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

Οι πανελλαδικές τελείωσαν, τα σχολεία έκλεισαν, 
παραθεριστές εµφανίστηκαν στο χωριό. Τα πρώτα 
αγγουράκια καταναλώθηκαν, οι ντοµάτες 
κοκκίνισαν, µερικοί τυχεροί έφαγαν και 
βασιλικάχλαδα! Φρέσκιες πατάτες και φασολάκια 
κυκλοφορούν άφθονα στο χωριό µας.

Η καλοκαιρινή εορταστική περίοδος ξεκίνησε µε 
την εορτή των Αγίων Αναργύρων στο 
Κεφαλόβρυσο και θα συνεχιστεί µε την εορτή της 
Αγίας Παρασκευής. Ο ∆εκαπενταύγουστος δεν 
γιορτάζεται πλέον  όπως παλιά, µε ολονυκτίες στη 
Χειµάτισσα, αλλά η προσµονή του και η χαρά της 
εορτής της Παναγίας θα γεµίζει τις ψυχές όλων 
µας.

 
Ο Σύλλογος του χωριού θα προσπαθήσει και φέτος 
όπως κάθε χρόνο να οργανώσει τα 
Αγιοδηµητριώτικα µε τον καλύτερο τρόπο, 
εµπλουτίζοντάς τα µε νέες δραστηριότητες.
 Το χωριό µας, είναι ο τόπος αλλά και οι κάτοικοί 
του και οι κάθε λογής δραστηριότητες τους, 
καθηµερινές και άλλες. Είµαστε δηλαδή όλοι 
εµείς. 

Ας προσπαθήσουµε λοιπόν από κοινού και αυτό το 
καλοκαίρι,να µεγαλώσουµε τις χαρές µικρών και 
µεγάλων αλλά και να ελαφρύνουµε τις 
στεναχώριες που δυστυχώς και αυτές υπάρχουν 
στην ζωή µας.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Στίχοι: ∆ιονύσης Σαββόπουλος
Μουσική: ∆ιονύσης Σαββόπουλος

Καλοκαίρι
η γαλάζια προκυµαία θα σε φέρει
καλοκαίρι
καρεκλάκια, πετονιές µέσ’ το πανέρι
µες τη βόλτα αυτού του κόσµου που 
µας ξέρει
καλοκαίρι
πλάι στα µέγαρα, στις τέντες µε τ’ αγέρι
καλοκαίρι
µε χρυσούς ανεµιστήρες µεταφέρει
την βανίλια µε το δίσκο του στο χέρι
την κοψιά µιας προτοµής µέσ’ το 
παρτέρι

καλοκαίρι
µ’ ανοιχτό πουκαµισάκι στα ίδια µέρη

Καλοκαίρι
µε µισόκλειστες τις γρίλιες µεσηµέρι
καλοκαίρι
καθρεφτάκια και µια θάλασσα που 
τρέµει
στο ταβάνι και τους γύψους µεσηµέρι
καλοκαίρι
µε τον κούκο µέσ’ τα πεύκα και στ’ 
αµπέλι
καλοκαίρι
στόµα υγρό, µικροί λαγώνες, καλοκαίρι
µε τη φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι
µε φιλιά µισολιωµένα, καλοκαίρι
καλοκαίρι

λίγες φλούδες στης κουζίνας το 
µαχαίρι
Καλοκαίρι
του σκυµµένου θεριστή του τυφλοχέρη
καλοκαίρι
µε βαριά µοτοσικλέτα µες τα σκέλη
τους φακούς του ανάβει µέρα µεσηµέρι
καλοκαίρι
όλο πίσσα και κατράµι καλοκαίρι
καλοκαίρι
µε τον ρόγχο του air condition 
µεσηµέρι
φαλακροί µέσ’ τις σακούλες µας σαν 
γέροι
εκεινού µε τ’ άσπρο κράνος που µας 
ξέρει
καλοκαίρι

µια οσµή νεκροθαλάµου, καλοκαίρι

Καλοκαίρι
στην αρχή σαν έγχρωµο έργο στην 
Ταγγέρη
αλλά εν τέλει
µε του κάτω κόσµου το έγκαυµα στο 
χέρι
την λαχτάρα του στον κόσµο περιφέρει
καλοκαίρι
στον χαµό του οδηγηµένο και το ξέρει
καλοκαίρι
τόσο ώριµο που πέφτοντας προσφέρει
µια πληµµύρα των καρπών, στάρι και 
µέλι
στον σπασµό του το απόλυτο το αστέρι
καλοκαίρι

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΦΤΑΣΕ!
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

 Αγαπητοί φίλοι και πάλι εδώ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίου ∆ηµητρίου–Αγίου 
Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασίας σας χαιρετά. Να είστε όλοι καλά γεµάτοι 
υγεία.  Οι  ελιές  έδεσαν  ικανοποιητικά!!!  Η  χρονιά  φαίνεται  να  είναι  καλή  και 
καρποφόρα.

Στην Ελλάδα όταν µιλάµε για λάδι εννοούµε το ελαιόλαδο, το υγρό «χρυσάφι» 
όπως το χαρακτήρισε ο Όµηρος, ένα από τα µεγαλύτερα δώρα της ελληνικής γης. 
Οι χώρες της Μεσογείου είχαν πάντα την τύχη και την ευλογία να συγκαταλέγουν 
το ελαιόλαδο στις κύριες αγροτικές τους παραγωγές.

Αποτελεί ένα από τα βασικά µυστικά της µακροζωίας αφού τα οφέλη από την 
κατανάλωση   του είναι πάρα πολλά!!! Οι ουσίες που περιέχουν δρουν ευεργετικά 
και θωρακίζουν τον ανθρώπινο οργανισµό. Σήµερα το ελαιόλαδο συνιστάται 

διεθνώς από διατροφολόγους γιατί αντίθετα µε την αντίληψη που επικρατεί     
µας δίνει 9 θερµίδες ανά γραµµάριο. 

Ακριβώς όπως και τα  σπορέλαια, τα  οποία  πολλοί  από  εµάς  
θεωρούµε  ότι  είναι  ελαφριά.  Οι επιστηµονικές αναλύσεις 

έρχονται να καταρρίψουν ένα ακόµα µεγάλο µύθο, αυτόν 
που λέει πως το ελαιόλαδο δεν είναι κατάλληλο για 

τηγάνισµα. Αφού λόγω της ειδικής σύστασης είναι 
πολύ πιο αυθεντικό και υγιεινό από οποιοδήποτε 

άλλο λάδι. 

Έρευνες αναφέρουν ότι το ελαιόλαδο είναι µέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικό στις 
υψηλές  θερµοκρασίες  σε  σχέση  µε  τα  σπορέλαια.  Καλό  είναι  όµως  να  µην 
χρησιµοποιούµε το ίδιο λάδι για περισσότερο από 3 τηγανίσµατα.

Οι κατηγορίες του παρθένου ελαιόλαδου σήµερα είναι οι εξής:

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Έχει ευχάριστη γεύση, πικάντικη ή και πικρή και οσµή φρούτων άγουρης ελιάς. 
Η οξύτητα του πρέπει να είναι <0,8% (µέχρι 8 γραµµές).
Παρθένο ελαιόλαδο
Έχει  ελαφριά γεύση και  οσµή  φρούτου  και  φέρει  κάποιο  εµφανές  γευστικό 
ελάττωµα. Η οξύτητα του πρέπει να είναι <2,0% (µέχρι 2 οξέα). 
Μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο
 Έχει πολύ δυσάρεστη γεύση µε οξύτητα >2,0% (πάνω από 2 οξέα) και κατά 
κανόνα από µόνο του δεν είναι βρώσιµο.

Η βιολογική αξία του λαδιού είναι άριστα συνδεδεµένη µε την πικάντικη γεύση 
του και τα φρουτώδη αρώµατά του. Πρόκειται για µια έντονη αίσθηση, 
χαρακτηριστικό γνώρισµα των ελληνικών λαδιών και ιδιαίτερα των λαδιών της 
περιοχής µας.Θα τα ξαναπούµε σύντοµα. Ευχόµεθα πάντα το καλύτερο. 
Καλό καλοκαίρι να έχουµε.

Με εκτίµηση,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού

Αγίου ∆ηµητρίου – Αγίου Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασίας

Σάββατο  05/08/2017           18:30           Εκδήλωση του Δήμου Μονεμβασίας για τα παιδιά με τους 
κλόουν Πίπη και Παφ Πουφ 

  21:00          Πάρτυ με μελωδίες από τη δεκαετία του 80΄ και του 90΄. 
 

Κυριακή     06/08/2017           19:00           Διαδρομή με ποδήλατα Άγιος Δημήτρης- Φλόκα 
  20:00 Βραδιά Καραόκε στη πλατεία 

 
Δευτέρα  07/08/2017          18:30            Ιππασία 

 
Τρίτη  08/08/2017           18:30             Αγώνας ποδοσφαίρου 

 
Τετάρτη  09/08/2017           18:30            Διαγωνισμός Παζλ 

 
Πέμπτη   10/08/2017           18:30            Αθλητικές Δοκιμασίες για Survivors 

 
Παρασκευή   11/08/2017    18:30            Αθλητικές Δοκιμασίες για Survivors 

 
Σάββατο   12/08/2017         21:30            Πανηγύρι του Συλλόγου: Παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά 

με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και την ορχήστρα του. 
 

Κυριακή   13/08/2017         18:30            Αγιοδημητριώτικα-Αθλοπαιδιές 
 

Δευτέρα   14/08/2017         18:30            Αγώνες Μπάσκετ 3X3 
 

Τρίτη   15/08/2017               18:30            Αγώνες Μπάσκετ 3X3 
 

Τετάρτη  16/08/2017           19:30            Γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου παρουσίαση 
των πεπραγμένων του Δ.Σ. , εκλογές για την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ 
 
Συνεχείς εκδηλώσεις 

Από 22/07/2017 έως 11/08/2017:     Μπαζάρ  στο Δημοτικό Σχολείο με χειροποίητες 
δημιουργίες 

 
 



Κατά την διάρκεια της 
άνοιξης τον Μάρτη και τον 
Απρίλη, βλέποντας τα 
σπαρτά οι χωριανοί να 
ξ ε β λ α σ τ ώ ν ο υ ν 
παρακαλούσαν τον καιρό 
να βρέξει για να έχουν 
καλή σοδιά. Λέγανε το 
γνωµικό : να κάνει ο 
Μάρτης δυο νερά και ο 
Απρίλης άλλο ένα, χαράς 
τον γεωργό που έχει 
πολλά σπαρµένα. Και τον 
Μάη ξορκίζανε τον καιρό 

να µη βρέξει. Γιατί στον καταραµένο τόπο τον Μάη µήνα βρέχει. Αν έβρεχε τον Μάη, 
έπεφταν τα στάχια κάτω και σάπιζαν.

Περί τα τέλη του Απρίλη άρχιζε η συγκοµιδή. Πρώτα βγάζαµε τον βίκο που είχε 
µεγάλη βλάστηση από την ρίζα, τραβώντας τον µε τα χέρια, όταν ακόµα ήταν 
χλωρός αλλά µεστωµένος, τον οποίο απλώναµε στο χωράφι για να ξεραθεί. Όταν 
ξεραινόταν τον µαζεύαµε αγκαλιές-αγκαλιές τον λεγόµενο σανό και τον 
αποθηκεύαµε στους αχυρώνες για να ταΐζουµε τον χειµώνα τα ζα.

Ο βίκος που δεν είχε µεγάλη βλάστηση προοριζόταν για σπόρο ή και τροφή για τα 
ζα. Τον αφήναµε να µεστώσει για τα καλά και να ξεραθεί. Αυτόν τον βγάζαµε τα 
πρωινά µε την δροσιά για να µην τρίβει και πέφτει ο καρπός κάτω. Τον πηγαίναµε 
στα αλώνια και τον αλωνίζαµε αφού είχε ξεραθεί για τα καλά.
Στα µέσα του Ιούνη άρχιζε το θέρισµα του κριθαριού που γινόταν πρώτα για 
θερισµό, και συνέχεια το θέρισµα του σταριού, γι’ αυτό και τον µήνα Ιούνιο τον 
λέγανε θεριστή.

Ο θερισµός του σταριού ήταν κουραστική δουλειά, πρώτα από όλα γιατί έκανε 
ζέστη και δεύτερον ότι ήσουν πάντα σκυφτός και πιανόταν η µέση σου.
Πριχού να βγει ο ήλιος έπρεπε να είµαστε στο χωράφι και να πιάσουµε δουλειά, τα 
χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν ρολόγια αλλά και να υπήρχε κανένα ποιος τα κοίταζε. 
Μόλις έσφιγγε η ζέστη σταµατούσαµε για µεσηµεριανό φαγητό, θα ήταν περίπου η 
ώρα δέκα, και µετά θα παίρναµε και κανένα υπνάκο. Όταν έγερνε λίγο ο ήλιος και 
δεν έκαιγε πιάναµε ξανά δουλειά, και όταν ο ήλιος ήταν ένα σακουλόσχοινο ψηλά 
πριχού να βασιλέψει να σχολάσουµε.

Έτσι τα πρωινά ξεκινούσε η κάθε οικογένεια µε τα δρεπάνια στο χέρι και πήγαιναν 
να θερίσουν. Λίγες οικογένειες είχαν και κανένα εργάτη ή εργάτρια. Οι δε κοπέλες 
για να µη µαυρίσουν αν και είχαν δέσει τον Μάρτη µε µια κλωνιά (κλωστή) στο χέρι 
όπως γίνεται και σήµερα, µπαµπουλωνόντουσαν µε τσεµπέρες και µε µαντήλια που 
µόνο τα µάτια τους έβλεπες, µε τα φουστάνια και τα πουκάµισα να κρύβουν όλο το 
σώµα από τον ήλιο, και µόνο τα ακροδάκτυλα των χεριών τους έβλεπες.

Τα πρωινά που ξεκινούσαν οι χωριανοί για τα χωράφια τους µετά από το καληµέρα 
άκουγες: 
-Πρωινοί είσαστε και βιαστικοί, που θερίζετε;
-Σαπέρα στον Κορογώνα, και πάµε σύνταχα να µην µας πάρει το µεσηµέρι. Εσείς;
-Και µεις σαπέρα στα Χαλίκια, και όπως φαίνεται θα κάνει πολύ ζέστη σήµερα δεν 
φυσάει καθόλου, και θα πλαντάξουµε από την κάψα.
-∆ε βαριέσαι και χθες που φύσαγε Λίβας, το ίδιο ήταν, µας τσουρούφλισε όλη µέρα. 
Άντε γεια, και καλή δύναµη.
-Επίσης, γεια σας.

Όταν έφταναν στο χωράφι έπιαναν 
ένα ίσκιο σε όποιο δέντρο ήταν 
κοντά να αφήσουν τα πράγµατά 
τους, δηλαδή τα φαγητά τους και 
τις βίκες µε το νερό, και αν καµιά 
γυναίκα είχε µικρό παιδί στην 
κούνια (σπάνια να µην υπάρχει 
µωρό στην οικογένεια) την 
κρέµαγε σε µια κλάρα του δέντρου 

και άρχιζαν να θερίζουν.
Στην αρχή µε µεγάλη όρεξη δουλεύανε τα δρεπάνια τους και αστραποβολούσαν 
από τις κινήσεις στον ήλιο, λέγανε πρώτα τα νέα και τα κουτσοµπολιά του χωριού 
και µετά έλεγαν κανένα τραγουδάκι.

 Με το ένα χέρι το δρεπάνι και µε το άλλο να πιάνουν τα στάχυα, να τα κόψουν και 
όταν γέµιζε η φούχτα, έπιαναν δυο τρία στάχια και έδεναν το χερόβολο, το 
λεγόµενο λιµάρι και το άφηναν πίσω τους σε σειρές. Μετά περνούσε ένας άντρας 
και τα έκανε δεµάτια δένοντάς τα µε δεµατικά, περίπου σαράντα µε πενήντα 
λιµάρια το δεµάτι.

Τα δεµατικά ήταν τα πιο µακριά στάχυα που υπήρχαν στο χωράφι, τα οποία έβγαζε 
ο άντρας που θα έδενε τα δεµάτια. Τα έβγαζε από την ρίζα πρωί πρωί µόλις έφταναν 
στο χωράφι, και δεν σπάζανε λόγω της πρωινής υγρασίας. Έπαιρναν δύο µατσάκια 
τα έστριβαν το κάθε ένα χωριστά όπως τα σχοινιά και τα έδεναν µεταξύ τους από τις 
άκρες που ήταν τα στάχυα. Αυτό ήταν το δεµατικό. Το δε δεµατικό το άπλωναν 
κάτω και τοποθετούσαν τα λιµάρια, τα οποία έδεναν σαν ένα µπουκέτο µε τα 
στάχυα προς τα πάνω. Τα δεµατικά για να διατηρήσουν την ευλυγισία τους και να 
µην σπάνε τα ράντιζαν µε νερό. Όταν µαζευόντουσαν πολλά δεµάτια τα φορτώναµε 
στα ζα έξι-έξι, τρία από την µια µεριά στο σαµάρι και τρία από την άλλη και τα 
κουβαλούσαµε στα αλώνια και τα κάναµε θηµωνιές.

 Όταν κάποιος ήθελε να παινέψει τα γεννήµατά του έλεγε: εµένα τα στάρια µου είναι 
όλα δεµατικά, δηλαδή είχαν πολύ µεγάλη βλάστηση.
Όταν άρχιζε η πολλή ζέστη σταµατούσαµε για φαγητό. Αν το νερό που είχαµε φέρει 
από το πρωί το είχαµε πιεί τότε κάποιος πήγαινε και έφερνε νερό από το 
κοντινότερο πηγάδι µε τις βίκες, τις φιάλες και την ντέστα και να ποτίσει και τα ζα. 
Το νερό που φέρναµε µε την ντέστα αν δεν το πίναµε αµέσως και έµενε για κάµποση 
ώρα, από την ζέστη γάνιζε, και για να µην γανίσει ρίχναµε ένα κοµµάτι ψωµί µέσα, 
έτσι το διατηρούσαµε και δεν γάνιζε και µπορούσες να το πιείς. Το γάνισµα ήταν µια 
γεύση µετάλλου που έπαιρνε το νερό και δεν πινόταν.

Μετά το φαΐ ξαποσταίναµε λίγο, ρίχναµε και κανέναν υπνάκο για κάµποση ώρα, 
γιατί µέχρι να βασιλέψει ο ήλιος ήταν πολύς ο χρόνος. Αφού σηκωνόµαστε 
ξεκούραστοι πια άρχιζε ξανά το θέρισµα µέχρι να πάει ο ήλιος ένα σακουλόσκοινο 
για να βασιλέψει, τότε ήταν η ώρα να σταµατήσουµε.
Η καλλιέργεια του σταριού στο χωριό δεν ήταν µεγάλη, δηλαδή ίσα που βγάζαµε 
το απαιτούµενο στάρι για να περάσουµε την χρονιά που σε πολλές οικογένειές δεν 
έφτανε και αγόραζαν, από όποιον είχε και του περίσσευε.
Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου µας έφερναν αλεύρι µε το δελτίο, για 
κάποια χρόνια.

Μετά την δεκαετία του 1950 άρχισε να γίνεται ασύµφορο το να σπέρνει κανείς 
στάρι, κριθάρι, βίκο, βρόµη, ρόβη και άλλα δηµητριακά.
Σταµάτησαν οι νοικοκυρές να ζυµώνουν, και οι φούρνοι του κάθε σπιτιού 
σταµάτησαν να καίνε, ερήµωσαν και αυτοί. Τώρα µας έρχεται το ψωµί καθηµερινά 
από τους επαγγελµατικούς φούρνους και είναι φρέσκο ενώ τότε ζύµωναν µια φορά 
την εβδοµάδα που στο τέλος το τρώγαµε τσελετό (ξεραµένο) ή µουχλιασµένο και 
το µαλακώναµε στο νερό για να µπορούµε να το φάµε.
Επίσης τα άλογα και γαϊδουράκια άρχισαν να αντικατασταίνονται από αγροτικά, 
µηχανές και µηχανάκια, δεν χρειαζόταν να σπέρνουν κριθάρι και βίκο για σανό.
Και έτσι, τελικά το χωριό στράφηκε στην ελαιοκαλλιέργεια.

ΘΕΡΙΣΜΟΣ
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης
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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ
Γιάννης Φάββας

Πήρα το Μπρίκι-ένα µικρό αυτοκινητάκι-και 
ακολούθησα πορεία προς τα δυτικά. Έπειτα από 
πολύωρη περιπλάνηση ξεπρόβαλε µπροστά µου ένα 
µαγευτικό τοπίο. Μία καταπράσινη περιοχή, γεµάτη 
βλάστηση, µεγάλα πεύκα, ελιές, καταρράκτες και 
ρυάκια. Μη θέλοντας να χάσω το θαύµα που 
ξετυλιγόταν µπροστά µου, σταµάτησα απότοµα. Στο 
βάθος διέκρινα ένα µικρό πέτρινο σπιτάκι. Πήγα προς 
τα εκεί. Ο οικοδεσπότης µε υποδέχτηκε µε καλοσύνη 
και µε µεγάλη οικειότητα. Τραπεζάκια υπήρχαν κάτω 
από τις ελιές, και το δάπεδο ήταν στρωµένο µε ψιλό 
χαλίκι. 

Μου πρόσφερε καφέ και σε λίγο επειδή βασίλευε ο 
ήλιος έφερε κρασί και διάφορους µεζέδες. Τρώγαµε 
µε τα χέρια, δεν υπήρχαν τύποι και κανόνες εδώ, και 
απολαµβάναµε το µοναδικό θέαµα, την ηρεµία, την 
ησυχία, τη γαλήνη, που µας είχαν πληµµυρίσει. Μια 
απαλή µουσική γέµιζε την ατµόσφαιρα. Καθόµουν και 
κοιτούσα εκστατικός. H ψυχή µου είχε γίνει ένα µε τη 
µουσική και µε τη φύση. Να, είπα µέσα µου, ένας 
µικρός επίγειος παράδεισος. Σαν έπεσε αρκετά η 
νύχτα, κουρασµένος όπως ήµουν, ξάπλωσα πάνω στα 
χαλίκια έβαλα προσκέφαλο µια πλακουτσερή πέτρα 
και αποκοιµήθηκα. Είδα όνειρο.

Είχα πεθάνει και βρισκόµουν µπροστά σε δύο µεγάλες 
πύλες. Η µια έγραφε ‘’κόλαση’’ και η άλλη 
‘’παράδεισος’’. Ένας ξερακιανός ρασοφόρος µε πολλά 
µαλλιά και γένια, καθόταν µπροστά σε ένα µικρό 
τραπεζάκι κάτω από µια συκιά. Πήγα προς τα εκεί. 
Άνοιξε ένα βιβλίο το ξεφύλλισε για λίγο και µετά 
σηκώθηκε και µου έδειξε την πόρτα του παράδεισου. 
Άνοιξα την πόρτα. Ένα καταπράσινο τοπίο ξεπρόβαλε. 
Υπήρχαν δέντρα πολλά, µικρές λιµνούλες και ρυάκια, 
γεµάτα µε µυοσωτίδες και νούφαρα. Ανθρώπινες 
φιγούρες τυλιγµένες σ’ ένα λεπτό, άσπρο αέρινο 
πέπλο,  περπατούσαν ανάµεσα στα δέντρα. Μερικοί 
περπατούσαν και πάνω από τις κορυφές των δέντρων. 
Μια µονότονη βαρετή µουσική σε στιλ τεριρέµ, γέµιζε 
την ατµόσφαιρα. Παρατηρώντας καλλίτερα, διέκρινα 
στους κορµούς των δέντρων να έχουν τυλιχθεί κάτι 
τεράστια φίδια τα οποία µιλούσαν και προσπαθούσαν 
να πιάσουν κουβέντα µε τους ανθρώπους, για να τους 
ξεγελάσουν και να φάνε από τον απαγορευµένο 
καρπό. Έκλεισα απότοµα την πόρτα και απευθύνθηκα 
στο ρασοφόρο που καθόταν στο τραπέζι. Πέτρο του 
είπα -έτσι τον έλεγαν- δεν µ’ αρέσει αυτός ο 
παράδεισος. Έχει πολλά φίδια εδώ. Υπάρχει κάτι 
καλλίτερο; Ο Πέτρος δεν άκουσε. Είχε πολλή δουλειά 
γιατί εν τω µεταξύ είχε µαζευτεί στο προαύλιο πολύς 
κόσµος που περίµενε την ετυµηγορία του. Βρήκα την 
ευκαιρία και µισάνοιξα την πόρτα της κόλασης.

Τραπέζια πολλά µε µεζέδες και ψητά πάνω σε 

λαδόκολλές, κρασί άφθονο και ποτά, και δυνατή 
µοντέρνα µουσική. Γυναίκες ολόγυµνες χόρευαν 
πάνω στα τραπέζια. Οι κολασµένοι έκαναν πάρτι. 
Ανάµεσα στα τραπέζια τριγυρνούσε και ένας µικρός 
σατανάς, µε µακριά ουρά και τρία κέρατα. Στα χέρια 
του κρατούσε µια τρίαινα, όµοια µε αυτή του 
Ποσειδώνα. Κάθε τόσο άρπαζε έναν από το τραπέζι και 
τον έριχνε µέσα σε κάτι καζάνια µε πίσσα που 
σιγόκαιγαν στην άλλη πλευρά. Ήταν κάτι πολύ 
παραπάνω από σκωτσέζικο ντους.

 Μέσα στα καζάνια είδα και κληρικούς όλων των 
βαθµών. Στην απέναντι πλευρά είδα και κρεµάλες που 
είχαν κρεµάσει πολιτικούς. Είδα πολλούς πολιτικούς 
που τους είχαν κρεµάσει ανάποδα, µε το κεφάλι προς 
τα κάτω. Ο τρικέρης περνούσε και µε την τρίαινα τους 
κένταγε τα πλευρά σε σηµείο που έβγαζαν αίµατα. Λες, 
σκέφτηκα, ο τρικέρης να αποδίδει τελικά δικαιοσύνη, 
αφού κάτω στη Γη οι πολιτικοί έχουν παραγραφές και 
ασυλίες και δεν τους πιάνει κανένας νόµος; Αµέσως 
όµως κατάλαβα ότι υπήρχε µέγιστη υπερβολή. ∆εν 
άξιζαν τέτοιας βάναυσης µεταχείρισης όσα εγκλήµατα 
κι αν είχαν διαπράξει. 

∆εν ξέρω που βρήκα το θάρρος -στα όνειρα όλα 
γίνονται- στράφηκα προς τον Πέτρο και του µίλησα 
έντονα σαν να τον γνώριζα εδώ και δυο χιλιάδες 
χρόνια. Πέτρο του είπα, δεν είναι κατάσταση αυτή. 
Έχετε παραδώσει την κόλαση στο έλεος του τρικέρη. 
Χάθηκε να βρείτε ένα πιο σοβαρό άτοµο, να το βάλετε 
στην διακυβέρνηση της κόλασης; Εδώ αυτός τους 
κρεµάει ανάποδα και τους κεντάει και µε την τρίαινα. 
Κάτω στη γη, έχουµε καλλίτερη πιο ανθρώπινη 
µεταχείριση, ακόµη και για τους µεγαλύτερους 
εγκληµατίες. 

Εξάλλου τι έκαναν όλοι αυτοί; Έκλεψαν για να ζήσουν 
και να ζήσουν τα παιδιά τους, µοίχεψαν γιατί κάποιος 
τους έβαλε την ακατανίκητη ορµή και επιθυµία που 
είναι απαραίτητη για την διαιώνιση του είδους, πήραν 
την ξιφολόγχη και ξεκοίλιασαν τους συνανθρώπους 
τους, εκτελώντας εντολές της πολιτικής και 
θρησκευτικής ηγεσίας για να προστατεύσουν τα 
«όσια»και τα «ιερά». Αυτό δεν κάνουν και όλα τα ζώα 
για να επιβιώσουν; 

Μπορούσατε να τους βάλετε µια τιµωρία µε 
ηµεροµηνία λήξης, όχι αιώνια καταδίκη. Γιατί δεν 
υπάρχει άνθρωπος που να ζήσει και να µην έχει 
αµαρτήσει. Συ ο ίδιος δεν αρνήθηκες το Χριστό και 
µάλιστα τρείς φορές για να γλιτώσεις από το 
λιντσάρισµα των Εβραίων;

Ο Πέτρος έκανε µια γκριµάτσα ίσιωσε τα µουστάκια 
του, σηκώθηκε µε πήρε από το χέρι και καθίσαµε κάτω 
από µια χαρουπιά. Συζητήσαµε για λίγο. Αυτό που 
θυµάµαι είναι το εξής: Σκέπτονται να καταργήσουν την 
κόλαση. Ο νόµος δεν µπορεί να παραµένει εσαεί ο 
ίδιος. Χρειάζεται συµπλήρωµα. Βέβαια αυτό θα 
προκαλέσει αντιδράσεις από τους αείποτε Φαρισαίους 

όπως έκαναν και µε το Χριστό. Παράδεισος και κόλαση 
θα γίνουν ένα. Θα ζουν όλοι µαζί.

 Ο καθένας θα ζει την κόλαση ή τον παράδεισο επειδή 
έτσι θα αισθάνεται. Παράδεισος και κόλαση είναι 
καταστάσεις του νου. Με την έννοια αυτή ο 
παράδεισος και η κόλαση αρχίζουν από τη Γη. Οποίος 
δεν µπορέσει να κατακτήσει τον παράδεισο πάνω στη 
Γη, πολύ δύσκολα θα τον κερδίσει στην αιωνιότητα. O 
Πέτρος µου είπε και µερικά άλλα που δεν µπορώ να 
γράψω αυτή τη στιγµή. Μου άνοιξε την πόρτα του 
παράδεισου και µου είπε σε έντονο ύφος: Έµπα µέσα, 
και κοίταξε να µην µου χαλάσεις τον παράδεισο. ∆εν 
θέλω απεργίες και διαδηλώσεις εδώ. Ταυτόχρονα µου 
έδωσε µια δυνατή σπρωξιά. Τόσο δυνατή ώστε 
ξύπνησα.

Βρέθηκα πάλι στον µικρό επίγειο παράδεισο. Χωρίς να 
το πολυσκεφτώ πήρα το Μπρίκι και πήγα στο σπίτι 
µου. Είχα πεθυµήσει να ξαπλώσω στο ντιβάνι, να 
ανάψω τα φώτα, να δω τηλεόραση. Ξάπλωσα έτσι 
όπως ήµουν , άνοιξα την τηλεόραση. Έπεσα πάνω σ’ 
ένα πάνελ όπου είχαν µαζευτεί διάφοροι πολιτικοί από 
όλα τα κόµµατα, και είχαν αρχίσει έναν οµηρικό 
καβγά. Έκαναν χειρονοµίες, κτυπούσαν τα χέρια στο 
τραπέζι. και έβριζαν µε χυδαίες εκφράσεις.

 Κατά έναν περίεργο τρόπο, εκείνοι που έβριζαν 
περισσότερο, ήταν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για τη 
χρεοκοπία της χώρας. Κανά δυο σκυλιά που 
περνούσαν απ’ έξω άκουσαν τη φασαρία από την 
ανοικτή πόρτα µυρίστηκαν καβγά και σταµάτησαν. Όσο 
ωρύονταν οι πολιτικοί, τόσο ούρλιαζαν τα σκυλιά. 
Τελικά για να ηρεµήσω τα σκυλιά πάτησα το κοντρόλ 
και άλλαξα κανάλι.

Έπεσα πάνω σε κάτι καφετζούδες που έριχναν τον 
καφέ και έλεγαν την τύχη. Άλλες έριχναν τα χαρτιά. 
Φορούσαν κάτι παράξενες κελεµπίες µε φανταχτερά 
χρώµατα και βούλες. Στον τοίχο έβλεπες κρεµασµένα 
διάφορα γεωµετρικά σχήµατα, τρίγωνα,  πεντάλφες, 
τετρακτίδες κλπ. Πάνω στο τραπέζι υπήρχαν γυάλινες 
σφαίρες και ανθρώπινα κρανία. Ο σατανισµός σ’ όλο 
του το µεγαλείο. Έπαιρνες τηλέφωνο και σου έλεγαν 
το «µέλλον». 

Σκέφτηκα που είναι αυτοί που είναι ταγµένοι να 
προστατέψουν τον κόσµο και µάλιστα τη νεολαία από 
τις σατανιστικές τελετουργίες και δοξασίες. 
Αηδιασµένος πάτησα το κοντρόλ και άλλαξα κανάλι. 
Νεαρές καλλίγραµµές κοπέλες εµφανίζονταν από το 
πουθενά και άρχιζαν να γδύνονται σιγά-σιγά. 

Αφού έµεναν σχεδόν ολόγυµνες, έτριβαν τα οπίσθιά 
τους και τα στήθη τους και σε καλούσαν να κάνεις µαζί 
τους τηλεφωνικό σεξ. Το αποκορύφωµα του 
ηδονισµού και της λατρείας της σάρκας, σε µια εποχή 
που οι ηθικές αξίες, η αξιοπρέπεια και ο σεβασµός 
έχουν µηδενιστεί. 
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ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Μετά το θερισµό των σταριών, τα δεµάτια µε τα 
στάχυα τα πήγαιναν στα αλώνια και τα έκαναν 
θηµωνιές σε µια µικρή απόσταση από το αλώνι για 
να µην εµποδίζουν τον αέρα όταν λιγνούσαν. Και 
µε την αράδα του ο κάθε ένας τα αλώνιζε για να 
χωρίσει ο καρπός από τα άχυρα.

Το αλώνισµα των σταριών γινόταν µε βάρδιες 
αλόγων, αναλόγως µε το αλώνι αν ήταν µεγάλο ή 
µικρό, δηλαδή πολλά ή λίγα τα δεµάτια. Συνήθως 
ήταν από πέντε µέχρι επτά άλογα σε κάθε βάρδια. 
Μαζευόντουσαν όσοι είχαν άλογα και έφτιαχναν 
την βάρδια και τα άτοµα αυτά λεγόντουσαν 
βαλµάδες. Αλώνιζαν τα δικά τους, και όσοι δεν 
είχαν άλογα να αλωνίσουν τα στάρια τους 
έπαιρναν µια βάρδια και τα αλώνιζαν.

Τα αλώνια ήταν στρογγυλές επίπεδες επιφάνειες 
σε ραχούλια πάνω στην κορυφή τους, εκεί που το 
έπιανε ο αέρας και επί το πλείστον γύρω από το 
χωριό, για να γίνεται εύκολη η φύλαξη και µετά η 
µεταφορά του σταριού και τα άχυρα στους 
αχυρώνες κάθε σπιτιού.

Τα αλώνια ήταν πλακόστρωτα, αλλά υπήρχαν και 
αλώνια που ήταν χωµάτινα, που το δάπεδό τους 
για να είναι σκληρό και να µην ανακατεύονται το 
χώµα µε το στάρι, το έστρωναν µε µίγµα λάσπης 
από ασπρόχωµα και σβουνιές από αγελάδες, που 
όταν στέγνωνε γινόταν σαν ταράτσα. 

Περιφερειακά του αλωνιού υπήρχε ανάχωµα µε 
πέτρες ή πλάκες για να µη σκορπάνε τα στάρια και 
τα άχυρα έξω από το αλώνι. Στο κέντρο του 
αλωνιού ήταν µόνιµα µπηγµένος ένας ξύλινος 
στύλος περίπου ένα µέτρο ύψος, κατάλληλα 
διαµορφωµένος που στο κάτω µέρος και σε ύψος 
περίπου µια πιθαµή έκανε λαιµό για να 
περιστρέφεται ένα ξύλινο κουλούρι (χαλκάς) και 
να µην ανεβαίνει προς τα επάνω, εκεί έδεναν την 
βάρδια των αλόγων που έτρεχαν γύρω-γύρω το 

αλώνι.
Πλακόστρωτα αλώνια ήταν του Κυριάκου του 
Αγγελάκου (Σαραντάκου, Σοφούλη) που ήταν 
κάτω από το σηµερινό ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ. Του ∆ηµοσθένη 
του Μπίλια (Μπασούρη), του Νικολάκη του 
Βλαχοπανάγου πίσω στο λάκκο, ένα στο 
Κουτσουβέρι το οποίο µετά το έκαναν 
τσιµεντόστρωτο, άλλα δεν θυµάµαι. Του Κυριάκου 
του Μακράκου (∆ηµοσταινάκου) ήταν µε λάσπη 
από ασπρόχωµα και σβουνιές από τις αγελάδες 
που είχε.

Το αλώνισµα άρχιζε από το πρωί, αφού από το 
βράδυ της προηγούµενης ηµέρας είχανε µεταφέρει 
τα δεµάτια από τις θεµωνιές στο αλώνι. Το πρωί 
µόλις έβγαινε ο ήλιος κόβανε τα δεµατικά και τα 
λιµάρια από τα στάχυα απλωνόντουσαν κάτω στο 
αλώνι.

Σε µια τριχιά έφτιαχναν οι βαλµάδες κατάλληλες 
λαιµαριές να περνάει το κεφάλι του αλόγου και να 
µη ξεσέρνουν και τα πνίξουν. Σε µια άλλη τριχιά 
στο µισό µήκος της, έδεναν ένα κουλούρι ξύλινο 
το οποίο πέρναγε µέσα στο στύλο του αλωνιού, 
την µία άκρη την έδεναν στο πάνω µέρος του 
στύλου και στην άλλη υπήρχε ένας γάντζος που 
έπιανε στην τριχιά µε τις λαιµαριές.

Τα άλογα γυρίζοντας γύρω-γύρω το αλώνι, το 
σχοινί τυλιγόταν στο στύλο και έτσι ερχόντουσαν 
προς το κέντρο µέχρι να φτάσουν κοντά στο στύλο 
για να τα αλλάξουν, να έρθουν τα έξω µέσα και τα 
µέσα έξω και να αρχίσει η αντίστροφη κίνηση να 
ξετυλιχτεί το σχοινί και να τυλιχθεί πάλι στον 
στύλο.

Αφού τα ζεύανε τα άλογα, δηλαδή ένα-ένα στις 
λαιµαριές, τα βάζανε µέσα στο αλώνι, εκείνα 
έβρισκαν την ευκαιρία και βούταγαν κανένα λιµάρι 
για να φάνε.

Αµέσως ο βαλµάς µε το καµουτσί τα βάραγε να 
αρχίσουν να τρέχουν γύρω από τον στύλο µέσα 
στο αλώνι και φώναζαν, για-βρε-για, για-για-βρε 
για, οπ-οπ-οπ, για-βρε-για, και δώστου µε το 

καµουτσί να κάνει στράκες πάνω από τις πλάτες 
τους.
Τα άλογα έτρεχαν γύρω-γύρω στο αλώνι πατώντας 
τα στάχυα που σιγά-σιγά από τα στάχυα έβγαινε ο 
καρπός και τα κοτσάνια γινόντουσαν άχυρα. Αφού 
τυλιγόταν το σκοινί στον στύλο και ζύγωναν τα 
άλογα κοντά του τότε ο βαλµάς σταµατούσε τις 
στράκες µε το καµουτσί τα οπ-οπ και τα για βρε για 
και φώναζε έλα ντόοοορι, ντόοοοορι βρεεεέ, τα 
άλογα σταµατούσαν, ξεγάντζωνε τον γάντζο και 
έπιανε το πρώτο άλογο από την λαιµαριά και ένας 
άλλος βαλµάς έπιανε το εξωτερικό άλογο και 
φώναζαν έλααα άλλαξέ το, άλλαξέ το ντεεεεέ, 
εκείνα βρίσκανε την ευκαιρία πάλι να αρπάξουν 
κανένα λιµάρι να φάνε αν υπήρχε, ή βάζανε τις 
µουσούδες τους µέσα στο αλώνισµα και τρώγανε 
µαζί µε τα άχυρα και στάρι.

Πιάνοντας το άλογο ο βαλµάς που ήταν από την 
έξω µεριά και ο βαλµάς που ήταν από µέσα, που 
είχε και το πρόσταγµα, το εσωτερικό άλογο, και τα 
γυρίζανε όλα µαζί, δηλαδή ερχόντουσαν τα έξω 
µέσα, έβαζε ο βαλµάς τον γάντζο στη λαιµαριά του 
εσωτερικού αλόγου και άρχιζε πάλι για-βρε-για, 
για-για βρε-για, οπ-οπ-οπ, για-βρε-για, και 
δώστου στράκες µε το καµουτσί του στον αέρα 
πάνω από τις πλάτες των αλόγων και τα άλογα να 
τρέχουν.

Ο ηδονισµός και η µαγεία είναι η τάση που 
συγκεντρώνει όλους τους σύγχρονους απελπισµένους 
που δεν έχουν την δέουσα ψυχική υγεία. Παρατήρησα 
ότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριµένου καναλιού, ήταν 
αυτός που όταν ερχόταν η µέρα, φόραγε το κοστούµι 
του και τη γραβάτα του, γινόταν «καθωσπρέπει 
κύριος», και έσκιζε τα ιµάτιά του για την πατρίδα την 
θρησκεία και την οικογένεια.Αξίες που το 
προηγούµενο κιόλας βράδυ υπονόµευε µε τον 
χειρότερο και πλέον ξεδιάντροπο τρόπο.
Για άλλη µία φορά αναζήτησα και εκείνους που είναι 
ταγµένοι για την προστασία της ηθικής, των ιδανικών, 
της αξιοπρέπειας και του σεβασµού, αλλά δεν τους 
βρήκα. Αγανακτισµένος έκλεισα µε πάταγο την 
τηλεόραση, πήρα το Μπρίκι και βρέθηκα πάλι έξω από 
τον µικρό επίγειο παράδεισο που είχα ανακαλύψει.

Ο ιδιοκτήτης έκανε εκείνη τη στιγµή επιθεώρηση στον 
παράδεισο για να µην µπει µέσα κανένας σατανάς. 
Μόλις µε είδε µου άνοιξε την πόρτα, καθίσαµε κάτω 
από µια ελιά, και συζητήσαµε αρκετά. Του είπα όλα 
όσα είχα περάσει εκείνες τις στιγµές. Μου εξήγησε ότι 
για τον ίδιο ακριβώς λόγο και εκείνος είχε φτιάξει 
αυτόν τον µικρό επίγειο παράδεισο. 
Xωρίς τηλεόραση, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς 

ηλεκτρισµό, χωρίς εφηµερίδες. Για να ξεφύγει από την 
υποκρισία, το µίσος, την κακία, την χυδαιότητα και την 
επιχειρούµενη αποβλάκωση. Προσπάθησε να µου 
εξηγήσει ότι µπορούµε να αλλάξουµε την 
πραγµατικότητά µας , αλλάζοντας τις πεποιθήσεις 
µας. Έτσι µπορούµε να επιτύχουµε ότι επιθυµούµε. 
Πήγε µέσα και µου έφερε µια πράσινη κάρτα. 

Από τη µια µεριά έγραφε: Ελευθέρα η είσοδος. Και από 
την άλλη: Ου παντός πλείν ες παράδεισον. Έφυγε και 
έµεινα µόνος. Μια απαλή µουσική που είχαν βάλει για 
να κάνουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες γέµιζε την 
ατµόσφαιρα. Τα τριζόνια πριόνιζαν τον αέρα. Και πιο 
κάτω στη ρεµατιά τα αηδόνια γέµιζαν τη νύχτα µε 
απανωτές µελωδικές συγχορδίες. 

Γύριζα ανάµεσα στα τραπέζια, έπαιρνα µεζέδες από τα 
σκεπασµένα πιάτα. ∆εν ήθελα να τελειώσει αυτή η 
νύχτα. Ήθελα να απολαύσω όσο περισσότερο γίνεται 
τον παράδεισο. Ζούσα µια στιγµή από την αιωνιότητα. 
Ήµουν ευτυχισµένος και το ήξερα. Τελικά 
κουρασµένος ξάπλωσα πάνω στα χαλίκια. Πριν 
κοιµηθώ επαναλάµβανα συνεχώς µέσα µου: Αυτός 
είναι ο αληθινός παράδεισος, άλλον δεν θέλω, άλλον 
δεν θέλω.
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Εµείς τα πιτσιρίκια τρέχαµε πίσω από τα άλογα αλλά 
δεν µας άφηναν οι µεγάλοι γιατί τα άχυρα 
γλιστρούσαν και άµα πέφταµε θα µας προλάβαιναν 
τα άλογα και θα µας πατούσαν, αλλά εµείς έστω και 
γύρω-γύρω τρέχαµε στο αλώνι ακολουθώντας τα 
άλογα.

Κατά διαστήµατα σταµατούσαν για να πάρουν τα 
άλογα ανάσα και να τους δώσουν κάτι να φάνε, και 
οι βαλµάδες να γυρίσουν το αλώνι, δηλαδή να 
γυρίσουν µε τα δουκριάνια τα στάχυα τα κάτω πάνω.
Το µεσηµέρι που έφερνε η νοικοκυρά το φαΐ 
σταµατούσαν οι βαλµάδες για να φάνε, και να 
ποτίσουν τα άλογα. Τη δουλειά για το πότισµα των 
αλόγων την αναθέτανε στα παιδιά. 

Εµείς οι πιτσιρικάδες άλλο που δε θέλαµε, η χαρά 
µας ήταν να τα καβαλήσουµε και να τα πάµε στο 
κεφαλόβρυσο να τα ποτίσουµε. Μας έβαζαν πάνω 
στα άλογα ξεσαµάρωτα (χωρίς σαµάρι) και 
πηγαίναµε το ένα πίσω από το άλλο γραµµή για το 
κεφαλόβρυσο πολλές φορές ξεπαραβγαίναµε ποιος 
θα φτάσει πρώτος, και να καυχιόµαστε ότι το δικό 
µου το άλογο είναι ρεβανιάρικο και λακάει πιο πολύ 
(τα ρεβανιάρικα άλογα είχαν στρωτό τρέξιµο ενώ 
αυτά που καλπάζανε ήταν όπως τα άλογα του 
ιπποδρόµου).

Αφού ποτίζαµε τα άλογα στο κεφαλόβρυσο 
γυρνούσαµε στα αλώνια, τους δίναµε κάτι να φάνε 
σανό ή κριθάρι και να ξαποστάσουν λίγο, µετά τα 
ξανάζευαν µέχρι να τελειώσει το αλώνισµα.

Στους βαλµάδες το συνηθισµένο φαγητό που τους 
µαγείρευαν να φάνε στα αλώνια ήταν βραστές 
πατάτες και βλίτα µε σκορδαλιά, και είχε το σκοπό 
του, να πίνουν πολύ νερό να φουσκώνουν και να 
µην τρώνε πολύ και να αισθάνονται χορτασµένοι.

 Μια χρονιά που αλωνίζαµε και εµείς τα στάρια µας, 
είχαµε µια γριά προβατίνα η οποία είχε τρελαθεί, την 
έσφαξε ο πατέρας µου την µαγειρέψαµε και φάγανε 
οι βαλµάδες, και είχαν να το λένε ότι έφαγαν κρέας 
µια φορά στα αλώνια (θυµάµαι που η µητέρα µου 
έλεγε ότι της άνοιξαν το κεφάλι της προβατίνας και 

   

το µυαλό της είχε φυράνει και ήταν όσο ένα καρύδι, 
και έλεγε : όσο γερνάµε και το δικό µας µυαλό 
φυραίνει όπως της προβατίνας και δεν ξέρουµε τι 
κάνουµε. Το ίδιο συµβαίνει και µε εµένα γιατί 
πολλές φορές δεν ξέρω τι κάνω και τι µου γίνεται.

Αφού τελείωναν το αλώνισµα οι βαλµάδες µε τα 
άλογα έφευγαν και οι νοικοκυραίοι άρχιζαν το 
λίχνισµα.
Πρώτα από όλα κοίταζαν αν φυσούσε αέρας και από 
πού. Έπαιρναν µε το δουκριάνι µια δουκριανιά και 
πετούσαν προς τα πάνω και έβλεπαν προς τα πού 
πήγαιναν τα άχυρα. Μετά έφερναν όλο το αλώνισµα 
από την µέση του αλωνιού προς τα εκεί που 
φυσούσε ο αέρας µε τα δουκριάνια και σαρώµατα. 

Τα σαρώµατα ήταν από τσάρα, αφάνες ή από 
γαϊδούρια. Αφού το µετέφερναν όλο το αλώνισµα 
στο µισό του αλωνιού άρχιζε το λίχνισµα, πρώτα µε 
τα δουκριάνια ένας πίσω από τον άλλο, αν φυσούσε 
πολύ το πετούσαν χαµηλά για να µη παίρνει ο αέρας 
τα άχυρα έξω από το αλώνι αλλά να φεύγει µόνο ο 
µπουχός. Αν πάλι φυσούσε λίγο το πετούσαν 
αναλόγως ψηλά τόσο ώστε να παίρνει ο αέρας τα 
άχυρα να πέφτουν µέσα στο αλώνι τον µπουχό έξω 
και το στάρι έπεφτε κάτω.

Πολλές φορές ο αέρας σταµατούσε να φυσάει τότε 
και οι λιχνιστές πήγαιναν και καθόντουσαν στην 
σκιά κάποιου δέντρου συνήθως τσερατσίνας 
(χαρουπιά), αν θυµάµαι καλά σχεδόν σε όλα τα 
αλώνια υπήρχε µια τσερατσίνα και περίµεναν να 
φυσήξει ο αέρας. Και λέγανε : ρε τον αγιάτικο δεν 
λέει να φυσήξει λίγο να τελειώνουµε, και όταν 
ένιωθαν να φυσάει λίγο πήγαινε ένας και δοκίµαζε 
αν φυσάει και από πού. Συνήθως φύσαγε µπάτης 
(νοτιάς), καράγιαλης (νοτιοδυτικός) ή Αϊ-Νικολάτης 
(ανατολικός). 

Πολλές φορές άλλαζε ο καιρός κατά την διάρκεια 
του λιχνίσµατος και ήταν υποχρεωµένοι να γυρίζουν 
το αλώνι από την µεριά που φυσούσε ο άνεµος. Και 
εκεί άκουγες : ρε τον αγιάτικο για καιρό, που να τον 
πάρει η µπάλα, δεν λέει να µας αφήσει να 
τελειώσουµε σήµερα θα µας ζουρλάνει. Και πολλές 
φορές έµενε το αλώνι για την επόµενη ηµέρα.

Αφού τελείωνε το λίχνισµα µε τα δουκριάνια και το 
στάρι χώριζε από τα άχυρα, άρχιζε το λίχνισµα µε τα 
φτυάρια. Μετά λιχνίζοντας το στάρι το κάνανε 
σορούς, και τότε χώριζε και η ήρα από το στάρι και 
διάφορα άλλα παράσιτα που κατρακυλούσαν γύρο 
από το σορό, και µε τα κόσκινα κοσκινίζοντας και 
λιχνίζοντας το στάρι χώριζαν τα σκύβαλα τα οποία 
µάζευαν για να ταΐζουµε τις κότες.

Αφού ήταν έτοιµο το στάρι φώναζαν να έρθει ο 
δεκάτης (εφοριακός) για να µετρήσουν τη σοδιά και 
να πάρει το ένα δέκατο που ήταν ο φόρος. Ως 
µετράρι είχαν τα µισοκίλια ή το καντάρι στο ζύγισµα 
το οποίο ήταν 44 οκάδες. Το µισοκίλι δεν ξέρω πόσο 
ήταν, αλλά νοµίζω πως ήταν περίπου είκοσι µε 
εικοσιπέντε οκάδες.

Αφού το σάκιαζαν το στάρι το φόρτωναν στα ζα και 
το µεταφέρανε στο σπίτι και το αποθήκευαν σε κάτι 
ξύλινες κασέλες τα λεγόµενα αµπάρια. Τα δε άχυρα 
τα βάζαµε σε χαράδρια (µεγάλα σακιά ) τα οποία 
ήταν φτιαγµένα γι’ αυτή την δουλειά ή ήταν 
φτιαγµένα προσωρινά από κιλίµια, σκουτιά ή από 
σεντόνια, τα οποία τα ζαλωνόµαστε στην πλάτη µας 
ή τα φορτώναµε στα ζα και τα πηγαίναµε και τα 
αποθηκεύαµε στον αχυρώνα του σπιτιού.

Όταν τα ζαλωνόµαστε στην πλάτη µας, τα άχυρα 
έπεφταν και µέσα σ΄ αυτήν, τότε µας έπιανε µια 
φαγούρα που τρέχαµε να ξυστούµε ή κάποιος να µας 
ξύσει την πλάτη. Από όσο θυµάµαι πάντα µας έπιανε 
η νύχτα κουβαλώντας τα άχυρα.
Το βράδυ ερχόντουσαν και οι βαλµάδες να φάνε και 
όλοι όσοι είχαν δουλέψει και έδιναν τις ευχές τους 
να είναι το στάρι καλοφάγωτο.

Μετά το 1960 τελείωσαν και τα αλώνια, τα 
εκτόπισαν οι αλωνιστικές µηχανές. Ερχόταν 
αλωνιστική µηχανή και µέσα σε λίγες µέρες τα 
αλώνιζε όλα τα στάρια. Γινόταν ο διαχωρισµός του 
σταριού από τα άχυρα χωρίς να φυσάει ο 
καράγιαλης. ή ο Αϊ-Νικολάτης. Έτσι το στάρι έµπαινε 
κατευθείαν στα τσουβάλια και τα άχυρα να δένονται 
σε λεγόµενες µπάλες και να µεταφέρονται στα 
σπίτια και στους αχυρώνες των χωριανών.

Μετά µερικά χρόνια σταµάτησαν να σπέρνουν 
σιτηρά, σταµάτησε ο θέρος τελείωσαν και τα 
αλώνια, και µας έρχεται το ψωµί έτοιµο από τους 
επαγγελµατικούς φούρνους και είναι πάντα φρέσκο 
της ηµέρας και όχι µιας εβδοµάδας και τσελετό.
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Η ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΓΗ                   
ΛΙΚΝΟ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ
Επιµέλεια : Βενετία Βανικιώτη

Το 1984 ήταν το έτος που για πρώτη φορά 
εορτάστηκαν οι Λάκωνες Άγιοι, µε εκκλησιαστική 
λαµπρότητα και συµµετοχή πλήθος κόσµου. Η 
Σύναξις των Λακώνων Αγίων, καθιερώθηκε από τον 
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Μονεµβασίας και 
Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιο, να τιµάται την Κυριακή Β΄ 
Νηστειών. Η εικόνα της πρώτης εξάδας των Αγίων, 
βρίσκεται στο ξυλόγλυπτο τέµπλο του Ναού του Αγίου 
Νικολάου Σπάρτης, το βόρειο κλίτος του οποίου είναι 
αφιερωµένο στη µνήµη τους.

Στην χορεία των Λακώνων Αγίων ανήκαν κατ’ αρχήν οι 
εξής Άγιοι:
Νίκων ο “ Μετανοείτε” πολιούχος Λακεδαίµονος
Θεόκλητος Αρχιεπίσκοπος Λακεδαιµονίας
Ιωάννης νεοµάρτυς ο εκ Γουβών
Όσιος Θωµάς ο εν Μαλεώ
Όσιος Γεώργιος ο εν Μαλεώ
Όσιος Λεόντιος ο Μονεµβασιώτης
Άγιος Ηλίας ο Νέος
Οσία Υποµονή
Όσιος Γρηγόριος εκ Μυστρά
Μάξιµος ο Γραικός

Στην συνέχεια δε προστέθηκαν οι εξής:

Όσιος Σεραπίων ο Σινδόνιος
Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Μονεµβασίας
Άγιος Θεόδωρος Κυθήρων
Άγιος Ρωµανός επί την σκλέπαν
Άγιος Ισίδωρος Βουχειράς Πατριάρχης Κων/πόλεως
Άγιος Φώτιος Μονεµβασίας Επίσκοπος Κιέβου
Άγιος Ρωµανός ο νεοµάρτυς εκ ∆ηµηνίτσης
Άγιος Γαλακτίων εξ Αναβρυτής
Άγιος Νεόφυτος ο νεοµάρτυς Μητροπολίτης 
Λακεδαιµονίας 
Άγιος Μήτρος ή ∆ηµήτριος ο Πελοποννήσιος
Άγιος Ιωάννης ο νεοµάρτυς εκ Τουρκολέκα.

Υπάρχουν ακόµα πολλές µορφές αγίων, οσίων και 
νεοµαρτύρων που κατάγονται, έζησαν ή κοιµήθηκαν 

στη Λακωνική γη και που παραµένουν άγνωστες 
ακόµα. Είναι σίγουρο όµως πως θα αποκαλυφθούν 
όταν «έλθει το πλήρωµα του χρόνου» .

Έτσι τα Συναξάρια, τα εκκλησιαστικά βιβλία δηλαδή, 
που περιέχουν τις ζωές των Αγίων θα συµπληρωθούν, 
ώστε να γίνουν στήριγµα για τους Χριστιανούς στον 
δικό τους αγώνα µε τα εµπόδια και τις δυσκολίες 
προκειµένου να δώσουν νόηµα στο πέρασµά τους από 
αυτή τη ζωή.

Στον Κάβο-Μαλιά, τα ερείπια µοναστηριών και 
εκκλησιών της βυζαντινής εποχής ξεπερνούν τα 
πενήντα, δηµιουργώντας στους γκρίζους βράχους 
του, το λεγόµενο µικρό Άγιο Όρος του Μοριά. Οι 
κάτοικοι της περιοχής όταν πρόκειται να πάνε εκεί για 
προσκύνηµα λένε: “ Πάµε στους Σαράντα Αγίους”.

Οι µονές Αγίας Ειρήνης και Αγίου Γεωργίου, των 
οποίων σώζονται µόνο τα ερείπια, ιδρύθηκαν από 
τους Οσίους Θωµά και Γεώργιο, των οποίων την 
µνήµη σέβονται και τιµούν όλοι οι Βατικιώτες.

Ένα µοναδικό κέντρο ορθόδοξης µοναχικής ζωής και 
άσκησης στήθηκε στους άγριους βράχους, 
αναδεικνύοντας τη ∆ύναµη της Χάρης του Τριαδικού 
Θεού να διαπερνά και να µεταµορφώνει ό,τι αγγίζει.
Ας αφήσουµε την γραφίδα του Ανδρέα Καρκαβίτσα να 
µας µυήσει στη φανερή και άρρητη οµορφιά αυτού 
του τόπου.

Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
Ανδρέα Καρκαβίτσα

Πάνω στον Καβοµαλιά, στο γκρεµνό κατάνακρα, 
βρίσκεται η Άγια Ειρήνη, εκκλησούλα παράµορφη. 
Είναι µικρή, συµµαζωχτή, σαν ψυχούλα, που λαχταρά 
και τρέµει µπροστά στ’ άγριο πέλαγος. Λαµπάδα 
στέκεται µια µυγδαλιά αντίκρυ της, στολίζεται µε 
χιόνια το Γενάρη, το Φλεβάρη χύνει τ’ άνθη της και 
ντύνεται στα πράσινα τους µήνες του καλοκαιριού.

Κοντά της οι συκιές, πέντε-δέκα κακοφτιαµένα 
κορµόδεντρα, απλώνουν κόµπους και ρόζους, 
βγάζουν φύλλα πολυδάχτυλα, ρίχνουν αβλάβητους 
τους καρπούς, δέρνονται συνατοί τους σαν σκελετοί 
ανήµεροι. ∆ίπλα της σε χούφτα χώµα φυτρώνουν 
κουκιά µε σταχτογάλαζα φύλλα. Παρέκει φουντώνει ο 
άθραυλος κίτρινος και ξαφνικά ο βράχος ψηλώνει και 
θεριεύει κόκκινος σαν αιµατόβρεχτος.

Την είδα εγώ την εκκλησιά, τη µυγδαλιά, τες συκιές, 
τα χλωροκούκια, τον άθραυλο .Είδα και το βράχο τον 
αιµατόβρεχτο. Μα είδα ακόµα κι έναν άνθρωπο εκεί. 
Ένα και µοναχόν άνθρωπο, µια ζωή µέσα στη νέκρα, 
ένα λύχνο στο σκοτάδι της ερηµιάς–τον καλόγερο.

Μου φάνηκε πρωτόπλαστος στη γη την ακατοίκητη, 
τριχοντυµένος ασκητής, που τράφηκε µε ακρίδες και 
µέλι άγριο. Ψηλός, ξερακιανός, ξαγριεµένος, 
µισοπάλαβος. Χύνονταν τα µακριά µαλλιά σαν χήτη 
στους ώµους. Τα γένια σκέπαζαν αχτένιστα το 
αποτριχωµένο στήθος του. Τα µάτια βαθουλωµένα, 
έβγαζαν άσπρο φως σαν να ’παθαν από των 
φαντασµάτων την αδιάκοπη θωριά.

Φορούσε σκούφια καλογερική στο κεφάλι. Ένα 
πουκάµισο χιλιοµπαλωµένο στο κορµί. Βρακί 
ναυτικό. Από γόνα και κάτω τα πόδια γυµνά, µελαψά, 
πληγωµένα, έλεγες πως έκαµαν δρόµο µακρινό µέσ’ 
από πουρνάρια και αγριάγκαθα.

- Γειά σου.
- Καλώς ωρίσατε!
- Πως τα περνάς εδώ;
- Ουµ…

Και µε τα χέρια σταυρωτά στο στήθος, µε τα µάτια 
ψηλά, σαν να µη θέλει ν’ ατενίσει τα εγκόσµια, µ’ ένα 
τρεµούλιασµα αδιάκοπο σαν βροχοδαρµένο 
λαγουδάκι, χύνει τα λόγι’ από τα χείλη του 
συγκρατητά, γοργά κι ανάκατα, σαν το νερό ο 
άµπουλας.

Η φωνή του βραχνή και δύσκολη, κάποτε βγάζει 
κραυγές. Κάποτε ξαφνίζεται. Κοιτάζει γύρω του 
φοβισµένα µήπως του στήσανε χωσιά να τον 
πιάσουνε. Κάποτε θυµώνει, έπειτα συνέρχεται και 
πιάνει τη φλυαρία του.

Μιλεί για όλα: το χωριό του, τη φαµίλια του, τη 
σκοτεινή ζωή που περνά. Ποιος του δίνει ψωµί; Τα 
καΐκια και τα βοσκόπουλα. Ποιος του φέρνει λάδι για 
τα καντήλια; Οι γριές. Ποιος τον ντύνει; Ο Θεός. Ποιος 
τον τρέφει; Τα βρεχτοκούκια του. Μιλεί και λέει 
αδιάκοπα.
Κάτω βρυχάται το κύµα, ψηλά σφυρίζει ο βοριάς, 
πέρα γαλανίζει η θάλασσα. Φαίνονται πλεούµενα 
πέντε-δέκα, φαίνονται σπίτια στο Τσιρίγο αντίκρυ. Μα 
πάνω στον Καβοµαλιά βρίσκεται µόνον η 
εκκλησούλα, η µυγδαλιά, οι συκιές, τα κουκιά, ο 
άθραυλος κι ο καλόγερος.

Μια ζωή µέσα στη νέκρα, ένας λύχνος στο σκοτάδι της 
ερηµιάς. Μα ζωή και λύχνος είναι όλα τ’ άλλα, όχι 
όµως κι ο καλόγερος. Εκείνος πάει.
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2017: ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 
Επιµέλεια : Ελένη Θ. Τσιριγώτη

«Κάθε άνθρωπος άξιος να λέγεται γιος του ανθρώπου σηκώνει το σταυρό του και 
ανεβαίνει το Γολγοθά του  πολλοί, οι πιο πολλοί, φτάνουν στο πρώτο, το δεύτερο 
σκαλοπάτι, λαχανιάζουν, σωριάζουνται στη µέση της πορείας και δε φτάνουν στην 
κορυφή του Γολγοθά -θέλω να πω στην κορυφή του χρέους τους- να σταυρωθούν, 
να αναστηθούν και να σώσουν την ψυχή τους. Λιποψυχούν, φοβούνται να 
σταυρωθούν, και δεν ξέρουν πως η σταύρωση είναι ο µόνος δρόµος της ανάστασης 
άλλον δεν έχει»…

«Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει».

«Ε κακοµοίρη άνθρωπε, µπορείς να µετακινήσεις βουνά, να κάµεις θάµατα, κι εσύ 
να βουλιάζεις στην κοπριά, στην τεµπελιά και στην απιστία! Θεό έχεις µέσα σου, 
Θεό κουβαλάς και δεν το ξέρεις - το µαθαίνεις µονάχα την ώρα που πεθαίνεις, µα 
'ναι πολύ αργά».

Κάθε σπουδαίος άνδρας ή γυναίκα που έχει περάσει από αυτή τη γη είναι γέννηµα 
της εποχής του. Αυτή τους διαµορφώνει, τους πλάθει, τους µεταλλάσσει, τους 
σφραγίζει. Ο Καζαντζάκης είναι ένας τέτοιος άνδρας που γεννήθηκε σε µια Κρήτη 
κάτω από τον τουρκικό ζυγό που βρυχιόταν για λευτεριά. Με ετοιµοπόλεµους 
καπετάνιους που δεν καταδέχονταν τους απλούς εργάτες της γης και δεν άφηναν 
περιθώρια για τρυφερότητες και ευαισθησίες απέναντι στη γυναίκα ή το παιδί τους. 
Πολεµά τον βαρύ ίσκιο του πατέρα κύρη και αφέντη και αρχίζει το µεγάλο ταξίδι της 
αναζήτησης της γνώσης, της αγιοσύνης, της λευτεριάς ανεβαίνοντας ιερά 
σκαλοπάτια.

«Τέσσερα στάθηκαν τ’ αποφασιστικά σκαλοπάτια στο ανηφόρισµά µου, και το 
καθένα φέρνει ένα ιερό όνοµα: Χριστός, Βούδας, Λένιν, Οδυσσέας».

«Ο Καζαντζάκης συνδυάζει τον Χριστό, τον Βούδα, τον Μπεργκσόν, τον Νίτσε, τον 
Ζορµπά και τον Λένιν. Είναι µεν ένθεος, αφού όπως µας λέει ο Παλαµάς απλά 
προτιµά την ποίηση της θρησκείας από την εξουσία της εκκλησίας αλλά συγχρόνως 
πιστεύει και στην ανάλυση του ∆αρβίνου, στη θεωρία της εξέλιξης των ειδών, γιατί 
πιστεύει στην επιστήµη. Μεταφέρει δηλαδή και εγκαθιστά στη φιλοσοφία του και 
στη θρησκευτική του πεποίθηση την αµφιβολία και την αµφισηµία». 

(Χανιώτικα Νέα, Σήφης Μιχελογιάννης)

Επηρεάζεται από τα φιλοσοφικά ρεύµατα της εποχής του, τα ταξίδια στο εξωτερικό, 
τους πολέµους και τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, τη σοφία των αγράµµατων 
ανθρώπων. Όλα αυτά τα φιλτράρει και τα µετουσιώνει σε κείµενα, µυθιστορήµατα, 
θεατρικά έργα, φιλοσοφικά πονήµατα, ποίηση. Κείµενα όπου την κάθε λέξη την έχει 
επιλέξει µε περισσή σπουδή. Οι λέξεις δένουν η µία µε την άλλη σε ένα σώµα 
ζωντανό που πάλλεται από τις ιδέες και δονείται από την κραυγή του συγγραφέα. 
Μια κραυγή  που µιλά για την αξία της ζωής, το σκοπό της ζωής, την πίστη στον 
αγώνα και τον άνθρωπο. 

Ερχόµαστε από µια σκοτεινή άβυσσο• καταλήγουµε σε µια σκοτεινή άβυσσο• το 
µεταξύ φωτεινό διάστηµα το λέµε Ζωή.
∆εν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν µονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι 
αυτές παίρνουν το µπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.
Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ…
∆εν τον φοβάµαι το Θεό, αυτός καταλαβαίνει και συχωρνάει. Τους ανθρώπους 
φοβάµαι. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και δε συχωρνούν.
Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινούν, Θεός δεν υπάρχει!

Όµως το έργο του Καζαντζάκη δεν συνοψίζεται σε αποφθέγµατα. Ο λόγος του είναι 
χειµαρρώδης, ποµπώδης µερικές φορές. Οι λέξεις σαν κεντίδια πάνω σε καµβά. Αν 
αποµονώσεις τις φράσεις είναι σαν να αποκηρύσσεις το δηµιουργό, απαξιώνεις το 
έργο, τον µόχθο του επίµονου κι ακούραστου εργάτη της γλώσσας.  Ο Καζαντζάκης 
είναι φιλόσοφος, στοχαστής χωρίς να γράφει αποκλειστικά φιλοσοφικά δοκίµια. 
Ενσωµατώνει τις φιλοσοφικές του αναζητήσεις όπως ο Πλάτωνας στους διαλόγους 
των ηρώων του στα θεατρικά του έργα ή στα µυθιστορήµατά του, τις εκφράζει σε 
πρώτο πρόσωπο στην «Αναφορά στο Γκρέκο», στα «Ταξιδεύοντας» ή στην 
«Ασκητική», τις κάνει τραγούδι -ποίηµα µέσα στους 33.000 στίχους της δικής του 
«Οδύσσειας». 

Η Οδύσσεια, έργο ζωής, φόρος τιµής στο µεγάλο του δάσκαλο τον Όµηρο, 
ανεκτίµητο δώρο προς όλους τους Έλληνες. Το µεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα από την 
έπαρση στην ταπείνωση, από τη βιάση στην υποµονή, τις συνεχείς µαταιώσεις και 
θυσίες ως την τελική επιβράβευση µε την επιστροφή στην πατρογονική εστία, στη 
σύζυγο, στον πατέρα και το γιο.

∆υο µήνες πάνε πια στης πλούσιας Πύλος
τ’ αµµουδερά ακρογιάλια που περνούσα.

Νοτιάς φυσούσε, ξέσπασεν η µπόρα,
κι από τα µαύρα νέφαλα χυνόταν

βαριά νεροποντή κι ολούθε ο µέγας
µας τυραγνούσε κεραυνός του ∆ία.

Στο φως µιας αστραπής, βιγλίζω απάντεχα
τον Οδυσσέα στη µέση του πελάγου,

γαλήνιο να κρατά το δοιάκι,
κατάµατα στηλώνοντας τη µπόρα!

«∆υσσέα του κράζω, πας για την πατρίδα;
Πια µες στης θεάς την κλίνη δε χωρούσες;»

Μ΄ αυτός, µε το τιµόνι στην παλάµη
και τ’ αρµυρά δαγκώνοντας µουστάκια,
τήραε µακριά σκυφτός και δεν έστράφη!

Ο Καζαντζάκης προς το τέλος της ζωής του προσπαθεί να συµφιλιώσει τα αφίλιωτα, 
τους κουρσάρους προγόνους µε τους αγαθούς αγρότες, την αλαζονεία της νιότης 
µε τη σοφία της ωριµότητας και όλα αυτά να τα αφήσει παρακαταθήκη στους 
νεότερους, στον κόσµο όπως ο πατέρας στο γιο του.
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Η ΑΓΩΝΙΑ
∆ηµήτρης Ζερβός

Μπήκα στο Μαθηµατικό το 1965. ∆εύτερη χρονιά που εφαρµόστηκε το Ακαδηµαϊκό 
απολυτήριο του Γεωργίου Παπανδρέου (µεταρρύθµιση Παπανούτσου). Την 
εβδοµάδα των εξετάσεων το στοµάχι µου «έκλεισε» από την αγωνία! Τίποτε δεν 
πήγαινε κάτω. Μερικές κουταλιές σούπα κάθε βράδυ ήταν όλο κι΄όλο το φαγητό 
µου. ∆εν παραπονιέµαι γι΄αυτό. Άλλωστε αγωνία είχα και την περασµένη εβδοµάδα 
που έκανα γενικές εξετάσεις αίµατος και υπέρηχο άνω και κάτω κοιλίας!

Σήµερα ακούω πολλά παράπονα σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις, από γονείς 
κυρίως. Φταίει το σύστηµα, ταλαιπωρούνται τα παιδιά και διάφορα άλλα. Ανεξάρτητα 
από συστήµατα, δύο πράγµατα πιστεύω ότι βοηθούν για να ξεπεραστεί αυτή η 
δοκιµασία που ταλαιπωρεί µικρούς και µεγάλους:

Οι καλοί ∆άσκαλοι και οι εναλλακτικές λύσεις.

Ας ξεκινήσω από το δεύτερο. Θυµάµαι ότι περιµένοντας τα αποτελέσµατα 
σκεπτόµουν τι θα έκανα αν δεν περνούσα στο πανεπιστήµιο. Θα µπάρκαρα! Το 
ναυτικό επάγγελµα, σκληρό ίσως, ήταν µια διέξοδος για τους νέους την εποχή 
εκείνη. Μόνος µου είχα διαλέξει τις σειρά των σχολών που δήλωσα, µόνος µου θα 
αποφάσιζα και για το επάγγελµα που θα ακολουθούσα αν δεν έµπαινα. Βέβαια 
προτιµούσα να µπω στο πανεπιστήµιο,  µιας και ο πατέρας έλεγε ότι καλό είναι να 
τελειώσει κανείς πανεπιστήµιο και ας γίνει τσαγκάρης µετά!

Είχα καλούς καθηγητές. Αυστηροί ή λιγότερο αυστηροί, γλυκοµίλητοι οι στριφνοί 
αλλά στη πλειοψηφία τους καλοί ∆άσκαλοι. Στόχος τους δεν ήταν να σε 
παραγεµίσουν µε γνώσεις. Ξέρανε να σε µαθαίνουν πώς να µαθαίνεις και 
ενδιαφέρονταν πραγµατικά για τη δουλειά τους.  Ήταν ένα πρότυπο 6τάξιο γυµνάσιο 
στον Πειραιά. Θυµάµαι ότι όταν πήραµε τον κατάλογο µε την εξεταστέα ύλη, όλα τα 
κεφάλαια τα είχαµε διδαχτεί και µας ήταν απολύτως γνωστά. ∆εν χρειαζόταν καµιά 
επιπλέον προσπάθεια. Οι 9 στους 10 µπήκαµε µε την πρώτη σε κάποια σχολή. 
Πέρασα σχετικά εύκολα νοµίζω, αλλά η αγωνία των εξετάσεων ήταν µεγάλη όπως 
σας είπα.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη αγωνία στη σχολική µου ζωή. Στα δώδεκά µου είχα δώσει 
εξετάσεις για την εισαγωγή στο γυµνάσιο. Γραπτά και προφορικά! Μεγάλη αγωνία και 
τότε. Μόλις που τα κατάφερα (171ος σε 184 εισαχθέντες). Στα προφορικά µου 
έβαλαν ένα πρόβληµα µε εσωτερική υφαίρεση. Αγνοούσα τελείως την µέθοδο. Η 
διευθύντρια του δηµοτικού και δασκάλα µου στην έκτη τάξη, ήταν πολύ καλή στα 
φιλολογικά αλλά µέτρια στα µαθηµατικά!

Αλλά εξετάσεις έδωσα και πριν πάω στο σχολείο, για να µπω στο Ράλλειο ∆ηµοτικό 
του Πειραιά. Η αγωνία µου τότε κράτησε µόνο δύο µέρες. Την προπαραµονή και την 
παραµονή των εξετάσεων. Μετά, οι καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό, τον Άγιο 
∆ηµήτρη,  εξαφάνισαν κάθε αγωνία! Τον Σεπτέµβριο που µάθαµε ότι δεν είχα γίνει 
δεκτός , νέα αγωνία για το «άγνωστο»  δηµοτικό σχολείο που θα έπρεπε να γραφτώ 
και να φοιτήσω.

Αγαπητοί φίλοι, η αγωνία είναι ένα ανθρώπινο συναίσθηµα όπως ο φόβος η χαρά ή η 
λύπη. Απόλυτα φυσιολογικά, τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Η διαχείριση 
τους είναι το πρόβληµα. ∆εν µπορείτε να εξαφανίσετε την αγωνία! Τα παιδιά σας θα 
περάσουν και αυτά αγωνίες στην ζωή τους. Αν καταφέρετε να µάθετε στο παιδί σας 
πώς να τις διαχειρίζεται, τότε θα είσαστε ένας πολύ καλός ∆άσκαλος.
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«Ένιωθα πως αυτό ήταν το χρέος µου, το µοναδικό, να φιλιώσω τα αφίλιωτα, 
να ανεβάσω από τα νεφρά µου το πηχτό προγονικό σκοτάδι και να το κάµω, 
όσο µπορώ, φως. Αυτή δεν είναι η µέθοδο του Θεού; Αυτή δεν έχουµε κι εµείς 
χρέος να εφαρµόζουµε ακολουθώντας τ’ αχνάρια του; µικρή αστραπή η ζωή 
µας, µα προφταίνουµε.

Αλάκερο το σύµπαντο, χωρίς να το ξέρει, ακολουθάει τη µέθοδο αυτή• το 
κάθε ζωντανό είναι αργαστήρι, όπου κρυµµένος ο Θεός κατεργάζεται και 
µετουσιώνει τη λάσπη. Γι’ αυτό ανθούν και καρπίζουν τα δέντρα και 
γεννοβολούν τα ζα και µπόρεσε ο πίθηκος να σταθεί στα δυό του πόδια 
όρθιος• και τώρα, πρώτη φορά απ’ όταν στάθηκε ο κόσµος, ο άνθρωπος 
αξιώθηκε να µπει στο αργαστήρι του Θεού και να δουλέψει µαζί του• κι όσο 
πιο πολλή σάρκα µετουσιώνει σε αγάπη, σε παληκαριά κι ελευτερία, τόσο 
περισσότερο γίνεται Γιος του Θεού». 

(Αναφορά στο Γκρέκο)

«Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, 
είναι να νιώσεις µέσα σου όλους τους προγόνους. 
Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορµή τους
 και να συνεχίσεις το έργο τους. 
Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη µεγάλη εντολή 
να σε ξεπεράσει».

Κάποτε έγραψε:
"Καθένας παίρνει το ανάστηµα του οχτρού που µαζί του παλεύει.
Μου αρέσει κι ας χαθώ, να παλέυω µε το Θεό.
Αυτός πήρε λάσπη κι έπλασε τον κόσµο, εγώ λέξες...
Αυτός έκαµε τους ανθρώπους όπως τους βλέπουµε να σούρνουνται στο χώµα
εγώ θα πλάσω µε φαντασία και αγέρα, µε το υλικό που πλάθονται τα όνειρα,
άλλους ανθρώπους, µε πιο πολλή ψυχή, ν' αντέχουν στον καιρό,
να πεθαίνουν οι άνθρωποι του Θεού και να ζουν οι δικοί µου."

Στη δύση της ζωής του όµως συµπλήρωσε:
"Ντρέπουµαι ν' αναθυµούµαι την εωσφορική τούτη αλαζονεία,
µα ήµουν νέος τότε, και νέος θα πει να επιχειρείς να γκρεµίσεις τον κόσµο
και να 'χεις το θράσος να θες να οικοδοµήσεις έναν καινούριο, καλύτερο." 
(Αναφορά στο Γκρέκο)

Όλοι µας στα κείµενα του Καζαντζάκη βρίσκουµε κάτι που µας εκφράζει. 
Κρατώ πάντα βαθιά µέσα µου το «∆ηµοτικό Σχολειό» από την «Αναφορά στο 
Γκρέκο», κείµενο από το σχολικό ανθολόγιο µε τους χαρταετούς και µια ρήση 
του:

 «Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει 
αντίπερα ο µαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασµα, αφήνεται 
χαρούµενα να γκρεµιστεί, ενθαρρύνοντας τον µαθητή του να φτιάξει δικές 
του γέφυρες».

Πριν από µερικούς µήνες ένας σύµβουλος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
µας διηγήθηκε ένα περιστατικό που του συνέβη πριν από δυο δεκαετίες κατά 
τη διάρκεια των µεταπτυχιακών του σπουδών στη Γερµανία. Θέλοντας να 
τιµήσει έναν καθηγητή του, επισκέφθηκε ένα µεγάλο βιβλιοπωλείο για να 
αγοράσει µια ποιητική συλλογή του Καβάφη και ένα έργο του Καζαντζάκη. 
∆υστυχώς στο τµήµα της ελληνικής λογοτεχνίας δεν βρήκε έργα τους.Η 
απάντηση που έλαβε όταν διαµαρτυρήθηκε γι’ αυτό ήταν: 

«Μα κύριε, τον Καβάφη και τον Καζαντζάκη έπρεπε να τους αναζητήσετε στο 
τµήµα της παγκόσµιας λογοτεχνίας». Οικουµενικός λοιπόν, πέρα από τα όρια 
της Ελλάδας και τη στενοµυαλιά των µισαλλόδοξων.



Τζι τζι τζι…
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

Καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκια δε γίνεται! Εδώ και µέρες, 
ακόµα κι εµείς που ζούµε στην Αθήνα αρχίζουµε να 
ακούµε το χαρακτηριστικό µονότονο ήχο του εντόµου 
που συντροφεύει τα καλοκαίρια µας.

Η αλήθεια είναι πως ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα 
του συγκεκριµένου εντόµου είναι πως χωρίς να 
φαίνεται ιδιαίτερα, είναι πάντα εκεί µέσα από το 
τραγούδι του. Ακόµα και βράδυ να είναι, το ακούς να 
τραγουδά και ψάχνεις να βρεις που είναι ώστε να το 
διώξεις µήπως και καταφέρεις να κοιµηθείς. Μάλιστα 
µόλις το πλησιάσεις -χωρίς απαραίτητα να το βλέπεις, 
σταµατά το τραγούδι, λες και ξέρει πως κάποιος το 
πλησιάζει θυµωµένος.

Αν µάλιστα καταφέρεις να το πιάσεις το τραγούδι 
γίνεται κραυγή ασταµάτητη (τζιιιιιιιιιιιιι) καθώς το 
µικρό έντοµο παλεύει να ξεφύγει.
Το τζιτζίκι κάνει την εµφάνιση του σε πάρα πολλές και 
διαφορετικές µορφές της ελληνικής παράδοσης. Στη 
συνέχεια, παραθέτουµε µερικές αναφορές για το 
µικρό καλοκαιρινό σύντροφο που αλιεύσαµε από 

διάφορα βιβλία και το διαδίκτυο που σίγουρα σας 
είναι γνωστά.

Ο Τζίτζικας και Μέρµηγκας
Το τζιτζίκι πολλές φορές ταυτίζεται µε την εικόνα του 
τεµπέλη, ταύτιση που κατά πολλούς οφείλεται στον 
περιώνυµο µύθο του Αισώπου στον οποίο ο 
«χαλαρός» τζίτζικας καθιστός στο δέντρο του και 
τραγουδώντας, περιπαίζει τον εργατικό µέρµηγκα που 
µαζεύει υποµονετικά την τροφή του για τον 
επερχόµενο χειµώνα. Όταν δε έρχεται όντως ο 
χειµώνας, οι ρόλοι αντιστρέφονται και ο τζίτζικας από 
άνετος τραγουδιστής γίνεται απεγνωσµένος διαβάτης 
αφού το κρύο τον βρίσκει απροετοίµαστο. Αντίθετα, ο 
µέρµηγκας είναι τώρα ο άνετος. 

Ο µύθος του Τιθωνού
Κατά την Ελληνική Μυθολογία, το τζιτζίκι είναι η 
προσωποποίηση του Τιθωνού, ενός θνητού που έτυχε 
να ερωτευθεί µια αθάνατη Τιτανίδα την Ηώ. Η 
τελευταία επιδιώκοντας να κρατήσει για πάντα ο 
έρωτάς τους ζητά από τον ∆ία να δώσει στον Τιθωνό 
την αθανασία. Όµως, έκανε το λάθος να ξεχάσει να 
ζητήσει και την αιώνια νεότητα. Έτσι, ο Τιθωνός ναι 
µεν παρέµεινε αθάνατος αλλά γερνούσε συνεχώς 
(ενώ η Ηώς ήταν πάντα νέα και όµορφη), µε 
αποτέλεσµα όταν πια είχε γεράσει υπερβολικά, οι Θεοί 
τον µεταµόρφωσαν σε τζιτζίκι, ένα ζαρωµένο έντοµο 
δηλαδή, που µιλά ακατάπαυστα ή (κατά άλλους) 
κλαίει για την κακή του τύχη.

Οδυσσέας Ελύτης – Τα τζιτζίκια

Η πιο ωραία όµως αναφορά στο τζιτζίκι είναι αυτή στο 
οµώνυµο ποίηµα του δικού µας «ποιητή του φωτός», 
Οδυσσέα Ελύτη το οποίο παραθέτουµε παρακάτω.      

Σε ένα παραλληλισµό του µύθου της Γοργόνας που 
ρωτά τους ναυτικούς αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ο 
ποιητής ρωτά τα τζιτζίκια αν ζει ο βασιλιάς Ήλιος κι 
εκείνα απαντούν όλα µαζί µε ρυθµό «ζει ζει ζει ζει ζει 
ζει ζει ζει». Το ποίηµα γράφτηκε το 1972 και 
µελοποιήθηκε λίγο αργότερα από το Λίνο Κόκοτο µε 
ερµηνευτή το Μιχάλη Βιολάρη.

Καλό καλοκαίρι και καλή αντάµωση στο χωριό µας. 

Οδυσσέας Ελύτης
Τα τζιτζίκια

Η Παναγιά τo πέλαγo 
κρατούσε στην ποδιά της.

Την Σίκινο, την Αµοργό 
και τ’ άλλα τα παιδιά της.

Από την άκρη του καιρού 
και πίσω απ’ τους χειµώνες
άκουγα σφύριζε η µπουρού 

κι έβγαιναν οι Γοργόνες.

Κι εγώ µέσα στους αχινούς 
στις γούβες στ’ αρµυρίκια

σαν τους παλιούς θαλασσινούς 
ρωτούσα τα τζιτζίκια:

-Ε σεις τζιτζίκια µου άγγελοι, 
γεια σας κι η ώρα η καλή.

Ο βασιλιάς ο Ήλιος ζει;
Κι όλ’ αποκρίνονται µαζί:

-Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει.

(Από τη συλλογή «Τα ρω του έρωτα», 1972).

Λέγανε Ρωξάνη την όµορφη της Μονεµβασιάς: Ξακουστή για τα κάλλη της σ' όλο το Μοριά!
Μ' εφτά αδερφούς και δεκαεφτά ξαδέρφους ποιος να κοτήσει να σηκώσει µάτια πάνω της; 
Μαύρη της µοίρα στάθηκε το συναπάντηµά της µε το στερνοπαίδι του Χασάν-Αγά µια Κυριακή 
πρωί, που πήγαινε µε τη µάνα της στην Εκκλησία. 
∆ράκο το λέγανε το παραχαϊδεµένο κι όµορφο τουρκόπουλο, ό,τι πεθύµαγε στη ζωή το 'παιρνε 
µε το σπαθί του!
Την είδε την οµορφονιά και φούντωσε η λαχτάρα στην καρδιά του για τα κάλλη της. 
Αρχίζει λοιπόν να συχνοδιαβαίνει κάτω απ' τα παραθύρια της. Τον παίρνει χαµπάρι η µάνα της, 
που τη φύλαγε σαν το µαργαριτάρι. Τη ζώνουνε τα φίδια:
-"Φυλάξου, θυγατέρα, απ' το τουρκόπουλο και σ' έβαλε στο µάτι."
-"Μη σκιάζεσαι, µανούλα µου, και δεν αποκοτάει µ' εφτά αδελφούς και δεκαεφτά ξαδέρφους."
-"Βγάλε την απ' το λογισµό σου" συµβούλευαν το ∆ράκο οι φίλοι του, "τ' αδέρφια, τα ξαδέρφια 
της, θε να σε γδάρουν ζωντανό!"
Μα εκείνος, µάτια µου, το 'βαλε αµέτι µου χαµέτι να την κλέψει. 
Και µια νύχτα που ο άνεµος ούρλιαζε µανιασµένος στη Μονεµβασιά κι έπνιγε κάθε βόγκο και 
κάθε παράπονο, ο ∆ράκος δρασκέλισε τα' αψηλό της παραθύρι και την έκλεψε την όµορφη 
Ρωξάνη. 
Κλειδαµπαρώθηκε µαζί της στο κονάκι του κι απόξω οι φρουροί αγρυπνάνε... 
Ξηµέρωνε πάλι Κυριακή. Την περιµένει η µάνα της να κατεβεί να παν στην εκκλησιά, µα αργεί 
η Ρωξάνη... Την καλεί..., απόκριση δεν παίρνει... 
Με γόνατα τρεµάµενα ανηφορίζει ως την κάµαρή της... και τι να δει: Το παραθύρι διάπλατο και 
το κρεβάτι άδειο!
Της κόπηκε η ανάσα της δύστυχης. Σέρνει άγρια κραυγή και σωριάζεται καταγής. 
Προφταίνουνε τ' αδέρφια και τα ξαδέρφια της Ρωξάνης και µια και δυο να τα στο κονάκι του 
∆ράκου! 
Μήτε φρουρός απόµεινε ζωντανός µήτε ∆ράκος. Αρπάζουν και την έρηµη τη νια - τι 'χε φταίξει; 
- και παν και την πετάν στο βάραθρο του κάστρου έξω απ' τα τείχη.
...Για να ξεπλύνουν - λέει - το όνοµα της φαµίλιας τους που το µαγάρισε ο Αγαρηνός κλέβοντάς 
την. 
Περνάν οι διαβάτες ανεβοκατεβαίνοντας το δρόµο για τη Μονεµβασιά και τους ξεσκίζουν την 
καρδιά οι βόγκοι και οι θρήνοι της άµοιρης Ρωξάνης... ώσπου αναπαύτηκε...

ΤΟ ΑΧΝΑΡΙ ΤΟΥ ΑΡΑΠΗ
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Όταν είµαστε µικροί οι παππούδες µας και οι γονείς µας, 
µας έλεγαν εκτός από της Βασιλοπούλας το αυλάκι και 
για το αχνάρι του Αράπη.
Μας έλεγαν πως τα πολύ παλιά χρόνια οι πέτρες ήταν 
µαλακιές σαν ζυµάρι, τότε ήταν ένας θεόρατος αράπης 
που πέρασε από τον Κορογώνα και αποτυπώθηκε το 
αχνάρι του πάνω σε µια πέτρα.

Αυτή βρισκόταν στο δρόµο που πηγαίναµε στον 
Κορογώνα πριν φθάσουµε στα χωράφια. Αριστερά στο 
ρουµάνι, υπήρχε σε µία πέτρα µία πατηµασιά (αχνάρι) 
που ήταν πολύ µεγάλη, δηλαδή υπεράνθρωπου, µε τα 
δάχτυλα, την καµάρα της πατούσας και την φτέρνα. Και η 
άλλη πατηµασιά, ότι ήταν απέναντι στα Καστέλια, αλλά 
εκεί ήταν χώµα και δεν αποτυπώθηκε. Σαν παιδιά όταν 
πηγαίναµε στον Κορογώνα θέλαµε να την δούµε.

Όταν ήρθε η κινηµατογραφική ταινία οι 300 του Λεωνίδα, 
σε µια σκηνή δείχνει µια µεγάλη πατηµασιά και ένας 
στρατιώτης αφού την είδε σήκωσε το βλέµµα του για να 
δει τον υπεράνθρωπο που άφησε αυτό το αχνάρι, φυσικά 
δεν είδε τίποτα. Ίσως αυτός ο µύθος να είναι γνωστός σε 
όλη την Λακωνία και όχι µόνο στην περιοχή µας.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ 
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΗΣ
Γεώργιος Ν. Μαστοράκος

11126610 Καληµέρι, Φύλλο 12, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017



Quiz Νο12: Τους αναγνωρίζετε;Απαντήσεις Quiz Νο11

H φωτογραφία είναι από το Πάσχα του 1987 στη 
Χειµάτισσα και οι εικονιζόµενοι είναι οι:

Νίκος Κοκκινόπουλος, ∆ηµήτρης Σιγανός, 
Μπάµπης Μουσαδάκος, Κώστας Αθανασίου, 
Αντώνης Σιγανός, Τάκης ( Μας διαφεύγει το 
επώνυµο, ξάδελφος του Τάκη Κοκκινόπουλου). 

Αναγνωρίζετε τα πρόσωπα της φωτογραφίας; Στείλτε µας τις απαντήσεις 
σας στο kalimeri@platana.eu. Καλή επιτυχία!
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Επιµέλεια Ελ. Τσιριγώτη
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ANDRIC IVO 
Το χρονικό του Τράβνικ» (στα χρόνια των προξένων)
Εκδόσεις Καστανιώτη

Το Χρονικό του Tράβνικ µας ταξιδεύει στην εποχή που ο 
Ναπολέων κυριαρχούσε στην Ευρώπη µε τις στρατιές του. 
To Tράβνικ, έδρα του βεζίρη της Βοσνίας, γίνεται θέατρο 
αντιπαραθέσεων µεταξύ της Αυστρίας, της Γαλλίας και της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ενώ οι ντόπιοι κάτοικοι 
µαθαίνουν να δυσπιστούν σε οτιδήποτε ξένο υπόσχεται τη 
σωτηρία τους. 

Μια σπίθα είναι αρκετή για να ξεχειλίσει το καζάνι και να 
δώσει στον Άντριτς την ευκαιρία να γράψει ένα 

αριστουργηµατικό, αλλά και προφητικό για όσα πρόκειται να συµβούν στη 
Γιουγκοσλαβία, µυθιστόρηµα». (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Παπαδιαµάντης Αλέξανδρος 1851-1911
Εξοχική Λαµπρή
Εκδόσεις ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Εικονογράφος:  Ανδρικόπουλος Νικόλας

Η παραδοσιακή Λαµπρή στην Ελληνική ύπαιθρο ζωντανεύει 
µέσα από µιά ιστορία µε χιούµορ, ωραίους χαρακτήρες και 
Χριστιανικό µήνυµα. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπητά 
διηγήµατα του µεγάλου συγγραφέα, σε άριστη απόδοση για 
παιδιά και ατµοσφαιρική εικονογράφηση.

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 1947-1967)
Εκδότης ΤΟΠΟΣ (ΜΟΤΙΒΟ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ)

Όλα µπορείς να τα δεις και να τα κάνεις στον 
Πειραιά, όλα εκτός από ένα, να κάνεις τον ζόρικο.

Λιµάνι, Τρούµπα, Καραϊσκάκη, Λεµονάδικα, Άγιος 
∆ιονύσης, ∆ραπετσώνα, Αγία Σοφία, Λεύκα, 
Μανιάτικα, Άγιος ∆ηµήτρης, Ταµπούρια, Αµφιάλη, 
Κερατσίνι, Χαραυγή, Αγιώργης, Πέραµα, Καραβάς, 
Άσπρα Χώµατα, Κοκκινιά, Γερµανικά, Νεάπολη, 
Κορυδαλλός, Καµίνια, Ρέντης, Πασαλιµάνι, 
Καστέλα, Προφήτης Ηλίας, Τουρκολίµανο, 
Φρεαττύδα, Πειραϊκή, Καλλίπολη, Άγιος Βασίλης, 
Πηγάδα, Χατζηκυριάκειο, Άγιος Νείλος, Ρόδον το 
Αµάραντον. 

Τα λιµάνια κρατούν σφιχτά τους µύθους και τα µυστικά τους. Τα λιµάνια ασκούν 
µια περίεργη γοητεία στους συγγραφείς. Ο ∆ιονύσης Χαριτόπουλος καταθέτει µε 
τη σειρά την αγάπη του για τον γενέθλιο τόπο και ξεδιπλώνει την 
ανθρωπογεωγραφία του Πειραιά µε όλες τις πτυχές της σε αυτό το βιβλίο, εν 
µέρει αυτοβιογραφικό, µε τίτλο Εκ Πειραιώς ένα γοητευτικό βιβλίο µεταξύ 
λαογραφίας, µυθιστορήµατος, βιογραφίας και ντοκουµέντου. 
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Αγαπηµένοι Αϊ – ∆ηµητριώτες το χωριό και ο 
σύλλογός µας σας στέλνει την αγάπη του όπου κι 
αν είστε.
Κάθισα πάλι να σας γράψω τούτο το γράµµα που 
ευτυχώς τούτη τη φορά δεν έχω κάτι δυσάρεστο και 
κακό να σας αναφέρω. Έχω µόνο ένα ευχάριστο να 
σας πω. Η ∆ήµητρα Τσιµπίδη, κόρη του Γιάννη 
Τσιµπίδη, και ο σύζυγος της Βασίλης 
Καλόµπρατσος στις 7-5-2017 έφεραν στον κόσµο 
ένα υγιέστατο αγοράκι. Να το χαιρόσαστε, 
ευχόµαστε τα καλύτερα και να ζήσει τη ζωή του 
µέσα σε µια µόνιµη άνοιξη. Το καλοκαίρι µας ήρθε 
πάλι και το χωριό µας θα γεµίσει από τους 
καλοδεχούµενους στο χωριό Αθηναίους, ευτυχώς 
γιατί µας ψυχοπλάκωσε η ερηµιά.

Λίγο παραπάνω µίλησα για την Άνοιξη. Όµως για ποια 
άνοιξη να σας µιλήσω; Στις δικές µας µέρες και για 
πολύ ακόµα δεν µπορούµε να µιλάµε για άνοιξη, ας 
την κρατήσουµε τουλάχιστον µέσα µας.
∆υστυχώς όπως όλοι γνωρίζετε κάποιοι δήθεν 
πολιτικοί που αφού πρώτα µας έκοψαν τα πάντα, 
τώρα θέλουν να µας κόψουν και την ελπίδα. Την 
ελπίδα που έχει ο Έλληνας πως κάποια µέρα θα δει 
τα χελιδόνια να πετάνε ξανά, να δει την ελπίδα να 
ζωντανεύει, να ζήσουν τα παιδιά του, να «ΖΗΣΟΥΝ» 
σε ένα καλύτερο αύριο, την ελπίδα που θα φέρει 
γαλήνη που έχει προ πολλού χάσει.

Ο Έλληνας πιστεύει στο Χριστό, στη σταύρωση και 
στην Ανάστασή του, πιστεύει στο ελπιδοφόρο «Άγιο 
Φως» που έρχεται από τους µακρινούς Αγίους 
Τόπους να µας γαληνέψει να έχουµε δύναµη και 
κουράγιο να περπατήσουµε το δικό µας Γολγοθά.
Όµως κάποιοι το αµφισβητούν και υποστηρίζουν πως 
το Άγιο Φως δεν είναι ανάγκη να έρχεται γιατί λένε 
στοιχίζει ακριβά στον ελληνικό λαό η µεταφορά του. 
Τους ενοχλεί το κόστος για το Άγιο Φως που δίνει µια 
Ελπίδα στους Έλληνες πως κάποτε η πατρίδα µας θα 
ξαναγίνει όπως παλιά.

Όπως ξέρετε εγώ δεν υποκρίνοµαι και θα γράφω τις 
αλήθειες που όλοι ξέρουµε, δεν γράφω για να 
αρέσω στους πολλούς αλλά περισσότερο γι’ αυτούς 
που σκέπτονται και ανησυχούν. Τώρα πια δεν θα 
αλλάξω ρότα για να γίνω συµπαθής, όποιος δεν 
συµφωνεί ας έρθει να το συζητήσουµε.

Το παρόν δεν θα το σώσει το παρελθόν αλλά το 
µέλλον, το παρελθόν άστο καλύτερα γιατί οι πόρτες 
που έκλεισαν πίσω σου µην τις ανοίξεις γιατί θα σε 
πάνε πάλι πίσω σ’ εκείνα τα µονοπάτια που δεν 
θέλεις να περπατήσεις ξανά. Κράτα τις καλές σου 
στιγµές και πορέψου στη ζωή και κλείσε ό,τι σε 
πόνεσε στο χρονοντούλαπο της λησµονιάς, δεν 
ωφελεί να θυµάσαι και να σκαλίζεις επουλωµένες 
πληγές γιατί εύκολα ανοίγουν και τότε µατώνουν 
διπλά.

Τι κρίµα που η καρδιά των ανθρώπων φτώχυνε τόσο, 
έγινε σκληρή σαν πέτρα και δεν νοιάζεται για τίποτα. 
Θα ψάξω να βρω ένα χωριό που οι καρδιές των 
ανθρώπων έχουν ακόµα λίγη ζεστασιά, δεν µπορεί 
κάπου θα υπάρχει αυτό το µέρος.

Όλοι κάναµε τα λάθη µας, κανείς µας δεν είναι 
άγγελος. Όλοι µας κάποιον πικράναµε στο διάβα της 
ζωής µας, ας βρούµε τη δύναµη να ζητήσουµε 
συγνώµη να µην είµαστε άκαρδοι και να µην γελάµε 
για κάποιον που στα µάτια του τρέχει κάποιο πικρό 
δάκρυ. Ας του δώσουµε ένα χέρι βοηθείας ας του 
πούµε ένα παρήγορο λόγο, να ξέρετε πως καµιά 

φορά ένα χαµόγελο έχει µεγαλύτερη αξία από ένα 
γεµάτο πορτοφόλι. Εγώ πιστεύω πως ο άνθρωπος 
που δεν συµπάσχει στον πόνο ενός ανθρώπου είναι 
άνθρωπος µισός.
Είµαστε όλοι τόσο ανόητοι. Νηστεύουµε το κρέας, το 
τυρί, το λάδι κάνουµε ευχέλαια και την ίδια στιγµή 
σταυρώνουµε το Χριστό γιατί µάθαµε στο µίσος, στο 
φθόνο, στο ψέµα και στην προδοσία. Η υποκρισία σε 
όλο της το µεγαλείο και δεν βοηθήσαµε τον 
συνάνθρωπό µας που µας ζήτησε βοήθεια. Φτωχέ 
άνθρωπε στο νου, ανάβεις µεγάλα κεριά και πας 
στην εκκλησία γιατί κάποιοι πάνε στην εκκλησία 
απλά και µόνο να έχουν να λένε «εγώ πάω στην 
εκκλησία». Αρχίζουµε νηστείες και µόλις 
κοινωνήσουµε αρχίζουµε πάλι τα ίδια.

∆εν χρειάζονται νηστείες και ψεύτικες προσευχές 
αλλά να βοηθήσουµε όπου µπορούµε. Άνθρωπε 
κάνε κάτι καλό όπου εσύ νοµίζεις. ∆εν χρειάζονται 
να κάνεις πολλά, ένα ποτήρι νερό, ένα παρήγορο 
λόγο ένα χαµόγελο και µην νηστέψεις ποτέ ξανά 
γιατί έχεις ελεύθερη είσοδο στον παράδεισο, γιατί 
ό,τι κάνεις σε άνθρωπο από πίσω είναι ο Θεός και 
γράφει. Γιατί φίλοι µου η µόνη αληθινή θρησκεία 
είναι να έχεις καλή καρδιά γιατί στις καλές καρδιές 
έχει το βασίλειο του ο Θεός.

Να σκύβετε το κεφάλι να δέσετε τα κορδόνια στα 
παπούτσια σας ή να βοηθήσετε κάποιον που έπεσε να 
σηκωθεί. Ας πορευτούµε στη ζωή µε το κεφάλι ψηλά 
όχι τη µύτη και να νοιώσουµε ευλογηµένοι για το 
διπλό δώρο που ανοίγουµε κάθε πρωί όλοι µας, «ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ». Μας δόθηκε το δικαίωµα να ζήσουµε 
άλλη µια µέρα, να ξαναδούµε τον ήλιο και αυτούς 
που αγαπάµε ας περάσουµε και τούτη τη µέρα χωρίς 
αµαρτίες και χωρίς µίσος για κανέναν. Το αύριο ίσως 
να µην έρθει ποτέ για κάποιους συνανθρώπους µας, 
αυτό να το θυµόµαστε πάντα.

Κάποτε η δικιά µου γενιά πέρασε δύσκολα χρόνια, 
όλοι µας κλάψαµε σαν µικρά παιδιά γιατί ο πατέρας 
µας δεν µπορούσε να µας πάρει καινούργια 
παπούτσια. 
Μεγαλώσαµε και κάποια στιγµή στη ζωή είδαµε ένα 
αναπηρικό καροτσάκι µε ένα παιδί της ηλικίας µας 
µε κοµµένα τα πόδια από το γόνατο και κάτω και τότε 
καταλάβαµε πόσο πλούσιοι είµαστε έστω µε παλιά 
παπούτσια ή και χωρίς παπούτσια. Ο νοών νοείτω.

Γελάµε καµιά φορά ειρωνικά για κάποιον που είχε 
ατυχίες στη ζωή του, δεν τις επέλεξε, αλλού ήθελε 
να πάει, η κακή του µοίρα όµως αλλού τον πήγε. Να 
δείξουµε κατανόηση και να µην τον δείχνουµε µε το 

δάχτυλο γιατί αύριο ίσως κάποιος από εµάς βρεθεί 
στη θέση του. Ο τροχός γυρίζει και όλα µπορούν να 
συµβούν. Μικρή η ζωή µας και εµείς περαστικοί.
Να µάθουµε να µην στερούµε από κανέναν την 
ελπίδα γιατί δεν ξέρουµε, ίσως είναι το µόνο που 
του έχει αποµείνει. Εµείς της δικής µου γενιάς δεν 
είχαµε τίποτα κάποτε, όµως το τίποτα ήταν τα πάντα 
για εµάς. Παρόλα αυτά επιβιώσαµε.

∆εν µπορούµε τον άνεµο να τον κάνουµε να 
αλλάξει πορεία όµως στη βάρκα της ζωής µας 
µπορούµε να αλλάξουµε τη θέση στα πανιά µας και 
να φτάσουµε στον προορισµό µας, θα έχει κύµα και 
καταιγίδες µα θα φτάσουµε.

Εδώ λέω σιγά-σιγά να σας αφήσω. Όπως ήδη 
διαπιστώσατε κάθε παράγραφος έχει να σας πει κάτι 
διαφορετικό, κάποιοι ίσως πουν πως δεν συνδέονται 
µεταξύ τους και έχουν δίκιο, όµως εγώ δεν είµαι 
συγγραφέας, εγώ γράφω ότι σκέπτοµαι και δεν δίνω 
και τόση σηµασία στο δέσιµο, ελπίζω όµως πως θα 
µε καταλάβετε. Τούτο το κείµενο το έγραψα µέσα στο 
αυτοκίνητο αγναντεύοντας ένα µαγευτικό 
ηλιοβασίλεµα στον Αρχάγγελο. Το θλιµµένο 
ηλιοβασίλεµα δεν είναι καλή παρέα γιατί η µαγεία 
της στιγµής σε πάει εκεί που αρνούνται να σε πάνε τα 
βήµατά σου. 

Να έχετε όλοι ένα καλό καλοκαίρι.
Για κλάµατα είσαι κακόµοιρε κόσµε, για κλάµατα 
αλλά κανείς δεν σε κλαίει. Φτώχυνες κόσµε από 
δάκρυα γιατί οι πλούσιοι τα σιχαίνονται και οι φτωχοί 
δεν έχουν άλλα (Μ. Λουντέµης).
Στην ερηµιά του κόσµου µια όαση κρυφή
Το κάθε τέλος φέρνει και µια καινούργια αρχή
Ποτάµι η ζωή µας που πίσω δεν γυρνά
Μας λέει πώς να βρούµε στα λίγα τα πολλά
(αφιερωµένο σε όλους εσάς)

Υ.Γ. Στην αρχή γράφω πως σε τούτο το γράµµα δεν 
έχω κάτι δυσάρεστο να ανακοινώσω. ∆υστυχώς 
βιάστηκα γιατί µόλις τώρα έµαθα πως η Καίτη 
Βανικιώτη, σύζυγος Παναγιώτη Βανικιώτη, πρώτου 
µου εξάδελφου έφυγε για εκείνο το ταξίδι που µόνο 
δάκρυα, πόνο και ανείπωτη θλίψη φέρνουν.
Καλό ταξίδι εξαδέλφη και ο θεός να είναι 
συνεπιβάτης σου στο µοναχικό σου ταξίδι. Ο Θεός να 
δώσει κουράγιο στους ανθρώπους που άφησες πίσω 
σου για να βρουν τη δύναµη και το κουράγιο να 
συνεχίσουν τη ζωή τους και να σε θυµούνται.

Με εκτίµηση
Από το χωριό

Γράµµα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης
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