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Συμπληρώνοντας έναν χρόνο στο τιμόνι της διοίκησης του 

Συλλόγου, ως Δ.Σ. θεωρήσαμε σκόπιμο μέσα από τις σελίδες της 

εφημερίδας μας να κάνουμε μία μικρή και σύντομη αναφορά στην 

ετήσια διαδρομή του. Λίγα λόγια για όλα όσα έγιναν με την βοήθεια 

των μελών, για όλα όσα έχουν δρομολογηθεί, για σκέψεις που 

διαρκώς γίνονται για το παρόν και το μέλλον, όλους αυτούς τους 

μήνες που πέρασαν από τον τελευταίο Αύγουστο. 

 

Καλημέρι 

Το σημαντικότερο δεδομένο αυτής της προσπάθειας είναι ότι το 

παρόν Δ.Σ. έχει την τύχη να πλαισιώνεται από μια ακούραστη 

ομάδα μελών που αθόρυβα εργάζονται στο πλευρό του, ώστε κάθε 

ιδέα να γίνεται πράξη. Το κυριότερο δημιούργημα αυτής της 

συνεργασίας είναι η επανέκδοση της εφημερίδας μας. Το 

«Καλημέρι» ως απόφαση αλλά και ως υλοποίηση ήταν ένα βήμα 

δυσκολότερο και σημαντικότερο από την αρχική πρώτη κυκλοφορία. 

Διότι κάθε προσπάθεια να ξαναφτιάξεις κάτι έχει ως μέτρο 

σύγκρισης το παρελθόν. Όμως κάθε φορά τα νέα δεδομένα είναι 

πολύ διαφορετικά από τα παλιά. Σήμερα το «Καλημέρι» έχει το 

δύσκολο έργο να εκφράσει γενιές φίλων και μελών του συλλόγου 

που στην ιδιοσυγκρασία και στις συνήθειες απέχουν μάλλον 

περισσότερο απ’ ό,τι οι αντίστοιχες γενιές της προηγούμενης 20-

ετίας. Η δυναμική που απαιτείται έχει την ανάγκη περισσότερων 

ενεργών μελών από κάθε ηλικία, κάτι που είναι ζητούμενο. 

 

Διαδικτυακή παρουσία 

Ένα άλλο «δεδομένο» που ήρθε για πρώτη φορά στις συνήθειες 

των μελών μας είναι η διαδικτυακή μας «ύπαρξη». Η ιστοσελίδα του 

χωριού μας, αλλά και η παρουσία μας στο Facebook, έφερε νέα 

δεδομένα στην επικοινωνία των μελών. Η εξαντλητική συνέπεια των 

διαχειριστών τους και η συνεισφορά όλων όσοι συμμετέχουν με 

αναρτήσεις, κείμενα και φωτογραφίες, επέβαλαν το www.platana.eu 

και την καταχώρηση «Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας» στο 

Facebook, ως χώρους καθημερινής επικοινωνίας των μελών. Η 

στήριξη της προσπάθειας και από άλλα μέλη, θα ενδυναμώσει και 

θα σταθεροποιήσει την επικοινωνία όλων μας. 

 

Καθημερινότητα των παιδιών στο χωριό 

Το τρίτο δεδομένο που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι μία 

προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να βελτιωθεί η 

καθημερινότητα των παιδιών του χωριού κυρίως σε ζητήματα 

παιδείας και ψυχαγωγίας. Η προσφορά της Μαρίας Δ. Ζερβού σε 

αυτόν τον τομέα είναι καταλυτική. Στο χωριό μας, η Μαρία έχει 

αναλάβει οικειοθελώς και με μόνο ανταποδοτικό όφελος την αγάπη 

των παιδιών, την δημιουργική απασχόληση των μικρών του χωριού, 

μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το 

θεατρικό παιχνίδι, να πούμε ότι είναι ένα διαφορετικό μάθημα ενός 

διαφορετικού σχολείου το οποίο κάποιοι, στις μεγάλες πόλεις, το 

πληρώνουν για τα παιδιά τους. Σε αυτό τα παιδιά μέσα από 

κατάλληλες παιδαγωγικές διαδικασίες μεταξύ άλλων βελτιώνουν την 

ψυχολογία τους, την κοινωνικότητά τους και τη διάθεσή τους για 

συνεργασία. 

Κέντρο νεότητας - υποδομές 

Υποστηρικτικά αυτής της προσπάθειας αλλά και ως υποδομή 

για οποιαδήποτε αντίστοιχη μελλοντική κίνηση, έγιναν όλες οι 

κατάλληλες ενέργειες από το Δ.Σ. ώστε να διαμορφωθεί εσωτερικά 

αλλά και εξωτερικά ο χώρος του σχολείου, είτε με επιχορήγηση του 

Δήμου είτε μέσω άλλων προσφορών. Έτσι: 

 

 Δρομολογήθηκε η τοποθέτηση νέων αλουμινένιων κουφωμάτων 

και η τοποθέτηση ενός κλιματιστικού στο σχολείο. 

 Οργανώνεται βήμα βήμα μια μικρή βιβλιοθήκη. 

 Σε συνεργασία με τον δήμο έχει σχεδιαστεί μία μελλοντική 

διαμόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου. 

 Τοποθετήθηκαν “access points” και διευθετήθηκε η παροχή Wi-

Fi internet σε έναν ευρύτερο της πλατείας του χωριού χώρο (και 

σε ένα σημαντικό κομμάτι της Φλόκας). 

 

Απώτερος στόχος αυτών των ενεργειών είναι η οργάνωση του 

σχολείου ως ένα «κέντρο νεότητας» όπου θα παρέχονται οι 

κατάλληλες συνθήκες προκειμένου χειμώνα ή καλοκαίρι να αποτελεί 

έναν χώρο συγκέντρωσης για δημιουργική απασχόληση. 

 

Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το παρόν Δ.Σ. στην σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ των μελών του. Έτσι τους μήνες που πέρασαν: 

 

 Έγιναν δύο συνεστιάσεις στην Αθήνα για τα μέλη και τους 

φίλους του συλλόγου, όπου η προσέλευση ήταν πέραν του 

αναμενόμενου. 

 Τα Χριστούγεννα οργανώθηκε στο χωριό η καθιερωμένη πλέον 

γιορτή για τα παιδιά με δώρα και κοπή πίτας. 

 Το Πάσχα ο σύλλογος συμμετείχε όπως κάθε χρόνο στο 

στολισμό του Επιτάφιου. 

 Εκδόθηκε, όπως κάθε χρόνο, το σχετικό ημερολόγιο του 

συλλόγου· ευχαριστούμε θερμά όλους του χορηγούς. 

 Κατά την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε έγιναν μικρές 

προσφορές προς την εκκλησία του χωριού, καλύπτοντας 

μικροέξοδα βασικών αναγκών του ναού. 

 Επιπλέον όλων των πιο πάνω, οργανώνονται για την 

καλοκαιρινή περίοδο εκδηλώσεις που θα κάνουν ακόμα πιο 

ευχάριστη την καθημερινότητα όλων μας. 

 

Πιστεύουμε ότι όλα όσα έγιναν στο χωριό μας από τον σύλλογο, 

όλα αυτά τα χρόνια, τα λίγα ή τα πολλά, από εμάς ή από τους γονείς 

μας, αλλά και όλα όσα μπορούν να γίνουν από τις επόμενες γενιές 

είναι και θα είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής, οικειοθελούς, μη 

ανταποδοτικής προσφοράς, που εδράζει αποκλειστικά και μόνο στο 

συναίσθημα. Στην πραγματικότητα, αν και φαίνεται ψέμα, αρκεί 

μόνο η όμορφη ανάμνηση του παρελθόντος και η προσμονή για τις 

πιο όμορφες στιγμές που θέλουμε να έρθουν στο μέλλον. Σε αυτό 

ελπίζουμε, σε αυτό προσβλέπουμε και για αυτό εργαζόμαστε όσοι 

μπορούμε. Καλό καλοκαίρι! 

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Απολογισμός της ετήσιας δραστηριότητας  

Αη-Δημητριώτικα 2014 
Ολόκληρο το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων καθώς και ένα αποκαλυπτικό 

αφιέρωμα στα πρώτα Αη-Δημητριώτικα στις σελίδες 6-7. 

 1 

Απολογισμός της  

ετήσιας δραστηριότητας 

 

 2 

Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας  

και η σχέση του με την ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. 

Η άρδευση του χωριού 

 

 3 

Το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής  

Επιδαύρου Λιμηράς 

 

 4 

Οινοκαφενείον «Η Συνάντησις» 

Αντώνης Εμμ. Νικηφόρος (1922—2013) 

 

 5 

Μισό αιώνα πίσω 

 

 6-7 

Αφιέρωμα στα Αη-Δημητριώτικα 

Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων 

 

 8 

Βιβλιοπαρουσίαση 

Οι Μικροί Μαχητές της ζωής 

Παραμύθι για τους μικρούς μας φίλους 

 

 9 

Στο βουνό για ξύλα 

Μύθοι και Θρύλοι του τόπου μας 

 

 10 

Τελικά Ποιοι Είναι; 

Ο Ντελάλης του χωριού 

Quiz No 2—Ποιοι είναι (πάλι) αυτοί; 

 

 11 

Το Καλημέρι στον κόσμο  

της Τεχνολογίας 

Ο Απρόσεκτός Διαβάτης 

Το Θάρρος Σώζει 

 

 12 

Γράμμα από το χωριό 
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Αγαπητοί Συμπατριώτες γεια σας, 

Ο Συνεταιρισμός Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου και Ταλάντων 

εύχεται σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και καλή υγεία. 

Ευχόμεθα και τούτη τη χρονιά να έχουμε καλή λαδιά μα προ πάντων 

καλή τιμή!!! 

Στη συνέχεια θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη σχέση 

Συνεταιρισμού Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου και Ταλάντων 

Μονεμβασίας με την ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. – Κοινοπραξία Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας. 

Το 2002 με αφορμή την τοποθέτηση γεωπόνων στα αποθηκευτικά 

κέντρα λιπασμάτων των συνεταιρισμών και με φωνές ολοένα και 

περισσότερες παραγωγών για προώθηση του ντόπιου λαδιού μας, 

γεννιέται η μεγαλειώδης ιδέα μιας σύμπραξης με στόχο την 

εκπλήρωση των παραπάνω λόγων, δηλαδή την κοινή 

δραστηριοποίηση ενός φορέα στην εμπορία λιπασμάτων και 

αγροτικών εφοδίων των συνεταιρισμών και συγχρόνως την προώθηση 

και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου της περιοχής μας με 

σκοπό την δημιουργία σύγχρονης τυποποιητικής μονάδας. 

Έτσι, λοιπόν, η ιδέα 

γίνεται πράξη και 

ιδρύεται μετά από 

κοινή συναίνεση 

παίρνοντας σάρκα και 

οστά Η ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. 

αποτελούμενη από 

τους  Αγροτικούς 

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ς 

Επιδαύρου Λιμηράς 

των πρώην δήμων 

ΑΣΩΠΟΥ – ΜΟΛΑΩΝ 

– ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ και ΝΙΑΤΩΝ με αριθμό μελών 3500 

συνεταιρισμένων, σχεδόν το σύνολο των αγροτικών οικογενειών της 

Επιδαύρου Λιμηράς. 

Ο Συνεταιρισμός Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου και Ταλάντων 

Μονεμβασίας, φυσικά, γίνεται μέλος της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. 

Η έδρα της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. τοποθετείται στην εθνική οδό Συκέας – 

Μολάων στη Συκιά Λακωνίας σε οικόπεδο που αγοράστηκε για αυτό 

τον σκοπό όπου εδρεύουν εκεί τα 

γραφεία, η διοίκηση και η μονάδα 

τυποποίησης της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. 

Η Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Επ ιδαύρου  Λ ιμη ράς  Λ ακων ίας 

(Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ.) Α.Ε. δραστηριοποιείται στο 

χώρο του τυποποιημένου εξαιρετικού 

παρθένου ελαιόλαδου με brand names 

(ονομασίες) ΦΙΛΑΙΟΣ ή PHILEOS που 

σημαίνει ο φίλος του ελαιολάδου και το 

εννέα (9) που σημαίνει σύμπραξη εννέα 

συνεταιρισμών. Τα τελευταία δέκα χρόνια, 

ακριβέστερα, παράγει και συσκευάζει 

αποκλειστικά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

βέλτιστης ποιότητας με εγγυημένο επίπεδο 

οξύτητας (ανώτατο όριο 0,5%) και με 

άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Στην ανωτέρω μονάδα παράγεται και τυποποιείται βιολογικό λάδι το 

οποίο πιστοποιείται από την ΒΙΟ HELLAS. 

Το προϊόν διατίθεται σε πολλές συσκευασίες λευκοσιδήρου, PET 

καθώς και σε τετράγωνη και στρογγυλή γυάλινη φιάλη διαφόρων 

ποσοτήτων. Η μονάδα τυποποίησης και συσκευασίας έχει 

πιστοποιηθεί κατά ISO 22000/2005 σε συνεργασία με την TUV 

HELLAS. Εν συνεχεία, σε επίπεδο ελαιοκαλλιέργειας εφαρμόζει πλέον 

και στους εννέα (9) συνεταιρισμούς - μέλη της το πρότυπο AGRO 2.1 – 

2.2 (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης). 

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι οι παραγωγοί που ενεργοποιούν το 

σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω συνεταιρισμών ΚΑΣΕΛΛ 

ωφελήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια έως και σήμερα με περίπου €120 ανά 

στρέμμα. Το σημαντικότερο είναι ότι η ενεργοποίηση γίνεται χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Έτσι ολοκληρώνοντας μια σειρά διαδικασιών, ξεκινάει μια εκστρατεία 

προβολής και ενημέρωσης του έξτρα παρθένου ελαιολάδου της 

περιοχής μας σε διάφορες εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό.  

Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να γνωρίσει ο ξένος αλλά και ο 

Έλληνας καταναλωτής την θρεπτική αλλά και την οργανοληπτική αξία 

ενός φυσικού χυμού ελιάς. 

Σήμερα, το τονάζ που τυποποιείται στην ΚΑΣΕΛΛ ξεπερνά τους 

εξακόσιους τόνους ελαιολάδου ετησίως. Οι παραγωγοί μέσω του 

συνεταιρισμού διοχετεύουν το 10% της συνολικής παραγωγής τους 

στην ΚΑΣΕΛΛ προς τυποποίηση εισπράττοντας την υπεραξία του 

προϊόντος τους. 

Οι χώρες που φτάνει το δικό μας προϊόν είναι οι κάτωθι: 

Αμερική, Καναδάς, Νότια Αφρική, Κίνα, Ταϊβάν, Αυστραλία, Γερμανία, 

Γαλλία, Νορβηγία, Μολδαβία, Αγγλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ολλανδία, 

Σουηδία, Ιράν, Ινδία, Ελλάδα. 

Με αυτό τον τρόπο δόθηκε ταυτότητα και αξία σε ένα προϊόν 

εξαιρετικής ποιότητας που εδώ και πολλά χρόνια παράγει ο τόπος μας 

και μας κάνει υπερήφανους. 

Ελπίζουμε να μάθατε κάτι περισσότερο για το λάδι μας. Σας 

ευχαριστούμε που διαβάσατε τούτες τις γραμμές και σας παροτρύνουμε 

να τρώτε λάδι γιατί είναι υγιεινό, είναι θρεπτικό, κάνει καλό στην 

καρδιά, ενισχύει την πνευματική διαύγεια και είναι ένα πολύ καλό 

φυσικό αφροδισιακό. 

Προπάντων μην ξεχνάτε αυτό που λέμε στα χωριά μας «…Φάε λάδι και 

έλα βράδυ…». 

Με εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού 

Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου & Ταλάντων Μονεμβασίας 

ΤΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ήταν εκείνα 

που ποτιζόντουσαν με τη φυσική ροή του νερού από το 

κεφαλόβρυσο. Τα χωράφια ήταν από την μια μεριά και 

την άλλη του ποταμιού σημερινού χειμάρρου από το 

κεφαλόβρυσο μέχρι τον Κουφό. Δηλαδή ποτιστικά ήταν 

γύρω από το κεφαλόβρυσο τα Λακώματα, οι Λουρίδες, τα 

Καλαμάκια, ο Αφανιάς, η Πλαγιάδα, η Παυλού, οι 

Στρούμπες, ο Κοκκινόλακας και ο Κουφός. 

Όλα αυτά ποτιζόντουσαν με φυσική ροή από το 

κεφαλόβρυσο που εκείνα τα χρόνια έβγαζε πάντα νερό, 

άλλοτε πολύ και άλλοτε λιγότερο ανάλογα με τις βροχές 

που έκανε τον χειμώνα. Στον Κουφό μερικά ποτιστικά 

ποτιζόντουσαν και από το νερό που ερχόταν από τα 

Τάλαντα. Γιατί και στα Τάλαντα υπήρχαν δύο βρύσες που 

έβγαζαν αρκετό νερό. 

Την άνοιξη που άρχιζαν να βάζουν περιβόλια έπρεπε 

πρώτα να ανοίξουν τα αυλάκια. Δηλαδή να καθάριστούν 

των αυλάκια που είχανε χωθεί ή είχανε χαλάσει κατά την 

διάρκεια του χειμώνα από τις βροχές. Μαζευόντουσαν οι 

ενδιαφερόμενοι που είχανε περιβόλια και με προσωπική 

εργασία τα καθάριζαν. 

Άλλα ποτιστικά υπήρχαν στα Χωρδάκια και στη 

Φλόκα και σε όλους τους χείμαρρους όπου υπήρχε λίγο 

νερό, εκεί έβαζαν το περιβόλι με τις μαγειρικές. Σε 

ορισμένα σημεία του χειμάρρου κρατούσε νερό όλο τον 

χρόνο τα μολώνανε και με χτιστά αυλακάκια πήγαινε το 

νερό στις στέρνες που είχανε φτιάξει. Στις στέρνες 

συγκεντρωνόταν το νερό λίγο λίγο και όταν γέμιζε η 

στέρνα ποτίζανε το περιβολάκι τους που είχαν βάλει, 

δηλαδή πατάτες, ντομάτες, μελιτζάνες, μπάμιες, αγγουριές, 

κολοκύθια πισταρούνια και γλυκοκολόκυθα. 

Εκτός από τις στέρνες είχανε ανοίξει και πηγάδια 

γιατί πολλές φορές τα καλοκαίρια στύβανε τα ρέματα και 

έπρεπε να ποτιστούν τα περιβόλια και τα οπωροφόρα 

δέντρα όπου υπήρχαν. 

Τα πηγάδια είχαν βάθος το πολύ τέσσερα με πέντε 

μέτρα· για βαθύτερο πηγάδι δεν γινόταν λόγος γιατί δεν 

μπορούσαν να το βγάλουν το νερό από μεγαλύτερο βάθος, 

γιατί το νερό το βγάζαμε μόνο με αντένες. 

Τα πηγάδια επί το πλείστον ήταν χτισμένα με πέτρες 

ξεροτράχαλα έως την επιφάνεια της γης, άλλα δε καθόλου 

αλλά σε μια μεριά του στομίου είχανε βάλει κάνα δυο 

κορμούς δέντρων για να πατάμε πάνω να βγάζουμε νερό 

με την αντένα ή με την ντέστα. Έλεγαν σε εμάς τα μικρά 

παιδιά να προσέχουμε να μη πηγαίνουμε κοντά στο 

πηγάδι και αντρελωθούμε και πέσουμε μέσα. Σε πολύ λίγα 

πηγάδια ήταν το στόμιο χτισμένο έμπηλο και λίγο 

υπερυψωμένο. Δίπλα από το πηγάδι υπήρχε μία στέρνα, 

μεταξύ της στέρνας και του πηγαδιού υπήρχε μια κορήτα 

και ένα αυλάκι όπου το νερό που βγάζαμε από το πηγάδι 

το ρίχναμε στην κορήτα και μέσω του αυλακιού πήγαινε 

και γεμίζαμε την στέρνα. 

Όταν γέμιζε η στέρνα ανοίγαμε το νερό από μια 

τρύπα που υπήρχε στο κάτω μέρος κλεισμένη με ένα ξύλο 

στο άκρο του οποίου βάζαμε ένα πανί για στεγανότητα, 

και αυλακάδα ποτίζαμε το περιβόλι 

Το σύστημα της αντένας αποτελείτο από ένα στύλο 

μπηγμένο διαμετρικά απέναντι από την κορήτα στην άκρη 

του πηγαδιού. Το επάνω άκρο του στύλου κατάληγε σε 

διχάλα. Κοντά στο επάνω μέρος της διχάλας και στα δυο 

άκρα κάνανε μία τρύπα και περνούσε ένας άξονας από 

σίδηρο ή από ξύλο αγριελιάς που είναι πολύ σκληρό το 

οποίο ήταν το υπομόχλιο της αντένας. Η αντένα ήταν ένας 

κορμός από κυπαρίσσι που το μήκος του ήταν ανάλογο με 

το βάθος του πηγαδιού, όσο πιο βαθύ ήταν το πηγάδι τόσο 

πιο μακριά ήταν η αντένα (στον πόλεμο του 40 που 

καταργήθηκε η τηλεφωνία πολλοί πήγανε και πήρανε τις 

τηλεγραφοκολώνες και τις χρησιμοποιήσανε για αντένες). 

Στο κάτω μέρος της αντένας βάζαμε και δέναμε πέτρες για 

αντίβαρο, στο επάνω άκρο της αντένας δέναμε την επάνω 

άκρη ενός καλαμιού, στην κάτω άκρη του καλαμιού 

δέναμε τον κουβά για να βγάζουμε το νερό από το πηγάδι. 

Το μήκος του καλαμιού ήταν και αυτό ανάλογο με το 

βάθος του πηγαδιού. Έπρεπε όταν η αντένα έφτανε στα 

χέρια μας ο κουβάς να έφτανε στον πάτο του πηγαδιού. Το 

δε αντίβαρο έπρεπε να είχε τόσο βάρος όσο να ισορροπεί 

όταν ο κουβάς ήταν γεμάτος νερό. 

Η άντληση με την αντένα γινόταν ως εξής: 

Στεκόμαστε στο χείλος του πηγαδιού ακριβώς απέναντι 

από τον στύλο και κρατώντας το καλάμι με τον κουβά το 

τραβάγαμε προς τα κάτω και κατεβάζαμε τον κουβά μέσα 

στο πηγάδι. Όταν έφτανε ο κουβάς στην επιφάνεια του 

νερού με κατάλληλη κίνηση του καλαμιού γέμιζε ο κουβάς 

νερό, μετά με ένα δυνατό τράβηγμα προς τα πάνω έφτανε 

ο κουβάς στα χέρια μας, τότε τον πιάναμε και τον 

αδειάζαμε στο αυλάκι και από εκεί το νερό πήγαινε στην 

στέρνα. Αν δεν υπήρχε στέρνα, πήγαινε αυλακάδα και 

ποτιζόντανε το περιβόλι αυλάκι αυλάκι ή πρασιά πρασιά ή 

γούβα γούβα τα δέντρα. 

Άλλος τρόπος για να βγει το νερό από το πηγάδι 

ήταν το μαγγάνι. Στο χωριό υπήρχε μόνο ένα στα 

Φαβιάνικα και ένα στην Δάφνη του Παπουτσάκη από το 

Φοινίκι και τελευταία ένα στα Δαφινάκια. 

Με το μαγγάνι μπορούσε να βγει το νερό και από 

μεγαλύτερο βάθος των τεσσάρων και πέντε μέτρων γιατί το 

γυρίζανε τα άλογα και τα γαϊδουράκια. 

Κατά την διάρκεια της κατοχής ο Πολυμήχανος 

έφερε και τοποθέτησε ένα σύστημα στο πηγάδι του 

Μπάρμπα-Πολυζώη του Νικηφόρου στις Λουρίδες το 

οποίο ο Μπάρμπα-Πολυζώης το ονόμασε φρου-φρου (ο 

Μπάρμπα-Πολυζώης ήταν ο άνθρωπος που είχε δώσει, 

όπως ο νονός τα ονόματα, τα περισσότερα παρατσούκλια 

στο χωριό). 

Το φρού-φρού του μπάρμπα-Πολυζώη ήταν ένας 

σωλήνας κάθετος μέσα στο πηγάδι καλά στηριγμένος κατά 

το μήκος του. 

Πάνω στο στόμιο του πηγαδιού είχε φτιάξει ένα 

πατάρι, εκεί στηριζόταν μια τροχαλία διαμέτρου περίπου 

σαράντα πόντους. Επάνω στην τροχαλία έφερε μια 

αλυσίδα η οποία περνούσε μέσα στον σωλήνα, η δε 

αλυσίδα κατά μικρά διαστήματα είχε ροδέλες από πετσιά 

στην διάμετρο του σωλήνα γυρνώντας την τροχαλία με 

μια μανιβέλα που είχε από την μια μεριά και από την άλλη 

έβγανε το νερό και με ένα λούκι κατάλληλα τοποθετημένο 

πήγαινε το νερό στο αυλάκι για πότισμα. 

Επειδή ήταν κάτι το πρωτότυπο την ημέρα που ήταν 

έτοιμο να λειτουργήσει είχαμε μαζευτεί σχεδόν όλοι οι 

άντρες, οι νεαροί και τα παιδιά του χωριού για να δούμε 

πώς θα βγαίνει το νερό από το πηγάδι. Όταν ήταν έτοιμο 

άρχισαν δυο δυο οι άντρες να γυρίζουν τον τροχό και 

άρχισε να βγαίνει το νερό και ο μπάρμπα-Πολυζώης να 

φωνάζει: «το φρουφρού, το φρουφρού» και επειδή όσο πιο 

γρήγορα γυρνούσαν τον τροχό τόσο πιο ψηλά πεταγόταν 

το νερό βάζανε τα δυνατά τους ποιοι θα το πάνε πιο ψηλά. 

Όλοι όσοι έλαβαν μέρος και έκαναν αυτή την προσπάθεια 

την άλλη μέρα τους πονούσε η μέση τους. Έτσι το φρου-

φρου του μπάρμπα-Πολυζώη δεν έπιασε, το δούλεψε, αν 

θυμάμαι καλά, ένα καλοκαίρι μόνο. 

Περάσανε τα χρόνια το κεφαλόβρυσο έστυψε και 

απόμεινε να ποτίζουμε μόνο από τα πηγάδια και με τις 

αντένες, και σιγά-σιγά τα εγκαταλείψαμε και άρχισε η 

μετανάστευση. 

Μετά από χρόνια που γύρισε από την Αμερική ο 

Γιώργης ο Λεμπέσης (Λέρος), έκανε την πρώτη γεώτρηση 

και βρήκε αρκετό νερό και άρχισε το πότισμα στις ελιές. 

Και λέγανε μερικοί τι ήθελε και βρήκε το νερό για να μας 

βάλει σε μπελάδες με τα ποτίσματα καλά είμαστε πρώτα. 

Μετά έκαναν και άλλοι χωριανοί γεωτρήσεις και τώρα 

σχεδόν όλες οι ελιές ποτίζονται. 

Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας και η σχέση του με την ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.  

Η άρδευση του χωριού 

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης 
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

της κ. ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ* 

 

Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος εκτενούς γλωσσολογικής 

έρευνας που διεξήχθη το 2006 στο πλαίσιο μεταπτυχιακού 

προγράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και υπάγεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα της Διαλεκτολογίας, με 

εποπτεύοντα τον διδάσκοντα κύριο Ν. Παντελίδη. Στόχος της εργασίας 

ήταν η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η καταγραφή των στοιχείων που 

συνθέτουν το ιδίωμα1 της περιοχής «Επιδαύρου Λιμηράς». 

 

Η περιοχή «Επιδαύρου Λιμηράς» 

Η περιοχή αυτή αποτέλεσε κατά το παρελθόν την τέταρτη κατά σειρά 

επαρχία του Νομού Λακωνίας και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό 

τμήμα του. Έχει έκταση 1326 τ.χμ, ανατολικά βρέχεται από το 

Μυρτώο πέλαγος, δυτικά από τον Λακωνικό κόλπο, βόρεια 

συνορεύει με την Κυνουρία και νότιά της σε μικρή απόσταση 

βρίσκεται το νησί των Κυθήρων. Παλαιότερα η περιοχή χωριζόταν 

στους δήμους Μονεμβασίας, Ασωπού, Έλους, Μολάων, Ρηχιάς, 

Βοιών και Ζάρακος, ενώ σήμερα είναι ο Δήμος Μονεμβασίας. 

 

Το χωριό «Τάλαντα» 

Όπως είναι φυσικό η διερεύνηση των ιδιωματικών στοιχείων σε μια 

τόσο εκτεταμένη περιοχή απαιτεί πολύ χρόνο. Η παρούσα εργασία 

περιορίζεται στην εξέταση ενός μόνο χωριού, ως αντιπροσωπευτικού 

δείγματος της ευρύτερης περιοχής. Το χωριό ονομάζεται «Τάλαντα». 

Ανήκει στον Δήμο Μονεμβασίας και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο 

της ευρύτερης περιοχής Επιδαύρου Λιμηράς. Αποτελεί παραδοσιακό 

οικισμό, ενώ μαρτυρείται παλαιότερη ονομασία «Κληρονομαίικα». 

Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λιγοστοί, ωστόσο κατά το παρελθόν 

το χωριό αποτέλεσε κέντρο εμπορικών συναλλαγών λόγω των 

νερόμυλων που εξυπηρετούσαν την ευρύτερη περιοχή. Είναι πιθανόν 

οι επαφές αυτές των κατοίκων του χωριού με άλλες περιοχές της 

επαρχίας να επηρέασαν το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί και το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ αποικισμός 

της επαρχίας από άλλη διαλεκτόφωνη περιοχή, όπως για 

παράδειγμα από Μανιάτες. 

 

Βιβλιογραφία 

Βιβλιογραφικά ελάχιστα έχουν γραφτεί για τη συγκεκριμένη περιοχή 

της Πελοποννήσου και αυτό διότι οι περισσότερες διαλεκτολογικές 

μελέτες που αφορούν στο πελοποννησιακό ιδίωμα επικεντρώνονται 

στην Τσακώνικη διάλεκτο2 και στο μανιάτικο ιδίωμα. Κατά συνέπεια η 

βιβλιογραφική έρευνα περιορίζεται στη μελέτη του Ν. Κοντοσόπουλου 

(1979) «Διαλεκτικά φαινόμενα εκ της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς», 

που επικεντρώνονται στο χωριό του Αγίου Νικολάου Νεαπόλεως, στις 

παρατηρήσεις του ιδίου για «Τα Ελληνικά της Πελοποννήσου» στο 

έργο «Διάλεκτοι και Ιδιώματα της Νέας Ελληνικής» (2001), αλλά και 

στις παρατηρήσεις του Ν. Παντελίδη στο «Μελέτες για την Ελληνική 

Γλώσσα» (2001), στο άρθρο «Πελοποννησιακός Ιδιωματικός Λόγος 

και Κοινή Νεοελληνική». 

Ο λόγος και οι πληροφορίες των προσώπων που μετείχαν στην 

εργασία, μόνιμων κατοίκων της περιοχής, μέσω της καταγραφής δια 

μαγνητοφώνησης του τοπικού ιδιώματος είτε μέσω της 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, επιβεβαιώνουν την παρατήρηση 

του Ν. Κοντοσόπουλου ότι «Μικρές αποκλίσεις σε λεξιλογικό, 

μορφολογικό και φωνολογικό επίπεδο δεν αρκούν για να 

δικαιολογήσουν τον χαρακτηρισμό “διάλεκτος” ούτε καν “ιδίωμα” για 

τον τρόπο του εκφράζεσθαι των κατοίκων αυτών των περιοχών[...] Ο 

λόγος των χωρικών της Πελοποννήσου μπορεί να χαρακτηριστεί 

απλώς σαν “επαρχιακή ελληνική3”» (Διάλεκτοι και Ιδιώματα της 

Νέας Ελληνικής, 2001, 74). 

 

Ανάλυση σε επίπεδα 

Οι ιδιωματισμοί που καταγράφηκαν στο χωριό «Τάλαντα» της 

περιοχής Επιδαύρου Λιμηράς για λόγους καθαρώς μεθοδολογικούς 

χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο της 

γλώσσας προς το οποίο συνδέονται: Α) Φωνολογικό Επίπεδο Β) 

Μορφολογικό Επίπεδο Γ) Λεξιλογικό Επίπεδο. 

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται οι ιδιωματισμοί που εντοπίστηκαν 

σε Φωνολογικό Επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι διεθνώς οι φθόγγοι 

αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες στο τεύχος αυτό -κατά 

παράβαση και μόνο για λόγους διευκόλυνσης των αναγνωστών της 

εφημερίδας-επιλέχθηκε η απόδοση των φθόγγων με ελληνικό 

αλφάβητο. 

 

Α) ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Η επιτόπια έρευνα στον αυθόρμητο προφορικό λόγο των 

πληροφορητών ανέδειξε τα ακόλουθα φωνολογικά στοιχεία: 

 

Τσιτακισμός, που συνίσταται στην προφορά του /κ/ σαν /τσ/ σε 

περιβάλλον πριν από τα πρόσθια φωνήεντα /ι/και /ε/. Π.χ. ετσείθε: 

εκείθε, μουστσίδι: μουσκίδι, τσε: και, ετσί: εκεί, αυτοτσίνητα: 

αυτοκίνητα. 

 

Ανάπτυξη ευφωνικού φθόγγου /ν/, /ε/, μεταξύ άρθρου, συνδέσμου, 

αντωνυμικού τύπου και ουσιαστικού ή ρήματος κατά τη συνεκφορά 

τους. Π.χ. άνε θες, σ’ ένανε, δικόνε μου, τόνε λένε, ποιονε λες. 

 

Ανάπτυξη συνοδίτου φθόγγου της χροιάς [ι]. Π.χ. ίσια, γιομάτα, 

μαγιερέψω, μπάζια, μούσκιωμα, απόγιομα. 

 

Ανάπτυξη ενός /γ/ στο μέσον της λέξεως (επένθεση). Π.χ. 

σύγνεφο, συγνεφιά, συγνεφιάζω, πριγιόνι, τρώγω, κρυγιαίνω. 

 

Ανάπτυξη του επιτατικού μορίου /–δα/(=ακριβώς) ως β΄ συνθετικό 

επιρρημάτων και ιδιόρρυθμος τονισμός του. Π.χ. εδώδα, ετσίδα, 

εφτούδα (αντί εδωδά, ετσιδά, εφτουδά). 

 

Ανάπτυξη του μορίου /-θε/ ως β΄ συνθετικό επιρρημάτων. Π.χ. 

Δώθε, κείθε, φτούθε, ολούθε. 

 

Ανάπτυξη ενός /ε/ μετά το επιτατικό /-δα/. Π.χ. εδώδα ε, εφτούδα ε, 

εκείδα ε. 

 

Ανάπτυξη ενός /ι/ ανάμεσα σε σύμφωνα. Π.χ. θα με πινίξεις, να 

καπινίσω. 

 

Ανάπτυξη προθετικού /α-/. Π.χ. αροικώ, αλείχω. 

 

Αναγραμματισμοί. Π.χ. πιργιόνι: πριόνι, τανιάλες: τανάλιες. 

 

Στένωση α) του /ο/ σε /ου/ και β) του /ε/ σε /ι/. Π.χ. α) πάνου, 

κάτου, θέλου, ουρίστε, λωφορείου, φαίνουνται, έτρουγα, στου 

μέρους, κάθουμαι, ρούγες, έρχουνται, ξεσκώνουνται, μπάνιου, 

χρειάζουνται, βερύκουκα, ούλος. β) ψιχάζω, βέβια, λιοτρίβι, μπιτόνι, 

αμί, γιωτρήσες (:γεωτρήσεις) 

 

Μετατροπές φθόγγων: 

/ι/ σε /ε/. Π.χ. ενέσες, υποχρεώσες, μερμήγκια, γιωτρήσες, 

πλέρωσα, θερίες, μαγιερέψω. 

/ε/ σε /ο/. Π.χ. γιομάτα, γιόμησε, Μονοβάσια, απόγιομα, 

μούσκιωμα, ώλπιζα, ξομιστεύομαι. 

/ε/ σε /α/. Π.χ. ο άγγονας (:εγγονός), σταναχώρια. 

/ι/ σε /ου/. Π.χ. γαρουφαλιά, τρούπησε. 

/ι/ σε /α/. Π.χ. παγαίνω, βεζίνα. 

/α/ σε /ε/. Π.χ. τεψί. 

/ου/ σε /ο/. Π.χ. μπολντόζα. 

 

Αποβολές των φωνηέντων /ι/, /ου/, /ε/, /α/ όταν είναι άτονα. Π.χ. 

τ’ς (:της), κυν’γητικός, ’λιοτρίβι, ’μυγδαλωτα, περ’βόλι, περ’σότερο, 

σ’τάρι, περ’μένω, σ’κώνεται, θέλ’ς, καν’, ξεσ’κώνουνται, γαρ’φαλιά, 

’ρχόσουνα, έχ’, αλλάζ’, ’κείνοι, καθημερ’νά, γυαλίζ’, ’δώ, ζεστάθ’κα, 

’κεικά, ’κρωτήρι, πληρώθ’κε, ’νοχλήσει, Χαρ’λάμπης, χάμ’, ’σαπέρα. 

 

Εν συνεπεία κράση σε ακολουθία φωνηέντων. Π.χ. πόξω: από 

έξω, τόβρα: το ηύρα, πόπαθα: που έπαθα, πολιώρα: πολλή ώρα, 

καλιώρα: καλή ώρα, σώψια: έσω όψη, τολάιστο: το ελάχιστον, 

πόνανε: από έναν. 

 

Απλοποίηση του συμπλέγματος /γμ/ σε /μ/, του /χν/ σε /ν/ και 

του /νζ/ σε /ζ/. Π.χ. ριμένη, βουτημένος, φτιάνετε, ρίνουνε, βεζίνα. 

 

Τροπή του συμπλέγματος /χν/ σε /γν/ και του /σμ/ σε /γμ/. Π.χ. 

στριμώγνω, φτιάγνουνε, σπουδαγμένη. 

Το /σ/ προφέρεται συριστικότερο του συνήθους, ενώ στα /σ/, /ζ/, 

δεν παρατηρήθηκε αποουράνωση (:αποβολή του ημιφώνου /ι/ 

που ακολουθεί το συριστικό σύμφωνο). Π.χ. σιάζω, σιαπέρα, 

σιακάτω, κεράσια. 

 

Δεν υπάρχει προερρίνωση των κλειστών ηχηρών συμφώνων /

μπ/, /ντ/, /γκ/. Π.χ. μπολιάζω, μπόραγα, αγκόνια, ντροπή, ντέστα, 

αγκίστρι, άγγελος, αγκαλιά, φεγγάρι, γκρεμνός. 

 

Ηχηροποίηση σε έντονο βαθμό 

α) των κλειστών άηχων συμφώνων /π/, /τ/, /κ/ και τροπή 

τους σε /μπ/, /ντ/, /γκ/ αντίστοιχα, σε περιβάλλον μετά απο 

έρρινο, αλλά και κατά την ταχεία εκφώνηση δυο 

συλλαβών. Π.χ. δε μπειράζει (:δεν πειράζει), στη Μπλύτρα 

(:στην Πλύτρα), νάντους (:να τους), όνταν (:όταν), τον 

Μπότη (:τον Πότη), θα ντη μπαντρευτεί (:θα την 

παντρευτεί), κείντο (:εκείνο το), δεντα (:δεν τα), το 

μπλάστη (:τον πλάστη). Η ηχηροποίηση συχνά 

επεκτείνεται αναλογικά και σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. ο 

Μπότης, ο μπλάστης, γκρύβουμαι, του μπαιδιώνε. 

β) του συριστικού /σ/ και τροπή του σε /ζ/ κατά την ταχεία 

εκφώνηση δύο συλλαβών και αναλογική επέκτασή του. 

Π.χ. με τζελιές: με τις ελιές, να τζιρίξω: να τις ρίξω, 

τζαγιατριάδος: της Αγίας Τριάδος, τζγούρνες: τις γούρνες, 

οι ζγούρνες: οι γούρνες. 

 

Αποδάσυνση των δασέων /θ/ και /χ/ σε /τ/ και /κ/ αντίστοιχα. Π.χ. 

Μηστός, σκολείο, άσκημο. 

 

Ανάπτυξη ενός /ου/ στο τέλος λέξεως ή στο μέσον της. Π.χ. 

λοιπόνου, τσακουμάκι. 

 

Ανάπτυξη τελικού –ς στο τέλος επιρρημάτων. Π.χ. ποτές, τότες. 

 

Ανάπτυξη αρχικού /ε/ σε επιρρήματα. Π.χ. εφέτο, επέρυσι, 

επρόπερσι, επάνου. 

 

Αποβολή ενδιάμεσου /κ/. Π.χ. λιγάι: λιγάκι. 

 

Συνίζηση – ταχεία εκφώνηση δυο διαδοχικών συλλαβών σε μια. 

Π.χ. Γύ-θειο, Α-γιά Τριάδας, Άι- ’λιός. 

 

Χαρακτηριστική είναι η επισεσσυρμένη προφορά κατά την 

εκφώνηση ερώτησης στον λόγο των κατοίκων κάθε ηλικίας, 

αλλά και η διατήρησή της σε άτομα που από νωρίς εγκατέλειψαν 

τον τόπο. Π.χ. μπάι πεινάαας; Αλήθειααα; Φτούνοοο; Καλά είσαιαι; 

Θέεελ’ς; 

 

Τέλος, ιδιαιτέρως αισθητή γίνεται η ουρανοποίηση των /λ/, /ν/, σε 

περιβάλλον πρίν από /ι/. Π.χ. ‘λ’ύνω, κ‘λ’είνω, εκκ‘λ’ησία, ‘ν’ύβω, 

κοινω‘ν’ία, Ελέ‘ν’η. 

 

Παρατήρηση: Τα περισσότερα φωνολογικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάστηκαν επικρατούν στο σύνολο των πληροφορητών που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Ωστόσο ορισμένα από αυτά, 

όπως ο Τσιτακισμός, η ανάπτυξη ενός /ι/, κάποιες στενώσεις και 

αλλοιώσεις φθόγγων, τείνουν να εγκαταλειφθούν από τις νεότερες 

γενιές. Παρόλα αυτά διατηρούνται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 

κυρίως σε γυναίκες. 
 

1 Ιδίωμα: Η τοπική διάλεκτος, ο ιδιαίτερος τύπος διαλέκτου που ομιλείται 

σε συγκεκριμένο τόπο. 
2 Διάλεκτος: Ιδίωμα που ομιλείται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση και 

διαφέρει σημαντικά από την κοινή-επίσημη γλώσσα. 
3 Επαρχιακή ελληνική: Ο Μ.Τριανταφυλλίδης (1978, 195) προτείνει τον 

όρο επαρχιωτισμός αντί του ιδιωματισμός και τον χαρακτηρίζει ως 

«Γλωσσικό στοιχείο που δεν ανήκει στην Κοινή αλλά που έχει μεγάλη 

διάδοση, κυρίως στους υπερήλικες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, σε 

αρκετά σημεία της υπαίθρου». 

 

*Η κ. Αρχόντισσα Κωνσταντινίδη είναι Φιλόλογος-Γλωσσολόγος με 

καταγωγή, από τη μεριά της μητέρας της, από τα Τάλαντα Μονεμβασίας. 

Την ευχαριστούμε θερμά για το υλικό που μας παραχώρησε. 

Τ ο  γ λ ω σ σ ι κ ό  ι δ ί ω μ α  τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  Ε π ι δ α ύ ρ ο υ  Λ ι μ η ρ ά ς  

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

ΚΟΥΖΙΝΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΚΑΓΚΕΛΟ 

ΣΑΜΟΥ 2, ΔΑΦΝΗ, Τηλ.: 211 7151033  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: 697 4442123  

www.inoxwood.com 
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Της ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 

 

Ξεφυλλίζω το ημερολόγιο του συλλόγου και οι 

εικόνες περνούν από μπροστά μου. Εικόνες τόσο ίδιες όσο 

και διαφορετικές στο πέρασμα του χρόνου, με τις αλλαγές 

να γίνονται σιγά σιγά χωρίς να σε ξαφνιάζουν… 

Τα χωράφια πρασίνισαν, οι ελαιοκαλλιέργειες 

εξαπλώθηκαν. Τα σπίτια ανακαινίστηκαν, άλλαξαν χρώμα, 

τα στρώματα του ασβέστη έπεσαν και φάνηκαν οι πέτρες 

και οι αρμοί τους. Χαγιάτια αντικατέστησαν τις 

κρεβατίνες, αλουμινένια παραθυρόφυλλα έδιωξαν τα 

ξύλινα, σύγχρονες σήτες πήραν τη θέση των πλαστικών 

λουρίδων, τα παχνιά έγιναν γκαράζ. Το χωριό ομόρφυνε, 

οι κάτοικοι λιγόστεψαν… γειτονιές ερήμωσαν… 

Συνεχίζω το ξεφύλλισμα του ημερολογίου και 

σ τ έ κ ο μ α ι  σ τ ο ν 

Ιούλιο. Σε πρώτο 

πλάνο η πραμάτεια 

τ ο υ  π λ α ν ό δ ι ο υ 

μανάβη με τη 

ζ υ γ α ρ ι ά  σ τ η ν 

κ α ρ ό τ σ α  τ ο υ 

αγροτικού και πίσω 

το καφενείο του 

χωριού μας. Τα 

μ ά τ ι α  μ ο υ 

καρφώνονται στην 

ξεθωριασμένη από 

τον ήλιο και το 

χρόνο  ταμ πέλα 

«ΟΙΝΟΚΑΦΕΝΕΙΟΝ 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ».  

Κλείνω τα μάτια κι αρχίζω το ταξίδι στο χρόνο… 

Ο παππούς δένει τα κορδόνια στα παπούτσια του, 

παίρνει τη μαγκούρα του, το κομπολόι του, φορά το 

ψάθινο καλοκαιρινό καπέλο του και βαδίζει προς την 

ξύλινη εξώθυρα. Από την κουζίνα ακούγεται η φωνή της 

γιαγιάς «Φεύγεις λοο;» και ακολουθεί η απάντηση «Ναι λο. Πάω 

στην αγορά». 

Αγορά: από τις πιο σημαντικές λέξεις της ελληνικής 

γλώσσας σε διαχρονικό επίπεδο. Ως παράγωγο του 

αρχαίου ρήματος αγείρω (συναθροίζω, συγκεντρώνω), η 

αγορά ξεκινά με τη σημασία της συνάθροισης/συνάντησης 

του λαού, όσο και του τόπου συνάθροισης/συνάντησης του. 

Όταν όμως ο παππούς έλεγε «πάω στην αγορά» εγώ 

καταλάβαινα ότι θα πάει στο καφενείο του μπάρμπα- 

Τάσου. Εκεί στα σιδερένια τραπεζάκια με τις ψάθινες 

καρέκλες, κάτω από την κληματαριά με τις μπλε κολώνες 

δινόταν η ευκαιρία σε κάθε συγχωριανό μας να 

«αγορεύσει», να χωρατέψει, να σχολιάσει τα κακώς 

κείμενα, να γκρινιάξει, να συζητήσει, να ακούσει, να 

ενημερωθεί. Κάτω από αυτή τη σκιά έκλειναν δουλειές, 

κανόνιζαν τα ποτίσματα, κερνούσαν ένα καφεδάκι, μια 

μπύρα, ένα κρασάκι ο ένας τον άλλο. Κι εμείς τα παιδιά 

καλοπερνούσαμε αν ήταν ο παππούς στο καφενείο όπου 

μας φίλευε παστέλι ή πορτοκαλάδα (Ήβη μπλε ή 

συμπυκνωμένο χυμό ΣΠΑΡΤΗ). 

Κάποια πρωινά σε αυτό το καφενεδάκι ο κόσμος 

συγκεντρωνόταν περιμένοντας τον ταχυδρόμο, άλλος για 

τη σύνταξη, άλλος για να στείλει ένα γράμμα σε κάποιον 

ξενιτεμένο του ή με την ελπίδα ότι θα λάβει. Τα βράδια 

πάλι στριμώχνονταν 

στην ασβεστωμένη 

καμάρα με τη 

λαδομπογιά στους 

τοίχους για να 

παρακολουθήσουν 

«Ειδήσεις» ή κάποια 

σ ε ι ρ ά  σ τ η ν 

τηλεόραση, τότε που 

τα κανάλια ήταν 

δύο, το πρόγραμμα 

δεν άλλαζε τους 

θερινούς μήνες και 

οι τηλεοράσεις στο 

χωριό μετριούνταν 

στα δάχτυλα του 

ενός χεριού. 

Τόπος συνάθροισης, διασκέδασης, ενημέρωσης, 

επικοινωνίας και… «τηλεπικοινωνίας», γιατί στο καφενείο 

στεγαζόταν για χρόνια το ένα και μοναδικό τηλέφωνο του 

χωριού. 

Πόσες καλές ειδήσεις, άσχημα μαντάτα, πληροφορίες 

σημαντικές ή ασήμαντες δεν είχαν μεταφερθεί μέσα από 

αυτή τη γραμμή. Πόσες φορές δεν έφτανε η Γωγούλα στα 

σπίτια μας να μας ειδοποιήσει να τρέξουμε στο τηλέφωνο 

γιατί σε 5 λεπτά θα μας ξανάπαιρναν από Αθήνα, Αμερική 

ή όπου αλλού. Θυμάμαι σαν σε όνειρο τον πατέρα της να 

προσπαθεί σε μια παλιά ξύλινη συσκευή με βύσματα και 

κρεμαστό ακουστικό στο πλάι να πιάσει «κέντρο»… «Έλα 

κέντρο μ’ ακούς… Να πάρει… το ρημάδι δεν πιάνει…», «Έλα μ’ 

ακούς τώρα…». 

Όλοι, μέχρι τη δική μου τη γενιά, είχαμε σταθεί στο 

καφενείο να σχηματίσουμε στη γκρι συσκευή του ΟΤΕ το 

νούμερο ενός τηλεφώνου βάζοντας τον κατάλληλο κωδικό 

της πόλης όπου παίρναμε. Κι αν ήμασταν τυχεροί βγάζαμε 

γραμμή με τη δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια, πόσες φορές 

όμως φεύγαμε άπραγοι. Αν πιάναμε πάλι, κοιτάγαμε με 

αγωνία τις μονάδες να πέφτουν στο μετρητή για να 

υπολογίσουμε τι περιθώριο είχαμε να μιλήσουμε, γιατί το 

υπεραστικό ήταν ακριβό. Κι όταν φεύγαμε γνωρίζαμε πως 

ό,τι είχαμε πει το είχαν ακούσει κι όλοι οι θαμώνες του 

καφενείου, γιατί αν δε μιλούσαμε δυνατά αυτός που ήταν 

στο άλλο άκρο της γραμμής δεν άκουγε τίποτα. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80 το τηλέφωνο 

μεταφέρθηκε σε ένα καμαράκι έξω από το καφενείο, όπου 

μπορούσαμε να απομονωθούμε και να μιλήσουμε πιο σιγά. 

Την ίδια εποχή το δίκτυο του ΟΤΕ επεκτάθηκε και οι 

περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού είχαν το δικό 

τους σταθερό τηλέφωνο. Μια δεκαετία αργότερα έκανε την 

εμφάνισή της η κινητή τηλεφωνία που η εξέλιξή της είναι 

γνωστή σε όλους… 

Το καφενεδάκι συνέχισε να συγκεντρώνει την 

εκάστοτε γερουσία του χωριού τις πρωινές ή τις 

απογευματινές ώρες, είτε κάτω από την κληματαριά ή στο 

πεζουλάκι στο πλάι, για καμιά δεκαπενταριά χρόνια 

ακόμη. Όλα αυτά μέχρι πρόπερσι… 

Πέρυσι το καλοκαίρι το καφενείο έμεινε κλειστό. Οι 

γαλάζιες σιδερένιες πόρτες με τα τζαμωτά δεν άνοιξαν. Η 

κληματαριά μαράζωσε, τα τραπεζάκια δεν βγήκαν έξω. Η 

θεια Πότα και ο μπάρμπα Τάσος, με διαφορά λίγων 

χρόνων, είχαν φύγει για αλλού… Μόνο η ταμπέλα έμενε 

στη θέση της, να ξεθωριάζει κάτω από τον ήλιο… 

 

 

Όσο όμως στέκουν οι κολώνες, κάθε φορά που θα 

περνάω για να πάω στο Κουτσουβέρι, θα βλέπω μορφές 

αγαπημένες από τα παλιά, θύμησες των παιδικών και 

εφηβικών μου χρόνων. Τότε που με ανεμελιά 

παρατηρούσα ανθρώπους και χτίσματα χωρίς να με 

τρομάζει η φθορά που ο χρόνος άφηνε πάνω τους… 

Ο ι ν ο κ α φ ε ν ε ί ο ν  « Η  Σ υ ν ά ν τ η σ ι ς »  

ΟΙΝΟΚΑΦΕΝΕΙΟΝ 

«Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ» 

ΑΝΑΣΤ. Ι. ΜΠΙΛΛΙΑΣ 

της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

 

Με συγκίνηση διάβασα την εφημερίδα “ ΚΑΛΗΜΕΡΙ” του συλλόγου 

Αγιοδημητριωτών, που άρχισε να επανεκδίδεται. Αρθρογράφος της 

υπήρξε και ο σύζυγός μου Αντώνης Εμμ. Νικηφόρος, -

αναφερόμενος σε παλιές ιστορίες και διάφορα τοπικά ανέκδοτα- και ο οποίος 

πριν ένα χρόνο περίπου “έφυγε” από τη ζωή. Είχε μεγάλη αγάπη για το χωριό 

και επεδίωκε να βρίσκεται σ’ αυτό, ιδιαίτερα των Αγίων Αναργύρων, αλλά και 

τον χειμώνα, όταν αναπολούσε με νοσταλγία, καθισμένος μπροστά στο τζάκι 

του πατρικού του σπιτιού. 

Σε ανάμνηση του συζύγου μου και με γνώμονα την αγάπη του για το χωριό, θα 

συνεχίσω να είμαι μέλος του συλλόγου. Επιθυμώ δε να δωρίσω ένα μέρος από 

τα βιβλία του για την βιβλιοθήκη του χωριού. Είμαι επίσης διατεθειμένη, όποτε 

μου ζητηθεί, να δίνω προς δημοσίευση στο “ΚΑΛΗΜΕΡΙ” αποσπάσματα από τις 

“ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ” και την ποιητική του συλλογή “ΠΝΟΕΣ”. 

Τέλος, θα ήθελα να παραθέσω ένα βιογραφικό του, για να θυμηθούν οι 

παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. Λυπάμαι μόνο που δεν μπορώ να 

διηγηθώ ανέκδοτα που αφορούν το χωριό, γιατί ομολογουμένως το χάρισμα 

αυτό ήταν δικό του, κι ήταν ο πλέον κατάλληλος να περιγράφει. 

ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΓΙΟΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, γεννήθηκε και μεγάλωσε στον 

Πειραιά σε πατριαρχική οικογένεια με πειθαρχία και σεβασμό , κατά τα δεδομένα της 

εποχής εκείνης. 

Φοίτησε στην Ιωνίδειο Σχολή του Πειραιά. Κατ’ εξοχήν φιλομαθής, με ιδιαίτερη κλίση στην μουσική, έμαθε 

από μικρός μαντολίνο. Συνέχισε με κιθάρα, πιάνο, ακορντεόν και σε όλη του τη ζωή συμμετείχε σε 

χορωδίες, ιδιαίτερα εκκλησιαστικές. 

Σε νεαρή ηλικία άρχισε να εργάζεται στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ενώ παράλληλα σπούδαζε στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου και πήρε το πτυχίο του, μετά από αρκετές δυσκολίες και με 

διακοπή για την στρατιωτική του θητεία -που συνέπεσε με τον εμφύλιο-, υπηρετώντας σχεδόν τρία χρόνια. 

Δεν άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου μετά την πρακτική του, γιατί συνέχισε την καριέρα του στα ΕΛΤΑ, 

φτάνοντας στο βαθμό του Γενικού Διευθυντού. Άφησε μεγάλο υπηρεσιακό έργο σε όλους τους τομείς που 

ακολούθησε, ιδιαίτερα σαν Επιθεωρητής, με πολύ ζήλο, ήθος και συνέπεια, ώστε μέχρι σήμερα να μιλούν οι 

συνάδελφοί του για έναν αδέκαστο ανώτερο υπάλληλο που άφησε 

εποχή. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρξε ο διοργανωτής συνεστιάσεων 

των αποφοίτων της τάξης του από την Ιωνίδειο Σχολή, επί 56 συνεχή 

χρόνια. Γι’ αυτή του την δραστηριότητα βραβεύθηκε με τιμητική 

πλακέτα. 

Παράλληλα σ’ αυτό το διάστημα δημοσίευε στην εφημερίδα των αποφοίτων τις 

«Μαθητικές Αναμνήσεις», που αναφέρονται κυρίως στον προπολεμικό Πειραιά. Στην 

συνέχεια εξέδωσε όλες αυτές τις δημοσιεύσεις σε βιβλίο με τίτλο “ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ”, το οποίο διένειμε σε αποφοίτους και παράγοντες της Ιωνιδείου 

Σχολής, σε 500 περίπου αντίτυπα, αφιλοκερδώς. Το βιβλίο αυτό περιέχει ντοκουμέντα 

από την εποχή εκείνη όπως και σπάνιες φωτογραφίες. Η γλαφυρότητα και 

περιγραφικότητα που διακρίνει τα κείμενά του, τα καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για 

τους Πειραιώτες και όχι μόνο. 

Δημοσίευσε επίσης άρθρα επί σειρά ετών σε εφημερίδες, μεταξύ των οποίων και την 

τοπική εφημερίδα της νήσου Κύθνου, όπου για 60 και πλέον χρόνια παραθέριζε τα 

καλοκαίρια. Για την προσφορά του δε στο νησί με σειρά από σλάιντς, αναφερόμενα 

στα ήθη και έθιμά του, ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δημότης Κύθνου. 

Αξιομνημόνευτο επίσης είναι το γεγονός ότι είχε γράψει κι ένα θεατρικό έργο -

κωμωδία, κι είχε πολύ στενοχωρηθεί που δεν παίχτηκε ποτέ, αν και το προσπάθησε.  

Το 1999 ολοκλήρωσε την ποιητική του συλλογή «ΠΝΟΕΣ», συγκεντρώνοντας 

ποιήματά του, που είχε γράψει τα προηγούμενα χρόνια της ζωής του, εμπνεόμενος 

από βιώματα, ερεθίσματα, και στοχασμούς, αναδεικνύοντας έτσι γι’ άλλη μια φορά το 

πηγαίο ταλέντο του. 

Το πολυτάλαντο, χαρισματικό και κοινωνικό στοιχείο της προσωπικότητάς του -όπως καταδεικνύεται από τα 

παραπάνω-, τον συνόδευσε μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Ακούραστος, ευρηματικός και ταξιδιάρης δεν σταμάτησε να συμμετέχει ενεργά σε ποικίλες δραστηριότητες 

και εκδηλώσεις. 

Έτσι, αφού τον τελευταίο χρόνο επισκέφθηκε όλους τους προσφιλείς του τόπους, “έφυγε” όρθιος, 

ευρισκόμενος στην αγαπημένη του Κύθνο, ενώ ετοιμαζόταν να δοξολογήσει τον Θεό, μέσω του χαρίσματος 

της ψαλμωδίας, για μια ακόμα φορά. Ήταν παραμονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

Ο Αντώνης πέρασε στην αιωνιότητα με τον τρόπο που ταίριαζε στο χριστιανικό ήθος και την βιωτή του. 

Π ά ν τ α  Π α ρ ώ ν  

Αντώνης Εμμ. Νικηφόρος (1922-2013) 
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ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ άρχιζε και το 

θέρισμα των σταριών. Εκείνα τα χρόνια σπέρναμε στα 

χωράφια στάρια για να έχουμε όλο το χρόνο το ψωμί 

μας. 

Τελειώνοντας το θέρισμα και το αλώνισμα, η κάθε 

οικογένεια έπαιρνε τα ζούμπερά της (κότες, κατσίκες, 

μπουζιά (γουρούνια), σκυλιά και γάτες και πήγαινε 

να παραθερίσει στα χωράφια της, τα οποία ήταν από 

την μια μεριά και από την άλλη στο ρέμα από το 

Κεφαλόβρυσο μέχρι τον Κουφό. Στα Λακκώματα, στις 

Λουρίδες, στα Καλαμάκια, στους Αφανιάδες, στην 

Πλαγιάδα, στην Παυλού, στις Στρούμπες και τον 

Κουφό. Άλλοι πήγαιναν προς τα Χωρδάκια και την 

Φλόκα, στον Πιτά, στα Ρεπετένια και την Καλετού. 

Όπου υπήρχε νερό και ο καθένας είχε το χωράφι του 

με το περιβόλι. 

Στα Πηγάδια του χωριού πήγαινε ο Μπάρμπα-

Γιάννης ο Μπίλιας (Κολάκος) ο οποίος μετέφερε και 

την ταβέρνα του, υπό την επωνυμία «ΤΟ 

ΜΟΣΧΑΤΟ». 

Λέγοντας ταβέρνα δεν εννοούμε σούβλες και 

κάρβουνα, μόνο τον μπεζαχτά (πάγκος που από την 

μία πρόσοψη είχε θέση για τα ποτήρια και για κανένα 

μπουκάλι. Εκεί πάνω έπλεναν τα ποτήρια και από την 

μέσα μεριά υπήρχε το συρτάρι για να βάζουν τις 

εισπράξεις), μερικά ποτήρια του κρασιού και καμιά 

μπουκάλα κρασί. 

Το κρασί τότε πουλιόταν με την οκά. Η οκά είχε τις 

υποδιαιρέσεις της· τη μισή, το κατοστάρι και το 

πενηνταράκι ή όπως το έλεγαν μούλικο. Αυτά τα 

κανατάκια είχαν γύρω – γύρω ένα ζουνάρι πάνω στο 

οποίο αναγραφόταν η ποσότητα που έπαιρνε και το 

σήμα της Αγορανομίας. Όταν σερβίριζε ο Μπάρμπα-

Γιάννης, του φώναζαν: Μπάρμπα-Γιάννη ένα 

μούλικο και πάνου από το ζουνάρι. Γιατί ο μπάρμπα

-Γιάννης συνήθιζε να το σερβίρει κάτω από το 

ζουνάρι. 

Στα χωράφια με τα περιβόλια που πηγαίναμε, 

μερικοί είχαν κάποιο καλύβι και έμεναν, όσοι δεν 

είχαν έφτιαχναν τα τσαρδιά τους, άλλοι μόνο ισόγεια 

και άλλοι διώροφα (Μεζονέτες όπως λέμε σήμερα ).  

Στο ισόγειο ήταν η κουζίνα και πάνω το 

υπνοδωμάτιο. 

 

Στα μονώροφα τσαρδιά για κρεβάτι είχαμε την 

οροφή του με φόντο τον ουρανό με τα άστρα. Όσοι 

δεν χωράγαμε γιατί είμαστε πολλοί κοιμόμαστε 

στρωματσάδα κάτου στο χώμα που το είχαμε 

διαμορφώσει κατάλληλα, δηλαδή είχαμε ισιοβολίσει 

το χώμα. 

Στρώματα φτιάχναμε από γουδούρια (κάτι άγρια 

χορτάρια) και όταν μαζεύαμε τα λουμπούκια 

(καλαμπόκια) φτιάχναμε τα στρώματα από τα φύλλα 

τους, αυτά ήτανε τα στρωματέξ πολυτελείας. Τέτοια 

οικολογικά στρώματα είχαμε και στα σπίτια μας. 

Το καλοκαίρι εκτός από τα περβολικά που 

καλλιεργούσαμε ντομάτες, μελιτζάνες, μπάμιες, 

φασολάκια, βλίτα κ.α. τα οποία τα πουλούσαμε στα 

γύρω χωριά, επί το πλείστον στη Μονεμβάσια, στον 

Αϊ-Γιάννη, στην Αγγελώνα, στη Συκιά, στα Καλύβια 

και στους Μολάους. Επίσης είχαμε και τις 

καλαθοβιοτεχνίες που έφτιαχναν τσιφίδες, 

τσιφιδάκια, πετροκόφινα, χειροκόφινα και πανέρια, 

τα οποία τα πουλούσαν στα Καλύβια ( Παπαδιάνικα 

και Κοντοβιάνικα ) επί το πλείστον για να μαζεύουν 

τα σύκα. Εκείνη τα χρόνια αυτά τα χωριά είχαν 

μεγάλη παραγωγή από σύκα. 

Την καλύτερη καλαθοβιοτεχνία την είχε ο 

Μπάρμπα-Αντώνης ο Παπαδάκης (Νάκης) στην 

Πλαγιάδα. Οι τσιφίδες του ήταν όλες ίδιες λες και 

ήταν βγαλμένες από καλούπι, ενώ στους άλλους 

κοφινάδες τρόμαζες να ταιριάξεις ένα ζευγάρι γιατί 

πουλιόντουσαν σε ζευγάρια. 

Επίσης υπήρχαν και τέσσερεις νερόμυλοι που 

άλεθαν τα στάρια του χωριού και από τα γύρω που 

δεν είχαν μύλους. 

Η ημέρα άρχιζε πάντα με τις δουλειές. Σύνταχα το 

πρωί ξύπνημα και όποιος δεν σηκωνότανε αμέσως 

κατάβρεγμα με νερό και πεταγόμαστε πάνου σαν 

ελατήρια. Άλλοι πήγαιναν στα χωράφια, άλλοι με τα 

πρόβατα, άλλοι με τις κατσίκες, άλλοι με τις αγελάδες 

και άλλοι με τα άλογα για να βοσκήσουν. 

 

Όσοι πηγαίναμε με τα πρόβατα στα χωράφια, 

μας λέγανε οι γονείς μας να γυρίσουμε το μεσημέρι 

όταν ο ίσκιος μας θα ήταν τέσσερα με πέντε αχνάρια, 

αλλά να τα μετράμε σε ίσιο μέρος. Εμείς κοιτάζαμε 

πότε θα γυρίσουμε πίσω, και δώστου μέτρημα και 

πάλι μέτρημα του ίσκιου μας. 

Τα πρόβατα τα γυρίζαμε πίσω το μεσημέρι να τα 

ποτίσουμε, να σταλίσουν στους ίσκιους κάτω από τις 

ελιές και εμείς να φάμε. Το δείλι πάλι τα πρόβατα για 

βοσκή. Τώρα για το βράδυ να γυρίσουμε πίσω η ώρα 

ήταν αναλόγως πόσο μακριά ήταν το χωράφι που θα 

τα πηγαίναμε. Πότε μας έλεγαν: Όταν βασιλέψει ο 

ήλιος, πότε: Όταν θα είναι ένα σακουλόσκοινο ψηλά 

ή ένα μπόι. 

Τα μεσημέρια μας έλεγαν οι μεγάλοι να 

κοιμηθούμε, αλλά πού εμείς! Πηγαίναμε στο ρέμα να 

πιάσουμε κανένα κάβουρα ή κανένα χέλι και αν 

βλέπαμε κανένα νερόφιδο να το σκοτώσουμε, αλλά 

περισσότερο να τσαπλακίσουμε στα νερά και να 

καταβρέξει ο ένας τον άλλο. Γινόμαστε τσούπλα από 

τα νερά (μούσκεμα ). 

Όταν θέλαμε να κάνουμε καμιά σκανταλιά 

πηγαίναμε και ρίχναμε νεράντζια μετά την χτενιά 

(φίλτρο) που είχε στο μυλαύλακο. Το νεράντζι 

πήγαινε και έφραζε το βροχόνι (προφύσιο) στο βουτσί 

και έτσι ο μύλος σταματούσε, και ο μυλωνάς μας 

έπιανε στο κυνήγι για να μας τις βρέξει. 

Τα βράδια που γυρίζαμε όλοι από τις δουλειές μας 

μαζευόμαστε γύρω από τους σοφράδες και τρώγαμε, 

μετά άρχιζε η γειτονιά, λέγανε τα νέα του χωριού και 

σε εμάς τα μικρά ιστορίες και παραμύθια. Θυμάμαι 

ένα καλοκαίρι είχε περάσει από τις Λουρίδες που 

ήμαστε ο μπάρμπα-Θοδωρής ο Φριτζήλας από την 

Ρηχειά, αυτός έλεγε ιστορίες, παραμύθια και ήταν και 

ποιητής, αμέσως, κατά την περίπτωση σου σκάρωνε 

και ένα ποιηματάκι. Αφού μας χαιρέτισε και τον 

χαιρετίσαμε τον ρώτησαν πού πάει και είπε πως 

πήγαινε στην Δαιμονιά αλλά θα γύριζε το επόμενο 

βράδυ και να τον φιλοξενήσουμε. Μετά χαράς, του 

είπαν, και συνέχισε τον δρόμο του. Σε εμάς τα παιδιά 

άρχισαν να μας λένε πως αύριο θα έρθει ο μπάρμπα-

Θοδωρής ο Φριτζήλας και θα μας πει πολλά 

παραμύθια και ιστορίες, και εμείς περιμέναμε πώς και 

πώς να γυρίσει. 

Την άλλη μέρα μόλις άρχισε να βραδιάζει 

ξεπρόβαλε ο μπάρμπα-Θοδωρής και εμείς ήμαστε όλο 

χαρά. Βάλαμε να φάμε μαζί και αφού φάγαμε 

κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη του να ακούσουμε 

ιστορίες και παραμύθια. Αυτός άρχισε να λέει ένα 

στοίχο : 

Ο Θοδωρής είναι φαγάς 

Γιομίζει την κοιλιά του 

Και τώρα πάει να κοιμηθεί 

Να ευφρανθεί η καρδιά του 

Εγώ έμεινα άφωνος, και από μέσα μου έλεγα : Ρε 

τον κερατά μας έφαγε το φαΐ και τώρα δεν μας λέει 

παραμύθια; Να τον διώξουμε να φύγει από δω, να 

φύγει. Αλλά μετά μας άρχισε στις ιστορίες και τα 

παραμύθια που μας έστειλε όλους για ύπνο. 

Μερικά Σαββατοκύριακα πηγαίναμε για μπάνιο 

στην Χαραχιά και στο Κουρκουγιάννικο, μόνο τα 

αγόρια, τα κορίτσια δεν επιτρεπόταν να πάνε με τα 

αγόρια για μπάνιο. Κάναμε μπάνιο γυμνοί, μικροί 

και μεγάλοι. Είδατε πρόοδο που είχαμε; όχι τώρα μας 

λένε για γυμνιστές. Τώρα εδώ που τα λέμε όχι πως 

θέλαμε να κάνουμε μπάνιο γυμνοί αλλά δεν είχαμε 

μπανιερά. 

 

Μετά το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής μερικές 

οικογένειες πηγαίναμε για διακοπές στην Χαραχιά 

και στήναμε τα τσαντίρια μας στην άμμο κοντά στα 

ακρωτήρια προς το Κουρκουγιάννικο, να κάνουμε τα 

μπάνια μας και να μαζέψουμε αλάτι για το σπίτι. Το 

μάζεμα του αλατιού γινόταν στα κρυφά, γιατί το 

αλάτι ήταν είδος μονοπωλίου και απαγορευόταν. Η 

Ελλάδα ήταν τότε υπό τον έλεγχο του Δ.Ο.Ε. (Διεθνής 

Οικονομικός Έλεγχος). Όπως το αλάτι ήταν και τα 

σπίρτα, τα τσιγάρα, το καθαρό πετρέλαιο και δεν ξέρω 

τι άλλο· είχαμε και τότε Μνημόνιο. 

Μετά το πανηγύρι της Χειμάτισσας (15 

Αυγούστου), άρχιζε το μάζεμα των σύκων και ο 

τρύγος. Τέλος Αυγούστου αρχές του Σεπτέμβρη ο 

καιρός άρχιζε να δρογκεύει (να ψυχραίνει), άρχιζαν 

και τα πρωτοβρόχια και ο κόσμος σιγά-σιγά 

μαζευότανε πλέον στα σπίτια του στο χωριό. 

Το κρασί τότε πουλιόταν με την 

οκά. Η οκά είχε τις υποδιαιρέσεις 

της· τη μισή, το κατοστάρι και το 

πενηνταράκι ή όπως το έλεγαν 

μούλικο. 

Στρώματα φτιάχναμε από γουδούρια 

(κάτι άγρια χορτάρια ) και όταν 

μαζεύαμε τα λουμπούκια 

(καλαμπόκια ) φτιάχναμε τα 

στρώματα από τα φύλλα τους, αυτά 

ήτανε τα στρωματέξ πολυτελείας. 

Τέτοια οικολογικά στρώματα είχαμε 

και στα σπίτια μας. 

Το μάζεμα του αλατιού γινόταν 

στα κρυφά, γιατί το αλάτι ήταν 

είδος μονοπωλίου και 

απαγορευόταν. Η Ελλάδα ήταν 

τότε υπό τον έλεγχο του Δ.Ο.Ε. 

(Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος). 

Όπως το αλάτι ήταν και τα σπίρτα, 

τα τσιγάρα, το καθαρό πετρέλαιο 

και δεν ξέρω τι άλλο· είχαμε και 

τότε Μνημόνιο. 

Μ ι σ ό  α ι ώ ν α  π ί σ ω  

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης 
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Α φ ι έ ρ ω μ α  σ τ α  Α η - Δ η μ η τ ρ ι ώ τ ι κ α  
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ 

Ένας θεσμός που κλείνει τα 31 χρόνια του. Ένας θεσμός που ένωσε τις παλιές με τις νέες γενιές. Ένας θεσμός που 

συδαύλισε και συνεχίζει να συδαυλίζει την αγάπη και τη νοσταλγία όλων μας. Ένας θεσμός που τραβά σαν τον μαγνήτη 

τους Αη-Δημητριώτες και τα Αη–Δημητριωτάκια και πλημμυρίζουν κάθε καλοκαίρι το χωριό μας. Το φετινό πρόγραμμα 

έτσι όπως σχεδιάστηκε από το Δ.Σ. του συλλόγου μας περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Νέες δραστηριότητες 

προστίθενται στα παραδοσιακά δρώμενα δημιουργώντας ένα απολαυστικό 15θήμερο για μικρούς και μεγάλους! 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΩΤΙΚΑ 

 

Τα πρώτα Αη-Δημητριώτικα έγιναν από τις 23 

έως και τις 26 Ιουλίου 1983. Στα πρώτα αυτά Αη

-Δημητριώτικα εγκαινιάστηκε και η παιδική χαρά 

του χωριού. (Για την ιστορία να πούμε ότι ο 

σύλλογος είχε δαπανήσει τότε για την 

κατασκευή της παιδικής χαράς το ποσό των 

438.000 δραχμών). 

Τα πρώτα Αη-Δημητριώτικα οργανώθηκαν από 

τους : 

 Βανικιώτη Παρασκευά 

 Κοκκινόπουλο Σταύρο 

 Τσιμπίδη Παναγιώτη 

 Μουσαδάκο Χρύσανθο 

 Μαστοράκου Παναγιώτα 

 Βανικιώτη Κυριάκο 

 Βούλη Γιάννη 

Από τα πρώτα αυτά Αη-Δημητριώτικα επιλέξαμε 

να θυμηθούμε τρεις από τις δραστηριότητες που 

έγιναν, έτσι για να καμαρώνουν οι μεγαλύτεροι 

και να ζηλεύουν οι μικρότεροι. 

23 Ιουλίου 1983—Αγώνας Κυπέλλου με την ομάδα των Βελλιών  

στο στάδιο της Συκιάς. Κερδίσαμε με 5-2!! 

Διακρίνονται από αριστερά προς δεξιά: 

Όρθιοι:  Βούλης Γιάννης, Μαστοράκος Γιώργος, Βανικιώτης Κυριάκος, Μουσαδάκος Νίκος,  

  Σταθάκης Διονύσης, Ζαρίφης Δημήτρης, Κυριακάκης Χρήστος. 

Καθιστοί:  Μαστοράκος Νίκος, Τσιριγώτης Κώστας, Μαστοράκος Παναγιώτης, Μουσαδάκος Γιάννης, 

  Μουσαδάκος Μπάμπης, Σταθιάς Στάθης. 

24 Ιουλίου 1983—Ο Χορός του Αυγού 

Ζευγάρια χόρευαν σε ρυθμούς βαλς και ταγκό με ένα «αυγό» στο μέτωπο. Κέρδιζε το ζευγάρι που θα έμενε τελευταίο με το «αυγό» ανάμεσα στα πρόσωπα των 

χορευτών. Στον τελικό διαγωνίστηκαν τα εξής ζευγάρια: 

Βούλης Γιάννης 

Μαστοράκου Άντα 

Μαστοράκος Τάκης 

Μαστοράκου Ελένη 

Τσιριγώτης Κώστας 

Τσολάκη Αθανασία 

Βανικιώτης Κυριάκος 

Κοκκινοπούλου Παναγιώτα 

Κέρδισε το ζευγάρι Μαστοράκος Τάκης-Μαστοράκου Ελένη 

(Υ.Γ. Οι φήμες που κυκλοφόρησαν αργότερα ότι το «αυγό» του ζευγαριού ήταν βρασμένο και πασαλειμμένο με τσίχλα διαψεύστηκαν τόσο από τους νικητές-χορευτές όσο και από την 

οργανωτική επιτροπή) 
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26 Ιουλίου 1983—Το 1o Γκαρρρρ...Πρι 

Απολαυστικό κλείσιμο του τριημέρου προσέφερε ένα 

πρωτοεμφανιζόμενο άθλημα το οποίο απαιτούσε 

υπομονετικούς αθλητές, με γερά νεύρα. Ο λόγος για 

το…...«Γκαρρρρ…Πρι». Ένας αλλιώτικος αγώνας δρόμου για 

να διακριθούν οι καλύτεροι γάιδαροι του χωριού. 

Οι διαγωνιζόμενοι ήταν (Φ=Φαβορί, Α=Αουτσάιντερ): 

Η κούρσα ήταν ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ !!!! 

Στον τερματισμό:1ος Αστραχάν, 2η Τσιπιρίπα, 3η Γιουσούφω 

 

 

 Α/Α Όνομα γαϊδουριού Ηλικία Όνομα αναβάτη Όνομα ιδιοκτητη 

1 Μουντζούρης 32 Μουσαδάκος Γιάννης Μουσαδάκος Θεόδωρος 

2 Γιουσούφω (Φ) 30 Μακράκος Παναγιώτης Μαστοράκος Παναγιώτης 

3 Μπισμπίκω 28 Νικηφόρος Μανώλης Αγγελάκου Λουκία 

4 Κολούμπια (Α) 29 Μαστοράκος Παναγιώτης Μαστοράκος Παναγιώτης 

5 Κοτσώρω 20 Βανικιώτης Σπύρος Βανικιώτης Κυριάκος 

6 Μπήχτης (Φ) 15 Μάρκος Τάκης Μάρκος Γιάννης 

7 Τσιπιρίπα (Α) 5 Κλάψης Τάκης Αγγελάκος Νίκος 

8 Κούλα 30 Μουσαδάκος Νίκος Μπίλιας Γιώργος 

9 Νίνα 33 Μουσαδάκος Μπάμπης Μπίλιας Γιώργος 

10 Αστραχάν (Φ) 5 Σταθάκης Διονύσης Μαστοράκος Γιώργος 

Λίγο πριν την εκκίνηση. 

Η Κολούμπια και δίπλα η Γιουσούφω. 

Ο Αστραχάν προηγείται ενώ 

ακολουθούν η Γιουσούφω και 

η Μπισμπίκω. Η αγωνία έχει 

φτάσει στο κατακόρυφο. 

Ο νικητής του αγώνα Διονύσης 

Σταθάκης και ο Αστραχάν 

αποθεώνονται από τον κόσμο. 

 

 

4-16 Αυγούστου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/8  21:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με την Ορχήστρα Νέων 

    της Φιλαρμονικής της Δημοτικής Ενότητας 

    Μολάων 

 

ΤΡΙΤΗ 5/8  18:00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

   20:30 ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΑΣΙ. Μια βραδιά 

    αφιερωμένη στο κρασί και τα μυστικά του. 

    Ομιλητής ο κ. Γεώργιος Τσιμπίδης από την 

    Οινοποιητική Μονεμβασίας. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8  18:00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 7/8  19:00 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

   20:30 ΚΑΡΠΟΥΖΟΜΑΧΙΕΣ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8  21:00 ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ των  

    απανταχού Αγιοδημητριωτών με το  

    συγκρότημα «ΕΝΤΑΣΗ» του Βασίλη Μπατσάκη 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/8 19:30 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ. Δράσεις για τους 

    μικρούς μας φίλους με την επιμέλεια της 

    Μαρίας Ζερβού (παιδαγωγός—εμψυχώτρια 

    θεατρικού παιχνιδιού) 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/8 19:00 ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ. Αγώνας Ανώμαλου  

    Δρόμου Φλόκα—Άγιος Δημήτριος,  

    Τσουβαλοδρομίες, Αυγοδρομίες, Αλευρώματα 

 

ΤΡΙΤΗ 12/8  20:00 ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/8 20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ. Η συντακτική 

    ομάδα της εφημερίδας ‘’ΚΑΛΗΜΕΡΙ’’ σας 

    προσκαλεί σε κοινό τραπέζι, στην πλατειά της 

    Αγίας Παρασκευής, με καλό κρασί, σπιτικούς 

    μεζέδες από τα τσικάλια των νοικοκυρών και 

    πολλές πολλές ιστορίες από τους βετεράνους 

    του χωριού μας. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/8 19:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του  

    Συλλόγου και παρουσίαση των πεπραγμένων 

    του Δ.Σ. 

    ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ: 

Πεζοπορική εξόρμηση στο Φαράγγι των Ταλάντων. Θα ξεκινήσουμε την 

πρωινή μας πεζοπορία από τον Νερόμυλο. Το τέλος της διαδρομής θα 

συνδυαστεί με μια βουτιά στην παραλία της Χαραχιάς. Η εξόρμηση θα γίνει σε 

μια από τις μέρες των εκδηλώσεων, εφόσον υπάρχει συμμετοχή και 

λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες. 

 

ΚΑΛΟ ΑΓΙΟΔΗΜΗΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! 
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Η πόρτα με τις τρεις κλειδαριές 

Σόνια Φερνάντεθ-Βιδάλ 

Μετάφραση: Αγαθή Δημητρούκα  

Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ 

Ένα πρωί ο δεκατετράχρονος Νίκο Μιρ βρίσκει να 

αντικατοπτρίζεται στο ταβάνι του δωματίου του η παρακάτω 

φράση: 

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΣΥΜΒΟΥΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΝΤΑ. 

Έτσι αποφασίζει να μην ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή για το 

σχολείο. Στον δρόμο του ανακαλύπτει ένα σπίτι που ποτέ δεν είχε ξαναδεί. 

Καθώς τον τραβάει το μυστήριο, θα μπει στο σπίτι αυτό και θα βρεθεί στον 

κβαντικό κόσμο όπου, παρέα με ένα ανήσυχο ξωτικό με χαλκόχρωμα μαλλιά 

και μια πανέμορφη κβαντική νεράιδα, θα γνωρίσει αξέχαστες εμπειρίες στον 

αγώνα της ύλης με την αντιύλη, θα επισκεφθεί ένα ωρολογοποιείο όπου 

δοκιμάζεται η θεωρία της σχετικότητας, θα συναντήσει το Μποζόνιο του Χιγκς 

αυτοπροσώπως, θα νιώσει στην πλάτη του τη σκοτεινή ανάσα των 

βρικολάκων του σύμπαντος και θα καταφέρει να βγει από τον λαβύρινθο σώος 

και αβλαβής αποκαθιστώντας την ισορροπία ανάμεσα στον κόσμο του και στο 

κβαντικό σύμπαν που μόλις ανακάλυψε. 

Μια μαγική περιπέτεια για την κατανόηση της επιστήμης του 21ου αιώνα. 

 

 

Ξέρω να λέω ΟΧΙ 

Χριστίνα Ρασιδάκη 

Εικονογράφηση: Γιώργος Ναζλής 

Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ 

Το ΟΧΙ είναι μια μικρή λεξούλα με ΤΕΡΑΣΤΙΑ σημασία. 

Αν δεν είσαι σίγουρος πότε να λες "ναι" και πότε "όχι", 

μπορεί να βρεθείς σε άσχημους μπελάδες! 

Αυτό το βιβλίο βοηθά παιδιά και νέους και γονείς να 

αποφεύγουν τις κακοτοπιές… 

...στο σχολείο, …στο διαδίκτυο, …με γνωστούς και με αγνώστους, ...με 

επικίνδυνες ουσίες, …με ύπουλες διαφημίσεις. 

Το ΟΧΙ μας δίνει σημαντικά εφόδια ζωής! 

 Μας βοηθά να διαμορφώσουμε προσωπικότητα και σωστή κρίση. 

 Ενισχύει την αποφασιστικότητά μας. 

 Μας μαθαίνει να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας. 

 Μας βοηθά να κάνουμε καλούς φίλους! 

 

 

Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΣΤΟ ΝΤΙΒΑΝΙ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

ROBERT DE BOARD 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ 

Ο Βάτραχος, ο διάσημος ήρωας του κλασικού πλέον 

αφηγήματος του Kenneth Grahame "Ο Άνεμος στις 

Ιτιές", βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάθλιψης και οι 

πιστοί του φίλοι, ο Αρουραίος, ο Τυφλοπόντικας και ο 

Ασβός, φοβούνται μήπως κάνει καμιά τρέλα... Αφού 

τον νταντεύουν, τον παρηγορούν και τον συμβουλεύουν να συνέλθει, του 

συστήνουν να αρχίσει ψυχοθεραπεία! Μέσα από τους εύθυμους διάλογους 

που συνθέτουν τις δέκα συνεδρίες με τον ψυχοθεραπευτή του, ο Βάτραχος 

μαθαίνει να αναλύει τα αισθήματά του και να αναπτύσσει τη συναισθηματική 

του νοημοσύνη. Σε αυτή τη διδακτική διαδρομή συναντάει το "εξεγερμένο 

παιδί" και τον "ενήλικα" που κρύβει μέσα του, ενώ, αυτάρεσκος και γεμάτος 

αυτοπεποίθηση όπως πάντα, αποφασίζει εντέλει να αφοσιωθεί σε ένα εντελώς 

νέο εγχείρημα... 

Ξαναζωντανεύοντας αγαπητούς ήρωες και δίνοντας συνέχεια στη ζωή στην 

Ακροποταμιά, ο Robert de Board συνυφαίνει αριστοτεχνικά την ιστορία του 

Βάτραχου με τις περίπλοκες διανοητικές διαδικασίες της ψυχοθεραπευτικής 

επιστήμης, αλλά και με τους τρόπους που η συμβουλευτική ψυχοθεραπεία 

χειρίζεται την ψυχική εξάντληση. Η καθαρότητα της αφήγησης -απόσταγμα 

αληθειών- είναι θαυμαστή και η ανάγνωση του βιβλίου απολαυστική, τόσο για 

τους εφήβους όσο και τους ενήλικες κάθε ηλικίας. (Από την παρουσίαση στο 

οπισθόφυλλο του βιβλίου). 

 

 

Μια ακόμη ιστοσελίδα για μικρούς αναγνώστες: 

 

http://www.bookbook.gr/ 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Επιμέλεια: Ελένη Θ. Τσιριγώτη 

Μια μέρα ο βασιλιάς των 

ζώων, το λιοντάρι, αρρώστησε 

βαριά. Αυτό που ήταν πάντοτε 

δυνατό, ίσα –ίσα που μπορούσε να 

περπατήσει. Δεν μπορούσε να βγει 

ούτε έξω από τη φωλιά του. 

Τα άλλα ζώα, παραξενεύτηκαν που δεν 

έβλεπαν το βασιλιά τους να κυκλοφορεί στο 

δάσος μαζί τους και αποφάσισαν να πάνε 

μέχρι τη φωλιά του και να δουν από κοντά τι 

συμβαίνει. 

Ξεκίνησαν για τη φωλιά του λιονταριού 

πολλά ζώα: ο λύκος, η αλεπού, η 

καμηλοπάρδαλη, η τίγρης, το ελάφι, η ζέβρα, 

ο σκίουρος και η μαϊμού. Έφτασαν έξω από τη φωλιά, χτύπησαν τη 

πόρτα, φώναξαν δυνατά αλλά απάντηση δεν πήραν. Έσπρωξε ο 

λύκος με δύναμη και η πόρτα άνοιξε. Το λιοντάρι βρισκόταν 

ξαπλωμένο στο πάτωμα και με το ζόρι άνοιξε τα μάτια του. 

«Τι συμβαίνει βασιλιά μου», ρώτησε ο λύκος. 

Με σιγανή φωνή ο βασιλιάς των ζώων του απαντά: 

«Είμαι άρρωστος. Πολύ άρρωστος. Δεν μπορώ ούτε να 

περπατήσω». 

Όλα τα ζώα κοίταξαν με μιας το βασιλιά τους. Πράγματι το 

λιοντάρι έδειχνε κουρασμένο και γέρικο. Ύστερα τα ζώα 

κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. 

«Αν είναι έτσι βασιλιά μου πρέπει να βάλουμε άλλο ζώο στη 

θέση σου», είπε και πάλι ο λύκος. «Χρειαζόμαστε ένα βασιλιά 

δυνατό και άφοβο. Προτείνω τον εαυτό μου». 

«Γιατί να γίνεις εσύ βασιλιάς; Ας 

γίνω εγώ που είμαι έξυπνη», είπε η 

αλεπού. 

«Για σιγά κυρά-αλεπού. Να γίνω εγώ 

που είμαι το πιο ψηλό ζώο», είπε η 

καμηλοπάρδαλη. 

«Σε τι θα μας χρησιμεύσει το ύψος; Θα γίνω 

εγώ που πηδάω γρήγορα», είπε η μαϊμού. 

Τα ζώα συνέχισαν να διαφωνούν για αρκετή 

ώρα και να μην μπορούν να αποφασίσουν 

για το ποιος θα γίνει αρχηγός. Το λιοντάρι τα 

έβλεπε να τσακώνονται και τα κοιτούσε 

λυπημένο. Με όση δύναμη του είχε απομείνει 

τους είπε: 

«Τόσα χρόνια είμαι βασιλιάς σας και σας υπερασπίζομαι, σας 

φροντίζω και σας αγαπώ. Εσείς πώς μου ανταποδίδετε την αγάπη 

σας; Τόση ώρα κανείς σας δεν με ρώτησε αν χρειάζομαι κάτι. 

Θέλετε να πάρετε όλοι τον θρόνο μου. Αυτός ο θρόνος μπορεί να 

φαίνεται ωραίος μα κρύβει πολλή μοναξιά. Μακάρι να μην ήμουν 

ποτέ βασιλιάς και να ’χα φίλους πραγματικούς». 

Ηθικό δίδαγμα. Στη ζωή πολλοί άνθρωποι κυνηγούν τη δόξα 

γιατί πιστεύουν ότι αυτή τους δίνει δύναμη. Η δόξα όμως είναι 

εφήμερη. Η αληθινή φιλία κρατάει για πάντα. 

 

*Η Αγγελική Παπαθανασίου είναι μια φίλη που τα τελευταία δυο 

χρόνια ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών παραμυθιών. Την 

ευχαριστούμε θερμά που με τόση προθυμία έγραψε για τους 

μικρούς φίλους της εφημερίδας μας την παραπάνω ιστορία! 

Κάθε χρόνο περίπου 500.000 μωρά γεννιούνται πρόωρα 

στην Ευρώπη,15 εκατομμύρια μωρά σε ολόκληρο τον κόσμο, 

που χρειάζονται ολοκληρωμένη φροντίδα από ομάδα ειδικών 

επιστημόνων για να επιζήσουν και να έχουν στη συνέχεια μια 

φυσιολογική ζωή. Στην Ευρώπη, η προσέγγιση της πολιτικής 

υγείας νεογνών είναι κατακερματισμένη και ασυντόνιστη και η 

ποιότητα της φροντίδας των πρόωρων νεογνών διαφέρει σε 

μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών ή και εντός μιας χώρας. Στην 

Ελλάδα, από τη 

στιγμή που έρχεται 

στη ζωή ένα 

πρόωρο νεογνό 

α ρ χ ί ζ ε ι  έ ν α ς 

αγώνας γεμάτος 

εμπό δ ια ,  πο υ 

ξεκινά από τα 

Ν ε ο γ ν ο λ ο γ ι κ ά 

Τ μ ή μ α τ α  κ α ι 

συνεχίζεται στο 

σ π ί τ ι .  Δ ε ν 

υπάρχουν θεσμοθετημένοι μηχανισμοί που να βοηθούν τους 

νεογνολόγους στη λήψη αποφάσεων, καθοριστικών για την 

επιβίωση αυτών των παιδιών, δεν συλλέγονται στατιστικά 

δεδομένα ώστε να χαραχθούν πολιτικές υγείας. Από την άλλη 

μεριά, οι γονείς είναι φοβισμένοι, χωρίς προετοιμασία, χωρίς 

ενημέρωση, πολλές φορές και χωρίς καμιά υποστήριξη. Το 

πρόβλημα εξ άλλου δεν σταματά με την έξοδο των νεογνών από 

τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, γιατί αυτά τα μωρά, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία, χρειάζονται αυξημένη φροντίδα και 

ιατρική παρακολούθηση και στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κεντρικός 

συντονισμός στην παρακολούθηση της ανάπτυξης αυτών των 

παιδιών. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την 

εργαζόμενη μητέρα του πρόωρου νεογνού, η οποία 

αντιμετωπίζεται όπως και η μητέρα του τελειόμηνου 

και πολλές φορές καλείται να επιστρέψει στην εργασία 

της, ενώ το παιδί της μπορεί να νοσηλεύεται ακόμα 

στη Μονάδα Νεογνών. 

Μέχρι σήμερα στην ΕΕ μόνο η Πορτογαλία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αναπτύξει εθνικές πολιτικές 

για τη βελτίωση της υγείας των νεογνών, και μόνο η 

Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προγράμματα 

για την αξιολόγηση της ποιότητας της υγειονομικής 

περίθαλψης των νεογνών. Γι’ αυτό το λόγο ενώσεις 

γονέων, ειδικοί επιστήμονες, και πολιτικοί από ολόκληρη την 

Ευρώπη, έχουν αναλάβει δράση για τα μικρότερα σε ηλικία μέλη 

της κοινωνίας μας, πλαισιώνοντας το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 

Φροντίδα των Νεογέννητων Βρεφών (European Foundation for the 

Care of Newborn Infants - EFCNI). Σε αυτή τη συνεργασία 

συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδας το Ηλιτόμηνον, μια 

επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας Πρόεδρος 

και συνιδρύτρια είναι η Ελένη (Λέλα) Βαβουράκη, με καταγωγή 

από τη μεριά της μητέρας της από τον Άγιο Δημήτριο 

Μονεμβασίας. 

Την εβδομάδα 7-11 Απριλίου 2014 έγινε μια δράση με στόχο 

την αφύπνιση των ευρωβουλευτών για αυτό το τόσο σημαντικό 

θέμα. Περίπου 40 διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, συμμετείχαν σε 

έκθεση με αντικείμενα τέχνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 

Βρυξέλλες, για να υποστηρίξουν ενεργά το αίτημα για τη θέσπιση 

ενιαίων Ευρωπαϊκών προτύπων φροντίδας υγείας των νεογνών 

(European Standards of Care for Newborn Health) που 

υποστηρίζεται από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες και 

ιδρύματα της Ευρώπης, από το EFCNI και τις εθνικές οργανώσεις 

του και από ομάδα ευρωβουλευτών. 

Στα εγκαίνια της έκθεσης, που έγιναν από τον αντιπρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Rainer Wieland, τους ευρωβουλευτές 

Angelika Niebler και Peter Liese, και την πρόεδρο 

του EFCNI Silke Mader, η Λέλα Βαβουράκη μίλησε 

εκ μέρους των οργανώσεων του δικτύου του EFCNI, 

που δραστηριοποιούνται σε 26 κράτη- μέλη της ΕΕ, 

για τα συναισθήματα που βιώνουν και τις δυσκολίες 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς των 

προώρων, καθώς και την ανάγκη τους αλλά και το 

αναφαίρετο δικαίωμά τους, να έχουν κάθε είδους 

υποστήριξη ώστε να ασκήσουν εξαρχής το γονεϊκό 

τους ρόλο. «Τώρα που η Ευρώπη δοκιμάζεται από 

την οικονομική κρίση, θα πρέπει να παραμείνει 

προσηλωμένη στα ανθρωπιστικά ιδεώδη του κοινού 

μας πολιτισμού και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα εκείνων που 

αποτελούν την ελπίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον, των νεογνών, 

των παιδιών μας», τόνισε στην ομιλία της. 

Στο μέλλον, ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή για τα παιδιά και τις 

οικογένειες δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτάται από τον τόπο 

γέννησης. Μόνο όλοι μαζί και με πλήρη ενημέρωση του κοινού 

μπορούμε να διεκδικήσουμε την εφαρμογή των προτύπων 

ποιότητας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η 

υγεία της μελλοντικής κοινωνίας μας. Όσοι ενδιαφέρεστε για τη 

δράση του Ηλιτόμηνου και του EFCNI, μπορείτε να ενημερωθείτε 

από την ιστοσελίδα www.ilitominon.gr . Στο facebook το 

Ηλιτόμηνον έχει 

δυο σελίδες, την 

σελίδα Ilitominon 

και το ανοικτό 

γκρουπ «Οι φίλοι 

του Ηλιτόμηνου». 

Οι φίλοι του 

Η λ ι τ ό μ η ν ο υ 

δυναμώνουν τη 

φ ω ν ή  τ ω ν 

π ρ ό ω ρ ω ν 

μωρών, αυτών 

των μικρών μαχητών, υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους και 

δηλώνουν ότι στη μάχη για τη ζωή κανείς δεν πρέπει να είναι 

μόνος. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1.Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Rainer 

Wieland, ο καθηγητής Luc Zimmerman, πρόεδρος της European 

Society for Paediatric Research, η Silke Mader, πρόεδρος του 

EFCNI και η Λέλα Βαβουράκη με ευρωβουλευτές. 

2.Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Rainer 

Wieland, ο καθηγητής Luc Zimmerman, πρόεδρος της European 

Society for Paediatric Research, η Silke Mader, πρόεδρος του 

EFCNI και η Λέλα Βαβουράκη με ευρωβουλευτές και παιδιά που 

γεννήθηκαν πρόωρα. 

Ο ι  Μ ι κ ρ ο ί  Μ α χ η τ έ ς  τ η ς  ζ ω ή ς  
Γράφει η κ. ΛΕΛΑ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ 

1 

2 

Ένα παραμύθι για τους μικρούς μας φίλους 

Το Άρρωστο Λιοντάρι  
Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 

http://www.politeianet.gr/sygrafeas/board-robert-de-28544
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Του κ. ΓΙΑΝΝΗ Μ. ΜΠΙΛΙΑ 

 

       Ο πατέρας προχωρούσε μπροστά στο μονοπάτι, καβάλα στη 

φοράδα. Πίσω του τραβούσε το μουλάρι, δεμένο με το καπιστρόσκοινο 

στο κολιτσάκι. Είχε κρεμασμένο ένα σακούλι που είχε μέσα το 

βατοκόπι και το πιργιόνι και στα καπούλια του μουλαριού περασμένος 

στην τριχιά και στο μπαλντούμι ήταν ο γκασμάς. Εγώ ακολουθούσα 

καβάλα στο γαϊδούρι, χαζεύοντας δεξιά – αριστερά στις πλαγιές του 

βουνού, μήπως πάρει το μάτι μου κανένα πουλί ή και καμιά αλεπού. Οι 

αλεπούδες τότε ήταν ο μεγάλος εχθρός μας, γιατί αφανίζανε τις κότες, 

ειδικά σε εμάς που τις ξεκαλοκαιριάζαμε στο χωράφι. Στα κολιτσάκια 

ήταν κρεμασμένο ένα σακούλι με λίγο κολατσιό και ένας παλιοντορβάς 

που ήταν μέσα το βικί με το νερό. Πανύψηλες μου φαίνονταν οι 

κορυφές των βουνών γύρω, ειδικά 

στο Λειβαδοβούνι και στον Παρνέ. 

Εκεί πάνου λέγανε ότι ο στρατός 

είχε χτίσει κολωνάκια. 

Στο Λαμπρινό όταν περάσαμε, 

στο καμίνι που κάνανε το χορήγι 

(ασβέστη), είδα τις ξασπρισμένες 

πέτρες και ρώταγα, φωνάζοντας 

του πατέρα μου να μου πει πως 

γινότανε το χορήγι. Λίγο πιο πέρα, 

μετά το μέρος που το λέγανε 

Βλάχο, υπήρχε κι άλλο καμίνι 

παλιότερο. Τα γύρω βουνά είναι, 

βλέπετε, ασβεστολιθικά και οι 

πέτρες αυτές προσφέρονται για παραγωγή άσβεστου. 

Πες μου λο, πως κάνανε το χορήγι; φώναζα. Ντίίί, έλεγε ο πατέρας 

μου στη φοράδα να προχωρήσει πιο γρήγορα, δίχως να μου δώσει 

σημασία. 

Βάρα το γαϊδούρι να προχωρήσει λιγάκι ρε Γιάννη, θα βγάλει ο 

ήλιος κέρατα μέχρι να φτάσουμε. 

Δεξιά, κατώδρομα στα μαντριά ήταν ησυχία. Η μυρουδιά της 

κοπριάς πρωί πρωί έφτανε μέχρι τα ρουθούνια μας. Ο βλάχος με τα 

ζωντανά του είχε φύγει για τα μέρη του τα ορεινά. Θα ερχότανε πάλι το 

χειμώνα να ξεχειμωνιάσει. 

Ο δρόμος που ακολουθούσαμε ήταν προς τα ανατολικά του χωριού 

και πήγαινε στο χωράφι μας. Ήταν ένα λιβάδι στο βουνό και το λέγαμε 

κουτσουρολιά. Μια βουνοπλαγιά ήτανε. Εκεί είχαμε 2-3 ελιές, μια 

λιβανοσυκιά και μερικά κεντράδια (μπολιασμένες αγριελιές). Αυτά τα 

κεντράδια όμως δεν μεγαλώνανε ποτέ, γιατί όποτε έφερνε ο τσοπάνης 

τα γίδια, τα ροκανίζανε και μένανε συνέχεια κατσιασμένα. Στις 

πεζούλες που είχε λίγο χώμα, ο πατέρας μου έσπερνε ρόβη για τα 

ζωντανά και λούπινα. Μια φορά θυμάμαι, είχε σπείρει κι φακή. Είχε και 

αρκετές τσερατσίνες (χαρουπιές) ένα γύρω. Ήτανε πρωί ακόμη, ο ήλιος 

άβγαλτος. Αρχές Ιουλίου. Δεν είχε αρχίσει ακόμη η ζέστη. 

Πηγαίναμε να κάνουμε ξύλα. Τη μόνη θερμαντική ύλη που υπήρχε 

τότε στα χωριά. Κουμαριές, πιρνάρια, καμιά τσερατσίνα κ.α. Με τον 

γκασμά θα βγάζαμε τα κούτσουρα, με το πιργιόνι και το βατοκόπι θα 

ξεκλαρίζαμε – ο πατέρας μου δηλαδή. Εγώ θα τα κουβάλαγα λίγα – 

λίγα πιο κάτου να τα φορτώσουμε στα ζα. Όταν μπορούσα θα 

ξεκλάριζα κανένα κι εγώ. Τα ληόξυλα βλέπεις τελειώνανε νωρίς, και οι 

ανάγκες ήταν πολλές: Μαγείρεμα, θέρμανση, φούρνος, πλύσιμο. 

Είχαμε κι ένα τζάκι τεράστιο που είχε μεγάλη κατανάλωση. Εξάλλου τα 

πιρνάρια και οι κουμαριές ήτανε τα καλύτερα ξύλα. Ο πατέρας πήγαινε 

πολλές φορές για ξύλα στο βουνό, και για άλλους, όχι μόνο για το σπίτι 

μας – με πληρωμή βέβαια. Τότε, ήταν τα πέτρινα χρόνια της επιβίωσης. 

Ο καθένας έκανε ό,τι μπορούσε για να ζήσει την οικογένειά του, αλλά 

στο χωριό οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές. 

Εκεί που πηγαίναμε στο μονοπάτι, ξαφνικά το γαϊδούρι σταμάτησε. 

Χάάά, του κάνω να προχωρήσει, τίποτα εκείνο, ακούνητο. Τα 'χε 

μπήξει για τα καλά και τσούλωνε τα αυτιά του (εμπρός και 

χαμηλωμένα). Το κεντάω με το σουγλί (ξύλο μυτερό στο παπούτσι σαν 

σπιρούνι), τίποτα. Βρε χαα, ακούνητο αυτό. Κάτι θα είδε, λέω. 

Πραγματικά, μπροστά στο μονοπάτι, κοντά στο γαϊδούρι, βλέπω ένα 

φίδι ακίνητο, λες και ήτανε ψόφιο. 

Α, λέω, τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Ο 

πατέρας μου εν τω μεταξύ είχε 

σ τα μα τήσ ε ι  κ α ι  κο ι τού σε . 

Κατεβαίνω απο το γαϊδούρι. 

Τι συμβαίνει ρε, γιατί κατέβηκες; 

Ένα φίδι λο, δω χάμου είναι στο 

δρόμο και φοβάται το γαϊδούρι να 

προχωρήσει. Θα το κοπανήσω. 

Άστο ρε, μη σε φάει. 

Όχι, θα το σκοτώσω 

Ρε άστο σου λέω 

Όχι. Πήρα πέτρες απο γύρω και το 

σκότωσα. Είχε φάει βλέπεις και δεν μπορούσε να φύγει. Ήταν 

φουσκωμένη η κοιλιά του. Το πέταξα στην άκρη και συνεχίσαμε. Μετά 

από λίγο φτάσαμε στο μέρος που θα κάναμε τα ξύλα και αρχίσαμε 

δουλειά. Ο πατέρας έβγαζε κούτσουρα με τον γκασμά, έκοβε τα ξύλα κι 

εγώ σιγά-σιγά τα κουβάλαγα πιο κάτου. Είχα το νου μου και στα ζα. 

Συγχρόνως, όμως, έκανα και εξερεύνηση ένα γύρω. 

Στο πάνω μέρος του λόφου που ήμαστε, είχε βλέπεις ωραία θέα. 

Αγνάντευα προς τα χασανάκια, προς τις κουνούκλες και στα πηγάδια, 

όπου είχαμε τη δράση μας ως 

παιδιά. Τα κοράκια πετούσαν από 

πάνω μας, κράζοντας. Τότε 

υπήρχαν πολλά από δαύτα γιατί 

βρίσκανε ψοφίμια και τρώγανε. 

Φέρε το βικί να πιώ λίγο νερό 

ρε Γιάννη. Καΐλιασα. Και μην πας 

κατά κείνη τη μεγάλη τσερατσίνα, 

μου φώναξε ο πατέρας μου. 

Και γιατί να μην πάω; 

Είναι μια τρούπα μεγάλη εκεί, 

μην πέσεις μέσα. 

Σιγά μην πέσω, στραβός είμαι; 

Και τί έχει εκεί λο; 

Τίποτα, αλλά λέγανε οτι παλιά από εκεί έβγαινε τη νύχτα ένας 

αράπης και έβοσκε τα φλουριά και τις λίρες του σα να ήτανε γίδια. Τον 

ακούγανε που τα σαλάγαγε φιλιστρώντας (σφυρίζοντας) και κάνανε ντιν-

ντιν τα φλουριά. 

Στο μεταξύ, του πήγα τη βίκα με το νερό. Ήπιε, ξεδίψασε. 

Τι άλλο ξέρεις; ρώτησα. 

Τίποτα. 

Και τώρα; χάζεψα εγώ, είναι βαθειά η τρούπα; 

Δεν ξέρω, αλλά λένε μια φορά, ότι δέσανε με τριχιά έναν που δεν 

φοβότανε και τον εκατεβάσανε κάτου να δει τι ήτανε. 

Εμένα η φαντασία μου πήρε δρόμο. 

Και ποιός ήτανε αυτός; Τι είδε; Έλα λο, πες μου 

Ο Γερολεβέντης λένε ότι ήτανε, αλλά τώρα κουβάλα τα ξύλα γιατί θα 

αργήσουμε και θα μας πιάσει η ζέστη. 

Εγώ συμμορφώθηκα αλλά η φαντασία μου οργίαζε. Τελικά, κατά το 

μεσημεράκι τελειώσαμε. Είχαμε κάνει δύο γομάρια ξύλα. Κάτσαμε στον 

ίσκιο μιας χαρουπιάς να φάμε λίγο κολατσιό, ψωμί, λίγο τυρί κι ελιές. 

Ήπιαμε και νερό απο το βικί. Ρωτούσα τον πατέρα μου να μάθω 

περισσότερα για τον αράπη, αλλά κι αυτός δεν ήξερε περισσότερα. 

Φέρε τα ζά να φορτώσουμε τα ξύλα, μου λέει. 

Φορτώσαμε το μουλάρι και τη φοράδα και ξεκινήσαμε την 

επιστροφή. Ο πατέρας καβάλα στο γαϊδούρι κι εγώ πισωκάπουλα στο 

μουλάρι. Πιο χαλαρός εγώ τώρα, αφού είχαμε τελειώσει τη δουλειά και 

με το μυαλό μου γεμάτο διάφορες υποθέσεις για την ιστορία που είχα 

ακούσει, έβγαλα απο τη τσέπη μου το τόξο (σφεντόνα) και κοίταγα στο 

δρόμο μήπως δω κανέναν κουτσουλιέρη να του ρίξω. Για 

μπαρουτόβολα, είχα γεμίσει πετραδάκια τις τσέπες μου. 

Ακολουθήσαμε άλλο δρόμο σε λίγο, γιατί έπρεπε να περάσουμε 

από τα πηγάδια, να ποτίσουμε τα ζά. Φτάσαμε σε λίγο στου χωριού το 

πηγάδι και ο πατέρας με την τέστα έβγαζε νερό να γιομίσει την κορύτα 

για να πιούν. 

Εγώ ανέβηκα στο περβόλι του παππού μου μήπως βρω τίποτα ή 

να χτυπήσω κανένα πουλί με το τόξο. Εκεί η γιαγιά μου διατηρούσε 

αρκετές κότες και κοκόρους, και την ημέρα τα άφηνε αμολητά να 

βοσκάνε στο χωράφι. Λοιπόν, εκεί που κοιτούσα τις κότες ξεχώρισα 

έναν κόκορα κόκκινο που ήτανε κατά μέρος. Χωρίς να σκεφτώ και 

πολύ, σηκώνω το τόξο, χωρίς να σημαδέψω ιδιαίτερα, και του ρίχνω. 

Κατά διαβολική σύμπτωση ή και λόγω σκοπευτικής δεινότητας τον 

πετυχαίνω κατακέφαλα. Πάρτον κάτω, δεν έβγαλε κιχ, τέζα ο κόκορας. 

Αμάν τώρα! Τι γίνεται; Με έπιασε πανικός, φοβήθηκα τον πατέρα μου 

αλλά περισσότερο τη γιαγιά όταν το μάθαινε. Τρέχω από κάτω στο 

πηγάδι, σα βρεγμένη γάτα. 

Τι έπαθες ρε, μου λεέι ο πατέρας 

μου, γιατί είσαι έτσι; Εγώ δε 

μίλαγα. Μίλα ρε! Τελικά του είπα τί 

έγινε, αλλά ότι έγινε κατά λάθος. 

Πήγαινε αμέσως ρε κερατά, μου 

λέει, και φέρε γρήγορα τον κόκορα, 

μη τον εβρή η γιαγιά και τότε 

αλίμονό σου. Και να μου 

παραδώσεις το τόξο (αυτό δεν έγινε 

βέβαια). 

Έτρεξα αστραπιαία, τον βούτηξα 

και τον έφερα. Τον κρύψαμε στο 

σακούλι που είχαμε μαζί μας και 

ξεκινήσαμε για το χωριό. 

Κοίτα ρε, μη σου ξεφύγει καμιά κουβέντα σε κανέναν και το μάθει η 

γιαγιά γιατί χαθήκαμε. 

Όχι λο, δεν θα πω τίποτα, είπα ανακουφισμένος. 

Φυσικά, η συνέχεια για τον κόκορα ήτανε στο τσικάλι – όσο για τη 

γιαγιά, ποτέ δεν έμαθε την αλήθεια. Όμως, επί ένα μήνα βλαστήμαγε 

και καταριότανε την αλεπού που της έφαγε τον κόκορα. Ας στο διάολο 

πια, ρημάδα, κακό χρόνο να χεις, δεν μ' άφησες κότα για κότα! 

Παιδικά ενθυμήματα του χωριού 

Στο βουνό για ξύλα 

Είναι αναρίθμητοι οι μύθοι και οι θρύλοι 

που συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή της 

Λακωνικής γης. Σε αυτή την στήλη 

φιλοδοξούμε να σας παρουσιάσουμε τους 

περισσότερους από αυτούς. Ελάτε , λοιπόν, να γνωρίσουμε μια άλλη πλευρά 

της ευρύτερης περιοχής μας, να περιδιαβούμε στο λαϊκό μας παρελθόν και να 

μάθουμε ιστορίες για βασιλιάδες και βασιλοπούλες, για τρεχούμενα νερά και 

κρυμμένους θησαυρούς. Αν μάλιστα κι εσείς γνωρίζετε μια τέτοια ιστορία, μη 

διστάσετε να μας την αποκαλύψετε! Δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί 

μας ή να μας την στείλετε! 

Σε αυτό το τεύχος θα διασώσουμε μια λαϊκή ιστορία από το νοτιότερο άκρο της 

Λακωνίας. Άλλωστε είναι πολλοί οι μύθοι και οι θρύλοι για αυτή την περιοχή και 

ιδίως εκείνοι που σχετίζονται με το Ακρωτήρι Μαλέα, γνωστό και ως Κάβο-Μαλιάς. 

Οι κάτοικοι της περιοχής μετέδωσαν αυτούς τους μύθους μέσα από τις αφηγήσεις 

τους από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας έτσι μια πλουσιότατη προφορική 

παράδοση αιώνων. Χαρακτηριστική είναι η παράδοση σχετικά με τη δημιουργία 

της Μονής Αγίας Ειρήνης, όπως την αφηγούνται οι κάτοικοι του χωριού Βελανίδια: 

«Κάποτε, τα παλιά τα χρόνια έφευγε ένα καράβι από τον Περαία, για να πάει στη Μάνη. Τότε πλησίασε 

τον καπετάνιο και τους ναύτες μια νέα αλλά τυφλή κοπέλα και τους παρακάλεσε να την πάρουν μαζί τους, 

όπου και αν πηγαίνανε. Στην αρχή ο καπετάνιος αρνήθηκε μετά όμως από πολλά παρακάλια της κοπέλας, 

δέχτηκε να την πάρουν μαζί τους και να την βγάλουν όπου τους έρθει βολικά. Όταν φτάσανε στα ακρογιάλια 

του Κάβο-Μαλιά, αποφασίσανε να τη βγάλουνε εκεί... Δώκανε λοιπόν στην κοπέλα ψωμί, ελιές και νερό, της 

ευχηθήκανε «καλή τύχη» και την αφήσανε εκεί [κοντά σε μια σπηλιά]... Τα τρόφιμα και το νερό σωθήκανε... 

Βρήκε όμως νερό στη σπηλιά και ήπιε και πλύθηκε και τότε άρχισε να βλέπει... Ξαφνικά βλέπει πάνω σε 

έναν απότομο βράχο, ψηλά στο βουνό, να 

κάθεται μια όμορφη κοπέλα που έλαμπε από 

θεϊκή λάμψη και να τη χαιρετά... Αυθόρμητα τότε 

της φωνάζει: «Ποια είσαι σύ; Έλα κοντά μου, 

γιατί φοβούμαι μοναχή μου». Τότε η κοπέλα της απαντά: «Είμαι η Αγία Ειρήνη. 

Εγώ σε έκαμα καλά και εδώ πέρα είναι το σπίτι μου. Μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα σε 

βοηθώ πάντα». Αφού είπε τα λόγια αυτά αμέσως η Αγία εξαφανίστηκε. Συγκινημένη 

η κοπέλα έτρεξε αμέσως ψηλά, για να βρει το μοναστήρι της Αγίας... Όμως δεν 

βρήκε τίποτα. Κατάλαβε τότε ότι εκεί κοντά θα βρισκόταν θαμμένη η εικόνα της... 

Η κοπέλα αργότερα παντρεύτηκε έναν άρχοντα και του είπε όλη της την ιστορία... 

Του είπε ότι το μόνο που θα ζητούσε και θα ήθελε απ' αυτόν ήταν να πάνε στον Κάβο

-Μαλιά, στο μέρος εκείνο όπου είδε την Αγία, να ψάξουν να βρουν οπωσδήποτε την 

εικόνα της και να χτίσουν εκεί το μοναστήρι της. Ο άρχοντας δεν έφερε καμιά 

αντίρρηση. Αμέσως πήρε πολλούς εργάτες και πήγαν. Σκάψανε αρκετά και μετά από 

μερικές μέρες βρήκανε πράγματι την εικόνα της Αγίας και έτσι χτίσανε το μοναστήρι 

που σώζεται μέχρι σήμερα». 

Πηγή: 

Σταυριανός 1968, 52-55, πληρ. Ανάργυρος Π. Κούνουπας, Βελανίδια 

Από το site: http://velanidia-baladis.blogspot.gr 

Πώς θα πάτε: 

Η πρόσβαση στο ξωκλήσι της Αγίας Ειρήνης δεν είναι εύκολη. Μετά το εκκλησάκι του Αη Λιά και της Αγίας 

Μαρίνας στο τέλος του χωματόδρομου, ξεκινά το μονοπάτι προς την Αγία Ειρήνη. Στο ιερό προσκύνημα 

φτάνετε με τα πόδια – μια ώρα περπάτημα περίπου -. Οι προσκυνητές κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού 

τους στον Κάβο μπορούν να διαμένουν προσωρινά στα Κελιά πλάι στο Μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης. 

Μύθοι και Θρύλοι του τόπου μας  

Επιμέλεια: Νέλλη Τσαγλιώτη 

Το επιβλητικό εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης 

χτισμένο πάνω στα βράχια του Κάβο - 

Μαλιά,αγναντεύει το πέλαγο και γίνεται συχνά 

προορισμός για πεζοπορίες και προσκύνημα. 

http://velanidia-baladis.blogspot.gr
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Τ ε λ ι κ ά  π ο ι ο ι  ε ί ν α ι ;  
Η απήχηση που είχε η διπλανή φωτογραφία από το προηγούμενο τεύχος ήταν 

εντυπωσιακή. Πολλοί ήταν εκείνοι που δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν όλα τα 

πρόσωπα. Μάλιστα έγκυρες πηγές αναφέρουν πως υπήρξε πληθώρα τηλεφωνημάτων 

μεταξύ των αναγνωστών προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες. Λίγοι πάντως 

κατάφεραν να αναγνωρίσουν όλα τα πρόσωπα με την πρώτη προσπάθεια πριν 

καταφύγουν σε «άλλα» μέσα (τηλέφωνα κλπ). Έχουμε και λέμε λοιπόν από τα αριστερά: 

Γιώργος Μαστοράκος (Μπάρμπα Γιωργάκης), Θεόδωρος Παπαδάκης (Λωλής), 

Αντώνης Παπαδάκης (Νάκης), Κυριάκος Ταχυνάκος, Παναγιώτης Μακράκος 

(Μάγκας), Λευτέρης Τσιριγώτης (γέρο Λευτέρακας) και η σύζυγός του Φωτεινή, 

Γρηγόρης Κυριακάκης (Ντελάλης). 

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί μπροστά από την είσοδο του καταστήματος του 

Παναγιώτη Τσιριγώτη (Μίτζερου) που βρισκόταν απέναντι από το μαγαζί της θεια 

Ρηνιώς, στην αρχή της κατηφόρας που οδηγεί στην αγορά του χωριού. 

Ο τελευταίος εικονιζόμενος δεξιά ήταν αυτός που δυσκόλεψε τους περισσότερους 

αναγνώστες αφού ελάχιστοι τον αναγνώρισαν. Ας μάθουμε περισσότερα για τον Ντελάλη 

του χωριού στο κείμενο που ακολουθεί και που επιμελήθηκε ο Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης. 

Πριν να έρθει ο ηλεκτρισμός στο χωριό και μπούνε 

τα μεγάφωνα, για τις αναγγελίες των διαταγών 

που ερχόντουσαν από την Νομαρχία στον προέδρου της κοινότητας για κάτι που 

αφορούσε όλους τους χωριανούς είχαμε τον Ντελάλη, ο οποίος έφερνε γύρω – γύρω το 

χωριό και άρχιζε να ντελαλεί: 

Χωριανοί, ακουούσετε – ακουούσετε, ήρθε το δελτίο για τα αλεύρια στην Μονεμβάσια 

και να δηλώσετε να πάμε με τα ζα να τα φέρουμε. Και ό, τι άλλες ανακοινώσεις. 

Επίσης όταν ερχόντουσαν πραγματευτές, (όχι έμποροι, αυτοί είχαν τις τσαμπούνες τους 

και ακουγόντουσαν όταν έφταναν στο χωριό) καλαϊτζήδες, καρεκλάδες, παπλωματάδες 

και άλλοι. 

Ακουούσετε – ακουούσετε χωριανοί στο καφενείο του Αγγελάκου έχουν έρθει έμποροι 

από την Αναβερτή με παπούτσια και αρβύλες . 

Από την Αναβερτή μας έφερναν παπούτσια, εκεί είχε πολλούς τσαγκάρηδες , και είχε και 

καλά δέρματα, δέρματα για αρβύλες όχι για γοβάκια, αφού όταν έλεγαν κάποιον τομάρι 

του έβαζαν και το επίθετο της Αναβερτής, (δηλαδή, α ρε τομάρι της Αναβερτής). 

Και όταν καμιά φορά ερχόταν ο καραγκιόζης στο 

χωριό δεν είχαμε αφίσες και έτσι την πληροφόρηση 

την έκανε ο ντελάλης: Ακουούσετε – ακουούσετε χωριανοί απόψε στο καφενείο του 

Νίκου του Μαστοράκου έχει έρθει καραγκιόζης από την Δαιμονιά και απόψε μόλις 

νυχτώσει θα παίξει τον καραγκιόζη γιατρό. Το εισιτήριο θα είναι και με αυγά όσοι δεν 

έχετε λεφτά, δύο για τους μεγάλους και ένα για τα παιδιά. Και ξανά, ακουούσετε – 

ακουούσετε. Αφού γυρνούσε όλο το χωριό, επέστρεφε στο καφενείο και έπαιρνε την 

αμοιβή του. 

Αυτήν την δουλειά του Ντελάλη την έκανε ο Μπάρμπα Γρηγόρης ο Κυριακάκης, ο 

εικονιζόμενος όρθιος δεξιά στην παραπάνω φωτογραφία. 

Ο μπάρμπα-Γρηγόρης ήταν ένα ήσυχο γεροντάκι που ζούσε με τη θεία-Γρηγόραινα, δεν 

είχαν παιδιά γι’ αυτό δεν τον γνώρισαν στην φωτογραφία και έτσι ρωτούσαν τους 

γηραιότερους που τον είχαν ζήσει. 

Μετά από τον μπάρμπα- Γρηγόρη τον ντελάλη έκανε ο Γιώργης ο Μπίλιας (Μπιλίνης), 

μέχρι που ήρθε ο ηλεκτρισμός στο χωριό και μπήκαν τα μεγάφωνα. 

Ο Ντελάλης του χωριού 

Quiz No 2—Ποιοι είναι (πάλι) αυτοί; 
Μέχρι το επόμενο τεύχος προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τα πρόσωπα της παρακάτω 

φωτογραφίας και στείλτε μας τις απαντήσεις σας με όποιο τρόπο εσείς επιθυμείτε. Θέλουμε τα 

ονοματεπώνυμα καθώς και την τοποθεσία που έχει γίνει η λήψη της φωτογραφίας. 

 

ΤΑΥΡΟΣ:  ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 8 KAI ΚΛΕΙΟΥΣ 

  210-3455795, 210-3472898  

Ν.ΨΥΧΙΚΟ: ΜΑΚΕΔ/ΧΟΥ ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ 48 

  210-6756040, 210-6756640  

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΧΙΟΥ 8 KAI ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

  210-6002032, 210-6001930  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΣ 
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ΚΑΛΗΜΕΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Τ ο  Θ ά ρ ρ ο ς  Σ ώ ζ ε ι  Ο  Α π ρ ό σ ε κ τ ο ς  Δ ι α β ά τ η ς  

Του ΝΙΚΟΥ ΣΑΡ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ 

Η αλήθεια είναι πως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια 

παρεξηγημένη υπηρεσία. Εκτός όμως από παρεξηγημένη είναι και 

πολύ παλαιά αν αναλογιστεί κανείς πως οι πρώτες προδιαγραφές για 

τη λειτουργία της μπήκαν πριν από 30 και πλέον χρόνια. Η παρεξήγηση 

έγκειται στον όρο ταχυδρομείο που χρησιμοποιείται ως απόδοση του 

αγγλικού E-mail (Electronic Mail σε συντομία). Έτσι πολλοί τείνουν να 

συγχέουν το κλασικό ταχυδρομείο με το ηλεκτρονικό, όμως οι διαφορές 

είναι τεράστιες. Ωστόσο, η απλότητα της υπηρεσίας και το γεγονός πως 

μπορεί κάποιος να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (ένα κείμενο που 

γράφει στον υπολογιστή του δηλαδή) οπουδήποτε στον κόσμο σε 

ελάχιστο χρόνο, δίνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προεξάρχουσα 

θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες υπηρεσίες του διαδικτύου. 

Τι μεταφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 

Στις πρώτες υλοποιήσεις του το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετέφερε 

μόνο απλό κείμενο, δηλαδή κάτι που έγραφε κάποιος στον υπολογιστή 

του. Στην πορεία όμως η υπηρεσία εξελίχθηκε ώστε πλέον σε ένα 

ηλεκτρονικό μήνυμα να μπορούν να επισυναφθούν και άλλων ειδών 

δεδομένα όπως φωτογραφίες, βίντεο κλπ… Η λέξη μετέφερε παραπάνω 

τονίζεται ακριβώς για να αποφευχθούν οι παρανοήσεις: το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο δεν μεταφέρει μηνύματα (όπως το κλασικό ταχυδρομείο), 

αντίθετα τα μεταδίδει, δηλαδή τα δίνει κάπου αλλού -θα δούμε σε λίγο 

πού- και από εκεί αυτά μεταδίδονται σε άλλα συστήματα μέχρι να 

φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, που δεν είναι άλλος από το 

ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη (ο οποίος μπορεί να 

είναι ένα η περισσότερα φυσικά πρόσωπα) και όχι τον υπολογιστή του 

παραλήπτη. Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει πάντα κάποιος ο 

οποίος στέλνει το μήνυμα (ο αποστολέας), ένα σύστημα το οποίο 

παίρνει το μήνυμα από το συντάκτη και αναλαμβάνει να το μεταδώσει 

(ο διακομιστής) και κάποιος ο οποίος παραλαμβάνει το μήνυμα (ο 

αποδέκτης). Αν λείπει έστω κι ένα από τα τρία παραπάνω συστατικά η 

μετάδοση δε λειτουργεί. 

Υπάρχουν ονόματα και διευθύνσεις; 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δε γνωρίζει κύρια ονόματα (Μάκη, Τάκη, 

Σούλα κλπ…) ούτε επώνυμα. Δε χρειάζεται να ξέρετε το όνομα του 

παραλήπτη για να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ούτε να γνωρίζουν 

πως σας λένε για να επικοινωνήσουν μαζί σας. Οι συντάκτες και οι 

αποδέκτες των μηνυμάτων που διακινούνται αντιπροσωπεύονται μέσω 

των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων και αυτές πρέπει και να υπάρχουν 

και να είναι έγκυρες. Αποτελούνται δε από τρία μέρη: Το όνομα του 

γραμματοκιβωτίου του αποστολέα/αποδέκτη (αυτό που είναι πριν το 

παπάκι), το ίδιο το παπάκι (δηλαδή το σύμβολο «@»)και το τμήμα που 

ακολουθεί το παπάκι το οποίο δείχνει πού θα αναζητηθεί το 

γραμματοκιβώτιο του συντάκτη/αποδέκτη στο διαδίκτυο. Ο όρος 

γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιείται για λόγους απλότητας όμως στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν υπάρχουν γραμματοκιβώτια με την 

κλασική έννοια του όρου αφού δεν υπάρχουν αντικείμενα. Ο όρος απλά 

υποδεικνύει το χώρο που υπάρχει σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα 

για να αποθηκεύονται τα ηλεκτρονικά μηνύματα των εκάστοτε χρηστών 

και φυσικά όχι τους υπολογιστές τους. 

Το παπάκι τι ρόλο παίζει; 

Ας δούμε τώρα αυτό το περίεργο σύμβολο που υπάρχει σε όλες τις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις, δηλαδή το παπάκι. Η χρήση του συμβόλου 

αυτού στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις προτάθηκε τη δεκαετία του 1970 

και έκτοτε έχει καθιερωθεί. Δε ξέρω γιατί το λένε παπάκι (σε άλλες 

χώρες το λένε σαλιγκάρι, σκυλάκι κλπ) όμως το σύμβολο αυτό υπήρχε 

στα πληκτρολόγια των υπολογιστών πολύ πριν την υπηρεσία του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για τη συγκεκριμένη χρήση σημαίνει 

«[αυτό] που βρίσκεται…» γι’ αυτό και στα αγγλικά αποδίδεται με τη 

λέξη at (δηλαδή ως προσδιορισμός χώρου, χρόνου κλπ). Το παπάκι και 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν έχουν αποκλειστική σχέση. Για 

παράδειγμα όσοι χρησιμοποιείτε το Twitter γνωρίζετε πως κι εκεί το 

παπάκι έχει δεσπόζουσα θέση μαζί με ένα άλλο σύμβολο, τη δίεση 

(«#»). 

Tι άλλο πρέπει να συμπληρώσω πριν στείλω το email; 

Παράμετροι όπως το Θέμα (Subject), οι Αποδέκτες προς Κοινοποίηση 

(Carbon Copy-Cc) καθώς και οι Αποδέκτες προς Κρυφή Κοινοποίηση 

(δηλαδή αυτοί που θα πάρουν το μήνυμα χωρίς να το γνωρίζουν όλοι 

οι υπόλοιποι αποδέκτες, Blind Carbon Copy-Bcc) επίσης αποτελούν 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Δε ξεχνάμε βέβαια και το Σώμα (Body) 

του μηνύματος, δηλαδή το κείμενο που θέλουμε να στείλουμε. 

Έτοιμο! Το στέλνω! 

Η δράση αρχίζει με την Αποστολή (Send). Ο υπολογιστής σας αρχίζει 

μια συνομιλία με ένα σύστημα μετάδοσης ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

τύπου: «Γεια χαρά, έχω ένα μήνυμα για αυτή τη διεύθυνση με αυτό το 

θέμα, αυτούς τους αποδέκτες και αυτό το περιεχόμενο…». Το σύστημα 

αυτό λαμβάνει το μήνυμα από το συντάκτη και αναλαμβάνει να μιλήσει 

με το αντίστοιχο σύστημα μετάδοσης μηνυμάτων του Αποδέκτη-

Αποδεκτών με παρόμοιο τρόπο. Τα αντίστοιχα συστήματα των 

αποδεκτών λαμβάνουν το μήνυμα και το αρχειοθετούν με ηλεκτρονικό 

τρόπο (περίπου σα να αποθηκεύουν ένα αρχείο στο σκληρό τους 

δίσκο) μέχρι ο αποδέκτης να ελέγξει την αλληλογραφία του. Το ότι 

δηλαδή εσείς στείλατε ένα email δε σημαίνει κατ’ ανάγκη πως ο 

παραλήπτης του μηνύματος ειδοποιείται σχετικά. Οι ειδοποιήσεις για 

νέα αλληλογραφία δεν αποτελούν μέρος της υλοποίησης της υπηρεσίας 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντιθέτως, προβλέπονται ειδοποιήσεις 

προς τον συντάκτη του μηνύματος αν κάτι πάει λάθος, π.χ. μια λάθος 

διεύθυνση, ένα πλήρες γραμματοκιβώτιο που δε μπορεί να δεχθεί νέα 

μηνύματα κλπ… 

Κάτι μου κρύβεις… 

Προφανώς δεν υπάρχει απευθείας επικοινωνία μεταξύ Συντάκτη & 

Αποδέκτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κατ’ αρχήν ο αποδέκτης δε 

μαθαίνει από την υπηρεσία πως έχει λάβει ένα νέο μήνυμα, πρέπει ο 

ίδιος να ελέγξει την αλληλογραφία του για να το διαπιστώσει. Μέχρι να 

το κάνει αυτό, τα μηνύματά του είναι αποθηκευμένα σε ένα άλλο 

σύστημα και όχι στον υπολογιστή του. Επιπλέον, όπως είδαμε υπάρχει 

πάντα τουλάχιστον ένα ενδιάμεσο σύστημα το οποίο αναλαμβάνει τη 

μετάδοση-εκπομπή και το οποίο δε φαίνεται πουθενά στην 

επικοινωνία. Όμως κάθε φορά που διακινεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

προσθέτει σε αυτό κάποιες εσωτερικές πληροφορίες που έχουν να 

κάνουν (μεταξύ άλλων) με τον αποστολέα, την ώρα που το έλαβε-

μετέδωσε κλπ. Δοκιμάστε κι εσείς να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

στον εαυτό σας (δηλαδή στη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση). Το 

μέγεθος του μηνύματος που θα λάβετε θα είναι μεγαλύτερο από αυτό 

του μηνύματος που στείλατε ενώ το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Η 

διαφορά στο μέγεθος είναι ακριβώς αυτές οι εσωτερικές πληροφορίες 

που αναφέραμε παραπάνω. Ονομάζονται Κεφαλίδες Ηλεκτρονικού 

Μηνύματος (Email Headers) και μπορείτε κι εσείς να τις δείτε. Απλά 

αναζητήστε την αντίστοιχη δυνατότητα στο πρόγραμμα ή περιβάλλον 

ανάγνωσής ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε Έτσι θα δείτε 

λεπτομέρειες για τον αποστολέα του μηνύματός εφόσον φυσικά αυτό 

έχει προέλθει από το διαδίκτυο καθώς και τη διαδρομή του μηνύματος -

από πού πέρασε δηλαδή- μέχρι να φτάσει στο γραμματοκιβώτιό σας. 

Το έστειλα κατά λάθος. Γίνεται να ακυρώσω την αποστολή; 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όπως και κάθε μορφή ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας) εμπεριέχει ως ένα σημαντικό βαθμό πληροφορίες για την 

αποκάλυψη των μηνυμάτων που διακινούνται. Το ότι σβήσατε π.χ. ένα 

ηλεκτρονικό μήνυμα που έχετε ήδη στείλει, δε σημαίνει πως αυτό 

εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Αντίθετα μπορεί να βρίσκεται ήδη 

στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Από τη στιγμή που θα το 

στείλετε, αυτομάτως χάνετε τον έλεγχο για το πού πάει, πού βρίσκεται ή 

τι θα κάνει ο παραλήπτης με αυτό. 

Λαμβάνω κάτι περίεργα μηνύματα… 

Κλείνουμε με μια σύντομη αναφορά στο spam mail (ανεπιθύμητη 

ηλεκτρονική αλληλογραφία). Αφορά συνήθως ενοχλητικά ηλεκτρονικά 

μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε από αγνώστους κατά βάση και τα 

οποία μπορεί να είναι διαφημιστικά ή παραπλανητικά με σκοπό την 

απάτη ή τη γενικότερη βλάβη. Συνήθως έχουν ελκυστικό θέμα ή 

περιεχόμενο (ροζ ή άλλων τρυφερών αποχρώσεων) με σκοπό να 

τραβήξουν την προσοχή του αποδέκτη και να τον οδηγήσουν να μπει 

σε επικίνδυνες ιστοσελίδες, να κατεβάσει μολυσμένα αρχεία ή να 

εκχωρήσει προσωπικά του δεδομένα. Tο πρόσχημα είναι π.χ. πως έχει 

κερδίσει κάτι ή θα επιτύχει καλύτερες επιδόσεις σε διάφορους τομείς 

της ζωής του (μη γελάτε πονηρά…). Σε πάρα πολλές χώρες η αποστολή 

τέτοιων μηνυμάτων θεωρείται αδίκημα και διώκεται από το νόμο. 

Στο http://tools.ietf.org/html/rfc821 υπάρχει η πρώτη έκδοση των 

προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και σύνδεσμοι 

για όλες τις επόμενες αναθεωρήσεις τους. Χρήσιμη συμβουλή: Μη 

χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των μηνυμάτων 

σας. Οι παραλήπτες θα νομίζουν πως φωνάζετε! 

Καλό καλοκαίρι σε όλους! 

Τ ο  Κ α λ η μ έ ρ ι  σ τ ο ν  κ ό σ μ ο  τ η ς  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  

Ό λ α  ό σ α  θ έ λ α τ ε  ν α  ξ έ ρ α τ ε  γ ι α  τ ο  E - m a i l  α λ λ ά  φ ο β ά σ τ ε  ν α  ρ ω τ ή σ ε τ ε  

Για φανταστείτε τη ζωή σ’ ένα κόσμο 

χωρίς δρόμους και χωρίς επικοινωνίες. 

Αδιανόητο, θα σκεφτείτε. Κι όμως η 

ανθρωπότητα έζησε μέχρι πρόσφατα με 

ελάχιστες εξαιρέσεις χωρίς τα παραπάνω. 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν έφτιαχναν 

δρόμους. Οι Ρωμαίοι ήταν οι πρώτοι που 

κατασκεύασαν δρόμους για να μπορούν 

να μετακινούνται γρήγορα τα 

στρατεύματά τους από τη μια άκρη της 

αυτοκρατορίας τους στην άλλη. 

Δύο είναι οι μεγάλοι δρόμοι που 

κατασκεύασαν. Η Αππία οδός που διέσχιζε 

την Ιταλία και η Εγνατία οδός που 

ξεκινούσε από το Δυρράχιο και κατέληγε 

στο Βυζάντιο μέσω Θεσσαλονίκης. Ήταν 

έργα κανονικά φτιαγμένα, πρωτοφανή για 

την εποχή τους. Δρόμοι φαρδιοί και 

μπαζωμένοι στη βάση με άργιλο για να μη 

παθαίνουν καθιζήσεις από το νερό και από 

πάνω στρωμένοι με πέτρες ή πλάκες. 

Οι Βυζαντινοί  αυτοκράτορες 

α ν έ π τ υ ξ α ν  τ ο  Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ό 

Ταχυδρομείο με πολύ προσωπικό και 

σταθμούς με άλογα για να μαθαίνει ο 

Αυτοκράτορας γρήγορα τι συμβαίνει στα 

πέρατα του κράτους του. 

Το Μεσαίωνα αυτό το υποτυπώδες 

οδικό σύστημα που υπήρχε διαλύθηκε. Για 

χίλια χρόνια η Ευρώπη έζησε χωρίς 

δρόμους, χωρίς επικοινωνίες και χωρίς 

εμπόριο μεγάλων αποστάσεων. Οι χωρικοί 

ξήλωναν τους ρωμαϊκούς δρόμους και με 

τα υλικά τους (πέτρες, πλάκες και άργιλο) 

έφτιαχναν τα σπίτια τους. 

Υπάρχει απόφαση ενός δικαστηρίου 

της Λυών το 1310 που σήμερα θα μας 

φαινόταν αδιανόητη. Ένας μυλωνάς στη 

Γαλλία, θέλοντας άργιλο, πέτρες και 

πλάκες για να φτιάξει το μύλο του έσκαψε 

στη μέση του δρόμου ένα τεράστιο λάκκο. 

Το χειμώνα, όπως ήταν φυσικό, ο λάκκος 

γέμισε νερό και κάποια νύχτα ένας 

απρόσεκτος διαβάτης έπεσε μέσα και 

πνίγηκε. Οι συγγενείς του νεκρού πήγαν 

το μυλωνά στο δικαστήριο το οποίο όμως 

αποφάσισε ότι δεν έφταιγε αυτός που 

κατέστρεψε το δρόμο (δηλαδή ο μυλωνάς) 

αλλά ο ταξιδιώτης που ήταν απρόσεκτος 

και έπεσε μέσα στο λάκκο. 

Σήμερα στους δρόμους της Ελλάδος 

τους λάκκους τους αφήνουν ασκέπαστους 

οι ίδιοι κατασκευαστές εργολάβοι, ποτέ 

όμως δεν πάνε στο δικαστήριο για αυτή 

τους την αμέλεια. Κατά τ’ άλλα κάθε 

ομοιότητα των παραπάνω με την εποχή 

μας είναι εντελώς τυχαία και πέραν των 

προθέσεων του γράφοντος. 

 

Για το κείμενο αυτό σημαντική πηγή 

αποτέλεσε το βιβλίο του Δημήτρη Καμπουράκη 

«Μία Σταγόνα Ιστορία», εκδόσεις Πατάκη, 

Αθήνα, 2002. 

Σαράντος Μαστοράκος 

Το 1949 ήταν που τελείωσα το 

δημοτικό σχολείο στο χωριό. Στην έκτη 

τάξη είμαστε πέντε αγόρια και ένα 

κορίτσι. 

Από τα αγόρια είμαστε τα εξής: Εγώ 

(Νήτος), ο Γιώργος ο Αγγελάκος του 

Παναγιώτη (Μπακαλιάρος ή αργότερα 

κοκοράκι), ο Σταύρος ο Λαμπράκης του 

Κωνσταντίνου (Σταύρακας), ο Γιώργος ο 

Μαστοράκος του Νικολάου (Μπάγιας), 

ο Θόδωρος ο Μουσαδάκος του 

Π α ν α γ ι ώ τ η  ( Μ π ο υ ρ ή ς )  κ α ι  η 

Π αρασ κ ευ ού λα Π απ α δάκ η  του 

Κωνσταντίνου (το Όμορφο του βασιλιά). 

Το σχολείο μας ήταν το σημερινό 

γραφείο της κοινότητας και ήταν όλο 

μια αίθουσα. Εμείς τα πέντε αγόρια 

καθόμαστε στα δύο τελευταία θρανία 

όπως βλέπουμε αριστερά από την έδρα 

στο βάθος. Η Πέμπτη και η έκτη τάξη 

κάναμε τα ίδια μαθήματα. Ένα από τα 

μαθήματα του αναγνωστικού βιβλίου 

ήταν το «ΘΑΡΡΟΣ ΣΩΖΕΙ», δηλαδή 

όποιος έχει θάρρος πετυχαίνει. Αυτό το 

έδεσε καλά στο μυαλό του ο Μπάγιας. 

Όταν κάναμε μάθημα και ο δάσκαλος 

έκανε ερωτήσεις για κάτι, όσα παιδιά 

ξέραμε την απάντηση σηκώναμε το χέρι 

μας και έλεγε σε ένα από όλους να 

απαντήσει. Ο Μπάγιας πρώτος να 

σηκώνει το χέρι του και χωρίς να ξέρει 

την απάντηση, να λέει: Γω κύριε γω κύριε, 

και από το πολύ «γω κύριε , γω κύριε» 

έλεγε: γουτς γουτς γουτς ...(Γουτς γουτς 

το λέγαμε να διώξουμε τα γουρούνια 

από κοντά μας). Ο δάσκαλος, αφού 

έβλεπε την επιμονή του, δεν τον 

ρωτούσε, γιατί φανταζόταν πως την 

ήξερε την απάντηση, και έτσι ο Γιώργης 

έλεγε «το θάρρος σώζει». Όταν καμιά 

φορά τον ρωτούσε, του ψιθυρίζαμε εμείς 

από δίπλα την απάντηση. Και πάλι ο 

Γιώργης «το θάρρος σώζει», έλα που μια 

φορά τον σήκωσε στον πίνακα! τότε ο 

Γιώργης άρχισε να λέει: Kαίεεεε, καίεεεεε, 

καίεεεε, δεν ήξερε τι να πει. Τότε παίρνει 

ο δάσκαλος μια βέργα από την γωνία 

που τις είχε και του λέει, άνοιξε τα χέρια 

σου τώρα, και τις έφαγε. Και έτσι μετά 

από αυτό το συμβάν ο Γιώργης 

σταμάτησε να λέει «το θάρρος σώζει». 

Δεν έφτανε που τις έφαγε ο Γιώργης 

είχε και την κοροϊδία από εμάς ειδικά 

από τον Τσουρλαλέ (Κωνσταντίνο 

Αγγελάκο του Παναγιώτη (Αλιμπρέ)), 

όπου τον έβλεπε του έλεγε : Καιεεεεε, 

κεεεεεεε κεεεεεεε. 

Γεώργιος Παν. Τσιριγώτης 



Μ 
ια ζεστή καλημέρα από μένα 

και από όλο το χωριό σε όλους 

τους Αη-Δημητριώτες που 

ζουν κάπου εκεί έξω στις 

γειτονιές του κόσμου. Πέρασαν κιόλας τρεις 

μήνες από τότε που τα είπαμε για τελευταία 

φορά. Σαν χείμαρρος κυλά η μικρή μας ζωή. 

Κάθομαι με ένα στυλό στο χέρι και προσπαθώ να 

βάλω τις σκέψεις μου σε μια σειρά για να σας 

μεταφέρω τα δρώμενα του χωριού μας. 

Τούτη τη φορά δεν έχω και πάρα πολλά να σας 

μεταφέρω. Όλα κυλάνε ομαλά και ήρεμα εδώ, 

ευτυχώς δεν έγινε τίποτα δυσάρεστο και 

συνταρακτικό. 

Ο καιρός είναι πολύ καλός και η φύση γύρω μας 

ντύθηκε στο πράσινο και τα λουλούδια σκορπάνε 

απλόχερα τα μεθυστικά αρώματά τους. Η μαγεία 

σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. 

Οι χωριανοί μας μετά από ένα κουραστικό 

χειμώνα με τις ελιές τώρα είναι όλο χαμόγελα, 

κεφάτοι, τώρα ξεκουράζονται. 

Τώρα είμαστε όλοι απασχολημένοι με τα 

πολιτικά και τις εκλογές που θα γίνουν στις 18 

του Μάη, ημέρα Κυριακή για την εκλογή νέου 

δημάρχου και των τοπικών προέδρων. 

ΠΥΡΕΤΟΣ. 

Ο νυν δήμαρχος Κος Τριχείλης κατεβαίνει ξανά 

διεκδικώντας για ακόμη μια φορά τη δημαρχία 

Μονεμβασίας με υποψήφιο πρόεδρο τον νυν 

πρόεδρο Βασίλη Φάββα. Επίσης, ο Γιάννης 

Κλάψης διεκδικεί την προεδρία στο χωριό. 

Επίσης, η Κα Δουμάνη από τη Νεάπολη 

κατεβαίνει για τη δημαρχία Μονεμβασίας με 

υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο τον Παρασκευά 

Βανικιώτη, ενώ για την προεδρία του χωριού 

υποψήφιοι είναι ο Μανώλης Λεμπέσης και ο 

Παναγιώτης Μάρκος. 

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Δεν έχει 

σημασία το όνομα, σημασία έχει όποιος βγει να 

σκύψει πάνω από τα προβλήματα του τόπου με 

σεβασμό και εντιμότητα και να κοιτάξει τους 

δημότες. 

Αυτά για τα πολιτικά. 

Ας πάμε όμως λίγο παρακάτω. Ανάψτε ένα βαρύ 

σέρτικο τσιγάρο, φτιάξτε ένα καφέ βαρύ και 

ασήκωτο, δώστε και σε μένα το χρόνο ενός 

τσιγάρου, και εγώ ζητώ την άδειά σας να σας 

ταξιδέψω στα κρυφά μονοπάτια της σκέψης, της 

συνείδησης και της μελαγχολίας. 

Είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε δυστυχώς 

τόσο δυνατοί όσο θα θέλαμε γι’ αυτό κάνουμε 

λάθη. Λάθη πάντα θα κάνουμε, λάθη τα οποία 

μας δίνουν χαρά, θλίψη, πόνο και μας γεμίζουν 

ερωτηματικά. Λάθη θα συνεχίζουμε να κάνουμε 

γιατί προσφέρουν συναισθήματα και εμείς τα 

χρειαζόμαστε γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να 

νιώθουμε άνθρωποι. 

Ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο, όταν νιώθει 

αγάπη είναι ζωντανός αλλά όταν νιώθει τον 

πόνο του συνανθρώπου, τότε ναι είναι 

άνθρωπος. 

Ο άνθρωπος όταν γεννιέται το πρώτο πράγμα 

που θα κάνει είναι να κλάψει γιατί ίσως 

κατάλαβε τη βλακεία που έκανε να έρθει σε 

τούτο τον κόσμο. Όλοι κλάψαμε στη ζωή ο 

καθένας για διαφορετικό λόγο. Σας λέω πως το 

κλάμα δεν είναι αδυναμία, μα ένα σημάδι ότι 

είμαστε ζωντανοί. Τα 

δάκρυα είναι το 

βάλσαμο της ψυχής 

και ένα σημάδι ότι 

είμαστε άνθρωποι. 

Κανείς δεν είναι 

τέλειος, κανείς δεν 

βρήκε τίποτα έτοιμο, 

όλοι έχουμε τα 

προβλήματά μας. Γι’ 

αυτό πριν αρχίσεις να δείχνεις κάποιον με το 

δάχτυλο, πριν αρχίσεις να κρίνεις σκέψου ότι 

δεν ξέρεις τι περνάει ο διπλανός σου. Ο καθένας 

μας δίνει τη δική του μάχη, ανηφορίζει το δικό 

του Γολγοθά, σηκώνει το δικό του βαρύ σταυρό. 

Αν θέλεις να δείξεις κάποιον με το δάχτυλο σου 

φρόντισε τουλάχιστον να είναι καθαρό. Σε 

κάποιους αρέσει να κρίνουν και να 

κουτσομπολεύουν τους άλλους, αυτούς τους 

παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουν λίγο πιο εκεί 

γιατί με θάμπωσε η λάμψη από το φωτοστέφανο 

που φοράνε. 

Ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτάει από ψηλά 

μόνο όταν σκύβει να βοηθήσει κάποιον που 

έπεσε για να σηκωθεί. Φίλε Αη-Δημητριώτη 

δώσε αξία σε πράγματα όχι γι’ αυτό που αξίζουν 

αλλά γι’ αυτό που σημαίνουν. Πολλά μικρά 

καθημερινά πράγματα. Τόσο απλό. Ζήστε τα 

όνειρά σας είναι μικρά, ίσως, μα σκεφτείτε 

θετικά το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα 

και μεθαύριο θα είναι υπέροχα. Τα βάσανα 

μεγάλα και γίνονται μεγαλύτερα και η ειρωνεία 

είναι πως δεν κάνουμε σχεδόν τίποτα γι’ αυτό 

έρχονται από μόνα τους. 

Αν το προσέξατε κι εσείς τα πουλιά χάθηκαν, 

δεν ακούμε πια κελάιδισμα κι αν ακούσουμε θα 

είναι λυπημένο, το αηδόνι σώπασε, κάποια 

κουκουβάγια εδώ κοντά κάθε βράδυ το έχει ρίξει 

στο μοιρολόι, κλαίει. 

Κάποια καρδιά κάπου μάτωσε, κάποιος κάπου θα 

βλέπει με θλίψη το ηλιοβασίλεμα και η καρδιά 

του θα γεμίζει μελαγχολία κι αν είναι τυχερός 

ίσως δακρύσει, μα αν δεν είναι, τα δάκρυα δεν 

φτάσουν στα μάτια γιατί είναι δάκρυα καρδιάς 

και κλάμα δίχως δάκρυα στα μάτια είναι διπλός 

ο πόνος. 

Μακάρι να είχα τη λύρα του Ορφέα και τη 

γλυκεία φωνή των Αγγέλων, να έφερνα 

γαλήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Ίσως τότε 

με ένα μαγικό ραβδάκι να άλλαζα τον κόσμο, να 

τον μάθω να χαίρεται με την ανατολή και τη 

δύση του ηλίου, να λέει καλημέρα στην 

καινούργια μέρα, να χαίρεται που μας εδόθη το 

δικαίωμα μιας καινούργιας μέρας, να δούμε τη 

φύση γύρω μας και τους δικούς μας ανθρώπους. 

Μη σας φοβίζει το σκοτάδι, πέρασε και ήρθε η 

αυγή, ας ευχηθούμε λοιπόν σήμερα να νιώσουμε 

γαλήνη και ευτυχία κι αν κάτι μας πόνεσε χθες 

σήμερα να μας φαίνεται ανόητο και χωρίς 

σημασία. 

Ότι μας πόνεσε το προσπερνάμε σήμερα είναι 

μια καινούργια μέρα να έχουμε υγεία όλα τα 

άλλα παλεύονται. 

Ανοίξτε την καρδιά σας να μπει φως και η 

Ανάσταση, σηκώστε τα μάτια ψηλά προς τον 

δημιουργό, κάντε το σταυρό σας και πείτε 

καλημέρα ζωή, καλημέρα σε όλους. 

Είναι τόσο μικρή η ζωή και εμείς οι ανόητοι 

αντί να χαιρόμαστε τη ζωή, είμαστε έτοιμοι να 

δείξουμε και να 

πούμε κακίες. 

Άνθρωπε ανόητε που 

νομίζεις ότι σου 

ανήκει ο κόσμος όταν 

η ζωή σε πετάξει στα 

δύσκολα τότε θα 

κλάψεις με δάκρυ 

πικρό γι’ αυτά που 

ε ίχες  κα ι  δ εν 

εκτίμησες και τα έχασες. 

Λένε πως πρέπει να ζεις τη μέρα σαν να είναι η 

τελευταία. ΛΑΘΟΣ. Εγώ λέω και προτείνω να 

ζούμε τη μέρα σαν να είναι η πρώτη μας ούτως 

ώστε αύριο να διορθώσουμε τα λάθη του χθες να 

ζητήσουμε συγνώμη αν χθες κάποιον 

πικράναμε. Βλέπεις, φίλε, είναι η μοίρα των 

ανθρώπων να πληγώνουν ο ένας τον άλλο. 

Τώρα αν θέλετε ανάψτε ένα τσιγάρο, ίσως 

έχετε λίγο καφέ ακόμα. 

Ξεχνάμε βασικούς νόμους της ύπαρξης μας, 

ξεχνάμε που τούτη η ζωή μας εδόθη υπό όρους, 

είναι δανεικιά και πρέπει αργά ή γρήγορα να την 

επιστρέψουμε και μάλιστα πληρώνοντας ένα 

πολύ μεγάλο και πικρό αντίτιμο. 

Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως ξεκίνησε η 

ζωή μας. Αν το ξεχάσατε θα σας το θυμίσω. 

Η ζωή μας ξεκίνησε από το σκοτεινό θάλαμο 

της μάνας μας, τη μήτρα και εκεί μέσα 

δημιουργηθήκαμε. 

Όταν βγούμε από το σκοτάδι και δούμε το φως, 

τρέχουμε σαν τρελοί να φτάσουμε σε ένα άλλο 

σκοτάδι στο τέλος της διαδρομής τον τάφο μας. 

Αυτό που απόμεινε είναι το όνομά μας σ’ ένα 

κρύο μάρμαρο, μια φωτογραφία, ένα καντήλι 

και η απόλυτη γαλήνη. 

Τώρα θα ανάψω και εγώ ένα τσιγάρο. 

Το ενδιάμεσο διάστημα είναι το φως της ζωής 

και λίγοι έχουν καταλάβει ότι αυτό το φως 

διαρκεί όσο μια αστραπή, όσο το πέταγμα μιας 

πεταλούδας που κάηκε στη φωτιά, όσο το γλυκό 

αθώο χαμόγελο ενός παιδιού όσο το σκίρτημα 

της καρδιάς μας όταν χτύπησε για πρώτη φορά 

στην αγάπη και τη φωτιά που μας πλημμύρισε. 

Τρέχουμε χωρίς να ξέρουμε που πάμε. Γιατί 

τόση βιασύνη; η ταχύτητα μας φέρνει πιο 

γρήγορα στο δεύτερο σκοτάδι τρέχουμε να 

προλάβουμε δεν ξέρω τι. Αν κάποιος ξέρει να 

μου το πει να το μάθω. 

Ξέρω όμως σίγουρα πως για να απολαύσεις το 

θαυμάσιο ουράνιο τόξο πρέπει να αντέξεις τη 

βροχή και δεν μπορείς να απολαύσεις μια γλυκιά 

φεγγαρόλουστη βραδιά αν δεν σκεφτείς και την 

άλλη πλευρά του φεγγαριού τη σκοτεινή και 

εκεί είναι στοιβαγμένα τα βάσανα τούτου του 

κόσμου, άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν τον 

ήλιο γιατί τα μάτια τους ξέχασαν πως είναι το 

φως, αλλά ποιος νοιάστηκε; Κανείς, ούτε κι εγώ. 

Είμαστε βλέπεις πολύ απασχολημένοι με την 

αυτού μεγαλειότητα του λατρεμένου μας 

εαυτούλη. Μόνο αυτό μας νοιάζει. Τι να μας 

νοιάζει για τους άλλους; Τι κρίμα που οι 

άνθρωποι έγιναν θηρία πιστεύω ότι έφτασε η 

ώρα να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε τα δύο 

σκοτάδια την αρχή και το τέλος. 

Ίσως καταλάβουμε κάποια στιγμή πως πρέπει να 

συμπονάμε κάποιον που πονάει, στον άρρωστο 

ένα παρήγορο λόγο, ένα ποτήρι νερό στον 

διψασμένο, ίσως πρέπει να διαγράψουμε τη 

λέξη μίσος και φθόνο, να μην υπάρχουν πια 

ούτε λέξεις ούτε συναίσθημα. 

Τώρα πάει κι άλλο τσιγάρο. 

Να σταματήσουν τα μαχαιρώματα πισώπλατα 

ανάμεσα σε φίλους, συγγενείς, γειτόνους και 

προ πάντων ανάμεσα σε αδέλφια γιατί τέτοιες 

πληγές δεν επουλώνονται ποτέ. 

Ας δώσουμε τα χέρια όλοι μας κι ας ξεχάσουμε 

τις ανόητες ανύπαρκτες διαφορές μας γιατί 

αύριο ίσως κάποιος από μας βρεθεί πάνω από το 

μνήμα κάποιου δικού του ανθρώπου, που έφυγε 

χωρίς να προλάβουμε να του πούμε πόσο τον 

αγαπούσαμε. Μπορούμε να το πούμε πάνω από 

το μνήμα μα τα λόγια θα τα πάρει ο άνεμος και 

θα τα σκορπίσει μακριά, αργά πια για δάκρυα και 

συγνώμη. 

Ραντεβού λοιπόν στην οδό Αβύσσου και στον 

αριθμό μηδέν και αυτή η διεύθυνση βρίσκεται 

κάπου εκεί κοντά στο δεύτερο σκοτάδι. 

Πόσο δύσκολο κάνουν αυτά τα πράγματα που 

είναι τόσο απλά αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. 

Είμαστε τόσο ανόητοι. Δεν μπορούμε να 

αλλάξουμε τα φύλλα που μας μοίρασε η ζωή, 

γιατί η τράπουλα ήταν σημαδεμένη. Όμως αν 

παίξουμε με σύνεση, ίσως κερδίσουμε την 

παρτίδα. 

Το σήμερα μας μένει μόνο. Το χθες και το αύριο 

δεν υπάρχει, μόνο σήμερα. Γι’ αυτό κάνε την 

αυτοκριτική σου, κάνε τον απολογισμό ζωής, 

βάλε τα λάθη σου σε μία λίστα και άρχισε να 

τρέχεις, μόνο βιάσου γιατί σου απομένουν λίγες 

ώρες μέχρι το ηλιοβασίλεμα. 

«Φτάσε εκεί που δεν μπορείς»  

(Ν. Καζαντζάκης) 

Πέρασα ένα μεγάλο ποτάμι στη ζωή μα ξέχασα 

να σκύψω να πιω μια στάλα. Όταν δίψασα ήταν 

αργά πια. Ήμουν πολύ μακριά και νύχτα και 

ήταν δύσκολο να βρω το δρόμο. Πήγα την άλλη 

μέρα μα το ποτάμι είχε στερέψει. Έμεινα 

διψασμένος κι όπου κι αν πάω όπου κι αν βρεθώ 

μια στάλα νερό ζητάω. 

Τι κάνετε εκεί βρε παιδιά πάλι τσιγάρο ανάψατε; 

Δώστε και εμένα ένα βαρύ. 

Συγνώμη αν κούρασα, θα χαρώ αν μπόρεσα λίγο 

να σας προβληματίσω. Το να κρατάς μέσα σου 

το θυμό για κάποιον είναι σαν να κρατάς στο 

χέρι σου ένα αναμμένο κάρβουνο και να 

περιμένεις να καεί αυτός που σου δημιούργησε 

το θυμό. Αληθινή είναι θλίψη εκείνου που 

κλαίει κρυφά. Πολλοί με σκοτώνουν με τα λόγια 

τους, τους σκοτώνω με τη σιωπή μου. 

Κυρά ζωή 

Δεν κλαίω γι’ αυτά που μου έχεις πάρει 

Για αυτά που μου έχεις αρνηθεί 

Κλαίω γι’ αυτά που μου έχεις χαρίσει 

Ένα φεγγάρι ολόγιομο νερό γαλάζιο 

Ανείπωτο βαθύ. 

(Γ. Ρίτσος) 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς από το χωριό, 

Βαγγέλης Βανικιώτης  

Γράμμα από το χωριό 
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