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ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1994 κυκλοφόρησε το πρώτο 

«Καλημέρι». Ο σύλλογός μας έκλεινε τότε 20 χρόνια 

ζωής.Είχε μπει δηλαδή στο στάδιο της πρώτης 

ενηλικίωσης του. Τότε ακριβώς μια ομάδα, 

συνομήλικη με το σύλλογο οραματίστηκε μια 

πορεία με καινοτόμες δράσεις που άλλαξε το 

χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του. 

Τρία κατά τη γνώμη μου ήταν τα κλειδιά αυτής της 

επιτυχίας :  

Το πρώτο ότι διάβασε σωστά τις επιταγές εκείνης 

της εποχής. Αντιγράφω από τις σελίδες της πρώτης 

έκδοσης της εφη-

μερίδας: 

«…Τόσα χρόνια….είκοσι 

χρόνια ζωής, δηλαδή 

βρισκόμαστε μια γενιά 

μετά. Βρισκόμαστε στη 

θέση των πατεράδων 

μας, με διαφορετικά 

ό μ ω ς  β ι ώ μ α τ α , 

διαφορετικές ανησυχίες, διαφορετικές κοινωνικές 

καταβολές και διαφορετικές ανάγκες. Το έμψυχο 

δυναμικό του συλλόγου μεταλλάχθηκε και 

ταυτόχρονα ανανεώθηκε. Τα ενδιαφέροντα 

διαφοροποιήθηκαν, τα κοινά βιώματα λιγοστεύουν 

και περιορίζονται σε μικρούς κύκλους. Για να 

προχωρήσουμε επομένως πρέπει να εκφραστεί και το 

καινούριο...» 

Το δεύτερο ήταν τα ιδιαίτερα στοιχεία που 

χαρακτήρισαν τη δράση της : Συλλογικό πνεύμα, 

τόλμη, ενθουσιασμός, συνέπεια, συνέχεια, 

αποτελεσματικότητα και ομόνοια. 

Το τρίτο ήταν ότι στο επίκεντρο όλων των 

εκδηλώσεων ήταν το χωριό μας. Ό,τι «καινούριο» 

σχεδιάστηκε, δέθηκε αρμονικά με το «παλιό». 

Δούλεψε με τον ίδιο τρόπο που ένας νοικοκύρης 

φροντίζει μια ελιά. Έκοψε τα σκατζαχρόλια, την 

ξεμπουχάδιασε, κλάδεψε τα ξερά και την λίπασε. Οι 

καινούριες φυλλωσιές όμως στηρίχθηκαν στον ίδιο 

κορμό και στις ίδιες ρίζες. Και ο καρπός ήταν πολύς 

και διαλεχτός. 

Αρχές του 2014.Ο σύλλογος μας κλείνει τα 

σαράντα. Μαζί του ωρίμασε και εκείνη η ομάδα. 

Τώρα βέβαια υπάρχουν περισσότερες σκοτούρες, 

περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες στην 

προσωπική ζωή του καθενός. Όμως υπάρχει η ίδια 

αγάπη για το σύλλογο και το χωριό, ο ίδιος 

ενθουσιασμός και το ίδιο μεράκι για την 

επανέκδοση της εφημερίδας μας. Έτσι 

ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δ.Σ του 

συλλόγου που αναδείχθηκε το περασμένο 

καλοκαίρι, πλαισιωθήκαμε από νέα άτομα που 

ελπίζουμε να πολλαπλασιαστούν και ριχτήκαμε στη 

δουλειά. Μαζέψαμε το πρώτο υλικό, το 

μπερδέψαμε με τις αναμνήσεις μας το 

σταχυολογήσαμε, αξιοποιήσαμε την εμπειρία μας 

από την πρώτη περίοδο έκδοσης της εφημερίδας 

και σας παρουσιάζουμε το πρώτο φύλλο του 

δεύτερου κύκλου. 

Καλημερίστε το, διαβάστε το, στηρίξτε το. 

Η πορεία του εξαρτάται από όλους μας. 

Υ.Γ : Για την ιστορία 

πρέπει να αναφέρουμε 

όσους ήταν στο 

προσκήνιο την περίοδο 

π ο υ  π ρ ω τ ο -

κυκλοφόρησε το 

«Καλημέρι». 

 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Πρόεδρος: Κυριάκος Δ.Βανικιώτης 

Αντιπρόεδρος: Νίκος Γ.Λαμπράκης 

Γραμματέας: Ελένη Θ.Τσιριγώτη  

Ταμίας: Κυριάκος Π.Βανικιώτης 

Σύμβουλοι: Άννα Γ.Τσιριγώτη, Δημήτρης 

Μπίλιας, Χαράλαμπος Φάββας. 

 

Συντακτική Ομάδα Εφημερίδας : 

Ελένη Γ.Τσιριγώτη,  

Παναγιώτης Π.Τσιριγώτης,  

Νίκος Σαρ.Μαστοράκος,  

Κατερίνα Μητσιμπούνα, 

Νέλλη Τσαγλιώτη. 

 

Πολιτιστική Ομάδα :  

Νίκος Χ.Μουσουδάκος,  

Χρήστος Στεφανάκος, 

Πέτρος Βανικιώτης,  

Γιώργος Λαμπράκης,  

Ματίνα Λαμπράκη,  

Τσαγλιώτης Μανώλης,  

Φάββας Μπάμπης,  

Μαρία Κλάψη. 

 

 Κυριάκος Δ.Βανικιώτης 
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Πάμε σαν άλλοτε!! 
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Αναπολούμε το παρελθόν, 

ΚΑΛΗΜΕΡΙ..ζουμε το μέλλον… 

*** 

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας  

στο χωριό μας! 

*** 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

*** 

Ο Σύλλογος και το διαδίκτυο 

 

3 

« Επί τας πηγάς των υδάτων…» 

*** 

Ο σύλλογός μας… 

μορφή εθελοντισμού, ευκαιρία προσφοράς 

*** 

Στο χωριό μας με αγάπη 

 

4 

Το μάζεμα της Ελιάς 
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«Είμαι η εληά η τιμημένη» 

*** 

Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας 

 

6-7 

Απόκριες και Έθιμα  

της Πελοποννησιακής Γης 

*** 

Απόκριες σαν μια φορά…στον Αϊ – Δημήτρη! 

*** 

Κρατώντας την Παράδοση… Η πηχτή 

 

8 

Βιβλιοπαρουσίαση 

*** 

Απλές ιστορίες….,  αποστάγματα  Ζωής 

*** 

Ανέκδοτες Ιστοριούλες!!! 

 

9 

Ένας Αγρότης θα μας σώσει 

*** 

Τους γνωρίζετε;;; 

 

10-11 

Το Καλημέρι στον κόσμο  

της Νέας Τεχνολογίας 

*** 

Δημόσια δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

για το χωριό μας. Αξίζει τον κόπο; 

 

12 

Γράμμα από το χωριό 

Πάμε  

σαν άλλοτε!! 
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

Αναπολούμε το παρελθόν, 

ΚΑΛΗΜΕΡΙ..ζουμε το μέλλον… 

ΤΟ 1975, ΣΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, μια παρέα Αγιοδημητρι-

ώτες, παλικάρια τότε, ίδρυσαν το σύλλογο των Απανταχού Αγιοδημητριωτών με έδρα την Αθήνα. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν, ο σύλλογος αποτέλεσε το δεσμό τους με το χωριό, ήταν η παρέα τους, εκεί 

όπου μπορούσαν να συναντήσουν κάποιους παιδικούς φίλους, να θυμηθούν όμορφες στιγμές από τη 

ζωή τους στο χωριό, να διασκεδάσουν όλοι μαζί, να στηρίξει ο ένας τον άλλο στις δυσκολίες που αντι-

μετώπιζαν στην μεγαλούπολη, αλλά ταυτόχρονα ήταν το μέσο για προσφορά στον Άγιο Δημήτρη, κα-

θώς πολλά και σημαντικά έργα πραγματοποιήθηκαν στο χωριό με έξοδα του συλλόγου. 

Οι άξιοι άνθρωποι που υπηρέτησαν το σύλλογο του έδωσαν μεγάλη δυναμική, αλλά το κυριότερο που 

κατάφεραν, ήταν να μπολιάσουν τα παιδιά τους με την αγάπη για το χωριό και τους Αγιοδημητριώτες. 

Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες του συλλόγου, τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους και σιγά-

σιγά δημιούργησαν ισχυρούς δεσμούς φιλίας και εμπιστοσύνης που άντεξαν στο πέρασμα του χρόνο-

υ. Η νεολαία του χωριού άρχισε να συμμετέχει στην προσπάθεια του συλλόγου και να έχει ενεργό 

ρόλο, όχι μόνο στις εκδηλώσεις του, αλλά και στην διοίκησή του. 

Κι έτσι, 20 χρόνια μετά την ίδρυσή του, ωρίμασαν οι συνθήκες ώστε η φωνή του συλλόγου να δυναμώ-

σει και να φθάσει παντού, σε κάθε μέρος του κόσμου όπου πατούσε το πόδι κάποιου Αγιοδητριώτη. Το 

Δεκέμβριο του 1994 κυκλοφορεί το 1ο φύλλο της εφημερίδας του συλλόγου, με τίτλο «ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΙ». 

Για την εποχή εκείνη όπου η κινητή τηλεφωνία, το internet, το facebook και τα λοιπά μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης δεν είχαν ακόμα εισβάλει στη ζωή μας, ήταν μια κίνηση πρωτοποριακή. Η εφημερίδα κατά-

φερε να μικρύνει τις αποστάσεις μεταξύ των μελών, να πληροφορήσει για τις δραστηριότητες του συλ-

λόγου, να παρουσιάσει το χωριό μας στην ευρύτερη περιφέρεια, να αναδείξει θέματα, να θέσει γόνιμο-

υς προβληματισμούς, να προτείνει λύσεις, να αναζητήσει απαντήσεις και να απευθυνθεί στις τοπικές 

αρχές. 

Στο ΚΑΛΗΜΕΡΙ βρήκαν βήμα πολλοί άνθρωποι (κάποιοι μάλιστα ήταν μόνιμοι αρθρογράφοι), οι οποί-

οι έγραφαν είτε για τις εμπειρίες τους στο χωριό, είτε μοιράζονταν μαζί μας τις αναμνήσεις τους, είτε 

μας οδηγούσαν στα μονοπάτια της λαϊκής παράδοσης του χωριού μας. Ταυτόχρονα, σχεδόν κάθε φύλ-

λο φιλοξενούσε την προσωπογραφία κάποιων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας που είχαν ξεχωρίσει για το 

ήθος τους και την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία του Αγίου Δημητρίου, ώστε να θυμούνται οι 

παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ο τότε πρόεδρος του συλλόγου Κυριάκος Δ.Βανικιώτης, ως διευ-

θυντής σύνταξης, η ακούραστη συντακτική ομάδα (Ελένη Θ.Τσιριγώτη, Νέλλη Τσαγλιώτη, Νίκος 

Σ.Μαστοράκος, Κυριάκος Π.Βανικιώτης) και ο σκιτσογράφος μας Παναγιώτης Π.Τσιριγώτης (Πότης ο 

αγρότης) έδιναν σε κάθε φύλλο τον καλύτερο εαυτό τους, με αποτέλεσμα η εφημερίδα να εξελίσσεται 

και τα μέλη όχι απλά να την αποδέχονται, αλλά και να την αποζητούν. Θυμάμαι απλά πως όλοι περιμέ-

ναμε κάθε φορά το επόμενο φύλλο για να διαβάσουμε με ενδιαφέρον τις ανταποκρίσεις του Βαγγέλη 

του Βανικιώτη από το χωριό, να πληροφορηθούμε τα νέα και να ταξιδέψουμε παρέα με το ΚΑΛΗΜΕΡΙ 

στον Άγιο Δημήτρη. 

Η εφημερίδα κατάφερε να συντροφεύσει τα μέλη του συλλόγου για 4 μόλις χρόνια (1994-1998), καθώς 

η συντακτική ομάδα δεν βρήκε τα απαραίτητα σημεία στήριξής για να συνεχίσει, ούτε κάποιοι νεότεροι 

έδειξαν την διάθεση να πάρουν τη σκυτάλη. Επίσης κάποια μικρόψυχα σχόλια από ορισμένους, απο-

γοήτευσαν τη συντακτική ομάδα κι έτσι άρχισε να μειώνεται ο ενθουσιασμός των μελών της. Δυστυχώς 

την εποχή εκείνη, το χωριό μας βίωσε και την τραγική απώλεια του Γιώργου του Κλάψη, ενός δυναμικο-

ύ νέου που ήταν φίλος όλων μας, που είχε δεθεί με το σύλλογο και είχε πολλά να προσφέρει. Το γεγο-

νός αυτό μας συγκλόνισε όλους και το χωριό μας δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει εύκολα. Δημιουργήθηκε 

έτσι, απ’ όλα αυτά, ένα κλίμα που οδήγησε σε παύση της έκδοσης της εφημερίδας και το σύλλογο σε 

αναστολή της δραστηριότητάς του για μια σχεδόν δεκαετία. 

Η αναβίωση του συλλόγου πραγματοποιήθηκε 6 χρόνια πριν από σήμερα, όταν άνθρωποι που αγάπη-

σαν το σύλλογο και αγωνίστηκαν γι’ αυτόν, μπήκαν μπροστά σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης. Η 

έδρα του συλλόγου μεταφέρθηκε στον Άγιο Δημήτρη όπου βρέθηκαν άξιοι άνθρωποι να στελεχώσουν 

το Δ.Σ., να βοηθήσουν στις διάφορες δραστηριότητες και να προσφέρουν όπου και όπως μπορούν, με 

την καθοδήγηση του Πάρη του Βανικιώτη, η εμπειρία του οποίου σε θέματα συλλόγου είναι μοναδική 

και η προσφορά του τεράστια. 

Το Δ.Σ.που προέκυψε στις 16/08/2013 ξεκίνησε τη θητεία του με τη δημιουργία της ιστοσελίδας του 

συλλόγου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.platana.eu, ακολουθώντας το δρόμο της εξέλιξης και της 

τεχνολογίας σε θέματα επικοινωνίας. Όμως ο κλασσικός τρόπος επικοινωνίας μέσω της εφημερίδας 

είναι εξίσου σημαντικός, κυρίως για ανθρώπους που δεν τα καταφέρνουν με τις σύγχρονες μεθόδους. 

Έτσι, τα μέλη της τότε συντακτικής ομάδας και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του συλλόγου, αναλαμ-

βάνουν την πρωτοβουλία να δώσουν πάλι πνοή στο ΚΑΛΗΜΕΡΙ. 

Η επανέκδοση της εφημερίδας σε έντυπη μορφή (αλλά και σε ηλεκτρονική), είναι μια νέα αρχή και ση-

μείο αναφοράς για το σύλλογο. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή και καλό είναι ΟΛΟΙ να στηρίξου-

με τη νέα προσπάθεια, ηθικά πρώτα-πρώτα, αλλά και πρακτικά, με μια μικρή οικονομική συνδρομή 

που είναι απαραίτητη για την κάλυψη της δαπάνης έκδοσης. Αναζητείστε λοιπόν τους συντάκτες της 

εφημερίδας, διηγηθείτε παλιές ιστορίες από το χωριό μας, στείλτε κείμενα, φωτογραφίες ρετρό, κάποιο 

άρθρο σας, γράψτε τις καλοπροαίρετες κριτικές σας για ότι πρέπει να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε και 

διατυπώστε τις προτάσεις σας. 

Στην ανατολή του έτους 2014 καλωσορίζουμε το ΚΑΛΗΜΕΡΙ, μαζί του λέμε μια εγκάρδια καλημέρα 

στους απανταχού Αγιοδημητριώτες, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και ξεκινάμε με καλές προοπτικές κι 

ελπίδα την 5η δεκαετία ζωής και δράσης του συλλόγου. 

Ο Πρόεδρος του συλλόγου, 

Μαστοράκος Παναγιώτης 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Πρόεδρος 

Μαστοράκος Παναγιώτης 

Αντιπρόεδρος 

Αγγελάκου Φρόσω 

Γραμματέας 

Μουσαδάκος Μπάμπης 

Ταμίας 

Ζερβός Δημήτρης 

Μέλος 

Αγγελάκος Αλέξης 

Μέλος 

Αγγελάκου Κατερίνα 

Μέλος 

Καλαμβόκη-Αγγελάκου Τζένη 

Μέλος 

Λεκάκη-Φάββα Βάσω 

Μέλος 

Σιγανός Δημήτρης 

 

Ο Σύλλογος και το διαδίκτυο 

Μια ιδέα (Δημήτρης Ζερβός) και πολύ δουλειά (Κατερίνα Ζερβού) 

και ο σύλλογος βγήκε στο ίντερνετ! Ήταν τέλη Αυγούστου όταν ξεκι-

νήσαμε το πρώτο σάιτ στην πλατφόρμα της Google.Παράλληλα η 

Κατερίνα Αγγελάκου «έστησε» την σελίδα του συλλόγου στο Face-

book.Στο τέλος Σεμπτεβρίου δόθηκε η τελική μορφή στον ιστότοπό 

μας, που πλέον λειτουργεί στην πλατφόρμα της Wordpress και βρίσ-

κεται στην διεύθυνση www.platana.eu.Τα «στατιστικά» εντυπωσιά-

ζουν: πάνω από 3.500 επισκέψεις το μήνα, από Ελλάδα, Αυστραλία, 

Καναδά, ΗΠΑ, Ελβετία, Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Αγγλία και τε-

λευταία από Τουρκία! Η σελίδα μας στο Facebook αισίως ξεπέρασε 

τα 214 «αρέσει» (likes) με πλήθος αναγνωστών από όλο τον κόσμο! 

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο χωριό μας! 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΕΛΛΗ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ 

Την 4η Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο, η κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας στο χωριό.Η αίθουσα του σχολείου γέμισε από μικρούς 

και μεγάλους, περίπου 80 άτομα από το χωριό αλλά και από την Αθήνα. 

Πρωταγωνιστές της μικρής και ωραίας αυτής γιορτής ήταν τα παιδιά με τα 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια τους και τα ποιήματα που απήγγειλαν, με την 

φροντίδα του πατέρα Παρασκευά, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Μας 

χάρισαν όμορφες στιγμές και πήραν το πιο ζεστό μας χειροκρότημα, κυρίως οι 

μικρότεροι που είχαν και πιο πολύ… άγχος! 

Τυχερή της βραδιάς ήταν η μικρή Σταυρούλα Λάγκη, κόρη της Παναγιώτας 

Μουσαδάκου, αφού της «έπεσε» το φλουρί! Το δώρο που συνόδευε το φλουρί 

ήταν 20€.Όλα τα παιδιά του χωριού -μικρά και μεγάλα- πήραν για δώρο μία 

κούπα (με την φωτογραφία τους) κι ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Διευκρινίζουμε 

προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι κούπες με τις φωτογραφίες τους πήραν όσα 

παιδάκια του χωριού είχαν φωτογραφηθεί στον χώρο του σχολειού, και από 

την Αθήνα εκείνα που είχαν δηλώσει ότι θα παρευρίσκονται στην κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας. Τα υπόλοιπα έλαβαν κούπα με τον λογότυπο του συλ-

λόγου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.του Συλλόγου: Φρόσω Αγγελά-

κου, Τζένη Αγγελάκου, Βάσω Φάββα, (οι οποίες ανέλαβαν και την προετοιμασία 

της εκδήλωσης ) Δημήτρης Ζερβός και Δημήτρης Σιγανός. Επαγγελματικές υ-

ποχρεώσεις δεν επέτρεψαν στον Πρόεδρο του Συλλόγου να παρευρεθεί στην 

εκδήλωση, όμως το κενό κάλυψε μια συγκινητική επιστολή με τις ευχές του. 

http://www.platana.eu
http://www.platana.eu
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΙΣΒΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΩΝ, βρισκόταν το φωτογραφείο 

των Τσιριγωταίων, του Λευτέρη και του Μήτσου, που αποτελούσε το στέκι για όλους τους 

συγχωριανούς της γύρω περιοχής, την δεκαετία του ’70.Ο Σαράντος ο Μαστοράκος, ο 

Ντίνος ο Μαστοράκος, ο Βαγγέλης ο Μακράκος, η Ελένη Ζαρίφη είναι μερικοί απ’ όσους 

μαζευόμαστε, ιδιαίτερα τις Κυριακές, συζητούσαμε, αστειευόμαστε και θυμόμαστε τα παι-

δικά μας χρόνια στο χωριό, όπου είχαμε γεννηθεί και μεγαλώσει.Μαζί μας κι ο μπάρμπα 

Πότης ο Τσιριγώτης με τη θειά Ελένη, είχαν να μας διηγηθούν πολλά από τα χρόνια εκεί-

να. 

Την εποχή που στο χωριό ζούσαν περίπου 

700 άτομα εγγεγραμμένα στα μη-τρώα 

της Κοινότητας, κι ο κόσμος έμενε στα 

χωράφια από το θέρο μέχρι τ’ Αϊ-Δημητριού. Ξεκινώντας από τις Λουρίδες όπου μέναμε 

πάνω από τριάντα άτομα, πρωτοξάδελφα από τη μάνα μου, κι απέναντι στα Λακώματα 

ακόμα περισσότερα, όπως ο μπάρμπα Γιάννης ο Φασουλής ,ο μπάρμπα Γιώργης ο Μου-

στάκας, ο μπάρμπα Γιωργάκης, κι ο μπάρμπα Πολυζώης. Πιο κάτω, ο μύλος της γιαγιάς 

μου της Δημητρούς, όπου γινόταν πανηγύρι μέρα- νύχτα από τους απαλέτες, όπως λέγα-

με αυτούς που έρχονταν να αλέσουν τα γομάρια με τα στάρια, αν σκεφτείτε ότι τότε 

άλεθαν στο χωριό τέσσερεις μύλοι. Ακόμα πιο κάτω οι Αφανιάδες ήταν γεμάτοι τσαρδιά 

και στη συνέχεια το εργοτάξιο του μπάρμπα Αντώνη του Νάκη, όπου έπλεκαν κόφες, κο-

φίνια και όλων των λογιών τα πλεχτά. Εδώ να σας πω και την μαντινάδα που του είχε 

φτιάξει ο μπάρμπα Πολυζώης.« Νάκη μου, καλέ μου Νάκη, που τίναζες τις καψουλιές πίσω 

στο Καλαμάκι». Συνεχίζοντας, ήταν τα Φαββαίικα και πιο κάτω οι Παυλούδες, μέχρι τον 

Κουφό κάθε χωράφι και μια ιστορία. Κι ακόμα πως μπορούσαμε να ξεχάσουμε τα δύσκολα 

χρόνια της Κατοχής, την πείνα, την ξυπολυσιά, τα σημάδια που υπήρχαν ακόμα στα πόδια 

μας και που οι νεότεροι δεν τα πρόλαβαν και τους φαίνονται παραμύθια. 

Μαζευόμαστε, λοιπόν, κι αναρωτιόμαστε : « Που να βρίσκεται ο α; Τι να κάνει ο β;»,  

αφού μετά τον μεγάλο ξεσηκωμό άδειασε το χωριό μας, και όσοι ζούσαμε στην Αθήνα 

είχαμε σχεδόν χαθεί, μιας και τότε δεν υπήρχαν ούτε σταθερά τηλέφωνα σε όλα τα σπί-

τια. 

Κάποια μέρα, καθώς μιλούσαμε για όλα αυτά με τον ξάδερφό μου τον Λευτέρη, μας ήρθε 

η ιδέα να ιδρύσουμε ένα σύλλογο, με κύριο σκοπό να έρθουμε σε επαφή μεταξύ μας αρχι-

κά κι αργότερα με όλους τους συγχωριανούς όπου κι αν βρίσκονται. 

Έτσι και έγινε. Απευθυνθήκαμε στον Τάσο τον Ζερβό, ο οποίος σαν δικηγόρος μας καθο-

δήγησε στο τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε. Ήταν απαραίτητο κατ’ αρχήν να μαζευτούν 

είκοσι υπογραφές, προκειμένου να ετοιμαστεί το καταστατικό. Οπότε ο κλήρος έπεσε σ’ 

εμένα να ψάξω σπίτι το σπίτι να βρω αυτά τα άτομα. Έτρεξα παντού με τα μέσα συγκοι-

νωνίας που υπήρχαν, όπου μου έδιναν κάποια διεύθυνση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν 

πήγα στον Πειραιά, στο Ειρηνοδικείο, να βρω τον Θόδωρο τον Μπίλια, τον Καπελέρη 

όπως τον λέγαμε, που ούτε καν με γνώρισε. 

Αφού τελείωσε αυτό το στάδιο, δώσαμε τις 

υπογραφές, εγκρίθηκε το καταστατικό με την 

πολύτιμη βοήθεια του Τάσου κι έτσι ιδρύθηκε 

ο σύλλογος. 

Η πρώτη μας συνάντηση ήταν κοντά στην πλατεία Κοτζιά, σ’ ένα καφενείο όπου δούλευε 

τότε ο Νίκος ο Βλαχοπανάγος. Δεν θυμάμαι πόσοι είχαμε μαζευτεί, όμως προσπαθούσαμε 

να αναγνωρίσουμε ο ένας τον 

άλλο από το σε ποιόν μοιάζαμε. 

Το καλοκαίρι του 1976 συγκροτή-

θηκε σε σώμα το πρώτο Δ.Σ., με 

πρώτο πρόεδρο τον Λευτέρη τον 

Τσιριγώτη, που διέθεσε τον χώρο 

του φωτογραφείου για τις συνα-

ντήσεις του συλλόγου. Το στέκι 

μας έγινε η έδρα του.  

Αυτό που σκεφτόμαστε καιρό πριν 

τώρα είχε πάρει σάρκα και οστά. 

Με τα μέσα που διαθέταμε τότε, τις γνώσεις που είχαμε και τις δυνατότητες, μπορέσαμε 

να προχωρήσουμε με τις όποιες ατέλειες και γιατί όχι και λάθη και να καταφέρουμε πολλά. 

Για μένα όμως η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν που κατορθώσαμε να έρθουν κοντά τα παιδιά 

μας και τα εγγόνια μας σήμερα και να μην χαθούν όπως εμείς τότε. 

Πιστεύω πως με τα εφόδια, που κατ εξοχήν διαθέτουν, θα κατευθύνουν την ζωή του συλ-

λόγου ,ακόμα πιο ψηλά, θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές του με απώτερο στόχο να 

διατηρήσουν τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, να μην κοπούν από τις ρίζες τους. 

 Δημήτριος Κ.Βανικιώτης 

Ανατρέχοντας στη δράση του συλλόγου μας, 

μέσα από τις αναμνήσεις των πρωτεργατών 

του και την μετέπειτα εξέλιξή του, δεν μπορεί 

παρά να αναδειχθεί ότι αποτελεί μια μορφή 

καθαρά ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ δράσης. 

Όλοι εμείς, μέλη και φίλοι του, δεν ανήκουμε 

σε κάποια κερδοφόρα επιχείρηση, ούτε 

διεκδικούμε τίτλους, αξιώματα, θέσεις η 

οικονομικό όφελος.Όλοι προσφέρουμε 

αφιλοκερδώς, ενώ κάποιοι, που κάθε φορά 

απαρτίζουν το Δ.Σ., πολύ περισσότερο, αφού 

αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να 

διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες, που εμείς 

προτείνουμε και από κοινού αποφασίζουμε, με 

βάση τους στόχους και σκοπούς ίδρυσής του. 

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο 

σύλλογος δεν είναι το Δ.Σ., ούτε είναι 

ιδιοκτησία κάποιων. Κι όταν οποιοδήποτε 

μέλος αποφασίσει να καταθέσει χρόνο, κόπο, 

ιδέες, τέχνη, γνώση ακόμα και χρήματα, το 

κάνει για όλους. Για τον τόπο μας, που ζήσαμε, 

ζούμε η χαιρόμαστε ο καθένας, όσο και όπως 

του το επιτρέπει η ζωή του. 

Κάποτε με προσωπική εργασία όλων των 

συγχωριανών, χτίστηκαν ο Αϊ-Δημήτρης, οι 

Άγιοι Ανάργυροι, το σχολείο και το γεφύρι της 

Φλόκας, το γεφύρι του Αυλού, διανοίχθηκε ο 

δημόσιος δρόμος από τη Ράχη ως το 

Καλημέρι, βάθυναν τα πηγάδια του χωριού, σε 

καιρούς δύσκολους, με αξίνες και φουρνέλα η 

κουβάλημα της πέτρας με τα γαϊδούρια. 

Και στα νεώτερα χρόνια με προσωπική 

εργασία έγιναν τα έργα στο χωριό, 

διοργανώθηκαν γλέντια και πολλών ειδών 

εκδηλώσεις, στολίστηκε το χωριό, 

ετοιμάστηκαν γλυκά για τα πανηγύρια, 

δόθηκαν δώρα στα παιδιά και τόσα άλλα 

καταγεγραμμένα στα βιβλία του συλλόγου και 

που δεν χωράνε σ’ ένα άρθρο. 

Τι σημαίνουν όλ’ αυτά; 

Ότι ο καθένας μας είναι το ίδιο σημαντικός με 

τον άλλο. Βάζοντας ο καθένας το λιθαράκι του 

ολοκληρώνονται δράσεις ζωής για όλους. 

Οι επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει πως 

οι άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικά σε 

κοινωφελείς σκοπούς, είναι άνθρωποι 

αισιόδοξοι, δραστήριοι, τολμηροί, χαρούμενοι, 

σωματικά και ψυχικά υγιέστεροι των άλλων. 

Γιατί τελικά όποιος προσφέρει παίρνει 

περισσότερα, αφού ό,τι δίνεις με την καρδιά 

σου, σου επιστρέφεται στο πολλαπλάσιο. 

Ο εθελοντισμός ενισχύει το αίσθημα αυτό-

εκτίμησης του προσώπου, βοηθά να 

αναδειχθούν άγνωστες πλευρές του 

χαρακτήρα του, οδηγεί σε ανάπτυξη ταλέντων 

και δεξιοτήτων, αποτελεί ευκαιρία έκφρασης 

βαθύτερων συναισθημάτων. Πολλά από αυτά, 

όπως οι βαθιές φιλικές σχέσεις που 

αναπτύχθηκαν μεταξύ μας, οι δεσμοί 

εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκαν, ακόμα και 

γάμοι μέσα από την συμμετοχή μας στις 

δραστηριότητες του συλλόγου, είναι η δική 

μας πραγματικότητα. Κι αν αναλογιστούμε την 

δύσκολη περίοδο στην οποία βρίσκεται η 

πατρίδα μας αυτά τα χρόνια, θα 

διαπιστώσουμε ότι ο κάθε σύλλογος έχει να 

διαδραματίσει έναν πολύτιμο και καθοριστικό 

ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής ενότητας, 

την ενθάρρυνση της συνεργασίας και 

αλληλεγγύης, το βάθεμα της κατανόησης και 

εν κατακλείδι την εξεύρεση λύσεων 

σημαντικών κοινωνικών θεμάτων. 

 Στο κείμενο του Δ.Ζερβού -που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του συλλόγου-, « Όταν μιλούν 

τα παιδιά », οι μικροί μας φίλοι, μας δίνουν 

ακριβώς ένα μάθημα εθελοντικής προσφοράς 

μέσα από τον αυθόρμητο και ανιδιοτελή λόγο 

τους. 

Ας σταθούμε σ’ αυτό. Ας σκεφτεί ο καθένας 

μας τι μπορεί να κάνει μόνος του η όλοι μαζί. 

Ας προτείνουμε. Ας μοιραστούμε τις σκέψεις 

μας. Κι ας μην περιμένουμε από το Δ.Σ να 

ζητήσει την βοήθειά μας. Να την 

προσφέρουμε μόνοι μας κάθε φορά που 

ανακοινώνεται κάποια δραστηριότητα. 

Η νέα χρονιά μπορεί να γίνει αφετηρία για ένα 

νέο τρόπο σκέψης και δράσης πέρα από 

μιζέριες και μικροπρέπειες που ανθρώπινα 

υπάρχουν. Προτείνω να το αποδείξουμε 

στηρίζοντας με λόγια και πράξη κάθε καλή 

προσπάθεια. Είμαι δε σίγουρη ότι θα 

εκπλαγούμε από το μέγεθος των δυνατοτήτων 

που έχουμε και των προοπτικών που 

ανοίγονται. 

Στο χέρι μας είναι να μείνουμε κλεισμένοι στο 

καβούκι μας, τα παράπονα, τους φόβους, την 

υποτίμηση του εαυτού μας και την μοναξιά 

μας η να ανοίξουμε τις καρδιές μας σε όλο τον 

κόσμο, την χαρά, την δημιουργικότητα, την 

δράση, την ζωή εν τέλει στο μεγαλείο της. 

 

Βενετία Δ.Βανικιώτη 

Στο χωριό μας με αγάπη 
Μαρία Ζερβού-Παιδαγωγός και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού 

Πάντα έψαχνα μία αφορμή να βρίσκομαι στον Άγιο Δημήτρη. Άλλοτε ήταν τα μπάνια στη 
θάλασσα, οι χριστουγεννιάτικες νύχτες δίπλα στο 
τζάκι, το κάψιμο του Ιούδα ή και το μάζεμα των 
ελιών! Σήμερα, ως μόνιμος πια κάτοικος της 
Μονεμβασίας, μου δίνεται μια νέα αφορμή: το 
εργαστήρι του θεατρικού παιχνιδιού… 

Κάθε δεκαπέντε μέρες βρισκόμαστε με τα παιδιά 
του χωριού στο παλιό σχολείο και παίζουμε! Πρώτα 
με τα πιο μικρά και μετά με τα μεγαλύτερα. Υπάρχει 

μια γλυκιά συνωμοσία μεταξύ μας: 
ακολουθούν ευχαρίστως το δρόμο που εγώ 
ανοίγω καταλήγοντας πάντα στο μέρος που 
εκείνα επιθυμούν… 

Στο θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά δεν γίνονται 
ηθοποιοί. Δεν αποστηθίζουν λόγια, δεν 

υποκρίνονται. Ενθαρρύνονται να 
δημιουργήσουν ρόλους με βάση τις 
δικές τους εμπειρίες και επιθυμίες. Σε 
συνδυασμό με ερεθίσματα που 
δίνονται από τον εμψυχωτή – 
δάσκαλο, η ομάδα συνθέτει δικές τις 
ιστορίες και τις παρουσιάζει. Με 
εργαλεία το παιχνίδι, τη φαντασία, το 
σώμα και το νου τα παιδιά 
ανακαλύπτουν νέους τρόπους 
έκφρασης και επικοινωνίας. Σύμφωνα 
με βασική αρχή του θεατρικού 
παιχνιδιού, κάθε παιδί είναι ελεύθερο 
να συμμετέχει στο βαθμό που 
επιθυμεί. 

Όπως χαρακτηριστικά θα έλεγε η 
Μαντώ Κουρετζή, η δασκάλα που μου 
δίδαξε την τέχνη του θεατρικού 
παιχνιδιού, "στο θεατρικό παιχνίδι 
μαθαίνουμε να παίζουμε και 
παίζουμε για να μάθουμε". 

Το εργαστήρι αυτό είναι στη 
πραγματικότητα ο τρόπος μου να 

ευχαριστήσω αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του για τις ατελείωτες ευτυχισμένες στιγμές 
που μου χάρισε στην "πλατεία"…  

Δε θα μπορούσα τέλος να μην ευχαριστήσω το Σύλλογο του Αγίου Δημητρίου για την ευκαιρία 
που μου δίνει και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει! 

Τι είναι ο σύλλογος:  

Ο σύλλογος είναι μια ομάδα ανθρώπων που κάνει ότι χρειά-

ζεται το χωριό και μετά το λένε στο δήμαρχο, και το φτιάχνο-

υν.Αυτό που ήθελα να φτιάξει θέλω να βάλει κάλυμμα πάνω 

από τις κούνιες και δεύτερον να βάλει κερκίδες και προβολείς 

στο γήπεδο του ποδοσφαίρου.Να κάνουν μια ομάδα ποδοσ-

φαίρου με προπονητή.(Γιώργος Πουρίχης, 11ετών) 

Ο σύλλογος είναι μία ομάδα που μπορεί να συνεργάζεται 

και να έχει πάντα λύση.Αν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτούς 

που δεν έχουν χρήματα να δώσει σε ένα παιδί που μπορεί να 

πάει στη unicef.Μην ξεχάσω, να κάνει κάτι για μας όπως να 

φτιάξει μια αίθουσα υπολογιστών για μαθήματα να μάθουμε 

να αποθηκεύουμε αυτά που έχουμε γράψει.(Στέλλα, 10 χρο-

νών) 

Από τον σύλλογο του Αγίου Δημητρίου θα ήθελα να μας 

βάλει διάφορες δραστηριότητες όπως φέτος θέατρο.

(Παναγιώτα, 11 χρονών) 

Να μας δώσει παιχνίδια! (Χρήστος,5 ετών) 

« Επί τας πηγάς των υδάτων…» 

(Αναδρομή στη γέννηση του συλλόγου) 

Ο σύλλογός μας… 

μορφή εθελοντισμού, ευκαιρία προσφοράς 
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Μπαίνοντας ο Σεπτέμβριος άρχιζαν τα πρωτοβρόχια και 
μαζί οι αγροτικές δουλειές, μεταξύ αυτών και το μάζεμα 
της ελιάς. Μετά του Σταυρού (15 του Σεπτέμβρη) αρχίζα-
με να μαζεύουμε τα χαμολόγια, αυτές τις ελιές που πέ-
φτανε χάμου, και τέλος του Σεπτέμβρη με αρχές του Οκ-
τώβρη βγαίναμε για τα καλά στο μάζεμα. 

Κικιρίκουουουου, κικιρίκουουουουου. 

Κικιρίκουουουου, κικιρίκουουουουου , 

Κικιρίκουουουου  κικιρίκουουουουου. 

Κράζανε τα κοκόρια από τα κοτέτσια τους. Εκείνο τον 
καιρό, τα κοκόρια ήταν τα ξυπνητήρια μας. 

Ξύπνα γριάαα, ξύπνα λόοοο , 

Μμμμμμμμμμ, 

Σήκω λόοοοοο ξημέρωσε, δεν ακούς που κράζουν τα κο-
κόρια ; 

Ξημέρωσε κιόλααας ;  

Άντε σήκω, να ανάψεις τη φωτιά, εγώ πάω να παχνιάσω 
τα ζα,. 

Καλά μωρέ σηκώνουμαι. 

Και να ετοιμαζόμαστε να πάμε για τις ελιές πριχού μας 
πάρει η μέρα. Ξύπνα και τα παιδιά. 

Αφού σηκωνόντουσαν, ανάβανε το λυχνάρι και το φανά-
ρι που το έπαιρνε ο άντρας για να πάει στον αχυρώνα να 
πάρει άχυρα να ρίξει στα παχνιά τους για να φάνε τα ζα, 
τα άλογα ,τα μουλάρια και τα γαϊδούρια. 

Η γυναίκα άναβε την φωτιά, αν κράταγε η φωτιά ακόμα 
από καμιά κουτσούρα που είχαν βάλει από το βράδυ την 
συνταύλιζε να ανάψει, έβαζε τα τσάχαλα που είχαν 
φροντίσει αποβραδίς να έχουν μέσα στο σπίτι για προσά-
ναμμα και ξύλα για το ανάμα της φωτιάς το πρωί μόλις 
σηκωθούν. 

Αφού άναβε την φωτιά στο τζάκι η 
νοικοκυρά, ξύπναγε και τα παιδιά..Τα 
μεγάλα να πάνε στα χωράφια μαζί 
τους, τα δε μικρά να σηκωθούν να 
διαβάσουν τα μάθημά τους, για να 
μη πάνε αδιάβαστα στο σχολείο και 
πέσουν οι σχετικές λουργιές, ή και 
καμιά φορά η νηστεία. Και η μάνα 
άρχιζε :  

Σηκωθείτε βρε σείειεις, σηκωθείτε 
μωρσείειεις, σηκωθείτε γιατί ξημέρω-
σε. 

Μμμμμμμμμμμμμ.Μμμμμμμμμμμμ, 
κάναμε εμείς και ανακλανιόμαστε 
(τεντονόμαστε ). 

Σηκωθείτε βρέεεε. 

Άσε μας λο μάνα, που μας σηκώνεις από τα άγρια μεσά-
νυχτα 

Σηκωθείτε βρέεεε, κοντεύει να βγάλει ο ήλιος κέρατα. 

Άσε μας λόοοοο, αφού όξω είναι πίσσα. Δεν βλέπει κανε-
ίς ούτε την μύτη του, δώστου εμείς να ανακλανιόμαστε. 

Σηκωθείτε, και μην ανακλανιόσαστε, όπου νάνε ξημερώ-
νει ,δεν ακούτε που κράζουν τα κοκόριααα; Σηκωθείτε 
γιατί θάρθει ο πατέρας σας και θα σας καταβρέξει. 

(Όταν δεν ξυπνάγαμε βάζανε λίγο νερό στο χέρι τους 
και μας καταβρέχανε  στο πρόσωπο που ήταν όξω από 
τα σκεπάσματα, και πεταγόμαστε πάνω σαν ελα-
τήρια ).Είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να ξυπ-
νήσει κανείς. 

Σηκωνόμαστε και εμείς τα παιδιά πηγαίναμε στον νερο-
χύτη νιβόμαστε φοράγαμε και τη πατατούκα (σακάκι) και 
καθόμαστε γύρω από το τζάκι. Εν τω μεταξύ ξυπνούσαν 
και οι εργάτες και όλοι μαζί έφτιαχναν το πρωινό τους 
ρόφημα, το οποίο επί το πλείστον ήταν τσάι του βου-νού, 
δηλαδή του Πάρνωνα, γάλα ή φασκόμηλο. Ο καφές ήταν 
είδος πολυτελείας ,αν υπήρχε ήταν μισός - μισός με το 
κριθάρι. Αν αντί κριθάρι ήτανε ρεβίθια τότε ο καφές ήταν 
ημιπολυτελείας. 

Ετοιμάζανε το κολατσιό που θα παίρνανε μαζί τους. Δέ-
νανε σε ένα βαγιούλι το ψωμί, βάζανε σε κανένα κουκού-
μι ελιές και κανένα σβόλι τυρί αν δεν ήταν σαρακοστή 
και κανένα μπουκάλι κρασί. Όλα αυτά τα βάζανε μέσα 
στα σακούλια ,συγυρίζανε το σπίτι, μαζεύανε τα στρωσί-
δια και έτοιμοι πλέον να πάνε για τα χωράφια τους. 

Φόρτωναν τα πράγματα στα ζα έπαιρναν και τις γίδες 
όσοι είχαν, και άλλοι καβάλα στα ζα και άλλοι με τα πόδι-
α ζαλωμένοι τις σκάλες στον ώμο τραβούσαν για τα χω-
ράφια τους. Οι σκάλες ήταν με οχτώ, με δέκα και οι μεγα-
λύτερες με δώδεκα σκαλούνια, αυτές τις κουβαλούσαν οι 
άντρες. 

Τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα τούκα ,ακουγόντουσαν τα 
ποδοβολητά από τα πέταλα των αλόγων στα καλντερίμια 
του χωριού. 

Καλημέραααα.  

Καλημέρα. 

Για πού το βάλατε ; 

Πάμε σαπέρα στα δαφινάκια, εσείς ; 

Εμείς σακάτου στον κουφό. Εκεί μαζεύουμε σήμερα. Χθες 
είμαστε σαπάνου στα ραχούλια και κόντεψε να μας ση-
κώσει ο αέρας, δεν μπορούσαμε να ρίξουμε την σκάλα 

και να σταθούμε πάνου στην ελιά μαζέψαμε τα χαμολόγι-
α και τις αφήσαμε να μαζέψουμε όσες ήταν στον απά-
γκιο. 

Δεν είδες, και μας, μας ζούρλανε ο αγιάτικος τέτοιος αέ-
ρας λες και θα γινόταν ανακωλομός. Σήμερα όμως κάνει 
πολύ κρύο. Κει σακάτου που πάτε σήμερα μην έχει ρίξει 
τσάφι. 

Δεν νομίζω αυτόν τον καιρό, τσάφι ρίχνει την άνοιξη. 
Άντε γεια, και καλή δύναμη. 

Φχαριστώ, επίσης. 

Έλα ντίιιιι, έλεγαν στα άλογα, για να τρέξουν. Ντίιιιιι 
ρέεεεεεε. 

Χάααααα, Χάααααααα.Πάν’ούστ, κοίτα το αγιάτικο που 
πάει βρέεε χάααααααα.(Πάν’ούστ ήταν να πάει προς τα 
πάνου, και κάτ’ουστ προς τα κάτου ο γαιδαρός). 

Φτάνοντας στο χωράφι άρχιζε το μάζεμα της ελιάς. Πιά-
νανε μια μια τις ελιές, δένανε τα σακούλια στη μέση το-
υς, ρίχνανε τις σκάλες στις κλάρες της ελιάς, ποδιές τις 
λέγανε, άλλοι με τις σκάλες, και άλλοι πάνω στην ελιά 
μαδάγανε με τα χέρια τις ελιές και τι έριχναν μέσα στο 
σακούλι που το είχαν δεμένο στην μέση τους. Είχαν μαζί 
τους και από μία μαγκούρα να τραβάνε τα κλαδιά που 
ήταν λίγο μακριά να τα φέρνουν κοντά τους για να τα 
μαδήσουν.  

Το σακούλι δενόταν με ειδικό τρόπο στην μέση τους για 

να είναι ανοιχτό μπροστά τους, και δενόταν ως εξής: Το 
σακούλι εκτός τα δύο θηλύκια που είχε από ένα στις 
άκρες του για τα το κρεμάμε, είχε και ένα στη μέση του 
ανοίγματος μεταξύ τα δύο θηλύκια. Έδεναν το σακούλι 
με το σακουλόσκοινο στη μέση τους από το ένα από τα 
δύο θηλύκια και από το μεσαίο, και έτσι το σακούλι ήταν 
ανοιχτό μπροστά τους και έπεφταν οι ελιές μέσα. Όσες 
πέφτανε κάτου τις μάζευαν μία μία. Δεν έμενε ούτε μια 
ελιά αμάζευτη. 

Ένας από τους άντρες με το πριόνι κλάδευε τις ελιές. Α-
φού πέφτανε κάτου οι κλάρες τις ξεκλάριζε κόβοντας με 
βατοκόπι ή με τσεκούρι τα κλαριά για τα ζωντανά και τα 
ξύλα για το τζάκι, για μαγείρεμα και το βράδυ για ζεστα-
σιά. 

Η χαρά και το κέφι ήταν μεγάλο αν η μέρα ήταν καλή, 
δηλαδή όταν δεν έκανε κρύο δεν έβρεχε και δεν φυσού-
σε. Στην αρχή σχολιάζανε τα γεγονότα και τα νέα του 
χωριού, και αφού τα εξαντλούσανε αρχίζανε το τραγούδι. 

Γιώργο δεν πας στην εκκλησιά  

Δεν πας να μεταλάβεις  

Μάνα μου γω αμάρτησα  

Οντήμουνα στρατιώτης 

Το πρώτο μου το αμάρτημα  

Δέρνω τον λοχαγό μου 

Το τρίτο και το τέταρτο  

Ήταν το πιο μεγάλο 

Όλοι τα δέναν τάλογα  

Σε λεμονιάς κλωνάρι  

Και γω πήγα και τόδεσα 

Σε μαυρομάτας μνήμα 

Τάλογομε τα πόδια του 

Και με τα πέταλά του 

Βγάζει την κόρη ζωντανή 

Και νεκροστολισμένη. 

Το μεσημεράκι σταματούσαν για κολατσιό. Κουρνιάζανε 
σε κανένα απάγκιο ή σε κάνα προσήλιο και έτρωγαν το 
ψωμί με τις ελιές και προσφάιζαν το τυρί ( προσφαΐζω, 
τρώω λίγο τυρί και πολύ ψωμί ). Έπιναν και το νεράκι 
τους από την βίκα ή από την φιάλα που το είχαν φέρει 
από κανά πηγάδι ή από το ρέμα. (Το νερό από το ρέμα το 
παίρνανε από καμιά άκρη που φαινόταν καθαρό καθώς 
κυλούσε γάργαρο).. 

Όλη την ημέρα μάζευαν τις ελιές και πριν να βασιλέψει ο 
ήλιος, όταν ήτανε περίπου ένα σακουλόσκοινο πά-

νου ,έτσι υπολογίζανε την ώρα. Έφευγε η νοικοκυρά για 
το σπίτι να ετοιμάσει το βραδινό φαγητό αφού είχε μαζέ-
ψει πρώτα λάχανα (χόρτα) για μαγείρεμα, και αν πετυχα-
ίνανε τσιγαριστά χόρτα, το βράδυ τα κάνανε τσαΐτια ή 
μπουρέκι αν είχαν γίνει πολλά κάρβουνα στο τζάκι. Το 
άνοιγμα του φύλλου γινόταν στο άψε – σβήσε δεν λογά-
ριαζαν οι νοικοκυρές την κούραση αρκεί να φτιάξουν 
μπουρέκι. 

Μόλις βασίλευε ο ήλιος φόρτωμα τις ελιές στα ζα δηλα-
δή κάνα δυό φορτία ελιές και επιστροφή σχεδόν νύχτα 
στο χωριό. Ξεφορτώνανε τις ελιές, έδεναν τα ζα στα ζα-
τώνια και τα καλύβια και καθόντουσαν στα σκαμνιά κο-
ντά στον φόκο για να πυρωθούνε για λίγο. 

Όταν ζεσταινόντουσαν παραμερίζανε από το τζάκι για να 
βάλει η νοικοκυρά το σοφρά για να φάνε. Έβαζε η νοικο-
κυρά το φαΐ σε μια σκουτέλα στη μέση του σοφρά και 
γύρω - γύρω από το σοφρά καθόμαστε στα σκαμνάκια 
μας και τρώγαμε όλοι μαζί το φαγητό μας και όποιος 
φάει το πιο πολύ. 

Μετά το φαγητό καθάριζαν οι εργάτες τις ελιές από τα 
φύλλα, και μετά μέτρημα για να πάρουν το μερτικό τους. 
Έπαιρνε τρία μερτικά το αφεντικό και ένα οι εργάτες. 
Όταν τελειώνανε το μοίρασμα οι άντρες πηγαίνανε στο 
καφενείο για να παίξουν πρέφα οι μεγάλοι και κολιτσίνα 
οι μικρότεροι και άλλοι για κανένα κατοσταράκι κρασί, ή 
στο λειντριβειό να χαζέψουνε να πούνε κανά καλαμπού-
ρι να γελάσουν και να πυρωθούνε κοντά στο καζάνι, που 
ζέσταινε το νερό που ρίχνανε στα τσαντήλια για να βγει 
όλο το λάδι. 

Οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι και πλέκανε διάφορα πλε-
κτά ,ή κεντούσαν. Οι μεγαλύτερες γνέθανε μαλλί ή μπαμ-
πάκι, το κάνανε νέμα για να φτιάξουν ρούχα ή τα προικιά 

για τις κόρες τους. Και για να περάσει 
η ώρα λέγανε και κανένα τραγουδάκι. 

Βρε μολαιτάκι βρε αμάν αμάν  

Πες μας πού την βρήκες αυτή την νια  

Πες μας πού την βρήκες αυτή την νια  

Την ξανθομαλλούσα την πατρινιά 

Τις γιορτές και τα Σαββατοκύριακα 
όλο και σε κάποιο σπίτι γινόταν γλέ-
ντι. Μαζευόντουσαν οι νέοι και οι 
νέες και το έριχναν στο χορό. Αφού 
σηκωνόντουσαν να πιάσουν το χορό, 
αυτός που τον έσερνε έπρεπε να πει 
και το τραγούδι του, το έλεγε πρώτα 
αυτός και μετά επαναλαμβάνανε οι 
άλλοι.. 

 

Παίρνω τα ζαγαράκια μου και πάω να κυνηγήσω 

Λαγούς και ελάφια για να βρω και πάλι να γυρίσω. 

Τα πήγα και τα έριξα στα δάση και στα όρη 

Και κείνα τα κακόμοιρα μου βγάλανε μια κόρη 

Με τα τραγούδια συνέβαινε κάτι το περίεργο, όποιος 
έμπαινε μπροστά δεν μπορούσε να βρει ένα τραγούδι να 
πει, αλλά όταν δεν ήταν μπροστά ήξερε πάρα πολλά, από 
εκεί έχει βγει η παροιμία (όποιος είναι έξω από το χορό 
πολλά τραγούδια ξέρει ). ( Το ίδιο συμβαίνει και με εμέ-
να τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά ). 

Από ότι θυμάμαι πολλά γλέντια γινόντουσαν στο σπίτι 
του Γιάννη του Παπαδάκη ( του χαμοδρακάκου) και του 
μπάρμπα – Πότη του Μακράκου (Τσέτη), που όταν ερχό-
ταν στα κέφια φώναζε: Άνθιααααααααα και γαρύφα-
λααααααααααα. 

Ο μπάρμπα – Γιάννης ο Παπαδάκης είχε ένα γραμμόφω-
νο με χωνί ,έβαζε τις πλάκες και δόστου κούρντισμα και 
αλλαγή της βελόνας για να το λέει ο τραγούδι καλά. 

Θυμάμαι το τραγούδι που έλεγε : 

Σιγά καλέ μου σιγά  

Σιγά την άμαξα 

Σιγά σιγά την άμαξα 

Γιατί είναι μέσα  

Η βλάμισσα 

 Όταν έβρεχε και δεν μπορούσαν να μαζέψουν ελιές οι 
γυναίκες και οι εργάτησες πηγαίνανε και μαζεύανε λάχα-
να. 

Όταν μαζευόντουσαν οι ελιές σε κάθε χωράφι βγαίνανε 
οι κοκκολοϊστάδες και μαζεύανε τα κοκκολόγια, δηλαδή 
τις ελιές που δεν είχαν δει στο μάζωμα και είχαν μείνει 
σε κανένα κλαρί πάνω στο δέντρο, σπάνιο πράγμα. Οι 
κοκκολοϊστάδες το πολύ να βρίσκανε να μαζέψουν ένα 
σακούλι ελιές την ημέρα, ενώ τώρα αν πάνε θα μαζέ-
ψουν τσουβάλια και θα βγάλουν λάδι όσο ένας μέσος 
νοικοκύρης. Τα κοκκολόγια τα πουλούσαν και βγάζανε το 
χαρτζιλίκι τους. 

Έτσι περνούσε ο καιρός και πρίν τα Χριστούγεννα όλοι 
είχαν μαζέψει τις ελιές τους και είχανε βγάλει και το λά-
δι. 

 

 

*Το ζωγραφικό έργο που απεικονίζεται είναι το 
«Λιομάζωμα στη Λέσβο» του Θεόφιλου. 

ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
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Απ’ όλα τα δέντρα που περιλαμβάνει η 

ελληνική χλωρίδα, κανένα δε μας εκφρά-

ζει όσο η ελιά. Νομίζεις πως το ελληνικό 

τοπίο είναι φτιαγμένο για το δέντρο αυτό. 

Μπορεί και αυτό που γίναμε, αυτό που 

είμαστε, η γεύση μας, η ψυχοσύνθεση μας, η νοημοσύνη μας, να ’ναι 

δημιούργημα του πολύτιμου καρπού της. 

Αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου, πηγή ζωής για τους κατοίκους και 

έμπνευσης για καλλιτέχνες και συγγραφείς, η ελιά υπάρχει, μαζί με το 

λάδι, παντού στη ζωή των Ελλήνων: στη διατροφή, στον αθλητισμό, 

στο φωτισμό, στη θέρμανση, στη διακόσμηση, στις θρησκευτικές τελε-

τές και τα μυστήρια, στη λογοτεχνία, στη λαογραφία, στην ιατρική, 

στη μυθολογία. Σύμβολο ειρήνης, νίκης, γαλήνης και σοφίας, αλλά και 

σύμβολο οικογενειακής ευτυχίας, γονιμότητας και πολιτισμού. 

Δεν είναι δέντρο από τα χαρούμενα η ελιά! Στιγμές – στιγμές μονάχα 

σαν τη χτυπά ο μεσημεριάτης ήλιος και τ΄ αεράκι της ανεμίζει την 

πυκνή φυλλωσιά, λαμποκοπά το ασήμι πού ‘χει χυτό επάνω της. Τότε 

ντύνεται όλη τη δόξα της. Ψηλώνει, λες θα πετάξει, πάει να ξεκολλή-

σει από το σκοτεινό χώμα, να σμίξει με το φώς. Να χαθεί στον αέρα. 

Όμως απομένει εκεί σοβαρή κι αξιόπρεπη, δεν την πλανεύουν οι πρό-

σκαιρες ομορφάδες. Ο βασανισμένος της κορμός, ο σκεβρωμένος, που 

τον πλάσανε οι αέρηδες σπρώχνοντάς τον κατά τη δική τους βούληση, 

δίνει την αίσθηση μιας πάλης αδιάκοπης, που θυμίζει πολύ τον 

άνθρωπο στην πάλη του με το πεπρωμένο. 

Ίσως κανένα καρποφόρο στον τόπο μας δε ζωγραφίστηκε, δεν υμνήθη-

κε, δεν τραγουδήθηκε όσο το λιόδεντρο. Κι όμως φαντάζουν λιγοστά 

και μηδαμινά τα όσα έγιναν και ειπώθηκαν μπροστά στο πλήθος, τη 

σημασία του δέντρου και την έκταση του στον ελλαδικό χώρο και μέ-

σα στη φυσική ζωή του Έλληνα. 

Στα πρώτα φανερώματα του έντεχνου νεοελληνικού ποιητικού λόγου 

και στους ποιητές που είναι σήμερα οι κλασικοί της λογοτεχνίας μας 

βρίσκουμε ύμνους για το λιόδεντρο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Κωστής 

Παλαμάς που στο μάκρος της πενηντά-

χρονης διαδρομής του στα ελληνικά γράμ-

ματα άπειρες φορές τραγούδησε το δέντρο 

της Αθηνάς. Και την κάθε φορά σε διαφο-

ρετικό τόνο. Όμως την ολοπρώτη τότε που «Τα τραγούδια της πατρί-

δας μου» κυκλοφόρησαν, το Δεκέμβρη του 1886, ήταν σαν να φύτεψε 

το λιόδεντρο στην ποίηση τη νεοελληνική ακριβώς όπως η Αθηνά το 

πρωτοφύτεψε στην Ακρόπολη. Με το πασίγνωστο σήμερα τραγούδι 

του για την “Eληά την τιμημένη’’ του ήλιου τη θυγατέρα, ανάστησε το 

λιόδεντρο και το πλησίασε στις καρδιές μας. Για πολλά χρόνια το ποί-

ημα αυτό υπήρχε στις σχολικές ανθολογίες και αποστηθίζονταν από τα 

ελληνόπουλα. Ας θυμηθούμε για άλλη μια φορά την Εληά του Παλαμά 

με τη συγκινητική επωδό της “είμαι η εληά η τιμημένη ’’ 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ιδρύθηκε το 1986 με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Μονεμβασίας, το χωριό μας και με πρωτεργάτες 

τους κάτωθι: 

 Κυριάκος Φάββας (Ο πρώτος Πρόεδρος του Συνεταιρισμού) 

 Παρασκευάς Βανικιώτης 

 Γεώργιος Κοκκινόπουλος 

 Αντώνιος Πετάκος 

 Ευάγγελος Γρίμπιλας 

 Θεόδωρος Γκουβούσης 

 Ιωάννης Μπίλιας του Παναγιώτη 

 Κρητικός Πολυχρόνης 

 Κρητικός Εμμανουήλ του Χρήστου 

και πολλούς άλλους. 

Εγγεγραμμένα μέλη στα πρώτα βήματα του 

Συνεταιρισμού μας ήταν γύρω στα εξήντα. 

Η εγκατάσταση του ελαιουργείου έγινε σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Νικόλαο Μα-

στοράκο (Κολύρας) και βρίσκεται στη θέση «Φασκελόπουλο» 500 μέτρα περίπου από την θέση 

πηγάδι προς τα Τάλαντα. 

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελαιουργείου ήταν δύσκολα. Χρειάστηκε να παλέψει για να 

επιβιώσει, γιατί την τότε εποχή όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι λειτουργούσαν πολλά ιδιωτικά 

ελαιουργεία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσα προβλήματα και πόση αντίσταση συνάντησε το έργο 

που με τόσο κόπο και χρέη στήθηκε. 

Με το πέρασμα των ετών λειτουργίας, οι παρα-

γωγοί του τόπου μας κατανοώντας την μεγάλη 

σημασία που είχε το έργο αυτό για τα τρία συν-

εταιριζόμενα χωριά αγκάλιασαν το εργοστάσιο 

και από χρόνο σε χρόνο οι συμβαλλόμενοι αυξή-

θηκαν γρήγορα καταλαβαίνοντας την Ζωτική 

σημασία και τα οφέλη που θα επέφερε η ανωτέ-

ρω σύμπραξη. 

Το 2004 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεται-

ρισμού αποφάσισε τον εκσυγχρονισμό του ελαι-

ουργείου. Αντικαταστήσαμε το παλαιό μηχανολογικό εξοπλισμό με μία σύγχρονη φυγοκεντρική 

μονάδα δύο και τριών φάσεων PIERALISI.Έγινε αλλαγή στις δεξαμενές φύλαξης ελαιολάδου, 

αλλαγή όλων των σωληνώσεων με την καλύτερη ποιότητα INOX και διαμορφώθηκαν οι κτηριακές 

εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 22000. 

Από την φετινή ελαιοκομική περίοδο, άλλαξε ο 

τρόπος επεξεργασίας του ελαιοκάρπου. Η μέχρι 

τώρα λειτουργία τριών φάσεων αντικαταστάθηκε 

με την λειτουργία δύο φάσεων έχοντας ως αποτέ-

λεσμα την εξάλειψη των αποβλήτων. 

Έτσι η περιοχή του χωριού μας απαλλάχθηκε 

από την έντονη δυσοσμία και τα έντομα  ιδιαίτε-

ρα τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Στην ανωτέρω μονάδα παράγεται υψηλής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Εξαιρετικό προϊόν 

Π.Γ.Ε.(Προϊόν Γεωγραφικής Ενότητας) και 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 

Σήμερα, λοιπόν, με υπερηφάνεια προσφέ-

ρουμε στους παραγωγούς αύξηση του εισο-

δήματός τους χωρίς καμία επιβάρυνση, άριστη εξυπηρέτηση, ποιότητα ελαιολάδου και μεγάλες 

υπηρεσίες φτάνοντας στο σημείο να λέμε όλοι 

εδώ ΕΥΤΥΧΩΣ που υπάρχει και λειτουργεί αυτό 

το εργοστάσιο. 

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε για να γίνει το εργα-

λείο του αγρότη και έτσι έγινε. Προσφέρει υπη-

ρεσίες με γνώμονα την εξυπηρέτηση του παρα-

γωγού φροντίζοντας ο καρπός που μαζεύεται με 

τόσο κόπο να αποδίδει το μεγαλύτερο δυνατό 

ποσοστό. 

Τα χρόνια που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολα 

για τις επιχειρήσεις όπως και για τους παραγωγούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο ζώντας και γνωρί-

ζοντας τα προβλήματα του τόπου, γιατί όλοι εδώ μια οικογένεια είμαστε, αποφάσισε και υλοποίη-

σε ένα αίτημα χρόνων των παραγωγών το μικρότερο δηλαδή ποσοστό εκθλιπτικού δικαιώματος 

δείχνοντας συμπαράσταση και ανθρωπιά. 

Θα τα ξαναπούμε σύντομα….. Να είστε όλοι καλά. Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και ένα παραγωγικό 

2014 με πολύ λάδι και την καλύτερη δυνατή τιμή για τους παραγωγούς!!! 

Με εκτίμηση,  

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου & Ταλάντων Μονεμβασίας 

«Είμαι η εληά η τιμημένη» 

Κυριάκος Δ. Βανικιώτης 

Η ΕΛΗΑ 
 
Εἶμαι τοῦ ἥλιου ἡ θυγατέρα 
Ἡ πιό ἀπ’ ὅλες χαϊδευτή. 
Χρόνια ἡ ἀγάπη τοῦ πατέρα 
’Σ αὐτόν τόν κόσμο μέ κρατεῖ. 
Ὅσῳ νά πέσω νεκρωμένη, 
Αὐτόν τό μάτι μου ζητεῖ 
 Εἶμαι ἡ ἐλῃά ἡ τιμημένη. 
 
Δέν εἶμ’ ὁλόξανθη, μοσχάτη 
Τριανταφυλλιά ἤ κιτριά· 
Θαμπώνω τῆς ψυχῆς τό μάτι, 
Γιά τἄλλα μάτια εἶμαι γρῃά. 
Δέ’ μ’ ἔχει ἀηδόνι ἐρωμένη, 
Μ’ ἀγάπησε μία θεά· 
 Εἶμαι ἡ ἐλῃά ἡ τιμημένη. 
 
Ὅπου κι ἄν λάχω κατοικία 
Δέ μ’ ἀπολείπουν οἱ καρποί· 
Ὥς τά βαθειά μου γηρατεῖα 
Δέ’ βρίσκω ‘ς τή δουλειά ‘ντροπή· 
Μ’ ἔχει ὁ Θεός εὐλογημένη, 
Κ’ εἶμαι γεμάτη προκοπή·  
 Εἶμαι ἡ ἐλῃά ἡ τιμημένη. 

 
 
Φρίκη, ἐρημιά, νερά καί σκότη, 
Τή γῆ ἐθάψαν μια φορά· 
Πράσινη αὐγή μέ φέρνει πρώτη 
‘Σ τό Νῶε ἡ περιστερά· 
Ὅλης τῆς γῆς εἶχα γραμμένη 
Τήν ἐμμορφιά καί τή χαρά· 

 Εἶμαι ἡ ἐλῃά ἡ τιμημένη. 

Ἐδῶ ‘ς τόν ἴσκιο μ’ ἀποκάτου 
Ἦρθ’ ὁ Χριστός ν’ ἀναυπαθῇ, 
Κι’ ἀκούστηκ’ ἡ γλυκειά λαλιά του 
‘Λίγο προτοῦ νά σταυρωθῇ· 
Τό δάκρυ του, δροσιά ἁγιασμένη, 
Ἔχει ‘ς τή ρίζα μου χυθῇ· 
 Εἶμαι ἡ ἐλῃά ἡ τιμημένη. 
 
Και φῶς πραότατο χαρίζω 
Ἐγώ στήν ἄγρια τή νυχτιά. 
Τόν πλοῦτο πιά δέν τόν φωτίζω, 
Σύ μ’ εὐλογεῖς φτωχολογιά. 
Κι’ ἄν ἀπ’ τόν ἄνθρωπο διωγμένη, 
Μά φέγγω μπρός στήν Παναγιά. 

 Εἶμαι ἡ ἐλῃά ἡ τιμημένη  

Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας 
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ  

ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΓΗΣ 

 

Οι Απόκριες έχουν προχριστιανική προέλευση και 

αντιστοιχούν στις διονυσιακές γιορτές των αρχαίων 

Ελλήνων και στα Σατουρνάλια των Ρωμαίων, που γίνονταν 

προς τιμή του θεού Κρόνου. Στην κυριολεξία Αποκριά 

σημαίνει το σταμάτημα της κρεοφαγίας (από-κρεώ), όπως 

και το λατινικό καρναβάλι σημαίνει το ίδιο ακριβώς (carnen 

levare). Οι Αποκριές καθιερώθηκαν από την Εκκλησία 

προς τα τέλη του 6ου αιώνα. Αρχίζουν τρεις εβδομάδες 

πριν την Καθαρή Δευτέρα, δηλαδή από την Κυριακή του 

Τελώνη και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή της 

Τυροφάγου. Σήμερα όμως, έχουν χάσει την αρχική 

σημασία τους και πλέον είναι ταυτόσημες για τους περισσότερους ως περίοδος μεταμφιέσεων, (το 

έθιμο του μασκαρέματος ανάγεται στην εποχή της λατρείας του Διονύσου), γλεντιού και 

ελευθεριότητας πριν τη Σαρακοστή. Στις μεγάλες πόλεις ο αποκριάτικος εορτασμός είναι λίγο πολύ 

τυποποιημένος, αφού οι Απόκριες συνδέονται με τα μεγάλα καρναβάλια, τις παρελάσεις 

μεταμφιεσμένων ή τους ξέφρενους χορούς. Η προετοιμασία σε αρκετές περιπτώσεις ξεκινάει μόλις 

ανοίγει το Τριώδιο, ενώ κορυφώνεται πάντοτε την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, όπου σε κάθε 

περιοχή στήνεται μεγάλο γλέντι που διαρκεί μέχρι το πρωί της Καθαρής Δευτέρας. Τελικά οι 

Αποκριές κατέληξαν να έχουν ένα περιεχόμενο χαράς και γιορτής 

Κύρια στοιχεία της αποκριάτικης περιόδου είναι το κέφι, οι αστεϊσμοί και βέβαια οι μεταμφιέσεις. 

Όλα αυτά δίνουν έναν εντελώς ιδιαίτερο τόνο και κάνουν αυτές τις μέρες διασκεδαστικές τόσο για τα 

παιδιά όσο και για τους μεγάλους, που βρίσκουν την ευκαιρία να ξαναγίνουν παιδιά! Σε αρκετούς 

όμως νομούς και γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, σώζονται έθιμα και παραδόσεις που 

μεταφέρονται αναλλοίωτα από γενιά σε γενιά μέχρι και τις μέρες μας. Ο εθιμικός πανηγυρισμός 

διατηρεί ακόμα μορφές, που δείχνουν τις βαθύτερες ρίζες αυτών των χαρούμενων εκδηλώσεων. 

Ειδικά στον τόπο μας στη Νότια Πελοπόννησο, διατηρούνται κάποια έθιμα που αξίζουν να 

γνωρίσουν τα παιδιά μας. 

Καλαμάτα: Βλάχικος Γάμος και Γαϊτανάκι 

Εθιμοτυπικά κάθε χρόνο τις απόκριες οργανώνεται στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας το 

Γαϊτανάκι και η αναπαράσταση του «Βλάχικου Γάμου». Οι συμμετέχοντες είναι απαραιτήτως 

μεταμφιεσμένοι και δίνουν ραντεβού στην Πλατεία Ανατολικού Κέντρου, όπου στήνεται λαϊκό γλέντι 

με χορό, τραγούδι και φαγητό. 

Μεθώνη:  «Του Κουτρούλη ο γάμος» 

Στη Μεθώνη κάθε χρόνο γίνεται... «του Κουτρούλη ο γάμος». Ένας γάμος παρωδία, με 

καρναβαλίστικη διάθεση. Ο γάμος των νεόνυμφων (είναι και οι δύο άντρες), τελείται στην κεντρική 

πλατεία, παρουσία συγγενών και πολλών κατοίκων-μαρτύρων. Το μυστήριο τελείται κανονικά με 

παπά και με κουμπάρο, που εκτός από τις ευλογίες τους αναλαμβάνουν να διαβάσουν και το 

προικοσύμφωνο. Μετά το «μυστήριο» σειρά έχει το τρικούβερτο γλέντι του γάμου! 

Μεσσήνη: «κρέμασμα» 

Την Καθαρή Δευτέρα στη θέση Κρεμάλα, γίνεται η αναπαράσταση της εκτέλεσης της γριάς Συκούς, 

μιας γερόντισσας της Μεσσήνης που κρεμάστηκε στην τοποθεσία αυτή με εντολή του Ιμπραήμ Πασά. 

Μετά την αναπαράσταση, μπορεί κάθε επισκέπτης να «κρεμαστεί» από τους ψευτοδήμιους της 

κρεμάλας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας γίνεται η παρέλαση με άρματα, μεταμφιεσμένους μικρούς 

και μεγάλους και χορευτικά συγκροτήματα. 

Πύλος:  το έθιμο του μακαρονά 

Στην Πύλο υπάρχει το έθιμο του μακαρονά! Οι κάτοικοι φτιάχνουν ένα ομοίωμα ανθρώπου από 

άχυρα τον οποίο δικάζουν στην πλατεία με την παρουσία δικαστή και ενόρκων, με την κατηγορία ότι 

έφαγε όλα τα μακαρόνια και οι υπόλοιποι κάτοικοι έμειναν νηστικοί. Η απόφαση του Δικαστηρίου 

είναι η καταδίκη του σε θάνατο δια της πυράς. Τα τελευταία χρόνια το έθιμο αυτό έχει σταματήσει να 

διαδραματίζεται. 

Μάνη :  «χιουροπασπαλά» ή  «γουρουνοπασπαλά» 

Κατά τη Δευτέρα του Τριωδίου μια ομάδα ανδρών ειδικών στη σφαγή των χοίρων περιέρχονται όλα 

τα σπίτια του χωριού και σφάζει τους χοίρους μόνο, ενώ την υπόλοιπη εργασία για την οριστική 

τακτοποίηση των κρεάτων αναλαμβάνει η οικογένεια, η οποία από πείρα τα καταφέρνει μια χαρά. 

Την πρώτη ημέρα της σφαγής του οικιακού χοίρου κάθε οικογένεια θα παρασκευάσει τον Μέλανα 

Ζωμό, λιγάκι εκσυγχρονισμένο και θα φάει το γνωστό σήμερα με το όνομα «συκοτοπασπαλά», 

«χιουροπασπαλά» ή «γουρουνοπασπαλά. Μάλιστα στη Μάνη, όλες αυτές τις ημέρες ακούγονται 

μοιρολόγια αντί για τραγούδια δίνοντας έτσι μια πιο Δωρική υφή στο γλέντι, μια και στη Μάνη η 

τοπική ποίηση και το τραγούδι ήταν το μοιρολόι και για τις χαρές και για τις λύπες. 

 

Πηγές: 

 Άλκη Κυριακίδου - Νέστορος “Οι δώδεκα μήνες. Τα λαογραφικά”. Eδόσεις Μάλλιαρης - Παιδεία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 1982  

 Δ.Σ. Λουκάτος, “Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία”, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1992 

Νέλλη Τσαγλιώτη 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

γύρω από τα αποκριάτικα έθιμα του χωριού μας, 

αποτυπώσαμε τα στοιχεία εκείνα των αλλοτινών 

εποχών όπου η αποκριάτικη διασκέδαση ακολου-

θούσε διαφορετικές διαδρομές με ήθη και συνή-

θειες, σφραγισμένα με τη μοναδική γοητεία του 

παρελθόντος. 

Αυτές οι μέρες το΄χουνε  

αυτές οι εβδομάδες 

Να τραγουδούνε τα παιδιά 

να χαίρονται οι μανάδες 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είτε από 

προφορικές μαρτυρίες είτε από γραπτές διηγήσεις 

συγχωριανών μας φαίνεται ότι οι Απόκριες στο 

χωριό μας ήταν μια περίοδος έντονης κινητικότη-

τας αφού συνέπιπταν με την περίοδο της χοιροσ-

φαγίας.  

ΤΑ ΧΟΙΡΟΣΦΑΓΙΑ 

Η κάθε αγροτική οικογένεια, από την άνοιξη μέχρι 

τις αποκριές του επόμενου χρόνου, μεγάλωνε 

τουλάχιστον ένα μικρό χοιρινό (μπουζί), που σαν 

παμφάγο ζώο έτρωγε όλα τα υπολείμματα των 

τροφών και παράλληλα έτρωγε λιοκόκκια ανακα-

τεμένα με πίτουρα, λούπινα, απόσυκα, κτλ. Έτσι, 

όταν έφθαναν οι αποκριές, το μπουζί είχε γίνει 

ένας ολόπαχος χοίρος, που ζύγιζε γύρω στις 

εκατό οκάδες και ήταν έτοιμος για σφάξιμο. Το 

σφάξιμο γινόταν την Κρεατινή εβδομάδα των 

Αποκριών, κατά την οποία άρχιζαν τα γλέντια με 

τα μασκαρέματα, τους χορούς, τους άφθονους 

μεζέδες και το ντόπιο κρασί. Οι διασκεδάσεις 

συνεχίζονταν μέχρι και την καθαρή Δευτέρα, που 

άρχιζε και η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Το 

μεγαλύτερο μέρος του χοιρινού γινόταν σύγκλινο 

(γλίνα) και λουκάνικα, που τα τοποθετούσαν σε 

πήλινα κιούπια και τα σκέπαζαν με το άφθονο 

λίπος, που είχε βγει από το βράσιμο του χοιρινού. 

Με τον τρόπο αυτό το σύγκλινο και τα λουκάνικα 

διατηρούνταν όλο το χρόνο. Σας παραθέτουμε 

κάποιες μαρτυρίες: 

‘‘Η πρώτη μέρα της Κρεατινής εβδομάδας λεγόταν 

γουρουνοδευτέρα από το έθιμο. Από πολύ νωρίς 

το πρωί άναβαν οι νοικοκυρές φωτιά για να φτιά-

ξουν το θέρμο (νερό με στάχτη), για να τσουγδί-

σουν τα γουρούνια μιας και τότε δεν τα έγδερναν. 

Με τα αψιλά άντερα γίνονταν τα λουκάνικα, ενώ τα 

χοντρά γεμίζονταν με κομμένο στάρι και ψήνο-

νταν στον φούρνο. Οι ματιές που λέγαμε. Λα-

χταριστός μεζές…. Το κεφάλι του γουρουνιού 

γινόταν μια πολύ ωραία πηχτή. Την Πέμπτη της 

ίδιας Εβδομάδας την Τσικνοπέμπτη δηλαδή, 

βράζαμε την γλίνα. Όσο σφαχτό δεν μαγειρευόταν 

το βράζαμε και το τοποθετούσαμε σε πήλινα 

κιούπια, όπου και παρέμενε και για μήνες ακόμα, 

έως ότου καταναλωθεί’’. (Δημήτρης Κ. Βανικιώτης 

- εφημ. ΚΑΛΗΜΕΡΙ, τεύχος 14, Μάρτης 1998.) 

‘’Τα χοιρινά τα σφάζανε την κρεατινή Δευτέρα. 

Αυτή την ημέρα άκουγες τα καημένα τα χοιρινά να 

φωνάζουνε, και αν ήταν μικρό το τσουγδίζανε με 

φωτιά, του καίγανε όλο το τρίχωμα, το πλένανε 

καλά και το τρώγαμε με όλο του το δέρμα. Αν 

ήταν μεγάλο, κάπως γέρικο, δεν τρωγόταν το 

δέρμα. Το γδέρνανε και το τομάρι το κάναμε 

τσαρούχια. Την Πέμπτη εβράζαμε τη γλίνα την 

τσιγαρίζαμε. Κάναμε και παστό. Το βράζαμε, το 

τσιγαρίζαμε στο τέλος έμενε με το λάδι του και το 

βάζαμε σε κιούπι και το τρώγαμε το καλοκαίρι. 

Συνήθως το τηγανίζαμε με αυγά. Εγεμίζαμε και 

λουκάνικα. Ετρώγαμε ως την Κυριακή όσο θέλαμε 

και όσα περίσσευαν τα βάζαμε μαζί με τη γλίνα. 

Έτσι το λέγανε το παστό χοιρινό, γλίνα. Υπήρχε 

και συνήθεια και δίνανε στο γείτονα ή στο συγγενή 

που δεν είχε σφάξει χοιρινό γιατί υπήρχαν και 

πολλοί που δεν είχαν. Έδιναν μια οκά, δύο, 

ανάλογα’’. (Κατερίνα Ζερβού, από το βιβλίο: ‘’Τα 

βρικολούνια’’, εκδ. Ροδακιό ) 

Ο Χρήστος ο Λεμπέσης θυμάται : 

‘’Σαν έρχονταν οι 

αποκριές κάναμε μια 

προετοιμασία. Την 

Τσικνοπέμπτη τσικνί-

ζαμε τα γουρούνια. 

Πρώτα τα σφάζαμε, 

ήταν το έθιμο τέτοιο, 

τα χοιροσφάγια. Τα 

κρεμάγαμε στα τσιγκέ-

λια τα κόβαμε σε 

κομμάτια και τα κα-

πνίζαμε με φασκομηλιά, όχι με ό,τι και ό,τι ξύλο, 

μόνο με φασκομηλιά για να γίνει η γλίνα καλή. 

Είκοσι ώρες τουλάχιστον να το καπνίσεις έπρεπε. 

Μετά αφού το είχες καπνίσει – ήταν βεβαία βρασ-

μένο πριν το κρέας-, το έβαζες σε στάμνες και το 

διατηρούσες. Και έτσι γινόταν η πραγματική γλί-

να! Μάλιστα για να γίνει η γλίνα καλή το βάζαμε 

το κρέας μαζί με το τομάρι δεν το γδέρναμε όπως 

τώρα Τότε το ξύριζαν πρώτα και μετά το καπνίζα-

με μαζί με το τομάρι. Γι’ αυτό και η γλίνα τότες 

είχε άλλο γούστο!’’ Κι όταν δεν υπήρχε το χοιρινό;  

‘’Εμείς στο σπίτι μου θυμάμαι σφάζαμε μια κότα 

και αποκρεύαμε με μια κότα δέκα άτομα! Την 

έσφαζε η μητέρα μου! Βεβαία, οι κότες δεν είναι 

όπως σήμερα ήταν θρεμμένες! Έπαιρνε ο καθέ-

νας μας ένα μεζεδάκι – δέκα άτομα φαμίλια 

ήμασταν - και λέγαμε:’’ τι νόστιμο που είναι!!!’’ . 

Λογικό, αφού τρώγαμε δυο φορές το χρόνο κρέ-

ας!’’ 

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 

Ο μεγάλος εορτασμός της Αποκριάς κορυφωνό-

ταν την τελευταία Κυριακή, την Κυριακή της Τυρι-

νής (επειδή παραδοσιακά δεν επιτρεπόταν η 

κατανάλωση κρέατος αλλά μόνο τυριού, γάλα-

κτος, ζυμαρικών και των παραγώγων τους) ή 

αλλιώς “Τρανή Αποκριά’’, όπου όλοι, συγγενείς 

και φίλοι, μαζεύονταν στα σπίτια των πιο ηλικιω-

μένων της οικογένειας και γιόρταζαν με μεγάλη 

ευθυμία. Η συγκέντρωση ήταν σχεδόν υποχρεωτι-

κή, αφού έρχονταν ακόμη και παιδιά που ήταν 

μακριά. Αν και ο κανόνας ήταν τα φαγητά να τα 

φέρνει ο καθένας από το σπίτι του, την παραδο-

σιακή μακαρονάδα την έφτιαχνε η γιαγιά. Το 

γλέντι γινόταν με επίκεντρο το τραπέζι, το οποίο 

δεν έπρεπε να ξεστρωθεί μέχρι την άλλη μέρα. 

Όλη τη νύχτα έτρωγαν, έπιναν και διασκέδαζαν 

τραγουδώντας αποκριάτικα τραγούδια. 

‘’Την Κυριακή της αποκριάς και ιδιαίτερα την 

τελευταία μαζευόμαστε σε συγγενικά σπίτια, 

φέρνοντας κάθε οικογένεια το φαγητό της. Η τρα-

πεζαρία στρωνόταν στο σοφρά για τους μεγαλύτε-

ρους και στην κουρελού-στρωματσάδα για τους 

πιτσιρικάδες και τα πιρούνια άναβαν μέχρις ότου 

να εξαφανιστούν όλα τα φαγητά. Όταν τέλειωνε το 

οικογενειακό φαγοπότι μαζευόμαστε όλοι σε 

μερικά σπίτια όπου κάθε χρόνο. Ένα από αυτά 

ήταν του μπάρμπα Γιάννη του Μπίλια του Φασου-

λή.’’ (Δημήτρης Κ. Βανικιώτης – εφημ. ΚΑΛΗΜΕ-

ΡΙ, τεύχος 14, Μάρτης 1998.) 

’Την Τυρινή, λοιπόν, δεν τρώγαμε κρέας, μόνο 

τυρί, γάλα. Συνήθως εβράζανε χυλοπίτες, με 

γάλα. Και ήτανε πολύ ωραίες. Χυλοπίτες με τυρί, 

ό,τι εγινότανε με τυρί, γι’αυτό λέγανε Τυρινή Α-

ποκριά. Και μας έλεγαν επί λέξει :’’ Φάτε όσο 

θέλετε γιατί αύριο, δηλαδή τη Δευτέρα, θα τα πά-

ρει ο κόρακας και θα τα φέρει το γαϊδουράκι τη 

Λαμπρή ’’. (Κατερίνα Ζερβού, από το βιβλίο: ‘’Τα 

βρικολούνια’’, εκδ. Ροδακιό ) 

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ 

Τσ’ απόκριες χορεύουμε 

πίνουμε, τραγουδούμε 

βαστούμε μέχρι το πρωί 

δίχως να κοιμηθούμε 

‘’Τις απόκριες εγλεντάγαμε δυο βδομάδες σχεδόν. 

Αρχίζαμε από την Κρεατινή και σταματούσαμε 

την Καθαρή Δευτέρα. Την ημέρα ετρέχαμε στις 

δουλειές, τα βράδια θενά φάμε και μετά θενά 

δούμε σε ποιο σπίτι θα θενά μαζευτούμε να αρχί-

σει ο χορός και το τραγούδι. Το έλεγε πρώτα ένας 

και μετά όλοι μαζί, πότε σε σπίτια και πότε στην 

αγορά. Εδώ τα γλέντια εγινόντουσαν πάντα με 

τραγούδια. Πολλές φορές ο μπάρμπα-Πανάγος ο 

Παπαδάκης, με το παράνομα Τυρογάλης, έπαιζε 

λύρα. Με αυτόν εγινόντουσαν πολλές φορές γλέ-

ντια την Αποκριά.’’ (Κατερίνα Ζερβού, από το 

βιβλίο: ‘’Τα βρικολούνια’’, εκδ. Ροδακιό )  

‘’Τις Απόκριες τι γινότανε σπίτι της θειάς Σοφίας 

του μπαρμπα Κούλη, στου Καραμπίνη. Μαζευόν-

τουσαν ούλοι εκεί τις Απόκριες. Την Τυρινή, την 

Κρεατινή. Χαμός στους χορούς. Να χορεύουνε 

δυο τρεις γύρους. Τραγούδαγε μια κοπέλα και 

χορεύανε δέκα. Και μετά άλλη… Τι γινότανε ... 

χαμός... Αμ, κείνα τα χρόνια ήταν καλύτερα από 

τούτα...΄ . (Απόσπασμα από την συνέντευξη του 

Παναγιώτη και της Αλεξάνδρας Μαστοράκου -

ΚΑΛΗΜΕΡΙ Τεύχος 2, Μάρτιος 1995) 

Ο Δημήτρης Κ. Βανικιώτης είχε γράψει σε παλιό-

τερο τεύχος της εφημερίδας μας : 

Απόκριες σαν μια φορά…στον Αϊ – Δημήτρη! 

Κάθε χρόνο μια φορά, 

φτάνει τούτη η χαρά 

και γι’ αυτό ας τη χαρούμε 

όσο πιο πολύ μπορούμε! 

Ας χορέψουμε με κέφι, 

με νταούλια και με ντέφι 

κι ας μας διώξει μακριά 

κάθε λύπη η αποκριά! 
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‘’Τα τραγούδια λέγονταν πρώτα από 

έναν και ύστερα τα επαναλάμβαναν 

όλοι, είτε χόρευαν είτε κάθονταν. Με 

αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν όλοι στη 

χαρά και έτσι το απολάμβαναν όλοι με 

όλη τη σημασία της λέξης. Τα τραγου-

δάκια που κυριαρχούσαν ήταν πολλά, 

τα περισσότερα αυτοσχέδια, βγαλμένα 

από τη ζωή, μα και πειραχτικά’’. 

Στην Πάτρα μες στον καφενέ  

Εκεί ΄ναι συναγμένοι 

ο Δήμαρχος κι Ανακριτής  

και κραίνουν την Ελένη. 

Ελένη Κουλουριώτισσα  

κι Ελένη από την Πάτρα 

για πες μας τι τον έκανες  

τον πρώτο σου τον άντρα. 

Στρατιώτες τον επιάσανε  

και παν΄ να τον δικάσουν. 

Δεν τον δικάζουν ξάμηνο  

δεν τον δικάζουν χρόνο 

μον΄ του δικάζουν τη ζωή  

γιατί καμε τον φόνο. 

***** 

Κίνησα μια μέρα Τρίτη  

πήγα στου παπά το σπίτι 

βρήκα πέρδικα ψημένη  

και την παπαδιά αλλασμένη. 

Τρώγω, πίνω μια φορά  

και φιλώ την παπαδιά. 

Ο παπάς αγνάντευε και ξεροκατάπινε. 

-Τι είναι φτούνα παπαδιά; 

-Που να δεις καλύτερα  

κι άλλα μεγαλύτερα! 

Σημείο συνάντησης δεν ήταν μόνο η 

πλατεία του χωριού στην αγορά μα και 

όλα τα μαγαζιά που λειτουργούσαν 

εκείνη την εποχή στο χωριό μας. Και 

δεν ήταν και λίγα ! σε όλα άναβε το 

γλέντι!  

Mα στο καφενείο του Παναγιώτη του 

Αλιμπρέ στην πλατεία γινόντουσαν 

μεγάλα γλέντια. Επίσης σημείο συνάν-

τησης ήταν στην απάνω γειτονιά το 

σπίτι του μπαρμπα -Κότσου του Λα-

μπράκη. Ζητήσαμε από τη Ματούλα 

Αγγελάκου – Λεφατζή να μας διηγηθεί 

με συντομία ένα περιστατικό από 

εκείνη την εποχή. Νοσταλγικές αναμνή-

σεις της Αποκριάς προκάλεσαν μια 

γεμάτη συναίσθημα διάθεση. 

‘’Θυμάμαι ότι ο μακαρίτης ο πατέρας 

μου, ο Λευτέρης ο Αγγελάκος είχε το 

παχνί από κάτω από το σπίτι μας για 

να κοιμάται η φοράδα και το γαϊδουρά-

κι. Και μια φορά τις Απόκριες που ο 

κόσμος γλένταγε έξω από Κότσου του 

Λαμπράκη το μαγαζί, ο συγχωρεμένος 

ο αδερφός μου ο Ντίνος, όταν άναψε 

το γλέντι για τα καλά, πήγε κρυφά από 

τον μπαμπά μου και άνοιξε τον αχερώ-

να. Και παίρνει τα δεμάτια με τα άχυρα 

και άρχισε να τα πετά στο δρόμο. Και 

πέταγε τα άχυρα και χόρευε ο κόσμος 

πάνω στα άχυρα και έλεγε ο μπαμπάς 

μου : ‘’Μπράβο, ρε παιδιά! Ωραία είναι 

εδώ, στα μαλακά, να χορεύει ο 

κόσμος’’ ! Και δώστου να πετά ο Ντινά-

κης μας τα άχυρα! Που να ξερε ο πατέ-

ρας ότι του είχε αδειάσει τον αχερώ-

να !!! Και δώστου χορό και να βαρά ο 

Κουμαρόλος τα όργανα και να λέει 

τραγουδάκια, και να του λέει ο κόσμος 

‘’ Πες και άλλο’’. Κι έλεγε εκείνος, μα τα 

περισσότερα τα έφτιαχνε μόνος του. 

Θυμάμαι ένα πειραχτικό που λεγε : 

Κόρη μου τα βυζάκια σου 

Αρχούν και μεγαλώνουν 

Σε σένα δίνουν τη χαρά 

σε μένα μαραζώνουν. 

Κι άλλα αποκριάτικα τραγούδια… χα-

μός γινότανε… Αχ! Χρόνια περασμέ-

να !’’ 

Ο Χρήστος ο Λεμπέσης θυμάται : 

‘’Από τα χορδάκια ερχόντουσαν δυο 

τρία τέσσερα άτομα και φέρνανε το 

μπάρμπα Βασίλη τον Κουμαριά που 

έπαιζε μια λίρα και καθόταν πότε εδώ 

στην πλατεία και τις άλλες φορές καθό-

ταν στου μπάρμπα Κότσου του Λαμ-

πράκη. Και αυτος με τη λίρα έπαιζε 

συνεχεία και εμείς χορεύαμε τα παιδα-

ρέλια γιατί τότες είχε πολύ νεολαία το 

χωριό. Ήμασταν τότε 600- 700 άτομα 

στον Αϊ Δημήτρη. Και σήμερα είμαστε 

140 και 33 είναι η Φλόκα…. Φεύγαμε 

από δω και μετά πηγαίναμε στη Φλόκα 

στου μπάρμπα Νικολάκη του Γρίμπι-

λα . Το ίδιο και εκεί. Να χορεύουμε και 

να ξενυχτάμε! Το γιορτάζαμε καλά! 

Φαντάσου ότι μαζευόμασταν έξω από 

το σχολειό της Φλόκας και χορεύαμε 

40-50 άτομα! Σήμερα που είναι αυτά;’’ 

ΤΟ ΈΘΙΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

Την ίδια προσπάθεια για καλή υγεία 

και καλή συγκομιδή εκφράζει και το 

έθιμο με τις αποκριάτικες φωτιές, που 

ανάβονταν σε πλατείες και σταυροδρό-

μια το βράδυ της τελευταίας Κυριακής. 

Οι μικρότεροι μπαίνουν στις ξένες 

αυλές και κλέβουν ξύλα, ή ό,τι άλλο θα 

καιγόταν εύκολα στη μεγάλη φωτιά. Το 

έθιμο στηρίζεται στην αρχέγονη πίστη, 

ότι η φωτιά κρύβει μέσα της δύναμη, 

έχει την δύναμη να αποδιώχνει το 

κακό. Να αποτρέπει τα “δαιμόνια”. Η 

δύναμή της φωτιάς μεταδίδεται σε 

όποιον έρθει σ’ επαφή μαζί της μέσα 

από συγκεκριμένο τελετουργικό. Γύρω 

της θα στηθεί ένα τρικούβερτο γλέντι, 

με χορό. Το αποκριάτικο ξεφάντωμα με 

τους σκωπτικούς - σατυρικούς χορούς, 

τα πειράγματα και τα αστεία μεταξύ 

των κατοίκων, μεταμφιεσμένων και μη, 

κρατά ως τα ξημερώματα. Μέχρι το 

πρωί. 

 ‘’Εκεί στην αγορά ανάβαμε φωτιές. 

Δεν αφήναμε ξύλο για ξύλο στις αυλές. 

Ετρέχαμε, προπαντός στις οι άντρες, 

τα παλικάρια έκαναν αυτή τη δουλεία. 

Εξέφραζαν τις αυλές ή τα μαντριά 

όπου έβρισκαν δεμάτια κλαδιά, τα 

έπαιρναν, τα πετούσαν πάνου στη 

φωτιά και γύρω γύρω όσοι δεν χό-

ρευαν επυρωνόντουσαν’’. (Κατερίνα 

Ζερβού,  από το βιβλίο:  ‘ ’Τα 

βρικολούνια’’, εκδ. Ροδακιό ) 

‘ ’Αφού ξεποδαριάζονταν αρκε-

τά ,έβγαιναν στην πλατεία, όπου μα-

ζεύονταν και οι υπόλοιποι από άλλα 

στέκια γλεντιού και άναβαν μια μεγάλη 

φωτιά στη μέση. Τα πιτσιρίκια άλλο 

που δεν ήθελαν να τρέχουν στις αυλές, 

να φέρνουν ξύλα για να κρατήσει η 

φωτιά. Εκεί το κέφι έφτανε στο αποκο-

ρύφωμα του καθώς οι χοροί και τα 

τραγούδια από όλους μαζί πια συνέχι-

ζαν μέχρις αργά, μερικές φορές και 

την επόμενη ημέρα.’’  (Δημήτρης Κ. 

Βανικιώτης - εφημ. ΚΑΛΗΜΕΡΙ, τεύχος 

14, Μάρτης 1998.) 

‘’Τις Απόκριες περνάγαμε καλά. Εκεί 

χάμου στην εκκλησιά ήταν μια μουριά 

και μαζευότανε κόσμος πολύς. Βάζανε 

φωτιές, καρέκλες φέρνανε..... Ήταν ο 

γέρο Σκαπούλης με το βιολί, ο Τυρογά-

λης βάραγε το τούμπανο, χαμός γινό-

τανε..’’ (Αγγελικώ Αγγελάκου, ΚΑΛΗ-

ΜΕΡΙ Τεύχος 10, Μάρτιος 1997)  

‘’Εκεί στην πλατεία στον καφενέ του 

μπάρμπα μου του Παναγιώτη του 

Αλιμπρέ, όπως τον παρανομιάζανε, το 

τι γινότανε δεν λέγετε. Ο αδερφός μου, 

πρώτος στο χορό, έπρεπε να σηκωθεί 

και να χορέψει με όλες τις κοπέλες του 

χωριού! Και χορεύανε όλοι μαζί, μικ-

ροί μεγάλοι νέοι και γέροι. Σταματάγα-

νε τα λεωφορεία που περνάγανε από 

την πλατεία και βλέπανε τον κόσμο 

που χόρευε και φωνάζανε : ‘’Μπράβο, 

και του χρόνου’’ !!! ( Ματούλα Αγγελά-

κου- Λεφατζη) 

 

KΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ  

ΞΕΝΥΧΤΙΑ ΚΑΙ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΑ 

Πάντα τσ' απόκριες γίνονταν πολλές 

μεταμφιέσεις, πρέπει ωραία να ντυθείς 

σ' όλους για να αρέσεις. 

 Στα παλιά χρόνια, τα παιδιά και οι 

νέοι του χωριού ντύνονταν μασκαρά-

δες μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο 

του Τριωδίου, δηλαδή της Τυροφάγου, 

και όχι όλες τις μέρες του Τριωδίου, 

όπως σήμερα. Την Κυριακή της Τυρο-

φάγου έβγαζαν όργανα στην πλατεία 

του χωριού και ο κόσμος χόρευε και 

διασκέδαζε. Πολλοί μασκαρεμένοι 

γύριζαν από σπίτι σε σπίτι. Εκεί χό-

ρευαν με τη λύρα χωρίς να μιλάνε και 

οι νοικοκυραίοι προσπαθούσαν να 

τους αναγνωρίσουν. Αν δεν τους ανα-

γνώριζαν έφευγαν γι' άλλο σπίτι, ενώ 

αν αναγνώριζαν κάποιον φανερώνο-

νταν και οι υπόλοιποι. Οι στολές ήταν 

απλές και βασίζονταν στη φαντασία 

όσων τις φορούσαν και τις έραβαν και 

αποτελούνταν από παλιά κομμένα 

ρούχα. Φορούσαν παλιά ρούχα του 

παππού και της γιαγιάς ανάποδα, 

σκέπαζαν το πρόσωπό τους μ' ένα 

τσεμπέρι, έπαιρναν μια κουδούνα ή 

μια βέργα και λύρα μαζί τους και γυρ-

νούσαν στους δρόμους και στα σπίτια 

του χωριού χορεύοντας, τραγουδώντας 

και φωνάζοντας. Οι αναμνήσεις παρα-

μένουν ζωντανές ακόμα και σήμερα. Ο 

μπάρμπα Χρήστος ο Λεμπέσης θυμά-

ται το έντονα μεθυστικό και πολύ δια-

σκεδαστικό κλίμα εκείνων των ημερών. 

‘’Μαζευόμασταν δυο τρία άτομα μαζί 

κοπέλες και παιδια, πηγαίναμε σε 

διάφορα σπίτια μασκαρεμένοι, κροτά-

γαμε το κρασί το δικό μας άλλοτε μας 

κερνάγανε και τραγουδάγαμε και χο-

ρεύαμε. Ντυνόμασταν άλλος γυναίκα, 

άλλος άντρας, και στο πρόσωπο δεν 

είχαμε μάσκες. Βάζαμε όμως ένα 

μαντήλι μια τσεμπέρα δέναμε, για να 

μη μας γνωρίσουν και φοράγαμε και 

γάντια στα χέρι . Και μετά ξημέρωνε 

την Καθαρά Δευτέρα και μουτζουρωνό-

μασταν... Πηγαίναμε στο φούρνο και 

παίρναμε τη μουτζούρα και έβαφε ο 

ένας τον άλλο. Και εγώ έπαιρνα μια 

πατάτα και την έκοβα και την έκανα 

μασέλα και κανα και χάραζα πάνω και 

τα δόντια… Και μας βλέπανε και μας 

φοβόντουσαν… Σαν φαντάσματα γινό-

μασταν! ‘’  

Και που να βγει η μουτζούρα μετά !!! 

‘’Ντυνόμαστε μασκαράδες! Α! Τις α-

πόκριες είχα ντυθεί μια φορά εγώ 

μασκαράς και πήγα μέχρι την Φλόκα. 

Και ήταν κι ένας άλλος ντυμένος για-

τρός, ο Νικολός ο μακαρίτης, του Μπά-

για ο πατέρας. Και φύγαμε και πήγαμε 

με το θάρρος πήγαμε σε μια ξαδέλφη 

μου πρώτη και έκανα εγώ την νοσοκό-

μα και μίλαγα ψευδά για να μη με 

καταλαβαίνουνε, και ο Νικολός για-

τρός..Και της σήκωνα τα φουστάνια κι 

έκανε η ξαδέρφη: 

 -Μωρή, ποιος είναι ο γιατρός; 

-Δεν είναι κάνας ξένος, - της λέω- άσε 

να σου κάμει μια ένεση!  

Και καμιά φορά ξεπετάχτηκε ...και 

έφυγε! Αθώα χρόνια…’’.   (Απόσπασμα 

από την συνέντευξη του Παναγιώτη και 

της Αλεξάνδρας Μαστοράκου - ΚΑΛΗ-

ΜΕΡΙ Τεύχος 2, Μάρτιος 1995 ) 

‘’Ντυνόμαστε μασκαράδες, ό,τι ήθελες 

ντυνόμαστε. Βάναμε μια κάλτσα εδώ 

μπροστά και βγαίναμε στα χωράφια, 

γυρίζαμε. Ο αδερφός μου την Καθαρά 

Δευτέρα έβανε έναν κουβά κρασί και 

όποιον έβλεπε του έβανε έναν σταυρό 

με βερνίκι και του έδινε ένα κατσαρόλι 

κρασί και τον μέθαγε…’’ (Αγγελικώ 

Αγγελάκου, ΚΑΛΗΜΕΡΙ Τεύχος 10, 

Μάρτης 1997) 

 

ΕΦΤΑΣΕ Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  

ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ 

Το «Τριώδιο» τελειώνει. Είναι η πρώτη 

µέρα της Σαρακοστής, είναι Καθαρά 

Δευτέρα. Οι άνθρωποι μαζεύονταν για 

τους τελευταίους εορτασμούς. Ζωντανή 

παραδοσιακή μουσική, τραγούδι, 

χορός, κρασί, χλωρά κρεμμυδάκια, 

χαλβάς, ελιές, μαρούλια, λάχανα, 

έδιναν κι έπαιρναν. Από όλα τα χωριά 

έρχονταν επισκέπτες, συγγενείς και 

ξένοι και όλοι ήταν καλεσμένοι στην 

γιορτή. Το παραδοσιακό ψωμί 

«λαγάνα» είχε την τιμητική του. Δεν 

επιτρεπόταν να φαγωθεί κρέας ή ελαιό

-λαδο, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε κανέναν 

από το να διασκεδάσει. Ο μπάρμπα 

Χρήστος ο Λεμπεσης θυμάται: 

‘’Τα κούλουμα πάλι τα γιορτάζαμε στο 

σπίτια μας και μετά όλοι μαζί, ανάβα-

με φωτιές και χορεύαμε πάλι. Και 

δωστου γλέντι ! Και περνάγαμε σε όλα 

τα μαγαζιά.  Έπρεπε να περάσουμε 

από δυο τρία μαγαζιά οπωσδήποτε . 

Θυμάμαι ότι κάποτε στη Φλόκα μετά 

από το γλέντι έγινε καβγάς, γιατί λέγα-

με όσοι είμαστε παρέα πρέπει να 

είμαστε μουτζουρωμένοι!  Και ένας 

δεν ήταν, και πιάσαμε και τον μουτζου-

ρώσαμε, και κεινος παρεξηγήθηκε, 

γιατί δεν ήθελε! Κι έγινε φασαρία…’’  

‘’Την Καθαρή Δευτέρα, θυμάμαι, η 

μάνα μου ήθελε να βράσει νερό και να 

βγάλει τα πιάτα τα πιάτα έξω στο λια-

κό... Βλέπεις μαζευόμαστε όλοι και την 

μια Αποκριά και την Τυρινή να φάμε 

μαζί… και τα πιάτα τα πλέναμε έξω... 

Βράζαμε το νερό – τότε δεν υπήρχαν 

ούτε σαπούνια, ούτε AVA και τέτοια- 

μόνο βάναμε στάχτη και τα σαπουνίζα-

με και τα κάναμε καθρέφτη. Τα πιστο-

μάγαμε εκεί στο πεζούλι να στραγ-

γίζουνε και τα σκουπίζαμε... μόνο να 

ταν καθαρά έπρεπε για να τα βάλουμε 

μέσα.! Τη στάχτη τη βάναμε μέσα στο 

τέτζερο, γιατί τότε δεν είχαμε κατσαρό-

λες αλουμινένιες- για να βράσει! Και τα 

πλέναμε όλα για να μη μυρίζουνε από 

το τυρί και το κρέας... Και έπρεπε να τα 

καθαρίσουμε όλα γιατί ήταν Καθαρή 

Δευτέρα!... ’’(Βενετία Κ.. Βανικιώτη, 

ΚΑΛΗΜΕΡΙ, Τεύχος 10, Δεκέμβριος 

1995)  

Περάσανε οι απόκριες 

Φύγαν οι μασκαράδες 

Και ήρθε η Σαρακοστή 

Με τις εφτά βδομάδες. 

‘’Έτσι γλεντάγαμε εμείς. Εσταματάγα-

με τα γλέντια την Καθαρή Δευτέρα και 

περιμέναμε το Άγιο Πάσχα να ξανα-

γλεντήσουμε, να φορέσουμε τα καινού-

ρια μας ρούχα, να χαρούμε. Τη Σαρα-

κοστή ποτέ δεν τρώγαμε, μικροί – 

μεγάλοι. Όλη τη Σαρακοστή ενέθαμε, 

εφαίναμε για να φτιάξουμε τα φρέσκα 

ρούχα της Λαμπρής.’’  (Κατερίνα Ζερ-

βού, από το βιβλίο: ‘’Τα βρικολούνια’’, 

εκδ. Ροδακιό ) 

Έτσι, οι Απόκριες τελείωναν… και 

άρχιζε η Σαρακοστή!!!  

Για να καταφέρω να φτιάξω αυτό το 

κείμενο αξιοποίησα υλiκο από τις παλιό-

τερες εκδόσεις της εφημ. ΚΑΛΗΜΕΡΙ. Θα 

ήθελα, ωστόσο, να ευχαριστήσω από 

καρδιάς τον κ. Χρήστο Λεμπέση για την 

πολύτιμη βοήθεια του και για την πρόθυ-

μη διάθεση του να ξεδιπλώσει τις αναμ-

νήσεις του. Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα 

τη θεία μου, Ματούλα Αγγελάκου - Λε-

φατζή, η οποία παρά τις δύσκολες στιγ-

μές που περνά δεν αρνήθηκε να απαντή-

σει στις ερωτήσεις μου. Τέλος ευχαριστώ 

θερμά τους συγγενείς της θεια Κατερίνας 

της Ζερβού, που μου επέτρεψαν να χρη-

σιμοποιήσω αποσπάσματα από το 

βιβλίο της:  ‘’Αναμνήσεις από τα παιδικά 

μου χρόνια’’ ή ‘’Τα βρικολούνια’’ εκδ. ΤΟ 

ΡΟΔΑΚΙΌ, ΑΘΗΝΑ 2006 

Νέλλη Τσαγλιώτη 

Απόκριες σαν μια φορά…στον Αϊ – Δημήτρη! 
Κρατώντας την Παράδοση…Η πηχτή 

 

Το γουρούνι που εκτρεφόταν από τις οικογένειες της 
υπαίθρου τις προηγούμενες δεκαετίες αξιοποιούνταν μέχρι 
το τελευταίο κομμάτι του. Τα λουκάνικα, τα απάκια, η 
γλίνα, η πηχτή και τα σύγλινα αποτελούν νοστιμιές που 
λίγοι τους αντιστέκονται, αλλά είναι και δείγματα των 
τρόπων που χρησιμοποιούσαν οι παλιότεροι για να διατη-
ρούν το πολύτιμο κρέας όσο το δυνατόν περισσότερο 
χρόνο. 

Η πηχτή παρασκευάζεται από το κεφάλι και τα ποδαρά-
κια του χοίρου (μπορεί 
να γίνει και με άλλα 
κομμάτια του κρέατος 
εκτός από το κεφάλι) 
και αντέχει περίπου 
ένα δεκαπενθήμερο 
στο ψυγείο σκεπασμένη 
με μεμβράνη Πριν από 
την εποχή των ψυ-

γείων έμπαινε σε πήλινα δοχεία και τη διατηρούσαν στο 
πιο ψυχρό μέρος του σπιτιού. Είναι μεζές και μάλιστα 
πικάντικος. Για να πήξει και να κάνει ζελέ, δεν πρέπει να 
υπάρχει ίχνος αίματος. Πρέπει να είναι κάτασπρο το 
κρέας! 

Είναι μια κοπιαστική και δύσκολη δουλειά και δεν ξέρου-
με αν θα υπάρξει κάποιος να την φτιάξει αυτή τη συνταγή. 
Θεωρήσαμε όμως υποχρέωσή μας να την καταγράψουμε 
φιλοδοξώντας να διασώσουμε όσον το δυνατόν περισσότε-
ρες από τις παραδοσιακές και τις σύγχρονες συνταγές του 
τόπου μας. 

Γερή να είναι  Ποτούλα, η σύζυγος του 
Τάσου του Λεμπέση, η οποία εξακολου-
θεί και την φτιάχνει κάθε χρόνο με την 
υπομονή και την γνώση των παλιών νοικο-
κυράδων, εφαρμόζοντας την συνταγή της 
δικής της μάνας. 

Τα  περασμένα Χριστούγεννα, σε  μια 
βραδινή μάζωξη  στο σπίτι του προέδρου του Δ.Σ. —με 
πολύ  φαγητό, κρασί και  μπόλικο κέφι —της ζητήσαμε 
επιτακτικά να μας αποκαλύψει τη συνταγή της πηχτής. 

Πηχτή λοιπόν δια χειρός της Ποτούλας!! 

 

Τι χρειαζόμαστε για την πηχτή 

1 κεφάλι χοιρινό κομμένο σε δύο τουλάχιστον μέρη 

αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι, κανέλλα 

 

Εκτέλεση 

Αφήνουμε μια ώρα το χοιρινό κεφάλι σε νερό και 
αλλάζουμε άλλα δύο νερά για να καθαρίσει και να 
φύγει όλο το αίμα-  το πλένουμε καλά!!!! 

Σε μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το κεφάλι και  νερό 
να πάρουν βράση. Το πρώτο νερό το πετάμε! 

Ρίχνουμε ξανά στην κατσαρόλα νερό, τόσο όσο να 
καλύπτεται το κρέας 

Αφήνουμε να βράσει σε σιγανή φωτιά για 4 με 5 
ώρες. 

Όταν βράσει το τραβάμε από τη φωτιά και το σου-
ρώνουμε σε άλλη κατσαρόλα. 

Καθαρίζουμε το κρέας αφαιρώντας τα λίπη και το 
κόβουμε μικρά κομματάκια με τα χέρια μας. 
(Ανασύρουμε τα κομμάτια σε μεγάλο ταψί και τα 
ξεκοκαλίζουμε όλα. Τα κόβουμε σε μέγεθος μπου-
κιάς ). Ρίχνουμε το κρέας στο ζωμό του πάλι, όπως 
και αλάτι, πιπέρι και το μπαχάρι   (προσθέτουμε – 
αν θέλουμε- καυτερή πιπερίτσα, κρεμμύδι, καρότα) 
και τα βάζουμε να βράσουν γύρω στα 20 λεπτά. 

Με σχολαστικότητα παίρνουμε όλο το λίπος από 
πάνω από το ζουμί. (Αυτό το λίπος είναι η γλίνα και 
παλιότερα χρησιμοποιούνταν όπως το βούτυρο. ) 

Ανακατεύουμε, βάζουμε το μίγμα σε φόρμα ή γυά-
λινο πυρέξ και  ξαναπαίρνουμε το λίπος που μπορεί 
να υπάρχει στην επιφάνεια με ένα κουτάλι . 

Αφήνουμε το ζουμί σε κρύο μέρος να παγώσει. 

Ρίχνουμε από πάνω κανελλίτσα και όταν κρυώσει  
το βάζουμε στο ψυγείο 

Πήζει πολύ γρήγορα – σαν το ζελέ- αλλά κανονικά 
θέλει 24 ώρες στο ψυγείο πριν καταναλωθεί . 

 

Λίγα μυστικά ακόμα!!!! 

Το καλό της συνταγής αυτής είναι ότι καθαρίζονται 
τα λίπη και δεν γίνεται πολύ βαριά. Το πιπέρι είναι 
θέμα γούστου, εγώ βάζω αρκετό γιατί νομίζω το 
χρειάζεται. Οι αναλογίες στη συνταγή είναι σχετικές 
γιατί οι καλές νοικοκυρές με το μάτι τα κανονίζουν 
τα υλικά τους! Ωστόσο, ελέγχουμε το αλάτι στα 
κρεατάκια και συμπληρώνουμε αν χρειάζεται!  
Προσοχή στο λίπος! Πρέπει να αφαιρεθεί με μεγά-
λη σχολαστικότητα! Αυτό είναι και το μυστικό της 
επιτυχίας. Να μην τρως το λίπος!!!   

Είναι πολύ νόστιμος μεζές! Δεν ξέρω πόσοι τον 
έχετε δοκιμάσει, αλλά αν τον βρείτε κάπου αξίζει να 
τον γευτείτε!!! 
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

Η ιστορία ενός σαλιγκαριού που ανακάλυψε την σημασία 
της βαρύτητας  

Λουίς Σεπούλβεδα 

μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης  

εκδόσεις: Opera, 2013 

"Κουκουβάγια, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση." 

"Τι ερώτηση θες να μου κάνεις;" 

"Θέλω να μάθω γιατί είμαι τόσο αργό." 

Η κουκουβάγια άνοιξε τα τεράστια μάτια της, περιεργά-
στηκε το σαλιγκάρι, και μετά τα ξανάκλεισε. 

Είσαι ένα νεαρό σαλιγκάρι, κι όλα όσα έχεις δει, όλα όσα έχεις δοκιμάσει, το πικρό 
και το γλυκό, η βροχή κι ο ήλιος, η παγωνιά και η νύχτα, όλα αυτά πάνε μαζί σου, σε 
βαραίνουν, κι όπως είσαι τόσο δα, γίνεσαι αργό απ' το βάρος." 

"Και τι κερδίζω που είμαι τόσο αργό;" ψιθύρισε το σαλιγκάρι. 

"Α, σ' αυτό δεν έχω απάντηση. Να την βρεις μόνο σου" είπε η κουκουβάγια και, με 
τη σιωπή της, του έδειξε ότι δε θα δεχόταν άλλες ερωτήσεις." 

Το σαλιγκάρι είναι ένας ανήσυχος και επίμονος χαρακτήρας που ενοχλεί την ομάδα 
του με τις ερωτήσεις του, και γι' αυτό εκδιώκεται από το λιβάδι. Αποδέχεται τη 
μοίρα του και φεύγει για την εξορία, η πορεία του όμως δεν είναι μοναχική: στον 
αργό του δρόμο αποκτά νέους φίλους και συνειδητοποιεί πως ένας μεγάλος κίνδυ-
νος απειλεί το γένος των σαλιγκαριών. Αποφασίζει να επιστρέψει στο λιβάδι για να 
σημάνει συναγερμό, αλλά ποιος μπορεί να ξέρει αν οι πρώην σύντροφοί του θα 
δεχτούν να το ακούσουν... 

 

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΡΚΟΥΔΕΣ ΠΗΓΑΝ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΦΟΒΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑ-
ΙΓΙΔΑΣ  

BRIGHT PAUL      Εκδότης ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ   

Τι δυνατά που φύσηξε ο αέρας! Τι δυνατά που 
βρόντηξε ο κεραυνός! Τι έντονα που έλαμψε η α-
στραπή! Το μωρό αρκουδάκι, το μικρό αρκουδάκι 
και το μεγαλύτερο αρκουδάκι φοβούνταν την καται-
γίδα και ένα-ένα πήγαν να κοιμηθούν στο κρεβάτι 
του μπαμπά τους. «Τι φοβιτσιάρηδες που είστε!», 
τους είπε ο μπαμπάς. Όταν όμως ακούστηκε ένα 
χτύπημα στην πόρτα και το φως έσβησε, ο μπαμπάς 
αρκούδος δεν στάθηκε τόσο γενναίος όσο φαινόταν. 
Μια ιστορία με εντυπωσιακή εικονογράφηση κατάλ-
ληλη για κάθε παιδί που κάποια στιγμή, όπως όλοι 

μας, φοβήθηκε το σκοτάδι. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙ-
ΟΥ) 

 

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

ΒΙΖΥΗΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται τα πέντε κορυφαία διηγήμα-
τα του Γεωργίου Βιζυηνού (1849 - 1896): Το αμάρτημα της 
μητρός μου (1883), Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου 
(1883), Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (1884), Το μόνον 
της ζωής του ταξείδιον (1884), Ο Μοσκώβ - Σελήμ (1895). Τα 
τέσσερα πρώτα γράφονται μέσα στη διετία 1882 - 1884 στο 
εξωτερικό και δημοσιεύονται στην Εστία, που δίνει την εποχή 
εκείνη με ένταση τη μάχη για την ανάπτυξη του νεοελληνικού 
διηγήματος, ενώ το τελευταίο γράφεται στην Ελλάδα μετά τον 
Σεπτέμβριο του 1886 και δημοσιεύεται και αυτό στην Εστία, 
έντεκα μήνες πριν από το θάνατο του συγγραφέα και χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, 
που βρίσκεται πια κλεισμένος από το 1892 στο Δρομοκαΐτειο. Ο τόμος συμπληρώ-
νεται με το χαριτωμένο διήγημα Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα (1885, Εβδομάς). Τα 
διηγήματα αυτά με τους αινιγματικούς τίτλους (όλοι τους είναι ερωτήματα προς 
απάντηση, αινίγματα προς επίλυση - ακόμη και ο Μοσκώβ - Σελήμ: ποιός είναι τε-
λικά αυτός με το ρωσικό και το τουρκικό όνομα;) δεν τα διαβάζουμε σήμερα για 
λόγους γραμματολογικούς ή ιστορικούς, αλλά απεναντίας για τους λόγους για τους 
οποίους διαβάζουμε τα μεγάλα κλασικά έργα, για να κατανοήσουμε δηλαδή τον 
εαυτό μας και τον κόσμο, μέσα από την αναμέτρηση με τα μεγάλα ερωτήματα που 
μας θέτουν, όπως είναι, εν προκειμένω, η σχέση αρσενικού και θηλυκού, λογικής 
και τρέλας, πραγματικότητας και πλάνης, ταυτότητας και ετερότητας και, προπάν-
των, το περί θανάτου ερώτημα, αφού, τελικώς, και τα πέντε διηγήματα μπορούν να 
διαβαστούν ως μία συγκλονιστική μελέτη θανάτου. (Από την παρουσίαση στο ο-
πισθόφυλλο του βιβλίου) 

Για τους μικρούς αναγνώστες παραθέτουμε ένα χρήσιμο site όπου μπορούν να διαβά-
σουν ή να ακούσουν παραμύθια και άλλα κείμενα της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας. 

http://www.mikrosanagnostis.gr/ 

Απλές ιστορίες….,  αποστάγματα  Ζωής 

Ένας άνθρωπος είχε ένα χωράφι στην άκρη ενός χωριού. Είχε μείνει για χρόνια ακαλλιέργητο κι έτσι 

οργίαζε μέσα του άτακτη η βλάστηση :  πελώριοι θάμνοι, ξερόχορτα, αγκάθια, χαμηλά αγριόδε-

ντρα… Τη χρονιά που τα οικονομικά της οικογένειας έσφιξαν για τα καλά, ο άνθρωπος εκείνος απο-

φάσισε να αξιοποιήσει το χωράφι για να καλλιεργήσει εκεί  τίποτα ζαρζαβατικά – να έχει η οικογέ-

νεια ένα αποκούμπι. Είπε λοιπόν στο γιό του: 

« Άντε βρε λεβέντη να ξεχερσώσεις εκείνο το 

χωράφι μας. Και θα  ’ρθω κι εγώ κάποια στιγμή 

να βάλουμε τίποτα λαχανικά». 

Ο γιός πήγε, αλλά μόλις είδε την κατάσταση 

του, απελπίστηκε. «Είναι ποτέ δυνατόν να κα-

ταφέρω να συνεφέρω τέτοιο χάλι;», σκέφτηκε. 

«Εδώ γίνεται χαμός από αγριόχορτα κι αγκά-

θια…». Έτσι απελπισμένος, έπεσε στη σκιά ενός 

δέντρου και αποκοιμήθηκε. Όταν σηκώθηκε,  

είχε πάλι το ίδιο αίσθημα:  «Αδύνατον να τα 

καταφέρω…». 

Κύλισαν οι μέρες κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ξύπναγε και κοιμόταν μέσα στην απελπισία και την απόγνω-

ση. Κι ο χρόνος του κυλούσε βαριεστημένα. Δεν έλεγε να βάλει αρχή. Κάποια στιγμή μετά από μέρες 

ήρθε ο πατέρας να επιθεωρήσει τη δουλειά του γιού του. « Τίποτα δεν έχεις κάνει μωρέ;», ρώτησε 

έκπληκτος. Τι θ’ απογίνουμε αν δεν καλλιεργήσουμε το χωράφι;». 

«Συγνώμη, πατέρα», αποκρίθηκε ο γιός με μια καθυστερημένη φιλοτιμία, ποιός ξέρει από ποιά 

φυλλοκάρδια φερμένη, «αλλά με το που βλέπω πόση δουλειά χρειάζεται όλο αυτό το αχούρι, με 

πιάνει απελπισία και μεταθέτω συνεχώς την ώρα του ξεκινήματος. Αντί γι’ αρχή, πέφτω και κοιμά-

μαι στη σκιά». 

« Αχ βρε παιδί…», είπε ο πατέρας θλιμμένος, « αν ξεχέρσωνες  κάθε μέρα τόσο μόνο όσο πιάνει το 

μπόι σου, όταν πέφτεις και κοιμάσαι κάτω από τον ίσκιο, τώρα θα είχες ξεπεράσει τα μισά και το 

υπόλοιπο θα σου φαινόταν παιχνιδάκι…» 

Χωράφι:  ο μέσα μας κόσμος. Δυσκολίες αμέτρητες. Λίγο-λίγο ξεχερσώνεται. Δίχως απελπισία . 

Με ελπίδα και υπομονή. 

Από το βιβλίο  ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ,  του Βασίλη Αργυριάδη 

Επιμέλεια στήλης: Βενετία Βανικιώτη 

Είναι γνωστό ότι σε όλα τα χωριά κυκλοφορούν 

από στόμα σε στόμα μικρές  αστείες ιστορίες με 

ήρωες  τους  κατοίκους του χωριού. Οι περισσό-

τεροι από μας  έχουμε  ακούσει τέτοιες διηγήσεις 

και έχουμε γελάσει με την καρδιά μας από τα 

παθήματα, την αφέλεια, τις έξυπνες ατάκες των 

πρωταγωνιστών  ή και το απρόσμενο τέλος των 

μικρών ιστοριών. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τις κα-

ταγράψουμε, έτσι ώστε να τις μαθαίνουν οι νεότε-

ροι και να τις ξαναθυμηθούν οι παλαιότεροι !!! Γι’ 

αυτό και  θα θέλαμε τη  βοήθεια σας, ώστε να 

συγκεντρώσου-

με πολλές τέ-

τοιες ιστοριού-

λες, τοπικά 

ανέκδοτα δηλα-

δή, τα οποία και θα δημοσιεύονται σ’ αυτήν εδώ 

την στήλη. 

Την ιστορία που ακολουθεί μας την διηγήθηκε 

ο μπάρμπα Γιάννης ο Μαστοράκος και έχει ως 

βασικό  πρωταγωνιστή τον πεθερό του. 

Μια φορά ο μπάρμπα Γιώργης ο Βανικιώτης, ο 

ψάλτης, ζήτησε από τον Βασίλη τον Φάββα να 

πάει να του καματέψει ένα αμπελάκι σα κάτου 

στα Μαρκιάνικα. Ο Βασίλης πρόθυμα πήρε το 

τρακτέρ και ξεκίνησε για το αμπελάκι του μπάρ-

μπα. Μια και δυο καμάτευε το αμπέλι -θα του 

πήρε κάνα δυο ώρες- και ο μπάρμπα Γιώργης 

τον παρακολουθούσε χωρίς να μιλά. Σαν τελείω-

σε ο Βασίλης το καμάτι του λέει ο μπάρμπα Γι-

ώργη: 

Ωραίο το φτιαξες ! Σου είχε πει και ο Λερατζής 

(Γιώργος Λεμπέσης) να του καματέψεις το αμπέ-

λι; 

Όχι, απαντά ο Βασίλης, ανυποψίαστος. 

Και μπα!!! λέει ο μπάρμπας. Πάμε τώρα να κα-

ματέψεις και το δικό μου! 

Και τόση ώρα ποιο όργωνα; ρωτά με απορία ο 

Βασίλης 

Του Λερατζή ντε! Δεν είναι το δικό μου φτούνο!!! 

απαντά με αφέλεια ο μπάρμπας  

Και γιάντα μωρέ δεν το λες τόση ώρα, μον με 

τηράς; 

Και μπα Παναγία μου, και που θα βρω και τον 

μπελά μου!!! άρχισε να φωνάζει ο μπάρμπα 

Γιώργης! 

Βλέπετε αν και είδε ότι ο Βασίλης όργωνε το ξένο 

χωράφι, ούτε που σκέφτηκε ότι το παλληκάρι δεν 

ήταν δυνατόν να γνωρίζει όλα τα χωράφια και 

όλα τα σύνορα 

και δεν έβαλε με 

το νου του να 

τον ρωτήσει 

νωρίτερα!!! 

Και ο Βασίλης ξανάπιασε να καματεύει το σωστό 

αμπέλι αυτή τη φορά φυσώντας και ξεφυσώντας 

από τα νεύρα του!!!! (και με το δίκιο του, δηλα-

δή !!!) 

Και άλλη μια ιστορία από τον Χρήστο τον 

Λεμπέση  

Μια φορά μια γιαγιά καθόταν στα σκαλάκια του 

σπιτιού της και λιαζόταν. Μια και δυο  ένας πε-

ραστικός θέλησε να της πιάσει την κουβέντα .  

Αφού ζήτησε να μάθει για τη ζωή της και εκείνη 

του μίλησε για τα βασανάκια της, για να αλαφρύ-

νει λίγο την κουβέντα την ερώτησε : 

Για πες μου, τώρα, γιαγιά… τι σου ΄χει λείψει 

περισσότερο στη ζωή σου, η αντρική αγκαλιά ή το 

γιαούρτι; 

Και η γιαγιά  απάντησε με πονηριά! 

Αχού, παιδάκι μου… Έχω εγώ δόντια για να φάω 

γιαούρτι;  

Στην παραπάνω ιστορία το όνομα της γιαγιάς ο 

μπάρμπα –Χρήστος δεν μας  το αποκάλυψε !!! 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Επιμέλεια: Ελένη Θ. Τσιριγώτη 

Ανέκδοτες Ιστοριούλες!!! 

Επιμέλεια: Νέλλη Τσαγλιώτη 

http://www.politeianet.gr/sygrafeis/bizuinos-m-georgios-3806
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Δεκαπέντε περίπου χρόνια χωρίς Καλη-

μέρι. Δεκαπέντε χρόνια χωρίς το κυνήγι 

της ύλης. Χωρίς την υποχρέωση να πα-

ραδώσω στην ώρα του το κείμενο για το 

επόμενο φύλλο.  

ΚΑΙ ΤΩΡΑ; Μια νέα αρχή.  

Μια αρχή που ομολογουμένως με τρομά-

ζει γιατί δεν ξέρω τι να γράψω. Τι να 

γράψω σε μια εποχή όπου όλα αλλά-

ζουν; Σε μια εποχή που δεν προλαβαί-

νεις να προγραμματίσεις, να ονειρευτείς, 

να προσδοκήσεις; 

Με αυτές τις σκέψεις αναζήτησα σανίδα 

σωτηρίας στο πρώτο Καλημέρι. Και τότε 

ξεπήδησε μέσα από τις σελίδες του εκεί-

νος ο τυπάκος που όλοι τον λατρέψαμε…    ο Πότης ο αγρότης. Ο Πότης που με το μοτόρι του 

αναστάτωνε τους πάντες στους δρόμους του χωριού. Ο Πότης που κάποια στιγμή πήγε στρατιώ-

της κι έκτοτε δεν θυμάμαι ούτε ξέρω τι απέγινε. 

Αλήθεια τι έγινε ο Πότης; 

Παραμένει αγρότης;  

Αυτά κι άλλα καυτά ερωτήματα απασχόλησαν τη συντακτική ομάδα της νέας εφημερίδας γι αυτό 

ψάξαμε και βρήκαμε τον άνθρωπο που τον ήξερε από… πρώτο χέρι, τον… πατέρα του, κατά κό-

σμο Παναγιώτη Τσιριγώτη του Παρασκευά. 

—Παναγιώτη, έχεις επαφές με τον Πότη; Τι γίνεται αυτή η ψυχή; 

—Τα λέγαμε τις προάλλες. Είναι καλά στην υγεία του, ασχολείται που και που με τα χωράφια του 

και τις δουλειές του, τις λίγες που του άφησε το μνημόνιο, και έχει ωριμάσει σε σημείο να έχει 

κόψει τις κόντρες με τα τρακτέρ και τα σχετικά (έχει ακριβύνει και το diesel). Κάτι πήρε το αυτί 

μου επίσης για βιολογικές καλλιέργειες και φωτοβολταϊκά αλλά είμαι βέβαιος ότι ακολουθώντας 

το ρεύμα της εποχής προσπαθεί να βρει τρόπους να ενισχύσει το εισόδημά του. 

—Ο κόσμος, τότε στο πρώτο Καλημέρι, τον είχε αγαπήσει. Πού αποδίδεις εσύ την επιτυχία και 

την αποδοχή του Πότη; Το γεγονός ότι ο χώρος δράσης του ήταν το χωριό μας θεωρείς πως ήταν 

το μεγάλο του ατού; 

—Θεωρώ ότι ο κόσμος ενθουσιάστηκε όταν γνώρισε τον Πότη στο πρώτο τεύχος αλλά τον αγάπη-

σε σε βάθος χρόνου. Την αποδοχή την αποδίδω στην απλότητα και τη χιουμοριστική απόδοση 

των αυτοτελών ή σε επεισόδια συνεχόμενων ιστοριών. Καταλυτικό όμως ρόλο στην επιτυχία πι-

στεύω πως έπαιξε το σκηνικό ή χώρος δράσης όπως σωστά αναφέρεις στον οποίο αυτές οι ιστο-

ρίες διαδραματίζονταν. Και αυτό το σκηνικό, το οποίο λειτούργησε σαν ένα είδος θεατρικού σκηνι-

κού ήταν το χωριό μας. Έτσι ο κόσμος ένιωσε οικεία και κατά κάποιον τρόπο ταυτίστηκε με τον 

Πότη και τις ιστορίες του. Ήθελε να είναι μέρος της ιστορίας, να είναι δίπλα του στο καφενείο του 

Αντώνη για παράδειγμα, να συζητάει μαζί του και να του δίνει συμβουλές. Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγμα του φίλου και συγχωρια-

νού Νίκου (ξέρει αυτός) που με είχε προ-

σεγγίσει για να μου ζητήσει για το επόμε-

νο επεισόδιο να βάλω τον Πότη να συνα-

ντήσει τον ίδιο στα Μαρκιάνικα. 

—Προσανατολίστηκες αμέσως στη δημι-

ουργία ενός «αγιοδημητριώτη» όταν σου 

ζητήθηκε να κάνεις ένα κόμικ για την 

εφημερίδα ή παιδεύτηκες μέχρι να έρθει η 

έμπνευση; 

—Η αλήθεια είναι ότι δεν παιδεύτηκα 

καθόλου. Πάντα είχα στο μυαλό μου έναν 

ήρωα κόμικ από τα μέρη μας, ντόπιο 

παιδί, έναν αηδημητριώτη βρε παιδί μου. 

Γάλλος υπήρχε. Ο Αστερίξ. Βέλγος επί-

σης  υπήρχε. Ο Τεντέν. Αμερικάνοι αμέ-

τρητοι. Γερμανό ήρωα δεν γνωρίζω  (η Μέρκελ θα μπορούσε παρόλα αυτά να είναι κόμικ από 

μόνη της). Το θέμα με όλους τους προαναφερθέντες ήταν ότι κανείς τους δεν οδηγούσε τρακτέρ, 

κανείς τους δεν καθόταν στο καφενείο με την παρέα του για να αράξει, να πει μια κουβέντα και να 

πιει κάνα κρασάκι. Κανείς δεν φιλοσοφούσε τη ζωή με τη στωικότητα που μόνο ένας αγιο-

δημητριώτης μπορεί. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα πως έπρεπε να δημιουργήσω ένα κόμικ με ύφος και 

θεματολογία κοντά στην ελληνική πραγματικότητα και δη στην πραγματικότητα του χωριού μας. 

Δεν ξέρω αν κατάφερα να το πετύχω αυτό μέσα από το μικρό αριθμό σελίδων που μου δόθηκε η 

ευκαιρία να σχεδιάσω, το σίγουρο όμως είναι ότι ξεκίνησα να «χτίζω» την ταυτότητα ενός χαρα-

κτήρα με τη δυναμική αυτή. 

—Μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια πολλά έχουν αλλάξει. Πήγες κι εσύ στρατιώτης, απολύθηκες, 

έστησες τη δική σου δουλειά, πα-ντρεύτηκες έγινες μπαμπάς. Πιστεύεις ότι έχεις λίγο χρόνο και 

για τον Πότη; 

—Χμμ... Εγώ νομίζω ότι έχω 

χρόνο. Το θέμα είναι να έχει και 

αυτός γιατί τον τελευταίο καιρό τον 

βλέπω πολύ στο τρέξιμο και όχι 

με το τρακτέρ. Ίσως να τού ΄ριχνα 

κάνα τηλεφωνάκι. αλλά τώρα που 

το καλοσκέφτομαι έχει αλλάξει 

κινητό. Άσε θα περάσω μια μέρα 

από το χωράφι να του τα πω από 

κοντά και είμαι  σίγουρος πως θα 

τον πείσω! 

—Μου φαίνεται ότι μόλις βγάλαμε είδηση. Ο Πότης ο αγρότης επιστρέφει!!! 

Παναγιώτη σε ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και τις πληροφορίες που μας έδωσες. 

ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ 

Γράφει η Ελένη Θ. Τσιριγώτη 

Τ ο υ ς  γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε ; ; ;  

Ποιοι είναι οι 

συγχωριανοί μας που 

απεικονίζονται στη 

φωτογραφία; 

Στείλτε μας με 

οποιοδήποτε τρόπο σας 

εξυπηρετεί τα εξής 

στοιχεία: 

 Το όνομα και το 

επώνυμο καθενός 

που μπορείτε να 

διακρίνετε. 

 Τα παρατσούκλια 

τους 

 Την τοποθεσία που 

τραβήχτηκε η 

φωτογραφία. 

Ο κύριος που τον κρύβει 

το λαγούτο εξαιρείται 

από το διαγωνισμό... 



10  

 

ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

Σχεδόν 20 χρόνια μετά το πρώτο Καλημέρι και σε συνδυασμό με 
την τεχνολογική διάσταση που αποκτά η παρουσία και η δραστηρι-
ότητα του Συλλόγου, σκεφθήκαμε πως θα ήταν χρήσιμη μια στήλη 
σχετικού περιεχομένου στη νέα μορφή της εφημερίδας. 

Μη βιαστείτε να σχηματίσετε την εντύπωση πως θα σας φορτώ-
σουμε με όρους και ακρωνύμια που σήμερα κατακλύζουν την καθη-
μερινότητά μας. Το αντίθετο μάλιστα, θα προσπαθήσουμε, πάντα 
με χιουμοριστική διάθεση, να σας φέρουμε πιο κοντά σε αυτό που 
γενικά ονομάζεται Νέα Τεχνολογία. 

Σε πρώτη φάση θα καλύψουμε προβληματισμούς τους τύπου: 

Το παπάκι που υπάρχει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι 
σαν το ταχυδρομικό περιστέρι; 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταφέρει και δέματα; 

Που πάνε οι λέξεις όταν τις διαγράφουμε; 

Το κινητό μου είναι πιο έξυπνο από εμένα; 

Όταν μπαίνω στο ιντερνέτ το βράδυ, φαίνομαι; 

Πώς μπαίνει κάποιος στον υπολογιστή μου αφού δεν έχει πόρ-
τα; 

Γιατί πατώ «Έναρξη» για να σβήσω τον υπολογιστή μου; Μή-
πως είναι η Αρχή του Τέλους; 

Που είναι η ουρά στο ασύρματο ποντίκι; 

Από τι προστατεύει το «κάγκελο» στο πληκτρολόγιο του κινη-
τoύ μου; 

Για αρχή όμως, θα ξεκινήσουμε με μία Αγαπημένη Ιστορία: 

Η συγχωρεμένη γιαγιά μου θεωρούσε πως τα πάντα πάνω στη Γη 
υπάρχουν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ανθρώπου. Όταν για 
παράδειγμα είδε για πρώτη φορά τη γάτα που είχαμε μαζέψει στο 
σπίτι μας, αμέσως αναρωτήθηκε: 

«Τι τη θέλετε τη γάτα; Αφού δε τρώγεται…». 

Τέτοιες αφοπλιστικές ερωτήσεις και ατάκες γενικότερα τις είχε σε 
αφθονία η γιαγιά μου. Τη θυμάμαι χαρακτηριστικά να κρατά το 
ακουστικό του τηλεφώνου σχεδόν 5 εκατοστά από το αυτί της λες 
και φοβόταν μη βγει τίποτα από το ακουστικό και εισβάλλει στο 
κεφάλι της. Απορούσα πως άκουγε το συνομιλητή της ειδικά όταν 
φορούσε κι εκείνο το μαύρο μαντήλι που άφηνε ακάλυπτο μόνο το 
πρόσωπό της. 

Η γιαγιά μου που λέτε έπαθε ένα πολιτισμικό σοκ όταν αντίκρισε 
για πρώτη φορά στη ζωή της κινητό τηλέφωνο και κυρίως όταν 
άκουσε να της μιλούν μέσα από αυτό. Ήταν κάποια χειμωνιάτικη 
μέρα τη δεκαετία του 1990. Το σκηνικό είχε ως εξής, μαζεύαμε ελιές 
στο χωράφι και ξαφνικά χτυπά το κινητό του αδερφού μου. Στην 
αρχή ήταν ο ήχος που την παραξένεψε, μετά όμως όταν είδε τον 
αδερφό μου να περπατά πάνω-κάτω  στο χωράφι και να μιλά μό-
νος του άρχισε να αναρωτιέται μήπως κάτι του συμβαίνει. Ο αδερ-
φός μου της έδωσε το τηλέφωνο να μιλήσει με την εγγονή της που 
ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής. Παραδόξως, όχι μόνο δέχτηκε 
άλλα μίλησε κιόλας. Αφού ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, δεν ανέφε-

ρε τίποτα. Περνάνε 2-3 λεπτά σιγής και έρχεται η πρώτη διαπίστω-
ση: 

«Να! Βάλαμε και τηλέφωνο στο χωράφι». 

Μετά από λίγα λεπτά ήρθε και η ερώτηση: 

«Και πού έρχεται ο λογαριασμός;» 

Αφού της εξηγήσαμε πώς και τι, μας φύλαγε και τρίτη ερώτηση: 

«Και που σε βρίσκουν να σου δώσουν το λογαριασμό αφού 
γυρίζεις ένα γύρο;» 

Η 4χρονη κόρη μου κάνει κάτι άλλο που μου θυμίζει αρκετά τη 
γιαγιά μου. Στην αρχή όταν έπιανε το ακουστικό το κοίταγε και του 
μιλούσε (η ύπαρξη άλλου άκρου επικοινωνίας δεν ήταν προϋπόθε-
ση). Τώρα όταν μιλά στο σταθερό τηλέφωνο και θέλει να δείξει κάτι 
στο συνομιλητή της, το βάζει μπροστά από το τη συσκευή προφα-
νώς πιστεύοντας πως ο συνομιλητής της μπορεί να το δει. Για εκεί-
νη ο συνομιλητής είναι μέσα στη συσκευή και βλέπει τα πάντα. 
Λογικό είναι να το πιστεύει αφού όλοι της λέμε «είναι ο τάδε στο 
τηλέφωνο» και εκείνη καταλαβαίνει πως ο «τάδε» είναι «μέσα στο 
τηλέφωνο», δηλαδή κρυμμένος μέσα στη συσκευή. Φανταστείτε τι 
θα πάθει αν δει κάποιον να της μιλά στο τηλέφωνο ενώ είναι 
μπροστά της. Θα αρχίσει να λέει για φαντάσματα! 

Αν υπάρχει κάτι κοινό σε αυτά τα δύο παραδείγματα είναι η αφέ-
λεια (με την καλή έννοια) που τα χαρακτηρίζει. Ο μεν γιαγιά είχε 
ταυτίσει τον όρο «τηλέφωνο» με εκείνη την ογκώδη συσκευή με το 
καντράν, το σπιράλ καλώδιο με το ακουστικό και τα άγκιστρα που 
είχε σταθερή θέση μέσα στο σπίτι, η δε κόρη με μια μικρή συσκευή 
με πλήκτρα που μεταφέρουμε μέσα στο σπίτι, η οποία δεν έχει 
σταθερή θέση και μπορεί να μας βλέπει ο συνομιλητής μας (αφού 
είναι μέσα στη συσκευή, μη ξεχνιόμαστε…). Αν είχαν τη ευκαιρία 
να περιγράψουν τον όρο «τηλέφωνο» η μία στην άλλη, νομίζετε 
πως θα τα κατάφερναν να συνεννοηθούν; Μάλλον όχι… 

Το άλλο κοινό σημείο που έχουν και τα δύο παραδείγματα είναι η 
προσπάθεια να προσαρμόσουν την εικόνα για την επικοινωνία 
μέσω τηλεφώνου στις υπάρχουσες αντίστοιχες αντιλήψεις. Ωστόσο 
και οι δύο περιπτώσεις περιγράφουν καταστάσεις εκ διαμέτρου 
αντίθετες παρόλο που υπονοούν το ίδιο πράγμα. 

Αυτή η παρατηρούμενη «ασυνέχεια» έχει αποτελέσει αιτία προβλη-
ματισμού ως προς το αν αποτελεί εξέλιξη (το ίδιο πράγμα σε άλλη 
μορφή) ή πρόοδο (αν τελικά προάγει κάτι). Εδώ οι απόψεις διίσ-
τανται. Κάποιοι θεωρούν πως η Νέα Τεχνολογία όντως προάγει την 
ποιότητα ζωής μας ενώ κάποιοι άλλοι πως απλά συντηρεί την ψευ-
δαίσθησή μας πως είμαστε ξεχωριστοί από τα υπόλοιπα ζώα ενώ 
στην ουσία δεν είμαστε. Δηλαδή το ζήτημα αποκτά πλέον φιλοσο-
φική διάσταση αφού άπτεται της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης 
και της θέση μας στον κόσμο γενικότερα. 

Εκτός όμως από φιλοσοφική, η εξέλιξη της Νέας Τεχνολογίας έχει 
και οικονομική διάσταση. Για παράδειγμα, μία ενδιαφέρουσα 
άποψη που συνάντησα τελευταία εστίαζε στο ρυθμό με τον οποίο 
ανακοινώνονται τα νέα «έξυπνα»* τηλέφωνα (6-9 μήνες κατά μέσο 
όρο). Έφτασε μάλιστα στο σημείο να θεωρεί τη Νέα Τεχνολογία 

αναλώσιμο αγαθό επειδή το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στα 
«έξυπνα» κινητά δεν είναι πια η επιστημονική γνώση που κρύβεται 
στο σχεδιασμό τους αλλά ιδιότητες όπως το χρώμα, το σχήμα και η 
ηλικία τους (πότε δηλαδή κυκλοφόρησαν στην αγορά). Εστιάζοντας 
σε τέτοια χαρακτηριστικά, οι κατασκευάστριες εταιρίες έχουν κατα-
φέρει με πολύ μικρό κόστος παραγωγής και ελάχιστο κόστος 
έρευνας-ανάπτυξης να πωλούν εκατομμύρια συσκευές ουσιαστικά 
αλλάζοντας το «περιτύλιγμα» του προϊόντος τους. Κατά την ίδια 
άποψη πάντα, ο χρήστης-καταναλωτής είναι το πειραματόζωο 
πάνω στο οποίο οι εταιρίες προσπαθούν να δουν μέχρι ποιο ση-
μείο μπορούν να φτάσουν προκειμένου να μας αναγκάσουν να 
αγοράσουμε τα προϊόντα τους χωρίς να τους κοστίσει υπέρμετρα 
(οπότε θα χρειαστεί να αναπτύξουν νέα καινοτόμα προϊόντα που δε 
θα ανακυκλώνουν τα ήδη υπάρχοντα-άρα να δαπανήσουν λεφτά 
για έρευνα και ανάπτυξη). 

Για εσάς που τα πάτε καλά με τους αριθμούς, ορίστε μερικά νούμε-
ρα: 

 Μόνο το τρίτο 3μηνο του 2013 πουλήθηκαν σχεδόν 450 

εκατομμύρια κινητά παγκοσμίως 

 Ολόκληρο το  2013 προβλέπεται πως θα πουληθούν παγ-

κοσμίως πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα 

 Το 2017 εκτιμάται πως θα πωληθούν παγκοσμίως 2,3 

δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα. 

Οι μισές και πλέον από τις παραπάνω συσκευές είναι «έξυπνα» 
κινητά που το πολύ σε ένα χρόνο από την ημερομηνία διάθεσής 
τους θα έχουν απαξιωθεί από την ίδια την εταιρία που τα φτιάχνει 
αφού θα κυκλοφορεί ήδη ο αντικαταστάτης τους. Υπολογίστε μία 
μέση τιμή €200 ανά συσκευή και θα δείτε πως μιλάμε για μία αγο-

ρά με μέγεθος αρκετά μεγαλύτερο από το ΑΕΠ** της Ελλάδας 
(ακόμα και πριν την οικονομική κρίση). Όπως καταλαβαίνετε είναι 
πολλά τα λεφτά (Άρη…) ειδικά αν αναλογιστούμε πως οι εταιρίες 
που κατασκευάζουν τέτοιες συσκευές έχουν χρηματιστηριακή αξία 
που αποτιμάται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Πολύ 
απλά αυτό σημαίνει πως αξίζουν περισσότερο από μία η περισσό-
τερες χώρες μαζί… 

Μήπως ζαλιστήκατε; 

Κάπου εδώ θα βάλουμε μια άνω τελεία μέχρι το επόμενο φύλλο. 
Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε στον 
κόσμο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αυτού με τα παπάκια). 

_____________________________ 

*«Έξυπνο» χαρακτηρίζεται ένα κινητό τηλέφωνο με αυξημένη υπο-
λογιστική ισχύς και πολλαπλές δυνατότητες συνδεσιμότητας σε 
σχέση με τα κλασσικά κινητά. Είναι δηλαδή, ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής σε μέγεθος κινητού που μπορεί να συνδέεται στο 
Διαδίκτυο ή σε άλλα δίκτυα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 
**ΑΕΠ= Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν δηλαδή η τελική αξία των 
παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται ετησίως από 
μία χώρα. Το 2012 το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 193,7 δισεκατομμύρι-
α ευρώ. 

Το  Κα λ η μ έ ρ ι  σ τ ο ν  κόσ μ ο  τ ης  Ν έα ς  Τεχ ν ο λογ ί α ς  

Επιμέλεια: Νίκος Σαρ. Μαστοράκος 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΛΟΚΑΣ είναι ένα 

θέμα που συζητήθηκε εκτενώς στην τε-

λευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Αφορμή για τη συζήτηση ήταν η υποτυπώδης δημό-

σια πρόσβαση που σήμερα υπάρχει στον Άγιο Δημήτριο, βασισμένη σε μια ψηφιακή συν-

δρομητική γραμμή που καταλήγει στο κοινοτικό γραφείο και η οποία παρέχει την πρόσβαση 

στο διαδίκτυο μέσω ενός ασυρμάτου δικτύου το οποίο μετά βίας καλύπτει τη μισή πλατεία. 

Όταν φτιάχτηκε αυτό το υποτυπώδες δίκτυο (σχεδόν 2 χρόνια πριν) τέθηκε για πρώτη φορά 

το θέμα της πρόσβασης για όλους από τα σπίτια τους. Η συνέχεια είναι γνωστή: Έγιναν κά-

ποιες μετρήσεις, συντάχθηκαν μελέτες και υπήρξαν προσφορές για να υλοποιηθεί η απαίτηση 

της δωρεάν πρόσβασης για όλο το χωριό και τη Φλόκα. Κάπου εκεί το θέμα σταμάτησε αφού 

και το κόστος ήταν υπέρογκο για τα δεδομένα του Συλλόγου αλλά και γιατί υπήρξε έντονος 

προβληματισμός αν τελικά το όλο εγχείρημα αξίζει τον κόπο. Δυστυχώς, μια μελέτη σκοπιμό-

τητας η οποία θα βοηθούσε να διαπιστωθεί αν το κόστος δικαιολογεί την επένδυση, απουσία-

ζε από το φάκελο της προσφοράς του συμβούλου στον οποίο ανατέθηκε το εγχείρημα. 

Στο κείμενο αυτό επιχειρούμε μια τέτοια προσέγγιση ώστε να διαπιστωθεί αν όντως το εγχεί-

ρημα της δημόσια πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι σκόπιμο (δηλαδή αν έχει νόημα). Ακολου-

θώντας την τυπική δομή μιας μελέτης σκοπιμότητας θα επιδιώξουμε να φτάσουμε σε ένα συμ-

πέρασμα για το ναι ή όχι. 

Η κατάσταση σήμερα: 

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, κατά το έτος 2013 υπάρχουν περί τις 10-20 συνδέσεις 

γρήγορου Internet στο χωριό οι οποίες εξυπηρετούν τους κατόχους τους και μόνο ενώ σε κά-

ποιες περιπτώσεις γίνεται διαμοιρασμός της πρόσβασης σε άλλους κατοίκους μέσω ασυρμά-

των συνδέσεων. Η δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο κρίνεται ως υποτυπώδης για τους εξής 

λόγους: 

Παρέχεται μόνο σε ένα σημείο του χωριού (κεντρική πλατεία) 

Η ασύρματη κάλυψη είναι ανεπαρκής. Ουσιασ-

τικά μόνο η μισή πλατεία καλύπτεται. 

Η ασύρματη κάλυψη και η κεντρική δρομολό-

γηση γίνεται μέσα από ένα καταναλωτικό προϊ-

όν, το οποίο βρίσκεται μέσα στο κοινοτικό γραφείο, είναι χαμηλών επιδόσεων, δεν προστα-

τεύεται από κλοπή ή φθορά και είναι εκτεθειμένο στις θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρα-

τούν μέσα στο κοινοτικό γραφείο (κρύο το χειμώνα, υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι). 

Ανυπαρξία γρήγορου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (3G/4G) από όλους τους παρόχους στο 

μεγαλύτερο μέρος του χωριού. Το κοντινότερο σημείο παροχής τέτοιας κάλυψης είναι στο 

χωριό Αρχάγγελος και φυσικά στη Μονεμβασιά. 

Τα προβλήματα που υπάρχουν 

Η έλλειψη δημόσιας πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο χωριό δημιουργεί τα εξής προβλήματα: 

Αδυναμία πρόσβασης των κατοίκων στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας και στέρηση 

ενδεχόμενης χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υπάρχουν σε επίπεδο Δήμου και 

Πολιτείας γενικότερα. 

Αναγκαστική μετακίνηση των εν δυνάμει χρηστών από τα σπίτια τους στην πλατεία του χω-

ριού ή μέσα στο κοινοτικό γραφείο (εφόσον είναι ανοικτό) προκειμένου να αποκτήσουν πρό-

σβαση και φυσικά εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες (ζέστη, κρύο, αέρας, βροχή 

κλπ). 

Αναγκαστική μετακίνηση των εν δυνάμει χρηστών σε άλλες πόλεις ή χωριά προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση. 

Καθίζηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες (λόγω αυξημένης 

ζήτησης) με αποτέλεσμα η πρόσβαση να είναι ικανοποιητικής ποιότητας μόνον όταν η προσέ-

λευση στην πλατεία είναι χαμηλή.  

Δημόσια δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο  

για το χωριό μας. Αξίζει τον κόπο; 
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Δεν υπάρχει προστασία από ανεπιθύμητα βλέμματα αφού τα σημεία κάλυψης στην πλατεία 

είναι συγκεκριμένα και κανείς δεν έχει την επιλογή να μετακινηθεί σε άλλο σημείο προκειμέ-

νου να προστατέψει την οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή του. Η υποσημείωση αυτή έχει 

ιδιαίτερη σημασία για εκείνους που χρειάζονται πρόσβαση για εργασιακούς λόγους οπότε είτε 

πληκτρολογούν PINs, κωδικούς κλπ είτε να διεξάγουν ζωντανές συνομιλίες (τηλεδιάσκεψη 

κλπ) και επιθυμούν προστασία από ενδεχόμενη υποκλοπή. 

Απουσία ελέγχου και διαχείρισης της υπάρχουσας μορφής πρόσβασης με ότι συνεπάγεται για 

το ενδεχόμενο κακόβουλων ενεργειών. 

Ο εξοπλισμός που παρέχει την κάλυψη είναι απροστάτευτος από φθορά ή κλοπή και εκτεθει-

μένος σε ακραίες καιρικές συνθήκες (για τις προδιαγραφές του) όπως υπερβολική ζέστη το 

καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα με αρνητικές συνέπειες ως προς την απόδοσή του. 

Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις 

Οι μόνες εναλλακτικές οδοί (όπως διαφαίνεται και παραπάνω) προκειμένου κάποιος από το 

χωριό να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο σήμερα είναι οι εξής: 

Μετακίνηση σε σπίτι με ψηφιακή σύνδεση (γρήγορο Internet) 

Μετακίνηση σε χώρο σε άλλο χωριό ή πόλη που διαθέτει αντίστοιχη υπηρεσία 

Διαμοιρασμός της πρόσβασης σε τρίτους 

μέσω ασύρματων ζεύξεων 

Χρήση δικτύων 3G/4G (μέσω των παρόχων 

κινητής τηλεφωνίας δηλαδή) όπου υπάρχουν 

και εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες τερματι-

κές διατάξεις από την πλευρά του τελικού 

χρήστη. 

Αναβάθμιση της υπάρχουσας ασύρματης 

πρόσβασης ώστε να καλύψει τα κενά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Προφανώς οι τέσσερις πρώτες επιλογές αφο-

ρούν λύσεις σε ατομικό επίπεδο και δεν λύ-

νουν το πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο 

αναλυτικά την τελευταία επιλογή. 

Αναβάθμιση της υπάρχουσας πρόσβασης 

Η γενική αρχιτεκτονική της επιθυμητής λύσης 

απεικονίζεται στο σχήμα. Ουσιαστικά πρόκε-

ιται για μία αρχιτεκτονική πλέγματος (mesh) 

όπου δύο ή περισσότεροι κόμβοι επικοινω-

νούν με τον κεντρικό κόμβο της πλατείας (ενδεχομένως και μεταξύ τους) παρέχοντας ταυτόχ-

ρονα κάλυψη σε τελικούς χρήστες. Με τον όρο «κόμβος» εννοούμε μια ασύρματη διάταξη η 

οποία τροφοδοτείται από το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ) και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει α-

σύρματη κάλυψη σε τελικούς χρήστες και παράλληλα να συνδέεται ασύρματα σε έναν άλλο 

κόμβο. 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, οι κάτοικοι της Φλόκας θα «πέφτουν» πάνω στο δικό τους 

κόμβο, ο οποίος θα συνδέεται ασύρματα με τον κόμβο της πλατείας παρέχοντας την πρόσβα-

ση στο Διαδίκτυο. Αντίστοιχα, οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου θα συνδέονται ασύρματα στον 

κοντινότερο σε αυτούς κόμβο και με την ίδια λογική θα βγαίνουν στο Διαδίκτυο μέσα από τον 

κόμβο στην πλατεία του χωριού. 

Οι απαιτήσεις της αναβαθμισμένης πρόσβασης 

Ασύρματες Διατάξεις (Access Points) με συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να παρέχουν 

ασύρματη πρόσβαση σε χρήστες και να λειτουργούν ως αναμεταδότες (διπλοί πομποδέκτες 

κλπ) 

Κεραίες 

Υποδομή που να αντέχει σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες (ζέστη, κρύο, βροχή, αέρας, υγρα-

σία κλπ…) 

Παρελκόμενα (καλώδια, τροφοδοσίες, αντικεραυνικά κλπ) 

Λογισμικό για πεδιομέτρηση ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα σημεία που θα μπουν οι κεραίες 

(πρέπει να υπάρχει ρευματοδοσία στις θέσεις που θα μπούν άρα προτιμάμε κολώνες της 

ΔΕΗ) 

Δρομολογητής (router) 

Διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας (UPS κλπ) 

Η εγκατάσταση και η ρύθμιση του συστήματος υπολογίζεται σε 2 εβδομάδες (μαζί με τις πιλο-

τικές δοκιμές) και φυσικά θα απαιτηθεί και κάποια στοιχειώδης εκπαίδευση ώστε κάποιος 

μόνιμος κάτοικος να μπορεί να διαχειριστεί και να υποστηρίξει τη λύση. 

Χωρίς να μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, μια πρώτη κοστολόγηση ενός τέτοιου εγχειρή-

ματος θα ξεπερνούσε (για 5 κόμβους συνολικά-εμβέλεια του κάθε κόμβου γύρω στα 400μ) τις 

4-5 χιλιάδες ευρώ χωρίς να υπολογίζονται τα κόστη για την πεδιομέτρηση και την εγκατάστα-

ση. 

Στα θετικά της λύσης συγκαταλέγονται: 

Η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης από κάθε σημείο του χωριού στο διαδίκτυο εφόσον ο 

τελικός χρήστης διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό (φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο 

κλπ) 

Η δυνατότητα επέκτασης αν απαιτηθούν νέοι κόμβοι. 

Στα αρνητικά της λύσης εντοπίζει κανείς: 

Το υψηλό κόστος για τα δεδομένα του Συλλόγου. Στα ίδια ή λιγότερα χρήματα μπορούν όλα 

τα σπίτια να έχουν ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (~100 σπίτια, €25/σπίτι/μήνα ως μέσο 

κόστος μιας απλής πρόσβασης). Με άλλα 

λόγια το κόστος κάθε σπιτιού σε ετήσια βάση 

για να αποκτήσει δική του πρόσβαση είναι 

μικρότερο από ότι θα πλήρωνε ο Σύλλογος 

για το ίδιο σπίτι για την ασύρματη δωρεάν 

πρόσβαση εφάπαξ. Αν σκεφτεί κανείς πως 

πολλά από αυτά τα σπίτια κατοικούνται για 

λίγους μήνες το χρόνο, η λύση φαντάζει α-

σύμφορη σε σχέση με τη διασύνδεση του 

κάθε σπιτιού. 

Τον υψηλό αριθμό χρηστών που θα πρέπει 

να υποστηρίξει το σύστημα τους καλοκαιρινο-

ύς μήνες όπου ο αριθμός των κατοίκων πολ-

λαπλασιάζεται. Στην παρούσα υποτυπώδη 

πρόσβαση ο αριθμός των ταυτόχρονα συνδε-

μένων χρηστών σε ημερήσια βάση κυμαίνε-

ται από 10 μέχρι 30 ξεπερνώντας κατά πολύ 

τις δυνατότητες του τερματικού εξοπλισμού. 

Η ύπαρξη Μοναδικού Σημείου Αποτυχίας 

(Single Point of Failure). Αν συμβεί κάτι δηλα-

δή στην ψηφιακή γραμμή ή στον κόμβο της πλατείας όλο το σύστημα αχρηστεύεται. 

Την εγκατάσταση κεραιών σε διάφορα σημεία στο χωριό με ενδεχόμενες αντιδράσεις για αλ-

λοίωση της αισθητικής, εκπομπή ακτινοβολίας, «ραδιενέργειας», κλπ… 

Διαχειριστικό κόστος. Κάποιος πρέπει να παρακολουθεί το σύστημα ότι λειτουργεί σωστά και 

ότι η χρήση του είναι η ενδεδειγμένη. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους (αφήνοντας εκτός κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που υπει-

σέρχονται επίσης) η υλοποίηση του εγχειρήματος κρίνεται ως μη συμφέρουσα οικονομικά. 

Εναλλακτικές Λύσεις 

Η καλύτερη εναλλακτική στην παρούσα φάση είναι η παροχή πρόσβασης στην πλατεία του 

χωριού και στη Φλόκα. Αυτό σημαίνει δημιουργία δύο κόμβων στα αντίστοιχα σημεία με αν-

τίστοιχη κάλυψη για τους χρήστες και διασύνδεση μεταξύ τους. Σε μια τέτοια περίπτωση το 

κόστος πέφτει σχεδόν στο μισό ενώ η υλοποίηση είναι αρκετά απλούστερη. Κάθε κόμβος 

καλύπτει περίπου μια περιοχή 400 μέτρων γύρω του που σημαίνει πως ένα μεγάλο μέρος του 

χωριού και σχεδόν όλη η Φλόκα θα έχει πρόσβαση. Κάτι τέτοιο συζητάμε τώρα και κοιτάμε να 

δούμε πως θα υλοποιηθεί. 

Υπάρχει φυσικά και το «WiFi σε όλη την Ελλάδα» που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουρ-

γός. Αν δε βιάζεστε λοιπόν, μπορείτε να περιμένετε… 

Τέλος, υπάρχει και η προοπτική να καλυφθεί πλέον η περιοχή του χωριού και της Φλόκας 

από γρήγορο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (3G/4G). Ήδη συγκεκριμένες περιοχές εντός και εκ-

τός του Αγίου Δημητρίου (ειδικά αυτές που βλέπουν προς τη Χαραχιά) έχουν τέτοια πρόσβα-

ση. Σε λίγα χρόνια (κι εφόσον υπάρχει ζήτηση) μπορεί και να το δούμε να συμβαίνει. 

Νίκος Σαρ. Μαστοράκος 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 



Σ 
αν να μην πέρασε μια μέρα. Πέ-

ρασαν μερικά χρόνια από τότε 

που τα είπαμε για τελευταία 

φορά κι όμως μου φαίνεται σαν 

χθες. Σας χαιρετώ λοιπόν και χαίρομαι ολό-

ψυχα που μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι 

και πάλι κοντά σας. 

Πριν απ’ όλα όμως και πριν πούμε οτιδήπο-

τε θεωρώ πως πρέπει να δώσουμε επαίνους 

και συγχαρητήρια στους πρωτεργάτες της 

ιδέας και υλοποίησης αυτής όσον αφορά την 

αναβίωση του φοίνικα από τις στάχτες.  

Ότι και να πει κανείς είναι λίγα γι’ αυτά τα 

παιδιά που θα δουλέψουν για τον σύλλογο 

και για το χωριό, θυσιάζοντας τόσο πολύ 

χρόνο για το σκοπό αυτό. Να είστε καλά βρε 

παιδιά και καλή δύναμη. 

Χαιρετίζω λοιπόν όλους τους Αϊ – Δημη-

τριώτες όπου κι αν βρίσκονται, μια εγκάρ-

δια, μια ζεστή καλημέρα, μια καλημέρα από 

καρδιάς. Να είστε καλά όπου και να είστε . 

Νοιαζόμαστε για σας γιατί σχεδόν όλοι μας 

έχουμε κάποιον εκεί έξω μακριά μας και που 

πάντα τον σκεπτόμαστε. 

Από το χωριό δεν έχω και πολλά πράγματα 

να σας  μεταφέρω. Τώρα εδώ είναι μέρες 

σκληρής δουλειάς. Με κρύο και βροχές όλοι 

εδώ μαζεύουν ελιές. Πολύ κούραση για το 

τίποτα. Η τιμή του λαδιού με το ζόρι θα 

πιάσει τα 2.70 ή το πολύ 2.80 ευρώ το κιλό 

τόσος κόπος, τόσο κόστος, τόση κούραση για 

μια τιμή που δεν θα καλύψει  ούτε τα έξοδα 

τους. 

Μια τιμή επαιτείας που προσβάλει την αν-

θρώπινη αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη 

των ανθρώπων του χωριού μας. Η απουσία 

της πολιτείας είναι μεγαλειώδης και φταίμε 

εμείς που τους βάλαμε στις μεγάλες καρέκ-

λες να μας υπερασπίζονται, και είναι οι ίδιοι  

που επιτρέπουν στους μεσάζοντες να πλου-

τίζουν εις βάρος των μικρών βιοπαλαιστών. 

Το λάδι, το χρυσάφι του χωριού μας το κλέ-

βουν, γιατί κλεψιά είναι. Ο μικρός και α-

νήμπορος ήρωας της βιοπάλης πάντα μικ-

ρός και αδικημένος θα μείνει. Ίσως κάποια 

μέρα κάποια κυβέρνηση ξαναβρεί την τιμή 

και το σεβασμό για τον άνθρωπο του μό-

χθου, τον άνθρωπο που πεθαίνει κάθε μέρα. 

Ίσως γιατί θέλουμε να πιστεύουμε πως ο 

ήλιος βγαίνει για όλους. 

Ήταν μια πολύ κακή χρονιά, η χρονιά που 

πέρασε γιατί μπήκε με βάρβαρο και κτηνώδη 

τρόπο για το χωριό μας. 

Η στυγερή δολοφονία της Πότας Κλάψη 

βύθισε το χωριό σε θλίψη και οργή. Ένας 

μικρός βούλγαρος που όλοι μας ξέραμε μπή-

κε στο σπίτι της γυρεύοντας προφανώς λίγα 

ευρώ και όταν εκείνη το κατάλαβε της έκοψε 

το νήμα της ζωής της με ένα μαχαίρι που 

βρήκε στην κουζίνα. 

Τι κι αν τον έπιασαν τι κι αν σαπίσει στην 

φυλακή, τη Θεία – Ποτίτσα δεν θα την ξα-

ναδούμε πια στους 

δρόμους του χωριού 

μας. 

Ήταν καλή η Θεία 

– Πότα, πάντα είχε 

ένα καλό λόγο για 

όλους. Να είναι 

ελαφρύ το χώμα 

που τη σκέπασε. 

Πάντα θα τη θυμόμαστε. 

Τη Θεία- Ποτίτσα ακολούθησαν εννέα συγ-

χωριανοί μας μέσα στο 2013 και το 2012 

έφυγαν 12 δικοί μας άνθρωποι. 

Θέλουμε να πιστεύουμε πως ο καλός Θεός 

τους έβαλε δίπλα του, δίπλα στους πατεράδες 

και τις μανάδες μας και εκεί θα πάμε κάποτε 

όλοι μας να τους συναντήσουμε. 

Κακιά και άδικη η μοίρα των ανθρώπων. 

‘Όμως ας πάμε παρακάτω. 

Οι γιορτές πέρασαν και δεν έγινε τίποτα το 

συνταρακτικό. Τι κι αν άλλαξε η χρονιά ένα 

νούμερο παραπάνω και ο αγώνας συνεχίζε-

ται σκληρός πάντα χωρίς ελπίδα για τους 

φτωχούς ανθρώπους γιατί βλέπετε οι πολι-

τικοί μας φροντίζουν να λέμε κάθε πέρυσι 

και καλύτερα γιατί τα νέα μέτρα που 

έρχονται είναι οτιδήποτε άλλο, μόνο καλά 

δεν είναι. 

Όμως παιδιά η κλαψούρα δεν ωφελεί γι’ 

αυτό ας πούμε φέτος θα είναι καλύτερα και 

του χρόνου ακόμα καλύτερα.  

Όλοι εμείς στο χωριό στέλνουμε μια ζεστή 

καλημέρα σε όσους Αϊ – Δημητριώτες ζουν 

μακριά κάπου εκεί έξω  στις γειτονιές του 

πλανήτη. Να είστε καλά και καλή επάνοδο 

στο χωριό έστω και για λίγες ημέρες. Κάτι 

είναι και αυτό. 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΚΑΛΗ 

ΧΡΟΝΙΑ 

Κι ας ελπίσουμε πως τούτη η χρονιά θα μας 

φέρει ότι δεν πρόλαβε ή ξέχασε ή δεν την 

άφησαν να φέρει η χρονιά που μας είπε ένα 

ξερό ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ, αφήνοντας πίσω της 

όνειρα που παρέμειναν όνειρα, συντρίμμια, 

δυστυχία, άστεγους, άφραγκους, άνεργους 

και τόσα άλλα δεινά που όλοι γνωρίζουμε. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ γεμάτα υγεία γιατί 

γεμάτες τσέπες για την μισή Ελλάδα είναι 

όνειρο απατηλό. Η δοξασμένη Ελλάδα του 

2014. Μπράβο μας. Παρασύρθηκα πάλι, 

είπαμε όχι άλλη 

κλαψούρα. Η γέν-

νηση του Χριστού 

σηματοδοτεί ανανέ-

ωση συναισθημά-

των, ανανέωση αγά-

πης για τους δικούς 

μας ανθρώπους, 

ανανέωση αγάπης 

για τη ζωή μας έστω κι αν είναι όπως είναι. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ημέρες αγάπης, ημέρες 

μελαγχολίας, ημέρες περισυλλογής, ημέρες 

που πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας. 

Τι κάναμε; Τι δεν κάναμε; Ποιόν πικράναμε; 

Ο απολογισμός απαιτεί αναδρομή στο πα-

ρελθόν σεργιάνι στα μονοπάτια του χθες και 

αυτό πονάει. 

Τούτες τις μέρες που πέρασαν, μέρες που 

αντιπροσωπεύουν την αγάπη αυτές τις μέρες 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι η 

ποιο κατάλληλη εποχή να συγχωρήσουμε, 

να συγχωρεθούμε από αυτούς που πικράνα-

με ή μας πίκραναν. 

Ας πούμε μια συγγνώμη, ας δεχτούμε μια 

συγγνώμη. Ο Θεός συγχωρεί, ο άνθρωπος 

δεν έμαθε τι σημαίνει συγγνώμη. Συγγνώ-

μη μια τόσο δα μικρή λεξούλα που κρύβει 

μέσα της απίστευτη δύναμη, δύναμη που 

τρομάζει. 

Απαιτείται μεγαλείο ψυχής να ζητήσεις 

συγγνώμη γιατί χρειάζεται να νικήσεις τον 

εγωισμό σου και τον εαυτό σου, μα και αυτός 

που θα δεχτεί την συγγνώμη πρέπει να έχει 

λιονταρίσια καρδιά. 

Μια συγγνώμη σήμερα γιατί αύριο για κά-

ποιον κάπου θα είναι πολύ αργά. 

Είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη άλλος 

λίγο άλλος πολύ. Για λόγους χαζούς, για 

λόγια ειπωμένα χωρίς σοβαρό λόγο, αδέλφια 

δεν μιλάνε, φίλοι έγιναν ξένοι, αντρόγυνα 

χώρισαν, γέφυρες έσπασαν, υψώθηκαν τεί-

χη και όλα αυτά στο βωμό του εγωισμού. Ας 

βρούμε τη δύναμη να κάνουμε την αυτοκρι-

τική μας και τότε θα δούμε πως αυτά που 

μας ενώνουν είναι περισσότερα κατά πολύ 

από αυτά που μας χωρίζουν. Εγώ μπορώ, 

εσύ ,μπορείς; 

Πρέπει να μάθουμε να είμαστε άνθρωποι, 

πρέπει να γίνουμε αφεντικά στη θέλησή μας 

και υπηρέτες στη συνείδησή μας. 

Δυστυχώς όμως δεν είμαστε τόσο δυνατοί 

όσο θα θέλαμε, ας το παλέψουμε όμως κι αν 

δεν μπορούμε να πούμε για κάποιον ένα 

καλό λόγο ας μην πούμε ούτε τον κακό, ας 

δοκιμάσουμε ίσως μας βγει σε καλό. 

«Για να πιάσει το καλό και να ριζώσει 

μέσα σου πρέπει να παλέψεις και να 

ματώσεις γιατί έχεις τον πιο σκληρό 

αντίπαλο, τον εγωισμό σου και τον 

εαυτό σου» 

Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

Εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω να μην σας 

κούρασα. 

Εγώ προσωπικά χάρηκα που τα είπαμε και 

ελπίζω να τα ξαναπούμε. Όπως διαπιστώσα-

τε το γράμμα από το χωριό δεν είχε γκρίνια, 

το έγραψα τούτες τις ημέρες που όπως είπα-

με είναι μέρες αγάπης. Τα κακώς κείμενα 

έκανα πως δεν τα είδα και τούτη τη φορά 

ήθελα να είμαι ο εαυτός μου κι αν κάτι σας 

άρεσε κρατήστε το. 

Τώρα αν διαπιστώσατε ένα μικρό ή μεγάλο 

ίχνος πίκρας και μελαγχολίας είναι γιατί 

εγώ έκανα αυτό που εσείς ίσως δεν προλάβα-

τε να κάνετε. Έκανα τον απολογισμό μου, 

περπάτησα και αναπόλησα το χθες. Το σερ-

γιάνι με πόνεσε γιατί θυμήθηκα πράγματα 

που είχα θάψει μέσα μου, μου έκανε καλό 

όμως αν και οι αναμνήσεις δεν είναι πάντα 

ευχάριστες. Δοκιμάστε το. Χρειάζεται δύνα-

μη μα όλοι την έχουμε. 

Να είστε καλά 

Εγκάρδιους χαιρετισμούς από το χωριό. 

 

Με εκτίμηση, 

Βαγγέλης Βανικιώτης                                                                  

Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας 

 

Υ.Γ.«Τι κι αν είναι αργά  

Τι κι αν ο δρόμος μου ήταν λαθεμένος  

Έτσι τον ήθελα το δρόμο μου να βγει» 

Τάσος Ζερβός 

Ο δικός μας Τάσος Ζερβός πάντα επίκαιρος 

και αξέχαστος. Στο χρονοντούλαπο της λησ-

μονιάς δεν υπάρχει χώρος τόσο μεγάλος για 

να χωρέσει τον Τάσο.  

Τούτο το γράμμα από το χωριό το αφιερώνω 

στον Τάσο και τη θύμησή του. 

Γράμμα από το χωριό 
Επιμέλεια: Βαγγέλης Βανικιώτης 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ  
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