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Παραλίες, ήλιος, θάλασσα. Ζεστές µέρες, µαγευτικά 
βράδια, φεγγαρόφωτες βεγγέρες όξω στη βεράντα. Οι 
βάρκες κουνιούνται στο ελαφρό ανεµοφλοίβισµα, και οι 
ψυχές µας κολυµπάνε σε πελάγη ανείπωτης ευτυχίας.

Μαζεµένοι γύρω από το τραπέζι µε µπίρα, ποτό και 
κάποιο µεζέ, προσπαθήσαµε να χαλαρώσουµε από το 
άγχος της δουλειάς, από την πίεση και το στρες, δίπλα σε 
αγαπηµένα πρόσωπα. Καταλαγιάσαµε για λίγο στην 
αγκαλιά της ξενοιασιάς, τσαλαβουτήσαµε στην άκρια της 
θάλασσας, περπατήσαµε ξυπόλυτοι πάνω στα ατλάζινα 
βότσαλα, αφήσαµε την ψυχή µας να ταξιδέψει µαζί µε τα 
κύµατα στην απεραντοσύνη του ωκεανού.

Το καλοκαίρι είναι µια χρυσή εποχή. Γεµάτη µε φρούτα 
κάθε λογής, αχλάδια, µελιτζάνες, πεπόνια, δροσερά 
παγωµένα καρπούζια και κρύο νερό. Οι ζεστές µέρες 
πυρώνουν το σώµα και γαληνεύουν την ψυχή. Η ευτυχία 
έρχεται για λίγο να καθίσει µέσα µας και να µας 
ξεκουράσει.

Αλλά όπως όλα τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγµή, ένα 
ακόµη καλοκαίρι πέρασε από µπροστά µας και έφυγε. 
Σκληρός, ασυµβίβαστος ο χρόνος το πήρε µαζί του στην 
ατέρµονη πορεία του.

 Να ‘τανε να γινότανε ένα συνεχόµενο καλοκαίρι η ζωή 
µας. Να µην ερχότανε ποτέ ο χειµώνας. Να γυρνάµε στους 
δρόµους ξένοιαστοι µε σανδάλια και κοντό παντελόνι, να 
παίζουµε µε τα κύµατα, να χαιρόµαστε την κάθε µέρα, την 
κάθε στιγµή. 

Κοιτάζοντας γύρω µου µπορώ να διακρίνω ένα φοβερό 

καταχείµωνο στις ανθρώπινες σχέσεις. Εκνευριζόµαστε 
µε το παραµικρό, πιανόµαστε από λέξεις και φράσεις, από 
ασήµαντες στο πλείστο αιτίες, κόβουµε την καληµέρα και 
ορθώνουµε τείχη. ∆εν υποχωρούµε, δεν 
συµβιβαζόµαστε, δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε, 
χωρίζουµε σαν ανδρόγυνα και σαν οικογένειες, και 
κάνουµε κόλαση τη ζωή µας. Οδηγούµαστε έτσι µε 
απόλυτη ακρίβεια στην αρρώστια και στον θάνατο. 

Μπορούσαµε να κάνουµε µια άλλη επιλογή. Υπάρχει ένα 
µαγικό κλειδί που ανοίγει την πόρτα του παράδεισου. 
Ακούει στη λέξη αγάπη. Αγάπη για όλους, ακόµη και 
ιδιαίτερα σε όσους µας κακολογούν. ∆εν την επιλέγουµε, 
γιατί είµαστε εγωιστές. Πηγαίνουµε στην εκκλησία και 
προσευχόµαστε για τον εαυτό µας και όχι για τους 
άλλους, αν και γνωρίζουµε ότι υπάρχουν δίπλα µας 
ασθενείς ανήµποροι, κατατρεγµένοι της µοίρας που 
έχουν ανάγκη από βοήθεια.

Ο άνθρωπος, παρ’ όλο τον πολιτισµό που έχει 
δηµιουργήσει, παρ’ όλες τις θρησκείες αγάπης που έχει 
επινοήσει εξακολουθεί να φέρνει τα αρχέγονα 
ορµέµφυτα και καταβολές, όπως όλα τα έµβια όντα, που 
τον κάνουν το µεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο θηρίο πάνω 
στη γη. Απόδειξη, οι βανδαλισµοί τα ολοκαυτώµατα και 
τα εκατοµµύρια των νεκρών στα πεδία των µαχών.

Προσεύχοµαι στο Θεό µας που έχει να µας επισκεφτεί εδώ 
και χιλιάδες χρόνια, να ‘ρθει στη γη µας, να περπατήσει 
µαζί µας, να κουβεντιάσει µαζί µας, και µ’ ένα του λόγο , 
µ’ ένα του νεύµα, ή µ’ ένα κτύπηµα µε τη µαγκούρα του, 
να µερέψει το ανθρώπινο θηρίο, να φέρει τη γαλήνη και 
την ηρεµία στους ανθρώπους και την πολυπόθητη επί γης 
ειρήνη.

Ένα συνεχόµενο καλοκαίρι να ‘ρθει στη ζωή µας.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Γιάννης Φάββας
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

Αγαπητοί Φίλοι γεια σας. Να ‘µαστε πάλι εδώ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίου 
∆ηµητρίου, Αγίου Νικολάου & Ταλάντων σας εύχεται κάθε υγεία και χαρά. Η νέα 
ελαιουργική περίοδος έφτασε. Ευχόµαστε σε όλους καλή συγκοµιδή κουράγιο για 
την δύσκολη αυτή περίοδο που όλοι γνωρίζουµε πόσο κοπιαστική είναι.

ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ–ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ–ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Το ελαιόλαδο αφοµοιώνεται καλύτερα 
από όλα τα σπορέλαια από τον 
ανθρώπινο οργανισµό. Ο βαθµός 
αφοµοίωσης του λαδιού δύναται να 
φθάσει το 98% και διευκολύνει την 
απορρόφηση των λιποδιαλυτών 
βιταµινών που περιέχονται σε αυτό. 
Στο σογιέλαιο η αφοµοίωση φθάνει 
µέχρι το 91%.

Το ελαιόλαδο πέπτεται από τον 
ανθρώπινο οργανισµό σε ιδανικό 
βαθµό και οφείλεται στην 
εξισορροπηµένη χηµική σύνθεση και 
στις άριστες οργανοληπτικές του 
ιδιότητες.

Προκαλεί αυξηµένη έκκριση της χολής, διεγείρει την έκκριση πεπτικών υγρών, 
δρα µαλακτικά στο βλεννογόνο του δωδεκαδακτύλου, προστατεύει από τα έλκη 
και τις γαστρίτιδες. Μειώνει τα συµπτώµατα της χολολιθίασης, τη χοληστερίνη του 
αίµατος, διευκολύνει την χώνευση, τονώνει τα εξασθενηµένα άτοµα, προστατεύει 
τους χρήστες από την κολίτιδα και τη δυσκοιλιότητα. Αποτελεί τροφή υψηλής 
βιολογικής αξίας και ένα γραµµάριο του περιέχει 9,3 θερµίδες έναντι 4,1 
θερµίδων που περιέχουν το σάκχαρο και το λεύκωµα.

Η µεγάλη βιολογική αξία του λαδιού οφείλεται στην αναλογία του λινελαϊκού 
οξέος και της βιταµίνης Ε. Όταν η σχέση αυτή είναι µεγαλύτερη από 0,79, 
εκφρασµένη σε χιλιοστόγραµµα βιταµίνης Ε ανά γραµµάριο λινελαϊκού οξέος, τα 
συστατικά αυτά βρίσκονται σε ιδανική αναλογία και δίνουν στο προϊόν υψηλή 
βιολογική αξία. Για το ελαιόλαδο η σχέση αυτή είναι 1,87 και για τα σπορέλαια 
κυµαίνεται από 0,3 (σογέλαιο)–0,5 (αραβοσιτέλαιο). Όταν η παραπάνω σχέση 
αποκλίνει πολύ από την ιδανική, παρουσιάζονται στον ανθρώπινο οργανισµό 
λειτουργικές επιπλοκές.

Η άποψη ότι µόνο τα πολύ-ακόρεστα λάδια µειώνουν την χοληστερίνη στο αίµα 
είναι εσφαλµένη, διότι δίαιτες πλούσιες σε πολύ-ακόρεστα οξέα, όπως είναι τα 
σπορέλαια κατέληξαν σε µείωση της χοληστερίνης στον ίδιο βαθµό. Η 
υπερκατανάλωση σπορέλαιων έχει δηµιουργήσει πολλά ερωτηµατικά και 
επιφυλάξεις λόγω των κινδύνων που προέρχονται από τα προϊόντα οξείδωσης 
των και των αυξηµένων αναγκών του οργανισµού σε βιταµίνη Ε.

Τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού σε πολύ-ακόρεστα οξέα 
(λινελαϊκό–λινολενικό) καλύπτει η καθηµερινή χρήση του ελαιολάδου ως 
λιπαρής ουσίας χωρίς παρενέργειες και µε λιγότερους θανάτους από έµφραγµα 
µυοκαρδίου.

Το ελαιόλαδο οξειδώνεται λιγότερο από τα σπορέλαια κατά το µαγείρεµα και το 
τηγάνισµα, διότι περιέχει µικρότερο ποσοστό πολύ-ακόρεστων και µεγαλύτερο 
ποσοστό µόνο-ακόρεστων. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία διότι στο ελαιόλαδο κατά το 
τηγάνισµα παράγονται στο ελάχιστο τα προϊόντα της οξείδωσης που είναι τα 
υπεροξείδια, τα πολυµερή και τα προϊόντα διάσπασης των υπεροξειδίων και τα 
οποία επιδρούν δυσµενώς στο ήπαρ, καρδιά και αρτηρίες. 

Η ίδια ποσότητα ελαιολάδου δύναται να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές για 
τηγάνισµα και οι δυσάρεστες συνέπειες που είναι δυνατόν να συµβούν στον 
ανθρώπινο οργανισµό από το ελαιόλαδο κατά την επανειληµµένη χρήση του στο 
τηγάνισµα είναι πολύ λιγότερες από αυτές που προκαλούνται από τα σπορέλαια 
που υποβάλλονται στις ίδιες συνθήκες.

Η υψηλή βιολογική αξία και η υπεροχή του ελαιολάδου έναντι των σπορέλαιων 
οφείλονται στα κάτωθι χαρακτηριστικά του:
• Στην ισορροπηµένη σύνθεσή του σε λιπαρά οξέα
• Στην άριστη σχέση της βιταµίνης Ε και του λινελαϊκού οξέος.

• Στην ύπαρξη του υδρογονάνθρακα σκουαλένιο σε µεγάλη 
περιεκτικότητα που λαµβάνει ενεργό µέρος στο µεταβολισµό.
• Στην µεγάλη περιεκτικότητα σε λινελαϊκό οξύ (10%) και λοιπά λιπαρά 
οξέα, που καλύπτουν τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού, όταν το 
ελαιόλαδο χρησιµοποιείται ως κύρια πηγή λιπαρών ουσιών.

Η φαρµακευτική αξία του ελαιολάδου είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Έχει 
χρησιµοποιηθεί ως φάρµακο το ίδιο, ως φορέας και ως καλλυντικό. Ως φάρµακο 
χρησιµοποιείται κατά της δυσπεψίας, της δυσκοιλιότητας, του έλκους του 
δωδεκαδάκτυλου, παθήσεων του παχέος εντέρου, κατά της χολολιθίασης, κατά 
παθήσεων του δέρµατος, του ήπατος, των θροµβώσεων κλπ.

Το ελαιόλαδο χρησιµοποιείται και ως βάµµα µε διάφορα βότανα για πολλούς 
θεραπευτικούς σκοπούς στη λαϊκή ιατρική δια µέσου των αιώνων. Ως βότανα 
χρησιµοποιούνται διάφορα φαρµακευτικά φυτά τα οποία µε την έκθεση τους στον 
ήλιο µε ελαιόλαδο, εντός υάλινων δοχείων, αεροστεγώς κλεισµένων, για 15-30 
ηµέρες, δίνουν το λεγόµενο «βάµµα» το οποίο περιέχει κόµµεα, ρητίνες και 
λοιπές φαρµακευτικές ουσίες και χρησιµοποιείται για τη θεραπεία παθήσεων του 
στοµάχου, δωδεκαδάκτυλου, παχέος εντέρου, πρωκτού, δέρµατος, του 
κυκλοφοριακού και του νευρικού συστήµατος.

Εθνική στρατηγική θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση για το ελαιόλαδο, η διαφήµιση 
του από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η οργάνωση της 
τυποποίησης–διακίνησης–εµπορίας. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα συµβάλλει 
στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγών του, θα οµαλοποιήσει 
την απορρόφησή του και γενικότερα θα έχει θετική επίδραση στην αγροτική 
οικονοµία της χώρας.

Ευχόµαστε σε όλους η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη. Κουράγιο και Καλό 
Χειµώνα!!!
Με εκτίµηση,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού Αγίου ∆ηµητρίου, Αγίου Νικολάου & 
Ταλάντων Μονεµβασίας

Θυµόµαστε...

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

Κυριάκος ∆. Βανικιώτης
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ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ (ΛΙΝΤΡΙΒΕΙΑ)
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Στο χωριό υπήρχαν δύο ιππήλατα ελαιοτριβεία, το ένα του 
Μουσαδάκου στην πίσω γειτονιά και το άλλο του 
Κοκκινόπουλου στην πλατεία, το οποίο κατεδαφίστηκε και 
έγινε στη θέση του η υπερυψωµένη πλακόστρωτη πλατεία 
µε την κρήνη της.

Πριν από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, οι κάτοχοι 
αυτών των λιντριβειών και µαζί µε µερικούς άλλους 
χωριανούς συνεταιρίστηκαν και έφτιαξαν το µηχανοκίνητο 
ελαιοτριβείο (Τρουκάνα). Και µία άλλη εταιρεία έφτιαξε το 
ελαιοτριβείο στο δρόµο προς την Φλόκα το λεγόµενο 
Κοτσάρι. Αυτά τα δύο ελαιοτριβεία τα λέγαµε εργοστάσια. 
Επίσης υπήρχε ένα ιππήλατο λιντριβιό στη Φλόκα του 
Παναγιώτη του Φάββα και ένα στα χωρδάκια του 
Κωνσταντίνου του Μαστοράκου (του Κοτζιά).

Όταν το χωριό δεν είχε λαδιά (µεγάλη παραγωγή), 
δουλεύανε τα ιππήλατα λιντριβειά, όταν όµως είχε λαδιά 
(µεγάλη παραγωγή) δουλεύανε τα εργοστάσια, η 
Τρουκάνα, το Κοτσάρι και τα ιππήλατα λιντριβειά το ένα 
στη Φλόκα και το άλλο στα Χωρδάκια.

Τις ελιές που µάζευε ο κάθε νοικοκύρης τις πήγαινε στο 
σπίτι του και τις έκανε σορό ή στα κατώγεια του ή στον 
λιακό του, και αφού µάζευε αρκετές τις πήγαινε στα 
λιντριβειά. Πολλές φορές µουχλιάζανε κιόλας, τώρα πόσα 
οξέα ήταν το λάδι κανείς δεν ήξερε διότι δεν το µετρούσαν.
Τις ελιές από τα σπίτια τις κουβαλούσαν στα εργοστάσια ή 
στα λιντριβειά οι κουβαλητές (εργάτες των λιντριβειών), 
τις οποίες τις έβαζαν στα αµπάρια του λιντριβειού και µε 
την σειρά τους να τις βγάλουν, δηλαδή να βγάλουν το λάδι 
τους. Όταν ήταν η σειρά να βγάλουν το λάδι, τις έπαιρναν 
από το αµπάρι και τις έριχναν λίγες-λίγες µέσα στην κορίτα 
που γυρνούσαν τα βόλια και τις έκαναν πολτό, ζυµάρι το 
έλεγαν.

Τα βόλια ήταν δύο στρογγυλές µεγάλες πέτρινες ρόδες οι 
οποίες ήταν συνδεδεµένες στα άκρα ενός οριζοντίου 
άξονα και σε διαφορετική ακτίνα για να καλύπτουν όλη την 
επιφάνεια της κορίτας, η µια από την µια µεριά, και η άλλη 
από την άλλη, o oποίος άξονας περνούσε από µια κάθετη 
οβάλ τρύπα ενός καθέτου άξονα. 

Ο κάθετος άξονας εδραζόταν και περιστρεφόταν στο κάτω 
του άκρο µέσα σε µια υποδοχή στο κέντρο µιας 
στρογγυλής επίπεδης πέτρας πάνω στην οποία γυρνούσαν 
γύρω-γύρω τα βόλια, και το επάνω του άκρο σε µια τράβα 
(δοκάρι) που και εκεί υπήρχε µια υποδοχή να εδράζεται 
και να περιστρέφεται. Στο επάνω µέρος του άξονα ήταν 
προσαρµοσµένο ένα γρανάζι (οδοντωτός τροχός) το οποίο 
έπαιρνε την κίνηση από την µηχανή µέσω αξόνων, 
τροχαλιών και ιµάντων και την µετέδιδε στον άξονα µε τα 
βόλια τα οποία περιστρεφόντουσαν και έλιωναν τις ελιές. 
Αυτό γινόταν στα µηχανοκίνητα εργοστάσια. 

Στα δε ιππήλατα λιντριβειά πάλι είχαµε τον οριζόντιο 
άξονα και στα δύο του άκρα προσαρµοσµένα τα βόλια ο 
οποίος περνούσε από την οβάλ τρύπα ενός κάθετου άξονα. 
Ο κάθετος άξονας εδραζόταν στο κάτω του άκρο µέσα σε 
µια υποδοχή όπως και στα µηχανοκίνητα λιντριβειά αλλά 
στο πάνω άκρο του κάθετου άξονα, και λίγο πιο κάτω από 
την τράβα, είχε µια υποδοχή το λεγόµενο φανάρι που 
περνούσε οριζόντια ένα σταβάρι (δοκός). Στην µία άκρη το 
σταβάρι είχε ένα αντίβαρο και στην άλλη µια ζεύγλα που 
ζεύανε το ζώο για να περιστρέφει τα βόλια, και σε µια άλλη 
υποδοχή στο φανάρι πάλι οριζόντια και σε ενενήντα µοίρες 
ως προς το σταβάρι ήταν προσαρµοσµένο ένα στειλιάρι, 
εκεί έδεναν το καπίστρι του αλόγου, του έβαζαν και 
παρωπίδες όχι µόνο δεξιά και αριστερά αλλά και µπροστά 
για να µη βλέπει που είναι το αφεντικό του.

 Όταν σταµατούσε του φώναζε ντίιιιιιι βρε ντίιιιιιι και αν 
δεν υπάκουε να γυρίζει του έδινε και καµιά µε το καµουτσί. 
Έτσι γυρνούσε τα βόλια γύρω-γύρω οδηγώντας το από το 
καπίστρι µέχρι να το αντικαταστήσουν από άλλο άλογο για 
να το ταΐσουν να το ποτίσουν και να ξεκουραστεί. Τα βόλια 
γυρίζοντας γύρω-γύρω συνθλίβανε τις ελιές έως ότου να 
γίνουν πολτός. Μετά ο πολτός έπεφτε σε µια κορίτα και 
από εκεί ο καπετάνιος (έτσι τον έλεγαν αυτόν που έκανε 
κουµάντο), µε τους λιντριβειαραίους έβαζαν το ζυµάρι στα 
τσαντίλια. Τα τσαντίλια ήταν ειδικοί σάκοι φτιαγµένοι από 
µαλλιά κατσικίσια τα οποία τα έβαζαν στο πιεστήριο, και τα  
έστυβαν να βγει το λάδι.

Στα µηχανοκίνητα λιντριβειά το πιεστήριο ήταν υδραυλικό, 
το οποίο ήταν µια µεταλλική βάση στο µέσον της οποίας 
ήταν ένας κύλινδρος µε ένα έµβολο που στο επάνω µέρος 
του είχε µια τετράγωνη µεταλλική πλάκα. Στις δύο άκριες 
της βάσης είχε δύο ατσάλινες κολώνες στην κορυφή των 
οποίων ήταν συνδεδεµένη και εκεί µια µεταλλική 
τετράγωνη πλάκα.

Έβαζαν στα τσαντίλια το ζυµάρι, και ένα-ένα µε προσοχή 
τα στοίβαζε ο καπετάνιος πάνω στην µεταλλική πλάκα του 
εµβόλου και τα έστυβαν. Το λάδι µαζί µε τα λιουζούµια 
έτρεχαν από τα λούκια της πλάκας µέσα σε µια µεταλλική 
µακρόστενη δεξαµενή το λεγόµενο λιµπί, και εκεί µε 
διάφορα διαφράγµατα που είχε, γινόταν ο διαχωρισµός του 
λαδιού από τα λιοζούµια (νερά).

Αφού έστυβαν µία φορά τα τσαντίλια, τα ελευθέρωναν τα 
κατέβαζαν από το πιεστήριο, µετά πάλι ένα-ένα τους 
έριχναν µέσα ζεστό νερό, τα στοίβαζε ξανά ο καπετάνιος 
και πάλι τα στύβανε για να βγει όλο το λάδι και να µείνουν 
όσο γινόταν µόνο τα λιοκόκκια (ελαιοπυρήνας).

Στα ιππήλατα λιντριβειά το πιεστήριο ήταν δύο ατσάλινες 
κολώνες, κάτω συνδεδεµένες σε µεταλλική βάση και 
πάνω σε ατσάλινο δοκάρι, στη µέση του οποίου περνούσε 
ατσάλινος κοχλίας µε µηχανισµό στον οποίο 
προσαρµοζόταν ένα σταβάρι για την περιστροφή του. Το 
πιεστήριο από το λιντριβειό της πλατείας τώρα βρίσκεται 
παραµερισµένο και τραυµατισµένο µε στραβωµένες τις 
κολώνες του στην αυλή του καινούριου σχολείου. 
Τραυµατισµένο όπως το άγαλµα του Αχιλλέα και του 
άγνωστου στρατιώτη. 

Τα τσαντίλια τα έβαζε ο καραβοκύρης το ένα πάνω στο 
άλλο στην βάση µέχρι την πλάκα του κοχλία, και µετά 
άρχιζε το στύψιµο, στην αρχή µε το σταβάρι και µε έναν 
εργάτη µετά όσο έσφιγγε δύο εργάτες και τέλος 
χρησιµοποιούσαν το αδράχτι. Το αδράχτι ήταν ένας κορµός 
από χοντρό δέντρο κάθετα τοποθετηµένος σε απόσταση 
από το πιεστήριο όσο το µήκος του σταβαριού, ο οποίος 
εδραζόταν κάτω σε µία βάση που περιστρεφόταν µέσα σε 
αυτήν και πάνω σε µια τράβα που και εκεί εδραζόταν και 
περιστρεφόταν.

Στη µέση το αδράχτι είχε δύο οριζόντιες και 90 µοίρες 
διαµπερές τρύπες µέσα στις οποίες περνάγανε δύο 
στειλιάρια που στην κάθε του άκρη έπιανε ένας εργάτης 
για να περιστρέφουν το αδράχτι.
Πάνω στο αδράχτι ήταν δεµένη η άκρη ενός κάβου (χοντρό 
σχοινί), η άλλη άκρη ήταν θηλιά την οποία την 

περνούσανε στην άκρη στο σταβάρι. 
Γυρίζοντας το αδράχτι ο κάβος τυλιγόταν επάνω του και 
τραβούσε το σταβάρι το οποίο βίδωνε τον κοχλία του 
πιεστηρίου.

Ακουγόταν ο καπετάνιος να δίνει τα παραγγέλµατα, βίρα 
για να γυρίζουν το αδράχτι και να τυλίγεται ο κάβος και 
όταν έφτανε η άκρη του σταβαριού στο αδράχτι, φώναζε 
στοπ και µάϊνα. Τότε σταµατούσαν οι εργάτες και έβγαζαν 
τα στειλιάρια και γυρίζοντας το σταβάρι στην αρχική του 
θέση ξετυλιγόταν και ο κάβος από το αδράχτι, και ξανά 
πάλι βίρα να γυρνάνε οι εργάτες το αδράχτι µέχρι να µην 
πάει άλλο. Τότε τον ξεβίδωναν και έβγαζαν όλα τα 
τσαντίλια στην άκρη, και µετά ένα-ένα τα ανοίγανε και 
τους έριχναν από µία ντέστα ζεµατιστό νερό βάζοντάς τα 
ξανά στο πιεστήριο να τα ξανά στύψουν να βγει όλο το 
λάδι.

Το λάδι έβγαινε µαζί µε το ζεστό νερό που έριχναν µέσα 
στα τσαντίλια, το οποίο έπεφτε µέσα στο λιµπί για να γίνει 
ο διαχωρισµός του λαδιού από τα λιουζούµια.

Αφού τελείωνε και το στύψιµο µε το ζεστό νερό βγάζανε 
από τα τσαντήλια τα λιοκόκκια τα οποία τα έπαιρνε το 
αφεντικό για τα γουρούνια (ήταν η καλύτερη τροφή για τα 
χοιρινά ανακατεύοντας τα µε πίτουρα).
Όταν γέµιζε το λιµπί και δεν ήταν το αφεντικό στο 
λιντριβειό, έβγαινε ένας εργάτης από το πλήρωµα και µε 
το χωνί φώναζε το όνοµα του αφεντικού να πάει για να 
πιάσουνε λάδι.

Όταν έφτανε το αφεντικό άρχιζε το µέτρηµα µε τα µετράρια 
που ήταν σκεύη της µιας οκάς και των δύο οκάδων:
Ένα, δύο, τρία,... εννέα, δέκα τάλια πρώτη. Κάθε δέκα µέρη 
έπαιρνε ένα το λιντριβειό και συνέχιζε το µέτρηµα.

Το λάδι το έβαζαν σε τουλούµια (ασκιά) για να το 
µεταφέρουνε οι κουβαλητές  στο σπίτι του αφεντικού. 
Μόλις έφταναν κοντά στο σπίτι οι κουβαλητές φώναζαν: 
-Θειάαααααααα- φέραµε το λάδι και καλοφάγωτο.
-Ευχαριστούµε και νάσαστε πάντα καλά, απαντούσε η 
νοικοκυρά, και τους φίλευε µε σύκα, καρύδια, αµύγδαλα, 
σταφίδες και ό,τι άλλο είχε, και κανένα µεζεδάκι µε κανά 
ποτήρι κρασί.

Με το πρώτο λάδι που έφτανε στο σπίτι, η νοικοκυρά, 
γέµιζε την καραφίνα µε το φρέσκο λάδι να φτιάξει 
λαλαγγίδες για να φάνε στο σπίτι και να στείλει και στο 
λιντριβειό να φάνε οι λιντριβιαραίοι, εκτός από το φαγητό 
που έπρεπε να φτιάξει για να φάνε. Το φαγητό βέβαια 
µπορούσε να γίνει και µε της προηγούµενης χρονιάς το 
λάδι.

Τα λιντριβειά πάνω στην παραγωγή δούλευαν µέρα και 
νύχτα. Για φωτισµό την νύχτα είχαν τις λιχνάρες µε το λάδι, 
οι οποίες είχαν ένα φυτίλι διαµέτρου περίπου ενάµισι 
πόντο, και από λάδι µπόλικο, βούταγαν την φιάλα στο 
λιµπί και τις γέµιζαν.
Μετά το 1950 προσάρµοσαν στα µηχανοκίνητα λιντριβειά 
ηλεκτρογεννήτριες και έτσι είχαν αρκετό και καλό 
φωτισµό.
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«Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ»
Επιµέλεια: Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Μια παραλλαγή του παραµυθιού που ακολουθεί 
ακούστηκε µια όµορφη βραδιά του φετινού 
καλοκαιριού από έναν σύγχρονο αφηγητή στον 
υπαίθριο χώρο του σχολείου του Αγίου ∆ηµητρίου.

Μια φορά ήταν ένας γέρος πολύ φτωχός κι είχε 
κάµποσα παιδιά. Κάθε µέρα έπαιρνε το γαϊδούρι του, 
πήγαινε στο δάσος και έκοβε µε το πελέκι του ξύλα. 
Χτυπούσε από ‘δω, χτυπούσε από κει, όσο µπορούσε. 
Μια µέρα έρχεται µπροστά του ένα λιοντάρι και του 
λέει:

–Κάτσε γέρο, να ξεκουραστείς και ’γω να σου κόψω 
τα ξύλα, να φορτώσεις το ζώο σου και να πας να τα 
πουλήσεις και να πάρεις τίποτε των παιδιών σου για 
να φάνε.
Έτσι και έγινε. Έκατσε ο γέρος να ξεκουραστεί, του 
έκοψε το λιοντάρι τα ξύλα, φόρτωσε το γαϊδούρι του 
κι έφυγε ο γέρος … Ύστερα από µερικές µέρες  
ξαναπήγε στο δάσος και το λιοντάρι του είπε:
–Φέρνε, γέρο, το ζώο σου κάθε µέρα να σου το 
φορτώνω ξύλα.
Από τις πολλές φορές µια µέρα έκαµνε ζέστη φοβερή. 
Κουράστηκε το λιοντάρι κόβοντας τα ξύλα και είπε:
–Κάτσε, γέρο, αποκάτω απ’ την ελιά που έχει δροσιά, 
να ’ρθω και ’γω να βάλω το κεφάλι µου πάνω στα 
γόνατά σου, να ξεκουραστώ.
Ακούµπησε το κεφάλι του στα γόνατα του γέρου και 
τον ρώτησε:
–Είµαι όµορφος µπάρµπα;
–Είσαι όµορφος, γιε µου.
–Είµαι αντρειωµένος;
–Είσαι, λιοντάρι µου, είσαι!
–Είµαι και νιούτσικος;
–Είσαι.
–Είδες τι παλληκάρι είµαι εγώ; Έχω όλα τα 
χαρίσµατα!
-Τα έχεις όλα τα καλά, µα έχεις κι ένα µεγάλο κακό… 
Βρωµάει πολύ το στόµα σου!

Το λιοντάρι αµέσως σηκώθηκε, φόρτωσε τα ξύλα στο 
γάιδαρο και είπε στο γέρο:
–Έλα τώρα, πάρε το πελέκι σου και δώσ’ µου µια 
µέσα στο σβέρκο.
–Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό, γιε µου, να χτυπήσω µες 
στο σβέρκο µε το πελέκι ένα πλάσµα που µου έκαµε 
τόσο καλό!
-Μα εγώ το θέλω, είπε το λιοντάρι κι ο γέρος του 
έδωσε µια µε το πελέκι του και του άνοιξε µια πληγή 
δύο δάχτυλα βαθιά…

Επήγαινε πάλι κάθε µέρα ο γέρος στο δάσος και το 
λιοντάρι, έτσι πληγωµένο που ήταν, έκοβε ξύλα κι ο 
γέρος τα φόρτωνε στο ζώο του. Άµα πέρασε πολύς 
καιρός, του λέει το λιοντάρι:

–Κοίτα γέρο, πως σου φαίνεται ο σβέρκος µου;
–Έγιανε τέλεια, καλέ µου γιε µου! Του λέει ο γέρος.
–Κοτζιά πληγή έγιανε, του απαντά, µα ο λόγος που 
µου είπες, πως βρωµάει το στόµα, έµεινε µέσα στην 
καρδιά µου, άιντε φύγε και µη ξανάρθεις πια, γιατί θα 
σε φάω.
Γι’ αυτό λένε:

Η µαχαιριά γιανίσκει, µα ο κακός λόγος µεινίσκει.
(η µαχαιριά θεραπεύεται, µα ο κακός λόγος µένει)

Γ.Α. Μέγα, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» – Εκδόσεις 
«ΕΣΤΙΑ», β΄τόµος, σελ. 13-15

Ο ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Στις 31 του Αλωνάρη (Ιουλίου) αποκρεύαµε το κρέας 
και τα τυριά, γιατί άρχιζε η νηστεία από την πρώτη του 
Αυγούστου µέχρι της Παναγίας 15 Αυγούστου.
Μερικές γυναίκες πήγαιναν να δεκαπεντίσουν στην 
Παναγία την Χειµάτισσα γιατί το είχανε τάµα. Εκεί 
έµεναν από την πρώτη του µηνός Αυγούστου µέχρι τις 
δεκαπέντε, ήταν ευκαιρία να κάνουν διακοπές και να 
ξεκουραστούν.

 Από φαγητό, εκτός από ψωµί και ελιές, που έτρωγαν 
κάθε Τετάρτη και Παρασκευή διότι νήστευαν και το 
λάδι τις ηµέρες αυτές, έτρωγαν και κανένα λαδερό, 
µελιτζάνες, φασολάκια, µπάµιες και φυσικά πατάτες 
που µαγείρευαν εκεί. Όλα τα τρόφιµα τους τα 
πηγαίνανε από το χωριό εκτός από το νερό. Νερό 
έτρεχε από την βρύση αρκετό.

Μερικές ηµέρες πριν από το πανηγύρι, πήγαιναν οι 
µαγαζάτορες να πιάσουν πόστο για να στήσουν την 
ταβέρνα τους.

Στη δυτική πλευρά µπροστά στην πόρτα της 
εκκλησίας, ήταν το καλύτερο, και όποιος προλάβαινε. 
Αν δεν προλάβαινε έπιανε θέση κάτω από δέντρα µε 
παχύ ίσκιο.

Την παραµονή πήγαιναν οι µαγαζάτορες τα πράγµατά 
τους για να στήσουν την ταβέρνα, καµιά εικοσαριά 
οκάδες κρασί, κανά δυο οκάδες ούζο για τους άντρες, 

και λικέρ για τις γυναίκες (Μέντα ή Τριαντάφυλλο) 
και λουκούµια και παστέλια. Επίσης πήγαιναν µερικά 
ποτήρια του κρασιού, νεροπότηρα, ποτηράκια του 
ποτού και φλιτζανάκια του καφέ. 

Το δείλι άρχιζαν να ανεβαίνουν στην Χειµάτισσα οι 
πανηγυριώτες µαζί µε τον Παπά για τον Εσπερινό και 
να ξενυχτίσουν την χάρη της. Επί το πλείστον 
ανέβαιναν γυναίκες που το είχαν τάµα να είναι πάντα 
καλά τα παιδιά τους και να τα φυλάει από κάθε κακό.

 Ο δρόµος για την Χειµάτισσα δεν ήταν ο σηµερινός 
που πάµε µε τα αυτοκίνητα, αλλά ο δρόµος που πάει 
στα Φαββιάνικα και µετά που ανηφορίζει να πάµε για 
τον Κορογόνα. 

Πριχού (πριν) φτάσουµε στην ρεµατιά και πάρουµε 
τον ανήφορο για τον Κορογόνα δεξιά ήταν το 
µονοπάτι που έµοιαζε σαν σκοτωµένο φίδι και 
ανηφόριζε για την Παναγία.

Την παραµονή το δείλι, πριν πέσει ο ήλιος και την 
άλλη µέρα το πρωί ανήµερα της Παναγίας, έβλεπες 
από µακριά κορέλλα-κορέλλα (σειρές) προσκυνητές 
να ανηφορίζουν ο ένας πίσω από τον άλλον σαν τα 
αποδηµητικά πουλιά για την Χειµάτισσα, άλλοι πεζοί 
και άλλοι καβάλα στα άλογα, στα µουλάρια και τα 
γαϊδουράκια τους, µε τις πολύχρωµες καβαλικάδες 
στρωµένες πάνω στα σαµάρια και οι γυναίκες µε τα 
πολύχρωµα παρασόλια τους.

Την παραµονή όταν τελείωνε ο εσπερινός, άρχιζαν οι 
άντρες το κρασάκι τους µε µεζέ στραγάλια, λόγω 
νηστείας. Οι δε γυναίκες πιάνανε θέση µέσα στην 
εκκλησία για το ξενύχτι.

Αφού σταυροκοπιόντουσαν στην αρχή και πέρναγε η 
ώρα για να µην τις πάρει ο ύπνος άρχιζαν το 
κουτσοµπολιό (ο Θεός να µε συχωρέσει µε αυτά που 
γράφω) µέχρι να ξηµερώσει.

Μόλις ξηµέρωνε οι µαγαζάτορες έψηναν καφέδες 
µέχρι να αρχίσει η λειτουργία. Κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας δεν σερβίρανε καφέ, ήταν κλειστά τα 
µαγαζιά, έτσι τα λέγαµε.

Όταν τελείωνε η λειτουργία άρχιζαν οι χαιρετούρες 
µεταξύ των προσκυνητών και των γιορταζόντων.
Τα δε µαγαζιά έψηναν καφέδες και άρχιζε και το 
φαγοπότι µε τα µεζεδάκια από συκωταριές και τα 
κρασάκια τους.

Οι δε νοικοκυρές έστρωναν τις κουρελούδες και τα 
σκουτιά κάτω από τους ίσκιους των δέντρων έβγαζαν 
από τα κοφίνια τα τσουκάλια µε τα φαγητά και τα 
ψωµιά και καθόµαστε παρέες–παρέες και τρώγαµε, 
εν τω µεταξύ κερνούσε κρασί η µια παρέα στην άλλη 
µέχρι που το έριχναν και στο τραγουδάκι.

Αλλά είχαµε και τα βιολιά, που σιγά-σιγά άρχιζαν το 
νηρρρ-νηρρρρ και το ντρουµ-ντρουµ τα λαούτα και 
άρχιζε και ο χορός, συρτός ή καλαµατιανός και 
µαζευόταν ο κόσµος γύρω από το χορό να χαζεύει 
τους χορευτές και τα βιολιά.

Τα παιδιά και µεγάλοι πήγαιναν και µια βόλτα µέχρι τα 
βασιλικά του Κόντε και εκεί υπήρχε βρύση µε νερό 
και είχε και τα περιβόλια του ο Κόντες.

Ο χορός και τα γλέντια κρατούσαν µέχρι αργά το δείλι, 
και πριν να πάρει το βράδυ και νυχτώσει είχαν όλοι 
φύγει, και πάντα µε µια ευχή, να είµαστε καλά και να 
βρεθούµε πάλι εκεί του χρόνου.

Καληµέρι, Φύλλο 15, Οκτώβριος 2018
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Χάσµα γενεών
Κυριάκος Παρ. Βανικιώτης

Ξεφυλλίζοντας κάτι παλιά φωτογραφικά άλµπουµ, 
παρέα µε οικογενειακούς φίλους, παρατηρήσαµε ότι 
τα χρόνια που ήµασταν µικροί, οι άνθρωποι µεταξύ 30 
και 50 ετών, ήταν πιο αδύνατοι απ΄ ότι οι σηµερινοί 
αντίστοιχοί τους. Με δεδοµένο ότι άνδρες και 
γυναίκες αθλούνται συστηµατικά στις µέρες µας, σε 
πολύ µεγαλύτερο ποσοστό από παλιά, 
αναρωτηθήκαµε γιατί να είναι σε χειρότερη φυσική 
κατάσταση απ΄ ότι ήταν στη δεκαετία του ‘80.

Τότε οι 40ρηδες που ασκούνταν ήταν κάποιοι παλιοί 
ποδοσφαιριστές που αρνούνταν να «κρεµάσουν» τα 
παπούτσια τους .Οι γυναίκες στην Ελλάδα είχαν µόλις 
ανακαλύψει το αερόµπικ, λίγα χρόνια αφότου το 
έκανε µόδα στην Αµερική η Τζέιν Φόντα κι ας µην 
ξεχνάµε και την περήφανη φυλή των 
µπόντι-µπίλντερς! Αλλά αυτό ήταν όλο κι όλο! 

Σήµερα η ποικιλία των επιλογών είναι τεράστια! 
Τρέξιµο, κολύµπι, αναρρίχηση, ποδηλασία, τέννις, 
ορειβασία, συν τα κλασικά οµαδικά παιχνίδια, ειδικά 
το ποδόσφαιρο 5χ5. Σε κλειστούς χώρους 
εξασκούνται στις πολεµικές τέχνες, κάνουν crossfit, 
ζούµπα, γιόγκα, πιλάτες και άλλες δραστηριότητες µε 
περίεργα ονόµατα, άγνωστες πριν µερικά χρόνια, 
στους περισσότερους. Τότε γιατί;

Ένας από τους λόγους πρέπει να είναι η καρέκλα! 
Πριν από 30 χρόνια υπήρχαν πολλοί περισσότεροι 
άνθρωποι, των οποίων τα επαγγέλµατα, ήταν 
κουραστικά, σωµατικά, όπως τα σχετικά µε την 
οικοδοµή. 

Οι γυναίκες πήγαιναν στη λαϊκή αγορά µε τα πόδια, τα 
παιδιά έπαιζαν όλη µέρα ελεύθερα και φυσικά όλοι 
περπατούσαν περισσότερο. Τότε, δεν υπήρχαν ακόµη 
2 αυτοκίνητα σε κάθε σπίτι, οπότε έπρεπε να 
χρησιµοποιούν τα λεωφορεία. Αυτό σήµαινε ότι 
έπρεπε να περπατήσουν µέχρι την στάση, µετά µέχρι 
την δουλειά τους και όλο αυτό ξανά στην επιστροφή. 

Μπορεί να µην φαίνεται σαν κάτι ιδιαίτερο, αλλά το 
έντονο περπάτηµα, κάθε µέρα, για 15 µε 20 λεπτά, 
θεωρείται από τους καρδιολόγους ως η καλύτερη 
πρόληψη.

Σήµερα, σχεδόν όλα τα κάνουµε καθιστοί! Οδηγούµε, 
δουλεύουµε, διασκεδάζουµε πάντα σε µια καρέκλα. 

Όµως το ανθρώπινο σώµα φτιάχτηκε για να είναι 
όρθιο! Σίγουρα η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, παίζει 
το ρόλο της, αλλά αυτό έχει ένα τίµηµα. Ό,τι αξίζει 
χρειάζεται ξεβόλεµα...

Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι 
υπάρχουν πολλαπλά οφέλη από την σωµατική 
άσκηση. Το πιο δύσκολο, είναι να βρει κανείς κάτι που 
να του αρέσει και να τον κάνει να ιδρώνει (και το σεξ 
είναι µια λύση, αλλά πόσες ώρες να κάνεις;;;!!!). 

Αν όµως βρει κάποιος τον τρόπο να εντάξει στην 
καθηµερινότητά του κάποιου είδους δραστηριότητα, 
ακόµα και το να βγάλει το σκύλο του µια βόλτα, 
σίγουρα θα έχει σωµατική αλλά και ψυχική βελτίωση. 

Αλλά και µια θετική επίδραση στα παιδιά του, αφού 
είναι πολύ πιο αποτελεσµατικό σαν παράδειγµα, απ’ 
ότι ένα στείρο κήρυγµα. Αυτοί οι παππούδες που 
δείχνει η τηλεόραση, κατά καιρούς, να ανεβαίνουν 
στις βουνοκορφές, στα 90 τους χρόνια, προφανώς δεν 
ξεκίνησαν να το κάνουν στα 85 τους! Οπότε,  όσο πιο 
νωρίς ξεκινήσει κανείς, τόσο το καλύτερο...

Η άλλη αιτία µάλλον σχετίζεται µε την διατροφή µας. 
Με όλα όσα την αφορούν .Την ποιότητα, την 
ποσότητα, την συχνότητα, την ταχύτητα, ακόµα και 
την κουλτούρα της. Ασφαλώς, το γεγονός ότι οι 
γυναίκες δουλεύουν και εκτός σπιτιού πλέον, δεν 
βοηθάει. 
Το καθηµερινό µαγείρεµα, µε σωστές πρώτες ύλες, 
απουσιάζει από πολλά νοικοκυριά. Πάρα πολλοί 
άνθρωποι, τρώνε µόνο µια φορά την ηµέρα, συνήθως 
το βράδυ. 

Είναι λοιπόν φυσικό, έχοντας «λιµοκτονήσει» όλη 
µέρα, να κατεβάζουν αµάσητα 3 πιάτα και µετά να 
πέφτουν στο κρεβάτι. Παρ΄ όλο που υπάρχουν 
πολλές εκποµπές µαγειρικής στην τηλεόραση, µε 
τεράστια ποικιλία συνταγών, η διανοµή σε σουβλάκια 
και πίτσες, όλες τις µέρες της εβδοµάδας, καλά 
κρατεί! Βλέπετε το µαγείρεµα, απαιτεί περισσότερο 
χρόνο από ένα τηλεφώνηµα! 

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, εξάλλου, έχει 
γίνει κάτι σαν µόδα! Από εκεί που πίναµε 1-2 µπύρες, 
περάσαµε στις 5-6 και από τα 2-3 ποτά, στο µισό 
µπουκάλι! 

Πολύ πιο συχνά µάλιστα. Ένας φίλος µου, µετά από 
40 χιλιόµετρα ποδηλασίας, τα βράδια Παρασκευής, 
κατέληγε µε την παρέα του, για κεµπάπ και µπύρες, 
στου Θανάση, στο Μοναστηράκι! Έτσι, παρ΄ ότι έκανε 
συχνά προπόνηση, η µπάκα του ήταν αµετακίνητη!

Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
διατροφή µας σήµερα, δεν έχουν την ποιότητα που 
είχαν πριν µερικά χρόνια. Όλοι γνωρίζουν ότι µετά το 
Τσερνοµπίλ, αλλά και την εκτεταµένη χρήση 
φυτοφαρµάκων στις καλλιέργειες, τα φρούτα, τα 
λαχανικά, αλλά και το κρέας, κατ’ επέκταση, δεν είναι 
πλέον τόσο αγνά. 

Πολλοί γιατροί θεωρούν ότι αυτά ακριβώς είναι η 
αιτία για την αύξηση των κρουσµάτων καρκίνου, 
αλλεργιών αλλά και αυτοάνοσων, σε τόσο µεγάλο 
βαθµό. Παρ’ όλα αυτά όµως, υπάρχουν τρόποι για να 
παρασκευάσει κανείς την τροφή του µε σχετική 
ασφάλεια. Μπορεί να βρει τρόπους στο διαδίκτυο, 
αλλά και βιολογικά προϊόντα, κατευθείαν από τον 
παραγωγό. Σίγουρα όµως, οτιδήποτε είναι καλύτερο 
από τις τροφές στα σακουλάκια!

∆εν χρειαζόµαστε πιο πολλά πρόσθετα και 
συντηρητικά, από αυτά που ήδη καταναλώνουµε. Τον 
4ο π.Χ. αιώνα ο Ιπποκράτης (460 π.Χ.-360 π.Χ.) 
δίδασκε µέσα απ’ τον πασίγνωστο αφορισµό του ότι: 
«Φάρµακο σας ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας 
ας γίνει φάρµακο σας.» 

Μετά από 2500 περίπου χρόνια σιγής, αρκετοί 
σύγχρονοι επιστηµονικοί φορείς του πλανήτη µας, 
ύστερα από σχετικές µελέτες και πειραµατισµούς, 
αρχίζουν να αναγνωρίζουν, ότι ο Κώος 
ιατροφιλόσοφος είχε δίκιο.

Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, σήµερα, 
προκειµένου να είναι υγιείς. Η δυσκολία έγκειται στο 
να βρουν µέσα τους την πειθαρχία για να το κάνουν. 
Πολλοί ξεκινούν κάποιες δίαιτες, αλλά 
εγκαταλείπουν, διότι δεν βλέπουν αρκετά γρήγορα 
αποτελέσµατα ή γιατί το βρίσκουν πολύ δύσκολο να 
αντισταθούν στην αγαπηµένη τους λιχουδιά. 

Ίσως όλο αυτό να πρέπει να ξεκινήσει µε κάποιον 
άλλο τρόπο, όπως κάποια µορφή ψυχοθεραπείας, 
όπως η ΆΣΚΗΣΗ λόγου χάρη! Όλα συνδέονται τελικά!

Νοµίζω ότι το ζητούµενο είναι να είµαστε καλά! 
∆ηλαδή να µην πονάµε χωρίς λόγο, σε διάφορα 
σηµεία του σώµατός µας, ανά πάσα στιγµή! Γιατί 
τελικά, ό,τι κι αν θελήσουµε να κάνουµε στη ζωή µας, 
το µέσον θα είναι το σώµα µας! Οπότε πρέπει να το 
προσέχουµε. ΠΟΛΥ!
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Καλοκαίρι 2018 

Ένα ακόµα µεγάλο, φωτεινό 
Αγιοδηµητριώτικο καλοκαίρι όπου 
όλοι γεµίσαµε µπαταρίες και 
δηµιουργήσαµε αναµνήσεις που θα 
µας συντροφεύουν και το χειµώνα 
που έρχεται.

Το επίκεντρο των φετινών 
εκδηλώσεων ήταν το προαύλιο του 
δηµοτικού σχολείου  το οποίο 
διαµορφώθηκε κατάλληλα µε 
πολλή αγάπη και µεράκι 
προκειµένου να φιλοξενήσει τις 
θεµατικές βραδιές που 
περιλάµβαναν πάρτυ 80s 90s 
καραόκε, ακόµα και πάρτι νεολαίας! 

 Τελικά το 
διαµορφωµένο 
προαύλιο του 
σχολείου έµµελε να 
γίνει τόπος 
καθηµερινής 
συνάντησης µικρών 
και µεγάλων! 

Κάθε βράδυ, 
Αγιοδηµητριώτες 
όλων των ηλικιών 
σχηµατίζαν µικρές ή 
µεγάλες παρέες γύρω 
από τα τραπεζάκια 
όπου συζητούσαν και 
γελούσαν µέχρι αργά 
το βράδυ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ



7Καληµέρι, Φύλλο 15, Οκτώβριος 2018

Φυσικά δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι εκδηλώσεις για τους µικρούς µας φίλους που 
περιλάµβαναν αθλητικές δοκιµασίες, αγώνα δρόµου, βόλτα µε ποδήλατα καθώς και τα 
καθιερωµένα Αγιοδηµητριώτικα. Τα παιδιά το διασκέδασαν µε την ψυχή τους, ενώ τα 
έδωσαν όλα στα αγωνίσµατα πάντα µε γνώµονα το ευ αγωνίζεσθαι και την ευγενή άµιλλα.
 
Για ακόµα µία χρονιά διασκεδάσαµε µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο πανηγύρι µας 
παρέα µε το συγκρότηµα «9 Μποφόρ».

 ∆είτε το φωτογραφικό αφιέρωµα
στο Αγιοδηµητριώτικο καλοκαίρι µας!

ΑΓΙΟ∆ΗΜΗΤΡΙΩΤΙΚΑ- ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2018
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ΤΟΞΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΒΟΤΑΝΑ
Παναγιώτα Γ. Μαστοράκου

Τα βότανα δεν είναι πάντα αθώα. Από φίλοι µπορούν 
εύκολα να γίνουν εχθροί και µάλιστα θανάσιµοι. Η 
σωστή δόση είναι αυτή που κάνει το φυτό 
θεραπευτικό. ∆εν είναι κακό να υπάρχουν τοξικά φυτά, 
είναι απαραίτητο όµως να τα γνωρίζουµε για να 
µπορέσουµε να προστατευθούµε.

Η χρήση των φαρµακευτικών βοτάνων είναι γνωστή 
από την αρχαιότητα. Η άµεση επίδραση των τοξικών 
φυτών στον οργανισµό είναι αυτό που το κάνει να 
διαφέρει από τα θεραπευτικά βότανα, οπού οι 
ιδιότητες τους χρειάζονται χρόνο για να φανούν τα 
θετικά αποτελέσµατα.

Τα τοξικά φυτά κατά κανόνα προκαλούν διάρροια, 
εµετό, ζαλάδες, σπασµούς. Στις πιο σοβαρές 
περιπτώσεις προκαλούν δύσπνοια, αρρυθµίες, 
παράλυση και στις πιο ακραίες περιπτώσεις το θάνατο. 
Καλό είναι να προσέχετε τι τρώτε ή τι αγγίζετε…

Μέσα στους αιώνες, άνθρωποι και ζώα 
προσαρµόστηκαν και πλέον ξεχωρίζουν τα 
δηλητηριώδη από τα µη δηλητηριώδη φυτά, πολλές 
φορές αυτή η προσαρµογή ήταν επώδυνη ή µοιραία. Η 
αλήθεια είναι ότι όλα τα φυτά περιέχουν τοξίνες για να 
προστατεύονται. 

Ακόµα και τα κουκούτσια του µήλου περιέχουν 
κυάνιο, το ξέρατε; Στην σηµερινή λίστα θα δούµε τα 
πιο δηλητηριώδη φυτά, φυτά τα οποία περιέχουν 
τοξίνες σε τέτοιες ποσότητες που είναι αρκετές να σας 
σκοτώσουν µέσα σε µερικές ώρες ή ακόµα και µέσα σε 
µερικά λεπτά. Είναι εντυπωσιακό να µαθαίνεις ότι 
φυτά που υπήρχαν και στην αυλή σου θα µπορούσαν 
να σε σκοτώσουν!

ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗ

Η πικροδάφνη είναι ένα 
φυτό που το συναντάµε 
παντού στην Ελλάδα. 
Πολλοί άνθρωποι 
θεωρούν ότι η 
πικροδάφνη είναι το πιο 
δηλητηριώδες φυτό 
στον κόσµο. Πολλά τα 
είδη των δηλητηρίων 
που περιέχονται σε όλα 
τα µέρη της όµορφης 

πικροδάφνης, τα οποία είναι γνωστά για την ισχυρή 
επίδραση τους στην καρδιά. Σε αντίθεση µε άλλα 
φυτά, κάθε κοµµάτι της πικροδάφνης είναι 
δηλητηριώδες.

 Το φυτό πικροδάφνη είναι τόσο δηλητηριώδες που η 
κατάποση ενός και µόνο φύλλου είναι αρκετή για να 
στοιχίσει τη ζωή κάποιου. Ακόµα και ο καπνός από µια 
φλεγόµενη Πικροδάφνη µπορεί να µας σκοτώσει. 100
γρ µπορούν να σκοτώσουν ένα ενήλικο άλογο.

 
ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΛΩΝ

Όλα τα µέρη του φυτού είναι 
πολύ επικίνδυνα. Οι σπόροι 
και τα άνθη του φυτού είναι 

ιδιαιτέρως ελκυστικά να τα φάνε τα παιδιά και 
αποτελούν τον µεγαλύτερο κίνδυνο.

ΜΑΝ∆ΡΑΓΟΡΑΣ

Φύεται στην Ελλάδα και σε 
άλλες Μεσογειακές χώρες. 
Είναι γνωστό από την 
αρχαιότητα για τη 
φαρµακολογική του χρήση 
στον άνθρωπο. 
Χρησιµοποιήθηκε ως 
υπνωτικό, αναλγητικό ή 
αναισθητικό, λόγω της 
κατασταλτικής δράσης του. 

Η δηλητηρίαση µε Μανδραγόρα είναι τυχαία σε 
ενηλίκους που τρώνε τους καρπούς από σύγχυση 
καθώς και στα παιδιά που τρώνε και αυτά τους 
καρπούς που µοιάζουν µε κεράσια. ∆εν είναι σπάνιες 
οι δηλητηριάσεις από χόρτα, στα οποία 
περιλαµβάνεται και µανδραγόρας, γιατί όταν είναι στις 
αρχές τις ανάπτυξής του µοιάζει µε άλλα αθώα. Τα 
συµπτώµατα είναι απώλεια όρασης, παραλήρηµα, 
καταστολή και τέλος θάνατος.

ΠΙΚΡΑΓΓΟΥΡΙΑ

Τη συναντάµε στους 
δρόµους, στις αυλές 
των σπιτιών και στα 
χωράφια. Είναι 
πολυετές ποώδες 
φυτό. Κύριο 
χαρακτηριστικό της 
που τη διακρίνει από 

τα άλλα φυτά είναι οι κυλινδρικοί καρποί της. 
Μοιάζουν µε µικρά αγγούρια, είναι αδρότριχοι και 
έχουν χρώµα ανοιχτό πρασινοκίτρινο. 
Κατά την ωρίµανση αποσπώνται από τον ποδίσκο και 
διαρρηγνύονται εκτινάσσοντας ορµητικά από τ' 
ανοίγµατα ένα υγρό που περιέχει τους σπόρους. Όλα 
τα µέρη του φυτού περιέχουν δηλητήριο. 1γρ 
προκαλεί φλόγωση του βλεννογόνου της κοιλίας µε 
εµετούς και πόνο.
 
∆ΑΤΟΥΡΑ-∆ΙΑΒΟΛΟΧΟΡΤΟ

Το συναντάµε σε 
κ α λ λ ι ε ρ γ ή σ ι µ α 
χωράφια και σε 
εγκαταλειµµένους 
χώρους. 

Ο Θεόφραστος γράφει 
για αυτήν «Τα 3/20 
της ουγγίας είναι 

αρκετά ώστε ο ασθενής να αισθάνεται δυναµωµένος 
και ευδιάθετος, δηλαδή να κάνει καλή παρέα. ∆ύο 
φορές τη δόση αυτή θα τρελαθεί και θα έχει 
παραισθήσεις. 

Τρεις φορές τρελαίνεται για πάντα. Τέσσερις φορές 
πεθαίνει». Αρχαίες ινδιάνικες αναφορές την φέρουν 
σαν υλικό χρησιµοποιούµενο από τους Σαµάνους, 
τους οποίους βοηθούσε να «εισχωρήσουν» σε άλλους 
κόσµους της ύπαρξης. Από εκεί φαίνεται πως 
διαδόθηκαν οι θεραπευτικές της αλλά και οι 
ναρκωτικές της ιδιότητες. Παλαιότερα το 
χρησιµοποιούσαν ως ναρκωτικό παυσίπονο στις 
εγχειρήσεις, αλλά σήµερα τα ενεργά συστατικά του 
είναι διαθέσιµα µόνο µε συνταγή γιατρού.

BELLADONNA

Είναι επίσης γνωστό 
ως «µούρα του 
διαβόλου», «θανάσιµη 
σκιά» και «θανάσιµη 
κεράσια». Είναι επίσης 
ένα από τα πιο 
δηλητηριώδη φυτά 
στον κόσµο. 

Το Belladonna περιέχει Tropane αλκαλοειδή που 
προκαλούν παραλήρηµα και παραισθήσεις. 10-20 
µούρα είναι αρκετά για να σκοτώσουν έναν ενήλικο 
άνθρωπο, ενώ ένα και µόνο φύλλο αρκεί για να πάρει 
τη ζωή µας, καθώς στα φύλλα συγκεντρώνεται η 
µεγαλύτερη ποσότητα δηλητηρίου.

ΚΩΝΕΙΟ

Φυτό που είναι γνωστό 
σαν το δηλητήριο που 
ήπιε ο Σωκράτης. 
Απαντάται σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Η εποχή που 
ανθεί περισσότερο είναι 
Ιούνιος και Ιούλιος. Το 
δραστικό συστατικό που 
περιέχει είναι το 
αλκαλοειδές κωνεΐνη. 
Είναι πολύ επικίνδυνο 
φυτό. Υπολογίζεται πως 

10γρ. από φύλλα µπορούν να προκαλέσουν το θάνατο 
από παράλυση. 

Οι δηλητηριάσεις συµβαίνουν από βρώση φύλλων ή 
άλλων τµηµάτων του φυτού ή από σύγχυση µε τους 
καρπούς του γλυκάνισου ή του µάραθου, παρόλο ότι 
του κώνειου οι καρποί έχουν ιδιαίτερη µυρωδιά.
Τα συµπτώµατα εµφανίζονται µε ναυτία, εµετούς, 
πυρετό και προοδευτική µυϊκή αδυναµία. Στη συνέχεια 
επέρχονται µυϊκές παραλύσεις και αναπνευστική 
έκπτωση που µπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο.

Μη νοµίζετε λοιπόν ότι τα φυτά που βρίσκονται στο 
σπίτι µας ή στο περιβάλλον είναι άκακα. Αρκετά από 
τις χιλιάδες είδη φυτών που φύονται στη χώρα µας 
είναι δηλητηριώδη για τον άνθρωπο είτε ολόκληρα ή 
ορισµένα µέρη απ’ αυτά, όπως φύλλα, καρποί, ρίζες. 
Μερικά είναι χρήσιµα στην φαρµακευτική και στο 
παρελθόν έχουν χρησιµοποιηθεί από τους απλούς 
ανθρώπους σε διάφορες χρήσεις.

Κάθε χρόνο συµβαίνουν αρκετές δηλητηριάσεις 
απλές, σοβαρές ή θανατηφόρες, πολλές φορές 
µάλιστα από φυτά που θεωρούνται αθώα. Τα µικρά 
παιδιά και τα µικρά ζώα, είναι εκείνα που κινδυνεύουν 
περισσότερο, αφού εύκολα µπορούν να βάλουν 
οτιδήποτε στο στόµα τους ή να φάνε κάτι άγνωστο. 

Ευτυχώς τις περισσότερες φορές τα δηλητηριώδη 
φυτά έχουν δυσάρεστη γεύση που τα κάνει δύσκολο 
να φαγωθούν. Για αυτό θα πρέπει να είµαστε αρκετά 
προσεκτικοί και ό,τι δεν το γνωρίζουµε να µην το 
καταναλώνουµε.

Το παραπάνω υλικό προέρχεται από σηµειώσεις κατά 
τη διάρκεια του σεµιναρίου 

«Φαρµακευτικά-Αρωµατικά Φυτά. ΙΓΕ Κτήµα Ανδρέας 
Συγγρός»
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Ο ρόλος του δασκάλου και του σχολείου
Βαλεντίνα Βανικιώτη

Αναµφίβολα, ο ρόλος του δασκάλου 
και του σχολείου µεταβάλλεται καθώς 
µεταβάλλονται οι εποχές. Ο πυρήνας 
όµως είναι πάντα ο ίδιος και σίγουρα 
είναι διαφορετικός από την «απλή», 
επιφανειακή µετάδοση γνώσεων.

Όταν λέω «απλή µετάδοση γνώσεων», δε θέλω να υποτιµήσω αυτό το µέρος της 
διαδικασίας. Ωστόσο, ζούµε σε µία εποχή που το µόνο που δε στερούµαστε είναι οι 
γνώσεις. Οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας δέχονται καταιγισµό πληροφοριών, 
λιγότερο ή περισσότερο χρήσιµων για τον καθένα, κυρίως από το διαδίκτυο, από 
την τηλεόραση, τα διάφορα έντυπα και τα υπόλοιπα µέσα ενηµέρωσης, αλλά και 
µέσω της αλληλεπίδρασής τους. Επιπλέον, είναι τόσο εύκολα προσβάσιµη η 
«γνώση», δηλαδή η πληροφορία, που δεν υπάρχει καµία ανάγκη αποµνηµόνευσης. 
Σε αυτό το σηµείο, ο ρόλος του δασκάλου πλήττεται καθώς περιορίζεται η 
αναγκαιότητα της µετάδοσης γνώσεων από τον ίδιο και µέσω του σχολείου. 

Μέσα σε όλα αυτά τα ερεθίσµατα όµως πώς µπορούµε να κρίνουµε τα ουσιώδη; Και 
πώς θα µπορέσουµε να αξιολογήσουµε την εγκυρότητα των πληροφοριών και να 
οδηγηθούµε σε δικά µας συµπεράσµατα; Ακριβώς αυτή θεωρώ ότι είναι και η ουσία 
του σχολείου και του δασκάλου. Ο δάσκαλος, ως παιδαγωγός, βοηθά τους νέους να 
αναλογιστούν τη διάσταση των πραγµάτων και τους παροτρύνει να αναζητήσουν 
και την άλλη πλευρά ενός ζητήµατος. 

Προσφέρει την αµφισβήτηση και την αµφιβολία, όχι χρωµατισµένη µε 
κακοπροαίρετη καχυποψία αλλά µε γνήσιο προβληµατισµό. Ωθεί τους νέους στην 
πολυδιάστατη θεώρηση του κόσµου γύρω τους. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι 
οξύνουν την κριτική τους σκέψη, µελετούν και εξετάζουν και δεν απορροφούν 
άκριτα τις πληροφορίες στις οποίες είναι εκτεθειµένοι. 

Οι νέοι µε κριτική σκέψη γίνονται στη συνέχεια πολίτες µε κριτική σκέψη που 
µπορούν να αξιολογήσουν και να διαµορφώσουν προσωπική άποψη για διάφορα 
ζητήµατα, αντί να αναπαράγουν απλώς απόψεις άλλων που άκουσαν και 
υιοθέτησαν χωρίς να γνωρίζουν αν πραγµατικά συµφωνούν. Ακόµα, ο δάσκαλος 
προβάλλει ιδανικά και πρότυπα, τα οποία οι νέοι επιθυµούν να µιµηθούν και να 
ακολουθήσουν. Έτσι, ο ρόλος του δασκάλου γίνεται αναντικατάστατος και ζωτικής 
σηµασίας για να διαµορφωθούν οι νέοι ως σκεπτόµενοι άνθρωποι και σωστοί 
πολίτες.

Το σχολείο κατέχει και αυτό σηµαντική θέση στη διαµόρφωση της προσωπικότητας 
των νέων. Αποτελεί µία από τις πρώτες οµάδες ένταξης στη ζωή του ατόµου. Εκτός 
από την παροχή γνώσεων, το σχολείο συντελεί στην κοινωνικοποίηση του παιδιού 
και στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του, φυσικά παράλληλα µε τα ερεθίσµατα που 
δέχεται κανείς από το οικογενειακό περιβάλλον. Στο σχολείο, υπάρχει καθηµερινή 
επαφή µεταξύ των µαθητών, καθώς και µεταξύ µαθητών και δασκάλων, µε 
αποτέλεσµα να δίνονται συνεχώς παραδείγµατα είτε προς µίµηση είτε προς 
αποφυγή.
 Ο νέος µαθαίνει να αξιολογεί καταστάσεις και συµπεριφορές, µαθαίνει να κρίνει, να 
υπερασπίζεται αυτό που θεωρεί δίκαιο, να υποστηρίζει τη γνώµη του και να 
επιχειρηµατολογεί. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτά εµπειρίες που πλάθουν το 
χαρακτήρα, τον τρόπο σκέψης και έκφρασης και καθορίζουν τη ζωή του.

Όσα και να βρει κανείς στο διαδίκτυο, όσα ιδιαίτερα µαθήµατα και αν κάνει, όσα και 
αν είναι τα ερεθίσµατα από την οικογένεια, τίποτα δεν µπορεί να αντικαταστήσει το 
σχολικό περιβάλλον και το δάσκαλο. ∆εν είναι τυχαία άλλωστε η παροµοίωση του 
δασκάλου µε τον κηπουρό ο οποίος φροντίζει τα φυτά του, τα ποτίζει και τα 
περιποιείται, ώστε εκείνα να µεγαλώσουν και να αναπτυχθούν το καθένα µε τρόπο 
µοναδικό.

Γύρω από τις µέλισσες
Γιάννης Φάββας

Μια παροιµία λέει: Υπάρχουν επιτυχίες που οδηγούν σε αδιέξοδα, και υπάρχουν και 
αποτυχίες που ανοίγουν καινούργιους δρόµους. Στη δική µου περίπτωση µε 
απέρριψαν από τη συµµετοχή µου στις εξετάσεις για τα ανώτερα ιδρύµατα. Έγινα 
δηµόσιος υπάλληλος και πήγα σε ένα τµήµα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘70 δεν υπήρχαν πολλές γνώσεις για αυτό το αντικείµενο, 
προσπαθούσαµε να αντικαταστήσουµε λέξεις µε αριθµούς του δυαδικού 
συστήµατος, και τις περνούσαµε στη συνέχεια σε διάτρητες καρτέλες. 

Φαίνεται ότι τα είχαµε κάνει θάλασσα, ο υπολογιστής δεν µπόραγε να δουλέψει και 
περνούσαµε τις περισσότερες ώρες κουβεντιάζοντας για το ποδόσφαιρο. 
Ανακάλυψα ότι η πιο σκληρή και ανιαρή δουλειά είναι να κάθεσαι µπροστά σε ένα 
τραπέζι και να µην κάνεις τίποτα. Υπέβαλα παραίτηση και έφυγα. Έτσι άνοιξε ο 
δρόµος για τη µελισσοκοµία. 

Υπάρχει ακόµη µια παροιµία που λέει: Κάνε τη δουλειά σου χόµπι και δεν θα 
χρειαστεί να ξαναδουλέψεις σε όλη σου τη ζωή. Όσον µε αφορά, η µελισσοκοµία 
ήταν και εξακολουθεί να είναι για µένα ένα χόµπι. Ταξίδεψα µεταφέροντας τα 
µελίσσια σε άγνωστους τόπους, γνώρισα άγνωστους ανθρώπους, δεν είχα ωράριο, 
δεν φόρεσα ποτέ ρολόι, δεν είχα κανέναν πάνω από το κεφάλι µου, δούλευα για τον 
εαυτό µου και όχι για τους άλλους, και βρισκόµουν συνέχεια µέσα στη φύση. Η 
κυψέλη είναι ένας ζωντανός οργανισµός, δεν σε αφήνει να πλήξεις, κάθε µέρα 
εξελίσσεται και µεγαλώνει σύµφωνα µε τις ικανότητες και τους χειρισµούς του 
µελισσοκόµου, και σε ανταµείβει µε µεγάλες άσπρες κερήθρες γεµάτες µέλι. Σαν 
επάγγελµα µπορεί να συγκριθεί µε αυτό του Παπά. Από τη στιγµή που αποκτήσεις 
αρκετές γνώσεις και εµπειρία δεν συµπληρώνεις ποτέ οκτάωρο εργασίας πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων. Πηγαίνεις στο µελισσοκοµείο δίνεις µια κλοτσιά στην 
κυψέλη, και από το βουητό καταλαβαίνεις, αν το µελίσσι είναι καλά ή χρειάζεται 
κάποια βοήθεια. Έτσι επιθεωρείς λίγες µόνο κυψέλες και φεύγεις. Μπορείς επίσης 
να φύγεις για 2-3 µέρες χωρίς καµία επίπτωση.

Από την πρώτη στιγµή είχα επιτυχίες όσον αφορά την παραγωγή. Προσπάθησα να 
εφαρµόσω όσα είχα µάθει σε ένα τρίµηνο σχολείο µελισσοκοµίας που είχα 
παρακολουθήσει. Στις αρχές του ‘80 µου έτυχε µια χρονιά που µε λιγότερες από 
100 κυψέλες πήρα 4 τόνους θυµαρίσιο µέλι που αντιστοιχούσαν σε 500 χιλιάδες 
δραχµές. Με το ποσό αυτό µπορούσες να φτιάξεις ένα µικρό σπίτι.

Σαν µελισσοκόµος συµµετείχα σε πολλά 
µελισσοκοµικά συνέδρια πανελλήνια και µη. Το 1978 
συµµετείχα στο παγκόσµιο µελισσοκοµικό συνέδριο 
που διοργανώθηκε στο Χίλτον. Είχαν µαζευτεί 
µελισσοκόµοι από όλο τον κόσµο, και υπήρχε µεγάλη 
έκθεση µελισσοκοµικών προϊόντων και 
µηχανηµάτων. Θα αναφέρω µόνο ένα περιστατικό. 
Μια µέρα είπαµε µε κάποιον συνάδελφο να πάµε να 
πιούµε ένα ποτό στο µπαρ µιας και βρεθήκαµε στο Χίλτον που σε άλλη περίπτωση 
δεν µπορούσαµε να µπούµε µέσα εκείνη την εποχή. Επειδή ξέραµε ότι οι τιµές ήταν 
ακριβές, είπαµε να δοκιµάσουµε µε δύο λεµονάδες. Καθίσαµε στα πολυτελή 
καθίσµατα του µπαρ και µε ύφος νεόπλουτου µεγιστάνα παραγγείλαµε δύο 
λεµονάδες. Μαζί µε τις λεµονάδες ήρθε και ο λογαριασµός που ήταν 60 δραχµές 
για κάθε λεµονάδα ενώ έξω στοίχιζε µιάµιση δραχµή. Ήπιαµε κακήν κακώς τις 
λεµονάδες και µε ύφος απατηµένου συζύγου αποχωρήσαµε από το µπαρ. Την άλλη 
µέρα είχαµε βρει ένα κουτούκι λίγο πιο πάνω σε ένα στενό και πηγαίναµε στα 
διαλείµµατα να πιούµε καφέ ή να φάµε ένα τοστ.

Υπάρχει επίσης µια ακόµη παροιµία που λέει: Να µη σου λάχει να σε κυνηγούν οι 
βλάχοι. Οι βλάχοι κυνηγάνε τους µελισσοκόµους και έχουν δίκιο, γιατί οι µέλισσες 
πηγαίνουν και πίνουν νερό στις κορίτες που ποτίζουν τα ζώα τους και τις φοβούνται. 
Ακόµη τα γίδια περνούν µέσα από τα µελισσοκοµεία και οι µέλισσες τα τσιµπάνε. 
Μερικά που είναι ανήµπορα δεν προλαβαίνουν να φύγουν και ψοφάνε επί τόπου. Τα 
πρόβατα φαίνεται ότι είναι πιο χαζά. Βάνουν τη µούρη τους µπροστά στην κυψέλη 
και δεν φεύγουν. Μου έχει τύχει ένα πρωί που ξεφόρτωνα κυψέλες στο βουνό, να 
µε κυνηγάνε δυο βλάχοι µε κάτι µεγάλες γκλίτσες. Ο βοηθός µου έφυγε τρέχοντας 
προς την κορυφή του βουνού. 

Εγώ κάθισα µπροστά σε µια κυψέλη και είχα αποφασίσει να την ανοίξω µόλις οι 
βλάχοι αρχίσουν να µε γκλιτσοκοπανάνε. Τελικά βρέθηκε λύση και τα πράγµατα 
ηρέµησαν. ∆ηλαδή να φορτώσω πάλι τις κυψέλες και να φύγω. Οι βλάχοι είναι 
ντόµπροι άνθρωποι. Το µυαλό τους έχει καθαρίσει γιατί είναι συνέχεια στο βουνό. 
Ξέρουν να λένε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. ∆εν µπορείς στο βλάχο να του 
λες θεωρίες και φιλοσοφίες για το περιβάλλον, τη χρησιµότητα της µέλισσας κλπ. 
Μπορείς να του δώσεις µία γεµάτη µε µέλι άσπρη κερήθρα και ένα βάζο µέλι. Αν 
πιάσεις φίλο το βλάχο έχεις εξασφαλίσει το µελισσοκοµείο σου. Οι µελισσοκόµοι 
που πάνε κόντρα µε τους βλάχους θεωρούνται αποτυχηµένοι.

Έγραψα σήµερα σαν εισαγωγή µερικές προσωπικές µου εµπειρίες .Στο άλλο φύλο 
ελπίζω να γράψω κάτι πιο ουσιαστικό γύρω από τις µέλισσες.
ΥΓ. Έπειτα από παράκληση του Νίκου Μαστοράκου που είναι από τους ανθρώπους 

που διευθύνουν την εφηµερίδα, προσπάθησα να γράψω κάτι  σχετικά µε τις 
µέλισσες. Νοµίζω ότι θα χρειασθούν µερικές συνέχειες επειδή η µελισσοκοµία 

είναι ένα µεγάλο κεφάλαιο.

Καληµέρι, Φύλλο 15, Οκτώβριος 2018
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Όσιος Λεόντιος ο Μονεµβασιώτης
Επιµέλεια: Νέλλη Τσαγλιώτη

Ο Όσιος Λεόντιος, γεννήθηκε στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριµένα στη 
Μονεµβασία, γι’ αυτό και 
του αποδόθηκε το επίθετο 
«ο Μονεµβασιώτης». 
Καταγόταν από πλούσια, 
θεοφιλή και ξακουστή 
οικογένεια. Ο πατέρας του 
Ανδρέας ήταν διορισµένος 
από τον αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου Ανδρόνικο 
διοικητής Πελοποννήσου. 
Ακριβή χρονολογία της 
γεννήσεως του Αγίου δεν 
έχουµε. Λαµβάνοντας όµως 
υπόψη τα ιστορικά 
δεδοµένα υποθέτουµε ότι 
γεννήθηκε πριν από το 
1341 µ.Χ. 

Ο Άγιος έχοντας πολύ 
καλές προϋποθέσεις – 
καλή οικογένεια, θέση του 
πατέρα του – έλαβε καλές 
αρχές και ανατράφηκε µε 
ευγενικά και χρηστά ήθη.

 Όταν ήλθε σε ηλικία δεκτική µαθήσεως, επιδόθηκε στη µάθηση, επιθυµώντας να 
αποκτήσει όχι απλώς τη γνώση, αλλά να φθάσει σε επιστηµονική τελειότητα. Στη 
συνέχεια ο πατέρας του τον έστειλε στην Κων/λη για να συναναστραφεί µε τους εκεί 
φιλοσόφους και να συνηθίσει τις βασιλικές υποθέσεις, ώστε να του είναι οικείες. 
Εκεί ο Άγιος ξεχώρισε για το ήθος του και τις γνώσεις του και απέκτησε την 
εκτίµηση των δασκάλων του και του Βασιλιά.

Στη συνέχεια, επιστρέφει στην Μονεµβασία, αφού εν τω µεταξύ είχε πεθάνει ο 
πατέρας του, µε σκοπό να συµπαρασταθεί και να βοηθήσει τη µητέρα του Θεοδώρα. 
Κάνοντας υπακοή σ’ αυτήν αναλαµβάνει την περιουσία της οικογενείας και 
παντρεύεται, ενώ η µητέρα του πηγαίνει σε µοναστήρι Ο Λεόντιος όµως από µικρό 
παιδί είχε µέσα του τον πόθο να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Έχοντας αυτή 
την κλίση λοιπόν έπεισε τη σύζυγό του να µείνει στο σπίτι, υπεύθυνη για όλα τα 
υπάρχοντά τους, µαζί µε τα τρία παιδιά τους, ενώ ο ίδιος αποχώρησε από τον κόσµο.

Αρχικά πήγε και υποτάχθηκε σ’ έναν ασκητή που ονοµαζόταν Μεννίδης, από τον 
οποίο και εκάρη µοναχός µε το όνοµα Λεόντιος. (το κοσµικό του όνοµα ήταν Λέων.) 
Ο Άγιος επιδόθηκε σε ασκητικούς αγώνες, που τον οδήγησαν σε µεγάλο ύψος 
αρετής. Επειδή όµως επιζητούσε περισσότερα, αναχώρησε για το Άγιο Όρος, όπου 
και συνέχισε την ασκητική ζωή του. Η µεγάλη ταπείνωσή του, τον έκανε να 
υποτάσσεται σε όλους, γι’ αυτό και όλοι του απέδιδαν µεγάλη τιµή. Αυτό το γεγονός 
τον έκανε να εγκαταλείψει και το Άγιο Όρος, και να πάει στο όρος Κλωκόν του 
Γέροντος, πάνω από το Αίγιο, όπου και έφθασε σε τέλεια απάθεια και την ενέργεια 
θαυµάτων.

Εξ’ αιτίας των θαυµάτων, της χάρης και της αρετής του, αποφάσισαν οι 
βασιλόπαιδες Θωµάς και ∆ηµήτριος να χτίσουν στον τόπο της ασκήσεώς του, ναό 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και άλλα οικοδοµήµατα, ώστε συγκροτήθηκε µοναστήρι.
Σ’ αυτό ο Όσιος, σε ηλικία 75 ετών, παρέδωσε το πνεύµα του στο Θεό, αφού 
προηγουµένως είχε δει αγγέλους να τον καλούν από τη γη στον ουρανό.
Το άγιο λείψανό του βρίσκεται στο σπήλαιο της ασκήσεώς του και παρέχει άφθονα 
ιάµατα, σ’ όσους προστρέχουν σ’ αυτό µε πίστη.

Η µνήµη του, τιµάται στις 11 ∆εκεµβρίου.
Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Λεοντίου

Ἦχος α΄- Τόν τάφον σου Σωτήρ
Ἀσκήσει λαμπρυνθεῖς, ὡς χρυσὸς ἐν χωνείᾳ, λαμπρύνεις Μοναστῶν, τοὺ

ς χοροὺς ἑπομένους, τοὶς θείοις σου διδάγμασι, θεοφόρε Λεόντιε, ὅθεν 
σήμερον, τὴν φωτοφόρον σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ὑπὲρ ἠμῶν σὲ 

πρεσβεύειν, αἰτοῦμεν πρὸς Κύριoν.
Πηγή:

http://www.monemvasianews.gr

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΠΙΝΟΚΙΟ
Αγγελική Παπαθανασίου

Τι θα λέγατε για ένα ακόµα ταξίδι στη χώρα της 
φαντασίας και του παραµυθιού; Ελάτε να ταξιδέψουµε 
στο πάρκο του Πινόκιο.
Ποιος δεν γνωρίζει τις περιπέτειες του Πινόκιο; Η ξύλινη 
µαριονέτα, ο Τζουζέπε, η γαλάζια νεράιδα, η αλεπού κι 
όλοι οι άλλοι ήρωες του παραµυθιού, ήταν προϊόντα της 
φαντασίας του συγγραφέα Carlo Lorenzini ή αλλιώς 
Carlo Collodi όπως όλοι τον γνωρίζουµε. (Χρησιµοποίησε 
ως επίθετο το όνοµα της γενέθλιας πόλης της µητέρας του).

Στη πόλη Collodi λίγα χιλιόµετρα από τη πόλη Pistoia βόρεια της Τοσκάνης, υπάρχει 
το αυθεντικό πάρκο του Πινόκιο, αφιερωµένο στη ξύλινη µαριονέτα. Περπατώντας 
στο εσωτερικό του πάρκου, βρισκόµαστε περικυκλωµένοι από πράσινο κι από τους 
πρωταγωνιστές του γνωστού παραµυθιού.

Το πάρκο είναι ένας χώρος µαγευτικός µε µια ατµόσφαιρα αλλοτινής εποχής. Εδώ 
δεν υπάρχουν σπέσιαλ εφέ ή σούπερ τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Στη καλύτερη 
των περιπτώσεων να δείτε κάποιο σιντριβάνι µε παιχνίδια νερού. Εδώ στο πάρκο, 
θα περπατήσετε ανάµεσα στα µπρούτζινα αγάλµατα και διάφορα άλλα έργα 
καλλιτεχνών.

Το πάρκο άνοιξε το 1956 κι η µαγεία του οφείλεται στην γοητεία της ιστορίας του 
Πινόκιο, που είναι παρούσα στις καρδιές, στις αναµνήσεις και στη φαντασία τόσο 
των µικρών παιδιών όσο και των ενηλίκων.

Ανάµεσα στις πιο επιβλητικές γωνιές 
του πάρκου, είναι το δίχως άλλο, 
εκείνη όπου βρίσκεται ο 
«Καρχαρίας» ή η Φάλαινα κατά την 
εκδοχή της Disney, που κατάπιε τον 
Τζεπέτο και τον Πινόκιο. Αυτό 
λοιπόν το «τέρας», κατά διαστήµατα 
πετάει άφθονο νερό. Ένα γρήγορο 
Ζιγκ- ζαγκ ανάµεσα στα µεγάλα 
δόντια του ζώου και θα βρεθείτε 
κατευθείαν στη κοιλιά. 
Ανεβαίνοντας λίγες αλλά στενές 

σκάλες, φτάνετε µέχρι το κεφάλι όπου µπορείτε να έχετε θέα όλο το πάρκο.

Υπάρχει επίσης ένας µικρός αλλά σηµαντικός λαβύρινθος από κισσό, όπου µικροί 
και µεγάλοι αγωνίζονται για το ποιος θα καταφέρει να βγει πρώτος. Το πάρκο 
διαθέτει επίσης ένα θεατράκι µε µαριονέτες, µια γιγάντια σκακιέρα, τελεφερίκ κι 
άλλα παιχνίδια διασκορπισµένα στο χώρο.

Μέσα στο πάρκο υπάρχει ακόµα το σπίτι των πεταλούδων. Πρόκειται για ένα 
θερµοκήπιο, όπου στο εσωτερικό του βρίσκεται ένας εξωτικός κήπος και χιλιάδες 
πολύχρωµες πεταλούδες τροπικές. Το σπίτι είναι ανοιχτό από το Μάρτιο ως τον 
Οκτώβριο.
Ελπίζω να σας άρεσε το ταξίδι στο πάρκο του διάσηµου Ψεύτη!!!

ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ
Discover Tuscany.

Καληµέρι, Φύλλο 15, Οκτώβριος 2018
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ΜΙΓΕΛ ΝΤΕ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
«ΖΗΣΕ ΟΠΩΣ Ο ∆ΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ»
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ∆ΙΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΝΟΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Ο ∆ον Κιχώτης είναι ένα σύµβολο ελεύθερης σκέψης. 
Πέρασε όλη του τη ζωή διαβάζοντας ιπποτικά 
µυθιστορήµατα και τελικά αποφάσισε πως αξίζει κανείς να 
ζήσει τη ζωή του µέσα από καθηµερινά όνειρα. 

Φόρεσε µια σκουριασµένη πανοπλία, καβάλησε ένα γέρικο 
άλογο και µε τη συντροφιά ενός απλού και αγαθού 
χωρικού, ξεκίνησε να πείσει τους άλλους πως το όνειρο 
µπορεί να γίνει αλήθεια ή και το ανάποδο – η 
πραγµατικότητα να µετατραπεί σε κάτι το µαγικό. Οι 

περιπέτειές του µας κάνουν άλλοτε να γελάµε κι άλλοτε να δακρύζουµε. (Από το 
οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΜΑΡΙΑ Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
«ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ)»
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΠΑΛΤΑ

Το συγκεκριµένο βιβλίο ανοίγει άλλη µια πύλη 
προσέγγισης ενός πολυδιάστατου θέµατος, του 
ρεµπέτικου τραγουδιού και προσπαθεί να φωτίσει, σε 
συνάρτηση µε τα ιστορικά γεγονότα, την κοσµοθεωρία 
και τη νοοτροπία των λαϊκών πληθυσµών στην Ελλάδα 
κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα, καθώς η 
αντισυµβατική εκδοχή του λειτούργησε και ως συνολική 
πολιτισµική ταυτότητα.
Η µελέτη εστιάζεται στα χρόνια του Μεσοπολέµου και το 
πλοίο µε το µουσικό φορτίο του ρεµπέτικου 

ΠΑΜΠΛΟ ΝΕΡΟΥ∆Α
«Ω∆Η ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ»
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΥΡΟΣ

Το ποίηµα Ωδή σε ένα αστέρι περιλαµβάνεται 
στη συλλογή του Χιλιανού ποιητή Πάµπλο 
Νερούδα µε τίτλο το Τρίτο Βιβλίο των Ωδών 
(Tercer Libro de las Odas, 1957). Ο Νερούδα 
ασχολείται µε τα απλά, θέµατα που κυριαρχούν 
στην καθηµερινότητα του καθενός θίγοντας µε 
αυτό τον τρόπο όλα τα αιώνια ζητήµατα που 
απασχολούν τον άνθρωπο: ο κύκλος της ζωής, 
ο θάνατος, το µέλλον, το σύµπαν, τα άστρα. Το 
ποίηµα αφηγείται µια ιστορία. 

Την µαγική ιστορία ενός άντρα που κατάφερε να κλέψει ένα αστέρι από τον 
ουρανό και να το κάνει δικό του. Γρήγορα όµως θα καταλάβει πως αυτό το οποίο 
του δίνει δύναµη κι ελπίδα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει καθώς έχοντας 
στερηθεί την ελευθερία του δεν έχει πια αξία ούτε και ισχύ. Ο ποιητικός λόγος 
συναντιέται µε την εικαστική τέχνη. Το ποίηµα γίνεται έτσι προσιτό στο παιδί 
χάρη στην εικονογράφηση που µε τα λιτά µέσα και τους απαλούς χρωµατισµούς 
δίνει ελευθερία στον αναγνώστη να φανταστεί και την δική του εξέλιξη, την δική 
του ιστορία. 

Το βιβλίο προέκυψε από ένα πολύ ενδιαφέρον εκδοτικό εγχείρηµα που ξεκίνησε 
στην Ισπανία από τον εκδοτικό οίκο Libros del Zorro Rojo και περιλαµβάνει 
επιλεγµένα έργα καταξιωµένων λογοτεχνών εικονογραφηµένα για παιδιά από 
εµπνευσµένους εικονογράφους. Το ποίηµα Ωδή σε ένα αστέρι θα προσφέρει 
στους µικρούς αναγνώστες γαλήνη κι ελπίδα αλλά και γνήσια απόλαυση χάρη 
στην λιτή και σχεδόν ονειρική εικονογράφηση. Με το βιβλίο τα µικρά παιδιά θα 
µυηθούν στον ποιητικό λόγο που υµνεί την αξία της ελευθερίας συνοδεία 
τρυφερών κι εκλεπτυσµένων εικόνων. (Ελένη Κορόβηλα, bookpress.gr, 
5/5/2015)

Την άνοιξη του 1958 η εφηµερίδα «Ακρόπολις» δηµοσίευσε σε 
συνέχειες, µε τεράστια επιτυχία, αυτό που ονοµάστηκε «Το 
Μυθιστόρηµα των Τεσσάρων». Με πρωτοβουλία του Γιάννη 
Μαρή, παλιού συνεργάτη της «Ακροπόλεως», τέσσερις από 
τους γνωστότερους συγγραφείς της γενιάς του '30, ο Στρατής 
Μυριβήλης, ο Μ. Καραγάτσης, ο Άγγελος Τερζάκης και ο Ηλίας 
Βενέζης, πείστηκαν, ύστερα από πολλές αµφιβολίες, να 
λάβουν µέρος σ' ένα πείραµα εντελώς πρωτότυπο. ∆έχτηκαν, 
δηλαδή, να γράψουν µαζί, αλλά εκ περιτροπής, ένα 
µυθιστόρηµα, χωρίς να έχει προηγηθεί καµιά συνεννόηση 
µεταξύ τους, ή να έχει συµφωνηθεί κάποιος σκελετός… 

Η σειρά µε την οποία θα έγραφαν αποφασίστηκε µε κλήρωση. Άρχισε ο Μυριβήλης, που 
κάλυψε την πρώτη εβδοµάδα, συνέχισε ο Καραγάτσης, κι ακολούθησαν, ανά εβδοµάδα, ο 
Τερζάκης και ο Βενέζης. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για τέσσερεις ακόµα 
εβδοµάδες, ώσπου να ολοκληρωθεί το µυθιστόρηµα µε το Βενέζη (2 Μαρτίου - 26 
Απριλίου). Ακολούθησε πανελλήνιος διαγωνισµός για τον «οριστικό» τίτλο του 
µυθιστορήµατος, που θα διάλεγαν ανάµεσα στους προτεινόµενους οι συγγραφείς (στο 
διαγωνισµό συµµετείχαν 4.208 αναγνώστες!). 

∆ιαβάζοντας σήµερα «Το Μυθιστόρηµα των Τεσσάρων» δεν θα πρέπει να ξεχνάµε τις 
ιδιότυπες αυτές συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε και παρουσιάστηκε. Οι συνθήκες 
αυτές εξηγούν την όλη δοµή του, τον αποσπασµατικό του χαρακτήρα εξηγούν όµως 
επίσης και το κέφι που το διαπνέει, την επινόηση περίπλοκων καταστάσεων και 
µυστηρίων -όχι τόσο, υποψιάζεται κανείς, για να κινηθεί το ενδιαφέρον των αναγνωστών, 
όσο κυρίως για να δούµε πώς θα ξεµπλέξει από τις κακοτοπιές ο φίλος συγγραφέας που 
ακολουθεί. 

Με το πνεύµα αυτό, του παιχνιδιού και του πειραµατισµού, θα 'πρεπε ίσως να 
πλησιάσουµε κι εµείς το «Μυθιστόρηµα των Τεσσάρων». (Από τον πρόλογο της έκδοσης).
Πρόκειται για ένα «πείραµα» εξαιρετικά ενδιαφέρον, όπου το αποτέλεσµα δικαιώνει την 
έµπνευση να δηµιουργηθεί ένα µυθιστόρηµα από µεγάλους συγγραφείς, σύγχρονους 
µεταξύ τους, χωρίς να συν-εργαστούν µε την τυπική έννοια. Η αξία των συγγραφέων 
γίνεται φανερή µέσα από τη ροή του µυθιστορήµατος και την πολυπλοκότητα των 
γεγονότων. Καθένας κατορθώνει να συνεχίσει την ιστορία αναπτύσσοντάς τη, δίνοντας 
τροφή για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ παράλληλα αφηγείται το κοµµάτι που του 
αναλογεί µε εντελώς προσωπικό ύφος. 

Μια ιστορία περίπλοκη που έχει τις ρίζες της στα χρόνια της κατοχής… Οι ήρωες, 
κουβαλώντας ο καθένας το δικό του παρελθόν, προσπαθούν να απαλλαγούν από 
αµφιβολίες, υποψίες, κατηγορίες… Τα µυστικά που αποκαλύπτονται φέρνουν στο τέλος 
τον καθένα αντιµέτωπο µε την αλήθεια, σκληρά, λυτρωτικά, αµείλικτα.

Το µυθιστόρηµα των τεσσάρων
Επιµέλεια: Βαλεντίνα Γ. Βανικιώτη

ξεκινά από το µουσικό χωνευτήρι της Ανατολής, της Πόλης και της Σµύρνης, 
φθάνει στο περιθώριο της Σύρου, σαλπάρει για την Αµερική, για να καταλήξει στις 
φτωχογειτονιές των προσφύγων στην Αθήνα και τον Πειραιά. (Από την παρουσίαση 
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Μια διαχρονική ιστορία για την οµορφιά, τη συµπόνια, τη φιλία, την καλοσύνη και την 
αυταπάρνηση-αξίες που στις µέρες µας κλονίζονται.

Ένα από τα πιο γνωστά παραµύθια που έγραψε ο Όσκαρ Ουάιλντ, "για παιδιά και για όσους 
έχουν διατηρήσει τα παιδικά χαρίσµατα της απορίας και της χαράς". (Από την παρουσίαση 
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

Ένα συγκινητικό παραµύθι, εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα, που σκοπό έχει να 

διδάξει και όχι να αφηγηθεί µια ανέµελη ιστορία. 

Ήρωες είναι ο ευτυχισµένος πρίγκιπας, που δεν είναι άλλο από ένα 
άγαλµα φτιαγµένο από χρυσό και πολύτιµα πετράδια, και ένα µικρό 
χελιδόνι που το χειµώνα δεν πέταξε σε ζεστές χώρες µαζί µε τα 
υπόλοιπα χελιδόνια.

Μέσα από µία αρκετά λυπητερή αφήγηση, ο Όσκαρ Ουάιλντ διδάσκει 
στους αναγνώστες ανώτερα συναισθήµατα, όπως η βαθιά αγάπη και 
φιλία, αλλά και η βοήθεια προς εκείνους που την έχουν ανάγκη.

Ο Ευτυχισµένος Πρίγκηπας
Επιµέλεια: Βαλεντίνα Γ. Βανικιώτη
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Παραµύθι για τους µικρούς µας φίλους
Αγγελική Παπαθανασίου

Η Αννέτα σηκώθηκε από το κρεβάτι χωρίς ιδιαίτερη όρεξη. Μόλις χθες το βράδυ, 
λίγο πριν κοιµηθεί συνειδητοποίησε πόσο γρήγορα πέρασαν οι µέρες των διακοπών 
της. Στο τέλος της βδοµάδας, οι γονείς της θα έρχονταν στο νησί για να περάσουν το 
τελευταίο σαββατοκύριακο του Αυγούστου και όλοι µαζί θα επέστρεφαν στην 
Αθήνα.
Πόσο όµορφα είχε περάσει τις διακοπές της παρέα µε τη γιαγιά, τους φίλους της που 
έµεναν µόνιµα στο νησί, αλλά και αυτούς που έρχονταν σαν και εκείνη να περάσουν 
λίγες µέρες στο νησί µε τον παππού και την γιαγιά.

Λάτρευε τις διακοπές στο νησί. Χόρταινε τη θάλασσα, τον ήλιο και το παιχνίδι στην 
πλατεία. Οι µέρες της κυλούσαν τόσο όµορφα και ξέγνοιαστα! Μα από χθες µια 
µικρή στεναχώρια ήρθε να φωλιάσει στη καρδιά της. Σε πέντε µέρες θα 
αποχαιρετούσε τη ξεγνοιασιά και το παιχνίδι και θα επέστρεφε στη πόλη και στο 
διαµέρισµα. Αντίο παιχνίδι! Αντίο Καλοκαίρι! Mα αυτό που πιο πολύ την 
στενοχωρούσε ήταν η επιστροφή στο σχολείο. Στο µεγάλο σχολείο όπως της έλεγαν 
οι γονείς της. 

Αυτή τη χρονιά θα πήγαινε στη πρώτη δηµοτικού. Είχε ακούσει ότι το νέο σχολείο 
δεν έµοιαζε και πολύ µε το νηπιαγωγείο που πήγαινε πέρσι. Φέτος η τσάντα της θα 
ήταν µεγάλη και βαριά, αφού µέσα θα είχε ένα σωρό βιβλία και τετράδια. Θα έµενε 
στο σχολείο περισσότερες ώρες. Πάλι καλά που θα υπήρχαν και τα διαλλείµατα. 
Όλα αυτά σκεφτόταν και δεν είχε πολλή όρεξη όπως τις προηγούµενες µέρες.

-Τι έχεις κοριτσάκι µου και είσαι κατσούφα; Ρώτησε η γιαγιά σαν την είδε µε τα 
µούτρα µέχρι το πάτωµα.

-Στεναχωριέµαι γιαγιά που τελειώνουν οι διακοπές, που φεύγει το καλοκαίρι, που 
θα γυρίσω στην Αθήνα, που θα ανοίξουν τα σχολεία, που θα πρέπει να διαβάζω και 
να γράφω και…..
-Στάσου, στάσου ένα λεπτό! Πάρε µια ανάσα! Για όλους τελειώνει το καλοκαίρι 
κοριτσάκι µου καλό. Και εγώ στεναχωριέµαι που θα µείνω µόνη µου σαν θα φύγεις 
µα έτσι είναι τα πράγµατα στη ζωή. Ότι αρχίζει, κάποια στιγµή τελειώνει. Μα πάλι 
κάτι νέο θα ξεκινήσει και ύστερα και αυτό θα τελειώσει και πάει λέγοντας…..
-Μα είναι άδικο γιαγιά µου το καλοκαίρι να κρατάει µόνο τρεις µήνες και το σχολείο 
εννιά!

Η γιαγιά ακούγοντας την τελευταία φράση της εγγονής της και βλέποντας το 
µουτρωµένο προσωπάκι της, δεν µπόρεσε να µη γελάσει. Το γέλιο της όµως 
θύµωσε περισσότερο την Αννέτα.

-Γιατί γελάς γιαγιά; ∆εν έχω δίκιο;
-Καταλαβαίνω ότι σου είναι δύσκολο να αφήσεις τους φίλους σου, τη θάλασσα και 
το παιχνίδι στη πλατεία, για να γυρίσεις στο µικρό σου δωµάτιο, στα διαβάσµατα και 
στα γραψίµατα.

-Θα ήθελα να ήταν συνέχεια καλοκαίρι! Θα ήθελα οι διακοπές να διαρκούσαν για 
πάντα! ∆εν θα ήταν υπέροχα γιαγιά;

-Όχι κοριτσάκι µου δεν θα ήταν υπέροχα! Όλα στη ζωή είναι χρήσιµα. Έχουµε 
ανάγκη και το γέλιο και το δάκρυ. Το κρύο και τη ζέστη. Τη δουλειά αλλά και την 
ξεκούραση. Η γη δεν θέλει µόνο ήλιο και ζέστη γιατί έτσι θα ξεραθεί. Έχει ανάγκη 
τη βροχή και το χιόνι. 

Πρέπει να ξεδιψάσει και να κάνει καρπούς για να θρέψει τους ανθρώπους. Τα παιδιά 

δεν έχουν ανάγκη µόνο το παιχνίδι αλλά και το σχολείο. Πρέπει να µάθουν 
πράγµατα, να ανοίξει το µυαλό τους για να γίνουν καλοί και χρήσιµοι άνθρωποι.

-Έχεις δίκιο γιαγιά! Ίσως αν είχαµε µόνο καλοκαίρι να µην ήταν τόσο όµορφο όσο 
είναι τώρα. Μπορεί και να το βαριόµουν!
-Ίσως να γινόταν και αυτό. Ποιος ξέρει;

-Ξέρεις γιαγιά, δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι γιατί δεν θέλω να πάω στο 
σχολείο. Φοβάµαι. ∆εν ξέρω πως θα είναι η δασκάλα µου, οι συµµαθητές µου.
-Πριν αρκετά χρόνια, όταν η µαµά σου θα πήγαινε για πρώτη φορά ∆ηµοτικό, είχε 
τους ίδιους φόβους µε σένα. Την ηµέρα του αγιασµού, η κοιλιά της πονούσε, δεν 
ήθελε να πιει το γάλα της και στο δρόµο για το σχολείο, µου κρατούσε σφιχτά το 
χέρι.

-Αλήθεια γιαγιά; Φοβόταν και η µαµά;
-Φοβόταν. ‘Όταν χτύπησε το κουδούνι, πήγε µόνη της στη σειρά για την προσευχή 
και γυρνούσε συνέχεια πίσω το κεφαλάκι της, για να µε δει που στεκόµουν πίσω 
από τα κάγκελα και την κοιτούσα.

-Ύστερα τι έκανε;
-Όταν τελείωσε ο αγιασµός, µπήκε στην τάξη να γνωρίσει τη δασκάλα της και να 
πάρει τα βιβλία της µαζί µε τους συµµαθητές της. Πριν µπει στην τάξη γύρισε πάλι 
το κεφάλι της για να µε δει. Εγώ της χαµογέλασα και σήκωσα το χέρι µου για να την 
χαιρετήσω. 
Το µεσηµέρι που πήγα να την πάρω, το προσωπάκι της έλαµπε. Ερχόταν παρέα µε 
ένα άλλο κοριτσάκι, πιασµένες χέρι- χέρι. Την έλεγαν Κατερίνα και ήταν η διπλανή 
της στο θρανίο.
-Σου είπε πως είχε περάσει στο σχολείο;

-Στο δρόµο για το σπίτι, µου µίλησε για το πόσο καλή και όµορφη ήταν η δασκάλα 
της και για την Κατερίνα. Ήταν τόσο χαρούµενη που το επόµενο πρωί ξύπνησε πριν 
από εµένα και περίµενε µε ανυποµονησία να ξεκινήσουµε για το σχολείο. Ήθελε να 
βρεθεί κοντά στη δασκάλα και τη φίλη της.

-Θα είναι καλή και η δική µου δασκάλα; Θα βρω και εγώ µια φίλη να της κρατάω το 
χέρι όταν θα φεύγουµε από το σχολείο;
Η γιαγιά την αγκάλιασε 
τρυφερά και της χαµογέλασε.

-Θα είναι µια όµορφη χρονιά 
Αννέτα µου. Είµαι σίγουρη για 
αυτό. Βιάσου όµως. Πρέπει να 
πάµε στην παραλία. Οι φίλες 
σου θα µας περιµένουν.

-Έχεις δίκιο γιαγιά. Αργήσαµε 
σήµερα. Πάω να βάλω γρήγορα 
το µαγιό µου.

Μα δεν έφυγε αµέσως. 
Πλησίασε την γιαγιά της και της 
έδωσε ένα γλυκό φιλί στο 
µάγουλο.

-Σ’αγαπώ γιαγιά! 
-Και εγώ κοριτσάκι µου!

12 Καληµέρι, Φύλλο 15, Οκτώβριος 2018
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Λεµόνι …το 
θαυµατουργό!!!
Νέλλη Τσαγλιώτη

Η λεµονιά, µπορεί να παράγει µέχρι και 
1500 λεµόνια µέσα σε ένα χρόνο. Συνήθως 
τα λεµόνια µας τα αφήνουµε πάνω στο 
δέντρο µέχρι να τα χρειαστούµε κι έτσι µας 
κρατάνε µέχρι το καλοκαίρι. Βέβαια, αφού 
έχουν ωριµάσει πια, πέφτουν µερικά µόνα 
τους όταν φυσάει ή ρίχνει δυνατή βροχή, 
αλλά το έχουµε υπόψη µας και τα 
µαζεύουµε πριν προλάβουν να χαλάσουν… 

Πριν από λίγες µέρες βρέθηκα να έχω στο 
σπίτι πολλά λεµόνια. Λεµόνια από το 
χωριό, λεµόνια από τη λεµονιά µας στην 
Πετρούπολη, λεµόνια από την Κόρινθο… 
‘’Μα τι να τα κάνω όλα αυτά τα λεµόνια; 
Είναι κρίµα να χαλάσουν και να τα πετάξω’’ 
σκεφτόµουν. 

Έτσι, άνοιξα βιβλία µε συνταγές, µπήκα στο 
διαδίκτυο στις µηχανές αναζήτησης, πήρα 
τη µαµά τηλέφωνο, και ψάχνοντας από δω, 
ψάχνοντας από κει κατέληξα στην κουζίνα 
µου µε τις κουτάλες και τις κατσαρόλες 
µου και µε τα δεκάδες κιλά λεµόνια που 
είχα.

Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί πόσα πράγµατα 
µπορούµε να κάνουµε µε το λεµόνι;

Το εξωτερικό κίτρινο µέρος των λεµονιών 
θα το κάνουµε λικέρ λεµόνι ή λιµοντσέλο. 
Μπορούµε φυσικά να το χρησιµοποιήσουµε 
σαν ξύσµα στα γλυκά µας. 

Μετά, θα στύψουµε τα λεµόνια, θα 
χρησιµοποιήσουµε όσο χυµό θέλουµε 
φρέσκο όπως είναι, και τον υπόλοιπο θα 
τον βάλουµε σε παγοκυψέλες στην 
κατάψυξη. Αυτά τα λεµονοπαγάκια 
µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε σε 
φαγητά, σε γλυκά αλλά είναι τέλεια και για 
κοκτέιλ.

Αν τα λεµόνια µας είναι χοντρόφλουδα, 
µπορούµε να κάνουµε µαρµελάδα και 
γλυκό κουταλιού από το άσπρο µέρος του 
λεµονιού. Επίσης λέγεται ότι είναι 
ευεργετικός και αποτοξινωτικός ο χυµός 
µισού λεµονιού σε ένα ποτήρι χλιαρό νερό, 
κάθε πρωί, µε άδειο στοµάχι. 

Τι έµεινε να πετάξουµε; Μόνο ό,τι έµεινε 
στο λεµονοστύφτη! Κι αν µείνει!!! Τώρα 
που το σκέφτοµαι, όταν είµαστε πιτσιρίκια 
µε τον αδερφό µου τρελαινόµασταν να 
τρώµε το άσπρο µέρος της φλούδας του 
λεµονιού!!! Εσείς;

Λεµονάδα σπιτική
Υλικά για 1 µεγάλο µπουκάλι
-2 νεροπότηρα χυµό από φρέσκα λεµόνια
-2 νεροπότηρα ζάχαρη
-2 κ.σ. ξύσµα λεµονιού

Εκτέλεση 
Στύβετε τα λεµόνια και σουρώνετε καλά τον χυµό τους. 
Βράζετε τον χυµό µαζί µε τη ζάχαρη και το ξύσµα, µέχρι να 
δέσει ο χυµός. Μόλις κρυώσει το σιρόπι το βάζουµε σε ένα 
γυάλινο µπουκάλι στο ψυγείο. Για να απολαύσουµε τη 
λεµονάδα µας γεµίζουµε ένα ποτήρι κατά το ένα τρίτο µε 
τον συµπυκνωµένο χυµό και δύο τρίτα µε νερό παγωµένο. 
Μπορείτε να προσθέσετε και ένα φυλλαράκι δυόσµου. Το 
απόλυτα δροσιστικό, αρωµατικό και εύκολο καλοκαιρινό 
ποτό που θα µπορούσατε να πιείτε!

Γρανίτα λεµόνι 
(η συνταγή είναι της Άννας Φάββα–Σαρρή)

Εκτέλεση
Για να φτιάξουµε µια δροσιστική γρανίτα χρειαζόµαστε 2 
φλιτζάνια χυµό λεµόνι (καλά σουρωµένο) και 1 1/2 
φλιτζάνι ζάχαρη. Με σύρµα ανακατεύουµε πολύ καλά . 
µέχρι να οµογενοποιηθούν τα δύο συστατικά. Έπειτα 
βάζουµε το µείγµα σε µπολ και το τοποθετούµε στην 
κατάψυξη. Κάθε φορά που θέλουµε να πιούµε µια 
λεµονάδα παίρνουµε µια κουταλιά από τη γρανίτα µας, 
προσθέτουµε νερό και παγάκια και απολαµβάνουµε το 
δροσιστικό αναψυκτικό µας.

Limoncellο (Σπιτικό λικέρ λεµόνι)
Υλικά για 3 φιάλες των 750ml:
-15 λεµόνια µε χονδρή φλούδα ακέρωτα και βιολογικά
-1 1/2lt τσίπουρο ή βότκα
-4 κούπες ζάχαρη
-5 κούπες νερό

Εκτέλεση:
Πλένουµε πολύ καλά τα λεµόνια και τα σκουπίζουµε πολύ 
καλά µε ένα µαλακό πανί.
Με τον αποφλοιωτή ή µε ένα λεπτό µαχαιράκι τα 
αποφλοιώνουµε, προσέχοντας να µην υπάρχει κανένα 
ίχνος από το άσπρο µέρος της φλούδας.

(tip: το άσπρο µέρος πικρίζει το λικέρ µας γι’ αυτό µη 
βάλετε καθόλου λευκή σάρκα από τη φλούδα).

Βάζουµε σε βάζο τα 750ml τσίπουρου και προσθέτουµε το 
φλοιό των λεµονιών, κλείνουµε το βάζο ερµητικά και το 
αποθηκεύουµε σε ένα ντουλάπι για 25 ηµέρες. Χρειάζεται 
σκοτεινό µέρος!

Όταν περάσει αυτό το διάστηµα, διαλύουµε τη ζάχαρη στο 
νερό, τα βράζουµε για 5 λεπτά και αφήνουµε να κρυώσει 
το σιρόπι. Το προσθέτουµε στο βάζο µε το λιµοντσέλο µαζί 
µε τα υπόλοιπα 750ml τσίπουρου και κλείνουµε πάλι, 
αποθηκεύοντας για άλλες 10 µέρες. Κατόπιν φιλτράρουµε 
πολύ καλά χρησιµοποιώντας χάρτινα φίλτρα του καφέ (ή 
µε ένα ψιλό σουρωτήρι) και το βάζουµε σε φιάλες.

tip: Η ίδια διαδικασία µε πορτοκάλια µας δίνει ένα τέλειο 
και αρωµατικό λικέρ πορτοκάλι!

Και κάτι ακόµα

Το λεµόνι είναι πλούσια πηγή 
θρεπτικών συστατικών για τον 
ανθρώπινο οργανισµό και πολύτιµος 
(αλλά και φθηνός) σύµµαχος στους 
τοµείς της οµορφιάς και της 
καθαριότητας.

Αντισηπτική και αποσµητική 
δράση
Ο χυµός του λεµονιού είναι ιδανική 
και φτηνή επιλογή για να καθαρίσετε, 
να απολυµάνετε και να αρωµατίσετε 
το ξύλο κοπής και άλλα µαγειρικά 

σκεύη. Το οξύ στο χυµό λεµονιού 
«σκοτώνει» τη µούχλα, τα βακτήρια 
και τα µικρόβια.

Αποσµητικό χώρου 
Σιγοβράστε φέτες λεµονιών για λίγες 
ώρες στο νερό. Η αναλογία είναι 
περίπου 2-3 λεµόνια σε περίπου 4 
φλιτζάνια νερό. Η µυρωδιά θα σας 
συναρπάσει, χωρίς πολλά λόγια.

Ανταύγειες
Στύψτε µισό φλιτζάνι λεµόνι και 
τοποθετήστε το σε ένα δοχείο µε 
απλικατέρ. Ψεκάστε τα µαλλιά σας 

και καθίστε στον ήλιο µέχρι να 
στεγνώσουν. Ξεπλύνετε καλά µε 
προσοχή, για να µη µπει λεµόνι στα 
µάτια σας.

Γράφοντας αυτό το άρθρο 
σκεφτόµουν τον µπαµπά µου. Τον 
πειράζουµε κάθε φορά που 
ισχυρίζεται πως το καλύτερο δέντρο 
είναι η λεµονιά. 

“Τι τα θέλετε τα άλλα δέντρα; 
Λεµόνια να φυτέψετε’’, συνηθίζει να 
λέει. Μάλλον, έχει δίκιο, τώρα που το 
σκέφτοµαι!!!

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ
 …ΛΕΜΟΝΙ!
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Πειραιεύς τη 4-2-44
Αγαπητή Κατίνα χαίρε

Μόλις προ 10 λεπτών ήλθε ο Μήτσος και µου έφερε 3 δοχεία λάδι και 195 χιλιάδες αλλά το σπουδαιότερο µου έφερε το γράµµα Σου καθώς και των παιδιών, που µόλις 
αρχίζω να το διαβάσω τα µάτια µου δακρύζουν και µε πνίγει η συγκίνησις. Tι τα θέλεις Κατίνα µού φαίνεται ότι γέρασα, εγώ - που ποτέ δεν τσάκιζε η καρδιά µου - αρχίζω 
να δακρύζω µε το παραµικρό που µου λένε για Σας. 

Και τώρα ας Σου γράψω πώς τα πέρασα µε τους βοµβαρδισµούς. Καθώς µε ξεύρεις µε τα καταφύγια έχω πάρει διαζύγιο, αλλά τελευταία άρχισα να φεύγω από το 
φωτογραφείο και να πηγαίνω προς την οδόν Σωκράτους. Την ηµέρα εννοείται, την νύκτα προτιµούσα το κρεβάτι. Λοιπόν είναι Τρίτη, είµαι πολύ πρωί σηκωµένος. Αφού 
κάνω ένα ντους, ανοίγω το ράδιο και ακούω µουσική. 

Σε λίγο φθάνει ο Τάσος ο Τ[…σιλιβάκος], ο δυστυχής είναι εγκαταλειµµένος και στερείται. Από την Κυριακή τον είχα καλέσει να µου κάνει παρέα και µήπως κάναµε καµία 
δουλειά να βοηθά. Εκείνη την ηµέρα έφερε και κάρβουνα να φτιάναµε φαγητό στο µαγαζί. Σε λίγο φθάνει και η κυρά Νίτσα µε τα ρούχα µου. Ήταν καιρός να έλθει, γιατί 
είχε δέκα µέρες και ξεύρεις τί τακτικός είµαι. Το δωµάτιο ήταν όλο σκόρπιες κάλτσες, µανδήλια, αποτσίγαρα και εφηµερίδες, κάτου δε όλο λάδια. Έβαλε τις φωνές και µε 
κυνήγησε να συγυρίσει γρήγορα γιατί φοβόταν για κανέναν συναγερµό

(Αυτή την στιγµή βρίσκοµαι στην Αθήνα στου Νίκου και η σειρήνα µουγκρίζει στρίγκλικα λήξη συναγερµού αλλά δεν είχαµε τίποτε] 

Συνεχίζω: Αφού σφουγγάρισε η κυρά Νίτσα, ανέβηκα να τυπώσω δυο µεγεθύνσεις του ρετουσέρου του κυρ. Σταύρου. Η ώρα κοντεύει 12. Μόλις έβαλα τις µεγεθύνσεις στην 
εµφάνιση, αρχίζουν οι σειρήνες. Μου φωνάζει αν κοντεύω, του λέω να περιµένει, σε λίγο ακούω τον Σγάγια και φωνάζει να κατεβώ. Τίποτε δεν µ’ ανησυχεί. Τελειώνω και 
κατεβαίνω, δίδω τις µεγεθύνσεις και λέω του Τάσου να πάµε µέχρι την Σωκράτους. 

Κλείνω πρόχειρα και βγήκαµε να πάµε κατά την Σωκράτους. Στου Καρύπη, που συνήθως πήγαινα. Όταν όµως έφθασα στην Κολοκοτρώνη, αντί να πάω στου Καρύπη πήγα σ’ 
ένα φούρνο που µου χρωστούσε 300 δράµια ψωµί από τον προηγούµενο µήνα. Αφού πήρα το ψωµί για να µην το τρέχω, λέω του Τάσου, πάµε να Σου κάνω το τραπέζι. 
Αυτός δεν ήθελε νάρθει. παρά τραβούσε κατά την Σωκράτους, που έγινε το µεγάλο µακελειό. Τέλος τον πήρα δια της βίας και πήγαµε στου ∆ρακάκη εκεί που σταµατούσαν 
τ’ αυτοκίνητα της Π. Κοκκινιάς.

 Όταν µπήκαµε, το εστιατόριο ήταν γεµάτο και πήγαµε να φύγουµε. Στην πόρτα µε σταµάτησε ο καταστηµατάρχης και φρόντισε και µας βρήκε θέση. Τύχη αγαθή, γιατί εάν 
βγαίναµε έξω, όπου και να πηγαίναµε ήταν βόµβες. Η κουζίνα είχε µόνον φασόλια και πάλι πήγα να φύγω, αφού είχα µουσαφίρη ήθελα να τον περιποιηθώ, αλλά δεν 
φύγαµε. Μόλις είχαµε τέσσερες πέντε πιρουνιές, αρχίζει ένα τρελό πυρ. Όλος ο τόπος κινείται. Εκατοντάδες αντιαεροπορικά βάνουν. Οι οβίδες µικρές και µεγάλες 
σφυρίζουν. Συγχρόνως όµως απαντά και το σφύριγµα των βοµβών. Ο κόσµος σαν τρελός τρέχει αλλά και πού να πάει. Τα σπίτια σείονται εκ θεµελίων. 

Τα τζάµια φεύγουν σαν σφήγκες από τα πορτοπαράθυρα και σπάζουν µε πάταγο κάτου, όσα δεν σπάζουν σε κεφάλια. Εγώ τρώγω την φασολάδα µου. Φωνάζω δε και στους 
άλλους να µην στριµώχνονται γιατί θα σκοτωθούµε µονάχοι µας. Σε λίγο σταµατά το κακό αλλά προτού παρέλθουν τρία λεπτά το κακό επαναλαµβάνεται. Τώρα ακούγονται 
και πυροβόλα συγχρόνως. Απέναντί µου και ακριβώς αριστερά, µόλις περάσουµε την πρώτη γέφυρα του ηλεκτρικού για την Κοκκινιά, βλέπω βαρέλια µικρά και µεγάλα ν’ 
ανεµίζουν στον αέρα σαν περιστέρια. 

Η ατµόσφαιρα από γλυκιά και καθαρή µουνταίνει απότοµα και ο αέρας που αναπνέουµε µας πνίγει. Τα πρόσωπα όλα κιτρινίζουν και τα γόνατα λυγίζουν. Ο κόσµος 
ουρλιάζει και ζητεί να σωθεί λες και το σώµα µονοµιάς µικραίνει και θέλει κάπου να τρυπώσει για να σωθεί. Για λίγο σταµατά το κακό. Παίρνω το ψωµί στην αµασχάλη 
[θυµήθηκα την Γιαγιά µου που έλεγε «το ψωµί σώζει από πολλά κακά»], και τον Τ……… αγκαζέ και τρέχω ή µάλλον βαδίζω σιγά, γιατί αν έτρεχα ασφαλώς θα τον έφθανα 
τον θάνατο. Γιατί δεν µου έφυγε περισσότερο από 3 βήµατα ο αλητήριος. Εάν ζήσουµε και σου δείξω πόσο λίγο του φυγα, δεν το πιστεύεις. Να ρίξει ολόκληρο τετράγωνο 
δίπλα και γω να του γλυτώσω, φαντάζουµε τι φούρκα θάχει, αλλά ασφαλώς δεν θα µε κατάλαβε µες την σκόνη. 

Μόλις στρίψαµε την Ηφαίστου και τραβούσαµε ν’ αποµακρυνθούµε από το λιµάνι, αρχίζει και πάλι το τραγικό τραγούδι των αντιαεροπορικών και το σφύριγµα των βοµβών. 
Αυτή τη φορά όµως την ακούω και κελαϊδεί κοντά µου, από πάνω από το κεφάλι µου. Αρπάζω τον Τ………… και τον τραβώ από κάτω από ένα ξόσκι. Ήταν καιρός. Ένα κράββ 
ακούγεται, (σαν κείνο το βράδυ της έκρηξης) τ’ αυτιά βουίζουν και τα µάτια σκοτεινιάζουν. Ένα µαύρο σύννεφο  σκόνης µας καλύπτει όλους. 

Μόλις πρόλαβα και είδα τον Τ……. όρθιο και αµέσως µας πνίγει ο βήχας. Αντί ν’ αναπνεύσω αέρα αναπνέω µαύρη σκόνη. Σε λίγο αρχίζω να βλέπω γύρω µου, η σκόνη 
υποχωρεί αλλά δεν βλέπω ψυχή. Και, αν δω κανέναν, δεν µιλά, παρά τρέχει σαν σφαίρα και εξαφανίζεται.

Μνήµες από τον πόλεµο του 1940*
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Για τον Στηβ
Κυριάκος Π. Αγγελάκος

Πάει κι ο φίλος µου ο Σταύρος, ο Στηβ, ο Ψάχος. Γλύτωνε µια ζωή από τα δύσκολα κι έφυγε από µια φάρσα της τύχης. Τα 
καλοκαίρια στο καφενείου του χωριού τον κερνούσα το γάλα του, ούζο µε νερό, έφερνε µαζί του το τούβλο όπως έλεγε το 
tablet του, ν ‘ακούσουµε ροκιές, Carlos Santana και Who, δε γούσταρε τους Beatles, κάποιες βραδιές έβαζε Ζαγοραίο και 
Μιχαλόπουλο και στα πανηγύρια έδινε παραγγελία στην ορχήστρα "Βρε παπαδιά, βρε παπαδιά µη µαστουρώνεις τον παπά". 

Ο Σταύρος, από µικρό παιδί µετανάστης, µεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, ροκάς στη δεκαετία του 70, δεν πρόλαβε να πάει στο 
Woodstock, ξεκίνησε δηλαδή να πάει αλλά έχασε το δρόµο από την οµίχλη του LSD, τα έλεγε συχνά µε τον Bobby De Niro 
που περνούσε από το µαγαζί στην Αστόρια. 

Αργά τα βράδια, πάντα µετά τις 2:00 µάζευε τα παιδιά στην πλατεία του χωριού για φροντιστήριο όπως έλεγε "ξέρεις µακριά 
από τα ναρκωτικά και τέτοια τους λέω, εγώ τα ‘χω δοκιµάσει όλα και ξέρω, έχω και κουδούνα και βαράω αν αρχίσουν τη 
φασαρία, παίρνω και το τούβλο και τους βάζω µουσική να µαθαίνουν".

 Κι ένα βράδυ, είχε πιει τα γαλατάκια του, έτσι για πλάκα πήρε ένα ποδηλατάκι, αυτός ο ψηλός ξερακιανός άνδρας, λίγο πιο 
κάτω από το καφενείο σαβουριάστηκε, χτύπησε το κεφάλι, αιµάτωµα είπαν στην Τρίπολη στο νοσοκοµείο και 20 µέρες µετά 
πέθανε. Αυτός που µια ζωή το έσκαγε γελώντας από το Χάρο που τον κυνηγούσε σε 2 ηπείρους, µια µητρόπολη κι ένα 
χωριουδάκι. Του την έστησε ο µεγάλος καριόλης κι ο Σταύρος ανυποψίαστος δεν κατάλαβε τίποτα, πήγε σαν το σκυλί στ’ 
αµπέλι. 

Καλό ταξίδι ρε Σταύρο κι όταν ανέβεις εκεί πάνω ζητά τους ένα τσιγαράκι να πιείς. Λένε ότι έχουν το καλύτερο αλλά δε 
δίνουν. Σιγά µην κωλώσεις εσύ σε αυτά.

15Καληµέρι, Φύλλο 15, Οκτώβριος 2018

Κοιτάζω γύρω µου, όλα γκρέµνια, σπίτια, κολώνες, σύρµατα, πράγµατα διάφορα, είναι ανακατωµένα. Προχωρώ την οδό Ηφαίστου ερηµιά και ερείπια. Τί έγινε ο κόσµος 
µέσα σε δέκα λεπτά, πώς εξαφανίστη ενώ πρωτήτερα µετρούσαν τα’ αεροπλάνα στον ουρανό, «νάτα» άκουγες «είναι 5, δέκα, 18» εφώναζαν  «άλλα, άλλα, βγαίνουν από 
τα σύννεφα». κόσµος διερωτάται «γιατί δεν τα βαρούν», άλλοι λένε «είναι δικά τους». Αυτά διασχίζουν τον ουρανό αφήνοντας καπνούς. Ποίος ξέρει ότι σε λίγο θα 
επιστρέψουν και θα σπείρουν την καταστροφή. 

Αρχίζω να βαδίζω, δεν σκέπτοµαι τίποτα µόνον βλέπω γύρω µου 
συντρίµµατα και µόνον συντρίµµατα. Σε λίγο πετιέται ένα παιδί από 
το στενό και φωνάζει «Θα µου ρίξουν βόµβες». Το φουκαριάρικο 
τάχει χαµένα. Το παίρνω από το χέρι και το ησυχάζω. Προχωρούµε 
µαζί, φθάνουµε στην Σωκράτους. Εκεί τα γκρέµια είναι πιο πολλά. 

Η Σχολή Εµπορική στέκει η µισή. Φαίνεται στο βάθος ένας 
µαυροπίνακας, που έχουν απάνω γραµµένο «Ευτυχές το νέον έτος». 
Από κάτι ερείπια  βλέπω έναν άνθρωπο και µου φωνάζει «βοήθεια 
κύριε, εδώ µέσα είναι θαµµένοι άνθρωποι. Μπαίνω µέσα, τί να δω. 
7 ή 8 άνθρωποι θαµµένοι µε πέτρες, χώµα, καρέκλες και τραπέζια. 
Μόλις µε βλέπουν, φωνάζουν «σώστε µας αδέλφια». Μεταξύ τους 
είναι και µια γυναίκα. 

Εκείνη ουρλιάζει ασφαλώς φοβάται µην είναι παραµορφωµένη. 
Αρχίζω το ξέθαµα και αρχίζω από δύο άνδρες πού ναι ο ένας απάνω 
στον άλλο. Η γυναίκα φωνάζει να αρχίσω απ’ αυτή, σκέφτοµαι όµως 
ότι θηλυκά είναι πάρα πολλά και συνεχίζω κει π’ άρχισα. Σε λίγο 
καθώς τραβώ τα χώµατα βλέπω ένα χέρι µικρού παιδιού, αλλά 
τίποτα άλλο δεν φαίνεται, µόνον το χέρι. 

Υπολογίζω πού είναι το σώµα και τραβώ τις πέτρες γρήγορα. Σε λίγο βλέπω ένα ξανθό κεφαλάκι σφηνωµένο ανάµεσα στους δύο άνδρες. Του ξεσκεπάζω τελείως το 
κεφάλι, του βγάζω τα χώµατα από το πρόσωπο, κοιτάζω αν είναι ζωντανό και τ’ ακούω και αναστενάζει. Βλέπω όµως πως µοναχός δεν µπορώ να κάνω τίποτε. Βγαίνω έξω 
και γω να ζητήσω βοήθεια.
 
∆υστυχώς µόνον Γερµανούς βλέπω, οι Έλληνες φεύγουν και εξαφανίζονται. Τους εξηγεί ένας ότι χρειαζόµεθα βοήθεια για να σώσουµε τους πλακωµένους. Μόλις τους 
βλέπει ο ένας (είναι δύο) πετά το όπλο και αρχίζει το ξέθαµα. Ο άλλος, µε το όπλο στο χέρι, εξαναγκάζει µερικούς να µπουν να βοηθήσουν. Σε λίγο οι περισσότεροι είναι 
ξεθαµένοι. Το κοριτσάκι δεν έχει πάθει τίποτε. Μόλις τόβαλα να καθίσει σε µια καρέκλα και του δώσαµε λίγο νερό τόβαλε στα πόδια και έφυγε. Έφυγα και γω, αλλά 
φεύγοντας διεπίστωσα πως το ψωµί που είχα µαζί µου και το είχα ακουµπήσει πάνω σ’ ένα τραπέζι για να βοηθήσω το ξέθαµα, είχε κάνει φτερά. Κάποιος αντί να βοηθήσει 
προτίµησε το ψωµί και να φύγει.

Σε άλλη θα σας γράψω τις καταστροφές και τους νεκρούς.
Με αγάπη
Μπάµπης

*Η επιστολή και το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκαν από τον ∆. Ζερβό και αναφέρονται στο βοµβαρδισµό του Πειραιά από τους Άγγλους κατά των 
Γερµανών τον Ιανουάριο του 1944.



Φίλοι Αϊ–∆ηµητριώτες εγκάρδια σας χαιρετώ εγώ και 
όλο το χωριό, όπου κι αν είστε να είστε καλά. Πιστός στο 
ραντεβού κάθισα πάλι να γράψω δυο λόγια, να σας 
κρατήσω λίγη συντροφιά µε τη γκρίνια µου και τα 
παράπονά µου.
Τούτη την ώρα µεσάνυχτα και κάτι εµένα η σκέψη µου 
τρέχει στους συγγενείς και φίλους που βρίσκονται 
σκόρπιοι σε όλο τον πλανήτη. Το χωριό µας τούτη τη 
στιγµή ησυχάζει. Τίποτα δεν ακούγεται µόνο κάπου ένα 
σκυλί γαυγίζει προσπαθώντας να νικήσει το φόβο του 
γιατί µάλλον είναι µόνο του.

Κάτι τέτοιες στιγµές έρχονται εκείνες οι σκέψεις που δεν 
κάλεσα, ένα χλωµό φεγγάρι ολοκληρώνει το σκηνικό 
της θλίψης, γιατί πάλι δεν µπόρεσα να κρατήσω το λόγο 
µου γιατί είχα υποσχεθεί πως θα γράψω ένα αισιόδοξο 
γράµµα γεµάτο φως και αισιοδοξία µα βρίσκοµαι στην 
δυσάρεστη θέση να σας αναφέρω πάλι πως κάποιοι 
άνθρωποι αγαπητοί σε όλους µας πήραν το δρόµο για 
εκείνο το ταξίδι που γυρισµό δεν έχει.

Ο Τάσος Αγγελάκος στις 6.7.18, ο µπάρµπα–Νίκος Σαρρής 
στις 15.7.18, η Χρυσηίδα Γρίµπιλα από τη Φλόκα στις 
8.9.18, και ο Σταύρος Μουσαδάκος στις 4.9.18. Πόσο 
λυπάµαι.

Τι να γράψω και τι παρήγορα λόγια πια να πω. Είναι τόσο 
φτωχά, τόσο λίγα. Εύχοµαι µόνο από καρδιάς καλή 
δύναµη και καλό κουράγιο σ’ αυτούς που έµειναν πίσω να 
τους θυµούνται γιατί όσος χρόνος και να περάσει η 
θύµησή τους θα µας πονάει πάντα. Το χωριό µας, αδέλφια 
µου συγχωριανοί σταθερά µικραίνει. Πολλές 
αναχωρήσεις και πολύ λίγες αφίξεις. Πού θα πάει αυτή η 
κατάσταση βρε παιδιά;

Το µόνο που πρέπει να κάνουµε είναι να κάνουµε 
κατάθεση ψυχής, κατάθεση των σκέψεών στην τράπεζα 
των αναµνήσεων που όλοι µας έχουµε µέσα µας. Εγώ 
αυτό όπως ξέρετε το κάνω πάντα και όταν µας πιάνει η 
µελαγχολία να τραβάµε από αυτή τη τράπεζα όλα τα 
θετικά που έχουµε ζήσει, όλες εκείνες  τις στιγµές που η 
ευτυχία φευγαλέα µας άγγιξε. 

Κι αν κάποια στιγµή νοιώσετε κάτι καυτό να κυλάει στο 
πρόσωπό σας αφήστε το να τρέξει, µην ντρέπεστε, γιατί 
εκείνη τη στιγµή κλαίει η καρδιά, µετά θα έρθει η γαλήνη 
και εµείς απλά συνεχίζουµε να περπατάµε στο δρόµο που 
µας έβαλε η µοίρα και αν για µια ζωή νοµίζεις πως όλα 
µέσα σου γκρεµίζονται εσύ µην σταµατάς να περπατάς και 
να θυµάσαι φίλε και αδελφέ πως έχουµε µια ζωή, µόνο 
µία.

Πρόθεση µου δεν είναι να σας ψυχοπλακώσω αλλά εγώ 
ξέρω να τραγουδάω το πόνο που οι άνθρωποι βιώνουν, 
άλλωστε είµαι σίγουρος πως εκεί βρίσκεται και το νόηµα 
της ζωής. Γιατί απλά η ζωή µας είναι δεµένη µε βαρείες 
αλυσίδες µε το µεγάλο και άγνωστο ταξίδι που όλοι µας 
κάποτε θα κάνουµε.

Μοιράστηκα πολλά µαζί σας όλα αυτά τα χρόνια που 
γράφω, σας έγραψα πράγµατα που είχα κρυµµένα βαθειά 
µέσα µου. Θέλω να πιστεύω πως σας είπα κάποιες 
αλήθειες που ίσως κάποιοι από εσάς να µην τις είχατε ποτέ 
σκεφτεί. Μοιράστηκα µαζί σας τις πιο κρυφές µου σκέψεις 
και θέλω να σας βεβαιώσω πως κάθε φορά που κάθοµαι 
να σας γράψω δυο γραµµές κάνω πραγµατικά κατάθεση 
ψυχής γιατί όπως όλοι µας στο χωριό έχω και εγώ µια 
µεγάλη πληγή να επουλώσω και δεν ξέρω αν ποτέ τα 
καταφέρω.

Μας έµαθαν από νωρίς να τα µετράµε όλα, τις ώρες, τις 
ηµέρες, τους µήνες, τα χρόνια. Ξέχασαν όµως να µας 
µάθουν να µετράµε την αξία της στιγµής γιατί όλη µας η 
ζωή είναι οι στιγµές που ζήσαµε. Υπάρχουν τόσα ωραία 
χρώµατα, γιατί όλοι µας επιβάλλουν το άσπρο και το 
µαύρο;

Όλες οι µάνες τούτου του κόσµου έκαναν και συνεχίζουν 
να κάνουν µεγάλο λάθος. Ξέχασαν να µας µάθουν τόσα 

πολλά αλλά µας άφησαν να τα µάθουµε µε το χειρότερο 
τρόπο. Ξέχασαν να µας προετοιµάσουν για τους 
πολέµους, για την κακία των ανθρώπων, τη ζήλεια και το 
φθόνο. Ελπίζω πως θα έρθει µια µέρα που ο κόσµος θα 
αλλάξει, θα νοιώθει µόνο γαλήνη και αγάπη για το 
συνάνθρωπό του ανεξαρτήτως χρώµατος και εθνικότητας. 
Να µην κατασκευάζει όπλα θανάτου και δηλητήρια αλλά 
να φτιάχνει κήπους γεµάτους λουλούδια και θα ακούµε 
µόνο µουσικές και όχι ιαχές πολέµου. Ας µας λυπηθεί ο 
Θεός.

Εγώ κρατάω πάντα µέσα µου τη ελπίδα, την κρατάω 
ζωντανή γιατί πιστεύω πως ότι δεν συνέβη σε µια 
ολόκληρη ζωή µπορεί να συµβεί σε µια στιγµή. Γιατί αρκεί 
µια στιγµή να γίνει ερείπια η ζωή µας και η καρδιά 
χρειάζεται λιγότερο από µια στιγµή να µουλαρώσει και να 
σταµατήσει να εκτελεί το έργο της. Αυτό δεν πρέπει να το 
ξεχνάµε ποτέ.

Μου αρέσει η ησυχία που προσφέρει η µοναξιά και η 
µεγάλη µου θλίψη για κάτι που έχασα για πάντα πάει 
πακέτο µε το τέλος του καλοκαιριού, την αρχή του 
φθινοπώρου, την προσµονή του χειµώνα και την αναµονή 
µιας λουλουδιασµένης άνοιξης. Μια ζωή χαµένη σε 
όνειρα, σκορπισµένα στις εποχές του χρόνου. Ευτυχώς 
δηλαδή που µπορούµε ακόµα να ονειρευόµαστε.

Όταν οι λέξεις ξαπλώνουν πάνω σε µια λευκή κόλλα 
χαρτί, όταν το σ’ αγαπώ παίρνει αγκαλιά τη συγνώµη, όταν 
το αντίο στέκεται πλάι στο φοβάµαι, όταν οι σκέψεις 
γίνονται ένα µε τις νότες είναι ακριβώς αυτή η µαγική 
στιγµή που γεννιέται ένα τραγούδι ή ένα γράµµα 
µελαγχολικό ή ένα µεγάλο «Σ’ αγαπώ». 

Είναι ακριβώς η στιγµή που νοιώθεις στην καρδιά σου πως 
ανακάλυψες το υλικό που φτιάχνονται τα όνειρα που 
βλέπεις όταν νοιώθεις ευτυχία ή όταν νοιώθεις µόνος 
γιατί τα µεγαλύτερα όνειρα φτιάχνονται όταν οι άλλοι σε 
ξεχνούν. Βλέπεις φιλαράκι Αϊ–∆ηµητριώτη µοναξιά είναι 
όταν είσαι µε πολύ κόσµο και εσύ νοιώθεις µια απέραντη 
µοναξιά, κοιτάς ένα µατωµένο ηλιοβασίλεµα, ακούς ένα 
τραγούδι και νοµίζεις πως γράφτηκε για σένα και τότε η 
καρδιά ραγίζει γιατί αυτό το µαραφέτι τραβάει τα πιο 
µεγάλα ζόρια.

Αν η ζωή λίγο παρακάτω σε γονατίσει προσποιήσου πως 
δένεις τα κορδόνια στα παπούτσια σου, µείνε γονατιστός 
για λίγο µετά πάρε ανάσες, σήκω και προχώρα, ίσως στο 
επόµενο σταυροδρόµι συναντήσεις το πεπρωµένο σου.
Ας ανάψουµε ένα τσιγάρο σέρτικο τώρα, να πιούµε ένα 
ποτήρι κρασί στη θύµησή των απλών στιγµών που 
προσπεράσαµε ελπίζοντας πως θα έρθουν καλύτερες 
στιγµές και που τελικά δεν ήρθαν ποτέ.

Μέτρα τις όµορφες στιγµές σου γιατί στην ουσία µόνο αυτό 
έχουµε, γιατί αυτές οι στιγµές συνθέτουν τη µικρή µας 
ζωή. Στιγµές που δίνουν χαρά αλλά και λύπη. Πέλαγος ο 
νους του ανθρώπου. Κάποτε νοιώθει γαλήνη και κάποτε 

καταιγίδες. 
Τώρα πρέπει να εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια 
στο σύλλογό µας, γιατί πρόσφερε τόση χαρά σε µικρούς 
και µεγάλους. Στο σύλλογο, στους αφανείς ήρωες που 
δουλεύουν γι’ αυτόν, στη πρόεδρο Ελένη και το 
συµβούλιο που φροντίζουν για όλα. Έχουµε γίνει 
παράδειγµα για µίµηση και το Καληµέρι µας γράφει 
ιστορία. ΜΠΡΑΒΟ µας.
Το καλοκαίρι µας αφήνει κάνοντας χώρο στο φθινόπωρο 
και το χειµώνα. Τα πρώτα φύλλα, φύλλα φθινοπωρινά 
πέφτουν στη γη και το τοπίο γίνεται µελαγχολικό 
κάνοντας την ψυχολογία µας κοµµάτια.

Φέτος τα χελιδόνια άργησαν να έρθουν και αυτά που 
ήρθαν ήταν τόσο λίγα. Πέρασαν πρώτα από το σπίτι Του 

Γιάννη Φάββα, ήπιαν νερό που τους έδωσε ο Γιάννης και 
µετά ήρθαν στο σπίτι µου που είχαν φτιάξει τις φωλιές 
τους. Τους έδωσα µια χούφτα ψίχουλα, τα έφαγαν 
ανέβηκαν πάλι στα καλώδια και ξαφνικά µε ένα δυνατό 
τιτίβισµα πέταξαν µακριά σε άλλους µακρινούς τόπους.

Να συγχαρώ τώρα το Γιάννη για το άρθρο του στο 
περασµένο φύλλο, ήταν υπέροχο και πιστεύω πως άγγιξε 
πολλούς. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω που µε τιµά µε 
την φιλία του.

Πρόθεσή µου δεν ήταν να σας στεναχωρήσω µα εγώ θέλω 
να γράψω για τον πόνο των ανθρώπων, πονάω για αυτούς 
που πονάνε. Πιστεύω πως στον πόνο βρίσκεται το µυστικό 
της ζωής γιατί πονάω και χαίροµαι σηµαίνει πως 
αισθάνοµαι και αυτό µας κάνει καλύτερους ανθρώπους µε 
συναίσθηµα και ευαισθησίες. Όποιος µε διαβάσει δυο 
φορές ίσως µε καταλάβει.

Τον άλλον µήνα θα αρχίσουν πάλι οι ελιές. Πιστεύω πως 
και φέτος θα έχει λαδιά και καλή τιµή, να ικανοποιηθούν 
και οι παραγωγοί που τόσο µοχθούν στο κρύο και στη 
βροχή.

Εγώ τώρα λέω να σας αφήσω και ελπίζω να µην σας 
ζάλισα µε τις σκέψεις µου.
Εύχοµαι σε όλους µας καλό χειµώνα. Φίλοι 
Αϊ–∆ηµητριώτες να είστε καλά και να έχετε γαλήνη στην 
καρδιά και όχι καταιγίδες. 

∆εν ξέρω πόσο θα σ’ αγαπούσα
Σε µια άλλη ζωή

Σε τούτη όµως τόσο µπόρεσα
(Μ.Λουντέµης)

Υ.Γ. Αφιερώνω τούτες τις γραµµές στη θύµηση των δικών 
µας ανθρώπων που έφυγαν. Να µας δίνει κουράγιο ο Θεός 
να τους θυµόµαστε. Να τους θυµόµαστε πάντα και όχι 
όταν κοιτάµε τις φωτογραφίες τους. Επίσης σε όσους 
πονάνε, ελπίζουν, πιστεύουν και ονειρεύονται.

Με εκτίµηση από το χωριό

Γράµµα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης
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