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Ένα καράβι η ζωή µας και ταξιδεύουµε µεσοπέλαγα. Άλλοτε µε 
µπουνάτσα και άλλοτε µε φουρτούνες. Πολλές φορές η θάλασσα 
φουσκώνει, σηκώνουνται πελώρια τα κύµατα και µας ρίχνουνε 
µε δύναµη πάνω στα βράχια.
Με το σκεπάρνι στο χέρι διορθώνουµε τις πληγές. Καρφώνουµε 
τις σπασµένες σανίδες, ισιάζουµε τα άρµενα, τους φλόκους, τα 
ξάρτια. Γιούργια, φωνάζουµε µε όλη τη δύναµη της ψυχής µας. 
Όρτσα τα πανιά. Φόρα σκόντρα και σκαρί.

Το καραβάκι µας βουτάει και πάλι στο πέλαγος, κόντρα στον 
άνεµο. ∆εν έχουµε το χρόνο να περιµένουµε ούριους ανέµους. 
Είµαστε αναγκαστικά παντός καιρού. ∆εν το πηγαίνουµε, µας 
πηγαίνει. Μπορούµε µόνο όταν έχει µπουνάτσα να 
ακολουθήσουµε µερικούς παράδροµους. Αλλά το πεπρωµένο 
µας βρίσκεται και στους δρόµους που ακολουθούµε για να το 
αποφύγουµε. Η ρότα δεν αλλάζει. Το ταξίδι µας είναι 
προδιαγεγραµµένο. Ξέρουµε ότι θα ναυαγήσουµε. Πλέουµε 
σταθερά προς την Αχερουσία λίµνη.

Είναι προδιαγεγραµµένη η ζωή µας. Κάποιος µας φυτεύει 
σ’αυτόν τον κόσµο χωρίς την θέλησή µας και µας βάνει 
εργοστασιακές προδιαγραφές. Να µεγαλώσουµε, να 
αναπαραχθούµε και να πεθάνουµε. ∆υνάµεις τεράστιες µας 
κατευθύνουν. Η δύναµη της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης, 
η δύναµη του σεξ και της αναπαραγωγής, η δύναµη της 
συνείδησης ή ο έµφυτος ηθικός νόµος και τέλος η αντίστροφη 
δύναµη της φθοράς που µας οδηγεί στον θάνατο. Και είναι όλες 
“ανίκαται µάχαν”. Τι είναι η ζωή και τη σκοπό έχει κανείς δεν 
ξέρει.

Ο έµφυτος ηθικός νόµος, αυτή η εσωτερική φωνή που µας έχει 
δοθεί για να γνωρίζουµε το καλό και να µας αποτρέπει από το 
κακό, το “δαιµόνιο” του Σωκράτη ή ο έλεγχος της συνείδησης 

κατ’ άλλους, κανονίζει τις µεταξύ µας σχέσεις. Θεωρώ ότι ο 
άνθρωπος προσπάθησε να µεταφράσει αυτόν τον έµφυτο ηθικό 
νόµο, και να τον εκφράσει µε νόµους και θρησκείες. Έκανε 
προσπάθειες µέσα από διακεκριµένους στοχαστές, άλλοτε 
επιτυχείς και άλλοτε αµφίβολες και θολές. Και αυτό γιατί 
χρησιµοποίησε κάτι που επίσης του έχει δοθεί και στο µέτρο που 
του έχει δοθεί: Το µυαλό του. Που φαίνεται ότι δεν έχει πήξει 
ακόµη.

Απόδειξη, µια πληθώρα και ένα συνονθύλευµα θρησκευτικών 
δοξασιών και πίστεων και πολιτικών ιδεών, αντίθετων 
αλληλοσυγκρουόµενων και εν πολλοίς ανυπόστατων και 
ακατάληπτων, που αντί να βοηθήσουν τον άνθρωπο, τον 
οδήγησαν και τον οδηγούν σε παράλογους φανατισµούς και 
αδικαιολόγητες συγκρούσεις, που µεταφράζονται σε εκατόµβες 
νεκρών, σε βανδαλισµούς και ολοκαυτώµατα, που αποτελούν 
ντροπή και όνειδος για την σύγχρονη ανθρωπότητα. Ζούµε στην 
εποχή του τέλειου παραλογισµού. Όλοι µιλούν για ειρήνη, όλες 
οι θρησκείες διδάσκουν την αγάπη και όλα τα προβλήµατα 
λύνονται µε την ξιφολόγχη. Επικρατεί ο νόµος της ζούγκλας σε 
ανθρώπινη έκδοση.

Το ταξίδι της ζωής µας δεν µπορούµε να το αλλάξουµε. 
Ακολουθούµε πιστά και κατ’ ανάγκην το πρόγραµµα που έχει 
τοποθετηθεί µέσα µας, τα ορµέµφυτα, τις τάσεις, τις επιθυµίες. 
Μπορούµε ωστόσο να το κάνουµε πιο όµορφο, και να κάνουµε 
καλλίτερη και πιο ευχάριστη την κάθε µέρα µας την κάθε στιγµή. 
Η ευτυχία δεν βρίσκεται στα πλούτη στα καλά σπίτια και στις 
διάφορες ανέσεις. Όλα αυτά είναι φαντασµαγορία του τίποτα. Η 
ευτυχία βρίσκεται στο µυαλό µας και άδικα προσπαθούµε να την 
βρούµε σε άλλα µέρη. Όταν αποδιώξουµε το άγχος, το µίσος την 
κακία την απληστία και το φόβο του θανάτου, όταν γεµίσουµε 
την καρδιά µας µε αγάπη, τότε µόνο ο Θεός εγκαθίσταται µέσα 
µας σαν εσωτερική ηρεµία και γαλήνη, γιατί η βασιλεία του Θεού 
εντός ηµών εστί. Τότε µόνο µπορεί να γίνει πιο ευχάριστο το 
ταξίδι της ζωής µας.

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Γιάννης Φάββας
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

Αγαπητοί φίλοι, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίου ∆ηµητρίου, Αγίου 
Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασίας σας χαιρετά.

Είµαστε εδώ για να πούµε δυο λόγια για την απερχόµενη ελαιουργική 
σεζόν. ∆υστυχώς, και όπως είναι βέβαια γνωστό, η χρονιά που πέρασε για 
την Ελλάδα ήταν φτωχή και πολύ δύσκολη από πλευράς προβληµάτων για 
την ελιά. Γλοιοσπόριο και ∆άκος µείωσαν σηµαντικά την ποσότητα και 
υποβάθµισαν την ποιότητα του ελαιόλαδου.

Άλλαξε ο χάρτης της παγκόσµιας ελαιοπαραγωγής.
Η Ισπανία, µε 1,8 εκ. τόνους εφέτος, έκανε ρεκόρ όλων των εποχών, µε 
αύξηση +50% ως προς τον µέσο όρο της πρόσφατης τετραετίας της, ενώ, 
επιπλέον, θα καλύψει περίπου τα 2/3 της παγκόσµιας παραγωγής. Η 
Ελλάδα, µε περίπου 180 χιλ. τόνους, κι άλλους τόσους η Ιταλία, θα έχουν 
µαζί λιγότερο από το 20% της ισπανικής παραγωγής.

Η ισπανική στρατηγική επέκταση
Ήρθε η ώρα η Ισπανία να δρέψει τους καρπούς µια πολυετούς από την 
εποχή της ένταξής της στην ΕΟΚ/ΕΕ, το 1986, καλά οργανωµένης ελαϊκής 
πολιτικής. Ο υπερτετραπλασιασµός, της παραγωγής της οφείλεται σε µια 
σειρά παράγοντες: νέες φυτεύσεις ελαιόδεντρων, σωστή και εντατική 
καλλιέργεια καµία σχέση µε τα φαινόµενα ηµιεγκατάλειψης, ορατά δια 
γυµνού οφθαλµού σε Ελλάδα και Ιταλία. 

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια παρατηρούµε ένα υψηλό επίπεδο 
οργάνωσης και συνεργασίας µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, των 
αυτόνοµων περιφερειών, των κοοπερατίβων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
των τραπεζών, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Και στο βάθος όλων 
διακρίνουµε έναν ακόµη καθοριστικό παράγοντα: τη σωστή και χρηστή 

αξιοποίηση του πακτωλού των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων. 
Άρα και εδώ η σύγκριση µε Ελλάδα και Ιταλία είναι καταλυτική.
Οι τεράστιες ποσότητες δεν είναι µόνο πλούτος για τον πρωτογενή τοµέα 
και όσους επηρεάζει, αλλά είναι και ένα «εργαλείο» κατάκτησης των 
διεθνών αγορών. Αποδείχθηκε πως οι Ισπανοί σιγά-σιγά εξοβέλισαν τις 
Ιταλικές επιχειρήσεις, άλλωστε µερικές από αυτές, Bertolli, Carapelli, 
Sasso, Minerva, τις έχουν εξαγοράσει και σήµερα ελέγχουν όχι µόνο την 
πρώτη ύλη αλλά και το τελικό προϊόν στις µεγαλύτερες αγορές, ακόµη και 
στις ΗΠΑ, παραδοσιακό προπύργιο των δικτύων του ιταλικού Νότου.
Η αύξηση της ισπανικής παραγωγής ελαιολάδου, ναι µεν συνεπάγεται µια 
δυσάρεστη πτώση των τιµών χονδρικής, έχει όµως και ένα µακροπρόθεσµο 
όφελος για την Ισπανία που µε τον τρόπο αυτό «θέτει εκτός µάχης» την 

Ιταλία και την Ελλάδα.
Τι να κάνουµε; Με την ελπίδα στην καρδιά για την επόµενη χρονιά ας 
ευχηθούµε να είναι καλύτερη.
Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όµορφα µε υγεία το καλοκαίρι.

Με εκτίµηση, 
Το ∆Σ του Συνεταιρισµού

∆ηµοτικές εκλογές 2019

Στις ∆ηµοτικές εκλογές του Μαΐου  2019 υπήρξαν 
δύο υποψήφιοι για τη θέση του παρέδρου στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασίας: Ο 
Ιωάννης Κλάψης του Χρήστου και ο Ευάγγελος 
Μακράκος του Νικολάου. Την πλειοψηφία των 

ψήφων συγκέντρωσε ο Ιωάννης Κλάψης του Χρήστου. Το ∆Σ του 
Συλλόγου συγχαίρει τον νέο πάρεδρο και ελπίζει σε µια γόνιµη 
συνεργασία για την επίλυση των προβληµάτων του τόπου µας και την 
γενικότερη ανάπτυξη.

Πάσχα στο χωριό

Για µια ακόµη φορά τα παιδιά του 
χωριού µας έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό στο φετινό 
εορτασµό του Πάσχα. 

Το χωριό στολίστηκε µε 
ζωγραφιές των παιδιών σε κάθε 
γωνία του. 

Τη Μ. Πέµπτη µαζεύτηκαν 
λουλούδια και έγινε ο στολισµός 
του Επιταφίου.

Tη Μ. Παρασκευή έγινε η 
κατασκευή και η περιφορά του 
Ιούδα ενώ την Κυριακή του 
Πάσχα έλαβε χώρα το 
παραδοσιακό κάψιµο.

      εκ. τόνοι            χιλ. τόνοι          χιλ. τόνοι
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«Μιλώ σ’ εσένα», η ποιητική 
συλλογή του Ζαχαρία Αγγελάκου

Στις 26 Ιουνίου 2019 έγινε 
η παρουσίαση της νέας 
ποιητικής συλλογής 
«Μιλώ σ’ εσένα» του 
συγχωριανού µας Ζαχαρία 
Αγγελάκου από τις 
εκδόσεις «24 γράµµατα», 
στον οµώνυµο Πολυχώρο 
Πολιτισµού στο Χαλάνδρι. 
Την εκδήλωση προλόγισε 
ο Κώστας 

Γεωργουσόπουλος, ενώ γνωστοί καλλιτέχνες 
απήγγειλαν ποιήµατα από τη συλλογή. Τον Σύλλογό 
µας εκπροσώπησε η πρόεδρος Ελένη Μαστοράκου. 
Ακολουθεί η οµιλία της προέδρου.

Κυρίες και κύριοι, είναι τιµή µου, να βρίσκοµαι 
σήµερα εδώ, εκπροσωπώντας τον πολιτιστικό 
σύλλογο, Αγίου ∆ηµητρίου Μονεµβασιάς, και 
ευχαριστώ για αυτό τις εκδόσεις 24 γράµµατα, του 
Γεωργίου ∆αµιανού, και σένα Ζαχαρία Αγγελάκο, για 
την ευγενική σας πρόσκληση. Ο Ζαχαρίας Αγγελάκος 
γεννήθηκε στον Άγιο ∆ηµήτριο Μονεµβασιάς το 
1942, γιος πολύτεκνης οικογένειας που µετά το 
θάνατο του πατέρα του και ενώ ήταν σε ηλικία οκτώ 
ετών µετακόµισε µε τη µητέρα του και τα έξι του 
αδέρφια στο Πειραιά. 

Τα πρώτα ερεθίσµατα στην ποίηση τα πήρε από το 
συµπατριώτη µας Γιάννη Ρίτσο ο οποίος για ένα 
διάστηµα έµεινε στο σπίτι του παππού του. Τελείωσε 
την ανώτατη σχολή θεάτρου και κινηµατογράφου 
πήρε την άδεια ηθοποιού και ασχολήθηκε µε το 
θέατρο. Το 1968 άρχισε να γράφει ποίηση και στην 
Πλάκα της Αθήνας δηµιούργησε το πρώτο 
καφέ-θέατρο ΣΟΦΙΤΑ στο οποίο εκτός από τις 
θεατρικές παραστάσεις φιλοξενούσε και νέους 
ποιητές µε σκηνική παρουσίαση των ποιηµάτων τους. 

Όµως κατά την περίοδο της χούντας το έτος 1969 
έκλεισε το καφέ-θέατρο και κατασχέθηκαν όλα τα 
ποιήµατα που είχε γράψει ως τότε, τα οποία και 
χάθηκαν. Αµέσως µετά συνεργάστηκε µε το «Λαϊκό 
θέατρο» του Μάνου Κατράκη ως το 1971 όπου 
µετακόµισε στη Ρόδο. Εκεί δηµιούργησε το θέατρο 
«Νοτίου Αιγαίου» που συνεργάστηκε µε µεγάλα 
ονόµατα του ελληνικού θεάτρου, και µε το θίασο του 
περιόδευε σε όλη την Ελλάδα για πολλά χρόνια. 
Ποίηση άρχισε να γράφει ξανά το 2010, σήµερα ζει 
στη Ρόδο µε την οικογένειά του όπου παράλληλα µε 
το θέατρο διευθύνει και διδάσκει στο Θεατρικό 
Εργαστήρι «Μάνος Κατράκης».

Επισκέπτεται το χωριό του, µε κατά καιρούς έντονη 
παρουσία, και µε τις Θεατρικές του παραστάσεις, 
επιθεωρήσεις, πρόζες, µε κορυφαία την παράσταση 
του Αρχαίου ∆ράµατος, ΠΛΟΥΤΟΣ του Αριστοφάνη, 
τον Ιούλιο του 2014, που πάντα τις έδινε 
αφιλοκερδώς για τους συγχωριανούς του.

Μέσα από αυτές, είχαµε την ευκαιρία να 
διασκεδάσουµε, και να απολαύσουµε, το υποκριτικό 
του ταλέντο και την σκηνοθετική του τέχνη. Έτσι τον 
γνωρίσαµε οι νεότερες γενιές, ως ηθοποιό, και 
σκηνοθέτη. Σήµερα όµως έχουµε την ευκαιρία, να 
γνωρίσουµε περισσότερο και µία άλλη καλλιτεχνική 
του πλευρά, µέσα από την έκδοση της νέας του 
ποιητικής συλλογής.

Το χωριό µας αν και µικρό, έχει να επιδείξει 
ανθρώπους, µεταξύ των άλλων, και της τέχνης, της 
ποίησης, της λογοτεχνίας. Μεταξύ αυτών, και ο 
Ζαχαρίας Αγγελάκος, και είµαστε περήφανοι για αυτό.
Επέλεξα να διαβάσω από την ποιητική συλλογή του 
Ζαχαρία, το Ω∆Η ΣΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΚΟΚΟ, (αφιερωµένο 
στην µάνα του), το περιβάλλον του οποίου µου είναι 
γνωστό από τα παιδικά µου χρόνια, µου φέρνει 
εικόνες από το κατώι του πατρικού σπιτιού του 
Ζαχαρία µε τον αργαλειό, εκεί όπου ύφαινε και η 
δικιά µου γιαγιά.

Σαν το στηµόνι είναι γερό, αντέχει το υφάδι.
Έτσι έλεγε η γιαγιά Κοκό, όταν καθότανε στον 
αργαλειό,
να υφάνει τις ελπίδες, και τις χαρές του κόσµου.
Πότε µια κουρελού πολύχρωµη, για τα παιδιά,
να στρώσουν τους διαδρόµους που οδηγούν στο 
µέλλον.
Πότε ένα χεράµι µαλακό,
για κατωσέντονο σε ερωτικό κρεβάτι.
Και πότε µια βελέντζα µάλλινη να ζεσταθούν οι 
άστεγοι.
Σαν το στηµόνι είναι γερό αντέχει το υφάδι.
Έτσι έλεγε.
Και άρχιζε το τραγούδι.
Το’ δίνε στη σαΐτα της να φύγει, µε χρώµατα που 
αγνάντευαν τη θάλασσα. Και πότιζε τη γη µε αλάτι.
Άλλοτε πάλι,
η σαΐτα ξέφευγε από τον αυστηρό βηµατισµό, που 
έδιναν τα δάχτυλά της, και ταξίδευε.

Στη συλλογή Μιλώ σ’ εσένα, υπάρχουν 47 
ποιήµατα, στιχάκια, τραγούδια, δοσµένα στον έρωτα, 
στην αγάπη, στους καθηµερινούς προβληµατισµούς, 
στην εσωτερική αφύπνιση, και µε όλα τα υπόλοιπα 
συναισθήµατα, που εκφράζονται µέσω της ποίησης, 
όπως λέει και ο  Καβάφης «η ποίηση είναι φάρµακο 
της ψυχής».

Στις µέρες µας, ο ποιητής αισθάνεται, «παράταιρο το 
λόγο του, σε µία Πολιτεία που σωπαίνει», όπως λέει 
και ο  συµπατριώτης µας, Γιάννης Ρίτσος. Και ο 
αναγνώστης των ποιηµάτων, πρέπει να διαθέτει, 
ωριµότητα, τέτοια ώστε να διακρίνει, κάτω από την 
επιφάνεια των λέξεων, την ακρίβεια των 
συµβολισµών. 

Αν ένας ποιητής, έχει τη δυνατότητα να µας πει 
ακριβώς τι γράφει, γιατί το γράφει, και τι τον 
παροτρύνει να γράφει ποίηση, δεν γνωρίζουµε αν θα 
έγραφε. Η ποίηση είναι αυτό που λέει και ο Οδυσσέας 
Ελύτης, «µισή πραγµατικότητα µισή όνειρο, το ένα 
πόδι πάνω στη γη και το άλλο στο κενό». 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ζαχαρία 
για ότι µας έχει προσφέρει µέσα από την 
καλλιτεχνική του πορεία, µέχρι τώρα, του ευχόµαστε 
κάθε επιτυχία σε ότι κάνει, και ευελπιστούµε να 
έχουµε την ευκαιρία την χαρά και την τιµή,  να τον 
απολαύσουµε ξανά, σε κάποια θεατρική παράσταση, 
και σε κάποια βραδιά ποίησης, στο όµορφο και 
αγαπηµένο του χωριό.
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ΟΙ ΓΑΜΟΙ
Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης

Προ του 1960 το έθιµο ήταν: Όταν ένα ζευγάρι θα παντρευόταν, ο γαµπρός έπρεπε 
να έχει δικό του σπίτι, αλλά αν δεν είχε φρόντιζαν οι γονείς του να του βρουν νύφη 
που να έχει σπίτι. Έτσι ο νέος πήγαινε σώγαµπρος.
Πριν τα αγόρια πάνε στρατιώτες φρόντιζαν οι γονείς τους να τους φτιάξουν το δικό 
τους σπίτι, και να είναι όλα έτοιµα για να παντρευτούν όταν θα γυρνούσαν από τον 
στρατό. 

 Όσοι γονείς είχαν κορίτσια από µικρή ηλικία των δώδεκα ετών που άρχιζαν να 
καρυδώνουν, οι µανάδες τους είχαν την έννοια για τα προικιά τους. Τους ύφαιναν 
στον αργαλειό βαγιούλια (πετσέτες φαγητού), µπόλιες (Πετσέτες προσώπου και 
µπάνιου), σεντόνια, χράµια, κιλίµια, βελέντζες και κουρελούδες. 

Όταν πήγαιναν στην Μονεµβάσια ή στους Μολάους ή πέρναγε κανένας έµπορας από 
το χωριό όλο και κάτι έπαιρναν, και τα φύλαγαν µέσα στις κασέλες και τα µπαούλα. 
Μάθαιναν και τα κορίτσια να υφαίνουν στον αργαλειό για να φτιάξουν την προίκα 
τους, εκτός από τον αργαλειό κένταγαν, µαξιλαράκια τραπεζοµάντιλα και διάφορα 
άλλα χρειαζούµενα για το νοικοκυριό τους. Όταν θα ερχόταν η ώρα της παντρειάς να 
είναι όλα τα προικιά έτοιµα.

Σχεδόν όλοι οι γάµοι γινόντουσαν µε προξενιά. Όταν η νύφη και ο γαµπρός ήταν από 
το ίδιο χωριό ήξερε ο ένας τον άλλο. Τότε µεσολαβούσαν οι συγγενείς και γινόταν το 
προξενιό, αν όµως ήταν από άλλα χωριά η γνωριµία γινόταν στα πανηγύρια.
Σε κάθε πανηγύρι οι γονείς όταν είχαν κοπέλα της παντρειάς, την έντυναν µε τα 
καλύτερα φουστάνια της και πήγαιναν µαζί στο χωριό που γινόταν το πανηγύρι. 

Εκεί την έβλεπαν οι ενδιαφερόµενοι και άρχιζαν οι συζητήσεις, από τους νέους και 
από τους γονείς των ενδιαφεροµένων. Ποια είναι αυτή και ποιανού είναι; Και 
έστελναν τους προξενητές να την ζητήσουν, και αν τα έφτιαχναν και στην προίκα 
τότε τα φανέρωναν και γινόταν ο αρρεβώνας το πολύ σε µια βδοµάδα. Μια 
εβδοµάδα ήταν αρκετός χρόνος για να πάνε να πάρουν τις βέρες και τα δακτυλίδια. 
Όριζαν και τον γάµο ο οποίος γινόταν πολύ σύντοµα, έκτος και αν συνέτρεχε 
κάποιος λόγος. Συνήθως οι γάµοι γινόντουσαν τα καλοκαίρια που δεν είχαν πολλές 
αγροτικές δουλειές.

Πολλά προξενιά γινόντουσαν χωρίς να έχει δει ο νιος την νια, αλλά οι γονείς του 
αγοριού ήξεραν την οικογένεια της νύφης και το αντίθετο, ή κάποιος από τους 
συγγενείς τους, ο οποίος και έκανε τα προξενιά. Τότε πήγαιναν τον γαµπρό να 

ζητήσουν την νύφη και εκεί γνώριζε ο ένας τον άλλο.
Οι πολύφερνες νύφες ήταν οι παχουλές (αυγουλάτες), οι άσπρες και τσαναράτες (µε 
µακριά πόδια), φυσικά και να είχαν σχετική προίκα. Έλεγαν είναι άσπρη σαν το γάλα, 
θροφαλή και τσαναράτη και όχι καµιά µπασµένη και αδύνατη. Τις αχαµνές 
(αδύνατες) τις έλεγαν χτικιάρες, για τις πολύ µελαχρινές έλεγαν: πως είναι σαν τον 
χάρο. 

Γι’ αυτό και τα κορίτσια όλο το καλοκαίρι είχαν µπαµπουλωµένα τα πρόσωπά τους 
µε τα µαντήλια και τις τσεµπέρες, µόνο στα πανηγύρια πήγαιναν ξεµπαµπούλωτες, 
µε τα παρασόλια τους (χρωµατιστές οµπρέλες για τον ήλιο, όχι για την βροχη) και 
µε τα καπέλα τους όσες είχαν, άσε που την πρώτη του Μάρτη έδεναν µια κόκκινη 
κλωνιά (κλωστή) στο χέρι τους για να µην τις πιάσει ο ήλιος και µαυρίσουν.

Εδώ θα σας διηγηθώ τα προξενιά του δευτεροξάδελφου του πατέρα µου, του 
Παινέση (∆ηµήτριος Τσιριγώτης) από την Καταβόθρα, όπως µας την έλεγε ο πατέρας 
µου.
Ο Μπάρµπα–Μήτσος δούλευε βοηθός στο γύφτικο (Σιδηρουργείο) του εξαδέλφου 
του Παππού του, του Θοδωράκη του Τσιριγώτη και έµαθε την τέχνη.
Όταν µεγάλωσε και ήταν πια έτοιµος για παντρειά του λέει ο παππούς ο Θοδωράκης; 
Πάµε µπρε να ζητήσουµε µια νύφη στην Καταβόθρα, έχει και σπίτι και θα σου 
δώσουν και προίκα να φτιάξεις ένα γύφτικο εκεί και να καζαντίσεις.

 Ο Μπάρµπα–Μήτσος συµφώνησε, τι να κάνει; Και µια Κυριακή πρωί ξεκίνησαν 
καβάλα στα άλογα να πάνε για την νύφη. Όταν έφτασαν κοντά στην Καταβόθρα λέει 
ο παππούς στον Μπάρµπα-Μήτσο: Κατέβα µπρε από το άλογο, αµέσως ο 
Μπάρµπα-Μήτσος υπάκουσε. Αφού κατέβηκε του λέει: Λάκα µπρε µπρος πίσω από 
τα άλογα. Τι να κάνει ο Μπάρµπα–Μήτσος έτρεχε µπρος πίσω καθώς πήγαιναν. Όταν 
έφτασαν στα πρώτα σπίτια του χωριού, του λέει πάλι: Έλα εδώ µπρε. Πήγε κοντά του 
ο Μπάρµπα-Μήτσος και του δίνει από µια σφαλιάρα στο κάθε µάγουλο, και του λέει 
τώρα καβάλα στο άλογο. 

Ο Μπάρµπα-Μήτσος τον ρωτάει: Γιατί µε χαστούκισες λο Μπάρµπα; Και η απάντηση 
ήταν: για να κοκκινίσουν τα µάγουλά σου µπρε, να σε δούνε ροδοκόκκινο και όχι 
σαν χτικιάρη. Έτσι έγινε το προξενιό και ο Μπάρµπα–Μήτσος πήγε σώγαµπρος στην 
Καταβόθρα όπου νοικοκυρεύτηκε και έκανε µια καλή οικογένεια.

Τώρα για τους γάµους. Την εβδοµάδα που µεσολαβούσε ως την Κυριακή που θα 
παντρευόταν το ζευγάρι είχαµε τις προετοιµασίες. Την Πέµπτη το πρωί νέες και νέοι 
πάντα µονός ο αριθµός τρεις ή πέντε ήταν οι καλεστάδες που καλούσαν. Με πανέρια 
και καλάθια στο χέρια πήγαιναν στα σπίτια των συγγενών που θα καλούσαν και 
έλεγαν: Καλεσµένοι νάσαστε και αυτοί τους έδιναν τα δώρα, δηλαδή µύγδαλα, 
καρύδια, ζάχαρη µέλι και ό,τι άλλο µπορούσαν να δώσουν τα οποία τα πήγαιναν στο 
σπίτι και άρχιζαν να φτιάχνουν τα γλυκά.

Το δείλι στο σπίτι της νύφης µαζευόντουσαν τα κορίτσια τραγουδώντας καντίζαν 
(ταχτοποιούσαν) τα προικιά. Βγάζανε τις κουρελούδες, τις κουβέρτες, τις πετανίες, 
τα χράµια, τα σεντόνια, τις µπόλιες τα βαγιούλια και ό, τι άλλο από τα µπαούλα και 
τα κάνανε µπόγους. Τα στόλιζαν µε τα κεντητά µαξιλαράκια και ό,τι άλλο ωραίο είχε 
φτιάξει η νύφη µε τα χεράκια της και έλεγαν: Αυτό το έφτιαξε η νύφη µε τα χεράκια 
της είδατε τι προκοµµένη είναι; 

Αφού τελείωναν µε τα προικιά τραγουδώντας το έριχναν και στο χορό. Επίσης τα 
βράδια και στου γαµπρού το σπίτι µαζευόντουσαν οι καλεσµένοι του για κανένα 
ποτηράκι και πίνοντας το έριχναν και στο χορό. 

Καληµέρι, Φύλλο 17, Ιούλιος 2019
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Το Σάββατο το πρωί σφάζανε τα σφαχτά, αρνιά, κατσίκια, καµιά προβατίνα ή καµιά 
γκιόσα (γριά κατσίκα) αναλόγως τους καλεσµένους που θα είχαν. Οι γυναίκες 
ζύµωναν τα ψωµιά και µαζί µε αυτά έφτιαχναν την κουλούρα του γαµπρού και της 
νύφης. Το απόγευµα µαγείρευαν τον πατσά για το βράδυ που είχαν τραπέζι. 

Μετά το µεσηµέρι πήγαιναν από το σόι του γαµπρού στο σπίτι της νύφης να πάρουν 
τα προικιά, εκτός από τον προσωπικό ρουχισµό της νύφης ήταν σεντόνια, µαξιλάρια, 
πάπλωµα, πετανίες, χράµια, κουρελούδες και τα µπακίρια (χάλκινα σκεύη), χαρανί 
και τζετζερέδια. Αν ήταν κοντά τα µεταφέρανε µε τα χέρια, αν ήταν µακριά τα 
µεταφέρανε µε τα ζα (άλογα, µουλάρια και γαϊδουράκια), τα φόρτωναν έτσι που τα 
ωραία πράγµατα να φαίνονται, όπως τα ωραία κεντητά της άξιας νύφης. Όταν ήταν 
από άλλο χωριό τα έπαιρναν ανήµερα την Κυριακή του γάµου. Στα ζα που τα 
µετέφεραν, στο καπίστρι τους έδεναν ένα µαντήλι, αυτό ήταν το τιµητικό δώρο που 
έπαιρνε το αφεντικό του ζώου.

Το βράδυ αφού είχαν στρώσει τα τραπέζια µε τα καλά τραπεζοµάντιλα και ό,τι το 
καλύτερο µπορούσαν να έχουν µαζευόντουσαν οι καλεσµένοι και άρχιζε το 
φαγοπότι. Στο σπίτι του γαµπρού έφταναν και τα βιολιά και άρχιζε το γλέντι εκεί, 
ενώ στο σπίτι της νύφης το γλέντι γινόταν χορεύοντας και τραγουδώντας χωρίς 
όργανα εκτός αν υπήρχε κανένα γραµµόφωνο. Το βράδυ του γλεντιού ήταν 
συνήθεια καλεσµένοι από το σόι του γαµπρού να πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης, και 
αντίστροφα από το σόι της νύφης στο γλέντι του γαµπρού, πρόσεχαν µην τους 
σαµαρώσουν, δηλαδή µη τους κρεµάσουν τίποτε πίσω τους. Τα γλέντια κρατούσαν 
σε πολλούς γάµους µέχρι πρωίας. 

Την Κυριακή το πρωί πήγαινε ο κουρέας στο σπίτι του γαµπρού να τον κουρέψει και 
να τον ξυρίσει. Όταν τον κούρευαν και τον ξύριζαν του λέγανε και τα γαµπριάτικα 
τραγούδια. Επίσης στο σπίτι της νύφης πήγαινε η κοµµώτρια αν υπήρχε, ή κάποια 
από τις κοπέλες και την χτένιζαν. Χτενίζοντάς την της τραγουδούσαν τραγούδια 
νυφιάτικα γύρω από την κατάσταση της οικογενείας, αν είχε αδελφό στρατιώτη ή 
στην ξενιτιά που δεν θα ήταν στον γάµο και διάφορα άλλα. Όταν τελείωνε το 
χτένισµα άρχιζαν να την ντύνουν, αφού της έβαζαν το µισοφόρι έπρεπε να της βάλει 
το νυφικό ένα αγόρι της οικογενείας δηλαδή να της το ρίξει πάνω της και µετά οι 
κοπέλες την έντυναν και περίµεναν να έρθει ο γαµπρός καβάλα στο άλογο. Όταν 
ήταν έτοιµος ο γαµπρός µε την γαµπριάτικη κουστουµιά του και µε την ρεπούµπλικά 

του, ξεκινούσαν για το σπίτι της νύφης. 

Μπροστά τα όργανα (βιολιά) πίσω ο γαµπρός καβάλα στο άλογο που το σαµάρι του 
ήταν στρωµένο µε την καλύτερη καβαλικάδα και στο καπίστρι δεµένο ένα µαντίλι 
που θα έπαιρνε τιµητικό δώρο ο ιδιοκτήτης του αλόγου, και πιο πίσω ο πατέρας και 

η µητέρα και ακολουθούσαν τραγουδώντας όλοι οι καλεσµένοι. Μόλις έφθαναν 
στην αυλή έλεγαν στον πατέρα της νύφης, συµπέθερε τάξε µας το µπαντίκι του 
γαµπρού, για να κατέβει από το άλογο ή αν ήταν πεζός να µπει µέσα στο σπίτι. Και 
όλοι οι καλεσµένοι του γαµπρού φώναζαν, το µπαντίκι το µπαντίκι του γαµπρού. 
Τότε ο συµπέθερος έταζε ή καµιά κατσίκα ή κανένα γαϊδουράκι ή καµιά ελιά, πάντως 
κάτι έπρεπε να τάξει και έτσι κατέβαινε ο γαµπρός από το άλογο. 

Πριν µπει µέσα στο σπίτι σταµατούσε στο κατώφλι του έβαζαν στο κεφάλι την 
κουλούρα από ψωµί την οποία την είχαν χαράξει σταυρωτά να κόβεται στα τέσσερα, 
µέσα σε ένα άσπρο κεντητό βαγιούλι. Πετούσε πρώτα το ένα κοµµάτι προς τα 
εµπρός που πήγαινε µέσα στο σπίτι, το δεύτερο προς τα πίσω, το τρίτο δεξιά και το 
τέταρτο αριστερά. Γινόταν χαµός από τους ανύπαντρους ποιος θα πιάσει κανένα 
κοµµάτι για να παντρευτεί, έτσι έλεγαν, όπως και σήµερα που παίρνουν κουφέτα 
από το δίσκο, και την ανθοδέσµη τα κορίτσια. 

Αφού έπαιρναν τη νύφη, αν ήταν µε τα άλογα η νύφη ανέβαινε στο άλογο µε το 
οποίο είχε πάει ο γαµπρός και ο γαµπρός ανέβαινε σε άλλο άλογο, και σε αυτό είχαν 
δέσει στο καπίστρι του ένα µαντίλι. Μπροστά τα όργανα και πίσω µε τα άλογα το 
ζευγάρι. Αν ήταν πεζοί, µπροστά τα βιολιά πίσω ο γαµπρός αγκαζέ µε τους γονείς 
του και πιο πίσω η νύφη και αυτή αγκαζέ µε τους γονείς της και πιο πίσω όλοι οι 
καλεσµένοι, πήγαιναν στην εκκλησία που τους περίµενε ο παπάς να τους 
στεφανώσει.

Μετά το µυστήριο το ζευγάρι πήγαινε στο σπίτι του µαζί µε τους καλεσµένους του 
γαµπρού και δύο µε τρία άτοµα αδέλφια ή συγγενείς της νύφης που την συνόδευαν. 
Το ζευγάρι και όλη η ποµπή δεν γυρνούσαν από τον ίδιο δρόµο βγαίνοντας από την 
εκκλησία, ήταν κακό. Εκτός αν ήταν από άλλο χωριό ο γαµπρός και δεν υπήρχε 
άλλος δρόµος. Όταν έφταναν στο σπίτι του γαµπρού οι συγγενείς της νύφης 
φώναζαν στον συµπέθερο να τάξει το µπαντίκι της νύφης και αφού έταζε η νύφη 
κατέβαινε από το άλογο. Στην πόρτα βάζανε την κουλούρα από ψωµί στο κεφάλι της 
νύφης για να πετάξει ένα κοµµάτι µέσα στο σπίτι ένα πίσω ένα δεξιά και ένα 
αριστερά για να τα πάρουν οι ανύπαντροι και οι ανύπαντρες να παντρευτούν και 
αυτοί.

Στο κατώφλι της πόρτας περίµενε η µητέρα του γαµπρού µε µια άσπρη πετσέτα ένα 
δίσκο µε το βάζο που είχε µέσα γλυκό του κουταλιού για να δώσει µια κουταλιά 
στην νύφη και µια κουταλιά στο γαµπρό να τους γλυκάνει, και µετά µε την πετσέτα 
περνώντας πίσω από τα κεφάλια του ζευγαριού, τους τραβούσε µέσα στο σπίτι τους 
αφού είχαν βάλει ένα κλειδί κάτω να το πατήσουν για να είναι πάντοτε σιδερένιοι. Οι 
δε καλεσµένοι της νύφης µετά το µυστήριο πήγαιναν στο πατρικό της και εκεί είχαν 
τραπέζι και γλέντι. 

Αφού έτρωγαν και γλεντούσαν στο σπίτι τους οι νεόνυµφοι το απόγευµα κάποια ώρα 
πήγαιναν στο πατρικό της νύφης για λίγο να χαιρετίσουν τους καλεσµένους, και να 
επιστρέψουν ξανά στο σπιτικό τους. Αυτά λεγόντουσαν επιστρόφια (επιστροφή στο 
πατρικό σπίτι της νύφης). Αυτά τα γλέντια σε πολλούς γάµους κρατάγανε µέχρι το 
πρωί.
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Η βιβλιοθήκη του χωριού µας

Η ιδέα υπήρχε από παλιά και ήδη και τα πρώτα βιβλία είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται. Το 2018 το σχέδιο πήρε σάρκα και οστά. Μετά από σχετικό µειοδοτικό 
διαγωνισµό, ο Σύλλογος ανέθεσε στον Μανώλη Ευαγγελάκο την κατασκευή της νέας µας βιβλιοθήκης. Για υλικό χρησιµοποιήθηκε κόντρα πλακέ από σηµύδα θαλάσσης.
Έτσι, εδώ και λίγους µήνες, µια πανέµορφή ξύλινη βιβλιοθήκη στολίζει πλέον το παλιό σχολείο.

Η βιβλιοθήκη θα είναι το σπίτι για περισσότερους από 700 τόµους βιβλίων που παραχώρησαν φίλοι του Συλλόγου. Τα βιβλία χαρακτηρίζονται (συγγραφέας, εκδότης κλπ) 
ηλεκτρονικά και στη συνέχεια τοποθετούνται στη θέση τους στη βιβλιοθήκη.

Αξίζει να αναφερθεί πως η συµµετοχή στην προσφορά βιβλίων ήταν εντυπωσιακή. Υπήρξαν προσφορές εκατοντάδων βιβλίων, ολόκληρων εγκυκλοπαιδειών καθώς και 
µεµονωµένων τευχών. Ήταν µάλιστα τέτοιος ο όγκος των προσφορών που ο Σύλλογος αναγκάστηκε να σταµατήσει προσωρινά την αποδοχή νέου υλικού µέχρι να 
καταχωρηθεί/χαρακτηριστεί το ήδη συγκεντρωµένο ώστε να µην υπάρχουν διπλές εγγραφές. 

Εις µνήµην Σταύρου Κοκκινόπουλου
Θεοδούλη Στ. Κοκκινοπούλου

Με όλους εσάς που γνωρίσατε, εκτιµήσατε, 
αγαπήσατε τον πατέρα µου θα ήθελα να 
µοιραστώ τούτο το γράµµα του. Κυρίως όµως µε 
όσους υπήρξατε µαθητές του. Για να φέρετε στο 
νου σας για λίγη ώρα τον άνθρωπο που 
συντρόφεψε τα παιδικά σας χρόνια µε το 
χαµόγελο και την αυστηρότητά του, µε τη 
ζωντάνια και τη δηµιουργικότητά του, µα 
προπάντων µε την έγνοια και τη φροντίδα του 
για όλους εσάς, τους µαθητές του. Χωρίς να 
κάνει θόρυβο, χωρίς να λέει πολλά, κρατούσε 
στο νου του τις ανάγκες σας και πάσχιζε να 
δώσει λύσεις.

Γράφει τον Οκτώβριο του 1963 στον Βασίλη Μουσαδάκο, στην Αµερική

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Εν Αγίω ∆ηµητρίω τη 12η Οκτωβρίου 1963

Αγαπητέ µου Βασίλη

Πρώτα η φιλία µας και ύστερα η εµπιστοσύνη µου στις ικανότητές σου, µου δίδουν 
το θάρρος να σου γράψω, όσα παρακάτω θα διαβάσης.
Το χωριό µας, ύστερα από πολλά χρόνια και πολλές προσπάθειες, κατώρθωσε 
ν’αποκτήση, µε χρήµατα που έδωσε το κράτος και µε προσωπική εργασία των 
χωριανών, ένα σχολείο της προκοπης. Το κτίριο, που τελείωσε τον περασµένο 
χρόνο είναι πραγµατικά, εξαιρετικό. Αλλά µέσα ειναι τελείως άδειο. Του λείπουν 
τραπέζια, καθίσµατα, χάρτες, εικόνες, εποπτικά µέσα διδασκαλίας, βιβλία, 
βιβλιοθήκη και τόσα άλλα που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του. Το 
προαύλιό του χρειάζεται να περιφραχθή και να ισοπεδωθή. 

Για όλα αυτά και για τόσα άλλα ακόµα χρειάζονται χρήµατα, αλλά χρήµατα δεν 
υπάρχουν. Όσα διέθεσε το κράτος, 120.000 δραχµές περίπου εδώθησαν για την 
ανέγερσιν του και ελπίδα δεν υπάρχη για να µας δώση άλλα. Για να δώσουν οι 
χωριανοί ειναι δύσκολον και µάλλον αδύνατον. Η φτώχεια και η κακοµοιριά είναι 
φαίνεται οι αιώνιοι σύντροφοί µας. «Ουκ αν λάβης παρά του µή έχοντος».

Τα παιδιά όµως, η χρυσή ελπίδα του έθνους µας, πρέπει να µάθουν γράµµατα, να 
µορφωθουν, για να µπορέσουν αύριο, να ζήσουν στην κοινωνία. Μόνον η µόρφωσις 
είναι η καλύτερη περιουσία, που µπορουµε να δώσουµε στα παιδιά µας. Αυτή ποτέ 
δεν υπάρχη κίνδυνος να τη χάσουν. 

Για το καλό λοιπόν αυτων των παιδιών σου γράφω και σε παρακαλώ, αν ειναι 
δυνατόν, να κάνης έναν έρανο µεταξύ των 
φίλων και γνωστών σου και των 
συµπατριωτών µας, για την τελειοποίησιν και 
εµπλουτισµόν του σχολείου µας. 
Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Θα πρέπει 
να τρέξης, να γυρίσης, να ζητήσης, ... αλλά 
κάθε κόπος και κάθε θυσία αξίζει για τα 
παιδιά. Όλο το χωριό και τα παιδιά θα σου 
είµεθα ευγνώµονες. Θ’ ανακηρυχθής 
ευεργέτης του Σχολείου και του χωριού µας. 
Τα ονόµατα των συνεισφερόντων εις τον 
έρανον θα τα δηµοσιεύσοµεν εις την 
εφηµερίδα «Φωνή της Μονεµβασίας». Και 
τέλος θα έχης την ηθικήν ικανοποίησιν, ότι 
ηργάσθης δι’ ένα ωραίον, υψηλόν και 
ευγενικόν σκοπόν και όταν γυρίσης στην 
πατρίδα, δικαιωµατικά, θα υπερηφανεύεσαι 
γι’αυτό.

Αν πάλι, αγαπητέ µου Βασίλη, η εργασία σου και αι ασχολίαι σου δεν σου το 
επιτρέπουν, γράψε µου. Ότι σου γράφω ειναι απολύτως µεταξύ µας. Εάν πάλι 
µπορεις ν’αναλάβης πάλι γράψε µου κι αν θέλης γράψε µου να σου στείλω καί µίαν 
επίσηµον πράξιν της Σχολικης Εφορείας δια της οποίας να σε εξουσιοδοτούµεν δια 
τον έρανον. 
Πριν έλθω στο χωριό, υπηρετούσα στα Τάλαντα. Οι Ταλαντιανοί της Αµερικής και 
του Καναδά έστειλαν από εράνους 140 χιλιάδες δραχµές για να φτιάξουν εκκλησία. 
Στα Λυρά έφτιαξαν σχολείο που εστοίχισεν πάνω από 250 χιλιάδες δραχµές και από 
αυτά τα λεφτά µόνον 80 χιλιάδες δραχµές έδωσε το κράτος, τα άλλα οι Αµερικάνοι. 
Είµαι βέβαιος ότι και οι εν Αµερική Αϊδηµητριώτες δεν θα υστερήσουν. Η αρχή είναι 
δύσκολη. 
Ξαίρω πόσο δύσκολο είναι αυτό που σου ζητώ, αλλά για σένα- και το πιστεύω αυτό 
που σου λέω- τίποτε δεν ειναι δύσκολο.
Ελπίζω πως και οι γυιοί σου και ιδιαιτέρως ο Γιάννης που από το σχολείο αυτό 
έλαβε τα πρώτα φώτα και που καθώς µαθαίνω πρόκειται περί εξαιρετικου νέου, 
που τιµά την ελληνικήν καταγωγήν του, θα βοηθήση σ’ αυτήν την εξόρµησι.
Τους θερµούς χαιρετισµούς µου στην οικογένειάν σου.

Με ειλικρινή εκτίµησι και αγάπη 
Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου
Σταύρος Κοκκινόπουλος.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ευχαριστούµε από καρδιάς για την παρουσία σας τις δύσκολες ώρες της δικής του 
απουσίας. Στα δικά σας βλέµµατα, στα δικά σας λόγια ο «δάσκαλος» παραµένει 
ζωντανός.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2018

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

03/08/2019 20:30 Εκδήλωση Νομικού Προσώπου Δήμου 
Μονεμβασίας, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ, στον προαύλιο 
χώρο του Δημοτικού σχολείου Φλόκας. 
 

05/08/2019 18:00 Διαδρομή με ποδήλατα Φλόκα-Αγ. Δημήτριος- 
αθλοπαιδιές-Αγιοδημητριώτικα.   
 

07/08/2019 21:30 «DISCO PARTY» στον προαύλιο χώρο του 
Δημοτικού σχολείου. 
 

09/08/2019 18:00 Μάθημα ζωγραφικής, από την κ. Κυριακή 
Λεμπέση,  για μικρούς και μεγάλους. 
 

10/08/2019 21:30 Παραδοσιακό-Λαϊκό  γλέντι του Συλλόγου, με 
το Συγκρότημα του Βασίλη Μπατσάκη 
«ΕΝΤΑΣΗ», στον προαύλιο χώρο του 
Δημοτικού σχολείου. 
 

11/08/2019 20:00 Θεατρική Παράσταση «Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ», 
από την Θεατρική ομάδα του χωριού, κείμενα 
και σκηνοθεσία Μαρία Σταμούλη-Παναγιώτα 
Μαστοράκου. 
 

12/08/2019 18:00 
19:00 

Κυνήγι θησαυρού για τους μικρούς μας φίλους 
Τεχνική περιποίησης προσώπου, από την 
Σύμβουλο Ομορφιάς, κ. Αναστασία Μισθού. 
 

13/08/2019 19:30 Παραδοσιακοί χοροί από την χορευτική ομάδα 
του χωριού - Παραδοσιακό Ελληνικό τραπέζι 
με γευστικές δημιουργίες από τις κυρίες του 
χωριού. 
 

16/08/2019 19:00 Eτήσιος απολογισμός Δ.Σ. - Εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
 

 
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Από 25-7-2019 ημέρα Πέμπτη έως και 13-8-2019, από ώρα 17.00 έως 21.00  ΜΠΑΖΑΡ, 

με χειροποίητα φυσικά προϊόντα ομορφιάς προσώπου και σώματος.
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ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ: 
Μυρωδάτα «φάρµακα» στο πιάτο 
σας
Μαρία Σταµούλη

Τα µπαχαρικά δεν προσδίδουν µόνο ταυτότητα στις 
εθνικές κουζίνες, αλλά έχουν πολύτιµες 
φαρµακευτικές ιδιότητες.
Κανέλα, µοσχοκάρυδο, πιπέρι, κρόκος…… Τα 
µπαχαρικά δίνουν µοναδικό άρωµα και γεύση στο 
φαγητό. Οι έρευνες, όµως αποδεικνύουν ότι 
προσφέρουν και σηµαντικά οφέλη στην υγεία µας. Τα 
συστατικά τους φαίνεται ότι µας παρέχουν προστασία 
από το διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, το 
εγκεφαλικό, αλλά και πολλές µορφές καρκίνου.

Το µπαχαρικό είναι το αποξηραµένο τµήµα ενός φυτού 
που περιέχει αρωµατικές, πικάντικες και καυστικές 
ουσίες. Είναι γνωστό και µε τις ονοµασίες καρύκευµα 
και µυρωδικό.

Τα µπαχαρικά µπορεί να είναι φύλλα, σπόρια, ρίζες, 
βολβοί και φλοιοί. Περιλαµβάνονται στις αρωµατικές 
ύλες και έχουν έντονο άρωµα και γεύση. Η προσθήκη 
τους στα τρόφιµα γίνεται για να τους προσδώσουν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για να βελτιώσουν τη 
γεύση τους. Πολλά από τα µπαχαρικά έχουν και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Στα µπαχαρικά ανήκουν: κατά κύριο λόγο τα 
αποξηραµένα τµήµατα των φυτών όπως: 1) τα 
µπουµπούκια (π.χ. γαρύφαλλο), 2) οι φλούδες (π.χ. 
κανέλα ), 3) οι ρίζες (π.χ. κουρκουµάς), 4) οι σπόροι 
(π.χ. σινάπι, κόλιανδρο, γλυκάνισο).

Τι προσφέρουν οι πολύτιµες ουσίες των 
µπαχαρικών.
Αντικαρκινικές ιδιότητες: Ολοένα και περισσότερες 
έρευνες δείχνουν ότι τα µπαχαρικά έχουν 
αντικαρκινικές ιδιότητες, σύµφωνα µε πρόσφατη 
επιστηµονική ανασκόπηση της Αµερικανικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας. 

Ειδικότερα στο κύµινο, στο γαρίφαλο, στο µπαχάρι, 
στους σπόρους του σιναπιού (από τους οποίους 
γίνεται η µουστάρδα) και τον κρόκο (σαφράν) 
αποδίδονται σηµαντικές αντιµικροβιακές και 
αντικαρκινικές ιδιότητες, λόγω των ουσιών που 

περιέχονται σε αυτά (τα καροτενοειδή, η 
κουρκουµίνη, οι κατεχίνες) έχουν την ικανότητα να 
αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό των καρκινικών 
κυττάρων.

Αντιµικροβιακά «όπλα»: Η κανέλα, το κύµινο, οι 
σπόροι του σιναπιού, το κόλιαντρο, το µοσχοκάρυδο, 
το κάρδαµο και το πιπέρι ( άσπρο και µαύρο) ανήκουν 
στα µπαχαρικά µε την ισχυρότερη αντιµικροβιακή και 
αντισηπτική δράση, σύµφωνα µε σχετική λίστα που 
διαµόρφωσαν οι βιολόγοι του Πανεπιστηµίου Cornell 
στη Νέα Υόρκη.

 Επίσης σε ινδική µελέτη, που δηµοσιεύτηκε στο 
επιστηµονικό περιοδικό «Phototherapy Research» 
µελετήθηκε η ικανότητα 35 διαφορετικών 
µπαχαρικών και βοτάνων να εξουδετερώνουν 
παθογόνους οργανισµούς όπως το βακτήριο E.coli, o 
βάκιλος Subtitis και ο σάκχαροµύκητας Cerevisiae. Η 
κανέλα, το γαρύφαλλο, το κύµινο και το µοσχοκάρυδο 
αναδείχτηκαν αποτελεσµατικά βακτηριοκτόνα.
Στα συµπεράσµατα της µελέτης τους, οι ερευνητές 
τονίζουν ότι η χρήση των µπαχαρικών και των 
αρωµατικών βοτάνων ενδεχοµένως να συνιστά πηγή 
αντιοξειδωτικών ουσιών, εφάµιλλη των φρούτων και 
των λαχανικών.

Πολυδύναµα και χωνευτικά: Σήµερα υπάρχουν αρκετά 
επιστηµονικά στοιχεία για την ευεργετική δράση 
ορισµένων µπαχαρικών, όπως η κανέλα και το 
µοσχοκάρυδο στο διαβήτη τύπου 2. 

Το γαρύφαλλο επίσης είναι ένα µπαχαρικό που 
µελετάται για την αντιφλεγµονώδη και παυσίπονη 
δράση του. Πολλά µπαχαρικά όπως το κύµινο, το 
γλυκάνισο και ο µαραθόσπορος διευκολύνουν την 
πέψη. Από την άλλη όµως κάποια µπαχαρικά µπορούν 
να ερεθίσουν το στοµάχι όταν καταναλώνονται χωρίς 
µέτρο π.χ ( το κάρι).

Προλαβαίνει τις δηλητηριάσεις ιδιαίτερα από 
οστρακοειδή και ενεργεί ως αντίδοτο.

Ορισµένα από τα πιο γνωστά µπαχαρικά και τι 

ιδιότητες έχουν:

Κανέλα: 
Το ισχυρότερο αντιοξειδωτικό µπαχαρικό του κόσµου 
που προέρχεται από την Σρι Λάνκα, του οποίου οι 
ιδιότητες είναι κρυµµένες στα αιθέρια που βρίσκονται 
στο φλοιό του. Αναστέλλει τη συσσώρευση των 
αιµοπεταλίων, µειώνει την φλεγµονή και δρα ως 
αντιµικροβιακό. Επίσης είναι για την αντιµετώπιση του 
κρυολογήµατος, του φουσκώµατος και την τόνωση 
της πέψης. 

Ανακουφίζει τη ναυτία και τον εµετό και 
χρησιµοποιείται και κατά της διάρροιας. Επιπλέον 

φαίνεται να έχει αντιδιαβητική δράση ενεργοποιώντας 
την έκκριση της ινσουλίνης και µειώνοντας τις τιµές 

της γλυκόζης σε ασθενείς µε διαβήτη.

Γαρύφαλλο: 

Για την καταπολέµηση του πόνου. Περιέχει µια 
ποικιλία φλαβονοειδών που συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση φλεγµονών. Έχει αντιδιαβητική δράση, 
ενώ χρησιµοποιείται και ως αντισηπτικό, 
αντιφλεγµονώδες και αναλγητικό, ιδιαίτερα στον 
πονόδοντο. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτει και 
αντιπυρετικές ιδιότητες. Το έλαιό του είναι 
αποτελεσµατικό εντοµοαπωθητικό. 

Μπαχάρι: 

Έχει χωνευτικές, καθώς αναλγητικές και αντισηπτικές 
ιδιότητες. Έχει αποδεδειγµένα ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση και εξουδετερώνει παθογόνα βακτήρια του 
στοµάχου, ενώ φαίνεται να διαθέτει και 
αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Συµβάλλει στη µείωση 
της γλυκόζης του αίµατος.

Πιπέρι: 
Έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες, 
µε αντιδιαβητική δράση. Σε µικρές ποσότητες, 
διευκολύνει την πέψη και ανοίγει την όρεξη, ενώ σε 
µεγάλες ποσότητες είναι δυνατόν να προκαλέσει 
φλεγµονή στο έντερο. 

Υπάρχουν πολλά είδη και κατηγορίες, όπως το µαύρο, 
το άσπρο, το πράσινο, το κόκκινο, το ροζέ, το καφέ 
κ.α. Το µαύρο πιπέρι µειώνει την επιθυµία για 
κάπνισµα. Η εισπνοή ατµών από µαύρο πιπέρι έχει 
αποδειχτεί ότι βοηθά τους ανθρώπους να 
σταµατήσουν το κάπνισµα.
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Πιπέρι καγιέν: 

Αυτό το µπαχαρικό έχει την ικανότητα να διεγείρει την 
κυκλοφορία και να εξουδετερώνει την οξύτητα µέσα 
στο σώµα. Αυτή η καυτερή κόκκινη σκόνη περιέχει την 
ωφέλιµη για την υγεία, ένωση που ονοµάζεται 
καψαϊκίνη, η οποία προσφέρει ανακούφιση στους 
πόνους στις αρθρώσεις, ακόµα µπορεί να βοηθήσει 
στην πρόληψη του Καρκίνου του πνεύµονα στους 
καπνιστές. Το πιπέρι καγιέν µπορεί επίσης να βοηθήσει 
στην  ταλαιπωρία του πονόλαιµου, του βήχα και της 
διάρροιας.

Πάπρικα: 

Είναι η κόκκινη σκόνη που παρασκευάζεται από τους 
καρπούς συγκεκριµένων ποικιλιών πιπεριάς. 
Καταναλώνοντας πάπρικα στα καθηµερινά µας 
γεύµατα, διασφαλίζουµε άµεσα την πρόσληψη πολύ 
σηµαντικών βιταµινών, όπως η βιταµίνη Α, η βιταµίνη 
Ε και η βιταµίνη Β6.

Σαφράν (κρόκος Κοζάνης):

Τονωτικό, καταπραϋντικό, αντικαταθλιπτικό καθώς 
και αφροδισιακό. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, 
καταπραΰνει τους πόνους, ανοίγει την όρεξη και 
διευκολύνει την πέψη. Χρησιµοποιείται επίσης για 
λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και την 
κατάθλιψη.

Κουρκουµάς (χρυσόρρίζα):

Αυτό το όµορφο φωτεινό πορτοκαλί µπαχαρικό είναι 
ένα ισχυρό αναλγητικό, αντιοξειδωτικό, µε 
αντιφλεγµονώδη και αντικαρκινική δράση. Εκτιµάται 
ότι µπορεί να συµβάλει στη θεραπεία του καρκίνου, 
του διαβήτη, των καρδιαγγειακών νόσων, της 
αρθρίτιδας, της καούρας και του στοµαχόπονου και 
της νόσου Alzheimejr, ακόµη και την σκλήρυνση κατά 
πλάκας καθώς και στην πρόληψη εγκεφαλικού.

 Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί τοπικά για να 
θεραπεύσει τη φλεγµονή του δέρµατος και 
µολυσµένες πληγές. Το ισχυρό αντιοξειδωτικό γνωστό 
ως κουρκουµίνη που βρέθηκε στο µπαχαρικό, 
συµβάλει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
χηµοθεραπείας όταν χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε 
καρκίνο του µαστού. Επίσης η κουρκουµίνη βελτιώνει 
τη µνήµη και µελέτες έχουν δείξει ότι µειώνει τον 
κίνδυνο εµφάνισης άνοιας.

Βανίλια: 

Τονωτική των µυών και του νου, χωνευτική και 
αφροδισιακή. Επιπλέον έχει ηρεµιστική και 
αντικαταθλιπτική δράση, ενώ συµβάλλει στην 
απώλεια βάρους.

Κάρδαµο: 

Αντιοξειδωτική και αντιφλεγµονώδη δράση. Όχι µόνο 
ανοίγει την όρεξη, αλλά βοηθά στην δυσπεψία και την 
ανακούφιση των κοιλιακών πόνων. Είναι διουρητικό, 
καθαρτικό του αίµατος και ευεργετικό στο συκώτι.

Κύµινο:

Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Μειώνει τα επίπεδα της 
γλυκόζης στο αίµα. Επίσης µπορεί να σκοτώσει τα 
βακτήρια γνωστά ως ελικοβακτηρίδια, τα οποία 
συνδέονται µε το έλκος στοµάχου. Το µαύρο κύµινο 
µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της φλεγµονής που 
σχετίζεται µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα.

Ρίγανη:

Προστατεύει από τους ιούς. Είναι επίσης ένα ισχυρό 
φαρµακευτικό βότανο όπου ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστηµα, ενώ διαθέτει αντιµικροβιακές, 
αντιµυκητιασικές, αντιβακτηριακές, αντικαρκινικές 
και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητές που µπορεί να 
βοηθήσει στην αντιµετώπιση κρυολογηµάτων, γρίπης 
και στη φλεγµονώδη νόσο του εντέρου. Επίσης 
συµβάλλει στην ανάπλαση του ήπατος.

Κόκκινη πιπεριά: 

Τα µπαχαρικά που προέρχονται από κόκκινες πιπεριές, 
όπως καγιέν και πάπρικα, είναι αποτελεσµατικά στη 
διέγερση του κυκλοφορικού συστήµατος και ως 
τοπικό παυσίπονο.

∆ενδρολίβανο: 

Προστατεύει την όραση, γνωστό για τις 
αντιµικροβιακές και αντιµυκητιασικές καθώς και για 
τις αντισηπτικές ιδιότητες του. ∆ρα επίσης ως 
ενισχυτικό της µνήµης.

Μαντζουράνα:

 Βοηθά στη πρόληψη της ανάπτυξης των βακτηρίων.

Θυµάρι:

 Είναι δηµοφιλές στην αρωµατοθεραπεία ως αιθέριο 
έλαιο µε πλήρη αντιιικές, αντισηπτικές, 
αντιµυκητιασικές, αντιπαρασιτικές, αντιρευµατικές και 
αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Σκόρδο: 

Επιβραδύνει την αθηροσκλήρωση, βοηθά στη 
πρόληψη του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
παθήσεων καθώς και στην ελάττωση της 

χοληστερόλης. Το σκόρδο επίσης βοηθά στην 
ενίσχυση του αναπνευστικού και του ανοσοποιητικού 
συστήµατος.

Μαϊντανός: 

Σε µεγάλες ποσότητες , αυτό το µπαχαρικό µπορεί να 
προκαλέσει τοκετό σε έγκυες γυναίκες, καθώς και 
αυξηµένη φωτοευαισθησία. Πλούσιο σε βιταµίνες, 
φλαβονοειδή µε πολλές αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες.

Βασιλικός:

Γνωστό για την αντικαρκινική, τις αντιθέσεις και 
αντιµικροβιακές δράσεις του. Αυτό το αρωµατικό 
βότανο µπορεί επίσης ν χρησιµοποιηθεί για τη 
θεραπεία της φλεγµονώδους νόσου του εντέρου.

Σπόρος µουστάρδας:

Μπορεί να εµποδίσει την ανάπτυξη του καρκίνου του 
παχέος εντέρου.

Τζίντζερ: 

Καταπραΰνει τους µυϊκούς πόνους. Αυτό το µπαχαρικό 
που προέρχεται από την Κίνα, είναι γνωστό για την 
χαλάρωση, βοηθά στην πέψη, στην καταπολέµηση της 
γρίπης και του κρυολογήµατος. Έχει επίσης τη 
δυνατότητα να ανακουφίσει τον µυϊκό πόνο, να 
συµβάλει στη µείωση της φλεγµονής, στη µείωση του 
σακχάρου στο αίµα, στη µείωση των καρδιακών 
παθήσεων και στην καταπολέµηση του καρκίνου.

Πηγές
www.vita.gr
www.clickatlife.gr
www.enallaktikidrasi.com
www.healthynews.gr
www.moutathos-eshop.com
www.medlabgr.blogspot.com
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Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Παναγιώτα Γ. Μαστοράκου

Όλοι µας έχουµε δει µέλισσες να πετούν από 
λουλούδι σε λουλούδι. Όλοι µας έχουµε 
απολαύσει το µέλι, τη µοναδική αυτή 
θρεπτική τροφή που οι µέλισσες µας 
προσφέρουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο 
κόσµος των µελισσιών είναι ο κόσµος της 
συνεργασίας, της εργατικότητας και της 
οµαδικότητας. Θα µάθουµε, λοιπόν, πώς ζουν 
αυτά τα όµορφα έντοµα, πως εργάζονται για 
να µας δώσουν το µέλι άλλα και τα µυστικά 
της καθηµερινής τους ζωής.

Οι µέλισσες είναι κοινωνικά έντοµα, όπως τα µυρµήγκια, οι σφήκες, οι τερµίτες. Τα µέλη 
δηλαδή του ίδιου είδους παρουσιάζουν διαφορετικές «οµάδες» µε ξεχωριστά καθήκοντα 
και ρόλους µέσα στην κυψέλη. Έτσι, στις µέλισσες έχουµε τρεις διαφορετικές οµάδες: τις 
Εργάτριες, τους Κηφήνες και την Βασίλισσα 

Είναι γνωστό ότι οι µέλισσες αποτελούν σηµαντικό δείκτη περιβαλλοντικής ισορροπίας, 
ενώ τα προϊόντα που παράγουν, αξιοποιούνται εδώ και αιώνες στην πρακτική θεραπευτική. 
Ωστόσο η προστασία, αλλά και η υγεία των µελισσών απασχολεί τελευταία ιδιαίτερα τους 
επιστήµονες, καθώς αυτά τα πλέον πολύτιµα για τον άνθρωπο έντοµα κινδυνεύουν από 
εξαφάνιση. 

O Αϊνστάιν είχε πει ότι «αν κάποτε οι µέλισσες εκλείψουν, το ανθρώπινο είδος δεν θα 
αργήσει να τις ακολουθήσει». Στα λόγια αυτά υπάρχει µια βάση αλήθειας, καθώς η συµβολή 
των µελισσών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο δεν περιορίζεται µόνο στα πολύ ωφέλιµα 
προϊόντα που παράγουν (µέλι, γύρη, βασιλικό πολτό κ.α.) αλλά επεκτείνεται και στην 
αναπαραγωγική διαδικασία των φυτών (επικονίαση). Με την επικονίαση των φυτών που 
επιτελούν, λοιπόν, παίζουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ισορροπία της βιοποικιλότητας 
του παγκόσµιου οικοσυστήµατος.

 Αν εκλείψουν οι µέλισσες, θα διαταραχθεί η τροφική αλυσίδα, καθώς το 1/3 των πηγών 
διατροφής του ανθρώπου εξαρτάται άµεσα από τις δραστηριότητες των µελισσών. Αν 
αναλογιστεί κανείς ότι οι µέλισσες αποτελούν το 80% περίπου των επικονιαστικών 
εντόµων, τότε εύκολα καταλαβαίνει τη σηµαντική προσφορά τους στο φυτικό και ζωικό 
περιβάλλον…

ΠΩΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ;
Τα πολύτιµα αυτά έντοµα, συµβάλλουν τα µέγιστα στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής 
µέσω της επικονίασης των φυτών, καθώς δρουν ως «µηχανικοί µεταφορείς της γύρης» 
κατά την εποχή της ανθοφορίας.

Πιο συγκεκριµένα, σε περίοδο ανθοφορίας (άνοιξη–αρχές καλοκαιριού), οι µέλισσες από 
την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου, όπως όλοι ξέρουµε, πετούν από λουλούδι σε 
λουλούδι µε τελικό προορισµό την κυψέλη τους και ασυναίσθητα µεταφέρουν τη γύρη µε 
τα πίσω πόδια τους σε πολλά σηµεία, συντελώντας έτσι στην αναπαραγωγή του 60 µε 70% 
των φυτικών ειδών.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ;
Και όµως, τα έντοµα αυτά, από τα οποία συντηρείται το ανθρώπινο είδος κινδυνεύουν. Πώς 
και από τι; Η ∆ιεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) εκτιµά ότι θα 
εξαφανιστούν 20.000 ανθοφόρα φυτά τις επόµενες δεκαετίες. Αυτό, θα επηρεάσει τις 
µέλισσες που ζουν σε µελίσσια και ακόµα περισσότερο τις άγριες µέλισσες που χρειάζονται 
αδιατάρακτους βιότοπους για να χτίσουν τις φωλιές τους. Όπως επίσης επισηµαίνεται και 
από τη Greenpeace: η µεγαλύτερη απειλή για τις µέλισσες προέρχεται από τα χηµικά 
φυτοφάρµακα υψηλής τοξικότητας που χρησιµοποιούνται στις βιοµηχανικές καλλιέργειες. 

Οι µονοκαλλιέργειες αποτελούν ένα ακόµα κίνδυνο, γιατί οι µέλισσες για να επιβιώσουν θα 
πρέπει να τρέφονται από µία µεγάλη ποικιλία ανθοφόρων φυτών. Το πρόβληµα, πέρα από 
οικονοµικό είναι σαφώς και περιβαλλοντικό. Οι µέλισσες αποτελούν δείκτη 
περιβαλλοντικής ισορροπίας, καθώς δεν πλησιάζουν σε µολυσµένα µέρη. Σύµφωνα µε τους 
επιστήµονες, οι συνέπειες της έκλειψης των µελισσών µπορεί να είναι εφάµιλλες µιας καθ’ 
όλα αρνητικής αλυσιδωτής αντίδρασης, που θα έχει τον άνθρωπο ως τον τελικό και µοιραίο 
αποδέκτη.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ;
Ποιος µπορεί να φανταστεί το καλοκαίρι χωρίς καρπούζι, πεπόνι, αγγουράκια, µελιτζάνες 
και δεκάδες άλλα αγαπηµένα φρούτα και λαχανικά, που εξαρτώνται από τις µέλισσες; Και 
βέβαια το πρόβληµα είναι βαθύτερο αν σκεφτεί κανείς ότι κάθε φυτό που λιγοστεύει και 
χάνεται είναι µια απώλεια µε ασύλληπτες συνέπειες για το οικοσύστηµα µέρος του οποίου 
είµαστε κι εµείς, και οτιδήποτε µας κρατά στη ζωή. 

Κι ακόµη δεν µπορούν να αναπαραχθούν ούτε καν τα φυτά που µας θρέφουν και το σύστηµα 
από το οποίο αυτά εξαρτώνται άµεσα. Ανησυχητικό για τους επιστήµονες είναι το φαινόµενο 
που, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, µεγάλα ποσοστά πληθυσµών µελισσών εξαφανίζονται σε 
όλο τον κόσµο, χωρίς να µπορεί κάποιος µε βεβαιότητα να κατονοµάσει τις ακριβείς αιτίες…

Πέρα από τη συµβολή της στη γονιµοποίηση των φυτών και στη χρήση των προϊόντων της 
στις γαστρονοµικές µας απολαύσεις, η µέλισσα και τα προϊόντα που παράγει 
χρησιµοποιούνται εδώ και αιώνες στην πρακτική θεραπευτική. Ήδη ο Ιπποκράτης, αρχαίος 
Έλληνας γιατρός και «πατέρας της ιατρικής» αλλά και αιώνες πριν από αυτόν οι θεραπευτές 
στην Iνδία, την Kίνα και την Aίγυπτο είχαν ανακαλύψει τις ευεργετικές επιδράσεις τους στον 
ανθρώπινο οργανισµό. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκε ειδικός κλάδος, 
γνωστός ως µελισσοθεραπεία (Apitherapy), η οποία, περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες που 
χρησιµοποιούν προϊόντα µέλισσας µε σκοπό την βελτίωση της σωµατικής και ψυχικής 
υγείας.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Το µέλι: Η πρώτη «συνταγή» µε µέλι ήταν γραµµένη σε ένα δισκίο από πηλό, που βρέθηκε 
στην κοιλάδα του Ευφράτη και χρονολογείται περίπου το 2000 π.Χ. Το µέλι, αποτελεί µια 
άµεση και φυσική πηγή ενέργειας, πλούσια σε µέταλλα και βιταµίνες του συµπλέγµατος B. 
Είναι, µε λίγα λόγια, µια τροφή-φάρµακο.
Πού βοηθάει: Ασκεί ευεργετική επίδραση στην καρδιά, το συκώτι και το πεπτικό σύστηµα 
και έχει ήπια αντιβακτηριακή, αντιµικροβιακή και αντιβιοτική δράση.

H πρόπολη: Είναι το ρετσίνι που βγαίνει από τα µπουµπούκια ή το φλοιό ορισµένων 
δέντρων και συλλέγεται από τις εργάτριες, που προσθέτουν τις σιελογόνους εκκρίσεις τους 
και το χρησιµοποιούν για να καλύψουν το εσωτερικό της κυψέλης. Περιέχει 
αντιβακτηριακές ενώσεις, είναι πηγή φλαβονοειδών (ισχυρών αντιοξειδωτικών) και έχει 
αναισθητικές ιδιότητες χάρη στα αιθέρια έλαιά της.
Πού βοηθάει: Επουλώνει τις πληγές και βοηθάει στην ανάπλαση των ιστών, στη θεραπεία 
του κρυολογήµατος, της γαστρεντερίτιδας και προστατεύει την επιδερµίδα από παθογόνους 
µύκητες. Στη δερµατολογία και στην κοσµετολογία εξασφαλίζει τη λάµψη και τη 
στιλπνότητα του δέρµατος και επιταχύνει την επούλωση των κατεστραµµένων ιστών. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι µπορεί να δράσει και κατά των καρκινικών όγκων. Επειδή 
περιλαµβάνεται σε φαρµακευτικά σκευάσµατα, η δοσολογία καθορίζεται από το γιατρό ή το 
φαρµακοποιό.

O βασιλικός πολτός: Είναι η ουσία που εκκρίνεται από τους σιελογόνους αδένες των 
εργατριών µελισσών και αποτελεί την τροφή όλων των µελισσών για τις πρώτες µέρες της 
ζωής τους. Στη συνέχεια, τρέφονται µε τον πολτό µόνο όσες προορίζονται για βασίλισσες. 
Είναι πλούσια πηγή πρωτεϊνών, αµινοξέων, λιπιδίων, βιταµινών και ανόργανων στοιχείων.
Πού βοηθάει: Ανάµεσα στα προβλήµατα για τα οποία ενδείκνυται είναι η κόπωση, το 
άσθµα, η έλλειψη όρεξης και η υψηλή πίεση. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι καθυστερεί τη 
γήρανση του οργανισµού, καθώς του προσφέρει πλήθος θρεπτικών ουσιών που 
συµβάλλουν στον περιορισµό της φθοράς του.

Το κερί: Παράγεται από τους κηρογόνους αδένες των µελισσών, που το χρησιµοποιούν για 
να καλύψουν το ώριµο µέλι. O σπουδαιότερος τοµέας χρήσης του είναι οι βιοµηχανίες 
καλλυντικών, καθώς έχει ενυδατικές και απαλυντικές ιδιότητες.
Πού βοηθάει: Χρησιµοποιείται στη θεραπεία της αρθρίτιδας, στις ωτίτιδες, στις φλεγµονές 
της ρινικής περιοχής, στις δερµατοπάθειες και στο βρογχικό άσθµα. Φαίνεται, επίσης, να έχει 
ισχυρές αντιµικροβιακές ιδιότητες κατά ορισµένων βακτηριδίων. Στην κοσµετολογία 
χρησιµοποιείται µέσα σε κρέµες προσώπου, αλοιφές και κραγιόν, καθώς βοηθάει στη 
φροντίδα του ταλαιπωρηµένου από τον ήλιο, τη σκόνη και τη ρύπανση δέρµατος. Συνιστάται 
για την επούλωση πληγών και ελκών και χρησιµοποιείται ως έµπλαστρο στις 
ρευµατοπάθειες, στις νευραλγίες και ως αντιφλεγµονώδες.
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H γύρη: Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταµίνες, αµινοξέα, ένζυµα και συστατικά µεγάλης 
βιολογικής αξίας για τον ανθρώπινο οργανισµό.
Πού βοηθάει: Στη διανοητική λειτουργία, χαρίζει ευεξία, έχει διουρητική δράση, βελτιώνει 
το µεταβολισµό και καταπολεµά τη γενική αδυναµία του οργανισµού. Συχνά 
χρησιµοποιείται ως τονωτικό συµπλήρωµα, καθώς περιέχει βιταµίνες, πρωτεΐνες και 
µέταλλα.

Το δηλητήριο της µέλισσας: Ο Ιπποκράτης πίστευε ότι το τσίµπηµα της µέλισσας ήταν 
ευεργετικό σε παθήσεις όπως η ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Σήµερα πολλοί ισχυρίζονται ότι το 
δηλητήριο της µέλισσας ανακουφίζει τον πόνο από τραυµατισµό µυών. Μια εξήγηση για τα 
ευεργετικά αποτελέσµατα της τσιµπήµατα µέλισσας µπορεί να είναι ότι πρόκειται για µια 
µορφή του βελονισµού. Ο βελονισµός αναγνωρίζεται ως χρήσιµη τεχνική για την 
ανακούφιση του πόνου: πιστεύεται ότι οι βελόνες βελονισµού διεγείρουν νευρικά 
µονοπάτια που προκαλούν την απελευθέρωση των ενδορφινών (παυσίπονων ορµονών).

Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

Η βασίλισσα, οι κηφήνες και οι εργάτριες έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο µέσα στην 
κυψέλη. Η βασίλισσα γονιµοποιείται µία φορά στη ζωή της και γεννάει περίπου 
50.000-60.000 αυγά το χρόνο. Από αυτά τα αυγά προκύπτουν νέες εργάτριες, κηφήνες 
αλλά και νέες βασίλισσες. Είναι η µόνη που γεννά αβγά, είναι λοιπόν η µητέρα όλων των 
µελισσών της κυψέλης. Οι κηφήνες γονιµοποιούν τη βασίλισσα και συµβάλλουν στη 
σταθεροποίηση της θερµοκρασίας µέσα στην κυψέλη (περίπου 36° C). 

Οι νεότερες εργάτριες παραµένουν µέσα στη φωλιά τους. Παράγουν το κερί για την 
κατασκευή των κηρήθρων, τρέφουν και προστατεύουν τις νύµφες και τη βασίλισσα. Οι 
µεγαλύτερες εργάτριες, πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι και µαζεύουν γύρη και νέκταρ. 
Παρατηρώντας κανείς τη συµπεριφορά των µελισσών µέσα στη κυψέλη, ξαφνιάζεται καθώς 
διαπιστώνει ότι αν και πρόκειται για έντοµα, είναι αξιοθαύµαστος ο τρόπος µε τον οποίο 
ζουν, συµβιώνουν και επικοινωνούν µεταξύ τους. 

Οι εργάτριες µέλισσες ταΐζουν τη βασίλισσα και τα νεογνά, αλλά ταΐζουν και η µία την άλλη. 
Κάθε µέλισσα ανήκει σε συγκεκριµένη κυψέλη. Στην είσοδο κάθε κυψέλης υπάρχουν οι 

φύλακες-µέλισσες που µυρίζουν κάθε µέλισσα για να βεβαιωθούν ότι ανήκει στη δική τους 
κοινωνία. Εάν όχι, δεν της επιτρέπουν να περάσει µέσα και εάν εκείνη επιµείνει, τη 
θανατώνουν.

Ο ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Οι µέλισσες ανταλλάσσουν µηνύµατα µεταξύ τους µε διάφορους τρόπους. Ο πιο 
συνηθισµένος και περίεργος τρόπος επικοινωνίας είναι ο ξακουστός χορός της µέλισσας. 
Μια µέλισσα αρχίζει ξαφνικά να κουνάει πολύ έντονα τα φτερά της, δίνοντας την εντύπωση 
ότι χορεύει και µε αυτόν τον τρόπο ενηµερώνει τις υπόλοιπες για κάποιο µέρος στο οποίο 
µπορούν να βρουν τροφή. Επιπλέον, οι µέλισσες επικοινωνούν µεταξύ τους εκπέµποντας 
ήχους και οσµές. Ο ακριβής µηχανισµός της 
επικοινωνίας των µελισσών µε οποιονδήποτε 
από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί 
µυστήριο και αντικείµενο επιστηµονικής 
έρευνας.

ΤΟ XΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΗΡΗΘΡΑΣ
Αυτό που προκαλεί επίσης εντύπωση, είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο οι µέλισσες χτίζουν την 
κηρήθρα. Μια κηρήθρα αποτελείται από 
πολυάριθµα, εξάγωνα κελιά, χτισµένα το ένα 
δίπλα στο άλλο. Οι έρευνες που έχουν γίνει καταλήγουν στο ότι µε τη κατασκευή εξάγωνων 
κελιών, οι µέλισσες κάνουν οικονοµία σε πρώτη ύλη, δηλαδή σε κερί, εξοικονοµούν χώρο 
στη κυψέλη και ταυτόχρονα πετυχαίνουν τον µεγαλύτερο και συγχρόνως ανθεκτικότερο 
αποθηκευτικό χώρο για το νέκταρ και τη γύρη που µεταφέρουν.

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Πολλοί θρύλοι και παραδόσεις είναι συνδεδεµένοι µε την Αγία Σοφία, το ξεχωριστό 
µνηµείο–σύµβολο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι µεταδίδονται από γενιά σε γενιά και 
από στόµα σε στόµα, και διασώζονται µέσα στους αιώνες είτε προφορικά, είτε γραπτά, και 
αποδεικνύουν γιατί η Μεγάλη Εκκλησιά, όπως την αποκαλούσαν αφού ήταν το κέντρο όλης 
της ζωής της Κωνσταντινούπολης, πέρασε µέσα στην λαϊκή φαντασία και στο θρύλο. Ένας 
τέτοιος θρύλος µας πληροφορεί για το χτίσιµο της Αγίας Σοφίας από τον αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό Α΄, µετά το 532 µ.Χ. Σύµφωνα µε το θρύλο το αρχιτεκτονικό σχέδιο της Αγίας 
Σοφίας, του αριστουργήµατος αυτού της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, είναι ένα Θεόπνευστο 
έργο, που έγινε µέσω µιας µικρής, ταπεινής και εργατικής µέλισσας. 

Σύµφωνα µε το θρύλο : «Ήταν ο καιρός που ο βασιλιάς στην Πόλη είχε αποφασίσει να χτίσει 
την Αγία Σοφιά. Είχε καλέσει τον πρωτοµάστορα, και ο τελευταίος είχε κάµει ένα, και 
ύστερα άλλο, και ύστερα άλλα σχέδια, πως να χτιστεί η Μεγάλη Εκκλησιά. Κανένα όµως 
δεν ευχαριστούσε το βασιλιά. Ήθελε κάτι άλλο, πολύ πιο σπουδαίο. Και ο πρωτοµάστορας 
όλο και σκεφτόταν τι νέο σχέδιο να φτιάσει. Μια Κυριακή, την ώρα που τελείωνε η 
λειτουργία, ζύγωσε πρώτος ο βασιλιάς να πάρει το αντίδωρο, εκείνο όµως του ξεφεύγει 
από το χέρι και πέφτει κάτω. 

Μια στιγµή αργότερα παρουσιάζεται µια µέλισσα που φτεροκοπούσε προς το ανοιχτό 
παράθυρο, κρατώντας το πεσµένο αντίδωρο του βασιλιά. Βγάνει αµέσως διαταγή ο 
βασιλιάς, όσοι έχουνε µελίσσια να τ’ ανοίξουνε και να ψάξουν, για να βρεθεί. Ψάχνει και ο 
πρωτοµάστορας στα δικά του τα µελίσσια και τι βλέπει; Είχανε κάτσει οι µέλισσες µέρες 
πριν και είχανε φτιάξει µε το κερί µέσα στην κυψέλη, µια εκκλησιά πανέµορφη και 
σκαλιστή και µεγαλόπρεπη που δεν είχε την όµοιά της σ’ ολόκληρη την Οικουµένη.

 Όλες οι λεπτοµέρειες είχανε γίνει στην εντέλεια, µέσα κι’ έξω στην εκκλησία. Η πόρτα της 
ανοιχτή, ο τρούλος έτοιµος, οι κολόνες στη θέση τους, ως και η Αγία Τράπεζα τελειωµένη. 
Την είχαν αποτελειώσει σ’ όλα της την εκκλησιά, και απάνω στην Αγία Τράπεζα της είχε 
φέρει εκείνη η µέλισσα και είχε αποθέσει το αντίδωρο του βασιλιά. Είδε την εκκλησιά ο 
πρωτοµάστορας, θάµαξε µε το τέλειο σχέδιό της. Την είδε κατόπι και ο βασιλιάς και έγινε 
όλος χαρά. Το σχέδιο, που είχανε φτιάξει οι µέλισσες, έγινε το σχέδιο που χτίστηκε η Αγία 
Σοφία !!»

Πηγές:
Κ. Ρωµαίος, «ΕΛΛΑΣ, Λαογραφία–Γεωγραφία–Ιστορία»
ΙΓΕ Σηµειώσεις σεµιναρίου
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ΜΕΛΙ: ένας αληθινός θησαυρός 
υγείας και δύναµης
Μαρία Σταµούλη

Η αξία του έχει εκτιµηθεί από τα πανάρχαια χρόνια. 
Αποτελούσε βασικό συστατικό της διατροφής των 
αρχαίων πληθυσµών και χρησιµοποιούνταν τόσο για 
την διατροφή τους, όσο και σαν συστατικό σε 
φαρµακευτικά σκευάσµατα.
Στους Αιγυπτιακούς παπύρους πριν από 3500 χρόνια, 
αναφέρεται ως θεραπευτικό µέσο. 
Στο βιβλίο της ζωής των αρχαίων Ινδών αναφέρεται ότι 
η ζωή παρατείνεται όταν στην καθηµερινή δίαιτα 
υπάρχει το µέλι και το γάλα.
Το νέκταρ αποτελούσε την τροφή των αθάνατων 
Ολύµπιων θεών. Με µέλι ανατράφηκε ο ∆ίας από τη 
νύµφη µέλισσα.
Ο Ιπποκράτης συνιστούσε το µέλι για τη θεραπεία 
πολλών ασθενειών, το ίδιο και ο Αριστοτέλης που 
πίστευε ότι το µέλι παρατείνει τη ζωή.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του µελιού
Το µέλι συγκεντρώνει το µεγάλο ενδιαφέρον της 
επιστηµονικής κοινότητας, διαθέτοντας σηµαντικές 
θεραπευτικές ιδιότητες . Ας γνωρίσουµε τις κυριότερες:
Μεταβολισµός: το µέλι συναντάται κατά της 
παχυσαρκίας που οφείλεται στον ελαττωµατικό 
µεταβολισµό, στην υπερβολική παραγωγή ινσουλίνης 
και στην κατακράτηση νερού στους ιστούς.

Καρδιά–κυκλοφορικό: η γλυκόζη, το βασικό 
σάκχαρο του µελιού, αποτελεί σηµαντική πηγή 
ενέργειας για την καρδιά. Επίσης, ρυθµίζει τις συστολές 
του µυοκαρδίου, ενισχύει τη διαστολή των αγγείων και 
µειώνει την αυξηµένη πίεση.

Συκώτι: το συκώτι είναι το εργοστάσιο του οργανισµού, 
όπου συντίθενται χρήσιµες ουσίες, ενώ 
αποικοδοµούνται άλλες που είναι επικίνδυνες (π.χ. 
τοξίνες ). Η γλυκόζη που περιέχει το µέλι αυξάνει της 
εφεδρείες του γλυκογόνου στο συκώτι, ενισχύει τις 
διεργασίες και αυξάνει την αντίσταση του οργανισµού 
στις µολύνσεις.

Νεφρά: το µέλι περιέχει πολύ λίγη πρωτεΐνη και 
σχεδόν καθόλου αλάτι, ουσίες που δεν επιτρέπονται σε 
άτοµα µε νεφρικές παθήσεις. Επιπλέον, έχει σαφή 
διουρητική δράση και περιορίζει τα βακτηρίδια της 
ουροδόχου κύστης χάρη στις αντισηπτικές ιδιότητες 
του.
∆έρµα: το µέλι έχει επουλωτικές και αναπλαστικές 
ιδιότητες, διεγείροντας την αύξηση και τη διαίρεση των 
κυττάρων.

Οι µαγικές ιδιότητες του µελιού
Το µέλι είναι σίγουρα πολύτιµο στην καθηµερινότητά 
µας, αφού χρησιµοποιείται όχι µόνο στη µαγειρική και 
στα γλυκά, αλλά αποτελεί τη βάση για ενδιαφέρουσες 
ιατρικές θεραπείες. 
Το µέλι τυχαίνει να έχει και µερικές αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες, ειδικά αν είναι σκούρο και γι’αυτό 

χρησιµοποιείται για την επούλωση τραυµάτων εδώ και 
αιώνες.
Φροντίδα τραυµάτων: οι φυσικές αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες του µελιού είναι ότι πρέπει για να φροντίσετε 
εγκαύµατα, εκδορές και κοψίµατα.
Καταπολεµά τα εντερικά παράσιτα: αναµείξτε µια 
αναλογία 1:1:1 νερό, ξύδι και µέλι και πιείτε το. Μπορεί 
να έχει απαίσια γεύση, αλλά θα σας βοηθήσει να 
διαχειριστείτε µια ήπια περίπτωση παρασιτικής 
µόλυνσης.

Καθαρισµός προσώπου: το µέλι είναι ένα φυσικό ήπιο 
απολεπιστικό, το οποίο το καθιστά ιδανικό για το 
πρόσωπό σας. Καθαρίστε το πρόσωπό σας µε µέλι και 
ζεστό νερό για να απολαύσετε πιο λείο δέρµα και 
λιγότερη ακµή.
Πηγή ενέργειας: καταρρέετε µετά από πολύ δουλειά, 
κάτω από τον καυτό ήλιο ή µήπως είστε έτοιµοι να 
αθληθείτε; Πάρτε µια µεγάλη κουταλιά µελιού και 
εξασφαλίστε αρκετή ενέργεια .
Καλύτερος ύπνος: µια γεύση από αλατισµένο µέλι 
µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των επιπέδων των 
ορµονών του στρες στο σώµα που δυσκολεύουν τον 
ύπνο.
Μαλακτικό: βάλτε µέλι στις άκρες των µαλλιών σας για 
να καταπολεµήσετε το φριζάρισµα και την ψαλίδα.

Μέλι φάρµακο στον οργανισµό-Μέλι και κανέλα
Καρδιακές παθήσεις: κάντε µια πάστα από µέλι και 
κανέλα σε σκόνη, αλείψτε στο ψωµί και να το τρώτε 
τακτικά για πρόγευµα. Μειώνει τη χοληστερόλη στις 
αρτηρίες και σώζει τον ασθενή από καρδιακή 
προσβολή. Το µέλι µε την κανέλα αναζωογονεί τις 
αρτηρίες και τις φλέβες.
Αρθρίτιδα: αν λαµβάνουµε καθηµερινά, πρωί και 
βράδυ, ένα φλυτζάνι ζεστό νερό µε δύο κουταλιές µέλι 
και ένα µικρό κουταλάκι γλυκού κανέλα σε σκόνη, 
µπορεί να θεραπευτεί. Εάν λαµβάνεται τακτικά, ακόµη 
και η χρόνια αρθρίτιδα µπορεί να θεραπευτεί. Πάρτε 
δύο κουταλιές της σούπας κανέλα σε σκόνη 
(Κεϋλάνης) και ένα κουταλάκι του γλυκού µέλι σε ένα 
ποτήρι χλιαρό νερό και πιείτε το. Καταστρέφει τα 
µικρόβια στην κύστη.
Χοληστερίνη: δύο κουταλιές της σούπας µέλι και τρία 
κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε σκόνη, αναµιγνύετε 
σε 450ml νερό, µειώνει το επίπεδο της χοληστερόλης 
στο αίµα.

Κρυολόγηµα: εκείνοι που πάσχουν από συχνά ή σοβαρά 
κρυολογήµατα πρέπει να λαµβάνουν µια κουταλιά της 
σούπας χλιαρό µέλι µε ¼ κουταλάκι κανέλα σε σκόνη 
την ηµέρα για τρεις µέρες. Αυτή η διαδικασία θα 
θεραπεύσει και τον πιο χρόνιο βήχα, το κρυολόγηµα, 
καθώς και την ιγµορίτιδα.
Μακροζωία: παίρνουµε τέσσερις κουταλιές µέλι, ένα 
κουταλάκι κανέλα σε σκόνη, τρία φλιτζάνια νερό και τα 
βράζουµε όπως το τσάι. Πίνετε ¼ φλιτζανιού, τρεις ως 
τέσσερις φορές την µέρα. Κρατά το δέρµα φρέσκο και 
απαλό και εµποδίζει τα γηρατειά.

∆ερµατικά: εφαρµόστε µέλι και κανέλα σε σκόνη σε ίσα 
µέρη στις περιοχές που χρήζουν θεραπεία. Έκζεµα, 
λειχήνες και σε όλους τους τύπους των λοιµώξεων του 
δέρµατος.
Απώλεια βάρους: καθηµερινά το πρωί, µισή ώρα πριν 
από το πρωινό µε άδειο στοµάχι και το βράδυ πριν από 
τον ύπνο, να πιείτε µέλι και κανέλα σε σκόνη βρασµένα 
σε ένα φλυτζάνι νερό. Εάν λαµβάνεται τακτικά, µειώνει 
το βάρος και δεν επιτρέπει στο λίπος να συσσωρευτεί 
στο σώµα.

∆υσοσµία στοµατικής κοιλότητας: οι άνθρωποι της 
Νότιας Αµερικής, το πρώτο πράγµα που κάνουν το πρωί, 

είναι γαργάρες µε ένα κουταλάκι του γλυκού µέλι και 
κανέλα σε σκόνη αναµεµειγµένα µε ζεστό νερό. Έτσι 
διατηρούν την αναπνοή τους φρέσκια όλη µέρα.
Με όλα αυτά, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται για 
έναν από τους πολυτιµότερους συµµάχους της 
ανθρώπινης υγείας και ένα προϊόν που δεν πρέπει να 
λείπει από κανένα σπίτι.

ΕΙ∆Η ΜΕΛΙΩΝ
Ανάλογα µε το φυτό προέλευσης, το µέλι έχει 
διαφορετική γεύση, χρώµα, άρωµα και αναλογία 
συστατικών.
Οι πιο γνωστές ποικιλίες: 
Μέλι θυµαριού: Καταπολεµά τις φλεγµονές και τον 
βήχα, έχει ηρεµιστικές ιδιότητες και βοηθά στην 
αντιµετώπιση γυναικολογικών παθήσεων και 
παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού.
Μέλι ανθέων: Βοηθά στην καλή λειτουργία της πέψης 
και στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, δίνει ενέργεια και 
αντοχή, ρυθµίζει την εντερική λειτουργία και ενισχύει 
τη λειτουργία του συκωτιού.
Μέλι πορτοκαλιάς: Μειώνει το άγχος, επουλώνει τις 
γαστρίτιδες και βοηθά στην αντιµετώπιση της 
ηµικρανίας.
Μέλι καστανιάς: Ενισχύει την πνευµατική διαύγεια, 
βοηθά στην εγκυµοσύνη και στη φλεβική ανεπάρκεια 
και έχει αντιµικροβιακή δράση για το έντερο.
Μέλι ελάτης: Έχει αντισηπτική δράση σε επίπεδο 
αναπνευστικού συστήµατος, ενώ επίσης δρα κατά της 
κακοσµίας του στόµατος.
Μέλι πεύκου: Έχει αντισηπτική δράση, βοηθά στην 
αντιµετώπιση των φλεγµονών και δρα ενάντια στον 
βήχα και στην ουρική αρθρίτιδα.
Μέλι ερείκης: Απολυµαίνει το ουροποιητικό σύστηµα 
και λειτουργεί ως αντιρρευµατικό.

Μέλι µε καρύδια: µια απίστευτη φυσική θεραπεία
Τα καρύδια σε συνδυασµό µε το µέλι αντιπροσωπεύουν 
ένα απίστευτο φυσικό φάρµακο. Αυτός ο συνδυασµός 
εξασφαλίζει ότι το σώµα µας παίρνει όλες τις 
απαραίτητες βιταµίνες, µέταλλα, πρωτεΐνες λίπη και 
υδατάνθρακες.
Αναιµία: ετοιµάστε ένα µείγµα από ½ κιλό µέλι, ½ κιλό 
θρυµµατισµένα καρύδια και τον χυµό ενός λεµονιού. 
Ανακατέψετε καλά και καταναλώνετε µια κουταλιά, 3 
φορές τη µέρα.

Έλκος στο στοµάχι: προετοιµάσετε γάλα από καρύδια 
µε µέλι. Βάλτε 20γρ. θρυµµατισµένα καρύδια σε καυτό 
νερό, θα τα ανακατέψετε καλά και θα τα σουρώσετε. Σε 
αυτό το νερό θα προσθέσετε δύο κουταλιές µέλι και το 
γάλα σας είναι έτοιµο. Θα παίρνετε 2-3 κουταλιές µισή 
ώρα πριν από κάθε γεύµα.
Ανικανότητα: ανακατέψετε θρυµµατισµένα καρύδια µε 
ίση ποσότητα µελιού. Πάρτε δύο κουταλιές από το 
µείγµα 2-3 φορές τη µέρα, µισή ώρα µετά από τα 
γεύµατα. Για επιθυµητό αποτέλεσµα, η θεραπεία πρέπει 
να λαµβάνεται 20-30 µέρες.

Πηγές
www.diatrofi.gr
www.newsbomb.gr
www.iefimerida.gr
www.bambakia.gr
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Γύρω από τις µέλισσες (Μέρος 2ο)
Γιάννης Φάββας

Εάν οι µέλισσες εξαφανιστούν , η ανθρωπότητα δεν έχει παρά τέσσερα χρόνια ζωής. 
Η φράση αυτή µπορεί από πρώτη άποψη να φαίνεται υπερβολική, δεν µπορούµε 
ωστόσο να την αγνοήσουµε όταν φέρνει την υπογραφή του µεγαλύτερου σύγχρονου 
σοφού, του Αϊνστάιν.
Φαίνεται ότι ο Αϊνστάιν µέτρησε την επίδραση που ασκούν οι µέλισσες µέσω της 
επικονίασης, στην διατήρηση και καρποφορία του φυτικού βασιλείου που αποτελεί 
την αλυσίδα τροφής για τον άνθρωπο. ∆υστυχώς στη χώρα µας δεν γίνεται καµµιά 
ενηµέρωση για το τόσο σηµαντικό θέµα της επικονίασης. Οι γεωπόνοι που θα πρέπει 
να συµβουλεύουν τους αγρότες µε οµιλίες και επισκέψεις στο χωράφι, 
τοποθετούνται σε γραφεία ή τους στέλνουν να µετράνε τις κυψέλες για να δώσουν 
µελισσοκοµικό βιβλιάριο, και να µετράνε τα γίδια του τσοπάνη για να πάρει την 
επιδότηση. Κάθονται στην εµπατή και µετράνε τα γίδια που βγαίνουν έξω, αλλά οι 
τσοπάνηδες που είναι σαΐνια τα ξαναβάζουν µε τρόπο από την πίσω πόρτα και τα 
µετράνε δύο φορές για να πάρουν µεγαλύτερη επιδότηση. ∆εν είναι αυτή η δουλεία 
τους. Ούτε έχουν βγάλει σχολή ντετέκτιβ για να αντιµετωπίζουν διάφορα 
σοφίσµατα.

Στην δεκαετία του ‘80 ήµουν συνδροµητής σε ένα Αµερικανικό µελισσοκοµικό 
περιοδικό. Εκεί έβλεπα ότι οι γεωπόνοι επισκέπτονται κάθε µήνα τους 
µελισσοκόµους στο ύπαιθρο και δίνουν επιτόπου οδηγίες και συµβουλές. Σαν 
αποτέλεσµα οι καλλιεργητές οπωροφόρων και αµυγδαλιάς, συνειδητοποιηµένοι 
πλήρως για την αξία της επικονίασης, πλήρωναν τότε 7 δολάρια ανά κυψέλη στο 
µελισσοκόµο που θα εγκαθιστούσε τις κυψέλες του στο κτήµα τους. Περιττό να πω 
ότι υπάρχει άριστη συνεργασία µεταξύ τους. Εδώ οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών 
ψιχάζουνε όποτε τους βολεύει και µάλιστα σε πλήρη ανθοφορία, τη στιγµή που 
εκατοµµύρια µέλισσες βρίσκονται πάνω στα άνθη. Μια φορά που πήγα να τους κάνω 
µια παρατήρηση µε κυνήγησαν µε άσχηµο τρόπο. Το θέµα είναι τεράστιο, οι ευθύνες 
είναι τεράστιες, αλλά και η ολιγωρία είναι τεράστια επίσης. 

Οι µέλισσες µαζεύουν τη γύρη για να τη χρησιµοποιήσουν για τροφή τους. Ο 
µελισσοκόµος βάζει ειδικές παγίδες µπροστά στις εισόδους των κυψελών και 
αποσπά µέρος της γύρης που κουβαλούν στα πόδια τους. Η γύρη ξεραίνεται σε 
σκιερό µέρος, συσκευάζεται σε γυάλινα δοχεία και δίνεται στην κατανάλωση. 
Περιέχει πρωτεΐνες, βιταµίνες, αµινοξέα και ένζυµα. Βοηθά την διανοητική 
λειτουργία, τη λειτουργία της καρδιάς, δίνει ευεξία, βελτιώνει την σεξουαλική 
κατάσταση, συνιστάται για εξασθενηµένους οργανισµούς, όπως και για διάφορες 
ψυχώσεις. Μπορούµε να παίρνουµε ένα κουταλάκι τού γλυκού την ηµέρα µε 
σταδιακή αύξηση σε ένα κουτάλι της σούπας.

Το µέλι. Βεβαίως το µέλι είναι το κύριο προϊόν της κυψέλης. Θα µπορούσα να γράψω 
πολλά, αλλά θα ξέφευγα από το σκοπό αυτής της εφηµερίδας που είναι να 
προσφέρουµε σχετική ενηµέρωση γύρω από τις µέλισσες και τα προϊόντα τους και 
όχι να αναλωθούµε σε εγκυκλοπαιδικές απεραντολογίες. Θα απαντήσω µόνο σε 
µερικές ερωτήσεις που µου κάνουν οι πελάτες µου.

Όλα τα µέλια κρυσταλλώνουν (πήζουν) εκτός από το µέλι του έλατου που λέγεται 
µελίτωµα γιατί δεν προέρχεται από νέκταρ. Το θυµαρίσιο µέλι µπορεί να παραµείνει 
ρευστό πάνω από ένα χρόνο, ανάλογα µε το είδος των µελιών που συνυπάρχουν. 
(Θυµάρι 100% δεν υπάρχει). Τα ανθόµελα πήζουν συνήθως µετά από 6 µήνες 
περίπου, το δε µέλι του τσάρου σχεδόν αµέσως. Η θερµοκρασία του χώρου 
αποθήκευσης παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο. Ένα κρυσταλλωµένο µέλι δεν είναι 
χαλασµένο ούτε νοθευµένο. 

∆εν έχει υποστεί καµµιά αλλαγή στην θρεπτική και βιολογική του αξία. Αντίθετα 

είναι σηµάδι γνησιότητας. Το µέλι µπορεί να θερµανθεί στους 50 βαθµούς για να 
γίνει οµογενοποίηση µε τα είδη µελιού που το απαρτίζουν. (Οι µέλισσες φέρνουν 
µέλι από όποια ανθοφορία βρουν). Παράλληλα εξουδετερώνονται µερικοί αρχικοί 
κρύσταλλοι και η πήξη καθυστερεί λίγο. Βέβαια οι βιοµηχανίες του µελιού 
ανακατεύουν διάφορα µέλια, προσθέτουν γλυκαντικές ουσίες, εσάνς αρώµατα και 
χηµικά για να µην πήζει το µέλι, και το υπερθερµαίνουν.
 Τα µέλια αυτά είναι κατά κανόνα άχρηστα για τον ανθρώπινο οργανισµό, όπως και 
όλα σχεδόν τα επεξεργασµένα τρόφιµα και ποτά. Για να επαναφέρουµε ένα 
κρυσταλλωµένο µέλι σε ρευστή κατάσταση, χρησιµοποιούµε τη µέθοδο µπεν µαρί 
ώστε η θερµοκρασία να µην ξεπεράσει τους 50 βαθµούς.

Προσωπικά ζεσταίνω το µέλι στους 50 βαθµούς. Είναι µια θερµοκρασία που οι 
επιστήµονες υποδεικνύουν ως ασφαλή. ∆ιαθέτω επίσης και µέλι χωρίς καµµιά 
απολύτως θέρµανση. Κάποτε πουλούσα µέλι στη Λαϊκή αγορά, και είχα και ένα 
µεγάλο δοχείο χωρίς θέρµανση. Προσπαθούσα να τους πείσω ότι το πηγµένο µέλι 
είναι καλλίτερο. 

Όσοι το κατάλαβαν πήγαιναν και έβαζαν µόνοι τους από το πηγµένο µέλι. Θυµάµαι 
ότι µου έσπασαν και µια ξύλινη κουτάλα που είχα γιατί δεν έβγαινε εύκολα. Οι 
περισσότεροι πάντως προτιµούσαν το ρευστό µέλι. Τα τελευταία χρόνια είναι 
αλήθεια ότι όλο και περισσότεροι πελάτες µου ζητούν µέλι χωρίς καµµιά απολύτως 
θέρµανση, αδιαφορώντας για το αν το µέλι αυτό έχει ήδη πήξει στα δοχεία. Ειλικρινά 
χαίροµαι γι’ αυτό. 

Πιστεύω ότι η θέρµανση πάνω από µερικά όρια καταστρέφει σηµαντικές βιταµίνες 
και ιχνοστοιχεία. Αυτό γίνεται και µε το λάδι όταν η θερµοκρασία στα εργοστάσια 
ξεπεράσει τους 40 βαθµούς, Γίνεται επίσης και µε οτιδήποτε βάζουµε στην 
κατσαρόλα µας για να βράσει στο καθηµερινό µας φαγητό. Το µέλι είναι ένα προϊόν 
που αντέχει στο χρόνο. Πιστεύω όµως ότι όπως και όλα τα τρόφιµα πρέπει να 
καταναλώνεται όσο µπορούµε πιο φρέσκο. 

Ο χρόνος φέρνει οπωσδήποτε βαθµιαία οξείδωση και καταστροφή θρεπτικών 
συστατικών. Όταν ο τρυγητός γίνεται πριν σφραγιστούν οι κηρήθρες τουλάχιστον 
κατά το ήµισυ, το µέλι θα ξινίσει λόγω της υγρασίας που περιέχει. Υπάρχει µια 
εξέταση (εξέταση ΗΜF) που γίνεται στο εργαστήριο και δείχνει αν το µέλι έχει 
υπερθερµανθεί. Προσωπικά στα πάνω από 40 χρόνια που ασκώ την µελισσοκοµία 
δεν µου έχει γίνει κανένας έλεγχος από δηµόσια υπηρεσία. Μου έχει γίνει όµως 
έλεγχος από ιδιώτες που είχαν πρόσβαση σε ένα χηµικό τµήµα του πανεπιστηµίου. 

Αυτοί έγιναν και οι καλλίτεροι διαφηµιστές µου αφού διέδωσαν το µέλι στον κύκλο 
τους εν αγνοία µου και χωρίς να πληρώσω τίποτα. Σήµερα υπάρχουν πολλά 
εργαστήρια ανάλυσης µελιού που µπορεί ο καθένας µε ελάχιστο κόστος να ξέρει τι 
αγοράζει και τι τρώει. Νοµίζω ότι όλοι µας είτε σαν άτοµα είτε σαν σύλλογοι και 
οργανώσεις όπου υπάρχουν πρέπει να κάνουµε συχνά τέτοιες εξετάσεις όχι µόνο για 
το µέλι αλλά και για άλλα τρόφιµα. 

Έχει γραφτεί στις εφηµερίδες ότι ένας ∆ήµος απέκρυπτε από τους ∆ηµότες τα 
πραγµατικά ευρήµατα από την εξέταση του νερού για ευνόητους λόγους, µέχρι που 
κάποιος ιδιώτης µε δική του εξέταση απεκάλυψε τα πραγµατικά αίτια της αύξησης 
του καρκίνου στην περιοχή. Ένας απλός τρόπος που έχει σχετική αξιοπιστία είναι 
πριν  αρχίσει να πήζει να αφήσουµε το µέλι να πέσει από ψηλά µέσα σε ένα ποτήρι 
νερό. Η ροή πρέπει να είναι συνεχής (να µην διακόπτεται) και το µέλι πρέπει να 
κάθεται στον πάτο του ποτηριού και όχι να διαλύεται στην επιφάνεια. 

Τα ζάχαρα του µελιού είναι απλά και απορροφούνται αµέσως από τον οργανισµό, εν 
αντιθέσει, προς τη ζάχαρη που έχει κατηγορηθεί για πληθώρα παρενεργειών στον 
άνθρωπο επειδή είναι ένα βιοµηχανοποιηµένο προϊόν, αποτέλεσµα χηµικής 
επεξεργασίας. Έχει ειπωθεί ότι οι διαβητικοί µπορούν µε κάποια επιφύλαξη να 
παίρνουν µικρή ποσότητα µελιού χωρίς φόβο.

Το µέλι περιέχει τουλάχιστον 180 διαφορετικές ουσίες. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες, 
είναι τονωτικό, µειώνει τα προβλήµατα έλκους στο στοµάχι και βοηθάει στη 
γρήγορη αποκατάσταση της υγείας σε περιπτώσεις αναιµίας, λόγω του σιδήρου που 
περιέχει. Πολλοί πελάτες µου ζητούν µέλι τσάρου για προβλήµατα του προστάτη. 
Προσωπικά έχω θεραπεύσει πλήρως τον εαυτό µου από αναιµία, τρώγοντας µια 
κουταλιά της σούπας µέλι κάθε µέρα.

Θα συνεχίσουµε στο άλλο φύλλο µε τα άλλα προϊόντα της µέλισσας.
Και ένα λεξίγραµµα.
-Γιατί οι µέλισσες µαζεύονται την άνοιξη στον πύργο 
της Πίζας;
-Γιατί έχει γείρει (έχει γύρη). (Γιάννης Μπίλλιας έφη).
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Τα προσωπικά µας δεδοµένα κι εµείς
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

Τα τελευταία χρόνια ακούµε όλο και περισσότερο να γίνεται λόγος για τα προσωπικά 
δεδοµένα, τη φύλαξή τους και την ανεξέλεγκτη διακίνησή τους. Ίσως µάλιστα να έχετε 
κληθεί να υπογράψετε έντυπα, να αποδεχθείτε όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τα 
προσωπικά σας δεδοµένα κατά τη διάρκεια κάποιας συναλλαγής ή ακόµα και κατά την 
επίσκεψή σας σε κάποια ιστοσελίδα. Εκτός αν ζείτε σε κάποιο αποµονωµένο κλουβί χωρίς 
καµία επικοινωνία µε τον έξω κόσµο, σίγουρα θα έχετε υπογράψει ή θα έχετε συναινέσει 
στην διαχείριση των προσωπικών σας δεδοµένων από κάποια υπηρεσία (φυσική ή 
ηλεκτρονική).

 Για παράδειγµα όσοι είστε στο Facebook, έχετε Gmail, Instagram, YouTube κλπ. σίγουρα θα 
έχετε δει κάπου µια δήλωση απορρήτου (privacy statement) στην οποία περιγράφεται 
αναλυτικά τι δεδοµένα καταγράφει η υπηρεσία που είστε µέλος και πώς τα χρησιµοποιεί. Η 
δήλωση αυτή υπήρχε και παλαιότερα αλλά από κρυµµένη και γεµάτη «ψιλά γράµµατα» έχει 
αναβαθµιστεί σε φανερή και ξεκάθαρη. Στη εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η σελίδα της 
µηχανής αναζήτησης της Google. Την πρώτη φορά που την επισκέπτεστε στο κάτω µέρος της 
οθόνης υπάρχει ένα µήνυµα που αναφέρει «Μια υπενθύµιση απορρήτου από την Google».

 Εφόσον την αποδεχθείτε (αφού τη διαβάσετε εννοείται) το µήνυµα φεύγει, εκτός αν 
διαγράψετε κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο από το σύστηµά σας οπότε θα εµφανιστεί ξανά. 
Αντίστοιχες ειδοποιήσεις υπάρχουν σε όλες τις ιστοσελίδες που συλλέγουν προσωπικά 
δεδοµένα των επισκεπτών τους.

Ο λόγος που βλέπετε αυτές τις ειδοποιήσεις είναι το γεγονός πως εδώ και πάνω από ένα 
έτος, είναι σε ισχύ ο περιβόητος Ευρωπαϊκός Κανονισµός Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων (γνωστός µε τα διεθνή αρχικά του ως GDPR ή ως Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) 
679/2016). 

Πρόκειται για ένα θεσµικό πλαίσιο που δηµιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να 
µπουν κανόνες και περιορισµοί στις επιχειρήσεις αναφορικά µε τη συλλογή, τη διαχείριση, 
την αποθήκευση και τη διακίνηση προσωπικών δεδοµένων των πολιτών της. Πρόκειται για 
ένα κείµενο σχεδόν 100 σελίδων που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016 και είναι σε ισχύ από 
τις 26 Μαΐου 2018. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή.

Ο Κανονισµός GDPR ορίζει πως προσωπικά δεδοµένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται 
µε ταυτοποίηση (άµεση ή έµµεση) ενός φυσικού προσώπου. Κάθε πληροφορία δηλαδή που 
είτε χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα είτε σε συνδυασµό µε άλλα δεδοµένα µπορεί να οδηγήσει σε 
συγκεκριµένα πρόσωπα.

Μερικά παραδείγµατα είναι το τηλέφωνό σας, η διεύθυνσή σας στο διαδίκτυο (γνωστή και 
ως ΙΡ), η φυσική ή η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), τα αρχικά σας αλλά ακόµα και οι 
προτιµήσεις σας όταν σερφάρετε στο Internet ή οι αναζητήσεις σας µέσω της αγαπηµένης 
σας µηχανής αναζήτησης. Μια ειδική κατηγορία προσωπικών δεδοµένων ορίζονται ως 
«ευαίσθητα» και προστατεύονται ακόµα περισσότερο σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 

Τέτοια δεδοµένα είναι 
πληροφορίες για 
φυλετική καταγωγή ή 
εθνότητα, πολιτικές 
πεποιθήσεις, 
θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές απόψεις, η 
συµµετοχή σε 
συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, δεδοµένα 
που αφορούν την υγεία, 
την σεξουαλική ζωή ή 
τον σεξουαλικό 
προσανατολισµό καθώς επίσης γενετικές και βιοµετρικές πληροφορίες.

Αν αναρωτιέστε «γιατί τώρα», πιθανόν να αγνοείτε πως κάθε φορά που χρησιµοποιείτε ένα 
κοινωνικό δίκτυο ή αγοράζετε κάτι online, µοιράζεστε µέρος των προσωπικών σας 
δεδοµένων µε κάποιους. Η αύξηση των προσωπικών δεδοµένων που διακινούνται 
ηλεκτρονικά είναι ραγδαία και δυστυχώς χωρίς σηµάδια επιβράδυνσης (σχεδόν 90% των 
δεδοµένων που υπάρχουν διαθέσιµα σήµερα δηµιουργήθηκαν τα τελευταία 2 έτη). 
Επιπλέον, κάθε εταιρία έχει υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα που κατέχει 
(πελατών, υπαλλήλων, προµηθευτών κλπ). 

Η υποχρέωση αυτή πλέον σε πολλές χώρες επιβάλλεται από το νόµο. Αυτό που έκανε ο 
Κανονισµός GDPR είναι να θέσει τις προδιαγραφές ώστε οι κυβερνήσεις να προσαρµόσουν 
την σχετική νοµοθεσία τους και να έχουν κοινές κατευθύνσεις στον τοµέα συλλογής και 
διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων πολιτών από επιχειρήσεις.

Το 1995 ήταν η πρώτη προσπάθεια της ΕΕ να θέσει τις βάσεις για την προστασία των 
δεδοµένων των πολιτών της. ∆υστυχώς αυτή η προσπάθεια αποδείχθηκε λίγη απέναντι στην 
τεράστια συλλογή, διακίνηση και αποθήκευση δεδοµένων που παρατηρείται σήµερα. Έτσι 
ήρθε ο νέος Κανονισµός GDPR που αναφέραµε πιο πάνω µε τρεις βασικούς στόχους:

1. Ένα πλαίσιο κανόνων για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της 
ελευθερίας των πολιτών της ΕΕ

2.  Την ελεύθερη διακίνηση προσωπικών δεδοµένων εντός της ΕΕ

3. Την αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης και της τεχνολογικής εξέλιξης.

4.  Τον εναρµονισµό της νοµοθεσίας για τα προσωπικά δεδοµένα µεταξύ των κρατών µελών 
της ΕΕ
Αφορά δε όλες τις εταιρίες µε έδρα στην ΕΕ καθώς και εταιρίες µε έδρα εκτός ΕΕ εφόσον 
κατέχουν ή συλλέγουν δεδοµένα πολιτών της.

Οι βασικές αρχές του Κανονισµού είναι οι εξής:

•  Πρέπει να υπάρχει νοµικό πλαίσιο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Όταν 
µας ζητούν να παραχωρήσουµε προσωπικά µας δεδοµένα πρέπει να γίνεται στη βάση 
κάποιου νόµου. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια αναφορικά µε το τι δεδοµένα 
συλλέγονται και για ποιο σκοπό.
•  Μπορούν να συλλέγονται προσωπικά δεδοµένα µόνο για συγκεκριµένες νόµιµες 
ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται την ώρα της συλλογής. Απαγορεύεται η 
χρήση τους για άλλες ενέργειες που δεν είναι συµβατές µε αυτές για τις οποίες 
καταγράφηκαν. Αν για παράδειγµα ένα online κατάστηµα σας ζητήσει τον αριθµό του κινητού 
σας για να σας στέλνει αναφορές για την κατάσταση της παραγγελία σας, δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιεί τον ίδιο αριθµό για να σας στέλνει προσφορές χωρίς την συγκατάθεσή σας.
•  Μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδοµένα για την συγκεκριµένη ενέργεια 
πρέπει να συλλέγονται. Οτιδήποτε άσχετο µε την ενέργεια για την οποία προορίζεται η 
συλλογή, δεν θα πρέπει να καταγράφεται.
•  Πρέπει να υπάρχει ορθότητα στο τι καταγράφεται και τακτική ενηµέρωση εφόσον 
απαιτείται.
•  Τα δεδοµένα δεν θα πρέπει να διατηρούνται περισσότερο απ’ ότι χρειάζεται. Μόλις 
εκλείψει η αιτία για την οποία καταγράφηκαν και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση από το 
νόµο να διατηρηθούν, θα πρέπει να καταστρέφονται.
•  Πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται. Τα δεδοµένα πρέπει να προστατεύονται από µη 
εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη πρόσβαση, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση.
•  Οι φορείς που συλλέγουν προσωπικά δεδοµένα είναι υπεύθυνοι για συµµόρφωση µε τις 
παραπάνω αρχές και πρέπει να επιδεικνύουν τη συµµόρφωση σε κάθε περίπτωση.

Με απλά λόγια λοιπόν, ο Κανονισµός GDPR θέτει τους κανόνες για τη συλλογή και τη 
διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων πολιτών της ΕΕ από επιχειρήσεις. Επιπλέον, τονίζει 
το αυτονόητο δηλαδή ότι πρέπει να γνωρίζουµε πώς γίνεται η διαχείριση των προσωπικών 
µας δεδοµένων και για ποιον λόγο. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι εταιρίες πρέπει να παρέχουν 
ξεκάθαρη πληροφόρηση, εύκολα προσβάσιµη, κατανοητή και σε απλή γλώσσα. Όχι «ψιλά 
γράµµατα» κοινώς.
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Χρήστος Αγγελάκος, Ψεύτικοι δίδυµοι
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Έργο ενηλικίωσης, µετάβασης, αναζήτησης, διάψευσης. 
∆ύο παιδιά, ο Ιβ και ο Νικ, ξεκινούν από ένα «χωριό στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου» (δεν 
κατονοµάζεται) και έρχονται στην Αθήνα µε σκοπό να 
ανοίξουν τα δικά τους φτερά. Το βιβλίο κινείται στο 
δίπολο ψεύτικοι-αληθινοί δίδυµοι. Από τη µια µεριά, ο 
Ιβ και ο Νικ, λειτουργούν ως δίδυµοι χωρίς να έχουν καν 
δεσµούς αίµατος και από την άλλη, ο Ιβ µε τον Βικ, 
πραγµατικοί δίδυµοι. 

 Οι πραγµατικοί δίδυµοι «από νωρίς […] µοίρασαν τον κόσµο, ο Ιβ πήρε την 
αυλή, ο Βικ τα χωράφια. Ο Ιβ τη µάνα και τον παππού, ο Βικ τη γιαγιά και τον 
πατέρα. Ο Ιβ τις λέξεις, ο Βικ το αµίλητο νερό. Ύστερα έζησε ο καθένας στη µεριά 
του δικού του κόσµου. ∆εν σήκωσαν τείχη, δεν τα χρειάζονταν. Όταν 
συναντιόντουσαν, ήταν αόρατοι ο ένας για τον άλλο». Μέσα από τις σελίδες του 
Βίκτωρα, βλέπουµε έναν µοναχικό άνθρωπο που έµαθε να ζει µ’ αυτό και να µην 
παραπονιέται («Η µάνα µου, ο πατέρας µου, ο αδερφός µου κι εγώ ήµαστε ένα 
τραπέζι, κι εγώ ήµουνα το κουτσό ποδάρι»). Ο Ιβάν, πάντοτε δίπλα στον Νίκο, 
γνωρίζει την Ισµήνη και όλοι µαζί δουλεύουν ως κοµπάρσοι. Κοµπάρσοι στο 
σινεµά, κοµπάρσοι και στη ζωή. Μια ζωή που περνά καταστρέφοντας κάθε 
φρεσκάδα, ελπίδα, υπέρβαση της τωρινής κατάστασης. Οι ερωτικές αναζητήσεις 
της ηλικίας δηµιουργούν µικροανταγωνισµούς, ψέµατα, αντιπαλότητες, 
αγεφύρωτες ρήξεις. Τελικά, τι είναι ψεύτικο και τι αληθινό;

Αντώνης Σαµαράκης, Ζητείται ελπίς
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Πρόκειται για συλλογή δώδεκα διηγηµάτων του Αντώνη 
Σαµαράκη που εκδόθηκε το 1954. Αποτελεί εµβληµατικό έργο 
του συγγραφέα στο οποίο διακρίνεται το λιτό ύφος και ο 
κοινωνικός προβληµατισµός µέσα σε µια ατµόσφαιρα 
υπαρξιακού άγχους. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν συνολικά 
τη µεταπολεµική λογοτεχνία. Ο Σαµαράκης επιτυχώς 
παρουσιάζει τη σύγχρονή του κοινωνία καθώς και τις 
διαψευσµένες ελπίδες που έτρεφαν πριν τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. 
Γραµµένα την επαύριο του Εµφυλίου Πολέµου 
(1946-1949)-εποχή κατά την οποία τα µίση δεν είχαν 

εκλείψει και ο λαός πάλευε να κλείσει τις πληγές του- τα διηγήµατα µιλούν 
απευθείας στον αναγνώστη του 21ου αιώνα για θέµατα τόσο γνωστά µας (µοναξιά, 
ανάγκη έκφρασης- επικοινωνίας µε το συνάνθρωπο, αδυναµία εύρεσης έτερου 
ήµισυ). 
Θεωρώ πως το κορυφαίο διήγηµα της συλλογής-χωρίς ωστόσο να αδικώ άλλα 
εξίσου σηµαντικά, όπως το «Μια νύχτα» και το οµώνυµο «Ζητείται ελπίς»-είναι «το 
Ποτάµι». Εκεί, χωρίς να κατονοµάζεται η περιοχή, το ποτάµι και οι άνθρωποι, 
βρίσκονται δύο στρατοί που τους χωρίζει το ποτάµι. Η εντολή είναι ρητή: «όποιος 
πλησιάσει το ποτάµι, περνάει στρατοδικείο». Πέραν του ρεαλιστικού σκηνικού, το 
ποτάµι λειτουργεί καθαρά συµβολικά. Συµβολίζει όσα µας χωρίζουν και τελικά µας 
διαχωρίζουν σε φίλους και εχθρούς. Η αιώνια διάκριση ανάµεσα σε εµάς και τον 
«Άλλο».

Αν τα παραπάνω δεν κατάφεραν να σας πείσουν γιατί πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί στο τι 
προσωπικά δεδοµένα παραχωρείτε προς συλλογή ή διακίνηση σε τρίτους, η συµβουλή µου 
είναι να ρίξετε µια µατιά στη δήλωση απορρήτου της αγαπηµένης σας online υπηρεσίας 
όποια κι αν είναι αυτή. Θα εκπλαγείτε σαν δείτε τι καταγράφουν για εσάς και πως 
χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που καταγράφουν. Ίσως επίσης να γνωρίζετε για το σκάνδαλο 
Cambridge Analytica κατά το οποίο πριν λίγα χρόνια χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από 
σχεδόν 50 εκατοµµύρια προφίλ χρηστών του Facebook (χωρίς να το γνωρίζουν προφανώς). 
Με τα δεδοµένα από τα προφίλ αυτά δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα που µπορούσε να 
κατηγοριοποιεί τους Αµερικανούς ψηφοφόρους και να τους στέλνει στοχευµένη 
πληροφόρηση ώστε να επηρεάσει την ψήφο τους στις τότε επερχόµενες εκλογές που 
ανέδειξαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ. Το σκάνδαλο πήρε παγκόσµιες διαστάσεις, η 
µετοχή του Facebook καταβαραθρώθηκε, τα πρόστιµα έπεφταν βροχή όµως το πιο 
σηµαντικό είναι πως ο κόσµος δέχθηκε ένα ισχυρό σοκ αφού όσα µέχρι τότε πίστευε για τα 
προσωπικά του δεδοµένα και τη χρήση τους κατέρρευσαν ολοσχερώς. 

Το ευτυχές γεγονός είναι πως στην Ευρώπη η νοµοθεσία για τα προσωπικά δεδοµένα είναι 
αυστηρότερη σε σχέση µε αυτή άλλων χωρών για πολλές δεκαετίες. Επίσης, οι Ευρωπαίοι 
πολίτες έχουν την τάση να δίνουν µεγάλη σηµασία στα προσωπικά τους δεδοµένα και οι 
Ευρωπαϊκές εταιρίες έχουν ήδη δηµιουργήσει προγράµµατα προστασίας αυτών προκειµένου 
να συµµορφώνονται µε την τοπική νοµοθεσία κάθε χώρας ή της ΕΕ. Όµως στον ψηφιακό 
κόσµο που ζούµε, στον οποίο δεν υπάρχουν σύνορα, πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο; 

Ο Κανονισµός GDPR δηµιουργήθηκε µε γνώµονα ακριβώς αυτό, πως δηλαδή τα προσωπικά 
µας δεδοµένα πρέπει να προστατεύονται όπου κι αν βρισκόµαστε, ζούµε ή εργαζόµαστε, 
εντός ή εκτός της ΕΕ. Θέτει για το λόγο αυτό αυστηρούς κανόνες σε ό,τι έχει να κάνει µε τη 
µεταφορά προσωπικών δεδοµένων ευρωπαίων πολιτών εκτός ΕΕ. Τα πρόστιµα δε που 
προβλέπονται για παραβάσεις του Κανονισµού είναι τεράστια. Τα ανώτατα όρια κυµαίνονται 
από 10εκ. ευρώ ή 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών ως 20εκ. ευρώ ή 4% του ετήσιου 

κύκλου εργασιών για πιο σοβαρές παραβάσεις.
Στην Ελλάδα το ζήτηµα των προσωπικών δεδοµένων το έχουµε πάρει λίγο ελαφρά. Με το 
αφελές επιχείρηµα «δεν έχω τίποτα να κρύψω» θεωρούµε πως µπορεί ο οποιοσδήποτε να 
γνωρίζει, να αποθηκεύει ή να διακινεί πληροφορίες που µας αφορούν χωρίς να µας 
απασχολεί ιδιαίτερα. ∆ίχως δεύτερη σκέψη, δίνουµε προσωπικά στοιχεία µας (τηλέφωνα, 
mail, διευθύνσεις κλπ) σε τρίτους απλά επειδή µας τα ζητούν, χωρίς να προβληµατιζόµαστε 
τι θα κάνουν µε αυτά. Το τραγικότερο δε είναι πως ο εφαρµοστικός νόµος του Κανονισµού (η 
τυπική ενσωµάτωση του Κανονισµού GDPR στην Ελληνική νοµοθεσία δηλαδή) δεν έχει 
ψηφιστεί ακόµα. 
Οι λόγοι, λίγο ως πολύ, σχετίζονται µε την αδυναµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου να 
συµµορφωθεί µε τους κανόνες του GDPR. Σηµειώστε πως ο Κανονισµός έδινε διορία 2 έτη 
στις επιχειρήσεις ώστε να συµµορφωθούν πριν τεθεί σε ισχύ. Στην χώρα µας, όπως 
συµβαίνει συνήθως, πολλές επιχειρήσεις άφησαν για την τελευταία στιγµή τις απαραίτητες 
ενέργειες για τη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό. Έτσι παρατηρήθηκε το φαινόµενο, µερικές 
εβδοµάδες πριν την εκπνοή της προθεσµίας (25/5/2018) να αποστέλλονται χιλιάδες email, 
sms και επιστολές σε φυσικά πρόσωπα από εταιρίες που είχαν στην κατοχή τους προσωπικά 
τους δεδοµένα, ζητώντας τη συναίνεσή τους προκειµένου να συνεχίσουν να τα κατέχουν και 
να τα διαχειρίζονται στα πλαίσια του Κανονισµού GDPR. 

Προσωπικά έλαβα περί τα 30 διαφορετικά mail και γύρω στα 10-15 γραπτά µηνύµατα, 
δείγµα της προχειρότητας και της καθυστέρησης µε την οποία αντιµετωπίστηκε το όλο θέµα 
από πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις. Υπήρξαν βέβαια και πολλές εταιρίες που είχαν αρχίσει 
να προετοιµάζονται σχεδόν ένα χρόνο πριν αλλά προσωπικά κρίνω ότι ανήκουν στην 
µειοψηφία. Ανασταλτικό παράγοντα στην έγκαιρη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό GDPR 
έπαιξε και το κόστος συµµόρφωσης το οποίο είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων ευρώ 
και ανεβαίνει ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης.

Συνοψίζοντας, όλοι µας έχουµε δικαίωµα να γνωρίζουµε µε ποιον τρόπο χρησιµοποιούνται 
δεδοµένα που µας αφορούν, έχουµε δικαίωµα στη διαφάνεια δηλαδή. Όσο πιο καλά 
γνωρίζουµε και εκτιµούµε την αξία των προσωπικών µας δεδοµένων τόσο πιο προσεκτικοί 
θα είµαστε στην παραχώρησή τους σε τρίτους. Κάθε φορά  που υπογράφετε/αποδέχεστε µια 
δήλωση απορρήτου ή κάνετε κλικ σε µια σελίδα που σας ζητά να αποδεχθείτε 
συγκεκριµένους όρους που άπτονται της συλλογής και διακίνησης προσωπικών σας 
δεδοµένων, δώστε λίγο χρόνο και δείτε τι είναι αυτό που αποδέχεστε. Σίγουρα δε θα το 
µετανιώσετε.

Πηγές

1.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
2.  Ελένη-Λιάνα Κοσµάτου, «Μαθήµατα από τα γενέθλια της οδηγίας GDPR», https://ww-
w . e u r o 2 d a y . g r / s p e c i a l s / o p i n i o n s / a r t i -
cle/1683146/mathhmata-apo-ta-genethlia-ths-odhgias-gdpr.html
3. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), «Ο Γενικός Κανονισµός για την 
Προστασία ∆εδοµένων (GDPR): ευκαιρίες και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στην εποχή της 
ψηφιοποίησης», http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50953/SPECIAL%20RE-
PORT_14_3_2018.pdf

Επιµέλεια: Γιάννης Γ. Βανικιώτης



Πάλι µαζί σας και πάλι γεια σας φίλοι Αϊ ∆ηµητριώτες. 
Κάθισα πάλι να σας γράψω δυο αράδες έτσι για να 
µάθετε τα νέα µας στο χωριό και να ακούσετε πάλι την 
γκρίνια µου και τους στοχασµούς µου.
Θα αρχίσω πάλι µε τα άσχηµα νέα του χωριού µας. Tρεις 
δικοί µας άνθρωποι πήραν εντολή να φύγουν για κάπου 
εκεί ψηλά στον ουρανό.

Η Φωτεινή Μουσαδάκου κόρη του µπάρµπα 
Χαράλαµπου και της Σοφίας στις 06.03.19 σε ηλικία 89 
ετών είπε να κάνει ένα ταξίδι προς τα πάνω 
ταλαιπωρηµένη από τα γεράµατα και τις αρρώστιες. 
Πήγε για να βρει τη γαλήνη να µην έχει πια πόνους. Θεία 
Φωτεινή να έχεις ένα καλό ταξίδι και οι δικοί σου 
άνθρωποι να βρουν κουράγιο να αντέξουν και να σε 
θυµούνται.

Στις 25.03.19 ο Σταύρος Κοκκινόπουλος, ο δάσκαλος του 
χωριού µας, ξέκινησε για το µεγάλο ταξίδι του. Γαλούχησε 
για εννέα περίπου χρόνια τα παιδιά του χωριού µας. Τους 
µετέδωσε γνώσεις και ήθος και γι’ αυτό όλο το χωριό του 
εύχεται το χώµα που τον σκέπασε να είναι πολύ ελαφρύ.

∆άσκαλε Σταύρο εγώ δεν είχα την τιµή να σε έχω δάσκαλο 
αλλά όλους όσους είχες ήρθαν να σου πουν το στερνό 
αντίο µε υγρά µάτια και χείλη που έτρεµαν. Τι µπορείς να 
πεις για την απώλεια ενός τέτοιου ανθρώπου; Πάρα 
πολλά. Θα αρκεστώ όµως σε ένα ειλικρινές καλό 
κατευόδιο από όλους εµάς τους συγχωριανούς του.

Ευχόµαστε στους ανθρώπους που άφησε πίσω του να 
έχουν δυνάµεις να τον θυµούνται γιατί οι δικοί µας 
άνθρωποι πεθαίνουν όταν εµείς τους ξεχάσουµε.

Ο Γιώργος Λεµπέσης (γνωστός και ως Λεραντζής) πήγε 
στα Μαρκιάνικα να αναπολήσει τα παιδικά του χρόνια. 
Ήταν µεσηµέρι, ντάλα ο ήλιος, ξάπλωσε λίγο στη σκιά του 
αυτοκινήτου να πάρει έναν υπνάκο. Αποκοιµήθηκε και δεν 
ξύπνησε πια. Ήταν Κυριακή, 24 Ιουνίου 2019. Καλό ταξίδι 
φίλε Γιώργο.

Τι να πούµε βρε παιδιά, ο θάνατος πάντα θα µας τροµάζει 
και θα µας στοιχειώνει. Ποτέ εµείς οι άνθρωποι δεν θα 
µπορέσουµε να εξοικειωθούµε µε αυτή την ιδέα πως 
κάποια µέρα θα είµαστε στο κόσµο του χθες. ∆υστυχώς 
όµως αυτή είναι η µοίρα µας.

Όµως ας πάµε λίγο παρακάτω να πούµε κάτι άλλο να 
αλλάξουµε τις σκέψεις και τη ψυχολογία µας. Ο χρόνος 
περνάει τόσο γρήγορα και δεν µπορούµε να τον 
ακολουθήσουµε και να τον προλάβουµε.

Πως πέρασαν τόσα χρόνια; Χθες παίζαµε βόλους και 
σήµερα είµαστε γεροντάκια, µα πως; Πότε; Πότε πέρασαν 
τα χρόνια; Πότε ζήσαµε;

Εµείς οι άνθρωποι µε τον εγωισµό που µας διακρίνει δεν 
πιστεύαµε πως θα γεράσουµε, νοµίζαµε αρκετές φορές 
πως εµείς δεν θα πεθάνουµε ποτέ. Μας ησύχασε αυτή η 
ιδέα και πέσαµε µε µανία στο κυνήγι της χίµαιρας, της 
ευτυχίας και των χρηµάτων. Πάντα θέλαµε περισσότερα. 
Μας έγινε έµµονη ιδέα και εκεί ακριβώς ξεκίνησαν όλα, 
εκεί χάσαµε τη µπάλα γιατί ξεχάσαµε να ζήσουµε, να 
χαρούµε. Μας πήρε αµπάριζα η ζωή και δεν προλάβαµε να 
ονειρευτούµε, να παίξουµε σαν παιδιά, να χαρούµε το 
πρώτο σκίρτηµα της καρδιάς και του έρωτα.

Τόσες χαµένες Κυριακές, τόσα χαµένα θλιµµένα 
ηλιοβασιλέµατα, την Ανατολή του ήλιου, το απέραντο 
γαλάζιο, ένα όµορφο ροµαντικό φεγγάρι. Τότε που έπρεπε 
να τα ζήσουµε αυτά, είµαστε µικρά και δεν καταλάβαµε 
την αξία τους και τη µεγαλοπρέπεια ενός ουρανού 
γεµάτου αστέρια. Τώρα που µπορούµε δεν έχουµε το 
χρόνο πια, µεγαλώσαµε, γερνάµε και ο χρόνος κυλάει πιο 
γρήγορα, που καιρός για όνειρα σε µια ζωή γεµάτη 
προβλήµατα αρρώστιες και κακίες των ανθρώπων.

Όµως εµείς βιαζόµαστε, τρέχαµε να προλάβουµε. Τι 
άραγε; Να προλάβουµε να ζήσουµε όµως το κάνουµε; Όχι, 

κανείς µας δεν το έκανε και ούτε οι σηµερινοί νέοι το 
κάνουν. Όλοι βιάζονται να ζήσουν και ξεχνάνε πως πρέπει 
και να υπάρχουν, και όταν κοιτάξαµε στο καθρέπτη εµείς 
οι παλαιότεροι τροµάξαµε γιατί στα µαλλιά µας είχε πέσει 
το πρώτο χιόνι. Πόσο ύπουλος είναι ο χρόνος και πόσα 
χτυπήµατα µας έδωσε πισώπλατα η αφέντρα Κυρά–Ζωή.
Εσείς ρε παιδιά της δικής µου γενιάς ζήσαµε ποτέ; Ρε σεις 
που έµειναν τα όνειρα µας που κάναµε κάτω από την ελιά 
στην πλατεία; Τα θάψαµε όλα στο χώµα, στη ρίζα της 
γέρικης ελιάς.

Ρε σεις αυτό ήταν; Αυτό µόνο ήταν; Τώρα πια δεν πάµε 
στην ελιά εκεί που κάποτε καπνίσαµε οµαδικά ένα τσιγάρο 
κλεµµένο από τον πατέρα µας. Τι κάνουµε λάθος ρε σεις; 
Φιλαράκια; Και γιατί δεν βρέθηκε ένα µεγαλύτερος να µας 
δώσει δυο τρεις συµβουλές;

Κανένας δάσκαλος, κανένας γονιός δεν µας είπε τίποτα να 
µας προετοιµάσει κάποιος για τη ζωή που σε λίγο θα 
συναντούσαµε. Κανείς δεν µας είπε την αλήθεια, κανείς 
δεν µας µίλησε για τις κακίες και τα µίση, τη µιζέρια και 
την έχθρα των ανθρώπων που ίσως βρούµε στο διάβα της 
ζωής µας. 
Μας έκρυψαν πόσο κακός είναι ο κόσµος και πόσο σκληρή 
µπορούσε να γίνει η ζωή µας. Μας έκρυψαν όλα τα δεινά 
και µας άφησαν να τα µάθουµε µόνοι µας µε το κακό τον 
τρόπο.

Μας πέταξαν στα βαθιά, σε µια κοινωνία αφιλόξενη και 
ξένη και µας είπαν ζήστε όπως νοµίζετε, πολεµήστε αλλά 
ξέχασαν να µας βάλουν στη φαρέτρα τα κατάλληλα όπλα. 
Μας έβαλαν στη παλαίστρα της ζωής µα εµείς είµαστε 
αµούστακα παλικαράκια στην πιο τρυφερή ηλικία.

Μας πήρε η ζωή και µας παρέσυρε στη δύνη της και στον 
αγώνα για την επιβίωση. Μας έµαθαν από µικρά παιδιά 
πως χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα και εµείς κάναµε ότι 
µας είπαν και ξεχάσαµε να ζήσουµε, όµως εµείς δεν 
θέλαµε µόνο να ζήσουµε θέλαµε και να υπάρχουµε. 
∆υστυχώς όµως ούτε οι γονείς µας ούτε οι δάσκαλοι 
ήξεραν να µας δώσουν µια συµβουλή.

Μια ζωή χαµένη σε όνειρα που δεν εκπληρωθήκαν µε 
συντροφιά κάποια ψεύτικα χάρτινα φεγγάρια. Χαραµίσαµε 
τη ζωή µας δουλεύοντας µε απώτερο  σκοπό µιας καλής 
σύνταξης. Εντάξει την πήραµε µα αυτό θέλαµε µόνο; Μόνο 
αυτό; Ρε σεις της δικής µου γενιάς άξιζε να περάσουµε 
τόσα για µια σύνταξη που δεν φτάνει να ζήσουµε 
αξιοπρεπώς;

Βέβαια στη δική µας ηλικία τώρα πια είναι πολύ αργά για 
επανάσταση. Θέλω όµως από τούτο το βήµα του 
ΚΑΛΗΜΕΡΙΟΥ να πω στους νέους Αϊ ∆ηµητριώτες που 
τώρα δουλεύουν πως πρέπει να ονειρεύονται και να 
παλεύουν για τα όνειρα τους. Να ρωτούν και να ακούν 
τους γονείς τους, µα να κάνουν πάντα αυτό που προστάζει 
η καρδιά τους, δική τους είναι η ζωή και σείς µ’ αυτή 
πρέπει να πορευτείτε. 

Σας λέω λοιπόν πως πρέπει να δουλέψετε, να 
δηµιουργήσετε αλλά να µην ξεχνάτε να ζείτε κιόλας, 
γιατί το δικαίωµα αυτό δίνεται σε όλους µόνο µια φορά, 
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Τρέχουµε ακόµα λοιπόν µα δεν προλάβαµε. Γιατί 
τρέχουµε λοιπόν; Για να πληρώνουµε λογαριασµούς 
υποθέτω. Μα ακόµα χρωστάµε όλοι και λογαριασµοί 
έρχονται πάντα προς πληρωµή, ο κύκλος αυτός δεν 
κλείνει ποτέ.
Εµείς µιας κάποιας ηλικίας των 70 ή 80 ετών 
καταλαβαίνουµε τώρα πως άδικα τρέχαµε. Λυπάµαι που 
στο λέω φίλε της ίδιας ηλικίας πως τώρα πια δεν αξίζει 
να χαραµίσεις το χρόνο σου µε τύψεις γι’ αυτά που 

προσπέρασες και δεν έζησες. Ο χρόνος πίσω δεν γυρνά, 
άλλωστε ο χρόνος είναι πάντα λίγος όσα χρόνια κι αν 
περάσουν.

Πάρε λοιπόν µια ανάσα, κάτσε να πιείς ένα καφέ, κάνε κι 
ένα τσιγαράκι και άδειασε το νου σου να λυτρωθείς. Μην 
τρέχεις πια, στάσου λίγο να ξαποστάσεις έχεις καιρό και αν 
δεν είσαι στα 70 ή στα 80 κι αν έχεις µικρά παιδιά πιάσε τα 
από το χέρι, αγκάλιασε τα παίξε µαζί τους όσο αντέχεις.

Σε λίγο και πριν το καταλάβεις δεν θα θέλουν να τα 
κρατάς από το χέρι γιατί δεν θα είναι πια παιδιά και εσύ 
ίσως να µην µπορείς να ακολουθήσεις το δικό τους 
βηµατισµό. Εσύ προσπάθησε τώρα να ζήσεις και κάνε 
αναδροµή στο παρελθόν και θα καταλάβεις πως η ζωή 
µας είναι µόνο µια ανάσα. Στάσου λίγο να ξαποστάσεις, µη 
βιάζεσαι, απόλαυσε το σήµερα, σήκωσε τα µάτια σου στον 
ουρανό και κάνε µια ευχή να είσαι υγιής.

 Για να πάµε στο αύριο πρέπει να ζήσουµε το σήµερα και 
να µην ψάχνουµε να βρούµε την ευτυχία τώρα πια, γιατί 
αφού ακόµα ψάχνουµε δεν καταλάβαµε πως την ευτυχία 
την έχουµε µέσα µας όλοι εµείς. Άνθρωποι ανόητοι την 
ψάχνουµε σε κάποιες ηλίθιες απολαύσεις, πρόσκαιρες 
χωρίς νόηµα.

Στάσου λίγο να ξαποστάσεις, µην τρέχεις πια. Ο βαρκάρης 
στον Αχέροντα έχει υποµονή και µας περιµένει δεν έχει 
θέµα χρόνου αυτός.
Βαθιά περασµένα µεσάνυχτα τώρα πια. Η κουκουβάγια 
σταµάτησε το µοιρολόι της µα ένα σκυλάκι επιµένει 
ακόµα να κάνει τη παρουσία του αισθητή.

Καλό καλοκαίρι!!!

Υ.Γ. Σε τούτο το µικρό ερηµικό µα όµορφο χωριό, 
ζήσαµε τόσα πολλά στους δρόµους του.
Τώρα στους ίδιους δρόµους πορεύοµαι µόνος έρηµος πια 
και µέσα στη µοναξιά µου µαγεύοµαι ξανά σιγά – σιγά.

Με εκτίµηση
Από το χωριό

Γράµµα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης
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