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ΠΟΡΕΙΑ 
(Στοχασµοί µε αφορµή τη Γέννηση)
Κυριάκος ∆. Βανικιώτης

     Σχηµατιστήκαµε στη µήτρα της θάλασσας. Μέσα σε µια 
απέραντη και ρυθµική γαλήνη.
Άλλοι από το απαλό ψιθύρισµα του φλοίσβου, άλλοι από 
την ορµή µιας δίνης.
Άλλωστε, κάθε τι που ζει, πιάνεται στην αρχή, µέσα στη 
θολούρα και δηµιουργείται από τη διάλυσή της.

  Γεννιόµαστε στη Γη. Η θάλασσα µας στέλνει µε τα 
κύµατά της στον κόσµο, παραµένοντας διαρκώς µέσα 
µας, µάρτυρας της κληρονοµιάς µας.
Η Γη, όµως, µας δίνει την µορφή και ο άνεµος την ανάσα 
της Ζωής.
Και µείς µε το κεφάλι στραµµένο πάνω αναζητούµε τα 
ύψη.
Και γίνεται η ύπαρξη µας ένα πέπλο, που απλώνεται από 
τη Γη στον Ουρανό.

 Μπλεγµένοι στις ποικιλόµορφες πτυχές του, 
πορευόµαστε µε τα γυρίσµατα του χρόνου που 
µεταφορτώνεται από µέρα σε νύχτα και από νύχτα σε 
µέρα, συλλέγοντας τη δύναµη της γνώσης που µας 
προσφέρει η µέρα, και το φως των άστρων που µας 
χαρίζει η νύχτα.
 
Μεγαλώνουµε µε τους κύκλους των εποχών του χρόνου.
Με το ξύπνηµα της Άνοιξης, την Καλοκαιρινή 
καρποφορία, το νανούρισµα του Φθινοπώρου. 

Ακόµα και µε τον Χειµωνιάτικο ύπνο, που είναι γεµάτος 
από τα όνειρα των άλλων εποχών.

  Ταξιδεύουµε µε οδηγό τη λαχτάρα µας και για το 
µεγάλο Λιµάνι. Προσπαθούµε να γεφυρώσουµε την 
απόσταση που βρίσκεται ανάµεσα στο όραµα του ύπνου 
µας και την επιθυµία του ξύπνιου µας. Και αυτή η 
προσπάθεια καθορίζει τον καθένα µας. 
Ας διαλέξουµε  για όπλα µας την αγάπη, την καλοσύνη 
και την κατανόηση.

    Σ’ αυτή την πορεία πρέπει να είµαστε δυνατοί, όχι όµως 
για να ξεκάνουµε τους αδύνατους.
Να είµαστε σοφοί, αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες του 
νου µας. Να είµαστε συνοδοιπόροι στο σκοπό του κάθε 
Συνανθρώπου µας, γιατί µόνο έτσι µπορούµε να 
πετύχουµε τους δικούς µας καλούς σκοπούς.

   Να κάνουµε το σήµερα να αγκαλιάζει το παρελθόν µε 
την ανάµνηση και το µέλλον µε την ελπίδα, γιατί µ’ 
αυτόν τον τρόπο απαλύνεται ο µόχθος του ταξιδιού και 
µπορούµε να ζήσουµε πέρα από τον Θάνατο.

Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας, Δεκέμβριος 2016

Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας  Χ
ρι

στ
ού

γε
νν

α 
-Π

ρωτοχρονιά 2016-17

Χρόνια 
Πολλά!

Το Δ.Σ του συλλόγου 
και η  Συντακτική επιτροπή 

της εφημερίδας, 
σας εύχονται

Ευτυχισμένο το νέο έτος
 με υγεία, ευτυχία,

 χαρές και καρποφορία

2 
Ο συνεταιρισµός του χωριού µας 
Παραδοσιακοί χοροί στο χωριό
Χριστούγεννα στο χωριό
Hµερολόγιο 2017

3-4  
Η ξενιτιά
Υπερωκεάνιο Πατρίς

5 
Ένα παιδί πεθαίνει στη Συρία

6-7
Το ποδαρικό
Τα πρώτα Χριστούγεννα: Πότε γεννήθηκε 
Ο Χριστός

8-9
Το έθιµο της βασιλόπιτας
Χριστούγεννα
Οι τάρανδοι του Άη Βασίλη

10
Μύθοι και Θρύλοι του τόπου µας
Η οµορφιά της φαντασίας 

11-12 
Αλ. Παπαδιαµάντης και Χριστουγεννιάτικο
διήγηµα 
Μία αλλιώτικη κατασκήνωση µέρος 2ο

13-14
Αντίλογοι: Εµείς και οι άλλοι
Αφιέρωµα στη ροδιά και τους καρπούς της

15
Βιβλιοπαρουσίαση
Quiz
Ανδρέας Κατσουλώτος

16
Γράµµα από το χωριό

Σύλλογος Αγίου ∆ηµητρίου Μονεµβασίας- Φλόκας
Ιθώµης 9 Περιστέρι 12134 Greece



2 

Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

  Αγαπητοί Φίλοι, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίου 
∆ηµητρίου – Αγίου Νικολάου και Ταλάντων 
Μονεµβασίας σας στέλνει εγκάρδιους χαιρετισµούς. 
Να είστε όλοι καλά, γεµάτοι υγεία γιατί οι δυσκολίες 
των καιρών είναι πολλές. Ευχόµαστε σε όλους καλή 
συγκοµιδή και κουράγιο για την κοπιαστική αυτή 
περίοδο. 
Η χρονιά τούτη δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε καρπό 
(µισολαδιά όπως λέµε στο χωριό µας). Η ποιότητα 
του λαδιού φέτος δεν είναι όπως την περιµένουµε. Ο 
δάκος δηµιούργησε προβλήµατα πτώσης και ανέβασε 
την οξύτητα στο λάδι.

 Οι τιµές του λαδιού άριστες, σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Στα 4,35€/kgr έφτασε η τιµή του ελαιολάδου την 
τελευταία εβδοµάδα όσον αφορά την εώς 0,4 
οξύτητα. Ξεπέρασε, δηλαδή, κατά πολύ τα 

προβλεπόµενα.

Στο προηγούµενο φύλλο σας γράψαµε για το πρώτο 
Παγκόσµιο Συνέδριο στην Αρχαία Ολυµπία µε θέµα τις 
ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου στον 
ανθρώπινο οργανισµό. Εκεί το λάδι µας απέσπασε το 
πρώτο παγκόσµιο βραβείο ως το καλύτερο ελαιόλαδο 
µε τον µεγαλύτερο αριθµό σε ευεργετικά συστατικά. 
Σε αυτό το φύλλο θα διαβάσετε και την ανάλυση από 
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
σχετικά σχόλια για το λάδι µας.
Θα τα ξαναπούµε σύντοµα… Ευχόµαστε Χρόνια Πολλά 
και ένα παραγωγικό 2017 µε πολύ λάδι και την 
καλύτερη δυνατή τιµή για τους παραγωγούς!!!  

Με εκτίµηση,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Αγίου ∆ηµητρίου – Αγίου Νικολάου & Ταλάντων 
Μονεµβασίας
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Παραδοσιακοί χοροί στο χωριό

Το φετινό Φθινόπωρο προστέθηκε µια καινούργια 
δραστηριότητα στη ζωή των Αγιοδηµητριωτών καθώς 
ξεκίνησαν µαθήµατα παραδοσιακού χορού στο χωριό! 
Κάθε Παρασκευή απόγευµα 5.30 µε 7.30 γίνονται τα 
µαθήµατα σε δύο τµήµατα (παιδιά, µεγάλοι). ∆εινοί, 
αλλά και αρχάριοι  χορευτές µαθαίνουν κάθε εβδοµάδα 
νέες φιγούρες συνδυάζοντας άσκηση και διασκέδαση.  
 Ο σύλλογος ενισχύει την δραστηριότητα αυτή µε το 
ποσό των 30€/µήνα για όλη την διάρκειά της. Για 
περισσότερες πληροφορίες επί τόπου κάθε Παρασκευή 
στο σχολείο ή στην συντονίστρια της οµάδας Φρόσω 
Αγγελάκου.

Κυκλοφόρησε το ηµερολόγιο του 2017!  

Φέτος σας προσκαλούµε σε ένα  µοναδικό γευστικό ταξίδι καθώς το 
ηµερολόγιο είναι αφιερωµένο σε παραδοσιακές συνταγές του τόπου µας.

Θα το βρείτε:
Χωριό: στο βενζινάδικο, στο καφενείο, καθώς και απο τα µέλη του ∆.Σ.
 Αθήνα: στο Φροντιστήριο Πυρήνας (Ερυθραίας 1) και στο Λογιστικό 
γραφείο του ∆. Σιγανού 
(και τα δύο βρίσκονται δίπλα στο σταθµό του µετρό στο Περιστέρι)

Τιµή διάθεσης 5 ευρώ.

Χριστούγεννα στο 
χωριό

Το χωριό µας φόρεσε τα 
γιορτινά του για άλλη µια 
χρονιά για να υποδεχτεί τα 
Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά! Η πλατεία και το 
σχολείο στολίστηκαν και 
διαµορφώθηκαν από µικρούς και 
µεγάλους εθελοντές τους οποίους 
και ευχαριστούµε ιδιαίτερα!  

Η ιδέα του καινούργιου µας 
δένδρου ανήκει στην πρόεδρο του 
συλλόγου, Ελένη Μαστοράκου, 
που κάλυψε και το κόστος 
κατασκευής του. 
Tα παιδιά γύρισαν για τα κάλαντα 

από σπίτι σε σπίτι  στον Άγιο 
∆ηµήτρη και τη Φλώκα,  
∆εχτήκαµε επίσκεψη και από µέλη 
της Φιλαρµονικής Μολάων! 
Χρόνια πολλά σε όλους! 
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Όταν έφευγε από το χωριό κάποιος να 
πάει στην Αθήνα ή στον Πειραιά ήταν 
το γεγονός που πήγαινε στα ξένα. Οι 
προετοιµασίες γινόντουσαν µέρες πριν 
φύγει, και την παραµονή το βράδυ 
µαζευόντουσαν οι συγγενείς και 
γινόταν κανένα γλεντάκι.

  Έφερναν και οι χωριανοί κανένα 
γράµµα για τον δικό τους ξενιτεµένο 
και κανένα κοφίνι µε διάφορα 
φαγώσιµα µέσα, αν µπορούσε να τους 
τα πάει.

 Την άλλη µέρα το πρωί πάλι όλοι οι 
συγγενείς µαζευόµαστε σκυθρωποί και 
µε µάτια βουρκωµένα για να 
αποχαιρετίσουµε τον ξενιτεµένο που 
θα έφευγε για την ξενιτιά. 

 Μόλις αρχίζαµε να φορτώνουµε τα 
πράγµατα στα ζα τότε άλλοι τον 
µακάριζαν που έφευγε για τη ξενιτιά 
και άλλοι στεναχωριόντουσαν που θα 
έφευγε από κοντά τους, και από όλους 
άρχιζε να πέφτει κορόµηλο το δάκρυ.

 Στο άλογο που θα καβάλαγε αυτός 
που έφευγε στρώναµε πάνω στο 
σαµάρι του την πιο ωραία και 
πολύχρωµη καβαλικάδα. Όταν ήταν 
όλα έτοιµα ξεκινούσαµε όλοι µαζί οι 
συγγενείς και φίλοι να τον 
ξεπροβοδίσουµε µέχρι τα τελευταία 
σπίτια του χωριού πίσω στα πεζούλια. 
 
 Αφού τον φιλούσαµε σταυρωτά όλοι 
(του ή της λέγαµε στο καλό και να µας 
γράφεις) ανέβαινε στο άλογο και µε 
την συνοδεία ενός µέλους της 
οικογενείας πήγαινε στην Μονεµβάσια 
όπου θα πέρναγε το καράβι για τον 
Πειραιά.
  Όλοι συγγενείς και φίλοι τους 
κοιτάζαµε να αποµακρύνονται µε 
δάκρυα στα µάτια και κουνώντας τα 
µαντήλια, περιµέναµε µέχρι να 
σκαπετίσουν πάνω στην ράχη, τότε το 
παίρναµε απόφαση και σκουπίζοντας 
τα δάκρυα γυρνούσαµε στο σπίτι µε 

την ευχή να πάνε στο καλό και να είναι 
πάντα καλά.
Γυρνώντας στο σπίτι του ξενιτεµένου η 
νοικοκυρά δεν σκούπιζε, γιατί 
σκουπίζοντας ήταν σαν να τον 
διώχναµε, το είχαµε για κακό.

 Φτάνοντας στην Μονεµβάσια πάντα 
ξεπεζεύανε σε κανένα καφενείο που 
ήταν και πρακτορείο για να βγάλουν το 
εισιτήριο και να µάθουν σε πόσες ώρες 
πάνω κάτω θα έρθει το καράβι. Αν 
είχαν χρόνο πήγαιναν και µια βόλτα 
µέχρι επάνω στον Γουλά. Από εκεί 
µπορούσαν να δουν το καράβι να 
ξεπροβάλει από την Γκαµήλα που 
ερχόταν από την Νεάπολη. 
 
 Ώσπου να φθάσει το καράβι είχαν 
κατέβει και είχαν πάει µε τα πράγµατά 
τους στις βάρκες που θα τους πήγαιναν 
στο καράβι. Εκεί στις βάρκες σπάνια 
έβλεπες βαλίτσες, και εκείνες που θα 
έβλεπες ήταν από κόντρα πλακέ ή από 
λεπτές σανίδες µε επένδυση 
λαµαρίνας όπως τα µπαούλα. 

Επίσης έβλεπες κόφες που µέσα είχαν 
διάφορα πράγµατα, συνήθως τρόφιµα 
και από πάνω για καπάκι ένα ραµµένο 
ύφασµα πάνω στο οποίο ήταν 
γραµµένο µε µελανί µολύβι το όνοµα 
και η διεύθυνση του παραλήπτη.

  Οι επιβάτες είχαν µαζί τους 
αναλόγως: κοφίνια, στράστα, κότες, 
κατσίκια, αρνιά και ένα σακούλι µε 
φαγητά για το ταξίδι, συνήθως ψωµί, 
τυρί, αυγά βραστά και ελιές.

 Πριν φθάσει το καράβι στο 
αγκυροβόλιο σφύριζε µε την µπουρού 
του για να ξεκινήσουν οι βάρκες µε 
τους επιβάτες να τους πάνε πάνω στο 
πλοίο. Αφού έφτανε και  

αγκυροβολούσε σιγά-σιγά οι βάρκες 
πλησίαζαν στην σκάλα και άρχιζε η 
επιβίβαση. Ο κόσµος από την παραλία 
παρακολουθούσε τους συγγενείς του 
να ανεβαίνουν την σκάλα του πλοίου 
και κουνώντας τα χέρια να τους να 
αποχαιρετά, αν ήταν µέρα φυσικά.

  Όταν τελείωνε η επιβίβαση το πλοίο 
σήκωνε την άγκυρα και σφυρίζοντας 
τρεις φορές σαλπάριζε για τον Πειραιά 
δια µέσου Γέρακα, Κυπαρίσσι, και τα 
νησιά του Αργοσαρωνικού. Τότε και οι 
συνοδοί παίρνανε τον δρόµο της 
επιστροφής για το χωριό.

 Στον Πειραιά το καράβι έφτανε βράδυ 
και το περίµεναν σχεδόν όλοι οι 
χωριανοί για να καλωσορίσουν τον 
συγγενή τους ή τον χωριανό τους και 
να µάθουν τα νέα του χωριού και από 
τους δικούς τους, ή αν τους έχουν 
στείλει γράµµα και τίποτα πράγµατα.
Τότε λέγαµε: Έλα έχεις γράµµα και 
καλάθι (κοφίνι το λέγαµε στο χωριό 
αλλά στον Πειραιά και την Αθήνα το 
λέγαµε καλάθι για να µη µας 
κοροϊδεύουν, γινόµαστε βλέπεις 
πρωτευουσιάνοι). 

 Μετά τα καλωσορίσµατα τις αγκαλιές 
και τα φιλιά πήγαινε ο καθένας στο 
σπίτι του. Τι σπίτι; ένα ενοικιασµένο 
δωµάτιο, που ήταν κουζίνα και 
κρεβατοκάµαρα.

 Στο χωριό άρχιζε η αναµονή του 
πρώτου γράµµατος, πώς έφτασαν, και 
αν ήταν η πρώτη φορά που πήγαιναν 
στον Πειραιά και την Αθήνα να 
γράψουν τις εντυπώσεις τους. 

 Περίµεναν µε λαχτάρα τον ταχυδρόµο 
που ερχόταν µία φορά την εβδοµάδα 
να πάρουν το πολυπόθητο πρώτο 
γράµµα. Όταν το έπαιρναν, όλοι όσοι 
ήξεραν γράµµατα στην οικογένεια µε 
µάτια πάντα βουρκωµένα, το διάβαζαν 
και το ξαναδιάβαζαν. Όσοι πάλι δεν 
ξέρανε γράµµατα ως επί το πλείστο οι 
γυναίκες, το έπαιρναν σφιχτά στον 
κόρφο τους και πήγαιναν σε κάποιον 
που ήξερε να τους το διαβάσει, και να 
τους γράψει ένα γράµµα να το 
στείλουν µε τα νέα τα δικά τους και 
του χωριού.

 Τα γράµµατα (επιστολές) άρχιζαν ως 
εξής:

Σεβαστοί µου Γονείς Πατέρα και 
Μητέρα, καθώς και πολυαγαπηµένα 
µου αδέλφια, και έγραφε όλα τα 
ονόµατα των αδελφιών. Σας φιλώ 
όλους µε αγάπη. Και συνέχιζε µε τα 
νέα, κτλ. κτλ…Και τελείωνε: Σας φιλώ 
το χέρι ο υιός σας ή η κόρη σας και 
σας γλυκοφιλώ ο αδελφός σας ή η 
αδελφή σας.
 
 Η αλληλογραφία συνεχιζόταν ώσπου 

σε κάποιο γράµµα έγραφε: (Αυτό που 
µε τόση λαχτάρα όλοι περίµεναν) Σας 
στέλνω αυτό το γράµµα και καλή 
αντάµωση µη µου γράψετε άλλο 
γράµµα εσείς, έρχοµαι την άλλη 
εβδοµάδα όποια µέρα έχει καράβι. 

Όταν µαθαίναµε πότε έχει καράβι 
(γιατί δεν είχαν ταχτικά δροµολόγια τα 
πλοία ) πηγαίναµε στην Μονεµβάσια 
και περιµέναµε τον ξενιτεµένο µας.

 Σηκωνόµαστε από τα άγρια µεσάνυχτα 
να πάνε στην Μονεµβάσια να 
περιµένουµε να έρθει το καράβι, που 
πολλές φορές δεν ερχόταν και 
γυρνούσαµε στο χωριό για να πάνε την 
άλλη µέρα ή όποια µέρα µας έλεγε ο 
πράκτορας αν είχε πάρει τηλεγράφηµα 
και ήξερε πότε ακριβώς θα έρθει. Το 
ακριβώς, ποτέ δεν ήταν σίγουρο.

 Τελικά όταν κατάπλεε το βαπόρι στη 
Μονεµβάσια σφύριζε για να πάνε οι 
βαρκάρηδες µε τις βάρκες να πάρουν 
τους επιβάτες. Αποβάθρες δεν υπήρχαν 
τότε, µόνο το µαντράκι για τις βάρκες. 
 
 Με το που αγκυροβολούσε οι βάρκες 
πλησίαζαν την σκάλα και έπαιρναν 
τους επιβάτες να τους φέρουν έξω 
στον µόλο. Εκεί στο µόλο τους 
περίµεναν οι συγγενείς τους µε 
αγκαλιές και φιλιά. 
 
 Μετά φόρτωναν τα πράγµατά τους στα 
ζα, άλλοι καβάλα και άλλοι µε τα 
πόδια ξεκινούσαν για το χωριό. Μαζί 
µε τα πράγµατά τους έφερναν και ψωµί 
άσπρο σε κουλούρες, το λεγόµενο 
πολυτελείας, ήταν η χαρά µας να φάµε 
άσπρο αγοραστό ψωµί, όπως κάνουµε 
σήµερα για το χωριάτικο.
 

Εκτός από τα άλογα τα µουλάρια και τα 
γαϊδουράκια, για την µετακίνηση των 
επιβατών, µετά την κατοχή υπήρχαν 
και αυτοκίνητα ταξί του Ανάργυρου και 
του Γιανναράκη, που βάζανε καµιά 
δεκαπενταριά πάνω. Τα γυναικόπαιδα 
µέσα και τους άντρες απέξω στις 
σκάλες και µπροστά στα φτερά. 

 Επειδή απαγορευόταν από την 
αστυνοµία να βάζουν επιβάτες στις 
σκάλες και τα φτερά, τους έστελναν 
έξω από την Μονεµβάσια να 
περιµένουν στου Αϊδονάκου το σπίτι, 
και από εκεί τους έπαιρναν.

H Ξενιτιά
(Πριν το 1950)
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης
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Τότε οι δρόµοι ήταν χωµατόδροµοι και 
περνώντας το αυτοκίνητο σήκωνε 
σύννεφο την σκόνη. Μια φορά ένας 
καβάλησε λαθραία στην πίσω σκάρα 
του αυτοκινήτου και όταν έφτασε στο 
χωριό ήταν αγνώριστος από την σκόνη.
Στο χωριό οι συγγενείς των 
ξενιτεµένων περίµεναν µε τα µάτια 
καρφωµένα στη ράχη να δουν να 
ξεπροβάλουν και να παίρνει τα 
συχαρίκια ο ένας του άλλου και να 
τρέχουν να τους προαπαντήσουν στην 
άκρη του χωριού. Εκεί να δείτε 
αγκαλιές και φιλιά και µε δάκρια στα 
µάτια από την συγκίνηση 
καµαρώνοντας τον ξενιτεµένο, όπου 
την άλλη µέρα έπρεπε να καθίσει στον 
ήλιο να στεγνώσει, έτσι λέγαµε.
Όλοι κρεµόµαστε από τα χείλη του 
ξενιτεµένου µας, να µας µιλάει µε µια 
άλλη προφορά, δεν είχε την 
µακρόσυρτη λήγουσα που είχαµε στην 
προφορά µας (πάµε σαπέρααα). Σιγά 
σιγά όλο και πιο πολλοί χωριανοί 
αρχίσαµε να ανεβαίνουµε στον Πειραιά 
και την Αθήνα και έτσι δεν 
αισθανόµαστε ξενιτεµένοι, γιατί τις 
Κυριακές και τις σκόλες όλο και 

συναντιόµαστε στο σπίτι κάποιου 
χωριανού, συγγενή ή µη και έλεγε ο 
κάθε ένας τα νέα του πίνοντας κανένα 
κρασάκι στο σπίτι ή σε ταβέρνα.
Την δεκαετίας του 1950 άρχισε και η 
µετανάστευση (η µεγάλη ξενιτιά, έτσι 
την λέγαµε) για τον Καναδά, την 
Αυστραλία, την Γερµανία και την 
Βραζιλία. Τότε, σχεδόν από κάθε 
οικογένεια του χωριού ένα αγόρι ή 
κορίτσι έκανε αίτηση στην επιτροπή 
µεταναστεύσεως για να φύγει 
µετανάστης.
Όταν η αίτηση γινόταν δεκτή 
περνούσαν από γιατρούς αν είναι 
υγιείς, και µε µεγάλη αγωνία και φόβο 
περίµεναν την απόφαση της επιτροπής 
µη τυχόν και κοπούνε. Όταν η 
απόφαση ήταν θετική, όλοι στην 
οικογένεια ήταν όλο χαρά που θα 
έφευγε ένα παιδί τους να πάει στα ξένα 
και να γλιτώσει από την φτώχια και την 
µιζέρια και εκεί να καζαντίσει. Όταν θα 
έφευγε και πήγαινε στον τόπο 
προορισµού µετά θα έκανε 
προσκλήσεις και για τα άλλα παιδιά 
της οικογένειας, που ήθελαν να 
ξενιτευτούν. Τότε έγιναν πολλά 

προξενιά και γάµοι, αν ήταν 
µετανάστης ο γαµπρός έπαιρνε την 
νύφη, και αν ήταν η νύφη µετανάστης 
έπαιρνε τον γαµπρό.
Μετά άρχιζαν τα τρεχάµατα στην 
Σπάρτη για το διαβατήριο και όταν όλα 
τελείωναν και οριζόταν η ηµεροµηνία 
αναχωρήσεως τότε άρχιζε η 
µελαγχολία, και το κλάµα προπαντός 
οι µανάδες. Όταν τους ξεπροβόδιζαν 
γινόταν θρήνος έπεφτε το κλάµα και το 
δάκρυ κορόµηλο, για τον ζωντανό 
χωρισµό.

Μετά όλοι περιµέναµε όταν θα έφτανε 
στην Χώρα του προορισµού να στείλει 
το πρώτο γράµµα µε τις εντυπώσεις 
του, και µαζί µε το γράµµα αν είχε 
πιάσει δουλειά και κανένα 

χαρτονόµισµα.

Όταν είχε πιάσει δουλειά στο γράµµα 
µέσα όλο και θα υπήρχε το πρώτο 
χαρτζιλίκι για τους γονείς, οι οποίοι µε 
µεγάλη χαρά και υπερηφάνεια το 
έλεγαν και κερνούσαν το κρασάκι στα 
καφενεία του χωριού εις υγεία του 
ξενιτεµένου.

Οι ξενιτεµένοι του χωριού έφευγαν να 
πάνε στα ξένα µε τις καλύτερες ευχές 
όλων, και µε την ελπίδα να 
ξαναγυρίσουν γρήγορα. Να 
ξαναγυρίσουν στις ρίζες τους, αυτός 
ήταν ο πόθος των γονιών. Αλλά εκεί 
που πήγαν παντρεύτηκαν έκαναν 
παιδιά και αυτοί έγιναν ρίζες που 
ρίζωσαν στην καινούργια τους γη.

Το υπερωκεάνιο ΠΑΤΡΙΣ
Παρουσιάζουµε σήµερα άλλο ένα ιστορικό υπερωκεάνιο / φέρρυ µποτ που έγινε 
γνωστό από την σύνδεση της Ελλάδας µε την Αυστραλία. Πρόκειται για το 
ΠΑΤΡΙΣ της εταιρίας Χανδρή. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στο Μπέλφαστ και 
παραδόθηκε στις 25 Μαρτίου 1950, µε το όνοµα BloemfonteinCastle 
(φωτογραφία 1) της Union Castle. Ήταν το µοναδικό ocean liner της εποχής του 
που είχε µόνο µια θέση. Ίσως αυτό ήταν και το µειονέκτηµά του που 
σταδιοδρόµησε στην αρχική του εταιρία για 9 µόνο χρόνια. Το 1959 αγοράστηκε 
από την εταιρία Χανδρή και δροµολογήθηκε απευθείας στην γραµµή Πειραιάς – 
Αυστραλία, µετά από µία σύντοµη µετασκευή 3 µηνών.   
 
 Όταν ναυπηγήθηκε το πλοίο, λίγα χρόνια µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, 
βασίστηκε στην φιλοσοφία της Union Castle της εποχής εκείνης στην ύπαρξη 
µιας τουριστικής θέσης στο πλοίο για 739 επιβάτες και τέσσερα αµπάρια για 
εµπορεύµατα. Όταν ατόνησαν οι µετακινήσεις των Ευρωπαίων προς τη Νότια 
Αφρική το πλοίο πουλήθηκε στην εταιρία Χανδρή και πήρε το όνοµα Πατρίς. 
Μετά τη µετασκευή οι επιβάτες του ανέρχονταν σε 1.036  µε πλήρωµα 250 
ατόµων.
 
  Τη γραµµή σύνδεσης µε την Αυστραλία εξυπηρέτησε πιστά µέχρι το 1979 οπότε 
πουλήθηκε στην εταιρία Καραγιώργη. Μετασκευάστηκε εκ νέου και έχοντας 
µετατραπεί σε φέρρυ µποτ δροµολογήθηκε στη γραµµή Πάτρα – Ανκόνα την 

οποία εξυπηρέτησε µέχρι το 1987 περίπου, παίρνοντας διαδοχικά τα ονόµατα 
Mediterranean Island & Mediterranean Star. Με την µετασκευή οι επιβάτες 
µειώθηκαν σε 936 και µπορούσε να µεταφέρει 300 οχήµατα. 
 Το 1987 πουλήθηκε στο Πακιστάν για διάλυση. Να θυµηθούµε τις διαστάσεις 
του: εκτόπισµα 18.400 κόροι, 181 µέτρα µήκος, 23 πλάτος και 7,60 µέτρα 
βύθισµα. Το βύθισµά του και η έλλειψη thrust σε συνδυασµό µε την µικρή του 
ταχύτητα (ανωτάτη 18,5 κόµβοι, υπηρεσιακή 16) ήταν καθοριστικά για την 
απόσυρσή του το 1985.

Πηγή
http://karaviakaithalasses.weebly.com/blog/previous/5
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 Ένα παιδί πεθαίνει στη Συρία
Γιάννης Φάββας

Λένε ότι µια εικόνα 
ισοδυναµεί µε χίλιες λέξεις. 
Μπορεί ίσως και για πολύ 
περισσότερες. Πριν λίγο καιρό 
είδα µια συγκλονιστική 
εικόνα. Ένα µικρό παιδί στη 
Συρία, τραυµατισµένο από τον 
πόλεµο, είχε αγκαλιάσει µε τα 
δυο του χέρια τον νοσηλευτή 
γιατρό. 

Ο γιατρός προσπαθούσε να λύσει τα χέρια του παιδιού 
από το λαιµό του αλλά εκείνο δεν τον άφηνε. Έκλαιγε 
και ζητούσε απεγνωσµένα βοήθεια. Την ίδια µέρα είχε 
σκοτωθεί ο πατέρας, η µάνα, και ο αδελφός του, από 
µια βόµβα που έπεσε µέσα στο σπίτι τους. Έµεινε 
ξαφνικά µοναχό στην πιο τρυφερή ηλικία. 

Χωρίς τη στοργή του πατέρα, χωρίς το χάδι της µάνας, 
χωρίς αδέλφια, χωρίς σπίτι, χωρίς ελπίδα καµία. Και 
πιάστηκε από τον πρώτο άνθρωπο που έτυχε να το 
πάρει στην αγκαλιά του και δέθηκε στο λαιµό του. 
∆ίπλα ακριβώς ένα  µικρό κοριτσάκι γεµάτο αίµατα, 
έψαχνε να βρει τον µπαµπά της και τον καλούσε 
απεγνωσµένα. 

∆εν ήξερε ότι και αυτός είχε σκοτωθεί. Ακόµα και αν 
είχα τη γραφίδα ενός Καζαντζάκη δεν θα µπορούσα να 
περιγράψω το µέγεθος της οδύνης, το µέγεθος της 
θλίψης, το µέγεθος της απελπισίας, το απέραντο της 
συµφοράς.
Τα µικρά παιδιά. Τα πιο αθώα θύµατα ενός βάρβαρου, 
ανελέητου και αδικαιολόγητου πολέµου. Μια τραγική 
χώρα. Η Συρία. Που χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να 
βλάψει κανέναν, χωρίς να ενοχλήσει κανέναν, άρχισαν 
ξαφνικά να πέφτουν βροχή οι βόµβες πάνω της. Στα 
σπίτια, στα νοσοκοµεία, στις πλατείες, στα πάρκα, 
παντού. Όλοι οι αυτοαποκαλούµενοι ‘’µεγάλοι’’ αλλά 
και οι µικρότεροι µαζεύτηκαν εκεί, και ο καθένας 
ρίχνει τη δική του βόµβα, πάνω στον τραγικό λαό της 
Συρίας. Βόµβες ρίχνουν οι Αµερικάνοι εναντίον του 
Άσαντ, οι Ρώσοι ρίχνουν βόµβες εναντίον των 
Ισλαµιστών, οι Γάλλοι ρίχνουν βόµβες εναντίον των 
ανταρτών, οι Τούρκοι ρίχνουν βόµβες εναντίον των 
Κούρδων, οι Γερµανοί ρίχνουν βόµβες όπου τύχει, 
απλώς για να βρίσκονται µέσα στο παιχνίδι, οι Kούρδοι 
ρίχνουν βόµβες εναντίον των αυτονοµιστών και των 

Τούρκων, οι Σύριοι αντικαθεστωτικοί εναντίον του 
Άσαντ, οι δυνάµεις του Άσαντ εναντίον των ανταρτών 
και των Ισλαµιστών, και οι Τζιχάντ εναντίον όλων των 
ανωτέρω. 

Και όλες αυτές οι βόµβες που πέφτουν σαν κουφέτα, 
κάθε µέρα εδώ και 5-6 χρόνια, σκορπούν τον θάνατο, 
γκρεµίζουν σπίτια, σκοτώνουν αθώες γυναίκες και 
παιδιά, και πληµµυρίζουν µε αίµα τους δρόµους, τις 

πλατείες, τα σπίτια. 

Και η διεθνής κοινότητα; Οι υποτιθέµενοι προστάτες 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι σταυροφόροι της 
ειρήνης, οι οηέδες, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
ακτιβιστές, οι ηθικολόγοι, οι εκκλησιαστικοί µε τα 
τεράστια πανό της αγάπης, της αλληλοβοήθειας, της 
αδελφοσύνης, της αγάπης προς τον πλησίον, που 
είναι; Κωφεύουν συστηµατικά. Κάθονται αναπαυτικά 
στον καναπέ τους και µασάνε πασατέµπο, βλέπουν 
στην τηλεόραση τα παιδιά και τις γυναίκες να 
σκοτώνονται, πατάνε το κουµπί και αλλάζουν κανάλι 
γιατί είναι ευαίσθητοι και δεν αντέχουν τον πόνο του 
άλλου, δεν µπορούν να βλέπουν αίµατα. Και 
µαζεύονται στα φόρα, βγάζουν πύρινους λόγους για 
την ειρήνη, σκίζουν τα ιµάτιά τους για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, εκστοµίζουν διάφορες στοµφώδεις 
φανφάρες, πηγαίνουν στην εκκλησία και 
προσεύχονται, και συζητούν για την κακοποίηση των 
ζώων, για τα δικαιώµατα του αδέσποτου σκύλου και 
της αδέσποτης γάτας. Κολοκύθια στο πάτερο. Την ίδια 
ακριβώς στιγµή ένα παιδί πεθαίνει στη Συρία από 
βόµβες που οι ίδιοι έριξαν. Τι υποκρισία Θεέ µου! Θα 
µπορούσαν να σταµατήσουν αυτόν τον 
αδικαιολόγητο, παράλογο πόλεµο , µέσα σε µια µέρα, 
αλλά δεν το κάνουν.

 Γιατί δεν σκέπτονται τους ανθρώπους που πεθαίνουν, 
αλλά τα δικά τους συµφέροντα. Τα µικρά παιδιά, έναν 
ολόκληρο λαό, τον λαό της Συρίας, τον σκοτώνουν 
σήµερα χωρίς λόγο. Μόνο και µόνο για να αρπάξουν 
περισσότερα, για να πλουτίσουν περισσότερο. Kαι 
µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ονοµάζουν 
‘’δουλέµπορους’’ αυτούς που µε υψηλό ρίσκο και µε 
υψηλό πράγµατι κόστος αναλαµβάνουν να τους 
µεταφέρουν µε σαπιοκάραβα σε ένα πιο ασφαλές 
µέρος, εφευρίσκοντας και άλλους ανυπόστατους 
λεκτικούς αφορισµούς, µέσα από την ασφάλεια και 
άνεση που τους προσφέρει ο καναπές τους. Αν ήταν 
στην τραγική θέση του πρόσφυγα, ασφαλώς και θα 
τους θεωρούσαν ευεργέτες και σωτήρες. Αλλά άλλο 
να είσαι πρόσφυγας και άλλο να είσαι καναπές.

∆εν ξέρω αν το τραυµατισµένο παιδί τελικά επιζήσει. 
Ένα µόνο ξέρω. Ότι αυτοί που ρίχνουν λάδι στη φωτιά, 
αυτοί που σκοτώνουν, λεηλατούν, και σφάζουν αθώες 
υπάρξεις, τελικά θα πληρώσουν. Ένα καζάνι που 
βράζει από αγανάκτηση, απελπισία, µίσος , αίµα και 
δυστυχία, θα πετάξει κάποια στιγµή το καπάκι. Και 
όλοι οι κακοποιηµένοι και οι απελπισµένοι θα βγουν 
στην επιφάνεια. Αν τελικά αυτό το παιδί επιζήσει, 
µπορεί να είναι ο αυριανός αρχηγός, ο αυριανός 
ηγέτης. Που η ψυχή του θα είναι γεµάτη από 
τροµακτικά βιώµατα, και οι εικόνες του µυαλού του θα 
είναι εικόνες φρίκης, εικόνες γεµάτες αίµα και 
συµφορά. 

Αυτό το παιδί µπορεί και δικαιολογηµένα να πατήσει 

το κουµπί της εκδίκησης. Λένε ότι ο Βορειοκορεάτης 
ηγέτης µπορεί να είναι αυτός που θα πατήσει την 
σκανδάλη για να πέσει η πρώτη ατοµική βόµβα. Λένε 
πως είναι ψυχοπαθής και ότι είναι αδίστακτος. Μπορεί. 
Μπορεί όµως και να είναι ένα από εκείνα τα παιδιά  
που είδαν τους ξένους να λεηλατούν τη χώρα του, να 
καίνε τα δάση της, να σφάζουν αθώους ανθρώπους 
γυναίκες και παιδιά, για να εξυπηρετήσουν δικά τους 
σχέδια και συµφέροντα.

Θεωρώ ότι ο σηµερινός κόσµος κινείται στα πλαίσια 
µιας παράλογης και ακατανόητης λογικής, την οποία 
υποκινούν άνοµες βλέψεις και συµφέροντα. Στα 
πλαίσια αυτής της «λογικής» θεωρώ ότι είναι πολύ 
πιθανό να στρέψουν τα όπλα και εναντίον της δικής 
µας χώρας. Έχουν ήδη προετοιµάσει το έδαφος. Με τη 
µέθοδο του υπέρµετρου δανεισµού και µε τη 
χρησιµοποίηση ανίκανων και ευάλωτων πολιτικών, 
έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα οδηγώντας τους πολίτες 
στον εξευτελισµό, στην απόγνωση, στην αθλιότητα και 
στον κάδο των απορριµµάτων. 

Ντρέποµαι σαν Έλληνας, η χώρα των πολιτισµών και 
της ιστορίας, που δίδαξε στην ανθρωπότητα αιώνιες 
αξίες, να έχει καταντήσει σήµερα υποχείρια στις 
διαθέσεις του καθενός κερδοσκόπου και οικονοµικού 
δολοφόνου. Να σκύβουµε το κεφάλι και να δεχόµαστε 
εντολές και οδηγίες πώς θα κυβερνήσουµε τα του 
οίκου µας, γιατί δεν είµαστε ικανοί να κάνουµε 
κουµάντο µόνοι µας. Βλέπω µια συνεχώς αυξανόµενη 
δυσαρέσκεια και αγανάκτηση. 

Το έδαφος είναι πρόσφορο για κάθε λογής επεµβάσεις 
και ανεξέλεγκτες διεργασίες. Μία λύση βλέπω να 
υπάρχει. Όσοι χρεοκόπησαν τη χώρα και συνετέλεσαν 
να χαθεί η εθνική κυριαρχία να ζητήσουν έµπρακτη 
συγνώµη, αντί να περιφέρονται στις τηλεοράσεις και 
να εκστοµίζουν διάφορες φανφάρες και δικαιολογίες, 
παριστάνοντας ακόµη τους τιµητές και τους κήνσορες. 
Ο λαός θα τους συγχωρήσει. Και όλοι µαζί οι Έλληνες 
ενωµένοι σαν µια γροθιά να ζητήσουµε διεξόδους από 
την κρίση. 
  Γιατί ο πόλεµος µαίνεται. Και οι καιροί ου µενετοί. Για 
να µην δούµε και στην Ελλάδα σκηνές όπως των 
παιδιών που πεθαίνουν σήµερα στη Συρία. 

Των φτωχών τα φαρµάκια τα κάνατε χρήµα
Και το αίµα του κόσµου χρυσό.  (Κ. Χατζής)
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ΠΑΙ∆ΙΚΑ 
ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ
Το ποδαρικό
Γιάννης Μ. Μπίλιας

Ήτανε παραµονή πρωτοχρονιάς. 
Αύριο θα ξηµέρωνε ο καινούργιος 
χρόνος. Η γιαγιά µου που τότε έµενε 
µε τον παππού στο σπίτι στα πηγάδια, 
βρισκότανε στο σπίτι µας για 
εθιµοτυπική ....επίσκεψη.

Αυτή τη φορά ήτανε ήρεµη, και δεν 
έκανε παράπονα στη µάνα µας, ως 
συνήθως, επειδή πότε της κλέβαµε 
τις αγκινάρες, πριν καλά-καλά 
µεγαλώσουν, πότε κόβαµε τις 
µπλέζες, πότε κεντάγαµε χωρίς 
λόγο εκείνο το ταλαίπωρο 
γαϊδουράκι τον τσινιά, έτσι για να το 
βλέπουµε να κλωτσάει λες και 
ήτανε κουρντισµένο....., και άλλα 
πολλά. Η γιαγιά ήτανε όπως λέµε 
στις καλές της....  Χρονιάρες µέρες 
βλέπεις....
Αφού είπανε τα σχετικά για τις 
δουλειές, για τα ζα, για τις κότες 
.....λέει κάποια στιγµή στη µάνα µου: 

-Πού είναι ο µεγάλος;
-Θάναι σακάτου στα πηγάδια µε τα 
δοκάνια, λέει εκείνη. Μαζεύουνται 
καθόλου στο σπίτι;
-Nα του πείς, αύριο πρωί – πρωί να 
‘ρθει κει κάτου στο σπίτι που τόνε 
θέλω.
-Γιατί, τι τόνε θέλεις, λέει εκείνη.
-Μπαααα πιά ούλα θέλεις να τα 
µαθαίνεις; ∆εεν ξέρω, κάτι το θέλω 
το παιδί, µόνε πέστου να ‘ρθει 
σύνταχα µοναχό του.
-Καλά, θα του το πω.    Κατάλαβε η 
µάνα µου τι θα µε ήθελε, αλλά δεν 
είπε τίποτα. Την άλλη µέρα 
ξηµέρωσε Πρωτοχρονιά, και είµαστε 
όλο χαρά, γιατί όλο και κάποιος 
συγγενής θα µας καλιχέρευε. 
(καλιχέρα λέγαµε τον 
πρωτοχρονιάτικο µποναµά).

Σηκωθήκαµε πρωί, ήπιαµε λίγο τσάι 
να ζεσταθούµε, φάγαµε και από µία 
µακαρούνα, (µελοµακάρονο) και 
αφού ευχηθήκαµε ο ένας στον άλλο 
«χρόνια πολλά» µου λέει η µάνα 
µου:
-Άντε τώρα πήγαινε στη γιαγιά σου 
στα πηγάδια που σε περιµένει. Φόρα 

και τα καλά σου  ρούχα, τ' 
Αη-Βασιλειού είναι σήµερα.
-Τι να µε θέλει λο; λέω εγώ.
-Ξέρω γω; Θα θέλει να σε 
καλιχερέψει. Κοίτα να της πεις  
«χρόνια πολλά και καλή χρονιά».
-Καλά, θα της πω , λέω εγώ.
 
 Έτσι ντύθηκα  και κατηφόρισα προς 
το σπίτι . Από τις µάντρες ψηλά είδα 
την καµινάδα του τζακιού στα 
πηγάδια να καπνίζει. Θα το ‘χει 
ανάψει  από τη νύχτα η γιαγιά, είπα 
µέσα µου. Όπως ζύγωνα 
σκεφτόµουνα ότι άµα µου δώσει 
κανένα δίφραγκο, θα έπρεπε να το 
κάνω πενηνταράκια και δεκάρες για 
να ‘χω να παίζω αµάδια. Είχα και 
µερικές δεκάρες ακόµη στην τσέπη 
µου.

Με αυτές τις σκέψεις έφτασα στο 
σπίτι. Ο πρώτος που µε υποδέχτηκε 
κουνώντας την ουρά του και 
χοροπηδώντας γύρω µου ήτανε ο 
Μπικ. Ένας µεγαλόσωµος σκύλος 
που τον είχανε για παρέα και να 
τους φυλάει τις κότες από τις 
αλεπούδες.
Η γιαγιά µε περίµενε στην πόρτα.
-Καλώς τονε, καλώς τονε, λέει 
µόλις µε είδε.
-Καληµέρα, χρόνια πολλά, καλή 
χρονιά λέω εγώ.
-Έλα µέσα βρε, µε το δεξί πρώτα, 
λέει εκείνη χαµογελώντας. Άντε 
κάτσε στη φωτιά να ζεσταθείς.

Μπήκα µε το δεξί όπως µου είπε, 
προχώρησα και πήγα και έκατσα σ' 
ένα σκαµνί στο τζάκι, που έκαιγε 
γερή φωτιά από ληόξυλα. ∆ίπλα σε 
µια παληοκαρέκλα καθότανε ο 
παππούς και πυρωνότανε. Αφού 
τόνε χαιρέτησα και κείνονε, βγάζει 
από την τσέπη του και µε 
καλιχερεύει µε ένα δίφραγκο. 
Παίρνοντάς το του φίλησα το χέρι, 
και η χαρά µου ήταν απερίγραπτη.

-Κρυαίνεις Γιάν; µου λέει.
-Μπα όχι, λέω εγώ, ενώ 
τρεµοκουκούριζα.(έτρεµα). Ήτανε η 
πρωτοχρονιά εκείνη πολύ κρύα.
-Κάτσε να σου φέρω µια µακαρούνα 
να φας, λέει η γιαγιά ,και σε λίγο 
µου φέρνει µία, που ήτανε σε 
µέγεθος 3 φορές πιο µεγάλη από τα 
σηµερινά µελοµακάρονα, και είχε 
και µπόλικο µέλι. 
Τα κατάφερα όµως και την έφαγα 
όλη µε ευχαρίστηση, επειδή είχε το 
µέλι.
-Σ άρεσε; µου λέει.
-Αµή, λέω εγώ, γλείφοντας τα 
δάχτυλα µου από το µέλι.
-Μια άλλη µέρα να πάρεις και τους 

άλλους, και να ‘ρθείτε να σας κάνω 
λαλαγγίδες. Έλα τώρα κοντά. 
Και παίρνει στα χέρια της ένα 
σακουλόσκοινο που κρεµότανε στον 
τοίχο.

Πήγαµε δίπλα σε ένα στάβλο που 
βάζανε το γαϊδούρι και µία γίδα που 
είχανε. Η γίδα ήτανε γεννηµένη, 
όπως λέγανε τότε. Είχε κάνει  τρία 
κατσίκια. ∆ιάλεξε η γιαγιά ένα που 
ήτανε κατσικάδα, (θηλυκό) και µου 
είπε να τη βοηθήσω να το δέσουµε 
από το λαιµό µε το σακουλόσκοινο. 
Μετά αφού το δέσαµε, τραβώντας το 
έξω από το στάβλο, µου έδωσε την 
άκρη του σκοινιού λέγοντάς µου: 
-Πάρτο βρε, είναι δικό σου, πήγαινέ 
το στο σπίτι σας , µόνε κράτα το 
καλά µη σου φύγει.
Εγώ τα ‘χασα. ∆εν περίµενα τέτοιο 
δώρο από τη γιαγιά.
-∆ικό µου το κατσίκι; ρώτησα έτσι 
για επιβεβαίωση.
-Ναι βρε, παρ’ το για καλή χρονιά, 
και για το καλό ποδαρικό που µας 
έκανες. Και καλή πρόοδο να ‘χεις 
στο σχολειό.

 

Ο παππούς είχε βγει έξω και 
παρακολουθούσε χαµογελώντας  
και στρίβοντας το µουστάκι του. ∆εν 
πολυµιλούσε ο παππούς, παρά µόνο 
όταν έπινε κανένα ποτηράκι κρασί, 
τότε λυνόταν η γλώσσα του. Τώρα 
όµως φαινότανε πολύ 
ικανοποιηµένος.
-Κράτα το καλά Γιάν.. µου φώναξε.
Έπιασα την άκρη του σκοινιού, και 
τραβούσα την κατσικάδα, αλλά 
ακολουθούσε µε δυσκολία. 

Η γιαγιά βοήθησε λίγο 
σπρώχνοντάς τη , και µετά µόνος 
µου τραβώντας και σπρώχνοντας 
συνέχισα για το χωριό. Η χαρά µου 
ήτανε πολύ µεγάλη. Νόµιζα ότι 
ήµουνα ο µοναδικός στον κόσµο, 
που του είχανε κάνει τόσο σπουδαίο 
δώρο. ∆εν έβλεπα την ώρα να 
φτάσω στο σπίτι, και να  διηγηθώ 
στους άλλους  µε υπερηφάνεια τα 

καθέκαστα.
-Βρε συυυυ, ακούστηκε σε λίγο  η 
φωνή της γιαγιάς. Μην ξεχάσεις να 
µου φέρεις πίσω το σακουλόσκοινο.
-Εντάξει θα στο φέρω είπα εγώ και 
συνέχισα.

Εκείνα τα χρόνια το ποδαρικό ήτανε 
µεγάλη υπόθεση. Οι άνθρωποι 
πίστευαν πολύ σε αυτά τα πράγµατα. 
Είχαν βαθειά ριζωµένη την πίστη, 
ότι εκείνος που ανήµερα την 
πρωτοχρονιά θα πατούσε πρώτος το 
πόδι του σε κάποιο σπίτι, θα 
µετέφερε στο σπίτι αυτό και την 
καλή του τύχη, αν ήτανε τυχερός, ή 
και τη γρουσουζιά του αν ήτανε 
γρουσούζης.

Η γιαγιά µου λοιπόν, η οποία µε 
θεωρούσε µάλλον παιδί µε καλή 
τύχη, ήθελε να της κάνω ποδαρικό 
την πρωτοχρονιά.
Το ποδαρικό ανήκει στην  οµάδα 
εθίµων τα οποία προκαλούν την 
καλή τύχη. Είναι οι ευχές, τα 
κέρµατα στη βασιλόπιτα, η 
αγριοκρεµµύδα, η ασκέλα, το ρόδι, 
και πολλά άλλα. Κάθε τόπος έχει τα 
δικά του.

Πολλές φορές επιλέγεται από τον 
νοικοκύρη ή την νοικοκυρά το 
άτοµο που θα τους κάνει ποδαρικό 
στο σπίτι τους, να είναι νεαρό για να 
µεταδώσει και τη ζωντάνια του, και 
να κρατάει στα χέρια του κάποιο 
γλύκισµα, (για να είναι γλυκός ο 
χρόνος) ή και να σπάει ένα ρόδι (τα 
πολλά σπόρια συµβολίζουν τα 
πλούτη και την ευγονία).

Το ποδαρικό σαν έθιµο υπάρχει από 
την αρχαία εποχή. Οι πρόγονοί µας 
έκαναν το ίδιο και στην δική τους 
αντίστοιχη πρωτοχρονιά: «Πρώτω 
ποδί, ο οιωνιζόµενοι λέγειν 
ειώθασι», αναφέρεται στην 
αρχαιοελληνική γραµµατεία.
Αυτό αποτελεί  άλλη µία απόδειξη  
ότι είµαστε ο ίδιος κι απαράλλαχτος 
λαός από την αρχαιότητα µέχρι 
σήµερα.
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Πότε γεννήθηκε ο Χριστός:
Τα πρώτα Χριστούγεννα
Γιάννης Μ. Μπίλιας

Ένα αστέρι σηµατοδότησε τη γέννηση του Ιησού. 
Ήταν πάγια τακτική των βασιλιάδων της 
Ανατολής να ταυτίζουν την γέννησή τους µε την 
εµφάνιση κάποιου άστρου. Χωρίς αυτήν δεν 
θεωρούσαν ότι η ζωή τους θα ήταν ευτυχισµένη 
και τυχερή.

Πρόκειται για το µυθικό «άστρο της Βηθλεέµ» 
που αναφέρει όµως µόνο ο Ματθαίος:
 «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέµ της 
Ιουδαίας .....Είδοµεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη 
ανατολή και ήλθοµεν προσκυνήσαι αυτώ»..... «Οι 
δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν, και 
ιδού ο αστήρ ον είδον εν τη ανατολή προήγεν 
αυτούς, έως ελθών έστη επάνω ου ην το παιδίον. 
Ιδόντες  δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν µεγάλην 
σφόδρα».

Βάσει της αστρονοµίας, τα αστέρια που είναι 
σήµερα ορατά, ήταν και τότε. 
Για να µιλάει όµως ο Ματθαίος για ένα τόσο 
λαµπρό άστρο, είναι πιθανόν να συνέβη κάτι από 
τα πάρα κάτω:

• Το «άστρο της Βηθλεέµ» να ήταν η 
τριπλή (µεγάλη) σύνοδος των πλανητών 
∆ία-Κρόνου που συνέβη στα τέλη Μαΐου, το 
Σεπτέµβριο και αρχές ∆εκεµβρίου του 7 π.Χ. και 
συµβαίνει κάθε 900 χρόνια.
• Η σύνοδος ∆ία – Άρη- Κρόνου το 
Φεβρουάριο του 6 π.Χ. και συµβαίνει κάθε 800 
χρόνια.
• Ένα αστέρι από τον αστερισµό του 
Αιγόκερω που ήταν ορατό επί 70 ηµέρες, τον 
Μάρτιο-Απρίλιο του 5 π.Χ.

Υπήρξαν και πολλά άλλα παρόµοια αστρονοµικά 
φαινόµενα κατά τα έτη γύρω από τη Γέννηση του 
Χριστού, τα οποία οι Πέρσες αστρονόµοι-µάγοι 
ακολουθώντας τα, θα µπορούσαν να φτάσουν 
στην Βηθλεέµ.

Υπάρχουν και άλλα γεγονότα, όχι αστρονοµικά, 
βάσει των οποίων οι ερευνητές ψάχνουν την 
χρονολογία Γέννησης. Ένα από αυτά είναι η 
απογραφή όλων των κατοίκων της ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας που περιγράφει ο Λουκάς και 
διατάχτηκε από τον Αύγουστο το 2 π.Χ. 

Πήγε να απογραφεί και ο Ιωσήφ µε τη Μαρία 
ετοιµόγεννη, αλλά η απογραφή αυτή κράτησε 
χρόνια. Υπάρχει και ο βασιλιάς Ηρώδης, και 
βάσει ιστορικών στοιχείων για την περίοδο της 
βασιλείας του, µε µεγάλη προσέγγιση 
υπολογίζουν οι ερευνητές την χρονολογία 
Γέννησης του Χριστού.

Τα ανωτέρω βέβαια δευτερεύουσα σηµασία 
έχουν µόνο, µπροστά στο µεγάλο, κοσµοϊστορικό 
γεγονός της ενανθρώπισης και γέννησης του 
Θεανθρώπου. Η ακριβής ηµεροµηνία είναι ένα 
θέµα, που έχει απασχολήσει κατά καιρούς 
πολλούς ερευνητές, ιστορικούς κ.λπ., αλλά 
χωρίς ουσιαστικό και αξιόπιστο αποτέλεσµα.

Άλλωστε αυτό δεν ενδιαφέρει και τόσο τους 
πιστούς. Τους αρκεί που ακούνε κάθε χρόνο…. 
«Η Γέννησή σου Χριστέ», «Η Παρθένος 
σήµερον» και το «∆όξα εν Υψίστοις». Και που 
κάθε παραµονή  Χριστουγέννων ακούνε τις 
παρέες των παιδιών, µε γέλια πρωί-πρωί να 
χτυπούν τις πόρτες των σπιτιών και µε τους 
χαρµόσυνους ήχους από το χτύπηµα των 
τριγώνων να λένε τα κάλαντα:

Καλήν ηµέραν άρχοντες κι αν είναι ο ορισµός 
σας
Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω στ’ αρχοντικό 
σας
Χριστός γεννάται σήµερον εν Βηθλεέµ τη πόλει
Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

Η 25η ∆εκεµβρίου ορίστηκε ως η ηµέρα 
Γέννησης του Χριστού. Ας δούµε πώς και γιατί.
Η 24η ∆εκεµβρίου ήταν η γενέθλια ηµέρα του 
πρώτου τη τάξει ήρωα και ηµίθεου των Ελλήνων 
του Hρακλή, αλλά και του κορυφαίου θεού των 
Μακεδονοθρακών Φρυγών, του Άττι.
Ακόµη η 24η (ή 25η) ήταν η γενέθλια ηµέρα του 
θεού των Περσών του «αήτητου Ήλιου», του 
Μίθρα.

Οι αρχαίοι Έλληνες εόρταζαν µε ευλάβεια τα 
Κρόνια για τον προπάτορα των θεών Κρόνο. Και 
οι Ρωµαίοι αντιγράφοντας τους Έλληνες, 
γιόρταζαν την 24η και 25η τα Σατουρνάλια και 
Μπρουµάλια.

Έτσι από τον Πάπα Ιούλιο Α', το 345, η ηµέρα 
αυτή επιλέχτηκε ως ηµέρα γέννησης του Χριστού 
από την Εκκλησία στη Β' Οικουµενική Σύνοδο. 

Ήταν µια κίνηση επιβεβληµένη, ούτως ώστε «να 
εξαλειφθεί ο παγανιστικός εορτασµός του 
χειµερινού ηλιοστασίου» (που µε το παλιό 
ηµερολόγιο, το Ιουλιανό, ήταν στις 25 
∆εκεµβρίου), και ο ειδωλολατρικός συµβολισµός 

του να αντικατασταθεί από τον χριστιανικό.
 Η ανατολική Εκκλησία µέχρι να εξοµαλυνθούν 
οι σχέσεις της µε το ρωµαϊκό κράτος, οι γιορτές 
που γνώριζε ήταν: η Μεγάλη Εβδοµάδα, η 
Ανάσταση και η Πεντηκοστή, επειδή στα 
Ευαγγέλια δεν υπάρχει µνεία για την ακριβή 
ηµέρα της γέννησης του Χριστού. 

Η µνήµη των Μαρτύρων της σηµειωνόταν 
συνήθως τη µέρα του θανάτου τους και είχε 
µάλλον τοπική σηµασία.

Εν τέλει  τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν για 
πρώτη φορά επί  Βυζαντίου, το έτος 379 ή 380 
στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η χρονολογία 
κατά την οποία ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός 
χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως «έξαρχο» της 
γιορτής. Εκείνος όµως που αυτή την περίοδο 
επικαλείται επιχειρήµατα υπέρ της γέννησης του 
Χριστού στις 25 ∆εκεµβρίου, είναι ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστοµος. 

 Μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα πάντως, η γιορτή 
δεν συγκαταλέγεται στις επίσηµες αργίες. Αυτό 
όµως δεν σηµαίνει απαραίτητα, ότι δεν 
γιορταζόταν και νωρίτερα.
Στα τέλη του 19ου αιώνα είδε το φως ένα 
παπυρολογικό εύρηµα από την Αρσινόη της 
Αιγύπτου, µε ένα λειτουργικό κείµενο που 
χρονολογείται στις αρχές του 4ου αιώνα. Ο ύµνος 
αυτός είναι και ο παλιότερος Χριστουγεννιάτικος 
που υπάρχει:
                                     

«Ο γεννηθείς εν Βηθλεέµ
και ανατραφείς εν Ναζαρέτ
και οικήσας εν τη Γαλιλαία.

Είδαµεν σηµείον εξ ουρανού
του αστέρος φανέντος.

Ποιµένες αγραυλούντες
εθαύµασαν ουν,

γονυπεσούντες έλεγον:
∆όξα τω πατρί, δόξα τω υιώ 

και τω αγίω πνεύµατι,
αλληλούια,αλληλούια...»
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Το έθιµο της βασιλόπιτας
Νέλλη Τσαγλιώτη

 Τους ωραιότερους πλακούντες ζυµωµένους µε µαγιά, 
αβγά, ελαφρό λίπος και ζάχαρη, λένε οι Λαογράφοι, τους 
παρασκεύαζαν οι Βυζαντινοί. Τους ονόµαζαν  «πίτες», 
έβαζαν µέσα φλουρί κωνσταντινάτο και τους στόλιζαν 
µε ζυµαρένιο σταυρό στο κέντρο και µε το µονόγραµµα 
της Παναγίας και του Χριστού δεξιά και αριστερά. Αυτές τις πίτες 
τις συνέδεσαν µε το θρύλο του Αγίου Βασιλείου και τις καθιέρωσαν ως 
αναπόσπαστο άρτυµα και έθιµο της πρωτοχρονιάς. 

 Σύµφωνα µε τη θρησκευτική παράδοση, οι ρίζες του εθίµου τοποθετούνται 
στην Καισάρεια της Καππαδοκίας πριν από περίπου 1600 χρόνια. Εκείνη την 
εποχή, επίσκοπος ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν γνωστός για τη 
συµπόνια και τη βοήθεια που προσέφερε στους συνανθρώπους του. Τότε, 
κατά µία εκδοχή, ο τύραννος έπαρχος της Καππαδοκίας ζήτησε από το Μέγα 
Βασίλειο να του παραδώσει όλο το χρυσάφι της πόλης, ειδάλλως θα την 
πολιορκούσε και λεηλατούσε. 

Εκείνος προσευχόταν όλη τη νύχτα στο Θεό για τη σωτηρία της πόλης και όταν 
ξηµέρωσε, ο έπαρχος µε το στρατό του περικύκλωσε την πόλη, έτοιµος να τη 
λεηλατήσει. Όταν ο Μέγας Βασίλειος του είπε πως δε µπορεί να ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις του, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είναι πολύ φτωχοί, 
εκείνος θύµωσε πάρα πολύ και τον απείλησε πως θα τον εξορίσει ή και ακόµα 
ότι θα τον σκοτώσει.

 Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους πλούσιους της πόλης του να 
µαζέψουν ότι χρυσαφικά µπορούσαν προκειµένου να τα παραδώσει ως 
“λύτρα” στον επερχόµενο κατακτητή. Οι χριστιανοί της Καισάρειας, που 
αγαπούσαν πολύ το δεσπότη τους, ακούγοντας τις απειλές, συγκέντρωσαν 
όσα χρυσαφικά διέθεταν και τα παρέδωσαν σε ένα σεντούκι στο Μέγα 
Βασίλειο και εκείνος µε τη σειρά του στον τύραννο.

 Όταν ο τελευταίος επιχείρησε να το ανοίξει, έγινε το θαύµα. Όλοι είδαν µία 
λάµψη και εµφανίστηκε ένας 
καβαλάρης (ο Άγιος Μερκούριος) 
που µαζί µε το στρατό του 
(άγγελοι) όρµησε στον έπαρχο 
και τους ανθρώπους του. οι 
οποίοι αφανίστηκαν. Έτσι η πόλη 
σώθηκε.

 Τότε, ο Μέγας Βασίλειος 
αντιµετώπισε το πρόβληµα της 
επιστροφής και της δίκαιης 
διανοµής των χρυσαφικών στους 
κατοίκους. Προσευχήθηκε στο 
Θεό και Εκείνος του έδωσε 
φώτιση. Ζήτησε από τους 
βοηθούς του να ζυµώσουν 
ψωµάκια και µέσα σε καθένα από 
αυτά να τοποθετήσουν λίγα 

χρυσαφικά. 

Κάθε οικογένεια καταναλώνοντας το ψωµάκι της, διαπίστωνε µε έκπληξη το 
περιεχόµενό του. Αυτό το ψωµάκι ήταν η βασιλόπιτα, που έφερνε χαρά και 
ευλογία. Το γεγονός αυτό απέληξε σε διπλή χαρά από της αποφυγής της 
καταστροφής της πόλης και συνεχίσθηκε η παράδοση αυτή κατά τη µνήµη 
της ηµέρας του θανάτου του (εορτή του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου).

 Έτσι η βασιλόπιτα δέθηκε µε τη γιορτή ενός από τους πιο προσφιλείς Αγίους 
της ελληνικής ορθοδοξίας, και έφτασε στις µέρες µας ως το 
χαρακτηριστικότερο έθιµο της ελληνικής πρωτοχρονιάς που µεταφέρεται από 
γενιά σε γενιά, για να µας θυµίζει την αγάπη και την καλοσύνη του Αγίου 
Βασιλείου. 

Η κοπή της βασιλόπιτας σήµερα.
  Στις µέρες µας βάζουµε µέσα στην πίτα ένα κέρµα, το φλουρί, πιστεύοντας 
ότι σε όποιον πέσει, αυτός θα είναι ο τυχερός και ευνοµούµενος του νέου 
έτους! Οι συνταγές ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή, όπως βέβαια και το 
γούρι καλής τύχης, που µπαίνει στα τοπικά πρωτοχρονιάτικα ψωµιά, τις πίτες 
και τα κέικ. 

Σήµερα, το φλουρί -είτε πραγµατικό νόµισµα είτε ψεύτικο- είναι αυτό που 
παίρνουν οι περισσότεροι από εµάς, όταν πετύχουν το τυχερό κοµµάτι. Αλλά 
στο παρελθόν το γούρι µπορεί να ήταν ένα άσπρο κουµπί ή ένα κοµµάτι 
κόκκινη κλωστή, ιδίως αν η οικογένεια ήταν φτωχή. Σε ορισµένες περιοχές 
έβαζαν βελανίδια και κοµµάτια καλαµποκιού ή ακόµα και µικρά κλαδάκια 
από κάποια δέντρα. Κατά το ελληνικό έθιµο, το βράδυ της παραµονής της 

Πρωτοχρονιάς, οικογένεια και φίλοι συγκεντρώνονται γύρω από το 
εορταστικό τραπέζι. Πάνω σε αυτό υπάρχει και µία βασιλόπιτα µέσα στην 
οποία υπάρχει κρυµµένο ένα φλουρί –νόµισµα.
 
 Με τον ερχοµό του νέου έτους, η νοικοκυρά του σπιτιού φέρνει τη Βασιλόπιτα 
στο τραπέζι και ο νοικοκύρης, αφού τη σταυρώσει µε το µαχαίρι τρεις φορές 
για να κόβεται η κακογλωσσιά, να κλειδώνονται τα κακά στόµατα ή να 
αποτρέπεται το κακό µάτι, αρχίζει να την κόβει σε τριγωνικά κοµµάτια, που τα 
προσφέρει σε κάθε παριστάµενο µέλος της οικογένειας, φίλους και συγγενείς. 

 Κι εδώ όµως υπάρχει συγκεκριµένη ιεροτελεστία! Πρώτο το κοµµάτι του 
Χριστού, έπειτα της Παναγίας και του Αϊ-Βασίλη και κατόπιν του σπιτιού, του 
σπιτονοικοκύρη, της σπιτονοικοκυράς και των υπόλοιπων παρισταµένων 
κατά τάξη συγγένειας και ηλικίας µε τελευταίο το κοµµάτι του φτωχού, χωρίς 
βέβαια να λησµονούνται και τα πρόσωπα της οικογένειας, που για διάφορους 
λόγους δεν παρίστανται. Ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να κοπεί κοµµάτι 
«για την εταιρεία», «για το µαγαζί» κ.λ.π. Από την άλλη πλευρά, στην επαρχία 
συνηθίζεται ακόµα και σήµερα όταν τελειώσει το εορταστικό δείπνο, ο 
νοικοκύρης να κατεβαίνει στο στάβλο, να ταΐζει την πίτα στα ζωντανά, ενώ 
την επόµενη ηµέρα θρυµµατίζει και σκορπά ένα κοµµάτι στα κτήµατα και στα 
αµπέλια.
 
 Οι εξαιρετικές ιδιότητες, που αποδίδονταν κάποτε στη βασιλόπιτα, 
συνετέλεσαν, ώστε η ετοιµασία της να γίνεται µε συµβολική τελετουργία και 
να συνοδεύεται συχνά από πράξεις αναλογικής µαγείας. Γιατί στη συλλογική 
συνείδηση του λαού µας η βασιλόπιτα ήταν κάποτε πρωτοχρονιάτικο 
σύµβολο µε εξαιρετικές ιδιότητες, καθοριστικές για την τύχη των ανθρώπων, 
των ζωντανών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής 
οικογένειας. Γι’ αυτό ακόµα και ο τρόπος παρασκευής της εξασφάλιζε την 
καλοχρονιά. Και τέτοιες δοξασίες δύσκολα ξεριζώνονται από την ψυχή του 
λαού!

Καλή χρονιά!!!
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Επιµέλεια: Βενετία ∆. Βανικιώτη

Το άκουσµα της λέξης 
«Χριστούγεννα» είναι σύνηθες 
να δηµιουργεί συνειρµούς που 
αφορούν τα τεκταινόµενα κατά 
τον εορτασµό των 
Χριστουγέννων και να 
λησµονείται το ίδιο το γεγονός 
των Χριστουγέννων. Ως 
σηµαντικά στοιχεία 
καταγράφονται η αργία και οι 
χειµερινές διακοπές, η 

ξένοιαστη και ευχάριστη διάθεση, η εορταστική ατµόσφαιρα.

Χριστουγεννιάτικα έθιµα, - δέντρο, τραπέζι, τραγούδια, στολισµός, ατµόσφαιρα, 
τοπίο-, όλες αυτές οι όµορφες χριστουγεννιάτικες συνήθειες αυτονοµηµένες 
από το βίωµα που τις γέννησε µοιάζουν µε ένα άλλο είδος αποκριάς. 
Χριστούγεννα δίχως Χριστό!
Τα έθιµα τα οποία ήταν έκφραση του βιώµατος της γιορτής – Χριστούγεννα: 
ταπεινή συγκατάβαση του Θεού – έχοντας αποκοπεί από το πνεύµα δεν 
µπορούν να προσφέρουν χαρά και αφήνουν ένα κενό που δεν καλύπτεται.

Η κατανάλωση χρησιµοποιεί τα έθιµα για να δηµιουργεί ανάγκες. Το 
ανεπανάληπτο και ακατανόητο θαύµα της ενανθρώπησης του Θεού, που 
ανατρέπει τη γραµµική πορεία των πραγµάτων και επαναφέρει την δυνατότητα 
της ανθρώπινης θέωσης, ισοπεδώνεται σε ένα αναµενόµενο εορταστικό 
γεγονός, που κατανοείται µε όρους φυγής από την καθηµερινή ρουτίνα.
Οι ενήλικοι, απογοητευµένοι από την καθηµερινότητά τους, αναζητούν τη 
χαµένη παιδικότητά τους και προσφεύγουν στον εορτασµό. Η αγωνία του 
σύγχρονου ανθρώπου, η εορτή να είναι τέλεια, γιατί η καθηµερινότητά του είναι 
µίζερη, τον οδηγεί πάλι σε νέο τέντωµα. Η άρνηση της ζωής µε Χριστό δεν 
αντέχει τις συνέπειες και επιζητεί έστω για λίγο την παρουσία Του. Αρνούνται να 
αναλάβουν το κόστος της ζωής µε Χριστό, αλλά και της ζωής δίχως Χριστό.

Το οντολογικό κενό της απουσίας νοήµατος καλούνται να συµπληρώσουν τα 
παιδιά, που θα αναλάβουν την δηµιουργία της εορταστικής ατµόσφαιρας και 
της εορτής εν γένει. ∆εν είναι η µοναδική φορά που τα παιδιά καλούνται να 

γίνουν οι σωτήρες της αµηχανίας και των φόβων των ενηλίκων. ∆εν είναι η 
τελευταία φορά που θα κληθούν να νοηµατοδοτήσουν την ύπαρξη των γονιών 
τους και όχι µόνο.

Η θερµή και τρυφερή εµπειρία της φωταγωγηµένης και ζεστής εκκλησίας που 
σε περιµένει µέσα στο κρύο της χειµωνιάτικης ηµέρας που δεν έχει ανατείλει, 
αποτελεί µια αίσθηση που σε περιβάλλει και στις πιο µοναχικές κρύες νύχτες 
της ζωής σου. Η Εκκλησία, στις µέρες µας, έχει και οφείλει να προσφέρει την 
πολύτιµη απάντηση στο βασανιστικό ερώτηµα της νοηµατοδότησης της 
ύπαρξης. Μια απάντηση που δεν συνιστά απειλή για κάποια µελλοντική τιµωρία 
η προσδοκία για κάποια µελλοντική αµοιβή, αλλά µια στάση ζωής που ήδη 
χαριτώνει όποιον τη θελήσει. Η ενανθρώπηση του Θεού γίνεται κατανοητή µόνο 
µε τον εξανθρωπισµό µας.

Οικειότητα, τρυφερότητα ,ζεστασιά, αγάπη, φιλανθρωπία, εµπιστοσύνη, 
ξενοιασιά, χαρά, τα ζητούµενα της εορτής. Είναι όµως ακριβά, πολύ ακριβά, 
όπως όλα τα απλά που δεν µπορούν να αγορασθούν. Κατορθώµατα ζωής που 
είναι διαποτισµένα από το πνεύµα των Χριστουγέννων, που διαρκεί όλο τον 
χρόνο. Απαιτείται να έχεις ζήσει µε συνέπεια την προσωπική σου πορεία, για να 
νιώσεις την πληρότητα της χαράς να καλύπτει το είναι σου, για να µπορέσει η 
εορτή να έχει αντίκρισµα.

Η ενανθρώπηση του Θεού είναι το θαύµα που επιτρέπει ώστε ο Θεός να έρθει 
κοντά µας. Η χαµένη ελπίδα ζωντανεύει ξανά. Ο Θεός δεν στέκεται σαν 
απόµακρος παρατηρητής που περιµένει τη στιγµή που θα µε κρίνει, αλλά 
γίνεται αδύναµο µωρό – ο Παντοδύναµος – που αναπτύσσεται µε ανθρώπινους 
όρους. Αργότερα θα πεινάσει, θα πονέσει, θα κουραστεί!

Χαίροµαι αφάνταστα, γιατί η ελπίδα µου δεν είναι κούφια. Θέλω να χορέψω µαζί 
µε τους αγαπηµένους µου. Θέλω να πάω στο πιο ήσυχο µέρος και να 
προσπαθήσω να αναλογιστώ την άφατη Αγάπη που µε νοιάζεται. Θέλω να 
µοιραστώ το γεγονός. Η χαρά µου είναι βαθειά. Ο Θεός µου είναι εδώ. ∆εν µε 
αφήνει. Βρίσκει πάντα τρόπους να µε συναντά.
Τον γιορτάζω! Πατροπαράδοτα και µε νέους τρόπους. Στην πατρίδα µου και 
όπου γης. Και αργότερα θα γιορτάζουν και τα παιδιά των παιδιών µας και σε 
άλλους πλανήτες, σε άλλα άστρα, σε άλλους γαλαξίες!

∆ηµήτρης Καραγιάννης
Από τη νοσταλγία στην ξανακερδισµένη αθωότητα( Αποσπάσµατα )
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Οι τάρανδοι του Άγιου Βασίλη
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

Ανάµεσα στις αµέτρητες ιστορίες που συνοδεύουν τη θρυλική φιγούρα του 
Άγιου Βασίλη είναι και αυτή των ταράνδων του. Είναι γνωστό σε όλους, 
φυσικά πολύ περισσότερο στα παιδιά, πως ο Άγιος Βασίλης χρησιµοποιεί για 
τις µετακινήσεις του στον ουρανό ένα έλκηθρο, το οποίο σέρνουν οκτώ 
τάρανδοι. Τη νύχτα της παραµονής των Χριστουγέννων, το γεµάτο δώρα 
έλκηθρο επισκέπτεται τα σπίτια και γεµίζει χαρά τα πρόσωπα των παιδιών 
µόλις δουν το πολυπόθητο δώρο κάτω από το δέντρο, ανήµερα το πρωί της 
µεγάλης γιορτής.

Το έλκηθρο και οι τάρανδοι ως συνοδοί του Άγιου Βασίλη εµφανίστηκαν 
σχεδόν δύο αιώνες πριν, το 1823 για την ακρίβεια, σε ένα ποίηµα του Clement 
C. Moore µε τίτλο «Μια νύχτα πριν τα Χριστούγεννα». Εκεί έχουµε την πρώτη 
αναφορά στο έλκηθρο και τους οκτώ ταράνδους οι οποίοι µάλιστα 
αναφέρονται µε τα ονόµατά τους: Dasher (Άνετος), Dancer (Χορευταράς), 
Prancer (Πεταχτούλης), Vixen (Αλεπού), Comet (Κοµήτης), Cupid (Έρως), 
Dunder (Κεραυνός) και Blixem (Αστραπή).
Αρκετά χρόνια αργότερα, µια Αµερικανική εταιρία πολυκαταστηµάτων, στα 
πλαίσια µιας προωθητικής ενέργειας, ανέθεσε σε έναν κειµενογράφο της να 
γράψει µια Χριστουγεννιάτικη ιστορία για τα παιδιά. Σε αυτή την ιστορία, 
εµφανίζεται το ένατο µέλος της συντροφιάς των ταράνδων, και το 
πιο διάσηµο όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια, ο Ρούντολφ. Σύµφωνα µε την 
ιστορία, η βραδινή πτήση του Άγιου Βασίλη θα ήταν δύσκολη εξαιτίας της 

οµίχλης που επικρατούσε. Τότε ήταν που ο Άγιος Βασίλης διέκρινε ανάµεσα 
στο κοπάδι του ένα µικρό τάρανδο µε φωτεινή κόκκινη µύτη. Ήταν ότι έπρεπε 
για να οδηγήσει σωστά τους υπόλοιπους οκτώ µέσα στην οµίχλη. Ο Ρούντολφ 
ανέλαβε την αποστολή και από τότε κάθε Χριστούγεννα µε τη φωτεινή του 
µύτη δείχνει το δρόµο στους υπόλοιπους ταράνδους που οδηγούν το 
έλκηθρο. 

Η ιστορία του Ρούντολφ έκανε τεράστια εµπορική επιτυχία. Τη δεκαετία του 
1940 έγινε ένα από τα πιο γνωστά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, και έκτοτε 
µεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες. Στη γλώσσα µας φυσικά είναι το 
πασίγνωστο «Ρούντολφ το ελαφάκι»:

Ρούντολφ το ελαφάκι
µε καρδούλα ταπεινή
σαν πέφτει το βραδάκι
έχει µύτη φωτεινή.

Οι φίλοι του λαµπιόνι
τον φωνάζουν και γελούν
τη µύτη του στο χιόνι κρύβει, όταν του 
µιλούν.

Όµως µια πρωτοχρονιά είπε ο 
Άη-Βασίλης...
"Ρούντολφ, είσαι εσύ σοφός έχεις 

µέσα σου το φως".

Τα ελάφια στο κοπάδι
χαµηλώσανε τ' αυτιά
τώρα απαλή σαν χάδι είναι όλων η 
µατιά.

Από τότε και κάθε καινούρια χρονιά
του έλκηθρου πρώτος τραβά τα 
σκοινιά...

Ο Ρούντολφ οδηγεί
τον Άη-Βασίλη στη γη!

Καλή Χρονιά µε υγεία σε όλους!



Μια φορά ήταν σε ένα δωµάτιο 
νοσοκοµείου δύο ασθενείς. Ο ένας 
νοσηλευόταν εκεί λόγω της άσχηµης 
κατάστασής του. Ο άλλος κύριος παρόλο 
που ήταν σε καλή κατάσταση βρισκόταν 
εκεί για προληπτικούς λόγους. Ο κύριος 
που ήταν καλά είχε τοποθετηθεί στο 
κρεβάτι που ήταν στην πλευρά του 
παραθύρου, ενώ ο άλλος στην πλευρά  
του τοίχου που δεν είχε παράθυρο. Οι δύο 
κύριοι άρχισαν να µιλάνε και έγιναν φίλοι.

 Μία µέρα, ο κύριος που βρισκόταν στην 
πλευρά του παραθύρου, θέλοντας να 
φτιάξει την ηµέρα του άλλου ασθενή, 
άρχισε να του λέει τι γινόταν έξω από το 
παράθυρο. 

Του µιλούσε για τους ανθρώπους που 
πηγαινοέρχονταν, για τα γύρω κτήρια, του 
µιλούσε για τα πουλιά που πετούσαν 
ψηλά στον ουρανό , για τα σύννεφα και τα 

παράξενα σχήµατα που έπαιρναν κ.α. 
Κάποια στιγµή όµως, ο κύριος ,που 
βρισκόταν στο νοσοκοµείο για 
προληπτικούς λόγους, χειροτέρεψε και 
δυστυχώς πέθανε. 

Ο άλλος ασθενής λυπήθηκε για τον 
θάνατο του φίλου του και ζήτησε από την 
νοσοκόµα να τον µεταφέρουν στο κρεβάτι 
του παλιού «συγκάτοικου» (δηλαδή να 
τον µεταφέρουν στο κρεβάτι που έβλεπε 
στο παράθυρο).
 
 Όταν η νοσοκόµα τον µετέφερε εκεί, 
εκείνος την κοίταξε αυστηρά και της είπε:
-Συγνώµη, από αυτό το παράθυρο βλέπω 
µόνο έναν λευκό τοίχο!

Τώρα ήταν η σειρά της νοσοκόµας να τον 
κοιτάξει αυστηρά και να του πει:
-Λυπάµαι, αλλά ο παλιός ασθενής αυτού 
του κρεβατιού ήταν τυφλός

Μαίρη Σιγανού
Η ιστορία που ακολουθεί δεν είναι δική µου. Μας τη διηγήθηκε ένας 
συγγραφέας που επισκέφτηκε το σχολείο µου. 
Η ιστορία µου άρεσε πολύ και γι’ αυτό θέλησα να την µοιραστώ µαζί σας!

Η οµορφιά της φαντασίας

Το παραµύθι της Ελιάς
Επιµέλεια:Νέλλη Τσαγλιώτη 

Ελιά, σύµβολο γαλήνης, γονιµότητας, ειρήνης. Τα κλαδιά της έγιναν στεφάνια για 
να στεφανώνουν τους νικητές των Ολυµπιακών αγώνων και ο πολύτιµος χυµός 
των καρπών της, το ελαιόλαδο, ήταν το βραβείο για τους νικητές των περίφηµων 
Παναθηναϊκών Αγώνων. Πολλά λαϊκά παραµύθια, θρύλοι, ακόµα και µύθοι από τα 
αρχαία χρόνια έχουν ειπωθεί για την Ελιά. Πολλά από αυτά - όπως το παραµύθι 
που ακολουθεί - ακόµα και σήµερα τα διηγούνται τα κρύα βράδια του χειµώνα οι 
γιαγιάδες στα εγγονάκια τους…

 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε µια φτωχογειτονιά ένα φτωχό µα πολύ 
καλόκαρδο κορίτσι που το έλεγαν Ελιά. Κάθε µέρα η Ελιά γύριζε τη γειτονιά της, 
έβλεπε τον κόσµο να ζει φτωχός και δυστυχισµένος και γύριζε στο σπίτι της πολύ 
στενοχωρηµένη.

 «Κάτι πρέπει να κάνω να τους βοηθήσω», σκεφτόταν. Κι από την άλλη µέρα 
κιόλας άρχισε. Βγήκε στη γειτονιά, κράτησε τα παιδιά της γειτόνισσας για να πάει 
να δουλέψει και να µπορεί να φέρει στα παιδιά της λίγο φαΐ. Μια άλλη µέρα πήγε 
στη γριούλα που ήταν άρρωστη, της µαγείρεψε, της σκούπισε το σπίτι, την έπλυνε, 
την τάισε. Την άλλη µέρα πάλι έβγαλε τον παράλυτο γέρο µε το καρότσι του 
βόλτα, για να πάρει αέρα και ήλιο. Τα βράδια γύριζε κατάκοπη, µα ευχαριστηµένη 
που είχε καταφέρει να δώσει λίγη χαρά στους φτωχούς ανθρώπους.

 Οι µέρες περνούσαν κι η Ελιά όλο δούλευε, όσο αδυνάτιζε. Μα έβλεπε πως ό,τι κι 
αν έκανε, ο κόσµος ήταν πάντα φτωχός και δυστυχισµένος. Αυτό τη στενοχωρούσε 
πάρα πολύ κι έτσι στενοχωρηµένη κάθισε στην αυλή του σπιτιού της και 
συλλογιζόταν.

–Τι να κάνω, τι να κάνω. ∆εν µπορώ να βλέπω τόση δυστυχία.
Το σπουργίτι που την είδε τόσο στενοχωρηµένη – και που την αγαπούσε γιατί κάθε 
µέρα του έριχνε σπόρους και ψίχουλα – δεν άντεξε και πέταξε βαθιά στο δάσος. 
Εκεί βρήκε την καλή νεράιδα και της είπε:
–Τρέξε, καλή νεράιδα, η Ελιά είναι πολύ στενοχωρηµένη, χλωµή κι αδύνατη.
Η καλή νεράιδα ανήσυχη έτρεξε στην αυλή της Ελιάς και τη ρώτησε:
–Τι έχεις, Ελιά µου, κι είσαι τόσο λυπηµένη;
–Αχ, καλή µου νεράιδα. ∆εν µπορώ να βλέπω τόση φτώχεια και δυστυχία γύρω 
µου.
–Και τι θέλεις, δηλαδή;

–Θέλω να τους γίνω χρήσιµη. Θέλω να τους προσφέρω κάτι πολύτιµο που να τους 
δώσει ζωή και χαρά.
–Το θέλεις αλήθεια τόσο πολύ;
–Και βέβαια το θέλω, δε βλέπεις πως έλιωσα από τη στενοχώρια µου;
–Τότε σταµάτησε να στενοχωριέσαι. Θα σε κάνω αυτό που θέλεις.

Και τσουπ! την άγγιξε µε το ραβδάκι της κι αµέσως η Ελιά έγινε ένα µεγάλο 
δέντρο, που έβγαλε φύλλα, λουλουδάκια άσπρα, που έγιναν ελιές πράσινες, µωβ, 
µαύρες. Έπεσαν στη γη, τα κουκούτσια φύτρωσαν, έγιναν δεντράκια και 
σχηµάτισαν ένα µεγάλο ελαιώνα.

Ήρθαν οι γείτονες, µάζεψαν τις ελιές, έβγαλαν λάδι, έφαγαν, χόρτασαν, ρόδισαν τα 
µάγουλά τους, ζωήρεψαν κι άρχισαν να χαµογελούν και να ζουν ευτυχισµένοι. Για 
να ευχαριστήσουν την ελιά και να της δείξουν την αγάπη τους, πήραν το λάδι τους, 
το έβαλαν στο καντήλι, για να θυµίζουν στην Παναγιά και στο Χριστό, την 
καλοσύνη της ελιάς και την αγάπη της για τον κόσµο. Κι η Παναγιά µε τη σειρά της 
την ευλόγησε. Κι ο Χριστός κάτω απ’ την ελιά ήρθε και ξεκουράστηκε.

Κι εκείνη καµάρωνε ευχαριστηµένη στη µέση στον ελαιώνα και φρόντιζε, όταν 
έρχονται οι άνθρωποι να τη µαζέψουν να ’ναι γεµάτη ελιές, να χορταίνουν οι 
φτωχοί, και να φωτίζονται απ’ τις καντήλες όλες οι εκκλησιές.

Λαϊκό παραµύθι

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
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Τα Χριστούγεννα, όπως 
άλλωστε και το Πάσχα, ή για 
να το πούµε αλλιώς το 
“εορταστικό διήγηµα” είναι 
συνυφασµένο µε τον 
Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, 
τον “κοσµοκαλόγερο” της 
ελληνικής λογοτεχνίας. 
Τέτοιες ∆εκεµβριανές µέρες 
του 1910 η πνευµονία τον 
κατέβαλε και τον οδήγησε 
στο θάνατο (2 Ιανουαρίου 
1911). Ας θυµηθούµε λίγο 
το λιτό αυτοβιογραφικό του, 
µέρες που είναι, όπως το 
περιγράφει ο ίδιος στις αρχές 

του 1908:

''Εγεννήθην εν Σκιάθω τη 4η Μαρτίου 1851. Εβγήκα από το Ελληνικόν σχολείον εις 
τα 1863, αλλά µόνον το 1867 εστάλην εις το Γυµνάσιον Χαλκίδος, όπου ήκουσα την 
Α και Β τάξιν. Την Γ εµαθήτευσα εις Πειραιά, είτα διέκοψα τας σπουδάς µου κ' έµεινα 
εις την πατρίδα. Κατά τον Ιούλιον του 1872 επήγα εις το Άγιον Όρος χάριν 
προσκυνήσεως, όπου έµεινα ολίγους µήνας. Τω 1873 ήλθα εις Αθήνας κ' εφοίτησα 
εις την ∆ τάξιν της Βαρβακείου. Τω 1874 ενεγράφην εις την φιλοσοφικήν 
Σχολήν......κατ' ιδίαν δε ησχολούµην µε τας ξένας γλώσσας. Μικρός εζωγράφιζα 
Αγίους, είτα έγραφα στίχους. Τω 1868 επιχείρησα να γράψω µυθιστόρηµα. Τω 1879 
εδηµοσιεύθη η ''Μετανάστις''. Αργότερα έγραψα περί τα εκατόν διηγήµατα, 
δηµοσιευθέντα εις περιοδικά και εφηµερίδας.....''.

Ο πατέρας του Αλέξανδρου, Αδαµάντιος Εµµανουήλ ήταν παππάς στην Σκιάθο και 
είχε να θρέψει άλλα πέντε παιδιά µέσα σε συνθήκες φτώχειας. Αυτή η οικονοµική 
δυσπραγία και η έγνοια µιας πολυµελούς οικογένειας συνόδευε και πίεζε τον 
Παπαδιαµάντη σε όλη του τη ζωή. Από µικρός ο Αλέξανδρος µέσα στο ιερατικό 
περιβάλλον, βοηθώντας και τον πατέρα του στην εκτέλεση των ιεροπραξιών, 
εξοικειώθηκε µε τη γλώσσα της γραφής και των λειτουργικών βιβλίων της 
Εκκλησίας, πράγµα που ήταν πολύ σηµαντικό για την µετέπειτα ελληνοµάθειά του. 
 
  Εξ αιτίας της ανάγκης του για τον επιούσιον, όταν γράφτηκε στη Φιλοσοφική, δεν 
µπόρεσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του, εγκατέλειψε τη σχολή, και δεν πήρε 
πτυχίο. Ως εργαζόµενος έκανε µεταφράσεις σε εφηµερίδες και περιοδικά, γιατί ήδη 
είχε µάθει µόνος του 3-4 ξένες γλώσσες. Έµεινε στον κόσµο σαν κοσµοκαλόγερος, 
αφού η πολύµηνη επίσκεψή του στο Άγιον Όρος δεν τον οδήγησε στην καλογερική. 
Όλος ο βίος, η πολιτεία του, τα γραπτά του διαπνέονται από ένα γνήσιο ορθόδοξο 
ήθος, που δεν το συναντούµε εύκολα σε άλλους συγγραφείς.
   
 Το πρώτο λογοτεχνικό κείµενο που δηµοσιεύτηκε ήταν η ''Μετανάστις''. 
Ακολούθησαν τα µυθιστορήµατα ''Οι Έµποροι των Εθνών'' και η ''Γυφτοπούλα''. Από 
το 1887 δηµοσιεύτηκαν 170 διηγήµατά του σε εφηµερίδες και περιοδικά, κάποια 
δηµοσιεύτηκαν µετά το θάνατό του, λίγα θρησκευτικά ποιήµατα, και διάφορα άρθρα 
του.

  Ο Παπαδιαµάντης αντιµετωπίστηκε από την κριτική, κατά βάσιν ιδεολογικά, ένεκα 
της θρησκευτικής του πίστης στην Ορθοδοξία, του αντί-δυτικού αισθήµατος και της 
γλώσσας του έργου του, και λιγότερο αξιολογικά για το λογοτεχνικό του έργο αυτό 
καθαυτό. Ωστόσο πολλοί µεγάλοι λογοτέχνες µας αναγνωρίζοντας την αξία του, τον 
τοποθετούν µεταξύ των πρώτων. Ο Σεφέρης τον θεωρεί πρώτο πεζογράφο µας µε 
δεύτερο τον Μακρυγιάννη. Ο Ελύτης έγραψε βιβλίο µε τίτλο ''Η µαγεία του 
Παπαδιαµάντη'', και τον βάζει δίπλα δίπλα µε τον Σολωµό. Ο Παλαµάς και άλλοι τον 
έλεγαν ποιητή µε τον πεζό λόγο. 

Η γλώσσα του Παπαδιαµάντη, αυτή η πάµπλουτη και χυµώδης Ελληνική γλώσσα 
οφείλεται στην άφθαστη ελληνοµάθειά του. Ήξερε την αρχαία ελληνική, την κοινή 
γλώσσα της Βίβλου, τη γλώσσα της υµνογραφίας και της µεσαιωνικής µας ποίησης, 
τη νεοελληνική κοινή, την ιδιωµατική της Σκιάθου, τούρκικες κι αρβανίτικες λέξεις 
και φράσεις, αλλά κυρίως, τον θησαυρό της λόγιας και καθαρεύουσας και 
αρχαιοπρεπούς ελληνικής. Αυτός ο πλούτος, που τον έχουµε χάσει στη δική µας 

αγλωσσία, οι όµορφες λέξεις και φράσεις, µας αφήνουν άφωνους θαυµαστές της 
µαγείας που αποπνέει το έργο του µεγάλου µας πεζογράφου.
 Ας δούµε λίγα αποσπάσµατα από τα έργα του, κυρίως από τα Χριστουγεννιάτικα 
διηγήµατά του, για να πάρουµε µία γεύση του έργου του:

Ντελησεφέρω
''Πως εβιάσθη κι εσήµανε τόσον ενωρίς, ο παπά Μανωλής ο Σερέτης, την 
ακολουθίαν των Χριστουγέννων; Ή ύπνον δεν θα είχε, ή τ' ωρολόγι του είχε 
σταµατήσει ή το ξυπνητήρι τον εγέλασε.....Και η θεια Μαριώ, η Χρήσταινα, η κοινώς 
λεγόµενη Ντελησεφέρω, µόλις είχε κλείσει το όµµα εις ελαφρύν ύπνον και αµέσως 
την εξύπνησεν των κωδώνων η χαρµόσυνος κλαγγή....''

Στο Χριστό στο κάστρο
Το Γιάννη το Νυφιώτη και τον Αργύρη της Μυλωνούς τους έκλεισε το χιόνι απάν' στο 
κάστρο τ'ν πέρα πάντα, στο Στοιβωτό τον ανήφορο, τ' ακούσατε;
Oύτως ωµίλησεν ο παπα-Φραγκούλης ο Σακελλάριος, αφού έκαµε την ευχαριστίαν 
τού εξ' οσπρίων και ελαιών οικογενειακού δείπνου, την εσπέραν της 23 ∆εκεµβρίου 
186...Παρόντες ήσαν πλην της παπαδιάς, των δύο αγάµων θυγατέρων και του 
δωδεκαετούς υιού, ο γείτονας ο Πανάγος ο µαραγκός, πεντηκοντούτης, 
οικογενειάρχης, αναβάς διά να είπη µίαν καλησπέραν και να πίη µίαν ρακιά, κατά το 
σύνηθες, εις το παπαδόσπιτο, κ' η θειά το Μαλαµώ η Καναλάκαινα, µεµακρυσµένη 
συγγενής, ελθούσα διά να φέρει την προσφοράν της, χήρα εξηκοντούτις, ευλαβής, 
πρόθυµος να τρέχη εις όλας τας λειτουργίας και να υπηρετή δωρεάν εις τους ναούς 
και τα εξωκκλήσια.........
-Να είχανε τάχα τίποτα κ'µπάνια µαζί τς; είπεν η παπαδιά.
-Θα είχανε, θα είχανε κουµπάνια, υπέλαβεν ο Πανάγος ο µαραγκός. Αλλιώς δε 
γένεται. Πήγανε µε τα ζεµπίλια τους γεµάτα. Και τουφέκι θα είχαν, και θηλειές 
σταίνουν για τα κοτσύφια. Είχαν πάρει κι αλάτι µπόλικο µαζί τους, για να τ' 
αλατίσουν για τα Χριστούγεννα.
-Τώρα Χριστούγεννα θα κάµουν απάν' στο Στοιβωτό τάχα; είπε µετ' οίκτου η 
παπαδιά.
-Να µπορούσε κανείς να τους έφερνε βοήθεια; εψιθύρισεν ο ιερεύς, όστις εφαίνετο 
κάτι µελετών µέσα του.
Ήτον έως πενηνταπέντε ετών ο ιερεύς, µεσαιπόλιος, υψηλός, ακµαίος και µε 
αγαθωτάτην φυσιογνωµίαν. Εις την νεότητά του υπήρξε ναυτικός, κι εφαίνετο 
διατηρών ακόµη λανθανούσας δυνάµεις, ήτο δε τολµηρός και ακάµατος......
-Να πήγαινε τώρα κανένας να λειτουργήσει το Χριστό, στο κάστρο, επανέλαβεν ο 
ιερεύς.....
-Και γιατί δεν κάνει καλόν καιρό ο Χριστός, παπά, αν θέλη να πάνε να τον 
λειτουργήσουνε στην εορτή του; είπεν αυθαδώς ο µαστροπανάγος.
Ο ιερεύς τον εκοίταξε µε λοξόν βλέµµα, και είτα ηπίως του είπε:
-Έ! Πανάγο, γείτονα, δεν ξέρουµε βλέπω τι λέµε.....Πού είµαστε ηµείς ικανοί να τα 
καταλάβουµε αυτά!.....
-Αλήθεια, παπά µ', δεν είναι καλό πράµα αυτοδά, θα πω, ν' αφήνουν τόσα χρόνια 
τώρα το Χριστό αλειτούργητο, την ηµέρα της Γέννας του.....Για τούτο θα µας χαλάσ' 
κι ου Θεός!.......Είπεν ο παπάς στραφείς προς την παπαδιά:
-Μας φέρανε τίποτε λειτουργιές, µπάριµ;
Η παπαδιά έδειξε δια του βλέµατος, σκεπασµένας µε ραβδωτήν δίχρουν σινδόνα, 
τας ολίγας προσφοράς, όσας είχαν φέρει εις την οικίαν του ιερέως τινές των 
ενοριτισσών, µέλλουσαι να µεταλάβουν τη επαύριον, παραµονή των 
Χριστουγέννων. Η θειά το Μαλαµώ τας είχεν ιδεί προ πολλού, και προσεπάθει να 
τας ξεσκεπάση οιονεί µε τας ακτίνας του βλέµµατος, να µαντεύση ως πόσαι να 
ήσαν.......
 

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης  και
χριστουγεννιάτικο διήγηµα
Γιάννης Μ. Μπίλιας 
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Η σταχοµαζώχτρα
Μεγάλην εξέφρασεν έπληξιν η γειτόνισσα το Ζερµπινιώ,ιδούσα τη ηµέρα των 
Χριστουγέννων του έτους 187.... την θεια-Αχτίτσα φορούσαν καινουργή µανδήλαν, 
και τον Γέρο και την Πατρώνα µε καθαρά υποκαµισάκια και µε νέα πέδιλα.
Τούτο δε διότι ήτο γνωστότατον ότι η θεια-Αχτίτσα είχεν ιδεί την προίκα της κόρης 
της πωλουµένην επί δηµοπρασίας πρός πληρωµήν των χρεών αναξίου γαµβρού, 
διότι ήτο έρηµος και χήρα και διότι ανέτρεφε τα δύο ορφανά έγγονά της 
µετερχοµένη ποικίλα επαγγέλµατα...... Κατά τας διαφόρους ώρας του έτους, 
εβοτάνιζε, αργολογούσε, εµάζωνε ελιές, εξενοδούλευε. Εµάζωνε κούµαρα και τα 
έβγαζε ρακί......Άµα ήνοιγαν τα ελαιοτριβεία, έπαιρνεν ένα είδος πήχυν, έν 
πενηντάρι εκ λευκοσιδήρου, µίαν στάµναν µικράν, κ' εγύριζεν εις τα ποτόκια, όπου 
κατεστάλαζαν αι υποστάθµαι του ελαίου, κ' εµάζωνε την µούργα. ∆ιά της µεθόδου 
ταύτης ωκονόµει όλον το ενιαύσιον έλαιον του λυχναρίου της......
Το πρωί µετά την λειτουργίαν (ήτο η παραµονή των Χριστουγέννων) ο 
παπα-∆ηµήτρης ο ενορίτης της επαρουσιάσθη αίφνης εις την θύραν του πενιχρού 
οικίσκου:
-Kαλώς τα 'δέχθης, της είπε µειδιών. Έλαβα ένα γράµµα διά σε, Αχτίτσα, 
προσέθηκεν ο γέρων ιερεύς τινάσσων την χιόνα από το ράσον και το σάλι του.......
Ο παπα -∆ηµήτρης εξεδίπλωσε το χαρτίον.......-
-Ο γυιός σου σου γράφει από την Αµερικήν.
-Απ' την Αµέρικα; Ο Γιάννης! O Γιάννης µε θυµήθηκεν; ανέκραξεν περιχαρής, 
ποιούσα το σηµείον του Σταυρού η γραία......Ο ιερεύς έβαλε τα γυαλιά του και 
εδοκίµασε να αναγνώση:
-Είναι κακογραµµένα, κ' εγώ δυσκολεύοµαι να διαβάζω αυτές τις τζίφρες που 
έβγαλαν τώρα, αλλά θα προσπαθήσωµεν να βγάλωµεν νόηµα. Και ήρχισε µετά 
δυσκολίας, και σκοντάπτων συχνά, ν' αναγινώσκη:
''Παπα-∆ηµήτρη το χέρι σου φιλώ.......Σου στέλνω εδώ εσωκλείστως ένα 
συνάλλαγµα επ' ονόµατί σου, να υπογράψης η αγιοσύνη σου........
Και ιδού διατί η πτωχή γραία εφόρει τη ηµέρα των Χριστουγέννων καινουργή 
''άδολην'' µανδήλαν, τα δε δύο ορφανά είχον καθαρά υποκαµισάκια διά τα ισχνά 
µέλη των και θερµήν υπόδεσιν διά τους παγωµένους πόδας των.

Ο  Αµερικάνος
Του ∆ηµήτρη του Μπέρδε το µαγαζί ωµοίαζε, την εσπέραν εκείνην, µε βάρκαν, 
κατά το φαινόµενον φουρτουνιασµένην, δευτερόπρυµα πλέουσαν, πληττοµένην 
υπό των κυµάτων την µίαν πλευράν........καταπτοούντες τους απειροτέρους των 
επιβατών,περιρραινοµένους από το αφρίζον κύµα, οσφραινοµένους εγγύθεν καί 
γευοµένους την άλµην.

Εξηµέρωναν δε Χριστούγεννα, και έκαστος των πελατών επεθύµει να κάµη τα 
οψώνιά του. Ο κυρ - ∆ηµήτρης έτρεχεν εµπρός, οπίσω, εκέρνα νοθευµένα τους 
πελάτας, επώλει ξίκικα εις τους αγοραστάς, µε την τρικυµίαν εσκορπισµένην εις 
την όψιν, και την γαλήνην ταµιευµένην εν τη καρδία, γοητευόµενος από τας φωνάς 
των θαµώνων, ενθουσιών από τον κρότον των κερµάτων, των πιπτόντων διά της 
άνωθεν οπής, ως τα στρουθία εις την παγίδα, εις το καλώς κλειδωµένον συρτάρι 
του. Το παιδί, ο δεκαπεντούτης Χρήστος, ανεψιός του εξ αδελφής, δεν επρόφθανε 
να γεµίζει φιάλας εκ του βαρελίου, να κακοζυγίζη βούτυρον εκ του πίθου, να 
κενώνη µέλι εκ του ασκού, µε την ποδιάν υψηλά εις το στήθος περιδεδεµένην, κ' 
εξελαρυγγίζετο να φωνάζη: αµέσως.......
.....Ίσως ήκουε τα διασταυρούµενα και φεύγοντα κατά διαφόρους διευθύνσεις, ως 
λάληµα χειµερινών στρουθίων, άσµατα των παίδων της γειτονιάς, οίτινες 
επισκεπτόµενοι τας οικίας, έψαλλον τα Χριστούγεννα. Εδώ µεν ηκούοντο οι στίχοι:
Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου,
εβγάτ', ακούστε, µάθετε, τώρα Χριστός γεννιέται.
Εκεί δε αντήχει:
Κυρά µ', τη θυγατέρα σου, κυρά µ' την ακριβή σου.
Και αλλαχού:
Ν' ασπρίσης σαν τον Έλυµπο, σαν τ' άσπρο περιστέρι.
Φωναί αθώαι, άχροοι, χαρωπαί, φωναί παιδικής χαράς και ευθυµίας.

Αφού χώρισαν τον Γας και τον 
Πιγκουίνο και έβαλαν την Φωφώ στο 
κρεβάτι της µε την Πέππα να της 
κρατάει συντροφιά η Παρδαλή και ο 
Καµηλό ανακοίνωσαν ότι για την 
επόµενη µέρα τους είχαν µια έκπληξη. 
Θα πήγαιναν για µπάνιο στο ποτάµι 
κάτω από τα φοινικόδεντρα. Ευτυχώς, 
όλα κύλησαν ευχάριστα, αν 

εξαιρέσουµε ότι κάθε τρείς και λίγο έβρισκαν τον Γας να πλακώνεται µε κάποιον.

Καθώς το καλοκαίρι τελείωνε, οι δυο καµηλοπαρδάλεις οργάνωσαν µια 
αποχαιρετιστήρια εκδροµή στη Λίµνη µε τους ιπποπόταµους. Το πρωινό της 
εκδροµής όλοι στην κατασκήνωση ξύπνησαν από ένα εκκωφαντικό ΜΠΑΜ. Για 
άλλη µια φορά ήταν ο κύριος Μικρούλης που είχε πέσει πάνω σε …τοίχο καθώς 
προσπαθούσε να βολευτεί στην αναπαυτική καρέκλα του γραφείου του. ∆υστυχώς 
τα ροδάκια της δεν άντεξαν το βάρος του και κυλώντας ανεξέλεγκτα πέρασε µέσα 
από τον τοίχο γκρεµίζοντας την καλύβα-γραφείο. Η εκδροµή σίγουρα θα είχε 
αναβληθεί αν δεν ήταν εκεί το σούπερ µυρµήγκι…ο Αδύναµος που χωρίς να 
χρονοτριβεί έβαλε ένα χεράκι … σήκωσε τον κύριο Μικρούλη και στη συνέχεια 
έστησε πρόχειρα την καλύβα-γραφείο!!! Τα υπόλοιπα ζωάκια ξέσπασαν σε 
χειροκροτήµατα. 

Η διαδροµή ήταν πανέµορφη, σαν έφτασαν ο Ελέφαντας έστησε µια καινούρια 
αιώρα σε δύο φοίνικες και άρχισε να τρώει ένα µισοφαγωµένο σάντουιτς. Όλοι 
απολάµβαναν το µπάνιο τους, έκαναν ηλιοθεραπεία στην όµορφη ακτή ή 
φωτογράφιζαν ένα γραφικό ψαροκάικο, όταν ξαφνικά αναδύθηκε ο ροζ Πάνθηρας 

πάνω στο κεφάλι ενός ιπποπόταµου, κρατώντας τρία ψάρια που µόλις είχε 
ψαρέψει. 

Ο Πάνθηρας έκανε ένα διάλειµµα και άρχισε να παρακολουθεί τον κύριο Μικρούλη. 
Κάποια στιγµή πήρε το µάτι του τον πιγκουίνο να τρώει τα ψάρια του. Έγινε έξω 
φρενών άρχισε να τον κυνηγάει πέρα δώθε, µέχρι που ακούστηκε τα γλυκόηχο 
κουδουνάκι της Μπαλού και ο πιγκουίνος έφυγε τρέχοντας κατά κει. 
Εντωµεταξύ, ο κύριος Μικρούλης είχε τελειώσει το σάντουιτς και άρχισε να τρώει 
τα ψάρια. Τότε χτύπησε το κινητό του, ήταν η γυναίκα του η κυρία Μου-Μου η 
αγελάδα: «Αγάπη µου, τήρησες το πρόγραµµα της δίαιτας, έφαγες ψάρι;» 
«Βέβαια». Πραγµατικά, όταν γύρισε ο Ροζ Πάνθηρας δεν βρήκε ούτε λέπι από τα 
ψάρια!!!

Το επόµενο πρωινό τα ζωάκια ανακάλυψαν πως όλες τους οι αποσκευές είχαν 
µαζευτεί µε έναν µυστηριώδη τρόπο και έτσι αποφάσισαν ΟΛΑ να ξαναπάνε στην 
κατασκήνωση ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ , το επόµενο καλοκαίρι . Όταν το ανακοίνωσαν στον 
Καµηλό και στην Παρδαλή, λίγο έλειψε να βάλουν τα κλάµατα, αλλά για να µην 
στεναχωρήσουν τα ζωάκια, είπαν πως είχαν συγκινηθεί. Μόλις τα ζωάκια µπήκαν 
στο πούλµαν ο Καµηλό και η Παρδαλή έτρεξαν στον κύριο Μικρούλη και του είπαν 
πως παραιτούνται. Την άλλη µέρα…είχαν γίνει καπνός. 

Σοφία Μουσαδάκου
Μία αλλιώτικη κατασκήνωση µέρος 2ο
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ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ
Εµείς και οι Άλλοι (Εντοπιότητα, 
Εθνικότητα, Θρήσκευµα)
∆ηµήτρης Ζερβός

 Σε ηλικία 14 ετών, αν θυµάµαι καλά, πήγα στο 
αστυνοµικό τµήµα της περιοχής µου για την έκδοση 
αστυνοµικής ταυτότητας. Έκανα την σχετική αίτηση, 
µου πήραν δακτυλικά αποτυπώµατα, µέτρησαν το 
ύψος µου (το µέτρο ήταν χαραγµένο στην κάσα της 
πόρτας του γραφείου!) και µετά από µερικές 
εβδοµάδες παρέλαβα την αστυνοµική µου ταυτότητα:
Ζερβός ∆ηµήτριος, του Χαραλάµπους και της 
Αικατερίνης, το γένος Παπαδάκη … γεννηθείς εν 
Πειραιεί, Έλλην, Χριστιανός Ορθόδοξος.

 Τότε τα θεώρησα όλα αυτά φυσικά και αυτονόητα και 
αν τώρα τα ξαναθυµήθηκα είναι γιατί οι έννοιες 
εντοπιότητα, εθνικότητα και θρήσκευµα 
χρησιµοποιούνται ευρέως καθηµερινά από πολλούς 
οδηγώντας σε πλήθος παραλογισµών, ηθεληµένα ή 
αθέλητα. Χρησιµεύουν για να µας χωρίζουν σε 
οµάδες, να µας δώσουν ιδιότητες που µπορεί να 
έχουµε ή και να µην έχουµε και µέσω αυτών να 
εξηγήσουν, τελείως αυθαίρετα κατά την γνώµη µου, 
όλα όσα συµβαίνουν στην χώρα µας τα τελευταία 
χρόνια ακόµα και στον µικρόκοσµο του χωριού µας.

Έτσι έχουµε:
Ολυµπιακούς-Παναθηναϊκούς, 
Αθηναίους-Πειραιώτες, Πρωτευουσιάνους-Χωριάτες, 
Αριστερούς-∆εξιούς, Καπιταλιστές-Κοµουνιστές, 
Προοδευτικούς-Συντηρητικούς, 
Ευρωπαϊστές-Αντιευρωπαϊστές, 
Έλληνες-Ανθέλληνες, 
Χριστιανούς-Εβραίους-Μωαµεθανούς…
και πάει λέγοντας!!!

∆ιαλέγουµε την οµάδα που µας βολεύει. Εντάσσουµε 
τον εαυτό µας σ΄ αυτή. Ορίζουµε τα  χαρακτηριστικά 
της, πάντοτε τα καλύτερα, διαλέγουµε την αντίθετη 
οµάδα και το συµπέρασµά µας είναι ακλόνητο: 
Πάντα φταίνε οι άλλοι!!!
∆εν θα ασχοληθώ µε τους παράλογους συλλογισµούς 
και τα συµπεράσµατά τους, που κυκλοφορούν παντού 
γύρω µας σε πόλεις και χωριά, αλλά θα προσπαθήσω 
να εξηγήσω ότι αυτά που γράφει η ταυτότητά µας δεν 
περιγράφουν κατ΄ ανάγκη την πραγµατικότητα.

Είµαι Πειραιώτης, είµαι Έλληνας, είµαι Χριστιανός 
Ορθόδοξος επειδή το λέει η ταυτότητά µου; Ασφαλώς 
και όχι! Αλλά τι είµαι (και τι είσαι) αγαπητέ 
αναγνώστη;

Εντοπιότητα:
Γεννήθηκα το 1947 και έζησα στον Πειραιά µέχρι το 

1971 (24 χρόνια). Την περίοδο 1971-1974 
βρισκόµουνα στην Γκρενόµπλ της Γαλλίας (3 χρόνια). 
Το 1974 γύρισα στην Ελλάδα, πήγα φαντάρος και 
µέχρι το 1979 έµεινα µε την οικογένειά µου στο 
Κολωνάκι (5 χρόνια). Το 1979 παντρεύτηκα και 
µετακόµισα (σώγαµπρος) στου Παπάγου µέχρι και το 
2010 (31 χρόνια). Το 2010 βγήκα στην σύνταξη, 
δήλωσα µόνιµη κατοικία στον Άγιο ∆ηµήτρη και 
µοιράζω το χρόνο µου σε Αθήνα και χωριό.

Σίγουρα και δεν είµαι Γκρενοµλπουά ούτε και 
Κολωνακιώτης. Έζησα τα περισσότερα και καλύτερα 
χρόνια µέχρι σήµερα στου Παπάγου, έκανα 
οικογένεια, µεγάλωσα τα παιδιά µου και περπάτησα 
µαζί τους στις γειτονιές του. Ζω ακόµα εδώ αρκετούς 
µήνες τον χρόνο. Αν µε πει όµως κάποιος Παπαγιώτη 
θα παραξενευτώ, και θα νοµίσω ότι µάλλον µε 
µπερδεύει µα κάποιον άλλον! Τι µένει; Πειραιώτης! 
Σίγουρα, αν µε ρωτήσει κάποιος στο δρόµο από πού 
είµαι, θα του πω από τον Πειραιά, µε καταγωγή από 
την Μονεµβάσια, και αν η κουβέντα προχωρήσει θα 
του µιλήσω για τον Άγιο ∆ηµήτρη το χωριό της 
µητέρας µου και το Φοινίκι το χωριό του πατέρα µου.
Τι είµαι τελικά; Μα φυσικά και είµαι 
Αγιο-∆ηµητριώτης! Μα γιατί;

 Γιατί τα περισσότερα και εντονότερα συναισθήµατα 
της ζωής µου τα έζησα στον Άγιο ∆ηµήτρη και εκεί 
εξακολουθώ να νοιώθω τις ισχυρότερες συγκινήσεις! 
Θυµάµαι πάντα τα καλοκαίρια, όταν γυρίζαµε στο 
χωριό µε τα ζώα το δείλι, µετά από µια ζεστή µέρα. 
Τρώγαµε κάτι πρόχειρα και τρέχαµε στην πλατεία του 
χωριού, στην ελιά, φωνές κυνηγητά, κρυφτό… 

Το βράδυ στον λιακό, τα παραµύθια της θειας Μαριώς, 
στρωµατσάδα, το τράβηγµα της κουβέρτας, πότε από 
την µια µεριά πότε από την άλλη (κοιµόµαστε δύο 
τρεις µαζί), τα αστέρια της νύχτας, το πρωινό 
αγουροξύπνηµα να φύγουµε µε τα ζώα πριν σηκωθεί 
ο ήλιος. 
Τα βράδια στην παραλία της Χαραχιάς µε τα τσαρδιά 
και τη ξυπολυσιά που σκλήραινε τις πατούσες. Το 
πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων, το Κεφαλόβρυσο, η 
γιορτή της Αγίας Παρασκευής, η Χειµάτισσα, η Κρισσά. 
Το κυνήγι µε τα δοκάνια, το καθάρισµα των πουλιών 
και το ψήσιµο στα κάρβουνα, θεέ µου τι νοστιµιά! ∆εν 
ξέρω τι να πρωτοθυµηθώ. 
 
 Το µάζεµα των σύκων κουραστικό αλλά και 
συναρπαστικό, τα βουτυράχλαδα και τα αµύγδαλα στα 
κτήµατα, τα καρύδια και τα φραγκόσυκα στο Κουφό! 
Αλλά και σήµερα ποιος δεν νοιώθει ακόµα την ίδια 
συγκίνηση αντικρίζοντας από την ράχη το χωριό και 
την Χαραχιά στο βάθος; 

Ποιος από τους Αγιοδηµητριώτες δεν συγκινείται όταν 
περπατά στα κτήµατα των γονιών του; Όταν µαζεύει 
ελιές ή τρώει σταφύλια ή αχλάδια ή ντοµάτες της 
περιοχής; Ποιος δεν συγκινείται όταν φθάνει στην 

Χαραχιά από το ποτάµι, το Kαλοκαίρι η το Χειµώνα, 
την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο;
 Όποιος έτσι νοιώθει, έχει το δικαίωµα να επικαλεστεί 
την αρχή του αυτοπροσδιορισµού και να θεωρεί τον 
εαυτό του Αγιοδηµητριώτη! Αυτοί που κοιτάν την 
ταυτότητά τους για να σου πουν τι είναι, µπορεί να 
είναι Αγιοδηµητριώτες αλλά και να µην είναι! Μπορεί 
να ζουν µια ζωή στον τόπο αυτό και µια ζωή να 
θέλανε να φύγουν σε άλλους τόπους…

Αγαπητέ φίλε αναγνώστη, είσαι αυτός που είσαι και 
κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα σου ζητήσει να 
αλλάξεις!
Εθνικότητα:
Πρωτογνώρισα το Έθνος στην λεωφόρο Βασιλέως 
Κωνσταντίνου στον Πειραιά. Μικρά παιδάκια τότε µε 
το σηµαιάκια στο χέρι, στο ρείθρο του δρόµου, 
καθισµένα στο πεζοδρόµιο παρακολουθούσαµε την 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου! 
Πρώτα τα δηµοτικά σχολεία µε τις ποδιές, µετά τα 
µεγαλύτερα παιδιά του γυµνασίου (6τάξιο), τα 
ιδιωτικά σχολεία µε τις µπλε-γκρι στολές, το Τζάνειο 
ορφανοτροφείο µε τη δική του χαρακτηριστική στολή 
και την µπάντα του, τα µικρά λυκόπουλα µε τα 
κιτρινοπράσινα, οι πρόσκοποι (πεζοπρόσκοποι, 
ναυτοπρόσκοποι, αεροπρόσκοποι), ο στρατός το 
ναυτικό η αεροπορία, οι αστυφύλακες και οι 
τροχονόµοι µε τις άσπρες κάσκες, οι πυροσβέστες µε 
τα µεταλλικά απαστράπτοντα κράνη, τα µηχανοκίνητα 
και τόσα άλλα …

Την 28η Οκτωβρίου τη θυµάµαι από τα πατριωτικά 
τραγούδια στο ραδιόφωνο: «… κορόιδο Μουσολίνι 
…», Βέµπο, κ.λ.π.
Αργότερα στο δηµοτικό σχολείο είχαµε τα ποιήµατα 
και τα «σκετς». Ποιος δεν δάκρυσε τότε µε το 
Ματρόζο του Στρατήγη: « … «Αν οι ζητιάνοι σαν κι εµέ 
δεν έχυναν το αίµα, οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα 
φορούσαν στέµµα!...» 

Στο γυµνάσιο ασχοληθήκαµε µε τα αρχαία ελληνικά. 
Σύνταξη και γραµµατική, ανιαρά πράγµατα... Ευτυχώς 
κάποιοι καθηγητές µας κέντρισαν το ενδιαφέρον για 
τα αρχαία κείµενα, τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα. Για 
τον Αριστοτέλη δεν θυµάµαι να µιλήσαµε ποτέ. Ο 
καλύτερός µου ο Ευκλείδης και η γεωµετρία του. Εδώ 
ότι έλεγες έπρεπε να το αποδείξεις χωρίς περιστροφές 
και µε απόλυτο τρόπο!
Στο πανεπιστήµιο δεν ξανασυνάντησα Έλληνες. Στα 
µαθηµατικά και την φυσική τα θεωρήµατα και οι 
«νόµοι» δεν είχαν ελληνικές ονοµασίες. Κάποια 
στιγµή άκουσα για κάποιο Καραθεοδωρή, 
µαθηµατικό, που διέπρεψε στην Γερµανία νοµίζω.

Έτυχε να βρεθώ στα ξένα. Εκεί ελληνικές λέξεις 
συνάντησα πάρα πολλές, παντού σχεδόν! Ακόµα 
θυµάµαι την λέξη «algorithme». ∆εν την είχα ακούσει 
ποτέ ξανά, ούτε στα ελληνικά, αλλά κατάλαβα 
αµέσως τη σηµασία της! Τότε άρχισα να 
αντιλαµβάνοµαι την δύναµη της ελληνικής γλώσσας, 
της γλώσσας µου.
  Ξεκίνησε η καθηµερινή βιοπάλη και σκεπτόµουνα ότι 
κάποτε θα έπρεπε να µελετήσω τους αρχαίους 
Έλληνες και τα κείµενά τους. Καταλάβαινα ότι κάτι 
µου έλλειπε, αλλά από αναβολή σε αναβολή βγήκα 
στην σύνταξή και ακόµα δεν τους µελέτησα!

Κάποιοι λένε ότι Έλληνας είναι όποιος έχει Ελληνική 
παιδεία. ∆εν ορίζουν όµως ποια είναι η Ελληνική 
Παιδεία! Εγώ π.χ. έχω ελληνική παιδεία; Πως θα το 
καταλάβω;
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Μικρό αφιέρωµα στη ροδιά και τους καρπούς της
Νέλλη Τσαγλιώτη

Το ρόδι, µε τα 
κατακόκκινα 
λαµπερά σπυριά 
του, είναι από 
τους αρχαιότερους 
καρπούς επί 
ελληνικού 
εδάφους και 
σύµβολο της 
αφθονίας, της 
ευηµερίας, της 
καλοτυχίας, της γονιµότητας, του πλούτου και του έρωτα για πολλούς λαούς από 
την αρχαιότητα έως και σήµερα.
 
 Εξυµνείται σε Αιγυπτιακούς Παπύρους, αναφέρεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη, 
εµφανίζεται στην Ελληνική Μυθολογία, την Ρωµαϊκή ιστορία και το Κοράνι. Στη 
Βίβλο αναφέρεται ότι ο βασιλιάς Σολοµών είχε ένα οπωρώνα µε ροδιές αιωνόβιες, 
ενώ στην αιγυπτιακή µυθολογία αναφέρεται ότι οι σπόροι (καρπίδια) ροδιάς 
συνόδευαν τους Φαραώ µετά το θάνατό τους. Στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία 
συµβόλιζε το θάνατο αλλά και στη σύγχρονη εποχή το ρόδι εξακολουθεί να έχει 
ισχυρή συµβολική έννοια για τους Έλληνες, καθώς όταν µνηµονεύουµε τους 
νεκρούς µας και φτιάχνουµε τα ‘κόλλυβα’ τα στολίζουµε µε κόκκους ροδιού. Την 
Πρωτοχρονιά το σπάζουµε για να απλωθούν τα σπόρια µέσα στο σπίτι, ώστε να έχει 
η οικογένεια πλούσια αγαθά όλη τη χρονιά. Η νύφη σπάει ένα ρόδι, όταν µπει στο 
νέο της σπίτι για να έχει καλοτυχία και άνετη ζωή στο καινούριο της σπιτικό. Ρόδι 
βάζουν µέσα στο σακούλι οι αγρότες µε το σπόρο, όταν πάνε να σπείρουν και στη 
συνέχεια το τρώνε.

Η καλλιέργεια της ροδιάς στην αρχαιότητα
 Η ροδιά είναι γνωστή και µε τις ονοµασίες «ροϊδιά», «ροιά» στην Οµηρική εποχή, 
«ροά» αναφέρεται από το Θεόφραστο και ρογδιά ή ρωβιά στην Κύπρο. Στην 
αρχαιότητα αναφέρεται επίσης και µε τα ονόµατα «Σίδη» και «Σίδα». Κατάγεται 
µάλλον από την Περσία ή κατ’ άλλους από τις Ινδίες όπου φαίνεται να ξεκίνησε και 
η καλλιέργειά της το 4000 π.Χ. Από εκεί διαδόθηκε αρχικά στην Ινδία και άλλες 
ασιατικές χώρες και στη συνέχεια στην Αφρική και τη Μεσόγειο.

 Πρόκειται , λοιπόν, για ένα από τα αρχαιότερα καλλιεργούµενα δένδρα στον κόσµο 
και την Ελλάδα. Το γεγονός ότι αυτοφύεται και σήµερα σε πολλές περιοχές της 
χώρας µας είναι µια σοβαρή ένδειξη της ύπαρξης και καλλιέργειάς της από τα 
αρχαία χρόνια. Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια της ροδιάς είναι αρχαιότερη από αυτή 
της αµυγδαλιάς και της βερικοκιάς και σύγχρονη µε την καλλιέργεια της ελιάς, του 
αµπελιού και της συκιάς. Στην αρχαιότητα µαρτυρείται σε πολλά κείµενα 
(Αθηναίους κτλ), και γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στις ξινές και στις γλυκές 
ροδιές – κάτι που συνέβαινε και στην Ελληνική ύπαιθρο µέχρι πριν από λίγες 
δεκαετίες. 
 Η Ροδιά είναι όµορφο δέντρο, στολίζει κήπους και αυλές την άνοιξη µε τα µεγάλα 
φλογάτα λουλούδια της σε έντονο πορτοκαλί χρώµα, που αναδεικνύονται πάνω στο 
σκουροπράσινο φύλλωµά της. Αλλά και όταν δέσουν τα φρούτα που κρέµονται 
βαριά πάνω στο δέντρο, µαγνητίζουν το βλέµµα µε τη θεσπέσια οµορφιά τους. 
Ο καρπός της ροδιάς εκτιµάται ιδιαίτερα από καταναλωτές που γνωρίζουν τη 

θρεπτική του αξία και την υπέροχη γεύση του. Είναι γενικά γνωστό από την 
παράδοση πως το ηδύποτο που παρασκευάζεται από ρόδι (γρεναδίνη) είναι πολύ 
ευεργετικό για πυρετικές καταστάσεις. Επίσης, αφέψηµα των ανθέων ροδιάς έχει 
καλή επίδραση κατά της παθητικής αιµορραγίας και ενδείκνυται για πλύσεις του 
στόµατος σε περίπτωση αµυγδαλίτιδας και ουλίτιδας.
 Η θρεπτική αξία και κυρίως οι θεραπευτικές ιδιότητες της ροδιάς ήταν γνωστές από 
την αρχαιότητα. Τα τελευταία χρόνια κλινικές και επιστηµονικές µελέτες 
επιβεβαίωσαν ότι η κατανάλωση ροδιού έχει σηµαντική ευεργετική επίδραση στον 
ανθρώπινο οργανισµό και αντικαρκινική δράση. Οι θεραπευτικές αυτές ιδιότητες  
αποδίδονται κυρίως στην παρουσία µεγάλων ποσοτήτων αντιοξειδωτικών ουσιών 
(φαινολών), από τις µεγαλύτερες µεταξύ των φρούτων και λαχανικών (τριπλάσια 
ποσότητα σε σχέση µε το κόκκινο κρασί και το πράσινο τσάι), ενώ είναι πλούσιο και 
σε βιταµίνες C, A, E, σίδερο και κάλιο.
 Η ανάδειξη µε επιστηµονικό τρόπο των ευεργετικών ιδιοτήτων της ροδιάς και το 
αυξηµένο ενδιαφέρον των καταναλωτών προκάλεσε την κατακόρυφη αύξηση 
πρώτα στην Αµερική και στη συνέχεια σε παγκόσµιο επίπεδο της καλλιέργειας της 
ροδιάς. Έτσι, µια καλλιέργεια που ήταν στην αφάνεια και γινόταν σε µικρές µονάδες 
και κυρίως σε κήπους για οικογενειακή χρήση αυξήθηκε έντονα στην Ελλάδα, αλλά 
και σε όλο τον κόσµο.
 
Το ρόδι ως πηγή έµπνευσης
Υπάρχουν πολυάριθµες αναφορές για τη ροδιά στην αρχαία Ελληνική ιστορία και 
µυθολογία. Η οµορφιά του ροδιού έχει αποτελέσει κατά καιρούς έµπνευση ποιητών, 
συγγραφέων, ζωγράφων και γλυπτών.
• Ο Όµηρος στην Οδύσσεια αναφέρεται στους κήπους του Βασιλιά των 
Φαιάκων Αλκίνοου όπου είχε µεταξύ άλλων και ροδιές (ροδιαίς), καθώς και στο 
µύθο του Ταντάλου όπου η ροδιά µνηµονεύεται σαν ένα από τα δένδρα των οποίων 
οι καρποί προκαλούσαν την επιθυµία να τους φάγει κάποιος (καταδικασµένος όµως 
από τους θεούς δεν το κατόρθωνε).
• Στον µύθο της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα και τη 
µεταφορά της στον Άδη, αναφέρεται ότι πριν την επιστροφή της ο Άδης της 
πρόσφερε κόκκον ροδιάς που έφαγε. Η αρπαγή της Περσεφόνης και η διαµονή της 
στον Άδη συµβολίζει την εξαφάνιση των ανθέων και των καρπών, τη σκυθρωπή όψη 
του εδάφους το χειµώνα και τη διαµονή των σπόρων στους κόλπους της γης. Η 
επιστροφή όµως της Περσεφόνης από τον Άδη, συνδέεται µε τη βλάστηση των 
σπόρων και την άνθιση των φυτών την άνοιξη.
• Στην Κύπρο πιστεύεται ότι τη ροδιά τη φύτεψε η θεά Αφροδίτη, προστάτιδα 
του νησιού.
• Ο Ησίοδος αναφέρει ότι η «ροιά εφύει» από το αίµα του ∆ιονύσου.
• Ο ∆ηµόκριτος συµβούλευε ότι η ροδιά πρέπει να φυτεύεται πλησίον των 
µύρτων για να παράγει καλύτερους καρπούς.
Ο Οδ. Ελύτης στο ποίηµά του «Η τρελή ροδιά» εκφράζει µέσα από µεθυστικές 
εικόνες που απεικονίζουν τη γέννηση µιας µέρας το πάθος του για την οµορφιά της 
ζωής και τον έρωτα. Το ποίηµα γεµάτο από αισθήµατα αισιοδοξίας και εικόνες της 
ελληνικής φύσης, που µέσα στη φαντασία του ποιητή συµπλέκονται µε τη µόνιµη 
εικόνα µιας τρελής ροδιάς. 

«Σε µεσοφούστανα πρωταπριλιάς και σε τζιτζίκια δεκαπενταυγούστου
Πέστε µου, αυτή που παίζει, αυτή που οργίζεται, αυτή που ξελογιάζει
Τινάζοντας απ' τη φοβέρα τα κακά µαύρα σκοτάδια της 
Ξεχύνοντας στους κόρφους του ήλιου τα µεθυστικά πουλιά
Πέστε µου, αυτή που ανοίγει τα φτερά στο στήθος των πραγµάτων
Στο στήθος των βαθιών ονείρων µας, είναι η τρελή ροδιά;»

Σας κούρασα και ήλθε η ώρα να σας αποκαλύψω το 
µεγάλο µου µυστικό: Βαθειά µέσα µου πιστεύω ότι 
είµαι Ελευθερολάκων! 
∆εν µπορώ να το αποδείξω και δεν ξέρω και πολλά 
πράγµατα για τους Ελευθερολάκωνες! Απλώς ξέρω 
ότι η λέξη αυτή δηλώνει τα σηµαντικότερα για µένα 
πράγµατα: Την ελευθερία του ατόµου, σε όλες τις 
µορφές της, και τον λιτό και συνήθως ορθό λόγο.
 
Αγαπητέ φίλε αναγνώστη, εσύ είσαι εσύ και αυτό που 
πιστεύεις, πρόσεξε όµως, οι άλλοι σε βλέπουν µε τα 
«δικά τους µάτια» και όταν σε αποκαλέσουν Άγγλο, 
Γάλλο , Πορτογάλο ή Έλληνα, δεν θα ξέρεις αν αυτό 
αποτελεί έπαινο ή ψόγο!!!

Θρήσκευµα:
Με το «Θείο» πρωτοσυναντήθηκα κάποιο Πάσχα. Οι 

Χαιρετισµοί, τα 12 ευαγγέλια, η θλιµµένη Μ. 
Παρασκευή µε τον Επιτάφιο το βράδυ, η Ανάσταση, 
είναι βαθειά χαραγµένα στην µνήµη µου. Στιγµές 
κατάνυξης αλλά και µεγάλης χαράς τα βράδυ του Μ. 
Σαββάτου όταν ηχούσαν οι σειρήνες των πλοίων στο 
λιµάνι του Πειραιά και γέµιζε βεγγαλικά ο ουρανός.

Από τα Χριστούγεννα µε θυµάµαι να παρατηρώ ώρες 
ολόκληρες την µικρή χάρτινη φάτνη, στην βάση του 
χριστουγεννιάτικου δένδρου…
Στην Τρίτη δηµοτικού διδαχθήκαµε την παλαιά 
∆ιαθήκη και αργότερα την Καινή. Στη έκτη δηµοτικού, 
κατά τον εκκλησιασµό του Σαββάτου, συµµετείχαµε 
στην εκκλησιαστική χορωδία. Ίσως από τότε µου 
έµεινε η συνήθεια να σιγοψιθυρίζω πότε-πότε κατά 
την λειτουργία της Κυριακής. Εκείνη την εποχή 
πήγαινα και στο κατηχητικό µαζί µε τα άλλα παιδιά της 

γειτονιάς.
Είµαι χριστιανός ορθόδοξος;
Βαπτίστηκα, παντρεύτηκα και αποχαιρέτισα τους 
γονείς µου µε το ορθόδοξο τελετουργικό. Άρα κατά 
τεκµήριο είµαι ορθόδοξος. Είµαι όµως ένας καλός 
χριστιανός; Εδώ η ίδια η θρησκεία δίνει την απάντηση: 
…αυτό θα το µάθουµε σε χρόνο µέλλοντα, όταν 
ζώντες και νεκροί θα κληθούµε να απολογηθούµε και 
τότε ο Θεός θα µας κρίνει έναν–έναν χωριστά…

Αγαπητέ φίλε,

ένας επίλογος δικός µου δεν θα είχε και µεγάλη αξία 
γιατί Εσύ είσαι Εσύ και έβγαλες τα δικά σου 
συµπεράσµατα. Όλα αυτά τα συµπεράσµατά, το ένα 
δίπλα στο άλλο, όλα ανεξαιρέτως, αποτελούν τον 
καλύτερο επίλογο των παραπάνω σκέψεων.
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Μαρί Κολµόν  
Μίσκα -  Ένα χριστουγεννιάτικο παραµύθι
Εκδόσεις Κόκκινο, µετάφραση: Φίλιππος Μανδηλαράς

 
Ο Μίσκα, ο γλυκύτατος λούτρινος αρκούδος που 
δηµιούργησε ο εικονογράφος Ολιβιέ Ταλλέκ, 
εγκαταλείπει την κακοµαθηµένη ιδιοκτήτριά του που 
τον κακοµεταχειριζόταν και ξεκινάει την χαρούµενη του 
περιπλάνηση στο δάσος: «‘Τραλαλί τραλαλό!’ 
τραγουδούσε ο Μίσκα συνεχίζοντας το δρόµο του. Είναι 
υπέροχο να περπατάς ελεύθερος στην εξοχή! ∆εν θέλω 
να ξαναγίνω παιχνίδι κανενός!». Συναντώντας, όµως, 

τον τάρανδο του Άη Βασίλη και µοιράζοντας µαζί του τα δώρα στα παιδιά την 
Παραµονή των Χριστουγέννων, φτάνει σ’ ένα φτωχικό καλύβι στην άκρη του δάσους. 
Στο καλύβι ζει ένα άρρωστο αγοράκι που έχει αφήσει τα µποτίνια του µπροστά στο 
τζάκι, περιµένοντας το δώρο του Άη Βασίλη, αλλά στον σάκο του τάρανδου δεν έχει 
µείνει πια κανένα δώρο. Τότε ο Μίσκα, αποχαιρετώντας µ’ ένα βλέµµα την εξοχή που 
τόσο αγάπησε και την ελευθερία του, µπαίνει στα µποτίνια του παιδιού χαρίζοντάς 
του τον πρώτο λούτρινο αρκούδο της ζωής του. Πηγή: www.lifo.gr ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΙΑΝΗ

Πολυξένη Βάκου-Σαλωνίδου
 Χριστούγεννα είναι…
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: Άθως

" Ένα βιβλίο-έκπληξη που συνδυάζει το θρησκευτικό πνεύµα και 
την παράδοση µε την παιδικότητα και τη φρεσκάδα. Με πολύ 
όµορφη εικονογράφηση – κολάζ, η συγγραφέας συνδέει το 
αληθινό νόηµα των Χριστουγέννων.. µε την καθηµερινή ζωή των 
παιδιών.  

Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Ο δικός µας Άγιος Βασίλης
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ: Εικονογράφηση Νικόλας Ανδρικόπουλος

Ο Αµερικανός Κλέµεντ Κλαρκ Μουρ περιέγραψε 
πρώτος τον Άγιο Βασίλη µε τη µορφή που όλοι τον 
ξέρουµε σήµερα και ο Τόµας Ναστ τον ζωγράφισε σε 
µια εφηµερίδα το 1890, παχουλό, µε άσπρα γένια και 
κόκκινη ρόµπα.
Κι όµως ο "δικός µας" Άγιος Βασίλης, εκείνος που 
επισκέφθηκε ένα βράδυ το φτωχικό του µικρού 
Ιωάννη κι έσωσε αυτόν και τις αδερφές του από το 
κρύο και την πείνα µοίρασε µαζί τους γλυκές πίτες µε 
φλουριά σε όλο το χωριό κι έφυγε για να πάει και σ' 

άλλα παιδιά, δεν του µοιάζει καθόλου. Πώς να 'ναι, αλήθεια, ο "δικός µας Άγιος 
Βασίλης";

Quiz Νο10: Τους αναγνωρίζετε;Απαντήσεις Quiz Νο9

Τα πρόσωπα που εικονίζονται στην 
φωτογραφία είναι (από δεξιά):
 
Νικόλαος Μαστοράκος, Ματίνα Αγγελάκου-Μίχου, 
Γεώργιος Μίχος, Ιερέας Σταύρος Αγγελάκος, 
Βαγγέλης Παπαδάκης, Ματούλα 
Αγγελάκου-Λεφατζή, Σταµατική Παπαδάκη συζ. 
∆ηµητρίου, Γιώργος Αγγελάκος του Παναγιώτη, 
Ντίνος Αγγελάκος του Παναγιώτη, Ντίνα Αγγελάκου 
συζ. Ιερέα Σταύρου Αγγελάκου, Ελευθέριος 
Αγγελάκος του Κων/νου, Ζωή 
Αγγελάκου-Παπαπάνου. Η µικρούλα της 
φωτογραφίας είναι η ∆ιαµάντω Ευαγγελάκου

Επειδή «Χριστούγεννα είναι τα ζωάκια του στάβλου που µε τα χνώτα τους 
ζέσταναν τον νεογέννητο Χριστούλη…αλλά  και να φροντίσεις ένα αδέσποτο 
ζωάκι που βρήκες στο δρόµο», και «Χριστούγεννα είναι το ζεστό κρεβάτι που 
έφτιαξε ο Ιωσήφ µε άχυρα για να γεννήσει η Παναγίτσα… και να πας ένα ζεστό 
πιάτο µε φαγητό στη γιαγιά που µένει µόνη της στο διπλανό σπίτι». 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΙΑΝΗ Πηγή: www.lifo.gr

∆υο λόγια για τον πατέρα µου Ανδρέα Κατσουλώτο
Στυλιανός Κατσουλώτος

Στις 16/10/16, ηµέρα Κυριακή και ώρα 12:30 µµ., έφυγε από τη ζωή ο Ανδρεας 
Κατσουλωτος του Θεόδωρου και της Παναγιώτας, το γένος Μαστοράκου . Ο 
Ανδρέας από τα Λυρά, όπως είχα ακούσει να τον αποκαλούν συγχωριανοί µας.
Ήταν ένας άνθρωπος απλός, καλός, φιλότιµος, νοικοκύρης, µε µεγάλη καρδιά στο 
σώµα και την ψυχή. Καµάρωνε για το χωριό του, τους ανθρώπους του και 
διαφήµιζε την νεολαία του χωριού για την προκοπή τους.

Μου είχε πει ότι είναι ευλογιά να είσαι κοντά τις τελευταίες µέρες της ζωής ενός 
ανθρώπου, όπως είχε γίνει µε την µητέρα του. Εγώ δεν τον πίστεψα, αλλά όµως 
όταν οι γιατροί µου ανακοίνωσαν ότι “ο πατέρας σας δεν είναι καθόλου καλά“, 
έδωσα όρκο στον εαυτό µου να µην τον αφήσω λεπτό. Για εννέα ηµέρες και νύχτες  
ήµουν στο προσκέφαλό του και τότε πίστεψα αυτά που µου είχε πει. Μεγάλο ταξίδι 
έκανε το µυαλό του… µελετούσε την µάνα του, τα αδέρφια του και πολλά αλλά 

πράγµατα. Αυτό που βίωσα ήταν ευλογία!
Ευχαριστώ τους συγγενείς και φίλους, τους συγγενείς από το χωριό, τους 
συµπεθέρους από το Γεράκι, που ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον πατέρα µου.
Μαζί του έβαλα χώµα από τα χωράφια του, που έφερε ο Τάσος, την εφηµερίδα του 
και ένα µπουκάλι ούζο να πίνει µε τον ξάδερφό του, τον µπάρµπα Γιάννη τον 
Μανιάτη.

Πατέρα λείπεις από την κυρά Τούλα και εµένα, από τα ξενιτεµένα παιδιά και εγγόνια 
σου, που τόσο χάρηκες που τα είδες το καλοκαίρι ξεχνώντας τον πόνο σου, λείπεις 
από τη γειτονιά σου, από το χωριό σου, από τα «Χαντάκια» και το «Λάκκωµα» που 
µε αγάπη καλλιεργούσες…
Θα σε έχω µέσα στην καρδιά µου γιατί άνθρωποι σαν και εσένα δεν ξεχνιούνται.

Καλό ταξίδι
ο γιος σου Στυλιανός Κατσουλώτος

Ευχαριστώ τον Σύλλογο για την δηµοσιοποίηση της αναγγελίας του θανάτου.

Αναγνωρίζετε τα πρόσωπα της φωτογραφίας; Στείλτε µας τις απαντήσεις 
σας στο kalimeri@platana.eu. Καλή επιτυχία!
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Φίλοι Αϊ – ∆ηµητριώτες σας στέλνουµε από το 
χωριό µια ζεστή εγκάρδια καλησπέρα. Να είστε 
καλά όπου κι αν ζείτε.
Κάθισα πάλι στη σιγαλιά της νύχτας να σας γράψω 
δυο λόγια να σας κρατήσω έστω και για λίγο 
συντροφιά. Ζούµε στο χωριό µας ήρεµα και µε 
γαλήνη. Καµιά φορά γίνεται λίγο µονότονη η ζωή 
εδώ µα εµάς µας αρέσει, συνηθίσαµε πια. Είναι το 
χωριό µας οι ρίζες µας.
Κάποια µέρα κάπου εκεί στις 16/10/2016 χτύπησε 
η καµπάνα λυπητερά. Ο Ανδρέας Κατσουλώτος ο 
οποίος ζούσε στην Τρίπολη µα ερχόταν στο χωριό 
συνέχεια βαρέθηκε και έβγαλε εισιτήριο για κάπου 
εκεί ψηλά. Καλό ταξίδι Ανδρέα, ας είναι το χώµα 
της Τρίπολης ελαφρύ. Κουράγιο στους δικούς του 
ανθρώπους που έµειναν πίσω.
Όµως ο θεός αναπληρώνει πάντα τη θέση στη ζωή 
και στο χωριό. Για τον Ανδρέα που έφυγε ήρθε στις 
24/10/2016 ένα γλυκό πανέµορφο κοριτσάκι, 
φέρνοντας στον κόσµο το µήνυµα πως ο Θεός δεν 
µας ξέχασε και πάντα θα µας προστατεύει. Εγκάρδιες 
ευχές στους γονείς Πηνελόπη Τεσσέρη και Κώστα 
Αρκούδη, να το χαίρονται και να το καµαρώνουν το 
κοριτσάκι τους. Ένας φεύγει, κάποιος έρχεται, έτσι 
είναι η ζωή. Ας το καταλάβουµε πια, πως η ζωή µας 
εδόθη, κάποια στιγµή θα την επιστρέψουµε. Νόµος 
Θεού.
Τώρα στο χωριό υπάρχει µεγάλη κίνηση. Οι 
ελαιοπαραγωγοί ξεχύθηκαν στα χωράφια να 
µαζέψουν τις ελιές για να βγει το πολυπόθητο 
πράσινο υγρό, το λάδι µας, η πηγή της ζωής. Στην 
περιοχή µας βγαίνει παγκοσµίως το καλύτερο λάδι 
να δούµε φέτος τι τιµή θα πιάσει, κάτι άκουσα πως 
θα φτάσει τα τέσσερα ευρώ, µακάρι γιατί οι ελιές 
µαζεύονται µε τόσο κόπο. Τα δύο εργοστάσια του 
χωριού δουλεύουν ασταµάτητα. ∆εν θα έχουµε την 
περσινή σοδειά µα όλοι πιστεύουν πως θα είναι 
ικανοποιητική.
Αυτά τα λίγα τα νέα του χωριού. Βέβαια η ζωή µας 
εδώ δεν είναι πια τόσο εύκολη γιατί οι φόροι µας 
πνίγουν, κόβονται συντάξεις, κόβονται οι µισθοί κάθε 
µήνα. Τα προς το ζην πήραν φωτιά, η ανεργία 
ανέβηκε στα ουράνια µα κανείς δεν νοιάζεται.
Τα µεγάλα παιδιά στις µεγάλες καρέκλες κοιτούν µε 
απάθεια τη κατρακύλα της πατρίδας µα αυτοί 
σφυρίζουν αδιάφορα, τι τους νοιάζει αυτούς; Ο 
µισθός τους δεν κόβεται είναι στο απυρόβλητο, δεν 
βλέπουν τους παλαίµαχους της ζωής που πεθαίνουν 
κάθε µέρα. Αυτοί εκεί στη Βουλή ξέρουν µόνο να 
τσακώνονται και να αλληλοβρίζονται, δεν βλέπουν 
πως πάµε ολοταχώς στο γκρεµό.
Ας ελπίσουµε πως κάποια µέρα θα καταφέρουν να τα 
βρουν όλοι αυτοί οι δήθεν σοφοί, ας βάλουν τα 
προσωπικά τους στην άκρη ας καθίσουν σ’ ένα 
τραπέζι να βρουν λύσεις να βάλουν φρένο στην 
επερχόµενη ολική καταστροφή. Τώρα να τα βρουν 
γιατί ο χρόνος µετράει αντίστροφα και η ανάγκη να 
σωθεί η πατρίδα µας είναι επιτακτική, είναι ύψιστο 
καθήκον. Αυτά τα ξέρετε όλοι εγώ λέω, ας βάλει ένα 
χέρι βοηθείας ο µεγαλοδύναµος.
Όµως πριν µας πνίξει ο θυµός και η απελπισία και 
αρχίσουµε να βρίζουµε όλους και όλα ας 
ηρεµήσουµε και που ξέρεις φίλε Αϊ – ∆ηµητριώτη, 
ίσως η αυριανή µέρα είναι καλύτερη από την 
σηµερινή.
Προτείνω λοιπόν να ανάψουµε ένα τσιγάρο να 
πιούµε ένα καφέ και αφήστε εµένα να σας κάνω µια 
περιπλάνηση σε µέρη που µας πάει η σκέψη εκεί που 
τα βήµατά µας αρνούνται να µας πάνε.
Φίλε και αδερφέ όταν το παρελθόν σου χτυπήσει την 
πόρτα, µην ανοίξεις ή µήπως ξέχασες τι έπαθες την 
τελευταία φορά που άνοιξες. Άσε το παρελθόν να 

κοιµηθεί.
Έχω γράψει πολλές φορές «κρατήστε τις όµορφες 
στιγµές σας, µην κυνηγάτε την ευτυχία» η οποία 
ίσως να µην έρθει ποτέ, έτσι όπως εσείς θα θέλατε να 
είναι. Ζήστε τις στιγµές γιατί αυτή είναι η ευτυχία, 
οικογένεια, παιδιά, υγεία, γαληνεµένη και ήρεµη 
ζωή, τι άλλο να ζητήσει κανείς.
Όταν έρθει η κυρία που εµείς λέµε ευτυχία άνοιξε την 
πόρτα της καρδιάς σου να µπει το φως και η αγάπη 
και ζήσε µε όλη τη δύναµη της ψυχής σου.
Όµως φιλαράκι, µην ξεχνάς πως η ζωή είναι µικρή 
και εµείς απλώς περαστικοί, βιαστικοί διαβάτες. 
Πολλές φορές λέµε βρε παιδιά πως περνάνε τα 
χρόνια τόσο γρήγορα; Πόσο λάθος έχουµε. Μάθετε 
λοιπόν πως ο χρόνος δεν κινείται, παρά µόνο τα 
ρολόγια και τα ηµερολόγια.
Εµείς οι άνθρωποι τρέχουµε σαν τρελοί και περνάµε 
από µπροστά του σαν αστραπή. Τρέχουµε στους 
δρόµους της ζωής και ενώ ξέρουµε που οδηγούν 
αυτοί οι δρόµοι εµείς τρέχουµε και ξεχνάµε να 
ζήσουµε. Τρέχουµε – τρέχουµε.
Όταν όµως φτάσουµε στο ποταµό Αχέροντα και τη 
βάρκα µε το βαρκάρη να µας καλεί κοντά του τότε 
µόνο καταλαβαίνουµε πόσο λάθος ζήσαµε. Θα 
µπούµε στη βάρκα και ο βαρκάρης θα µας πάει στον 
Άδη. Ο βαρκάρης έρχεται πάντα µόνος µε άδεια 
βάρκα και φεύγει γεµάτος. Το ποτάµι θα µας πάρει 
µαζί του και όπως ξέρεις το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω. 
Μετά σιωπή και σκοτάδι. Ο νοών νοείτω.
Το ξέρω πως σας κάνω να νοιώθετε λύπη µα σε λίγο 
θα σκεφτείτε κάτι άλλο και θα ξεχάσετε αµέσως αυτά 
που εγώ γράφω. Μου αρκεί όµως να ξέρω πως έστω 
και για λίγο σας προβληµάτισα.
Σκέφτηκε ποτέ κανείς σας τι χρώµα έχει η λύπη; 
Μάλλον όχι. Εγώ νοµίζω πως ξέρω και θα σας το 
αναλύσω.
Το χρώµα της λύπης είναι εκείνο το χρώµα που 
παίρνουν οι ακτίνες του ήλιου όταν γέρνουν 
θλιµµένες πίσω από το Χαβαλά µέσα σε ένα 
χείµαρρο χρωµάτων. Τα χρώµατα αυτά συνθέτουν 
ένα φαντασµαγορικό µελαγχολικό ηλιοβασίλεµα. 
Τέτοιες στιγµές είναι οι πιο όµορφες και είναι η 
κατάλληλη στιγµή να στοχαστείς να ξεχαστείς και να 
γαληνέψει η καρδιά σου. Εκλεκτός όποιος µπορεί να 
βυθιστεί στη µαγεία αυτής της στιγµής γιατί αυτές οι 
στιγµές είναι οι µόνες που µένουν λίγο παραπάνω 
κοντά σου. Οι άλλες στιγµές της καθηµερινότητας 
φεύγουν και χάνονται αφήνοντας πίσω µια πικρή 
γεύση.
Το ηλιοβασίλεµα φιλαράκι είναι η θλίψη του ηλίου 
που κάθε φορά που χάνεται πίσω από τη 
βουνοκορφή πάει να κρυφτεί αφήνοντας τη νύχτα να 
σκεπάσει µε το µαύρο της πέπλο αυτά που είδε ο 

ήλιος την ηµέρα και πάει να κλάψει για την τόση 
κακία, τόση αδικία, τόση δυστυχία και για την 
κατάντια τούτου του κόσµου. Ο ίδιος ήλιος αύριο θα 
ξαναδώσει φως και ζωή στον κόσµο, πάλι θα έρθει 
ξανά η ανατολή µα θα είναι πληγωµένος και µόνος, 
µόνος ναι αλλά τόσο λαµπερός.
Φίλε αγαπητέ την άλλη φορά θα σου περιγράψω το 
χρώµα της αγάπης. Είναι πολύπλοκο συναίσθηµα. 
Ως τότε όµως µην ξεχαστείς κοιτώντας ένα 
ηλιοβασίλεµα γιατί θα σε πάει αλλού, είναι κακή 
παρέα γιατί θα σου φέρει θύµησες που δεν θέλεις 
να θυµάσαι, όµως ποιος θα σε ρωτήσει; Ο νους λέει 
όχι µα η καρδιά δεν υπακούει.
Εγώ άναψα δεύτερη τσιµπούκα, άντε ανάψτε πάλι 

ένα τσιγαράκι. Ζήστε το σήµερα δεύτερη ζωή δεν 
έχει, ποτέ µην λες ποτέ, ποτέ µην λες για πάντα είναι 
λέξεις βαριές και καµιά φορά η ζωή τις γράφει στον 
άνεµο και χάνονται. Κράτα το σήµερα λοιπόν όσο για 
το αύριο άστο πρώτα να έρθει και ίσως αντί για ποτέ 
η για πάντα ας πούµε ίσως αυτό µπορεί να πονέσει 
λιγότερο.
Αχ βρε κυρά – Ζωή από την ανάσα σου παίρνουµε και 
εµείς πνοή αν και δεν µετράει πόσες ανάσες 
παίρνουµε αλλά πόσες εσύ µας κόβεις την ανάσα. 
∆είξε λίγη συµπόνια και το φινάλε ας έρθει όσο πιο 
βαθιά γίνεται στο απώτερο µέλλον.
Ο ∆ηµήτρης Μητροπάνος είπε αλίµονο σε όσους δεν 
αγάπησαν, ο Βαγγέλης Βανικιώτης λέει δυο φορές 
αλίµονο σ’ αυτούς που δεν αγαπήθηκαν.
Θέλω κάποια στιγµή να γράψω για τη µάνα αλλά 
µάλλον δεν θα το κάνω γιατί τότε θα κλάψουµε 
παρέα. Κάποιες πληγές είναι ίσως καλύτερα να 
µένουν κρυµµένες στο βάθος της καρδιάς µας.
Αν έχετε τη µάνα σας δώστε της ένα φιλί, έτσι χωρίς 
λόγο , εκείνη θα καταλάβει. Αν δεν την έχετε βγείτε 
έξω και κοιτάξτε τον ουρανό και όταν δείτε ένα 
αστέρι να τρεµοσβήνει πέστε «Μου λείπεις Μάνα», 
γιατί αυτό το αστέρι είναι η ψυχή της που σε είδε από 
ψηλά και σου χαµογελά. Ο κρητικός λέει : «Άστρα 
µην µε µαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα». Ο 
υπογράφων λέει: «Άστρα µην µε µαλώνετε που 
γράφω τώρα βαθειά µέσα στη νύχτα». Θα βγω σε 
λίγο έξω ίσως δω κάποιο αστέρι να τρεµοσβήνει.
Για τις Άγιες Ηµέρες που έρχονται σας ευχόµαστε από 
το χωριό ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και επιτέλους ας 
έχουµε και µια ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Ζητώ συγνώµη αν µέσα σε τούτη τη χρονιά που σε 
λίγο τελειώνει πίκρανα κάποιον. Σίγουρα δεν το 
έκανα ηθεληµένα.

Να είστε όλοι καλά.
Με εκτίµηση

Από το χωριό
Βαγγέλης  Βανικιώτης

Γράµµα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης

Η εφηµερίδα του συλλόγου 
των Αγιοδηµητριωτών Μονεµβασίας

“Ο Άγιος ∆ηµήτριος”

Συντακτική Επιτροπή
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