αποκτήσεις 

αυτά που δεν αγοράζονται με χρή-

ματα.

Αν κάποιος σε απορρίψει μην 

πικραίνεσαι αλλά να χαίρεσαι γιατί 

οι άνθρωποι απορρίπτουν ακριβά 

πράγματα, γιατί απλά δεν ταιριά-

ζουν στη δική τους φτήνια. Άσε 

που πρέπει σε μερικούς ανθρώ-

πους να λέμε δύο φορές καλημέρα 

γιατί απλά έχουν δύο πρόσωπα.

Ποτέ μην μισείς όσους σε φθο-

νούν και θέλουν το κακό σου, αλλά 

να τους σέβεσαι γιατί αυτοί μάλλον 

σε θεωρούν ανώτερό τους. Βλέπεις 

φίλε Αϊ-Δημητριώτη ο αετός πετάει 

ψηλά μόνος ίσως ενώ τα προβα-

τάκια μένουν κάτω και μαζεύονται 

κοπάδι για να προστατευτούν.

Και στην τελική ποιος είσαι 

εσύ κύριε που θα με κρίνεις πώς 

ζω, πώς γράφω και τι λέω; Δεν 

είμαι τέλειος και δεν θέλω να εί-

μαι, αφού όμως εσύ θέλεις να με 

κρίνεις και να με δείχνεις με το 

δάχτυλο, πριν το κάνεις πλύνε το 

πρώτα.

Σήμερα πέταξα πάνω στο χαρτί 

ό, τι μου ήρθε στο μυαλό. Συγ-

χωρέστε με για τον καταιγισμό 

της σκέψης μου και την φλυαρία. 

Υπάρχει μια σχετική ακαταστασία 

στο κείμενό μου. Το έγραψα όμως 

στο εργοστάσιο, στο ελαιοτριβείο. 

Γραφείο μου ήταν ένα τσουβάλι 

ελιές και για μουσική είχα το θό-

ρυβο των μηχανών.

Η εφημερίδα του συλλόγου των  
Αγιοδημητριωτών Μονεμβασίας  
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Με τη φλυαρία μου όμως ξε-

χάστηκα και δεν έγραψα ακόμα 

τίποτα για την μάνα μας Ελλάδα. 

Δεν θα γράψω πολλά τούτη τη 

φορά γιατί αν θα γράψω αυτά που 

σκέπτομαι θα είναι σωστά μεν αλλά 

δεν συνάδουν με τη φιλοσοφία της 

εφημερίδας.

Τα προβλήματά μας όλοι τα 

ξέρουμε. Ανήμποροι θεατές στη 

σφαγή της πατρίδας μας. Παρακο-

λουθούμε, ανήμποροι να βοηθή-

σουμε. Αυτοί που μπορούν σφυρί-

ζουν αδιάφορα, γεμίζουν τις τσέ-

πες τους, βάζουν το καπέλο τους 

στραβά και δεν βλέπουν τίποτα, 

δεν ακούν τίποτα. Σε κάποια άλλη 

εποχή αληθινών Ελλήνων ηρώων 

θα είχαν ανάποδα κρεμάσει αυτούς 

που έφεραν την Ελλάδα σ΄αυτό 

το χάλι. Ανάθεμα και η κατάρα 

σ΄αυτούς που θέλουν να λέγονται 

εθνοπατέρες, προδότες ενός χιλι-

οδοξασμένου λαού. Ο εχθρός είναι 

προ των πυλών και αυτοί κάνουν 

αυτό που κάνουν πάντα. Βρίζονται 

μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει 

την μεγαλύτερη καρέκλα, το μεγα-

λύτερο τίτλο.

Σε λίγα χρόνια από σήμερα 

εμείς οι Έλληνες, οι απλοί άνθρω-

ποι που νιώθουμε υπερήφανοι να 

λεγόμαστε Έλληνες, θα σκύψουμε 

ευλαβικά πάνω από το μισοπεθα-

μένο κορμί της Ελλάδας μάνα μας, 

θα βάλουμε λάδι και μέλι στις πλη-

γές της και θα της τραγουδήσουμε 

τον ύμνο που γράφτηκε γι΄αυτή 

και που της αρέσει να ακούει. Τον 

εθνικό μας ύμνο.

Κι εσύ Αποσπερίτη μου κλάψε 

για την Ελλάδα στου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ το 

θλιμμένο δειλινό.

Δυστυχισμένε μου λαέ

Καλέ και αγαπημένε

Λαέ βασανισμένε

Και πάντα ΠΡΟΔOΜΕΝΕ

(Δ. Σολωμός)

Αφιερώνω τούτες τις γραμμές 

σε όσους συμφωνούν ή δεν συμ-

φωνούν μαζί μου. Σε όλους δηλα-

δή.

Υ.Γ. Στην Ελλάδα του 2015 συμ-

βαίνει το εξής περίεργο. Η σύντα-

ξη των γερόντων και οι δύσκολες 

μέρες της γυναίκας έρχονται μια 

φορά τον μήνα και διαρκούν 6-7 

ημέρες. Εδώ αν μπορείτε γελάστε.

Με εκτίμηση, 

Από το χωριό n

Ένα τσιγάρο δρόμος 
είναι η ζωή μας και 
κάποιοι άνθρωποι 

δεν πρόλαβαν να το 
καπνίσουν μέχρι το 

τέλος.

Ο κόσμος είναι 
καλύτερος κοιτώντας 
μέσα στα αθώα μάτια 
ενός μικρού παιδιού. 
Η αθωότητα σε όλο 

της το μεγαλείο. 

...τα χέρια που 
δίνουν απλόχερα 
στο συνάνθρωπο 

είναι ιερότερα 
από τα στόματα 

που προσεύχονται 
και από χέρια που 
κάνουν μεγάλους 

σταυρούς.


