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Αγαπητοί συγχωριανοί, όταν αναλάβαµε τα καθήκοντα 
µας, τον Αύγουστο του 2015 βάλαµε κάποιους στόχους, 
και πράγµατι, τα νέα µέλη που ανέλαβαν την ∆ιοίκηση 
του Συλλόγου, από την αρχή έδειξαν την όρεξη που είχαν 
για δουλειά. Με αφορµή της λήξης της θητείας του 
απερχόµενου ∆.Σ. του Συλλόγου µας θα ήθελα να κάνω 
µία περιεκτική αναφορά, αφού στο διάστηµα αυτών των 
δύο ετών έχουµε αναφερθεί αναλυτικά, για τα 
πεπραγµένα των δύο ετών που πέρασαν. Προσπαθήσαµε 
να κάνουµε ότι καλύτερο µπορούσαµε όσο οι συνθήκες 
και οι εξωγενείς παράγοντες µας το επέτρεψαν.

∆ηµιουργήθηκε στο γραφείο του σχολείου ένα µικρό 
γυµναστήριο µε πέντε όργανα γυµναστικής, µε αγορά του 
Συλλόγου και προσφορά του Άγγελου του Αγγελάκου.
Καθαρίστηκε, επισκευάστηκε, έγινε ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση στα δύο κάτω δωµάτια του σχολείου, 
καθώς και η στέρνα του σχολείου µετά από τις 
απαραίτητες επισκευές διαµορφώθηκε σε χώρο 
αποθήκης.
Εκδόθηκε για κάθε χρονιά το ηµερολόγιο του Συλλόγου, 
πάντα µε την χρηµατική συνδροµή των χορηγών µας που 
συντελούν σηµαντικά στην έκδοσή του. 
Στον εορτασµό του πολιούχου του χωριού µας, Αγίου 
∆ηµητρίου προσφέρθηκαν γλυκά από το Σύλλογό µας.
Στολίστηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και η πλατεία 
του χωριού µας.

Επίσης πραγµατοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτική γιορτή 
στο σχολείο του χωριού µας για µικρούς και µεγάλους, µε 
την κοπή της Βασιλόπιτας, µε προσφορά εδεσµάτων, 
ποτών και διασκέδασης και µε το µοίρασµα δώρων στα 
παιδιά.

Στην Αθήνα πραγµατοποιήθηκε και τις δύο χρονιές η 
καθιερωµένη συνεστίαση την περίοδο της αποκριάς, και 
έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους Αγιοδηµητριώτες και τους 
Φλοκιανούς που διαµένουµε στην Αθήνα, να 
ανταµώσουµε και να διασκεδάσουµε. 

Προσφέρθηκαν το 2016 από το ∆ήµο Περιστερίου 
Αττικής τέσσερα όργανα παιδικής χαράς και δύο κάδοι 
απορριµµάτων από αντικατάσταση. Η EUROBANK, µετά 
από αίτηµά µας, µας έκανε προσφορά κοµπιούτερ και 
εκτυπωτή. Ο ∆ηµήτρης Σιγανός προσέφερε ένα πλήρες 
ηχοσύστηµα, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 
Συλλόγου.

Όσον αφορά την εφηµερίδα µας το ΚΑΛΗΜΕΡΙ, πλέον 
εκδίδεται σε νέο σχήµα το οποίο είναι πιο χρηστικό, και το 
κόστος της εκτύπωσης µειώθηκε περίπου κατά 40%, και 
πλέον γίνεται και ταχυδροµική αποστολή στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Αρχικά ξεκίνησαν να βγαίνουν 
τέσσερα τεύχη το έτος, αυτό απαιτείτο για την µειωµένη 
τιµή της ταχυδροµικής αποστολής, όµως στην πάροδο 
του χρόνου διαπιστώθηκε και αποφασίστηκε να βγαίνουν 
τρία τεύχη το χρόνο, για τεχνικούς και πρακτικούς 
λόγους. 

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

Το Πάσχα του 2016 ο Σύλλογος πρόσφερε τα λουλούδια 
για το στολισµό του Επιταφίου, και το 2017 τα 
περισσότερα λουλούδια µαζεύτηκαν από τους κήπους 
των σπιτιών, και δηµιουργήθηκε ένας πανέµορφος και 
ευωδιαστός Eπιτάφιος. Επίσης πραγµατοποιήθηκε το 
έθιµο του Ιούδα, έγινε η κατασκευή του από µικρούς και 
µεγάλους, η περιφορά του στον Άγιο ∆ηµήτριο και στην 
Φλόκα. 

Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

 Φίλοι Αϊ–∆ηµητριώτες, Αϊ 
Νικολαΐτες & Ταλαντιανοί σας 
χαιρετούµε. Ελπίζουµε να είστε 
όλοι καλά γεροί και δυνατοί. 
Έφτασε πάλι ο καιρός που θα 
βγούµε ξανά στο χωράφι.

Έτσι είναι!!! Η ιστορία 
επαναλαµβάνεται. 

Τούτη η χρονιά φέτος φαίνεται να είναι αρκετά καλή. Πλούσια σε καρπό χωρίς 
προβλήµατα δάκου. Ας ελπίσουµε πως και ο καιρός θα είναι µε το µέρος µας.

Οι τιµές όπως ήδη ξέρετε κύλησαν σε ικανοποιητικά επίπεδα και ευελπιστούµε 
πως και τούτη η χρονιά θα είναι τόσο καλή όσο και η χρονιά που πέρασε.
Στον τόπο µας όµως αντιµετωπίζουµε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα. ∆εν έβρεξε 
καθόλου. Περνά ο χειµώνας και οι βροχές είναι ελάχιστες. Το πρόβληµα της 
ανοµβρίας επιφέρει µείωση της παραγωγής. 

Τα ελαιόδεντρα χρειάζονται νερό για να αποδώσουν. Το υπέδαφος πρέπει να 
εµπλουτιστεί µε νερό για να µην έχουν πρόβληµα οι γεωτρήσεις. 
Ας ελπίσουµε πως η φύση θα κάνει το θαύµα της και θα βρέξει.
Στην περιοχή µας συνέβη ένα θλιβερό γεγονός. 

Στις 10.09.2017 απεβίωσε στον Άγιο ∆ηµήτριο ο αγαπητός µας φίλος Κυριάκος 
Βανικιώτης, ένας νέος άνθρωπος µέλος του Συνεταιρισµού µόλις 58 ετών 
αγαπητός και δραστήριος για τον τόπο που τον γέννησε. Βαρύ το πένθος σε όλους 
µας.
Θα µας λείψει!!!

Ας ευχηθούµε να είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει. Το ∆.Σ. του 
Συνεταιρισµού εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κυριάκου. Να είναι 
καλά να τον θυµούνται.
Καλό χειµώνα και καλή συγκοµιδή σε όλους.

Με εκτίµηση,
Το ∆.Σ. του Συναιτερισµού 

Αγίου ∆ηµητρίου – Αγίου Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασίας

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΡΤΑΛΗ
Παναγιώτα Γεωρ. Μαστοράκου

«Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει ότι στους γονείς µου 
οφείλω το ζην και στους δασκάλους µου το ευ ζην».

Όταν πηγαίναµε σχολείο. Σε εκείνο το σχολείο τότε που 
τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως 
παλιά. Τα σχολικά µας χρόνια είναι και θα είναι ένα 
µεγάλο κοµµάτι της ζωής µας, που ούτε ξεχνιέται ούτε 
ξεπερνιέται, ούτε σβήνεται. Απλά το ζεις και το θυµάσαι 
για πάντα.

Ποιος από εµάς δεν θυµάται την πρώτη µέρα στο 
δηµοτικό να µπαίνουµε στην σχολική αίθουσα 
πρωτάκια και µε δέος και λίγο φόβο να αντικρίζουµε το 
δάσκαλό µας;

Τώρα οι εκπαιδευτικοί είναι διαφορετικοί, όχι 
απαραίτητα καλύτεροι ή χειρότεροι. Τότε τα παιδιά 
έβλεπαν δάσκαλο κι έτρεχαν, σήµερα ούτε καν του 
µιλάνε στο δρόµο.

Ο δάσκαλός µας επιβλητικός και σοβαρός. ∆εν ξέρω 
γιατί δεν µπορώ να θυµηθώ το γέλιο του. Συνέχεια του 

ενός χεριού του η κιµωλία και του άλλου το σφουγγάρι. 
Και ύστερα στο µάθηµα όλοι µαζί να επαναλαµβάναµε 
το γράµµα που µας έµαθε, και µετά να συλλαβίζουµε 
τις λέξεις και 1+1 πόσο κάνει.

Ποιος δεν θυµάται την τιµωρία; Όρθιοι στον πίνακα, ή 
το ξύλο µε τη βέργα ή το να γράψουµε ένα κείµενο ή 
λέξεις πολλές φορές γιατί δεν το ξέραµε, ή δεν το 
προφέραµε καλά. Στην εικόνα της βέργας τρέµαµε 
όλοι. Πάντα µε την αυστηρότητα που επέβαλε η εποχή 
εκείνη.

Στο διάλειµµα το προαύλιο γέµιζε φωνές, η πάνω ελιά 
των αγοριών η κάτω ελιά των κοριτσιών κι εκεί στο 
ταρατσάκι του σχολείου η µορφή του δασκάλου, 

επιβλητική να µας παρακολουθεί. Κάποιες φορές 
κατέβαινε και στο προαύλιο, µας έλεγε για τα παιχνίδια 
κι έκανε λίγο τον διαιτητή.

Μέσα από το αυστηρό του βλέµµα µπορούσες να 
διακρίνεις την αγωνία που είχε για να γίνουµε χρήσιµοι 
άνθρωποι στην κοινωνία και χαιρόταν όταν µάθαινε ότι 
προοδεύουµε µε σταθερά βήµατα και ότι είµαστε 
σωστοί και δίκαιοι. Αυτός ήταν και ο ρόλος του 
άλλωστε, να µας κάνει χρήσιµους ανθρώπους. 

Τότε και οι γονείς µας ήταν διαφορετικοί, πρώτα 
ήθελαν σωστούς ανθρώπους και µετά επιστήµονες. 
Έτσι είχαν απόλυτη εµπιστοσύνη στο δάσκαλο, στο 
σχολείο και στο «σύστηµα» χωρίς να ανησυχούν 
ιδιαίτερα για την επαγγελµατική µας αποκατάσταση.

Και τα χρόνια πέρασαν και εµείς µεγαλώσαµε. Και ο 
δάσκαλός µας µεγάλωσε κι όταν ήρθε η ώρα να «βγει» 
από την τάξη γεµάτος συγκίνηση, κοίταξε πίσω στα 
θρανία και µέτρησε σε πόσα παιδικά µάτια «έδωσε» 
φως. Πόσες γενιές παιδιών έµαθαν να 
ανεβοκατεβαίνουν 5-5 και φεύγει γεµάτος και ήσυχος.

Πολλοί από εµάς σπουδάσαµε, άλλοι όχι, όλοι όµως 
βρήκαµε το δρόµο µας µε το ήθος, τις αρχές και το 
σεβασµό που µας δίδαξε ο δάσκαλός µας.

Και τα δύο καλοκαίρια, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι 
προγραµµατισµένες εκδηλώσεις που όσοι ήµασταν εκεί 
συµµετείχαµε και βιώσαµε, και µέσω των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης προσπαθήσαµε να µεταφέρουµε 
εικόνες σε όλους τους συγχωριανούς µας ανά τον 
κόσµο. 

Η συµµετοχή ήταν σχεδόν καθολική. Ευχαριστούµε για 
την συµµετοχή σας και για την βοήθεια σας, κυρίως των 
παιδιών, που µας εκπλήσσουν µε την συµµετοχή τους 
αλλά κυρίως µε την προσφορά τους. 

Ακόµα το 2017 επιπλέον έγινε µπαζάρ στο χώρο του 
σχολείου µε χειροποίητες δηµιουργίες, και 
προστέθηκαν και κάποιες νέες εκδηλώσεις που 
αποδείχθηκαν πολύ επιτυχηµένες όπως το survivor, το 
καραόκε και το πάρτυ 80s.

Από φέτος µε κάποιες απαραίτητες παρεµβάσεις ο κάτω 
εσωτερικός και εξωτερικός χώρος του σχολείου 
χρησιµοποιείται πλέον για τις ανάγκες του πανηγυριού, 

καθώς και στην διενέργεια κάποιων από τις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου, µε στόχο ο χώρος αυτός να διαµορφωθεί 
ακόµα περισσότερο, ώστε να αποτελέσει το 
καλοκαιρινό στέκι, µικρών και µεγάλων.

Στην παιδική χαρά, βάφτηκαν οι τοίχοι και η µάντρα µε 
εθελοντική εργασία, ο ∆ήµος µας πρόσφερε τα υλικά 
(χρώµατα-πινέλα κ.λ.π.), και εκεί πάνω µικροί και 
µεγάλοι µεγαλούργησαν µε τις ζωγραφιές τους, το 
αποτέλεσµα πιστεύω ότι είναι µοναδικό. 

Ακόµα ασπρίστηκε και η µάντρα του σχολείου και αυτή 
µε εθελοντική εργασία.

Το πανηγύρι του Συλλόγου έγινε στα µέσα Αυγούστου 
και τις δύο χρονιές στο προαύλιο του ∆ηµοτικού 
σχολείου, και θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους 
προσφέροντες τα δώρα για την λαχειοφόρο αγορά, και 
όλους αυτούς που βοήθησαν για την διοργάνωση του.

Στις 17-8-2017 έγινε η γενική συνέλευση και οι 

εκλογές του Συλλόγου µας, και το εκλεγέν ∆.Σ. 
συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Μαστοράκου Ελένη, Πρόεδρος

Αγγελάκου Φρόσω, Αντιπρόεδρος 

Σταµούλη Μαρία, Γραµµατέας

Ζερβός ∆ηµήτριος, Ταµίας

Σιγανός ∆ηµήτριος, µέλος

Τσαγλιώτης Μανώλης, µέλος

Αγγελάκου Κατερίνα, µέλος

Μαστοράκου Παναγιώτα, µέλος

Αγγελάκος ∆ηµήτριος, µέλος

Η ∆ραστηριότητα του συλλόγου µας (συνέχεια από σελίδα 1).



Αγαπηµένη µου Αθηνά,
Όταν σε γνώρισα είπα τι θα κάνω µ’εσένα και τώρα που 
σε έχασα λέω µε σπαραγµό και τη καρδιά χίλια 
κοµµάτια τι θα κάνω χωρίς εσένα. Πώς θα αντέξω το 
χαµό σου και µε τι κουράγιο θα ζήσω χωρίς εσένα;

Αν ήσουν λάθος της ζωής µου τότε αυτό το λάθος θα το 
έκανα ξανά και ξανά και πάλι ξανά. Ήσουν ότι καλύτερο 
µου συνέβη στη ζωή µου. Τούτη την ύστατη στιγµή και 
λίγο πριν φύγεις για πάντα θέλω να σου πω πόσο 
σ’αγάπησα και να σε ευχαριστήσω που σε είχα στη ζωή 
µου. Σ’ευχαριστώ που αγάπησες την Ελλάδα, που 

έκανες πατρίδα σου τον Άγιο ∆ηµήτριο, σ’ευχαριστώ που βαφτίστηκες και έγινες 
Χριστιανή.

Άφησες τον τόπο που γεννήθηκες, ήρθες εδώ και ρίζωσες σε τούτη τη γη, τη γη που 
σε λίγο θα σε δεχτεί στην αγκαλιά της. Σ’ευχαριστώ που φρόντισες τη µάνα µου, αν 
και δεν σ’αγάπησε όσο σου άξιζε, σ’ευχαριστώ που έφερες τον Χρύσανθο από το 
ίδρυµα και τον φρόντισες 25 χρόνια σαν να ήταν αδερφός σου. Η µάνα µου τον 
γέννησε πρώτη φορά και εσύ τον γέννησες δεύτερη φορά κι έτσι ο Χρύσανθος έµεινε 
δύο φορές ορφανός γιατί σα µάνα του σε είχε. Σ’ευχαριστώ που έδωσες βοήθεια όπου 
κι αν χρειάστηκε στο χωριό που τόσο αγάπησες.

Σ’ευχαριστώ που µου χάρισες τον Άρη µας, µα πιο πολύ σ’ έυχαριστώ που τον έκανες 
σωστό άνθρωπο µε φιλότιµο και αξιοπρέπεια. Όµως καλή µου δεν πρόφτασες να δεις 
τον εγγονό µας, τον γιο του Άρη, να µεγαλώνει, ίσα που πρόλαβες να ακούσεις 
«γιαγιά» από τα χείλη του. Όταν µεγαλώσει θα τον φέρω εκεί που κοιµάσαι και θα του 
πω πόσο τον αγάπησες.

Στο χωριό µας πολλοί σε αγάπησαν και σε εκτίµησαν. Σε παρακαλώ συγχώρεσε 
αυτούς που δεν σ’αγαπησαν και σε έλεγαν Γερµανίδα, γιατί απλά δεν κατάλαβαν πως 
εσύ ήσουν πιο Ελληνίδα από όλους αυτούς.

Κοιµήσου, ξεκουράσου άγγελέ µου κι εγώ θα κάνω πράξη τις επιθυµίες σου. Είπες 
πως δεν ήθελες µαρµάρινο σταυρό, ήθελες σταυρό από ξύλο γιατί όπως µου είπες ο 
Χριστός δεν είχε µάρµαρα και σε ξύλινο σταυρό τον κάρφωσαν. Ήθελες τούβλα 
γύρω-γύρω και ανάµεσα χουρχούλια από την Πυλά, εκεί που έκανες µπάνιο το 
καλοκαίρι. ∆εν θα είσαι µόνη σου στο καινούργιο σου σπίτι γιατί θα έρχοµαι εκεί 
σέρνοντας τα βήµατά µου κάθε µέρα και θα σου κρατάω συντροφιά και θα σου λέω 
τα νέα του χωριού.

Η ανάµνηση σου θα µε γεµίζει θλίψη, θα µου µατώνει την καρδιά κάθε µέρα  και 
παρακαλάω τον Θεό να µου δώσει δύναµη να αντέξω τον χαµό σου.
Το πόσο πόνεσες µόνο εσύ το ξέρεις και εµείς που το βλέπαµε γιατί εσύ καλή µου 
πέθανες δυο φορές, η µία όταν έµαθες την αλήθεια και η δεύτερη όταν έφυγες και 
πέταξες ψηλά. Το µόνο που µου αποµένει είναι να σου πω πόσο θα µας λείψεις του 
Άρη κι εµένα. Εγώ τώρα πια θα είµαι ένας άνθρωπος µισός, γιατί για εµένα ήσουν το 
φως στου κόσµου την ασχήµια. Με τον θάνατό σου µου χάρισες ένα καινούργιο 
αδερφό και τον βάφτισα πόνο.

Σ’ευχαριστώ Αθηνά µου για τα χρόνια που µου χάρισες, που µε στήριξες, που ήσουν 
δίπλα µου. Για τον πόνο του Άρη δεν θα σου πω τίποτα γιατί θα χρειαστώ όλο το 
Καληµέρι. Ο Άρης πονάει σιωπηλά και µόνος. Πολλές φορές τον άκουσα να κλαίει και 
να φωνάζει «µάνα» µα ήσουν ήδη µακριά. Καλό ταξίδι Αθηνά και ο Θεός να είναι µαζί 
σου στο µακρινό ταξίδι. Το χώµα που σε λίγο θα σε σκεπάσει θα είναι πουπουλένιο 
γιατί εσύ το µόνο που ήξερες να κάνεις ήταν να προσφέρεις και να κάνεις το καλό 
όπου σου ζητήθηκε. Πάντα έδινες χωρίς να περιµένεις αντάλλαγµα.

Απόψε θα κοιτάξω τον ουρανό και τα αστέρια. Το πρώτο λαµπερό αστέρι που θα δω 
θα είσαι εσύ, θα λάµπεις εκεί ψηλά, όπως έλαµπες κι εδώ κάτω. Έφυγες τόσο 
γρήγορα και τόσο άδικα, αλλά αυτά τα ξέρει µόνο ο Θεός.

Όπου κι αν είσαι, όπου και να σε πάει ο Θεός εύχοµαι η ψυχούλα σου να είναι γεµάτη 
γαλήνη.
Κοιµήσου, ξεκουράσου τώρα.
Ο Άρης και εγώ σε αποχαιρετάµε, µα δεν θα φύγεις ποτέ, θα ζεις πάντα µέσα στις 
καρδιές µας όσο θα επιτρέψει ο θεός να χτυπάνε.

Καλό ταξίδι, καλό κατευόδιο

Αφιέρωµα στην Αθηνά
Βαγγέλης Βανικιώτης

3Καληµέρι, Φύλλο 13, Φεβρουάριος 2018

Η ∆ραστηριότητα του συλλόγου µας (συνέχεια από σελίδα 2).

Στις 2 Σεπτεµβρίου του 2016 καθώς και το τέλος Αυγούστου του 2017 στο 
Κοινοτικό κατάστηµα υπήρξε συνάντηση µε τον Αντιδήµαρχο της τοπικής µας 
ενότητας κο Χριστάκο, και τον Πάρεδρο Βασίλη Φάββα, όπου είχαµε την 
ευκαιρία να θέσουµε τα αιτήµατα του Συλλόγου µας που αφορούν: 

Την διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του σχολείου της Φλόκας και την 
τοποθέτηση των οργάνων τις παιδικής χαράς, την αντικατάσταση της πόρτας και 
την επισκευή και συντήρηση των παραθύρων του σχολείου της Φλόκας, για τα 
οποία έχει γίνει οικονοµική προσφορά, τη µελέτη και διαµόρφωση του 
προαυλίου του σχολείου του Αγίου ∆ηµητρίου και τη διαµόρφωση στο πλάτωµα 
της Ράχης, ώστε να τοποθετηθούν και παγκάκια. 

Ακόµα αναφέραµε και το θέµα για το προβληµατικό σήµα που υπάρχει κάποιες 
φορές στις τηλεοράσεις του χωριού µας, καθώς και την κοπή των ευκαλύπτων 
στην παιδική χαρά. 

Έγινε η καταγραφή των αιτηµάτων µας, και συζήτηση ως προς τον τρόπο 
υλοποίησής τους, η ανταπόκριση ήταν θετική, και µε την δέσµευση ότι θα 
γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες από τον ∆ήµο, ευχόµαστε να υπάρξει και το 
αποτέλεσµα της υλοποίησής τους. Επίσης έχουµε πάρει προσφορά και για την 
δηµιουργία βιβλιοθήκης.

Θέλουµε να γνωρίζετε ότι στο διάστηµα που πέρασε προσφέραµε ότι 
περισσότερο µπορούσαµε και ελπίζουµε η συνέχεια για τον Σύλλογο µας να 
είναι ακόµη καλύτερη, γι’ αυτό χρειαζόµαστε την υποστήριξη και την 
συµµετοχή σας. Όλοι µαζί µπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλά!!!!!

Είµαστε πάντα πρόθυµοι και ανοιχτοί σε κάθε είδους βοήθεια και ιδέα από 
µέρους σας. Με καλή συνεργασία µπορούµε να κάνουµε πολύ περισσότερα για 
το όµορφο χωριό µας.

Το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου θα προσπαθήσει να δώσει την συνέχεια σε αυτόν τον 
δύσκολο δρόµο της παράδοσης και της εθελοντικής προσφοράς Συγχρόνως δε, 
να ευχαριστήσω όλα τα µέλη που συνεργάστηκαν και συµµετείχαν µέχρι 
σήµερα στις εκάστοτε διοικήσεις του Συλλόγου όπως και τους συγχωριανούς 
και τους φίλους, που µας βοηθούσαν στην κάθε µας δράση για να πετύχουµε 
όλα αυτά τα σπουδαία πράγµατα για το χωριό µας, κάνοντάς µε να νοιώθω 
υπερήφανη αλλά και συγχρόνως να ζήσω υπέροχες στιγµές δηµιουργίας σ’ 
αυτό το µαγικό ταξίδι µαζί τους.

Η δοµή του Συλλόγου είναι υπεράνω προσώπων και βασίζεται στην 
οµαδικότητα και στην προσφορά.

Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στον ξαφνικό και αδόκητο χαµό του Κυριάκου 
Βανικιώτη, που µας συγκλόνισε όλους. Μετά από απόφαση του ∆.Σ. του 
Συλλόγου και της Συντακτικής Επιτροπής της Εφηµερίδας, το όνοµά του θα 
παραµείνει στην Θέση του Προέδρου της συντακτικής επιτροπής της 
εφηµερίδας ΚΑΛΗΜΕΡΙ, τιµής ένεκεν, και τα ουσιαστικά καθήκοντα του 
Προέδρου ανατέθηκαν στον Νίκο Σαρ. Μαστοράκο. 

Επίσης σε ένδειξη πένθους στο πρόσωπο του, ο Σύλλογος δεν θα 
πραγµατοποιήσει την καθιερωµένη ετήσια αποκριάτικη συνεστίαση.

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

Τιµή διάθεσης 5 ευρώ.

Κυκλοφόρησε το ηµερολόγιο του 2018!  
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ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης 

Εδώ θα καταγράψω πως ήταν τα σχολικά µας χρόνια πριν 
την κατοχή, όταν πήγαινα εγώ στο δηµοτικό σχολείο και το 
τελείωσα το έτος 1949 µαζί µε άλλα τέσσερα αγόρια τον 
Γεώργιο Αγγέλακο του Παναγιώτη (Μπακαλιάρο ή 
κοκοράκι), τον Γεώργιο Μαστοράκο του Νικολάου 
(Μπάγιας), τον Θεόδωρο Μουσαδάκο του Παναγιώτη 
(Μπουρής), τον Σταύρο τον Λαµπράκη του Κωνσταντίνου 
(Σταύρακας) και ένα κορίτσι την Παρασκευούλα Παπαδάκη 
του Κωνσταντίνου (Το όµορφο του Βασιλιά).

Επειδή θα αναφέρω ονόµατα και παρατσούκλια θα το κάνω 
καλοπροαίρετα και όχι µε υστεροβουλία, γι’ αυτό να µε 
συγχωρέσουν σε όσους αναφερθώ.
Το σχολείο µας ήταν µονοτάξιο το σηµερινό γραφείο του ∆∆ 
Αγίου ∆ηµητρίου. Επειδή είµαστε πολλά τα παιδιά 
πηγαίναµε το πρωί η τρίτη, τέταρτη, πέµπτη και έκτη τάξη 
και η πρώτη µε την δευτέρα το απόγευµα.
Πριν µας κηρύξουν τον πόλεµο οι Ιταλοί το 1940, στο χωριό 
είχαµε δάσκαλο τον Ιωάννη Σάρλα, από ένα χωριό της 
Αρκαδίας.

Στο χωριό, και στα γύρω χωριά έλεγαν ότι ήταν ο καλύτερος 
δάσκαλος της περιοχής, και ότι µας µάθαινε πολύ καλά τα 
γράµµατα. Ήταν δε πολύ αυστηρός και δεν τολµούσαµε να 
πάµε σχολείο χωρίς να ξέρουµε καλά τα µαθήµατά µας, και 
προπαντός την ανάγνωση, που είχαµε από το αναγνωστικό 
βιβλίο. Έπρεπε να το διαβάζουµε νεράκι, πινέρι όπως το 
λέγαµε εµείς, και χωρίς να κοµπιάζουµε. Είχε δε στην γωνία 
κοντά στην έδρα πάντα ένα µάτσο βέργες από λυγιές, 
σκίντα και αγριλιές, που τις χειριζόταν µε µεγάλη 
επιδεξιότητα κτυπώντας µας στις παλάµες των χεριών µας. 

Οι βέργες που ήταν από λυγιές πολλές φορές έσπαζαν στα 
χέρια µας, αλλά εκείνες που ήταν από σκίντο και προπαντός 
από αγριλιές ήταν µεγάλης αντοχής και αν είχαν και ρόζους 
µας έτσουζαν τα χέρια µας για πολλές ηµέρες. Οι λιγότερες 
που θα τρώγαµε ήταν δύο, από µία στο κάθε χέρι.
Μας έλεγε, άνοιξε καλά το χέρι σου, και άρχιζε να κτυπάει, 
αν δεν το ανοίγαµε καλά και τρώγαµε καµιά στα νύχια τότε 
ο πόνος ήταν αβάστακτος, και από κάτω οι υπόλοιποι 
µαθητές µετρούσαν για να αρχίσει µετά η καζούρα.

Στις πρώτες αντέχαµε, µετά σιγά-σιγά αρχίζαµε να γέρνουµε 
προς την µεριά της παλάµης που κτυπούσε, και όσο ο πόνος 
γινόταν πιο δυνατός γέρναµε τόσο πολύ που σηκωνόταν και 
το αντίθετο πόδι. Τόσο πολύ ξύλο έπεφτε, ξύλο και των 
γονέων που λέγαµε. Αλλά δεν έφτανε µόνο αυτό, όταν 
πηγαίναµε στο σπίτι οι γονείς µας το µάθαιναν γιατί όλα τα 
παιδιά το φώναζαν «τις έφαγες τις έφαγες» και µας 
ρωτούσαν οι γονείς µας γιατί; Και όταν τους λέγαµε ότι δεν 
ξέραµε καλά το µάθηµα, µας χειροτονούσαν και αυτοί.

Εγώ έτυχε να πάω πριν τα έξι µου χρόνια στο σχολείο, 
πήγαινα στην πρώτη την µικρή, και καθόµαστε στο 
τελευταίο θρανίο της πρώτης τάξης µε τον Παναγιώτη 
Βλαχοπανάγο (Κονιάρη), τον Σαράντο Αγγελάκο (Μπία),τον 
Γιώργο Αγγελάκο (Μπακαλιάρο) και τον Σταύρο Λαµπράκη 
αν θυµάµαι καλά. Μια µέρα ο δάσκαλος έκανε µάθηµα στα 
παιδιά της δευτέρας τάξης, γιατί πηγαίναµε µαζί πρώτη και 
δευτέρα τάξη το απόγευµα. Εµείς εκεί στο θρανίο δεν είχαµε 
τι να κάνουµε και µε προτροπή του Κονιάρη αρχίσαµε να 

παίζουµε, έβαζε ο ένας το χέρι του γροθιά επάνω στο 
θρανίο και οι άλλοι να το κτυπάνε και τραβώντας το, 
κτυπούσαµε το θρανίο. 

Μας βλέπει ο δάσκαλος έρχεται και µας δίνει από µια 
σφαλιάρα στον καθένα µας. Εγώ την έφαγα ανάζερβη 
(ανάποδη) και ήταν τόσο δυνατή που είδα τον ουρανό 
σφοντύλι και γεµάτο αστέρια, το δε µάγουλό µου ήταν 
µερικές ηµέρες µουδιασµένο, και τώρα που το θυµάµαι το 
αριστερό µάγουλο πονάει λες και την έφαγα τώρα, αφού 
δεν µπορώ να την ξεχάσω αυτήν την σφαλιάρα. Ήταν πάρα 
πολύ αυστηρός και µάλλον νευρικός, αυτός ο δάσκαλος.

Πριν πάω εγώ στο σχολείο θυµάµαι που έλεγαν ότι ένα 
κορίτσι, η Ζωή Κατράκη, µαθήτριά του τότε, όπως έπαιζαν 
µε άλλα κορίτσια τις κουµπάρες είπε : «εγώ θα παντρευτώ 
τον κύριο Σάρλα». Την άλλη µέρα το πρωί στο σχολείο ένα 
από τα κορίτσια το µαρτύρησε στον δάσκαλο και η Ζωή 
έφαγε το ξύλο της χρονιάς της.

Μια άλλη περίπτωση, είχαν µάθηµα φυσική ιστορία για τα 
µυρµήγκια, και σηκώνει τον Τσίρκα (Αγγελή Αγγελάκο του 
Βασίλη) και του λέει : «τι µάθηµα έχουµε σήµερα για την 
φυσική ιστορία»; Ο Αγγελής άρχισε να λέει : «Σήµερα 
έχουµε µάθηµα φυσικής ιστορίας για τα µελιγκούνια». Ο 
δάσκαλος απόρησε και τον ξαναρωτάει : «τι µάθηµα έχουµε 
σήµερα»; 

Και ο Αγγελής ξανά απαντάει : «σήµερα έχουµε µάθηµα 
φυσικής ιστορίας για τα µελιγκούνια». Παίρνει ο δάσκαλος 
µια βέργα από την γωνία και λέει στον Αγγελή να ανοίξει τα 
χέρια του, και άρχισε να τον χτυπάει µέχρι που άνοιξαν οι 
παλάµες του.

Θυµάµαι που τον πήγαιναν στο µαγαζί του Βενιαµή 
(Παναγιώτη Μαστοράκου ) να του βάλουν οξυζενέ και να 
του τα δέσουν, και η θεια-Αγγελικώ η µητέρα του Αγγελή η 
∆ασκάλα, έτσι την λέγαµε, να φοβερίζει τον δάσκαλο. Και 
είχε δίκιο ο Αγγελής, γιατί τα µυρµήγκια εµείς τα λέγαµε 
µελιγκούνια. 

Τώρα αυτό το µελιγκούνια µπορεί να έχει τις ρίζες του από 
το µιλιούνια δηλαδή πολλά, ή από την µελίγκρα που 
παρουσιάζεται στις µυρµηγκοφωλιές. Πάντως εµείς τα 
µυρµήγκια τα διακρίναµε σε κατηγορίες ήταν τα φτερωτά, 
τα κανονικά, τα ψωµοµέρµηγκα και οι τσιργώτες τα 
µυρµήγκια που είναι στις κουφάλες από στις ελιές.

Μια άλλη περίπτωση µε τον Καλαµπόκα (Γιώργο Σταθάκη), 
επειδή ήταν αριστερόχειρας µόλις τον έβλεπε να γράφει µε 
το αριστερό του χέρι του έδινε µερικές µέχρι που έµαθε ο 
Γιώργης να γράφει και µε τα δυο του χέρια. Έπρεπε να 
γράφουµε µε το καλό µας χέρι, δηλαδή µε εκείνο που 
κάναµε τον σταυρό µας.
Η αυστηρότητά του και η επιµονή του να µας µάθει 
γράµµατα ήταν τόση που κάθε πρωί µόλις ξυπνούσαµε 
έπρεπε να διαβάζουµε το µάθηµα της ανάγνωσης δυνατά. 
Πέρναγε σχεδόν κάθε µέρα γύρω από τις γειτονιές πριν 
καταλήξει στο σχολείο, για να ακούσει αν διαβάζουµε. Όταν 
πέρναγε από κάποιο σπίτι και δεν άκουγε να διαβάζουν, µας 
έλεγε: «γιατί σήµερα το πρωί δεν διάβαζες; έλα τώρα να 
διαβάσεις το µάθηµα της ανάγνωσης». Και αλίµονο αν δεν 
το διάβαζες καλά και κόµπιαζες, έπεφτε ξύλο µε την βέργα 
ή τιµωρία. 

Η τιµωρία ήταν η νηστεία, όταν σχολάγαµε, όποιο παιδί είχε 
τιµωρηθεί το έκλεινε µέσα στο σχολείο και αναλόγως 
πήγαινε και του άνοιγε να φύγει µετά από µια ή και 
περισσότερες ώρες ή το απόγευµα που θα άνοιγε το σχολείο 
για τα απογευµατινά παιδιά την πρώτη και την δευτέρα 
τάξη. Μόλις σχολάγαµε και είχε µείνει κάποιο παιδί νηστεία, 
όλα τα παιδιά φωνάζαµε, «νηστεία, νηστεία ψωµί και 
τιµωρία κάτω απ’ τα θρανία». 

Πριν πάω εγώ στο σχολείο, θυµάµαι µια µέρα είχε αφήσει 
νηστεία τον Μανιάτη (τον Γιάννη τον Μαστοράκο ) και τον 
αδελφό µου τον Μαλαγούνα (τον Θοδωρή). Αυτοί άνοιξαν 
το παράθυρο από την επάνω µεριά στο γρασίδι του 
Μπάρµπα-Μήτσου του Κατράκη και το έσκασαν. Την άλλη 
µέρα το πρωί, πού να πάνε στο σχολείο!! Αντί να πάνε στο 

σχολείο πήγαν στα πεζούλια, εγώ τους ακολούθησα αλλά 
αυτοί µε έδιωξαν και γύρισα στο σπίτι, µε βλέπει ο Αντρέας 
ο αδελφός του Μανιάτη και µε ρώτησε αν τους είδα.

 Του είπα πού είναι και µπρος αυτός πίσω εγώ πήγαµε και 
τους βρήκαµε πίσω στα πεζούλια, αφού τους καλόπιασε 
τους κατάφερε και χωρίς να το καταλάβουν τους πήγαινε 
στο σχολείο, µόλις το αντίκρισαν από πέρα από του Παναή 
(Μαστοράκου) το σπίτι προσπάθησαν να φύγουν, αλλά τους 
έπιασε και τους δύο από τα χέρια και τους πήγε στο σχολείο. 
Τώρα δεν θυµάµαι αν τις έφαγαν, αλλά γινόταν να κάνεις 
κάτι και να µην φας ξύλο από τον Σάρλα; Ήταν αδύνατο.

Όταν κηρύχτηκε ο πόλεµος στην Ευρώπη και κατά κάποιο 
τρόπο τον περίµεναν και στην Ελλάδα, όσοι χωριανοί είχαν 
πάει από το χωριό στην Αθήνα και στον Πειραιά έστειλαν τις 
οικογένειές τους, τις γυναίκες και τα παιδιά τους στο χωριό, 
έτσι τα παιδιά τους συνέχισαν τα µαθήµατα στο σχολείο του 
χωριού.
Ήταν ο Χρήστος ο Αγγελάκος του Μπάρµπα-Ντινάκη, τα 
εξαδέλφια µου ο Τάσος και η Βασιλική Ζερβού και η Ελένη 
του Μανώλη (Μανωλίτση) του Κατράκη.

Εκείνον που θυµάµαι καλά ήταν το Χρήστο, ο οποίος ήρθε 
στο σχολείο µε σχολική ποδιά, εµείς το πήραµε πως ήταν 
φουστανάκι, και η τσάντα που κράταγε στο χέρι πως ήταν 
γυναικεία. Εµείς τον κοροϊδεύαµε γιατί φόραγε φουστανάκι 
και κράταγε γυναικεία τσάντα. 

Ο Χρήστος την άλλη µέρα δεν ήθελε να φορέσει την ποδιά 
και ούτε να κρατήσει την τσάντα, όπου αναγκάστηκαν να 
βάλουν ένα λουρί στην τσάντα να την κρεµάει στον ώµο, και 
την ποδιά δεν την ξαναφόρεσε πια, και ας φώναζε η θεια 
Ζωή.

Οι τσάντες που είχαµε τα παιδιά στο σχολείο ήταν πάνινες, 
υφασµένες στον αργαλειό, όπως και τα σακούλια. Οι δε 
τσάντες των αγοριών είχαν σκοινάκι και τις κρεµάγαµε στον 
ώµο, ενώ των κοριτσιών είχαν δύο χερούλια και τις 
κρατούσαν στο χέρι. Εµένα µου είχε στείλει ο νονός µου µία 
τσάντα µε χερούλια τα οποία τα έβγαλα και έβαλα ένα 
σφιτζίµι (ένα πλεχτό κορδόνι) και την κρέµαγα στον ώµο.

Τον Οκτώβριο µας κήρυξαν οι Ιταλοί τον πόλεµο και µετά 
από µερικούς µήνες λόγω της κατοχής το σχολείο έκλεισε 
έφυγε και ο δάσκαλος από το χωριό, και εµείς πήραµε την 
προαγωγή για την επόµενη τάξη.

Κατά την διάρκεια της κατοχής είχε έρθει για ένα φεγγάρι 
όπως έλεγαν στο χωριό, µια δασκάλα µε το όνοµα Ελπίδα. 

Με την Ελπίδα δεν θυµάµαι να κάναµε µαθήµατα, εκείνο 
που θυµάµαι είναι ότι έπαιρνε τα κορίτσια και τα µάθαινε 
χορό, και τραγουδούσανε το τραγούδι:

«µπάτε κορίτσια µπάτε στο χορό 
γιατί γλυκοχαράζει
τα νιάτα έχουν λεβεντιά
και η καρδιά µαράζι»

Εµείς τα αγόρια παίζαµε τους αντάρτες και τους Γερµανούς, 
χωριζόµαστε σε δύο οµάδες, η µία οµάδα παρίστανε τους 
Γερµανούς και η άλλη τους αντάρτες, και πηγαίναµε στα 
γρασίδια κόβαµε σπερδούκλια και κτυπιόµαστε µε αυτά, 
ποιος θα νικήσει που συνήθως νικούσαν οι αντάρτες.

4 Καληµέρι, Φύλλο 13, Φεβρουάριος 2018



ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(ΠΡΟ ΤΟ 1950)
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Επειδή δεν είχαµε ρολόγια, κάθε πρωί κτύπαγε η καµπάνα 
της εκκλησίας που ήταν κρεµασµένη στην γνωστή µας 
ελιά, δίπλα από το µνηµείο των Ηρώων, για να πάµε στο 
σχολείο. Η καµπάνα ήταν δωρεά του Γεωργίου 
Μουσαδάκου (Αναγνώστη) στην εκκλησία του Αγίου 
∆ηµητρίου.
Όποιο παιδί πήγαινε πρώτο έπιανε την καµπάνα και 
περίµενε να πάει ο δάσκαλος που είχε ρολόι να του πει να 
την κτυπήσει. Ξεπαραβγαίναµε ποιος θα την βαρήσει 
(κτυπήσει) δυνατότερα για να ακουστεί πιο µακριά, 
ακουγόταν µέχρι τα Τάλαντα. Όταν την κτυπούσε δε ο 
Μπουρής (Θοδωρής Μουσαδάκος του Μπελά) της άλλαζε 
τα φώτα, ακουγόταν µέχρι και την ∆αιµονιά, αν ήτανε 
ευνοϊκός ο καιρός.

Την καµπάνα την έπιανε πολλές φορές ο Μπακαλιάρος 
(Γιώργος Αγγελάκος) ή ο αδελφός του ο Τσουρλαλές 
(Ντίνος), γιατί το σπίτι τους ήταν απέναντι και προλάβαιναν 
τα άλλα παιδιά που ερχόντουσαν να την πιάσουν. Τότε ο 
Μπουρής άρχιζε την διαπραγµάτευση και την εξαγόραζε µε 
κανένα πορτοκάλι ή µερικές φέτες πορτοκάλι, τους έλεγε: 
«θα σας δώσω πορτοκάλι αν µου δώσετε να βαρήσω εγώ 
την καµπάνα». Πάντα ο Θοδωρής το χειµώνα έφερνε µαζί 
του καναδυό πορτοκάλια γιατί είχαν µπαξέ στον Κουφό.
Στο σχολείο ερχόντουσαν µε τα πόδια τα παιδιά από την 
∆άφνη, τα Χωρδάκια, την Φλόκα, τα Μαρκιάνικα και τα 
Φαββιάνικα.
Κάθε µέρα ξυπνούσαν πολύ πρωί για να είναι στην ώρα 
τους µε κρύο και πολλές φορές µε βροχή, ντυµένα µε ό,τι 
ρούχο υπήρχε και µε παπούτσια τα ίδια αυτά που είχαν εκ 
γενετής όπως όλα τα παιδιά του σχολείου, (µε τις δακτύλες 
πάντα κτυπηµένες ), πατώντας µέσα στις λάσπες και τα 
νερά.
Τα παιδιά από τα Χωρδάκια ερχόντουσαν στο χωριό από τον 
δρόµο που πάει προς τα ∆αφινάκια και τα Γιαλοµάτια, από 
εκεί ήταν πιο κοντινός. Όταν έβρεχε και το ποτάµι που 
ερχόταν από την ∆άφνη κατέβαζε πολύ νερό, τους έλεγαν 
να πηγαίνουν από την Φλόκα, γιατί εκεί κάποιος θα τα 
βοηθούσε να περάσουν το ρέµα για να µην τα παρασύρει το 
νερό (γεφύρι τότε δεν υπήρχε). Το ίδιο γινόταν και µε τα 
παιδιά από τα Φαββιάνικα και τα Μαρκιάνικα, τα πήγαιναν 
µέχρι τον αυλό και τα περνούσαν από τα ρέµατα.

Αφού µαζευόµαστε όλα τα παιδιά και ήταν η ώρα για 
µάθηµα, σφύριζε ο δάσκαλος και µπαίναµε στην σειρά 
κατά τάξη µπροστά στο προαύλιο του σχολείου. .Καλούσε ο 
δάσκαλος ένα παιδί να πει την προσευχή πριχού µπούµε 
στην τάξη, αν ο καιρός ήταν βροχερός ή έκανε πάρα πολύ 
κρύο τότε η προσευχή γινόταν µέσα. Μια δυο φορές την 
εβδοµάδα είχαµε επιθεώρηση καθαριότητας. Με τα χέρια 
µπροστά να δει τα νύχια µας αν είναι κοµµένα, και τα πόδια 
µας να είναι πλυµένα, για τα νύχια των ποδιών δεν γινόταν 
λόγος δεν υπήρχαν κοβόντουσαν µόνα τους ενώ οι 
µεγάλες δακτύλες ήταν πάντα τραυµατισµένες. Όποιο παιδί 
αγόρι ή κορίτσι δεν είχε κόψει τα νύχια του, του έλεγε: 
«πήγαινε µέσα και φέρε µια βέργα», όταν έφερνε την βέργα 
άνοιγε και τα χέρια του και τις έτρωγε από δύο µέχρι 
τέσσερις. Όποιο πάλι δεν είχε πλύνει τα πόδια του, (όχι ότι 
µύριζαν αφού δεν φοράγαµε παπούτσια) αλλά µην είχαν 
λέρα, που συνήθως πιάνουν στον αστράγαλο πάνω από την 
φτέρνα µπρος πίσω και στα γόνατα, ή τις τρώγαµε ή µας 
έστελνε στο κεφαλόβρυσο να τα πλύνουµε, και µας έλεγε 
να πάρουµε µια πέτρα και να τα τρίψουµε καλά-καλά 
ώσπου να φύγει η κοράτσα που είχαν πάνω.

Το πλύσιµο των ποδιών ήταν καθηµερινό, το πρωί που 
σηκωνόµαστε πρώτα παίρναµε ένα κατσαρόλι µε νερό και 
νιβόµαστε, µετά άρχιζε το διάβασµα για να φρεσκάρουµε 
λίγο την ανάγνωση, και πριν να φύγουµε για το σχολείο 
πλέναµε τα πόδια µας. Πηγαίνοντας για το σχολείο 
πατώντας από πέτρα σε πέτρα, τον χειµώνα να µην 
λερωθούν από τις λάσπες και το φθινόπωρο και την άνοιξη 
να µην σκονιστούν από το χώµα, όπου υπήρχε.
Γινόταν και επιθεώρηση στα ρούχα, µας έλεγε να είναι 

πάντα καθαρά, και ας είναι µπαλωµένα. Τα παντελόνια των 
αγοριών, όχι τόσο τα φουστάνια των κοριτσιών, από τα 
µπαλώµατα που είχαν πάνω, πολλές φορές δεν µπορούσε 
να ξεχωρίσει κανείς ποιο είναι το αυθεντικό ύφασµα. Τα 
παντελόνια ήταν σαν τις σηµερινές βερµούδες, (ίσως 
κάποιος µόδιστρος να πέρασε εκείνα τα χρόνια από τα 
χωριά µας και πήρε την µόδα) µε τα µπατζάκια κάτω από το 
γόνατο που έκαναν γονατιά, και πολύχρωµα από τα πολλά 
µπαλώµατα (όχι λουλουδάτα που είναι σήµερα όπως του 
εξαδέλφου µου του Λευτέρη). Επίσης µας έλεγε ο 
δάσκαλος, πάντα να έχουµε στην τσέπη µας ένα µαντίλι για 
να καθαρίζουµε την µύτη µας, έστω ένα κοµµάτι ύφασµα. 
Όσα παιδιά δεν είχαµε καταφεύγαµε στην ανάποδη της 
παλάµης µας ή στο µανίκι ή στην από µέσα κάτω άκρη της 
πατατούκας µας (σακάκι). Τα σακάκια µας τότε δεν ήταν 
φοδραρισµένα. (Προσοχή!! Αν κάποιος αηδιάζει µην 
συνεχίσει να διαβάσει την παρακάτω παράγραφο)

Πολλές φορές µέσα στην τάξη όταν έτρεχαν οι µύξες µας 
σαν καντάρια και δεν είχαµε µαντήλι να την σκουπίσουµε 
τις ρουφάγαµε πίσω, αλλά πάλι κατέβαιναν. Μας άκουγε ο 
δάσκαλος από τα συνεχή ρουφήγµατα, και τότε µας 
ρωτούσε αν είχαµε µαντήλι, αν έπαιρνε αρνητική 
απάντηση, µας έστελνε έξω να καθαρίσουµε την µύτη µας 
και να την φυσήξουµε καλά και γυρίσουµε µέσα στην τάξη. 
Εµείς πηγαίναµε έξω πιάναµε την µύτη µας µε τα δάκτυλά 
µας (τον αντίχειρα και τον δείχτη) και αποµακρύναµε τα 
καντάρια από αυτήν, και µετά σκουπίζαµε τα δάχτυλά µας 
πάνω σε καµιά πέτρα ή στον τοίχο και επιστρέφαµε µέσα 
στην αίθουσα.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Πριν τον πόλεµο, και µετά τα πρώτα χρόνια της κατοχής, 
στην πρώτη τάξη εκτός από το αναγνωστικό βιβλίο, είχαµε 
γραφική ύλη µία πλάκα που από την µια µεριά είχε 
χαραγµένες σε κάθε σειρά τέσσερις παράλληλες γραµµές, 
που γράφαµε τα γράµµατα, και από την άλλη µεριά ήταν 
όλη µε τετραγωνάκια (καρέ), εκεί γράφαµε την 
αριθµητική.
Για να γράφουµε πάνω στην πλάκα είχαµε ένα κοντύλι, και 
στην µια άκρη της πλάκας δεµένο µε σπάγκο ένα 
σφουγγαράκι για να σβήνουµε όταν κάναµε λάθος, και να 
τα σβήσουµε όλα την άλλη µέρα που θα κάναµε άλλο 
µάθηµα. Με το κοντύλι είχαµε πρόβληµα αν ήταν µαλακό 
µας έσπαζε, και αν ήταν σκληρό, µας χάραζε την πλάκα και 
δεν έσβηναν καλά τα γράµµατα για να γράψουµε τα 
καινούρια. Επίσης είχαµε και δύο µατσάκια ξυλάκια, το 
κάθε µατσάκι είχε δέκα ξυλάκια. Με αυτά µαθαίναµε να 
µετράµε µέχρι το 20, και τα χρησιµοποιούσαµε για πράξεις 
της αριθµητικής, πρόσθεση και αφαίρεση. Μετά την κατοχή 
σιγά–σιγά αντικαταστάθηκε η πλάκα µε τετράδια 
τετραχάρακα για την γραφή και τετράδια καρέ για την 
αριθµητική.

Στην δευτέρα τάξη είχαµε, το αναγνωστικό βιβλίο, ένα 
τετράδιο τετραχάρακο που γράφαµε µε µολύβι την 
ορθογραφία και την καλλιγραφία, και ένα τετράδιο µε 
τετραγωνάκια της αριθµητικής. Αυτά τα τετράδια ήταν µε 
δώδεκα φύλλα (δωδεκάφυλλα ), αν κάποιο παιδί είχε 
τετράδιο µε είκοσι φύλλα (εικοσάφυλλο ) γινόταν θέµα 
συζητήσεως. Ένα µολύβι µε το οποίο γράφαµε µέχρι σε 
σηµείο να µην µπορούµε να το κρατήσουµε αλλά και τότε 
το προσαρµόζαµε σε ένα καλαµουκάνι (κοµµάτι από 
καλάµι) και γράφαµε µέχρι το τέλος του, και µια 
γοµολάστιχα, η οποία ήταν από κόκκινη σαµπρέλα 
συνήθως, γιατί κανονική γοµολάστιχα ήταν σπάνιο είδος. 
Για µπογιές και αυτές ήταν σπάνιο είδος, αν είχαν ένα ή δύο 
παιδιά δηλαδή ένα µολύβι που από την µία άκρη ήταν 
κόκκινο και από την άλλη άκρη µπλε. Επίσης και δέκα 
µατσάκια ξυλάκια για το µάθηµα της αριθµητικής.

Στις µεγάλες τάξεις, τρίτη, τέταρτη, πέµπτη και έκτη τάξη 
είχαµε: Το αντίστοιχο αναγνωστικό βιβλίο της τρίτης ή της 
τέταρτης τάξης αναλόγως ποιο θα κάναµε εκείνη την 
χρονιά, και για την πέµπτη και έκτη τάξη πάλι το αντίστοιχο 
αναγνωστικό βιβλίο της πέµπτης ή της έκτης τάξης. Γιατί τα 
παιδιά της τρίτης τάξης κάναµε µαζί µάθηµα µε τα παιδιά 
της τέταρτης και τα παιδιά της πέµπτης µε τα παιδιά της 
έκτης τάξης.
Τετράδια είχαµε µονοχάρακα, εικοσάφυλλα ή 

τριαντάφυλλα και το γράψιµο γινόταν µε µελάνι. Κάθε 
παιδί είχε το καλαµάρι του (µελανοδοχείο ) και τον 
κοντυλοφόρο του µε πένα, οι καλύτερες ήταν οι πένες Χ., 
που έγραφαν και δεν γρατζούναγαν το χαρτί, και 
στυπόχαρτο για να στεγνώνουµε το µελάνι πάνω στα 
γραφτά.
Το µελάνι το φτιάχναµε µόνοι µας, παίρναµε σκόνη µελάνι 
από τον έµπορα και µε λίγο ζεστό νερό, το διαλύαµε µέσα 
σε ένα φλιτζάνι και µετά γεµίζαµε το καλαµάρι. Πολλές 
φορές όµως δεν ξέρω τι γινόταν, φούσκωνε λες και γινόταν 
βρασµός, ξεχείλιζε το καλαµάρι και γινόµασταν χάλια.

ΒΙΒΛΙΑ
Τα βιβλία που είχαµε ήταν το αναγνωστικό και µετρηµένα 
στα δάκτυλα των χεριών τα παιδιά που είχαν βοηθητικά 
βιβλία, και όχι όλα τα βιβλία. Έτσι παρακολουθούσαµε και 
προσέχαµε πολύ κατά την διάρκεια της παράδοσης να 
µάθουµε το µάθηµα ή πηγαίναµε σε όποιο παιδί που είχε 
βιβλίο του αντίστοιχου µαθήµατος για να διαβάσουµε, ή 
µεταξύ µας το λέγαµε και ό,τι δεν ήξερε ένας το 
συµπλήρωνε αυτός που το ήξερε. 

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Στην πρώτη τάξη µαθαίναµε τα γράµµατα και τους 
αριθµούς αρχίζοντας από το α άλφα το οποίο µας έβαζε και 
το γράφαµε πολλές φορές πάνω στην πλάκα δηλαδή µας 
έλεγε να γεµίσουµε όλες τις σειρές που είχε η πλάκα. Και 
µας εξηγούσε το α γράφεται µε ένα κουλουράκι και µια 
µαγκουρίτσα µπροστά και ότι έχουµε το Α το µεγάλο και το 
α το µικρό. και αριθµητική να µετράµε µέχρι το 100.
Τις λέξεις τις µαθαίναµε µε την σειρά 
γράµµα-συλλαβή-λέξη π.χ. Λ και ο = λο, λ και α = λα όλα 
µαζί Λόλα. και το λέγαµε όλα τα παιδάκια µαζί, Λόλα.
Επίσης µια φορά είχαµε την λέξη γάτα, γ και α = γα, τ και α 
= τα όλα µαζί; ρωτάει ένα παιδί και αυτό απάντησε 
κατσούλα, αφού την γάτα εµείς την λέγαµε και 
κατσούλα.(Αυτό για να σκάσουν λίγο τα χείλη µας).
Στην δευτέρα τάξη πάλι ανάγνωση, αντιγραφή. ορθογραφία 
και καλλιγραφία. αριθµητική πρόσθεση και αφαίρεση 
Στις µεγάλες τάξεις εκτός από ανάγνωση, αντιγραφή, 
ορθογραφία και καλλιγραφία είχαµε γραµµατική, ιστορία, 
φυσική ιστορία, θρησκευτικά, γεωγραφία, ωδική, έκθεση 
και γυµναστική.

Έκθεση δεν θυµάµαι αν είχαµε διδαχθεί πώς να γράφουµε 
και τι να γράφουµε, απλώς µας έλεγε ο δάσκαλος γράψετε 
πώς τα περάσατε στην εκδροµή και εµείς απλώς κάναµε 
µια περιγραφή. Πάνω σε αυτό θυµάµαι, που ήταν 
προγραµµατισµένη µια εκδροµή να πάµε στην ∆άφνη. Εκεί 
θα συναντιόµαστε µε τα παιδιά των σχολείων από τις 
Βελλιές και από το Φοινίκι. Αλλά ξυπνώντας το πρωί 
έβρεχε και η εκδροµή δεν έγινε. Μας λέει ο δάσκαλος 
«γράφτε σήµερα µία έκθεση για την µαταίωση της 
εκδροµής», και εµείς γράψαµε ο κάθε ένας την δική του 
περιγραφή. Πήρε τα τετράδια στο σπίτι του ο δάσκαλος να 
διαβάσει τις εκθέσεις µας και να τις βαθµολογήσει.

Την άλλη µέρα µας διάβασε την καλύτερη έκθεση που είχε 
γράψει ο Παναγιώτης ο Βλαχοπανάγος (Κονιάρης).
Η έκθεση άρχιζε ως εξής: Το πρωί που σηκώθηκα έβρεχε 
και γι’ αυτό δεν θα πηγαίναµε εκδροµή, τότε άνοιξα το 
καλό αναγνωστικό µου βιβλίο να διαβάσω το µάθηµά µου 
κ.τ.λ, κ.τ.λ
Όταν µας την διάβασε, µας ρώτησε «γιατί ήταν η πιο καλή 
έκθεση»; Εµείς δεν µπορούσαµε να καταλάβουµε, τότε µας 
εξήγησε, γιατί ήταν η καλλίτερη. ∆ιότι είχε καλολογικά 
στοιχεία που ήταν «το καλό αναγνωστικό µου βιβλίο». Τότε 
µάθαµε τουλάχιστον εγώ, από καλολογικά στοιχεία που 
έπρεπε να γράφουµε στις εκθέσεις µας.
Έτσι µαθαίναµε τα γράµµατα στο σχολείο εκείνα τα χρόνια. 
Με την ανέχεια βιβλίων και την µη υποστήριξη από το 
περιβάλλον που ήταν σχεδόν όλοι αγράµµατοι.
Φυσικά, και τι να πρώτο διδάξει ο δάσκαλος σε τόσα παιδιά 
που είµαστε στο σχολείο; Όταν η Πρώτη Τάξη µαζί µε την 
∆ευτέρα Τάξη γέµιζαν το απόγευµα την αίθουσα. Την Τρίτη, 
Τετάρτη, Πέµπτη και Έκτη Τάξη την γέµιζαν το πρωί. Ήταν 
χρονιά που είµαστε και εκατό δέκα.

Πάντως κάτι µάθαµε.-

5Καληµέρι, Φύλλο 13, Φεβρουάριος 2018
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Μπαζάρ στο σχολείο

Άλλο ένα καλοκαίρι γεµάτο εκδηλώσεις και µοναδικές στιγµές 
πέρασε. Φέτος είχαµε απ΄όλα. Μπαζάρ στο χώρο του σχολείου, 
βραδιά καραόκε µε πολύ γέλιο και κρυφά ταλέντα που βγήκαν 
στην επιφάνεια, βραδιά µε επιτυχίες από τις δεκαετίες του ‘90 και 
του ’80 οι οποίες παρακίνησαν όλους τους παραβρισκόµενους να 
λικνιστούν στο ρυθµό τους. 

Είχαµε µέχρι και δικό µας Survivor, χωρίς διάσηµους µόνο µε 
µικρούς και µεγάλους µαχητές, έτοιµους να τα δώσουν όλα για 
τη νίκη! Παίξαµε ποδόσφαιρο, µπάσκετ, αλευρωθήκαµε όλοι 
µαζί στα Αγιοδηµητριώτικα που πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία 
για ακόµα µία φορά. ∆ιασκεδάσαµε παρέα µέχρι πρωίας στο 
πανηγύρι του συλλόγου µας. ∆είτε το φωτογραφικό αφιέρωµα 
στο Αγιοδηµητριώτικο καλοκαίρι µας!

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Βραδιά Καραόκε

Βραδιά 80s-90s
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Survivor στο χωριό

Ποδοσφαιρικός 
αγώνας

Πανηγύρι Συλλόγου
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Τα παιδιά λένε τα κάλανταΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Μέρες γιορτινές, µέρες χαρούµενες. Παιδικά χαµόγελα, κάλαντα, φιλέµατα, 
βόλτες στα σοκάκια του χωριού. Το χωριό µας στολίστηκε για ακόµα µια χρονιά µε 
την πολύτιµη βοήθεια των µικρών µας φίλων που πρόθυµα ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσµα του συλλόγου µας στη κεντρική πλατεία.

Στολισµός της πλατείας

Κοπή πίτας
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∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
Κυριάκος Παρ. Βανικιώτης

Οι άνθρωποι δεν σταµατούν να παίζουνε επειδή γερνάνε. Γερνάνε επειδή 
σταµατούν να παίζουνε. 
(Oliver W. Holmes, 1809-1894, Αµερικανός συγγραφέας)

Ακόµα και τώρα που είµαι 45 χρονών και έχω δικά µου παιδιά, όταν ζυγώνουν τα 
Χριστούγεννα, το Πάσχα ή οι διακοπές του Καλοκαιριού, αυτό που λαχταράω πιο 
πολύ δεν είναι τα γλυκά ή η ξεκούραση, αλλά η ψυχαγωγία, η διασκέδαση, το 
παιχνίδι. Πόσο µάλλον για τα παιδιά. 

Στα χρόνια του δηµοτικού, που πηγαίναµε µε την αδερφή µου για κάλαντα, όσα 
χρήµατα µαζεύαµε, τα ξοδεύαµε σε κάποια ασυνήθιστα παιχνίδια, λίγο πιο ακριβά 
από εκείνα που µας έπαιρναν οι γονείς µας. ∆εν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο µου 
τηλεκατευθυνόµενο, ένα µεγάλο περιπολικό Mercedes, που µε άφησε να διαλέξω 
ο πατέρας µου, σε µια αποθήκη παιχνιδιών στου Ψυρρή. Όταν µου είχε φέρει ο 
«Άγιος Βασίλης» το πειρατικό καράβι της Playmobil, είχα «φάει» τρία απογεύµατα 
µέχρι να το συναρµολογήσω. Τα πιο κρύα βράδια ή όποτε έβρεχε, παίζαµε Monopo-
ly στο χαλί µε την Όλγα και τα ξαδέρφια µας. Τέτοιες εικόνες έχουν επιβιώσει στη 
µνήµη µου, διότι τα δώρα και τα παιχνίδια τότε ήταν σπάνια και ως εκ τούτου, 
αξιοµνηµόνευτα. 

Όµως όλα αυτά ήταν για να γεµίσουν τα κενά. Τις ώρες που δεν παίζαµε στο δρόµο. 
Με τα άλλα παιδιά. Όλοι µαζί. Από το πρωί, µέχρι να µας «µαζέψουν», όσο κρύο και 
να είχε. Είτε τρέχαµε πίσω από µια µπάλα, είτε ο ένας πίσω από τον άλλο. 
Κρυβόµασταν, σκαρφαλώναµε, σε ότι ήταν διαθέσιµο και αρκούντως επικίνδυνο, 
πέφταµε και σηκωνόµασταν. Πληθυντικός αριθµός. Όλοι µαζί. ∆ιότι το παιχνίδι 
θέλει παρέα. Όσοι πιο πολλοί, τόσο πιο καλά. Όπως το κρυφτό στο χωριό, στο οποίο 
συµµετείχαν 50 άτοµα κάποια καλοκαιρινά βράδια και ποτέ δεν τα φύλαξε 
δεύτερος. Ποτέ δεν βρίσκονταν όλοι. 

Τα δώρα που παίρναµε δεν έχαναν τη λάµψη τους µόλις σκίζαµε το περιτύλιγµα. 
Θέλαµε να τα δείξουµε και να τα µοιραστούµε µε τους φίλους µας. Και ποτέ δεν 
βαριόµασταν! Το µόνο µεγάλο κατάστηµα ήταν το ΜΙΝΙΟΝ. Τροµερή εµπειρία να 
βλέπεις τόσα πολλά παιχνίδια µαζεµένα, στηµένα και σκηνοθετηµένα. Τώρα όλα τα 
παιδιά έχουν πολλές εικόνες από εµπορικά κέντρα, γεµάτα παιχνίδια, 
δραστηριότητες και χριστουγεννιάτικα χωριά µε Άη-Βασίληδες, έλκηθρα και 
τάρανδους. 

Οι γονείς ασχολούνται µε τα βλαστάρια τους, τα πάνε σε θεάµατα, τους αγοράζουν 
ότι τραβάει η ψυχή τους. Το ίδιο και οι νονοί, οι θείοι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες. 
Τα δωµάτια και οι ντουλάπες τους ξεχειλίζουν από παιχνίδια, που σε λίγο καιρό θα 
τα φάει η λησµονιά, γιατί µε πόσα πράγµατα να παίξει πια ένα παιδί! Και βαριούνται. 
Αφόρητα. Συνεχώς. Οπότε παίρνουν τα κινητά µας. Ή τα δικά τους! Τα οποία 
ενδεχοµένως να είναι πιο καλά! Εκτός κι αν έχουν ήδη τάµπλετ. Μπαίνοντας έτσι σ’ 
έναν κόσµο παιχνιδιού πολύ πιο ενδιαφέρον, πολύ πιο «ζωντανό».

Σίγουρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. ∆ιαµερίσµατα χωρίς αυλές, άπειρα 
αυτοκίνητα, ανύπαρκτα οικόπεδα και αλάνες. Φοβισµένοι γονείς «µε τόσα που 
γίνονται γύρω µας», τροµαγµένα παιδιά, κλεισµένα σπίτι τους, µέσα τους. Κι αν 
καµιά φορά τύχει να βρεθούν κάπου µε άλλα παιδιά και ελευθερία κινήσεων, 
«λυσσάνε». Απορούµε µε την ενεργητικότητα και την αντοχή τους. Τότε, όχι απλώς 
δεν βαριούνται, αλλά δεν θέλουν να φύγουν. 

Αν και ακόµη και έτσι, δεν µπορούν να παίξουν πολλά παιδιά µαζί! Αυτό, δυστυχώς, 
δεν το έµαθαν ποτέ.

Όταν βγαίναµε στο δρόµο να παίξουµε, στην Αθήνα ή στο χωριό, υπήρχαν πάντα 
µεγαλύτερα και µικρότερα παιδιά. Έπρεπε λοιπόν να σεβαστείς τους κανόνες των 
παλιότερων για να συµµετέχεις. Αν δεν µπορούσες ή ήθελες να το παίζεις πάντα 
αρχηγός, έµενες απ’ έξω. Αυτό µας έµαθε να προσαρµοζόµαστε. Να 
κοινωνικοποιούµαστε. Ίσως είναι η µεγαλύτερη απώλεια της παιδικής φάσης των 
παιδιών µας. 

Το ελεύθερο παιχνίδι έφτιαχνε φιλίες. Σήµερα που ο ελεύθερος χρόνος είναι 
στρυµωγµένος ανάµεσα σε διαβάσµατα και εξωσχολικές δραστηριότητες και το 
χόµπι των γονιών είναι να κάνουν τους ταξιτζήδες της «νέας γενιάς», δεν είναι 
καθόλου εύκολο να συντονιστούν έστω και δύο παιδιά που θα ήθελαν να παίξουν 
µαζί. Εδώ και αρκετά χρόνια, η κοινωνική ζωή των παιδιών οργανώνεται από τους 
γονείς. Είναι αναγκασµένοι, πολλές φορές, να κάνουν παρέα µε άλλους γονείς, που 
ενδεχοµένως να µην συµπαθούν, προκειµένου να παίξουν τα µικρά. Κάθε γενιά 
κάνει τις «θυσίες» της! Μέχρι την εφηβεία, που παύουν πλέον να θέλουν να 
παίξουν. Ειδικά τα κορίτσια. Ανέκαθεν βιάζονταν να µεγαλώσουν, αλλά τώρα έχει 
παραγίνει.

Θυµάµαι ότι µέχρι να τελειώσουµε το λύκειο, µε κάθε ευκαιρία, πηγαίναµε για 
µπάσκετ ή για ποδόσφαιρο. Τώρα δεν βλέπω πολλούς νέους να τρέχουν στα 
γήπεδα µε την παρέα τους. Βέβαια ασχολούνται πολύ περισσότερο µε τον 
αθλητισµό, οργανωµένοι σε οµάδες, σωµατεία ή συλλόγους. Περισσότερη 
πειθαρχεία και λιγότερη πλάκα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρουν να 
διασκεδάζουν. Πριν από δύο µήνες πήγα τον γιο µου σ’ ένα πάρτι, στο οποίο ήταν 
µαζί µε αρκετούς από τους συµµαθητές του. Παιδιά πρώτης γυµνασίου. Εκτός από 
3-4 κορίτσια που προσπαθούσαν να κάνουν µια χορογραφία, όλοι οι άλλοι έβγαζαν 
φωτογραφίες µε τα κινητά τους και τις ανέβαζαν στο instagram. Μετά από λίγο 
βαρέθηκαν τελείως!

Όχι ότι τα δικά µας παιδικά χρόνια δεν είχαν τις δικές τους «ιδιαιτερότητες». Οι 
πατεράδες συνήθως δούλευαν πολύ. Οι µανάδες συνήθως έµεναν στο σπίτι. 
Οικιακά. Εµείς ακολουθούσαµε, θέλοντας και µη, σε όλες τις επισκέψεις, σε σπίτια 
φίλων ή συγγενών, αλλά πάντα βρίσκαµε κάτι να απασχοληθούµε. Ενώ υπήρχαν 
λιγότερες διαθέσιµες επιλογές, είχαµε µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. ∆εν 
έψαχναν οι γονείς µας για να βρουν κάτι να κάνουµε. ∆εν ήξεραν, δεν ήθελαν, δεν 
µπορούσαν; Μπορεί να µην είχαν αναγκαστεί ή απλώς να µην το σκέφτηκαν ποτέ. 
Εµείς όµως καλούµαστε να παίξουµε έναν ρόλο, εντελώς αυτοδίδακτοι. Ειδικά οι 
πατεράδες. Σε ένα έργο που δεν το είδαµε ποτέ. Όχι έτσι τουλάχιστον.

Πρέπει να προσπαθήσουµε να ξαναγίνουν τα παιδιά ανέµελα. Ευτυχισµένα. Έτσι 
ώστε µεγαλώνοντας να είναι ισορροπηµένα. Αν δεν κάνω λάθος, ένα από τα πρώτα 
πράγµατα που ρωτάνε οι ψυχολόγοι, είναι για την παιδική µας ηλικία. Τυχαίο; ∆εν 
νοµίζω! Το να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για να έχουν τα παιδιά µας και 
στην πόλη, λίγο από αυτό το µαγικό περιβάλλον που υπάρχει στο χωριό µας, έστω 
κι αν είναι µόνο για τις διακοπές, θα είναι ανεκτίµητο. Η σύγχρονη τεχνολογία και 
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα µπορούσαν να βοηθήσουν. Σίγουρα αξίζει η 
προσπάθεια. 

Να τι χρειάζεται η ψυχή ενός µικρού παιδιού: ήλιο, παιδικά παιχνίδια, φωτεινό 
παράδειγµα και µια σταλιά αγάπη
(Fiodor Dostojewski, Ρώσος συγγραφέας (1821-1881))



Αφιέρωµα στην αείµνηστη 
Ζαχαρούλα Αγγελάκου
∆ηµήτριος Ν. Αγγελάκος 

Η Ζαχαρούλα 
γεννήθηκε στον Άγιο 
∆ηµήτριο 
Μονεµβασίας το έτος 
1925.
Οι γονείς ήταν ο 
Κυριάκος και η 
Χριστίνα Μακράκου. 
Ήταν 5 αδέρφια, ο 
∆ηµοσθένης, η 
Ζαχαρούλα, η Ελένη, 
η Καλλιόπη και ο 
Ταξιάρχης. Όλα της τα 

χρόνια τα έζησε στο χωριό, από µικρή δούλευε στα 
χωράφια και ο πατέρας της είχε πρόβατα, αγελάδες, 
ελιές.

Το 1955 παντρεύτηκε το Νικόλαο Αγγελάκο του 
Αγγελή και της Καλλιόπης. Μαζί απόκτησαν 3 παιδία, 
το ∆ηµήτρη και τις δίδυµες Χριστίνα και Καλλιόπη. Η 
Ζαχαρούλα στο χωριό έκανε ενέσεις και ήταν πολύ 
καλή ξεµατιάστρα. Το 1994, την 1η Μαΐου, ο σύζυγός 
της έφυγε για το µακρινό ταξίδι, αρκετά χρόνια 
αργότερα για το µεγάλο ταξίδι έφυγαν και τα αδέρφια 
της, Ελένη, ∆ηµοσθένης και Ταξιάρχης.

Έζησε µια ήσυχη ζωή µε χαρές και λύπες 
δουλεύοντας σκληρά για την οικογένεια της. 
Απέκτησε 4 εγγόνια που τα υπεραγαπούσε.

Έχοντας ζήσει τη ζωή της µε όλα τα καλά και τα 
άσχηµα, στις 2 Νοεµβρίου του 2017 και σε ηλικία 91 
χρονών, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να φύγει και να 
πάει να συναντήσει όλους τους δικούς της 
ανθρώπους που είχαν φύγει πριν από αυτή.

Η µνήµη της θα ζει στα αιώνια παιδία της και 
στα εγγόνια της.

ΟΤΑΝ Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
Γιάννης Φάββας

Άλλοτε χτυπάει γρήγορα και άλλοτε αργά. 
Άλλοτε χαρούµενα και άλλοτε πένθιµα. 
Πάντοτε για να διαλαλήσει ένα σηµαντικό 
γεγονός. Η καµπάνα έχει πολλές φωνές. Και 
µιλάει όλες τις γλώσσες. Όταν χτυπάει  
πένθιµα και λυπητερά, ξέρουµε όλοι ότι ένας 
άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Για να 
θυµηθούµε για µια ακόµη φορά ότι η ζωή µας 

είναι προσωρινή, πρόσκαιρη, δεν την εξουσιάζει κανείς, και µπορεί να χαθεί από 
τη µια στιγµή στην άλλη.

Είµαστε όπως όλους τους ζωντανούς οργανισµούς. Αγωνιζόµαστε να 
επιβιώσουµε, προσπαθούµε να κάνουµε τη ζωή µας καλλίτερη και πριν 
προφτάσουµε να ολοκληρώσουµε τις δουλειές µας και τα σχέδια µας έρχεται ένα 
πρωί ο χάροντας πάνω στο µαύρο του φαρί, ξεπεζεύει και µας ψιθυρίζει στ’ αυτί: 
Πάµε..

Αυτή είναι η µοίρα µας, από τη στιγµή της γέννησης αρχίζει και η επιστροφή. 
Ξέρουµε ότι θα πεθάνουµε. Και όσο ζούµε θέλουµε να κάνουµε όλο τον κόσµο 
δικό µας. Να φτιάξουµε καινούργιο σπίτι, να αγοράσουµε καινούριο αυτοκίνητο, 
να κερδίσουµε όσο γίνεται περισσότερα, να αγοράσουµε βάρκα για τη θάλασσα, να 
ερωτευθούµε όσο πιο έντονα γίνεται. Και αφού τα αποκτήσουµε όλα αυτά, δεν 
είµαστε ευτυχισµένοι. Όλο και κάτι µας λείπει.

 Ώσπου έρχεται το αναπόφευκτο τέλος και µας βρίσκει απροετοίµαστους.

Ζούµε σε µια παράξενη εποχή. Κάθε µέρα τρώµε ένα σωρό δηλητήρια µε τα οποία 
έχουν ψεκάσει ή έχουν διατηρήσει τα τρόφιµα. Το νερό που πίνουµε είναι 
µολυσµένο από πολλές αιτίες, και ο αέρας που αναπνέουµε δεν είναι καθαρός. 
Καπνίζουµε αρειµανίως ενώ πάνω στο πακέτο γράφει ότι το κάπνισµα προκαλεί 
καρκίνο και εγκεφαλικά. Και οι ηλεκτροµαγνητικές κεραίες ξεφυτρώνουν σαν 
µανιτάρια δίπλα στα σπίτια µας. Κανένας δεν γίνεται έλεγχος για να προστατευθεί 
η υγεία. Στο µέτρο που µπορούµε οφείλουµε να αντιδράσουµε. 

Για να εξαλειφθούν οι αιτίες των πρόωρων θανάτων. Και κάτω από αυτές τις 
συνθήκες , να είµαστε προετοιµασµένοι. Να µην φοβόµαστε τον θάνατο. Είναι µια 
φυσική κατάληξη. ∆εν υπάρχουν καζάνια µε πίσσα και φωτιές. Αυτά είναι στο 
µυαλό των ανερµάτιστων .Ο παράδεισος κερδίζεται σ‘ αυτή τη ζωή. Η βασιλεία 
του Θεού είναι µέσα µας. Όποιος δεν φοβάται τον θάνατο πεθαίνει µια φορά, ενώ 
εκείνος που τον φοβάται πεθαίνει κάθε µέρα. Η καµπάνα είναι σίγουρο ότι θα 
χτυπήσει για τον καθένα µας ξεχωριστά. Να αποδεχόµαστε οτιδήποτε µας 
συµβαίνει σαν γεγονότα αξεχώριστα από τη ζωή. Και κάποτε πρέπει να εξετάσουµε 
τι µπορεί να σηµαίνει η λέξη ευθανασία. Είναι ένα µεγάλο θέµα και προτείνω να 
συζητηθεί.

Υ.Γ. Αυτή τη φορά η καµπάνα χτύπησε για την Αθηνά, που κατά γενική οµολογία 
ήταν µια σπουδαία γυναίκα µε σηµαντική υπηρεσία και προσφορά στον Άγιο 
∆ηµήτρη. Στο φίλο µου τον Βαγγέλη το Βανικιώτη έχω να πω ένα µόνο: Να 
διαβάσει αυτά που γράφει στην εφηµερίδα. Εκεί θα βρει λόγια παρηγοριάς, 
δύναµης εγκαρτέρησης και θάρρους µε τα οποία γεµίζει την τελευταία σελίδα.
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Μιχάλης Μπίλιας
Καλλιόπη Μακράκου (σύζυγος)

Ο Μιχάλης Μπίλιας γεννήθηκε στον Άγιο ∆ηµήτριο 
Μονεµβασίας στις 24 Ιουλίου του 1926, γονείς του 
ήταν ο Γιάννης και η Αναστασία. Είχε άλλα τρία 
αδέρφια την Μαρίκα, την Ελένη και το Γιώργο. Ο 
Μιχάλης ήταν ο µεγαλύτερος. Ο πατέρας του ήταν 
µουσικός, όλα τα γλέντια της εποχής ξεκινούσαν από 
το σπίτι τους, η µητέρα του ασχολούταν µε τα οικιακά. 
Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο χωριό όπου 
τελείωσε και το δηµοτικό σχολείο µε δάσκαλο τον 
πάπα του χωριού τον Παπαγεωργαρά και τον Σάρλα.

Ο Μιχάλης υπηρέτησε στο ναυτικό και ήταν και στους 
πρόσκοπούς. Όταν τελείωσε την στρατιωτική του 
θητεία δούλεψε ως ηλεκτροσυγκολλητής στα 
ναυπηγεία του Σκαραµαγκά. Στην ηλικία των 30 
αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό, πήγε στη 
Γερµανία και έµεινε για 10 χρόνια περίπου. Επέστρεψε 
στην Ελλάδα στην περίοδο της δικτατορίας για να δει 
τους γονείς του, αναγκαστικά έµεινε στο χωριό γιατί 
το τότε καθεστώς δεν του επέτρεψε να φύγει ξανά.

Μένοντας στο χωριό πηρέ την απόφαση να δουλέψει 
στα καράβια .Έτσι είχε την ευκαιρία και ταξίδεψε σε 
πάρα πολλά µέρη.
Όταν όµως σκοτώθηκε ο αδερφός του ο Γιώργης 
έµεινε στο χωριό για να φροντίζει τους γέρους γονείς 
του. Το 1987 παντρεύτηκε την Καλλιόπη Μακράκου, ο 
γάµος τους έγινε στο Κάστρο της Μονεµβάσιας . 
Έζησαν µαζί αγαπηµένοι 30 χρόνια µε χαρές και µε 
λύπες. Στο χωριό ασχολήθηκε µε τα κτήµατά, του είχε 
ελιές και αµπέλι οπού έφτιαχνε µε µεράκι το κρασί 
του. Βέβαια του άρεσε και έφτιαχνε και λικέρ κανέλα. 
Για 40 χρόνια ήταν επίτροπος στην εκκλησία του 
χωριού ως ταµίας.

Είχε µια όµορφη ζωή και απολάµβανε την κάθε στιγµή 
µαζί µε τη σύζυγο του που αγαπούσε και φρόντιζε. 
Του άρεσαν οι εκδροµές και σε κάθε ευκαιρία 
ταξίδευε µαζί µε τη σύζυγό του, πήγε 
Κωνσταντινούπολη, Καβάλα, Ζάκυνθο, Ναύπλιο,

Κέρκυρα, Γιάννενα.

Του άρεσε η όµορφη παρέα και η διασκέδαση και 
πάντα ήθελε όλοι να είναι καλά και χαρούµενοι. Ο 
Μιχάλης ήταν και νονός, είχε βαφτίσει την Αθηνά που 
είχε «φύγει» λίγο καιρό πριν, τώρα θα είναι µαζί και 
θα τα λένε όπως πάντα.

Στις 8 Οκτωβρίου ο Μιχάλης πήγε στο νοσοκοµείο των 
Μολάων, για πολλές µέρες δεν έτρωγε και δεν έπινε 
ούτε νερό, έπρεπε να νοσηλευτεί.

Στις 17 Οκτωβρίου ηµέρα Τρίτη έφαγε λίγο γιαούρτι 
ήπιε λίγο νερό, έκανε µπάνιο µέτρησε µέχρι το δέκα 
χόρεψε και τραγούδησε. Είπε ότι τον λένε Μιχάλη και 
την γυναίκα του Καλλιόπη. Ξάπλωσε, του έβαλαν 
οξυγόνο και τον σκέπασαν, κοιµήθηκε και έφυγε σαν 
πουλάκι όπως είπε ο γιατρός στις 10 το βραδύ για να 
συναντήσει όλους εκείνους που είχαν φύγει πριν από 
αυτόν.

Έτσι λοιπόν, ύστερα από µια γεµάτη ζωή µε 
αναµνήσεις, χαρές, λύπες, ταξίδια αποφάσισε να πάει 
ένα µεγάλο ταξίδι και να ξεκουραστεί. Ξεκίνησε στις 
17 Οκτωβρίου 10 το βραδύ του 2017 σε ηλικία 91 
χρονών.
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  Λίγες µέρες πριν φύγω από το χωριό το καλοκαίρι, είχα πάει στο Μύλο στη 
Παυλού. Εκεί µέσα στο υπέροχο πέτρινο χτίσµα είδα µια επιγραφή στην οποία 
αναγραφόταν - στο περίπου - ότι φτιάχτηκε από τον Κυριάκο Βανικιώτη κατόπιν 
παραινέσεως της συζύγου του Σοφίας. Είχα συγκινηθεί γιατί ένιωσα πως αυτή η 
πράξη-απόφαση θα έµενε στην αιωνιότητα όταν το σπίτι θα περνούσε στα παιδιά, 
µετά στα εγγόνια και ούτω καθεξής. 

Τότε δεν µπορούσα καν να φανταστώ σαν ενδεχόµενο ότι ο Κυριάκος µπορεί να 
έφευγε. Τουλάχιστον όχι τόσο σύντοµα. Όχι πριν χαρεί όσο ήθελε αυτόν τον 
παράδεισο που είχε φτιάξει.

Ο σχεδιασµός ενός τεύχους αφιερωµένου στον Κυριάκο ήταν σίγουρα η πιο 
δύσκολη δουλειά που έχω αναλάβει από την ηµέρα που ξεκίνησα να ασχολούµαι 
ενεργά µε το Σύλλογο. Αρκετές φορές φορτίστηκα συναισθηµατικά χωρίς να 
µπορώ να το ελέγξω. Μέρος αυτής της φόρτισης οφείλεται στη στεναχώρια µου 
που δεν µου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ παραπάνω καιρό µε τον Κυριάκο, 
τον οποίο ουσιαστικά γνώρισα καλύτερα τα τελευταία 2 χρόνια.

Λίγο αφότου ετοίµαζα το στήσιµο της εφηµερίδας περίµενα τηλέφωνο του για 
παρατηρήσεις. Ο Κυριάκος είχε έναν µοναδικό τρόπο να αφήνει χώρο στον 
συνοµιλητή του να εκφράζει την άποψη του και να νιώθει σηµαντικός στη 
κουβέντα. Ο λόγος του απλός, ήρεµος, η ευθύτητα της σκέψης του κίνητρο για να 
συγκρατήσεις όλα όσα έλεγε, ακόµα και την παραµικρή λέξη. 

Ούτε µία κουβέντα του δεν ήταν περιττή. Έχοντας συναντήσει νέους µε γερασµένες 
αντιλήψεις και χωρίς όραµα, η λαχτάρα του Κυριάκου να κρατήσουµε την 
εφηµερίδα ζωντανή και η πίστη του για την αναγκαιότητα ύπαρξης του Συλλόγου 
του χωριού ήταν πηγή έµπνευσης για να συνεχίσω να προσθέτω ένα µικρό λιθαράκι 
σε αυτή τη προσπάθεια. 

 «Μόνο όταν δίνετε τον εαυτό σας δίνετε πραγµατικά» έλεγε ο προφήτης του Khalil 
Gibran, βιβλίο που µε ενέπνευσε να ξαναδιαβάσω, πιο προσεκτικά αυτή τη φορά. 
Αυτό έκανε ο Κυριάκος. Έδινε τον εαυτό του σε ότι καταπιανόταν και το έκανε καλά. 
Χρόνια βοηθούσε το Σύλλογο είτε από διοικητικό πόστο είτε ως απλό µέλος χωρίς 
να περιµένει επιβράβευση. Το έκανε γιατί ένιωθε ότι είχε υποχρέωση να δώσει κάτι 
πίσω στον τόπο που του προσέφερε γαλήνη και ηρεµία. Αυτό ήταν το µόνο του 
κίνητρο.

∆ιαβάζοντας τα υπέροχα λόγια που έγραψαν για εκείνον στο τεύχος-αφιέρωµα, 
λόγια από καρδιάς, λόγια από ανθρώπους όλων των ηλικιών και των ιδιοτήτων, 
συνειδητοποίησα πόσο σηµαντικό είναι να αφήσεις το σηµάδι σου σε αυτόν τον 
κόσµο το οποίο θα υπάρχει ακόµα και όταν εσύ δεν θα είσαι εδώ. Άνθρωποι σαν τον 
Κυριάκο δεν φεύγουν ποτέ στη πραγµατικότητα καθώς η επιρροή που είχαν στο 
περιβάλλον που ζούσαν ήταν τόσο δυνατή που θα συνεχίσει να υπάρχει ακόµα και 
µετά τον βιολογικό τους θάνατο. 

∆ιαβάζω και ξαναδιαβάζω το άρθρο του “Πορεία” το οποίο αναπαράχθηκε αρκετές 
φορές µέσα στα κείµενα του προηγούµενου τεύχους. Θυµάµαι όταν έλαβα τα 
κείµενα και ξεκίνησα το στήσιµο εκείνου του  τεύχους τον ∆εκέµβρη του 2016, 
χαρακτήρισα το κείµενο βαρύ για πρώτη σελίδα ενός 
εορταστικού-Χριστουγεννιάτικου φύλλου. Τώρα κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τίποτα 
πιο εορταστικό από έναν ύµνο στην ίδια τη ζωή µε αφορµή τη γέννηση.

Σ’ αυτή την πορεία πρέπει να είµαστε δυνατοί όχι όµως για να ξεκάνουµε τους 
αδύνατους. Να είµαστε σοφοί αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες του νου µας. Να 
είµαστε συνοδοιπόροι στο σκοπό του κάθε Συνανθρώπου µας γιατί µόνο έτσι 
µπορούµε να πετύχουµε τους δικούς µας καλούς σκοπούς. Να κάνουµε το σήµερα 
να αγκαλιάζει το παρελθόν µε την ανάµνηση και το µέλλον µε την ελπίδα γιατί, µ’ 
αυτόν τον τρόπο απαλύνεται ο µόχθος του ταξιδιού και µπορούµε να ζήσουµε πέρα 
από τον Θάνατο. 

-Κυριάκος Βανικιώτης-

Ευθύνη όλων εµάς που µείναµε πίσω είναι να συνεχίσουµε το έργο του 
προσπαθώντας να µεταλαµπαδεύσουµε αυτή τη φωτιά που έκαιγε στη ψυχή του σε 
όλους τους Αγιοδηµητριώτες. Η αγάπη µας γι αυτό τον τόπο ας αποτελέσει το 
πρώτο σηµείο επαφής σε αυτή τη προσπάθεια. Όχι µόνο για εκείνον, αλλά και για 
εµάς. Να συνεχίσουµε δυναµικά µε νέες ιδέες ώστε το Καληµέρι µας και ο 
Σύλλογος να µην σβήσουν ποτέ!

O ∆άσκαλος που µε δίδαξε 
χωρίς να µου κάνει µάθηµα
Κατερίνα Α. Αγγελάκου

Για τον Κυριάκο
Μαρία Νικολάου 

Η είδηση του θανάτου του 
φίλου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ήρθε σαν 
κεραυνός. ∆εν µπορούσα να
συνειδητοποιήσω ότι αυτός ο 
υπέροχος άνθρωπος έφυγε 
από κοντά µας τόσο ξαφνικά 
και απρόσµενα. 

Ίσως ο Θεός τον αγαπούσε 
πάρα πολύ για να του δώσει 
αυτόν τον θάνατο τον τόσο 
ξαφνικό και ανώδυνο. Αλλά 
και πάλι ήταν πολύ νέος για 
να µας αφήσει όλους εµάς 
που τον αγαπήσαµε γι’ αυτό 
που ήταν.

 Άνθρωποι σαν τον ΚΥΡΙΑΚΟ 
λίγοι γεννιούνται που να 
έχουν το πακέτο ανθρωπιάς, 
λογικής, ευαισθησία, ρεαλισµού όπου χρειαζόταν, ροµαντισµού, χιούµορ, κέφι, 
γνώσεις που ήθελε να µεταλαµπαδεύσει σε νέους και µη νέους. Αισθάνοµαι πολύ 
τυχερή που τον γνώρισα. Πιστεύω ότι έχει καλό παράδεισο γιατί του άξιζε.
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ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΤΑ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΑ
Γιάννης Μ. Μπίλιας

-∆ηµοφών, βόηθα λίγο! Πάρε και κανένα σκυλί µαζί 
σου, µην πηγαίνεις σεινάµενος-κουνάµενος µόνο µε 
τον τενεκέ και το ρόπαλο, είπε ο Ιάσων.
-Εντάξει, θα πάρω την Άρκενα και την Ήρα. Φέρετε 
εσείς τα υπόλοιπα.

Τα άλλα σκυλιά ήτανε η Ορµή, ο Λυγκέας, ο Σπαρτός, 
η Σαΐτα, ο Βάλιος, η Λίζα, ο Λέων, η Mάρα, o Άργος και 
ο Βορής. Όλα ήταν εκπαιδευµένα στο κυνήγι του 
αγριόχοιρου, δυνατά σκυλιά, έξυπνα µε µεγάλη 
αντοχή και επιµονή. Το σηµείο συγκέντρωσης ήτανε 
στην αγορά του χωριού. Σε λίγο, στην ώρα που είχανε 
ορίσει, κυνηγοί και σκυλιά είχανε συγκεντρωθεί όλοι.

Μετά από µεγάλη φασαρία, ανέβηκαν στ' αυτοκίνητα, 
και η φάλαγγα ξεκίνησε, µε κατεύθυνση νότια προς 
τον κουφό. Σε 15 λεπτά περίπου πλησίασαν στο µέρος 
που ήθελαν. Αφού άφησαν τα αυτοκίνητα, κίνησε η 
κυνηγοπαρέα για τον τόπο του κυνηγιού. Μπροστά 
πήγαινε ο Ιάσων, πού είχε και το γενικό πρόσταγµα της 
οµάδας, κι ακολουθούσαν ο Λαόνικος, ο Ξενοφών, ο 
Λεωνίδας, ο Πολυνείκης, ο Βρασίδας, ο Εύανδρος και 
τελευταίοι ο Αριστοµένης και ο Ιπποκράτης που 
κρατούσαν και τα σκυλιά από τα λουριά. 

Αυτά είχανε καταλάβει πού πήγαιναν, και 
λυσσοµανούσαν τραβώντας τους από δω κι από κει. 
Όλοι κουβαλούσαν τα όπλα τους µε τα κατάλληλα 
φυσίγγια, σακίδιο, νερό και ότι άλλο ήταν απαραίτητο 
για την κυνηγετική εκστρατεία που είχανε αναλάβει. 
Όλοι τους ήτανε θαρραλέοι και καλοί σκοπευτές. Αυτή 
η έξοδος ήταν από τις πρώτες οργανωµένες που είχαν 
αρχίσει να γίνονται, γιατί µέχρι πριν πέντε-έξι χρόνια 
δεν υπήρχε στο χωριό γνώση, πώς γίνεται το κυνήγι 
του αγριόχοιρου και ούτε καν υπήρχαν και τα 
κατάλληλα σκυλιά.

Είχε αρχίσει να ξηµερώνει. Τα γουρούνια µετά την 
νυχτερινή τους περιπλάνηση για φαΐ και νερό, είχανε 
λουφάξει στις κρυψώνες τους. Οι γουρουνοκυνηγοί θα 
έπρεπε να τα ξετρυπώσουν και να προσπαθήσουν να 
καρπωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Άλλωστε 
µετά την µεγάλη αύξηση του πληθυσµού τους στην 
Πελοπόννησο, και τις πολλές ζηµιές που έκαναν στις 
καλλιέργειες, το αρµόδιο υπουργείο είχε αυξήσει τον 
αριθµό των ζώων που θα µπορούσε να καρπωθεί η 
κάθε οµάδα σε έξι (6).

Έτσι επικρατούσε αναβρασµός στον κύκλο των 
κυνηγών. Πριν την έναρξη του κυνηγιού, το 
καλοκαίρι, οι σχετικές συζητήσεις στην αγορά έδιναν 
κι έπαιρναν:
-Πάει, µου τα ξεκάνανε τα σταφύλια αλλά και το 

αµπέλι µαζί. Μου καταστρέψανε τη µισή παραγωγή, 
έλεγε ο ένας. Τα 'δα σήµερα πρωί-πρωί στα χαντάκια 
στη ρεµατιά απέναντι. Ήτανε καµιά δεκαριά, κι 
ανάµεσά τους ένας κάπρος 150-200 κιλά!
-Εµένα σκάβοντας να βρουν ρίζες, µου ξεριζώσανε 
πορτοκαλιές και ελιές , έλεγε άλλος.
-Στον κοκκινόλακα κυλιούνται στη λάσπη µετά το 
πότισµα, και έχουνε κάνει ολόκληρο λάκο. Εκεί θα τα 
βρείτε να τα βαρέσετε.
-Ρε παιδιά, ένα πάτηµα που είδα σήµερα, ήτανε σαν να 
είχε πατήσει γελάδα!
-Σιγά ρε, µην είχε πατήσει ο κάπρος του Ερυµάνθου, 
που έπιασε ζωντανό ο Ηρακλής!
-Ρε σεις δεν κοτάω να τινάξω τα σύκα αποβραδίς, 
γιατί το πρωί δεν θα βρω κανένα κάτου να µαζέψω. Θα 
τα 'χουνε φάει όλα!

Κι άλλα τέτοια λέγανε λοιπόν, κι όλοι καταλάβαιναν, 
ότι κάτι πρέπει να γίνει γιά αυτή την υπόθεση. Τα 
γουρούνια είχανε αποθρασυνθεί. Μέχρι τις 
Κουνούκλες, τον Σαραντινό και τα Πηγάδια είχανε 
φτάσει. Καταστρέφανε πατάτες, καρπουζοπέπονα, 
περβόλια µε µαγερικές και άλλα.

Πριν µερικά χρόνια όσοι κυνηγοί ήτανε στο χωριό, δεν 
είχανε εµπειρία στο κυνήγι του αγριόχοιρου. Είχανε 
χτυπήσει βέβαια µερικά, αλλά εντελώς 
συµπωµατικά... ∆εν τα κυνηγούσανε συστηµατικά. 
Μερικοί είχαν έλθει από κοντά τετ-α-τετ µε τα 
γουρούνια, αλλά είτε επειδή δεν είχανε όπλο µαζί 
τους, είτε γιατί δεν είχανε τα φυσίγγια που έπρεπε, 
εκείνα φεύγανε ανενόχλητα. Μια τέτοια εµπειρία είχε 
και ο Ιάσων. Κυνηγούσανε µε το Λαόνικο τσίχλες στις 
Καµάρες στο καρτέρι. Είχε αρχίσει και σουρούπωνε. 
Εκεί που είχε λουφάξει ο Ιάσων, περιµένοντας το 
πέρασµα, βλέπει λίγα µέτρα δεξιά του, πολύ κοντά, 
κάτω από µια ελιά να κινούνται δυο σκιές. Στην αρχή 
ξαφνιάστηκε, κοιτάζοντας όµως καλύτερα, είδε ότι 
ήτανε δύο αγριογούρουνα. Το ένα µάλιστα ήτανε πολύ 
µεγάλο! Θα ήτανε κάπρος. Τι να κάνει τώρα! 

Τα φυσίγγια που είχε µαζί του ήτανε µε ψιλά σκάγια για 
τσίχλες. Όµως δεν του ερχότανε και καλό, να αφήσει 
τα γουρούνια να φύγουνε ατουφέκιστα. Ο Λαόνικος 
ήτανε µακριά, για να του φωνάξει. Άλλωστε θα 
φεύγανε τα ζωντανά. Γι’ αυτό, σκοπεύει και τους ρίχνει 
τα τρία φυσίγγια που είχε µέσα η καραµπίνα! Φυσικά 
δεν υπήρχε περίπτωση ούτε µία στο εκατοµµύριο, µε 
αυτά τα φυσίγγια να κρατηθεί αγριογούρουνο. 

Αυτά τα σκάγια, τα γουρούνια θα τα αισθάνθηκαν, κάτι 
σαν ελαφρό γαργάληµα! Εξαφανίστηκαν αστραπιαία. 
Ακούγοντας τις τουφεκιές, ο Λαόνικος τρέχει, και 
µόλις έµαθε τι έγινε, αρχίζει στο βρισίδι τον Ιάσωνα. 
Είχε βλέπεις αυτός χοντρά φυσίγγια µαζί του!

Στο χωριό µας δεν είχαµε ιδέαν από αγριογούρουνα. 
∆εν υπήρχαν καθόλου πριν, παρά µόνο στην κεντρική 
Πελοπόννησο (Αρκαδία-ορεινή Ηλεία). 

Εµφανίστηκαν πριν 10 χρόνια περίπου, τότε που οι 
µεγάλες πυρκαγιές αφάνισαν τα δάση της ορεινής 
Ηλείας. Τότε λένε µετακινήθηκαν κοπάδια προς τα 
νότια, και έτσι έφτασαν και στα µέρη τα δικά µας. Σε 
µία νύχτα λέει το αγριογούρουνο για αναζήτηση 
τροφής, µπορεί να µετακινηθεί πολλά χιλιόµετρα. Από 
τότε, αφ' ενός λόγω των πολλών νεογνών που κάνουν 
σε κάθε γέννα, αφ' ετέρου η ανυπαρξία συστηµατικού 
κυνηγιού, συνετέλεσαν στο να αυξηθεί πολύ ο 
πληθυσµός τους, και έτσι σήµερα να αποτελούν 
πρόβληµα για τις καλλιέργειες. Κυκλοφορούν σε όλη 
την έκταση του Αγιοδηµήτρη, αλλά και στα γύρω 
χωριά βέβαια.

Η οµάδα των κυνηγών κατευθυνόταν προς το ρέµα 
στα Χαντάκια πάνω από τα Φαβέϊκα και προς 
Τσαρόραχη. Εκεί είχανε δει πολλές φορές ένα κοπάδι 
από 10-15 γουρούνια. Στα Φαβέϊκα λοιπόν 
συγκεντρώθηκαν όλοι σε λίγο. ∆εν είχε ξηµερώσει 
καλά ακόµη. Έλεγξαν τα όπλα τους, και άρχισαν 
µιλώντας και γελώντας χαµηλόφωνα, να λένε, για το 
τι θα κάνει ο καθένας το γουρούνι που θα χτυπήσει, 
όταν περάσει από µπροστά του.

 Ο Εύανδρος έλεγε, ότι από το τοµάρι του θα φτιάξει 
γουρουνοτσάρουχα, έτσι για να ιδεί πώς ήτανε, τότε 
που οι παλιοί άνθρωποι έκαναν το ίδιο! Ο Πολυνείκης, 
προσκαλούσε όλη την παρέα στο τσιµπούσι, που θα 
γινόταν µε την γουρουνοκεφαλή! Ο Λεωνίδας, από 
τους χαυλιόδοντες του γουρουνιού θα έκανε λαβές 
για µαχαίρια και σουγιάδες! Ο Λαόνικος, πείραζε τον 
Ιάσωνα, ρωτώντας τον αν έχει µαζί του τα σωστά 
φυσίγγια, αλλιώς θα ξύσει πάλι λίγο την πλάτη του 
γουρουνιού, για να του φύγει η φαγούρα! 

Και ο Αριστοµένης ήθελε να τραυµατίσει λίγο το καπρί, 
και µετά να το καβαλήσει, να το κρατάει από τ' αυτιά, 
και να το οδηγήσει στη Χαραχιά, στο κουκουριάνικο, 
για να µαζέψει ένα σακούλι αλάτι, για τη γλίνα που θα 
έφτιαχνε! Πριν ξηµερώσει καλά, ό Ιάσων άρχισε να 
λέει, πώς θα στηθεί η παγάνα, ορίζοντας τη θέση του 
καθενός. 

Από τη θέση του αυτή δεν θα έπρεπε να µετακινηθεί 
κανένας για κανένα λόγο. Εκεί θα περίµενε, µήπως 
περάσει κάποιο γουρούνι κοντά του. Αλλιώς υπήρχε ο 
κίνδυνος, να τραυµατισθεί κατά λάθος από κάποιον 
συγκυνηγό του! ∆ύο κυνηγοί τοποθετήθηκαν στην 
έξοδο του ρέµατος προς την Τσαρόραχη. Οι άλλοι θα 
στήνονταν δεξιά κι αριστερά κατά µήκος, και σε 
αρκετή απόσταση µεταξύ τους. 

Ο ∆ηµοφών ήταν ήδη µέσα στό έµπα του ρέµατος µε 
τον τενεκέ και το ρόπαλο, περιµένοντας το σύνθηµα 
από τον Ιάσωνα, που περίµενε να φέξει καλά η µέρα. Ο 
Αριστοµένης και ο Ιπποκράτης µε δυσκολία 
συγκρατούσαν τα σκυλιά. Σε λίγο, όλοι βρίσκονταν 
στις θέσεις τους. Αφού ξηµέρωσε καλά, ο Ιάσων δίνει 
εντολή να αφήσουν τα σκυλιά ελεύθερα, και στο 
∆ηµοφώντα να αρχίσει να κοπανάει τον τενεκέ µε το 
ρόπαλο.
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Τα σκυλιά όρµησαν σαν τρελά µέσα στο ρέµα. Είχανε 
µυριστεί τα γουρούνια, και κάνανε σαν λυσσασµένα. 
Αλλά και τα γουρούνια, σίγουρα είχανε µυριστεί τους 
κυνηγούς και τα σκυλιά. Τα χτυπήµατα του τενεκέ από 
το ∆ηµοφώντα και τα γαυγίσµατα των σκυλιών 
δηµιουργούσαν ένα πανδαιµόνιο. Οι κυνηγοί ακίνητοι 
στις θέσεις τους µε την αδρεναλίνη στο κόκκινο και 
την αγωνία στο κατακόρυφο, µε το δάχτυλο στη 
σκανδάλη περίµεναν. Πέρασαν έτσι µερικά λεπτά. ∆εν 
φαινόταν τίποτα. Ένας λαγός πέρασε αργά-αργά 
ανάµεσα στους κυνηγούς τραβώντας για το ρουµάνι, 
αλλά κανένας δεν καταδέχτηκε να τον τουφεκίσει!

 Η ώρα περνούσε, κι αρχίσανε να αµφιβάλλουν, αν τα 
γουρούνια βρίσκονταν στο µέρος που τα 
έψαχναν...Τόσην ώρα τα σκυλιά θα 'πρεπε να τα 'χουν 
βγάλει. Ξαφνικά τα γαυγίσµατα των σκυλιών άλλαξαν, 
και ένας θόρυβος σαν ποδοβολητό ακούστηκε. Το 
κοπάδι ξεπετάχτηκε και άρχισε να τρέχει ξέφρενα 
προς την Τσαρόραχη. 

Τότε οι κυνηγοί θα ήθελαν να έχουν τα µάτια του 
µυθικού ήρωα Λυγκέα, που έβλεπε πίσω από τοίχους 
και εµπόδια, για να µπορέσουν να εντοπίσουν κάποιο 
γουρούνι και να το τουφεκίσουν, αλλά µέσα στη 
ρεµατιά ήταν αδύνατον να δουν. Κοιτούσαν µε αγωνία 
προς τις όχθες της ρεµατιάς, µήπως κάποιο 
ξεστρατίσει και περάσει κοντά τους. 

Κανένας δεν είχε µετακινηθεί από τη θέση που τον 
είχε ορίσει ο Ιάσων. Τα γαυγίσµατα των σκυλιών 
δυνάµωναν. Ξαφνικά ακουστήκανε δυο τουφεκιές, και 
αµέσως η θριαµβευτική αγριοφωνάρα του Λεωνίδα: 
Το 'φαγα – Το 'φαγααα!

Κανείς δεν κουνήθηκε, κανένας άλλος δεν µίλησε. 
Μέσα στο ρέµα γινότανε πανζουρλισµός. Τα σκυλιά θα 
πρέπει να είχανε αρπαχτεί µε κάποιο γουρούνι και 
γινότανε µάχη. Τα γαυγίσµατα και τα ουρλιαχτά σε 
ανατριχιάζανε, ειδικά άµα ήσουνα πρωτάρης. Οι 
κυνηγοί κατάλαβαν τι συνέβαινε, και ανησύχησαν για 
τα σκυλιά, γιατί αν ήτανε ο κάπρος το γουρούνι που 
πάλευε, τότε θα την είχανε άσχηµα.

Ο Ιάσων µετακινήθηκε λίγο ψηλότερα ανήσυχος, και 
προσπάθησε να ιδεί τι συµβαίνει. Τα περισσότερα 
σκυλιά είχανε φύγει µπροστά, κυνηγώντας τα 
γουρούνια, που είχανε σκορπίσει. Ξάφνου, 
ακούστηκαν φωνές κι αλαλαγµός από τους κυνηγούς: 
Νάτο!.... Νάτο! Βάρτου...Βάρα το ρεε....Ρίχτου 
ρεεε.....παρακινούσε ο ένας τον άλλο. Βρασίδα, 
Εύανδρε... πάνω σααας. Το γουρούνι -ένας κάπρος 
θεόρατος- θηρίο σωστό, είχε ξεπεταχτεί από το ρέµα 
και προσπαθούσε τρέχοντας σαν βολίδα, να διαφύγει 
ανάµεσα από τους κυνηγούς προςτις τσαρόραχες κατά 
τις ελιές.

Οµοβροντία από τουφεκιές ακούστηκε και 
αντιλαλήσανε ο κουφός κι ο κορογόνας. Όµως το 
θηρίο εξακολουθούσε κι έτρεχε σαν να µη συµβαίνει 

τίποτα. Πίσω από το γουρούνι και σε αρκετή απόσταση 
ακολουθούσανε 2-3 σκυλιά µε αρκετές δυνάµεις 
ακόµα. Μπροστά πήγαινε η Ήρα λυσσοµανώντας, κι 
ακολουθούσε η Ορµή και πιο πίσω ο Λέων. Με την 
κατεύθυνση που είχε πάρει το καπρί, θα έπεφτε πάνω 
στον Λαόνικο και στον Πολυνείκη, που περίµεναν 
µπροστά, από τους οποίους όµως δεν θα γλύτωνε 
εύκολα! 

Αλλά δεν χρειάστηκε να το τουφεκίσουν, και µετά 
εξιστόρισαν στους άλλους τι συνέβη εκεί µπροστά στα 
µάτια τους: To γουρούνι εκεί που έτρεχε στην αρχή σαν 
δαιµονισµένο, βαθµιαία η ταχύτητά του άρχισε να 
ελαττώνεται. Θα είχε φάει φαίνεται σκάγια, αλλά όχι 
σε καίριο σηµείο. Έτσι εκεί που έτρεχε, οι δυνάµεις του 
σιγά-σιγά το εγκατέλειπαν, ώσπου το φτάσανε τα 
σκυλιά. 

Τότε η Ήρα δίνει ένα σάλτο και το αρπάζει από το αυτί! 
Το καπρί έκανε σαν τρελό. Χτυπιόταν κουνώντας το 
κεφάλι του δεξιά-αριστερά, και κοπανούσε το σκυλί 
κάτω, αλλά εκείνο δεν του άφηνε το αυτί µε τίποτα! Τα 
άλλα δύο σκυλιά στριφογύριζαν γύρω από το 
σύµπλεγµα, γαυγίζοντας άγρια σα λυσσασµένα! 

Φυσικά οι κυνηγοί δεν ήτανε δυνατόν να 
πυροβολήσουν, γιατί θα χτυπούσαν τα σκυλιά. Μόνο 
παρακολουθούσαν µε αγωνία, περιµένοντας την 
έκβαση της µάχης! Έδωσε-πήρε, ο κάπρος, 
έδωσε-πήρε, και τελικά γονάτισε αποκαµωµένος. Σε 
λίγο άφησε την τελευταία του πνοή και ξαπλώθηκε 
φαρδύς-πλατύς στο χώµα, κάτω από την ελιά που 
έγινε η πάλη. Τα τραύµατα που του είχανε προκαλέσει 
οι κυνηγοί, καθώς έτρεχε, φαίνεται ότι στάθηκαν 
µοιραία, σε συνδυασµό µε τον παιδεµό που του έκανε 
η Ήρα. Τα τρία σκυλιά αποκαµωµένα κι αυτά από την 
πάλη, ειδικά η Ήρα, που θα ήτανε και ζαλισµένη από 
τα κοπανήµατα που της έκανε το καπρί, ξάπλωσαν 
λαχανιάζοντας δίπλα στο θήραµα.

Μπήγουν τις φωνές ο Λαόνικος και ο Πολυνείκης, και 
σε λίγο όλη η οµάδα ήτανε συγκεντρωµένη στο 
σηµείο εκείνο, θαυµάζοντας το ξαπλωµένο καπρί. 
Φαινότανε τεράστιο! Η χαρά τους δεν περιγραφόταν ! 
Ο Ιπποκράτης που ήτανε ο πιο µικρός και πιο 
εκδηλωτικός, χόρευε γύρω-γύρω από το ξαπλωµένο 
θηρίο. Είχανε µεταφέρει εκεί και το άλλο γουρούνι, 
που είχε χτυπήσει ο Λεωνίδας, το οποίο όµως ήτανε 
σχετικά µικρό. Αφού πήραν µια ανάσα κάνοντας 
σχόλια και πλάκες µεταξύ τους… Μαζέψτε τα σκυλιά 
είπε ο Ιάσων, και να δούµε πώς θα µεταφέρουµε το 
καπρί, γιατί αυτοκίνητο δεν έρχεται εδώ.

Τα σκυλιά κυνηγώντας τα γουρούνια, είχανε 
αποµακρυνθεί αρκετά. Μαυλώντας τα, φωνάζοντάς τα 
µε τ' όνοµά τους και 
σφυρίζοντας µε τις 
σφυρίχτρες, σε λίγο τα 
είχανε συγκεντρώσει. 

Αφού τα επιβράβευσαν 
δίνοντάς τους 
καραµελίτσες, όπως 
συνηθίζουν οι κυνηγοί, 
τους βάλανε να πιούνε 
νερό, και τότε 
ακούστηκε ο Ιάσων, 
που ενώ συνήθως 
µιλούσε ήρεµα, τώρα 
φώναξε ανήσυχος: 

Η Άρκενα....πού είναι η Άρκενα; Άρχισε να την καλεί µε 
τ' όνοµά της, αλλά το σκυλί δεν φαινόταν πουθενά. 
Άρχισαν όλοι να την καλούν, άλλος µε τ' όνοµά της, 
άλλος µε σφυρίχτρα αλλά χωρίς αποτέλεσµα. 
Φοβήθηκαν για το χειρότερο..... 

-Στο ρέµα....,φώναξε o Ξενοφών, στο ρέµα!.....
Όλοι κατάλαβαν, και άρχισαν να τρέχουν προς τα κει, 
όπου σε λίγο βρέθηκαν µπροστά σε ένα λυπηρό 
θέαµα! Η Άρκενα πεσµένη κάτω µέσα στα αίµατα 
ακίνητη, ζωντανή όµως ακόµη, τους κοιτούσε µε 
µάτια λυπηµένα. Είχε πληρώσει ακριβά τη 
γενναιότητά της, να παλέψει µε το θηρίο ! Ήτανε άνιση 
η µάχη, αλλά αυτό το σκυλί δεν έκανε πίσω ποτέ. 

Αµέσως ο Ιάσων συγκλονισµένος, µε τη βοήθεια των 
άλλων την πήρε αγκαλιά, και άρχισε να τρέχει προς τα 
αυτοκίνητα. Εκεί µε τη βοήθεια του ∆ηµοφώντα την 
ξάπλωσαν στην καρότσα, κάθισε δίπλα της ο 
∆ηµοφών, και ο Ιάσων ξεκίνησε γρήγορα για τον 
κτηνίατρο. 
Ήτανε δικό του το σκυλί. Ο ∆ηµοφών που είχε µία 
ιδιαίτερη αδυναµία στα σκυλιά, χάιδευε το κεφάλι της 
µουρµουρίζοντας συγκινηµένος: Θα γίνεις καλά......θα 
γίνεις καλά....θα γίνεις καλά!

Οι υπόλοιποι κυνηγοί γύρισαν στο µέρος που 
βρίσκονταν τα γουρούνια και τα σκυλιά για να τα 
µεταφέρουν όλα στ' αυτοκίνητα. Όλοι είχανε 
στενοχωρηθεί πολύ µε τον τραυµατισµό της Άρκενας, 
και η χαρά τους για την επιτυχηµένη κυνηγετική τους 
έξοδο είχε µετριασθεί. 

Κράτησαν τα σκυλιά ο Ιπποκράτης και ο Ξενοφών, ενώ 
οι άλλοι µετέφεραν τα πράγµατα στα αυτοκίνητα. 
∆υσκολεύτηκαν να µεταφέρουν τον κάπρο, αλλά 
τελικά τα κατάφεραν. Ήτανε αρκετοί βλέπεις, και δεν 
προβληµατίστηκαν ιδιαίτερα. Βρήκανε τον τρόπο! 
Έκαναν θριαµβευτική είσοδο στο χωριό, γιατί τα νέα 
είχανε φτάσει πριν από αυτούς!

Αυτή η έξοδος ήτανε η πιο οργανωµένη και 
πετυχηµένη σε όλη την γύρω περιοχή. Για πολύ καιρό 
οι κυνηγοί που είχανε λάβει µέρος, διηγούνταν µε 
περηφάνια ξανά και ξανά αυτή την ιστορία. Το έπος 
των γουρουνοκυνηγών του Άγιο- ∆ηµήτρη είχε αρχίσει 
να γράφεται. Τελικά από αυτά τα γουρούνια έφαγαν οι 
περισσότεροι στο χωριό. Αρκετό το κρέας και πολλά τα 
τσιµπούσια, όπως ήθελε και ο Πολυνείκης! 

Η Άρκενα τελικά έζησε! Ο γιατρός έραψε τις πληγές 
της, και µε τα κατάλληλα φάρµακα, καθώς και µε την 
περιποίηση από τον Ιάσωνα, σε ένα µήνα στάθηκε 
πάλι στα πόδια της.
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Ιστορίες του ορού
Κυριάκος Π. Αγγελάκος

(στη µνήµη του Κυριάκου Βανικιώτη*)

Καθόταν σκεπτικός στο κρεβάτι, τα πόδια γυµνά ακουµπούσαν στο πάτωµα. Ο ορός 
έσταζε αργά, και το βλέµµα του παρακολουθούσε µαγνητισµένο σαν να έβλεπε 
φίδι. Ήταν κλειδωµένος στη σιωπή του σαν εγκαταλειµµένο σπίτι µε αλυσίδα και 
λουκέτο στην εξώπορτα. ∆εν µας έδωσε σηµασία όταν µπήκαµε και 
εγκατασταθήκαµε στο διπλανό άδειο κρεβάτι, κάνοντας τη γνωστή φασαρία 
τακτοποίησης και λέγοντας την τυπική καληµέρα. 

 Ήταν περίπου 65 χρονών, κοντός, λιπόσαρκος, µε κατάµαυρα σγουρά µαλλιά, 
άγρια γένια, σκαµµένο πρόσωπο και χέρια γεµάτα τατουάζ. Σαν να µην υπήρχε 
χιλιοστό αζωγράφιστο στο δέρµα του. Τατουάζ ασπρόµαυρα και πολύχρωµα, 
ονόµατα, φράσεις, πρόσωπα, ζώα, σχήµατα, σύµβολα, µικρά, µεγάλα.
Μπήκε βιαστικά ο γιατρός µας, φίλος εδώ και 35 χρονιά, και του έκανε το πρώτο 
καλαµπούρι.

-Θα γλυτώσεις από τον καρκίνο και θα απαλλαγείς από τα τατουάζ. Οι πλαστικοί 
µου ζητάνε την πατέντα.
Ο ασθενής του χαµογέλασε:
-καληµέρα µικρέ.

Ο γιατρός γύρισε προς το µέρος µας και µας εξήγησε. Η ανοσοθεραπεία σβήνει τα 
τατουάζ από το δέρµα. Τα υγιή κύτταρα αναγνωρίζουν το µελάνι σαν εισβολέα και 
το εξαφανίζουν.
Όταν µείναµε µόνοι ο κύριος Νίκος µας συστήθηκε κι άρχισε εκείνη η τυπική 
συζήτηση που βοηθάει να κυλήσει αργά κι ανώδυνα ο χρόνος παραµονής στα 
δωµάτια των νοσοκοµείων. Οι σταγόνες του ορού σαν αυτοσχέδιος µετρονόµος 
κρατούσαν το ρυθµό της αφήγησης του.

Ο κύριος Νίκος αφέθηκε σε µια εξοµολόγηση µε τον τρόπο που οι λαϊκοί άνθρωποι 
ξέρουν να κάνουν. Ήταν συνταξιούχος ναυτικός, λοστρόµος σε γκαζάδικα όλη του 
τη ζωή στους Γουλανδρήδες µε καταγωγή από τα Βελανίδια Λακωνίας.
«Αυτό το διαολεµένο το φάρµακο θα σβήσει όλα τα τατουάζ µου» είπε, και µου 
ζήτησε να πάω κοντά του να δω. Σήκωσε τη φανέλα του και είδα το σώµα του 
γεµάτο ζωγραφιές. Ένα σώµα καµβάς. Μερικά είχαν αρχίσει να εξαφανίζονται και τα 
διέκρινα µισοσβησµένα σαν γράµµατα σε παλιά ερωτική επιστολή.

Ένα γυναικείο πρόσωπο είχε χάσει τα µάτια και το στόµα του, ένα όνοµα ήταν 
δυσανάγνωστο, ένας µεγάλος µαύρος σταυρός άφηνε τα τελευταία ίχνη του στο 
στέρνο, το κεφάλι του Geronimo έχανε τα χρώµατα από τα φτερά που το στόλιζαν.

«Χτύπαγα τατουάζ στα λιµάνια που πιάναµε. Όποτε ζούσα κάτι δυνατό, το έγραφα 
στο σώµα µου να µην το ξεχάσω. Και τώρα το κωλοφάρµακο µου σβήνει τις 
µνήµες. Τι να το κάνω το άσπρο σώµα; Το σταυρό τον χτύπησα στο Σάο Πάολο όταν 
πέθανε η µάνα µου. ∆ε προλάβαινα να πάω στην κηδεία. Έψαξα µια εκκλησιά ν΄ 
ανάψω ένα κερί, αλλά δε βρήκα. Μπήκα σ’ ένα µαγαζί στο λιµάνι και έκανα το 
σταυρό µε την ηµεροµηνία 5-5-1994. Τώρα η ηµεροµηνία έχει σβηστεί. Σε λίγο θα 
την ξεχάσω γιατί φυραίνει και το µυαλό και δε θα θυµάµαι πότε πέθανε η γριά. Τον 
Geronimo τον έκανα στη Νέα Υόρκη. 

Μεγάλος καλλιτέχνης ο µάγκας που χτύπαγε τα τατουάζ. Μου κόστισε ένα σωρό 
λεφτά αλλά χαλάλι του. Ξέρεις πόσες γκόµενες έριξε ο Ινδιάνος; Αυτό στα 
γιαπωνέζικα το έκανα στην Οσάκα. Μείναµε 3 µήνες στο λιµάνι, είχαµε πρόβληµα 
στη µηχανή. Γνώρισα µια γιαπωνέζα και την αγάπησα. Έστειλα γράµµα στο γέρο 
µου ότι θα τη φέρω στην Ελλάδα να την παντρευτώ και µου απάντησε να µείνω εκεί 
που είµαι, να µην τολµήσω να πατήσω στο χωριό κι αυτούς να τους ξεχάσω. 

Την παραµονή πριν µπαρκάρω, πήγαµε µαζί σ’ ένα στούντιο και χτύπησα το όνοµά 
της µε ιδεογράµµατα στο µπράτσο. Με έβλεπε και τρέχαν δάκρυα από τα µάτια της. 
Ήσυχα. Την έλεγαν Οσάν. Πάει κι αυτό, σβήνεται σιγά-σιγά. Σε δυο µέρες δεν θα 
υπάρχει τίποτα. Να ζει άραγε η Οσάν; Ξαναπήγα αρκετές φορές ακόµα στην Οσάκα. 
∆εν την έψαξα ποτέ. Όποτε τη σκεφτόµουν χάιδευα το όνοµά της στο µπράτσο µου».

Συνέχισε να µιλάει καµιά ώρα για τατουάζ και λιµάνια, για ιστορίες και µελάνια, για 
µνήµες επώδυνες σαν τρυπήµατα, και για βελόνες που τρυπούσαν το δέρµα κι 
έφταναν µέχρι την καρδιά. ∆εν µπορούσε να αντέξει ότι στο τέλος της θεραπείας θα 
είχε ένα δέρµα άσπρο σαν άγραφο χαρτί. Ότι θα παρακολουθούσε όλη τη ζωή του 
να σβήνεται µπροστά στα µάτια του.
-Θα γλυτώσω από τον καρκίνο, είπε, και θα έχω πάθει άνοια. ∆ε θα θυµάµαι τίποτα 

σε λίγα χρόνια.

Οι τελευταίες σταγόνες του ορού έπεσαν. Έκλεισα τη ροδέλα στο σωληνάκι πριν 
γεµίσει αίµα. Πήγα να χτυπήσω το κουδούνι για τις νοσοκόµες. 

«Μη χτυπήσεις του κουδούνι, πήγαινε στο διάδροµο και πες στην ξανθούλα την 
Ελένη να έρθει. Έχω ένα νταραβέρι µαζί της, αλλά εκείνη ντρέπεται ακόµα. Όταν θα 
βγω θα πάω να χτυπήσω το όνοµά της µε καλλιγραφικά στο µπράτσο από µέσα».

*Για τον Κυριάκο.
Όταν έγραψα αυτό το κειµενάκι ο Κυριάκος το διάβασε στο facebook 
όπου το ανέβασα στις 9 Ιουλίου και µου έστειλε µήνυµα. "Το θέλω για 
το “Καληµέρι”. Να του δώσεις έναν τίτλο.’’ 

Ο Χρήστος ο αδερφός µου, έκανε χηµειοθεραπεία στους Αγίους 
Ανάργυρους και ο τίτλος βγήκε αυτόµατα: Ιστορίες του ορού.

Αρχές Αυγούστου συναντηθήκαµε µε τον Κυριάκο στο χωριό. Πολλές φορές. Στο 
καφενείο του Αντώνη, στην αγαπηµένη µας Χαραχιά, στο µύλο που καµάρωνε και 
λάτρευε να ζει. Ανάµεσα σε συζητήσεις, αναµνήσεις, σκέψεις για το µέλλον, 
αγωνίες, προβληµατισµούς για την πατρίδα µας, ανάµεσα στις γεύσεις των 
πεπονιών του µπαξέ του, των σύκων και των καρπουζιών, πίνοντας µια ρακή ή ένα 
ποτήρι κρασί µε ελίτσες και παξιµάδια, την ώρα που έπεφτε ο ήλιος γλυκά πάνω 
στο µύλο και στα λιόδεντρα, καταλαβαίναµε βουβά πως οι φιλίες έχουν τη γλύκα 
του δειλινού, πως ό,τι άρχισε στο Περιστέρι πριν 50 χρόνια, συνεχιζόταν σήµερα και 
θα είχε ένα ωραίο αύριο…

Αλλά στις 10/9 αυτό το αύριο ακυρώθηκε βίαια. Ένα τσίµπηµα ήταν το πρώτο που 
µάθαµε. Και µετά η είδηση ότι ο Κυριάκος έφυγε. Σαν να µε χτύπησε ένας κεραυνός 
στο κεφάλι. Αδύνατον να το πιστέψω. 
Τον πρόδωσε η καρδιά του είπαν. Μια καρδιά τεράστια που χώραγε πολλούς, που 
αγαπούσε πολλούς, που ήταν πάντα έτοιµη να προσφέρει. Έσβησε το χαµόγελο που 
του χάριζε µια έκφραση γλυκύτητας και πραότητας και τον έκανε αγαπητό σε 
όλους.

29 Οκτώβρη άναψα το καντηλάκι του στο νεκροταφείο του χωριού µας. Με κοίταγε 
από την κολληµένη στο µάρµαρο φωτογραφία µε το ίδιο χαµόγελο. Με αυτό το 
χαµόγελο που δεν θα σβήσει ο χρόνος που θα ζει στη µνήµη και στις καρδιές µας.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΕΛΛΑ
Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ 
Εκδόσεις Πατάκη

«Ο Θεός αγαπά τα πουλιά, διαφορετικά δεν θα τους είχε 
χαρίσει ένα ζευγάρι φτερά όπως χάρισε και στους 
αγγέλους». Με αυτή τη φράση ξεκινάει το βιβλίο η 
συγγραφέας και µε αφορµή την ιστορία που διαδραµατίζεται 
στις σελίδες του, γνωρίζει στους µικρούς αναγνώστες της το 
βασίλειο των πτηνών.
Ένας κουρασµένος Πελαργός προσγειώνεται ανώµαλα σε 
µια γειτονιά της Αθήνας, δίπλα σε ένα γηροκοµείο. Τα παιδιά 
της γειτονιάς, καθώς επέστρεφαν από το σχολείο, βλέπουν 
το τραυµατισµένο πουλί και µε την βοήθεια των 

ηλικιωµένων που ζουν στο γηροκοµείο, του προσφέρουν βοήθεια και του σώζουν τη 
ζωή.
Κάθε µέρα, οι µικροί µαθητές επισκέπτονται το γηροκοµείο που έχει γίνει το σπίτι του 
πελαργού για να τον ταΐσουν και έρχονται πιο κοντά µε τους ηλικιωµένους ένοικούς 
του. Ακούνε τις ιστορίες τους για το πως κατέληξαν µακριά από τα σπίτια και τις 
οικογένειες τους. Τα παιδιά, προσφέρουν ζωντάνια, γέλιο και ζωηράδα στους 
ηλικιωµένους κι από εκείνους παίρνουν τη σοφία των χρόνων που κουβαλούν πάνω 
τους. Μέχρι που µια σεισµική δόνηση ανατρέπει τα πάντα.
Ένα βιβλίο µε πολλά µηνύµατα και πολλούς αποδέκτες. Στην ιστορία, εναλλάσσονται 
η συγκίνηση, το χιούµορ, η ανθρωπιά, η σκληρή πραγµατικότητα κι η ανθρώπινη 
µοίρα. Αυτό όµως που κυριαρχεί, είναι η αισιοδοξία. Η ζωή είναι µια δύναµη που δεν 
τη σταµατά τίποτα κι ο άνθρωπος έχει τη δύναµη να υποφέρει πολλά όσο µπορεί να 
υποφέρει τον εαυτό του.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη κι ανήκει στη σειρά Περιστέρια 
(σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά και νέους). Το εξώφυλλο και η εικονογράφηση 
είναι της Ελένης Τσακµάκη.
Ένα βιβλίο εξαιρετικό που αξίζει να διαβαστεί!!!

ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ – ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΚΑΙ ΜΕΝΤΑ
Εκδόσεις Πατάκη

Το βιβλίο της συγγραφέως Λότης 
Πέτροβιτς–Ανδρουτσοπούλου, κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Πατάκη και απευθύνεται σε έφηβους 
αλλά και σε ενήλικες. Ένα εντεκάχρονο αγόρι, ο 
µικρός Απελλής, ύστερα από ένα ατύχηµα που 
χάνει τους δικούς του, µεγαλώνει σε ίδρυµα µέχρι 
να τον πάρει κοντά της η Κλειώ, αδελφή του 
πατέρα του. Όταν επιτέλους η θεία του τον παίρνει 
µαζί της για να ζήσουν µαζί, η χαρά του είναι 
µεγάλη. ∆εν έχουν περάσει πολλές εβδοµάδες 
συγκατοίκησης, όταν ένα βράδυ ακούει ότι η θεία 
του µαζί µε τον φίλο της τον Τέλη σκοπεύει να 
φύγει στην Αφρική και να αφήσει τον Απελλή στη 

Κύπρο, στη µητέρα του Τέλη.
Αφού πια δεν είναι καλοδεχούµενος στο σπίτι της θείας του, ο Απελλής, 
αποφασίζει να το σκάσει και να επιστρέψει στο ίδρυµα. Σε ένα σακίδιο εκτός από 
µερικά είδη πρώτης ανάγκης, παίρνει µαζί του και ένα βιβλίο µε διηγήµατα του 
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη.
Σε αυτές τις ηµέρες της περιπλάνησης του συνάντησε ανθρώπους που τον 
βοήθησαν και κάποιους που ήθελαν να τον εκµεταλλευτούν. Μοναδική 
παρηγοριά του ο Άγιος των Γραµµάτων µε το βιβλίο του.
Όταν ο Απελλής θα ξαναδεί τη θεία του, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Θα του 
αποκαλυφτεί ένα µεγάλο µυστικό και όλα θα αλλάξουν!!!
Ένα εξαιρετικό µυθιστόρηµα που διαβάζεται απνευστί. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, 
η κυρία Ανδρουτσοπούλου, πετυχαίνει να κρατήσει αµείωτο το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών µέχρι την τελευταία σελίδα αλλά και να τους γνωρίσει τον µεγάλο 
λογοτέχνη µας Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη.
Μέσα από τη µυθοπλασία καταφέρνει να περάσει ένα σωρό µηνύµατα 
χαρίζοντας µας ένα µοναδικό µυθιστόρηµα. 
Καλή ανάγνωση!!!
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Επιµέλεια Βιβλιοπαρουσίασης
Αγγελική Παπαθανασίου
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Αθήνα. Λατρεύω το διάβασµα κι η αγάπη µου αυτή µε οδήγησε στην παρακολούθηση σεµιναρίων δηµιουργικής 
γραφής για το παιδικό - εφηβικό βιβλίο και το παραµύθι. 
Συνεργάζοµαι µε το blog http://thematofylakes-logotexvwn.blogspot.gr στην ενότητα της παιδικής -εφηβικής λογοτεχνίας ενώ είµαι 
διαχειρίστρια της οµάδας στο FACEBOOK :ΠΑΙ∆ΙΚΗ- ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Γεια από τη Χριστιάνα, πριν από λίγο καιρό 
διάβασα το παραµύθι της Ελιάς και θέλω να το 
µοιραστώ µαζί σας. Το χωριό µας έχει ως κύρια 
καλλιέργεια την ελιά που µας δίνει το πιο 
χρήσιµο προϊόν της το λάδι. Ο Χειµώνας είναι η 
εποχή που γίνεται η συγκοµιδή της και όλοι οι 
Αγιοδηµητριώτες έχουν ξεκινήσει το 
ελαιοµάζεµα. Αφιερωµένο λοιπόν στους αγρότες 
του χωριού µας.

Κάθε µέρα η Ελιά γύριζε τη γειτονιά της, έβλεπε 
τον κόσµο να ζει φτωχός και δυστυχισµένος και 
γύριζε στο σπίτι της πολύ στενοχωρηµένη.

«Κάτι πρέπει να κάνω να τους βοηθήσω, 
σκεφτόταν». Κι από την άλλη µέρα κιόλας 
άρχισε. Βγήκε στη γειτονιά, κράτησε τα παιδιά 

της γειτόνισσας για να πάει να δουλέψει και να µπορεί να φέρει στα παιδιά της λίγο φαΐ.

Μια άλλη µέρα πήγε στη γριούλα που ήταν άρρωστη, της µαγείρεψε, της σκούπισε το 
σπίτι, την έπλυνε, την ταΐσε. Την άλλη µέρα πάλι έβγαλε τον παράλυτο γέρο µε το καρότσι 
του βόλτα, για να πάρει αέρα και ήλιο.
Τα βράδια γύριζε κατάκοπη, µα ευχαριστηµένη που είχε καταφέρει να δώσει λίγη χαρά 
στους φτωχούς ανθρώπους.
Οι µέρες περνούσαν κι η Ελιά όλο δούλευε, όσο αδυνάτιζε. Μα έβλεπε πως ότι κι αν έκανε, 
ο κόσµος ήταν πάντα φτωχός και δυστυχισµένος.
Αυτό τη στενοχωρούσε πάρα πολύ κι έτσι στενοχωρηµένη κάθισε στην αυλή του σπιτιού 

της και συλλογιζόταν.
«Τι να κάνω, τι να κάνω. ∆εν µπορώ να βλέπω τόση δυστυχία».  Το σπουργίτι που την είδε 
τόσο στενοχωρηµένη - και που την αγαπούσε γιατί κάθε µέρα του έριχνε σπόρους και 
ψίχουλα - δεν άντεξε και πέταξε βαθιά στο δάσος.

Εκεί βρήκε την καλή νεράιδα και της είπε:

«Τρέξε, καλή νεράιδα, η Ελιά είναι πολύ στενοχωρηµένη, χλωµή κι αδύνατη».
Η καλή νεράιδα ανήσυχη έτρεξε στην αυλή της Ελιάς και τη ρώτησε:
- Τι έχεις, Ελιά µου, κι είσαι τόσο λυπηµένη;
- Αχ, καλή µου νεράιδα. ∆εν µπορώ να βλέπω τόση φτώχεια και δυστυχία γύρω µου.
- Και τι θέλεις, δηλαδή;
- θέλω να τους γίνω χρήσιµη, θέλω να τους προσφέρω κάτι πολύτιµο που να τους δώσει 
ζωή και χαρά.
- Το θέλεις αλήθεια τόσο πολύ;
- Και βέβαια το θέλω, δε βλέπεις πως έλιωσα από τη στενοχώρια µου;
- Τότε σταµάτησε να στενοχωριέσαι, θα σε κάνω αυτό που θέλεις. 

Και τσουπ! την άγγιξε µε το ραβδάκι της κι αµέσως η Ελιά έγινε ένα µεγάλο δέντρο, που 
έβγαλε φύλλα, λουλουδάκια άσπρα, που έγιναν ελιές πράσινες, µωβ, µαύρες.

Έπεσαν στη γη, τα κουκούτσια φύτρωσαν, έγιναν δεντράκια και σχηµάτισαν ένα µεγάλο 
ελαιώνα.
Ήρθαν οι γείτονες, µάζεψαν τις ελιές, έβγαλαν λάδι, έφαγαν, χόρτασαν, ρόδισαν τα 
µαγουλά τους, ζωήρεψαν κι άρχισαν να χαµογελούν και να ζουν ευτυχισµένοι.

Για να ευχαριστήσουν την ελιά και να της δείξουν την αγάπη τους, πήραν το λάδι τους, το 
έβαλαν στο καντήλι, για να θυµίζουν στην Παναγιά και στο Χριστό, την καλοσύνη της 
ελιάς και την αγάπη της για τον κόσµο.
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Το παραµύθι για την καλοσύνη της Ελιάς
Χριστιάνα Μπούγια



Πέρασαν κιόλας 3 µήνες. Πόσο γρήγορα περνάνε 
µπροστά από το χρόνο, κι αυτός γελάει βλέποντας 
πως εµείς οι άνθρωποι τρέχουµε σαν να µας 
κυνηγάνε. Πόσο ανόητοι είµαστε.
Κάθισα πάλι να σας γράψω δυο λόγια να σας 
κρατήσω λίγο συντροφιά. Το καλοκαίρι έφυγε κι 
άφησε τόπο για το φθινόπωρο που θα µας γεµίσει 
φύλλα µαραµένα, φύλλα φθινοπωρινά και θα 
γεµίσουν την καρδιά µας µε µελαγχολία.
Ήταν ένα θαυµάσιο καλοκαίρι, το χωριό γέµισε 
κόσµο και οι παιδικές φωνές ήταν η καλύτερη 
µουσική.

Ο σύλλογος του χωριού µας έκανε πάλι θαύµατα 
χαρίζοντας στα παιδιά του χωριού φανταστικές 
βραδιές. Να είστε πάντα καλά εσείς του συλλόγου 
και να µας χαρίζετε έστω και για λίγο νότες 
ξενοιασιάς και ελευθερίας.
Τώρα µε βαριά καρδιά θα σας πω τα θλιβερά νέα του 
χωριού. Όµως το χέρι είναι βαρύ, οι σκέψεις θολές 
και πικρές και αρνούνται να κολλήσουν στο χαρτί. 
Έχω τόσα πολλά να σας γράψω µα τίποτα δεν 
βγαίνει. Υπάρχει τόση θλίψη και οργή µέσα µου.

Με πόνο στη καρδιά και µε ανείπωτη θλίψη και οργή 
θα σας πω πως στις 18.07.17 η Αθηνά Βανικιώτη, 
σύζυγος του υπογράφοντος τούτο το κείµενο, έφυγε, 
πέταξε σαν πουλάκι σε µέρη µακρινά και άγνωστα 
νικηµένη από τη µάστιγα της εποχής. Στις 01.08.17 
έφυγε η θεια ∆έσποινα Κοφινά νικηµένη και αυτή 
από την ίδια µάστιγα.

Στις 10.09.17 ο Κυριάκος Βανικιώτης, γιος του 
∆ηµήτρη Βανικιώτη, πρώτου µου εξαδέλφου, άφησε 
την τελευταία του πνοή στα 58 του χρόνια, δεν ήταν 
άρρωστος, δεν είχε πόνους, είχε πάθος για τη ζωή 
και όρεξη να δηµιουργήσει. Όµως η καρδιά του 
βαρέθηκε να δουλεύει και αρνήθηκε να εκτελέσει 
την αποστολή της. Κεραυνός στη γαλήνη του 
χωριού.

Το Βανικιωτέικο θρηνεί το δεύτερο θάνατο µέσα σε 
λίγες µέρες, πρώτα την Αθηνά και τώρα τον Κυριάκο. 
Φτωχά τα λόγια ανίκανα να περιγράψουν το µέγεθος 
της θλίψης. Όλοι µας στο χωριό στεκόµαστε σαν 
χαζοί αδύναµοι να συλλάβουµε τι έγινε.
Μόνο µια ερώτηση βουβή που δεν τη λένε τα χείλη 
µα η καρδιά, ΓΙΑΤΙ ΘΕΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ, µια ερώτηση όµως 
που θα µείνει χωρίς απάντηση. Μικρή παρηγοριά 
πως ο Θεός παίρνει πάντα τους καλούς, εµάς όµως 
δεν µας ρώτησε κάνει ό,τι θέλει. Πού είναι η 
δικαιοσύνη του;
Κουράγιο σ’εµάς που µείναµε πίσω.

Καλό Παράδεισο Αθηνά, θεία ∆έσποινα και Κυριάκο. 
Τρεις δικοί µας άνθρωποι, άνθρωποι που 
αγαπήσαµε, έφυγαν. Μεγάλο το χτύπηµα, µεγάλες 
απώλειες για τους εναποµείναντες που δεν µπορούν 
να πιστέψουν τη συµφορά τους.

Οι κάτωθι συγχωριανοί µας ήταν όλοι εν ζωή όταν 
έστειλα το κείµενό µου στο ΚΑΛΗΜΕΡΙ. Τώρα πια 
έφυγαν κι αυτοί για εκείνο το ταξίδι που κανείς δεν 
θέλει να πάει: Σταύρος Κούρταλης (29.9.17), 
Μιχαήλ Μπίλιας (18.10.17), Ζαχαρούλα Αγγελάκου 
(3.11.17), Σοφία Μάρκου, το γένος Λεµπέση 
(7.12.17), ∆ηµοσθένης Αγγελάκος (3.1.18)

Καλό σας ταξίδι συγχωριανοί και καλό παράδεισο. 
Στους δικούς σας ανθρώπους που έµειναν πίσω 
καλό κουράγιο, να είστε καλά να τους θυµάστε.
Λέµε πάντα, αλίµονο σε αυτούς που έφυγαν. ΛΑΘΟΣ. 

Αλίµονο σ’αυτούς που έµειναν. Όποιος έφυγε, κακώς 
έφυγε όµως ησύχασε, ξεκουράστηκε και δεν πονάει 
πια. Όσοι έµειναν πίσω θα πονάνε για την υπόλοιπη 
ζωή τους και θα δακρύζουν κάθε φορά που θα 
θυµούνται τον δικό τους άνθρωπο βλέποντας µια 
φωτογραφία που θα τους θυµίζει τη µεγάλη τους 
απώλεια.

Εγώ όπως ξέρετε έγραφα πάντα γι’αυτούς που 
έφυγαν, έγραφα για τον πόνο των ανθρώπων που 
έµεναν πίσω πονούσα µαζί τους ειλικρινά, 
προσπαθούσα και θα προσπαθώ πάντα να λέω δυο 
λόγια παρηγοριάς, να απαλύνω το πόνο στο µέτρο 
που µπορώ.
Για το δικό µου πόνο όµως ποιος θα γράψει; Ποιος θα 
γράψει δυο λόγια για την Αθηνά; Εγώ βέβαια, µα 
όταν γράφω για µένα ο πόνος είναι διπλός.

Όταν έγραφα για τους άλλους που πονούσαν, 
πονούσα κι εγώ µα δεν ήταν δικός µου ο πόνος. 
Τώρα ήρθε και η δική µου σειρά να νιώσω αυτόν το 
πόνο της απώλειας ένα πόνο που µου ξεσκίζει τα 
σωθικά.
Η σύντοµη µάχη της Αθηνάς βρήκε την Αθηνά 
νικηµένη κι εµένα να στέκοµαι µπροστά στα 
συντρίµµια της ζωής µου.
Τι να πρωτογράψω για την Αθηνά; Τι να γράψω για 
τον άνθρωπο, τη σύζυγο, τη µάνα. Ήταν ένας 
υπέροχος άνθρωπος, µια σύζυγος γεµάτη αγάπη και 
προ πάντων µια τέλεια µάνα.

Στην καρδιά της Αθηνάς χώρεσε όλος ο Αϊ – 
∆ηµήτρης, χώρεσε όλη η Ελλάδα. Για όλα αυτά και 
πολλά άλλα σ’ ευχαριστώ Αθηνά που ήσουν δίπλα 
µου τόσα χρόνια. Σήµερα που γράφω τούτα τα φτωχά 
µου λόγια έπιασα τον εαυτό µου να µου λέει: Γράψε 
Βαγγέλη γράψε κι ύστερα κάτσε µόνος σε µια γωνιά 
και κλάψε, κλάψε για σένα, κλάψε για εκείνη που 
έφυγε κλάψε για όσους πονάνε, τώρα έχεις χρόνο και 
όσο αντέξεις.

Αθηνά έκανα τη µικρή σου κατοικία ακριβώς όπως 
την ήθελες, ξύλινο σταυρό πετραδάκια από την 
Πυλά, σου έκανα όµως και ένα µικρό εκκλησάκι 
έβαλα µέσα το καντηλάκι να σου φωτίζει τα βράδια 
να µην φοβάσαι και το έβαψα στα αγαπηµένα σου 
χρώµατα µπλε και άσπρο, τα χρώµατα της σηµαίας 
µας.

Φίλοι Αϊ – ∆ηµητριώτες θα µοιραστώ τώρα µαζί σας 
κάτι που µου είπε η Αθηνά λίγο πριν χάσει τη φωνή 
της και λίγο πριν κλείσει τα µάτια της στον ύπνο τον 
αιώνιο:

Μου είπες: «Βαγγέλη όταν φύγω δεν θέλω να µου 
κάνεις τίποτα άλλο πια γιατί όσο ήµουν κοντά σας ο 
Άρης και εσύ κάνατε τα πάντα για µένα. ∆εν θέλω 
ούτε εννιάµερα, ούτε σαρανταήµερα, όταν µπω στο 
χώµα η ψυχή µου ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ Η∆Η. Έχω κριθεί 
για αυτά που έκανα στη ζωή µου ή που δεν έκανα. 
∆εν θα αλλάξει τίποτα πια, όλα όσα κάνουν οι 
άνθρωποι, δεν βοηθάνε όσα κεριά κι αν ανάψεις 
αυτά δεν γράφονται στο βιβλίο της ψυχής µου».

Αυτά και πολλά άλλα µου είπε η Αθηνά που δεν 
χωράνε σε τούτο το γράµµα από το χωριό.
Φοβερά αυτά που µου είπες και θα τα θυµάµαι όσο 
ζω.

Είχα τον ήλιο µπροστά µου, πιο φωτεινό από ποτέ 
τον έβλεπα να λάµπει και κάπου εκεί και πριν 
προλάβει να έρθει το ηλιοβασίλεµα ξαφνικά χάθηκε 
και όλα σκοτείνιασαν γύρω µου.
Έρχονται στιγµές στη ζωή µας που τα όσα νιώθει η 
καρδιά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψεις.
Καλό ταξίδι Αθηνά µου αν και τώρα πια θα έχεις 
φτάσει στη φωτεινή γειτονιά των Αγγέλων.
Ας παρακαλέσουµε τώρα το Θεό όλοι µαζί να µας 
δώσει δύναµη και γνώση να κατανοήσουµε το 
θάνατο να µην µας τροµάζει πια, αλλά να το 
περιµένουµε σαν τη συνέχεια µιας άλλης ζωής που 
δεν γνωρίζουµε και που θα πάµε κάποτε, αν βέβαια 
τα βιβλία και οι γραφές µας λένε την αλήθεια.

Συµπάσχω µ ‘αυτούς που πονάνε, που βιώνουν µια 
απώλεια και τα παρήγορα λόγια που λένε οι 
άνθρωποι είναι καλό να λέγονται µα δεν βοηθάνε 
καθόλου. Ο πόνος παραµένει πόνος.

Άλλη δεν βάζω στην καρδιά
Η θέση είναι δική σου

Και τώρα που πέταξες την κρατώ
Κενή για την ανάµνησή σου

Και να σε βγάλω απ’ την καρδιά Αθηνά 
Άλλη καµιά δεν µπαίνει

Γιατί απ’ τις αναµνήσεις σου
Είναι συµπληρωµένη

Έφυγες κι έµεινε κενός 
Μες τη καρδιά ο θρόνος
Και τώρα θρόνιασε εκεί

Ένας γιγάντιος πόνος

Εύχοµαι σε όλους Καλή Χρονιά και ας 
παρακαλέσουµε όλοι µαζί να είναι καλύτερη από την 
περσινή. Όλοι µας να έχουµε κάτι να παλέψουµε για 
να βρούµε τη λησµονιά και τη γαλήνη.

Καλή δύναµη σε όλους

Με εκτίµηση
Από το χωριό

Γράµµα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης

Καληµέρι, Φύλλο 13, Φεβρουάριος 2018

Η εφηµερίδα του συλλόγου 
των Αγιοδηµητριωτών Μονεµβασίας

“Ο Άγιος ∆ηµήτριος”

Ιδρυτής
Κυριάκος ∆. Βανικιώτης

Συντακτική Επιτροπή
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος,

Παναγιώτα Γεωρ. Μαστοράκου
Νέλλη Τσαγλιώτη, Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Σχεδίαση εντύπου 
 Αικατερίνη Α. Αγγελάκου

www.platana.eu
kalimeri@platana.eu, (+30) 6944680298

Καληµέρι


