
 

 

 

Εκδήλωση για το καλαμπόκι 

 
 

Το καλαμπόκι απετέλεσε κι αποτελεί ακόμη βασικό συστατικό της 

καθημερινής μας διατροφής. Παλιότερα ακόμη πιο πολύ, απ’ όπου και το 

ψωμί το καλαμποκίσιο. Στις μέρες μας το λάδι του χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή διαφόρων παρασκευασμάτων στις φαρμακοβιομηχανίες, το 

λάδι του το καλαμποκέλαιο το χρησιμοποιούμε στις σαλάτες κλπ. 

Οι εργασίες της γενιάς των πατεράδων και των παππούδων μας ήταν 
αρκετά αφιερωμένες στο καλαμπόκι. 

Ας δούμε όμως αυτόν τον κύκλο του καλαμποκιού, έτσι όπως μας τον 

παρουσίασαν το καλοκαίρι του 2007, στην πλατεία του Μεσοχωριού 

στην εκδήλωση που την διοργάνωσαν ο Δήμος Θεσπρωτικού με την επι-
χορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας.  



Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

 

 

Στις 10 Σεπτέμβρη 2007, τρίτη μέρα του πανηγυριού στα Λέλοβα, 

στήθηκε ένα ωραίο σκηνικό και παίχτηκε μια καταπληκτική παράσταση 
στο Μεσοχώρι του Θεσπρωτικού.  

Θέμα της εκδήλωσης ήταν: Ο Κύκλος του καλαμποκιού. 

Την εκδήλωση αυτή διοργάνωσαν ο Δήμος Θεσπρωτικού με την επι-
χορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας.  

Το σενάριο του δρώμενου έγραψε και επιμελήθηκε της σκηνοθεσίας η 

καθηγήτρια του Λυκείου μας κ. Κοψάρη Άννα. Το έργο προλόγισε η 

Ντίνα Ορφανιώτη (δημοτική σύμβουλος). Το φωτογραφικό υλικό πρό-
σφερε από το αρχείο του ο κ. Παπαφωτίου Φώτιος. Υπεύθυνος για τον 

προτζέκτορα και την μουσική κάλυψη του δρώμενου ήταν ο Ντούλιας 

Νίκος. Την επιμέλεια φωτισμού και χώρου είχε ο κ. Ντίσιος Ευάγγελος. 
Σημαντική ήταν επίσης και η βοήθεια των γυναικών όλης της γειτονιάς 

του Μεσοχωριού που έφτιαξαν τις πίτες, πρόσφεραν παλιά αντικείμενα 

για το στήσιμο του σκηνικού, καθώς και του Συλλόγου Γυναικών που 

έφτιαξαν πίτες και μπουκουβάλα που προσφέρθηκαν μετά το τέλος του 
δρώμενου. 

Έπαιξαν, κατά σειρά ηλικίας, οι: 

Κωστάντω Τζιάκου. Εξιστορούσε και έκανε αναπαράσταση για την 

χρήση των εργαλείων-αντικειμένων (π.χ. πως χτυπούσαν με το δάρτι, 
πως ξεφύλλιζαν την ρόκα κλπ).  

Γαρουφαλιά Κόκκινου. Βοηθούσε το όλο σκηνικό (τοποθετήσεις υλι-

κών και εργαλείων κ.λπ.). 
Αθηνά Τσέγκου. Παρουσίαζε τις σκηνές και ενημέρωνε για τα διάφο-

ρα στάδια συλλογής και εργασίας του καλαμποκιού. 

Ερικαίτη Φίντζου (Καίτη) και Αντιγόνη Δήμα (Άντυ). Οι δύο κοπέλες 

που ρωτούσαν την γιαγιά Κωστάντω διάφορες ερωτήσεις για να κατανο-
ήσουν οι θεατές την χρήση των αντικειμένων.  

Ντίνα Ορφανιώτη. Η υπεύθυνη του Δήμου που μαζί με τους εργάτες 

του Δήμου συνέβαλε στο στήσιμο του σκηνικού και στην διοργάνωση 
της εκδήλωσης (μουσική, καρέκλες, τραπέζια, κλπ) 

Όπου λοιπόν τα μικρά ονόματα στο έργο που ακολουθεί, είναι οι πα-

ραπάνω συντελεστές-πρόσωπα που μόλις αναφέραμε.  

Θα ήταν παράλειψη να μη αναφέρουμε ότι στις περισσότερες φωτο-
γραφίες που παρουσίασε ο προτζέκτορας είναι ο αείμνηστος Μιλτιάδης 

Καραπάνος, ξεχωριστή μορφή που μετείχε σε κάθε παρόμοια εκδήλωση.  

Το έργο είναι το εξής: 



 
Ο κύκλος του καλαμποκιού 

 

Τα παιδιά πλησιάζουν στο σκηνικό. 

Η ΑΘΗΝΑ καλωσορίζει τα παιδιά. 
ΑΝΤΥ: Γειά σας. Τι είναι όλα αυτά; Τι φτιάχνετε; Μοιάζετε να έχετε 

βγει από μια άλλη εποχή. 

 

 
 

ΚΩΣΤΑΝΤΩ: Όλα αυτά παιδί μου είναι πράγματα που χρησιμοποι-

ούσαν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή τα παλιά χρόνια. Οι παπ-
πούδες μου, για να καταλάβεις έπιναν νερό από την πλόσκα. Νάτη, αυτή 

είναι (τη δείχνει). 

Αυτή εδώ είναι βούρτσα. Με το βουρτσόξυλο χτυπούσαν το γάλα κι 
έφτιαχναν ξινόγαλο ή βούτυρο. 

Να εδώ έφτιαχαν την ψάθα. Όλοι εκείνα τα χρόνια έφτιαχναν ψάθες. 

Στο βάλτο ήταν πολύ εύκολο να βρεις ψαθιά. Πάνω σ’ αυτές κοιμόταν. 

Δεν υπήρχαν εκείνα τα χρόνια στρώματα και ανέσεις που υπάρχουν τώ-
ρα. Ούτε φαγητό δεν είχαν να φάνε. Ό,τι τους έδινε η γη που καλλιερ-

γούσαν. Ψωμί τους ήταν η μπομπότα. 

ΑΘΗΝΑ: Πάμε να καθίσουμε κάπου να δούμε πως έφτιαχναν εκείνα 
τα χρόνια το ψωμί που σήμερα το παίρνουμε έτοιμο από το φούρνο. 

-Τα κορίτσια κάθονται και η Αθηνά λέγει: 



Σ’ αυτή εδώ την κοιλάδα, τα παλιά χρόνια, η ζωή κυλούσε ήρεμα και 
φυσικά. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν την αυγή με το λάλημα των πετεινών 

και εργάζονταν όλη μέρα. Ωρολόγια στα σπίτια δεν είχαν, ούτε στα χέρια 

τους. Ωρολόγια γι’ αυτούς ήταν μόνο ο ήλιος. 

 

 
 

Δούλευαν σκληρά μα δε βαρυγκωμούσαν. Ακόμα κι όταν όλα πήγαι-
ναν στραβά και οι καιρικές συνθήκες κατέστρεφαν τις καλλιέργειές τους, 

δεν απελπίζονταν. «Έχει ο Θεός» έλεγαν και συνέχιζαν τον αγώνα τους. 

Οι άνθρωποι καλλιεργούσαν στον ξερικό κάμπο πρώιμα αλλά και όψιμα 

καλαμπόκια προκειμένου να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. 
Το ψωμί τους ήταν βασικά ροκίσιο, μπομπότα ή κουλούρα. Το σταρί-

σιο ψωμί δε βόλευε στην καθημερινή τους ζωή. 

Το χωράφι οργώνονταν δυο και τρεις φορές με το γυνί που το τρα-
βούσαν δυο δυνατά άλογα. Την τρίτη φορά, το «τριβόλισμα» γινόταν συ-

νήθως ο σπαρμός της ρόκας. 

-Δείχνουμε με τον προτζέκτορα τη φωτογραφία του σκάλου. 

ΑΘΗΝΑ: Ακολουθούσε το σκάλισμα των καλαμποκιών. Έπρεπε να 
καθαρίσουν τα μικρά καλαμπόκια από τα αγριόχορτα και τα ζιζάνια. Ά-

ντρες και γυναίκες συμμετείχαν στο σκάλο. Τα σπίτια άδειαζαν. Οι μα-

νάδες φόρτωναν τα μικρά στις σαρμανίτσες και πήγαιναν να βοηθήσουν 
τον έργο (=τον σκάλο). 

- Δείχνουμε τη φωτογραφία του κοψίματος του φύλλου (της καλα-

μποκιάς). 



 

 
 

Το φούρνισμα. Το κάθε σπίτι, τότε είχε τον δικό του φούρνο. Οι γυναί-

κες μεριμνούσαν για το ψήσιμο του ψωμιού.  
Φωτογραφία από τον προτζέκτορα (από παλιότερη εκδήλωση). 

 

ΑΘΗΝΑ: Λίγο πριν τη συγκομιδή έκοβαν το φύλλο, δηλαδή το βλα-
στό πάνω από τον καρπό και το στοίβαζαν κυκλικά γύρω από έναν πάσα-

λο -το κυπί- για χειμερινή τροφή των ζώων. 

- Δείχνουμε τη φωτογραφία με το φόρτωμα της σοδειάς. 

ΑΘΗΝΑ: Το κουβάλημα δεν σταματούσε μέρα – νύχτα. Τα ροκοκά-
λαθα ξεχείλιζαν από τη ρόκα. 

 

Ο Ξέφλος 

- ΚΩΣΤΑΝΤΩ, ξεφλουδίζει τη ρόκα και λέγει ακριβώς τι κάνει. 

[Το ξέφλυσμα της ρόκας, άρχιζε αμέσως σχεδόν μετά το μάζωμα της 

ρόκας από κάθε χωράφι. Σωρός καθώς αφήνονταν στις αυλές άναβε και 

σάπιζε ή έπιανε σκουλήκι. Γι’ αυτό κάθε οικογένεια όταν έβρισκε την 
παραμικρή ευκαιρία, ασχολούνταν με το ξεφύλλισμά της. Δεν ήταν κο-

πιαστική δουλειά αντίθετα μάλιστα γινόταν ευχάριστη γιατί σήκωνε πολ-

λή κουβέντα, αστεία και παραμύθια.] 
- Δείχνουμε τη φωτογραφία με το «στούμπισμα» της ρόκας. 

ΑΘΗΝΑ: Το στούμπισμα της ρόκας γινόταν πάντα σε πλακόστρωτη 

αυλή και συνήθως τα δειλινά του Αυγούστου. Αποτελούσε χαρούμενο 



και ευχάριστο γεγονός για κάθε σπίτι. Λάβαιναν σ’ αυτό μέρος όχι μόνο 
τα μέλη της οικογένειας αλλά και συγγενείς και γείτονες, ιδίως γυναίκες. 

Άλλωστε η βοήθεια αυτή ήταν αμοιβαία. 

 

 
 

Ο σκάλος (το σκάλισμα) του καλαμποκιού. Γυναίκες και άντρες στη 

δουλειά. Το καλαμπόκι πρέπει να σκαλιστεί για να πάρει ανάπτυξη. Δεν εί-
ναι καιρός για ησυχία. Να μεγαλώσει για να βγει το ψωμί της χρονιάς. Στο 

σκάλο βοηθούσε όλη η γειτονιά. Έτσι, ο καθένας είχε βοήθεια 

Φωτογραφία από τον προτζέκτορα (από παλιότερη εκδήλωση).  
 
 

- Η ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ξεσπειρίζει την ρόκα.  

ΑΘΗΝΑ: Μετά το στούμπισμα ήταν η ώρα του «ξεσπειρίσματος» απ’ 
όσα κόρτσιαλα κρατούσαν ακόμα κλωνιά. Το γέννημα ήταν έτοιμο. Δεν 

απόμενε άλλο παρά το κοσκίνισμα και το λίχνισμα. Η ρόκα στη συνέχεια 

θα πήγαινε στο μύλο για να γίνει άλεσμα, δηλαδή αλεύρι. Οι ώρες της 
αναμονής στο μύλο ήταν ευχάριστες ιδίως για τις γυναίκες, έστω κι αν 

χασομερούσαν από τις δουλειές του σπιτιού. Εκεί έβρισκαν την ευκαιρία 

να ξεσκάσουν λιγάκι, να κουτσομπολέψουν. 

Η ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ κάνει ότι φτιάχνει μπομπότα (κοσκινίζει στο σκαφίδι, 
ανακατώνει με την ξύλινη κουτάλα. Συγχρόνως εξηγούσε αναλυτικά όλη 

την διαδικασία παρασκευής της μπομπότας). 



ΑΘΗΝΑ: Το καλαμπόκι έγινε αλεύρι. Με αυτό οι νοικοκυρές του 
σπιτιού ετοίμαζαν την μπομπότα, το λειψό, την κουλούρα ή την κολοκυ-

θόπιτα. 

ΚΩΣΤΑΝΤΩ: Έτσι φτιάχναμε, παιδί μου, το ψωμί μας εκείνα τα χρό-

νια. Και ήταν νόστιμο εκείνο το ψωμί γιατί ήταν φτιαγμένο με τον ιδρώ-
τα και το αίμα μας. Για μας ήταν το πιο ακριβό και το πιο μεγάλο αγαθό. 

Έτσι γίνονταν εκείνα τα χρόνια, πράγματα που σήμερα τα θεωρούμε 

δεδομένα και ασήμαντα, τότε ήταν σημαντικά. Τα λαχταρούσαμε, κοπιά-
ζαμε για να τα αποκτήσουμε και όταν τελικά το πετυχαίναμε γεμίζαμε 

χαρά και ευτυχία. 

Η ευτυχία, παιδιά μου, δε βρίσκεται στα χρήματα και τα πλούτη, που 

θέλουν όλοι σήμερα να αποκτήσουν, βρίσκεται σε απλά πράγματα … στα 
συναισθήματα, στις αναμνήσεις …. σε ένα κομμάτι ψωμί φτιαγμένο από 

ροζιασμένα χέρια. – 

Μετά το τέλος του δρώμενου προσφέρθηκαν φαγητά (όπως παραπάνω 
αναφέρθηκε), ακολούθησε χορός με την ορχήστρα των «Ακάλυπτων». 

 

 
 

Καίτη Φίντζου, Κωστάντω Τζιάκου,, Γαρυφαλιά Κόκκινου, Άντυ Δήμα 

και Αθηνά Τσέγκου. 

Μπράβο, σε όλους όσους έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη εκδήλωση. 
Συγχαρητήρια αξίζει.  

 

 


