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Ο Σύλλογος στις 30 ∆εκεµβρίου πραγµατοποίησε µια 
µονοήµερη εκδροµή στο χωριό του παραµυθιού στη 
Βαµβακού, για τα µικρά και τα µεγάλα παιδιά. Ο καιρός 
ήταν χειµωνιάτικός µε λίγη βροχή, λίγο κρύο αλλά µε 
πάρα πολύ ωραία διάθεση.

Η πρώτη µας στάση ήταν οι Καρυές ένα όµορφο 
πετρόχτιστο, παραδοσιακό χωριό, χτισµένο στους 
πρόποδες του Πάρνωνα και πληµµυρισµένο από 
καστανιές και καρυδιές. Βρίσκεται στην βορειοανατολική 
πλευρά του νοµού Λακωνίας, στα όρια µε τον νοµό 
Αρκαδίας, και σε υψόµετρο 950µ. Το δάσος, τόσο κοντά 
µε τα παραδοσιακά σπίτια, οι εναλλαγές των χρωµάτων, 
η γραφική πλατεία µε τον αιωνόβιο πλάτανο, προκαλούν 
τον επισκέπτη να ανακαλύψει τις κρυφές οµορφιές. 
Χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ζωντανά ορεινά χωριά 
της Πελοποννήσου.

Οι Καρυές ήταν γνωστές από την αρχαιότητα, µε 
αναφορές τόσο στους κατοίκους της όσο και στο ιερό της 
Καρυάτιδας Αρτέµιδος. 
Το χωριό συνδέεται επίσης µε τις Καρυάτιδες, δηλαδή τα 
νεαρά κορίτσια των Καρυών, οι οποίες απεικονίζονται στο 
πασίγνωστο µνηµείο που βρίσκεται στο Ερέχθειο της 
Ακρόπολης, καθώς και σε οµοίωµα που υπάρχει σε 
ύψωµα του οικισµού. 

Στη βυζαντινή περίοδο ονοµάστηκε Μεγάλη Αράχοβα και 
κράτησε αυτή την ονοµασία µέχρι τον 20ό αιώνα, µε την 
προέλευση του τοπωνυµίου να οφείλεται είτε στη 

σλάβικη γλώσσα (=καρυδότοπος) είτε στη βλάχικη (=
ράχη βουνού). 

Οι κάτοικοί του διακρίνονταν πάντα για το ανεξάρτητο 
πνεύµα τους και θυσιάστηκαν για τους αγώνες του 
Ελληνικού κράτους, δίνοντας στο χωριό ένα σηµαντικό 
ρόλο στην περιοχή και στη νεότερη ιστορία. Πήραν µέρος 
στην Επανάσταση του 1821, πυρπολήθηκαν από τον 
Ιµπραήµ και πολέµησαν κατά των Γερµανών στο Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο, οι οποίοι κατέστρεψαν το χωριό το 
1944, στο λεγόµενο Κάψιµο της Αράχοβας.

Ο τελικός µας προορισµός ήταν η Βαµβακού. Η 
Βαµβακού κτίστηκε στη σηµερινή τοποθεσία στα µέσα 
του 15ου αιώνα. Πριν, ζούσαν κάτοικοι πλησίον της 
σηµερινής τοποθεσίας η οποία ονοµάζετο Παλιοχώρα.

Από τις αρχές του 1800 µέχρι το 1833 η Βαµβακού ήταν 
έδρα της Επισκοπής Βρεσθένης. Ο Επίσκοπος Βρεσθένης, 
Θεοδώρητος ο Β’, µε ορµητήριο τη Βαµβακού, λαµβάνει 
µέρος, επικεφαλής των Βαµβακιτών, σε µάχες κατά τον 
εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Ο «Καπετάν ∆εσπότης» 
ακολουθούµενος από τους «Βαµβακίτες του» µπήκε 
έφιππος, πρώτος από τους καπεταναίους στην 
Τριπολιτσιά.
Στις 26 Μαϊου 1821 συνέρχεται στις Καλτεζές, η Α’ 
αντιπροσωπεία για την εκλογή Γερουσίας και ο 
Θεοδώρητος εκλέγεται Πρόεδρος, όπως και στη Β’ 
Πελοποννησιακή Γερουσία, ενώ στις 29/3/1823 
εκλέγεται Αντιπρόεδρος στη Συνέλευση του Άστρους και 
στη συνέχεια Αντιπρόεδρος του Βουλευτικού Σώµατος. 

Συνέχεια στη σελίδα 6

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥ
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

Αγαπητοί φίλοι ελαιοπαραγωγοί ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίου 
∆ηµητρίου, Αγίου Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασίας σας χαιρετά 
εγκαρδίως. Ευχαριστούµε τους συνέταιρους και τους παραγωγούς της 
περιοχής µας που µας εµπιστεύτηκαν για άλλη µια χρονιά τον ελαιόκαρπό 
τους.

 ∆εσµευόµαστε να συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα σας προσφέροντας τα 
µέγιστα. Ευχόµαστε ολόψυχα σε όλους ο καινούργιος χρόνος να σας φέρει 
κάθε χαρά και υγεία. Ευτυχισµένο το 2019 µε την διπλάσια παραγωγή.

Η νοθεία στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν υψηλής διατροφικής 
ποιότητας και οικονοµικής αξίας. Για το λόγο αυτό συχνά αποτέλεσε 
αντικείµενο αισχροκέρδειας, µέσα από την πώληση νοθευµένων 
προϊόντων. Οι συνήθεις τρόποι εξαπάτησης των καταναλωτών µε δόλιες 
πρακτικές, που αποσκοπούν στο οικονοµικό όφελος, περιγράφονται µε 
τον όρο food fraud. 

Έτσι, διευρύνοντας την έννοια της νοθείας, η εξαπάτηση περιλαµβάνει:

•   Τη νοθεία του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου µε άλλο έλαιο 
χαµηλότερης αξίας
•  Την πώληση προϊόντος ακατάλληλου και δυνητικά επιβλαβούς για τους 
καταναλωτές (π.χ. προϊόν µε ορυκτέλαια, φυτοφάρµακα, φθαλικούς 
εστέρες και άλλους ρυπαντές σε υψηλές συγκεντρώσεις)
•  Την τροποποίηση του προϊόντος µε τη µη σύννοµη προσθήκη 
χρωστικών, αντιοξειδωτικών κ.ά.

•  Την παραπλάνηση του καταναλωτή ως προς τη χώρα προέλευσης, την 
αναφορά «βιολογικό», «ΠΟΠ» κλπ.
•  Την παραπλανητική αναφορά της χρήσης του ως συστατικού σε 
διάφορα προϊόντα όπως τρόφιµα, καλλυντικά, σαπούνια κ.α.
Ο κανονισµός 2568/1991/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήµερα, θέτει τα κριτήρια 
ποιότητας και καθαρότητας για το χαρακτηρισµό ενός ελαιολάδου ως 
εξαιρετικού παρθένου (πίνακας 1).

Κριτήρια ποιότητας και κριτήρια καθαρότητας για το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο σύµφωνα µε τον Καν. 2568/1991/ΕΟΚ. όπως ισχύει
Κριτήρια Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου

Η συνήθης νοθεία είναι η ανάµιξη µε υποδεέστερα έλαια όπως 
πυρηνέλαιο, καλαµποκέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο κ.ά. Η εξέλιξη στην 
τεχνολογία και την επιστήµη δίνουν ολοένα και περισσότερα εργαλεία στα 
εργαστήρια για τον έλεγχο της νοθείας και της αυθεντικότητας του 
εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου.
Ελπίζουµε να πήρατε µια γενική εικόνα για τη νοθεία στο εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο. Με την ελπίδα για το καλύτερο να είστε όλοι καλά.

Με εκτίµηση, 
Το ∆Σ του Συνεταιρισµού

Ο Γρηγόρης
Επιµέλεια: Γιάννης Φάββας

Ο Γρηγόρης είναι ένας ήσυχος άνθρωπος. ∆εν µιλάει πολύ, δεν αντιδικεί µε 
κανέναν, και αντιµετωπίζει µε στωικότητα όλα τα προβλήµατα της ζωής. Και 
η ζωή τού επεφύλαξε πολλά και αλλεπάλληλα χτυπήµατα. ∆εν είναι χρόνος 
που η κόρη του γύρω στα πενήντα της έφυγε από τη ζωή κτυπηµένη από την 
επάρατη αρρώστια.

 Ο Γρηγόρης έδωσε σε όλους µας µαθήµατα καρτερίας υποµονής και 
ψυχραιµίας. Ποτέ δεν ξεστόµισε µια λέξη αγανάκτησης, ποτέ δεν 
κατηγόρησε κανέναν. ∆έχτηκε το γεγονός σαν θεία βούληση, σαν 
νοµοτελειακή κατάληξη της ανθρώπινης ύπαρξης.

Σήµερα κήδεψε τον γαµπρό του, τον άνδρα της κόρης του. Τον βρήκα το 
βράδυ στο καφενείο µόνο του να πίνει το τσιπουράκι του. Πήγα να του πω 
κάτι. Μου απάντησε µε δυο λέξεις. «Έτσι είναι η ζωή» µου είπε, «όλα µπορεί 
να συµβούν». 

Γυρίσαµε την κουβέντα για τον καιρό, για τα περβόλια, για τα µελίσσια. 
Ο Γρηγόρης µε την ίδια υποµονή και ψυχραιµία πάντα µου απαντούσε µε 

άνεση και καλοσύνη σε ότι τον ρωτούσα. 

Είχε δεχτεί το γεγονός σαν µία ακόµη νοµοτέλεια.
Μέσα µου ένοιωσα µια αλλόκοτη χαρά. «Να», είπα, «ένας άνθρωπος 
δυνατός, ψύχραιµος, ελεύτερος, µε απλότητα ευγένεια, καλοσύνη και 
θάρρος». Όση ώρα µου µιλούσε δεν έβγαλε ποτέ έναν αναστεναγµό, µια 
λέξη αγανάκτησης, δεν είπε ποτέ «γιατί σε µένα». Και το ελαφρό πηγαίο 
χαµόγελό του δεν είχε φύγει.

Κατάλαβα ότι όταν έχεις αποδεχτεί ότι όλα µπορούν να συµβούν την 
επόµενη κιόλας στιγµή, δεν ξαφνιάζεσαι, δεν φοβάσαι, δεν βάζεις τα 
κλάµατα. Κοιτάζεις κατάµατα το θάνατο, δεν τον ξορκίζεις, κάθεσαι στο ίδιο 
τραπέζι και πίνεις µαζί του κρασί.
∆εν είχα ως τώρα αντιληφθεί ότι ο Γρηγόρης είναι από τούς σπουδαιότερους 
ανθρώπους που έχω γνωρίσει.

(Από το ηµερολόγιο µου στις 20/5/15)

ΥΓ. Ο Γρηγόρης Τσιµπίδης (Βελιές) έφυγε από τη ζωή την 1/12/18. Θα τον 
θυµόµαστε πάντα σαν το πρότυπο του καλού και ανεξίκακου ανθρώπου, σαν 
το δικό µας πρότυπο.

Πίνακας 1
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Ανεργία;
Κυριάκος Παρ. Βανικιώτης

Με τον ξάδερφό µου τον Άρη, έχουµε µία βιοτεχνία 
κατασκευής κοπτικών ειδών για πρέσες. Το µαγαζί το 
ξεκίνησε ο πατέρας µου, µετά µπήκε κι ο θείος µου 
και µέσα σε λίγα χρόνια απασχολούσαν άλλα οκτώ 
άτοµα.

 Από το 1976 που άνοιξε, µέχρι το 1990 που έπιασα 
δουλειά κι εγώ, πέρασαν από το µαχαιράδικο 
περίπου 20 νέοι βοηθοί εργατοτεχνίτη. Κάποιοι ήταν 
φοιτητές που χρειάζονταν µια καλοκαιρινή δουλειά, 
για να βγάλουν χαρτζιλίκι, άλλοι έµειναν µέχρι να 
βρουν κάτι καλύτερο, ενώ µερικοί έγιναν µάστορες 
και παρέµειναν για χρόνια. 

Μέχρι το 1995 περίπου, οπότε «έκοψε» η δουλειά 
και αρχίσαµε να «αραιώνουµε». Αν δεν κάνω λάθος 
το 1998 είχαµε µείνει ο πατέρας µου, ο θείος µου κι 
εγώ. Μετά από λίγα χρόνια ήρθε και ο Άρης.
Εν τω µεταξύ οι δουλειές του κλάδου 
συρρικνώνονταν συνεχώς, αλλά λόγω του ότι 
ήµασταν µια αµιγώς οικογενειακή επιχείρηση, 
καταφέρναµε να τα βγάζουµε πέρα.

Μέχρι που έφτασαν οι πατεράδες µας, διαδοχικά, σε 
ηλικία συνταξιοδότησης και έπρεπε να σταµατήσουν.
Η οικονοµική κρίση δεν είχε δηµιουργήσει ακόµα, 
ιδιαίτερες δυσκολίες, οπότε µε τον όγκο της 
δουλειάς που είχαµε τότε, έπρεπε να βρούµε 
υπάλληλους. Είτε έµπειρους τεχνίτες, είτε 
ανειδίκευτους για να µείνουν και να µάθουν την 
δουλειά. Εδώ σε θέλω κάβουρα…

Οι περισσότεροι συνάδελφοι είχαν κλείσει εντελώς 
όταν πήραν σύνταξη, µιας και δεν υπήρχε διάδοχη 
κατάσταση. Οι µάστορες που απασχολούσαν, µην 
µπορώντας να «τρέξουν» το µαγαζί µόνοι τους, 
δούλεψαν ως «γυρολόγοι» σε άλλα µαχαιράδικα 
µέχρι να σταµατήσουν εντελώς, ή άλλαξαν 
επάγγελµα. Οι ανειδίκευτοι,  τώρα, είναι µια εντελώς 
διαφορετική ιστορία…

Πριν από 30 χρόνια, αν ήθελες βοηθό, έβρισκες 
εύκολα. Είτε µέσω αγγελίας, είτε µέσω του ΟΑΕ∆, είτε 
µέσω γνωστών. Το θέµα είναι ότι υπήρχαν νέοι 
άνθρωποι που ήθελαν να δουλέψουν και δεν τους 
πείραζε να λερωθούν, να κουραστούν ή να 
ταλαιπωρηθούν σωµατικά. Ούτε τους γονείς τους…

Από τότε που ξεκινήσαµε να ψάχνουµε για εργάτες, 
έχουµε ζήσει τραγελαφικές καταστάσεις. Έναν νεαρό, 
τον στείλαµε στο περίπτερο και χάθηκε, ένας άλλος 
δεν ήθελε να δουλεύει υπερωρίες, άλλος δεν 
ξαναπάτησε επειδή πόνεσαν τα χεράκια του. Κάποιοι 
έρχονταν όποτε τους βόλευε, ή πιωµένοι! 

Σε µέρος µε κοφτερά ατσάλια και τροχούς!!! Πριν 
µερικούς µήνες, ο ένας και µοναδικός βοηθός που 
φαινόταν να στεριώνει στο µαγαζί, ένας ξύπνιος 
Πακιστανός, γύρισε στην πατρίδα του.

Λόγω της φύσης της δουλειάς, χρειαζόµαστε 
οπωσδήποτε τρίτο άνθρωπο, για να µην υπάρχουν 
καθυστερήσεις. Όλοι έχουν κάποιους δικούς τους 
ανθρώπους που είναι άνεργοι. Ε λοιπόν έχουµε βάλει 
λυτούς και δεµένους, να µας στείλουν έναν Έλληνα, 
που να είναι διατεθειµένος να µάθει, να τον 
ασφαλίσουµε και να τον κάνουµε µάστορα. Αλλά 
φευ…Υποτίθεται ότι είναι στον δρόµο κι έρχονται µισή 
ντουζίνα άνθρωποι…

Το ίδιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν και πολλοί 
πελάτες µας, βιοτέχνες, οι οποίοι έχοντας καταφέρει 
να «επιβιώσουν» ως τώρα από την κρίση, 
κινδυνεύουν να χαλάσουν την δουλειά τους, λόγω 
έλλειψης ειδικευµένου εργατικού δυναµικού. 
Κατανοώ το να θέλει κάποιος να εργαστεί στο 
αντικείµενο των σπουδών του. Τι γίνεται όµως µ’ 
αυτούς που δεν σπούδασαν; Η επιλογή, όσων δεν 
έχουν την πολυτέλεια κάποιας οικογενειακής 
επιχείρησης, είναι συνήθως ο τοµέας της παροχής 
υπηρεσιών. ∆ιανοµείς, σερβιτόροι, υπάλληλοι σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, τηλεφωνικές πωλήσεις, 
υπηρεσίες ασφαλείας. Πόσοι θα διοριστούν ως 
συµβασιούχοι σε δήµους και νοµαρχίες;

Η µετανάστευση δεν είναι εύκολη και συνήθως 
χρειάζεται κάποια εξειδίκευση. Η ανεργία, σύµφωνα 
µε όλους τους φορείς, είναι στα ύψη. Ειδικά στις 
ηλικίες κάτω των 25 ετών, φτάνει στο 37%. Τώρα, αν 
αναλογιστούµε, ότι πολλοί από αυτούς που 
εργάζονται, αµείβονται µε λιγότερα από 300 ευρώ 
µηνιαίως, χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές για κάτι 
καλύτερο, αυτά τα ποσοστά γίνονται ακόµη 
χειρότερα. 

Παρ’ όλα αυτά, τα καφέ είναι σχεδόν πάντα γεµάτα, 
αφού ακόµη κι αυτοί που δεν έχουν δικό τους 
εισόδηµα, λαµβάνουν κάποια «επιδότηση», από 
γονείς, νονούς, παππούδες ή γιαγιάδες, 
συγκροτώντας έτσι την κατηγορία των 
«χλιδάνεργων». ∆εν µπορώ να φανταστώ την 
εξέλιξη όλων αυτών, που βολεµένοι σε τέτοιες 
καταστάσεις, δεν επιδιώκουν κάτι περισσότερο από 
την ζωή τους. 

Ως πότε θα µπορούν να τους συντηρούν και να τους 
«προστατεύουν» από τις δυσκολίες, κάποιοι άλλοι; Τι 
θα συµβεί όταν θα χρειαστεί να παραθέσουν κάποια 
εφόδια, προκειµένου να «κερδίσουν» µόνοι, αυτά 

που ως τότε τους προσφέρονταν; ∆ουλειές για 
αφεντικά δεν υπάρχουν.
 Φιλοδοξίες; Όνειρα;

Έχω την εντύπωση ότι έχουµε στερήσει από τις 
νεότερες γενιές, την ικανότητα να βάζουν στόχους. 
Τους έχουµε αφαιρέσει το κίνητρο. Όπως έλεγαν 
παλιά «το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη».

Έχω αρχίσει να πιστεύω, πως η προσπάθεια των 
γονιών, να µην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά τους, µε 
οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν αφορά τα 
µαθήµατα, αλλά και η άµεση ικανοποίηση των 
µικρών ή και µεγαλύτερων επιθυµιών τους, αφαιρεί 
την δυνατότητα να αναπτύξουν µια πολύ σηµαντική 
αρετή .Το φιλότιµο.

Παλιά στα συνεργεία, στις οικοδοµές και στα 
χωράφια έβλεπες νέους να δουλεύουν. Σήµερα οι 
µόνοι που καταδέχονται να κάνουν χειρωνακτική 
εργασία, είναι οι µετανάστες που έχουν έρθει και 
µερικές φορές ούτε κι αυτοί! 

Για 30 ευρώ µεροκάµατο, δεν σηκώνεται ο άλλος να 
πάει για δουλειά! Καλύτερα να µείνει στο κρεβάτι, 
µαζί µε το κινητό του! 

Σίγουρα  δεν µπορείς να κάνεις πολλά µε 600 ευρώ 
το µήνα, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κανείς! 
Όπως λέει µια παροιµία «όποιος γυρίζει, µυρίζει»! 
Στην τελική, αποκτάς εµπειρίες, που ίσως να σου 
χρησιµεύσουν.

Χάνονται επαγγέλµατα επειδή, δεν υπάρχουν 
άνθρωποι να τα κάνουν. Μπορεί να µην υπάρχει η 
ζήτηση που υπήρχε παλιότερα, αλλά παρ’ όλα αυτά 
υπάρχει ακόµη και θα συνεχίσει να έχει «ψωµί», για 
όποιον είναι διατεθειµένος να ασχοληθεί.

 Παρόλο που το µέλλον επιφυλάσσει ανατροπές στα 
εργασιακά, ειδικά λόγω του δηµογραφικού 
προβλήµατος που αντιµετωπίζουν όλες οι 
αναπτυγµένες χώρες, θα παρουσιαστούν ευκαιρίες 
για όποιους είναι έτοιµοι. 

Αυτού του είδους την ετοιµότητα όµως, από την 
στιγµή που δεν θα την «θρέψει» η ανάγκη, ίσως θα 
έπρεπε να την καλλιεργήσουµε εµείς στα παιδιά µας. 
∆εν ξέρω. Λέω…
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ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΓ.ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ*

«Κάθε τόπος έχει την δική του ιστορία. Πίσω από µια εγκαταλειµµένη πλατφόρµα, 
πίσω από µια παρατηµένη στοά, πίσω από ένα µικρό σκουριασµένο βαγονέτο, 
κρύβεται µια ολόκληρη ιστορία που πολλές φορές είναι ικανή να µας ταξιδέψει όχι 
µόνο στο ξεχασµένο παρελθόν , αλλά και στα βάθη της µακραίωνης ιστορίας µας.
Ένα ταξίδι χαµένης γνώσης, που ο ερευνητής προσπαθεί µέσω µικρών σηµαδιών να 
ενώσει το χθες µε το σήµερα....»

Σε πολλούς είναι γνωστά ή άγνωστα τα µεταλλεία του Αγίου Ελισσαίου που κυρίως 
συνδέονται µε την µεταλλευτική δραστηριότητα της Γερµανικής εταιρείας GROM-
MAN, µέχρι και τις παραµονές του 2ου παγκοσµίου πολέµου.

Ο ορεινός όγκος µεταξύ Αγίων Αναργύρων–Κουλεντιανού πύργου και Βιγκλαφίων, 
γνωστός ως Όρος (ενταγµένος στο ∆ίκτυο Natura και προστατευόµενος από το 
ΣΧΟΑΠ ως ιδιαίτερος ορεινός όγκος), είναι πλούσιος στο ορυκτό αιµατίτης το οποίο 
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο.

 Αυτό ήταν γνωστό από τους αρχαίους χρόνους όταν η περιοχή βρισκόταν στην 
επικυριαρχία της Σπάρτης, η οποία από τα µεταλλεία των Βατίκων έπαιρνε σίδηρο 
ενώ από την περιοχή της Μονεµβασιάς χαλκό.

Νεότερες επιστηµονικές διαπιστώσεις κάνουν λόγο πως η υπεροχή της 
στρατιωτικής µηχανής της αρχαίας Σπάρτης δεν οφειλόταν µόνο στην πειθαρχία, την 
εκπαίδευση και τη γενναιότητα των στρατιωτών της.

Οι Σπαρτιάτες άριστοι µεταλλουργοί της αρχαιότητας είχαν βρει τον τρόπο να 
αναµειγνύουν µικρή ποσότητα άνθρακα µε τον σίδηρο και να παράγουν ατσάλι. Έτσι 
οι πανοπλίες τους δεν ήταν από µαλακά φύλλα χαλκού αλλά από λεπτά ατσάλινα 
φύλλα που τα καθιστούσε δύσκολα διαπερατά από τα ακόντια και τα βέλη των 
αντιπάλων. 

Αυτό εξασφάλιζε την υπεροχή και το κατά κάποιο τρόπο άτρωτο της πολεµικής 
µηχανής των Σπαρτιατών. Για την προστασία των µεταλλείων οι Σπαρτιάτες φέρεται 
να είχαν εγκαταστήσει δύο φρουρές, µια στην λεγόµενη πυραµίδα των Βατίκων και 
άλλη στη θέση Γεραντώνια. Το σιδηροµετάλλευµα µεταφερόταν σε ειδικούς χώρους 
όπου γινόταν ο καθαρισµός, η πλύση του και η προετοιµασία του για την καµίνευση.

Οι σκωρίες µαρτυρούν θέσεις αρχαίων καµινιών, µε πιο εµφανείς στο Παλαιόκαστρο 
αλλά κυρίως στο Ψαφάκι, εντός της σηµερινής πόλης της Νεάπολης. Αφού το 
σιδηροµετάλλευµα ζεσταινόταν σε υψηλές θερµοκρασίες, έπαιρναν τον σίδηρο που 
αργότερα ξαναζεσταινόταν και σφυρηλατείτο στα εργαστήρια. 

Ως υποπροϊόν της καµίνευσης έµενε υλικό µαύρου χρώµατος, µεταλλικής υφής, 
ανοξείδωτο και εξαιρετικής σκληρότητας, πιθανόν να πρόκειται για κάποια µορφή 
άνθρακα. Το υποπροϊόν έβγαινε από το φούρνο σε ρευστή κατάσταση και µε την 
επαφή του µε τον αέρα ψυχόταν και στερεοποιείτο αφήνοντας στην επιφάνεια του 
«ροή δακρύων».

Η εξόρυξη του σιδήρου συνεχίστηκε στην περιοχή των Βατίκων ως τους ρωµαϊκούς 
χρόνους που η πόλη των Βοιών γνώρισε τη µέγιστη ακµή της. Και έπειτα οι χρόνοι 
κύλησαν και τα µεταλλεία ξεχάστηκαν. Αλλά η τέχνη του µεταλλωρύχου είχε βαθιά 
φυτευτεί στο DNA του Βατικιώτη. 

Λίγα χρόνια µετά τη σύσταση του νεότερου ελληνικού κράτους, περίπου στο 1860 
αρχίζει το πρώτο µεταναστευτικό ρεύµα. Προορισµοί είναι χώρες όπου υπάρχει 
µεταλλευτική δραστηριότητα, µιας και την εποχή εκείνη είναι ο δυναµικός κλάδος 
που υπόσχεται θέσεις εργασίας. Χώρες προορισµού είναι η Νότια Αφρική (µεταλλεία 
χρυσού), η Αµερική αλλά και οι χώρες της Λατινικής Αµερικής (Χιλή, Αργεντινή 
κ.λ.π).

Πολλοί Βατικιώτες µεταναστεύουν στις χώρες αυτές για να εργαστούν στις µίνες 
(ορυχεία) και εξελίσσονται σε σπουδαίους µιναδόρους (µεταλλωρύχους), µε τους 
απογόνους τους αργότερα να µετεξελίσσονται επαγγελµατικά. 

Η επαναλειτουργία των µεταλλείων του Λαυρίου το 1870 από τον Σερπιέρι, 
δηµιουργεί ένα νέο κύµα εσωτερικής µετανάστευσης και ένας µεγάλος αριθµός 
Βατικιωτών εγκαθίσταται στη Λαυρεωτική για να εργαστεί στα µεταλλεία, 
δηµιουργώντας µια µεγάλη παροικία Βατικιωτών και µια νέα γενιά µιναδόρων.

Καληµέρι, Φύλλο 16, Μάρτιος 2019
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Το 1904 ο Φωκίων Νέγρης, µεταλλειολόγος, γεωλόγος και πολιτικός, κάνει έρευνα 
στην περιοχή των Βατίκων µελετώντας την άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Στην 
εργασία του για πρώτη φορά γίνεται λόγος για την καταβυθισµένη πολιτεία στο 
Παυλοπέτρι που είδε, αλλά το γεγονός περνά απαρατήρητο.

∆εν γνωρίζουµε αν στο πεδίο ερευνών του Φωκίωνα Νέγρη ήταν µόνο η µελέτη 
ανόδου της στάθµης της θάλασσας, ή αν µέσα σε αυτό υπήρχε και έρευνα για τα 
αποθέµατα αιµατίτη στον Άγιο Ελισαίο, ούτε και έχουµε επαρκή στοιχεία για να το 
συσχετίσουµε µε την µετά από λίγα χρόνια λειτουργία των µεταλλείων των Βατίκων 
από τον Γερµανό µεταλλειολόγο Αιµίλιο Γκρόµµαν.

Ωστόσο µπορούµε να δούµε την παράλληλη πορεία των δύο ανδρών.Ο Φωκίων 
Νέγρης είχε διατελέσει το 1870 Γενικός έφορος των µεταλλείων του Λαυρίου ενώ 
το 1875 γίνεται διευθυντής της Εταιρείας των Μεταλλουργείων του Λαυρίου. Το 
1899 είναι ιδιοκτήτης της Α.Ε ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών έργων, η οποία ασχολείται µε 
την συµµετοχή σε εκµεταλλεύσεις µεταλλείων (Κύµη, Μαντούδι κ.λ.π).

Η Σπηλιαζέζα ΑΕ Γαλλική εταιρεία Μεταλλείων Σερίφου που εκµεταλλευόταν τα 
µεταλλεία Λαυρίου, το 1884 αναθέτει την εκµετάλλευση των ορυχείων Σερίφου 
στον Γερµανό µεταλλειολόγο Αιµίλιο Γκρόµµαν ο οποίος περιγράφεται ως 
τυχοδιώκτης και στυγνός εργοδότης. Αργότερα τη διεύθυνση των ορυχείων 
αναλαµβάνει ο γιός του Γεώργιος Γκρόµµαν ο οποίος περιγράφεται πιο σκληρός από 
τον πατέρα. 

Το 1916 στα µεταλλεία της Σερίφου γίνεται η ιστορική απεργία των µεταλλωρύχων, 
όπου η Χωροφυλακή και οι µπράβοι του Γκρόµµαν πυροβολούν εν ψυχρώ 
δολοφονώντας 4 απεργούς. Ωστόσο η απεργία κερδίζει τη µάχη και για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα καθιερώνεται το 8ωρο.

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ο Γεώργιος Γκρόµµαν αρχίζει στα Βάτικα την 
εκµετάλλευση των µεταλλείων του Αγίου Ελισσαίου µετά από χιλιάδες χρόνια 
διακοπής τους. Η επαναλειτουργία των µεταλλείων δίνει την δυνατότητα σε 
Βατικιώτες µιναδόρους που δούλευαν στο Λαύριο και σε άλλα µεταλλεία, να 
επαναπατριστούν και να εργαστούν στον τόπο τους. 

Το 1924 οι µιναδόροι των Βατίκων αντιδρώντας στην στυγνή εργοδοσία του 
Γεωργίου Γκρόµµαν, ανήµερα της Αγίας Παρασκευής κάνουν απεργία και κερδίζουν 
τα εργασιακά τους αιτήµατα. Στην απεργία πρωτοστατεί ο Γιάννης ο ∆αλέζιος από τις 
Κυκλάδες και οι ντόπιοι Κωνσταντινακαίοι, Γκουβεραίοι και Κοντακαίοι.

Η εξόρυξη του αιµατίτη από τον οποίο έπαιρναν σίδηρο, χαλκό, κασσίτερο και ώχρα, 
γινόταν στις σιδηροσπηλιές του Αγίου Ελισσαίου. Από εκεί είχε κατασκευαστεί 
σιδηροδροµική γραµµή όπου έφθανε στη θάλασσα και είχε κατασκευαστεί σιδερένια 
εναέρια προβλήτα (γνωστή σήµερα και ως Γερµανική σκάλα). 

Το πλοίο µε τη βοήθεια ναυδέτων έδενε κάτω από την σκάλα. Τα βαγόνια µετέφεραν 
το σιδηροµετάλλευµα όπου µε ένα σύστηµα διπλής µεταλλικής ταινίας γινόταν η 
φόρτωση του πλοίου. 

Εν τω µεταξύ στη διεύθυνση των µεταλλείων έχει έλθει ο γιός του Γεωργίου, 
Αιµίλιος ο 2ος. Λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεµος, το 1938 τα µεταλλεία 
εγκαταλείπονται. 

Για την ιστορία αναφέρεται πως ο Αιµίλιος Γκρόµµαν ο 2ος το 1943 είναι 
αξιωµατικός του Γερµανικού στρατού και µετά το τέλος του πολέµου καταδικάζεται 
ως εγκληµατίας πολέµου και εξαφανίζεται. Η σιδηροδροµική γραµµή λεηλατείται 
από τους ντόπιους, καθώς ξύλα και ράγες είναι χρειαζούµενα. Οι σιδηροσπηλιές 
παραµένουν να µας θυµίζουν το παρελθόν και η σκάλα λόγω της εγκατάλειψης 
παρουσιάζει σηµάδια κατάρρευσης.

Ωστόσο σιδηροδροµική γραµµή και σκάλα θα µπορούσαν να συντηρηθούν και να 
αποτελέσουν µνηµεία της βιοµηχανικής και µεταλλευτικής ιστορίας του τόπου, 
αλλά και αντικείµενα τουριστικού ενδιαφέροντος.

*Ευχαριστούµε το Σύλλογο Τουλίπα Γουλιµή για την παραχώρηση του υλικού

Ο Σύλλογος ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ του ∆ήµου Βοιών, εχει στόχο 
την προβολή, ανάδειξη και προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Mπορείτε να µάθετε περισσότερα στη σελίδα του στο 
Facebook:

Σύλλογος Τουλίπα Γουλιµή
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...συνέχεια από σελ 1.

(Συνέχεια απο σελ 1)
Οι Αγώνες και οι θυσίες των Βαµβακιτών συνεχίζονται και µετά το 1821.
Τεράστια είναι η δράση τους στους πολέµους 1912-1922. 
Αναγράφονται 22 νεκροί στο Ηρώον του χωριού, ενώ 2 ήταν οι νεκροί στον 
πόλεµο του ’40. Πιο σκληρός ήταν ο απολογισµός, στη διάρκεια της κατοχής και 
του εµφυλίου. Στις 9 Οκτωβρίου 1946 στο κέντρο του χωριού, έγινε από 
ακροδεξιούς της εποχής η εκτέλεση 28 Βαµβακιτών. 

Το 1898 οι Βαµβακίτες, παρά το υπάρχον  διοικητικό σύστηµα και παράλληλα 
προς αυτό, θέλοντας κάτι πιο σπουδαίο για το χωριό τους, συγκρότησαν µια 
επιτροπή από 20 µέλη, την οποία ονόµασαν «Ένωση των Πληρεξούσιων της 
Κοινότητας Βαµβακούς». 

Σ’ αυτήν την «Ένωση των Πληρεξούσιων», η οποία λειτούργησε επί 16 χρόνια, 
αναφέρθηκε ονοµαστικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Βουλή των Ελλήνων, όταν 
το 1913 εισήγαγε στο διοικητικό σύστηµα της χώρας, το θεσµό της κοινότητας. 
Μετά τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους, ο οικισµός διέθετε κατά το 1840 
σχολείο που το 1853 αριθµούσε 208 µαθητές, ενώ το 1901 ξεκίνησε να 
λειτουργεί το τοπικό παρθεναγωγείο.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥ
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος στις 5 Ιανουαρίου στο 
χώρο του σχολείου 
πραγµατοποιήθηκε η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

∆υστυχώς ο καιρός ήταν πάρα 
πολύ άσχηµος και είχαµε 
απουσίες από τα µεγάλα παιδιά.

Η συµµετοχή των παιδιών ήταν 
σε απαρτία και αφού µας είπαν 
τα κάλαντα και 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 
µε µια ιδιαιτερότητα φέτος -τα 
είπαν υπό τους ήχους του 
βιολιού που έπαιξε ο Γιώργος 
Λεµπέσης, µοιράστηκαν τα 
δώρα τους.

Το φλουρί από την βασιλόπιτα 
των παιδιών το κέρδισε ο 
Χρίστος Αζιζάη και από τους 
µεγάλους το κέρδισε η 
Ζαχαρούλα Λεµπέση.

Το ∆Σ του συλλόγου εύχεται σε 
όλους τους Αγιοδηµητριώτες 
Καλή Χρονιά µε υγεία και µε 
πολλές Αγιοδηµητριώτικες 
στιγµές χαράς.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2018

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Πανέµορφο χωριό της Λακωνίας, κτισµένο στη δυτική πλευρά της ψηλότερης κορυφής του Πάρνωνα (το «Κρόνιο» κατά τον Ησίοδο) Ένα καταπράσινο χωριό µε ατέλειωτο 
δάσος, κατάφυτο από καρυδιές, καστανιές, πλατάνια. Οι κάτοικοι της σηµερινής Βαµβακούς δεν είναι πλέον 1.345 όπως το 1851 παρά µόνο 10 το Χειµώνα, το χωριό όµως 
ζωντανεύει το καλοκαίρι. 

Σχετικά µε τη σηµερινή της ονοµασία, η οποία καθιερώθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα, υπάρχουν διάφορες εκδοχές µε τις κυριότερες να σχετίζονται µε µια γυναίκα ονόµατι 
Βαµβακιά που εγκαταστάθηκε στην περιοχή ερχόµενη από τον Μυστρά ή µε την καλλιέργεια βαµβακιού.
Οι εντυπώσεις για τους εκδροµείς ήταν ευχάριστες, και ζήτησαν να διοργανώσουµε και άλλες εκδροµές.
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ΤΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η, Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΟΦΕΛΗ ΤΟΥΣ
Μαρία Σταµούλη

Η ισχυρή αντιοξειδωτική τους δράση, η βιταµίνη C που 
περιέχουν και τα υπόλοιπα θρεπτικά τους συστατικά 
κάνουν τα εσπεριδοειδή ένα σηµαντικό «όπλο» στην 
υγεία και τον οργανισµό µας.

Τα εσπεριδοειδή εκτός από νόστιµα φρούτα 
αποτελούν σηµαντικό « σύµµαχο» της υγείας µας 
γιατί περιέχουν ορισµένες ενώσεις που ονοµάζονται 
ΦΛΑΒΟΝΟΕΙ∆Η οι οποίες έχουν αντικαρκινικές 
ιδιότητες. 

Τα φλαβονοειδή, έχει αποδειχτεί ότι αναστέλλουν την 
ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και µπορούν να 
προλάβουν την εξάπλωση των όγκων.

Ο όρος εσπεριδοειδή αναφέρεται σε µια οµάδα φυτών 
που κατατάσσεται στην οικογένεια ρυτοειδή. Είναι 
χαµηλά δένδρα που τα φύλλα τους δεν πέφτουν 
(αειθαλή) και ευδοκιµούν στις τροπικές ή ηµιτροπικές 
και εύκρατες χώρες.

Στα εσπεριδοειδή ανήκουν: Η πορτοκαλιά, η λεµονιά, 
η γλυκολεµονιά, η µανταρινιά, η νεραντζιά, η κιτριά, η 
φράπα, το µοσχολέµονο, το περγαµόντο, το 
γκρέιπφρουτ, το κουµκουάτ, το σαγκουίνι και το 
σατσούµα.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

Το πορτοκάλι 
καλλιεργείται 
σε όλο τον 
κόσµο σε 
θ ε ρ µ έ ς 
περιοχές και 
είναι ιδιαίτερα 

δηµοφιλές λόγω της αρωµατικής του γεύσης, αλλά 
και για τα σηµαντικά οφέλη στην υγεία µας. 

Το πορτοκάλι ένα από τα πιο κοινά και δηµοφιλή 
φρούτα και έχει δύο ποικιλίες, την γλυκιά που είναι 
συνήθως και η πιο αρωµατική και την πιο πικρή.

Εκτός ότι είναι ένα από τα πιο νόστιµα φρούτα, 
περιέχει πολλά απαραίτητα για τον οργανισµό µας 
θρεπτικά συστατικά όπως: βιταµίνη Α1, βιταµίνη Β1, 
βιταµίνη C.

Ένα πορτοκάλι µας δίνει το 100% της συνιστώµενης 
ηµερήσιας πρόσληψης σε βιταµίνη C. 

Επίσης είναι µια καλή πηγή αµινοξέων, βήτα 
καροτένιου, φολικού οξέως, πηκτίνης, καλίου, 
ασβεστίου, σιδήρου, ιωδίου, φωσφόρου, µαγγανίου, 
νατρίου, χλωρίου και ψευδαργύρου.

Ένα πορτοκάλι έχει πάνω από 170 διαφορετικά 
φυτό-θρεπτικά συστατικά και πιο πολλά από 60 
φλαβονοειδή που έχουν αντικαρκινική και 
αντιφλεγµονώδη δράση. 

Μια ένωση που βρίσκεται στα πορτοκάλια και σε άλλα 
εσπεριδοειδή (D- λεµονένιο) έχει βρεθεί ότι είναι 
αποτελεσµατική στην πρόληψη ορισµένων µορφών 
καρκίνου 

Επίσης ένα από τα πιο σηµαντικά φλαβονοειδή στα 
πορτοκάλια είναι η εσπεριδίνη και η πηκτίνη, όπου 
έχει αποδειχτεί ότι µειώνουν την LDL χοληστερόλη. 

Οι φυτικές ίνες, το φολικό οξύ και η εσπεριδίνη που 
περιέχουν τα πορτοκάλια προωθούν άµεσα την 
εύρυθµη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος. 
Το φλαβονοειδές που ονοµάζεται εσπεριδίνη και το 
µαγνήσιο στα πορτοκάλια µπορεί να µειώσει την 
υψηλή πίεση του αίµατος.

Η τακτική κατανάλωση χυµού πορτοκαλιού µπορεί να 
µειώσει σηµαντικά τον κίνδυνο εµφάνισης λίθων στα 
νεφρά. Το πορτοκάλι πλούσιο σε ασβέστιο, βοηθά 
στην προστασία και διατήρηση υγειών οστών και 
δοντιών.

Όλα αυτά λοιπόν τα συστατικά και οι ιδιότητές τους το 
ανάγουν από ένα απλό φρούτο σε ένα πολύτιµο 
φάρµακο και ισχυρό σύµµαχο για την πρόληψη 
ασθενειών, όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και τα 
εγκεφαλικά.

ΛΕΜΟΝΙ «Το φάρµακο της φύσης»
 
Το λεµόνι είναι 
καρπός του 
υ β ρ ι δ ι κ ο ύ 
δέντρου που 
λέγεται λεµονιά 
και ανήκει στην 
οικογένεια των 
R u t a c e a e 

Hesperidaceae.

Το λεµόνι χάρη στην άφθονη περιεκτικότητα του σε 
βιταµίνη C, είναι ιδανικό για την αντιµετώπιση των 
χειµωνιάτικων λοιµώξεων.

Το λεµόνι συνιστάται σε δίαιτες κατά τις χοληστερίνης 
και γενικά για την καλύτερη υγεία του κυκλοφορικού 
συστήµατος. Το λεµόνι είναι αντιοξειδωτικό, ένα 
µεγάλο ποτήρι νερό µε το χυµό ενός λεµονιού το 
πρωί, ότι καλύτερο µπορείτε να δώσετε στον 
οργανισµό σας. 

Συµβάλλει στην καλή διατήρηση των αγγείων, ωφελεί 
την όραση, το µυοσκελετικό σύστηµα και δυναµώνει 
τα ούλα.  Λειτουργεί ως: Αντισηπτικό, Αντιπυρετικό, 
Αντιρρευµατικό, Αντιβακτηριακό, Αντιοξειδωτικό, 
Εφιδρωτικό, Αντικαρκινικό, Αντιφλεγµονώδες και 
Αντιιικό.

Τα λεµόνια περιέχουν 22 αντικαρκινικές χηµικές 
ενώσεις, µεταξύ αυτών και η λεµονίνη . Πρόκειται για 
έλαιο, που καταπολεµά ή και σταµατά τη µεγέθυνση 
των καρκινικών όγκων στα ζώα και το φλαβονοειδές 
γλυκοσίδη, που σταµατά τη διαίρεση των καρκινικών 
κυττάρων. 

Η φλούδα του λεµονιού περιέχει το σηµαντικότερο 
συστατικό tangeretin, που έχει αποδειχτεί τροµερά 
αποδοτικό για δυσλειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η 
νόσος του Πάρκινσον. 

Η βιταµίνη C στα λεµόνια βοηθά στην ουδέτεροποίηση 
των ελεύθερων ριζών που ευθύνονται για το γήρας 
και τις περισσότερες ασθένειες. 

Η κατανάλωση του βοηθάει στην απώλεια βάρους. 

Τα συµπτώµατα των διαταραχών στην όραση, όπως 
της διαβητικής ρετινοπάθειας, φαίνεται πως 
βοηθιούνται σηµαντικά από το στοιχείο ρουτίνη, που 
βρίσκεται στα λεµόνια. 

Τα λεµόνια είναι πλούσια σε βιταµίνη C και σε 
φλαβονοειδή, που λειτουργούν ενάντια σε µολύνσεις 
από ιούς όπως η γρίπη και το κρύωµα.

Τα λεµόνια έχουν επίσης αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 
Σύµφωνα µε έρευνες, ο χυµός του λεµονιού µπορεί να 
σκοτώσει τα βακτήρια της µαλάριας, της χολέρας, του 
τύφου, της διφθερίτιδας και άλλων ασθενειών. Το 
συκώτι λατρεύει το λεµόνι: είναι εκπληκτικό τονωτικό 
για το συγκεκριµένο όργανο, διαλύει το ουρικό οξύ 
και υγροποιεί τη χολή. 

Επίσης, το λεµόνι αυξάνει την περίσταλση του 
εντέρου, βοηθώντας στην κανονική του λειτουργία. 
Ρίξτε το χυµό ενός λεµονιού σε ζεστό νερό και πιείτε 
το νωρίς το πρωί, αν έχετε σχετικό πρόβληµα.

Το κιτρικό οξύ του χυµού λεµόνι βοηθά στη διάλυση 
του χολόλιθου, των εναποθέσεων ασβεστίου και της 
πέτρας στους νεφρούς. Τα αγγεία του αίµατος 
ενισχύονται από τη βιταµίνη P (βιοφλανοειδή), οπότε 
γίνεται σαφώς πιο δύσκολη µια οποιαδήποτε 
εσωτερική αιµορραγία. Επίσης βοηθά πολύ ενάντια 
στην αρτηριακή πίεση.

∆ιαλύει τους εντερικούς σκώληκες. Η φλούδα του 
λεµονιού περιέχει 5 έως 10 φορές περισσότερη 
βιταµίνη απ’ τον χυµό του, συµπεριλαµβανοµένων 
των βιταµινών Α και C, του ασβεστίου, του µαγνησίου, 
της βήτα καροτίνης και του καλίου.

Εκτός από τα θρεπτικά συστατικά που µόλις 
αναφέραµε, η φλούδα λεµονιού περιέχει πραγµατικά 
ωφέλιµες ουσίες για την υγεία µας, όπως σιντρονέλα 
και φελλανδρένιο. 

Επίσης είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά όπως κιτρικό, 
µηλικό και µυρµηγκικο οξύ, εσπεριδίνη και πηκτίνη.

Η φλούδα του περιέχει σαλβεστρολη Q40 και 
λιµονένιο, δύο ενεργά συστατικά που δρουν ενάντια 
στα καρκινικά κύτταρα, ειδικά του στήθους, του 
παχέος εντέρου και του δέρµατος.

Ακόµα καθαρίζει τα αιµοφόρα αγγεία και µειώνει την 
κακή χοληστερόλη και την υπέρταση. 

Περιέχει ασβέστιο και άλλα µεταλλικά στοιχεία που 
ενδυναµώνουν τα οστά και βοηθούν στην πρόληψη 
παθήσεων όπως της οστεοπόρωσης.

Ο χυµός του λεµονιού, χρησιµοποιείται 
αποτελεσµατικά σε εγκαύµατα από τον ήλιο, σε 
χιονίστρες, σε κάλους, σε ψωρίαση, στο ξέβγαλµα των 
µαλλιών (για την πιτυρίδα και την τριχόπτωση) ως 
καλλυντικό αλλά και για να εξαφανίσει τις φακίδες 
από το πρόσωπο.

 Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, στις περισσότερες 
περιπτώσεις εξαλείφονται οι φακίδες, αν τις τρίβουµε 
κάθε βράδυ, πριν κοιµηθούµε, µε φέτες λεµονιού. 

Επίσης καθαρίζει και λευκαίνει το δέρµα. Ακόµα 
συµβάλλει στην ανακούφιση από το λόξιγκα όταν 
καταναλώνεται ως χυµός. 
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ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ ο θησαυρός του χειµώνα και 
«φίλος» της υγείας µας 

Μανταρίνι, ο καρπός 
ενός µικρού 
εσπεριδοειδούς 
δένδρου. Μοιάζει µε 
µικρό πορτοκάλι και 
χρησιµοποιείται σε 
φρουτοσαλάτες, σε 
παρασκευή 
µαρµελάδων και 

υπέροχων λικέρ. 

Από τα άνθη, τη φλούδα των καρπών και τα φύλλα 
του παράγονται αιθέρια έλαια.

∆ιακρίνεται σε πολλές κατηγορίες: Το κοινό 
µεσογειακό µανταρίνι, οι κληµεντίνες, τα σατσούµα, 
τα ενκόρ και τα ορτανίκ

Η καταγωγή του προφανώς είναι από την Κίνα, όπου 
καλλιεργείται εδώ και 2500 χρόνια. Στη Μεσόγειο η 
καλλιέργεια του, επήλθε στις αρχές του 19ου αιώνα. 

Τα µανταρίνια εκτός από την πλούσια γεύση τους 
αποδεικνύονται και πολύ ευεργετικά για την υγεία και 
τον οργανισµό µας. Σύµφωνα µε Ιαπωνικές µελέτες, η 
κατανάλωση µανταρινιών µπορεί να µειώσει 
σηµαντικά την πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου του 
ήπατος, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικό επεισόδιο και 
διαβήτη. 

Επίσης από έρευνες αποδείχτηκε ότι το στοιχείο 
Salvestral Q40 που βρέθηκε συγκεντρωµένο σε 
µεγάλες ποσότητες στη φλούδα µανταρινιών είναι 
πολύ τοξικό για τα καρκινικά κύτταρα, εξοντώνοντας 
τα. 

Τα µανταρίνια καθώς και η φλούδα τους περιέχουν 
άφθονη βιταµίνη C, νιασίνη και θειαµίνη (βιταµίνη Β), 
φιλικό οξύ, Β- καροτένιο που γίνεται βιταµίνη Α στο 
σώµα µας, κάλιο, ασβέστιο, µαγνήσιο, φυτικές ίνες.

Περιέχουν λουτεΐνη που ενισχύει την όραση και Β- 
κρυπτοξανθίνη που µειώνει την φλεγµονή της 
αρθρίτιδας. 

Ακόµα τα φλαβονοειδή και τα φαινολικά οξέα 
µπορούν να δράσουν ως αντιοξειδωτικά και 
αναστέλλουν την αλυσιδωτή αντίδραση παραγωγής 
ελεύθερων ριζών στον οργανισµό µας. Ανακουφίζει 
από πόνους και είναι ιδανικό για την αντιµετώπιση της 
πρωινής ναυτίας.

 Είναι πλούσια πηγή καλίου και βοηθά σε περιπτώσεις 
ταχυκαρδίας και στη µείωση της αρτηριακής πίεσης. 

Το έλαιο του µανταρινιού είναι εξαιρετικό και 
προέρχεται από την φλούδα όπου έχει ένα έντονο, 
γλυκό και µεθυστικό χαρακτηριστικό άρωµα. 

Χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία ως χαλαρωτικό, 
καταπραϋντικό, αντισηπτικό, αντιτροµακτικό και 
ηρεµιστικό. 

Επίσης ενδείκνυται για έναν ήρεµο και ευχάριστο 
ύπνο, για περιπτώσεις κατακράτησης υγρών, 
παχυσαρκίας, ακµής και δυσπεψίας.

Γενικά τα µανταρίνια χαρακτηρίζονται ως τα φρούτα 
της µακροζωίας

ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ ένα φυσικό αδυνατιστικό

Το γκρέιπφρουτ είναι 
ένα πλούσιο και υγιεινό 
εσπεριδοειδές. Μπορεί 
η γεύση του να είναι 
«πικρούτσικη», είναι 
όµως δηµοφιλές χάρη 
στις φυσικές 
αδυνατιστικές του 
ιδιότητες και τα οφέλη 

για την υγεία. 

Συγκεκριµένα εµπεριέχει αντιοξειδωτικές ουσίες, και 
αντιβακτηριακές ιδιότητες, ενώ αποτελεί σηµαντική 
πηγή βιταµινών Α, Β, C, D, E και µετάλλων όπως ο 
φώσφορος, το ασβέστιο, το µαγνήσιο, το µαγγάνιο, ο 
χαλκός, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος.

Έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί και να αυξάνει το 
ρυθµό του µεταβολισµού µας. Τα συστατικά που 
βοηθούν στη καύση λίπους και στο να σταθεροποιείται 
το επίπεδο σακχάρου µας κι έτσι περιορίζεται η όρεξη 
µας. Ακόµα περιέχει ένα µεγάλο ποσοστό 
λιποδιαλυτές ίνες που προκαλούν την αίσθηση 
κορεσµού. 

Μελέτες έδειξαν πως από τα ευεργετικά οφέλη του 
γκρέιπφρουτ είναι η συµβολή του στη µείωση της 
κακής χοληστερόλης LDL που καλύτερο αποτέλεσµα 
έχουµε µε την κατανάλωση του κίτρινου γκρέιπφρουτ. 

Επίσης είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες και 
εκτός από την µείωση της χοληστερόλης µειώνει και 
τα τριγλυκερίδια, καθώς συµβάλλει στη διατήρηση 
µιας υγιούς καρδιάς.

Η κατανάλωση του γκρέιπφρουτ βοηθάει σηµαντικά 
στην καλή λειτουργία του εντέρου και γενικότερα στο 
γαστρεντερικό µας σύστηµα. Ακόµα καταπολεµά τη 
δυσκοιλιότητα.∆ιώχνει τοξίνες και καθαρίζει το 
συκώτι και βοηθάει στην καταπολέµηση της αϋπνίας.

Μια άγνωστη ιδιότητα του γκρέιπφρουτ είναι η 
συµβολή του στην καταπολέµηση της ουλίτιδας και 
στην αποφυγή απώλειας των δοντιών. Τέλος, 
συµβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού µας και 
κάνει καλό στο δέρµα µας

ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ το θαυµατουργό για την καρδιά

Το περγαµόντο ένα 
εκπληκτικά θρεπτικό 
ε σ π ε ρ ι δ ο ε ι δ έ ς 
φρούτο µε φρέσκο 
άρωµα. Γνωστά για 
αιθέρια έλαια που 
περιέχονται στην 
φλούδα τους, το 

οποίο χρησιµοποιείται στην ζαχαροπλαστική και στην 
αρωµατοποιΐα.

Το περγαµόντο προέρχεται από την νότια Ασία, αλλά 
σήµερα καλλιεργείται κυρίως στη νότια Ιταλία και την 
νότια Γαλλία. Έχει το µέγεθος ενός πορτοκαλιού, ο 
χυµός του είναι πολύ ξινός και πικρός.

Μελέτες έχουν δείξει πως το περγαµόντο µειώνει τα 
επίπεδα της ολικής χοληστερόλης καθώς και της 
κακιάς χοληστερόλης LDL, ενώ αυξάνει την 
προστατευτική HDL χοληστερόλη. 

∆ιεγείρει το ενδοκρινικό σύστηµα προκαλώντας 
ηρεµία και χαλάρωση, διεγείρει την έκκριση ορµονών 
και βοηθά στη διατήρηση του σωστού µεταβολικού 
ρυθµού, βοηθά στην µείωση των τριγλυκεριδίων και 
βοηθά στην µείωση του σακχάρου του αίµατος

Σαν τσάι που µπορεί να πείτε ζεστό ή κρύο βοηθάει στο 
πεπτικό σύστηµα, στη βήχα και στην ιγµορίτιδα ενώ η 
εισπνοή του ατµού φύλλων περγαµόντου 
καταλαγιάζει τον πονοκέφαλο, θεραπεύει την γρίπη 
και σταµατά την ναυτία. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τσιµπήµατα 
κουνουπιών, στη θεραπεία της ακµής και στους 
πόνους του λαιµού. Το αιθέριο έλαιο του, 
χρησιµοποιείται για χαλαρωτικό µασάζ. Βοηθά τέλος 
στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος

ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ το «πετράδι» της Κέρκυρας

Το κουµκουάτ 
ανήκει στο γένος 
Κουρέα και στην 
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α 
ρ υ τ ο ε ι δ ή 
εσπεριδοε ιδών 
και περιλαµβάνει 
πέντε είδη 
α ε ι θ α λ ώ ν 

θάµνων ή δέντρων.

Η ονοµασία κουµκουάτ στα κινέζικα σηµαίνει χρυσό 
πορτοκάλι. Περιέχει ποσότητα που αντιστοιχεί στο 
73% της ηµερήσιας ανάγκης του οργανισµού µας σε 
βιταµίνη C που βοηθάει στην προστασία από την 
καρδιακή νόσο, την υπέρταση, ενώ ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστηµα και είναι κρίσιµη βιταµίνη 
στην πρόληψη εκφυλιστικών ασθενειών.

Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ειδικά όταν τρώγεται 
ολόκληρο µαζί µε την φλούδα, αποτελεί µια από τις 
καλύτερες πηγές.

Η φλούδα του κουµκουάτ είναι πλούσια πηγή 
βιοενεργής πολυφαινόλης. Είναι από τα λίγα φρούτα 
που έχουν πρωτεΐνη. 

Τα 450gr κουµκουάτ περιέχουν 6,4gr πρωτεΐνης. Το 
έλαιο του κουµκουάτ ύστερα από έρευνα, µπορεί να 
βοηθήσει στον περιορισµό της εξάπλωσης των 
καρκινικών κυττάρων του προστάτη. 
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ΤΟ ΝΕΡΑΤΖΙ ή νεραντζιά γνωστή ως και 
«πορτοκαλιά» της Σεβίλλης

Είναι το 
εσπεριδοειδές 
δέντρο Κιτρέα ή 
νερατζέα. Στην 
Κύπρο είναι 
γνωστή ως 
κιτροµηλιά ή 
ξινονερατζιά.

Η νεραντζιά έχει σχεδόν τις ίδιες φαρµακευτικές και 
θεραπευτικές ιδιότητες µε την πορτοκαλιά. Το αιθέριο 
έλαιο του νερατζιού έχει πολλά οφέλη για την υγεία. 
Τονώνει και αποτοξινώνει το δέρµα και είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για την θεραπεία της ακµής. 
Χρησιµοποιείται ευρέως σε προϊόντα προσωπικής 
υγιεινής των ανδρών. 

Επίσης έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση στο 
ανοσοποιητικό σύστηµα και µπορεί να βοηθήσει στην 
πρόληψη αλλά και στην ανακούφιση από τα 
συµπτώµατα του κρυολογήµατος και της γρίπης.

Συνιστάται ακόµη για την θεραπεία της χρόνιας 
βρογχίτιδας, καθώς αποτελεί ένα φυσικό φάρµακο 
που δεν ερεθίζει τα νεφρά. ∆ρα ως αποτοξινωτικό για 
ολόκληρο τον οργανισµό και κυρίως για το πεπτικό 
σύστηµα. Βοηθά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δυσπεψίας 
και δυσκοιλιότητας.

Τα πράσινα νεράντζια περιέχουν αιθέριο έλαιο µε 
λεµονένιο, πικρές ουσίες, την εσπεριδίνη και τη 
αουραντιαµαρίνη, δεψικές ουσίες, κιτρικό και µηλικό 
οξύ. 

Τα κίτρινα νεράντζια και η κίτρινη φλούδα τους 
περιέχει το αιθέριο έλαιο το Petigrain που αποτελείται 
από τερπενικούς υδατάνθρακες, λεµονένιο, 
αλκοόλες, πικτίνη, κιτρικό και µηλικό οξύ και 
φλαβονοειδή γλυκοσίδια, την εσπεριδίνη και 
ναριγγίνη. 

Τα άνθη και τα φύλλα του φυτού είναι χωνευτικά, 
εφιδρωτικά, καταπραϋντικά, σπασµολυτικά, 
µαλακώνουν τον βήχα, καταπραΰνουν τα νεύρα, 
ανακουφίζουν τον στοµαχόπονο, ρίχνουν το σάκχαρο 
αίµατος στους διαβητικούς και βοηθούν στην αϋπνία.

Ο χυµός του, πλούσιος σε βιταµίνες, εκτιµάται πολύ 
σαν προληπτικό της γρίπης. 

Έχει εξαιρετικές διουρητικές ικανότητες, αποτελεί 
καλό φάρµακο για τις νεφρικές και ηπατικές παθήσεις, 
βελτιώνει τις περισταλτικές κινήσεις των εντέρων, 
είναι χωνευτικός όσο και αντιτοξικός, αντιοξειδωτικός 
και αντιλοιµώδης.

Χρήσιµες ιατρικές συνταγές µε νεράντζια
Αφέψηµα: Για όλες τις παραπάνω ιδιότητες 
ετοιµάζεται αφέψηµα, βράζοντας καλά µια χούφτα 
φρέσκα άνθη και φύλλα σε ένα λίτρο νερό και πίνετε 
3 φλιτζανάκια την ηµέρα. 

Είναι σπασµολυτικό, χωνευτικό, ηρεµεί τα νεύρα, 
βοηθά την αϋπνία, ανακουφίζει από τον στοµαχόπονο 
και το βήχα, κατεβάζει το σάκχαρο σε διαβητικούς.

Το ζουµί στο οποίο βράζετε ολόκληρα νεράντζια: 
Κατεβάζει την πίεση όταν το πίνετε.

Πράσινα νεράντζια: τα κάνουµε γλυκό που είναι 
ευστόµαχο και τονωτικό. Οι διαβητικοί τα βράζουν 
µέχρι να µαλακώσουν, τα στύβουν καλά, βγάζουν το 
ζουµί τους και πίνουν ένα µικρό φλιτζανάκι 3 φορές 
την ηµέρα πριν το φαγητό.

Ώριµα νεράντζια: το γλυκό είναι ευστόµαχο, τονωτικό, 
ορεκτικό, κάνει καλό σε αναιµίες και το σιρόπι σε 
δυσκοιλιότητα.

Γιατρεύουν τις χιονίστρες και την αµυγδαλίτιδα. Τα 
κόβετε σε φέτες, τα πασπαλίζετε µε κίµινο, τα ψήνετε 
σε κάρβουνα και τα βάζετε πάνω στις χιονίστρες και 
γύρω από το λαιµό.

Για τον βήχα: ώριµο νεράντζι και κόβετε µια φέτα µε τη 
φλούδα και την τρώτε νηστικοί, πριν το πρωινό, το 
µεσηµεριανό και το βραδινό.

ΣΑΓΚΟΥΙΝΙ το κόκκινο πορτοκάλι

Το σαγκουίνι είναι µια 
π ο ι κ ι λ ί α 
πορτοκαλιού µε 
βαθύ κόκκινο χρώµα, 
σχεδόν το χρώµα του 
αίµατος. Το 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό 

σκούρο χρώµα της σάρκας οφείλεται στην παρουσία 
των ανθοκυανινών, µια οικογένεια χρωστικών που 
είναι κοινές στα πολλά λουλούδια και φρούτα, αλλά 
όχι συχνές σε εσπεριδίνη. 

Η σάρκα αποκτά χαρακτηριστικό καφέ χρώµα όταν ο 
καρπός αναπτύσσεται σε χαµηλές θερµοκρασίες κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. 

Το σαγκουίνι ήρθε στην Ευρώπη από την Κίνα τον 4ο 
µ.Χ αιώνα, καλλιεργήθηκε και εξακολουθεί να 
καλλιεργείται στη Σικελία και πλέον σε όλο τον 
κόσµο.

Το σαγκουίνι είναι πλούσιο σε βιταµίνη C που είναι 
αντιοξειδωτική και λυκοπένιο, µια φυσική χρωστική 
ουσία στην οποία οφείλει το κόκκινο χρώµα του και 
αυτό το κάνει πολυτιµότερο όλων: οι πανίσχυρες 
αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. 

Περιέχει ακόµα καροτενοειδή και φλαβονοειδή που σε 
συνδυασµό µε την βιταµίνη C προστατεύουν τον 

οργανισµό από τη δράση των ελεύθερων ριζών, οι 
οποίες παράγονται καθηµερινά εξαιτίας των 
ατµοσφαιρικών ρύπων, του άγχους και του 
καπνίσµατος. 

Το σαγκουίνι περιέχει φυλλικό οξύ που είναι 
απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία του 
εγκεφάλου και του νευρικού συστήµατος ενώ 
αποτελεί και ασπίδα στις καρδιοπάθειες.

Η διαφορά του µε τα άλλα εσπεριδοειδή είναι που 
περιέχει ανθοκυανίνες. 

Η ισχυρή αντιοξειδωτική παρουσία των ανθοκυανινών 
το καθιστά εξαιρετικά ωφέλιµο για την υγεία και την 
πρόληψη σοβαρών ασθενειών που σχετίζονται µε την 
καρδιά (αρτηριακή πίεση), αλλά του χαρίζει και 
αντιφλεγµονώδη δράση καταπολεµώντας διάφορες 
µορφές καρκίνου και καθυστερώντας την εξέλιξη του. 

Το σαγκουίνι κάνει επίσης θαύµατα στο δέρµα 
αποτρέποντας δερµατικές παθήσεις ή αλλοιώσεις. 
Επίσης οι λιποδιαλυτικές του ιδιότητες συµβάλλουν 
θεαµατικά στη µείωση του Ρυθµού αποθήκευσης 
λίπους στον οργανισµό.

Ποικιλίες:  Μόρο ( Moro) - η νεότερη ποικιλία, Ταρόκο 
(Tarocco) - ένα από τα πιο δηµοφιλή πορτοκάλια 
σαγκουίνι στον κόσµο, λόγω της γλυκιάς γεύσης του, 
Σαγκουινέλια( Sanquinello) που ανακαλύφθηκε στην 
Ισπανία.

Πηγές:

www.fimes.gr

www.clikatlife.gr

www.mamapeinao.gr

www.iform.gr

www.lifehup.gr

www.proionta-tis-fisis.com
www.emedi.gr

www.gynaika.gr
www.greekpres.gr
el.m.wikipedia.org



1112 1511Καληµέρι, Φύλλο 16, Μάρτιος 2019 11

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ CARETTA CARETΤA*
Γιάννης Ψαρράκης, Υπεύθυνος υλοποίησης Μνηµονίου Συνεργασίας

Ζουν δίπλα µας και υπάρχουν στον πλανήτη πολύ πριν από εµάς

Αν ο πρόγονος του ανθρώπου εµφανίστηκε στον πλανήτη πριν από 1 εκατοµµύριο 
χρόνια, οι χελώνες υπάρχουν πάνω σε αυτόν 200 εκατοµµύρια χρόνια. Στην πάροδο 
του χρόνου η εξελικτική διαδικασία τις διαχώρισε σε χερσαίες, θαλάσσιες και 
αµφίβιες. Εξαφανισµένο πλέον είδος θαλάσσιας χελώνας και πρόγονός τους ήταν ο 
ΑΡΧΕΛΩΝ (ή χελώνα κυβερνήτης). Το µήκος του έφθανε τα 4 µέτρα και το βάρος 
του τους 2 τόνους. Απολιθώµατα του τον τοποθετούν χρονικά 80 εκατοµµύρια 
χρόνια πριν.

Οι χελώνες είναι σύγχρονες των δεινοσαύρων και αν µεγάλες φυσικές καταστροφές 
τους εξαφάνισαν καθώς και πολλά άλλα ισχυρά είδη, οι χελώνες επέζησαν και 
εξελίχθηκαν ως τις µέρες µας. Η εξελικτική διαδικασία οδήγησε σε 7 είδη 
θαλάσσιας χελώνας στον πλανήτη, από τα οποία 3 είδη υπάρχουν στη Μεσόγειο και 
µόνο το είδος caretta caretta 
ωοτοκεί στις ελληνικές παραλίες.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ CARETTA 
CARETTA
Το µήκος της ενήλικης µπορεί να 
φθάσει τα 98 εκατοστά και το 
βάρος της τα 60-70 κιλά. Ζουν 
περίπου 100 χρόνια, όσο περίπου 
και ο άνθρωπος. Αναπνέουν µε 
πνεύµονες και αυτό τις φέρνει στην 
επιφάνεια της θάλασσας για να 
αναπνεύσουν. Αποθηκεύουν στο 
αίµα τους µεγάλες ποσότητες 
οξυγόνου, ενώ ο οργανισµός τους 
ανέχεται µεγάλες ποσότητες CO2, 
µε αποτέλεσµα να µπορούν να 
µείνουν πολλές ώρες κάτω από το 
νερό, ή και µέρες. 

Ενηλικιώνονται και µπαίνουν σε 
αναπαραγωγικό στάδιο στην ηλικία 
των 18-20 ετών. Τα αρσενικά του 
είδους δεν θα βγουν ποτέ από τη θάλασσα, ενώ τα θηλυκά θα βγουν µόνο για ένα 
λόγο. Να φτιάξουν τη φωλιά τους στην παραλία και να γεννήσουν τα αυγά τους. 
Τρέφονται µε αργοκίνητα ή ακίνητα ζώα, οστρακοειδή, µέδουσες, µαλάκια, αχινούς, 
καβούρια, σφουγγάρια και θαλάσσια φυτά, ή φύκη.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΩΟΤΟΚΙΑ-ΕΠΩΑΣΗ-ΕΚΚΟΛΑΨΗ
Οι caretta caretta γεννούν κάθε 2-4 χρόνια, οι χελώνες που γέννησαν φέτος δεν θα 
γεννήσουν του χρόνου.

Έχει την ικανότητα να αποθηκεύει στους ιστούς της σπέρµα από το ζευγάρωµα και 
να µη χρειάζεται ζευγάρωµα σε επόµενη ωοτοκία. Βγαίνει νύχτα σε αµµώδεις 
παραλίες για να φτιάξει τη φωλιά της και να γεννήσει τα αυγά της. Αν ενοχληθεί ή η 
παραλία δεν είναι κατάλληλη, έχει την ικανότητα να αναστέλλει την ωοτοκία, όµως 
δεν µπορεί να την αναστέλλει επ΄ αόριστο. Αν ενοχλείται διαρκώς τότε αποβάλει τα 
αυγά στη θάλασσα και χάνεται η γέννα.

Αφού γεννήσει τα αυγά της (µέχρι και 130) και τακτοποιήσει µε επιµέλεια τη φωλιά 
της, επιστρέφει στην θάλασσα και δεν θα ξαναγυρίσει. Μάνα και µήτρα γίνεται η 
άµµος και ο ήλιος. Τα αυγά επωάζονται και µετά από διάστηµα 42-60 ηµερών 
γίνεται η εκκόλαψη.

Το ταξίδι φωλιά-νερό είναι για τους νεοσσούς µια δύσκολη δοκιµασία, ωστόσο 
πρέπει να την κάνουν µόνα τους για δύο λόγους. α) για να γυµναστούν τα πτερύγια 
τους για το πολύωρο κολύµπι που θα ακολουθήσει και β) για να καταγραφούν στη 
µνήµη τους οι πληροφορίες και να µπορέσουν να επιστρέψουν µετά από 18-20 
χρόνια ως ενήλικα για να αναπαραχθούν στην παραλία που γεννήθηκαν.

Η χελώνα που κάνει φωλιά σε µία παραλία έχει γεννηθεί στην ίδια παραλία. Όσοι 
νεοσσοί καταφέρουν να φθάσουν στο νερό τις πρώτες 24 ώρες κολυµπούν προς τα 
ανοιχτά και µετά αφήνονται να παρασυρθούν από τα ρεύµατα. 

Είναι το λεγόµενο πελαγικό στάδιο για το οποίο ελάχιστα είναι γνωστά. ∆εν ξέρουµε 

που πάνε, τι κάνουν, πως περνούν, µέχρι που ενήλικα θα επιστρέψουν στον τόπο 
που γεννήθηκαν. Από τα χελωνάκια που κατά την εκκόλαψη θα καταφέρουν να 
φθάσουν στο νερό, στατιστικά θα φθάσει σε ενηλικίωση και θα επιστρέψει 1 στα 
1000.

ΑΠΕΙΛΕΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Η caretta caretta είναι προστατευόµενο είδος από την εθνική, ευρωπαϊκή και 
διεθνή νοµοθεσία. Οι απειλές είναι φυσικές, αλλά κυρίως ανθρωπογενείς. Στις 
φυσικές απειλές είναι οι καιρικές συνθήκες, οι πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, η 
θήρευση των αυγών και νεοσσών από αγρίµια, θαλασσοπούλια, ψάρια και 
καβούρια.

Στις ανθρωπογενείς απειλές αναφέρονται:

- Εµπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία – θανάτωση από ψαράδες.
- Συρρίκνωση των παραλιών ωοτοκίας από τουριστική – οικιστική ανάπτυξη.

- Τροχοφόρα οχήµατα στις 
παραλίες που καταστρέφουν 
φωλιές, συµπιέζουν την άµµο 
δυσκολεύοντας τη φωλέαση, 
εµποδίζουν τον αερισµό και 
οξυγόνωση των αυγών, 
δυσκολεύουν τα νεογνά να 
βγουν στην επιφάνεια.

- Η φωταγώγηση των 
παραλιών αποπροσανατολίζει 
ενήλικες χελώνες και νεογνά να 
φθάσουν στο νερό.  

Οδηγός των νεογνών προς το 
νερό είναι το αντιφέγγισµα του 
φεγγαριού και των άστρων στην 
επιφάνεια του νερού. Άλλες 
πηγές φωτός τα 
αποπροσανατολίζουν και τα 
οδηγούν αντίθετα στην ξηρά.

- Οµπρέλες και ξαπλώστρες 
δηµιουργούν εµπόδια στις χελώνες να ανέβουν στην κορυφή της παραλίες για να 
γεννήσουν.

- Η έντονη ανθρώπινη παρουσία και οι θόρυβοι τροµάζουν τις χελώνες που θέλουν 
να βγουν και να γεννήσουν. Οι χελώνες δεν ακούν αλλά αντιλαµβάνονται µε τις 
δονήσεις.

- Κάστρα στην άµµο (πάντα τα γκρεµίζουµε φεύγοντας από την παραλία) καθώς και 
ροδιές αυτοκινήτων, εµποδίζουν τους νεοσσούς να φθάσουν στο νερό.

- Προπέλες πλοίων και σύγκρουση µε ταχύπλοα σκάφη.

- Τέλος οι πλαστικές σακούλες και το πλαστικό στη θάλασσα. Οι χελώνες νοµίζουν 
τις αιωρούµενες στο νερό σακούλες για µέδουσες (που είναι η φυσική τους τροφή), 
τις τρώνε µε αποτέλεσµα να φράζει το πεπτικό τους σύστηµα και να πεθαίνουν.
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Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
Οι χελώνες επέζησαν τεραστίων φυσικών καταστροφών 
που εξαφάνισαν δεινοσαύρους και πανίσχυρα είδη. Αν στις 
µέρες µας καταφέρουµε να εξαφανίσουµε τις χελώνες, 
αυτό θα σηµαίνει πως το ανθρώπινο είδος θα έχει 
καταφέρει µία καταστροφή µεγαλύτερη και από αυτή που 
επέφερε η σύγκρουση του πλανήτη µε έναν αστεροειδή. 

Η περιβαλλοντική χρησιµότητα κάθε είδους µπορεί να 
είναι εµφανής, ή αφανής και µη αντιληπτή.

Εµφανώς µε την µέδουσα (τσούχτρα) ως φυσική τροφή 
της caretta caretta, οι χελώνες ρυθµίζουν τον πληθυσµό 
τους και µας εξασφαλίζουν καθαρές θάλασσες χωρίς 
τσούχτρες (ή µε ελάχιστες), για να απολαµβάνουµε τη 
θάλασσα και τα καλοκαιρινά µας µπάνια. 

Η εξαφάνιση της caretta caretta θα γεµίσει τις θάλασσες 
µας µε τσούχτρες και θα τις καταστήσει ακατάλληλες για 
κολύµπι (φαινόµενο που και για άλλες αιτίες 
αντιµετωπίζει ήδη ο Κορινθιακός κόλπος).

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ CARETTA CARETTA ΣΤΗ ΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑ
Αν και από την αλιευτική δραστηριότητα ήταν γνωστή η 
παρουσία της caretta caretta στη ΝΑ Λακωνία, εντούτοις 
δεν υπήρχαν στοιχεία για την έκταση της παρουσίας 
πληθυσµού, για την ωοτοκία, την µετανάστευση κ.λ.π.

Τα τελευταία 3 χρόνια από τη δράση που υλοποιεί ο 
Σύλλογος «ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ», κατόπιν Μνηµονίου 
Συνεργασίας µε την ΜΚΟ «ΑΡΧΕΛΩΝ», έχουν προκύψει 
επαρκή στοιχεία που τεκµηριώνουν µια πλούσια παρουσία 
και ωοτοκία της caretta caretta στην ΝΑ Λακωνία. 

Από τη δράση του έτους 2018 καταγράφηκαν 212 έξοδοι 
και βεβαιώθηκαν 100 φωλιές ενώ σε περισσότερους από 
4000 νεοσσούς διασφαλίστηκε να φθάσουν στο νερό. 
Παράλληλα καταγράφηκαν 32 θάνατοι ενήλικων ατόµων.

Ως δυναµικότερες παραλίες ωοτοκίες καταγράφονται οι 
παραλίες Πούντα-Νερατζιώνας του όρµου των Βατίκων, οι 
παραλίες Λίµνες και Πλατανιστός της Παντάνασσας, η 
παραλία Χαραχιά της ∆αιµονιάς και οι παραλίες 
Αµπελάκια, Ξιφιάς και Άγιος Φωκάς της Μονεµβασίας.
*Ευχαριστούµε το Σύλλογο Τουλίπα Γουλιµή για την 
παραχώρηση του υλικού.

Παιδικά χαιρετίσµατα
∆ηµήτρης Ζερβός

Το 1934, το Skype και το Facebook, το ιντερνέτ και το κινητό τηλέφωνο ήταν άγνωστες έννοιες! Ο 
τηλέγραφος και το τηλέφωνο έχουν ήδη ανακαλυφθεί αλλά µόνο τα µεγάλα αστικά κέντρα διαθέτουν 
σχετικές υπηρεσίες, σε περιορισµένο µάλιστα αριθµό. Το κύριο µέσον επικοινωνίας µεταξύ δύο κατοίκων 
διαφορετικών πόλεων ή χωριών ήταν οι ταξιδιώτες! Το προφορικό µήνυµα ή το γράµµα που θα µετέφερε ο 
«γνωστός» στο φίλο ή το συγγενή.

‘Ένα τέτοιο γράµµα σας παρουσιάζουµε σήµερα. Η θεία Χρυσούλη από τον Άγιο ∆ηµήτρη, θέλει να γράψει 
στην αδελφή της στον Πειραιά, αλλά γράµµατα δεν ξέρει! Επιστρατεύει τον ανιψιό της Λευτέρη, 10 ετών, που 
πηγαίνει στο δηµοτικό. Ο Λευτέρης µεταφέρει τα λόγια στο χαρτί όπως ακριβώς τα ακούει χωρίς τα 
«στρογγυλέµατα» του γραπτού λόγου. Είναι σαν να ακούω τη θεια µου να µιλάει! ∆εν είναι µόνη της.

Οι παρευρισκόµενοι θα στείλουν και αυτοί τα χαιρετίσµατά τους! Το γράµµα κλείνει µε το αστείο όσο και 
ανύπαρκτο όνοµα του δρόµου του σπιτιού της θείας. Και στον κενό χώρο που αποµένει στο µικρό 
επιστολόχαρτο, το ωραιότερο όλων, τα παιδικά χαιρετίσµατα! Το αποτύπωµα της παλάµης δύο παιδικών 
χεριών σε φυσικό µέγεθος, του Γιώργου (6 ετών, γιος της Θεια -Χρυσούλης) και του Θοδωρή (1 έτους, ανιψιός 
της). 

Παραθέτω το γράµµα έχοντας απλώς και µόνο διορθώσει την ορθογραφία και προσθέσει σηµεία στίξεως, 
όπου το θεώρησα απαραίτητο.

Εν Αγίω ∆ηµητρίω τη 6 Αυγούστου

Αδελφέ Μπάµπη και Κατίνα χαίρε.
Ελάβαµε την επιστολή σας και χαρήκαµε πολύ για τα γραφούµενα σας. Θέλω να µάθω για την καλή σας υγεία 
καθώς θέλετε να µάθετε για µας. Καλά είµεθα όλοι. Είδα να µου γράφεις αδερφούλα µου πως απεθύµησες 
τα παιδιά. Τι µας γράφεις πως απεθύµησες τα παιδιά, τι µας το γράφεις; για παράπονο; Εµείς να ‘ρθούµε δε 
µπορούµε. Εσείς, αν θέλτε, να ‘ρθείτε να σας ιδούµε. Κι αν κάµεις απόφαση να ΄ρθεις, να µου γράψεις. Και 
είναι απαραίτητο να ‘ρθεις να ιδείς τα χτήµατά σας. Γιατί εγώ αδερφούλα µου δεν µπορώ να πάω. Το 
Κεφαλόβρυσο το πήρε ο ∆ιάολος, και εγώ αδερφούλα µου κάθουµαι στον Κουφό. Και τώρα αδερφούλα µου 
αυτή τη στιγµή πάω να τινάξω τα σύκα.
Πολλούς χαιρετισµούς από τη Μητέρα και από τη Σταµατικώ.
Χαιρετίσµατα από όλους.
Χαιρετίσµατα και από του Γιώργη το κορίτσι.
Σας γλυκοφιλάει τα δυο σας και ο Γιώργος. Και εγώ. 
Σας χαιρετώ ανιψιός σας Λευτέρης.

Αγίω ∆ηµητρίω, οδός Κοτσοµιλαρια.

Σας χαιρετώ η αδερφή σας Χρυσούλη

Σας γλυκοχαιρετάει ο Γιώργος µε το χεράκι του (1934)

Θεόδωρος Π. Τσιριγώτης σας φιλώ
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Οι θύµησες της Μαρίας
Μαρία Μακράκου - Παπαγεωργίου

∆ιαβάζοντας, πρόσφατα, ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τον ιό της λύσσας 
που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την επανεµφάνισή του στη βόρειο Ελλάδα, µετά 
από πολλές δεκαετίες, έγινε η αφορµή να αφυπνισθεί η µνήµη µου και να µε 
ταξιδέψει …χρόνια πίσω.

Σε αυτό το πισωγύρισµα του νου θυµήθηκα πράγµατα και γεγονότα άλλα ευχάριστα 
κι άλλα τροµερά που είχαν συµβεί στο χωριό µας σαν ήµουν παιδί. 
Όπως τότε που ένα λυσσασµένο σκυλί, ξεκινώντας από τη ∆αιµονιά, πήρε µπάλα τα 
γύρω χωριά, Τάλαντα, Άγιο ∆ηµήτρη ίσως και πιο πέρα. ∆άγκωνε όποιο ζωντανό 
έβρισκε στο πέρασµά του, σε δρόµους, γρασίδια, αυλές και καλύβια ρηµάζοντας 
νοικοκυριά και σκορπίζοντας πανικό και φόβο για τη µετάδοση της φοβερής 
ασθένειας.

Αν θυµάµαι καλά θα ’µουν κοριτσάκι στα δέκα… Ήταν Μάρτης µήνας. Είχαµε µπει 
στη Σαρακοστή. Είχε αρχίσει η νηστεία, µας είχε πάρει και ο κόρακας το τυρί όπως 
µας έλεγαν οι µανάδες µας για αστείο και περιµέναµε τη Λαµπρή.

Το χωριό µας σ’ αντίθεση µε το σήµερα ήταν γεµάτο ζωή. Οι δρόµοι, τα σπίτια, οι 
αυλές γέµιζαν από ανθρώπους, παιδιά και ζωντανά. Η ζωή µας δύσκολη, φτωχική 
και µίζερη, χωρίς τις σηµερινές ευκολίες, χωρίς ηλεκτρικό και νερό στα σπίτια. Οι 
γονείς µε τα φτωχά µέσα και τα παραδοσιακά εργαλεία, αλέτρια, ξινάρια, φτυάρια 
καλλιεργούσαν τη γη τους απ’ άκρη σ’ άκρη. Σκληρός και καθηµερινός ήταν ο 
αγώνας τους για την επιβίωση. 

Η ευχή και ο πόθος, κοινός για όλους, ήταν να καρπίσουν τα σπαρτά, να δέσουν και 
να λαδώσουν οι ελιές. Ζούσαν µε την καθηµερινή δουλειά στα χωράφια, µε την 
πίστη, την ελπίδα και του Θεού τη δύναµη όπως συνήθιζαν να λένε.

Οι δουλειές ολοχρονίς οι ίδιες ανάλογα µε την εποχή: σποριό – ελιές – θέρισµα – 
αλώνισµα και περιβόλια. Πιστοί τους σύντροφοι τα ζώα που ήταν στενά 
συνδεδεµένα µε τη ζωή τους. Ήταν τα εργαλεία για τις δουλειές τους, η τροφή τους 
κι ό,τι άλλο ωφέλιµο έπαιρναν από αυτά. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίος και 
σηµαντικός ήταν ο ρόλος των ζώων στη ζωή των ανθρώπων του χωριού µας. 

Και πόσο µεγάλο ήταν το κακό, η ζηµιά έτσι κι είχες την ατυχία να ψοφήσει το άλογο 
σου, να µείνεις χωρίς ζευγάρι(βόδια) για το καµάτι, να πέσει αρρώστια στις κότες, 

όπως συχνά συνέβαινε, να πάθει χαλάζι το γουρούνι(ασθένεια των χοίρων). Έτρεµε 
η ψυχή τους να µην πάθουν κακό τα ζωντανά τους. Γι’ αυτό τα πρόσεχαν σαν τα 
µάτια τους και τα φρόντιζαν σαν τα παιδιά τους. Κι όµως το κακό έγινε εκείνο το 
µαρτιάτικο βράδυ.

Από το πρωί κείνης της µέρας ο καιρός ήταν άγριος, λυσσοµανούσε το ξεροβόρι, το 
κρύο τσουχτερό. Ο καιρός όλο και µάζευε, έκλεινε από παντού. Κατάµαυρος κι ο 
Χαβαλάς. Πού και πού ξεσπούσαν δυνατές µπόρες. 

Οι γονείς µου γύρισαν νωρίς στο σπίτι, πριν τον εσπερινό. Ο πατέρας τακτοποίησε τα 
ζα, τα πάχνιασε, έβαλε το σιδεροβάρελο κάτω από τον τσίγκο, να πιάνει βρόχινο 
νερό για τη λάτρα κι έπιασε να συγυρίσει το τουλούµι γιατί σε λίγες µέρες θα έφερνε 
ο τσοπάνης το τυρί.

Στο τζάκι σιγόκαιγε η φωτιά. Κατέβασε η µάνα µου το τσουκάλι, τσιγαρολάχανα µε 
ρύζι είχαµε, κάτσαµε στο σοφρά να φάµε. Τρώγοντας η µάνα µού έδινε ορµήνειες.
Τι να κάνω σαν ξηµερώσει και σαν γυρίσω το µεσηµέρι από το σχολείο. 

«Να πεταχτείς παιδάκι µου στο µαντρί στον Κεκέ να φέρεις το τυρόγαλο», «Να 
ταΐσεις τις κότες», «Να ανάψεις φωτιά το βράδυ», «Α! κοίταξε να κρατάς ένα ξύλο 
στο χεράκι σου να φοβερίσεις το µαντρόσκυλο!!!», «Α! και να βγαίνεις στη µάντρα 
να χουγιάζεις». («Ούα –ούα!!!», ήταν το χούγιασµα. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαµε να διώξουµε το γεράκι που ζυγίζοντας τις 
δυνατές φτερούγες του βουτούσε µε ορµή και άρπαζε τις κότες. «Το αγιάτικο µας 
ρήµαξε…» έλεγε η καηµένη η µάνα µου. Και δεν είχε άδικο. Το σπίτι µας καθώς ήταν 
στην άκρη του χωριού, το τελευταίο τότε και σχετικά κοντά στο βουνό, δεχόταν 
συχνά την επίσκεψη του γερακιού και της κυρα-Μάρως).

Σαν αποφάγαµε και τα είπαµε όλα, σβήσαµε το φως και πέσαµε ξεροί για ύπνο. Έξω 
γινόταν χαλασµός. Αστραφτοµπουµπούνιζε και το ‘ριχνε µε το τουλούµι. Μέσα στη 
νύχτα ακούστηκε στο δρόµο µεγάλη φασαρία –σαλαχοή όπως λέγαµε, κάτι σαν 
σκυλοκαβγάς. 

Κι ενώ πιστέψαµε πως το πανηγύρι των σκύλων είχε τελειώσει, κατά τα 
ξηµερώµατα, µετά την κράξη των κοκοριών, ακούσαµε και στη δική µας την αυλή 
κάτι κακό να γίνεται. ∆υνατά γαβγίσµατα και άγρια γουρλίσµατα έρχονταν από το 
λώζο του γουρουνιού. 

Το µικρό σκυλάκι µου ο Ασπρούλης να γαβγίζει και να κλαίει παραπονεµένα 
χτυπώντας µε την ουρίτσα του την πόρτα. Αναστατωθήκαµε όλοι, σηκώθηκε ο 
πατέρας κι ανοίγοντας το πανωπόρτι είδε κάτι σαν σκυλί να ξεµακραίνει.

Σαν ξηµέρωσε για τα καλά και πήρε η µέρα, όλη η γειτονιά ήταν ανάστατη. Ήλθε στο 
σπίτι και ο µπάρµπα-Μήτσος ο Μαστοράκος. Το γουρούνι στο λώζο ήταν 
καταδαγκωµένο. Το µικρό σκυλάκι µου µατωµένο στο σώµα και στο µουσούδι του. 

Αργότερα ήλθε ο χωροφύλακας από το σταθµό της ∆αιµονιάς. Μας είπε πως ένα 
σκυλί που για µέρες έδειχνε άρρωστο, λύσσαξε κι έγινε όλο αυτό το κακό. 

Η εντολή ήταν ξεκάθαρη και σκληρή. Όλα τα ζώα που είχαν δαγκωθεί έπρεπε να τα 
θανατώσουµε. Έτσι, ο πατέρας σκότωσε το γουρούνι καθώς και τον αγαπηµένο µου 
Ασπρούλη, και τα έθαψε. Αυτή ήταν η εντολή. ∆εν θα ξεχάσω τον πόνο και το κλάµα 
της µάνας µου.  (Συνέχεια στην σελ. 14)
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THOMAS MANN
ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΣ

Αντιµέτωπος µε το ζόφο του ναζισµού ο Thomas Mann 
έγραψε τα Χριστούγεννα του 1939, ήδη αυτοεξόριστος στην 
Αµερική, και φανερά συγκλονισµένος, ένα κείµενο µε τίτλο 
Αυτός ο πόλεµος για λογαριασµό της νεοϋορκέζικης Herald 
Tribune. Στις αρχές του επόµενου χρόνου κυκλοφόρησε και 
στα γερµανικά, αλλά οι ναζί κατάσχεσαν όλα τα αντίτυπα 
όταν εισέβαλαν στο Άµστερνταµ. Ένα κείµενο µε κεντρικό 
ερώτηµα πώς ο γερµανικός λαός έγινε έρµαιο του φασισµού 
και ανέχθηκε τη χιτλερική βαρβαρότητα.

Το κείµενο Αυτός ο πόλεµος είναι η µαρτυρία, η εξοµολόγηση, η προσπάθεια 
εξιλέωσης και ταυτόχρονα η προφητεία ενός µεγάλου συγγραφέα για την πατρίδα 
του, τους συµπολίτες του, τον κόσµο της εποχής του αλλά και τον εαυτό του. Μια 
προφητεία που δυστυχώς αποδεικνύει ότι η ανθρωπότητα και οι ηγεσίες της δεν 
µαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΤ΄ ΑΜΠΕΛΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΣ

∆εν βρίσκω τίποτε πιο βαρετό από το να ακούς ή να 
διαβάζεις για τα παιδικά χρόνια κάποιου, πρέπει 
πράγµατι να τον αγαπάς πολύ για να το αντέξεις. ∆εν είχα 
καµιά διάθεση να διηγηθώ εδώ τα δικά µου παιδικά 
χρόνια, παρά τόσο µόνο όσο χρειαζόταν για να 
αποτυπωθεί το χνάρι αυτού του αιωνόβιου, χτεσινού µα 
και οριστικά καταποντισµένου κόσµου. 

Αυτός ο κόσµος µε συγκινεί βαθιά, όχι γιατί είναι ο κόσµος της παιδικής µου 
ηλικίας -δεν ήταν άλλωστε αποκλειστικά-, αλλά γιατί είναι ο κόσµος των 
αγαπηµένων µου ανθρώπων, των ανθρώπων που µε αγάπησαν και τους 
αγάπησα πολύ. Τον σκέφτοµαι πάντα µε συγκίνηση, αλλά δεν τον νοσταλγώ. 
Υπάρχει συγκίνηση χωρίς νοσταλγία, ίσως µάλιστα να είναι έτσι πιο αδρή.

(Στ.Ζ., από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Στ’ αµπέλια είναι ένα οικογενειακό χρονικό στην ουσία, ένα ηµερολόγιο του 
θέρους της Λακωνίας άλλοτε κυνικό, κάπως νοσταλγικό, ένα χρονικό 
αυθόρµητο και ειλικρινές, απογυµνωµένο από κάθε λογοτεχνική, στοχαστική 
εκλέπτυνση.

Ο Ντράκο είναι ένας νεαρός δράκος που έχει όνειρο ζωής να γίνει πυροσβέστης. Μαζί µε τους φίλους του καθηµερινά, από τη λέσχη της δασοφυλακής που 
έχουν φτιάξει, φροντίζουν για την ασφάλεια του οικοσυστήµατος ώστε να τηρούνται οι κανόνες δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Τι θα συµβεί όµως όταν 
το δάσος πιάσει ξαφνικά φωτιά; Θα καταφέρουν να το σώσουν πριν να είναι πολύ αργά;

Ο ∆ράκος πυροσβέστης είναι ένα οικολογικό παραµύθι που βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τη σηµασία και τα οφέλη της µητέρας φύσης στη ζωή µας. 
Συνεπώς η προστασία και η καλή διατήρηση των δασών είναι καθήκον όλων µας αφού αποτελούν έναν ανανεώσιµο φυσικό πόρο µε ανεξάντλητες 
δυνατότητες για την ανθρώπινη ζωή.

Ο ∆ράκος Πυροσβέστης
Ασηµίνα Στασινοπούλου, Εκδόσεις Οσελότος

Οι θύµησες της Μαρίας
Μαρία Μακράκου - Παπαγεωργίου
(συνέχεια από σελίδα 13)

«Να χάσουµε το ζωντανό πάνω στο έτοιµο;!» έλεγε, ενώ εγώ έκλαιγα για το σκυλάκι µου. 
Αµέσως µετά καθάρισαν το καλύβι. Έκαψαν ό,τι υπήρχε µέσα. Έριξαν πετρέλαιο. Πιτσίλισαν 
τους τοίχους µε ασβέστη κι έχτισαν το άνοιγµα της πόρτας. Αφού χάσαµε το γουρούνι, η 
στάµνα έµεινε αδειανή χωρίς τη γλίνα και το καλύβι το βάλαµε σε καραντίνα.

Ο καιρός περνούσε και το γεγονός πήγαινε να ξεχαστεί. Οι γονείς µου έλειψαν κάποιες µέρες 
από το χωριό. Η µάνα µου πριν φύγει τα ίδια: «Μαρία, να ταΐζεις τα ζωντανά, να µετράς τις 
κότες και τα γαλόπουλα, να φωνάζεις ούα...ούα… για το γεράκι…». Πιστή εγώ στα λόγια της, 
τα βράδια µαύλιζα και µετρούσα κότες και γαλόπουλα µη τυχών και η αλεπού είχε κάνει το 
… «καλό» της, ώσπου ένα βράδυ κατάλαβα πως µου ‘λειπε η κότα η γυµνολαίµα, η 
πετρωτή. Ε, τι να ‘κανα! Είπα : «της µοίρας της ήταν!!!» και ησύχασα.
Μα σαν πέρασαν κανά δυο µέρες ακούω κακαρίσµατα από το καλύβι του γουρουνιού. 

Έλα που δεν το χάρηκα… Με έπιασε φόβος. «Η κότα µπήκε στο καλύβι του λυσσασµένου 
γουρουνιού. Που–που, τροµάρα µου!!! Τι θα κάνω τώρα;» µονολογούσα. Άρχισα να 
φωνάζω: «Ωχ! Μανούλα µου, η κότ…α µπήκε στο λυσσασµένο καλύβι, τι να κάνω το 
κακόµοιροοο;;;». Και πάλι: «Ωχ! Μανούλα µου, η κότ…α…» κι όλα αυτά στη διαπασών. 
Κούνησα τη γειτονιά µε τις φωνές µου, σας λέω.

Σε λίγο άρχισαν να φθάνουν οι γειτόνισσες, η θεια-Γιαννού, η θεια-Χριστίνα, η 
θεια-Χρυσούλη, η θεια-Νικολάκαινα ακόµη και γιαγιά η ∆ηµητρού, κούτσα-κούτσα µε τη 
ρόκα της έφθασε µουρµουρίζοντας, «Μαρέ! Κείνο το νεκριάρικο παιδί της Νίκαινας, τι έπαθε 
και σκούζει έτσι;;;». Όλες έτρεξαν κοντά µου και κανακεύοντάς µε προσπάθησαν να µου 
διώξουν το φόβο… Γιατί…. το καλύβι δεν ήταν λυσσασµένο.

Αχ!!! αυτή η κότα, η γυµνολαίµα, η πετρωτή δεν θα πάθαινε κακό!!!
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Χρήστος Αγγελάκος
Επιµέλεια: Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Ήταν γύρω στις πέντε το απόγευµα της 
Πέµπτης στις 24 Ιανουαρίου, όταν 
διάβαζα στην οθόνη του τάµπλετ τη 
µισογραµµένη είδηση «Πέθανε ο 
συγγραφέας Χρησ…. 56 ετών». Εκείνη 
τη στιγµή δεν χτύπησε κανένα 
καµπανάκι µέσα µου να µε 
προειδοποιήσει γι’ αυτό που θα 
µάθαινα σε λίγο. 

Οι αναγγελίες θανάτων είτε 
αφορούσαν γνωστούς και συγγενείς 
από το χωριό µας, είτε ανθρώπους 
των γραµµάτων και των τεχνών, 
αποτελούσαν αναπόσπαστο κοµµάτι 
της καθηµερινότητας εκείνων των 
ηµερών. Κλίκαρα ψύχραιµα πάνω στη 

φράση, µόνο που την ίδια ώρα το µυαλό µου είχε βρει το κρυµµένο κοµµάτι του παζλ 
και συµπλήρωνε την είδηση. Μια είδηση που επιβεβαιώθηκε σε κλάσµατα του 
δευτερολέπτου όταν η οθόνη κατακλύστηκε από τη γλύκα των µατιών του. Ο 
Χρήστος µας είχε φύγει το µεσηµέρι εκείνης της µέρας.

 «Έπειτα από µακρά µάχη µε τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο 
συγγραφέας Χρήστος Αγγελάκος. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την 
οικογένειά του, µέσα από την προσωπική του σελίδα που διατηρούσε στο 
facebook..»

Στις ηλεκτρονικές σελίδες των εφηµερίδων και των περιοδικών, εκτός από την 
είδηση του θανάτου, αναρτήθηκαν οι τελευταίες συνεντεύξεις του καθώς και το 
βιογραφικό του.

Ο Χρήστος Αγγελάκος γεννήθηκε το 1962. Ήταν απόφοιτος του τµήµατος 
Βυζαντινών-Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Συνέχισε τις 
µεταπτυχιακές του σπουδές στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόνης µε θέµα της 
διατριβή του, "Το Κιβώτιο" του Άρη Αλεξάνδρου.

Εξέδωσε τα µυθιστορήµατα "Η τελευταία εικόνα" (Κέδρος 1998), "Το δάσος των 
παιδιών" (Μεταίχµιο 2011, βραβείο µυθιστορήµατος The Athens Prize for Literature 
περιοδικού (δε)κατα 2012), την ποιητική συλλογή "Τα φώτα απέναντι" (Ίκαρος, 

2008), και τη µετάφραση των δοκιµίων του Jean Starobinski, "Τρεις µανίες" (Εστία, 
1992). Συνεργάστηκε µε τα περιοδικά: "∆ιαβάζω", "Λόγου Χάριν", "Εντευκτήριο", 
"Λογοτεχνικός Πολίτης" και µε την εφηµερίδα "Αναγνώστης", δηµοσιεύοντας 
παρουσιάσεις και κριτικές λογοτεχνικών βιβλίων. Όπως σηµειώνει η "Εφηµερίδα των 
Συντακτών" έως τη στιγµή που αρρώστησε είχε τη µόνιµη εβδοµαδιαία στήλη 
«Ψηφίδες της πόλης» στο ένθετο «Νησίδες» της εφηµερίδας.

Στο Τρίτο Πρόγραµµα της ΕΡΤ παρουσίασε το έργο δώδεκα γνωστών ποιητριών και 
πεζογράφων της γενιάς του '70 σε ισάριθµες ωριαίες εκποµπές (www.lykavitos.gr).

Για εµάς όµως τους Αγιοδηµητριώτες ο Χρήστος ήταν ο γιος του Παναγιώτη και της 
Ζαχαρούλας, ο δίδυµος αδελφός του Κυριάκου, ο σύζυγος της Τζένης, ο πατέρας του 
Αλέξη για τα νεότερα παιδιά, ο θείος, ο ξάδελφος, ο ανιψιός, ο συµφοιτητής…

Το παιδί που µεγάλωσε στο Περιστέρι και τον Κολωνό και πέρασε κάποια καλοκαίρια 
του µαζί µε τον αδελφό και τα ξαδέλφια του στη Χαραχιά… Ο άντρας που λάτρεψε την 
υποβλητική οµορφιά του κάστρου της Μονεµβασιάς πριν την τουριστική του 
«αξιοποίηση», που αγάπησε την αρµονία των χρωµάτων της φύσης του µικρού µας 
χωριού, της λακωνικής γης και θάλασσας…

Ένας άνθρωπος µε οξυδέρκεια και ευαισθησία, χαρίσµατα για έναν συγγραφέα αλλά 
και βαρίδια αν τα έχεις αναπτύξει από τα προεφηβικά σου χρόνια. Ένας άνθρωπος 
που δεν πιστεύω ότι αγαπούσε τα φιλολογικά µνηµόσυνα.
Η περιπέτεια της υγείας του και η µάχη µε τον καρκίνο κράτησαν δύο χρόνια. Μέσα 
σε αυτό το διάστηµα κυκλοφόρησε το τελευταίο του βιβλίο. Σε συνέντευξη που 
έδωσε στον Αντώνη Μποσκοΐτη για το περιοδικό LiFO µε τίτλο: Χρήστος Αγγελάκος: 
«∆εν γράφω για να µ' αγαπάτε, γράφω για να φτιάξω έναν κόσµο» (5/11/2017), ο 
Χρήστος δήλωνε:

«…δεν θέλω επ' ουδενί το υπό κυκλοφορίαν βιβλίο µου να χαρακτηριστεί «το βιβλίο 
του καρκινοπαθούς συγγραφέα». ∆εν θέλω να µπει από πάνω τίποτα φορετό για να 
καθορίσει την πορεία του. Όταν ξεκίνησε να γράφεται αυτό το βιβλίο, πριν από τρία 
καλοκαίρια, δεν υπήρχε καν καρκίνος. 

Ο καρκίνος βγήκε όταν το 'χα πια τελειώσει και βρισκόµουν στις απανωτές 
διορθώσεις. Έπειτα, πρέπει να πω ότι τίποτα δεν φοβάµαι και δεν απεχθάνοµαι 
περισσότερο από τις ετικέτες: «Ο καρκινοπαθής συγγραφέας»!... Μια ετικέτα, µια 
ταµπέλα θα σε περιορίσει αυτόµατα στην επιφάνεια και θ' αφήσει όλα τα ουσιαστικά 
στοιχεία απ' έξω».

«δεν γράφω για να µ' αγαπάτε, δεν γράφω για να πουλάω, γράφω για να φτιάξω έναν 
κόσµο, να ζήσω µέσα σ' αυτόν για τα επόµενα δύο-τρία χρόνια».
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Μια εγκάρδια καλησπέρα σε όλους τους 
Αϊ–∆ηµητριώτες όπου κι αν ζουν. Μεσάνυχτα και κάτι 
τώρα στο χωριό, το κρύο έξω τσουχτερό και εγώ µε 
ένα µολύβι και µια κόλλα χαρτί προσπαθώ να τη 
γεµίσω µε τις σκέψεις µου. Το µολύβι σήµερα είναι 
βαρύ και ασήκωτο και δεν λέει να αρχίσει να κινείται 
πάνω στο χαρτί.

Κάθοµαι αρκετή ώρα βυθισµένος στις σκέψεις και δεν 
έγραψα ακόµα τίποτα και λέω, άσε µωρέ θα γράψω 
αύριο, όµως το αύριο συνήθως σηµαίνει ποτέ και εγώ 
δεν πετάω την ασπίδα µου τόσο εύκολα. Άναψα 
λοιπόν µια τσιµπούκα, έκανα κάποιες θετικές σκέψεις. 
Φίλοι Αϊ-∆ηµητριώτες το γράµµα τούτο θα είναι άγριο 
µα και πολύ µελαγχολικό.

Έχω πάλι αναχωρήσεις να σας αναφέρω και αυτό πάντα 
κάνει την ψυχή µου να σφίγγεται και θέλω να ουρλιάξω 
σαν αγριεµένος λύκος.

Στις 18.11.18 ο θείος µου Νίκος Μαστοράκος πήρε το 
εισιτήριο µιας διαδροµής για κάπου εκεί ψηλά. Σήµερα 
στις 17.01.19 η θεία µου Γεωργία Μαστοράκου 
σύζυγος του θείου Νίκου της εδόθη το ίδιο εισιτήριο και 
πέταξε ψηλά µήπως και τον προφτάσει. 

Στις 20.10.18 ο Γιώργος Σταθάκης ο γνωστός σε όλους 
µας Καλαµπόκας έφυγε και αυτός παίρνοντας το δρόµο 
χωρίς γυρισµό. Ποιος δεν θυµάται τον αγαπηµένο 
Καλαµπόκα, τον άνθρωπο που πάντα γελούσε και τα 
µάτια του έλαµπαν από καλοσύνη.

Στις 11.1.19 η ∆ήµητρα Μουσαδάκου κουράστηκε και 
είπε ας γείρω λίγο να ξεκουραστώ µε ταλαιπώρησε 
τούτη η ζωή. Ευχή όλων µας στο χωριό είναι να έχετε 
ένα καλό ταξίδι και κουράγιο σ’ αυτούς που έµειναν 
πίσω να τους θυµούνται.

Στις 24.1.19 έφυγε ο Χρήστος Αγγελάκος του 
Παναγιώτη. Καλό ταξίδι Χρήστο κι όταν φτάσεις στον 
προορισµό σου, στείλε λίγο κουράγιο στον πατέρα σου 
για να µπορέσει ν’ αντέξει τα απανωτά χτυπήµατα της 
µοίρας.

Και τώρα ρωτάω όλους σας που καµιά φορά µε κρίνετε, 
τι να γράψω, τι παρήγορα λόγια να βρω για όλα τα 
παιδιά που έµειναν ορφανά. Είναι βέβαια µεγάλα παιδιά 
όµως η απώλεια είναι µεγάλη και η ορφάνια δεν έχει 
ηλικία. Τι να τους πω να τους απαλύνω τον πόνο; 
Τίποτα δεν µπορώ να πω γιατί ξαφνικά ένιωσα πως οι 
λέξεις έχασαν τη σηµασία τους, φτώχυναν. Νιώθω τόσο 
ανήµπορος.

Όµως µέσα µου νιώθω µιαν οργή, ένα θυµό µεγάλο και 
που να ξεσπάσω. Λέω λοιπόν να πω δυο λόγια στη Ζωή 
που µας εδόθη και που τόσο απότοµα την 
επιστρέφουµε πίσω. Γιατί κυρά–Ζωή, γιατί δεν είσαι 
εντάξει; Εµείς σ’ αγαπάµε κι εσύ µας προδίδεις κάθε 
µέρα. Είσαι άδικη και σκληρή µε τους ανθρώπους; 

Γιατί κάθε τόσο µας επιβάλεις την υπέρτατη των 
ποινών; Τότε γιατί µας έφερες να ζήσουµε; Αυτή είναι η 
δικαιοσύνη σου; Κάθε φορά που στέλνεις κάποιον για 
το µεγάλο ταξίδι σκορπάς το πόνο, τη θλίψη και το 
δάκρυ. Μεγάλο το τίµηµα για το δικαίωµα που µας 
έδωσες να περπατήσουµε µαζί σου πάνω στη γη. Μας 
άφησες να ζήσουµε λίγο, µας έµαθες την αγάπη, µας 
έδωσες το δικαίωµα να δούµε τον ήλιο, το φεγγάρι, το 
απέραντο και όµορφο γαλάζιο, την απεραντοσύνη του 
ουρανού σου. 

Μας έδωσες υλικά αγαθά, µας έδωσες τα παιδιά µας, 
τις γυναίκες που έκαναν τη ζωή µας όµορφη και τόσα 
άλλα ωραία. Και ξαφνικά σε πιάνει θυµός και µας λες 
φύγετε τώρα φτάνει πια, εσείς δεν είστε καλοί 

άνθρωποι. Έχεις δίκιο. Είµαστε κακοί και κάνουµε 
πολέµους που σκοτώνονται και παιδιά όµως γιατί µας 
τιµωρείς τόσο σκληρά; Γιατί µας τιµωρείς, εµείς εσένα 
αγαπήσαµε τόσο πολύ. Αυτός µάλλον είναι ο νόµος 
σου.

Μας φέρνεις στον κόσµο και αµέσως µας κολλάς µια 
ετικέτα ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΠΟΙΝΙΤΗΣ, µόνο το 
νούµερο δεν µας έβαλες. Ξέρουµε από µικρά παιδιά 
πως έχουµε ηµεροµηνία λήξης και αυτή η αναµονή 
είναι συναισθηµατικός βιασµός και µας σκοτώνει κάθε 
µέρα.
Τουλάχιστον κυρά–Ζωή πάρε πρώτα τους άρρωστους 
και γέρους ανθρώπους που λιώνουν στα κρεβάτια 
τους.  Αυτούς τους αφήνεις να ζουν και να υποφέρουν 
και εσύ τι κανείς; 
Παίρνεις τα µικρά παιδιά, νέα παιδιά που δεν πρόλαβαν 
να σε γνωρίσουν, να σε ζήσουν. Αυτό είναι το παράπονο 
όλων των ανθρώπων της γης. Είσαι τόσο γλυκιά και 
όλοι µας σ’ αγαπάµε αν και ξέρουµε πως µια µέρα θα 
µας διώξεις από κοντά σου. 

Εσύ κυρία µου µας δίνεις καρδιά και νου να 
αισθανόµαστε, µήπως θα έπρεπε να κρατήσεις και εσύ 
µια καρδιά να µάθεις να αισθάνεσαι και να νοιώθεις το 
πόνο που µας δίνεις;

Ο θεός µας τα έδωσε όλα διπλά, δυο µάτια, δυο χέρια, 
δυο πόδια και ξέχασε να µας δώσει και δυο καρδιές, η 
µία να αναλάβει το ρόλο της χαράς, της ευτυχίας και 
της αγάπης και η άλλη το ρόλο του πόνου και της 
θλίψης των δακρύων και της δυστυχίας. Θα 
µπορούσαµε έτσι να ανοίξουµε την καρδιά ανάλογα µε 
την περίπτωση. Πιστεύω πως θα ήταν ωραία.

Μας έδωσε µόνο µία και πόσο να αντέξει τόσα πολλά, 
πόσο να αντέξει τόσο βάρος και τόση πίεση; Κάποια 
στιγµή θα κλατάρει, θα γίνει χίλια κοµµάτια και δεν θα 
µπορεί να εκτελέσει το έργο της. Και µετά απόλυτη 
σιωπή! Όµως τα χρόνια που µας χρέωσαν είναι για να τα 
ζήσουµε όσο και όπως µπορούµε. Κυνηγώντας όµως 
τη ζωή και τη χίµαιρα της ευτυχίας που όλοι µας 
κυνηγάµε, προσπεράσαµε τις στιγµές και είναι ακριβώς 
αυτές που πρέπει να ζήσουµε.

Εµείς οι άνθρωποι είµαστε τόσο ανόητοι, όλοι µας 
προσπαθούµε να κάνουµε τις σωστές επιλογές στη ζωή 
µας όµως κανείς µας δεν σκέφτηκε πως τις επιλογές 
που διακαώς αναζητάµε ίσως τις έχουµε ήδη κάνει και 
µάλλον είναι αργά πια για αλλαγές. Ο χρόνος δεν 
γυρίζει πίσω δυστυχώς.

Πού να είναι ο ίσκιος σου Θεέ µου να έρθω να 
προσκυνήσω και να σε παρακαλέσω να µην µας δώσεις 
ότι δεν µπορούµε να αντέξουµε. Η αγάπη του Θεού 

είναι η κάθε µας ανάσα. Σ’ αγαπάµε κυρά–Ζωή γιατί 
είσαι δώρο Θεού, ένα δώρο που µας εδόθη µόνο µια 
φορά. Όµως κυρά–Ζωή το θέµα δεν είναι πόσες φορές 
µας κόβεις την ανάσα στο διάβα της ζωής µας, το 
θέµα είναι πως εσύ µας κόβεις την τελευταία ανάσα. 
ΕΛΕΟΣ.

Το σούρουπο µε φεγγάρι καλύτερα να µην έρχεται 
γιατί τότε έρχονται θύµησες πολλές, θύµησες που 
θυµίζουν σε όλους µας πρόσωπα αγαπηµένα και 
όπως ξέρετε ο περίπατος στα µονοπάτια του χθες 
µόνο θλίψη µπορεί να µας φέρει. Κάθε στιγµή που 
περνάει χάνεται και ποτέ πια δεν γυρίζει πίσω. 

Όλος ο χρόνος µας µοιρασµένος σε στιγµές και αυτό 
είναι που λέµε ζωή. Ας χαρούµε λοιπόν όλες αυτές τις 
στιγµές µε όλο µας το είναι γιατί µόνο αυτό έχουµε. Ας 
το καταλάβουµε πια. Μάθε φίλε και αδελφέ να 
ονειρεύεσαι µε ανοιχτά τα µάτια κι αν δεν µπορείς 
γύρνα πίσω τη σκέψη σου τότε που η γιαγιά σου έλεγε 
εκείνα τα αληθοφανή παραµύθια. ∆ιάλεξε λοιπόν ένα 
παραµύθι µε ωραίο τέλος, φτιάξε µια ωραία κρυψώνα 
και εκεί φύλαξε την ψυχή σου.

Τώρα αν θα µπορούσα να σας ευχηθώ κάτι θα ήταν ένα 
και µόνο ένα, να είστε όλοι καλά µε γαλήνη στη καρδιά 
και να µην νιώσει άνθρωπος ποτέ πόνο που του 
ξεσκίζει την καρδιά. Να προσπαθήσουµε να µην 
φορτώνουµε την καρδιά µας µε µίσος, φθόνο και 
κακίες γιατί αυτό το µαραφέτι τραβάει τα πιο µεγάλα 
ζόρια. Ας την αφήσουµε να κάνει την δουλειά της και να 
µην έρθει µέρα που θα µας πει πηγαίνετε στο διάολο 
άνθρωποι χαζοί.

Όµως τώρα τα µάτια µου κλείνουν, η ώρα πέρασε χωρίς 
να το καταλάβω, πάω να ξαπλώσω. Μην µου κρατάτε 
κακία αν λίγο σας ζάλισα, παρασύρθηκα. Εύχοµαι σε 
όλους από καρδιάς ένα ζεστό χειµώνα. 
Εύχοµαι ο καινούργιος χρόνος που µας ήρθε παρόλο 
που δεν µας έφερε τίποτα, δεν πειράζει, να µην µας 
πάρει και τίποτα. ∆εν θέλουµε άλλα προβλήµατα 
αρκετά ζήσαµε και θα ζήσουµε.
Να είστε όλοι καλά

Υ.Γ. Απλώστε τα όνειρα σας στον ήλιο να στεγνώσουν, 
τόσα δάκρυα µπορεί µόνο ο ήλιος να στεγνώσει έστω 
και για λίγο. Οι ανθισµένες νύχτες της άνοιξης όπου να 
είναι θα έρθουν και η ελπίδα θα µας χτυπήσει τη πόρτα. 
Μην κλειδώσετε την πόρτα, αφήστε να µπει το 
ασηµένιο φως του φεγγαριού γιατί αν δεν µπει θα 
δακρύσει και αυτές οι σταγόνες των δακρύων είναι το 
υλικό που φτιάχνονται τα όνειρα

Με εκτίµηση από το χωριό

Γράµµα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης
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