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 Οι κούνιες του χωριού, τόπος χαράς και σηµείο 
συνάντησης των µικρών µας φίλων για ξέφρενο παιχνίδι 
και σκανδαλιές, απέκτησαν νέα όψη, πολύχρωµη και 
λαµπερή. Οι  τοίχοι της παιδικής χαράς  υποδέχθηκαν τις 
δηµιουργίες των µικρών αλλά και των µεγάλων 
Αγιοδηµητριωτών, οι οποίοι µε όπλο την φαντασία τους 
και την αγάπη τους, δηµιούργησαν έναν πολύχρωµο 
καµβά γεµάτο ζωγραφιές πραγµατικά έργα τέχνης.

  Οι καλλιτέχνες µας είχαν ως κύριες πηγές  έµπνευσης  
τη φύση και τη ζωή στο χωριό αλλά και τον µαγικό κόσµο 
του παιδικού µυαλού. Αγελαδίτσες, πρόβατα, άλογα,  
ελέφαντες που ξεκουράζονται πάνω σε αιώρες, εξωτικά 
πουλιά, καµηλοπαρδάλεις που οδηγούν αυτοκίνητο, 
ξύλινα καράβια, επιβλητικοί φοίνικες αλλά και 
παραδοσιακές ελιές, όλα βρήκαν αρµονικά τη θέση τους 
σε κάποιο σηµείο της παιδικής χαράς. 

Άνθρωποι όλων των ηλικιών συνεργάστηκαν άψογα µε 
σκοπό τον καλλωπισµό του χώρου, ενώ αξιοσηµείωτη 
ήταν η χαρά των παιδιών και η προθυµία τους να 
βοηθήσουν, γεµίζοντας µε ενέργεια και ενθουσιασµό τις 
κούνιες, δίνοντας ακόµα µεγαλύτερη ώθηση στη 
προσπάθεια όλων.
  
  Πλέον, ο χώρος που παίζουν τα παιδιά µας έγινε ακόµα 
πιο φωτεινός και φιλόξενος, ενώ τα ονόµατα των µικρών 
ζωγράφων βρίσκονται σε περίοπτη θέση σε έναν από 
αυτούς τους τοίχους.
  
  Στις σελίδες που ακολουθούν, σας προσκαλούµε να 
κάνουµε όλοι µαζί αναδροµή στις εκδηλώσεις µας µέσα 
από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ένα ακόµα 
Αγιοδηµητριώτικο καλοκαίρι πέρασε, δηµιουργώντας 
ακόµα ένα άλµπουµ αναµνήσεων στη καρδιά µας.  Η 
χαρά των παιδιών, τα ατελείωτα παιχνίδια, η άφθονη 
δηµιουργικότητα και φυσικά η καλή διάθεση,  συνέθεσαν 
έναν υπέροχο σκηνικό που θα θυµόµαστε µε νοσταλγία 
µέχρι το επόµενο καλοκαίρι.

Με την ευκαιρία της εορτής τόσο του πολιούχου του χωριού µας 
Αγίου ∆ηµητρίου όσο και του Συλλόγου µας, το ∆.Σ. και η Συντακτική 

Επιτροπή εύχονται στους απανταχού Αγιοδηµητριώτες 
Χρόνια πολλά!
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

   Φίλοι Αϊ–∆ηµητριώτες, Ταλαντιανοί και Αϊ–Νικολαΐτες πάλι εδώ είµαστε να σας 
πούµε µια καληµέρα. Ελπίζουµε να είστε καλά και γεροί γιατί σε λίγο καιρό θα 
βγούµε πάλι ξανά στα χωράφια µας. Τι να γίνει παιδιά; Η ιστορία επαναλαµβάνεται. 
Το καλοκαίρι πέρασε και ελπίζουµε να περάσατε καλά.
Η χρονιά φέτος δεν θα είναι όπως πέρσι αλλά θα είναι ικανοποιητική, δηλαδή θα 
έχουµε µισολαδιά. Ας ελπίσουµε πως ο καιρός θα είναι µε το µέρος µας.
Τώρα θα σας ανακοινώσουµε κάτι για το οποίο πρέπει να είµαστε όλοι υπερήφανοι 
για τον τόπο µας και το λάδι µας.
Φέτος στις αρχές του καλοκαιριού στην Αρχαία Ολυµπία διεξήχθη για πρώτη φορά 
το πρώτο παγκόσµιο συνέδριο ελαιολάδου µε αντικείµενο τις ευεργετικές ιδιότητες 
του ελαιολάδου στον ανθρώπινο οργανισµό.
Στο συνέδριο αυτό συµµετείχαν Έλληνες Πανεπιστηµιακοί στο φαρµακευτικό, 
χηµικό και ιατρικό τοµέα. Πέραν των Ελλήνων καθηγητών συµµετείχαν και 
αναγνωρισµένοι επιστήµονες από όλο τον κόσµο µε ειδικότητα στους ανωτέρω 
τοµείς.
Εκτός από το δικό µας δείγµα ελαιολάδου, συµµετείχαν και ελέγχθηκαν 
εκατοντάδες δείγµατα από ιδιωτικά ελαιουργεία, συνεταιρισµούς και παραγωγούς. 
Εκεί λοιπόν µια µεγάλη τιµητική διάκριση περίµενε το λάδι από τον δικό µας 
συνεταιρισµό. Το λάδι µας απέσπασε το βραβείο ως το καλύτερο ελαιόλαδο 
παγκοσµίως µε τον µεγαλύτερο αριθµό σε ευεργετικά συστατικά για τον ανθρώπινο 
οργανισµό. Συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο βαθµό Ελαιοκανθάλης και Ελαιασίνης, 
ουσίες για τις οποίες έχουν αποδοθεί αντιφλεγµονώδεις, αντιοξειδωτικές, 
καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Συγκεντρώνει δε το 
µεγαλύτερο αριθµό σε πολυφαινόλες, ουσίες επίσης σηµαντικές για τον ανθρώπινο 

οργανισµό.

ΤΙΜΗ ΜΑΣ!!! Και το σπουδαιότερο είναι ότι το συγκεκριµένο λάδι είναι δική µας 
υπόθεση, αγαπητοί µας ελαιοπαραγωγοί.
Μέσα από αυτή την διάκριση είναι ολοφάνερο πως οι παραγωγοί και το εργοστάσιο 
δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Το εργοστάσιο θα κάνει όπως πάντα ότι είναι 
δυνατόν για την καλύτερη επεξεργασία για να έχουµε πάντα τέτοια αποτελέσµατα. 
Αυτό µας δίνει κουράγιο να συνεχίσουµε να κάνουµε καλά την δουλειά µας έτσι 
ώστε να πάρουµε µεγαλύτερες διακρίσεις.
Είναι νωρίς ακόµα µα εµείς σας ευχόµαστε καλό κουράγιο για το χειµώνα που θα 
έρθει. Υγεία ευχόµαστε σε όλους.

Με εκτίµηση,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Αγίου ∆ηµητρίου–Αγίου Νικολάου και Ταλάντων Μονεµβασίας

Καληµέρι, Φύλλο 9, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 20162

Επιστολή 
 
Λέγοµαι Ιωάννης Βανικιώτης του Γεωργίου. Είµαι κι 
εγώ ένας αγιοδηµητριώτης που αγαπώ το χωριό µου 
και όλους τους συγχωριανούς µου. Όµως προτού 
συνεχίσω να γράφω, ζητώ συγνώµη για την 
ανορθογραφία µου, διότι έχω τελειώσει µόλις την 
τέταρτη τάξη του δηµοτικού και η µεγάλη µου 
απασχόληση δε µου επέτρεψε να ασχοληθώ µε 
γράψιµο και διάβασµα.

Ο κουνιάδος µου Γεώργιος Τσιριγώτης µου έφερε την 
εφηµερίδα του Συλλόγου δυο-τρεις φορές. Μου άρεσε 
πάρα πολύ, σας συγχαίρω και σας εύχοµαι να είστε 
πάντα καλά και πάντα ακούραστοι να συνεχίσετε. 

Αναβιώνετε πολλά από αυτά που έχουν ξεχαστεί 
για εµάς τους µεγάλους αλλά µαθαίνουν και οι 
νέοι.

Σε άλλη µου επιστολή θα σας γράψω το 
βιογραφικό µου και του πατέρα µου, γιατί κάποιοι 
από εσάς θα µας θυµούνται. Εγώ έχω φύγει από το 
χωριό το 1963, έχω εγκατασταθεί στα 
Παπαδιάνικα και τα παιδάγγονά µου είναι όλα 
στην Αθήνα. Θα τους προτείνω, αν µπορούν, να 
έρθουν κι αυτοί κοντά. Θα ήθελα όµως να παίρνω 
κι εγώ την εφηµερίδα και να µαθαίνω τα νέα. 
Πείτε µου µόνο τι θα πληρώσω και αν τη στέλνετε 
στη διεύθυνση «Βανικιώτης Ιωάννης, 
Παπαδιάνικα Λακωνίας».

Ιστορίες που διηγήθηκαν οι 
ίδιοι οι πρωταγωνιστές 
∆ηµήτρης Αγγελάκος

Κάποτε ο ∆ηµοσθένης Μακράκος µε την αδελφή του 
Ζαχαρούλα ήταν στον Αυλό και περίµεναν να 
κόψουν το νερό για να ποτίσουν τα καλαµπόκια. Το 
νερό ήταν στο νερόµυλο που είναι στο χωράφι του 
Ζερβού του ∆ηµήτρη και το είχε ο Θόδωρος, 
Παρασκευάς «Καραχάλιας». Στις 2 τη νύχτα 
φωνάζει το ∆ήµο να πάει να κόψει το νερό. Πήγε µε 
την αδελφή του τη Ζαχαρούλα στο Κεφαλόβρυσο 
και έκοψαν το νερό από το µύλο.
 
 Στο γυρισµό στα Λακώµατα ο ∆ήµος είδε έναν 
άνθρωπο που δεν τον είδε η αδερφή του. Όταν 
πήγαν στον Αυλό της λέει «Ζαχαρούλα, είδες του 
Πολυζώη τον πατέρα;» (το επίθετο Νικηφόρος). Η 
Ζαχαρούλα λέει «δε τον είδα» και λέει ο ∆ήµος «ο 
πατέρας του Πολυζώη θα πεθάνει». 

 Όπως έγινε, σε τρεις µέρες πέθανε. ∆ε γράφω πώς 
ακριβώς τον είδε, γιατί µπορεί να µε παρεξηγήσουν. 
Ο ∆ήµος τον είδε όπως µου είχε πει.

    Μία άλλη ιστορία του ∆ήµου. Μια φορά πότιζε 
στον Αυλό και έγειρε να πιει νερό. Και ακούει µια 
πέτρα πέφτει στα νερά αλλά δεν έκανε πλατς αλλά 
κύλισε όπως κυλούν τα χαλίκια. Και σε λίγο άκουσε 
άλογα να τρέχουν µέσα από το αραποσίτι. Άναψε ένα 
τσιγάρο και τα άλογα σταµάτησαν.

    Μια ιστορία του Κυριάκου Μακράκου (πατέρας 
του ∆ηµοσθένη). Ο παππούς Κυριάκος είχε πάει στη 
Νεάπολη να πουλήσει πορτοκάλια. Στο γυρισµό 
νύχτωσε καθώς ερχόταν στο χωριό. Μόλις βγήκαν 
έξω από την Ελίκα ήταν καβάλα στο γαϊδούρι ενώ το 
άλλο το τράβαγε, προχωρούσε όµως. 

  Είδε µια µπούζα (θηλυκό γουρούνι) µε τα µπουζιά 
να τους ακολουθούν. Ο παππούς δε µίλησε αλλά 
έκανε το σταυρό του. Μόλις µπήκε στη ∆αιµονιά, η 
µπούζα χάθηκε και µόλις βγήκαν από τη ∆αιµονιά 
εµφανίστηκαν πάλι. Πριν µπει στα Τάλαντα ένα-ένα 
τα µπουζιά έσκαζαν και τελευταία η µπούζα γιατί δε 
µίλησε σε όλο το δρόµο, αλλά έλεγε µόνο το Πάτερ 
Ηµών.

  Μια ιστορία µε την κουνιάδα του παππού 
Κυριάκου, Παναγιώτα, αδελφή της γυναίκας του 

Χριστίνας.
    
   Η Παναγιώτα κίνησε βράδυ να  πάει στα Τάλαντα 
σε µια γνωστή της που την ήθελε. Έφυγε 9 µε 10 το 
βράδυ γιατί εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν 
νύχτα. Μόλις πέρασε το Καληµέρι και προχώραγε 
στο δρόµο άκουσε µωρό να κλαίει. Ζύγωσε κοντά 
και είπε «ποιος το άφησε; Α…έχει δόντια». Και είπε 
το µωρό «έχω δόντια να σε φάω αλλά έχε χάρη. 
Αυτό που έχεις πάνω σου, δε µπορώ να κάνω 
τίποτα». 
   
  Η θεία Πότα έφυγε τροµαγµένη και πήγε στη 
γνωστή της στα Τάλαντα και της τα είπε όλα. Της 
είπε «κοίταξε τι έχω στην τσέπη µου». Είχε ένα 
αντίδωρο που είχε πάει στην εκκλησία και το είχε 
πάνω της. ∆ε το είχε φάει και αυτό την έσωσε. Γι’ 
αυτό πρέπει να πηγαίνουµε στην εκκλησία. Η θεία 
Παναγιώτα την άλλη µέρα γύρισε στο χωριό από τον 
Κουφό.

 
 Η θεία Παναγιώτα ήταν µητέρα του Ταξιάρχη, της 
Κατίνας, της Θοδωρούλας, της Ελένης Μαστοράκου 
και του Βασίλη.
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Το γράµµα ενός πατέρα στο παιδί του
Τάκης Πριφτάκης

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Οκτώβρης βροχάρης και ''µικρό καλοκαιράκι''

Γιάννης Μ.Μπίλιας

Σε λίγες ηµέρες µπαίνει στη ζωή µας ο 10ος µήνας 
του χρόνου, o Οκτώβρης. Λέγεται Αη-∆ηµήτρης ή 
Αγιοδηµήτρης ή Αηδηµητρίτης ή Αγιοδηµητρίτης ή 
Αγιοδηµητριάτης ή Αηδηρµήτης, λόγω της 
δεσπόζουσας εορτής του µηνός που είναι αυτή του 
Αγίου ∆ηµητρίου. Λέγεται επίσης και Αγιονέστορας ή 
Βροχάρης (για τα ωφέλιµα  πρωτοβρόχια).

Οι Πόντιοι τον λένε Τρυγοµηνά.
Τον Τρυγοµηνάν κρασί

κουβαλουνε τα παιδόπα
κι οι τρανοί κουβαλούνε ξύλα
µέχρι να κρεµίσουν τα φύλλα

δηλαδή
Τον Τρυγοµηνά κρασί

κουβαλάνε τα παιδάκια
κι οι µεγάλοι κουβαλάνε ξύλα

ως να πέσουνε τα φύλλα.

Γράφει ο Ανδρέας Καρκαβίτσας στα ταξιδιωτικά του: 

 “Τώρα τον Οχτώβρη και Νοέµβρη πηγαίνουν τη νύχτα 
και ψαρεύουν µε δίχτυα µικρότατα την Παλαµίδα και 
το χαµψί (παστό ψάρι). Η Παλαµίδα και το χαµψί 
έρχονται την ίδια εποχή στην Μαύρη θάλασσα, γιατί το 
χαµψί είναι η τροφή της Παλαµίδας. Στην 
Τραπεζούντα µάλιστα λιπαίνουν τα χωράφια τους µ' 
αυτά πολλές φορές. Ακόµη και τα αυγά των κοτών 
τους µυρίζουν ψαρίλα”. 

  Για τις γλυκές µέρες που κάνει ο Οκτώβρης λέγεται 
και µικρό καλοκαιράκι ή καλοκαιράκι του Αγ. 
∆ηµητρίου. Οι παραγωγοί ελιών, αν δεν έχει βρέξει 
ακόµη, ποτίζουν και καθαρίζουν το χώρο κάτω από τα 
δένδρα για να µπορούν να στρώνουν τα δίχτυα και τα 
λιοπάνια, επειδή τον Νοέµβριο αρχίζει η συγκοµιδή.

   Στην Άνδρο όλο τον Οκτώβριο έως και τον 
∆εκέµβριο γίνονται τα χοιροσφάγια, δηλαδή σφάζουν 
τα χοιρινά. Είναι γιορτή µε πανάρχαια Ελληνική 
παράδοση. Στις 3 Οκτωβρίου η Αθήνα τιµά τον 
πολιούχο της, Αγ. ∆ιονύσιο Αρεοπαγίτη. Ήταν 
πλούσιος Αθηναίος, µέλος της Βουλής του Αρείου 
Πάγου, πιστός στην Αρχαία Ελληνική θρησκεία. Όταν 
άκουσε το κήρυγµα του Παύλου αλλαξοπίστησε 
(αγρεύθηκε υπό του Παύλου). Κατά τις Πράξεις των 
Αποστόλων ιζ-34, µετά την δηµηγορία του Αποστόλου 
Παύλου επί του Αρείου Πάγου Αθηνών: “τινές άνδρες 
κολληθέντες αυτώ επίστευσαν, εν οις και ∆ιονύσιος ο 
Αρεοπαγίτης”.

  Κατά την αρχαία εποχή στις 30 του µηνός 
Πυανοψιώνος (περίπου 5 Οκτωβρίου) οι πρόγονοί 
µας εόρταζαν τα Χαλκεία. Εορτή δηλαδή όλων των 
χαλκουργών και τεχνιτών. Τιµώµενοι Θεοί ήσαν η 
Εργάνη Αθηνά και φυσικά ο Ήφαιστος. Η Εργάνη 
Αθηνά ήταν η προστάτιδα των τεχνών, των επιστηµών, 
των εφευρέσεων. Ιερό πτηνό της ήταν ο αλέκτωρ 
(κόκορας) επειδή οι εργαζόµενοι ξυπνούν πρωί-πρωί 
µε τη φωνή του, για να πάνε στην εργασία τους.

Καλώς µας ήρθες λοιπόν Οκτώβρη κι εφέτος.

Πηγές:
Λαογραφία: Γεώργιος Λεκάκης 

 Εάν µια µέρα µε δεις «γέρο»... εάν λερώνοµαι όταν τρώω και δεν µπορώ να ντυθώ... 
έχε υποµονή. Θυµήσου πόσο καιρό µου πήρε για να σου τα µάθω...
Εάν όταν µιλάω µαζί σου επαναλαµβάνω τα ίδια πράγµατα, µην µε διακόπτεις, άκουσέ 
µε. Όταν ήσουν µικρό κάθε µέρα σου διάβαζα το ίδιο παραµύθι µέχρι να σε πάρει ο 
ύπνος.
Όταν δεν θέλω να πλυθώ µην µε µαλώνεις και µην µε κάνεις να αισθάνοµαι ντροπή... 
Θυµήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να 
πλυθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά µου στις νέες τεχνολογίες, δώσε µου χρόνο και µη µε 
κοιτάς ειρωνικά, εγώ είχα όλη την υποµονή να σου µάθω το αλφάβητο. Όταν κάποιες 
φορές δεν µπορώ να θυµηθώ ή χάνω τον συνειρµό των λέξεων, δώσε µου χρόνο για να 
θυµηθώ και εάν δεν τα καταφέρνω µην θυµώνεις...
Το πιο σπουδαίο πράγµα δεν είναι εκείνο που λέω αλλά η ανάγκη που έχω να είµαι µαζί 
σου και κοντά σου και να µε ακούς.
Όταν τα πόδια µου είναι κουρασµένα και δεν µου επιτρέπουν να βαδίσω µην µου 
συµπεριφέρεσαι σαν να ήµουν ένα «βάρος», έλα κοντά µου µε τα δυνατά σου µπράτσα, 
όπως έκανα εγώ όταν ήσουν µικρό και έκανες τα πρώτα σου βήµατα.
Όταν λέω πως θα ήθελα να «πεθάνω»... µη θυµώνεις, µια µέρα θα καταλάβεις τι είναι 
αυτό που µε σπρώχνει να το πω. Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία µου δεν 
ζεις, επιβιώνεις. Μια µέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη µου πάντα ήθελα το 
καλύτερο για σένα, για να σου ανοίξω τον δρόµο. Αφιέρωσέ µου λίγο από το χρόνο σου, 
δώσε µου λίγο από την υποµονή σου, δώσε µου έναν «ώµο» για να ακουµπήσω το 
κεφάλι, µε τον ίδιο τρόπο που το έκανα και εγώ για σένα.
Βοήθησέ µε να περπατήσω, βοήθησέ µε να τελειώσω τις ηµέρες µου µε αγάπη και 
υποµονή.
Σε αντάλλαγµα θα σου δώσω ένα χαµόγελο και την απέραντη αγάπη που πάντα έτρεφα 
και είχα για σένα.  Σε αγαπώ παιδί µου...

Αφιέρωσέ µου λίγο από το χρόνο σου, δώσε µου 
λίγο από την υποµονή σου, δώσε µου έναν 

«ώµο» για να ακουµπήσω το κεφάλι, µε τον 
ίδιο τρόπο που το έκανα και εγώ για σένα.

“

”



Εκείνα τα χρόνια γύρω στις 15 του 
αλωνιστή όλοι οι χωριανοί είχαν 
τελειώσει µε το αλώνισµα του σταριού. 
Άλλοι είχαν πάει στα ποτιστικά τους για 
το καλοκαίρι και άλλοι είχαν µείνει 
ακόµα στο χωριό που γινόντουσαν οι 
προετοιµασίες για το πανηγύρι της 
Αγίας Παρασκευής.

 Πριν το πανηγύρι όλοι στο χωριό 
µικροί και µεγάλοι άρχιζαν τις 
προετοιµασίες. Τα σπίτια έπρεπε να 
λάµπουν από πάστρα (καθαριότητα). 
Σάρωναν τις αυλές, τα κοτέτσια, τα 
ζατώνια και τον δρόµο µπροστά από τα 
σπίτια τους, µε σαρώµατα φτιαγµένα 
από θυµάρια ή τσάρα. Άσπριζαν τα 
σπίτια µε χορίγι (ασβέστη) µέσα και 
έξω, αν όχι όλο το απ’ έξω, τουλάχιστον 
άσπριζαν γύρω από τα παράθυρα και τις 
πόρτες, τους λιακούς και όσες αυλές 
ήταν µε πλάκες (όχι Καρύστου αλλά 
από τα Πλάκια, που τώρα δεν τις 
καταδεχόµαστε να τις βάζουµε στις 
αυλές µας), άσπριζαν τους αρµούς 
γύρω από τις πλάκες για να φαντάζουν 
ωραίες. Γιατί θα ερχόντουσαν οι 
πανηγυριώτες και έπρεπε να είναι τα 
πάντα καθαρά. Άσπριζαν επίσης τις 
γλάστρες µε τους βασιλικούς και τις 
µαντζουράνες. Τότε όλα τα σπίτια είχαν 
γλάστρες δεξιά και αριστερά στην 
πόρτα του σπιτιού, στα παράθυρα και 
στα µατζουπέτια του λιακού. Οι 
κοπελιές συναγωνιζόντουσαν ποια θα 
είχε τις καλύτερες γλάστρες µε τους 
βασιλικούς, τις µαντζουράνες, τις 
αρµπαρόριζες και τους καντιφέδες.
 
 Οι νοικοκυρές έφτιαχναν τα γλυκά 
τους, κουραµπιέδες επί το πλείστον, 
σαµουσάδες, σκαλτσούνια, λυχναράκια 
και δίπλες. Τα γλυκά του κουταλιού τα 
είχαν φτιάξει από την Άνοιξη, αν είχε 
περισσέψει τίποτα είχε καλώς, γιατί άµα 
τα ξεβαρδίζαµε (ανακαλύπταµε) εκεί 
που τα είχαν κρύψει οι µανάδες µας 
τους αλλάζαµε τα φώτα, έµενε µόνο το 
κουκούµι (πήλινο βάζο). Την 
προπαραµονή ζύµωναν για να έχουµε 

φρέσκο ψωµί και να φτιάξουν και το 
γιορτινό ψωµί την λεγόµενη πίττα. Η 
πίττα γινόταν µε το ίδιο ζυµάρι αλλά το 
ζύµωναν και µε λίγο λάδι και έριχναν 
και λίγη ζάχαρη για να είναι γλυκιά, και 
την έψηναν στον φούρνο µέσα σε ταψί.   

 Οι ταβερνιάρηδες που στα µαγαζιά 
τους θα είχαν βιολιά, έφτιαχναν τις 
τσαρδάκες έξω από το µαγαζί, 
χρησιµοποιώντας στύλους, τέµπλες, 
καντρόνια, κορµούς από αθάνατο (η 
λεγόµενη αθάνατη ξυλεία) και από 
πάνω τις σκέπαζαν µε κλαδιά από 
κερατσίνες (χαρουπιές), λουροπά, 
σκίντα, και πλατάνια που τα έκοβαν από 
τους Κουφούδες. 
  
 Μέχρι και στον Πράταγο πήγαιναν για 
να βρουν Πλατάνια, για να κάθονται οι 
πελάτες σε παχιά ισκιά. Οι 
ταβερνιάρηδες εκτός από µερικές 
καρέκλες και µερικά τραπέζια, τρία µε 
τέσσερα το πολύ να είχε ο καθένας, δεν 
ήταν όµως αρκετά για το πανηγύρι γι' 
αυτό δανειζόντουσαν καρέκλες και 
τραπέζια από τα γύρω χωριά. Επί το 
πλείστον από τις Βελλιές, τα Τάλαντα 
και τον Άγιο-Νικόλα.

Τσαρδάκα έφτιαχνε ο Αλιµπρές 
(Παναγιώτης Αγγελάκος), στην πλατεία 
ο Γιωργακάκος (Νικόλαος Μαστοράκος 
το γνωστό µαγαζί του Μπάγια) µαζί µε 
τον Ξύλινο (Παναγιώτη Κλάψη), ο 
Κολάκος (Ιωάννης Μπίλιας) στην 
πλατεία το γνωστό µαγαζί του µπίσκου 
(γιος του µπάρµπα Γιάννη), Μίτζηρος. 
(Παναγιώτης Τσιριγώτης) στην καµάρα 
του σπιτιού του, ο Λωλής (Θεόδωρος 
Παπαδάκης) µαζί µε τον Ρουµποβασίλη 
(Βασίλειος Αγγελάκος) στην πάνω 
γειτονιά και ο Μπάρµπα-Κώτσος 
(Κωνσταντίνος Λαµπράκης) στην πίσω 
γειτονιά.

 Νωρίς την παραµονή το πρωί έσφαζαν 
τα αρνιά και τα κατσίκια εκτός αν 
έπεφτε της Αγίας Παρασκευής ∆ευτέρα 
τότε τα έσφαζαν από το Σάββατο, και 
για να µη χαλάσει το κρέας το 
τσιγάριζαν στο τηγάνι και το φύλαγαν 
έως την άλλη µέρα που θα το  
µαγείρευαν, (γιατί είχαν χαλάσει όλοι οι 
καταψύκτες του χωριού εκείνη την 
εποχή). Οι µαγαζάτορες έπαιρναν το 
λιµπί (συκωταριά) από τα σφαχτά για 
µεζέ στα µαγαζιά τους. Αφού έπλεναν 
τα έντερα τα γύριζαν και από την άλλη 
µεριά µε ένα αδράχτι, τα ξανάπλεναν 
και µετά τα έπλεκαν πλεξίδες και τα 
τηγάνιζαν µαζί µε τα συκώτια τα 
πλευµώνια την καρδιά τα νεφρά και αν 
ήταν ασερνικό το σφαχτό, και τα 
αµελέτητα. Ήταν ο καλύτερος µεζές 
που µπορούσαν να έχουν, φυσικά και 
κρέας.

  Το γιόµα (πριν το µεσηµέρι) άρχιζαν να 
έρχονται οι πραµατευτάδες. Ο 
µπάρµπα-Βάσος από την Μονεµβάσια 
µε τα µεγαλεία του, όπως τα 
διαλαλούσε. ∆ηλαδή καραµέλες, 
µπισκότα, λουκούµια, στραγάλια, 
παστέλια, κοκοράκια, καθρεφτάκια, 
τσίγκινα σταυρουδάκια, αλυσίδες, 
σουγιαδάκια και αναλόγως την 
οικονοµική συγκυρία λόγω των 
καταστάσεων ήταν η πραµάτειά του.   

 Και τα παιδιά γύρω-γύρω να 
λιγουρευόµαστε τις καραµέλες, τα 
παστέλια και τα κοκοράκια. Ερχόταν και 
ένας από τα Τάλαντα και ένας από το 
Φοινίκι µε γλειφιτζούρια κοκοράκια και 
παστέλια, δεν θυµάµαι τα ονόµατά 
τους. Επίσης από το Φοινίκι και τα 
Καλύβια έφερναν καρπούζες, εκεί 
γινόντουσαν ξερικές και είχαν πάντα 
καλή παραγωγή. Τις καρπούζες εκτός 
που τις αγόραζαν για τα σπίτια τους, 
άλλοι τις έπαιρναν να τις βάλουν 
σηµάδι. 
 
  Πηγαίναµε και τις βάζαµε σηµάδι στην 
δηµοσιά κάτω από τον σχολικό κήπο 
και µέσα στον σχολικό κήπο, την 
σηµερινή παιδική χαρά. Στήναµε την 
καρπούζα, και από µια σχετική 
απόσταση µε πέτρες την σηµαδεύαµε. 
Η αξία της κάθε πέτρας ήταν ανάλογα 
µε την αξία της καρπούζας, την 
σηµαδεύαµε και έπρεπε η πέτρα να την 
χτυπήσει κατευθείαν επάνω αν 
κτυπούσε κάτω στο χώµα και µετά την 
έβρισκε δεν την κερδίζαµε.

 Την παραµονή το δείλι άρχιζαν να 
καταφθάνουν και οι πανηγυριώτες. 
Ξεπρόβαλαν από την ράχη, από το 
Καληµέρι, από τον Παρνέ και από την 
Αρβανίτα, παρέες–παρέες. Άλλοι µε τα 
πόδια και άλλοι καβάλα στα άλογα, στα 
µουλάρια και τα γαϊδουράκια τους, µε 
τις χρωµατιστές καβαλικάδες τους και 
ντυµένοι µε τα καλά τους φουστάνια οι 
γυναίκες και µε τις γάζες τους στο 

κεφάλι δεµένες ντουρά. Οι κοπέλες 
ξεκούτρουλες ή δεµένα τα µαλλιά τους 
µε τα φακιόλια τους, µε τα καπέλα τους 
όσες είχαν και µε τα χρωµατιστά 
παρασόλια τους*, για να µη τις µαυρίσει 
ο ήλιος.

 Οι δε άντρες ντυµένοι µε τα 
γαµπριάτικα κουστούµια τους, όσοι τα 
είχανε ακόµα, µε τις ρεπούµπλικες και 
χωρίς γραβάτα γιατί δεν ήταν της 
µόδας. Τα αγόρια κάτω των δεκαπέντε 
ετών µε τα παντελόνια που τα 
µπατζάκια τους ήταν κάτω από τα 
γόνατα, τις σηµερινές βερµούδες (εµείς 
προηγηθήκαµε της µόδας, µπορεί να 
µην ήταν χρωµατιστές αλλά ορισµένες 
είχανε τόσα πολλά µπαλώµατα που 
τύφλα να έχουν οι σηµερινές 
βερµούδες), τα δε αγόρια πάνω από τα 
δεκαπέντε τους, ήταν πλέον άντρες και 
φορούσαν µακριά ντρίλινα παντελόνια.

  Όλα τα σπίτια του χωριού γέµιζαν µε 
πανηγυριώτες, όλο και κάποια 
συγγένεια θα υπήρχε µεταξύ τους έστω 
και µακρινοί κουµπάροι. Αν, σε σπάνια 
περίπτωση δεν υπήρχε και µακρινή 
κουµπαριά κάποιο νοικοκυριό θα τους 
φιλοξενούσε, δεν γινόταν να µη τους 
πάρει κάποιος να τους κάνει το τραπέζι, 
ήταν ντροπή για το χωριό.
 
 Νωρίς το δείλι όταν ο ήλιος θα ήταν 
περίπου µια τριχιά ψηλά (έτσι 
υπολογιζόταν η ώρα γιατί ρολόγια δεν 
υπήρχαν), πήγαινε ο Παπάς στην 
εκκλησία και βάραγε την καµπάνα για 
τον εσπερινό. Οι πανηγυριώτες και οι 
χωριανοί, πήγαιναν στην εκκλησία µε 
τα τάµατά τους για την Αγία Παρασκευή 
και να ανάψουν κάνα κερί. Μερικοί 
είχαν τάµα να πάνε µια λαµπάδα ίσα µε 
το µπόι τους, και άλλοι κερωµένο 
βαµβακερό σπάγκο να ζώσουν την 
εκκλησία, µία, δύο ή και περισσότερες 
φορές. Ο κόσµος πιάνοντας τον 
κερωµένο σπάγκο έφερναν την 
εκκλησία ένα γύρω, ενώ για τα παιδιά 
ήταν κάτι σαν παιχνίδι. Οι άντρες 
πήγαιναν στις ταβέρνες για να πιούνε τα 
κρασάκια τους. 
  
  Εν τω µεταξύ άρχιζαν να κουρντίζουν 
οι βιολιτζήδες τα όργανά τους. 
Νήρ–νηηηρ το βιολί, νηρ-νηηηηρ, 
ντρούµ ντρούµ τα λαγούτα, να τα 
γρατζουνάνε όπως έλεγε ο κόσµος. 
Συνήθως η ορχήστρα απαρτιζόταν από 
ένα βιολί και δύο λαγούτα. 
Τραγουδιστής ήταν ο βιολιτζής.

Το πανηγύρι της
Αγίας Παρασκευής
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Καληµέρι, Φύλλο 9, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 20164



    Όταν σχόλαγε η εκκλησία µαζευόταν ο κόσµος στις ταβέρνες και άρχιζε ο χορός. 
Συνήθως οι πρώτοι που έσερναν τον χορό ήταν άντρες, και αν δεν σηκωνόταν 
κανένας είχαν φροντίσει οι βιολιτζήδες µε µερικούς νεαρούς να σηκωθούν να 
χορέψουν, και τα λεφτά που θα πέταγαν στα βιολιά ή τους τα είχαν δώσει οι 
βιολιτζήδες ή αν ήταν από δικά τους να τους τα δώσουν πίσω. 
 Όταν όµως σηκωνόταν ένας άντρας να χορέψει γυναίκες, έτσι γινόταν, κόλλαγε 
χρήµατα στα βιολιά για κάθε γυναίκα που χόρευε µπροστά. Όταν τα χρήµατα δεν 
ήταν αρκετά, δηλαδή δεν ικανοποιούσαν την ορχήστρα, έβλεπες τα όργανα να 
ρίχνουν την ισχύ τους, δηλαδή ψόφια πράγµατα, όταν όµως ήταν αρκετά καλά, 
έβλεπες τον βιολιτζή να σηκώνεται όρθιος και να παίζει το βιολί του και µε όξω 
φωνή, που λέγανε, να τραγουδάει (µικρόφωνα και µεγάφωνα δεν υπήρχαν). 
  
   Επειδή το έδαφος που χόρευαν δεν ήταν ούτε τσιµέντο ούτε άσφαλτος, αλλά χώµα, 
σηκωνόταν σκόνη και έτσι τα γκαρσόνια κάθε λίγο και λιγάκι κατάβρεχαν την πίστα 
µε τα αποπλύδια από τα ποτήρια που 
έπλεναν. Οι χοροί που χόρευαν ήταν 
καλαµατιανός, συρτός, νησιώτικος και 
σπανίως τσάµικος. Όταν χόρευαν οι 
παρέες συνήθως κάποιος τους κερνούσε 
κρασί. Τότε το γκαρσόνι έπαιρνε δύο 
ποτήρια στο ένα του χέρι, και στο άλλο 
την µισή ή την οκά το κρασί. Κέρναγε το 
κρασί τα άτοµα που χόρευαν µε τα ίδια 
ποτήρια απλώς αν είχε µείνει λίγο κρασί 
µέσα το άδειαζε χάµω στην πίστα και 
συνεχιζόταν το κέρασµα.

   Το βράδυ ο φωτισµός στα µαγαζιά ήταν 
από καντηλιέριδες µε λάδι, µε λάµπες 
πετρελαίου ή στην καλύτερη περίπτωση 
µε λουξ. Και κάτι χρονιές 
χρησιµοποιούσαν και ξηρά ασετιλίνη. Στις ταβέρνες σέρβιραν κρασί και ούζο για 
τους άντρες, και ποτά µέντα, τριαντάφυλλο, λικέρ, βύσσινο για τις γυναίκες. Από 
γλυκά, λουκούµια, παστέλια, µπισκότα (τα λεγόµενα βαλιτσάκια), και τα γλυκά του 
κουταλιού, βύσσινο και κεράσι, και τα περίφηµα υποβρύχια (βανίλια και φιστίκι).
   Τα γλέντια κράταγαν µέχρι τις πρωινές ώρες που έβγαινε ο αυγερινός. Αφού 
ξηµέρωνε πήγαινε πάλι ο παπάς βάραγε την καµπάνα και άρχιζε ή λειτουργία. Εν τω 
µεταξύ ερχόντουσαν από τα γύρω χωριά οι πρωινοί πανηγυριώτες. Πριν να 
τελειώσει ο Παπάς την λειτουργία τα µαγαζιά δεν σερβίριζαν ούτε καφέ, και οι 
πραµατευτάδες και αυτοί δεν πουλούσαν την πραµάτειά τους, ενώ εµείς οι 
πιτσιρικάδες ζαχαρώναµε τις καραµέλες, τα παστέλια τα κοκοράκια και τα 
στραγάλια. Μόλις τελείωνε την λειτουργία ο Παπάς, άρχιζαν οι χαιρετούρες:

-Καληµέρα χρόνια πολλά. Και βοήθειά µας.
-Καληµέρα επίσης.
Τέτοιες και άλλες χαιρετούρες.
 
   Όλοι οι πιτσιρικάδες πηγαίναµε γύρω από τους πραµατευτάδες και ζαχαρώναµε 
ό,τι µας γυάλιζε στο µάτι, και από κοντά την µητέρα ή τον πατέρα να µας πάρει καµιά 
καραµέλα ή ό,τι άλλο µπορούσε να µας πάρει.

 Άκουγες: Εδώ τα µεγαλεία του Βάσου, ελάτε να πάρετε: Καραµέλες, κοκοράκια, 

αλυσιδίτσες, σουγιουδάκια, καθρεφτάκια και όλα τα µεγαλεία του µπάρµπα-Βάσου.
 Εµείς οι πιτσιρικάδες από κοντά τις µανάδες µας και τραβώντας τις από τα 
φουστάνια αρχίζαµε:

-Λο µάνααα, πάρε µας καραµέλες, έλα λοοοοο.
-Αφού σας πήρε ο πατέρας σας παστέλι, και καραµέλες θέλετε; Μην είσαστε 
ανόµπληστοι (αχόρταγοι).
-Έλα λόοοοο µάναααα, πάρε µας και συ κάτι.
-Εγώ δεν έχω λεφτά, πηγαίνετε να ζητήσετε από τον πατέρα σας.
-Αφού σε εµάς δεν µας δίνει λόοοοο, πήγαινε εσύ να του ζητήσεις, εσένα θα σου 
δώσει.
-Εγώ δεν πάω στην ταβέρνα και πάψτε να µε λιστραχάτε (γκρινιάζετε).

   Τι να κάνουµε και εµείς δεν υπήρχε άλλη λύση, ή πηγαίναµε να ζητήσουµε από τον 
πατέρα µας χρήµατα ή δεν τρώγαµε καραµέλες.
 Οι άντρες µε τις παρέες τους πήγαιναν στα µαγαζιά 
να πιούν καφέ ή κανένα ποτηράκι κρασί. Τα αγόρια 
στην δηµοσιά και στο σχολικό κήπο για να χαζέψουν 
που έβαζαν τις καρπούζες σηµάδι. Οι δε γυναίκες µε 
τις κοπέλες πήγαιναν κατευθείαν για το σπίτι για να 
ετοιµάσουν το φαγητό, αν και είχαν σηκωθεί σύνταχα 
το πρωί και το είχαν προετοιµάσει, να στρώσουν το 
τραπέζι µε τα άσπρα ή τα χρωµατιστά 
τραπεζοµάντιλα, λόγω της ηµέρας, γιατί τις άλλες 
µέρες τρώγαµε στον σοφρά και χωρίς 
τραπεζοµάντιλα. Το σύνηθες φαγητό ήταν κρέας 
κοκκινιστό µε πατάτες γιαχνί ή χυλοπίτες, και στην 
καλύτερη περίπτωση να ήταν µε µακαρόνια 
αγοραστά.
 
  Μόλις ήταν έτοιµο το τραπέζι για φαγητό, έστελναν 

τα παιδιά και φώναζαν όλους της οικογένειας από τα µαγαζιά και από το 
σκοπευτήριο των καρπουζιών να πάνε να φάνε όλοι µαζί, και µε τους συγγενείς που 
είχαν έρθει από τα γύρω χωριά στο πανηγύρι. Αν κάποιοι από αυτούς είχαν πολλούς 
συγγενείς, τότε τσακωνόντουσαν ποιος θα τους πάρει στο σπίτι του. Και αν ήταν 
πολλά άτοµα της ίδιας οικογενείας τότε τους χωρίζανε, δηλαδή σε άλλο σπίτι 
πήγαινε ο άντρας και σε άλλο η γυναίκα. Αφού καθόντουσαν οι µεγάλοι στο τραπέζι 
και τα παιδιά στον σοφρά, έκαναν τον σταυρό τους και άρχιζε το φαγοπότι, και 
αναλόγως τα κέφια λέγανε και κανένα τραγουδάκι του τραπεζιού δηλαδή 
τραγούδια. που δεν χορεύονται όπως το «νεραντζούλα φουντωµένη».

   Μετά από το φαγοπότι στα σπίτια, πήγαινε ο κόσµος στις ταβέρνες, εκεί οι 
βιολιτζήδες είχαν αρχίσει να παίζουν τραγούδια του χορού. Άλλοι πήγαιναν στα 
σπίτια που είχαν εορταζόµενο Παρασκευά ή Παρασκευούλα για να χαιρετίσουν. Στις 
ταβέρνες οι άντρες έπιναν κρασί ή ούζο και οι γυναίκες ποτό ή γλυκό του κουταλιού. 
Όταν ερχόντουσαν στο κέφι σηκωνόντουσαν και χόρευαν παρέες-παρέες, και 
πολλές φορές δυο τρεις παρέες µαζί, για να προλάβουν να χορέψουν όλοι γιατί το 
δείλι άρχιζαν οι περισσότεροι πανηγυριώτες να φεύγουν για τα χωριά τους. Πάλι 
καβάλα στα άλογα και τα γαϊδοµούλαρα µε τις χρωµατιστές καβαλικάδες, αλλά οι 
γλεντζέδες παράµεναν µέχρι αργά και το τραβούσαν το γλέντι µέχρι το πρωί.

*Παρασόλια. Χρωµατιστές γυναικείες οµπρέλες. Οµπρέλες λέγαµε µόνο τις µαύρες.
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Στολίστηκε και φέτος το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στο στολισµό του βοήθησε η γυναικεία 
φαντασία, ενώ πριν είχαν επιµεληθεί το στήσιµό του ο Τάκης  Λεµπέσης µαζί µε τον Πάρεδρο 
τον Βασίλη Φάββα, µαζί µε άλλους συγχωριανούς µας.
Επίσης πραγµατοποιήθηκε και φέτος η Χριστουγεννιάτική γιορτή στο σχολείο του χωριού µας 
για µικρούς και µεγάλους, µε την κοπή της Βασιλόπιτας µε προσφορά εδεσµάτων και ποτών. 
Στα παιδιά µοιράστηκαν µπλούζες µε το λογότυπο του Συλλόγου, και στις µητέρες των 
παιδιών χειροποίητα ηµερολόγια τα οποία κατασκεύασε και µας προσέφερε η Σύλβια 
Κοκκινοπούλου.
  
Στην επιθυµία χρόνων των παιδιών και των γονιών της Φλόκας, για δηµιουργία παιδικής 
χαράς, συζητώντας για το πώς θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί, προσφέρθηκε η Σοφία 
Αλεξοπούλου η σύζυγος του Κυριάκου Βανικιώτη και ήρθε σε επαφή µε τον ∆ήµο 
Περιστερίου Αττικής, όπου κατόπιν αιτήµατός µας µπορέσαµε και πήραµε τέσσερα όργανα 
παιδικής χαράς και δύο κάδους απορριµµάτων από αντικατάσταση. Τα όργανα αυτά από το 
Μάρτιο έχουν µεταφερθεί στο σχολείο της Φλόκας, και υπήρξε συνεννόηση αρχικά µε την 
αντιδήµαρχο κα Τσαφατίνου και στην συνέχεια µε τον νέο αντιδήµαρχο της τοπικής µας 
ενότητας κο Χριστάκο, και µε επιµέλεια του Παρέδρου, το συνεργείο του ∆ήµου θα 
διαµορφώσει συνολικότερα τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου της Φλόκας και στην 
συνέχεια θα τοποθετηθούν τα όργανα της παιδικής χαράς.
  
  

Οκτώβριος 2015 Νοέµβριος 2015

Παρουσίαση των πεπραγµένων του ∆.Σ. 2016 
Ελένη Μαστοράκου
 
   Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων µας ως ∆.Σ. του Συλλόγου του χωριού µας. Για µένα προσωπικά αυτός ο χρόνος  ήταν και υπηρεσιακά  
αλλά και οικογενειακά πάρα πολύ επιβαρυµένος, εφόσον όµως ανέλαβα αυτή την ευθύνη µαζί µε όλο το ∆.Σ. προσπαθήσαµε να κάνουµε ότι καλύτερο µπορούσαµε όσο οι 
συνθήκες και οι εξωγενείς παράγοντες µας το επέτρεψαν.

∆εκέµβριος 2015 Ιανουάριος 2016

Κατ΄ αρχήν τον Οκτώβριο, στον εορτασµό του 
πολιούχου του χωριού µας, Αγίου ∆ηµητρίου 
προσφέρθηκαν γλυκά από το Σύλλογό µας. Τον 
Νοέµβρη, κατόπιν πρότασης και αιτήµατος 
συγχωριανών µας, µπορέσαµε και δηµιουργήσαµε στο 
γραφείο του σχολείου ένα µικρό γυµναστήριο µε πέντε 
όργανα γυµναστικής. 
  Και αυτό κατέστη δυνατό γιατί τρία όργανα από αυτά 
τα πήρε ο Σύλλογος σε τιµή κόστους που µας έκανε ο 
Άγγελος Αγγελάκος, και τα υπόλοιπα τα έκανε 
προσφορά ο Άγγελος στην µνήµη του πατέρα του 
Ιωάννη Αγγελάκου, και τον ευχαριστούµε για άλλη µία 

φορά για όλες τις προσφορές που έχει κάνει στο 
σύλλογό µας. 
 Για να τοποθετηθούν αυτά τα όργανα έπρεπε να 
αποσυµφορηθεί ο πάνω χώρος του σχολείου, έτσι 
πήραµε την απόφαση και µε προσωπική εργασία δική 
µας, κάποιον συγχωριανών µας, αλλά και µε την 
σηµαντική βοήθεια των παιδιών του χωριού µας, 
καταφέραµε και αδειάσαµε την αποθήκη, την 
καθαρίσαµε, την βάψαµε, επισκευάστηκε η πόρτα, και 
εκεί µεταφέρθηκαν και τακτοποιήθηκαν, ντουλάπες, 
θρανία, κούτες και ότι ήταν περιττό να είναι στον 
επάνω χώρο του σχολείου.

Εκδόθηκε και φέτος το ηµερολόγιο του Συλλόγου το 
οποίο ήταν αφιερωµένο στους παλιούς οικισµούς του 
χωριού µας. 
  
  Η φωτογράφιση έγινε σε συνεργασία µε τον Κυριάκο 
Βανικιώτη, το αρχικό στήσιµο του ηµερολογίου το 
έκανε ο Γιώργος Λαµπράκης, και την τελική του 
µορφή καθώς και την εκτύπωση την επιµελήθηκε η 
Γραµµατέας µας Κατερίνα Αγγελάκου, τους οποίους 
ευχαριστούµε, καθώς ευχαριστούµε πάρα πολύ τους 
χορηγούς µας, που µε την χρηµατική τους συνδροµή 
συντέλεσαν και φέτος σηµαντικά στην έκδοσή του. 
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Φεβρουάριος 2016 Μάρτιος 2016
  Τον Μάρτιο στην Αθήνα πραγµατοποιήθηκε η 
καθιερωµένη συνεστίαση την περίοδο της Αποκριάς 
σε έναν πολύ όµορφο χώρο στο Ίλιον, και έτσι δόθηκε 
η ευκαιρία στους Αγιοδηµητριώτες και τους 
Φλοκιανούς του διαµένουµε στην Αθήνα, να 
ανταµώσουµε και να διασκεδάσουµε. Και εκεί 
µοιράστηκαν στα παιδιά µπλούζες µε το λογότυπο του 
Συλλόγου.
 
  Κατόπιν γραπτού µας αιτήµατος προς την EUROBANK, 
το οποίο επιµελήθηκε ο Λεωνίδας Μανωλάκος, 
ζητούσαµε κοµπιούτερ, εκτυπωτές, γραφεία, 
φωριαµούς. Έχουµε πάρει ήδη από την EUROBANK το 
κλιµατιστικό που έχει τοποθετηθεί στην αίθουσα του 
σχολείου, και από το νέο µας αίτηµα πήραµε 

κοµπιούτερ και εκτυπωτή, µε την προοπτική µέσα στο 
χρόνο να πάρουµε και άλλα πράγµατα από αυτά που 
ζητάµε.
 
   Όσο αφορά την εφηµερίδα µας το ΚΑΛΗΜΕΡΙ, πλέον 
εκδίδεται σε νέο σχήµα το οποίο είναι πιο χρηστικό, 
και το κόστος της εκτύπωσης µειώθηκε περίπου κατά 
40%, επίσης έγινε µία µεγάλη προσπάθεια να 
εντοπίσουµε και να έρθουµε σε επαφή µε 
συγχωριανούς µας ανά την Ελλάδα, αλλά και στο      
εξωτερικό και έτσι όσοι θέλουν πλέον, να µπορούν να 
λαµβάνουν ταχυδροµικώς το ΚΑΛΗΜΕΡΙ.

  Η ανταπόκριση των συγχωριανών µας ήταν πολύ 
ενθαρρυντική, και συνεχίζουµε να προσπαθούµε να 

εντοπίσουµε και να επικοινωνήσουµε και µε άλλους 
συγχωριανούς µας έτσι ώστε να τους ενηµερώσουµε 
για την δυνατότητα αυτή. 
   
 Εδώ  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, 
όλοι αυτοί έχουν επιφορτιστεί µε την µεγάλη  ευθύνη 
της εκδόσεως της εφηµερίδας µας, µε πολύ δουλειά 
και µε ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα.

  Επίσης στον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου ο Σύλλογος συµµετείχε µε την κατάθεση 
στεφάνου στο µνηµείο των πεσόντων του χωριού µας.

Απρίλιος 2016 Μάιος 2016
 Το Πάσχα, ο Σύλλογος πρόσφερε τα λουλούδια για το στολισµό του επιταφίου. Επίσης πραγµατοποιήθηκε το έθιµο του Ιούδα µε τη κατασκευή του να γίνεται από µικρούς 
και µεγάλους. Η περιφορά του στον Άγιο ∆ηµήτριο και στην Φλόκα έγινε µε πρωτότυπο τρόπο καθώς λόγω έλλειψης γαϊδουριού, ο Βασίλης Φάββας διέθεσε την γουρούνα 
του µε την καρότσα της και ο Γιώργος Αγγελάκος το αγροτικό του. Ανεβήκαµε όσοι µπορέσαµε πάνω, και το κατά-ευχαριστηθήκαµε µικροί και µεγάλοι. Ακόµα αγοράστηκε 
βιντεοπροβολέας, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προβολής ταινιών κ.λ.π. 
 
  Στο πλαίσιο του Θεατρικού παιχνιδιού, τα παιδιά παρουσίασαν την ζωή τους στην πλατεία, µε θεατρικό τρόπο και εισέπραξαν το χειροκρότηµα και την αγάπη µας. 
Τα ευχαριστούµε για τις ωραίες στιγµές που µας χάρισαν, αυτά και η δασκάλα τους Μαρία Ζερβού την οποία ευχαριστούµε από καρδιάς για την προσφορά της. 
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   Και φτάσαµε στο καλοκαίρι, πραγµατοποιήθηκαν 
όλες οι προγραµµατισµένες εκδηλώσεις που όσοι 
ήµασταν εκεί συµµετείχαµε και βιώσαµε, και µέσω των 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης προσπαθήσαµε να 
µεταφέρουµε εικόνες σε όλους τους συγχωριανούς 
µας ανά τον κόσµο. Η συµµετοχή ήταν σχεδόν 
καθολική, εγώ προσωπικά είµαι πολύ ικανοποιηµένη 
από το αποτέλεσµα όλων των εκδηλώσεων. 
Ευχαριστούµε για την συµµετοχή σας και για την 
βοήθεια σας, κυρίως των παιδιών, που µας 
εκπλήσσουν µε την συµµετοχή τους αλλά κυρίως µε 
την προσφορά τους. 

   Όσο αφορά την παιδική χαρά, βάφτηκαν οι τοίχοι και 
η µάντρα µε την εθελοντική εργασία του Ιπποκράτη 
Μαστοράκου, ο ∆ήµος µας πρόσφερε τα υλικά 
(χρώµατα-πινέλα κ.λ.π.), και εκεί πάνω µικροί και 
µεγάλοι µεγαλούργησαν µε τις ζωγραφιές τους, το 
αποτέλεσµα πιστεύω ότι είναι µοναδικό. Ακόµα 
ασπρίστηκε και η µάντρα του σχολείου και µε την 
εθελοντική εργασία του Σαράντου Μαστοράκου.
Το πανηγύρι του Συλλόγου µας έγινε στις 12 
Αυγούστου στο προαύλιο του ∆ηµοτικού σχολείου. 
Ευχαριστούµε όλους τους προσφέροντες τα δώρα για 
την λαχειοφόρο αγορά που έγινε κατά την διάρκεια του 

πανηγυριού. Ευχαριστούµε επίσης: τη Βάσω για το 
νηστίσιµο που έφτιαξε για το πανηγύρι, καθώς και την 
Πάτρα, την Τζένη και την Χαρούλα που την βοήθησαν. 
Την Άννα Φάββα που και φέτος µας προσέφερε τις 
ντοµάτες για τις σαλάτες. Την Αντωνία Κοφινά που 
όπως κάθε φορά προσέφερε το λάδι και τις ελιές για 
τις σαλάτες. Ακόµα την Χαρούλα Ποντικάκου που και 
αυτή προσέφερε ελιές για τις σαλάτες. Τον Τάσο 
Λεµπέση ο οποίος προσφέρθηκε και κατασκεύασε την 
εξέδρα για την ορχήστρα. Τον Γιάννη Τσιµπίδη που 
όσες φορές χρειάστηκε µας διέθεσε την τσάπα του.

Στις 19 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού κατά το 
πέρας των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Συλλόγου, 
έγινε µια άτυπη συνέλευση των µελών του Συλλόγου 
και παρουσίαση των πεπραγµένων του ∆.Σ., όπου 
ακούστηκαν και καταγράφηκαν προβληµατισµοί, 
παρατηρήσεις και προτάσεις.
 
 Στις 2 Σεπτεµβρίου στο Κοινοτικό κατάστηµα υπήρξε 
συνάντηση µε τον Αντιδήµαρχο της τοπικής µας 
ενότητας κο Χριστάκο, και τον Πάρεδρο τον Βασίλη τον 
Φάβα, όπου είχαµε την ευκαιρία να θέσουµε τα 
αιτήµατα µας που αφορούν: Την ανακαίνιση του κάτω 
χώρου του σχολείου. Την διαµόρφωση του 

περιβάλλοντα χώρου του σχολείου της Φλόκας και την 
τοποθέτηση των οργάνων τις παιδικής χαράς. Την 
αντικατάσταση της πόρτας και την επισκευή και 
συντήρηση των παραθύρων του σχολείου της Φλόκας. 
Την µελέτη και διαµόρφωση του προαυλίου του 
σχολείου του Αγίου ∆ηµητρίου. 
  
  Την διαµόρφωση στο πλάτωµα τις ράχης, ώστε να 
τοποθετηθούν και παγκάκια. Ακόµα αναφέραµε και το 
θέµα για το προβληµατικό σήµα που υπάρχει κάποιες 
φορές στις τηλεοράσεις του χωριού µας. Έγινε η 
καταγραφή των αιτηµάτων µας, και συζήτηση ως προς 
τον τρόπο υλοποίησής τους, η ανταπόκριση ήταν 
θετική, και µε την δέσµευση ότι θα γίνουν οι  
απαιτούµενες ενέργειες από τον ∆ήµο, ευχόµαστε να 
υπάρξει και το αποτέλεσµα της  υλοποίησής τους.

  Κλείνοντας θα ήθελα να σηµειώσω ότι το χωριό µας 
ίσως είναι το µοναδικό στην ευρύτερη περιοχή, που 
έχει τόσο µεγάλο πλήθος εκδηλώσεων και που 
συµµετέχουν τόσα πολλά παιδιά. Για αυτό πρέπει να 
υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό, για όλους µας, αλλά 
πάνω απ΄ όλους για τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας. 
Και για να συνεχίσει να γίνεται αυτό χρειάζεται η 
προσφορά και η συµµετοχή όλων µας. 

Ιούνιος 2016 Ιούλιος 2016

1

2 3
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Αύγουστος 2016

1) Καλλωπισµός της παιδικής 
χαράς µε δηµιουργίες των παιδιών 
2) ∆ιαγωνισµός πάζλ
3) Βόλτα µε τα άλογα
4) Καλλιτεχνικές δηµιουργίες 

5)Το κυνήγι του θησαυρού
6) Καρπουζοµαχίες 
7) Αθλοπαιδιές
8) Αγώνας ποδοσφαίρου
9) Το πανηγύρι του Συλλόγου

4 5

6

7

8 9

ΑΓΙΟ∆ΗΜΗΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016!
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Mια φορά και έναν καιρό, σ’ ένα αποµακρυσµένο 
κοµµάτι της ζούγκλας, εκτός από αιµοβόρα κουνούπια, 
δηλητηριώδη φίδια, πολύχρωµες πεταλούδες, εξωτικά πουλιά και 
τοσοδούλικα µα πολύ δυνατά µυρµήγκια ζούσαν: ένας ελέφαντας, η 
Πέππα το γουρουνάκι, η κυρία Μου-Μου η αγελάδα, ο Ροζ πάνθηρας, 
ένα γιγάντιο σαλιγκάρι (γνωστό στους φίλους του ως Γας ο καβγάς), 
ο Καµηλό και η Παρδαλή οι δύο καµηλοπαρδάλεις, η φώκια η Φωφώ 
και η Μπαλού, η παγωτατζού αρκούδα.

Όλα άρχισαν ένα ήσυχο απόγευµα του 
Ιούλη, την ώρα που τα περισσότερα ζωάκια 
αργοξύπναγαν από το µεσηµεριανό τους 
υπνάκο. Ξαφνικά, µέσα στην απέραντη 
σιγαλιά της ζούγκλας ακούστηκε η φωνή 
του κύριου Μικρούλη… του ελέφαντα και 
διευθυντή της κατασκήνωσης:¨

 ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ: «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑ 
ΚΑΡΠΟΥΖΙ!!» και στη συνέχεια ξάπλωσε 
φαρδύς πλατύς στην µπλε αιώρα του, η 
οποία έµοιαζε αφάνταστα µε µπλε µπανάνα, 
και περίµενε… 

Καθώς οι δυο καµηλοπαρδάλεις κουβαλούσαν µε κόπο 
το καρπούζι η Παρδαλή ρώτησε τον Καµηλό, «Πας ένα 
στοίχηµα πως η αιώρα δεν θα αντέξει τον Κύριο 
Μικρούλη και το καρπούζι του;»
Όπως το είχε προβλέψει η Παρδαλή, η αιώρα δεν 
άντεξε, βλέπετε ήδη ο κύριος Μικρούλης ήταν 
υπέρβαρος γι’ αυτήν. Με το που πήρε στα χέρια του ο 
ελέφαντας το καρπούζι η αιώρα µε ένα χαρακτηριστικό 
σκκρραααατς σκίστηκε και ο κύριος Μικρούλης µε έναν 
εκκωφαντικό θόρυβο βρέθηκε πεσµένος στη χλόη να 
ωρύεται.

Ξέχασα όµως να σας πω πως εκείνη την µέρα περίµεναν µια οµάδα από ζωάκια για να περάσουν λίγες µέρες 
στην κατασκήνωση µακριά από τους γονείς τους. Έτσι ενώ ο ελέφαντας φώναζε και ωρυόταν κατέφθαναν 
χαρούµενα ζωάκια τραγουδώντας.

‘Τρέξε τρέξε οδηγέ
Για να σε κεράσουµε
ένα παγωτάκι’

Ανάµεσα στα ζωάκια ήταν η Πέππα το γουρουνάκι, ο Γας το σαλιγκάρι, η Φωφώ και ένα διάσηµο 
για την δύναµή του µυρµήγκι, γνωστός ως… Αδύναµος. Μόλις έφτασαν τα παιδιά στο σηµείο 
συνάντησης οι δυο καµηλοπαρδάλεις τα χώρισαν σε δύο οµάδες, ‘‘τα άγρια σταφύλια’’ και “τα 
ήσυχα αχλάδια”. Στα “άγρια σταφύλια” πήγαν όλοι οι παραπάνω και στα “ήσυχα αχλάδια” τα 
υπόλοιπα δηλαδή τα µυρµήγκια, οι πεταλούδες και ένας διαρκώς θυµωµένος πιγκουίνος που για 
αδιευκρίνιστους λόγους δεν τον έβαλαν στην οµάδα των σταφυλιών.

∆εν είχαν προλάβει να χωριστούν καλά καλά σε οµάδες και το σαλιγκάρι Γας ο Καβγάς άρχισε να 
πλακώνεται µε τον πιγκουίνο. Ο Καµηλό πήγε να τους χωρίσει και τότε έφαγε µια γροθιά από τον 
πιγκουίνο στη κοιλιά. Στο ενδιάµεσο, τα υπόλοιπα ζωάκια είχανε µαζευτεί γύρω από την Φωφώ, 
που κάνοντας κόλπα µε την µπάλα της βρέθηκε σηκωµένη στον αέρα από τον Αδύναµο. Η 
Παρδαλή έτρεχε πέρα δώθε φωνάζοντας πως θα ειδοποιήσει τον κύριο Μικρούλη, µέχρι που… ο 
Αδύναµος εκσφενδόνισε την Φωφώ επάνω στον Καµηλό, ο οποίος µε την σειρά του παρέσυρε τον 
Γας και τον θυµωµένο πιγκουΐνο που πλάκωσαν την Παρδαλή…
Όλα ήταν εκτός ελέγχου…                                                                                    (Τέλος α΄ µέρους)

 Σοφία Μουσαδάκου

Μία αλλιώτικη κατασκήνωση
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Είναι αναρίθµητοι οι µύθοι και οι θρύλοι που συνδέονται µε την ευρύτερη περιοχή 
της Λακωνικής γης. Οι κάτοικοι της περιοχής µετέδωσαν αυτούς τους µύθους 
µέσα από τις αφηγήσεις τους από γενιά σε γενιά, δηµιουργώντας έτσι µια 
πλουσιότατη προφορική παράδοση αιώνων. Σε αυτή την στήλη φιλοδοξούµε να 
σας παρουσιάσουµε τους περισσότερους από αυτούς. Ελάτε λοιπόν, να 
γνωρίσουµε µια άλλη πλευρά της ευρύτερης περιοχής µας, να περιδιαβούµε στο 
λαϊκό µας παρελθόν και να µάθουµε ιστορίες για βασιλιάδες και βασιλοπούλες, 
για τρεχούµενα νερά και κρυµµένους θησαυρούς. Αν µάλιστα κι εσείς γνωρίζετε 
µια τέτοια ιστορία, µη διστάσετε να µας την αποκαλύψετε! ∆εν έχετε παρά να 
επικοινωνήσετε µαζί µας ή να µας την στείλετε!

  Μία από τις πιο γνωστές και βραβευµένες παραλίες 
του κόσµου, η περίφηµη παραλία του Σίµου, µε την 
ολόχρυση αµµουδιά, τους αιωνίους κέδρους και το 
ολόλευκο «κρινάκι του Σίµου», είναι ίσως το πιο 
αναγνωρίσιµο σηµείο της Ελαφονήσου. Η παραλία 
βρίσκεται στην νότια πλευρά του νησιού και 
διακρίνεται στη µικρή και στη µεγάλη παραλία του 
Σίµου. Την παραλία χωρίζει το Σαρακήνικο 
δηµιουργώντας δύο όρµους, τον όρµο του 
Σαρακήνικου (µεγάλη παραλία) που εκτίνεται έως τα 
Κουρνόσπηλα και τον όρµο του Φράγκου (µικρή 
παραλία) που φτάνει έως το Φράγκο. 

   Η ατέλειωτη παραλία του Σίµου διαθέτει αµµουδιά 
µε ψιλή χρυσή άµµο και αµµόλοφους στο εσωτερικό 

της που φτάνουν σχεδόν τα 10 µ. ύψος. Το δάσος µε τα 
θαλασσόκεδρα απλώνεται σε µεγάλη έκταση και 
ενώνει τις δύο παραλίες. 
  
  Γιατι οµως η περιφηµη παραλία ονοµάστηκε έτσι; Το 
θρυλικό όνοµά της φαίνεται να το οφείλει είτε σε 
πτώµα που ξεβράστηκε στην παραλία και αφού δεν 
είχε όνοµα, οι κάτοικοι το ονόµασαν «Σίµο» ή σε 
συνονόµατο ερηµίτη που αυτοεξορίστηκε εκεί. Άλλοι 
υποστηρίζουν ότι κάποιος µε αυτό το όνοµα που είχε 
τη νόσο των δυτών κατέφυγε στην παραλία για να 
σωθεί, αλλά δεν κατάφερε να επιζήσει και πέθανε. 
Έτσι η παραλία πηρέ το όνοµά του. 

   Η επικρατέστερη, όµως, εκδοχή σχετικά µε το όνοµα 

της παραλίας φαίνεται ότι είναι αυτή που αναφέρεται 
σε έναν Καλύµνιο δύτη-σφουγγαρά, τον Σίµο, ο οποίος 
πνίγηκε στην περιοχή κοντά στο Φράγκο. 
  
Σύµφωνα µε παραλλαγή αυτής της εκδοχής, οι 
σύντροφοί του τον κατέβασαν στην παραλία γιατί ήταν 
άρρωστος, µε την υπόσχεση στο γυρισµό να τον 
πάρουν µαζί τους. Στην παραλία τον βρήκαν 
µισοπεθαµένο Ελαφονησιώτες που ζούσαν στον 
οικισµό της Λεύκης και τον περιποιήθηκαν, ώσπου 
έγινε καλά. Ο Σίµος κάθε µέρα κατέβαινε στην 
παραλία περιµένοντας µάταια να έρθουν οι δικοί του 
άνθρωποι. Οι κάτοικοι του πήγαιναν φαγητό και νερό. 
Ο Σίµος τελικά πέθανε από τον καηµό του και τον 
έθαψαν στην παραλία. 

Η παραλία του Σίµου στην Ελαφόνησο

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Νέλλη Τσαγλιώτη 

Πηγή: http://elafonisos.gov.gr

   

   Ο Ευρώτας είναι ποταµός της Πελοποννήσου. Έχει τις 
πηγές του στο οροπέδιο της Ασέας στην Αρκαδία, σε 
υψόµετρο 500m, κοντά στις πηγές του Αλφειού και 
διερχόµενος µεταξύ των οροσειρών Ταϋγέτου και 
Πάρνωνα εισέρχεται στη Λακωνία. Το µήκος του είναι 
90 χιλιόµετρα, διασχίζει την Λακωνία περνώντας δίπλα 
από τη Σπάρτη και χύνεται στον Λακωνικό κόλπο. 
 
 Ο ποταµός Ευρώτας είναι σύµβολο για την Λακωνία. 
Με τα νερά του 
υδρεύονται οικισµοί, 
αρδεύεται ένα 
µεγάλο µέρος της 
καλλιεργήσιµης 
έκτασης και 
συντηρούνται 
αρκετές οικογένειες 
ψαράδων της 
περιοχής.

Το ∆έλτα του 
ποταµού Ευρώτα αποτελεί έναν από τους τελευταίους 
σηµαντικούς υγροβιότοπους στη Νότια Ελλάδα, ο 
οποίος περιλαµβάνεται στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Νatura. 
Χιλιάδες υδρόβια και παρυδατικά πουλιά βρίσκουν 
καταφύγιο εκεί.
 
 Είναι το σηµαντικότερο µέρος ξεκούρασης και 
διατροφής για ένα τεράστιο αριθµό µεταναστευτικών 
πτηνών στη Νότια Ελλάδα, αποτελεί τόπο ωοτοκίας για 
σηµαντικό αριθµό πτηνών και ψαριών και τόπο 
διαβίωσης ενδηµικών οργανισµών και απειλούµενων 
ειδών πανίδας. Πρόκειται για µία περιοχή ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και µεγάλων αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων στα πλαίσια της ήπιας ανάπτυξης.

  Ευρώτας: Ο ποταµός-µύθος
  
  Ο Ευρώτας είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την 
ιστορία της αρχαίας Σπάρτης. Σύµφωνα µε τον 
Παυσανία, το όνοµα του ποταµού προήλθε από τον 
µυθικό βασιλιά της Λακωνίας, Ευρώτα. 
  
  Ο Ευρώτας διαδέχτηκε τον πατέρα του Μύλη και ήταν 
ο τρίτος µυθικός βασιλιάς της Λακωνίας. Γυναίκα του 
ήταν η Ευρυδίκη και µαζί της έκανε µια κόρη, την 
Σπάρτη, από την οποία πήρε το όνοµα της η οµώνυµη 

πόλη, και η οποία 
παντρεύτηκε τον 
Λακεδαίµονα, ο οποίος και 
τον διαδέχτηκε. Σύµφωνα 
µε τη µυθολογία, ο 
βασιλιάς Ευρώτας θέλησε 
να δώσει διέξοδο στα 
λιµνάζοντα νερά γύρω από 
τη Σπάρτη. ∆ιέταξε, λοιπόν, 
τη δηµιουργία µιας 
διώρυγας στο βουνό, 

κοντά στο Βρονταµά, ώστε το νερό να διοχετευτεί σε 
ένα κανάλι µε κατεύθυνση το Λακωνικό κόλπο. 
 
  Το τεχνητό ποτάµι που δηµιουργήθηκε ονοµάστηκε 
Ευρώτας προς τιµή του βασιλιά. Άλλη παράδοση 
αναφέρει ότι ο Ευρώτας µετά από µια ατιµωτική ήττα 
από τους Αθηναίους, έπεσε στο ποτάµι και πνίγηκε και 
έτσι πήρε το όνοµα του. Ο µύθος αυτός ερµηνεύει τη 
θυσία των βασιλιάδων της Σπάρτης στο τέρας των 
υδάτων του Ευρώτα. 

Πηγές:

www.moriasnow.gr
http://www.mythicalpeloponnese.gr

Ο ποταµός Ευρώτας

Μια φορά κι έναν καιρό ένα δάσκαλος 
περπατούσε µε τον µαθητή του στο δάσος. 
Καθώς περπατούσαν, ανάµεσα στους 
φυσικούς ήχους της ζούγκλας, άρχισε να 
ακούγεται και ένας διαφορετικός, αφύσικος 
ήχος. Τότε, ο δάσκαλος σταµατάει απότοµα, 
γυρνάει προς την πλευρά του µαθητή του και 
τον ρωτάει: «Μπορείς να διακρίνεις τι είναι 
αυτός ο ήχος;»

Ο µαθητής κοντοστάθηκε και αφού 
αφουγκράστηκε για λίγη ώρα απάντησε: 
«Είναι µια καρότσα». Ο δάσκαλος δεν φάνηκε 
ικανοποιηµένος από την απάντηση και 
ρώτησε εκ νέου: «Ναι, είναι µια καρότσα, 
αλλά τι καρότσα είναι;»

Ο µαθητής αφουγκράστηκε για λίγο ακόµα 
και οµολόγησε ότι δεν µπορούσε να 
καταλάβει. Ο δάσκαλος τότε χαµογέλασε και 
του είπε: «Είναι µια άδεια καρότσα, γι’ αυτό 
κάνει τόσο θόρυβο», και συνέχισε: «Το ίδιο 
συµβαίνει και µε τους ανθρώπους. Όσο πιο 
άδειοι είναι, τόσο πιο πολύ θόρυβο κάνουν 
και τόσο πιο πολύ µιλάνε».

Μια διδακτική ιστορία
Επιµέλεια: Νέλλη Τσαγλιώτη
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 Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ 
  ΕΛΛΑ∆Α

Γιάννης Μπίλιας
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Εισαγωγή – Ακεραµική φάση 

  Η Νεολιθική εποχή είναι η τρίτη κατά σειράν 
περίοδος της εποχής του λίθου. Με αυτήν την περίοδο 
κλείνει η εποχή αυτή, και ο άνθρωπος µετά το 3000 
π.Χ. πια, αργά-αργά θα περάσει στην εποχή του 
χαλκού.
Κατά τη νεολιθική περίοδο o άνθρωπος µπαίνει στο 
Παραγωγικό στάδιο της ιστορίας του, που 
χαρακτηρίζεται ως γεωργο-κτηνοτροφικό, αφήνοντας 
πίσω το θηρευτικό, το οποίο εχαρακτηρίζετο από το 
κυνήγι, και τη συλλογή έτοιµης τροφής.
 
  Η παλαιολιθική εποχή και το σύντοµο µεταβατικό 
διάστηµα της Μεσολιθικής, δηλαδή το σύνολο του 
θηρευτικού σταδίου, καλύπτουν χρονικά περίοδο 
εξήντα φορές µεγαλύτερη από το παραγωγικό της 
Νεολιθικής. Η πορεία και επιτάχυνση προς αυτό το 
τελευταίο στάδιο άρχισε αφ' ότου εµφανίστηκε στο 
προσκήνιο της ανθρώπινης ιστορίας ο homo sapiens 
[έµφρων άνθρωπος] πριν 35-40000 χρόνια περίπου.
Οι δύο πόλοι της νέας οικονοµίας που εµφανίζεται 
κατά την αρχή της Νεολιθικής, είναι ο µόνιµος 
συνοικισµός, και η άσκηση της Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας.

  Κατοικίες πρόχειρες όµως είναι γνωστές και από την 
νεότερη Παλαιολιθική. Επί πλέον δε κατά την εποχή 
αυτή υπάρχει και µία στενότερη σχέση κυνηγού και 
θηράµατος-ζώου. Αυτό πρέπει να το ερµηνεύσουµε 
σαν το ξεκίνηµα εξηµέρωσης ορισµένων χρήσιµων 
ζώων, για τη διαβίωση των νεολιθικών ανθρώπων.

 Επίσης γίνονται παρατηρήσεις σε ορισµένα είδη 
φυτών κατά το στάδιο της τροφοσυλλογής, τα οποία 
φυτά αργότερα καλλιεργήθηκαν. Η παρατήρηση 
αφορούσε στη χρησιµότητα των ειδών, στην αξία των 
καρπών καθώς και στην καταλληλότητα του  χώρου 
που ευδοκιµούσαν.

 Όσον αφορά στα εργαλεία που χρησιµοποιούνται 

τώρα, και τα οποία χρησιµοποιούντο και κατά την 
τελική Παλαιολιθική και Μεσολιθική, δεν έχουν 
υποστεί θεαµατική αλλαγή-βελτίωση αλλά 
αναπροσαρµογή. Το µόνο νέο στοιχείο είναι, ότι τώρα 
λειαίνονται.
  
  Γενικότερα η εξελικτική διαδικασία της µετάβασης 
από την παλαιά θηρευτική οικονοµία προς το 
παραγωγικό στάδιο, υπήρξε κλιµακωτή, βαθµιαία και 
όχι απότοµη. Άλλωστε και τα παλαιά στοιχεία (κυνήγι, 
αλιεία, συλλογή καρπών) θα παραµείνουν και στην 
αρχή του Παραγωγικού σταδίου, µόνο που τώρα πιά η 
ζωή δεν βασίζεται µόνο σ' αυτά.

 Σ' όλη τη διάρκεια του θηρευτικού σταδίου ο 
άνθρωπος ζούσε σαν παράσιτο, αφού τρεφόταν µόνο 
από τις σάρκες των θηραµάτων, και από ό,τι έβρισκε 
πρόχειρο και έτοιµο στη φύση. Ήταν ένα ον απόλυτα 
εξαρτηµένο από τις δυνάµεις της φύσεως. Τώρα στη 
νέα Παραγωγική Οικονοµία παύει ως ένα σηµείο αυτή 
η άµεση εξάρτηση και ο παρασιτισµός. 

     Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο άνθρωπος 
γίνεται ο ίδιος παραγωγός της τροφής του. ∆εν την 
παίρνει πλέον κατευθείαν έτοιµη από τη φύση, αλλά 
από την Γεωργία και Κτηνοτροφία που ο ίδιος 
δηµιουργεί και ελέγχει. Έτσι σιγά-σιγά κατά κάποιον 
τρόπο αρχίζει να ελέγχει το περιβάλλον. Από εδώ και 
πέρα όλες του οι προσπάθειες είναι για µεγαλύτερο 
έλεγχο -προς µία µορφή κυριαρχίας επί της φύσεως.

 Τεράστιες υπήρξαν οι συνέπειες του νέου τρόπου 
ζωής, που βασίστηκε στο µόνιµο συνοικισµό, και στην 
Γεωργο-κτηνοτροφική οικονοµία. Η εξασφάλιση των 
υλικών µέσων για τη ζωή από σταθερές πηγές, που 
ελέγχονται από τον άνθρωπο, άλλαξε ριζικά την 
πορεία του ανθρώπινου γένους, και δηµιούργησε τη 
βάση για περαιτέρω ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς. 
Έγινε το πραγµατικό θεµέλιο του Πολιτισµού. Η 
µεταβολή υπήρξε πραγµατικά επαναστατική µια από 
τις πιο µεγάλες αλλαγές στην πολιτιστική ιστορία τού 
ανθρώπου!
 
 Αλλά οι συνέπειες της επαναστατικής αυτής αλλαγής 
δεν περιορίστηκαν στον υλικό τοµέα µόνο. 
Επηρέασαν βαθιά την κοινωνική οργάνωση και την 
πνευµατική ζωή του ανθρώπου. Ο νέος τρόπος ζωής 
συνεχίστηκε ουσιαστικά χωρίς βασικές αλλαγές ως τα 
χρόνια της λεγόµενης “βιοµηχανικής επανάστασης” το 
έτος 1770µ.χ.

Γι' αυτό σήµερα η Νεολιθική εποχή, δεν 
χαρακτηρίζεται πια ως “περίοδος του λειασµένου 
λίθου”. Ακόµη και ο όρος “Νεολιθική” έχει 
αµφισβητηθεί από µερικούς σοφούς.

 Τα βασικά γνωρίσµατα του Νεολιθικού σταδίου δεν 
θα τα αναζητήσουµε στα εργαλεία αλλά σε άλλα 
ευρήµατα µη εργαλειακά, αν και αυτό είναι δύσκολο 

δεδοµένου ότι υλικά που δεν είναι από πέτρα (ξύλο, 
ύφασµα) δεν αντέχουν για χιλιάδες χρόνια.

  Ποιος όµως ήταν ο βασικός λόγος ,η κινητήρια 
δύναµη της αλλαγής; Χωρίς αµφιβολία δεν θα άλλαζε 
τρόπο ζωής ο άνθρωπος, αν το κυνήγι και η 
τροφοσυλλογή εξακολουθούσαν να του προσφέρουν 
επαρκή µέσα, ώστε να του εξασφαλίζουν τη βάση της 
ζωής.
  

 Η µεγάλη κλιµατική αλλαγή, του τέλους του 
Πλειστόκαινου που ήταν συνέπεια της οριστικής 
υποχώρησης των παγετώνων, και της γενικής 
θέρµανσης της Γης, θεωρείται ένα από τα 
σηµαντικότερα αίτια της αλλαγής. Αυτά συνέβησαν 
γύρω στο 10000 π.Χ. Ήταν η µετάβαση από το κλίµα 
του Πλειστόκαινου σε εκείνο του Ολόκαινου. Αυτή η 
αλλαγή είχε καταστρεπτικές συνέπειες, αφού 
εξαφανίστηκαν τα µεγάλα θηράµατα και η παλαιά 
οικονοµία κατέρρευσε. Ωστόσο, η µετάβαση προς το 
Παραγωγικό στάδιο δεν εµφανίζεται πρώτα εκεί που 
υπήρξαν οι µεγαλύτερες επιπτώσεις από την αλλαγή, 
δηλαδή κοντά σε περιπαγετώδεις ζώνες, αλλά σε 
πολύ αποµακρυσµένες περιοχές ,όπως στην Εγγύς 
Ανατολή.
   
    Αυτό δείχνει ότι αν βασικό στοιχείο της αλλαγής 
ήταν το κλίµα, το πραγµατικά δυναµικό στοιχείο που 
συνετέλεσε στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων 
ήταν κάτι άλλο άσχετο µε το περιβάλλον. Ήταν 
δηλαδή, το πώς αντέδρασε ο ίδιος ο άνθρωπος σε 
αυτή την πρόκληση.
  
   Από ένα σηµείο και πέρα η πολιτιστική ιστορία του 
ανθρώπου δεν είναι πιά προέκταση της φυσικής 
ιστορίας ,αλλά ένα δράµα που πρωταγωνιστικό ρόλο 
παίζει ο ίδιος ο άνθρωπος, και όχι µόνο οι τυφλές 
δυνάµεις της φύσεως.
  
  Πολλών ετών συστηµατική έρευνα στην Εγγύς 
Ανατολή, έδειξε πόσο πρώιµη ήταν εκεί η εµφάνιση 
του Παραγωγικού σταδίου. Σε µία περίοδο που στην 
Ευρώπη είναι ακόµη καθαρά Παλαιολιθική, στην 
Ανατολή διαπιστώνεται από την δέκατη χιλιετία π.Χ. 
κιόλας µετάβαση προς τη Μεσoλιθική, και αµέσως 
µετά κατά την ένατη χιλιετία π.Χ. έχουµε στην 
“κεντρική ζώνη” της περιοχής (Ιράκ, πηγές Τίγρη- 
Ευφράτη, από Βορρά έως Παλαιστίνη και Αίγυπτο 
προς νότο),περιοχή που ονοµάστηκε “Εύφορη 
Ηµισέλινος”, ύπαιθρους οικισµούς, που βρίσκονται σε 
µία βαθµίδα “Πρωτονεολιθική” όπως χαρακτηρίζεται. 
Στην βαθµίδα αυτή διαπιστώνεται µία µεικτή 
οικονοµία (ανάµεσα Μεσολιθικής και Νεολιθικής).

  Έτσι σε ένα συνοικισµό διαπιστώνεται αµέσως µετά 
το 9000 π.χ. εξηµέρωση προβάτων, ενώ σε άλλους 
υπάρχουν βέβαιες ενδείξεις συλλογής καρπών και 
δηµητριακών (δρεπάνια ή θεριστικά µαχαίρια, 
λεπίδες δρεπανιών, µυλόπετρες και γουδιά).
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  Την ίδια περίοδο ακµάζει ο πολιτισµός Νατούφιαν 
στην Ιορδανία και Παλαιστίνη, που άλλοτε 
χαρακτηριζόταν “Μεσολιθικός”. Κέντρο του 
αποτελούσε η κοιλάδα του Ιορδάνη, όπου η περίφηµη 
Ιεριχώ. Σε άλλο συνοικισµό βρέθηκαν τρία 
αλλεπάλληλα χωριά µε στρογγυλά σπίτια, λιθόκτιστα 
στα θεµέλια. Υπήρχαν περίπου πενήντα.  ∆ηλαδή 
πρέπει να κατοικούσαν 300 ψυχές περίπου. Βάσει των 
ταφικών ευρηµάτων της περιοχής ο ανθρωπολογικός 
τύπος εκείνος είχε ύψος 1.50µ και ήταν 
δολιχοκέφαλος (µακροκέφαλος).
 
  Κατά την εποχή αυτή στην Ιεριχώ διαπιστώνεται το 
εξής θαυµαστό. Ο συνοικισµός αναπτύσσεται σε 
πραγµατική πόλη 2000 κατοίκων περίπου µε 
εκπληκτικά αρχιτεκτονήµατα (ισχυρά οχυρωµατικά 
τείχη και πύργοι).

  Η πλήρης Νεολιθική αρχίζει στη Μέση Ανατολή γύρω 
στο 7000 π.Χ. µε ένα πλήθος συνοικισµών, που 
βρίσκονται ακόµη σε φάση Ακεραµική ή προκεραµική. 
Έχουµε δηλαδή βεβαιωµένη την καλλιέργεια 
δηµητριακών, και την εξηµέρωση των ζώων, αλλά δεν 
χρησιµοποιούνται αγγεία από πηλό (κεραµικό).
Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει και στην Ελλάδα η 
αρχαιότερη γνωστή ως τώρα Νεολιθική φάση 
“Προκεραµική Νεολιθική”.
 
  ∆εν υπάρχει λοιπόν αµφιβολία ότι η πρώτη περιοχή 
που εντοπίζεται η “Νεολιθική επανάσταση” είναι η 
Εγγύς Ανατολή. Το προβάδισµα αυτής της περιοχής 
στις νέες εξελίξεις αποδίδεται στην παρουσία σ' αυτόν 
το χώρο, σε άγρια κατάσταση, ακόµη και σήµερα, των 
βασικών φυτών και ζώων, που καλλιέργησε ή 
εξηµέρωσε ο άνθρωπος του Νεολιθικού σταδίου που 
άρχιζε. Τα φυτά αυτά ήτανε το σιτάρι, το κριθάρι, τα 
όσπρια, και τα ζώα ήταν τα αιγοπρόβατα, και αργότερα 
βόδια και χοίροι.

  Πώς όµως διαδόθηκε ο νέος τρόπος ζωής από το 
κέντρο του προς τα γύρω και µάλιστα προς την 
Ελλάδα και την Ευρώπη; 
   
  Για τον τρόπο διάδοσης πολλά έχουν γραφεί. Πρώτον 
η Ελλάδα γεωγραφικά και κλιµατολογικά είναι πολύ 
περισσότερο τµήµα της ανωτέρω περιοχής, παρά της 
Ευρώπης. ∆εύτερον πολλά από τα σπουδαιότερα φυτά 
και ζώα της νέας οικονοµίας υπήρχαν σε άγρια 
κατάσταση και στην Ελλάδα ή στην Βαλκανική, και 
γενικότερα στη ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου. Το 
ότι σήµερα δεν υπάρχουν πια, µπορούµε να το 
αποδώσουµε στην καταλυτική επίδραση του 
πολιτισµού.

Φαίνεται ίσως ότι πολύ πρώιµα η γέφυρα των νησιών 
του Αιγαίου είχε παίξει ρόλο στην µετάδοση των ιδεών 
και αγαθών της νέας οικονοµίας, αν βέβαια ήταν 
δυνατό να συµβεί κάτι τέτοιο.

 Γνωρίζουµε ότι στην Ελλάδα την όγδοη χιλιετία 
(8000 π.Χ.) ο τόπος δεν ήταν έρηµος. Οι άνθρωποι 
που ζούσαν εδώ, αν και αποζούσαν από την θήρα 
(κυνήγι), αλιεία και την τροφοσυλλογή, φαίνεται πως 
είχαν ξεφύγει από την στασιµότητα της τελικής 
Παλαιολιθικής. Έτσι είναι φυσιολογικό στις αρχές της 
επόµενης χιλιετίας (7000 π.Χ.) να µπαίνουν στο 
Παραγωγικό στάδιο αργά-αργά και όχι συγχρόνως σε 
όλα τα µέρη.
 
  Οι πιο πρώιµες θέσεις κατοίκησης εντοπίζονται στο 
ανατολικό µέρος της Ελλάδος, αλλά αυτό δεν 
αποτελεί ένδειξη “αποικισµού” από την Ανατολή, γιατί 

η προηγούµενη φάση, δηλαδή η Προκεραµική δεν έχει 
δώσει καµία απόδειξη µέχρι τώρα άµεσης διάδοσης 
από την κατεύθυνση αυτή ή άλλη. Η παλαιότερη 
πιστοποίηση του Παραγωγικού σταδίου και της 
γεωργο-κτηνοτροφικής οικονοµίας στην Ευρώπη 
προέρχεται από την Ελλάδα.
  
  Από το 1956 στην Θεσσαλία η έρευνα είχε δείξει την 
ύπαρξη µιας αρχόµενης Νεολιθικής, µε καλλιέργεια 
δηµητριακών και εξηµέρωση ζώων, προγενέστερη της 
χρήσης αγγείων από ψηµένο πηλό. Γι' αυτό η φάση 
αυτή γνωστή πρωιµότερα από θέσεις της Μέσης 
Ανατολής, ονοµάστηκε “Ακεραµική ή Προκεραµική”. 
Πολιτιστικά και οικονοµικά πρόκειται για ένα 
προστάδιο της Νεολιθικής, που µέχρι πριν λίγα χρόνια 
ήταν γνωστή µόνο από τη Θεσσαλία. 

  Πρόσφατα διαπιστώθηκε και στην Κρήτη [Κνωσός], 
καθώς και στο σπήλαιο Φράγχθι Ερµιονίδος. Με τις 
έρευνες  που γίνονται σύντοµα θα διαπιστωθούν και 
βορειότερα, και θα αποδειχθεί, ότι η Κεραµική δεν 
αποτελεί βασικό και ουσιώδες γνώρισµα της 
Νεολιθικής, όπως ακριβώς και στην Ανατολή. Aυτή η 
φάση της Προκεραµικής καλύπτει το τέλος της 
έβδοµης χιλιετίας π.Χ (6500-6000).

  Οι σηµαντικότερες θέσεις αυτής της φάσης στην 
Ελλάδα που ανασκάφηκαν, ευρίσκονται στη Θεσσαλία. 
Πρώτη και σπουδαιότερη είναι η Άργισσα (4,5 χλµ. 
∆υτ. της Λάρισας), στην αριστερή όχθη του Πηνειού. Τα 
ευρήµατα ήταν σχετικά φτωχά -µικρές λεπίδες από 
πυριτόλιθο ή οψιανό, εργαλεία από πέτρες και οστά 
ζώων και απανθρακωµένοι καρποί δηµητριακών. 
Μερικές οπές που βρέθηκαν βαθιά στο στέρεο έδαφος, 
χρησίµευαν για τη στήριξη των δοκαριών για το 
στήσιµο της πρωτόγονης κατοικίας (καλύβα). 

  Το δάπεδο ήταν από πηλό ή χαλικοστρωµένο. Το 
µήκος του οικισµού φαίνεται ότι ήταν τουλάχιστον 80
µ. Αυτά µαρτυρούν µόνιµη εγκατάσταση σε αυτό το 
χώρο, των ανθρώπων αυτής της φάσης. Τα ίδια 
ευρήµατα έχουµε και στο Σέσκλο (8 χλµ. δυτικά του 
Βόλου), µόνο που ο οικισµός εκεί είναι µεγαλύτερος.

  Άλλες θέσεις που ερευνήθηκαν αρκετά ή λιγότερο 
είναι η Σουφλί Μαγούλα (5 χλµ. ΒΑ της Λάρισας στην 
δεξιά όχθη του Πηνειού), Γεντίκι (15 χλµ. από Λάρισα) 
και Αχίλλειο κοντά στα Φάρσαλα.
Στις ανωτέρω θέσεις κατά την Προκεραµική αυτή 
φάση διαπιστώνεται εξηµέρωση αιγοπροβάτων και 
καλλιέργεια δηµητριακών-οσπρίων.
  
   Τα ευρήµατα της Θεσσαλίας συγκριτικά µε εκείνα της 

Ανατολής υστερούν σηµαντικά. Τα βασικά εργαλεία 
ήταν σύνθετα. Αποτελούνται δηλαδή από περισσότερα 
µικρά κοµµάτια πυριτόλιθου ή οψιανού που έµπαιναν 
σε ξύλινες ή οστέινες λαβές. 

  Υπάρχουν επίσης λεπίδες από θεριστικά µαχαίρια ή 
δρεπάνια, καθώς και σµίλες (για ξυλουργικές 
εργασίες) και αξίνες. Οστέινα εργαλεία έχουµε από 
κέρατα αιγοπροβάτων και πλευρές ζώων γυαλισµένα. 
Ενδιαφέρον στοιχείο της Προκεραµικής είναι τα 
“ενώτια”. Είναι καινούργιο στοιχείο, µικρό λίθινο, 
σπανίως πήλινο µε όψη κουµπιού µε τρύπα στη µέση ή 
πώµατος ασκού. Η τέλεια κατεργασία τους αφήνει να 
εννοηθεί, ότι ίσως είχαν και διακοσµητικό ρόλο 
(απόπειρα αποµίµησης ανθρωπίνου σώµατος).

  Τα κυριότερα στοιχεία της οικονοµίας της φάσης 
αυτής που ανευρέθηκαν, είναι τα οστά ζώων 
(αιγοπρόβατα, βόδια, χοίροι), και τα απανθρακωµένα 
λείψανα δηµητριακών. Έχει επιβεβαιωθεί η 
καλλιέργεια 2 ειδών σιταριού, 2 κριθαριού, µπιζελιών, 
φακής, βίκου, κεχριού. Τα φυτά και ζώα που 
συναντώνται στη Θεσσαλία και στην Ανατολή κατά την 
εποχή αυτή είναι τα ίδια. Επιπλέον στην Άργισσα 
διαπιστώθηκε η παρουσία σκύλου, και στο Σέσκλο 
οστά ψαριών. Βλέπουµε τώρα, ότι το κυνήγι πιά δεν 
παίζει βασικό ρόλο στην διατροφή των ανθρώπων 
αυτής της εποχής.
  
  Κατά την Προκεραµική φάση στην Θεσσαλία δεν 
έχουµε ταφές. Βρέθηκαν όµως ταφές παιδιών στην 
Κνωσό στην Κρήτη, χωρίς στολίδια.

 Η γεωργία και η κτηνοτροφία προϋποθέτουν 
µόνιµους οικισµούς. Τα σχετικά φτωχά ευρήµατα 
µέχρι στιγµής στην Θεσσαλία, µας αφήνουν να 
υποθέσουµε, ότι υπήρχαν µόνο πρόχειρες καλύβες.
Το φυσικό περιβάλλον (ζώα, φυτά) συµπεραίνουµε, 
ότι δεν θα διέφερε και πολύ από το σηµερινό.
 
  Πρέπει να δεχθούµε και την ύπαρξη µιας µορφής 
στοιχειώδους ναυτιλίας, για να εξηγήσουµε την 
παρουσία οψιανού στα διάφορα µέρη της ηπειρωτικής 
Ελλάδος, επειδή αυτός υπάρχει µόνο στο νησί της 
Μήλου.

  Τα λιγοστά στοιχεία που υπάρχουν για τη 
αρχιτεκτονική, τη λατρεία (ειδώλια=αγαλµατίδια), και 
τα ταφικά έθιµα, ούτε αποδεικνύουν, ούτε αποκλείουν 
τη διάδοση του πολιτισµού αυτού από την Ανατολή.
Με την Προκεραµική ή Ακεραµική πολιτιστική αυτή 
φάση κατά την έβδοµη χιλιετία π.Χ.,αρχίζει το 
Παραγωγικό στάδιο στην Ελλάδα και στην Ανατολή, το 
οποίο είναι το προανάκρουσµα για την καθαυτό 
Νεολιθική Εποχή.

Πηγές:
 

 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική 
Αθηνών)

 ∆ηµητρίου Θεοχάρη: Νεολιθικός Πολιτισµός 
(Μορφωτικό. Ίδρυµα Εθν. Τραπέζης)
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  Η κραυγή µέσα στη νύχτα 
συνεχιζόταν. ∆εν είχε φέξει 
ακόµη. Η ζέστη µέσα στο τσαρδί 
ήταν ανυπόφορη, παρ' όλο που 
ήτανε τέτοια ώρα, και ήτανε και 
τέλος Αυγούστου.

Ο πατέρας, η µάνα και τα παιδιά 
είχανε ξυπνήσει από την 
επίµονη πονεµένη κραυγή 
κάποιου ζώου, που επέµενε, 
κάνοντας τα παιδιά να 
φοβηθούν, και να ανησυχήσουν 

οι γονείς, γιατί δεν µπορούσαν να καταλάβουν τι πράγµα ήτανε αυτό που 
ακουγότανε. ∆ε µίλαγε κανένας.
 
 Τα τριζόνια συνέχιζαν το µονότονο τραγούδι τους, και ένας γκιώνης, λες και 
κάποιος τον είχε προγραµµατίσει, δεν ξέφευγε ούτε δευτερόλεπτο στο χρόνο 
µεταξύ των διαδοχικών µεταλλικών σκουξηµάτων του.
Θα πάω να δω τι είναι, λέει κάποια στιγµή ο πατέρας.
Όχι, πού θα πας χριστιανέ µου τέτοια ώρα, λέει η µάνα. ∆ε φοβάσαι; ∆εν έχει και 
φεγγάρι απόψε. Είναι πίσσα. Μπορεί να ‘ναι κανένας οξαποδώ. Έχουµε ακούσει 
τόσα και τόσα, και κει κάτου στα ρέµατα βγαίνουνε τέτοια. Ο Θεός να φυλάει!
Θα πάω να ιδώ, λέει εκείνος. Μπορεί να είναι πιασµένο σε δόκανο κανένα 
ζούµπερο. Εκεί που ακούγεται η φωνή, χτίνουνε δοκάνους γιά λαγούς.

  Το γεγονός αυτό συνέβη στο χωράφι µας στα Χαντάκια. Είχαµε πάει για να 
µαζέψουµε σύκα. Ήτανε η εποχή τους. Είχαµε πολλές συκιές εκεί, και µε πολύ κόπο 
είναι αλήθεια, γιατί το χωράφι αυτό είναι πολύ δύσκολο και ανάποδο, ο πατέρας 
µου µε οργώµατα κι άλλες φροντίδες, κατάφερνε να έχουµε ένα πενιχρό εισόδηµα 
από τα σύκα.
  
   Όταν πλησίαζε ο καιρός για το µάζεµα, µετά της Παναγίας, ο πατέρας µου έφτιαχνε 
ένα τσαρδί εκεί στο χωράφι µε ξύλα και κλαριά, κοντά στη λιάστρα που ήτανε και 
ίσιωµα. Και όταν ήταν να πάµε να µαζέψουµε, πηγαίναµε αποβραδίς, και 
κοιµόµαστε στο τσαρδί, ούτως ώστε να κερδίζουµε χρόνο, αφού θα σηκωνόµαστε 
την άλλη µέρα πολύ πρωί µε τη δροσιά. Η διαδικασία του µαζέµατος ήτανε η εξής:
Έπρεπε πρώτα µε τα καλάµια να τινάξουµε τις συκιές, να πέσουν όσα σύκα ήτανε 
γινωµένα, και ύστερα να τα µαζέψουµε. Αυτό όλο άρεσε σε µας τα παιδιά, 
περισσότερο όµως µας άρεσε το καλοκαιρινό σούρουπο, αγναντεύοντας κατά τη 
Χειµάτισσα, τον Κουφό και τη Χαραχιά.
Σηκωθείτε βρεε, φώναζε η µάνα µας από τη νύχτα ακόµη.
Θα βγάλει ο ήλιος κούτουλα (κέρατα), και θα µας πιάσει ζέστη.
 Τι να κάνουµε κι εµείς. Κάνοντας την ανάγκη φιλοτιµία σηκωνόµαστε, αλλιώς θα 
είχαµε συνέπειες. Τελικά, επειδή η κραυγή συνεχιζόταν, σηκώθηκε ο πατέρας µου, 
άναψε το φανάρι για να βλέπει, και κίνησε να πάει να δει τι ήτανε αυτό που έσκουζε, 
παρ' όλες τις διαµαρτυρίες της µάνας µου. Έφυγε κατηφορίζοντας προς το χωράφι 
του µπάρµπα-Βασίλη του Φάββα, γιατί η κραυγή ακουγότανε κάπου εκεί κάτου στο 
ρέµα. Εµείς περιµέναµε µε την αγωνία στο κατακόρυφο.
Άντε, µπορεί το βράδυ να φάµε λαγό, λέει η µάνα µας κάποια στιγµή για να µας 
ενθαρρύνει λίγο. Θα τονε κάνουµε στιφάδο. Κρεµµύδια βγάλαµε από τα ∆αφινάκια.
Εµείς µιλιά. Μια κουκουβάγια πιο χαµηλά στη ρεµατιά, µε το κλάµα της µεγάλωνε 
το φόβο και την αγωνία µας. Στο µεταξύ η κραυγή του ζώου που ακούγαµε, είχε 
σταµατήσει.

  Το πρωί θα πάω να ιδώ τι ήτανε, λέω εγώ θέλοντας να κάνω το γεναίο. 
Το πρωί θα µαζέψουµε τα σύκα, λέει η µάνα µου, γι’ αυτό κοιµηθείτε τώρα.
Εµείς φυσικά δεν µπορούσαµε να  κλείσουµε µάτι. Εγώ πήγα στην πόρτα του 
τσαρδιού και προσπαθούσα να δω στο σκοτάδι. Τελικά αφού πέρασε ακόµη λίγη 
ώρα, φάνηκε το αδύναµο τρεµάµενο φως του φαναριού, και σε λίγο ο πατέρας µας 
ήτανε κοντά µας στο τσαρδί.
Πού είναι ο λαγός λό; λέω εγώ. 
Πήγε στη ∆αιµονιά στο Νοµατάρχη να διαµαρτυρηθεί, λέει εκείνος γελώντας.
Μια αλεπού είχε πιαστεί στο δόκανο, αλλά µέχρι να πάω είχε ψοφήσει. Έτσι µας 
είπε. Τώρα αλήθεια-ψέµατα δεν ξέρω.
Κοιµηθείτε τώρα γιατί το πρωί δε θα σηκωνόσαστε.
Πέσαµε εµείς στο ψαθί, αλλά πού να κοιµηθούµε. Το µάτι µας γρίλα-γαρίδα. Η 
φαντασία µας οργίαζε µε δοκάνους, λαγούς και αλεπούδες.
Σε λίγη ώρα, νύχτα σχεδόν ακόµη, πάνω που άρχιζε να χαράζει, σηκωθήκαµε. 
    
  Αφού τσιµπήσαµε κάτι πρόχειρα, πήγαµε λίγο πιο πέρα κι αρχίσαµε τη δουλειά. 
Είχε φέξει για τα καλά πια, και βλέπαµε. Ο πατέρας κι η µάνα µου µε µακριά 

καλάµια, που ήτανε βγαλµένα από τα ∆αφινάκια, αρχίσανε να χτυπάνε τακ-τακ, 
τακ-τακ τα κλαδιά των δένδρων για να πέσουνε τα γινωµένα σύκα.
  
  Εµείς τα µαζεύαµε, τα βάζαµε στα χεροκόφινα (καλάθια), και µετά τα αδειάζαµε 
στις κόφες, που θα τις φόρτωνε ο πατέρας µου στο γαϊδούρι, για να πάνε στη 
λιάστρα. Αυτή ήτανε ένας επίπεδος χώρος στρωµένος µε χαλίκι, που είχε 
κουβαλήσει ο πατέρας µου από το ρέµα του Κουφού. Εκεί επάνω ρίχναµε τα σύκα, 
και τα απλώναµε για να τα χτυπήσει ο ήλιος και να ξεραθούνε. Έπρεπε να φύγει 
τελείως η πρασινίλα όπου υπήρχε, αλλιώς η ποιότητά τους δεν θα ήτανε καλή.
Συνεχιζότανε η δουλειά λοιπόν, τίναγµα–µάζεµα. Όσο δεν είχε βγει ακόµη ο ήλιος 
και ήτανε δροσιά, τα παιδιά κάτι κάναµε. Προχώραγε η δουλειά, αλλά µετά 
βαρεθήκαµε. Χαζολογάγαµε από δω κι από κει, και κοιτούσαµε τα µισοφαγωµένα 
σύκα ή παίζαµε µε ένα κανελί σκυλί που είχαµε. Από λαγούς µας λέγανε ότι ήτανε 
δαγκαµένα και παρατηµένα τα σύκα, γιατί ο λαγός επειδή φοβάται µην τονε 
µυριστεί καµιά αλεπού τη νύχτα, τρώει αρπαχτά και φεύγει.
Μαζεύετε, κουνηθείτε βρεε, φώναζε η µάνα µας, και όταν µας έφτανε, µας έριχνε 
καµιά στα πόδια µε το καλάµι.

Φέρτε το γαϊδούρι να φορτώσουµε τα κοφίνια, να τα πάτε στη λιάστρα.  
Εµείς πότε ακούγαµε, πότε κοιτάγαµε να βρούµε κανένα µύγδαλο ή κανένα αχλάδι 
να φάµε. Είχαµε και δύο συκιές χειµωνιάτες ξακουστές στην περιοχή για τα µεγάλα 
και γλυκά σύκα τους. Και ποιος δεν είχε φάει από αυτά τα σύκα. Κρατάγανε µέχρι 
αργά. Αρχές Νοέµβρη που βγαίναµε για τις ελιές βρίσκαµε και τρώγαµε.
Στο µεταξύ είχε αρχίσει η ζέστη. Το τίναγµα τελείωσε.
Σταµατήστε, λέει ο πατέρας µου, καϊλιάσαµε. Πάµε να πιούµε λιγάϊ νερό, να φάµε 
τίποτα, και να ΄ρθούµε τάκα-τάκα να τα πάρουµε από κάτου.
Γυρίσαµε στο τσαρδί. Ένα κοφίνι µε το φαΐ και το βικί µε το νερό ήτανε στον ίσκιο. 
Φάγαµε το συνηθισµένο καλοκαιρινό φαΐ του χωραφιού που ήτανε ψωµί, τυρί, 
ντοµάτες και ελιές, ήπιαµε και δροσερό νερό από το βικί και ήµαστε έτοιµοι πάλι για 
δουλειά.

  Τότε, τα χρόνια εκείνα έβλεπες στα χωράφια πολλούς ανθρώπους να κάνουνε 
δουλειές, και να πηγαινοέρχονται στους δρόµους µε τα ζα τους και τα ζούµπερά 
τους. ∆εν ήτανε όπως σήµερα που µετακινούνται όλοι µε τα αυτοκίνητά τους, και 
µετά τις 10 η ώρα δεν βλέπεις άνθρωπο. Στα Χαντάκια λοιπόν αυτή την ώρα πολλές 
φορές µας έκανε παρέα ο µπάρµπα-Γιώργης ο Πριφτάκης. Σµίγανε οι γείτονες και 
λέγανε καµιά κουβέντα.
Έτσι λοιπόν κι αυτή τη φορά φάνηκε να έρχεται σιγά-σιγά, µόλις είχαµε ξεφάει.
Γειά σας ρε παιδιά, καληόροξη λέει. 
Φχαριστούµε γείτονα, κόπιασε, αλλά µας βρήκες στον ξεφαγωµό, λέει ο πατέρας 
µου.
∆εν πειράζει, φάτε και µια φορά µοναχοί σας, είπε ο µπάρµπα-Γιώργης κι έκατσε σε 
µια πέτρα.
Πιάσανε την κουβέντα για λίγο, µιλάγανε για διάφορα θέµατα, αλλά η ώρα 
πέρναγε, και η ζέστη µεγάλωνε. Έτσι σηκωθήκαµε να συνεχίσουµε, και ο 
µπάρµπα-Γιώργης έφυγε.
Άντε πάµε χερ-χερ να τα πάρουµε από κάτου να τελειώνουµε, λέει ο πατέρας µου. 
Αρχίσαµε όλοι µαζί να µαζεύουµε τα σύκα, και να τα κουβαλάµε στη λιάστρα. Κατά 
το µεσηµεράκι είχαµε τελειώσει. Τα απλώσαµε καλά σε σειρές, και µετά διαλέξαµε 
όσα είχανε ξεραθεί, και ήτανε έτοιµα να τα παραδώσουµε στο χωριό, στο µέρος που 
τα συγκεντρώνανε, για να τα πάρουν για τη ΣΥΚΙΚΗ στους Μολάους.
Αλλά η διαδικασία της συγκοµιδής των σύκων δεν τελείωνε εδώ. Η εβδοµάδα που 
µεσολαβούσε µέχρι το επόµενο τίναγµα, ήταν αφιερωµένη στη λιάστρα. Έπρεπε τα 
σύκα αφού ξεραθούν από τη µια πλευρά να τα γυρίσουµε και από την άλλη. Όσα 
ήτανε µικρά ή µισοφαγωµένα από σκούρκους και σφίγγες, και δεν έκαναν για 
εµπόριο, απόσυκα τα λέγαµε, τα βάζαµε κατά µέρος, για να τα φάνε τα ζα. 

Κοπιαστική δουλειά, η οποία έπρεπε να γίνει προσεκτικά αφού και από αυτό 
εξαρτιότανε σε ποια κατηγορία (Α,Β,Γ) θα κατέτασσαν τα σύκα κατά την παράδοση, 
ώστε να πάρουµε την καλύτερη τιµή. Στη λιάστρα λοιπόν είχες και τον ήλιο να σε 
βαράει κατακέφαλα. Αλλά τι να γίνει. Έτσι δούλευαν τότε οι άνθρωποι στα χωριά, 
αλλά και σήµερα η διαδικασία της λιάστρας είναι η ίδια. ∆εν έχει αλλάξει.    
Αφού είχαµε τελειώσει λοιπόν, έπρεπε να φύγουµε, γιατί κόντευε και µεσηµέρι. Τα 
παιδιά είµαστε αυτή τη φορά περισσότερο ευχαριστηµένα, γιατί θα είχαµε να 
διηγούµαστε στους φίλους µας και τη νυχτερινή µας “περιπέτεια”.
Μερικές φορές όταν αργούσαµε, ξεµεσηµεριάζαµε στο τσαρδί, και ερχόµαστε το 
βραδάκι στο χωριό, γιατί είχαµε µαζί µας και ένα σωρό ζούµπερα, που έπρεπε να 
βοσκήσουνε.
Μαζεύτε τα ζα, και φέρτε να φορτώσουµε τα σύκα, λέει ο πατέρας µου. Πάµε, γιατί 
το απόγιοµα έχουµε να ποτίσουµε το περβόλι στα ∆αφινάκια.
Έτσι σε λίγο όλοι µαζί άνθρωποι και ζωντανά µέσα στη ζέστη πήραµε το δρόµο για 
το χωριό.
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ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ
Στα χαντάκια για σύκα
Γιάννης Μ. Μπίλιας



Επιµέλεια Ελ. Τσιριγώτη
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Χαµένος στην τηλεόραση Και άλλες ιστορίες σε τροχιά 
Τζάννι Ροντάρι,   εκδόσεις Πατάκη 
 
Ο µικρός Τζιπ, αν και φανατικός της τηλεόρασης, ποτέ δεν θα 
φανταζόταν πως µια µέρα θ’ απογειωνόταν από την 
πολυθρόνα του, θα διέσχιζε πετώντας το δωµάτιο, θα 
βουτούσε µε το κεφάλι του µέσα στην µαγική συσκευή και θ’ 
αναστάτωνε τα τηλεοπτικά προγράµµατα βραχυκυκλώνοντας 
τα δίκτυα… Κι όµως, αυτά ακριβώς του συνέβησαν.

Η απρόβλεπτη συνέχεια της ιστορίας του Τζιπ θα σας κάνει να 
µη θέλετε ν’ αφήσετε το βιβλίο από τα χέρια σας. Θα 
συναντήσετε εξωγήινους που θέλουν να κλέψουν τον πύργο 
της Πίζας, τη Σταχτοπούτα του διαστήµατος που βρίσκει τον 
πρίγκιπά της, λιλιπούτειους πληθυσµούς κρυµµένους µέσα σε 
αυγά κότας και άλλα τρελά και διασκεδαστικά…
Ένα βιβλίο για αναγνώστες άνω των οκτώ ετών (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου).

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Εκδόσεις Πατάκη Κατερίνα Σέρβη-Θανάσης Πέτρου

"Έρχονται οι Πέρσες!" φωνάζει ένα πρωί ο Αετίωνας στους φίλους του, τον Γλαύκο και 
τον Λέαγρο, και έκτοτε αλλάζει η ζωή όλων. Σύντοµα οι Αθηναίοι, πάνοπλοι, αφήνουν 
πίσω τους την πόλη τους για ν΄αντιµετωπίσουν τον εχθρό. Το ίδιο και ο Γλαύκος, ο 
Λέαγρος και ο Αετίωνας που είναι αποφασισµένοι να βοηθήσουν. Και να δουν από 
κοντά, µε τα ίδια τους τα µάτια, ν΄ ακούσουν µε τα ίδια τους τ΄ αυτιά, τι θα συµβεί, 
πώς θα συµβεί και ποιος θα είναι ο νικητής στην πεδιάδα του Μαραθώνα.
Ίσως περισσότερο ένα graphic novel για παιδιά, το αποτέλεσµα της δουλειάς της 
αρχαιολόγου και συγγραφέα Κατερίνας Σέρβη και του κοµίστα Θανάση Πέτρου 
αφηγείται τα γεγονότα πριν και κατά τη διάρκεια της Μάχης του Μαραθώνα µέσα από 
τα βιώµατα τριών αγοριών της αρχαίας Αθήνας. 

Ο µικρός Αετίωνας και οι φίλοι του Γλαύκος και Λέαγρος, 
ακολουθούν χωρίς πολλή σκέψη τον µεγάλο αδελφό του Γλαύκου, 
τον Νικία, στον Μαραθώνα µαζί µε τον στρατό της πόλης που υπό 
τον στραγηγό Μιλτιάδη οδεύει προς τη µάχη στην οποία θα 
αντιµετωπιστούν οι Πέρσες. Τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται 
χωρίς να δίνονται υπερβολικά πολλές πληροφορίες, µε απλό 
τρόπο, η σηµασία τους εξηγείται χωρίς µεγαλοστοµίες ενώ στο 
τελευταίο κοµµάτι του βιβλίου προσεγγίζεται το θέµα της αλήθειας 
και του µύθου. Με ένα επίµετρο η συγγραφέας θέτει τα ερωτήµατα 
που απασχολούν (και ταλαιπωρούν) τους ιστορικούς, 

Αναφορά στον Γκρέκο, Νίκου Καζαντζάκη, Εκδόσεις 
Καζαντζάκη, 2009

Πρόκειται για τη µυθιστορηµατική αυτοβιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη, την οποίαν 
ο θάνατος δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει. Γεγονότα και θρύλοι, βιώµατα και 
ελπίδες, όνειρα και απογοητεύσεις, οράµατα και χίµαιρες, ιδέες, εµπνεύσεις και έργα, 
ταξίδια φυσικά και πνευµατικά, η πατρίδα και ο κόσµος, πρόγονοι και σύγχρονοι, το 
πρότυπο του «µελλούµενου ανθρώπου», αναδύονται από τις σελίδες αυτής της 
πνευµατικής αναφοράς… Στην έκδοση της "Αναφοράς στον Γκρέκο" (Απρίλιος 2009), 
µε ανατύπωση του µυθιστορήµατος, για πρώτη φορά το κείµενο του Καζαντζάκη 
συνοδεύεται από Επίµετρο, µε Ενηµερωτικό Σηµείωµα του Εκδότη-Επιµελητή και µε 
εικόνες.
«...Θα βρεις, λοιπόν, αναγνώστη, στις σελίδες ετούτες την κόκκινη γραµµή, 
καµωµένη από στάλες αίµα µου, που σηµαδεύει την πορεία µου ανάµεσα στους 
ανθρώπους, στα πάθη και στις ιδέες. Αυτή την αιµατερή πορεία µου, τώρα που ο ήλιος 
βασιλεύει, µάχουµαι στο Οδοιπορικό µου ετούτο να σηµαδέψω..."»

Κάτι περισσότερο και καλύτερο από αυτοβιογραφία, η Αναφορά στον Γκρέκο είναι 
λοιπόν η ιστορία ενός εσωτερικού οδοιπορικού, κάτω από το 
σηµάδι τού Γκρέκο, γιατί αυτός ο ζωγράφος, Κρητικής 
καταγωγής, µας άφησε πλάσµατα που διατρέχονται από 
φλόγα, που δεν είναι άλλο παρά φλόγα. Είναι, επίσης, η 
διαθήκη τού Καζαντζάκη, το ύστατο έργο του, όπου εξηγεί τη 
γένεση των µεγάλων έργων του -µυθιστορηµάτων, θεατρικών, 
και πάνω απ' όλα της "Οδύσειας"- και, µε ακρίβεια, τη 
φιλοσοφική, ηθική ή θρησκευτική σηµασία τους. Ακόµη, µας 
καθίσταται κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίον ο Καζαντζάκης 
χρησιµοποίησε κάποιες περιπέτειες των οποίων υπήρξε ο 
δράστης ή ο µάρτυρας, όπως επίσης και κάποια διαβάσµατά 
του. Όλα ετούτα δίδουν το µέτρο αυτού τού σπουδαίου έργου, 
που είναι ταυτόχρονα λογοτεχνικό ντοκουµέντο και 
πνευµατική εξοµολόγηση ενός από τους µεγαλύτερους συγγραφείς που γέννησε ποτέ 
η Ελλάδα.»
(Από τη γαλλική έκδοση Nikos Kazantzaki, "Lettre Au Greco", Bilan d'une Vie, Plon, 
Paris 1961.)

   εισάγοντας τα παιδιά στην προβληµατική της έρευνας, των ιστορικών πηγών και 
του λεπτού διαχωρισµού µεταξύ αλήθειας και µύθου, µεταξύ ιστορικού γεγονότος 
και επινόησης. Η παρατήρηση πως «αν είχαν νικήσει οι Πέρσες και όχι οι Έλληνες, 
ο κόσµος θα ήταν απλά διαφορετικός» συνοψίζει µια ψύχραιµη αλλά και χρήσιµη 
προσέγγιση µακριά από κάθε δογµατισµό.  (Της Ελένης Κορόβηλα)

15Καληµέρι, Φύλλο 9, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2016

Quiz Νο9: Τους αναγνωρίζετε;

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

Απαντήσεις Quiz Νο8

Ιωάννης Θ. Μουσαδάκος
Νίκος Πυροβολισιάνος
Χριστίνα Ν. Αγγελάκου
Ελευθερία Γ. Μουσαδάκου
Σοφία Γ. Μουσαδάκου
Παναγιώτα Σ. 
Κοκκινοπούλου
∆ηµήτριος Ν. Αγγελάκος
Ελένη Θ. Μουσαδάκου
Άγγελος Ι. Αγγελάκος

Σοφία Θ. Μουσαδάκου
Θεοδούλη Σ. 
Κοκκινοπούλου
Καλλιόπη Ν. Αγγελάκου
Βασιλική Μ. Παπαδάκη
Ανθούλα Π. Μπιλίνη
Αναστασία Μ. Παπαδάκη
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Φίλοι Αι-∆ηµητριωτες  µια ζεστή καλησπέρα από το 
χωριό. Εύχοµαι να είστε όλοι καλά και µε καρδιά 
γαληνεµένη.
Κάθισα πάλι να σας γράψω δυο λόγια µε τα νέα του 
χωριού µας, που τούτη τη φορά δεν είναι και τόσο 
ευχάριστα. Κάποιοι συγχωριανοί µας πήραν το 
τραίνο για το ταξίδι το µακρινό.

 Στις 19-04-16 η θεία Ποτίτσα Αγγελάκου 
βαρέθηκε και έπεσε να κοιµηθεί. Στις 10-05-16 η 
Άννα η Βανικιώτη που είναι και πρώτη µου ξαδέρφη 
χτυπηµένη από αρρώστια και την απώλεια του υιού 
της την έφεραν πιο γρήγορα στο τέλος της 
διαδροµής της. Τραγικό ένας γονιός να πρέπει να 
βιώσει το θάνατο του παιδιού της, συνήθως το παιδί 
συνοδεύει τον γονιό εκεί στο κατηφοράκι. Θλίψη στο 
Βανικιωτέικο . 

   Στις 15-06-16 ο Μπάρµπα Τάσος ο Μπίλιας  είπε και 
αυτός να ξεκουραστεί πια, δεν αντεξε το βάρος των 
χρόνων που βάραιναν την πλάτη του.
Στις 25-06-16 ο Γιώργος ο Φάββας ο µπουρµπούτης 
όπως τον ξέρουν όλοι, βαρέθηκε να κοιµάται 
συνέχεια και επαναστάτησε και πέταξε ελεύθερος 
ψηλά χωρίς πόνους πια.

  Σε όλους αυτούς τους δικούς µας ανθρώπους το 
µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να τους 
ευχηθούµε καλό ταξίδι και κουράγιο στους 
ανθρώπους που άφησαν πίσω. Οι άνθρωποι αυτοί 
δεν πέθαναν, θα πεθάνουν µόνο τότε όταν ξεχαστούν 
από αυτούς που έµειναν πίσω.
Τι να γίνει; Ο θάνατος  πάντα θα µας τροµάζει δεν 
είµαστε τόσο δυνατοί όσο θα θέλαµε. Στο χαµό των 
δικών µας ανθρώπων η γενναιότητα χάνεται, η 
καρδιά µατώνει και ένα τεράστιο γιατί που µένει 
πάντα αναπάντητο.
Σκληρή η µοίρα των ανθρώπων. Ό,τι γεννιέται  
πεθαίνει µα οι άνθρωποι οι ανόητοι άνθρωποι ακόµα 
πιστεύουν πως θα ζήσουν αιώνια.

  Εδώ σας ζητώ την άδεια να ανοίξω µια παρένθεση 
και να πω δυο λόγια για κάποιον που δεν ήταν από το 
χωριό µας µα όλοι γνωρίζαµε και εκτιµούσαµε. 
Ποιος δεν ήξερε τον Νίκο τον Κρητικό από τα 
Τάλαντα, την ψυχή και ιδρυτή της Πιλά. Είχε πάντα 
ένα χαµόγελο και µια καλή κουβέντα πάντα στα 
χείλη του. Ο Νίκος ο Κρητικός λοιπόν κάποιο βράδυ 
αγναντεύοντας την θάλασσα  και το θλιµµένο 
ηλιοβασίλεµα είπε να κάνει ένα ταξίδι και κάπου εκεί 
τα ξηµερώµατα στις 04-04-16 µπήκε στη βάρκα του 
άνοιξε πανιά και έφυγε κάπου µακριά να βρει τη 
γαλήνη. Νίκο καλό σου ταξίδι.
Όλοι είµαστε περαστικοί και το ταξίδι για τον καθένα 
µας έχει προγραµµατιστεί. Ας αγαπήσουµε τον 
συνάνθρωπο µας, ας αφήσουµε τις κακίες που µας 
µαυρίζουν την ψυχή, ας ανοίξουµε τις καρδιές µας να 
µπει το φως, όλα εδώ θα µείνουν, ας κάµουµε αυτό 
το ταξίδι όταν έρθει η σειρά µας χωρίς αποσκευές, 
εννοώ χωρίς αµαρτίες.

  ∆ώστε σηµασία στις ευτυχισµένες στιγµές σας, 
αύριο ίσως χαθούν τίποτα δεν κρατάει για πάντα. 
Κάθε λεπτό, κάθε ευτυχισµένη στιγµή είναι δώρο. 
Χαρείτε το, µην παραµερίζεις τίποτα που θα σου 
χαρίσει χαρά και γαλήνη. Το σήµερα µετράει για αυτό 
πριν τελειώσει η µέρα σήκωσε τα µάτια ψηλά και πες 
ένα ευχαριστώ, µην το ξεχνάς άνθρωπε ανόητε, ο 
θεός δεν ξεχνάει να µας χαρίζει κάθε µέρα µια 
καινούργια µέρα. Γιατί  εµείς οι άνθρωποι πρέπει να 
είµαστε τόσο αχάριστοι;
  Όµως ας πάµε και λίγο παρακάτω να πούµε κάτι 

ευχάριστο. Στις 8 Μαΐου 2016 ο Κώστας Αρκούδης 
και η Πηνελόπη Τεσσέρη ενώθηκαν µε τα δεσµά του 
γάµου, ευχόµαστε ότι ποθούν να το πάθουν.
 
  Στις 16-06-16 ο Γιώργος Νιάκολας και η Ηρώ 
Μανωλάκου έφεραν στον κόσµο ένα υγιέστατο 
πανέµορφο αγοράκι. Να το χαίρονται και να το 
καµαρώνουν. Όσο για την γιαγιά την πρόεδρο του 
συλλόγου µας, λάµπει και καλά κάνει.
Αγαπητοί συγχωριανοί µπήκατε ποτέ στον κόπο να 
σκεφτείτε τι σηµαίνει ο ερχοµός ενός µωρού στον 
κόσµο; Σίγουρα όχι. 
Κάθε καινούργια ψυχούλα που έρχεται στον κόσµο 
φέρνει το µήνυµα πως ο Θεός αγαπάει και 
εµπιστεύεται τους ανθρώπους και τους στέλνει 
ακόµα µια ευκαιρία. Σας φαίνεται κουτό; Προτείνω 
να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να κάνετε µερικές 
σκέψεις πάνω σε αυτό. Μας δίνει την ευκαιρία να 
γίνουµε άνθρωποι, να βοηθήσουµε κάποιον που 
πονάει, να πούµε έναν παρήγορο λόγο στον 
άρρωστο, ένα ποτήρι νερό σε κάποιον που διψάει. Τι 
κάνουµε εµείς; Τίποτα. Το µόνο που κάνουµε είναι να 
κυνηγάµε µια χίµαιρα, την ευτυχία κυνηγάµε και δεν 
συνειδητοποιήσαµε ακόµα πως η ευτυχία µέσα µας 
κατοικεί.

  Ξεχνάµε να ζήσουµε, δεν προλαβαίνουµε να 
χαρούµε τα µικρά πράγµατα στην ζωή µας. Μεγάλο 
λάθος γιατί εδώ είναι το µυστικό. Όταν τα χρόνια 
περάσουν και κοιτάζουµε πίσω τότε θα νιώσουµε 
πως τα µικρά πράγµατα που δεν ζήσαµε ήταν πολύ 
µεγάλα. Αργά πια πέφτει η αυλαία, τα φώτα έσβησαν.

«Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρα σου, είναι πολύ 
σύντοµη η µέρα για να είσαι εγωιστής. Βρες  χρόνο 
να γελάς γιατί αυτό είναι η µουσική της ψυχής» 
(Γ.Ρίτσος). Ζήσε το σήµερα αδελφέ γιατί το χθες σε 
ξέγραψε και το αύριο ακόµα δεν σε ξέρει.

  Η ζωή µας δίνει το µεγαλειώδες συναίσθηµα της 
αγάπης και εµείς το χαραµίζουµε απλόχερα στο 
µισός και στον φθόνο. ∆εν τα καταφέραµε να 
µείνουµε παιδιά στην κάρδια µας. Τι κρίµα. Θα ήταν 
πολύ πιο όµορφος ο κόσµος µας.

  Στο διάβα της ζωής µας ξεχάσαµε να αφήσουµε 
πίσω µας άσπρα πετραδάκια για να γυρίσουµε πίσω. 
Πολλές γέφυρες περάσαµε µα χορτάριασαν και 
χάθηκε ο δρόµος. Τώρα πώς θα γυρίσουµε πίσω τα 
χρόνια της αιωνιότητας και της αγάπης; Στον παλιό 
σταθµό δεν θα περάσει άλλο τραίνο πια. Τώρα πια 
στο δειλινό της ζωής µας ξέρουµε πως ζήσαµε 
λάθος.

 
   Πρόθεση µου δεν είναι να σας ψυχοπλακώσω 
φίλοι Αη-∆ηµητριώτες όµως όπως ξέρετε πάµε από 
το κακό στο χειρότερο. Ας παρακαλέσουµε τον Θεό 
να βάλει το χέρι του να µην ακουστούν ποτέ ξανά 
σειρήνες πολέµου, γιατί αν γίνει κάτι τώρα δεν θα 
είναι µε όπλα αλλά µε αριθµούς και στους 
αριθµούς δεν είµαστε καθόλου καλοί εµείς οι 
Έλληνες.

   Όµως την περιπλάνηση της σκέψης µου λέω να 
την σταµατήσω εδώ. Πλησιάζουν µεσάνυχτα, 
σιγαλιά στο χωριό και το φεγγάρι φιλιέται µε τα 
άστρα. Ίσως τούτο το γράµµα να σας φανεί 

περίεργο και δυσκολονόητο , γι΄αυτό διαβάστε το 
άλλη µια φόρα. Ήθελα να είµαι πιο ευχάριστος και 
όχι γκρινιάρης, όµως όπως ήδη γνωρίζετε θέλω να 
γράψω για την άλλη πλευρά την σκοτεινή του 
φεγγαριού. Ποθώ µε όλη την δύναµη της ψυχής µου 
το επόµενο γράµµα από το χωριό να είναι γεµάτο 
φως, χαµόγελα και ελπίδα για την πατρίδα µας και 
για όλους τους Έλληνες.

   Φίλε Αη-∆ηµητριώτη όταν νοιώθεις µόνος, όταν 
νοιώθεις πως η κάρδια σου κοντεύει να γίνει 
κοµµάτια τότε άναψε ένα τσιγάρο βάλε ένα 
µπουζούκι να κλάψει σε ένα ζεϊµπέκικο βαρύ και 
χόρεψε µόνος γιατί το ζεϊµπέκικο είναι ένας 
µοναχικός θρήνος, ένα παράπονο πικρό, ένας 
αισθηµατικός λυγµός κι αν νοιώσεις έναν κόµπο  να 
ανεβαίνει στο λαιµό σου άστον να ανεβεί να βγει 
στην αλµύρα των µατιών σου. Το ζεϊµπέκικο µε 
θεατές είναι δήθεν, το µοναχικό ζεϊµπέκικο είναι 
µαγκιά. Καµία φορά πονούν και οι δυνατοί.
   Με την φλυαρία µου ξέχασα να σας µιλήσω για τα 
Αη-∆ηµητριώτικα. Οι εκδηλώσεις µε την 
καθοδήγηση της προέδρου πήγαν ρολόι. Τα παιδιά 
στο χωριό έζησαν µε τόσα παιχνίδια το δικό τους 
µικρό παράδεισο. Κάθε χρόνο και καλύτερα, φέτος 
είχαµε και άλογα. Τα παιδιά πανηγύριζαν. Θερµά 
συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές.

Να είστε καλά 
  Με εκτίµηση 

 Βαγγέλης Βανικιώτης

Υ/Γ Ας µου επιτραπεί εδώ να εκφράσω τα 
συγχαρητήριά µου στο Σύλλογό µας, να 
ευχαριστήσω όλους όσους προσπαθούν 
θυσιάζοντας την προσωπική τους ζωή να λειτουργεί 
ο σύλλογος και να βγαίνει το ΚΑΛΗΜΕΡΙ. Όταν τα 
σκέπτοµαι νοιώθω υπερήφανος που είµαι 
ΑΓΙΟ-∆ΗΜΗΤΡΙΩΤΗΣ
      

Γράµµα από το χωριό
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