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Όταν κάποιος ξεκινάει για ένα ταξίδι θα πρέπει να ξέρει που 
πηγαίνει. Αυτό συµβαίνει και µε τη Μεγάλη Σαρακοστή. 
Πάνω απ’ όλα είναι ένα πνευµατικό ταξίδι µε προορισµό του 
το Πάσχα, «την Εορτή των Εορτών». Είναι η προετοιµασία 
για την «πλήρωση του Πάσχα, που είναι η πραγµατική 
Αποκάλυψη». Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταλάβουµε 
τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη Σαρακοστή και το 
Πάσχα.
Άραγε είναι απαραίτητο να εξηγήσουµε ότι το Πάσχα είναι 
κάτι πολύ περισσότερο από µια γιορτή, πολύ πέρα από µια 
ετήσια ανάµνηση ενός γεγονότος που πέρασε; Ο καθένας 
που, έστω και µια µόνο φορά, έζησε αυτή τη νύχτα «τη 
σωτήριο, τη φωταυγή και λαµπροφόρο», που γεύτηκε 
εκείνη τη µοναδική χαρά, το ξέρει αυτό.
Το Πάσχα πανηγυρίζουµε την Ανάσταση του Χριστού σαν 
γεγονός που έγινε και ακόµη γίνεται σε µας. Γιατί ο καθένας 
από µας έλαβε το δώρο αυτής της νέας ζωής και τη δύναµη 
να την αποδεχτεί και να ζήσει δια µέσου αυτής. Η πίστη µας 
είναι ότι ο Χριστός µε το δικό Του θάνατο άλλαξε τη φύση 
του θανάτου. Τον έκανε πέρασµα –«διάβαση», «Πάσχα»- 
στη Βασιλεία του Θεού µεταµορφώνοντας τη δραµατικότερη 
τραγωδία σε αιώνιο θρίαµβο, σε νίκη.
Μόνο που εµείς το ξεχνάµε γιατί είµαστε τόσο 
απασχοληµένοι, τόσο βυθισµένοι στις καθηµερινές έγνοιες 
µας και ακριβώς επειδή ξεχνάµε αποτυγχάνουµε. Κι έτσι η 
ζωή µας γίνεται ξανά «παλαιά», ευτελής, σκοτεινή, ένα 
χωρίς νόηµα ταξίδι για ένα χωρίς νόηµα τέρµα. 
Καταφέρνουµε να ξεχνάµε το θάνατο που όµως εντελώς 
αιφνιδιαστικά, µας έρχεται τροµακτικός, αναπόφευκτος, 
παράλογος.
Πώς όµως µπορούµε να αναζητήσουµε «τη Βασιλεία του 
Θεού» για την οποία δεν έχουµε ιδέα; Πώς µπορούµε να 
επιθυµήσουµε και να αγαπήσουµε κάτι που δεν 
γνωρίζουµε;
Μα φυσικά µέσα από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. 
Ολόκληρη η λατρεία της Εκκλησίας είναι οργανωµένη γύρω 
από το Πάσχα, γι’ αυτό και ο λειτουργικός χρόνος, δηλαδή η 
διαδοχή των εποχών και των εορτών, γίνεται ένα ταξίδι, ένα 
προσκύνηµα στο Πάσχα, που είναι το Τέλος και που 
ταυτόχρονα είναι η Αρχή. Το τέλος του «παλαιού» και η 
αρχή της «νέας ζωής», µια συνεχής «διάβαση» από τον 

«κόσµο τούτο» στην Βασιλεία που έχει αποκαλυφτεί «εν 
Χριστώ».
Παρ’ όλα αυτά όµως δεν είναι καθόλου εύκολο να 
απαρνηθούµε ένα ασήµαντο ιδανικό ζωής καµωµένο µε τις 
καθηµερινές φροντίδες, µε την αναζήτηση των υλικών 
αγαθών, µε την ασφάλεια και την απόλαυση. Το όραµα, ο 
στόχος, ο τρόπος της νέας ζωής είναι για µας µια πρόκληση 
που βρίσκεται τόσο πάνω από τις δυνατότητές µας!
Εδώ έρχεται η Μεγάλη Σαρακοστή. Στην αρχαία Εκκλησία  ο 
βασικός σκοπός της ήταν να προετοιµαστούν οι 
«Κατηχούµενοι», δηλαδή οι νέοι υποψήφιοι χριστιανοί , για 
το βάπτισµα που, εκείνο τον καιρό , γινόταν στη διάρκεια της 
αναστάσιµης θείας Λειτουργίας. Και σήµερα, όµως, αν και 
είµαστε βαπτισµένοι, εκείνο που συνεχώς χάνουµε και 
προδίνουµε είναι ακριβώς αυτό που λάβαµε στο Βάπτισµα. 
Έτσι η Σαρακοστή είναι η προετοιµασία µας για την 
επιστροφή στο Βάπτισµά µας, η αργή αλλά επίµονη 
προσπάθεια -µε την αλλαγή του νου- να 
πραγµατοποιήσουµε τελικά τη δική µας «διάβαση».
Ένα ταξίδι, ένα προσκύνηµα! Καθώς το αρχίζουµε, καθώς 
κάνουµε το πρώτο βήµα στη «χαρµολύπη» της Μεγάλης 
Σαρακοστής βλέπουµε –µακριά, πολύ µακριά– τον 
προορισµό. Είναι η χαρά της Λαµπρής, είναι η είσοδος στη 
δόξα της Βασιλείας. Είναι αυτό το όραµα, η πρόγευση του 
Πάσχα, που κάνει τη λύπη της Μεγάλης Σαρακοστής, χαρά, 
φως, και τη δική µας προσπάθεια µια  «πνευµατική άνοιξη». 
Η νύχτα µπορεί να είναι σκοτεινή και µεγάλη, αλλά σε όλο 
το µήκος του δρόµου µια µυστική και ακτινοβόλα αυγή 
φαίνεται να λάµπει στον ορίζοντα.
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Ενόργανη γυµναστική στο χωριό!

Ο εορτασµός της 25ης 
Μαρτίου 
 Στο χωριό µας τιµήθηκε και φέτος η Εθνική 
Επέτειος της 25ης Μαρτίου. Μετά την 
καθιερωµένη λειτουργία για την ηµέρα του 
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, εψάλη δοξολογία 
στο Μνηµείο των Πεσόντων στην Πλατεία Ηρώων 
και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Ο 
πανηγυρικός της ηµέρας εκφωνήθηκε από την 
πρόεδρο του Συλλόγου Μαστοράκου Ελένη και 
στη συνέχεια απαγγέλθηκαν ποιήµατα από τους 
µαθητές του Νηπιαγωγείου. 

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
Η φετινή εορτή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου 
έγινε στο χωριό το Σάββατο 2/1/2016 στις 7 το βράδυ. Στην 
κατάµεστη αίθουσα του σχολείου, 40 περίπου παιδιά µε την 
καθοδήγηση του ιερέα του χωριού έδωσαν τον εορταστικό τόνο των 
ηµερών µε τα τραγούδια και τα ποιήµατα τους. Τη µουσική της 
βραδιάς επιµελήθηκε η Κατίνα Βανικιώτη. Φάγαµε, ήπιαµε και 
χορέψαµε, µικροί και µεγάλοι, µέχρι αργά…
Το δώρο του συλλόγου (50€) κέρδισε ο µικρός Παναγιώτης Φάββας 
του Βασίλη και της Φιλιώς. Στα παιδιά µοιράστηκε από µία µπλούζα 
µε το λογότυπο του συλλόγου για τις καλοκαιρινές και άλλες 
εκδηλώσεις.
Αλλά και οι µεγάλοι πήραν φέτος το δώρο τους! Ένα ωραιότατο 
χειροποίητο ηµερολόγιο-στολίδι που είχε την καλοσύνη να 
φιλοτεχνήσει και να προσφέρει στον σύλλογο η Σύλβια 
Κοκκινοπούλου, την οποία και ευχαριστεί θερµά το ∆.Σ του 
συλλόγου.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!

Καληµέρι, Φύλλο 8, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 20162

Είναι γεγονός! Στο χώρο του σχολείου, το νέο ∆.Σ. του συλλόγου 
διαµόρφωσε µια αίθουσα γυµναστικής, ένα µικρό γυµναστήριο 
εξοπλισµένο µε όργανα γυµναστικής για σωµατική άσκηση ή 
συντήρηση!
Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει: 
 ∆ύο ποδήλατα µε όλα τα αξεσουάρ τους. Θα ξέρετε πόση ώρα 
ποδηλατείτε, µε τι ταχύτητα και πόσα χιλιόµετρα κάνατε. Θα 
παρακολουθείτε τους σφυγµούς σας και την κατανάλωση θερµίδων!
Έναν πάγκο για να γυµνάζετε τους κοιλιακούς και λοιπούς µύες!
Ένα stepper για βάδην επί τόπου και «λίκνισµα της µέσης»!
Άφθονα βαράκια για…τους τεµπέληδες!!!
Έναν σύγχρονο ηλεκτρονικά ελεγχόµενο διάδροµο! Για τις δύσκολες 
µέρες του χειµώνα, που ο περίπατος στη φύση δεν είναι εύκολος!
Όλα αυτά στο χωριό µας, στο σχολείο, στο χώρο του γραφείου.
Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο και Κυριακή 5 µε 8 το απόγευµα.
Υπεύθυνος χώρου, ο ευγενώς προσφερθείς, Παναγιώτης Αγγελάκος.
Σηµείωση: Το stepper  και ο ηλεκτρονικά ελεγχόµενος διάδροµος 
είναι προσφορά του γνωστού χορηγού του συλλόγου µας Άγγελου 
Αγγελάκου. Τα βαράκια προσφορά της προέδρου (Ελένη 
Μαστοράκου) και της γραµµατέως (Κατερίνα Αγγελάκου). Τα 
υπόλοιπα αγοράστηκαν από τον σύλλογο σε τιµές κόστους!



  Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

Φίλοι Αϊ-∆ηµητριώτες, Ταλαντιανοί και Αϊ-Νικολαΐτες το εργοστάσιο σάς στέλνει µια 
εγκάρδια και ζεστή καληµέρα.
Άλλη µια χρονιά έφτασε αισίως στο τέλος. Όλοι δουλέψαµε σκληρά, ελαιοπαραγωγοί 

και προσωπικό του 
εργοστασίου είχαµε την 
τιµητική µας.      
Τα καταφέραµε.
 Ο καιρός σχεδόν 
ανοιξιάτικος βοήθησε να 
µαζευτεί άνετα ο καρπός µε 
µηδαµινές σχεδόν 
απώλειες. Η παραγωγή 
έφτασε και ξεπέρασε κατά 
πολύ τα περσινά επίπεδα. Οι 

τιµές που πιάσαµε ήταν λογικές µα όχι ικανοποιητικές για το προϊόν του τόπου µας. 
Μέχρι τώρα κυµάνθηκαν µεταξύ 3.45 – 3.52 ευρώ.
 Στην περιοχή µας όµως αντιµετωπίζουµε ένα πρόβληµα πολύ σοβαρό. Τούτος ο 
χειµώνας ήταν πολύ φτωχός στις βροχές. ∆εν έβρεξε καθόλου.

 Τα ελαιόδεντρα χρειάζονται πολύ νερό το χειµώνα για να έχουµε πλούσια άνθηση και 
να δέσει ο καρπός. Το πρόβληµα της ανοµβρίας σηµαίνει µείωση της παραγωγής και 
συγχρόνως αύξηση του κόστους στις ποτιστικές καλλιέργειες, γιατί το τεχνικό πότισµα 
θα πρέπει να αρχίσει πολύ νωρίς. Ας ελπίσουµε πως η άνοιξη θα κάνει το θαύµα της και 
θα βρέξει.
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού ευχαριστεί θερµά τους συνεταιρισµένους 
και τους πελάτες παραγωγούς για την εµπιστοσύνη που µας έδειξαν φέρνοντας στο 
εργοστάσιο την παραγωγή τους.   
 Πάντα θα κάνουµε ότι καλύτερο είναι στο χέρι µας για να είναι πάντα ευχαριστηµένοι.
 Σας ενηµερώνουµε ότι το µήνα Μάιο θα αρχίσει η ενεργοποίηση των δικαιωµάτων (τα 
χαρτιά της επιδότησης).
 Ο Συνεταιρισµός όπως πάντα θα είναι στο πλευρό σας να βοηθήσει και να λύσει τυχόν 
απορίες και προβλήµατα.
 Εν όψει των Άγιων Ηµερών που έρχονται, ευχόµαστε σε όλους να περάσουν τούτες τις 
ηµέρες µε υγεία και γαλήνη µε τις οικογένειες τους.

Καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη!!!
Με εκτίµηση, 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού Αγίου ∆ηµητρίου,
 Αγίου Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ταχυδροµική αποστολή της 
εφηµερίδας και του ηµερολογίου του συλλόγου                                            

 Ξεκινάµε µια καινούρια προσπάθεια µε σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και την 
αποτελεσµατικότερη διανοµή της εφηµερίδας µας. Ελπίζουµε να σας βρούµε αρωγούς. 
Στόχος µας και όραµα µας είναι η αποστολή της εφηµερίδας και του ηµερολογίου µας σε 
όλο τον κόσµο, όπου υπάρχουν Αγιοδηµητριώτες και φίλοι του συλλόγου , ώστε όλοι να 
έχουν την ευκαιρία να ενηµερώνονται για τις ειδήσεις και τη ζωή στο χωριό. Η συµβολή 
σας είναι πολύ σηµαντική!
  Περιµένουµε τις επιστολές σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ιθώµης 9, Περιστέρι, 121 34 Υπ’όψιν κ. Σιγανού ∆ηµήτρη  
Συµπληρώστε ένα τηλέφωνο στο οποίο θα µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας 
για την επαλήθευση των στοιχείων σας. Αν πάλι, θέλετε να επικοινωνήσετε µαζί µας µε 
ηλεκτρονικό τρόπο, στο site του συλλόγου µας  www.platana.eu θα βρείτε µια φόρµα 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ταχυδροµική αποστολή υλικού από το σύλλογο µας.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.
Το ∆Σ του Συλλόγου

Οι παλαιότεροι θα θυµούνται την κωµική ταινία µε τον τρελό εφευρέτη, 
που από λάθος συρρίκνωσε τα παιδιά του (και των γειτόνων του µαζί) σε 
λίγα εκατοστά και στη συνέχεια τα έριξε άθελά του στον κήπο του 
αφήνοντας τα να παλέψουν µε φυτά και έντοµα που πλέον ήταν τεράστια 
για τα παιδιά. Κάπως έτσι (αλλά χωρίς τρελό εφευρέτη) πήραµε το ψαλίδι 
και µικρύναµε το µέγεθος της εφηµερίδας. Το νέο µέγεθος ικανοποιεί 
αφενός ένα παλαιό αίτηµα «να µικρύνει το φύλλο» αφετέρου µειώνει 
σηµαντικά το κόστος εκτύπωσης. Αλλά δε µείναµε εκεί: το µέγεθος µπορεί 
να µίκρυνε όµως τώρα έχουµε περισσότερες διαθέσιµες σελίδες ανά 
φύλλο, από τις δώδεκα σελίδες πήγαµε στις δεκαέξι. Πιστεύουµε πως οι 
αλλαγές αυτές θα συντελέσουν στην αναβάθµιση της εφηµερίδας. Τέλος, 
αρχίζοντας από αυτό το φύλλο και µε απόφαση του ∆Σ του Συλλόγου, όλοι 
οι χορηγοί του ηµερολογίου θα προβάλλονται δωρεάν σε ένδειξη 
ευχαριστίας για τη στήριξή τους στο έργο του Συλλόγου. 

Αγάπη µου συρρίκνωσα την εφηµερίδα!!!

Η Κολυµβήθρα στα Πλάκια
∆ηµήτρης Ν. Αγγελάκος

Στην περιοχή Πλάκια, υπήρχε ναός αφιερωµένος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Πιθανώς 
ήταν η Παναγία η Γιάτρισσα. Ο ναός πρέπει να υπήρξε επί τουρκοκρατίας, ενώ στη 
γύρω περιοχή υπάρχουν χαλάσµατα. Εκεί υπάρχει µια κολυµβήθρα που έκαναν 
αγιασµό. Είναι µαρµάρινη και είναι κειµήλιο της ορθοδοξίας. Αυτή τη κολυµβήθρα 
την έχουν πάρει πολύ και την έχουν ξαναπάει στη θέση της. Συγκεκριµένα, την είχε 
πάρει ο Χρήστος ο Γιαννιούδης (Χρηστάκης) και την είχε πάει στο Σαραντινό για να 
πίνουν νερό τα περιστέρια. Αλλά εφανερώθη η Μεγαλόχαρη και του είπε να τη πάει 
εκεί που τη βρήκε αλλιώς θα πάθαινε κακό, οπότε την πήγε. Την είχαν πάρει και στον 
Αρχάγγελο και την έφεραν πίσω. Το καλοκαίρι του 1994, ο Σύλλογος είχε 
εκδηλώσεις. Σε µία από αυτές παρουσιάστηκαν διάφορα παλιά αντικείµενα όπως 
αλέτρια, αργαλειοί κλπ… Τότε ο Ιερέας του 
χωριού είπε να φέρουµε την κολυµβήθρα από 
τα Πλάκια στην Αγία Παρασκευή ώστε να τη 
δουν οι άνθρωποι µαζί µε άλλα κειµήλια της 
ορθοδοξίας. Είχε έρθει και ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Μονεµβασίας και Σπάρτης κ. 
Ευστάθιος και είδε όλη την έκθεση και την 
κολυµβήθρα. Ήθελε να την κρατήσουν στο 
χωριό αλλά εγώ είπα να πάει εκεί που ήταν. 
Μου είπαν τότε πως ήµουν υπεύθυνος αν 
χανόταν κι εγώ είπα πως υπεύθυνη είναι η 
Μητέρα του Ιησού. Είδα τη Μεγαλόχαρη και 
µου είπε «να τους πεις να την πάνε εκεί που 
ήταν». Τη χρονιά εκείνη έφτιαξα ένα µικρό 
εκκλησάκι κι έβαλα την κολυµβήθρα µέσα. 
Είναι εκεί ακόµη και όποιος την πάρει να την 
πάει εκεί που ήταν.

Η κριτική είναι ένα δίκοπο µαχαίρι της Σκέψης. Αν χρησιµοποιηθεί σωστά θα 
φέρει αποτελέσµατα στον Κρινόµενο και στον Κρίνοντα. Αν όχι θα φέρει βλάβη. 
Εξαρτάται λοιπόν πως θα πιάσεις τη λαβή του. Η κριτική είναι αναγκαία αλλά 
και Επικίνδυνη.
Για σωστή κριτική χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις:
•  Ηθικές.
• Πνευµατικές.
Συγκεκριµένα:
• ∆εν πρέπει να υπάρχει ΕΓΩΙΣΜΟΣ ή αίσθηµα Κατωτερότητας προς τον 
Κρίνοντα.
• ∆εν πρέπει να υπάρχει φθόνος.
• Πρέπει να υπάρχει συναίσθηση της ευθύνης που αναλαµβάνει ο Κρίνων.
• Να απουσιάζουν όλα τα πιο κάτω συναισθήµατα, όπως: µικροπρέπεια 
ευτέλεια, µνησικακία, εριστικότητα και η κριτική να µην γίνεται µέσο 
υποβάθµισης του Κρινόµενου.
Η κριτική πρέπει να οδηγεί στην αλήθεια και να υπάρχει µια θετική πρόταση 
από τον Κρίνοντα (αντιπροσφορά) και να µην είναι µόνο αρνητική διότι και ο 
Κρίνων Κρίνεται.

Μή ίσθι άλλων ιατρός έλκεσι βρύων. (Ευριπίδης)

∆ηλαδή «Μη γίνεσαι γιατρός= κριτής των άλλων, ενώ εσύ είσαι ακόµη γεµάτος 
από έλκη, πληγές και αδυναµίες».

Κριτική προς άλλους
Παναγιώτης Πριφτάκης
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Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 το 
µεσηµέρι πραγµατοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων Λευκονόη στο 
Άλσος Ιλίου η αποκριάτικη 
συνεστίαση των µελών και φίλων 
του συλλόγου µας. Η συµµετοχή 
στην εκδήλωση ήταν µεγάλη. Οι 
Αγιοδηµητριώτες και οι Φλοκιανοί 
πέρασαν ένα όµορφο 
µεσηµέρι, αντάµωσαν 
µε συγχωριανούς 
και φίλους, 
διασκέδασαν και 
γλέντησαν µε τα 
τραγούδια της ορχήστρας.

  Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι 
του Συλλόγου µας, σας 

ευχαριστούµε όλους θερµά 
για την παρουσία σας στη 
σηµερινή µας συγκέντρωση, 

η οποία έχει καθιερωθεί τα 
τελευταία χρόνια αυτή την 

εποχή, στην περίοδο της Αποκριάς, 
και έχει σκοπό να µας δοθεί η ευκαιρία, στους 
Αγιοδηµητριώτες και στους Φλοκιανούς που διαµένουν 
στην Αθήνα, αλλά και στους φίλους του Συλλόγου µας, 
να ανταµώσουµε, και να διασκεδάσουµε.

  ∆εν θέλω να σας κουράσω, όµως µε την ευκαιρία 
αυτής της συγκέντρωσης, νιώθω την ανάγκη, και 
θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθώ στο τι µπορέσαµε να 
κάνουµε ως νέο ∆.Σ. µέχρι τώρα, και σε µερικά από 
αυτά που θα θέλαµε ακόµα να µπορέσουµε να 
πραγµατοποιήσουµε.
Καταρχήν, κατόπιν πρότασης και αιτήµατος 
συγχωριανών µας, µπορέσαµε και δηµιουργήσαµε στο 
γραφείο του σχολείου ένα µικρό γυµναστήριο µε πέντε 
όργανα γυµναστικής, ένα στέπερ, ένα πάγκο κοιλιακών, 
δύο ποδήλατα, και ένα διάδροµο. Τρία όργανα από αυτά 
τα πήρε ο Σύλλογος σε τιµή κόστους που µας έκανε ο 
Άγγελος Αγγελάκος, και τα υπόλοιπα όργανα είναι 
προσφορά του Άγγελου, στη µνήµη του πατέρα του 
Ιωάννη Αγγελάκου. Τον ευχαριστούµε από καρδιάς, και 
για την τωρινή αλλά και για όλες τις προηγούµενες 
προσφορές που έχει κάνει στο Σύλλογό µας. Και φυσικά 
ευχαριστούµε και όλους αυτούς που στο παρελθόν 
έχουν κάνει οποιαδήποτε προσφορά.

  Βέβαια για να µπορέσει να αποσυµφορηθεί ο χώρος 
του σχολείου από πολλά πράγµατα που ήταν προς 
αποθήκευση, ώστε να µπορέσουν και να τοποθετηθούν 
αυτά τα όργανα, αλλά και γενικότερα να νοικοκυρευτεί 
ο πάνω χώρος του σχολείου, έπρεπε να βρεθεί ένας 
τρόπος να αποθηκευτούν σε κάποιο άλλο χώρο όλα 
αυτά τα πράγµατα.

   Έτσι σηκώσαµε τα µανίκια ένα τριήµερο µέσα στον 
Οκτώβρη, µε προσωπική εργασία δική µας, κάποιων 
συγχωριανών µας, αλλά το βασικότερο σε αυτή την 
προσπάθεια ήταν η βοήθεια των παιδιών του χωριού 
µας, τα οποία τα έδωσαν όλα, και τα ευχαριστούµε 
πάρα πολύ. Έτσι καταφέραµε και αδειάσαµε την 
αποθήκη του σχολείου, φτιάξαµε την εξώπορτα της 
αποθήκης, την καθαρίσαµε, την βάψαµε, και εκεί 
µεταφέρθηκαν ντουλάπες θρανία κούτες και ότι ήταν 

περιττό να είναι στην επάνω αίθουσα. 
Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στην έκδοση του 
φετινού ηµερολογίου που είναι αφιερωµένο στους 
παλιούς οικισµούς του χωριού µας. Εδώ θέλω 
καταρχήν να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Βανικιώτη, που 
αφιέρωσε τέσσερα απογεύµατα από τις διακοπές του, 
και µπήκαµε και φωτογραφήσαµε σπίτι-σπίτι του κάθε 
οικισµού, Μαρκιάννικα, Φαβιάννικα, Κουφό, Χορδάκια. 
Το υλικό που µπήκε στο ηµερολόγιο προσπαθήσαµε να 
είναι ένα αντιπροσωπευτικό κοµµάτι αυτών των 
οικισµών, υπάρχει όµως πολύ υλικό ακόµα, στο οποίο 
έχουµε καταγράψει και ποιες οικογένειες έχουν ζήσει 
στο κάθε σπίτι, που ευελπιστούµε κάποια στιγµή να 
µπορέσουµε να το αξιοποιήσουµε µε κάποιον τρόπο. 
Ακόµα θέλω να ευχαριστήσω το Γιώργο Λαµπράκη, για 
το αρχικό στήσιµο του ηµερολογίου, και πάρα πολύ την 
Κατερίνα Αγγελάκου την γραµµατέα µας, που µας 
βοήθησε µε τις ιδέες της, και επιµελήθηκε την τελική 
µορφή του ηµερολογίου και την εκτύπωση. Καθώς 
φυσικά να ευχαριστήσουµε και πάρα-πάρα πολύ τους 
χορηγούς µας που µε την χρηµατική τους συνδροµή, 
µπόρεσε και βγήκε αυτό το ηµερολόγιο. Το 
περιεχόµενο αυτού του ηµερολογίου ήταν δική µου 
ιδέα, και νιώθω την ανάγκη να την αιτιολογήσω. Ξέρω 
ότι κάποιους τους συγκίνησε πολύ αυτή η έκδοση, ίσως 
περισσότερο τους παλιότερους, όµως και κάποιους από 
τους νεότερους. 

  Ο Μανόλης Φάββας του Γιώργου, ο άντρας της Πάτρας 
Αγγελάκου, µου είπε ότι «εγώ και τα αδέλφια µου 
γεννηθήκαµε εκεί, στα Φαβιάνικα, και µείναµε µέχρι να 
αρχίσουµε να πηγαίνουµε σχολείο». Εγώ είµαι 52 ετών, 
ο Μανόλης νοµίζω ότι είναι πιο µικρός από εµένα. Αυτό 
το αναφέρω για να πω ότι το µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού του Αγίου ∆ηµητρίου προέρχεται από 
αυτούς τους οικισµούς, πολλών από εµάς, οι γονείς, οι 
παππούδες η γιαγιάδες, γεννήθηκαν και έζησαν εκεί, 
δεν είναι απλά κάποια χαλάσµατα, που και αυτό 
ειπώθηκε, είναι το µεγαλύτερο κοµµάτι της ιστορίας 
του χωριού µας, και µε αυτό τον τρόπο θελήσαµε να 
αποτυπώσουµε ότι έχει αποµείνει µέχρι σήµερα, γιατί ο 
χρόνος είναι αδυσώπητος, και η κάθε µέρα που περνάει 
όλο και καταστρέφει κάτι από αυτά που έχουν 
αποµείνει.
  Στολίστηκε και φέτος το Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο 

στην πλατεία του χωριού µας, το οποίο διέφερε από τις 
προηγούµενες χρονιές. Το στήσιµό του επιµελήθηκαν ο 
Τάκης Λεµπέσης, ο Πάρεδρος µε άλλους συχωριανούς 
µας, τους οποίους και ευχαριστούµε. Στο στολισµό του 
δέντρου συνετέλεσε η γυναικεία φαντασία και υπήρξε 
ένα όµορφο αποτέλεσµα.
Επίσης πραγµατοποιήθηκε και η Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή στο χωριό, µε την κοπή της Βασιλόπιτας, µε 
εδέσµατα και διασκέδαση. Στα παιδιά µοιράστηκαν 
µπλούζες µε το λογότυπο του Συλλόγου, επίσης 
µοιράστηκαν στις µητέρες των παιδιών χειροποίητα 
ηµερολόγια που κατασκεύασε και προσέφερε στο 
Σύλλογο η σύζυγος του Νίκου Κοκκινόπουλου την 
οποία και ευχαριστούµε.

  Αφορµή για τη συνέχεια είναι ένα γεγονός που µου 
µετέφεραν, το οποίο έγινε νοµίζω το 2012, όταν είχαν 
πάει τα παιδιά του χωριού µας να πουν τα κάλαντα στο 
∆ήµαρχο κι εκείνος τους ρώτησε τι θα ήθελαν. Κάποιο 
παιδί από την Φλόκα είπε ότι θα ήθελε µία παιδική χαρά 
στην Φλόκα. Ο ∆ήµαρχος τότε είπε στον Πάρεδρο, τον 
Βασίλη Φάββα, ότι υπάρχουν κάποια όργανα παιδικής 
χαράς από αντικατάσταση, και να πάει να τα πάρει ώστε 
να τοποθετηθούν στην Φλόκα. Όµως όταν πήγε ο 
Πάρεδρος τα είχαν πάρει κάποιοι άλλοι. Με ερέθισµα 
αυτή την συζήτηση και επειδή εµείς δεν θέλουµε να 
βλέπουµε την Φλόκα σαν ένα οικισµό που ερηµώνει, 
αλλά σαν έναν οικισµό που θα µπορούσε να 
προσελκύσει κάποιους ανθρώπους να παραµείνουν 
εκεί και κάποιους άλλους να εγκατασταθούν εκεί, 
θεωρούµε ότι η οποιαδήποτε υποδοµή θα µπορούσε να 
βοηθήσει σε αυτό. 

  Άλλωστε υπάρχουν παιδιά που κάνουν διακοπές στην 
Φλόκα γιατί να µην έχουν µία παιδική χαρά;. Μετά από 
όλες αυτές τις σκέψεις, συζητώντας για το πώς θα 
µπορούσε να γίνει, προσφέρθηκε η Σοφία η 
Αλεξοπούλου, η σύζυγος του Κυριάκου Βανικιώτη, την 
οποία ευχαριστούµε πάρα πολύ, και ήρθε σε επαφή µε 
τον ∆ήµο Περιστερίου. Μπόρεσε έτσι και εξασφάλισε, 
κατόπιν αιτήµατος του Συλλόγου, τέσσερα όργανα 
παιδικής χαράς και δύο κάδους απορριµµάτων, από 
αντικατάσταση, τα οποία έχουν ήδη µεταφερθεί στο 
χωριό, και κάποια στιγµή µε επιµέλεια του Παρέδρου 
και του συνεργείου του ∆ήµου πιστεύουµε ότι θα 
τοποθετηθούν στο περιβάλλοντα χώρο του σχολείου 
της Φλόκας

 Επίσης έχει γίνει γραπτό αίτηµα του Συλλόγου στον 
∆ήµο για παραχώρηση του ∆ηµοτικού σχολείου της 
Φλόκας στο Σύλλογο, ώστε να µπορέσει καταρχήν να 
συντηρηθεί, και κατ’ επέκταση να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για κάποιες δραστηριότητες.

Aποκριάτικη Εκδήλωση Συλλόγου
Οµιλία της προέδρου του ∆.Σ. Ελένης Ι. Μαστοράκου

Όλοι µαζί, ενωµένοι,
 µπορούµε 

να κάνουµε θαύµατα για 
το χωριό µας που τόσο 

αγαπάµε

“

”
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    Από κάποια πρώτη ενηµέρωση, άτυπη που υπάρχει από 
το ∆ήµο, έχει αλλάξει και έχει δυσκολέψει, η νοµοθεσία 
για την παραχώρηση δηµοσίων κτιρίων. Αναµένουµε την 
γραπτή απάντηση στο αίτηµά µας, ώστε να δούµε τι θα 
µπορούσαµε να κάνουµε περεταίρω. Ακόµα έχουµε 
ζητήσει από τον ∆ήµο την άδεια ώστε να µπορέσουµε να 
κάνουµε µία ανακαίνιση στον κάτω χώρο του σχολείου 
ώστε να γίνει και ένας σωστός αποθηκευτικός χώρος, 
αλλά και για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τις 
ανάγκες του πανηγυριού. Για το λόγο αυτό έχουν 
προσφερθεί συγχωριανοί µας για εθελοντική εργασία, 
όµως πάλι χρειάζεται µία ολόκληρη διαδικασία µε 
µηχανικό του ∆ήµου, πολεοδοµία κλπ., είναι και αυτή 
χρονοβόρα διαδικασία και θα δούµε πως θα µπορέσουµε 
να την αντιµετωπίσουµε.
  
   Ακόµα έχει γίνει γραπτό αίτηµα προς την EUROBANK, το 
οποίο επιµελείται ο Λεωνίδας Μανωλάκος, από την 
οποία ζητάµε κοµπιούτερ εκτυπωτές, φωτοτυπικό, 
γραφεία, φωριαµούς, οι οποίοι θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για τοποθέτηση βιβλίων.
  Γιατί και η δηµιουργία βιβλιοθήκης είναι κάτι που 
θέλουµε να υλοποιηθεί, όµως πρέπει να έχει 
εξασφαλισθεί ο χώρος και η απαραίτητη υποδοµή. 
Έχουµε πάρει ήδη από την EUROBANK το κλιµατιστικό 
που έχει τοποθετηθεί στην αίθουσα του σχολείου, και 
από το νέο µας αίτηµα έχουµε πάρει κοµπιούτερ και 
εκτυπωτή, µε την προοπτική µέσα στο χρόνο να πάρουµε 
και άλλα πράγµατα από αυτά που ζητάµε.Στο επόµενο 
θέµα που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η εφηµερίδα του 

Συλλόγου µας, το ΚΑΛΗΜΕΡΙ, η οποία πλέον θα 
εκδίδεται σε νέο σχήµα το οποίο θεωρούµε ότι θα είναι 
πιο χρηστικό.

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντακτική 
οµάδα της εφηµερίδας που είναι ο Κυριάκος Βανικιώτης, 
η Βενετία Βανικώτη, ο Νίκος Μαστοράκος, η Νέλλη 
Τσαγλιώτη, η Ελένη Τσιριγώτη, καθώς και το Γιώργο 
Λαµπράκη που επιµελείται την σχεδίαση του εντύπου, σε 
συνεργασία πλέον και µε την Κατερίνα την Αγγελάκου. 
Όλοι αυτοί έχουν επιφορτιστεί µε την µεγάλη ευθύνη της 
εκδόσεως της εφηµερίδας µας, µε πολύ δουλειά και µε 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα. Υπάρχει ένα θέµα όµως, σε 
ότι αφορά την διανοµή της εφηµερίδας. Από την 
επανέκδοση της και µετά, δινόταν χέρι µε χέρι, και 
ευχαριστούµε όλους αυτούς που διεκπεραίωναν την 
διαδικασία αυτή. 

Όµως αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µην µπορεί να φτάνει 
σε πολλούς συγχωριανούς µας που θα ήθελαν να την 
λαµβάνουν. Μετά την µεταφορά της έδρας του Συλλόγου 
στο χωριό, έγιναν εκ νέου οι εγγραφές των µελών του 
Συλλόγου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα κάποια από τα 
προηγούµενα µέλη να µην έχουν κάνει νέα εγγραφή, 
ενώ είναι πάντα κοντά στο σύλλογο, δεν ξέρω τους 
λόγους και δεν είναι αυτό το πρωταρχικό µας θέµα για το 
ποιος είναι µέλος του Συλλόγου ή όχι. Για εµάς το 
πρωταρχικό µας θέµα είναι να εντοπίσουµε τους 
συγχωριανούς µας εντός και εκτός Ελλάδας να τους 
ενηµερώσουµε για την δυνατότητα πλέον, της 

ταχυδροµικής αποστολής της εφηµερίδας, έτσι ώστε να 
υπάρχει µέσω αυτής, καταρχήν η επαφή µε το χωριό, και 
κατ’ επέκταση µε το Σύλλογο. 

Η ανταπόκριση σε αυτή την προσπάθεια που έχει αρχίσει, 
από όσους έχουµε καταφέρει µέχρι τώρα να 
επικοινωνήσουµε, είναι πολύ ενθαρρυντική, σας 
ευχαριστούµε πολύ όλους για την ανταπόκρισή σας, και 
θέλουµε την βοήθεια σας, για να µπορέσουµε να 
εντοπίσουµε και να καταγράψουµε, και άλλους 
συγχωριανούς µας εντός και εκτός Ελλάδας.

Ακόµα το ∆.Σ. του συλλόγου εκφράζει τα θερµά του 
συλλυπητήρια στις οικογένειες των συγχωριανών µας 
που έφυγαν το τελευταίο διάστηµα, για το αιώνιο ταξίδι.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την νεολαία µας που 
είναι σήµερα εδώ, και να τους παροτρύνουµε να έρθουν 
όσο γίνεται πιο κοντά στο Σύλλογο, γιατί αυτοί είναι το 
µέλλον του Συλλόγου µας.

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει µία σκέψη, µία 
ιδέα ακόµα, που αφορά τους µικρούς µας συγχωριανούς, 
η οποία είναι να καλλωπίσουµε τον τοίχο της παιδικής 
χαράς µε ζωγραφιές, µέσα στην περίοδο των 
καλοκαιρινών διακοπών. Με τον τρόπο αυτό το κάθε 
παιδί θα µπορεί να αφήσει την σφραγίδα του σε αυτό τον 
τοίχο µε µια ζωγραφιά. Γι αυτό απευθυνόµαστε στα 
παιδιά και τους ζητάµε να δηµιουργήσουν σε χαρτί 
καταρχήν ζωγραφικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να 
αποτυπωθούν επάνω σε αυτό τον τοίχο.

Πετρούπολη, 20/3/2016

Με εκτίµηση, 
∆ηµήτρης  Κων. Σιγανός

Αγαπητοί συγχωριανοί , φίλες και φίλοι του Συλλόγου µας,

Σας  γράφω  ετούτη την επιστολή  στα πλαίσια της ιδιότητας µου ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Συλλόγου, αλλά και ορµώµενος από τις δύσκολες συγκυριακά συνθήκες- κοινωνικές και οικονοµικές- που όλοι 
περνάµε προκειµένου να εκφράσω κάποιες σκέψεις µου για το αίσθηµα της ενότητας , του εθελοντισµού και της 
προσφοράς ,  το οποίο έχουµε ανάγκη ειδικά σήµερα και ως άνθρωποι αλλά και ως ενεργά µέλη µιας κοινωνίας 
που αλλάζει και διαφοροποιείται µε ταχύτατους ρυθµούς και όχι πάντα προς το καλύτερο. 
 Το νέο ∆.Σ. σε µια προσπάθεια συνέχισης των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, ξεκίνησε µε µεράκι , όρεξη , 
σεβασµό και σχεδιασµό µιας σειράς ενεργειών που στόχο έχουν να  µας φέρουν πιο κοντά, και να συνδράµουν 
όπου η ανάγκη το απαιτεί.  Υπάρχει πρόβλεψη για µια σειρά  δράσεων που σε προσωπικό επίπεδο είναι κατάθεση 
ψυχής αλλά και όραµα όλων των µελών του συµβουλίου. Υπάρχουν σκέψεις, προοπτικές, όνειρα…  Υπάρχουν 
δραστήριοι  συγχωριανοί µας  που µπορούν να βοηθήσουν µε κάθε µέσο. Υπάρχουν και οι συµπατριώτες µας, οι 
κάτοικοι του εξωτερικού που αγαπούν  και πονάνε το χωριό µας, ίσως κάποιες φορές περισσότερο από όλους 
εµάς. Μα πάνω από όλα υπάρχει ένα υπέροχο και µαζεµένο χωριό στην αγκαλιά του Λακωνικού κόλπου που 
αξίζει τον κόπο να το οµορφύνουµε και να το κάνουµε στολίδι της περιοχής µας.  
 Το µόνο που χρειαζόµαστε και ευελπιστούµε είναι η βοήθεια και η σύµπραξη όλων των συγχωριανών στην 
προσπάθεια που καταβάλλουµε. Εθελοντισµός, ψυχική δύναµη, όµορφη και θετική σκέψη αλλά και ανιδιοτελής 
προσφορά είναι τα εργαλεία που ζητάµε. Πιστέψτε µε, µπορούν να γίνουν πολλά, εάν υπάρχουν τα παραπάνω. 
 Κάποτε ο Αριστοτέλης είχε σηµειώσει στα “Πολιτικά” του ότι για να λειτουργήσει ένας ∆ήµος αποτελεσµατικά , θα 
πρέπει, όταν κάποιος φωνάξει από κάποιο σηµείο να τον ακούν όλοι.  Αυτό  σηµαίνει ότι σήµερα,  µε τους νέους 
Καλλικρατικούς ∆ήµους, την απρόσωπη πολλές φορές  σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τη δυσκολία στην 
υλοποίηση έργων, έχουµε ανάγκη την ενότητα και την ύπαρξη του Συλλόγου περισσότερο από ποτέ. 
 Έχουµε ανάγκη την ύπαρξη του Συλλόγου για να κάνουµε πράξη µικρά καθηµερινά πράγµατα  που οµορφαίνουν 
τις ζωές µας, για να ελπίζουµε κάθε χρόνο για κάτι καλύτερο, για να ακούµε, κάθε φορά που µαζευόµαστε, τους 
µεγαλύτερους µε τις ρυτίδες ζωγραφισµένες στα πρόσωπα τους  να µας  διηγούνται τις εµπειρίες τους,  για να 
βλέπουµε τα παιδιά µας να παίζουν και να συµµετέχουν χαρούµενα και ευτυχισµένα στις εκδηλώσεις  και πριν 
καλά  καλά αυτές τελειώσουν  να προσδοκούν τις εκδηλώσεις της επόµενης χρονιάς.  Και έτσι θα γεµίζουµε τις 
καρδιές µας αγάπη και ικανοποίηση και περηφάνια για το δικό µας χωριό.  Ένα χωριό  στο οποίο οι συγχωριανοί 
µας ζουν και µεγαλώνουν, ένα χωριό που περιµένουµε πως και πως για να βρεθούµε κοντά του όσοι από µας δεν 
µένουµε µόνιµα εκεί,  ένα χωριό που το λατρεύουµε και το αγαπάµε όλοι. 
 Με έντονη, λοιπόν, συγκινησιακή φόρτιση σε προσωπικό επίπεδο, µιας και πέρα από τους δεσµούς  µου µε το 
χωριό έχω ζήσει στον Άγιο ∆ηµήτρη και τα πρώτα µου παιδικά χρόνια και έχω συνδυάσει µε αυτό καλοκαίρια και 
χειµώνες, σας προτρέπω και σας προσκαλώ  από καρδιάς να έρθετε να ταξιδέψουµε όλοι µαζί µε τον Σύλλογο 
ενωτικά και αγκαλιασµένα, χωρίς κακίες, ζήλιες ή υστερόβουλες σκέψεις.  Και να είστε σίγουροι ότι το δέντρο 
αυτό της κοινής µας προσπάθειας θα ανθίσει, και θα έρθουν ακόµη καλύτερες µέρες που θα τις γευόµαστε και θα 
τις απολαµβάνουµε µέσα από την αγάπη, την αλληλεγγύη, την συνεργασία και την οµαδική δουλειά. 
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Επιστολή



Νερόµυλος: από τότε µέχρι σήµερα...
Επιµέλεια: Κωνσταντινίδου Αρχόντισσα, φιλόλογος-γλωσσολόγος
   Κάποτε το ψωµί των ανθρώπων πέρναγε µέσα από τον µύλο, µε κίνηση που 
προερχόταν από τη δύναµη του ανέµου ή του τρεχούµενου νερού. Στο τεύχος αυτο θα 
ασχοληθούµε µε την ιστορία του νερόµυλου και τη νοσταλγική διαδροµή του από τότε 
µέχρι σήµερα...

Μέρος 1ο: Εισαγωγή
  Ο νερόµυλος είναι η πρώτη µηχανή παραγωγής έργου που κατασκεύασε ο άνθρωπος 
µε τη χρήση φυσικής, ήπιας και ανανεώσιµης πηγής ενέργειας. Με τη δύναµη που 
δηµιουργεί η πτώση του νερού από ψηλά ή η ροή του και µε τη βοήθεια του τροχού, 
εφεύρεση που άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία, κινήθηκαν απλές και στη συνέχεια 
πολύπλοκες µηχανές, που κάλυψαν τις περισσότερες ανάγκες των προβιοµηχανικών 
κοινωνιών, αντικαθιστώντας στις πρώιµες µηχανές την ανθρώπινη ή ζωϊκή δύναµη 
(χειρόµυλοι και ζωόµυλοι), κινητήριες δυνάµεις πριν το νερό και τον αέρα.

Ιστορία του νερόµυλου
  Η ιστορία του νερόµυλου αρχίζει µε την νεροµηχανή, που αναφέρεται χωρίς 
λεπτοµέρειες σε επιγραφές των Σουµερίων. Πιστεύεται ότι στην Ουρ χρησιµοποιήθηκαν 
τροχοί µε φτερά από κεραµικές πλάκες για υδροδότηση και πιθανόν για άλεση 
σιταριού. Ο παλιότερος γνωστός νερόµυλος αναφέρεται ως «υδραλέτης» από τον 
Στράβωνα. Βρισκόταν κατά την παράδοση στα Κάβειρα, στο παλάτι του Μιθριδάτη ΣΤ΄ 
του Ευπάτορα, βασιλιά του Πόντου, όπου το 64 π.Χ. τον είδαν οι Ρωµαίοι κατακτητές. Ο 
Βιτρούβιος στο έργο του περί αρχιτεκτονικής τον περιγράφει, ενώ ο Πλίνιος τον 
αναφέρει ως νέα µηχανή. Οι Ρωµαίοι έδειξαν µια αµφιλεγόµενη στάση προς τη 
µηχανική και ειδικότερα τις µηχανικές επιστήµες που δεν ήταν δεκτές σαν σοβαρά 
αντικείµενα απλά δεν είχαν απαιτήσεις να χρησιµοποιήσουν επινοήσεις που 
περιορίζουν το µόχθο του ανθρώπου. Πράγµατι, ενθάρρυναν τη χρησιµοποίηση 
σκληρής και επίπονης δουλειάς για να κρατήσουν απασχοληµένη τη µεγάλη τους 
«λίµνη των δούλων». Έτσι στην εποχή του ∆ιοκλητιανού (284–303 µ.Χ.) το σιτάρι το 
αλέθουν µε χειρόµυλους ή στην καλύτερη περίπτωση µε µύλους που τους κινούσαν 
βόδια. Ο ανεµόµυλος ακόµη δεν είχε εφευρεθεί και οι νερόµυλοι θεωρούνταν 
επιστηµονικό αξιοπερίεργο.
 Αν και ο νερόµυλος αποτελεί αναντίρρητα εφεύρεση του αρχαίου κόσµου δεν είχε 
σηµαντική χρήση στο µεσαίωνα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ο νερόµυλος δεν 
ήταν από την αρχή η τέλεια µηχανή δουλειάς, που θεωρούσαν δεδοµένη. Η χρήση του 
παρεµποδίζονταν για µακρά περίοδο, όχι όµως από έλλειψη ενδιαφέροντος στη 
µηχανολογική και τεχνολογική πρόοδο, αλλά από σοβαρά µειονεκτήµατα στην 
κατασκευή του.
 Τον 6ο µ.Χ. αι. κατασκευάστηκαν από τον Βελισάριο µύλοι πάνω σε πλοία που 
δούλευαν µε τη ροή του ποταµού Τίβερη κατά την πολιορκία της Ρώµης από τους 
Γότθους, ενώ αργότερα στη Β∆ Ευρώπη, αλλά και το νησί του Μουράνο στη Βενετία 
χρησιµοποιήθηκε η κίνηση της παλίρροιας καθώς το νερό ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Στη 
Χαλκίδα αναφέρεται επίσης από τους περιηγητές η λειτουργία νερόµυλων µε την 
κίνηση της παλίρροιας.
   Οι αιώνες περνούν. Πολύ νερό κύλησε στα µυλαύλακα από τότε. ∆εν υπάρχει χωριό 
στην Ευρώπη από τον Ατλαντικό µέχρι τα Ουράλια που να µην έχει τον µυλωνά του και 
ένα τροχό που να κινείται µε τη ροή του νερού.
Ο νερόµυλος αποτελεί σταθµό της Ιστορίας της Τεχνολογίας, γιατί είναι η πρώτη 
µηχανή που κινήθηκε µε τη βοήθεια φυσικής πηγής ενέργειας, το νερό, 
αντικαθιστώντας τον άνθρωπο ή τα ζώα που κινούσαν ως τότε τους µύλους.

Νερόµυλοι στον ελληνικό χώρο
  Οι νερόµυλοι λειτούργησαν από πολύ νωρίς στην Ελλάδα. Ένας από τους 
αρχαιότερους γνωστούς νερόµυλους της Ευρώπης είναι της αρχαίας Αγοράς στην 
Αθήνα, που δούλευε από το 450–580 µ.Χ. Βυζαντινός θεωρείται και ο νερόµυλος της 
Βόλβης. Στην Κρήτη ήταν γνωστοί οι νερόµυλοι κατά τη β΄ Βυζαντινή περίοδο. Στο 
Αρµυρό Ηρακλείου αναφέρονται το 1415 πολλοί νερόµυλοι, που ανήκαν στο βενετικό 
δηµόσιο. Οι νερόµυλοι αναφέρονται σε πολλά χρυσόβουλα και αυτοκρατορικές 
γραφές. Αναφέρονται ακόµη και τα µυλαύλακα (αγωγοί, δρόµοι ύδατος), οι πωλήσεις 
µύλων και οι συχνές προστριβές µε τους παρακείµενους ιδιοκτήτες κατά την 
παροχέτευση από «τον δρόµον του ύδατος» του νερού προς το µύλο. Η χρησιµοποίηση 
του νερόµυλου οδήγησε στο διαχωρισµό του επαγγέλµατος του µυλωνά από το 

επάγγελµα του φούρναρη, γιατί ήταν ανάγκη ο µύλος να χτιστεί 
σε κάποια απόσταση από την πόλη και το φούρνο του για να έχει 
κινητήρια δύναµη, δηλαδή κοντά σε κάποιο ρέµα ή ποτάµια µε 
πλούσια νερά.
Οι κάτοικοι του βυζαντινού χωριού εκτός από τα ζώα και τα 
γεωργικά τους εργαλεία είχαν νερόµυλους και µύλους, στους 
οποίους χρησιµοποιούσαν ζώα για κινητήρια δύναµη. Κατά την 
τουρκοκρατία υπήρχε και ειδικός φόρος για τους νερόµυλους, 
που καταβάλλονταν σε είδος και σε χρήµα. Οι ελληνικοί 
νερόµυλοι συνήθως λειτουργούσαν µε ένα ζευγάρι µυλόπετρες 

(µε ένα µάτι, µονόφθαλµοι), ενώ σπανιότερα, όπου υπήρχε νερό µε µεγάλη δύναµη, µε 
δυο (µε δυο µάτια, διόφθαλµοι) ή και µε περισσότερα ζευγάρια µυλόπετρες.
  Για το λόγο αυτό αιώνιοι αντίζηλοι των αγροτών για το νερό ήταν οι µυλωνάδες. Στον 
ανταγωνισµό τους οι αγρότες ήταν εκείνοι που τις περισσότερες φορές αναγκάζονταν 
να υποχωρήσουν και να χρησιµοποιήσουν τα νερά ελάχιστες µέρες της εβδοµάδας και 
συχνά το βράδυ, ώστε να µην εµποδίζεται η σωστή λειτουργία των µύλων. Όπου 
υπήρχαν εξίσου οι προϋποθέσεις να λειτουργήσει νερόµυλος και ανεµόµυλος 
προτιµούσαν πάντοτε τον πρώτο γιατί, εκτός των άλλων, υπήρχε η πεποίθηση ότι ο 
νερόµυλος κάνει καλύτερο αλεύρι.
  Οι µυλόπετρες, που ήταν το κύριο εξάρτηµα κάθε µύλου, προέρχονταν κατά κανόνα 
από το νησιωτικό τρίγωνο Μήλου–Κιµώλου–Πολυαίγου, που τα εδάφη τους είναι 
ηφαιστειογενή. Αυτές ήταν οι καλύτερες, αλλά οι ακριβότερες. Κατασκευάζονταν 
βέβαια και από διάφορα τοπικά πετρώµατα, όπως από στουρναρόπετρα της Ηπείρου ή 
από µυλόπετρα της Φώκαιας της Μικράς Ασίας, αλλά ήταν κατώτερης ποιότητας.
 Οι µικρές οριζόντιες φτερωτές αρχικά ήταν κατασκευασµένες ξύλινες, που 
αποτελούνταν από ένα σκελετό σταυροειδή και την περιφερειακή ρόδα, όπου ήταν 
στερεωµένα τα φτερά (κουταλάκια), στα οποία κτυπούσε το νερό. Οι µορφές τόσο του 
σκελετού όσο και των κουταλιών διέφεραν από τόπο σε τόπο και κατασκευάζονταν επί 
τόπου µε τα άλλα ξύλινα εξαρτήµατα. Αργότερα, προστέθηκαν στις φτερωτές 
µεταλλικά στοιχεία (τσέρκια κ.ά.), ώστε να γίνουν πιο γερές, για να καταλήξουν τελικά 
σε πολλών µορφών µεγέθη σιδερένιες, που κατασκευάζονταν σε µηχανουργεία και 
έρχονταν έτοιµες στο µύλο. Την ίδια περίπου πορεία ακολουθούσαν και οι όρθιες. 
Σηµαντική εξέλιξη υπήρχε και στα βαγένια: αρχικά ήταν κι αυτά ξύλινα και 
κατασκευάζονταν επί τόπου, όπως ακριβώς και τα βαρέλια (βαγένι=βαρέλι). Οι 
διαστάσεις και η µορφή τους ποίκιλλαν: από λεπτά µακρόστενα ως κοντά και χοντρά, 
ανάλογα µε το ύψος που έφτανε το νερό και την ποσότητα που είχε. Πάντοτε στο πάνω 
µέρος τους είχαν πιο µεγάλη διάµετρο. Με το πέρασµα του χρόνου, κυρίως όµως επειδή 
τα ξύλινα χρειάζονταν συνεχή συντήρηση και επισκευές, µετατράπηκαν και αυτά σε 
µεταλλικά από λαµαρίνα ή από έτοιµες σωλήνες. Και τα ξύλινα και τα µεταλλικά 
βαγένια ήταν στερεωµένα σε χτιστή πέτρινη κρέµαση, στην οποία κατέληγε το 
νεραύλακο, ή στην κεκλιµένη απόληξη υδραγωγείου.
  Ο αριθµός των νερόµυλων από τους οποίους σώζονται ίχνη ξεπερνά τις 20.000 στην 
Ελλάδα. Μετά την επανάσταση του 1821 στα όρια του τότε ελληνικού κράτους 
βρέθηκαν 6.000 νερόµυλοι, από τους οποίους 5.500 περιήλθαν στο δηµόσιο, κατά τα 
¾ καταστραµµένοι. Γενικά παρατηρούµε ότι υπήρχε προτίµηση προς το νερόµυλο 
ακόµα και σε µέρη, όπου οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη του ανεµόµυλου, 
επειδή η δαπάνη, οι δυσκολίες και ο χρόνος της κατασκευής του ήταν πολύ µικρότερες, 
η λειτουργία του δεν ήταν εξαρτηµένη από τις καιρικές συνθήκες ώστε να επηρεάζεται 
η ποιότητα και η ποσότητα του παραγόµενου  αλέσµατος, οι κίνδυνοι ήταν λιγότεροι, 
ενώ οι και οι φθορές του µύλου ελάχιστες και ο κόσµος του µυλωνά µικρότερος.
  Ακόµη δεν υπήρχαν περιορισµοί ανέγερσης άλλων κτισµάτων κοντά και µπορούσε να 
συνδυαστεί µε την κατοικία της οικογένειας του µυλωνά. Τέλος, υπήρχε σε πολλά µέρη 
διαδεδοµένη η πεποίθηση ότι ο νερόµυλος κάνει το καλύτερο αλεύρι.
Μέχρι το πρώτο µισό του 20ου αι. οι ανάγκες του αγροτικού κυρίως πληθυσµού στο 
βασικότερο είδος της διατροφής, το αλεύρι, καλυπτόταν από το παραδοσιακό δίκτυο 
ανεµόµυλων και νερόµυλων.
  Οι πρώτοι ατµόµυλοι που λειτούργησαν κατά τη δεκαετία του 1860 στα µεγαλύτερα 
αστικά κέντρα της εποχής, ελάχιστοι σε αριθµό, τριπλασιάστηκαν σχεδόν στη επόµενη 
δεκαετία και εξαπλώθηκαν σε περισσότερες πόλεις. Αυτό έγινε, επειδή σε ορισµένα 
κέντρα ο αστικός πληθυσµός ξεπέρασε το όριο, το οποίο µπορούσε να καλυφθεί από τα 
παραδοσιακά µέσα επεξεργασίας των δηµητριακών. Από εδώ και πέρα η παρακµή των 
νερόµυλων, όσοι τουλάχιστον βρίσκονταν κοντά σε αναπτυσσόµενα αστικά κέντρα, 
ήταν αναπόφευκτη.
 Περιπτώσεις κατά τις οποίες νερόµυλοι εξελίσσονται σε εργοστάσια είναι ελάχιστες. Ο 
νερόµυλος µπαίνει οριστικά στο περιθώριο µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, όταν η 
επέκταση του οδικού δικτύου έφερε πιο κοντά τα αστικά κέντρα, όπου εγκαταστάθηκαν 
αλευρόµυλοι, στα αποµακρυσµένα χωριά των ορεινών περιοχών.
 Οι νερόµυλοι ήταν ιδιόκτητοι ή µοναστηριακοί, που νοικιάζονταν σε επαγγελµατίες 
µυλωνάδες.
 Το µίσθωµα πληρωνόταν µε ποσοστό επί των εισπράξεων ή σε είδος (αλεύρι ή 
δηµητριακά). Όταν όµως ο µύλος ήταν ιδιοκτησία µοναστηριού, το άλεσµα του σταριού 
της µονής γινόταν χωρίς να κρατά ο µυλωνάς την αµοιβή του.
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  Ήτανε καλοκαίρι. Βρισκόµαστε στο Κουτσουβέρι, 
όπως συνήθως δύο-τρία παιδιά, για τα συνηθισµένα 
παιχνίδια µας. Για κανένα ξύλικα, κανένα ανεµόµυλο, ή 
για να βρούµε σκουλήκους για τα δοκάνια. Εκείνη την 
ηµέρα όµως δεν είχαµε και τόσο κέφι. Καθόµαστε ένα 
γύρω στον τροχό του αλωνιού χωρίς να πολυµιλάµε, 
και πελεκούσαµε µε το µαχαίρι τα σπερδούκλια. Όταν 
όµως ακούγαµε κανένα κράξιµο κόρακα, πεταγόµαστε 
επάνω, αρπάζαµε πέτρες και πετώντας τες προς τα 
πάνω προσπαθούσαµε να τον κάνουµε να αλλάξει 
κατεύθυνση, και να µην πάει προς το βουνό. Για 
καλύτερο αποτέλεσµα του ρίχναµε και µε το τόξο 
(σφεντόνα). ∆ε µισούσαµε τα κοράκια, ούτε και τα 
αγαπούσαµε βέβαια. Προσφέρανε και αυτά στη φύση 
την υπηρεσία που τους είχε ανατεθεί.
  Όµως κάτι είχε συµβεί την προηγούµενη µέρα, που µας 
είχε προβληµατίσει, και γι' αυτό δεν είχαµε κέφι.
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή. Η 
οικογένειά µου ως αγροτική που ήτανε, µαζί µε όλα τα 
ζωντανά που διατηρούσε, δηλαδή άλογα, µουλάρι, 
γίδες, προβατίνες, κότες, κουνέλια, γουρούνι, είχε και 
έναν γάιδαρο. Όµως ήτανε ο κακοµοίρης 
προχωρηµένος στην ηλικία πια. Τα 'χε φάει τα ψωµιά 
του, όπως λέγαµε. ∆εν τον χρησιµοποιούσαµε για να 
µεταφέρουµε βαριά φορτία, αλλά µόνο για να καβαλάει 
κάποιος, όχι πολύ βαρύς, ή εµείς τα παιδιά.
   Στα νιάτα του ήτανε δυνατός και τσαναράτος, δηλαδή 
µεγαλόσωµος και η παιδική µου ανάµνηση έχει 
αποτυπώσει τα µακριά του πόδια. Τον θυµάµαι να 
πηγαίνει σαλτιά µε τον πατέρα µου καβάλα στο σαµάρι 
κι εγώ κρατώντας τα κολιτσάκια πισωκάπουλα. 
Μεγαλείο! Ήταν καλόβολος ο φουκαράς. ∆εν 
κλωτσούσε, και γι' αυτό ήτανε διαχειρίσιµος από εµάς 
τα παιδιά.
Όµως γέρασε κι αυτός, κατά πως επιτάσσει για όλα τα 
πράγµατα ο πανδαµάτορας χρόνος. Η σκληρή 
πραγµατικότητα έλεγε, ότι το ζωντανό αυτό δεν ήτανε  
χρήσιµο πια.
   Το θέµα αυτό απασχολούσε την οικογένεια επί ηµέρες. 
Γιατί όπως και να το κάνεις η στέρηση ενός 
µεταφορικού µέσου, ήτανε σοβαρή υπόθεση αφ' ενός, 
και αφ' ετέρου θα ήτανε  πρόβληµα το πώς και πού θα 
το πηγαίναµε όταν θα ψοφούσε.
“Μωρέ εκείνο το γαϊδούρι εκεί στον κατηφοράκη 
σωριάστηκε δυο βολές προψές”, λέει µια µέρα η γιαγιά 
µου, “και παρατρίχα να µε τσαπακώση. ∆εν είχε 
ανάκαρα ούτε να σηκωθεί. Πάει, θα ψοφήσει”.
“Το ξέρω”, λέει ο πατέρας µου. “Αφού ούτε να φάει δεν 
µποράει. Του βάζω απόσυκα και λιγάι κριθάρι αλλά 
ίσα-ίσα που τα µυρίζεται. Λίγα είναι τα ψωµιά του. Καµιά 
µέρα θα τονε βρούµε κόρδα (ψόφιο)”.
“Άµα ψοφήσει εδώ στο σπίτι, να δούµε πως θα τόνε 
πετάξουµε”, λέει η µάνα µου.
“Θα σας πω εγώ ρε τί να κάνετε”, πετάγεται ένας 
συγγενής µας που έτυχε εκείνη την ώρα να είναι στο 

σπίτι µας.
“Τι να κάνουµε”;
“Να τον πάτε όσο είναι ζωντανός και τρέχει ακόµη, και 
να τον αφήσετε σε κανένα ρέµα”.
“Μπα, θα βρωµίσει ο τόπος”, λέει ο πατέρας µου. “Και 
πού να τόνε πάµε”;
“Ρε κάνετε αυτό που σας λέω, γιατί έτσι και ψοφήσει 
εδώ, θα µπλέξετε – πώς θα τόνε κουβαλήσετε”;
Τέλος πάντων αφού ειπώθηκαν πολλά, αποφασίστηκε 
ότι αυτή η γνώµη ήταν και η πιο σωστή. Έµενε µόνο να 
δούµε σε ποιο µέρος θα τόνε πάµε. Βρέθηκε και το 
µέρος. Ήτανε το καµίνι στο Λαµπρινό απέναντι, που δεν 
χρησιµοποιούταν πια.
  Η κατάσταση του γαϊδάρου εν τω µεταξύ µέρα µε τη 
µέρα χειροτέρευε. Ήτανε συνέχεια κάτου, δεν έτρωγε 
καθόλου, και σηκωνότανε µε µεγάλη δυσκολία. Λέει 
ένα βράδυ ο πατέρας µου: “Αύριο θα 'ρθούνε να µας 

βοηθήσουνε να πάµε το γαϊδούρι εκεί που είπαµε, µπα 
και το προλάβουµε όσο είναι όρθιο. Να σηκωθείτε πρωί, 
µη µας πιάσει η ζέστη”.
  Ήρθανε την άλλη µέρα 2-3 άντρες ακόµη, και µαζί µε 
τον πατέρα µου τον σηκώσανε, και άρχισε σιγά-σιγά η 
πορεία προς το Κουτσουβέρι και Λαµπρινό στη 
συνέχεια. Ο ταλαίπωρος από την στιγµή που στάθηκε 
όρθιος, µας κοιτούσε µε ένα βλέµµα παραπονεµένο σα 
να µας έλεγε: “Πού µε πάτε ρε παιδιά , δε µε αφήνετε 
καλύτερα να ψοφήσω µε την ησυχία µου εδώ χάµου; 
Καλά δε σας δούλεψα τόσα χρόνια”;
Όµως η απόφαση είχε παρθεί και ήταν αµετάκλητη.
   ∆υο-τρία παιδιά µπροστά τραβούσαµε το σχοινί που 
ήταν περασµένο στο λαιµό του. Το καπίστρι του το 
είχαµε βγάλει βέβαια. ∆υο µεγάλοι τόνε σπρώχνανε από 
πίσω και δυο άλλοι από το πλάι. Προχωρούσε αργά και 
µε δυσκολία. Όταν φτάσαµε έξω από το σπίτι του 
µπάρµπα Νίκου του Μακράκου, δεν άντεξε, έπεσε στα 
γόνατα. Τόνε σηκώσαµε και συνεχίσαµε.
  Εκεί που αρχίζει ο κατήφορος στο Κουτσουβέρι, που 
ήτανε κάτι µεγάλες πλάκες, µας έπεσε δεύτερη φορά 
και είπαµε ότι δεν θα ξανασηκωθεί πια, αλλά τα 
κατάφερε πάλι. 
  Συνεχίσαµε το κατηφορικό µονοπάτι προς τα πεζούλια. 
Τότε ο δηµόσιος δρόµος δεν υπήρχε. ∆εν είχε γίνει 
ακόµα η παράκαµψη του χωριού. Προχωρούσαµε 
σιγά-σιγά στον κατήφορο, αλλά όταν το µονοπάτι 
άρχισε να γίνεται ανηφορικό, τα πράγµατα 
δυσκολέψανε περισσότερο. ∆εν είχε κουράγιο ο 
κακοµοίρης ούτε δυο βήµατα να κάνει. “Τώρα πάει”, 

λέει κάποιος, “δω χάµου θα µείνει”.
Όµως φαίνεται, θα το πήρε απόφαση κι αυτός, ότι κάπου 
πρέπει να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί επιτέλους. Γι' αυτό 
µάζεψε όσα κουράγια του απόµεναν, και συνέχισε µε 
την βοήθειά µας. Τώρα πια ο δρόµος ήτανε ανηφορικός 
και κακοτράχαλος. Ακόµα και κανονικό ζώο 
δυσκολεύεται να ανηφορήσει. Κι όµως σιγά-σιγά τα 
καταφέραµε, µε δυσκολία πέφτοντας και σηκώνοντας, 
και µε φωνές χααά και χααά και άιντε σπρώχνοντας και 
τραβώντας, να φτάσουµε στο καµίνι. Τα κατάφερε ο 
γάιδαρος δηλαδή, σαν να ήθελε κι αυτός να τελειώνει 
µια ώρα αρχύτερα το µαρτύριό του. 
  Τώρα αφού είχαµε φτάσει στο σηµείο που θέλαµε, ήταν 
η πιο δύσκολη στιγµή. Έπρεπε να τον εγκαταλείψουµε 
εκεί, και να φύγουµε. Ο γάιδαρος εν τω µεταξύ µη 
έχοντας άλλες δυνάµεις, κατέρρευσε, και σωριάστηκε 
πέφτοντας πάνου στις πέτρες. Όµως µια στιγµή πριν 
πέσει, άπλωσε τη µουσούδα του πάνου από την 
αγριορίγανη που ήτανε φυτρωµένη µπροστά του, όχι 
για να τη φάει βέβαια, αλλά µάλλον για να τον 
συντροφεύει η µυρωδιά της κατά τον αποχωρισµό του 
από τη φύση, που τόσα χρόνια στην αγκαλιά της έζησε.
Εµείς τα παιδιά είχαµε πάρει µαζί µας µέσα σ' έναν 
παληοντορβά λίγα απόσυκα µαζί µε λιγάι κριθάρι, για 
να του τα αφήσουµε για τις τελευταίες του στιγµές. 
Είχαµε και µια παλιόντεστα µε λιγάι νερό.
“Πού τα πάτε ρε σεις αυτά, δεν τα χρειάζεται το 
γαϊδούρι”.
“Αν τα φάει αυτά λο, µπορεί να ζωντανέψει”, λέµε εµείς.
“Καλά, τότε άστε τα εκεί µπροστά του να τα φάει”, λέει ο 
πατέρας µου.
  Τα βάλαµε µπροστά του, µε την ελπίδα ότι θα τα 
έτρωγε και θα έπαιρνε δυνάµεις. Τότε βγάλανε την 
τριχιά από τον λαιµό του γαϊδάρου, και στάθηκαν λίγο 
διστακτικοί, χωρίς να µιλάει κανένας. Νεκρική σιγή. 
Όµως τη στιγµή εκείνη σα να ακούστηκε ένας 
αναστεναγµός από το στόµα του ζώου. Ίσως να ήταν 
στεναγµός ανακούφισης για το τέλος που ήρθε, και 
λυτρώθηκε.
  Οι µεγάλοι ανταλλάξανε µατιές µε σηµασία. Μετά 
κάποιος κοιτώντας προς τον ουρανό και κουνώντας το 
κεφάλι του λέει: “πάµε τώρα”. Και ξεκινήσανε να 
κατεβαίνουν. Ο πατέρας µου προχωρούσε κρατώντας 
την τριχιά και χτυπώντας τη στο παντελόνι, στο πόδι 
του. Τότε δεν κατάλαβα γιατί έκανε αυτή την κίνηση. 
Σήµερα είµαι σε θέση να καταλάβω.
  Εµείς είχαµε µείνει µαρµαρωµένοι να κοιτάµε το 
γάιδαρο που ήτανε ακίνητος.
“Το κακόµοιρο το γαϊδούρι θα το φάνε τα κοράκια και οι 
αλεπούδες”, είπε κάποιος.
“Αφού θα 'ναι ψόφιο ρε συ, δεν θα καταλάβει τίποτα”, 
είπα εγώ.
Σαν παιδιά του χωριού της εποχής εκείνης ήµαστε 
σκληρά, αλλά δεν ήτανε δυνατό να µη λυπηθούµε γι' 
αυτό το τέλος του γαϊδάρου.
“Ελάτε τώρα ρε, τι κοιτάτε”, ακούστηκε η φωνή του 
πατέρα µου.
Αµίλητοι, µε σκυµµένα κεφάλια, αρχίσαµε κι εµείς να 
κατεβαίνουµε ακολουθώντας τους άλλους.

Παιδικά Ενθυµήµατα:
Το τέλος ενός γαϊδάρου
Γιάννης Μ. Μπίλιας

  Στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, όπου υπήρχε νερό, κτίστηκαν χιλιάδες. 
Χρησιµοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο για το άλεσµα των δηµητριακών και λιγότερο ως 
ταµπακόµυλοι (βυρσοδεψεία), ως µπαρουτόµυλοι ή για το άλεσµα οικοδοµικών 
υλικών.
  Συχνά το κτίσιµο ενός νερόµυλου συνοδευόταν και από το κτίσιµο της κατοικίας του 
µυλωνά, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν, σε αρκετές περιοχές, µυλοχώρια, όπου το 
κάθε  σπίτι είχε και το νερόµυλό του. Η αλεστική ικανότητα ενός µύλου έφτανε περίπου 
τις 100 οκάδες/ώρα και, µε το 12ωρο που δούλευαν, η ηµερήσια παραγωγή έφτανε τις 
1.200 οκάδες. Οι µύλοι συνήθως εξυπηρετούσαν τις τοπικές ανάγκες και άλεθαν 
κυρίως κριθάρι και σµιγάδι (µείγµα από σιτάρι-κριθάρι) και σπανιότερα καλαµπόκι, 
σιτάρι και ζωοτροφές. 
Ο Ν. 3028/2002 του ΥΠ.ΠΟ. «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» ορίζει στο άρθρο 2 παρ. 2β την έννοια των µνηµείων ως 
«πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές µαρτυρίες που ανήκουν στην πολιτιστική 
κληρονοµιά της χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία» 

Βιβλιογραφία-Πηγές
http://neromylos-nikola.gr/perigrafh_neromyloy.htm
h t t p s : / / e l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / % C E % 9 D % C E % B 5 % C F % 8 1 % C F % 8 C % C E % B -
C%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
Ανδρέας Χρυσ. Βορύλλας, Κέρτεζη: «βιοτεχνίες–σύνεργα και εργαλεία των εποχών που 
έφυγαν», Αθήνα 1999
«Ελληνικοί Νερόµυλοι», Εφηµ. "Η Καθηµερινή", Επτά Ηµέρες, 15/10/2000.
«Ιστορία της Νεοελληνικής τεχνολογίας», Εκδ. Κοινωφελές Ίδρυµα ΕΤΒΑ, Νοµαρχία Αχαΐας, 
Πάτρα 1988.
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  Όταν άνοιγε το Τριώδιο για µας τους 
πιτσιρικάδες δεν έλεγε τίποτα, αυτό 
αφορούσε µόνο τον Παπά-Γιωργαρά και 
τους γονείς µας. Εµείς περιµέναµε πότε 
να έρθουν οι Απόκριες να ντυθούµε 
µουσκαράδες (µασκαράδες) και η Τρίτη 
πριν την Κυριακή της κρεατοφάγου να 
σφάξουν τα µπουζιά (χοιρινά) για να 
πάρουµε την φούσκα τους. Όταν λέµε 
φούσκα εννοούµε την φούσκα 
(ουροδόχο κύστη, το οικολογικό 
µπαλόνι), για να την φουσκώνουµε και 
να παίζουµε όπως παίζουν σήµερα τα 
παιδιά µε τα µπαλόνια.
  

  Επειδή η κάθε µια οικογένεια είχε πολλά 
παιδιά και η φούσκα ήταν µία, και όλα τα 
παιδιά την θέλαµε αποκλειστικά δικιά 
µας, µας έλεγαν: Όποιος κάνει τα 
περισσότερα θελήµατα εκείνος θα την 
πάρει. Τότε άρχιζε το πήγαινε εδώ 
πήγαινε εκεί, βγάζανε τα πόδια µας γάλα 
(όπως λέγαµε). Όποιος έλεγε δεν πάω, 
του έλεγαν ότι θα του δώσουν το πρώτο 
ξεπέταγµα, το οποίο ήταν το τέλος του 
παχιού εντέρου του γουρουνιού (τώρα 
καταλαβαίνετε τι ήταν).

  Την Τρίτη πρωί-πρωί ξυπνάγαµε από τα 
σκουξίµατα των γουρουνιών που ήταν 
για σφάξιµο, γινόταν πανζουρλισµός. 
Σκούζανε λες και το καταλάβαιναν πως 
θα τα σφάξουν, και ήταν σαν κλάµα που 
έβγαινε µε παράπονο από µέσα τους, 
γινόταν θρήνος.
Στην αυλή του κάθε σπιτικού που θα 
σφάζανε µπουζί άρχιζε η προετοιµασία. 
Ετοίµαζαν το φοκολίθι όπου πάνω 
έβαζαν το χαρανί να βράσουν το νερό 
που θα ζεµάτιζαν το κεφάλι και τα πόδια 
του γουρουνιού για να τα ξελιαρίσουν, 
(να βγάλουν τις τρίχες από την κεφαλή 
και τα πόδια).

   Τότε άρχιζαν τα δροµολόγια, το πήγαινε 
εδώ και το πήγαινε εκεί, σε όσα παιδιά 
ήθελαν να πάρουν την φούσκα. Μια 
χρονιά που έτυχε να πάρω εγώ την 
φούσκα, να τι τράβηξα: Όποιος ήθελε 
κάτι, έστελνε εµένα.
- Πήγαινε Γιώργη να φέρεις νερό. Έτρεχα 
εγώ να φέρω νερό.
-Πήγαινε να φέρεις ξύλα να βάλουµε 
στην φωτιά. Έτρεχα εγώ.
- Βάλε ξύλα στη φωτιά. Έβαζα εγώ.
-Συνταύλα τη φωτιά. Την συνταύλιζα 
εγώ.
-Πήγαινε να φωνάξεις τον 
Μπάρµπα-Κυριάκο να έρθει να 
σφάξουµε το γουρούνι. Έτρεχα εγώ.

- Πήγαινε στον Μπάρµπα-Νίκο να σου 
δώσει το καλό µαχαίρι που κόβει. Έτρεχα 
εγώ.
- Πήγαινε στον Μπάρµπα-Γιώργη τον 
χοντρό να σου δώσει την µεγάλη 
µαχαίρα. Έτρεχα εγώ. (ο 
µπάρµπα-Γιώργης ο χοντρός έκανε και 
τον χασάπη, γι' αυτό και τα παιδιά του 
είναι µπούτσερ στο Μόντρεάλ).

  Όταν έσφαζαν το µπουζί το κράταγαν 
δυο τρεις άντρες, και ο ένας του έµπηγε 
το µαχαίρι στο λαιµό, αφού το σφάζανε 
του έβαζαν ένα λεµόνι στο στόµα, δεν 
ξέρω όµως γιατί.
Κρέµαγαν το γουρούνι σε ένα τσιγκέλι να 
το γδάρουν. Αφού το γδέρνανε, το δέρµα 
το αλάτιζαν και το κρέµαγαν να 
στεγνώσει για να ξεραθεί, µετά θα το 
κάναµε τσαρούχια, τα λεγόµενα 
γουρουνοτσάρουχα.
Όταν τελείωνε το γδάρσιµο, εµείς τα 
παιδιά περιµέναµε µε λαχτάρα να το 
ξεκοιλιάσουν, να βγάλουν την φούσκα 
και να µας την δώσουν.

  Αφού επιτέλους έβγαζαν την φούσκα, 
άδειαζαν τα ούρα, την τρίβανε στην 
στάχτη για να στεγνώσει λίγο και µας την 
έδιναν. Εκεί να δείτε την χαρά µας, ούτε η 
µυρουδιά που ήταν απαίσια µας 
σταµατούσε να την φουσκώνουµε και να 
την ξεφουσκώνουµε, ο κάθε πιτσιρικάς 
ήθελε να την φουσκώσει και την ζητούσε 
ο ένας από τον άλλον που την είχε.

  Επειδή µικρά παιδιά ήταν πολλά σε κάθε 
οικογένεια και φυσικά η φούσκα ήταν 
µία, µας έλεγαν να την έχουµε όλοι µαζί 
και να την παίρνει µε την σειρά πότε ο 
ένας και πότε ο άλλος να την φουσκώνει. 
Επίσης µας έδιναν και µερικά κοµµάτια 
άντερο, αφού το δέναµε από την µια 
άκρη το φουσκώναµε και παίζαµε και µε 
αυτά.
  Με τα πολλά όµως φουσκώµατα και 
ξεφουσκώµατα η φούσκα τρύπαγε, 
νάααααα τα κλάµατα εµείς, κορόµηλο το 
δάκρυ. Τότε παίρναµε ένα στραγάλι αν 
υπήρχε ή ένα ρεβίθι, το περνάγαµε µέσα 
και το πηγαίνανε πάνω στην τρύπα όπου 
το δέναµε µε µια κλωνιά (κλωστή), για 
να συνεχίσουµε το έργο µας. Όταν 
ερχόταν το βράδυ η σκέψη µας ήταν που 
θα κρύψουµε την φούσκα για να µη µας 
την πάρει κανείς, µέχρι που την βάζαµε 
κάτω από το µαξιλάρι µας. Για την 
µυρουδιά δεν έτρεχε τίποτα, την 
αντέχαµε.  
  Οι µεγάλοι αφού έβγαζαν τα εντόσθια, 
τραβούσαν τα κάρβουνα λίγο έξω από το 
φοκολίθι και έριχναν πάνω τα συκωτάκια 

και κάνα κοψίδι κρέας, να τα ψήσουν για 
να πιούνε τα κρασάκια τους και να 
συνεχίσουν την δουλειά µε το σφαχτό.

  Έκοβαν το κεφάλι και τα πόδια, τους 
έριχναν ζεµατιστό νερό για να βγουν οι 
τρίχες. Μετά τεµαχίζανε το κρέας, το 
κεφάλι το έκαναν πηχτή, την κοιλιά και 
τα πόδια σούπα (πατσάς). Το παχύ έντερο 
το έκαναν µατιές, το γέµιζαν µε 
µπλιγούρι και διάφορα µυρωδικά και το 
έψηναν µέσα στο ταψί στο φούρνο. Με τα 
άντερα έκαναν τα λουκάνικα, αφού τα 
έπλεναν καλά τα γύριζαν τα µέσα έξω µε 
τα αδράχτια και πάλι πλύσιµο και µετά τα 
γέµιζαν µε το κρέας που το είχαν κόψει 
µικρά-µικρά κοµµατάκια ανακατωµένα 
µε διάφορα µυρωδικά, και µικρά 
κοµµάτια πορτοκαλόφλουδα. Μετά τα 
κρέµαγαν µέσα στην καµινάδα του 
τζακιού για µερικές ηµέρες τα οποία 
γινόντουσαν καπνιστά και ψηνόντουσαν.
 

Επειδή το κρέας ήταν πολύ, και δεν 
προλαβαίναµε να το καταναλώσουµε 
όλο, για να συντηρηθεί το έκαναν γλίνα, 
δεν υπήρχαν ψυγεία και καταψύκτες γιατί 
δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύµα. Το 
τεµάχιζαν σε κοµµάτια µερίδας, το 
βράζανε µέσα στο χαρανί (λεβέτι ή 
λέβητα) µαζί και µε τα λίπη του. Αφού 
είχε βράσει το έβαζαν µέσα στην στάµνα 
για συντήρηση, µαζί µε το λαρδί του και 
µε λάδι ίσα-ίσα να το κουκουλώνει 
(σκεπάζει). Μέσα εκεί µπορούσε να 
διατηρηθεί ολόκληρο το χρόνο.
  Την γλίνα την φτιάχναµε σφουγγάτο 
(οµελέτα) µε αυγά, πατάτες και τυρί, και 
ήτανε θεός τουλουµίσιος στην νοστιµιά. 
(Εκείνα τα χρόνια αν κάτι ήταν πολύ 
εύγεστο, λέγαµε πως ήταν θεός 
τουλουµίσιος. Αυτό είχε βγει από το 
τουλουµίσιο τυρί που διατηρούσαµε στα 
τουλούµια -ασκοί από τα δέρµατα των 
προβάτων- και ήταν πραγµατικά το πιο 
νόστιµο).
  Πάντως µέχρι την Κυριακή της 
κρεατινής αποκριάς, έτσι την λέγαµε, 
τρώγαµε µόνο κρέας. Την Τσικνοπέµπτη 
γινόταν και κανένα γλεντάκι µιας και το 
κρέας ήταν µπόλικο. Την Κυριακή το 
βράδυ αποκρεύαµε το κρέας µε γλέντια 
και τραγούδια. Τραγουδώντας και 
χορεύοντας µε τις παρέες από 
µουσκαράδες που πηγαίνανε από σπίτι σε 
σπίτι.
  Την Κυριακή το βράδυ, παρέες-παρέες 
µικροί και µεγάλοι ντυνόµασταν 
µουσκαράδες, συνήθως γέροι και γριές. 
Φοράγαµε τα ρασοβράκια του παππού ή 
τις φουστάνες της γιαγιάς, βάζαµε και 
κάτι στην πλάτη να κάνουµε καµπούρα, 
και  µπαµπουλώναµε (σκεπάζαµε) τα 
πρόσωπά µας µε τσεµπέρες για να µην 

µας αναγνωρίσουν.
   Η επιτυχία του κάθε µουσκαρά ήταν να 
µην τον αναγνωρίσουν. Στα σπίτια που 
πηγαίναµε αν δεν µας αναγνώριζαν, τότε 
προσπαθούσαν να µας βγάλουν το 
τσεµπέρι που κρύβαµε την µούρη µας, αν 
και πάλι δεν τα κατάφερναν, µας 
κερνούσαν κρασάκι µε µεζεδάκι µήπως 
εκείνη την στιγµή που θα σηκώναµε το 
τσεµπέρι µας να φάµε τον µεζέ να µας 
δουν, ενώ το κρασί το πίναµε πάνω από 
το τσεµπέρι, έκανε και χρέη φίλτρου 
βλέπεις. 
  Οι µουσκαράδες χαιρετούσαµε µε 
νοήµατα, όσοι δεν είχαµε αναγνωριστεί. 
Οι άλλοι τραγουδώντας αποκριάτικα και 
αρσίζηκα (σόκιν) τραγούδια, λόγω των 
ηµερών χορεύαµε στον ρυθµό του 
τραγουδιού, συνήθως συρτό ή 
Καλαµατιανό. Ένα από τα πολλά 
τραγούδια ήταν το γνωστό «πως το 
τρίβουν το πιπέρι». Ένα άλλο που ήταν το 
σουξέ του µπάρµπα-Γιάννη του Μπίλια 
(Φασουλή) ήταν το «Γύρεψα κυρά 
Γιαννούλα».

Στης ακρίβειας τον καιρό, γύρεψα να 
παντρευτώ
Γύρεψα να παντρευτώ, να πάρω εκείνη που 
αγαπώ
Γύρεψα κυρά Γιαννούλα, γύρεψα από τους 
Μολάους
Γύρεψα από τους Μολάους, και µου φάγανε 
δύο γάλους.
Γύρεψα κυρά Γιαννούλα, γύρεψα από την 
Συκιά,
Γύρεψα από την Συκιά, και δεν είχε ούτε 
προικιά.
Γύρεψα κυρά Γιαννούλα, γύρεψα από την 
Αγγελώνα, 
Γύρεψα από την Αγγελώνα, και δεν είχε 
βρακοζώνα,
Γύρεψα κυρά Γιαννούλα, γύρεψα απ΄τον 
Αγιάννη,
Γύρεψα απ΄ τον Αγιάννη, µα δεν ήξερε να 
φάνει.
Γύρεψα κυρά Γιαννούλα, γύρεψα απ΄τις 
Βελιές,
Γύρεψα απ΄τις Βελιές, και δεν είχε ούτε ελιές.
Γύρεψα κυρά Γιαννούλα, γύρεψα απ΄το 
Φοινίκι,
Γύρεψα απ΄το Φοινίκι, και δεν είχε ούτε 
µπρίκι.
Γύρεψα κυρά Γιαννούλα, γύρεψα απ΄τη 
∆αιµονιά,
Γύρεψα απ΄τη ∆αιµονιά, µα είχε στήθια 
αχαµνά
Γύρεψα κυρά Γιαννούλα, γύρεψα απ΄τον Άϊ 
∆ηµήτρη
Γύρεψα απ΄τον Άϊ ∆ηµήτρη, πού ΄χε και 
καινούριο σπίτι,
Κι όταν θε κυρά Γιαννούλα, κι όταν θέλει για 
να φάει
Κι όταν θέλει για να φάει, δεν την φτάνει ένα 
λοτσάρι
Κι όταν θε κυρά Γιαννούλα, κι όταν θε νερό 
να πιεί
Κι όταν θε νερό να πιεί, δεν της φτάνει ένα 
βυκί.
Κι όταν θε κυρά Γιαννούλα, κι όταν θε να 
κατουρήσει
Κι όταν θε να κατουρήσει, µύλος να ’ταν θα 
γυρίσει.
Κι όταν θε κυρά Γιαννούλα, κι όταν θε για να 
πορδίσει
Κι όταν θέλει να πορδίσει, βράχος να ’ταν θα 
γκρεµίσει.

Οι Αποκριές
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης
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Αφού χορεύαµε λίγο, φεύγαµε αποχαιρετώντας πάλι µε 
νοήµατα όσοι δεν είχανε αναγνωριστεί καληνυχτίζαµε 
και πηγαίναµε σε άλλο σπίτι να συνεχίσουµε τις 
επισκέψεις µας και να γλεντήσουµε. Έτσι περνούσε η 
αποκριά της κρεατινής.

 Την επόµενη Κυριακή που ήταν της τυροφάγου 
αποκρεύαµε τα γαλακτοκοµικά, και τρώγαµε µόνο 
µακαρόνια µε τυρί, τυριά και γιαούρτι.
  
  Το Σάββατο το βράδυ έπηζαν και το γιαούρτι. Αφού 
έβραζαν το γάλα έβαζαν και την πητιά (µαγιά), το 
έριχναν µέσα σε ένα αγγιό (αγγιά: τσουκάλια και 
κατσαρόλες της κουζίνας), το σκέπαζαν µε βαγιούλια 
(πετσέτες) και ρούχα, για να πήξει, αφού το σκέπαζαν  
το σταύρωναν και λέγανε: Σαν ψωµί σαν τυρί σαν της 
κοπέλας το µερί. Σαν κοτρώνι σαν λιθάρι σαν της 
γελάδας το µαστάρι. Αυτά για να γίνει πολύ πηχτό και 
σκληρό σαν το τυρί.

   Τα µακαρόνια τα έφτιαχναν οι νοικοκυρές στο σπίτι. Το 
απόγευµα της Κυριακής πλάθανε το ζυµάρι και βάζανε 
τον σοφρά σε µια κλήση και στην άκρη την σκουτέλα 
και άρχιζε η νοικοκυρά µε την παλάµη της να τρίβει το 
ζυµάρι όπου τελικά να γίνεται µακαρόνι, τα άφηναν 
λίγο να στεγνώσουν και µετά στο τσουκάλι για 
µαγείρεµα. Σπάνια να είχαµε µακαρόνια αγοραστά, 
δηλαδή του εµπορίου.

  Το βράδυ µαζευόµαστε όλοι γύρω από το τραπέζι, 
έβαζε η νοικοκυρά την σκουτέλα µε τα µακαρόνια στην 
µέση, κάναµε τον σταυρό µας, τότε ο γηραιότερος της 
οικογένειας που πάντα ήταν ο παππούς, έπαιρνε µια 
πιρουνιά µακαρόνια από την σκουτέλα την έβαζε στον 
στόµα του σήκωνε το κεφάλι του όπως κάνει η κότα 
όταν πίνει νερό και έκανε, κλου, κλου, κλου, µετά τα 
έβγαζε από τον στόµα του, τα οποία φυλάγαµε να τα 
ρίξουµε το πρωί στις κότες να τα φάνε για να κάθονται 
κλωσούδες.
  Αυτά τα µακαρόνια τα λέγαµε εµείς κούλουµα. Μετά 
άρχιζε το φαγοπότι και τραγούδια του τραπεζιού όπως:

To γελεκάκι που φορείς 
Εγώ στο ’χω πλεγµένο

Με πίκρες και µε βάσανα
Στο ’χω φοδραρισµένο

  Καταφθάνανε και οι µουσκαράδες και άρχιζε ο χορός 
στον ρυθµό του τραγουδιού που τραγουδούσε αυτός 
που χόρευε µπροστά και ακολουθούσαν πίσω οι άλλοι, 
τα γνωστά αποκριάτικα τραγούδια.
  Το βράδυ της Κυριακή της τυροφάγου, ότι αρτύσιµο 

υπήρχε στο σπίτι έπρεπε να το φάµε, γιατί την άλλη 
µέρα σύνταχα το πρωί Καθαρή ∆ευτέρα περνούσε ο 
κόρακας, έτσι µας λέγανε, και τα έπαιρνε όλα και δεν 
τα ξαναβλέπαµε πια, όλη την σαρακοστή, µέχρι το 
Πάσχα.
  Ξηµέρωνε και η Καθαρά δευτέρα και δεν υπήρχε 
τίποτα στο φανάρι (όσα σπίτια είχαν φανάρι), ούτε στην 
τράβα µήτε στην καλαµοτή, (αυτά ήταν τα ψυγεία 
εκείνης της εποχής).
 Την Καθαρά ∆ευτέρα όλοι προσπαθούσαν να 
µουτζουρώσουν ο ένας τον άλλον και να µην τον πάρει 
χαµπάρι, και λέγαµε όταν βλέπαµε να έναν να έχει 
µουτζούρα στο πρόσωπό του: Πάµε στου µουντζούρη 
το γάµο;

  Όλοι είµαστε µε µια µουτζούρα στην µούρη. Την 
µουτζούρα την παίρναµε στα δάκτυλά µας από το τζάκι 
ή τα τσουκάλια, αλλά αυτές έβγαιναν µε ένα πανάκι 
αµέσως, εκείνες που δεν έβγαιναν ήταν η 
λαδοµουτζούρες από τα τηγάνια, αυτές έβγαιναν µόνο 
µε το σαπούνι.Το ίδιο και την Καθαρά ∆ευτέρα 
ντυνόµασταν µουσκαράδες από το πρωί, και όλη την 
ηµέρα τρώγοντας νηστίσιµα και γλεντούσαν πίνοντας 
κρασί οι µεγάλοι και τραγουδώντας χορεύανε χορούς 
συρτούς και Καλαµατιανούς.

  Το γλέντι γινόταν στα µαγαζιά και στην πλατεία του 
χωριού την ηµέρα και το βράδυ όποιοι δεν είχαν 
κουραστεί το συνεχίζανε στα σπίτια.

  Θυµάµαι µια χρονιά, ήταν η τελευταία Κυριακή της 
αποκριάς που είχα ντυθεί παπάς. Πήρα την ιδέα από το 
χαρτόνι µιας κούτας από γάλατα που ήταν µαύρο. (Το 
είδος του χαρτονιού που χρησιµοποιούσαν τότε είχε 
ενδιάµεσα πίσσα). Από το χαρτόνι έφτιαξα το 
καλυµµαύκι, και για ράσο έβαλα ένα Εγγλέζικο 
αδιάβροχο, που είχε πάρει ο πατέρας µου από τα 
αυτοκίνητα, που τα είχαν εγκαταλείψει οι Εγγλέζοι µε 
τον πόλεµο, φεύγοντας για την Αίγυπτο. 
Άκουσα βέβαια το σκολιανά µου για 
αυτήν την αµφίεση, αλλά την άλλη 
µέρα που ήταν Καθαρά ∆ευτέρα µου την 
πήρε την στολή ο πατέρας µου και 
ντύθηκε αυτός παπάς.

  Ο κόσµος έλεγε: Καλά αυτό ήταν παιδί, αλλά αυτός 
κοτζάµου άντρας και οικογενειάρχης να µην σέβεται 
τον παπά.

  Έτσι περνούσαν οι Απόκριες εκείνα τα χρόνια, και 
περιµέναµε εµείς τα παιδιά πότε θα ξανάρθουν να 
σφάξουµε τα µπουζιά για να πάρουµε τις φούσκες.

  Η Κυρά Σαρακοστή είναι ένα παλιό έθιµο που σήµερα 
έπαψε να τηρείται.Αποτελούσε ένα αυτοσχέδιο 
ηµερολόγιο που οι παλαιότεροι χρησιµοποιούσαν για να 
µετρούν τις εβδοµάδες από την Καθαρή ∆ευτέρα µέχρι 
την Κυριακή του Πάσχα.
  Οι εβδοµάδες είναι επτά γι’ αυτό και η Κυρά Σαρακοστή 
έχει επτά πόδια καθένα από τα οποία κόβεται στο τέλος 
κάθε εβδοµάδας. Εικονίζεται µε σταυρωµένα τα χέρια 
επειδή προσεύχεται, δεν έχει στόµα γιατί νηστεύει και 
δεν µιλάει και δεν έχει αυτιά για να µην ακούει τα 
διάφορα κουτσοµπολιά.
  Με αυτόν τον συµβολικό τρόπο δηλώνεται η στροφή, 
που απαιτείται αυτήν την περίοδο, στον εσωτερικό µας  
κόσµο, µε σκοπό την κάθαρση µέσω της νηστείας όχι 
µόνο των τροφών αλλά και των κακών µας συνηθειών. 
∆ηλαδή δεν βλέπουµε, δεν ακούµε, δεν κρίνουµε τι 
κάνουν οι άλλοι, αλλά στρέφουµε την προσοχή µας στη 
βελτίωση του εαυτού µας.

Η Κυρά Σαρακοστή
Βενετία Βανικιώτη-Νέλλη Τσαγλιώτη

Περίοδος Σαρακοστής

  ∆ύο εορταστικές εποχές, δυο αντιθετικές διατάσεις της 
καθηµερινότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης
 Το Καρναβάλι µε τους ξέφρενους εορτασµούς 
τελείωσε και ήρθε η σειρά της Σαρακοστής, της 
περιόδου της εγκράτειας και της αυτογνωσίας που, 
κατά τη Χριστιανική θρησκεία, οδηγεί στη λύτρωση και 
την Ανάσταση. Είναι ο επίλογος των βακχικών εορτών 
της Αποκριάς που ξεκινούν την Τσικνοπέµπτη κι 
ολοκληρώνονται την Καθαρά ∆ευτέρα.
Σηµείο «συνάντησής» τους, η Καθαρά ∆ευτέρα, η 
πρώτη µέρα της µεγάλης Τεσσαρακοστής, η ηµέρα που 
πήρε το όνοµά της από τους Χριστιανούς και 
σηµατοδοτεί µια περίοδο νηστείας η οποία διαρκεί 40 
µέρες -όσες δηλαδή και οι ηµέρες νηστείας του 
Χριστού στην έρηµο- και εορτάζεται 48 ηµέρες πριν 
από την Κυριακή του Πάσχα.

Την Κυρά 
Σαρακοστή

που είναι έθιμο 
παλιό 

οι γιαγιάδες μας τη 
φτιάχναν 

με αλεύρι και νερό! 

Για στολίδι της 
φορούσαν 

στο κεφάλι της 
σταυρό 

και το στόμα της 
ξεχνούσαν 

γιατί νήστευε 
καιρό! 

Και μετρούσαν τις 
ημέρες 

με τα πόδια της τα 
εφτά 

κόβαν ένα τη 
βδομάδα, 

μέχρι να ρθει η 
Πασχαλιά! 

Την κυρά Σαρακοστή παλιά την έπλαθαν µε ζυµάρι, 
γι'αυτό και µας έχει διασωθεί το τραγουδάκι: 
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   Ήταν εκείνη η µαγεµένη ώρα της αυγής, που ο Θεός 
την προίκισε µε όλη τη χάρη της δηµιουργίας, για να 
µπορούν άνθρωποι και ζωντανά να βρίσκουν τη δύναµη 
για ν’ αντέξουν, ότι κι αν φέρει η καινούργια µέρα. Για να 
συµφιλιώνονται µε την ιδέα ότι για κάθε καλό και ωραίο, 
τραγούδι, εργασία, έρωτα, διαλογισµό, ζωή, υπάρχει 
τίµηµα. Κι ας το ονόµαζε ο καθένας όπως ήθελε...

 H ανάστροφη κίνηση από τους έλικες τράνταξε το 
ατσάλινο κορµί του πλοίου απ’ άκρη σ’ άκρη. Ο 
πλοίαρχος είχε χρειαστεί όλη του τη διορατικότητα και 
την πειθώ της “διανθισµένης” ναυτικής διαλεκτικής στη 
χθεσινή συγκέντρωση των αξιωµατικών, για να µείνει το 
πλήρωµα και οι άνδρες του 3ου ενισχυµένου 
Συντάγµατος που µετέφερε στις θέσεις τους, όταν το 
πλοίο θα κατέπλεε στο λιµάνι της Κωνσταντινούπολης. 
Με το “πρώτο φως” όπως όριζε η διαταγή του 
Ναυαρχείου.
Πόντισον! Με το θόρυβο µακρόσυρτης βροντής, που 
προαναγγέλλει τη θύελλα, οι άγκυρες έφυγαν και 
συνάντησαν τον πυθµένα του Βοσπόρου και το “θηρίο” 
ακινητοποιήθηκε. 5 Ιανουαρίου 1919. Η αυλαία άνοιγε 
σε µια νέα πράξη µετά τον 1ο Παγκόσµιο Πόλεµο, µετά 
τη συνθηκολόγηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στις 
31 Οκτωβρίου του1918.

  Έξω µόλις που φώτιζε. Ο παπά Νουφράκης1 µ’ ένα 
σφίξιµο στη καρδιά έριξε µια γρήγορη µατιά έξω. 
Θυµήθηκε την ιστορία των περίφηµων Γερµανικών 
θωρηκτών Goeben και Breslau, που κυνηγηµένα από το 
Βρετανικό στόλο στην έναρξη του πολέµου, είχαν 
καταφύγει στο Βόσπορο και, για να σωθούν τα 
προσχήµατα της ουδετερότητας της Τουρκίας είχαν, 
δήθεν, αγοραστεί από την Τουρκία και είχαν 
µετονοµαστεί σε Yavuz και Midilli. Οι Γερµανοί 
αξιωµατικοί που τα κυβερνούσαν, τα έφερναν κάτω από 
την κατοικία του Ρώσου Πρέσβη, στο Βόσπορο, οι ναύτες 
έβγαζαν για λίγο το φέσι που είχαν αναγκαστικά 
φορέσει, έβαζαν το γερµανικό πηλίκιό τους και 
τραγουδούσαν “Deutschland über alles” για να τον 
ειρωνευτούν. Και χασκογελούσαν οι πασάδες και οι 
µπέηδες πίσω από τα παράθυρα του Παλατιού του  
Dolmabahçe. Μέχρι που, ένα πρωί, στις 28 Αυγούστου 
του 1914, προκειµένου να εκβιάσει την έξοδο της 
Τουρκίας στον πόλεµο στο πλευρό της Γερµανίας, το 
Goeben-Yavuz, παρέα µε το Breslau-Midilli, πήγαν και 
βοµβάρδισαν µε τα τροµερά τους κανόνια το Ρωσικό 
ναύσταθµο της Σεβαστούπολης, στην Κριµαία. Και 
κήρυξε τον πόλεµο η Ρωσία στη µέχρι τότε “ουδέτερη” 
Τουρκία.

  Μια βάρκα σκαµπανέβαζε δίπλα στο θωρηκτό µερικά 
µέτρα πιο κάτω. ∆εν ήταν ώρα για δισταγµούς. Είναι η 
ώρα! Η βάρκα έχει πλησιάσει. Γρήγορα, κατεβείτε. 
Ακολούθησε το νεαρό αξιωµατικό στο σκοτεινό 
διάδροµο, έχοντας περάσει στον ώµο του τα λουριά ενός 
σάκου από καναβάτσο. Ο βαρκάρης, ο Κοσµάς, µε 
επιδέξιες κινήσεις έφερε τη βαριά του βάρκα είκοσι 
µέτρα πιο εµπρός, στη σκιά πάντα του θωρηκτού, που 

τους έκλεινε όλη τη θέα σαν τοίχος. Μόλις πλησίασαν, 
τέσσερις άνδρες2  µε βαριές στρατιωτικές χλαίνες 
κατέβηκαν, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, και πήραν θέση 
µέσα στη βάρκα. Έκαναν µιαν αόριστη κίνηση 
χαιρετισµού προς τον Κοσµά, που κωπηλατούσε ήδη 
αποµακρύνοντας τη βάρκα µε ταχύτητα από το πλοίο. Σε 
λίγο φθάνουµε, είπε ο Κοσµάς. Θα σας δείξω το δρόµο 
µέχρι την Άγια Σοφιά. Μετά θα σας περιµένω εδώ. Ότι και 
να γίνει, µην αργήσετε. Ο κίνδυνος από τους κατοίκους 
είναι µεγάλος, γιατί ο κόσµος είναι εξαγριωµένος. Πάµε, 
κι η Παναγιά µαζί µας!

  Στη διαδροµή κανείς δε µιλούσε. Αργά, µε το φώς να 
παλεύει µε τη κρύα αχλή, µέσα από το χιονόνερο, άρχισε 
να προβάλλει η Πόλη. Η Πόλη! Αυτό ήταν λοιπόν το 
ονειρεµένο σηµείο αναφοράς που συνάρπαζε ένα έθνος 
για αιώνες ολόκληρους. Ο τόπος όπου συνειδητά ή 
υποσυνείδητα έζησαν µε τα χαλάσµατα και τα 
φαντάσµατα 1500 χρόνων δεκάδες γενιές σκλάβων, 
διατηρώντας άσβηστη την ελπίδα “πάλι µε χρόνους, µε 
καιρούς…”

  Είχαν φθάσει στη µικρή ερειπωµένη αποβάθρα, κάτω 
από τα παλιά Θεοδοσιανά τείχη. Αυτά τα τείχη που δεν 
κατάφεραν να κρατήσουν έξω τα στίφη του Mehmet II, 
αλλά που φυλάκισαν µέχρι τώρα αυτή την αµφιρρέπεια 
µεταξύ δυτικού ορθολογισµού και ανατολίτικης 
θυµοσοφίας.

  Έδεσαν τη βάρκα, αποβιβάστηκαν και, ίδιες σκιές µέσα 
στο χιονόνερο, ακολούθησαν τον Κοσµά. Μέσα από 
στενά λασπωµένα δροµάκια ανηφόρισαν προς την Άγια 
Σοφιά, χωρίς να συναντήσουν ψυχή, µε κατεύθυνση τους 
µιναρέδες που, ίδιες λόγχες, πρόβαλλαν σιγά-σιγά πάνω 
από σειρές από ξύλινα σπίτια.

  Αγία Σοφία…“…Κανένα άλλο χριστιανικό οικοδόµηµα 
δεν πετυχαίνει τόσο πολύ να σε µεταφέρει στο κατώφλι 
ενός άλλου κόσµου, όπου το θάµβος τόσο εύλογα 
υπαινίσσεται την ύπαρξη µιας ανώτερης δύναµης. Η 
χρυσαφένια αχλή στο εσωτερικό του, οι δέσµες φωτός 
που διαλύουν τους όγκους, οι πολύτιµοι λίθοι και τα 
µωσαϊκά κάτω από έναν τρούλο υπέρλαµπρο σαν τον 
ουράνιο θόλο, κάνουν ακόµη και τους στέρεους τοίχους 
να µοιάζουν όχι πια εµπόδια αλλά περάσµατα σε µια 
υπερκόσµια πραγµατικότητα”.

  Ο µουεζίνης ανεβαίνει τα πέτρινα σκαλιά ένα-ένα. 
Κρατάει αναδιπλωµένο µε τα δύο χέρια το καφτάνι του 
εµπρός στη κοιλιά του, για να µη µπλέκει στις αναγυρτές 
µύτες των γεµενί του. 360 σκαλιά, δεµένα πέτρα στη 
πέτρα, στα 1573, από ξακουστούς τεχνίτες που ο Sultan 
Selim έφερε από την Αδριανούπολη. Έξω ο Βόσπορος 
κατεβάζει από τη Μαύρη Θάλασσα όλο τον παγωµένο 
βοριά και το χιονόνερο που περισσεύει. Κι αυτός, 
ανεβαίνει κακόκεφος τα σκαλιά του ανατολικού µιναρέ 
της Αγιά Σοφιάς, για να διαλαλήσει σ’ όλους, τους 
πιστούς και τους άπιστους, µε την υπέροχη φωνή του, 
που όταν φυσούσε νοτιάς έφθανε µέχρι τα Θεραπειά, ότι 
“Ένας είναι ο Αλλάχ ο φιλεύσπλαχνος και προφήτης του 
είναι ο Μωάµεθ”. Ξυπνηµένος από τις σκέψεις του, 
ξαναµµένος από το ανέβασµα των σκαλιών, βρέθηκε 
στον εξώστη του µιναρέ. Ο κρύος βοριάς βίτσισε το 
πρόσωπο του. Λάτρευε κάθε µέρα εδώ και πέντε χρόνια 
αυτή την ώρα. Την ώρα που οι προσευχές µεσιτεύουν για 
να νικήσει τα σκοτάδια, για άλλη µια φορά, το µετέωρο 
φως. Μια βαθιά ανάσα και…
  Ανάθεµα σας γκιαούρηδες!...Τα θωρηκτά3 , σαν δυο 
µαύρα µαχαίρια, του τρύπησαν τα µάτια! Τα θωρηκτά! 
∆υο µαύρα µαχαίρια, µπηγµένα στη καρδιά της 
Αυτοκρατορίας, πεσµένης, µε τα σκυλιά -Άγγλοι, Γάλλοι, 
Ιταλοί,… -να ξεσκίζουν τις σάρκες της. Κι οι Έλληνες, οι 
γκιαούρηδες των γκιαούρηδων, οι pis millet, το 

βρωµερό έθνος, να µαζεύουν τ’ αποµεινάρια! Κρήτη, 
Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ίµβρος, Τένεδος, Χίος, 
Μυτιλήνη, Λήµνος…!
  Ο Αλλάχ να στείλει φωτιά και να τους κάψει. Κι αυτούς, 
κι όσους έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από τη 
Συνθήκη του Μούδρου...Αλλάχ ου ακµπάρ… Ο Θεός 
είναι µεγάλος! Ετοιµάζεται να κατέβει. Μια τελευταία 
µατιά στα θωρηκτά και στη Πόλη. Μια καινούργια µέρα 
αρχίζει, κι αυτός έχει πολλά να κάνει…
  Εφέντη!... Εφέντη!...Η φωνή, ουρλιαχτό, φθάνει εξήντα 
µέτρα πιο κάτω, από τη βάση του µιναρέ. Η έντασή της, 
ο τόνος της, το άγχος που εκπέµπει, τρόµο θαρρείς, 
παραµορφωµένη από τις µυριάδες αντηχήσεις στην 
έλικα των σκαλιών του µιναρέ, φθάνει στ’ αυτιά του 
άναρθρη, ανησυχητική… Κάποιος ανεβαίνει γρήγορα τα 
σκαλιά. Στο µισόφωτο, ξεχωρίζει το άσπρο σαρίκι του 
Αζίζ, του φύλακα, που ανεβαίνει µαζί µε τη φωνή. Οι 
γκιαούρηδες!… Είναι στο τζαµί!!! Ένας παπάς και 
κάποιοι µε στολές!!!
  Ο µουεζίνης δεν κατεβαίνει πια. Κατρακυλά τις σκάλες. 
Τα γεµενιά έχουν φύγει από τα πόδια του, που τώρα 
χτυπούν και µατώνουν στα σκαλιά. Τρέµει από την 
ταραχή του. Τρέµει κι από την παγωνιά που έχει αρχίσει 
να τον περονιάζει. Στ’ αυτιά του φθάνει τώρα καθαρά 
ήχος από ψαλµωδία. Με φοβερή προσπάθεια 
ξαναβρίσκει τη ψυχραιµία του, την ιεροπρέπεια που 
πάντα τον διέκρινε. Στέκεται στο άνοιγµα που οδηγεί στο 
σολέα της Αγιά Σοφιάς και προσπαθεί να φανταστεί την 
εικόνα που θα αντικρίσει, να προβλέψει, να υπολογίσει 
και να οδηγήσει την αντίδραση του. Μόνο που αυτό που 
αντικρίζει ξεπερνά τη δυνατότητα της σκέψης του!……Τα 
Σα εκ των Σων Σοι προσφέροµεν, κατά πάντα και δια 
πάντα…
  Ο παπά Λευτέρης κρατά υψηλά το δισκοπότηρο, µε 
χέρια που τρέµουν. Κι αυτό κάνει να φαντάζει πανύψηλη 
η ασκητική σιλουέτα του. Η φωνή του, βραχνή από τη 
συγκίνηση, γεµίζει τον απέραντο χώρο, κι εκεί, κάτω από 
τα σκοτεινά ηµιθόλια, ξυπνά θαρρείς ψυχές και 
φαντάσµατα του παρελθόντος. Κι όπως έχει το κεφάλι 
αναγερτό, λουσµένος από εκείνο το υπερκόσµιο φως της 
χειµωνιάτικης αυγής, τα δακρυσµένα µάτια του βλέπουν 
να σπιθίζουν κάτω από το βαρύ στρώµα ασβέστη χρυσές 
ψηφίδες µωσαϊκών, και να πετούν κάτω από τον 
τεράστιο θόλο άγγελοι, πρίγκηπες, στρατηλάτες, ιερά 
πρόσωπα, χρυσά άµφια, µαυροφορεµένες γυναίκες, 
µατωµένοι καβαλάρηδες και, κάπου στη γωνιά πάνω 
από το ιερό, χαµογελαστό µέσα από τα άσπρα γένια του, 
το πρόσωπο του παππού4 … Αµήν!…
  Οι συλλειτουργοί είναι υπνωτισµένοι. Όλη η αγωνία της 
“απόδρασης” από το θωρηκτό, η µυστηριώδης βαρκάδα 
µέχρι την ακτή, η συνωµοτική διαδροµή, η 
συγκλονιστική είσοδος στην Αγιά Σοφιά, τους έχουν 
εξουθενώσει και η µυσταγωγία έχει γίνει το καταφύγιο 
τους. Για µοναδική φορά, µετά από 466 χρόνια, η 
κατεύθυνση της Λατρείας συµπίπτει µε τον ιερό άξονα 
του Ναού, που µάταια τα εκατοντάδες χαλιά στο δάπεδο 
προσπαθούν να αποκλίνουν προς τη Μέκκα. Ρίγος, δέος 
και κατάνυξη. Γι’ αυτό που υπήρξε η Αγία Σοφία, γι’ αυτό 
που είναι. 
   Γι’ αυτό που δεν είναι, κι όµως υπάρχει. Το πνεύµα που 
κλείστηκε στην ύλη! Όπως οι ακτινοβολίες, που 
συγκρατούνται και συσσωρεύονται µέσα στους 
κρυστάλλους. Όπως ο συµβολισµός του Ιερέα, που µε τα 
Άγια των Αγίων κλείστηκε στη µαρµαρένια κρύπτη και 
“αοράτως” συνεχίζει την Ηµιτελή Λειτουργία. Αυτή που 
δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί είναι η προέκταση και η 
διάρκεια της ψυχής πέρα από το θάνατο. Η αποκάλυψη 
του Μυστηρίου µέσα από την υπέρβαση του 
θυσιαστηρίου.
 Οι άνδρες από τα σπίτια της γειτονιάς, 
αγουροξυπνηµένοι από τα µουντά χτυπήµατα του Αζίζ 
στις πόρτες κι από το ακατάληπτο, το αδιανόητο µήνυµα, 
έχουν τρέξει στο “τζαµί”. 

Η απαγορευµένη λειτουργία
Στέφανος Ζηνόπουλος
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Ο νάρθηκας, ο χώρος πίσω από τους νότιους πεσσούς, 
γεµίζει σιγά-σιγά από σκοτεινές φιγούρες που 
συνωστίζονται, χωρίς θόρυβο, θαρρείς κι είναι από 
βελούδο. Μόνο τα µάτια τους ξεχωρίζουν να σπιθίζουν 
στο µισοσκόταδο. Κανείς δεν πλησιάζει τη µικρή οµάδα 
στο κέντρο του ναού. Το τι συµβαίνει δεν το έχουν ακόµη 
καταλάβει. ∆ιακρίνουν µόνο µερικές σιλουέτες στο 
κέντρο του τζαµιού. Αν και δεν καταλαβαίνουν τα λόγια, 
αντιλαµβάνονται ότι είναι χριστιανικές ψαλµωδίες…
  Άθλιοι! Ιερόσυλοι!!! Η φωνή τρέµει από αγανάκτηση και 
δονεί την ατµόσφαιρα, που τώρα γεµίζει από ένα 
µουρµουρητό που βγαίνει από τον όχλο που έχει 
συγκεντρωθεί. Ο Αλλάχ θα σας καταραστεί. Εσάς, τους 
απογόνους σας και το έθνος σας! Έξω! Έξω! Έξω!
Ο µουεζίνης τρέµει ολόκληρος. Έχει σηκώσει το χέρι του 
και δείχνει µε το τεντωµένο δάχτυλο του την έξοδο. Ξέρει 
το τι θα επακολουθήσει! Οποιαδήποτε κίνηση, θα 
µπορούσε να γίνει ο πυροκροτητής µιας τεράστιας 
έκρηξης συσσωρευµένου πάθους και µίσους. Ο παπά 
Λευτέρης, στον κόσµο του, καταλύει και µαζεύει µε 
ευλάβεια το δισκοπότηρο. Κοιτάζει στα δεξιά του τη 
µαρµάρινη πλάκα που, όπως λένε οι θρύλοι, έκλεισε για 
πάντα πίσω από τον ιερέα που λειτουργούσε όταν έπεσε 
η Κωνσταντινούπολη. Η Απαγορευµένη Λειτουργία! 
Όπως τότε, πριν από σχεδόν πεντακόσια χρόνια…
  Ένας απειλητικός κυµατισµός και µια βοή ανασαλεύει το 
πλήθος. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα φθάσει η κορύφωση 
του δράµατος. Σταµατήστε!… Αµέσως!… Όλοι! Η εντολή 
υψώνεται πάνω από τον υπόκωφο θόρυβο του πλήθους, 
κι αντιλαλεί χίλιες φορές σ’ όλες τις γωνιές. Παρά την 
ησυχία που επικρατούσε, κανείς δεν είχε ακούσει το 
σκληρό βηµατισµό από το απόσπασµα που πλησίαζε. Η 
οµάδα που ήταν έτοιµη να χιµήξει, µένει µετέωρη, 
γερµένη µε τα χέρια προς τα εµπρός, σαν τους δροµείς 
στην αφετηρία…
  Αυτά που θα ακολουθήσουν µάλλον δεν θα είναι 
καθόλου ευχάριστα. Η µάζα που ήταν µέσα στο ναό 
χωρίζεται απότοµα στα δύο, για να περάσει, µε βαρύ και 
επίσηµο βηµατισµό, ο Τούρκος αξιωµατικός. Ο ∆ιοικητής! 
Το απόσπασµα, µε τις ξιφολόγχες στα µακρύκανα 
Mauser, δεν τον ακολουθεί στον ιερό χώρο. Τα µάτια του 
αστράφτουν πιο πολύ από τα κουµπιά της άψογης στολής 

του. Ποιοι είστε και τι ζητάτε σ’ αυτό το χώρο; Στέκεται 
στα δέκα βήµατα από τους Έλληνες, γυρνώντας 
περιφρονητικά τη πλάτη στο πλήθος που έχει τώρα 
σιγήσει. Γι’ αυτόν είναι αµελητέοι, ανύπαρκτοι.
  Πες του ότι είµαστε Έλληνες αξιωµατικοί. Ήρθαµε να 
προσκυνήσουµε σ’ αυτό τον ιερό τόπο, όπως έκαναν οι 
πρόγονοι µας και όπως έχετε µάθει να κάνετε κι εσείς, 
λέει ο Ταξίαρχος. Ο Λοχαγός µεταφράζει, όσο µπορεί 
καλύτερα. Το µυαλό του Ταξίαρχου έχει πάρει φωτιά. 
Πρέπει να διαχειριστεί ταυτόχρονα την εικόνα, την ουσία 
και τις προεκτάσεις της κατάστασης. Το ίδιο και ο 
Τούρκος αξιωµατικός. Για την ώρα είναι κυρίαρχος της 
κατάστασης. Για πόσο όµως; και µε ποιες εξελίξεις… Η 
παρουσία σας εδώ είναι αναιδής, προκλητική, 
ανεπιθύµητη, αυθαίρετη και παράνοµη. Κατά παράβαση 
όλων των Συνθηκών που έχει προσυπογράψει η χώρα 
σας, στις οποίες περιλαµβάνεται και ο σεβασµός στις 

θρησκευτικές ελευθερίες…Ο Tαξίαρχος αισθάνεται 
ξαφνικά το αίµα να ανεβαίνει στο κεφάλι και να θολώνει 
τη µατιά του. Ναι µωρέ, όπως κάνετε στην Ιωνία, όπως 
κάνατε στην Urfa, όπου κάψατε 3000 χριστιανούς µέσα 
στην εκκλησία τους! πάει να πει, αλλά κρατιέται. Τώρα 
όµως, πήρε φωτιά: Ο έλεγχος κίνησης εν στολή 
αξιωµατικών των ∆υνάµεων της Αντάντ υπάγεται µόνο 
στη δικαιοδοσία και τις αρµοδιότητες της Ύπατης 
Αρµοστείας. Κατά συνέπεια, η παρουσία µας σ’ αυτό το 
χώρο είναι, κατ’ αρχάς, ειρηνική αλλά και απόλυτα 
σύµφωνη µε τις Συνθήκες που έχει υπογράψει η 
Κυβέρνηση σας…
Είµαι υποχρεωµένος, κι έκανε µια ανεπαίσθητη κίνηση 

προς το πλήθος, να σας κρατήσω, µέχρι να δοθούν 
διευκρινίσεις για την ιδιότητα και τους λόγους της 
παρουσίας σας…Τα πράγµατα αρχίζουν να αγριεύουν… 
Έξω οι ξιφολόγχες σπιθίζουν στο γκρίζο φως. Κοµουτάν, 
µε όλη την εκτίµηση προς το αξίωµα σας, υποσηµειώνω 
µε τον πιο κατηγορηµατικό και επίσηµο τρόπο ότι, κατά 
παράβαση όλων των Συµφωνιών, βρίσκεστε 
επικεφαλής-υπεύθυνος ένοπλου αποσπάσµατος 
χωροφυλακής και απειλείτε τη δηµιουργία επεισοδίου, 
µε χρήση βίας σε αξιωµατικούς ∆υνάµεων της Αντάντ! 
Σας ζητώ να µας συνοδεύσετε µέχρι την άκατο που µας 
αποβίβασε, παίρνοντας τα κατάλληλα µέτρα για την 
ασφάλειά µας.
  Ο φραστικός αντιπερισπασµός λειτούργησε. Η υπεροψία 
και η αυτοπεποίθηση του Κοµουτάν, βρισκόταν τώρα 
αντιµέτωπη µε µια κατάσταση που τον 
ξεπερνούσε…Ακολουθήστε µε! Και µ’ ένα υπεροπτικό 
νεύµα µε το χέρι υπέδειξε στον όχλο να παραµερίσει και 
βγήκε από την Αγιά Σοφιά ακολουθούµενος από τους 
Έλληνες. Ένα τµήµα του αποσπάσµατος τοποθετήθηκε 
πίσω από την οµάδα, σαν να επρόκειτο για τιµητική 
φρουρά, ενώ δύο άλλα τµήµατα, δεξιά και αριστερά της, 
έδιναν την εντύπωση αποσπάσµατος σύλληψης 
επισήµων προσώπων. Η εικόνα, η αξιοπρέπεια, είχαν 
σωθεί στα µάτια όλων. Όλοι µαζί κινούνται τώρα προς τη 
κατεύθυνση της µικρής προκυµαίας, όπου υποτίθεται ότι 
αναµένει η άκατος.
Όσο για την Οθωµανική Αυτοκρατορία, ήταν βαριά 
άρρωστη.

1π. Ελευθέριος Νουφράκης, από τις Αλώνες Ρεθύµνου Κρήτης. 
Συµµετείχε ως στρατιωτικός ιερέας της 2ης Μεραρχίας που πολέµησε 
στην Κριµαία.
2Ταξίαρχος Φραντζής, Ταγµατάρχης K. Λιαροµάτης, Λοχαγός 
Σταµατίου, Υπολοχαγός Νικολάου.

 3Λήµνος και Κιλκίς

 4Ο παπά Νουφράκης είχε ορκιστεί στον παππού του, τάµα ζωής, να 
λειτουργήσει στην Αγία Σοφία

Πηγές
*∆ιασκευή κειµένου από το υπό έκδοση βιβλίο “Η απαγορευµένη 
λειτουργία” © 
Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο Α.Εµµ. Στιβακτάκη 
“ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΟΥΦΡΑΚΗΣ”, Μια εµβληµατική µορφή 
τού Ελληνισµού.

Μύθοι και Θρύλοι του τόπου µας
Νέλλη Τσαγλιώτη

11Καληµέρι, Φύλλο 8, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2016

  Είναι αναρίθµητοι οι µύθοι και οι θρύλοι που συνδέονται 
µε την ευρύτερη περιοχή της Λακωνικής γης. Σε αυτή την 
στήλη φιλοδοξούµε να σας παρουσιάσουµε τους 
περισσότερους από αυτούς. Ελάτε, λοιπόν, να 
γνωρίσουµε µια άλλη πλευρά της ευρύτερης περιοχής 
µας, να περιδιαβούµε στο λαϊκό µας παρελθόν και να 
µάθουµε ιστορίες για βασιλιάδες και βασιλοπούλες, για 
τρεχούµενα νερά και κρυµµένους θησαυρούς. Αν 
µάλιστα κι εσείς γνωρίζετε µια τέτοια ιστορία, µη 
διστάσετε να µας την αποκαλύψετε! ∆εν έχετε παρά να 
επικοινωνήσετε µαζί µας ή να µας την στείλετε!
  Σε αυτό το τεύχος θα διασώσουµε µια λαϊκή ιστορία από 
την ανατολική πλευρά της Λακωνικής γης, το Κυπαρίσσι. 
Για όσους δεν γνωρίζουν, το Κυπαρίσσι είναι ένα όµορφο 
αποµονωµένο χωριό µε στεριανή και νησιώτικη 
φυσιογνωµία µεταξύ Λεωνιδίου και Μονεµβασιάς. Είναι 
χτισµένο αµφιθεατρικά και απλώνεται στους πρόποδες 
του Πάρνωνα µε θέα το Μυρτώο Πέλαγος. Ήταν µάλιστα 
αποµονωµένο από την υπόλοιπη Ελλάδα µέχρι το 1970, 
όταν συνδέθηκε οδικώς µε τη Σπάρτη. Πρόκειται για µια 
διαδροµή που ακόµη και σήµερα σου κόβει την ανάσα, 
αφού το χωριό βρίσκεται πραγµατικά εκεί που “τελειώνει 
ο δρόµος”. Στους απόκρηµνους βράχους που το 
περιβάλλουν αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ένα 
σηµαντικό αναρριχητικό πεδίο µε 15 περίπου διαδροµές 
οι οποίες έχουν ανοιχτεί αφιλοκερδώς από Έλληνες και 

Γάλλους αναρριχητές.
Είναι λιγοστά τα ιστορικά στοιχεία για το Κυπαρίσσι, η πιο 
πιθανή πάντως εκδοχή για την ονοµασία του είναι ότι 
προέρχεται από τα κυπαρίσσια που ευδοκιµούσαν 
παλιότερα στην περιοχή. Η ιστορία µιλάει για την αρχαία 
πόλη Κύφαντα του Ζάρακα στη θέση του σηµερινού 
Κυπαρισσιού.
Ο θρύλος που παρουσιάζουµε στο τεύχος αυτό είναι από 
την περιοχή Μπαµπάλα Κυπαρισσιού. Η Μπαµπάλα είναι 
ένας παλιός εγκαταλελειµµένος αγροτικός οικισµός που 
βρίσκεται σε ένα οροπέδιο περίπου 2 ώρες πάνω από το 
Κυπαρίσσι. Στη περιοχή αυτή κατοικούσαν παλαιότερα 
ντόπιοι διατηρώντας αµπέλια, χωράφια και καλύβες µε 
υπόγεια, όπου φύλασσαν το κρασί.

Μύθος: "Η Μπάµπολα-ένα «στοιχειό» στο Κυπαρίσσι"
  Ο θρύλος λέει για τη Μπάµπολα πως ήταν ένα θεριό µε 
φτερά που έβγαινε από το καταφύγιό του που ήταν 
σπήλαιο στα απόκρηµνα βράχια πάνω από τη «Βρύση» 
του Κυπαρισσιού και κατέβαινε στο χωριό και έτρωγε τα 
ζώα των χωρικών αλλά και παλικάρια και κοπέλες του 
χωριού.
  Η καταστροφή που έκανε στο χωριό ήταν µεγάλη και οι 
χωρικοί κατέστρωναν σχέδια για να το εξοντώσουν αλλά 
χωρίς επιτυχία. Κάποια ηµέρα µάζεψαν πολλά κλαριά και 
έκαναν ένα µεγάλο κύκλο που στο κέντρο του 
τοποθέτησαν ένα πάσσαλο που στην κορυφή του 
κρέµασαν ένα ζωντανό αρνί. Το αρνί βελάζοντας 
προξένησε το ενδιαφέρον του θεριού το οποίο κατέβηκε 

από τα βράχια για να το κατασπαράξει.
  Τότε οι χωρικοί κρυµµένοι στους γύρω θάµνους έβαλαν 
φωτιά στα κλαριά και έκαψαν τα φτερά της Μπάµπολας, η 
οποία µη µπορώντας να πετάξει καλά κατέπεσε στη 
θάλασσα και πνίγηκε.
  Έτσι σώθηκε το χωριό από το φοβερό θεριό τη 
Μπάµπολα και από τότε το βουνό στο οποίο βρίσκεται το 
σπήλαιο καταφύγιο του θεριού ονοµάζεται Μπαµπάλα και 
το σπήλαιο «σπηλιά του Μπάµπολα».
Και κάτι ακόµα….
  Καθώς θα φτάνετε στο χωριό στην άκρη του δρόµου θα 
δείτε ένα ακόµα µονοπάτι. Το δροµάκι αυτό θα σας 
οδηγήσει σε µια άλλη εποχή. Εκεί βρίσκεται η πηγή που 
τροφοδοτεί το χωριό µε νερό καθώς και ένα πολύ µικρό 
εκκλησάκι! Ο µύθος λέει πως η Αταλάντη κυνηγώντας 
δίψασε, γι΄ αυτό κι όταν έφτασε στην Πηγή χτύπησε το 
ακόντιο στον βράχο και πετάχτηκε κρυσταλλένιο νερό, το 
οποίο αναβλύζει µέχρι σήµερα. Πίσω από τις δεξαµενές 
του νερού, σε µικρές σπηλιές που βρίσκονται στους 
πρόποδες του βράχου διακρίνονται λαξευτοί λουτήρες 
και ορθογώνιες κόγχες για εναπόθεση αντικειµένων ή 
αναθηµάτων που είναι πιθανόν να αποτελούν κατάλοιπα 
ναού του Ασκληπιού ∆ιός. Λέγεται πως έως και το 1960, 
το νερό ήταν άφθονο, τόσο που κατρακυλούσε στους 
βράχους δίπλα στη πηγή, δηµιουργώντας µικρούς 
καταρράχτες. Υπάρχουν ακόµα και σήµερα 
εγκαταλελειµµένοι 3-4 παλιοί πέτρινοι νερόµυλοι που 
εκµεταλλεύονταν το νερό.
από το site: http://www.monemvasia.gr



Η ιστορία της αµυγδαλιάς που ανθίζει το 
Γενάρη
Η αµυγδαλιά ήταν µια βασιλοπούλα που ήθελε να 
παντρευτεί το Γενάρη αλλά έκανε πολύ κρύο και 
φυσούσε πολύ αέρας. Έτσι δε µπορούσε να 
φορέσει το άσπρο και ροζ νυφικό της. Λέει λοιπόν 
στο βασιλιά πατέρα της: «Μπαµπά, παρακάλεσε το 
Θεό να κάνει µια καλή µέρα το Γενάρη, να φορέσω 
το ροζ και άσπρο νυφικό µου και να παντρευτώ». Ο 
πατέρας της παρακάλεσε το Θεό να κάνει µια καλή 
µέρα ώστε να γίνει ο 
γάµος. Ο Θεός του έκανε 
τη χάρη και έκανε µια 
καλή µέρα και 
παντρεύτηκε η κόρη του 
το Γενάρη. Γι’ αυτό µόνο η 
αµυγδαλιά ανθίζει το 
Γενάρη, κανένα άλλο 
δέντρο.

Η ιστορία της Ερµιόνης*
Η Ερµιόνη ήταν πουλί που ζούσε και γεννούσε τα 
αυγά του κοντά στην ακρογιαλιά. Σαν κλώσα, 

καθόταν και ζέσταινε τ’ αυγά της ώστε να βγουν τα 
πουλιά. Όµως κάθε φορά που κλωσούσε τα αυγά, 
αγρίευε η θάλασσα, έπαιρνε τ’ αυγά της και δε 
µπορούσαν να βγουν 
πουλάκια. Παρακάλεσε 
τότε η Ερµιόνη το Θεό να 
κάνει 10 µέρες 
καλοσύνη το Γενάρη, 
ώστε να βγάλει τα 
πουλιά της. Ο Θεός της έκανε το χατίρι κι έτσι το 
Γενάρη έχουµε 10-15 µέρες καλοσύνη.
*Στην Ελλάδα η ιστορία αυτή απαντάται και ως 
“µύθος της Αλκυόνης”

Ουρανός και Θάλασσα
Τα χρόνια τα πολύ πολύ παλιά λέγανε οι άνθρωποι 
ό, τι ο ουρανός ήταν πολύ χαµηλά, περνούσαν τα 
βόδια και τον 
ακουµπούσαν. Ο Θεός 
δε το ήθελε αυτό και η 
θάλασσα ήταν σα το 
ποτάµι. Ένα πρωί ο 
Θεός είπε στη 
θάλασσα: «Θάλασσα, δώσε µου ύψος για να σου 
δώσω βάθος». Έτσι κι έγινε, γι’ αυτό ο ουρανός 
είναι τόσο ψηλά και η θάλασσα τόσο βαθιά.»

Παίρνοντας αφορµή από το κείµενο που δηµοσίευσε η 
Βενετία Βανικιώτη για τις θεραπείες, επιχειρώ να δώσω 
µια δική µου προσέγγιση στο ίδιο θέµα, βασισµένη 
κυρίως σε δικές µου γνώσεις και προσωπικές εµπειρίες. 
Χωρίς καµµιά αµφιβολία είναι από όλους αποδεκτό ότι η 
υγεία είναι το µεγαλύτερο αγαθό που µπορεί να κερδίσει 
ο άνθρωπος στη ζωή του. Χωρίς την υγεία οτιδήποτε 
άλλο δεν έχει παρά σχετική µόνο αξία.

Στην εποχή µας ξοδεύονται τεράστιά ποσά για την 
υγειονοµική περίθαλψη ανά τον κόσµο, και εκατοµµύρια 
φαρµακευτικά σκευάσµατα διατίθενται αφειδώς στην 
αγορά. Και όµως οι άνθρωποι ασθενούν περισσότερο 
από κάθε άλλη εποχή. Αν πιστέψουµε ότι η Βίβλος λέει 
αλήθεια, σε παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι ζούσαν 
εκατοντάδες χρόνια.

Σήµερα οι άνθρωποι εµφανίζουν πλήθος ασθενειών 
όπως καρκίνο, καρδιοπάθειες, διαβήτη, ρευµατική 
αρθρίτιδα, πνευµονοπάθειες, και ένα πλήθος από άλλες 
παθήσεις που οδηγούν γρήγορα και πρόωρα στο θάνατο.

Γιατί τα «θαυµατουργά» φάρµακα που εύκολα και µε 
αφθονία διατίθενται, δεν έχουν προλάβει, αλλά ούτε και 
θεραπεύσει τις ασθένειες αυτές; Αντίθετα σύµφωνα µε 
ορισµένες στατιστικές φαίνεται να αποδεικνύεται ότι η 
χρήση τους αποτελεί την τέταρτη πιο συχνή αιτία 
θανάτων στον κόσµο.

Η απάντηση δεν µπορεί να είναι ούτε απλή ούτε 
κατηγορηµατική. Φαίνεται ότι τα τελευταία 100 χρόνια, 
µε την εµφάνιση αυτών των πολύχρωµων 
φαρµακευτικών σκευασµάτων που κυκλοφορούν σε 
κάθε σχήµα και µέγεθος και δια πάσαν νόσον, ο 
ανθρώπινος οργανισµός έχει γίνει ο δοκιµαστικός 
σωλήνας που λαµβάνουν χώρα κάθε µορφής χηµικές 
αντιδράσεις. Και η αντίδραση του οργανισµού έρχεται µε 
τις λεγόµενες παρενέργειες που γεµίζουν σελίδες 
ολόκληρες στα πληροφοριακά έντυπα που συνοδεύουν 
κάθε σκεύασµα. Σχεδόν καθηµερινές είναι οι 
περιπτώσεις ανθρώπων που κατάντησαν διαβητικοί, 
νεφροπαθείς, αιµοκαθαρτικοί, ή µε λοιµώξεις και 
φλεγµονές σε διάφορά όργανα του σώµατός τους. Έχω 

προσωπική περίπτωση. Πριν µερικά χρονιά έπαιρνα ένα 
αντί-υπερτασικό χάπι. Είχα την τύχη να συναντήσω µια 
νέα γιατρό η οποία βλέποντας τις εξετάσεις µου µου 
συνέστησε κατηγορηµατικά να αλλάξω χάπι γιατί ήταν 
ισχυρό και δεν ήταν για την περίπτωσή µου. 

Μετά από αυτό επισκέφθηκα το ιατρείο και η καρδιά 
βρέθηκε µεγαλωµένη και ένα υγρό µαζευόταν τριγύρω. 
Στην ερώτησή µου, απάντησαν ότι οι βλάβες αυτές κατά 
πολύ µεγάλη πιθανότητα οφείλονταν στο συγκεκριµένο 
χάπι. Τ ο καινούριο χάπι που µου έδωσαν σε λίγες ηµέρες 
µου προξένησε ισχυρό και επίµονο βήχα. Τόσο ισχυρό 
που προκαλούσα το ενδιαφέρον των γειτόνων. Εδώ οι 
γιατροί ήταν κατηγορηµατικοί. Έπρεπε να αλλάξω πάλι 
φάρµακο. Το αµέσως επόµενο χάπι που µου έδωσαν το 
πήρα µόνο για µια µέρα. Σκέφτηκα ότι δεν πρόκειται να 
την γλιτώσω από τα φάρµακα παίζοντας κρυφτό µε τις 
παρενέργειες. Έβλεπα ότι η κατάσταση της υγείας µου 
µπορούσε ανά πάσα στιγµή να γίνει δραµατική. 

∆εν ζήτησα τη βοήθεια του θεού. Ούτε έταξα κερί στον 
άγιο. ∆εν ήθελα να µπω στη λογική του δούναι και 
λαβείν. Ήξερα ότι ο θεός δεν ρίχνει τις αρρώστιες. 
Ακολούθησα πιστά και µε απόλυτη συνέπεια µια άλλη 
µέθοδο θεραπείας βασισµένη στην υγιεινή διατροφή, 
στην καθηµερινή άσκηση, και στην ολοκληρωτική 
αλλαγή της ψυχολογικής κατάστασης και 
συµπεριφοράς. ∆εν µπορώ εδώ να υπεισέλθω σε 
λεπτοµέρειες γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος. Ίσως 
κάποια άλλη φορά να το επιχειρήσω. 

Σηµασία έχει ότι όταν µετά από λίγους µήνες ξαναπήγα 
στο ιατρείο η πίεσή µου βρέθηκε απολύτως 
φυσιολογική, η καρδιά είχε µικρύνει κάτω από το 
ανώτερο όριο, και δεν υπήρχε υγρό τριγύρω. Ο γιατρός 
µου είπε ότι βρέθηκε επιτέλους το κατάλληλο χάπι και 
έπρεπε να το παίρνω εφ’ όρου ζωής. Και είχε πράγµατι 
βρεθεί. Ένοιωσα τη µεγάλη χαρά και ικανοποίηση που 
νοιώθει κανείς όταν η πραγµατικότητα ξεπερνά την 
προσδοκία. Και ένοιωσα επίσης διπλά τυχερός πρώτα 
γιατί βρέθηκε στο δρόµο µου αυτή η νεαρή γιατρός που 
µου έδωσε το έναυσµα της υποψίας, και έπειτα γιατί 
εµφάνισα παρενέργειες όπως ο βήχας που δεν κρύβεται 
και αντέδρασα έγκαιρα πριν τα καταστροφικά 
αποτελέσµατα να αφήσουν µηδενικά περιθώρια 

επανάκαµψης. 

Εδώ πρέπει να πω ότι κατά ένα περίεργο τρόπο, 
οτιδήποτε φάρµακο και να πάρω , ο οργανισµός µου δεν 
επιλέγει τη θεραπεία αλλά µία από τις παρενέργειες. 
Ακόµη και ένα απλό κολλύριο να πάρω για τα µάτια 
βγάζω σπυριά και τα µάτια µου γίνονται κατακόκκινα. 
Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που βγάζω το “µένος” 
µου εναντίον των φαρµάκων και στράφηκα στις 
παραδοσιακές φυσικές µεθόδους θεραπείας. Προσδοκώ 
εν τούτοις ότι κάποια στιγµή θα γίνουν ακίνδυνα τα 
φάρµακα όταν θα εφαρµοστεί η γονιδιακή θεραπεία 
δηλαδή η στοχευµένη θεραπεία. Ακόµη µε ευχάριστη 
έκπληξη βλέπω να αναπτύσσεται µια άλλη µέθοδος 
θεραπείας, η ανοσοθεραπεία. Είναι κύτταρα του 
ανοσοποιητικού που τα αυξάνουν σε ποσότητα και τα 
στέλνουν να θεραπεύσουν συγκεκριµένες διαταραχές. 

Με αυτά που γράφω εδώ δεν θέλω να παρακινήσω 
κανέναν να κόψει τα φάρµακά του όπως έκανα εγώ. Το 
αντίθετο µάλιστα. Ο µόνος που εξουσιάζω και στον οποίο 
µπορώ να δώσω εντολές είναι µόνο ο εαυτός µου. Ίσως 
µερικοί να θεωρήσουν ότι αυτά που γράφω είναι 
υπερβολικά, ή είναι λίγο-πολύ ανορθόδοξα. Κάποτε 
όµως ήταν ορθόδοξα. Ας πούµε ότι είναι τού παλιού 
ηµερολογίου. Εδώ και µερικά χρόνια συγκεντρώνω 
πρακτικές συνταγές από γέρους και όσους άλλους 
γνωρίζουν. Αν κάποιος “παλαιοηµερολογίτης” γνωρίζει 
κάποια πρακτική συνταγή θα τον παρακαλέσω να την 
στείλει στο email john.favvas@yahoo.gr. Ευελπιστώ 
κάποια στιγµή να τυπωθούν σε ένα µικρό φυλλάδιο που 
θα είναι στη διάθεση όλων. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 
αλοιφές για παθήσεις του δέρµατος φτιαγµένες από αγνά 
υλικά όπως κερί, πρόπολη. και θεραπευτικά λάδια 
(ελαιόλαδο στο οποίο έχουν εµβαπτισθεί βότανα). Είναι 
δωρεάν στη διάθεση όλων που είναι συνδροµητές της 
εφηµερίδας.

Εάν όλα τα φάρµακα που υπάρχουν στον κόσµο 
ρίχνονταν στη θάλασσα, θα ήταν πολύ κακό για τα ψάρια 
και πολύ καλό για την ανθρωπότητα.
(Oliver W. Holmes Καθηγητής ιατρικής του 
Πανεπιστηµίου του Harvard)

Μπορούµε να θεραπευτούµε
Γιάννης Φάββας

Μικρές Ιστορίες
Ζαχαρούλα Αγγελάκου
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Η βυζαντινή πόλη της Μονεµβασιάς, είχε περιπετειώδη αλλά και σηµαντική 
ιστορία, καθώς µαρτυρούν τα σωζόµενα ερείπια από τα µεσαιωνικά µνηµεία 
τέχνης, τα ποικίλα οικοδοµήµατα και οι πολλές εκκλησίες. Ιδιαίτερα αξιόλογη από 
αυτές είναι η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, στην κάτω πόλη, χτισµένη τον 17ο αι. στη 
θέση άλλου, παλιότερου ναού, της Παναγίας της Οδηγήτριας. Μέσα εκεί είναι 
τοποθετηµένη η οµώνυµη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανώς του  
15ου-16ου αιώνος. 

Η ιστορία της εικόνας και η διαµάχη µεταξύ Χρυσαφιτών και Μονεµβασιωτών
Σύµφωνα µε την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν αρχικά στο χωριό 
Χρύσαφα της Λακωνίας. Στη Μονεµβασιά έφθασε µόνη της µε τρόπο θαυµαστό, 
αφού σύµφωνα µε τον θρύλο πέταξε από το χωριό Χρύσαφα ως την κάτω πόλη του 
κάστρου της Μονεµβασιάς, στο σηµείο που ιδρύθηκε αργότερα ο ναός και το 
µοναστήρι της Παναγίας Χρυσαφίτισσας. Την εικόνα ανακάλυψε εκεί µια 
ηλικιωµένη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε τον επίσκοπο. Συγκεντρώθηκαν τότε όλοι 
οι χριστιανοί, την παρέλαβαν και τη λιτάνευσαν µέχρι τον µητροπολιτικό ναό της 
καστροπολιτείας, όπου και την τοποθέτησαν. Την ίδια νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε 
από την µητρόπολη και επέστρεψε πάλι θαυµατουργικά στον τόπο της ευρέσεως 
στην κάτω πόλη. Ύστερα από αυτό, οι κάτοικοι, ικανοποιώντας τη θέλησή της 
Θεοτόκου, έχτισαν εκεί ναό και τοποθέτησαν µέσα σε αυτόν την εικόνα Της. Κατά 
θαυµαστό τρόπο σε εκείνον τον τόπο από τότε µέχρι σήµερα αναβλύζει πόσιµο 
νερό, από πηγή, τη µοναδική στη Μονεµβασιά . Το νερό, το «Αγίασµα 
Χρυσαφιτίσσης», θεωρείται θαυµατουργικό και θεραπεύει ποικίλες νόσους, ενώ 
συντελεί και στην απόκτηση τέκνων και µάλιστα αγοριών.

Κατά την λαϊκή παράδοση, κατά την πανήγυρη της Παναγίας, ήρθαν έµποροι από το χωριό 
Χρύσαφα στην πόλη της Μονεµβασίας µαζί µε άλλους προσκυνητές. Μπαίνοντας στον Ναό 
της Χρυσαφίτισσας για να προσκυνήσουν και να προσφέρουν τα τάµατά τους, αναγνώρισαν 
την Εικόνα τους, την Χρυσαφίτισσα και φώναζαν: «Οι Μονεµβασίται µας έκλεψαν την Εικόνα 
µας, την Χρυσαφίτισσά µας». Πήγαν λοιπόν και τη ζήτησαν από τον επίσκοπο και τους 
άρχοντες. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν να την παραδώσουν, οπότε οι Χρυσαφίτες κατέφυγαν στο 
δικαστήριο διεκδικώντας την εικόνα τους. Ο δικαστής τούς έδωσε την εικόνα, την οποίαν 
αφού παρέλαβαν οι Χρυσαφίτες µε τιµές και δόξα την µετέφεραν στα Χρύσαφα στον Ναό της 
Παναγίας. Η ιερή Εικόνα παρέµεινε στον θρόνο της, στο Ναό της στα Χρύσαφα, έως ότου οι 
κάτοικοι τελείωσαν τις δεήσεις και έκλεισαν τον Ναό. Όµως τη νύχτα η σεπτή Εικόνα έφυγε 
και πήγε πάλι στη Μονεµβασιά, στον νεόδµητο ναό Της. Εκεί παρέµεινε έκτοτε, επιτελώντας 
καθηµερινά εξαίσια θαύµατα.
Για την ιστορία αξίζει να σηµειώσουµε ότι µετά από 400 και πλέον χρόνια το χωριό των 
Χρυσάφων υποδέχτηκε το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 την θαυµατουργό εικόνα της Ευρέσεως 
της «Παναγίας Χρυσαφίτισσας» παρουσία του Σεβασµιώτατου µητροπολίτη Μονεµβασίας 
και Σπάρτης κ. Ευστάθιου. Με βαθύ σεβασµό, θρησκευτική ευλάβεια και σε έντονο 
συγκινησιακό κλίµα, οι πιστοί µε δάκρυα στα µάτια έλεγαν: «Καλώς όρισες στο σπίτι σου 
Παναγία, Χρυσαφίτισσα Κόρη». Η θεία εικόνα, στη συνέχεια, επέστρεψε στην ιστορική πόλη 
της Μονεµβασίας.

 

Η Χρύσαφα είναι χωριό της Λακωνίας, ηµιορεινό, 
χτισµένο σε υψόµετρο 550µ. σε µια δυτική πλαγιά του 
Πάρνωνα, 15 περίπου χιλιόµετρα ανατολικά της 
Σπάρτης. Το χωριό φαίνεται ότι ιδρύθηκε  κατά τον 12ο- 
13ο µ.Χ αιώνα και έλαβε το όνοµα του από την 
αυτοκρατείρα Χρυσάφη, στην οποία είχε δωρηθεί ως 
ιδιοκτησία µε την γύρω  περιοχή. Την κατά τους 
Βυζαντινούς χρόνους κτίση επιµαρτυρούν και οι 
βυζαντινοί ναοί : Άγιος ∆ηµήτριος, ανεγερθείς και 
ανιστορηθείς κατά το 1611 µ.Χ. (επί των θεµελίων 
αρχαιοτέρου Ναού), η Κοίµησης της Θεοτόκου και η 
Παναγία η Χρυσαφίτισσα, 

η οποία βρίσκεται έξω από το χωριό.
   Η Παναγία η Χρυσαφίτισσα ανήκει στον αρχιτεκτονικό  
τύπο των δίστυλων σταυροειδών εγγεγραµµένων µε 
τρούλο Ναών, µε νάρθηκα στα δυτικά. Κτίστηκε στα τέλη 
του 11ου αιώνα, ενώ µεταγενέστερες προσθήκες 
αποτελούν ο εξωνάρθηκας, η κινστέρνα και ο πύργος, 
προσαρτηµένα στη δυτική πλευρά. Σύµφωνα µε 
σωζόµενη έµµετρη επιγραφή, ο Ναός ιστορήθηκε το 
1289/90 µ.Χ., επί αυτοκράτορος Ανδρόνικου 
Παλαιολόγου, και της συζύγου του Ζωής.               

Παναγία η Χρυσαφίτισσα
Οκταγωνικός τρουλαίος ναός. Κτίσθηκε στην περίοδο της Α΄ Τουρκοκρατίας. Η ίδρυση του συνδέεται 
µε τη µετάσταση της εικόνας της Παναγίας από τα Χρύσαφα Λακεδαίµονος.

Η σεπτή Εικόνα της Χρυσαφίτισσας 
φαίνεται να είναι έργον του 15
ου-16ου αιώνος µ.Χ., σχήµατος 
µικρού, εξαιρετικής Βυζαντινής 
τέχνης. Βρέθηκε στο πηγάδι µε το 
βλυχερό ύδωρ στη νότια πλευρά 
του ναού, γύρω απ' το οποίο το 
1600 χτίστηκε το παρεκκλήσι της 
Εύρεσης. Η µνήµη της Παναγίας 
Χρυσαφίτισσας, πολιούχου της 
πόλης, γιορτάζεται την εποµένη 
της Κυριακής του Θωµά µε 
ιδιαίτερη λαµπρότητα

Ἧκε θαυμαστῶς ἀπὸ Χρυσάφων πάλαι
Τῇ Μονεμβασίᾳ ἡ Εἰκών σου Κόρη.

“

Η Παναγία η Χρυσαφίτισσα
στα Χρύσαφα Λακωνίας.

Η Χρυσαφίτισσα κτίστηκε τον 11ο αιώνα και ήταν
 µοναστηριακός ναός αλλά τον πύργο έκτισαν για προστασία,

 πιθανότατα τον 16ο αι., οι πατέρες της µονής 
Αγίων Τεσσαράκοντα που την κατοικούσαν.

H Παναγία η Χρυσαφίτισσα στη Μονεµβασιά
Επιµέλεια: Νέλλη Τσαγλιώτη
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Ο κοκκινολαίµης Η τσίχλα Ο τσοπανάκος

Ο Καλογιάννος (Κοκκινολαίµης, Γιαννακάκι)
Βασιλιάς των πουλιών είναι ο καλογιάννος. Γιατί µια φορά εζητούσαν τα πουλιά βασιλιά, 
και ο θεός τούς είπε, να γίνει εκείνος που θα πετάξει ψηλότερα. Τα πουλιά δεν ήθελαν, 
γιατί ήξευραν πως θα γίνει ο αητός. Μόνο ο καλογιάννος επέµενε.
Τα πουλιά λοιπόν συµφώνησαν στην επιµονή του, και πέταξαν όλα. Πετάει κι ο αητός, και 
άµα επέρασε όλα τα πουλιά στο ύψος, και έφτασε ως εκεί που δεν ηµπορούσε να πετάξει 
πλέον ψηλότερα, εφώναξε: “Ποιός µπορεί να πετάξει ψηλότερα από µένα”;
Ο καλογιάννος που είχε κρυφτεί στη ράχη του αητού, ανατινάχτη ολίγο και εφώναξε: 
“Εγώ”. Και έτσι έγινε βασιλιάς.

Ο Καλογιάννος και η Τσίχλα
Ο καλογιάννος αγαπά την τσίχλα, αυτή όµως δεν τόνε θέλει, γιατί είναι µικρός. Την τσίχλα 
την λένε Ρήνα ή Κυριερήνη, και τα παιδιά όταν την βλέπουν τραγουδούν:

Ρήνα, Ρήνα, Κυριερήνα
πάρ' τον Καλογιάννον άντρα.

Το ίδιο τραγούδι λένε και όταν θέλουν να περιπαίξουν κανένα κοντό, που αγαπάει νέα πιο 
ψηλή απ' αυτόν.

Ο Τσοπανάκος
Ο Τσοπανάκος είναι ένα πουλί, που µοιάζει του κότσυφα, µε βούλες σταχτιές και µακριά 
µύτη, που διαλέγει να κάθεται πάντα στο ψηλότερο ξερό κλαρί χλωρού δένδρου και να 
κελαηδάει. Το κελάδηµά του είναι σαν το σφύριγµα του τσοπάνη, όταν καλεί τα πρόβατα.
Αυτός µια φορά ήταν τσοπάνης, και είχε σκληρό αφεντικό. Μια µέρα πήγε σε µια δουλειά 
και σαν εγύρισε δεν ηύρε τα πρόβατά του. Από τη λύπη του την πολλή και από τον φόβο 
του αφεντικού του επαρεκάλεσε το Θεό και τον έκαµε πουλί, και ανεβαίνει ψηλά στα 
δένδρα, µήπως ιδεί πουθενά τα πρόβατά του, και τα καλεί σφυρίζοντας.

    Μια φορά κι έναν καιρό πριν από πολλά πολλά χρόνια ζούσε ένα µικρό αγόρι 
ο Αρλεκίνος. Ο πατέρας του, είχε πεθάνει και µαζί µε τη µητέρα του έµεναν σε 
ένα µικρό σπιτάκι που έµοιαζε πιο πολύ µε καλύβα.
Η µητέρα του Αρλεκίνου δούλευε σκληρά για να τον µεγαλώσει αλλά τα 
χρήµατα που κέρδιζε, έφταναν µόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Ο Αρλεκίνος 
όµως, είχε µάθει να είναι ευχαριστηµένος και µε τα λίγα και ποτέ δεν 
παραπονιόταν για τη φτώχεια του. Η αγάπη της µητέρας και των φίλων του ήταν 
αρκετή για να είναι ευτυχισµένος.
   Μια χρονιά που πλησίαζε το καρναβάλι, η δασκάλα στο σχολείο του, 
αποφάσισε να κάνει µια γιορτή για τα παιδιά. Κάθε παιδί θα έραβε ένα κοστούµι 
και όλα µαζί θα χόρευαν και θα γλεντούσαν. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασµένα και 
έκαναν σχέδια για τα κοστούµια που θα έφτιαχναν. Μόνο ο Αρλεκίνος ήταν λίγο 
στεναχωρηµένος, γιατί γνώριζε καλά ότι στη µητέρα του δεν περίσσευαν 
χρήµατα για να αγοράσει ύφασµα να του φτιάξει κοστούµι και µάσκα. Έτσι θα 
ερχόταν στη γιορτή µε τα ρούχα που φορούσε καθηµερινά.
  Οι συµµαθητές του παρόλο που ήταν χαρούµενοι, πρόσεξαν το λυπηµένο 
πρόσωπο του φίλου τους και γρήγορα κατάλαβαν το λόγο. Αγαπούσαν πολύ τον 
Αρλεκίνο και ήθελαν και αυτός να φορέσει ένα κοστούµι και να έρθει 
µασκαρεµένος στη γιορτή.
   Έτσι αποφάσισαν να δώσουν όλοι στον Αρλεκίνο ένα κοµµάτι ύφασµα από το 
δικό τους κοστούµι για να του ράψει η µητέρα του τη δική του στολή. Την 
επόµενη µέρα οι συµµαθητές πήγαν στη µητέρα του Αρλεκίνου ένα σωρό 
πολύχρωµα µικρά κοµµάτια ύφασµα και εκείνη έβαλε όλη την τέχνη της και 
έφτιαξε µια όµορφη στολή. Ύστερα, βρίσκει στη 
ντουλάπα της ένα παλιό ξεχασµένο µαύρο 
ύφασµα, παίρνει ένα ψαλίδι, κάνει δυο µεγάλες 
τρύπες και φτιάχνει και τη µάσκα. Έτοιµο το 
κουστούµι του Αρλεκίνου!
Τι χαρά που ένιωσε! Τι όµορφη στολή που του 
είχε ράψει η µητέρα του! 
Ο Αρλεκίνος. όλο χαρά ξεκίνησε για τη γιορτή 
του σχολείου. Φορούσε τη καλύτερη στολή στη 
τάξη γιατί ήταν φτιαγµένη από την αγάπη των 
φίλων και της µητέρας του.
Εκείνη τη βραδιά ο Αρλεκίνος χόρεψε, τραγούδησε και διασκέδασε µε την ψυχή 
του. Την επόµενη χρονιά όλοι, µικροί µεγάλοι, ήθελαν να φτιάξουν µια 
πολύχρωµη στολή όµοια µε του Αρλεκίνου.

H Ιστορία του Αρλεκίνου
Αγγελική Παπαθανασίου

14-Απαντήσεις Quiz No 7
Τα πρόσωπα που απεικονίζονται είναι τα εξής µε σειρά από 
πάνω και αριστερά:
Ευαγγελία Κοκκινοπούλου-Φάββα, Μαρία Μαστοράκου 
Σιγανού, ∆ηµήτρης Μαστοράκος του Ανδρέα (Ψάλτης), µία 
κυρία που δε καταφέραµε να αναγνωρίσουµε, Γιάννης 
Μαστοράκος (Μανιάτης), Νεκτάριος Μουσαδάκος του Ιωάννη 
και Φιλιώ Μουσαδάκου. Συνεχίζοντας από δεξιά κάτω, δε 
γνωρίζουµε κάτι για τον κύριο που απεικονίζεται κάτω δεξιά 
ενώ δίπλα του βρίσκονται οι: Ανδρέας Μαστοράκος του 
∆ηµητρίου, Ελένη Μαστοράκου συζ. ∆ηµητρίου, Παναγιώτης 
Φάββας και Παναγιώτα Φάββα συζ. Παναγιώτη.

Παραδόσεις- Λαογραφία
Γιάννης Μπίλιας
Από τον κόσµο των πουλιών

Παραµύθι για τους µικρούς µας φίλους 

Quiz Νο8: Τους αναγνωρίζετε;

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

Απαντήσεις Quiz Νο7
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Η ιστορία των Τριών ∆ένδρων
Επιµέλεια: Βενετία Βανικιώτη

Μια φορά κι έναν καιρό, στην κορυφή ενός βουνού, 
στέκονταν τρία µικρά δεντράκια και ονειρεύονταν τι θα 
ήθελαν να γίνουν όταν µεγαλώσουν.
 Το πρώτο µικρό δεντράκι, υψώνοντας το βλέµµα, 

α ν τ ί κ ρ ι σ ε 
µαγεµένο τα 
αστέρια, που 
τρεµόσβηναν και 
λαµπύριζαν στον 
ουρανό σαν 
διαµάντια. «Αυτό 
που θέλω», είπε, 

«είναι να φυλάξω ένα θησαυρό, να καλυφθώ ολόκληρο 
από χρυσάφι και πολύτιµους λίθους. Τότε θα είµαι το πιο 
όµορφο θησαυροφυλάκιο στον κόσµο». Έπειτα το 
δεύτερο δεντράκι, ψάχνοντας γύρω του, στράφηκε και 
κοίταξε ένα µικρό ρυάκι, που κυλώντας αργά-αργά 
κατέληγε στον ωκεανό. «Εγώ θέλω να γίνω, ένα δυνατό 
ιστιοφόρο», είπε, «να ταξιδεύω στις απέραντες 
θάλασσες και να µεταφέρω πανίσχυρους βασιλιάδες. Ναι 
λοιπόν, θα γίνω το πιο δυνατό ιστιοφόρο του κόσµου». 
Τέλος το τρίτο δεντράκι κοίταξε πέρα χαµηλά, προς την 
κοιλάδα, εκεί όπου πολυάσχολοι άντρες και γυναίκες 
δούλευαν σε µια πόλη γεµάτη έγνοιες και άγχος. «Εγώ 
δεν θέλω να φύγω ποτέ από εδώ, από την κορυφή αυτού 
του βουνού», είπε. «Αυτό όµως που πραγµατικά 
επιθυµώ», συνέχισε, «είναι να ψηλώσω τόσο πολύ ώστε, 
όταν οι άνθρωποι σταµατούν τις εργασίες τους για να µε 
δουν, να υψώνουν τα µάτια στον ουρανό και να 
σκέφτονται τον Θεό. Γι’ αυτό θα είµαι το ψηλότερο 
δέντρο στον κόσµο».
  Τα χρόνια περνούσαν. Ήρθαν οι βροχές, ο ήλιος έλαµπε 
στον ουρανό και τα τρία µικρά δεντράκια άρχισαν να 
ψηλώνουν. Κάποια µέρα, λοιπόν, τρεις ξυλουργοί 
ανέβηκαν στο βουνό. Στην αρχή το πρώτο δεντράκι µας 
καταχάρηκε όταν ο ξυλουργός το µετέφερε στο 

εργαστήρι ενός µαραγκού. Όµως, για κακή του τύχη, ο 
µαραγκός δε σχεδίασε κανένα θησαυροφυλάκιο. 
Αντίθετα, µε τα έµπειρα χέρια του έφτιαξε µε το δεντράκι 
µια ταΐστρα, για να τρώνε τα ζώα.
  Έτσι, το πρώτο δεντράκι, που κάποτε ήταν τόσο όµορφο, 
δεν καλύφθηκε µε χρυσάφι ούτε και γέµισε µε 
πολύτιµους λίθους. Κάθε άλλο… έκαναν µια επίστρωση 
µε πριονίδια και το γέµισαν µε σανό, για να τρέφονται τα 
πεινασµένα ζώα µιας φάρµας.Το δεύτερο δεντράκι µας 
χάρηκε πολύ, γιατί ο ξυλουργός το πήγε σε ένα 
ναυπηγείο. Μα εκείνη τη µέρα… δε θα έφτιαχναν δυνατά 
ιστιοφόρα. Αντίθετα, αφού το κάρφωσαν για τα καλά το 
µετέτρεψαν σε µια απλή ψαρόβαρκα. Έτσι µικρό κι 
αδύναµο να πλεύσει σε ωκεανό ή και ποτάµι ακόµα, 
οδηγήθηκε σε µια µικρή λίµνη. Και κάθε µέρα 
αναγκαζόταν να µεταφέρει φορτία ολόκληρα µε νεκρά, 
βροµερά ψάρια.Το τρίτο δεντράκι µας ένιωσε λιγάκι 
µπερδεµένο, αφού ο ξυλουργός πρώτα το έκοψε και το 
χώρισε σε δυνατά, ανθεκτικά δοκάρια και έπειτα το 
άφησε σε µια αποθήκη ξυλείας. «Μα τι έγινε;», 
αναρωτήθηκε το κάποτε ψηλό δέντρο µας. «Εγώ το µόνο 
που ήθελα ήταν να στέκοµαι στην κορυφή του βουνού 
και να δείχνω προς το Θεό».
  Πέρασαν πολλές, πάρα πολλές µέρες και νύχτες. Και τα 
τρία δέντρα σχεδόν ξέχασαν τα όνειρά τους. Όµως, µια 
νύχτα το χρυσό φως της αστροφεγγιάς περιέλουσε το 
πρώτο δεντράκι, καθώς µια νεαρή γυναίκα ακούµπησε 
το νεογέννητο µωρό της στην ταΐστρα για τα ζώα 
«Μακάρι να µπορούσα να του φτιάξω µια κούνια», 
ψιθύρισε ο άντρας δίπλα της. Τότε η µητέρα του έσφιξε 
το χέρι και χαµογέλασε, καθώς το φως των αστεριών 
έλαµπε πάνω στη λεία και ανθεκτική επιφάνεια του 
ξύλου. «Αυτή η φάτνη είναι υπέροχη», ψέλλισε εκείνη. 
Και ξαφνικά το πρώτο δεντράκι µας κατάλαβε ότι… 
ναι-πράγµατι φύλαγε το µεγαλύτερο θησαυρό του 
κόσµου. Ένα απόγευµα, κάποιος κατάκοπος ταξιδιώτης 
και οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν στην παλιά 
ψαρόβαρκα. Μάλιστα καθώς αυτή, δηλαδή το δεύτερο 
δεντράκι µας, έπλεε µέσα στη λίµνη, ο ταξιδιώτης 

αποκοιµήθηκε. Μετά από λίγο όµως, ξέσπασε δυνατή 
θύελλα, µε βροντές και τροµακτικά µπουµπουνητά. Το 
δεντράκι µας ανατρίχιασε. 
  Γιατί ήξερε καλά ότι ήταν αδύναµο, ότι δε θα µπορούσε 
να µεταφέρει τόσους ανθρώπους στη στεριά µέσα από 
αυτόν τον φοβερό άνεµο και τη βροχή. Τότε ο 
κουρασµένος άνδρας ξύπνησε. Στάθηκε όρθιος, ύψωσε 
το χέρι του και είπε: «Ειρήνη». Και η καταιγίδα 
σταµάτησε τόσο γρήγορα όσο είχε αρχίσει. Και, άξαφνα, 
το δεύτερο δεντράκι µας ήξερε πια ότι µεταφέρει τον 
Βασιλιά των Ουρανών και της Γης.
   Ήταν πρωινό Παρασκευής, όταν το τρίτο δεντράκι µας, 
ξαφνιασµένο, είδε πως κάποιοι άνθρωποι τραβούσαν τα 
ξεχασµένα δοκάρια του από την αποθήκη µε τα ξύλα. Το 
µετέφεραν ανάµεσα σε ένα άγριο, θορυβώδες πλήθος 
και αυτό δίσταζε, ήταν πολύ φοβισµένο. Λίγο µετά, 
βλέποντας ότι καρφώνουν επάνω του τα χέρια ενός 
άνδρα, άρχισε να τρέµει κυριολεκτικά. Αυτό που 
συνέβαινε ήταν τόσο άγριο, τόσο βάρβαρο και σκληρό. Τι 
άλλο θα µπορούσε να νιώθει το δεντράκι µας;
  Μα το πρωί της Κυριακής του 
Πάσχα, όταν ο ήλιος ανέτειλε και η 
γη έτρεµε κάτω από τα πόδια του, 
το τρίτο δεντράκι γνώριζε ότι η 
αγάπη του Θεού είχε αλλάξει τα 
πάντα. Είχε κάνει το πρώτο 
δεντράκι όµορφο. Το δεύτερο το 
είχε κάνει δυνατό. Και κάθε φορά που οι άνθρωποι 
σκέπτονταν το τρίτο δεντράκι, το µυαλό τους πήγαινε 
στο Θεό. Και αυτό ήταν πολύ καλύτερο από το να είναι 
απλώς το ψηλότερο δέντρο στον κόσµο.

Αµερικανική παράδοση
Απόδοση Θάνος Β. Κιοσόγλου

*Η ιστορία των Τριών ∆έντρων µεταφέρεται από γενιά 
σε γενιά. Οι γονείς τη µεταλαµπαδεύουν στα παιδιά τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα, οι άνθρωποι την 
αφηγούνται και πάλι, ενώ άλλοι την κάνουν µουσική 

και την τραγουδούν. Όπως συνήθως συµβαίνει µε τους 
µύθους, ο δηµιουργός είναι άγνωστος.

Επιµέλεια Ελ. Τσιριγώτη
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ΤΟ ΤΟΤΕΜ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ, Jiang Rong,   εκδόσεις Ψυχογιός 
Ξέρεις τι είναι το τοτέµ του λύκου; Προστατεύει τη µεγάλη ζωή στο βοσκότοπο. Ο 
ουρανός ανέκαθεν έβλεπε ότι η µεγάλη ζωή κουµαντάρει τη µικρή ζωή, ότι η ζωή 
του ουρανού κουµαντάρει τη ζωή των ανθρώπων. Αν στ' αλήθεια τιµάς το τοτέµ 
του λύκου, πρέπει να στηρίξεις τον ουρανό και τη γη, τη φύση 
και τη µεγάλη ζωή του βοσκότοπου, πρέπει να συνεχίσεις να 
παλεύεις όσο υπάρχει έστω και ένας λύκος. Στα τέλη του 
1960, ο Κινέζος φοιτητής Τσεν Ζεν προσφέρει εθελοντική 
εργασία σ' έναν αποµονωµένο καταυλισµό νοµάδων στη 
Μογγολία. Εκεί ανακαλύπτει έναν κόσµο που δεν είχε ποτέ του 
φανταστεί: µια ζωή βασισµένη στην αιώνια µάχη µεταξύ λύκων 
και ανθρώπων, σ' έναν συνεχή αγώνα για επιβίωση. Ένα 
θαυµάσιο πορτρέτο ενός τόπου και ενός πολιτισµού που δεν 
υπάρχει πια, σκιαγραφηµένο σ' ένα βιβλίο που ξάφνιασε, συγκίνησε και 
προκάλεσε τους αναγνώστες σε όλο τον κόσµο.

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ, Τζακ Λόντον, εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Αµέριµνος ζούσε ο Μπακ, το µεγαλόσωµο λυκόσκυλο, σ' ένα κτήµα στην 
Καλιφόρνια, ως τη στιγµή που τον πήραν µε τη βία από το αφεντικό του, για να τον 
µεταφέρουν στον αρκτικό Βορρά και να τον ζέψουν στο έλκηθρο. Εκεί θα 
γνωρίσει τον νόµο του ξύλου και του σκυλόδοντου, τον µόχθο 
του έλκηθρου, και σιγά σιγά θα ξυπνήσει µέσα του η 
πρωτόγονη ζωική δύναµη, εξασφαλίζοντας την επιβίωσή του. 
Και τότε η φωνή της ράτσας του, το κάλεσµα της άγριας φύσης, 
µυστηριακό, τυραννικό και προστακτικό, από τα βάθη του 
δάσους, θ' αρχίσει ν' ακούγεται πιο ελκυστικό παρά ποτέ. Ένα 
κάλεσµα που δεν µπορεί ούτε να το αγνοήσει ούτε να το 
αρνηθεί. Με το Κάλεσµα της άγριας φύσης, ο Τζακ Λόντον 
φτάνει στο αποκορύφωµα της περιγραφικής του δύναµης και 
της περίτεχνης πλοκής.

ΑΧΜΕΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΤΕΥΚΡΟΣ, εκδ. ΠΟΛΙΣ

 Ένας πάπυρος θαµµένος σ' έναν τάφο στο Λούξορ, τις αρχαίες Θήβες. Ογδόντα 
τέσσερα λυµένα προβλήµατα, ένα όνοµα, µία ηµεροµηνία: το πρώτο ενυπόγραφο 
µαθηµατικό κείµενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένας πάπυρος που συνοψίζει 
τις µαθηµατικές γνώσεις των ανθρώπων που έχτισαν τις πυραµίδες και, κατά τον 
Ηρόδοτο, επινόησαν τη γεωµετρία. Συγγραφέας του ο Αχµές, που θα γίνει οδηγός 
µας σε µια περιήγηση στη χώρα των Φαραώ. Θα µας οδηγήσει στην Άβαρι, το 
κοσµοπολίτικο σταυροδρόµι ανάµεσα σε Ασία και Αφρική. Θα µας σεργιανίσει στη 
Μέµφιδα, ονοµαστή για τους ναούς της αλλά και για τα κακόφηµα καπηλειά της. Θα 
µας ξεναγήσει στο κατάφυτο από παπύρους ∆έλτα του Νείλου, θα µας κεράσει 
µαύρη µπίρα από τη χώρα του Κους και γλυκόπιοτο σεντέχ, κρασί από ρόδι. Παρέα 
του, µασουλώντας µελωµένα σύκα και χουρµάδες, θ' 
ακούσουµε τους µύθους και τα παραµύθια της Αιγύπτου, 
όπως τα αφηγούνταν οι κατασκευαστές των πυραµίδων τις 
ώρες της ανάπαυσης. Μέσα απ' τη ζωή του θα βιώσουµε κι 
εµείς την πολυτάραχη ∆εύτερη Ενδιάµεση Περίοδο, τις 
διαµάχες, τις ίντριγκες και τους πολέµους ανάµεσα στους 
ηγεµόνες των δύο βασιλείων, της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου. 
Μα πάνω απ' όλα θα συµµεριστούµε την απορία του, θα 
νιώσουµε τον παλµό της αγωνίας του να γνωρίσει το άπιαστο, 
το απρόσιτο, αυτό που οι µετέπειτα γενιές αποκάλεσαν 
άπειρο...

Τα κείµενα παρουσίασης των βιβλίων µπορείτε να τα βρείτε και 
σε ιστοσελίδες βιβλιοπωλείων ή εκδοτικών οίκων.
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Φίλοι Αϊ-∆ηµητριώτες από το χωριό σάς στέλνω ένα 
ζεστό εγκάρδιο χαιρετισµό. Να είστε καλά όπου κι αν 
είστε.
Εµείς εδώ στο χωριό καλά είµαστε. ∆εν αλλάζει τίποτα, 
η ζωή εδώ τσουλάει ήρεµα και µονότονα.
Ο χειµώνας θα δώσει τη θέση του στην άνοιξη, αλλά 
χειµώνα φέτος δεν ζήσαµε. Ούτε βροχή ούτε κρύο µάς 
έκανε. Καλό για τους ελαιοπαραγωγούς που µπόρεσαν 
να µαζέψουν τις ελιές χωρίς βροχές και δεν έχασαν 
καθόλου καρπό. Κακό όµως γιατί δεν έβρεξε καθόλου 
και φοβάµαι πως ίσως αντιµετωπίσουµε στη πορεία 
πρόβληµα νερού.

Στο χωριό µας σε γενικές γραµµές παρήχθη πολύ λάδι 
αρίστης ποιότητας όπως πάντα. Οι τιµές παίζουν ακόµα 
µεταξύ 3,20 ευρώ έως 3,52 ευρώ, τίποτα δηλαδή για 
αυτό το προϊόν. Ας ελπίσουµε πως στην πορεία θα 
πιάσει τα 4,20 ευρώ όπως πέρσυ.
∆υστυχώς εγώ πρέπει πάλι να σας ανακοινώσω τα 
δυσάρεστα. Είχαµε δύο απώλειες. ∆ύο συγχωριανοί 
µας πήραν το τρένο για το µεγάλο ταξίδι µιας 
διαδροµής.
Στις 03.02.2016 η Καλλιόπη Γιαννιούδη σύζυγος του 
Σωτήρη Γιαννιούδη και η Σταµατική Κλάψη σύζυγος 
του αµερικάνου, όπως τον λέγαµε όταν ζούσε, στις 
07.03.2016.
Καλό ταξίδι να έχουν, και πολύ κουράγιο στους δικούς 
τους ανθρώπους που άφησαν πίσω. Τι να πει κανείς, οι 
λέξεις έχασαν πια το νόηµα, φτώχυναν. Τι να κάνουµε 
όµως έτσι είναι η ζωή, ζωή που δανειστήκαµε και που 
πρέπει ο καθένας µε τη σειρά του να επιστρέψει. Πάντα 
ο κύκλος κλείνει. ∆ίκαιο ή άδικο, σωστό ή λάθος ποτέ 
δεν θα το µάθουµε.

   Όµως δεν ωφελεί η γκρίνια, ας πάµε λίγο παρακάτω. 
Η ζωή µας είναι άγονος γραµµή και το χειρότερο είναι 
πως χάσαµε το πλοίο της γραµµής. Άντε τώρα να 
περιµένεις το επόµενο δροµολόγιο, το επόµενο πλοίο. 
Πολλά τα µποφόρ και η πυξίδα χάλασε, η πορεία για 
την Ιθάκη είναι γεµάτη βράχια και κρυφούς υφάλους 
και σαν να µην έφτανε αυτό µόλις τώρα µάθαµε πως ο 
φάρος στο ακρωτήρι έσβησε. Πορεία στα τυφλά, 
κάνουµε κύκλους και παραµένουµε στο ίδιο σηµείο. 
Τέτοιες στιγµές αυθόρµητα τα χείλη µας φωνάζουν 
«ΘΕΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ».
Έτσι είµαστε εµείς οι άνθρωποι, ζητάµε την βοήθεια 
Του και µετά Τον ξεχνάµε. Θα Τον θυµηθούµε πάλι όταν 
τα πράγµατα γίνουν πάλι δύσκολα. Τι υποκρισία!

  Ο Θεός µας έδωσε νου, µας έδωσε τη γη, µας έκανε 
µικρούς θεούς και µας είπε φτιάξτε τον παράδεισό σας. 
Και τι κάναµε εµείς; Τα καταστρέψαµε όλα, τα µυαλά 
µας πήραν αέρα και προσπαθούµε να φτάσουµε πιο 
ψηλά από τον δηµιουργό µας.

  Μας έκανε ανθρώπους. Ας δείξουµε λοιπόν πόσο 
άνθρωποι είµαστε. Ας το δείξουµε στο παιδί το ορφανό 
που κλαίει, στον πεινασµένο, στο ζητιάνο, στη γριούλα 
και στο γέρο που περπατάνε στο δρόµο µε βοηθό τη 
µαγκούρα και µε πρόσωπο σκαµµένο από τις κακουχίες 
που πέρασαν στη ζωή και τώρα ζουν έρηµοι και µόνοι. 
Ας δώσουµε στο διψασµένο ένα ποτήρι νερό, στο 
πονεµένο ένα παρήγορο λόγο. Ας αγαπήσουµε τον 
συνάνθρωπό µας. Για το Θεό είµαστε όλοι παιδιά Του 
και κατά συνέπεια αδέλφια.

Μπορούµε να κάνουµε τόσα πολλά, όµως αντί να 
κάνουµε κάτι γι’ αυτό, πάµε στην εκκλησία για να µας 
δει ο κόσµος, κάνουµε µεγάλους σταυρούς, ανάβουµε 
κεριά µε το κιλό και νιώθουµε αναπαυµένοι την ίδια 
στιγµή που κάποιοι δεν λένε καληµέρα στον αδελφό 
και στο γείτονα. Ξέρω ανθρώπους που όπου δουν 
εκκλησία µπαίνουν µέσα ανάβουν κεριά για βοήθεια. 

Καλά κάνουν. Όµως µάθετε τούτο: Στα βιβλία της 
ψυχής µας δεν καταγράφονται πόσες φορές πηγές στην 
Εκκλησία και πόσα κεριά άναψες, αυτά δεν τα βλέπει ο 
Θεός, αλλά βλέπει πόσες φορές φέρθηκες στον 
άνθρωπο σαν άνθρωπος.
Ο Θεός δεν κατοικεί στις εκκλησίες αλλά έξω στη φύση 
σε καθετί που ζει και κινείται, στα δέντρα και στα ζώα 
γιατί όλα είναι αυτά που εκείνος έφτιαξε. Μας έδωσε 
καρδιά να νιώθουµε µα κάποιοι από εµάς έχουµε πέτρα 
αντί για ζεστή καρδία. Ο Θεός είναι πάντα κοντά µας 
αλλά εµείς είµαστε τυφλοί. Κάποτε θα τιµωρηθούµε 
για αυτό και δεν θα ξέρουµε που να κρυφτούµε. Ο 
ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.

  Για όλα τα δεινά του κόσµου ευθύνονται δύο γυναίκες. 
Η πρώτη είναι η ΕΥΑ που εξαιτίας της χάσαµε τον 
παράδεισο κατά τας γραφάς. Η δεύτερη είναι η 
Πανδώρα που σε κάποια άλλη εποχή την κάλεσαν στον 
Όλυµπο και οι θεοί της παρέδωσαν ένα κουτί που είχαν 
κλείσει όλα τα κακά του κόσµου και της είπαν να µην το 
ανοίξει ποτέ και για τίποτα. Αυτή όµως σαν δεύτερη Εύα 
δεν άκουσε και άνοιξε το κουτί και όλα τα κακά 
ξεχύθηκαν και έπεσαν επάνω στους ανθρώπους. Μόνο 
η ελπίδα έµεινε πιστή στον άνθρωπο, αυτό όµως είναι 
το κακό γιατί η ελπίδα γεµίζει τους ανθρώπους µε 
ψευδαισθήσεις και δυνάµεις που δεν έχουµε και 
ελπίζουµε πως θα τα αλλάξουµε όλα. Μάταιο! Το µόνο 
που καταφέρνουµε είναι να γκρεµίζονται τα όνειρά µας.
Όµως ας µην την χάσουµε αυτή την ελπίδα, µην 
χάνουµε την πίστη µας. Κάθε µέρα που ξηµερώνει 
ξαναγεννιόµαστε γιατί είναι η πρώτη µας µέρα της 
υπόλοιπης ζωής µας. Ας περιµένουµε ελπίζοντας.
Φίλε Αϊ-∆ηµητριώτη συνέχισε το ταξίδι σου και µάθε να 
ακούς το κλάµα του ξύλου που καίγεται στο τζάκι, το 
παράπονο των λουλουδιών γιατί ο ήλιος τους έκλεψε 
την τελευταία δροσοσταλίδα. Μάθε να ακούς το 
παράπονο των στιγµών που διαβαίνουν και χάνονται 
για πάντα.

  Φίλε Αϊ-∆ηµητριώτη φύλαξε όσο καλά µπορείς σε µια 
γωνία της καρδιάς σου τις ωραίες στιγµές που έζησες 
όταν ήσουν παιδί, γιατί αυτές οι στιγµές θα σου 
κρατήσουν συντροφιά στο ηλιοβασίλεµα που κάποτε 
θα έρθει. Κάνε λοιπόν τις σκέψεις σου πουλιά και 
στείλτα πίσω στο χθες να µαζέψουν τις αναµνήσεις σου 
γιατί αυτές θα σου απαλύνουν το πόνο της µοναξιάς 
σου και τη γερασµένη σου καρδιά.

 Πριν λίγες µέρες κάποιος µε αποκάλεσε γέρο 
χαριτολογώντας. ∆εν θύµωσα, του είπα µόνο πως 
νιώθω ευλογηµένος που µου εδόθη το προνόµιο να 
είµαι καλά και να γερνάω, γιατί κάποιοι συνάνθρωποι 
µας δεν πρόλαβαν να γεράσουν. Η ηλικία φιλαράκι δεν 
έχει ηλικία και δεν µε νοιάζει που µεγάλωσα, λυπάµαι 

για τα λάθη που έκανα και δεν πρόλαβα να διορθώσω.
  Πολλοί µου λένε να γράφω λιγότερο µελαγχολικά, 
χωρίς τόσο συναίσθηµα. ∆ηλαδή, κρύα και απρόσωπα. 
Απαντώ: εγώ έτσι θα γράφω και στο κάτω-κάτω της 
γραφής δεν βλάπτει να γίνουν και αυτοί λίγο πιο 
ευαίσθητοι.
  Με το πρώτο γάλα µάνα ΕΛΛΑ∆Α µας πότισες καηµό 
και δάκρυ, τιµή και φιλότιµο και να που φτάσαµε. Άλλα 
εσύ µας δίδαξες, και κάποιοι άλλοι αλλού µας πήγαν. 
Όµως ΜΑΝΑ µας πρέπει να σου πω πως µόνο λίγοι 
κατάλαβαν το µεγαλείο που κρύβεται στα σπλάχνα 
αυτής της λέξης. Υπέροχο συναίσθηµα να νιώθεις 
ΕΛΛΗΝΑΣ. 
Ελπίζω µόνο πως κάποτε θα έρθει η ευλογηµένη ώρα 
που η Ελλάδα θα ξαναδεί το µεγάλο φως.

Η δική µου γενιά αυτό δεν θα το ζήσει δυστυχώς. Θέλω 
να πιστεύω πως τα παιδιά µας έστω τα εγγόνια µας θα 
το ζήσουν. Ποιος ξέρει; Εγώ προσεύχοµαι γι’ αυτό.
  Εδώ θα σας αφήσω αφού σας ευχηθώ µια εγκάρδια 
καληνύχτα. Μεσάνυχτα και κάτι πήγε η ώρα. Ξέχασα να 
σας καλέσω για ένα τσιγαράκι αλλά ας το αφήσουµε 
για την άλλη φορά. Πριν το ξεχάσω έχω και κάτι ακόµα 
να σας πω.
  
Το µεγαλύτερο δώρο µπορεί να µας το κάνει και ένας 
άστεγος, άνεργος, ένας δυστυχισµένος χωρίς χρήµατα. 
Ένα δώρο από φτωχό άνθρωπο σε άνθρωπο. ∆εν 
καταλάβατε έτσι; ΑΓΑΠΗ το λένε αυτό το δώρο.
«Καλό ΠΑΣΧΑ και καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ στην Πατρίδα».
Εύχοµαι ολόψυχα να είστε καλά τις Άγιες Ηµέρες που 
θα έρθουν, να τις περάσετε µε υγεία και µε αγάπη µε τις 
οικογένειες σας. Ελπίζω πως ο Θεός θα κάνει το θαύµα 
του και θα µας βοηθήσει να ξαναγίνουµε ξανά 
υπερήφανοι Έλληνες. Μην ξεχνάτε ποτέ πως δυνατό 
δεν σε κάνουν όσα πέρασες, δυνατό σε κάνουν τα όσα 
άντεξες. ∆υνατούς, επίσης, µας κάνει να πούµε µια 
συγνώµη τώρα τις γιορτές, γιατί όλοι µας κάπου σε 
κάποιον χρωστάµε. Τα λάθη είναι ανθρώπινα µα η 
συγνώµη Θεϊκή.

…Σήκω πια χώρα µου Ελλάδα, πολύ καιρό 
πεσµένη έµεινες…(Αισχύλος)

Ελλάδα ηλιοφωτισµένη και από τη θάλασσα 
αλµυροποτισµένη, χώρα ευλογηµένη, του κόσµου 
στολίδι, Ελλάδα ελεύθερη ψυχή σήκω πια, έφτασε η 
ώρα.

Υ.Γ. Ας µου επιτραπεί να αφιερώσω τούτες τις σκέψεις 
µου στη ΜΑΝΑ ΕΚΕΙΝΟΥ στη µάνα µας Ελλάδα και σε 
όλες τις µάνες του κόσµου, γιατί χωρίς την Ελλάδα θα 
ήταν όλος ο κόσµος ένα εξώγαµο παιδί χωρίς 
πιστοποιητικό γέννησης και αναγνώρισης.

Με εκτίµηση, από το χωριό 

Γράµµα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης
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