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Άνοιξη
Σοφία Αλεξοπούλου 

Σπάνια λέξη της αρχαίας ελληνικής (ἡ ἄνοιξις, -εως). 
Ετυµολογείται από το ρήµα ἀνοίγνυµι ή ἀνοίγω. Αρχικά 
λοιπόν σήµαινε το άνοιγµα.
Ανοίγουν τα άνθη, ανοίγει ο καιρός, ανοίγουν πόρτες και 
παράθυρα, ανοίγουν οι ψυχές µας.

Με τον ερχοµό της, µια ανεξήγητη αισιοδοξία µας 
συνεπαίρνει. Από τα πρώτα φύλλα που πετάγονται στα 
δένδρα, από τις πρώτες ηλιόλουστες ζεστές µέρες, από 
τη µυρωδιά της πασχαλιάς, από το κόκκινο της 
παπαρούνας. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι πιο φωτισµένες 
περίοδοι στην ιστορία του ανθρώπου, χαρακτηρίζονται 
ως «άνοιξη».

Είναι επίσης η εποχή της πρώτης νεότητας, όταν όλος ο 
κόσµος βρίσκεται στα πόδια µας, όταν το µυστήριο της 
ζωής είναι µπροστά µας και περιµένει να το 
ανακαλύψουµε.  Άνοιξη να ‘ταν η ζωή µας!...

Σε όλους τους πολιτισµούς, η Άνοιξη είναι γεµάτη 
γιορτές χαράς, και ανανέωσης µε κίνηση, µε χορό, µε 
τραγούδια και συµβολισµούς.
Σε όλους τους πολιτισµούς υπήρχε πάντοτε ένας θεός 
µία θεά ή ένα ζευγάρι θεών, που χαρακτήριζαν την 
άνοιξη. Ήταν οι θεοί που έφερναν την γονιµότητα, την 
ανανέωση, την βλάστηση, την νιότη και τον έρωτα.

Στην αρχαία Ελλάδα η εναλλαγή των εποχών του χρόνου 
σχετιζόταν µε τον µύθο της αρπαγής της Περσεφόνης. Ο 
Άδης έκλεψε την Περσεφόνη για να την κάνει σύζυγό 
του. Η ∆ήµητρα όµως µαράζωνε από την θλίψη της και 

έψαχνε παντού την κόρη της, 
µαζί της όµως µαράζωνε και η 
φύση, πενθούσε µαζί της.

 Όταν κατάλαβε ότι η Περσεφόνη 
είναι στον Άδη την διεκδίκησε, 
όµως ο Άδης δεν ήταν 
διατεθειµένος να την αφήσει. 
Έτσι ο ∆ίας αποφάσισε η 
Περσεφόνη µισό χρόνο να µένει 
µε τον Άδη στον κάτω κόσµο 
(Φθινόπωρο – Χειµώνας) και 
µισό χρόνο να επιστρέφει στη 
µητέρα της στον επάνω κόσµο 
(Άνοιξη – Καλοκαίρι).

Πολλοί µύθοι της Άνοιξης 
σχετίζονται µε τον θάνατο και 

την ανάσταση.

Oι θεοί πεθαίνουν την Άνοιξη: µε διαµελισµό, συνήθως 
σε 14 ή σε 7 κοµµάτια. Ο διαµελισµός συµβολίζει την 
ανάγκη για εξάπλωση της πνευµατικής ουσίας του θεού, 
αλλά και των διδασκαλιών. Ακριβώς τον ίδιο 
συµβολισµό συναντάµε στο µυστήριο της θείας 
κοινωνίας, που υπάρχει σε διάφορες θρησκείες, όπου 
µοιράζεται στους πιστούς κρασί και ψωµί, 
συµβολίζοντας το σώµα και το αίµα του θεού.

Oι θεοί επίσης, πεθαίνουν την άνοιξη, σε σταυρό -ένα 
πανάρχαιο σύµβολο-, ή σε δένδρο, εδώ το ιερό, το 
πνευµατικό στοιχείο αντιπροσωπεύεται στα κλαδιά, που 
βρίσκονται στο υψηλότερο σηµείο του δέντρου, ενώ οι 
ρίζες του είναι το χθόνιο στοιχείο, ο κόσµος των νεκρών. 
Ο κορµός του δέντρου συµβολίζει τον εκδηλωµένο 
κόσµο, τον κόσµο των ανθρώπων.

Πάρα πολλά έθιµα επίσης, σχετίζονται µε τον ερχοµό της 
Άνοιξης και σκοπό έχουν την εκδίωξη του χειµώνα, που 
συνήθως σχετίζεται µε το «κακό», ώστε να µπορέσει να 
λάµψει το «νέο φως».

Με πολύ σοφία οι Έλληνες, γιορτάζουµε την Άνοιξη, τόσο 
την αναγέννηση της φύσης, όσο και το ότι υπάρχει ξανά 
ζωή στα ουράνια επίπεδα, µε την Ανάσταση του Θεού (µε 
το ΠΑΣΧΑ =πέρασµα).

Ας αφήσουµε λοιπόν, τον ήλιο της Άνοιξης να µας 
πληµµυρίσει, ας ανάψουµε την λαµπάδα µας µε το «Νέο 
Φως», ας πετάξουµε (θανατώσουµε) ότι µίζερο και 
αρρωστηµένο υπάρχει µέσα µας και ας αφήσουµε να 
αναστηθεί ο νέος, καλύτερος εαυτός µας.
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

 Αγαπητοί ελαιοπαραγωγοί, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίου ∆ηµητρίου – 
Αγίου Νικολάου και Ταλάντων Μονεµβασίας σας στέλνει εγκάρδιους 
χαιρετισµούς. Ευχαριστούµε συνεταίρους και παραγωγούς που για άλλη µια 
φορά µας εµπιστεύθηκαν τον ελαιόκαρπό τους.

Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που καλλιέργησαν το δέντρο της ελιάς για τα 
πολύτιµα προϊόντα του, την ελιά και το ελαιόλαδο. Το δέντρο της ελιάς, που 
δένει αρµονικά µε το ελληνικό τοπίο και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων του, 
σµιλεµένο από τον µεσογειακό ήλιο και τους αιγαιοπελαγίτικους ανέµους 
υπήρξε πάντοτε µια ατελείωτη πηγή έµπνευσης για το ελληνικό πνεύµα και 
ψυχή. 

Ένα σύµβολο κοινωνικών και θρησκευτικών αξιών, προόδου, ειρήνης, 
ευηµερίας, φρόνησης και φήµης.
Η Αθηνά, θεά της σοφίας, αφιέρωσε την ελιά στην πόλη που είχε το όνοµά της, 
την Αθήνα, ως απόδειξη των δεσµών της µε την πόλη. Ένα κλαδί ελιάς σε 
µορφή στεφανιού ήταν το χρυσό µετάλλιο που απένειµαν στους νικητές των 
αρχαίων ολυµπιακών αγώνων. Σύµφωνα µε το µύθο τα στεφάνια αυτά 
προέρχονταν από µια ελιά που είχε φυτέψει ο ίδιος ο Ηρακλής.

Κατά τη διάρκεια της Μινωικής περιόδου, το ελαιόλαδο αποτελούσε την βάση 
της κριτικής οικονοµίας. Αποµεινάρια αυτής της σχέσης µπορούν ακόµα να 
επισηµανθούν στα σωζόµενα χειροποίητα αντικείµενα που υπήρχαν στο παλάτι 
της άλλοτε παντοδύναµης πολιτείας της Κνωσού. Ο Όµηρος αποκαλούσε το 
ελαιόλαδο «χρυσό υγρό» και ο Ιπποκράτης «µεγάλο θεραπευτή».

Σήµερα, στη σκιά των µεγάλων παραδόσεων και των µύθων, η Ελλάδα 
στηρίζεται ακόµα στην ελιά. Υπάρχουν 120.000.000 ελαιόδεντρα στην Ελλάδα, 
ή µε µιαν άλλη θεώρηση, σε κάθε Έλληνα πολίτη αντιστοιχούν 12 ελιές. Η 
Ελλάδα είναι η Τρίτη µεγαλύτερη παραγωγός φαγώσιµων ελιών και 
ελαιολάδου παγκοσµίως και κατέχει το 16% της διεθνούς αγοράς ελαιολάδου. 
Πάνω από 450.000 οικογένειες εξαρτώνται από την παραγωγή ελαιολάδου ως 
αρχική ή δευτερεύουσα πηγή εισοδήµατος.

Η ελιά αποτελεί ταυτοχρόνως παγκόσµιο σύµβολο της ειρήνης και σύµβολο 
της Ελλάδας. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι το δέντρο της ελιάς µεγάλωσε 
και έθρεψε αµέτρητες γενιές Ελλήνων, κερδίζοντας έτσι τη θέση της ως 
αναπόσπαστο τµήµα του ελληνικού πολιτισµού.
Ευχόµεθα σε όλους υγεία και να ελπίζετε πως κάτι θα αλλάξει προς το 
καλύτερο.

Με εκτίµηση,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού

Αγίου ∆ηµητρίου – Αγίου Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασίας

Αναδηµοσιεύουµε δεξιά το Πιστοποιητικό Ανάλυσης Ελαιόλαδου, το οποίο 
λόγω περιορισµένου χώρου στο προηγούµενο φύλλο δεν ήταν αρκετά 

ευανάγνωστο για πολλούς αναγνώστες µας
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Στην κοπή της πίτας του 
συλλόγου στο χωριό στις 
2 Ιανουαρίου 2016, 
βρεθήκαµε τρείς από 
τους έξι συµµαθητές που 
τελειώσαµε το ∆ηµοτικό 
Σχολείο το έτος 1949. 
Εγώ, Τσιριγώτης 
Γεώργιος (Νήτος), ο 
Μαστοράκος Γεώργιος 
(Μπάγιας) και ο 
Μουσαδάκος Θεόδωρος 
(Μπουρής). Καθίσαµε 

στο τελευταίο θρανίο, όπως τότε, θυµηθήκαµε τα παλιά και βγάλαµε και 
φωτογραφίες. Οι υπόλοιποι ήταν: Ο Αγγελάκος Γεώργιος (Μπακαλιάρος ή 
Κοκοράκι), ο Λαµπράκης Σταύρος (Σταύρακας) και η Παπαδάκη Παρασκευούλα 
(το όµορφο του Βασιλιά). Θα αναρωτηθούν πολλοί γιατί τόσα λίγα παιδιά ήταν 
στην έκτη τάξη, αφού στο χωριό υπήρχαν πολλά περισσότερα; 

Για παράδειγµα το 1936 είχαµε γεννηθεί 17 αγόρια (από το µητρώο αρένων της 
κοινότητας ) χώρια τα κορίτσια. Μπορεί να ήταν σερνικοχρονιά και να µην ήταν 
άλλα τόσα τα κορίτσια αλλά θα ήταν δέκα τουλάχιστον, από τον Άγιο-∆ηµήτρη και 
τα περίχωρα, Χωρδάκια, Φλόκα, Μαρκιάνικα και Φαββιάνικα. 

Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια δεν ήταν υποχρεωτική η εκπαίδευση έτσι οι γονείς 
αποφάσιζαν αν θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο ή όχι. Στην πρώτη τάξη τα 
έστελναν όλοι τα παιδιά τους ή σχεδόν όλοι τα αγόρια τους, ενώ για τα κορίτσια 
το σκεφτόντουσαν πολύ. Έτσι η αίθουσα του σχολείου γέµιζε από µαθητές 
τηςΠρώτης και της ∆ευτέρας τάξης που πηγαίναµε το απόγευµα. Το πρωί την ίδια 
αίθουσα γέµιζαν οι υπόλοιπες τάξεις: Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Έκτη µε τον ίδιο 
αριθµό µαθητών.

Τα παιδιά σιγά-σιγά λιγόστευαν κατά σχολική περίοδο και τάξη, όχι γιατί δεν ήταν 
έξυπνα και δεν έπαιρναν τα γράµµατα αλλά επειδή οι γονείς µας δεν ήξεραν 
γράµµατα να µας βοηθήσουν, ειδικά στην πρώτη και την ∆ευτέρα τάξη που 
χρειαζόµαστε βοήθεια. Μπορούµε να πούµε πως µετριόντουσαν στα δάκτυλα των 

χεριών οι γονείς των παιδιών που ήξεραν γράµµατα. Αλλά τι γράµµατα; 
κολλυβογράµµατα όπως έλεγαν.

Στις πρώτες τάξεις µερικά παιδιά που έµεναν στην ίδια τάξη, τα ξαναέστελναν οι 
γονείς τους, αλλά από την Τρίτη τάξη και µετά που µεγάλωναν λίγο και δεν είχαν 
καλό βαθµό στο ενδεικτικό ή έµεναν στην ίδια τάξη τα σταµατούσαν από το 
σχολείο. 
Για τα αγόρια έλεγαν: Τι να του κάνουµε, κοτζάµου ρούγκαυλης και δεν τα παίρνει 
τα γράµµατα θα σταµατήσει το σχολείο και θα έρθει µαζί µας στα χωράφια και 
στα ζα. Για τα κορίτσια αφού είχαν αρχίσει να καρυδώνουν κιόλας, έλεγαν : 
Κοτζάµου γαϊδάρες και να πηγαίνουν στο σχολείο; Καιρός είναι να µπούνε στον 
αργαλειό να µάθουν να υφαίνουν την προίκα τους και να µάθουν να µαγειρεύουν, 
γιατί µεθαύριο θα παντρευτούν, και να µην ξέρουν να υφαίνουν και να 
µαγειρεύουν, τι νοικοκυριό θα κάνουν;

Έτσι στο τέλος στην τάξη µου είµαστε πέντε αγόρια και ένα κορίτσι. Άλλο ένα 
κορίτσι είχε τελειώσει το σχολείο το 1946 ή το 1947 δεν θυµάµαι ακριβώς ήταν η 
Ματούλα η Αγγελάκου του Αληµπρέ η οποία συνέχισε τις σπουδές στο γυµνάσιο 
των Μολάων.

Μετά το 1950 έγινε υποχρεωτική η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, και επειδή οι 
χωριανοί µας ήταν πάντα νοµοταγείς, δεν τολµούσαν να µη στείλουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο, γιατί φοβόντουσαν ότι θα τους πάνε φυλακή αν δεν στείλουν τα 
παιδιά τους στο σχολείο. Έτσι τελείωναν όλα τα αγόρια και τα κορίτσια το 
δηµοτικό και πολλά από αυτά συνέχισαν στο Γυµνάσιο και στα Πανεπιστήµια. 

Επίσης όσα παιδιά δεν είχαν τελειώσει το δηµοτικό σχολείο, µπορούσαν αν 
ήθελαν να πάνε να τελειώσουν το σχολείο και να πάρουν το απολυτήριο. Όταν 
έγινε υποχρεωτική η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, τα παιδιά της κοινότητας ήταν 
πολλά και δεν τα χωρούσε το σχολείο του χωριού, τότε έκτισαν και το σχολείο της 
Φλόκας. Εκεί πηγαίνουν και τα παιδιά από τα Χωρδάκια.

Σήµερα από αυτά τα σχολεία που τα παιδιά πήραν τα πρώτα τους γράµµατα µπορεί 
να µην είχαµε πολλούς επιστήµονες, είχαµε όµως επιτυχηµένους επαγγελµατίες, 
οι οποίοι φρόντισαν αυτά που στερήθηκαν στην ακαδηµαϊκή µόρφωση να τα 
προσφέρουν στους απογόνούς τους, και τώρα να νιώθουµε υπερήφανα που 
έχουµε επιστήµονες αγόρια και κορίτσια µε ρίζες από το χωριό µας τον 
Άγιο-∆ηµήτριο, τα Χωρδάκια, την Φλόκα, τα Μαρκιάνικα και τα                
Φαββιάνικα.- 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 1950
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας του ελαιοτριβείου                         
Χ&Π ΜΟΥΣΑ∆ΑΚΟΥ ΟΕ

Την φετινή χρονιά το ελαιοτριβείο Χ. Μουσαδάκου-Π. Μουσαδάκος ΟΕ µε έδρα τον 
Άγιο ∆ηµήτριο Μονεµβασίας συµπλήρωσε 40 χρόνια λειτουργίας. Με αφορµή 
αυτή την επέτειο, στις 16 Οκτωβρίου του 2016, οργάνωσε ενηµερωτική 
συνεστίαση παραγωγών στο κτήµα Τσαφατίνου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι αξιότιµες οµιλήτριες Έφη Χριστοπούλου και 
Τζένη Σκοτίδη, οι οποίες ενηµέρωσαν τους ελαιοπαραγωγούς για την σωστή 
συγκοµιδή των ελιών καθώς όµως και για την εξαγωγή του ελαιολάδου τους.
Οι παραγωγοί µέσα από τις οµιλίες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από την κ. 
Χριστοπούλου για τις σωστές πρακτικές που πρέπει να πραγµατοποιούνται στο 
χωράφι–ελαιοτριβείο µέχρι την τελική διάθεση του ελαιολάδου µε στόχο την 
καλύτερη δυνατή ποιότητά του.

Επιπρόσθετα, η κ. Σκοτίδη ενηµέρωσε για τα αρχικά βήµατα που πρέπει να κάνουν 
οι ελαιοπαραγωγοί σε περίπτωση που θέλουν να εξάγουν το ελαιόλαδό τους.

Πάντα µε την συνεχή στήριξη των παραγωγών που µας τιµούν και µας στηρίζουν 
όλα αυτά τα χρόνια το ελαιοτριβείο µας επιδιώκει την συνεχή ενηµέρωση των 
παραγωγών και την χρήση εκσυγχρονισµένων αξιόπιστων µηχανηµάτων για την 
καλύτερη λειτουργία/απόδοση. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα τη διασφάλιση 
της ποιότητας του παραγόµενου ελαιολάδου και την καλύτερη διαχείριση του.

Στη συνέχεια υπήρξε δείπνο υπό την µουσική κάλυψη του κ. Μιχάλη Καρούνη.
Στο τέλος της βραδιάς αφήσαµε την Μύριαµ να µας µαγέψει µε τον χορό της και 
τα ακούσµατα της Ανατολής.

Ευχαριστούµε όλους τους φίλους και τις φίλες που µας τίµησαν µε την παρουσία 
τους.

Σας ευχόµαστε υγεία και µια καλή ελαιοκοµική περίοδο.
Χ. ΜΟΥΣA∆ΑΚΟΥ–Π. ΜΟΥΣΑ∆ΑΚΟΣ Ο.Ε



Οµιλία της προέδρου του ∆.Σ. Ελένης Μαστοράκου 
στη συνεστίαση του συλλόγου στις 5/3/2017

Φίλοι προσκεκληµένοι, µέλη του Συλλόγου, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά.
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου µας, σας καλωσορίζω σε 
τούτη την καθιερωµένη ετήσια συνάντηση, η οποία είναι η αφορµή να 
βρισκόµαστε σήµερα εδώ και αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
Ζούµε σε µια περίοδο δύσκολη οικονοµικά και όχι µόνο, οι ανθρώπινες σχέσεις 
περνούν κρίση και η ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία έχουν σχεδόν 
χαθεί και αυτές.

Πιστεύουµε στην δύναµη της επαφής και της επικοινωνίας 
γι' αυτό και προσπαθούµε µέσω του Συλλόγου µας, να 
επενδύσουµε στην προσπάθεια για την αποκατάστασή 
τους.
 Η µικρή κοινωνία του χωρίου µας αν και είναι 
σκορπισµένη σε όλα τα πλάτη της γης, εν τούτοις έχει 
ένα κοινό σηµείο αναφοράς, το Χωριό µας, που είναι η 
ρίζα απ' όπου ξεφύτρωσε το δένδρο, έγιναν τα κλαδιά 
και τα φύλλα. ∆εν υπάρχει γενιά ξεκοµµένη από την 
προηγούµενη, αλλά αποτελούν συνέχεια η µία της 
άλλης. Ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου είναι και 
αυτός... να αναδείξει και να ενισχύσει το δέσιµο και την 
συνέχεια των γενεών. 
Είναι πολύ σηµαντικό να µπορείς να πηγαίνεις στο µέλλον και 
να κοιτάς το παρόν γνωρίζοντας το παρελθόν του τόπου µας. 

Είµαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουµε ένα υπέροχο χωριό, και του αξίζει µια 
καλύτερη συµπεριφορά από όλους.
Στην συνέχεια Θα ήθελα να κάνω µία σύντοµη αναφορά σε κάποια από τα 

αιτήµατά µας που βρήκαν θετική ανταπόκριση σε δηµοτικό επίπεδο. Όπως 
ενηµερώθηκα από τον Αντιδήµαρχο του δηµοτικού µας διαµερίσµατος, κ. 
Χριστάκο, µε τον οποίο θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία,  
βρίσκονται σε φάση υλοποίησης τα παρακάτω:
 
Έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό συµβούλιο το κονδύλι για την επισκευή και 
συντήρηση των παραθύρων και της πόρτας του σχολείου της Φλόκας, καθώς και 
η ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να µπορέσουν 
στην συνέχεια να τοποθετηθούν και τα όργανα της παιδικής χαράς. 

Επίσης µε την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης που θα γίνει στην Φλόκα θα 
υδροδοτηθεί και το ∆ηµοτικό σχολείο. Άµεσα θα ξεκινήσει και η µετατροπή 

της στέρνας του σχολείου του Αγίου ∆ηµητρίου σε αποθηκευτικό χώρο,  
έτσι ώστε στην συνέχεια να µπορέσουν να διαµορφωθούν και καταστούν 

οι υπόλοιποι κάτω χώροι του σχολείου λειτουργικοί. Επίσης ο ∆ήµος θα 
µας προµηθεύσει και µε µπετό για την τσιµεντόστρωση µέρους της 
αυλής.

Όµως  επειδή από την πολιτεία δεν µπορούµε να περιµένουµε και 
πολλά πράγµατα το κύριο βάρος πέφτει σε εµάς. Στο κάτω - κάτω εµάς 
και πάνω απ΄ όλα τα παιδιά µας,  αφορούν όλα αυτά, και θα 

ωφεληθούµε από την πραγµατοποίησή τους. Μπορούµε λοιπόν να 
πάρουµε και λίγο κάποια πράγµατα  στα χέρια µας, µε το 

ενεργοποιηθούµε όλοι µαζί µε  τον Σύλλογο και να βοηθήσουµε µε ό,τι 
και µε όποιον τρόπο ο καθένας µπορεί. 

Επίσης στο χωριό είχαν ξεκινήσει µαθήµατα παραδοσιακού χορού και όσοι 
συµµετείχαν σε αυτή την δραστηριότητα φαινόταν ότι περνούσαν     
πολύ καλά, όµως η δασκάλα λόγο εγκυµοσύνης δεν µπορούσε να συνεχίσει τα 
µαθήµατα, πιστεύουµε να µπορέσουµε να βρούµε κάποιον άλλο δάσκαλο για να 
συνεχιστεί αυτή η πολύ όµορφη δραστηριότητα.

∆εν θα σας κουράσω άλλο, άλλωστε για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενηµερώνεστε 
και µέσω του διαδικτύου και της εφηµερίδας µας. Σας ευχαριστούµε για την 
συµµετοχή σας, Σας ευχόµαστε ευτυχισµένη, δηµιουργική και όσο το δυνατόν 
λιγότερο προβληµατική η νέα χρονιά.                                                                                  

Καλή διασκέδαση σε όλους µας.
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Η προσφορά στον Σύλλογο είναι εθελοντική, πάνω από 
συµφέροντα και µαταιοδοξίες.
Έχουµε πολλά να κάνουµε! Ελάτε µαζί µας! Βοηθήστε µας, 
συµβουλέψτε µας, στηρίξτε µας!

“

”

Απόκριες στο χωριό
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, µικροί και µεγάλοι µασκαράδες  έκαναν τις 
βόλτες τους στους δρόµους του χωριού, γεµάτοι κέφι και διάθεση για πειράγµατα.
 
Παράλληλα, στις  25/02/17 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η αποκριάτικη γιορτή 
του Συλλόγου για τα παιδιά. Το σχολείο στολίστηκε αποκριάτικα και όλοι οι 
συµµετέχοντες  χόρεψαν έφαγαν και γέλασαν µε την ψυχή τους πάντα µε 
καρναβαλική διάθεση! 
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ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης 

Με το έµπα του Οκτώβρη κατέβαιναν από τα χωριά του 
Ζάρακα οι βλάχοι (τσοπάνηδες) µε τα γίδια τους στα 
χειµαδιά για να ξεχειµωνιάσουν. Στο χωριό µας 
υπήρχαν επτά στανοτόπια, στα Κουνέλια του 
µπάρµπα-Πολυζώη του Νικηφόρου,στον Κεκέ του 
Μακράκου, στα Βάτα του Κλάψη,στις Καµάρες του 
Ποντηκάκου, επίσης στις Καµάρες του Τσιριγώτη (του 
πατέρα µου), στον Κωρογώνα του Παπαδάκη και του 
Φάββα, στον Χαλκωµατά και στην Χειµάτισα.

Εκτός από τα κοπάδια µε γίδια, στο χωριό είχαµε µικρά 
κοπάδια µε πρόβατα. Το µεγαλύτερο κοπάδι δεν 
ξεπερνούσε τα εξήντα µε εβδοµήντα κεφάλια. Την 
Άνοιξη απόκοβαν τα αρνάκια από την µάνα τους να 
µην πίνουν γάλα, γιατί ήταν αρκετά µεγάλα και 
µπορούσαν να τρώνε χορτάρι. Έτσι το γάλα το έπηζαν 
και το έκαναν τυρί.

Οι τσοπάνηδες είχαν αρκετά γίδια που άρµεγαν και η 
ποσότητα του γάλακτος ήταν αρκετή για να κάνουν 
µία τυροκόµηση την ηµέρα. Ενώ οι χωριανοί που είχαν 
ο κάθε ένας λίγα πρόβατα δεν ήταν αρκετό το γάλα για 
να γίνει µία τυροκόµηση την ηµέρα, γι' αυτό έσµιγαν 
τα κοπάδια τους, έτσι ώστε να είναι αρκετό τα γάλα να 
βγαίνει µια τυροκόµηση, (εκείνο τον καιρό δεν 
υπήρχαν ψυγεία).

Κατά τα µέσα του Απρίλη που ο καιρός γλύκαινε, 
έφτιαχναν τις στάνες. Συµφωνούσαν και έκαναν µια 
στάνη, τρεις, τέσσερις ή και πέντε να σµίξουν τα 
κοπάδια τους, έτσι ώστε να είναι αρκετό το γάλα για 
καθηµερινή τυροκόµηση. Τη στάνη την πήγαιναν µε 
την σειρά, στου κάθε ενός το χωράφι, και ο χρόνος 
παραµονής ήταν αναλόγως µε τα πρόβατα που είχε.

Στο χωράφι του τσοπάνη που πήγαιναν τη στάνη, ήταν 
υποχρεωµένος να φτιάξει έναν οντά (τσαντίρι). Εκεί 
έµενε τα βράδια αυτός που είχε την αράδα (σειρά), να 
φυλάει τα πρόβατα και το γάλα που είχαν αρµέξει.

 Επίσης έβαζαν µέσα όλα τα αγγειά της τυροκόµησης, 
χαρανί, µετράρια, τυροβόλια, τσαντίλες και ό,τι άλλα 

χρειαζούµενα για την τυροκόµηση, και τα στρωσίδια 
τους.

Έφτιαχναν τον οντά γύρο-γύρο και από πάνω, µε 
κλαριά από σκίντα τσουποτά και επί πλέον τον 
σκέπαζαν και µε τσίγκους για την βροχή, (εκείνα τα 
χρόνια έβρεχε κάπου - κάπου). Μέσα στον οντά 
έφτιαχναν µε πέτρες το φωκολίθι, πάνω στο οποίο 
έβαζαν το χαρανί µε το γάλα να το πήξουν και να 
φτιάξουν το τυρί και την µυτζήθρα. Τα µαντριά τα 
έφτιαχναν µε δεµάτια που ήταν φτιαγµένα από 
λιόκλαρα, όταν µάζευαν τις ελιές και αφού είχαν 
φαγωθεί τα λιόφυλα από τα πρόβατα.

Αναλόγως µε τα πρόβατα που είχε ο καθένας πήγαινε 
και τα δεµάτια για να φτιάξουν τα µαντριά. Συνήθως 
αντιστοιχούσε για κάθε πρόβατο ένα δεµάτι. Τα 
µαντριά τα έφτιαχναν βάζοντας όρθια τα δεµάτια και 
µε µία ελάχιστη κλίση το ένα δεµάτι µετά το άλλο στη 
σειρά, και κάτω τα έχωναν µε τρις τέσσερις τσαψιές 
χώµα για να στερεώνονται κάπως. Αφού έφτιαχναν το 
ένα µαντρί, συνέχεια στη σειρά το ένα µετά το άλλο 
έφτιαχναν και τα υπόλοιπα. Το κάθε µαντρί είχε τον 
µποργιά του (είσοδος). Εκεί έβαζαν από µία πέτρα από 
την µια και µία από την άλλη µεριά για να στερεώσουν 
τον φράκτη, και για να κάθονται οι τσοπάνηδες να 
αρµέγουν τα πρόβατα.

Τα βράδια πριν βασιλέψει ο ήλιος γυρνούσαν τα 
κοπάδια µε τα πρόβατα από την βοσκή τα έβαζαν στην 
στρούγκα, το κάθε κοπάδι µπροστά στο µαντρί του. 
Εκεί οι βοσκοί τα µαζεύανε κοντά στον µποργιά και τα 
πρόσεχαν να µην σµίξουν το ένα κοπάδι µε το άλλο.
Στον µποριά καθόντουσαν στις πέτρες ένα ή δύο άτοµα 
και µία - µία προβατίνα που πέρναγε να µπει µέσα στο 
µαντρί την άρµεγαν. Και το πρωί βγαίνοντας έξω από 
το µαντρί για να πάνε για βοσκή, πάλι τις άρµεγαν.

Τα πρόβατα µένοντας το βράδυ στο µαντριά κοπρίζανε 
κιόλας (γινόταν οικολογική λίπανσις), έτσι κάθε 
τέσσερις µε πέντε µέρες άλλαζαν τόπο στα µαντριά για 
να κοπριστεί όλο το χωράφι, το οποίο τον ερχόµενο 
Οκτώβρη το έσπερναν ως συνήθως γέννηµα (στάρι).

Το γάλα το έπαιρνε ένας - ένας µε την αράδα του 
(σειρά), να τυροκοµήσει για λογαριασµό του, γι’ αυτό 
την ποσότητα που έπαιρνε από τον κάθε ένα έπρεπε να 
την δώσει πίσω. Για να µετράνε την ποσότητα του 
γάλακτος είχαν τα µετράρια, συνήθως µια φιάλα από 
νεροκολοκύθα ή κανένα µικρό τετζεράκι, και για 
µικρότερη ποσότητα κανένα κατσαρόλι.

Επειδή σχεδόν όλοι ήταν αγράµµατοι, αλλά και 
γράµµατα να ήξεραν δεν υπήρχαν χαρτιά και µολύβια 
για να γράφουν τις ποσότητες που έπαιρνε και έδινε ο 
ένας στον άλλο. Έτσι αντί για χαρτιά και µολύβια 
χρησιµοποιούσαν τις τσέτουλες.

Η τσέτουλα ήταν µια λούρα (βέργα) από ροδάφινα 

(πικροδάφνη), την οποία την πελεκούσαν κατά µήκος 
και την έκαναν τετράγωνη. Κάθε γωνία της 
αντιστοιχούσε µε έναν συνέταιρο, εκεί πάνω χάραζαν 
µε εγκοπές (δοντάκια) την ποσότητα από το γάλα που 
έπαιρνε ή έδινε ο κάθε ένας. Όλοι είχαν την τσέτουλά 
τους.

Το βράδυ αφού τελείωνε ένας-ένας το άρµεγµα 
πήγαιναν στον οντά και άρχιζε το µέτρηµα. Η Ελένη 
που είχε την αράδα.
- Μωρσείς ελάτε να µετρήσουµε το γάλα. 
- Να Μωρή Ματώ, κράτα εσύ την φιάλα.
- Μία, δύο, τρις, φιάλες. Φέρε και το 
κατσαρόλι, ένα, δύο, ε και το τρίτο κοντόγιωµο.
- Ε, Μωρή Ελένη το πρωί το αποκιόνουµε, να 
το θυµάσαι.
- Καλά, εγώ να το θυµάµαι, να το θυµάσαι και 
ελόγου σου. 
- Έλα και εσύ Κυριάκαινα, µία, δύο, τρείς, 
τέσσερεις φιάλες και δύο κατσαρόλια.
- Έλα και συ µωρ-Παναγιώταινα, µία, δύο, 
τρεις, τέσσερεις φιάλες και ένα κατσαρόλι.
Και το πρωί αφού άρµεγαν τα πρόβατα άρχιζε ξανά το 
µέτρηµα.
- Έλα µωρή Ματώ. Μία, δύο, τρεις φιάλες και 
ένα, δύο και λίγο ακόµα για το βραδινό κατσαρόλι που 
ήταν λειψό. Και συνεχιζόταν το µέτρηµα και µε τους 
άλλους.

Όλα τα µετρήµατα τα σηµείωναν στις τσέτουλες ο 
κάθε ένας στην δικιά του, ο παραλαβών και ο 
παραδίδων. Π.χ. αν ήταν τρεις φιάλες και δύο 
κατσαρόλια, σηµάδευε ο κάθε ένας στην δικιά του 
τσέτουλα στην µία από τις τέσσερις γωνίες κάνοντας 
τρία δοντάκια από την µία άκρη που ήταν για τις 
φιάλες, και δύο δοντάκια από την άλλη άκρη που ήταν 
για τα κατσαρόλια. Αν ήταν το κατσαρόλι µισό ή 
κοντόγιωµο το θυµόντουσαν και στο επόµενο 
άρµεγµα το συµπλήρωναν. Το ίδιο γινόταν και µε τους 
άλλους συνέταιρους, στον κάθε έναν αντιστοιχούσε 
και µία γωνία της τσέτουλας. Αν ήταν περισσότεροι οι 
συνέταιροι από τέσσερις τότε είχαν και δεύτερη 
τσέτουλα. 

Την αράδα την κρατούσε ο κάθε ένας αναλόγως µε 
ποσότητα του γάλακτος που άρµεγε από τα πρόβατά 
του. Όταν άφηνε την αράδα και την έπαιρνε άλλος, 
τότε δίνοντας τα δανικά έκοβαν τα αντίστοιχα 
δοντάκια στην τσέτουλα µέχρι να ξοφλήσει. Το γάλα 
το έριχναν στο χαρανί αφού είχαν βάλει από πάνου µια 
τσαντίλα (άσπρο υφαντό ύφασµα ) να το σουρώσουν 
για να µη πέσει και καµιά κακαράτζα από τα πρόβατα 
που πολλές φορές τους έφευγαν πάνω στο άρµεγµα. 

Το πρωί αφού συγκεντρωνόταν το γάλα και τα 
πρόβατα τα πήγαιναν στην βοσκή ο έχων την αράδα 
έπηζε το τυρί βράζοντας το γάλα µέσα στο χαρανί σε 
ορισµένη θερµοκρασία βάζοντας και την πητιά (µαγιά) 
για να πήξει το γάλα και να γίνει το τυρί. Την πητιά την 
έφτιαχναν από το στοµάχι του µικρού αρνιού
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ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ
Οι καλαθοποιοί
Γιάννης Μ. Μπίλιας

Ρε κερατάδες τι κάνετε κει πάνου; ακούστηκε η 
φωνή του πατέρα µου και αµέσως νοιώσαµε να 
µας τσούζουνε οι βιτσιές από τη βέργα της λυγιάς, 
που έσκαγε στα πόδια και στον πισινό µας, ενώ 
εµείς πηδούσαµε σαν µαϊµούδες σκούζοντας από 
κλάρα σε κλάρα.
Κατεβάτε κάτου γρήγορα ρε, που ανεβήκατε 
πάνου στη συκιά να κατουρήσετε...

Τώρα λοοο κατεβαίνουµεεε, φωνάζαµε εµείς, και 
κουτρουβαλώντας βρεθήκαµε καταγής.
Βρισκόµαστε στα πηγάδια. Εκεί στη στέρνα δίπλα 
στο πηγάδι του παππού µας, ο πατέρας µου είχε 
εγκαταστήσει θερινό εργαστήρι καλαθοπλεχτικής. 
Έπλεγε κόφες και κοφίνια. Μέσα στη στέρνα στο 
νερό µαλακώνανε οι βέργες, ενώ δίπλα ήτανε 2-3 
κιντινάρια (δεµάτια) καλάµια και ετοιµασµένες 
καλαµίδες για πλέξιµο. 

Το κοπανέλι (µικρός κόπανος) και η µεγάλη 
κλαδευτήρα (µαχαίρι κυρτό), εργαλεία της 
δουλειάς, δίπλα στον πατέρα µου. Εµείς που 
βοηθούσαµε λίγο καθαρίζοντας τα καλάµια και τις 
καλαµίδες µε µικρούς σουγιάδες, συνήθως 
αλεπογανίζαµε (τριγυρνούσαµε άσκοπα) ένα 
γύρω. Έτσι και την ηµέρα εκείνη είχαµε ανεβεί 
πάνω στη χειµωνιάτα συκιά για κατούρηµα, και να 
δούµε ποιανού ο καταρράκτης θα έκανε βαθύτερη 
γούβα στο χώµα.

∆εν υπολογίσαµε όµως ότι θα µας έπαιρνε είδηση 
ο πατέρας µου, και έτσι πληρώσαµε τις συνέπειες.
Πηγαίνετε αµέσως να καθαρίσετε τα καλάµια που 
σας είπα, και προσέχετε να µην κόψετε τα χέρια 
σας.

Έτσι κι εµείς σαν βρεγµένες γάτες πήγαµε και 
αρχίσαµε τη δουλειά, καθαρίζοντας µε το σουγιά 
καλάµια, µηχανευόµενοι ποιο θα ήτανε το επόµενό 

µας ανδραγάθηµα. Την τέχνη αυτή της 
καλαθοπλεχτικής την ασκούσαν πολλοί άντρες 
στο χωριό µας εκείνα τα χρόνια (δεκαετίες 50-60). 

Με τον τρόπο αυτό αφ' ενός έφτιαχναν µόνοι τους 
τα κοφίνια και τις κόφες που χρειάζονταν για να 
βάζουν τα πράγµατά τους και αφ' ετέρου 
πουλώντας αρκετά είτε µε παραγγελίες, είτε 
πηγαίνοντας έτσι σε άλλα χωριά, κατάφερναν να 
αυξήσουν λίγο το εισόδηµά τους.

Η τέχνη αυτή είχε πέραση τότε, γιατί δεν υπήρχανε 
ακόµη τα πλαστικά τελάρα. Έτσι όλα τα αγαθά που 
παρήγαγαν στα χωριά (σύκα, σταφύλια, αχλάδια, 
πορτοκάλια, φραγκόσυκα) τα έβαζαν στα κοφίνια 
ή στις κόφες για να τα µεταφέρουν. Η µεγαλύτερη 
χρήση γινότανε κατά το µάζεµα και την µεταφορά 
των σύκων, και το χωριό µας είχε αρκετή 
παραγωγή σύκου. 

Επίσης µία άλλη βασική χρήση της κόφας ή του 
κοφινιού ήτανε για τη µεταφορά στην Αθήνα 
αγαθών από το χωριό, για το παιδί που σπούδαζε ή 
δούλευε, καθώς και για τους άλλους συγγενείς. 

Τοποθετούσανε µε σειρά τα πράγµατα µέσα στην 
κόφα, και από πάνω την κλείνανε, ράβοντας στα 
χείλια ένα χοντρό πανί. Πάνω στο πανί ράβανε ένα 
γερό χαρτόνι, στο οποίο αναγραφότανε η 
διεύθυνση που θα πήγαινε. Μέσα είχανε βάλει και 
κάποιο γράµµα. 
Μετά, όταν περνούσανε τα φορτηγά που κάνανε τις 
µεταφορές (Πονηρός, Γεωργουδής, Ανδριανάκης, 
Παπαδάκηδες), φορτώνανε την κόφα και ταξίδευε 
για Αθήνα.

Ακόµη µε τις κόφες µεταφέρανε και τις κοπριές 
από τους στάβλους, στα χωράφια στις ελιές. Είχανε 
µεγάλη αντοχή, γι’ αυτό παραµένανε σε χρήση για 
αρκετό διάστηµα, χωρίς να παθαίνουν τίποτα. Τις 
φορτώνανε λοιπόν στα ζα στο σαµάρι, µία σε κάθε 
πλευρά και κουβαλούσανε τα πάντα. 

Θυµάµαι µέχρι έναν ψαρά που µε φορτωµένες στο 
άλογό του δύο τσιφίδες (κόφες δίχως καλάµια, 
πλεγµένες µόνο µε βέργες) µε λίγο πάγο µέσα, 
διαλαλούσε τα ψάρια του, ενώ περπατώντας το 
άλογο, άφηνε πίσω στο χώµα δύο γραµµές από το 
νερό που έτρεχε από τις κόφες.

6 Καληµέρι, Φύλλο 11, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017

Τα Χριστούγεννα που έσφαζαν τα αρνιά, έπαιρναν το 
στοµαχάκι τους το γέµιζαν γάλα και το κρέµαγαν 
κάπου να στεγνώσει και να ξεραθεί. Αυτό ήταν η 
µαγιά, η λεγόµενη πητιά.

Όταν άρχιζε να πήζει το γάλα τραβούσαν την φωτιά 
κάτω από το χαρανί και µάζευαν το τυρί και το 
έβαζαν στην τσαντίλα (άσπρο ύφασµα σαν πετσέτα) ή 
στο τυροβόλι. Στην τσαντίλα για να το βάλουν µετά 
στο τουλούµι και γινόταν το τουλουµοτύρι ή στο 
τυροβόλι που γινόταν κεφαλοτύρι. 

Αµέσως µετά έβαζαν την φωτιά κάτω από το χαρανί 
για να ανέβει η θερµοκρασία στα προηγούµενα 
επίπεδα, τότε έριχναν µια ποσότητα γάλα που είχαν 
κρατήσει για να φτιάξουν την µυτζήθρα (ανθότυρο). 
Μόλις άρχιζε να βγαίνει σαν νιφάδες χιονιού µέσα 
από το τυρόγαλο στην επιφάνεια του καζανιού η 
µυτζήθρα, τραβούσαν την φωτιά κάτω από το χαρανί, 
µάζευαν την µυτζήθρα την έβαζαν στην τσαντίλα και 
την κρεµούσαν µέσα στον οντά για να στραγγίξει.

Μετά για φαγητό έφτιαχναν την γρεµενιάτα. Σε ένα 
τέτζερη έβαζαν τυρόγαλο, γάλα, µυτζήθρα και ψωµιά 
που µαλάκωναν µέσα. Ε, αυτή ήταν η γρεµενιάτα, 

ήταν θεός τουλουµίσιος, να τρώει η µάνα και στο 
παιδί να µη δίνει. Ήταν η καλύτερη υπόσχεση που 
µας έκαναν εµάς τα παιδιά ότι θα µας φτιάξουν 
γρεµενιάτα να φάµε. Και τέλος το τυρόγαλο το 
έριχναν στο λοτσάρι (ξύλινη κορίτα ) για να το πιούν 
τα σκυλιά και τα µπουζιά (γουρούνια, χοιρινά), ήταν 
η καλύτερη τροφή τους µετά τα λιοκόκκια µε τα 
πίτουρα.

Το γάλα που το κρατούσαν µέσα στα αγγειά ή στο 
χαρανί το βράδυ, έπιανε µια πέτσα την λεγόµενη 
κορφή την οποία µάζευαν και την έβαζαν σε ένα 
κουκούµι (µικρό πήλινο δοχείο). Για να µη ξινίσει 
αυτή η πέτσα που την µάζευαν µέρες, της έριχναν 
µπόλικο αλάτι. Όταν γέµιζε το κουκούµι το έβραζαν 
και έκαναν το βούτυρο µε το οποίο τσιγάριζαν τις 
µακαρονάδες και για άλλες χρήσεις.

 Όταν το έβραζαν και έβγαινε το βούτυρο έµεναν 
κάτω- κάτω τα λεγόµενα αποβουτυρίδια τα οποία τα 
αλείφαµε πάνου στο ψωµί και το τρώγαµε. Με µια 
φέτα ψωµί αλειµµένη µε αποβουτυρίδια ήταν ένα 
γεύµα, τόσο πολύ µας έπιανε, που δεν ήθελες τίποτα 
άλλο να φας. 

Τα µαντριά τα κρατούσαν µέχρι τέλος του θεριστή 
(Ιούνη) τότε λιγόστευε το γάλα από τα πρόβατα, και 
δεν έβγαινε για τυροκοµιό, µετά µε το λιγοστό γάλα 
έφτιαχναν τους τραχανάδες, γλυκούς και ξινούς, και 
τις χυλοπίτες για να έχουµε να τρώµε όλο τον χρόνο. 
Οι βλάχοι µε τα γίδια που έµεναν στα χειµαδιά 
πλήρωναν ενοίκιο υπολογίζοντάς το σε οκάδες τυρί 
και µυτζήθρα που το έφερναν σε αυτόν που είχε τα 
µαντριά κι έλεγαν: Το έφερε ο βλάχος το τυρί. Και 
τώρα λέµε, θα το φέρει ο βλάχος το τυρί, αν 
περιµένουµε κάτι να πάρουµε. Στις αρχές του θεριστή 
φεύγανε και οι τσοπάνηδες µε τα γίδια τους και τα 
πήγαιναν στον Πάρνωνα µια και άρχιζαν οι ζέστες.
Έτσι τελείωνε και ο κύκλος της τυροκόµησης.



Βγάλτε κι ένα δεµάτι βέργες από το νερό να 
στεγνώσουνε. Κι άµα καθαρίσετε τα καλάµια να 
πιάσετε να καθαρίσετε και τις καλαµίδες από τους 
κόµπους είπε ο πατέρας µου, ο οποίος 
προηγουµένως µε την κλαδευτήρα είχε σκίσει 
αρκετά καλάµια στα τέσσερα.

Και µην ξανανεβείτε στη συκιά και κάνετε τα ίδια 
γιατί αλλοίµονό σας. Και µετά να πάτε να ποτίσετε 
τα ζα.
Ωχ είπαµε µεις. Μπόλικη δουλειά µας έπεσε, αλλά 
τι να κάνουµε, υποµονή...Ύστερα εκείνος 
πιάνοντας το κοπανέλι άρχισε να κοπανάει τον 
κόλο της µισοπλεγµένης κόφας για να µπουν 
καλά στη θέση τους οι βέργες και οι καλαµίδες και 
να γίνει σφιχτή. Αυτό γινόταν αρκετές φορές µέχρι 
να ολοκληρωθεί το πλέξιµο, το οποίο έπρεπε να 
είναι συµµετρικό, για να φαίνεται όµορφη η 
κατασκευή.

Για το πλέξιµο όπως είπαµε χρησιµοποιούσανε 
βέργες από λυγιές (λυγαριές) βασικά, αλλά και 
από σκίντα για τα χεροκόφινα, καθώς και καλάµια 
βέβαια, τα οποία τα σκίζανε σε τέσσερα ή και σε 
περισσότερα µέρη αν ήτανε χοντρά (καλαµίδες).

Οι βέργες από λυγιές ήτανε αφ’ ενός ανθεκτικές, 
αφ’ ετέρου είχανε µεγάλη ευλυγισία, χωρίς να 
σπάζουνε. Κατά το πλέξιµο βασικά τις 
χρησιµοποιούσανε για να φτιάξουνε τους κόλους 
(πάτους), για να γυρίσουνε τα χείλια επάνω, και 
να φτιάχνουνε τα χερούλια. Σε όλο το ύψος της 
κατασκευής  κυκλικά έπλεκαν τις καλαµίδες, οι 
οποίες έπρεπε να είναι ξυσµένες στο µέσα µέρος 
να φύγουν οι κόµποι, για να µην εµποδίζουν και 
τραυµατίζουν τον καλαθοποιό αφ’ ενός και αφ’ 
ετέρου να µην προβληµατίζουν αργότερα το 
χρήστη.

Οι λυγόβεργες στην περιοχή του χωριού µας δεν 
προλαβαίνανε καλά-καλά να µεγαλώσουν και να 
µεστώσουνε, και οι πλέχτες τις κόβανε πριν την 
ώρα τους. Βλέπεις ήτανε αρκετοί οι καλαθοποιοί 
και υπήρχε µεγάλη ζήτηση σε βέργες. Τα καλάµια 
ήτανε σε ιδιοκτησίες, αλλά εµείς  είχαµε δικό µας 
καλαµιώνα στα ∆αφινάκια.

Επειδή λοιπόν υπήρχε µεγάλη ζήτηση σε βέργες, 
και η παραγωγή του χωριού µας δεν επαρκούσε, 
µερικοί πηγαίνανε να βρούνε και να βγάλουνε 
βέργες στα Ελοχώρια (Σκάλα-Βλαχιώτη και 
αλλού).

Θυµάµαι τον µπάρµπα-Αντώνη τον Παπαδάκη 
(Νάκης), να τις φέρνει στο χωριό µε φορτηγό. 
Αλλά ο µπάρµπα-Αντώνης ήτανε ο πρώτος 
µάστορας του είδους, σε ποιότητα και σε 
ποσότητα. Οι κόφες και τα κοφίνια του 
µπάρµπα-Αντώνη ήτανε ίσια σαν ποτήρια.
Είχε το εργαστήρι του στην πλαγιάδα συνήθως, 
αλλά τον θυµάµαι που έπλεκε και στα Χορδάκια 
δίπλα στο µαγκανοπήγαδο.

Οι βέργες έπρεπε να µείνουν στο νερό για ένα 
διάστηµα, πριν χρησιµοποιηθούν για το πλέξιµο, 
ώστε να παραµείνουν µαλακές. Υπήρχανε λάκκοι 
µε δικό τους νερό, ή που τους γεµίζανε, και εκεί 
µέσα βάζανε τα δεµάτια τις βέργες για όσο 
διάστηµα χρειαζόταν. Ακόµη µου έρχεται στη µύτη 

η µυρουδιά-βρώµα του σαπισµένου νερού που 
είχε µαυρίσει από τις βέργες.
Οι λυγόβεργες που χρησιµοποιούσαν είχανε 
µήκος 1-2 µέτρα. Οι σκιντόβεργες ήτανε πιο 
κοντές.

Τις πιο χοντρές και µακριές τις έβαζαν για να 
κάνουνε το λεγόµενο σταυρό και επάνω στον 
σταυρό έπλεκαν τον πάτο. Εν συνεχεία τις γύριζαν 
κάθετα σε γωνία προς τα πάνω και στην κορυφή 
τις έδεναν µεταξύ τους. Μετά όπως ήτανε 
τελειωµένος ο κόλος (έτσι λέγανε τον πάτο), τον 
βάζανε στο νερό για να παραµείνουν µαλακές οι 
βέργες, µέχρι να έρθει η ώρα να αρχίσει το 
πλέξιµο προς τα πάνω. 

Αυτό γινόταν µε τις καλαµίδες, ενώ κάπου στο 
µέσον του ύψους, πλέκανε ένα ζωνάρι 5-10 
εκατοστά πλάτος, από βέργες για καλλίτερη 
αντοχή. Το πλέξιµο προς τα πάνω γινόταν επάνω 
στις κάθετες βέργες.

Όταν έφταναν στο σηµείο που έπρεπε να 
γυρίσουνε τα χείλια και να φτιάξουν τα χερούλια, 
γυρίζανε πρός τα κάτω τις κάθετες βέργες που 
προεξείχαν, έµπηγαν και άλλες πιο µικρές και τις 
έπλεκαν όλες µαζί. Αυτό ήτανε και το πιο 
δύσκολο σηµείο. Έπρεπε ο καλαθοποιός να ήτανε 
έµπειρος, για να το κάνει σωστά και να φαίνεται 
και όµορφο το τελείωµα.

Οι καλαθοπλέχτες καθόντουσαν στο χώµα ή σε 
µια χαµηλή πέτρα. Πάντα τους θυµάµαι 
ξυπόλυτους µε τις γυµνές πατούσες τους, σα να 
φασκελώνανε αυτόν που ήτανε αντίκρυ τους. 

Όταν ξεκινούσαν το πλέξιµο κατά ύψος, έβαζαν 
ανάµεσα στα ανοιχτά πόδια τους τον πλεγµένο 
πάτο, έµπηγαν καλαµίδες και τις πλέγανε 
στριφογυρνώντας τον πάτο. Οι καλαµίδες που 
ήτανε 3-4 µέτρα µακριές, ανεµίζανε στον αέρα και 
σφυρίζανε από τη βία µε την οποία τις κουνούσε ο 
πλέχτης.

Κάνετε πάρα πέρα ρε, µη σας βγάλω κάνα µάτι... 
µας φωνάζανε, γιατί ζυγώναµε πολύ κοντά, 
προσπαθώντας να µάθουµε την τέχνη.

Όταν ο πλέχτης έφτανε ψηλά, και έπρεπε να 
γυρίσει τα χείλια και τα χερούλια, σηκωνότανε 
όρθιος. Και όταν τελείωνε, µερικά τελευταία 
κοπανήµατα µε το κοπανέλι, και η κόφα ήταν 

έτοιµη. Τη χτύπαγε κάτω κρατώντας τη από τα 
χερούλια, την έστηνε πιο πέρα και καµάρωνε το 
έργο του.

Το χωριό µας λοιπόν είχε αρκετούς 
καλαθοποιούς. Εκτός από τον µπάρµπα-Αντώνη, 
έπλεγε ο µπάρµπα-Πότης ο Μαστοράκος 
(Αστυνοµάκος), τον θυµάµαι που έπλεγε στον 
κάµπο κάτου από µια ελιά, ο µπάρµπα-Γιάννης ο 
Βανικιώτης, ο πατέρας µου και άλλοι, αλλά και 
στη Φλόκα νοµίζω που δεν τους θυµάµαι.

Τις Κυριακές όσοι είχανε ετοιµάσει παραγωγή για 
πούληµα, πηγαίνανε συνήθως στα Καλύβια 
(Παπαδιάνικα –Ασωπό), για να πουλήσουν την 
πραµάτεια τους. Εκεί είχανε µεγάλη παραγωγή 
σύκων, και χρειαζόντουσαν κόφες και κοφίνια 
απαραίτητα, τα οποία τους τα προµηθεύανε οι 
Αη-δηµητριώτες καλαθοποιοί.

Έβαζαν λοιπόν τις κόφες τη µία µέσα στην άλλη 
3-4 κοµµάτια µαζί, τις φόρτωναν στα ζα και 
ξεκίναγαν µέσω του Κορογόνα για τα Καλύβια.
∆εν είχαν µόνο κόφες και κοφίνια, αλλά και 
τσιφίδες, πετροκόφινα και πανέρια.

Εκείνα τα δύσκολα χρόνια οι άνθρωποι στα χωριά 
έκαναν ό,τι µπορούσαν για να τα φέρουν βόλτα 
και να ζήσουν τις οικογένειές τους, γιατί τα 
εισοδήµατα από τα χωράφια µόνο δεν ήτανε 
αρκετά. 

Άλλωστε και οι περισσότερες οικογένειες ήτανε 
πολυµελείς. Από την πώληση των 
καλαθοκατασκευών έπιαναν στα χέρια τους 
µετρητά χρήµατα, πράγµα που γινόταν σπάνια.
Γι' αυτό άλλωστε τα χρόνια εκείνα η 
µετανάστευση ήτανε στο κατακόρυφο. Είτε στο 
εξωτερικό, είτε σε Αθήνα και Πειραιά.

Με την πάροδο του χρόνου όµως, το επάγγελµα 
του καλαθοποιού άρχισε σιγά-σιγά να σβήνει. Τα 
καλάθια και οι κόφες απέκτησαν έναν µεγάλο 
ανταγωνιστή: Το πλαστικό τελάρο το οποίο τα 
εξαφάνισε κυριολεκτικά. Παρέµειναν βέβαια τα 
κοφινάκια και τα πανέρια-πανεράκια, αλλά αυτά 
κατασκευάζονται πια µόνο από τους τσιγγάνους.

Η τέχνη της καλαθοπλεχτικής, όπως την 
ασκούσαν µε τέτοια σοβαρότητα και σε τέτοια 
έκταση οι άνθρωποι στα χωριά εξαφανίστηκε. 
Άλλο ένα χαµένο επάγγελµα όπως και τόσα άλλα.

6 7Καληµέρι, Φύλλο 11, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017



8 Καληµέρι, Φύλλο 11, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017

Ο Ιερός Ναός «Έλκόµενος Χριστός» Μονεµβασίας 
Λακωνίας
Νέλλη Τσαγλιώτη 

Στον χώρο της κεντρικής πλατείας, στην Κάτω Πόλη της Μονεµβασιάς, βρίσκεται 
ο παλαιότερος και µεγαλύτερος σε µέγεθος ναός της καστροπολιτείας. Ο ναός, 
που σήµερα λειτουργεί ως µητροπολιτικός και εορτάζει τη Μεγάλη Πέµπτη, είναι 
αφιερωµένος στον Ελκόµενο Χριστό. 

Η µοναδική εκκλησία στην Ελλάδα µε αυτό το όνοµα, εµπνευσµένο από τις 
στιγµές του µαρτυρίου και της ταπείνωσης του Θεανθρώπου, είναι αφιερωµένη 
στον Κύριο που Ελκόµενος οδηγείται στον Γολγοθά για να σταυρωθεί (το ρήµα 
έλκω στα αρχαία σηµαίνει: τραβώ, φέρω).

Ο ναός του Ελκοµένου, που στο πέρασµα του χρόνου απογυµνώθηκε πολλές 
φορές από τις φορητές εικόνες και τα κειµήλιά του, είναι ένα µοναδικά ιδιαίτερο 
αρχιτεκτόνηµα. Πρόκειται για µια όµορφη τρίκλιτη βασιλική µε τρούλο, µε τρεις 
ηµικυκλικές αψίδες στα ανατολικά και θολωτό νάρθηκα στα δυτικά. Η 
αρχιτεκτονική µορφή που έχει σήµερα ο ναός προήλθε από µετασκευές σε 
διαφορετικές εποχές.

Η αρχική οικοδοµική του φάση ανάγεται πιθανόν στους παλαιοχριστιανικούς 
χρόνους (6ος - 7ος αιώνας) µε την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων της 
πόλης. Στην αρχική του µορφή ήταν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, µε νάρθηκα 
στα δυτικά και µια αψίδα στα ανατολικά, όπου εσωτερικά διαµορφωνόταν 
µεγάλο ηµικυκλικό σύνθρονο. 

Στον 11ο-12ο αιώνα προστέθηκαν οι άλλες δύο αψίδες και το παρεκκλήσι του 
Αγίου Ιωάννη που είναι ενσωµατωµένο στη νότια πλευρά του ναού. Το 1538 ο 
δικαιοφύλακας (εκκλησιαστικό αξιώµα) Γεώργιος Κουγκύδας κατασκεύασε στο 
νότιο τοίχο τις αντηρίδες. 

Το 1697 προστέθηκαν ο τρούλος και ο νάρθηκας. Στους επόµενους αιώνες (18ος 
- 20ος αιώνας) έγιναν επισκευές και κατασκευάσθηκε βορειοδυτικά το 
εντυπωσιακό κωδωνοστάσιο. Το µαρµάρινο τέµπλο του, έργο του Γεωργίου 
Καπαριά από την Τήνο, κατασκευάσθηκε το 1901, και αντικατέστησε το 
παλαιότερο ξυλόγλυπτο, που είναι τοποθετηµένο στο ναό της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας. 

Ο ναός του Ελκοµένου είναι συνδεδεµένος και µε την πολύπαθη ιστορία των δυο 
αξιόλογων εικόνων που τον κοσµούν.

Η εικόνα του Ελκόµενου Χριστού

Ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Β΄ ο 
Άγγελος (1185-1195), σύµφωνα 
µε τις ιστορικές πηγές, αφαίρεσε 
την εναποκείµενη εικόνα του 
Ελκοµένου Χριστού µε δόλο, 
εγχείρηµα που ο Νικηφόρος 
Χωνιάτης, ο σηµαντικότερος 
βυζαντινός ιστορικός του 12ου 
αιώνα χαρακτήρισε «άκρως 
επικίνδυνο». Στη συνέχεια, ο 
αυτοκράτορας την µετέφερε στο 
παρεκκλήσι του Αρχάγγελου 
Μιχαήλ στα Σθένια της 
Κωνσταντινούπολης.

Η συγκεκριµένη εικόνα ήταν φορητή και προκαλούσε τον θαυµασµό για την 
«τέχνην» και τη «χάριν» της. Το παλαιόν παλλάδιον της Μονεµβασίας, 
σύµφωνα µε τα αρχεία της εποχής, εικόνιζε τον Χριστό στον δρόµο του 
µαρτυρίου να σέρνει τον σταυρό φορώντας στο κεφάλι ακάνθινον στέφανον, 
ενώ πλησίον του Θεανθρώπου βρισκόταν πλήθος Ιουδαίων.

Η βυζαντινή αυτή εικόνα, που δεν επέστρεψε ποτέ στην Μονεµβασιά, δεν είναι 
ίδια µε εκείνη που σήµερα κοσµεί τον ναό. Η σηµερινή εικόνα του Ελκοµένου 
της Μονεµβασίας δεν ανάγεται στους βυζαντινούς χρόνους και δεν έχει 
βυζαντινή τεχνοτροπία, καθώς είναι ένα εξαιρετικό έργο της βυζαντινοϊταλικής 
σχολής της Επτανήσου. Η νέα δεσποτική εικόνα ήρθε στην µητρόπολη στις 16 
Σεπτεµβρίου 1700 από την Κέρκυρα, ως αφιέρωµα του µονεµβασίτη ιατρού και 
φιλοσόφου Ανδρέα Λικίνιου.

Στην εικόνα αυτή ο Χριστός εικονίζεται µόνος, µε το κεφάλι γερµένο προς τα 
κάτω, χωρίς συνοδεία σταυρού. Φορεί το στεφάνι του µαρτυρίου, την πορφύρα 
του βασιλέως, αλλά αντί σκήπτρου κρατεί καλάµι και έχει τα χέρια δεµένα µε 
σκοινί. Θαυµαστής τέχνης είναι το πρόσωπο του Ελκοµένου, καθώς ο τεχνίτης 
κατόρθωσε να αποτυπώσει το θείο µεγαλείο και συγχρόνως το ανθρώπινο 
πάθος µε τις λαµπρές αποχρώσεις και τον λεπτότατο συνδυασµό των 
φωτοσκιάσεων.

Η εικόνα της Σταύρωσης

Η συγκεκριµένη εικόνα θεωρείται µία από 
τις µεγαλύτερες και ωραιότερες της 
λεγόµενης Παλαιολόγειας Αναγέννησης (β΄ 
µισό του 14ου αιώνα) και αποτελεί 
ανεκτίµητης αξίας εκκλησιαστικό κειµήλιο. 
Έχει χαρακτηριστεί από τον αγιογράφο Φώτη 
Κόντογλου ως «η σπουδαιότερη Σταύρωση 
σε φορητή εικόνα». Το όνοµα του ζωγράφου 
δεν είναι γνωστό. Πιθανότατα έχει 
δηµιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή 
στον Μυστρά ή επί τόπου στη Μονεµβασιά 
από εργαστήρι της Κωνσταντινούπολης. 
Σύµφωνα µε τους βυζαντινολόγους, 

αποτελεί «ώριµο παράδειγµα υστεροβυζαντινής ζωγραφικής, έργο κλασικού 
χαρακτήρα».

Η εικόνα έχει µέγεθος 1,66 επί 1,55 µ. Παρουσιάζει µια σκηνή του Θείου 
Πάθους και συγκεκριµένα αυτήν αµέσως µετά το θάνατο του Κυρίου. Στο 
κέντρο της σύνθεσης βρίσκεται ο Χριστός µε τα µάτια κλειστά, σε αντίθεση µε 
άλλες εικόνες της ίδιας θεµατολογίας που Τον θέλουν µε τα µάτια 
µισάνοιχτα. Τον περιβάλλουν 2 συµµετρικοί κύκλοι. Αριστερά εικονίζεται η 
Παναγία µε τις Μυροφόρες, ενώ δεξιά ο Ιωάννης µε τον εκατόνταρχο πίσω 
Του. Στην κορυφή υπάρχει η επιγραφή ‘’Ο βασιλιάς της δόξης’’, ενώ στη βάση 
ένα σπήλαιο µε το κρανίο του Αδάµ µέσα σε αυτό.

Όσοι επισκέπτονται την εκκλησία σήµερα έχουν τη δυνατότητα να θαυµάσουν 
τη µοναδική και αριστουργηµατική απεικόνιση της Σταύρωσης από κοντά, στο 
παρεκκλήσι του Αγ. Ιωάννη, που είναι προσαρτηµένο στο εσωτερικό του ναού 
του Ελκοµένου. Στο εσωτερικό της εκκλησίας υπάρχει ειδικός χώρος, ένα 
ειδικών προδιαγραφών προσκυνητάριο, στο οποίο φυλάσσεται η οµώνυµη 
εικόνα κάτω από δρακόντεια µέτρα ασφαλείας. Η εικόνα είναι κλεισµένη σε 
ένα µαύρο κουτί, µια ειδικά σχεδιασµένη προθήκη µε διπλό τζάµι, όπου ένα 
ειδικό σύστηµα εποπτείας µε κάµερες, σαρώνει την εικόνα κάθε δύο 
δευτερόλεπτα για να µην µπορεί να αντικατασταθεί µε αντίγραφό. Τα µέτρα 
ασφάλειας που έχουν ληφθεί για την κατασκευή του κουβούκλιου φύλαξης 
της εικόνας ξεπέρασαν τις 200.000 ευρώ. 

Τα µέτρα αυτά σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν υπερβολικά, 
αφού η αξία της εικόνας είναι ανεκτίµητη. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό 
είναι ότι η εγκατάσταση των υπερσύγχρονων µέσων φύλαξης ήταν 
απαραίτητη προϋπόθεση για να πειστούν τελικά οι υπεύθυνοι του Βυζαντινού 
και Χριστιανικού Μουσείου ότι η εικόνα µπορούσε να επιστρέψει στην αρχική 
της θέση, στο ναό του Ελκοµένου, έπειτα από την πολυετή απουσία της.
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Η αρπαγή της πολύπαθης αγιογραφίας

Ο πολύτιµος θησαυρός της Μονεµβασιάς, η εικόνα της Σταύρωσης έγινε στο 
παρελθόν στόχος µιας σπείρας αρχαιοκάπηλων. 

Η αρπαγή της εικόνας σηµειώθηκε τη νύχτα της 10ης Ιανουαρίου 1979 από έναν 47
χρονο πρώην στρατιωτικό. Ο 47χρονος, αφού είχε µεταµφιεστεί σε γέροντα, µπήκε 
στον ναό της Μονεµβάσιας, έκοψε το λουκέτο της πόρτας και άρπαξε συνολικά 
περίπου 35 εικόνες, ανάµεσα σε αυτές και τη «Σταύρωση». Ο ιερόσυλος προκάλεσε 
σοβαρότατες ζηµιές στην εικόνα, καθώς αφαίρεσε το µουσαµά µε την αγιογραφία 
και έπειτα τεµάχισε την εικόνα για µπορέσει να την βγάλει από το κάστρο. Μετά την 
κλοπή, ο 47χρονος φόρεσε την παλιά στολή του υπολοχαγού που είχε, φόρτωσε τις 
εικόνες στο αυτοκίνητο του και τις µετέφερε σε δύο διαµερίσµατα στο κέντρο της 
Αθήνας. 

Λίγο αργότερα άρχισε τις διαπραγµατεύσεις για να τις πουλήσει, όµως οι κινήσεις 
του έγιναν αντιληπτές από τους αξιωµατικούς της Ασφάλειας Αθηνών. Ο 
αρχαιοκάπηλος τελικά συνελήφθη µαζί µε τους συνεργούς του, ενώ η εικόνα της 
«Σταύρωσης του Χριστού» βρέθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1980 σε µια γκαρσονιέρα 
στην περιοχή του Γκύζη. 

Ωστόσο, το κακό είχε ήδη 
γίνει. Τη δύσκολη και 
απαιτητική προσπάθεια 
αποκατάστασης της εικόνας 
ανέλαβαν οι καλύτεροι 
αγιογράφοι της εποχής, η 
οποίοι πέτυχαν την 
επανασυγκόλληση των 
διαµελισµένων τµηµάτων 
και στη συνέχεια 

τοποθέτησαν τον µουσαµά µε την αγιογραφία της Σταύρωσης. 

Η εικόνα φυλασσόταν έκτοτε στο Βυζαντινό Μουσείο και αποτελούσε ένα από τα 
κύρια εκθέµατα της µόνιµης συλλογής του. Αρχικά δεν γινόταν λόγος για την 
επιστροφή της εικόνας στη Μονεµβάσια, αφού διάχυτος ήταν ο φόβος µήπως η 
εικόνα γίνει ξανά στόχος αρχαιοκάπηλων. 

Ύστερα όµως από τις πολυετείς προσπάθειες του Μητροπολίτη Μονεµβασίας και 
Σπάρτης Ευστάθιου, των αρµόδιων φορέων και των απανταχού της γης 
Μονεµβασιτών, και αφού δόθηκαν οι αναγκαίες εγγυήσεις για την ασφάλεια της 
εικόνας, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο τάχθηκε υπέρ της µετακίνησης.

Έτσι, τη ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2011, έπειτα από 32 ολόκληρα χρόνια, µετά την 
περιπέτεια της κλοπής της και την επί πολλά έτη έκθεσή της στο Βυζαντινό Μουσείο 
Αθηνών, η εικόνα της Σταύρωσης επέστρεψε στον φυσικό της χώρο. 

Πλήθος κόσµου µε συγκίνηση συγκεντρώθηκε στον οµώνυµο ιερό ναό για να 
τιµήσει µε λαµπρότητα το γεγονός και να προσκυνήσει την πολύπαθη αγιογραφία. Η 
Μονεµβάσια έκτοτε γιορτάζει στις 23 Μαΐου κάθε χρόνο την επιστροφή του 
ανυπολόγιστης αξίας θρησκευτικού κειµηλίου της, στην εκκλησία του Ελκοµένου 
στο κάστρο της Μονεµβασιάς.

ΠΗΓΕΣ:
http://www.mixanitouxronou.gr/

http://www.monemvasia.gr 
http://www.monemvasianews.gr
users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy 

http://www.religiousgreece.gr
http://epublishing.ekt.gr ∆ελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

ΕΦΗΜ. TO BHMA 11/01/2012
Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Πέµπτη 27 Αυγούστου 2009 

Ανάσταση του Χριστού, νέκρωση 
του Θανάτου
Του Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου 
Μεταλληνού, Κοσµήτορος Θεολογικής Σχολής 
Αθηνών

Το µεγαλύτερο γεγονός της Ιστορίας: Η Ανάσταση 
του Χριστού είναι το µεγαλύτερο γεγονός µέσα στην 
Ιστορία. Είναι αυτό που διαφοροποιεί τον 
Χριστιανισµό από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Οι 
άλλες θρησκείες έχουν αρχηγούς θνητούς, ενώ 
κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Αναστηµένος Χριστός. 
«Ανάσταση του Χριστού» σηµαίνει θέωση και 
ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως και ελπίδα της 
θέωσης και ανάστασης της δικής µας υποστάσεως. 
Αφού βρέθηκε το φάρµακο, υπάρχει ελπίδα ζωής.
∆ια της Αναστάσεως του Χριστού αποκτά άλλο νόηµα 
και η ζωή και ο θάνατος. Ζωή σηµαίνει κοινωνία µε 
τον Θεό. ∆εν είναι πλέον θάνατος το τέλος της 
παρούσας ζωής, αλλά η αποµάκρυνση του 
ανθρώπου από τον Χριστό. Ο χωρισµός της ψυχής 
από το σώµα δεν είναι θάνατος, αλλά προσωρινός 
ύπνος.

Η Ανάσταση του Χριστού δικαιώνει τη µοναδικότητα 
και αποκλειστικότητά Του ως Σωτήρα, ικανού να 
ζωοποιήσει αληθινά, να µεταγγίσει την καταλύτρια 
του θανάτου Ζωή Του στη φθαρτή ζωή µας. Ένας ο 
Χριστός, µία η Ανάσταση, µία και η δυνατότητα 
σωτηρίας-θέωσης. Γι’ αυτό και προσανατολίζεται 
στον Χριστό η προσδοκία για την υπέρβαση των 
αδιεξόδων που συµµίγουν τη ζωή µας. Στον Χριστό 
των Αγίων, τον Χριστό της Ιστορίας. 

Ο αλλοιωµένος «Χριστός» των αιρέσεων ή ο 
«σχετικοποιηµένος» Χριστός του θρησκειακού 
συγκρητισµού της νεοεποχικής πανθρησκείας 

συνιστά απόρριψη του αληθινού Χριστού και της 
προσφερόµενης από Αυτόν Σωτηρίας. Ο Χριστός των 
Αγίων µας είναι ο Χριστός και της Ιστορίας και 
αποκλείει κάθε σύγχυσή Του µε οποιαδήποτε 
λυτρωτικά υποκατάστατα που επινοούνται για την 
παραπλάνηση των µαζών. ∆ιότι µόνο έτσι µπορεί η 
πλάνη να συντηρεί την απάτη, διευκολύνοντας την 
κυριαρχία αντίχριστων δυνάµεων (µπορεί να έχουν 
εισχωρήσει ακόµα και στην Εκκλησία) που 
σκορπίζουν µεν τον θάνατο, αλλά εµφανίζονται ως 
«άγγελοι φωτός» και «διάκονοι δικαιοσύνης».

Μέσα από την εµπειρία των Αγίων µας 
συνειδητοποιούµε ότι δεν υπάρχουν τραγικότερες 
υπάρξεις από τους «µη έχοντας ελπίδα» - ελπίδα 
ανάστασης, βλέποντας τον βιολογικό θάνατο ως 
καταστροφή και τέλος. Σ’ αυτή την τραγικότητα 
υποκύπτει δυστυχώς και η επιστήµη, αναζητώντας 
απεγνωσµένη µεθόδους για παράταση της ζωής και 
µεταδίδοντας την ψευδαίσθηση υπερνίκησης του 
φυσικού θανάτου. 

Εξίσου όµως τραγικοί είναι και όσοι – ακόµη και 
Χριστιανοί - παγιδεύονται στα στεγανά χιλιαστικών 
οραµάτων καθολικής ευηµερίας και ενδοκοσµικής 
εσχατολογίας, χάνοντας το αληθινό νόηµα της 
Ανάστασης και θυσιάζοντας το υπερκόσµιο στο 
ενδοκοσµικό και το αιώνιο στο πρόσκαιρο.

Η Ανάσταση του Χριστού ως ανάσταση και του 
ανθρώπου και σύνολης της κτίσης αποκτά νόηµα 
µόνο στο πλαίσιο της Αγιοπατερικής σωτηριολογίας. 
Στη συσταύρωση δηλαδή και συνανάσταση µε τον 
Χριστό. Έτσι βιώνει την Ανάσταση και ο Ελληνισµός 
στην ιστορική του πορεία. Πιστή στην Ανάσταση του 
Χριστού η Ορθοδοξία, έχει χαρακτηριστεί «Εκκλησία 
της Αναστάσεως», διότι οικοδοµεί εκεί όλη την 
ιστορική της παρουσία, εµβολιάζοντας στη 

συνείδηση των Λαών της την αναστάσιµη ελπίδα, 
κάτι που φανερώνεται στην πολιτιστική της συνέχεια. 

Ανάµεσά τους και ο Ελληνικός Λαός έµαθε να 
διαλύει στο Φως της Ανάστασης τα σκοτάδια της 
δουλείας του, όπως στην Τουρκοκρατία, όταν στο 
«Χριστός Ανέστη» δεν απόσταινε να προσθέτει: «και 
Ελλάς ανέστη!» Και αυτό για τετρακόσια χρόνια….

Σε αυτό το νοηµατικό πλαίσιο κινείται η ελπιδοφόρα 
εκείνη πρόσκληση: «∆εύτε λάβετε Φως!».  Είναι η 
πρόσκληση στο αναστάσιµο άκτιστο Φως, που το 
δέχονται όσοι έχουν καθαρίσει την καρδιά τους από 
τις κακίες και τα πάθη. Χωρίς την «κάθαρση» της 
καρδιάς, δηλαδή, τη µετάνοια, δεν µπορεί να 
κοινωνήσει κάποιος το Αναστάσιµο Φως. Μετάνοια 
είναι η υπέρβαση της αµαρτίας, της αιτίας κάθε 
θανάτου µας. Αυτό µας υπενθυµίζει διαρκώς ο 
περίεργος στα ώτα των αµύητων µοναστηριακός 
λόγος: 
«Ε, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις 

όταν πεθάνεις»!
Χριστός Ανέστη!!
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Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούµε µε ένα θέµα αρχαιολογικής έρευνας όχι πολύ 
γνωστό. Θα ερευνήσουµε πώς ήταν οι δρόµοι στην αρχαία Ελλάδα. Βασικά πώς 
είχε δηµιουργηθεί το αρχαίο οδικό δίκτυο.
Αφορµή για το θέµα αυτό παίρνω, από τα ίχνη του αρχαίου δρόµου που υπάρχουν 
κάπου στον Κορογόνα, επάνω στα βράχια στο ύψος του σηµερινού δρόµου 
Παπαδιανίκων–∆αιµονιάς. Τα ίχνη αυτά ανήκουν στην οδό που συνέδεε τον 
αρχαίο Ασωπό (Πλύτρα) µε τις αρχαίες Βοιές (Νεάπολη). Βασική µου πηγή για το 
θέµα αυτό είναι η έρευνα του καθηγητή Αρχαιολογίας κ. Γιάννη Αντ. Πίκουλα.

Οι αρχαίοι Ελληνες ανέπτυξαν και 
δηµιούργησαν πυκνότατο οδικό δίκτυο, 
τελείως ιδιότυπο και πρωτοποριακό, 
εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη 
αµαξήλατη επικοινωνία σε όλο σχεδόν 
τον Ελλαδικό χώρο. Στα βραχώδη µέρη 
χάραζαν αυλάκια παντού, και πάντοτε µε 
σταθερό µετατρόχιο=(απόσταση µεταξύ 
των τροχών) 1,40 µ. µέσα στα οποία 
κινούταν η δίτροχη ή τετράτροχη άµαξα.

Οι αρχαίοι ονόµαζαν αυτά τα αυλάκια 
αρµατροχιές ή αµαξοτροχιές. Η άµαξα 

είχε προκαθορισµένη διαδροµή, τουλάχιστον στα βραχώδη µέρη, και κινούταν µε 
τους τροχούς µέσα στις αρµατροχιές, χωρίς να µπορεί να λοξοδροµήσει. Αυτό 
ήταν 
µεγάλο επίτευγµα των Ελλήνων οδοποιών το οποίο χρονολογείται τουλάχιστον 
από τον 7ο και 6ο αιώνα π.χ. 

Το πιο πυκνό δίκτυο βρίσκεται στην Πελοπόννησο (Λακωνία, Αρκαδία, 
Αργολιδοκορινθία), και είναι έργο της Σπάρτης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι και στα 
προϊστορικά χρόνια, οι Μυκηναίοι διέθεταν ένα παρόµοιο αµαξήλατο δίκτυο, από 
το οποίο πιθανόν να κληρονόµησαν τεχνογνωσία οι µεταγενέστεροι. Αργότερα οι 
Ρωµαίοι το βελτίωσαν επιπλέον και το επεξέτειναν. Οι αρµατροχιές σώζονται µόνο 
στα βραχώδη µέρη, και σήµερα αναζητώντας και ακολουθώντας τα ίχνη τους, 
µπορούµε να σχεδιάσουµε στο χάρτη επακριβώς τη διαδροµή µιάς αρχαίας οδού.
Το ανωτέρω αναφερόµενο τµήµα Πλύτρα-Κορογόνα ανήκει στον βασικό οδικό 
άξονα Μεγαλόπολη–Σπάρτη–Γύθειο–Ασωπός–Βοιαί.

Στην περιοχή της νότιας Λακωνίας τα οικιστικά κέντρα (πόλεις) που ευρίσκονταν 
επάνω σε αυτόν τον άξονα, αναµφισβήτητα ήταν το Γύθειο και οι Βοιές 
(Νεάπολη), ενώ σαν ενδιάµεσος σταθµός συµπερασµατικά βάσει σχετικών 
στοιχείων για το θέµα , προκύπτει ο Ασωπός (Πλύτρα).

Το τµήµα της οδού που 
θα εξετάσουµε εδώ είναι 
Πλύτρα 
-Κορογόνας-Καστέλι 
(∆αιµονιά). Ο χώρος 
αυτός δεν έχει ερευνηθεί 
αρκετά, αφού για τους 
ερευνητές η Σπάρτη και η 
κοίλη Λακεδαίµων 
εξαντλούν το ενδιαφέρον 
τους για τη Λακωνία. 

Τα όσα γνωρίζουµε για την περιοχή µας προέρχονται από τον σχολιασµό του 
αρχαίου περιηγητού Παυσανία, από µία µικρή αναφορά του αρχαίου γεωγράφου 
Στράβωνος, καθώς και από δύο τοπογραφικές έρευνες δύο ξένων 
περιηγητών-ερευνητών.

Ξεκινώντας λοιπόν από την Πλύτρα, ανατολικά λίγα µέτρα µακριά από τα 
τελευταία σπίτια του οικισµού στα βράχια, υπάρχει η θέση Σπηλιά, που οφείλει 
την ονοµασία της στην ύπαρξη στο χώρο αυτό µιας µικρής σπηλιάς. 

Εδώ διατηρείται εντυπωσιακά η κύρια οδική αρτηρία πρόσβασης προς τον οικισµό 
της αρχαίας πόλης του Ασωπού. Επάνω στο λείο βραχώδες άνδηρο σώζονται σε 
µήκος 55µ. τα ίχνη ενός µεγάλου δρόµου µε πλάτος από 3,40 µέχρι 4,60. Ο 
δρόµος ήταν αµαξήλατος (διάβαιναν άµαξες), και η µακροχρόνια και συνεχής 
χρήση του δηµιούργησε τουλάχιστον άλλα τέσσερα ζεύγη παράλληλων 
αρµατροχιών, εκτός από αυτές του κύριου δρόµου. 

Το µεγάλο πλάτος θα διευκόλυνε την απρόσκοπτη διασταύρωση των αντίθετα 
ερχόµενων αµαξών. Το µήκος του άξονα των οχηµάτων όπως φαίνεται από την 
απόσταση των αρµατροχιών µεταξύ τους είναι 1,40µ., ενώ το πλάτος και το βάθος 
τους ποικίλει από 0,01 µέχρι 0,30µ., και από 0,06 µέχρι 0,70µ. Αυτό οφείλεται 
στην υφή του βράχου που είναι µαλακός, και φθείρεται από τους τροχούς των 
αµαξών. Αµέσως δυτικά εντοπίστηκαν σε δύο σηµεία ίχνη ενός άλλου δρόµου 
που ερχόταν προς την κύρια οδό. 

Αυτή η κεντρική αρτηρία έστριβε πιο πάνω προς τα δεξιά για να ανέβει µε µια 
αριστερή στροφή σε ένα βραχώδες πλάτωµα. Αυτή θεωρείται κλειστή στροφή και 
σώζονται και οι δύο αρµατροχιές της σε µήκος 3,30µ µε τέσσερις παράλληλες 
ανάλογου βάθους. Στη συνέχεια ο δρόµος διασχίζει το βραχώδες πλάτωµα, στο 
οποίο υπάρχουν ίχνη 2-3 διασταυρώσεων ακόµη. 

 Ο βράχος ενδιάµεσα των αρµατροχιών υψώνεται από 0,30 έως 0,40µ., που 
σηµαίνει ότι τα οχήµατα ήταν ψηλά µε ρόδες µεγάλης ακτίνας. Από την δεύτερη 
διασταύρωση τα ίχνη των δύο αρµατροχιών διατηρούνται για 41,50µ., και 
χάνονται κοντά στον αγροτικό δρόµο. Κύριο χαρακτηριστικό της οδού είναι το 
µεγάλο πλάτος και βάθος των αρµατροχιών της, που οφείλεται στην µαλακή υφή 
του βράχου. Ο δρόµος αυτός λοιπόν κατευθυνόταν προς τον αρχαίο οικισµό του 
Ασωπού, και για 75 µέτρα διατηρείται η µία αρµατροχιά του, µέχρι να χαθεί στα 
τελευταία σπίτια της Πλύτρας.

Από εδώ από την αρχαία πόλη ξεκινούσε µία κύρια οδός προς τον νοτιότερο 
Μαλέα (Βοιές), και µία µικρότερη µε ένα σύστηµα διασταυρώσεων για την χωρίς 
εµπόδια είσοδο και έξοδο στην πόλη. Από µια διασταύρωση ο δρόµος 
κατευθυνόταν προς τα ΒΑ και το Παληόκαστρο, φρούριο αριστερά του δρόµου 
Παπαδιανίκων–∆αιµονιάς ψηλά στο λόφο, όπου είναι εµφανή τα ίχνη κάποιας 
αρχαίας εγκατάστασης, πιθανόν κατά την ύστερη Ρωµαϊκή εποχή κατά τον 3ο 
αιώνα µ.Χ., ενώ το ότι κατέληγε εδώ ένας αρχαίος δρόµος, δίνει σε αυτή την θέση 
µεγαλύτερη σηµασία. 

Στη θέση Σοµαλιές 400-500µ.ΒΑ της 
προηγούµενης θέσης Σπηλιά, ο δρόµος που 
ερχόταν από την Πλύτρα–Ασωπό, σώζεται 
σε µήκος 63,5µ εναλλάξ πότε η µια πότε η 
άλλη αρµατροχιά.

Κατευθύνεται από ∆ προς Α. Ο σηµερινός 
αγροτικός δρόµος από Παληόκαστρο προς 
Πλύτρα ακολουθούσε τα ίχνη του αρχαίου 
δρόµου. 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Αρµατροχιές στην Πλύτρα και στον Κορογόνα
Γιάννης Μ. Μπίλιας 
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Εικόνα 1: Χάρτης περιοχής
(Πλύτρα, Κορογόνας, ∆αιµονιά)

Εικόνα 2: Πλύτρα, ο δρόµος στη θέση Σπηλιά

Εικόνα 3: ∆ιασταυρώσεις στην είσοδο – έξοδο Ασωπού

Εικόνα 4: Η θέα της Πλύτρας από το 
Παληόκαστρο



Σε αυτή τη θέση ο βράχος είναι ασβεστόλιθος (περισσότερο σκληρός), µε 
αποτέλεσµα οι αρµατροχιές να έχουν µικρότερα βάθη και πλάτη, αλλά το µήκος 
του άξονα του οχήµατος παραµένει το ίδιο 1,40µ.
ΒΑ της προηγούµενης θέσης και σε απόσταση 500µ περίπου, στη θέση Σπλιθάρα 
επισηµάνθηκαν πάλι ίχνη του αρχαίου δρόµου. Κατευθύνονται από ΝΑ προς Β∆, 
και οι αρµατροχιές του σώζονται εναλλάξ πότε η µία πότε η άλλη, σε µήκος    
64,5µ µε ενδιάµεσα κενά. Έχει µέγιστο πλάτος 2,50µ, ανάλογα βάθη και πλάτη 
αρµατροχιών, το δε µήκος του άξονα και εδώ είναι 1,40µ. Τα ίχνη υπάρχουν για 
110µ, µέχρι τη δηµοσιά Παπαδιανίκων–∆αιµονιάς.
Η περιοχή Κορογόνας πάνω και κάτω εκτείνεται λίγα χιλιόµετρα ΝΑ του 
Παληόκαστρου, ανάµεσα στα χωριά Παπαδιάνικα και ∆αιµονιά. Εδώ 
επισηµάνθηκαν ίχνη µιας µεγάλης αρχαίας αµαξήλατης οδού. Στον µαλακό βράχο 
σώζονται τρία ζεύγη αρµατροχιών, ο κύριος δρόµος και δύο παράλληλα ζεύγη, 
που έγιναν από τη µεγάλη χρήση του. Τα ίχνη της οδού διατηρούνται σε λίγο 
µήκος, επειδή σκεπάστηκαν κατά την κατασκευή του σύγχρονου δρόµου, αλλά 
στο σηµείο αυτό φάνηκαν, γιατί παρασύρθηκαν τα χώµατα από τα νερά της 
βροχής.
Το µήκος του άξονα και εδώ είναι 1,40µ. και ο προσανατολισµός από Β∆ προς ΝΑ. 
Τα ίχνη αυτά είναι τα καλύτερα διατηρηµένα από όσα επισηµάνθηκαν σε όλη την 

περιοχή, και ανήκαν σε πολυσύχναστη 
αµαξήλατη οδό.

Λίγα µέτρα πιο κάτω ενώ η δηµοσιά 
στρίβει δεξιά, ο αρχαίος δρόµος 
συνεχίζει ίσια. Εδώ οι αρµατροχιές 
διατηρούνται σε µήκος 12µ, και 
συνολικό πλάτος οδού 2µ. 

Ο µαλακός βράχος συνετέλεσε στη 
δηµιουργία µεγάλου πλάτους των αυλακώσεων 0,40 – 0,45µ, ενώ η επίχωση 
εµποδίζει τη µέτρηση του βάθους, καθώς και να δούµε αν υπάρχουν και άλλες 
παράλληλες αρµατροχιές. ∆εν επισηµάνθηκαν άλλα ίχνη της αµαξιτής οδού µέχρι 
τη ∆αιµονιά και τον αρχαίο οικισµό στο Καστέλι.

 Εδώ πρέπει να πούµε ότι παλιότερα, κατά µαρτυρίες κατοίκων ∆αιµονιάς και 
Παπαδιανίκων, σώζονταν οι αρµατροχιές κοντά στο Καστέλι, αλλά σκεπάστηκαν 
κι αυτές από το νέο δρόµο.

Αξιοσηµείωτο είναι ότι για δεύτερη φορά στην περιοχή, παρατηρείται ο σύγχρονος 
δρόµος να ακολουθεί την πορεία του αρχαίου. Κανόνας και των δυο κατά την 
διάνοιξη, ήταν η απόλυτη εκµετάλλευση της µορφολογίας του εδάφους, για την 
εκτέλεση όσο το δυνατόν λιγότερων έργων. Τα ίχνη των αµαξήλατων οδών τα 
οποία επεσήµανε η έρευνα είναι βέβαιο ότι ανήκαν σε ένα πολυσύχναστο οδικό 
δίκτυο επιµεληµένης κατασκευής που χρησιµοποιήθηκε για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα.

Το σύστηµα εισόδου–εξόδου του δικτύου στον οικισµό του αρχαίου Ασωπού 
αποτελεί ένδειξη ότι αυτός ήταν ακµάζων και πολυάνθρωπος. Τα σωζόµενα ίχνη 
διευκολύνουν την ασφαλή χάραξη του δρόµου στο χάρτη, από την Πλύτρα και για 
αρκετά χιλιόµετρα προς τη Νεάπολη (Βοιές). Ένδειξη για την πορεία της αρχαίας 
οδού αποτελούν και οι µαρτυρίες των πραµατευτάδων και εµπόρων της περιοχής, 
ότι καθ' οδόν προς ∆αιµονιά από Παπαδιάνικα, ακολουθούσαν µε τα υποζύγια το 
άλλοτε µονοπάτι, που πήγαινε πάνω στον ''καρόδροµο'' και στα ''αυλάκια των 
αραµπάδων''. Μετά τον αρχαίο οικισµό Καστέλι ∆αιµονιάς ο δρόµος συνεχιζόταν, 
και δια µέσου των Στενών, κατέληγε στη Νεάπολη.

Από τεχνική άποψη τα ίχνη της αµαξήλατης οδού βεβαιώνουν για σταθερό µήκος 
του άξονα του οχήµατος 1,40µ. Οι αρµατροχιές κατασκευάζονταν σε απότοµες 
κλίσεις και στροφές, περισσότερο στους βράχους, αφού εκεί το όχηµα ήταν 
αδύνατο να παρακάµψει 
τις ανωµαλίες του 
εδάφους, ενώ στις 
επίπεδες οµαλές 
εκτάσεις υπήρχε µια 
σχετική ελευθερία στην 
κίνηση και πορεία του.
Ολοκληρώνοντας αυτή 
την έρευνα εδώ, 
διαπιστώνουµε άλλη µια 
τεχνική–κατασκευαστική 
δεινότητα των αρχαίων 

Ελλήνων, που µαζί µε τόσες άλλες δεν σταµατούν να µας εκπλήσσουν και να µας 
γεµίζουν θαυµασµό.

Πηγές:
Γιάννης Αντ. Πίκουλας (αρχ. Περιοδικό HOROS)

Παυσανίου: Ελλάδος Περιήγησις (Λακωνικά)

Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα 
όµορφο σπίτι ζούσε ένα κοριτσάκι 
µε την οικογένεια του. Αγαπούσε 
πολύ τα ζώα και το κόκκινο χρώµα. 
Όλα τα ρούχα της ήταν κόκκινα, 
ενώ δεν έβγαζε σχεδόν ποτέ από το 
κεφάλι της, το κόκκινο σκουφάκι 
που της είχε πλέξει η αγαπηµένη 
της γιαγιά. Έτσι δεν την φώναζε 

κανείς µε το όνοµα της αλλά όλοι την αποκαλούσαν Κοκκινοσκουφίτσα.

Μια µέρα, αποφάσισε να επισκεφτεί τη γιαγιά της που ζούσε στους πρόποδες 
ενός βουνού. Πήρε ένα µεγάλο καλάθι µε φαγητά και γλυκά και ξεκίνησε για το 
σπίτι της. Στο δρόµο βρήκε την ευκαιρία να χαιρετίσει τους αγαπηµένους της 
φίλους: Τα ζώα που κατοικούσαν στο δάσος. Της ανταπέδωσαν το χαιρετισµό και 
έγιναν η συντροφιά της στη διαδροµή για το σπίτι της γιαγιάς.

Ξαφνικά, ακούστηκαν πυροβολισµοί και τα καηµένα τα ζωάκια έτρεχαν 
τροµαγµένα δεξιά και αριστερά να σωθούν από τις σφαίρες των κυνηγών. Η 
Κοκκινοσκουφίτσα λυπήθηκε πολύ τα ζώα και µέσα της ευχόταν να µη 
τραυµατιστεί κανένα. Είχε θυµώσει µε τους κυνηγούς που καταπατούσαν το 
δάσος και τραυµάτιζαν ή σκότωναν ζώα.

Καθώς περπατούσε άκουσε ένα µικρό ουρλιαχτό και ύστερα κλάµατα. Λίγο πιο 
πέρα, ανάµεσα σε κάτι θάµνους βρισκόταν ξαπλωµένο ένα µικρό λυκάκι. Είχε 
χτυπηθεί από τις σφαίρες των κυνηγών και το πόδι του αιµορραγούσε. Η 
Κοκκινοσκουφίτσα το πλησίασε και το πήρε στην αγκαλιά της. Έδειχνε πολύ 
τροµαγµένο.

«Μη φοβάσαι µικρό µου λυκάκι. Θέλω να σε βοηθήσω. Θα σε πάω στο σπίτι της 
γιαγιάς µου και θα φροντίσουµε τη πληγή σου».

Ο λύκος έψαχνε µε αγωνία το λυκάκι. Κανένα από τα ζώα του δάσους δεν το 
είχαν δει. Καθώς περπατούσε ψάχνοντας, είδε στο χώµα κόκκινες κηλίδες. Ήταν 
σίγουρος ότι το λυκάκι είχε τραυµατιστεί. Αποφάσισε να ακολουθήσει το αίµα για 
να βρει το γιο του. Οι κόκκινες κηλίδες τον οδήγησαν έξω από ένα ξύλινο 
σπιτάκι. Νόµιζε πως ήταν το σπίτι των κυνηγών και έπεσε µε δύναµη πάνω στη 
πόρτα γκρεµίζοντας τη.

Η Κοκκινοσκουφίτσα και η γιαγιά (που στο µεταξύ είχαν φροντίσει τις πληγές του 
µικρού ζώου), τρόµαξαν βλέποντας το λύκο να ορµάει γεµάτος θυµό καταπάνω 
τους. Ήταν έτοιµος να ανοίξει το µεγάλο στόµα του και να τις καταπιεί.
«Που είναι το λυκάκι µου; Τι του κάνατε;»
Ούρλιαζε ο λύκος, µα απάντηση δεν έπαιρνε καθώς γιαγιά και εγγονή είχαν 
σαστίσει από το φόβο τους.
Στο βάθος του διαδρόµου το µικρό λυκάκι προσπαθούσε κουτσαίνοντας να 
φτάσει στο πατέρα του για να τον καθησυχάσει και να γλιτώσει από τα δόντια του 
τους διασώστες του.

Ο λύκος σαν είδε το λυκάκι το αγκάλιασε σφιχτά και εκείνο του εξήγησε τι είχε 
συµβεί. Ύστερα ζήτησε συγνώµη για τη συµπεριφορά του και ευχαρίστησε το 
µικρό κορίτσι που έσωσε το γιο του. 

Γιαγιά και εγγονή αφού ηρέµησαν από τη τροµάρα που πήραν, κάλεσαν το λύκο 
και το λυκάκι να γευτούν µαζί τους τις λιχουδιές που είχε φέρει η 
Κοκκινοσκουφίτσα στην αγαπηµένη της γιαγιά.
Από τότε ο λύκος ήταν ευγνώµων στη Κοκκινοσκουφίτσα ενώ περνούσε τακτικά 
να κάνει παρέα και στη γιαγιά για να µη νιώθει µοναξιά. 

Και ζήσαµε εµείς καλά και αυτοί καλύτερα.

Αγγελική Παπαθανασίου
Η Κοκκινοσκουφίτσα 
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Εικόνα 5: Οι αρµατροχιές 
στη θέση Κορογόνας

Εικόνα 6: Αρµατροχιές στην Πούντα Βοιών. 
( Νεάπολη-Βιγκλάφια- Ελαφόνησος)



Ο φίλος µου ο Τζακ
∆ηµήτρης Ζερβός

Αφορµή γι΄ αυτό το άρθρο µου έδωσε η λεκτική 
επίθεση ενός «φιλόζωου» εναντίον κάποιου που 
φοβόταν τα σκυλιά! Συνέβη στο ραδιόφωνο και µε 
έκανε να αναρωτηθώ αν είµαι φιλόζωος, αλλά και 
γενικά αν κάποιος που προσφέρει άφθονη τροφή και 
χάδια σε ένα ζώο, αλλά ταυτόχρονα το περιορίζει στα 
όρια ενός σπιτιού, πρέπει να λέγεται φιλόζωος ή 
δεσπότης. 

Στην παιδική µου ηλικία δεν υπήρχαν ψυγεία. Το 
κρέας ήταν πάντοτε ολόφρεσκο ή παστό! Το κρέας 
των µεγάλων ζώων ήταν ακριβό, των µικρών και των 
πουλερικών φθηνότερο.  Υπήρχε βέβαια και το κυνήγι 
για όποιον µπορούσε να κυνηγάει! 

Τα καλοκαίρια πηγαίναµε στην εξοχή, στο χωριό ή στο 
Λαύριο. Την εποχή του κυνηγιού, αν είµαστε τυχεροί, ο 
πατέρας θα γύριζε µε το γυλιό (σακίδιο) γεµάτο 
πουλιά. Τρέχαµε όλοι να πάρουµε από ένα πουλί για 
να µαδήσουµε, στην συνέχεια τα ξεκοιλιάζαµε και 
µετά η µητέρα θα τα έβαζε στο τηγάνι ή την 
κατσαρόλα µε ρύζι ή χυλοπίτες συνήθως.  Τρυγόνια,  
ορτύκια, τσίχλες και άλλα µικρότερα πουλιά γέµισαν 
τα πιάτα µας εκείνα τα χρόνια τις Κυριακές. Ο πατέρας 
δεν πήγαινε µόνος του στο κυνήγι. Τον συνόδευε ο 
Τζακ. 

Στο χωριό, όταν µέναµε στο κτήµα, είχαµε και 
κοτόπουλα. Τα ταΐζαµε για να µεγαλώσουν και κάποια 
στιγµή κάποιος έπρεπε να τα σφάξει, συνήθως η 
µητέρα ή ο πατέρας. Υπήρχαν και τα πιτσούνια (µικρά 
περιστέρια), που αγοράζαµε από τον µπάρµπα Πανέτη 
στα Μαρκιάνικα προς 15 δραχµές το ζευγάρι. Και αυτά 
ζωντανά τα παίρναµε και τα σφάζαµε και τα 
ξεπουπουλιάζαµε µόνοι µας.

Όταν µεγάλωσα και µπορούσα να τρέχω µε τα 
ξαδέλφια µου το µεσηµέρι στα χωράφια, άρχισα το 
κυνήγι µε δοκάνια. Κεφαλάδες, σταχτίδες, 
ασπροκόλες αλλά και σφιτζούρια (σπουργίτια) στα 
κάρβουνα, ήταν ο συνηθισµένος µεζές µας. Αν ήταν 
πολλά τα κάναµε µε αυγά και έτρωγε όλη η 
οικογένεια!

Ο πατέρας µου ήταν καλός κυνηγός και φιλόζωος. Στο 
σπίτι µας δεν είχαµε ποτέ πουλί σε κλουβί. Όταν 
τύχαινε τα σκάγια να τραυµατίσουν κάποιο πουλί 
ελαφρά, στο φτερό π.χ., δεν το θανάτωνε, αλλά το 
έφερνε στο σπίτι ζωντανό. Με σουλφαµιδόσκονη στο 
τραύµα και τη σχετική περιποίηση συνήθως γρήγορα 
γινόταν καλά και αποτελούσε µέλος της οικογένειας, 
µέχρι να αποφασίσει να φύγει! Θυµάµαι ακόµη µια 
πέρδικα, ένα κρύο χειµώνα, να κουρνιάζει στο 
κρεβάτι δίπλα µου και να απλώνει το µακρύ λαιµό της 
πάνω στον δικό µου! Να στέκεται το πρωί στην πλάτη 

της καρέκλας και να κελαηδά βλέποντας το είδωλό 
της απέναντι στον καθρέπτη της  ντουλάπας. Συνήθως 
περνούσε την ηµέρα της ψηλά στο κάντρο του 
παππού. Κοτσίλαγε στο πάτωµα αλλά η µητέρα µου 
δεν παραπονιόταν! Η καηµένη η πέρδικα έµοιαζε να 
θέλει να µείνει για πάντα µαζί µας στον Πειραιά. 

Κάποιο πρωί όµως, µια µεγαλόσωµη µαυροφορεµένη 
γυναίκα που µπήκε στο σπίτι για δουλειά, την 
τρόµαξε. Η πέρδικά µας βγήκε από την 
µπαλκονόπορτα και πέταξε στα απέναντι κεραµίδια. 
Κοντοστάθηκε, κοίταξε δεξιά-αριστερά και έφυγε 
µακριά. Μας αγαπούσε, αλλά δεν καταλάβαινε τις 
φωνές µας που την καλούσαν να γυρίσει …
Γύρω στο 1985 άκουσα τον πατέρα µου να τα βάζει µε 
τους κυνηγούς που έστηναν καρτέρι στα πουλιά στο 
ρέµα των Ταλάντων. 
- Πατέρα, του λέω, και εσύ σκότωνες πουλιά όταν 
ήσουν κυνηγός. 
- Εγώ ∆ηµήτρη σκότωνα για να σας ζήσω, αυτοί τώρα 
γιατί σκοτώνουν τα καηµένα τα πουλιά µε τέτοιο 
ύπουλο τρόπο; 
Τότε θυµήθηκα ότι ο πατέρας δεν πήγαινε καρτέρι 
ούτε πυροβολούσε καθιστά πουλιά. Τα πυροβολούσε 
στο «φτερό» όπως έλεγαν τότε, δηλαδή ενώ 

πετούσαν και αποµακρύνονταν από τον κυνηγό.  

Ο πατέρας πήγαινε στο κυνήγι µε τον Τζακ, που τον 
ακολουθούσε πάντοτε µε µεγάλο ενθουσιασµό και 
δεν άφηνε κανένα πουλί να χαθεί. Ο Τζακ κοιτούσε το 
όπλο του πατέρα να σηµαδεύει το στόχο και περίµενε. 
Μόλις έπεφτε η ντουφεκιά ορµούσε τρέχοντας προς 
την νοητή ευθεία που το όπλο έδειχνε, µύριζε µε την 
µουσούδα στο έδαφος και δεν γύριζε πίσω αν δεν 
έβρισκε το θήραµα!

Ο Τζακ ήταν ένα καθαρόαιµο µαύρο Ιρλανδικό σέτερ. 
Ο πατέρας τον βρήκε, τραυµατισµένο στα πόδια, µια 
µέρα που κυνηγούσε ορτύκια στο δάσος της 
Αναβύσσου. Πίστευε ότι ανήκε σε κάποιον άσχετο 
κυνηγό που θύµωσε και θέλησε να τον σκοτώσει 
επειδή αυτός, απαίδευτο κουτάβι τότε, δεν φερµάριζε 
τα ορτύκια ούτε του έφερνε τα σκοτωµένα πουλιά. Τον 
µετέφερε στο Λαύριο και µε τον φίλο του το 
φαρµακοποιό τον έκαναν γρήγορα καλά. Ο Τζακ 
έκτοτε ζούσε στο φωτογραφείο µας στο Λαύριο. Ένα 
σπασµένο τζάµι στην πόρτα του επέτρεπε να µπαίνει 
και να βγαίνει όποια ώρα ήθελε!

Ο Τζακ αγαπούσε όλη την οικογένεια και τον καθένα 
χωριστά χωρίς διακρίσεις. Ένα βράδυ ο πατέρας τον 
έφερε από το Λαύριο στον Πειραιά για να τον 
µεταφέρει την εποµένη µε το πλοίο στο χωριό. Ήταν 
βράδυ και εγώ κοιµόµουν στο µεγάλο κρεβάτι των 
γονιών µου. Ο Τζακ, αφού τους φίλησε όλους έναν- 
ένα, ήταν εύσωµος και µας έφτανε όλους µέχρι το 
πρόσωπο, έτρεχε πέρα δώθε στα δωµάτια του σπιτιού 
σαν κάτι να έψαχνε ανήσυχος. Και ξαφνικά τον είδαν 

να πηδά πάνω στο κρεβάτι που κοιµόµουν και να 
αρχίζει το γλείψιµο!
Μια άλλη φορά, αφού προϋπάντησε την αδελφή µου, 
που  µόλις είχε έλθει στο χωριό από τον Πειραιά, την 
συνόδευσε χαρωπός ως στη θεία µας. Εκεί θεώρησε 

φυσικό να µπει µαζί της στην µεγάλη κάµαρα του 
σπιτιού, πράγµα αδιανόητο για το χωριό τότε, και να 
καθίσει ακριβώς δίπλα της. Τον «σκότωσε» στο ξύλο 
η θεία, αλλά αυτός δεν κουνήθηκε ούτε πόντο, µέχρι 
τη στιγµή που έφυγε µαζί µε την αδελφή µου! Μας 
λάτρευε όλους.

 Το 1958 ο Τζακ, σε µεγάλη ηλικία τότε,  έκανε 
διακοπές µαζί µε την υπόλοιπη οικογένεια στην 
Μονεµβάσια. Γνωρίστηκε µε την σκύλα του γιατρού 
της Μονεµβάσιας, ένα κανελί σέτερ της ίδιας ράτσας. 
Ο πατέρας, που είχε σταµατήσει το κυνήγι και είχε 
κλείσει το µαγαζί στο Λαύριο, τον άφησε στον γιατρό 
µήπως και αποκτήσει καθαρόαιµους απογόνους! 

Στο σπίτι είχαµε µια αλυσίδα και ένα φίµωτρο. Τα 
χρησιµοποιούσαµε για να τον µεταφέρουµε µε το 
τραίνο ή το πλοίο. Ο Τζακ έζησε όλη του την ζωή 
ελεύθερος! Ήταν το όγδοο µέλος µιας οικογένειας 
φιλόζωων. Λέγεται ότι πέρασε τα τελευταία του 
χρόνια στην Νεάπολη.

Υ.Γ. Προτείνω στους φιλόζωους να µην 
χρησιµοποιούν τον όρο αδέσποτα (χωρίς 
κύριο-δεσπότη) αλλά άστεγα, περιπλανώµενα ή 
ελεύθερα ζώα.
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Ο Τζακ ρεµβάζοντας στην παραλία 
«Γαλλική» του Λαυρίου  παρέα µε λουόµενους.

Ο Τζακ σε διακοπές στη Μονεµβάσια 

Ο Τζακ αγαπούσε το κυνήγι
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Φόβος, Αβεβαιότητα και Αµφιβολία
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

Το τρίπτυχο Φόβος, Αβεβαιότητα και Αµφιβολία ή FUD, όπως είναι διεθνώς γνωστό 
από τα αρχικά των λέξεων Fear (Φόβος), Uncertainty (Αβεβαιότητα) και Doubt 
(Αµφιβολία), είναι µια από τις διασηµότερες τεχνικές πωλήσεων που εφαρµόζουν 
οι εταιρίες για την προώθηση δικών τους προϊόντων υποβαθµίζοντας τα 
αντίστοιχα ανταγωνιστικά. Σήµερα δε, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο 
παραπληροφόρησης στα χέρια πωλητών, διαφηµιστών και πολιτικών.

Όλοι µας, λίγο ως πολύ, έχουµε βρεθεί αντιµέτωποι µε τέτοιες τεχνικές στην 
καθηµερινότητά µας ως καταναλωτές. Τα παρακάτω παραδείγµατα αποτελούν 
επιλογές από την προσωπική εµπειρία του γράφοντος:
• Ο φαρµακοποιός της γειτονιάς σας σας προτείνει το τάδε σκεύασµα, 
έναντι του δείνα που είχε προτείνει ο γιατρός σας, γιατί έχει λιγότερες 
παρενέργειες. Εµµέσως σας κατευθύνει δηλαδή προς το σκεύασµα που εκείνος 
θέλει να προωθήσει, κάνοντάς σας να αµφιβάλλετε για την αρχική σας επιλογή.
• Στο σουπερµάρκετ οι κυρίες που προωθούν τα απορρυπαντικά 
διατείνονται πως τα δικά τους καθαρίζουν δύσκολους λεκέδες και είναι καλύτερα 
για τα ευαίσθητα δέρµατα. Των άλλων δε είναι υποδεέστερα επειδή 
καταστρέφουν το πλυντήριο, έχουν πολλά χηµικά και µολύνουν το περιβάλλον.
• Σε κατάστηµα ηλεκτρονικών ειδών, ο υπάλληλος σας παροτρύνει να 
αγοράσετε µια συγκεκριµένη ηλεκτρική συσκευή -την οποία έχει ετοιµοπαράδοτη 
ή χρησιµοποιεί και ο ίδιος- µε το πρόσχηµα πως για τις άλλες έχει ακούσει 
παράπονα ή προβλήµατα ενώ µε τη συγκεκριµένη «την παίρνεις και ξενοιάζεις».
• Οι πολιτικοί του τάδε κόµµατος υποβαθµίζουν τα λεγόµενα του δείνα 
κόµµατος µε εκφράσεις του είδους «θα καταστρέψουν τη χώρα», «θα µας 
χρεωκοπήσουν» κλπ.

Για την ιστορία να αναφέρουµε πως η πρώτη διάσηµη καταγεγραµµένη εφαρµογή 
αυτής της τεχνικής ήταν τη δεκαετία του 1970, όταν γνωστή µεγάλη εταιρία 
πληροφορικής αποθάρρυνε τους καταναλωτές από την επιλογή άλλων 
ανταγωνιστικών προϊόντων υπονοώντας πως κανείς δεν έχασε την εργασία του 
αγοράζοντας τα προϊόντα της. Κατά βάση δηλαδή έλεγε στους µηχανογράφους 
των εταιριών πως σε περίπτωση που πάνε στον ανταγωνισµό µπορεί και να 
χάσουν τη δουλειά τους. Στη δεκαετία που ακολούθησε (το 1980 και έπειτα) 
πολλές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας κατέφυγαν σε τέτοιες πρακτικές για να 
πουλήσουν δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν 
και δικαστικές διαµάχες µεταξύ ανταγωνιστών µε αφορµή τέτοιες πρακτικές 
εκφοβισµού και παραπληροφόρησης.

Τι ακριβώς όµως επιδιώκουν οι εταιρίες µε αυτές τις τεχνικές; Οι τεχνικές FUD 
«πατάνε» πάνω στη συναισθηµατική νοηµοσύνη του υποψήφιου πελάτη, δηλαδή 
την καλλιέργεια συναισθηµάτων που µπορούν να επηρεάσουν την απόφασή του 
προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Βασίζονται στο φόβο για το άγνωστο, που είναι 
σύµφυτος σε κάθε αλλαγή από την πεπατηµένη, σπέρνοντας σπόρους αµφιβολίας 
και αβεβαιότητας για το τι µέλλει γενέσθαι σε περίπτωση διαφορετικής επιλογής. 
Μέσω του εκφοβισµού και της παραπλάνησης δηλαδή επιχειρείται η 

αποθάρρυνση του πελάτη από µια επιλογή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η προσπάθεια είναι τόσο φανερή που σπάνια 
διαφεύγει της προσοχής. Τρανό παράδειγµα είναι οι διαφηµίσεις µε λεκιασµένα 
ρούχα που πλένονται µε διαφορετικά απορρυπαντικά (το επώνυµο και το άλλο) 
και το ένα ρούχο µετά την πλύση είναι πεντακάθαρο ενώ το άλλο έχει κατάλοιπα 
λεκέδων. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που η προσπάθεια είναι τόσο έξυπνα 
δουλεµένη που δύσκολα εντοπίζεται. Ένα παράδειγµα που µπορούµε να 
επικαλεστούµε είναι αυτό µε τους πολλούς κατασκευαστές πλυντηρίων που 
συνιστούν ένα συγκεκριµένο απορρυπαντικό επειδή αυτοί ξέρουν. Εδώ 
καλλιεργείται η ασφάλεια του καθιερωµένου και του γνωστού-του ευρέως 
αποδεκτού. 

Σε περίπτωση άλλης επιλογής, δε ξέρει ο καταναλωτής τι θα συναντήσει ή τι θα 
πάθει το πλυντήριό του αν αγοράσει άλλο απορρυπαντικό, αφού δε θα είναι αυτό 
που συνιστούν οι πολλοί που ξέρουν από πλυντήρια. Τα γενόσηµα φάρµακα και το 
εµβόλιο της γρίπης έχουν επίσης γίνει θέµατα πρακτικών εκφοβισµού και 
παραπληροφόρησης (αναφερόµαστε στις πρακτικές και όχι στην αλήθεια ή όχι 
των ισχυρισµών που προωθούν οι πρακτικές αυτές) ως ακατάλληλα και 
επικίνδυνα.

 Ένα άλλο παράδειγµα είναι τα φυσικά φάρµακα τα οποία παρουσιάζονται ως 
απευθείας από τη φύση (τα δέντρα, τα φυτά κοκ) οπότε τα παραδοσιακά 
συµβατικά φάρµακα είναι δηλητήρια και επικίνδυνα για τον οργανισµό και το 
περιβάλλον (κι ας έχουν σώσει εκατοµµύρια ζωές στο παρελθόν και συνεχίζουν 
να το κάνουν ειδικά σε χώρες του τρίτου κόσµου). Εδώ επιχειρείται το άγγιγµα 
στις περιβαλλοντικές µας ευαισθησίες αφού βαφτίζοντας το κάθε 
σκεύασµα/καλλυντικό ως φυσικό προϊόν προστατεύουµε δήθεν το περιβάλλον 
(άρα αισθανόµαστε λιγότερο ένοχοι για τη µόλυνσή του) και τον οργανισµό µας 
(άρα ζούµε πιο υγιεινά και θα ζήσουµε καλύτερα και περισσότερο).

Η πολιτική προπαγάνδα είναι ίσως η πιο µοντέρνα έκφραση της τεχνικής FUD. 
Θυµηθείτε τι ακουγόταν προεκλογικά για το νυν πρόεδρο των ΗΠΑ από το 
στρατόπεδο των ∆ηµοκρατικών, µε την υποστήριξη µάλιστα πολλών 
διασηµοτήτων καθώς και πολιτικών προσωπικοτήτων από άλλες χώρες. Άσχετα 
µε το σωστό ή λάθος των τοποθετήσεων, για το οποίο δεν παίρνουµε θέση 
προφανώς, ήταν µια ξεκάθαρη προσπάθεια καλλιέργειας αρνητικών εντυπώσεων 
και εκφοβισµού των ψηφοφόρων για τον ρεπουµπλικάνο υποψήφιο αναφορικά µε 
το µέλλον των ΗΠΑ, η οποία, όπως έδειξαν τα γεγονότα, δε πέτυχε το σκοπό της. 
Η εγχώρια πολιτική σκηνή βρίθει (ειδικά κατά τη διάρκεια προεκλογικών 
αναµετρήσεων) πρακτικών εκφοβισµού και παραπληροφόρησης για το τι θα 
πάθει η χώρα µας αν επικρατήσει ο τάδε ή ο δείνα υποψήφιος. ∆ε θα αναφέρουµε 
παραδείγµατα για να µη παρεξηγηθούµε.

Υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία που µας βοηθούν να εντοπίσουµε τέτοιες 
πρακτικές και σε πολλές περιπτώσεις να τις αντιµετωπίσουµε. Όµως θα 
αναφερθούµε σε αυτά σε επόµενο φύλλο. Σε αυτό το κείµενο θέλαµε απλά να 
δείξουµε πως πίσω από αυτές τις πρακτικές δεν υποκρύπτεται τίποτε άλλο από 
µια προσπάθεια χειραγώγησης µέσω του εκφοβισµού και της παραπλάνησης, µε 
απώτερο σκοπό την προώθηση συγκεκριµένων προϊόντων, υπηρεσιών, 
ιδεολογιών και την προσέλκυση ψηφοφόρων εκ µέρους των πολιτικών. 

Οι χαλεποί καιροί που ζούµε τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει γόνιµο έδαφος για 
την ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών. Το αποτέλεσµα είναι συναισθήµατα όπως τα 
παραπάνω να αποτελούν πια µέρος της καθηµερινότητάς µας και να είναι βασικοί 
µας αντίπαλοι σε κάθε σηµαντική απόφαση που καλούµαστε να πάρουµε για τη 
ζωή µας.
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Μπορούµε να 
θεραπευτούµε 
(Μέρος 2ο)
Γιάννης Φάββας

Επιχειρώ σήµερα να περιγράψω, έπειτα 
από παράκληση µερικών φίλων, τον 
τρόπο τον οποίο ακολούθησα και 
εξακολουθώ να εφαρµόζω για την 
θεραπεία διαφόρων ασθενειών.

Όπως έγραψα σε προηγούµενο φύλλο 
της εφηµερίδας, όταν είδα ότι η 
κατάσταση της υγείας µου έβαινε προς 
το χειρότερο και έτεινε να γίνει 
δραµατική, διέκοψα την φαρµακευτική 
αγωγή, η οποία επιδείνωσε την 
κατάσταση αντί να την  βελτιώσει. Σαν 
πρώτο βήµα άλλαξα τη διατροφή µου 
µε αγνά υλικά, περισσότερα λαχανικά, 
φρούτα, µέλι, ταχίνι κλπ. Ακολούθησα 
επίσης µε συνέπεια ένα πρόγραµµα 
καθηµερινής άσκησης τρέχοντας στην 
άµµο και κολυµπώντας στη συνέχεια 
στη θάλασσα, ακόµη και τους 
χειµερινούς µήνες. 

Αλλά εκείνο που θεωρώ σηµασίας 
πρωταρχικής, είναι η αλλαγή της 
ψυχολογικής κατάστασης και 
συµπεριφοράς, στην οποία και θα 
επιµείνω περισσότερο. Ήξερα ότι 
παράλληλα µε τον προσδιορισµό του 
τρόπου διατροφής και άσκησης, 
έπρεπε να επιτύχω εσωτερική ηρεµία 
και γαλήνη, και γι' αυτό έπρεπε να 
εξετάσω φιλοσοφίες εσωτερισµού και 
εσωτερικής καθοδήγησης.

Βλέποντας τον κόσµο από ψηλά, 
διακρίνω ότι η ανθρωπότητα δεν έχει 
φτάσει ακόµη σε µια εξιδανικευµένη 
µορφή. Χωρισµένη σε παρατάξεις, 
θρησκευτικές αντιλογίες, κόµµατα και 
ιδεολογίες, παλινωδεί στροβιλιζόµενη 
γύρω από τον ατέρµονα άξονα της 
αδιαλλαξίας και της σύγχυσης. Όποια 
φυλή, ράτσα, θρήσκευµα, έθνος, πίστη, 
δοξασία, αίρεση, ιδεολογία, λόξα, 
υπάρχει σ' αυτό το πολυάνθρωπο και 
πολυσύνθετο εντευκτήριο των πάντων. 

Ένα συνονθύλευµα από 
αντικρουόµενες ιδεολογίες, τάσεις και 
συµφέροντα οι πολιτικοί, έχουν 
οδηγήσει την ανθρωπότητα σε 
παγκοσµίους πολέµους και 
αναρίθµητες τοπικές συρράξεις µε 
εκατοµµύρια νεκρούς. Ένας απίστευτος 
λαβύρινθος θρησκευτικών ιδεών και 
πίστεων οι θρησκευτικοί. 

Που µέσα από ίντριγκες, αντιλογίες, 
φανατισµούς, µίση, πάθη, σχίσµατα, 
κατάρες και αφορισµούς, προσπαθούν 
να επιβάλλουν το δικό τους πιστεύω, 
να προσεταιριστούν οπαδούς, 
οργανώνοντας σταυροφορίες, ιερές 
εξετάσεις, τζιχαντικές συρράξεις, και 

επιβάλλοντας σε κάθε τους πιστεύω 
φαρισαϊκές αντιλήψεις της απόλυτης 
γνώσης και αλήθειας. Η πληθώρα των 
θρησκειών που ήλθαν και παρήλθαν 
µαρτυρεί ότι η ανθρωπότητα έζησε µε 
ψευδαισθήσεις και εν πολλοίς 
εξακολουθεί να ζει. Ακόµη και σήµερα 
βλέπω να υπάρχουν πάµπολες 
θρησκευτικές πίστεις και δοξασίες και 
ακόµη περισσότερες αιρέσεις και 
παρακλάδια. Είναι πράγµατι θλιβερό 
φαινόµενο. 

Προσωπικά δεν αποδέχτηκα η ζωή µου 
να γίνει παίγνιο στα χέρια οιασδήποτε 
πολιτικοθρησκευτικής 
ιδεολογίας και τάσης. 
Πέρα από τις έτοιµες 
αντικρουόµενες λύσεις, 
προσπάθησα να βρω τη 
δική µου λύση, µέσα από 
προσωπικά βιώµατα και 
εµπειρίες. Ήθελα να 
αναζητήσω µόνος µου την 
αλήθεια. Ήξερα πολύ καλά ότι ο Σαούλ 
δεν θα γινόταν Παύλος, αν δεν είχε 
κάποια ατοµική αποκάλυψη. Ήταν 
χρέος µου πιστεύω να ζητήσω να µου 
αποκαλυφθεί ο Θεός, όπως χρέος και 
του Θεού ήταν να µου αποκαλύψει την 
αλήθεια. Αυτήν την αποκάλυψη 
αναζητούσα επίµονα κάθε µέρα στην 
προσευχή µου.

Άφησα κατά µέρος πολύπλοκες και 
δυσνόητες έννοιες και δόγµατα, και 
αποφάσισα να ακολουθήσω µια εντολή 
του Ιησού: Να αγαπάς τον πλησίον σου 
όπως τον εαυτό σου. Ήταν µια 
δύσκολη εντολή. Το έβαλα πείσµα 
όµως και σιγά-σιγά θεωρώ ότι το 
κατόρθωσα. 

Έπαψα να στενοχωριέµαι αν κάποιος 
µε έβριζε, αν µε λοιδορούσε, αν µε 
συκοφαντούσε, αν ήθελε να µου πάρει 
ένα µέτρο από το σύνορο του 
χωραφιού. Τα θεωρούσα µέσα στις 
ανθρώπινες αδυναµίες και ανάγκες. 
Σιγά-σιγά άρχισα να τους συµπαθώ και 
να τούς αγαπώ πραγµατικά. Τους 
θεωρούσα δασκάλους µου. Βρέθηκαν 
στο δρόµο µου ακριβώς για να 
µπορέσω να καταλάβω αν η ψυχή µου 
είχε αντοχή, αξία και δύναµη. 

Είχαν έλθει στη ζωή µου για να την 
βελτιώσουν και να την κάνουν 
καλλίτερη. Μου έδιναν δωρεάν 
µαθήµατα. Όσο για το πρακτικό θέµα 
της επιβίωσης ήξερα καλά ότι παρά τις 
οικονοµικές κρίσεις, εξακολουθούµε 
να ζούµε σε µια εποχή που υπάρχει 
αφθονία αγαθών. Στο σπίτι του πατέρα 
µου στα µετακατοχικά χρόνια, δεν 
υπήρχε τίποτα. Ζούσαµε µε τα ψέµατα. 
Μαζί µε τις κότες και τα γουρούνια. Και 
επιζήσαµε. 

Η ακµή και η παρακµή 
αλληλοδιαδέχονται η µία την άλλη. 

Είναι απαράβατος και αναλλοίωτος 
νόµος. Όποιος δεν 

προσαρµόζεται δεν µπορεί να 
επιβιώσει.
Όσο άλλαζα την ψυχολογία 
µου έβλεπα ότι η υγεία µου 
βελτιωνόταν. ∆εν ήξερα όµως 
σε τι βαθµό. Πήγα στον 
γιατρό. Η πίεση µου βρέθηκε 

φυσιολογική, η καρδιά είχε µικρύνει 
κάτω από το ανώτερο όριο, και δεν 
υπήρχε περικάρδιο υγρό, όπως 
περιέγραψα σε προηγούµενο φύλλο. 

Χωρίς πλέον να χρησιµοποιήσω 
οποιαδήποτε φαρµακευτική αγωγή. Ο 
γιατρός µου συνέστησε να παίρνω το 
χάπι που µου είχε γράψει εφ’ όρου 
ζωής. Όταν του εξήγησα συµφώνησε 
µαζί µου. Έτσι ένα πρωί ξύπνησα σε 
µια κατάσταση ανείπωτης ευδαιµονίας. 
Ευτυχίας θα έλεγα. ∆εν είχα τίποτα µε 
κανέναν δεν µισούσα κανέναν και 
αγαπούσα όλους τους ανθρώπους. 
Παράλληλα είχα θεραπεύσει τις 
ασθένειες από τις οποίες έπασχα. 

Για πρώτη φορά ένοιωσα τι µπορεί να 
σηµαίνει η περίφηµη φράση του Ιησού: 
Η βασιλεία του θεού είναι µέσα µας. Ο 
Θεός που του ζητούσα να µου 
αποκαλυφθεί ήταν µέσα µου. 

Υπάρχει γύρω µου, τον βλέπω σε κάθε 
όν που συναντώ, σε κάθε πράγµα, τον 
βλέπω στον άνεµο και τη φλόγα, τον 
ακούω στους ήχους γύρω µου.

 Είναι η ζωτική δύναµη, η ζωτική 
ενέργεια που διαπερνά και διαποτίζει 
τα πάντα, και που διευθύνει και 
κατευθύνει τα πάντα, από την 
στροφορµική κίνηση του ηλεκτρονίου 
ως τη συνεχοµένη δηµιουργία και 
καταστροφή των τεράστιων γαλαξιών. 

Ακόµη µπόρεσα να καταλάβω τι µπορεί 
να σηµαίνει η επίσης µυστηριακή 
φράση του Ιησού: Εγώ και ο Θεός 
είµαστε ένα. Ο Θεός εγκαθίσταται µέσα 
µας αν δηµιουργήσουµε τις συνθήκες. 
Έρχεται αυτόµατα. ∆εν χρειάζονται 
παρακάλια και ικεσίες. Ούτε έχει 
ανάγκη από ψαλσίµατα και 
δοξολογίες. ∆εν µπορεί να 
προσωποποιηθεί γιατί τότε θα υπάκουε 
στο νόµο της αιτίας και του αιτιατού. 

Όταν ακούµε τη φωνή της συνείδησης 
µας και την υπακούµε, όταν µπορούµε 
να ελέγχουµε τον εαυτό µας και 
εξαλείψουµε τον φόβο του θανάτου, 
την αγωνία , το άγχος, το µίσος και την 
κακία , όταν ευχόµαστε για τους 
άλλους υγεία ευτυχία και όλα τα καλά 
της ζωής, και αυτά τα νοιώθουµε και 
τα πιστεύουµε πραγµατικά, 
εξασφαλίζουµε για τον εαυτό µας µια 
ανείπωτη ευτυχία. Ακριβώς γιατί όλα 
αυτά τα σκεπτόµαστε , τα νοιώθουµε, 
και τα βιώνουµε καθηµερινά.

 Είµαστε ότι σκεπτόµαστε και ότι 
νοιώθουµε. Υπάρχει τίποτε πιο απλό 
από αυτό;
Λ
Λένε ότι η ευτυχία είναι τα πολλά 
χρήµατα, η δηµιουργία οικογένειας, η 
αποµόνωση από τον κόσµο, ή το να 
κάνεις ότι σε ευχαριστεί. Μπορεί να 
είναι και αυτά ή και τίποτα από αυτά. 

Η ευτυχία κατοικεί στο µυαλό του 
ανθρώπου και άδικα προσπαθούµε να 
την βρούµε σε άλλα µέρη. Και η 
ευτυχία µπορεί να µην κατοικεί 
αναγκαστικά στα πλούσια σαλόνια µε 
τις εξεζητηµένες πολυτέλειες. 

“

”

Είµαστε ότι 
σκεπτόµαστε και ότι 

νοιώθουµε. 
Υπάρχει τίποτε πιο 

απλό από αυτό;
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Quiz Νο11: Τους αναγνωρίζετε;Απαντήσεις Quiz Νο10

Τυπικό δείγµα διευρυµένης παραδοσιακής 
οικογένειας

Στη φωτογραφία εικονίζεται η οικογένεια του 
Παναγιώτη Τσιριγώτη.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη σειρά βλέπουµε τον 
παππού Λευτέρη Τσιριγώτη , τη γιαγιά Φωτεινή, τη 
µητέρα Ελένη (το γένος Παπαδάκη), το µικρότερο γιο 
τον Παρασκευά, τον πατέρα Παναγιώτη Τσιριγώτη και 
τον πολυγραφότατο "Νήτο" Γιώργο Τσιριγώτη.
Στην πάνω σειρά εικονίζονται τα υπόλοιπα παιδιά της 
οικογένειας: στις δύο άκρες οι µεγάλοι γιοι ∆ηµήτρης 
και Λευτέρης ... οι φωτογράφοι, ανάµεσα τους οι 
κόρες Φωτεινή, Ζαχαρούλα, Κατίνα και ο τρίτος γιος ο 
Θοδωρής.

Αναγνωρίζετε τα πρόσωπα της φωτογραφίας; Στείλτε µας τις απαντήσεις 
σας στο kalimeri@platana.eu. Καλή επιτυχία!
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Μπορεί να κατοικεί και σε ένα φτωχικό 
σπιτάκι-παράγκα µε καλαµωτές και 
γκαζοτενεκέδες, δίπλα σ ‘ένα 
τραπεζάκι µε ψωµί ελιές και ένα 
ποτήρι κρασί.

Αυτή την κατάσταση της εσωτερικής 
ηρεµίας και γαλήνης την ονόµασα 
αυθαίρετα ''κατάσταση θεραπευτικής 
συνειδητότητας''. 

Ήξερα ότι σ’ αυτήν την κατάσταση ο 
οργανισµός παίρνει και εκτελεί 
εντολές αρκεί να του στείλεις το 
''µήνυµα''. Όταν ήµουν µαθητής στο 
γυµνάσιο µια νύχτα αποκοιµήθηκα 
πάνω στο τραπέζι προσπαθώντας να 
λύσω ένα δύσκολο πρόβληµα. 

Όταν ξαφνικά ξύπνησα, είχα ξεπεράσει 
τη δυσκολία που µε εµπόδιζε να 
προχωρήσω στη λύση. Άλλες φορές 
πάλι όταν είχα ένα σπουδαίο ραντεβού 
και έπρεπε να ξυπνήσω µια 
καθορισµένη ώρα το πρωί και το 
σκεφτόµουν έντονα, ξυπνούσα λίγα 
µόλις λεπτά πριν χτυπήσει το ρολόι. 

Όταν αργότερα ήµουν φοιτητής στην 
Ανωτέρα Ηλεκτρονικών µε είχε 
απασχολήσει ο τρόπος που 
δηµιουργούνται οι ηλεκτρονικοί 
δεσµοί, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, και 
τελικά οι ελεύθερες ρίζες που 
θεωρούνται υπεύθυνες για πληθώρα 
ασθενειών και µάλιστα του καρκίνου.

 Με έκπληξη διαβάζω σήµερα ότι το 
άγχος και η κακή ψυχολογική 

κατάσταση αυξάνουν τη δηµιουργία 
ελευθέρων ριζών. 

Πρόσφατα φίλος µου γιατρός 
στοµατολόγος µου εξήγησε ότι η 
πρώτη εξέταση που κάνει στους 
ασθενείς  που έρχονται στο ιατρείο του 
για παθήσεις του στόµατος, είναι για να 
διαπιστώσει αν οι παθήσεις αυτές 
οφείλονται σε ψυχολογικά αίτια. 

Πιστεύω απόλυτα ότι η ψυχολογική 
κατάσταση µπορεί να δηµιουργήσει 
πλήθος ασθενειών, όπως µπορεί και να 
θεραπεύσει πλήθος ασθενειών. Ο 
οργανισµός παίρνει τα ''µηνύµατα'' και 
το αποτέλεσµα είναι ανάλογο. 

Αν ανησυχούµε ότι δεν θα ξυπνήσουµε 
στην ώρα µας, υποβάλουµε στο 
υποσυνείδητό µας πριν κοιµηθούµε 
την ακριβή ώρα που θέλουµε να 
ξυπνήσουµε, και αυτό θα µας 
ξυπνήσει. ∆εν χρειάζεται ρολόι. 
Κάνουµε το ίδιο για κάθε πρόβληµα. Ο 
οργανισµός µας θα αναζητήσει την 
καλλίτερη λύση. 

∆εν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερα δύσκολο 
για το υποσυνείδητο. Με αυτόν τον 
τρόπο έχω θεραπεύσει και άλλες 
ασθένειες που έτυχε να µου 
παρουσιαστούν. ∆εν συνιστώ αυτή τη 
µέθοδο σε όλους. Χρειάζεται απόλυτη 
πίστη για να την εφαρµόσεις. Χωρίς το 
παραµικρό ίχνος αµφιβολίας. 

Γιατί ότι εγγραφεί στο υποσυνείδητο µε 
απόλυτη βεβαιότητα θα 
πραγµατοποιηθεί οπωσδήποτε. 

Προσωπικά πιστεύω απόλυτα ότι όλα 
µπορούν να θεραπευτούν υπό µία 
προϋπόθεση. 

Ότι ο οργανισµός παράγει ακόµη 
δυνάµεις, δηλαδή έχει γερό 
ανοσοποιητικό που δεν έχει 
ταλαιπωρηθεί (από φάρµακα η άλλες 
αιτίες). Όταν ο οργανισµός ''τα φτύσει'' 
καµµιά δύναµη στον κόσµο δεν µπορεί 
να τον γλιτώσει.

Σαν επίλογο θα παραθέσω ένα 
απόσπασµα από το κείµενο ενός 
συγχρόνου Έλληνα γιατρού.

''∆εν πρέπει να υποβιβαζόµαστε σε 
διανοµείς δηλητηρίων, όπως είναι τα 
φάρµακα, και γενικά να καταφεύγουµε 
στη συµπτωµατική, στην κατασταλτική 
ιατρική, εάν δεν εξαντλήσουµε πρώτα 
όλα τα περιθώρια της µη 
φαρµακευτικής αγωγής. 

Ο βασικός ρόλος του γιατρού δεν 
µπορεί να είναι άλλος από τον 
εκπαιδευτικό-συµβουλευτικό, προς 
την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης 
του κόσµου ότι η οριστική λύση των 
προβληµάτων υγείας(σε επίπεδο 
πρόληψης και θεραπείας) σε ποσοστό 
πάνω από 90% των περιπτώσεων, δεν 
βρίσκεται στο αναγραφόµενο 
''αλλοπαθητικό'' ή ''οµοιοπαθητικό'' 
καταπότι, κάποιας µαγικής συνταγής, 
ούτε σε οποιαδήποτε ''εναλλακτική'' 
θεραπευτική µέθοδο, αλλά στην 
υπακοή στους νόµους που διέπουν την 
ανθρώπινη ύπαρξη'' 

(Αντώνιος Λαγγουράνης, ∆ρ.Ιατρικης, 
δ/ντής στο νοσοκοµείο Αλεξάνδρα).

Βοηθήµατα: 
Dr Andrew Weil: Η αυτοθεραπεία του 
ανθρώπινου οργανισµού
Dr Walter Germain: H µαγική δύναµη 
του νου.



Μια ζεστή και εγκάρδια καλησπέρα από το χωριό 
σε όλους εσάς τους Αϊ – ∆ηµητριώτες όπου κι αν 
είστε, εδώ ή κάπου µακριά. Πέρασαν κιόλας τρεις 
µήνες και κάθισα πάλι να σας γράψω δυο λόγια να 
σας πω τα νέα του χωριού µας από τη δική µου 
σκοπιά.

Το χωριό ηρέµησε από τον πυρετό της 
ελαιοσυγκοµιδής και οι παραγωγοί τώρα 
ξεκουράζονται. Φέτος δεν είχαµε πολύ καρπό 
ευτυχώς όµως είχε πολύ καλή τιµή, γύρω στα 
4,30 ευρώ έως 4,50 ευρώ το κιλό. Η ζωή γύρισε 
στους κανονικούς της ρυθµούς. ∆υστυχώς όµως 
την ηρεµία και τη γαλήνη τη διέκοψε η πένθιµη 
καµπάνα που χτύπησε δύο φορές και ανακοίνωσε 
πως δυο συγχωριανοί µας είπαν να κάνουν ένα 
ταξίδι για κάπου εκεί ψηλά.
Στις 18.12.16 η θεία Ζαφείρω Μακράκου 
κουράστηκε και είπε τώρα ας ξεκουραστώ. Στις 
26.01.17 ο Λευτέρης Λαµπράκης µπήκε στο τρένο 
που πίσω ποτέ δεν γυρίζει. Όλοι οι Αϊ – ∆ηµητριώτες 
εύχονται καλό ταξίδι και να βρουν τη γαλήνη εκεί 
ψηλά γιατί εδώ κάτω κανείς µας πια δεν θα τη βρει. 
Κουράγιο στους δικούς τους ανθρώπους που 
έµειναν πίσω να τους θυµούνται. Στις καρδιές τους 
πάντα θα ζουν.

Ας πάµε όµως λίγο παρακάτω. Καλή Χρονιά σε 
όλους µας. Ας ελπίσουµε πως το 2017 θα µας 
φερθεί καλύτερα. Ας γίνει ένα θαύµα να ζήσει 
καλύτερα ο κόσµος χωρίς αγωνίες, χωρίς φόβους, 
ειρήνη στο κόσµο ας µας λυπηθεί ο θεός. ∆εν 
θέλουµε να ζήσουµε µόνο µε την ελπίδα, ο κόσµος 
θέλει σιγουριά, θέλει υγεία, θέλει γαλήνη να δώσει 
και να πάρει αγάπη χωρίς πολέµους και σκοτωµούς.
Καινούργιε χρόνε τώρα που ήρθες µην µας φέρεις 
τίποτα, όµως µην µας πάρεις αυτά που ήδη έχουµε 
την υγεία µας και τους ανθρώπους που αγαπάµε.
Όσο υπάρχουν άνθρωποι που πονούν, που 
πιστεύουν, που ονειρεύονται, που αγαπούν, που 
νοιάζονται για τον συνάνθρωπο, πιστεύω πως 
υπάρχει ελπίδα. Να κάνουµε τα παιδιά µας ξανά 
παιδιά, να ζήσουν την παιδική αθωότητα που 
απότοµα έχασαν. Μεγάλωσαν πριν την ώρα τους. Τα 
παιδιά είναι η ελπίδα τούτου του κόσµου του 
παράλογου. Να µην πεινάσει ένα παιδί, να µην χυθεί 
αίµα ενός αθώου παιδιού που σε τίποτα δεν έφταιξε, 
να µην κλάψει ένα παιδί γιατί τότε όλοι οι 
πολιτισµοί του κόσµου απέτυχαν, απέτυχε όλο το 
ανθρώπινο γένος. Είναι ανάγκη να προστατεύσουµε 
το αθώο βλέµµα του παιδιού.

Να ξυπνήσουν οι µεγάλοι τούτου του κόσµου να 
γίνουν άνθρωποι ξανά, να κοιτάξουν χαµηλά να 
δουν την δυστυχία του κόσµου, να σταµατήσουν το 
αιµατοκύλισµα των λαών, να σταµατήσει το µίσος 
του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Κάπου στον 
κόσµο σκοτώνουν παιδιά, αποκεφαλίζουν 
ανθρώπους και µάλιστα στο όνοµα του θεού, µα 
ποιος θεός είναι αυτός που τα επιτρέπει αυτά;
Θεέ µου µας παρέδωσες γη και ζωή, έδωσες εντολή 
να χαρίζουµε και να µας χαρίζουν αγάπη, κοίτα 
τώρα εµείς τι κάναµε από αυτά που εσύ απλόχερα 
µας έδωσες.

Συγχώρεσε µας ακόµα µια φορά γιατί και εσύ θα 
βαρεθείς να συγχωρείς όσο µεγάλη κι αν είναι η 
αγάπη σου για τους ανθρώπους.
Οι πατεράδες µας παρέδωσαν µια φτωχή χώρα αλλά 
υπήρχε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 
Προβλήµατα πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν 
συνεχώς όσο υπάρχουν άνθρωποι ανόητοι που 

κανονίζουν τις τύχες του κόσµου.
Εµείς οι σηµερινοί Έλληνες τι πατρίδα θα 
παραδώσουµε στα παιδιά µας; Το µίσος, το χρήµα 
και η δίψα για εξουσία βασιλεύει σήµερα. Κάποιοι 
ζουν σαν βασιλιάδες εις βάρος των φτωχών και 
αδυνάτων, κάποιοι άλλοι άνθρωποι στη φτώχεια και 
τη µιζέρια. Αυτή είναι η Ελλάδα των προγόνων µας; 
Πού είναι µωρέ η παλικαριά των Ελλήνων; Πού 
είναι το φιλότιµο που τόσο είµαστε υπερήφανοι;
Ανάθεµα και τρις ανάθεµα στους υπαίτιους 
ανεξαρτήτως χρώµατος. ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ρε 
γαµώτο. ∆εν φταίτε όµως εσείς στις µεγάλες 
καρέκλες για το έγκληµα που γίνεται εις βάρος της 
Ελλάδας. Εγώ φταίω ο πλούσιος συνταξιούχος που 
αφού πρώτα κατακρεουργήσατε πολλές φορές τη 
σύνταξη µου είπα να πάρω εκδίκηση αγοράζοντας 
µια τυρόπιτα και ένα καφέ, έκανα φοροδιαφυγή 
γιατί δεν ζήτησα απόδειξη, φταίω λοιπόν γιατί αν 
έπαιρνα απόδειξη θα είχε σωθεί η χώρα. Ντροπή 
σας κύριοι εσείς που καθίσατε στις µεγάλες 
καρέκλες διαχρονικά.

Ντρέποµαι και συγκινούµαι που τα γράφω αυτά. Η 
Ελλάδα µας είναι βαριά πληγωµένη, παραπαίει, σε 
λίγο θα πέσει κάτω η µάνα Ελλάδα το φως του 
κόσµου.
Κανείς όµως δεν νοιάζεται, κανείς δεν κάνει τίποτα. 
Κανένας πολιτικός δεν έχει τα κότσια να σηκώσει 
ανάστηµα στον οικονοµικό κατακτητή γιατί εσείς οι 
δήθεν Έλληνες αφήσατε να γίνει, µάλλον σας 
βολεύει.
Το ρίξαµε στην µοιρολατρία και όλοι λέµε, εντάξει 
µωρέ θα φτιάξουν τα πράγµατα όλα καλά θα πάνε. 
Με τα λόγια όµως τίποτα δεν θα αλλάξει, ο 
κατήφορος είναι προ των πυλών.
Τώρα τσαντίστηκα και θα φουντώσω µια τσιµπούκα 
και θα πιω και έναν καφέ γιατί είναι ήδη περασµένα 
µεσάνυχτα.

Στον κόσµο που ζούµε όλα αλλάζουν ακόµα και 
αυτά που θεωρούµε δεδοµένα. Όµως ότι και να 
κάνουµε στον κόσµο κάτι δεν θα αλλάξει ποτέ και 
εννοώ αυτό που όλοι µας αγαπάµε. Τη ΜΑΝΑ µας. 
∆εν εννοώ την µάνα Ελλάδα αλλά τη φυσική µας 
µάνα αυτή που µε πόνο µας χάρισε τη ζωή και µας 
έκανε σκοπό της ζωής της. Φύλακας παντού και 
πάντα άγγελος χωρίς φτερά. ΜΑΝΑ πρώτη µας και 
τελευταία λέξη.
ΜΑΝΑ αυτή η λέξη κρύβει µέσα της όλο το µεγαλείο 
του Θεού, της προσφοράς, της θυσίας. Της 
ατελείωτης και αναλλοίωτης αγάπης. Αγάπη που 
ξέρει µόνο να δίνει, να δίνει χωρίς περιορισµούς και 
ανταλλάγµατα. Αγάπη που ξεπερνά τα όρια της 

λογικής.
Πώς µπορούµε να ξεχάσουµε τα τόσα που µας 
πρόσφερε; Στερήθηκε τα πάντα για να δώσει στα 
παιδιά της τόσα πολλά. Πόσες φορές ξηµερώθηκε 
στο προσκέφαλό µας όταν ήµασταν άρρωστοι; Τα 
φτερά της προστασία πάνω από το κεφάλι µας. 
Πόσες φορές δεν µπήκε ανάµεσα στα παιδιά της 
και στον οργισµένο πατέρα που ήθελε να µας 
δείρει, αν και πολλές φορές η οργή ήταν 
δικαιολογηµένη, όµως η µάνα µας δεν ρώτησε 
ποτέ τι αταξία κάναµε γιατί µας είχε ήδη 
συγχωρέσει. Μας πήρε στην αγκαλιά της και όλα 
ηρέµησαν. Λιµάνι η αγκαλιά της βάλσαµο τα λόγια 
της. Αχ ρε Μάνα.

Πολλές φορές σε πικράναµε µα εσύ δεν µας 
κράτησες ποτέ κακία. Μεγαλειώδης η αγάπη σου, 
ένας δεσµός αίµατος και µόνο η απώλειά σου 
διέκοψε την ισχύ του. Η Μάνα αγάπησε τα παιδιά 
της και πέρα από τα σύνορα που ο θεός έβαλε. 
Μανάδες του κόσµου να είστε ευλογηµένες όπου κι 
αν είστε.

Συγχώρεσέ µας για τις τόσες φορές που σε 
πικράναµε. Μεγαλώσαµε και εµείς µάνα, γεράσαµε 
µάνα, πονέσαµε µάνα και µας λείπεις τόσο ρε µάνα. 
Ποτέ µια λέξη δεν ειπώθηκε τόσες πολλές φορές. 
Όλες οι γλώσσες του κόσµου δεν φτάνουν για να 
υµνήσουν τη µάνα. Όλες οι αγάπες κάποτε 
πεθαίνουν, της µάνας όµως η αγάπη για τα παιδιά 
της δεν σβήνει ΠΟΤΕ. Ακόµα κι όταν φύγει για την 
γειτονιά των αγγέλων νιώθουµε πως δεν έφυγε 
ποτέ από κοντά µας. 
Η µάνα είναι το δεξί χέρι του Θεού. Πολλές φορές 
δεν προλαβαίνει να είναι πανταχού παρών, για αυτό 
έδωσε στη Μάνα πολλές αρµοδιότητες και την 
έκανε ένα µικρό θεό. Σεβασµό και αγάπη από εσάς 
που ακόµη την έχετε, σε όσους δεν την έχουν να 
φυλάξουν την ανάµνηση της στην καρδιά τους µέχρι 
ότου κάποτε την συναντήσουν. Αυτό γίνεται όταν ο 
κύκλος κλείσει.
Ας γονατίσουµε κι ας κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή 
προς τιµή στις Μάνες που έφυγαν και σ’ αυτές που 
ευτυχώς είναι ακόµα εδώ.
Μάνα πρώτη µας και τελευταία µας λέξη. «ΜΑΝΑ» 
θεϊκός κανόνας µα υπάρχουν και εξαιρέσεις. 
Φίλοι συγχωριανοί συγχωρέστε µε που σας 
παρέσυρα σ’ αυτό το ταξίδι που το γέµισα µε 
ψίθυρους καρδιάς. Αν διαβάζοντας τα φτωχικά µου 
λόγια νιώσατε υγρασία στα µάτια µην ντρέπεστε, 
γιατί πρέπει να ξέρετε πως µόνο οι δυνατοί µε 
µεγάλη καρδιά έχουν τη δύναµη να κλάψουν.
Σας εύχοµαι υγεία και γαλήνη στη καρδιά σας.
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