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Του συναδέλφου Δημήτρη Κωσταρά

Αμμόλουτρα στη Χιλιαδού
Μια παλιά συνήθεια

Πάνε χρόνια από τότε που το καλο-
καιρινό καραβάνι περνώντας μέσα 
από το χωριό, κατευθυνόταν προς 
την παραλία της Χιλιαδούς για τα 
καλοκαιρινά μπάνια σε συνδυασμό 
με αμμοθεραπεία. 

Ήμουν παιδί ακόμα και θυμάμαι το καραβάνι 
να διασχίζει το χωριό που, περνώντας πίσω 
από τον Κόκκινο, έφτανε στον τελικό του 

προορισμό, στις εκβολές της σούδας εκεί που σή-
μερα είναι το γεφυράκι και το εικόνισμα των Αγί-
ων Αναργύρων. 
Ένα καραβάνι από άλογα και μουλάρια φορτωμέ-
να με κάθε λογής οικοσκευή, κουβέρτες, ρούχα, 
καθίσματα, κατσαρολικά, πιάτα, κάποια εργαλεία 

και οτιδήποτε άλλο απαραίτητο για πολυήμερη δι-
αμονή μακριά από το σπίτι. Οι άνθρωποι ακολου-
θούσαν πεζή και μόνο αν υπήρχε λίγος χώρος ή η 
πολυτέλεια δεύτερου ζώου, ανέβαιναν τίποτε γυ-
ναικόπαιδα. Βλέπετε τότε δεν υπήρχε η άνεση της 
γρήγορης μετακίνησης από τόπο σε τόπο και ανα-
γκαστικά, όσοι ήθελαν να κάνουν μπάνια, έπρεπε 
να ξενιτευτούν κατά κάποιο τρόπο για λίγο. 
Μια μορφή διακοπών, αλλαγής περιβάλλοντος 
αλλά και φροντίδας του εαυτού τους. Γιατί τα μπά-
νια τα συνδύαζαν και με αμμοθεραπεία, κάτι που 
συνήθως το συνιστούσαν και οι γιατροί. Αρθριτικά, 
ρευματισμοί και άλλες παθήσεις καταπολεμού-
νταν κάπως έτσι. Και γιατί στις εκβολές της σού-
δας; Γιατί εκεί υπήρχε τρεχούμενο νερό καθαρό 
και κατάλληλο για κάθε χρήση (πόση, μαγείρεμα, 
πλύσιμο κ.λπ.). 
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Αυτό γινόταν τον Ιούλιο μετά το τέλος των καλο-
καιρινών εργασιών στα χωράφια και πριν από τα 
αυγουστιάτικα μελτέμια. Έτσι, λοιπόν, ξεκινούσαν 
από τα χωριά τους (Κάμπο, Φιλοθέη, Ποτιδάνεια, 
Δροσάτο, Κλήμα κ.λπ. του Νομού Φωκίδας) και 
έρχονταν στη θάλασσα για δέκα, δεκαπέντε, είκοσι 
ημέρες, ανάλογα με την ευχέρεια ή τις ανάγκες του 
ο καθένας. Αυτό βέβαια σε μας τα παιδιά φαινόταν 
παράξενο, γιατί είχαμε μάθει, με τη θάλασσα μέσα 
στα πόδια μας, να βουτάμε όποια ώρα θέλαμε.

Όταν έφταναν στον προορισμό τους, επέλεγε 
ο καθένας τη θέση του και άρχιζε το στήσιμο της 
καλύβας. Κατασκευή ελαφριά με σκελετό από κα-
λάμια και άλλα ξύλα που μπήγονταν στην άμμο και 
που πάνω του δένονταν σταυρωτά και χιαστί άλλα 
καλάμια. 

Στον σκελετό αυτόν έπλεκαν τρυφερά βλαστάρια 
από καλάμι ή φύλλα από ψαθί ή οτιδήποτε άλλο 
μπορούσε να χρησιμεύσει για την κατασκευή των 
τοίχων και της στέγης. Τελευταία κατασκευαζόταν 
η πόρτα ή, στην ανάγκη, κρεμιόταν μια κουρελού 
που έκλεινε την είσοδο. 

Τέλος, έπαιρνε ο καθένας τη θέση του μέσα στην 
καλύβα, έστρωνε τα ρούχα του κάτω ή, αν διατί-
θεταν, σε κάποιο ράντζο ή κάποια προχειροκατα-
σκευή που χρησίμευε για κρεβάτι, τακτοποιούνταν 
σε μια γωνιά τα επιπλέον αντικείμενα και οι διακο-
πές άρχιζαν.

Πρώτο μέλημά τους ήταν να ανοίξουν στην 
άμμο τόσους λάκκους, όσα και τα άτομα που θα 
υποβάλλονταν σε αμμοθεραπεία. Αν δεν υπήρχε 
επαρκής χώρος, χρησιμοποιούσαν τον ίδιο λάκ-
κο δύο ή και περισσότερα άτομα. Οι λάκκοι αυτοί 
ήταν τόσοι που να χωρούν έναν άνθρωπο ξαπλω-
τό ενώ η άμμος που αφαιρούταν να είναι αρκετή 
ώστε να σκεπάσει αυτόν που ξάπλωνε μέσα. Και 
μετά μπάνιο. Ο χρόνος απεριόριστος, ο καιρός κα-
λός, η θάλασσα έξω από την πόρτα τους. 

Βουτιά, λοιπόν, στα χλιαρά νερά, κολύμπι, παι-
χνίδι, τσαλαβουτήματα και ύστερα ξάπλα στον 
λάκκο και σκέπασμα με την άμμο, που ζεσταμένη 
από τον ήλιο δημιουργούσε ένα θερμό, ιαματικό 
υπόστρωμα και σκέπασμα. 

Ήταν μια μέθοδος φυσιοθεραπείας απλή και όσο 
το δυνατόν πιο ανέξοδη. Ζωή ανέμελη, οι φρο-
ντίδες λίγες, ο χρόνος άπλετος, προσφερόταν για 
βόλτες, χάζι, ψάρεμα, κουβέντα. 

Και το βράδυ, παρέες, παρέες γύρω από τη 
φωτιά, έψηναν το φαγητό τους (κρέατα, ψάρια ή 
οτιδήποτε άλλο), συζητούσαν, γελούσαν, τραγου-
δούσαν, μέχρι να ‘ρθει η γλυκιά ώρα του ύπνου. 
Ωραία ζωή!

Ακόμα και τα υποζύγια, απελευθερωμένα από 
τον καθημερινό κάματο, έβοσκαν αμέριμνα στο 
βάλτο, περιμένοντας την ώρα που θα φορτώνο-
νταν πάλι με οικοσκευή και ανθρώπους για το τα-
ξίδι του γυρισμού.

Και τα παιδιά; Α, ξεχάσαμε τα παιδιά. Αυτά πια 
ζούσαν στον παράδεισο. Όλη μέρα παιχνίδι, ψάρε-
μα, κολύμπι, βόλτες, σκανταλιές. Έκαναν καινούρ-
γιους φίλους, οι γνωριμίες του καλοκαιριού βλέ-
πετε, που, καμιά φορά, κρατούσαν και τον χειμώνα 
ή, μερικές, για πάντα. Όμορφα χρόνια, ξένοιαστα 
που έφυγαν και πάνε. 

Όμως ο καιρός περνούσε γρήγορα, όπως κάθε 
τι καλό και ερχόταν η ώρα της επιστροφής στο 
σπίτι και τις καθημερινές ασχολίες. Αντίο θάλασσα, 
αντίο παραλία, αντίο φτωχοκάλυβό μου, που τόσο 
σε αγάπησα, αντίο ξενοιασιά. 

Πίσω πάλι. Μια-μια οι παρέες ή και όλοι μαζί, 
μάζευαν τα πράγματά τους γκρέμιζαν τα πρόχειρα 
σπίτια τους, για να πάρουν κάποια χρήσιμα υλικά, 
τα φόρτωναν στο υποζύγιο και άντε πάμε. 
•Και	του	χρόνου	να	‘μαστε	καλά.	
•Αμήν	ο	Θεός	να	δώσει.	
•Καλό	χειμώνα.	
•Στο	καλό.

Το καραβάνι περνούσε πάλι μέσα από το χωριό, 
σε αντίθετη αυτή τη φορά πορεία, και χανόταν 
πίσω από το βουνό. Και τα σπιτάκια; Αυτά, όσα δεν 
κατεδαφίζονταν, έμεναν εκεί έρημα στο έλεος του 
βοριά, να τα ξεφτίζει λίγο-λίγο, σφυρίζοντας μα-
νιασμένα μέσα από τα ανοίγματά τους. 

Όμορφα χρόνια, ξένοιαστα που δεν ξαναγυρνά-
νε. Σήμερα, με την εξέλιξη στις μετακινήσεις και 
την ευχέρεια σε πιο ποιοτικές διακοπές, τα καλυ-
βάκια στην άμμο εξαφανίστηκαν. Τα πήρε ο χρό-
νος και τα ‘ριξε στο μεγάλο του χωνευτήρι. 

Άλλωστε, ποιος θα τολμούσε να μείνει σε μια 
τέτοια προχειροκατασκευή, μακριά από την ασφά-
λεια του σπιτιού του; Αυτό το τελευταίο θα πρέπει 
μάλλον να μας προβληματίσει.

Όμως έμεινε κάτι. Κάτι που να μας θυμίζει το 
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πέρασμα εκείνων των εκδρομέων, εκείνης της 
εποχής. 

Ένα μικρό εικόνισμα στη μνήμη των Αγίων 
Αναργύρων που έστησε η ευλάβεια αυτών των 
ανθρώπων, σαν φόρο ευγνωμοσύνης στους δύο 
Αγίους που έδιναν απλόχερα και χωρίς ανταμοι-
βή το αγαθό της ίασης που με θεία χάρη τους είχε 
δοθεί. 

Το ταπεινό εικόνισμα αργότερα ανακαινίστηκε 
με έξοδα ευλαβών συγχωριανών μας και έγινε πιο 
μεγάλο. Στέκει εκεί πλάι στο τρεχούμενο νερό της 
σούδας, που πάνω της, ο Ναυτίλος έστησε και συ-
ντηρεί ένα πανέμορφο γεφυράκι, για να εξυπηρε-
τείται όποιος θέλει να περάσει απέναντι. Κάθε χρό-
νο την πρώτη Ιουλίου, ο εφημέριος του χωριού, 
τελεί στο εικόνισμα λειτουργία, παρουσία των χω-
ριανών. Ας είναι καλά εκείνοι που είχαν την ιδέα 
και έκαναν τον κόπο να το στήσουν.

Πρόσφατα, σε μια προσπάθεια ανάπλασης και 
εξωραϊσμού του χώρου και μέσα από ένα γενικό-

τερο πρόγραμμα δενδροφύτευσης στις παραλίες 
γύρω από το χωριό, οι δύο σύλλογοι του χωριού, 
η «Ένωση Μοναστηρακίων» και ο «Περιβαλλοντι-
κός Σύλλογος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», φύτεψαν γύρω από 
το εικόνισμα αρμυρίκια και πεύκα θαλάσσης, που, 
μεγαλώνοντας, θα χαρίσουν, πέρα από την ευερ-
γετική σκιά τους, μια άλλη όψη στο τοπίο. 

Φροντίδα και μέλημά μας θα πρέπει να είναι, 
πέρα από τη συντήρηση του γεφυριού, που σήμε-
ρα έχει αναλάβει προσωπικά ο αντιπρόεδρος του 
Ναυτίλου, Γιάννης Λάιος, η περιποίηση των νέων 
φυτών, ώστε σε λίγα χρόνια να στεκόμαστε με ικα-
νοποίηση και περηφάνεια στη σκιά τους. 

Μια στάση, έστω για λίγο, που να θυμίζει σε 
όσους τις ζήσαμε, τις ξένοιαστες και ωφέλιμες 
εκείνες διακοπές κάποιων συνανθρώπων μας, μια 
διέξοδος στην καθημερινότητά τους και μια φρο-
ντίδα της υγείας τους. 

Ας μην τα ξεχνάμε.


