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Στις µέρες µας συµπληρώνονται 6 έτη από την 
αναβίωση της εφηµερίδας. Ήταν ο αείµνηστος 
Κυριάκος ∆. Βανικιώτης που µετά από κάποια 
εκδήλωση του Συλλόγου το 2013 έβαλε το φυτίλι για 
την επανασύσταση της Συντακτικής Επιτροπής και την 
επανακυκλοφορία του Καληµεριού.

Σήµερα, χωρίς τον Κυριάκο, η εφηµερίδα είναι 
αντιµέτωπη µε πολλές και δύσκολες προκλήσεις, τις 
οποίες είχαµε επισηµάνει καιρό τώρα.

 Η θεµατολογία έχει περιοριστεί σηµαντικά, το τεύχος 
έχει αρχίζει να κουράζει τους αναγνώστες του, αφού 
όλο οι ίδιοι γράφουν όπως είχε επισηµανθεί κατ’ 
επανάληψη, και τέλος η µείωση των µελών της 
αρχικής συντακτικής επιτροπής που από 5 άτοµα 
περιορίστηκε σε 2 µετατρέποντας την προετοιµασία 
κάθε τεύχους σε κοπιώδες και χρονοβόρο έργο για 
όσους απέµειναν. 

Όλοι όσοι αποχώρησαν, ο καθένας για τους δικούς του 
και απόλυτα σεβαστούς λόγους, είχαν καίριο ρόλο 
στην προετοιµασία κάθε φύλλου. Από την άλλη, όσοι 
έµειναν έπρεπε να συνεισφέρουν ακόµα περισσότερο 

από τον ήδη περιορισµένο προσωπικό τους χρόνο, µε 
προφανή και άµεση συνέπεια την κόπωση.

Με αυτά τα δεδοµένα, καταφέραµε να βγάλουµε και 
αυτό το τεύχος, ασθµαίνοντας θα λέγαµε. Οι σελίδες 
είναι λιγότερες αφού η ύλη που συγκεντρώθηκε ήταν 
επίσης λίγη και ο χρόνος που είχαµε για την 
προετοιµασία ελάχιστος.

Έτσι λοιπόν, έφτασε η ώρα της ανακαίνισης. Το φύλλο 
αυτό είναι το τελευταίο ενός κύκλου που ξεκίνησε πριν 
πέντε έτη και αποτέλεσε την απαρχή της αναβίωσης 
της εφηµερίδας. 

Από το επόµενο φύλλο (όποτε αυτό προκύψει) θα 
πρέπει να διαφανεί µια προσπάθεια ανανέωσης, σε 
κείµενα, πρόσωπα και σχεδιασµό που ελπίζουµε να 
τύχει ευρύτερης αποδοχής. Μέχρι τότε θα είµαστε 
«κλειστά λόγω ανακαινίσεως» αλλά πάντα «ανοικτά» 
για φίλους που θα ήθελαν να συνδράµουν σε αυτήν 
την προσπάθεια.

Η Εφηµερίδα χρειάζεται ανανέωση και σε αυτό πρέπει 
να συµµετέχουµε όλοι. Ραντεβού κάπου µέσα στο 
2020, µε ένα νέο Καληµέρι που θα αγκαλιάσει ακόµα 
περισσότερους φίλους και θα ενώνει ακόµα 
περισσότερους.

Κλειστόν λόγω ανακαινίσεως
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος
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Ο Συνεταιρισµός του χωριού µας

Αγαπητοί συµπατριώτες, ο Συνεταιρισµός των τριών χωριών σας χαιρετά. 
Πάλι είµαστε εδώ να πούµε δυο λόγια εν όψει βέβαια και της νέας 
ελαιουργικής σεζόν. Ελπίζουµε να είστε όλοι καλά. Το ∆Σ του 
Συνεταιρισµού σας εύχεται προκαταβολικά καλό κουράγιο µε υγεία και 
καλή έναρξη της φετινής συγκοµιδής. 

Χύµα ελαιόλαδο: ο µύθος του αγνού
Τα στοιχεία της κλαδικής µελέτης της Εθνικής Τράπεζας για το ελαιόλαδο 
δείχνουν ότι από τη συνολική ετήσια παραγωγή ελαιόλαδου εµείς οι ίδιοι 
καταναλώνουµε το 75% και εξάγουµε το υπόλοιπο 25%.

Από αυτό το 75%, τα 2/3 αγοράζουµε σε χύµα µορφή και µόνο το υπόλοιπο 
1/3 τυποποιηµένο. Με άλλα λόγια, παρά την αίσθηση ότι όλο και 
περισσότερο το ελληνικό ελαιόλαδο έχει µπει σε κατεύθυνση 
τυποποιηµένου προϊόντος, οι αριθµοί µάς λένε το αντίθετο: οι περισσότεροι 
από εµάς εξακολουθούµε να αγοράζουµε ελαιόλαδο σε τενεκέδες.

 Όπως σε όλες τις ελαιοπαραγωγούς χώρες, έτσι και στην Ελλάδα το 
ελαιόλαδο είναι ένα παραδοσιακό προϊόν µε εγγενή σχέση µε τη διατροφή 
και τον πολιτισµό µας. Ο τρόπος όµως που αντιµετωπίζουµε ένα 
παραδοσιακό προϊόν είναι κυρίως χρηστικός: χρειαζόµαστε το λάδι για το 

µαγείρεµα και έχουµε το ελαιόλαδο ως δεδοµένο. Το αγοράζουµε γιατί το 
χρειαζόµαστε λοιπόν και όχι για να µας προκαλέσει γαστρονοµική 
ευχαρίστηση και ευδαιµονία.

Εξαιτίας αυτού, φαίνεται λογικό να το αγοράζουµε χύµα. Το ίδιο εξάλλου 
κάνει το 50% των Ισπανών και σχεδόν το 40% των Ιταλών. Σε µελέτες 
καταναλωτικών προτιµήσεων στην Ελλάδα, µάλιστα, οι ερωτώµενοι 
θεωρούν ότι το χύµα ελαιόλαδο είναι πιο αγνό και υψηλότερης ποιότητας 
από το τυποποιηµένο. Αυτό φυσικά είναι ένας µύθος.

Εξ ορισµού, ένα χύµα προϊόν δεν µπορεί να εγγυηθεί την ποιότητά του. 
Μάλιστα το 2003 το Εργαστήριο Χηµείας και Ανάλυσης Τροφίµων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µετά από ανάλυση 
δειγµάτων χύµα ελαιόλαδου, βρήκε ότι µόλις το 30% ανήκε στην 
κατηγορία του εξαιρετικού παρθένου, ενώ τα υπόλοιπα δείγµατα ήταν 
ελαιόλαδα είτε υποβαθµισµένης κατηγορίας είτε ακατάλληλα για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Από την άλλη, ελαιόλαδα µε έντονη πικρή γεύση και πικάντικη αίσθηση, 
παρά το ότι αυτό συνδέεται µε αυξηµένα οφέλη υγείας, δεν είναι εύκολα 
γευστικά αποδεκτά από τους καταναλωτές. Από ανεπίσηµα στοιχεία 
γνωρίζουµε ότι το κύριο παράπονο που δέχονται τα σουπερµάρκετ από 
τους καταναλωτές για το ελαιόλαδο είναι όταν τους φαίνεται πολύ πικρό 
και πικάντικο. Το ίδιο παράπονο εκφράζεται και στους παραγωγούς που 
πουλάνε ελαιόλαδο χύµα: και εδώ οι καταναλωτές προτιµούν πιο γλυκά 
ελαιόλαδα.

Ελπίζουµε να µάθατε λίγα πράγµατα για τα προβλήµατα του χύµα 
ελαιόλαδου.
Ευχόµαστε σε όλους υγεία και κουράγιο για το δύσκολο και κοπιαστικό 
µάζεµα του πράσινου χρυσού µας.

Να έχουµε καλές τιµές!!!
Με εκτίµηση, 

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

Να κάνουµε τη ζωή µας καλλίτερη
Γιάννης Φάββας

Βρεθήκαµε στη ζωή από σύµπτωση, χωρίς τη θέλησή 
µας γιατί κανείς δεν µας ρώτησε. Για ποιο λόγο και για 
ποιο σκοπό κανείς δεν ξέρει.

Είµαστε όπως όλα τα έµβια όντα. Από την αρχή 
ξέρουµε ότι ακολουθούµε µια προγραµµατισµένη 
πορεία. Το πεπρωµένο µας δεν µπορούµε να το 
αλλάξουµε. Μπορούµε ωστόσο να αλλάξουµε 
µερικές λεπτοµέρειες ώστε να κάνουµε πιο 
καλλίτερο και πιο όµορφο αυτό το σύντοµο πέρασµά 
µας από τη ζωή.

Θεωρώ ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να αγαπήσουµε τον 
εαυτό µας. Αγαπάµε τον εαυτό µας όπως είναι µε τις 
όποιες σωµατικές ή άλλες ατέλειες. Οµορφιά δεν 
είναι οι τέλειες αναλογίες. Η ψυχική οµορφιά έχει 
σηµασία, η αρµονία, και δεν έχει σχέση µε αναλογίες 
ούτε µε την ηλικία, ούτε µε την εθνικότητα ή το 
χρώµα του προσώπου µας. Η δύναµη της 

αυτοπεποίθησης είναι τεράστια και εξαρτάται από τη 
δική µας θέληση.

Έπειτα πρέπει να αγαπήσουµε τους άλλους όπως τον 
εαυτό µας. Και πρέπει να ευχόµαστε για τους άλλους 
υγεία, ευτυχία, χαρά και όλα τα καλά της ζωής. ∆εν 
είµαστε µεγαλόψυχοι όταν συγχωρούµε. Στην ουσία 
είµαστε εγωιστές, γιατί αυτό που ευχόµαστε για τους 
άλλους στην πραγµατικότητα επιστρέφει στον εαυτό 
µας. Και αυτό γιατί το σκεπτόµαστε και το νοιώθουµε. 
Είµαστε ότι σκεπτόµαστε και ότι νοιώθουµε. 

To πιστεύω µας δηµιουργεί την πραγµατικότητά µας. 
Υπάρχει µόνο µια προϋπόθεση και αυτή είναι η 
ειλικρίνεια. ∆ηλαδή ότι ευχόµαστε για τους άλλους, 
να το πιστεύουµε ειλικρινά και να το νοιώθουµε.

Όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν µίσος και κακία, 
που κόβουν την καληµέρα µε τον συνάνθρωπο, που 
µπορεί να είναι γείτονας, αδελφός ή και συγγενής, 
ειλικρινά τους λυπάµαι. Ξέρω πολύ καλά ότι ο θυµός, 
το µίσος και η κακία φέρνουν στον οργανισµό µια 
διαρκή αναστάτωση και υπερένταση, που χωρίς 
πολλές φορές να το καταλαβαίνουµε µας γίνεται 
βίωµα και οδηγεί µε απόλυτη ακρίβεια σε 
ψυχοσωµατικές διαταραχές και τελικά στο θάνατο. 
Όποιο και αν είναι το άδικο ενός άλλου απέναντί µας, 
δεν πρέπει να του παραχωρήσουµε ποτέ µια τέτοια 
θυσία.

Λυπάµαι ακόµη περισσότερο όταν βλέπω ανθρώπους 
να υποφέρουν στο κρεββάτι της αρρώστιας, να 

σφαδάζουν από τους πόνους και να φτάνουν στα όρια 
του έσχατου εξευτελισµού, χωρίς να έχουν ελπίδα 
σωτηρίας. Θεωρώ ότι σε αυτούς τους ανθρώπους 
πρέπει να γίνεται ευθανασία µε την προϋπόθεση ότι 
το έχουν ζητήσει οι ίδιοι.

Να σταµατήσουν οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί να 
υποκρίνονται. Γιατί είναι αυτοί που σου δίνουν την 
ξιφολόγχη και σου επιβάλλουν να σκοτώνεις 
ανθρώπους µε τον πιο οδυνηρό τρόπο ακόµη και 
στην µακρινή Κορέα ή εκεί που η Χριστιανική δύση 
οργάνωσε σταυροφορίες εναντίον των απίστων και 
έδωσε ανθρώπους στην πυρά µε το αίσχος της Ιεράς 
Εξέτασης.

 Ακόµη και πρόσφατα στο Σούλι και στο Αρκάδι, οι 
Εκκλησιαστικοί ήταν αυτοί που αφαίρεσαν τη ζωή 
τους και τη ζωή των άλλων για να µην υποφέρουν 
από τα τυχόν βασανιστήρια των Τούρκων, για να 
αναφέρω µόνο µερικές περιπτώσεις. Τα δε ιερά 
κείµενα βρίθουν από ανθρωποκτονίες 
δικαιολογηµένες και µη.

Να σταµατήσουµε πια να µεθάµε στις ταβέρνες της 
υποκρισίας, του παραλογισµού, της σύγχυσης, της 
δογµατικής αλήθειας και του αναπόδεικτου. 
Μπορούµε να κάνουµε τη ζωή µας καλλίτερη, που 
σηµαίνει ότι δεν θα επιτρέψουµε να ευτελιστεί. 

Ο καθένας µπορεί να κάνει τη ζωή του καλλίτερη 
όταν δεν την αφήσει σε χέρια άλλα από τα δικά του. 
Γιατί είναι µία και του ανήκει.
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Εκδροµή στο Καστόρι

Ο σύλλογος στις 27 Οκτωβρίου πραγµατοποίησε µια µονοήµερη εκδροµή στο 
Καστόρι Λακωνίας.
Το Καστόρι ή Καστόρειο είναι ένα από τα πανέµορφα χωριά του Ταϋγέτου που 
ως το 1921 ονοµαζόταν Καστανιά. Το σηµερινό του όνοµα το οφείλει στο 
µυθικό ήρωα Κάστορα. 

Είναι γνωστό για το Φαράγγι του του ποταµού Κάστορα, τις πηγές του Αγίου 
Ιωάννη, του Αγίου Μάµα και του Κάρδαρη, για το Μαρµαρογέφυρο και την 
εκκλησία της την Παναγία τη Μισοσπορίτισσα.
Ξεκινήσαµε τη πεζοπορία µας στο φαράγγι του ποταµού Κάστορα. 

Τα ψηλά δέντρα πλατάνια και οι καστανιές, το γάργαρο τρεχούµενο νερό, τα 
ποταµάκια, ήταν αυτά που συνέθεταν το τοπίο γύρω µας. Τα καφεκίτρινα 
φύλλα από τα πλατάνια και τις καστανιές το νερό που κυλούσε κελαριστό µας 
ανάγκαζε όλους να σταµατούµε και να θαυµάζουµε το φθινοπωρινό αυτό 
θέαµα που έκανε τη φύση να µοιάζει µαγική.

∆έκα λεπτά έξω από το χωριό χωµένο µέσα στους βράχους του Ταΰγετου είναι 
χτισµένο το εκκλησάκι της Παναγίας της Μισοσπορίτισσας που υπήρξε 
ασκητήριο του Άγιου Θεόκλητου, κανείς δεν ξέρει πόσους αιώνες αγναντεύει 
το χωριό. 
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Στο χείλος του γκρεµού
Κυριάκος Παρ. Βανικιώτης

Με τη γυναίκα µου, προβλέπω σύντοµα να χωρίζουν οι δρόµοι µας. Το τελευταίο 
διάστηµα, η σχέση µας κυµαίνεται από την αδιαφορία έως την παγωµάρα. ∆εν ήταν 
πάντα έτσι. Τα πρώτα µας χρόνια, δεν ξεκολλούσε από πάνω µου! Σφιγγόταν στην 
αγκαλιά µου, λες και εξαρτιόταν η ζωή της απ’ αυτό. Έλεγε ότι ήµουν ο «αρκούδος» 
της! Ένας µεγάλος, τριχωτός αρκούδος, µε µια στρογγυλή κοιλίτσα. Την οποία µε τα 
χρόνια, περιποιήθηκε δεόντως!

Το Μαράκι µου είναι φοβερή µαγείρισσα! Το ταλέντο της αυτό µάλιστα, είναι ο 
κύριος λόγος, που έχω να δω διψήφιο νούµερο στη ζυγαριά µου από τον 
προηγούµενο αιώνα! Έλεγε ότι η κοιλιά µου ήταν η γοητεία µου. Αυτή και η διαρκώς 
επεκτεινόµενη, φαλάκρα µου! Ποτέ µου δεν κατάλαβα πραγµατικά, τι µου βρήκε. Το 
Μαράκι ήταν µια αληθινά εντυπωσιακή γυναίκα! Ακόµη και τώρα στα 47 της, 
στρίβουν πολλά κεφάλια απότοµα, όταν περπατάει. Αντρικά αλλά και γυναικεία! 
Ενώ εµένα, στα 52 πια, κανείς δεν πρόκειται να µου ρίξει δεύτερη µατιά. 

Είµαι εντελώς αδιάφορος εµφανισιακά, σχεδόν αόρατος. Ίσως αυτό, να την έκανε να 
νιώθει ασφαλής µαζί µου, δεν ξέρω. Όταν κερδίζεις λαχείο, δεν το ψάχνεις και τόσο.
Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει, όταν έφυγε η µεγάλη µας κόρη για σπουδές στην 
Κρήτη. Τα καλοκαίρια δούλευε σε διάφορα καφέ ή εστιατόρια, για να βγάζει τα 
έξοδα των διακοπών της. Σε ένα από αυτά γνωρίστηκε µε ένα παλικάρι, του οποίου 
η οικογένεια έχει αρκετές επιχειρήσεις τέτοιου είδους.

 Ξεκίνησαν να συζούν σύντοµα και όταν τελείωσε τις σπουδές της, αποφάσισε να 
µείνει εκεί, µαζί του. Μάλλον θα παντρευτούν σύντοµα. Μας λέει ότι περνάει καλά. 
Στο µεταξύ, η δεύτερη κόρη µας, έχοντας τελειώσει µια σχολή ελεύθερου σχεδίου, 
µας ζήτησε να πάει για µεταπτυχιακό στο Παρίσι. Γιατί όχι; Μετά από έναν χρόνο 
περίπου, όταν είχε έρθει για διακοπές, µας ανακοίνωσε ότι της άρεσε πάρα πολύ η 
ζωή στη Γαλλία, είχε κανονίσει συνεντεύξεις για δουλειά και αποφάσισε να µείνει 
µόνιµα εκεί! Τα πράγµατα όµως στράβωσαν τελείως πέρυσι, όταν έφυγε και ο 
µικρός µας γιος, για να σπουδάσει στην Κοµοτηνή.

Λίγο καιρό µετά µε «εξόρισε» απ’ το κρεβάτι µας, γιατί λέει ροχάλιζα δυνατά και δεν 
την άφηνα να κοιµηθεί. Εκείνη την περίοδο πάνω-κάτω, πήρε προαγωγή, στην 
ασφαλιστική εταιρεία που δουλεύει και έλεγε ότι πρέπει να κοιµάται καλά, γιατί είχε 
πολλές ευθύνες. Οι οποίες την κρατούσαν µακριά µου πολύ µετά απ’ τις 5 που 
σχολάει κανονικά. Έτσι εγώ κατάντησα να κοιµάµαι µόνος µου, πότε στο σαλόνι και 
πότε στο παιδικό δωµάτιο. Και σιχαίνοµαι να κοιµάµαι µόνος µου
.
Βέβαια, κάποιες  φορές που σηκώθηκα στη µέση της νύχτας, για τους λόγους που 
ξυπνούν οι µεσήλικες αυτές τις ώρες, την είδα ξύπνια στο κρεβάτι µας να ασχολείται 
µε το κινητό της. Μου είπε ότι είχε αϋπνίες από το άγχος της δουλειάς και αυτό την 
βοηθούσε να χαλαρώσει. Όταν της είπα ότι υπάρχουν πιο ευχάριστοι τρόποι για να 
χαλαρώσει κανείς, µου έριξε ένα βλέµµα, που ένιωσα σαν να µε έφτυσε 
κατάµουτρα!

Τα τελευταία χρόνια πάει σε έναν χορευτικό σύλλογο, ο οποίος κάθε µήνα 
οργανώνει µια εκδροµή, ηµερήσια ή διήµερη, σε διάφορες περιοχές της χώρας. 
Εκτός λοιπόν από τα απογεύµατα που λείπει για χορό και µετά για καφέ µε τα 
«κορίτσια», κανονίζει να πηγαίνει και στις εκδροµές αυτές, οι οποίες µάλιστα, όλως 
τυχαίως, γίνονται τα Σαββατοκύριακα που έχω κανονίσει ραντεβού. Είµαι και εγώ 
ασφαλιστής, αλλά σε άλλη εταιρεία. Πουλάω ασφαλιστήρια συµβόλαια πάσης 
φύσεως, έχοντας καθηµερινά συναντήσεις µε υποψήφιους πελάτες, σε όλη την 

Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια, καθώς τα συστήµατα δηµόσιας περίθαλψης, υγείας και 
συντάξεων πάνε από το κακό στο χειρότερο, πολλοί επιλέγουν να στριµωχτούν 
οικονοµικά, λίγο ακόµη, προκειµένου να διασφαλιστούν οι ίδιοι και τα αγαπηµένα 
τους πρόσωπα.

Με έναν τέτοιου είδους πελάτη είχα συναντηθεί εκείνο το απόγευµα. Τον είχα 
ασφαλίσει παλιότερα κι όταν µου ζήτησε να συναντηθούµε στο γραφείο του στα 
Βριλήσσια απόρησα λίγο. Μου ζήτησε διακριτικότητα και αφού τον διαβεβαίωσα ότι 
δεν είχε να φοβάται τίποτα, κάναµε ένα συµβόλαιο πλήρους κάλυψης, για µια 
γυναίκα µε ξενικό όνοµα και το νεογέννητο, εξώγαµο παιδί του. Από το ύφος και τα 
λόγια του, φαινόταν να νοιάζεται πραγµατικά γι’ αυτούς. Ίσως µελλοντικά οι 
συνθήκες… 

Μέχρι να φύγω είχε πάει 7 η ώρα και µπαίνοντας στο αµάξι µου ένιωθα νοσταλγία 
και τρυφερότητα για την σκορπισµένη µου οικογένεια. Μου έλειπαν όλοι. Ήθελα να 
τους είχα τώρα εδώ και να τους σφίξω στην αγκαλιά µου. Μ’ αυτές τις σκέψεις στο 
µυαλό µου σταµάτησα στο πρώτο φανάρι. Και τότε τους είδα. Έβγαιναν πιασµένοι 
αγκαζέ από ένα στυλάτο καφέ. Κοιτάζονταν στα µάτια και χαµογελούσαν. Φτάνοντας 
στο αµάξι της, την πήρε αγκαλιά και φιλήθηκαν µε πάθος. ΑΥΤΟΣ!!!. ΦΙΛΟΥΣΕ ΤΟ 
ΜΑΡΑΚΙ ΜΟΥ!!! ΑΥΤΟΣ!!!

Το φανάρι είχε γίνει πράσινο. Οι οδηγοί πίσω µου κόρναραν και φώναζαν. Εγώ όµως 
τα έβλεπα όλα κόκκινα… Ξεκίνησα να οδηγώ εντελώς µηχανικά. Έκανα στην άκρη, 
περίµενα να περάσουν και τους ακολούθησα. ∆εν ξέρω πως δεν τράκαρα. Τον άφησε 
στον σταθµό του ηλεκτρικού, στη Νέα Ιωνία. Παράτησα το αµάξι όπου βρήκα και τον 
ακολούθησα στο τρένο. Μπήκαµε  στο ίδιο βαγόνι και έκατσα 5 µέτρα µακριά του. 

∆εν φάνηκε να αντιλαµβάνεται την παρουσία µου. Ήταν εντελώς απορροφηµένος µε 
το κινητό του. Τον ήξερα. Ήταν συνάδελφός της. Μας είχε συστήσει σε κάποια γιορτή 
της εταιρείας της πριν µερικά χρόνια. ∆εν θυµόµουν το όνοµά του, αλλά έχω την 
εντύπωση ότι είχε το ίδιο επώνυµο µε έναν παλιό κωµικό. Τον κοιτούσα και δεν 
µπορούσα να βγάλω απ’ το µυαλό µου, αυτό που είχα δει. Φιλιόντουσαν δηµοσίως! 
Που για το Μαράκι, οι περιπτύξεις σε δηµόσιο χώρο, ήταν ανεπίτρεπτες! Πόσο είχε 
αλλάξει; Πότε είχε αλλάξει;

Αλλάξαµε τρένο στην Οµόνοια. Κατέβηκε στον Άγιο ∆ηµήτριο. Τον ακολούθησα για 
κανένα δεκάλεπτο, από 30 µέτρα απόσταση, στους δρόµους της περιοχής. Μπήκε σε 
ένα ψιλικατζίδικο για λίγο και στην επόµενη γωνία σταµάτησε. Μπήκε σε µια παλιά 
πολυκατοικία, µε πολλά διαµερίσµατα, απ’ αυτές που στο ισόγειο είχαν παλιά 
κάποιο µαγαζάκι. ∆εν είχε πολύ κίνηση εκείνη την ώρα. Μέσα Οκτώβρη, είχε ήδη 
νυχτώσει. 

Πήγα στην είσοδο του κτιρίου και κοίταξα τα κουδούνια. Μουσαδάκος, Μαστοράκος, 
Αγγελάκου, Τσιριγώτης, Ηλιόπουλος! ∆εύτερος όροφος. Το πάτησα. Του πήρε 
µερικά δευτερόλεπτα για να απαντήσει. Ρώτησε ποιος είναι. Του είπα «Θα ήθελα να 
µιλήσουµε λίγο». Αµηχανία. Στιγµιαίος δισταγµός. Τελικά µου ανοίγει. Ανεβαίνω µε 
τα πόδια.

∆εν ξέρω τι περίµενα να δω στο πρόσωπό του, όταν θα µε αντίκριζε. Σίγουρα όµως 
όχι αυτό που είδα. Αρχικά απορία, καθώς µε κοίταζε να βαδίζω αργά στον διάδροµο, 
πλησιάζοντας, κατόπιν υπεροψία όταν µε είδε από κοντά και κάνοντάς µου νόηµα να 
περάσω διέκρινα στα µάτια του ειρωνεία! Έβρασε η ψυχή µου!!! Στέκονταν όρθιος µε 
αριστοκρατικό τρόπο, λεπτός, φινετσάτος, µε το στενό του, µοντέρνο κοστούµι και 
τα ελαφρώς µακριά µαλλιά του χτενισµένα προς τα πίσω, µ’ ένα µισό χαµόγελο στα 
χείλη και µε κοιτούσε ειρωνικά!

Καληµέρι, Φύλλο 18, ∆εκέµβριος 2019
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Το πρώτο πράγµα που είδα µπαίνοντας, ήταν ένα σφαιρικό, διακοσµητικό κερί, 
επάνω στο έπιπλο της εισόδου. Το έπιασα µε το δεξί µου χέρι και καθώς αυτός 
έκλεινε την πόρτα και γυρνούσε προς το µέρος µου, περίστρεψα το σώµα µου µε 
τεντωµένο χέρι, σαν να ήµουν δισκοβόλος και τον χτύπησα µε όλη µου την δύναµη, 
µε το κερί, στον κρόταφο! Το χτύπηµα ήταν συντριπτικό. 

Σωριάστηκε σαν µαριονέτα που της κόψαν τα σχοινιά. Βγήκα στο µπαλκόνι, για να 
δω αν ήταν κανείς τριγύρω. Τα φώτα ενός αυτοκινήτου, πλησίασαν και µετά 
χάθηκαν. Κανείς άλλος. Μπήκα µέσα, τον έπιασα από τη ζώνη και το γιακά και τον 
σήκωσα σα να ήταν ένα σακί πατάτες. Ήταν πολύ εύκολο. Το Μαράκι πάντα το έλεγε 
πως ήµουν χειροδύναµος!

Έκανα τα δέκα βήµατα που µε χώριζαν από τα κάγκελα και τον πέταξα µε το κεφάλι 
στον δρόµο. ∆εν περίµενα να φτάσει κάτω. Μέχρι να ακουστεί ο γδούπος, ήµουν στο 
µέσον του σαλονιού. Έβαλα το κερί στη θέση του, βγήκα κλείνοντας ήρεµα την 
πόρτα και κατέβηκα τις σκάλες βιαστικά κι αθόρυβα. Η είσοδος του κτιρίου, ήταν 
στον κάθετο δρόµο από αυτόν που έβλεπε το σαλόνι. Είχα κάνει πάνω από 50 µέτρα 
όταν άκουσα τις φωνές.

Μου πήρε πάνω από δύο ώρες για να πάω  στο σπίτι. Αφού έφτασα στο αµάξι µου, 
οδηγούσα ασκόπως στα στενά της περιοχής µου, νιώθοντας µουδιασµένος µέχρι το 
µεδούλι. Όταν τελικά το αποφάσισα, βρήκα την καλή µου να πιλατεύει το κινητό της 
στο σαλόνι, µε κάποια ανησυχία, θα έλεγα. ∆εν ξέρω αν θα καταλάβαινε κάτι 
κοιτάζοντάς µε στα µάτια, αλλά δεν µου έδωσε σχεδόν καµία σηµασία. ∆εν 
κοιµήθηκα καλά.

Το επόµενο απόγευµα, όταν γύρισε απ’ τη δουλειά, είχε µια περίεργη διάθεση για 
κουβέντα. Μια ένταση, µια στενοχώρια, κάποιο θυµό ίσως.
 Κάποιος συνάδελφός της, µου είπε, «έχετε γνωριστεί», είχε ένα ατύχηµα. Έπεσε από 

το µπαλκόνι του. Ίσως ήταν απόπειρα αυτοκτονίας. 

Νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση. ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ;;;;ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ;;; Άλλος σκοντάφτει και πέφτει και πάει άκλαφτος! Ο λεγάµενος 
έκανε σάλτο µορτάλε µε το κεφάλι, χωρίς προστατευτικό δίχτυ και απλώς 
νοσηλεύεται;;;
«Τι λένε οι γιατροί;»
«Θα ξέρουν σε λίγες µέρες, είναι γερό σκαρί»

∆υο-τρεις φορές πήγε µαζί άλλους συναδέλφους στο νοσοκοµείο, για να µάθουν 
την εξέλιξη και γυρνώντας µου φάνηκε ότι διέκρινα κάποια κρυφή ελπίδα στα µάτια 
της. Πρέπει να είχε µεγάλη ανάγκη από στοργή και τρυφερότητα, γιατί ήρθε και 
χώθηκε στην αγκαλιά µου όπως παλιά και έµεινε εκεί πολλή ώρα, ενώ της χάιδευα 
απαλά τα µαλλιά. Μήπως υπήρχε ακόµη κάποια ελπίδα για µας; 

Της πρότεινα να πάµε στα Μετέωρα το σαββατοκύριακο. Εκεί είχαµε πάει το πρώτο 
µας ταξίδι και µας άρεσε πολύ και στους δύο. Εκείνοι οι θεόρατοι βράχοι, µε τα 
υπέροχα µοναστήρια που ορθώνονταν επιβλητικά πάνω από την Καλαµπάκα, σε 
κάνουν να αισθάνεσαι το µεγαλείο της φύσης και την ασηµαντότητα τη δική σου. 
Ξαφνιάστηκα ευχάριστα που δέχτηκε.

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, έκανα όνειρα. Εκείνη, κάθονταν αµίλητη δίπλα µου, 
βυθισµένη στις σκέψεις της. Κάναµε άραγε τις ίδιες; Πιάσαµε δωµάτιο σ΄ έναν 
όµορφο παραδοσιακό ξενώνα, και βγήκαµε για φαγητό. Λίγες κουβέντες, αλλά 
ώριµες και ευγενικές. Ήπιαµε ένα ωραίο µπουκάλι κρασί και η διάθεση ζέστανε. Το 
βράδυ σµίξαµε µε µια λαχτάρα απελπισµένη θαρρείς.

Το επόµενο πρωί ένιωθα ξαναγεννηµένος, λυτρωµένος θα έλεγα. Το Μαράκι µου 
έλαµπε, ακτινοβολούσε κάτω από τον φθινοπωρινό ήλιο. Φάγαµε πρωινό και 
ξεκινήσαµε για τα µοναστήρια. Την ώρα που οδηγούσα χτύπησε το κινητό της. 
Μίλησε για λίγο µε µια ευχάριστη υπερένταση. Ο λεγάµενος βγήκε από την εντατική. 
Κατά πάσα πιθανότητα θα ζήσει. 

Μάλλον δεν έχει σοβαρά εγκεφαλικά τραύµατα. Ίσως µπορέσει να επικοινωνήσει µε 
το περιβάλλον του την άλλη εβδοµάδα. Τόσο το χειρότερο…Αν «επικοινωνήσει µε 
το περιβάλλον του», τότε εγώ θα βρεθώ σε ένα πολύ δυσάρεστο «περιβάλλον». 
Και το Μαράκι ;Τι θα κάνει τότε ; Θα αναγνωρίσει την ροµαντική µου χειρονοµία ή 
θα τρέξει να συµπαρασταθεί στον άτυχο έρωτά της;

Η ελπίδα στα µάτια της ήταν ολοφάνερη! Χαµογελούσε µε ανακούφιση. Αυτό ήταν. 
Σταµάτησα λίγο πιο πάνω, σ΄ ένα πλάτωµα του δρόµου. Συνήθως εκεί κάνουν 
στάση αρκετοί για ξεµούδιασµα και φωτογραφίες µε θέα την κοιλάδα και τα 
βραχοµοναστήρια απέναντι. Ελάχιστοι τέτοια ώρα. Της πρότεινα να βγάλουµε µία 
φωτογραφία µαζί, όπως τότε.

 Την έπιασα απ’ τη µέση και πήγαµε κοντά στην άκρη του βράχου. Τύλιξα το χέρι µου 
γύρω απ’ τον ώµο της και την κράτησα δυνατά. Στεκόµαστε µε την πλάτη, στο χείλος 
του γκρεµού κι από κάτω µας το χάος. Τραβάω την φωτογραφία, ενώ εκείνη γέρνει 
το κεφάλι της στο λαιµό µου.

Φαντάζεται άραγε, πόσο κοντά είναι το τέλος...
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019!!!!!



7Καληµέρι, Φύλλο 18, ∆εκέµβριος 2019

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2018

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ!
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«Η Κυρία ∆ιατροφή»…µια νόστιµή και υγιεινή 
παράσταση
Νίκος Σαρ. Μαστοράκος

Κάτι περίεργο 
συνέβαινε κάθε 
απόγευµα του 
Ιουλίου στο σχολείο 
του χωριού. Από την 
ηµέρα που φτάσαµε 
στο χωριό για τις 
καλοκαιρινές µας 
διακοπές, µόλις 
πήγαινε η ώρα έξι, 

έβλεπα την κόρη µου να δραπετεύει στην κυριολεξία από το σπίτι και µέσα στη ζέστη να 
τρέχει προς το σχολείο. «Πάω στην πρόβα» έλεγε. Ξέραµε πως ο Σύλλογος ετοίµαζε ένα 
θεατρικό αλλά µέχρι εκεί.

Κάτι µαγειρευόταν εκεί αλλά ήταν επτασφράγιστο µυστικό. Ώσπου ένα απόγευµα η Μαρία 
(Σταµούλη) ψάχνοντας βοήθεια µε τα τραγούδια της παράστασης, ζήτησε τη συνδροµή µου. 
∆ίχως δεύτερη σκέψη δέχθηκα και στην επόµενη πρόβα ήµουν εκεί.

Παιδιά όλων των ηλικιών (από προσχολική ηλικία µέχρι λύκειο) µαζεµένα στο σχολείο, 
έκαναν πρόβα τους ρόλους που τους είχαν δοθεί. Μαζί ήταν και µαµάδες, οι οποίες είχαν και 
αυτές τους δικούς τους ρόλους. Το έργο λεγόταν «Η Κυρία ∆ιατροφή», βασισµένο στο βιβλίο 
της Λητούς Τσακίρη Παπαθανασίου «Η Κυρία ∆ιατροφή Πρώτη στη Μαγειρική».

Έτσι λοιπόν, βρίσκονταν πάνω από 20 άτοµα µαζεµένα στη σχολική αίθουσα µε τη Μαρία και 
την Παναγιώτα (Μαστοράκου) να «παλεύουν» να βάλουν τάξη, ακόµα απορώ πώς άντεχαν 
µε τόση ζωηράδα. Οι προκλήσεις ήταν πολλές: Πολλοί ρόλοι, λίγα παιδιά, απουσία 
σκηνικού/ενδυµασιών και όλα έπρεπε να ήταν έτοιµα σε δύο εβδοµάδες περίπου. 

Επιπλέον κάποια παιδιά είχαν δύο ή τρεις ρόλους και έπρεπε να αλλάζουν ενδυµασίες (τις 
οποίες δεν είχαν ακόµα) κατά τη διάρκεια της παράστασης. Όλα αυτά καθιστούσαν την 
οργάνωση της παράστασης ένα µάλλον µεγαλεπίβολο έργο.

Θυµάµαι τα φρούτα να περνούν, µετά τα λαχανικά και λίγο αργότερα τα όσπρια όπου κάθε 
παιδί (ή γονιός) έλεγε τις ατάκες του. Στο τέλος, µερικά όµορφα σκετσάκια (το 
σουπερµάρκετ του Τροφόπουλου, η αγορά, η Αρπακόλα και η λαίµαργη Μαρία µε τα 
ενζυµάκια) ολοκλήρωναν την παράσταση.

Η παράσταση έλαβε χώρα το απόγευµα της Κυριακής 11 Αυγούστου, την εποµένη του 
πανηγυριού του Συλλόγου. Χρησιµοποιήθηκε η νέα εξέδρα του Συλλόγου που µόλις πριν 

λίγες µέρες είχε δηµιουργηθεί στο χώρο του σχολείου. Τουλάχιστον 50 άτοµα ήταν θεατές 
ενώ υπήρχε ακόµα και βιντεοσκόπηση από drone, αν θυµάµαι καλά. 

Το διαρκές χειροκρότηµα στο τέλος ήταν η καλύτερη επιβράβευση για τους κόπους και την 
αγωνία όλων όσοι συµµετείχαν στην διοργάνωση της παράστασης.
Ένα χορευτικό που οργάνωσαν µόνα τους τα παιδιά όλες αυτές τις µέρες ήταν το µουσικό 
κλείσιµο της ωραίας αυτής δραστηριότητας.

Στο τέλος η συγκίνηση ήταν διάχυτη. Θυµάµαι να µε πλησιάζει κάποιος και να µου λέει 
«Αυτό είναι ο Σύλλογος! Ενωµένοι και αγαπηµένοι όλοι µαζί!» µε βουρκωµένα µάτια.

Οι συντελεστές έλαβαν αναµνηστικά διπλώµατα και λίγες ηµέρες αργότερα ο Σύλλογος 
οργάνωσε ένα δείπνο προς τιµή τους.
Κάπως έτσι δηµιουργήθηκε η θεατρική οµάδα του Συλλόγου µας µε την πρώτη της 
παράσταση ως παρακαταθήκη για το µέλλον. 
Για την ιστορία, αναφέρουµε τα ονόµατα των συντελεστών µαζί µε τους ρόλους του καθενός 

(σε αλφαβητική σειρά):
Νικόλας Αγγελάκος ως Πορτοκάλι και Κουνουπίδι
Αγάπη Βανικιώτη ως Μανταρίνι
Μαρίλια Βανικιώτη ως Πατάτα
∆έσποινα Βλαχοπανάγου ως Αγκινάρα και Γωγώ
Αδαµαντία Βουλγαρέλη ως Λαίµαργη Μαρία
Γεωργία Βουλγαρέλη ως Ενζυµάκι
Στεφανία Γεροντη ως Αγγούρι
Βαρβάρα Καλοµπράτσου ως Ρόδι
Κωνσταντίνος Καράβης ως Καρπούζι και Ενζυµάκι
Βούλα Κρητικού ως Ανανάς και Κολοκύθα
Γιώργος Λεµπέσης ως Ιπποκράτης και Μπιζέλι
Σταµατική Λεµπέση ως Κικίτσα, Πιπεριά και Κρεοπώλης
Όλγα Μαρετοπούλου ως Λάχανο και Φάβα
Ελένη Μαστοράκου ως Ντοµάτα, Σταφύλι και Ρεβύθι
Ίρις Μαστοράκου ως Αρπακόλα, Αχλάδι και Μαρούλι
Ιωάννα Μουσαδάκου ως Φράουλα και Σπανάκι
Γιώργος Νικολάκης ως Φασόλι, Καρότο και Πίπης
Λευτέρης Νικολάκης ως Φασόλι και Μανάβης
Αναστασία Παπαδάκη ως Κεράσι και Κουκί
Νικόλας Παπαδάκης ως Λεµόνι, Καπετάν Φακής και Ψαράς
Φωτεινή Τσιριγώτη ως Μήλο και Μελιτζάνα
Σοφία Τώρου ως Μπανάνα και Γιατρός
Πάρης Τώρος ως Κρεµµύδι και Πόγκος
Μαρία Χατζηδηµητρίου ως Ενζυµάκι

Και του χρόνου παιδιά!!!

Πάρτι µε…ποτό τριαντάφυλλο
∆ηµήτρης Σιγανός

∆εκαετία του 80! Τα περίφηµα eighties! Μία 
δεκαετία που άρχιζε η δική µου εφηβεία, οι δικές 
µου προσωπικές αναζητήσεις και ανασφάλειες, τα 
πρώτα νεανικά σκιρτήµατα. Μία δεκαετία µουσικής, 
σινεµά, µόδας, µία δεκαετία που υπήρχε ζωή χωρίς 
κινητό και διαδίκτυο. Η δεκαετία των Duran Duran, 
των Wham, του Karate Kid του Μπλεκ και της 
Σούπερ Κατερίνας…

∆εκαετία γεµάτη µε ατέλειωτα, όµορφα και ζεστά καλοκαίρια στο χωριό. Η πλατεία γέµιζε 
από δεκάδες παιδιά όλων των ηλικιών που έπαιζαν, γελούσαν, φλέρταραν και 
προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να αντιµετωπίσουν τη θερινή ραστώνη. Μέσα σ’ όλο αυτό 
το νεανικό µελίσσι, κι εγώ… Θυµάµαι τον εαυτό µου µ’ ένα µπλε σορτσάκι, µια ριγέ µπλούζα 
και άσπρα τσόκαρα να περπατώ το αποµεσήµερο και να σκέφτοµαι τι να κάνω το βράδυ για 
να περάσει η ώρα µου.

Κάποιο καλοκαίρι, πρέπει να ήµουν δεκατριών, ήρθαν τα ξαδέρφια µου από τον Καναδά. Του 
θείου µου του Παναγιώτη τα παιδιά ο Jim, o Billy και ο Άγγελος. Χαµός στο χωριό! Νέο αίµα, 
ανανέωση και χαρά. Έφεραν και ένα κασετόφωνο τεράστιο µε τις παλιές κασέτες εταιρίας και 
όλα τα hits της εποχής: Another one bites the dust, Funky Town, Born to be alive, Holiday 
κλπ. Ακούγαµε κάθε βράδυ στην πλατεία τα τραγούδια και η πλατεία γινόταν ντισκοτέκ. Και 
τότε ο αδερφός µου ο Αντώνης είχε τη φαεινή ιδέα: «∆εν κάνουµε ένα πάρτι στην αυλή της 
θείας Λόλας;» Η ιδέα έγινε από όλους αποδεκτή µε συντριπτική πλειοψηφία. Μόνο που 
υπήρχε ένα πρόβληµα. Έπρεπε να το γνωστοποιήσουµε και στους οικοπεδούχους τη Θεία 
Λόλα και το µπάρµπα Μήτσο προκειµένου να µας παραχωρήσουν τη χρήση της αυλής. Τότε 
επιστρατεύσαµε τα µεγάλα µέσα, τη νυν πρόεδρο και ξαδέρφη µου την Ελένη.

 Πράγµατι µετά από πολύωρες διαπραγµατεύσεις Αντώνη, Ελένης και θείας Λόλας βγήκε 
λευκός καπνός. Το πάρτι θα γινόταν υπό προϋποθέσεις α) Να τελειώσει νωρίς β) όχι 
έκτροπα, άσεµνα και τσιτσιδώµατα όπως έλεγε ο µπάρµπα Μήτσος και γ) όχι 
αλκοόλ. Οι όροι έγιναν αποδεκτοί (σιγά µην τους τηρούσαµε) και µία εβδοµάδα πριν 

άρχισαν οι προετοιµασίες. Στολισµός αυλής, χαµηλά φώτα, µουσική, ποτά, µπύρες κι 
αναψυκτικά. Εγώ µάλιστα ανακάλυψα κι ένα ποτό τριαντάφυλλο από το µπουφέ της θείας 
αλλά τελικά όπως διαπίστωσα εκ των υστέρων, όλοι το ίδιο ποτό είχαν αλιεύσει από τους 
αντίστοιχους µπουφέδες. Τέλος πάντων όλο το χωριό περίµενε το πάρτι.

Και εκείνη η ηµέρα ήρθε. Η Ελένη στις δηµόσιες σχέσεις, ο Αντώνης 
στα decks µαζί µε το Σταύρο του θείου του Σαράντου, τα ξαδέρφια 
στην επιµέλεια και την υποδοχή. Εγώ επικουρικός, βοηθούσα 
παντού. Το βράδυ γύρω στις εννιά στην αυλή έγινε το αδιαχώρητο. 
Ο χορός και το κέφι άρχισε. Το τριαντάφυλλο εξαντλήθηκε! Οι 
Queen διαδέχονταν τους  Boney–M και οι Scorpions τους Rainbow. 
Disco, new wave, funky τα πρώτα rap. Να γίνεται της κακοµοίρας. 
Γέλια, φλερτ, πειράγµατα. Μία υπέροχη ατµόσφαιρα.
Ξαφνικά κοιτάµε στην καγκελόπορτα της αυλής και τι να δούµε! 
Όλο το χωριό να µας κοιτάει! Παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες. 

Είχαν µαζευτεί απ’ έξω και µας κοιτούσαν, ποιος χορεύει µε ποια, ποιος κοιτάει ποια και όλα 
όσα γίνονται τέλος πάντων σ’ ένα πάρτι. Τότε ο Αντώνης και η Ελένη τα ξαδέρφια πήραµε 
κάποιες παλιές κουρελούδες και εκνευρισµένοι τις ρίξαµε στα κάγκελα, προκειµένου να µην 
φαινόµαστε. Αυτό ήταν! Μετά από λίγο (περασµένες µία ήταν εάν θυµάµαι καλά), µπαίνει 
µέσα ο µπάρµπα Μήτσος νυσταγµένος και νευριασµένος και λέει την τροµερή ατάκα «Έλα 
µάγκες! Τα κλαπατσίµπαλα τελείωσαν! Σπίτια σας όλοι! ∆εν σας γυρεύουν οι µανάδες σας;»

Παρά τις διαπραγµατεύσεις το πάρτι τελείωσε απότοµα και άδοξα. Και όχι τίποτα άλλο! ∆εν 
είχε µείνει και καθόλου ποτό τριαντάφυλλο για να πιούµε να ξεχάσουµε.
Βέβαια τα επόµενα χρόνια ακολούθησαν κι άλλα πάρτι µε περισσότερη επιτυχία. Ενδεικτικά 
θυµάµαι του Βασίλη του Καλαµπόκα, του Γιώργου του Μαστοράκου, της Ρίτσας της θείας 
Ζωής µε το Σταύρο και το Νίκο, του Μπάµπη του µικρού και πολλά άλλα.

Πολλές αναµνήσεις και ιστορίες θα µπορούσα να διηγηθώ από εκείνη τη δεκαετία. Όλες 
όµως έχουν ένα κοινό παρονοµαστή. Οι γενιές µας εκείνες από τότε µέχρι σήµερα είµαστε 
αγαπηµένες, και όλοι νιώθουµε σαν να είµαστε µεταξύ µας δεµένοι µε τις ρίζες αυτού του 
µικρού χωριού. Ρίζες δυνατές σαν τις ευλογηµένες ελιές που φιλοξενεί στο χώµα του!
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Τα µυστικά µιας επιτυχηµένης κλήρωσης
Μπάµπης ∆. Μουσαδάκος

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε 150 δώρα και θέλουµε να τα κληρώσουµε σε µία 
εκδήλωση, από 3000 κλήρους Ένας καλός τρόπος είναι να βάλουµε όλους τους 
λαχνούς µία µεγάλη σακούλα και να φωνάξουµε µερικά παιδάκια να τραβήξουν 
150 από αυτούς στην τύχη. Σίγουρα είναι ένας καλός και δίκαιος τρόπος.

Βέβαια, αν υπολογίσουµε ότι ο χρόνος που χρειάζεται ένα παιδάκι να ανακατέψει 
τους κλήρους στη σακούλα, να τραβήξει έναν από αυτούς, να τον ανοίξει και να τον 
ανακοινώσει πρέπει να είναι το λιγότερο 10 δευτερόλεπτα, τότε µάλλον θα 
χρειαστούµε (10 δευτερόλεπτα) x (150 φορές) = 1500 δευτερόλεπτα, που είναι 
ακριβώς 25 λεπτά. Επιπλέον, αν βρεθεί κάποιος να δώσει ένα σεβαστό ποσό για να 
αγοράσει 100 λαχνούς, κανείς δεν µπορεί να του εγγυηθεί ότι θα κερδίσει 
τουλάχιστον ένα δώρο. Ενδέχεται να µην κερδίσει τίποτα.

Ας φανταστούµε λοιπόν τώρα ότι µία εκδήλωση µε 500 άτοµα, εκεί πάνω στο 
«τσακίρ κέφι» σταµατάει, και για 25 λεπτά οι παρευρισκόµενοι παρακολουθούν 
παιδάκια να βγάζουν λαχνούς. Ας φανταστούµε επίσης ότι κάποιοι έχουν δώσει 
αρκετά από τα χρήµατά τους και στο αποτέλεσµα αυτών των 25 λεπτών γράφουν 
«µηδέν εις το πηλίκο». 

Τέλος ας φανταστούµε και όλους όσους δεν έχουν απεριόριστο χρόνο στην διάθεσή 
τους είτε γιατί είναι οι ίδιοι µεγάλοι στην ηλικία και κουράζονται εύκολα, είτε διότι 
έχουν µικρά παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει να κοιµούνται στην αγκαλιά τους, και 
θέλουν όσο χρόνο έχουν να τον χαρούν διασκεδάζοντας και όχι περιµένοντας να 
ολοκληρωθεί η κλήρωση.

 Πρέπει λοιπόν να βρούµε έναν τρόπο που θα λύσει και το πρόβληµα του χρόνου 
αλλά και το πρόβληµα του να φύγει κάποιος που πλήρωσε αρκετά λεφτά χωρίς να 
πάρει ούτε ένα δώρο, αφήνοντας όµως στην τύχη το τελικό αποτέλεσµα.

Να λοιπόν τι κάνουµε:

Πριν αρχίσει η εκδήλωση:

Γράφουµε τα 150 δώρα σε µία λίστα, µε οποιαδήποτε σειρά. Έτσι ώστε κάθε δώρο 
να έχει δίπλα του έναν αριθµό από το 1 ως το 150 

Για παράδειγµα

1 Τηλεόραση
2 Φρυγανιέρα
3 Πατάκια αυτοκινήτου
… …..
49 2 κιλά µέλι
50 Ένα κουπόνι 30 Ευρώ από Super Market
… …..
150 Ένα γεύµα 30 Ευρώ σε εστιατόριο

1. Φτιάχνουµε 150 κλήρους µε αριθµούς από το 1 ως το 150 που αντιστοιχούν 
στους αριθµούς της πιο πάνω λίστας και τους βάζουµε σε µια κληρωτίδα µε το 
όνοµα «κληρωτίδα δώρων»

2. ∆ιαιρούµε τους 3000 λαχνούς µε το 150 και το αποτέλεσµα είναι 20. Φτιάχνουµε 
µία άλλη κληρωτίδα µε 20 κλήρους και τους αριθµούς από το 1 ως το 20, και την 
ονοµάζουµε «κληρωτίδα λαχνών»

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης:

1. ∆ιακόπτουµε για ένα λεπτό την εκδήλωση και καλούµε δύο παιδάκια που θα 
τραβήξουν δύο κλήρους από τις δύο κληρωτίδες που φτιάξαµε.

2. Το πρώτο παιδάκι τραβάει έναν από τους 20 κλήρους από την «κληρωτίδα των 
λαχνών» Αυτός ο κλήρος θα καθορίσει ποιοι αριθµοί από τους 3000 λαχνούς 
κερδίζουν. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα ότι κληρώνεται  ο αριθµός 14. Αυτό θα 
πει ότι κερδίζουν οι αριθµοί : 14, 34, 54, 74, 94, 114, 134, 154, ….  προσθέτοντας 
κάθε φορά 20, βρίσκουµε και τους 150 αριθµούς που κερδίζουν, φτάνοντας µέχρι 
τον αριθµό 2994, που είναι και ο τελευταίος αριθµός που κερδίζει.

3. Επειδή όµως δεν ξέρουµε ακόµα τι κερδίζει κάθε ένας από αυτούς τους 
αριθµούς, καλούµε ένα δεύτερο παιδάκι το οποίο τραβάει έναν από τους 150 
κλήρους της «κληρωτίδας των δώρων». Αυτός ο κλήρος λέει ποιο από τα 150 
δώρα της λίστας κερδίζει ο πρώτος αριθµός της σειράς 14, 34, 54, 74, 114, κλπ. 
που προέκυψε από την πρώτη κλήρωση. ∆ηλαδή ο αριθµός 14. Ας υποθέσουµε 
λοιπόν ότι από την δεύτερη κληρωτίδα των δώρων κληρώνεται ο αριθµός 49. 

4. Αφού αφήσουµε τους παρευρισκόµενους να συνεχίσουν την διασκέδασή τους, 
κάποιος από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης πηγαίνει σε ένα ήσυχο µέρος και 
είτε µε την βοήθεια ενός υπολογιστή, είτε µόνος του συµπληρώνει την λίστα των 
κερδισµένων λαχνών ως εξής:

Λαχνός που κερδίζει Αριθµός δώρου από την λίστα δώρων

λαχνός 14  δώρο 49           2 κιλά µέλι
λαχνός 34     (14+20) δώρο 50       Ένα κουπόνι 30 Ευρώ από S/M
λαχνός 54     (34+20) δώρο 51
λαχνός 74     (54+20) δώρο 52
λαχνός 94     (74+20) δώρο 53
…. ……
συνεχίζοντας ανα 20 συνεχίζοντας ανά ένα
….. ……
λαχνός 1994              δώρο 148
λαχνός 2014              δώρο 149
λαχνός 2034              δώρο 150
λαχνός 2054              δώρο 1                τηλεόραση
λαχνός 2074              δώρο 2                φρυγανιέρα
λαχνός 2094              δώρο 3                πατάκια αυτοκινήτου
…. ……
συνεχίζοντας ανα 20 συνεχίζοντας ανά ένα
….. ……
λαχνός 2934            δώρο 45
λαχνός 2954            δώρο 46
λαχνός 2974            δώρο 47
λαχνός 2994            δώρο 48

Το µόνο πρόβληµα που ίσως κάποτε να αντιµετωπίσουµε είναι να µην διαιρείται 
ακριβώς το πλήθος των λαχνών µε το πλήθος των δώρων. 

Αυτό το λύνουµε πριν την εκδήλωση, αλλάζοντας προς τα κάτω ή προς τα πάνω τον 
αριθµό των λαχνών, έτσι ώστε να πετύχουµε αριθµούς που να διαιρούνται.

Με αυτόν τον τρόπο κάνουµε τα τελευταία χρόνια µε απόλυτη επιτυχία την κλήρωσή 
στο πανηγύρι του συλλόγου µας. 

Επειδή όµως πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς συµβαίνει, αλλά εντούτοις µε 
απόλυτη εµπιστοσύνη το αποδέχονται τόσα χρόνια και συµµετέχουν στην κλήρωση, 
θεώρησα υποχρέωσή µου να το εξηγήσω όσο πιο απλά µπορούσα. 

Για όποιον ακόµα έχει απορίες , θα τα πούµε πάλι το καλοκαίρι στο χωριό.

Για την ιστορία, αυτή η διαδικασία είναι το αποτέλεσµα µιας συζήτησης που είχαν 
πριν λίγα χρόνια τρείς από τους πολλούς µαθηµατικούς του χωριού: ∆. Ζερβός, Π. 
Μαστοράκος, Μ. Μουσαδάκος.
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Ο πονηρός καουµπόι και ο γενναίος ινδιάνος
Ελένη Θ. Τσιριγώτη

Οι δυο στρατοί στέκονταν σε θέση µάχης ο ένας απέναντι από τον άλλο. Μπροστά οι 
έφιπποι στρατηγοί και πίσω είχαν παραταχθεί οι στρατιώτες. Οι δύο αρχηγοί έκαναν 
την τελική επιθεώρηση πριν την έναρξη της µάχης. Έλεγχαν τα «πυροµαχικά» τους, 
τις βάσεις των στρατιωτών, τις µεταξύ τους αποστάσεις, τέτοιες ώστε ένα χτύπηµα 
του αντιπάλου να µην παρέσυρε στο χαµό περισσότερους από έναν στρατιώτη.

Αν αναρωτιέστε σε ποια µάχη αναφέροµαι, λυπάµαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά 
δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο ιστορίας, παρόλο που σε εκείνο το πεδίο µάχης 
αναµετρήθηκαν πάµπολλες φορές οι δυο στρατοί. Μόνο που οι στρατοί δεν ήταν 
αληθινοί. Οι δε αρχηγοί τους ήταν δυο δεκάχρονα αγόρια που έπαιζαν µε τα 
στρατιωτάκια τους. 

Μη φανταστείτε όµως µολυβένια στρατιωτάκια µε ξιφολόγχες και ψηλά καπέλα, 
ούτε αγόρια µε ναυτικά κολλάρα και βόλους να παίζουν στο καλογυαλισµένο 
ξύλινο πάτωµα ενός αρχοντόσπιτου της Καστέλας του 19ου αιώνα. Βρισκόµαστε 
στα µέσα της δεκαετίας του ’70, τα αγόρια φορούν άσπρα αθλητικά φανελάκια, 
σορτσάκια µε κουµπί και φερµουάρ και το επίσηµο υπόδηµα της εποχής… 
λαστιχένια σαγιονάρα Bufallo σε µπεζ-καφέ απόχρωση, αυτή του άπλυτου 
λασπωµένου ποδιού. 

Οι στρατιώτες πλαστικοί και ποικιλόµορφοι. Άλλοι προέρχονται από σετ παιχνιδιού 
µε έφιππους αξιωµατούχους του στρατού µε σπαθιά πάνω σε άσπρα άλογα. 

Άλλοι είναι πράσινοι-χακί στρατιώτες της ΕΠΑ µε κράνη και όπλο στο χέρι έτοιµοι 
να πυροβολήσουν, σε διάφορες στάσεις. Τέλος καουµπόηδες και ινδιάνοι 
κερδισµένοι στα… γαριδάκια. Τα όπλα τους καλοδιαλεγµένα λιθαράκια ικανά να 
ρίξουν τους µαχητές του αντίπαλου και να φθάσουν αρκετά µακριά, αν κρινόταν 
απαραίτητο, χωρίς να διαλυθούν κατά την πτώση τους. Όχι πως δεν είχαν γυάλινους 
ή µεταλλικούς βόλους αλλά δεν διακινδύνευαν να τους χάσουν ή να τους 
καταστρέψουν στο τσιµεντένιο δάπεδο της αυλής. 

Φτάσαµε λοιπόν και στο πεδίο της µάχης, την αυλή. Η αυλή του παππού στο 
Κουτσουβέρι µε την κληµαταριά και τον ξυλόφουρνο στη µια πλευρά και το σπίτι µε 
το παχνί των ζώων στην άλλη άκρη, στρωµένη µε µπετό για να καλύψει τις 
κοτρόνες που δεν µπορούσαν να τις σπάσουν για να ισιώσει ο τόπος. Εκείνες όµως 
εκεί, επίµονες είχαν καταφέρει να αφήσουν µερικές άκρες τους έξω από το στρώµα 
του τσιµέντου, προσφέροντας στους δυο στρατηλάτες τα κατάλληλα αναχώµατα 
για να προφυλάξουν τους άνδρες τους από τις βολές του εχθρού.

Ο Στάθης και ο Γιώργος ζύγιζαν την κάθε βολή για να είναι εύστοχη και να 
προκαλέσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερες απώλειες στο εχθρικό στράτευµα. Πρώτοι 
απ’ όλους είχαν πέσει οι στρατηγοί καθώς ήταν πιο εύκολοι στόχοι, λόγω µεγέθους. 

Οι δυσκολίες ήρθαν στο τέλος όταν έπρεπε να χτυπήσουν τα µικροσκοπικά 
ανοιχτόχρωµα ανθρωπάκια από τα γαριδάκια. Εδώ θα φαινόταν η δεξιοτεχνία και η 
ικανότητα στο σηµάδι, στη ρίψη. (Άσκηση συντονισµού µατιού χεριού το λέµε 
σήµερα). 

Έτσι σε εκείνο τον Αύγουστο του 1976 (;) στο 
πεδίο της µάχης είχαν αποµείνει ένας χακί 
πυροβολητής από τη µια πλευρά και το µικρό 
κίτρινο ινδιανάκι µε τα πολλά φτερά στο κεφάλι 
από την άλλη. 

Ο ινδιάνος πήρε το τόµαχοκ και µε µια επιδέξια 
ρίψη γκρέµισε τον τελευταίο στρατιώτη που είχε 
απέναντί του. Η νίκη ήταν δική του, γεµάτος 
ενθουσιασµό ετοιµαζόταν να χορέψει το χορό 
του θριάµβου όταν ο αντίπαλός του τον 
προσγείωσε στην πραγµατικότητα. 

Η µάχη δεν είχε κριθεί ακόµη γιατί στον τοίχο του σπιτιού, εκεί που εξείχε η πέτρα 
όπου ο παππούς τρόχιζε τα µαχαίρια, ενάµιση µέτρο πάνω από το έδαφος στεκόταν 
µε το δάχτυλο στη σκανδάλη ένας απειλητικός καουµπόι. Ο πυροβολισµός µπορεί 
να µην ακούστηκε αλλά µέσα σε κλάσµατα του δευτερολέπτου ο Ινδιάνος βρέθηκε 
κι αυτός ξαπλωµένος στο γκρίζο και θερµό τσιµέντο.  

Το πρώτο φιλί στον Κυριάκο
Παρασκευάς Βανικιώτης

Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου έγιναν και φέτος στο χωριό, µε καθολική συµµετοχή 
και απόλυτη επιτυχία. Όµως και φέτος, όπως και πέρυσι, υπήρχε ένας µεγάλος 
απών. Αναφέροµαι φυσικά στον Κυριάκο. Στον αναµορφωτή του Συλλόγου, στον 
µεγαλύτερο για µένα οραµατιστή του, στον χαµογελαστό και ακούραστο εργάτη 
του.
Ήδη συµπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον πρόωρο και άδικο χαµό του. ∆ύο χρόνια 
που κύλησαν γρήγορα για όλους, βασανιστικά όµως για τους δικούς του 
ανθρώπους.
Θα ήθελα λοιπόν σήµερα, µέσα από τις γραµµές του πνευµατικού του παιδιού, το 
Καληµέρι, να γνωρίσω στο αναγνωστικό του κοινό την πρώτη µου γνωριµία µαζί 
του.
Ήταν Γενάρης του 59 όταν ήλθε ο Κυριάκος στον κόσµο. Ήταν το πρώτο παιδί του 
αδελφού µου του Μήτσου και της Γωγούλας. Ένα ακόµη εγγόνι των γονιών µου και 
πρώτο του συµπέθερου, του Παναγιώτη του Μακράκου. Χαράς ευαγγέλια για όλους 
η γέννησή του. Εγώ πρέπει να πήγαινα στην έκτη τάξη του ∆ηµοτικού. Όταν το 
βράδυ µαζευτήκαµε σπίτι, δεν θυµάµαι από πού, απ’ το σχολείο, απ’ τα πρόβατα, απ’ 
τα ζώα, η µάνα µου µ’ έπλυνε, µε άλλαξε, φορώντας µου τα καλά µου (δηλαδή ποια 
καλά µου, τα µπαλώµατα στο κοντό παντελονάκι πρέπει να ήταν µεγαλύτερα απ’ το 
υπόλοιπο ντρίλινο ύφασµα) και όλοι µαζί, πατέρας, µάνα, αδέλφια άρχισαν µε 
συµβουλεύουν και να µου λένε τι να πω και τι να κάνω. 

Έπρεπε να πάω να δω τον νέο ανιψιό, να ευχηθώ, αλλά και να τον φιλήσω ΠΡΩΤΟΣ 
εγώ για να µου µοιάσει. ∆εν ξέρω αν ήταν έθιµο ή αν έτσι συνηθιζόταν τότε. Εµένα 

µε είχαν για το καλό παιδί, για τον καλό µαθητή και ότι φιλώντας τον πρώτος θα 
µού έµοιαζε.
Μου λέγαν λοιπόν, «θα πας από κει», τα σπίτια δίπλα-δίπλα, «θα χαιρετήσεις, θα 
ευχηθείς να σας ζήσει και θα πάρεις αγκαλιά τον µικρό να τον φιλήσεις». Τέλειωσε 
το φροντιστήριο, κι εγώ µαζεύοντας τα κουράγια µου (ντρεπόµουν γαρ) 
δειλά-δειλά κτύπησα την πόρτα του Μήτσου.
Η πόρτα άνοιξε και µπαίνοντας µέσα, τα ‘χασα εντελώς. Ήταν καµιά δεκαριά άτοµα, 
κι ανάµεσά τους ο δάσκαλός µου ο Μουσής, που είχε ήδη κλείσει κουµπαριά µε τον 
αδελφό µου και θα βάπτιζε τον µικρό Κυριάκο. Ήµουνα που ήµουνα στα χαµένα, 
απόγινα. Και µη σας φαίνεται παράξενο. Ο δάσκαλος τότε ήταν µάλλον µπαµπούλας 
για τα παιδιά και όχι φίλος όπως σήµερα.

Είπαν σχεδόν όλοι µαζί «καλώς τον Παρασκευά το καλό παιδί» αλλά εγώ 
συνειδητά δεν πρέπει ν’ άκουγα τίποτα. Πήγα κοντά στον νεογέννητο Κυριάκο, τον 
κοίταξα, έσκυψα, του ευχήθηκα από µέσα µου να γίνει καλός άνθρωπος και να 
µάθει πολλά γράµµατα. Έπειτα τον χάιδεψα και τον φίλησα.
∆εν πρέπει να χαιρέτησα κανέναν, τα ‘χα χαµένα βλέπετε. Μέσα όµως στην θολούρα 
µου είπα «να σας ζήσει και του χρόνου». Θυµάµαι θαρρείς ακόµα τα γέλια που 
ακολούθησαν και µ’ έκαναν να µαζευτώ ακόµη περισσότερο. Από τα δύσκολα µ’ 
έβγαλε η συµπεθέρα η Ελένη που µ’ αγκάλιασε και απευθυνόµενη στους γονείς του 
Κυριάκου τους είπε: «Καλά σας λέει το παιδί, και του χρόνου να ‘χετε κάνει άλλο 
ένα». Τα γέλια σταµάτησαν, µε κέρασαν κάποιο γλυκό, δεν θυµάµαι τι, το έφαγα, 
αλλά δεν έβλεπα την ώρα να φύγω.
Έτσι έγινε η γνωριµία µου µε τον Κυριάκο. ∆εν ξέρω αν µου έµοιασε ή αν έπιασαν οι 
ευχές µου. Ξέρω όµως ότι ο Κυριάκος έγινε ένας καθ’ όλα υπέροχος άνθρωπος, η 
προσφορά του υπήρξε τεράστια και το κενό του δυσαναπλήρωτο.
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«Ιστορίες» µε Μαθηµατικά
Μπάµπης ∆. Μουσαδάκος

Ιστορία 1η: 
«Πόσο ταλέντο πια χρειάζεται το παιδί µας για τα Μαθηµατικά;»
Τα Μαθηµατικά είναι δύσκολα. Το παραδέχονται και οι Μαθηµατικοί. Το 
αµφισβητούν βέβαια κάτι τύποι που γενικώς τα ξέρουν όλα, άρα ξέρουν και 
Μαθηµατικά από τα γεννοφάσκια τους, οπότε δεν µπορούν να καταλάβουν εµάς 
τους κοινούς θνητούς. Αυτούς ας τους αφήσουµε στην δόξα τους. Για όλους εµάς 
τους υπόλοιπους, ισχύει ότι τα Μαθηµατικά είναι  ένα δύσκολο και απαιτητικό 
παιχνίδι ή ένας µακρινός και απωθηµένος εφιάλτης.

Η πικρή αλήθεια, βέβαια, είναι ότι δεν είναι για όλους, όλα δύσκολα. Υπάρχουν 
όµως κοµµάτια που είναι για όλους είτε δύσκολα είτε ακατανόητα. Αυτά που είναι 
δύσκολα για έναν απόφοιτο Γυµνασίου είναι σίγουρα εύκολα για έναν φοιτητή του 
Μαθηµατικού τµήµατος ή του Πολυτεχνείου. Ενώ όλα όσα δυσκολεύουν αυτούς 
τους φοιτητές, πιθανότατα είναι ρουτίνα για τους καθηγητές τους. Οι τελευταίοι, µε 
την σειρά τους, «βασανίζονται άγρια» από τα Μαθηµατικά στις έρευνες που 
εκπονούν, τα οποία παρεµπιπτόντως τα καταλαβαίνουν µόνο οι ίδιοι. ∆εν τα 
καταλαβαίνουν ούτε καν οι συνάδελφοί τους, καθηγητές από το διπλανό γραφείο, 
οι οποίοι έχουν απλώς άλλο αντικείµενο 
έρευνας.

Η δυσκολία λοιπόν καθορίζεται από δύο 
βασικούς παράγοντες. Ο ένας, και ο πιο 
κρίσιµος, είναι το επίπεδο της 
προαπαιτούµενης γνώσης.  
 
∆εν µπορείς να πάρεις ένα παιδάκι από το 
Γυµνάσιο και να το βάλεις να κάνει 
µάθηµα στο Πολυτεχνείο, χωρίς να του 
µάθεις όλα όσα µαθαίνουν τα παιδιά στο 
Λύκειο. Όταν ακούτε ότι ένα 
δεκαπεντάχρονο παιδί φοιτά στο 
Πανεπιστήµιο δεν θα πει ότι το πήραν από 
το Γυµνάσιο και επειδή ήταν «τζιµάνι», 
έτσι, σε µια µέρα, το προχώρησαν τρία 
χρόνια. 

Πριν το προχωρήσουν τού έµαθαν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα όλα όσα έπρεπε 
να µάθει σε αυτά τα ενδιάµεσα χρόνια του Λυκείου. Μόνο που το πιτσιρίκι δεν 
χρειάστηκε τρία χρόνια, αλλά ίσως τρείς µήνες (επειδή όντως ήταν «τζιµάνι»).

Και εδώ έρχεται ό άλλος παράγοντας, που καθορίζει την δυσκολία. Μην βιαστείτε 
δεν είναι το ταλέντο. Είναι ο διαθέσιµος χρόνος, και µε δυο λέξεις συνοψίζεται στο 
ερώτηµα: «Πόσο χρόνο διαθέτει και πόσο χρόνο χρειάζεται ο καθένας από µας για 
να µάθει;». Αν λοιπόν, ο χρόνος που διαθέτεις είναι λιγότερος από αυτόν που 
χρειάζεσαι, τότε όλα είναι δύσκολα. 

Αν ο χρόνος που διαθέτεις είναι περισσότερος από αυτόν που χρειάζεσαι, τότε 
µάλλον όλα σου φαίνονται εύκολα. Το θέµα περιπλέκεται διότι η αντίληψη που 
έχουµε για το χρόνο, εξαρτάται από τις διαθέσεις και τις όποιες υποχρεώσεις µας.

 Μπορεί σε µένα που µου αρέσουν τα Μαθηµατικά και έχω και πολλά προβλήµατα 
λυµένα, η µία ώρα διαβάσµατος να µου φαίνεται λίγη, ενώ στον φίλο µου που µε τα 
Μαθηµατικά βγάζει σπυράκια, και έχει και πλήθος άλλων υποχρεώσεων, η µία ώρα 
να του µοιάζει αιώνας. Οπότε, ενώ εγώ θα διαθέσω και µία και δύο ώρες για το 
διάβασµά µου, ο φίλος µου, στο τέταρτο θα κλείσει το βιβλίο και θα βρει κάτι άλλο 
να κάνει. 

Ακόµα λοιπόν και αν αυτός είναι πιο ικανός από µένα, έχει λιγότερες πιθανότητες να 
πετύχει κάτι µε τα Μαθηµατικά, γιατί πολύ απλά δεν του αρέσουν, και δεν 
ασχολείται όσο πρέπει µε αυτά. Έτσι σιγά σιγά όλα θα του φαίνονται όλο και πιο 
δύσκολα, και θα εγκαταλείψει την κούρσα σχετικά νωρίς. 

Και αυτό που λέµε… «ταλέντο»; Αυτό που λέµε… «κλίση»; Αυτό που λέµε… «το ‘χει 
το παιδί» ; Αυτό, αν υπάρχει, συσχετίζεται µε τον παράγοντα χρόνο. ∆ύο άνθρωποι 
µε το ίδιο υπόβαθρο γνώσεων, και την ίδια διάθεση απέναντι στην επιστήµη, δεν 
χρειάζονται πάντα τον ίδιο χρόνο για την κατανόηση µίας έννοιας.

 Έτσι αυτός που όπως λέµε «το ’χει», θα καταλάβει πιο γρήγορα, οπότε θα του 
φανούν πιο εύκολα κάποια νέα αντικείµενα, και άρα τελικά θα είναι αυτός που 

µάλλον θα προχωρήσει πιο βαθιά στο αντικείµενο. 

Εκείνος που «δεν έχει το ταλέντο», θα κατανοήσει πιο αργά και πιο κοπιαστικά, και 
επειδή ο διαθέσιµος χρόνος δεν είναι άπειρος, κάποτε θα σταµατήσει να µαθαίνει 
νέα Μαθηµατικά αντικείµενα, γιατί µάλλον θα έχει βρει να κάνει πιο σηµαντικές 
δουλειές, και πιθανότατα πιο εύκολες και πιο προσοδοφόρες για αυτόν. 

Όµως µην τρελαθούµε. Το ταλέντο, αν υπάρχει, ουσιαστικά απαιτείται στα πολύ 
υψηλά επίπεδα, και µόνο σε συνδυασµό µε τους δύο παράγοντες που αναφέραµε 
στην αρχή: την προαπαιτούµενη γνώση και τον διαθέσιµο χρόνο. Χρειάζεται κυρίως 
στους ανθρώπους που πάνε την επιστήµη πιο µπροστά, εκεί που ο χρόνος και η 
γνώση δεν αρκούν, και χρειάζεται κάτι παραπάνω.

Έπειτα λοιπόν από είκοσι «και βάλε» χρόνια στην τάξη, κατά την ταπεινή µου 
γνώµη, τα παιδιά µας, για το ∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο και τις πρώτες τάξεις του 
Λυκείου, χρειάζονται µόνο έναν κανονικό δάσκαλο, ικανό χρόνο και συνεπές και 
σταθερό διάβασµα, σε ήρεµο περιβάλλον. Τίποτα άλλο.

 Αν και συνήθως  όποτε οι µαθητές δεν καταλαβαίνουν µια έννοια, αµέσως 
δικαιολογούνται, λέγοντας ότι δεν έχουν κλίση στα Μαθηµατικά, εντούτοις η 
πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Καθόλου δεν έχει να κάνει µε την όποια έφεση 

έχει ή δεν έχει ο µαθητής. 

Ένα ενδεχόµενο είναι ο δάσκαλος να 
διάλεξε λάθος τρόπο εξήγησης, ενώ 
πολλές φορές, η αδυναµία του µαθητή 
οφείλεται σε κάτι που δεν έµαθε σωστά 
τις προηγούµενες µέρες ή τις 
προηγούµενες χρονιές. 

Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που η 
δυσκολία κατανόησης είναι αποτέλεσµα 
του ελάχιστου χρόνου που µπορεί ή 
θέλει να αφιερώσει για να διαβάσει και 
να σκεφτεί σωστά ο ίδιος ο µαθητής. 

 ∆υστυχώς ή ευτυχώς, το σίγουρο είναι 
πως το ταλέντο δεν θα έλυνε το 
πρόβληµά του, παρά µόνο 

περιστασιακά, και για πολύ λίγα χρόνια. Ουσιαστικά η ανάγκη του παιδιού είναι 
άσχετη µε την κλίση που µπορεί να έχει ή να µην έχει ως µαθητής. 
Όλα όσα χρειάζεται είναι: η καλή διδασκαλία, η σταθερή προηγούµενη γνώση, και 
ο σταθερός απαιτούµενος χρόνος διαβάσµατος.

Το ταλέντο, αν υπάρχει, δεν θα είναι ποτέ προαπαιτούµενο στη σχολική ζωή των 
παιδιών µας , παρά µόνο σε ελάχιστα από αυτά, και µόνο στην τελευταία τάξη του 
Λυκείου, εξαιτίας των ιδιαίτερων προσδοκιών που έχει το κάθε ένα. Προφανώς αν 
κάποιος θέλει να «µπει» στο Πολυτεχνείο, θα του είναι χρήσιµη «κάποια κλίση» 
στα µαθηµατικά, αφού θα τον βοηθήσει να καταλάβει πιο γρήγορα και να µάθει πιο 
πολλά, σε λιγότερο χρόνο από τους συµµαθητές του.

 Έτσι στον σκληρό ανταγωνισµό των εξετάσεων, θα έχει περισσότερες πιθανότητες 
από αυτούς. Όµως και πάλι αυτό καθόλου δεν του εξασφαλίζει την επιτυχία. Ακόµα 
και για κάποιον που έχει πτυχίο Μαθηµατικού, Φυσικού, ή Μηχανικού και ασκεί το 
επάγγελµα, δεν είναι απαραίτητο να τού απαιτήθηκε ποτέ να είναι και ταλαντούχος. 
Το πιο πιθανό είναι να χρειάστηκε, καθηµερινά, συνέπεια, εργατικότητα, υποµονή, 
και επιµονή. Αυτά απαιτούνται και από τα παιδιά µας. 



Γειά σας και πάλι φίλοι συγχωριανοί. Το χωριό και ο 
σύλλογος στέλνει τους χαιρετισµούς σε όλους τους 
Αϊ-∆ηµητριώτες όπου κι αν βρίσκονται.
Το καλοκαίρι πάει πια, φεύγει βιαστικά κάνοντας χώρο 
για το φθινόπωρο και το χειµώνα που µας έρχεται 
απειλητικά. Τα πρώτα φύλλα, φύλλα φθινοπωρινά, 
πέφτουν στη γη µαραµένα και εκπέµπουν µια µικρή 
µελαγχολία. Αυτό συµβαίνει κάθε χρόνο τούτη την 
εποχή.

Ο σύλλογος µας έκανε πάλι τα πάντα να διασκεδάσει ο 
κόσµος, να χαλαρώσει και να ξεχαστεί έστω και για λίγο 
από τα τόσα προβλήµατα που απασχολούν όλους µας.
Όµως αισθάνοµαι πως πρέπει να το πω, πως ορισµένοι 
συγχωριανοί µας ενοχλήθηκαν από τη µουσική, ήταν 
λέει πολύ δυνατά. Λυπηρό, έγινε και αυτό. Της Αγίας 
Παρασκευής γίνεται µεγαλύτερος ντόρος όµως από όσο 
γνωρίζω κανείς δεν έκανε παράπονα. Λυπάµαι ειλικρινά 
γι’ αυτό. Ο σύλλογος γιορτάζει µια φορά το χρόνο, θα 
µπορούσαν οι ανωτέρω κύριοι να δείξουν λίγη κατανόηση 
και υποµονή.

Ο σύλλογος ανήκει στο χωριό και σε όλους του 
Αϊ-∆ηµητριώτες. Ο σύλλογος χτίζει γέφυρες και δεν 
υψώνει τείχη. Τι πάθατε ρε σεις; Κάποιοι άνθρωποι 
ξοδεύουν το χρόνο τους, κουράζονται να σχεδιάσουν και 
να εκτελέσουν την όλη διαδικασία που γίνεται για όλους 
µικρούς και µεγάλους. Γιατί τόση µικροψυχία; γιατί τόση 
κακοµοιριά;

Πάω όµως λίγο παρακάτω πριν πω κάτι χειρότερο και 
παρεξηγηθώ.
Ο χειµώνας είναι προ των πυλών και αρχίζει πάλι το 
τρέξιµο και η κούραση για την ελαιοσυγκοµιδή. Πάλι τα 
ίδια. Να έχει µόνο καλή τιµή να πληρωθεί ο κόπος των 
ελαιοπαραγωγών και προ πάντων να έχει και καλό καιρό.
Τούτη τη στιγµή που γράφω ευτυχώς δεν έχω κάποια 
αναχώρηση να αναφέρω, ας παρακαλέσουµε το Θεό να 
µείνει έτσι όσο πιο πολύ καιρό γίνεται. Οι αναχωρήσεις 
προς τα ψηλά πονάνε.

∆εν θέλω πάλι να σας κάνω να µελαγχολήσετε, µα έτσι 
όπως πάνε τα πράγµατα θα το κάνω γιατί το τελευταίο 
καιρό και µέχρι τούτη τη στιγµή οι φωτιές είναι σε πλήρη 
ισχύ, δάση κάηκαν, άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, τι 
αισιόδοξο µπορώ να γράψω;

Κατάρα στους εντολοδόχους και στους εκτελεστές αυτής 
της κόλασης που η πατρίδα µας ζει.
Καίνε να γίνουν τα δάση οικόπεδα και κάποιοι να γίνουν 
πλούσιοι, κανείς δεν σκέφτεται πως σκοτώνοντας τα δάση 
σκοτώνουµε την ύπαρξη µας, τη ζωή µας αλλά ποιος 
νοιάζεται; Το χρήµα µετράει µόνο. Ό άνθρωπος ζει µόνο 
για να καταστρέφει αψηφώντας τους νόµους του Θεού. 
Ποιος νοιάζεται για τις εντολές του; Κάνεις πια, όλα θυσία 
στο βωµό του χρήµατος.

Λατρεύουµε έναν αόρατο Θεό και δεν βλέπουµε τα έργα, 
που είναι έργα Θεού που λατρεύουµε. Ο κόσµος 
τρελάθηκε, έχασε την ανθρωπιά του, φτώχυνε από αγάπη 
για τον συνάνθρωπο. Η καρδιά των ανθρώπων γέµισε µε 
µίσος, φθόνο και κακίες, δεν έµεινε χώρος για τον 
συνάνθρωπο.

Φίλος µισεί το φίλο γιατί έχει ίσως καλύτερο αµάξι, 
αδερφός µισεί τον αδερφό για τα κληρονοµικά, γείτονας 
µισεί το γείτονα γιατί έφτιαξε πιο όµορφο σπίτι. Η 
παράνοια σε όλο της το µεγαλείο, το µίσος γεννάει µίσος 
και το µίσος γεννάει πολέµους, πείνα δυστυχία και 
αιµατοχυσίες.

Ο καλός Θεός µας χάρισε ένα τόσο µεγάλο πλανήτη που 
µας χωράει όλους. Μερικοί λαοί όµως γίνονται άπληστοι 
και καταπατούν άλλες χώρες σκοτώνουν όποιον 
αντισταθεί, το αίµα τρέχει ποτάµι. Ξοδεύονται καθηµερινά 
εκατοµµύρια για κατασκευή όπλων του θανάτου, η 
ανθρώπινη ζωή αξίζει µόνο µια τρύπια πεντάρα. Κανείς 
δεν κάνει τίποτα για το φτωχό τον άστεγο τον άρρωστο τον 
ανήµπορο τον κατατρεγµένο.

Για άλλους σκοπούς έφτιαξε ο Θεός το πλανήτη γη. Μας 
έδωσε τον παράδεισο µα εµείς καταστρέψαµε το 
παράδεισο που µε τόση αγάπη ο Θεός µας χάρισε, 
κλείσαµε την πόρτα και πετάξαµε το κλειδί και µείναµε 
απέξω. Ποιος νοιάζεται πια γι’ αυτά που ο Θεός µας έδωσε; 
Κανείς.

Αν ο Θεός θελήσει να έρθει στη γη δεν θα έρθει µε 
µαστίγιο όπως τότε που έδιωξε τους εµπόρους από το ναό 
του Σολοµώντα αλλά µε διµούτσουνη πύρινη ροµφαία και 
τότε δεν θα ξέρουµε που να κρυφτούµε.
∆εν µας ανήκει η γη όπως πολλοί πιστεύουν, εµείς 
ανήκουµε στη γη, εµείς απλά είµαστε βιαστικοί 
προσωρινοί ενοικιαστές.

Θα µπορούσαµε να ζούµε όλοι σήµερα τόσο ειρηνικά, 
τόσο ευτυχισµένα. Η τεχνολογία του σήµερα θα µπορούσε 
να µας προσφέρει όλα όσα χρειαζόµαστε, όµως αυτή η 
τεχνολογία τελικά θα µας αφανίσει από προσώπου γης.
Αλλά φίλε και αδερφέ Αϊ-∆ηµητριώτη µην ανησυχείς. Ζωή 
είναι θα περάσει, όπως λέµε δηλαδή κρύωµα είναι θα 
περάσει. Τελικά τούτος ο κόσµος όλος είναι για κλάµατα 
και έχει τόση ερηµιά, τόση παγωνιά.

Τώρα θα µου πει κάποιος «καλά ρε Βαγγέλη µόνο τα 
αρνητικά βλέπεις»; Λάθος κάνετε δεν βλέπω µόνο τα 
αρνητικά χαίροµαι και εγώ τη ζωή, τον ήλιο και οτιδήποτε 
καλό συµβαίνει, απολαµβάνω όλα τα αγαθά που η ζωή 
µας δίνει. Όµως εγώ κάνω κάτι που εσείς δεν κάνετε ή το 
ξεχάσατε. Εγώ ζω, όµως πολύ συχνά φέρνω στη σκέψη 
µου το φινάλε που για όλους θα έρθει και τότε ηρεµώ και 
ξαναπατάω πάλι στη γη.

Τίποτα δεν κρατάει για πάντα µην ξεχνάτε ποτέ πως η 
τράπουλα που µας εδόθη όταν πατήσαµε το πόδι µας στη 
γη ήταν σηµαδεµένη. Ας ζήσει λοιπόν ο καθένας όπως 
γουστάρει και όταν έρθει η ώρα του ταµείου τότε θα µας 
πει ο ταµίας πως επιστροφές δεν γίνονται δεκτές. Αργά πια 
για συγνώµες.

Μέχρι τότε ας ζήσουµε αγαπηµένοι χωρίς µίση, χωρίς 
κακίες χωρίς πολέµους γιατί µας ενώνει όλους κάτι κοινό: 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ.

Ο Θεός είπε αγαπάτε αλλήλους και εννοούσε φυσικά τους 
ανθρώπους, όµως την ηµέρα εκείνη το άκουσαν µόνο τα 
άγρια ζώα, και ειδικότερα οι σκύλοι. Μόνο τα σκυλιά 
µπορούν να αγαπούν δυνατά και απόλυτα. Αν θέλετε να 
δείτε τι χρώµα έχει η αγάπη, κοιτάξτε στα µάτια το σκύλο 
σας και θα εκπλαγείτε.

Προχθές κατά λάθος πάτησα το πόδι της σκυλίτσας µου, 
ούρλιαξε από το πόνο και κρύφτηκε να γλείψει το πόδι 
της. Την φώναξα κοντά µου, ήρθε κουνώντας την ουρά 
της και µε κοίταξε µε τα µάτια της που ήταν γεµάτα από 
αγάπη. Με είχε ήδη συγχωρήσει και το πόδι της πονούσε 
ακόµα πολύ. Μήπως σας λέει κάτι αυτό; 
Εµένα µε άγγιξε.

Ερχόµαστε στη ζωή µε άδειες τσέπες, µε άδειες τσέπες 
φεύγουµε στο ενδιάµεσο όµως κάνουµε τα πάντα για να 
αποκτήσουµε τα πάντα. Κάνουµε τόσα πολλά για τόσα 
πολλά τίποτα. Μήπως υπάρχει βρε παιδιά κάποιος 
διαθέσιµος γιατρός εδώ κοντά; Ίσως µας βοηθήσει αλλά 
για τούτη τη πάθηση δεν υπάρχει γιατρειά.

Όπου και να µας βγάλει η ζωή εµείς πίσω πάντα θα 
κοιτάµε γιατί όλοι µας κάπου εκεί στα µονοπάτια του 
χθες έχουµε κάποια ξεχασµένα κοµµάτια µας. Κάθε δύση 
φέρνει µια ανάµνηση κάθε ανατολή µια ελπίδα γι’ αυτό 
φιλαράκι ζήσε την κάθε σου στιγµή πριν γίνει µια 
θλιµµένη ανάµνηση.

Ο κόσµος µας έγινε µια πληγή βαθιά που πάντα θα 
αιµορραγεί. Θέλω να ελπίζω πως το αύριο θα είναι µια 
καλύτερη µέρα και µέχρι να έρθει αυτό το αύριο σας 
παρακαλώ δώστε µου το δικαίωµα να το πιστεύω και να 
το περιµένω. Ό,τι ποθήσαµε, ό,τι ονειρευτήκαµε τα 
παρκάραµε στο ΠΡΟΣΕΧΩΣ θα γίνουν. Τα όνειρα βλέπετε 
δεν κοστίζουν, λοιπόν ονειρευτείτε ελεύθερα.

Πολλοί από εσάς που µε τιµάτε διαβάζοντας τα κείµενά 
µου µου λέτε πως σας αγγίζω και κάπου κάπου σας 
φέρνω υγρασία στα µάτια, αυτό για µένα είναι το 
µεγαλύτερο βραβείο και σας ευχαριστώ από καρδιάς. 
Όµως νοµίζω πως ήρθε η στιγµή να σας πω το µυστικό 
µου µα µην το πείτε πουθενά. Το µυστικό µου είναι πως 
πριν από εσάς εγώ πρώτος έχω ποτίσει µε παράπονο και 
µε δάκρυ αυτά που σας γράφω.

Εγώ δεν γράφω για να εντυπωσιάσω κάποιον, εγώ γράφω 
γιατί µου αρέσει, γράφω γιατί σκέπτοµαι πολύ και 
στεναχωριέµαι για τα όσα συµβαίνουν γύρω µας, γράφω 
καυτηριάζοντας τα κακώς κείµενα κατά την ταπεινή µου 
γνώµη.

Κλαµένα µου φανήκαµε απόψε 
Τα µατιά σου φεγγάρι 
Μα τι να σου πω και εγώ
Που είµαι στο ίδιο χάλι.
Φεγγάρι µου χλωµό τόσος ουρανός και εσύ πάλι τον ίδιο 
δρόµο περπατείς. ∆εν κουράστηκες πια;
Εδώ θα σας αφήσω, σας ταλαιπώρησα πάλι πολύ.
Καλό χειµώνα, ζεστό χειµώνα και γαλήνη στη καρδιά.

Με εκτίµηση
Από το χωριό

Υ.Γ. Αγαπηµένε µου εαυτέ πολλοί σε πλήγωσαν κατά 
καιρούς µα πιο πολύ σε πλήγωσα εγώ. Συγχώρεσέ µε που 
σε ταλαιπώρησα και σ’ ευχαριστώ που τόσα χρόνια είσαι 
κοντά µου, µείνε µαζί µου ακόµα εαυτέ µου, πονέσαµε 
πολύ εµείς οι δύο µα σταθήκαµε όρθιοι και δέξου τούτο το 
γράµµα,
 Σ’ εσένα το αφιερώνω.

Γράµµα από το χωριό
Βαγγέλης Βανικιώτης
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