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Με τα κοφτερά τους φτερά σκίζουνε τον αέρα. Πετάνε 
πάνω από τα κεφάλια µας, φέρνουνε λάσπη και χτίζουνε 
τις φωλιές τους µέσα στα σπίτια µας ή όξω στη βεράντα. 
Θαρρείς και είναι φίλοι µας από παλιά, θαρρείς και είναι 
τα µόνα ίσως από τα πουλιά που δεν φοβούνται και 
µπιστεύονται αυτό το αµφιλεγόµενο και αµφίθυµο 
πλάσµα, τον άνθρωπο. 

Ξεκίνησαν από τη µακρινή Αφρική. Ώρες ολόκληρες, 
µπορεί και µέρες, κωπηλατούσαν αδιάκοπα πάνω από 
την απέραντη θάλασσα. Ήξεραν -δεν ξέρω πώς- ότι 
µακριά στο βάθος του ορίζοντα υπάρχει µια χώρα 
λουσµένη στο φως, και ντυµένη µε πράσινα και γαλάζια 
χρώµατα, η Ελλάδα. 

Ήρθανε και στο δικό µας χωριό. 

Και σαν παλιοί γνώριµοι επισκέπτες βρήκανε τα παλιά 
τους στέκια και χτίσανε τις φωλιές τους στα ίδια σηµεία 
που τις είχαν χτίσει και πέρσι. Περίτεχνες όπως πάντα, 
οικοδοµώντας µε περισσή καλλιτεχνία τη λάσπη, λες και 
είχαν βγάλει τα καλλίτερα σχολεία της καλλιτεχνικής 
λασπολογίας.

Όξω στην αυλή του σπιτιού µου έχω φτιάξει µια µικρή 
τεχνίτη λιµνούλα και φροντίζω να είναι πάντα γεµάτη µε 
νερό. 

Το µεσηµέρι, όταν η θερµοκρασία ανεβαίνει, τα 
χελιδονάκια έρχονται στη λιµνούλα και κάνουν µπάνιο. 
Άλλα παίρνουν λάσπη για να χτίσουν ή να επιδιορθώσουν 
τις φωλιές τους. Ένα διαρκές τιτίβισµα, ένα χαρούµενο 
τραγούδι γεµίζει τον αέρα. Λένε ότι τα χελιδόνια φέρνουν 
την άνοιξη. Μπορεί ίσως και κάτι περισσότερο. Αφού 
συµβολίζουν την αλλαγή, τη δηµιουργία, τη φιλία , την 
ξενοιασιά,  την ευτυχία. 

Η ψυχή µου θέλει να µοιάσει στα χελιδονάκια. Να µην 
έχει πατρίδα, να µην έχει σπίτι, να µην νοιάζεται τι θα 
φάµε σήµερα ή τι θα µαγερέψουµε αύριο. Ένα χαρωπό 
τιτίβισµα να είναι η µέρα µου, ένα συνεχόµενο τραγούδι 
να είναι η ζωή µου. 

Να γυρνάω στους δρόµους παίζοντας µε τα παιδιά και 
τραγουδώντας, εκµηδενίζοντας τις ανάγκες και 
βιώνοντας την απόλυτη φτώχεια που οδηγεί στην 
απόλυτη ελευτερία. 

Και ένα απόγεµα στη στροφή ενός δρόµου να συναντήσω 
τον χάροντα. Να πάµε µαζί στην φτωχική µου παράγκα, 
να φέρω ψωµί, ελιές από το δισάκι µου και να τον 
κεράσω ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. 

Να τσουγκρίσουµε τα ποτήρια µας, να τραγουδήσουµε, 
και όταν θα φύγει να µε πάρει µαζί του σ’ έναν µακρινό 
τόπο που δεν έχει επιστροφή. Εκεί που πηγαίνουν όταν 
πεθαίνουν τα χελιδονάκια. 

ΤΑ ΧΕΛΙ∆ΟΝΑΚΙΑ
Γιάννης Φάββας
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

Αγαπητοί Φίλοι συγχωριανοί και 
ελαιοπαραγωγοί, 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίου ∆ηµητρίου, 
Αγίου Νικολάου & Ταλάντων σας στέλνει την 
εκτίµησή του και την αγάπη του. Ευχαριστούµε 
τους Συνεταίρους και τους παραγωγούς της 
περιοχής µας που µας εµπιστεύτηκαν για άλλη 
µια χρονιά τον ελαιόκαρπό τους. 
∆εσµευόµαστε ότι θα είµαστε δίπλα σας 
προσφέροντας τις υπηρεσίες µας στο µέγιστο 
δυνατό.

Το ελαιόλαδο είναι φυσικός χυµός και 
λαµβάνεται από τον ελαιόκαρπο 

αποκλειστικώς µε µηχανικές ή άλλες φυσικές µεθόδους, από συνθήκες θερµικές 
που δεν συνεπάγονται αλλοίωση της ποιότητας και της βιολογικής του αξίας.
Χηµικώς είναι µίγµα εστέρων της γλυκερίνης (τριγλυκερίδια) µε τα ανώτερα 
λιπαρά οξέα (τα ακόρεστα λινελαϊκό, λινολενικό, αραχιδονικό, το ολιγοακόρεστο 
ελαϊκό και τα κεκορεσµένα στεατικό και παλµιτικό).

Στο ελαιόλαδο υπάρχουν και άλλα συστατικά χρήσιµα στον ανθρώπινο 
οργανισµό, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, φωσφατίδια, στερόλες, φαινόλες, 
τοκοφερόλες, χρωστικές, ρητινοειδείς και ζελατινοειδείς ουσίες και οι πολύτιµες 
βιταµίνες.
Ο σχηµατισµός του ελαιολάδου λαµβάνει χώρα εντός του ελαιοκάρπου µετά την 
ξυλοποίηση του πυρήνος (αρχές Αυγούστου) και τελειώνει περί τα µέσα 
∆εκεµβρίου.
Οι παράγοντες που επιδρούν στην ωρίµανση και ελαίωση του ελαιοκάρπου είναι η 
ποικιλία, η ηλικία, το κλίµα, το έδαφος, οι καλλιεργητικές φροντίδες και η 
αφθονία της καρποφορίας.

Η σύνθεση του ελαιολάδου σε λιπαρά οξέα δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από 
την ποικιλία και τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας των 
ελαιοδέντρων. Τα ακόρεστα οξέα έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό. Το ελαϊκό 
έρχεται πρώτο και ακολουθούν το λινολενικό και το αραχιδονικό. Από τα 
κορεσµένα πρώτο είναι το παλµιτικό και ακολουθεί το στεατικό.

Τα κύρια γλυκερίδια είναι αυτά του ελαϊκού οξέος και αποτελούν το 70-80% του 
βάρους του ελαιολάδου. Το υπόλοιπο ποσοστό 20-30% καλύπτουν τα γλυκερίδια 
των λοιπών λιπαρών οξέων.

Τα όρια µέσα στα οποία βρίσκεται η περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε λιπαρά 
οξέα είναι ελαϊκό 56-83%, στεατικό 0,5-5%, παλµιτικό 7,5-20%, λινολενικό 

0,0-1,5% και λινελαϊκό 3,5-20%. Η θερµοκρασία, η υγρασία, το υψόµετρο και 
γενικότερα η γεωγραφική θέση επηρεάζουν την ακορεστότητα του ελαιολάδου. Η 
µείωση της θερµοκρασίας, η αύξηση της υγρασίας και του υψοµέτρου αυξάνουν 
την ακορεστότητά του. Το Ελληνικό ελαιόλαδο λόγω των ευνοϊκότερων 
συνθηκών ελαιογένεσης είναι περισσότερο λεπτόρευστο και ακόρεστο από τα 
λάδια των νοτίων περιοχών της Μεσογείου, που είναι παχύρευστα λόγω της 
µεγάλης περιεκτικότητας σε στερεά γλυκερίδια παλµιτικού και στεατικού οξέος 
και η ακορεστότητα τους µικρότερη.

Το ελαιόλαδο σε σχέση µε τα σπορέλαια περιέχει περισσότερο ελαϊκό και λιγότερο 
λινελαϊκό και λινολενικό.  Τα δύο τελευταία οξέα οξειδώνονται εύκολα γι’ αυτό τα 
σπορέλαια ταγγίζουν γρήγορα, και έχουν µεγάλη αστάθεια, εν αντιθέσει προς το 
ελαιόλαδο που έχει µεγάλη ανθεκτικότητα στην οξείδωση. Οι τοκοφερόλες και οι 
φαινόλες που απαντώνται στο ελαιόλαδο συνιστούν φυσικά αντιοξειδωτικά αυτού 
και συµβάλλουν στη διατήρηση του επί µακρόν χωρίς αλλοιώσεις. 

Το άρωµα και η γεύση του ελαιολάδου οφείλονται στην παρουσία γευστικών και 
αρωµατικών συστατικών (υδρογονάνθρακες-αλδευτές-αλειφατικές αλκοόλες). 
Η µεγαλύτερη συγκέντρωση αυτών παρατηρείται κατά την περίοδο που ο καρπός 
αλλάζει χρώµα από πράσινο-κίτρινο σε µελανό. Είναι η περίοδος έναρξης της 
ωρίµανσης. Στη συνέχεια µειώνονται τα γευστικά και αρωµατικά συστατικά. 

Αυτός είναι ο λόγος που τα αγουρέλαια παρουσιάζουν άριστη γεύση και άρωµα.
Η βιταµινική αξία του ελαιολάδου οφείλεται κυρίως στη βιταµίνη Α και στην Ε. 
Είναι όµως πλούσιο και σε βιταµίνες D, K, B, και C.

Η βιταµίνη Ε εκτός από το ότι η παρουσία της διευκολύνει την αξιοποίηση των 
λιπαρών οξέων, θεωρείται ως απαραίτητος παράγοντας για τη διατήρηση της 
κανονικής αναπαραγωγικής ικανότητας του οργανισµού και ασκεί προφυλακτική 
δράση εναντίον της αρτηριοσκληρώσεως και του εµφράγµατος του µυοκαρδίου.

Οι ιδιότητες του ελαιολάδου που αναφέρθηκαν δείχνουν την βιολογική και 
θρεπτική του αξία για τον ανθρώπινο οργανισµό ως λιπαρό προϊόν και ως 
φάρµακο. 

Θα πρέπει να θεωρηθεί από όλους µας Εθνικό προϊόν, υψηλής βιολογικής αξίας, 
µε µεγάλη κοινωνική και οικονοµική σηµασία και να το διατηρήσουµε ως βασικό 
είδος διατροφής για την ικανοποίηση των αναγκών µας σε λιπαρά. 

Ευχόµαστε σε όλους ολόψυχα να είστε καλά γεµάτοι υγεία. Χαιρετισµούς από 
όλους εµάς σε όλους εσάς. Καλό καλοκαίρι. 

Με εκτίµηση,
Το ∆.Σ. του Συναιτερισµού 
Αγίου ∆ηµητρίου – Αγίου Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασίας

Το Ελληνικό Πάσχα είναι µία 
από τις δηµοφιλέστερες 
θρησκευτικές γιορτές και 
είναι πλούσιο σε παραδόσεις. 

Σε πολλές περιοχές της 
χώρας τα έθιµα που 
συνεχίζονται είναι πολλά και 
τα περισσότερα έχουν τις 
ρίζες τους στην 
Τουρκοκρατία (ή ακόµη και 
παλιότερα) και συνδέονται 
µε σηµαντικά γεγονότα του 
κάθε τόπου, που για τους 
κατοίκους του έχουν 
ξεχωριστή σηµασία.

 Ο ιδιαίτερος αυτός τρόπος 
εορτασµού του Πάσχα κάνει 
το ταξίδι σε όποιο µέρος της 
πατρίδας µας µια 
αλησµόνητη εµπειρία.

Η ∆ραστηριότητα του συλλόγου µας (Πάσχα 2018)
Ελένη Μαστοράκου Πρόεδρος ∆.Σ.



Με απασχολεί πολύ το θέµα 
των διαφόρων θρησκειών, 
κατά πόσο είναι πραγµατικά 
ανταγωνιστικές µεταξύ τους 
και κατά πόσο οι πράξεις µας 
αντικατοπτρίζουν τη 
φιλοσοφία τους. 

Θεωρώ ότι ο διαφορετικός 
τρόπος θέασης των 
πραγµάτων και ερµηνείας του 
κόσµου θα έπρεπε να 

αποτελεί αυστηρά προσωπικό ζήτηµα, να γίνονται σεβαστά τα «πιστεύω» των άλλων 
και να υιοθετούµε έµπρακτα στη ζωή µας τις θετικές διδαχές κάθε ιδεολογίας, κάτι το 
οποίο δυστυχώς απέχει κάπως από την πραγµατικότητα. 

Πρόσφατα διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο περιοδικό Σχεδία*, το οποίο και 
παραθέτω στη συνέχεια αυτούσιο: 

Τα τελευταία χρόνια, κυρίαρχη θέση στη διεθνή επικαιρότητα κατέχουν οι ειδήσεις 
για τα δεινά που συσσωρεύει στην ανθρωπότητα ο θρησκευτικός φανατισµός, ενώ 
πολύ συχνά επιχειρείται να ταυτιστεί µία ολόκληρη θρησκευτική κοινότητα µε τους 
φανατικούς που διαπράττουν εγκλήµατα στο όνοµα µιας παραµορφωµένης εικόνας 
που έχουν για την πίστη τους. Αντίθετα, σπάνια προβάλλονται οι ειδήσεις όπου η 
θρησκευτική πίστη µπορεί να χρησιµεύσει ως γέφυρα επικοινωνίας µε τον άλλο. 

Σύµφωνα µε το περιοδικό «L’ Express», ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 
πραγµατικότητας έχει συµβεί τους τελευταίους µήνες στο πολλαπλώς πληγέν από 
την ισλαµιστική τροµοκρατία Παρίσι. Κατά τη διάρκεια µιας από τις ισχυρότατες 
νεροποντές που έπληξαν την πόλη το περασµένο καλοκαίρι, πληµµύρισε και υπέστη 
σοβαρότατες ζηµιές η αίθουσα προσευχής των µουσουλµάνων του 15ου δηµοτικού 
διαµερίσµατος, µιας µάλλον µεσοαστικής συνοικίας του κέντρου. 

Καθώς η επισκευή του χώρου από τον ιδιοκτήτη καθυστερούσε, σε βοήθεια των 
άστεγων πιστών έσπευσαν ο καθολικός ιερέας και ο ραβίνος της συνοικίας. Ο πρώτος 
διέθεσε στους µουσουλµάνους γείτονες την αίθουσα εκδηλώσεων της ενορίας του, 
έτσι ώστε να µπορούν να προσεύχονται τις Παρασκευές, την ιερή τους µέρα. 
Μάλιστα, οι πιστοί καθολικοί βοήθησαν τους µουσουλµάνους γείτονές τους να 
εγκατασταθούν και να οργανώσουν προσωρινά την αίθουσα κατά τον τρόπο που 
αρµόζει στις λατρευτικές τους συνήθειες. 

Παράλληλα, ο ραβίνος Αντάθ Σαλόµ πρότεινε να βοηθήσει µαζί µε µερικούς πιστούς 
στα έργα επισκευής, έτσι ώστε αυτά να ολοκληρωθούν γρηγορότερα και να 
επιστρέψουν οι µουσουλµάνοι γείτονες στο χώρο τους. 

Για τη συνοικία αυτή η ενέργεια δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη καθώς υπάρχει 
πλούσιο ιστορικό συνεργασίας. Οι τρεις θρησκευτικές κοινότητες οργανώνουν συχνά 
κοινές συνεστιάσεις των µελών τους µε την ευκαιρία της θρησκευτικής γιορτής µιας 
από αυτές, µε αποτέλεσµα να συσφίγγονται οι σχέσεις των γειτόνων και να 
εξοικειώνονται µε τις πεποιθήσεις και τα έθιµά τους. 

Μάλιστα, έχουν προχωρήσει και σε µία πολύ πιο συµβολική ενέργεια: στη 
διοργάνωση κοινής αιµοδοσίας από τις τρεις θρησκευτικές κοινότητες. […] 

Το δίδαγµα της πράξης αυτής, που στάθηκε και αφορµή να γραφεί το άρθρο και να το 
µοιραστώ και εγώ µαζί σας, είναι ότι οι διάφορες θρησκείες µπορούν να 
συνυπάρξουν σε µία κοινωνία. Τα κεντρικά δόγµατα κάθε θρησκείας δεν αποκλείουν 
τους αλλόθρησκους αλλά τους αποδέχονται και τους αγκαλιάζουν. Η πίστη λοιπόν, 
παρότι διαφορετική, δε χωρίζει αλλά ενώνει, δίνοντας µαθήµατα αλληλεγγύης και 
ενότητας. 

*Το µηνιαίο περιοδικό Σχεδία διανέµεται στην Αττική από κοινωνικά ευπαθή άτοµα 
(άνεργους, άστεγους, άτοµα που ζουν στο όριο της φτώχιας) σε καθορισµένα σηµεία 
πώλησης. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία του εξωτερικού που υλοποιείται και στην 
Ελλάδα µε σκοπό τη στήριξη ατόµων χωρίς εισόδηµα και στέγη. 
∆εν πρόκειται για ελεηµοσύνη αλλά για προσφορά εργασίας, αφού ο πωλητής 
προαγοράζει τα τεύχη και τα µεταπωλεί σε προκαθορισµένη τιµή, κερδίζοντας έτσι τη 
διαφορά. Το περιοδικό είναι ποικίλης και αξιόλογης ύλης.

Η πίστη που ενώνει 
Βαλεντίνα Βανικιώτη
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Η ∆ραστηριότητα του συλλόγου µας (συνέχεια από σελίδα 2).

Έτσι και εµείς µέσω του 
Συλλόγου, προσπαθούµε να 
κρατήσουµε και να αναβιώσουµε 
κάποια από αυτά τα έθιµα. Την 
Μεγάλη Πέµπτη έγινε η 
προετοιµασία του οµοιώµατος 
του Ιούδα, από υφάσµατα, άχυρα 
και καλάµια, µε την συµµετοχή 
µικρών και µεγάλων

Την Μεγάλη Παρασκευή, την πιο 
«θλιµµένη» ηµέρα του 
Χριστιανισµού, ηµέρα απόλυτης 
αργίας και νηστείας σύµφωνα µε 
την παράδοση, καθώς το θείο 

δράµα κορυφώνεται µε την Αποκαθήλωση του άχραντου σώµατος του Ιησού 
και την ταφή Του, το πρωί έγινε ο στολισµός του Επιταφίου από λουλούδια που 
µαζέψαµε, µε µπόλικα άνθη πορτοκαλιάς που προσέδιδαν ευωδιαστό και 
µεθυστικό άρωµα, και ένα πολύ όµορφο αποτέλεσµα. Το βράδυ στα γραφικά 
σοκάκια του χωριού έγινε η περιφορά του επιταφίου µέσα σε κλίµα κατάνυξης, 
υπό τους ήχους των εγκωµίων του επιτάφιου θρήνου.

Το µεσηµέρι της Μ. Παρασκευής είχε προηγηθεί η περιφορά του Ιούδα στα 
σοκάκια του Αγ. ∆ηµητρίου και της Φλόκας. Παλαιότερα, γινόταν η µεταφορά 
κατά την οποία γινόταν και η διαπόµπευση του «Ιούδα» πάνω στο γαϊδούρι, τον 
τοποθετούσαν ανάποδα, δηλαδή να κοιτά τον πισινό του ζώου και τον 
µούντζωναν, στα σηµερινά χρόνια γίνεται µε αγροτικό όχηµα.

Η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Κατά την 
διάρκεια της Λειτουργίας, στις 12 ακριβώς τα µεσάνυχτα, έσβησαν τα φώτα της 
εκκλησίας και ο Πάπα-Βούλης  πρόβαλε στην Ωραία Πύλη, κρατώντας σε κάθε 
χέρι από µία δεσµίδα τριάντα τριών κεριών µε το Άγιο Φως, και ψάλλοντας το 
«∆εύτε λάβετε Φως…». 

Στην συνέχεια ο Πάπα-Βούλης και ο ψάλτης και οι πιστοί βγήκαν στο περίβολο 
της εκκλησίας όπου έγινε η ανάγνωση του Ευαγγελίου της Αναστάσεως και όλοι 
µαζί ψάλλαµε το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις 
εν τοις µνήµασι ζωήν χαρισάµενος».
Η Ανάσταση του Χριστού είναι και για τον λαό σύνθηµα αγάπης, το οποίο 
εκδηλώνεται µε τον αµοιβαίο ασπασµό των εκκλησιαζόµενων.

Αµέσως µετά άρχισαν να πέφτουν πυροτεχνήµατα και βεγγαλικά. Μετά την 
Ανάσταση, οι πιστοί µετάφεραν στο σπίτι τους το Άγιο Φως. Στην είσοδο του 
σπιτιού τους έκαναν µε τον καπνό της λαµπάδας, το σχήµα του σταυρού. 
Άναψαν  το καντήλι τους που προσπαθούν να το κρατήσουν τουλάχιστον τρεις 
µε σαράντα ηµέρες.

Στη συνέχεια κάθονται στο Πασχαλινό τραπέζι για να φάνε την πατροπαράδοτη 
µαγειρίτσα (σούπα από αρνίσια εντόσθια). Τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά και 
τρώνε κουλούρια και τσουρέκια.

Την Κυριακή του Πάσχα το απόγευµα στο προαύλιο του ∆ηµοτικού σχολείου, 
έγινε η καύση του οµοιώµατος του Ιούδα, µε αυτό τον τρόπο οι πιστοί 
«τιµωρούν» τον προδότη του Ιησού.

Σας ευχαριστούµε όλους για την συµµετοχή σας και την προσφορά σας. 
Και του χρόνου να είµαστε καλά.

Τα µέλη του ∆.Σ. του συλλόγου στην προσπάθειά τους να 
εµπλουτίσουν τις δραστηριότητες του συλλόγου, φέτος 
αποφάσισαν εκτός των άλλων, και την παρασκευή σπιτικών λικέρ 
σε πολύ ιδιαίτερες γεύσεις, γλυκών του κουταλιού, και 
µαρµελάδων. 
Η παρασκευάστρια όλων αυτών…η Μαρία Σταµούλη, και λίγο η 
Παναγιώτα Μαστοράκου. 
Τα παραπάνω προϊόντα θα διατεθούν κατά τις ηµέρες των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Συλλόγου στο χωρίο µας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΤΗ 
ΕΛΛΑ∆Α-ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Αρχαιότερη Νεολιθική
Γιάννης Μ. Μπίλιας 

Συνεχίζουµε να γράφουµε για την εποχή του Λίθου στην 
Ελλάδα, από το φύλλο 9 της εφηµερίδας, που είχαµε 
σταµατήσει. Σε αυτό είχαµε γράψει για το τέλος της 8ης και 
όλη την 7η χιλιετία π.Χ., που χαρακτηρίζονται ως εισαγωγή 
στην Νεολιθική ή ως Ακεραµική φάση, επειδή δεν έχουν 
ευρεθεί κατάλοιπα κεραµικών. Αλλά γιατί ένα τόσο 
ευτελές υλικό όπως το κεραµικό δίνει το όνοµά του σε µία 
τόσο µεγάλη περίοδο του πολιτισµού του ανθρώπου; To 
κεραµικό είναι το µόνο υλικό, που διατηρείται χιλιάδες 
χρόνια, χωρίς να χάνεται ή να αλλοιώνεται, εν αντιθέσει µε 
κοµµάτια ύφασµα ή ξύλο ή και το σίδερο αργότερα λόγω 
της σκουριάς, που δεν αντέχουν στο χρόνο. 

Επίσης τα κοµµάτια από σπασµένα κεραµικά (όστρακα) δεν 
κινδυνεύουν από κλέφτες, αρχαιοκαπήλους κλπ. Έτσι οι 
αρχαιολόγοι, κάνοντας ανασκαφές, και ανακαλύπτοντας 
πληθώρα τέτοιου υλικού, ή την απουσία του, χαρακτήρισαν 
συµβατικά για χρονολογική διευκόλυνση και µόνο αυτές 
τις περιόδους Πρωτονεολιθική–Ακεραµική και Νεολιθική- 
κεραµική. 
Τώρα λοιπόν µπαίνουµε στην καθαυτό Νεολιθική, που 
χαρακτηρίζεται ως Κεραµική, και που την διαιρούµε 
συµβατικά, και χονδρικά σε τρεις περιόδους, για καλύτερη 
κατανόηση:

α) Αρχαιότερη Νεολιθική (6η χιλιετία)
β) Μέση Νεολιθική (5η χιλιετία)
γ) Νεώτερη Νεολιθική (4η χιλιετία)

Το τέλος της Νεολιθικής τοποθετείται µετά το 3000 π.Χ. και 
λίγους αιώνες αργότερα αρχίζει η εποχή του Χαλκού 
(Χαλκοκρατία).

α) Αρχαιότερη Νεολιθική
Μιλώντας για τη Νεολιθική Εποχή, εννοούµε ένα στάδιο 
οικονοµικό και πολιτιστικό της ανθρώπινης ιστορίας, µε 
κύρια χαρακτηριστικά την άσκηση της γεωργίας και 
κτηνοτροφίας. Η Κεραµική που αναφαίνεται κατά την 
περίοδο αυτή, (6η χιλιετία) και εν συνεχεία σε όλη την 
αρχαιότητα, είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα της όψιµης 
προϊστορίας, εν αντιθέσει µε τους πυριτόλιθους (σκληρή 
κοφτερή πέτρα που έφτιαχναν εργαλεία), που είναι το 
χαρακτηριστικό γνώρισµα της απώτερης προϊστορίας.

Η ύπαρξη άφθονων αγγείων από ψηµένο πηλό µαρτυρεί 
κάτι σπουδαίο, δηλαδή µία µόνιµη και σταθερή κατοίκηση, 
που δε συµβιβάζεται µε τον νοµαδικό τρόπο ζωής. 
Προαπαιτεί µόνιµη εγκατάσταση στον ίδιο χώρο. Στην 
Ελλάδα συµπίπτει η µόνιµη εγκατάσταση σε ένα χώρο, µε 
την εµφάνιση της κεραµικής. Και έτσι η τέχνη αυτή 
θεωρείται ως διαγνωστικό στοιχείο της κυρίως Νεολιθικής. 
Για τη γνώση της Αρχαιότερης Νεολιθικής στον Ελλαδικό 
χώρο, ουσιώδες παραµένει πάντοτε το υλικό, που έφερε 
στο φως η έρευνα στη Θεσσαλία. Αντιπροσωπεύει 
ολόκληρη τη βαθµίδα σε όλες της τις φάσεις. Αρκεί να 
αναφέρει κανείς το Σέσκλο και το ∆ιµήνι, τις δύο 
πασίγνωστες Νεολιθικές “Ακροπόλεις” της περιοχής του 
Βόλου µε τα θαυµαστά αρχιτεκτονικά λείψανα. Παρ' όλα 
αυτά η Θεσσαλία δεν είναι η αρχική κοιτίδα της Νεολιθικής 
στην Ελλάδα. Ούτε η µοναδική περιοχή όπου ανιχνεύονται 
οι πρώτες βαθµίδες της. Για την ώρα πάντως προκεραµικοί 
συνοικισµοί µόνο στη Θεσσαλία έχουν ανασκαφεί, και εκεί 
µπορεί να φανεί και η συνέχεια προς την Αρχαιότερη 
Νεολιθική ( κεραµική). Στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλες 
περιοχές εξίσου πλούσιες και ίσως καταλληλότερες για 
κατοίκηση.

Παρά το κλειστό φυσικό της σχηµατισµό, η Θεσσαλία δεν 
είχε αποµονωθεί στην αυτάρκειά της σε ένα στάδιο καθαρά 
γεωργικό. Αντίθετα φαίνεται ότι εκείνη ήταν ένα κέντρο 
πολιτιστικό και επικοινωνούσε µε τις γύρω περιοχές. Από 
τον κόλπο του Βόλου ως τα δυτικά των Τρικάλων, και από 
τους πρόποδες της Όσσας ως την περιοχή του ∆οµοκού, 
έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη του αρχαιότερου Νεολιθικού 
πολιτισµού. Από τους ανασκαµµένους συνοικισµούς 
σηµαντικότεροι είναι το Σέσκλο, η Άργισσα, η Οτζάκι 
Μαγούλα, το Κεφαλόβρυσο των Τρικάλων, η Πύρασσος και 
η Μαγουλίτσα της Καρδίτσας. 

Εδώ βεβαιώθηκαν ανασκαφικά στρώµατα της 
προκεραµικής και λείψανα της αρχαιότερης Νεολιθικής και 
µάλιστα της φάσης των µονόχρωµων πήλινων αγγείων. 
∆ηλαδή καµία προκεραµική θέση δεν εγκαταλείφθηκε, 
αλλά ο τύπος των οικισµών της αρχόµενης Νεολιθικής 
είναι ακριβώς ο ίδιος µε της προκεραµικής. Υπάρχουν 
συνοικισµοί κοντά σε ποτάµια, λίµνες ή στην πεδιάδα και 
ψηλότερα σε ράχες, δίπλα σε ρέµα ή πηγή νερού πάντοτε, 
σε λοφώδες , αλλά µαλακό έδαφος. Η οικονοµία και το 
πολιστικό επίπεδο της Αρχαιότερης Νεολιθικής είναι 
καλύτερα γνωστά σε σχέση µε την προκεραµική. Η 
γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν τη βάση, που 
εξασφαλίζει τη ζωή των µικρών και µεγαλύτερων 
κοινοτήτων. Υπάρχουν άµεσες αποδείξεις της καλλιέργειας 
(απανθρακωµένοι καρποί δηµητριακών και οσπρίων) και 
της εξηµέρωσης ζώων (οστά ζώων, κυρίως προβάτων, 
βοδιών που στην Ελλάδα εξηµερώνονται πολύ πρώιµα και 
χοίρων). Επίσης υπάρχει παρουσία άφθονων µυλόλιθων 
(πέτρινοι χειροκίνητοι µύλοι), τριπτήρων κλπ. 

Αυτή η πρωτόγονη γεωργική οικονοµία απέβλεπε στην 
αυτάρκεια. ∆ηλαδή στο να παράγει και να κατασκευάζει ο 
νεολιθικός άνθρωπος µόνος του, ό,τι του είναι απαραίτητο 
για τη διαβίωσή του. Ωστόσο, ενδείξεις επικοινωνίας µε 
άλλες περιοχές ίσως και µακρινές, υπάρχουν. Η κεραµική 
ανταλλάσσεται σε ένα τοπικό ή και µακρινότερο επίπεδο. Ο 
οψιανός (σκληρή πέτρα για εργαλεία) αν δεν προέρχεται 
από µία άγνωστη Στερεοελλαδική πηγή, θα πρέπει να 
µεταφερόταν από το νησί της Μήλου µε ενδιάµεσους 
σταθµούς φυσικά. Άρα πρέπει να υποθέσουµε και ύπαρξη 
στοιχειώδους ναυσιπλοΐας. Γενικά κατά την αρχαιότερη 
Νεολιθική παρατηρείται πρόοδος στην παραγωγή της 
τροφής και στην κατανοµή της εργασίας, σε σύγκριση µε 
την προηγούµενη φάση (προκεραµική). 

Οι µικροί συνοικισµοί πολλαπλασιάζονται. Είναι µικροί 
(20-30 σπίτια, δηλαδή περίπου 150 ψυχές), αλλά στις 
εύφορες περιοχές είναι σχετικά πυκνοί. Αγνοούµε πώς ήταν 
τα σπίτια, το σύστηµα των δρόµων κλπ. Τα παλαιότερα 
πάντως φαίνεται ότι ήταν τετράπλευρες καλύβες. Μία 
τέτοια στην Άργισσα είχε µήκος 5µ. και πλάτος 4µ., εστία 
στο εσωτερικό, ορύγµατα στο δάπεδο για αποθηκευτικούς 
χώρους, καθώς και οπές για ξύλινα υποστηρίγµατα της 
στέγης που θα ήταν από κλαδιά ή καλάµια. Κάτι σαν 
φούρνος µικρός από πηλό, ίσως υποδηλώνει µία απόπειρα 

αρτοποίησης (ψωµί) των δηµητριακών.

Τα εργαλεία είναι πιο προσεγµένα, αποτελούνται από τα 
ίδια υλικά (πυριτόλιθος, οψιανός, ξύλο, οστά). 
Κατασκευάζονται µαχαίρια, δρεπάνια, αξίνες κλπ. Η 
ύπαρξη ύφανσης (λινάρι) αποδεικνύεται από τα 
σφονδύλια, που φτιάχνονται από όστρακα (σπασµένα 
κοµµάτια αγγείων), και βελόνες από λεπτά οστά. Η 
κεραµική της αρχαιότερης Νεολιθικής είναι το αφθονότερο 
και σπουδαιότερο δηµιούργηµα αυτής της περιόδου. Ενώ 
ακόµη από την προκεραµική Νεολιθική, έφτιαχναν από 
πηλό, ψηµένο ή άψητο διάφορα µικρά αντικείµενα, τώρα η 
κατασκευή των αγγείων, ψηµένων καλά σε φούρνους, 
αποβλέπει στην αποθήκευση στερεών τροφίµων ή υγρών 
και είναι επίτευγµα καθαρά νεολιθικό. Στην αρχή τα πιο 
παλιά αποτελούνται από πηλό όχι καθαρό, και δεν είναι 
καλά ψηµένα. Ίσως µόνο στον ήλιο, και χωρίς χρωµατισµό. 
Τα µεταγενέστερα όµως είναι πιο προσεγµένα. 

Είναι ψηµένα στην κατάλληλη θερµοκρασία (600 βαθµοί), 
πιο λεπτά, µε καθαρό πηλό και είναι βαµµένα µε φαιό ή 
κόκκινο χρώµα, χωρίς σχέδια στην αρχή, αργότερα όµως 
βελτιωµένα. Αλλά τα µοναδικά δείγµατα τέχνης της 
Αρχαιότερης Νεολιθικής, είναι τα Ειδώλια (µικρά 
αγαλµατίδια). Μερικά από αυτά βρέθηκαν στο Σέσκλο, και 
σε µερικούς άλλους συνοικισµούς. Ανήκουν στην αρχή της 
κεραµικής περιόδου. Είναι σχηµατικές παραστάσεις του 
ανθρωπίνου σώµατος. 

Μερικά, όπως ο κορµός γυναίκας είναι αριστουργήµατα. 
Συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα Ανατολικά υπερέχουν. 
Χρονολογούνται στα µέσα της 6ης χιλιετίας. Τα 
περισσότερα είναι γυναικείες µορφές αλλά υπάρχουν και 
λίγες ανδρικές. Χωρίς επιφύλαξη θα τα ονοµάζαµε 
“Ελληνικά''. Βρέθηκαν µέσα σε σπίτια, και όχι σε τάφους

Πήλινο αγγείο Αρχαιότερης Νεολιθικής Εποχής από 
το σπήλαιο Φράγχθι

Πήλινη φιάλη µε χαµηλό πόδι, Νεολιθικός Οικισµός 
Σέσκλου Μαγνησίας, Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδος

Πήλινο ειδώλιο από το χώρο του οικισµού της αρχαιότερης 
νεολιθικής της Νέας Νικοµήδειας

Παρ' όλο που δεν αποκλείεται κάποια µορφή λατρείας 
κατά την περίοδο αυτή, δεν βρέθηκαν πουθενά ιερά. Για τα 
ταφικά πράγµατα πολύ λίγα είναι γνωστά. Από έναν 
συνοικισµό στην Νέα Νικοµήδεια της Βέροιας, προέρχονται 
οι περισσότερες ταφές της αρχαιότερης Νεολιθικής. Οι 
νεκροί τοποθετούνται σε αβαθή ορύγµατα, χωρίς 
κτερίσµατα (στολίδια), και σε κεκλιµένη στάση 
(εµβρυική).

Μία µητέρα µε δύο παιδιά βρέθηκαν στο ίδιο όρυγµα. Από 
τις µέχρι τώρα ενδείξεις προκύπτει ότι ο πολιτισµός αυτός 
δεν ήρθε έτοιµος από αλλού –από το Βορρά ή την 
Ανατολή. Αποτελεί φυσιολογική συνέχεια του παλαιότερου 
προκεραµικού του Ελλαδικού χώρου. Μετά την 
ανακάλυψη της ''πρωτόγονης κεραµικής του Σέσκλου'', η 
θεωρία της µεταφύτευσης της τέχνης αυτής από την 
Ανατολή πρέπει να παραµερισθεί. 
Από την κεντρική Μακεδονία ως τη νότια Πελοπόννησο, 
και από τη νήσο Σκύρο στο κεντρικό Αιγαίο ως τη Λευκάδα 
στο Ιόνιο, ο αρχαιότερος νεολιθικός πολιτισµός φαίνεται 
οµοιόµορφος στα βασικά του στοιχεία, και σε γενικές 
γραµµές όµοιος µε το Θεσσαλικό, µε εξαίρεση τοπικές 
ιδιοµορφίες.

Καληµέρι, Φύλλο 14, Ιούλιος 2018



Εξαιρετική σηµασία για την Ελληνική προϊστορία έχει η 
διεύρυνση των ορίων της Αρχαιότερης Νεολιθικής ως την 
Μακεδονική Νέα Νικοµήδεια. Από την Κεραµική που 
ανακαλύφτηκε εδώ, χρονολογείται ο συνοικισµός στην 
ώριµη φάση της Αρχαιότερης Νεολιθικής. Τα σπίτια έχουν 
σκελετό από δοκάρια και κλαδιά, που στήριζε τοίχους από 
πηλό. Η τετράγωνη κάτοψη δείχνει οικήµατα ευρύχωρα µε 
µήκος και πλάτος 8µ. ή και 12µ. Από λείψανα εσωτερικών 
δοκών συµπεραίνεται, ότι η στέγη ήταν κεκλιµένη προς τις 
πλευρές.

Η οικονοµία βασικά είναι γεωργική – κτηνοτροφική.
Λείψανα της Αρχαιότερης Νεολιθικής υπάρχουν και στην 
Ήπειρο, στα βορειότερα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, 
Λευκάδα), Σκύρος, Φωκίδα, Βοιωτία(Ορχοµενός), Αττική 
(Αθήνα, Νέα Μάκρη), στην Πελοπόννησο (παλ. Κόρινθος, 
σπήλαιο Νεµέας, Λέρνα, σπήλαιο Φράγχθι). Το γενικό 
οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο φαίνεται παντού στις 
ανωτέρω περιοχές οµοιόµορφο. Στο επόµενο φύλλο θα 
συνεχίσουµε µε την Μέση Νεολιθική.

5

Ειδώλια Αρχαιότερης Νεολιθικής εποχής από την 
Αλόννησο.

Άλλοτε, επίσης, είναι εύκολο να µαντέψεις την 
ετυµολογία, αλλά η προέλευση χάνεται στα βάθη του 
χρόνου και απαιτείται σοβαρή µελέτη για να 
εντοπιστεί η χρονική και, συχνά, η τοπική αφετηρία. 
Ένα κοινό επίθετο στο χωριό είναι και το δικό µου: 
Βανικιώτης. Είχα ακούσει (ωραία έκφραση αυτή! 
Στερείται πλήρως βάσιµων στοιχείων και 
αποδείξεων, δεν αναφέρεται ποτέ η πηγή της 
πληροφόρησης και πάντα πετάει από πάνω σου κάθε 
ευθύνη) ότι το επίθετο Βανικιώτης αποτελεί 
παράφραση της λέξης Βατικιώτης, το οποίο 
προσδιορίζει τον τόπο, την προέλευση από τα Βάτικα 
Λακωνίας. Αυτή η εκδοχή είναι διόλου άσχηµη, 
καθώς υπάρχει τοπική εγγύτητα. Ένας φίλος, 
ωστόσο, αποφάσισε να ψάξει για την προέλευση 
αυτού του επιθέτου πιο επισταµένα. Και ορίστε τι 
βρήκε!

Στην περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας υπήρχε ένα 
χωριό που ονοµαζόταν Βάγγου ή Βάγκου ή 
Βάνουκου. Εικάζεται λοιπόν ότι το επώνυµο 
Βανικιώτης έχει τις ρίζες του σε αυτό το χωριό και ότι 
ουσιαστικά πρόκειται για προσωνύµιο που δηλώνει 
τόπο καταγωγής. Το χωριό υπάρχει και σήµερα και 
ονοµάζεται Βάγγος.

∆εν υπάρχουν στοιχεία για το πώς το χωριό πήρε το 
όνοµα αυτό. Στην ευρύτερη περιοχή κατοικούσαν 
νοµάδες κτηνοτρόφοι και συγκεκριµένα στην Κάτω 
Χώρα, στα Σιώµατα, στου Παπά τη Λάκκα και στο 
Παλαιόκαστρο. Σηµάδια της παρουσίας τους όπως 
τεχνικές πέτρες, υλικά, οικιακά σκεύη, πιθάρια, 
κεραµίδια, νοµίσµατα κ.α. έχουν βρεθεί κατά καιρούς 
από τους γεωργούς της περιοχής. Οι κάτοικοι του 
χωριού αυτού ανεξάρτητα από τη δουλειά που 
έκαναν –κτηνοτρόφοι, γεωργοί– δέθηκαν µε τον 
τόπο και συγκεντρώθηκαν στην σηµερινή θέση του 
Βάγγου και έφτιαξαν τα πηγάδια, την βρύση και τις 
εκκλησίες του χωριού.

Οι Βαγγαίοι δεν έζησαν ξέχωρα από την 
ιστορικοκοινωνική και εκπολιτιστική επίδραση των 
άλλων διαµερισµάτων της χώρας µας. Υπάρχουν 
µαρτυρίες για συµµετοχή στη µάχη της Μανωλιάσας, 
ενώ έλαβαν µέρος και στους πολέµους µεταξύ 
1912-1922. Κατά τη διάρκεια του εµφυλίου 
πολέµου, ξεκληρίστηκαν οικογένειες και οι νεκροί 
του χωριού ανήλθαν στους 17. 

Αρκετοί, ακόµα, πολέµησαν στη Μικρά Ασία το ΄22. 
Στον πόλεµο του ’40 πήραν µέρος περίπου 50 νέοι 
από το χωριό.

Τον Ιούλιο του 1944 οι Γερµανοί στρατιώτες που 
είχαν έρθει στο χωριό για λεηλασίες χτυπήθηκαν από 
τους αντιστασιακούς του χωριού µε απολογισµό 8 
νεκρούς Γερµανούς. Γνωρίζοντας για τα αντίποινα 
των Γερµανών, οι κάτοικοι του χωριού το άδειασαν 
αµέσως και έφυγαν για τα βουνά. Όντως οι Γερµανοί 
έκαψαν το χωριό και σκότωσαν δύο ανήµπορους 
γέροντες. (Πηγή: https://vaggou.wordpress.com)

Αν ισχύει ότι το επίθετο προέρχεται από το χωριό 
αυτό, δεν µπορώ να το ξέρω µε σιγουριά. Πρόκειται 
όµως για υποθέσεις και συµπεράσµατα που 
προέκυψαν από κάποια σχετική έρευνα. Πέρα, όµως, 
από αυτή την εκδοχή, αν θέλουµε να κάνουµε µία 
ακόµα πιο σωστή µελέτη πρέπει να καταφύγουµε σε 
έγγραφα τέτοια που η χρονολογία τους να ξεπερνά το 
βάθος της µνήµης των ανθρώπων. 

Τέτοιου είδους έγγραφα είναι απογραφές πληθυσµών 
(οθωµανικές, ενετικές κ.λπ.), καταγραφές οικισµών 
και άλλα. 
Φυσικά όλα αυτά δεν είναι πάντα προσβάσιµα και 
κυρίως αναγνώσιµα από το ευρύ κοινό, είτε λόγω 
σπανιότητας ή µη κοινοποίησης από το φορέα που τα 
έχει στην κατοχή του, είτε λόγω διαφορετικής 
γλώσσας. Επιπλέον, η µελέτη τέτοιων εγγράφων 
απαιτεί ενδελεχή ενασχόληση που εύκολα µπορεί να 
ξεφύγει από την ερασιτεχνική αναζήτηση. Αξίζει να 
αναφερθεί, ωστόσο, ότι σε γραπτά κείµενα υπάρχει 
συνεχής παρουσία του επιθέτου Βανικιώτης από το 
1850 περίπου µέχρι σήµερα, κυρίως στην περιοχή 
της Μεσσηνίας. 

Φυσικά, το επόµενο στάδιο της µελέτης των 
εγγράφων, µετά τη συλλογή και διασταύρωση 
στοιχείων, είναι η ερµηνεία τους και η εξαγωγή 
συµπερασµάτων. Εδώ τα πράγµατα γίνονται ακόµα 
πιο δύσκολα αν δε γνωρίζεις καλά ιστορία, 
µετακινήσεις πληθυσµών, γλωσσικά ιδιώµατα κ.λπ. 
και δε θα ρισκάρω να προχωρήσω σε ερµηνείες. Θα 
είχε µεγάλο ενδιαφέρον θεωρώ αν κάποιος γνώριζε 
και είχε να προσθέσει κάτι στα παραπάνω ή να 
αφηγηθεί την ιστορία κάποιου άλλου επιθέτου. 

Η προέλευση του επιθέτου µου
Βαλεντίνα Βανικιώτη

Όλοι µας φέρουµε ένα όνοµα, ένα επίθετο και συχνά ένα 
παρατσούκλι. Το όνοµα το διαλέγουν άλλοι για εµάς, οι 
γονείς µας ή παλαιότερα οι νονοί, οι πνευµατικοί γονείς. 
Το παρατσούκλι µας το «κολλάνε» οι γύρω µας, θέλουµε 
δε θέλουµε, και µπορεί να είναι περιπαιχτικό, 
απαξιωτικό, όµως εξυπηρετεί εξαιρετικά στο να 
καταλάβουµε σε ποιο πρόσωπο αναφερόµαστε, αφού το 
παρατσούκλι είναι µοναδικό για τον καθένα. 

∆ε λείπουν βέβαια οι περιπτώσεις που ο απόγονος 
κληρονοµεί το παρατσούκλι του πατέρα ή του παππού, 
ενώ συνήθως και η σύζυγος αποκτά ένα παρόµοιο 
παρατσούκλι για να προσδιορίζεται ποιου γυναίκα είναι, 
λόγου χάρη «µίτζερος–µιτζερίνα». 

Τα παρατσούκλια είναι ένα µεγάλο κεφάλαιο µε 
λαογραφικό ενδιαφέρον που αξίζει κανείς να σταθεί και 
να µελετήσει, εδώ όµως το άρθρο πραγµατεύεται την 
προέλευση του επιθέτου.
Και τα επίθετα κάπως έτσι προέκυψαν: παρατσούκλια και 
ανεπίσηµες προσφωνήσεις που µε τον καιρό έγιναν 
επίσηµες και καταχωρήθηκαν στα «χαρτιά». Είναι άλλοτε 
εύκολο και άλλοτε δύσκολο να βρεις από πού πηγάζει 
ένα επώνυµο. 

Καληµέρι, Φύλλο 14, Ιούλιος 2018

«Το γενεαλογικό δέντρο του Βάγγου»



Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Παναγιώτα Γ. Μαστοράκου

Η βυζαντινή Καστροπολιτεία της Μονεµβασίας είναι 
γνωστή σαν το «Γιβραλτάρ της Ανατολής», το 
«Υπερνεφέλες Κάστρο» του Μοριά, το «Περιώνυµον 
Άστυ» του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β’, η «Θεόσωστος 
πόλη» των Παλαιολόγων του Μυστρά, το «Μενεξέ 
Καλέσι» (Κάστρο των λουλουδιών - Φρούριο των 
Ανθέων) των Τούρκων, το λουλούδι της Μονεµβασιάς 
- η Ανθοµύριστη Καστροπολιτεία του Νότου. Το 
«πέτρινο καράβι» του Ρίτσου στέκει καρτερικά στο 
νότιο ανατολικό άκρο της λακωνικής γης

Η πρώτη αποίκηση του Βράχου της Μονεµβασιάς έγινε 
γύρω στον 6ο µ.Χ. αιώνα (επί Αυτοκράτορος 
Μαυρικίου), όταν κάτοικοι των γύρω περιοχών 
κατέφυγαν εκεί, προκειµένου να προφυλαχθούν από 
τις Αβαρικές επιδροµές. Αρχικά κτίσθηκε η πάνω πόλη 
στην κορυφή του Βράχου και µετέπειτα γύρω στο 10ο 
αιώνα εποικίσθηκε και οχυρώθηκε η κάτω πόλη.
Στα 1248 µετά από δύο χρόνων πολιορκία οι Φράγκοι 
του Γουλιέλµου Βιλλεαρδουίνου καταλαµβάνουν τη 
Μονεµβάσια.

Το 1251 ο Ιωάννης Παλαιολόγος, ∆εσπότης της 
Νίκαιας κερδίζει το Βιλλεαρδουίνο και τους 
συµµάχους του στη µάχη της Πελαγονίας. Ο 
Βιλλεαρδουίνος αιχµαλωτίζεται και αναγκάζεται να 
παραδώσει το 1262 στους Βυζαντινούς τρία κάστρα 
προκειµένου να αφεθεί ελεύθερος. Τα κάστρα της 
Μάνης, του Μυστρά και της Μονεµβάσιας.
Από το 1262 έως το 1419 η Μονεµβάσια θα µείνει στα 
χέρια των Βυζαντινών και θα γνωρίσει µεγάλη άνθηση 
σε όλους τους τοµείς: Εµπόριο, ναυσιπλοΐα, τέχνες, 
γράµµατα.

Ιδιαίτερα η περίοδος 1282 µε 1341 επί Αυτοκρατόρων 
Ανδρονίκων Κοµνηνών Παλαιολόγων, µπορεί να 
θεωρηθεί ως χρυσή! Τα ειδικά προνόµια (τελωνιακή 
ατέλεια, φορολογικά προνόµια, εκκλησιαστικές 
εξουσίες) που της παραχωρήθηκαν µε τέσσερις 
Χρυσόβουλους Αυτοκρατορικούς λόγους, καθώς και η 
διαµονή του Ανδρονίκου Β’ Παλαιολόγου εκεί 
,προσέδωσαν στη Μονεµβάσια µεγάλο κύρος και 
αίγλη σε ολόκληρη τη βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Την περίοδο αυτή η Μονεµβάσια αριθµεί κατά κάποιες 
πληροφορίες 40 εκκλησίες και πάνω από 8000 
κατοίκους, αριθµοί µάλλον υπερβολικοί αν λάβει 
κανείς υπόψιν του τη στενότητα του χώρου.

Η πρώτη Ενετοκρατία ξεκινάει για τη Μονεµβάσια το 
1419 και διαρκεί 12 χρόνια. Στα 1431 η Μονεµβάσια 
επιστρέφει στο Βυζάντιο που έχει Αυτοκράτορα τον 
Ιωάννη Η’ Παλαιολόγο αδερφό του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου µετέπειτα τελευταίου Αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου.

Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των 
Τούρκων και του Μωάµεθ του Β’. Η Μονεµβάσια θα 
κρατήσει µέχρι το1464 κι αφού προηγουµένως οι 
Μονεµβασίτες είχαν αρνηθεί να παραδοθούν στον 
Μωάµεθ, οι Ενετοί καταλαµβάνουν τη πόλη 
παρέχοντας όµως στους κατοίκους της µεγάλα 
προνόµια. Τη περίοδο αυτή µέχρι το 1540 
κατασκευάζονται µεγάλα οχυρωµατικά έργα αλλά και 
πολλά αρχοντικά και σπίτια, τµήµατα των οποίων 
σώζονται µέχρι τις µέρες µας.

Το 1540 το Ναύπλιο και η Μονεµβάσια παραδίνονται 
στους Τούρκους από τους Ενετούς και οι χριστιανοί 
έποικοι της αφήνονται στη τύχη τους! Μέχρι το 1690 
κράτησε η Τουρκική κατοχή αφήνοντας αρκετά 
προνόµια στους Μονεµβασίτες. Το 1690 ο Ενετός 
Αρχιστράτηγος Ι. Κορνάρος µετά από πολύχρονη 
πολιορκία καταλαµβάνει και πάλι τη Μονεµβάσια. Νέα 
οχυρωµατικά έργα, δηµόσια κτίρια και δεξαµενές 
κατασκευάζονται. 
Παρόλα αυτά στις 16-9-1715 οι Τούρκοι εξαγοράζουν 
τη Μονεµβάσια από τους Ενετούς και σκοτώνουν ή 
αιχµαλωτίζουν όλους τους προκρίτους. Στα 1750 ο 
πληθυσµός της Μονεµβάσιας ήταν 4500 Έλληνες και 
Τούρκοι.
Η µεταβυζαντινή Ιστορία της Μονεµβάσιας τελειώνει 
στις 23 Ιουλίου 1821 όταν οι Τούρκοι µετά από 
πολιορκία παραδίδουν τα κλειδιά της πόλης στον 
Πρίγκιπα Αλ. Καντακουζηνό. Η Μονεµβάσια γίνεται η 
πρώτη οχυρωµένη πόλη που ελευθερώνεται από τους 
Τούρκους. 

Το φρούριο της Μονεµβασίας πολιορκήθηκε κατά την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης από ξηρά και 
θάλασσα και ύστερα από τετράµηνη πολιορκία 
παραδόθηκε στους Έλληνες στις 23 Ιουλίου 1821. 
Ακολούθησαν διαµάχες για την διανοµή των λαφύρων 
και τη διοίκηση, οι οποίες οδήγησαν στην αναρχία. 

Το Μάρτιο του 1822 αποφασίστηκε από την 
προσωρινή διοίκησης της Ελλάδας η επισκευή του 
φρουρίου και η αποστολή φρουράς, αλλά χωρίς 
αποτέλεσµα, µε αποτέλεσµα η κατάσταση στο 
φρούριο να χειροτερεύει. 

Στη συνέχεια το φρούριο και η επαρχία Μονεµβασιάς 
έπεσε θύµα του εµφυλίου πολέµου. Οι Μανιάτες µε 
αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μαυροµιχάλη άρχισαν να 

πολιορκούν το φρούριο τον Σεπτέµβριο του 1823. 
Μέχρι το Μάρτιο του 1824 τα µισά χωριά της επαρχίας 
είχαν περάσει στην κατοχή των Μανιατών, και ενώ 
συνέχιζαν να πολιορκούν το φρούριο, η κεντρική 
διοίκηση αποφάσισε να µεταφέρει 3-4 κανόνια από 
την Μονεµβασιά στις Σπέτσες. Επίσης, στο φρούριο 
κατέφτασαν Κρήτες και Ψαριανοί µετά την 
καταστροφή των Ψαρών, όµως η πολιορκία του 
φρουρίου συνεχίστηκε. 

Τον Ιανουάριο του 1827 έφτασε στο φρούριο ο 
∆ηµήτριος Πλαπούτας µε 200 στρατιώτες και οι 
κάτοικοι και οι έφοροι της Μονεµβασιάς συµφώνησαν 
να παραδοθεί σε αυτόν η διοίκηση του κάστρου, ώστε 
να απελευθερωθεί το φρούριο, όπως και εγένετο µε 
απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης την 1η Μαρτίου 
1827. 

Όµως, ο Μαυροµιχάλης συνέχισε να προσπαθεί να 
κατακτήσει το φρούριο, µε αποτέλεσµα ο Πλαπούτας 
να αποχωρήσει, µη αποδεχόµενος αυτή τη 
συµπεριφορά, και τελικά ο Μαυροµιχάλης να τεθεί 
επικεφαλής του κάστρου. 

Οι συνεχείς αυτές έριδες απέτρεψαν τη Μονεµβασιά 
από τη δυνατότητα να µπορεί να παίξει σηµαντικό 
ρόλο στις µετέπειτα εξελίξεις σχετικά µε τη ίδρυση του 
ελληνικού κράτους και να µην καταφέρει να 
αποκτήσει την παλιά της αίγλη.

Πηγές:

1. «Επαρχία Επιδαύρου Λιµηράς», Αντώνιος 
∆ηµ. Κατσώρης, 1972
2. Wikipedia
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Σάββατο   04/08/2018           19:00           Διαδρομή με ποδήλατα Φλόκα-Άγιος 
Δημήτριος 

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

 

Κυριακή      05/08/2018           20:30           Βραδιά καραόκε στη πλατεία του χωριού 

     

Δευτέρα   06/08/2018          18:30            Διαγωνισμός Παζλ 

 

Τρίτη   07/08/2018           20:00             Θεματική βραδιά 

 

Τετάρτη   08/08/2018           19:00            Εκδήλωση νομικού προσώπου Δήμου 
Μονεμβασίας «Θέατρο Σκιών» Αφηγήσεις 
παραμυθιών 

 

Πέμπτη    09/08/2018           18:30            Αθλητικές Δοκιμασίες  

 

Παρασκευή    10/08/2018    18:30            Αγώνας ποδοσφαίρου 

 

Σάββατο    11/08/2018         22:00            Πανηγύρι του Συλλόγου: Παραδοσιακή και 
λαϊκή βραδιά με τον συγκρότημα «9 
μποφόρ» . 

 

Κυριακή    12/08/2018         18:30            Αγιοδημητριώτικα-Αθλοπαιδιές 

 

Δευτέρα    13/08/2018         18:30 

20:30            

Αγώνες Μπάσκετ 3v3 

Ετήσιος απολογισμός Δ.Σ. 

 

 

Συνεχείς εκδηλώσεις 

Από 24/07/2018 έως 13/08/2018:       
Διάθεση χειροποίητων γλυκών δημιουργιών του Συλλόγου μας 

(λικέρ, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού) στο Δημοτικό Σχολείο

Καληµέρι, Φύλλο 14, Ιούλιος 2018
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ΑΟΡΑΤΟΣ
Κυριάκος Παρ. Βανικιώτης

Μια φανταστική ιστορία

Την πρώτη φορά που ο Έντι έγινε αόρατος κόντεψε να πνιγεί. Κυριολεκτικά! Ενώ 
έκανε ένα µακροβούτι, ξαφνικά δεν µπορούσε να δει καθαρά τα χέρια του. Ούτε τα 
πόδια του. Ούτε κάποιο άλλο µέρος του σώµατός του. Άνοιξε λοιπόν το στόµα του 
για να ουρλιάξει, όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος τρελά πανικοβληµένος. Αντί 
όµως για φωνές, βγήκαν µπουρµπουλήθρες. Ξεχνώντας ότι βρισκόταν κάτω από το 
νερό, προσπάθησε να αναπνεύσει. Κακή ιδέα.

Από εκείνο το µεσηµέρι στο βυθό των Κυθήρων, µέχρι τώρα, είχαν περάσει περίπου 
δύο µήνες. Θυµόταν πως µέχρι να επανέλθει η µορφή του στο φυσιολογικό 
ανθρώπινο στάδιο, όπου δηλαδή δεν ήταν µερικώς διαφανής, πολλές σκέψεις 
πέρασαν από το µυαλό του. Αν ονειρευόταν, αν είχε παραισθήσεις από φάρµακα που 
δεν θυµόταν να είχε πάρει ή αν το τσιγάρο που του έστριψε η κοπέλα του φίλου του 
πριν βουτήξει δεν ήταν και τόσο αθώο. Όµως το νερό ήταν πολύ κρύο για να 
θολώσει τη νηφαλιότητά του. Στην αρχή δεν ήξερε τι να σκεφτεί. ∆εν µπορούσε να 
το εξηγήσει, ούτε όµως και να το ξεχάσει. 

Τις δέκα µέρες που έκανε ελεύθερο κάµπινγκ µε την παρέα του, στην παραλία του 
Μυλοποτάµου, επιχείρησε να επαναλάβει αυτό που του είχε συµβεί, χωρίς να ξέρει 
τι είχε πυροδοτήσει µια τέτοια αντίδραση στο σώµα του. Χάνονταν από τους άλλους, 
χωρίς προφανή λόγο, µε αποτέλεσµα να τον κοιτούν περίεργα και να τον ρωτούν τι 
έχει. Τι να τους έλεγε;

Ώσπου τρεις µέρες µετά το αρχικό συµβάν, κάνοντας ένα απογευµατινό µπάνιο για 
να δροσιστεί, αποπειράθηκε να φτάσει στα κανόνια που υπήρχαν στο βυθό της 
θάλασσας, γύρω στα εκατό µέτρα από την ακτή. Βουτάει λοιπόν για να τα δει από 
κοντά και µε το που πιάνει το στόµιο ενός µεγάλου µισοβυθισµένου κανονιού, 
αρχίζει πάλι να εξαφανίζεται. Βρε λες; Αφού επανέλαβε αρκετές φορές την ίδια 
διαδικασία συνειδητοποίησε ότι το κλειδί ήταν η ανάσα του. Η µάλλον το κράτηµα 
της. Άρχισε τότε να πειραµατίζεται µε το χρόνο. Μετά από δυο µέρες πίστευε ότι το 
είχε αποκωδικοποιήσει. Κρατώντας την αναπνοή του για εννέα δευτερόλεπτα 
γίνονταν εντελώς αόρατος. 

Με την ίδια διαδικασία αντιστρέφονταν τα συµπτώµατα. Είχε πανικοβληθεί λίγο 
µέχρι να το καταλάβει, µιας που χρειάστηκε να µείνει αόρατος έξι ώρες. Οι φίλοι του 
νόµιζαν ότι είχε πνιγεί, σε µια από τις µοναχικές του εξορµήσεις στη θάλασσα και 
ήταν έτοιµοι να καλέσουν το λιµενικό. Βέβαια κάποιοι νόµιζαν ότι τους έκανε 
πλάκα, έχοντας κρυφτεί για να τους ανησυχήσει, αφού µη µπορώντας να ξαναγίνει 
ορατός του ξέφυγαν κάποιες άσχηµες βρισιές αρκετά δυνατά. 

Είχε βυθιστεί στις σκέψεις του. Όση ώρα περίµενε, χωρίς να µπορεί να τον δει 
κάποιος από τους έµπορους ναρκωτικών που παρακολουθούσε, µέσα σε ένα 
µεγάλο, παλιό αρχοντικό στα βόρεια προάστια της Αθήνας, βαριόταν αφόρητα. 
Μπορεί να µην τον έβλεπαν αλλά έπρεπε να είναι αθόρυβος και προσεκτικός. 

Είχε κάτσει όσο πιο αναπαυτικά µπορούσε κάτω από το µεγάλο πιάνο, που υπήρχε 
στο σαλόνι και περίµενε να έρθουν και τα ‘’µεγάλα κεφάλια’’ της οργάνωσης. Όταν 
έφτασαν όλοι, οι δεκαπέντε εγκληµατίες έκατσαν να κουβεντιάσουν το θέµα που 
τους απασχολούσε. Ποιος και πως τους έκλεβε; 
Τις τελευταίες τρεις εβδοµάδες χάνονταν τεράστια ποσά χρηµάτων και 
καταστρέφονταν τα φορτία των ναρκωτικών που αποθήκευαν πριν διοχετεύσουν 

στην αγορά. Κάποιοι έπρεπε να πληρώσουν, ευθύνες έπρεπε να αποδοθούν και 
κάποιοι όχι και τόσο ευγενικοί κύριοι θα έρχονταν στην Ελλάδα από µια µακρινή 
χώρα για να πάρουν ότι δικαιούνταν. Με τον ένα τρόπο ή τον άλλον.

Ο Έντι προσπαθούσε να παραµείνει ψύχραιµος Θα µπορούσε να το διασκεδάζει, αν 
ένας κοντός µαφιόζος µε φαρδιές πλάτες, µεγάλη κοιλιά και ανύπαρκτο λαιµό, δεν 
πυροβολούσε εξ επαφής στο κεφάλι έναν από τους πιο χαµηλά στην ιεραρχία.  Ήταν 
υπεύθυνος για την αποθήκη που κάηκε στα Μεσόγεια πριν δυο βράδια, µέσα στην 
οποία βρίσκονταν 250 κιλά καθαρής κοκαΐνης, η οποία είχε µόλις ολοκληρώσει 
ένα µεγάλο και περίπλοκο ταξίδι. 

Με παρόµοια ανεξήγητο τρόπο, είχαν κάνει φτερά και δυο βαλίτσες γεµάτες 
χρήµατα, οι οποίες προορίζονταν για διάφορες πληρωµές. Η ανακριτική διαδικασία 
που διεξήχθη, στοίχισε τη ζωή σε πέντε µέλη του κυκλώµατος που είχαν τη 
δυνατότητα να απλώσουν χέρι, ασχέτως αν δεν αποδείχθηκε το παραµικρό για 
κάποιον από αυτούς. ∆εν βρέθηκε τίποτα από τα κλεµµένα. Οι συµµορίτες 
µαζεύτηκαν όµως και για έναν άλλο λόγο: Σε 36 ώρες θα «περνούσε» από την 
Ελλάδα ένα µεγάλο φορτίο, στο δρόµο του για την κεντρική Ευρώπη. Ένα µέρος του 
θα παρέµενε εδώ, για να καλύψει τις «ανάγκες» της εγχώριας αγοράς. 

Αυτή τη φορά δεν υπήρχε το παραµικρό περιθώριο για λάθη. Το εµπόρευµα δεν θα 
έµενε ούτε στιγµή αφύλαχτο. Μια οµάδα δέκα ανδρών θα φρουρούσε το φορτίο. Το 
κοντέινερ µε τα κιβώτια, που υποτίθεται ότι περιείχαν βεγγαλικά, θα έκανε µια 
στάση σε µια αποθήκη στον Ασπρόπυργο, όπου θα ξεφόρτωναν την ποσότητα που 
τους αναλογούσε. Κατόπιν µια νταλίκα θα το έβγαζε από τη χώρα, συνοδευόµενη 
διακριτικά από δυο αυτοκίνητα µε τέσσερις ενόπλους στο καθένα, µέχρι τα σύνορα. 
Από κει αναλάµβαναν κάποιοι άλλοι. Ο Έντι προβληµατίστηκε. Πώς θα παράκαµπτε 
τόσους άνδρες µαζί;

Η αλλαγή που του συνέβη δεν είχε κάποια εξήγηση, λογική ή µη. ∆εν είχε εκτεθεί 
σε ραδιενεργά πειράµατα, ούτε είχε χαϊδέψει κάποιο µαγικό λυχνάρι. Το µόνο 
περίεργο ατύχηµα που του είχε συµβεί ήταν πριν από ενάµιση χρόνο περίπου, όταν 
υπηρετούσε τη θητεία του. Είχε αναλάβει να στήσει µια κεραία επικοινωνίας για µια 
στρατιωτική άσκηση, µαζί µε άλλους δυο στρατιώτες. Ο καιρός είχε αρχίσει να 
χαλάει και έπρεπε να βιαστούν πριν τους πιάσει βροχή στην κορυφή του υψώµατος.

 Ο στρατιώτης που ήταν υπεύθυνος για τη δουλειά, δεν ήθελε να αναγκαστεί να 
ξανανέβει εκεί πάνω και την επόµενη µέρα, οπότε παρόλο που άρχισε να αστράφτει 
και να βροντάει, παρέµειναν. Την στιγµή λοιπόν που είχαν µόλις στερεώσει την 
τρίµετρη µεταλλική κεραία στο έδαφος, την χτύπησε κεραυνός. 
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Ο Έντι ένιωσε την ενέργεια να τον διαπερνά, παρόλο που είχε µόλις πάρει τα χέρια 
του από το στύλο την στιγµή της ηλεκτρικής εκκένωσης. Το σώµα του πετάχτηκε 
δυο µέτρα µακριά, και παραλίγο να πέσει στον γκρεµό. Μετά από λίγο συνήλθε, 
νιώθοντας ένα µυρµήγκιασµα σ’ όλο του το σώµα. Οι άλλοι δυο, που την είχαν 
γλιτώσει, τον βοήθησαν να κατέβει και τον πήγαν στο νοσοκοµείο. Μετά από δυο 
µέρες εξετάσεων οι γιατροί του έδωσαν εξιτήριο, βρίσκοντας µόνο µια µικρή 
ταχυκαρδία, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό για κάποιον που παραλίγο να «πάρει 
αγκαλιά» 3 δισεκατοµµύρια KW! Από τότε ένιωθε µερικές φορές περίεργα, αλλά 
δεν έδινε σηµασία. Σίγουρα δεν µπορεί να οφείλονταν σ’ αυτό.

 Πολλοί άνθρωποι είχαν παρόµοια ατυχήµατα, αλλά δεν µετατράπηκαν σε ζωντανό 
κόλπο του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ! Στο κάτω- κάτω ο πατέρας του ήταν αυτός που είχε 
κάνει µυστηριώδη ζωή, για 
την οποία σπανίως µιλούσε. 
Το µυαλό του πετούσε από 
τη µια σκέψη στην άλλη. 
Περίµενε να τελειώσουν οι 
µαφιόζοι για να φύγει από 
κει µέσα. Θα φαινόταν 
τουλάχιστον περίεργο αν 
ξαφνικά άνοιγαν οι πόρτες 
από µόνες τους. Μπορεί να 
µην τον έβλεπαν, άλλα δεν 
ήθελε να κινήσει κανενός 
είδους υποψίες, σε 
πωρωµένους εγκληµατίες, 
έτοιµους να πυροβολήσουν. 
Αόρατος ήταν, όχι 
αλεξίσφαιρος!

Μετά τις διακοπές ο Έντι 
έπρεπε να οργανωθεί. 
Καταρχήν θα σταµατούσε 
να δουλεύει στον πάγκο της 
λαϊκής που είχε ο θείος του. 
Κατόπιν θα χρειάζονταν 
ελευθερία κινήσεων, άρα 
δικό του σπίτι. Ήταν πλέον 
25 χρόνων ,δηλαδή πολύ 
µεγάλος για να µένει µε 
τους γονείς του. Είχε 
τελειώσει το τµήµα 
τουριστικών επιχειρήσεων 
της Πάτρας. Θα έλεγε ότι 
έπιασε σε δουλειά σε µια εταιρεία που πουλούσε πακέτα διακοπών στην Ελλάδα και 
θα τα πλασάριζε σε γραφεία σε όλο τον κόσµο. Έτσι θα είχε το άλλοθι να ταξιδεύει 
όπου θέλει.

Στην αρχή σκέφτηκε να νοικιάσει ένα διαµέρισµα, σε µια περιοχή µακριά από το 
Αιγάλεω, όπου µεγάλωσε. Κάπου όπου να µην τον ξέρει κανείς όπως το Γαλάτσι ή 
ο Βύρωνας. Με τι λεφτά όµως και ποιες δικαιολογίες; Τι θα έλεγε στον πάτερα του; 
Ο πατέρας του! Που πήγε και τον βάφτισε Ευτύχιο! Για να τιµήσει τον παππού του. 
Ας έβρισκε άλλο τρόπο. Τι έφταιξε αυτός, για να ντρέπεται να λέει το όνοµα του, 
κάθε φορά που του ζητούνταν: Ευτύχιος Ντιντίδης!!! ΕΛΕΟΣ! Η καζούρα που έφαγε 
στο σχολείο υπολείπονταν µόνο από αυτή στο στρατό. Κάθε φορά που 
παρουσιαζόταν στην αναφορά, µε το που έλεγε το όνοµά του γινότανε πανηγύρι! 
Αφού ακόµα και ο λοχαγός του τον λυπήθηκε και µετά από λίγους µήνες, όταν 
έπρεπε να ζητήσει άδεια το έκανε στο γραφείο του.

Έτσι, από τότε που τέλειωσε το δηµοτικό, κυκλοφορούσε µε καλλιτεχνικό 
ψευδώνυµο: Έντι. Ε-Ντι. Αν τον αποκαλούσαν µε άλλο τρόπο, δεν έδινε καµία 
σηµασία. Ζήτησε από τους γονείς και τους δάσκαλους του να τον υποστηρίξουν και 
µάλλον φάνηκε πολύ απελπισµένος, διότι το δέχτηκαν. Από τότε χρησιµοποιούσε το 
όνοµα που αναγραφόταν στην ταυτότητα του, µόνο όταν χρησιµοποιούσε την 
ταυτότητά του. Αυτό το αστυνοµικό έγγραφο έγινε η αιτία να γνωριστεί µε τη ∆ανάη, 
πριν από έξι µήνες. Σε µια παρέα που βρέθηκαν µαζί, µπήκε στοίχηµα για το 
χειρότερο ονοµατεπώνυµο. Προκειµένου να την γνωρίσει καλύτερα, συµµετείχε κι 
αυτός. Φυσικά κανείς δεν τον πίστεψε!. Φυσικά κέρδισε! 

Μετά από τα πρώτα γέλια, ήρθαν οι πρώτες συναντήσεις και ο πρώτος του µεγάλος 
έρωτας. Η ∆ανάη ήταν µια δύναµη της φύσης. Απρόσµενη, ζωντανή, ψαχνόταν 
συνεχώς. Τον ξεσήκωνε, τον έβγαζε από τα όριά του, διασκέδαζε µε την ενέργειά 

της. Ίσως αυτή η ενέργεια που της περίσσευε, να την οδήγησε να δοκιµάσει αυτά 
που της πρότεινε ο Ασηµάκης. Γνωστός της από τη σχολή. Μεγάλο κουµάσι. Αν ο 
Έντι είχε καταλάβει εγκαίρως τι συνέβαινε, µπορεί να είχε προλάβει κάτι. ∆εν 
κατάλαβε όµως. Όταν τον ειδοποίησαν ότι βρέθηκε νεκρή από «κάτι που πήρε» 
κόντεψε να τρελαθεί. ∆εν ήξερε µε ποιον να τα βάλει. Γυρνούσε σαν χαµένος στα 
µέρη που σύχναζαν µαζί. 

Έτσι όταν µετά από λίγο καιρό έπεσε τυχαία πάνω στον Ασηµάκη, έχοντας πλέον την 
ικανότητα να εξαφανίζεται κατά βούληση, τον παρακολούθησε. Είχε πλέον έναν 
στόχο. Θα έβρισκε τα κεφάλια του φιδιού και θα τα ξεδόντιαζε. Λίγες ώρες µετά είχε 
αρχίσει να παρακολουθεί τον προµηθευτή του Ασηµάκη, αθέατος µεν, αλλά όχι 
αρκετά αθόρυβος ακόµα. Τελικά ήταν αρκετά περίπλοκο να παρακολουθείς 

κάποιον, ακόµα κι αν δεν 
µπορούσε να σε δει. Παραλίγο να 
τον πατήσει αυτοκίνητο αρκετές 
φορές, έπεσε πάνω σε πεζούς που 
φυσικά δεν τον απέφυγαν διότι δεν 
τον έβλεπαν και προκάλεσε 
καυγάδες και παρεξηγήσεις 
µεταξύ αγνώστων που νόµιζαν ότι 
κάποιος πάει να τους κλέψει η να 
τους βάλει χέρι!

Η παρακολούθηση του 
αυτοκίνητου δε, είχε πολύ πλάκα. 
Όταν ο ύποπτος µπήκε στο αµάξι 
του, ο Έντι τα έχασε. Ενώ ήταν κάτι 
απολύτως αναµενόµενο, αυτός 
δεν είχε σκεφτεί καθόλου τι θα 
έκανε σε µια τέτοια περίπτωση. 
Οπότε µέσα στον πανικό του να 
µην τον χάσει, άνοιξε την πίσω 
πόρτα του αυτοκίνητου και µπήκε 
µέσα! 

Ο οδηγός κοίταξε πίσω του 
παραξενευµένος, αλλά µάλλον 
νόµιζε ότι η πόρτα του είχε µείνει 
µισόκλειστη. Στην τελική το µυαλό 
πιστεύει αυτό που βλέπουν τα 
µάτια.
Κάπως έτσι έµαθε όλη τη 
λειτουργία της οργάνωσης, άλλα 
και τις δικές του δυνατότητες. 

Μέχρι στιγµής είχε καταφέρει να κάνει αόρατα και κάποια µικρά πράγµατα που ήταν 
σε επαφή µαζί του. Με πιο βασικό απ' όλα, τα ρούχα του. Αν έπρεπε να µένει γυµνός 
για να εξαφανίζεται, µάλλον θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το χάρισµά του µόνο 
στο τσίρκο! 

Μπορούσε ακόµη να «κρύψει» ένα σακίδιο µε τα απαραίτητα για µια πολύωρη 
αναµονή, ή να κρατήσει ένα αντικείµενο στο χέρι του χωρίς να το βλέπουν οι άλλοι. 
Αυτό φάνηκε ιδιαιτέρως χρήσιµο στον εµπρησµό της αποθήκης στα Μεσόγεια. Πώς 
αλλιώς θα κουβαλούσε ένα εικοσάλιτρο δοχείο µε βενζίνη, σε έναν κλειδωµένο, 
φρουρούµενο και µε κάµερες παρακολούθησης, χώρο;

Έτσι µπήκε και στο σπίτι που φυλούσαν τα χρήµατα. Στάθηκε πίσω από αυτόν που 
άνοιξε το χρηµατοκιβώτιο, για να βάλει µέσα τις εισπράξεις της µέρας και είδε τον 
συνδυασµό Όταν άκουσε σε µια τηλεφωνική συνοµιλία ότι θα µεταφέρονταν εκεί 
την επόµενη µέρα τα χρήµατα από άλλες τρεις τοποθεσίες της οργάνωσης, 
αποφάσισε να περιµένει. ∆εν θα ήξεραν από που τους ήρθε! Σκέφτηκε ότι µε αυτόν 
τον τρόπο µπορεί να άρχιζαν να βγάζουν από τη µέση ο ένας τον άλλον. Όπως και 
έγινε.

Στον Ασπρόπυργο όµως θα ήταν πιο προετοιµασµένοι Σε καµία περίπτωση δεν θα 
δοκίµαζε να χτυπήσει το φορτίο καθ’ οδόν. Την αστυνοµία δίσταζε να την 
ειδοποιήσει. ∆εν ήξερε ποιον µπορούσε να εµπιστευτεί. Έπρεπε να κάνει κάτι όσο 
ήταν όλα τα κιβώτια µαζί. Αποφάσισε να ακολουθήσει έναν από τους «µεγάλους», 
που φαινόταν αρκετά οµιλητικός. Μπορεί να άκουγε κάτι που θα τον βοηθούσε να 
βρει µια άκρη. Όµως δεν µπορούσε να µπει στο δικό του αυτοκίνητο! Στο πίσω 
κάθισµα µπήκαν δυο µεγαλόσωµοι άνδρες και ο χώρος αποσκευών άνοιγε µόνο 
από τον οδηγό. Μπήκε λοιπόν στο 4Χ4 όχηµα µε το οποίο θα έφευγαν οι δυο άνδρες 
που είχαν αναλάβει να πάνε να ασφαλίσουν την αποθήκη.
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Φτάνοντας εκεί, αφού οι άλλοι µπήκαν στην αποθήκη, βγήκε από το αµάξι, για να 
εξετάσει την περίµετρο. Ψηλοί τοίχοι µε αγκαθωτό συρµατόπλεγµα στην κορυφή 
και µια µόνο είσοδος µε βαριά συρόµενη πόρτα που κλείδωνε µε δυο µεγάλα 
λουκέτα. Είδε τουλάχιστον δώδεκα κάµερες κλειστού κυκλώµατος, οι οποίες 
κάλυπταν κάθε σπιθαµή του χώρου. Αλλά το χειρότερο ήταν τα σκυλιά!

 Στο πίσω µέρος του κτιρίου υπήρχαν πέντε σπιτάκια σκύλων, µε ισάριθµα άγρια, 
µεγαλόσωµα λυκόσκυλα. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγµή ήταν δεµένα µε τις µακριές 
τους αλυσίδες. Γιατί µε το που τον µύρισαν στα δέκα µέτρα, άρχισαν να κάνουν σαν 
λυσσασµένα. Οι τύποι που έλεγχαν τις κάµερες, δεν θα µπορούσαν να δουν τι 
αναστάτωσε τα σκυλιά, αλλά σίγουρα θα το τσέκαραν. Το αφεντικό τούς είπε να 
δίνουν σηµασία στο παραµικρό. 

Ο Έντι υπέθετε ότι µόλις νύχτωνε, όταν σταµατούσαν να κυκλοφορούν οι άνθρωποι, 
τα σκυλιά θα αφήνονταν ελεύθερα να αλωνίζουν στον χώρο. Τα ζώα θα τον 
κατασπάραζαν, αν έµενε εκτεθειµένος εκεί. Το ότι δεν θα τον έβλεπαν, δεν θα τα 
εµπόδιζε να του επιτεθούν. Έπρεπε να µπει µέσα τώρα! 

Η πόρτα του κτιρίου ήταν κλειδωµένη. Ακούγονταν βήµατα από µέσα. Μάλλον 
πήγαινε κάποιος να δει τα σκυλιά. Με το που άνοιξε η πόρτα, για να βγει ο φρουρός, 
ο Έντι χώθηκε µέσα όσο πιο γρήγορα µπορούσε. ∆εν του άρεσε καθόλου αυτή η 
κατάσταση και ήθελε να τελειώνει, όσο το δυνατόν συντοµότερα. 

Αφού έψαξε λίγο την τεράστια αποθήκη, µήπως βρει κάτι που να µπορεί να 
χρησιµοποιήσει αργότερα, πήγε στο σηµείο όπου υπήρχαν τα γραφεία. Εκεί ήταν οι 
δυο µόνιµοι φύλακες, µαζί µε τον έναν από τους δύο που τον έφεραν. 
Παρακολουθούσαν τις κάµερες και έµοιαζαν να βαριούνται αφόρητα. Από ένα 
ραδιόφωνο ακούγονταν τα τελευταία αθλητικά νέα, ενώ µεταξύ τους µιλούσαν 
ελάχιστα. 

Η µονοτονία έληξε, όταν επέστρεψε αυτός που είχε βγει έξω, µιλώντας στο κινητό 
του. Απ' ότι κατάλαβε ο Έντι, του είχε τηλεφωνήσει ο τύπος που δεν είχε καταφέρει 
να ακολουθήσει κι αυτά που του είπε ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα! Τα ναρκωτικά 
ήταν τοποθετηµένα µέσα στα βεγγαλικά, αντί για την εύφλεκτη σκόνη. Αυτό όµως 
ίσχυε για τα πίσω κιβώτια! Οι δυο µπροστινές ντάνες, περιείχαν κανονικά 
βεγγαλικά!

Ο λόγος ήταν απλός. Σε περίπτωση ελέγχου, προκείµενου να µην βρεθούν 
ενοχοποιητικά στοιχεία, µπορούσαν να τα τινάξουν στον αέρα! Τώρα ήξερε τι 
έπρεπε να κάνει. Έπρεπε µόνο να βρει το πώς. Το κοντέινερ θα έφτανε στην 
αποθήκη το επόµενο βράδυ. Χρειάζονταν κάποιου είδους φιτίλι, έτσι ώστε να έχει 
χρόνο να αποµακρυνθεί, όταν θα γίνονταν η έκρηξη. Ψάχνοντας στην αποθήκη δεν 
βρήκε κάτι.

Ήλπιζε για καµία χειροβοµβίδα, αλλά αυτοί οι µπράβοι δεν ήταν όπως στα έργα. 
Είχαν µόνο κάτι πιστόλια. Παρόλα αυτά δεν µπορούσε να δράσει µε δέκα άνδρες 
παρόντες. Έπρεπε να τους «αραιώσει» λίγο. Ο Έντι είχε καταφέρει να κοιµηθεί λίγο, 
πάνω σε κάτι χαρτοκιβώτια που υπήρχαν σε µια γωνιά. Όταν ξύπνησε κατά τις 5 το 
πρωί, λόγω άγχους και ταλαιπωρίας, πήγε πάλι στο γραφείο. 

Οι τρεις κοιµούνταν βαθιά, σε κάτι ντιβάνια και ο τέταρτος λαγοκοιµόνταν µπροστά 
στις οθόνες. Πήρε ένα όπλο και ένα κινητό που ήταν αφηµένα πάνω σ’ ένα τραπέζι 
και περίµενε. Η νταλίκα µε το φορτίο της έφτασαν γύρω στις 11 το βράδυ. Μαζί 
ήρθαν και οι υπόλοιποι επιφορτισµένοι µε την ασφάλεια της επιχείρησης.

 Μέτρησε συνολικά άλλους δώδεκα. Με το που έκλεισε η πόρτα της αποθήκης πίσω 

από το µεγάλο όχηµα, έπιασαν δουλειά. Είχε έρθει η ώρα. Ο Έντι είχε βάλει µερικές 
σφαίρες µέσα σε ένα παλιό δοχείο από µπογιά, µαζί µε λίγο νέφτι. Τους έβαλε 
φωτιά, δίπλα στην είσοδο της αποθήκης και αποµακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα 
µπορούσε. Όταν άρχισαν να σκάνε οι σφαίρες, οι κακοποιοί σκορπίστηκαν στη 
στιγµή, νοµίζοντας ότι τους επιτίθενται. Άλλοι έτρεξαν στην πόρτα, άλλοι στις 
κάµερες και άλλοι χώθηκαν κάτω από την νταλίκα για να προφυλαχθούν. Κανείς 
δεν πρόσεχε το φορτίο!

Ο Έντι σαλτάρησε σβέλτα µέσα στο κοντέινερ και άρχισε να καταβρέχει τα κιβώτια 
µε ένα µείγµα που είχε φτιάξει, από οινόπνευµα, χλωρίνη, νέφτι και κάποια άλλα 
υγρά που δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν, αλλά µάλλον έκαναν για την δουλειά, γιατί 
µύριζαν περίεργα! Φιτίλι δεν είχε καταφέρει να βρει, οπότε έπρεπε να 
αυτοσχεδιάσει. 

Άναψε λοιπόν έναν αναπτήρα Ζίπο που είχε βουτήξει από το γραφείο και µαζί µε ένα 
κουτί σπίρτα, που τα άναψε όλα µαζί, τα πέταξε πάνω στα κιβώτια και πετάχτηκε 
έξω, τρέχοντας µε όση δύναµη είχε. Όταν είχε φτάσει στα δέκα µέτρα περίπου, 
γύρισε να κοιτάξει, αλλά δεν είδε την φωτιά που περίµενε. Μόνο λίγες επιφανειακές 
φλόγες, τις οποίες οι συµµορίτες θα έσβηναν γρήγορα. Έπρεπε να τα παίξει όλα για 
όλα.

Έβγαλε το πιστόλι, σηµάδεψε και έριξε όσες σφαίρες του είχαν αποµείνει, 
κατευθείαν στα βεγγαλικά και µετά κρύφτηκε πίσω από κάτι παλέτες, τραβώντας 
βίντεο υψηλής ανάλυσης, µε το κινητό που είχε πάρει. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Οι κακοποιοί νοµίζοντας ότι τους πυροβολούν οι δικοί τους, άρχισαν να ρίχνουν ο 
ένας στον άλλον. Τα βεγγαλικά, φτιαγµένα για να σκάνε ψηλά στον ουρανό και να 
κάνουν τη νύχτα µέρα, άρχισαν να σκάνε µέσα στα κιβώτια, που ήταν µέσα στο 
κοντέινερ, που ήταν µέσα σε µια αποθήκη. ΚΟΛΑΣΗ! Η κατάσταση είχε ξεφύγει 
εντελώς πλέον και ο Έντι δεν είχε σκοπό να µείνει να δει τη συνέχεια. Έτρεξε έξω 
από την αποθήκη, όσο πιο σκυφτός µπορούσε, για να µην τον βρει καµία αδέσποτη. 

Άνοιξε την συρόµενη πόρτα µε τα κλειδιά που είχε φροντίσει να πάρει από τον 
φύλακα, µπήκε στο πρώτο αµάξι που είχε ακόµη το κλειδί στη µίζα, µιας που ο 
οδηγός δεν είχε λόγο να κλειδώσει σε τόσο φυλασσόµενο χώρο, και έγινε καπνός.
Του χρειαζόταν λίγη χαλάρωση µετά από τόση υπερένταση και το άνετο ρετιρέ που 
είχε πάρει µε το «κεφάλαιο κίνησης» που είχε εξοικονοµήσει, ήταν ότι έπρεπε. 
Αφού ηρεµούσε λίγες µέρες, θα σκεφτόταν τι είδους «ζηµιές» θα έκανε από δω και 
πέρα αλλά και σε ποιο µέρος του κόσµου θα τις έκανε...

Τις επόµενες µέρες οι ειδήσεις ανέφεραν ότι µια πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς 
µια αποθήκη στον Ασπρόπυργο, αλλά τα στοιχεία της πυροσβεστικής, έδειχναν µια 
πιο ύποπτη υπόθεση. Στο χώρο βρέθηκαν έξι απανθρακωµένα πτώµατα, που 
έφεραν τραύµατα από πυροβόλα όπλα, εκατοντάδες κάλυκες και µια καµένη 
νταλίκα µε υπολείµµατα ναρκωτικών ουσιών. Η αστυνοµία διεξάγει ανακρίσεις. 
Μήπως να τους έστελνε το βίντεο που τράβηξε, για να τους έβγαζε από το αδιέξοδο;
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Την άνοιξη στο χωριό ερχόντουσαν οι γανωτζήδες για να γανώσουν τα χάλκινα 
µαγειρικά σκεύη. Και για κατάλυµα είχανε τα ιππήλατα ελαιοτριβεία, το ένα στην 
πλατεία και το άλλο στην πίσω γειτονιά στα Μουσαδαίικα.

Είχανε ένα τσουβάλι κρεµασµένο στον ώµο τους και γυρίζοντας το χωριό φώναζαν: 
Ο γανωµατηηηηηηήςςςςς, χαλκώµατα να γανώσουµεεεεεε, ο 
γανωτζήηηηηηςςςςςς, χαρανιά, ταψιά, τετζερέδες, τηγάνια, πιρούνια και κουτάλια 
γανώνουµε ο γανωτζήηηηηςςςςςς. Και όλοι στο χωριό κάτι είχαν να δώσουν για 
γάνωµα.

Όσοι είχαν πρόβατα έδιναν να γανώσουν τα χαρανιά τα οποία ήταν χάλκινα και µέσα 
εκεί θα πήζανε το γάλα για να κάνουν το τυρί. Αν το χαρανί δεν ήταν γανωµένο 
υπήρχε περίπτωση να δηλητηριαστεί κανείς από το τυρί που θα έτρωγε. 

Επίσης και τα χάλκινα τετζερέδια, αν φαινόταν ο χαλκός υπήρχε περίπτωση 
τροφικής δηλητηρίασης, αλλά εκεί είχαµε και την εναλλακτική λύση που 
µαγειρεύανε στα πήλινα τσουκάλια (οι αλουµινένιες κατσαρόλες εµφανίστηκαν 
µετά το 1950, όπου γυρνούσαν οι γυρολόγοι και αντάλλαζαν τα µπακιρένια 
τετζερέδια µε αλουµινένια, το είχαν δε και καµάρι οι νοικοκυρές που έπαιρναν 
καινούργια κατσαρολικά, ενώ οι πραµατευτάδες µοσχοπουλάγανε τα µπακίρια 
στους τουρίστες).

Τα δε µαχαιροπίρουνα τα 
γανώνανε και αυτά γιατί 
ήταν σιδερένια και 
σκουριάζανε.
Γάνωµα είναι η 
επικασσιτέρωση που 
γίνεται εσωτερικά στα 
χάλκινα σκεύη. 

Για να γίνει το γάνωµα 
πρέπει η επιφάνεια που θα 
γανωθεί να είναι τελείως 
καθαρή, να φαίνεται 
καθαρό από βροµιές το 
µέταλλο, και για να γίνει 
αυτό σήµερα 
χρησιµοποιούν το 
υδροχλωρικό οξύ ενώ 
τότε δεν υπήρχε ή αν 
υπήρχε ήταν πανάκριβο, 
σχετικά µε το µεροκάµατο, 
και γι’ αυτό ο καθαρισµός 
γινόταν µε τα χέρια και µε 
τα πόδια.

Για να γανώσουν ένα 

χαρανί ή ένα ταψί βάζανε µέσα βρεµένη άµµο από το ποτάµι και µε τα πόδια άρχιζε 
το τρίψιµο για να καθαρίσει η εσωτερική επιφάνεια. 

Ο τρόπος του τριψίµατος ήταν ακριβώς όπως χορεύουν σήµερα το τουίστ, γι’ αυτό 
και εγώ δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να τον χορέψω αυτόν τον χορό.

Στα µικρά τετζερέδια που δεν χώραγαν και τα δύο πόδια να µπουν µέσα τα τρίβανε 
µε τα χέρια και µε βρεµένη άµµο φυσικά.

Αφού καθαριζόντουσαν καλά τα προς γάνωµα σκεύη τα θερµαίνανε σε µια φωτιά 
που είχαν αναµµένη και σε θερµοκρασία που να λιώνει ο κασσίτερος, και µε 
µπόλικο µπαµπάκι στα χέρια άπλωναν τον λιωµένο κασσίτερο στην προς το 
γάνωµα εσωτερική επιφάνεια του σκεύους.

Στο χωριό ερχόντουσαν διάφοροι γανωτζήδες. Από τους γανωτζήδες που θυµάµαι 
ήταν και µια γυναίκα γανωµατής που κάπνιζε. Για το χωριό να καπνίζει µια γυναίκα 
ήταν µεγάλη ντροπή και όλοι έλεγαν σαν δεν ντρέπεται που καπνίζει σαν άντρας.
Είχε πάντα ξέπλεγα και αχτένιστα τα µαλλιά της και δύο τρία δόντια στις µασέλες 
της, ήταν πολύ άσκηµη και µαύρη, δεν µπορούσες να καταλάβεις αν ήταν 
µελαχρινή ή από την απλυσιά και την δουλειά µαύρη. 

Ήταν όπως βλέπουµε σήµερα στα παραµύθια και σε κινηµατογραφικά έργα τις 
κακές µάγισσες, την λέγαµε Καλιώ, τώρα αν το όνοµά της ήταν αυτό, δεν το ξέρω. 
Οι δε γονείς µας πάντα µας φοβέριζαν να καθίσουµε φρόνηµα γιατί θα µας δώσουν 
να µας πάρει η Καλιώ, και εµείς σούζα, ήταν ο φόβος µας η Καλιώ.

Όταν εµείς τα παιδιά θέλαµε να κοροϊδέψουµε ένα κορίτσι του λέγαµε: Άντε µωρή 
Καλιώ 

Όλοι οι γανωτζήδες ήταν µαύροι από την απλυσιά τους, γιατί όλη την ηµέρα να 
δουλεύουν µέσα στις µουτζούρες και το βράδυ που να πάνε να πλυθούν εκεί µέσα 
στα ελαιοτριβεία; Μπορεί να πλενόντουσαν κάθε Σάββατο όπως πλενόµαστε και 
εµείς στο χωριό αλλά δεν είµαστε όλη την ηµέρα µέσα στις µουτζούρες και στους 
καπνούς από τις φωτιές για να γανώσουν τα µπακίρια.

Πάντως όταν κατά κάποιο τρόπο κάποιος µουτζουρωνότανε, του έλεγαν: Πού 
γανώθηκες πάλι βρε συ;

Τώρα που όλα τα σκεύη είναι ανοξείδωτα και δεν χρειάζονται γάνωµα εξέλειψε και 
το επάγγελµα του γανωτζή ή γανωµατή, πάνε και οι γανωτζήδες.

Ο ΓΑΝΩΜΑΤΗΣ Ή ΓΑΝΩΤΖΗΣ 
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης 
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ–ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΦΥΤΑ
Παναγιώτα Γ. Μαστοράκου

«Μαζεύοντας τα βότανα στην πιο καλή τους ώρα, 
τη φύση κάνουµε γιατρό και τα φυτά της δώρα» 

Η φύση αποτελεί το µεγαλύτερο φαρµακείο. Η 
χλωρίδα κρύβει τα µυστικά της πιο λαµπρής οµορφιάς 
και υγείας, προτείνοντας για κάθε πρόβληµα την 
άριστη δυνατή λύση. Στο πέρασµα των χρόνων ο 
άνθρωπος άρχισε να ξεχνά τις θεραπείες της φύσης 
και προτίµησε να στρέψει το ενδιαφέρον του στα 
κατασκευάσµατα των χηµικών εργαστηρίων.

Η φύση όµως παίρνει τη ρεβάνς καθώς 
ανακαλύπτουµε ξανά λίγο-λίγο τις ευεργετικές 
ιδιότητες των αρωµατικών φυτών και βοτάνων. Το 
µυστικό της υγείας και της οµορφιάς βρίσκεται καλά 
κρυµµένο στα βότανα, τα αυτοφυή δηλαδή φυτά και 
ιδίως αυτά που φυτρώνουν στους καλλιεργηµένους 
αγρούς και χρησιµοποιούνται σαν φάρµακα για τις 
διάφορες παθήσεις. Στην ελληνική φύση ευδοκιµούν 
πλήθος βοτάνων που, άλλα µε την υπέροχη γεύση και 
άλλα µε το άρωµά τους, µας χαρίζουν τις πολύτιµες 
ιδιότητες τους και µας φτιάχνουν τη διάθεση.
Τα αρωµατικά φυτά είναι γνωστά από την αρχαιότητα, 
συνδέονται µε µύθους και παραδόσεις, αναφέρονται 
για τις ιδιότητές τους από τον Ιπποκράτη, τον 
∆ιοσκουρίδη, τον Θεόφραστο και χρησιµοποιούνται 
ευρέως στην παραδοσιακή ιατρική.

Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης (460-370
π.Χ.)χρησιµοποιούσε πολλά αρωµατικά και 
φαρµακευτικά φυτά για τις φαρµακευτικές ιδιότητες 
τους ως εξής:
• ο γλυκάνισος σταµατούσε το φτάρνισµα 
• ο κορίανδρος προλάβαινε τις στοµαχικές 
διαταραχές και βοηθούσε στον ύπνο
• το θυµάρι ήταν αποχρεµπτικό
• η µαντζουράνα και το θρούµπι περιόριζαν 
την έκκριση χολής
• η µέντα σταµατούσε τον εµετό

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι από  πολύ παλιά 
καλλιεργούνταν για τις φαρµακευτικές, αρωµατικές 
και γευστικές τους ιδιότητες. Βασικό συστατικό τους 
είναι τα αιθέρια έλαια που περιέχουν, τα οποία έχουν 
αντιµικροβιακή, τονωτική, αντισηπτική δράση, και οι 
σύγχρονες επιστήµες ερευνούν και πειραµατίζονται µε 
στόχο αφενός την αύξηση της παραγωγής και 
βελτίωσης της ποιότητάς τους, αφετέρου την 
ευρύτερη χρήση τους στην ιατρική, φαρµακευτική, 
κοσµετολογία, αρωµατοθεραπεία κλπ.

Τα αρωµατικά φυτά έχουν χρησιµοποιηθεί για 
εκατοντάδες χρόνια σε κάθε σηµείο της γης από 
πολυάριθµους πολιτισµούς, όχι µόνο στη διατροφή 
αλλά και στην αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας. Τα 
αρωµατικά φυτά είναι ευρέως διαδεδοµένα σε όλη 
την περιοχή της Μεσογείου και είναι κυρίαρχα στοιχεία 
της χλωρίδας της. Αρχικά, χρησιµοποιήθηκαν ως 
αρτύµατα, αφεψήµατα και για θεραπευτικούς λόγους 
ενώ σήµερα τα αρωµατικά φυτά και τα αιθέρια έλαιά 
τους χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφών, 
ποτών, καλλυντικών, στη φαρµακοβιοµηχανία, αλλά 
και στη µελισσοκοµία. 

Στην Ελλάδα φύεται ένας µεγάλος αριθµός 
αρωµατικών φυτών, τα οποία είτε φύονται σε όλη τη 

χώρα, είτε σε ένα βιότοπο, είτε εξαπλώνονται σε µία 
µικρή περιοχή. Τα είδη εκείνα που απαντώνται σε όλη 
τη χώρα παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ποικιλότητα σε 
ότι αφορά την απόδοση τους σε αιθέρια έλαια σε 
αντίθεση µε τα ενδηµικά είδη.

 Τα αυτοφυή φυτά της Ελλάδας είναι περίπου 6.000 
φυτικά είδη και υποείδη, τα οποία αποτελούν σχεδόν 
το 50% των αυτοφυών φυτών της Ευρώπης! Από 
αυτά, τα 700 είδη είναι ενδηµικά, δηλαδή δεν τα 
βρίσκουµε πουθενά αλλού στον κόσµο, ενώ περίπου 
20% είναι αρωµατικά ή και φαρµακευτικά φυτά. Έτσι, 
η Ελλάδα είναι η 3η χώρα σε παγκόσµια κατάταξη, 
δεδοµένου του αριθµού ενδηµικών φυτών, ανάλογα 
µε το γεωγραφικό της µέγεθος! Τα πιο πολλά αυτοφυή 
βρίσκονται στην οροσειρά της Ροδόπης, µε αριθµό 
αυτοφυών 3.130!!

Έχουν καταγραφεί περίπου 2000 είδη φυτών που 
παράγουν αιθέρια έλαια . Τα αρωµατικά φυτά ανήκουν 
σε πολλές και διαφορετικές οικογένειες, όπως π.χ το 
χαµοµήλι (Matricaria chamomilla - Ματρικαρία το 
χαµαίµηλον) της οικογένειας Asteraceae, ο βασιλικός  
(Ocimum basilicum - Ώκιµον το βασιλικόν) της 
οικογένειας Lamiaceae, η δάφνη (Laurus nobilis - 
∆άφνη η ευγενής) της οικογένειας Lauraceae, ο 
µάραθος (Foeniculum vulgare - Φοινίκουλο το κοινό) 
της οικογένειας Apiaceae κ.ά.

Η οικογένεια µε τον µεγαλύτερο αριθµό αρωµατικών 
φυτών στην Ελλάδα είναι η οικογένεια Lamiaceae 
(Χειλανθή). Στην Ελλάδα φύονται πολλά είδη της 
οικογένειας Lamiaceae τα οποία δεν είναι χρήσιµα 
µόνο ως αρωµατικά αλλά και ως φαρµακευτικά, 
αρτυµατικά, καλλωπιστικά και µελισσοτροφικά. Τα πιο 
κοινά είναι: θυµάρι (Thymus capitatus - Θύµος ο 
κεφαλωτός), θρούµπι (Satureja thymbra - Σατουρέγια 
η θύµβρα), φασκόµηλο (Salvia fruticosa - 
Ελελίφασκος ο θαµνώδης), ρίγανη (Origanum vulgare 
- Ορίγανον το κοινόν), δίκταµος (Ο. dictamnus - 
Ορίγανον ο δίκταµος), µελισσοβότανο (Melissa 
officinalis - Μέλισσα η φαρµακευτική), Λεβάντα η 
στοιχάς (Lavandula stoechas), τσάι του βουνού 
(Sideritis scardica - Σιδερίτης η σκαρδική), Μέντα η 
σταχυώδης (Mentha spicata), δενδρολίβανο 
(Rosmarinus officinalis - Ροσµαρίνος ο 
φαρµακευτικός).
Υπάρχει παγκόσµιο ενδιαφέρον για τα αρωµατικά 
φυτά και τα αιθέρια έλαιά τους, καθώς οι έρευνες 
έχουν αυξηθεί σηµαντικά την τελευταία δεκαετία. Η 
Ελλάδα είναι µία από τις πέντε χώρες µε τα 
περισσότερα ερευνητικά αποτελέσµατα για τα 
αρωµατικά φυτά και τα αιθέρια έλαια τους, κυρίως της 
οικογένειας Lamiaceae. Παρόλα αυτά γνωρίζουµε 
ελάχιστα για τα αρωµατικά φυτά ενώ είναι γνωστό 
πως η Ελλάδα διαθέτει τεράστιο φυτικό πλούτο, ο 
οποίος είναι ανεξερεύνητος και ανεκµετάλλευτος. H 
χρήση των αρωµατικών φυτών θα οδηγήσει στη 
µείωση της χρήσης των ξενικών ειδών και ταυτόχρονα 
στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Σκοπός της καλλιέργειας των αρωµατικών φυτών 
είναι η παραγωγή αιθέριων ελαίων και ξηρής δρόγης 
(αποξηραµένα φύλλα και άνθη). Ο σκοπός των 
φαρµακευτικών φυτών είναι παραγωγή διάφορων 
δραστικών ουσιών που χρησιµοποιούνται από την 
παραδοσιακή ιατρική ή την σύγχρονη φαρµακολογία.
Η φύση είναι ο γιατρός µας όµως η χρήσει των 
βοτάνων πρέπει να γίνετε σωστά και να µην κάνουµε 
υπερβολές γιατί το βοτάνι από φάρµακο µπορεί 
εύκολα να γίνει φαρµάκι. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Το όνοµά του προέρχεται από την Ελληνική λέξη 
βασιλιάς. Χρησιµοποιείται στην µαγειρική για 
αρωµατισµό σαλτσών. Το εκχύλισµα του βασιλικού 
προλαµβάνει τις άφτρες, τους πονοκεφάλους, βοηθά 
στην πέψη και καταπραΰνει νεύρα και σπασµούς

∆ΑΦΝΗ

Γνωστό φυτό της Μεσογείου, τα φύλλα του οποίου 
νοστιµίζουν σάλτσες, ψαρικά, κρέατα και όσπρια. Με 
δάφνινα στεφάνια αντάµειβαν τους Ολυµπιονίκες στην 
αρχαιότητα. Το εκχύλισµα της δάφνης καταπολεµά τα 
φουσκώµατα, ανοίγει την όρεξη και τονώνει τα 
τεµπέλικα στοµάχια. Αντισηπτική, είναι πολύτιµη για 
το συνάχι και τη βρογχίτιδα. Το δαφνέλαιο είναι 
κατάλληλο για τους ρευµατισµούς και για την υγεία 
των µαλλιών.

∆ΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ

Το δεντρολίβανο θεωρείται τονωτικό και βοηθητικό 
της σεξουαλικής λειτουργίας. Τονώνει τη λειτουργία 
του ήπατος, βοηθά στη µείωση της χοληστερίνης και 
αναζωογονεί τον κουρασµένο οργανισµό. Σαν 
προσθετικό σε διάφορα παρασκευάσµατα ανακουφίζει 
τον πονόδοντο. Κατά της τριχόπτωση και της 
πιτυρίδας. Στην µαγειρική θεωρείται εξαιρετικό 
αρωµατικό για ψητά και τηγανητά ψάρια.
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∆ΥΟΣΜΟΣ

Στον δυόσµο αποδίδονται 
πολλές ευεργετικές ιδιότητες, 
όπως καταπολέµηση των πόνων 
του στοµάχου, της ναυτίας, του 

λόξιγκα και υποβοήθηση στην πέψη. Επίσης 
προσφέρει πολλά κατά της νευρώσεων και τις 
διάφορες εκδηλώσεις της: αϋπνίες, σπασµοί, 
τρεµούλες, ηµικρανίες, ταχυπαλµίες. Στη µαγειρική 
χρησιµοποιείται αρκετά ως µυρωδικό σε κεφτέδες, 
καλλιτσούνια, µυζηθρόπιτες, σάλτσες κλπ.

ΘΥΜΑΡΙ

Εξαιρετικό φυτό και από τα 
καλύτερα αντισηπτικά και 
τονωτικά βότανα.  Το εκχύλισµά 
του µπορεί να προλάβει το 
κρύωµα, ρίχνει τον πυρετό, 

καταπολεµά τη γρίπη, τις εντερικές διαταραχές και 
δερµατικές λοιµώξεις. Αντισπασµωδικό των πεπτικών 
οδών, διευκολύνει την πέψη, ηρεµεί τις νευρικές 
συσπάσεις του στοµάχου και του εντέρου. ∆εν 
συνιστάται η χρήση του από υπερτασικούς γιατί 
ανεβάζει την αρτηριακή πίεση. Στην µαγειρική 
θεωρείται από τα καλύτερα µυρωδικά για το ψητό 
κρέας.

ΡΙΓΑΝΗ

Η ρίγανη διευκολύνει την 
πέψη και καταπολεµά τη 
δυσκοιλιότητα. Καλό 
δυναµωτικό και  φίλος για 
τους πνεύµονες βοηθά 
στις χρόνιες βρογχίτιδες. 

Έχει διεγερτικές ιδιότητες και βοηθά άτοµα που 
υποφέρουν από κόπωση. Εξαιρετικό µυρωδικό 
χρησιµοποιείται σε πολλές σάλτσες και σαλάτες – 
ιδίως στη χωριάτικη-. Αρωµατίζει ευχάριστα κρέατα, 
ψάρια, τηγανητές πατάτες, φέτα.

ΤΑΡΑΞΑΚΟ-ΠΙΚΡΟΡΑ∆ΙΚΟ

Πικρόχορτο, το οποίο διεγείρει 
της εκκρίσεις της χολής, τονώνει 
τη λειτουργία του ήπατος και 
καταπολεµά τη δυσκοιλιότητα το 
ζαχαροδιαβήτη και τη 
χοληστερίνη. ∆ιουρητικό, 
καταπολεµά την κατακράτηση 
υγρών, τις πέτρες στα νεφρά και 

την ουροδόχο κύστη. Θεωρείται εξαιρετικό για την 
πρόληψη και ήπια αντιµετώπιση των ρευµατισµών και 
της κόπωσης του οργανισµού. Στη γαστρονοµία 
χρησιµοποιείται ως σαλάτα ωµό ή βρασµένο, µε λίγο 
λεµόνι και ελαιόλαδο.

ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α

Γνωστό σε όλους µας - κυρίως λόγω της φαγούρας 
που µας προκαλεί το δηλητήριό 
της - φυτό των αγρών και των 
εγκαταλειµµένων κήπων. Όµως 
αυτό το ανεπιθύµητο χόρτο είναι 
στην ουσία από τα πολυτιµότερα 
στον άνθρωπο, γνωστό από την 
αρχαιότητα. Το αφέψηµα από φύλα 
τσουκνίδας συνίσταται ως 
διουρητικό και καθαρτικό. Πολύ 

αναζωογονητική, διαθέτει ιδιότητες κατά της 
κόπωσης και του άγχους. Το κατάπλασµα από 
πολτοποιηµένα φύλλα τσουκνίδας χρησιµοποιείται 
για τη θεραπεία των τραυµάτων

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ
Το φασκόµηλο είναι 
εξαίρετο τονωτικό, 
καταπολεµά την κούραση, 
βοηθά άτοµα που 
βρίσκονται σε ανάρρωση 
και διευκολύνει την πέψη. 
Συνιστάται σε άτοµα που 

υποφέρουν από υψηλή εφίδρωση. Ισορροπεί ήπια τον 
οργανισµό των γυναικών που πάσχουν από σπάνια 
έµµηνα ή πρόωρη εµµηνόπαυση. Θα πρέπει να 
αποφεύγεται σε συχνή χρήση από γυναίκες που 
εκκρίνουν πολλά οιστρογόνα. Στη γαστρονοµία 
πολλοί το χρησιµοποιούν ως συνοδευτικό λαχανικών 
και λευκών κρεάτων.

ΧΑΜΟΜΗΛΟ

Ένα φλιτζάνι χαµοµηλιού 
πριν το γεύµα ανοίγει την 
όρεξη. Βοηθά στον ύπνο 
και ηρεµεί τους 
πονοκεφάλους, τους 
πόνους των δοντιών και τις 
νευρώσεις. Καταπολεµά το 

συνάχι. Το εκχύλισµα του χαµοµηλιού κάνει µια τέλεια 
λοσιόν για τον καθαρισµό του προσώπου και του 
ευαίσθητου δέρµατος των βρεφών, ενώ δίνει ζωηρές 
ανταύγειες στα ξανθά µαλλιά. Επίσης τα 
οφθαλµόλουτρα µε  χαµοµήλι καταπραΰνουν τις 
φλεγµονές των βλεφάρων.
Αυτά είναι µερικά από το πιο γνωστά αρωµατικά 
–φαρµακευτικά φυτά που λίγο πολύ όλοι µας τα 
έχουµε δοκιµάσει είτε στα φαγητά είτε σαν ροφήµατα. 
Υπάρχουν όµως και  πολλά άλλα φυτά που δεν 
γνωρίζουµε τις φαρµακευτικές τους ιδιότητες και 
πολύ περισσότερο τις αρωµατικές τους. Μερικά από 
αυτά είναι:

ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ

Μυθικό φυτό της Μεσογείου 
στο οποίο η φύση δώρισε το 
χάρισµα της αιώνιας 
νεότητας, καθώς διατηρεί την 
οµορφιά και τη φρεσκάδα του 
ακόµα κι όταν κοπεί. Ο 
ελίχρυσος έχει άριστες 
επουλωτικές ιδιότητες, 

επαναφέρει το δέρµα σε πιο υγιή κατάσταση και 
καθυστερεί τη γήρανση χάρη στην ισχυρότατη 
κύτταρο-αναπλαστική του δράση. Είναι 
αντιφλεγµονώδης, αντιλοιµώδης, αιµοστατικός, 
επουλωτικός, ευστόµαχος, λιπολυτικός. Κατά των 
δερµατικών παθήσεων, επιταχύνει τη θεραπεία 
δερµατίτιδας, εγκαυµάτων, ακµής, έρπητα, πληγών, 
µωλώπων, εκζεµάτων και φιλτράρει τις υπεριώδεις 
ακτίνες.

ΛΑ∆ΑΝΙΑ

Ενισχύει το ανοσοποιητικό 
,βοηθάει τις µυκητιασικές 
µολύνσεις όπως την κάντιντα 
και άλλες µορφές, το 
κολοβακτηρίδιο, και το 

ελικοβακτήριο του πυλωρού και βελτιώνει την 
ευαίσθητη ισορροπία των χρήσιµων βακτηρίων στο 
έντερο. Το τσάι της λαδανιάς είναι τρείς φορές πιο 
υγιές από όσο το πράσινο τσάι. Προστατεύει την 
καρδιά 4 φορές περισσότερο από το κόκκινο κρασί και 
είναι αντιοξειδωτικό 20 φορές ισχυρότερο από τον 
φρέσκο χυµό λεµονιών.

ΜΟΛΟΧΑ

Τα φύλλα της µολόχας 
είναι µαλακτικά. 
Καταπραΰνουν τον 
ερεθισµό των 
βλεννογόνων και 
συνεπώς συνιστώνται για 
τη βρογχίτιδα, τον ξηρό 

βήχα και τις φλεγµονές του λαιµού. Για την 
αντιµετώπιση παθήσεων του πεπτικού και του 
ουροποιητικού συστήµατος (περιπτώσεις κολικού, 
κυστίτιδας, γαστρίτιδας) και εντερικών διαταραχών. 
Το αφέψηµα της µολόχας µε µέλι καθαρίζει τον 
οργανισµό από τις τοξίνες. Ένα ζεστό ρόφηµα µε µια 
κουταλιά θυµαρίσιο µέλι ανακουφίζει τον πονεµένο 
λαιµό, ηρεµεί τον βήχα και µας βοηθάει να 
αναπνεύσουµε καλύτερα. Βοηθά στα προβλήµατα των 
νεφρών και του ήπατος. Τα ποδόλουτρα µε έγχυµα 
µολόχας ανακουφίζουν τα πρησµένα πόδια.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Όλα τα µέρη του 
φυτού µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν 
φρέσκα ή 
αποξηραµένα για 
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ο ύ ς 
λόγους. ∆ρα ως 

αντισηπτικό, εφιδρωτικό, διουρητικό, καθαρτικό, 
παυσίπονο (σε οδοντικούς πόνους). Ο χυµός είναι 
αντισηπτικός, εφιδρωτικός, διουρητικός και ήπια 
καθαρτικός.

 Έχει απολυµαντικές ιδιότητες και µπορεί να ληφθεί 
εσωτερικά για να ελέγξει την αύξηση των σηπτικών 
βακτηριδίων στο στοµάχι και το έντερο. Τα φύλλα, 
χάρη στην αντιφλεγµονώδη και καταπραϋντική δράση 
τους, πολτοποιηµένα δίνουν µια θαυµάσια αλοιφή για 
οξείς ρευµατισµούς, ρευµατο-αρθρίτιδες, οσφυαλγία, 
πόνους αρθρώσεων, κρυολογήµατα και τον έρπη. 

ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ

Τα άνθη της 
καλέντουλας έχουν 
θ ε ω ρ η θ ε ί 
ευεργετικά για τη 

µείωση των φλεγµονών, τη γρήγορη αποθεραπεία 
πληγών και τις αντισηπτικές τους δυνατότητες. 
Έχουν χρησιµοποιηθεί για να θεραπεύσουν ποικίλες 
δερµατικές ασθένειες και είναι αποτελεσµατικά 
ενάντια στα δερµατικά έλκη. Όταν λαµβάνονται 
εσωτερικά ως τσάι, µπορούν να αντιµετωπίσουν έλκη 
του στοµάχου, φλογώσεις - φλεγµονές. Η 
καλέντουλα ερευνάται σήµερα για τις αντικαρκινικές 
της ιδιότητες.

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από 
σηµειώσεις στη διάρκεια σεµιναρίων στο Ινστιτούτο 
Γεωπονικών Επιστηµών (ΙΓΕ) στο Κτήµα Ανδρέας 
Συγγρός.
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Οπωροπωλείον «Η Ωραία Ελλάς»
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

Πριν από 3 και πλέον χρόνια στο Facebook υπήρξε η εξής ανάρτηση:

Είναι εντυπωσιακό πόση αλήθεια για την κατάσταση της χώρας µας υπάρχει σε αυτή 
τη µικρή παράγραφο. Σε λίγες σειρές, ο συντάκτης κατάφερε να συνοψίσει την 
κατάσταση του Ελληνικού κράτους µε τον πιο απλό τρόπο. Ένα µικρό µανάβικο (µια 
µικρή χώρα δηλαδή), που πουλά σάπιες τοµάτες πανάκριβα (ακριβές υπηρεσίες 
χαµηλού επιπέδου), σε υποχρεώνει να τις αγοράζεις (µέσα από τους φόρους και τις 
εισφορές) για να πληρώνει τους 30 υπαλλήλους του (δηλαδή τους πολλούς 
πολίτες που εργάζονται ή συνταξιοδοτούνται από αυτό).
Ένα µαγαζί δηλαδή που οι υπάλληλοι είναι περισσότεροι από τους πελάτες και 
προκειµένου να επιβιώσει, ξεζουµίζει τους δεύτερους για να πληρώνει τους 
πρώτους και ταυτόχρονα να βγάζει λεφτά η επιχείρηση.
Σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα στοιχεία, στη χώρα µας σήµερα υπάρχουν:

• 2,6 εκ. συνταξιούχοι (Ενιαίο Σύστηµα Ελέγχου και Πληρωµών Συντάξεων)
• 3,7 εκ. εργαζόµενοι (ΕΛΣΤΑΤ)
• 1 εκ. άνεργοι (ΕΛΣΤΑΤ)

Σε κάθε εργαζόµενο αυτής της χώρας δηλαδή αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος και 
ένας άνεργος. Ακόµα πιο συγκεκριµένα, η αναλογία εργαζοµένων/συνταξιούχων 
στη χώρα µας αγγίζει τη µονάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που το ασφαλιστικό µας 
σύστηµα (ο µηχανισµός δηλαδή µέσω του οποίου εξυπηρετείται η κοινωνική 
ασφάλιση, η κοινωνική πρόνοια και το εθνικό σύστηµα υγείας) εδώ και πολλές 
δεκαετίες έχει θεωρηθεί ως «µη βιώσιµο» αφού στην αντίθετη περίπτωση θα 
απαιτούσε τουλάχιστον τετραπλάσιους εργαζόµενους απ’ ότι συνταξιούχους. Στη 
χώρα µας, το χρηµατοδοτικό κόστος του ασφαλιστικού συστήµατος το «σηκώνουν» 
οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι µέσω των εισφορών τους και κατά ένα πολύ 
µεγάλο µέρος ο κρατικός προϋπολογισµός. 

Τα λεφτά όµως, όπως φαίνεται δε φτάνουν και συνεχώς το σύστηµα 
«αναθεωρείται». Αν µάλιστα λάβει κανείς υπόψη του την υπογεννητικότητα που 
χαρακτηρίζει την Ελλάδα και τη συνεχή µείωση του εργατικού δυναµικού λόγω 
µετανάστευσης, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως σε µία χώρα που οι συνταξιούχοι 
αυξάνονται συνεχώς, οι εργαζόµενοι µειώνονται, η ανεργία βρίσκεται στα ύψη και 
τα αποθεµατικά των ταµείων στο ναδίρ, αργά ή γρήγορα θα έρθει το τέλος, όσες 
ασκήσεις «κοπτοραπτικής» και αν γίνουν. Είναι σηµαντικό επίσης να τονίσουµε πως 
το ασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα µας είναι αναδιανεµητικό, δηλαδή οι εισφορές 
που πληρώνουν οι σηµερινοί εργαζόµενοι και εργοδότες δεν πηγαίνουν σε κάποιο 
είδος αποταµίευσης για τις µελλοντικές συντάξεις τους αλλά χρησιµοποιούνται για 
να πληρώνονται οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων.

Πίσω στο µανάβικο τώρα. Η κοινή λογική λέει πως µια επιχείρηση που ξοδεύει 
περισσότερα απ’ όσα παράγει, αναγκαστικά µπαίνει µέσα συνεχώς και κάποια 
στιγµή θα χρεωκοπήσει. Στη χώρα µας, το ρόλο του «διασώστη» από τη χρεωκοπία 
έπαιξε το φθηνό χρήµα της ζώνης του ευρώ και ο εξωτερικός δανεισµός της χώρας. 
Αµφότερα όµως έπαψαν να είναι φθηνά πριν περίπου µια δεκαετία για λόγους που 
ξεφεύγουν των σκοπών αυτού του κειµένου. Έτσι το µικρό µαγαζί µε τους 30 
υπαλλήλους, έψαξε να βρει αλλού χρηµατοδότηση για να συνεχίσει τη λειτουργία 
του.

 Στράφηκε στον λεγόµενο «εσωτερικό δανεισµό», δηλαδή ανάγκασε τους πελάτες 
του να πληρώνουν τη χασούρα του µέσα από την άµεση και έµµεση φορολογία, τις 
περικοπές µισθών και συντάξεων, τις έκτακτες εισφορές κλπ… Το προϊόν του όµως 
δεν άλλαξε, αντίθετα χειροτέρεψε και έγινε και ακριβότερο.

Οι πελάτες του διαµαρτυρήθηκαν έντονα και ζήτησαν να αλλάξει χέρια το µαγαζί 
µήπως και βελτιωθεί η ποιότητα της τοµάτας. Το µαγαζί άλλαξε χέρια, αλλά αντί να 
επιδιώξει να βελτιώσει το προϊόν του επέλεξε κάτι άλλο: έκανε ακόµα πιο ακριβή 
την τοµάτα (τη σάπια τοµάτα, µη ξεχνιόµαστε) και παράλληλα αύξησε ακόµα 
περισσότερο το προσωπικό του –προσέλαβε κι άλλους υπαλλήλους δηλαδή. Οι 
πελάτες, µη µπορώντας να ανταπεξέλθουν στο υπέρογκο κόστος, σταµάτησαν να 
αγοράζουν τοµάτες, πήγαν σε άλλα µανάβικα που το προϊόν ήταν καλύτερο και 
φθηνότερο ή σταµάτησαν να πληρώνουν. Τότε το µανάβικο χρεωκόπησε, επίσηµα 
το 2010 αλλά η αλήθεια είναι πως είχε χρεωκοπήσει εδώ και πολλά χρόνια.

Οι υπάλληλοι του µανάβικου (30 άτοµα προσωπικό για 50τµ µαγαζί) που µέχρι τότε 
ήταν στο απυρόβλητο, υπέστησαν µια οριζόντια µείωση µισθών, προκειµένου να 
επιβιώσει η επιχείρηση και να µη χάσουν τη δουλειά τους. Ξεκίνησαν απεργίες και 
πορείες για τα λεγόµενα «κεκτηµένα» προφανώς θεωρώντας πως ένα µαγαζί που 
δεν έχει έσοδα θα µπορεί και πρέπει να τους πληρώνει. Ο ιδιοκτήτης του µανάβικου, 
εκτιµώντας πως όσο οι υπάλληλοι είναι περισσότεροι από τους πελάτες ο ίδιος θα 
είναι σε πλεονεκτική θέση αν τους έχει ευχαριστηµένους, όταν τεθεί θέµα αλλαγής 
ιδιοκτησίας, επέλεξε να ανεβάσει κι άλλο την τιµή της τοµάτας αντί να ελαττώσει 
τους υπαλλήλους. 

Οι πελάτες λιγόστεψαν ακόµα περισσότερο αφού πλέον δε µπορούσαν να 
αγοράσουν τις πανάκριβες σάπιες τοµάτες. Πολλοί έχασαν τη δουλειά τους αφού το 
κόστος της τοµάτας οδήγησε τους εργοδότες τους σε περικοπές ή κλείσιµο των 
επιχειρήσεών τους. Φυσικά το µοτίβο εξακολουθεί να υπάρχει και σήµερα, η τιµή 
της τοµάτας εξακολουθεί να ακριβαίνει προκειµένου να επιβιώσει το µανάβικο, οι 
πελάτες λιγοστεύουν συνεχώς και φυσικά κάποια στιγµή το µαγαζί θα κλείσει 
εντελώς.

Αυτή είναι η κατάσταση που ζούµε σήµερα στη χώρα µας. Μέσα από τις διαρκώς 
αυξανόµενες εισφορές, τους έµµεσους και άµεσους φόρους και τις περικοπές 
συντηρείται µια στρεβλή κατάσταση ενός µαγαζιού που έχει χρεωκοπήσει και 
προτιµά τη «διασωλήνωση» από το κλείσιµο ή έστω τον επαναπροσδιορισµό της 
λειτουργίας του.

Ίσως αν έδιωχνε τους µισούς υπαλλήλους του, κράταγε τους ικανότερους, και 
έψαχνε τρόπο να γίνει ανταγωνιστικότερο προς τα άλλα µανάβικα να επιβίωνε. 
Όµως εκεί που έχει φτάσει, θαρρώ πως µόνο αν το γκρεµίσει κάποιος και το 
ξαναχτίσει µε νέους όρους θα µπορέσει να λειτουργήσει σωστά.

ΥΓ. Μια εξαιρετική ανάλυση της συγκεκριµένη ανάρτησης µπορεί κάποιος να βρει 
και στον σύνδεσµο:
http://www.capital.gr/o-kostas-stoupas-gra-
fei/3035615/alexi-an-den-to-gkremiseis-tha-se-plakosei
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Το καλοκαίρι έφτασε. Τα 
σχολεία έκλεισαν. Πολλοί 
γονείς ρώτησαν µε αγωνία 
τους δασκάλους: «Εσείς τι 
λέτε; Να διαβάσουµε κανένα 
βιβλίο το καλοκαίρι; Τι µας 
προτείνετε;». Οι δάσκαλοι 
συνέστησαν. 

Οι εκδοτικοί οίκοι ανέλαβαν να 
γεµίσουν τα ράφια των βιβλιοπωλείων µε «χαρούµενες διακοπές» (βιβλιαράκια µε 
ασκήσεις γλώσσας ή µαθηµατικών, για να µην ξεχνάµε όσα µάθαµε και να ετοιµαζόµαστε 
για τη νέα χρονιά) ή µε χρωµατιστές ιστοριούλες που µιλούν για το ρατσισµό, τον 
εκφοβισµό, το διαζύγιο, το νέο αδελφάκι και τόσα άλλα θέµατα που µας απασχολούν ή 
πουλούν αυτή την εποχή. Τα παιδιά σύρθηκαν ως εκεί αλλά ο νους τους είναι στο 
play-station του συµµαθητή τους ή στις βουτιές στη θάλασσα.

Οι µεγάλοι για να δώσουν το καλό παράδειγµα αγόρασαν κι αυτοί ένα βιβλίο για το 
καλοκαίρι από τα προτεινόµενα των εφηµερίδων. Τόσα ένθετα, τόση διαφήµιση να µην 
πάει χαµένη τώρα που τα best-seller τα βρίσκεις και στα σούπερ-µάρκετ!!!
Πιθανότατα να σας ξάφνιασα µε αυτή την ανορθόδοξη εισαγωγή µου. Ειλικρινά δεν 
προσπαθώ να σας στρέψω µακριά από το βιβλίο. ∆ιαβάστε, διαβάστε όµως αυτό που εσείς 
επιθυµείτε όχι αυτό που σας προωθούν. 

∆ιαβάστε για να γελάσετε, για να διασκεδάσετε, για να προβληµατιστείτε, για να µάθετε, 
για να ενηµερωθείτε, για να ταξιδέψετε µε τη δύναµη των λέξεων, της φαντασίας, του 
πνεύµατος, των εικόνων. Αναζητήστε σύγχρονα αλλά και παλαιότερα βιβλία, διαµαντάκια 
της παγκόσµιας αλλά και της ελληνικής λογοτεχνίας, πεζά ή ποιητικές συλλογές. 
∆ιαβάστε ένα απόσπασµα στον διπλανό σας και µοιραστείτε σκέψεις και συναισθήµατα, 
νιώστε τη µουσική των λέξεων, τη χαρά, την αγάπη,  τον πόνο, την οργή, τη σιωπή ή την 
κενότητα. 

∆ιαβάστε λαϊκά παραµύθια, µύθους και ιστορία των λαών, δοκίµια και φιλοσοφία. 

Ξεφυλλίστε λευκώµατα, ταξιδιωτικούς οδηγούς, βιβλία για άγρια ζώα και φυτά. 
Θαυµάστε την οµορφιά της γης όπως αποτυπώνεται στο χαρτί και προσπαθήστε να την 
ανακαλύπτετε και µόνοι σας, γύρω σας, µε τα ίδια σας τα µάτια και να την απολαµβάνετε 
µε όλες σας τις αισθήσεις.

Επισκεφθείτε εκθέσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία, δηµοτικές βιβλιοθήκες, µόνοι σας, µε 
φίλους, µε τα παιδιά σας. ∆ανείστε ο ένας στον άλλο ένα βιβλίο. Ξετρυπώστε ένα βιβλίο 
από τα παλιά, πιθανότατα να διαβάσετε κάτι που όταν ήσασταν νεότεροι δεν το είχατε 
εντοπίσει.

Φέτος από τις 23 Απριλίου και για ένα χρόνο η Αθήνα είναι παγκόσµια πρωτεύουσα 
βιβλίου. Η Παγκόσµια Πρωτεύουσα Βιβλίου είναι µια πρωτοβουλία της UNESCO, του 
Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού του ΟΗΕ. Οι διοργανωτές 
υπόσχονται ότι θα είναι µια  ολόκληρη χρονιά γεµάτη βιβλία, ανάγνωση, πολιτισµό και 
δράσεις που προωθούν τη γνώση όπου όλοι, µικροί, µεγάλοι, κάτοικοι της πόλης ή 
επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι. 

Αναζητήστε το πρόγραµµα στον παρακάτω ιστότοπο  https://athens2018.gr/, που 
ξέρετε µπορεί να εντοπίσετε κάτι που θα σας ενδιαφέρει.

15Καληµέρι, Φύλλο 14, Ιούλιος 2018

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
(επιµέλεια: Ελένη Τσιριγώτη)

Πριν λίγο καιρό, καθώς πήραµε το µετρό µε τη σύζυγο µου να κατέβουµε στο κέντρο, µία 
καθηµερινή εργάσιµη ηµέρα µας έτυχε το εξής περιστατικό:

Απέναντι µας κάθισε µία κυρία µε ένα παιδάκι περίπου δέκα ετών. Το παιδάκι τους κοιτούσε 
όλους χαµογελαστά, και µε την αφέλεια που διακρίνει ετούτη την ηλικία. Στην επόµενη 
στάση µπήκε ένας κύριος γύρω στα εξήντα πέντε, καλοστεκούµενος µε µία διακριτική 
αρχοντιά πάνω του. Κρατούσε ένα χαρτοφύλακα παλαιάς εποχής και φορούσε ένα σακάκι 
καλής ποιότητας αλλά παλιό. 

Μόλις το παιδάκι τον κοίταξε µε τα αθώα µάτια του προκειµένου να του αποσπάσει ένα 
χαµόγελο ή ένα πείραγµα, ο κύριος άρχισε να µονολογεί δυνατά ώστε να τον ακούνε όλοι 
«Αχ παιδάκι µου µείνε όπως είσαι µικρός και αθώος…, αλλά βιάζεσαι να µεγαλώσεις, να 
πάρεις ΑΦΜ, και να χρωστάς στην Εφορία» και συνέχισε «Κι εµείς; Εµείς τι καταλάβαµε; Το 
ενενήντα έφτιαξα δύο σπίτια, κυκλοφορούσα µε LEXUS…Ματαιοδοξία. Πήγαινα στο ∆ιογένη 
στο ΛεΠα και τραγουδούσε «Ταραχή» και βροχή τα πεντοχίλιαρα…Ματαιοδοξία» κατέληγε 
σε κάθε του πρόταση.

«Είχα ένα Θείο στα Γιάννενα που ήταν τσοπάνος και ήθελε ROLEX» συνέχιζε «My Rolex 
Oyster perpetual, µου ήθελε και ώρα Γενεύης τροµάρα του, όλα µαταιόδοξα». Και κατέληξε 
«Μάθαµε να ζούµε σε µία ψεύτικη Ελλάδα µε ψεύτικα λεφτά» .Αυτά είπε και τα µάτια του 
ήταν βυθισµένα στο κενό, σαν να µην κοιτούσε πουθενά ,αλλά µονάχα να διάβαζε τη σκέψη 
του…

Πιο µετά σκεπτόµενος τα λόγια του, κατέληξα στο συµπέρασµα ότι ο εν λόγω κύριος µέσα 
από αυτές τις λιγοστές φράσεις χαρακτήρισε µία Ελλάδα δύο δεκαετιών, ή µάλλον τριών 
δεκαετιών. Στην ουσία φωτογράφισε δύο Ελλάδες.

Την Ελλάδα του πλούτου ,του εύκολου κέρδους, της µόδας, της κακής µίµησης, του 
δήθεν… Την Ελλάδα των πιστωτικών καρτών, των δανείων, της Μυκόνου και της 
Αράχοβας…

Την Ελλάδα του νεοπλουτισµού και της αγραµµατοσύνης, του χρηµατιστηρίου και του 
«Ευχαριστώ τους Αµερικάνους»…Την Ελλάδα των Ολυµπιακών Αγώνων, των 4Χ4, της 

φοροδιαφυγής, των off shore εταιριών και των ατελείωτων πάρτι…
Και από την άλλη µεριά φωτογράφισε έµµεσα µία άλλη Ελλάδα, τη σηµερινή… Μια Ελλάδα 
της µιζέριας, της κακοµοιριάς, της στασιµότητας. Μια Ελλάδα της υπερφορολόγησης, των 
προστίµων, των µνηµονίων…Μια Ελλάδα της σαστισµένης Ευρώπης…Μια Ελλάδα της 
φτώχειας, της ανεργίας, της µετανάστευσης. Μια Ελλάδα επιδοµάτων πείνας, µια Ελλάδα 
που παραπαίει, και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της… 
Μια Ελλάδα γεµάτη αβεβαιότητα και µε µία συνεχόµενη και διαρκή απειλή πολέµου… Μια 
Ελλάδα σκανδάλων, παρακµής και διασυρµών, ανήµπορη να αντιδράσει σε οτιδήποτε 
ελλοχεύει γύρω της.

∆ύο Ελλάδες λοιπόν… Ποια είναι η ψεύτικη και ποια η αληθινή; Ποια θέλουµε και ποια 
απορρίπτουµε; Ερωτήµατα που θα µας βασανίζουν µέχρι να κλείσουµε τα µάτια µας µε µία 
δόση προσµονής ελπίδας…

Οι άνθρωποι ετούτης της γωνιάς της γης αλλάζουν, µεταλλάσσονται τόσο γρήγορα! Από 
γοητευτικοί φιλόξενοι και ωραίοι ως Έλληνες καταλήξαµε εγωιστές, νευρικοί εριστικοί µε 
έντονες αυτοκαταστροφικές και 
επιθετικές τάσεις. Ξεχάσαµε τη 
χώρα µας, ξεχάσαµε την 
οµορφιά της, ξεχάσαµε την 
ερωτική έλξη του τόπου µας…

Μέσα στη θολούρα µας και τις 
βίαιες αλλαγές στις ζωές µας 
ξεχάσαµε να αντικρύζουµε το 
απέραντο γαλάζιο των νησιών 
µας, ξεχάσαµε να µυρίσουµε το 
καλοκαίρι µας, ξεχάσαµε να 
αγγίξουµε τα φύλλα µιας ελιάς 
και ενός βασιλικού, ξεχάσαµε να πίνουµε ένα τσιπουράκι σε µια ακρογιαλιά µε δυο καλούς 
φίλους, ξεχάσαµε να κοιτάµε τα βράδια το φεγγάρι, ξεχάσαµε να ακούµε Χατζιδάκι για να 
ηµερέψει η καρδιά µας, ξεχάσαµε να γελάµε, ξεχάσαµε να ερωτευόµαστε, ξεχάσαµε να 
αγαπάµε, για να  ξαναγίνουµε ωραίοι ως Έλληνες…

Και τέλος ξεχάσαµε να κοιτάµε τον ελληνικό καθαρό έναστρο ουρανό, αγνοώντας ότι κάθε 
αστέρι είναι µία ψυχούλα που περιµένει να την κοιτάξεις για να πάρεις λίγο από το φως της…

ΜΑΤΑΙΟ∆ΟΞΙΕΣ
∆ηµήτρης Κων. Σιγανός



Εγκάρδιες ευχές σε όλους τους Αη ∆ηµητριώτες. 
Πέρασαν κιόλας τρεις µήνες και εγώ πιστός στο 
ραντεβού µας κάθισα πάλι να σας γράψω δυο λόγια 
ελπίζοντας έτσι πως θα ενεργοποιήσω τη µνήµη 
σας και τη σκέψη σας να πετάξει γρήγορα στο χωριό 
µας.
Λυπάµαι που δεν µπορώ να σας µεταφέρω 
ευχάριστα νέα γιατί έξι συγχωριανοί µας πήραν 
εκείνο το µαύρο εισιτήριο µιας διαδροµής και 
έφυγαν:

Στις 16.2.18 έφυγε η Ειρήνη Κυριακάκη (θεια 
Ρηνιώ)
Στις 17.2.18 ο Γιάννης Μάρκος
Στις 3.1.18 ο ∆ηµοσθένης Αγγελάκος
Στις 4.3.18 η Ζωή Κούρταλη (σύζυγος του δάσκαλου 
Κούρταλη)
Στις 30.3.18 ο Γιώργος Μουσαδάκος (ο Μπελάκος)
Στις 23.5.18 η Αγγελική Γιαννιούδη

∆υστυχώς φίλοι µου ο κατάλογος είναι πάλι 
µεγάλος, όλοι τους ήταν καλοί άνθρωποι και ο 
χαµός τους λύπησε όλο το χωριό. Τι να γίνει όµως 
αυτή είναι η µοίρα των ανθρώπων, σκληρή και άδικη 
κατά τη δική µας κρίση. Τι να σας πω βρε παιδιά τα 
λόγια και τούτη τη φορά είναι τόσο φτωχά. Με πονάει 
κάθε φορά που γράφω για ανθρώπους που έφυγαν.
Τι να πούµε σ’αυτούς που έµειναν πίσω; Τι παρήγορα 
λόγια να γράψω; Πως να παρηγορήσεις έναν 
άνθρωπο που έχασε τον δικό του άνθρωπο; Το µόνο 
που µπορούµε να κάνουµε είναι να ευχηθούµε από 
καρδιάς καλό ταξίδι στους βιαστικούς ταξιδιώτες και 
στους εναποµείναντες να έχουν δύναµη να τους 
θυµούνται. Το Καληµέρι και η ταπεινότητά µου 
ευχόµαστε να έχουν καλό παράδεισο και ο Θεός να 
τους βάλει στα δεξιά του.

Για όλους εµάς θα έρθει η στιγµή που η µάνα Γη θα 
µας καλέσει να πληρώσουµε το ενοίκιο για το 
δικαίωµα που µας εδόθη να πατήσουµε για λίγο 
πάνω της. Βαρύ το τίµηµα για τόσο λίγο περπάτηµα. 
Ας περπατήσουµε λοιπόν αυτή τη διαδροµή χωρίς 
κακίες και µίση, όλα εδώ θα µείνουν.

Σπαταλάµε το χρόνο µας και τη ζωή µας λέγοντας 
πόσο σύντοµα περνάει και ξεχνάµε να ζήσουµε όπως 
θέλει ο Θεός. Γεµίσαµε το κεφάλι µας µε σκέψεις, 
πως θα βγάλουµε περισσότερα και ξεχνάµε να 
ζήσουµε. Τρέµουµε στη σκέψη πως θα γεράσουµε 
και θα είµαστε ανήµπορα γεροντάκια, όµως αυτή η 
σκέψη κρατάει για λίγο γιατί η ζωή µας παρασύρει 
στους γρήγορους ρυθµούς της. Όµως εγώ θα σας πω 
τούτο µόνο. Εκεί ψηλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι που 
έφυγαν χωρίς να προλάβουν να ζήσουν, να 
γεράσουν.

Όµως εµάς τι µας νοιάζει; Εµείς θέλουµε να 
γεράσουµε όµορφα να είµαστε καλά και να φύγουµε 
νέοι όσο πιο αργότερα γίνεται. Αλήθεια βρε παιδιά 
γιατί είµαστε τόσο ανόητοι και εγωιστές;
Πολλές φορές όλοι µας όταν νοιώθουµε πως το 
φινάλε είναι κάπου κοντά ρωτάµε συνεχώς, άραγε 
υπάρχει ζωή µετά θάνατο; Εγώ είµαι της γνώµης πως 
πρέπει να ρωτάµε, άραγε είχαµε καλή ζωή µετά τη 
γέννησή µας; Πρέπει να µάθουµε να σχεδιάζουµε το 
µέλλον αλλά να ζήσουµε το παρόν, µόνο αυτό 
έχουµε. Το µέλλον ας έρθει πρώτα γιατί είναι πολύ 
µακριά και για κάποιους ανθρώπους ίσως να µην 
έρθει ποτέ. Η ζωή µας δίνει πάντα µια δεύτερη 
ευκαιρία νοµίζω πως τη λένε ΑΥΡΙΟ.
Φάγαµε τα χρόνια µας και τη ζωή µας όµως γιατί 
πεινάµε ακόµα; Μου έγινε µια καλοπροαίρετη 

παρατήρηση. Με ρώτησε κάποιος γιατί γράφω τόσο 
απαισιόδοξα, µε τόση θλίψη και µαυρίλα. Φίλε όταν 
πιάνω το µολύβι και το χαρτί στο χέρι µου λέω 
Βαγγέλη σήµερα θα γράψεις ένα γράµµα αισιόδοξο 
γεµάτο φως γιατί στη ζωή ζούµε και καλές 
ευτυχισµένες στιγµές, όµως όταν γράψω για 
ανθρώπους που γνωρίζω και έφυγαν τότε 
παρασύροµαι και η καρδιά µου γεµίζει αµέτρητα 
γιατί και µελαγχολία και τότε φιλαράκι αντίο στην 
αισιοδοξία και στο φως που ήθελα να έχει το γράµµα 
από το χωριό. Ελπίζω να κατάλαβες.
Πάντως κυρά-ζωή σε ευχαριστούµε που µας άφησες 
να δούµε, να κάνουµε, να νοιώσουµε, να 
αγαπήσουµε να δούµε την ανατολή και τη φύση, 
όµως κυρά-ζωή δεν µας άφησες να σε χορτάσουµε. 
Εγώ όσο θα έχω χαρτί θα σε τραγουδώ και θα σ’ 
αγαπάω. Πορευόµαστε στη ζωή κυνηγώντας την 
ευτυχία και τη γαλήνη και την οµορφιά, όµως 
άνθρωπε τυφλέ ξεχνάς πως αν δεν τα έχεις µέσα σου 
δεν πρόκειται ποτέ να τα βρεις.

Τώρα και εγώ θέλω µια χάρη από εσάς. Προσπαθώ 
να βάλω φραγή των εισερχοµένων σκέψεων και 
στοχασµών όµως δεν τα κατάφερα γιατί δεν είµαι 
τόσο καλός στη τεχνολογία γι’ αυτό ας µε βοηθήσει 
κάποιος, θα το εκτιµούσα πολύ. Μου έρχονται πάντα 
σκέψεις και αναµνήσεις που δεν κάλεσα και αυτό 
πονάει, είναι βλέπεις και εκείνες οι στιγµές που θα 
ήθελες να είσαι εκεί, που ήδη έχει φτάσει η σκέψη 
σου.
Για πλούτη και µεγαλεία δεν περιµένω πια, όµως Θεέ 
µου σ’ ευχαριστώ που έζησα, που αγάπησα, που 
πόνεσα, που χάρηκα για τα βουνά και το απέραντο 
γαλάζιο που είδα και για εκείνο το µαγεµένο 
ηλιοβασίλεµα. Επίσης σε ευχαριστώ γιατί µε αξίωσες 
να γεννηθώ σε τούτο το τόπο που εσύ ευλόγησες.
Τώρα λέω να σας πάω ένα µικρό ταξίδι στις σκέψεις 
που δεν καλέσαµε µα εκείνες δεν ρωτάνε, πάντα 
έρχονται. Προσδεθείτε λοιπόν.
«Σκέψεις που δεν κάλεσα»
Θέλω να φύγω να πάω να δω περισσότερο φως, πιο 
πολύ αέρα να αναπνεύσω. Ένα µελαγχολικό 
ηλιοβασίλεµα µέσα του να βυθιστώ να γαληνέψει η 
καρδιά. Ένα χάδι, ένα φιλί, ένα ζεστό χέρι να πιαστώ 
µια ζεστή αγκαλιά να γείρω να ονειρευτώ. Αυτά που 
ζητάω είναι πιο αποτελεσµατικά παυσίπονα µα δεν 
τα δίνει κανείς και είναι δωρεάν αλλά που να βρεθεί 
άνθρωπος, που να βρεθεί χώρος για το εµείς σε τόσα 
πολλά εγώ. Κουράστηκα, απογοητεύτηκα, πόνεσα, 
δάκρυσα.
Σκέφτηκα να φύγω µακριά χωρίς προορισµό. Πήρα 
µια παλιά βαλίτσα τη γέµισα µε αναµνήσεις και πήγα 
σε ένα σταθµό να πάρω το τρένο που θα µε πάει 

κάπου που ακόµα δεν ξέρω. Είχε πέσει το 
σούρουπο όταν έφτασα στο σταθµό κάθισα σε ένα 
παγκάκι και περιµένοντας µε πήρε ο ύπνος. Με 
ξύπνησε ένα δυνατό µπουµπουνητό και οι 
αστραπές που έκαναν τη νύχτα µέρα. Στο φως µιας 
αστραπής είδα πως οι ράγες ήταν χορταριασµένες, 
κατάλαβα πως ήταν εγκαταλελειµµένος, δεν το 
ήξερα.
Έµεινα καθισµένος στο παγκάκι περιµένοντας το 
επόµενο τρένο που δεν θα ερχόταν ΠΟΤΕ. Άγρια 
λέξη το ποτέ. Ο ουρανός συννεφιασµένος µουντός 
και άγριος οι πρώτες σταγόνες µε χτυπούσαν άγρια 
στο πρόσωπο µα εγώ έµεινα καθισµένος στο 
παγκάκι και σκέφτηκα πως ήταν ευκαιρία να 

ξεπλύνω τα µάτια µου που είχαν γεµίσει µια 
περίεργη αλµύρα.
Καµιά φόρα λυγίζουν και οι δυνατοί, καµιά φορά 
δακρύζουν και οι ουρανοί. Ένας βρεγµένος σκύλος 
ήρθε στα πόδια µου και µε κοιτούσε µε συµπόνια, 
σηκώθηκα και ούρλιαξα και νοµίζω πως φώναξα 
«που είσαι πατέρα τώρα που σε χρειάζοµαι»;
Με τύλιξε η νύχτα στα µαύρα της τα πέπλα µα δεν 
µου έµαθε ποτέ πως η καρδιά πρέπει να είναι από 
πέτρα. Άδειασαν οι ώρες σιώπησαν τα χείλη, µάτωσε 
η καρδιά και εµείς ακίνητοι, παγωµένοι µε µάτια 
υγρά γεµάτα παράπονο, βλέπουµε ένα αγαπηµένο 
µας πρόσωπο να φεύγει µακριά µας χωρίς να µας πει 
ένα αντίο, χωρίς να µπορεί πια να µας κοιτάξει στα 
µάτια. Χάθηκε ο ήλιος, τα δάκρυα πέτρωσαν και ο 
πόνος έγινε δίκοπο µαχαίρι και µας έκοψε στα δύο.
Και ύστερα σιωπή. Οι λέξεις κρύφτηκαν πίσω απ’ τα 
χείλη γιατί κάποια πράγµατα, κάποιες σκέψεις τα 
χείλη δεν µπορούν να τις ξεστοµίσουν.
Καρδιά κοµµατιασµένη
Αγάπη θάνατο και σκέψη
Θεέ µου θεριά που προσπαθεί
Άνθρωπος να παλέψει.
Σκέψεις που δεν κάλεσα, µα εκείνες έρχονται, πάντα 
θα έρχονται.. Το ταξίδι που σας υποσχέθηκα δεν 
έγινε, έγινε µόνο µια κατάθεση ψυχής. Πρέπει να 
µάθουµε να µην τα βάζουµε µε τα συναισθήµατα 
ποτέ, γιατί αυτά δεν ακούν και δεν συµβιβάζονται. 
Τώρα θέλω να πιώ ένα ποτήρι κρασί αλλά ας µου πει 
κάποιος πόσες γουλιές πόσους καηµούς µπορούν να 
σβήσουν;
Να έχετε ένα χαρούµενο ζεστό καλοκαίρι.

«Τι διστάζεις; Κράτα καλά το καρφί και µην φοβάσαι 
για τα δάχτυλα σου. ∆εν βλέπεις πως καρφώνω την 
ψυχή µου».
Πάντα επίκαιρος και αξέχαστος Τάσος Ζερβός.
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