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                         Θοδωρής   Ποθοκλή  Γεωργάκης   
 

 

         Μηλαθνρψξη Ξθαθησηψλ 
             H Γελέζιηα Γε καο! 
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

ηε θσηνγξαθία ηνπ εμψθπιινπ παξνπζηάδεηαη ην Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ 

Πηλαθνρσξίνπ ην 1965, κε ηελ δαζθάια Άλλα Αζπξνγέξαθα δεμηά θαη ην 

δάζθαιν ζχδπγφ ηεο Υξζηφδνπιν Υαιηθηά λα θάλεη ρξέε θσηνγξάθνπ! Δίλαη ε 

ρξνληά πνπ είρακε ζπζζίηην ζηα ζρνιεία, γη απηφ θαη παξνπζηάδνκαη ζηελ κεζαία 

ζεηξά φξζηνο κε ηελ κπφιηα ηνπ θαγεηνχ ζηνλ ψκν! Υξφληα ηεο αζσφηεηαο, 

ρξφληα ζηελεκέλα ζηνλ κηθξφ νξίδνληα ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, πνπ απνηέιεζαλ, 

φκσο, θίλεηξν θαη εθαιηήξην γηα λα πεηάμνκε θαη πέξα απ’ ηνλ κηθξφ απηφ 

νξίδνληα, πέξαλ απ’ ην κηθξφ καο ιίθλν, ην ρσξηνπδάθη καο, ην νπνίν καο 

νδήγεζε ζηα πξψηα βήκαηα ηεο δσήο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Με ηελ βαβά καο ζην αληιηαθφ!!! 

 

ΝΟΣΑΛΓΗΑ… 

Άλαξρε, παλδακάηνξα ρξφλε… Φέξε κνπ πίζσ ηηο άλνημεο θαη ηα θαινθαίξηα 

κνπ, ηηο αλεπαλάιεπηεο ζηηγκέο ηεο πξψηεο παξακπζέληαο κνπ δσήο,  

δίδαμέ κε πσο δελ ζα μεράζσ νχηε ζηηγκή ηα βήκαηα πξνο ηε κλήκε κε ηελ 

γξαθίδα ηεο θαξδηάο λα ηα ηζηνξψ  

γαινχρεζέ κε ζη’ αιαθξνθφπη ηνπ καμηιαξηνχ ζνπ θαη πεο κνπ, γηα άιιε κηα 

θνξά κε θσλή ζηεληφξεηα,  

πσο πνηέ δελ ράξαμαλ θαιχηεξεο απγέο, παξά εθείλεο πνπ’ δεζα κηθξφ παηδί  ζην 

ρσξηνπδάθη κνπ,  

αγλαληεχνληαο ηνλ νινπφξθπξν ήιην ληνζηφιηζην γακπξφ λα πξνβαίλεη απ’ η’ 

Αθαξλαληθά…  

 

Θ. Γ 



5 
 

ΞΗΛΑΘΝΣΥΟΗ  ΠΦΑΘΗΥΡΥΛ. Ζ ΓΔΛΔΘΙΗΑ ΓΖ ΚΑΠ! 
    Δ καθξαίσλε θιεηζηή θνηλσλία ηεο Ηεπθάδνο έρεη πξνζπνξίζεη θαη έρεη 

πξνηθνδνηήζεη ηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ καο κε κηα θαηαπιεθηηθή νκνγελνπνίεζε ησλ 

θαηνίθσλ, ζε φηη αθνξά φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή, 

ηελ πνιηηηζηηθή, ηελ πνιηηηζκηθή, κε απνηέιεζκα λα θηάλεη θαη κέρξη ησλ εκεξψλ 

καο απηή ε θνηλή πνξεία ησλ ρσξηψλ ηνπ λεζηνχ, κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

παξαιιαγέο, κα κε κηα θνηλή ζπληζηακέλε, πλνή θαη αλάζα, απηή ηεο εληαίαο 

δεκηνπξγίαο! ινη απηνί νη ηνκείο ηεο Ηεπθαδίηηθεο δσήο  παξέκεηλαλ αλέγγηρηνη θαη 

απαξάιιαρηνη ζε θάζε γσληά ηνπ λεζηνχ κέρξη πεξίπνπ ην 1980, φηαλ θαη αξρίδεη ε 

κεηάβαζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Μξφθεηηαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα κηα 

θνηλή πνξεία θαη πξνθνπή, πνπ δηαηξέρεη ηα ρσξηά απ’ ην βνξηφηεξν αθξσηήξη ηεο 

Γπξάπεηξαο κέρξη ην λνηηφηεξν αθξσηήξη, ην Ανπθάην. Ξε απηφ ην Ηεπθαδίηηθν 

πεξβφιη ησλ ρσξηψλ αλήθεη θαη ε κθξή καο θνηηίδα, ην Μηλαθνρψξη! 

    Ώπ’ ην 2010, δψδεθα ρξφληα ηψξα, δνπιεχνληαο πξνζσπηθά κε κεξάθη θαη 

ηεξάζηηα αγάπε, πάλσ ζε κία απ’ ηηο πξναλεθεξζείζεο εθθάλζεηο ηεο  καθξαίσλεο 

Ηεπθαδίηηθεο δσήο, ηελ Ηεπθαδίηηθε Ηανγξαθία θαη ηνλ Ηεπθαδίηηθν Ηατθφ 

Μνιηηηζκφ ελ εγέλεη,  έηζη φπσο βησκαηηθά θαη κφλν ηα έδεζα ζην ρσξηφ κνπ ην 

Μηλαθνρψξη ησλ Ξθαθησηψλ, ζπλαληψ, ζε θάζε κνπ δεκνζίεπζε εθαηνληάδεο  

Ηεπθαδίηεο ζπλνδνηπφξνπο, πνπ δνλνχκαζηε απ’ ηα ίδηα αηζζήκαηα αγάπεο θαη 

ιαηξείαο γη απηφλ ηνλ Ηαηξεπηφ Ηεπθαδίηηθν Μνιηηηζκφ, θαη κνπ γξάθνπλ, ζηα 

θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο θαη κε πξνηξέπνπλ λα ζπλερίζσ απηή ηελ πξνζπάζεηα, 

θαη ραηξφκαζηε καδί θαη θακαξψλνκε πνπ θαηαγφκαζηε απ’ ηελ δηθή καο … Ραλαάλ, 

πνπ ξέεη κέιη θαη γάια, ζε φηη αθνξά απηφ ην δεκηνπξγηθφ Ηανγξαθηθφ θαη 

Μνιηηηζηηθφ  καο πεδίν! Θα ηδηαίηεξε ραξά λνηψζσ, γηα ηε λέα γεληά, πνπ δεηά λα 

κάζεη αθφκε πεξηζζφηεξα γηα ηνχην ην κηθξφ πεξβνιάθη ηεο γεο, ηε Ηεπθάδα θαη 

εμεηδηθεχνληαο, ην δηθφ καο κηθξφ πεξηβνιάθη, ην Μηλαθνρψξη! 

    Μηλαθνρψξη Ξθαθησηψλ Ηεπθάδνο! Λ θαζεκεξηλφο κνπ λεαληθφο νξίδνληαο, πνπ κε 

κηα ηεξή αληρλεπηηθή δηαδηθαζία πέξαζε ζηε δσή κνπ ζαλ έλα επξχ πιέγκα 

πξνηαγκάησλ δηαπνηηζκέλσλ απφ λνζηαιγία, κλήκε θαη παξάδνζε! Μηλαθνρψξη! Ον 

κηθξφ κνπ ρσξνπδάθη, πνπ κνπ κεηάγγηζε ζείεο βνκβίδεο ελφο κνληέινπ άξηηαο δσήο, 

πνπ κνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα, αλά πάζα ζηηγκή, ζηελ ζχκεζή ηνπ θαη κφλν, ζαλ 

αλαληπηηθή θνιπκβήζξα λα επηζηξέθσ ζηνλ αθεηεξηαθφ κνπ κηθξφθνζκν, κέζα ζηνλ 

ζθιεξφ θαη αδπζψπεην θφζκν πνπ δνχκε… Μηλαθνρψξη! Δ γελέζιηα γή, φπνπ 

πξσηναληίθξπζα ην θσο ηνπ ήιηνπ! Έηξεμα ζηα δξνκάθηα  ηνπ, έθαλα ηνχκπεο ζηε 

γε ηνπ, έπαημα αρφξηαγα ζηελ ζξπιηθή Θπινθνθηά ηνπ, έκαζα ηα πξψηα γξάκκαηα 

ζην φκνξθν ζρνιεηφ ηνπ, έηξεμα ζηνπο φξζξνπο θαη ζηνπο εζπεξηλνχο ηνπ Άτ Γηψξγε 

θαη ηνπ Ώτ Θσκά, θπιίζηεθα ζηα ιηνθφθηα ησλ ιηηξνβηψλ ηνπ, κάησζα ηα δάρηπια 

ησλ πνδηψλ μππφιεηνο ζηηο θάςεο ηνπ θαινθαηξηνχ, γεχηεθα ηα θαγεηά θαη ην αγλφ 

δεζηνθνχξλη ηεο θνπξλάξηζζαο κάλαο κνπ, ληχζεθα ζθνκπφγεξαο ζηηο Ώπφθξηεο, 

βγήθα κε ην ζηνιηζκέλν θαιαζάθη λα πσ ηνλ Ηάδαξν θαη ηνπ Ρξηζηνχ ηα Μάζε, 

αλέβεθα ζηηο ακπγδαιηέο ηεο Νάρεο λα γεκίζσ ηνλ θφξθν κνπ ακχγδαια, θπλήγεζα 
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θνινθσηηέο ηα Θαγηφβξαδα, ρφξηαζα ην κεζπζηηθφ άξσκα ηεο κπξηηάο, ηνπ ζρίλνπ 

θαη ηεο αγξάκπειεο, κάδεςα ηηο θηζηίλεο απ’ ηα ρσξάθηα, θαβάιηζα η’ άινγν λα ην 

πνηίζσ ζην Ζάησ Μεγάδη, θχιαμα ηηο θαηζίθεο ζηνπ Ώτ Ξπξπδψλνπ ηα  ρσξάθηα, 

έδεζα ηα ππέξνρα ρεηκσληάηηθα βξάδπα ηνλ παπνχιε κνπ ηνλ Ζσζηαληή γχξσ ζηε 

γσληά λα καο ιέεη παξακχζηα, πήξα κέξνο ζε Ζαξθψκαηα θαη Γάκνπο ηνπ ρσξηνχ, 

γεχηεθα ηε καγεκέλε άλνημε ζηα ζσζηθά κνπ, απφιαπζα ηνπο αλζηζκέλνπο 

ακπγδαιεψλεο ζηα κέζα ηνπ Φιεβάξε, έηξεμα ζηα ιηνζηάζηα ζαλ νη γνλείο κνπ 

κάδεπαλ ηηο ειηέο! Ώγλάληεςα θαη ράξεθα ηε καγεχηξα ζάιαζζα, ζαλ θνηινπφλεζε 

δσή λα κνπ ραξίζεη ζηα κάηηα θαη ζην λνπ! Έλα κπνπθέην <<παξνρψλ>> αείδσσλ, 

πνπ κπφιηαζαλ ην είλαη κνπ θαη ράξαμαλ ηζφβηα ηελ δσή κνπ… Έλαο ηεξφο 

ελζνπζηαζκφο, πνπ κε νδεγεί, θαη κέζα απφ ηνχην ην ηαπεηλφ πφλεκα επειπηζηψ λα 

νδεγεί θάζε ζπρσξηαλφ κνπ, ζε κηα ππέξνρε ζπλαηζζεκαηηθή ζπγθίλεζε δηα βίνπ, ζε 

έλα ηαμίδη δσήο! Ζαη φια ηνχηα πψο λα ηα αξλεζψ θαη λα ηα αξλεζνχκε ζην κηθξφ 

καο ΗΕΖΙΛ ΟΔΞ ΖΏΝΑΕΏΞ, ην ρσξηφ καο, ην Μηλαθνρψξη! Ον παξφλ βηβιίν ησλ 

αλακλήζεσλ, ησλ εληππψζεσλ, ησλ γεχζεσλ, ησλ αηζζήζεσλ, ησλ πξνζθνξψλ, ηεο 

ηζηνξίαο, ησλ κχζσλ, ησλ ζξχισλ θαη ησλ παξακπζηψλ, αο είλαη κηα ειάρηζηε 

αληαπφδνζε, γηα φια απηά ηα θαινχδηα πνπ καο θίιεςε ε γελέζιηα Γε καο… 

    Κεθηλφληαο ηνχηε ηελ πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη παξνπζίαζεο ηνπ ρσξηνχ καο, 

έλα ζεκαληηθφ δίιεκκα ηαιάληζε ηελ ζθέςε κνπ… Έρνληαο, ινηπφλ, ζρεδφλ 

βησκαηηθή αληίιεςε ησλ φζσλ πηπρψλ ηνπ ρσξηνχ παξαθάησ ζα παξνπζηάζσ 

αλαιπηηθά, πξνβιεκαηίζηεθα πνιχ αλ πξέπεη λα θαηαγξάςσ θαη ηα αξλεηηθά πνπ 

βίσζα ή άθνπζα απφ παιηφηεξνπο Μηλαθνρσξίηεο, γηαηί ζαθέζηαηα θαη θάζε κηθξή 

θνηλσλία θαηαηξχρεηαη θαη απφ κίζε, πάζε, δηαθνξέο, δήιηεο, θαθίεο, πνιηηηθέο 

δηαθνξέο, πνπ εηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν ηνπ εκθχιηνπ πήξαλ δξακαηηθέο δηαζηάζεηο 

ζην ρσξηφ καο, κε πνιινχο ζαλάηνπο παιιηθαξηψλ, πνπ νδήγεζαλ αθφκε κέρξη ησλ 

εκεξψλ καο λα κελ <<θξέλνληαη>> νηθνγέλεηεο… κσο έθξηλα ζσζηφ λα κελ 

αλακνριεχζσ φια απηά ηα ληηεξέζα, φια απηά ηα κίζε θαη ηα πάζε, αιιά λα θάλσ ηηο 

θαηαγξαθέο κνπ κε γλψκνλα ην ζπλαίζζεκα θαη κφλν… Γηαηί, ζε ηειηθή αλάιπζε, 

απηφ πνπ πξνέρεη ζηε ζεκεξηλή γεληά θαη ζε απηέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ,  είλαη ε 

κλήκε θαη φρη ε εκπάζεηα, είλαη ε λνζηαιγία θαη φρη νη κηθξφλνηεο, είλαη ε δηαδξνκή 

θαη φρη νη αξλεηηθέο δηαθιαδψζεηο! Έηζη κπνξψ λα ζε δηαβεβαηψζσ δηαβαζηή  κνπ 

πσο ζα αληηκεησπίζεηο κέζα ζε ηνχηεο ηηο ζειίδεο έλα Μηλαθνρψξη δεκηνπξγηθφ θαη 

<<αλακαιηαζκέλν>> πάλσ ζηελ ξφηα ηεο αλέρεηαο θαη ηεο θηψρεηαο κελ, κα έλα 

Μηλαθνρψξη πνπ κεηαπνιεκηθά, κε κηα πιεηάδα ζεηηθψλ παξαγφλησλ, έβαιε ηηο 

βάζεηο γηα ην πέξαζκα ζηνλ θφζκν ηεο δεκηνπξγίαο! Ώιια, θεχ, ζήκεξα ιείπεη ην 

θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ… Λ θφζκνο! 

    Ξε ηνχηε ηελ πξνζπάζεηά κνπ νδεγφο είλαη ην βίσκα θαη ην ζπλαίζζεκα, είλαη ε 

απηνςία θαη ην απηήθννλ εθείλσλ ησλ παξαδφζεσλ θαη κλεκψλ, φπσο ηηο πξνζέιαβα 

απ’ ηελ πνιχμεξε κάλα κνπ Μνιπμέλε, απ’ ηνλ ζπκφζνθν παπνχιε κνπ Ζσζηαληή 

Μαπνξάθε, αιιά θαη απφ ηφζνπο ειηθησκέλνπο Μηλαθνρσξίηεο, ηηο θνπβέληεο ησλ 

νπνίσλ απνξξνθνχζα ζαλ ζθνπγγάξη! Γηαηί κε ελδηέθεξαλ ηα πάληα εθεί ζηα ρξφληα 
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ηνπ 1960, πνπ άξρηζα λα απνθηψ ζπλείδεζε θαη λα αληηιακβάλνκαη ηνλ θφζκν! 

Θηθξφ παηδί, ζρεδφλ θάζε βξάδπ,  ήκνπλ ζην γεκάην κε Μηλαθνρσξίηεο μσκάρνπο 

<<Θαγαδί ηνπ Οξάκπα>> θαη ζαλ ζηππφραξην απνξξνθνχζα ηα πάληα πνπ άθνπγα 

απ’ ηνπο ζνθφηεξνπο κεγαιχηεξνπο,  απ’ ηηο μσκάρηθεο δνπιεηέο, κέρξη ηα πνιηηηθά, 

απ’ ηα θνηλσληθά ζέκαηα, κέρξη ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο δηεγήζεηο γηα ηνπο παιηνχο 

ρσξηαλνχο καο… Θπφξεζα έηζη θαη δηακφξθσζα ηνλ δηθφ κνπ γλσζηηθφ θφζκν ηνπ 

ρσξηνχ κνπ, ηνλ νπνίν, ηαπεηλά, πξνζπαζψ ζήκεξα λα ζαο κεηαιακπαδεχζσ.. 

    Μέξαλ απφ απηή ηε βησκαηηθή κνπ ζθαηξηθή γλψζε ηνπ ρσξηνχ καο, κεγάιε είλαη 

ε ζπλδξνκή θαη βνήζεηα, θπξίσο γηα ηα πξνπνιεκηθά ρξφληα,  δχν πνλεκάησλ 

ηζάξηζκσλ Μηλαθνρσξηηψλ Ξαληαίσλ δηαλννχκελσλ! Βίλαη ην έξγν ηνπ θαζεγεηή θαη 

Αηεπζπληή ηεο Γεσξγηθήο Ξρνιήο Ξπγγξνχ ηνπ Ώιέμαλδξνπ Ξάληα κε ηίηιν Δ ΒΖ 

ΗΒΠΖΏΑΛΞ ΛΕΖΛΓΒΙΒΕΏ ΞΏΙΟΏ, θαη ηνπ επίζεο θαζεγεηή, αδεξθνχ ηνπ Ώιέθνπ, 

ηνπ Βπζηάζηνπ Ξάληα κε ηίηιν ΜΏΕΑΕΖΒΞ ΘΙΔΘΒΞ ΏΜ’ ΟΛ ΡΣΝΕΛ ΘΛΠ 

ΜΕΙΏΖΛΡΣΝΕ, 1909 – 1923, ην  νπνίν ζε  ρεηξφγξαθε κνξθή πεληαθνζίσλ  ζειίδσλ 

βξίζθεηαη ζηελ ΡΏΝΏΘΛΓΗΒΕΛ ΐΕΐΗΕΛΘΔΖΔ, θαη ζην νπνίν παξνπζηάδεη ζρεδφλ 

απ’ ην 1750  ηα ζφγηα θαη ηνπο γελλήηνξεο ηνπ ρσξηνχ καο! Έλα βηβιίν ζεζαπξφο, ην 

νπνίν κε βνήζεζε λα θηάζσ επηά γεληέο πίζσ κέρξη θαη ζήκεξα παξνπζηάδνληαο ηα 

ζφγηα ηνπ ρσξηνχ καο σο ηηο κέξεο καο, κε ηελ επρή, άκπνηεο κειινληηθά θαη κεηά 

απφ πνιιά ρξφληα λα βξεζεί θάπνηνο άιινο Μηλαθνρσξίηεο, πνπ ζα πάξεη ην λήκα 

απ’ ην 2022 θαη ζα ην ζπλερίζεη κέρξη ηηο κέξεο ηνπ… Οα δχν αδέθξθηα Ξάληα 

θαηάγνληαη απ’ ηελ πεξίθεκε νηθνγέλεηα ησλ Ξαληαίσλ ζηα Ζνληξάηα, άλζξσπνη 

πξνθνκέλνη θαη ζνθφηαηνη, άξηζηνη ρεηξηζηέο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο πέηξαο, πνπ 

ζήκεξα νη απφγνλνί ηνπο έρνπλ δαζπαξεί ζηελ πθήιην, θαηέρνληαο πςειέο 

επηζηεκνληθέο ζέζεηο ζηηο ρψξεο παξακνλήο ηνπο! 

 

ΜΕΙΏΖΛΡΣΝΕ  ΞΦΏΖΕΣΟΣΙ ΗΒΠΖΏΑΛΞ 

ΕΏΙΛΠΏΝΕΛΞ  ΟΛΠ ΒΟΛΠΞ 2022 

Λ ΞΠΓΓΝΏΦΒΏΞ 

ΘΛΑΣΝΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ - ΜΏΜΛΝΏΖΔΞ 
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Eθδξνκή ζην ρζεο  
ηνπ ρσξηνχ καο!  
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ΘΤΜΖΣΑΡΗΑ ΜΗΑ  ΕΧΖ… 

Ρίρηεθεο απ’ αγψλα ζ’ αγψλα, θαζαξά θαη ηίκηα λα ζηξαηνπεδέςεηο κπφξεζεο 

ζην θνηκεηήξη ηεο κηθξήο παηξίδαο. Γιπθά θαη ηξπθεξά λ’ απνιάςεηο φζα ηελ 

ςπρή θαη ηε γαιήλε ρξσκαηίδνπλ… Έλα πέηξηλν ρσξηνπδάθη! Μηα 

κεγαινθάληαζηε αλαηνιή! Έλαο ηξηθπκηζκέλνο ζηφινο αρηίδσλ, πνπ κφιηο 

έζθαζαλ ζηελ θνξπθνγξακκή! Βπζίζνπ ζην ζάκα…  Αηζάιηλνο θξίθνο ε δσή, 

αξκαζηαζκέλνπο θξαηά γχξσ ηεο θφκπνπο κε ηηο δηαδξνκέο θαη ηα παξακχζηα, 

έηνηκα αθξνρνξνχο λα ζηήζνπλ. 

Γνμνινγίεο λ’ αξρηλίζνπλ, ζην πξψην ηνπ αηζάξαληνπ θειάδεκα, κπξψλεη ηνλ 

θφζκν, κε ήρνπο ηνλ ινχδεη απ’ ηε κέζε, πνπ ην πξψην θσο ζθνξπάεη…  

Ληθληζηά, ζεφκνξθα, αγιαφςπρα ηα πξσηλά ζνπ θαινθαίξη, ζαλ ν πνξθπξφο 

δίζθνο ζθάζεη ζηελ θνξπθνγξακκή! ια πκλνινγίεο λ’ αλαπέκςνπλ ζην 

κεηαμσηφ ζεληφλη ηεο δήζεο! Με ζαιεξά πιαηαλφθπιια ήιηε λα ξαίλεηο ηηο 

πξψηεο νξάζεηο, ηεο ςπρήο ηα πξψηα πιαλέκαηα, π’αλζνθνξνχζα ζα θξάμεη ζηα 

κχρηα βάζε: 

<<Καιψο ηνλ ζπφξν ηεο δσήο, ηνλ παηέξα κε ηηο ζηδεξέληεο παιάκεο, πνχκαζε ην 

ζχκπαλ ππνπφδηφ ηνπ λα γελεί>>! Έια ζηε κηθξή καο γεηηνληά! Μφιηο θαζάξηζε 

ε κάλα, κε ηελ ζξνπκπέληα ζαξψζηξα. ηξσκέλε ράδηα είλαη, λα πξνζδερηεί ηηο 

ιάκςεο, πνπ ηα κέησπα θσηίδνπλ πξσηνχ μερπζνχλ ην ρψκα λα δακάζνπλ! 

Πξσηνχ ηα λεξατδφκνξθα θνξίηζηα ζηνιίζνπλ ηα μαλζά ηνπο καιιηά, ηελ 

αλαδπφκελε αγάπε θαξηεξψληαο, κε ην θφθθηλν γαξνχθαιιν ζην ζηφκα! Σ’ 

αλνηρηά παξάζπξα πξσηνχ γλέςνπλ ζηελ πάρλε ηεο λπρηηάο λα κεξηάζεη, κ’ 

αλνηρηέο αγθάιεο λα ζε θαινζσξίζνπλ ηξνπαηνθφξε ήιηε!  Ν΄αθαληζηνχλ νη 

ίζθηνη… Σνμφηεο λα ρπζείο ζην καμηιάξη, πνπ ε δχλακε ηεο ληφηεο 

γιπθνιαγηάδεη. 

εθσζείηε! αο αλακέλνπλ νη κπιφπεηξεο ζηνλ κχιν, γηα ην ηίκην πξνδχκη ηεο 

γεληάο. αο θαξηεξνχλ ηα ρισξά ακπέιηα, φπ’ άξρηζαλ λα ζθαξίδνπλ ηνπ 

Γηφλπζνπ ηηο ξάηεο. Σα ζαιεξά κπνζηάληα ζαο αλακέλνπλ, ηα λεξά λα θφςεηε 

ζηηο ξίδεο. εθσζείηε!  Πξηλ νη ρξπζφξξνεο ζηάιεο ηνπ κεζεκεξηνχ ξαληίζνπλ 

ηεο ξέκβεο ηα θαξάγγηα... 

Γέζε καο πνξθπξνγέλλεηε ζη’ αςειφηεξφ ζνπ θαηάξηη, ηνχηε ε καγεία - 

ζπκεηάξη πνηέ λα κελ ηειεηψζεη!  ηαιαγκαηηέο ηεο λα γεπζνχκε, ρσξίο λα 

ππνηαρηνχκε! Οιφζηεξλα λα ιάκςνπκε ηεο ππξθαγηάο Αθξίηεο! Σνπο 

καληαηνθφξνπο ηνπ ζθφηνπο λα δηαβνχκε… 

Υψξηα θαη καθξηλά απ’ ηα ηελάγε λα δηψμνπκε ην θνχθην καχιηζκα, πνπ  

θπιαθίδνπλε ζε κπζηηθέο πνηφηεηεο θξπκκέλν ηάρα… ηνιηζκέλε ε θφξε, 

μεινγηάζηξα, λα θηλήζεη ζε γάκνπο κ’ αηέιεησηα δεχθηα λα πάεη! Ήξζεο 

Κνζκνγπξηζηή! Καβαιάξεο! Σ’ άξκα ζνπ αξγφιακλα ζηελ άιιε φρζε δέζε, 

αχξην ε ληά αλαηνιή λα θέμεη ζθηξηήκαηα ζπκεηαξηά πεξίζζηα… 

(Aπ’ ηελ πνηεηηθή ηξηινγία κνπ κε ηίηιν ΟΏΠΝΛΖΏΘΏΕΏ) 
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Μηα νηθνγελεηαθή κνπ θσηνγξαθία ζηα κηθξάηα καο! Αξηζηεξά εγψ ν Θνδσξήο, 

ζην κέζνλ ε αδεξθή κνπ Καηεξίλα θαη δεμηά ν αδεξθφο κνπ πχξνο! 
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ηα Ληζάξηα! ηελ θάησ πιαηαηίηζα ηνπ ρσξηνχ, ή θαιχηεξα ζηνπ Θσκαηζά! 

Δδψ δηαθξίλεηαη ν Γηψξγεο ν Θσκαηζάο (Παπαδφπνπινο), θάησ απ’ ηα θνληξηά 

ηνπ ππξνγηάλλε θαδαξέζε ή Κνηζάλε κε ηνλ θίιν ηνπ, ηνλ Παληαδή 

Καθηνχζε απ’ η’ Αζπξνγεξαθάηα. 
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H ηακάηα Γεσξγάθε ή Μφξηαηλα κε ην γηφ ηεο Παλαγψηε καζεηή γπκλαζίνπ! 
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Πηλαθνρψξη 1955! Κνκςφηεηα θαη ράξε ζε δχζθνια ρξφληα… Απφ αξηζηεξά: 

Σάθεο Γεσξγάθεο (Μφξηεο), Αιέθνο Παπαδφπνπινο (Μπνχθαο), Βαγγέιεο 

θηαδαξέζεο  (Καξαγηνχξγαο), Νηθεθφξνο Γεσξγάθεο (Μάιηνο) θαη 

Παλαγηψηεο Γιεγφξεο (Γηψηαο). 
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Γεκνηηθφ ρνιείν Πηλαθνρσξίνπ ζηα 1955! Γάζθαινο ν Βαζίιεο Μπνπξζηλφο ή 

Μαλψιεο απ’ ηελ Καξπά. 
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Αξηζηεξά ν Μαξίλνο Γεσξγάθεο ή Κχξθνο θαη δεμηά ν Παλαγηψηεο Γεσξγάθεο 

ή Μφξηεο. 

 



16 
 

 

Γεκνζηνγξαθφληαο ηεο δεθαεηία ηνπ 1980!!! 
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Πηλαθνρψξη Λεπθάδαο! Θεία ζπγθίλεζε! Καξδηνιηψζηξα λνζηαιγία! Πίζσ ζηα 

βήκαηα ηεο ακάξαληεο δσήο! Γεθαεηία ηνπ 1960! Πάλσ δεμηά δεθαεηήο ν 

δεκηνπξγφο – ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ  Θνδσξήο Γεσξγάθεο κε ηνπο 

γνλείο κνπ νθνθιή θαη Πνιπμέλε θαη η’ αδέξθηα κνπ πχξν, Καηεξίλα θαη 

Λνχια! Μηα θσηνγξαθία ραξαγκέλε ζηε κλήκε κνπ βαζηά… Βγήθε κπξνζηά 

ζην καγαδάθη ηνπ Μπάξκπα Φιίππνπ ηνπ Σζεξβέια θαη θσηνγξάθνο ήηαλ ν 

Αιέθνο ν Καξθάθεο… Βγήθε γηα λα εθδνζεί ην βηβιηάξην Πνιπηέθλσλ ηνπ 

παηέξα κνπ, γη απηφ θαη αξηζηεξά θέξεη ίρλε ηεο Διιεληθήο ζθξαγίδαο! Καξφ 

πνπθακηζάθη, θνληφ παληεινλάθη θαη ζεξηλά παπνχηζηα Διβηέια!  

Σν θαξάβη ζνπ ηηκνλεχσ ρξφλε κε ηα ρέξηα ηεο ζάιαζζαο… 

Φέξε κνπ πίζσ ηα κπξσκέλα  θαινθαίξηα… 

ην ιηνπχξη ηεο ληφηεο λα βγεη ε δσή 

Παξακχζηα, ζαλ ηφηε, λα κνπ πεη ζην μέθσην… 

Ηθέηεο ζνπ ρξφλε… 

Απ’ ηα καηέξηα η’ νπξαλνχ ζνπ θξέκαζέ κε 

ην άπεηξν! λα θαησπηεχσ ηελ άρξαληε θνηηίδα… 
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ΓΛΥΟΗΕΝΛΡΑΠ ΡΝ  ΞΗΛΑΘΝΣΥΟΗ  ΚΑΠ… 
Ον ρσξηφ καο βξίζθεηαη ζε 434 κέηξα πςφκεηξν απ’ ηε ζάιαζζα, είλαη ζην 

θέληξν πεξίπνπ ηεο βνξεηνθεληξηθήο Ηεπθάδνο, κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

38,7721551 πιάηνο θαη 20,660037 κήθνο. Μεξηθιείεηαη ν νξίδνληάο ηνπ απ’ ηελ 

νξνζεηξά ησλ Ξηαπξσηψλ λφηηα, δπηηθά ππάξρεη ην βνπλφ ηεο Νάρεο, βφξεηα ην 

χςσκα ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ θαη ε πεξηνρή ηνπ Γθηφθα, πνπ πήξε ην φλνκά ηεο απ’ 

ηνλ ηνχξθν αγά Γθηφθα, πνπ έκελε ζην ρσξηφ καο επί ηνπξθνθξαηίαο ζηε Ηεπθάδα, 

(1479 – 1684), ν νπνίνο είρε ηελ πεξηνρή ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, ελψ αλαηνιηθά 

ππάξρεη ην άλνηγκα ηεο θνηιάδαο ηνπ Ώγίνπ Θσκά κεηαμχ ησλ δχν βνπλψλ 

Ζ(α)βαιηηήξη θαη Ηχκπεο, κε απνηέιεζκα ην ρσξηφ λα έρεη απνιαπζηηθή νπηηθή 

επαθή κε ηελ ζάιαζζα ηεο Ιηθηάλαο! Θηα πξνλνκηνχρνο γεσγξαθηθή ζέζε κε 

θαζαξά πξνζήιην θαη αλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ θάλεη ην θιίκα ηνπ ρσξηνχ απ’ 

ηα σξαηφηεξα ζηε Ηεπθάδα, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, πσο απηά ηα βνπλά, πνπ 

πεξηγξάςακε λσξίηεξα λα ην θπθιψλνπλ παληαρφζελ, ην πξνζηαηεχνπλ θπξίσο απ’ 

ηνπο δπλαηνχο ρεηκσληάηηθνπο βνξηάδεο! 

    Δ νλνκαζία  Μηλαθνρψξη, ζχκθσλα κε κηα πξψηε εθδνρή, πξνέξρεηαη απ’ ην 

γεγνλφο φηη ην ρσξηφ είλαη απισκέλν ζαλ πίλαθαο δσγξαθηθήο πάλσ ζηνλ νκψλπκν 

ιφθν, έηζη φπσο θαίλεηαη, απ’ ηνλ Άγην Θσκά, εθεί πνπ πξσηνυπήξμε νηθηζκφο ηνπ  

ρσξηφ κε ην φλνκα Μαιηάρσξα, ζα κηιήζνπκε γη απηφλ παξαθάησ, αιιά φπσο 

θαίλεηαη θαη απ’ ηα απέλαληη ρσξηά Ζαξπά θαη Μεγαδηζάλνπο ζθαξθαισκέλν πάλσ 

ζηνλ ιφθν ηνπ ζαλ δσγξαθηά! Θηα δεχηεξε, φκσο, εθδνρή δέρεηαη φηη  νη θάηνηθνη 

ηνπ ρσξηνχ καο, ζην καθξηλφ παξειζφλ,  εηδηθεχνληαλ ζηελ θαηαζθεπή πήιηλσλ 

πηλαθίσλ, πηάησλ. Ώπηή ηελ ηειεπηαία εθδνρή ππνζηήξηδε ν Γεψξγηνο Ηάδαξεο 

(Ηειέο), ν oπνίνο, αλ θαη ηπθιφο, παξά ηελ ζσκαηηθή ηνπ απηή αδπλακία, ήηαλ 

πξάγκαηη ζεκαληηθφηαην άηνκν, δηέζσζε ζηνηρεία αξθεηά γηα ην ρσξηφ, δηάβαδε 

βηβιία κε ηνλ θψδηθα ησλ ηπθιψλ, έςειλε ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ θαη 

γλψξηδε απέμσ φια ηα βηβιία ηεο εθθιεζίαο! Θπκάκαη ηνλ κπάξκπα Γηψξγν λα 

καγγαλίδεη ην ιηλάξη ζηνλ κάγαλν κε κηα κνλαδηθή δεμηνηερλία θαη κηα κνπζηθφηεηα 

ζηηο θηλήζεηο ηνπ θαηαπιεθηηθή, λα γεκίδεη κφλνο ηα ζαθηά κε ηελ θνπξηά απ’ ην 

αρνχξη, λα καο ιέεη ηα θαινθαηξηλά απνγεχκαηα, εθεί ζηα ζθαιηά ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, 

πνιιέο παιηέο ηζηνξίεο γηα πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο ζην ρσξηφ καο! Ζξίκα πνπ δελ 

ηα έγξαςα έγθαηξα θάπνπ γηα λα ηα ζπγθξαηήζσ ζην κπαιφ φια θαη λα θηάζνπλ  

ζηηο κέξεο καο απ’ ηα βάζε ησλ ρξφλσλ…  Ώπηή ηελ άπνςή ηνπ, φκσο, γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ ρσξηνχ καο, απ’ ηελ θαηαζθεπή πήιηλσλ πηλαθίσλ 

(πηάησλ) ηελ ζπκάκαη πνιχ θαιά, φπσο θαη ηελ πεξίπησζε ηεο επινγηάο ζην ρσξηφ ην 

1913, γηα ηελ νπνία ζα αλαθεξζψ παξαθάησ, θαη κάιινλ είλαη απηή ε εθδνρή ηνπ 

κπάξκπα Γηψξγνπ, γηα ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ καο, ε πην θνληηλή πξνο ηελ αιήζεηα 

θαη ηνχην δηφηη, πέξημ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, ππήξραλ ηξείο πεξηνρέο αξγηιινιεςίαο, απ’ 

ηηο νπνίεο έπαηξλαλ πειφ, πξψηε χιε, γηα ηελ θαηαζθεπή πήιηλσλ αληηθεηκέλσλ, 

αιιά θαη θνχξλσλ. Λη ηξείο ηνπνζεζίεο απηέο, είλαη, ζην Μάλσ Μεγάδη, θνληά ζηνπο 

Μεγαδηζάλνπο, εθεί ζην ρσξάθη ηνπ ΐαζίιε ηνπ Μαπαδφπνπινπ,  «ζηνπ ΐαζίιε ηεο 
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ρήξαο», έλαο ηεξάζηηνο ιφκπνο, απ’ ηνλ νπνίν γηλφληαλ αξγηιινιεςία, αξθεηέο 

θνξέο είρα πάεη κε ηνλ παηέξα κνπ θαη πήξακε πειφ!  Ώθφκε ε πεξηνρή ζην πνηάκη 

ηεο Ζαθαβνχιαο,  επίζεο απφ εθεί έβγαηλε ζαπκάζηνο πειφο,  πξηλ αθφκε γίλεη ν 

ζεκεξηλφο δξφκνο θαη ην γηνθχξη θαη ε πεξηνρή ηεο Ζνπκάλαο, πάλσ ζην δξφκν πνπ 

ζπλδέεη ηα Ηαδαξάηα κε ην ζεκεξηλφ γήπεδν, πεξηνρή πνπ πήξε ην φλνκά ηεο απ’ ηνλ 

ηνχξθν αγά Ζνπκαλάο, ν νπνίνο είρε απηά ηα θηήκαηα εθεί, φπσο εθηείλνληαη απ’ ηηο 

παξπθέο ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ κέρξη θάησ ζηνλ ζεκεξηλφ δξφκν, πνπ νδεγεί ζην 

γήπεδν, ρσξάθηα πνπ είλαη θαηάθπηα απφ ακπγδαιηέο. Ια ζεκεηψζνκε εδψ πσο 

αθφκε δχν πεξηνρέο ηνπ ρσξηνχ θέξνπλ ην φλνκα ηνπ ηνχξθνπ θαηφρνπ ηνπο , είλαη 

απηή ηνπ Θπνχκθα, κε ηνλ αλεκφκπιν ηνπ Θπφξζα λα δεζπφδεη ζηελ θνξπθή ηνπ 

ιφθνπ θαη νη Ζερξηλέο,  ζην πιάησκα ηνπ δξφκνπ Μηλαθνρψξη - Ώζπξνγεξαθάηα, απ’ 

ηνλ επίζεο ηνχξθν θάηνρν ηεο πεξηνρήο, ηνλ Ζερξηλέο! 

ΣΟ ΚΑΜΠΟΥΧΡΗ ΠΡΟΓΡΟΜΟ ΟΗΚΗΜΟ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΜΑ! 

Ξε φηη αθνξά ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, απηφο 

ζπκπηίπηεη κε ηελ δεκηνπξγία θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξηψλ ησλ Ξθαθησηψλ, πεξί ην 

κέζνλ ηνπ 15νπ αηψλα, αιιά θαη ησλ ρσξηψλ ηεο Ηεπθάδνο γεληθφηεξα, δεκηνπξγία 

πνπ ζπλέβε θαηά ηελ επνρή ηεο δπλαζηείαο ζην λεζί ησλ Φξάγθσλ Οφθθσλ (1362 – 

1479), φηαλ, φπσο ζα αλαιχζνκε παξαθάησ θαη ζχκθσλα κε ηνλ θνξπθαίν 

Ηεπθαδίηε ηζηνξηθφ Μάλν Ννληνγηάλλε, ζπλέβε ζηε Ηεπθάδα επξείαο έθηαζεο 

πιεζπζκηαθή δηαζηξσκάησζε, θέξλνληαο ή δερφκελνη πιεζπζκνχο νη Οφθθνη ζην 

αξαηνθαηνηθεκέλν λεζί ηεο  Άγηαο Θαχξαο  απ’ ηελ Ζαιαβξία ηεο Ζάησ Εηαιίαο, ηελ 

Ήπεηξν, ηελ Μεινπφλεζν θαη ηελ Ζξήηε!  

Βίλαη γλσζηφ πσο,  ζην λεζί ηεο Ηεπθάδνο απ’ ηελ αξραηφηεηα, πεξίπνπ ην 600 

π.Ρ, φηαλ επνηθίδεηαη ην λεζί, ηνχηε ηελ θνξά απ’ ηνπο Ζνξίλζηνπο, ε δσή είλαη 

ζπγθεληξσκέλε θαη αλζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Βινκέλνπ, ζεκεξηλφ Ιπδξί θαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ζνχικνπ κέρξη ην 1200 κ.Ρ, φηαλ δηαιχζεθε ε ππάξρνπζα εθεί πνιίρλε 

ηνπ Ζνχικνπ, ηφηε, πξνθαλψο, νη θάηνηθνη δηαζπάξζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ 

ηεο Ηεπθάδνο, αθνχ ήδε ππήξρε θαη ε θνβεξή κάζηηγα ησλ πεηξαηψλ, πνπ ιήζηεπε 

φια ηα παξάιηα, θαη δεκηνχξγεζαλ  κηθξννηθηζκνχο, θαηά θαλφλα πιίλζηλνπο θαη 

αρπξνθαιχβεο. Βδψ ζηνλ ρψξν ησλ Ξθαθησηψλ, ν νπνίνο καο ελδηαθέξεη, 

δεκηνπξγήζεθε, ην Ηνπβξνρψξη ζηα ζεκεξηλά Ώζπξνγεξαθάηα, ην Μεηεηλνρψξη ζηνλ 

ζεκεξηλφ Ζάβαιιν, ε Βπηζθνπή θαη ην Θεζνρψξη ζην ζεκεξηλφ Ξπαλνρψξη, πίζσ απ’ 

ην εηθφληζκα ηνπ Ξηαπξνχ θαη ην Ζακπνρψξη εδψ ζην Μηλαθνρψξη, ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζέζε Φίκη, πνπ είλαη  κπξνζηά ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Ζακπνρσξίνπ, γηα λα κε 

θαίλεηαη απ’ ηελ ζάιαζζα ν νηθηζκφο θαη απεηιεζεί απ’ ηνπο πεηξαηέο, παιηνί 

νηθηζκνί ηεο χζηεξεο ΐπδαληηλήο πεξηφδνπ, νη νπνίνη ήηαλ πξφδξνκνη ησλ κεηέπεηηα 

θαηά ην κέζνλ ηνπ 15νπ αηψλα δεκηνπξγεζέλησλ Ξθαθησηψλ, είδακε πσο παξαπάλσ.  

Λ Μάλνο Ννληνγηάλλεο, ππνινγίδεη πσο ην λεζί ηεο Ηεπθάδνο, θαηά ην 1357, πνπ 

έγηλε ε ΒΜΏΙΏΞΟΏΞΔ ΟΔΞ ΐΛΠΖΒΙΟΝΏΞ, φηαλ νη θάηνηθνη ησλ πξφδξνκσλ απηψλ 

νηθηζκψλ ησλ Ξθαθησηψλ, δειαδή ηνπ Μεηεηλνρσξίνπ, ηνπ Θεζνρσξίνπ θαη ηεο 



20 
 

Βπηζθνπήο, ηνπ Ηνπβξνρσξίνπ θαη ηνπ Ζακπνρσξίνπ, μεζεθψζεθαλ θαηά ηνπ 

Φξάγθνπ δπλάζηε Γψξδε Γξαηηαλνχ, ην λεζί ηεο Ηεπθάδνο, ππνινγίδεη ν Μάλνο 

Ννληνγηάλλεο, πσο είρε πεξίπνπ πέληε ρηιηάδεο θαηνίθνπο, ήηαλ, δειαδή θνβεξά 

αξαηνθαηνηθεκέλν! Θεηά ηνλ Γψξδε Γξαηηαλφ, ην 1362, πήξε ηελ Ηεπθάδα ε 

πξνκλεκνλεπζείζα  Απλαζηεία ησλ Οφθθσλ, πνπ έθαλε θνβεξέο πξνζπάζεηεο λα 

θέξεη ζην λεζί λένπο πιεζπζκνχο απ’ ηελ ππφινηπε Βιιάδα, ηέηνηεο πξνζπάζεηεο, 

κάιηζηα, ψζηε εθαηφ ρξφληα κεηά, ην 1479, πνπ πήξαλ ηελ Ηεπθάδα νη Ονχξθνη, λα 

έρνπλ ζρεδφλ ηξηπιαζηάζεη ηνλ πιπζεζκφ ηνπ λεζηνχ oη Οφθθνη ζηηο δεθαπέληε 

ρηιηάδεο θαη πιένλ θαηνίθνπο! Βδψ αθξηβψο απηφλ ηνλ αηψλα ηεο Απλαζηείαο ησλ 

Οφθθσλ έρνκε ηελ δεκηνπξγία ησλ εθηά ρσξηψλ ησλ Ξθαθησηψλ,  ηα νπνία 

ζπλερίδνπλ θαη κέζα ζηελ ηνπξθνθξαηία ζηε Ηεπθάδα, (1479 – 1687) ζαλ καραιάδεο 

ηνπ κεγάινπ ρσξηνχ ΞΦΏΖΕΣΟΒΞ, άξα θαη ηνπ Μηλαθνρσξίνπ. Ια ζεκεηψζνκε δε 

πσο νη Οφθθνη, καδί κε ηελ Ηεπθάδα, θαηείραλ ηελ Γάθπλζν, ηελ Ζεθαιινληά, ηελ 

Ώθαξλαλία κέρξη ην Ώγγειφθαζηξν θαη ηελ Ήπεηξν. Ξηνπο Ξθαθηψηεο νη λένη 

θάηνηθνη έθηαζαλ, κέζσ ηεο Γαθχλζνπ θαη ηεο Ζεθαιινληάο, πνπ ήηαλ ε 

πξσηεχνπζα θαη ην δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ησλ Οφθθσλ, θάηνηθνη, φπσο είπακε,  

απ’ ηελ Ήπεηξν, ηελ Ώθαξλαλία, ηελ Ζξήηε, αιιά θαη ηελ πεξηνρή ηεο Ζαιαβξίαο ηεο  

Ιφηηαο Εηαιίαο! Θαο αθνξά πεξηζζφηεξν ε πεξίπησζε ησλ Ζξεηηθψλ θαηνίθσλ, ηφζν 

γηα ηελ παηξηδσλπκηθή νλνκαζία Ξθαθηψηεο, αιιά, φπσο αλαιπηηθά ζα εμεγήζνκε 

παξαθάησ, ην ρσξηφ καο ην Μηλαθνρψξη θαίλεηαη λα είλαη <<ε κεηξφπνιε>> απηνχ 

ηνπ Ζξεηηθνχ ζηνηρείνπ, δηφηη εδψ θαηνηθνχλ ηα δχν θπξίαξρα Ζξεηηθά επίζεηα ησλ 

Ξθαθησηψλ, ην επίζεην Μαπαδφπνπινο θαη ην επίζεην Γεσξγάθεο. 

Ζ ΝΔΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΖΜΔΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΟΥΧΡΗ! 

 Μξφδξνκνο νηθηζκφο, ινηπφλ, ηνπ ρσξηνχ καο ήηαλ ην Ζακπνρψξη, ην βνπλφ 

αλαηνιηθά, απέλαληη αθξηβψο απ’ ην Μηλαθνρψξη, φπνπ αθφκε  ππάξρνπλ ππνιείκαηα 

απφ κηθξνθεξάκηδα εθεί ζηελ δπηηθή ηνπνζεζία ηνπ, πνπ νλνκάδεηαη θαη ζήκεξα 

Φίκη! Βλζπκνχκαη ραξαθηεξηζηηθά πσο,  ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, καδί κε ηνλ παηέξα 

κνπ, είρακε πάεη  ζην Φίκη  θαη καδέςακε ηέηνηα θ(νπ)ηζνθεξάκηδα γηα λα θηηάμνκε 

ηνλ νηθνγελεηαθφ καο θνχξλν! Βλνξηαθή Βθθιεζία απηνχ ηνπ Ζακπνρσξίνπ ήηαλ ε 

αγία Θαξίλα, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ίδηνπ ηνπ βνπλνχ, θάησ απ’ ην ζεκεξηλφ ιηηξνβηφ 

ηνπ Ρξήζηνπ Γεσξγάθε (Ζαξαδήκα), φπνπ θαη ζήκεξα ε ηνπνζεζία νλνκάδεηαη αγία 

Θαξίλα θαη δηαζψδνληαη ειάρηζηα ππνιείκαηα ηνπ λανχ! Μέξαλ, φκσο, απφ φζα 

παξαδνζηαθά θαη βησκαηηθά αλαθέξσ γηα ην Ζακπνρψξη, πην πεηζηηθέο θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο πιεξνθνξίεο κνπ ήξζαλ απ’ ηελ Θεζζαινλίθε, φζν εθπιεθηηθφ 

θαη αλ θαίλεηαη! Βθεί ζην Μαλφξακα Θεζζαινλίθεο ππάξρεη έλα ζφτ Γεσξγάθεδσλ 

απ’ ην Μηλαθνρψξη, πνπ είλαη γλσζηφ ζαλ <<Ξφτ ηεο Γηάλλαο ηεο Ζνκπιηψηηζζαο>>, 

γηα ην νπνίν ζα αλαθεξζψ παξαθάησ πσο δεκηνπξγήζεθε κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

ηξηψλ παηδηψλ ηεο Ζνκπιηψηηζζαο ζηελ ζπκπξσηεχνπζα ην 1922! Έλαο απφγνλνο 

απηψλ ν θαζεγεηήο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Ξπχξνο Γεσξγάθεο, ν νπνίνο έρεη πξνινγίζεη 

θαη ην βηβιίν κνπ ΞΦΏΖΕΣΟΒΞ ΗΒΠΖΏΑΛΞ. ΗΕΖΙΛ ΖΏΝΑΕΏΞ, κε δηαβεβαίσζε πσο 

ζπλερψο άθνπγε απ’ ηνλ παηέξα ηνπ Ώπζηφιε Γεσξγάθε θαη ηελ γηαγηά ηνπ ηελ 
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Ζνκπιηψηηζζα λα κηινχλ πνιιέο θνξέο γηα ην πεξίθεκν Ζακπνρψξη θαη ηνλ πάιαη 

πνηέ κηθξννηθηζκφ πνπ ππήξμε εθεί!!! Ώπηνί, ινηπφλ,  νη ιηγνζηνί θάηνηθνη, πνπ 

δνχζαλ ζην Ζακπνρψξη, θπξίσο ζε αρπξνθαιχβεο, πεξηζζφηεξν ζαλ λνκάδεο βνζθνί, 

θάπνηα ζηηγκή κεηαθέξζεθαλ   θαη δεκηνχξγεζαλ ην ζεκεξηλφ  Μηλαθνρψξη, πηζαλφλ 

γηα ιφγνπο θιηκαηνινγηθνχο, δηφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην ρσξηφ καο έρεη 

αλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη εθπιεθηηθή νινρξνλίο ειηνθάλεηα, αθνχ 

βξηζθφκαζηε ζε αηψλεο πνπ ζέξηδαλ νη πλεπκνλνινγηθέο παζήζεηο, θπξίσο ε 

θπκαηίσζε, απ’ ηελ πγξαζία, ηελ θηψρεηα θαη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο δηαηξνθήο θαη 

δηαβίσζεο θαη ν θφζκνο επέιεγε ηα αληιηαθά! Οα επίζεηα απηψλ ησλ ιίγσλ πξψησλ 

θαηνίθσλ δελ έθηαζαλ ζηηο κέξεο καο, πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο αξξελνγνλίαο, αθνχ 

ηα ζεκεξηλά επίζεηα ηνπ ρσξηνχ καο, φπσο αλαιπηηθά ζα ηα παξνπζηάζνκε 

παξαθάησ κε ηα ζφγηα ηνπο πεξίπνπ απ’ ην 1750, είλαη <<θεξηά>> επίζεηα θαηά ηελ 

πξναλαθεξζείζα επνρή ησλ Οφθθσλ, (1362 – 1479). 

Ξε απηφλ ηνλ ππνηππψδε κηθξννηθηζκφ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ πξνζηέζεθαλ, πεξί ην 

κέζνλ ηνπ 15νπ αηψλα θαη νη λένη θάηνηθνη, πνπ νη Οφθθνη έθεξαλ ζην λεζί, κέζσ 

Γαθχλζνπ θαη Ζεθαιινληάο, φπσο  νη Ξθηαδαξεζαίνη, απ’ ηελ Μχιαξν,  νη Ηαδαξαίνη 

απ’ ηελ Απηηθή Μεινπφλλεζε θαη εηδηθφηεξα ηελ Γαράξσ, νη  Ξαληαίνη θάηνηθνη 

Ηαηηληθήο πξνέιεπζεο, νη Μεξαηαίνη θαη νη Μαπαδνπνπιαίνη  πξνεξρφκελνη απ’ ηα 

Ξθαθηά ηεο Ζξήηεο! Λη Μαπαδφπνπινη πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ ζηα Ξθαθηά 

πξνεξρφκελνη απ’ ηελ Ζσλζηαληηλνχπνιε  ην 9νν κ. Ρ, γη απηφ θαη ραξαθηεξίζζεθαλ 

<<Ώξρνληνξσκαίνη ησλ Ξθαθίσλ>>! Ήηαλ κία απ’ ηηο δχν ηεξάζηηεο νηθνγέλεηεο ησλ 

Ξθαθίσλ, πνπ αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηελ λαπηηιία, (Ξπχξνπ Ώζδξαρά: 

<<Ξθαθηαλνί νη άξρνληεο ησλ βνπλψλ>>, φπνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ 

Μαπαδνπνπιαίσλ ζηα Ξθαθηά, φπσο θαη Μάξη Ζειατδή: <<H ηζηνξία ησλ 

Ξθαθίσλ>>, φπνπ ην ίδην αλαθέξεηαη αθξηβψο γηα ηνπο Μαπαδνπνπιαίνπο ησλ 

Ξθαθίσλ). Γη απηφ ζε φια κνπ ηα γξαπηά έρσ ηελ ζηαζεξή άπνςε πσο νη Ξθαθηψηεο 

είλαη παηξηδσλπκηθή νλνκαζία απ’ ηα Ξθαθηά ηεο Ζξήηεο θαη φρη ηνπσλπκηθή απ’ 

ηελ Ώζθαθία, γηαηί έρνκε ζηα ρέξηα καο ην κεγάιν φπιν πνπ νλνκάδεηαη επίζεην 

ΜΏΜΏΑΛΜΛΠΗΛΞ ζην Μηλαθνρψξη, πέξαλ  ησλ άιισλ πιήξσο δηαπηζησκέλσλ 

Ζξεηηθψλ επηζέησλ: Γεσξγάθεο, Ζνπληάθεο, Ζαξθάθεο, Ξθηνθπιάθεο, ΐαζηιάθεο, 

Μεξάηεο, Ώζπξνγέξαθαο   Μεηνχζεο θαη Ηνγνζέηεο, πνπ ππήξραλ θαη ππάξρνπλ 

ζηνπο Ξθαθηψηεο! Λη νηθνγέλεηεο κε ην επίζεην Γεσξγάθεο, απ’ ηηο πνιππιεζέζηεξεο 

ζην ρσξηφ καο, ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα πσο, πξνεξρφκελεο θαη απηέο καδί κε ηνπο 

Μαπαδφπνπινπο απ’ ηα Ξθαθηά, κέζσ Ζεθαιινληάο, πξνηίκεζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ 

αξρηθά ζηελ πεξηνρή Μαιηάρσξα ηνπ Ώγίνπ Θσκά θαη λα κεηνηθίζνπλ πεξί ην κέζνλ 

ηνπ 16νπ αηψλα ζην Μηλαθνρψξη, ζα παξνπζηάζνκε φια απηά παξαθάησ. Έηζη, κε 

απηέο ηηο αλσηέξσ έμη θπξίαξρεο νηθνγέλεηεο δεκηνπξγήζεθε ην ρσξηφ καο, ελψ ζηελ 

πνξεία ησλ ρξφλσλ πξνζηέζεθαλ, κε ηνλ δηαδεδνκέλν απηά ηα ρξφλα ζεζκφ ηνπ 

ζψγακπξνπ θαη ηα ππφινηπα επίζεηα πνπ ζπλαληάκε ζην Μηλαθνρψξη: Mάιθαο, 

Γιεγφξεο, Ζφθιαο, Ώζπξνγέξαθαο Ώξαβαλήο, Ζηελάο, Φξεκεληίηεο, ΐνπθειάηνο, 

Θεηαθφο, Γξάςαο, ζπλαπνηειψληαο φινη κηα θιεηζηή θνηλσλία, πνπ έκεηλε 

αλαιινίσηε κέρξη ζηηο κέξεο καο… 
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Ώλαθεξφκελνη, εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ Μαπαδνπνπιαίσλ, αθνχ ε 

πξνέιεπζή  ηνπο απ’ ηα Ξθαθηά αθνξά θαη ηελ γεληθφηεξε νλνκαζία ΞΦΏΖΕΣΟΒΞ, 

ζα επηζεκάλνκε πσο, ζαλ λαπηηθνί νη Μαπαδφπνπινη, νζάθηο μεζεθψλνληαλ 

αλεπηηπρψο ελαληίνλ ησλ θαηαπηεζηψλ ηεο Ζξήηεο, ησλ Βλεηψλ θαηαθηεηψλ, θαη 

μεζεθψζεθαλ πάλσ απφ δέθα θνξέο ζηα Ξθαθηά, εηδηθφηεξα ηνλ 14ν θαη 15ν αηψλα, 

πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ηφηε  εθπαηξίδνληαλ βίαηα, εθδηψθνληαλ νπζηαζηηθά, απ’ ηνπο 

Βλεηνχο θαη ζηξέθνληαλ θπξίσο κε ηα πινία ηνπο ζηα Βπηάλεζα, φπνπ ε δπλαζηεία 

ησλ Οφθθσλ, πνπ ηα θαηείρε, ηνπο δέρνληαλ αζκέλσο, αθνχ επηδίσθε λα απμήζεη ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπο! Ξην Μηλαθνρψξη νη Μαπαδφπνπινη δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή ηνπο 

ζπλνηθία ζην θάησ κέξνο ηνπ ρσξηνχ, ηα Μαπαδνπνπιαίηθα, φπσο ηα γλσξίζακε θαη 

ηα γλσξίδνκε φινη ζην ρσξηφ, ζπλνηθία πνιππιεζήο ζην παξειζφλ, φκσο ζήκεξα 

αθνινπζεί θαη απηή ηε θζίλνπζα πνξεία νιφθιεξνπ ηνπ ρσξηνχ καο… 

 Ξπγρξφλσο κε ηνπο Μαπαδφπνπινπο, φπσο πξναλαθέξακε. θηάλνπλ θαη 

εγθαζίζηαληαη ζην Μηλαθνρψξη θαη νη Ξθηαδαξεζαίνη, απ’ ηελ Μχιαξν ηεο 

Ζεθαιινληάο, γη απηφ θαη ζην Μηλαθνρψξη ηνπο Ξθηαδαξεζαίνπο ηνπο απνθαινχκε 

<<Μπιαξελαίνπο>>, νη νπνίνη εγθαζίζηαληαη εδψ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, ζηελ 

πεξηνρή Ξθακληέο, φπνπ ζήκεξα είλαη ην εξψνλ, κε ηα λεψηεξα παξαηζνχθιηα 

Οζεξβέιαο,  Ξαξζέλεο, Θνπζνιίλεο, Ζαθνχξγνο, κα θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ρσξηνχ 

καο κε ηα παξαηζνχθιηα Θπαγαηάο, Θπνχκζηνο θαη Οζακπαξήο! Ώιιά θαη 

Ηαδαξαίνη εγθαζίζηαληαη ζην Μηλαθνρψξη, φπσο θαη ζηα Ηαδαξάηα, απ’ ηελ Γαράξσ 

ηεο Διείαο θαη ηελ δπηηθή Μεινπφλλεζν, γη απηφ θαη ηνπο Ηαδαξαίνπο επίζεο θαη 

ζήκεξα αθφκε ηνπο απνθαινχκε <<Γαραξσλαίνπο>>! κσο, ην απίζηεπην είλαη 

πσο, καδί κε ηα αλσηέξσ ηξία επίζεηα, εγθαζίζηαληαη ζην Μηλαθνρψξη, ζηα 

Ζνληξάηα,  θαη νη νηθνγέλεηεο Μεξάηε, πξνεξρφκελεο απ’ ηα Μεξαηάηα ηεο 

Ζεθαιινληάο, φπνπ εθεί, θαηά ηνλ Ζεθαιινλίηε ηζηνξηθφ Γεξάζηκν Μεληφγαιν, είραλ 

εγθαηαζηαζεί θαη απηέο εξρφκελεο απ’ ηελ Ζξήηε!!! 

Ονλίζακε παξαπάλσ πσο, ηα εθηά ρσξηά ησλ Ξθαθησηψλ, άξα θαη ην 

Μηλαθνρψξη, παξνπζηάδνληαη ζηελ ηνπξθνθξαηία ζαλ απινί καραιάδεο ηνπ κεγάινπ 

θαη εληαίνπ ρσξηνχ ΞΦΏΖΕΣΟΒΞ θαη ειάρηζηεο νλνκαζηηθέο αλαθνξέο έρνκε ζε 

απηνχο ηνπο καραιάδεο. Γηα πξψηε κάιινλ θνξά ζπλαληάκε ηνλ φξν Μηλαθνρψξη ζε 

ζπκβφιαην ηνπ 1681, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη ζηνλ Ζάβαιν θαη παξνπζηάδεηαη ζαλ 

κάξηπξαο θαη ν δεκνγέξνληαο ηνπ Μηλαθνρσξίνπ. Ξπγρξφλσο, αμίδεη λα ζεκεηψζνκε, 

πσο,  ζε απηφ ην ζπκβφιαην, αλαθαιχςακε θα θέξακε ζηελ επηθάλεηα κέζα απφ δηθή 

καο έξεπλα θαη αθφκε δχν Ζξεηηθά επίζεηα ζηνπο Ξθαθηψηεο πεξαζκέλσλ αηψλσλ, 

ηα νπνία εμέιεηπαλ θάπνηα ζηηγκή, πηζαλφλ ιφγσ έιιηςεο αξξελνγνλίαο, ην επίζεην 

Ξθηνθπιάθεο θαη ην επίζεην ΐαζηιάθεο! Αεκνζηεχνκε ην ελ ιφγσ ζπκβφιαην ακέζσο 

παξαθάησ, γηα λα ηεθκεξηψζεη θαιχηεξα ηελ γλψκε ηνπ ν αλαγλψζηεο καο πεξί 

φισλ ηνχησλ ησλ απνθαιππηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνκε παξαπάλσ: 

ΣΟ ΠΧΛΖΣΖΡΗΟ. << Αληίγξαθν κεηαθξαζκέλν  ζηελ Διιεληθή,  1681  12 

Μαίνπ, κε ηελ παξνχζα γξαθή νκνινγνχλ  νη Γηαλλνχηζνο θαη Γεσξγάθεο  
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αδειθνί  Γεσξγάθε, ν Υξηζηφδνπινο Αζπξνγέξαθαο, ν Παλαγηψηεο Λάδαξεο,  ν 

ηακάηεο  Λάδαξεο, ν ηακάηεο Καηζάλγθαο θαη ν Παλαγηψηεο ηακαηέινο, 

δεκνγέξνληεο ηνπ ρσξηνχ θαθηψηεο, φηη  πνπιήζαλε ζην ηάκν Εακπέιε έλα 

θνκκάηη γήο ζηε ζέζε ΒΑΗΛΑΚΖ, θνληά ζηνπ Μνζρνκπέθηνπ Ρεζνχιη ζηελ 

Ξπινγατδάξα ζην Υαξθηά, φπσο επξίζθεηαη θαιφ ή θαθφ (ήκεξν ή άγξην) αληί 

ξεαιίσλ 8 θαη έλα  cuareto (ηέηαξην)  θαη απφ ζήκεξα ν εηξεκέλνο Εακπέιεο 

κπνξεί λα είλαη θχξηνο απφιπηνο ηνπ άλσ εηξεκέλνπ ρσξαθηνχ θαη νη εηξεκέλνη 

δεκνγέξνληεο ππνρξενχληαη  λα ην δηαηεξνχλ εζαεί ζηελ παξνχζα θαηνρή. Οη 

παξφληεο κάξηπξεο Εαθείξεο Καηζάλγθαο, ΑΠΟΣΟΛΖ  ΚΗΟΦΤΛΑΚΖ, 

ηακάηεο ηεο ρήξαο απφ ην Πηλαθνρψξη θαη Παπά-Γεκήηξηνο Πίθνινο. >> 

ΟΗ ΓΔΧΡΓΑΚΖΓΔ ΑΠ’ ΣΖΝ ΠΑΛΗΑΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΔΧΡΓΑΚΑΣΑ! 

Ον εθπιεθηηθφ είλαη, πξνείπακε, πσο, νη νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε, πνπ είλαη ην 

κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθά επίζεην ζην ρσξηφ καο, παξά ην γεγνλφο φηη θηάλνπλ θαη 

απηέο ζηνπο Ξθαθηψηεο, ζαλ δνξπθφξνη ησλ Μαπαδφπνπισλ απ’ ηα Ξθαθηά ην κέζνλ 

ηνπ 15νπ αηψλα, πξνηηκνχλ λα κελ εγθαηαζηαζνχλ επζχο εμ αξρήο ζην Μηλαθνρψξη, 

αιιά ζηελ πεξηνρή Μαιηάρσξα, φπνπ αθφκε ππάξρνπλ ππνιείκκαηα ηνπ νηθηζκνχ, 

απέλαληη απ’ ηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Θσκά ζηελ ζεκεξηλή θππαξηζζφθπηε πεξηνρή,  

ηελ νπνία εθθιεζία νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ, γη απηφ  είλαη  θηεηνξηθή θαη αλήθεη ζηηο 

νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε, άζρεηα αλ ζηηο κέξεο καο έρεη εγθαηαιεηθζεί ζπλεηδεηά θάζε 

ηδέα θηεηνξηζκνχ θαη αλήθεη πιένλ ζε φιν ην Μηλαθνρψξη! Βπίζεο, ζε δηάλνημε 

δξφκνπ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, πνπ δηαζρίδεη θάζεηα ηελ Μαιηάρσξα, πξνο ηνλ πίζσ 

ΐαζχιαθν, ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα αλζξψπηλα νζηά, πξνθαλψο ηνπ εθεί ππάξμαληνο 

λεθξνηαθείνπ. Λη Γεσξγάθεδεο απνρψξεζαλ απ’ ηελ Μαιηάρσξα, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε ησλ νηθνγελεηψλ καο, πεξί ην κέζνλ ηνπ 16νπ αηψλα γηα ηξεηο ιφγνπο: 

Μξψηνλ, φπσο δέρεηαη θαη ν ιφγηνο Φίιηππνο Ηάδαξεο, ν γλσζηφο ζαλ Γξακκαηέαο, 

αθνχ ππεξέηεζε θαη ζην ρσξηφ καο Γξακκαηέαο θαη ζηα Ηαδαξάηα, απνζπψληαλ 

θνληξηά θαη έπεθηαλ απ’ ην βνπλφ Ηχκπεο, πνπ ήηαλ πάλσ απ’ ηνλ νηθηζκφ ησλ 

Γεσξγάθεδσλ Μαιηάρσξα, δεχηεξνλ, γηαηί ην έδαθνο εθεί είλαη <<Μινπξγφ>>, 

δειαδή απνηειείηαη απφ πειφ, ν νπνίνο ξεπζηνπνηείηαη κε ηηο πνιιέο βξνρέο θαη 

ππνρσξεί (βίδηζκα) θαη ηξίηνλ, φπσο κνπ έιεγε ν παπνχιεο κνπ ν Ζψζηαο ν 

Μαπνξάθεο ν νηθηζκφο θαίλνληαλ απ’ ηελ ζάιαζζα ηεο Ιηθηάλαο θαη είρε πνιιέο 

θνξέο ιεειαηεζεί απ’ ηνπο πεηξαηέο, πνπ επί αηψλεο ήηαλ ε κάζηηγα ηνπ λεζηνχ καο! 

Βγθαηαιείπνληαο ηελ Μαιηάρσξα νη Γεσξγάθεδεο,  δπν – ηξεηο νηθνγέλεηεο 

εγθαζίζηαληαη ζηνλ Ζάβαιν, επίζεο δπν ηξεηο νηθνγέλεηεο εγθαζίζηαληαη ζηνπ 

Μξεκεληηλνχ θαη θηάλνπλ ζηηο κέξεο καο κε ηα παξαηζνχθιηα Ιηνχιαο θαη 

Μαξπάξεο, πεξίπνπ εθηά – νρηψ νηθνγέλεηεο εγθαζίζηαληαη ζην πάλσ ρσξηφ ησλ 

Ηαδαξάησλ κε ηα ζεκεξηλά παξαηζνχθιηα: Μαηζάο, Μαπαζπξέιεο, Οδνχλεο, 

Θέηδβεο, Ιηνχλθεο, ΐξαθάο, Θφζρσο, Θπαξνχο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

νηθνγελεηψλ Γεσξγάθε εγθαζίζηαληαη ζην Μηλαθνρψξη, πεξίπνπ ζαξάληα ζφγηα 

Γεσξγάθεδσλ θαηαγξάθνκε ζην ρσξηφ καο ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε αλά επίζεην 

πνπ επηρεηξνχκε παξαθάησ γα ην Μηλαθνρψξη. κσο θαη θάπνηεο νηθνγέλεηεο 
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Γεσξγάθε εγθαζίζηαληαη ζηα ζεκεξηλά Ζνληξάηα, ηα νπνία πξσηννλνκάζηεθαλ έηζη 

ΓΒΣΝΓΏΖΏΟΏ,  απνηειψληαο  ηα Γεσξγαθάηα ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ 

Γεσξγάθεδσλ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ θαη ησλ Γεσξγάθεδσλ ηνπ πάλσ ρσξηνχ ησλ 

Ηαδαξάησλ. Βδψ ζηα Γεσξγαθάηα, κέζα ζηελ πεξηνρή Ηάθνο, πέξαλ ηεο κεγάιεο  

εθθιεζίαο ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ, δεκηνπξγήζεθαλ αθφκε δχν εθθιεζάθηα, ε αγία 

Ζπξηαθή, πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηνλ πεξίθεκν ράξηε ηνπ Βλεηνχ Coronelli ηνπ 1687, 

ζαλ Ξάληα Ιηνκέληθα, ηδηνθηεζίαο θαη ζήκεξα αθφκε, πνπ έρεη απνκείλεη κφλν έλα 

εηθφληζκα ηεο Ώγίαο,  ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγάθε ησλ Ηαδαξάησλ κε ην παξαηζνχθιη 

ΐξαθάο, ε δε ηξίηε ήηαλ ε εθθιεζνχια ηνπ Ώτ Γηψξγε, ε νπνία κεηαθέξζεθε ζην 

Μηλαθνρψξη απνηειφληαο ηνλ πνιηνχρν νιφθιεξνπ ηνπ ρσξηνχ καο! 

ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ ΔΗΝΑΗ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΧΝ ΓΔΧΡΓΑΚΖΓΧΝ! 

Δ χπαξμε ηνπ νηθηζκνχ Γεσξγαθάηα βεβαηψλεηαη γξαπηά θαη θαηεγνξεκαηηθά 

απ’ ηνλ πεξίθεκν θηεκαηνινγηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο, ηνλ νπνίν παξνπζηάδνκε 

παξαθάησ, ηνπ Γψξδε Μαπαδφπνπιν πεξί ην 1710, ήηαλ ν Μαπαδφπνπινο γεσκέηξεο 

ησλ Βλεηψλ, πνπ έθεξαλ απ’ ηελ Ζξήηε, άιιε κηα ηξαλή απφδεημε ηεο Ζξεηηθήο 

πξνέιεπζεο ησλ Μαπαδνπνπιαίσλ.  Ώιιά ε χπαξμε ησλ Γεσξγαθάησλ πξνθχπηεη θαη 

απφ αθφκε κηα αξρεηαθή πεγή, απφ πξνζσπηθφ νηθνγελεηαθφ κνπ ζπκβφιαην, πνπ 

θαηέρσ, ηεο 20εο Θαξηίνπ  ηνπ 1849, ην νπνίν δεκνζηεχσ παξαθάησ θαη ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη πσο ν πξφγνλφο κνπ επιαβέζηαηνο  ηεξέαο παπά Ξηάζεο Γεσξγάθεο 

(Μαπνξάθεο) ηνπ Ζσζηαληή θαη ν Γεσξγάθεο Γεψξγηνο ηνπ Αεκεηξίνπ ζπκθσλνχλ 

γηα ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ηεο εθθιεζίαο  ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ, ε νπνία βξίζθεηαη 

αλάκεζν ησλ καραιάδσλ Γεσξγαθάηα θαη Ηαδαξάηα!  

ζν εθπιεθηηθφ θαη λα κνηάδεη απηή ε εθθιεζία πνπ ζήκεξα αλήθεη ζηνπο ΓΛΡ 

είλαη ηδηνθηεζίαο ησλ νηθνγελεηψλ Γεσξγάθε ησλ Ηαδαξάησλ θαη ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, 

αθνχ εκπιέθεηαη θαη ν Μηλαθνρσξίηεο πξφγνλφο κνπ ηεξέαο παπά Ξηάζεο 

Γεσξγάθεο! Ζαη βέβαηα ηα αλαθέξσ φια απηά ηζηνξηθά θαη δελ πξνηίζεκαη λα 

δηεθδηθήζσ θάηη απ’ ην ζεκεξηλφ ηδηνθηεζηαθφ ζηάηνπο ηεο εθθιεζίαο…  Μξνθαλψο 

απηή ε εθθιεζία ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ ήηαλ θηεηνξηθή εθθιεζία ησλ Γεσξγάθεδσλ, 

αθνχ πξηλ ηνλ παπά Ξηάζε Γεσξγάθε  ην 1849, ηελ εθθιεζία έρεη απνθηήζεη κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή δσξεά ηo 1709, ν ηεξέαο Εσάλλεο Γεσξγάθεο, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ζρεηηθή ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε επξηζθφκελε ζηα ΓΏΖ Ηεπθάδνο θαη 

θαηαρσξεκέλε ζην βηβιίν ηεο πξψελ Αηεπζχληξηαο ησλ ΓΏΖ Βιέλεο Γξάςα κε ηίηιν 

ΓΒΣΝΓΕΛΞ ΘΜΏΝΘΜΏΝΕΓΛΞ. ΑΔΘΛΞΕΛΞ ΙΛΟΏΝΕΛΞ ΗΒΠΖΏΑΛΞ, (Ξειίδα 129),  

δσξεά, ινηπφλ,  απ’ ηνλ άξρνληα ηεο πεξηνρήο νλνκαδφκελν Οζνπθαιά ζηνλ  επίζεο 

ηεξέα Εσάλλε Γεσξγάθε, ελψ ν Οζνπθαιάο εγθαηαιείπεη ηελ πεξηνρή… Μαξέλζεζε. 

Ια είλαη απηφο  <<o αλαρσξήζαο>> Οζνπθαιάο ν δεκηνπξγφο ησλ ζεκεξηλψλ 

Οζνπθαιάδσλ άξαγε, αθνχ πεξί ην 1700 ζπκβαίλεη θαη ε κεηνίθεζε θαηνίθσλ ησλ 

Ξθαθησηψλ, φπσο ησλ Ξηακαηειαίσλ θαη ησλ Ννληνγηαλλαίσλ απ’ ηνλ Ζάβαιν, κα 

θαη θάπνησλ Μαπαδνπνπιαίσλ απ’ ην Μηλαθνρψξη ζηνπο Οζνπθαιάδεο; 
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Ζ δηθή καο πξνζπάζεηα γηα ηεθκεξησκέλε ελεκέξσζε ησλ ρσξηαλψλ καο, αιιά 

θαη ησλ Λεπθαδίσλ γεληθφηεξα,  ζρεηηθά κε ηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο καο θαη ελ 

πξνθεηκέλσ γηα ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, καο νδεγεί ζηελ 

δεκνζίεπζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηζηνξηθψλ ληνθνπκέλησλ… H ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε ηνπ Γεκφζηνπ Ννηάξηνπ Λεπθάδνο Γεσξγίνπ Μπαξκπαξίγνπ, ζηηο 9 

Γελάξε ηνπ 1709, ζηελ νπνία απνθαιχπηεηαη φηη ν λαφο ησλ Αγίσλ Ανζηφισλ 

ζηα Γεσξγαθάηα κε δηάηα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ άξρνληα ηεο πεξηνρήο Αληψλε 

Σζνπθαιά πεξηήιζε ζηνλ παπά Ησάλλε Γεσξγάθε θαη κε άιιε δηαζήθε ζηνλ 

Παλαγηψηε Γεσξγάθε… Με ηελ παξνχζα ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, αλ θαη 

είλαη εκηηειήο, νη δχν Γεσξγάθεδεο, πξνθαλψο, πξνζπαζνχλ λα έιζνπλ ζε 

ζχκβαζε – ζπκθσλία! Έλα ηξαλφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

εθθιεζία αλήθε επί αηψλεο ζηηο νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε, φπσο αθξηβψο πξνθχπηεη 

θαη απ’ ην ακέζσο επφκελν ζπκβφιαην ηνπ 1849, ζην νπνίν εκπιέθεηαη θαη ν 

πξφγνλφο κνπ ηεξέαο ηάζεο Γεσξγάθεο! ήκεξα ε εθθιεζία έρεη πεξηέιζεη ζε 

νηθνγέλεηα ΓΟΥ κε θαηαγσγή απ’ ηα Λαδαξάηα θαη αλνίγεη θαη ιεηηνπξγεί κε ην 

παιαηφ εκεξνιφγην… (Σν απφζπαζκα είλαη απ’ ην βηβιίν ηεο πξντζηακέλεο ησλ 

ΓΑΚ Λεπθάδνο Διελεο Γξάςα, ζηελ ζειίδα 129, κε ηίηιν ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟ ΓΖΜΟΗΟ ΝΟΣΑΡΗΟ ΛΔΤΚΑΓΟ).  
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Γεχηεξν  ηζηνξηθφ θαη πνιχηηκν ληνθνπκέλην ην ζπκβφιαην ηνπ 1849 κε ηα 

Γεσξγαθάηα θαη ηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο θηεηνξηθή εθθιεζία θαζαξά ησλ 

Γεσξγάθεδσλ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ν Γεσξγάθεο 

Γεψξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ν επιαβέζηαηνο ηεξέαο ηάζεο Γεσξγάθεο!!! 
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Καη ν πεξίθεκνο Κηεκαηνινγηθφο ράξηεο ηνπ ρψξνπ ησλ θαθησηψλ ηνπ 

Εψξδε Παπαδφπνπιν ζηα 1710, ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη νινθάζαξα ε πεξηνρή 

ησλ Γεσξγαθάησλ! ην αξηζηεξφ κεζαίν κέξνο ηνπ ράξηε θαηαγξάθεηαη ην 

Πηλαθνρψξη θαη δίπια αθξηβψο ζε ηξηγσληθφ πεξίπνπ ζρήκα απεηθνλίδνληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη ηα Γεσξγαθάηα, ηα νπνία είλαη, φπσο δηεμνδηθά παξνπζηάζακε, 

ηα ζεκεξηλά Κνληξάηα, ε πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηεο εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ θαη νη πεξηνρέο Γσκφο θαη Λάθνο! Μηα πεξηνρή, κέζα ζηελ νπνία 

ππήξμαλ νη εθθιεζίεο ηεο Αγίαο Κπξηαθήο, ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ. Κηεκαηνινγηθνχο ράξηεο ζρεδφλ γηα φιν ην λεζί δεκηνχξγεζαλ νη 

Δλεηνί, νη νπνίνη είραλ θαηαιάβεη ηελ Λεπθάδα ζηα 1684! Ο Αιέμαλδξνο άληαο, 

ν θαζεγεηήο κε θαηαγσγή απ’ ηα Κνληξάηα, ηνλ νπνίν γλψξηζα θαιά ζηελ 

Ρηδάξεην ρνιή, κνπ δηεγνχληαλ ραξαθηεξηζηηθά φηη κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα 

αληίθξπζε ζηα αξρεία ηεο Μαξθηαλήο βηβιηνζήθεο ζηελ  Βελεηία, πνπ 

επηζθέθζεθε, παξφκνηνπο θηεκαηνινγηθνχο ράξηεο θαη γηα ηνπο θαθηψηεο θαη 

γηα φιν ην λεζί ηεο Λεπθάδνο! Αο αλαινγηζζνχκε πφζν πξνσζεκέλεο απφςεηο 

είραλ νη Δλεηνί θαη κάιηζηα αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, φηαλ εκείο ζήκεξα αθφκε 

παζρίδνκε ζηνπο θαθηψηεο λα δηνξζψζνκε ηα ιάζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 1994…  
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Έλα απνθαιππηηθφ ξεπνξηάδ ηεο Αζελατθήο εθεκεξίδαο <<ΑΚΡΟΠΟΛΗ>> 

ζηα 1935! Σν ξεπνξηάδ έθαλε ν δεκνζηνγξάθνο Κψζηαο ηνπξλάο, ν νπνίνο 

επηζθέθζεθε ηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ θαη έθεξε ζην θσο ηφζν ηελ καξηπξηθή 

δσή ηνπο γηα κηα <<θαηαςά λεξφ>>, κα θαη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκκή ησλ 

ρσξηψλ καο απ’ ηα θαθηά ηεο Κξήηεο κέρξη ηελ ελδνρψξα ηεο Λεπθάδνο! Άξα 

καο αθνξά άκεζα ζαλ Πηλαθνρψξη. Πξψηνλ γηαηί παξνπζηάδεη ηελ επίπνλε 

πξνζπάζεηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ ρσξηνχ καο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεγάδη 

ηνπ  Φξπά ζηα Αζπξνγεξαθάηα γηα ην πνιχηηκν λεξφ. Δίλαη νη επνρέο πνπ κφλν 

ηα πεγάδηα κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζηελ ιεηςπδξία θαη ην πεγάδη ηνπ Φξπά 

θαηέρεη πξσηεχνπζα ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ γπλαηθψλ ηνπ ρσξηνχ καο, γηα 

ηνλ ιφγν φηη ήηαλ αζηείξεπην, αθνχ ε παξάδνζε ζέιεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζε 

δηεξρφκελν ππφγεην πνηάκη, κα θαη θαιήο πνηφηεηαο θξχν λεξφ παξείρε, αιιά θαη 

γηα ηνλ ζεκαληηθφ ιφγν φηη ηα πεγάδηα πεξηκεηξηθά ηνπ ρσξηνχ καο, φπσο ηα 

θαηαγξάθνκε ζην παξφλ βηβιίν, ήηαλ ηδησηηθά θαη θιεηδσκέλα κε ινπθέην, άξα 

απαγνξεπηηθά γηα ην θνηλφ, κα θαη ηα δεκφζηαο ρξήζεο, φπσο απηφ ζηα Βαξθά ή 

ην Κάησ πεγάδη, εξρφληαλ ε ζηηγκή πνπ ζφισλε ην λεξφ, αθνχ ιηγφζηεπε ε 

ππφγεηα πδξνηξνθνδνζία ηνπο απ’ ηελ κεγάιε άληιεζε… Γεχηεξνλ. ην ελ ιφγσ 

ξεπνξηάδ ηεο ΑΚΡΟΠΟΛΖ ηνπ 1935, ν θαιφο δεκνζηνγξάθνο απνθαιχπηεη 

ηελ απηνπξνζδηνξηζηηθή ηαπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ησλ θαθησηψλ, νη νπνίνη, 

απ’ ηα βάζε ησλ αηψλσλ, απ’ ηα κέζα ηνπ 15
νπ

 αηψλα, πνηέ δελ μεζηφρεζαλ θαη 

δελ θαιθίδεπζαλ ηελ παξάδνζή ηνπο, πνπ ηνπο ζέιεη απνγφλνπο θαθησηψλ απ’ 

ηα θαθηά ηεο Κξήηεο, δηφηη θαθηψηεο απνθαινχληαλ θαη νη ζεκεξηλνί 

θαθηαλνί κέρξη πεξίπνπ ην 1900, φπσο πξνθχπηεη απφ πνιιέο ηζηνξηθέο πεγέο! 

Ζ απνθάιπςε απηή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ηνπξλά ζηα 1935 είλαη κηα 

<ζηεληφξεηα θσλή>> ζηηο εζράησο εκθαληζζείζεο απφςεηο πσο εκείο νη 

θαθηζάλνη ζηα λεψηεξα ρξφληα <<επηλνήζακε>> ηάρα ηνλ κχζν ησλ θαθίσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαιιειηζζνχκε πξνο ην γελλαίν θξφλεκα ησλ Κξεηψλ… Καη 

βέβαηα ζαλ Πηλαθνρψξη ην αλσηέξσ ξεπνξηάδ ηνπ ηνπξλά ζηα 1935, καο 

αθνξά ζε ληνζηφ βαζκφ, γηαηί ην ρσξηφ καο κε ηηο νηθνγέλεηεο Παπαδφπνπινπ 

θαη Γεσξγάθε είλαη ν παηξηάξρεο θαη απζεληηθφο εθθξαζηήο ησλ Κξεηηθψλ  

ξηδψλ θαη ησλ εθηά ρσξηψλ ησλ θαθησηψλ!  
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ΝΗ… ΑΟΓΑΛΝΙΝΓΝΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΘΝΞΖ ΡΝ ΣΥΟΗΝ ! 
    Ον παξαηζνχθιη καο ησλ Μηλαθνρσξηηψλ είλαη «Ώξγαλνιφγνη», δειαδή ζην ρσξηφ 

θπηξψλεη θαη καδεχνκε κφλν  ξίγαλε, άξα επξφθεηην γηα πάκπησρν ρσξηφ, κε 

θησρνχο θαηνίθνπο, ρσξίο κεγάιεο παξαγσγέο!  Ον ζθσπηηθφ απηφ επίζεην 

πξνζέδσζαλ ζηνπο Μηλαθνρσξίηεο θαη γεληθφηεξα κεηά ζε φινπο ηνπο Ξθαθηζάλνπο, 

νη ακίκεηνη Ζαξζάλνη,  ελψ νη πην παινί Ζαξζάλνη ην ιέλε αθφκε θαη ζήκεξα, 

(2022), κε ηξφπν ζθσπηηθφ. Θάιηζηα, ελζπκνχκαη ραξαθηεξηζηηθά πσο, εθεί ζηελ 

δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ παίδακε πνδφζθαηξν, πάλσ ζηνλ δξφκν πνπ νδεγεί απ’ ην 

Μηλαθνρψξη πξνο ηελ Ζαξπά, έμσ απ’ ηνπ Γησξγνζψκνπ ην ζπίηη, ηφηε πεξλνχζαλ κε 

ηα άινγα ηνπο θνξησκέλα νη Ζαξζάλνη, φηαλ έξρνληαλ απ’ ηελ Ώθφλε, ηελ Θαληφλα, 

ηηο Μαλαγηέο θαη ηα Ζακπαλά γηα  λα πάλε ζην ρσξηφ ηνπο, νη Ιηαληαξαίνη, νη 

Αηεδαίνη, νη αξηνιαίνη, νη Γαξαίνη θαη ινηπνί  Ζαξζάλνη, ηφηε, ινηπφλ, ελζπκνχκαη, 

καο θψλαδαλ ραξαθηεξηζηηθά: <<ηαμαηήζηε, ορέ  αργαναλόγοι, ηο ποδόζθαιρο, 

για να περάζοσν η’ άλογα…>>. Θπνξεί θαη λα είραλ δίθην νη Ζαξζάλνη, άζρεηα αλ 

θαη νη ίδηνη <<έβξαδαλ ζην ίδην ηεγάλη>> θηψρεηαο θαη αλέρεηαο… Ζαη είραλ δίθην 

γηαηί ην ρσξηφ καο, θπξίσο πξνπνιεκηθά, ήηαλ πάκπησρν, νη δε θάηνηθνί ηνπ κφιηο 

θαη κεηά βίαο έβγαδαλ απ’ ηελ γε ηα πξνο ην δελ… Βίραλ ιίγα ακπέιηα, απ’ ηα νπνία 

πξνζδνθνχζαλ, θαηά θαλφλα, θάζε Ξεπηέκβξε κε ηνλ ηξχγν λα βγάινπλ θάπνηεο 

δεθάξεο, γηα λα θαιχςνπλ κεξηθέο απ’ ηηο αλάγθεο ηεο θακειηάο. Βίραλ θάπνηεο 

ειηέο, πνπ φκσο δελ έθηαλε ην ιάδη ζρεδφλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρξνληάο… Ώπφ εθεί 

θαη πέξα έζπεξλαλ ηε γε ηνπο κε ζηάξη, γηα ην ςσκί ηνπ ζπηηηνχ, αλ θαη πνιιέο 

θνξέο αλαγθάδνληαλ λα πάλε θαη ζην Κεξφκεξν λα ζπείξνπλ ζηάξη θαη εηδηθφηεξα 

ζηνλ θάκπν ηεο Γνπξγνβιήο  ζηνλ ζεκεξηλφ Αξπκφ θαη ζηηο εθηάζεηο ηεο Γαβέξδαο, 

αθνχ ηα ρσξάθηα ηνπο ήηαλ θαη ιίγα θαη κηθξέο θαθνηξάραιεο εθηάζεηο, ηζνπφξηα 

ηα έιεγαλ, πνπ πήγαηλε κφλν ην άιέηξη κε ηα άινγα… Έζπεξλαλ αθφκε βξψκε θαη 

αγξηνθφθη γηα ηα δψα, φπσο θαη φζπξηα, θαθή, θνπθηά, κπίδα, ξεβχζηα, γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Θηα κίδεξε πξαγκαηηθά θαη ζηεξεκέλε δηαβίσζε, κε 

πνιινχο θφπνπο θαη κφρζνπο κφλν θαη κφλν γηα ηνλ επηνχζην… 

    Γλσξίδσ άξηζηα απ’ ηηο δηεγήζεηο ηνπ, φηη, ε γεληά ηνπ παηέξα κνπ, πεξίπνπ ηνπ 

1930, πείλαζαλ ζηελ θπξηνιεμία, εηδηθφηεξα ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο… Μέξαζαλ κηα 

ζηεξεκέλε δσή θνβεξά, αθνχ δελ είραλ νχηε ςσί, παξά ην θαγεηφ ηνπο ήηαλ ηα 

ιάραλα… Έλα ζσξφ ηξφπνπο εχξηζθαλ λα θηηάμνπλ ηα ιάραλα, κέρξη θαη 

ηζηγαξηαζηηά, κνπ έιεγε, πξνθεηκέλνπ λα μεγειάζνπλ ηελ πείλα ηνπο. Ρεηξφηεξε 

ήηαλ αθφκε ε θαηάζηαζε ζηελ πξνκήζεηα παπνπηζηψλ, αθνχ ηα ξνχρα κπνξνχζαλ 

λα ηα θηηάμνπλ θαη κε ηα καιηά απ’ ηα πξφβαηα… Θέρξη θαη παιηά πέηαια απ’ ηα 

άινγα ζπλέδεαλ κε θαξθηά, πξνθεηκέλνπ λα ηα έρνπλ ζαλ ζφιεο ζηα ππνηππψδε 

παπανχηζηα ηνπο, φπνπ ην επάλσ κέξνο, ε βαθέηα, ήηαλ έλα αλαθπθιψζηκν πιηθφ, 

αθνχ ην μαλαρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ππνηίνζεηαη λέσλ παπνπηζηψλ, 

βάδνληαο ζαλ ζφια αθφκε θαη απηά ηα πέηαια, ή θνκκάηηα απφ ιάζηηρα 

απηνθηλήησλ, αλ ηα εχξηζθαλ θαη απηά… Ήηαλ απηή ε γεληά πνπ ζηεξήζεθε ζρεδφλ 

ηα πάληα θαη κφλν κεηά ην 1980, ειηθησκέλνη πηα, μαλάζαλαλ θάπσο… 
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    Ώληίζεηα ε δηθή κνπ ε γεληά, φζνη κεγαιψζακε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, κπνξεί λα 

κελ είρακε ρξήκαηα, φκσο, ηνπιάρηζηνλ δελ πεηλάζακε, είρακε θαγεηφ, είρακε 

παπνχηζηα, είρακε ξνχρα θαη ην ζπνπδαηφηεξν κπνξέζακε θαη  λα ζπνπδάζνκε, 

πξάγκα πνπ άιιαμε ηελ κεγάιε εηθφλα θαη ησλ νηθνγελεηψλ καο θαη ηνπ ρσξηνχ. 

Ξπγρξφλσο, φκσο άλνημαλ θαη νη αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, Γεξκαλία, Ζαλαδάο, 

Ώκεξηθή, Ώπζηξαιία θαη έθπγε κεγάιν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ελψ θαη ε αζηπθηιία, 

θπξίσο ζηελ Ώζήλα, απνξξφθεζε ζεκαληηθφ δπλακηθφ ηνπ ρσξηνχ καο.   

   Δ κεγάιε, φκσο, νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ έδσζε ζην ρσξηφ ζπνπδαίεο 

δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ιαδηνχ, ηνπ θχξηνπ εκπνξεχζηκνπ θαη κε θαιή ηηκή 

πξντφληνο, είλαη νη αγνξέο ησλ ιηνζηαζηψλ ζηηο νπνίεο πξνβήθαλε νη ρσξηαλνί καο! 

Δ Ώγξνηηθή Οξάπεδα, απηή ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 πξνρψξεζε ζηελ ρνξήγεζε 

ρακειφηνθσλ δαλείσλ ζηνπο Ηεπθαδίηεο αγξφηεο γεληθά θαη αγφξαζαλ πνιιά απ’ ηα 

ιηνζηάζηα ησλ πάιαη πνηέ πξνπρφλησλ ηεο  Ηεπθάδαο απ’ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο, 

ηνπ Ξηακαηειφπνπινπ, ηνπ ΐαιασξίηε, ηνπ Ξθηαδαξέζε, ηνπ Θαραηξά, ηνπ 

Ξνπιατδφπνπινπ θαη ηφζα άιια, πνπ άξρηζαλ λα πνπιηνχληαη, ελψ, ζπγρξφλσο, απηνί 

πνπ είραλ πξνπνιεκηθά θπξίσο κεηαλαζηεχζεη ζηελ Ώκεξηθή, ελζπκνχκελνη νη ίδηνη 

πσο ζηα ληάηα ηνπο ήηαλ εξγάηεο <<αληί πηλαθίνπ θαθήο>> ζηα ιηνζηάζηα απηψλ 

ησλ πξνπρφλησλ, έζηεηιαλ δνιιάξηα  θαη νη εδψ ζπγγελείο ηνπο πξνβήθαλε ζε αγνξέο 

απηψλ ησλ πσινπκέλσλ απ’ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο ιηνζηαζηψλ! ΔΟΏΙ Δ 

ΒΖΑΕΖΔΞΔ ΟΔΞ ΦΟΣΡΛΗΛΓΕΏΞ ΟΣΙ ΡΣΝΕΖΣΙ! Ώπ’ ην ρσξηφ καο γλσξίδσ πνιχ 

θαιά πνηνί ζπρσξηαλνί καο έιαβαλ ηελ βνήζεηα εμ Ώκεξηθήο, αιιά γηα ιφγνπο εζηθήο 

ηάμεσο δελ ζα αλαθέξσ νλφκαηα, φπσο άξηζηα γλσξίδσ θαη πνηνη έιαβαλ δάλεηα  - 

θαη ζνθά έπξαμαλ -  γηα λα αγνξάζνπλ ηα πσινχκελα ιηνζηάζηα ησλ πάιαη πνηέ 

πξνπρφλησλ, κα θαη πάιη δελ θξίλσ ζθφπηκν λα αλαθέξσ νλφκαηα… Θα αλαθεξζψ 

κφλν ζηελ πξνζσπηθή βησκαηηθή κνπ αληίιεςε, αθνχ ν παηέξαο κνπ ν Ξνθνθιήο ν 

Μαπνξάθεο είρε αγνξάζεη δχν ιηνζηάζηα κε δάλεηα θαη κε ην ιάδη πνπ έβγαδε άιιαμε 

ηε δσή νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηάο καο, αθνχ είρε ηελ δπλαηφηεηα πηα,  κε ην ιάδη 

πνπ πνπινχζε ζηελ ρψξα, ζηνπο δπν ιαδέκπνξνπο, ηνλ Μνκπηεκέλν θαη ηνλ 

Ζνξαηδάλε, λα καο θαιχπηεη φιεο ηηο νηθνγελεηαθέο αλάγθεο θαη λα καο αγνξάδεη θαη 

ηα παξαίηεηεα βηβιία. 

    Έηζη άξρηζαλ, ινηπφλ,  λα δεκηνπξγνχληαη εηζνδήκαηα ζην ρσξηφ καο, απφ φζνπο 

είραλ κείλεη, λα θηίδνληαη λέα ζπίηηα θαη ζηγά – ζηγά λα εθζπρξνλίδνληαη κε 

ειεθηξηθφ ξεχκα, ην νπνίν ήξζε ζην ρσξηφ καο ην 1964, λα θηηάρλνπλ θακπηλέδεο, 

πνπ κέρξη ηφηε είραλ ηνπο ιεγφκελνπο <<απφπαηνπο>>, πάληα ζηελ απιή ηνπ 

ζπηηηνχ, δπν… ζηαπξσκέλα μχια πεξηζηνηρηδφκελα απφ ιακαξίλεο ή απφ <<ηνίρν>>, 

πνπ έθηηαρλαλ κε ζπάξηα θαη κπξηηέο, ελψ πνιιά ζπίηηα δελ είραλ νχηε θαλ απηή ηελ 

<<πνιπηέιεηα>> θαη έθεπγαλ ζηε Θάγεξα, ή ζηελ Ηφηδα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο 

άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά… Ώγφξαζαλ θάπνηα λέα νηθνγελεηαθά ειεθηξηθά ζθεχε 

θαη γεληθά βειηίσζαλ ηελ δσή ηνπο, ε νπνία άξρηζε λα πεξπαηά ζηνλ δξφκν ηεο 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο απ’ ην 1975 θαη εθεμήο, φηαλ μεθίλεζε θαη ε νηθνδνκή ζην λεζί 

θαη άξρηζαλ λα κπαίλνπλ θαη απφ εθεί κεξνθάκαηα ζηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ καο! 
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    κσο ην κεγαιχηεξν επίηεπγκα ησλ γνληψλ καο απηά ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα 

είλαη ην γεγνλφο φηη κε ηξνκεξή δίςα πξνζπάζεζαλ φινη ηνπο λα καο κάζνπλ 

γξάκκαηα, <<γηα λα μεθχγνκε, φπσο έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά, απ’ ηελ ηπξαγληζκέλε 

δσή ηνπ αγξφηε, θαη λα πηαζηνχκε απ’ ηελ ζπξίδα ηνπ δεκνζίνπ>>! Ζαη επηχρεζε 

απηφ ην θξίζηκν δηάζηεκα λα έρεη ην ρσξηφ καο θαινχο δαζθάινπο, πνπ, λαη κελ ήηαλ 

απζηεξνί θαη ρηππνχζαλ κε ηελ βέξγα, φκσο κπφξεζαλ θαη έβγαιαλ πνιιά λέα 

παηδηά απ΄ην ρσξηφ καο, πνπ πξνρψξεζαλ ζηα γξάκκαηα. Οελ δεθαεηία ηνπ 1950 

δάζθαινο ήηαλ ν ΐαζίιεο ν Θπνπξζηλφο, γλσζηφο ζαλ Θαλψιεο, απ’ ηελ Ζαξπά, 

απζηεξφηαηνο κελ αιιά έθαλε πνιιή θαιή δνπιεηά! Οελ δεθαεηία ηνπ 1960, ζηελ 

νπνία ζήηεπζα θαη πξνζσπηθά, ην ζρνιείν καο είρε νγδφληα παηδηά, έγηλε δηζέζην θαη 

δέζπνδε ην δεπγάξη ησλ δαζθάισλ, ηνπ Ρξηζηφδνπινπ Ραιηθηά ή Μιάθηα, απ’ ην 

Ξπαλνρψξη θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ ηεο Άλλαο Ώζπξνγέξαθα, απ’ ηα Ώζπξνγεξάθαηα! 

Ώπζηεξφηαηνη θαη απηνί, φκσο πάξα πνιχ θαινί εθπαηδεπηηθνί, αθνχ έδσθαλ ζην 

ρσξηφ καο πνιινχο γξακκαηηζκέλνπο θαη επηζηήκνλεο, πνπ δηαπξέπνπλ αθφκε θαη 

ζήκεξα ζε φια ηα επίπεδα θαη πξέπεη λα ηνπο αλαγλσξίζνκε, θάπνηα ζηηγκή, απηή 

ηελ ηεξάζηηα ζελεηζθνξά ηνπο ζην ρσξηφ καο 

    Ξε απηφ ην κεηαπνιεκηθφ θπξίσο ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο, φπνπ 

πνιιά παηδηά πνπ κέλνπλ αθφκε ζην ρσξηφ καο, ή θαηάγνληαη θαη δηαηεξνχλ ζρέζεηο 

κε ην ρσξηφ καο, αλ επηρεηξήζνκε κηα θαηαγξαθή ησλ <<γξακκαηηζκέλσλ>> ηνπ 

ρσξηνχ καο, ζα κλελνλεχζνκε ηνπο παξαθάησ:  

Γάζθαινη: O Kψζηαο θηαδαξέζεο (Μπνχκζηνο), ν Νίθνο Γεσξγάθεο 

(Παπνξάθεο), ν Πέηξνο Λάδαξεο (Καγηάθαο), ν Γηψξγνο Λάδαξεο (Καγηάθαο), ν 

Νίθνο Λάδαξεο (Λειέο), ν Γηψξγνο Γεσξγάθεο (Καιέο), ν Αλδξέαο 

Παπαδφπνπινο, ε Αζελά Γεσξγάθε (Σξάκπα), ε Κσλζηαληίλα Λάδαξε (Λειέ), ε 

Νηθνιέηα Παπαδφπνπινπ θαη ε αδεξθή ηεο Βηβή Παπαδφπνπινπ, ε Μαξία 

Λάδαξε (Καγηάθα). 

Καζεγεηέο: O θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ θαη ηεξέαο ζην ΑΠΘ π. Ησάλλεο 

θηαδαξέζεο (Σζακπαξήο), ν θηιφινγνο Κψζηαο Λάδαξεο (Λειέο), ν Βαζίιεο 

Γεσξγάθεο (Γηαινκάηεο) ζενιφγνο, δηεπζπληήο ηνπ ΣΑΟΛ, θαη δηεπζπληήο  

ηξαπέδεο, ε θηιφινγνο  Βαζηιηθή Λάδαξε (Λειέ), ε ρεκηθφο Βέξα θηαδαξέζε 

(Σζεξβέια), ε θηιφινγνο αγγιηθψλ Γεσξγία Παπαδνπνχινπ (Μπνχξα), ε 

θηιφινγνο Μαξγαξίηα Γεσξγάθε (Θαλαζάθηα), ε Μαξία Γεσξγάθε (Παπνξάθε) 

ζενιφγνο, ν Απνζηφιεο Γεσξγάθεο (Κνινκπάηζνο) ηερληθψλ, ν Σάζνο Μάιθαο 

θηιφινγνο,  ε Κσλζηαληίλα Γεσξγάθε (Κνινκπάηζνπ) θηιφινγνο, ε  Κιενπάηξα 

Λάδαξε θηιφινγνο, ε γπκλάζηξηα Λακπξηλή Γεσξγάθε  (Σξάκπα), ν 

καζεκαηηθφο Ησάλεο Λάδαξεο (Κνδνκήιηαο). 

Γηθεγφξνη: Ο Θνδσξήο Γεσξγάθεο (ειηλάθεο), ν νπνίνο επί ηέζζεξεηο ζεηείεο 

ρξεκάηηζε θαη δήκαξρνο Ζιηνχπνιεο, ε Μαξία θηαδαξέζε (Σζεξβέια), ε 

ππξηδνχια Γεσξγάθε (Θαλαζάθηα), δεη ζήκεξα ζηνλ Πχξγν Ζιείαο,  ν Θσκάο 

Γεσξγάθεο (Παπαγηάλλεο) ε Υξπζείδα Γεσξγάθε (Γηαινκάηε),  ε Παξαζθεπή 

Γεσξγάθε (Μπάηζε). 
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Ηεξείο: ηελ πεξίπησζε ησλ ηεξέσλ ζα αλαηξέμνκε θαη πξνπνιεκηθά, αθνχ, 

πέξαλ απ’ ηα νλφκαηά ηνπο κέζσ ηεο παξάδνζεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, έρνκε 

θαη ηελ κλεκφλεπζε απηψλ ησλ ηεξέσλ ζηελ Ηεξά Πξφζεζε ηνπ ηεξέα ηνπ ρσξηνχ 

θαη ζήκεξα ζε θάζε ιεηηνπξγία. Έηζη έρνκε ηνπο ηεξείο: O ηάζεο Γεσξγάθεο 

(Παπνξάθεο), ν Γεψξγηνο Γεσξγάθεο (Παπνξάθεο κεηέπεηηα Καξαδήκαο), ν 

Υξηζηφθνξνο Γεσξγάθεο (Κνηζιηφλεο), ν Ησάλλεο Γεσξγάθεο (Κνηζιηφλεο), ν 

σηήξηνο άληαο, ν Αληψληνο άληαο, ν Αλδξέαο θηαδαξέζεο (παλφο), ν 

Hιίαο Μάιθαο, ν Βαζίιεηνο θηαδαξέζεο (Μπνχκζηνο), ν πχξνο Γεσξγάθεο 

(Παπαγηάλλεο), ν Νίθαλδξνο θηαδαξέζεο (Σζακπαξήο), ν Γηνλχζηνο Λάδαξεο 

(Λειέο) θαη ζήκεξα ν Παλαγηψηεο Λάδαξεο (Καγηάθαο). 

Γηαηξνί: O γηαηξφο θαη πξψελ λνκάξρεο Λεπθάδνο Υξήζηνο Λάδαξεο 

(Καγηάθαο), ν γηαηξφο Παλαγηψηεο Γεσξγάθεο (αξδειήο), ν γηαηξφο Γεψξγηνο 

Γεσξγάθεο (Γηαινκάηεο), ν νπνίνο δεη πηα ζηελ Ακεξηθή. 

Λνηπνί επηζηήκνλεο: Ο Σάθεο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) πνιηηηθφο επηζηήκσλ, ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ Θνδσξήο Γεσξγάθεο (Παπνξάθεο) πνιηηηθφο 

επηζηήκσλ θαη δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηξαπέδεο, ν Ησάλλεο Γεσξγάθεο  

(Θαλαζάθηαο) δεκνζηνγξάθνο, ν Λεπηέξεο Γεσξγάθεο (Γηαινκάηεο) 

δεκνζηνγξάθνο, ν ηαχξνο Γεσξγάθεο (ειηλάθεο) πνιηηηθφο επηζηήκσλ θαη 

ηδηνθηήηεο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ζηελ Αζήλα, ν νθνθιήο Γεσξγάθεο 

(Παπνξάθεο) νηθνλνκνιφγνο θαη ηξαπεδηθφ ζηέιερνο, ε Μαξία Γεσξγάθε 

(Μεξγηάλλε) θνηλσληθφο επηζηήκσλ. 

Τπάιιεινη: Ζ ιγα Γεσξγάθε (Σξάκπα) ζηελ εθνξία, φπσο θαη ε αδεξθή ηεο 

Ρνχια Γεσξγάθε, ν Λάκπξνο Γεσξγάθεο (Μεξγηάλλεο) ζην ππνπξγείν εκπνξίνπ, 

ν Πεξηθιήο Γεσξγάθεο (Μπάηζεο) ζην ππνπξγείν δηθαηνζχλεο, ν Θνδσξήο 

Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) ζηνλ ΟΣΔ, ν Θνδσξήο Γεσξγάθεο (Καιαηδήο), ζηελ 

αεξνπνξία, ν αείκλεζηνο Γηψξγνο Γξεγφξεο δηεπζπληήο αζηπλνκίαο, ν 

Απνζηφιεο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) ζην ππνπξγείν εκπνξίνπ, ν Μαξίλνο 

Γεσξγάθεο (Κχξθνο) ζηελ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ, ν Άγγεινο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) 

ζην ππνπξγείν εκπνξίνπ, ν Γηψξγνο θηαδαξέζεο (Σζακπαξήο) ζην ππνπξγείν 

αζιεηηζκνχ, ν Υξήζηνο θηαδαξέζεο (Σζακπαξήο), ζηε βηνκεραλία ΦΑΓΔ, ε 

Αγγειηθή (Κνχια) θηαδαξέζε (Κφξε ηνπ παπά Βαζίιε) ζην ππνπξγείν 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ην ίδην δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ν αδεξθέο ηεο  Μαξία 

θηαδαξέζε θαη Δηξήλε θηαδαξέζε, αιιά θαη ν αείκλεζηνο αδεξθφο ηεο 

Άγγεινο θηαδαξέζεο αζηπλνκηθφο, ν Λεπηέξεο Παπαδφπνπινο (Θσκαηζάο) 

ζηελ αεξνπνξία, ε Διέλε Γεσξγάθε (Καιαηδή) ππάιιεινο ζε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία,  ν Ζιίαο Γεσξγάθεο ηξαπεδηθφο, ν Μηράιεο Λάδαξεο (Σζαιανχηαο) 

ππξνζβέζηεο, ν Νίθνο Παπαδφπνπινο (Κνπκπνπξγηέινο) ππξνζβέζηεο, ν Νίθνο 

Γεσξγάθεο (Παλάθηαο) ζην ππνπξγείν δηθαηνζχλεο, ε Βαζηιηθή θηαδαξέζε 

(Σζακπαξή) ζην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ, ν αείκλεζηνο Σάζνο Γεσξγάθεο 

(Καιέο) ηξαπεδηθφο, ν Σάζνο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) αζπξκαηηζηήο ζην εκπνξηθφ 

λαπηηθφ, ν ίκνο θηαδαξέζεο (Σζακπαξήο) ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ, ε Ησάλλα 

Γεσξγάθε (Μάιηνπ) ζην δήκν Λεπθάδνο,  ν Κψζηαο Γεσξγάθεο (Κνηδάθαξεο) 

ζηελ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ, ν Σάθεο Γεσξγάθεο (Γησξγνζψκνο) ζηνλ ΟΣΔ, ν Νίθνο 
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θηαδαξέζεο (Σζεξβέιαο) ζηνλ ΟΣΔ, ν Θσκάο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) ζηνλ 

ΟΣΔ, ν Απνζηφιεο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο, ν Κψζηαο 

Κηελάο (Αγγειίλαο) ζηελ αεξνπνξία, ν Θνδσξήο Κηελάο (Παληξεκέλνο) ζηελ 

αεξνπνξία,  ν αείκλεζηνο Κψζηαο Λάδαξεο (Κνχινο) θαπεηάληνο, ε Καηεξίλα 

Γεσξγάθε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ, ε Γεσξγία Παπαδνπνχινπ 

(Γηνχξγα) ππάιιεινο δηνηθεηηθφο, ν Παλαγηψηεο Γεσξγάθεο (Σζάλεο) 

θαπεηάληνο ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ. Καη ζίγνπξα πνιιά αθφκε παηδηά ηε 

ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ δελ θαηνηθνχλ πηα ζην ρσξηφ καο, δηαδξακαηίδνπλ 

ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ δεκφζην θαη ηδσηηθφ ρψξν. 
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ΠΔΣΡΗΝΟ ΔΡΔΗΠΧΜΔΝΟ  ΠΗΣΗ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΣΖΝ ΚΛΧΟΤΡΗΑ! 

 

ΞΑΝΘΖ ΡΟΓΑΚΗΝΗΑ! 

Κ’ εζχ μαλζή ξνδαθηληά, πνπ θχηξσζεο ζηα ζπιάρλα κνπ,  κε ξίδεο 

ζαξαληάπερνπ, άρξαληνπ ζπληξνθηάξε, γεηηφληζζα εγέλεθεο, εκπήθεο ζην 

ζαιφλη Κπξά θαη Μνπζαθίξηζζα, αθέληξα θαη δνπιεχηξα! Αληάκα πηα 

δηαβαίλνπκε ηα δηάζεια ηνπ ρξφλνπ… Νηχζεθεο θαη ζηνιίζηεθεο ηελ άλνημε κε 

λχθε, ξνδέ πέπιν εθφξεζεο, ηελ άγηα ζνπ αζσφηεηα ζθφξπηζεο ζηνπο αηζέξεο! 

Μειηζζνιφτ ζχλαμεο θαη έλνησζα θνληά ζνπ θ’εγψ πσο μαλαδψεζα κε ηέηνηα 

Παλσξαία πνχρσ ζηα ζπιάρλα Ρήγηζζα ζπληξφθηζζα ζην ρξφλν…  

 

Κάηζε καδί λα ζηήζνπκε ηνπ γάκνπ ην ηξαγνχδη! Καη ζαλ θαξπίζεηο ην ηαρηά, 

ιηγάην ζαλ πνηάμεηο, ην πξψην ζνπ ξνδάθηλν ζηελ πφξηα λα θξεκάζεηο κήπσο θη 

αλνίμεη δηάπιαηα λα κπνχλε νη γεηηφλνη… Ση, νη δηθνί κ’ αζηφρεζαλ, εξείπην κε 

θξάδνπλ… α κνχηδαξν κε πέηαμαλ, πνπ πάιησζα θαη δελ κπνξψ ηα δεχθηα ηνπο 

λα ζηέξγσ… κσο εδψ, ζηα ζπιάρλα κνπ, ην πξψην ηνπο θνηηάξη, ρσκέλν έρσ 

κπζηηθφ, πνπ θξάδεη κ’ έλαλ νίζηξν… Σ’ αζήκη θαη νη πφξπεο ηνπ πνηέ ηνπο δελ 

ζθνπξηάδνπλ… 

 

(Ώπ’ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν  ΑΏΖΝΠΏ  ΜΒΟΝΏΞ) 



35 
 

 

Μπξνζηά ζην θεθελείν ηνπ Γηψξγε Γεσξγάθε, γλσζηφ ζε φιν καο ην ρσξηφ ζαλ  

<< Σν θαθελείν ηνπ Σξάκπα>>, εθεί δίπια ζηελ ζξπιηθή Μπινθνθηά, έλα 

ηεξάζηην δέλδξν ζαλ πιαηάλη, πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη πηα…. Απφ αξηζηεξά 

δηαθξίλνληαη ζηελ θσηνγξαθία: πχξνο Γεσξγάθεο (Μπάηζεο), Φίιηππνο 

θηαδαξέζεο (Σζεξβέιαο), Αλαζηάζεο Γεσξγάθεο (Καιέο), Πφπεο Λάδαξεο 

(Γθαξακάλεο), Οδπζζέαο Κφθιαο, Λίαο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο), Νηφληνο 

Γεσξγάθεο (Μεξγηάλλεο) θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαθελείνπ ν Σξάκπαο! Σελ 

θσηνγξαθία πήξε ν Αλαγλψζηεο Γεσξγάθεο (Κχξθνο), πεξί ην 1965, αθνχ 

ηαθηηθά επηζθέπηνληαλ ην ρσξηφ καο, πνπ ππεξαγαπνχζε! Έθπγε πεξί ην 1930 

απ’ ην Πηλαθνρψξη. Αξρηθά δξαζηεξηνπνηήζεθε εκπνξηθά ζηελ Λεπθάδα θαη 

αθνινχζσο πήγε ζηελ Κέξθπξα, φπνπ δεκηνχξγεζε ην μελνδνρείν 

<<Αιέμαλδξνο>>, ην νπνίν ήηαλ ην θαηαθχγην ηνπ θάζε Πηλαθνρσξίηε θαη 

γεληθφηεξα Λεπθαδίηε, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Κέξθπξα. Ο εγγνλφο ηνπ 

Αλαγλψζηε Γεσξγάθε, ν Κψζηαο Γεσξγάθεο, φπσο δηεμνδηθά ζα παξνπζηάζνκε 

παξαθάησ, απηνππξπνιήζεθε ζηηο 19 επηέκβξε 1970 ζηελ πιαηεία Μαηεφηη 

ηεο Γέλνβαο, φπνπ ζπνχδαδε, δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ εθηάρξνλε δηθηαηνξία 

ζηελ Διιάδα! Έγηλε, έηζη, ν λεαξφο Γεσξγάθεο, <<Λακπάδα γηα ηε 

Γεκνθξαηία>> θαη ζχκβνιν ελφο νιφθιεξνπ Αληηζηαζηαθνχ Αγψλα, κα θαη ελφο 

νιφθιεξνπ αγσληδφκελνπ ιανχ γηα Γεκνθξαηία… 
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Ο Αλαγλψζηεο Γεσξγάθεο, πνπ έθπγε απ’ ην Πηλαθνρψξη θαη έγηλε μελνδφρνο 

ζηελ Κέξθπξα, ζε κία απ’ ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ηνπ ζην ρσξηφ καο κε ηηο 

ζπγγέληζζέο ηνπ, ηακάηα θαη Μαγδαιηλή Φξεκεληίηε. 
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Mηα εθπιεθηηθή φζν θαη ζθσπηηθή θσηνγξαθία ζην ρσξηφ καο ην Πάζρα ηνπ 

1963! Οη πιάθεο πνπ γίλνληαλ ηφηε δελ είραλ πξνεγνχκελν… Σφηε πνπ ην ρσξηφ 

έζθηδε απφ δσή! Ο Θσκάο ν Μαξίλνο ή Κχξθνο πξσηνζηαηνχζε ζε πάξα πνιιέο 

πιάθεο ζην ρσξηφ θαη πείξαδε φινλ ηνλ θφζκν… Ήηαλ Πάζρα θαη ν Θσκάο 

θηινμελνχζε ζην ζπίηη ηνπ ηα παηδηά ηεο Κνκπιηψηηζζαο, απ’ ηελ Θεζζαινλίθε, 

ήηαλ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, Γεσξγάθεδεο απ’ ην Πηλαθνρψξη πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ην 1922 ζηελ ζπκπξσηεχνπζα, θαη ηφηε βξήθαλ ρξπζή 

επθαηξία ν παηέξαο κνπ ν νθνθιήο θαη ν πχξνο ν Μπάτκπαο γηα λα πεηξάμνπλ 

ηνλ Θσκά θαη λα ηνπ αληαπνδψζνπλ ηηο πιάθεο… Να ηη έθαλαλ… Ζ Σαζνχια ε 

γπλαίθα ηνπ Θσκά έθεξε ην αξλί ζην ηαςί γηα λα ην ςήζεη ζηνλ δηθφ καο θνχξλν 

θαη φηαλ ςήζεθε ζπλελνήζεθε ν παηέξαο κνπ κε ηνλ Μπάτκπα θαη έβαιαλ ην 

ηαςί κε ην αξλί ηνπ Θσκά πάλσ ζε κηα μχιηλε δεπγέξα, απφ απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη θνπβαινχζαλ πέηξεο, ππνδπφκελνη πσο ήηαλ αηάξαγν βαξχ 

θαη ην πήγαηλαλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηε θσηνγξαθία πνπ θξφληηζαλ λα βγάινπλ,  

ηέζζεξεηο ζην ζπίηη ηνπ Θσκά!!! Σν ηη έγλε ζην ρσξηφ δελ πεξηγξάθεηαη… Ο 

Θσκάο βγήθε απ’ ην ζπίηη ηνπ θαη κφιηο είδε ηελ ζπλνδεία θαη ην αξλί ζηε 

δεπγέξα θπζνχζε θαη μεθπζνχζε... Άιε πιάθα… Ο Θσκάο είρε θχγεη 

κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία, φπνπ δελ κπφξεζε λα θαζίζεη πάλσ απφ έμη κήλεο… 

ηαλ έκαζε ν παηέξαο κνπ πσο ζα επέζηξεθε έθηηαμε έλα ζηεθάλη απφ κπξηηά 

θαη ηνλ πεξίκελε ζην Πηλαθνρψξη… 
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Άιιε κηα πιάθα εθεί ζη’ Αιψληα! Ο ακίκεηνο κπάξκπα Γηάλλεο ν Σδφλαο πνπ 

ηξέιαηλε ην ρσξηφ κε ηηο θσλέο ηνπ, παξηζηάλεη ηνλ πεζακέλν θαη ηνλ επινγεί  ν 

Απνζηφιεο ν Γησξγνζψκνο! Απφ αξηζηεξά κεηαμχ ησλ άιισλ παξαθνινπζνχλ 

θαη γεινχλ ν Αληξέαο ν Μαδσκέλνο, ν Υξηζηφθνξνο ν Γηνχξγαο, ν νθνθιήο ν 

Παπνξάθεο, ν Γεξάζηκνο ν Σξάκπαο ή Λπξίηζεο, ν Λψινο ν Μάιθαο θαη ν 

Σάθεο ν Σζακπαξήο! Ο Γηάλλεο Γεσξγάθεο ή Σδφλαο ήηαλ έλα πξαγκαηηθφο 

πξνιεηάξηνο πνπ δνχζε κηα πξσηφγνλε δσή… Φνξνχζε ρεηκψλα θαινθαίξη θάηη 

θνκκέλεο κέρξη ηνλ αζηξάγαιν γαιφηζεο θαη πείξαδε θπξίσο ηνπο 

Πηλαθνρσξίηεο πνπ είραλ θχγεη ζηελ Αζήλα θαη γπξλνχζαλ γηα Υξηζηνχγελλα 

θαη Πάζρα ζην ρσξηφ, φπσο ν Άγγεινο Γεσξγάθεο ή Λίηζαο θαη ν Αληψλεο 

Λάδαξεο ή Γθαξακάλεο, νη νπνίνη έξρνληαλ θνπζηνπκαξηζκέλνη θαη έβγαηλαλ 

ζηελ Μπινθνθηά γηα λα ζπλαληήζνπλ ηνπο ρσξηαλνχο, λα πνχλε Υξφληα Πνιιά 

θαη θπξίσο λα δνπλ ηνλ Γηαλλάθε ηνλ Σδφλα… Καη απηφο ηη ηνπο έθαλε… 

Πήγαηλε θνληά ηνπο θαη φπσο ν ρσκαηφδξνκνο εθεί ζηελ Μπινθνθηά ήηαλ 

γεκάηνο κε ιάζπεο θαη ιφκπεο κε λεξφ πάηαγε <<πιαηο>> κε ηηο γαιφηζεο ηνπ 

θαη ηνπο έθαλε άρξεζηα ηα θνπζηνχκηα!!! Γέιην θνβεξφ! Άιιεο θνξέο πάιη έβαδε 

ζηελ ηζέπε κηαο ριέλεο πνπ θνξνχζε ηεγαληζκέλεο καξίδεο θαη έξρνληαλ ζηελ 

Μπινθνθηά θαη ηηο έηξσγε ζαλ ραπάθηα… Ακίκεηε έρεη κείλεη ε εληνιή ζηελ 

Βαξβάξα ηε γπλαίθα ηνπ λα ηνπ θηηάμεη κηα ιαραλφπηηα <<πνπ λα βαιηψλεη η’ 

άινγν κέζα>>>, ελλνψληαο λα είλαη παρηά κέζα ζην ηαςί… 
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Ν ΞΟΝΠΡΑΡΖΠ ΚΑΠ ΑΦ  ΓΗΥΟΓΖΠ. ΡΝ ΘΑΚΑ ΡΝ 1913!  
    Λ Άγηνο Γεψξγηνο είλαη ν πνιηνχρνο ηνπ ρσξηνχ καο! Έρεη δερζεί ζηα ζηαζίδηα ηνπ, 

πνπ παιηφηεξα, κάιηζηα, ήηαλ νλνκαζηηθά θαη θάζε αξρεγφο νηθνγέλεηαο είρε ην δηθφ 

ηνπ ζηαζίδη, αθνχ νη γπλαίθεο αλέβαηλαλ ζηνλ γπλαηθσλίηε, έρεη δερζεί γεληέο θαη 

γεληέο Μηλαθνρσξηηψλ θαη κάιηζηα ζε δχζθνινπο θαηξνχο θαη ρξφλνπο, φηαλ ε 

εθθιεζία ήηαλ ην απνθνχκπη, αιιά θαη ην θνηλσληθφ γεγνλφο ηνπ ρσξηνχ καο! 

Βλζπκνχκαη κηθξφ παηδί θπξίσο ην ππέξνρν Θεγαινβδφκαδν, φηαλ ν Ώτ Γηψξγεο 

ήηαλ αζθπθηηθά γεκάηνο ζηηο Ώγξππληέο, ζηηο αθνινπζίεο ηνπ Ιπκθίνπ θαη ησλ 

Μαζψλ ηνπ Ρξηζηνχ, αιιά θαη ζηελ Ώλάζηαζε, κάιηζηα, εηδηθά ζηελ Ώλάζηαζε, ε 

εθθιεζία γέκηδε επί ηξεηο εκέξεο, θαη ζηηο ηξεηο απνγεπκαηηλέο Ώλαζηάζεηο! Γσή, 

θσλέο, θφζκνο, παηδηά, γπλαίθεο, άληξεο, θνξίηζηα, ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο, ζε 

θάζε ζξεζθεπηηθή ηειεηή θαη εθδήισζε! Ήηαλ ην θέληξν καο κεηά ην ζρνιεηφ! 

   Ξηελ κεγάιε Ξαξαθνζηή ησλ Ρξηζηνπγέλλσλ, κε ηα πεξίθεκα  <<Ξαξαληάξηα>>, 

φπσο ιέγακε ηα Ξαξαληαιείηνπξγα, θάζε πξσί ν Ώτ Γηψξγεο γέκηδε παηδηά! Θακπά ην 

πξσί πεξηκέλακε φια ηα ζρνιεηηαξνχδηα ηνλ παπά ΐαγγέιε ηνλ Ραιηθηά, πνπ 

έξρνληαλ κε ηα πφδηα ηνπ θαη κε θξχα θαη κε ρηφληα απ’ ην Ξπαλνρψξη, λα ρηππήζεη 

ηελ θακπάλα γηα λα ηξέμνκε ζην Ξαξαληάξη, ζηελ ιεηηνπξγία! Μξφζσπα 

ξνδνθφθθηλα απ’ ην αγξηνθαίξη, παηδηά κε ηεξάζηηα ζέιεζε θαη δίςα γηα δσή, 

ζεσξνχζακε γηνξηή ηα Ξαξαληάξηα θαη πεγαίλακε κε ηελ ίδηα ζέιεζε θαη δέζε θαη 

ζηνλ Ώτ Αηνλχζε, φηαλ Ξαξαληνιεηηνπξγνχζε θαη εθεί ν παπά ΐαγγέιεο γηα ηνπο 

Ζνληξαηηάηεο ελνξίηεο! Ώπ’ ην απφγεπκα εηνηκάδακε ηα θαθφ, ψζηε λα κπνξνχκε λα 

πεξπαηάκε κέζα ζηελ λχρηα, αθνχ νη θνιψλεο κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα δελ είραλ κπεη 

αθφκε ζην ρσξηφ… Ίδηα γηνξηηλή δηάζεζε θαη ζηνπο Ραηξεηηζκνχο ηεο Μαλαγίαο, ηελ 

άιιε κεγάιε Ξαξαθνζηή ηνπ Μάζρα, φηαλ καο πήγαηλε ν δάζθαινο ηηο Μαξαζθεπέο 

ησλ Ραηξεηηζκψλ, θάλακε θαη ην απφγεπκα κάζεκα ηφηε, ζηελ γξακκή ζηελ 

εθθιεζία ηνπ Ώτ Γηψξγε θαη κάιηζηα φξηδε ν δάζθαινο πνηφο απφ εκάο ζα πεη ζην 

ηέινο ησλ Ραηξεηηζκψλ ην <<Άζπηιε, Ώκφιπληε, Άθζνξε, Άρξαληε, Ώγλή Μαξζέλε 

Θεφλπκθε Αέζπνηλα…>> θαη ην <<Ζαη δνο εκίλ Αέζπνηα πξνο χπλνλ απηνχζηλ 

αλάπαπζηλ ζψκαηνο θαη ςπρήο…>>! Θεγάιε ηηκή γηα καο λα πνχκε απηνχο ηνπ δχν 

ηνπο ςαικνχο, φπσο θαη ην <<Μηζηεχσ>> θαη ην <<Μάηεξ εκψλ>>, πνπ καο φξηδε 

ελαιιάμ ν δάζθαινο θάζε Ζπξηαθή… Ώπιή, καγεπηηθή δσή, πνπ κφιηο αλνίγακε ηα 

θηεξά καο, πνπ κφιηο θάλακε ηα πξψηα βήκαηα ζηνλ αγψλα ηεο δσήο, δηαλζηζκέλνο 

κε ηε ραξκφζπλε εθθιεζηαζηηθή δσή ηεο επινγίαο θαη ηεο πξνθνπήο! 

    Θα, νη ραξκφζπλεο θαη αλέκειεο κέξεο καο εθεί ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώτ Γηψξγε, 

ήηαλ, φπσο πξναλέθεξα, ην Θεγαινβδφκαδν. Μαίδακε έλα ζσξφ παηγλίδηα ζην 

πξναχιην κέρξη λα έξζεη ν παπά ΐαγγέιεο θαη λα καο δψζεη ηα δηαθνλήκαηα ηνπ 

λανχ! Μνδφζθαηξν κε θάηη λάυινλ ηνπάθηα, ή κε γπλαηθείεο θάιηζεο γεκάηεο άρπξν, 

θξπθηφ, θελπγεηφ, κα πεξηζζφηεξν καο έηεξπε ην παηγλίδη κε ηηο ζηδεξηέο ησλ 

κλεκάησλ! Οφηε, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, ζην πξναχιην ηνπ Ώτ Γηψξγε ήηαλ θαη ην 

λεθξνηαθείν ηνπ ρσξηνχ, αθνχ ζηε Θάγεξα κεηαθέξζεθε πεξί ην 1983, θαη πνιιά 

κλεκεία είραλ ηεηξάγσλεο ζηδεξηέο, πνπ αλεβαίλακε ζηελ  πφξηα ηνπο θαη νη άιινη 
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καο έζπξσρλαλ δπλαηά, θάηη ζαλ ηξακπάια, αιά πάληα κε ην θελπγεηφ απ’ ηνπο 

θαηφρνπο ησλ κλεκείσλ αθνχ <<μεηξαθηάδακε>> ηηο πφξηεο απ’ ηηο ζηδεξηέο ηνπο… 

Ζαη ζαλ έθηαλε ν παπά ΐαγγέιεο αξρίδακε ηα δηαθνλήκαηα… Ξθνππίδακε θαη 

μεζθνλίδακε ηελ εθθιεζία, ηηλάδακε ηα ξνχρα, πνπ ήηαλ ζηξσκέλα ζην δάπεδν, κα ε 

κεγάιε καο αζρνιία ήηαλ λα θηηάμνκε ηελ θαξβνπλφζθνλε ηνπ ζπκηαηνχ, γηα λα έρεη 

ν παπάο φιν ην Θεγαινβδφκαδν! Θαδεχακε δεκάηηα απνθιάδηα μεξά θαη ηα θαίγακε 

κέζα ζηνλ κεγάιν ιφκπν, πνπ παιηά ήηαλ αζβεζηαξηά, ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο! 

Μαίξλακε ην θάξβνπλν απ’ ηα απνθιάδηα, πξηλ ρσλέςνπλ θαη γίλνπλ ζηάρηε, θαη  ην 

ηξίβακε ζε πνιιή ςηιή ζθφλε, πνπ ήηαλ γηα ην ζπκηαηφ, αθνχ αθφκε δελ ππήξραλ ηα 

ζεκεξηλά θαξβνπλάθηα. Έπεηηα γπαιίδακε κε Braso ηα καλνπάιηα, ηα θαληήιηα θαη 

ηνπο πνιπειαίνπο ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπνζεηνχζακε ηα πνιχρξσκα ραξηηά, πνπ 

θηηάρλακε δηαθνζκεηηθά γηα ηηο βάζεηο ησλ θεξηψλ, αζβεζηψλακε ηνπο εμσηεξηθνχο 

ηνίρνπο ηεο εθθιεζίαο θαη θαζαξίδακε απ’ ηα ρνξηάξηα φια ηα κλεκεία, γηαηί θαηά 

ηελ έμνδν ηνπ Βπηηαθίνπ ηνλ πεξλνχζαλ πάλσ απφ φια ηα κλήκαηα, ζπκβνιηθά 

<<Μξνζδνθψληαο Ώλάζηαζηλ Ιεθξψλ>>… 

    Δ εθθιεζία ηνπ Ώτ Γηψξγε δελ γλσξίδνκε πφηε αθξηβψο μεθίλεζε λα ρηίδεηαη. 

Βθείλν πνπ γλσξίδνκε θαιά είλαη φηη, ηα <<Θπξαλνίμηά ηεο>>, ε επίζεκε δειαδή 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθθιεζίαο, έγηλαλ ην 1854, φηαλ ηελ ίδηα κέξα 

ρεηξνηνλήζεθε θαη ν κεηέπεηηα εθεκέξηνο ηνπ ρσξηνχ καο παπά Ρξηζηφθνξνο 

Γεσξγάθεο ή Ζνηζιηφλεο. Γηνο ηνπ παπά Ρξζηφθνξνπ ήηαλ ν Ζσζηαληήο  ν 

Ζνηζιηφλεο θαη νπνίνο πξνπνιεκηθά ήηαλ γξακκαηέαο ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, φκσο 

πήξε θσηηά ην ζπίηη ηνπ θαη θάεθαλ ραξηηά αηψλσλ γα ην ρσξηφ καο… Γηνο ηψξα ηνπ 

Ζσζηαληή θαη εγγνλφο ηνπ παπά Ρξηζηφθνξνπ, ήηαλ ν επίζεο ηεξέαο παπά Γηάλλεο  

Γεσξγάθεο ή Ζνηζιηφλεο, ν νπνίνο παληξεχηεθε θαη έγηλε ηεξέαο ζην παιηφ ρσξηφ 

ηνπ Ζαξπψηε! Γηνο επίζεο ηνπ παπά Γηάλλε ήηαλ ν παπά Ξπχξνο Γεσξγάθεο, ν 

νπνίνο ζπλέρηζε ζην λέν πηα ρσξηφ ηνπ Ζαξπψηε ζηελ ζέζε ηνπ παηέξα ηνπ παπά 

Γηάλλε. Λ παπα Ξπχξνο είλαη παηέξαο ηνπ δηθεγφξνπ Θσκά Γεσξγάθε θαη ηνπ 

Γηάλλε Γεσξγάθε, ζεκεξηλνχ πξνέδξνπ ησλ Ζαξπσηψλ, κε ηα δπν παηδηά λα 

δηαηεξνχλ αθφκε ην παηξνγνληθφ ηνπο ζπίηη ζην Μηλαθνρψξη, εθεί δίπια απ’ ηελ 

εθθιεζία ηνπ Ώτ Γηψξγε. Έρνληαο έηζη απηή ηελ ζηαζεξή ρξνλνινγία ησλ 

<<Θπξαλνημίσλ>> ηεο εθθιεζίαο καο, ζα ηζρπξηζζνχκε πσο  ζαθέζηαηα θαη 

πξνυπήξμε ε εθθιεζία, ζε κηθξφηεξν κέγεζνο βέβαηα… Γηαηί ην 1995, φηαλ ε 

εθθιεζία ηνπ Ώτ Γηψξγε, ρηππεκέλε απ’ ηνπο ζεηζκνχο ζρεκάηηζε ξσγκέο θαη 

επηζθεπάζηεθε, απνθαιχθζεθε πσο είρε ζηελ ηνηρνπνηία ηεο ηξεηο επεθηαηηθέο 

<<ξαθέο>>, ηνπηέζηηλ ζην δηάβα ησλ αηψλσλ κεγάισλαλ ηελ εθθιεζία νη 

Μηλαθνρσξίηεο, γηα λα θηάζεη λα πάξεη ηελ νξηζηηθή ζεκεξηλή ηεο κνξθή ην 1854, 

φηαλ θαη έγηλαλ ηα επίζεκα <<Θπξαλνίμηα>>. 

    Ον πξψην κηθξφ ζρήκα ηεο εθθιεζίαο εηθάδνκε πσο δεκηνπξγήζεθε πεξί ην κέζνλ 

ηνπ 160π αηψλα, κέζα ζηελ ηνπξθνθξαηία, φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ νξηζηηθά ζην 

Μηλαθνρψξη θαη νη νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε, φπσο δηεμνδηθά εμεγήζακε παξαπάλσ, 

κεηαθέξνληαο ην εθθιεζάθη ηνπ Ώτ Γηψξγε, ην νπνίν ππήξρε κέζα ζηελ πεξηνρή 
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<<Ηάθνο>> ησλ Γεσξγαθάησλ, θάησ απ’ ηνλ ζεκεξηλφ Ώτ Αηνλχζε, θαη 

δεκηνπξγψληαο ηνλ ζεκεξηλφ Ώτ Γηψξγε κέζα ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ καο, καδί 

ζαθψο κε ηνπο Μαπαδνπνπιαίνπο, ηνπο Ηαδαξαίνπο, ηνπο Ξθηαδαξεζαίνπο θαη ηνπο 

Ξαληαίνπο, πνπ ήδε ήηαλ ζην Μηλαθνρψξη.  Μξνθαλψο φια απηά ηα ρξφληα, απηφ ην 

εθθιεζάθη ηνπ Ώτ Γηψξγε ζηνλ <<Ηάθθν>>, φπσο θαη ην εθθιεζάθη ηεο Ώγίαο 

Ζπξαηθήο ζηελ ίδηα πεξηνρή, αιιά θαη ε πακπάιαηα εθθιεζία ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ, 

εμππεξεηνχζαλ ζξεζθεπηηθά θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, κέρξη ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ζεκεξηλνχ Ώτ Γηψξγε. Δ δεχηεξε επέθηαζε ηνπ λανχ πξέπεη λα έγηλε 

κεηά ηελ θπγή ησλ ηνχξθσλ ην 1684, κε ηνπο ελεηνχο ζην λεζί θαη κε ζαθέζηεξε 

ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, γηα λα γίλεη ε ηξίηε θαη νξηζηηθή επέθηαζε ηνπ λανχ πεξί ην 

1850, επί αγγινθξαηίαο, φηαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, έγηλαλ θαη ηα επίζεκα 

<<Θπξαλνίμηα>> ηνπ λανχ! 

    Λη ηεξείο πνπ δηαθφλεζαλ ζηνλ Ώτ Γηψξγε κέρξη ζήκεξα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 

πεξίπνπ απ’ ην  ην 1820 θαη εθεμήο θαη απηφ πξνθχπηεη απ’ ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή 

Ώιέμαλδξνπ Ξάληα, κε ηίηιν <<Δ εθ Ηεπθάδνο νηθνγέλεηα Ξάληα>>, ηνπ νπνίνπ, 

κάιηζηα θαη ν παηέξαο παπά Ξσηήξεο Ξάληαο δηαθφλεζε ζηνλ Ώτ Γηψξγε, ν νπνίνο 

Ώιέμαλδξνο Ξάληαο, καο δηαζψδεη πσο, ην 1830 ην Μηλαθνρψξη είρε δχν ηεξείο, 

πξψηα μαδέξθηα, κάιηζηα, θαη νη δχν Γεσξγάθεδεο, απ΄ ην δηθφ κνπ ην ζφτ ησλ 

Μαπνξαθαίσλ! Λ παπά Ξηάζεο Γεσξγάθεο, ν νπνίνο ζαθψο θαη ήηαλ νιηγνγξάκαηνο 

θαη φπσο αλαθέξεη ν αλσηέξσ θαζεγεηήο Ξάληαο ππέγξαθε ζαλ <<παπά ζηάζηο 

γηεξεθο>> θαη ν παπά Γηψξγεο Γεσξγάθεο, ν νπνίνο πήγε ζψγκαπξνο θαη 

παληξεχηεθε ηελ θφξε ελφο Μαπαδφπνπινπ (Ζαξαδήκα) θαη έηζη πξνέθπςε ην ζφτ 

ησλ Ζαξαδεκαίσλ, κε ηνπο νπνίνπο έρνκε ηελ ίδηα ξίδα εκείο νη Μαπνξαθαίνη, φπσο 

ζα παξνπζηάζνκε αλαιπηηθά ζηα επίζεηα θαη ζηα ζφγηα ηνπ ρσξηνχ καο. Θεηά ηνπο 

δχν απηνχο Μαπνξαθαίνπο ηεξείο, ζηνλ ΏΤ Γηψξγε έρνκε ηνλ πξναλαθεξζέληα παπά 

Ρξηζηφθνξν Γεσξγάθε ή Ζνηζιηφλε θαη απηφλ ηνλ δηαδέρζεθε ν γακπξφο ηνπ παπά 

Ξσηήξεο Ξάληαο, παηέξαο, είπακε ηνπ αλσηέξσ θαζεγεηή Ώιέμαλδξνπ Ξάληα, αιιά 

θαη ηνπ άιινπ θαζεγεηή Ξηάζε Ξάληα, ν νπνίνο έγξαςε ην βηβιίν ΜΏΕΑΕΖΒΞ 

ΘΙΔΘΒΞ ΏΜ’ ΟΛ ΡΣΝΕΛ ΘΛΠ ΜΕΙΏΖΛΡΣΝΕ ΗΒΠΖΏΑΛΞ 1909 – 1923, ην νπνίν 

αλαθέξεηε ζε φια ηα ζφγηα ηνπ ρσξηνχ καο απ’ ην 18νν πεξίπνπ κέρξη ην 1980, πνπ 

ην έγξαςε,  θαη ηνπ νπνίν ρεηξφγξαθν βξίζθεηαη ζηε Ραξακφγιεην ΐηιηνζήθε! Θεηά 

ηνλ παπά Ξσηήξε Ξάληα, ηεξέαο ζην ρσξηφ έγηλε ν επίζεο Μηλαθνρσξίηεο 

Εεξνκφλαρνο Θενδφζηνο Γεσξγάθεο ή Θπαθαηζφιεο, ν νπνίνο ήηαλ εγνχκελνο ζηνλ 

Ώτ Γηάλλε ζην Ηηβάδη, αιιά έθιεηζε ην κνλαζηήξη, ζηελ ζπλέρεηα ν Θενδφζηνο  έγηλε 

εγνχκελνο, πξνπνιεκηθά ζηε Φαλεξσκέλε, θαη φηαλ κεζνιάβεζε ε Ζαηνρή 

απνζρεκαηίζηεθε θαη πέξαζε ζηελ Ώληίζηαζε, κεηά ηνλ εκθχιην πέξαζε ηεξάζηηεο 

δηψμεηο θαη θπιαθίζεηο, γηα λα επαλέιζεη λνκίδσ θαη πάιη ζην κνλαρηθφ ζρήκα ην 

1955 θαη λα μαλαγίλεη εγνχκελνο ηεο Φαλεξσκέλεο. Θεηά ηνλ Θενδφζην  ηεξέαο 

ήηαλν παπά Γηψξγεο Ραιηθηάο απ’ ην Ξπαλνρψξη, γηα λα ηνλ αθνινπζήζεη κεηά ν γηφο 

ηνπ παπά ΐαγγέιεο Ραιηθηάο, επί ησλ εκεξψλ ηνπ νπνίνπ θαη ην ρσξηφ θαη ε 

εθθιεζία γλψξηζαλ ζπνπδαία άλζεζε! Βμεηξεηηθφο Ηεπίηεο, επθπέζηαηνο, καο είρε 

φια ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ δίπια ηνπ! Ζάζε απφγεπκα εξρφληαλ απ’ ην Ξπαλνρψξη γηα 
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εζπεξηλφ θαη ηνλ αλακέλακε ζηελ κπινθνθηά είθνζη – ηξηάληα παηδηά γηα λα πάκε 

ζηνλ Ώτ Γηψξγε θαη λα θάλνκε ηνλ εζπεξηλφ! Θαο είρε φινπο κπξνζηά ζην ςαιηήξη 

θαη εθ πεξηηξνπήο καο έβαδε θαη ςέιλακε ή δηαβάδακε ην Θελαίν! Κέρσξα απ’ ηηο 

άιιεο ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξναλέθεξα. Ήηαλ έλαο παπάο ζεζαπξφο γηα ην 

ρσξηφ καο, πνπ πνιινί απφ εκάο ηνπ ρξσζηάκε επγλσκνζχλε, γηαηί, ζαλ δεχεηξνο 

δάζθαινο, ηη ζχκπησζε (!) απ’ ην Ξπαλνρψξη ήηαλ θαη ν δάζθαιφο καο 

Ρξηαζηφδνπινο Ραιηθηάο, καο έκαζε γξάκκαηα ν παπά ΐαγγέιεο, καο άλνημε ην λνπ 

θαη ηελ γιψζζα βάδνληάο καο λα δηαβάδνκε ηα εθθιεζηαηηθά βηβιία, πνπ σο γλσζηφλ 

είλαη γξακκέλα ζε αξρατδνπζα γιψζζα! Μεξί ην κέζνλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ 

ν παπά ΐαγγέιεο Ραιηθηάο έθπγε, ηφηε μαλά ε εθθιεζία καο απφθηεζε 

Μηλαθνρσξίηε παπά, ηνλ παπά ΐαζίιε Ξθηαδαξέζε, έλαλ ηαπεηλφ θαη θαιιηθέιαδν 

ηεξέα κε εμαίζηα θσλή! Ζαη ηνχηνλ φηαλ ζπληαμηνδνηήζεθε αληηθαηέζηεζε ν επίζεο 

κε θαηαγσγή απ’ ην ρσξηφ καο παπά Ηεσλίδαο Γεσξγάθεο, ν νπνίνο θαηάγεηαη απ’ 

ην ζφτ ηνπ Ζαξακέια, αιιά γελλήζεθε ζηνπο Μεγαδηζάλνπο, φπνπ είρε πάεη 

ζψγακπξνο ν παηέξαο ηνπ Αηνλχζεο. Ξήκεξα (2022) ηελ ελνξία καο, ηνλ Ώτ Γηψξγε, 

δηαθνλεί θαξπνθφξα θαη επιαβέζηαηα έλα πλεπκαηηθφ παηδί ηνπ παπά ΐαζίιε 

Ξθηαδαξέζε, ν παπά Μάλνο Ηάδαξεο ή Ζαγηάθαο! Ον ρσξηφ καο γηνξηάδεη ηνλ Ώτ 

Γηψξγε ζηηο 23 Ώπξίιε, αιιά, θαηά θαλφλα, ε γηνξηή κεηαηίζεηαη γηα ηελ Αεχηεξε 

εκέξα ηνπ Μάζρα, αθνχ ε 23ε Ώπξηιίνπ πέθηεη ζπλήζσο κέζα ζηελ Ξαξαθνζηή ή 

Θεγαινβδφκαδν. Μαιηφηεξα, κέρξη ζρεδφλ ην 1980 γίλνληαλ κεγάιν παλεγχξη ζην 

ρσξηφ κε βηνιηά θαη πξνζέιεπζε απφ άιια ρσξηά, παλεγχξη πνπ δπν θνξέο 

δηαιχζεθε βίαηα ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, κε κεγάιε θαζαξία, κάιηζηα, φηαλ νη 

ζακψλεο ηνπ παλεγπξηνχ, πνπ γίλνληαλ κπξνζηά ζηνλ θήπν ηνπ Γψε ηνπ Αξαγάηε, 

εθεί πνπ ζήκεξα ππάξρεη ην ζπίηη ηνπ, ζπλεπιάθεζαλ εμ αηηίαο κηθξνληηεξέζσλ θαη 

αληηζέζεσλ κεηαμχ νηθνγελεηψλ ηνπ ρσξηνχ… Οελ παξακνλή ηνπ Ώγίνπ ζηνλ 

εζπεξηλφ νιφθιεξν ην ρσξηφ είρε ηα ζπεξλά ηνπ! Θπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά λα 

γεκίδνπλ νιφθιεξν θνθίλη, ζην νπνίν εζσηεξηθά ηνπνζεηνχζαλ έλα κεζάιη! Ώλήκεξα 

ηνπ Ώγίνπ φια ηα ζπίηηα <<Όςσλαλ ηνλ άγην>>, έθηηαρλαλ ην πεξίθεκν 

<<Γχςσκν>>, ην νπνίν ήηαλ ην ςσκί θαη ζην κεζεκεξηαλφ ηξαπέδη, ζην νπνίν 

κεηείραλ ηα ζπγγέλεηα ηνπ θάζε ζπηηηνχ  απφ άιια ρσξηά, αθνχ <<ηα είραλ 

δαλεηθά>>, δειαδή νη επζθέςεηο ζηα παλεγχξηα ησλ ρσξηψλ ήηαλ ακνηβαίεο!  

Ζ ΠΑΝΑΓΗΑ ΚΔΠΑΕΔΗ ΣΟ ΥΧΡΗΟ ΜΑ! ΣΟ ΘΑΤΜΑ ΣΟΤ 1913 ! 

    Ξήκεξα ε εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ είλαη κηα άξηζηα δνκεκέλε πέηξηλε 

εθθιεζία, κεηά ηελ θαζνξηζηηθή επηζθεπή ηνπ 1995, κηα επηζθεπή πνπ έδεζε κε ην 

θαιχηεξν ηξφπν θαη ηηο θαιχηεξεο ηερληθέο ηελ ηνηρνπνηία, κε εμαίζηεο ηνηρνγξαθίεο, 

αιιά θαη ζπάληεο εηθφλεο, θπξίσο ζην ηέκπιν ηνπ λανχ, νη νπνίεο είλαη φιεο έξγα ηνπ 

γλσζηνχ Ηεπθαδίηε αγηνγξάθνπ ΐαζίιε Ξίδεξε θαη ηηο νπνίεο δεκηνχξγεζε πεξί ην 

1880! Θία εμ απηψλ ησλ εηθφλσλ ηνπ ΐαζίιε Ξίδεξε είλαη ε εηθφλα ηεο Μαλαγίαο ηνπ 

ηέκπινπ, ε νπνία ζαπκαηνχξγεζε κε ηξφπν ηακαηηθφ πξψηε θνξά ην 1913!  Οελ 

Μαλαγία πνιχ επιαβνχληαλ, θαίλεηαη, νη παιηνί ρσξηαλνί καο, αθνχ ηεο είραλ 

αλαγείξεη θαη δχν εηθνλίζκαηα κέζα ζην ρσξηφ, έλα ζηα Ηηζάξηα, κπξνζηά ζην 
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καγαδί ηνπ κπάξκπα Γηψξγε ηνπ Θσκαηζά θαη έλα ζην δξφκν γηα ην ζρνιεηφ πάλσ 

απ’ ην ζπίηη ηνπ Οζαιανχηα! Δ Μαλαγία, φπσο ζα παξνπζηάζνκε ακέζσο παξαθάησ, 

πνηακεδφλ εμέρεε ηε ράξε ηεο ζην ρσξηφ καο θαη ην θχιαμε απφ δεηλά, φπσο απηή ε 

ράξε ηεο ζίγνπξα ζα ην πξνζηαηεχεη θαη ζήκεξα ζηελ επνρή ηνπ εηδαηκνληζκνχ, πνπ 

φια ηα ζέκαηα πίζηεο θαη ζξεζθείαο καο θαίλνληαη μεπεξαζκέλα… Ον 1913 είρε 

ελζθχςεη ζην ρσξηφ καο ζαλαηεθφξνο επινγηά, κάιηζηα, είρε ηνπνζεηεζεί 

ρσξνθπιαθή ζηελ κπινθνθηά, ψζηε λα κελ έξρεηαη ζε επαθή ην πάλσ ρσξηφ θαη ηα 

Ζνληξάηα κε ην θάησ ρσξηφ θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαζπνξά ηεο κνιπζκαηηθήο 

ζαλαηεθφξνπ λφζνπ… Βπξφθεηην γηα κηα θνβεξή  αξξψζηεηα, ηεο νπνίαο φζνη 

επέδεζαλ έθεξαλ καχξα ζηίγκαηα ζην πξφζσπν δηα βίνπ, φπσο κνπ δηεγνχληαλ ε 

αείκλεζηε κάλα κνπ Κέλε, ε νπνία ελζπκνχληαλ κηθξφ παηδί, εθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 

1930, πνιιέο γξηέο απ’ ην ρσξηφ θαη γέξνπο πνπ έθεξαλ απηά ηα θνβεξά καχξα 

ζηίγκαηα ζην πξφζσπν απ΄ηελ επινγηά… Δ Ηηηάλεπζε ηεο εηθφλαο ηεο Μαλαγίαο, 

απ’ ηνλ ηέκπιν ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ ζε φιν ην ρσξηφ θαη ζηα Ζνληξάηα, απ’ ηνλ παπά 

Ξσηήξε Ξάληα ζηακάηεζε ην ζαλαηηθφ. Ον ζαχκα δηέζσζε ν κπάξκπα Γηψξγεο 

Ηάδαξεο ή Ηειέο, ν νπνίνο, αλ θαη ηπθιφο, ήηαλ ςάιηεο ζηνλ Άτ Γηψξγε, γλσξίδνληαο 

κε ζαπκαζηή αθξίβεηα φια ηα βηβιία ηεο εθθιεζίαο απέμσ! 

   Ον θαινθαίξη ηνπ 1964, φινη νη παιηνί ζην ρσξηφ θαη πάιη αλαθέξζεθαλ ζηελ 

επινγεκέλε παξέκβαζε ηεο Μαλαγίαο, φηαλ  έζσζε κε ηξφπν ζαπκαζηφ πεξίπνπ 

δέθα απφ εκάο ηα παηδηά απ’ ην ζαλαηηθφ… Μαίδακε φπσο πάληα θαη γπξλνχζακε 

φιεο ηηο γεηηνληέο ηνπ ρσξηνχ… Βθείλν ην κνηξαίν απνγεπκαηηλφ είρακε ζηήζεη ην 

θξπθηφ καο ζηνλ Ώτ Γηψξγε θαη θξπβφκαζηε ζηα Ξειελαθαίηθα θαη ζην ζπίηη ηνπ 

Θπίξε, πνπ ηφηε ήηαλ θιεηζηφ, αθνχ είραλ θχγεη νηθνγελεηαθά ζηελ Ώζήλα. Βθεί 

ζηελ απιή ηνπ Θπίξε θξχθηεθε ν αδεξθφο κνπ ν Ξπχξνο, ν νπνίνο ζε κηα ιηζηά  

βξήθε κηα ρεηξνβνκβίδα, πξνθαλψο απ’ ηελ αληίζηαζε θαη ηνλ εκθχιην αθφκε, ηελ 

νπνία φρη απιά πεξηεξγαδφκαζηε θακηά δεθαξηά παηδηά, ρσξίο λα γλσξίδνκε ηη είλαη 

απηφ ην ζηδεξέλην ζηξνγγπιφ πξάγκα, αιιά ν αδεξθφο κνπ ν Ξπχξνο ηελ είρε ζηα 

ρέξηα ηνπ θξαηψληαο ηελ απ΄ ηνλ θξίθν θαη ηξέρακε φινη καδί πξνο ηα Ώιψληα… 

Βπηπρψο γηα φινπο καο ν θξίθνο ήηαλ ζθνπξηαζκέλνο θαη έλα ζψκα κε ην θχξην 

κέξνο ηεο ρεηξνβνκβίδαο θαη δελ εμεξξάγε… Αηαθνξεηηθά ζα κηινχζε ην παλειιήλην 

γηα νκαδηθφ ζαλαηηθφ παηδψλ ζην ρσξηφ καο… ηαλ καο είδε ν Γηνζήθεο ν 

Γθαξακάλεο άξρηζε ηηο θσλέο, ηελ παξαηήζακε θάησ, καδεχηεθαλ φινη νη κεγάινη 

απ’ ην θαθελείν θαη εηδνπνίεζαλ ηελ αζηπλνκία ζηα Ηαδαξάηα, πνπ ηελ παξέιαβε… 

Βίρακε φινη καο γιπηψζεη απφ ζαχκα! Λη καλάδεο καο κηινχζαλ γηα ζαχκα ηεο 

Μαλαγίαο, φπσο ην 1913! Βηδηθφηεξα ε κάλα κνπ ε Κέλε είρε πάεη, ζπκάκαη, έλα 

κπνπθάιη ιάδη ηάκα ζηελ Μαλαγία ζηνλ Ώτ Γηψξγε! Οφηε ήηαλ λσπέο αθφκε θη άιιεο 

παξφκνηεο πεξίπησζεηο θνληθνχ κε εγθαηαιεηκέλεο ρεηξνβνκβίδεο απ’ ηελ θαηνρή 

θαη ηνλ εκθχιην, ην <<αλάξηθν>>, φπσο έιεγαλ, ζαλ απηή ησλ δχν αδεξθψλ ηνπ 

παηέξα κνπ, ηεο Μαπαληήο θαη ηεο Αηνλπζνχιαο, πνπ  βξήθαλ ρεηξνβνκβίδα ζηελ 

Θαληφλα, φηαλ θχιαγαλ ηηο γίδεο θαη ηελ πέηαμαλ καθξηά κε απνηέιεζκα λα εθξαγεί 

θαη λα ηξαπκαηηζζνχλ επηπρψο πνιχ ειαθξά, έπεηηα ζηνπο Μεγαδηζάλνπο, φπνπ 

είραλ ζθνησζεί παηδηά απφ ρεηξνβνκβίδα, πνπ βξήθαλ ζην παηγλίδη ηνπο, αιιά θαη 
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ζην Ξπαλνρψξη κεηέπεηηα, φηαλ επίζεο κε ρεηξνβνκβίδα είραλ ζθνησζεί δπν αγφξηα 

ηνπ κπάξκπα ΐαγγέιε ηνπ Γιεγφξε ή Γαηζνχιε… 

    Ονλ Θάε ηνπ 1965 επίζεο ζα αλαθεξζψ ζε κηα ζαπκαζηή παξέκβαζε ηεο 

Μαλαγίαο, ηελ νπνία πάιη βίσζα πξνζσπηθά. Λ παπνχιεο κνπ ν Ζσζηαληήο είρε 

πεξίπνπ ηξηάληα πξφβαηα, ηα νπνία ην βξάδπ ηα βάδακε ζην εξεηπσκέλν ζπίηη ηνπ 

Ζνηδάθαξε, πνπ ήηαλ δίπια απ’ ην δηθφ καο θαη θξάδακε ηελ πφξηα κε κεγάια μχια 

ρηαζηί ηνπνζεηεκέλα, γηα λα κελ θεχγνπλ.  Οα πξφβαηα είλαη θαηά θαλφλα ήζπρα 

δψα, κα φηαλ <<ηζθησζνχλ>>, φπσο έιεγαλ νη παιηνί, αθεληάδνπλ… Ζαη ν 

Ώξηζηνηέιεο ΐαιασξίηεο ζηνλ ΦΣΟΒΕΙΛ κηιά γηα ηνλ <<ίζθην>> ησλ γηδηψλ,  θαη ηα 

πξφβαηα <<ηζθηψλνληαλ>> θπξίσο ηα βξαδπλά ηνπ Θάε, γη απηφ είραλ νη παιηνί θαη 

ηελ ζρεηηθή παξνηκία: <<Tνπ Θάε ηε λχρηα θχιαγε η’ Ώγνχζηνπ ηελ εκέξα>>, θαη 

φηαλ ηζθηψλνληαη θεχγνπλ κε ηξνκεξή ηαρχηεηα ζηνπο δξφκνπο ή ζηα ρσξάθηα… 

Έηζη απηφ ην βξάδπ ηζθηψζεθαλ θαη ζαλ άιηεο έλα – έλα πήδεμαλ πάλσ απ’ ηα ρηαζηί 

μχια ηεο πφξηαο θαη κε θνβεξφ πνδνβνιεηφ θαη βειάζκαηα εμαθαλίζηεθαλ πξνο ηελ 

Ζισζνπξηά. Ζαη ν παπνχιεο κνπ θαη ε κάλα κνπ άθνπζαλ ην πνδνβνιεηφ, γλψξηδαλ 

φηη θάηη ηέηνην ζπλέβε, ζεθψζεθαλ θαη μεθίλεζαλ λα ηα βξνχλ, αθνχ είραλ πηάζεη ην 

θαληνχλη ηνπ Ηειέ θαη ράζεθαλ… Μξαγκαηηθά φηαλ έθηαζαλ ζηα Ηηζάξηα δελ 

πίζηεπαλ ζηα κάηηα ηνπο… Οα ηζθησκέλα θαη αθεληαζκέλα πξφβαηα ήηαλ φια 

ζπγθεληξσκέλα γχξσ απ’ ην εηθφληζκα ηεο Μαλαγίαο, πνπ βξίζθεηαη αθφκε θαη 

ζήκεξα εθεί ζηα Ηηζάξηα!!!  Οφηε, βέβαηα, ην εηθφληζκα δελ ήηαλ ζηε ζεκεξηλή ηνπ 

ζέζε, αιιά πέηξηλα θηηζκέλν πάλσ ζηελ ιηζηά ηνπ Ζνδνκήιηα. Ξηαπξνθνπήζεθαλ θαη 

πξνζθήλπζαλ ηελ εηθφλα! Βπί ηξία δε ζπλερφκελα βξάδπα, ζπκάκαη, ε κάλα κνπ 

πήγαηλε θαη άλαβε ην θαληήιη ηεο Μαλαγίαο γηα ηελ ζαπκαζηή ηεο παξέκβαζε!!! Λ 

κπάξκπα Γηψξγεο ν Θσκαηζάο, φζν δνχζε, κνινγνχζε ην ζαχκα, πνπ ηνπ ην είρε 

κεηαθέξεη ε κάλα κνπ, φηαλ ηελ έβιεπε λα αλάβεη ην θαληήιη ζπλερφκελα βξάδπα… 
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Ληηαλεία ηεο εηθφλαο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην ρσξηφ καο. Μπξνζηά αξηζηεξά ν 

Πάλνο Γεσξγάθεο (Καξακέιαο) θαη δεμηά ν Βαγγέιεο Γεσξγάθεο (ειελάθεο). 
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Ο παπά Παλαγηψηεο Λάδαξεο  (Καγηάθαο). Ο ζεβάζκηνο θαη δξαζηήξην ηεξέαο 

ηνπ ρσξηνχκαο, ζάξθα απ’ ηε ζάξθα καο! 
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Σν ηζηκεληέλην θακπαλαξηφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Κηίζηεθε ην 1964, φηαλ 

γθξεκίζηεθε ην παιηφ πέηξηλν θακπαλαξηφ, ην νπνίν είρε επηβαξπλζεί απ’ ηνπο 

ζεηζκνχο. Δλζπκνχκαη κηθξφ παηδάθη ηελ εκέξα πνπ ην γθξέκηδαλ… πσο 

αζθαιψο θαη ην ρηίζηκν απηνχ ηνπ λένπ θακπαλαξηνχ, ην νπνίν, ηα πξψηα 

ρξφληα, είρε ζηελ θνξπθή ηνπ γπάιηλν ζηαπξφ, ν νπνίνο άλαβε θάζε λχρηα θαη 

θψηηδε ηελ γχξν πεξηνρή. Σψξα, βέβαηα, δελ ππάξρεη πηά… 
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Ν ΑΦ ΘΥΚΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΙΑΚΞΟΝ ΡΝ ΞΑΛΖΓΟΗ!      
    Ον παλέκνξθν, ηζηνξηθφ, γηαηί ζηελ θαηνρή ήηαλ ην θξπθφ ζηξαηεγείν ησλ 

Ώληηζηαζηαθψλ,  φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ, πέηξηλν εθθιεζάθη ηνπ Ώτ 

Θσκά, θηηζκέλν ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα, βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ ζηφκην ηνπ 

νξνπεδίνπ ησλ Ξθαθησηψλ, ζηνλ αγξνηηθφ, αιιά αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν, πνπ 

ελψλεη ηα ρσξηά ησλ Ξθαθησηψλ κε ην ρσξηφ ηνπ Ζαξπψηε κέζσ ΐξάραο, κε ηελ 

Ζαηνχλα κέζσ Θαληφλαο θαη κε ηε Ιηθηάλα κέζσ Ώθφλεο. Δ εθθιεζία είλαη 

θηεηνξηθή. Ώλήθεη ζηηο νηθνγέλεηεο «Γεσξγάθε» ησλ Ξθαθησηψλ, νη νπνίεο 

νηθνγέλεηεο, ην 15ν αηψλα, πξνεξρφκελεο απ’ ηα Ραληά, πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ ζ’ 

απηήλ ηελ πεξηνρή θαη δεκηνχξγεζαλ έλαλ ππνηππψδε νηθηζκφ, ηελ Μαιηάρσξα, ζε 

αλάκλεζε ηεο παηξψαο γεο ηεο Μαιαηνρψξαο ηνπ λνκνχ Ραλίσλ, ε νπνία αλήθε 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ξθαθίσλ, απηνχο ηνπο αηψλεο. Αεκηνχξγεζαλ έλαλ 

κηθξννηθηζκφ, νξγαλσκέλν, αθνχ ζηνλ ρψξν ηνπ άλνημαλ δηάζπαξηα ζαξάληα 

πεγάδηα, πνπ δηαζψδνληαη θαη ζήκεξα, ελψ ππήξρε θαη θεληξηθή βξχζε 

πδξνδφηεζεο, ε πεξίθεκε <<ΐξχζε ηνπ Θαζηξνγηάλλε>>, πνπ ζψδεηαη θαη απηή 

κέρξη ησλ εκεξψλ καο. Λ λαφο αλαθαηλίζζεθε εθ ζεκειίσλ ην 1997, αθνχ νη αλά ηνπο 

αηψλεο ζεηζκνί ηνπ είραλ πξνθαιέζεη πνιιέο ξσγκέο. Ώπηφο ν νηθηζκφο ηεο 

Μαιηάρσξαο, ππνιείκκαηα, θπξίσο  ζπαζκέλσλ θεξακηδηψλ, ππάξρνπλ αθφκε 

δηάζπαξηα, αξγφηεξα, πεξί ηνλ 16ν αηψλα, εγθαηαιείθζεθε γηα ηξεηο ιφγνπο, φπσο 

ζεκεηψζακε εηζαγσγηθά. Ον λαφ θαηαγξάθεη, (Ξελη Θσκά) ζηνλ πεξίθεκν ράξηε ηνπ 

1687 θαη ν Βλεηφο ραξηνγξάθνο CORONELLI, ν νπνίνο, επίζεο θαηαγξάθεη λανχο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ξθαθησηψλ, εξεηπσκέλνπο ζήκεξα, φπσο ηελ Ξάληα 

Ιηνκέληθα (Ώγία Ζπξηαθή) ζηελ θνξπθή ηνπ ρσξηνχ ησλ Ηαδαξάησλ, Ξέλη Θάξθν 

(Άγηνο Θάξθνο) ζηνπ Μξεκεληηλνχ θαη Ξάληα Θπάξκπαξα (Ώγία ΐαξβάξα) ζηελ 

πεξηνρή Ξπαζάξη, πνπ βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα Μηλαθνρσξίνπ θαη Μεγαδηζάλσλ. 

   Λ Ώτ Θσκάο, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη θηεηνξηθφο, ελ ηνχηνηο αλήθεη ζηελ ιαηξεία 

νιφθιεξνπ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ πιένλ. Βδψ λα ζεκεηψζνκε πσο, ηελ δεθαεηία ηνπ 

1960, είρε γίλεη <<κάρε>> ζην ρσξηφ γηα ηνλ άγην Θσκά, φηαλ θαη νη νηθνγέλεηεο κε 

άιια επίζεηα δήηεζαλ λα γηνξηάδεη φιν ην ρσξηφ ηνλ Άγην Θσκά, αθνχ ε γηνξηή ηνπ 

Ώγίνπ Γεσξγίνπ κεηαθέξεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, ηελ Αεχηεξε κέξα ηνπ Μάζρα, κε 

δπν ηξεηο Γεσξγαθαίνπο λα αληηδξνχλ έληνλα ζε απηφ ην ελδερφκελν, ζπκάκαη ηηο 

ζπδεηήζεηο ζην θαθελείν ηνπ Οξάκπα θαη ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ηνπ Ώλαζηάζε 

Γεσξγάθε (Ζαιέ), ηνπ Ρξήζηνπ Γεσξγάθε (Θάιηνπ) θαη ηνπ κπάξκπα κνπ ηνπ 

Οάζνπ Γεσξγάθε (Ζαιαηδή)… Θηα άξλεζε, βέβαηα πνπ ν ρξφλνο άκβιπλε, νη παιηνί 

έθπγαλ απ’ ηελ δσή, νη λένη άλζξσπνη δελ κπαίλνπλ θαλ ζε απηή ηελ ζηείξα άξλεζε 

θαη νη ζπλζήθεο επλφεζαλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Ώγίνπ Θσκά ζαλ 

εθθιεζία φινπ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ. Άιισζηε, ζηελ γηνξηή ηνπ, απ’ ηα βάζε ησλ 

αηψλσλ,  φιν ην ρσξηφ κεηείρε αδηαθξίησο θηεηφξσλ θαη επηζέησλ, γη’ απηφ θαη 

ηηκνχκε αδηάιεηπηα θαη  δεφλησο ηελ ενξηήλ ηεο ειάθηζεο ηνπ Ώπνζηφινπ Θσκά, 

εθεί ζηνλ Ώπξηινκάε, κέζα ζηελ ππέξνρε θχζε, δίπια ζηνλ ηεξάζηην πιάηαλν ηεο 

βξχζεο ηνπ Θαζηξνγηάλλε θαη ζηελ δσξηθή ζσξηά ησλ θαηαπξάζηλσλ βνπλψλ 
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Ζ(α)βαιεηήξη θαη Ηχκπεο. Μην παξαζηαηηθά, απηφ ην κεγάιν παλεγχξη, θπξίσο ζηα 

πεξαζκέλα ρξφληα, ζην νπνίν θαηέθηαλαλ θαη φια ηα ρσξηά ησλ Ξθαθησηψλ, κε 

θαβαιαξαίνπο θαη πινπκηζηά θαβαινζθνχηηα, ην παξνπζηάδεη ν Θπάξκπα-Φιίππνο, 

ν γλσζηφο <<Γξακκαηέαο>> ζηνπ Ξθαθηψηεο, ζην βηβιίν ηνπ  «Μία θορά κι έναν 

καιρό…», ζε επηκέιεηα έθδνζεο ηνπ θηινιφγνπ Αεκεηξφπ Οζεξέ. Ον εδάθην ηνπ ελ 

ιφγσ βηβιίνπ έρεη ηνλ ηίηιν: «Κάποηε ζηον Αχ Θφμά». 

[…Έλα ρηιηφκεηξν φμσ απ’ ην ρσξηφ καο, ηνπ δξφκνπ πνπ ηξαβάεη αλαηνιηθά 

βξίζθεηαη ην μσθιήζη η’ Ώτ  Θσκά. Ώλ θαη βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Ηαδαξηάηηθεο 

αγξνηηθήο  πεξηνρήο, είλαη Μηλαθνρσξίηηθν. Ξχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ην 

μσθιεζάθη απηφ ήηαλε ε εθθιεζία θάπνηνπ ρσξηνχ πνπ ήηαλε ρηηζκέλν ζηε 

λνηηναλαηνιηθή πιαγηά  - ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ Ηχκπεο, ζηελ ηνπνζεζία πνπ 

ζήκεξα ιέγεηαη Μαιηάρσξα θη είρε βξχζε ηνπ «Ο’ Θαζηξνγηάλλε», πνπ 

θαηαζηξάθεθε απφ θάπνην θνβεξφ ζεηζκφ, απφ ηα πειψξηα θνληξηά πνπ  

θαηξαθπιήζαλε απ’ ηηο Ηχκπεο. Θπκάκαη, κε δπλαηή ζπγθίλεζε, δχν απνγεχκαηα 

θηάζακε σο εδψ κε ηνλ αμέραζην Γεξάζηκν Γξεγφξε.  Οελ παξακνλή ηεο γηνξηήο 

ηνπ ν παπάο η’ Ώτ-Γηψξγε ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, κε ηνπο επηηξφπνπο, κεξηθέο γπλαίθεο 

θη φια ηα Μηλαθνρσξηηφπνπια, πνπ θξαηάλε ηα πηάηα κε ηα ζπεξλά, πάλε θαη 

δηαβάδεηαη ν εζπεξηλφο. Ζη αλήκεξα η’ Ώτ-Θσκά, ηφηε μεθνισηφ ην Μηλαθνρψξη, πεδνί 

θαη θαβαιάξεδεο, πάλε λα πξνζθπλήζνπλ. Μνιινί νη πξνζθπλεηέο θη απ’ η’ άιια ηα 

ρσξηά, κα θαβαιάξεδεο πεγαίλαλε κφλν νη Μηλαθνρσξίηεο. Θπκάκαη, ήηαλε πνιινί 

νη θαβαιάξεδεο, αλάκεζά ηνπο μερσξίδαλε πξψηνο θαη θαιχηεξνο ν Γηψξγνο ν 

Οξάκπαο, θαζψο, καζέο, είρε θαη ην πην κεξαθιίηηθν άινγν (ινρίαο ηνπ ηππηθνχ, 

βιέπεηο, θαη η’ αγάπαγε η’ άινγα, αιιά ήμεξε θηφιαο, λα ηα ζπγπξίδεη θαη λα ηα 

θαβαιηθεχεη). Ώιιά θαη νη άιινη δελ πεγαίλαλε πίζσ: ν Ώπνζηφιεο ν Ζνινκπάηζνο, 

κε ηελ φκνξθε θνξκνζηαζηά, ν Γησζήθεο ν Γθαξακάλεο, πνπ μερψξηδε απ’ η’ 

αλάζηεκα θαη ηα ρξσκαηηζηά κε γιπθά ρξψκαηα ζθαιηζνχληα ηνπ θαη δελ  απφιεηπε 

απ’ ηα ρέξηα ηνπ ε ιεπηή αγξηιηδίζηα βέξγα ηνπ, ν Ηίαο ν Οξάκπαο, ν πάληα γειαζηφο 

Γηψξγνο Θσκαηζάο, ν Θσκάο η’ Θαξίλνπ κε ηε θαληαζηηθή γξαβάηα, ν Γηψξγνο ν 

Γπαινκάηεο, ν Γηάλλεο ν Ηειέο, ν Γηψξγνο ν Ζατάθαο κε ην εληππσζηαθφ θξεδέ ηνπ, 

ν Οάθεο ν Οζακπαξήο, ν Θήηζνο ν Ζπξηειέεζνο, ν Γηψξγνο ν Ξειηλάθεο, ν ΐαζίιεο η’ 

Ξπξαληξέα, ν Μαλαγηψηεο ν Ζνπηζνγηάλλεο, ν Ιίθνο ν Γπαινκάηεο, ν Φψληαο ν 

Θπαθνηζφιεο θη άιινη θη άιινη, φινη δηαιερηνί, έλαο θη έλαο.  

    Μίζσ απφ ηνπο αινγνθαβαιάξεδεο αθνινπζνχζε, θαβάια ζην γάηδαξφ ηνπ, ν 

Γηάλλεο ν Οδφλαο, πνπ ηνλ γαξδαθχιαγε κ’ έλα θεληξί θη εθείλνο θιψηζαγε αξάδα. 

κσο απ’ ηα Ηαδαξάηα σο ηνλ Ώτ-Θσκά ν δξφκνο ήηαλε πήρηξα απφ πξνζθπλεηέο 

θαη η’ άινγα πεγαίλαλε ζηγά, θακαξσηά. Λη πεδνί πξνζθπλεηέο πεγαίλαλε ζρεδφλ 

πάληα φινη καδί, αιιά κπνπινχθηα-κπνπινχθηα θαηά νηθνγέλεηεο: Οξακπαίνη, 

Μαπαδνπιαίνη, Οζεξεβειαίνη, Γξεγνξαίνη, Θπαθνηζνιαίνη, Ξειηλαθαίνη, 

Ζαξαδεκαίνη, Ηαδαξαίνη, Θαιθαίνη, Ξαληαίνη. Ξηεξλφο πεδφο πίζσ απ’ ηελ πνκπή 

πήγαηλε ν κπάξκπα Θνδσξήο ν Ζαιέο, ν πην γιπθφο θαη αγαζφο άλζξσπνο ηπν 

Μηλαθνρσξίνπ, πνπ ζηα φκνξθα, γειαζηά γαιαδνπξάζηλα κάηηα ηνπ θαη ζην γιπθφ 
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πξφζσπφ ηνπ θαζξεθηίδνηαλ ε αζψα ςπρή ηνπ θαη ε εγθαξηέξεζή ηνπ ζηα βάζαλα 

ηεο δσήο. Ζαη δσληάλεπε αλνημηάηηθα φινο ν ηφπνο  θαη ην βνπλφ νη Ηχκπεο πληγκέλν 

ζηα θαηαπξάζηλα θξχγαλα, ελψ η’ αληηθξηλφ βνπλφ, ην Ζαβαιεηήξη, είρε θάηη απ’ ηε 

δσξηθή ζσξηά ηνπ. Θε ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηειείσλε θαη ην παλεγχξη, ζ’ απηφ ην 

παλέκνξθν πέηξηλν εθθιεζάθη, κα ζην Μηλαθνρψξη, ην ρσξηφ πνπ φπσο είπακε 

μεθνισηφ εξρφηαλε εδψ ηελ απγή λα πξνζθπλήζεη, ζπλέρηδε φιε κέξα…] 

    λησο, ζην Μηλαθνρψξη ζηήλνληαλ, φπσο πεξηγξάθεη θαη ν Φίιηππνο  Ηάδαξεο  

κεγάιν παλεγχξη ζηα ζπίηηα ησλ Γεσξγάθεδσλ, πνπ γηφξηαδαλ ηνλ δηθφ ηνπο Ώτ 

Θσκά, ελψ ην βξάδπ θνξπθψλνληαλ ε γηνξηήκε ηα βηνιηά! Ξην παλεγχξη έξρνληαλ 

απφ φια ηα ρσξηά. Θπκάκαη, ραξαθηεξηζηηθά, πσο, ζην κεζεκεξηάηηθν ηξαπέδη ζην 

ζπίηη καο, έςελε θαη άιιν αξλί ν παπνχιεο κνπ ζην παλεγχξη ηνπ Ώτ Θσκά, έξρνληαλ 

νη ζπγγελείο καο, νη Ζαλειαίνη απ’ ηελ Βγθινπβή, νη Ζαιαίνη απ’ ηελ Ζαηνχλα, νη 

Θεζελαίνη απ’ ηα Ρνξηάηα, νη Θπειηζαίνη απ’ ηελ Ζαξπά, νη Γαιαλαίνη απ’ ηνπ 

Ζαξπψηε! Ήηαλε <<δαλεηθά>>, γηαηί θαη ε δηθή καο νηθνγέλεηα πήγαηλε ζηα 

αληίζηνηρα δηθά ηνπο παλεγχξηα! Ήηαλε <<Δ Ζνηλσλία ησλ αλζξψπσλ>>, εθείλε ε 

θνηλσλία πνπ ζπλέηξερε θαη ζε ραξά θαη ζε ιχπε, πνπ βιφγαγε ηελ αγάπε θαη 

ζηέξησλε ηνπο δεζκνχο, πνπ ηξαπκάηηδε ηνπο εγσηζκνχο θαη ζέξηεπε ην θαηαπιεθηηθφ 

ληνπηνιαιίζηηθν Ξθαθηζάληθν ξήκα <<Ώίηάξσ>>, πνπ ζεκαίλεη βνεζψ, ζπλδξάκσ, 

ζπκπαξαζηέθνκαη, ζπκβαδίδσ… 

KENTΡΟ ΣΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΧΝ ΦΑΚΗΧΣΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ! 

    Μξντδεάζακε εηζαγσγηθά πσο φ άγηνο Θσκάο, θαηά ηελ Ζαηνρή, ήηαλ ην θέληξν 

θαη ην νξκεηήξην ησλ Ώληηζηαζηαθψλ Ξθαθηζάλσλ! Λη δπν ηζηνξίεο πνπ αθνινπζνχλ 

θαη ηηο νπνίεο άθνπζα απφ ζπγγελή κνπ πξσηαγσληζηή, ην πεζεξφ κνπ Μέηξν 

Ηάδαξε απ’ ηα Ηαδαξάηα, απνδεηθλχνπλ ηνλ ξφιν ηεο εθθιεζίαο ζηελ Ώληίζηαζε.  

    Ξθαθηψηεο. Ζαηνρή. Φιεβάξεο 1943. Έλαο καχξνο ρεηκψλαο, κε ρίιηεο ζηεξήζεηο, 

ίζσο ν πην ζθιεξφο ρεηκψλαο κεηά ηξία ρξφληα θαηνρήο, κε φια θαηεζηξακκέλα θαη 

ιεειαηεκέλα πνπ ν θφζκνο κε <<καχξα ιάραλα>>, φπσο έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά, 

πξνζπαζνχζε λα ηνλ πεξάζεη θαη λα κεγαιψζεη ηα παηδηά ηνπ. Έλα καχξν πέπιν 

πάλσ απ’ ηα ρσξηά, πνπ ην βάξαηλαλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη πξαθηηθέο θάπνησλ 

…<<θαιψλ παηδηψλ>>, έηζη έκεηλαλ ζηελ ηνπηθή ηζηνξία, γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο 

κε ηνπο θαηαρηεηέο. Έθξπβαλ νη έληξνκνη θάηνηθνη, φηη κπνξνχζαλ, απ’ ηηο έξεπλεο 

θαη ην πιηάηζηθν ζηα ζπίηηα απφ Εηαινχο θαη Γεξκαλνχο. Μήγαηλαλ ην ιηγνζηφ ιάδη 

πνπ είραλ, αιιά, θπξίσο, ηα ρνληξφξνπρα, πνπ είραλ γηα ηηο πξνίθεο ησλ θνξηηζηψλ 

ηνπο ζηνλ γήθν, γηα λα κελ ηνπο ηα θαηαζρέζνπλ νη θαηαρηεηέο, πήγαηλαλ θαη ηα 

έθξπβαλ ζε μεξνπήγαδα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ώγίνπ Θσκά! Λη μσκάρνη ρσξηθνί έκελαλ 

ζηα Κεκφληα, κηθξέο θαιχβεο πέηξηλεο κε ςαζί ζηελ ζθέπε, πνπ ην θνπβαινχζαλ κε 

ηα άινγα απ’ ηελ Ξθξάπηα ηνπ Ώγίνπ Ιηθνιάνπ, γηα λα καδέςνπλ ηηο ειηέο, ζηελ 

ΐξάρα, ζηελ Θαληφλα, ζηελ Ώθφλε. Ξε κηα ηέηνηα θαιχβα, ζηελ πεξηνρή <<Γξί>> 

ηεο ΐξάραο, κηα πεξηνρή θνληά ζην ρσξηφ ηεο Ζαηνχλαο, έλα κνλνπάηη, πνπ 

πεξλνχζε κπξνζηά απ’ ην εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Ιηθνιάνπ, ζπλέδεε Ζαηνχλα θαη 
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ΐξάρα, έκελε δσδεθαεηήο ν άλζξσπνο θαη πξσηαγσληζηήο  ζ’ απηά πνπ πεξηγξάθσ, 

ν πεζεξφο κνπ Μέηξνο Ηάδαξεο, ν Θνζθνβίηεο, φπσο ηνλ μέξνπλ ζηνπο Ξθαθηψηεο. 

Θάδεπαλ ηηο ειηέο ζην Γξί κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηελ κάλα ηνπ. Ζαηάθνπνη απ’ ηελ 

θαζεκεξλή δνπιεηά, λα ηηλάμνπλ ηηο ειηέο, λα ηηο αλεκίζνπλ γηα λα μερσξίζνπλ απ’ ηα 

θχιια θαη λα ηηο ηζνπβαιηάζνπλ,  κε ην πνπ ζθνηίληαδε έπεθηαλ γηα χπλν ζην θαιχβη.  

Έλα απ’ απηά ηα ζθνηεηλά βξάδηα, άθνπζαλ νριαγνγία απέμσ απ’ ηελ θαιχβα… 

Οξνκνθξαηήζεθαλ γηαηί δνχζαλ ην θιίκα ηεο επνρήο θαη απ’ ηα ληφπηα 

<<Ζαιφπαηδα>> θαη απ’ ηνπο Γεξκαλνχο. Ζαη δελ είραλ άδηθν… Ήηαλ νη πξψηνη, θαη 

κάιηζηα ζπρσξηαλνί… Θπήθαλ ζηελ θαιχβα θαη μπινθφπεζαλ άγξηα ηνλ παηέξα ηνπ, 

ηνλ κπάξκπα Ξηάζε, ζπάδνληαο ηνπ θαη ηα δπφ ρέξηα, γηαηί ήηαλ αξηζηεξφο!!! 

Φαληαζηείηε!!! ΄Βλαο άλζξσπνο ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο κε δπφ ζπαζκέλα 

ρέξηα…  <<Οελ ίδηα ψξα, κεζάλπρηα, καο δηεγείηαη, ηνλ βάιακε καδί κε ηελ κάλα κνπ 

θαβάια ζ’ έλα κεγάιν γάτδαξν, πνπ είρακε, θαη ηνλ θέξακε ζηα Ηαδαξάηα.  Ξην 

δξφκν καο έπηαζε θαη έλαο θαηξφο θαη ζπηιψζακε ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Θσκά 

κέρξη λα πεξάζεη ε κπφξα. Ήηαλε ε εθθιεζία ηφηε θέληξν ησλ Ώληηζηαζηαθψλ ησλ 

Ξθαθησηψλ, αθνχ ήηαλ έμσ απ’ ηα ρσξηά θαη δελ κπνξνχζαλ λα ηνπο εληνπίζνπλ 

εχθνια νη γεξκαλνί. Φηάζακε κνζθίδη ζην ρσξηφ θαη πνπ λα ηνλ παο θαη ηη λα ηνλ 

θάλεηο κε δπν ζπαζκέλα ρέξηα… . Ξθέθηεθε ακέζσο ν ίδηνο πσο ζηα Μιαηχζηνκα 

ήηαλ θάπνηνο, γλσζηφο ηνπ κάιηζηα, πνπ έθηηαρλε εκπεηξηθά ηα ζπαζίκαηα θαη ηα 

ζηξακπνπιήγκαηα, ηνλ ήμεξαλ φινη ζηα ρσξηά κε ην φλνκα ν Θπάξκπα Μνλεξφο. 

Μήξα ηελ άιιε κέξα ην πξσί ηνλ γάτδαξν θαη πήγα ζηα Μιαηχζηνκα λα ηνλ θέξσ. 

Ξαλ έθηαζα θαη ηνπ είπα πσο είκαη γηφο ηνπ Ξηάζε, κε δέρηεθε, γηαηί γλψξηδε ηνλ 

παηέξα κνπ. Θε ρίιηεο πξνθπιάμεηο, γηαηί θνβφληαλ θαη απηφο, πσο ζα ηνλ έβιεπαλ 

λα θεχγεη θαβάια κε έλα μέλν παηδί απ’ ην ρσξηφ ηνπ, θαη ζα ηνλ ππνπηεχνληαλ ηα 

εθεη <<Ζαιφπαηδα>>,  θχγακε θαη θηάζακε ζην ζπίηη καο. Έθηηαμε Ώλαθφιη, (ΞΔΘ. 

Έλα κείγκα μχζκαηνο πξάζηλνπ ζαπνπληνχ θαη αζπξαδηνχ απγνχ, πνπ φηαλ 

ζηεξενπνηνχληαλ, πάλσ ζην ζπαζκέλν άθξν, ιεηηνπξγνχζε φπσο ν ζεκεξηλφο 

γχςνο), ηνπ έβαιε ζηα ζπαζίκαηα θαη κεηά ηα <<θαιάκσζε>> θηφιαο, γηα λα 

ζξέςνπλ. Βπεηδή ν Θπάξκπα Μνλεξφο θνβνχληαλ λα επηζηξέςεη πίζσ ζηα 

Μιαηχζηνκα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ έθεξα, θαβάια ζην γατδαξν, πεξίκελε λα 

ζνπξνππψζεη θαη πήγε ζηνπο Μεγαδηζάλνπο, απ’ ηνλ απνθάησ δξφκν ηεο 

Ζαθαβνχιαο θαη ησλ Θάξθσλ, πνπ είλαη ν παιηφο θαξφδξνκνο θαη ελψλεη Ξθαθηψηεο 

θαη Ζαξπά. Ξηνπο Μεγαδηζάλνπο, ν Θπάξκπα Μνλεξφο, είρε κηα αδεξθή 

παληξεκέλε. Έκεηλε ην βξάδπ ζηελ αδεξθή ηνπ θαη έθπγε ηελ άιιε κέξα, κέζσ 

Ζαξπάο γηα ηα Μιαηχζηνκα, γηα λα έρεη ην …άιινζη πσο ήηαλ ζηελ αδεξθή ηνπ, 

αθνχ ηνλ έβιεπαλ λα θάλεη ηαθηηθά απηή ηελ δηαδξνκή…>> 

     Λ δσδεθαεηήο ηφηε Μέηξνο, ηελ ίδηα ρξνληά, εθεί ζηελ θαιχβα ζην Γξί, φπνπ 

επέζηξεςε καδί κε ηελ κάλα ηνπ γηα λα ζπλερίδνπλ ηηο ειηέο, είρε αθφκε κηα 

κεγαιχηεξε Ώληηζηαζηαθή  εκπεηξία, αθνχ ζηελ θπξηνιεμία γιχησζε ηα ρσξηά ησλ 

Ξθαθησηψλ απ’ ην Γεξκαληθφ νινθαχησκα, λα κελ γίλνπλ Ζαιάβξπηα… Ξπλερίδνληαο 

καδί κε ηελ κάλα ηνπ ζηελ θαιχβα ζην Γξί, έλα βξνρεξφ θαη θξχν απφγεπκα ηνπ 

Φιεβάξε, έθηαζαλ ζηελ θαιχβα ηνπο δπφ-ηξηο Ζαη(νπ)ληψηεο, ήηαλ Ηνγνζεηαίνη… 
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   -Ξήθσ ηψξα ακέζσο, εζχ πνπ είζαη κηθξφ παηδάθη θαη δχλεζαη θαη κπνξείο λα 

ηξέμεηο… Ια παο απάλσ ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Θσκά. Βθεί κέζα είλαη νη 

Ηαδαξηάηεο αληηζηαζηαθνί, ν Θακάθηαο, ν Ζαξνχζνο, ν Ζξάπαο, ν Ιηνχιαο, ν 

Ζαιφγεξνο ηεο Ακήηξσο θαη ηξεηο-ηέζζεξεηο άιινη, πνπ ζπζθέπηνληαη γηα ηελ 

αληίζηαζε θαηά ησλ Γεξκαλψλ. Βίλαη θαη νπιηζκέλνη κε ρεηξνβνκβίδεο. Ια ηνπο 

δψθεηο απηφ ην ζεκείσκα, αιιά θαη λα ηνπο πεηο θαη πξνθνξηθά: <<Βίλαη νη Γεξκαλνί 

ζηελ Ζαηνχλα… Μιεξνθνξήζεθαλ απ’ ηνπο ξνπθηάλνπο πσο, ζηνλ Ώτ Θσκά, 

ζπλαληηέζηε ηαθηηθά ηα βξαδάθηα θαη ραξάδεηε γξακκή. Λη Γεξκαλνί ζέινπλ λα ζαο 

αηθληδηάζνπλ. Γη απηφ δελ έξρνληαη απ’ ηνλ θαλνληθφ  δξφκν Ηαδαξάηα-Ηεπθάδα, 

αιιά κέζσ Ζαηνχλαο απ’ ηελ πεξηνρή ηεο Θαληφλαο, αθξηβψο γηα λα ζαο 

αηθληδηάζνπλ. Βίλαη θακηά δεθαξηά νη Γεξκαλνί κε φπια θαη καδεχνπλ ηα άινγα ηνπ 

ρσξηνχ ηεο Ζαηνχλαο, γηα λα αλέβνπλ απ’ ην κνλνπάηη ηεο Θαληφλαο. Θελ 

ηνικήζεηε  λα ηνπο ρηππήζηε κε φπια ή ρεηξνβνκβίδεο, γηαηί είλαη απνθαζηζκέλνη… 

Ώλ έρνπλ απψιεηεο,  ζα θάλνπλ ηνπο Ξθαθηψηεο Ζαιάβξπηα…>>  

     <<Μξαγκαηηθά, ζπλερίδεη ν Μέηξνο Ηάδαξεο, πνηά ψξα αλέβεθα ην κνλνπάηη ζην 

Ξηελφ ηεο ΐξάραο, πέξαζα ηα Ηηλνβξφρηα, ηνλ Φέιηθα θαη ηα Γαδάηα θαη έθηαζα 

ζηελ βξχζε ηνπ Θαζηξνγηάλλε, νχηε πνπ ην θαηάιαβα απ’ ην ηξέμηκν θαη κάιηζηα ζ’ 

απηή ηελ αλεθφξα. Απλψκνπλα ηφηε, ήκνπλα δψδεθα ρξνλψλ! Θφιηο έθηαζα ζηελ 

βξχζε ηνπ Θαζηξνγηάλλε, θακηά δηαθνζαξηά κέηξα πξηλ ην εθθιεζάθη, κε ζηακαηά ν 

ζθνπφο, πνπ είραλε εθεί νη αληηζηαζηαθνί, πνπ ζπζθέπηνληαλ κέζα ζηελ εθθιεζία 

ηνπ Ώτ Θσκά. Οη αιη θαη μεάιη ηνπ ιέσ, πάξε απηφ ην ραξηί θαη ηξάβα λα ηνπο ην 

δψζεηο… Έξρνληαη νη Γεξκαλνί θαη πέζηνπο λα κελ ηνπο αθνπκπήζνπλ, γηαηί είλαη 

απνθαζηζκέλνη λα θαηαζηξέςνπλ ηα ρσξηά, αλ ηνπο πεηξάμεη θαλείο, λα 

εμαθαληζζνχλ θαη λα αλεβνχλ ζην Ζ(α)βαιεηήξη λα θξπθηνχλ κέζα ζηηο κάδεο. Ζαη 

ελψ ηνπ ηα έιεγα απηά, λάζνπ, απέλαληη ζην πξφβγαικα ηεο Θαληφλαο, θαη 

πξφβαηλαλ νη Γεξκαλνί θαβάια ζη’ άινγα. 

     Έθπγε γξήγνξα ν ζθνπφο θαη ηνπο πήγε ην ζεκείσκα. Βγψ κε ην ίδην ηξέμηκν, 

ζηελ θαηεθφξα, ηψξα, γχξηζα ζην θαιχβη καο ζην Γξί. Οελ άιιε κέξα κάζακε πσο, 

νη πην αιέγξνη απ’ ηνπο αληηζηαζηαθνχο, πνπ ήηαλ κέζα ζηνλ Ώτ Θσκά, επέκελαλ λα 

πηάζνπλ ην χςσκα θαη λα ρηππήζνπλ κε ρεηξνβνκβίδεο ηνπο Γεξκαλνχο. Οειηθά, 

έγηλαλ πην ςχρξαηκεο ζθέςεηο, ππάθνπζαλ θαη ζηηο νδεγίεο ησλ Ηνγνζεηαίσλ, πνπ 

θαίλεηαη είραλ θαη ην νξγαλσηηθφ πξφζηαγκα, αλέβεθαλ ςειά ζην χςσκα ζην 

Ζ(α)βαιεηήξη θαη είδαλ ηνπο Γεξκαλνχο λα κπαίλνπλ ζηελ εθθιεζία, ρσξίο λα ηνπο 

βξνχλ, παξά κφλν ε θσηηά έθαηγε αθφκε, πνπ είραλ αλακέλε. Ήηαλ κηα ζνθή θίλεζε 

θαη έγθαηξε εηδνπνίεζε απ’ ηνπο Ηνγνζεηαίνπο ηεο Ζαηνχλαο, γηαηί, πηζηεχσ πσο ζα 

θάλαλε φλησο Ζαιάβξπηα νη Γεξκαλνί ηνπο Ξθαθηψηεο, αλ γηλφληαλ ε απνθνηηά θαη 

ηνπο ρηππνχζαλ κε ρεηξνβνκβίδεο… Έθπγαλ κεηά νη Γεξκαλνί, πήγαλ ζηηο 

Θπαξάθεο, έδεζαλ ηα άινγα κπξνζηά ζην καγαδί ηνπ Ζαιαιίηζνπ θαη γχξηζαλ ζηελ 

Ρψξα. Οελ άιιε κέξα ήξζαλ νη Ζαη((νπ)ληψηεο θαη πήξαλ ηα άινγά ηνπο, ιέγνληαο 

θαη απηνί πσο ν Θεφο θχιαμε ηνπο Ξθαθηψηεο…>> 
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Ο ηφηε δσδεθαεηήο αληηζηαζηαθφο Πέηξνο Λάδαξεο  (Μνζθνβίηεο), πεζεξφο ηνπ 

ζπγγξαθέα Θνδσξή Γεσξγάθε,  κεηέπεηηα θαληάξνο ζαιπηγθηήο! 
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Ζ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά, θηεηνξηθή ησλ νηθνγελεηψλ Γεσξγάθε απ’ ην 

Πηλαθνρψξη θαη ζηελ απιή ηεο θχιαθαο – άγγεινο ην αησλφβν θηιίθη! 

Γεκηνπξγήζεθε πεξί ηα κέζα ηνπ 15
νπ

 αηψλα. Βξίζθεηαη ζηνλ εξεηπσκέλν νθηζκφ 

Παιηάρσξα, ηνλ νπνίν δεκηνχξγεζαλ θηάλνληαο απ’ ηα θαθηά ηεο Κξήηεο! 

ήκεξα αλήθεη ζε φιν ην Πηλαθνρψξη, αιιά θαη ζηα Λαδαξάηα, φπνπ φινη ηελ 

επιαβνχληαη θαη ηελ επηζθέπηνληαη φηαλ ιεηηνπξγεί. Ο λατζθνο ζηα ρξφληα ηεο 

Καηνρήο δηηαδξακάηηζε ζπνπδαίν ξφιν, αθνχ έμσ απ’ ηα ρσξηά πνπ βξίζθεηαη, 

έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αληηζηαζηαθνχο θαθηζάλνπο λα βξίζθνληαη κέζα 

ζηνλ ρψξν ηνπ θξπθά θαη λα ζρεδηάδνπλ ηηο αληηζηαζηαθέο ηνπο ελέξγεηηεο θαηά 

ησλ λαδί. Δδψ ζηελ απιή ηνπ Αγφπ Θσκά έγηηλε ζηηο 10 Απξίιε ηνπ 2010, κεηά 

ηελ ζεία ιεηηνπξγία, παξνπζίαζε ηνπ ρνξεπηηθνχ ηκήκαηνο ησλ θαθησηψλ κε 

ηελ ζπκκεηνρή εθαηνληάδσλ ζεαηψλ πξνο ηκήλ ηνπ Γεκνηνχ πκβνπιίνπ ησλ 

θαθίσλ Κξήηεο, ην νπνίν είρε έιζεη γηα ηελ ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ ΦΑΚΗΧΝ 

ΚΑΗ ΦΑΚΗΧΣΧΝ, ζηα πιαίζηα ησλ καθξαίσλσλ ζπγεληθψλ δεζκψλ ησλ δχν 

πεξηνρψλ! Μάιηζηα ζηνλ ηνίρν ηεο εθθιεζίαο, φπσο θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία, 

είλαη εληνηρηζκέλε θαη ε ζρεηηθή αλακλεζηηθή πιάθα! 
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Σν εζσηεξηθφ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Θσκά, έηζη φπσο αλαθαηλίζζεθε ην 

1997, κεηά ηηο ξσγκέο αηψλσλ πνπ ππέζηε απφ δηαδνρηθνχο ζεηζκνχο. 
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<<ΞΑΚΔ ΠΡ’ ΑΙΥΛΗΑ…>> ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΡΝ ΣΥΟΗΝ! 
    Μνηνο μέξεη πφζεο γεληέο λεαξψλ Μηλαθνρσξηηψλ είπαλ απηή ηελ ιέμε: << Μάκε 

ζη’ Ώιψληα!>>, ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, γηα λα παίμνπλ, ή γηα λα θάλνπλ παξέα. Δ 

έθθξαζε πξνέθπςε, δηφηη εδψ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, πξηλ δεκηνπξγεζνχλ ηα 

ηέζζεξα θαθελεία, φπσο ηα μέξακε, ηνπ Γηψξγε ηνπ Οξάκπα, ηνπ Γηψξγε ηνπ 

Ζαγηάθα, ηνπ Ρξηζηφθνξνπ ηνπ Γηνχξγα  θαη ηνπ Ηάθε ηνπ Ξειελάθε, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχζαλ πεξίπνπ κέρξη ην 2000, ήηαλ φλησο αιψληα, πνπ αιψληδαλ ηα ζηηεξά 

ηνπο νη πξφγνλνί καο. ΐέβαηα δελ ήηαλ ηα κνλαδηθά αιψληα, αθνχ θαη πεξηκεηξηθά 

ηνπ ρσξηνχ, ήηαλ πάλσ απφ δέθα αιψληα! Οξία ήηαλ καδεκέλα ζηνλ δξφκν γηα ηελ 

κεγάιε ζηέξλα ηνπ ρσξηνχ, θαηά ζεηξάλ, ηνπ Ξειηλάθε, ηνπ Ηειέ, θαη ηνπ 

Ζηζνγηάλλε, άιια ηξία ήηαλ καδεκέλα ζην Ώγλάληην, θάησ απ’ ηελ Ζνινβνχ, ηνπ 

Ζαιέ, ηνπ Θάιηνπ θαη ηνπ Θσκαηζά, δχν ήηαλ ζηα Ζνληξάηα, ηνπ Γηάλλε ηνπ 

Θεξγηάλλε δίπια ζην κχιν ηεο Ξαξάλησο θαη ηνπ Ιηφληνπ ηνπ Θεξγηάλλε δίπια απ’ 

ηνλ Ώτ Αηνλχζε, ελψ δχν ήηαλ θαη ζηε Θάγεξα, ην δηθφ καο ην Μαπνξαθαίηθν θαη ηνπ 

Ώγίνπ Ξππξηδψλνπ. Ώπηή ε χπαξμε ηφζσλ αισληψλ θαλεξψλεη πσο ην ρσξηφ είρε 

ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή ζηηεξψλ ζηνπο πεξαζκέλνπο ζηεξεκέλνπο αηψλεο! 

     Βδψ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ καο, ινηπφλ, ππήξραλ άιια ηξία αιψληα. Θηα καηηά 

ζηελ επφκελε θσηνγξαθία, πνπ δεκνζηεχνκε, ζα δνχκε ηελ κνξθή πνπ είραλ <<Ο’ 

Ώιψληα>> ηνπ ρσξηνχ καο κέρξη ην 197ν. Βθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην θνηλνηηθφ 

θαηάζηεκα ήηαλ ν <<θήπνο ηνπ Θσκά>>, πνπ παιηά ήηαλ αιψλη. Μίζσ απ’ ην 

θαθελείν ηνπ Ρξηζηφθνξνπ ηνπ  Γηνχξγα ήηαλ αθφκε έλα αιψλη θαη ιίγν πην πάλσ 

κπξνζηά ζηελ απιή ηνπ παπνχιε κνπ, απ’ ηελ πιεπξά ηεο κάλαο κνπ, ηνπ Ώπνζηφιε 

Γεσξγάθε, ή Οξάκπα, ή Ζνινκπάηζνπ, ήηαλ επίζεο έλα αιψλη νηθνγελεηθφ ησλ 

Οξακπαίσλ. Λ ρψξνο, σο εθ ηνχηνπ, βαπηίζηεθε, απφ ρξφληα πνιιά πίζσ, 

<<Ώιψληα>> θαη φπσο άιια παηδηά ιέλε <<Μάκε ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ καο>>, 

εκείο είρακε ην <<Μάκε ζη’ Ώιψληα>>! Ήηαλ ην ΐαζίιεηφ καο! Βδψ ζηελ ζξπιηθή 

Θπινθνθηά, ην ηεξάζηην δέληξν, πνπ θαίλεηαη ζηελ επφκελε θσηνγξαθία, αξηζηεξά, 

αιιά ζήκεξα δελ ππάξρεη, θάλακε ηηο ζπλάμεηο καο, θαη απνθαζίδακε ηη ζα παίμνκε 

θαη πνπ ζα πάκε, ελψ, θαη νη κεγάινη εδψ ζχρλαδαλ ζηα ηέζζεξα θαθελεία, πνπ 

πξναλαθέξακε. Ήηαλ ε θεληξηθή ξνχγα ηνπ ρσξηνχ καο! 

    Βδψ απνθαζίδακε, είθνζη – ηξηάληα αγφξηα ηεο γεληάο κνπ εθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 

1960, ηα παηγλίδηα καο θαη ηηο δαβνιηέο καο. Βηδηθφηεξα ην θαινθαίξη, φηαλ πέθηαλε 

ζε φια ηα ζπίηηα γηα κεζεκεξηαλφ χπλν  θαη αθνχγακε ην πξψην… ξνραιεηφ ησλ 

γνληψλ καο, πεηηφκαζηε φια ηα παηδηά ζαλ ειαηήξηα θαη βξηζθφκαζηε ζη’ Ώιψληα! 

Ώληηιακβάλεζηε ηηο θσλέο θαη ηελ θαζαξία κεζεκεξηάηηθα, πνπ αλάγθαδαλ ηελ ζεηά 

κνπ ηελ Κχδα, (Ρξπζείδα), ηνπ Γηαινκάηε λα ζεθψλεηαη θνπξθηζκέλε θαη λα βγαίλεη 

πάλσ απ’ ηα μχια, πνπ είρε ζηελ αθξνπνδηά ηεο απιήο ηεο πξνο ηνλ δξφκν θαη λα καο 

παιεχεη: <<Aτ  κσξέ μεπαησκέλα θαη δελ αλνίμεη ην ζθνιεηφ, ζα εηδείηε… Θα ηα πψ 

φια ζην δάζθαιν, πσο έλα θαινθαίξη δε καο αθήθαηε λα θιείζνκε κάηη…>> Θα, πνπ 

λα ρακπαξηάζνκε εκείο… Ξπλερίδακε ην θαξνκαλεηφ καο!  
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ΟΗ ΜΔΖΜΔΡΗΑΝΔ ΜΑ ΔΞΟΡΜΖΔΗ…    

     Δ πξψηε καο απφθαζε… Μνπ ζα πάκε, κεο ζην θαηακεζήκεξν, φηαλ δελ ππήξρε 

ςπρή ζηα ρσξάθηα πεξηκεηξηθά ηνπ ρσξηνχ  θαη ν Γψεο ν δξαγάηεο θνηκφληαλ,  

(θφβεηξν κεγάιν ν δξαγάηεο, καο θελπγνχζε κε έλαλ βνχξδνπια πνπ είρε), λα 

θφςνκε θξνχηα λα θάκε, θνξφκεια, δακάζθελα, βξαθαηζάλνπο, απίδηα, ζηαθχιηα 

αιιά λα κάζνκε θαη ακχδαια λα ηα πνπιήζσκε ζηνλ Γηψξγε ηνλ Θσκαηζά! Δ πξψηε 

εμφξκεζε ήηαλ ζηελ θνξνκειηά ηνπ Μέηξνπ ηνπ Οξάκπα… Μεξλνχζακε ζηγά – ζηγά 

εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην ζπίηη ηνπ Μεξάηε, πεγαίλακε θάησ απ’ ηελ κεγάιε 

θνξνκειηά  θακηά δεθαξηά απφ εκάο θαη κε κία πέηξα ν θαζέλαο, κπακ – κπακ, 

ξίρλακε θάησ ηα θνξφκεια, κέρξη λα ζεθσζεί ν κπάξκπα Μέηξνο θαη ν γηφο ηνπ ν 

Οάζνο, απ’ ηελ θαζαξία, ηα είρακε καδέςεη θαη είρακε γίλεη Ηνχεο… Άιιε θνξά 

βάδακε ζην ζηφραζηξν ηελ δακαζθεληά πνπ είρε ν κπάξκπα Θίρνο ν Οζίγθελεο, ζην 

πξψην ζπίηη ζηα Ηαδαξάηα. Μαίξλακε ην δξφκν ηεο Γθηφθαο, θηάλακε θάησ απ’ην 

ζπίηη ηνπ Οζίγθελε, θαη αξρίδακε ην πεηξνβνιεηφ ζηελ δακαζθεληά… Θέρξη θαη εδψ 

λα ζεθσζεί ν κπάξκπα Θίρνο, εκείο είρακε απνδξάζεη κε ηα δακάζθελα, ηα νπνία 

ηα βάδακε ζηνλ θφξθν κέζα απ’ ην θαλειάθη πνπ θνξνχζακε, γηα λα ηα θάκε κε ηελ 

εζπρία καο, γπξλψληαο, πνπ αιινχ, θάησ απ’ ηελ Θπινθνθηά! 

    ηαλ, αξρέο ηνπ Ώισλάξε είραλ γίλεη νη βξαθαηζάλνη, ηφηε νη εμνξκήζεηο καο 

ήηαλ θαη καθξχηεξα ηνπ ρσξηνχ! Ξαλ ιαγσληθά αλαθαιχπηακε πνπ ππάξρεη γεκάηε 

βξαθαηζαληά θαη ηελ επηζθεπηφκαζηε κεο ζην θαηακεζήκεξν! Βίρε δπν ηξεηο ζηελ 

ζεηξά ν κπάξκπα Ιαπνιέσλ ν Θπνχξαο, ζηελ Μαξαβνιή, ιίγν πην θάησ απ’ ην 

ζεκεξηλφ γήπεδν, νπφηε αληιακβάλεζηε πσο είραλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο!  Έπεηηα είρε 

κηα κεγάιε βξαθαηζαληά ν Θσκάο ν Θαξίλνο θάησ απ’ ην ρσξηφ ζηελ πεξηνρή 

Ξάκπεια,, απηή έθαλε θάηη καχξνπο βξαθαηζάλνπο θαηαπιεθηηθνχο! ηαλ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990 ηελ ζπκήζεθα θαη ηελ επηζθέθηεθα γηα λα πάξσ κνζρεχκαηα λα 

θεληξψζσ κηα δηθή κνπ, ηφηε δηαπίζησζα κε κεγάιε κνπ ιχπε πσο είρε μεξαζεί 

νιφθιεξε… Θαο άξεζαλ πνιχ νη βξαθαηζάλνη… Θεξηθέο θνξέο θηάλακε κέρξη ηηο 

Ώκνπδαξέο, πάλσ απ’ ην πνηάκη ηεο Ζαθαβνχιαο, φπνπ είρε κηα βξαθαηζαληά ν 

Ξατηάλεο απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο! Θέρξη εθεί έθηαλε ε ράξε καο… Ζπξίσο, φκσο, 

θάπνηα απνγεχκαηα ηξαβάγακε ζηα Μεγάδηα γηα δαχηνπο! Βίρε εθεί κέζα ζην 

ακπέιη ηνπ ν Ξππξνγηάλλεο ν Ξθηαδαξέζεο, ν Ζνηζάλεο, ή Ξαξαληάπνξνο, ηνλ 

έιεγαλ έηζη γηαηί είρε πνιεκήζεη ζηνπο ΐαιθαληθνχο Μνιέκνπο ηνπ 1912 ζηε Θάρε 

ηνπ Ξαξαληαπφξνπ, είρε κηα ηεξάζηηα βξαθαηζαληά, πνπ έθαλε θάηη βξαθαηζάλνπο 

θαηαπιεθηηθνχο, αθνχ κε ην ζθάςηκν ηνπ ακπειηνχ θαηιιηεξγνχληαλ θαη ε 

βξαθαηζαληά! Ζάζνληαλ ν ίδηνο θαη ηελ θχιαγε, γηαηί κάδεπε θάζε απφγεπκα ηνπο 

βξαθαηζάλνπο ζε έλα θαιάζη θαη πήγαηλε ζηηο Θπαξάθεο θαη ηνπο πνπινχζε. Βκείο 

θηάλακε κέρξη ην πεγάδη ζηα ΐαξθά, θαζφκαζηε ζηνλ κεγάιν ζνθά ηνπ πεγαδηνχ  

θαη ηνλ παξαθνινπζνχζακε  ηη ψξα ζα πάξεη ην θαιάζη λα πάεη πξνο ηα Ηαδαξάηα… 

Ζαη ηφηε εξρφληαλ ε ζεηξά καο… Διηθησκέλνο ν ίδηνο δελ κπνξνχζε λα αλέβεη ζηελ 

κεγάιε βξαθαηζαληά θαη φζνπο κάδεπε πξνζπαζνχζε λα ηνπο καδέςεη απφ θάησ κε 

έλα θαιάκη, πνπ ην είρε αλνίμεη δηαραισηά ζηελ θνξπθή θαη κέζα ζηελ δηράια είρε 
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βάιεη κηα κηθξή πέηξα, ψζηε λα γίλεη ε ππνδνρή ηνπ θαιακηνχ πιαηηά θαη λα κπνξεί 

λα θφβεη ηνλ βξαθαηζάλν κε πεξηζηξνθή! Ώθαξηαία θηάλακε εκείο θαη αλεβαίλακε 

ζαλ αίινπξνη πάλσ ζηελ βξαθαηζαληά, εθεί πνπ δελ έθηαλε ην θαιάκη! 

Ώληηιακβάλεζηε ηη επαθνινπζνχζε… ζνπο ηξψγακε εθεί πάλσ θαη άιινπο ζηνλ 

θφξθν καο κέζα απ’ ηα θαλειάθη γηα ηελ επηζηξνθή ζην ρσξηφ… Ζαη λα καο ηξψεη ην 

ζπθφγαιν… Ώιιά πνπ λα ρακπαξηάζνπκε εκείο νη αξεηκάληνη ζεξεπηέο ηεο δσήο… 

    Ξηα κέζα Ώπγνχζηνπ, φηαλ σξίκαδαλ ηα ζηαθχιηα, ηφηε ην… θπλήγη καο ήηαλ ηα 

κνζράηα θαη ηα ξαδαθηά! Απν ακπέιηα είραλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο… Έλα ήηαλ ζηελ 

Ηαγθαδηά, θάησ απ’ ηα ζπίηηα ηα Ώζπξνγεξαθαίηθα ζηα Ζνληξάηα, ηνπ ΐαζίιε ηνπ 

Οζάλε. Βίρε θάηη ζηαθχιηα απηά πνπ έιεγαλ θανιάξηθα,  άζπξα ζηαθχιηα, ξαδαθί, 

κνζράην θαη ηζανχζη, πνπ ήηαλ γιπθά ζαλ κέιη! Αεχηεξν ακπέιη ήηαλ ηνπ Θσκά ηνπ 

Θαξίλνπ ζηελ Μαξαβνιή, κε εμ ίζνπ απίζαλα άζπξα θανιάξηθα ζηαθχιηα θαη γηα 

κεζεκεξηαλή επηδξνκή ήηαλ ην θάηη άιιν, αθνχ θνηκφληαλ ε ζεηά Ξηαζνχια, ε νπνία 

ηηο ππφινηπεο ψξεο αγλάληεπε πάλσ απ’ ην ζπίηη ηεο κήπσο πάεη θαλείο θαη θφςεη ηα 

ζηαθχιηα! Μνπ λα ήμεξε, πσο εκείο νη… αθνίκεηνη ηελ πηάλακε ζηνλ χπλν… 

ΣΑ ΑΜΤΓΑΛΑ ΚΑΗ ΟΗ ΜΠΑΚΛΑΒΑΓΔ ΣΟΤ ΘΧΜΑΣΑ! 

    Θα νη κεγαιχηεξεο… ζπιιεθηηθέο καο επηρεηξήζεηο ήηαλ φηαλ γηλφληαλ ηα 

ακχδαια! Οφηε δσληάλεπε θαη ην εκπνξηθφ καο δαηκφλην… Γχξσ απ’ ην ρσξηφ καο 

ππήξραλ εθαηνληάδεο ακπγδαιηέο, ζηελ πεξηνρή ηεο  Νάρεο θπξίσο, ηνπ Ώιπέηδνπ, 

ηνπ Ζνδνκήιηα  θαη ηνπ Γθαξακάλε, ζηελ Ηφηδα, ζην Ζαξηέξη, ζηελ Ώγία Ώηθαηεξίλε, 

ζην Μάλσ Μεγάδη, ζην Ώγλάληην, ζην Ζακίλη, ζην Ζαινγεξηθφ, ζηε Γθηφθα, ζηνλ 

Ασκφ, ζηελ Ζνπκάλα, ηδηνθηεζίαο απηή ε πεξηνρή Ηαδαξηάησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη 

ζηελ Μαξαβνιή, θάησ απ’ ην λεθξνηαθείν, φπνπ είρε έλαλ ηεξάζηην ακπγδαιαηψλα 

πάλσ απφ δέθα ζηξέκκαηα ν κπάξκπα Λδπζζέαο ν Ζφθιαο. Βηδηθφηεξα εδψ ζηνλ 

κεγάιν ακπγδαιαηψλα ηνπ Ζφθια, πνπ θαηέβαδε θνξηψκαηα ακχδαια, εθαξκφδακε 

θαη ηαθηηθή… Μεγαίλακε δήζελ πσο ζα βνεζήζνκε ηελ γπλαίθα ηνπ ηελ ζεηα 

Ώιεμάλδξα θαη θξπθά θάλακε <<ρσζάδεο>> ηα ακχδαια, ηα ζθεπάδακε δειαδή κε 

θχιια ή κε ρψκα θαη επηζηξέθακε έπεηηα θαη ηα ζπγθεληξψλακε…  Έ, φιεο απηέο ηηο 

πεξηνρέο, πνπ πξναλέθεξα, κε ηηο θαηάθνξηεο ακπγδαιηέο ηηο παίδακε ζηα δάρηπια, 

θάζε κέξα θαη ζε δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία βξηζθφκαζηε!  

    Οη θάλακε… Θε πέηξεο ρηππνχζακε ηηο θνξησκέλεο ακπγδαιηέο θαη έπεθηαλ θάησ 

ηα ακχγδαια, γεκίδακε ηνλ θφξθν καο, κέζα απ’ ην θαινθαηξηλφ θαλειάθη θαιά – 

θαιά θαη ηφηε είρακε δπν επηινγέο κπξνζηά καο, πνπ έπξεπε λα πάξνκε ζχληνκα 

απφθαζε… Δ πξψηε ήηαλ λα ηα πάκε ζην ζπίηη, νπφηε ηα βάδακε κέζα ζε κηα 

ηεξάζηηα θάιηζα ρνχια – ρνππ ηεο κάλαο καο θαη ηα απιψλακε ζηνλ ήιην ζηελ 

ηαξάηζα ηεο ζηέξλαο γηα λα <<θξπγνχλε>> θαη ζαλ καδεχακε πνιιά, πέληε έμη θηιά, 

πεγαίλακε ζηνλ κπάξκπα Ιίθν ηνλ Μαπαδφπνπιν, Ζνπκπνπξγηέιν ηνλ ιέγακε, ν 

νπνίνο κάδεπε ηα ακχδαια γηα ηνλ ζπγγελή ηνπ ηνλ Ζνπκπνπξγηέιν, πνπ έρεη ην 

δαραξνπιαζηείν ζηε ρψξα, καο έδηλε ηα θξαγθάθηα θαη ηφηε ηα δίλακε ζηνπο 

παηεξάδεο καο θαη ζέιακε φινη λα καο αγνξάζεη ηα παπνχηζηα ΒΗΐΕΒΗΏ, απ’ ηνλ 
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Ζηζνχξηα ή ηνλ Γξάςα ζηε ρψξα, γηα λα κπνξνχκε λα παίδνπκε κπάια!!! Αεχηεξε 

επηινγή πνπ είρακε ήηαλ λα ηα πνπιήζνκε ηελ ίδηα ζηηγκή ζηνλ κπάξκπα Γηψξγε ηνλ 

Μαπαδφπνπιν (Θσκαηζάο)!  Μεγαίλακε θάησ ζηα Ηηζάξηα, θαζφκαζηε ζην πεδνχιη 

θαη πεξηκέλακε λα αλνίμεη ην καγαδί  ηνπ θαηά ηηο πέληε ην απφγεπκα  ν Θσκαηζάο, 

γηα λα ηνπ πνπιήζνκε ηα ακχδαια. Ονπ είρακε, κάιηζηα βξεη θαη ην θφιπν… Ονπ 

βάδακε κέζα θαη πνιιά πηθξακχδαια, αλαθαηεκέλα κε ηα γιπθά… Βίρακε βξεη κηα 

πξηθξακπδαιηά ζηελ Ώγία Ώηθαηεξίλε πξνο ηελ κεξηά ησλ Μεγαδηζάλσλ, πνπ θάζε 

ρξφλν ζφδεηαδε… Μεγαίλακε,  καδεχακε πηθξακχδαια θαη ηα αλαθαηεχακε κε ηα 

γιπθά… Βπεηδή θάηη πνλεξεχνληαλ ν Θσκαηζάο, εκείο είκαζηε πην πνλεξνί… ΐάδακε 

ηα γιπθά πάλσ – πάλσ θαη απφ εθεί έπαηξλε έλα θαη δνθίκαδε, νπφηε φια θαιά, φια 

αλζεξά!!!Έλα, δχν, ηξία θξαγθάθηα ην αληίηηκν, ηα νπνία πνηέ δελ παίξλακε ζηα 

ρέξηα, ηα παίξλακε ζε είδνο… Έθεξλε απ’ ηνλ Οηκφζεν ηνλ Ζνςηδά απ’ ηελ Ρψξα ν 

κπάξκπα Γηψξγεο θάηη θαηατθηα θαη θάηη κπαθιαβάδεο πνπ ήηαλ κνχξιηα!  

    Άιινηε αγνξάδακε απ’ ην καγαδί ηνπ ηα πεξίθεκα κπηζθφηα ΝΛΠΗΕΏ, ηα νπνία 

είραλ κέζα θσηνγξαθίεο πνδνζθαηξηζηψλ! Λ Ανκάδνο, ν Ιεκπίδεο, ν Μαπνπηζάθεο, 

ν ΐνπηζαξάο, ν Ονπκπέιεο, ν Ζακάξαο, ν Ξνχξπεο, ν Μαπαεκαλνπήι, ν Γξακκφο, ν 

Ζνπβάο ηνπ Μαλαζελατθνχ, ν Μαπατσάλλνπ, ν Μνκψλεο, ν Ιεζηνξίδεο, ν 

Ξθεπνθχιαθαο, ν ΐαζηιείνπ, ν Θπαιφπνπινο, ν Ξεξαθείδεο, ν Ζαξαθέζθνο, ν 

Ξηακαηηάδεο ηεο ΏΒΖ, ν Ξηδέξεο, ν Θπνηίλνο, ν Γαληέξνγινπ, ν Οζαλαθηδήο, ν 

Θπέκπεο, ν Θνπξάηεο, ν Νσζίδεο, ν Ώγαληάλ ηνπ Λιπκπηαθνχ!  Ζαζέλαο κε ηελ 

νκάδα ηνπ έθαλε ηελ ζπιινγή ηνπ, ή ηνπο παίδακε, άζπξα θφθθηλα! ΐάδακε 

ηεξκαηηθή γξακκή έλαλ ηνίρν θαη πεηάγακε ηελ θσηνγξαθία, φπνηνο έθηαλε πην 

θνληά ζηελ γξακκή ηνπ ηνίρνπ κάδεπε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο πεηνχζε ςειά 

επηιέγνληαο άζπξα, ην πίζσ κέξνο, ή θφθθηλα, ην κπξνζηηλφ κέξνο, φζεο 

θσηνγξαθίεο έξρνληαλ ζην ρξψκα ηηο επηινγήο ηνπ ηηο έπαηξλε, έπεηηα αθνινπζνχζε 

ν δεχηεξνο ζηελ ζεηξά πνπ μαλάξηρλλε ηηο ππφινηπεο θ.ν.θ κέρξη λα ηειεηψζνπλ φιεο. 

ΣΑ ΑΛΛΑ ΜΑ ΓΖΠΔΓΑΚΗΑ ΚΑΗ ΣΔΚΗΑ ΣΟ ΥΧΡΗΟ! 

    ΐέβαηα, εθηφο απ’ ην κεγάιν καο  <<βαζίιεην>>, ΟΏ ΏΗΣΙΕΏ, είρακε θαη ηα άιια 

καο ζηέθηα, ζαλ παηδηά, πνπ ήηαλ ηφπνο αδηάθνπνπ παηγληδηνχ, εηδηθφηεξα ηα 

θαινθαίξηα κέρξη αξγά ηα κεζάλπρηα, κε έλα ζσξφ παηγλίδηα, ηνλ ζθιάβν, ην 

θξπθηφ, ηνλ πφιεκν, ηα βεξγηά, ηε ζθιίηδα – κίηδα, ηα θαβάιηα, ηηο ηξηψδεο ηξηάξα 

θαη εληάξα, ηε γνπξνχλα, ηα πεηίληα, ην κπξίηζνια, κα πάλσ απφ φια ην 

πνδφζθαηξν! ΐξηζθφκαζηε, φπσο πξναλέθεξα, ζηα Ηηζάξηα, λα πάξνκε ηνλ 

κπαθιαβά θαη ην θαηατθη απ’ ηα ακχδαια πνπ πνπινχζακε, αιιά θαη ηα κπηζθφηα 

Ννχιηα, γηα ηηο εηθφλεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, πνπ παίδακε ηα άζπξα – θφθθηλα! 

Έπεηηα είρακε ηα γεπεδάθηα καο λα παίδνπκε πνδφζθαηξν.  Ζαη ηη γεπεδάθηα… 

Ρσξάθηα πνπ ηα θαζαξίδακε απφ πέηξεο θαη θαιακηέο! Ξηηο <<Βιηέο ηνπ 

Θπάτκπα>>, φπνπ ζήκεξα ππάξρεη έλα ιπφκελν ζπηηάθη ηνπ Ώληψλε Γεσξγάθε ή 

Θπάτκπα, δίπια απ’ ην ζπίηη ηνπ Ξηάζε ηνπ Μαπαδφπνπινπ (Ιηάξα). Ξην γεπεδάθη 

πίζσ ζηα Μαιηνκάληξηα, θάησ απ’ ηα ζεκεξηλά ζπίηηα ηνπ Φίιηππνπ θαη Γηάλλε 
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Γεσξγάθε (Θπίιηνο). Ξηα ρσξάθηα ηνπ Ηάδαξε, φπσο ηα ιέγακε, αθνχ αλήθαλ ζηνλ 

Ζψζηα ηνλ Ηάδαξε ή Οξάθα παιηφ δηπεζπληή ηνπ ΟΏΛΗ κε θαηαγσγή απ’ ην 

Μηλαθνρψξη θαη ηα νπνία ρσξάθηα έζπεξλε ν κπάξκπα Γηψξγεο ν Γηαινκάηεο θαη 

φηαλ ηα ζέξηδε αλαιακβάλακε δξάζε εκείο ηα παηδηά θαη ζε κηα κέξα ηα είρακε 

θαζαξίζεη απ’ ηηο θαιακηέο! Ξην πξναχιην ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ, φπνπ καο 

θπλεγνχζαλ νη ρσξηαλνί γηαηί παίδακε κπάια θνληά ζηα κλήκαηα, αθνχ ην 

λεθξνηαθείν αθφκε δελ είρε κεηαθεξζεί εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ζηελ Θάγεξα, θαη 

ζπάδακε κε ηελ κπάια ηνπο ζηαπξνχο θαη ηα θαληήιηα απ’ ηα κλεκεία… Ξην 

πξναχιην ηνπ Ώγίνπ Αηνλπζίνπ, ηδίσο θάζε Ξάββαην κεζεκέξη, πξηλ ην θαηερεηηθφ, 

γηαηί εθεί καο έθαλε θαηερεηηθφ ν παπά ΐαγγέιεο  ν Ραιηθηάο! Δ εθθιεζία ηνπ αγίνπ 

Αηνλπζίνπ ρηίζηεθε ην 1880 θαη αλήθεη κέρξη ζήκεξα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 

Ζνληξάησλ θαη ζηηο νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε ησλ Ηαδαξάησλ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε 

κηα νηθνγέλεηα κφλν Ηάδαξε, απηή ηνπ Ζνπβέιε, πνπ ζέιεζε θαη απηή λα έρεη ζαλ 

ελνξία ηνλ άγην Αηνλχζην. Ον ηέκπιν ηνπ λανχ, ην νπνίν είλαη ππέξνρν, ζθάιηζε ν 

μπινγιχπηεο Ώλδξέαο Ώλδξένπ απ’ ην ρσξηφ Εδάιεηνλ ηεο Ζχπξνπ ην 1888, φπσο 

αλαθέξεη ε πηλαθίδα πάλσ απ’ ηελ Σξαία Μχιε ηνπ λανχ! Βδψ ζηνλ άγην Αηνλχζην ην 

Ξάββαην ην απφγεπκα πάλσ ζηνλ γπλαηθσλίηε καο έθαλε θαηερεηηθφ ν παπά 

ΐαγγέιεο ν Ραιηθηάο, κε ην ζήκα ηνπ θαηερεηηθνχ ζην πέην θαη ην βηβιηαξάθη πνπ 

γξάθακε ην δίδαγκα θαη ην ξεηφλ ηνπ καζήκαηνο, ηα νπνία ηα γξάθακε θαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ είρε  ε εθθιεζία! Θάιηζηα,  ν παπάο καο ζήθσλε αγφξηα θαη θνξίηζηα θαη 

καο ππαγφξεπε ην δίδαγκα θαη ην ξεηφλ λα ην γξάςνκε, ειέγρνληάο καο αλ 

γλσξίδακε νξζνγξαθία! Βκείο ηα αγφξηα καδεπφκαζηε λσξίηεξα ζην πξναχιην ηνπ 

αγίνπ Αηνλπζίνπ θαη παίδακε πνδφζθαηξν, ή αξρίδακε ηνλ πεηξνπφιεκν κε ηνπο 

Ηαδαξηάηεο, πνπ έπαηδαλ θαη απηνί ζην πξναχιην ηνπ αγίνπ Ξππξίδσλα!  

    Ον πξναχιην ηνπ Ξρνιεηνχ καο, φκσο, ηεξάζηην θαη θαζαξφ, ήηαλ ηδαληθφ γηα 

πνδφζθαηξν! Βίρε θηάζεη ηφηε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ζην ζρνιεηφ  καο έλα κεγάιν 

μχιηλν θαζφλη πνπ κέζα είρε παηγλίδηα, ζρνηλάθηα, θηιέ γηα βφιετ θαη κπάιεο! Ώρ 

απηέο νη κπάιεο! Μξψηε θνξά βιέπακε δεξκάηηλε κπάια, απφ εθείλεο πνπ είραλ 

ιαηκφ θαη δέλνληαλ απφ πάλσ κε δεξκάηηλν ζρνηλί ή ζπάγγν, θάηη άιια ζπκπαγή 

ηνπάθηα, πνπ κάιινλ ήηαλ γηα ην άγλσζην ζε καο ζεκεξηλφ ραλη κπνι! Ον μχιηλν 

απηφ θηβψηην, πνπ είρε κέζα θαη θάηη ηελεθεδάθηα θίηξηλν ηπξί, ζπκάκαη, κνπ είρε 

πξνθαιέζεη κηθξφ παηδί ηεξάζηηα εληχπσζε, αθνχ έμσ είρε κηα κεγάιε ζθξαγίδα κε 

δπν ρέξηα  ζθηρηνδεκέλα κεηαμχ ηνπο! Ξήκεξα θαηαιαβαίλσ πσο ήηαλ κηα κνξθή ηεο 

ΛΠΙΟΝΏΞ, φπσο έιεγαλ ηελ Ώκεξηθάληθε κεηαπνιεκή βνήζεηα ζηε ρψξα καο!  Ώ, ηη 

κάρε δίλακε ζην κεγάιν δηάιιεηκα γηα ηελ κπάια… Βλψ ηα θνξίηζηα ρφξεπαλ ή 

έπαηδαλ ηηο ηξηφδεο θαη ηα πεληφβνια, εκείο ηα αγφξηα ηθεηεχακε ζηελ θπξηνιεμία ηνλ 

δάζθαιν ηνλ Ρξηζηφδνπιν ηνλ Ραιηθηά, Μιάθηα ηνλ ιέγακε, λα καο δψζεη ηε κεγάιε 

δεξκάηηλε κπάια λα παίμνκε… Ξρεδφλ άθακπηνο πάληα καο αξλνχληαλ κε ηελ 

αηηηνινγία πσο ζα ζπάδακε ηηο ιάζηξεο απ’ ηα πνιιά παξάζπξα ηνπ ζρνιείνπ…  Θαο 

ηελ έδηλε κφλν φηαλ πεγαίλακε εθδξνκή πίζσ ζηε κεγάιε ζηέξλα ηνπ ρσξηνχ θαη 

παίδακε πάλσ ζηνλ ηζηκεληέλην ρψξν ηεο ζηέξλαο! 
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    Ον άρηη καο ην βγάδακε ηα Ξαββαηνθχξηαθα, αθνχ είρακε θαη ηα απνγεχκαηα ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηφηε ζρνιείν, φηαλ κε δηθά καο λάυινλ ηφπηα παίδακε ζην πξναχιην ηνπ 

ζρνιείνπ καο, αιιά κε κεγάιν θίλδπλν… Λ θίλδπλνο άθνπγε ζην φλνκα κπάξκπα 

Ηίαο Οξάκπαο θαη Γψεο δξαγάηεο… Λ Ηίαο ν Οξάκπαο καο θπλεγνχζε γηαηί θάησ απ’ 

ην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ν θήπνο ηνπ, πνπ έδελε ην άινγν θαη φηαλ έπεθηε απφ 

θάησ ε κπάια απηφ αγξίεπε θαη θξνχκαδε, κε απνηέιεζκα λα πηάλεη ηελ κπάια,  

φηαλ έπεθηε απφ θάησ θαη ηελ έζρηδε κε ηνλ ζνπγηά ηνπ… Ον ίδην καο έθαλε θαη ν 

Γψεο ν δξαγάηεο, γηα λα κελ ζπάζνκε, έιεγε, ηηο ιάζηξεο απ’ ην ζπίηη ηνπ, καο ηελ 

έζθηδε θαη απηφο… Ζαηαιαβαίλεηε ηε ιχπε καο, αθνχ, έζησ απηή ηε λαυινλ ηελ 

κπάια, ηελ πξνκεζεπφκζηε κε ρίιηεο ζηεξήζεηο… Ον επίζεκν γήπεδφ καο, πάλησο,  

ήηαλ ζηνπ Ώγίνπ Ξππξηδψλνπ ηα ρσξάθηα, ζηελ Θάγεξα, φπνπ είρακε ηνπνζεηήζεη 

θαη μχιηλα πξφρεηξα δνθάξηα!!! Βκείο ηφηε ρξεζηκνπνηνχζακε γηα γήπεδν φρη ην 

ρσξάθη πάλσ απ’ ηνλ δξφκν, πνπ είλαη ζήκεξα ην γήπεδν ησλ Ξθαθησηψλ, αιιά ην 

ρσξάθη θάησ απ’ ηνλ δξφκν, πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ηα λεθξνηαθεία Ηαδαξάησλ θαη 

Μηλαθνρσξίνπ!  Βδψ δίλακε ηνπο αγψλεο κε ηα άιια ρσξηά, ηελ Ζαξπά, ηα 

Ηαδαξάηα, ηα Ώζπξνγεξαθάηα,  κέζα ζηηο πέηξεο θαη ζηηο αγθαζεξέο παιακνλίδεο, 

πνπ ηα ζθιεξά αγθάζηα ηνπο ζε ηξππνχζαλ  δηαπεξαζηηθά σο ην θφθαιν… 

ΣΟ ΒΟΛΗ  ΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ ΚΑΗ ΟΗ  ΚΟΜΠΟΓΔΡΟΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΗΔ! 

    Οηο Ζαιέο Θέξεο, έηζη ιέγακε ηηο Γηνξηέο ηνπ Ασδεθαεκέξνπ, Ώμηφελλα, 

Μξσηνρξνληά θαη Φσηψλε, ην πνδφζθαηξν θαη ηα άιια παηγλίδηα πήγαηλαλ ζηελ 

άθξε, αθνχ ην ελδηαθέξνλ καο απνζπνχζε ην παηγλίδη κε ηα ιεθηά, πνπ βγάδακε απ’ 

ηα Ζάιαληα, ή καο έθαλαλ ζηξνχλα ηελ Μξσηνρξνληά νη δηθνί καο. Μεγαίλακε γηα ηα 

Ζάιαληα θαη ζηα Ηαδαξάηα θαη ζηνπ Μξεκεληηλνχ, ηα δπν πην θνληηλά ρσξηά ζην 

Μηλαθνρψξη… Αελ είρακε ηα γλσζηά ηξίγσλα, απιά δεκηνπξγνχζακε απφ ραξηφλη 

ρνληξφ, πνπ βξίζθακε ζηα κπαθάιηθα, έλα κηθξφ ζπηηάθη, θάηη ζαλ ηελ ζπειηά πνπ 

γελλήζεθε ν Ρξηζηφο θαη πάλσ ηεο ηνπνζεηνχζακε βξχα, ελψ κέζα βάδακε ηελ 

εηθφλα ηεο Γέλλεζεο! Οα ρξήκαηα, ινηπφλ, απ’ ηα Ζάιαληα ήηαλ δηθά καο! Ζαη ηφηε 

αξρίδακε ην θνξψλεο - γξάκκαηα, ην βφιη θαη ηνλ ρηχπν! Οξία  παηγλίδηα κε ηα 

θξαγθνδίθξαγθα πνπ καο απνζπνχζαλ ην ελδηαθέξνλ νιεκεξίο… Ζνξψλεο – 

γξάκκαηα είλαη ην γλσζηφ παηγλίδη πνπ ξίρλακε ηηο δξαρκέο, ή ηα δίθξαγθα, 

αλάινγα ηη απνθάζηδαλ φζνη έπαηδαλ, ζε κηα ηεξκαηηθή γξακκή, ή ζε κηα κηθξή 

πέηξα ηελ νπνία απνθαινχζακε βφιη, πνπ φπνηνο έθηαλε πην θνληά ζηε γξακκή ή 

ζην βφιη,  κάδεπε ηα ρξήκαηα θαη ηα πεηνχζε ςειά θσλάδνληαο ηη επηιέγεη, θνξψλα 

ή γξάκκαηα! Ξην ζηξηθηφ έλαο έθαλε ηελ κάλα, δειαδή είρε δχν ηάιεξα, θαηά 

θαλφλα, ζηα ρέξηα ηα νπνία  πεηνχζε ςειά θαη θψλαδε ηη επηιέγεη, θνξψλα ή 

γξάκκαηα, νη άιινη θάλακε θχθιν θαη έβαδε ν θαζέλαο θάησ φζα ρξήκαηα ήζειε, αλ 

ε κάλα θέξδηδε επηιέγνληαο θνξψλα ή γξάκκαηα, ηφηε κάδεπε δηθά ηεο φζα ρξήκαηα 

πνζηέξλακε εκείο ν άιινη, αλ έραλε ηφηε πιήξσλε φζα ρξήκαηα ν θαζέλαο καο είρε 

βάιεη ζε πφζηα θάησ… Οέινο ν ρηχπνο ήηαλ έλα παηγλίδη πνπ ρηππνχζακε ηα θξάγθν 

ή ην δίθξαγθν ζε κηα πέηξα ζηνλ ηνίρν, ην θέξκα έθεπγε κε δχλακε θάησ, ν θαζέλαο 

ρηππνχζε ην θέξκα ηνπ θαη κε έλα επίκεθεο μχιν γηα κέηξν, πνπ ην απνδερφκαζηε 



62 
 

φινη, κεηξνχζακε πφζν θνληά πήγε ην δηθφ καο θέξκα ζηνπ άιινπ, αλ ήηαλ ίζν ην 

δηάζηεκα κε ην κέηξν ηφηε θέξδηδεο θαη έπαηξλεο ην θέξκα ηνπ άιινπ… Θα, θαη κε 

ηελ ηξάπνπια είρακε ληηεξέζα, παξ’ φηη κηθξά παηδηά… Θαο κάδεπε ν Ώλαζηάζεο ν 

Ζαιέο θαη καο ηα έβγαδε δεθαηέζζεξα – ηξηαληαέλα!!! Ώπ’ ηνπο πην αξεηκάληνπο 

ραξηνπαίρηεο ηνπ ρσξηνχ ν Ώλαζηάζεο, έθηαλε λα παίμεη πφθα ηηο θαιέο κέξεο κέρξη 

ηα Ηαδαξάηα ζηνπ Γσγάηζνπ θαη ζηνπ Ιηάζα ην θαθελείν, αιιά θαη ζηνπο 

Μεγαδηζάλνπο κε ηνλ Ξηαχξν ηνλ Θηαηαηνχθν…  ηαλ έπαηδε καδί καο έπηαλε ηελ 

θαξέθια πξνο ηνλ ηνίρν ν Ώλαζηάζεο, γηαηί γλψξηδε θαιά πσο θάπνηνη απφ εκάο, πνπ 

είκαζηε έμσ απ’ ην παηγλίδη θαη ραδεχακε, ζα βιέπακε ηα θχιια ηνπ θαη ζα θάλακε 

ζηληάιν ζηα  παηδηά πνπ έπαηδαλ…  κσο δελ ρακπαξηάδακε φζεο πξνθπιάμεηο θαη λα 

έπαηξλε… Ζάπνηνο απφ εκάο έβιεπε απφ πιάγηα, πνπ ήηαλ φξζηνο, ηα θχιια ηνπ θαη 

καο έθαλε ην ζηληάιν, πνπ ζηακάηεζε ζην δεθαηέζζεξα – ηξηαληαέλα ν Ώλαζηάζεο… 

Ζαη ζαλ ηνλ έπαηξλε θακηά θνξά ρακπάξη λα καο θάλεη ζηληάιν, γπξλνχζε ζηγά – 

ζηγά θαη λσρειηθά θαη φπσο πξφθεξε ην ζίγκα ζαλ ζήηα ηνπ έιεγε: <<Aτ ζην  δηάνιν 

θάκε παξαπέξα π’ ζα κ’ θάκεηζ ζηληάια…>> Ζαη φηαλ καο απνκάθξπλε θαη απφ εθεί 

εκάο ηνπο <<καξηπξηάξεδεο>> ηνπ ζθάξσλαλ απηνί πνπ έπαηδαλ άιιν θφιπν… Θε 

ηξφπν έβαδαλ έλα θαζξεθηάθη θάησ απ΄ην ηξαπέδη ζην κέξνο ηνπ θαη έβιεπαλ ηα 

ραξηηά ηνπ… Β, απηφ δελ κπφξεζε λα ην αλαθαιχςεη πνηέ ηνπ… 

    Βμ ίζνπ παλεγπξηθέο ήηαλ γηα εκάο ηα παηδηά θαη νη Ώπφθξηεο, γηαηί ληπλφκαζηε 

Ξθνκπφγεξνη! ΐάδακε αλάπνδα ην καχξν καθξχ παιηφ ηνπ παπνχιε καο, ζην θεθάιη 

γηα κάζθα ηπιηγφκαζηε κε ηελ ηζίπα ηεο κάλαο καο, θξαηνχζακε ζηα ρέξηα θαη έλα 

θαιάκη θαη γπξλνχζακε δέθα – δεθαπέληε παηδηά καδί ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ, εθεί ην 

κεζεκέξη, φπνπ καο θεξλνχζαλ ακχδαια θαη ιαδνθνχινπξα, ή νη πην ηνικεξνί 

πίλακε θαη  θξαζί, αιιά θαη ηελ Ηεπθαδίηηθε Ζ(νπ)ινχξα, αθνχ απηή ηε δεχηεξε 

Ζπξηαθή ηεο Οπξηλήο, φια ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ έθηηαρλαλ Νπδφπηηεο θαη Ζινχξεο! 

ηαλ, κάιηζηα, ην απφγεπκα ηεο Ζπξηαθήο ν ακίκεηνο θαη θνβεξφο πιαθαηδήο ν 

Οάθεο ν Θφξηεο έληπλε θαη ηελ γατδνχξα ηνπ, ηε Ηέηα, κε παληειφληα ζηα 

κπξνζηηλά θαη ζηα πηζηλά πφδηα, ηφηε φινη καδί νη Ξθνκπφγεξνη θαη ν Οάθεο κε ηελ 

ληπκέλε Ηέηα πεγαίλακε θαη ζηα Ηαδαξάηα! Φαληαζηείηε γέιηα θαη θαξνκαλεηφ, 

ζαλ θηάλακε ζηελ πιαηεία ζηα Ηαδαξάηα θαη ζπγθεληξψλνληαλ ην πφπνιν!!! 

Έβγαηλε ν Ηίαο ν Μαπάο κε ηηο κνπζηάθεο ηνπ απ’ ην θαθελείν ηνπ, ν Γσγάηζνο απ’ 

ην δηθφ ηνπ θαθελείν, ν Θαλάζεο ν Ζβέιεο κε ηελ άζπξε ηνπ πνδηά απ’ ην κπαθάιηθφ 

ηνπ, ν Ζηζνζνδσξάθεο απ’ ην θνπξείν ηνπ, έξρνληαλ θαη ν Θσκάο ν Θπαξνχο 

κηζνκεζπζκέλνο, φπσο θαη άιινη πιαθαηδήδεο, πάξα πνιινί πιαθαηδήδεο Ηαδαξηάηεο 

θαη ηφηε γίλνληαλ παλδνπξιηζκφο!!! Ζαη λα πάιη ην θξαζί έξξεε άθζνλν! 

ΣΟ ΗΝΔΜΑ ΣΗ ΚΤΡΗΑΚΔ ΣΑ ΛΑΕΑΡΑΣΑ! 

    Ξηηο ςπραγσγηθέο καο αλάζεο ζα εληάμνκε ηνλ θαινθαηξηλφ θηλεκαηνγξάθν ζηα 

Ηαδαξάηα! Ήηαλ κηα απίζαλε γηνξηή γηα παηδηά θαη κεγάινπο, εθεί ζηελ δεθαεηία 

1965 – 1975, φηαλ ν Ηίαο ν Ηάδαξεο, Ζαξνχζνο, θαη ν γηνο ηνπ ν Θνδσξήο, έθεξαλ 

ηελ πξψηε κεραλή πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη θάζε Ζπξηαθή 
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απφγεπκα είρε πξνβνιή. Μαξέεο – παξέεο εκείο ηα παηδηά απ’ ην Μηλαθνρψξη 

πεγαίλακε ζηηο Θπαξάθεο γηα ζηλεκά, κε ην πνπινβεξάθη δεκέλν ζηε κέζε, γηαηί ην 

βξάδπ είρε ςχρξα κέζα ζηε Ηίκλε… Έλα δίθξαγθν ην εηζηηήξην, πνπ ήηαλε 

δπζεχξεην εθείλε ηελ επνρή, νπφηε θαη πάιη βάδακε κπξνζηά ην παλνχξγν καο 

κπαιφ… Μεξηκέλακε λα αξρίζεη λα παίδεηαη ην έξγν θαη ηφηε, απαζρνιεκέλνο ν Ηίαο 

ζηε κεραλή, δελ καο έπαηξλε ρακπάξη πνπ, ζαλ γάηεο, κπαίλακε ζην ρψξν ηεο 

πξνβνιήο, απφ κηα κηθξή ηξχπα πνπ είρακε αλνίμεη ζην ράξκπνη κε ην νπνίν είρε 

πεξηθξάμεη ηνλ ρψξν ηεο πξνβνιήο!!! Βίδακε ηνλ ΐέγγν, ηνλ Ραηδερξήζην, ηνλ 

Ζνχξθνπιν,  ηνλ Φνχληα, ηνλ Ώιεμαλδξάθε, ηνλ Ζαηξάθε, ηνλ Φέξηε, ηε 

ΐνπγηνπθιάθε, ηε Ρξνλνπνχινπ, ηε Ηάζθαξε, κεγάιν γεγνλφο ζηα παηδηθά καο 

κάηηα, πνπ κνινγνχζακε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ ζηνπο γνλείο καο! Ξπληεξεηηθή 

θνηλσλία, ηφηε, θαη ζε θάζε θηιί ησλ πξσηαγσληζηψλ, άθνπγεο θαη ηα αζρεηηθά 

επηξάπεια, ή φηαλ κεξηθέο θνξέο θφβνληαλ ε ηαηλία θαη ππήξρε δηαθνπή, φινη εκείο 

νη <<παξείζαθηνη>> αξρίδακε ηηο θσλέο: <<Ξάμην Ηία…>>. Ζαη ζαλ ηέιεησλε ε 

παξάζηαζε ηφηε πάιη ε παξέα γπξλνχζε ζην ρσξηφ, κε φξεμε γηα ηξαγνχδη ζηνλ 

δξφκν ηεο επηζηξνθήο, κε ΐηνιάξε θαη Μνπιφπνπιν! Ξην ζπίηη κε πεξίκελε ην πηάην 

κε ηηο  ηεγαλεηέο παηάηεο ζθεπαζκέλν! Φξφληηδε γηα ηα πάληα ε κάλα κνπ! 

    Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αηθηαηνξίαο έθεξλαλ ζηλεκά θαη ηα πεξίθεκα ΟΒΏ. Ξηα 

πιαίζηα ηεο πξνπαγαλδηζηηθήο ηνπο πνιηηηθήο παξνπζίαδαλ ηαηλίεο εζηθνπιαζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, εηδηθφηεξα ην θαινθαίξη! Ξην ρσξηφ καο 

παξνπζίαδαλ ηελ ηαηλία ζηελ πιαηεία, εθεί πνπ αξγφηεξα θηίζηεθε ην ζεκεξηλφ 

Ζνηλνηηθφ γξαθείν, πάλσ ζε έλα ζεληφλη πνπ έζηελαλ ζηνλ ηνίρν ηνπ ζπηηηνχ ηεο 

Βπηπρίαο ηνπ Θπαγαηά, πνπ είρε θαθελείν ν Ηάθεο ν Ξειελάθεο. Θάιηζηα ν 

επηθεθαιήο αλζππνινραγφο, καο έβαδε φια ηα κθξά παηδηά θαη γπξλνχζακε ην ρσξηφ 

θσλάδνληαο: <<Ήξηαλ ηα ΟΒΏ… Ήξηαλ ηα ΟΒΏ θαη θέξαλε ζηλεκά>>, νπφηε, φπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ, γέκηδε ε πιαηεία θαη κάιηζηα θαη κε γπλαίθεο κεγάιεο θαη κηθξέο  

πνπ δχζθνια παξνπζηάδνληαλ ζηα Ώιψληα… Μξηλ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο 

παξνπζίαδαλ ηα πεξίθεκα ΒΜΕΖΏΕΝΏ, ζηα νπνία εμπκλνχζαλ ηνλ έξγν ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ, πνπ κέζα ηνπο είραλ θαη ζηηγκηφηππα απφ πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ηφηε εθεί πξσηνείδακε ν θαζέλαο ηα πνδνζθαηξθά ηνπ 

ηλδάικαηα, αλάινγα κε ηελ νκάδα πνπ ζηήξηδε… 

    Ξηηο δηαζθεδάζεηο καο θαη νη πνδνζθαηξηθνί αγψλεο, φηαλ αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, έθεξαλ ζηηο Θπαξάθεο ηηο πξψηεο αζπξφκαπξεο ηειενξάζεηο ν Ηίαο ν Μαππάο 

θαη ν Ξπχξνο ν Ιηάζαο! Ζφζκνο πνιχο ζηνπο αγψλεο ζηα δχν απηά θαθελεία ζηηο 

Θπαξάθεο, πνπ ζηέθνληαλ θαη φξζηνη… Δ κεγαιχηεξή καο απφιαπζε λα βιέπνκε ηηο 

νκάδεο καο θαη θπξίσο ζηα Βπξσπατθά ηνπο παηγλίδηα. Θπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά 

πσο πήγακε κέρξη ζηελ ΐαπθεξή γηα λα δνχκε ηνπο αγψλεο ηνπ Μαλαζελατθνχ ηφηε 

πνπ έθαλε ηελ κεγάιε πνξεία ζηελ επξψπε, ην 1971, κε ηελ Έβεξηνλ,  ηνλ Ώζηέξα, 

γηαηί εθεί  έπηαλε θαιχηεξα ζήκα θαη ππήξρε κηα ηειεφξαζε ηελ νπνία είρε θέξεη 

θάπνηνο ΐαπθεξίηεο κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία. Ώξγφηεξα, δπν – ηξία ρξφληα, 

έθεξαλ ηηο δχν πξψηεο ηειενξάζεηο ζην ρσξηφ καο ζηα θαθελεία ηνπο ν Γηψξγεο ν 
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Οξάκπαο θαη ν Γψεο ν Ζαγηάθαο! Οφηε, ινηπφλ, φηαλ  παξνπζίαδαλ ηα πξψηα 

Βιιεληθά ζήξηαιο, φπσο ν ΜΏΝΏΚΒΙΛΞ ΟΏΚΕΑΕΣΟΔΞ, ζηα ΑΕΡΟΠΏ ΟΔΞ 

ΏΝΏΡΙΔΞ, ν ΡΝΕΞΟΛΞ ΚΏΙΏΞΟΏΠΝΣΙΒΟΏΕ θηι, εξρφληαλ δεηιά – δεηιά κέζα 

ζηελ ζπληεξηηηθφηεηα ησλ εζψλ ηεο επνρήο θαη κεξηθέο γπλαίθεο λα δνχλε! Ήηαλ 

βιέπεηε απαγνξεπηηθή θάζε δεκφζηα γπλαηθεία εκθάληζε ζην ρσξηφ καο, αιιά θαη ζε 

φια ηα Ηεπθαδίηηθα ρσξηά, αθνχ έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ άληξα ηεο ή ηνλ 

αδεξθφ ηεο θαη απηφ ζπλέβαηλε θαηά θαλφλα ζηα παλεγχξηα, φπνπ θαη εθεί 

ζπλνδεπφκελε ε γπλαίθα απφ ζπγγελή ήηαλ ζε θνβεξή επίβιεςε θαη πξνζνρή απφ 

ζρφιηα θαη παξφιεο, πνπ πάξα πνιιέο θνξέο κπνξνχζαλ αθφκε θαη λα 

αλαπνδνγπξίζνπλ ην παλεγχξη… Βθεί, φκσο, πνπ ππήξρε εμαίξεζε ζε απηά ηα 

απζηεξφηαηα ήζε ηνπ ρσξηνχ, ζε ζρέζε κε ηελ γπλαηθεία παξνπζία ζε δεκφζην ρψξν 

θαη δεκηνπξγνχληαλ πξάγκαηη ην αδηαρψξεην θαη κε ηελ παξνπζία πνιιψλ γπλαηθψλ 

ζην θαθελείν, ήηαλ φηαλ θάζε Μέκπηε παξνπζηαδφληαλ ην πεξίθεκν ΗΛΠΙΏ ΜΏΝΖ, 

κε ηνλ κπάξκπα Γηψξγε, ηνλ ζξπιηθφ Αηνλχζε Μαπαγηαλλφπνπιν! 
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ΚΔΚΑΡΜΔΝΟΗ… 

Κεθαξκέλνη ελ ρξψ! Αλππφδεηνη κήλεο!  Ζ δσή νπιηζκφ δελ δεηάεη. Θεφγπκλνη! 

Πάκε! Σν θξάηνο ηεο άλνημεο ζηα ρέξηα θξαηάκε θνξίηζηα θη αγφξηα λα 

επσδηάδεη ε ζθέςε. Αηζεξφπινα ζχλλεθα θαιεκέξεο ζθνξπίζηε, ζηελ απαιάκε 

καο λάξζνπλ. Αξγνθέμε απγνχια ηα πνπιηά λα πξνιάβνπλ, κνπζηθά ηαμίδηα 

πθαίλνπλ, ησλ θηεξψλ λα ηηλάμνπλ ηελ πάρλε ζηα δεζκά ηνπο αζχδνηα, 

δνμνινγίεο κειίξξπηεο ζην θσο  λ’ αλαπέκςνπλ! 

θνπηηά κπξσκέλα, άζπξεο θαξδηέο, ηηο Κπξηαθέο ηα θνξάκε. Φσκί θαη ιάδη 

πξνάξηζηνλ ηξψκε, κέιαο δσκφο, θνηλσλίαο παξηηάηηθεο πνιίηεο αιήηεο! 

Υέξηα κηθξά ζηνλ νπξαλφ πςσκέλα! Εσήο ηθεζία! ηηγκέο παληνδπλακίαο ζνπ 

Κηίζε. Παηγλίδη αηέιεησην ζην γξαζίδη νη ηνχκπεο, ζηηο πηθξνδάθλεο ην θξπθηφ 

βαζηιεχεη. πληξίκκηα ηα δάρηπια, ην ηφπη καο ζέιγεη θνπξέιηα δεκέλα ε πξψηε 

καο κπάια, απ’ ηε ρψξα ηεο ζάκπαο ν Πειέ καο καγεχεη. 

Πξψην ηαμίδη ζηε Υψξα. Κφζκνο θαηλνχξγηνο ζηα κάηηα μαλνίγεη, ιεσθνξείν ν 

πφζνο ην κπαιφ ζαγελεχεη, απηά ηα  δέληξα γηαηί ηξέρνπλ παηέξα; Ζ γξακκή ηνπ 

νξίδνληα  κε κηαο κεγαιψλεη. Πέξα ε ζάιαζζα κπζηήξηα θξχβεη. Βηηξίλεο, 

πιαλφδηνη, κειίζζη ν θφζκνο νξζάλνηρηα κάηηα, καγηθέο νπηαζίεο, ην κπαιφ λα 

ζαζηίδεη! 

Γηνξηψλ πξνάγγεινο, ζε θίλεζε φια. Σν ζηεθαλνχδη ζην δέληξν, κε πξφζηαγκα 

Πιάζηε, ηελ άλνημε ςάιιεη, ηαρπδξφκνο  Αλάζηαζεο νιεκεξίο δηαιαιάεη: 

«Κφςηε, ξάςηε θη’ ε Λακπξή  θαξηεξάεη»! Καηλνχξγην ζαθάθη θαηλνχξγηα 

παπνχηζηα ζηελ εθθιεζηά ζα θνξέζσ θακάξη κεγάιν, ηνλ κηθξφθνζκν φιν ζηηο 

παιάκεο θξαηάσ! Βαζίιεην κέγα, κε ηείρε ζα ρηίζσ, εμνπζία δηθή κνπ, 

θνζκνθξάηνξαο είκαη! 

Σν  θαινθαίξη εθφπηαζε, αλαξρία κπξίδεη. Ζ Κίξθε δε κάγεςε… Ο Κχθισπαο 

βιέπεη… Ο Ακαδφληνο ζηέξεςε… Ζ άιγεβξα πάεη… Γηθφ καο βαζίιεην ζα 

ζηεζεί ζηελ πιαηεία! Άγξαθνη λφκνη ηε γεηηνληά θπβεξλάλε. Σψξα πλνή, ηψξα 

δσή, ηψξα ηα κάξκαξα ειηνθεξκέλα θαληάδνπλ ην θέγγνο ζθνξπάλε! 

Ο έξσηαο άκσκνο ζηηο γσληέο θαξηεξάεη, θηιηψλ ιάγλσλ ζχειια ηα θνξκηά καο 

ζαξψλεη. Θαιάζζηα θχκαηα ην αίκα λα ηξέρεη. Ραβαζάθηα πιεγκέλα κε φξθνπο 

αγάπεο! Καξδηέο ραξαγκέλεο κε βέιε ηνπ έξσηα ζην ρψκα θεληάκε! Υπκφο 

αλνημηάηηθνο! Παικέ μαλαρηχπα. Πνηακηέο ριντζκέλεο ηα θνξηηζίζηηθα ζηήζε! 

Αχγνπζηε ζεξληθέ ηα γφλαηα ιχλεηο. Βαζεηά αλάζα πεξήθαλε ληφηε! Με θηφξα 

θηλάο ζησλ αλζψλσλ ηνπ δξφκνπο,… 

Θεξηλά ζηλεκά! Χδή κεο ηε λχρηα! Ζ δάιε θνπληψλεη… Κισζηή ε θαξδνχια κε 

ζπνπξγηηηψλ ηε θσλνχια! ην θαξηέξη ηα κάηηα κεζπζκέλα λα ζηέθνπλ. 

Οιφμαλζε κπαίλεηο αγάπε! Μαγλήηεο, ην βιέκκα! Ξππλάο ξνδαπγή! Σν πέπιν 

κεξηάδεηο, λα θαλνχλε ηα θάιιε! 

 

(Aπφ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΟΏΠΝΛΖΏΘΏΕΏ) 
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Ο ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο βηβιηνπ Θνδσξήο Γεσξγάθεο ή Παπνξάθεο ζηνπ 

Αγίνπ ππξηδψλνπ ηα ρσξάθηα, εθεί πνπ ζήκεξα είλαη ην λεθξνηαθείν ηνπ 

ρσξηνχ καο θαη ην νπνίν ρσξάθη ρξεζηκνπνηνχζακε ζαλ γήπεδν. Πίζσ ηνπ ηα 

άιια παηδηά ληχλνληαη γηα πνδνζθαηξηθφ αγψλα! 
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Tν ηψξα κνπ… Μεγάινο πηα γηα ηδφθηλγθ ζην λέν γήπεδν ζηνπ Ατ πξπδψλνπ  

ηα ρσξάθηα, εθεί πνπ παίδακε παηδηά κέζα ζηα αγθάζηα θαη ζηηο παιακνλίδεο… 
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Μηα πεληάδα πνδνζθαξηζηψλ ηνπ ρσξηνχ καο κε ηελ κπάια, ε νπνία ηφηε δελ 

είρε βαιβίδα αέξα, αιιά ζακπξέια κε έλαλ καθξχ ιαηκφ, ν νπνίνο δηπιψλνληαλ 

κέζα ζην δέξκα θαη δέλνληαλ απφ πάλσ κε ζπάγγν! Σν ιατθφ απηφ άζιεκα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ, πνπ κεηαπνιεκηθά άξρηζε λα παίδεηαη θαη ζην ρσξηφ καο! Δίλαη ε 

πξνεγνχκελε απ’ ηελ δηθή κνπ γεληά εθεί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950! 

Γηαθξίλνληαη απφ αξηζηεξά φξζηνη ν Νηφληνο Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο, ν αδεξθφο 

ηνπ Θνδσξήο θαη ν Άγγεινο Λάδαξεο ε Κνδνκήιηαο θαη θάησ ν Παλαγηψηεο 

Γεσξγάθεο ή Μφξηεο θαη ν Βαγγέιεο θηαδαξέζεο ή Καξαγηνχξγαο. Σα ίδηα 

γεπεδάθηα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη απηνί, φπσο εκεί νη επφκελνη. κσο ην κεγάιν 

ηνπο γήπεδν ήηαλ πίζσ ζηηο Κερξηλέο, ζην κέζνλ ηνπ ίζηνπ δξφκνπ Καξηέξη – 

Αζπξνγεξαθάηα εθεί πνπ έηξερε ε πεγή ηεο Αξθνιηάο! Έλα κεγάιν ρσξάθη, πνπ 

ζήκεξα είλαη θπηεκέλν κε ειηέο, θαη ζην νπνίν ην ρσξηφ καο, πνπ είρε θνβεξή 

νκάδα, έπαηδε κε ηα άιια ρσξηά ησλ θαθησηψλ θαη κε ηελ Καξπά! Φνβεξφο 

ακπληηθφο ήηαλ ν Γηψξγνο ν Μάιθαο, ν νπνίνο έπαηδε θαη μππφιεηνο, φπσο κνπ 

είπαλ νη παιηνί ηνπ ζπκπαίθηεο!!! Ο δε Νηφληνο ν Σξάκπαο ήηαλ ν γθνιηδήο ηεο 

νκάδνο θαη ην θφβεηξν γηα ηηο αληίπαιεο άκπλεο… 
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Μηα θσηνγξαθία απ’ ηνπ Αγίνπ ππξηδψλνπ ηα ρσξάθηα ζηε Μάγεξα, θάησ 

απ’ ην ρσξηφ καο, φπσο ήηαλ θαιιηεξγνχκελα κε ζηάξη θαη βξψκε απφ  φζνπο ηα 

λνίθηαδαλ απ’ ηελ εθθιεζία, πξηλ γίλνπλ ηα λεθξνηαθεία Λαδαξάησλ θαη 

Πηλαθνρσξίνπ, φπσο θαη ην γήπεδν ησλ θαθησηψλ. Σν θαινθαίξη ήηαλ 

βνζθφπνηνο. Έδελαλ ηα άινγα νη ρσξηαλνί καο ζηηο θαιακηέο, πνπ έκελαλ κεηά 

ην ζέξηζκα, αιιά βνζθνχζακε θαη εκείο ηα παηδηά ηηο γίδεο ηνπ ζπηηηνχ καο. Σνλ 

ρεηκψλα κε ηηο πνιιέο βξνρέο ζην λεζί πνιιέο θνξέο εθεί ζην κέζνλ ησλ 

ρσξαθηψλ έζπαγε ην λεξφ θαη πεηνχζε ςειά ζαλ πήδαθαο, κε καο ηα παηδηά λα 

θαηεβαίλνπκε θαη λα παίδνπκε κε ην ηξερνχκελν λεξφ. Δηδηθφηεξα ζην θνκκάηη 

πνπ ζήκεξα είλαη ηα θνηκεηήξηα ππήξρε θαη αιψλη ζην νπνίν αιψληδαλ ηα 

ζηάξηα θαη ηα βξψκηα, ελψ αξγφηεξα ζην ίδην ζεκείν ηνπ αισληνχ έζηελαλ ηηο 

αζπκσληέο γηα λα πεξάζεη ε αισληζηηθή κεραλή, ή παηφδα, λα αισλίζεη. ηελ 

θσηνγξαθία δηαθξίλεηαη ν Γηψξγεο Γεσξγάθεο ή Γηαινκάηεο κε ηα θνξίηζηα 

ηεο Δπηπρίαο Γεσξγάθε, πνπ παληξεχηεθε θηαδαξέζε ή Μπαγαηά, κε ηε 

Λεβέλησ, ηελ Αληηγφλε θαη ηε ηαπξνχια, νη νπνίεο έκελαλ ζηε ρψξα θαη 

επηζθέπηνληαλ ηαθηηθά ην ρσξηφ ηεο κεηέξαο ηνπο. 
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Γεθαεηία ηνπ 1950! Οη λενιαίνη ηνπ ρσξηνχ καο, ηφηε πνπ ππήξραλ ηφζα παηδηά 

ζην ρσξηφ! Απφ αξηζηεξά θάησ, ν Ζιίαο Λάδαξεο ή Κνδνκήιηαο, ν Βαγγέιεο 

θηαδαξέζεο ή Καξαγηνχξγαο, ν Θνδσξήο Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο, ν Μαξίλνο 

Γεσξγάθεο ή Κχξθνο θαη πάλσ ν Αλδξέαο Λάδαξεο ή Μαδσκέλνο, ν Λάκπξνο 

Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο θαη ν Μάξθνο Παπαδφπνπινο ή Γηνχξγαο. 
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Άιιε κηα παξέα λεαξψλ ζην ρσξηφ καο αξρέο ηεο δεαεηάο ηνπ 1950, ηφηε πνπ 

ππήξρε πνιχο λεαξφθνζκνο θαη ην ρσξηφ έζθηδε απφ δσή, πξηλ μεθηλήζεη ην 

κεγάιν ξεχκα ηεο αζηπθηιίαο θαη ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο…. Καη θαηά 

κηα επράξηζηε ζπγθπξία θάπνηνο δηέζεηε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη καο 

απαζαλάηηζε ηφζα εθπιεθηηθά ζηηγκηφηππα, πνπ θαηαρσξνχκε θαη ζην βηβιίν 

καο! Απφ αξηζηεξά ν Αλδξέαο Γεσξγάθεο ή Μάιηνο, ν Λεσλίδαο Φξεκεληίηεο ή 

Μπίξεο, ν Κψζηαο Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο θαη ν Βαγγέιεο  θηαδαξέζεο ή 

Καξαγηνχξγαο. Ο Αλδξέαο έθαλε θαξηέξα ζηνλ ζηξαηφ θαη ηψξα κέλεη ζηελ 

Πξέβεδα. Ο Λεσλίδαο αζρνιήζεθε ζαλ καξκαξάο ζηα Μειίζζηα ζηελ Αζήλα, 

ηψξα δηακέλεη ζην ρσξηφ. Ο Κψζηαο έδεζε ζηνλ Καλαδά, παληξεχηεθε ηελ 

ηακάηα ηνπ Καξαγηνχξγα, αδεξθή ηνπ Βαγγέιε, έθπγε ην 2021 απ’ ηελ δσή… 

Καη ηέινο ν Βαγγέιεο παληξεχηεθε ηελ Οιπκπία ηνπ Νηφληνπ ηεο Αγγειίλαο θαη 

έδεζε ζηελ Πάηξα, έθπγε ην 2016 απ’ ηελ δσή. Ο Βαγγέιεο κνπ παξέδσζε ηηο 

πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχσ ζην παξφλ βηβιίν, απ’ ηελ πινχζηα 

ζπιινγή ηνπ κε παιηέο θσηνγξαθίεο θαη πξφζσπα ηνπ ρσξηνχ καο! 
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Ζ ΚΞΙΝΘΝΘΗΑ ΘΑΗ Ζ ΓΖΙΥΡΖ ΠΡΝΛ ΗΠΘΗΝ ΡΖΠ! 
    Ξηελ θσηνγξαθία, πνπ ακέζσο αθνινπζεί, θαη παξνπζηάδνληαη ΟΏ ΏΗΣΙΕΏ, ην 

θέληξν ηνπ ρσξηνχ καο, φπσο ήηαλ κέρξη πεξίπνη ην 1970, πξηλ θηηζηνχλ ηα ζεκεξηλά 

ζπίηηα ηνπ Οξάκπα, εκθαλίδεηαη ζηα αξηζηεξά απηήο ηεο θσηνγξαθίαο ε πεξίθεκε 

Θπινθνθηά, έλα παλχςειν δέλδξν, ν ίζθηνο ηνπ νπνίνπ, ηα θαινθαίξηα, ζθέπαζε 

θφζκν θαη θνζκάθε Μηλαθνρσξηηψλ, εθεί ζην καγαδί ηνπ Οξάκπα!  Βκβφιηκα, 

βέβαηα, αλαθέξνκαη ζε πνιιά εδάθηα ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο ζηελ Θπινθνθηά, 

αθνχ ήηαλ ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ρσξηνχ καο, φκσο, εδψ ηεο πξέπεη εηδηθή κλεία, 

γηαηί ήηαλ ην δέλδξν ζξχινο γηα ην ρσξηφ καο, άζρεηα αλ ζήκεξα θαθψο ηελ έθνςαλ 

θαη απνκέλνπλ κφλν ηα παηφξηδά ηεο λα ζπκίδνπλ ην έλδνμν παξειζφλ…  

    Ήηαλ ζπλήζεηα, εθαηνληαεηηψλ, πξνθαλψο, νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ καο, αιιά θαη 

ησλ άιισλ ρσξηψλ θξνλψ,  λα θάλνπλ ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δνπιεηέο μεθηλψληαο 

ζακπά ην πξσί, κέρξη πεξίπνπ ζηηο δέθα ε ψξα, <<φηαλ άςσλε ε δέζηα>>, νπφηε 

επηζηξέθνληαο ζηα ζπίηηα ζπγθεληξψλνληαλ ζηα καγαδάθηα, πνπ θαηά θαηξνχο 

ππήξμαλ ζην ρσξηφ καο!  Μξνπνιεκηθά, έρσ αθνχζεη απφ παιηνχο λα ιέλε πσο, ην 

κνλαδηθφ θαθελείν  θαη κπαθαιηθάθη καδί, πνπ ππήξρε ζην ρσξηφ, ζηεγάδνληαλ ζην 

παιηφ ζπίηη ηνπ Ηάδαξε, πάλσ απ’ ην ιηηξνβηφ ηνπ Θνπζνιίλε, ην νπνίν ζήκεξα έρεη 

δηακνξθψζεη ζε θαηνηθία ν Θνδσξήο ν Οξάκπαο. Θεηαπνιεκηθά, δεκηνπξγήζεθαλ 

πεξηζζφηεξα θαθελεία, ηα νπνία ήηαλ ζπγρξφλσο θαη κπαθαιηθάθηα ζην ρσξηφ. Οελ 

δεθαεηία ηνπ 1960, πνπ ελζπκνχκαη θαη κεηέπεηηα, δεκηνπξγήζεθαλ επηά θαθελεία, 

ηα νπνία ήηαλ ζπλάκα θαη κπαθαιηθάθηα κε ιηγνζηά εκπνξεχζηκα, θπξίσο θαγψζηκα 

πξντφληα ηεο επνρήο θαη ζηα νπνία θαθελεία - καγαδηά ήδε  έρσ ζπλνπηηθά 

αλαθεξζεί. Aπιά λα ππελζπκίζσ πσο ήηαλ ηα καγαδηά ηνπ Γηψξγε ηνπ Οξάκπα, ηνπ 

Γηψξγε ηνπ Ζαγηάθα, ηνπ Ρξηζηφθνξνπ ηνπ Μαπαδφπνπινπ θαη ηνπ Ηάθε ηνπ 

Ξειελάθε εθεί ζηα Ώιψληα, ηνπ Οάθε ηνπ Οζακπαξή ιίγν παξαθάησ ζην δξφκν γηα 

ηα Ηηζάξηα αξηζηεξά θαη ηνπ Γηψξγε ηνπ Θσκαηζά εθεί ζηα Ηηζάξηα, επίζεο γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξνχζε θαθελείν θαη ν Φίιηππνο ν Οζεξβέιαο ζηηο 

Ξθακληέο, εδψ πνπ είλαη ζήκεξα ην Δξψνλ ηνπ ρσξηνχ. Θάιηζηα εδψ κπξνζηά ζην 

θαθελείν ηνπ κπάξκπα Φίιηππνπ ζπκάκαη κηθξφ παηδί λα έρεη έξζεη ν πεξίθεκνο θαη 

γλσζηφο ζην παλειιήλην αζιεηήο – παιαηζηήο ν Ξακςψλ θαη πέξαλ απ’ ηα βάξε πνπ 

ζήθσλε, λα ζπάδεη θαη ηνχβια ζην θεθάιη ηνπ… Ώιιά εδψ ζηηο Ξθακληέο ζπκάκαη  θαη 

ηνλ αξθνπδηάξε κε ηελ αξθνχδα ηνπ θαη ην ληέθη λα ρνξεχεη, κηα ζθελή γηα ηελ 

νπνία αλαθέξνκαη παξαζηαηηθφηαηα παξαθάησ ζην δνθίκηφ κνπ κε ηίηιν ΜΣΞ 

ΓΕΙΒΟΏΕ Λ ΞΒΕΞΘΛΞ ΞΟΛ ΐΛΗΛ ΘΏΝΕΖΏ!   

   Ξε ηνχηε ηελ αλαθνξά καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ην καγαδί ηνπ Γηψξγε ηνπ 

Οξάκπα,  αθνχ ήηαλ ζε πξνλνκηνχρν ζέζε εθεί ζηα ΏΗΣΙΕΏ θαη ζπγθέληξσλε ηνλ 

πεξηζζφηεξν θφζκν, εηδηθά ηα θαινθαίξηα θάησ απ’ ηνλ ίζθην ηεο ζξπιηθήο 

Θπινθνθηάο! Βθεί άξρηδαλ ην παηγλίδη ηεο ηξάπνπιαο κε ηελ δεισηή θαη ηελ μεξή λα 

δίλεη ηνλ ηφλν ζε φια ηα ηξαπέδηα! Οεηξάδεο θπξίσο νη Μηλαθνρσξίηεο έπαηδαλ ηελ 

δεισηή θαη άθνπγεο θσλέο θαη επηθσλήκαηα, αιιά θαη ζθξνβνληίζκαηα ζην ηξαπέδη 

φηαλ έθαλαλ μεξή, γηα ην έπαζιν πνπ ήηαλ ην ινπθνχκη! Λκεξηθέο κάρεο γίλνληαλ 
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ζηελ δεισηή, εθεί ηελ κάζακε, παξαθνινπζψληαο ηνπο κεγάινπο θαη εκείο ηα κηθξά 

παηδηά. Οα δχν δεπγάξηα ηεο δεισηήο, νη ιεγφκελνη <<Ζνιέεδεο>>, ήηαλ ζρεδφλ 

ζηαζεξνί θαη θίινη, θαηά θαλφλα,  θάζε κέξα θαη ηα πεηξάγκαηα γηα ηνπο ληθεηέο θαη 

ηα ζρφιηα πσο δηαθίλεζαλ, κε πην ηξφπν ηα ηξαπνπιφραξηα ήηαλ ηα ζρφιηα θαη κεηά 

ην πέξαο ηνπ παηγληδηνχ! Ζαη φια απηά κέρξη ζηηο δσδεθάκηζε ε ψξα, πνπ έξρνληαλ 

ην ιεσθνξείν απ’ ηελ ρψξα! Οφηε δηαιχνληαλ ην καγαδί θαη πήγαηλαλ φινη γηα ην 

κεζεκεξηαλφ! Ώ, ήηαλ ην θνκβηθφ ρξνληθφ ζεκείν ε έιεπζε ηνπ ιεσθνξείνπ ζην 

ρσξηφ, είηε ην πξσί, είηε ην κεζεκέξη… Ον πξσί, πξηλ μεθηλήζνπλ γηα ηηο δνπιεηέο 

ηνπο νη Μηλαθνρσξίηεο, έπξεπε πξψηα λα βξεζνχλ ζηα Ώιψληα λα δνχλ πνηνη πάλε 

ζηε ρψξα κε ην ιεσθνξείν, αιιά ην ίδην θαη ην κεζεκέξη, λα δνχλε πνηνη ήξζαλ… 

Θηα ζπλήζεηα ηεο κηθξήο καο θνηλσλίαο, πνπ ληχζεθε εζηκηθή ρξνηά θαη παγηψζεθε 

αθφκε θαη ζηα λεψηεξα ρξφληα, κέρξη ζρεδφλ ην 2010, φηαλ θαη δνχζε αθφκε ε 

<<ζεηξά>> ησλ παηεξάδσλ καο…  

    Βθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960, πνπ ηα πνιηηηθά κίζε θαη πάζε ήηαλ ζην 

απνθνξχθσκά ηνπο, είραλ πξνεγεζεί θαη ην 1965 ηα γλσζηά Ενπιηαλά, ε Θπινθνθηά 

ήηαλ ην θέληξν ησλ πνιηηηθψλ νκηιηψλ ησλ ππνςήθησλ βνπιεπηψλ… Οα δχν 

θπξίαξρα θφκκαηα ήηαλ ε ΒΝΒ κε ηνλ Ζσλζηαληίλν Ζαξακαλιή θαη ε ΒΙΣΞΔ 

ΖΒΙΟΝΛΠ κε ηνλ Γεψξγην Μαπαλδξένπ, ηνλ Γέξν ηεο Αεκνθξαηίαο, θαη ππνςήθηνο 

βνπιεπηήο γηα ηελ ΒΝΒ ήηαλ ν Ώζαλίηεο θαη γηα ηελ ΒΖ ν Ζαιθάλεο, νπφηε, έρνληαο 

εκείο ηα ζρνιεηηαξνχδηα ηηο επηξξνέο απ’ ηα ζπίηηα καο, αζρνινχκαζηε κε ηα 

πνιηηηθά θαη κπνξψ λα πσ πσο ζπκάκαη ηα πάληα γη απηή ηελ πεξίνδν… Οη θάλακε 

ινηπφλ… Ώλεβαίλακε ζηελ θνξπθή ηεο Θπινθνθηάο θαη θξεκνχζακε, ν θαζέλαο κε 

ηελ πξνηίκεζή ηνπ θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπ επηξξνέο, ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ 

Ζαξακαλιή θαη ηνπ Μαπαλδξένπ ζηελ θνξθή ηνπ δέληξνπ!!! 
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Σα Αιψληα έηζη φπσο πξνεγνχκελα ηα πεξηγξάςακε… Γελ ππήξραλ ηα ζεκεξηλά 

ζπίηηα ηνπ ηαζε ηνπ Σξάκπα, παξά κφλν ην παιηφ θαθελείν πνπ ζήκεξα έρεη 

ηζνπεδνζεί εθεί πνπ είλαη ε κεγάιε ηαξάηζα! Γηαθξίλεηαη ν <<Κήπνο ηνπ Θσκά 

ηνπ Μαξίλνπ>>, φπνπ ζήκεξα είλαη θηηζκέλν ην Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα. ην 

βάζνο είλαη ην ζπίηη ηνπ Γηψξγε ηνπ Γηαινκάηε. Γηαθξίλεηαη ζηε θσην αξηζηεξά 

θαη ε ζξπιηθή κπινθνθηά, πνπ ην θαινθαίξη, ζαλ αίινπξνη, αλεβαίλακε επάλσ 

θαη γεκίδακε ηηο ηζέπεο καο κπιφθνθα λα θάκε… Απ’ ηηο ζηινπέηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ θσηνγξαθία μερσξίδεη απηή ηνπ Γηψξγε ηνπ Γηαινκάηε θαη 

ηνπ Φίιηππνπ ηνπ Σζεξβέια! 
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Άιιε κηα θσηνγξαθία απ’ ηα Αιψληα. ην βάζνο θαίλεηαη νινθάζαξα ην παιηφ 

θαθελελείν ηνπ Σξάκπα θαη ε ηεξάζηηα κπινθνθηά! Αξηζηεξά ζηελ θσηνγξαθία 

ν Υξπζφζηνκνο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο θη απηφο), αδεξθφο ηεο κάλαο κνπ, ν 

νπνίνο ήηαλ πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηνο πξνδηθηαηνξηθά, γηα λα ηνλ παχζεη ε 

Υνχληα, ιφγσ θξνλεκάησλ… Γεμηά ν Λαδαξηάηεο Φίιηππνο Λάδαξεο, ν 

Γξακκαηέαο ηνπ ρσξηνχ! Δίρε ην γξαθείν ηνπ πάλσ ζηηο θακληέο, εθεί πνπ είλαη 

ζήκεξα ην Ζξψνλ, ζην ζπίηη ηνπ Σζεξβέια, φπνπ ηνλ επηζθεπηφκαζηε ηα παηδηά 

θαη καο έιεγε δηάθνξεο ηζηνξίεο γηα ηνπο θαθηψηεο. Ήηαλ έλεζξκνο 

ππνζηεξηθηήο ηεο θαηαγσγήο ησλ θαθησηψλ απ’ ηα θαθηά ηεο Κξήηεο! 
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Αθφκε κηα εθπιεθηηθή θσηνγξαθία ζηνλ δξφκν ησλ αλακλήζεσλ ηνπ παιηνχ 

θέληξνπ ηνπ ρσξηνχ καο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε πεξηνρή παξζέλα απ’ ηα ζεκεξηλά 

ζπίηηα. Φαίλεηαη κφλν νινθάζαξα ην παιηφ καγαδί ηνπ Σξάκπα,  κε ηα παγθάδεο 

ζηελ απιή ηνπ, γηα λα θάζνληαη νη πειάηεο, πνπ γξεκίζηεθε θαη ζήκεξα απέκεηλε 

κφλν ε ππάξρνπζα ηαξάηζα, φπσο θαίλεηαη θαη ν θνξκφο ηεο Μπινθνθηάο, ζην 

βάζνο δε δηαθξίλεηαη ην ζπίηη ηνπ Θσκά ηνπ Μαξίλνπ. Απνπζηάδνπλ ηα ησξηλά 

ζπίηηα ηνπ ηάζε ηνπ Σξάκπα, ηα νπνία θηίζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970. ηε 

θσηνγξαθία εκθαλίδνληαη απφ αξηζηεξά ν Γηψξγεο ν Γηαινκάηεο, ν Θσκάο ν 

Μαξίλνο θαη ηα ηξία θνξίηζηα ηεο Δπηπρίαο Γεσξγάθε, πνπ δνχζαλ ζηελ ρψξα, 

ε Αληηγφλε, ε ηαπξνχια θαη ε Λεβέλησ, ε νπνία έρεη κπξνζηά ηεο ηελ κηθξή 

θφξε ηεο Ναλά Αξαβαλή. Αξηζηεξά ε κηθξή ηεο θσηνγξαθίαο είλαη ε Γεσξγία, 

ε θφξε ηνπ πχξνπ ηνπ Μπάηζε. Ζ θσηνγξαθία πξέπεη λα βγήθε πεξί ην 1964! 
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Ακέζσο κεηά ηα Αιψληα ζηελ αξρή ηνπ δξφκνπ  ηνπ Γθηφθα, κπξνζηά ζην ζπίηη 

ηνπ Θσκά ηνπ Μαξίλνπ! Δίλαη ν δξφκνο πνπ ζπλδέεη ην Πηλαθνρψξη κε ηα 

Λαδαξάηα, θαη πήξε ην φλνκά ηεο ε πεξηνρή απ’ ηνλ ηνχξθν ηδηνθηήηε ηεο, ηνλ 

Γθηφθα. Αξηζηεξά ν ηάζεο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) θαη δεμηά ν Θσκάο 

Γεσξγάθεο (Μαξίλνο ή Κχξθνο). Κάπνηνη απφ εκάο νη πηηζηξηθάδεο… 
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Ή ηξφκπα κε ηελ νπνία έβγαδαλ ην λεξφ νη γπλαίθεο απ’ ηελ κεγάιε δεμακελή 

πνπ είλαη πίζσ ζηελ Λφηδα! Σελ ηνπνζέηεζε ην 1960 ν πξφεδξνο ηφηε ηεο 

θνηλφηεηαο Πηλαθνρσξίνπ ν Υξήζηνο Γεσξγάθεο (Μάιηνο). 
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Tζηγάξα ΜΑΣΑΓΓΟ! Πηηζηξίθηα θάησ ζηα Ληζάξηα πεξηκέλακε πνηά ψξα ν 

παπά Αξηζηείδεο ν θηαδαξέζεο (παπά παλφο), πνπ ήηαλ δεηλφο ρνξεπηήο θαη 

αξεηκάληνο θαπληζηήο, ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά ηα θίηξηλα δάθηπιά ηνπ απ’ ηελ 

ληθνηίλε,  ζα καο έζηειλε γηα ην παθεηάθη ηα ηζηγάξα θαη καδί θαη ην 

πελεληαξάθη θηινδψξεκα! Έπεηηα καδεχακε φια ηα αδεηαλά παθέηα απ’ ην 

ρσξηφ, απφ φιεο ηηο θίξκεο πνπ θνθινθνξνχζαλ ηφηε, θφβακε ην πάλσ κέξνο θαη 

παίδακε ηηο θίξκεο άζπξα – θφθθηλα φπσο παίδακε ηηο εηθφλεο κε ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο πνπ βξίζθακε ζηα κπηζθφηα ΡΟΤΛΗΑ… Απηά ήηαλ ηα 

παηγλίδηα καο ζηνλ κηθξφρσξν νξίδνληα ηνπ ρσξηνχ καο,  πνπ πεξηθιείεηαη απ’ 

ηα ηαπξσηά ην Κακπνρψξη θαη ην Κνπξθνπκέιε θαη κφλν ζηελ θαληαζία καο 

ππήξρε ν παξέμσ θφζκνο… 
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Απφκαρνη Πηλαθνρσξίηεο ην 2012 κπξνζηά ζην Κνηλνηηθφ γξαθείν! 
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ΝΗ ΓΔΗΡΝΛΗΔΠ ΡΝ ΣΥΟΗΝ ΚΑΠ ΘΑΗ ΡΑ ΘΝΛΡΟΑΡΑ 
    Βπηρεηξψληαο κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρσξηνχ καο, πέξαλ απφ φζα πεξί ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλαθέξακε, ζα κπνχκε ζηνλ ζαπκαζηφ θφζκν ησλ 

γεηηνληψλ ηνπ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη απφ αηψλσλ αλαινίσηεο, ζπκπαγείο θαη 

νκνγελνπνηεκέλεο ζε φηη αθνξά ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο νλνκαζίεο κέρξη ησλ εκεξψλ 

καο, παξά ην γεγνλφο φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκίδνπλ ην παξειζφλ, αθνχ ην 

θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηνπο νη άλζξσπνη δελ ππάξρνπλ πηα, ζε πνιιέο απφ απηέο ηηο 

γεηηνληέο, είηε ιφγσ ζαλάηνπ, είηε ιφγσ μελεηηάο… Μαξακέλνπλ, φκσο, ζην λνπ θαη 

ζηελ θαξδηά, φζσλ εμ εκψλ είρακε ηελ ηχρε λα ηηο δήζνκε, κηα γιπθεηά αλάκλεζε, 

γεκάηεο θφζκν, πνιχ θφζκν, άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά, γέξνη, δψα, έλα θξάκα δσήο 

θαη ζθξίγνπο κε ηνπο δξφκνπο γεκάηνπο, κε θσλέο θαη ηξαγνχδηα, κε κπνπραξηά λα 

θαπλίδνπλ θαη απιέο λα αζπξίδνπλ, κε πνξηνπαξάζπξα νιάλνηρηα ζηνλ ήιην, κε 

ηξαγνχδηα θαη παλεγχξηα, κε ηελ θακπάλα ηνπ εζπεξηλνχ λα δίλεη ηνλ ηφλν ηνπ 

δεηιηλνχ, κε ηα θφξλα ησλ ιηηξνβηψλ λα μππλάλε ηνπο μσκάρνπο ηνπ ρσξηνχ, κε ηα 

δηαζίδηα θαη ηνπο αξγαιεηνχο, κε ηνπο θνχξλνπο θαη ηα δεζηνθνχξληα, κε ηα 

παηγλίδηα ησλ παηδηψλ θαη ηηο θσλεηηθέο θαληξίιηεο! Ζάζε γεηηνληά θαη κηα 

αλάκλεζε, θάζε θαληνχλη θη έλα παηγλίδη, θάζε ηνπ δξφκνο θαη κηα ζπγθίλεζε, θάζε 

ηνπ πέηξα θη έλα ινπινχδη! ια ηνχηα ζε έλα Μηλαθνρψξη πνπ ηαμίδεπε ζηνλ ρξφλν 

κέζα ζηελ θηψρεηα κελ θαη ζηελ ζηέξεζε, αιιά πάληα κέζα ζηελ άδνιε ραξά θαη 

ζην ατηάξηζκα κεηαμχ ησλ ζπρσξηαλψλ! Ξαθέζηαηα  ππήξμαλ θαη ηηο γλσξίδνκε πνιχ 

θαιά θαη άζρεκεο ζηηγκέο θαη ληηεξέζα νηθνγελεηαθά, θαη κίζε θαη πάζε θαη 

ηζαθσκνί θαη ζηα ρξφληα καο, αιιά θαη ζηα παιαηφηεξα… κσο ζηφρνο καο, φπσο 

ξεηά ηνλίζακε θαη εηζαγσγηθά, κε ην παξφλ πφλεκά καο, δελ είλαη ε αλακφριεπζε 

ησλ παζψλ, αιιά ε αλάδεημε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ σξαίσλ αλακλήζεσλ… 

    Κεθηλψληαο απ’ ηα Ζνληξάηα,  έλαο πέηξηλνο παξαδνζηαθφο νηθηζκφο κέρξη ζηηο 

κέξεο καο, έλαο νθηζκφο απ’ ηνπο σξαηφηεξνπο ησλ Ξθαθησηψλ, κε ζέα ζηα 

Ξηαπξσηά, ζηα Ώθαξλαληθά θαη ζηελ Μξέβεδα, κε ηνλ ππέξνρν πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ηνλ άπιεην ήιην νιεκεξίο, άξα κε ην ππέξνρν θιίκα λα δεη θαλείο, ζα πνχκε πσο ηα 

ζπίηηα ησλ Ζνληξάησλ είλαη ρηηζκέλα ζηηο δπν πιεπξέο ελφο θεληξηθνχ δξφκνπ, πνπ 

μεθηλά απ’ ην ζρνιεηφ ηνπ ρσξηνχ θαη ηνλ κχιν ηεο Ξαξάλησο θαη θαηαιήγεη ζηα 

ζπίηηα ηα Ώιηβηδαίηθα ζην λνηηφηεξν άθξν ηνπ νθηζκνχ. Έηζη, μεθηλψληαο απ’ ην 

εηθφληζκα ηεο Ώγίαο Οξηάδαο, ζα αλαθέξνκε πσο εδψ ήηαλ ην ζηέθη ησλ 

Ζνληξαηηάησλ, φηαλ δελ θαηέβαηλαλ ζηα θαθελεία ζην Μηλαθνρψξη, έλα ζηέθη ζην 

μέθσην κε ηελ απέξαληε ζέα πξνο θάζε θαηεχζπλζε, ην νπνίν κλεκνλεχεη ζαλ 

θέληξν ηνπ νηθηζκνχ θαη ν θαζεγεηήο Ξηάζεο Ξάληαο! Αεμηά ηνπ δξφκνπ, ακέζσο 

κεηά ηελ άγηα Οξηάδα, ζα δνχκε ηα Ζηελάηα, φπνπ έκελαλ φζνη έθεξαλ ην επίζεην 

Ζηελάο, θαη ήηαλ αξθεηέο νηθνγέλεηεο, κα ζήκεξα είλαη κφλνλ επηζθέπηεο θάπνηνη εμ 

απηψλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο…  Ώθξηβψο απέλαληη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δξφκνπ 

είλαη ηα Θεξγηαλάηα θαη ηα Ξαξδειαίηθα, φπνπ κέλνπλ νη νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε κε 

ηα παξαηζνχθιηα Θεξγηάλλεο θαη Ξαξδειήο αληίζηνηρα. Ώκέζσο κεηά ηα Ζηελάηα 

ήηαλ ηα Ξαληαίηθα θαη ηα Ηπγθσλαίηθα. Ξηα Ξαληαίηθα έκελαλ νη νηθνγέληεο Ξάληα 
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κέρξη πεξίπνπ ηνλ πφιεκν, αθνχ θαηφπηλ έθπγαλ νηθνγελεηαθά θαη εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηε ρψξα θαη ζηα Ηπγθσλαίηθα νθνγέλεηεο Γεσξγάθε, κε πνιιά παηδηά θαη 

απνγφλνπο, αιιά ζήκεξα, δπζηπρψο, ην ζπίηη ράζθεη ζθειεησκέλν…. Έπεηηα 

αθνινπζνχλ ηα Μεξαηαίηθα, φπνπ έκεηλαλ νη νηθνγέλεηεο Μεξάηε θαη απηά έξεκα 

ζπίηηα πηα, αθνχ κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζην Μηλαθνρψξη ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, κφλν 

ηειεπηαία έλα απ’ ηα ζπίηηα απηφ ηεο Ώιεμάλδξαο Μεξάηε, ε νπνία είρε παληξεπηεί 

ηνλ Λδπζζέα ηνλ Ζφθια ζψγακπξν απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν, πνπιήζεθε ζε μέλνπο. Ξηελ 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε γεηηνληά ησλ Ώζπξνγεξαθαίσλ ή Ώιηβηδαίσλ, κηα ζεηξά απφ 

ζπίηηα φια κεζνηνηρία, ηα νπνία είλαη έξεκα πηα, αθνχ κεγάινο φγθνο απ’ ηνπο 

Ώιηβηδαίνπο έρνπλ εγθαηαζηαζεί πεξί ην 1970 ζηελ ΐφληηζα. Οειεπηαία παξαηεξείηαη 

δσή ζε απηά ηα ζπίηηα, αθνχ δπν παηδηά δεχηεξεο γεληάο απ΄ ηελ ΐφληηζα, 

αμηνπνίεζαλ δπν ζπίηηα ηα νπνία είηε λνηθηάδνπλ, είηε ρξξεζηκνπνηνχλ 

παξαζεξηζηηθά ην θαινθαίξη. 

     Βξρφκελνη ζην θχξην ρσξηφ, ην Μηλαθνρψξη, ζα μεθηλήζνκε κε ηα Οξακπαίηθα, κηα 

ζεηξά ζπηηηψλ Γεσξγαθαίσλ, θάησ απ’ ην Αεκνηηθφ ζρνιεηφ, πνπ θέξνπλ ην 

παξαηζνχθιη Οξάκπαο. Βίλαη απ’ ηα πνιππιεζέζηεξα ζφγηα ηνπ ρσξηνχ καο  θαη απ’ 

ηηο κεγαιχηεξεο γεηηνληέο, πνπ δηαηεξνχλ ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο κε ηξφπν 

ζαπκαζηφ κέρξη ησλ εκεξψλ καο, αθνχ πνιιέο θνξέο ζεκαίλνπλ <<γεληθφ 

πξνζθιεηήξην>> απφ θάζε γσληά ηεο ρψξαο θαη βξίζθνληαη ζηελ γεηηνληά ηνπο! 

Βίλαη απ’ ηηο ιίγεο γεηηνληέο ηνπ ρσξηνχ καο, πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη αθφκε θφζκν 

θαη δσή, παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί εμ απηψλ είηε έθπγαλ απ’ ηελ δσή, είηε 

κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζηελ ρψξα, ζηελ Ώζήλα θαη ζηελ Μάηξα. Ώμέραζηεο κνπ κέλνπλ 

νη ζθελέο, αθνχ επηζθεπηφκνπλ ηαθηηθά ηα Οξακπαίθα, κηαο θαη ε κάλα κνπ ήηαλ 

Οξάκπαηλα,  εθεί ζηελ ζθακληά ηνπ κπάξκπα Ηία, εηδηθά ηα θαινθαίξηα κε φιεο ηηο 

Οξάκπαηλεο, ηελ Ξηαπξνχια (βαβά κνπ), Ώλζηθιεία, Γησξγνχια, Γαγαλνχ, Οαζνχια, 

Μαηζνχ, θαη δίπια ηνπο ηα λεαξά θνξίηζηα, ε Βπγελία, ε ιγα, ε Ώζελά, ε 

Γηαλλνχια, λα θάζνληαη κε ηελ ξφθα, ή ην θέληεκα, ην πιερηφ, ή ην αλεκίδη θαη λα 

ιέλε έλα ζσξφ ηζηνξίεο θαη παξιάηεο!   Αίπια θαη αλαηνιηθφηεξα απ’ ηα Οξακπαίηθα 

είλαη ηα Γαραξσλαίηθα, γεηηνληά κε λέα θαη παιηά ζπίηηα πνπ θαηνηθνχλ νη 

Ηαδαξαίνη, αθνχ, φπσο ζα δνχκε θαη αλαιπηηθφηεξα ηνπο Ηαδαξαίνπο ηνπ ρσξηνχ 

καο θαη ησλ Ηαδαξάησλ ηνπο απνθαινχκε Γαραξσλαίνπο, δηφηη πξνέξρνληαη απ’ ηελ 

Απηηθή Μεινπφλλεζν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξηνρή ηεο Γαράξσο, κηα γεηηνληά απ’ 

ηηο πην δσληαλέο απφ πιεπξάο θαηνίθσλ θαη ζήκεξα ζην ρσξηφ καο! Βδψ ζηε γεηηνληά 

ηνπο δέζπνδε κηα ηεξάζηηα καχξε ζθακληά, κπξνζηά ζηελ απιή ηνπ Ζηζνγηάλλε ή 

Οζαιανχηα, έλα ηεξάζηην δέλδξν ζην νπνίν αλεβαίλακε ζαλ αίινπξνη κέρξη ηελ 

θνξπθή, γηα λα θάκε ηα καχξα ζθάκλα θαη ηελ ζεηα ΐαγγεινχια απφ θάησ, κηα 

θαινθάγαζε γξηνχια, λα καο θσλάδεη: <<Μνπ θνιήζαηε απηνχ απάλνπ κσξέ 

βινεκέλα… Άκα πέζηε κε ηα θηαιάθηα ζα ζαο κάζσκε…>> 

    Μξνρσξφληαο πην θεληξηθά ζα δνχκε ηα Γηαινκαηαίθα θαη ηα Θπαηζαίηθα καδί κε 

ηα ζπίηηα ηνπ Ζνηδάθαξε, ηνπ Γησξγνζψκνπ θαη ηνπ Μαλάθηα, Γεσξγάθεδεο θαη 

απηνί φινη. Ζνληά ζηελ πιαηεηνχια ηνπ ρσξηνχ ην ζπίηη ηνπ κπάξκπα κνπ ηνπ Γηψξγε 
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ηνπ Γηαινκάηε, ε νπνία πιαηεηνχια, πξηλ θηηζζεί ην ζεκεξηλφ θνηλνηηθφ γξαθείν, 

ήηαλ ην ζηέθη καο θάζε κεζεκέξη, ηα πεξίθεκα ΏΗΣΙΕΏ, κε ηελ ζεηά κνπ ηελ Κήδα,  

(Ρξπζηίδα), φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, λα βγαίλεη πάλσ απ’ ηα μχια πνπ είρε ζηελ 

πνδαξηά ηεο απιήο ηεο πνζηηαζκέλα θαη λα καο απεηιεί: <<Ώτ κσξέο μεπαησκέλα θαη 

δελ αλνίμ’ ην ζθνιεηφ, ζα ηα πσ ζην δάζθαιν νχια,  πσο έλα θαινθαίξη δε καο 

αθήθαηε λα θιείζνκε κάηη…>> θαη δηθαηνινγεκέλα αζθαιψο, αθνχ νη θαζαξίεο καο 

θαη νη θσλέο αλαζηάησλαλ ην έληξν ηνπ ρσξνχ… Ήηαλ, φκσο, θαη θαιή ε Κχδα… 

Θαο άθελε θαη αλεβαίλακε πάλσ ζε κηα καχξε ζπθηά, πνπ είρε κπξνζηά ζην ζπίηη 

ηεο θαη ηξψγακε θάηη ππέξνρα ζχθα! Ζαη απφ θάησ απ’ ηελ ζπθηά ζηάιηδε ε Ζαξάζσ, 

κηα καχξε θνξάδα, πνπ ζπλέρεηα πξφγγαγε, έηξερε μαθληθά δειαδή, θαη ηφζεο 

θνξέο πέηαμε θάησ θαη έθαλε θνκκάηηα ηηο βαξέιεο ηεο δφιηαο ηεο Ιίθεο, θφξεο ηνπ 

Γηαινκάηε, ζαλ πήγαηλε ζην Φξπά γηα λεξφ… 

    Ια αλνίμσ κηα παξέλζεζε εδψ θαη λα αλαθεξζψ ζηνλ θφβν θαη ζηελ απεηιή ηνπ 

δαζθάινπ… ΐξηζθφκαζηε ζηα ρξφληα πνπ ν δάζθαινο θάζε ρσξηνχ είρε <<δηθαίσκα 

δσήο θαη ζαλάηνπ>>πάλσ καο, ελίνηε θαη κε ηελ αλνρή ησλ γνλέσλ καο… Ξρεδφλ 

φινη νη δάζθαινη ρηππνχζαλ κε ηελ ινχξα, ηελ μχιηλε βέξγα, πνπ, ηη εηξσλεία, καο 

δηέηαδαλ λα ηελ θφβνκε απ’ ηα δέληξα θαη λα ηελ θαζαξίδνκε εκείο ηα παηδηά… 

Ξπάληα, εμ φζσλ γλσξίδσ, ππήξμαλ δάζθαινη απηά ηα ρξφληα πνπ δελ έδεξλαλ, φρη 

κφλν γηαηί καο ζπιιάκβαλαλ αδηάβαζηνπο, κα θαη γηαηί θάλακε θαζαξίεο ζην ρσξηφ 

θαη ηηο πιεξνθνξνχληαλ απ’ ηνπο ρσξηαλνχο… Ξην Μηλαθνρψξη ηελ δεθαεηία ηνπ 

1950 δάζθαινο ήηαλ ν ΐαζίιεο Θπνπξζηλφο ή Θαλφιεο απ’ ηελ Ζαξπά, φπνπ 

εξρφληαλ κε έλα πνδήιαην ζην Μηλαθνρψξη, θαη,  φπσο κνινγνχζαλ νη κεγαιχηεξνη, 

ήηαλ θφβνο θαη ηξφκνο… Θάιηζηα, ην 1961, φηαλ επξφθεηην λα πάσ ζηελ πξψηε 

ηάμε, έηξεκα ζηελ αηπρία λα έρσ ηνλ Θαλφιε δάζθαιν… Ζαη έηξεκα γηαηί ηνπ είρακε 

θάλεη καδί κε ηνλ Ηάκπξν ηνλ Θεξγηάλλε θαη ηνλ Ζψζηα ηεο Ώγγειίλαο κηα 

<<ιαδηά>>, ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, πξηλ πάκε ζηελ πξψηε ηάμε, θαη θνβφκνπλα 

κελ ην ζπκεζεί… Θπήθακε θξπθά ζην γξαθείν ηνπ, φηαλ απηφο έθαλε κάζεκα κέζα 

ζηελ κεγάιε αίζνπζα, θαη θάγακε δάραξε θαη ζθφλε άζπξν γάια, απηφ πνπ πίλακε 

βξαζκέλν ην πξσί ζην ζρνιεηφ εθείλα ηα ρξφληα, θαη ην έκαζε…  

    Οειηθά, απνδεηρζήθακε ηπρεξνί, έθπγε ν Θαλφιεο θαη ήξζε ν Ρξηζηφδνπινο ν 

Ραιηθηάο, ν νπνίνο έκεηλε ζρεδφλ φιε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ 

ηελ Άλλα ηελ Ώζπξνγέξαθα, γηαηί ήδε ην ζρνιεηφ καο είρε γίλεη δηζέζην. Έδεξλε θαη 

απηφο, φρη, φκσο, φπσο ν Θαλφιεο… Μξνζσπηθά ηνπ νθείισ πάξα πνιιά! Έκαζα 

θνληά ηνπ άξηζηα, ψζηε λα ηα ζπκάκαη ζε φιε κνπ ηελ δσή, φια ηα γισζζηθά 

καζήκαηα, ηζηνξία, γεσγξαθία, κπζνινγία, ζξεζθεπηηθά! Ήηαλ θνβεξφο δάζθαινο 

ζε γλψζεηο θαη κεηαδνηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ηα πεξηζζφηεξα απ’ ηα παηδηά ηεο 

γεληάο κνπ, πνπ πέξαζαλ απ’ ηα ρέξηα ηνπ, λα πξνθφςνπκε ζηα γξάκκαηα θαη ζηελ 

δσή. Θε αγαπνχζε πάξα πνιχ,  ελψ, φηαλ ήκνπλ ζηελ έθηε ηάμε, κε έβαδε, ζπκάκαη, 

θαη έθαλα  αιιεινδηδαθηηθφ κάζεκα ζηα άιια παηδηά… Θηα ακνηβαία αγάπε, αθνχ 

κέρξη ην 2021, πνπ έθπγε απ’ ηελ δσή, φηαλ βξηζθφκαζηε ζηε ρψξα, ή εξρφληαλ ζηελ 

ηξάπεδα πνπ ήκνπλ δηεπζπληήο, είρακε ηηο θαιχηεξεο αλακλήζεηο λα ζπκεζνχκε! 
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Θφλν κηα θνξά ζπκάκαη λα κνπ δίλεη θαη εκέλα δπν μπιηέο κε ηε βέξγα ζηα ρέξηα γηα 

κηα απαξάδεθηε κεγάιε δαβνιηά πνπ είρακε θάλεη νκαδηθά… 

    Οη είρακε θάλεη… Δ ζεηα ΐαγγεινχια ηνπ Οζαιανχηα, πνπ ην ζπίηη ηεο ήηαλ θάησ 

απ’ ην ζρνιεηφ, είρε θηηάζεη κνπζηφπηηα, ηελ νπνία ηνπνζεηνχζαλ ζην ρσξηφ θειηά 

πάλσ ζην πιαζηήξη θαη ηελ έβαδαλ ζηνλ ήιην, ψζηε λα μεξαζεί γηα λα ηελ έρνπλ ηνλ 

ρεηκψλα! Μξάγκαηη, φηαλ μεξαίλνληαλ δεκηνπξγνχζε γχξν απφ θάζε θειί κηα 

θξνχζηα, ε νπνία θξνχζηα ζπληεξνχζε αλαιινίσην ην πεξηερφκελν ηεο κνπζηφπηηαο! 

Οελ πίζσλαλ νη βαβάδεο καο θαη ηελ ηξψγακε ηνλ ρεηκψλα εθεί ζηελ γσληά, κεηά ην 

θαγεηφ, ζαλ γιπθφ, ή ηελ έθνβαλ θνκκαηάθηα θαη ηελ έβαδαλ θαη ζηα ζπεξλά, πνπ 

έθηηαρλαλ ζηα ζπίηηα! Ον πιαζηήξη ηεο γεκάην θειηά, ινηπφλ, ε ζεηα ΐαγγεινχια ην 

ηνπνζέηεζε πάλσ ζηελ ηαξαηζνχια κηαο απνζήθεο πνπ είρε ζηνλ θήπν ηεο! 

Μξφθιεζε κεγάιε γηα εκάο ηα παηδηά, έηζη φπσο ηελ βιέπακε πάλσ απ’ ην ζρνιεηφ… 

Μξνζπαζήζακε πνιιέο θνξέο λα πάκε λα ηελ θάκε, αιιά ήηαλ πεξηθξαγκέλνο κε 

ζπξκαηφπιεγκα ν θήπνο ηεο θαη δελ κπνξνχζακε λα πεξάζνκε λα ηελ ηηκήζνκε 

δεφλησο… Ζαη κηα θαη δελ κπνξνχζακε λα ηελ θηάζνκε ηελ βάιακε κε πέηξεο ζην 

ζεκάδη πάλσ απ’ ην ζρνιεηφ!!! Αέθα δεθαπέληε παηδηά ηελ πεηξνβνινχζακε θαη φπσο 

ήηαλ αθφκε καιαθή πνιιέο πέηξεο θαξθψλνληαλ ζηε κνπζηφπηηηα θαη ηελ θάλακε 

κσζατθφ!!! Aλαθάιπςε ηε δαβνιηά καο ν κπάξκπα Γεξάζηκνο ν Ζαξακέιαο, απ’ ηηο 

θσλέο θαη ηελ νριαινή πνπ θάλακε, γηαηί θαζφληαλε ζηελ απιή ηνπ κε ηελ γπλαίθα 

ηνπ ηελ ζεηα Κάθσ, ην ζπίηη ηνπ ήηαλ ελδηάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηεο ζεηά 

ΐαγγεινχιαο θαη έβαιε ηηο θσλέο: <<Bαγγεινχια, ΐαγγεινχια, έβγα, καξή, λα ηδείο 

ηη ζνπ θθηάζαλε ηα ζρνιηαξνχδηα…>>. Φνπξθηζκέλε απηή βγήθε θαη είδε ηελ 

θαηαζηξνθή… Έζηεζε έπεηηα θαξηέξη ζην δξφκν απ’ ηνλ νπνίν αλέβαηλε ν δάζθαινο 

ζην ζρνιεηφ θαη ηνπ έδεημε ηελ <<πεηξσκέλε>> κνπζηφπηηα… Μηνο είδε ηνλ ζεφ θαη 

δελ ηνλ θνβήζεθε ηφηε… Θαο έβαιε φια ηα κεγάια αγφξηα ζηε γξακκή θαη 

απαηηνχζε λα ηνπ πνχκε πνηνη ην έθαλαλ… Ζαλείο δελ κηινχζε… Λπφηε ην 

πξφζηαγκα ήηαλ <<απιψζηε ηα ρέξηα>>… Απν μπιηέο ν θαζέλαο κε ηε βέξγα ζηα 

ρέξηα ήηαλε ε ηηκσξία, αθνχ θαλείο δελ κηινχζε θαη δελ πξφδηλε ηνπο θηαίρηεο… 

    Έπεηηα απ’ ηελ παξέλζεζε ηνπ δάζθαινπ, ζπλερίδνκε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

γεηηνληψλ ηνπ ρσξηνχ καο, ηηο κηθξέο καο θσιίηζεο πνπ αληξσζήθακε! Μην εδψ 

λνηηνδπηηθφηεξα απ’ ηα Γηαινκαηαίηθα είλαη ε δηθή κνπ ε γεηηνληά, ηα Μαπαξαθαίηθα 

θαη ηα Οζεξβειαίηθα, Γεσξγάθεδεο εκείο, Ξθηαδαξεζαίνη νη Οζεξβειαίνη καδί κε καο 

ην ζπίηη ηνπ Γηάλλε Ηάδαξε (Ηειέ), ηνπ ΐαζίιε Γεσξγάθε (Οζάλε) θαη ηνπ 

Ρξηζηφθνξνπ Μαπαδφπνπινπ (Γηνχξγα), ελψ απέλαληη θαη απφ θάησ απ’ ην δξφκν 

πνπ πάεη γηα ηα Ηηζάξηα ηα άιια ηξία Ξθηαδαξεζαίηθα ζπίηηα, ηνπ Ξαξζέλε, ηνπ 

Θνπζνιίλε θαη ηνπ Ζαθνχξγνπ. Λ Ώπνζηφιεο Ξθηαδαξέζεο ή Ξαξζέλεο είρε πάξεη 

ζψγακπξν, γηα ηελ θφξε ηνπ ηε ζεηα Θαξία, ην Γηψξγε ηνλ Οξάκπα, ν νπνίνο 

ζπλέρηζε ην καγαδάθη πνπ είρε ν Ξαξζέλεο, ην πεξίθεκν κεηά καγαδί θαη θαθελείν 

ηνπ Οξάκπα. Λ Ζαθνχξγνο είρε γακπξφ ηνλ Οάθε ηνλ Ξθηαδαξέζε ή Οζακπαξή, πνπ 

είρε παληξεπηεί ηελ θφξε ηνπ Ζσζηαληία θαη είρε θάλεη επίζεο καγαδάθη ην ζπίηη ηνπ 

Ζαθνχξγνπ, ην καγαδί ηνπ Οζακπαξή! Θάιηζηα, ν Ξηάζεο ν Οξάκπαο, ν γηνο ηνπ 
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κπάξκπα Γηψξγε, κνπ είρε απνθαιχςεη πσο ηνπο Ξθηαδαξεζαίνπο, πνπ αλήθε ε κάλα 

ηνπ ε ζεηα Θαξία, ηνπο ιέγαλε ζην Μηλαθνρψξη ΜΠΗΏΝΔΙΏΕΛΠΞ, γηαηί είρε αθνχζεη 

πνιιέο θνξέο ηνλ παηέξα ηνπ, ζηηο δηελέμεηο κε ηελ κάλα ηνπ λα κνλνινγεί πσο: << 

Αελ είλαη λα ηα βάλεηο κε ηνπο Μπιαξελαίνπο…>>. Θηα γεηηνληά φια απηά ηα ζπίηηα 

λα είλαη νκθαιφο ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, πνπ ζήκεξα έρεη ειάρηζην θφζκν… Έθπγαλ 

νη γνλείο καο, θχγακε γηα άιιεο πνιηηείεο θαη εκείο, κε ηα ζπίηα καο λα κέλνπλ ζε 

άξηζηε κελ θαηάζηαζε, αιιά έξεκα απφ θσλέο θαη θφζκν, κε κφλν ηνπο επηζθέπηεο 

παξαζεξηζηέο ζηνπο νπνίνπο ηα λνηθηάδνκε ην θαινθαίξη… Θηα γεηηνληά πνπ έζθηδε 

απφ δσή, θπξίσο ηα θαινθαίξηα, φηαλ καδεχνληαλ νη γπλαίθεο κπξνζηά ζηε ζθάια 

ηνπ Οζεξβέια, ε ζεηα Ηεληψ, ε κάλα κνπ ε Κέλε, ε ζεηα Θαχξα ηνπ Ηειέ, ε ζεηά κνπ 

ε ΐγεληά ηνπ Ζαιαηδή, ε Ξνθηά ηνπ Θπάηζε, ε ζεηα Θαξία ηνπ Οξάκπα, έλα ζκάξη 

γπλαηθψλ θαη λεαξψλ θνξηηζηψλ, ζε κηα θνηλσλία αγαζηή, ζε κηα γεηηνληά κε ηηο 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο! 

    Μίζσ ζηνλ δξφκν πξνο ηνλ Ώτ Γηψξγε είλαη ηα Ζαγηαθαίθα, ηα Θνξηαίηθα, ηα 

Μαπαγηαλαίηθα θαη ηα Θπαθαηζνιαίηθα, Ηαδαξαίνη ζην επίζεην νη Ζαγηάθεο θαη 

Γεσξγάθεδεο νη άιινη. Θεγάιε θαη απηή γεηηνληά κε πνιχ θφζκν ζην έλδνμν 

παξειζφλ ηνπ ρσξηνχ καο, πνπ δηαηεξεί θαη ζήκεξα έλαλ ηθαλφ αξηζκφ θαηνίθσλ. 

Μάιη θνληά ζηνλ Ώτ Γηψξγε είλαη ηα Ξειελαθαίηθα, ηα Θαλαζαθαίηθα, Γεσξγάθεδεο 

θαη απηνί κε ηα παξαηζνχθιηα Ξειελάθεο θαη Θαλαζάθηαο, θαη ην ζπίηη ηνπ Θπίξε, 

Φξεκεληίηεο απηφο ζην επίζεην. Ζαη απηή ε γεηηνληά, πεξηκεηξαθά, αλαθέξακε ηνπ 

Ώγίνπ Γεσξγίνπ, είρε αξθεηφ θφζκν κε ην κεγάιν ζφτ ησλ Ξειελαθαίσλ λα 

πξνεμάξρεη,  κα ζήκεξα είλαη ζρεδφ βνπβή, παξά κφλνλ ηα θαινθαίξηα γεκίδεη θφζκν 

κε ηνπο επηζθέπηεο μελεηεκέλνπο… Μξνρσξψληαο λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ώγίνπ 

Γεσξγίνπ, ζην δξφκν πνπ νδεγεί πξνο ηα Ηηζάξηα, ζα ζπλαληήζνκε ην ιηηξνβηφ ηνπ 

Θνπζνιίλε, ην επηζθεπηφκαζηε, αθνχ δνχιεπαλ ιηηξνβηαξαίνη νη γνλείο καο εθεί, θαη 

αλεβαίλακε ζηνλ δπγφ ηεο αιεζηηθήο θαη καο γπξλνχζε ην άινγν θπθιηθά, αθφκε 

ζηελ ίδηα γεηηνληά κε ην ιηηξνβηφ ηνπ Θνπζνιίλε είλαη θαη ηα ζπίηηα ηνπ Ηίηζα,  ηνπ 

Γηάλθνπ, ηνπ Θάιηνπ, ηνπ Θπίιηνπ θαη ηνπ Ζαξαδήκα, Γεσξγάθεδεο φινη απηνί, αιιά 

θαη ηνπ Ξππξνγηάλλε Ξθηαδαξέζε ή Ζνηζάλε, κε ειάρηζην πηα θφζκν…    

    Ξην λφηην άθξν ηνπ ρσξηνχ καο, γλσζηφ ζαλ πεξηνρή Ζνινβνχ ή Ζισζνπξηά, κηα  

απ’ ηηο σξαηφηεξεο πεξηνρέο, αθνχ βξίζθεηαη κέζα ζην πξάζηλν απφ ειηέο θαη 

ακπγδαιηέο! Βδψ δεζπφδνπλ ηα Μαπαδνπνπιαίηθα, ηα Γιεγνξαίηθα θαη  ηα 

Ξθηαδαξεζαίηθα κε  παξαηζνχθιηα Οζακπαξήο,  Θπαγαηάο. Ξηα Μαπαδνπνπιαίηθα 

θαηνηθνχλ απφ αηψλσλ  νη Μαπαδφπνπινη, φπσο πξναλαθέξακε απ’ ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, καδί επίζεο κε ηνπο Ξθηαδαξέζεδεο θαη ζηα 

Γιεγνξαίηθα κέλνπλ νη Γιεγφξεδεο , κε κηα νηθνγέλεηα Γιεγφξε παιηφηεξα θαη ζηα 

Ζνληξάηα, ηνλ πεξίθεκν κχιν ηεο Ξαξάλησο ηνλ είρε ν άλδξαο ηεο Ξαξάληεο 

Γιεγφξεο. Ήηαλ απ’ ηηο πνιππιεζέζηεξεο γεηηνληέο ηνπ ρσξηνχ καο, πνπ είρε ζαλ 

θέληξν ην καγαδί ηνπ Θσκαηζά εθεί ζηα Ηηζάξηα κε ην παιηφ πέηξηλν εηθφληζκα ηεο 

Μαλαγίαο, πνπ ζήκεξα έρεη αληηθαηαζηαζεί κε πην ζχγρξνλε θαηαζθεπή.  Ξρεδφλ ην 

κηζφ ρσξηφ θαηνηθνχζε ζε απηέο ηηο γεηηνληέο, πνπ ζήκεξα έρνπλ κελ δσή, αιιά ζε 
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θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζπλαγσληζζνχλ ην παξειζφλ, κε ηηο κεγάιεο 

ειηθίεο λα έρνπλ θχγεη θαη πνιινχο θαηνίθνπο λα έρνπλ θηάζεη κέρξη ηελ Ώξγεληηλή, 

φπσο θάπνηνη Θπαγαηαίνη! Ζάησ αθξηβψο απ’ ηελ Ζνινβνχ ήηαλ ηξία καδεκέλα 

αιψληα, ηνπ Θσκαηζά, ηνπ Ζαιέ θαη ηνπ Θάιηνπ, ηα νπνία ζπγθέληξσλαλ κεγάιν 

αξηζκφ ησλ ρσξηαλψλ καο γηα λα αισλίζνπλ ηνλ Ώισλάξε κήλα, κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο λα θνηκνχληαη εθεί ζε απηά ηα αιψληα, πξνθεηκέλνπ λα ζεθσζνχλ 

ζακπά θαη λα αξρίζνπλ ην αιψληζκα, αθνχ κε ηνλ ήιην θαη ηελ δέζηε, ν ηδξψηαο θαη 

ηα άγαλα ηνπ ζηαξηνχ ήηαλ έλα βαζαληζηηθφ κείγκα… Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ εδψ 

ζηελ Ζνινβνχ νη πνιιέο κπινθνθηέο, ζηηο νπνίεο κηθξά παηδηά αλεβαίλακε θαη 

καδεχακε ηα κπιφθνθα  γεκίδνληαο ηηο ηζέπεο καο γηα λα ηα θάκε έπεηηα κε ηελ 

εζπρία καο! Ξηελ ίδηα πεξηνρή είλαη θαη ηα Ξαληαίηθα, αιιή γεηηνληά Ξαληαίσλ, εθηφο 

απφ απηή ησλ Ζνληξάησλ, αλ θαη απηή ησλ Ζνληξάησλ απ’ ηνπο Ξαληαίνπο ηεο 

Ζνινβνχο πξνέθπςαλ, φηαλ ν Ιηθνιφο Ξάληαο πήγε ζψγακπξνο ζηα Ζνληξάηα, 

παίξλνληαο γηα γπλαίθα ηνπ ηελ θφξε ελφο κεγαινλνηθνθχξε, πνπ έκελε ζηα 

θνληξάηα κε ην επίζεην Γξάςαο! Βδψ έκελε ν πεξίθεκνο Ξηακνχιε Ξάληαο, ν 

απηνρξεζζείο <<Αάζθαινο>>, γηα ηνλ νπνίν θαη ηα επηξάπεια θακψκαηά ηνπ ζα 

θάλσ εθηελέζηαηε αλαθνξά παξαθάησ… Ξήκεξα ηα ζπίηηα απηά  είλαη έξεκα, κε ην 

ηειεπηαίν ζπίηη ηνπ ρσξηνχ καο απηφ ηεο ζεηα Ώηκηιίαο Ξάληα, ην νπνίν απφ κηθξά 

παηδηά ην ζπκφκαζηε ζαλ ζπίηη ηεο Θήιηαο… 
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Ν ΒΑΙΑΥΟΗΡΖΠ NONOΠ  ΠΡΑ ΘΝΛΡΟΑΡΑ ΡΝ 1866! 
        Λ Ώξηζηνηέιεο ΐαιασξίηεο γελλήζεθε ην 1824 θαη είλαη πξσηφηνθνο γηφο ηνπ 

Εσάλλε ΐαιασξίηε θαη ηεο Ώλαζηαζίαο Οππάιδνπ – Φνξέζηε.  Δ θαηαγσγή ηεο 

νηθνγέλεηαο ΐαιασξίηε πεγαίλεη ζηελ ΐαιαψξα ηεο Δπείξνπ. Μξφγνλνο ηνπ πνηεηή, 

ν Ρξήζηνο ΐαιασξίηεο, πήξε κέξνο ζηνλ πφιεκν ηνπ 1684, φηαλ ν Φξαγθίζθνο 

Θνξνδίλη θαηέιαβε ην θάζηξν ηεο Ώγίαο Θαχξαο θαη ειεπζέξσζε ηελ Ηεπθάδα απ’ 

ηνλ Ονπξθηθφ δπγφ, (Κφν/νοσ Ματαιρά: «Η  Λεσκάς επί Δνεηοκραηίας.  ελ. 22). 

Οηκψληαο ν Θνξνδίλη ηελ ηεξάζηηα πξνζθνξά ηνπ Ρξήζηνπ ΐαιασξίηε, εγθαηέζηεζε 

απηφλ κφληκα ζηε Ηεπθάδα παξαρσξψληαο ηνπ γε θαη ην λεζάθη ηεο Θαδνπξήο. 

Βκείο νη Ξθαθηζάλνη λνηψζνκε εθιεθηηθή πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα κε ηνλ ΐαιασξίηε 

θαη ηνχην εμ αίηηαο ηνπ απαξάκηιινπ επηθνχ ηνπ πνηήκαηνο «Λ ΦΣΟΒΕΙΛΞ», ε 

ππφζεζε ηνπ νπνίνπ εθηπιίζζεηαη ζηα ρσξηά ησλ Ξθαθησηψλ θαη θπξίσο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ώζπξνγεξαθάησλ, ζην λνεηφ ηξίγσλν πνπ εθηείλεηαη απ’ ηνλ 

Φξπά, ηoλ Ζφληξν θαη ην βνπλφ ηεο Ώγίαο Ώηθαηεξίλεο. 

     Λ Ώξηζηνηέιεο ΐαιασξίηεο ηαπηίζηεθε κε ην ρσξηάηηθν ζηνηρείν ηεο Ηεπθάδνο θαη 

ηδηαίηεξα απηφ ησλ Ξθαθησηψλ. Λη επηζθέςεηο ηνπ ζηα ρσξηά καο ήηαλ ηαθηηθφηαηεο 

θαη ζαλ θπλεγφο  θαη ζαλ πνιηηηθφο. Ώιιά θπξίσο ζαλ επηζθέπηεο,  ζε ακέηξεηα 

θηιηθά Ξθαθηζάληθα ζπίηηα, φπνπ έζηελε γιέληηα, εθκαηεχνληαο θαη ξνπθψληαο, θαη’ 

απηφ ηνλ ηξφπν, θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο δσήο,  θάησ απ’ ηελ κχηε ησλ Άγγισλ 

ηφηε θαηαθηεηψλ. Ραξαθηεξηζηηθά, ν Ώιέμαλδξνο Ξάληαο, απ’ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Ξαληαίσλ ζηα Ζνληξάηα ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, ζην βηβιίν ηνπ: «Η εκ Λεσκάδος 

οικογένεια άνηα», αλαθέξεη πσο,  ν Ώξηζηνηέιεο ΐαιασξίηεο, βάπηηζε ηνλ παηέξα 

ηνπ Ξσηήξην Ξάληα, κεηέπεηηα ηεξέα ηνπ Μηλαθνρσξίνπ θαη ηνλ δίδπκν αδεξθφ ηνπ 

Αεκήηξην, αλήκεξα ηεο Μαλαγίαο, ηνλ Αεθαπεληαχγνπζην ηνπ 1867. Θάιηζηα, φπσο 

αλαθέξεη, ήηαλ ηφζν θαηαπιεθηηθή ε νκνηφηεηα ησλ λενβαπηηζζέλησλ δηδχκσλ, πνπ 

ν ΐαιασξίηεο, εθεί ζην ηξαπέδη, έβαιε ζηνίρεκα είθνζη πέληε δξαρκέο, πνηνο ζα 

αλαγλσξίζεη ηνλ Ξσηήξην θαη πνηνο ηνλ Αεκήηξην!  

    Μάληα απ’ ην βηβιίν ηνπ Ώιέμαλδξνπ Ξάληα ζα κλεκνλεχζνκε άιιν έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ εδάθην, ζρεηηθά κε ηνλ Ώξηζηνηέιε ΐαιασξίηε, ν νπνίνο θαηά ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1864, είρε θνκκαηάξρε 

ζηνπο Ξθαθηψηεο, ηνλ Ξππξίδσλα Ξάληα, ζείν ηνπ αλσηέξσ Ώιέμαλδξνπ. Ώπηφο, ν 

Ξππξίδσλ Ξάληαο, ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ, πήξε κηα νκάδα «ΐαιασξηηηθψλ» 

Ξθαθηζάλσλ, θαη απ’ ηνλ Φξπά, πήγαηλαλ νκαδηθά λα ςεθίζνπλ ζην Αεκαξρείν, πνπ 

ήηαλ ζηα Ηαδαξάηα. Λ αληίπαινο θνκκαηάξρεο, κε άιιε νκάδα, έηαμε πέληε ηάιιεξα 

ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ, γηα λα αλαραηηίζνπλ ην κπνπινχθη ηνπ επειαχλνληαη 

απ’ ηνλ Φξπά Ξάληα. Θάιηζηα επηλνήζεθε θαη ζρεηηθφ δίζηηρν. «Πένηε ηάλερα ηον 

υήθο και ηον άνηα κάνηε πίζφ».  Ζαλέλαο, φκσο, δελ κπφξεζε λα αλαραηηίζεη ηνλ 

Ξάληα, θαη φπσο αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο: «ο Βαλαφρίηες πήρε ζτεδόν παμυεθία 

ζηον Γήμο θακιφηών». 
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Ζ ΔΡΖΜΧΖ ΣΧΝ ΥΧΡΗΧΝ ΜΑ… 

ε πνιιά απ’ ηα ρσξηά καο  

φπνπ θχγαλ ηα παδηά καο 

Μείλαλ κφλν γεξαηεηά  

θαη  ρσξηά ρσξίο παπά 

 

Κη αλ θαλείο αλαρσξήζεη  

γηα ην κέγηζην ηαμίδη 

Γέξνπο ζα ζηξαηνινγήζεη  

ν παπάο γηα λα ηνλ ζηείιεη 

 

Πσο θαηάληεζαλ ζη’ αιήζεηα  

ηα κειίζζηα ηα ρσξηά  

Πνπ φηαλ άθνπγεο ηα νξλίζηα  

έλνησζεο ηέηνηα ραξά 

 

Μα πνπ είλαη νη γηνξηέο ηνπο  

πνπ καδεχνληαλ εθεί 

ηηηο κηθξέο ηηηο εθθθιεζηέο ηνπο  

θη φινη γηφξηαδαλ καδί 

 

Πνπ εθεί νη ρνξεπηάδεο  

ζην ρνξφ πνηνο γηα λα κπεη 

Καη ζηελ ηάβια νη θπξάδεο  

πνηα ηξαγνχδη γηα λα πεη! 

 

 

(Μνίεκα ηνπ ιατθνχ πνηεηή Κελνθψληα Ξάληα, ν νπνίνο θαηάγνληαλ απ’ ην ζφτ ησλ 

Ξαληαίσλ ζηα Ζνληξάηα. Οφζν πξνθεηηθφ γηα ηελ εξήκσζε ησλ ρσξηψλ καο ζήκεξα 

ελ έηεη 2022…) 
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 ΡΑ  ΡEΠΠΔΟΑ  ΙΗΡΟΝΒΔΗΑ ΡΝ ΣΥΟΗΝ ΚΑΠ! 
    Μξναλαθέξζεθα ζηελ κίδεξε θαηάζηαζε, πνπ επηθξαηνχζε ζην ρσξηφ καο, πξηλ ην 

1965, ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ πνιχηηκνπ ιαδηνχ… Ξαθέζηαηα θαη ππήξραλ 

ειηέο ζε θάζε ζπίηη, ηνπιάρηζηνλ γηα ην ιάδη ηεο ρξνληάο, αθνχ αλαιχζακε πσο κεηά 

ην 1965, απηφ ην ζπάλην πξντφλ έγηλε θαη εκπνξεχζηκν απ’ ηνπο γνλείο καο, φηαλ 

εηζέπξαηηαλ αμηφινγα γηα ηελ επνρή ρξεκαηηθά πνζά! Μαξά ηελ κηθξή παξαγσγή 

ππήξραλ ηξία ιηηξνβηά ζην ρσξηφ καο, ζηα νπνία έθαλαλ ηηο ειηέο νη ρσξηαλνί. Ον 

ιηηξνβηφ ηνπ Φίιηππνπ Ξθηαδαξέζε ή Θνπζνιίλεο, ην ιηηξνβηφ ηνπ Θήηζνπ ηνπ 

Ηάδαξε ή Ζπξηειέεζνο θαη ην ιηηξνβηφ ηνπ Ζψζηα ηνπ Ηάδαξε ε Ζαγηάθαο, ή 

Ζνχινο. Ον ιηηξνβηφ ηνπ Θνπζνιίλε, ην νπνίν ζψδεηαη αθφκε θαη ζήκεξα, αιιά κε 

ηελ ζθέπε πεζκέλε κέζα, κε φια ηνπ ηα εμαξηήκαηα άζηθηα, βξίζθεηαη ζηε γεηηνληά 

ηνπ Θάιηνπ θαη ηνπ Ζαξαδήκα, ζην θέληξν πεξίπνπ ηνπ ρσξηνχ καο. Ζαξαβνθχξεο 

ηνπ, δειαδή αξρεγφο ησλ ιηηξνβηαξαίσλ πνπ δνχιεπαλ εθεί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ν παηέξαο κνπ γηα πνιιά ρξφληα, ήηαλ ν κπάξκπα Ρξήζηνο ν Μαπαδφπνπινο ε 

Θπνχθαο, έλαο πνιχ θαιφο θαξαβνθχξεο, αθνχ καο επέηξεπε ζε εκάο ηα κηθξά 

παηδηά λα βξηζθφκαζηε κέζα ζην ιηηξνβηφ, λα κπαίλνκε θαβάια ζηνλ δπγφ ηεο 

αιεζηηθήο θαη λα καο γπξλάεη θπθιηθά ην άινγν πνπ θηλνχζε ηελ αιεζηηθή, λα 

θαζφκαζηε ζηελ θσηηά ηνπ ιηηξνβηνχ πνπ δέζηαηλε ην λεξφ γηα ηα ηζφιηα θαη ηε 

ζηίςε θαη λα θηηάρλνκε πξνκάδεο, καο άθελε λα θπιηφκαζηε θαη λα παίδνκε πάλσ 

ζην ιηνθφθη, ηα απνκεηλάξηα απ’ ην ζηίςηκν ηεο ειηάο, πνπ ηα ζψξηαδαλ ζε κηα γσληά 

ηνπ ιηηξνβηνχ, κέρξη λα έξζεη θάπνην θεξηεγφ λα ηα πάξεη θαη λα ηα πάεη ζηελ ΐΒΞΛ 

ζηελ Μάηξα, φπνπ απηή ε βηνκεραλία πξνρσξνχζε ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ 

ιηθνθηνχ θαη έβγαδε ην ππξελέιαην. Ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιηηξνβηνχ απηνχ ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ηνλ ιηφζκν, έλα δχζνζκν πγξφ πνπ απνκέλεη απ’ ην ζηίςηκν ηεο ειηάο, 

ηνλ δηνρέηεπε κέζα απφ έλα θαινθηηαγκέλν απιάθη, πέηξηλν θαη ζθεπαζκέλν πξνο 

ηελ πεξηνρή ηεο Ζινπζνπξηάο, φπνπ θηάλνληαο ζηελ άθξε ηνπ ρσξηνχ, ην απιάθη 

ρχλνληαλ ειεχζεξα ζηνλ δξφκν θαη έθηαλε ζην ιαγθάδη ηεο Ζαθαβνχιαο, κε 

απνηέιεζκα εθείλν ην θνκκάηη ηνπ δξφκνπ λα είλαη θαηάκαπξν απ’ ηνλ ιηφζκν… 

    Ον ιηηξνβηφ ηνπ Ζψζηα ηνπ Ζνχινπ ήηαλ θάησ απ’ ηνλ Ώτ Γηψξγε ζηελ πεξηνρή 

Μαιηνκάληξηα θαη ν ιηφζκνο ηνπ έπεθηε θαη’ επζείαλ ζην ιαγθάδη, πνπ είλαη 

απνθάησ απ’ ην ιηηξνβηφ θαη δηαζρίδεη ηα Μαιηνκάληξηα θαη ηελ επφκελε πεξηνρή ηα 

Νφγθηα. Ξην πξναχιην απηνχ ηνπ ιηηξνβηνχ είρε γίλεη δπζηχρεκα ηελ δεθαεηία ηνπ 

1950, αθνχ ζε έλαλ κεγάιν ιφκπν γεκάην λεξφ πνπ είρε ζηελ απιή ηνπ πλίγεθε έλα 

παηδί ηνπ Ιίθνπ ηνπ Μαπαδφπνπινπ, ηνπ Ζνπκπνπξγηέινπ. Ζαη ην ηξίην ην ιηηξνβηφ 

ηνπ Θήηζνπ ηνπ Ζπξηειέεζνπ ήηαλ ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ ρσξηνχ, θάησ απ΄ηνλ 

δξφκν πνπ νδεγεί πξνο ηα Ηηζάξηα θαη δίπια ζην ζπίηη ηνπ. Λ κπάξκπα Θήηζνο ήηαλ 

ν πην επθαηάζηαηνο ηνπ ρσξηνχ. Θάιηζηα ήηαλ ν κνλαδηθφο άληξαο ηνπ ρσξηνχ, πνπ 

είρε <<πξνθνίιη>>, δείγκα ηεο επκάξεηάο ηνπ, γηα ηελ νπνία κηινχζαλ φινη ζην 

ρσξηφ… Μνπ λα ζπλαληνχζεο ηφηε άλζξσπν κε πξνθνίιη… Ονλ ιηφζκν ηνπ απηφ ην 

ιηηξνβηφ ηνλ έξηρλε ζηνλ δξφκν πνπ πάεη γηα ην Ζακίλη, ηνλ θεληξηθφ αγξνηηθφ δξφκν 

ηνπ ρσξηνχ καο, πνπ ην ζπλδέεη κε ηα θηήκαηα ζηα ΐαξθά. 
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    Ον 1964 νη θάηνρνη απηψλ ησλ δχν ιηηξνβηψλ ηνπ Ζπξηειέεζνπ θαη ηνπ Ζνχινπ 

έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ ην πξψην ειεθηξνθίλεην ιηηξνβηφ ζην 

ρσξηφ καο, ην πεξίθεκν Πδξαπιηθφ, ην νπνίν βξίζθεηαη αθφκε θαη ζήκεξα εθεί ζηηο 

Ξθακληέο κε φια ηα κεραλήκαηα ζηε ζέζε ηνπο! Ξπλεηαίξνη, πέξαλ ησλ δχν, έγηλαλ 

θαη ν Ιίθνο ν Ζνπκπνπξγηέινο, ν νπνίνο ηνπο έδσζε ην νίθεκα θαη ν Ώπνζηφιεο ν 

Ζνηδάθαξεο, ν νπνίνο ζαλ γλψζηεο ησλ κεραλεκάησλ είρε ηελ ηερληθή ηνπ 

ππνζηήξημε. Βμσηεξηθά ηνπ Πδξαπιηθνχ ήηαλ ε κεγάιε ηνπ απιή, ηελ νπνία 

ζθέπαδαλ κε ππφζηεγν, φπνπ ηνπνζεηνχζαλ ην ιηνθφθη ζσξφ. Β, ινηπφλ, απηφ ην 

ιηνθφθη ήηαλ ην βαζίιεηφ καο!!! Μαίδακε πάλσ ηνπ θαη θπιηφκαζηε κε ηηο καλάδεο 

καο ην βξάδπ λα <<ηξειαίλνληαη>> θαη λα θσλάδνπλ πσο είκαζηε ζαλ ιηηξνβηαξαίνη 

απ’ ην ιάδη ζηα ξνχρα καο! Έβιεπεο ηηο γαιφηζεο πνπ θνξνχζακε θαη γπάιηδαλ ιεο 

θαη ήηαλ νινθαίλνπξγηεο! Ήηαλ ην ρεηκσληάηηθν ζηέθη καο! 

ΟΗ ΛΗΣΡΟΒΗΑΡΑΗΟΗ ΜΑ  ΦΔΡΑΝΔ ΣΟ ΛΑΓΗ! 

<<Ώλ δελ έρεηο δνπιέςεη, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζαλ ιηηξνβηάξεο, δελ έρεηο λνηψζεη 

ηηο αγθνχζεο ηεο δσήο!>> Ώπηή ε δηαπίζησζε, ηνχην ην ζπκφζνθν απφζηαγκα, 

θαλεξψλεη νινθάζαξα ην κέγεζνο, ηνλ αγψλα, ηελ πάιε, ηνλ κφρζν θαη ηελ αγσλία 

ηoπ ιηηξνβηάξε, ηνπ Ηεπθαδίηε μσκάρνπ γεληθά ζε φια ηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, πνπ 

εξγάδνληαλ ζηα ιηνηξίβηα ησλ xσξηψλ, γηα λα βγάινπλ ην πνιχηηκν ιάδη, ηνλ 

πξαζηλνθίηξηλν ηνχην ρξπζφ, πνπ άληξσζε γεληέο θαη γεληέο ζηελ πεηθέξεηα ηεο 

Ηεπθάδνο!  Ώπνηέιεζε, φκσο, θαη ηελ θχξηα πεγή γηα έλα γιίζρξν εηζφδεκα, γηα λα 

βγάινπλ ηελ ρξνληά νηθνλνκηθά νη ρσξηθνί, πνπιψληαο ην ιάδη ζηε Ρψξα, φπνπ ηφηε 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ αγνξά ηνπ θαη ζηνλ πηινηηθφ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ έπαηδε ε 

Έλσζε, ην ΟΏΛΗ, αθνχ δηακφξθσλε, νπζηαζηηθά ηελ ηηκή βάζεο, πάλσ ζηελ νπνία 

θηλνχληαλ θαη ην ειεχζεξν εκπφξην. Ζαη ήηαλ αξθεηνί νη ιαδέκπνξνη ζηε Ρψξα, ηα 

πεξαζκέλα ρξφληα, φπνπ νη μσκάρνη Ηεπθαδίηεο θαηέβαδαλ ηα κπεηφληα κε ην ιάδη 

θαη ηα πνπινχζαλ, ή θάπνηε, απηνί πνπ έθαλαλ κεγάιεο πνζφηεηεο, <<θπινχζαλ θαη 

βαξέιηα>>, φπσο έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά! Θάιηζηα έλα βαξέιη ιάδη, πεξίπνπ 

δηαθφζηα θηιά, ήηαλ αξθεηφ γηα λα παληξέςνπλ παηδί, ή λα θηίζνπλ αθφκε θαη ζπίηη! 

Οφζε αμία είρε ην ιάδη ην Ηεπθαδίηηθν!   

    Ώιιά αο επαλέιζνπκε ζην αξρηθφ καο μεθίλεκα, γηα λα κηιήζνπκε γηα ηελ δσή ησλ 

πξσηεξγαηψλ ηεο παξαγσγήο ηνπ ιαδηνχ, ησλ πεξίθεκσλ ιηηξνβηαξαίσλ. Ώξρηθά λα 

πνχκε πσο έπξεπε λα είλαη γεξνί θαη βαζηάδνη, λα έρνπλ ζσκαηηθή δχλακε, γηαηί ε 

φιε δηαδηθαζία απαηηνχζε ηδηαίηεξα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, λα ζεθψλνπλ ηα 

ηζνπβάιηα γεκάηα ιηφθαξπν, αθνχ ν θαξπφο ηεο ειηάο αθαηέξγαζηνο είλαη αξθεηά 

βαξχο, λα ζεθψλνπλ ηα αζθηά γεκάηα ιάδη θαη λα ηα θνξηψλνπλ ζηα άινγα, γηα λα 

πάλε ζην ζπίηη ηνπ θάζε λνηθνθχξε! Βθεί ζην ζπίηη λα ηα ζεθψλνπλ κφλνη ηνπο, αθνχ 

ήηαλ ιαδσκέλα ηα αζθηά θαη δελ κπνξνχζε ν θαζέλαο λα ηα ρεηξίδεηαη εχθνια, λα ηα 

ζεθψλνπλ θαη λα ηα αδεηάδνπλ απ’ ην ζηελφ ζηφκην ησλ αζθηψλ ζηα Αεπφδηηα θαη ζηηο 

πεξίθεκεο Μχιεο, θάηη ηεξάζηηα κεηαιιηθά δεπφδηηα, πνπ είραλ νη λνηθνθπξαίνη ζηα 

θαηψγηα ηνπο. Δ θνπηαζηηθή δσή ηνπ ιηηξνβηάξε μεθηλνχζε απ’ ηα ραξάκαηα θαη 
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ηέιεησλε αξγά ην βξάδπ, κε ηελ βνήζεηα ηεο Ζαληήιαο, ηνπ κεγάινπ ιπρλαξηνχ, πνπ 

είρε ζρήκα ηεηξάγσλν θαη ζε θάζε γσλία απφ έλα θπηίιη, άξα ηέζζεξα θπηίιηα, ελψ 

ζε φιν ην ιηηξνβηφ ππήξραλ ηξεηο – ηέζζεξεηο θαληήιεο, άιιε ζηελ αιεζηηθή πνπ 

γπξλνχζε ην άινγα ηα ιηζάξηα θαη πνιηνπνηνχζε ηνλ θαξπφ, άιιε ζηελ ζηάζε, ζην 

πηεζηήξην δειαδή πνπ πίεδε κεραληθά θαη έζηηβε ην δπκάξη ηνπ πνιηνπνηεκέλνπ 

ιηφθαξπνπ, άιιε θαληήια ζην θαδάλη πνπ έβξαδε ην λεξφ θαη άιιε ζηε κεγάιε μχιηλε 

παγθάδα πνπ είρε πνιιαπιή ρξήζε, αθφκε ζ’ απηή ηελ παγθάδα έζηξσλαλ ην κεζάιη 

θαη έηξσγαλ ην κεζεκεξηαλφ ηνπο! Οα ραξάκαηα, ν θαξαβνθχξεο, ν αξρεγφο ηνπ 

ιηηξνβηνχ, ρηππνχζε ην θφξλν, έλα κεγάιν νζηξαθνεηδέο, ηελ γλσζηή κπνπξνχ ησλ 

θαξαβηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ νη ιηηξνβηαξαίνη, αθνχ ξνιφγηα δελ 

ππήξραλ, ελψ θαη ν ίδηνο ν θαξαβνθχξεο έβαδε δηάθνξα <<ζεκάδηα>>, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ ψξα, φπσο, αίθλεο, άθνπγε ην πξψην ιάιεκα ηνπ θνθνηνχ, πνπ 

πάληα αιάζεηνο, εθεί ζηα πξψηα ραξάκαηα, μππλνχζε ηνπο μσκάρνπο. 

     Δ πξψηε ελέξγεηα ησλ ιηηξνβηαξαίσλ ήηαλ <<Ον κπάζηκν ηνπ ιηφθαξπνπ>>. 

Μήγαηλαλ ζηα ζπίηηα κε ηα άινγα θαη θφξησλαλ ηνλ ιηφθαξπν, πνπ είραλ 

ζπγθεληξσκέλν νη λνηθνθπξαίνη, θάπνηε δε αλαγθάδνληαλ λα πάλε θαη ζηα μεκφληα, 

ζηα εμνρηθά θαιχβηα, πνπ είραλ θπξίσο απηνί κε ηα κεγάια ιηνζηάζηα. Θεηά ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη ην κπάζηκν μεθηλνχζε ε θχξηα δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ιαδηνχ. 

Έξηρλαλ ηνλ ιηφθαξπν ζηε κεγάιε αιεζηηθή, κέζα ζηελ νπνία θηλνχληαλ δχν 

ηεξάζηηα πέηξηλα ιηζάξηα, θηλνχληαλ κε ηελ δχλακε ησλ αιφγσλ, ηα νπνία δεκέλα ζε 

έλα κεγάιν νξηδφληην καδέξη θαη θηλνχκελα πεξηζηξνθηθά, έδηλαλ θίλεζε ζ’ απηά ηα 

ιηζάξηα, πνπ πνιηνπνηνχζαλ ηηο ειηέο, γηα λα γίλεη ην πεξίθεκν <<Ηηνδχκαξν>>, ην 

νπνίν, ελ ζπλερεία, έπαηξλαλ θαη ηνπνζεηνχζαλ ζηα θαθειινεηδή ηζφιηα. 

Ονπνζεηνχζαλ ηα γεκάηα δπκάξη ηζφιηα ζην ζηηπηήξην θαη ηφηε άξρηδε ην πην επίπνλν 

θνκκάηη ηεο δνπιεηάο. Απφ – ηξεηο δνχιεπαλ ηνλ <<Ώξγάηε>>, ην κεγάιν καδέξη πνπ 

θηλεηνπνηνχζε ην πάλσ ζηδεξέλην κέξνο ηνπ πηεζηεξίνπ, πνπ θαηεξρφκελν έζθηγγε 

πεξηζζφηεξν ηα ηζφιηα θαη ην ιάδη έξξεε ρξπζνθίηξηλν ζην ζθαθίδη, αλαθαηεκέλν, 

βέβαηα, κε ηνλ ιηφζκν, ηα μέλα πιηθά ηνπ ιηφθαξπνπ, αιιά ζαλ ειαθξχηεξν πάληνηε 

ην ιάδη επέπιεε θαη απφ εθεί ην έπαηξλαλ κε ηελ θνινθχζα θαη ην έβαδαλ ζηα αζθηά! 

Θηα πάιε, κηα εξγαζία, έλαο κφρζνο αηέιεησηνο ε δσή ηνπ Ηεπθαδίηε ιηηξνβηάξε! 

Έλαο ηηηάληνο αγψλαο γηα ην ιάδη ηεο θακειηάο, αθνχ ε πιεξσκή ηνπ γίλνληαλ, ζην 

ηέινο ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, εθεί ζηνλ Θάξηε πεξίπνπ, κφλν κε ιάδη, απ’ 

ην πεξίθεκν <<Κάτ>>, ην κέξηζκα, ζα ιέγακε κε ζεκεξηλνχο φξνπο, πνπ 

παξαθξαηνχζε ν θαξαβνθχξεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ην ιηηξνβηφ ηνπ. 
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  Αθνχ γίλνληαλ νη ειηέο ζην ιηηξνβηφ, έπεηηα ην πνιχηηκν ιάδη κέζα ζηα αζθηά 

κεηαθέξνληαλ ζηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ καο! Αλ κελ ήηαλ ην ζπίηη δίπια ζην 

ιηηξνβηφ, νη ιηηξνβηαξαίνη, φπσο ζηελ θσηνγξαθία, κεηέθεξλαλ ηα αζθηά ζηα 

ρέξηα, αλ ήηαλ πην καθξηά, ηα θφξησλαλ ζηα άινγα θαη ηα πήγαηλαλ λα ηα 

αδεηάζνπλ θάησ απ’ ην θσο ηνπ ιπρλαξηνχ ζηα  δεπφδεηα, ή ζηηο πχιεο ηνπ θάζε 

λνηθνθπξηνχ! Μηα επίπνλε δνπιεηά απηή ηνπ ιηηξνβηάξε, πνπ απαηηνχζε 

ηεξάζηηα απνζέκαηα δπλάκεσλ, γηα λα <<κπάζνπλ ηηο ειηέο>> ζην ιηηξνβηφ θαη 

λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζθιεξή επεμεξγαζία ηνπο, δνπιεηέο απνθιεηζηηθά κε ηα 

ρέξηα. ην ηέινο ηεο ειαηνπξγηθήο ζεδφλ, φηαλ έθιεηλαλ ηα ιηηξνβηά, ηφηε 

έπαηξλαλ κεξηηθφ απ’ ην ζπλνιηθφ μάτ, πνπ είρε καδέςεη ην ιηηξνβηφ! Απηή ήηαλ 

ε ακνηβή ηνπο! Δδψ ζηε θσηνγξαθία εηθνλίδεηαη ν κπάξκπαο κνπ ν Θαλάζεο ν 

Καιφο ζηελ Καηνχλα, απηφο πνπ θξαηά ην αζθί αξηζηεξά ηεο θσηνγξαθίαο, πνπ 

κνπ δάλεηζε ηελ θσηνγξαθία! Γηαηί ε ίδηα ζθελή ζπλέβαηλε θαη ζην ρσξηφ καο 

θαη ζε θάζε ρσξηφ ηνπ λεζηνχ κε ηνπο ιηηξνβηαξαίνπο θαη ηα αζθηά ην ιάδη! 
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Ζ αιεζηηθή ηνπ ιηηξνβηνχ ζε κηα πηζηή θαη απνζεσηηθή θσηνγξαθία! Φαίλεηαη 

θαζαξά ν θπθιηθφο βάδνο ηεο αιεζηηθή, ηα πέηξηλα ιηζάξηα, πνπ θαηαζθεχαδαλ 

εηδηθνί ιηζαξηδηήδεο κάζηνξνη θαη ην κνπιάξη γπξίδεη ηνλ δπγφ θαη δίλεη θίλεζε 

ζηα ιηζάξηα, γηα λα πνιηνπνηεζνχλ νη ειηέο! ηελ ζπλέρεηα έπαηξλαλ νη 

ιηηξνβηαξαίνη ην πνιηνπνηεκέλν δπκάξη ηεο ειηάο θαη ην ηνπνζεηνχζαλ κέζα ζηα 

θαθειινεηδή ηζφιηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχζαλ αθνινχζσο ζην ζηδεξέλην 

ζηηπηήξην, φπνπ κε ηελ πίεζε θαη ην βξαζηφ λεξφ πνπ πεηνχζαλ ζηα ηζφιηα 

έηξερε ην πνιχηηκν ιάδη ζην ζθαθίδη, πνπ βξίζθνληαλ θάησ απ’ ην ζηηπηήξην! 

αλ ηέιεησλα ην ζρνιείν ζπκάκαη, πήγαηλα ζην ιηηξνβηφ ηνπ Μπνχθα, φπνπ 

ήηαλε ν παηέξαο κνπ ιηηξνβηάξεο θαη θξεκφκνπλ απ’ ηνλ δπγφ πνπ είλαη πίζσ θαη 

ζέξλεη ην κνπιάξη θαη γπξλνχζα καδί ηνπ! Έπεηηα έθηηαρλα ηελ πξνκάδα ζηε 

θσηηά ηνπ θαδαληνχ θαη ηελ βνπηνχζα κέζα ζην ζθαθίδη κε ην ληφ ιάδη! 
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Δδψ ζηελ πιάληξα ηνπ ζηηπηεξίνπ παξάγνληαλ ην ιάδη! Ο ιηηξνβηάξεο θηλφληαο 

ην μχιν πνπ θξαηά, ζαλ κνριφο, ζθίγγεη ηελ ζηάζε κε ηα ηζφιηα, έηζη νλφκαδαλ 

ην ζχλνιν ησλ ηζνιηψλ πνπ ρσξνχζε ην ζηηπηήξην, ζηάζε, φπνπ κέζα ζηα ηζφιηα 

είλαη ην πνιηνπνηεκέλν δπκάξη ηεο ειηάο θαη ην ιάδη ξέεη ζην ζθαθίδη, πνπ είλαη 

ζηε βάζε ηνπ ζηηπηεξίνπ! Καη φηαλ πηα ε αλζξψπηλε δχλακε ζηακαηνχζε ζε έλα 

ζεκείν ηελ ζπκπίεζε, ηφηε αλαιάκβαλε ν πεξίθεκνο <<εξγάηεο>>, ην ζηδεξέλην 

βίηδη πνπ ηξαβνχζε κε αηζαιφζπξκα ην μχιν, γηα λα ζπκπηεζζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηα ηζφιηα, ψζηε λα ηξέμεη πιηφηεξν ιάδη! Σν παξαγφκελν ιάδη 

έπεθηε ζην ζθαθίδη καδί κε φιεο ηηο μέλεο χιεο πνπ θνπβαιά ν ιηφθαξπνο, νπφηε 

ην ιάδη, ζαλ ειεθξχηεξν επέπιεε ζην ζθαθίδη θαη ην κάδαπαλ κε κία θνινθχζα 

πξνζεθηηθά θαη ην ηνπνζεηνχζαλ ζηελ πίληα, έλα κέηξν κέηξεζεο ηνπ ιαδηνχ, 

ηελ νπνία πίληα, ζηε ζπλέρεηα, ηελ άδεηαδαλ ζηα αζθηά, κε ηα νπνία 

θνπβαινχζαλ ην ιάδη ζηα ζπίηηα! Οη μέλεο χιεο, κε έλα καχξν ρξψκα θαη έληνλε 

κπξσδηά, γλσζηέο ζαλ ιηφζκνο, αδεηάδνληαλ ζε έλα απιάθη ην νπνίν ηνλ 

νδεγνχζε ζην θνληπλφηεξν ιαγθάδη ηνπ ρσξηνχ! 
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H αιεζηηθή ηνπ ιηηξνβηνχ θαη ην άινγν, πνπ γπξίδεη θαη κέζσ κηαο ηξνραιίαο 

δίλεη ηελ θίλεζε ζηα ιηζάξηα, πξνθεηκέλνπ λα πνιηνπνηήζνπλ ηνλ θαξπφ ηεο 

ειηάο, ν νπνίνο πνιηφο, ελ ζπλερεία, ζα κπεη ζηα θαθειινεηδή ηζφιηα θαη ζα 

νδεγεζεί ζην ζηηπηήξην, φπνπ κε ηελ πίεζε θαη ην θαπηφ λεξφ ζα παξαρζεί ην 

πνιχηηκν ιάδη! Βέβαηα ε αλσηέξσ ζαπκάζηα εηθφλα απεηθνλίδεη κελ επαθξηβψο 

ηελ δηαδηαθαζία πνιηνπνίεζεο ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο, είλαη, φκσο ζα ιέγακε, ζε 

κνληέξλα ζεκεξηλή έθδνζε γηα ιφγνπο θαζαξά θνιθινξηθήο αλαπαξάζηαζεο… 

Παξά ηαχηα, επηζεκαίλνκε, είλαη πηζηή ε παιηά δηαδηθαζία κέζα ζην παιηφ 

ιηηξνβηφ, φπνπ ζαλ θσο είρε ηελ κεγάιε ηεξάγσλε θαληήια κε ηα ηέζζεξα 

θπηίιηα θαη ηνπο ιηηξνβηαξαίνπο κε θφπν θαη κφρζν λα θαηαιήγνπλ λα ηξέρεη ζην 

ζθαθίδη ην ππεξπνιχηηκν ιάδη, ην νπνίν φρη κφλν αλάζηαηλε ηηο θακειηέο, αιιά 

θαη κεηαπνιεκηθά, φηαλ πνιινί ρσξηαλνί καο θαη γεληθά Λεπθαδίηεο ρσξηθνί, 

απφρηεζαλ ιηνζηάζηα, είρε εμαηξεηηθή ηηκή ζηηο αγνξέο θαη φπσο έιεγαλ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην Πηλαθνρψξη <<θπιψληαο έλα βαξέιη ιάδη ζηε ρψξα 

κπνξνχζεο ή λα ρηίζεηο ζπίηη, ή λα παληξέςεηο παηδί>>!!! 
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Έλα ζθίηζν αιεζηηθήο ιηηξνβηνχ ηνπ Νίθνπ Βαγελά! 
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Ο κπάξκπα Υξήζηνο ν Παπαδφπνπινο, γλσζηφο ζαλ Μπνχθαο ή Μπφξζαο ζην 

ρσξηφ θαη ε Αιεμαληξίηηζζα γπλαίθα ηνπ ε ζεηά ηέιια! Ο Υξήζηνο ήηαλ επί 

ρξφληα θαξαβνθχξεο ζην ιηηξνβηφ ηνπ Μνπζνιίλε, πνπ βξίζθεηαη εθεί θνληά 

ζηνλ Ατ Γηψξγε. Ήηαλ θαιφο άλζξσπνο κε εκάο ηα παηδηά, ηα νπνία πεγαίλακε 

ζην ιηηξνβηφ γηα λα δνχκε ηνπο παηεξάδεο καο, πνπ δνχιεπαλ εθεί ιηηξνβηαξαίνη, 

ή γηα λα θξεκαζηνχκε ζηνλ δπγφ ηεο αιεζηηθήο πνπ γπξλνχζε ην άινγν θαη λα 

καο θηλεί θαη εκάο πεξηζηξνθηθά ην άινγν γχξσ – γχξσ απ’ ηελ αιεζηηθή! Ή 

καο άθελε λα παίδνκε κε ηηο ζβεληίλεο, δειαδή ην απνκεηλάξη απ’ ην ζηήςηκν 

ηνπ πνιηνχ ηεο ειηάο, ην πεξίθεκν ιηνθφθη, ην νπνίν άρληδε θαη δέζηαηλε ηα 

μπιηαζκέλα κέζα ζηηο γαιφηζεο πφδηα καο! Μαο επέηξεπε αθφκε λα θηηάρλνκε 

πξνκάδεο εθεί ζηελ θσηηά ηνπ ιηηξνβηνχ, πνπ έβξαδε ην θαδάλη κε ην λεξφ θαη 

έπεηηα λα βνπηάκε ηελ πξνκάδα κέζα ζην ζθαθίδη κε ην ιάδη!!! Μαγηθέο κλήκεο 

θαη ζηηγκέο απφ κηα δσή γηνκάηε πξνθιήζεηο θαη εκπεηξίεο, πνπ κέλνπλ 

αλεμίηειεο ζην κπαιφ,  θαη απφ έλαλ θαξαβνθχξε  ηνπ ιηηξνβηνχ ηφζν δνηηθφ θαη 

θαινθάγαζν άλζξσπν!  
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ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΣΟΤ ΜΠΟΤΚΑ ΔΡΔΗΠΧΜΔΝΟ ΠΗΑ… 

 

ΜΔΡΗΑΔ ΚΛΖΜΑΣΑΡΗΑ… 

Γηα κέξηαζε θιεκαηαξηά ηνλ ήιην λ’ απνιάςσ,  έρσ θ’ εγψ πξαζηλσπά θχηηαξα 

ζην θνξκί κνπ, ηη θη αλ ζηνπξλάξσζαλ θξηρηά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ…  Να δσ 

θ’ εγψ ην βηνο ηνπ, πνπ πξφβαιε κπξηάρηηδνο πνπ πξφβαιε αθέληεο θαη θφπηαζε 

αδεξθνπεηφο ζηελ ψξηα κνπ παζηάδα! 

Δίλ’ θαη δηθφο κνπ αδεξθφο, θη αο κε κπνξψ λα ζάιισ… Θα κνπ δεζηάλεη ηελ 

θαξδηά…  Θα κνπ ππξψζεη θχηξεο, άκπνηεο λα θπηξψζνπλε θαη λα 

ξηδνβνιήζνπλ… Πνηνο μέξεη… Μεο ζηα ζπιάρλα κνπ πεηξίηηζζα κεηέξα λα δσ 

καγλάδη ιακπεξφ ηνλ ήιην κε ηνλ θξίλν… 

Σφηε ζα δεηο, θιεκαηαξηά, ρέξηα γηγαλησκέλα, άγξηα απειέθεηα, φκνηα 

Κπθιψπεηεο ιαβέο, λα ζηίβνπλ κχξν ηελ ειηά λα ιηψλνπλε ην ζηάξη, αγηάιεπξν 

αγηφςσκν,  ζαλ άγηα θνηλσλία καηαιαβαίλεη ηηο γεληέο, ηηο πιέθεη γξαληηέληεο! 

Θα δεηο αξκάδεο ζηελ ζεηξά λάξρνληαη νη θπξάδεο πηλαθσηέο λα θέξλνπλε 

γηνκάηεο δεζηνθνχξλη! Κάηζε θαη θάε φζν ζεο… Φίιεςε θαη ηνπο θίινπο… 

Αδέξθηα ζαλ θξαδφκαζηε θαη ζην ςσκί ρσξάκε… 

 

(Απ’ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΣΑΓΟΝΔ ΠΔΣΡΑ) 
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ΔΛΑ  ΑΓΟΝΡΝΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΝ   ΣΥΟΗΝ! 
    Βμ φζσλ κέρξη ηψξα έρνκε παξνπζηάζεη γηα ην Μηλαθνρψξη καο, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα πσο επξφθεηην, απφ θηίζεψο ηνπ, κέρξη πεξίπνπ ην 2005, γηα έλα 

θαζαξά αγξνηνθηελνηξνθηθφ ρσξηφ. Ώλαθεξφκαζηε θνκβηθά ζηελ αλσηέξσ 

ρξνλνινγία, ην 2νν5, δηφηη ηφηε θαίλεηαη νπζηαζηηθά λα ηεξκαηίδεηαη ε μσκάρηθε 

δξάζε ησλ γνληψλ καο, πνπ γελλήζεθαλ πεξί ην 1930, αθνχ εβδνκεληαπεληάξεδεο 

πηα, αιιά θαη βαξηνδνπιεκέλνη δχζθνια κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαη καδί ηνπο λα θιείλεη κηα 

καθξαίσλε αγξνηνθηελνηξνθηθή πεξίνδνο ζην ρσξηφ καο, αθνχ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο 

ηνπ ηνπξηζκνχ θπξηαξρεί πηα ζε φιν ην λεζί… Ώπφκαρνη ηψξα νη γνλείο καο 

απνηξαβήρηεθαλ απ’ ηελ κάλα γε ηνπο θαη έδεζαλ ηα ηειπηαία ηνπο ρξφληα κε ηηο 

αλακλήζεηο θαη ηελ λνζηαιγία ηνπ ηίκηνπ ηδξψηα ηνπο. Έθηνηε, ζρεδφλ έζβπζε ε 

γεσξγηθή παξαγσγή ζην ρσξηφ καο, γηαηί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα λεά παηδηά ηνπ 

ζηξέθνληαη θαη απηά, φπσο φια ηα παηδηά ηνπ λεζηνχ, είηε ζηα γξάκκαηα, είηε ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηνλ ηνπξηζκφ, ελψ θάπνηνη επνρηθά κφλν ζα 

αζρνιεζνχλ γηα ιίγν κε ηα ακπέιηα ή ηηο ειηέο, πνπ θιεξνλφκεζαλ απ’ ηνπο γνλείο 

ηνπο,  θαη απηή ε αζρνιία πάληα γίλεηαη κε ηα ζχγρξνλα κέζα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα 

θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο αγξνηηθέο εθαξκνγέο κεηψλνληαο θαηά πνιχ θαη ηνλ θφπν θαη 

ηνλ ρξφλν απηψλ ησλ ζπνξαδηθψλ γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ…   

    Ώίδεη, φκσο, λα επηρεηξήζνκε απηή ηελ ηεξή ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη λα δνχκε ην 

παιηφ Μλαθνρψξη ησλ γνληψλ καο θαη ησλ πξνγφλσλ καο… Ον αγξνηνθηελνηξνθηθφ 

ρσξηφ καο, πνπ ηαμίδεςε ζηνλ ρξφλν κε ηνπο ηίκηνπο μσκάρνπο ηνπ αγθαδέ… Ώξρηθά 

ζα μεθηλήζνκε κε ηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο ήηαλ θαη είλαη κέρξη ζήκεξα ε 

θηεκαηηθή πεξηνπζία ησλ ρσξηαλψλ καο. Oη ηνπνζεζίεο ηνπ, ινηπφλ,  βξίζθνληαη 

πεξηκεηξηθά ηνπ ρσξηνχ, αλ θαη Μηλαθνρσξίηεο θαηέρνπλ θηήκαηα θαη ζε πεξηνρέο 

πνπ αλήθνπλ ζε φκνξα ρσξηά, φπσο ζηελ Θαληφλα θαη ζηνλ κπνιν, ζηελ ΐξάρα, 

ζηελ Ώθφλε, ζηελ Ζξνχπα, ζηε Θαξίηζα. Λη πεξηνρέο, πνπ αλήθνπλ ζηε δηθή ηνπ 

δηθαηνδνζία είλαη: Ώγλάληην, Ώκνπδαξέο, Ώτ ΐαζίιεο, Ώγία Θαξίλα, Ώινγνχληα,  Ώγία 

Ώηθαηεξίλε,  Άγηνο Αηνλχζηνο, ΐαξθά, Γθηφθα, Ασκφο, Βιηέο, Ζνληξάηα, Ζάησ 

Μεγάδη, Ζνληάλε, Ζνπκάλα, Ζακίλη, Ζαινγεξηθφ, Ζαθαβνχια, Ζακπνρψξη, 

Ζαβαιεηήξη, Ζαξηέξη, Ηαγθαδηά, Ηφηδα, Ηάθθνο, Θαξίηζα, Θπξηληάο, Θάγεξα, 

Θπνχκθα, Ζερξηλέο, Μάλσ Μεγάδη, Μαξαβνιή, Μεγάδηα, Μισξή, Νάρε, Νφγθηα, 

Ξηέξλα, Ξπαζάξη, Ξπειηά, Οπξφπηηηα, Ρνηξφιαθθνο. Ζαηά θαλφλα φιεο απηέο νη 

πεξηνρέο, πιελ ησλ ΐαξθψλ, είλαη νξεηλέο θαη θαθνηξάραιεο, κα νη ρσξηαλνί καο ηηο 

κεηαπνίεζαλ ζε εχθνξα ιαρίδηα, ηα νπνία κεηέηξεςαλ κε ηηο πεξίθεκεο ιηζηέο, ζα 

θάλνκε γη απηέο ιφγν παξαθάησ πην αλαιπηηθά, ζην δηθίκηφ καο κε ηίηιν 

ΦΟΕΏΡΙΛΙΟΏΞ ΟΕΞ  ΚΒΝΛΗΕΘΕΒΞ ΘΒ ΟΛΙ ΜΏΟΒΝΏ ΘΛΠ,  ζε πνιχηηκα ακπέιηα 

θαη ρσξάθηα, πνπ έζπεξλαλ κε ην αιέηξη θαη ην δεπγάξη ηα άινγα,  ηα δεκεηξηαθά, 

ζηάξη, βξψκε, θξηζάξη, αιιά θαη ηα φζπξηα γηα ηελ θακειηά, θαθή, κπίδα θαη 

ξεβχζηα. Φαληαζηείηε απφ αηψλσλ πνηάκηα ηνπο ηδξψηεο κέρξη λα κεξηάζνπλ ηηο 

πέηξεο θαη λα αλαδείμνπλ κηα ρνχθηα θαιιηεξγήζηκνπ εδάθνπο! 
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    Ώπηή ε έιιεηςε επαξθνχο θαιιηεξγεηηθνχ εδάθνπο, θπξίσο γηα δεκεηξηαθά, 

αλάγθαδε πνιινχο ρσξηαλνχο καο λα πεγαίλνπλ είηε ζηελ Μνχληα, ζην Άθηην, είηε 

ζηα <<ΐιάρηθα>>, φπσο έιεγαλ ην Κεξφκεξν, γηα λα ζπείξνπλ ην ζηάξη γηα ηελ 

νηθνγέληά ηνπο! Βθεί ζηελ Μνχληα είραλ δηθφ ηνπο θιήξν ζε ρσξάθηα, ζρεδφλ φινη νη 

ρσξηαλνί καο, απ’ ηνλ αλαδαζκφ πνπ είρε γίλεη ην 1928 θαη κνηξάζηεθαλ θηήκαηα ζε 

θησρνχο Ηεπθαδίηεο βηνπαιαηζηέο… Θάιηζηα δπν – ηξεηο νηθνγέλεηεο απ’ ην ρσξηφ 

καο εγθαηαζηάζεθαλ νξηζηηθά εθεί ζηελ Μνχληα, φπσο ν Άγγεινο ν Ζαξαδήκαο θαη 

ν Γηάλλεο ν Οζακπαξήο, φπνπ βξίζθνληαη ζήκεξα νη απφγνλνί ηνπο. Έθηηαρλαλ 

θάπνηεο αρπξνθαιχβεο, σο επί ην πιείζηνλ, ηηο νπνίεο ζθέπαδαλ κε ςαζί πνπ έθνβαλ 

απ’ ηα βαιηψδε κέξε ηεο Μνχληαο θαη έκελαλ εθεί θάπνεο κέξεο ζηηο ζπνξέο θαη 

έπεηηα θάπνηεο κέξεο ζηνλ ζέξν θαη ζην αιψλη. Ώιιά θαη ζην Κεξφκεξν πήγαηλαλ 

πνιινί ρσξηαλνί καο, θπξίσο ζηελ Γνξγνβιή, ζηνλ ζεκεξηλφ Αξπκφ θαη  έζπεξλαλ, 

πξνθεκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ ην ζηάξη ηεο ρξνληάο… 

    Απν αλεκφκπινη ππήξραλ ζην ρσξηφ καο, γηα λα γίλεη ην αιεχξη γηα ην <<έξκν ην 

ςσκί>>, θαηά ηνλ κέγηζην Ώξζηνηέιε ΐαισξίηε. Λ κχινο ηνπ Θπφξζα, ή ηνπ 

Θπνχθα, ζηνλ ιφθν ηνπ Θπνχκθα θάησ ζηα πφδηα ηνπ ρσξηνχ καο θαη ν κχινο ηεο 

Ξαξάλησο πάλσ απ’ ην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ, ζηα Ζνληξάηα, ηα θνπθάξηα θαη ησλ δχν 

απηψλ κχισλ ζψδνληαη κέρξη ηηο κέξεο καο! Λ κχινο ηνπ Θπνχθα ζηακάηεζε λα 

ιεηηνπξγεί ηελ δεθαεηία ηνπ 1950. Έθιεηζε κε φια ηα κεραλήκαηά ηνπ λα βξίζθνληαη 

κέζα θαηαπιαθσκέλα ζήκεξα απ’ ηελ μχιηλε ζηέγε πνπ έγεηξε. Βίλαη θηηζκέλνο 

πάλσ ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ Θπνχκθα, ν νπνίνο ήηαλ ηδηνθηεζία, επί 

ηνπξθνθξαηίαο, ηνπ ηνχξθνπ θηεκαηία Θπνχκθα, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή καο. 

Λ δε κχινο ηεο Ξαξάλησο ζηακάηεζε λα ιεηηνηξγεί πξηλ ηνλ πφιεκν. Ονλ κχιν απηφ 

έθηηζαλ νη πεξίθεκνη κάζηνξεο ησλ Ζνληξάησλ νη Ξαληαίνη θαη ηνλ νλφκαζαλ 

ΑΔΗΏΐΒΝΔ! ηαλ ζηακάηεζαλ νη δπν κ΄ιπνη λα ιεηηνπξγνχλ νη Μηλαθνρσξίηεο 

πήγαηλαλ ηα αιέζκαηά ηνπο ζηνλ Οέιε ηνλ Οζηκπνχθν ζηα Ηαδαξάηα, πνπ έθνβε θαη 

ηξαραλά γηα ηνλ ρεηκψλα ζηελ κεραλή ηνπ!  

    Ξε φηη αθνξά ηελ θηελνηξνθία, απηή ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ην ρσξηφ καο, πέξαλ 

ηεο γεσξγίαο, κάιηζηα κέρξη ζρεδφλ ην 1990 ηα βνπλά πεξηκεηξηθά ηνπ ρσξηνχ καο, 

ήηαλ <<ζπαλά>>, παληειψο γπκλά απ’ ηελ βιάζηεζε, αθνχ ε ππεξβφζθεζε δελ 

άθελε πεξηζψξηα δεκηνπξγίαο πξάζηλνπ, ην νπνίν πξάζηλν άξρηζε λα επηθξεηαί κεηά 

ην 1990, φηαλ ζηαδηαθά εγθαηαιείθζεθε θαη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία ζην ρσξηφ 

καο, κα θαη ζηα άιια ρσξηά θαη πεξάζακε νιηζηηθά ζαλ λεζί ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ, κε ηηο ζαπκάζηεο ιηζηέο, πνπ θνζκνχζαλ ην ηνπίν, ζαλ απέξαληε 

ιίζηλε πνιηηεία λα έρνπλ ηαθεί νξηζηηθά θάησ απ’ ηηο κάδεο, ηα ζρηλάξηα, ηηο κπξηηέο, 

ην απήγαλν, ηα ζπάξηα θαη ηα βάηα… Ζάζε ζπίηη ηνπ ρσξηνχ είρε ηνπιάρηζηνλ δπν 

γίδεο θαη κηα πξνβαηίλα, ηα ιεγφκελα καξηίληα, απ’ ηα νπνία έπαηξλαλ ην γάια θαη ην 

καιιί, κα είρε θαη ηα θαηζίθηα, ή ηα αξληά γα ην Μάζρα! Μξφβαηα ζην ρσξηφ ζίγνπξα 

ζα ππήξραλ πάξα πνιιά, θπξίσο πξνπνιεκηθά, πξνζσπηθά, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, 

ζπκάκαη λα έρνπλ νη Ξειελαθαίνη, ν παπνχιεο κνπ ν Ζσζηαληήο, ν Ιίθνο ν 

Ζνπκπνπξγηέινο, ν Ιηφληνο ν Θεξγηάλεο θαη ν Ώληψλεο ν Ξθνχθνο.  



101 
 

 

Βαέλη ζην θαηψη!!! ια ηα θαηψγηα ηνπ ρσξηνχ καο ήηαλ γεκάηα κε μχιηλα 

βαξέιηα γηα ην θξαζί, εθείλα ηα ρξφληα πνπ ηνχην ην πξντφλ είρε θαιή ηηκή θαη 

ζπληεξνχζε νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο! 
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Μηα ππέξνρε ζθελή απ’ ην αγξνηνθηελνηξνθηθφ καο ρσξηφ, ζην αιψλη κε ην 

δεπγάξη ησλ αιφγσλ λα ηξαβνχλε ηελ ζβάξλα! Δίλαη ζην αιψλη ηνπ Καιέ ή 

Μπαθαηζφιε ζηελ Κνινβνχ, ζην θάησ κέξνο ηνπ ρσξηνχ. Γηαθξίλνληαη πίζσ 

απ’ ην δεπγάξη ησλ δψσλ ν Φψληαο Γεσξγάθεο (Μπαθαηζφιεο) θαη ν Ναπνιέσλ 

Παπαδφπνπινο (Μπνχξαο). Σν αιψληζκα ήηαλ γηνξηή γηα φια ην ρσξηφ! ηα 

δεθαηξία αιψληα, πνπ πξναλαθέξακε φηη ππήξραλ πεξηκεηξηθά ηνπ ρσξηνχ, 

κεηείραλ ζρεδφλ γπλαίθεο, άληξεο θαη παηδηά ζην αιψληζκα, ν θαζέλαο κε ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ! Οη άληξεο είραλ ηελ επίβιεςε ζην αιψληζκα, παξαθνινπζνχζαλ 

ηα άινγα πνπ θηλνχζαλ θπθιηθά ηελ ζβάξλα κε ηα ζηδεξέληα δφληηα απφ θάησ, 

ηα νπνία ζξπκάηηδαλ ηελ θαιακηά ηνπ ζηαξηνχ, ιίρληδαλ ην αιψληζκα, ψζηε λα 

δηαρσξηζζεί ην ζηάξη απ’ ην άρπξν, έβαδαλ ζηα ηζνπβάιηα ην ζηάξη θαη ην 

κεηέθεξλαλ ζην ζπίηη. Οη γπλαίθεο έβαδαλ ζε κεγάια ζεληφληα ην άρπξν, 

ζεληφληα πνπ έδελαλ ρηαζηί, ηα θφξησλαλ ζην θεθάιη ηνπο θαη ηα έθεξλαλ ζην 

ζπίηη, φπνπ ηα έξηρλαλ ζηνλ κπινθφ, ψζηε λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηξνθή ηνπ 

αιφγνπ ηνλ ρεηκψλα. Καη εκείο ηα παηδηά είρακε ην δηθφ καο ραβά, ηελ έγλνηα ηνπ 

παηγληδηνχ… Αλεβαίλακε ζηελ ζβάξλα θαη καο γπξφθεξλαλ κέζα ζην αιψλη ηα 

άινγα! Καη φηαλ ζσξηάδνληαλ ην άρπξν, κέρξη λα ην θνπβαιήζνπλ νη γπλαίθεο, 

θάλακε απίζαλα καθξνβνχηηα… 
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Μηα θαηάζηαζε ηνπ 1945 ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξνχ καο 

πνπ πήξαλ απ’ ηνλ αλαδαζκφ ρσξάθηα ζηελ Πνχληα ηνπ Αθηίνπ! 
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Έλα μσκάρηθν αγξνηνθηελνηξνθηθφ ρσξηφ! Γείγκα ηεο Πηλαθνρσξίηηθεο θαη 

γεληθφηεξα ηεο  Λεπθαδίηηθεο μεξνιηζηάο καδί κε ηελ πέηξηλε θαιχβα, πνπ 

ζπήισλαλ κέζα φηαλ έβξερε νη ρσκάρνη, ηφηε πνπ φια ηα πιάγηα ησλ βνπλψλ 

ήηαλ ζκηιεκέλα θαη ηερλνπξγεκέλα ζηελ πέηξα! Δίλαη λα απνξεί θαλείο πσο θαη 

πνπ βξέζεθε ηφζε πέηξα! Πνηα γή ηελ γέλλεζε θαη πνηα ρέξηα ηελ ιηάληζαλ! Μηα 

παλδαηζία ηεο πέηξαο, ηελ νπνία κάδεπαλ κία πξνο κία, ζπάδνληαο κεγάια 

θνληξηά ή αλαπνδνγπξίδνληαο ξηδηκά, γηα λα ειεπζεξψζνπλ κα ρνχθηα ρψκα 

θαιιηεξγίζηκεο γεο, θαη ηηο νπνίεο πέηξεο ηηο θνπβαινχζαλ ζηα ρέξηα θαη ζην 

θεθάιη νη γπλαίθεο θαη κε ηηο δεπγέξεο νη άληξεο. Πνιιέο θνξέο έθηηαρλαλ θαη 

δηπινιίζη, δηπιή ιηζηά δειαδή κε πέηξεο κέζα θαη έμσ, φηαλ κπνξνχζαλ λα 

βξνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο πέηξαο! Αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο απηέο νη ιηζηέο, 

φπνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ζακλψδε βιάζηεζε, είλαη έλα ράξκα νθζαικψλ, 

αιιά θα κηα αλαδξνκή ζην δπλακηθφ μσκάρηθν ζηνηρείν ησλ ρσξηψλ καο. 
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ΡΝ ΓΠΔΟΔΡΝ ΛΔΟΝ, ΡΑ ΞΖΓΑΓΗΑ, Ζ ΘΑΘΑΒΝΙΑ 
     Λ αγψλαο  γηα ην λεξφ ηεο γπλαίθαο ηνπ ρσξηνχ καο, αθνχ απηή είρε επσκηζζεί 

απηφ ην κέγηζην θαζήθνλ λα θνπβαιά ην λεξφ ζην ζπίηη, ηζνδπλακεί κε αγψλα δσήο, 

εθείλα ηα δχζθνια ρξφληα, γηαηί ήηαλ δπζεχξεην, φπσο ζηα πεξηζζφηεξα ρσξηά ηνπ 

λεζηνχ, απηά πνπ δελ δηέζεηαλ πεγέο. Ζχξηα πεγή άληιεζήο ηνπ ήηαλ ηα πεγάδηα 

πεξηκεηξηθά ηνπ ρσξηνχ, πνπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα θαη ηα νπνία ήηαλ αξθεηά θαη 

ρξεζίκεπαλ θαη γηα πφζηκν λεξφ, κέρξηο φηνπ, απ’ ηελ κεγάιε άληιεζε ζφισλε ην 

λεξφ, αθνχ ν πδξνθφξνο ηνπ νξίδνληαο ππνρσξνχζε αηζζεηά, φπνηε αλαγθαζηηθά νη 

Μηλαθνρσξίηηζζεο ζηξέθνληαλ ζηνλ αζηείξεπην Φξπά. Ον κεγάιν πεγάδη ζηα 

ΐαξθά, ήηαλ ην θέληξν ηεο άληιεζεο. Ξηελ ίδηα πεξηνρή ησλ ΐαξθψλ θαη ζηελ 

γεηηνληθή πεξηνρή Μεγάδηα, ήηαλ θαη άιια πεγάδηα, φπσο ηνπ Ξηακνχιε, ηνπ 

Οζακπαξή, ηνπ Ζηζνγηάλλε, ηνπ Θηιηηάδε ηνπ Θαλαζάθηα, θαη αθξηβψο θάησ απ’ ην 

ζεκεξηλφ ιηηξνβηφ ηνπ Ζαξαδήκα ήηαλ ην πεγάδη ηεο πξνζθνξάο. Ξηα λφηηα ηνπ 

ρσξηνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο Ζαθαβνχιαο, είλαη δχν πνιχ κεγάια, γλσζηά κε ην φλνκα 

Ζάησ Μεγάδη, ηα νπνία ρξεζίκεπαλ θπξίσο γηα ην πφηηζκα ησλ δψσλ θαη γηα 

θνπβάιεκα ηνπ λεξνχ ηνπο κε ηα κπεηφληα γηα ηηο αλάγθεο θαζαξηφηηεαο ηνπ 

ζπηηηνχ. Μην πάλσ είλαη ην Μάλσ Μεγάδη, ην λεξφ ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη πφζηκν.  

    Μέξαλ ησλ πεγαδηψλ ππάξρνπλ θαη νη δχν ηεξάζηηεο θνηλνηηθέο δεμακελέο ηνπ 

ρσξηνχ, ε κία πίζσ ζηελ Ηφηδα, ε πην παιηά, ηεξάζηηα ζε κέγεζνο θαη κε κεγάιε 

ηζηκεληέληα έθηαζε, γηα λα καδεχεη ην βξφρηλν λεξφ, έθηαζε ζηελ νπνία εκείο ηα 

παηδηά παίδακε  κπάια θαη πνιιέο θνξέο καο έπεζε κέζα ζην λεξφ. Ξε απηή ηελ 

δεμακελή είραλ ηνπνζεηήζεη εθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηξφκπα άληιεζεο, ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνχζακε θαη ζαλ παηγλίδη. Δ άιιε δεμακέλε βξίζθεηαη ζηελ Γθηφθα 

θαη ηελ  δεκηνχξγεζαλ ην 1964. Δ ραξά γηα ηηο γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ καο, φκσο, ήηαλ 

φηαλ ηνλ Θάξηε κήλα έζπαγε ην πνηάκη ηεο Ζαθαβνχιαο θαη έηξερε κεγάιεο 

πνζφηεηεο λεξνχ! Οφηε ρσξίο θακηά ζηέξεζε θαη θεηδψ κέζα ζην πνηάκη έθαλαλ ηηο 

κπνπγάδεο ηνπο, έπιελαλ φια ηα ρνληξνζθνχηηα ηνπ ρεηκψλα, ηα νπνία άπισλαλ ζηηο 

γχξσ ιηζηέο θαη έβιεπεο έλα πνιχρξσκν ηνπίν πεξηκεηξηθά ηεο Ζαθαβνχιαο! Ξηα 

λεφηεξα ρξφληα, εθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970, πνιιά ζπίηηα άξρηζαλ θαη έθηηαρλαλ 

ηζηκεληέληεο δεμακελέο ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, ηηο νπνίεο γέκηδαλ κε ην λεξφ απ’ 

ηα θεξακίδηα ηνπ ζπηηηνχ! Έλα λεξφ ζρεδφλ παξζέλν θαη απνζηαγκέλν ηεο βξνρήο, 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα πφζηκν, κα θαη γηα φιεο ηα δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, 

ηδηαίηεξα έθαλε θάινςα ηα φζπξηα, δειαδή, βξάδνληάο ηα κε απηφ ην απ’ επζείαο 

λεξφ ηεο βξνρήο, έβξαδαλ θαιχηεξα, ελψ ηα ξνχρα θαζάξηδαλ θαιχηεξα, 

ζπλνδεπφκελν ην λεξφ ηεο ζηέξλαο κε ηελ αιπζίβα θαη ην ρεηξνπνίεην ζαπνχλη, πνπ 

θαηαζθεχαδαλ κε πνηάζα θαη κνπξγαξηά, ηελ ζθνπξηά δειαδή απ’ ην ιάδη ηνπ 

δεπφδηηνπ ή ηεο θαπάζαο! ζπνπ ην 1985… Σ! ηνπ ζαχκαηνο γηα ην Μηλαθνρψξη! 

Ήηαλ ην πξψην ρσξηφ ησλ Ξθαθησηψλ θαη απ’ ηα πξψηα ηεο Ηεπθάδνο, πνπ 

πξνρψξεζε ζε γεψηξεζε, εθεί ζηελ Ζαθαβνχια, πνπ κέζα ζηα βξάρηα, πνηνο ζα ην 

πίζηεπε, πεηάρηεθε πήδαθαο λεξνχ, φηαλ ην ηξππάλη ηνπ γεσηξεηηθνχ κεραλήκαηνο 

έθηαζε ζηα 160 κέηξα! Δ ραξά γηα ην ρσξηφ ήηαλ αλείπσηε! Ώηψλεο θαζφκαζηαλ 
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πάλσ ζην λεξφ θαη δελ ην γλσξίδακε… Αεκηνπξήζεθε δίθηπν κε δεμακελή πάλσ απ’ 

ηα Ζνληξάηα ζηελ Νάρε θαη πξαγκαηηθά ζαλ Μηλαθνρψξη ΒΕΑΏΘΒ ΟΛ ΦΣΞ ΟΛ 

ΏΗΔΘΕΙΛ! Ρφξηαζε ην δηςαζκέλν ρσξηφ καο λεξάθη! Αεκηνπξγήζεθαλ κπάληα κε 

ινπηξά! Αεκηνπξγήζεθαλ θήπνη ζηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ καο! Έηξεμε λεξφ!!! 

    Ώμίδεη, φκσο, γηα ιφγνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ηζηνξηθνχο λα αλαθεξζνχκε ζε 

απηή ηελ δηαθνλία ηεο Μηλαθνρσξίηηζζαο θαη γεληθφηεξα ηεο Ηεπθαδίηηζζαο 

γπλαίθαο γηα ην πνιχηηκν λεξφ… Ον θνπβάιεκα ηνπ λεξνχ ζην ζπίηη γίλνληαλ, είηε κε 

ην θφξησκα ηνπ αγγεηνχ, βαξέια ή ηζέηδεξε, ζην θεθάιη ηεο γπλαίθαο, είηε 

θνξηψλνληαο ηα αγγεηά ζηα δψα. Ον λεξφ κε ηηο βαξέιεο ήηαλ κφλν πφζηκν. Ον λεξφ 

κε ηελ ηζέηδεξε ήηαλ γηα λα αλαπηάζνπλ ην πξνδχκη, λα κελ είλαη <<απφπηκα>>, κα 

αγλφ, παξζέλν θαη νινθάζαξν, πξνθεηκέλνπ λα δπκψζνπλ, θαη ην λεξφ ζηα κπεηφληα 

ήηαλ γηα ηελ ιάηξα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Λη βαξέιεο ήηαλ θηηαγκέλεο κε 

μχιηλεο δνχγεο, κε ην μχιν λα δηαηεξεί δξνζεξφ ην λεξφ, κα θαη θαζαξφ, δελ 

<<έγηνδε>> θαη δελ αιινηψλνληαλ φζν θαηξφ θαη αλ έκελε, πξάγκα ζπάλην, βέβαηα, 

γηαηί γίλνληαλ αλάξπαζην ζρεδφλ ηελ πξψηε κέξα, θπξίσο απ’ ηα παηδηά, ηα νπνία 

κε ηεξάζηηα δίςα απ’ ην ηξέμηκν θαη ην παηγλίδη, ηξέρακε ζπλέρεηα ζηελ βαξέια! 

Ζνκβφτ νιφθιεξν γπλαηθψλ κε ηελ βαξέια ζην θεθάιη, ή κε ηηο βαξέιεο ζη’ άινγα, 

δεκηνπξγνχληαλ ζρεδφλ θάζε απφγεπκα ζην ρσξηφ καο κε θαηεχζπλζε ηνλ Φξπά, κε 

ηηο γπλαίθεο ιπγεξφθνξκεο θαη ιηθληζηέο, ζαλ αξραίεο Ρνεθφξνη ζηελ ζεηξά λα 

καπιίζνπλ ην πλεχκα ηνπ λεξνχ, απηνχ ηνπ ιεπθνχ ζεζαπξνχ, ηφζνπ πνιχηηκνπ, φζν 

ζρεδφλ ην ιάδη θαη ην θξαζί ηεο νηθνγέλεηαο. Αελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο, πνπ ηνχηε ε 

αηζζαληηθή εηθφλα, κε ηηο Ξθαθηζάλεο γεληθφηεξα ζηε αξάδα πξνο ηνλ Φξπά, γηα ην 

λεξφ ηεο δσήο, κεηαηξέπνληαλ ζε θνηλσληθφ γεγνλφο, γίλνληαλ λπθνπάδαξν!  

    Βθεί ζην πεγάδη θαη ζηελ πεγή ε ιατθή κνχζα ζέιεζε λα ηζηνξήζεη ηελ αγάπε θαη 

ηνλ έξσηα, λα κπεινληάζεη ηα ηξαγνχδηα ηεο ραξάο θαη λα παηαλίζεη ηνλ χκλν ηεο  

Γπλαίθαο, ζαλ ζεκειηαθφο βξαρίνλαο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο πξνθνπήο! Βπινγεκέλεο 

κάλεο, πνπ δελ έλνησζαλ παξά ην ρξένο, πνπ δελ απηνηάρζεθαλ παξά ζη’ αλάζξεκκα 

ησλ παηδηψλ ηνπο, πνπ δελ ινγάξηαζαλ παξά ηε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην κχξν 

ηεο πξνθνπήο! Μάλε αηψλεο ηψξα, πνπ ηνχην ηεο δσήο ην καγγαλνπήγαδν ιάηξεςε 

λα ην ππεξεηνχλ κφλν γπλαίθεο ζπζηάζηξεο, έζηεξμε λα αλαδεχνπλ ηα λεξά ηνπ, 

σζάλ ηνπ Ξηισάκ ηελ θνιπκβήζξα, κφλν Ξακαξείηηζζεο άζπηιεο θαη ακφιπληεο, πνπ 

πξφζπκα ζα θψλαδαλ θαη ηνλ… άληξα ηνπο, γηαηί πάληα δελ είραλ λα δείμνπλ παξά 

ηελ ηηκηφηεηά ηνπο θαη ηνλ δίθαην αγψλα ηνπο… Λ Ρξηζηφο πάληα ηηο επινγνχζε θαη 

θνληά ηνπ αηψληα ηηο επινγά! Θηα θαηαςά θξχν λεξφ! Ον κεγάιν καο απσζεκέλν! Δ 

κεγάιε καο ιαρηάξα, φηαλ θαηατδξσκέλνη θαη θαξαληαζκέλνη γηα λεξφ πεξηκέλακε 

ζην θαξηέξη ηελ ψξα πνπ ζάθηαλε ε κάλα καο κε ην θξχν λεξφ απ’ ην πεγάδη ηνπ 

Φξπά! Μάλε δεθαεηίεο ηψξα, πνπ ηνχηε ε ηεξνηειεζηία ηνπ θξχνπ η’ άβξεηνπ λεξνχ 

ζηέξεςε απ’ ηα κάηηα καο, πάλε ρξφληα πνπ νη βαξέιεο ηέζεθαλ ζαλ αμηνζέαηα 

θεηκήιηα, γηα λα ζπκίδνπλ, πσο ην <<Ηάινλ Όδσξ>>, ζηέξεςε νξηζηηθά, κηα θαη ν 

Φνίβνο δελ έρεη θαιχβε… Θφλν νη κλήκεο, ζαλ ηξεινί Ζνξχβαληεο θπθινθέξλνπλ 

ζπκεηάξηα ζην λνπ απηήο ηεο επινγεκέλεο επνρήο ηεο λεξνθνπβαιήηξαο κάλαο καο! 
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Ο αγψλαο ηεο Πηλαθνρσξίηηζζαο γηα ην λεξφ αλάγιπθνο ζηε θσηνγξαθία, ζηελ 

νπνία δηαθξίλεηαη απφ δεμηά ε Αζπαζία, ε γπλαίθα ηνπ Πφπε ηνπ Λάδαξε 

(Γθαξακάλε), ν γηφο ηεο Γηνλχζεο θαη αξηζηεξά ε θνπληάδα ηεο Γεσξγία πνπ 

ήηαλ παληξεκέλε ζηα Λαδαξάηα κε ηνλ Μάξθν ηνλ Μπνπξγαλίηα, λα έρνπλ 

επηζηξέςεη απ’ ηνλ Φξπά κε γεκάηεο ηηο βαξέιεο! Δηδηθφηεξα ηηο απνγεπκαηηλέο 

ψξεο, φηαλ είραλ ηειεηψζεη ηηο δνπιεηέο ηεο εκέξαο, νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ καο, 

γέκηδαλ ηνλ δξφκν ζηηο Κερξηλέο, πξνο ην πεγάδη ηνπ Φξπά, είηε κε ηελ βαξέια 

ζην θεθάιη, είηε κε ηηο δχν βαξέιεο θνξησκέλεο ζην άινγν! Γέκηδαλ ηηο βαξέιεο, 

ηηο ηάπσλαλ κε έλα ξνθνθφηζαλν ηπιηγκέλν ζε ιίγν χθαζκα θαη ζηελ κηθξφηεξε 

ηξχπα, πνπ ήηαλ πιάγηα, ηελ πεξίθεκε βίγια, ηνπνζεηνχζαλ έλα ζηξηκκέλν 

θχιιν απ’ ηνλ πιάηαλν ηνπ Φξπά! Πφζεο θνξέο δελ κε έβαιε πηζσθάπνπια ζην 

άινγν θαβάια ε κάλα κνπ θαη πήγακε ζηνλ Φξπά λα γεκίζνπκε ηηο βαξέιεο… 

Έβιεπα κε ηα έθπιεθηα παηδηθά κνπ κάηηα ηηο γπλαίθεο θαη απ’ ηα άιια ρσξηά 

ησλ θαθησηψλ αλεβαζκέλεο  ζηνλ ζνθά ηνπ πεγαδηνχ λα ηξαβνχλ κε δχλακε 

ηελ γεκάηε ιάηα απ’ ηα ζπιάρλα ηνπ πεγαδηνχ! 

 

 

 



108 
 

 

Σν πεγάδη καο ζηα Βαξθά πεξηπνηεκέλν, αιιά κνπζεηαθφ είδνο ζήκεξα… Πφζεο 

γεληέο Πηλαθνρσξηηψλ  μεδίςαζε… 

 



109 
 

 

Mηα εηθφλα απ’ ην άγην μσκάρηθν παξειζφλ! ηνλ Ατδνλάην πνηίδνληαο ην άινγν 

ζην πέηξηλν θνξχην! 
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BIΓΛΑΣΟΡΑ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ  Ο ΜΤΛΟ ΣΖ ΑΡΑΝΣΧ! 

Βαζίιεην πιέθσ ζησλ ιφθσλ ηελ άρλε, νρπξφ ζηήλσ κέγα ρσξίο πνιεκίζηξεο! 

Σν πξνδχκη ηεο εηξήλεο ζηε βαληηέξα θξαηάσ! 

Παηδί ηνπ Αηφινπ κ’ αλέκνπο κηιάσ, κ’ αλέκνπο πνπ πλένπλ θη αθνχο ηε βνή 

ηνπο! Αγέξεο ζθπξίδνπλ ηνπο πηθξνχο ζηελαγκνχο κνπ θαη ζηελ θφςε ηεο κέξαο 

ιαρηαξά ε ςπρή κνπ. ηε Γήκεηξα θιίλσ κε ζέβαο ην γφλπ, ζηε ζεία ηεο δχλακε 

ηελ χπαξμε ζέισ, αηίκεηα δψξα ζ’ αλζξψπνπο  πξνζθέξσ, επηνχζηνλ άξηνλ 

δσήο ζξπαιιίδα. 

Κνξίηζηα  παλέκνξθα ηα παληά κνπ θεληάλε, ην ιεπθφ ηνπ ειένπο ζηνλ αξγαιεηφ 

ηνπο πθαίλνπλ ηεο θσηηάο ηα θεγγάξηα ζην ζηεκφλη λα πιέθνπλ. 

Υακφγεια άλζηλα, νη πιεμνχδεο νιφμαλζεο ιακπηξίδνληα πξφζσπα ζηελ απιή 

ζεξγηαλίδνπλ αηίζαζα ληάηα, επινγεκέλα  βαγγέιηα, θαβάια ζ’ άινγα άζπξα, ζαλ 

ηελ θαξδηά ηεο εκέξαο!  Σξπθεξφηεηα ληφηεο πξνζθπλάεη ζην κέιινλ… 

Αηηία; Σν άιεζκα! Μα, ζηελ αγάπε ζηνρεχνπλ!  

Σσλ καηηψλε πεηάγκαηα, ιπγίδνπλε γφλαηα, νη θαξδηέο ζπαξηαξάλε, ηεο ληφηεο 

επέιαζε, ηα ζθηξηήκαηα ηφζα! Φειά ηνπ ήιηνπ λα θεχγεη ε θιέβα, ηηο θαξδηέο 

ηνπο  ππξψλεη. 

Φσκνδφηεο εηάρζεθα, κα ησλ θαξδηψλε  θνπξζάξνο…  

Ξσηηθά θαη λεξάηδεο ζηα ζσζηθά κνπ θσιηάδνπλ ακχζεηνπο κχζνπο ζηα παληά 

κνπ δεκέλνπο, κέζα ζηα ζπιάρλα δειφηππα  θξχβσ. 

Ππξνδφηεζα  ζθέςεηο, θαληαζίεο ρηιηάδεο! Αεξηθά ζηξνβηιίδνπλ ηελ αληέλα ηηο 

λχρηεο αιαθξνίζθησηνη κάγνη ηε θελάθε μνξθίδνπλ, ηνλ βξαδηλφ  δηαβάηε 

ζαξξνχλ λα ηξνκάμνπλ… 

Καξδηά θαζαξή, πλεχκα επζέο, μάγξππλν κάηη ζηνλ παλδακάηνξα ρξφλν πνηέ δελ 

θηνηεχσ… Δθεβηθφ πςψλεηαη η’ αιέγξν θνξκί κνπ. 

Υακνγειψ, αιεζηλφο γηαηί είκαη… Αθφκε ην αίκα ζηηο θιέβεο κνπ ηξέρεη… Σνπ 

δεηιηλνχ ην παξάπνλν θξχβσ ζηνλ ζρνίλν… 

Αηζάιηλνο γίγαληαο ζησλ ρξφλσλ ηνπο θχθινπο κε δσξηθφ παξάζηεκα 

βηγιάηνξαο ζηέθσ! Σνλ ρξφλν ηηκψξεζα, ιαζξαία ηνπ μέθπγα, Γφλ Κηρψηεο 

θαληάδσ… 

Κχξηε ησλ δπλάκεσλ, Θεέ ησλ αλέκσλ, αηψλην ηξαγνχδη ζηα παληά κνπ ζα 

ςάιισ. 

Κξάηα γεξά ην ηηκφλη! Φέξε ηνλ θφζκν ζην δηθφ ζνπ ιηκάλη!  

Πξηλ αληαξηάζεη ην πέιαγνο ηηο πφξηεο λ’ αλνίμεηο, λα κπνχλε θαιπάδνληαο νη 

αγάπεο θη ν ήιηνο… 

(Ώπ’ ηελ πνηηεηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΏΝΘΛΕ ΟΔΞ ΓΔΞ ΘΛΠ) 
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O Μχινο ηεο αξάλησο πάλσ απ’ ην ζρνιεηφ θαη ζην δξφκν γηα ηα Κνληξάηα! 

Πήξε ην φλνκά ηνπ απ’ ηελ γπλαίθα ηνπ κπισλά αξάληε Γξεγφξε, πνπ ηελ 

έιεγαλ αξάλησ! Έλα απ’ ηα παηγλίδηα καο εθεί δίπια ζην Γεκνηηθφ καο 

ρνιείν θαη κηα θαιή θξπςψλα γηα ην θξπθηφ καο!!! αλ αίινπξνη αλεβαίλακε 

ηελ εζσηεξηθή ηνπ πέηξηλε ζθάια θαη βγαίλακε ζηελ θνξπθή πάλσ ζηελ νπνία 

πεξπαηνχζακε φπσο νη αθξνβάηεο πεξηκεηξηθά! Αιιά θαη θφβεηξν ηα βξάδηα, 

γηα καο ηα παηδηά, αλ ηχραηλε λα ηνλ δηαβνχκε, αθνχ πηζηεχακε πσο ηε λχρηα 

κέζα ππήξραλ μσηηθά… Ζ παιηά δνμαζία κε ηνλ κπισλά θαη ηα παγαλά…  Σνλ 

έθηηζαλ νη πεξίθεκνη κάζηνξνη νη αληαίνη ησλ Κνληξάησλ θαη ηνπ έδσζαλ ην 

φλνκα <<Γειαβέξεο>>!!! Δθεί κέρξη ζήκεξα, ζεκαησξφο θαη βηγιάηνξαο ζηνλ 

ρξφλν, κε κηα αηφθηα πέηξηλε θαηαζθεπή, πνπ παξά ηνπο ζεηζκνχο θαη ηνπο 

ρξφλνπο πνπ θνπβαιά, παξακέλεη αηζαιάθσηε, ρσξίο θακηά ξσγκή, έλα ζηνιίδη 

κηαο εμαίζηα αξρηηεθηνληθήο, σζάλ λα βγήθε απφ ζχγρξνλν θνκπηνχηεξ! 
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ΝΗ ΞΔΠΝΛΡΔΠ ΡΝ ΣΥΟΗΝ ΚΑΠ ΠΡΝΠ ΞΝΙΔΚΝΠ 
    Θεγάιε ζπκκεηνρή έρεη λα επδείμεη ην ρσξηφ καο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ 

έζλνπο, νζάθηο θιήζεθαλ Μηλαθνρσξίηεο λα ην ππεξεηήζνπλ. Δ πην παιηά θαη έλδνμε 

ζπκκεηνρή, πνπ αλαθέξεηαη ακέζσο παξαθάησ, είλαη απηή ηνπ Ιηθνιέηνπ Ξάληα απ’ 

ηα Ζνληξάηα, ζηελ Βμέγεξζε ησλ Ρσξηθψλ ζηα 1819 θαηά ησλ Άγγισλ θαηαθηεηψλ 

ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ζηελ Θεγάιε Βιιεληθή Βπαλάζηαζε ηνπ 1821 παίξλνληαο 

κέξνο ζηηο κάρεο ηεο Άκθηζζαο θαη ηνπ Μέηα, φπσο  κλεκνλεχεη ν απφγνλφο ηνπ 

θαζεγεηήο Ώιέμαλδξνο Ξάληαο ζην βηβιίν ηνπ Δ ΒΖ ΗΒΠΖΏΑΛΞ ΛΕΖΛΓΒΙΒΕΏ 

ΞΏΙΟΏ. Αεχηεξε ζηελ ζεηξά αθνινπζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ Ζαιφγεξνπ Ώζπξνγέξαθα, 

ή Ώιηβίδε, ην 1897 ζηνλ αηπρή γηα ηελ Βιιάδα Βιιελν – ηνπξθηθφ πφιεκν, ηελ νπνία 

αλαθέξεη ν έηεξνο θαζεγεηήο Ξηάζεο Ξάληαο ζην βηβιίν ηνπ ΘΙΔΘΒΞ ΏΜ’ ΟΛ 

ΡΣΝΕΛ ΘΛΠ ΜΕΙΏΖΛΡΣΝΕ 1909 – 1923. Λ Ξηάζεο Ξάληαο, επίζεο, θαηαγξάθεη 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρσξηαλψλ καο, πνπ πήξαλ κέξνο ζηνπο ΐαιθαληθνχο Μνιέκνπο 

ηνπ 1912 - 1913, πνιινί ησλ νπνίσλ επέζηξεςαλ αθφκε θαη απ’ ηελ Ώκεξηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ κέξνο ζηνπο ΐαιθαληθνχο πνιέκνπο, πνπ αχμεζαλ ηα 

ζχλνξα ηεο Βιιάδαο θαη έθηαζαλ κέρξη ηελ Θξάθε! Ώιιά θαη ζηνλ Βιιελντηαιηθφ 

πφιεκν ηνπ 1940, ζηελ Ώιβαλία θαη ζηα νρπξά ηνπ Ννχπει, κα θαη ζηελ Βζληθή 

Ώληίζηαζε πήξαλ κέξνο πνιινί ρσξηαλνί καο.  

Ο  Γηνλχζεο (Νηφληνο) Γεσξγάθεο ή Παλάθηαο, αδεξθφο ηνπ πχξνπ ηνπ 

Παλάθηα, ζθνηψζεθε ζην Αιβαληθφ κέησπν ζηνλ πφιεκν ηνπ 1940.  

Ο Πάλνο Γεσξγάθεο, γηνο ηνπ Γηάλλε Γεσξγάθε, ή Γηάλθνπ, θαη ηεο Υξηζηίλαο 

ζθνηψζεθε ην 1941 ζε ελέδξα πνπ είραλ ζηήζεη νη γεξκαλνί ζηνπο 

αληηζηαζηαθνχο ζηα Παιηάκπεια ζην Ξεξφκεξν.…  

Ο Θεφδσξνο Γεσξγάθεο, γλσζηφο ζαλ απ’ ην ζφτ ηεο Αγγεινχιαο,  ν παηέξαο 

ηνπ  νλνκάδνληαλ Παλνζψκνο, απφγνλνο ηνπ νπνίνπ κε ην ίδην φλνκα, Θεφδσξνο 

Γεσξγάθεο, πξνθαλψο ζε κλήκε ηνπ δεη ζήκεξα ζηελ ρψξα θαη αζρνιείηαη κε ηα 

λαπηηιηαθά, ζθνηψζεθε ν Θεφδσξνο ζην Λνπηξφ ηεο Ακθηινρίαο απ’ ηνπο 

Γεξκαλνχο ην 1941.  

Έπεηηα πέληε Αληηζηαζηαθνί Πηλαθνρσξίηεο  ζαλαηψζεθαλ ζηνλ ζθνδξφ 

εκθχιην πνπ αθνινχζεζε θαη ζηνλ νπνίν ην ρσξηφ καο πιήξσζε βαξχ ηίκεκα… 

Δίλαη ν Εψεο Παπαδφπνπινο, ν νπνίνο ζθνηψζεθε ζηελ Πνχληα κεηέρνληαο 

ζηελ νκάδα ηνπ Γηαλλνχιε θαη ηνπ νπνίνπ ην θεθάιη (ηη θξηθηφ…) καδί κε πέληε 

άιισλ Λεπθαδίσλ θξέκαζαλ ζην Πεληνθάλαξν ζηελ πιαηεία ηεο Λεπθάδνο… 

Οπδέλ δεηλφηεξνλ αλζξψπνπ πέιεη… Δίλαη ν Δπγέληνο Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο, 

πνπ ζθνηψζεθε ζην Λατλάθη,  ν Πξνθφπεο Γεσξγάθεο (Γησξγνζψκνο), ηνλ 

νπνίν θπλήγεζαλ θα ζθφησζαλ ζαλ <<ιαγφ>>, φηαλ έηξερε γηα λα ζσζεί ζην 

Κάκπν ηεο Βαζηιηθήο κεηά ηελ κάρε ζην Λατλάθη… Σέινο είλαη ν Κσλζηαληίλνο 

Γεσξγάθεο (Σξάκπαο) θαη ν Κσλζηαληίλνο άληαο απ’ ηα Κνληξάηα, ηνπο 

νπνίνπο πέηαμαλ δσληαλνχο ζηελ ραξάδξα <<Κνπδνπλίζηξα>> ζην Άιαηξν….  

Απηνχο ηνπο πέληε θξηθηνχο ζαλάηνπο αληηζηαζηαθψλ ρσξηαλψλ καο αλαθέξεη ν 

θαζεγεηήο ηάζεο άληαο ζην αλσηέξσ βηβιίν ηνπ… 
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Ο ΝΗΚΟΛΔΣΟ ΑΝΣΑ ΑΠ’ ΣΑ ΚΟΝΣΡΑΣΑ ΑΓΧΝΗΣΖ ΣΟΤ ‘21 

     Ώγσληζηήο ηνπ 1821! Λ Ιηθνιέηηνο Ξάληαο, (1798 – 1880), είλαη απφγνλνο ηνπ 

Αεκνπιά Ξάληα. Μεξί απηνχ καο πιεξνθνξεί ν απφγνλνο ηνπ Ώιέμαλδξνο Ξάληαο, 

ζην βηβιίν ηνπ «Η εν Λεσκάδι οικογένεια άνηα». Βπξφθεηην, φπσο αλαθέξεη, γηα 

αληξεησκέλν άλζξσπν, ν νπνίνο αςεθνχζε ηνπο πνιεκηθνχο θηλδχλνπο, μεζήθσλε 

ηνπ ζπγρσξηαλνχο ηνπ Μηλαθνρσξίηεο θαη παξά ην γεγνλφο, φηη, ε Ηεπθάδα, ηφηε, 

ήηαλ θάησ απ’ ηελ Ώγγιηθή θαηνρή, πνπ απαγφξεπε ξεηά θαη επί πνλή ζαλάηνπ, ηελ 

βνήζεηα ζηελ επαλαζηαηεκέλε Μεξαηηά θαη Μιαγηά, ελ ηνχηνηο, πνιιέο θνξέο, 

μέθπγε θάησ απ’ ηε κχηε ησλ Άγγισλ θαη πέξαζε, απ’ ηελ πεξηνρή ηεο Ηπγηάο, 

απέλαληη γηα λα βνεζήζεη ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο. Ζάηη παξφκνην επερείξεζε θαη ην 

1806, φηαλ ν Ώιή Μαζάο έθηαζε έμσ απ’ ηελ Ηεπθάδα, ζην θάζηξν ηνπ Οεθέ, ν 

Ιηθνιέηηνο Ξάληαο δεκηνχξγεζε δηθφ ηνπ πνιεκηθφ απφζπαζκα απφ Ξθαθηζάλνπο, 

Ζαξζάλνπο θαη Ώιεμαλδξείηεο θαη πέξαζε απέλαληη ζηελ Μεξαηεηά, γηα λα 

πνιεκήζεη ελαληίνλ ηνπ Ώιή Μαζά.   Δ αληξεηνζχλε ηνπ θαη ην απαξάκηιιν ζάξξνο 

ηνπ, αιιά θαη ε αγάπε πξνο ην αγσληδφκελν έζλνο, ηνλ νδήγεζαλ ζε δχν κάρεο θαηά 

ησλ Ονχξθσλ.  Έθπγε θξπθά απ’ ην Μηλαθνρψξη θαη θάησ απ’ ηελ κχηε ησλ Άγγισλ, 

επαλαιακβάλνκε, πνπ απαγφξεπαλ θάζε ζπκκεηνρή ζηνλ μεζεθσκφ ηνπ γέλνπο, 

πέξαζε ζηελ Ώηησιναθαξλαλία, φπνπ κπήθε θάησ απ’ ηηο δηαηαγέο ηνπ νπιαξρεγνχ 

Ώλαζηάζηνπ Γαξνπθαιή, ν νπνίνο είρε ην ςεπδψλπκν «Λεσκαδίηες». Θαδί ηνπ πήξε 

κέξνο, ην 1823, ζηελ κάρε ηεο Άκθηζζαο, θαηά ησλ Ονχξθσλ.  

    Ισξίηεξα, ην 1822, πάιη μέθπγε απ’ ηνπο Άγγινπο, πέξαζε ζηελ Μξέβεδα θαη απφ 

εθεί ζηελ Άξηα, φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Εζαθήζην Εάθσβν Αξαθνχιε, πάληα κε ην 

δηθφ ηνπ ηζνχξκν, κε άλδξείνπο απ’ην ρσξηφ ηνπ ην Μηλαθνρψξη θαη ηα φκνξα ρσξηά, 

φπσο πξναλαθέξζεθε. Βληάρζεθε ζην ζψκα ησλ Φηιειιήλσλ θαη πήξε κέξνο ζηελ 

κάρε ηνπ Μέηα. Αηαζψζεθε απ’ ηνλ φιεζξν,  πνπ γλψξηζαλ νη Έιιελεο θαη επέζηξεςε 

ζην Μηλαθνρψξη. Δ ζπκκεηνρή ηνπ απηή ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα ηνλ 

έθαλε παζίγλσζην ζ’ φινπο ηνπο Έιιελεο νπιαξρεγνχο ηεο Ξηεξεάο Βιιάδνο θαη ηεο 

Δπείξνπ. πσο καο πιεξνθνξεί ν Ώιέμαλδξνο Ξάληαο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε, είρε 

ηαθηηθφηαηε αιιεινγξαθία κε απηνχο ηνπο νπιαξρεγνχο, νη νπνίνη ηνπ έζηειλαλ 

«πεζθέζηα», κε ηπξηά θαη άιια θαινχδηα. Θάιηζηα ηνπ έζηεηιαλ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, έλα θαΎθη κε μπιεία, απ’ ηε Ιαχπαθην, κε ηελ νπνία 

έθηηαμε ην ζπίηη ηνπ θαη ην νηθνγελεηαθφ ιηνηξίβη ζηα Ζνληξάηα.  

    Λ Ιηθνιέηηνο Ξάληαο, φπσο ηνλ πεξηγξάθεη ν δηζέγγνλνο ηνπ Ώιέμαλδξνο,  ήηαλ 

παλχςεινο κε ηεξάζηην θφηζν ηα καιιηά θαη απ’ ηνπο πξψηνπο ιηζαξηηδήδεο ζην 

παλεγχξη ηεο Ώλάιεςεο, ζηνλ Φξπά, εθεί, πνπ ζην κεγάιν παλεγχξη ηεο Ώλαιήςεσο 

γίλνληαλ αγψλεο κε ππεξηνπηθφ ρξψκα, αθνχ έπαηξλαλ κέξνο αζιεηέο απφ φιν ην 

λεζί! Βθεί ηνλ είδε θαη ηνλ «δήιεςε» ε κεηέπεηηα γπλαίθα ηνπ Ώζεκίλα, κνλαρνθφξε 

ηνπ λνηθνθχξε Εσάλλε Γξάςα, πνπ δνχζε ζηα Ζνληξάηα, ηελ νπνία παληξεχηεθε θαη 

κεηαθφκηζε, ζαλ ζψγακπξνο, απ’ηελ πεξηνρή Ζνινβνχ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, φπνπ 

δνχζε, ζηνλ ζπλνηθηζκφ Ζνληξάηα, έηζη πξνέθπςε ε κεηέπεηηα ηφζν αμηφινγε 
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νηθνγέλεηα ησλ Ξαληαίσλ ζηα Ζνληξάηα, ε νπνία ηφζα ζπνπδαία άηνκα, φπσο 

εθηελέζηαηα αλαιχζακε ζην νηθείν εδάθην, έρεη πξνζθέξεη. 

ΣΑΘΖ ΒΟΤΚΔΛΑΣΟ. TON EKTΔΛΔΑΝ ΟΗ ΓΔΡΜΑΝΟΗ ΣΟ 1941!  

    Ξην Μηλαθνρψξη, εηδηθφηεξα ζηελ ζπλνηθία Ζνληξάηα, δνχζε αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα 

κία νηθνγέλεηα ΐνπθειάηνπ, ην ζπίηη ηεο νπνίαο βξίζθεηαη εξεηπσκέλν ζηνλ δξφκν 

ηεο  Μισξήο, δειαδή ηεο πεξηνρήο κεηαμχ Ζνληξάησλ θαη Φξπά. Λ παηέξαο ηεο 

νηθνγέλεηαο είρε έξζεη ζψγακπξνο απ’ ηα Μίζσ ρσξηά ηνπ λεζηνχ θαη ήηαλ θησρφο 

μσκάρνο, γη απηφ θαη ηα παηδηά ηνπ αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ, λα βξνπλ ηελ ηχρε 

ηνπο, ελψ θαίλεηαη πσο πέζαλε λσξίο.   Έηζη έκεηλε ε ρήξα Ώλέηα κε ην παξαηζνχθιη 

«Καραμποχκο», φπσο αθεγείηαη ν Ξηάζεο Ξάληαο, ζην ρεηξφγξαθν βηβιίν ηνπ,  κε 

ηίηιν:  «Παιδικές μνήμες απ’ ηο τφριό μοσ Πινακοτώρι Λεσκάδος. 1909 – 1923». 

Ώπηή ε Ώλέηα είρε πέληε παηδηά, ηα νπνία, φπσο πξναλαθέξακε, δηαζθνξπίζηεθαλ 

γηα ηελ ηχρε ηνπο, έλα απ’ απηά ηα παηδηά κε ην φλνκα ΐαζίιεηνο, έθπγε θαη έκελε 

ζην Μεξηζηέξη ηεο Ώηηηθήο, δνπιεχνληαο ζην θσηαέξην, ζηελ νδφ Μεηξαηψο. ηαλ ην 

1941 κπήθαλ νη Γεξκαλνί ζηελ Ώζήλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεξηζηεξίνπ, εγθαηέζηεζαλ, 

κε ππέξγεηα θαιψδηα, ηηο ηειεθσληθέο ηνπο επηθνηλσλίεο. ληεο, πξνθαλψο, ηνλ 

πξψην θαηξφ ζηελ Ώζήλα, δελ έδσζαλ ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζηελ θχιαμή ηνπο… 

Ηνγάξηαδαλ, φκσο, ρσξίο ην αγσληζηηθφ θξφλεκα ησλ Βιιήλσλ…  Λ εηθνζάρξνλνο, 

ηφηε, Ξηάζεο ΐνπθειάηνο, γηφο ηνπ αλσηέξσ ΐαζίιε θαη εγγνλφο ηεο Ώλέηαο, ηεο 

Ζαξακπντθνο, πξνρψξεζε ζε ζακπνηάδ θαη θαηέζηξεςε ηηο θαισδηψζεηο ησλ 

Γεξκαλψλ. Ξπλειήθζε, απ’ ηνπο Γεξκαλνχο, θαη θαηαδηθάζζεθε, απφ γεξκαληθφ 

ζηξαηνδηθείν ζε ζάλαην.   Βθηειέζηεθε ζην Μεξηζηέξη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο απ’ 

ηελ πιεπξά ησλ Ιαδί, θαη φπσο αλαθέξεη, ν Ξηάζεο Ξάληαο, απηφο ν εηθνζάρξνλνο 

αληηζηαζηαθφο Ξηάζεο ΐνπθειάηνο, απ’ ην Μηλαθνρψξη, είλαη ν πξψηνο πνπ 

εθηειέζηεθε, ζηελ Ώζήλα, απ’ ηνπο Γεξκαλνχο, δείρλνληαο ηνλ δξφκν πξνο ηελ 

ειεπζεξία αη αλνίγνληαο ην πάλζενλ ηεο Βζληθήο Ώληίζηαζεο. 

Ο ΓΗΧΡΓΖ ΓΔΧΡΓΑΚΖ Ή ΣΡΑΜΠΑ ΖΣΑΝ ΜΠΗΕΑΝΟΜΑΥΟ! 

   Λ Γηψξγεο ήηαλ έλα απ’ ηα δψδεθα παηδηά ηνπ Διία Γεσξγάθε, ή Οξάκπα, ή 

Γεξνιηά! Λ Γηψξγεο, παηέξαο ηνπ Μέηξνπ θαη ηνπ Οάζνπ, αθνχ πήγε ζηελ Ώκεξηθή, 

επέζηξεςε νηθεηνζειψο γηα λα πάξεη κέξνο ζηνπο ΐαιθαληθνχο πνιέκνπο ην 1912 – 

1913! Λ Ξηάζεο Ξάληαο αλαθέξεη πσο πνιέκεζε γελλαία ζην Θπηδάλη!  

Ο ΒΑΗΛΖ ΓΔΧΡΓΑΚΖ Ή ΣΑΝΔ ΚΟΣΧΘΖΚΔ ΣΟ ΗΣΗΜΠΔΨ! 

    Λ ΐαζίιεο Γεσξγάθεο ή Οζάλεο, θαηά ηνλ Ξηάζε Ξάληα, ήηαλ γηνο ηνπ Γηάλλε 

Γεσξγάθε ή Οζάλεο ή Οηξηηηηήο θαη ην ζπίηη ηνπ ήηαλ απηφ πνπ κέλεη ζήκεξα ν 

Ρξηζηφθνξνο Μαπαδφπνπινο ή Γηνχξγαο, αθνχ ε κεηέξα ηνπ Μελειφπε ήηαλ θφξε 

ηνπ Οηξηηηηή θαη ηελ έθιεςε ν παηέξαο ηνπ ν Γηψξγνο Μαπαδφπνπινο, ή Γηνχξγαο. Λ 

Γηάλλεο Γεσξγάθεο ήηαλ έκπνξνο, γπξνιφγνο θαη γπξλνχζε φια ηα ρσξηά ησλ 

Ξθαθησηψλ πνπιψληαο δηάθνξα είδε ςηιηθά κέζα ζε δπν θαιάζηα, πιεξσλφληαλ, 

θπξίσο, κε απγά ή θνηφπνπια, ηα νπνία, ζηε ζπλέρεηα, πνπινχζε ζηε ρψξα, 
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πεγαίλνληαο θαη γπξλψληαο κε ηα πφδηα ηνπ! Μέξαλ ηεο Μελειφπεο ν Γηάλλεο είρε 

θαη έλαλ γην, ηνλ ΐαζίιε, ν νπνίνο ζηξαηεχηεθε ην 1938. Ζαηά ην πφιεκν ηνπ 1940 

βξέζεθε ππεξαζπηζηήο ησλ Λρπξψλ ηνπ Ννχπει, ζην θπιάθην Εζηίκπετ, φπνπ 

πνιέκεζε κε γελλαηφηεηα, θξαηψληαο κφλνο ηνπ ηηο νξδέο ησλ Γεξκαλψλ, γηα λα 

πέζεη, ζην ηέινο, εξσηθά καρφκελνο!!! Λ αλζππνινραγφο ηνπ κεξνο 

Μαπαδφπνπινο, πάληα ζε πεξηγξαθή ηνπ Ξηάζε Ξάληα,  ζε βηβιίν κε ηα 

Ώπνκλεκνλεχκαηά ηνπ, αλαθέξεηαη ζηνλ ΐαζίιεην Γεσξγάθε ζαλ ήξσα, πνπ 

θξάηεζε κφλνο ηνπ ηνλ εζκφ ησλ Γεξκαλψλ!!! 

Ο ΞΔΝΟΦΧΝΣΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ Ή ΣΡΑΜΠΑ ΔΠΔΔ  ΣΟ ΔΚΗ ΔΥΗΡ! 

    Λ Κελνθψληαο Γεσξγάθεο,  ή Οξάκπαο, ε Ζαιφγεξνο ήηαλ απ’ ην ζφτ ησλ 

Οξακπαίσλ, αδεξθφο ηνπ παπνχιε κνπ Ώπνζηφιε Γεσξγάθε ή Οξάκπα, ή 

Ζνινκπάηζνπ. ‘Δηαλ έλα απ’ ηα δψδεθα παηδηά ηνπ Διία  Γεσξγάθε ή Οξάκπα, ή 

Γεξνιηά.  Μήξε κέξνο ζηελ Θθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη έπεζε εξσηθά καρφκελνο 

ζηελ κάρε ηνπ Βζθί Ξερίξ!  

Ο ΣΑΟ ΓΔΧΡΓΑΚΖ Ή ΠΑΠΟΡΑΚΖ ΔΠΔΔ ΣΟ ΑΒΓΚΗΝ! 

    Βίλαη απ’ ην δηθφ κνπ ζφτ ν Ώλαζηάζεο Γεσξγάθεο (Μαπνξάθεο), αδεξθφο ηνπ 

παπνχιε κνπ Ζσζηαληή θαη ηνλ νπνίν ν παπνχιεο κνπ ν Ζσζληαληήο κνπ ηνλ 

πεξηέγξαθε κε θαηαπιεθηηθά ιφγηα, ήηαλ έλα πξαγκαηηθφ παιιηθάξη, πξψηνο ζην 

ρσξηφ! Έπεζε ζηε κάρε ηνπ Ώβγθίλ! Οελ εχθεκν κλεία γηα ηνλ Ώλαζηάζε, πνπ 

απέζηεηιε ν ππνζηξάηεγνο ηεο Οξίηεο κεξαξρίαο, ζηηο δηαηαγέο ηνπ νπνίνπ 

ππεξέηεζε, ηελ δηαηεξψ ζε πεξίνπηε ζέζε θαη ηελ δεκννζηεχσ θαη ζην παξφλ βηβιίν. 

Ο ΣΑΘΖ ΚΣΔΝΑ ΔΠΔΔ ΣΖ ΜΑΥΖ ΣΟΤ ΑΦΗΟΝ ΚΑΡΑΥΗΑΡ! 

    Λ ηξίηνο Μηλαθνρσξίηεο  είλαη ν Ξηάζεο Ζηελάο ή Ζιέξαο απ’ ηα Ζνληξάηα, ν 

νπνίνο έθπγε ζηε Θηθξά Ώζία αθήλνηαο πίζσ δπν κσξά παηδηά, ηνλ Ιηφλην, γλσζηφο 

ζην ρσξηφ καο ζαλ ν Ιηφληνο ηεο Ώγγειίλαο, θαη ηελ Γσή, ε νπνία παληξεχηεθε ζην 

Ξπαλνρψξη. Λ Ξηάζεο, κάιηζηα, φληαο ληφπαληξνο, άθεζε πνιιή λέα ρήξα ηελ 

γπλαίθα ηνπ ηελ Ώγγειίλα απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο, ε νπνία κεγάισζε ηα δπν ηεο 

παηδηά, αιιά ηνπο δεκηνχξγεζε κεγάιε πεξηνπζία! Έπεζε ζην Ώθηφλ Ζαξαρηζάξ. 

    ηαλ ήξζε ην κήλπκα ζην ρσξηφ ηνπ ζαλάηνπ ησλ ηξηψλ απηψλ παιιηθαξηψλ, ηφηε 

έλαο αηειείσηνο ζξήλνο ζηήζεθε απ’ ηνπο δηθνχο ηνπο, κα θαη απφ φιν ην ρσξηφ… 

Θνπ δηέζσζε ν παηέξαο κνπ ν Ξνθνθιήο, φηη  ηνπ έιεγαλ νη ΐιαραίνη απ’ ηελ Ζαξπά, 

ν Ξσθξφλεο θαη ν Φψληαο, πνπ είραλ θαη απηνί θηήκαηα ζηε Θαληφλα, πσο νη ηξεηο  

αδεξθέο ηνπ Οάζνπ, ε Ρξπζίδα, ε Ξνθία θαη ε Θνδψξα, φπσο θαη ε γπλαίθα ηνπ 

Ξηάζε ε Ώγγειίλα, αιιά θαη ε κάλα ηνπ Κελνθψληα, έζηελαλ έλα απέξαλην θιάκα 

θαη κνηξνιφτ εθεί ζηελ Θαληφλα θαη ζηελ ΐξάρα, πνπ ξάγηδαλ αθφκε θαη νη πέηξεο…  

Ξηε κλήκε ησλ ηξηψλ απηψλ παιηθαξηψλ ζπλέζεζα ην πνίεκα πνπ αθνινπζεί κε ηίηιν 

ΏΦΕΛΙ ΖΏΝΏΡΕΞΏΝ θαη ην νπνίν ππάξρεη ζηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν  

ΏΝΘΛΕ ΟΔΞ ΓΔΞ ΘΛΠ. 
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ΑΦΗΟΝ ΚΑΡΑΥΗΑΡ… 

Βαξχο ν ζξήλνο ηηο θαξδηέο θνκκάηηαζε ζθφξπηζε ηελ νδχλε,  ζηνπο ακπειψλεο, 

ζηα ιηνζηάζηα ηεο Μαληφλαο, 

ζαλ ην κήλπκα ζηνπο μσκάρνπο ήξζε γηα ηνπο εξσηθψο πεζφληεο ζηε κάρε ηνπ 

Αθηφλ Καξαρηζάξ… 

παξαμηθάξδηνη νη θνπεηνί αιιφθξνλεο νη νδπξκνί, κχξηα ξαγίζκαηα θαξδηψλ, 

άζσζηα κνηξνιφγηα… Σα δάθξπα φκνηα πνηακνί… Μάλεο γπλαίθεο αδεξθέο ην 

Εάινγγν εζηήζαλε… 

Υακφο παιηθαξηψλ… 

 

ψπαζαλ ηα πνπιηά, θνληνζηάζεθε ν ήιηνο ην ζξήλν ηνπο λ’ αθνπξκαζηεί, 

ζπληξίθηεθαλ ησλ ρεξηψλ νη αξκνί, δάθξπζε ε κπξηηά, ηα θππαξίζζηα γνλάηηζαλ 

ζηε γε, βνχξθσζαλ η’ Ατ ηεθάλνπ ηα ξηδά, 

βνπβνί νη ηηλαρηάδεο ησλ ειηψλ, νη πηζηηθνί αγάικαηα ζηνπο βξάρνπο… 

Μαξκαξσκέλα φια ζηνλ πέλζηκν αρφ… 

Ο ηάζεο, ν Σάζνο θαη ν Φψληαο, θείηνληαη πηα ζηε γε ηελ Ησληθή… Έξεκνη 

κφλνη νξθαλνί… Ξεληηεκέλνη άγγεινη, ρσξίο ηεο θακειηάο ην μφδη ρσξίο 

παξεγνξηάο μελχρηη, κνξθέο καξκαξσκέλεο … 

Μφιηο ζηα εηθνζηδπφ… 

 

Πήξαλε ζην χζηεξν ηνλ ζξήλν ηνπο ηα λέθε, νη πιαγηέο, ηα ιαγθάδηα, νη 

ξεκαηηέο… Οη βξάρνη αληίιαινπο έπιαζαλ κπξηφθσλνπο ζην ζχκπαλ λ’ 

αθνπζηνχλ… <<Άζβεζην θαίεη ην θαληήιη καο ζηε γε ηεο Ησλίαο… 

Ζ λέα καο παηξίδα… Μάλα… Γπλαίθα… Αδεξθή…>> 

 

 

 

(Ώπ’ ηελ πνεηή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΏΝΘΛΕ ΟΔΞ ΓΔΞ ΘΛΠ) 
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ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟΤ! 

Ζ εχθεκνο κλεία ηνπ ππνζηξάηεγνπ ηεο 3
εο

 Μεξαξρίαο γηα ηνλ πεζφληα ζηε 

κάρε ηνπ Αβγθίλ ην 1921 ζηξαηηψηε Σάζν Γεσξγάθε (Παπνξάθε)! 
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Καηνρή ζηελ Διιάδα… ηαλ ν λαδί απνθάζηζαλ λα πνιηνπνηήζνπλ ηνλ θφζκν… 

Σφηε ε Διάδα πιήξσζε πνιχ κεγάιν θαη βαξχ ηίκεκα… 

 



119 
 

ΡΑ ΦΑΓΖΡΑ ΞΝ ΚΑΠ ΑΛΑΠΡΖΠΑΛ… 
    Ξήκεξα, φρη κφλν ζηελ Ηεπθάδα, αιιά ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα, αλαδεηθλχνκε ηα 

ηνπηθά δηαηξνθηθά παξαζθεπάζκαηα, ζαλ κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γαζηξνλνκηθήο 

καο θιεξνλνκηάο, ζε κηα πξνζπάζεηα, φρη κφλν πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ, αιιά  θαη 

ζαλ νπζηαζηηθή επηζηξνθή ζηηο ξίδεο ηεο νλνκαδφκελεο Θεζνγεηαθήο  Αηαηξνθήο, κε 

ηηο απνδεδεηγκέλεο  ηδηφηεηεο  ηεο καθξνδσίαο,  θνπξαζκέλνη θαη κπεδεξηζκέλνη απφ 

ηηο πνιχπινθεο  επξσπατθέο γθνπξκέ  γαζηξνλνκηθέο επηξξνέο.  ιν θα πεξηζζφηεξν  

ν λενέιιελαο ζέιγεηαη  λα  αθνινπζεί ηηο ζπληαγέο ηεο γηαγηάο θαη ηεο κακάο έηζη, 

φπσο έρνπλ πεξάζεη, απφ γεληά ζε γεληά,  θαη νη νπνίεο δηαηξνθηθέο ζπληαγέο δίλνπλ, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,  θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε ηφπνπ. 

     Λ Ηεπθαδίηεο ρσξηθφο, θαη ε Ηεπθαδίηηζζα λνηθνθπξά, θαη ελ πξνθεηκέλσ ν 

Μηλαθνρσξίηεο θαη ε Μηλαθνρσξίηηζζα γπλαίθα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο, λα 

αλαζηήζνπλ ηελ θακειηά ηνπο, πξνρσξνχζαλ ζηελ θαηαζθεπή θαγεηψλ, κε βάζε ηα 

πιηθά ηεο κεηέξαο γεο,  αθνχ δελ είραλ άιιε δπλαηφηεηα επηινγήο, κε ηελ παληειή 

έιιεηςε εκπνξίνπ, ηα νπνία πιηθά  ζπλέζεηαλ,  κε κνλαδηθφ ηξφπν, ψζηε, ζήκεξα, λα 

ηα ρξεζηκνπνηνχκε, γηα ηελ πινχζηα πγηεηλή δηαηξνθηθή ηνπο αμία, αιιά θαη λα 

επαηξφκαζηε, γηα ηελ  Ηεπθαδίηηθε  πξνέιεπζε  θαη  ηαπηφηεηά ηνπο. Δ πξνζπάζεηά 

καο θαηαγξαθήο απηψλ ησλ παιηψλ θαγεηψλ, εζηηάδεηαη, φρη ζηα γλσζηά θαη 

πνιπδηαθεκηζκέλα, ζε ζρεηηθά βηβιία θαη ηζηφηνπνπο Ηεπθαδίηηθα  θαγεηά ηνπ 

παξειζφληνο, αιιά ζε εθείλα ηα παξαζθεπάζκαηα, πνπ έδεζα ζην ρσξηφ κνπ, κε ηα 

νπνία καο αλάζηεζαλ νη καλάδεο καο θαη ηα νπνία, εμαθνινπζνχλ θαη ζήκεξα λα 

είλαη άγλσζηα ζην πιαηχ θνηλφ, αιιά δσληαλά ζηηο κλήκεο ησλ παιαηνηέξσλ 

λνηθνθπξψλ ηνπ ρσξηνχ καο, φζεο αθφκε βξίζθνληαη ζηε δσή,  πνιιέο ησλ νπνίσλ 

αξέζθνληαη λα ηα παξαζθεπάδνπλ θαη ζήκεξα,  αθνχ εληππσζηάδνπλ παηδηά θαη 

εγγφληα,  θαγεηά, πνπ λαη κελ <<πνιηηνγξαθνχληαη>> Ηεπθαδίηηθα, φκσο, ζίγνπξα, 

έρνπλ θαη επηξξνέο απφ Ώθαξλαλία θαη  Ήπεηξν, ιφγσ  ησλ ηαθηηθφηαησλ επαθψλ κε 

ηα δχν απηά γεηηληάδνληα κέξε, ηα νπνία απνηεινχζαλ ηφπνπο ππνδνρήο Ηεπθαδίσλ 

εξγαηψλ.  ια απηά ηα κνλαδηθά θαγεηά, πνπ γεπηήθακε κηθξνί απ’ ηα ηίκηα ρέξηα 

ησλ καλάδσλ καο, έξρνληαη ζην λνπ ζαλ κηα ξνκαληηθή αλάκλεζε κελ, φκσο  ηα 

δήζακε θαη ζαλ θαζεκεξηλή αγσλία γηα ηνλ επηνχζην, ζε επνρέο πνπ δελ ππήξρε ε 

ζεκεξηλή πιεζψξα αγζψλ, αιιά πεγαίλακε ζην καγαδάθη ηνπ Οξάκπα, ηνπ Θσκαηζά 

θαη ηνπ Οζακπαξή λα καο βάινπλ ζην ραξηί κηζφ θηιφ ζπαέην, κηζή θηιφ δάραξε, ιίγε 

πάζηα ζε ιαδφραξην, έλα θηιφ ληφθν, έλα θχιιν κπαθαιηάξν ή θνθίζη, κηζφ θηιφ 

κπδήζξα, θαη φηη άιιν ρξεηαδνχκελν γηα λα έρεη ην βξάδπ ε πληάηα, λα θάεη ε 

νηθνγέλεηα, ζην ζηξσκέλν μχιηλν ηξαπεδάθη, ελίνηε ήηαλ θαη ε πηλαθσηή αλάπνδα 

ζαλ ηξαπεδάθη, φπνπ γχξσ ζε θάζε γσληά ηνπ ρσξηνχ καο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ 

άηνκα, αθνχ πέξαλ απ’ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ήηαλ θαη ν παππνχο κε ηελ γηαγηά! 

    Βπηπρήζακε ζην ρσξηφ καο, φπσο θαη ζε φια ηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, λα ππάξρεη 

πιεζψξα ςηιψλ ςαξηψλ, ηα νπνία ήηαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζην ηξαπέδη ηεγαλεηά 

θαη βξαζηά, αιιά θαη έκπαηλαλ ηελ άιιε κέξα θαη ζην ζαθνχιη ηνπ παηέξα θαη ηεο 

κάλαο γηα λα έρνπλ θάηη λα θάλε ζηα ρσξάθηα, ζηηο δνπιεηέο… Θαξίδα θαη ζαξδέια 
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ήηαλ ζηελ θπξηνιεμία ε βαζηθή καο ηξνθή, αθνχ θξέαο κνιχθηακε θάζε 

Ρξηζηνχγελλα θαη Μάζρα, εθηφο βέβαηα δπν ρξνληέο ην 1964 θαη 1965, πνπ είρακε 

ζπζζίηην ζην ζρνιείν θαη ηξψγακε δπν – ηξεηο θνξέο ην κήλα θξέαο… Βμαίξεζε 

θάπνηεο θνξέο πνπ ππήξραλ ιεθηά ζηελ νηθνγέλεηα απφ θαλέλα κπεηφλη ή κπνχγια 

ιάδη πνπ έδηλε ν παηέξαο κνπ ζηελ Ηεπθάδα, ηφηε κπνξνχζακε λα θάκε ιίγν ρνηξηλφ 

απ’ ηε ρψξα θνθθηληζηφ κε παηάηεο!!! Ζάζε απφγεπκα έξρνληαλ ζην ρσξηφ ν Φίιαο ν 

Ζαξλάβαινο απ’ ηα Ηαδαξάηα κε ηελ ςαξνπνχια γεκάηε ηειάξα κε καξίδα ή 

ζαξδέια θαη φιν ην ρσξηφ πξνκεζεχνληαλ ηελ επινγεκέλε ηξνθή. Βηδηθφηεξα ε 

ζαξδέια, φηαλ ήηαλ <<μεβγαικέλε>> ή <<πειεθνχδα>>, φπσο έιεγαλ ηε ρξνληξή 

ζαξδέια, ηφηε, πέξαλ απφ ηεγαλεηή, ε κάλα καο ηελ έβξαδε θηφιαο κε ιεκφλη, 

παηάηεο θαη ιίγν αιεχξη γηα λα ρπιψλεη ην δνπκί! Θηα ππέξνρε γεχζε, πνπ ηφζν 

επθξαληηθά θαη ζήκεξα αθφκε ζηξνβηιίδεη ζην κπαιφ. ηαλ, κάιηζηα, απ’ ην 1965 

θαη κεηά, πνπ ήξζε ην ξεχκα ζην ρσξηφ, ν κπάξκπα Γηψξγεο ν Θσκαηζάο έθεξε θαη 

κεγάιν ςπγείν κε θαηεςπγκέλα ςάξηα, ηφηε ην θαηεςπγκέλν ζνπξέην ή θαγθξί, 

αληηθαηέζηεζε ηελ ξπδφπηηα κε θχιιν, πνπ ήηαλ θαη ην Ζπξηαθάηηθφ καο θαγεηφ! 

Ξπγρξφλσο είρε θέξεη ν Θσκαηζάο θαη θάπνηα θαηεςπγκέλα θνηφπνπια ή ηνπο 

πεξίθεκνπο <<γαιφθσινπο>>, ην πίζσ κέξνο ηεο γαινπνχιαο, νη νπνίνη 

αληηθαζηζηνχζαλ ην αλχπαξθην, φπσο πξναλαθέξακε,  θξέαο, αθνχ ηα αξληά θαη ηα 

θαηζίθηα πνπ είρε θάζε ζπίηη απ’ ηα καξηίληα ηνπ ηα θξαηνχζαλ γηα ηα Ρξηζηνχγελλα 

θαη ην Μάζρα! ΐέβαηα γηα  ηα Ρξηζηνχγελλα θξαηνχζαλ θαη κεγάισλαλ απ’ ην 

θαινθαίξη θαη ηνλ θνθνηφ γηα ηελ καλέζηξα απγνιέκνλν! Θα, απηή ε ππέξνρε 

ζαξδέια ήηαλ θαη παζηή! Ονλ Ώχγνπζην, ζπκάκαη, ν παπνχιεο κνπ αγφξαδε ζαξδέια 

θαη έθηηαρλε δπν ηελεθέδεο αιαηηζκέλε, γηα λα ηελ έρνπλ ηνλ ρεηκψλα ζηηο ειηέο 

θπξίσο, αιιά θαη ην θαινθαίξη γηα ηελ αξγαλάδα καο! 

   Μέξαλ απ’ ηα επινγεκέλα κηθξνςάξηα, πνπ απηή ήηαλ ε βαζηθή ηξνθή πνπ καο 

αλάζηεζε, ηελ καξίδα, ηελ ζαξδέια, ηα καπξαθνχληα απ’ ην ηβάξη θαη ηνλ ρεηκψλα  

ηνπο γνβηνχο, ηα φζπξηα θαη ν ηξαραλάο ήηαλ ζρεδφλ ε θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή! 

Ώπ’ ην Φζηλφπσξν αθφκε πξνκεζεχνληαλ νη γνλείο καο θαζφιηα, ιαζχξηα απ’ ηελ 

Ζαξπά θαη κπίδα, αθνχ θαθή θαη ξεβχζηα ηα ζπέξλαλε νη ίδην, ηα ζπγθέληξσλαλ ζηα 

<<ηηαθνζάθηα>> γηα ηηο δχζθνιεο κέξεο ηνπ ρεηλψκα! Έηζη ηηο πεξηζζφηεξο κέξεο 

ηεο εβδνκάδνο θάζε ζπίηη ηνπ ρσξηνχ είρε καέξεκα, φπσο έιεγαλ ηα βξαζκέλα 

φζπξηα, πνπλ καδί κε θξαζί κπξνχζθν βαξηδακί ήηαλ έλα θαιφ δείπλν γηα ηνπο 

ηαιαηπσξεκέλνπο μσκάρνπο γνλείο καο! Οα απνγεχκαηα πνπ είρακε καέξεκα κε 

θψλαδε απ’ ηα Ώιψληα θαη ην παηγλίδη ε βαβά κνπ λα ηα θαζαξίζσ, αθνχ απηή 

ζακπφβιεπε θαη φηαλ έπεθηε ν ήιηνο απ’ ην αληιηαθφ πνπ θαζφκαζηε, εγψ λα 

θαζαξίδσ ην καέξεκα θαη ε βαβά κνπ λα κπαιψλεη ηα παληειφληα,  ηφηε ζγνπκπά – 

ζγνπκπά πήγαηλε θαη <<θφιαε ηε θσηηά>> γηα λα βάιιεη ηελ πληάηα κε ην καέξεκα, 

νπφηε φηαλ έπαηξλε ην πξψην βξάζηκν, ηφηε θηηάρλακε ηελ πεξίθεκε παπάξα, γηα 

λα θσλάδεη ζπκάκαη ε γξηά: <<Aθείθηε θαη ιίγν θαξπφ γη απηλνχο πνπ ζα λέξηλε ην 

βξάδπ κνζθίδη θαη μεζεσκέλνη απ’ ηο ειηέο…>>. Έπεηηα απ’ ηα φζπξηα ν ηξαραλάο 

ήηαλ  κα άιιε ζξεπηθή ηξνθή. Έπιελε ε κάλα κνπ ην ζηάξη, ην πήγαηλε ν παηέξαο 

κνπ ζην κχιν ηνπ Οζηκπνχθνπ ζηα Ηαδαξάηα, φπνπ ν κπάξκπα Οέιεο ην ρνληξφθνβε, 
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χζηεξα ην έβξαδε ιίγν κε δεκαηηζηφ γάια θαη ηνλ άπισλε ζηελ ηαξάηζα, κε 

απνηέιεζκα έλα θαηαπιεηθηθφ θαγεηφ πνπ ηφζν καο άξεζε! Γηα πξσηλφ ε κάλα κνπ 

καο έβξαδε πεθηκέδη ηηο θξχεο κέξεο ηνπ ρεηκψλα, ην νπνίν αξαίσλε κε ιίγν λεξφ θαη 

ήηαλ έλα ζαπκάζην ξφθεκα θπξίσο γηα ηνλ ιαηκφ, πνπ ηφζν ζπρλά θξπψλακε κέζα 

ζην παγσκέλν ζρνιεηφ θαη ζην επίζεο παγσκέλν ζπίηη, πνπ θαζφζνπλ κπξνζηά ζηε 

γσληά θαη δεζηαηλφζνπλ, αιιά ε πιάηε ζνπ πίζσ ήηαλ παγσκέλε. ΐέβαηα 

επηπρήζακε, ηφηε, ην ζρνιεηφ, πέξαλ απ’ ην ζπζζίηην ησλ δχν ρξφλσλ, λα καο 

πξνζθέξεη ζε φιεο ηηο ηάμεηο  γάια θάζε πξσί, έλα γάια ζε ζθφλε, πνπ έθηηαρλε ε 

ζεηα Μαξαζθεπή ηνπ Θπάηζε! Βίρε ν θαζέλαο ην θππειάθη ηνπ, κέζα ζην νπνίν 

βάδακε ιίγν θαθέ ή θαθάν απ’ ην ζπίηη θαη γίλνληαλ θαη ζνθνιαηνχρν!!! Ρξεζίκεπε 

ην θππειιάθη θαη γηα ζεξκαληηθφ ζηα ρέξηα καο, αθνχ θαθηφ φπσο ήηαλ ην γάια, 

θξαηνχζακε ην θχπειιν κε ηα δπν μπιηαζκέλα ρέξηα καο θαη δεζηαίλνληαλ… 

    Οψξα αλ ζέιεη θαλείο λα αλαθεξζεί ζε θάπνηα εμεηδηθεπκέλα θαγεηά, ηα νπνία θαη 

ζήκεξα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα κνξθή ζπληαγήο ζηηο ζχγρξνλεο 

λνηθνθπξέο, ή φζεο ζέιγνληαη λα γπξλάλε ζηα παιηά, ζα αλαθεξζεί ζηα παξαθάησ 

παξαζθεπάζκαηα, έηζη φπσο ηα έθηηαρλε ε αείκλεζηε κάλα κνπ, ε Κέλε…  

ΣΟ  Σ(Δ)ΜΑΣΗ. 

   Δ ιέμε, ζχκθσλα, κε  <<Οα  Ηεπθαδίηηθα>>, ηνπ Ρξηζηφθνξνπ Ηάδαξε, είλαη 

ιαηηλνγελήο θαη  πξνέξρεηαη  απφ ην  tempaccio, πνπ ζεκαίλεη:  ρεηκεξηλφ θαγεηφ, 

απφ θχιια αιεπξνδχκεο, θνκκέλα ζε ηαηλίεο. Ώθξηβψο. Ήηαλ νη Ηεπθαδίηηθεο 

ρπινπίηεο, νη νπνίεο είραλ κηθξή δηάξθεηα δσήο, αθνχ έπξεπε λα θαηαλαισζνχλ ζε 

ειάρηζηεο κέξεο.  Γχκσλαλ ηελ επηζπκεηή πνζφηεηα,  ηελ νπνία άλνηγαλ ζε θχιια, 

φρη ηφζν ιεπηά, φπσο ζηηο πίηεο. Βλ ζπλερεία, ηχιηγαλ ην αλνηγκέλν θχιιν ζε ξνιφ, 

ην νπνίν ςηιφθνβαλ ζε ηαηλίεο. Ονπνζεηνχζαλ απηέο ηεο ηαηλίεο ζε δεζηφ κέξνο, κηα 

εκέξα, θαηά θαλφλα, γηα λα μεξαζνχλ, αιιά, λα μεξαζνχλ,  ζε ζεκείν πνπ λα κελ 

ηξίβνπλ.  ηαλ νη αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, φκσο, ήηαλ κεγάιεο θαη δελ ππήξρε άιιε 

δπλαηφηεηα θαγεηνχ, ηφηε,  έβξαδαλ ζρεδφλ ακέζσο ην ηκάηζη. Ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 

ηκάηζη βξάδνληάο ην, είηε κφλν ηνπ κε ιάδη, αιάηη θαη ιεκφλη, αιιά θαη θφθθηλν, 

δειαδή,  κε πνιηφ ληνκάηαο, αλ ππήξρε, ή θξέζθηα ληνκάηα ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο, είηε ην έβξαδαλ  καδί  κε θξέαο.  Ξε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, έβαδαλ κέζα ζηελ 

δχκε θαη απγά, πξνθεηκέλνπ, ην ηκάηζη λα είλαη πην εχγεπζην. Ήηαλ  κηα κνξθή 

καλέζηξαο, θπξίσο, γηα ηηο θξχεο κέξεο ηνπ ρεηκψλα. 

Ζ  ΜΠΑΕΗΝΑ 

     ΐαζηθφ πιηθφ παξαζθεπήο ηεο ήηαλ  ην αιεχξη ηνπ θαιακπνθηνχ, ην Ηεπθαδίηηθν 

ξνθηζάιεπξν, αιεχξη ην νπνίν, νη Ηεπθαδίηεο, πξνκεζεχνληαλ απφ ηα ρσξηά ηνπ 

Κεξνκέξνπ, αθνχ δελ είραλ δηθή ηνπο καδηθή παξαγσγή. Ήηαλ θαη απηφ θαγεηφ, γηα 

ηηο θξχεο κέξεο ηνπ ρεηκψλα, αθνχ πεξηείρε κεγάιε πνζφηεηα απφ θαιακπνθάιεπξν, 

πξάγκα πνπ ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ θαγεηνχ, ε νπνία έρεη ζαλ βάζε ηελ 

ιέμε κάδα. Θαδίλα, θαίλεηαη πσο ήηαλ ε αξρηθή ιέμε, γηα λα πεξηπέζεη,  ζε κπαδίλα, 
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ζηελ Ηεπθαδίηηθε ληνπηνιαιηά. Έβαδαλ ζηελ θαηζαξφια   λεξφ θαη αιάηη, κέζα ζην 

νπνίν, φηαλ άξρηδε λα βξάδεη, έξηρλαλ ηελ πνζφηεηα ξνθίζζαο, πνπ επηζπκνχζαλ, 

κέρξη ην κίγκα λα απνθηήζεη ζρεδφλ ζηεξεά εχπιαζηε κνξθή. Ξην ηεγάλη έθαηγαλ 

ιάδη, κέζα ζην νπνίν ηζηγάξηδαλ θαη  θξεκκχδηα,  κε ην νπνίν δεκαηνχζαλ ηελ 

κπαδίλα ζηελ θαηζαξφια  θαη, αθνινχζσο, έβαδαλ ζε πηάηα ην έηνηκν θαγεηφ, ην 

νπνίν πεξηέινπδαλ κε πεθηκέδη, ψζηε λα πάξεη πην γιπθηά γεχζε.  Έθηηαρλαλ 

κπαδίλα, θπξίσο, ηα πξσηλά, πξηλ μεθηλήζνπλ γηα ηηο δνπιεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα  

έρνπλ αληνρέο, ή γηα ηα παηδηά, πξηλ μεθηλήζνπλ γηα ην ζρνιείν, ελψ, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ήηαλ θαη θχξην βξαδηλφ θαγεηφ, αθνχ είραλ ειάρηζηεο επηινγέο 

θαγεηνχ, φηαλ ζπγθεληξψλνληαλ φιε ε νηθνγέλεηα γχξσ απφ ηελ γσληά. 

Ζ  ΑΝΔΒΑΣΖ. 

     Βίρε ζαλ βάζε, θαη απηφ ην θαγεηφ, ην αιεχξη ηνπ θαιακπνθηνχ, ηελ ξνθίζζα. 

Ήηαλ κηα κνξθή θαγεηνχ,  ε ζηεξεά κνξθή ηνπ νπνίνπ, επέηξεπε ζηνλ Ηεπθαδίηε 

μσκάρν, λα ην παίξλεη θαη ζηηο αγξνηηθέο ηνπ δνπιεηέο, κέζα ζην ζαθνχιη, γηα 

κεζεκεξηαλφ θαγεηφ. Γχκσλαλ ην αιεχξη ηνπ θαιακπνθηνχ, αιιά κε πξνδχκη, αθνχ 

ζε άιιε πεξίπησζε δελ δπκψλεηαη, αιιά γίλεηαη ρπιφο. Ον πξνδχκη έδηλε ηελ 

δπλαηφηεηα, ζην παξαζθεχαζκα,  λα θνπζθψζεη, κέζα ζην ηαςί, πνπ ςέλνληαλ, γη 

απηφ ηελ νλφκαδαλ θαη αλεβαηή, δειαδή αλέβαηλε πάλσ, θνχζθσλε, ζε ζρέζε κε 

παξφκνηα παξαζθεπάζκαηα θαιακπνθηνχ, ηα νπνία είλαη επίπεδα, ζηελ ηειηθή ηνπο 

ςεκέλε κνξθή.  Ονπνζεηνχζαλ κέζα ζην δπκάξη αιάηη θαη κπφιηθν ιάδη, φηαλ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαη καχξεο ζηαθίδεο, θαη ην έβαδαλ ζε ηαςί, ήηαλ κηα κνξθή 

πίηαο, ηελ νπνία έςελαλ ζηνλ θνχξλν, ή ζηελ ρφβνιε ηεο γσληάο ηνπ ζπηηηνχ. Ξηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε, ζηελ γσληά, ηνπνζεηνχζαλ πάλσ απφ ην ηαςί έλα κεηαιιηθφ 

έιαζκα θαη πάλσ ζε απηφ έβαδαλ θάξβνπλα, ψζηε λα ξνδίζεη θαιά θαη ε επάλσ 

πιεπξά ηεο πίηαο. Θεηά ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ζην ηαςί, πξηλ ην ςήζηκν, 

κπνξνχζαλ, αλ ήζειαλ λα ηελ ραξαθψζνπλ, δειαδή λα ηελ ρσξίζνπλ ζε <<θειηά>>, 

ψζηε λα βγαίλε επθνιφηεξα κεηά ην ςήζηκν. 

Ζ  ΚΑΓΗΑΝΖ. 

    Μξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε Ζάγθαλνο, απφ φπνπ ηελ έρνπλ 

δαλεηζηεί νη Ξέξβνη, Ζατγάλα θαη νη Ονχξθνη, Ζατγαλά.Βπξφθεηην, νπζηαζηηθά, γηα 

ηελ ιαραλφπηηα. κσο, αληί γηα  ην γλσζηφ  αλνηγκέλν  θχιιν, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ζήκεξα νη Ηεπθαδίηηζζεο λνηθνθπξέο ζηελ ιαραλφπηηα, ην αιεχξη ηνπ θχιινπ 

γίλνληαλ, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε,  κε θαιακπνθάιεπξν. Ξηελ Ήπεηξν, απηή ηελ 

κνξθή ιαραλφπηηαο, κε θαιακπνθάιεπξν, κάιινλ, ηελ ιέλε παηδαξηά. Έβαδαλ ζην 

ηαςί ην πξψην θχιιν, ζε κνξθή, ζρεδφλ, ρπινχ, αθνχ ήηαλ αιεχξη θαιακπνθηνχ, ην 

νπνίν δχζθνια δπκψλεηαη, θαη αθνινχζσο ηνπνζεηνχζαλ ηα ιάραλα, κε κπφιηθν 

ιάδη,  πνπ  ήηαλ εθηά εηδψλ θαη ηα νπνία νλφκαδαλ π(η)ηά, δειαδή ιάραλα γηα πίηα. 

Μάλσ απφ ηα ιάραλα ηνπνζεηνχζαλ, θαη πάιη θχιιν θαιακπνθηνχ ζε ρπιψδε κνξθή, 

κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη νιφθιεξν ην παξαζθεχαζκα κία κάδα. Έςελαλ ηελ πίηα, 

είηε ζηνλ θνχξλν, είηε ζηελ γσληά ηνπ ζπηηηνχ. Ξε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηελ γσληά, 
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δελ ηνπνζεηνχζαλ θάξβνπλα πάλσ απφ ην ηαςί, αιιά, κε πξνζνρή, πάλσ ζην 

πιαζηήξη, γπξλνχζαλ ηελ πίηα, ψζηε λα ςεζεί θαη ζηα δχν κέξε, πάλσ θαη θάησ, ηελ 

αγπαλαξηά θαη ηελ απθαηαξηά, φπσο, ραξαθηεξηζηηθά, έιεγαλ. 

ΣΑ ΚΟΡΦΟΤΓΚΗΑ. 

    Δ ιέμε, ζχκθσλα κε  <<Οα Ηεπθαδίηηθα>>, ηνπ Ρξηζηφθνξνπ Ηάδαξε,  είλαη 

ζχλζεηε ειιεληθή, θνξπθή αγγείνπ, θαη ζηελ ηηαιηθή Conficere. Μξφθεηηαη, αθνχ 

πνιινί Ηεπθαδίηεο εμαθνινπζνχλ λα ην θαηαζθεπάδνπλ θαη ζήκεξα, γηα κηα κνξθή 

γαιαηφπηηαο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ γ(νπ)ιηάζηξα, 

πξνέξρεηαη απφ ην ηηαιηθφ colostro, ε νπνία είλαη ην παρχξεπζην,  ππνθίηξηλνπ 

ρξψκαηνο, γάια ησλ πξνβάησλ θαη ησλ γηδηψλ, θαηά ηηο δχν πξψηεο κέξεο,  αθνχ 

γελλήζνπλ. Δ παρχξεπζηε πθή ηεο γιηάζηξαο είλαη ε πξφλνηα ηεο θχζεο πξνο ηα 

λενγλά, αθνχ, ε πεξηεθηεθφηεηά ηεο ζε δάραξα θαη ηδηαίηεξεο ζξεπηηθέο  χιεο, είλαη 

ζηνηρεία απαξαίηεηα λα αλαζηήζνπλ ηα λενγλά, ακέζσο, κεηά ηελ γέλλεζή ηνπο. 

Ώπηφ αθξηβψο ην γάια, κε ηα εμαίζηα ζξεπηηθά δνκηθά πιηθά, ην ρξεζηκνπνηνχζαλ 

γηα ηα θνξθνχγθηα, ηα νπνία έρνπλ γιπθεηά θξεκψδε γεχζε θαη παξαζθεχαδαλ κε 

δχν ηξφπνπο:  Μξψηνλ.  Ζαηά ηνπο πεξαζκέλνπο αηψλεο, είραλ έλα ηδηαίηεξν ηξφπν 

ςεζίκαηνο, γηα ηα θνξθνχγθηα, αθνχ ηνπνζεηνχζαλ,  απηφ ην πξσηφιεην γάια, κέζα 

ζε θχιια απφ θ(νπ)ηζνχλα θαη ην έςελαλ ζηελ θσηηά Αεχηεξνλ. Οα  λεψηεξα ρξφληα, 

ςέλνπλ, ηελ γιηάζηξα κέζα ζε ηεγάλη, ή ζε κηθξφ ηαςάθη, ληαβά, κέρξη λα ξνδίζεη 

ζηελ θνξπθή, δειαδή λα ςεζεί θαη λα πάξεη κνξθή  ξπδφπηηαο,  ην πάλσ κέξνο ηνπ 

παξαζθεπάζκαηνο. Οα θνξθνχγθηα, πέξαλ απφ έλα ζαπκάζην θαγεηφ, απνηεινχζαλ, 

ζπγρξφλσο, κηα κνξθή γιπθνχ θαη γηνξηήο, γηα ηα λενγέλλεηα αξληά θαη θαηζίθηα, ηα 

νπνία, κε κεγάιε ραξά, πεξίκελαλ νη μσκάρνη, είηε γηα λα εκπνξεπζνχλ, είηε γηα λα 

απμήζνπλ ηα δσληαλά ηνπο. 

 Ζ ΦΛΑΟΤΝΑ 

     Μξφθεηηαη γηα κνξθή πίηαο ηελ νπνία νλνκάδνπλ, κφλν ζηνπο Ξθαθηψηεο  

Φιανχλα, αθνχ, ζηα ππφινηπα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, ηελ νλνκάδνπλ Μηηαζηή. Δ 

νλνκαζία θιανχλα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ, ηελ Ζξήηε θαη ηελ 

Ζχπξν θαη ζηελ Ζάησ Εηαιία. Άξα, ινγηθά, ζηνπο Ξθαθηψηεο, κε ηελ Ζξεηηθή 

θαηαγσγή, επεθξάηεζε ν φξνο Φιανχλα. Λη Ηεπθαδίηηζζεο λνηθνθπξέο ηελ 

παξαζθεχαδαλ, πφηε καδί κε ην ςσκί, αιιά θαη κφλε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηατζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο. Ξηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία, ηελ έθηηαρλαλ καδί κε ην ςσκί, ηφηε,  

έπαηξλαλ ηελ πνζφηεηα δπκαξηνχ, πνπ επηζπκνχζαλ,  ηελ έβαδαλ, ζε παρηά 

πνζφηεηα, κέζα ζην ηαςί, ή ζηνλ ληαβά, αθνχ είραλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζην δπκάξη 

ηεο ιάδη, αιάηη  θαη πνζφηεηα ηπξηνχ, ψζηε λα γίλεηαη πην γεπζηηθή θαη λφζηηκε. 

Έθνβαλ ηξηγσληθά θειηά, πξηλ ηελ βάινπλ ζηνλ θνχξλν, ελψ, ζε θάζε θειί, έκπεγαλ 

ην πηξνχλη, ψζηε λα θνπζθψζεη, θαηά ην ςήζηκν. Ξε άιιε πεξίπησζε, θαηαζθεχαδαλ 

ηελ θιανχλα καδί κε ηα ιαδνθνχινπξα, αθνχ δχκσλαλ κηα θνξά, γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ησλ δχν παξαζθεπαζκάησλ. Δ θιανχλα ήηαλ έλα σξαίν δεθαηηαλφ, ζην 
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δηάιεηκκα ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηα παηδηά, αθνχ ηξέρακε, κε ιαρηάξα ζην ζπίηη, γηα λα 

πάξνπκε ην θνκκάηη ηεο δεζηήο θιανχλαο, πνπ κφιηο είρε παξαζθεπάζεη ε κάλα καο. 

Ζ ΡΤΕΟΠΗΣΑ ΜΔ ΦΤΛΛΟ 

    Ήηαλ ην Ζπξηαθάηηθν επίζεκν θαγεηφ καο γηα πνιιά ρξφληα, κέρξη πνπ μεθίλεζαλ 

ηα θαηεςπγκέλα ςάξηα λα έξρνληαη ζην ρσξηφ, ζην ςπγείν ηνπ Θσκαηζά, ηα νπνία 

αληηθαηέζηεζαλ ηελ Ζπξηαθάηηθε ξπδφπηηα. Λη καλάδεο καο ηελ έθηηαρλαλ 

πξσηίζησο κε θχιιν, πνπ άλνηγαλ ζην ρέξη νη ίδηεο θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ ξχδη, γάια, απγά θαη ηπξί ηξηκκέλν, απ’ ηηο ζθήλεο πνπ 

ηεξνχζε ζηνλ ηάιαξν κε ηελ ζαιακνχξα ε θάζε νηθνγέλεηα. Έρσ αθνχζεη φηη ζηε 

λφηηα Ηεπθάδα ηελ ξπδφπηηα ηελ έθηηαρλαλ κε δάραξε, γηα λα είλαη γθπθηά! Ξην 

ρσξηφ καο, πάλησο, πξφζζεηαλ αιάηη θαη λνκίδσ  φηη, καδί κε ην ζπηηηθφ ηπξί, ήηαλ 

θνβεξήο γεχζεο θαη απφιαπζεο. Οελ έςελαλ ζηνλ θνχξλν, πνιιά ηαςηά καδί απ’ ηηο 

λνηθνθπξέο ηνπ ρσξηνχ, αθνχ, πξνηνλίζακε, πσο ήηαλ ην επίζεκν Ζπξηαθάηηθν 

θαγεηφ ζε ζρεδφλ φιεο ηηο κεζεκεξηαλέο ηάβιεο ηνπ ρσξηνχ καο! Βηδηθφηεξα ην 

θχιιν ηεο, φηαλ μεξνςήλνληαλ θαη γίλνληαλ, φπσο ιέγακε, θξηηζαληζηφ, ηφηε ήηαλ 

αλάξπαζην απφ εκάο ηα παηδηά! Βμαίξεζε ζηελ Ζπξηαθάηηθε θαηαζθεπή ηεο ήηαλ 

ζηελ εβδνκάδα ηεο Οπξηλήο Ώπφθξεσ, νπφηε, φια ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ θαη θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εβδνκάδαο έθηηαρλαλ ελαιιάμ ηα βξάδπα, θπξίσο, πνπ 

γπξλνχζαλ απ’ ηα θηήκαηα, ηελ ξπδφπηηα θαη ηελ θ(νπ)ινχξα!  

ΠΑΛΑΜΖΓΗ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΔ ΥΛΧΡΑ ΚΟΤΚΗΑ Ή ΑΓΚΗΝΑΡΔ! 

    Έλα εθπιεθηηθφ θαγεηφ! Ήηαλ απηά ηα επινγεκέλα ςάξηα, γηα ηα νπνία έρσ 

αλαθεξζεί ηφζν εγθσκηαζηηθά, θαη ηα νπνία, κάιηζηα, έθηαλαλ ζην ηξαπέδη καο πνιχ 

θζελά γηα ηελ επνρή! ηαλ απ’ ηνλ Θάε κήλα άξρηδαλ νη θαιάδεο κε ηα παιακήδηα 

λα βγάδνπλ δεθάδεο ηειάξα, ηφηε πιπκκχξηδαλ ηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, θαη ην 

Μηλαθνρψξη καο άξα, απφ παιακήδηα. Ξηελ θαιχηεξή ηνπ εθδνρή ήηαλ ζηνλ θνχξλν 

κε ρισξά θνπθηά ή κε παηάηεο θπδσλάηεο, ή κε αγξηαγθηλάξεο, απηέο κε ηα αγθάζηα, 

φπνηνο είρε ζηνλ θήπν ηνπ! Έλα θαγεηφ πνπ ε λνζηηκάδα ηνπ ζηνλ μπιφθνπξλν ήηαλ 

κνλαδηθή. Θνζρνβνινχζε νιφθιεξν ην ρσξηφ απηά ηα ππέξνρα βξάδπα! Έθνβαλ 

ιεπηέο θέηεο ην παιακήδη νη καλάδεο καο, μεζπχξηδαλ ηηο θνχζθεο ηα ρισξνθνχθηα, 

πνπ είραλ καδέςεη θαη ήηαλ ηφζν ηξπθεξά, πνπ θφβνληαλ κε ηελ αλάζα θαη κφλν ή 

θαζάξηδαλ ηηο αγθηλάξεο! Έβαδαλ ην ηαςί ζην θνχξλν θαη νη επθξαληηθή κπξσδηά 

γηφκνδε ηα θαληνχληα θαη ηηο ξνχγεο ηνπ ρσξηνχ! Ώλεπαλάιεπην θαγεηφ θαη γεχζε! 
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Μηα ηεγαληά ζαξδέιεο θαη καξίδεο ζηελ πξνζηηά! Σα… ρξπζφςαξα πνπ καο 

δψεζαλ εθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ θαζεκεξηλά ηα έθεξλαλ πιαλφδηνη 

ςαξάδεο ζην ρσξηφ καο. Αξρηθά ηα έθεξλαλ νη Καηληψηεο ςαξάδεο, ν Φιφθνο 

θαη ν Μπάιηζαο κε ηα άινγά ηνπο! Δίραλ δπν κεγάιεο μχιηλεο θαζειέηεο 

θνξησκέλεο ςάξηα απ’ ην ιηκάλη ηεο Λπγηάο θαη μεθηλνχζαλ γηα ηα ρσξηά ησλ 

θαθησηψλ κέζα απ’ ηελ Βξάρα θαη ηελ Μαληφλα, ζρεδφλ δπν ψξεο 

πνδαξφδξνκν! Έπεηηα ήξζαλ νη κεραλνθίλεηνη ςαξάδεο, κε ηα κνηνζαθά ηνπο 

θαη έλα μχιηλν ηειάξν πίζσ γηνκάην ςάξηα, κα, ην κνλνπψιην είρε ν Φίιαο ν 

Καξλάβαινο απ’ ηα Λαδαξάηα κε ηελ ςαξνπνχια ηνπ, έλα απ’ ηα πξψηα 

αγξνηηθά απηνθίλεηα πνπ ήξζαλ ζηνπο θαθηψηεο! Κάζε απφγεπκα ήηαλ ζηελ 

Μπινθνθηά κε γφπεο, καξίδεο, γνβηνχο θαη ζαξδέιεο ηεο λχρηαο, αιιά θαη 

παιακήδηα ην θαινθαίξη, φπνπ ζρεδφλ αγφξαδε φιν ην ρσξηφ! Ήηαλ ηα ςάξηα 

πνπ καο αλάζηεζαλ… Πνπ δελ πεηλάζακε, φπσο πείλαζε ε γεληά ησλ παηεξάδσλ 

καο… Πάληα ππήξραλ ζην ηξαπέδη καο… Ση επινγία! 
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ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ ΣΖ ΦΑΜΔΛΗΑ! 

Έλαο θνχξλνο κηθξφο, έλα θακειηάξηθν γηνξηάζη! Μηα ηεξάζηηα θπςέιε, πνπ 

κέζα ηεο ζσθιείλεη ηελ δσή κεζησκέλε ζην καχξν ςσκί ηεο αμηνζχλεο, κχξα 

πνηίδεη ηνλ γξαληηέλην αγθαζφ ηεο πιεζκνλήο!Έλαο θνχξλνο ιηηφο θη απέξηηην 

εηθνλνζηάζη! Με Κάκηλν ηεο Βαβπιψλαο λα θσηά ζην ηαπεηλφ ην θαηαπφξη, πνπ 

δελ αλζεί παξά ε πξνθνπή, πνπ δελ  δηαβαίλνπλ παξά ηα βήκαηα ηεο 

θνπξλάξηζζαο θαη κάλαο, γηα ην έξκν ην ςσκί ηεο θακειηάο… Να κεζηψζεη ζαλ 

ζηάρπα  ηα θνξκηά, λα ιακπαδηάζεη ζαλ ήιηνο ηελ ςπρή, πξφζθνξν θαη 

ιεηηνπξγηά λα γίλεη ζηα ηίκηα ρέξηα ζνπ θνξκνιηψζηξα μσκαρηά! 

Έλα κηθξφ ρσξηάηηθν καγλάδη! Έλαο Βεδνχβηνο πνπ ζηηο πιαγηέο ηνπ δελ μεξλά 

παξά δσέο! πλάμακε πειφ απ’ η’ αγξνηφπηα θαη θεξακίδηα απ’ ηηο ζπαζκέλεο 

πξνζεπρέο…  ηήζακε ην ζθαξί ηνπ φκνην πνιεκίζηξα θαη γηγαληέςακε κέζα 

ηνπ φιεο ηηο ιεβέληηθεο  πλνέο! Σν θηπάξη, ην ζπδαχιη θαη ην ρεξνπάλη, λα 

ιηψζνπκε ηελ θαχηξα ηεο θσηηάο, η’ άγην ςσκί  λάκα λα γίλεη, λα βνπιηάδεη ζηηο 

θαξδηέο! Μεο ζηελ δσή φινη ζηελ θσηηά ζα κεηξεζνχκε, φινη ζα ηξέμνπκε ηεο 

θαχηξαο λα κνηξάζνπκε ην βηφο… Κάπνηε ζα ιηψζνπλ νη πλνέο καο κεο ζηηο 

θιφγεο, θη ν νπξαλφο ην μάτ ηνπ ζα πάξεη, η’ άπιεξα θηεξά καο αλ ζειήζεη λα 

θάλεη πξνζεπρέο, ηελ ήηηα καο ζα δνχκε νδαιίζθε, ζηνπ ζαξθνβφξνπ ρξφλνπ ηα 

πφδηα ηθεηεπηέο! Μα ηνχηε ε μσκάρηζζα θνπξλάξηζζα θαη κάλα πνηέ δελ ζα 

θηνηέςεη ζηίο πλίρηξεο  απεηιεηηθέο θξαπγέο, πνηέ δε ζα ιπγίζεη ζηα θξπάγκαηά 

ζνπ παλδακάηνξα θαη νιεηήξα ρξφλε … Ληνληάξηζζα θαη ιχθαηλα αληάκα ηνπο 

ζθχκλνπο ζα πςψζεη ζηηο θσηηέο!  

Δίλαη ε ξάηζα ηεο αηζαινζχλεο, είλ’ ην θαινχπη πνπ βγάδεη κφλν θαζηξηηέο, 

είλαη ν εθαηφζθαινο βαηήξαο, πνπ κέρξηο νπξαλνχ παγαίλεη ηηο θαξδηέο θαη 

ρηίδεη θαη ππξγψλεη  ηνπ Γηγελή ηα κπξάηζα κε θνξθέο! Δίζαη ε Λεπθαδίηηζζα 

θνπξλάξηζζα θαη Ρήγηζζα θαη Μάλα. νπ πξέπεη επγλσκνζχλε γηα φζα καο 

λαπιφρεζεο ηεο πξνθνπήο θαη ηεο θσηηάο ςσκηά, γηα φζα άκεηξα θαη άρξαληα 

πξνδχκηα, ζπκίακα καο πξφζθεξεο κε άδνιε θαη ζπζηαζηηθή ιαηξεία! Σφζν 

απαιά γλσξίδεηο ζηα αλνηρηφρεξά ζνπ λα θξαηάο! 

Μα… Ξεκάθξπλαλ θαη θφληπλαλ νη δηθέο καο κλήκεο ηξνρήιαηεο ξνκβίεο  ζηνπ 

ρξφλνπ ηηο  αδξέο γξακκέο, ζηνπ επδαηκνληζκνχ ηηο ζηξάηεο γπκλαζκέλεο, φπσο 

καθξαίλεη ε ιαθίλα απ’ ην λεξφ ηεο βξχζεο, ζα ζα γξνηθήζεη η’ αλάδεκα ηνπ 

ιχθνπ ην θξπθφ… Πέηαμαλ φια ηα θαινχδηα ζνπ κε κηαο ζηνλ νπξαλφ ηεο 

ιήζεο… Μα ε δηθή ζνπ ε αηψληα θξνληίδα ζα μσκέλεη θαη θάξνο θαη 

ζεκαησξφο θαη πξνζεπρή… Δίζαη ε κλήκε ηεο θσηηάο, ηεο ππξνζχλεο, πνπ ζηα 

επέθεηλα πνηέ ζνπ δελ ζηεξεχεηο, φζα θνληφζθαια ηνπ Άδε θη αλ δηαβείο… 

Πάληα ζα θαίεη εθεί ςειά ηνχηε ε ιακπάδα, π’ άλαςεο θνπξλάξηζζα θαη Μάλα 

ζηηο θαξδηέο! Θα είλαη θπιαρηφ θαη κφρζνο θαη ζπζία… Αηψληα, αλακεζά καο 

καξκαξσκέλε βαζίιηζζα ζε λα πιαληέζαη, γηαηί πνηέ δελ δήηεζεο αληίδσξν θη 

επραξηζηίεο, πάξεμ ην δφζηκν ινγάξηαδεο ζεφ! 

(Ώπ’ ηελ πνηεηηθή κνπζπιινγή κε  ηίηιν ΏΝΘΛΕ ΟΔΞ ΓΔΞ ΘΛΠ) 



127 
 

 

Ο θνχξλνο γηα ην ςσκί ηεο θακειηάο, αιιά θαη γηα ηα θαγεηά! Δίλαη ν θνχξλνο 

ηεο ζεηα Υαξίθιεηαο ηνπ Μπνχξα ζηα Παπαδνπνπιαίθα. Υηηζκέλνο ν θάζε 

θνχξλνο ηνπ ρσξηνχ καο θαη ήηαλ αξθεηνί θνχξλνη ζε φιν ην ρσξηφ, κε πειφ θαη 

κηθξά ζπαζκέλα θεξακηδάθηα θαη θάησ εηδηθέο ππξφπιαθεο, πνπ αγφξαδαλ απ’ 

ηελ ρψξα, κα παιηφηεξα, φηαλ δελ ππήξραλ απηέο νη πιάθεο, θαη ην θάησ κέξνο 

ηνπ θνχξλνπ ζηξψλνληαλ κε πειφ! Θπκάκαη πσο είρακε θηηάμεη ηνλ δηθφ καο 

θνχξλν, ν νπνίνο ήηαλ ζρεηηθά κεγάινο θαη έςελε ε κάλα κνπ ην ςσκί ηνπ 

ρσξηνχ, παίξλνληαο γηα ακνηβή έλα θαξβέιη, απφ θάζε λνηθνθπξά, ην ιεγφκελν 

μάτ! Δίρακε πάεη κε ηνλ παηέξα κνπ ηνλ νθνθιή ζην Φίκη, εθεί πνπ ήηαλ ζηα 

βάζε ησλ αηψλσλ ν πξφδξνκνο νηθηζκφο ηνπ ρσξηνχ καο, ην Κακπνρψξη,  θαη ην 

εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Μαξίλαο πην θάησ ζηα Βαξθά,  θαη βξίθακε θηζνθεξάκηδα 

ζηα ραιάζκαηα, θνξηψζακε θαη πειφ απ’ ηελ Καθαβνχια θαη έρηηζαλ ηνλ 

θνχξλν ν Πάλνο ν Καγηάθαο θαη ν παπνχιεο κνπ ν Απνζηφιεο ν Κνινκπάηζνο! 

Ήηαλ νη δχν θαιχηεξνη ηερλίηεο ηνπ ρσξηνχ πνπ θαηαζθεχαδαλ ηέηνηεο 

εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο γηα θνχξλνπο θαη κπνπραξηά! 
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Καη έλα παιηφ κπνπραξί, φπσο αθξηβψο ήηαλ εθείλα ηα δχζθνια ρξφληα 

αζπξηζκέλν θαιά γηα λα θεχγεη ε θηηξηλίια απ’ ηνλ πνιχ θαπλφ, πνπ πνιιέο 

θνξέο απ’ ηνλ δπλαηφ αέξα ηνπ ρεηκψλα έξρνληαλ ζκπιάδεο – ζκπιάδεο, φπσο 

έιεγαλ νη καλάδεο καο, κέζα ζην ζπίηη! Δίλαη ε πεξίθεκε γσληά ησλ 

αλακλήζεσλ, ηεο παξαζθεπήο ηνπ νθνγελεηαθνχ θαγεηνχ, ηεο ζαιπσξήο, ηεο 

θνπβέληαο, ησλ παξακπζηψλ, ησλ ηξαγνπδηψλ, ηνπ πφλνπ, ηεο ειπίδαο! Κάζε 

ζπίηη είρε ην κπνπραξί ηνπ, ν νκθαιφο ηεο νθνγελεηθήο δσήο γχξσ απ’ ηελ 

δσνδφηξα θσηηά. Οιφθιεξεο νηθνγέλεηεο δέθα θαη δψδεθα αηφκσλ, αθνχ 

βξηζθφκαζηε ζε ρξφλνπο κε πνιπηεθλία, θάζνληαλ γχξσ απ’ ηελ ηηα, ηελ θσηηά 

ηνπ κπνπραξηνχ! θελέο πνπ δελ πξφθεηηαη λα αλαβηψζνπλ πνηέ πηα, γηαηί απιά 

ιείπνπλ πιένλ νη πξσηαγσληζηέο, αιιά θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη κπήθακε 

ζην πεξίθεκν <<φζνπο θιείλεη ε πφξηα καο…>>  Καη θαηά θαλφλα πηα θιείλεη 

πνιχ ιηγφηεξνπο… Καηαζθεπάδνληαλ ην κπνπραξί απφ εηδηθνχο ηερλίηεο κε 

ζρηζκέλα ζηε κέζε θεξακίδηα θαη γχςν. Μηα εμεηδηθεπκέλε θαηαζθεπή πνπ ηελ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ νη κπνπραξαηδήδεο. Ολνκαζηφο ζηα Μπξνζηηλά Υσξηά ήηαλ 

ν Καξζάλνο, ν Απνζηφιεο Καησπφδεο ή  Πεξβνιάξεο, ν νπνίνο έθηηαμε ζρεδφλ 

φια ηα κπνπραξηά Καξπάο θαη θαθησηψλ! 
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Οα επίζεηα θαη ηα ζφγηα ηνπ 
ρσξηνχ καο απ’ ην 1750 έσο 
ζήκεξα ην 2022! 
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Ν ΠΡΑΘΖΠ ΠΑΛΡΑΠ  ΘΑΗ ΡΝ   ΒΗΒΙΗΝ ΡΝ ΠΡΑ 1984! 
    Ονλίζακε εηζαγσγηθά ηελ ζπνπδαηφηεηα ελφο βηβιίνπ κε ηίηιν ΜΏΕΑΕΖΒΞ 

ΘΙΔΘΒΞ ΏΜΛ ΟΛ ΡΣΝΕΛ ΘΛΠ   ΜΕΙΏΖΛΡΣΝΕ ΗΒΠΖΏΑΏΞ 1909 - 1923, ηνπ 

θαζεγεηή Ξηάζε Ξάληα, πνπ έγξαςε ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ζηελ Ξαξσλίδα Ώηηηθήο 

ην 1984 θαη ην νπνίν ρεηξφγξαθν βξίζθεηαη ζηελ ΡΏΝΏΘΛΓΗΒΕΛ ΐΕΐΗΕΛΘΔΖΔ. Δ 

ζπνπδαηφηεηα απηνχ ηνπ βηιίνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη καο πάεη ζηνλ 19ν αηψλα θαη 

λσξίηεξα ζην ρσξηφ καο, θαηαγξάθνληαο πξσηίζησο ηα ζφγηα, αιιά θαη κηα ζεηξά 

άιισλ ζεκάησλ, ζηα νπνία θαίλεηαη θαζαξά ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε 

ζην Μλαθνρψξη απηά ηα δχζθνια ρξφληα, φπνπ έλα θαζάξα αγξνηνθηελνηξνθηθφ 

ρσξηφ βάδηδε ζηελ κνίξα ηνπ, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλέρεηαο… Λ ζπγγξαθέαο, παξά 

ην γεγνλφο φηη έδεζε  πεξίπνπ δεθαπέληε κφλν ρξφληα ζην ρσξηφ καο, απηά ηεο 

εθεβείαο, πεξηγξάθεη πξφζσπα θαη πξάγκαηα κε κηα ζαπκαζηή αθξίβεηα θαη 

ελάξγεηα, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη κελ ην επθπέζηαην ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, αιιά 

θπξίσο ηελ αγάπε ηνπ γηα ην Μηλαθνρψξη, ζην νπνίν δεη έληνλα θαη απνξξνθά θαη 

πεξλά ζηε κλήκε ηνπ κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ θάζε ζηηγκή θαη θάζε πξφζσπν, ψζηε 

λα θαηαληά έλα αμηφπηζην ληννπκέλην ην πφλεκά ηνπ, αθνχ, γηα φινπο εκάο πνπ 

γλσξίδνκε βησκαηηθά ηα ηνπ ρσξηνχ καο, ππάξρεη κηα πηζηφηεηα θαη κηα πιεξφηεηα 

ζην θείκελφ ηνπ, πνπ αθήλεη έθπιεθην ηνλ αλαγλψζηε κε ην ιεπηνκεξέο ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ! Θα, ην ζπνπδαηφηεξν είλαη φηη ζπκάηαη φια εηνχηα, πνπ 

θαηαγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ, ζρεδφλ εμήληα ρξφληα κεηά, ην 1984, πξάγκα πνπ 

κεγηζηνπνηεί ην επθπέο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο κλήκεο ηνπ ζπγξαθέα! Λ ίδηνο 

απνθαιχπηεη πσο κπφξεζε λα γλσξίζεη άξηζηα ηα ηνπ ρσξηνχ καο ζπλνδεχνληαο ηνλ 

ηεεξέα παηέξα ηνπ Ξσηήξε Ξάληα, φρη κφλν ζηηο αθνινπζίεο ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ, 

αιιά θαη ζηηο επηζθέςεηο ηνπ ζηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ, φπνπ δηάβαδε παξαθιήζεηο ηνλ 

Αεθαπεληαχγνπζην! Μξφθεηηαη γηα κηα ζπλήζεηα πνπ έθηαζε κέρξη πεξίπνπ ην 1990, 

φηαλ θάζε νηθνγέλεηα ζην ρσξηφ καο θαινχζε ηνλ παπά θαη δηάβαδε ηνλ 

Αεθαπεληαχγνπζην ηελ Θεγάιε παξάθιεζε πξνο ηελ Μαλαγία!  

    Ξε ηνχην ην δηθφ κνπ πφλεκα ηεξάζηηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Ξηάζε Ξάληα, γηαηί 

παίξλσ ην λήκα απ’ ην 1984, πνπ ην άθεζε ν ίδηνο θαη ζπλερίδσ κέρξη ζήκεξα, ην 

2022, ζε φηη αθνξά ην κεγάιν θνκκάηη, πνπ θαζέλαλ πηζηεχσ αθνξά, απηφ ηεο 

θαηαγξαθήο ησλ γελλεηφξσλ καο! Γηα θάπνηα ζφγηα απηή ε αλαδξνκή νδεγεί αθφκε 

θαη ζηνλ 18ν αηψλα! Μξνζσπθά ζα θαηαγξάςσ κφλν ηα νλφκαηα ησλ πξνπαηφξσλ 

καο, δελ ζα αλαθεξζψ ζηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πνπ πεξηγξάθεη ν 

Ξηάζηεο Ξάληαο, δηφηη ζεξξψ πσο νη αξλεηηθέο αλαθνξέο δελ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ, 

αθνχ δνχκε θαη θηλνχκαζηε κεηαμχ απνγφλσλ θαη φινη είκαζηε γλσζηνί ζε ηνχηε ηε 

κηθξή θνπθίδα γεο… Μέξαλ, φκσο, απ’ ηελ νηθνγελεηαθή δηαδξνκή, πνιιά είλαη θαη 

ηα άιια θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ πεξηγξάθεη ν ζπγγξαθέαο γηα ην 

ρσξηφ καο θαη ηα νπνία εκβφιηκα κέζα ζην δηθφ κνπ πφλεκα αλαδεκνζηεχσ, πάληα 

κε ηελ ππνζεκείσζε, φηη είλαη αλαθνξέο ηνπ Ξηάζε Ξάληα ελδεδπκέλεο θαη 

ξαθηλαξηζκέλεο κε ηελ εγθπξφηηεα ηνπ θαζεγεηή θαη ηελ ιεπηνκέξεηα ηνπ επθπή 

ζπγγξαθέα, κα θαη ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ βησκαηηθή παηδηθή αληίιεςε!  
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To εμψθπιιν ηνπ ρεηξφγξαθνπ βηβιίνπ ηνπ ηάζε άληα, πεληαθνζίσλ πεξίπνπ 

ζειίδσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ΥΑΡΑΜΟΓΛΔΗΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ, 
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ΝΗ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΔΠ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΑΞ’ ΡΑ ΠΦΑΘΗΑ! 
     Ξαο πξντδεάζακε εηζαγσγηθά, γηα κηα εθεηελέζηεξε αλαθνξά καο ζην επίζεην 

Μαπαδφπνπινο θαη ηνλ κεγάιν δεκηνπξγηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη, απφ αηψλσλ, 

ζηα Ξθαθηά ηεο Ζξήηεο, αιιά θαη εδψ ζηνπο Ξθαθηψηεο, πνπ καο αθνξά. Ξχκθσλα 

κε ηνπο θνξπθαίνπο Ζξεηηθνχο ηζηνξηθνχο Γξεγφξε Μαπαδνπεηξάθε θαη Μάξη 

Ζειατδή ζηα Ξθαθηά ηεο Ζξήηεο ππήξραλ απ’ ηνλ Αέθαην αθφκε αηψλα δχν κεγάιεο 

νηθνγέλεηεο,  ησλ Μαπαδνπνπιαίσλ θαη ησλ Μάηεξσλ, κεηέπεηηα Μαηεξάθεδσλ. 

Ώπηέο νη δχν νηθνγέλεηεο πξνέξρνληαλ απ’ ηνλ Άξρνληα Ξθνξδίιε, πνπ είραλ ζηείιεη 

ζηα Ξθαθηά νη ΐπδαληηλνί απηνθξάηνξεο, γη απηφ θαη απνθαινχληα θαη νη 

Μαπαδφπνπινη θαη νη Μάηεξνη <<Ώξρνληνξσκαίνη ησλ Ξθαθίσλ>>! Θεηαμχ ηνπο 

είραλ ηεξάζηηα δηακάρε, πνηα νηθνγέλεηα ζα επηθξαηνχζε ζηα Ξθαθηά! Λκνλννχζαλ 

κφλν φηαλ εμεγείξνληαλ θαηά ησλ Βλεηψλ θαηαθηεηψλ, πνπ είραλ ηελ Ζξήηε απ’ ην 

1205! Λη κελ Μάηεξνη αζρνινχληαλ κε ηελ γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, νη δε 

Μαπαδφπνπινη κε ηε λαπηηιία θαη ην εκπφξην, θπξίσο ζηα Βπηάλεζα θαη ζηελ Εηαιία, 

έλα δξφκνο ζην πεξίθεκν <<Οφμν ηνπ Δξνδφηνπ>>, ηφζν γλσζηφο απ’ ηελ 

αξραηφηεηα αθφκε κε ηελ Θεγάιε Βιιάδα!  

    ζεο θνξέο μεζεθψζεθαλ θαη νη δχν απηέο νηθνγέλεηεο ζηα Ξθαθηά ελαληίνλ ησλ 

Βλεηψλ θαη ήηαλ πεξίπνπ δέθα θνξέο ηνλ 14ν θαη 15ν αηψλα, ρξνλνινγία πνπ καο 

αθνξά, φπσο πξνθχπηεη απ’ ηνπο δχν αλσηέξσ ηζηνξηθνχο, αιιά θαη απφ έλαλ άιινλ 

Ζξεηηθφ ηζηνξηθφ, ηνλ Ώγαζάγγειν Κεξνπράθε, νη Βλεηνί, αθνχ θαηέπληγαλ ηηο 

ζηάζεηο, εθπάηξηδαλ βίαηα ηνπο ζηαζηαζηέο, νη νπνίνη πεξλνχζαλ πξψηα ζηα Ζχζεξα 

θαη κεηά ζηα άιια Βπηάλεζα θαη θπξίσο ζε Γάθπλζν θαη Ζεθαιινληά!  Λη ζηαζηαζηέο 

Μαπαδφπνπινη, ζαλ λαπηηθνί δξαπέηεπαλ αιιά κεηέθεξλαλ θαη απηφλ ηνλ 

εθπαηξηδφκελν βίαηα θφζκν Ξθαθηαλψλ ζηα Βπηάλεζα! Γη απηφ, ζχκθσλα κε ηηο  

καξηπξίεο ηνπ Γαθχλζηνπ ηζηνξηθνχ Ιηίλνπ Ζνλφκνπ θαη ηνπ Ζεθαιινλίηε 

Γεξάζηκνπ Μεληφγαινπ ζα βξνχκε ηνπο Ζξεηηθνχο Μαπαδφπνπινπο ζηα δχν απηά 

λεζηά απ’ ηνλ 15ν αηψλα! Ώπφ εθεί νη Οφθθνη, αλαθεξζήθακε ζρεηηθά παξαπάλσ,  

ηνπο δηαπεξαίσζαλ θαη ζηελ αξαηνθαηνθεκέλε Ηεπθάδα, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην 

Μηλαθνρψξη νη Μαπαδφπνπινη θαη δεκηνχξγεζαλ  ζην θάησ κέξνο ηνπ ρσξηνχ ζηελ 

πεξηνρή Ζνινβνχ ή Ζισζνπξηά ηνλ ζπλνηθηζκφ Μαπαδνπνπιαίτθα.  

    Ξήκεξα, ελ έηεη 2022,  θαη νη νηθνγέληεο Μαπαδφπνπινπ αθνινπζνχλ ηελ θζίλνπζα 

πνξεία φισλ ησλ νθνγελεηψλ ηνπ ρσξηνχ, κε απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή ηνπ εξήκσζε, 

πνπ πνηνο μέξεη ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο πνπ ζα νδεγήζεη… Έηζη έρνπλ κείλεη κφλν 

πέληε  νηθνγέλεηεο Μαπαδφπνπινη ζην ρσξηφ, ηηο νπνίεο αλαθέξνκε κε ηα 

παξαηζνχθιηα, γηα λα… θαηαιαβαηλφκαζηε: Ζνπκπνξγηέινο, Ζνπθηάο, Γηνχξγαο, 

Θσκαηζάο, Θπνχξαο θαη ζηελ Ρψξα είλαη νη νηθνγέλεηεο Θπνχθαο θαη ΐαζίιε ηεο 

Ρήξαο, νη νπνίεο δηαηεξνχλ θάπνηεο επαθέο κε ην ρσξηφ καο.  Γη απηέο ηηο νθνγέλεηεο 

ζα πξνρσξήζνκε επζχο ακέζσο ζηελ ηρλειάηεζε ησλ ξηδψλ ηνπο, φζν πίζσ ζηνλ 

ρξφλν κπνξνχκε, φπσο καο ην επηηξέπεη θαη καο δηεπθνιχλεη ην πεξίθεκν βηβιίν ηνπ 

θαζεγεηή Ξηάζε Ξάληα, ζην νπνίν ηφζεο θνξέο έρνκε αλαθεξζεί ζην παξφλ πφλεκα.   
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ΞΔΝΟΦΧΝΣΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ  Ή ΚΟΤΚΗΑ. 

Γελλήηνξαο ν Κελνθψληαο Μαπαδφπνπινο. Μαληξεχηεθε ηελ Ππαπαληή ΐαγελά απ’ 

ηνπ Μξεκεληηλνχ. Ήηαλ, θαηά ηνλ Ξηάζε Ξάληα, έλαο κεξαθιήο θαη ιεβέληεο 

άλζξσπνο, ν θαιχηεξνο ξάθηεο ησλ Ξθαθησηψλ, πνπ επηζθέπηνληαλ ηα ζπίηηα λα 

ξάςεη, ηελ επνρή εθείλε ησλ απζηεξψλ εζψλ, φπνπ ήηαλ εληηκφηαηνο θαη εζηθφηαηνο 

ζε θάζε ζπίηη πνπ έκπαηλε θαη θάζνληαλ κεξνδνχιη νιφθιεξν γηα λα ξάςεη, πάληα 

θαηά ηνλ Ξηάζε Ξάληα. Βίρε, κάιηζηα, δηθή ηνπ ξαπηνκεραλή ην 1918!!! Ώπέθηεζε 

δχν θνξίηζηα, ηελ Οαζνχια πνπ παληξεχηεθε ηνλ Μέηξν Γεσξγάθε (Οξάκπα) θαη ηελ 

ζενδψξα (Ηφια), πνπ παληξεχηθεθε ζηα Ηαδαξάηα ηνλ ζεφδσξν (Ηφιν) Ηάδαξε 

(Οαζφλε) θαη δπν   γηνπο ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Ώλδξέα. Λ Ώλδξέαο  νπνίνο παληξεχηεθε 

ηελ Ηνχια πεηνχζε απ’ ηνλ Ζάβαιν, ζθνηψζεθε λένο ζηελ Μάηξα ζε αηχρεκα πάλσ 

ζηηο γξακκέο ηνπ ηξαίλνπ, ν γηφο ηνπ Κελνθψληαο δεη κφληκα ζηελ Μάηξα. Λ άαινο 

γηνο ηνπ Κελνθψληα, ν Γηάλλεο παληξεχηεθε ηελ Ιηθνιέηα Γεσξγάθε (Οξάκπα) θαη 

έρεη δπν γηνπο ηνλ Ώλδξέα, ν νπνίνο είλαη δάζθαινο θαη ηνλ Θενθάλε, ν νπνίνο είλαη 

καξκαξάο κε δηθφ ηνπ καξκαξάδηθν ζηε ρψξα. Λ Ώλδξέαο παληξεχηεθε ηελ 

Ώξγπξνχια Ιηθνινπνχινπ απ’ ηελ Ζνξηλζία θαη έρεη δπν θνξίηζηα, ηελ Εσάλλα, ε 

νπνία είλαη θαζεγήηξηα θαη ηελ Ζσλζηαληίλα, ε νπνία είλαη γεσιφγνο θαη εξγάδεηαη 

ζηελ Ώγγιία. Λ Θενθάλεο έρεη δπν θνξίηζηα, ηελ Ιηθνιέηα, ε νπνία είλαη δαζθάια 

θαη ηελ Μαξαζθεπή (ΐηβή), ε νπνία είλαη θαη απηή δαζθάια. 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Ή ΓΗΟΤΡΓΑ 

Γελλήηνξαο ν Γεψξγηνο Μαπαδφπνπινο, αδεξθφο ηνπ αλσηέξνπ Κελνθψληα. 

Μαληξεχηεθε ηελ Μελειφπε Γεσξγάθε (Οζάλε), ηελ νπνία έθιεςε! Ρξεκάηηζε 

αγξνθχιαθαο ζην ρσξηφ. Ώπέθηεζε πέληε αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα, ηελ Ζπξηαθνχια, 

πνπ παληξεχηεθε θαη έδεζε ζηε Ιηθηάλα, ηελ Ξηακάηα πνπ παληξεχηεθε ηνλ Ξπχξν 

ηνλ Ξάληα απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο θαη έδεζε ζηελ Μάηξα θαη ηελ Μαξαζθεπή ε 

νπνία παληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά. Ώπ’ ηνπο γηνπο ηνπ, ν Γηάλλεο παληξεχηεθε θαη πήγε 

ζψγακπξνο ζην Θαξαληνρψξη, φπνπ απέθηεζε δπν θνξίηζηα θαη έλαλ γην, ηνλ Οάθε, 

ν νπνίνο είλαη θαζεγεηήο καζεκαηηθφο,  ν Φψηεο παληξεχηεθε θαη έδεζε ζηε Ιέα 

Βξπζξαία ζηελ Ώζήλα, φπσο εθεί έδεζε θαη ν Ξηέξγηνο, ν Θάξθνο εξγάζηεθε ζηελ 

Γεξκαλία θαη κέλεη ζπληαμηνχρνο ζηε Ηεπθάδα. Λ Ρξηζηφθνξνο κέλεη ζην ρσξηφ, 

παληξεχηεθε ηελ Ώκαιία Γεσξγάθε (Ξειηλάθε), δεη ζην ρσξηφ θαη έρεη έλα θνξίηζη 

ηελ Γεσξγία, ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Αηνλχζε Ηάδαξε (Γθαξακάλε) θαη έλαλ γην 

ηνλ Γηψξγν, ν νπνίνο δεη θαη εξγάδεηαη ζην Μηλαθνρψξη. 

ΣΑ ΑΓΔΡΦΗΑ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΑΝΝΖ Ή ΓΗΑΝΝΑΚΟ, ΘΧΜΑ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Ή ΘΧΜΑΣΑ,  Ο ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΓΝΧΣΖ 

Ή ΜΠΟΡΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΠΟΓΟΝΟΗ ΣΟΤ. 

Λ Μαπαδφπνπινο Γηάλλεο ή Γηαλλαθφο ήηαλ ν πξαθηηθφο γηαηξφο ηνπ ρσξηνχ πνπ 

έθηηαρλε ηα θαηάγκαηα θαη ηα ζηξακπνπιήγκαηα. Μαληξεχηεθε ηελ Ώγιατα Ξάληα 

θαη απέθηεζε δπν θνξίηζηα, ηελ Ζπξηαθνχια, πνπ παληξεχηεθε ζηα Ηαδαξάηα ηνλ 

Ώληψλε Ηάδαξε ή Ξσθξάηε θαη ηελ Ζαηεξίλα ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Φηιήκνληα 



134 
 

Γεσξγάθε ή Ξειηλάθε, αιιά πέζαλε απφ επηιφρην ππξεηφ φηαλ είρε γελλήζεη ηνλ γην 

ηεο ηνλ Ξηάζε Γεσξγάθε ή Θάγγαο, γηα ηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ. 

Λ ΘΣΘΏΞ ΜΏΜΏΑΛΜΛΠΗΛΞ Ή ΘΣΘΏΟΞΏΞ 

Λ Μαπαδφπνπινο Θσκάο  ή Θσκαηζάο ήηαλ έκπνξνο θαη πήγαηλε κε πξακάηεηεο ζηα 

ρσξηά ηεο Ώθαξλαλίαο. Μαληξεχηεθε αδεξθή ηνπ Εσζήθ Ηάδαξε ή Γθαξακάλε θαη 

απέθηεζε δπν θνξίηζηα, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε παληξεχηεθε ζηελ ΐαπθεξή θαη ε 

άιιε ζηα Ηαδαξάηα. Βίρε θαη δπν γηνπο, έλαλ ν νπνίνο πέζαλε απφ πνιπνκειίηηδα 

δεθαπέληε ρξνλψλ θαη ηνλ Γηψξγν. Λ Γηψξγνο, <<Λ κπάξκπα Γηψξγεο ν 

Θσκαηζάο>>, φπσο ηνλ μέξακε φινη ζην ρσξηφ, πνπ είρε έλα απ’ ηα κεγαιχηεξα 

κπαθάιηθα ηνπ ρσξηνχ κε πνιιά πξντφληα γηα ηελ επνρή, θάηη ζαλ ζεκεξηλφ κίλη – 

κάξθεη! Μξψηνο έθεξε ζην ρσξηφ κεγάιν επαγγεικαηηθφ ςπγείν ηελ δεθαεηία ηνπ 

1960, φηαλ ήξζε ην ξεχκα, ζην νπνίν εχξηζθεο θαηεςπγκέλα ςάξηα θαη θνηφπνπια, 

πνπ απνηεινχζαλ ην Ζπξηαθάηηθν θαγεηφ ησλ ρσξηαλψλ καο!  Ήηαλ πξαγκαηηθά 

Ώξρνληάλζξσπνο  ζεζαπξφο, γηαηί βνήζεζε πάξα πνιχ θφζκν νηθνλνκηθά, αιιά θαη 

παηδηά απ’ ην ρσξηφ λα ζπνπδάζνπλ! Ρξεκάηηζε θαη πξφεδξνο ηεο Ζνηλφηεηνο 

Μηλαθνρσξίνπ. Γηνο ηνπ είλαη ν Ιίθνο Μαπαδφπνπινο, ειαηνρξσκαηηζηήο, δεη ζην 

ρσξηφ καο, παληξεχηεθε ηελ Ζηθή απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη έρεη έλα θνξίηζη θαη έλα 

αγφξη ηνλ Ηεπηέξε, ν νπνίνο είλαη κφληκνο ζηξαηησηηθφο ζηελ Ώεξνπνξία. 

Λ ΏΙΏΓΙΣΞΟΔΞ ΜΏΜΏΑΛΜΛΠΗΛΞ 

Λ ηξίηνο απ’ ηα αδέξθηα ήηαλ ν Μαπαδφπνπινο Ώλαγλψζηεο ή Θπφξζαο, ν νπνίνο 

ήηαλ Ώλαγλψζηεο – ςάιηεο ζηνλ Ώτ Γηψξγε θαη θάηνρνο ηνπ νκψλπκνπ αλεκφκπινπ 

πνπ δηαζψδεηαη θαη ζήκεξα θάησ απ’ ην ρσξηφ ζηελ πεξηνρή Θπνχκθα. Ώπέθηεζε 

δπν γηνπο ηνλ Μάλν, ν νπνίνο θαηαηάρηεθε ζηελ Ρσξαθπιαθή θαη έδεζε ζηα 

Γηάλλελα, θαη ηνλ Ρξήζην ή Θπνχθα, ν νπνίνο έκεηλε ζην ρσξηφ θαη ιεηηνπξγνχζε 

ηνλ κχιν ηνπ παηέξα ηνπ. ηαλ έθιεηζε ν κχινο ν Ρξήζηνο πήγε γηα πνιιά ρξφληα 

ζην ιηηξνβηφ ηνπ Θνπζνιίλε, φπνπ ήηαλ θαξαβνθχξεο. Ήηαλ έλαο πνιχ θαιφο 

άλζξσπνο θαη ζαλ κπισλάο θαη ζαλ θαξαβνθχξεο ζην ιηηξνβηφ. Μαληξεχηεθε ηελ 

Ξηέιια απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν θαη απέθηεζε δπν θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα. Δ Μαξζελία 

παληξεχηεθε ζηελ Ζαηνχλα ηνλ Φιψθν θαη ε Λπξαλία ηνλ Γηψξγν Γεσξγάθε ή 

Θφκα. Ώπ’ ηνπο γηνπο ηνπ ν Ώιέθνο κεηαλάζηεπζε ζηνλ Ζαλαδά, ν δε Άγγεινο έδεζε 

ζηελ ρψξα. Λ Άγγεινο απέθηεζε ηξία παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ έλαο γηνο ηνπ πέζαλε ζε 

λεαξή ζρεηηθά ειηθία ην 2020, ελψ ε θφξε ηνπ Ξηέιια παληξεχηεθε ζηελ Μάιαηξν. 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ή ΜΠΟΤΡΑ 

 Γελλήηνξαο ν Γηψξγνο Μαπαδφπνπινο ή Θπνχξαο. Λ Ξηάζεο Ξάληαο ηνλ 

παξνπζηάδεη ζαλ έλαλ θαινθάγαζν θαη ζπκφζνθν γέξνληα, ν νπνίνο ζπκβνχιεπε ηα 

λέα παηδηά φληαο γηα ρξφληα επίηξνπνο ζηνλ Ώτ Γηψξγε. Ώπέθηεζε δπν θνξίηζηα ηα 

νπνία παληξεχηεθαλ θαη ηα δχν ζηνλ Ζάβαιν θαη ηξία αγφξηα. Λ Ξπχξνο πνπ 

πνιέκεζε ζην Θαθεδνληθφ κέησπν θαη πήξε κέξνο θαη ζηελ Θηθξαζηαηηθή 
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Βθζηξαηεία. Μαληξεχηεθε ηελ Γησξγίηζα Γεσξγάθε  θαη γηνο ηνπ ήηαλ ν Διίαο 

Μαπαδφπνπινο, πνπ έδεζε ζην Μεξηζηέξη ζηελ Ώζήλα, ν νπνίνο έρεη έλα αγφξη ηνλ 

Ξπχξν θαη δπν θνξίηζηα. Λ Ώλδξέαο, ν δεχηεξνο γηνο ηνπ Γηψξγνπ,  ήηαλ απ’ ηα πην 

κνξθσκέλα άηνκα ηνπ ρσξηνχ, πήξε κέξνο ζηελ Ώληίζηαζε θαη αζρνιήζεθε ελεξγά 

κε ζπλαηηεξηζηηθά ζέκαηα, παληξεχηεθε ηελ Ώξεηή Ηάδαξε θαη έδεζαλ ζηε ρψξα 

άθιεξνη. 

Λ ΏΝΕΞΟΛΟΒΗΔΞ ΜΏΜΏΑΛΜΛΠΗΛΞ  

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Γηισξγνπ, ν Ώξηζηνηέιεο, αξρηθά έθπγε κεηαλάζηεο ζηελ Ώκεξηθή, 

φηαλ επέζηξεςε έκεηλε ζην ρσξηφ, παληξεχηεθε ηελ Γηάλλα απ’ ηνπ ζφτ ηνπ 

Ζαινγηάλλνπ απ’ ηελ Ώπφιπαηλα θαη απέθηεζε έλαλ γην, ηνλ Ιαπνιένληα, ν νπνίνο 

ππεξελελεθνληνχηεο δεη ζήκεξα ζην ρσξηφ, έλαο θαιφο άλζξσπνο, ζαλ ηνλ παπνχιε 

ηνπ Γηψξγν θαη ηνλ παηέξα ηνπ Ώξηζηνηέιε θαη θνβεξά εξγαηηθφο, αθνχ κάδεπε ειηέο 

ζρεδφλ κέρξη ηα ελελήληα ηνπ ρξφληα! Μαληξεχηεθε ηελ Ραξίθιεηα Ηάδαξε ή 

Θακάθηα απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη απέθηεζε έλα θνξίηζη, ηελ Γεσξγία, θαζεγήηξηα, ε 

νπνία δεη ζηελ Ζέξθπξα θαη ηξία αγφξηα. Λ Ώξηζηνηέιεο είλαη ππάιιεινο θαη δεη  κε 

ηελ νηθνγέληά ηνπ ζηελ Ώζήλα, ν Ώλδξέαο είλαη ππάιιεινο θαη δεη  κε ηελ νηθνγέληά 

ηνπ ζηελ Ζαβάια θαη ν Ξπχξνο είλαη ινγηζηήο θαη δεη επίζεο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

ζηελ Ηεπθάδα.  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΣΑΘΖ Ή ΚΟΤΜΠΟΤΡΓΗΔΛΟ 

Μαπαδφπνπινο Ξηάζεο ή Ζνπκπνπξγηέινο. Ον ζπίηη ηνπ ήηαλ ην ηειεπηαίν ζηα λφηηα 

ηνπ ρσξηνχ. Άθιεξνο ν ίδηνο πήξε ζην ρσξηφ ηνλ αλεςηφ ηνπ Ιίθν, γην ηνπ αδεξθνχ 

ηνπ πνπ έκελε ζηε Ηεπθάδα θαη ηνλ πάληξεςε κε ηελ Ξηαπξνχια, ηελ αληςηά ηεο 

γπλαίθαο ηνπ. Έθηνηε ν Ιίθνο έκελε ζην ρσξηφ, φπνπ δεκηνχξγεζε κεγάιε 

νηθνγέλεηα. Άλζξσπνο αγαζφο θαη εξγαηηθφηαηνο, έθαλε αθφκε θαη ηνλ έκπνξν ζηελ 

Ώθαξλαλία! Φφξησλε ιάδη θαη θξαζί έλα αξαβαληάξηθν άινγν πνπ είρε θαη πήγαηλε 

λα ηα πνπιήζεη απέλαληη ζην Κεξφκεξν, θέξνλνληαο πίζσ ζηάξη, ηξαραλά θαη φηη 

άιιν κπνξνχζε γηα ηελ πνιπκειή ηνπ νηθνγέλεηα. Ώξθεηά θαινθαίξηα αγφξαδε 

ακχγδαια γηα ινγαξηαζκφ ησλ αδεξθψλ ηνπ, πνπ είραλ δαραξνπιαζηείν ζηελ ρψξα! 

Θε ηελ Ξαηπξνχια απέθηεζε ελλέα παηδηά, έμη αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα! Ξηάζεθε, 

φκσο,  άηπρνο ζηελ δσή ηνπ, αθνχ είδε ηξία απ’ ηα αγφξηα ηνπ λα θεχγνπλ έθεβνη 

απ’ ηελ δσή… Λ Αηνλχζεο πλίγεθε ζε έλαλ ιφκπν κε λεξφ, πνπ ήηαλ κπξνζηά ζην 

ιηηξνβηφ ηνπ Ζνχινπ. Λ Ρξήζηνο πέζαλε απφ πλεπκνλία θαη ν Θαξίλνο ζθνηψζεθε 

πέθηνληαο απφ νηθνδνκή ζηελ Ώζήλα, φπνπ εξγάδνληαλ ζαλ νηθνδφκνο. Ώπ’ ηα 

θνξίηζηα ηνπ ε Ιηίλα παληξεχηεθε ηνλ Οάθε ηνλ Ώζπξνγέξαθα ή Ώιηβίδε θαη έδεζαλ 

ζηελ ΐφληηζα, ε Βπξηδίθε παληξεχηεθε ηνλ Ηάκπξν Γεσξγάθε ή Οξάκπα θαη δνχλε 

ζην Μηλαθνρψξη θαη ε Γεσξγία παληξεχηεθε ηνλ Γψε Ηάδαξε ή Ζαγηάθα, είλαη ε 

κεηέξα ηνπ ζεκεξηλνχ παπά ηνπ ρσξηνχ καο Μαλαγηψηε Ηάδαξε. Οα ππφινηπα ηξία 

αγφξηα ηνπ είλαη: Λ Γηψξγνο ή Ξαιακηδάο, ν νπνίνο παληξεχηεθε θαη έδεζε ζηελ 

Μξέβεδα, γλσξίδσ ηνλ γην ηνπ Ρξήζην. Λ Οάθεο ν νπνίνο παληξεχηεθε ηελ 

Μαλαγνχια ηνπ Ρξήζηνπ Γεσξγάθε ή Ζαξακέια, έρεη έλαλ γην ηνλ Ιίθν θαη δνχλε 
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ζην Μαγθξάηη ζηελ Ώζήλα. Ζαη ν Ξηάζεο ή Ιηάξαο, ν νπνίνο παληξεχηεθε ηελ 

Ζαηεξίλα Γεσξγάθε ή Ξειελάθε θαη έρεη δπν γηνπο, ηνλ Ιίθν ν νπνίνο είλαη 

ππξνζβέζηεο, παληξεχηεθε ηελ Διέθηξα Ξνχλδηα απ’ ηε Ιηθηάλα θαη έρεη έλα 

αγφξηηνλ Ξηάζε θαη έλα θνξίηζη  ηελ Ζαηεξίλα. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ξηάζε θαη ηεο 

Ζαηεξίλαο, ν Ξσηήξεο, παληξεχηεθε Ώιβαλίδα, δνχλε ζην Μηλαθνρψξη θαη έρεη θαη 

απηφο έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη. 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΥΡΣΟΓΑΝΝΖ ΚΑΗ ΛΑΜΠΡΟ ΜΑΛΦΑ 

Έκεηλε νξθαλφο κηθξφο απφ παηέξα θαη κεηέξα θαη ηνλ κεγάισζε ν αδεθφο ηνπ 

παηέξα ηνπ ν Γψξγεο Μαπαδφπνπινο ή Θπνχξαο. ηαλ κεγάισζε θαηέβεθε ζηελ 

ρψξα, φπνπ άλνημε κεγάιν εκπνξηθφ θαηάζηεκα κε λήκαηα θαη  βαθέο γηα ηνπο 

Ηεπθαδίηηθνπο αξγαιεηνχο. Άθιεξνο ν ίδηνο πηνζέηεζε  απ’ ην ρσξφ καο ηνλ Ηάκπξν 

Θάιθα αδεξθφ ηνπ Ξηάζε Θάιθα ηνπ θνπθνχ ή Θαληαιέληα. Λ Ηάκπξνο ζαλ 

Μαπαδφπνπινο πηα πήξε ην καγαδί ηνπ Ρξηζηνγηάλλε ζην παδάξη απέλαληη απ’ ηελ 

Μαλαγία ησλ Βηζνδίσλ θαη ην απγάηεςε, θάλνληάο ην θέληξν γηα θάζε ρσξηθφ πνπ 

θαηέβαηλε ζηε Ηεπθάδα γα ςψληα. Μαληξεχηεθε ν Ηάκπξνο Θεγαλεζψηηζζα θαη 

έρεη δπν γηνχο, ηνλ Ρξήζην θαη ηνλ Άγγειν, πνπ δνχλε ζηε Ηεπθάδα. Λ Ρξήζηνο είλαη 

κεραληθφο θαη ν Άγγεινο εφλαη ινγηζηήο.  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ Ο ΓΗΟ ΣΟΤ Ο ΒΑΗΛΖ ΣΖ ΥΖΡΑ 

Λ Ρξήζηνο Μαπαδφπνπινο, αλαθέξεη ν Ξηάζεο Ξάληαο,  ήηαλ έλαο εξγαηηθφηαηνο 

άλζξσπνο θαη γηα ρξφλα ιηηξνβηάξεο ζην ιηηξνβηφ ησλ Ξαληαίσλ ζηα Ζνληξάηα. 

Μαληξεχηεθε ηελ Ξνθία Ζνπληάθε ή Ηνχθα απ’ ηνπ Μξεκεληηλνχ θαη πξφιαβε λα 

απνθηήζεη καδί ηεο έλαλ γην, ηνλ ΐαζίιε θαη έλα θνξίηζη ηελ Ηεπηεξία, ε νπνία 

παληξεχηεθε ηνλ Φηιήκνλα Γεσξγάθε ή Ξειηλάθε. Ηέκε πξφιαβε γηαηί ζε κηα 

επηζηξάηεπζε ηεο ηαξαγκέλεο δεθαεηίαο ηνπ 1920  πέζαλε λεφηαηνο ζηα Γηάλλελα 

απφ Ώζηαηηηθή γξίπε. Έθηνηε ν γηνο ηνπ ν ΐαζίιεο πήξε ην φλνκα <<ν ΐαζίιεο ηεο 

ρήξαο>>. Γλψξηζα πξνζσπηθά ηνλ κπάξκπα ΐαζίιε, αθνχ επί ρξφληα ήηαλ ζέκπξνο 

κε ηνλ παηέξα κνπ ηνλ Ξνθνθιή, είραλ δειαδή δεπγάξη ηα άινγά ηνπο θαη φξγσλαλ 

θαη έζπεξλαλ απφ θνηλνχ ηα ρσξάθηα ηνπο. Έλαο πνιχ θαιφο άλζξσπνο θαη απ’ ηνπο 

πξψηνπο θπλεγνχο ζην ρσξηφ καο, πνπ πεγαίλακε ζην ζπίηη ηνπ εκείο ηα παηδηά θαη 

καο έδηλε ην ηνπθέθη ηνπ γηα λα παίμνπκε ηα εξσηθά ζθεηο ζηηο 25 Θαξηίνπ!Θπκάκαη 

πσο, φηαλ πήγαηλαλ ζηνλ Ζάκπν γηα λα νξγψζνπλ ηα εθεί ρσξάθηα ηνπ ΐαζίιε, 

πεξηκέλακε πσο θαη πσο ηνλ παηέξα κνπ λα καο θέξεη πνξηνθάιηα, απ’ ηηο 

πνξηνθαιηέο ηνπ ΐαζίιε! Μαληξεχηεθε ηελ Μαξαζθεπή απ’ ην Ξπαλνρψξη θαη 

απέθηεζε καδί ηεο ηέζζεξα θνξίηζηα θαη έλαλ γην. Δ Ιίθε παληξεχηεθε ηνλ ΐαζίιε 

Ζνπληάθε ή Ζαξαγηάλλε απ’ ηνπ Μξεκεληηλνχ θαηη δεη ζηνλ Ζαλαδά. Δ Ξηακάηα 

παληξεχηεθε ηνλ ΐαγγέιε Ηάδαξε ή Μίθνιε θαη δεη ζηε Ηεπθάδα. Δ Ώγιατα 

παληξεχηεθε Θεξηαλφ θαη δεη ζηε Ηεπθάδα. Δ Ξσηεξία παληξεχηεθε Ρφξηε ή 

Θπακπίλν θαη δεη ζηεΗεπθάδα. Λ γηνο ηνπ ΐαζίιε ν Γηψξγνο εγθαηαζηάζεθε ζηνλ 

Ζάκπν ζηελ Ηεπθάδα θαη ήηαλ άξηζηνο μπινπξγφο,  ήηαλ πξνζσπηθφο κνπ θίινο, καδί 

κεγαιψζακε θαη παίμακε ζηα Ώιψληα θαη ζηελ Θπινθνθηά γηα ρξφληα. Έθπγε, 
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δπζηπρψο, απ’ ηελ δσή ην 2021. Βίρε παληξεπηεί γπλαίθα απ’ ηελ Μεξαηηά θαη καδί 

ηεο έρεη δπν γηνπο, ηνλ Αεκήηξε θαη ηνλ ΐαζίιε, πνπ δνχλε ζηνλ Ζάκπν. Γλσξίδσ 

θαιά ηνλ Αεκήηξε, ν νπνίνο είλαη δεκνηηθφο ππάιιεινο θαη ρνξνδηδάζθαινο θαη έρεη 

παληξεπηεί απ’ ην ρσξηφ καο ηελ Βιέλε Ηάδαξε ή Ζαγηάθα.  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΖ ΚΑΗ Ο ΑΝΣΗΣΑΗΑΚΟ ΓΗΟ ΣΟΤ ΕΧΖ!  

O Nηθνιήο Μαπαδφπνπινο ήηαλ έλαο αγαζφο γίγαληαο, θαηά ηνλ Ξάληα! ειφο, 

γεξνδεκέλνο, ήηαλ ν πξψηνο ΗΕΘΏΝΏΟΓΔΞ ηεο Ηεπθάδνο ζηνπο αγψλεο πνπ 

γίλνληαλ ζην παλεγχξη ηεο Ώλαιήςεσο ζηνλ Φξπά. Μέξαζε ηελ δσή ηνπ 

θαιιηεξγψληαο ηα θηήκαηά ηνπ ζηνλ Ζάκπν. Βίρε δπν γηνπο, ηνλ Γψε θαη ηνλ Ξπχξν. 

Λ Γψεο κεηείρε ζηελ Ώληίζηαζε κε ην κπνπινχθη ηνπ Μάλνπ Γηαλλνχιε. Ον 1947 

ζθνηψζεθε ζηελ Μνχληα… Ήηαλ κεηαμχ εθείλσλ πνπ ε αλζξψπηλε θηελσδία έθνςε 

ηα θεθάιηα θαη ηα έθεξαλ κέζα ζε έλα ηζνπβάιη, ηα πέηαμαλ αξρηθά ζηελ πιαηεία 

ηεο Ηεπθάδνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θξέκαζαλ ζην Μεληνθάλαξν… Λ Ξπχξνο 

θαηέβεθε κφληκα ζηνλ Ζάκπν παληξεχηεθε θαη απέθηεζε έλαλ γην, ηνλ Γψε, 

ειεθηξνιφγν ζην επάγγεικα, ν νπνίνο δηαηεξεί θαηάζηεκα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 

ζην παδάξη. Έρη έλαλ γην ηνλ Ξπχξν. 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΑΛΗΑΚΑΣΟ 

Λ Ώλδξέαο Μαπαδφπνπινο, θαηά ηνλ Ξηάζε Ξάληα, ήηαλ απ’ ηνπο πην επθαηάζηαηνπο 

Μηλαθνρσξίηεο, παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν, φκσο έκεηλαλ άθιεξνη, γη 

απηφ πήξαλ ηνλ Ρξήζην Γεσξγάθε ή Ζνηζιηψλε, ή Θάιην, αδεξθφ ηνπ παπά Γηάλλε 

Γεσξγάθε θαη ηνλ πάληξεςε κε ηελ Γηάλλα, θφξε ηεο Θήιηαο Ξάληα, γηα ηνλ νπνίν 

ΡΝΔΞΟΛ Γεσξγάθε ζα θάλνκε εθηελέζηεξε αλαθνξά ζην επίζεην Γεσξγάθεο. Ώπηά 

ηα ρξφληα ζπλεζίδνληαλ θαη ζην ρσξηφ καο, νη άθιεξνη λα παίξλνπλ παηδηά ζπγγελψλ 

ηνπο, ψζηε λα ηνπο δηαδερζνχλ θαη λα θιεξνλνκήζνπλ θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. 

     Ξπλνπηηθά βιέπνληαο θαλείο ην κεγάιν ζφτ ησλ Μαπαδνπνπιαίσλ ζην ρσξηφ καο 

δηαπηζηψλεη πσο ζην παξειζφλ ήηαλ πνιππιεζέο! Ώλαθέξζεθα κφλν ζηα 

παξαηζνχθιηα πνπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα είηε ζην ρσξηφ, είηε ζηελ ρψξα, γηαηί ν 

Ξηάζεο Ξάληαο θαηαγξάθεη θαη άιιεο νηθνγέλεηεο Μαπαδφπνπινπ, νη νπνίεο δελ 

έρνπλ ζήκεξα απνγφλνπο θαη ράζεθαλ ζην δηάβα ησλ ρξφλσλ. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ Αεκνζζέλε Μαπαδφπνπινπ ή Ννκπνβηέινπ, εχδσλα ζηελ πξνεδξηθή 

θξνπξά, ν νπνίνο παληξεχηεθε ηελ Γηάλλα Ηάδαξε, αδεξθή ηνπ Ρξήζηνπ ηνπ 

Ζνδνκήιηα, αιιά θνλεχζεθε κε καραίξη ην 1935 απφ  εμσζπδπγηθή ζρέζε πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη ζην ρσξηφ καο… Ή ε πεξίπησζε ηνπ Ζψζηα Μαπαδφπνπινπ ή 

Ζσζηνχια, αδεξθνχ ηνπ Ιηθνιή, ν νπνίνο ήηαλ δεπγνιάηεο ζηα πεξηβφιηα ηνπ 

Θαραηξά ζηνλ Ζάκπν θαη ηνλ νπνίν ζπκάκαη κηθξφ παηδί ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 κε 

κηα θάπα λα αλεβαίλεη ζηα Ώιψληα θαη λα καο θνβεξίδεη εκάο ηα παηδάθηα, φηαλ ηνλ 

πεηξάδακε, έηζη ζγνπκπφ γέξν πνπ ηνλ βιέπακε κε ηελ κπαζηνχλα θαη ηελ θάπα…   
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      Ο Γηάλλεο Παπαδφπνπινο! 
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Ο Ναπνιέσλ Παπαδφπνπινο ελελεληαπεληάρξνλνο ζήκεξα, (2022), απ’ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ρσξηαλνχο καο… 
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Ο Γηάλλεο Παπαδφπνπινο θαη ε γπλαίθα ηνπ Νηθνιέηα ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ! 
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                Ο Ναπνιέσλ Παπαδφπνπινο λεφηεξνο θαη αθκαηφηεξνο… 
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Ζ νθία Ππαδνπνχινπ. Σα εγγφληα θαη ηα δηζέγγνλά ηεο, παηδηά ηνπ γηνπ ηεο 

Βαζίιε, κέλνπλ ζήκεξα ζηνλ Κάκπν ηεο Λεπθάδνο. 
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O Nίθνο Παπαδφπνπινο ή Θσκαηζάο ζην εξγαζηήξη ηνπ θαη νη δεκηνπεξγίεο ηνπ 
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ΝΗ ΓΔΥΟΓΑΘΖΓΔΠ,  Ζ  ΞΑΙΗΑΣΥΟΑ, ΡΑ ΓΔΥΟΓΑΘΑΡΑ! 
    Ώλαθεξζήθακε δηεμνδηθφηαηα ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ καο γηα ηα 

δχν θπξίαξρα επίζεηα ηνπ ρσξηνχ καο Γεσξγάθεο θαη Μαπαδφπνπινο. κσο, εδψ ζε 

ηνχην ην εδάθην, πνπ αλαθεξφκαζηε εηδηθά ζηηο νηθνγέλεηεο ΓΒΣΝΓΏΖΔ θαη 

πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ κηα ζθαηξηθή εηθφλα, πεξηιεπηηθά ζα 

αλαθεξζνχκε θαη πάιη ζε θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ απηφ ην  πνιππιεζέο ζην 

ρσξηφ καο επίζεην. Βλψ, ινηπφλ,  νη Μαπαδφπνπινη πξνεξρφκελνη κέζσ Ζεθαιινληάο 

απ’ ηελ Ζξήηε εγθαηαζηάζεθαλ επζχο εμ αξρήο ζην Μηλαθνρψξη, ην άιιν κεγάιν 

θνκκάηη ηνπ ρσξηνχ καο, νη Γεσξγάθεδεο εγθαηαζηάζεθαλ  αξρηθά ζηελ πεξηνρή, 

πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ν Άγηνο Θσκάο. Δ νλνκαζία πνπ έδσθαλ ζε απηφλ ηνλ πξψην 

νηθηζκφ είλαη Μαιηάρσξα, Μαιηά Ρψξα δειαδή, ζε αλάκλεζε πξνθαλψο ηεο 

Μαιαηνρψξαο Ραλίσλ, ε νπνία ζηελ ίδηα αθηνγξακκή κε ην Ηνπηξφ θαη ηελ Ώγία 

Ννπκέιε ησλ Ξθαθίσλ, αλήθε ηνλ 15ν αηψλα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ξθαθίσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθφ Ρξχζα Θαιηέδνπ ζην έξγν ηεο <<Δ ΒΙΒΟΛΖΝΏΟΕΏ ΞΟΏ 

ΞΦΏΖΕΏ>>. Οελ χπαξμε ηεο Μαιηάρσξαο, εθεί ζην αλαηνιηθφ ζηφκην ησλ 

Ξθαθησηψλ, βεβαηψλεη θαη ν Φίιηππνο Ηάδαξεο, ν Γξακκαηέαο, φπσο ηνλ γλψξηδαλ 

φινη ζην ρσξηφ, αθνχ ζήηεπζε ζαλ Γξακκαηέαο θαη ζην Μηλαθνρψξη, ζην βηβιίν ηνπ 

<<ΘΕΏ ΦΛΝΏ ΖΕ ΒΙΏΙ ΖΏΕΝΛ>>, ζειίδα 117. Βμ άιινπ πξηλ ινγγφζεη ε πεξηνρή 

δηαθξίλνληαλ ηα κηζνθεξάκηδα ηνπ παιηνχ νηθηζκνχ! Ήηαλ ζπγθξνηεκέλνο νηθηζκφο, 

κε ηελ ελνξηαθή εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Θσκά, αιιά θαη λεθξνηαθείν! Βπίζεο, ππήξραλ 

ζηελ πεξηνρή πεξίπνπ ζαξάληα πεγάδηα, πνιιά ησλ νπνίσλ είραλ θαη θνξχηνπο, 

θνίιεο πειεθεκέλεο πέηξεο, ζηνπο νπνίνπο, πξνθαλψο, έπιελαλ, ή πφηηδαλ ηα δψα. Δ 

χδξεπζε ηνπ ρσξηνχ, πέξαλ ησλ νηθνγεληαθψλ πεγαδηψλ γηλφληαλ θαη απ’ ηελ ΐξχζε 

ηνπ Θαζηξνγηάλλε, πνπ δηαζψδεηαη πεξήθαλε κε ηνλ αησλφβην πιάηαλφ ηεο!  

   Δ εγθαηάιεηςε ηνπ νηθηζκνχ ησλ Γεσξγάθεδσλ, ηεο Μαιηάρσξαο, πξέπεη λα 

ζπλέβε ζην κέζνλ ηνπ 16νπ αηψλα. Θεηαθέξζεθαλ, γηα ηνπο ηξεηο θχξηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξακε εηζαγσγηθά θαη εγθαηαζηάζεθαλ δπν – ηξεηο νηθνγέλεηεο ζηνλ Ζάβαιν, 

ην ίδην δπν – ηξεηο νηθνγέλεηεο ζηνπ Μξεκεληηλνχ, πεξίπνπ δέθα νηθνγέλεηεο ζην 

πάλσ ρσξηφ ησλ Ηαδαξάησλ θαη ν κεγάινο φγθνο ησλ Γεσξγάθεδσλ, πάλσ απφ 

ζαξάληα νηθνγέλεηεο, φπσο ηηο θαηαγξάθνκε ζην παξφλ βηβιίν ζήκεξα ην 2022, 

εγθαηαζηάζεθαλ ζην Μηλαθνρψξη. κσο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα πνχκε πσο ην 

ίδην θάπνηεο νηθνγέλεηεο, ηέζζεξεηο – πέληε ηνλ αξηζκφ,  εγθαηαζηάζεθαλ ζηα 

ζεκεξηλά Ζνληξάηα, ηα νπνία κέρξη ζρεδφλ ην 1850 ηα βξίζθνκε ζε αξρεηαθά 

έγγξαθα  κε ηελ νλνκαζία Γεσξγαθάηα, φπσο ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε, πεξίπνπ 

ηνπ 1710, ηνπ ελεηνέιιελα Γorzi Papadopulo, γεσκέηξεο, πνπ έθεξαλ απ’ ηελ Ζξήηε 

νη Βλεηνί ην 1684! Ια, κία αθφκε επαιήζεπζή καο φηη ην επίζεην Μαπαδφπνπινο 

ήξζε απ’ ηελ Ζξήηε! Θάιηζηα, ηα Γεσξγαθάηα είραλ θαη δχν λανχο εθεί κέζα ζηελ 

ηνπνζεζία, πνπ θαη ζήκεξα ιέγεηαη  Ηάθνο,  πξηλ αθφκε γίλνπλ ν Άγηνο Αηνλχζηνο θαη 

ν Άγηνο Ξππξίδσλ! Δ κία εθθιεζία ήηαλ ε Ώγία Ζπξηαθή, ε Santa Domenica ζηνλ 

ράξηε ηνπ Εηαινχ Coronelli ζηα 1687, κέζα ζηα θηήκαηα ησλ Γεσξγάθεδσλ 

(ΐξαθαίσλ), απ’ ηελ νπνία ζήκεξα δηαζψδεηαη κφλν έλα εηθφληζκα θαη ε άιιε ε 
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εθθιεζία ήηαλ ν Άγηνο Γεψξγηνο αθξηβψο θάησ απ’ ηνλ Άγην Αηνλχζην, ν νπνίνο, 

φπσο ζπκάκαη καο έιεγε κηθξά παηδηά ζηνλ Άγην Αηνλχζην, πνπ έξρνληαλ ε ζεηά 

Θεψλε, ε γπλαίθα ηνπ Θηράιε ηνπ Ζνπβέιε απ’ ηα Ηαδαξάηα, πσο: <<Eδψ απφ θάησ 

κνινγάγαλε νη παιηνί πσο ήηαλ κηα εθθιεζνχια, ηελ νλφκαδαλ <<Λ Ώτ Γηψξγεο  η’ 

Ζξεηηθψλε>>, πξνθαλψο ν Ώτ Γηψξγεο ησλ Γεσξγάθεδσλ!!! Ώπηή ε κηθξή  εθθιεζία 

θαίλεηαη πσο κεηαθέξζεθε ζην θέληξν ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, φπνπ θηίζηεθε κεγάινο 

λαφο ζαλ πνιηνχρνο ηνπ ρσξηνχ καο.   

    Ώθνινπζεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ νηθνγελεηψλ κε ην επίζεην 

ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ ηνπ ρσξηνχ καο, φπσο ηηο θαηαγξάθεη απ’ ην βάζνο ρξφλσλ ν Ξηάζεο 

Ξάληαο, θαη φπσο ζπκπιεξσκαηηθά ηηο αλαθέξσ πξνζσπηθά. Ξηελ αλαιπηηθή απηή 

παξνπζίαζε πεξηιακβάλνληαη, πξψηνλ, νη νηθνγέλεηεο πνπ κέλνπλ ζήκεξα ζην ρσξηφ 

καο, δεχηεξνλ, απηέο πνπ έρνπλ ην ζπίηη ηνπο εδψ θαη  έξρνληαη γηα δηαθνπέο, θαη 

ηξίηνλ, θάπνηεο νηθνγέλεηεο πνπ έθπγαλ απφ ρξφλσλ νινζρεξψο απ’ ην ρσξηφ, 

πξνθεηκέλνπ, αλ ζειήζνπλ θάπνηε νη απφγνλνί ηνπο, λα ςάμνπλ ηηο ξίδεο ηνπο… 

Ο ΠΡΔΒΤ ΗΧΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΑΚΖ Ή ΚΡΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΟ ΟΨ ΣΟΤ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη ΖΝΔΟΕΖΛΞ είλαη ν 

ΕΣΏΙΙΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ, ην ζπίηη ηνπ νπνίνπ ήηαλ ζηελ άθξε ζην λφηην ηκήκα ηνπ 

ρσξηνχ, δίπια απ’ ην ζπίηη ηνπ ΐαζίιε Γεσξγάθε ή Ξππξαλδξέα, κε ηνλ νπνίν είλαη 

ζπγγελήο. Ον παξαηζνχθιη ηνπο απηφ, ΖΝΔΟΕΖΛΞ, ην νπνίν δηαζψδεη ν Ξηάζεο 

Ξάληαο ζην βηβιίν ηνπ, αιιά ην ζπκνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα, ελ έηεη 2022, νη παιηνί 

Μηλαθνρσξίηεο, εξρφκελν κέζα απ’ ηα βάζε ησλ αηψλσλ, απνηειεί  έλα αθφκε 

ζεκαληηθφ απνδεηθηηθθφ ζηνηρείν, πνπ θαλεξψλεη ηελ ΖΝΔΟΕΖΔ θαηαγσγή ησλ 

Γεσξγάθεδσλ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ!  

Λ Γηάλλεο θαηέβεθε ζηε Ηεπθάδα, φπνπ άλνημε ηαβέξλα, ηελ πην νλνκαζηή εθείλα ηα 

δχζθνια ρξφληα κέζα ζηελ  ρψξα. Ώγαπνχζε, φκσο, θαη ήηαλ ηαθηηθφο ζην ρσξηφ 

καο, αθνχ αλέβαηλε ζπλέρεηα απ’ ηελ Ηεπθάδα. Γηνο ηνπ ήηαλ ν ΏΜΛΞΟΛΗΛΞ 

ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ, ν νπνίνο θνίηεζε ζηελ Νηδάξεην Ξρνιή, ζηε ζπλέρεηα ζπνχδαζε ζηε 

Ινκηθή Ξρνιή ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, παληξεχηεθε ζηελ Ώζήλα γπλαίθα απ’ ην 

ζφτ ησλ  βηνκεράλσλ ΓΒΣΝΓΏΙΟΏ, πήξε ηνλ παηέξα ηνπ Γηάλλε ζηελ Ώζήλα θαη 

αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην αξσκάησλ ζηελ νδφ Ώγίνπ Θάξθνπ, δηαηεξψληαο θαη 

βηνκεραλία αξσκάησλ. Ώπφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Εσάλλε θαη ηνλ Φίιηππν. Λ 

ΦΕΗΕΜΜΛΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΖΝΔΟΕΖΛΞ, ζπλέλσζε ηηο βηνκεραληθέο θίξκεο 

Γεσξγαληάο - Γεσξγάθεο θαη ζπλέρηζε ηελ βηνκεραληθή δξαζηεξφηεηα ηνπ παηέξα 

ηνπ, δεκηνπξγφληαο  δηθφ ηνπ εξγνζηάζην ζαπνλνπνηίαο. 

Λ άιινο  γηνο ηνπ Ώπφζηνινπ, ν ΕΣΏΙΙΔΞ είλαη ην εμέρνλ πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο 

Ζξεηηθνχ. Ρξεκάηηζε Μξχηαλεο ζην Μάληεην Μαλεπηζηήκην, Μξέζβπο ζηηο Ώξαβηθέο 

Ρψξεο, Αηεπζπληήο ζηελ Λιπκπηαθή επί επνρήο Σλάζε θαη Γξακκαηέαο ηνπ 

πξσζππνπξγεχνληνο Ώξρηεπηζθφπνπ Ώζελψλ θαη Μάζεο Βιιάδνο Αακαζθελνχ ζηα 

δχζθνια ρξφληα ηεο Ζαηνρήο. Ρξεκάηηζε, επίζεο, Ινκάξρεο Μξέβεδαο θαη είλαη 



146 
 

απηφο πνπ δηεπθφιπλε ηελ απφζπαζε ηεο Ηεπθάδνο απ’ ηε Ινκαξρία Μξεβέδεο, ζηελ 

νπνία αλήθε θαη ζηε δεκηνπξγία απηφλνκεο Ινκαξρίαο Ηεπθάδνο. Δ αδειθή ηνπ 

είρε παληξεπηεί γφλν ηεο γλσζηή νηθνγέλεηαο βηνκεράλσλ Ώγγειφπνπινη, πνπ είλαη 

ηδηνθηήηεο ηεο ΡΏΗΏΠΐΛΠΝΓΕΖΔΞ.  

ΣΟ ΟΨ ΣΖ ΚΟΜΠΛΗΧΣΗΑ ΣΖ ΘΔΑΛΛΟΝΗΚΖ! 

 Λ ΕΣΏΙΙΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ είλαη ν γελλάξρεο απηνχ ηνπ ζνγηνχ Γεσξγάθε, ην νπνίν 

έκεηλε κε ην φλνκα <<Ον ζφΤ ηεο Ζνκπιηψηηζζαο>>!  Βίρε ζπίηη εθεί ζην θέληξν ηνπ 

ρσξηνχ πίζσ αθξηβψο απ’ ηελ πιαηεία, ην νπνίν νλνκάδακε <<Ξπίηη ηεο ζεηά 

Βπηπρίαο>>, θαη φπσο ζπκνχληαη νη πην παιηνί επί αξθεηά ρξφληα ην είρε θαθελείν ν 

Ηάθεο ν Ξειελάθεο! Ώπηφο ν Γηάλλεο Γεσξγάθεο παληξεχηεθε ζην Ζνκειηφ πεξί ην 

1895 θαη πήξε γπλαίθα ηελ ΓΕΏΙΙΏ, ε νπνία απ’ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ήξζε ζην 

Μηλαθνρψξη ηελ νλφκαζαλ Ζνκπιηψηηζζα, ιφγσ θαηαγσγήο, έηζη ηελ ζπκνχληαη νη 

πην παιηνί θαη έηζη ήζειε θαη ε ίδηα λα ηελ απνθαινχλ κέρξη ηα βαζηά ηεο γεξάκαηα, 

πνπ έδεζε ζηε Θεζζαινλίθε. Ώπφθηεζαλ κία θφξε θαη ηξεηο γηνπο. Δ θφξε ηνπο 

ΒΠΟΠΡΕΏ παληξεχηεθε ηνλ ΞΜΠΝΛ Ξθηαδαξέζε απ’ ην ζφτ ησλ Θπαγαηαίσλ, ν 

νπνίνο είρε πεξίπηεξν ζηε Ηεπθάδα φπνπ έδεζαλ  θα απφθηεζαλ ηξία θνξίηζηα, ηελ 

Ηεβέλησ, πνπ ήηαλ θνκκψηξηα, ηελ ζπκάκαη, κάιηζηα, λα ηελ θαινχλ θαη ζην ρσξηφ 

καο, γηα λα ρηελίδεη ηηο λπθάδεο, ηελ Ώληηγφλε θαη ηελ Ξηαπξνχια. 

Λ πξψηνο  εθ ησλ γηψλ ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Ζνκπιηψηηζζαο, ν ΏΜΛΞΟΛΗΔΞ, πήξε 

κέξνο ζηελ Θηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη ηξαπκαηίζηεθε ζηελ κάρε ηνπ Ώθηφλ 

Ζαξαρηζάξ ην 1922 θαη κεηαθέξζεθε ηξαπκαηίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Βθεί ζαλ 

αλάξξσζε δηνξίζηεθε θιεηδνχρνο ζηα ηξαίλα θα ηνπ έδσζε ην θξάηνο θαη άδεηα 

πεξηπηέξνπ ζηελ Βγλαληία νδφ. Μήξε αθνινχζσο θαη ηα άιια δχν αδέξθηα ηνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε, ηνλ ΏΙΏΞΟΏΞΔ θαη ηνλ ΖΣΙΞΟΏΙΟΕΙΛ ή Ζνλάτλν θαη ηε κεηέξα ηνπ 

ηελ ζεηά Γηάλλα ηελ Ζνκπιηψηηζζα. Ώπηή ε νηθνγέλεηα ήηαλ ην ζηήξηγκα θάζε 

Μηλαθνρσξίηε θαη θάζε Ηεπθαδίηε, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Θεζζαινλίθε! Φηιφμελνη 

θαη θαινθάγαζνη πεξηπνηνχληαλ θαη βνεζνχζαλ θάζε ζπκπαηξηψηε. Γηφο ηνπ 

Ώπνζηφιε Γεσξγάθε ήηαλ ν Ξπχξνο Γεσξγάθεο, θαζεγεηήο ζην Μαλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο έρεη πξνινγίζεη θαη ην βηβιίν κνπ κε ηίηιν <<ΞΦΏΖΕΣΟΒΞ 

ΗΒΠΖΏΑΛΞ. ΗΕΖΙΛ ΖΏΝΑΕΏΞ>>. Μαζηάδνληαλ ν Ξπχξνο Γεσξγάθεο κε θάζε ηη ην 

Ηεπθαδίηηθν! Αελ πξφιαβε λα δεη, φκσο ην βηβιίν ηππσκέλν, γηαηί έθπγε απ’ ηελ δσή 

ην 2016, ζε ειηθία νγδφληα ηξηψλ εηψλ… Ώπηφ ην <<Ξφτ ηεο ζεηα Γηάλλαο ηεο 

Ζνκπιηψηηζζαο>> κέλεη ζην Μαλφξακα Θεζζαινλίθεο! Ώο δνχκε πσο δηέζσζε θαη 

κνπ απέζηεηιε ηελ ζθελή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ν Ώπφζηνινο Γεσξγάθεο ζηνλ γηφ 

ηνπ Ξππξίδσλα Γεσξγάθε:  

<< Νηνπθέθαγα πίζσ απφ έλα βξάρν…Ξαθληθά έπεζε κηα νβίδα…δηέιπζε ηνλ 

βξάρν…κηα ιάκςε…ν βξάρνο έπεζε επάλσ κνπ…ράζεθα…θαηάιαβα θάπνηνλ 

πνπ κε θιψηζεζε θαη κε γχξηζε αλάπνδα…Άλνημα ηα κάηηα κνπ θαη άθνπζα έλαλ 

λα ιέεη: <<ηη είλαη απηφο εθεί;>> θαη έλαο άιινο λα ηνπ απαληάεη: <<άζηνλ απηφλ 

ζα πεζάλεη…>>. 
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     Πξφζεμα θαιιίηεξα θαη είδα έλαλ αλζππνινραγφ Έιιελα, έλα μαλζφ 

παιιηθάξη, λα ηξαβάεη ην πηζηφιη ηνπ, λα ην γπξίδεη ζηνλ ινρία, πνπ είπε λα κε 

παξαηήζνπλ λα πεζάλσ, θαη λα ηνπ ιέεη: <<Κεξαηά γ… ην ζφτ ζνπ…ζα ζε 

ζθνηψζσ…βάιηνλ επάλσ ζην θάξν λα πάεη λα πεζάλεη ζηελ παηξίδα…>> 

Έλνησζα ηφηε πσο κε ζήθσζαλ απφ ηα πφδηα θαη ην έλα ρέξη…Ξχπλεζα ζην 

λνζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο. Γελ μέξσ πφζν θαηξφ έκεηλα εθεί…ηαλ βγήθα, 

ην κφλν πνπ είρα ήηαλ ην καησκέλν ρηηψλην, κε μεξακέλα ηα αίκαηα, έλαλ 

ζηαπξφ ηεο Κνκπιηψηηζζαο, (. ηεο κάλλαο ηνπ), θαη ηξείο δξαρκέο! 

 Αλαδήηεζα δνπιεηά ζηελ Θεζζαινλίθε. Ήκνπλ κε κηζφ ην έλα ρέξη θαη αλέπλεα 

δχζθνια. Καλέλαο δελ κε ήζειε.Σειηθά κε πήξαλ θιεηδνχρν ζηα ηξάκ, γχξηδα ηνλ 

καθαξά κε ην δεμί ρέξη…Έηζη μεθίλεζα ζηγά-ζηγά. Μεηά ήξζε ην πεξίπηεξν ζηελ 

Δγλαηία…>>  

Ο <<ΑΔΣΟΝΤΥΖ>> ΚΧΣΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ‘Ζ ΚΟΡΟ… 

Θηα πεξίεξγε πεξίπησζε  Γεσξγάθε, ηελ νπνία ζπκνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα ζην 

Μηλαθνρψξη, αιιά ζρεδφλ θαη ζε φιν ην λεζί θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη ν 

Φίιηππνο Ηάδαξεο ζην βηβιίν ηνπ ΘΕΏ ΦΛΝΏ ΖΕ ΒΙΏΙ ΖΏΕΝΛ  είλαη απηή ηνπ 

ηπρνδηψθηε θαη <<αεηνλχρε>> ΖΣΞΟΏ ΓΒΣΝΓΏΖΔ… Λ πεξίθεκνο «Ζφξνο», ν 

νπνίνο,  φπσο ιέλε, έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ λα «θφςεη κνλέδα»,  δειαδή λα 

βγάιεη θίβδεια λνκίζκαηα, πξάμε γηα ηελ νπνία, εθεί ζηηο αξρέο ηνπ 1900 κπήθε ζηηο 

θπιαθέο ηεο Ζέξθπξαο, φπνπ, αληί λα ζσθξνληζζεί βγήθε κε κεγαιχηεξε δίςα γηα 

έθλνκεο ελέξγεηεο κε ζηφρν πψο λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξα ιεθηά… Θέζα ζηνπο 

ηφζνπο ηπρνδησθηηζκνχο ηνπ, άιιε κία ραξαθηεξηζηηθή κπαγακπνηηά ηνπ ήηαλ φηη 

έβαςε θφθθηλν ηνλ ζηφθν, ηνλ έθνςε θνκκαηάθηα θαη  πήγε θαη ηνλ πνχιεζε ζηελ 

Ώίγππην, ζαλ θηλίλν, γηα ηελ ειελνζία, φηαλ καζηίδνληαλ απηή ε ρψξα! Ώθφκε θαη 

ζήκεξα, φηαλ θάπνηνο Ηεπθαδίηεο έρεη «δηαθνξέο» κε θάπνην Μηλαθνρσξίηε, ή 

ράξηλ αζηετζκνχ, ζα ηνλ αθνχζεηο λα ιέεη: «Α, απ’ ηο τφριό ηοσ Κόροσ είζαι…» Μαξά 

ηαχηα ήηαλ θαη ζξήζθνο… Λη παιηέο εηθφλεο ηνπ Ώγίνπ Θσκά, φπσο θαη ε κεγάιε 

εηθφλα ηνπ Ώγίνπ είλαη δσξεά <<Ζσλζηαληίλνπ Γεσξγάθε – Ζφξνπ>>, ζηα 1910, 

φπσο γξάθνπλ απφ θάησ…  

Ο ΑΝΑΓΝΧΣΖ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ 

Θία αθφκε εμέρνπζα πεξίπησζε Γεσξγάθε απ’ ην Μηλαθνρψξη πνπ δηέπξεςε ζηε 

δσή ηνπ είλαη απηή ηνπ ΏΝΕΞΟΛΟΒΗΔ ΓΒΣΝΓΏΖΔ κε ην παξαηζνχθιη Ζχξθνο, ηνλ 

νπνίν αθφκε θαη ζήκεξα ζπκνχληαη ζην Μηλαθνρψξη ζαλ ΏΙΏΓΙΣΞΟΔ, γηαηί, πξηλ 

θχγεη απ’ ην ρσξηφ ήηαλ αλαγλψζηεο ζηνλ Ώτ Γηψξγε. Έθπγε πξνπνιεκηθά απ’ ην 

Μηλαθνρψξη ζηελ Ζέξθπξα, φπνπ είρε μελνδνρείν, φκσο πνηέ δελ ην μέραζε, θαη ην 

επηζθέπηνληαλ  κέρξη βαζένο γήξαηνο! Μαληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ην ζφτ  Φξεκεληίηε 

ηνπ Μηλαθνρσξίνπ θαη απφθηεζε έλαλ γην, ηνλ ΞΜΠΝΛ, ν νπνίνο παληξεχηεθε 

γπλαίθα απ’ ην ζφτ Ζαησπφδε ηεο Ηεπθάδνο, έδεζαλ ζηελ Ζέξθπξα θαη απφθηεζαλ 

δπν γηνπο θαη κία θφξε. Δ ΖΏΟΒΝΕΙΏ, ε νπνία έρεη ζρέζεηο κε ην Μηλαθνρψξη, 

θπξίσο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Βπγέληνπ Φξκεληίηε, φζν δνχζαλ ηα κέιε ηεο, αγαπά 
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ην ρσξηφ καο θαη ελδηαθέξεηαη γηα θάζε πηπρή ηνπ, ελψ καδί ηεο δηαηεξψ δίαπιν 

επηθνηλαλίαο. Έθαλε θαξηέξα ζηελ Ζέξθπξα ζαλ θαζεγήγηξηα θηιφινγνο, έρεη κηα 

θφξε, φπσο κνπ είπε, ε νπνία δεη ζηελ Ζξήηε. 

Λ έλαο εθ ησλ γησλ ηνπ Ξπχξνπ θαη εγγνλφο ηνπ Ώλαγλψζηε είλαη ν ΖΣΞΟΏΞ 

ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ, ν ήξσαο θνηηεηήο, πνπ ζηηο 19-9-1970 απηνππξπνιήζεθε ζηελ Γέλνβα 

ηεο Εηαιίαο, ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ δηθηαηνξία πνπ επηθξαηνχζε, ηφηε, 

ζηελ Βιιάδα. Γηα ηνλ ΏΓΣΙΕΞΟΔ ΟΔΞ ΑΔΘΛΖΝΏΟΕΏΞ ηνλ ΔΝΣΕΖΛ ΖΣΞΟΏ ζα 

κηιήζνκε  παξαθάησ, ζα παξνπζηάζνκε ηελ εξγαζία ηνπ Φίιηππνπ Ηάδαξε, ηνπ  

Γξακκαηέα, ν νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ: «Μία θορά κι έναν καιρό…» (ελίδα 64) κε 

γιαθπξφηαην ηξφπν ζπκίδεη ηελ ζπζία ηνπ Ζψζηα Γεσξγάθε! 

    Ξήκεξα ζην Μηλαθνρψξη βξίζθνληαη  πνιιέο νηθνγέλεηεο  Γεσξγάθε, ηηο νπνίεο 

θαηαγξάθσ κε ηα παξαηζνχθιηα: Μαπνξάθεο, ζηελ νπνία αλήθσ θαη εγψ, 

Ξειελάθεο, Θαλαζάθηαο, Μαλάθηαο, Γηαινκάηεο, Ζαξακέιαο, Οξάκπαο, Θπάηζεο, 

Ζαξαδήκαο, Γησξγνζψκνο, Θάιηνο, Ξππξαληξέαο, Ζχξθνο,  Θπαθαηζφιεο, Θπίιηνο, 

Θφξηεο, Θπάτκπαο, θαη ζηα Ζνληξάηα Θεξγηάλλεο θαη Ξαξδειήο. ινη νη 

Γεξγαθαίνη έρνκε  ζπγγέλεηα, πνπ ράλεηα ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Βκείο νη 

Μαπνξαθαίνη, φπσο κνπ δηέζσζε ν παπνχιεο κνπ ν Ζσλζηαληήο, έρνκε κε ηνπο 

Ζαξαδεκαίνπο, ηνπο Ζπξθαίνπο, ηνπο Ηηηζαίνπο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ζέξθπα θαη 

ζηελ Διηνχπνιε αληίζηνηρα θαη ηνπο Ηησξαίνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ώπζηξαιία. Λη 

γελλήηνξεο Μαπνξαθαίσλ θαη Ζαξαδεκαίσλ, πεξί ην 1800, είλαη νη δπφ παπάδεο ηνπ 

ρσξηνχ καο, ν παπά Ξηάζεο θαη ν Μαπά Γηψξγεο. Ήηαλ πξψηα μαδέξθηα 

Μαπνξαθαίνη θαη ιεηηνπξγνχζαλ θαη νη δπφ καδί ζηνλ Ώτ Γηψξγε θαη ζηνλ Ώτ Θσκά. Λ 

παπά Γηψξγεο πήγε ζψγακπξνο θάησ ζηα Ηηζάξηα, δίπια απ’ ην καγαδί ηνπ 

Θσκαηζά ζην ζπίηη ελφο Μαπαδφπνπινπ κε ην παξαηζνχθιη Ζαξαδήκαο, ν νπνίνο 

είρε κφλν κία θφξε θαη έηζη πξνέθπςαλ ζαλ παξαθιάδη ησλ Μαπνξαθαίσλ νη 

Ζαξαδεκαίνη!!! Έηζη αθξηβψο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ν Ηηηζαίνη θαη νη Ζπξθαίνη θαη νη 

Ηησξαίνη, κέζα απ’ ηελ ξίδα ησλ Μαπνξαθαίσλ, φπσο θαη κηα νηθνγέλεηα Γεσξγάθε 

ζηελ Μάιαηξν, πνπ ππάξρεη αθφκε θαη ζήκεξα, φηαλ έθπγε έλαο Ώληψλεο 

Γεσξγάθεο (Μαπνξάθεο) εξγάηεο ζηελ Γαβέξδα θαη παληξεχηεθε εθεί.  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΠΑΠΟΡΑΚΖ. 

Ξε απηή ηελ νηθνγέληα αλήθσ πξνζσπηθά. Δ έξεπλά κνπ κε νδεγεί αθεηεξηαθά κφλν 

κέρξη πεξίπνπ ζην 1780 κε γελλήηνξά καο ηνλ Ζσζηαληή Γεσξγάθε. Ώπηή κνπ ε 

έξεπλα ζηεξίδεηαη ζε δχν αξρεηαθέο πεγέο, έλα ζπκβφιαην ηνπ 1849 θαη έλα ηνπ 

1914, κέζα απ’ ηα νπνία αλαθάιπςα παηξψλπκα ησλ ζπκβαιινκέλσλ πξνγφλσλ κνπ, 

πνπ κε νδήγεζαλ ζηα ζίγνπξα ζηελ παξαπάλσ ρξνλνινγία, ην 1780, ππνιφγηζα δε 

ηηο γεληέο κε ηελ ζπλήζε απφζηαζε ησλ ηξηάληα ρξφλσλ απφ γεληά ζε γεληά. Λ 

Ζσζηαληήο γελλήζεθε ην 1780, είρε γην ηνλ Ξηάζε, ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1810 θαη 

ήηαλ ν παπάο ηνπ ρσξηνχ, ν παπά Ξηάζεο γηα ηνλ νπνίν πνιιέο θνξέο έρσ αλαθεξζεί 

ζην παξφλ πφλεκα θαη εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ, φπσο κνπ έιεγαλ παιηνί θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ, γηα κεγάιν δηάζηεκα πέξαλ απφ Μαπνξαθαίνπο καο θψλαδαλ θαη 
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Μαπαζηαζαίνπο. Γηνο ηνπ παπά Ξηάζε ήηαλ ν Ώλαζηάζεο, γελλήζεθε ην 1840. Γηνο 

ηνπ Ώλαζηάζε ήηαλ ν Ξπχξνο ν Μαπνξάθεο, γελλήζεθε ην 1870, παληξεχηεθε ηελ 

Ξηακνχια Ξθηαδαξέζε ή Θπνχκζηνπ θαη απέθηεζε ηξία θνξίηζηα θαη ηξία αγφξηα. Δ 

Ρξπζίδα (Κχδα) παληξεχηεθε ηνλ Γηψξγε Γεσξγάθε ή Γηαινκάηε, ε Ξνθία 

παληξεχηεθε ζην παιηφ ρσξηφ ηνπ Ζαξπψηε ηνλ Ώλδξέα Γαβηηζάλν ή Γαιαλφ θαη ε 

Θνδψξα ζηα Ρνξηάηα ηνλ Ώιέμε Θεζζήλε ή Θελνχζε. Ώπ’ ηα αγφξηα ηνπ Ξπχξνπ ν 

Γψεο πήγε ζηελ Ώκεξηθή, φπνπ θαη πέζαλε μερλψληαο γνλείο θαη αδέξθηα ζην 

Μηλαθνρψξη. Λ Ώλαζηάζεο ζθνηψζεθε ζηε κάρε ηνπ Ώβγθίλ ζην Θηθξαζηαηηθφ 

κέησπν, φπσο έρσ αλαθεξζεί εθηελψο παξαπάλσ. 

Λ ΖΣΞΟΏΞ Λ ΜΏΜΛΝΏΖΔΞ 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ ηνπ Μαπνξάθε, ν Ζσζληαληήο Μαπνξάθεο, γελλήζεθε ην 

1901 θαη είλαη ν παπνχιεο κνπ θαη δηθφο κνπ γελλήηνξαο. Έλαο άλζξσπνο ζαπκάζηνο 

ζε φια ηνπ, έληηκνο θαη εξγαηηθφο ήηαλ ν ηζαγθάξεο ηνπ ρσξηνχ επί δεθαεηίεο. 

Ζαηφπηλ, ζε ειηθία εμήληα εηψλ έθαλε έλα θνπάδη πξφβαηα ην νπνίν θχιαγε ν ίδηνο 

θαη πάξα πνιιέο θνξέο κνπ άξεζε παηδάθη λα ηνλ αθνινπζψ καθξηά απ’ ην ρσξηφ ζηε 

βφζθεζε ησλ πξνβάησλ, φπνπ κνπ έιεγε έλα ζσξφ παιηέο ηζηνξίεο, νη νπνίεο ηφζν 

ρξήζηκεο κνπ θάλεθαλ γηα ην παξφλ βηβιίν. Μαληξεχηεθε ν Ζσζηαληήο ηελ ΐαζηιηθή 

ΐιάρνπ ή Θπέιηζνπ απ’ ηελ Ζαξπά θαη απφθηεζε δχν θνξίηζηα θαη ηέζζεξα αγφξηα. 

Δ Ππαπαληή παληξεχηεθε ζηελ Ζαηνχλα ηνλ Θαλάζε ηνλ Ζαιφ, πνπ έρνπλ ζήκεξα 

ηα παηδηά ηνπο ηνλ πεξίθεκν ΦΛΠΝΙΛ ΖΏΗΛΠ ζηελ Ηπγηά θαη ε Αηνλπζνχια 

παληξεχηεθε ζην Κεξφκεξν, ζηνλ Αξπκφ, ηνλ Γηψξγν Ηηφηζν.  

Ώπ’ ηα γφξηα ηνπ Ζσζηαληή: 

O Tάζνο ήηαλ θαιαηδήο, γπξλνχζε φια ηα Θπξνζηηλά ρσξηά ηνπ λεζηνχ θαη 

θαιάγιηδε ηα ραιθψκαηα ησλ ζπηηηψλ, παληξεχηεθε ηελ ΐγεληά ηνπ Γηάλλε 

Γεσξγάθε ή Οδφλα θαη απέθηεζε δπφ θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. Δ Βιέλε ζπνχδαζε 

λνκηθή, παληξεχηεθε ηνλ Μαχιν Θπνηίλε απ’ ηελ Θειηά ηεο Φσθίδαο θαη δεη ζηελ 

Ώζήλα, έρεη έλαλ γην ηνλ Γηψξγν, ν νπνίνο έρεη θαηάζηεκα νπηηθψλ ζηελ πιαηεία 

Βμαξρείσλ θαη ηελ Βπγελία, ε νπνία ζπνπδάδεη ζηελ Ξνπεδία. Δ άιιε θφξε ηνπ 

Οάζνπ, ε Ξηακάηα, παληξεχηεθε ηνλ Μαλαγηψηε Γεσξγάθε ή Μαλάθηα, δνχλε ζην 

ρσξηφ καο θαη απφθηεζε ηνλ Ξπχξν θαη ηελ Εσάλλα, πνπ επίζεο δνχλε ζην ρσξηφ. Λ 

γηνο ηνπ Οάζνπ, ν Θνδσξήο, ήηαλ κφληκνο ζηελ Ώεξνπνξία, παληξεχηεθε ηελ Ζηθή 

Γεσξγάθε ή Οδαλφιε απ’ ηελ Ηπγηά, φπνπ θαη δνχλε θαη απφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ 

Οάζν, ν νπνηφο είλαη ζεθ, είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη κηα θφξε θαη ηνλΓψε, ν νπνίνο 

ζπνχδαζε κεραλνιφγνο. 

 δεχηεξνο γηνο ηνπ Ζσζηαληή, ν Γηψξγνο, ήηαλ εξγνιάβνο νηθνδνκψλ θαη έδεζε ζην 

Ίιηνλ ζηελ Ώζήλα, φπνπ παληξεχηεθε ηελ Βιέλε Οζανχζε απ’ ηνλ ΐνηαληθφ θαη 

απέθηεζε έλα θνξίηζη, ηελ ΐαζηιηθή θαη έλα αγφξη, ηνλ Ζψζηα. Δ ΐαζηιηθή, πνπ 

αζρνιείηαη κε ηηο Ώζθάιεηεο ζηελ Ώζήλα, παληξεχηεθε ηνλ Φψηε Ιηθνιάθε θαη 

απφθηεζε ηελ Ώζελά θαη ηνλ Ώληψλε. Λ γηνο ηνπ Γηψξγνπ, ν Ζψζηαο, είλαη ηξαπεδηθφ 
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ζηέιερνο, δεη ζην Ίιηνλ, παληξεχηεθε ηελ Εθηγέληα Ζαηαβάηε απ’ ηελ Ζέξθπξα θαη 

απφθηεζε ηνλ Θνδσξή, πνπ έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά θαη ηελ Βιέλε, ε νπνία είλαη 

γηαηξφο.  

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ζσζηαληή, ν Ιίθνο ήηαλ δάζθαινο ζηελ Ζεθεζηά, παληξεχηεθε 

ηελ Μφπε ΐαγελά απ’ ηνπ Μξεκεληηλνχ θαη απφθηεζε έλαλ γην ηνλ Ζψζηα, ν νπνίνο 

δεη ζηελ Ώζήλα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά, παληξεχηεθε ζε πξψην γάκν 

ηελ Ιίθεθαη απφθηεζε έλα θνξίηζη ηε Ιέιπ θαη έλα αγφξη ηνλ Ιίθν, ηα νπνία παηδηά 

ηνπ είλαη καζεηέο γπκλαζίνπ, ελψ απφ δεχηεξν γάκν κε ηελ ΐάζηα έρεη απνθηήζεη 

έλα θνξηηζάθη, ηελ Νφδα. 

Λ ΜΏΟΒΝΏΞ ΘΛΠ ΞΛΦΛΖΗΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΜΏΜΛΝΏΖΔΞ  

Οειεπηαίν, αλ θαη είλαη πξψηνο ρξνλνινγηθά, αλαθέξσ ηνλ  γην ηνπ Ζσζηαληή ηνπ 

Μαπνξάθε, ηνλ Ξνθνθιή Μαπνξάθε, ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1927 θαη έθπγε απ’ ηελ 

δσή ην 2016.  Βίλαη ν παηέξαο κνπ. Μαληξεχηεθε ηελ κάλα κνπ Μνιπμέλε Γεσξγάθε 

ηνπ Ώπνζηφιε ηνπ Οξάκπα ή Ζνινκπάηζνπ, πνπ γελλήζεθε ην 1929. Ζαη έθπγε θαη 

απηή απ’ ηελ δσή ην 2016. Βίλαη νη δπν γνλείο κνπ, ζηνπο νπνίνπο ρξσζηάσ ηα πάληα! 

Ήηαλ νη πξψηνη κνπ δάζθαινη ζηελ δσή, αιιά θνληά ηνπο βίσζα, έκαζα θαη άθνπζα 

φζα ζαλ ζπγγξαθέαο θαηαγξάθσ ζηα βηβιία κνπ. Άλζξσπνη ηίκηνη θαη εζηθνί, πνηέ 

δελ ηνπο άθνπζα λα θαηαθεξζνχλ επηθξηηηθά θαηά ζπρσξηαλψλ καο, πάληα κε ηνλ 

θαιφ ιφγν θαη ηελ θαιή πξάμε, αθνχ, ν κελ παηέξαο κνπ ήηαλ πεηαισηήο θαη 

πεηάισλε δσξεάλ ηα δψα πνιιψλ ρσξηαλψλ καο, ε δε κάλα κνπ ήηαλ ε θαιχηεξε 

θνπξλάξηζζα ηνπ ρσξηνχ, αιιά θαη δηάζηξα θάλνληαο δσξεάλ φια ηα δηαζίδηα ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ ρσξηνχ καο, κα θαη ρξέε λνζνθφκαο έθαλε, πάιη δσξεάλ, θάλνληαο 

ελέζεηο ζε φζνπο ρσξηαλνχο είραλ αλάγθε. Βξγαηηθνί θαη νη δχν γνλείο κνπ ζην 

έπαθξνλ, πάιεςαλ κε λχρηα θαη δφληηα ζηελ δσή ηνπο γηα λα καο κεγαιψζνπλ έμη 

παηδηά, ηέζζεξα θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα, κε πνιιή – πνιιή κεγάιε ΏΓΏΜΔ!  

Δ Ζαηεξίλα παληξεχηεθε ηνλ Γηάλλε Γεσξγάθε ή Οδνχλε ζηα Ηαδαξάηα θαη 

απνθηεζε ηξία αγφξηα, ηνλ Θνδσξή, ηνλ Αεκήηξε θαη ηνλ Ηεπηέξε, πνπ έρνπλ ηελ 

κάληξα νηθνδνκψλ θαη ην βελδηλάδηθν ζηα Ηαδαξάηα. Δ Βπαγγειία (Ηνχια) 

παληξεχηεθε ζηελ Ιηθηάλα ηνλ Αεκήηξε Θαλσιίηζε θαη απφθηεζε ηξία θνξίηζηα, 

ηελ Εσάλλα, ηελ Θέκα θαη ηελ Ιεθηαξία. Δ ΐαζηιηθή (Ζνχια) παληξεχηεθε ζηελ 

Βγθινπβή ηνλ Διία Ζνχξηε, αιιά δνχλε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά ζην 

Ζαλαιάθη Μξεβέδεο, απφθηεζαλ κηα θφξε, ηελ Καλζή, ε νπνία είλαη δηθεγφξνο 

ζηελΏζήλα. Δ Θαξία ζπνχδαζε ζηε Θενινγηθή Ξρνιή Ώζελψλ, παληξεχηεθε ηνλ 

Γηψξγν Ναραβέιηα ζηνλ ΐφιν, φπνπ δνχλε θαη απφθηεζε έλαλ γην, ηνλ Ηεσλίδα θαη 

κηα θφξε, ηελ Ρξηζηίλα. 

Ώπ’ ηα δχν αγφξηα ηνπ Ξνθνθιή, ν αδεξθφο κνπ ν Ξπχξνο, κεηά απφ κηα κεγάιε 

θαξηέξα ζαλ έκπνξνο ζηελ Ώπζηξαιία, δεη ηψξαλ ζην ρσξηφ. Μαληξεχηεθε ηελ 

Βιιελναπζηξαιέδα Ζαηεξίλα Γεσξγάθε, θφξε ηνπ Ξπχξνπ ηνπ Θπάτκπα κε ηελ 
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νπνία απφθηεζε κηα θφξε, ηελ Κέλε, πνπ έρεη έλαλ γην, ηνλ Ηεσλίδα θαη δεη κφληκα 

ζηελ Ώπζηξαιία. 

ΘΛΑΣΝΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ ΜΏΜΛΝΏΖΔΞ 

Οέινο εγψ, ν Θνδσξήο Γεσξγάθεο – Μαπνξάθεο, γηνο ηνπ Ξνθνθιή θαη ηεο Κέλεο, 

γελλήζεθα ην 1954. Ξπνχδαζα ζηελ Νηδάξεην Ξρνιή θαη Μνιηηηθέο Βπηζηήκεο ζην 

Μάληεην Μαλεπηζηήκην. Έθαλα θαξηέξα ζαλ ηξαπεδηθφ Αηεπζπληηθφ Ξηέιερνο, ζε 

θαηαζηήκαηα ηνπ Ηεθαλνπέδηνπ θαη ζηελ EUROBANK  Ηεπθάδνο, ελψ αξρηθά 

μεθίλεζα ζαλ δεκνζηνγξάθνο ζε Ώζελατθέο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο. Μαληξεχηεθα ηελ 

Λπξαλία Ηάδαξε θφξε ηνπ Μέηξνπ ηνπ Θνζρνβίηε απ’ ηα Ηαδαξάηα, θαζεγήηξηα 

θηιφινγν, κε ηελ νπνία δνχκε ζηελΏζήλα θαη ηα θαινθαίξηα ζηε Ηεπθάδα. Θαδί ηεο 

απφθηεζα ηελ Κέληα θαη ηνλ Ξνθνθιή. Δ Κέληα, ζπνχδαζε παηδαγσγηθά, 

παληξεχηεθε ηνλ θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο Θαλάζε Αξίβα, δνχλε ζην Ηαγνλήζη θαη 

έρνπλ απνθηήζεη έλαλ γην, ηνλ Λξθέα – Εσάλλε. Λ γηνο κνπ ν Ξνθνθιήο ζπλερίδεη 

ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε ησλ Μαπνξαθαίσλ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ. Ξπνχδαζε 

νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζην Ληθνλνκηθφ Μαλεπηζηήκην θαη είλαη ζηέιερνο ζηελ 

ΏΗΦΏ ΟΝΏΜΒΓΏ. Μαληξεχηεθε ηελ θαζεγήηξηα Θεαηξνινγίαο Θαξθέιια Ζνχξηε, 

κε καθξηλή θαηαγσγή απ’ ηνλ Ζάβαιν, δνχλε ζην Θαξνχζη θαη έρνπλ απνθηήζεη δπν 

αγφξηα, ηα νπνία πεγαίλνπλ ζην Αεκνηηθφ Ξρνιείν, ηνλ Θνδσξή, πνπ γελλήζεθε ην 

2014 θαη ηνλ Ράξε, πνπ γελλήζεθε ην 2016.  

ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΟΨ  ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΣΡΑΜΠΑ.  

Μξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθά ζφτ Γεσξγάθεδσλ ζην ρσξηφ καο θαη 

κάιηζηα πεξηραξαθσκέλν θαη ρσξνηαμηθά, αθνχ ηα ζπίηηα ηνπο εθηείλνληαη ζε κηα 

ηεξάζηηα κεζνηνηρία θάησ αθξηβψο απ’ ην ζρνιεηφ ηνπ ρσξηνχ! ια ηα κέιε ηνπ 

ζνγηνχ απηνχ ήηαλ άλζξσπνη εξγαηηθνί, δεκηνπξγηθνί θαη πξννδεπηθνί. Ξήκεξα, 

παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ κείλεη ιηγφηεξνη ζηελ γεηηνληά ηνπο, εμαθνινπζνχλ αθφκε 

λα δίλνπλ ηνλ ηφλν ηεο δσήο ζην ρσξηφ, ελψ πάξα πνιχ έρνπλ δηαζθνξπηζζεί ζηα 

αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, θπξίσο ζηελ ρψξα, ζηελ Ώζήλα θαη ζηελ Μάηξα.. 

Βμεηάδνληαο ιεπηνκεξψο ην βηβιίν ηνπ Ξηάζε Ξάληα θαηαιήμακε ζηνπο πξνγφλνπο 

θαη απνγφλνπο ηνπ ζνγηνχ απηνχ ζε ζρέζε κε ηνπο ζήκεξα επηδψληεο. Έηζη έρνκε 

ηνπο  παξαθάησ γελάξρεο, πνπ ήηαλ κεηαμχ ηνπο αδέξθηα, ηνλ Μαχιν, ηνλ Διία ή 

Γεξνιηά θαη ηνλ Ώλαγλψζηε. 

ΜΏΠΗΛΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ - ΟΝΏΘΜΏΞ 

Λ Μαχινο είρε δπν παηδηά, ηνλ Θσκά θαη ηνλ Ζψζηα. Λ Θσκάο πήγε ζηελ Ώκεξηθή, 

αιιά επέζηξεςε θαη παληξεχηεθε ηελ Ξνθία Γεσξγάθε ή Μαηζνχ απ’ ηα Ηαδαξάηα. 

Ώπφθηεζε δχν αγφξηα, ηνλ Κελνθψληα θαη ηνλ Γεξάζηκν. Λ Κελνθψληαο έδεζε ζηε 

Ηεπθάδα, παληξεχηεθε θφξε ΐαγελά (ΐέιηνπ) απ’ ηνπ Μξεκεληηλνχ θαη απφθηεζε 

καδί ηεο δπν αγφξηα, ηνλ Μαχιν θαη ηνλ Ώπνζηφιε. Λ  Γεξάζηκνο παληξεχηεθε ηελ 

Θαξία θφξε ηνπ Ρξήζηνπ Γεσξγάθε ή Θάιηνπ απ’ ην ρσξηφ καο, έθπγαλ θαη έκελαλ 
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ζηελ Ξπαζκέλε ΐξχζε, θνληά ζην λέν ρσξηφ ηνπ Ζαξπψηε. Ώπέθηεζαλ δπν αγφξηα, 

ηνλ Θσκά θαη ηνλ Γηψξγν. Λ Θσκάο, κε ην νπνίν είκαζηε ζπκκαζεηέο, ρξεκάηηζε 

ππάιιεινο ηνπ ΛΟΒ, ελψ ν Γηψξγνο παληξεχηεθε ζηε Ηάξηζα, φπνπ δηακέλεη θαη 

εξγάδεηαη ζαλ δεκφζηνο ππάιιεινο. 

Λ άιινο γηνο ηνπ γελλήηνξα Μαχινπ Οξάκπα ήηαλ ν Ζψζηαο, ν νπνίνο απφθηεζε δπν 

θφξεο, ηελ Βιπίδα θαη ηελ Βπζαιεία, πνπ έδεζαλ ζηε ρψξα θαη δπν γηνπο, ηνλ Οάθε 

θαη  ηνλ Θελέιαν ή Μαλαγηψηε, φπσο ηνλ γλψξηδαλ φινη ζην ρσξηφ. Λ Οάθεο θνίηεζε 

ζηε Νηδάξεην Ξρνιή θαη αθνινχζσο ήηαλ ππάιιεινο ζην ΖΟΒΗ Ηεπθάδνο, 

παληξεχηεθε ζηε ρψξα θαη λνκίδσ έρεη έλαλ γην θαη κηα θφξε. Λ Θελέιανο ή 

Μαλαγηψηεο παληξεχηεθε ηελ Θαξία Γαβεξδηλνχ απ’ ην Ξπαλνρψξη, ηελ νπνία φινη 

ζην ρσξηφ ηελ μέξακε ζαλ <<Γαγαλνχ>>, αθνχ ηνπο Ξπαλνρσξίηεο ζηνπο Ξθαθηψηεο 

ζπλήζσο ηνπο ιέκε <<Γαγαλάδεο>>. Γηα ηελ ηζηνξία λα πσ, πσο, δαγαλά 

νλνκάδνπκε ην κηθξφ πξηφλη ρεξηνχ, πηζαλφλ νη θάηνηθνη ηνπ Ξπαλνρσξίνπ λα ήηαλ 

πινηφκνη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Λ Θελέιανο ε Μαλαγηψηεο απφθηεζε ηνλ Ζψζηα, 

ζπλνκήιηθφο κνπ, ηνλ νπνίν θσλάδακε <<Γαγαλά>> ζην ζρνιεηφ, ιφγσ ηεο κάλαο 

ηνπο,  ρξεκάηηζε ππάιιεινο ζην ΟΏΛΗ, θαη ηελ Ώζελά, ε νπνία είλαη δαζθάια. Ζαη 

ηα δπν αδέξθηα ζήκεξα δνχλε ζηε Ξπαζκέλε ΐξχζε.   

ΔΗΕΏΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ ΟΝΏΘΜΏΞ Ή ΓΒΝΛΗΕΏΞ 

Βίλαη θαη δηθφο κνπ πξφγνλνο, αθνχ ε κάλα κνπ ε Μνιπμέλε ήηαλ εγγνλή ηνπ. Ονλ 

πεξηγξάθεη ν Ξάληαο ζαλ έλαλ εθπιεθηηθφ άλζξσπν, λνηθνθχξε κε πνιιά ακπέιηα 

θαη κεξαθιή, αθνχ θνξνχζε πάληα ηελ παιηά Ηεπθαδίηηθε αλδξηθή ζηνιή κε ηελ 

κπνπξαδάλα, ην καληήιη ζην θεθάιη θαη ηηο θάιηζεο κε ηα γεκεληά! Λ Γεξνιηάο 

απφθηεζε δψδεθα παηδηά!!! Έδεζαλ κφλν ηα δχν, αθνχ: o  Mήηζνο ζθνηψζεθε ζηελ 

Ώξθνιηά πέθηνληαο απ’ ην άινγν, ν Ξπχξνο πέζαλε ζηε θπιαθή πνπ ηνλ έθιεηζαλ 

ζαλ ιηπνηάθηε απ’ ην ζηξαηφ, ε Ιηθνιέηα πέζαλε απφ κηληγγίηηδα, ν Κελνθψληαο ή 

Ζαιφγεξνο ζθνηψζεθε ζην Βζθί Ξερίξ ζηε Θηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Οειηθά 

έκεηλαλ ζηνλ Γεξνιηά δχν αγφξηα, ν Γηψξγνο θαη ν παπνχιεο κνπ ν Ώπνζηφιεο ή 

Ζνινκπάηζνο, φπσο ηνλ γλψξηδαλ φινη ζην ρσξηφ. 

Ια εμεηάζνκε πξψηα ηνπο απνγφλνπο ηνπ Γηψξγνπ Γεσξγάθε ή Οξάκπα.  Λ Γηψξγνο 

κεηαλάζηεπζε ζηελ Ώκεξηθή, επέζηξεςε, φκσονηθεηνζειψο, γηα λα πάξεη κέξνο ζηνπο 

ΐαιθαληθνχο πνιέκνπο, φπνπ πνιέκεζε γελλαία ζην Θπηδάλη, φπσο αλθέξεη ν 

ζηάζεο Ξάληαο ζην βηβιίν ηνπ! Ώπφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Οάζν θαη ηνλ Μέηξν. Λ 

Οάζνο ήηαλ ςάιηεο ζηνλ Ώτ Γηψξγε, παληξεχηεθε ηελ Γεσξγίηζα  θφξε ηνπ Ώληψλε 

Ώζπξνγέξαθα ή Ώιηβίδε θαη απφθηεζε κφλν έλα θνξίηζη, ηελ Γεσξγία, αθνχ έθπγε 

απ’ ηελ δσή λεφηαηνο απφ πεξηηνλίηηδα. Θνπ δηεγνχληαλ ε κάλα κνπ, πνπ ήηαλ 

πξψηε ηνπ μαδέξθε, πσο πήγαλ ζηελ Βγθινπβή κε ην άινγν λα θέξνπλ ρηφλη γηα λα 

ηνπ βάινπλ ζηελ θνηιηά, φπσο έθαλαλ ζηελ πξαθηηθή ηζηξηθή παιηά, αιιά κέρξη λα 

γπξίζνπλ είρε πεζάλεη απ’ ηελ πεξηηνλίηηδα. Δ θφξε ηνπ ε Γεσξγία παληξεχηεθε ηνλ 

Γηψξγν ηνλ Θάιθα απ’ ην ρσξηφ καο θαη έδεζαλ πνιιά ρξφληα ζηελ Γεξκαλία. 
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Λη απφγνλνη ηνπ Μέηξνπ, ηνπ άιινπ γηνπ ηνπ Γηψξγε Οξάκπα. Μαληξεχηεθε ηελ 

Οαζνχια Μαπαδφπνπινπ ή Ζνπθηά, ε νπνία δεη ζήκεξα ελελήληα πέληε εηψλ ζην 

ρσξηφ καο θαη κάιηζηα έρεη θαη ηελ αγαπεκέλε ηεο αζρνιία αθφκε, ηνλ αξγαιεηφ! 

Ώπφθηεζαλ δπν θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. Δ ιγα, ε νπνία δεη ζηελ ρψξα, ήηαλ 

ππάιιεινο ζηελ εθνξία θαη ζήκεξα δηαηεξεί θαηάζηεκα γπλαθείσλ ξνχρσλ, 

παληξεχηεθε ηνλ Ξηάζε Ηνγνζέηε απ’ ηα Ώζπξνγεξαθάηα θαη έρεη δπν γηνπο, ηνλ 

ΐαγγέιε θαη ηνλ Ξπχξν. Δ Αεκεηξνχια (Ννχια) δεη θαη απηή ζηε ρψξα, ππάιιεινο  

ζηελ εθνξία, παληξεχηεθε ηνλ Φψληα Ξηακαηέιν, έρνπλ δπν θνξίηζηα. Λ Οάζνο 

έθαλε θαξηέξα ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ, δεη ζήκεξα ζην ρσξηφ θαη αζρνιείηαη κε ηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά πεξηπνηείηαη θαη ηα θηήκαηά ηνπ, παληξεχηεθε 

γπλαίθα ΐξαδηιηάλα θαη απφθηεζε ηνλ Μέηξν, ν νπνίνο εξγάδεηαη ζηελ Ώζήλα ζαλ 

ππάιιεινο θαη ηελ Ώλαζηαζία, ε νπνία έρεη παληξεπηεί ζηελ Θάλε. 

Λ ΏΜΛΞΟΛΗΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΟΝΏΘΜΏΞΉ ΖΛΗΛΘΜΏΟΞΛΞ 

 άιινο γηνο ηνπ Γεξνιηά, πξναλαθέξακε είλαη ν παπνχιεο κνπ απ’ ηελ πιεπξά ηεο 

κάλαο κνπ, ν Ώπνζηφιεο ή Ζνινκπάηζνο. Ονλ ζπκάκαη κε κηα ιεβέληηθε 

θνξκνζηαζηά αξρνληάλζξσπν! Μαληξεχηεθε ηελ βαβά κνπ ηελ Ξηαπξνχια απ’ ην 

πεξίθεκν γέλνο ησλ Ξαληαίσλ ζηα Ζνληξάηα θαη απφθηεζαλ ηέζζεξα θνξίηζηα θαη 

έλα γην. Ώπ’ ηα θνξίηζηα ε πξψηε, ε Ζαηεξίλα, πέζαλε απφ κηληγγίηηδα, ε Μνιπμέλε, ε 

κάλα κνπ παληξεχηεθε ηνλ παηέξα κνπ Ξνθνθιή Μαπνξάθε, ε Ιηθνιέηα ηνλ Γηάλλε 

Μαπαδφπνπιν ή Ζνπθηά, έρνκε αλαθεξζεί ζηα νηθεία εδάθηα γηα ηα παηδηά πνπ 

απφθηεζαλ. Δ ηειεπηαία ε Ώιίθε, παληξεχηεθε ζην Θεγαλήζη ηνλ Ρξήζην Μνιίηε, ν 

νπνίνο πέζαλε λένο, είραλ απνθηήζεη ηελ Εσάλλα, ε νπνία παληξεχηεθε θαη δεη ζηελ 

Ώζήλα, απνθηψληαο ηξεηο γηνπο. Ώπ’ ηνλ δεχεηξν γάκν ηεο ε Ώιίθε κε ηνλ 

Κελνθψληα Ζνχξηε ή Θίιαξε, ν νπνίνο δηαηεξνχζε εκπνξηθφ θαηάζηεκα ζηε ρψξα, 

απφθηεζε ηνλ Μέηξν Ζνχξηε, ν νπνίνο είλαη ν θνξπθαίνο κνπζηθφο θξνπζηψλ 

νξγάλσλ ζηελ Βιιάδα, παληξεκέλνο κε δπν θνξίηζηα.  

Λ ΡΝΠΞΛΞΟΛΘΛΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΟΝΏΘΜΏΞ 

Λ κνλαδηθφο γηνο ηνπ Ώπνζηφιε θαη ηεο Ξηαπξνχιαο ηεο Ξάληαηλαο, ν Ρξπζφζηνκνο, 

ρξεκάηηζε πξφεδξνο ηνπ ρσξηνχ καο πξνδηθηαηνξηθά, αζρνιήζεθε αξρηθά κε ηελ 

νηθνδνκή θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνχξγεζε δηθφ ηνπ εξγνζηάζην καξκάξσλ ζηελ 

Ηεπθάδα, παληξεχηεθε ηελ Ζαηεξίλα Ζνχξηε απ’ ηνλ Ζάβαιν, δνχλε ζήκεξα ζηελ 

ρψξα θαη απφθηεζαλ δπν αγφξηα θαη δπν θνξίηζηα. Δ Ξηαπξνχια (ΐνχια) 

πγεηνλνκηθφο ζην επάγγεικα παληξεχηεθε ηνλ Γεξάζηκν Ηάδαξε ή Θακάθηα απ’ ηα 

Ηαδαξάηα, δνχλε ζηελ Ώζήλα θαη απφθηεζαλ ηνλ Θσκά θαη ηελ Ζαηεξίλα, ην άιιν 

θνξίηζη ηνπ ζείνπ ρξπζφζηνκνπ ε Ζσλζηαληίλα ζπνχδαζε Φηινινγία, εξγάδεηαη 

ζήκεξα ζαλ ππάιιεινο ζηνλ Αήκν Ηεπθάδνο, παληξεχηεθε Ηνγνζέηε απ’ ηελ 

Ζαηνχλα θαη απφθηεζε έλαλ γην θαη κηα θφξε.  

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ρξπζφζηνκνπ ν Ώπνζηφιεο, αξρηθά μεθίλεζε ηξαπεδηθή θαξηέξα 

ζηελ Ώζήλα, αθνινχζσο δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζηε Θέζε Βθπαίδεπζε, παληξεχηεθε 



154 
 

ηελ Λπξαλία  (Νάληα) ζηελ Ώζήλα θαη έρνπλ απνθηήζεη έλαλ γην, ηνλ Ρξπζφζηνκν, ν 

νπνίνο είλαη θνηηεηήο. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ ζείνπ κνπ ηνπ Ρξπζφζηνκνπ, ν Διίαο, 

είλαη ζήκεξα ηξαπεδηθφ ζηέιερνο ζηε Ηεπθάδα ζηελ ηξάπεδα Μεηξαηψο, παληξεχηεθε 

ηελ ΐάζσ ΐεξγίλε απ’ ηνπο Οζνπθαιάδεο πγεηνλνκηθφ ππάιιειν θαη έρνπλ απηθηήζεη 

δχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη. 

Λ ΏΙΏΓΙΣΞΟΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ ΟΝΏΘΜΏΞ 

Λ Ώλαγψζηεο Γεσξγάθεο – Οξάκπαο είλαη ν ηξίηνο ζηε ζεηξά ησλ ηξηψλ αξρηθψλ 

αδεξθψλ Οξακπαίσλ γελλεηφξσλ, πνπ πξναλαθέξακε. Ήηαλ αξηζηεξφο ςάιηεο 

ζηνλ Ώτ Γηψξγε. Ώπφθηεζε ηξεηο γηνπο, ηνλ Γηάλλε, ηνλ Ιηθνιφ θαη ηνλ Ώπνζηφιε. Λ 

Ιηθνιφο ήηαλ αλχπαληξνο, έκελε ζην ρσξηφ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήηαλ φηη είρε 

έλα κεγάιν γνπξνχλη, ην νπνίν ηνλ αθνινπζνχζε παληνχ, θάπνηα ζηηγκή αλέβεθε ζην 

ηεξάζηην ζαλ ηα πιαηάληα ηνπ Φξπά πεξλάξη πνπ ήηαλ ζην πξναχιην ηνπ ζρνιεηνχ 

καο θαη ην νπνίν ηφζν αλφεηα έθνςαλ ην 1992 θάπνηνη απ’ ηνλ ηέσο δήκν 

Ξθαθησηψλ, ελέβεθε ν Ιηθνιφο ζην πεξλάξη λα καδέςεη βειάγθηα γηα ην γνπξνχλη 

ηνπ θαη έπεζε θαη ζθνηψζεθε…  

Λ άιινο γηνο ηνπ Ώλαγλψζηε ήηαλ ν Γηάλλεο, ν νπνίνο παληξεχηεθε απ’ ην ρσξηφ καο 

ηελ Θαγδαιηλή Μαπαδνπνχινπ θαη απφθηεζε ηξεηο γηνπο, ηνλ Γηψξγν, ηνλ Βπγέλην 

θαη ηνλ Διία ή Ζηζνιία, γηαηί ήηαλ ειαθξά αλάπεξνο απ’ην  έλα πφδη.  Λ Γηψξγνο ή 

Ζκπνχξαο,  έδεζε ζηελ Μξέβεδα. Λ Βπγέληνο πνιέκεζε ζην Ώιβαληθφ Θέησπν θαη 

φηαλ επέζηξςε νξγαλψζεθε ζην ΒΏΘ, ζθνηψζεθε ζηελ κάρε ζην Ηατλάθη ην Ενχλην 

ηνπ 1944…  Λ Ηίαο παληξεχηεθε ηελ Ώλζηθιεία Φξεκεληίηε, ε νπνία θπιαθίζηεθε απ’ 

ηνπο Εηαινχο, πξνθαλψο γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο, αξρηθά ζηε ΐφληηζα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ Ζέξθπξα!!! Ώπφθηεζαλ δπν θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ Ηακπξηλή 

παληξεχηεθε ηνλ Θηράιε (Ηάθε) Γεσξγάθε ή Ξειηλάθε θαη έρεη δπν θφξεο, ηελ Μφπε 

θαη ηελ Γεσξγία, πνπ δνχλε ζηελ Ώζήλα θαη ηνλ Ιίθν, ν νπνίνο επίζεο δεη ζηελ 

Ώζήλα. Δ άιιε θφξε ηνπ Διία, ε Βπγελία παληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά ηνλ Ξηάζε 

Ζαξακπντθε θαη έδεζε ζηελ Ώζήλα. Οα αγφξηα ηνπ Ηία ηψξα. Λ Ζψζηαο παληξεχηεθε 

ηελ Ξηακάηα Ξθηαδαξέζε ή Ζαξαγηνχξγα, έδεζαλ ζηελ Ώκεξηθή θαη απφθηεζαλ έλαλ 

γην, ηνλ Διία.  άιινο γηνο ηνπ Ηία, ν Ηάκπξνο δεη ζήκεξα ζην ρσξηφ καο, απ’ ηνπο 

πιένλ εξγαηηθνχο ρσξηαλνχο καο, παληξεχηεθε ηελ Βπξπδίθε Μαπαδνπνχινπ ή 

Ζνπκπνπξγηέινπ θαη απέθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Γηψξγν, νη νπνίνη θαη 

απηνί δνχλε ζήκεξα ζην ρσξηφ καο. Λ Γηάλλεο παληξεχηεθε Ζαξζάλα, έρεη κηα θφξε.  

Βξρφκαζηε ζηνλ ηξίην γην ηνπ Ώλαγλψζηε, ηνλ Ώπνζηφιε, ν νπνίνο ήηαλ δξαγάηεο 

ζην ρσξηφ, επάγγεικα πνπ ζπλέρηζε θαη ν γηνο ηνπ ν Γψεο, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ. Μαληξεχηεθε ν Ώπνζηφιεο ηελ Γησξγνχια θαη απφθηεζε κηα θφξε ηελ 

Θαξία θαη έλαλ γην, ηνλ Γψε. Δ  Θαξία (Θαξηψ) έδεζε ζηελ Μάηξα, παληξεκέλε κε 

ηνλ ρσξηαλφ καο Γεξάζηκν Γιεγφξε ή Οζάθν, γην ηνπ Γεξάζηκνπ Γιεγφξε ή 

Θαραξαγηά, φπσο ηνλ μέξακε ζην ρσξηφ,  επεηδή ήηαλ άθιεξνη ν Γεξάζηκνο θαη ε 

Θαξηψ,  πήξαλ θαη κεγάισζαλ ηνλ γην ηνπ αδεξθνχ ηεο Γψε, ηνλ Ξπχξν. Λ Γψεο 
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ήηαλ, φπσο πξναλαθέξακε δξαγάηεο ζην ρσξηφ, φπνπ δεη. Μαληξεχηεθε ηελ Ζαζηαλή 

Γεσξγάθε ή Οδνχλε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη απφθηεζαλ καδί ηέζζεξα αγφξηα. Λ πξψηνο 

ν Ώπνζηφιεο είλαη αζηπλνκηθφο θαη δεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Μάηξα, ν 

δεχηεξνο ν Γηάλλεο είλαη επηρεηξεκαηίαο, έρεη  δπν θνξίηζηα θαη δεη ζην Μηλαθνρψξη, 

ν ηξίηνο ν Γηψξγνο παληξεχηεθε θαη δεη ζην Ιπδξί θαη ν ηέηαξηνο ν Ξπχξνο, πνπ δεη 

ζηελ Μάηξα, αλαηξάθεθε, φπσο πξναλαθέξακε, απ’ ηελ ζεηα ηνπ Θαξηψ.. 

Ο ΒΑΗΛΖ  ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΡΑΜΠΑ Ή ΓΟΓΟΛΟ 

Ονλ παηέξα ηνπ ΐαζίιε δελ ηνλ γλσξίδνκε, απιά ηνλ πεξηγξάθεη ν Ξάληαο ζαλ έλα  

γεξάθν θνληφ κε κηα θάπα, πνπ ιηάδνληαλ μαπισκέλνο ζηηο πέηξεο ζηα Ώιψληα… 

Μηζαλφλ λα ήηαλ ν ηέηαξηνο αδεξθφο ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ γελλεηφξσλ 

Οξακπαίσλ, Μαχινο, Ώλαγλψζηεο θαη Γεξνιηάο. Λ ΐαζίιεο Οξάκπαο ή Γφγνινο, 

πάλησο, είλαη ν κνλαδηθφο Οξάκπαο πνπ έθπγε απ’ ηα Οξακπαίηθα θαη είρε ζπίηη 

πάλσ απ’ ην ιηηξνβηφ ηνπ Θνπζνιίλε, ην νπνίν ζήκεξα έρεη αλαθαηλίζεη ν εγγνλφο 

ηνπ Θνδσξήο. Μαληξεχηεθε ν ΐαζίιεο ηελ Θαξηγψ απ’ ην ρσξηφ καο θαη απφθηεζε 

έλα θνξίηζη θαη δπν γηνπο. Δ Βπαγγεινχια παληξεχηεθε ηνλ Μαλαγηψηε Ηάδαξε ή 

Οζαιανχηα ή Ζηζνγηάλλε.  έλαο γηνο ηνπ ΐαζίιε, ν Άγγεινο, παληξεχηεθε ηελ 

Ώγιατα Ζηελά απ’ ην ΐνπλί, φκσο πέζαλε λσξίο, απφθηεζε κφλν κηα θφξε, ηελ 

Ρξπζάλζε ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Ξπχξν Ηάδαξε ή Ζσλζηαληίλν νδεγφ απ’ ην 

Ξπαλνρψξη θαη δεη ζηελ Ηεπθάδα. Λ άιινο γηνο ηνπ ΐαζίιε, ν Γηψξγνο παληξεχηεθε 

ηελ Θαξία Ξθηαδαξέζε ηνπ Ώπνζηφιε ηνπ Ξαξζέλε, φπσο ηνλ έιεγαλ, πνπ εηρε ην 

καγαδί ζην ρσξηφ δίπια ζηελ Θιπνθνθηά. Λ Γηψξγεο ζπλέρηζε ην καγαδί, κπαθάιηθν 

θαη θαθελείν, ην εκπινχηηζε κε πεξηζζφηεξα εκπηνξεχκαηα, φζα ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξμνπλ απηά ηα δχζθνια ρξφληα, κεηαηξάπεθε ζε θέληξν ηνπ ρσξηνχ θαη ήηαλ ην 

νλνκαζηφ <<καγαδί ηνπ Γηψξγε ηνπ Οξάκπα>>, πνπ πνιιέο θνξέο αλαθέξσ ζην 

παξφλ βηβιίν, ζπλέρηζε λα ην ιεηηνπξγεί ν γηνο ηνπ ν Ξηάζεο κέρξη πεξίπνπ ην 2010, 

φηαλ θαη έθιεηζε νξηζηηθά. ληαο αθξηβψο ζην θέληξν  απνηέιεζε έλα ζεκείν 

αλαθνξάο θαη ζίγνπξα θνκκάηη απ’ ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ καο.  

Λ Γηψξγεο κε ηελ Θαξία απφθηεζαλ έλα θνξίζηζη θαη πέληε αγφξηα. Δ Βπγελία 

παληξεχεηθε θαη δεη ζηελ Ώζήλα. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γηψξγε,  ν Ξηάζεο, ρξεκάηηζε 

γξακκαηέαο ηνπ ρσξηνχ, παληξεχηεθε ηελ Ώθξνδίηε Ηάδαξε ή Ξθεπεηάξε απ’ ηα 

Ηαδαξάηα θαη απέθηεζε δπν θφξεο, ηελ Ηακπξηλή, γπκλάζηξηα ζην επάγγεικα, αιιά  

δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαπηθά ζηε Ηεπθάδα θαη ηελ Θαξία, ε νπνία 

παληξεχηεθε ζην ΐφιν, αιιά έθπγε λσξίο απ’ ηελ δσή, αθήλνλαηο πίζσ ηεο έλα 

αγφξη. Γηνο ηνπ Ξηάζε είλαη ν ΐαζίιεο, ν νπνίνο δεη ζήκεξα ζην ρσξηφ, έρεη 

παληξεπηεί Θεζζαινληθηά θαη έρεη δπν γηνπο, ηνλ Αηνγέλε θαη ηνλ Γηψξγν θαη κηα 

θφξε, ηελ Ώθξνδίηε.  

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Γηψξγε, ν Αηνλχζεο (Ιηφληνο), είλαη νδεγφο, παληξεχηεθε ηελ 

Ώδξηάλα Γεσξγάθε, αδεθή ηνπ Θσκά ηνπ Θαξίλνπ, δνχλε ζηε Ηεπθάδα θαη έρνπλ 

κηα θφξε, ηελ Θαξίλα. Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Γηψξγε, ν Θνδσξήο, παληξεχηεθε ηελ 

Θαξία ζηελ Ώζήλα, φπνπ θαη δεη, εξγάζηεθε ζαλ ππάιιεινο ζηνλ ΛΟΒ, έρεη κηα θφξε 
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θαη έλαλ γην ηνλ Γηψξγν. Λ ηέηαξηνο γηνο ηνπ Γηψξγε θαη ηεο Θαξίαο ν Άγγεινο, είλαη 

ζπληαμηνχρνο δεκφζηνο ππάιιεινο θαη δεη ζην ρσξηφ, έρεη παληξπεηεί ηελ ΐαγγειηφ, 

πνπ είλαη Θαθεδφλληζζα. Λ πέκπηνο γηνο ηνπ Γηψξγε, ν Ώπνζηφιεο, είλαη δεκφζηνο 

ππάιιεινο, ζην ηεισλείν, δεη ζηελ Ώζήλα θαη έρεη παληξεπηεί γπλαίθα απ’ ηελ Θήβα.  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ  ΔΛΗΝΑΚΖ 

Γελάξρεο απηνχ ηνπ ζνγηνχ Γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη Ξειηλάθεο είλαη ν 

Ρξήζηνο. Έλαο άλζξσπνο πνιχ εξγαηηθφο, πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ην 

έδεζε ζηελ Ώθφλε, πεξηνρή Θπαξκπαξίνπ. Βθεί είρε ην κεγάιν ηνπ θνπάδη κε 

πξφβαηα, εθεί είρε ηνπο θήπνπο ηνπ κε ηα πνηηζηθά δέλδξα θαη ιαραληθά απ’ ην 

πνηάκη! Βθεί είρε αθφκε θαη κηθξφ λεξφκπιν πνπ έθνβε πιεγνχξη θαη ηξαραλά, αιιά 

θαη ιφκπν κεγάιν πνπ έβαδαλ κέζα ηα ρνληξνζθνχηηα ηνπ αξγαιενχ ηνπο νη 

Μηλαθνρσξίηηζζεο, γηα λα γίλνπλ πην αθξάηα, είρε, φκσο, θαη άιιν ιφκπν ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ ιηλνβξφρη, δειαδή έβαδαλ κέζα ηα δεκάηηα κε ην ιηλάξη, γηα 

λα καιαθψζεη ε θαιακηά ηνπ θαη λα επεμεξγάδεηαη ζηνλ κάγγαλν. Λ Ρξήζηνο 

απφθηεζε ηξεηο γηνπο, ηνλ Ξπχξν Ξειηλάθε ή Ζηζνχκπα, ηνλ Ξηαχξν θαη ηνλ 

Φηιήκνλα. Λ Ξπχξνο είρε γλαίθα ηελ Γηάλλα θαη ήηαλ άθιεξνη. 

Λ Ξηαχξνο, ν δεχηεξνο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ, παληξεχηεθε ηελ Μαλάγησ Ώξαβαλή ή 

Ώιπέηδνπ απ’ ηελ Ζαξπά θαη απφθηεζε έλα θνξίηζη θαη δπν αγφξηα. Δ θφξε ηνπ 

Ώξηζηνχια παληξεχηεθε ζην ρσξηφ ηνλ ΐαζίιε Γεσξγάθε ή Ξππξαλδξέα. Λ γηνο ηνπ 

ν Ζσλζηαληίλνο καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Ξηαχξν είραλ έλα ηξαγηθφ ηέινο, αθνχ ην 

1950, παξζχξζεθαλ θαη νη δχν απ’ ην θνπζθσκέλν πνηάκη ηεο Ώθφλεο θαη πλίγεθαλ, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζψζνπλ θάπνηεο πξνβαηίλεο ηνπο, πνπ είρε παξαζχξεη ην 

πνηάκη. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ξηαχξνπ θαη ηεο Μαλάγησο, ν Γηψξγνο παληξεχηεθε ηελ 

Ξηακάηα Γεσξγάθε ηνπ Ηίηζα θαη απέθηεζε καδί ηεο ηξία αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα. 

Δ ιγα παληξεχηεθε ζηνλ Ζάβαιν ηνλ Ώλδξέα ηνλ Ηηβηηζάλν, ε Αήκεηξα 

παληξεχηεθε ζηνλ Φξπά ηνλ Ηάθε Ώζπξνγέξαθα θαη ε ζπλνκήιηθή κνπ Ξηαπξνχια 

έδεζε ζηελ Ώζήλα θαη παληξεχηεθε Ζαηνπληψηε, 

Λ Θνδσξήο, πξψηνο γηνο ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Ξηακάηαο, είλαη δηθεγφξνο ζηελ Ώζήλα 

θαη ζπγγξαθέαο ελψ ρξεκάηηζε επί ηέζζεξεηο ζεηείεο δήκαξρνο ηεο Διηνχπνιεο. 

Έρεη θηηάμεη λέν ζπίηη ζην ρσξηφ ζηελ πεξηνρή ηνπ αισληνχ ηνπ Ηειέ θαη 

επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην Μηλαθνρψξη. Έρεη δπν γηνπο, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ ηελ 

παξάδνζε ηνπ παηέξα ηνπο,  είλαη θαη νη δχν δθεγφξνη ζηελ Ώζήλα θαη κηα θφξε πνπ 

είλαη δεκνζηνγξάθνο. 

Λ Ζψζηαο, ν δεχηεξνο γηνο ηνπ Γηψξγνπ, ήηαλ επηπινπνηφο ζηελ Διηνχπνιε, φπνπ 

θαη έδεζε κέρξη ην 2020, φηαλ αηθλίδηα θαη λένο έθπγε απ’ ηελ δσή… Μαληξεχηεθε 

ηελ Μελειφπε (Μίηζα) Γνπξδή θαη έρεη έλαλ γην, ηνλ Γηψξγν. 

Λ Ξηαχξνο, ν ηξίηνο γηνο ηνπ Γηψξγνπ δεη θαη απηφο ζηελ Διηνχπνιε, έρεη ζπνπδάζεη 

πνιηηηθέο επηζηήκεο, είλαη θάηνρνο ηνπ Ναδηνθσληθνήπ Ξηαζκνχ GALAXY θαη 
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δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηελ Διηνχπνιε. Δ γπλαίθα ηνπ λνκίδσ θαηάγεηαη απ’ ηελ 

Βχβνηα, κε ηελ νπνία έρεη απνθηήζεη κηα θφξε. 

Λ ΦΕΗΔΘΣΙ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΞΒΗΕΙΏΖΔΞ 

Λ ηξίηνο γηνο, ηψξα, ηνπ Ρξήζηνπο Ξειηλάθε, ν Φηιήκνλαο, ζπλέρηζε ζηα βήκαηα ηνπ 

παηέξα ηνπ Ρξήζηνπ, δηαηεξψληαο επί ρξφληα κεγάιν θνπάδη κε πξφβαηα, 

επάγγεικα ην νπνίν δηαηεξνχλ αθφκε θαη ζήκεξα ζην ρσξηφ καο ηα δπν ηνπ εγγφληα 

ΐαγγέιεο θαη ΐαζίιεο, πνπ έρνπλ ην κνλαδηθφ θνπάδη πξφβαηα ζηηο κέξεο καο! 

Θπκάκαη γέξν ηνλ Φηιήκνλα ζην θαθελείν ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, πνπ φηαλ 

γπξλνχζα απ’ ηελ Ώζήλα ζην ρσξηφ δηαθνπέο, λα κε πεξηκέλεη λα παίμνπκε δεισηή, 

θαη παξά ηελ κεγάιε ηνπ ειηθία ήηαλ θνβεξφο ζηε δεισηή κε ηεξάζηηα κλήκε… 

Μαληξεχηεθε δπν θνξέο. Οελ πξψηε θνξά ηελ Ζαηεξίλα Μαπαδνπνχινπ, ηνπ 

Γηαλλαθνχ κε ηελ νπνία απέθηεζε ηελ Ζσζηαληία, ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Γηψξγν 

Ηάδαξε ή Μαπά απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη έδεζαλ ζηνλ Ζαλαδά. Ώπφθηεζε θαη έλαλ γην, 

ηνλ Ξηάζε. Ξηελ  γέλλα ηνπ Ξηάζε πέζαλε απφ επηιφρην ππξεηφ ε κάλα ηνπ Ζαηεξίλα 

θαη ηελ αλαηξνθή ηνπ ελέιαβε ε γηαγηά ηνπ Ώγιατα Μαπαδφπνπινπ θαη ν παπνχιεο 

ηνπ Γηαλλαθφο. Λ Ξηάζεο ήηαλ ηερλίηεο νηθνδφκνο, παληξεχηεθε ηελ Αεκήηξσ, θφξε 

ηνπ Ιηφληνπ Γεσξγάθε ή Μαηζά απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη απφθηεζε ηελ Ζαηεξίλα, ε 

νπνία παληξεκέλε δεη κφληκα ζηελ Ώζήλα θαη εξγάδεηαη ζην Οακείν Μαξαθαηαζεθψλ 

θαη Ααλείσλ θαη ηνλ Γηάλλε, ν νπνίνο δεη επίζεο παληξεκέλνο ζηελ Ώζήλα. 

ηαλ πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ Φηιήκνλα ε Ζαηεξίλα, απηφο παληξεχηεθε γηα δεχηεξε 

θνξά θαη πήξε ηελ Ηεπηεξία Μαπαδφπνπινπ, αδεξθή ηνπ ΐαζίιε ηεο Ρήξαο. 

Ώπφθηεζε καδί ηεο δπν θνξίηζηα θαη έμη αγφξηα. Δ Ώκαιία παληξεχηεθε ηνλ 

Ρξζηφθνξν Μαπαδφπνπιν ή Γηνχξγα θαη ε Ζαηεξίλα ηνλ Ξηάζε Μαπαδφπνπιν ή 

Ζνπκπνπξγηέιν ή Ιηάξα. 

Ώπ’ ηνπο γηνπο  ηνπ, ν πξψηνο ν Θηράιεο (Ηάθεο) είρε γηα ρξφληα θαθελείν ζην ρσξηφ 

ην παιηφ ζπίηη ηεο Ζνκπιηψηηζζαο, πνπ ήηαλ αθξηβψο πάλσ απ’ ηελ πιαηεία θαη ην 

ζεκεξηλφ Ζνηλνηηθφ θαηάζηεκα. Μαληξεχηεθε ηελ Ηακπξηλή Γεσξγάθε ηνπ Ηία ηνπ 

Οξάκπα θαη απφθηεζε δπν θνξίηζηα θαη έλαλ γην, ηελ Μφπε, ηελ Γεσξγία θαη ηνλ 

Ιίθν, πνπ δνχλε θαη νη ηξεηο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ Ώζήλα 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Φηιήκνλα, ν Ώλδξέαο, κέλεη ζην ρσξηφ θαη ζπλέρηζε ην 

επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπ έρνληαο θνπάδη κε πξφβαηα. Μαληξεχηεθε ηελ Γσή ηνπ 

Γηψξγνπ Γεσξγάθε ή Μαπαζπξέιε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη απέθηεζε ηέζζεξα θνξίηζηα 

θαη δπν αγφξηα. Οα θνξίηηζα ηνπ δχν είλαη παληξεκέλα θαη δνχλε ζηελ  Μαξακπζηά, ε 

Ηεπηεξία είλαη παληξεκέλε ζηνλ Ζάβαιν θαη δεη έμσ απ’ ηελ Ηεπθάδα ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Λδεγήηξηαο θαη ε Ρξηζηίλα παληξεχηεθε ηνλ Ξπχξν Ώζπξνγέξαθα θαη 

δεη ζηε Ηεπθάδα. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ώλδξέα, ν ΐαζίιεο, δεη ζην Μηλαθνρψξη θαη 

ζπλερίδεη ηελ Ξειηλαθαίηθε παξάδνζε έρνληαο κεγάιν θνπάδη κε πξφβαηα. Ώθξηβψο 

ην ίδην επάγγεικα εμαθνινπζεί θαη ν αδεξθφο ηνπ ΐαγγέιεο έρνληαο θνπάδη κε 

πξφβαηα, φκσο  αζρνιείηαη επη πιένλ θαη κε ηερληθέο θαηαζθεπέο. 
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Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Φηιήκνλα, ν Ρξήζηνο, ήηαλ νηθνδφκνο, παληξεχηεθε ζηελ Μιαγηά 

ηελ Ζσζηαληία, πνπ δεη ζηα Ηαδαξάηα θαη απφθηεζε δπν θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. Δ 

Ραξά παληξεχηεθε ηνλ Ζψζηα Ηάδαξε ή Ζνκειέηζν θαη έρνπλ ηνλ θνχξλν ζηα 

Ηαδαξάηα, θαη ε Βιέλε παληξεχηεθε ηνλ Γεξάζηκν Ηάδαξε ή Θαηδαβίλε θαη δνπλ 

επίζεο ζηα Ηαδαξάηα. Λ γηνο ηνπ Ρξήζηνπ ν Φίιαο είλαη ειαηνρξσκαηηζηήο, 

παληξεχηεθε ηελ Θαηίλα απ’ ηνλ Ζάβαιν θφξε ηνπ Θάκνπ, έρεη ζπίηη ζηνλ 

Ζαηαπνηήξα, θνληά ζην Ξπαλνρψξη θαη έρεη απνθηήζεη έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη. 

Λ ηέηαξηνο γηνο ηνπ Φηιήκνλα, ν ΐαζίιεο, είρε θαη απηφο αξρηθά πξφβαηα, δελ 

παληξεχηεθε πνηέ θαη κέλεη ζην ρσξηφ καο. 

Λ πέκπηνο γηνο ηνπ Φηιήκνλα, ν Ξπχξνο, αξρηθά θχιαγε θαη απηφο πξφβαηα, ζηε 

ζπλέρεηα έθπγε λνκίδσ ζηα Οξίθαια, φπνπ δεη θαη έθαλε νηθνγέλεηα. 

Λ έθηνο γηνο ηνπ Φηιήκνλα, ν Γψεο, ήηαλ άηπρνο, αθνχ έθπγε λένο απ’ ηελ δσή. 

Ήηαλ νηθνδφκνο, παληξεχηεθε ηελ Δπεηξψηηζζα Νίθα θαη έθαλαλ κηα θφξε, ηελ 

Θαξία,ε νπνία παληξεκέλε δεη ζηε Ηεπθάδα. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΘΑΝΑΑΚΗΑ 

Γελάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ν Θαλάζεο Γεσξγάθεο ή Θαλαζάθηαο. Λ 

Ξηάζεο Ξάληαο ηνλ πεξηγξάθεη παλχςειν θαη γεξνδεκέλν, έλαο αζιεηηθφο ηχπνο, 

πνπ ήηαλ ν θνξπθαίνο ζην ζάιην, θάηη ζαλ ην ζεκεξηλφ ηξηπινχλ, ζηνπο αγψλεο πνπ 

γίλνληαλ ηεο Ώλαιήςεσο ζηνλ Φξπά. Ώπφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Ξππξαληψλε 

Θαλαζάθηα θαη ηνλ Ζψζηα Θαλαζάθηα. 

Λ Ξππξαληψλεο πήγε ζηελ Ώκεξηθή κεηαλάζηεο, φπνπ κεηείρε ζηηο θαηαζθεπέο ησλ 

Ώκεξηθάληθσλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, ζαλ πξντζηάκελνο, Θπνο ζηελ 

Ώκεξηθάληθε γιψζζα, γη απηφ ζην ρσξηφ ηνλ έιεγαλ θαη Θπφζε! Βπέζηξεςε απ’ ηελ 

Ώκεξηθή θαη πήξε κέξνο ηφζν ζηνλ ΐαιθαληθφ πφιεκν, (1912 – 1913), φζν θαη ζηελ 

Θηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. Μαληξεχηεθε ηε Θαξγαξίηα απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν θαη έθαλε 

δπν γηνπο, ηνλ Γηψξγν θαη ηνλ Ρξήζην. 

Λ Γηψξγνο έδεζε ζην ρσξηφ, πέξαλ απ’ ηηο γεσξγηθέο ηνπ εξγαζίεο ήηαλ θαη πνιχ 

θαιφο ρηίζηεο θαη νθνδφκνο, παληξεχηεθε ηελ Θαξία Ζνχξηε απ’ ηνλ Ζάβαιν θαη 

απφθηεζε ηξία θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. Ον πξψην θνξίηζη ε Ξππξηδνχια ζπνχδαζε 

λνκηθά, κπήθε ζην δηθαζηηθφ ζψκα θαη δεη, λνκίδσ, ζηνλ Μχξγν ηεο Διείαο. Δ 

δεχηεξε, ε Βιέλε, παληξεχηεθε ηνλ Ρξηζηφθνξν Φξεκεληίηε ή Θπίξε, έδεζαλ γηα 

κεγάιν δηάζηεκα ζηελ Ώζήλα θαη ηψξα επέζηξεςαλ ζην ρσξηφ. Δ ηξίηη θφξε, ε 

Θαξγαξίηα, ζπνχδαζε θηινινγία, έρεη παληξεπηεί ζηελ Ηέξν, φπνπ θαη κέλεη κφληκα. 

Λ γηνο ηνπ Γηψξγε θαη ηεο Θαξίαο, ν Γηάλλεο, ζπνχδαζε δεκνζηνγξαθία ζην 

Ράξθνβν λνκίδσ ζηελ Νσζία θαη δεκνζηνγξάθεζε ζην Νηδνζπάζηε θαη ζην ΐΔΘΏ, ε 

γπλαίθα είλαη ην γέλνο Γεσξγάθε αιιά απ’ ηνπο Γεσξγάθεδεο ηεο Άξηαο, δνχλε ζηελ 

Ώζήλα θαη ην θαινθαίξη ζην ρσξηφ. Έρνπλ δπν γηνπο. 
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Λ άιινο γηνο ηνπ Θαλάζε Γεσξγάθε ή Θαλαζάθηα ήηαλ ν Ζψζηαο, ν νπνίνο κεηείρε 

ζηελ Ώληίζηαζε θαη είρε βαζαληζζεί πάξα πνιχ, κέρξη θαη εηθνληθφ ζάλαην ηνπ 

έθαλαλ ζηνλ εκθχιην, αθνχ, φπσο κνπ έιεγε θαη ε κάλα κνπ πνπ είδε ηελ ζθελή, ηνλ 

είραλ βάιεη ζε έλα ζεληφλη, ηνλ θξέκαζαλ απ’ ην κεγάιν πεξλάξη ζην ζρνιείν θαη ηνλ 

ρηππνχζαλ κε ξφπαια… Ώπφθηεζε δην γηνπο, ηνλ Θηιηηάδε θαη ηνλ Ώλδξέα. Λ 

Θηιηηάδεο ή Φαιηζέηεο παληξεχηεθε ηε Γσή Ζαθηνχζε απ’ ηα Ώζπξνγεξαθάηα, 

έκελαλ αξρηθά ζην ρσξηφ κέρξη πνπ ηειείσζαλ ηα ηξία παηδηά ηνπο ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν θαη αθνινχζσο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ώπφιπαηλα, πνχιεζαλ θαη ην ζπίηη 

ηνπο ζην ρσξηφ θαη ζρεδφλ δελ έρεη επηζηξέςεη πνηέ θαλέλα απ’ ηα παηδηά ηνπ, εθ ησλ 

νπνίσλ, ν πξψηνο, ν Μαλαγηψηεο δεη ζηελ Ώζήλα, ην ίδην λνκίδσ θαη ε πξψηε θφξε 

ηνπ ε Ώλζνχια, ελψ ε ηειεπηαία, ε Γεσξγία, πνπ είρε παληξεπηεί ηνλ Μάλν  

Ζαιαθάηε, ξάθηε ζηε ρψξα, έθπγε λέα απ’ ηελ δσή. 

Λ ΏΙΑΝΒΏΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ  Ή ΘΏΓΣΘΒΙΛΞ ΖΏΕ Λ ΘΔΟΞΛΞ ΗΏΓΏΝΔΞ 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ζψζηα Γεσξγάθε θαη ηεο Ώγιαταο. ν ΏΙΑΝΒΏΞ, πηνζεηήζεθε, 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν, απ’ ηνλ Θήηζν Ηάδαξε ή Ζπξηειέεζν, ν νπνίνο ήηαλ άθιεξνο. 

Μήγε ν Ώλδξέαο ζην ζπίηη ηνπ Θήηζνπ, δίπια απ’ ην ιηηξνβηφ ηνπ θαη έδεζε εθεί, 

παληξεχηεθε ηελ Θάξζα Ηαδαξε ή Ζαηζαξνχ απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη απφθηεζαλ κία 

θφξε θαη δπν γηνπο. Δ ΑΔΘΔΟΝΛΠΗΏ έθαλε θαξηέξα ζαλ πγεηνλνκηθφο ππάιιεινο 

θαη δεη ζηελ Ώζήλα άγακε. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ώλζξέα, ν ΓΕΣΝΓΛΞ, δνπιεχεη ζηελ 

Ώζήλα, φπνπ δεη άγακνο. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ώλδξέα, Λ ΞΜΠΝΛΞ, δεη ζην ρσξηφ, 

αζρνιείηαη κε ην εκπφξην, ε γπλαίθα ηνπ ε ΞΒΐΏΞΟΔ είλαη απ’ ην Θχξην θαη έρνπλ 

δπν θνξίηζηα, εθ ησλ νπνίσλ ε Αήκεηξα είλαη παληξεκέλε ζηελ Ζαξπά, ν δε γηνο ηνπ 

Ξπχξνπ θαη ηεο Ξεβαζηήο, ν ΏΙΑΝΒΏΞ, δεη καδί ηνπο ζην ρσξηφ.  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ  ΜΠΑΚΑΣΟΛΖ 

Γελάξρεο ηεο νηθνγέληαο απηήο Γεσξγάθε είλαη ν Θηραήι Θπαθαηζφιεο. Λ Ξάληαο 

ηνλ παξνπζηάδεη ζαλ έλα γέξν πάκπησρν, ν νπνίνο, φκσο έιεγε ζπλέρεηα πσο ηα 

παηδηά ηνπ ζα πξνθφςνπλ, γηα λα πεζάλεη, ζπλερίδεη ν Ξάληαο θαη λα κελ ηα δεη, πνπ 

πξαγκαηηθά πξφθνςαλ… Βίρε ηξεηο γηνπο θαη δχν θφξεο. Δ ΐαγγειηψ παληξεχηεθε 

ζηα Ηαδαξάηα ηνλ Γεξάζηκν Ηηβηηζάλν ή Ζνχηξα θαη ε Γηάλλα παξέκεηλε άγακε. Λ 

πξψηνο γηνο ηνπ Θηράιε, ν Γηψξγνο, πήγε ζηελ Ώκεξηθή, επέζηξεςςε θα έδεζε ζηε 

ρψξα, φπνπ είρε καλάβηθν. Ζφξε ηνπ είλαη ε Βιέλε, ε νπνία ήηαλ πξεζβπηέξα, 

ζχδπγνο ηνπ ρσξηαλνχ καο παπά Διία Θάιθα, αιιά ρξεκάηηζε θαη πξντζηακέλε ζην 

Ινζνθνκείν ηεο Ηεπθάδνο γηα πνιιά ρξφληα. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ, ν Θενδφζηνο, έγεηλε ηεξνκφλαρνο. Ήηαλ αξρηθά αγξάκκαηνο, 

πήγε, φκσο, ζην κνλαζζηήξη ηνπ Ώτ Γηάλλε ζην Ηηβάδη, φπνπ έκαζε θάπνηα γξάκκαηα 

θαη δηαδέρζεθε, κάιηζηα, ζηελ εγνπκελία ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ ηεξνκφλαρν Γαβξηήι 

Ννκπνηή. Ήηαλ ν ηειεπηαίνο εγνχκελνο θαη φηαλ έθιεηζε ην κνλαζηήξη, πεξί ην 1928, 

ηφηε ήξζε ζαλ ηεξέαο ζην Μηλαθνρψξη. Ώθνινχζσο έγηλε εγνχκελνο ζηελ κνλή ηεο 

Φαλεξσκέλεο. Ξηελ Ζαηνρή πέξαζε ζηελ Ώληίζηαζε, ζηνλ δελ εκθχιην, πνπ 
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αθνινχζεζε, ήξζε ζε ηεξάζηηα ξήμε κε ηνλ ζπληεξηηηθφ πνιηηηθά κεηξνπνιίηε 

Ασξφζεν θαη απνζρεκαηίζηεθε. Ώθνινχζεζε κηα δχζθνιε επνρή γηα ηνλ Θενδφζην 

κε δησγκνχο, θπιαθίζεηο, εμνξίεο θαη θαηαδίθεο, γηα λα επέιζεη, πεξί ην 1955, 

ζπκθηιίσζε κε ηνλ Ασξφζεν, ν νπνίνο ηνλ έθαλε θαη πάιη εγνχκελν ζηελ 

Φαλεξσκέλε, φπνπ θαη εηάθε, φηαλ έθπγε απ’ ηελ δσή. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Θηράιε, ν Ώλαζηάζεο, πήγε ζηελ Ώκεξηθή θαη ζηελ Ώξγεληηλή, 

αιιά, ηειηθά επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα. Μαληξεχηεθε ηελ Θαξγαξίηα Γεσξγάθε, θφξε 

ηνπ Ζσζηαληή Γεσξγάθε ή Ζνηζιηφλε θαη απέθηεζε ηνλ Κελνθψληα θαη ηνλ Άγγειν. 

Λ Κελνθψληαο πήγε ζψγακπξνο ζηα Ζνληξάηα, ζην ζπίηη ηνπ Ζαιφγεξνπ θαη πήξε 

ηελ μελνθφξε ηνπ Οαζνχια, ην νπνίν ζπίηη είρε αγνξάζεη ν Ζαιφγεξνο απ’ ηνπο 

Ξαληαίνπο, νη νπνίνη ήδε είραλ θχγεη φινη ζηελ ρψξα. Λ Φψληαο απφθηεζε ηελ 

Βιέλε, ε νπνία είλαη παληξεκέλε θαη δεη ζηελ Ώζήλα θαη ηνλ Θηράιε, ν νπνίνο 

ηειείσζε ηελ Νηδάξεην Ξρνιή, αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην ζηελ Ώζήλα, παληξεχηεθε 

θαη έρεη δπν γηνπο,   έρεη επηζηξέςεη ζην ρσξηφ, φπνπ δεη ζηα Ζνληξάηα κε ηελ  

ελελεληάρξνλε ζήκεξα κεηέξα ηνπ.  

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ώλαζηάζε, ν Άγγεινο, εθηφο απ’ ηηο γεσξγηθέο αζρνιίεο ήηαλ θαη 

ν πεηαισηήο ηνπ ρσξηνχ, παληξεχηεθε ηελ Ξππξηδνχια ηνπ Γεξάζηκνπ Ξθηαδαξέζε ή 

Ζαξαγηνχξγα θαη απφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Οάζν θαη ηνλ Γηψξγν. Λ Οάζνο ήηαλ 

ππάιιεινο ζηελ Βζληθή ηξάπεδα ζηελ Ώζήλα, παληξεχηεθε γπλαίθα κε θαηαγσγή απ’ 

ηελ Μιαγηά θαη απφθηεζε έλαλ γην, δπζηπρψο έθπγε λσξίο απ’ ηελ δψε, αξθεηά 

λένο… Λ Γηψξγνο ζπνχδαζε λνκηθή θαη παηδαγσγηθά ζηελ Ώθαδεκία, γηα λα 

αζρνιεζεί κε ηελ εθπαίδεπζε επί πνιιά ρξφληα ζηελ Ώζήλα. Ξήκεξα ν Γηψξγνο δεη 

ζην ρσξηφ κε ηελ γπλαίθα ηνπ Ξηαζνχια, πνπ έρεη θαηαγσγή απ’ ηελ Άξηα θαη έρεη 

δπν γηνπο. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γηψξγνπ ν Άγγεινο ζπνχδαζε ζηε Νσζία, έρεη πάξεη 

ξσζίδα γπλαίθα, έρεη απνθηήζεη έλαλ γην θαη δεη ζηελ πφιε ηεο Ηεπθάδνο. 

ΣΟ ΟΨ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΠΑΨΜΠΑ  Ή ΜΟΡΣΖ 

Γελλάξρεο απηνχ ηνπ ζνγηνχ Γεσξγάθε είλαη ν Γηάλλεο  Θπάτκπαο, ηνλ νπνίν ν 

Ξάληαο παξνπζηάδεη ζαλ έλα άλζξσπν αλνηρηφκπαιν, πνπ έθπγε ζρεηηθά λένο απ’ 

ηελ δσή… Βίρε δπν γηνπο, ηνλ Θενιφγν θαη ηνλ Ξσηήξε. Λ Θενιφγνο ήηαλ ζην 

γξαθείν ηνπ ηφηε πνιηηεπηή Ηεπθάδνο Θάξθνπ Οζαξιακπά, ν νπνίνο ηνλ είρε 

δηνξίζεη ζηηο ηφηε ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ππάιιειν. Μαληξεχηεθε ηελ Βηξήλε 

Ηάδαξε ή Φξαγθνχιε απ’ ηα Ηαδαξάηα, ε νπνία, κεηά ηελ γέλλα ησλ ηξηψλ παηδηψλ 

ηνπο πέζαλε λέα θαη ελ ζπλερεία ν Θενιφγνο παληξεχηεθε εθ λένπ ηελ Θειάλε θαη 

πήγε ζψγακπξνο ζην Θαξαληνρψξη. Θε ηελ Νήλα, ν Θενιφγνο απφρηεζε κία θφξε 

θαη δπν γηνπο. Δ θφξε ηνπο Θαξία παληξεχηεθε ζην ΐνπλί ηνλ Θνδσξή Ζαξθάθε θαη 

έδεζε ζηελ Ώζήλα. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Θενιφγνπ, ν Ώληψλεο, έκαζε γξάκκαηα, έθπγε 

ζηελ Ώζήλα, φπνπ έθαλε θαξηέξα ζαλ ππάιιεινο ζηελ Βζληθή Οξάπεδα. 

Μαληξεχηεθε ζην Θαξνχζη ηελ Μνιπμέλε θαη απφθηεζε δπν θνξίηζηα, ηελ Βηξήλε, 

πνπ θαη απηή έθαλε θαξηέξα ζηελ Βζληθή ηξάπεδα θαη ηελ Θαξία, ε νπνία έρεη ζηελ 

θαηνρή ηεο θαη ην ιπφκελν ζπηηάθη πνπ έθηηαμε ν Ώληψλεο πίζσ ζηηο ειηέο, εθεί πνπ 
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ήηαλε ην γεπεδάθη καο γηα ρξφληα. Λ άιινο γηνο ηνπ Θενιφγνπ, ν Ξπχξνο, 

παληξεχηεθε ηελ Μαξαζθεπή Ώξκαηά απ’ ην Φηεξλφ θαη έδεζαλ ζηελ Ώπζηξαιία, γηα 

λα γπξίζνπλ, ηειηθά θαη νη δπν θαη λα πεζάλνπλ ζην ρσξηφ. Λ Ξπχξνο απφθηεζε ηνλ 

Γηάλλε, ν νπνίνο δεη θαη ζήκεξα ζην ρσξηφ καο θαη ηελ Ζαηεξίλα, ηελ νπνία 

παληξεχηεθε ν αδεξθφο κνπ ν Ξπχξνο ν Μαπνξάθεο, έδεζαλ καδί γηα πεξίπνπ 

εηθνζηπέληε ρξφληα ζηελ Ώπζηξαιία, γηα λα ρσξίζνπλ, ζηε ζπλέρεηα θαη ε Ζαηεξίλα 

λα παξακείλεη ζηελ Ώπζηξαιία καδί κε ηελ κνλαδηθή θφξε ηνπο, ηελ Μνιπμέλε. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Γηάλλε Γεσξγάθε ή Θπατκπα ήηαλ ν Ξσηήξεο, ή Θφξηεο, φπσο 

μέξνπκε θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπ ζήκεξα ζην Μηλαθνρψξη. Ήηαλ θαηά ηνλ Ξάληα ν 

Ξσηήξεο έλαο εχζπκνο ηχπνο κε πνιιέο πιάθεο… Θπκνχληαη νη ρσξηαλνί καο θαη έλα 

ζρεηηθφ επθπνιφγεκα πνπ έβγαιαλ, κε αθνξκή ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Ξσηήξε ηνπ 

Θφξηε…. ηαλ ήηαλ αθφκε αλχπαληξνο, έλα βξάδπ ηνπ ζθαξθίζηεθε φηη ήζειε 

εθείλε ηελ ζηηγκή παληξεηά… Αελ κπνξνχζαλ λα ηνλ θάλνπλ θαιά κε ηίπνηα  θαη 

απηφο θψλαδε: <<Tψξα κνχξηε, ηψξα ζέισ…>> θξάζε πνπ έκεηλε παξνηκηψδεο ζην 

ρσξηφ καο, φηαλ θάπνηνο επηηαθηηθά δεηάεη θάηη… Γηα λα ηνπ απαληήζεη, ιέλε πάληα 

νη ρσξηαλνί, ν εθ ίζνπ θαιακπνπξηηδήο αδεξθφο ηνπ ν Θενιφγνο: <<Ζαιά… Θε 

θάλεηο έηζη… Μάξε απφςε ηε δηθή κνπ θαη πφξεςε θη άκα θέμεη ν ζεφο κέξα λα ζνπ 

βξνχκε γπλαίθα…>> Ζαηά ηνλ Ώ παγθφζκην πφιεκν ν Ξσηήξεο ν Θφξηεο  ζηνλ 

ζηξαηφ πνπ πήγε αξξψζηεζε θαη έβγαιε ζχληαμε. Μαληξεχηεθε ηελ Ξηακάηα θαη 

έθαλε κία θφξε θαη δπν γηνπο. Δ θφξε ηνπ ε Θαξία έδεζε ζηελ Γεξκαλία, έρεη έλαλ 

γην, ηνλ Μέηξν, ηνλ νπνίν ζπκάκαη κηθξφ παηδί ζην ρσξηφ λα ηνλ θξαηά ε γηαγηά ηνπ, 

ζήκεξα λνκίδσ πσο δεη ζηε Νφδν. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ξσηήξε θαη ηεο Ξηακάηαο, ν 

Αεκήηξεο, ν Οάθεο ν Θφξηεο, φπσο ηνλ μέξακε ζην ρσξηφ, ήηαλ ηχπνο έμσ θαξδηά 

θαη απ’ ηνπο θαιχηεξνπο πιαθαηδήδεο ζην ρσξηφ, έρσ γξάςεη ζρεηηθά ηη έθαλε ηηο 

Ώπφθξηεο, παληξεχηεθε ηελ Ώκαιία Θπέιηζνπ απ’ ηελ Ζαξπά θαη απφθηεζε δπν 

γηνπο, ηνλ Ξσηήξε θαη ηνλ Ρξπζφζηνκν, πνπ δνπλ ζήκεξα θαη νη δπν ηνπο ζην ρσξηφ. 

Λ Ξσηήξεο, πνπ είλαη ηδησηηθφο ππάιιεινο, έρεη έλαλ γην, ηνλ Αεκήηξε. Λ 

Ρξπζφζηνκνο αζρνιήζεθε κε ηηο νηθνδνκέο, απφθηεζε κε  κηα ξσζίδα γπλαίθα έλαλ 

γην, ν νπνίνο δεη κε ηελ κεηέξα ηνπ εθηφο Βιιάδνο. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ξσηήξε θαη 

ηεο Ξηακάηαο, ν Μαλαγηψηεο, έδεζε θαη δνχιεςε ζηελ Γεξκαλία, παληξεχηεθε ηελ 

Ζαιηξξφε απ’ ην ρσξίν Νίγαλε ηπν Κεξνκέξνπ θαη ζήκεξα δνχλε ζην ρσξηφ. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ  ΚΤΡΚΟ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη Ζχξθνο είλαη ν 

ΞΜΠΝΛΞ, έλαο γέξνο κε ηελ ρξφληα πάζεζε εξηζίπειαο, φπσο ηνλ ζπκάηαη ν Ξάληαο, 

κε ηα δπν ηνπ πφδηα ηφζν πξεζκέλα ζαλ ην ζψκα ηνπ ζρεδφλ, αξξψζηεηα πνπ ηνλ 

θαζήισλε μαπισκέλν… Βίρε ηξεηο γηνπο. Λ ΘΕΡΏΗΔΞ πήγε ζηελ Ώκεξηθή, φπνπ 

έδεζε θαη πέζαλε εθεί. Οελ δεθαεηία ηνπ 1960 κηθξφ παηδί ηνλ ζπκάκαη πνπ είρε 

έξζεη κε ηελ Ώκεξηθάλα γπλαίθα ηνπ. Λ άιινο γηνο ηνπ Ξπχξνπ ν ΑΔΘΔΟΝΔΞ, πήγε 

αξρηθά θαη απηφο ζηελ Ώκεξηθή, επέζηξεςε θαη κε ηα ρξήκαηα πνπ έθεξε άλνημε 

θαηάζηεκα θαιιπληηθψλ ζηελ νδφ Ώγίνπ Θάξθνπ ζηελ Ώζήλα. Ρξεκάηηζε θαη 
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δήκαξρνο ζηελ Διηνχπνιε. Πηνζέηεζε έλαλ παηδί, ηνλ ΞΜΠΝΛ, ν νπνίνο δεη ζηελ 

Διηνχπνιε. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ, ν ΘΏΝΕΙΛΞ έκεηλε ζην ρσξηφ, φπνπ αγφξαζε ην καγαδί 

ηνπ Ζφξνπ θαη ην κεγάισζε, ελψ αξγφηεξα έγηλε νδεγφο θαη έθεξε ην πξψην 

ιεσθνξείν ζηε Ηεπθάδα κάξθαο FORD. Μαληξεχηεθε ηελ ΞΟΏΘΛΠΗΏ ηνπ Μεξάηε 

απ’ ηα Ζνληξάηα θαη απφθηεζε ηξία θνξίηζηα θαη δπφ αγφξηα. Δ ΓΒΣΝΓΕΏ 

παληξεχηεθε ηνλ Γηψξγν Ηάδαξε ή Ζαγηάθα, ή Ζνχιν ζην Μηλαθνρψξη, ε ΒΠΝΕΑΕΖΔ 

παληξεχηεθε ηνλ Ώπνζηφιε Ξάληα απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο θαη ε ΏΙΑΝΕΏΙΏ 

παληξεχηεθε ηνλ Ιηφλην Γεσξγάθε ή Οξάκπα. Ώπ’ ηα αγφξηα ηνπ Θαξίλνπ, ν 

ΞΜΠΝΛΞ ή ΐξαθαηζάλνο, έδεζε ζηελ Ώζήλα, φπνπ ήηαλ ηαμηηδήο, πληξεχηεθε ηελ 

θφξε ηνπ Γεξάζηκνπ Ξάληα ή Ξέηε θαη απφθηεζε κία θφξε, ηελ ΒΦΔ θαη έλαλ γην, ηνλ 

ΞΜΠΝΛ, ν νπνίνο έρεη απνθαηαζηήζεη ην παιηφ ζπίηη ησλ Ζπξθαίσλ θάησ ζηελ 

Ζνινβνχ θαη έξρεηαη ηαθηηθά ζην ρσξηφ. 

Λ ΘΣΘΏΞ Λ ΖΠΝΖΛΞ Ή Λ ΘΣΘΏΞ ΟΛΠ ΘΏΝΕΙΛΠ 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Θαξίλνπ, ν ΘΣΘΏΞ, ν νπνίνο έκεηλε γλσζηφο ζην ρσξηφ ζαλ 

<<Λ Θσκάο ηνπ Θαξίλνπ>>, έδεζε ζην ρσξηφ, φπνπ απφ κηθξφο αζρνιήζεθε κε ηα 

απηνθίλεηα, θπξίσο ηα θνξηεγά θαη έθαλε κεηαθνξέο Ώζήλα – Ηεπθάδα.  Ήηαλ απ’ 

ηνπο πξψηνπο θνξηεγαηδιήδεο ηεο Ηεπθάδνο, γλσζηφο ζε φιν ην λεζί. Λ Θσκάο ήηαλ 

άλζξσπνο ζεζαπξφο. Ώλνηρηφθαξδνο, θαιακπνπξηδήο, πνπ πξσηαγσληζηνχζε ζε φια 

απηά ζην Μηλαθνρψξη! Άιισζηε έρσ θαηαρσξήζεη θσηνγξαθία ζε ηνχην ην βηβιίν κε 

κία ζξπιηθή πιάθα πνπ ηνπ έθαλαλ ζε αληαπφδνζε…  Λ Θσκάο παληξεχηεε ηελ 

ΟΏΞΛΠΗΏ ηνπ Εσζήθ Ηάδαξε ή Γθαξακάλε θαη απφθηεζε δπν θνξίηζηα θαη δπν 

αγφξηα. Δ ΡΏΝΏ παληξεχηεθε ηνλ ΐαγγέιε Ώζπξνγέξαθα ή Ώιηβίδε θαη δνχλε ζηελ 

Ηεπθάδα θαη ε ΒΠΏΓΓΒΗΕΏ (ΗΕΟΞΏ) παληξεχηεθε ηνλ Ιίθν Ζνληνγηψξγε θαη δνχλε 

επίζεο ζηε Ηεπθάδα.  

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Θσκά, ν ΘΏΝΕΙΛΞ ήηαλ ζηέιερνο ζηελ ΛΗΠΘΜΕΏΖΔ 

ΏΒΝΛΜΛΝΕΏ, παληξεχηεθε ηελ ΟΓΒΙΔ κε θαηαγσγή απ’ ηελ Ζεθαιινληά θαη δνχλε 

ζηελ Ώζήλα. Ώπφθηεζαλ κηα θφξε ηελ ΏΙΏΞΟΏΞΕΏ, ε νπνία, λνκίδσ είλαη δηθεγφξνο. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Θσκά, ν ΓΣΔΞ δεη ζην Θεμηθφ, πήξε γπλαίθα κεμηθάλα θαη έρεη 

κηα θφξε. Γηα έλα δηάζηεκα, ην 2005, ήξζε ζηελ Βιιάδα, άλνημε θαηάζηεκα εηδψλ 

πγηεηλήο ζηελ ρψξα, φκσο επέζηξεςε θαη πάιη ζην Θεμηθφ. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΑΡΑΓΖΜΑ 

Γελλάξρεο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο  Γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη Ζαξαδήκαο είλαη ν 

ΓΕΣΝΓΛΞ, δηζέγγνλνο ηνπ παπά Γηψξγε  Γεσξγάθε ή Μαπνξάθε, ν νπνίνο παπά 

Γηψξγεο ήηαλ πξψηνο εμάδεξθνο ηνπ άιινπ ζπλνκήιηθνχ ηνπ ηεξέα Μαπνξάθε, ηνπ 

παπά Ξηάζε, γη απηφ έρσ αλαθέξεη θαη παξαπάλσ  ζην παξφλ βηβιίν πσο  είκαζηε 

ίδην ζφτ Μαπνξαθαίνη θαη Ζαξαδεκαίνη, αθνχ ν αλσηέξσ παπά Γηψξγεο πήγε 

ζψγακπξνο εθεί θάησ ζηα Ηηζάξηα θαη παληξεχηεθε κνλαρνθφξε θάπνηνπ 
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Μαπαδφπνπινπ ή Ζαξαδήκα, δεκηνπξγφληαο έηζη ην ζφτ ησλ Γεσξγάθεδσλ 

Ζαξαδεκαίσλ. Λ δηζέγγνλνο ηνπ παπά Γηψξγε, ν Γηψξγνο Γεσξγάθεο ή Ζαξαδήκαο, 

ηνπ νπνίνπ δελ γλσξίδσ ηνλ παηέξα θαη ηνλ παπνχ,  απφρηεζε δπν γηνπο, ηνλ Ώλδξέα 

θαη ηνλ Κελνθψληα.  

Λ ΏΙΑΝΒΏΞ παληξεχηεθε ηελ Θαξηψ θαη απφθηεζε δπν θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ 

Αήκεηξα παληξεχηεθε ζηνλ Ζάβαιν θαη ε Ρξπζάλζε παληξεχηεθε ζηε ρψξα. Λ 

πξψηνο γηνο ηνπ Ώλδξέα, ν ΓΕΣΝΓΛΞ, παληξεχηεθε ηελ Ζηθή, θφξε ηνπ Διία Μεξάηε 

απ’ ηα Ζνληξάηα θαη απφθηεζε δπν θφξεο, ηελ ΐαζηιηθή θαη ηελ Ιηίλα, ν γηνο ηεο 

πξψηεο, ν Γηψξγνο ζην επίζεην ΐαιθαληψηεο κεγάισζε ζην ρσξηφ καο θνληά ζηνλ 

παπνχιε ηνπ Γηψξγν θαη ζηελ βαβά ηνπ Ζηθή θαη ζήκεξα είλαη ππάιιεινο θαη δεη ζηε 

Ηεπθάδα. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Ώλδξέα, ν ΑΔΘΛΞΘΒΙΔΞ, κέλεη ζην ρσξηφ, παληξεχηεε ηελ 

Ξηακάηα απ’ ηελ Μιαγηά θαη απφθηεζε δπν θφξεο θαη έλαλ γην. Δ κηα θφξε ηνπ, ε 

Θαξία, είλαη παληξεκέλε ζηελ Ζαξπά θαη ε άιιε ζηελ Μιαγηά. Λ γηνο ηνπ 

Αεκνζζέλε, ν ΏΙΑΝΒΏΞ, δπζηπρψο ζηάζεθε θνβεξά άηπρνο ζηελ δσή ηνπ, αθνχ 

κφιηο είθνζη ρξνλψλ ζθνηψζεθε ζηελ νηθνδνκή, φπνπ έξγάδνληαλ.  

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ γελλάξρε Γηψξγνπ Ζαξαδήκα, ν ΚΒΙΛΦΣΙΟΏΞ, έδεζε ζηελ 

Μνχληα, είρε ηξεηο γηνπο. Λ ΏΓΓΒΗΛΞ παληξεχηεθε ζηα Ηαδαξάηα γπλαίθα 

Γεσξγάθε απ’ ην ζφτ ηνπ Θήηζνπ ηεο Θφζρσο θαη δεη ζηελ Μξέβεδα. Λ άιινο γηνο, ν 

ΓΕΣΝΓΛΞ έδεζε πνιιά ρξφληα κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία, παληξεχηεθε ηελ 

ΒΗΕΞΞΏΐΒΟ Ξάληα θαη απφθηεζε ηξία θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα. Οα δπν θνξίηζηα, ε 

ΐΏΞΕΗΕΖΔ θαη ε ΞΟΏΘΏΟΏ είλαη παληξεκέλεο θα δνχλ ζηελ Ώπζηξαιία, ε δε ΘΏΝΕΏ 

παληξεχηεθε ζηνπο Μεγαδηζάλνπο, αιιά δεη ζηελ Ώζήλα.  ηξίηνο γηνο ηνπ 

Κελνθψληα, ν ΞΜΠΝΛΞ, έδεζε ζην ρσξηφ, παληξεχηεθε ηελ ΒΗΒΠΘΒΝΕΏ Ξνιδάηνπ ή 

Ζαξαγηάλλε απ’ ηνλ Άγην Διία θαη απφθηεζε δπν θφξεο θαη ηξεηο γηνπο. Δ κηα απ’ ηα 

θνξίηζηα παληξεχηεθε ζηε ΐφληηζα θαη ή άιιε ε ΙΕΖΔ ζηελ Ώζήλα. 

Ώπ’ ηα αγφξηα ηνπ Ξπχξνπ θαη ηεο Βιεπζεξίαο ηεο Ζαξαγηάλλσο, ν πξψηνο, ν 

ΓΒΝΏΞΕΘΛΞ, έθπγε λένο απ’ ηελ δσή, παληξεχηεθε ηελ Ονχια Ηάδαξε ή 

Θπνπξγαλίηα απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη απφθηεζε ηνλ Ξπχξν, πνπ δεη κε ηελ κάλα ηνπ ζην 

ρσξηφ θαη ηνλ ΐαγγέιε, ν νπνίνο δεη ζηελ ρψξα παληξεκέλνο κε έλαλ γην θαη κα θφξε. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ θαη ηεο Βιεπζεξίαο, ν ΓΣΔΞ, δεη ζην ρσξηφ, είλαη 

ειαηνρξσκαηηζηήο, ε γπλαίθα ηνπ είλαη απ’ ηνλ άγην Διία, θαη έρεη έλαλ γην, ηνλ 

ΞΜΠΝΛ. Λ άιινο γηνο ηνπ Ξπχξνπ θαη ηεο Βιεπζεξίαο, ν ΡΝΔΞΟΛΞ, δεη ζην ρσξηφ, 

είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ ιηηξνβηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα Μεγάδηα ζην δξφκν Ηαδαξάηα – 

Ώιέμαλδξνο, παληξεχηεθε ηελ ΞΟΏΘΏΟΏ Γεσξγάθε ή Θπάηζε θαη έρεη δπν θνξίηζηα 

θαη έλα αγφξη, ε ΘΏΝΕΙΏ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, παληξεχηεθε θαη δεη ζηε 

Ηεπθάδα, ε ΒΗΒΠΘΒΝΕΏ παληξεχηεθε θαη δεη ζηελ Ώζήλα. Λ γηνο ηνπ Ρξήζηνπ θαη 

ηεο Ξηακάηαο, ν ΞΜΠΝΛΞ, είλαη παληξεκέλνο θαη δεη ζην ρσξηφ, δνπιεχνληαο ζην 

ιηηξνβηφ ηνπο, έρεη έλα αγφξη θαη έλα  θνξίηζη. 
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ΣΟ ΟΨ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΠΑΣΖ ΚΑΗ ΣΕΑΛΖ 

Γελλάξρεο απηνχ ηνπ ζνγηνχ Γεσξγάθε είλαη ν Ξπχξνο Γεσξγάθεο ή Οδαιήο ή 

Θπάηζεο. Βίρε δπν παηδηά, ηνλ Αηνλχζε (Ιηφλην) θαη ηνλ Γηψξγν. Λ Ιηφληνο Οδαιήο 

πήγε ζηελ Ώκεξηθή, επέζηξεςε θαη θαηαηάρηεθε ζηα Γηάλλελα ζην ζηξαηφ, 

παληξεχηεθε Γηαλληψηηζα γπλαίθα θαη έδεζε ζηε ρψξα, έρνληαο πεξίπηεξν θαη 

θαθελείν ζηελ Άγηα Ζάξα, ην νπνίν, φπσο αλαθέξεη ν Ξάληαο, ήηαλ θέληξν ησλ 

ςαξάδσλ, είρε έλαλ γην, ηνλ Ξπχξν, ν νπνίνο έδεζε ζαλ δάζθαινο ζηε Ηεπθάδα. Λ 

άιινο γηνο ηνπ Ξπχξνπ, ν ΓΕΣΝΓΛΞ Γεσξγάθεο ή Θπάηζεο, παληξεχηεθε ηελ 

Λπξαλία Γεσξγάθε ή Οξάκπα θαη απφθηεζε ηξεηο γηνπο θαη δχν θφξεο, εθ ησλ 

νπνίσλ ε κία παληξεχηεθε ζηνπ Μξεκεληηλνχ θαη ή άιιε ζηε ρψξα. Έλαο απ’ ηνπο 

ηξεηο γηνπο ηνπ, ν Μεξθιήο πέζαλε λένο απφ ηχθν.  

Λ άιινο γηνο ηνπ Γηψξγνπ, ν ΞΜΠΝΛΞ, έδεζε ζην ρσξηφ, παληξεχηεθε ηελ Ξνθία απ’ 

ηνλ Ώιέμαλδξν θαη απφθηεζε κηα θφξε ηελ ΓΒΣΝΓΕΏ, ε νπνία δεη ζηελ Ώζήλα θαη ηα 

θαινθαίξηα ζην ρσξηφ καο,  έρεη έλαλ γην, ηνλ Διία ΐέηζηθα θαη κηα θφξε. Λ πξψηνο 

γηνο ηνπ Ξπχξνπ, ν ΜΒΝΕΖΗΔΞ, είλαη δηθαζηηθφο επηκειεηήο θαη δεη ζηελ Ώζήλα, ε 

γπλαίθα ηνπ θαηάγεηαη απ’ ηελ ΐαπθεξή θαη έρνπλ κηα θφξε. Λ άιινο γηνο ηνπ 

Ξπχξνπ θαη ηεο Ξνθηαο, ν ΦΕΗΕΜΜΛΞ δεη ζην ρσξηφ, εξγάδεηαη ζηνλ Ξθνξπηφ, ην λεζί 

ηνπ Σλάζε, παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ηελ Ώκθηινρία θαη έρεη έλαλ γην. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Γηψξγνπ Θπάηζε, ν ΘΏΝΕΙΛΞ, έθπγε λένο απ’ ηελ δσή. Βίρε 

παληξεπηεί ηελ ΜΏΝΏΞΖΒΠΔ Ηάδαξε ή Ζαγηάθα, θαη απφθηεζε δπν θφξεο θαη έλαλ 

γην. Δ ΛΠΝΏΙΕΏ έγηλε κνλαρή θαη είλαη εγνπκέλε ζηελ κνλή Ώγίαο Μαξαζθεπήο ζην 

Ζαλαιάθη Μξεβέδεο, ε άιιε, ε Ξηακάηα παληξεχηεθε ζην ρσξηφ, ηνλ Ρξήζην 

Γεσξγάθε ή Ζαξαδήκα. Λ γηνο ηνπ Θαξίλνπ θαη ηεο παξαζθεπήο, ν ΓΕΣΝΓΛΞ δεη 

ζήκεξα ζην ρσξηφ, είλαη ειαηνρξσκαηηζηήο, ε γπλαίθα ηνπ είλαη απ’ ηελ ΐαζηιηθή θαη 

έρνπλ δπν θφξεο,  θνηηήηξηεο ηεο Ινκηθήο ζρνιήο. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ  ΓΗΑΛΟΜΑΣΖ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη Γηαινκάηεο είλαη ν 

ΐαζίιεο ή Ζαξαβαζίιαο, ν νπνίνο παληξεχεηθε γπλαίθα απ’ ην Ζνκειηφ θαη είρε ηξία 

θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα. Δ Μαξαζθεπή παληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά, ηνλ Θνζηαθιή 

ηνλ Ζάγξα, έηζη άθνπα λα ηνλ ιέλε ζην ρσξηφ, ε Γησξγνχια παληξεχηεθε ζηελ 

Ζαηνχλα, ηνλ Ζαηφληα, έηζη επίζεο άθνπγα λα ηνλ ιέλε θαη ε Ξηακάηα παληξεχηεθε 

ζηα Μεξβφιηα ζηε Ρψξα, ηνλ Βπακεηλψλδα. Λ πξψηνο γηνο ηνπ ΐαζίιε, ν ΓΕΣΝΓΛΞ 

Γεσξγάθεο ή Γηαινκάηεο, παληξεχηεθε ηελ Ρξπζίδα (Κχδα) Γεσξγάθε ή Μαπνξάθε, 

αδεξθή ηνπ παπνχιε κνπ Ζσζηαληή θαη απφθηεζαλ ηξία θνξίηζηα θαη έλαλ γην. Δ 

πξψηε ηνπο θφξε ε ΘΏΗΒΕΏ είλαη παληξεκέλε θαη δεη ζηε ΐφληηζα, ε δεχηεξε, Δ 

ΟΒΝΒΓΏ ή ΘΔΝΒΞΕΏ δεη ζηελ Ώπζηξαιία θαη ε ηξίηε, ε ΙΕΖΔ είλαη παληξεκέλε θαη 

δεη ζην Αξάγαλν. 

Λ κνλαδηθφο γηνο ηνπ Γηψξγε θαη ηεο Ρξπζίδαο, ν ΐΏΞΕΗΔΞ, ζπνχδαζε Θενινγία, 

έθαλε, φκσο, θαξηέξα ζαλ δηεπζπληηθφ ηξαπεδηθφ ζηέιερνο, παληξεχηεθε ηελ 
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ΒΠΏΓΓΒΗΕΏ Ξηαχξαθα απ’ ηελ Ζαξπά θαη απφθηεζαλ έλα θνξίηζη θαη δχν αγφξηα. Δ 

ΡΝΠΞΕΑΏ είλαη δηθεγφξνο, παληξεκέλε θαη δεη ζηελ Ώζήλα. Λ πξψηνο γηνο ηνπ 

ΐαζίιε θαη ηεο Βπαγγειίαο, ν ΓΕΣΝΓΛΞ, είλαη γηαηξφο, δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ 

Ώκεξηθή, είλαη παληξεκέλνο κε γπλαίθα Μνισληθήο θαηαγσγήο θαη έρεη ηξία 

θνξίηζηα. Λ άιινο γηνο ηνπ ΐαζίιε θαη ηεο Βπαγγειίαο, Λ ΗΒΠΟΒΝΔΞ, εξγάδεηαη ζαλ 

δεκνζηνγξάθνο ζηελ Ώζήλα είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη έλα θνξίηζη. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ ΐαζίιε ή Ζαξαβαζίια θαη ηεο Ζνκπιηψηηζζαο γπλαίθαο ηνπ ν 

ΙΕΖΛΞ ν Γηαινκάηεο ή Εηαιφο παληξεχηεθε ηελ ΖΝΊΙΣ απ’ ην ζφτ ηνπ Ζάπα απ’ ηνλ 

Ώιέμαλδξν, γη απηφ θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπ ηνπο μέξνκε ζήκεξα ζην ρσξηφ κε ην 

παξαηζνχθιη Ζάπαο, παξά Γηαινκάηεο. Ώπφθηεζαλ έλα θνξίηζη, ηελ ΐΏΞΕΗΣ, ε 

νπνία παληξεχηεθε ζηα Ηαδαξάηα ηνλ Ιηίλν Γεσξγάθε ή Ζαξαζνχια θαη ηνλ 

ΖΣΞΟΏ ή Ζάπα, ν νπνίνο εξγάζηεθε ζηε Γεξκαλία, επέζηξεςε θαη είλαη 

ειαηνρξσκαηηζηήο, έρεη έλα θνξίηζη, ηελ ΖΝΕΙΕΣ, ε νπνία είλαη παληξεκέλε ζηε 

Ηεπθάδα θαη έλαλ γην ηνλ ΙΕΖΛ, ν νπνίνο είλαη παληξεκέλνο θαη δεη ζηε Γεξκαλία. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΠΗΛΗΟ 

Λ Ξηάζεο Ξάληαο δελ αλαθέξεη παιηφ γελλάξρε απηήο ηεο νηθνγέλεηαο, παξά κφλν 

έλα άθιεξν κέινο ηεο, ηνλ Ξπχξν Γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη Μξεβεδάλεο, ν 

νπνίνο είρε πάεη ζηελ Ώκεξηθή θαη επέζηξεςε ζην ρσξηφ, φπνπ θαη έδεζε, ηνλ 

ζπκάκαη εθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 κηθξφ παηδί ζην θαθελείν κε έλα κπινθάθη θαη 

έλα ζηπιφ ζην ρέξη λα παίδεη ηππνδξνκίεο! Σο εθ ηνχηνπ μεθηλψ κε ηνλ λεψηεξν 

γελλάξρε απηήο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ αλεςηφ ηνπ αλσηέξσ Μξεβεδάλε, ηνλ επίζεο 

ΞΜΠΝΛ  Γεσξγάθε ή Θπίιην, ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1927, παληξεχηεθε ηελ Ηάκπξσ 

Θπάιηζα απ’ ηελ Ζαηνχλα θαη απφθηεζε ηξία θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα. Δ Γσή 

παληξεχηεθε ζηνπο Μεγαδηζάλνπ, ε Ρξπζάλζε ζηελ Βγθινπβή θαη ε Ξηακάηα ζηνλ 

Ζάβαιν. Ώπ’ ηα αγφξηα ηνπ Ξπχξνπ θαη ηεο Ηάκπξσο, ν ΦΕΗΕΜΜΛΞ δεη ζην ρσξηφ θαη 

είλαη νδεγφο, παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ηελ Ζέξθπξα θαη έρεη κία θφξε θαη δπν γηνπο. 

Δ θφξε ηνπ ε ΗΏΘΜΝΕΙΔ, παληξεχηεθε ηνλ γην ηνπ δηθεγφξνπ Θπάκπε Ζνπληάθε 

θαη δεη ζηε Ηεπθάδα, ν πξψηνο γηνο ηνπ Φίιηππνπ, ν ΞΜΠΝΛΞ, είλαη πδξαπιηθφο θαη 

δεη παληξεκέλνο ζηε Ηεπθάδα, ν δεχηεξνο γηνο ηνπ δεη ζηελ Ώζήλα. 

Λ δεχηεξνο γηνο ησξα ηνπ Ξπχξνπ θαη ηεο Ηάκπξσο, ν ΓΕΏΙΙΔΞ, δεη ζην ρσξηφ, 

δνχιεπε ζηα ςαξνθάτθα ηεο Ηπγηάο, έρεη παληξεπηεί γπλαίθα απ’ ηνλ άγην Διία θαη  

ηα ηξία παηδηά ηνπ δνχλε ζην ρσξηφ, ε θφξε ηνπ ΏΖΝΕΐΔ θαη νη γηνη ηνπ ΞΜΠΝΛΞ θαη 

ΏΙΟΣΙΔΞ. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΠΑΝΑΚΗΑ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη Μαλάθηαο είλαη ν 

ΐΏΞΕΗΔΞ, ν νπνίνο είρε δπν θνξίηηα θαη ηξεηο γηνπο. Δ Γσίηζα παληξεχηεθε ηνλ 

Θσκά Ζνληνγηάλλε ή Γνβγέιε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη ε Γαραξνχια ηνλ Ιίθν 

Ζαθιακάλε ή Νίπα απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν. Λ πξψηνο γηνο ηνπ ΐαζίιε, ν ΑΕΛΙΠΞΔΞ 

ζθνηψζεθε πνιεκψληαο ζην αιβαληθφ κέησπν ην 1940.  
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Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ ΐαζίιε, ν ΞΜΠΝΛΞ ν Μαλάθηαο εξγάζηεθε ζηε Γεξκαλία, 

παληξεχηεθε ηελ ΏΙΑΝΕΏΙΔ Γεσξγάθε ή Ξππξαληξέα θαη απφθηεζε έλα θνξίηζη θαη 

πέληε αγφξηα. Δ ΒΠΓΓΒΗΕΏ (Ηνχια), παληξεχηεθε θαη δεη ζηελ Μάηξα. Λ πξψηνο 

γηνο ηνπ Ξπχξνπ, ν ΐΏΞΕΗΔΞ, έθπγε απ’ ηελ δσή ην 2014, έδεζε ζηελ Ώζήλα, φπνπ 

εξγάδνληαλ ζηελ ΡΏΗΠΐΛΠΝΓΕΖΔ, ε γπλαίθα ηνπ ΐαζηιηθε είλαη απ’ ηελ Ζαξπά. Λ 

δεχηεξνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ, ν ΜΏΙΏΓΕΣΟΔΞ, είλαη εξγνιάβνο νηθνδνκψλ, 

παληξεχηεθε ηελ ΞΟΏΘΏΟΏ Γεσξγάθε θφξε ηνπ Οάζνπ ηνπ Ζαιαηδή θαη έρνπλ 

απνθηήζεη ηνλ ΞΜΠΝΛ, πνπ είλαη δεκνηηθφο ππάιιεινο θαη δεη ζην ρσξηφ θαη 

ηελΏΙΙΏ, ε νπνία είλαη ηδησηηθφο ππάιιεινο θαη δεη επίζεο ζην ρσξηφ. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ, ν ΑΕΛΙΠΞΔΞ ή Ιίηζεο έθπγε λσξίο απ’ ηελ δσή. Λ 

ηέηαξηνο γηνο ηνπ ΐαζίιε θαη ηεο Ώλδξηαλήο, ν ΙΕΖΛΞ, είλαη δηθαζηηθφο ππάιιεινο 

ζηα δηθαζηήξηα ηεο Ηεπθάδνο, είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη δπν γηνπο. Ζαη ν πέκπηνο 

γηνο ηνπ Ξπχξνπ, ν ΏΙΑΝΒΏΞ, είλαη νηθνδφκνο θαη δεη αζην ρσξηφ. 

Λ ηξίηνο γηνο, ηψξα ηνπ ΐαζίιε ηνπ Μαλάθηα, ν ΖΣΙΞΟΏΙΟΕΙΛΞ ή ΙΟΕΙΛΞ, έδεζε 

ζηελ Ώπζηξαιία, επέζηξεςε ζην ρσξηφ, φπνπ θαη έδεζε αξθεηά ρξφληα. Μαληξεχηεθε 

ηελ ΓΕΏΙΙΏ  Γεσξγάθε ή Ζαξαζνχια απ’ ηα Ηαδαξάηα, ε νπνία δεη ζήκεξα ζην 

ρσξηφ, θαη απφθηεζαλ δπν θνξίηζηα, ηα νπνία είλαη θαζεγήηξηεο θαη δνχλε ζήκεξα 

ζηελ Θεζζζαινλίθε.  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΓΗΧΡΓΟΘΧΜΟ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγάθε κε ηα παξαηζνχθιη Γησξγνζψκνο είλαη ν 

ΦΕΗΕΜΜΛΞ Γεσξγάθεο, πήγε ζηελ Ώκεξηθή θαη επέζηξεςε γηα λα πάξεη κέξνο ζηνλ 

ΐαιθαληθφ Μφιεκν 1912 – 1913, παληξεχηεθε ηελ Μαξαζθεπή  αδεξθή ηνπ Μάλνπ 

Ηάδαξε ή Ζηζνγηάλλε, θαη απέθηεζε ηξεηο θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ Ζνληχισ 

παληξεχηεθε ζηε ρψξα, ε Βπγελία ζηελ Ζαξπά θαη ε Θνδψξα ζηα Ηαδαξάηα ην Ιίθν 

Ηάδαξε ή Ζαξνχζν. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Φίιηππνπ Γησξγνζψκνπ, ν ΜΝΛΖΛΜΔΞ πήξε 

κέξνο ζηελ αληίζηαζε θαη ζθνηψζεθε, απνρσξψληαο απ’ ηελ κάρε ζην Ηατλάθη, ζηνλ 

Ζάκπν ηεο ΐαζηιηθήο, φπνπ πξνζπάζεζε λα θξπθηεί. Λ άιινο γηνο ηνπ Φίιηππνπ 

Γησξγνζψκνπ, ν ΏΜΛΞΟΛΗΔΞ, έδεζε ζην ρσξηφ, παληξεχηεθε ηελ ΒΠΏΓΓΒΗΕΏ 

(Ηνχια) απ’ ηελ Ζαξπά, ε νπνία ελελήληα ηεζζάξσλ εηψλ δεη ζήκεξα ζην ρσξηφ. 

Ώπφθηεζαλ δπν θφξεο θαη έλαλ γην. Δ ΜΏΝΏΞΖΒΠΔ (ΐνχια) παληξεχηεθε ηνλ Ξπχξν 

Γσεξγάθε ή Οδαλφιε ζηελ Ηπγηά θα ε ΘΏΝΓΏΝΕΟΏ ηνλ Ώπνζηφιε Ώζπξνγέξαθα ή 

Οακπνχξν απ’ ηα Ώζπξνγεξαθάηα. Λ γηνο ηνπ Ώπνζηφιε θαη ηεο Ηνχιαο, ν Οάθεο 

ήηαλ ππάιιεινο ηνπ ΛΟΒ, παληξεχηεθε Μαπαδάηνπ απ’ ηελ Ηπγηά, φπνπ θαη δνχλε. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΠΤΡΑΝΣΡΔΑ 

Λ Ξάληαο δελ καο πάεη πίζσ ζην ρξφλν γη απηή ηελ νηθνγέλεηα, νχηε ηελ αλαθέξεη, 

πξνθαλψο ηνπ δηέθπγε. Ώπ’ ην παξαηζνχθιη Ξππξαλδξέαο γλσξίδνπκε πσο απηφο 

είλαη ν γελλάξρεο, ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ Θαξηψ θαη είραλ έλαλ γην, ηνλ ΐΏΞΕΗΔ, 

πνπ εξγάζηεθε ζηελ Μνιηηηθή Ώεξνπνξία ζην Άθηην. Λ ΐαζίιεο παληξεχηεθε ηελ 

ΏΝΕΞΟΛΠΗΏ Γεσξγάθε ή Ξειηλάθε θαη απφθηεζαλ ηέζζεξα θνξίηζηα θαη έλαλ γην.  
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Δ Ηνπθία παληξεχηεθε ζηελ Μξέβεδα, ε Ιηίλα ηνλ Ιίθν Ζνχξηε απ’ ηνλ Ζάβαιν, ε 

Ξηακάηα παληξεχηεθε Ζνληνγηψξγε ζηελ Ώπφιπαηλα θαη ε Θαξία ηνλ Αηνλχζε  

Φξεκεληίηε κε θαηαγσγή απ’ ην ρσξηφ καο, αιιά δνχλε ζηελ Ώζήλα. 

Λ γηνο ηνπ ΐαζίιε, ν ΏΙΑΝΒΏΞ, παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ηνλ Ζάβαιν, απφθηεζαλ 

ηξία αγφξηα θαη έλα θνξίηζη, ηελΏΝΕΞΟΛΠΗΏ, ε νπνία παληξεκέλε δεη ζηελΏΘήλα. Λ 

πξψηνο γηνο ηνπ Ώλδξέα, ν ΐΏΞΕΗΔΞ, εξγάδεηαη θαη δεη ζηελ Ώζήλα, ηα άιια δπν 

δίδπκα παηδηά ηνπ, ν ΓΕΏΙΙΔΞ θαη ν ΡΏΝΔΞ δνχλε ζην ρσξηφ θαη ν Γηάλλεο είλαη 

ηαμηηδήο ζηελ πφιε. 

ΣΟ ΟΨ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ <<ΣΖ ΕΑΥΑΡΔΝΗΑ>> 

Γελλάξρεο απηνχ ηνπ ζνγηνχ Γεσξγάθε, πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ απ’ ηελ ρήξα 

Γαραξέληα είλαη ν ΞΜΠΝΛΞ Γεσξγάθεο, ν νπνίνο πέζαλε λένο θαη άθεζε ηελ 

γπλαίθα ηνπ, ηελ Γαραξέληα κε ηξία αγφξηα. Λ ΘΕΡΏΗΔΞ έδεζε ζηελ ρψξα θαη είρε 

ην πεξίπηεξν κπξνζηά ζηελ Μαλαγία ησλ Βηζνδίσλ. Λ ΞΟΏΘΔΞ, ν νπνίνο ήηαλ 

ρσξνθχιαθαο  πέζαλε λένο. Λ ΘΒΛΦΕΗΛΞ, έδεζε ζηε ρψξα, φπνπ είρε ηαβέξλα, 

παληξεχηεθε θαη απφθηεζε έλαλ γην, ηνλ ΞΟΏΘΔ, ν νπνίνο δνχιεςε ζηε Ιέα 

Γειαλδία, επέζηξεςε θαη δεη ζηελ Μνχληα, έρεη απνθηήζεη κία θφξε ηελ ΦΕΛΙΏ 

Γεσξγάθε, ε νπνία δεη ζηε ρψξα θαη έρεη θξνληηζηήξην μέλσλ γισζζψλ. 

ΣΟ ΟΨ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΛΗΧΡΖ 

Γελλάξρεο ην ζνγηνχ απηνχ είλαη ν ΓΒΣΝΓΕΛΞ Γεσξγάθεο ή Ηηψξεο, αδεξθφο ηνπ 

αλσηέξσ Ξπχξνπ ηεο Γαραξέληαο, παληξεχηεθε ηελ ΒΗΒΙΔ ΐιάρνπ απ’ ηελ Ζαξπά 

θαη απφθηεζε δπν θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα. Δ ΓΣΔ παληξεχηεθε ηνλ Ώληψλε 

Ξθηαδαξέζε ηνπ Μάλνπ Ξθηαδαξέζε ή Θέγα ή Οζακπαξή, ν νπνίνο ήηαλ 

αγξνθχιαθαο ζηνλ Ζάιακν, φπνπ θαη έδεζαλ, κάιηζηα κε κηα θφξε ηεο Γσήο, πνπ δεη 

ζηελ Μάηξα, γλσξίζηεθα ηειεπηαία. Δ Θαξίθα δεη παληξεκέλε ζηελ Ώπζηξαιία. Ον 

ίδην έθπγε θαη δεη ζηελ Ώπζηξαιία θαη ν πξψηνο γηνο ηνπ Γηψξγνπ, ν ΦΕΗΕΜΜΛΞ, 

παληξεκέλνο κε γπλαίθα θαηαγσγήο απ’ ηελ Ζαηνχλα. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Γηψξγε, ν 

ΓΣΔΞ έθπγε θαη δεη ζηελ Ζεθαιινληά. 

Ζ ΜΠΟΝ ΣΑΜΟΤΛΑ ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΟΗ ΣΖ ΓΗΑΝΚΟ ΚΑΗ ΣΓΧΝΗΑ 

Δ νηθνγέληα απηή Γεσξγάθε ραξαθηεξίζηεθε απ’ ηελ παξνπζία ηεο Ξηακνχιαο, ε 

νπνία ήηαλ Θπξαλέια απ’ ηελ ρψξα θαη παληξεχηεθε ζην ρσξηφ καο  Γεσξγάθε, δελ 

γλσξίδνκε ην κηθξφ ηνπ φλνκα, γη απηφ θαη ηελ θψλαδαλ ζην ρσξηφ <<Θπνλ 

Ξηακνχια>> ή <<Θπξαλέια>>! Λ Ξηάζεο Ξάληαο αλαθέξεη πσο θαζάξηδε κελ  

θάπνηα ζπίηηα ζηε ρψξα, φπνπ θαηέβαηλε θαη επέζηξεθε ην βξάδπ κε ηα πφδηα, φκσο 

δηαθφλεπε θηφιαο ζηα καγαδηά ηεο ρψξαο, φπνπ ηελ γλψξηδαλ νη καγαδάηνξεο, ιφγσ 

θαηαγσγήο, θαη ηελ βνεζνχζαλ. Βίρε δπν γηνπο, ηνλ ΓΕΏΙΙΔ Γεσξγάθε, ηνλ νπνίν 

γλψξηδαλ φινη ζην ρσξηφ ζαλ Γηάλθν θαη ν νπνίνο ήηαλ ςάιηεο ζηνλ Ώτ Γηψξγε. Λ 

Γηάλθνο παληξεχηεθε ηελ Ρξηζηίλα Ξθηαδαξέζε ή Ξπαλνχ, ε νπνία ήηαλ πξνμελήηξα 

ζην ρσξηφ θαη έζκημε πνιιά δεπγάξηα ζην Μηλαθνρψξη, κα θαη ζε δηπιαλά ρσξηά 
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έθηαλαλ νη κεζηηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο! Ώπφθηεζαλ κία θφξε θαη δπν γηνπο. Δ ΏΓΓΒΗΣ 

παληξεχηεθε ζηε ρψξα, ηνλ Ρξήζην Ανπθαηά θαη κε δχν απ’ ηα θνξίηζηα ηεο, ηελ 

Θαξθέιια θαη ηελ Βιέλε δηαηεξψ επαθή. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γηάλθνπ, ν ΦΣΟΔΞ 

έθπγε ζηελ Ώπζηξαιία, εθεί έδεζε θαη πέζαλε, ηειεπηαία, κάιηζηα, έλαο γηνο ηνπ 

Φψηε ήξζε ζην ρσξηφ θαη ελδηαθέξζεθε γηα ην παιηφ ηνπο ζπίηη ζην Μηλαθνρψξη,  

πξνθεηκέλνπ λα ην αλαθαηλίζεη. Λ άιινο γηνο ηνπ Γηάλθνπ, ν ΜΏΙΛΞ, ζθνηψζεθε απ’ 

ηνπο γεξκαλνχο ζε ελέδξα ζηα Μαιηάκπεια ηνπ Κεξνκέξνπ. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηεο Θπνλ Ξηακνχιαο ήηαλ ν ΞΜΠΝΛΞ Γεσξγάθεο ή Οζγψληαο, φπσο 

ηνλ θψλαδαλ ζην ρσξηφ. Έρσ θάπνηα επηθχιαμε αλ ν Οζγψληαο ήηαλ γηνο ηεο 

Ξηακνχιαο, πάλησο έηζη κνπ είπαλ αξθεηνί παιηνί θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ καο. Ώπηφο ν 

Ξπχξνο ή Οζγψληαο έθπγε ζηελ Μάηξα, φπνπ δεκηνχξγεζε νηθνγέλεηα. Ζαη έθπγε, 

φπσο κνπ είπαλ θαη πάιη παιηνί Μηλαθνρσξίηεο γηαηί δελ άληερε λα ηνλ θσλάδνπλ 

Οζγψληα… Θάιηζηα, φηαλ επέζηξεθε θακηά θνξά ζαλ επηζθέπηεο ζην ρσξηφ, πάληα 

ιέλε νη παιηνί ηνλ άθνπγεο λα κνλνινγεί: <<Aθνχο εθεί ζηελ Μάηξα λα κε θσλάδνπλ 

θπξ Ξπχξν θαη ζην ρσξηφ κνπ λα κε ιέλε Οζγψληα..>> 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ  ΚΑΡΑΜΔΛΑ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ν ΓΒΝΏΞΕΘΛΞ Γεσξγάθεο ή Ζαξακέιαο, ν 

νπνίνο παληξεχηεθε ηελ Ρξπζάθσ (Κάθσ) θαη απφθηεζε δπν θνξίηζηα θαη δπν 

αγφξηα. Δ Ζσζηαληία παληξεχηεθε Μεηνχζε ζηνλ Ζάβαιν θαη ε Θνδψξα έδεζε 

αλχπαληξε ζηελΏζήλα. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γεξάζηκνπ θαη ηεο Κάθσο, ν Αηνλχζεο, 

πνιέκεζε ζην ΐαιθαληθφ κέησπν, φπνπ έπαζε θξπνπαγήκαηα θαη ηνπ έθνςαλ θαη ηα 

δπν πφδηα, είρε πξφζζεηα κέιε, παληξεχηεθε ζψγξακπξνο ζηνπο Μεγαδηζάλνπο θαη 

απφθηεζε δπν θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα, ν πξψηνο γηνο ηνπ, κάιηζηα, ν ΗΒΣΙΕΑΏΞ, 

έγηλε ηεξέαο ζην ρσξηφ καο. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Γεξάζηκνπ θαη ηεο Κάθσο, ν ΡΝΔΞΟΛΞ Ζαξακέιαο παληξεχηεθε 

ηελ Βπδνθία ηνπ Οζίγθελε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη απφθηεζαλ δπν θνξίηζηα θαη δπν 

αγφξηα. Δ ΜΏΙΏΓΛΠΗΏ παληξεχηεθε ηνλ Οάθε Μαπαδφπνπιν ή Ζνπκπνξγηέιν θαη 

δνχλε ζηελ Ώζήλα, ε δε ΒΗΒΙΔ παληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά. Ώπ’ ηα αγφξηα ηνπ 

Ρξήζηνπ, ν ΓΣΔΞ, έδεζε αλχπαληξνο ζηελ Ώζήλα, ν δε ΞΟΏΘΔΞ ή Ννχζνο, φπσο ηνλ 

μέξακε φινη ζην ρσξηφ, έθπγε απ’ ηελ δσή ην 2020, πήγε ζηα θαξάβηα, παληξεχηεθε 

γπλαίθα απ’ ηνλ Μφξν θαη απφθηεζε κία θφξε, ηελ ΒΠΑΛΖΕΏ, ε νπνία δεη κε ηελ 

κάλα ηεο ζην ρσξηφ, θαη ηξία αγφξηα. Λ πξψηνο, ν ΡΝΔΞΟΛΞ, εξγάδεηαη ζηε ρψξα, ν 

δεχεηξνο ν ΜΏΙΛΞ δεη ζην ρσξηφ θαη ν ηξίηνο, ν ΓΒΝΏΞΕΘΛΞ (Θάθεο), είλαη 

ειαηνρξσκαηνζηήο θαη πνδνζθαηξηζηήο, παληξεκέλνο θαη δεη ζην Ιπδξί. 

Ο ΠΤΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ <<ΣΑ ΠΔΡΒΟΛΗΑ>> 

Λ Ξπχξνο  Γεσξγάθεο θαηάγνληαλ απ’ ην ρσξηφ καο, απφ πην ζφτ δελ γλσξίδνκε, 

θαηέβεθε ζηε ρψξα, φπνπ έκελε ζηα πεξβφιηα, γεγνλφο πνπ ηνπ έδσζε ηνλ 

παξαπάλσ πξνζδηνξζκφ γηα λα ηνλ γλσξίδνπλ νη Μνλαθνρσξίηεο. Λ Ξηάζεο Ξάληαο 

ηνλ παξνπζηάδεη ζαλ δεκηνπξγηθφηαην άλζξσπν, ν νπνίνο ην 1935 πξνρψξεζε ζηελ 
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ίδξπζε ηνπ ΞΠΗΗΛΓΛΠ ΟΣΙ ΜΒΝΐΛΗΏΝΒΣΙ ΗΒΠΖΏΑΛΞ, ν νπνίνο ζχιινγνο 

δεκηνχξγεζε θαη ζπλεηαηξηζηηθφ καγαδί, πνπ ζηεγάδνληαλ θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ 

Ώγίνπ Ιηθνιάνπ. Λ γηνο ηνπ Ξπχξνπ Γεσξγάθε, Λ ΘΏΝΕΛΞ, λνκίδσ ην φλνκά ηνπ 

είλαη θαζεγεηήο καζεκαηηθφο, ε δε θφξε ηνπ ήηαλ δαζθάια θαη ζχδπγνο ηνπ ηεξέα 

Ιηθφιανπ Ζαθαβνχιε. 

Ο ΑΓΓΔΛΟ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΑΛΔΞΑΝΣΡΖ 

Λ Άγγεινο  Γεσξγάθεο  ή Ώιεμαληξήο ήηαλ αδεξθφο ηνπ αλσηέξσ Ξπχξνπ θαη καδί 

έθπγαλ απ’ ην ρσξηφ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηα πεξβφιηα, φπνπ, θαηά ηνλ Ξηάζε 

Ξάληα, ήηαλ ν πξψηνο πεξβνιάξεο Ηεπθαδίηεο πνπ δεκηνχξγεζε θπηψξην 

<<Κπλψλ>> δέλδξσλ. Δ θφξε ηνπ είλαη θαζεγήηξηα ζενιφγνο θαη παληξεκέλε κε ηνλ 

ηεξέα Αηνχζην Ηάδαξε ή Ηειέ απ’ ην ρσξηφ καο. 

Ο ΒΑΗΛΖ ΓΔΧΡΓΑΚΖ Ή ΚΟΡΟ 

Λ ΐαζίιεο Γεσξγάθεο ή Ζφξνο ήηαλ αδεξθφο ηνπ θεκηζκέλνπ ηπρνδηψθηε Ζψζηα 

Ζφξνπ, αιιά, φπσο αλαθέξεη ν Ξηάζεο Ξάληαο, ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθφο 

ραξαθηήξαο, έληηκνο θαη εξγαηηθφο, έθαλε ηνλ γπξνιφγν ζηνπο Ξθαθηψηεο κε έλα 

γατδαξν θνξησκέλν δηάθνξα ςηιηθά. Ον ζπίηη ηνπ ήηαλ ην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ απ’ ην 

1900 κέρξη ην 1915. Βίρε δπν θνξίηζηα, ηελ Βπζπκία ηελ νπνία παληξεχηεθε ν Ξπχξνο 

Φξεκεληίηεο ή Θπίξεο θαη ηελ άιιε, ηελ Γησξγίηζα, ηελ παληξεχηεθε ν Ξπχξνο 

Μαπαδφπνπινο ή Θπνχξαο. 

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΛΗΣΑ 

Γελλάξρεο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο Γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη  Ζχξθνο ή Ηίηζαο, 

ήηαλ ν ΏΙΏΞΟΏΞΔΞ Γεσξγάθεο ή Ηίηζαο. Λ Ξηάζεο Ξάληαο ηνλ παξνπζηάδεη 

πξαγκαηηθφ παιιηθάξη, πνπ γπξλνχζε κφλνο ηνπ ηνλ <<εξγάηε>>, ην βίληδη ηνπ 

ιηηξνβηνχ! Θία αδεξθή ηνπ Ώλαζηάζε ηελ έθιεςε ν πεξίθεκνο Γνχληξνπκαο απ’ ηα 

Ρνξηάηα, ηελ ζθφησζε θαη ζηελ θπιαθή πνπ κπήθε ηνλ ζθφησζαλ νη 

ζπγθξαηνχκελνί ηνπ. Λ Ώλαζηάζεο παληξεχηεθε ηελ Θαχξα θαη απφθηεζε κία θφξε, 

ηελ ΞΟΏΘΏΟΏ, ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Γηψξγν Γεσξγάθε ή Ξειηλάθε.  

Ώπφθηεζε θαη ηξία αγφξηα ν Ώλαζηάζεο πνπ έθπγαλ ζηελ Ώζήλα, φπνπ αζρνιήζεθαλ 

θαη πξφθνςαλ κε ην εκπφξην. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ώλαζηάζε, ν ΓΒΝΏΞΕΘΛΞ 

Γεσξγάθεο ή Ηίηζαο δελ γλσξίδσ ηη νηθνγέλεηα έρεη, άιισζηε ήηαλ ν κφλνο πνπ 

ζπάληα επέζηξεθε ζην ρσξηφ… Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ώλαζηάζε, ν ΑΔΘΛΞΘΒΙΔΞ, 

παληξεχηεθε ηελ Ζαηεξίλα Ζαινχ απ’ ηελ Ζαηνχλα, δξαζηεξηνπνηήζεθε εκπνξηθά 

ζηελ Διηνχπνιε δηαηεξψληαο θαηάζηεκα ειεθηξηθψλ εηδψλ, ελψ ρξεκάηηζε θαη 

αληηδήκαξρνο ζηελ Διηνχπνιε, έρεη δπν θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα. Ώπ’ ηηο θφξεο ηνπ ε 

ΘΏΠΝΏ έρεη παληξεπηεί ηνλ Γηψξγν Ξθηαδαξέζε ή Οζακπαξή θαη ή ΐΏΞΣ ηνλ Μάλν 

Φέμε ζηε ρψξα. Λ πξψηνο γηνο ηνπ ΑΔΘΛΞΘΒΙΔ, ν ΟΏΞΛΞ, έθπγε λσξίο απ’ηελ 

δσή, έρεη απ’ ηνλ γάκν ηνπ έλαλ γην, ηνλ ΑΔΘΛΞΘΒΙΔ, ν άιινο γηνο ηνπ Αεκνζζέλε 

θαη ηεο Ζαηεξίλαο, ν ΖΣΞΟΏΞ, είλαη παληξεκέλνο θαη δεη ζηελ Διηνχπνιε. Ζαη ηα 
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ηξία παηδηά ελ δσή ηνπ Αεκνζζέλε, φηαλ έξρνληαη ζηελ Ηεπθάδα, δηακέλνπλ ζην ζίηη 

πνπ δεκηνχξγεζε ν Αεκνζζέλεο ζηνλ Μαξάδεηζν ηεο Ηπγηάο. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ώλαζηάζε, ν ΏΓΓΒΗΛΞ, επίζεο δξαζηεξηνπνηήζεθε εκπνξηθά ζηελ 

Ώζήλα ζηνλ ηνκέα ησλ θαιιπληηθψλ, παληξεχηεθε θαη απέθηεζε δπν θφξεο θαη έλαλ 

γην, γλσξίδσ ηελ ΕΛΠΗΕΏ θαη ηνλ ΞΟΏΠΝΛ. 

ΣΟ ΟΨ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΔΠΗΘΔΣΟ ΚΟΣΛΗΧΝΖ ΚΑΗ ΜΑΛΗΟ 

Γελλάξρεο ηνπ ζνγηνχ απηνχ είλαη ν ηεξέαο ΡΝΕΞΟΛΦΛΝΛΞ  Γεσξγάθεο κε ην 

παξαηζνχθιη Ζνηζιηψλεο, είδακε πσο ρεηηνλήζεθε ηεξέαο ζηα Θπξαλνίμηα ηνπ Ώγίνπ 

Γεσξγίνπ ην 1854. Λ παπά Ρξηζηφθνξνο είρε δπν θφξεο θαη έλαλ γην. Δ πξψηε θφξε 

ηνπ, ε Γεσξγνχια, παληξεχηεθε ηνλ Μεξηθιή Ώζπξνγέξαθα ζηα Ώζπξνγεξαθάηα, ε 

δε δεχηεξε, ε ΒΠΏΓΓΒΗΕΏ, παληξεχηεθε ηνλ ηεξέα ΞΣΟΔΝΕΛ Ξάληα, είλαη νη γνλείο 

ησλ ζπγγξαθέσλ Ξηάζε Ξάληα θαη Ώιέθνπ Ξάληα, πνπ ηφζν κλεκνλεχνκε ζε απηφ ην 

βηβιίν. Γηνο ηνπ παπά Ρξηζηφθνξνπ είλαη ν ΖΣΞΟΏΙΟΔΞ Γεσξγάθεο ή Ζνηζιηψλεο, 

ν νπνίνο απφθηεζε πέληε θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα. Δ Ζαηεξίλα παληξεχηεθε ηνλ 

Ρξήζην Ώζπξνγέξαθα ή Ώιηβίδε, ε Θαξγαξίηα ηνλ Ώλαζηάζε Γεσξγάθε ή 

Θπαθαηζφιε, ε Γαραξέληα παληξεχηεθε Ζηελά ζηα Ώζπξνγεξαθάηα, ε Ώθξηβνχια 

Ξθηαδά ζηνπο Ζαξπψηεο θαη ε Ζσζηαληία παληξεχηεθε ζηνλ Ώιέμαλδξν. Λ 

Ζσζηαληήο ρξεκάηηζε γξακκαηέαο ηνπ ρσξηνχ, επί γξακκαηείαο ηνπ, φκσο, πήξε 

θσηηά ην ζπίηη ηνπ ζην νπνίν ηεξνχζε ηα αξρεία ηνπ ρσξηνχ καο, πνπ θάεθαλ, γη 

απηφ δελ ππάξρνπλ πξνπνιεκηθά αξρεηαθά ζηνηρεία γηα ην ρσξηφ καο. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ζσζηαληή Γεσξγάθε ή Ζνηζιηψλεο, ν ΓΕΏΙΙΔΞ, έγηλε ηεξέαο, 

ρξεκάηηζε θαη εγνχκελνο ηεο κνλήο ηεο Φαλεξσκέλεο ζηα ζηεξλά ηνπ φηαλ είρε 

ρεξέςεη. Μαληξεχηεθε ζηα Ώζπξνγεξαθάηα, αιιά ζπλέρηζε ηεξεάο ζηνπ Ζαξπψηε. 

Ώπφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ ΓΣΔ, ν νπνίνο παληξεχηεθε ηελ Θαχξα Ηάδαξε ή Θακάθηα 

απ’ ηα Ηαδαξάηα, έδεζαλ άθιεξνη ζην ρσξηφ. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ παπά Γηάλλε, ν 

ΞΜΠΝΛΞ, έγηλε θαη απηφο ηεξέαο θαη ηεξνχξγεζε ζηνλ Ώιέμαλδξν, λνκίδσ, φπνπ θαη 

παληξεχηεθε θαη ζηνπο Ζαξπψηεο, φπνπ έδεζε. Έρεη δπν αγφξηα, ηνλ Θσκά, ν νπνίνο 

είλαη δηθεγφξνο ζηε Ηεπθάδα θαη ηνλ Γηάλλε, ν νπνίνο είλαη ειεθηξνιφγνο. 

Λ ΡΝΔΞΟΛΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΖΛΟΞΗΕΣΙΔΞ, Ή ΘΏΗΕΛΞ 

Λ άιινο γηνο ηνπ Ζσζληαληή θαη αδεξθφο ηνπ παπά Γηάλλε, ν ΡΝΔΞΟΛΞ, πνπ φινη 

ηνλ γλσξίδνκε ζην ρσξηφ ζαλ Θάιην, πήγε ζην ζπίηη ηνπ Ώλδξέα Μαπαδφπνπινπ, 

φπσο αλαθέξακε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Ώλδξέα ζην ζφτ ησλ Μαπαδνπνπιαίσλ, ν 

νπνίνο ήηαλ άθιεξνο, ηνλ δηαδέρζεθε θαη θιεξνλφκεζε θαη ηελ κεγάιε ηνπ 

πεξηνπζία, αιιά ζαλ Γεσξγάθεο, παληξεχηεθε ν Ρξήζηνο ηελ ΓΕΏΙΙΏ, θφξε ηεο 

Θήιηαο Ξάληα. Ώπ’ ηνπο θαιχηεξνπο αλζξψπνπο ηνπ ρσξηνχ καο ν Ρξήζηνο, 

ρξεκάηηζε θαη πξφεδξνο ηεο Ζνηλφηεηνο Μηλαθνρσξίνπ. Ώπφθηεζε δπν θφξεο θαη 

ηξεηο γηνπο. Δ Βπαγγειία ή Ηνχια παληξεχηεθε ηνλ Γψε Ξθαηδαξέζε ή Οζακπαξή 

θαη ε Θαξία ηνλ Γεξάζηκν Γεσξγάθε ή Οξάκπα. 



171 
 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ θαη ηεο Γηάλλαο, ν ΓΕΣΝΓΛΞ, ή Θφκαο, φπσο ηνλ 

γλσξίδακε φινη ζηελ Ηεπθάδα, ήηαλ ηαμηηδήο ζηελ πφιε, παληξεχηεθε ηελ Λπξαλία 

Μαπαδνπνχινπ θφξε ηνπ Ρξήζηνπ Μαπαδφπνπινπ ή Θπνχθα θαη έδεζαλ ζηελ ρψξα, 

απφθηεζαλ δπν γηνχο θαη κία θφξε, ηελ Ζαηεξίλα, ε νπνία είλαη γηαηξφο ζηελ ρψξα. 

Απζηπρψο ν Γηψξγνο έθπγε λσξίο απ’ ηελ δσή. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ θαη ηεο Γηάλλαο, ν ΙΕΖΔΦΛΝΛΞ, δνχιεςε ζηελ 

Γεξκαλία, επέζηξεςε ζην ρσξηφ φπνπ δεη, παληξεχηεθε ηελ Ρξπζνχια Φξεκεληίηε ή 

Θπίξε θαη απφθηεζε ηελ ΓΕΏΙΙΏ θαη ηνλ ΡΝΔΞΟΛ, ν νπνίνο Ρξήζηνο έρεη δπν 

παηδηά θαη εξγάδεηαη ζαλ νδεγφο ζηελ Ηεπθάδα. Δ Γηάλλα είλαη δεκνηηθή ππάιιεινο 

δεη ζην ρσξηφ θαη απ’ ηνλ γάκν ηεο κε ηνλΏξζελάθε έρεη απνθηήζεη έλαλ γην, ηνλ 

ΙΕΖΔΦΛΝΛ Ώξζελάθε θαη ηελ ΡΝΠΞΛΠΗΏ.  

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ θαη ηεο Γηάλλαο, ν ΏΙΑΝΒΏΞ, έθαλε θαξηέξα ζαλ κφλνκνο 

ζηνλ ζηξαηφ μεξάο, παληξεχηεθε θαη δεη ζηελ Μξέβεδα, έρεη απνθηήζεη δπν θφξεο. 

Ο ΘΔΟΦΤΛΑΚΣΟ ΓΔΧΡΓΑΚΖ Ή ΣΗΡΗΣΗΛΑΣΟ 

Έλα παηδί νξθαλφ απφ κηθξφ ζην ρσξηφ, πνπ κεγάισζε ζε ζπγγελείο, αλαθέξεη ν 

Ξάληαο. ηαλ κεγάισζε ζθφησζε κηα γξηά, απ’ ην ζφτ ηνπ Ώπζνηφιε ηνπ Ζνηδάθαξε, 

πνπ ηελ έιεγαλ Ζεξαζψ, γηαηί ηνπ <<ράιαζε>> ην πξνμελεηφ κε ηελ Βπζπκία, θφξε 

ηνπ ΐαζίιε Γεσξγάθε ή Ζφξνπ, ηελ νπνία παληξεχηεθε ν Ξπχξνο Φξεκεληίηεο ή 

Θπίξεο. ηαλ απνθπιαθίζηεθε έκεηλε ζηελ Μάηξα, φπνπ θάπνηνη ρσξηαλνί καο, πνπ 

πήγαηλαλ ζηελ Ώραγηά γηα κεξνθάκαην, ηνλ βξήθαλ λα έρεη ζηελ Μάηξα πεξίπηεξν. 

Αελ γλσξίδσ αλ έρεη απνγφλνπο ζηελ Μάηξα. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΟΣΕΑΚΑΡΖ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο γεσξγάθε κε ην παξαηζνχθιη Ζνηδάθαξεο είλαη ν 

ΏΜΛΞΟΛΗΔΞ, ν νπνφο είρε ηελ πξηνλνθνξδέια ζηα Ηαδαξάηα, αιιά ρξεκα΄ηηζε θαη 

ξπφεδξνο ηνπ ρσξηνχ καο. Μαληξεχηεθε ηελ ΘΏΠΝΏ απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο θαη 

απφθηεζαλ δχν θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. Δ πξψηε θφξε ηνπο, ε ΞΛΦΕΏ, παληξεχηεθε 

ηνλ Ξππξνγηάλλε Ώξαβαλή απα’ ηελ Ζαξπά θαη εξγάζηεθαλ ζηελ Γεξκαλία, θαηά ην 

δηα΄ζηεκα πνπ ήηαλ ζηελ Γεξκαλία ηελ πξψηε θφξε ηνπο ηελ ΓΒΣΝΓΕΏ ηελ 

κεγάισλε ζην Μλαθνρψξη ε γηαγηά ηεο Θαχξα ιαη ν παππνχο ηεο Ώπνζηφιεο, 

ζήκεξα ε γεσξγία δεη παληξκε΄λε ζηελ Ώζήλα έρσ καδί ηεο επαθή θαη λνκίδσ έρεη 

κηα θφξε. Λ Ξπχξνο θαη ε Ξνθία έδεζαλ ζηελ πφιε, απφθηεζαλ έλα αθφκε θνξίηζη. Δ 

άιιε θφξε ηνπ Ώπνζηφιε, ε ΜΛΜΔ, παληξεχηεθε ζηε ΐφληηζα. Λ γηνο ηνπ Ώπνζηφιε 

θαη ηεο Θαχξαο, Λ ΖΣΞΟΏΞ, έθαλε θαξηέξα ζηελ πνιηηηθή αεξνπνξία, είλαη 

παληξεκέλνο κε γπλαίαθα απ’ ηελ Ζεθαιινληά, δνχλε ζηελ Ώζήλα, αιιά δελ γλσξίδσ 

πφζα παηδηά έρνπλ. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΑΣΡΑΜΖ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ν Εσζήθ Γεσξγάθεο ή Ζαηξάκεο. Γπλαίθα 

ηνπ ήηαλ ε Οαζία ε Θπαιάζσ, έηζη ηελ άθνπγα ζην ρσξηφ. Βίραλ δπν θνξίηζηα, ε 
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Φσθψ πέζαλε λέα απ’ ηελ επάξαην αζζέλεηα, ζπκάκαη, κάιηζηα πσο, εθεί ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1960, είρε γίλεη έξαλνο ζην ρσξηφ καο γηα λα πάεη ην θνξίηζη ζηελ 

Ώζήλα ζην λνζνθνκείν, ρσξίο λα ηα θαηαθέξεη ηειηθά. Δ άιιε θφξε, ε Αεκήηξσ 

παληξεχηεθε ζηελ Ζαηνχλα ηνλ  Οάζν Θπάιηζα ή Οξσγνξή. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΑΛΔ 

Λ Θσδνξήο Γεσξγάθεο ή Ζαιέο ήηαλ γείηνλάο κνπ. Έλαο θαινθάγαζνο άλζξσπνο, 

πνπ παληξεχηεθε ζε κεγάιε ειηθία ηελ Ζαηίλα Ξάληα ή αξηφινπ απ’ ηνπο 

Μεγαδηζάλνπο. Θάιηζηα, φηαλ παληξεχηεθε ν ιατθφο πνηεηήο Οαζψλεο απ’ ηα 

Ηαδαξάηα είρε βγάιεη θαη πνίεκα: <<Tψξα ην εληαθφζηα δέθα πήξε θη ν Ζαιέο 

γπλαίθα…>> Λ Θνδσξήο ήηαλ γλσζηφο ζε φινπο ηνπ Ξθαθηψηεο αθνχ ήηαλ θαη 

<<εζνπνηφο>>! Βίρε θάλεη αλαπαξάζηαζε ηνπ Ζηλήκαηνο ζην Γνπδί θαη γπξλνχζε κε 

ηνλ <<ζίαζφ ηνπ>> ζε φια ηα ρσξηά ησλ Ξθαθησηψλ! Ώπφθηεζε έλαλ γην, ν νπνίνο 

πέζαλε ζε ειηθία δέθα εηψλ, φπσο αλαθέξεη ν Ξάληαο είρε θάεη ηφζα ζθάκλα πνπ ην 

<<έθνςαλ>> ην παηδί… Δ θφξε ηνπ Θνδσξή Ζαιέ θαη ηεο Ζαηίλαο,  ε Ιηθνιέηα 

παληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά ηνλ Θήηζν Ζηελά θαη έδεζαλ ζηελ Μάηξα. Γλψξηζα ηελ 

θφξε ηνπο Ιαπζηθά πνπ έξρνληαλ κηθξή ζηνπο παππνχδεο ηεο απ’ ηελ Μάηξα θαη ηελ 

άιιε θφξε ηνπο, ηελ Ώζεκίλα, ε νπνία δεη ζηελ Μάηξα. Ραξθηεξηζηηθά ζπκάκαη ην 

δεπγάξη ησλ γεξφλησλ  Θνδσξή θαη Ζαηίλα λα θάζνληαη ζην αληιηαθφ ζηελ απιή 

ηνπο θαη λα ηατδνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα ζπνπξγίηηα! Δ Ζαηίλα πέζαλε εθαηφλ 

ηεζζάξσλ εηψλ θαη ε ηξνθή ηεο ήηαλ ςσκί, ιάδη θαη θαξακέιιεο, πνπ κε έζηειλε 

κηθξφ παηδί ζην καγαδί ηνπ Οζακπαξή θαη ηεο αγφξαδα!  

ΣΟ ΟΨ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ <<ΣΖ ΑΓΓΔΛΟΤΛΑ>> 

Μξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν ζφτ Γεσξγάθε ηνπ ρσξηνχ καο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ <<ηεο 

Ώγγεινχιαο>> ηνπ νπνίνπ θαλείο απφγνλνο δελ δεη ζήκεξα ζην ρσξηφ, παξά ζηελ 

ρψξα θαη ζηελ Ηπγηά. Γελλάξρεο ήηαλ ν Εσάλλεο  Γεσξγάθεο, ν νπνίνο παληξεχηεθε 

ηελ Ώγγεινχια απ’ ηελ Ζαηνχλα θαη ηνλ θψλαδαλ ζην ρσξηφ <<Λ Γηάλλεο ηεο 

Ώγγεινχιαο>> θαη κεηέπεηηα θαη ηα παηδηά ηνπ έκεηλαλ κε ην παξαηζνχθιη <<ηεο 

Ώγγεινχιαο>>.  Λ Ξηάζεο Ξάληαο ηνλ παξνπζηάδεη ζαλ έλαλ θνβεξά γεξνδεκέλν 

άλδξα, πνπ ήηαλ ν πξψηνο ιηζαξαηδήο ζηνπο αγψλεο πνπ γίλνληαλ ζην παλεγχξη ηεο 

Ώλαιήςεσο. Θάιηζηα δηαζψδεη ν Ξάληαο πσο, ζε κηα γηνξηή ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ πνπ 

έξξηρλαλ ην ιηζάξη, ζηήζεθε θάησ απ’ ην θακπαλαξηφ θαη πέηαμε ην ιζάξη πάλσ απ’ 

ηελ εθθιεζία κέρξη ην ζπίηη ηνπ Ζψζηα ηνπ Θαλαζάθηα! Άιιν έλα ηνπ θαηφξζσκα, 

ππεξβνιηθφ κάινλ, φηαλ ζηνλ Άτ Γηάλλε ζην ιηβάδη ζε αγψλεο ηνπ ιηζαξηνχ ήξζε 

πξψηνο θαη εηξσλεχνληαλ ηνπο Ζαξζάλνπο ιηζαξαηδήδεο ιέγνληάο ηνπο <<κεηξάηε 

δσλάξηα>>, γηαηί ηελ απφζηαζε, πνπ έξξηρλαλ ην ιηζάξη, ηελ κεηξνχζαλ κε ην 

δσλάξη ηεο παιηάο Ηεπθαδίηηθεο ζηνιήο, αθνχ δελ είραλ κέηξν, ηφηε φηαλ ηνπο 

εηξσλεχηεθε, έλαο Ζαξζάλνο Θεξάπνο ηνπ έβξηζε ηελ αδεξθή, νπφηε, ιέλε, ηνλ 

έπηαζε θαη ηνλ έθνςε ζηα δχν πάλσ ζην γφλαηφ ηνπ… Λ Γηάλλεο θαη ε Ώγγεινχια, 

απφθηεζαλ δχν θνξίηζηα θαη ηξία αγφξηα. Δ Θαξία παληξεχηεθε ζηνπ Ζαξπψηε θαη 

ε Ώλησλία παληξεχηεθε ηνλ ΐαγγέιε Γεσξγάθε ή Ιηάηζθα ζηα Ζνληξάηα. 



173 
 

Λ ΞΜΠΝΛΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΘΜΏΞΟ(ΛΠ)ΙΏΞ 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Ώγγεινχιαο, ν Ξπχξνο,ήηαλ ζεξηψδεο ζαλ ηνλ 

παηέξα ηνπ! Ππεξέηεζε ζαλ εχδσλαο, γη απηφ ηνπ άξεζε ζηελ δσή ηνπ λα θνξά 

ηζαξνχρηα κε θνχληα, πήξε κέξνο θαη ζηελ Θηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, αιιά θαη ζηελ 

Ώληίζηαζε. Μαληξεχηεθε ζηελ Ζαηνχλα. Ώπ’ ηνπο απνγφλνπο ηνπ Ξπχξνπ  Γεσξγάθε 

ε Θπαζηλά, γλσξίδσ πσο ηνλ γην ηνπ ηνλ ιέλε Βξσηφθξηην θαη δνχιεςε ζηελ 

Ώπζηξαιία, γηα λα επζηηξέςεη ζηελ Βιιάδα ζηελ Ηπγηά. Γλσξίδσ, επίζεο ηνλ γην ηνπ 

Βξσηφθξηηνπ, ηνλ Ξπχξν, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηε Ηπγηά. 

Λ ΞΟΏΘΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΝΛΟΛΞ 

Αεχηεξνο γηνο ηνπ Γηάλλλε θαη ηεο Ώγγεινχιαο ήηαλ ν Ξηάζεο, ν νπνίνο δεθανθηψ 

ρξνλψλ ζήθσζε έλα ηεξάζηην βάξνο, κε απνηέιεζκα λα ηνπ δεκηνπξγεζεί ξαρίηηδα 

θαη λα ηνλ ιέλε έθηνηε θαη <<ΐεληεξνχγα>>, δειαδή θακπνχξε. Μαληξεχηεθε θαη 

απηφο ζηελ Ζαηνχλα θαη ήηαλ άθιεξνο. 

Λ ΜΏΙΛΘΣΘΛΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Ώγγεινχιαο ήηαλ ν Μαλνζψκνο, ηνλ νπνίν 

ζπκφληαλ, φπσο κνπ έιεγε ν παηέξαο κνπ ν Ξνθνθιήο, αθνχ κηθξφ παηδί ήηαλ δίπια 

ηνπ θαη έζπεξλαλ ζην Κεξφκεξν! Ζαηέβεθε θαη έκελε ζηε ρψξα. Μαληξεχηεθε θαη 

απφθηεζε δπν γηνπο. Λ Θνδσξήο ζθνηψζεθε απφ γεξκαληθή λάξθε ζην Κεξφκεξν. Λ 

άιινο γηνο ηνπ Μαλνζψκνπ, ν Ιίθνο, παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ην ζφτ, λνκίδσ ησλ 

Ιηειεκαξαίσλ, θαη απφθηεζαλ έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, παηδηά κε ηα νπνία έρσ 

άξηζηε ζρέζε, ε Θνδψξα Γεσξγάθε  εξγάδεηαη ζήκεξα ζην πλεπκαηηθφ Ζέληξν ηνπ 

Αήκνπ Ηεπθάδνο θαη ν Θνδσξήο Γεσξγάθεο δηαηεξεί επηρείξεζε κε λαπηηιηαθά, έρεη 

παληξεπηεί γπλαίθα απ’ ηελ Ώγγιία θαη έρεη απνθηήζεη ηξία θνξίηζηα. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ <<ΣΖ ΣΔΛΛΑ>> 

Μξσηαγσληζηήο ηεο νθνγέλεηαο απηήο, πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη ζην ρσξηφ καο, είλαη 

ν Αηνλχζεο (Ιηφληνο) Γεσξγάθεο, πνπ έρεη κείλεη κε ην φλνκα <<Λ Ιηφληνο ηεο 

Ξηέιιαο>>, απ’ ην φλνκα ηεο κάλαο ηνπ. Λ Ξάληαο ηνλ παξνπζηάδεη ζαλ έλα 

ιεβεληφπαηδν, απ’ ηα πξψηα ηνπ ρσξηνχ, κε ην πεξήθαλν αινγφ ηνπ θαβάια! Λ 

Ιηφληνο είρε αθφκε ηξεηο αδεξθέο, ε κία εμ απηψλ παληξεχηεθε ζηα Ζνληξάηα ηνλ 

Θνδσξή Ζηελά κε ην παξαηζνχθιη Μαληξεκέλνο. Λ Ιηφληνο, φπσο αλαθέξεη ν 

Ξάληαο θαη ζπκνχληαη θαη θάπνηνη παιηνί ζήκεξα θάηνηθνη ζην ρσξηφ καο, πξνθαλψο 

άθνπζαλ απ’ ηνπο δηθνχο ηνπο παηεξάδεο, γηαηί ην ζπκβάλ έγηλε ην 1919, έγηλε ν 

Ιηφληνο ζηφρνο δνινθνληθήο επίζεζεο κε καραίξη θαη κάιηζηα κέζα ζηελ εθθιεζία ην 

βξάδπ ηεο Ώλαζηάζεσο… Λ ίδηνο ν Ξάληαο ήηαλ παξψλ ζην καραίξσκα δίπια ζηνλ 

παπά Ξσηήξε ηνλ παηέξα ηνπ, πνπ αζπάδνληαλ ην επαγγέιην νη ρσξηαλνί ζην κέζν 

ηεο εθθιεζίαο ζην ηέινο ηεο Ώλαζηάζεσο, φηαλ έζθπςε λα πξνζθπλήζεη ν Ιηφληνο… 

Ώπφ πνηνχο δελ έρεη ζεκαζία ε αλακφριεπζε παζψλ, αιιά ην πεξηζηαηηθφ… Ώηηία 

ηνπ ζπκβάληνο, νη παιηνί ηνπ ρσξηνχ καο αλαθέξνπλ <<γπλαηθνδνπιεηέο>>, αθνχ νη 
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δξάζηεο πείξαδαλ ηηο αδεξθέο ηνπ Ιηφληνπ θαη πξνθαλψο ηνπο δήηεζε ηνλ ιφγν… 

Βπέδεζε ν Ιηφληνο θαη έθπγε κηα γηα πάληα απ’ ην ρσξηφ. Ώξρηθά έκελε ζηελ 

Ηεπθάδα, φπνπ άλνημε καγαδί, παληξεχηεθε κηα δαζθάια πξφζθπγα ζηε Ηεπθάδα 

ηνπ 1922 θαη αθνινχζσο έθπγαλ ζηελ Ώζήλα. Λ Ξάληαο αλαθέξεη πσο εδψ ζηελ 

Ώζήλα, ν Ιηφληνο είρε ηαβέξλα ζην Μαγθξάηη.  

ΣΟ ΟΨ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΣΑΝΔ 

Γελλάξρεο απηνχ ηνπ ζνγηνχ κε ην παξαηζνχθιη Οζάλεο είλαη ν ΐαζίιεο Γεσξγάθεο 

ν νπνίνο είρε δπν γηνπο, ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Ώπνζηφιε. Λ Γηάλλεο Οζάλεο ή Οηξηηηηήο 

ήηαλ γπξνιφγνο ζηα ρσξηά ησλ Ξθαθησηψλ, φπνπ πνπινχζε ςηιηθά κε δπν θαιάζηα 

γεκάηα ζην ρέξη θαη πιεξψλνληαλ θπξίσο κε απγά απ’ ηηο λνηθνθπξέο. ηαλ κάδεπε 

αξθεηά απγά θαηέβαηλε κε ηα πφδηα ζηε ρψξα θαη ηα πνπινχζε. Βίρε δπν παηδηά, ηελ 

Μελειφπε θαη ηνλ ΐαζίιε. Οελ Μελειφπε ηελ έθιεςε ν Γηψξγνο Μαπαδφπνπινο ή 

Γηνχξγαο, γηαηί αξλνχληαλ λα ηνπ ηελ δψζεη ν γέξν Οζάλεο. Λ γηνο ηνπ Γηάλλε, ν 

ΐαζίιεο Γεσξγάθεο ή Οζάλεο, είλαη απ’ ηνπο ήξσεο ηνπ ρσξηνχ καο! Μνιέκεζε θαη 

έπεζε εξσηθά ζηε Θαθεδνλία ζηα νρπξά ηνπ Εζηίκπεε, φπσο αλαθέξεη ν Ξάληαο, 

θξαηψληαο κφλνο ηνπ, ζρεδφλ, ηηο κεξαξρίεο ηνλ γεξκαλψλ λαδί! Ονλ ήξσα ινρία 

ΐαζίιε Γεσξγάθε κλεκνλεχεη ν αλζππνινραγφο ηνπ κεξνο Μαπαδφπνπινο ζην 

βηβιίν ηνπ, φπνπ αλαθέξεηαη ζηε κάρε ζην Εζηίκπεε θαη παξνπζηάδεη ηνλ ΐαζίιε λα 

θξαηά κφλνο ηνπ ηηο νξδέο ησλ λαδί κέρξη λα πέζεη εξσηθά! 

ΏΜΛΞΟΛΗΔΞ ΓΒΣΝΓΏΖΔΞ Ή ΟΞΏΙΒΞ 

Λ άιινο γηνο ηνπ ΐαζίιε ηνπ Οζάλε είλαη ν Ώπνζηφιεο, ν νπνίνο είρε ην κνλαδηθφ 

θάξν ζην ρσξηφ θαη θαηέβαδε ιάδηα θαη θξαζηά ζηε  ρψξα. Μαληξεχηεθε ηελ Ώξγχξσ 

θαη απφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Ρξηζηνγηάλλε θαη ηνλ ΐαζίιε. Λ Ρξηζηνγηάλλεο ήηαλ 

απφ καζεηήο γπκλαζίνπ αθφκε απ’ ηνπο πξψηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ καξμηζκνχ ζηε 

Ηεπθάδα, πνιέκεζε ζην Ώιβαληθφ κέησπν θαη αθνινχζσο εληάρηεθε ζην ΒΏΘ, κε ην 

πέξαο ηνπ εκθπιίνπ παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ηνλ Ζάβαιν, αδεξθή ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ Κελνθψληα Ζνχξηε, ν νπνίνο ήηαλ απ’ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ  

κεγάινπ Ώκπεινπξγηθνχ Ξπιιαιεηήξηνπ ηνπ 1935. Λ Ρξηζηνγηάλλεο κε ηελ γπλαίθα 

ηνπ εγθαηάζηαζεθε ζηελ Μξέβεδα, φπνπ είραλ ηαβέξλα, κέζα ζηελ νπνία βξέζεθε 

απαγρνληζκέλνο, ρσξίο πνηέ θαλείο λα κάζεη ηνλ ιφγν ηεο απηνρεηξίαο… 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ώπνζηφιε, ν ΐαζίιεο ν Οζάλεο, έθπγε απ’ ην ρσξηφ θαη έδεζε 

ζηελ Ηεπθάδα αξρηθά θαη αθνινχζσο ζηα Ζακίληα ζηνλ Μεξαηά, παληξεχηεθε ηελ 

Ώιεμάλδξα, Οζαληνχια ηελ ιέγακε ζην ρσξηφ, θαη απφθηεζε κηα θφξε, ηελ Γεσξγία, 

ε νπνία δεη ζηελ Ώζήλα, θαη  δπν γηνπο. Λ πξψηνο γηφο ηνπ ΐαζίιε, ν Μαλαγηψηεο, δεη 

ζήκεξα ζπληαμηνχρνο θαπεηάληνο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ κε ηελ γπλαίθα ηνπ Ζηθή 

ζην ρσξηφ, απφθηεζαλ δπν γηνχο. Λ άιινο γηνο ηνπ ΐαζίιε, ν Ώξηζηείδεο, 

δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ζηελ Ώζήλα. Ξην ζπίηη ηνπ ΐαζίιε ηνπ Οζάλε 

ζηεγάδνληαλ  επί κηα εηθνζαεηία, 1965 – 1985, ε δεχηεξε αάζνπζα ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Μηλαθνρσξίνπ. 
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ΟΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΔΡΓΗΑΝΖ 

Γελλάξρεο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο ζηα Ζνληξάηα κε ην παξαηζνχθιη Θεξγηάλλεο 

είλαη ν Μαλαγηψηεο Γεσξγάθεο, ν νπνίνο εμαζθνχζε, πέξαλ απ’ ηηο γεσξγηθέο 

αζρνιίεο, ην επάγγιεκα ηνπ θνπξέα ζηα Ζνληξάηα. Βίρε δπν θφξεο, εθ ησλ νπνίσλ ε 

Ηάκπξσ παληξεχηεθε Θπνπξγαλίηα ζηα Ηαδαξάηα θαη ε Ζαηεξίλα, επίζεο 

παληξεχηεθε ζηα Ηαδαξάηα, ηνλ Ζψζηα ηνλ Οξνκπφλε. Λ Μαλαγηψηεο είρε θαη δπν 

γηνπο, ηνλ Αηνλχζην (Ιηφλην) Θεξγηάλλε ή Γέξβα, θαη ηνλ Γηάλλε Θεξγηάλλε ή 

Φαθηφιν. Λ Ιηφληνο παληξεχηεθε ηελ Θαξηέηα απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη απφθηεζε ηξία 

θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. Έλα απ’ ηα θνξίηζηα ηνπ είλαη πεληξεκέλν ζηνλ Ζάβαιν θαη 

ηα άιια δχν  παληξεχηεθαλ θαη δνχλε ζηελ Ώπζηξαιία. Λ Γηνο ηνπ Ιηφληνη, ν 

Γεξάζηκνο παληξεχηεθε θαη δεη ζηε Ηεπθάδα, έρεη απνθηήζεη ηξία θνξίηζηα, εθ ησλ 

νπνίσλ γλσξίδσ ηελ Θαξία, παληξεκέλε ζηελΏζήλα κε δπν θνξίηζηα, κε ηελ νπνία 

είκαζηε καδί ζηελ ίδηα ηξάπεδα. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Μαλαγηψηε ηνπ Θεξγηάλλε, ν Γηάλλεο ή Φαθηφινο, έθπγε 

νηθνγελεηαθά θαη έδεζε αξθεηά ρξφληα ζηελ Ώζήλα, παληξεχηεθε ηελ Θαξία απ’ ηα 

Ηαδαξάηα θαη απφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Μαλαγηψηε, ν νπνίνο έθπγε εηθνζαεηήο απ’ 

ηελ δσή θαη ηνλ Ηάκπξν κε ηνλ νπνίν είκαζηε ζπλνκήιηθνη θαη καδί απ΄ην δεκνηηθφ. 

Λ Ηάκπξνο έθαλε θαξηέξα ζην ππνπξγείν εκπνξίνπ, παληξεχηεθε ηελ Ιαηαιία 

Ώζπξνγέξαθα, απ’ ηα Ώζπξνγεξαθάηα θαη απφθηεζαλ ηξία θνξίηζηα. Λ Ηάκπξνο θαη 

ε Ιαηαιία επέζηξεςαλ ζηα Ζνληξάηα θαη θαηαζθεχαζαλ λέα ζπίηηα, φπνπ ζηα 

Ζνληξάηα δεη ζήκεξα θαη ε πξψηε ηνπο θφξε ε Θαξία, ςπρνιφγνο ζηνλ ΛΖΏΙΏ, ε 

νπνία έρεη παληξεπηεί κε ηνλ Θνδσξή Γεσξγάθε ή Οδνχλε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη 

έρνπλ ηέζζεξα παηδηά, δίλνληαο μαλά δσή ζηνλ νηθηζκφ ησλ Ζνληξάησλ! 

ΟΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΑΡΓΔΛΖ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγάθε ζηα Ζνληξάηα κε ην επίζεην Ξαξδειήο 

είλαη ν Ξπχξνο Γεσξγάθεο κε θαηαγσγή απ’ ην Ηαδαξάηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζφτ 

πνπ θέξεη ην παξαηζνχθιη <<Οεο Θφζρσο>>, πξνθαλψο έιεγαλ ηελ κάλα ηνπ 

Θφζρσ, ν νπνίνο ήξζε ζψγακπξνο ζηα Ζνληξάηα θαη παληξεχηεθε ηελ Άλζσ, θφξε 

ηνπ Ξπχξνπ Ξάληα. Ώπφθηεζαλ ηέζζεξα αγφξηα, ηνλ Γηάλλε, ηνλ Ρξπζφζηνκν, ηνλ 

Ιηίλν θαη ηνλ Ηάκπξν.  Λ Γηάλλεο, καξαγθφο ζην επάγγεικα έδεζε ζηελ Ώζήλα θαη 

ζηα ηέιε ηνπ ζηα Ζνληξάηα, παληξεχηεθε ηελ Ώζαλαζία Ηάδαξε, θφξε ηνπ Μάλνπ 

ηνπ Ζαγηάθα θαη απφθηεζαλ κηα θφξε θαη έλαλ γην, ηνλ Μαλαγηψηε, κε ηνλ νπνίν 

γλσξηδφκαζηε θαιά, είλαη γηαηξφο θαη έρεη κηα θφξε. Λ Ρξπζφζηνκνο δεη ζηελ Ώζήλα, 

παληξεχηεθε ηελ Βιπίδα, θφξε ηνπ Γηψξγνπ Ηάδαξε ή Γσγάηζνπ απ’ ηα Ηαδαξάηα 

θαη απφθηεζε ηελ Γεσξγία, πνπ δεη ζηελ Ώζήλα, παληξεκέλε κε ηνλ Ώπνζηφιε 

Ηάδαξε ή Θαπακπνχξαθα απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη έρνπλ δπν θνξίηζηα. Λ γηνο ηνπ 

Ρξπζφζηνκνπ, ν Ξπχξνο, δεη ζηελ Ώζήλα θαη είλαη ηαμηηδήο, λνκίδσ έρεη ηξία παηδηά. 

Λ Ιηίλνο δεη θαη απηφο ζηελ Ώζήλα, παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ην Ξπαλνρψξη, δελ 

γλσξίδσ πφζα παηδηά έρεη. Λ Ηάκπξνο έδεζε θαη απηφο ζηελ Ώζήλα, φπνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε εηρεηξεκαηηθά, αιιά έθπγε ζρεηηθά λεφο απ’ ηελ δσή. Ξηα 
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Ζνληξάηα έρεη αγνξάζεη ην ζπίηη ηνπ Θηράιε Ζηελά ή Μαληξεκέλνπ θαη έξρεηαη θάζε 

θαινθαίξη ν γηνο ηνπ, κε ηελ κεηέξα ηνπ θαη ηελ ζχδπγφ ηνπ, έρνπλ απνθηήζεη δπν 

θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. 

ΣΟ ΟΨ ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΛΤΓΚΧΝΖ 

Θηα πνιππιεζήο νηθνγέλεηα Γεσξγάθε απ’ ηα Ζνληξάηα, πνπ θαλέλα κέινο ηεο δελ 

δεη πηα ζην ρσξηφ, αιιά θαη ην σξαίν  πέηξηλν ζπίηη ηνπο είλαη εξεηπσκέλν. Βδψ ζα 

αλαθεξζψ ζε φζα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Ηπγθψλε γλσξίδσ, αθνχ θαη πάξα πνιιά 

είλαη θαη δηαζθνξπηζκέλα παληνχ. Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην 

παξαηζνχθιη Ηπγθψλεο είλαη ν Ξπχξνο Γεσξγάθεο, ν πξψηνο έκπνξνο ηνπ ρσξηνχ, 

φπσο αλαθέξεη ν Ξηάζεο Ξάληαο, αθνχ θφξησλε δπν γατδνχξηα εκπφξεπκα, 

πθάζκαηα θαη ςηιηθά θαη πήγαηλε ζηα ρσξηά ηνπ Κεξφκεξνπ θαη ηα πνπινχζε, 

θέξλνληαο πίζσ θπξίσο θαιακπφθη, πνπ κνζρνπνπινχζε. Ώπφρηεζε δπν θνξίηζηα, 

ηελ Θαξηγψ, ηελ  νπνία παληξεχηεθε ν Γεξάζηκνο Ζηελάο ή Ξθνχθνο θαη ηελ 

Οαζνχια, ε νπνία πέζαλε λέα. Ώπφθηεζε, φκσο θαη πέληε γηνπο, νη νπνίνη είραλ θαη 

απηνί ην εκπνξηθφ δαηκφλην κέζα ηνπο! 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ Ηπγθψλε, ν Γψεο, ή Ζνηζαχηεο,  έδεζε ζηελ ρψξα, φπνπ 

είρε κπαθάιηθν, δελ παληξεχηεθε πνηέ, πέζαλε άθιεξνο. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ 

Ξπχξνπ Ηπγθψλε, ν Ρξήζηνο ή Ζίηζνο, έθπγε ζηελ Ώξγεληηλή ρσξίο πνηέ λα κάζεη 

θαλείο ηελ πνξεία ηνπ.  

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ Ηπγθψλε, ν Ώπνζηφιεο, ή Οεηέο, είλαη ν κνλαδηθφο 

Ηπγθψλεο πνπ έδεζε ζην ρσξηφ, αζρνιήζεθε θαη απηφο κε ην εκπφξην ζην Κεξφκεξν, 

παληξεχηεθε ηελ Ξηέιια Γιεγφξε, θάησ απ’ ηα Γιεγνξαίηθα θαη απφθηεζε ηέζζεξεηο 

γηνπο. Λ Ξπχξνο έδεζε ζηελ Μξέβεδα, ηη νηθνγέλεηα δεκηνχξγεζε δελ γλσξίδσ. Λ 

Θνδσξήο παληξεχηεθε ζηελ Ηπγηά, ηελ θφξε ηνπ πεξίθεκνπ Ηεπθαδίηε βηνινηδή, 

ηνπ Οακπαηνχξια, έδεζε ζηελ Ώζήλα, ηη νηθνγέλεηα δεκηνχξγεζε δελ μέξσ. Οα άιια 

δπν αγφξηα ηνπ Ώπνζηφιε θαη ηεο Ξηέιιαο, ν Μεξηθιήο έδεζε ζηελ Ηεπθάδα, ηη 

νηθνγέλεηα έθαλε επίζεο δελ γλσξίδσ θαη ν Ξηξάηνο δεη ζηελ Ηεπθάδα, έρεη 

απνθηήζεη δχν γηνπο, γλσξίδσ θαιά ηνλ Αηνλχζε.. 

Λ ηέηαξηνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ Ηπγθψλε ν Αηνλχζεο ( Ιηφληνο), ε Ξκνχξηνο, 

αζρνιήζεθε θαη απηφο κε ην εκπφξην, παληξεχηεθε θαη έδεζε ζην Θνλαζηεξάθη. 

Γλσξίδσ πσο έλαο απ’ ηνπο δπν γηνπο ηνπ παληξεχηεθε ηελ Ραξά Γαθπλζηλνχ απ’ ηνπ 

Ζαιιηγψλη θαη απφθηεζε καδί ηεο έλα θνξίηζη θαη έλα αγφξη, παηδηά πνπ γλσξίδσ 

πξνζσπηθά, είλαη ε Έθε Γεσξγάθε, έρεη θαθεηέξηα ζηνλ Άγην Θελά θαη ν Αηνλχζεο 

Γεσξγάθεο είλαη δεκνηηθφο ππάιιενο. Λ πέκπηνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ Ηπγθψλε, ν 

Ώρηιιέαο, έδεζε ζηε Ηεπθάδα, φπνπ θαη δεκηνχξγεζε παινπσιείν. Ον επάγεικα ηνπ 

παηέξα ηνπ ζπλέρηζε ν γηνο ηνπ ν Γεξάζηκνο, δεκηνπξγφληαο έλαλ πνιπηειέζηαην 

θαηάζηεκα παιηθψλ ζην παδάξη, παληξεχηεθε θαη δεη ζηε Ηεπθάδα, φπνπ ε θφξε ηνπ 

είλαη κεραληθφο θαη ν γηνο ηνπ νδνληνγηαηξφο.   
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Ο Γηάλλεο Γεσξγάθεο ή Κξεηηθφο, ην παηξνγνληθφ ηνπ ζπίηη είλαη ζηελ άθξε 

ηνπ ρσξηνχ, κέζα ζηα Παπαδνπνπιαίηθα. Δδψ πξνπνξεχεηαη ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ 

Γακαζθελνχ ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ηνπ νπνίνπ ρξεκάηηζε Γξακκαηέαο. 
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Ο παηέξαο κνπ νθνθιήο Γεσξγάθεο ή Παπνξάθεο  έθηππνο κε ηνλ αδεξθφ ηνπ 

Σάζν ηνλ Καιαηδή ζην παλεγχξη ηεο Αλάιεςεο ζηνλ Φξπά ην 1951! 
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H Γηάλλα Γεσξγάθε ή Κνκπιηψηηζζα! Σν ζπίηη ηεο ήηαλ πάλσ αθξηβψο απ’ ην 

ζεκεξηλφ θνηλνηηθφ γξαθείν. Σψξα έρεη ηζνπεδσζεί… Σα παηδηά ηεο 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε ην 1922, φπνπ έδηλαλ βνήζεηα ζε θάζε 

Λεπθαδίηε πνπ βξίζθνληαλ ζηε ζπκπξσηεχνπζα. 
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O Xξήζηνο  Γεσξγάθεο ή Μάιηνο θαη ν παπνχιεο κνπ Κσζηαληήο Γεσξγάθεο 

ή Παπνξάθεο. Γπν πνιχ θαινί θίινη! 
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Ζ θσηνγξαθία βγήθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζην ζπίηη ηνπ Θσκά 

ηνπ Μαξίλνπ ή Κχξθνπ, φπνπ πξψηνο θαη θαζηζηφο εκθαλίδεηαη ν Απνζηφιεο 

Γεσξγάθεο, απ’ ην ζφτ ηεο Κνκπιηφηηζζαο ζηε Θεζζινλίθε! Δίλαη ν άλζξσπνο 

πνπ  πξναλαθέξακε, πσο, ζηε κάρε ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ ηξαπκαηίζηεθε 

ζνβαξά θαη κεηαθέξζεθε εκηζαλήο ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ, φηαλ έγηλε θαιά, 

έκεηλε κφληκα εθεί αληακείβνληάο ηνλ ε πνιηηεία κε άδεηα πεξηπηέξνπ ζηελ 

Δγλαληία νδφ, ην νπνίν ήηαλ ην ζηέθη ησλ Λεπθαδίσλ ηεο ζπκπξσηεχνπζαο θαη 

κε δηνξηζκφ ζαλ θιεηδνχρνο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο! Αξηζηεξά ν 

θνκςεπφκελνο λεαξφο είλαη ν πεξίθεκνο Νίηζεο θηαδαξέζεο ή Μπαγαηάο, ν 

<<δηεζλήο>> θσηνγξάθνο ηεο Λεπθάδνο! Γηαθξίλεηαη ε Σαζνχια ε γπλαίθα ηνπ 

Θσκά, θαζηζηφο κε ην κνπζηάθη ν Γηψξγεο Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο, πνπ είρε ην 

καγαδί ζην ρσξηφ, ν Θσκάο ν Κχξθνο θαη ν γηνο ηνπ ν Μαξίλνο θαη δεμηά ε 

αδεξθή ηνπ Νίηζε ε Λεβέλησ κε ηελ θφξε ηεο Ναλά θαη δεμηφηεξα ηνλ γν ηεο 

πχξν, δίπια απ’ ηελ Υαξά, ηελ θφξε ηνπ Θσκά! Ο Απνζηφιεο ηεο 

Κνκπιηφηηζζαο είρε γην ηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο πχξν 

Γεσξγάθε, κε ηνλ νπνίν δηαηεξνχζα ηαθηηθή ηειεθσληθή επαθή επί ρξφληα θαη 

ν νπνίνο κνπ κεηέθεξε, φπσο είρε αθνχζεη απ’ ηνλ παηέξα ηνπ, ηα ζρεηηθά κε ην 

Κακπνρψξη, ζαλ πξφδξνκν νηθηζκφ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, φπσο πεξηγξάθσ 

εηζαγσγηθά ζηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ καο! Έθπγε απ’ ηελ δσή ην 2016. 



182 
 

 

Σέζζεξα αδέξθηα Γεσξγάθεδεο (Παπνξαθαίνη). Αξηζηεξά ν ζπγγξαθέαο 

Θνδσξήο, ν πχξνο, ε Μαξία, ε Καηεξίλα! 
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          Ζ ζεηα Λνχια Γεσξγάθε ή Γησξγνζψκνπ ζηελ αλακκέλε γσληά ηεο! 
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        Ο Βαζίιεο Γεσξγάθεο ή Σζάλεο κε ηελ γπλαίθα ηνπ Σζαληνχια. 
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Ο Μαξίλνο Γεσξγάθεο ή Κχξθνο, ππάιιεινο ηεο ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ κε ηελ 

γπλαίθα ηνπ Σδέλε. 
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Ο Αλαγλψζηεο Γεσξγάθεο ή Κχξθνο ζε κηα επίζθεςή ηνπ απ’ ηελ Κέξθπξα κε 

ηνλ Κψζηα Γεσξγάθε ή Κνηδάθαξε. 
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Αξηζηεξά ν Αλαγψζηεο Γεσξγάθεο, ζην κέζνλ ε έθεβε κε ηα Λεπθαδίηθα ε 

εγγνλή ηνπ εθαπαηδεπηηθφο ζήκεξα Καηεξίλα Γεσξγάθε θαη ν παπά Αξηζηείδεο 

θηαδαξέζεο, ή παπά παλφο! 
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Μηα νηθνγελεηαθή κνπ θσηνγξαθία απ’ ηνπο αξξαβψλεο ηεο κάλαο κνπ Ξέλεο 

θαη ηνπ παηέξα κνπ νθνθιή ην 1952! Μαδί ηνπο απφ αξηζηεξά ν αδεξθφο ηνπ 

παηέξα κνπ ν Σάζνο ν Καιαηδήο, ε Δπαγγειία άληα, απ’ ην ζφτ ησλ αληαίσλ 

ησλ Κνληξάησλ, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ ρψξα, πξψηε μαδέξθε ηεο κάλαο 

κνπ θαη θαζηζηνί ν αδεξθφο ηεο κάλαο κνπ ν Υξπζφζηνκνο Γεσξγάθεο θαη δεμηά 

ν αδεξθφο ηνπ παηέξα κνπ ν Γηψξγνο, πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην Ίιηνλ ησλ 

Αζελψλ. Μηα νηθνγελεηαθή θσηνγξαθία απηέο ηηο επνρέο πνπ νη δεζκνί κεηαμχ 

ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ ζνγηψλ ήηαλε άξξεθηνη θαη κε ηδηαίηεξε ραξά κεηείραλ 

φινη ζε θάζε νηθνγεληαθή εθδήισζε ραξάο, αιιά θαη ιχπεο κε ηηο πεξίθεκεο 

Παξεγφξηεο ζηα ζπίηηα… Δπί ρξφληα νιφθιεξα ηεξνχζακε ζρέζεηο κε φινπο 

ηνπο εηθνληδφκελνπο ζηελ θσηνγξαθία θαη εκείο ηα παηδηά ηνπο ζπλερίζακε, γηα 

κεγάιν δηάζηεκα, φκσο πηα ηα δηθά καο παηδηά θαη εγγφληα έρνπλ απνμελσζεί… 
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Ο Γηψξγνο Γεσξγάθεο ή Θαλαζάθηαο, εμαίξεηνο άλζξσπνο θαη απ’ ηνπο 

θαιχηεξνπο ηερλίηεο ηνπ ρσξηνχ καο! 
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Ο παηέξαο κνπ νθνθιήο είρε ηδηαίηεξεο θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνλ Ναπνιένληα 

Παπαδφπνπιν. ηελ θσηφ ηνπ θαιηγψλεη ην γατδνπξάθη θάησ ζηνπ Θσκαηζά! 

    



191 
 

     

 

    

Ο ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο Θνδσξήο Γεσξγάθεο, πάλσ κε ηελ γπλαίθα ηνπ 

Οπξαλία θαη θάησ δεκνζηνγξάθνο ζε ζπλέληεπμε κε ηνλ Πνχζθαο! 
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Σα δπν παηδηά κνπ, ε Ξέληα θαη ν νθνθιήο Γεσξγάθεο. 
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ηα 1977 ζην Πηλαθνρψξη! Ο ζπγγξαθέαο Θνδσξήο Γεσξγάθεο κε ηηο αδεξθέο 

ηνπ, απφ αξηζηεξά ε Λνχια, ε κηθξή Μαξία θαη ε Κνχια. 
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ΘΥΠΡΑΠ ΓΔΥΟΓΑΘΖΠ.  ΙΑΚΞΑΓΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ! 
     Λ Ζψζηαο Γεσξγάθεο, φπσο ζαο πξντδεάζακε, είλαη  ν ήξσαο θνηηεηήο, πνπ ηνλ 

Ξεπηέκβξην ηνπ 1970, απηνππξπνιήζεθε ζηελ πιαηεία «Θαηεφηη» ηεο Γέλνβαο, ζηελ 

Εηαιία, δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ επηάρξνλε (1976 – 1974) δηθηαηνξία ζηελ Βιιάδα.  

Γελλήζεθε ζηελ Ζέξθπξα, φκσο ε θαηαγσγή ηνπ είλαη απ’ ηνλ Μηλαθνρψξη. Ώπφ εδψ 

έθπγε πεξί ην 1930 πεξίπνπ  ν παππνχο ηνπ Ώλαγλψζηεο Γεσξγάθεο, γηα λα 

εγθαηαζηαζεί ζηελ Ζέξθπξα. Ώο δνχκε πσο παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο 

απηήο ν Φίιηππνο Ηάδαξεο (Γξακκαηέαο), ν νπνίνο δηαηεξνχζε νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Ώλαγλψζηε θαη ηνπ γηνχ ηνπ Ξπχξνπ, αιιά θαη ηελ 

ζπζία ηνπ Ζψζηα γηα ηελ δεκνθξαηία, ζην βηβιίν ηνπ «Μια θορά και έναν καιρό…» 

κε ηίηιν: ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ. Ο ΗΡΩΑ ΦΟΙΣΗΣΗ  Κ.  ΓΔΩΡΓΑΚΗ  ΠΟΤ  

ΑΤΣΟΠΤΡΠΟΛΗΘΗΚΔ  ΣΗΝ  ΙΣΑΛΙΑ.     

«… Μάλε πηα δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφληα απφ ηφηε πνπ ν Ώλαγλψζηεο Γεσξγάθεο ή 

Ζχξθνο έθεξε ζην ρσξηφ ηνπ, ην Μηλαθνρψξη Ξθαθησηψλ, απφ ηελ Ζέξθπξα ηε 

κεγάιε θακπάλα ηνπ Ώτ-Γησξγηνχ, αγνξαζκέλε απφ έξαλν ζηνλ νπνίν πξσηνζηάηεζε 

ν ίδηνο θη επηζηάηεζε ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο. Ώπηφο, ν Ώλαγλψζηεο Γεσξγάθεο, ζην 

Μηλαθνρψξη γελλεκέλνο θαη κεγαισκέλνο θαη παληξεκέλνο (κε ηελ αδειθή ηνπ 

Βπγέληνπ Φξεκεληίηε), έκεηλε θαη πέζαλε έλαο ιεβέληεο ρσξηάηεο, Ηεπθαδίηεο, 

Ξθαθηζάλνο, Μηλαθνρσξίηεο. Ζαη θεη ζηνλ ήρν ηεο θσλήο ηεο θακπάλαο ηνπ Ώτ-

Γησξγηνχ ληψζνπκε πσο έδεζε ηελ ίδηα ηελ ςπρή ηνπ.  Σζηφζν, δελ έδεζε πάληα ζην 

Μηλαθνρψξη ν Ώλαγλψζηεο. Γηαηί έηζη ιεβέληεο, αλνηρηφθαξδνο, θνπβαξδάο, ςειφο, 

φκνξθνο – έλαο «πιέηκπφη» ζα ιέγακε ηεο επνρήο ηνπ θαζψο ήηαλε – ηνπ’ πεθηε 

κηθξφ ην Μηλαθνρψξη γηα ηηο θηινδνμίεο, ηα φλεηξα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ήηαλε, 

βιέπεηο, απφ θείλε ηε γεληά ησλ Γεσξγάθεδσλ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ πνπ ζήκεξα έρεη,  

δχν θαζεγεηέο Μαλεπηζηεκίνπ (ηνλ θαζεγεηή – πξεζβεπηή θ. Εσάλλε Ώπνζη. 

Γεσξγάθε θαη ηνλ Ε.Ώ.Γεσξγάθε ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο).  

    Θεγαιέκπνξνο ζηε Ηεπθάδα, φπνπ γελλεζήθαλε θαη ηα παηδηά ηνπ (δχν αγφξηα θαη 

έλα θνξίηζη), αξγφηεξα, γχξσ ζηα 1930, έθπγε γηα ηελ Ζέξθπξα, φπνπ θαη σο ηα  

ηειεπηαία ρξφληα δηαηεξνχζε ην μελνδνρείν «Θέγαο Ώιέμαλδξνο». Ζαη θεη, ζηελ 

Ζέξθπξα, πέζαλε ζε κεγάιε ειηθία πξηλ δχν ρξφληα. Βθεί, ινηπφλ, ζην παιηφ ζηέθη, 

ηνλ  «Θέγα Ώιέμαλδξν», ν Ώλαγλψζηεο, πάληα ραξνχκελνο, πάληα εμππεξεηηθφο, 

δερφηαλ φινπο ηνπο Ηεπθαδίηεο θη εθεί καδί ηνπο άθελε λα μερεηιίζεη ε λνζηαιγία ηνπ 

ρσξηνχ ηνπ, πνπ ηνλ  πιεκκχξηδε θαη δνχζε μαλά ηηο ραξέο, ηηο ιχπεο, ηελ παιηά δσή 

ηνπ Μηλαθνρσξίνπ. Νσηνχζε λα κάζεη γηα φινπο θαη ζπρλά ζπκφηαλε αθφκα θαη ηνλ 

Θνδσξή ηνλ Ζαιέ, έλαλ πνιχ θησρφ, αγαζφ φκσο θαη ραξνχκελν γείηνλα εμάδειθφ 

ηνπ πνπ άξγεζε λα παληξεπηεί θαη, φηαλ επηηέινπο παληξεχηεθε, ν Ξπχξνο ν 

Μίθνιεο, ν ιατθφο πνηεηήο απ’ ηα Ηαδαξάηα, έγξαςε νιφθιεξν πνίεκα θαη άξρηδε 

έηζη: «Ον ρίιηα ελληαθφζηα δέθα πήξε θη ν Ζαιέο γπλαίθα…». Ώπηνχο ηνπο ζηίρνπο 

έιεγε, κφιηο έβιεπε Ξθαθηζάλν ν Ώλαγλψζηεο.  Ξπληξνθηά ηνπ ζην μελνδνρείν είρε 

ην εγγφλη ηνπ ηνλ Ζψζηα, παηδί ηνπ γηνχ ηνπ ηνπ Ξπχξνπ θαη ηεο Ηεπθαδίηηζζαο 

Βπθξνζχλεο, ην γέλνο Ζαησπφδε, πνπ έδεηρλε κηα πξαγκαηηθή αθνζίσζε θη έλα 
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ζαπκαζκφ γηα ην ιεβέληε παππνχ ηνπ. Γη’ απηφ θαη πηζηεχσ απφιπηα πσο απηφ ην 

παηδί αλαηξάθεθε θαη έδεζε ζαλ παηδί ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, κεγαισκέλν απ’ ηηο 

ηζηνξίεο θαη ηελ δσή ηνπ παππνχ ηνπ θη φια απηά κέζα ζηε δπλαηή θαληαζία θαη ζην 

θαπηφ ιεπθαδίηηθν αίκα ηνπ δηακνξθψζαλε έλα δπλαηφ αλψηεξν πλεπκαηηθφ 

ραξαθηήξα. Ονλ είρε ζπληξνθηά –16ρξνλν αγφξη- φηαλ ήξζε θαη έθεξε ηελ θακπάλα 

η’ Ώτ-Γησξγηνχ.  

    Ώπηφ ην παηδί, ν Ζψζηαο Γεσξγάθεο (γελλεκέλνο ζηελ Ζέξθπξα απφ Ηεπθαδίηε 

παηέξα θαη κάλα) ήηαλε ν θνηηεηήο πνπ ζηηο 19.9.1970 απηνππξπνιήζεθε ζηελ 

πιαηεία Θαηεφηη ζηε Γέλνβα, ζηα ζθαινπάηηα ηνπ αλαθηφξνπ ησλ Αφγεδσλ 

θσλάδνληαο:  «Γθξέηζηα ιίκπεξα – ε γε πνπ γέλλεζε ηε Ηεπηεξηά ε ίδηα ζα 

εμνληψζεη ηελ ηπξαλλία». Λ θνηηεηήο πνπ ζηα καχξα ρξφληα ηεο Αηθηαηνξίαο ζέιεζε 

λα γίλεη ν ίδηνο ιακπάδα λα θσηίζεη ην δξφκν ηεο ιεπηεξηάο. Οελ ίδηα κέξα ηα 

εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία Ώλαηνιήο θαη Αχζεο ζ’ φιν ηνλ θφζκν κεηέδηδαλ ην 

γεγνλφο θη απφ ηφηε σο ζήκεξα έγηλε ζχκβνιν ιεπηεξηάο γηα θάζε ιεχηεξν άλζξσπν. 

Δ  Ζέξθπξα ηίκεζε ηνλ Ζψζηα Γεσξγάθε κε επίζεκα κλεκφζπλα θαη κε ηελ 

νλνκαζία κηαο κεγάιεο Ηεσθφξνπ ζε «Ηεσθφξν Ζψζηα Γεσξγάθε» κε απφθαζε 

(νκφθσλε) ηνπ Αεκνηηθνχ Ξπκβνπιίνπ ηεο Ζέξθπξαο. ηαλ έγηλε αλεπίζεκα ε 

θεδεία ηνπ, αθνινχζεζαλ κφλν νη γνλείο ηνπ θαη ν κπάξκπα Θελάο ν Νάπηεο απ’ ηελ 

Βμάλζεηα. Λ Ζψζηαο Γεσξγάθεο ήηαλε έλαο νλεηξνπφινο λένο, φρη αλαξρηθφο. Έλαο 

λένο ηδενιφγνο θη αθφκα έλαο λένο ινγνηέρλεο. Ξηα ιίγα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ δελ 

πξφθζαζε λα παξνπζηάζεη, βέβαηα, ηα ιίγα δηεγήκαηά ηνπ ζε έλα νινθιεξσκέλν 

έξγν θαη έηζη ζήκεξα ηα ιηγνζηά δεκηνπξγήκαηά ηνπ παξακέλνπλ αλέθδνηα θαη ηα 

θπιάεη ζαλ θεηκήιην ν παηέξαο ηνπ κε ζθνπφ θάπνηε λα ηα εθδψζεη. Οα θπιάεη εθεί, 

ζην ζπίηη ηνπ, ζηελ νδφ Ξπ. Ξακάξα 1, πνπ είλαη θαη έλα κηθξφ κνπζείν απ’ ηα 

ελζπκήκαηα ηνπ ήξσα. Δ εξσηθή ηνπ πξάμε εθηηκήζεθε αλάινγα απ’ ηνπο 

ειεχζεξνπο αλζξψπνπο φινπ ηνπ θφζκνπ. Λη λένη κέρξη ηελ Ζξήηε (ίζσο θη απφ 

ζπλαίζζεκα – έλεθα θαη ηνπ «Γεσξγάθεο») ζηα λεαληθά έληππά ηνπο δεκνζηεχνπλ 

πξσηνζέιηδα ηε θσηνγξαθία ηνπ, θιείλνληαο ην ζεκείσκα γηα ηελ ζπζία ηνπ, έηζη: 

«Ώμέραζηε Ζψζηα Γεσξγάθε ζα ζε ζπκφκαζηε πάληνηε». Ζαη δελ μέξσ… κσο, θάζε 

θνξά π’ αθνχσ ηε κεγάιε θακπάλα η’ Ώτ-Γησξγηνχ λα ζεκαίλεη, ν λνπο κνπ πάεη ζ’ 

εθείλε ηε θιφγα… Ζαη ςηζπξίδσ: «Ήηαλε γλήζηνο Ηεπθαδίηεο. Ήηαλε 

Βπηαλεζηψηεο. Ήηαλε έλαο ειεχζεξνο άλζξσπνο»!...» 

 

 

 



196 
 

 

Γεθαεηία 1960. Ο Κψζηαο Γεσξγάθεο δεμηά κηθξφο κε ηελ κεηέξα ηνπ θαη ηελ 

αδειθή ηνπ Καηεξίλα ζην Πηλαθνρψξη ζε κία ηνπο επίζθεςε. Κάησ αξηζηεξά 

θαζηζηφο ν πχξνο Γεσξγάθεο (Παπνξάθεο). 
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Ο Τκλεηήο θαη κάξηπξαο ηεο Γεκνθξαηίαο Κψζηαο Γεσξγάθεο! 
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ΝΗ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΔΠ ΙΑΕΑΟΖ  Ή ΕΑΣΑΟΥΛΑΗΝΗ! 
    Ξην βηβιίν κνπ κε ηίηιν: <<ΞΦΏΖΕΣΟΒΞ ΗΒΠΖΏΑΛΞ. ΗΕΖΙΛ ΖΏΝΑΕΏΞ>> 

αλαθέξνκαη ζηελ πξνέιεπζε ηνπ επηζέηνπ ΗΏΓΏΝΔΞ, έλα επίζεην πνπ έδσζε 

παηξηδσλπκηθά ην φλνκά ηνπ ζηα Ηαδαξάηα ησλ Ξθαθησηψλ θαη ην νπνίν, πιένλ, 

ππάξρεη ζε ηεξάζηηα δηαζπνξά ζε νιφθιεξν ην λεζί ηεο Ηεπθάδνο θαη ζην 

Μηλαθνρψξη, ην κεγάιν ζφτ ησλ Ηαδαξαίσλ, ηνπο νπνίνπο κέρξη θαη ζήκεξα 

απνθαινχκε ΓΏΡΏΝΣΙΏΕΛΠΞ. Ώξρηθά ζα ηνλίζσ επζχβνια  πσο, ε έξεπλά κνπ ζηνλ 

ρψξν ησλ Βπηαλήζσλ, ηεο Μεινπνλλήζνπ  θαη ηεο  Εηαιίαο, κε νδεγεί, κε βάζηκα 

ζηνηρεία, λα αλαθεξζψ θαηεγνξεκαηηθά πσο, ην ελ ιφγσ επίζεην, είλαη μεθάζαξα 

Ηαηηλνγελέο ζαλ Lazzari, κε δχν δέλη, αιιά ζηα Βιιεληθά κε έλα δήηα, αθνχ δελ 

ππάξρεη ιέμε Βιιεληθή κε δχν  δήηα… Ώπ’ ηελ Ζάησ Εηαιία πξσηνεκθαλίζηεθε ζην 

Αεζπνηάην ηνπ Θνξέσο, ζηελ Απηηθή θπξίσο Μεινπφλλεζν, φπνπ άθκαζε πιεζίνλ 

ηεο ζεκεξηλήο Ζπιήλεο ε δπηηθφζξεθηε πφιε Γιαξέληζα, θαη απ’ ηνλ Απηηθφ Θνξηά, 

κεηαθέξεηαη ζηα Βπηάλεζα, θαηά ηνλ 15ν αηψλα, αιιά θαη ζηελ Ήπεηξν. Οξαλή 

απφδεημε πσο ην επίζεην Ηάδαξεο είλαη Ηαηηληθφ, απνηειεί ην γεγνλφο πσο, θαη 

ζήκεξα ζην Εηαιηθφ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ, φπσο πξνθχπηεη απ’ ηηο ηειενπηηθέο 

κεηαδφζεηο, δχν πνδνζθαξηζηέο Lazzari αγσλίδνληαη ζηηο  ηηαιηθέο πνδνζθαηξηθέο 

νκάδεο ηεο Ηάηζην ζηε Νψκε θαη ηεο Μαιέξκν ζηε Ξηθειία!  

    Ώπηή κνπ αθξηβψο ε δηαπίζησζε, επαιεζεχεηαη θαηά ηξφπν απνζεσηηθφ, 

παξνπζηάδνληαο επηπξνζζέησο αθφκε έλα αδηάζεηζην ληνθνπκέλην, ην ΛΕΖΛΞΔΘΛ 

ηεο δεκνζηεπκέλεο παξαθάησ θσηνγξαθίαο, ε νπνία αηηηνινγεί θαη δηθαηψλεη  

πιήξσο ηελ αξρηθή κνπ ηνπνζέηεζε πσο, νη νηθνγέλεηεο ΗΏΓΏΝΔ ησλ Βπηαλήζσλ, 

άξα θαη ησλ Ηαδαξάησλ θαη ηνπ Μηλαθνρσξίνπ Ηεπθάδνο, είλαη απ’ ηηο παιαηφηεξεο 

ζηα Βπηάλεζα θαη κάιηζηα κε  δηθφ ηνπο ΛΕΖΛΞΔΘΛ ζηε Γάθπλζν θαη εγγξαθή ζην 

LIBRO D’ ORO ηνπ λεζηνχ θαη δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε Ώιβαλία θαη 

Ώξβαλίηεο, έζησ θαη αλ ππάξρεη θαη ζηελ Ώιβαλία ην πεξίθεκν γηα ηηο… έθλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηφ κε ην φλνκα Ηαδαξάηη! Ον ελ ιφγσ 

νηθφζεκν, ινηπφλ, κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ππφηηηιν <<DE  LAZZARI>>, φπσο 

πξνθχπηεη απ’ ηελ θσηνγξαθία, έρεη πάλσ ηελ θνξψλα ηεο ΐαζηιεχνπζαο, πξάγκα 

πνπ ην ζπλδέεη θαη’ επζείαλ  κε ην ΐπδαληηλφ Αεζπνηάην ηνπ Θνξέσο, αιιά θαη ζην 

ηξίην επίπεδν έρεη ηνλ Αηθέθαιν Ώεηφ, ελψ ζην κέζνλ θέξεη ηελ δάθλε ζε ρέξη, 

δείγκα αγψλσλ θαη αλδξείαο.  

    Βπνκέλσο, ην επίζεην Ηάδαξεο, πνπ  ππάξρεη ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν ζε ηεξάζηηα 

έθηαζε αθφκε θαη ζήκεξα, πξσηνεκθαλίδεηαη, φπσο πξναλέθεξα, ζην <<Αεζπνηάην 

ηνπ Θνξέσο (Θπζηξά)>>, ην νπνίν ήθκαζε θαηά ηα έηε 1262 – 1460, φηαλ θαη 

θαηειχζε απ’ ηνλ Θσάκεζ ηνλ ΐ. Μην αλαιπηηθά ην επίζεην Ηάδαξεο δηαθηλείηαη, απφ 

αηψλσλ, ζε φιν ην δπηηθφ ηφμν, απ’ ηελ Ζνξζηθή, ηελ Ζάησ Εηαιία, ηελ Ζέξθπξα, ηνπο 

Μαμνχο, ηε Ηεπθάδα, ηελ Ζεθαινληά, ηε Γάθπλζν,  ηελ Ήπεηξν, ηελ Ώρατα, ηελ  

Διεία, ηε Θεζζελία, ηελ Ώξθαδία, ηελ Ηαθσλία, ηα Ζχζεξα θαη ηελ Ζξήηε. Ξηελ 

Μάηξα εηδηθφηεξα νλνκαζηφο ήηαλ ν  δήκαξρνο Μαηξέσλ, κε ην ηεξάζηην έξγν ζε 

δχζθνινπο ρξφλνπο Ιηθφιανο Ηάδαξεο, (1899 – 1961), ε δε Ζάησ Ώραγηά έρεη 
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ηεξάζηην αξηζκφ Ηαδαξαίσλ θαη ζήκεξα!  Ξην λεζί ηεο Ζνξζηθήο, φπσο κνπ 

απνθάιπςε ν εξεπλεηήο Αεκήηξηνο Ηάδαξεο απ’ ηα Ζαιάβξπηα ηεο Ώραταο,  

ζπλάληεζε ην επίζεην ζαλ Ηάδαξ, φπνπ ζηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο ζεκαίλεη εθδνξέαο! 

Ξηελ Ζέξθπξα ζπλαληάηαη ζαλ Ηάδαξεο αιιά θαη ζαλ Ηαδαξάθεο, ελψ ππάξρεη θαη 

νηθηζκφο Ηαδαξάηηθα. Ξηνπο Μαμνχο ππήξρε ην επίζεην κέρξη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα, ζε ηνπηθή Μαμηλή ηζηνζειίδα δηεξσηψληαη πσο ζπλέβε θαη ράζεθε ην επίζεην 

Ηάδαξεο απ’ ηνπο Μαμνχο! Ξηελ Ζεθαιινληά ππάξρεη επίζεο ζε κεγάιε έθηαζε.  

    Ώιιά ζηελ Γάθπλζν, ηνλίζακε, θξχβεηαη θαη εληνπίδεηαη φιε ε ηζηνξία ηνπ 

επηζέηνπ Ηάδαξεο, φπνπ ππάξρεη ζαλ Ηάδαξεο, αιιά θπξίσο ζαλ Αε Ηάδαξεο, κε 

ΛΕΖΛΞΔΘΛ θαη ηίηιν επγελίαο, δηφηη ε Βπηαλεζηαθή επγέλεηα ζηε Γάθπλζν είλαη 

ζεκειησκέλε αθφκε απ’ ην 1470!  Ξε κηα απνζεσηηθή επαιήζεπζε ησλ γξαθνκέλσλ 

κνπ έξρεηαη κηα καξηπξία απ’ ηελ Γάθπλζν, ε νπνία δεκνζηεχεη ηα νλφκαηα ησλ 

Γαθπλζίσλ πνπ ππήξμαλ ζην LIBRO D’ ORO, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην επίζεην 

Ηάδαξεο! Μξνθχπηεη απ’ ην βηβιίν ηνπ Γαθχλζηνπ Εσάλλε Ηαζθαξάηνπ – Οππάιδνπ 

κε ηίηιν: <<Ληθφζεκα ηεο Γαθχλζνπ απφ ηνλ θψδηθα 17 ηεο Εζηνξίαο θαη 

Βζλνινγηθήο εηαηξείαο Βιάδνο>>, θαηάινγνο πνπ εθδφζεθε απ’ ηελ ΕΞΟΛΝΕΖΔ ΖΏΕ 

ΒΘΙΛΗΛΓΕΖΔ ΒΟΏΕΝΒΕΏ ΟΔΞ ΒΗΗΏΑΛΞ ζηα 1988. Λλνκαζηφο, επίζεο,  είλαη ν 

κεηξνπνιίηεο Γαθχλζνπ Αηνλχζηνο Αε Ηάδαξεο, φπσο ηνλ παξνπζηάδεη ν 

πξσηνπξεζβχηεξνο Μαλαγηψηεο Ζαπνδίζηξηαο ζην έξγν ηνπ <<Λ Θεηξνπνιίηεο 

Γαθχλζνπ Αηνλχζηνο Αε Ηάδαξεο, 1764 – 1838>>. Βμειέγε αξρηθά Θεηξνπνιίηεο 

Βδέζζεο. Μήξε κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, φπνπ θαη ζπλειήθζε απ’ ηνπο 

Ονχξθνπο. Φπιαθίζηεθε ζηελ Μφιε θαη απέδξαζε δσξνδνθψληαο ηνλ ηνχξθν 

δεζκνθχιαθά ηνπ κε έλα ξνιφτ θαη θαηέθπγε ζηελ Μίδα. Ον 1833 επέζηξεςε θαη 

εμειέγε Θεηξνπνιίηεο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηε Γάθπλζν. Ξηε Γάθπλζν, εθηφο 

απ’ ην αλσηέξσ νηθφζεκν θαη ηελ αλαγξαθή ζην LIBRO D’ ORO,  ην  Αε Ηάδαξεο 

πξνθχπηεη θαη απ’ ην γλσζηφ βηβιίν ηνπ Ιηίλνπ Ζνλφκνπ <<Ζξεηηθνί ζηε 

Γάθπλζν>>, ζειίδα 14.  

     Λη Ηαδαξαίνη ζην Μηλαθνρψξη θαη ζηα Ηαδαξάηα, φπσο πξνζεκείσζα, είλαη 

γλσζηφ πσο θξάδνληαη ζαλ <<Γαραξσλαίνη>>, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο απ’ηελ Μεινπφλλεζν θαη εηδηθφηεξα απ’ ηελ πεξηνρή ηεο Γαράξσο, 

άξα <<Γαραξσλαίνη>>. Λχηε ζαλ επηξάπειν δελ κπνξεί λα ζηαζεί θάπνηα άπνςε 

πσο, πήξαλ ην παξαηζνχθιη απηφ, απφ θάπνηα γπλαίθα πνπ ιέγνληαλ Γαραξέληα. 

Μξνθαλψο απηή ε γπλαίθα, αθφκε θαη αλ ππήξμε ζαλ Ηάδαξε Γαραξέληα,  γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ζρεδφλ δπφ ρσξηά Ηαδαξαίνπο (Ηαδαξάηα θαη Μηλαθνρψξη), κάιινλ 

πξέπεη λα ήηαλ … ζπλνκήιηθε ηεο Βχαο!!!  Έπεηηα ην παξαηζνχθιη ΓΏΡΏΝΣΙΏΕΛΕ 

αθνξά φινπο ηνπο Ηαδαξαίνπο ησλ Ξθαθησηψλ θαη φρη ζπγθεθξηκέλν ζφτ Ηαδαξαίσλ, 

φπσο αίθλεο ππάξρεη ην πεξίθεκν ζφτ Ηαδαξαίσλ, Γαραξσλαίνη κελ, αιιά θαη 

Θαλζαηαηαίνη, πνπ φλησο πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ θάπνηνλ Θαηζαίν Ηάδαξε θαη 

έκελαλ ζηε γλσζηή ζπλνηθία ησλ Ηαδαξάησλ, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ Μαιηά, φπσο 

έιεγαλ ηνλ εζσηεξηθφ θεληξηθφ δξφκν ησλ Ηαδαξάησλ θαη ε νπνία ζπλνηθία έθιεηλε 

ηα βξάδπα κε έλα κεγάιν πνξηφλη, γη απηφ θαη ραξηηνινγψληαο, αιιά θαη κε έπαξζε, 



200 
 

έιεγαλ θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο Ηαδαξαίνπο ησλ Ηαδαξάησλ <<εγψ είκαη κέζα απ’ 

ην πξνηφλη>>, ελλνψληαο φηη είλαη Θαλζαηάηνο! 

   Ώπηή ε πξαθηηθή, λα απνθαινχληαη νκάδεο θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ καο κε 

παξαηζνχθιηα απ’ ηνλ ηφπν πξνέιεπζήο ησλ είλαη γλσζηή γεληθφηεξα ζηνπο 

Ξθαθηψηεο, ιφγνπ ράξε, ΜΠΗΏΝΔΙΏΕΛΠΞ ιέκε ζην Μηλαθνρψξη ηνπο 

Ξθηαδαξεζαίνπο, αθνχ ήξζαλ απ’ ηελ Μχιαξν ηεο Ζεθαιινληάο, ή είδακε πσο 

νηθνγέλεηεο ΓΒΣΝΓΏΖΔ επίζεο απ’ ην ρσξηφ καο είραλ ην παξαηζνχθιη ΖΝΔΟΕΖΛΞ! 

Λ ρξφλνο κεηνίθηζεο ησλ Ηαδαξαίσλ, απ’ ην  Αεζπνηάην ηνπ Θνξέσο ζηελ Ηεπθάδα, 

κέζσ Γαθχλζνπ θαη Ζεθαιινληάο πξέπεη κάιινλ λα εληνπίδεηαη πεξί ην 1460, ρξνληά 

πνπ νη Ονχξθνη θαηαιακβάλνπλ ηελ Μεινπφλλεζν θαη δηαιχεηαη ην Αεζπνηάην, φπσο 

δέρεηαη θαη ν Μαληαδήο Ζνληνκίρεο, θαη αλαγθάδνπλ νη ηνχξθνη θφζκν ζε καδηθφ 

εθπαηξηζκφ πξνο ηα Βλεηνθξαηνχκελα (Απλαζηεία ησλ Οφθθσλ 1462 – 1479)) 

Βπηάλεζα. Ον πέξαζκα ησλ Ηαδαξαίσλ απ’ ηελ Μεινπφλεζν ζηελ Ηεπθάδα, έγηλε, 

επαλαιακβάλνκε, κέζσ Γαθχλζνπ θαη Ζεθαιινληάο, φπσο αθξηβψο έγηλε θαη ε 

δηαπεξαίσζε ησλ Ζξεηηθψλ ζηελ Ηεπθάδα, πεξί ην κέζνλ ηνπ 15νπ αηψλα! Άιιε 

πηζαλή ρξνλνινγία άθημεο ησλ Ηαδαξαίσλ ζηελ Ηεπθάδα πηζαλνινγείηαη ην 1502. 

Οφηε ν Βλεηφο λαχαξρνο ΐελέδηθηνο  Μέδαξν αλαθαηάιαβε ηε Γάθπλζν, ηελ 

Ζεθαιινληά θαη ηε Ηεπθάδα απ’ ηνπο Ονχξθνπο, νη νπνίνη είραλ πάξεη ηα ηξία λεζηά 

απ’ ηελ Απλαζηεία ησλ Οφθθσλ ην 1479, θαη ηφηε ν Μέδαξν κεηέθεξε δέθα ρηιηάδεο 

πεξίπνπ Μεινπνλλήζηνπο ζηα ηξία λεζηά, πξνθεηκέλνπ λα ηα εληζρχζεη 

πιεζπζκηαθά. Αηφηη νη ηνχξθνη, ην 1479, φηαλ πήξαλ ηα ηξία λεζηά απ’ ηελ Απλαζηεία 

ησλ Οφθθσλ, πξνρψξεζαλ ζε καδηθνχο αθαληζκνχο ησλ πιεζπζκψλ ησλ ηξηψλ 

λεζηψλ, είηε κε ζθαγέο, είηε κε παηδνκάδσκα, είηε κε πσιήζεηο ζαλ ζθιάβνπο ζηα 

κπεδεζηέληα, (ζθιαβνπάδαξα) ηεο Ξκχξλεο θαη ηνπ ΐνζπφξνπ.  

    Ξήκεξα θαη ζην ρσξηφ καο, πέξαλ ησλ Ηαδαξάησλ, ππάξρεη ζε κεγάιε έθηαζε ην 

επίζεην Ηάδαξεο. Θα αλαθέξνκε θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ηα παξαηζνχθιηα, γηα 

λα ππάξρνπλ θαη ζηηο επφκελεο γεληέο: Γθαξακάλεο, Ζνδνκήιηαο, Ζηζνγηάλλεο ή 

Οζαιανχηαο, Ηειέο, Ζπξηιέεζνο θαη Ζαγηάθαο.  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΛΑΕΑΡΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΓΚΑΡΑΜΑΝΖ 

Γη απηήλ νηθνγέλεηα κε ην επίζεην Ηάδαξεο, ν Ξηάζεο Ξάληαο δελ καο δηαζψδεη ηνλ 

γελλάξρε ηεο, πνπ πέζαλε λένο, αιιά καο αλαθέξεη ηελ ρήξα γπλαίθα ηνπ Θαξηγψ, ε 

νπνία είρε έλα απ’ ηα πξψηα κπαθαιηθάθηα ηνπ ρσξηνχ θαη ηελ βνεζνχζαλ φινη νη 

ρσξηαλνί, ςσλίδνληαο απ’ ην καγαδάθη ηεο,  λα κεγαιψζεη ηα νξθαλά ηεο. Βίρε κηα 

θφξε, ηελ Γηάλλα θαη ηξεηο γηνπο. Δ Γηάλλα ήηαλ ε σξαηφηεξε θνπέιια ηνπ ρσξηνχ, 

παληξεχηεθε ηνλ Αήκν Μαπαδφπνπιν, ν νπνίνο, φκσο θνλεχζεθε απφ άιιε ρσξηαλή 

καο ζηνλ άγην Θσκά… Βίρε δεκηνπξγήζεη εμσζπδπγηθή ζρέζε… Λ έλαο απ’ ηνπο ηξεηο 

γηνπο ηεο Θαξηγψο, ν Μάλνο, έθπγε ζηελ Ώκεξηθή θαη ράζεθαλ εθεί ηα ίρλε ηνπ. 

Λ άιινο γηνο ηεο Θαξηγψο ήηαλ ν Εσζή Ηάδαξεο ή Γθαξακάλεο, έηζη έκεηλε ην 

παξαηζνχθιη ηνπ θαη ραξαθηεξίδεη, έθηνηε, θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπ κέρξη ζήκεξα. Λ 
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Εσζήθ ήηαλ έλαο ηχπνο bon viver, θνξνχζε γηα ηελ επνρή ηνπ ξνχρα πξνρσξεκέλα, 

φπσο αλαθέξεη θαη ν Ξάληαο, αιιά ηνλ ζπκάκαη ακπδξά θαη εγψ.. Μαληειφλη 

ςαξάδηθν, ζνζνλάθη άζπξν θαη παπνχηζηα κε θνπκπηά, ελψ ζηνλ θαξπφ ηνπ ελφο 

ρεξηνχ ηνπ είρε θαη ηαηνπάδ! Xξεκάηηζε θαη αγξνθχιαθαο ζην ρσξηφ, παληξεχηεθε 

ηελ Μεληψ απ’ ηα Ώζπξνγεξαθάηα θαη απφθηεζε ηξία θνξίηζηα θαη δπν γηνπο. Δ 

Οαζνχια παληξεχηεθε ηνλ Θσκά ηνλ Θαξίλν ή Ζχξθν, ε δεχηεξε ή Γεσξγία 

παληξεχηεθε ηνλ Θάξθν Ηάδαξε ή Θπνπξγαλίηα ζηα Ηαδαξάηα θαη ε ηξίηε ε Ιηίλα, 

παληξεχηεθε επίζεο ζηα Ηαδαξάηα, ηνλ Γηψξγν Ηάδαξε ή Θπνπξγαλίηα. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Εσζήθ θαη ηεο Μεληψο, ν Ζιεφπαο ή Μφπεο, φπσο ηνλ θσλάδακε 

φινη ζην ρσξηφ, δνχιεςε αξθεηά ρξφληα ζηε Γεξκαλία, παληξεχηεθε ηελ Ώζπαζία 

Ξηξαγαιηλνχ ή Ζνξδνγηάλλνπ απ’ ηα Ώζπξνγεξαθάηα θαη απφθηεζε ηξία θνξίηζηα 

θαη δπν αγφξηα. Δ πξψηε ηνπο θφξε, ε Ηνπθία,  παληξεχηεθε ζην ΐιπρφ, ε δεχηεξε ε 

Μεληψ (Μέλπ), δεη ζηελ Ώζήλα θαη έρεη κηα θφξε ηελ Ξίζπ, θαη ε ηξίηε ε Ζνχια 

παληξεχηεθε ζην Ιπδξί. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Μφπε θαη ηεο Ώζπαζίαο, ν Αηνλχζεο (Ιηφληνο) είλαη ηερλίηεο 

πιαθηδίσλ, εψ αζρνιείηαη θαη κε ηελ θαηαζθεπή Ηεπθαδίηηθσλ καραηξηψλ θαη δεη ζην 

ρσξηφ καο, παληξεχηεθε ηελ Γεσξγία Μαπαδνπνχινπ θαη έρεη κηα θφξε, ηελ 

Ζιενπάηξα, ε νπνία είλαη θαζεγήηξηα θηιφινγνο θαη έλαλ γην, ηνλ Ζσλζηαληίλν, φ 

νπνίνο έρεη ζπνπδάζεη ζεαηξνινγία. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Μφπε θαη ηεο Ώζπαζίαο, ν Εσζήθ, είλαη εξγνιάβνο νηθνδνκψλ, 

δεη ζην ρσξηφ καο, έρεη παληξεπηεί ηελ Αηνλπζία (Ξνχια) Ζνληνγηάλλε απ’ ηνπ 

Μξεκεληηλνχ θαη έρεη κηα θφξε, ηελ Ώζπαζία ή νπνία παληξεχηεθε θαη δεη ζηε 

ζεζζαινλίθε θαη έλαλ γην, ηνλ Ράξε, ν νπνίνο ζπνπδάδεη ζηε Θεζαινλίθε. 

Λ δεχηεξνο γηνο, ηψξα, ηνπ Εσζήθ θαη ηεο Μεληψο θαη αδεξθφο ηνπ Μφπε, ήηαλ ν 

Ώληψλεο, ν νπνίνο ήηαλ αζηπλνκηθφο ζηελ Ώζήλα, παληξεχηεθε ζηελ Ιέα Βξπζξαία 

ηελ Βηξήλε θαη απφθηεζε κία θφξε θαη έλαλ γην, ηνλ Μάλν, ν νπνίνο, εμ φζσλ 

γλσξίδσ έρεη κία θφξε. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΛΑΕΑΡΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΟΕΟΜΖΛΗΑ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην παξαηζνχθιη Ζνδνκήιηαο είλαη ν Ρξήζηνο 

Ηάδαξεο, ν νπνίνο ήηαλ ν ηξίηνο γηνο ηεο  ρήξαο Θαξηγψο, αιιά ηνλ αλαθέξσ ζαλ 

γελλάξρε λένπ ζνγηνχ κε ην παξαηζνχθιη Ζνδνκήιηαο, αθνχ έηζη ηνπο γλσξίδνκε 

ηνπο απνγφλνπο ηνπ ζην ρσξηφ. Λ Ρξήζηνο παληξεχηεθε ηελ Θαξηέηα, ε νπνία έθπγε 

ζρεηηθά λέα απ’ ηελ δσή, απφθηεζαλ ηξία αγφξηα. Λ Ξσηήξεο πέξαζε αξθεηά ρξφληα 

ζηελ Γεξκαλία, παληξεχηεθε ηελ Γηάλλα Ξθαηδαξέζε ή Οζακπαξή, δνχλε ζηελ ρψξα, 

έρνπλ δπν θνξίηζηα θαη έλαλ γην, ηνλ Οάθε, ν νπνίνο δεη ζηνλ Ζαλαδά. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ, ν  Διίαο ν Ζνδνκήιηαο, είλαη ν πξψηνο πνπ έθεξε ηξαθηέξ 

ζην ρσξηφ καο, παληξεχηεθε ηελ Βιπηλίθε Ηάδαξε ή Ζνξγηέξε απ’ ηα Ηαδαξάηα, 

δνχλε ζην ρσξηφ καο θαη έρνπλ κία θφξε, ηελ Θαξηέηα, ε νπνία δεη ζην Θεζνιφγγη. Λ 
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γηνο ηνπο, ν Ρξήζηνο, ηδνθηήηεο ηνπ μελψλα <<Ηφηδα>> ζην ρσξηφ καο, παληξεχηεθε 

ηελ ΐαγγειηψ Ζνχξηε απ’ ηνλ Ζάβαιν θαη δνχλε ζην ρσξηφ καο, απφθηεζαλ δπν 

γηνχο, εθ ησλ νπνίσλ ν Γηαλλεο είλαη θαζεγεηήο καζεκαηηθφο. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ ηνπ Ζνδνκήιηα, ν Άγγεινο ή Θαθαξίηζνο, έδεζε πνιιά 

ρξφληα ζηελ Γεξκαλία, παληξεχηεθε ηελ Ζαηεξίλα απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν θαη δνχλε ζηελ 

Ιηθηάλα, έρνπλ κηα θφξε. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΛΑΕΑΡΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ  ΚΣΟΓΗΑΝΝΖ 

Μξνθαλψο θαη ηνχηε ε νηθνγέλεηα κε ην παξαηζνχθιη Ζηζνγηάλλεο ή Οζαιανχηαο 

είλαη ζπγγεληθή κε ηελ πξνεγνχκελε ηεο ρήξαο Θαξηγψο, άιισζηε ηα ζπίηηα ηνπο 

είλαη κεζνηνηρία αξηζηεξά εθεί πνπ μεθηλά ν δξφκνο γηα ηελ Γθηφθα, φκσο ηελ 

αλαθέξνκε ζαλ μερσξηζηή, αθνχ έρεη θαη δηθά ηεο παξαηζνχθιηα, αιιά είλαη θαη 

πνιπκειήο νηθνγέλεηα. Γελλάξρεο ηεο είλαη ν Γηάλλεο Γεσξγάθεο, ή Ζηζνγηάλλεο, 

αθνχ ήηαλ θνπηζφο… Βίρε δπν θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ πξψηε θφξε ηνπ, ε Θαξία, κηα 

θαιινλή γηα ηελ επνρή ηεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Ξάληαο, παληξεχηεθε ηνλ Φίιηππν 

Γεσξγάθε ή Γησξγνζψκν, ε δε Άλλα, εμ ίζνπ φκνξθε, παληξεχηεθε ηνλ Γεψξγην 

Ζάηζελν ή Οδνχιην απ’ ηνλ Ζάβαιν. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γηάλλε, ν Ζψζηαο, έθπγε ζηελ Ώκεξηθή θαη εμ φζσλ έιεγαλ ζην 

ρσξηφ καο δελ μέραζε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ εδψ ηελ νπνία βνήζεζε νηθνλνκηθά, έλαο 

εγγνλφο ηνπ Ζψζηα, κε κηθξφ φλνκα Ζψζηαο θαη απηφο, ήξζε  ηειεπηαία ζην ρσξηφ 

καο θαη δηαηεξεί ζρέζεηο πηα κε ζπγγελείο ηνπ εδψ ζηε Ηεπθάδα. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Γηάλλε ή Ζηζνγηάλλε, ν Μαλαγηψηεο πνιέκεζε ζηελ Θηθξαζηαηηθή 

εθζηξαηεία, φηαλ επέζηξεςε ζην ρσξηφ παληξεχηεθε ηελ ΐαγγεινχια, θφξε ηνπ 

ΐαζίιε Γεσξγάθε ή Οξάκπα, ή Γφγνινπ θαη απφθηεζε έλαλ γην, ηνλ Γηψξγν, ν νπνίνο 

αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηηο κεηαθνξέο κε ην ηδηφθηεηφ ηνπ θνξηεγφ. Μαληξεχηεθε ηελ 

Ζαζηαλή Ηάδαξε ή Γησξγιά απ’ ηα Ηαδαξάηα θα απφθηεζαλ κία θφξε ηελ Γηάλλα, ε 

νπνία έθπγε λέα απ’ ηελ δσή θαη ηξεηο γηνπο, ηνλ Θηράιε, ηνλ Μάλν θαη ηνλ Ζψζηα. Λ 

Θηράιεο είλαη ππξνζβέζηεο θαη δεη ζηελ Ώζήλα, έρεη δπν θνξίηζηα, ηα νπνία 

πιεξνθνξήζεθα πσο είλαη εμφρσο θαιιηεξγεκέλα θαη αζρνινχληαη κε ηελ κνπζηθή. 

Λ Μάλνο δεη θαη απηφο παληξεκέλνο ζηελ Ώζήλα, δελ γλσξίδσ ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ ηνπ θαη είλαη ηαμηηδήο. Λ Ζψζηαο είλαη ππξνζβέζηεο, δεη κε ηελ γπλαίθα ηνπ 

ΐίθε ζηελ Ηεπθάδα, ε νπνία έρεη πεηρείξεζε ηαρπκεηαθνξψλ. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΛΑΕΑΡΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΛΔΛΔ 

    Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Ηάδαξε κε ην παξαηζνχθιη Ηειέο είλαη ν Ζψζηαο 

Ηάδαξεο ή Ηειέο, γπλαίθα ηνπ ήηαλ ε Ζσζηαληηληά. Ώπφθηεζαλ κία θφξε ηελ  

Ώθξηβνχια, ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Γηψξγν Μαπαδφπνπιν ή Θσκαηζά θαη δπν 

γηνπο. Λ  Γηψξγνο, ν νπνίνο ζε λεαξή ιηθία ηπθιψζεθε νινζρεξψο θαη έδεζε άγακνο 

ζην Ρσξηφ. Βπξφθεηην γηα έλα εμαηξεηηθφ άηνκν ζηνλ νπνίν αλαθέξζεθα θαη ζε άιιν 

ζεκείν ζην παξφλ πφλεκα, αθνχ ηνλ γψξηδα άξηζηα θαη ζπλνκηινχζα πνιιέο θνξέο 
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καδί ηνπ, κηαο θαη ηα ζπίηηα καο βξίζθνληαη απέλαληη ζην ρσξηφ.  Ήηαλ έλαο  ιφγηνο 

άλζξσπνο,  πνπ, παξά ηελ ζσκαηηθή ηνπ αδπλακία ηεο ηπθιφηεηαο,  δηάβαδε άξηζηα 

κε ηελ κέζνδν ησλ ηπθιψλ, ήηαλ ςάιηεο ζηνλ Ώτ Γηψξγε, γλσξίδνληαο ζρεδφλ απέμσ 

φια ηα εθθιεζηαζηηθά βηβιία,  ήηαλ θνξέαο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ απ’ ηα βάζε ησλ 

αηψλσλ γηα ην ρσξηφ καο, ελψ δνχιεπε θαηαπιεθηηθά ηνλ κάγγαλν γηα ην ιηλάξη! 

Λ άιινο γηνο ηνπ Ζψζηα θαη ηεο Ζσζηαληηληάο, ν Γηάλλεο, παληξεχηεθε ηελ Θαχξα 

Ζηελά απ’ ηα Ζνληξάηα θαη απφθηεζαλ δπν θφξεο θαη ηέζζεξα αγφξηα. Δ πξψηε 

θφξε ηνπο, ε Ιίθε, παληξεχηεθε ζηελ Ιηθηάλα ηνλ ΐζίιε Ζνιπβά ή Θαπξφγηαλλν, ε 

δε ΐαζηιηθή, ε νπνία είλαη θαζεγήηξηα θηιφινγνο, παληξεχηεθε ηνλ ηεξέα Γεξάζηκν 

Γακπέιε θαη δνχλε ζηε Ηεπθάδα. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Θαχξαο, ν Ιίθνο, πνπ έθπγε πξφζθαηα απ’ ηελ 

δσή, ήηαλ δάζθαινο, παληξεχηεθε ηελ δαζθάια Βιέλε Ννληνγηάλλε απ’ ηνπο 

Οζνπθαιάδεο θαη έρνπλ κηα θφξε, ηελ Ξππξηδνχια θαη έλαλ γην, ηνλ Γηάλλε. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Γηάλε θαη ηεο Θαχξαο, ν Αηνλχζεο, είλαη ηεξέαο ζηε Ηεπθάδα 

ζηνλ άγην Θελά, παληξεχηεθε θφξε ηνπ Άγγεινπ Γεσξγάθε ή Ώιεμαληξή κε 

θαηαγσγή απ’ ην ρσξηφ καο θαη έρνπλ έλαλ γην. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Θαχξαο, ν Ώλδξέαο, είλαη ν κνλαδηθφο πνπ έκεηλε 

θαη δεη ζην ρσξηφ καο αζρνινχκελνο κε ηελ κεγάιε ηνπ πεξηνπζία, παληξεχηεθε ηελ 

ΐαζίισ απ’ ηνλ Ζάβαιν θαη έρνπλ κία θφξε θαη δπν γηνπο. Δ Ζσλζηαληίλα είλαη 

δαζθάια θαη ππεξεηεί ζηε Θαθεδνλία. Λ Ώιέμαλδξνο είλαη κεραληθφο, εξγάδεηαη 

ζηελ πφιε θαη δεη ζην ρσξηφ καο έρνληαο παληξεπηεί γπλαίθα κε θαηαγσγή απ’ ηελ 

ΐφξεην Ήπεηξν θαη απφθηεζαλ κία θφξε, ηελ Ααλάε, ε νπνία είλαη καζήηξηα 

Ηπθείνπ, ηνλ Ώλδξέα, πνπ είλαη καζεηήο Γπκλαζίνπ θαη ηνλ Θαλάζε, ν νπνίνο είλαη 

καζεηήο Αεκνηηθνχ 

Λ ηέηαξηνο γηνο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Θαχξαο, ν Ζψζηαο, είλαη θαζεγεηήο θηιφινγνο, 

παληξεχηεθε θαη δεη ζηελ Βιαζζφλα, έρεη έλαλ γην. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΛΑΕΑΡΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΤΡΗΔΛΔΖΟ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην επίζεην Ζπξηειέεζνο είλαη ν Ξπχξνο 

Ηάδαξεο, ν νπνίνο ήηαλ  ν πξψηνο λνηθνθχξεο ηνπ ρσξηνχ, ζε ζεκείν, κάιηζηα, λα 

έρεη κφληκα ζην ζπίηη ηνπ δπν ππεξέηεο κε θαηαγσγή απ’ ηνλ άγην Διία, ελψ είρε θαη 

ην πξψην κπαθάιηθν ζην ρσξηφ, ζε κηα γσληά ηνπ νπνίνπ είρε θαη θνπξείν, αιιά θαη 

ιηηξνβηφ δηθφ ηνπ!  Μαληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά γπλαίθα απ’ ην ζφΤ ηνπ Ζακπχιαπθνπ 

θαη απφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Θήηζν θαη ηνλ Γηψξγν. Λ Θήηζνο έκεηλε ζην ρσξηφ θαη 

ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ παηέξα ηνπ δηαρεηξηδφκελνο ηελ ηεξάζηηα πεξηνπζία ηνπο θαη 

δνπιεχνληαο ζαλ θαξαβνθχξεο ζην ιηηξνβηφ ηνπο, κάιηζηα, δείγκα ηεο επκάξεηαο 

πνπ είρε ήηαλ ην πξνθνίιη ηνπ, φπσο έιεγαλ ζην ρσξηφ… Μαληξεχηεθε ηελ Θαξηέηα, 

θφξε ηνπ Ζαιφγεξνπ Ζηελά απ’ ηα Ζνληξάηα, φκσο δελ απφθηεζαλ παηδηά, γηα ηνχην 

πήξαλ ζην ζπίηη ηνπο ηνλ γηφ ηνπ Ζψζηα Γεσξγάθε ή Θαλαζάθηα, ηνλ Ώλδξέα, φπσο 
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ηνλ παξνπζηάζακε ζην εδάθην κε ην ζφτ ησλ Γεσξγάθεδσλ θαη ζπλέρηζε ν Ώλδξέαο 

κε ην επίζεην Γεσξγάθεο, φκσο, ηελ <<δπλαζηεία>> ηνπ Θήηζνπ ηνπ Ζπξηαιέεζνπ 

κέρξη ζήκεξα ζην ρσξηφ καο. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ Ζπξηειέεζνπ, ν Γηψξγνο, πνιέκεζε ζηε Θηθξά Ώζία, 

φηαλ επέζηξεςε παληξεχηεθε ηελ Οαζία Ζάηζελνπ ή Οδνχιηνπ απ’ ηνλ Ζάβαιν θαη 

έδεζαλ ζηε Ηεπθάδα, φπνπ ν Γηψξγνο εξγάζηεθε ζην ΟΏΛΗ ζαλ ππάιιεινο, αιιά θαη 

ζαλ δνθηκαζηήο ησλ θξαζηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ώπφθηεζαλ έλαλ γην, ηνλ Ζψζηα. Λ 

Ζψζηαο ή Οξάθαο, φπσο ηνλ γλψξηδε φιε ε Ηεπθάδα, αζρνιήζεθε ζαλ δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο ηνπ ΟΏΛΗ, ηνπ νπνίνπ ρξεκάηηζε θαη πξφεδξνο. Αελ απφθηεζε παηδηά, κφλν 

είρε πηνζεηήζεη κία αλεςηά ηεο γπλαίθαο ηνπ, ζηελ νπνία, πξνθαλψο, ζα πέξαζε φιε 

ηνπ ε κεγάιε πεξηνπζία ζηε ρψξα. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΛΑΕΑΡΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΑΓΗΑΦΑ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Ηάδαξε κε ην παξαηζνχθιη Ζαγηάθαο ήηαλ ν 

Ώπνζηφιεο, έλαο ςειφο γεξνδεκέλνο άλδξαο, φπσο ηνλ παξνπζηάδεη ν Ξάληαο, αιιά 

κνλφθζαικνο… Γπλαίθα ηνπ ήηαλ ε Ζαηεξίλα, κηα ζαπκάζηα θαη δνηηθή γπλαίθα, 

αθνχ ήηαλ ε κακή ηνπ ρσξηνχ, πνπ επί ρξφληα μεγελλνχζε φιεο ηηο γπλαίθεο ηνπ 

ρσξηνχ, ελψ ήηαλ θαη πξαθηηθή γηαηξφο κε βφηαλα θπξίσο! Ώπφθηεζαλ ηξεηο γηνπο, 

ηνλ Μάλν, ηνλ Ζψζηα θαη ηνλ Γηψξγν. 

Λ ΜΏΙΛΞ ΖΏΓΕΏΦΏΞ ΖΏΕ ΛΕ ΏΜΛΓΛΙΛΕ ΟΛΠ 

Λ Μάλνο ήηαλ έλαο ζαπκάζηνο άλζξσπνο, πνπ πέξαλ απ’ ηηο γεσξγηθέο ηνπ δνπιεηέο 

γλψξηδε λα θαηαζθεπάδεη θαη θνχξλνπο ζην ρσξηφ θαη κάιηζηα ρσξίο θακηά ακνηβή! 

Μαληξεχηεθε ηελ Ξνθία απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν θαη απφθηεζαλ δπν θφξεο θαη ηξεηο γηνπο. 

Δ πξψηε θφξε ηνπο παληξεχηεθε ζηελ Μξέβεδα θαη ε δεχηεξε, ε Θαλαζία, ζηα 

Ζνληξάηα, ηνλ Γηάλλε Γεσξγάθε ή Ξαξδειή. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Μάλνπ θαη ηεο Ξνθίαο, ν Μέηξνο, έλαο θαηαπιεθηηθφο άλζξσπνο, 

φπσο ηνλ ζπκάκαη ηα θαινθαίξηα πνπ εξρφληαλ ζην ρσξηφ, πνπ δπζηπρψο έθπγε λένο 

απ’ ηελ δσή, ήηαλ δάζθαινο ζηελ Ζέξθπξα, φπνπ θαη παληξεχηεθε. Ξήκεξα ε ρήξα 

ηνπ, κε ηελ θφξε ηνπο θαη ηνλ γην ηνπο ηνλ Μαλαγηψηε δνχλε ζηελ Μαηαλία ζηελ 

Ώζήλα, φπνπ ν Μαλαγηψηεο δηαηεξεί βηβιηνπσιείν. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Μάλνπ θαη ηεο Ξνθίαο, ν Γηψξγνο, είλαη θαη απηφο δάζθαινο, 

αιιά θαη ςάιηεο ζηνλ άγην Ιηθφιαν Ηεπθάδνο, φπνπ δεη κε ηελ γπλαίθα ηνπ, ηελ 

Βηξήλε απ’ ην Ξπαλνρψξη θαη έρνπλ απνθηήζεη κία θφξε, ηελ Ιηίλα, πνπ επίζεο δεη 

ζηε Ηεπθάδα παληξεκέλε θαη ηνλ ΐαζίιε, ν νπνίνο δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Ώζήλα.. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Μάλνπ θαη ηεο Ξνθίαο, ν Γψεο, πνπ έθπγε λένο απ’ ηελ δσή, έδεζε 

ζην ρσξηφ καο, ήηαλ εξγαηηθφηαηνο θαη γεσξγφο θαη νηθνδφκνο, παληξεχηεθε ηελ 

Γεσξγία Μαπαδνπνχινπ ή Ζνπκπνπξγηέινπ θαη απφθηεζαλ ηξία θνξίηζα θαη έλαλ 

γην. Δ Ξνθία παληξεχηεθε ζηνλ Φξπά, ηνλ Οέιε Ώζπξνγέξαθα θαη έρνπλ ην καγαδί 
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πνπ είλαη ζηελ πιαηεία ηνπ Φξπά, ε δεχηεξε θφξε, ε Θάρε, παληξεχηεθε ζηελ 

Ζαξπά θαη ε ηξίηε, ε ιγα, παληξεχηεθε ζηνλ Ζάβαιν, ηνλ Οάθε Ζνχξηε.  

Λ γηνο ηνπ Γψε θαη ηεο Γεσξγίαο, ν Μαλαγηψηεο, είλαη ν ζεκεξηλφο ηεξέαο ηνπ 

ρσξηνχ καο θαη ησλ Ηαδαξάησλ, έλαο δεκηνπξγηθφο θαη επιαβήο παπάο, παληξεχηεθε 

ηελ Ιεθηαξία Φνχγηα, θφξε ηεξέα απ’ ηελ Διεία θαη έρνπλκηα θφξε, ηελ Γεσξγία, ε 

νπνία είλαη καζήηξηα Γπκλαζίνπ θαη έλαλ γην, ηνλ Γψε, ν νπνίνο είλαη θνηηεηήο 

παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο ζηνλ ΐφιν. 

Λ ΖΣΞΟΏΞ ΗΏΓΏΝΔΞ Ή ΖΏΓΕΏΦΏΞ Ή ΖΛΠΗΛΞ 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ώπνζηφιε θαη ηεο κακήο ηεο Ζαηεξίλαο, ν Ζψζηαο, είρε δηθφ ηνπ 

ιηηξνβηφ, θάησ απ’ ηνλ Ώτ Γηψξγε, αιιά θαη θάξν πνπ θνπβαινχζε ηα ηξαβέηδα ην 

θξαζί θαη ηα αζθηά κε ην ιάδη ζηε ρψξα. Μαληξεχηεθε ηελ Γηάλλα απ’ ηα Ηαδαξάηα 

θαη απφθηεζαλ δπν θφξεο, ηελ Μαξζθεπή, ε νπνία παληξεχηεθε ζην ρσξηφ, ηνλ 

Θαξίλν Γεσξγάθε ή Θπάηζε, θαη ε Γησξγνχια ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ 

Ρξηζηφδνπιν Ηάδαξε ζηα ιαδαξάηα, θαη ηξεηο γηνπο, ηνλ Γηψξγν, ηνλ Ιίθν θαη ηνλ 

Ώληψλε. Λη δχν ηειεπηαίνη αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη έθπγαλ λσξίο 

απ΄ηελ δσή. Λ Γηψξγνο, γλσζηφο ζε φιν ην ρσξηφ ζαλ Ραιάξσ, ζπλέρηζε ζην 

ιηηξνβηφ ηνπ παηέξα ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην εηαηξηθφ ιηηξνβηφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην ρσξηφ. Έλαο πνιχ θαιφο άλζξσπνο θαη εξγαηηθφηανο, αθνχ  ηα 

θαινθαίξηα πνπ ζηακαηνχζε ην ιηηξνβηφ έθηαλε θαη κέρξη ηελ Ώζήλα γηα 

κεξνθάκαην. Μαληξεχηεθε ηελ Γεσξγία Γεσξγάθε, αδεξθή ηνπ Θσκά ηνπ Θαξίλνπ 

θαη απφθηεζε κία θφξε, ηελ Θαίξε, ε νπνία είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Θενδίζε 

Θαιαθάζε θαη δνχλε ζηα Ηαδαξάηα θαη δχν γηνπο, ηνλ Γεξάζηκν θαη ηνλ Ζψζηα. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Γεσξγίαο, ν Γεξάζηκνο (Θάθεο) παληξεχηεθε ηελ 

Γηάλλα απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο θαη δνχλε ζηα Ηαδαξάηα, φπνπ έρεη πξηνλνθνξδέια 

θαη αζρνιείηαη ζαλ καξαγθφο, έρνπλ απνθηήζεη ηξεηο θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ Βιέλε 

παληξεχηεθε ηνλ Αεκήηξε Μαπαδφπνπιν, απ’ ην ζφτ <<Ονπ ΐαζίιε ηεο ρήξαο>> απ’ 

ην ρσξηφ καο, ε Γεσξγία θαη απηή είλαη παληξεκέλε θαη δεη ζηελ ρψξα θαη ε ηξίηε, ε 

Θαξία, είλαη θνηηήηξηα παηδαγσγηθψλ ζηε Θεζζαινλίθε. Λ πξψηνο γηνο ηνπ Θάθε 

θαη ηεο Γηάλλαο, ν Γηψξγνο, είλαη λνκίδσ αζθαιηζηήο, παληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά θαη 

έρεη δπν αγφξηα. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Θάθε θαη ηεο Γηάλλαο, ν Ιίθνο, γλσζηφο ζην 

ρσξηφ κε ην παξαηζνχθιη Οζνβφιαο είλαη ν κνλαδηθφο πνπ δεη ζην ρσξηφ καο, είλαη 

πδξαπιηθφο θαη πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηνο Μηλαθνρσξίνπ, παληξεκέλνο κε κία θφξε. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηψξα ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Γεσξγίαο, ν Ζψζηαο, έθπγε ζρεηηθά λένο 

απ’ ηελ δσή, έθαλε θαξηέξα ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ, παληξεχηεθε θαη έρεη έλαλ γην, 

πνπ κέλνπλ κε ηελ γπλαίθα ηνπ ζηα Ηαδαξάηα. 

Λ ΓΕΣΝΓΛΞ ΗΏΓΏΝΔΞ Ή ΖΏΓΕΏΦΏΞ 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ώπνζηφιε θαη ηεο Ζαηεξίλαο, ν Γηψξγνο, ήηαλ έλαο ππέξνρνο 

ιεβεληάλζξσπνο, αλνηρηφθαξδνο θαη θαιακπνπξηδήο κε ηελ ηεξάζηηα κνπζηάθα ηνπ, 
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είρε ην πεξίθεκν <<Ζαθελείν ηνπ Ζαγηάθα>> εθεί ζηα Ώιψληα, κέζα ζην νπνίν είρε 

θνπξείν ν παπαπνχιεο κνπ ν Ώπνζηφιεο Οξάκπαο ή Ζνινκπάηζνο, αιιά εθεί 

ζηεγάδνληαλ κεηέπεηηα θαη ν Ώγξνηηθφο Ξπλεηαηξηζκφο Μηλαθνρσξίνπ. Λ Γηψξγνο 

παληξεχηεθε δπν θνξέο, αθνχ ε πξψηε ηνπ γπλαίθα, ε Μφπε,   πέζαλε λέα θαη κε ηελ 

νπνία είρε απνθηήζεη  ηξεηο θφξεο θαη έλαλ γην, ελψ κε ηελ δεχηεξε γπλαίθα ηνπ, ηελ 

Ρξπζνχια απ’ ηελ Ζαηνχλα, απφθηεζε έλαλ γην ηνλ Ρξήζην, ηνλ δηαθεθξηκέλν 

ζήκεξα γηαηξφ ζηε Ηεπθάδα. 

Οα θνξίηζηα ηνπ Γηψξγνπ απ’ ηνλ πξψην ηνπ γάκν, ε Ξηακάηα παληξεχηεθε ηνλ Οάζν 

Ηάδαξε ή Γξίλα απ’ ηα Ηαδαξάηα, ε δεχηεξε, ε Αεκεηξνχια, παληξεχηεθε ηνλ 

Γηψξγν ηνλ Ηάδαξε ε Γησξγιά απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη ε ηξίηε ηνπ θφξε, ε Βηξήλε, 

παληξεχηεθε ηνλ Ζνινγγηφ απ’ ηελΏπφιπαηλα. 

Λ γηνο ηνπ Γηψξγε ηνπ Ζαγηάθα απ’ ηνλ πξψην γάκν, ν Ώπνζηφιεο, δεη ζην ρσξηφ 

καο, αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηα απηνθίλεηα, θαη ην εκπφξην πιηθψλ νηθνδνκήο, 

παληξεχηεθε ηελ Αέζπσ απ’ ηελ ΐαπθεξή, αληςηά απφ αδεξθή ηνπ Γηψξγνπ 

Μαπαδφπνπινπ ε Θσκαηζά θαη απφθηεζε δπν θφξεο θαη ηξεηο γηνπο. Δ πξψηε, ε 

Ώξίζηε, είλαη παληξεκέλε θαη δεη ζηα Ηαδαξάηα, ην ίδην θαη ε δεχηεξε, ε Μφπε. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ώπνζηφιε θαη ηεο Αέζπσο, ν Γηψξγνο, ν δεχηεξνο γηνο ηνπ 

Ώπνζηφιε θαη ηεο Αέζπσο, ν Ιίθνο θαη ν ηξίηνο γηνο ηνπ Ώπνζηφιε θαη ηεο Αέζπσο, ν 

Φαλνχξεο, είλαη φινη ηνπο παληξεκιέλνη κε νηθνγέλεηεο θαη δνχλε ζηα Ηαδαξάηα. 

Λ ΓΕΏΟΝΛΞ ΡΝΔΞΟΛΞ ΗΏΓΏΝΔΞ Ή ΖΏΓΕΏΦΏΞ 

Λ γηαηξφο Ρξήζηνο Ηάδαξεο ή Ζαγηάθαο είλαη ν γηνο ηνπ Γηψξγνπ Ζαγηάθα απ’ ηελ 

δεχηεξε γπλαίθα ηνπ, ηελ Ρξπζνχια, γλσζηή ζην ρσξηφ καο ζαλ <<Ζαηληψηηζζα>>, 

αθνχ θαηάγνληαλ απ’ ηελ Ζαηνχλα. Μξφθεηηαη γηα έλαλ θαηαπιθηηθφ επηζηήκνλα θαη 

έλαλ ππέξνρν άλζξσπν, πνπ ρξεκάηηζε θαη Ινκάξρεο Ηεπθάδνο, κε ζπνπδαίν έξγν. 

Έρεη παληξεπηεί γπλαίθα ην γέλνο Ζνληνγηψξγε απ’ ηελ Ώπφιπαηλα θαη έρνπλ 

απνθηήζεη δπν θνξίηζηα θαη έλαλ γην, δνχλε ζηελ πφιε, φπνπ εμαθνινπζεί λα 

πξνζθέξεη ηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζην ιαφ ηνπ λεζηνχ. 
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Σν πεξίθεκν ΟΗΚΟΖΜΟ ησλ Λαδαξαίσλ ζηελ Εάθπλζν, φπνπ ήηαλ γξακκέλνη 

θαη ζην LIBRO D’ ORO ηνπ λεζηνχ! 
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Ο Πφπεο Λάδαξεο (Γθαξακάλεο) θαη ν Άγγεινο Λάδαξεο (Κνδνκήιηαο) κε ηελ 

γπλαίθα ηνπ Καηεξίλα ζηελ Γεξκαλία! 
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Πφπεο θαη Άγγεινο Λάδαξεο ζηελ Γεξκαλία κεηαλάζηεο! 
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Ο Πφπεο Λάδαξεο κε ηνλ γην ηνπ Ησζήθ. 
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Μπξνζηά ζην καγαδί ηνπ Θείνπ, ηνπ κπάξκπα Γηψξγε Λάδαξε (Καγηάθα)! 

Ραράηη, θνπβέληα, ζηελ νπνία κεηέρεη θαη ν ρσξνθχιαθαο. Έλα θαθελείν κε ζέα 

απέξαληε κέρξη ηνπο θάξνπο θαη ηα Αθαξλαληθά φξε ηνπ Ξεξφκεξνπ, πνπ 

κηθξά παηδάθηα απνιακβάλακε, αθνχ ηα θαινθαίξηα, φηαλ δελ παίδακε, 

θαζφκαζηε θαη ραδεχακε ηηο δεισηέο θαη ηηο μεξέο πνπ παίδαλε θαη ζε απηφ ην 

θαθελείν, πέξαλ απ’ ηνπ Σξάκπα ζηελ Μπινθνθηά νη κεγαιχηεξνη θαη θπξίσο νη 

Κνληξαηηάηεο, πνπ θάζνληαλ ζην θαθελείν ηνπ Καγηάθα, ν Απνζηφιεο ν 

Λπγθψλεο, ν Νηφληνο ν Μεξγηάλλεο, ν Γηάλλεο ν θνχθνο, ν Βαγγέιεο ν 

Νηάηζθαο, ν πχξνο ν αξδειήο, ηφηε πνπ θαη ηα Κνληξάηα ήηαλ γεκάηα θφζκν! 

Δλζπκνχκαη ραξαθηεξηζηηθά ηνλ αγψλα πνπ δψζαλε νη γνλείο καο λα καο 

ζπγθεληξψζνπλ εκάο ηα παηδηά εδψ ζην θαθελείν ηνπ Καγηάθα, φπνπ είρε έξζεη 

ην ΠΗΚΠΑ απ’ ηελ Λεπθάδα λα καο εκβνιηάζεη θαη εκείο θνβνχκελα ηελ 

ζχξηγγα ηξέρακε ζηα ρσξάθηα η’ Ατ πξπδψλνπ λα καο πηάζνπλ… 
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OI ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΔΠ  ΠΘΗΑΓΑΟΔΠΖ  Ή  ΞΙΑΟΖΛΑΗΝΗ!  
Λη νηθνγέλεηεο Ξθηαδαξέζε ηνπ ρσξηνχ καο πξνέξρνληαη απ’ ηελ Ζεθαιινληά, ηελ 

πεξηνρή ηεο Μχιαξνπ θαη εηδηθφηεξα ηα ρσξηά Φεξεληηλάηα θαη Ρακφιαθνο, φπνπ 

θαη ζήκεξα ππάξρεη ην επίζεην ζε πνιιή κεγάιε έθηαζε. Λη Ξθαδαξεζαίνη ηνπ 

Μηλαθνρσξίνπ έρνπλ ην παξαηζνχθιη «Μπιαξηλαίνη». Ώπηφ κνπ   δηέζσζε ν ηέσο 

γξακκαηέαο ηνπ Μηλαθνρσξίνπ Ξηάζεο Γεσξγάθεο (Οξάκπαο), ηνπ νπνίνπ ε κάλα ε 

ζεηά Θαξία θφξε ηνπ Ώπνζηφιε Ξθηαδαξέζε, ή Ξαξζέλε,  ήηαλ Ξθηαδαξέζαηλα.  Θνπ 

έιεγε πσο, ζηηο κηθξναληηζέζεηο κεηαμχ ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηεο κεηέξαο ηνπ, άθνπγε 

ηνλ πξψην λα κνλνινγεί: «Γεν είναι να ηα βάδεις με ηοσς Πσλαριναίοσς…». Ξε 

εξψηεζή ηνπ,  ηη ζεκαίλεη απηφ, ηνπ εμήγεζε ν παηέξαο ηνπ ν κπάξκπα Γηψξεο 

Γεσξγάθεο, Οξάκπαο, πσο, νη Ξθηαδαξεζαίνη, εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαλ  ε κεηέξα 

ηνπ, έθηαζαλ ζην Μηλαθνρψξη ησλ Ξθαθησηψλ, απ’ ηελ Μχιαξν ηεο Ζεθαιινληάο. Δ 

πιεξνθνξία <<δέλεη>> απφιπηα κε φζα αλαθέξσ παξαπάλσ, φηαλ ζηελ έξεπλα πνπ 

έθαλα βξήθα φλησο ην επίζεην Ξθηαδαξέζεο θαη ζήκεξα ζηελ Μχιαξν ηεο 

Ζεθαιινληάο ζε κεγάιε έθηαζε. Βπί πιένλ κία αθφκε απφδεημε πσο, φζνη έπνηθνη 

ήξζαλ επί Οφθθσλ ζηνπο Ξθαθηψηεο, δηαπεξαηψζεθαλ κέζσ Ζεθαιινληάο, αθφκε θαη 

ηα Δπεηξψηηθα επίζεηα ΐαγελάο θαη Ζνληνγηάλλεο, φπσο γξάθεη θαη ν Μάλνο 

Ννληνγηάλλεο, ζηελ δε Ζεθαιινληά ππάξρεη θαη ζήκεξα ρσηξηφ Ζνληνγηαλλάηα. Ξην 

ρσξηφ καο ππήξραλ, αιιά  ππάξρνπλ θαη ζήκεξα αξθεηέο νηθνγέλεηεο κε ην επίζεην 

Ξθηαδαξέζεο. Θα ηηο αλαθέξσ, φπσο θαη ηα ππφινηπα επίζεηα ηνπ ρσξηνχ καο κε ηα 

γλσζηά ησξηλά παξαηζνχθιηα ηνπο: Οζακπαξήο, ην κεγαιχηεξν ζφτ ησλ 

Ξθηαδαξεζαίσλ κε πνιιέο νηθνγέληεο, Οζεξβέιαο, Θνπζνιίλεο, Ζαξαγηνχξγαο, 

Θπνχκζηνο, Ζαθνχξγνο, Ξαξζέλεο, Ξπαλφο θαη Θπαγαηάο. Ώλαθέξσ ηνπο 

Θπαγαηαίνπο, ησλ νπνίσλ ηα ζπίηηα βξίζθνληαλ ζηελ Ζισζνπξηά θάησ απ’ ηνπ 

Γεξάζηκνπ ηνπ Ζαξαγηνχξγα, γηαηί ππάξρνπλ απφγνλνί ηνπο θαη κέζα ζηε Ρψξα θαη 

θπξίσο ζηελ Ώξγεληηλή, πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη θάπνηνη απ’ απηνχο πεξί ην 1920. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΟΤΟΛΗΝΖ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Ξθηαδαξέζε  κε ην παξαηζνχθιη Θνπζνιίλεο είλαη 

ν Φίιηππνο, ν νπνίνο αξρηθά πήγε ζηελ Ηαηηληθή Ώκεξηθή, γηα λα επηζηξέςεη ζην 

ρσξηφ, φπνπ έθαλε ηνλ γεσξγφ, είρε έλα ηεξάζηην πεξηβφιη δίπια ζηε βξχζε ηεο 

Ώθφλεο, αιιά θαη ην ιηηξνβηφ ζην ρσξηφ καο, ζην νπνίν ήηαλ πάληα θαξαβνθχξεο ν 

Ρξήζηνο Μαπαδφπνπινο ή Θπνχθαο.  Λ Φίιηππνο παληξεχηεθε ηελ Ξππξηδνχια 

Ζηελά απ’ ηα Ώζπξνγεξαθάηα θαη απφθηεζε κηα θφξε, ηελ Ξνθία, ε νπνία 

παληξεκέλε δεη ζηελ πφιε θαη έλαλ γην, ηνλ Γηψξγν, ν νπνίνο ζπλέρηζε ηελ γεσξγηθή 

δνπιεηά ζην πεξβφιη ηνπ παηέξα ηνπ, ελ ζπλερεία, φκσο, πξνζειήθζε ππάιιεινο 

ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία, παληξεχηεθε ζην Θχξεην Κεξνκέξνπ, φπνπ θαη δεη 

ζήκεξα θαη απφθηεζε έλα θνξίηζη θαη έλαλ γην, ηνλ Φίιηππν. 

ΟΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΠΟΤΜΣΟ 

Γελλάξρεο ηεο νηθνγέλεηαο Ξθηαδαξέζε κε ην παξαηζνχθιη Θπνχκζηνο είλαη ν 

Μαλαγηψηεο Ξθηαδαξέζεο, ν νπνίνο ήηαλ ηζαγθάξεο ζην ρσξηφ, αιιά θαη πξαθηηθφο 
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νδνληνγηαηξφο, αθνχ έβγαδε δφληηα  θαη ζεξάπεπε ηνλ πνλφδνλην, παληξεχηεθε 

θφξε ηεο Ρνληξνμνχιαο Φξεκεληίηε, ηελ Ώγειηθνχια θαη απφθηεζαλ δχν θνξίηζηα 

θαη ηξία αγφξηα. Δ Ξηακάηα παληξεχηεθε Ζεθαιινλίηε, Ξβνξψλν, θαη δνπλ ζην 

Μεξηζηέξη, ε Βπξπδίθε παληξεχηεθε Ζαθιακάλε ή Θπνπκπνχιηα απ’ ηελ Ζαξπά, πνπ 

κέλεη ζην ΐάξδα, είλαη κεηέξα ηνπ ηεξέα ΐαζίιε Ζαθιακάλε.  

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Μαλαγηψηε θαη ηεο Ώγγειηθνχιαο, ν ΐαζίιεο ήηαλ ηεξέαο, έλαο 

θαιήθσλνο ηεξέαο πνπ ππεξέηεζε γηα πνιιά ρξφληα θαη ζην ρσξηφ καο, παληξεχηεθε 

ηελ Ώκαιία θαη απφθηεζαλ ηέζζεξα θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. Δ Ώγγειηθή είλαη 

δεκφζηνο ππάιιεινο, παληξεχηεθε ηνλ Ρξήζην Ηάδαξε απ’ ην Ξπαλνρψξη θαη δνχλε 

ζηελ Ώζήλα. Δ Οαζία παληξεχηεθε ηνλ Ηάκπξν Θαγθαλάθε απ’ ηελ ρψξα, φπνπ θαη 

δνχλε, ε Βηξήλε, δεκφζηνο ππάιιεινο, παληξεχηεθε ζηε Ηάξηζα, φπνπ δεη θαη ε 

Θαξία έρεη ζπνπδάζεη ζενινγία, αιιά είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο θαη δεη ζηελ Ώζήλα. 

Λ κνλαδηθφο γηνο ηνπ παπά  ΐαζίιε θαη ηεο Ώκαιίαο, ν Άγγεινο, ήηαλ αζηπλνκηθφο, 

παληξεχηεθε ζηελ Ζάξπαζν, φπνπ θαη έθπγε απ’ ηελ δσή ηφζν λσξίο. Ξηελ Ζάξπαζν 

δεη ε ρήξα ηνπ θαη ν γηνο ηνπ ΐαζίιεο, πνπ επηζθέπηνληαη ην ρσξηφ, αθνχ έρνπλ εδψ 

θαηλνχξγην ζπίηη. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Μαλαγηψηε θαη ηεο Ώγγειηθνχιαο, ν Ζψζηαο, είλαη δάζθαινο, 

παληξεχηεθε ηελ ιγα Ηάδαξε ή Θπνπξγαλίηα απ’ ηα Ηαδαξάηα, δνχλε ζηελ Ώζήλα,  

απφθηεζαλ κηα θφξε, ηελ Θαξία θαη έλαλ γην, ηνλ Μαλαγηψηε. Δ Θαξία είλαη 

θαζεγήηξηα θηιφινγνο, δεη ζηελ Ώζήλα παληξεκέλε κε ηνλ Ζψζηα Θπαδάθα, 

θαζεγεηή θπζηθφ,  απ’ ηελ Θεζζαινλίθε θαη έρνπλ έλαλ γην, ηνλ Ηάδαξν θαη κηα 

θφξε, ηελ Θέιπσ, πνπ είλαη θνηηεηέο. Λ Μαλαγηψηεο παληξεχηεθε θαη δεη ζηελ 

Ζξήηε, έρεη έλαλ γην θαη κηα αθφξε. Λ δάζθαινο ν Ζψζηαο αγφξαζε ην ζπίηη ηνπ 

γηαηξνχ ηνπ Οδνχιηνπ ζηνλ Ζάβαιν, φπνπ θαη παξαζεξίδνπλ ηα θαινθαίξηα. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Μαλαγηψηε θαη ηεο Ώγγειηθνχιαο, ν Οάθεο, δεκφζηνο ππάιιεινο, 

δεη ζηελ Ώζήλα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, έρεη αγνξάζεη ζπίηη ζηα Ώζπξνγεξαθάηα, πνπ 

έξρνληαη ην θαινθαίξη γηα δηαθνπέο. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΑΚΟΤΡΓΟ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Ξθηαδαξέζε κε ην παξαηζνχθιη Ζαθνχξγνο, πνπ 

ζήκεξα δελ ππάξρεη πηα ζην ρσξηφ, ήηαλ ν Γεψξγηνο Ξθηαδαξέζεο, κε ηελ γπλαίθα 

ηνπ ηελ Ξηακάηα  απφθηεζαλ ηξεηο θφξεο. Δ πξψηε, ε Φσηεηλή, παληξεχηεθε ηνλ 

Βπακεηλψλδα Ηάδαξε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη έδεζαλ ζηε Ηεπθάδα, φπνπ είραλ 

εκπνξηθφ θαηάζηεκα. Δ δεχηεξε, ε Ζσζηαληία, παληξεχηεθε ηνλ Αεκήηξην (Οάθε) 

Ξθηαδαξέζε ε Οζακπαξή ζην ρσξηφ καο, πήξαλ κεξίδην απ’ ην ζπίηη ηνπ Γηψξγνπ θαη 

δεκηνχξγεζαλ κπαθάιηθν θαη θαθελείν καδί, <<ην Θαγαδί ηνπ Οζακπαξή>>, φπσο 

ην μέξακε φινη ζην ρσξηφ, πνπ ζπγθέληξσλε πνιχ θφζκν εθείλα ηα ρξφληα πνπ 

είκαζηε πνιινί ζην ρσξηφ… Δ ηξίηε θφξε ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Ξηακάηαο, ε Ρξηζηίλα, 

παληξεχηεθε ηνλ Θήηζν Ώζπξνγέξαθα ή Ώιηβίδε απ’ ηα Ζνληξάηα θαη έδεζαλ 

άθιεξνη ζην παιηφ ζπίηη ηνπ Ζαθνχξγνπ. 



214 
 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΑΡΔΝΖ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Ξθηαδαξέζε κε ην παξαηζνχθιη Ξαξζέλεο ήηαλ ν 

Ώπφζηνινο Ξθηαδαξέζεο, ν νπνίνο είρε ην καγαδί εθεί ζηελ Θπινθνθηά, κπαθάιηθν 

πνπ πνπινχζε θαγψζηκα κηθξνπξάγκαηα θαη βαθέο γηα ηα γλέκαηα ησλ γπλαηθψλ. Δ 

γπλαίθα ηνπ ήηαλ απ’ ηελ Ώπφιπαηλα, απφθηεζε έλαλ γην, ηνλ Ξηάζε, ν νπνίνο έθπγε 

έθεβνο απ’ ηελ δσή θαη κία θφξε ηελ Θαξία, ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Γηψξγν 

Γεσξγάθε ή Οξάκπα, γηα λα πάξεη ν Γηψξγεο ην καγαδί ηνπ πεζεξνχ ηνπ Ξαξζέλε θαη 

λα ην κεηαβάιιεη ζην πεξίθεκν <<Θαγαδί ηνπ Οξάκπα>>, ην νπνίν ηφζεο θνξέο 

κλεκνλεχσ ζην παξφλ βηβιίν! 

ΣΟ ΟΨ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΠΑΝΟ Ή ΚΟΣΑΝΖ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Ξθηαδαξέζε κε ην παξαηζνχθιη Ξπαλφο, είλαη ν 

Ώλδξέαο Ξθηαδαξέζεο, ηνλ νπνίν ν Ξάληαο παξνπζηάδεη ζαλ ηνλ θαιχηεξν ρνξεπηή 

ηνπ ρσξηνχ, ρφξεπε ην ηζάκηθν κέζα ζε έλα ηαςί, γη απηφ θαη ηνλ έιεγαλ θαη 

<<Ρσξνηαςή>>! Βίρε δπν γηνπο ηνλ Ώξηζηείδε θαη ηνλ Ξππξνγηάλλε. 

Λ Ώξηζηείδεο ήηαλ άγακνο ηεξέαο, ππεξέηεζε ζηνλ Ξχβξν θαη ζην Ιπδξί θαη έκεηλε 

θαη απηφο ζαλ έλαο άξηζηνο ρνξεπηήο, ζήθσλε ην ξάζν, φπσο ζπκνχληαη ζηα ρσξηά 

πνπ ππεξέηεζε θαη άξρηδε ην ρνξφ. Ονλ ζπκάκαη ζπληαμηνχρν πηα λα θάζεηαη θάησ 

απ’ ην ζπίηη ηνπ ζηα Ηηζάξηα, δίπια ζην καγαδί ηνπ Θσκαηζά θαη λα καο ζηέιλεη εκάο 

ηα παηδηά ζην καγαδί ηνπ Οξάκπα λα ηνπ αγνξάζνκε ηζηγάξα, αθνχ ήηαλ αξεηκάληνο 

θαπληζηήο, δίλνληάο καο, κάιηζηα, θαη ην πελεληαξάθη θηινδψξεκα. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Ώλδξέα, ν Ξππξνγηάλλεο, ή Ζνηζάλεο, ή Ξαξαληάπνξνο, αθνχ είρε 

πνιεκήζεη ζηνλ Ξαξαληάπνξν πνηακφ, παληξεχηεθε θαη απφθηεζε έλα θνξίηζη, πνπ 

παληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά, φκσο ε γπλαίθα ηνπ ζθνηψζεθε ζηνλ ζεηζκφ, πνπ ηφζν 

ζπρλά ζπκβαίλεη ζην λεζί καο θαη παληξεχηεθε εθ λένπ, απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπ, ηελ 

Θνδψξα, κε ηελ νπνία απφθηεζε έλα θνξίηζη, ηελ Ώληηγφλε, ε νπνία είλαη 

παληξεκέλε ζηα Ηαδαξάηα κε ηνλ βαγγέιε Γεσξγάθε θαη έρνπλ ηξεηο γηνπο. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΠΑΓΑΣΑ 

Ώπηή ε νηθνγέλεηα Ξθηαδαξέζε, κε ην παξαζηνχθιη Θπαγαηάο, ηα ζπίηηα ηεο ήηαλ 

ζηελ Ζνινβνχ, πάλε πνιιά ρξφληα πνπ δελ έρεη θαλέλα κέινο ηεο ζην ρσξηφ καο, 

αθνχ έθπγαλ ζηελ ρψξα, αιιά θαη ζηελ Ώξγεληηλή. Γελλάξρεο ηνπο  είλαη ν Ξπχξνο 

Ξθηαδαξέζεο ή Θπαγαηάο ή Μαηζάισ. 

Ώλάκεζα ζηνπο γηνπο ηνπ Ξπχξνπ, είρε πέληε γηνπο, μερσξίδεη ν Αηνλχζεο θαη ν 

Ώλαζηάζεο. Λ Αηνλχζεο είρε γην ηνλ Γηψξγν, γλσζηφο ζην ρσξηφ ζαλ Γάθηαο, ν 

νπνίνο έδεζε ζηε Ηεπθάδα θαη εμαζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ ξάθηε, παληξεχηεθε 

ζηα Ζνληξάηα, θφξε απ’ ην ζφτ Ηπγθψλε θαη απφθηεζαλ κηα θφξε, ε νπνία 

παληξεχηεθε ηνλ Ηάκπξν Φνχθα θαη έλαλ γην, ηνλ Αηνλχζε, ν νπνίνο είλαη 

θαζεγεηήο καζεκαηηθφο ζηελ πφιε, παληξεχηεθε ηελ θφξε ηεο Ρξπζάλζεο ηνπ 
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Άγγεινπ Γεσξγάθε ή Γφγνινπ απ’ ην ρσξηφ καο θαη ηνπ Ξπχξνπ Ηάδαξε ή 

Ζσλζηαληίλνπ απ’ ην Ξπαλνρψξη. 

Λ άιινο γηνο ηνπ  Ξπχξνπ Ξθηαδαξέζε, ν Ώλαζηάζεο, έδεζε θαη απηφο επίζεο ζηε 

ρψξα έρνληαο πεξίπηεξν, παληξεχηεθε ηελ Βπηπρία Γεσξγάθε απ’ ην ρσξηφ καο, 

θφξε ηεο πεξίθεκεο Ζνκπιηψηηζζαο θαη απφθηεζαλ ηξία θνξίηζηα, γλσζηά ζηελ 

θνηλσλία ηεο Ηεπθάδνο, ηελ Ηεβέλησ, ηελ Ώληηγφλε θαη ηελ Ξηαπξνχια θαη έλαλ γην, 

ηνλ Αηνλχζε, είλαη ν γλσζηφο ζε φιν ην λεζί ζαλ ν Ιίηζεο κε ην θσηνγξαθείν ζηελ 

Ηεπθάδα, φπνπ επί δεθαεηίεο απαζαλάηηδε ηηο Ηεπθαδίηθεο ζηηγκέο. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΑΡΑΓΗΟΤΡΓΑ 

Ζαη ηνχηε ε νηθνγέλεηα κε ην παξαηζνχθιη Ζαξαγηνχξγαο είλαη παξαθιάδη ηεο 

κεγάιεο νηθνγέλεηαο ησλ Θπαγαηαίσλ, φκσο ηνπο γλσξίδνπκε φινη ζην ρσξηφ κε ην 

λεψηεξν παξαηζνχθιη Ζαξαγηνχξγαο. Γελλάξρεο είλαη ν Γεξάζηκνο Ξθηαδαξέζεο, 

έλα αιέγξνο ηχπνο μσκάρνπ, πνπ γπξλνχζε ηνλ ρεηκψλα μεθακπδέισηνο, θνξψληαο 

κφλν ην πνπθάκηζν θαη ηελ κάιιηλε θαλέιια θαηάζαξθα. Μαληξεχηεθε ηελ 

ΐαγγεινχια Ανπβίηζα απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν θαη απφθηεζαλ δπν θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ 

Ξππξηδνχια παληξεχηεθε ζην ρσξηφ καο ηνλ Άγγειν Γεσξγάθε ή Θπαθαηζφιε θαη ε 

Ξηακάηα επίζεο παληξεχηεθε ζην ρσξηφ καο ηνλ Ζψζηα Γεσξγάθε ή Οξάκπα θαη 

έδεζαλ ζηνλ Ζαλαδά. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Γεξάζηκνπ θαη ηεο ΐαγγεινχιαο, ν ΐαζίιεο, είλαη καξαγθφο θαη 

δεη ζηελ Μάηξα, έρεη κηα θφξε θαη έλαλ γην. 

Ον ίδην θαη ν δεχηεξνο γηνο ηνπ Γεξάζηκνπ θαη ηεο ΐαγγεινχιαο, ν ΐαγγέιεο, έδεζε 

ζηελ Μάηξα, ήηαλ ηαμηηδήο θαη παληξεχηεθε ηελ Λιπκπία Ζηελά θφξε ηνπ Ιηφληνπ 

ηεο Ώγγειίλαο απ’ ηα Ζνληξάηα, γλσξίδσ ηνλ γην ηνπο, ηνλ Γηψξγν, ν νπνίνο 

επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην ρσξηφ καο. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΣΔΡΒΔΛΑ 

Γελλάξρεο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο Ξθηαδαξέζε κε ην παξαηζνχθιη Οζεξβέιαο είλαη ν 

Γεψξγηνο Ξθηαδαξέζεο ή Οζεξβέιαο ή Ζνπινρέξεο, αθνχ είρε ράζεη ην έλα ηνπ ρέξη. 

Μξηλ αλαθεξζνχκε ζηνπο απνγφλνπο ηνπ Γηψξγε Ξθηαδαξέζε, λα επηζεκάλνκε πσο 

είρε άιια δπν αδέξθηα, πνπ πέζαλαλ αλχπαληξνη, ρσξίο απνγφλνπο. Λ Φψηεο 

Ξθηαδαξέζεο ή Αάζθαινο, αθνχ είρε θάπηα κφξθσζε θαη ν ζπγγελήο ηνπ βνπιεπηήο 

Ηεπθάδνο, αιιά θαη πνηεηήο, ν Οαζάθεο Ξθηαδαξέζεο, ηνλ είρεη δηνξίζεη 

γξακκαηνδηδάζθαιν. Λ άιινο αδεξθφο ηνπ Γηψξγε Ξθηαδαξέζε, ν Γεξάζηκνο ή 

Θπνηζψληαο, πέζαλε λένο. Ξρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ζηνλ βνπιεπηή θαη 

πνηεηή Οαζάθε Ξθηαδαξέζε λα ζεκεηψζνκε πσο θαη απηφο θαη ν αδεξθφο ηνπ, ν 

πεξίθεκνο θηεκαηίαο εθείλεο ηεο παιηάο Ηεπθάδνο κε ηα θηήκαηα ζηνλ Ζάκπν θαη 

ηα ιηνζηάζηα ζηνλ Ζνχικν, ήηαλ θαηαγσγήο απ’ ην Μλαθνρψξη θαη ζπγγελείο κε ην 

ζφτ ησλ Οζεξβειαίσλ. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

Οζεξβειαίσλ ήηαλ θαη είλαη, φπσο επηζεκαίλεη ν Ξηάζεο Ξάληαο, ην γεγνλφο φηη είλαη 
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παλχςεινη, ην πην ςειφ ζφτ κέζα ζην ρσξηφ, θπζηθφ γλψξηζκα πνπ θηάλεη κέρξη ηεο 

κέξεο καο  θαη ραξαθηεξίδεη ηα κέιε απηήο ηεο νθνγέλεηαο!  

Λ Γηψξγεο  Ξθηαδαξέζεο ή Οζεξβέιαο είρε κία θφξε θαη ηξεηο γηνπο. Δ θφξε ηνπ 

Θνδψξα παληξεχηεθε ηνλ Ξηάζε Ώζπξνγέξαθα ή Ώιεβίδε απ’ ηα Ζνληξάηα θαη 

έδεζαλ ζηε ΐφληηζα κε ηα παηδηά ηνπο. Λ Μξψηνο γηνο ηνπ Γηψξγε, ν Θεφθηινο,  

ζπνχδαζε δάζθαινο ζηελ Ώθαδεκία ηεο Ζχπξνπ, επέζηξεςε ζην ρσξηφ, φπνπ έδεζε 

θάπνηα ρξφληα αλακέλνληαο ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, φκσο ε θπκαηίσζε, πνπ <<ζέξηδε>> 

απηά ηα πξνπνιεκηθά ρξφληα, ηνλ έζηεηιε εηθνζηηξηψλ ρξνλψλ ζηνλ ηάθν… 

Λ ΞΣΟΔΝΔΞ ΞΖΕΏΑΏΝΒΞΔΞ 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Γηψξγε, ν Ξσηήξεο, δνχιεπε ηνλ πεξηζζφηεξη θαηξφ κε ηνλ 

παηέξα ηνπ ζηα πεξβφιηα ηνπ Οαζάθε ζηνλ Ζάκπν, παληξεχηεθε ηελ Ζσζηαληηληά 

Ηάδαξε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη θαηέβεθαλ ζηελ Ηεπθάδα, φπνπ έδεζαλ, δεκηνπξγφληαο 

θαη ηελ πεξίθεκε ηαβέξλα ηνπ Οζεξβέια πίζσ απ’ ηνλ Άγην Θελά, αθνχ ηφηε νη 

ρσξηθνί πνπ θαηέβαηλαλ ζηελ πφιε έπξεπε λα θάλε, κηαο θαη μφδεπαλ νιφθιεξε ηε 

κέξα ηνπο ζε απηή.. Ώπφθηεζαλ δπν θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ κία θφξε ηνπο, ε 

Αεκεηξνχια παληξεχηεθε Καζείηε θαη ε άιιε, ε Λπξαλία, Θεξηαλφ απ’ ηελ πφιε.  

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ξσηήξε θαη ηεο Ζσλζηαληηληάο, ν Γεξάζηκνο, έδεζε ζηελ Ώζήλα 

πνιιά ρξφληα, ζαλ δεκφζηνο ππάιιεινο, παληξεχηεθε ηελ Γεσξγία Ηάδαξε ή 

Θνζρνβίηε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη ζπληαμηνχρνο επέζηξεςε νηθνγελεηαθά ζηε 

Ηεπθάδα, φπνπ θαη έθπγαλ απ’ ηελ δσή πξφζθαηα. Λ Γεξάζηκνο θαη ε Γεσξγία 

απφθηεζαλ δπν γηνπο. Λ Ξσηήξεο είλαη ππάιιεινο ηνπ ΕΖΏ ζηε Ηεπθάδα, 

παληξεκέλνο κε ηελ Άλλα, επίζεο ππάιιειν ηνπ ΕΖΏ, κε θαηαγσγή απ’ ηελ  Μξέβεδα 

θαη απφθηεζαλ έλαλ γην, ηνλ Γηψξγν, ν νπνίνο είλαη θνηηεηήο ζην Ληθνλνκηθφ 

Μαλεπηζηήκην. Λ άιινο γηνο ηνπ Γεξάζηκνπ θαη ηεο  Γεσξγίαο, ν Ζψζηαο, δεη κε ηελ 

γπλαίθα ηνπ Άλλα απ’ ηνπο Οζνπθαιάδεο ζηε Ηεπθάδα, έρνπλ έλαλ γην ηνλ Γεξάζηκν. 

Λ δεχηεξνο γηνο,  ηψξα, ηνπ Ξσηήξε θαη ηεο Ζσζηαληηληάο, ν Ξπχξνο, δεη κε ηελ 

γπλαίθα ηνπ Ζαιηξξφε ζηε Ηεπθάδα, αζρνιήζεθε αξρηθά κε ηελ νθνγεληαθή ηνπο 

ηαβέξλα θαη αθνινχζσο κε ην εκπφξην. Ώπφθηεζε κία θφξε θαη έλαλ γην. Δ 

Ώλαζηαζία δεη ζηε Ηεπθάδα παληξεκέλε κε ηνλ Ιίθν Γεπγά, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε 

ηα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα ερνγξαθήζεσλ θαη ν γηνο ηνπο, έρεη αλαθαηλίζεη ην 

ζπίηη ζην Μηλαθνρψξη, πνπ είλαη κπξνζηά ζην Δξψνλ θαη έξρεηαη ηαθηθφηαηα ζην 

ρσξηφ. Λ γηνο ηνπ Ξπχξνπ, ν Ξσηήξεο, είλαη ηδηνθηήηεο εηαηξείαο Οαρπκεηαθνξψλ 

ζηε Ηεπθάδα θαη πξφεδξνο ηνπ Βπηκειεηεξίνπ Ηεπθάδνο, παληξεκέλνο κε ηελ 

Γεσξγία Ηάδαξε, κε θαηαγσγή απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη έρνπλ κηα θφξε. 

Λ ΦΕΗΕΜΜΛΞ ΞΖΕΏΑΏΝΒΞΔΞ 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ γελλάξρε Γηψξγε Οζεξβέια ήηαλ ν Φίιηππνο, ν κνλαδηθφο 

Οζεξβέιαο πνπ έδεζε φια ηνπ ηα ρξφληα ζην ρσξηφ καο αζρνινχκελνο κε ηελ 
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αγξνηηθή ηνπ πεξηνπζία, ελψ γηα κεγάιν δηάζηεκα είρε θαη έλα κηθξφ θαθελείν ζηηο 

Ξθακληέο, εδψ πνπ είλαη ηψξα ην Δξψνλ ηνπ ρσξηνχ. Έλαο θαινθάγαζνο παλχςεινο 

άλζξσπνο, φπσο ηνλ ζπκάκαη, αθνχ ηα ζπίηηα καο είλαη απέλαληη ζηελ ίδηα γεηηνληά, 

πάληα κε ηελ πξφζραξε θαιεκέξα ζε φινπο θαη κε ηνλ θαιφ ιφγν. Μαληξεχηεθε ηελ 

Θαξηγψ απ’ ηα Μιαηχζηνκα, ε ζεηα Θαξηψ, ήηαλ ε παξεά ηεο βαβάο κνπ εθεί ζηα 

ρεηκσληάηηθα αληιηαθά, φπνπ ηηο ζπκάκαη λα θάζνληαη θαη λα κπαιψλνπλ ηα 

παληειφληα ησλ αληξψλ ηνπο! Ώπφθηεζαλ έλαλ γην, ηνλ ΐαζίιε, παλχςεινο θαη 

απηφο, ρξεκάηηζε ηζνιηάο ζηελ Ώλαθηνξηθή Φξνπξά, ν νπνίνο παληξεχηεθε ηελ 

Ηεληψ Μαπαδνπνχινπ ή Θπνχξα, πξψηε θεληήζηξα ζην ρσξηφ, ηα θαινθαίξηα 

ζπκάκαη ηζνχξκν ηηο γπλαίθεο κε ηελ Θεηα Ηεληψ πξσηνκαζηφξηζζα ζην θέληεκα κε 

ηηο θνθνπνχιεο ηνπο εθεί ζηε γεηηνληά καο λα θεληάλε! 

Λ ΐαζίιεο θαη ε Ηεληψ απφθηεζαλ δπν θνξίηζηα θαη έλαλ γην. Δ ΐεξνλίθε ή ΐέξα 

είλαη θαζεγήηξηα Ρεκηθψλ θαη δεη παληξεκέλε ζηε Θεζζαινλίθε, έρεη κηα θφξε. Δ 

Θαξία είλαη δηθεγφξνο θαη δεη ζηελ Ηεπθάδα. Λ Ιίθνο παληξεκέλνο δεη ζηελ Ώζήλα 

ζπληαμηνχρνο ηνπ ΛΟΒ, ε γπλαίθα ηνπ έρεη θαηαγσγή απ’ ηελ Ζαξπά θαη απφθηεζαλ 

δπν γηνπο, ηνλ Φίιηππν θαη ηνλ Μαλαγηψηε. Βμ φζσλ γλσξίδσ ν Φίιηππνο είλαη 

ηξαπεδηθφο  ζηελ Ώζήλα, παληξεκέλνο θαη έρεη απνθηήζεη ηέζζεξα θνξίηζηα. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΚΗΑΓΑΡΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΣΑΜΠΑΡΖ 

Λη νηθγέλεηεο Ξθηαδαξέζε κε ην επίζεην Οζακπαξήο, είλαη απ’ ηηο πνιππιεζέζηεξεο 

ζην ρσξηφ καο, αιιά θαη απ’ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δνχλ θαη ζήκεξα ζην Μηλαθνρψξη 

αξθεηνί ηνπο απφγνλνη! Απν αδέξθηα δηαζψδεη ν Ξηάζεο Ξάληαο ζαλ γελλήηνξεο 

απηήο ηεο νηνγέληαο, ρσξίο λα έρεη θηάζεη ζηνλ παηέξα ηνπο, είλαη ν Ρξήζηνο 

Ξθηαδαξέζεο ή Οζακπαξήο θαη ν Μάλνο Ξθηαδαξέζεο ή Οζακπαξήο ή Θέγαο, φπσο 

ηνλ γλψξηδαλ φινη ζην ρσξηφ καο. 

ΟΛ ΞΛΕ ΟΛΠ ΡΝΔΞΟΛΠ ΞΖΕΏΑΏΝΒΞΔ Ή ΟΞΏΘΜΏΝΔ 

Λ Ρξήζηνο πνιέκεζε ζην Θαθεδνληθφ κέησπν θαη επέζηξεςε ηξαπκαηίαο ζην ρσξηφ, 

παληξεχηεθε ηελ Ώζπαζία θαη απφθηεζαλ δπν θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ πξψηε ηνπο 

θφξε παληξεχηεθε ζηε Ιηθηάλα θαη ε δεχηεξε, ε Γηάλλα, παληξεχηεθε ηνλ Ξσηήξε 

Ηάδαξε ή Ζνδνκήιηα θαη δνχλε ζηε Ηεπθάδα. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ θαη ηεο Ώζπαζίαο, ν Αεκήηξεο, ν κπάξκπα Οάθεο, φπσο 

ηνλ γλσξίδακε ζην ρσξηφ, ππεξελελεθνληνχηεο έθπγε πξφζθαηα απ’ ηελ δψε. Μνιχ 

θαιφο άλζξσπνο, είρε επί πνιιέο δεθαεηίεο ην καγαδί θαη θαθελείν καδί, ζηνλ δξφκν 

αξηζηεξά πνπ πάεη γηα ηα Ηηζάξηα, έλα καγαδί πνπ έθεξε ην πξσ΄ην ειεθηξφθσλν 

(ηδνπθ κπνμ) ζην Μηλαθνρψξη! Μαληξεχηεθε ηελ Ζσζηαληία Ξθηαδαξέζε θαη 

απφθηεζαλ δπν θφξεο θαη έλαλ γην. Δ ΐαζηιηθή είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, έρεη 

παληξεπηεί άληξα απ’ ηελ Αεκεηζάλα θαη δνχλε ζηε Θεζζαινλίθε, θάζε θαινθαίξη 

βξίζθνληαη ζην ρσξηφ καο, αθνχ έρνπλ θιεξνλνκήζεη έλα  απ’ ηα ζπίηηα ηνπ Οάθε. Δ 

δεχηεξε θφξε ηνπο, ε Βηξήλε, είλαη παληξεκέλε ζηε Ιηθηάλα. 
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Λ γηνο ηνπ Οάθε θαη ηεο Ζσζηαληίαο, ν Γηψξγνο, δεη ζήκεξα ζην ρσξηφ καο 

ζπληαμηνχρνο ηνπ Αεκνζίνπ θαη είλαη ςάιηεο ζηνλ Ώτ Γηψξγε, παληξεχηεθε ηελ 

Θαχξα Γεσξγάθε θφξε ηνπ Αεκνζζέλε ηνπ Ηίηζα θαη έρεη ηξία θνξίηζηα, εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα δεη ζήκεξα νηθνγεληαθά ζην ρσξηφ καο. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ θαη ηεο Ώζπαζίαο, ν Γψεο, πνπ έθπγε ζρεηηθά λένο απ’ 

ηελ δσή, παληξεχηεθε ηελ Βπαγγειηά (Ηνχια) Γεσξγάθε, θφξε ηνπ Ρξήζηνπ ηνπ 

Θάιηνπ, ε νπνία ζεηα Ηνχια δεη ζήκεξα ζην ρσξηφ έρνληαο μεπεξάζεη ηα ελελήληα 

ρξφληα ηεο, απφθηεζαλ κία θφξε θαη έλαλ γην. Δ Γσή είλαη παληξεκέλε ζηα 

Ηαδαξάηα κε ηνλ Αηνλχζε (Ιηφλην) Ηάδαξε ή Θεηάθηα.  

Λ γηνο ηνπ Γψε θαη ηεο Ηνχιαο, ν Ρξήζηνο δεη ζήκεξα ζπληαμηνχρνο ζην ρσξηφ καο, 

κεηά απφ κηα θαξηέξα ζαλ νδεγφο ζηελ γαιαθηνθνκηθή εηαηξεία ΦΏΓΒ, παληξεκέλνο  

κε ηελ Γεσξγία απ’ ηελ Βγθινπβή, έρνπλ κία θφξε θαη δπν γηνπο. Δ Βπαγγειία είλαη 

παληξεκέλε θαη δεη ζηελ Ώζήλα. Λ πξψηνο ηνπο γηνο ν Γψεο δεη επίζεο παληξεκέλνο 

ζηελ Ώζήλα θαη έρεη έλαλ γην, ηνλ Ρξήζην. Λ άιινο ηνπο γηνπο, ν Μέηξνο, κε ηνπο 

γνλείο ηνπ δεη ζηε Ηεπθάδα. 

Λ ΜΏΙΛΞ ΞΖΕΏΑΏΝΒΞΔΞ Ή ΟΞΏΘΜΏΝΔΞ Ή ΘΒΓΏΞ 

Λ δεχηεξνο γελλάξρεο ηνπ κεγάινπ ζνγηνχ ησλ Οζακπαξαίσλ είλαη ν Μάλνο 

Ξθηαδαξέζεο ή Θέγαο, πξνθαλψο ιφγσ ηνπ παξαζηήκαηφο ηνπο,  ήηαλ  ζσκαηψδεο, 

ν νπνίνο, φκσο, παληξεχηεθε κηα κηθξνζθνπηθή γπλαίθα, ηελ Ώθξηβνχια, πνπ φινη 

ηελ  γσξίζακε ζην ρσξηφ ζαλ <<ζεηά Οζβίθσ>> εμ αηηίαο ηνπ κηθξνζθνπηθνχ ηεο 

ζψκαηνο, αθνχ ηζβίθη ιέγαλε ζην ρσξηφ νη παιηνί μσκάρνη ηηο κηθξνχιεο πέηξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ ζπκπιήξσκα αιιά θαη ζαλ ζπλδεηήξην ζηηο ιηζηέο πνπ 

έθηηαρλαλ… Λ Μάλνο θαη ε Ώθξηβνχια απφρηεζαλ έμη αγφξηα! 

Λ Θσκάο έδεζε ζηε Ηεπθάδα, δελ γλσξίδσ ηη απνγφλνπο έρεη. Λ Οάθεο ή Οαηαλάλαο 

έδεζε θαη απηφο ζηε Ηεπθάδα, παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ηνπ Ζαξθάθε θαη έρεη κηα 

θφξε θαη δπν γηνπο πνπ δνχλε ζήκεξα ζηελ πφιε. Λ Γηάλλεο έδεζε ζηελ Μνχληα 

αζρνινχκελνο κε αγξνηηθέο δνπιεηέο, παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ην Ξπαλνρψξη θαη 

έρνπλ κηα θφξε, ε νπνία είλαη πξεζβπηέξα, ζχδπγνο ηνπ ηεξέα Ξπχξνπ Ώτβαζηιηψηε ή 

Ζαξακπνχιηα θαη δνχλε επίζεο ζηελ Μνχληα, ν δε γηνο ηνπο, ν Γηψξγνο, είλαη ηεξέαο 

θαη απηφο ζηελ πφιε 

Λ Ώληψλεο ήηαλ αγξνθχιαθαο ζηνλ Ζάιακν, παληξεχηεθε ηελ Γσή Γεσξγάθε ή 

Ηηψξε απ’ ην ρσξηφ καο θαη έρνπλ απνθηήζεη κηα θφξε ε νπνία δεη παληξεκέλε ζηελ 

Μάηξα θαη έλαλ γην, ηνλ Ρξχζαλζν, πνπ έρεη παληξεπηεί ηελ Βιπίδα κε θαηαγσγή απ’ 

ην Ιαχπιην θαη έρνπλ απνθαηαζηήζεη ην ζπίηη ηνπ Θέγα ζην ρσξηφ θαη δνχλε αξθεηφ 

θαηξφ ζην Μηλαθνρψξη. 

Λ Γηψξγνο έδεζε ηα πεξηζζφηεξά ηνπ ρξφληα ζηελ Μξέβεδα θαη ζηελ Θεζζαινλίθε, 

παληξεχηεθε ηελ Βπηπρία απ’ηνλ Ώιέμαλδξν θαη απφθηεζαλ δπν γηνχο. Λ πξψηνο 
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είλαη ν ηεξέαο θαη θαζεγεηήο ζενινγίαο ν Ιηθφιανο Ξθηαδαξέζεο πξντζηάκελνο ηνπ 

Ώγίνπ Ώλδξέα ζηελ Μάηξα, ηειεπηαία πιεξνθνξήζεθα φηη έρεη ππνζηεί εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην, πνπ ηνπ δεκηνχξγεζε ζνβαξά θηλεηηθά θαη θσλεηηθά πξνβιήκαηα, έρεη 

έλαλ γην. Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Βηπρίαο είλαη ν ηεξέαο θαη θαζεγεηήο 

ζην Ώξηζηνηέιεην Μαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο παηήξ Εσάλλεο Ξθηαδαξέζεο, ν 

νπνίνο έρεη θηηάμεη ζπίηη ζην ρσξηφ καο ζηνλ δξφκν ηεο Γθηφθαο θαη δεη κεγάιν 

δηάζηεκα εδψ. Δ ζχδπγφο ηνπ είλαη θαζεγήηξηα ζενιφγνο θαη έρνπλ ηέζζεξα 

θνξίηζηα, εθ ησλ νπνίσλ ε Βπηπρία δεη κφληκα ζην εδψ παηξηθφ ζπίηη παληξεκέλε κε 

ηνλ ΐαζίιε Μεξάηε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη έρνπλ έλα θνξίηζη. 

Λ ΐαζίιεο γσλζηφο ζην ρσξηφ καο ζαλ Ξθνκπφεξαο, είλαη ν κνλαδηθφο γηνο ηνπ 

Μάλνπ θαη ηεο Ώθξηβνχιαο πνπ έδεζε ζην ρσξηφ καο αζρνινχκελνο κε ηα αγξνηηθά. 

Μαληξεχηεθε ηελ Ξνθία απ’ ηνλ Ώιέμαλδξν θαη απφθηεζαλ κία θφξε θαη ηξεηο γηνπο. 

Δ Μνιπμέλε δεη ζηελ Ώζήλα θαη έρεη δπν γηνπο. Λ Ξπχξνο έθπγε κηθξφο απ’ ην 

Μηαλαθνρψξη θαη κεγάισζε ζηνλ Ώιέμαλδξν θνληά ζηνπο παπνχδεο ηνπ, εθεί πήγε 

ζην ζρνιείν, έγηλε θαπεηάληνο ζηα θαξάβηα θαη δεη λνκίδσ ζηε Ιηθηάλα. Λ Ξίκνο είλαη 

ππάιιεινο, δεη παληξεκέλνο ζηελ Ώζήλα, φπνπ ηειεπηαία ππέζηε έλα θνβεξφ 

πιήγκα ράλνληαο ηνλ εηθνζάρξνλν γην ηνπ ζε ηξνραίν… Λ ηξίηνο γηνο ηνπ ΐζίιε θαη 

ηεο Ξνθίαο, ν Ιηίλνο, κε ηνλ νπνίν είκαζηε ζπλνκήιηθνη θαη καδί θάλακε ηφζεο 

δαβνιηέο ζην ρσξηφ, γηα ηηο νπνίεο έρσ αλαθεξζεί ζε άιιν θεθάιαην ζην παξφλ 

βηβιίν, δεη θαη ζήκεξα ζην Μηλαθνρψξη θαη είλαη ηερλίηεο νηθνδνκψλ. Μαληξεχηεθε 

ηελ Θαξία απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο θαη έρνπλ ηξεηο θφξεο θαη έλαλ γην. Λη θφξεο ηνπο 

είλαη παληξεκέλεο, φπσο θαη ν γηνο ηνπο ν ΐαζίιεο, ν νπνίνο είλαη νδεγφο, αιιά 

αζρνιείηαη θαη ζαλ κεραληθφο απηνθηλήησλ θαη δεη παληξεκέλνο ζηελΏπφιπαηλα. 
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Ο παηήξ Ησάλλεο θηαδαξέζεο θαη θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ ζήκεξα ζηελ 

Θεζζαινλίθε καζεηήο γπκλαζίνπ κε ην πεξίθεκν πειίθην κε ηελ θνπθνπβάγηα! 
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Γεμηά ν Βαγγέιεο θηαδαξέζεο ή Καξαγηνχξγαο θαη αξηζηεξά ν Άγγεινο 

Λάδαξεο ή Κνδνκήιηαο λενζχιεθηνη ζηνλ ζηξαηφ. 
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Ζ Μαξία θηαδαξέζε ή Σζεξβέια, δηθεγφξνο ζήκεξα ζηε Λεπθάδα, ληπκέλε ηε 

ρσξηάηηθε Λεπθαδίηηθε ζηνιή θαη ην φπιν ζε κία απ’ ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο καο 

ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ! 
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Ζ Βεξνλίθε (Βέξα) θηαδαξέζε (Σζεξβέια) αξηζηεξά κε ηελ κηθξή αδεξθή ηεο 

Μαξία ζηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, κηα ηαξάηζα κε απέξαληε ζέα ζηνπο 

θάξνπο θαη ζηα Αθαξλαληθά! Δδψ ζην ζπίηη ηνπο κηθξά παηδηά ηξέρακε λα 

αθνχζνκε, απ’ ην ξάδην πνπ είραλ θαη ήηαλ απ’ ηα ειάρηζηα ζην ρσξηφ καο, ηνπο 

πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο θάζε Κπξηαθή απφγεπκα, κε ηνλ αδεξθφ ηνπο ην Νίθν 

λα καο δέρεηαη πνιιά παηδηά ζην ζπίηη ηνπο! Δδηθφηεξα ηα κεζεκέξηα, ζηηο κία ε 

ψξα, φηαλ ιέγνληαλ νη εηδήζεηο ν παηέξαο ησλ θνξηηζηψλ ν κπάξκπα Βαζίιεο ην 

άλνηγε δπλαηά θαη αθνχγακε ζε φιε ηε γεηηνληά ηηο εηδήζεηο θαη ηη έγηλε ζηνλ 

θφζκν! Ζ βαβά ησλ θνξηηζηψλ, ε ζεηά Μαξηψ, ήηαλ γλσζηή ζε φιν ην ρσξηφ ζαλ 

<<Πιαηπζηνκίηηζζα>>, αθνχ ήξζε λχθε απ’ ηα Πιαηχζηνκα, ήηαλ θίιεο θαη 

θαιέο γεηηφληζζεο κε ηελ δηθή κνπ βαβά ηελ Βαζίισ! Σηο ζπκάκαη ηα 

ρεηκσληάηηθα απνγεπκαηηλά λα θάζνληαη ζην αληιηαθφ κπξνζηά ζηελ απιή καο 

θαη λα κπαιψλνπλ ηα παληειφληα ησλ πξνγηαζηψλ ηνπο, κε κπάισκα πάλσ ζην 

κπάισκα εθείλα ηα δχζθνια ρξφληα, θαη θάζε ηφζν λα κε θσλάδνπλ γηα λα ηνπο 

κπεινληάδσ ην βειφλη, αθνχ δελ έβιεπαλ θαιά… 
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     Ο Σάθεο θηαδαξέζεο (Σζακπαξήο). 
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Ο Βαζίιεο θηαδαξέζεο ή Σζεξεβέιαο εχδσλαο ζηελ Πξνεδξηθή θξνπξά, 

παλχςεινο θαζψο ήηαλ! 
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Ζ Λεληψ θηαδαξέζε, γπλαίθα ηνπ Βαζίιε! Μηα ππέξνρε γεηηφληζζα! 
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OI OIKOΓΔΛΔΗΔΠ ΠΑΛΡΑ 
Βηδηθή κλεία, ζεσξνχκε, φηη πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ηελ πνιιή ζεκαληηθή  

νηθνγέλεηα ησλ Ξαληαίσλ,  ζην Μηλαθνρψξη θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζπλνηθηζκφ 

Ζνληξάηα, παξά ην γεγνλφο φηη πιένλ δελ ππάξρεη ην επίζεην ζην ρσξηφ καο, αθνχ 

έθπγαλ φινη γηα ηελ Ρψξα. Ώιιά θαη ζηελ Ζισζνπξηά δελ ππάξρεη, πιένλ ην επίζεην, 

αθνχ θαη εδψ ν μελεηεκφο θαη ε έιιεηςε αξξελνγνλίαο<<μεπάζηξεςε>> ην επίζεην 

Ξάληαο θαη ηνπο ιίγνπο πνπ είραλ κείλεη, θαη αλαθεξφκαζηε ζε δπν κεγάιεο 

νηθνγέλεηεο, <<Οεο ζεηα Αηκαληίλαο>> θαη ηηο <<Θεηά Ώκίιηαο>>, φπσο ηηο γλψξηδαλ 

νη πην παιηνί ηνπ ρσξηνχ καο. Βηδηθφηεξα νλνκαζηή ήηαλ ε Ώηκίια, πνπ είρε ελλέα 

παηδηά θαη ην ζπίηη ηεο δηαζψδεηαη αθφκε θαη ζήκεξα, είλαη ην ηειεπηαίν ηνπ ρσξηνχ 

ζηελ Ζισζνπξηά, δεμηά φπσο θαηεβαίλνπκε ηνλ δξφκν ζηελ πεξηνρή Ζακίλη.  

Ζάλνκε εηδηθή αλαθνξά ζηηο νηθνγέληεο Ξάληα, δηφηη απ’ ηελ Ζισζνπξηά, φπσο 

ζα δνχκε παξαθάησ, πξνέξρεηαη ν Ξηακνχιεο, ν πεξίθεκνο… <<Αάζθαινο>> κε ηα 

πνιιά επηξάπεια πνπ δεκηνχξγεζε ζην Μηλαθνρψξη, ελψ απ’ ηνπο Ξαληαίνπο ησλ 

Ζνληξάησλ  πξνέξρνληαη θαηαπιεθηηθνί ηερλίηεο ζηελ αλέγεξζε ζπηηηψλ, ζην 

θηίζηκν ιηηξνβηψλ, αλεκφκπισλ θαη λεξφκπισλ, αιιά θαη αγσληζηέο ηνπ 1821 θαη ηεο 

εζληθήο αληίζηαζεο, θαζψο θαη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ. Γφλνη απηήο ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη ηα δπν αδέξθηα θαζεγεηέο Γεξάζηκνο θαη Ζσλζηαληίλνο Ξάληαο, 

πνπ δνπλ θαη δηδάζθνπλ ζε παλεπηζηήκα ζηελ Ώκεξηθή, γηνί  ηνπ Κελνθψληα Ξάληα, 

πνπ ππήξμε δεηλφο ηερλίηεο,  αιιά θαη ιατθφο  πνηεηήο. 

    Δ θξαηνχζα άπνςε θαη πην ζσζηή είλαη πσο ην επίζεην Ξάληαο, φπσο δειψλεη ε 

ζεκαζία ηνπ, άγηνο, είλαη ιαηηλνγελέο, αθνχ ζπλαληάηαη θαη ζηηο Ζπθιάδεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηε Ιάμν, λεζηά πνπ επίζεο θαηείραλ νη Βλεηνί, ελψ ζηελ Ηεπθάδα έρνκε 

ηελ παξνπζία ηνπ ελεηνχ Ξεκηηέθνιν Ξάληα, ζηνλ νπνίν ν Θνξνδίλη αλέζεζε ηελ 

δηαλνκή γαηψλ, επζχο σο θαηέιαβε ηε Ηεπθάδα  ην 1684, απ’ηνπο Ονχξθνπο. 

Λθείινκε, φκσο, λα θαηαγξάςνκε ηελ άπνςε θαη ηνπ Ώιέμαλξνπ Ξάληα,  ν νπνίνο 

ήηαλ απφθνηηνο ηεο Νηδαξείνπ Ξρνιήο, Θενιφγνο, ζπγγξαθέαο θαη δηεπζπληήο ηεο 

Γεσξγηθήο Ξρνιήο Ξπγγξνχ, ζην Θαξνχζη Ώηηηθήο.  Ξην βηβιίν ηνπ «Η εκ Λεσκάδος 

οικογένεια άνηα», δέρεηαη  ηελ  ιαηηλνγελή πξνέιεπζε ηνπ επηζέηνπ, αλαθέξεη, 

φκσο, θαη ηελ άπνςε πσο, πηζαλφλ,   λα  πξνέξρεηαη  απ’ ηα ρσξηά Βιάηεηα θαη 

ΐειίηζα ηεο Φζηψηηδνο, φπνπ ππάξρεη ζε κεγάιε έθηαζε. Ζάπνηνη εμ απηψλ, θαηά ηνλ 

Ώιέμαλδξν Ξάληα, ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα, επαλαζηαηήζαληεο αλεπηηπρψο θαηά 

ησλ Ονχξθσλ, αλαγθάζζεθαλ λα θχγνπλ, θαη κέζσ Άκθηζζαο - Ιαππάθηνπ, έθηαζαλ 

ζηελ Ώηησιναθαξλαλία, ηελ νπνία θαηείραλ νη Οφθθνη θαη απφ εθεί ζηε Ηεπθάδα θαη 

ζην Μηλαθνρψξη. Βδψ έκεηλαλ ζηελ πεξηνρή  Ζνινβνχ, ε νπνία  βξίζθεηαη απέλαληη  

απφ ηνπο  Μεγαδηζάλνπο. Ώλαθέξνκε ηνπο Μεγαδηζάλνπο, δηφηη θαη ζ’ απηφ ην ρσξηφ 

ππάξρνπλ Ξαληαίνη, θαη ηδνχ πσο δεκηνπξγήζεθαλ, φπσο πεξηγξάθεη ν αλσηέξσ 

Ώιέμαλδξνο Ξάληαο ζην αλσηέξσ βηβιίν ηνπ. Έλαο εθ ησλ Ξαληαίσλ ηνπ 

Μηλαθνρσξίνπ, νη νπνίνη είραλ παξάδνζε ζηελ αλδξεία θαη ηελ παιιηθαξηά, 

ζπλδέζεθε εξσηηθά κε κηα θφξε Γαθπλζηλνχ  (Ρνπρκάλε)  απ’ ηνπο  Μεγαδηζάλνπο. 

Ζάζε βξάδπ, νη δχν εξσηεπκέλνη λένη, απ’ ηα απέλαληη θνληηλά ρσξηά, ζπλελλννχλην 
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κε αλακκέλν ιπρλάξη, γηα λα ζπλαληεζνχλ. Λ παηέξαο ηεο θφξεο δελ ήζειε λα ηελ 

δψζεη ζηνλ Ξάληα. ηαλ έγηλαλ αληηιεπηνί, ν ηειεπηαίνο, κε γελλαηφηεηα, αλάγθαζε 

ηνλ κέιινληα πεζεξφ ηνπ, λα ηνπο παληξέςεη λχθησξ. Λ ελ ιφγσ Ξάληαο έκεηλε 

«ζψγακπξνο» θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη Ξαληαίνη ησλ Μεγαδηζάλσλ. Ώπ’ απηφ ην 

ζφτ ησλ Ξαληαίσλ ζηνπο Μεγαδηζάλνπο πξνέξρεηαη ν ήξσαο ηεο Βζληθήο Ώληίζηαζεο  

Ώπφζηνινο  (Ηάθεο) Ξάληαο, ν νπνίνο, κέζα ζηελ θαξδηά θαη ζηελ θξίθε ηνπ 

λαδηζκνχ, ην 1941,  καδί κε ηνλ Θαλψιε Γιέδν, θαηέβαζαλ ηελ γεξκαληθή ζεκαία, κε 

ηελ λαδηζηηθή ζβάζηηθα, απ’ ηνλ Εεξφ ΐξάρν ηεο Ώθξνπφιεσο. Ώπηφο, ν Ηάθεο 

Ξάληαο, πέζαλε αθαλήο, αληδηνηειήο, γλήζηνο παηξηψηεο, ρσξίο λα δεηήζεη θαλέλα 

αληάιιαγκα, νχηε λα εμαξγπξψζεη ην εξσηθφ ηνπ θαηφξζσκα. Μέζαλε θαη εθεδεχζεη, 

δεκνζία δαπάλε, ην 2011.  

    Μαξά ην γεγνλφο φηη πιένλ δελ ππάξρεη θαλείο απ’ ηα ζφγηα ησλ Ξαληαίσλ ζην 

ρσξηφ καο, ζα επηρεηξήζνκε κηα ρσξνηαμηθή ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηνπο, δηφηη… Ώπ’ 

ην ζφτ απηφ έρνπλ πξνέιζεη, θαζψο πξναλαθέξακε, ζεκαληηθνί άληξεο, φπσο  

νλνκαζηφο είλαην Γελλάξρεο ηνπο, ν Αεκνπιάο Ξάληαο, ν νπνίνο, καδί κε άιινπο 

κπαηίδνπο Ξθαθηζάλνπο, ήηαλ θιέθηεο ζηα Ξηαπξσηά θαη ζηνπο Ξθάξνπο θαη ηνπο 

έηξεκαλ νη Ονχξθνη, γηα ηηο επηδξνκέο ηνπο,  (Μ. Ννληνγηάλλε, ηφκνο Ώ, ζει. 410), γη 

απηφ νη Ονχξθνη ραξαθηήξηδαλ ηνπο Ξθαθηζάλνπο ζαλ <<Ξετηάλ Ώζθέξ>>, δειαδή 

αζθέξη ηνπ δηαβφινπ. Λ Αεκνπιάο Ξάληαο, είλαη ππνθηλεηήο θαη ελφο άιινπ 

μεζεθσκνχ ησλ Ξθαθηζάλσλ, πηζαλφλ ην 1746, θαηά ησλ Βλεηψλ, κε αθνξκή ηελ 

ζηπγλή θνξνινγία ηεο Αεθάηεο θαη ηνπ Ρνξηαξηάηηθνπ. Βπίζεο ν απφγνλφο ηνπ, ν 

Ιηθνιέηηνο Ξάληαο, πήξε κέξνο ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ Ώιή Μαζά, φηαλ ν ηειεπηαίνο 

νρπξψζεθε ζην θάζηξν ηνπ Οεθέ, ην 1807, θαη επνθζαικηνχζε ηελ Ηεπθάδα. Ώθφκε 

πήξε κέξνο ζηελ κάρε ηεο Άκθηζζαο, θαηά ησλ Ονχξθσλ, ην 1823, ππφ ηαο δηαηαγάο 

ηνπ Ώλαζηαζίνπ Γαξνπθαιή, ελψ λσξίηεξα, ην 1822, πήξε κέξνο ζηελ Θάρε ηνπ 

Μέηα, καδί κε ηνλ Εζαθήζην Εάθσβν Αξαθνχιε θαη ηνπο θηιέιιελεο. Ώιιά ε 

θαηαγξαθή ηνπο ζην παξφλ βηβιίν ηνπ Μηλαθνρσξίνπ είλαη επηβεβιεκέλε θαη γηα ηελ 

ηεξάζηηα πλεπκαηηθή πξνζθνξά ηνπο ζην ρσξηφ, κε ηα δπν βηβιία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ πεγέο θαη ζην παξφλ πφλεκα, ηησλ δχν αδεξθψλ θαζεγεηψλ 

Ώιέθνπ θαη Ξηάζε Ξάληα, αιιά θαη ζαλ αλήζπρν ζφτ πνπ είλαη θαη νη απφγνλνί ηνπο, 

φπνπ γεο, πηζαλφλ κειινληηθά λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηηο ξίδεο ηνπο. 

ΛΕ ΞΏΙΟΏΕΛΕ ΟΣΙ ΖΛΙΟΝΏΟΣΙ. 

    Γελλάξρεο φισλ ησλ Ξαληαίσλ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ είλαη, θαηά ηνλ Ώιέμαλδξν 

Ξάληα, ν πξναλαθεξζείο Αεκνπιάο Ξάληαο, πνπ έδεζε ηνλ 17ν αηψλα. Έλαο εθ ησλ 

απνγφλσλ ηνπ, ν Ιηθνιέηνο Ξάληαο, ν νπνίνο έδεζε θαηά ηνλ 19ν αηψλα θαη πήξε 

κέξνο ζηελ Βπαλάζηαζε ηνπ 1821, πήγε ζψγακπξνο ζηα Ζνληξάηα παίξλνληαο γηα 

γπλαίθα ηελ Ώζεκίλα, θφξε ελφο άξρνληα κε ην επίζεην Γξάςαο, πνπ δηέκελε ζηα 

Ζνληξάηα θαη έηζη δεκηνχξγεζεθε ε πνιππιεζήο νηθνγέλεηα ησλ Ξαληαίσλ ζηα 

Ζνληξάηα, απ’ ηελ νπνία βγήθαλ νη ζπνπδαίνη ηερλίηεο ζηηο θαηαζθεπέο θηηξίσλ, 

αιιά θαη ιηηξνβηψλ θαη αλεκφκπισλ, κα θαη ζπνπδαίνη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο. 
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Λ ΡΝΔΞΟΛΞ ΞΏΙΟΏΞ 

Βγγνλφο ηνπ Ιηθνιέηνπ Ξάληα, είλαη ν γελλάξρεο ησλ Ξαληαίσλ ησλ Ζνληξάησλ, πνπ 

καο αθνξνχλ ζην παξφλ βηβιίν, παππνχο ησλ πνιπαλαθεξζέλησλ εδψ ζπγγξαθέσλ 

Ξηάζε θαη Ώιέμαλδξνπ Ξάληα. Θε ηελ γπλαίθα ηνπ Ώγγέισ απ’ ηελ Ώπφιπαηλα ηνπ 

γέλνπο ησλ Ζαινγηαλλαίσλ, δεκηνχξγεζαλ κηα νηθνγέλεηα  απφ δεθαεθηά άηνκα! 

Ώπφθηεζαλ ηξεηο γηνπο θαη πέληε θνξίηζηα. Δ Ώιεμάλδξα παληξεχηεθε ζηα 

Ζνληξάηα, ε Ώγιατα ζην Μηλαθνρψξη, ε Μαξαζθεπή ζηνλ Ζάβαιν, ε Ώζεκίλα ζηνλ 

Άγην Ιηθήηα θαη ε ΐαξβάξα έγηλε κνλαρή ζηνλ Ώτ Ιηθφια ζηε Ιεξά. Ώπ’ ηα αγφξηα ν 

Ξηάζεο πέζαλε λένο, φηαλ θαηαπιαθψζεθε απφ ιηζάξη ιηηξνβηνχ, πνπ επηρεηξνχζε λα 

κεηαθέξεη. Οα άιια δπν αγφξηα, ν Ξσηήξεο θαη ν Αεκήηξεο ή Ιηέξεο ήηαλ δίδπκα. 

Θάιηζηα γηα ηελ θαπαιεθηηθή ηνπο νκνηφηεηα κέρξη ηα γεξάκαηα δηεγείηαη πάξα 

πνιιά επηξάπεια θαη ζην ζηξαηφ θαη ζην ρσξηφ καο ν Ώιέμαλδξνο Ξάληαο. Ήηαλ 

άξηζηνη ηερλίηεο θαη νη δχν, ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Μξέβεδαο, ην 1912, φηαλ ζαλ ηερλίηεο βνήζεζαλ ην ζηήζηκν ησλ Βιιεληθψλ θαλνληψλ 

ηνπ ζηξαηνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαληνβνιήζνπλ ηνπο νρπξσκέλνπο ηνχξθνπο. 

Λ ΞΣΟΔΝΔΞ ΞΏΙΟΏΞ 

Λ έλαο απ’ ηνπο δίδπκνπο, ν Ξσηήξεο, μεθίλεζε καδί κε ηνλ αρψξηζην δίδπκν αδεξθφ 

ηνπ, ηνλ Θήηζν, ηηο θαηαζθεπέο θαη θηηζίκαηα ζπηηηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα, πεξίπνπ 

ζαξαληάρξνλνο έγηλε ηεξέαο ζην ρσξηφ καο κέρξη ην 1925, είλαη ν πεξίθεκνο παπά 

Ξσηήξεο Ξάληαο, ηνλ νπνίν κλεκνλεχεη ζηηο πξνζθνκηδέο θάζε Ζπξηαθή ν ηεξέαο ηνπ 

ρσξηνχ καο. Έλαο εθπιεθηηθφο παπάο, αλαθέξεη ζρεηηθά ν γηνο ηνπ ν Ώιέμαλδξνο, ν 

νπνίνο παξνπζηάδεη ζην βηβιίν ηνπ Δ ΒΖ ΗΒΠΖΏΑΛΞ ΛΕΖΛΓΒΙΒΕΏ ΞΏΙΟΏ, φια ηα 

ζαπκαζηά επηηεχγκαηα ηνπ ηεξέα παηέξα ηνπ.  Ον 1920, πεξηγξάθεη ν άιινο γηνο ηνπ 

ν Ξηάζεο, ηνπ έζηεζαλ ζθεπσξία νη θηινβαζηιηθνί, ν δεζπφηεο Ααληήι καδί κε ηνλ 

αδεξθφ ηνπ βνπιεπηή Οαζάθε Ξθηαδαξέζε, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εθδηθεζνχλ, γηαηί 

ήηαλ αξεηκάληνο ζαζηψηεο ηνπ Βιεπζεξίνπ ΐεληδέινπ θαη ηνλ δίθαζαλ έμη κήλεο, 

νδεγφληαο ηνλ ηεξέα ζηε θπιαθή… Μξφεδξνο ηνπ Μξσηνδηθείνπ ήηαλ ν πεξίθεκνο 

ζηα ρξφληα ηνπ <<<Θψξνο>>, ν νπνίνο νκνιφγεζε πσο ήηαλ κελ αζψνο ν παπάο, 

έπξεπε, φκσο λα κπεη θπιαθή γηαηί ήηαλ θηινβεληδειηθφο… 

 Λ παπά Ξσηήξεο Ξάληαο παληξεχηεθε ηελ Βπαγγεινχια, θφξε ηνπ παπά 

Ρξηζηφθνξνπ Γεσξγάθε ε Ζνηζιηψλε απ’ ην ρσξηφ καο θαη απφθηεζαλ ηξία θνξίηζηα 

θαη ηξεηο γηνπο. Δ Θαξηγψ παληξεχηεθε Θπαθνχθν ζηε ΐαπθεξή, ε Ώιέμσ 

παληξεχηεθε Μαπαδάην ζηελ Ζαηνχλα θαη ε Ώζελά  Ώξαβαλή ζηελ Ζαξπά.  

Ώπ’ ηα αγφξηα ηνπ παπά Ξσηήξε ην πξψην, ν Κελνθψληαο, ήηαλ έλαο ζαπκάζηνο 

ηερλίηεο θαη μπινπξγφο, αιιά θαη ιατθφο πνηεηήο, παληξεχηεθε ηελ Ξηακάηα Ηάδαξε 

απ’ ην Ξπαλνρψξη θα απφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Ζσλζηαληίλν θαη ηνλ Γεξάζηκν. Ζαη νη 

δχν θάλνπλ θαξηέξα θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ ζηελ Ώκεξηθή, ν κελ Ζσλζηαληίλνο 

έρεη ηξία παηδηά, ν δε Γεξάζηκνο έρεη δχν. 



230 
 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ παπά Ξσηήξε θαη ηεο Βπαγγεινχιαο, ν Ώιέμαλδξνο, θνίηεζε 

ζηελ Νηδάξεην Ξρνιή θαη αθνινχζσο έγηλε θαζεγεηήο παηδαγσγηθψλ θαη δηεπζπληήο 

ζηελ Γεσξγηθή Ξρνιή Ξπγγξνχ ζην Θαξνχζη, αιιά θαη δεκνζηνγξάθνο ζηελ 

Ώζελατθή εθεκεξίδα ΜΝΣΕΏ. Βίλαη ν επεξγέηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

Μηλαθνρσξίνπ, αθνχ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 καο έθεξε κηα βηβιηνζήθε κε φξγαλα 

αζθήζεσλ θπζηθήο θαη ρεκείαο, αιιά θαη πάξα πνιινχο ράξηεο δηαθφξσλ κνξθψλ. 

Βπίζεο είλαη ζπγγξαθέαο παδαγσγηθψλ θπξίσο βηβιίσλ θαη ηνπ πεξίθεκνπ Δ ΒΖ 

ΗΒΠΖΏΑΛΞ ΛΕΖΛΓΒΙΒΕΏ ΞΏΙΟΏ, ζηνηρεία απ’ ην νπνίν κνπ είλαη πνιχηηκα γηα ην 

παξφλ πφλεκα. Μαληξεχηεθε ηελ Βιιελναγγιίδα ΐαιεληίλε θαη απφθηεζε έλαλ γην, 

ηνλ Ξσηήξε, ν νπνίνο δεη ζην καξνχζη Ώηηηθήο θαη κηα θφξε, ηελ Ενπιία, ε νπνία 

ζπνχδαζε ζηελ Ώκεξηθή θαη δηακέλεη παληξεκέλε εθεί. Λ Ώιέμαλδξνο θαη ε 

ΐαιεληίλε ζέιεζαλ λα ηαθνχλ ζην θνηκεηήξην ηνπ Μηλαθνρσξίνπ! 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ παπά Ξσηήξε θαη ηεο Βπαγγεινχιαο, ν Ξηάζεο, είλαη ν θαζεγεηήο 

Ξσκαηηθήο Ώγσγήο θαη ζπγγξαθέαο ηνπ ρεηξφγξαθνπ βηβιίνπ ΜΏΕΑΕΖΒΞ 

ΏΙΏΘΙΔΞΒΕΞ ΏΜ’ ΟΛ ΡΣΝΕΛ ΘΛΠ ΜΕΙΏΖΛΡΣΝΕ ΗΒΠΖΏΑΛΞ, ην νπνίν ηφζεο 

πιεξνθνξίεο καο δίλεη θαη γηα ηα ζφγηα ηνπ ρσξηνχ καο, αιιά θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ! Ππεξέηεζε κέρξη ην 1942 ζην Γπκλάζην 

Ηεπθάδνο, φηαλ αλαγθάζηεθε λα θχγεη θπλεγεκέλνο απ’ ηνπο Εηαινχο ζηελ Ώζήλα 

γηα ηελ εζληθή θαη αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε. Μαληξεχηεθε ηελ θαζεγήηξηα Ζαίηε 

Γεσξγηάδνπ θαη πφθηεζαλ κηα θφξε, ηελ Ζαιηξξφε (Ηφξε), ε νπνία δεη ζην Θάικε 

ηεο Ξνπεδίαο, φπνπ εξγάδεηαη ζαλ θαζεγήηξηα ζην εθεί παλεπηζηήκην θαη είλαη 

παληξεκέλε κε άλδξα Ελδηθήο θαηαγσγήο. 

Λ ΘΔΟΞΛΞ ΞΏΙΟΏΞ Ή ΙΟΒΝΔΞ 

Λ άιινο γηνο ηνπ Ρξήζηνπ Ξάληα απ΄ ηνπο δίδπκνπο κε ηνλ παπά Ξσηήξε είλαη ν 

Αεκήηξεο, γλσζηφο ζην ρσξηφ ζαλ Θήηζνο ή Ιηέξεο, κε ηνλ νπνίν έρσ θαη 

ζπγγέλεηα, αθνχ είλαη παηέξαο ηεο βαβάο κνπ Ξηαπξνχιαο Ξάληα, απ’ ηελ πιεπξά 

ηεο κάλαο κνπ. Λ Θήηζνο ήηαλ έλαο θαηαπιεθηηθφο ηερλίηεο θαη θαηαζθεπαζηήο 

ζπηηηψλ, αιιά θαη ιηηξνβηψλ. Λ Ξηάζεο Ξάληαο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ν 

Ιηέξεο ήηαλ ν κφλνο πνπ κπφξεζε λα κεηαθέξεη ηα κεραλήκαηα απ’ ην ιηκάλη ηνπ 

λεζηνχ, πνπ έθεξε ν εξγνιάβνο Γθησλάθεο κε πινίν γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηεο 

πφιεο. Δ γπλαίθα ηνπ ήηαλ απ’ ηελ Ώπφιπαηλα, απφθηεζαλ ηέζζεξεηο γηνπο θαη κία 

θφξε, ηελ Ξηαπξνχια, βαβά κνπ, ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Ώπζηφιε Γεσξγάθε ή 

Οξάκπα, ή Ζνινκπάηζν. Λη γηνη ηνπ Ιηέξε εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ηεπθάδα, φπνπ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μαλαγίαο ησλ Κέλσλ δεκηνχξγεζαλ ηελ ζπλνηθία Ξαληαίηθα. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ιηέξε, ν Ζψζηαο,  αζρνιήζεθε καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ ζηηο 

βαξηέο δνπιεηέο, ζηελ θαηνρή φξγαλψζεθε θαη ήηαλ ζηέιερνο ηεο Ώληίζηαζεο. Θεηά 

ηε κάρε ζην Ηατλάθη βξήθε ηξαγηθφ ζάλαην, φηαλ ηνλ πέηαμαλ, κεηά απφ πνιιά θαη 

θξηθηά βαζαληζηήξηα, δσληαλφ ζηελ ραξάδξα Ζνπδνπλίζηξα ζην Άιαηξν, καδί κε 

άιινπο ζαξάληα αξηζηεξνχο… 
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Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ιηέξε, ν Γηάλλεο, ζπνχδαζε θαη αζρνιήζεθε κε ηελ δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ, φληαο δηεπζπληήο ζηε Αξάκα ηνπ εθεί εξγνζηαζίνπ ηνπ Μαπαζηξάηνπ, 

δελ παληξεχηεθε θαη πέζαλε άθιεξνο. 

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ιηέξε, ν Γψεο, αθνινχζεζε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπ, 

νηθνδφκνο θαη μπινπξγφο κέζα ζηε ρψξα. Ώπφθηεζε δπν θνξίηζηα, ηελ Ζηθή ε νπνία 

παληξεχηεθε ηνλ μπινπξγφ Φίιηππν Ώξγχξε θαη ηελ Αήκεηξα, ε νπνία παληξεχηεθε 

ηνλ Μάλν Λξθαλφ, ινγηζηή θαη ςάιηε ζηνπο Ώγίνπο Ώλαξγχξνπο. 

Λ ηέηαξηνο γηνο ηνπ Ιηέξε, ν Ρξήζηνο, έλαο παλχςεινο θαη ιεπηφο άλδξαο, ήηαλ ν 

αγαπεκέλνο ζείνο ηεο κάλαο κνπ, πνιιέο θνξέο ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 κε είρε πάξεη 

κηθξφ παηδί θαη πεγαίλακε ζηνο ζπίηη ηνπ ζηε ρψξα, φπνπ καο θηινμελνχζε ηφζν 

δεζηά. Μαληξεχηεθε ηελ Βιέλε Γιέλε απ’ ηελ Ζαξπά θαη απφθηεζε δπν θφξεο. Δ 

Βπξχθιεηα παληξεχηεθε ηνλ Γηάλλε Θπφξζα, πνπ είρε ξαθείν δίπια αθξηβψο απ’ ην 

δαραξνπιαζηείν ηνπ Ώλδξέα κε ηηο πεξίθεκεο πνηθηιίεο, πνπ φζεο θνξέο ηνλ 

επηζθέθηεθα ζην ξαθείν ηνπ κηθξφο κε ηνλ παηέξα κνπ πάληα καο θεξλνχζε πνθηιία! 

Δ Βπξχθιεηα κε ηνλ Γηάλλε έθπγαλ ζηε ζπλέρεηα θαη έδεζαλ ζηελ Ώκεξηθή. Δ άιιε 

θφξε ην Ρξήζηνπ Ξάληα, ε Βπαγγειία, ππάιιεινο ζηελ Ώγξνηηθή ηξάπεδα 

παληξεχηεθε ηνλ Φίιηππν Γαξχθαιιν, ν νπνίνο είρε ρξεκαηίζεη δηεπζπληήο ζηελ 

Ώγξνηηθή Ηεπθάδνο. Δ Βπαγγειία δεη ζήκεξα κε ηελ θφξε ηεο ζηελΏζήλα.  

ΣΟ ΟΨ ΣΧΝ ΑΝΣΑΗΧΝ ΠΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤΔ ΣΖΝ ΚΟΛΟΒΟΤ 

Λ ΓΕΏΙΙΔΞ ΞΏΙΟΏΞ Ή ΜΝΛΠΟΞΔΞ 

Λ γελλάξρεο απηνχ ηνπ ζνγηνχ Ξαληαίσλ ζηελ Ζνινβνχ είλαη ν Γηάλλεο Ξάληαο ή 

Μξνχηζεο, είρε ηξία αγφξηα. Λ Ζψζηαο ή Αεκεηξνχια, ήηαλ ρσξνθχιαθαο θαη έδεζε 

ζηελ Άξηα, απφθηεζε ηξία θνξίηζηα, ηειεπηαία ζην δηαδχθηην γλσξίζηεθα κε κηα 

θφξε ηνπ πνπ δεη κνπ είπε ζηε Ζαβάια. Λ άιινο γηνο, ν Ξηακνχιεο, είλαη ν πεξίθεκνο 

<<δάζθαινο>>, γηα ηνλ νπνίν θαη ηα… θαηνξζψκαηά ηνπ ζην ρσξηφ έρσ εηδηθή 

αλαθνξά παξαθάησ, παληξεχηεθε ηελ Ξηακάηα ή Ααζθάια θαη έδεζαλ άθιεξνη ζην 

ρσξηφ. Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Γηάλλε Μξνχηζε ήηαλ ν Οάζνο ή Γεσπφλνο, ν νπνίνο έδεζε 

ζηελ Ώπζηξαιία, παληξεχηεθε θαη απφθηεζε έλαλ γην, ηνλ Γηάλλε, ν νπνίνο δεη ζηελ 

Ώπζηξαιία θαη κηα θφξε ηελ Ονχια Ζσλζηαληηλίδνπ, ε νπνία δεη  παληξεκέλε ζηελ 

Ώπζηξαιία, αιιά επζηθέπηεηαη ηαθηηθφηαηα ηα θαινθαίξηα ην ρσξηφ καο. 

ΟΏ ΟΒΞΞΒΝΏ ΏΑΒΝΦΕΏ ΞΏΙΟΏ ΖΏΕ Λ ΜΏΜΏ ΏΙΟΣΙΔΞ 

Ξε απηή ηελ νηθνγέλεηα Ξαληαίσλ ζηελ Ζνινβνχ ήηαλ ηέζζεξα αδέξθηα, παηδηά παπά 

πνπ πέζαλε λένο, δπν αγφξηα θαη δπν θνξίηζηα, ηα νπνία είραλ κείλεη νξθαλά απφ 

κηθξά θαη πάζρηδαλ κφλα ηνπο λα κεγαιψζνπλ. Οα δπν θνξίηζηα, αλαθέξεη ν Ξηάζεο 

Ξάληαο, ή Ώηδνιέηα θαη ε Ώθέληξα έκεηλαλ αλχπαληξα θαη αζρνινχληαλ κφλν κε ηελ 

εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ. Ον ίδην έκεηλε άγακνο θαη ην έλα γφξη ν Ηάκπξνο. Ον 

άιιν αγφξη ήηαλ ν Ώληψλεο, ν νπνίνο έγηλε παπάο θαη πήγε ζψγακπξνο ζηνπ 

Μξεκεληηλνχ, είρε έλαλ γην ηνλ Ζψζηα, ν νπνίνο ήηαλ ςάιηεο ζηελ Ώγία Οξηάδα θαη 
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έξρνληαλ ηαθηηθφηαηα ζην ρσξηφ, αθνχ έρνπλ πεξηνπζία εθεί θάησ ζην ζπίηη ηνπο 

ζηελ Ζνινβνχ, ν Ζψζηαο απφθηεζε δπν θφξεο. 

ΛΕ ΛΕΖΛΓΒΙΒΕΏ ΞΏΙΟΏ ΟΔΞ ΘΔΗΕΏΞ 

Μξφθεηηαη γηα κηα αθφκε νηθνγέλεηα Ξάληα ζηελ Ζνινβνχ κε ην πξνζδηνξηζηηθφ 

<<Οεο Θίιηαο>>, αθνχ πέζαλε ν άληξαο ηεο Ώλαζηάζεο θαη ε ρήξα Ώηκηιία 

κεγάισζε ηα νξθαλά ηεο. Ον ζπίηη ηεο, ηα εξείπηα ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη, ήηαλ ην 

ηειεπηαίν ηνπ ρσξηνχ ζην δξφκν γηα ην Ζακίλε δεμηά. Βίρε, ιέλε ελλέα παηδηά! Λ 

Ξηάζεο Ξάληαο κλεκνλεχεη δχν, ηνλ ΐαζίιε θαη ηνλ Γεξάζηκν ή Ξέηε. Ζαη ηα δπν 

αδέξθηα έθπγαλ θαη εξγάζηεθαλ ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, έβγαιαλ ρξήκαηα θαη φηαλ 

επέζηξεςαλ αγφξαζαλ ζπίηηα ζηελ πφιε ν Γεξάζηκνο θαη ζηελ Ώζήλα ν ΐαζίιεο. 

Λ ΐαζίιεο  απφθηεζε δπν γηνπο, ηνλ Μαλαγηψηε θαη ηνλ Οάζν. Λ Μαλαγηψηεο είλαη 

κεραληθφο ηνπ Μνιπηερλείνπ, ηνλ γλψξηζα πξνζσπηθά φηαλ κε επηζθέθηεθε ζην 

θαηάζηεκα ηξαπέδεο ζηε Ηεπθάδα πνπ ήκνπλ δηεπζπληήο, έλαο άξηζηνο επηζηήκνλαο 

θαη έλαο θαηαπιεθηηθφο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο, έρεη έλαλ γην, ηνλ ΐαζίιε, ν νπνίνο 

είλαη θαη απηφο κεραληθφο ζηε Ηεπθάδα. Λ άιιινο γηνο ηνπ ΐζίιε, ν Οάζνο ζπνχδαζε 

ζην Θφλαρν ηεο Γεξκαλίαο, φπνπ αληηκεηψπηζε έλα ξαηζηζηηθφ πξφβιεκα…. 

Ξπγθεθξηκέλα. ηαλ ηειεηψζε ην παλεπηζηήκην ηνπ Θνλάρνπ ην 1965 δελ ηνπ έδηλαλ 

πηπρίν νη γεξκαλνί δηφηη ζεψξεζαλ φηη ήηαλ Ββξατθήο θαηαγσγήο!!! Ώπηφ αλαθέξεη ν 

Ξηάζεο Ξάληαο θαη φπσο ιέεη ην πιεξνθνξήζεθε ν ίδηνο ζηελ Εζξαειηλή πξεζβεία 

ηεο Ώζήλαο, φηαλ είρε πάεη  λα πάξεη βίδα γηα ηελ θφξε ηνπ Ηφξε, ψζηε λα πάεη γηα 

κεηαπηπρηαθφ ζην Οει Ώβίβ. Ονπ είραλ πεη νη γεξκαλνί ηνπ Οάζνπ πσο ην επίζεην 

Ξάληαο είλαη κελ Ηαηηλνπνηεκέλν, αιιά είλαη Ββξατθήο θαηαγσγήο θαη πσο ήξζαλ νη 

Ξαληαίνη ζηε Ηεπθάδα ην 1600 πεξίπνπ, φηαλ εθδηψρζεθαλ νη Ββξαίνη απ’ ηελ 

Εζπαλία θαη ήξζαλ πξφζθπγεο ζηε Ηεπθάδα! Οφηε πήξε ηνλ Ώλαζηάζε ηνλ Ξάληα ε 

Εζξαειηλή πξεζβεία ζην Θφλαρν θαη ηνπ έδσθε δνπιεηά! 

Λ άιινο γηνο ηεο Ώηκηιίαο, ν Γεξάζηκνο Ξάληαο, ή Ξέηεο, φηαλ επέζηξεςε απ’ ην 

Γηνράλεζκπνπξγθ ζηε Ηεπθάδα αγφξαζε ζπίηη ζηελ πφιε θαη ιηνζηάζη ζηελ 

Κνχληειε,παληξεχηεθε θαη έθαλε ηξία θνξίηζηα.  
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Ο Ξελνθψληαο άληαο, ζπνπδαίνο θαηαζθεπαζηήο εηδηθψλ θαηαζθεπψλ, κχισλ 

θαη ιηηξνβηψλ, αιιά θαη ιατθφο πνηεηήο θαη ν γηνο ηνπ Κσλζηαληίλνο άληαο 

θαζεγεηήο ζηελ Ακεξηθή! 
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O ΠΡΑΚΝΙΖΠ  Ν <<ΓΑΠΘΑΙΝΠ>> ΘΑΗ Ζ ΓΙΥΠΠΑ ΡΝ! 
    Θία απ’ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο θπζηνγλσκίεο ηνπ ρσξηνχ καο απνηειεί ν 

Ξηακνχιεο, ή Αεκνδνδάζθαινο Ξάληαο, φπσο απηνζπζηήλνληαλ! Έθηηαμε δηθφ ηνπ 

γισζζάξη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε πνιινί αθφκε κέρξη θαη ζήκεξα, έβγαιε 

<<παξαλφκαηα>> ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ, έθαλε πξάμεηο πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ κεγάιε <<πιάθα>>, έκεηλε ζηε κλήκε φισλ, φζσλ ηνλ δήζακε, ζαλ ν 

<<δάζθαινο>>, ε γξαθηθή θηγνχξα ηνπ ρσξηνχ, ην γισζζάξη ηνπ νπνίνπ, ζα 

κηιήζνκε γη απηφ παξαθάησ, αθνχγνληαλ κέρξη ηελ Λκφλνηα, φηαλ νη Μηλαθνρσξίηεο 

νηθνδφκνη, πνπ θάζε πξσί πήγαηλαλ ζην γλσζηφ θαθελείν <<ΟΛ ΙΒΛΙ>> ηεο 

Λκφλνηαο γηα κεξνθάκαην, έβξηζθαλ ηνλ Ώληψλε ηνλ Ηάδαξε (Γθαξακάλε), πνπ ήηαλ 

αζηπθχιαθαο θαη βξίζθνληαλ εθεί ζηελ Λκφλνηα ππεξεζία θαη άθνπγεο ηα… 

Ξηακνχιηθα, κε ηνπο άιινπο δίπια λα αλαξσηηνχληαη ηη είδνπο γιψζζα ήηαλ απηή!!! 

Ον ζπίηη ηνπ ήηαλ θάησ ζηελ Ζισζνπξηά, ζηνλ πάην ηνπ ρσξηνχ, κε ηελ γπλαίθα ηνπ 

ηελ Ξηακάηα, ε νπνία ήηαλ ε <<δαζθάια>>, άθιεξνη απφ παηδηά. Βίρε αδεξθέο θαη 

δπν αδέξθηα, ηνλ Οάζν, ν νπνίνο νλνκάζηεθε απ’ ηνλ Ξηακνχιε <<γεσπφλνο>>, έηζη 

γηα λα ζπκπιεξσζεί ην… επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζην ζπίηη ηνπο, πνπ έδεζε ζηελ 

Ώπζηξαιία θαη ηα παηδηά ηνπ βξίζθνληαη θαη ζήκεξα εθεί θαη ηνλ Ζψζηα, πνπ ηνλ 

νλφκαζε <<Αεκεηξνχια>> θαη έδεζε ζαλ ρσξνθχιαθαο ζηα ρσξηά ησλ Οδνπκέξθσλ 

θαη έρεη ηξεηο θφξεο! Ώπηνζπζηήλνληαλ θαη νη ηξεηο ζαλ ηα <<Μαηδηά ηεο ζεηα 

Αηακαληίλαο>>, γηαηί ηε κάλα ηνπο ηελ έιεγαλ Αηακάλησ! Ον ζπίηη ηνπ Ξηακνχιε 

ήηαλ πεξηπνηεκέλν, κε θήπν έμσ κε πνιινχο κπιέ θαη άζπξνπο θξίλνπο, 

δεληξνιίβαλν, αιηθαζθηά, αιιά θαη βηνιέηεο κε ππέξνρα ρξψκαηα, κέζα δε δέζπνδε 

κηα κεγάιε θσηνγξαθία κε ην ππεξσθεάλην <<ΜΏΟΝΕΞ>>, πνπ ηαμίδεπε γηα 

Ώπζηξαιία, πξνθαλψο ζε αλάκλεζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ αδεξθνχ ηνπ ηνπ 

<<Γεσπφλνπ>>! Ξπρλά επηζθεπηφκαζηε ην ζπίηη ηνπ, γηαηί ζαλ κηθξά παηδηά καο 

έζηειλε εθεί θάησ γηα ζειήκαηα, λα πάκε ηηο καξίδεο ζηελ <<δαζθάια>> θαη καδί 

θηινδψξεκα ην πελεληαξάθη, δπζεχξεην ηφηε. Ώ, ζ’ απηά ν <<δάζθαινο>> ήηαλ 

θηκπάξεο! Ώιιά πεγαίλακε θαη γηα λα καδέςνκε θξίλνπο, δεληξνιίβαλν θαη 

αιηθαζθηά, λα θηηάμνκε  ην θαιάζη λα βγνχκε λα πνχκε ηνλ Ηάδαξν, κα θαη ηελ 

Μαξακνλή ηεο ηξίηεο Ζπξηαθήο ησλ Ιεζηεηψλ, ηεο Ξηαπξνπξνζθελήζεσο, λα καο 

δψζεη πνιχρξσκεο βηνιέηεο ε <<δαζθάια>>, γηα λα ζηνιίζεη ηνλ Ξηαπξφ ν παπά 

ΐαγγέιεο ν Ραιηθηάο! 

    Λ Ξηακνχιεο πνιέκεζε ζην ΐαιθαληθφ κέησπν θαη εδψ ηξαπκαηίζηεθε ζηα 

δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ ηνπ, πνπ ήηαλ αθξσηεξηαζκέλα απ’ ηε κέζε θαη κπξνζηά! 

Λη καξηπξίεο, φκσο, απφ θάπνηνπο ζπκπνιεκηζηέο ηνπ, δηέζσζαλ, αιήζεηα ή 

ςέκκαηα, πσο απηνηξαπκαηίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηξαηησηηθφ αινπκηλέλην 

παγνχξη ηνπ λεξνχ! Ονπνζέηεζε, πάληα θαη’ απηέο ηηο απφςεηο, ηα δάρηπια ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ επάλσ θαη ηα ππξνβφιεζε απφ θάησ θφβνληαο ηα άθξα ησλ δαρηχισλ… 

Ον ζέκα είλαη, πάλησο, πσο ζαλ αλάπεξνο πνιέκνπ έβγαιε ηζφβηα ζχληαμε, ε νπνία 

πξνθαλψο εμαζθαιίδνληάο ηνπ ηα πξνο ην δήλ, ηνπ έδσζε ην δηθαίσκα λα θάλεη φζα 

επηξάπεια έθαλε, ηα νπνία πξναλαθέξακε, θαη έρνπλ κείλεη ζηελ ηνπηθή ηζηνξία 
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καο… Βθείλα ηα δχζθνια ρξφληα, πνπ ηα ρξήκαηα ήηαλ δπζεχξεηα θαη κφλν ν 

δάζθαινο ηνπ ζρνιείνπ είρε κηζζφ ζην ρσξηφ… Θηζζφ, κε ηελ κνξθή ηεο ζχληαμεο, 

είρε θαη ν Ξηακνχιεο… Βπνκέλσο δηθανινγεκέλα <<δάζθαινο>> απηνβαπηίζηεθε 

θαη ν ίδηνο θαη βάιζεθε λα ηξειάλεη έλα ρσξηφ νιφθιεξν κε ηα θακψκαηά ηνπ… 

    Θεξηθά απ’ ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαλφκαηα πνπ έδσζε ζηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ 

θαη ηα νπνία, γηα ιφγνπο δενληνινγίαο θαη επεηδή ππάξρνπλ απφγνλνη δε ζέινκε λα 

πξνθαιέζνκε, αλ θαη ηα γλσξίδεη κεγάιε κεξίδα αθφκε ζπγρσξηαλψλ καο, ήηαλ: 

Kαθηά ρψξα, Θενκήηνξαο, Ζψινο ηεο θνηφο, Γιπησζά, ΐπξζνδεςίαο, 

Ζλνππνπφδαξν, Θηάκηζε Λγγηά,  Ζάηξν, Γαχξνο, Γνβηφο, Ζάηνηθαο, Ζνπλέιη, 

Αηεζηξακέλε Γξαία, θαη πνιιά άιια δηθά ηνπ επηλνήκαηα… Ζαη ελψ ν ίδηνο είρε 

βγάιεη ηφζα παξαλφκαηα ζε φιν ην ρσξηφ, φηαλ ηνλ θψλαδαλ ηνλ ίδην Μξνχηζε, ηφηε 

δελ ηελ ήζειε άιιν ηελ δσή ηνπ… Θάιηζηα, επεηδή, ζαλ ζπληαμηνχρνο, ήηαλ ν 

κνλαδηθφο ζην ρσξηφ πνπ κπνξνχζε λα θάεη… θφηζεο θαη ςαξψλεο, φπσο θαη ν ίδνο 

πξνθαινχζε ηνπο ρσξηαλνχο, φηαλ ηνπ θψλαδαλ <<Οάθαγεο ηα ςάξηα, θηαξαηά 

Μξνχηζε>>, ηφηε ηξειαίλνληαλ… Βπεηδή, ινηπφλ, εκείο ηα κηθξά παηδηά γλσξίδακε 

πσο απηφ ηνλ ελνριεί ηνλ πεξηπνηνχκαζηε δεφλησο… Ζάζε απφγεπκα είρε ηελ 

ζπλήζεηα λα πεγαίλεη ζηηο Θπαξάθεο! <<Μάσ ζηηο Θπαξάθεο λα δσ θαλέλαλ 

άλζξσπν…>>, έιεγε θεχγνληαο θαη αλέβαδε ην αίκα ζην θεθάιη φισλ ησλ 

Μηλαθνρσξηηψλ, φηαλ ην άθνπγαλ… Μήγαηλε ζηηο Θπαξάθεο κε ηα πφδηα απ’ ην 

δξφκν ηεο Γθηφθαο, νπφηε ηφηε αλαιακβάλακε ξφιν εκείο ηα παηδηά… Οξεηο – 

ηέζζεξεηο απφ εκάο θαηεβαίλακε απφ θάησ ζηα ρσξάθηα ηνπ Οξάκπα, εθεί πνπ είλαη 

ζήκεξα ηα ζπίηηα ηνπ Εσζήθ θαη ηνπ Ιηφληνπ ηνπ Ηάδαξε, θξπβφκαζηε θάησ απ’ ηηο 

κεγάιεο ηηο ιηζηέο θαη φηαλ βιέπακε ηνλ Ξηακνχιε λα μεθηλά γηα ηηο Θπαξάθεο 

αξρίδακε θαη ηνπ θσλάδακε: <<Οάθαγεο ηα ςάξηα θηαξαηά Μξνχηζε>>… Λ 

<<δάζθαινο>> πξνζπαζνχζε θαη θνίηαδε λα δεη απφ πνχ έξρνληαλ νη θσλέο… 

Μξνρσξνχζε απηφο, πξνρσξνχζακε θαη κεηο θξπκκέλνη θάησ απ’ ηηο ιηζηέο θαη ηνπ 

θσλάδακε… Ονλ πεγαίλακε έηζη κέρξη ην Ννππάθη… Ζαη φηαλ άθνπγε αθφκε ηηο 

θσλέο, έξηρλε έλα θφζεκα ν <<δάζθαινο>>, ιεο θαη έβαδε ηα πφδηα ζηνλ ψκν, γηα λα 

καο απνθχγεη θαη ηη ψξα έθηαλε πέξα ζηε ζηξνθή δελ ην πέξλακε ρακπάξη… Μαξά 

ην γεγνλφο φηη έηαδε ιεθηά ζε φπνηνλ ηνπ έιεγε πνηνί απφ εκάο ηνπ θάλακε ηελ 

πιάθα θάζε απφγεπκα, πέζαλε θαη πνηέ δελ έκαζε… 

    Ξηηο Θπαξάθεο ν <<δάζθαινο>> άξρηδε ηα νχδα!!! Ξε φπνην θαθελείν πήγαηλε 

έιεγε ζηνλ καγαδάηνξα: <<Bάζαλν βάιε κνπ έλα γειάεη…>>, ελλνψληαο ζην δηθφ 

ηνπ γισζζάξη, λα ηνπ βάιεη έλα νχδν ζην ξαθνπφηεξν γεκάην κέρξη επάλσ!!! 

Μήγαηλε κεηά ζηνλ Ζψζηα ηνλ Οξνκπφλε θαη έθαλε ... θνηφγξαθν (ηειέθσλν), φπνπ 

ήζειε θαη έπεηηα κηζνπησκέλνο εχξηζθε ηνλ Ρξήζην ηνλ Ζαξαζνχια, πνπ είρε ην 

ΏΓΛΝΏΕΛΙ θαη ηνπ έιεγε: <<Οξάβα… ηα γξάκκαηα πέξα νξέ βάζαλν…>>. Έθεξλε ν 

Ρξήζηνο ην <<δάζθαιν>> ζην πίζσ θάζηζκα, ιεο θαη ήηαλ ν λνκάξρεο! Έηζη γηα λα 

πηθάξεη ηνπο Μηλαθνρσξίηεο… ηαλ έθηαλε ην ηαμί ζηελ Θπινθνθηά θαη θαηέβαηλε ν 

<<δάζθαινο>>, φινη εκείο νη πηηζηξηθάδεο, πνπ λσξίηεξα ζην δξφκν ηεο Γθηφθαο ηνλ 

<<θξάδακε>>, ηνλ πεξηκέλακε λα καο δψζεη ην ραξηί κε ηελ καξίδα, ή ηελ ζαξδέια, 



236 
 

πνπ αγφξαδε ζηηο Θπαξάθεο απ’ ηελ ςαξνπνχια ηνπ Ζαξλάβαινπ, λα ην πάκε ζηελ 

<<δαζθάια>> θαη καδί θηινδψξεκα ην πελεληαξάθη! Ώ, ζ’ απηά ήηαλ θηκπάξεο ν 

<<δάζθαινο>> είπακε… Λ ίδηνο έκελε πάλσ ζην ρσξηφ θαη ζπλέρηδε ηα νχδα… 

Μξψηα ζηνπ Οξάκπα, κεηά ζηνπ Οζακπαξή θαη ζην ηέινο ζηνπ Θσκαηζά!!! Οα 

έπαηξλε φια κε ηε ζεηξά ηα καγαδηά… Ηνγηθφ ήηαλ λα <<ζνπξψλεη>> ν 

<<δάζθαινο>>, νπφηε μεθηλψληαο γηα ηελ Ζισζνπξηά θαη θαηεβαίλνληαο εθείλεο ηεο 

γπαιηζηεξέο πέηξεο γηα ην ζπίηη ηνπ, έθαλε <<νρηάξηα>> θαη ελίνηε ζθνκπιηάδνληαλ 

θηφιαο… Ζαη εδψ λα δείηε ην επηξάπειν… Ξε θάπνην απ’ απηά ηα ζθνκπιηάζκαηά ηνπ 

πήγε ν κπάξκπα Γηψξγεο ν Θσκαηζάο λα ηνλ ζεθψζεη, ηνλ έπηαζε απ’ ηνπο ψκνπο, 

νπφηε έθπιεθηνο ν κπάξκπα Γηψξγεο, φπσο κνινγνχζε κεηά, ηνλ άθνπζε κέζα ζην 

κεζχζη ηνπ λα ιέεη: <<ρη απφ εθεί Θσκαηζά…>>, ελλνψληαο πσο έρεη ην πνξηνθφιη 

ηνπ εθεί… Λπφηε αληηιακβάλεζηε πσο ηνλ ζηφιηζε ν κπάξκπα Γηψξγεο… Άιινηε, 

θαηεβαίλνληαο ηελ θαηεθφξα κεζπζκέκνο, έβγαηλε ν κπάξκπα Γεξάζηκνο ν 

Ζαξαγηνχξγαο, ηνλ νπνίν ν <<δάζθαινο>> νλνκάηηδε <<Ζλνππνπφδαξν>> θαη ηνπ 

θψλαδε: <<Nα ζ’ πάξεη ν δηάνινο ην ζθάθν… Μάιη πησκέλνο είζαη…>>, νπφηε, αλ 

θαη ηχθια ν <<δάζθαινο>>, δελ μερλνχζε ηα καζεκέλα ηνπ… Ώπαληνχζε ζηνλ 

κπάξκπα Γεξάζηκν: <<Eηεηεηεηεηεηεηε Ζλνππνπφδαξν>>! Έλα καθξφζπξην δηθφ ηνπ 

<<Οη γίλεηαη>>, πνπ ην έιεγε ζε θαζέλαλ πνπ ζπλαληνχζε ζηνλ δξφκν ηνπ, είηε 

κεζπζκέλνο, είηε μεκέζπζηνο ήηαλ ν <<δάζθαινο>>…  

    ηαλ ν Ρξήζηνο ν Ζαξαζνχιαο δελ ήηαλ ζηα Ηαδαξάηα, λα ηνλ εμππεξεηήζεη κε 

ην ηαμί ηνπ, γηαηί ζαλ… δάζθαινο πάληα κε ηαμί θηλνχληαλ, ηφηε έθαλε θνηφγξαθν, 

(ηειέθσλν) ζηελ γιψζζα  ηνπ, ζηνλ ηαμηηδή ηνλ Ιαπνχιηα απ’ ηελ Ζαξπά, γηα λα ηνλ 

κεηαθέξεη φπνπ ήζειε… Ζαη θαηά θαλφλα φηη έθαλε ην έθαλε γηα λα πηθάξεη ηνπο 

Μηλαθνρσξίηεο… ηαλ ηελ πξψηε ηνπ κήλα πιεξψλνληαλ ηελ ζχληαμε, ν Ιαπνχιηαο 

κε ην ηαμί ήηαλ… αβπδαξηζκέλνο, πεξίκελε ζηελ Θπινθνθηά ηνλ <<δάζθαιν>>! Ζαη 

πνπ πήγαηλε ν αζεφθνβνο… Μήγαηλε κε ην ηαμί ζην Ζάζηξν γηα λα πάξεη δπν 

ραιίθηα!!! Θηα πξσηνθαλή <<πιάθα>> ηνπ Ξηακνχιε, γηα λα ηξειιάλεη ην ρσξηφ 

νιφθιεξν… Ζαη δελ είλαη ςέκκα… Λη παιηφηεξνη ζπκνχληαη πνιχ θαιά απηφ ην 

θάκσκά ηνπ… Ώθξηβψο, ζε απηή ηνπ ηε καλία λα πξνθαιεί ηνπο Μηλαθνρσξίηεο, 

έθηαζε ζην ζεκείν λα <<λνηθηάζεη>> θαη ειηθφπηεξν!!! Λ <<δάζθαινο>> είρε έλα 

γάτδαξν, πνπ ηνλ έιεγε Ζψζηα θαη δπν καλάβεδεο, δπν γίδεο ζηε γιψζζα ηνπ. 

Έπαηξλε ηα δσληαλά ην θαινθαίξη θαη πήγαηλε ζην Ρνηξφιαθν πνπ είρε ακπέιη, λα ην 

δεη θαη λα βνζθήζνπλ θαη ηα δψα. Οφηε έθαλαλ ην ξάληηζκα ησλ ειηψλ κε ειηθφπηεξν, 

γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηνλ δάθν θαη ην ειηθφπηεξν έπεθηε γηα αλεθνδηαζκφ εθεί 

ζην πιάησκα ζηνλ Ρνηξφιαθν. Θηα κέξα, πνπ ην ειηθφπηεξν έθαλε ηελ δηαβξνρή θαη 

θαηέβεθε γηα αλεθνδηαζκφ θαη  ν <<δάζθαινο>> βξέζεθε ζηνλ Ρνηξφιαθν, 

πιεζίαζε θνληά θαη ξψηεζε ηνλ πηιφην: <<Oξέ, βάζαλν, πφζα ζέιεηο λα κε βάιεηο 

απάλσ ζην ειηθφπηεξν θαη λα κε παο πέξα ζ’ εθεηφ ην ρσξηφ, δείρλνληάο ηνπ ην 

Μηλαθνρψξη, λα ηνπο θαηνπξήζσ απφ πάλσ…>> Φαληαζηείηε ηελ έθπιεμε ηνπ 

πηιφηνπ… Θπνξεί εκείο νη πηηζηξηθάδεο λα ηνπ θάλακε ηελ <<πιάθα>> ζηε Γθηφθα 

πνιιέο θνξέο, αιιά θαη απηφο, γηα λα καο εθδηθεζεί ηη ζθαξθίζηεθε… Αηέδσζε πσο 

φζεο <<θφηεο>> ηνπ καδεχακε, ζα καο έδηλε κηα δεθάξα ηελ <<θφηα>.!!! Ζαη ηη ήηαλ 
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νη <<θφηεο>>; Ήηαλ θάηη κηθξά καθξφζηελα θνρπιάθηα, πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο 

ιηζηέο θαη ζηνπο ηνίρνπο απ’ ηα παιηφζπηηα… Θαο έβαιε ν <δάζθαινο>> φια ηα 

παηδηά θαη ςάρλακε παληνχ, ζηα παιηφζπηηα, ζηηο ιηζηέο ζηα ρσξάθηα, ζηνλ κχιν ηεο 

Ξαξάλησο αλεβαίλακε πάλσ ζηελ θνξπθή ηνπ, λα βξνχκε <<θφηεο>>, γηα λα καο 

πιεξψζεη ν <<δάζθαινο>>! Ξαλ καο είδε ν θαλνληθφο καο ν δάζθαινο, ν 

Ρξηζηφδνπινο ν Ραιηθηάο, λα έρνκε ζηηο ηζέπεο καο απηά ηα κνθξνζθνπηθά 

θνρπιάθηα, πνηνο είδε ηνλ ζεφ θαη δελ ηνλ θνβήζεθε… <<Αελ ληξέπεζηε, ζπκάκαη 

καο έιεγε νξγηζκέλνο, λα ζαο θάλεη καξθίια ν Ξηακνχιεο;>>. Έθηνηε, κπνξψ λα πσ, 

φηαλ θαηαιάβακε θαη εκείο ηα παηδηά ηελ <<πιάθα>> πνπ καο έζηεζε κε ηηο 

<<θφηεο>> ν <<δάζθαινο>>, εληείλακε ην θαξηέξη, πνπ ηνπ ζηήλακε ζηελ Γθηφθα, 

κέρξη πνπ πήγε ζηνλ δάζθαιν ηνλ Ρξηζηφδνπιν θαη καο απαγφξεπζε κε ηελ απεηιή 

μχινπ λα κελ μαλαζρνιεζνχκε κε ηνλ Ξηακνχιε… 

    Ώιιά ν <<δάζθαινο>> δελ ζηακάηεζε λα πξνθαιεί θαη λα δεκηνπξγεί αηκφζθαηξα 

αβάζηαρηνπ γέιηνπ ζην ρσξηφ, κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ μαθληθφο θαη 

βίαηνο, αθνχ, φληαο κεζπζκέλνο πξνζπάζεζε λα αλεβεί ηα ζθαιηά γηα ην θαθελίν 

ηνπ Ρξηζηφθνξνπ ηνπ Μαπαδφπνπινπ θαη δαιηζκέλνο έπεζε πίζσ θαη ρηχπεζε ζηνλ 

εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα ν ζάλαηφο ηνπ λα είλαη αθαξηαίνο. Βίρε πξνιάβεη, φκσο λα 

αθήζεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ θαη ζην παλεγχξη ηεο Ώλαιήςεσο ζηνλ Φξπά! Οη είρε 

θάλεη…Βίρε πάεη ζε κηα απ’ ηηο δπγηέο ηα φξγαλα, πνπ ήηαλ ηξεηο δπγηέο εθεί ζηνλ 

Φξπά ζην γιέληη, θαη είρε πεη ζηνλ ηξαγνπδηζηή ηεο δπγηάο πφζα ζέιεη, γηα λα 

ηξαγνπδήζεη ην ηξαγνχδη ηνπ… Ζψζηα!!! Βίρε ν ίδηνο βγάιεη έλα ηξαγνχδη γηα ηνλ 

γάτδαξφ ηνπ, πνπ ηνλ έιεγε Ζψζηα θαη είρε ηελ απαίηεζε λα ην μέξεη ν ηξαγνπδηζηήο 

ζηα φξγαλα, ν νπνίνο, βέβαηα, ηνπ είπε πσο δελ ην γλσξίδεη… 

ηαλ βιέπεη ζακάξη ν Ζψζηαο 

γέιην π’ θάλεη ν θεξαηάο 

γηαηί μέξεη ζα πα βνζθήζεη  

ηε θνηιηά ηνπ λα γηνκίζεη… 

Έηνηκνο ν <<δάζθαινο>> λα βάιεη ηα φξγαλα ζην ηδφγν, γηα λα γπξίζεη ζην 

Μηλαθνρψξη λα θακαξψλεη… ηαλ ήζειε λα δνπιέςεη, πάλησο, ήηαλ δεηλφο θηίζηεο! 

Βθείλα ηα ρξφληα θηηάρλαλε φια ηα  ζπίηηα ηνπο θακπηλέδεο έμσ ζηελ απιή. 

Έθηηαρλε θάπνηε ηνλ δηθφ ηνπ θακπηλέ εθεί θάησ ζηελ Ζισζνπξηά θαη έηπρε, φπσο 

ιέεη αθφκε θαη ηψξα ν ίδηνο, λα πεξλά απφ εθεί ν Θσκάο ν Ηάδαξεο, ν αγξνθχιαθαο 

ησλ Ηαδαξάησλ… <<Γεηά ζνπ δάζθαιε, ηνπ θψλαμε απ’ ηνλ δξφκν, ηη θηηάρλεηο 

εθεί;>>. Γηα λα ηνπ απληήζεη ν <<δάζθαινο>>: <<Φηηάρλσ ην θνιαηζφ>>, φπνπ 

θνιαηζφ ζηε γιψζζα ηνπ ήηαλ ν θακπηλέο!!! <<Β, ηφηε, θαιή φξεμε>> ηνπ απάληεζε 

ν Θσκάο, κε γλσξίδνληαο ηε γιψζζα ηνπ <<δαζθάινπ>>>... Β, απφ ηφηε ιέεη ν 

Θσκάο δελ κνπ μακίιεζε πνηέ… Ζάπνηε, πάιη, έθηηαρλε ηνλ θακπηλέ ηνπ Θσκά ηνπ 

Θαξίλνπ, θαη φπνηνο πεξλνχζε θαη ηνλ ξσηνχζε ηη θηηάρλεη, ηνπ απαληνχζε πσο 
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<<Φηηάρλσ ην θνιαηζφ γηα ην θνπλέιη…>>. Ζνπλέιη έιεγε ηνλ κπάξκπα Θσκά ηνλ 

Θαξίλν, γηαηί είρε έλα ηδίσκα λα θνπλά ηα ρείιε ηνπ ζπλερψο ζαλ θνπλέιη…  

   Οα κεζεκέξηα, θπξίσο, είρε ζαλ ζηέθη ην καγαδί ηνπ Οζακπαξή. Βθεί γηλφληαλ νη 

κεγάιεο πιάθεο κε ηνλ <<δάζθαιν>>, κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Φφξν ηνλ Θάιην θαη 

ηνλ Γψε ηνλ Οζακπαξή! Ώπ’ ηελ άιιε ν <<δάζθαινο>> κε ηα δηθφ ηνπ ιεμηιφγην θαη 

ηηο πιάθεο ηνπ, αιιά θαη κηζνδαιηζκέλνο απ’ ηηο νπδάξεο θαη κάιηζηα μεξνζθχξη… Ξε 

έλα απ’ απηά ηα κεζεκέξηα, ινηπφλ, έβαιε ζηνίρεκα ηα νχδα κε ηνπο άιινπο εθεί πσο 

κπνξεί λα ζαιηίζεη πάλσ απ’ ηε ζηέγε ηνπ θαθελείνπ!!! Ονλ βνήζεζαλ λα αλεβεί 

επάλσ, θαη ν αζεφθνβνο, παξά ηελ ειηθία ηνπ θαη ην κεζχζη ηνπ, πήδεμε θάησ απφ 

ηξία κέηξα χςνο θαη ζηάζεθε θαη φξζηνο κάιηζηα!!! 

 Ον πεξίθεκν γισζζάξη ηνπ Ξηακνχιε: 

O ραηξεηηζκφο ηνπ νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ήηαλ ην <<Βπινγείηε γέξνληεο>>. 

Ζαη πεξίκελε ηελ απάληεζε <<Ώκήλ>> απ’ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ! 

ηαλ ήζειε λα ξσηήζεη θάπνηνλ ηη θάλεη: <<Μσο πάεη, βάζαλν, ε θνηιηά ηεο 

γαηφο…>>. Ζαη αλ ηνπ απαληνχζεο <<Ζαιά δάζθαιε>>, ηφηε ζε έδηλε θαη ηελ επρή: 

<<Θαθάξη λ’ αλεβείο θη απάλσ…>>, δειαδή καθάξη λα παο θαη θαιχηεξα… 

Ώπηφ ην <<Ώλεβαίλεη πάλσ>> ην ρξεζηκνπνηνχζαλ κεηά φινη νη Μηλαθνρσξίηεο, φηαλ 

ήζειαλ λα πνπλ πσο θάηη είλαη πνιχ θαιφ!!! Μξναλέθεξα εηδηθφηεξα ζε φζνπο 

δηαιφγνπο γίλνληαλ εθεί ζηελ Λκφλνηα κεηαμχ ησλ Μηλαθνρσξηηψλ ηεο Ώζήλαο θαη 

άθνπγεο ην <<Ώλεβαίλεη απάλσ>> θαη πήγαηλε ζχλλεθν, φηαλ ήζειαλ λα πνπλ θάηη 

γηα δηεξρφκελε γπλαίθα θαη λα κελ θαηαιάβνπλ νη ηξηγχξσ… 

Ώλ δε, ηνλ ξσηνχζεο εζχ ηνλ δάζθαιν <<ηη θάλεηο δάζθαιε>>, απηφο ζνπ απληνχζε 

<<Ξρεηηθψο ηεο Θνδνχιαο…>>, θάηη ζαλ <<αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε>>. 

ηαλ θάπνην πξάγκα ηνλ άθελε αδηάθνξν, ή ην ζεσξνχζε αλάμην ιφγνπ, ή θαη 

πεξίεξγν, ηφηε  ρξεζηκνπνηνχζε ηε ιέμε <<Ώιαθάιαηλα>>, ή  <<Θηα ιφκπα 

θαηαγήο>>… Βλψ νζάθηο ήζειε λα πεη πσο θάηη πήγε ζηξάθη, ή θαηαζηξάθεθε, 

έιεγε <<Ον πήξε ν αιέαο…>>.  

    Ζαη ελψ απηά ήηαλ ηα απίζαλα δηαινγηθά εθεπξήκαηα ηνπ <<δάζθαινπ>>, γηα λα 

δνχκε θαη ηα νλφκαηα πνπ έδσζε ζε δηάθνξα πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

ΐειφλεο, ηα παπνχηζηα 

Ξαθαηεκφο, ην ηπξί 

Μφξεςε, ην θξαζί 

Γξαλέηα, ην ςσκί 
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Ιφζνο, ν παπάο 

Φηήληα, ην θαηνχξεκα 

Θαλάβεο, ε γίδα 

Οα κνχηξα καο, ν γατδαξνο 

Ξπέξλεη, πξνρσξψ 

Ώλάδεκα, ε γάηα 

Γίδα, ν ήιηνο 

Ώθαλζνιίζβνο, ην θαηζίθη 

Άλλα, ε θφηα 

Μαπαιίλα, ε ζαξδέια 

Ζνηφγξαθν, ην ηειεθψλεκα 

Ζνιαηζφ, ν θακπηλέο 

Ξθιαβηά, ε ηξάπνπια 

Μεηαλφο, ν γέξνληαο 

ΐάζαλν, ν θαζέλαο καο 

Ώληξαγαζία, ην γνπξνχλη 

ΐηβιίν, ε παληξεκέλε γπλαίθα 

Μεξηνδηθφ, ε αλχπαληξε γπλαίθα 

Ζαιχβα, ην ζπίηη 

Θε πήξε, έθαγα 

   Φαληαζηείηε ηψξα κνλνιφγνπο ή δηαιφγνπο κε ηνλ <<δάζθαιν>>, πνπ απαηηνχζε ν 

θαζέλαο ζην ρσξηφ, αιιά θαη ζηα Ηαδαξάηα θαη ζηε Ρψξα πνπ πήγαηλε, λα μέξεη ηε 

γιψζζα ηνπ… Ζάπνηεο ζπαξηαξηζηέο εθθξάζεηο κε βάζε ην παξαπάλσ ιεμηιφγηφ 

ηνπ: <<Ι΄αθήζσ ηε θηήληα>>, πάσ λα νπξήζσ, <<ν πεηαλφο κε κηα ζθιαβηά ην 

πάεη>>, ν γέξνληαο παίδεη ηξάπνπια, <<κε πήξε θαιά>>, έθαγα, <<ζα γειάζεη ε 

αληξαγαζία>>, ζα γειάζεη ην γνπξνχλη, έιεγε απηή ηελ έθθξαζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ήζειε λα δηαθνκσδήζεη θάηη, ή θάπνηνλ, <<ην βηβιίν αλεβαίλεη απάλσ>>, σξαία 

γπλαίθα! Έλψ έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία έλα γξάκκα πνπ είρε ζηείιεη ζηνλ αδεξθφ ηνπ 
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ηνλ Ζψζηα, ήηαλ, πξναλαθέξακε, ρσξνθχιαθαο ζηα Οδνπκέξθα, ηνλ νπνίν έιεγε 

<<Αεκεηξνχια>>! Μεξηηηφ λα πνχκε πσο γλψξηδε θαη απηφο ηε γιψζζα ηνπ 

αδεξθνχ ηνπ ηνπ <<δαζθάινπ>>. Ονπ έγξαθε ινηπφλ: <<Aγαπεηή Αεκεηξνχια, πσο 

πάεη ε θνηιηά ηεο γαηφο! Θαθάξη λα αλεβείο θη απάλσ! Βκείο απφ γξαλέηα θαη 

ζαθαηεκφ πάκε θαιά, απφ βειφλεο παδείξνκε θηι θηι…>> Ζαη ε κεηάθξαζε… 

Ώγαπεηέ Ζψζηα. Οη θάλεηο. Θαθάξη λα πεγαίλεηο θαιά. Βκείο απφ ςσκί θαη ηπξί 

θαιά πάκε. Έρνκε αλάγθε κφλν γηα παπνχηζηα… 

    Ώπηφο ήηαλ ν γξαθηθφο θαη αιεζκφλεηνο, γηα ην ρσξηφ καο Ξηακνχιεο Ξάληαο! Λ 

<<δάζθαινο>>, πνπ άθεζε επνρή!!!   
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Αξηζηεξά ν ηακνχιεο κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ Γηάλλα θαη Υξήζην Γιεγφξε. 
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Σν πεξίθεκν βηβιίν ηνπ Αιέθνπ άληα <<Ζ ΔΝ ΛΔΤΚΑΓΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΑΝΣΑ>>.  Πεξηιακβάλεη ηφζα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην ρσξηφ καο! 
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ΝΗ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΔΠ  ΘΡΔΛΑ  ΠΡΑ  ΘΝΛΡΟΑΡΑ 
    Λη νηθνγέλεηεο Ζηελά ππήξμαλ ζηα Ζνληξάηα. Ώλαθεξφκαζηε ζε ηζηνξηθφ ρξφλν, 

γηαηί ζήκεξα ν κφλνο πνπ δηαηεξεί επαθή κε ηα Ζνληξάηα είλαη ν Ζψζηαο ν Ζηελάο 

ηνπ Ιηφληνπ ηεο Ώγγειίλαο, ν νπνίνο, αλ θαη κέλεη κφληκα ζηνλ Βπίζθνπν, 

επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην ζπίηη ηνπ ζηα Ζνληξάηα, φπσο θαη ν αδεξθφο ηνπ ν Ξηάζεο, 

ν νπνίνο δεί ζηελ Μάηξα. Ππάξρνπλ αθφκε ν Θνδσξήο ν Ζηελάο, γηφο ηνπ Θηράιε ηνπ 

Μαληξεκέλνπ, ν νπνίνο δεί ζηε Ηεπθάδα θαη έρεη, πιένλ, πνπιήζεη ην ζπίηη ζηα 

Ζνληξάηα θαη ν γηφο ηνπ Ξηάζε Ζηελά ή Ξθνχθνπ, πνπ δεη ζην Θαξνχζη, αιιά 

επηζθέπηεηαη ηα θαινθαίξηα ην ζπίηη πνπ είραλ νη Ξθνπθαίνη ζηα Ζνληξάηα. 

    Ον κεγαιχηεξν ζφτ ησλ Ζηελαίσλ ζηα Ζνληξάηα, απνηεινχζαλ νη ιεγφκελνη 

Ξηξαβνπαλαίνη. Λλνκάζηεθαλ έηζη, γηαηί ν παηέξαο ηνπο ν Μάλνο δελ έβιεπε θαιά, 

γη απηφ ηνλ θψλαδαλ Ξηξαβνπάλν. Λ Ξηξαβνπάλνο είρε ηέζζεξα αγφξηα, ηξία ησλ 

νπνίσλ έρνπλ κεηαθνκίζεη ζηα Ηαδαξάηα, φπνπ παληξεχηεθαλ πξνπνιεκηθά, ν 

Γηάλλεο, ν Φψληαο θαη ν Ξηαχξνο  θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηνπο πνιινχο Ζηελαίνπο 

απνγφλνπο  ζήκεξα ζηα Ηαδαξάηα. Λ Ξηάζεο ν Ξάληαο ζην ρεηξφγξαθν βηβιίν ηνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο πνιιέο νηθνγέλεηεο Ζηελαίσλ ζηα Ζνληξάηα, πνπ θηάλνπλ νη 

γλψζεηο ηνπ κέρξη ην 1850 θαη αλαθέξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζαλ πνιχ θαινχο 

θνπαδηάξεδεο βνζθνχο, αθνχ είραλ γίδηα θαη πξφβαηα, πνπ ηα έβνζθαλ θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ζξνχπαο, φπνπ αθφκε θαη ζήκεξα είλαη πνιιά Ζηελαίηθα θηήκαηα. 

Θάιηζηα, ηνπο ζεσξεί θαη δεηλνχο θινγεξνπαίρηεο, ελψ ηνλ Ώληψλε ηνλ Ζηελά 

(Ξθνχθνο) ηνλ έιεγαλ θαη Γηδάξε ζην παξαηζνχθιη.  

ΟΗΚΗΓΔΝΔΗΑ ΚΣΔΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΚΟΤΦΟ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Ζηελά ζηα Ζνληξάηα κε ην παξαηζνχθιη Ξθνχθνο 

είλαη ν Ιηθνιφο, ν νπνίνο παληξεχηεθε ηελ Ώζελά απ’ ηνπ Ζαξπψηε θαη απφθηεζε 

κία θφξε, ηελ Ώθξηβνχια, ε νπνία παληξεχηεθε ζηελ Βγθινπβή, θαη πέληε γηνπο, ηνλ 

Γεξάζηκν, ηνλ Γηάλλε, ηνλ Ώληψλε, ηνλ Οέιε θαη ηνλ Θήηζν. Αχν απ’ ηα αγφξηα ηνπ 

πήγαλ θαη δεκηνχξγεζαλ νηθνγέλεηα ζηελ Εζάθε, ν Οέιεο πήγε ζηελ Ώξγεληηλή φπνπ 

έδεζε, ρσξίο λα επηζηξέςεη πνηέ ζηελ Βιιάδα. Ώπ’ ηα παηδηά ηνπ Ιηθνινχ Ξθνχθνπ 

ηα δχν πνπ έκεηλαλ θαη έδεζαλ ζην Μηλαθνρψξη είλαη ν Γηάλλεο θαη ν Ώληψλεο. 

Λ Γηάλλεο παληξεχηεθε ηελ Καλζή απ’ ηνλ Ζάβαιν, φκσο δελ απφθηεζαλ παηδηά. Λ 

Ώληψλεο, αζρνινχληαλ κε ηα γίδηα θαη ηα πξφβαηά ηνπ, γη απηφ θαη ηνλ έιεγαλ 

Γηδάξε! Μαληξεχηεθε ηελ Θαξηψ θαη απφθηεζε δπν θνξίηζηα θαη έλαλ γην. Δ πξψηε 

θφξε ηνπ, ε Ξηακάηα, κηα παλχςειε θαη παλέκνξθε θνπέια, παληξεχηεθε 

Ηεπθαδίηε θαη έδεζαλ ζηελ Ώπζηξαιία. Θάιηζηα, φπσο ιέλε ζην ρσξηφ, ν άληξαο ηεο 

είρε έξζεη απ’ ηελ Ώπζηξαιία θαη θαζφληαλ ζηα θαθελεία ζηνλ Φξπά, πξνθεηκέλνπ 

λα δεη ηηο ιπγεξφθνξκεο Ξθαθηζάλεο, ψζηε λα επηιέμεη θάπνηα γηα γπλαίθα ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα επηιέμεη ηελ Ξηακάηα ηνπ Ξθνχθνπ, φπσο ηελ είδε ιπγεξφθνξκε κε 

ηελ βαξέια ζην θεθάιη. Δ άιιε θφξε ηνπ Ώληψλε, ε ΐαζηιηθνχια, παληξεχηεθε θαη 

δεη ζηελ πφιε. Λ γηνο ηνπ Ώληψλε, ν Ξηάζεο δεη ζην Θαξνχζη ζηελ Ώζήλα, έρεη έλαλ 
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γην, ηνλ Ώληψλε, παλχςειν ζαλ ηνλ παππνχ ηνπ ηνλ Ώληψλε, έθηηαμε ην ζπίηη ηνπο 

ζηα Ζνληξάηα θαη έξρεηαη ηα θαινθαίξηα. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΣΔΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΠΑΝΣΡΔΜΔΝΟ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ν Μάλνο Ζηελάο ή Ξηξαβνπάλνο, κε ηελ 

γπλαίθα ηνπ ηελ Θαξηάλα απφθηεζαλ πέληε γηνπο. Λ Άγγεινο πέζαλε λένο, είρε έλαλ 

γην, ηνλ Γψε, ν νπνίνο έθπγε θαη έδεζε ζην Ώγξίλην. Λ Ξηαχξνο ήηαλ θνπηζφο, έκελε 

ζηα Ηαδαξάηα αλχπαληξνο. Λ Φψληαο πήγε ζψγακπξνο ζηα Ηαδαξάηα, ην ίδην θαη ν 

Γηάλλεο. Λ κφλνο γηνο ηνπ Μάλνπ πνπ έκεηλε θαη έδεζε ζηα Ζνληξάηα ήηαλ ν 

Θνδσξήο ή Μαληξεκέλνο, φπσο ηνλ γλσξίδαλε ζην ρσξηφ καο. Λ Ξάληαο ηνλ 

παξνπζηάδεη ζαλ έλαλ εξγαηηθφηαην ιεβεληάλζξσπν, παληξεχηεθε ηελ αδεξθή ηνπ 

Ιηφληνπ ηεο Ξηέιαο, απ’ ην ρσξηφ καο, είλαη ν Ιηφληνο ζηνλ νπνίν είρε γίλεη θνληθή 

επίζεζε κέζα ζηνλ Ώτ Γηψξγε, φπσο έρνκε πξναλαθέξεη. Μέζαλε, φκσο, ε πξψηε ηνπ 

γπλαίθα θαη μαλαπαληξεχηεθε ηελ Θαξίλα απ’ ηνλ Ζάβαιν θαη απφθηεζαλ δπν γηνπο. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Θνδσξή Ζηελά ή Μαληξεκέλνπ, ν Γψεο ήηαλ θχιαθαο ζηηο 

θπιαθέο Ιαππιίνπ θαη έπεηηα έδεζε ζηελ Ώζήλα. Αελ γλσξίδσ ηη νηθνγέλεηα έρεη. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Θνδσξή θαη ηεο Θαξίλαο ήηαλ ν Θηράιεο, ν νπνίνο έθπγε απ’ ηα 

Ζνληξάηα θαη έθηηαμε ζπίηη θνληά ζην εξγνζηάζην ηνπ ΟΏΛΗ ζηνλ Φξπά, 

παληξεχηεθε ηελ Γηάλλα Γακπέιε απ’ ηνλ Ζάβαιν θαη απφθηεζαλ έλαλ γην, ηνλ 

Θνδσξή. Λ Θνδσξήο δνχιεςε ζαλ πνιηηηθφο ππάιιεινο ζηελ Ώεξνπνξηθή ΐάζε 

πάλσ απ’ ηελ Ζαξπά, δεη ζηελ Ηεπθάδα, ε γπλαίθα ηνπ είλαη απ’ ηελ ΐαζηιηθή θαη 

έρνπλ έλαλ γην θαη κηα θφξε..  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΣΔΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΚΟ <<ΣΖ ΑΓΓΔΛΗΝΑ>> 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Ζηελά είλαη ν Θσκάο ή Ξγνπκπφγεξνο, ν νπνίνο 

απφθηεζε έλαλ γην, ηνλ Ζαιφγεξν Ζηελά ή Ξγνπκπφ, έλαο κεγαινλνηθνθχξεο ησλ 

Ζνληξάησλ, θαηά ηνλ Ξάληα, αιιά πνιχ δχζηξνπνο. Δ γπλαίθα ηνπ Μαξαζθεπή ήηαλ 

απ’ ηνπ Μξεκεληηλνχ, απφθηεζαλ κηα θφξε, ηελ Θαξηέηα, ε νπνία παληξεχηεθε ζην 

ρσξηφ ηνλ Θήηζν Ηάδαξε ή Ζπξηειέεζν θαη έλαλ γην, ηνλ Ξηάζε Ζηελά ή Ζιέξα. 

ηαλ πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ Μαξαζθεπή, ν Ζαιφγεξνο παληξεχηεθε ηελ ρήξα ηνπ 

Ώληψλε Μεξάηε, ε νπνία είρε κηα θφξε, ηελ Θαξία, ηελ νπνία πάληξεςε ν 

Ζαιφγεξνο κε ηνλ Φψληα Γεσξγάθε ε Θπαθαηζφιε απ’ ην ρσξηφ καο. 

Λ Ξηάζεο ή Ζιέξαο ήηαλ κνλαρνγηφο, ν παηέξαο ηνπ ν Ζαιφγεξνο ηνλ πάληξεςε πξηλ 

πάεη θαληάξνο κε ηελ Ώγγειίλα Θηθξψλε απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο, γη απηφ θαη ε 

νηθνγέλεηα απφθηεζε ην πξνζδηνξηζηηθφ <<ηεο Ώγγειίλαο>>, φπσο ηελ γλσξίδνκε 

θαη ζήκεξα ζην Μηλαθνρψξη. Λ Ξηάζεο πήξε κέξνο ζηε Θηθξαζηαηηθή Βθζηξαηεία 

θαη έπεζε εξσθά ζηε κάρε ηνπ Ώθηφλ Ζαξαρηζάξ. Δ γπλαίθα ηνπ, ε Ώγγειίλα, αλ θαη 

ηφζν λέα ρήξα πήξε ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηεο θαη φρη κφλν κεγάισζε ηα δπν 

νξθαλά ηεο αιιά θαη απγάηεςε ηελ πεξηνπζία πνπ ηεο είρε αθήζεη ν πεζεξφο ηεο ν 

Ζαιφγεξνο. Οα δχν νξθαλά ηνπ Ξηάζε, πνπ ηα άθεζε ζρεδφλ ζηελ θνχληα, ήηαλ ε 
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Γσίηζα, ε νπνία παληξεχηεθε ζην Ξπαλνρψξη ηνλ Γψε Γαβεξδηλφ ή Ηακπξαίν θαη ν 

γηηνο Αηνλχζεο, ν Ιηφληνο ηεο Ώγγειίλαο, φπσο ηνλ ζπκάηαη φιν ην ρσξηφ, έλαο 

ππέξνρνο άληξσπνο, ν νπνίνο παληξεχηεθε ηελ Ξηέιια θαη απφθηεζαλ δπν θνξίηζηα 

θαη δπν γηνπο. Δ Λιπκπηάδα δεη ζηελ Μάηξα, παληξεχηεθε ηνλ ΐαγγέιε Ξθηαδαξέζε 

ή Ζαξαγηνχξγα. Δ Φψλε δεη παληξεκέλε ζηε Ηεπθάδα. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ιηφληνπ θαη ηεο Ξηέιιαο, ν Ξηάζεο,  δνχιεςε ζην εκπνξηθφ 

λαπηηθφ θαη πιένλ ζπληαμηνχρνο δεη παληξεκέλνο ζηελ Μάηξα θαη έρεη ηξία παηδηά. 

Αηαηεξεί ην παηξηθφ ηνπ ζηα Ζνληξάηα. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ιηφληνπ, ν Ζψζηαο, κε ηνλ νπνίν είκαζηε ζπλνκήιηθνη θαη 

πεγαίλακε καδί ζρνιείν, είλαη πνιηηηθφο ππάιιεινο ζηελ Ώεξνπνξηθή ΐάζε πάλσ απ’ 

ηελ Ζαξπά, παληξεχηεθε ηελ Ώλαζηαζία Θαλσιίηζε ή Ζαθαλνχ απ’ ηε Ιηθηάλα, 

φπνπ θαη δνχλε, έρνπλ έλαλ γην, ηνλ Αηνλχζε. Λ Ζψζηαο είλαη ν κνλαδηθφο απφ απηή 

ηελ νηθνγέεληα πνπ βξίζθεηαη ηαθηηθφηαηα ζηα Ζνληξάηα ζην παηξηθφ ηνπο. 

OIKOΓΔΝΔΗΑ ΚΣΔΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΣΑΛΑΦΟ 

 Λ Ξηάζεο Ξάληαο αλαθέξεη αθφκε κία νηθνγέλεηα Ζηελά απ’ ηα Ζνληξάηα κε ην 

παξαηζνχθιη Οζαιαθφο, ην ζπίηη ηνπο ήηαλ κπαίλνληαο ζηνλ ζπλνηθηζκφ ην πξψην 

αξηζηεξά πάλα απ’ ηνλ κχιν, πνπ ζήκεξα ην έρεη αγνξάζεη έλαο ηηαιφο. Ώλαθέξεη 

ζαλ αξρεγφ ηεο νηθνγέλεηαο απηήο ηελ ρήξα Ώξγπξψ, ε νπνία κεγάισζε δπν 

θνξίηζηα θαη ηξία αγφξηα. Δ Αηνλπζία παληξεχηεθε ζηα Ηαδαξάηα θαη ε Βπθξνζχλε 

έδεζε αλχπαληξε ζηελ ρψξα.  Οα ηξία αγφξηα ηεο Ώξγπξψο ήηαλ ν Αηνλχζεο, ν 

νπνίνο έδεζε ζην ρσξηφ, ν Γεψξγηνο ή Γεβεδαίνο, ν νπνίνο έθπγε θαη έδεζε ζηελ 

Κάλζε, ρσξίο πνηέ λα κάζεη θαλείο ζην ρσξηφ αλ δεκηνχξγεζε νηθνγέλεηα εθεί θαη ν 

Φίιηππνο, ν νπνίνο κεηαλάζηεπζε ζηελ Ώκεξηθή, επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα κεηά ηνλ 

πφιεκν θαη θαλείο δελ έκαζε πνπ εγθαηαζηάζεθε. 
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Πάλσ ην αξρνληφζπηην ηνπ Νηφληνπ Κηελά (ν Νηφληνο ηεο Αγγειίλαο, φπσο ην 

μέξακε ζην ρσξηφ),  ζηα Κνληξάηα θαη θάησ ε γπλαίθα ηνπ ηέιια θαη ε θφξε 

ηνπο Οιπκπία! 
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ΝΗ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΔΠ ΓΙΖΓΝΟΖ 
    Ον επίζεην Γξεγφξεο, ή Γιεγφξεο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν γξαθήο ησλ γξακκαηέσλ 

ησλ ρσξηψλ ησλ Ξθαθησηψλ, ην πξσηνζπλάληεζα ζε έγγξαθα θαη εηηθέηεο ζηελ 

Ζεθαιινληά ζηα ιαηηληθά ζαλ Grigori ην 1262!. Σο εθ ηνχηνπ θαη δεδνκέλσλ ησλ 

καθξαίσλσλ δεζκψλ πνπ έρεη ε Ζεθαιινληά κε ηελ Εηαιία θπξίσο, κάιινλ ην επίζεην 

είλαη ιαηηληθήο πξνέιεπζεο. Ώπ’ ηελ Ζεθαιινληά δηαπεξαηψζεθε, φπσο ηφζα άιια 

επίζεηα, πνπ έρνκε δεη θαη ζηελ Ηεπθάδα θαη εγθαηαζηάζεθαλ νη Γξεγνξαίνη ζηελ 

Βγθινπβή, ζην Ξπαλνρψξη θαη ζην Μηλαθνρψξη. Λη νηθνγέλεηεο Γιεγφξε βξίζθνληαη 

ζην Μηλαθνρψξη θάησ ζηε Ζνινβνχ, ζηελ γεηηνληά Γιεγνξαίηθα, φπσο ηα ιέκε, αιιά, 

παιηφηεξα, βξίζθνληαλ κηα νηθνγέλεηα Γξεγφξε θαη ζηα Ζνληξάηα. Λ πεξίθεκνο 

κχινο ηεο Ξαξάλησο, πνπ βξίζθεηαη πάλσ απ΄ ην ζρνιεηφ ηνπ ρσξηνχ θαη ηνλ νπνίν 

νη Ξαληαίνη, πνπ ηνλ έθηηαμαλ, ηνλ νλφκαζαλ <<Θχιν Αειαβέξε>>, αλήθε ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Ξπχξνπ Γξεγφξε ή Ξαξάληε απ’ ηα Ζνληξάηα. 

ΟΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΓΛΖΓΟΡΖ ΣΖΝ ΚΟΛΟΒΟΤ 

    Ξηα Γιεγνξαίηθα  ζηελ Ζνινβνχ,  γελλάξρεο, θαηά ηνλ Ξάληα, είλαη ν Ξηάζεο 

Γιεγφξεο, ν νπνίνο είρε ηξεηο γηνχο. Λ Κελνθψληαο ή πεηαισηήο παληξεχηεθε απ’ ηα 

Ώζπξνγεξαθάηα ηελ Μαξαζθεπή, ε νπνία πέζαλε λσξίο, γηα λα μαλαπαληξεπηεί ηελ 

Θαξίλα απ’ ηελ Ώπφιπαηλα. Θπκάκαη κηθξφο, πσο φηαλ ηνλ έθεξε κε ην ηαμί γακπξφ 

κε ηελ Θαξίλα ν Βξσηφθξηηνο ν ηαμηηδήο, ηφηε ηξέρακε κέρξη ηα Ηηζάξηα, πνπ πήγε 

ην ηαμί, φια ηα παηδάθηα πίζσ ηνπ θαη θσλάδακε, πξάγκα πνπ ζεψξεζε πξνζβιεηηθφ 

ν Κελνθψληαο θαη πήγε ζηνλ δάζθαιν ζην ζρνιείν θαη απαηηνχζε λα καο 

ηηκσξήζεη…  Ήηαλ άθιεξνο. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ξηάζε Γιεγφξε, ν Ηάκπξνο ή Θαραξαγηάο, ήηαλ απφιαπζε! 

Θπκφζνθνο θαη πξαθηηθφο θηελίαηξνο, γλψξηδε λα <<θαιακψλεη>> ηα ζπαζκέλα 

πφδηα ησλ δψσλ γηα λα ζξέθνπλ, ζχρλαδε ζην θαθελείν ηνπ Θσκαηζά, φπνπ ηνπο 

έιεγε δηάθνξεο ηζηνξίεο. Έιεγε γηα ηελ γπλίθα ηνπ ηελ Λπξαλία πσο πίλεη ηφζν 

θξαζί, πνπ έθηαζε λα έρεη ην θξαζνγπάιη ην βξάδπ θάησ απ’ ηα θαβαιέηα ηνπ 

θξεβαηηνχ θαη ζεθψλνληαλ ηε λχρηα γηα λα πίλεη, ελψ ν ίδηνο ηελ απεηινχζε πσο ζα 

ηηο ηξππήζεη ηελ θνηιηά κε ηνλ θιψζηε, φηαλ ηελ άθνπγε θαη… ζηξνθνγγφδνληαλ απ’ 

ην πνιχ πηνηί!!! Ώπφθηεζε  ηξία αγφξηα, ηνλ Μαλαγηψηε ή Γηψηα, ηνλ Γεξάζηκν ή 

Οζάθν θαη ηνλ Γηψξγν ή Θαληάληα, νη νπνίνη κέλνπλ ζηελ Μάηξα, φπνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νιφθιεξν ζφτ Γιεγνξαίσλ ζηελ Ώρατθή πξσηεχνπζα. Λ Γηψηαο έρεη 

έλαλ γην ν νπνίνο είλαη νδνληνγηαηξφο, θαη κηα θφξε πνπ λνκίδσ είλαη δαζθάια. Λ 

Θαληάληαο δελ γλσξίδσ πφζα παηδηά έρεη. Λ Οζάθνο παληξεχηεθε ηελ Θαξηγψ, 

αδεξθή ηνπ Γψε ηνπ δξαγάηε θαη έρεη πηνζεηήζεη ηνλ Ξπχξν, γην ηνπ θνπληάδνπ ηνπ 

Γψε θαη δνχλε ζηλ Μάηξα.  

Λ ηξίηνο γηνο ηνπ Ξηάζε Γιεγφξε, ν Ρξήζηνο, ήηαλ έλαο ζαπκάζηνο θαη θαινθάγαζνο 

άλζξσπνο,  ρξεκάηηζε γηα ρξφληα επίηξνπνο ζηελ εθθιεζία ηνπ ΏΤ Γηψξγε, ήηαλ 

απηφ πνπ ιέκε <<ςπρνχια>>! Μαληξεχηεθε ηελ Γηάλλα Ξθηαδαξέζε θαη απφθηεζαλ 
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ηξεηο θφξεο θαη έλαλ γην. Δ Ξεβαζηή παληξεχηεθε ζηα Μεξβνιάθηα ηνλ Ώλδξέα 

Ζνςηδά ή Ζαπνγηαλέιν, ε Θαξγαξίηα παληξεχηεθε ζηνπ Ζαξπψηε θαη ε Ξηακάηα 

έδεζε πνιιά ρξφληα ζηελ Ώπζηξαιία, φπνπ θαη παληξεχηεθε θαη απφθηεζε έλαλ γην 

ηνλ Ξπχξν, ειεηνρξσκαηηζηήο ζην επάγγεικα, ν νπνίνο αξρηθά δνχζε κε ηελ κάλα 

ηνπ ζην ρσξηφ θαη αθνινχζσο δεη ζηελ Ηεπθάδα κε ηελ γπλαίθα ηνπ κε θαηαγσγή απ’ 

ηπνο Μεγαδηζάλνπο θαη ηα παηδηά ηνπ. 

Λ Ρξπζφζηνκνο, ν γηνο ηνπ Ρξήζηνπ θαη ηεο Γηάλλαο, ήηαλ  ηζαγθάξεο θαη θνπξέαο 

ζην ρσξηφ, θάησ ζην καγαδάθη ηνπ Φιίππνπ ηνπ Οζεξβέια ζηηο Ξθακληέο είρε ην 

θνπξείν ηνπ,  παληξεχηεθε ηελ Ώγγέισ Ζαθιακάλε απ’ ηελ Ζαξπά απέθηεζε δχν 

αγφξηα ηνλ Γηψξγν θαη ηνλ Ρξήζην θαη κία θφξε ηελ Ννχια.  Λ Ρξπζφζηνκνο 

ζηάζειε άηπρνο αθνχ έθπγε λένο απ’ ηελ δψε. Δ Ννχια δεη ζην ρσξηφ, εξγάδεηαη ζαλ 

θνκψηξηα θαη έρεη δπν θνξίηζηα θαζεγήηξηεο θηινινγίαο θαη έλαλ γην απ’ ηνλ πξψην 

ηεο γάκν, ηνλ Ξπχξν Ηάδαξε. Λ Γηψξγνο, ν πξψηνο γηνο ηνπ Ρξπζφζηνκνπ ήηαλ  

πξνζσπηθφο κνπ θίινο, έθαλε ιακπξή θαξηέξα ζηελ αζηπλνκία κε δηαθξίζεηο θαη 

κεγάιεο επηηπρίεο, φκσο θαη απηφο ζαλ ηνλ παηέξα ηνπ ζηάζεθε ηφζν άηπρνο ζηε 

δσή, αθνχ ζθνηψζεθε ζε απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα ζηνλ Άγην Ιηθφιαν… Οφζν λένο… 

Έρεη έλαλ γην, ν νπνίνο δεη κε ηελ κάλα ηνπ ζηελ πφιε. Λ άιινο γηνο ηνπ 

Ρξπζφζηνκνπ θαη ηεο Ώγγέισο, ν Ρξήζηνο, δεη ζην ρσξηφ καο, δξαζηεξηνπνηείηαη 

επηρεηξεκαηηθά ζηελ πφιε ηεο Ηεπθάδνο, έρεη απνθηήζεη κηα θφξε. 

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΡΖΓΟΡΖ Ή ΑΡΑΝΣΖ ΣΑ ΚΟΝΣΡΑΣΑ 

Βθηφο απ’ ηελ Ζνινβνχ, ππήξμε θαη κηα νηθνγέλεηα Γξεγφξε κε ην παξαηζνχθιη 

Ξαξάληεο θαη ζηα Ζνληξάηα, εδψ αλαθέξεηαη κε <<ξν>, Γξεγφξεο θαη φρη Γιεγφξεο. 

Βίλαη ε νηθνγέλεηα πνπ είρε ηνλ κχιν πάλσ απ’ ην ζρνιείν, γλσζηφο ζαλ Θχινο ηεο 

Ξαξάλησο. Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο αλαθέξεηαη ν Ξπχξνο Γξεγφξεο, ν 

νπνίνο είρε ηξία παηδηά. Λ Ιηθνιφο ή Θπαθέξνο είρε ηαβέξλα ζηε ρψξα, ε πξψηε 

ηνπ γπλαίθα ήηαλ ε Ώιεμάλδξα, Ξάληαηλα απ’ ηα Ζνληξάηα, ηελ νπνία ζθφησζε ν 

αλεςηφο  ηνπ Ιηθνινχ, ν Διίαο, γηα αζήκαληε αθνξκή. Καλαπαληξεχηεθε 

Θεγαλλεζηψηηζζα ν Ιηθνιφο θαη απφθηεζε δπν γηνπο θαη κηα θφξε, ηελ Θαξία. Λ 

πξψηνο γηνο ηνπ Ιηθνινχ Γξεγφξε, ν Ξπχξνο έγηλε έκπνξνο ζηε ρψξα θαη ν 

δειχηεξνο γηνο ηνπ, ν Θήηζνο, ζπλέρηζε ηελ ηαβέξλα ηνπ παηέξα ηνπ. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Ξπχξνπ Γξεγφξε, ν Ρξήζηνο, έθπγε κεηαλάζηεο ζηελ Ώκεξηθή θαη 

ράζεθε… Άθεζε πίζσ ηνπ ζην ρσξηφ ηελ γπλαίθα ηνπ Θαξία, Μεληαγηψηηζζα ηελ 

έιεγαλ γηαηί ήηαλ σξαία, κε ηξία παηδηά. Δ Θαξία γηα λα ηα κεγαιψζεη ζπλέρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ηνλ κχιν, θαη απφ απηή πήξε ην φλνκα ζαλ <<Θχινο ηεο Ξαξάλησο>>, 

φπσο ηνλ μέξνκε κέρξη ζήκεξα. Δ κία θφξε ηεο Θαξίαο, ε Μαλάγησ, παληξεχηεθε 

Οδνχλε απ’ ηα Ηαδαξάηα θαη ε άιιε ζηνλ Ζάβαιν. Λ γηνο ηεο Θαξίαο, ν Διίαο, ήηαλ 

απηφο πνπ ζθφησζε ηελ ζεία ηνπ θαη πξψηε γπλαίθα ηνπ Ιηθνινχ, πήγε δέθα ρξφληα 

θπιαθή θαη φηαλ απνθπιαθίζηεθε παληξεχηεθε Φσηεηλνχ απ’ ηελ Ζαηνχλα θαη 

απφθηεζε κηα θφξε, ε νπνία εκθαλίζηεθε θάπνηα ζηηγκή θαη δηεθδίθεζε ηνλ κχιν… 
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ΡΝ ΠΝΦ ΞΔΟΑΡΖ ΠΡΑ ΘΝΛΡΟΑΡΑ   ΑΞ’ ΡΖΛ ΘΟΖΡΖ! 
    Μνηνο λα ην πίζηεπε πσο ε νηθνγέλεηεο Μεξάηε ζην ρσξηφ καο θαη ζηα Ηαδαξάηα 

έρεη θαηαγσγή απ’ ηελ Ζξήηε! Θε έθπιεμε δηαπίζησζα ην γεγνλφο ζηα θείκελα ηνπ 

Ζεθαιινλίηε ηζηνξηθνχ Γεξάζηκνπ Μεληφγαινπ, έηζη φπσο δεκνζηεχζεθαλ ζην 

Οέηαξην Ζξεηνινγηθφ Ξπλέδξην, ζηελ ζειίδα 415. πσο, ινηπφλ, θαη νη ππφινηπεο 

νηθνγέληεο έθηαζαλ ζηελ Ηεπθάδα, απ’ ηελ Ζξήηε, κέζσ Ζεθαιινληάο, έηζη αθξηβψο 

θαη νη Μεξάηεδεο. Θάιηζηα, ήδε είρε  δεκηνπξγεζεί θαη ην ρσξηφ Μεξαηάηα ζηελ 

Ζεθαινληά θαη απφ εθεί δηαπεξαηψζεθαλ θαη ζηελ Ηεπθάδα, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηα Ζνληξάηα θαη ζηα Ηαδαξάηα κεηέπεηα! 

    Λ θαζεγεηήο Ξηάζεο Ξάληαο ζην βηβιίν ηνπ παξαζέηεη ην γελεαινγηθφ δέλδξν ησλ 

Μεξάηεδσλ ζηα Ζνληξάηα, πνπ κπφξεζε λα ην θηάζεη κέρξη ην 1850, φηαλ 

γελλήζεθαλ ηα δχν αδέξθηα, ν Ώπνζηφιεο Μεξάηεο ή Οξεκνθαχθαινο, φπσο ηνλ 

έιεγαλ, γηαηί έηξεκε ην θεθάιη ηνπ θαη ν Μάλνο  Μεξάηεο, πνπ παληξεχηεθε ζηελ 

Ζαξπά ηελ Ξηακάηα Θεζήλε, γη απηφ θαη ηα πέληε παηδηά, πνπ απφθηεζε, απηφο 

πέζαλε λένο, ηα έιεγαλ ηα <<παηδηά ηεο Θεζήλσο>>.  

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΉ ΠΔΡΑΣΖ Ή ΣΡΔΜΟΚΑΤΚΑΛΟ 

Λ Ώπνζηφιεο, θαηά ηνλ Ξάληα, ήηαλ έλαο εξγαηηθφηαηνο άλζξσπνο, γελλήζεθε ην 

1850 θαη θνξνχζε πάληα ηα παιηά Ηεπθαδίηηθα ξνχρα κε ραξαθηεξζηηθφ ηηο 

κπνπξαδάλεο. Μαληξεχηεθε ηελ Μαλσξαία θαη απφθηεζαλ δπν θφξεο θαη έλαλ γην. Δ 

Γηάλλα παληξεχηεθε ζηελ Βμάλζεηα θαη ε Ώιεμάλδξα ηνλ Λδπζζέα Ζφθια, ν νπνίνο 

είρε έξζεη ζψγακπξνο απ’ ηελ Ζηάθα ηνπ Ώιέμαλδξνπ. Λ γηνο ηνπο, ν Ώληψλεο, πήγε 

θάπνην δηάζηεκα ζηελ Ώκεξηθή, φηαλ επέζηξεςε παληξεχηεθε θφξε ηεο Θήιηαο 

Ξάληα, αιιά πέζαλε λένο, έρνληαο απνθηήζεη έλα θνξίηζη. Δ ρήξα ηνπ παληξεχηεθε 

εθ λένπ ηνλ Ζαιφγεξν Ζηελά απ’ ηα Ζνληξάηα, πήξε θαη ην θνξίηζη ηεο καδί ηεο, είλαη 

ε Θαξία, πνπ δεη αθφκε ζήκεξα ζηα Ζνληξάηα πάλσ απφ ελελήληηα εηψλ, ηελ νπνία 

ν Ζαιφγεξνο πάληξεςε κε ηνλ Φψληα Γεσξγάθε ή Θπαθαηζφιε.  

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ ΥΖΡΑ ΣΑΜΑΣΑ ΠΔΡΑΣΖ Ή ΜΔΖΝΑΗΝΑ 

Δ δεχηεξε νηθνγέλεηα Μεξάηε απ’ ηα Ζνληξάηα, ε νπνία έκεηλε ζην ρσξηφ κε ην 

πξνζδηνξηζηηθφ <<Οα παηδηά ηεο Θεζήλαηλαο>>, δηφηη ν άληξαο ηεο ν Μάλνο 

Μεξάηεο είρε πεζάλεη λένο θαη απηή κεγάισζε κε θφπνπο θαη ζπζίεο ηα πέληε ηεο 

παηδηά, ηξία αγφξηα θαη δπν θνξίηζηα. Δ Ξηακάηα θαηάγνληαλ απ’ ηελ Ζαξπά, ην 

γέλνο Θεζζήλε, ήηαλ θαη κακή ζην ρσξηφ, πέξαλ απφ φιεο ηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο 

πνπ έθαλε. Δ πξψηε ηεο θφξε, ε Ξηαζνχια, παληξεχηεθε ηνλ Θαξίλν Γεσξγάθε ή 

Ζχξθν απ’ ην ρσξηφ, είλαη ε κάλα ηνπ Θσκά ηνπ Θαξίλνπ, ε δε δεχηεξε θφξε ηεο, ε 

Θαξία, έδεζε αλχπαληξε ζηα Ζνληξάηα. 

Λ πξψηνο γηνο ηεο Θεζζήλαηλαο, ν Ώλδξέαο, πήξε κέξνο ζηελ Θηθξαζηαηηθή 

Βθζηξαηεία θαη φηαλ γχξηζε ζην ρσξηφ πέζαλε απφ ηχθν. Λ άιινο γηνο ηεο, ν Διίαο, 

ή Ηαζήξαο, φπσο ηνλ γλσξίδακε ζην ρσξηφ, απφθηεζε ηξία θνξίηζηα, ηελ Γεσξγία ε 
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νπνία παληξεχηεθε Ζνςηδά ή Θπξατκε απ’ ηελ ρψξα, ε δεχηεξε, ε Ζηθή, 

παληξεχηεθε ηνλ Γηψξγν Γεσξγάθε ε Ζαξαδήκα θαη ε ηξίηε, ε Θέιπσ, παληξεχηεθε 

Γακπέιε απ’ ηνλ Ζάβαιν. 

Λ ηξίηνο γηνο ηεο Θεζζήλαηλαο, ν Αηνλχζεο (Ιηφληνο) έδεζε ζην ρσξηφ θαη είλαη ν 

κνλαδηθφο Μεξάηεο πνπ νη απφγνλνί ηνπ ζπλερίδνπλ θαη ζήκεξα ζην ρσξηφ καο! 

Μαληξεχηεθε ηελ Ξπγθιηηηθή Γεσξγάθε απ’ ην ζφτ ησλ Οζαλαίσλ θαη απφθηεζαλ 

ηξία θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα.Δ Βπαλζία παληξεχηεθε ηνλ Ιψληα Ηάδαξε ή 

Θπαξαράθηα απ’ ηα Ηαδαξάηα, ε Ρξπζνχια παληξεχηεθε ζηελ ρψξα θαη πήξε καδί 

ηεο θαη ηελ ηπθιή αδεξθή ηεο, ηελ Ενπιία. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ιηφληνπ θαη ηεο Ξπγθιηηηθήο, ν Μάλνο, παληξεχηεθε ηελ 

Γαραξνχια Ηάδαξε θαη πήγε ζψγακπξνο ζηα Ηαδαξάηα. Ώπφθηεζαλ δχν θνξίηζηα 

θαη δπν αγφξηα. Ον πξψην θνξίηζη παληξεχηεθε θαη δεη ζηελ Μξέβεδα, ην άιιν, ε 

Γσή, ε νπνία ήηαλ πγεηνλνκηθφο ππάιιεινο, παληξεχηεθε ηνλ Θαλάζε, Μεινπνλήζην 

ζηελ θαηαγσγή, έρνπλ θηηάμεη ζπίηη ζηα Ηαδαξάηα.  

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Μάλνπ θαη ηεο Γαραξνχιαο, ν Ιίθνο Μεξάηεο, δεη ζηα Ηαδαξάηα, 

έρεη παληξεπηεί ηελ Ώγγέισ απ’ ηελ Ώπφιπαηλα θαη απφθηεζαλ έλα θνξίηζη, ηελ 

Ραξά, ε νπνία εξγάδεηαη θαη δεη ζηελΏζήλα θαη δπν γηνπο, ηνλ Μαλαγηψηε θαη ηνλ 

ΐαζίιε. Λ Μαλαγηψηεο είλαη παληξεκέλκνο θαη δεη ζηελ Ώζήλα. Λ  ΐαζίιεο Μεξάηεο 

είλαη ειαηνρξσκαηηζηήο, παληξεχηεθε ηελ Βπηπρία Ξθηαδαξέζε, θφξε ηνπ ηεξέα 

Εσάλλε Ξθηαδαξέζε, απφθηεζαλ έλα θνξίηζη θαη δνχλε ζηα Ηαδαξάηα.  

Λ άιινο γηνο ηνπ Μάλνπ θαη ηεο Γαραξνχιαο, ν Φψληαο Μεξάηεο, πνπ έθπγε λσξίο 

απ’ ηελ δσή, ιεηηνπξγνχζε ην θαθελείν ηνπ Ζνπβέιε ζηελ πιαηεία ησλ Ηαδαξάησλ, 

παληξεχηεθε ηελ Βηξήλε ΐιάρνπ απ’ ηελ Ζαξπά θαη απφθηεζαλ κηα θφξε, ηελ Ραξά, 

ε νπνία εξγάδεηαη ζηελ Ώζήλα, θαη έλαλ γην, ηνλ Μαλαγηψηε, ν νπνίνο ζπνχδαζε θαη 

ηψξα ζπλερίδεη ην θαθελείν ηνπ παηέξα ηνπ. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ιηφληνπ θαη ηεο Ξπγθιηηηθήο, ν Γηάλλεο, έδεζε ζην Μηλαθνρψξη, 

έθπγε απ’ ηα Ζνληξάηα θα έθηηαμε ζπίηη εδψ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, πάλσ απ’ ηελ 

ζεκεξηλή πιαηεία. Μαληξεχηεθε ηελ Βιεπζεξία απ’ ηελ ΐφληηζα θαη απφθηεζε κηα 

θφξε, ηελ Βιέλε, ε νπνία είλαη παληξεκέλε ζηνλ Αξπκφ Κεξνκέξνπ θαη δην γηνπο. 

Λ Αηνλχζεο (Ιηφληνο) Μεξάηεο είλαη ππάιιεινο ζηελ πνιηηηθή αεξνπνξία ζην Άθηην, 

έρεη θηηάμεη ζπίηη ζην Μεηξνπνχιη, θνληά ζην κλεκείν ηεο Βμέγεξζεο ησλ Ρσξηθψλ 

ζηα 1819, είλαη παληξεξκέλκνο θαη έρεη ηέζζεξα παηδηά. 

Λ άιινο γηνο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Βιεπζεξίαο, ν Θαλψιεο,  είλαη απ’ ηνπο Μεξαηαίνπο 

πνπ κέλεη θαη ζήκεξα ζην Μηλαθνρψξη κε ηελ νηθνγέλεηαά ηνπ. Έρεη παληξεπηεί ηελ 

Γεσξγία θαη απφθηεζαλ έλα θνξίηζη θαη δπν αγφξηα. Δ Ενπιία είλαη ζπνπδάζηξηα θαη 

ηα δπν αγφξηα, ν Γηάλλεο θαη ν Ηεπηέξεο εξγάδνληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θα δνχλε 

ζην ρσξηφ. 
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ΡΝ ΔΞΗΘΔΡΝ ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ Ή ΑΙΗΒΖΕΖΠ! 
    Μαξνπζηάζακε εθηεηακέλα ηα θπξίαξρα επίζεηα ηνπ ρσξηνχ καο, Μαπαδφπνπινο, 

Γεσξγάθεο, Ηάδαξεο, Ξθηαδαξέζεο, Μεξάηεο θαη ηελ εηδηθή πεξίπησζε ην επηζέην 

Ξάληαο. Ώλαθεξζήθακε, φκσο ζπλνπηηθά εηζαγσγθά, θαη ζε θάπνηα άιια επίζεηα ηα 

νπνία θέξνπλ κεξηθέο νηθνγέληεο θαη ηα νπνία θαίλεηαη λα  πξνέθπςαλ ζην 

Μηλαθνρψξη κε ηνλ θνηλσληθφ ζεζκφ ηνπ <<ζψγακπξνπ>>, θπξίσο απ’ ηα γεηηνληθά 

ρσξηά, κηα ζπλήζεηα πνιιή δηαδεδνκέλε, αθνχ απηά ηα πεξαζκέλα δχζθνια ρξφληα 

κε ηα πνιιά παηδηά ζε θάζε νηθνγέλεηα, πνιινί ήηαλ απηνί πνπ έθεπγαλ απ’ ην 

παηξηθφ θαη πήγαηλαλ <<ζψγακπξνη>> εληφο ή εθηφο ηνπ ρσξηνχ ηνπο, φπνπ 

παληξεχνληαλ <<θιεξνλφκεο>>, δειαδή γπλαίθεο πνπ ήηαλ κνλαρνπαίδηα ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη δελ ππήξραλ αγφξηα. Θάιηζηα, παξά ηνλ θνηλσληθφ ζρνιηαζκφ θαη 

νίθην πνπ πξνθαινχζε ελίνηε ν <<ζψγακπξνο>>, ελ ηνχηνηο καθαξίδνληαλ θαη ζαλ 

ηπρεξφο! <<Μήξε θιεξνλφκα! Ξψζεθε>>, ήηαλ ην επηθψλεκα ησλ ινηπψλ ρσξηαλψλ! 

Ώλ θαη, επαλαιακβάλνκε, αξθεηέο θνξέο αλαθέξνληαλ ζθσπηηθά θαη πεξηπαηθηηθά 

γηα ηνπο ζψγακπξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο είραλ θαη ζρεηηθή αλαθνξά… Ζάπνηε, ιέεη 

έπηαζαλ κηα αιεπνχ θαη ηελ θξέκαζαλ αλάπνδα θαη φηαλ ηελ ξσηνχζαλ πσο πεξλάεη 

έιεγε απηή <<θαιχηεξα πάλησο απφ ζψγακπξν>>! Οα επίζεηα, σο εθ ηνχηνπ, ζην 

ρσξηφ καο, πνπ θαίλνληαη λα πξνέθπςαλ κε ηελ κνξθή ηνπ <<ζψγακπξνπ>>,  ζην 

Μηλαθνρψξη  κπνξνχκε λα πνχκε  πσο πηζαλφλ είλαη ηα παξαθάησ: Ώζπξνγέξαθαο, 

Θάιθαο, Φξεκεληίηεο, Γιεγφξεο, Ώξαβαλήο, Θεηαθφο, Γξάςαο, Ζφθιαο, ΐνπθειάηνο. 

    Ξην παξφλ εδάθην εμεηάδνκε ην επίζεην Ώζπξνγέξαθαο, ην νπνίν πξνέθεπςε 

ζσγακπεηθά ζην ρσξηφ καο απ’ ηα Ώζπξνγεξαθάηα. Ον 1754 ζην βηβιίν εζφδσλ – 

εμφδσλ ηεο εθθιεζίαο ηεο Ααθλνπαλαγηάο ζηα Ώζπξνγεξαθάηα, φπσο πξνθχπηεη απ’ 

ηα ελεηηθά θαηάζηηρα ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Ηεπθάδνο, φπνπ ππάξρεη ζρεηηθφο 

θάθειινο κε ηνλ ηίηιν: <<Dafnopanagia, Villa Sfakiotes, anno 1754>>, πξνθχπηεη φηη 

ήηαλ επίηξνπνο ν Ώιεβίδεο Ώζπξνγέξαθαο. Μξνθαλψο απ’ απηφλ νη απφγνλνί ηνπ 

νλνκάζηεθαλ φινη <<Ώιεβηδαίνη>>. Ζάπνηνο εμ απηψλ ήξζε ζψγακπξνο  θαη έηζη 

πξνέθπςαλ νη Ώζπξνγεξαθαίνη, ή Ώιεβηδαίνη ζην Μηλαθνρψξη,  κε ηα ζπίηηα ηνπο ζηα 

Ζνληξάηα λα είλαη  ζε πεξίνπηε ζέζε, πέηξηλα ζπίηηα φια κεζνηνηρία, ε θαιχηεξε 

γεηηνληά ηνπ ρσξηνχ καο, ε νπνία, δπζηπρψο, είλαη έξεκε, αθνχ φινη νη Ώιηβηδαίνη 

βξίζθνληαη είηε ζηε ΐφληζηα, είηε κέζα ζηελ πφιε ηεο Ηεπθάδνο. 

    Μξηλ, φκσο, παξνπζηάζνκε αλαιπηηθά απηή ηελ πνιπκειή νηθνγέλεηα ησλ 

Ώζπξνγεξαθαίσλ, πξέπεη λα επηζεκάλνκε πσο ην επίζεην Ώζπξνγέξαθαο είλαη 

Ζξεηηθήο πξνέιεπζεο! Έθηαζε πξψηα ζηελ Ζεθαιινληά, θαηά ηνλ 15ν αηψλα, φπνπ 

θαη δεκηνπξγήζεθε ην εθεί ρσξηφ Ώζπξνγέξαθαο κέρξη ησλ εκεξψλ καο! Ώπ’ ηελ 

Ζεθαιινληά πέξαζαλ κε γελλάξρε ηνλ Ζνξλάλν Ώζπξνγέξαθα θαη εδψ ζηνπο 

Ξθαθηψηεο, φπσο αλαθέξεη θαη ν Μάλνο Ννληνγηάλλεο. Βγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ 

ζεκεξηλφ ρψξν, φπνπ πξηλ νλνκάδνληαλ Ηνπβξνρψξη, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ 

ΐπδαληηλνγέλλεηνπ επηζέηνπ Ηνχβξνο, γηα λα επηθξαηήζεη ην επίζεην Ώζπξνγέξαθαο 

θαη λα κεηνλνκάζεη ηνλ νηθηζκφ παηξηδσλπκηθά ζε Ώζπξνγεξαθάηα!  
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Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΠΡΟΓΔΡΑΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΑΛΗΒΖΕΖ 

    Λ Βπζηάζηνο Ξάληαο, θαζεγεηήο θαη ζπγγξαθέαο πνπ καο άθεζε ην 

πνιπγξαθφκελν εδψ βηβιίν ηνπ γηα ηα ζφγηα ηνπ ρσξηνχ καο, έλα θαηαπιεθηηθφ 

ρεηξφγξαθν βηβιίν γηα ην Μηλαθνρψξη, ζε φηη αθνξά ην ζφτ ησλ Ώζπξνγεξαθαίσλ ή 

Ώιηβεδαίσλ ησλ Ζνληξάησλ παξνπζηάδεη ζαλ γελλάξρε ηνπο ηνλ Ζαιφγεξν Ώιηβίδε, ν 

νπνίνο γελλήζεθε ζηα 1855, πήξε κέξνο ζηνλ άηπρν Βιιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 

1897 θαη φηαλ γχξηζε ζην ρσξηφ, αλαθέξεη ν Ξάληαο, θάζνληαλ ζην εηθφληζκα ηεο 

Ώγίαο Οξηάδα ζηα Ζνληξάηα, ζηα γεξάκαηά ηνπ, θαη δηεγνχληαλ ζηα παηδηά, κεηαμχ 

απηψλ θαη ν ίδηνο ν Ξάληαο εληάρξνλνο,  ηα θαηνξζψκαηά ηνπ ζηνλ πφιεκν! Ήηαλ απ’ 

ηνπο θαιχηεξνπο λνηθνθπξαίνπο ηνπ ρσξηνχ, κε κεγάιε πεξηνπζία, ελψ νη γπλαίθεο 

ησλ Ώιηβεδαίσλ, πάληα θαηά ηνλ Ξάληα, έθηηαρλαλ ην θαιχηεξν θπδνλψπαζην θαη 

ηελ θαιχηεξε κνπζηφπηηα! Ώπφθηεζε ηέζζεξεηο γηνπο, ηνλ Ηάκπξν,  ηνλ Ώληψλε, ηνλ 

ΐαγγέιε θαη ηνλ Ξηέθαλν. 

Λ ΗΏΘΜΝΛΞ ΏΗΕΐΔΓΔΞ 

Λ Ηάκπξνο είρε ηέζζεξεηο γηνπο, ηνλ Μαηξίθην, ηνλ Μαλαγηψηε, ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ 

Ώπνζηφιε. Ώπ’ ηνπο ηέζζεξεηο κφλν ν Μαηξίθηνο έδεζε ζην ρσξηφ, παληξεχηεθε ηελ 

Θαξηγψ απ’ ηελ Βγθινπβή θαη έθαλαλ κηα θφξε, ηελ Βιπίδα, ε νπνία ήηαλ θνκψηξηα 

ζην ρσξηφ, παληξεχηεθε ηνλ Γεξάζηκν Θεαθφ, πνπ ήξζε ζψγακπξνο ζηα Ζνληξάηα 

θαη απφθηεζαλ έλαλ γην θαη κηα θφξε, πνπ δνχλε ζηελ πφιε. 

Λ ΏΙΟΣΙΔΞ ΏΗΕΐΔΓΔΞ 

Λ Ώληψλεο απφθηεζε δπν θνξίηζηα θαη ηνλ Αεκήηξε. Δ Γεσξγίηζα παληξεχηεθε 

πξψηε θνξά ηνλ Οάζν Γεσξγάθε ή Οξάκπα, ν νπνίνο πέζαλε λένο θαη απφθηεζαλ 

κηα θφξε, ηελ Γεσξγία, ηελ νπνία παληξεχηεθε ν Γηψξγνο Θάιθαο ηνπ Ιηφξε. 

Μαληξεχηεθε εθ λένπ ε Γεσξγίηζα, ηνλ Φίιηππν απ’ ηελ Ζαξπά θαη απφθηεζαλ κηα 

θφξε, ηελ Βπξχθιεηα, ε νπνία παληξεχηεθε ζηελ Ζαξπά, φπνπ δεη θαη έρεη ην 

πεξίπηεξν ζηελ πιαηεία, ηνλ Μάλν Θάιθα, απ’ ηνπο Μεγαδηζάλνπο, ππάιιειν ησλ 

ΒΗΟΏ, έρνπλ δπν αγφξηα, ηνλ Ηάκπξν θαη ηνλ Ξσηήξε. Δ άιιε θφξε ηνπ Ώληψλε 

Ώιηβίδε, ε Ξππξηδνχια, παληξεχηεθε ηνλ Ξηάζε Θάιθα, ε Θαληαιέληα απ’ ην ρσξηφ 

καο. Λ γηνο ηνπ Ώληψλε, ν Οάθεο ή Ρσξνθχιαθαο, φπσο ηνλ θψλαδαλ ζην ρσξηφ, 

παληξεχηεθε ηελ Ιηίλα ηνπ Ιίθνπ Μαπαδφπνπινπ ή Ζνπκπνπξγηέινπ θαη αθνχ 

δεκηνχξγεζαλ νηθνγέλεηα ζην ρσξηφ απφ δπν θνξίηζηα θαη έλα αγφξη, έθπγαλ θαη 

έδεζαλ ζηελ ΐφληηζα. Λη θφξεο ηνπο, ε Ρξπζάλζε θαη ε Βπδνθία είλαη παληξεκέλεο ή 

κία δεη ζηελ Ώζήλα θαη ε άιιε ζηε ΐφληηζα. Ξηε ΐφληηζα δεη θαη ν γηνο ηνπ Οάθε θαη 

ηεο Ιηίλαο, ν Ώληψλεο, είλαη θαζεγεηήο καζεκαηηθφο, δελ γλσξίδσ ηη νθνγέλεηα έρεη. 

Βπηδηφξζσζε ην ζπίηη ηνππο ζηα Ζνληξάηα θαη ην λνηθηάδεη ζε μέλνπο ηνπξίζηεο! 

Λ ΐΏΓΓΒΗΔΞ ΏΗΕΐΔΓΔΞ 

Λ ΐαγγέιεο Ώιηβήδεο είρε κηα θφξε, ηελ Ζσλζηαληία, ε νπνία παληξεχηεθε ζηνλ 

Ζάβαιν θαη ηξεο γηνπο, ηνλ Ξηάζε ή Οαθνπτλν, ηνλ Ζψζηα ή Γνπξλάρεηιν ή 
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Ζαιφγεξν θαη ηνλ Θήηζν. Λ Ζψζηαο είρε κεγαινρεηιίαζε, γη απηφ ηνλ έιεγαλ θαη 

Γνπξλάρεηιν, παληξεχηεθε ηελ Γηάλλα Ξθηαδαξέζε ή Θπαγαηά, αιιά πέζαλαλ 

άθιεξνη. Λ Θήηζνο παληξεχηεθε ηελ Ρξηζηίλα Ξθηαδαξέζε, θφξε ηνπ Γηψξγνπ ηνπ 

Ζαθνχξγνπ, ήξζε  ζψγακπξνο ζην ζπίηη ηεο, πέζαλαλ θαη απηνί άθιεξνη. Λ Ξηάζεο ή 

Οαθνπτλνο παληξεχηεθε ηελ Θνδψξα Ξθηαδαξέζε ε Οζεξβέια θαη απφθηεζαλ κία 

θφξε, ηελ Μφπε, ε νπνία είλαη παληξεκέλε ζηε ΐφληηζα θαη ηξεηο γηνπο, ηνλ 

Ρξηζηφθνξν, ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Ρξήζην. Λιφθιεξε ε νηθνγέλεηα έθπγε ζηε ΐφληηζα, 

ν Ξηάζεο έδεζε κέρξη εθαηφ ρξνλψλ,  φπνπ εθεί ηα αγφξηα ηνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

εκπνξηθά, θπξίσο κε πθάζκαηα. Λ Γηάλλεο παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ηελ Μάιαηξν, 

δελ γλσξίδσ ηη παηδηά έρεη. Λ Ρξήζηνο παληξεχηεθε Θεγαλεζηψηηζζα, εθπγε θαη απ’ 

ηελ ΐφληηζα θαη δεκηνχξγεζε βηνηερλία ξνχρσλ ζηελ Ώζήλα, δελ γλσξίδσ ηη 

νηθνγέλεηα έρεη, φηαλ πέζαλε εηάθε ζην Θεγαλήζη, ζην ρσξηφ ηεο γπλαίθαο ηνπ. Λ 

Ρξηζηφθνξνο έρεη εκπνξηθφ θαη δεη ζηελ ΐφληηζα, ε γπλαίθα ηνπ είλαη απ’ ηελ 

Μεξαηηά, έρεη κία θφξε θαη έλαλ γην, ηνλ ΐαγγέιε θαζεγεηή, ν νπνίνο έρεη 

αλαθαηλίζεη ην ζπίηη ηνπο ζηα Ζνληξάηα θαη έξρεηαη ηα θαινθαίξηα. 

Λ ΞΟΒΦΏΙΛΞ ΏΗΕΐΔΓΔΞ 

Λ  Ξηέθαλνο Ώιηβήδεο έθπγε αξρηθά ζηελ Ώκεξηθή, επέζηξεςε ζην ρσξηφ θαη 

δεκηνχξγεζε πνιχ κεγάιε νηθνγέλεηα. Μαληξεχηεθε ηελ Ξνθία απ’ ηελ Ζαληήια, ηελ 

νπνία ζην ρσξηφ ηελ έιεγαλ φινη Ζαληιηψηηζζα θαη απφθηεζαλ δέθα παηδηά! Οα δχν 

πξψηα ηνπο παηδηά ζηάζεθαλ άηπρα, αθνχ έθπγαλ απ’ ηελ δσή έθεβνη, ν Ιίθνο απφ 

ηέηαλν ζηελ Μνχληα θαη ν Αηνλχζεε απφ θεξαπλφ ζηελ πεξηνρή ηεο Ζαηνχλαο πνπ 

θχιαγε ηα πξφβαηα θαη ζηελ βξνρή θάζηζε  θάησ απφ θππαξίζζη, φπνπ έπεζε ν 

θεξαπλφο… Λη δπν θφξεο ηνπ Ξηέθαλνπ θαη ηεο Ζαληιηψηηζζαο, ε κελ Ξηακάηα 

παληξεχηεθε ζηελ Γαβέξδα, ε δε Ονχια ζηνπ Ζαξπψηε, πήξε ηνλ ζπγγελή κνπ 

Γηάλλε Γαβηηζάλν ή Γαιαλφ θαη απφρηεζαλ δπν αγφξηα, ηνλ Ώιέθν θαη ηνλ Θηράιε. 

Οα άιια έμη αγφξηα ηνπ Ξηέθαλνπ είλαη: O Γηάλλεο, ν Γηψξγνο, ν Μαλαγήο, ν Ξπχξνο, 

ν Αηνλχζεο θαη ν ΐαγγέιεο. 

Λ Γηάλλεο πήγε ζψγακπξνο ζηα Ώζπξνγεξαθάηα, παληξεχηεθε ηελ Μελειφπε θαη 

απφρηεζαλ ηξία θνξίηζηα. Λ Γηψξγνο πήγε ζηελ ΐφληηζα, φπνπ αζρνιήζεθε κε ην 

εκπφξην, παληξεχηεθε θαη απφθηεζε δπν γηνπο, ν έλαο είλαη πηιφηνο λνκίδσ ζηελ 

Ώκεξηθή θαη ν άιινο είλαη ν γλσζηφο εηζαγγειέαο ηνπ Ώξείνπ πάγνπ ν Αεκήηξηνο 

Ώζπξνγέξαθαο. Λ Γηψξγνο δεη αθφκε ζηελ ΐφληηζα αθκαηφηαηνο ζρεδφλ ελελήληα 

πέληε ρξνλψλ! Λ Ξπχξνο θαη απηφο δξαζηεξηνπνηείηαη εκπνξηθά ζηε ΐφληηζα, ε 

γπλαίθα ηνπ είλαη απ΄ ην Θνλαζηεξάθη, δελ γλσξίδσ ηη παηδηά έρεη. Λ Μαλαγήο, ην 

ίδην δεη θαη δξαζηεξηνπηείηαη εκπνξηθά ζηε ΐφληηζα, δελ γλσξίδσ ηη παηδηά έρεη. Λ 

Ιηφληνο δεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηε Ηεπθάδα, δελ γλσξίδσ ηη παηδηά έρεη, είρε έλα 

απηνθίλεην ΐΏΙ θαη πνπινχζε πθάζκαηα ζηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ. Λ ΐαγγέιεο είλαη 

νδεγφο θνξηεγνχ, παληξεχηεθε ηελ Ραξά ηνπ Θσκά ηνπ Θαξίλνπ απ’ ην ρσξηφ καο, 

δνχλε ζηε Ηεπθάδα θαη έρνπλ δπν θνξίηζηα. 
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Ζ ζεηξά ησλ ζπηηηψλ ζην λφηην άθξν ησλ Κνληξάησλ γλσζηά σο ΑΛΖΒΕΑΗΗΚΑ, 

απ’ ηα σξαηφηεξα ζε ζέα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ καο εθεί ζην χςσκα, πέηξηλα εμ 

νινθιήξνπ θαη κεζνηνηρία, ηα νπνία ζψδνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε κέρξη ζηηο 

κέξεο καο, παξά ην γεγνλφο φηη φινη νη απφγνλνί ηνπο έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη 

πεξηζζφηεξνη ζηελ Βφληηζα θαη θάπνηνη ζηελ ρψξα. Ο Κνληξαηηάηεο θαζεγεηήο 

ηάζεο άληαο, ζην ρεηξφγξαθν βηβιίν ηνπ κε ηίηιν ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΑΠ’ ΣΟ 

ΥΧΡΗΟ ΜΟΤ ΠΗΝΑΚΟΥΧΡΗ 1909 – 1923 παξνπζηάδεη θαη πεξηγξάθεη κε ηα 

θαιχηεξα ιφγηα θαη πνιχ επαηλεηηθά ην ζφτ ησλ Αιηβηδαίσλ, ζαλ ηνπο 

θαιχηεξνπο θαη πην πξνθνκέλνπο λνηθνθχξεδεο ηνπ ρσξηνχ καο, κε κεγάιε 

πεξηνπζία θαη θνπάδηα πξφβαηα, πνπ έθηηαρλαλ ην θαιχηεξν βνχηπξν, νη δε 

γπλαίθεο ηνπο ήηαλ απ’ ηηο πην πξνθνκέλεο λνηθνθπξέο! Αλαθέξεηαη δε ζηνλ 

γελλήηνξά ηνπο, ηνλ γέξν Αιηβίδε ή Καιφγεξν, φηη πήξε κέξνο ζηνλ αηπρή γηα 

ηελ ρψξα καο Διιελν – ηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897… ήκεξα ηα ζπίηηα απηά 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη θαηνηθνχληαη ηα θαινθαίξηα 

απ’ ηπνο απνγφλνπο ησλ Αιηβηδαίσλ, ελψ έλα απφ απηά ελνηθηάδεηαη ζπνξαδηθά 

ζε παξαζεξηζηέο, θπξίσο, αιινδαπνχο…  
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ΡΝ ΔΞΗΘΔΡΝ ΚΑΙΦΑΠ ΑΞ’ ΡΝΠ ΞΖΓΑΓΗΠΑΛΝΠ! 
 Ππήξραλ ζην ρσξηφ δχν νηθνγέλεηεο κε ην επίζεην Θάιθαο θαη πξνέθπςαλ, 

πξνθαλψο απ’ ην γεηηνληθφ ρσξηφ ησλ Μεγαδηζάλσλ, φηαλ θάπνηνο ήξζε ζψγακπξνο 

ζην Μηλαθνρψξη. Δ νηθνγέληα ησλ δχν αδεξθψλ Θνδσξή θαη Ώλδξέα Θάιθα θαη 

απηή ηνπ Ξηάζε ηνπ Θάιθα, (Θαληαιέληα).  

ΣΑ ΓΤΟ ΑΓΔΡΦΗΑ Ο ΛΧΛΟ ΚΑΗ Ο ΑΓΝΡΔΑ ΜΑΛΦΑ Ή ΝΣΟΡΖ 

Οα δπν απηά αδέξθηα Θάιθα ν Θνδσξήο, Ηψιν ηνλ έιεγαλ ζην ρσξηφ, θαη ν Ώλδξέαο 

ή Ιηφξεο είραλ ηα ζπίηηα ηνπο κεζνηνηρία θάησ ζηελ Ζνινβνχ. Λ Ηψινο κε ηηο 

κεγάιεο κνπζηάθεο, παληξεχηεθε ηελ Γθφιθσ θαη απφθηεζαλ κία θφξε ηελ Γσή, ε 

νπνία παληξεχηεθε ηνλ Ώιέθν Γεσξγάθε απ’ ηνπ Μξεκεληηλνχ, φκσο έθπγε πνιχ λέα 

απ’ ηελ δσή, θαη δπν γηνπο, ηνλ Γψε θαη ηνλ Διία.  Λ Γψεο παληξεχηεθε ηελ θφξε ηνπ 

Άγγεινπ Γεσξγάθε, πνπ έκελε ζηε ρψξα θαη είρε ηα πεξβφιηα, γηα λα ζπλερίζεη ηελ 

δνπιεηά ηνπ πεζεξνχ ηνπ κε ηα κπνζηαληθά, ηα νπνία πνπινχζε κε έλα θαξφηζη ζην 

παδάξη. Ώπφθηεζε έλαλ γην θαη κηα θφξε.  

Λ άιινο γηνο ηνπ Ηψινπ θαη ηεο Γθφιθσο, ν Διίαο, έγηλε ηεξέαο ζηελ Μαλαγία ησλ 

Κέλσλ ζηε Ηεπθάδα, παληξεχηεθε ηελ Βιέλε Γεσξγάθε απ’ ην ζφτ ησλ 

Θπαθαηζνιαίσλ ηνπ ρσξηνχ καο, πξντζηακέλε ζην λνζνθνκείν Ηεπθάδνο. 

Ώπφθηεζαλ λνκίδσ πέληε παηδηά, γλσξίδσ ηνλ έλα γηνο ηνπο, ν νπνίνο παληξεχηεθε 

θαη δεη ζηελ Ζχπξν θαη ηνλ Ιεθηάξην, ν νπνίνο είλαη ηεξέαο θαη δάζθαινο ζηελ πφιε. 

Λ άιινο αδεξθφο, ήηαλ ν Ώλδξέαο ή Ιηφξεο. Βίρε δχν θνξίηζηα, ε Ώξεηή 

παληξεχηεθε ηνλ Ξπχξν Ζνιφθα ζηελ Ζαηνχλα θαη ε Ξππξηδνχια ηνλ Οάθε Ηάδαξε ή 

Ονξηφ απ’ ηα Ηαδαξάηα. Λ γηνο ηνπ Ώλδξέα, ν Γηψξγνο δνχιεςε ζηελ Γεξκαλία κε 

ηελ γπλαίθα ηνπ ηελ Γεσξγία, θφξε ηνπ Οάζνπ Γεσξγάθε ή Οξάκπα, ε νπνία έθπγε 

πξφζθαηα απ’ ηελ δσή. Λ Γηψξγνο κέλεη ζηνπ Ζαξπψηε φπνπ έρεη θηηάμεη ζπίηηα ζηα 

παηδηά ηνπ, ηξία θνξίηζηα θαη έλα αγφξη, ν Οάζνο, ν νπνίνο είλαη θαζεγεηήο 

θηιφινγνο δηνξηζκέλνο ζηελ Ώζήλα, φπνπ θαη δεη, έρεη δχν θφξεο. Λ Οάζνο δηαηεξεί 

ζε άξηζηε θαηάζηαζε ην ζπίηη ηνπο ζηελ Ζνινβνχ, φπνπ έρξεηαη ηα θαινθαίξηα. 

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΑΘΖ ΜΑΛΦΑ Ή ΜΑΝΣΑΛΔΝΗΑ 

Γελλάξρεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο Θάιθα είλαη ν Γηάλλεο Θάιθαο, είρε γπλαίθα ηελ 

Θαξίλα, ε νπνία δηαηεξνχζε κεγάιν κηδίηηθν θνχξλν ζην ρσξηφ. Ώπφθηεζαλ δπν 

γηνπο θαη δπν θφξεο. Δ Ώζπαζία παληξεχηεθε ηνλ Ξπχξν  Θπάιηζα ζηελ Ζαηνχλα 

θαη ε Βπξπδίθε ηνλ Θπάκπε Θεζήλε ζηελ Ζαξπά. Λ Ηάκπξνο πηνζεηήζεθε απ’ ηνλ 

Ρξζηηνγηάλλε Μαπαδφπνπιν, είδακε ζρεηηθά ζην επίζεην Μαπαδφπνπινο ηελ 

πηνζεζία θαη ζπλέρηζε ν Ηάκπξνο, ζαλ Μαπαδφπνπινο πηα, ην εκπξνηθφ ηνπ 

Ρξνζηνγηάλλε, απέλαληη απ’ ηελ Μαλαγία ησλ Βηζνδείσλ, κε ηα γλέκαηα γηα ηνπο 

αξγαιεηνχο θαη ηηο βαθέο! Λ άιινο γηνο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο Θαξίλαο, ήηαλ ν Ξηάζεο,  

ή Θαληαιέληαο, ν νπνίνο ήηαλ θνπθφο. Μαληξεχηεθε ηελ Ξππξηδνχια Ώζπξνγέξαθα 

ηνπ Ώληψλε ηνπ Ώιηβήδε απ’ ηα Ζνληξάηα, αιιά έθπγαλ άθιεξνη απ’ ηελ δψε. 
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ΡΝ ΔΞΗΘΔΡΝ ΦΟΔΚΔΛΡΗΡΖΠ ΑΞ’ ΡΝΛ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ! 
    Tξεηο νηθνγέλεηεο Φξεκεληίηε παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ βηβιίν, πνπ είηε 

ππάξρνπλ αθφκε απφγνλνί ηνπο ζην Μηλαθνρψξη, είηε κλεκνλεχνληαη απ΄ηνλ Ξηάζε 

Ξάληα ζην βηβιίν ηνπ. Ζαηά πάζα πηζαλφηεηα ην επίζεην ζην ρσξηφ καο πξνέθπςε 

<<ζσγακπξηθά>> απ’ ην ρσξηφ ηνπ Ώιέμαλδξνπ, αθνχ εθεί ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο 

Φξεκεληηηαίσλ πνπ ηνπο εληνπίδνκε αθφκε απ’ ηελ ηνπξθνθξαηία ζπλαιαζζφκελνπο 

ζε ρνηδέηηα. Έλα ηέηνη κεγάιν ζφτ ησλ  Φξεκεληηηαίσλ ηνπ Ώιέμαλδξνπ είλαη απηφ κε 

ην παξαηζνχθιη Θειηηδνχξαο. Ηαηηλνγελέο επίζεην απ’ ην Frmediti, ιέμε πνπ 

ζεκαίλεη νξγηζκέλνο, επαλαζηαηεκέλνο.  

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΦΡΔΜΔΝΣΗΣΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΗ ΜΠΗΡΖ 

Γελλάξρεο αλαθέξεηαη ν Αηνλχζεο Φξεκεληίηεο ή Θπίξεο, απ’ ηνπο πην εξγαηηθνχο 

θαη πξνθνκέλνπο αλζξψπνπο ηνπ ρσξηνχ, θαηά ηνλ Ξάληα, ν νπνίνο είρε ηξεηο γηνπο, 

ηνλ Θήηζν, πνπ ήηαλ ρσξνθχιαθαο ζηα Γηάλλελα, δελ μέξσ ηη νηθνγέλεηα έρεη, ηνλ 

Γηάλλε, πνπ έδεζε ζηελ Ώζήλα, έρεη έλαλ γην, ηνλ Αηνλχζε, ηξαπεδηθφ ππάιιειν, ν 

νπνίνο παληξεχηεθε ηελ Θαξία Γεσξγάθε ή Ξππξαλδξέα απ’ ην ρσξηφ καο θαη έρνπλ 

έλαλ γην, έρνπλ επηζθεπάζεη ην ζπίηη ηνπο ζην ρσξηφ θαη έξρνληαη ηα θαινθαίξηα. 

Λ Ξπχξνο έδεζε πνιιά ρξφληα ζηελ Ώζήλα εξγαδφκελνο ζαλ θεπνπξφο ζε 

πνιπθαηνηθίεο, παληξεχηεθε ηελ Βπθεκία, θφξε ηνπ ΐαζίιε Γεσξγάθε ε Ζφξνπ θαη 

απφθηεζαλ εθηά παηδηά, ηέζζεξα θνξίηζηα θαη δπν αγφξηα. Δ Ώξηζηνχια 

παληξεχηεθε ζηνπο Οζνπθαιάδεο, ε Θαξία ζηε ΐφληηζα, ε Ηακπξηλή ζηελ Ώζήλα θαη 

ε Βιεπζεξία ζηελ Ώζήλα. 

Λ πξψηνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ θαη ηεο Βπθεκίαο, ν Ηεσλίδαο,  είλαη καξκαξάο ζην 

επάγγεικα δνχιεςε πνιιά ρξφληα ζηελ Ώζήλα, ηψξα δεη ζπληαμηνχρνο ζην 

Μηλαθνρψξη. Μαληξεχηεθε ηελ Ζνχια, Δπεηξψηηθεο θαηαγσγήο, θαη απφθηεζαλ ηελ 

Έθε θαη ηνλ Ξπχξν. Δ Έθε είλαη δεκνηηθφο ππάιιεινο ζηα Θειίζζηα θαη 

παληξεκέλε κε ηνλ Γηψξγν απ’ ην Ώγξίλην. Λ Ξπχξνο ζπλερίδεη ην επάγγεικα ηνπ 

παηέξα ηνπ, είλαη καξκαξάο ζηελ Ώζήλα, παληξεκέλνο κε ηελ Ζαηεξίλα, απ’ ηελ 

Βξκηνλίδα θαη έρη έλαλ γην , ηνλ Ξπχξν θαη κηα θφξε, είλαη θνηηεηέο  ηα δπν παηδηά. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηνπ Ξπχξνπ θαη ηεο Βπθεκίαο, ν Ρξηζηφθνξνο, δνχιεςε θαη απηφο 

ζαλ καξκαξάο θαη νηθνδφκνο ζηελ Ώζήλα θαη ηψξα ζπληαμηνχρνο κέλεη ζην 

Μηλαθνρψξη καδί κε ηελ γπαλαίθα ηνπ Βιέλε  Γεσξγάθε ή Θαλαζάθηα, έρνπλ κία 

θφξε, ηελ Έθε, ε νπνία εξγάδεηαη θαη δεη ζηελ Ώζήλα κε ηα δπν ηεο παηδηά θαη έλαλ 

γην, ηνλ Ξπχξν, ν νπνίνο παληξεχηεθε γπλαίθα απ’ ηελ Οζερία θαη δεη κφληκα εθεί. 

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΓΔΝΗΟΤ ΦΡΔΜΔΝΣΗΣΖ 

Ξπγγγελήο κε ηελ αλσηέξσ νηθνγέλεηα ηνπ Αηνλχζε Φξεκεληίηε ή Θπίξε. Λ Βπγέληνο 

παληξεχηεθε ηελ Θαγδαιηλή θαη είρε δπν θνξίηζηα, ηελ Ξηακάηα, ε νπνία 

παληξεχηεθε ηνλ ΐαζίιε Γακπέιε απ’ ηνλ Ζάβαιν θαη έδεζαλ ζην παηξηθφ ηεο 

Ξηακάηαο ζην Μηλαθνρψξη θαη ηελ Βιέλε, ε νπνία δνχιεςε ζηελ Ώκεξηθή, επέζηξεςε 
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ζην Μηλαθνρψξη θαη έδεζε ζπληαμηνχρνο, φπνπ έθπγε πξφζθαηα απ’ ηελ δσή. 

Ώδεξθφο ηνπ Βπγέληνπ ήηαλ ν Αηνλχζηνο Φξεκεληίηεο, ν νπνίνο έθπγε ζηελ Ώκεξηθή, 

δεκηνχξγεζε νηθνγέλεηα θαη έδεζε εθεί. Αεκνζηεχνκε, κάιηζηα, ζε άιιε ζειίδα ηνπ 

παξφληνο βηβιίνπ θαη θσηνγξαθία ηνπ Αηνλχζε ζε θάπνηα επίζθεςή ηνπ ζηελ 

Βιιάδα κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηελ θφξε ηνπ. 

Ώδεξθή ηνπ Βπγέληνπ θαη ηνπ Αηνλχζε, ηελ Ζαηεξίλα, παληξεχηεθε ν Ώλαγλψζηεο 

Γεσξγάθεο, γηα ηνλ νπνίν ηφζα έρνκε γξάςεη ζην παξφλ βηβιίν, αθνχ είλαη ν 

παππνχο ηνπ Ζψζηα Γεσξγάθε, πνπ απηνππξπνιήζεθε ην 1970 ζηελ Εηαιία, φπνπ 

θνηηνχζε,  δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ εθηάρξνλε δηθηαηνξία ζηελ Βιιάδα. 

Ζ ΥΖΡΑ ΥΡΤΟΤΛΑ ΦΡΜΔΝΣΗΣΖ Ή ΥΟΝΣΡΟΞΟΤΛΑ 

Ξπλαθήο θαη ζπγγεληθή νηθνγέληα κε ηηο δχν αλσηέξσ ησλ Φξεκεληηηαίσλ είλαη θαη ε 

νηθνγέλεηα ηεο ρήξαο Ρξπζνχιαο Φξεκεληίηε ή Ρνληξνμνχιαο, ε νπνία είρε έλαλ 

κεγάιν κηδ.ίηηθν θνχξλν ζην ρσξηφ, φπνπ έςελαλ ην ςσκί ηνπο νη λνηθνθπξάδεο. Βίρε 

δπν θφξεο θαη δπν γηνπο. Δ Ώγγειηθνχια παληξεχηεθε ηνλ Μαλαγηψηε Ξθαηδαξέζε ή 

Θπνχκζην θαη ε Ώλζίθιεηα ηνλ Διία Γεσξγάθε ή Οξάκπα. Λ πξψηνο γηνο ηεο 

Ρνληξνμνχιαο, ν Οάζνο, ήηαλ ρσξνθχιαθαο ζηελ Ζέξθπξα θαη πξνθαλψο εθεί 

δεκηνχξγεζε νηθνγέλεηα. 

Λ δεχηεξνο γηνο ηεο Ρνληξνμνχιαο, ν Ξπχξνο ή Θπνχηιαο, έδεζε θάησ ζηνπ 

Ζαξθάθε, παληξεχηεθε γπλαίθα κε θαηαγσγή απ’ ηελ Ζαξπά ζην παξαηζνχθιη 

Ζαλνχηνπ θαη απφθηεζαλ κία θφξε θαη ηέζζεξεηο γηνπο. Δ Ρξπζνχια παληξεχηεθε 

ηνλ Ιηθεθφξν Γεσξγάθε ή Θάιην. Ώπ’ ηα αγφξηα ηνπ Ξπχξνπ ζα αλαθέξσ φζα 

γλσξίδσ ζρεηηθά κε ηελ δσή ηνπο, αθνχ έδεζαλ ή δνπλ ζηελ πφιε.. Λ πξψηνο, ν 

Γηψξγνο, έρεη γην ηνλ Ξπχξν Φξεκεληίηε πνπ είλαη δεκνζηνγξάθνο ζε Ώζελατθφ 

θαλάιη. Λ Γηάλλεο επίζεο έδεζε ζηε ρψξα, δελ γλσξίδσ ηη νηθνγέλεηα έρεη. Λ Οάζνο 

ην ίδην έδεζε ζηελ ρψξα, ν γηνο ηνπ είλαη ιεσθνξηνχρνο θαη νδεγφο ζην ΖΟΒΗ. Λ 

Αεκήηξεο δεη ζηε ρψξα, δελ γλσξίδσ ηη νηθνγέλεηα έρεη. 
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Έλαο λεφηεξνο απφγνλνο ησλ Φξεκεληηηαίσλ ή Μπηξαίσλ ηνπ ρσξηνχ καο ν 

πχξνο, γηνο ηνπ Λεσλίδα,  ν νπνίνο κέλεη  ζηελ Αζήλα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ρψξν ηνπ καξκάξνπ! 
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ΡΝ ΔΞΗΘΔΡΝ  ΑΟΑΒΑΛΖΠ ΑΞ’ ΡΖΛ ΘΑΟΑ! 
Ώπηφ ην επίζεην πξνέθπςε απ’ ηελ Ζαξπά, φηαλ ήξζε ζψγακπξνο ζην Μηλαθνρψξη ν 

Ξηάζεο Ώξαβαλήο, ή Ώιπέηδνο, ή Ιηαβαλήο. Λ κπάξκπα Ξηάζεο, ήηαλ αδεξθφο ηεο 

Μαλάγησο, ε νπνία ήηαλ παληξεκέλε κε ηνλ Ξηαχξν Γεσξγάθε, ηνλ Ξειελάθε, 

εγγνλφο ησλ νπνίσλ είλαη ν δηθεγφξνο θαη δηδάθησξ παλεπηζηεκίνπ θαη πξψελ 

δήκαξρνο Διηνχπνιεο ν Θνδσξήο Γεσξγάθεο. Λ Ξηάζεο, ηνπ νπνίνπ ην ζπίηη 

δηαζψδεηαη θαη ζήκεξα εθεί θνληά ζηνλ Ώτ Γηψξγε, ρήξεςε λσξίο, έθπγε απ’ ην ρσξηφ 

θαη έκελε κφλνο ηνπ ζηνλ κπνιν ζε έλα θαιχβη, πξηλ ην ρσξηφ ηεο Ζαηνχλαο. 

Βξρφληαλ ζην ρσξηφ κία – δχν θνξέο ην κήλα κε έλα καχξν άινγν, ζπκάκαη πνπ είρε, 

γηα λα πάξεη ςσκί πνπ ηνπ έθηηαρλε ε αδεξθή ηνπ ε Μαλάγησ. Λ γηφο ηνπ ν Γηψξγνο 

παληξεχηεθε ζηελ Ηεπθάδα θαη έρεη έλαλ γηφ, ν νπνίνο, φπσο κνπ είρε πεη ζην 

παξειζφλ, φηαλ γλσξηζηήθακε, επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ηα θηήκαηα θαη ην θαιχβη ηνπ 

παπνχιε ηνπ ζηνλ κπνιν. 

ΡΝ ΔΞΗΘΔΡΝ ΘΔΗΑΘΝΠ ΑΞ’ ΡΝ ΘΑΟΥΡΖ 
 ΐξίζθεηαη ζηα Ζνληξάηα, φπσο πξναλαθέξακε, ζηελ γεηηνληά ησλ Ώζπξνγεξαθαίσλ. 

Θία νηθνγέλεηα, πνπ πξνέθπςε φηαλ ήξζε ζψγακπξνο ζηα Ζνληξάηα, απ’ ην ρσξηφ 

ηνπ Ζαξπψηε ν Γεξάζηκνο (Θάθεο) Θεηαθφο, ή Ηακπφβαο, ν νπνίνο παληξεχηεθε ηελ 

Βιπίδα, θφξε ηνπ Μαηξίθηνπ Ώζπξνγέξαθα, (Ώιηβίδε), κε ηελ νπνία απέθηεζε δπν 

παηδηά, πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα, ην αγφξη είλαη κεραληθφο. 

ΡΝ ΔΞΗΘΔΡΝ ΓΟΑΤΑΠ ΠΡΑ ΘΝΛΡΟΑΡΑ! 
Μεξί ην 1780 βξίζθνληαλ κία νηθνλέλεηα κε ην επίζεην Γξάςαο ζηα Ζνληξάηα κε 

κεγάιε πεξηνπζία. Οελ πεξίπησζε απηή καο δηαζψδεη ν Ώιέθνο Ξάληαο ζην βηβιίν 

ηνπ <<Δ ΒΖ ΗΒΠΖΏΑΛΞ ΛΕΖΛΓΒΙΒΕΏ ΞΏΙΟΏ>>, ζηελ νπνία αλαθέξεη πσο, απηφο 

ν Γξάςαο ζηα Ζνληξάηα, ήηαλ κεγάινο λνηθνθχξεο θαη ηελ κνλαρνθφξε ηνπ Ώζεκίλα 

ηελ παληξεχηεθε ν Ιηθνιφο Ξάληαο. Οφηε νη Ξαληαίνη ηνπ ρσξηνχ καο έκελαλ αθφκε 

ζηελ Ζνινβνχ, πήγε ζψγακπξνο ζηα Ζνληξάηα ν Ιηθνιφο θαη έηζη πξνέθπςε ην 

κεγάιν θαη ελδηαθέξνλ ζφτ ησλ Ξαληαίσλ ζηα Ζνληξάηα. Θάιηζηα, αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Ώιέθνο Ξάληαο, πσο ε θφξε ηνπ άξρνληα Γξάςα, ε Ώζεκίλα, 

έβιεπε ηνλ Ιηθνιφ Ξάληα κεηέπεηηα αγσληζηή ηνπ 1821 ζηηο κάρεο ηνπ Μέηα θαη ηεο 

Άκθηζζαο, ζηελ Ώλάιεςε ζηνλ Φξπά, φπνπ έξξηρλε ην ιηζάξη ζην παλεγχξη, κεηά ηελ 

εθθιεζία, θαη ηνλ <<δήιεςε>>, γηα ην παξάζηεκα θαη ηελ αληξεηά ηνπ, ελψ ηα 

καθξηά θαηζαξά καιιηά ηνπ ιπηά αλέκηδαλ ζηνλ αέξα, ζαλ έπεηξλε θφξα λα ξίμεη ην 

ιηζάξη! Ον επίζεην Γξάςαο δελ ππάξρεη ζήκεξα ζηα Ζνληξάηα… 

ΡΝ ΔΞΗΘΔΡΝ ΘΝΘΙΑΠ ΑΞ’ ΡΝΛ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ! 
    Ζαη απηή ε νηθνγέληα Ζφθια ππήξμε ζηα Ζνληξάηα. Ήξζε ζψγακπξνο ν Λδπζζέαο 

Ζφθιαο απ’ ηελ Ζηάθα ηνπ Ώιέμαλδξνπ, πεξί ην 1930 θαη παληξεχηεθε ηελ 
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Ώιεμάλδξα Μεξάηε, κε ηελ νπνία απφθηεζε ηνλ ΐαζίιε Ζφθια, ν νπνίνο έδεζε θαη 

πέζαλε ζηελ Εζάθε. Οα παηδηά ηνπ επηζθέπηνληαη ζπνξαδηθά ζήκεξα ην παιηφ 

γθξεκηζκέλν ζπίηη ηνπο ζηα Ζνληξάηα. Λ Λδπζζέαο ήηαλ έλαο πεξίθεκνο άλζξσπνο! 

Θε ην ηζηγθεισηφ ηνπ κνπζηάθη θαη ηα πνιιά ηνπ θαιακπνχξηα, ζπκάκαη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1960, έθηηαρλε πεξίθεκν θνθνξέηζη, θξηγαδέιη θαη ζπιελάληεξν θάζε 

Ζπξηαθή, κεηά ηελ εθθιεζία, ηα νπνία πνπινχζε γπξγλψληαο κε ηα ζνπβιηά ζηα 

θαθελεία ηνπ ρσξηνχ, ζπλνδεπηηθά ζην νχδν θαη ζην θξαζί! Λ Λδπζζέαο είρε κηα 

έθηαζε πάλσ απφ δέθα ζηξέκκαηα κε ακπγδαιηέο, θάησ απ’ ην ρσξηφ, ζηε Θέζε 

Μαξαβνιή, θαη έβγαδε θάζε ρξφλν ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ακχγδαια. Λ γηνο ηνπ ν 

ΐαζίιεο ήηαλ αγξνθχιαθαο θαη έδεζε ζηελ Εζάθε, παληξεχηεθε ηελ Γεσξγία Ηάδαξε 

ή Ιηάζα απ’ ηα Ηαδαξάηα, απ’ ηα παηδηά ηνπο γλσξίδσ κφλν ηνλ Λδπζζέα, ν νπνίνο 

έξρεηαη θαηά δηαζηήκαηα ζην ρσξηφ. 

ΡΝ ΔΞΗΘΔΡΝ ΒΝΘΔΙΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΗΠΥ ΣΥΟΗΑ! 
    Ππήξρε θαη απηφ ην επίζεην παιηφηεξα ζην Μηλαθνρψξη, πξνθαλψο κε ηνλ ζεζκφ 

ηνπ ζψγακπξνπ, φηαλ παληξεχηεθε θάπνηνο απ’ ηα Μίζσ Ρσξηά, φπνπ ππάξρεη ην 

επίζεην ΐνπθειάηνο, Μηλαθνρσξίηηζζα. Ππήξραλ ζην ρσξηφ καο δχν νηθνγέλεηεο 

ΐνπθειάηνπ, πνπ ζήκεξα δελ ππάξρνπλ πηα. Δ κία έκελε ζην ζπίηη πνπ θαηνηθεί 

ζήκεξα ν Ιίθνο Ηάδαξεο ε Ζαγηάθαο, ή Οζνβφιαο, εδψ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, ήηαλ 

ε πεξίθεκε νηθνγέλεηα Θπνπινχηα θαη ε άιιε έκελε ζηα Ζνληξάηα, ζην ζπίηη, 

εξεηπσκέλν ζήκεξα, αξηζηεξά ζηνλ δξφκν ηεο Μισξήο, πνπ ζπλδέεη ηα Ζνληξάηα κε 

ηνλ Φξπά. Ήηαλ ε ηζηνξηθή νηθνγέλεηα ηεο <<Ώλέηαο ηεο Ζαξακπντθνο>>, αθνχ 

πξναλαθέξακε, ζρεηηθά, ήηαλ εγγνλφο ηεο ν εηθνζάρξνλνο Ξηάζεο ΐνπθειάηνο, ν 

νπνίνο είλαη ν πξψηνο αληηζηαζηαθφο, πνπ εθηειέζηεθε ην 1941 απ’ ηνπο Ιαδί, φηαλ 

ηνπο έθαλε δνιηνθζνξά ζηηο ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ είραλ ζηήζεη ζην 

Μεξηζηέξη ηεο Ώηηηθήο! 
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Εζηνξίεο θαη πξφζσπα ζηνλ ρψξν 
ηνπ ρσξηνχ καο 
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ΚΔ ΡΖΛ ΚΑΛΑ ΚΝ  ΓΗΑ ΤΥΛΗΑ ΠΡΖ ΣΥΟΑ! 
    Αεθαεηία ηνπ 1960. Αηεπζπληήο ζην εξγνζηάζην  ηνπ Μαπαζηξάηνπ ζηε Αξάκα! 

Θεγάιε ζέζε γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο επνρήο! ινη ζηε κηθξή καο 

θνηλσλία ζπδεηνχζαλ γηα ηνλ Γηάλλε ηνλ Ξάληα, απ’ ηελ ζπλνηθία Ζνληξάηα ησλ 

Ξθαθησηψλ, πνπ έθηαζε ηφζν ςειά! <<Θσξέ, ν Ιηέξεο, έιεγαλ γηα ηνλ παηέξα ηνπ 

Γηάλλε, κ’ έλα ζθπξί θαη κ’ έλα θαιέκη ιηζάξηα γηα ηα ιηηξνβηά έθηηαρλε θαη 

θαηφξζσζε θαη ζπνχδαζε παηδί! Οφζν κεγάινο θαη ηξαλφο έγηλε, θαληάζνπ, πνπ 

δηνηθεί νιφθιεξν εξγνζηάζην ηνπ Μαπαζηξάηνπ!>>. Ώγάπαγε ην Μηλαθνρψξη, ηε 

γελέηεηξά ηνπ, πάξα πνιχ ν Γηάλλεο ν Ξάληαο. Θαδί κε ηνλ πξψην ηνπ μάδεξθν, ηνλ 

Ώιέθν ηνλ Ξάληα, θαη απηφο ζπνπδαίνο γηα ηελ επνρή ηνπ, ήηαλ  Αηεπζπληήο ζηελ 

Γεσξγηθή Ξρνιή <<Ώλδξέαο Ξπγγξφο>> ζην Θαξνχζη, είραλ εμνπιίζεη ην ζρνιείν 

ηνπ ρσξηνχ κε ράξηεο γεσθπζηθνχο θαη ηζηνξηθνχο! Λη κάρεο ηνπ Ιαξζή θαη ηνπ 

ΐειηζάξηνπ, ησλ ζηξαηεγψλ ηνπ Ώπηνθξάηνξα Ενπζηηληαλνχ, ησλ πέληε ζαιαζζψλ 

θαη ησλ πέληε επείξσλ!  Δ εθζηξαηεία θαη νη κάρεο ηνπ Θεγάινπ Ώιεμάλδξνπ, ζηνλ 

Γξαληθφ, ζηελ Εζζφ, ζηα Γαπγάκεια, ζηα Άξβεια! ια απισκέλα ζε πνιχρξσκνπο 

ράξηεο ζηνλ ηνίρν ηνπ ζρνιεηνχ, λα καο ηαμηδεχνπλ ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο! Θα, 

θαη  βηβιηνζήθε δψξηζαλ γεκάηε φξγαλα, γηα ηα πεηξάκαηα ζε θπζηθή θαη ρεκεία! Λ 

δίζθνο κε ηα ρξψκαηα ηεο Ίξηδαο, ηα ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, ην πείξακα ηνπ 

Ονξηηζέιη! Ζαη κηα κπάια πνδνζθαίξνπ, απφ εθείλεο κε ηνλ ιαηκφ θαη ηελ ζρηζκή, 

πνπ δέλακε κε ζπάγγν ζηελ θνξπθή! Ήηαλ ε κεγάιε καο αδπλακία θαη ε δηαξθήο 

παξάθιεζή καο ζηνλ δάζθαιν, λα καο ηε δίλεη ζηα δηαιείκκαηα λα παίμνπκε ζην 

πξναχιην, φπνπ καο έβαδε πάληα ηνλ φξν πσο, αλ ζπάγακε θακηά ιάζηξα απ’ ηα 

παξαζχξηα ηνπ ζρνιεηνχ, ζα καο ηελ έθνβε κηα γηα πάληα…  Εδηαίηεξε αγάπε είρε ν 

Γηάλλεο ν Ξάληαο γηα ηελ αδεξθή ηνπ ηελ Ξηαπξνχια, ηε Ξάληαηλα, φπσο ηε 

γλσξίδακε κηθξνί θαη κεγάινη, κε ηνλ κηδίηηθν θνχξλν, πνπ έςελε ην ςσκί ηνπ φιν ην 

ρσξηφ! Δ Ξάληαηλα ήηαλ κάλα ηεο κάλαο κνπ, ήηαλ ε βαβά κνπ. ζεο θνξέο 

έξρνληαλ κε άδεηα απ’ ηελ Αξάκα ν ΐαζίιεο, ν Ξίιαο, πνπ ήηαλ εθεί θαληάξνο, πάληα 

έζηειλε ηα ιαδνθνχινπξά ηεο θαη έλα δπν καζνχξηα ζαιάκη ε Ξάληαηλα ζηνλ 

μελεηεκέλν αδεξθφ ηεο ην Γηάλλε…  Ώθιεξίηεο θαη κε ζεβαζηή πεξηνπζία απηφο, ζαλ 

έθπγε απ’ ηελ δσή, δελ μέραζε ηελ κναδηθή θαη αγαπεκέλε ηνπ αδεξθή, ηελ 

Ξηαπξνχια ηε Ξάληαηλα. Ξηελ δηαζήθε ηνπ ηεο άθεζε έλα ζεβαζηφ, γηα ηελ επνρή, 

ρξεκαηηθφ πνζφ…. 

-Μάξε, καξή Κέλε θαη ζπ, πφρεηο ηφζα παηδηά, εηνχηεο ηζ’ δεθαξνχιεο, απφ θεηέο πνπ 

κ’ άθθε ν καθάξηνο ν αδεξθφο κνπ ν Γηάλλεο, λ’αγνξάζεηο  απ’ η’ Ρψξα, ζθ(νπ)ηηά 

θαη παπνχηζηα, γηα λάρνπλε ηα βινγεκέλα κ΄ ζην ζρνιεηφ πνπ ζα πάλε…>> Ζαη κε 

κηα κεηξηθή θίλεζε ε Ξάληαηλα θαη άπεηξε αγάπε, έβαιε κέζα ζηελ ηζέπε απ’ ην 

θφηνιν ηεο κάλαο κνπ έλα ρηιηάξηθν! Μνζφ ηεξάζηην γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. 

Οφηε φινη ζην ρσξηφ δνχζαλε κφλν κε ην ιάδη, πνπ είρε θαιή ηηκή! Μνπινχζαλ νη 

παηεξάδεο καο, κηα κπνχγια ή έλα κπεηφλη ιάδη ζηνλ Ζνξαηδάλε, (ΐιάρνο), ή ζηνλ 

Μνκπηεκέλν (Γιέλεο) θαη κε ηα δπν ηξία θαηνζηάξηθα πεξλνχζαλ νη νηθνγέλεηέο καο 

έλαλ νιφθιεξν ην κήλα…  
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  -Οε Αεπηέξα ζα πάκε ζηε Ρψξα λα ζαο αγνξάζσ ηίπνηα λα θνξέζηε , κε ηα ιεθηά 

πνπ κνχδσθε ε βαβά ζνπ ε Ξηαπξνχια, θαη λα πάξνπκε θαη ηίπνηα θαγψζηκν γηα λα 

πεξάζνπκε θακηά δεθαπεληαξηά κέξεο, κνπ είπε ε κάλα κνπ… Κεκέξσζε ε 

Αεπηέξα… Θε δπν ζαθνχιηα νινθαίλνπξγηα ζην ρέξη ε κάλα κνπ, γηα λα βάιεη κέζα 

ηα ςψληα, θαη κε ηνλ …ζξίακβν εγψ δσγξαθηζκέλν ζηα κάηηα πεηνχζα ζηα 

ζχλλεθα… Ξηε Ρψξα…. Ον κεγάιν καο απσζεκέλν… Δ κεγαιχηεξή καο 

επραξίζηεζε λα πάκε ζηε Ρψξα… Ζφζκνο πνιχο λα αλεβνθαηεβαίλεη ζην παδάξη… 

Οφζνο θφζκνο… Θαγαδηά, πιαλφδηνη, θσλέο, δσή, θαζαξία… ια ηα θαινχδηα ηεο 

παηδηθήο ζνπ ςπρήο! Θε ην ιεσθνξείν ηνπ Γαηζνχιε ζηε Ρψξα… Μάιη εθείλεο νη 

ειηέο ζηηο ζηξνθέο ζηελ Λδεγήηξηα ηξέρνπλε… Γαηί ηξέρνπλ νη ειηέο κάλα, καο 

θπλεγάλε; Αελ ηξέρνπλ νη ειηέο παηδί κνπ… Ον ιεσθνξείν ηξέρεη… Ον παιηφ ΖΟΒΗ 

ήηαλ δίπια απ’ ην πεξηβφιη ηνπ γηαηξνχ! Έλαο ήηαλ ν Γηαηξφο ζηε Ηεπθάδα, γηα ηνλ 

νπνίν έζηαδε κέιη ην ζηφκα φισλ! Λ  Κελνθψληαο ν Γξεγφξεο. Ξηα ζθαιηά ηνπ 

ιεσθνξείνπ ν Γαθραίνο κε ην γπάιηλν  ληνπιάπη θξεκαζκέλν ζην ζηήζνο κε ηα 

δαραξνθνχινπξα… Δ πξψηε παξάθιεζε ζηελ κάλα κνπ θαη ην πξψην ιάθπξν!  

Ώπέλαληη αθξηβψο απ’ ην ΖΟΒΗ ήηαλ ην καγαδάθη ηνπ κπάξκπα Ιηφληνπ ηνπ Νήγα κε 

ηηο παρέο κνπζηάθεο! Ηάδαξεο ην επίζεηφ ηνπ, κα ε κάλα ηνπ, κηθξφ, ηνλ <<βάθηηζε 

Νήγα>>, απ’ ηελ κεγάιε αγάπε ηεο ηνλ θψλαδε πάληα << ν Νήγαο κνπ>>, ν βαζηιηάο 

κνπ, θαη ηνχκεηλε ηνπ κπάξκπα Ιηφληνπ, αιιά θαη ηνλ παηδηψλ ηνπ… Ζαη ηψξα ην 

καγαδί ην είρε ν Ξσθξάηεο ηνπ Νήγα. Έμσ δπν παγθάδεο μχιηλεο θαη πάλσ θάηη 

παλχςειεο κπνπθάιεο γπάιηλεο γεκάηεο θαξακέιιεο!!! Ονπ ινπθνπκηνχ, ηνπ 

ιεκνληνχ, ηεο κέληαο, ηεο γιχθαο, ηνπ νλείξνπ…  

 -Άζηεο ηηο θαξακέιεο ηψξα, πξνζηάδεη ε κάλα κνπ, ζα πάξνπκε θεχγνληαο γηα ην 

ρσξηφ, γηα λα πάκε θαη ζη’ αδέξθηα ζνπ… Θα θαο γιπθφ… Θα ζε θεξάζεη ν κπάξκπαο 

ζνπ ν Γηάλλεο ν Θπφξζαο, ν ξάθηεο, πνπ έρεη ην ξαθείν ζηελ Ώγία Μαξαζθεπή, 

δίπια απ΄ην δαραξνπιαζηείν ηνπ κπάξκπα Ώληξέα!!! Βθεί, ζην δαραξνπιαζηείν ηνπ 

κπάξκπα Ώληξέα, ήηαλ ν ζξίακβνο ηεο Μνηθηιίαο!!! Ξπκβηβάζηεθα κε  ηηο 

θαξακέιεο… Ώιιά κε ηνλ φξν πσο, ζα παίξλακε θαη κηζή θξαηδφια άζπξν ςσκί απ’ 

ηνλ θνχξλν ηνπ Μεξζίδε… Δ θξαηδφια… Ξηνίρεησλε ηα παηδηθά καο φλεηξα θαη ηηο 

επηζπκίεο. Βθιηπαξνχζακε θάζε θνξά ηνλ παηέξα κνπ, ή ηνλ παπνχιε κνπ, φηαλ 

θαηέβαηλαλ ζηε Ρψξα… Ηίγε θξαηδφια άζπξε ζέινπκε… Ζαη ηελ πξνζθαγίδακε θαη 

ηελ πηζψλακε ζε απίζαλα κέξε γηα λα δηαξθέζεη ε απφιαπζε… 

     Ζαη δίπια αθξηβψο απ’ ην καγαδάθη ηνπ Νήγα κε ηηο θαξακέιεο,  εθεί πνπ είλαη 

ζήκεξα ην ηξίγσλν ηεο νδνχ Γαδή θαη Γξεγφξε, έλα ηεξάζηην ζηξνγγπιφ μχιηλν 

θαηαζθεχαζκα, ζαλ κεγάιε θάδε, εθείλε πνπ παηνχζακε ηα ζηαθχιηα κέζα… Ζαη 

ζφξπβνο… Θεγάινο ζφξπβνο… Οη είλαη ηνχην πάιη… Λ γχξνο ηνπ ζαλάηνπ, δηαβάδσ 

ζ’ έλα θηφζθη πνπ έθνβαλ εηζηηήξηα γηα ην ζέακα.. <<Θάλα ζέισ λα δσ…>> Άζηα 

απηά είλαη γηα ηνπο κεγάινπο… <<Θα, ζέισ λα δσ ηη θάλνπλε εθεί κέζα…>>  Δ 

παηδηθή επηκνλή λίθεζε πάιη… Ώλέβεθα ηελ μχιηλε ζθάια… Βθείλε ηελ ψξα ν 

κνηνζπθιεηηζηήο είρε αλέβεη ζρεδφλ ζηελ θνξθή… Οξφκαμα ζαλ ηνλ είδα… Θα κνπ 

άξεζε ην ζέακα… Μσο ζηέθεη απηφο ν άλζξσπνο πάλσ ζηελ κεραλή θαη γπξλάεη 
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ηξέρνληαο  γπξηφο, ξε κάλα;  Αε μέξσ παηδί κνπ πσο ζηέθεη ζηνλ αέξα… Οη λα ζνπ 

πσ…  Aκα ζα παο ζην ζρνιεηφ ξψηα ην δάζθαιν… Μξάγκαηη. Δ πξψηε κνπ εξψηεζε 

ζαλ πήγα ην Ξεπηέκβξε ζην ζρνιεηφ ήηαλ ζηνλ δάζθαιν γηα ηνλ γχξν ηνπ ζαλάηνπ. 

Θνπ εμήγεζε… Δ θπγφθεληξε δχλακε…    

   Μαπνχηζηα απ’ ηνλ Ζηζνχξηα, παληειφλη θαη πνπθακηζάθη θαξφ απ’ ηνλ ΐαληψξν, 

γλέκαηα γηα ηνλ αξγαιεηφ απ’ ηνλ Κηνγηάλλε ηνλ Μαπαδφπνπιν, νξθέιεο θαη 

ξαθηηθά απ’ ηνλ Ζαιπβηψηε, δπφ ηξία γηανχξηηα απ’ ηνλ Μαμηλφ, δπφ ιχηξεο ηξάγην 

θξέαο απ’ ηνλ Ζαιαηδή,  κηζή άζπξε… θξαηδφια απ’ ηνλ Μεξζίδε, έλα κπαθαιηάξν, 

έλα θνθίζη, κηα ιχηξα δάραξε, δπφ βαδφγαια <<ΐιάραο>> γηα ηηο κηθξέο αδεξθέο,  

ζπαέην θαη ληφθν απ’ ηνλ γηφ ηνπ παπά ΐαζίιε…. ια ζηα δχν ζαθνχιηα… Γηα ην 

ιεσθνξείν ηεο επηζηξνθήο ζην ρσξηφ, κε θνπζθσκέλν ην κπαιφ, παξαδνκέλν ζηε 

καγεία ηεο Ρψξαο θαη ζηα ηφζα θαινχδηα ηεο… Ζαη ηα θαηλνχξγηα ηα παπνχηζηα!!! 

Οη θακάξη<< Ξη’ Ώιψληα>>, ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ… Μνχζε ηα πήξεο; Θα πσ θαη 

γσ ηνπ παηέξα κνπ λα κνπ πάξεη… Λη πξψηεο επηδνθηκαζίεο θαη νη πξψηεο δήιηεο… 

 Ιάζαη θαιά,  κάλα, θαη θεη πάλσ ςειά…  
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Ζ κάλα κνπ ε Πνιπμέλε! Πέξα απ’ ηελ δσή πνπ κνπ ράξηζε ηεο νθείισ θαη ηελ 

πεξίζζηα δσή πνπ κνπ δίδαμε θαη κε αλέζξεςε!  
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Αξρφληηζζα Λεπδίηηζζα κε ηα θαιά ηεο ηα θαθέληα θαη ην ζαθνχιη ζηα ρέξηα γηα 

ςψληα ζηε ρψξα! Παξφκνηεο εηθφλεο ήηαλ πνιπάξηζκεο εθείλα ηα ρξφληα!  
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ΜΑΝΑ ΠΑΝΑΓΗΑ! 

Πνηφλ χκλν  πνηα ιαηξεία αξκφδεη λα ζνπ πέκςεη ε δσή, ζνπ’ δσθε θαξδηάο 

ζηεζνπιεκκχξα  ηεο απηνζπζίαο ζνπ’ δεημε  ην δξφκν ηνλ θαξδχ, κάδσμεο ηνλ  

ηίκην ηδξψηα ξπάθη κεισκέλν! ηηο ςπρέο καο  πνηακφο… 

Δπραξηζηίεο γηα φζα ζχλαμεο ζην θφηνιφ ζνπ πξφζραξα θαινχδηα, γηα φζα 

γηφκνζεο ηηο ςπρέο καο πεξβφιηα ηεο  ραξάο! 

Γχξσ ζνπ ζηήζακε  Ππξξίρεην ρνξφ ιαηξείαο 

παηδφπνπια ζηελ πνδηά ζνπ ζεξκαζκέλα ην θφξεκά ζνπ απιψλνπκε ζηνπο 

θξάρηεο ηεο θσηηάο θαη ζπ δελ θαξηεξάο παξά έλα ράδη κία ιαηξεία ραξκφζπλε 

θαη ιαηξεπηή Μεηέξα ηεο Γηνξηήο! 

Φξνπξφο ζηα πξνζθέθαια ηεο αλεκπφξηαο γηγάληηζζα θαη βξάρνο ιέαηλα 

ζπκσκέλε ζαλ ηνπο ζθχκλνπο ζηνλ νρηξφ ηνπο αγξνηθά… 

Γελ πέξαζε λπρηηά λα κε ζξντζεηο φκνηα κε ηα ιηφθπιια ζηνπ πνλέληε ηηο ξηπέο, 

ηηο κχρηεο δηαδξνκέο καο ζαλ δηαβάδεηο δηφινπ απ’ ηηο νλεηξφζηξαηεο βξαδηέο 

καο λα θηλάο… 

 

Ζ θχζε ζε κπφιηαζε αγάπε! Ίδηα παζηαζκέλα ζην ζρνιεηφ ηεο καο θνηηάο! Καη 

δελ ινγίδεηαη κήηε κέξα κήηε ψξα ζ’ απηή  ηα βήκαηά καο νδεγάο… Μάλα 

Μεηέξα Παλαγηά Γπλαίθα, πάληα ε  ίδηα ζην θαηψθιη θαξηεξάο 

ζαλ  απ’ ηε γέλλα κπήθεο ζηε δηθή καο ηελ πνξεία έλα ρεηξφβνιν παληνηηλήο 

ιαηξείαο, πέξα θη απ’ ηα ζχλλεθα απινζθνξπάο … 

Πνηέ απφ θνληά καο δελ καθξαίλεηο θη αο θηεξνθνπάο ζηα  ιηβάδηα ηεο Δδέκ, 

πνηέ δελ εινγάξηαζεο ηα ράε… Δδψ ζα ζηέθεηο θάξνο ζη’ αθξνβξάρη ηνλ δξφκν 

λα ιακπίδεηο θσηεξά! 

Φψιηαζε ζε ξφηα ακθίδξνκε ν γελλαίνο νίζηξνο ήξζε ζαλ κάληεο Κάιραληαο, 

πξνθήηεςε δσέο… Γπo ηξηαληάθπιια έθνςε κνζρφβνιεο καγείαο, ζηα ρέξηα ζνπ 

δηθέο καο Αγληζκέλεο  Αγθαιηέο! 

 

 

(Ώπ’ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΏΝΘΛΕ ΟΔΞ ΓΔΞ ΘΛΠ) 
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ΝΗ ΠΔΒΑΠΚΗΔΠ  ΒΑΒΑΓΔΠ ΚΑΠ ΚΔ ΡΑ ΘΝΛΡΔΠΗΑ! 
     Οηο ζπκάκαη, κία πξνο κία ζην ρσξηφ… Oη πξνγηαζηέο ηνπ ρσξηνχ, νη βαβάδεο καο! 

Μνηα λα πξσην αλαθέξσ… Δ βαβά κνπ ε ΐαζίισ, ε Θαξηψ ηνπ Οζεξβέια ε 

Μιαηπζηνκίηηζζα, ε ΐαξβάξα ηνπ Γηαλλάθε ηνπ Οδφλα, ε Μελειφπε ηνπ Γηνχξγα, ε 

Γηάλλα ηνπ Ζνχινπ, ε Ξηακάηα ε Θφξηαηλα, ε Θαξγαξίηα ε Θαλαζάθαηλα, ε 

Μαλάγησ ηνπ Ξειελάθε, ε Ηεπηεξία ηνπ Ξειελάθε, ε Θαχξα ε Ηίηζαηλα, ε Κηίλα ηνπ 

Ξπαλνχ, ε Ξηέιια ηνπ Θπνχθα, ε Γηαλλνχια ηνπ Θπνχξα ή Ώπνιπαηληψηηζζα, ε 

Οζβίθν ηνπ Μάλνπ ηνπ Θέγα, ε Θαξγέηα ηνπ Ζπξηειέεζνπ, ε Θαξηψ ε 

Ζαξαδήκαηλα, ε ΐαγγεινχια ηνπ Ζαξαγηνχξγα, ε Μαπαληή ηνπ Ζνπθηά, ε Γθφιθσ 

ηνπ Θάιθα, ε Γηάλλα ε Γιεγφξαηλα, ε Λπξαλία ηνπ Θαραξαγηά, ε Ξηαζνχια ηνπ 

Θαξίλνπ, ε άιιε βαβά κνπ ε Ξηαπξνχια ε Ζνινκπάηζαηλα, ε Μεληψ ηνπ Γθαξακάλε, 

ε ΐαγγεινχια ηνπ Οζαιανχηα, ε Ξνθία ε Οξάκπαηλα ή Μαηζνχ, ε Γησξγνχια ε 

Οξάκπαηλα, ε Μαξαζθεπή ηνπ Γησξγνζψκνπ, ε Ξνθία ε Ώιηβίδαηλα ή Ζαληιηψηηζζα, 

ε Άλζσ ηνπ Ξαξδειή, ε Ώλησληά ηνπ Ιηάηζθα, ε Ξηέιια ηνπ Ηπγθψλε, ε Θαξίλα ηνπ 

Μαληξεκέλνπ, ε Ώγγειίλα ε κάλλα ηνπ κπάξκπα Ιηφληνπ, ε Ξνθία ε Ζαγηάθαηλα!  

    Οηο έβιεπα ζηα δξνκάθηα λα πεξπαηνχλ, ηηο αγλάληεπα ζηηο απιέο λα κπαιψλνπλ 

ηα ηξηηζσκέλα παληειφληα ηνπ λνηθνθχξε ηνπο,  κπάισκα πάλσ ζην κπάισκα… νπιή 

πάλσ ζηελ νπιή… πιεγή πάλσ ζηελ πιεγή κηαο δσήο θηιησκέλε κφλν κε ηνλ αγψλα 

ηνλ ζθιεξφ! Οίο ζσξνχζα ζθπκκέλεο λα θαζαξίδνπλ ην καγέξεκα (θαθέο), θισλί - 

θισλί απ’ ηα ραιίθηα, λα ζαξψλνπλ ηελ απιή κε ηελ ζθνχπα απφ ζξνχκπα, λα 

θιεηνχλε ην βξάδπ ηνλ θάηνηθα (θνηέηζη), λα πεγαίλνπλ ζη’ αρνχξη θαη λα ηξαβάλε 

άρπξν απ’ ηνλ κπινθφ ζην παρλί η’ αιφγνπ!  Οηο ζπκάκαη, λα θξεκάλε ηα θπδψληα δπφ 

- δπφ ζηα καηέξηα κε ηελ θξνπθάηα, θξνχην  γηα ηηο κέξεο ηνπ ρεηκψλα, λα πηζψλνπλ 

η’ απίδηα κέζα ζην βαέλη κε ην ζηάξη, γηα λα σξηκάζνπλ, λα ηπιίγνπλ ηα θνξχζηα ηεο 

θιεκαηαξηάο κε πάληλεο ζαθνχιεο, γηα λα πξνζηειέμνπλ κέρξη η’ Ώμζηφελλα… Οηο 

ζαχκαδα λα θηηάλνπλ ην ηπξί ηνπ ζπηηηθνχ,  θξαηψληαο κε ηα δφληηα απ’ ηελ κηα 

κεξηά ηελ ηζαληίια, απ’ ηελ άιιε  κε ην έλα ρέξη θαη λα ξίρλνπλ κε ην άιιν κε ηελ 

θίθαξε  ην π(π)ηφγαιν ζηελ ηζαληίια, λα ηελ ζηίβνπλ, θαη λα ηελ θξεκάλε δίπια ζην 

ηδάθη, γηα λα βγεη ε Ηεπθαδίηηθε <<Ξθήλα>> ηνπ ηπξηνχ, λα ηελ θξαηνχλ ζηα ρέξηα 

αλάιαθξα, ζαλ κέγηζην ζεζαπξφ, λα ηελ αιαηίδνπλ κε ρνληξφ αιάηη θαη λα ηελ 

ηνπνζεηνχλ ζηνλ ηάιαξν ηνπ ζπηηηνχ… Οηο ζπκάκαη…  κνηα Ρνεθφξεο ζηελ ζεηξά, 

ζαλ ζέξλαλε ηα πφδηα ζηα Βιεπζίληα Θπζηήξηα ζε θαηξφ δηαινγηζκνχ, λα ζέξλνπλ 

ξάζπκα ηα βήκαηα ζηελ εθθιεζηά κε ην γχςσκν ζην ρέξη, γηα ηελ γηνξηή η’ αγγνληνχ, 

κε ηελ γηνξηηλή Ηεπθαδίηηθε ζηνιή θαη πάλσ ηνπο ην πεξίθεκν ΗΒΠΖΏΑΕΟΕΖΛ 

ΖΛΙΟΒΞΕ, έλα θαηαπιεθηηθφ ακάληθν παλσθφξη, πνδήξεο φκνηα ρηηψλαο, λα 

θαιχπηεη ηελ ιηγλή θνξκνζηαζηά ηνπο, κηα θνξκνζηαζηά πνπ έζξεςε ε βαξέια θαη ην 

δεκάηη ηα μχια ζην θεθάιη, γηγάληεςε ην ηίλακα κε ηνλ ινχξν ηεο ειηάο θαη ηξάλεςε 

ε δίςα λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ησλ παηδηψλ ηνπο, ηα εγγφληα ηνπο, φηη 

πνιπηηκφηεξν ζηα ηίκηα ηεο δσήο ηνπ ζηεξλά ! 

    Ον ΗΒΠΖΏΑΕΟΕΖΛ ΖΛΙΟΒΞΕ θαη νη ΗΒΠΖΏΑΕΟΕΞΞΒΞ ΜΝΛΓΕΏΞΟΒΞ! Λη 

ΐΏΐΏΑΒΞ ΘΏΞ, γηα λα ζπλελνεζνχκε φινη εκείο νη ζπλνδνηπφξνη εθείλεο ηε γεληάο… 
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Λη δεχηεξεο κάλεο καο, πνπ καο κεγάισζαλ, καο έληπζαλ, καο πφδεζαλ θαη καο 

ηάτζαλ, έθξπςαλ ην πεξηδήηεην απγφ γηα λα καο θηηάμνπλ ην <<κάηη>> ηνπ δεηιηλνχ, 

καο θαηεπφδσζαλ γηα ην ζθνιεηφ, έηξεμαλ ζη’ αιψληα λα καο θέξνπλ ηνλ αγθαζφ κε 

ην ιάδη θαη ηελ δάραξε, ζαλ δελ κπνξνχζακε λα δηαθφςνπκε ην παηγλίδη, ην ίδην 

ζηνξγηθέο έηξεμαλ λα καο θέξνπλ ηνλ δειέ λα κελ πνπληηάζνπκε απ’ ην ίδξσκα, 

κάισζαλ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζαλ καο ρηππνχζαλ… Ζάζηζαλ ζην θξεββάηη ηεο 

αξξψζηηαο δίπια καο θχιαθεο – άγγεινη, έηξεμαλ λα καο μνξθίζνπλ ζηε γεηηφληζζα, 

ηελ πξψηε <<γηαηξεηά>> ζε θάζε αζζέλεηα εθεηά ηα ρξφληα, πήγαλ κε ην πηάην ζηνλ 

πιαλφδην ςαξά γηα λ’ αγνξάζνπλ ζαξδέιεο γηα ην βξαδπλφ καο θαγεηφ,  

αθνπξκάζηεθαλ ηελ θακπάλα ηνπ εζπεξηλνχ θαη ηξέμαλε ηελ ιεηηνπξγηά λα πάλε 

ζηνλ παπά, γηα ην ζαξαληάεκεξν, έθξπςαλ θξπθά απ’ ηνλ πξνγηαζηφ ζην θφηνιφ 

ηνπο ην δίθξαγθν απ’ ηελ πεληρξή ηνπο ζχληαμε θαη καο ηφδσζαλ λ’ αγνξάζνπκε 

κπηζθφηα <<ΝΛΠΗΕΏ>>, λα βξνχκε κέζα ηνπο αγαπεκέλνπο καο πνδνζθαηξηζηέο. 

Έβαιαλ ηξπθεξά ζην θφηνιφ ηνπο ην απγφ γηα λα καο αγνξάζνπλ ην ηεηξάδην θαη ηε 

ιάπε απ’ ην κπαθαιηθάθη ηνπ ρσξηνχ… 

    ΛΕ ΜΝΛΓΕΏΞΟΒΞ ΘΏΞ!!! Ξαο ρξσζηνχζα έλα κλεκφζπλν, εθ κέξνπο φισλ εκψλ 

πνπ θαζίζακε καδί ζαο δίπια ζηελ θσηηά… Ξαο ρξσζηνχζα έλα <<ηξηζάγην>> γηα 

ηελ απηνζπζηαζηηθή ζαο πξνζθνξά! Έλαο ζεζαπξφο ηεο γεο πνχζκημε κε ηα δηθά καο 

ρλψηα, ζαλ νη μσκάρνη γνλείο καο ήηαλ νιεκεξίο ζνλ αγψλα γηα ην έξκν ην ςσκί! 

Ξαο ζπκάκαη κία πξνο κία ζην ρσξηφ. Ζαη εθείλν ην θνληέζη, πφζν κνπ εμάπηεη 

ζήκεξα ηελ θαληαζία, πφζν κνπ πγξαίλεη ηα κάηηα θαη κε γπξλά ζηα ρξφληα πίζσ ηεο 

ππνκνλήο… Εθέηεο ζνπ ρξφλε… Φέξε κνπ πίζσ ηα θαινθαίξηα κνπ, ηηο 

αλεπαλάιεπηεο ζηηγκνχιεο ηεο πξψηεο, κα παξακπζέληαο δσήο, δίδαμέ κε πσο δελ 

ζα μεράζσ νχηε ζηηγκή ηα βήκαηα πξνο ηε κλήκε, γαινχρεζέ κε ζη’ αιαθξνθφπη ηνπ 

καμηιαξηνχ ζνπ θαη πέο κνπ, γηα άιιε κηα θνξά κε θσλή ζηεληφξεηα, πσο πνηέ δελ 

ράξαμαλ θαιχηεξεο απγέο, παξά εθείλεο πνχδεζα κηθξφ παηδί αγλαληεχνληαο ηνλ 

νινπφξθπξν ήιην ληνζηφιηζην γακπξφ λα πξνβαίλεη απ’ η’ Ώθαξλαληθά…  
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ΤΣΝΠΑΒΒΑΡΝ 
αλ δχγσλε αξαθνζηή πάληα ε κάλα εκέξηαδε θη απίζσλε η’ αιεχξη, λα κελ ην 

βξίζθνπλ ηα θνπθά, λα κελ ην καγαξείζνπλ, κα λάλαη αγλφ θη ακφιεπην, ηα 

πξφζθνξα λα θθηάζεη, λα πάεη ην Φπρνζάββαην φινπο λα ηνπο ζρσξέζεη… 

Απηνχο πνπ θχγαλ θαη ζηεξλά δελ έρνπκε καληάηα, κα πλέκαηα αεηφθηεξα 

γπξλάλε ζηηο απιέο καο, ζαλ θξάρηεο, ζαλ ζπηηφθηδα ζέξλνληαη αλακεζφ καο! 

Πάλε ζηηο βξχζεο γηα λεξφ θαη δέλνπλε ζη’ αρνχξηα η’ άινγα θαβαιάξεδεο, 

πάληα αζπξνθνξάλε, καηψλνπλε ηα πφδηα ηνπο, βαξηά ηα θηεξληζηήξηα…  

Γηαβαίλνπλε ηνπο πνηακνχο, ζηνπο ιφγγνπο ιεκεξηάδνπλ θαη κάηη πάληα άγξππλν 

γθαηληάδνπλ θπιαρηφ καο… 

Ζ κάλα εθεί απφ ςειά ζηέθεηαη παληεπφπηεο, θη φιν λα ηξέρεη απφ θνληά, ζα 

κάησζε ην γφλαην καληήιη ιηλνκέηαμν λα δέζεη ζηελ πιεγή κνπ θαη κε θνκκέλε 

αλαζεκηά… Δρηχπεζεο παηδί κνπ; 

Καη παξαδίπια ν Κχξεο κνπ, ζαλ αεηφο ςειάζελε κεο ζηηο βξαρηέο θσιεχεη, 

άγξππλν κάηη ειαθηνχ, πνπ δχγσζε ε ιχθαηλα λα θφςεη ηα ιαθφπνπια, ζήθσζε 

ην ζπαζί ηνπ θαη κηα θαη δπν θαη ηξεηο ζπαζηέο ηνλ Άδε μνινζξεχεη… 

Κη χζηεξα αζηέξη θσηεξφ θαη γξαληηέληνο βξάρνο ζα πάεη λα θέξεη ην ςσκί, κε 

η’ άινγα ζη’ αιψλη, άγην, δαθξπνδχκσην, ηα κπξάηζα λα κεζηψλεη, ιηγλά, μαλζά 

παηδφπνπια θαη μαλακκέλεο θνπειηέο λα ηξέρνπλε ζηηο ξνχγεο… 

ήκαλε Φπρνζάββαην. ιεο νη κλήκεο ζκίμαλε ζηελ θφθα κε ηα θφιιπβα, ζηελ 

ηάβια κε ηα πξφζθνξα θαη ςάρλνπλ ηηο πεγέο καο… Μάλα παηέξα, ζπγγελείο, 

πνπ κίζεςαλ θαη ηξάλεςαλ κλήκεο θαη λνζηαιγίεο, φζεο ξηδψλνπλ ζηηο θαξδηέο 

θαη πάληνηε καηψλνπλ εζέ ςπρή Διιήληζζα, πνπ γλψξηζεο λα πεξπαηάο κε ηνπο 

δεζκνχο, κε η’ άξκαηα ηεο άγηαο νηθνγέλεηαο ληφζηξαηα θαη πεδνχιηα! 

Δζχ ςπρή Διήληζζα, πνχθηαζεο Φπρνζάββαην κπξνζηά ζηελ Παλαγία, ζα κάλα, 

ζα κεηξφηεθλε ηεο δήηεζεο ηε ράξε, φζεο ςπρέο επέξαζαλ ηελ πχιε ηε ζηελή 

ηεο, λα ηηο θπιάμεη αζπάζηζηεο, λα ηηο πνηίδεη αλζφλεξν, ηηο Άλνημεο εδψ ζηε γε 

ξνδφπεπιεο λα πέκπνπλ! 

Καη ην Μεγαινβδφκαδν λα θηάλνπλ ζηηο κπνπγάδεο, ηηο αιπζίβεο ιηφθινγεο, λα 

πιέλνπλ ηηο θαξδηέο καο, φια θαιά θαη παζηξηθά Αλάζηαζε λα θέξνπλ! 

Μαδί νη ςπρέο ηνπο γηνξηηλέο ζην κέγα δείπλν ηεο ραξάο, ν κφζρνο πεξηζζεχεη, κε 

η’ άξαρλα ηα ξνχρα ηνπο θαη βξαθνθνξεκέλνη, κε ηηο ζπαιέηεο ηεο Λακπξήο θαη 

η’ Ατ Θσκά ηηο βηφιεο! πθάκειν, ηζφζεν, γηνξηάζη ηηκεκέλν, πνπ νη αηψλεο 

θίλεζαλ λα θέξνπλ ζην ηξαπέδη… 

ήκαλε Φπρνζάββαην! Δίλ’ ν ζεφο νδεγεηήο… Θα ζηείιεη αηψληα ειπίδα… 

 

(Ώπ’ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΏΝΘΛΕ ΟΔΞ ΓΔΞ ΘΛΠ) 

 



271 
 

  

Ζ γξηά Πεληψ Λάδαξε (Γθαξακάλε) θξαηψληαο ζηελ αγθαιηά ηνλ εγγνλφ ηεο 

Ησζήθ! Δίλαη νη βαβάδεο καο πνπ νπζηαζηηθά καο κεγάισζαλ, αθνχ νη καλάδεο 

καο ήηαλ ζπλέρεηα ζηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο… 
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Ζ γξηά πεγαίλνληαο ην πξφζθνξν ζηελ εθθιεζία! 
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25η ΚΑΟΡΗΝ! Ζ ΚΑΟΡΟΗΑ ΡΖΠ ΡΑΒΙΑΠ ΠΡΑ 1964! 

<<Αλέβα Μήηξν ζηνπ βνπλνχ θαηάθνξθα ηε ξάρε, πάξε ην κάηη ηαεηνχ θαη 

ηαιαθηνχ ην πφδη Καη ηελ αγξχπληα ηνπ ιαγνχ θαη ζηήζε θαξανχιη. Κη αλ δεο  

ρηιηάδεο ηνλ ερζξφ άινγα θαη πεδνχξα κε ηνλ Κηνζέ Μερκέη παζά, ηνλ χπλν κε 

κνπ θφςεηο. ηάζνπ, πνιέκα κνλαρφο. Κη αλ δεο κεο ην θπζζάην  Να πειαιάε 

ηάινγν ηνπ Οκεξπαζά Βξηφλε, Πέηα, ξνβφια, θξάμε κε…χξε κε ηελ επρή 

κνπ…>> 

-Θέισ λα ην ιεο θνθηά, κε απαγγειία θαη ζηφκθν, λα ην λνηψζεηο κέζα ζνπ, ζαλ λα 

είζαη ζηελ  ζέζε ηνπ Ώζαλαζίνπ Αηάθνπ… 

    Ππάθνπζα πηζηά ζηηο νδεγίεο ηνπ … ζθελνζέηε  δαζθάινπ κνπ, αλ θαη 

δσδεθαεηήο, κπήθα ζην … πλεχκα ηνπ ξφινπ, … θάζηζα ζηελ πέηξα ηνπ Αηάθνπ, 

αληάκα κε ηνλ Μαλνπξηά θαη ηνλ Απνβνπληψηε, απνζηήζηζα, κέζα ζε κηα βδνκάδα, 

νιφθιεξν ην εμαίζην έξγν ηνπ Ώξηζηνηέιε ΐαιασξίηε <<Θαλάζεο Αηάθνο>> θαη 

ζηελ γηνξηή ηεο 25εο Θαξηίνπ ηνπ 1966 παξνπζηάζακε, κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ, ζην 

δεκνηηθφ ζρνιεηφ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, κπξνζηά ζηνλ απιντθφ μσκάρηθν θφζκν ησλ 

κεηέξσλ θαη ησλ παηεξάδσλ καο ηνλ <<Θαλάζε Αηάθν>>! Άιιεο επνρέο, άιιε 

θνπιηνχξα, άιιεο πλνέο απφ έλα κάηζν παηδφπνπια, πνπ γλσξίδακε λα ηηκάκε, λα 

απνζεψλνπκε θαη λα…κπαίλνπκε ζηα παπνχηζηα απηψλ ησλ ππεξαλζξψπσλ, πνπ κε 

απηνζπζηαζηηθή αγάπε γηα ηελ παηξίδα (πφζν, αιήζεηα, μέλα θαη παξάηαηξα ερνχλ, 

ζήκεξα, φια ηνχηα, πνπ ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα ραξαθηεξηζηνχκε   ζπληεξεηηθνί θαη 

…παξαγσγνί εζληθψλ ζηεξενηχπσλ), νδήγεζαλ ηε Ρψξα ζηεο Ηεπηεξηάο ην 

μέθσην… Θηα απιή ηάβια, ζα εμεγήζνπκε, ελ ζπλερεία, ηελ ρξεζηηθή ηεο ζεκαζία, 

κε ηξία, ΏΖΛΘΔ, αλεμίηεια γξάκκαηα, ΘΞΓ, (Θεφδσξνο Ξνθνθιένπο Γεσξγάθεο), 

ραξαγκέλα κε έλα απφ εθείλα ηα θίηξηλα κπηθ ησλ ζρνιηθψλ καο ρξφλσλ, κηα ηάβια 

πνπ βξήθα, ηειεπηαία, ζηελ απνζήθε ηνπ ζπηηηνχ κνπ, πελήληα  ρξφληα κεηά, 

μαθληθά κνπ δεκηνχξγεζε έλαλ πνηακφ, κηα πιεκκπξίδα ζην λνπ θαη κε νδήγεζε ζηα 

ρξφληα ηεο ΞΟ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, λα μαλαζπκεζψ θαη πάιη, ζαλ λα ήηαλ 

ρηέο, ζαλ λα κελ πέξαζε κηζφο αηψλαο, ηνλ ξφιν ηνπ Θαλάζε Αηάθνπ, πνπ 

ππνδχζεθα κηθξφ παηδάθη θαη πέξαζε εγράξαθηα ζηνλ …ζθιεξφ δίζθν ηεο κλήκεο, 

γηα λάξρεηαη, ηψξα, ζαλ ηξαγνχδη ρπκφο, ζαλ αλαδξνκή ζηα ρξφληα ηεο αζσφηεηαο, 

ζε κηα επνρή πνπ αξεηκάληα απνδεηάκε <<πα ζηαζνχκε>>, ζαλ άιινη Ώξρηκήδεδεο 

λα αλαδεηνχκε ζηέξεν ηφπν… 

<<… ηαλ ε καχξε ε κάλα κνπ, εκπξφο ζε κηαλ εηθφλα, Πιάζηε κνπ, κ’ 

εγνλάηηδε κε ζηαπξσηά ηα ρέξηα Καη κφιεγε λα δεεζψ γηα θεηνχο πνπ ην ρεηκψλα 

α ιχθνη εηξέραλ ζηα βνπλά, κε ρηφληα, κ’αγξηνθαίξηα, Γηα λα κε δνχλε ζην 

δπγφ…>> 

Ζαη άιιν θνκκάηη, θαη άιινη ζηίρνη, γηα λα ηαμηδέςνπκε ζηε ρψξα  ηεο κλήκεο, λα 

αλαπνιήζνπκε ηα αμεζχκαληα ηεο θπιήο καο, γηα λα πεηάμνπκε λνεξά ζηα ρξφληα … 

ηεο παηξίδαο-ραιαζκφο, θαηά ηνλ απαξάκηιιν Ώξηζηνηέιε ΐαιασξίηε! Ώπ’ ηηο αξρέο 
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ηνπ κήλα ν δάζθαινο, ν Ρξηζηφδνπινο  Ραιηθηάο, καο εηνίκαδε γηα ηελ κεγάιε γηνξηή 

ηεο 25εο Θαξηίνπ! Ρξεζηκνπνηνχζε ηα ιφγηα ηνπ κεγάινπ Αηνλπζίνπ Ξνισκνχ γηα λα 

καο νηζηξειαηήζεη θαη λα καο βάιεη ζηελ αηκφζθαηξα ηεο γηνξηήο: <<Ζιείζε ζηελ 

ςπρή ζνπ ηελ Βιιάδα θαη ζα λνηψζεηο θάζε είδνπο κεγαιείνπ κέζα ζνπ…>>, καο 

έιεγε κε πνκπψδε πνηεηηθφ ηξφπν. Θαο κνίξαδε, έπεηηα, ηα πνηήκαηα, πνπ είρε 

επηιέμεη, θαη ηνπο ξφινπο γηα ηα ζθέηο, πνπ ζα παίδακε. Οελ κηα ρξνληά, ελαιιάμ, 

<<Λ ΦΣΟΒΕΙΛΞ>>, ηελ άιιε <<Λ ΘΏΙΏΞΔΞ ΑΕΏΖΛΞ>>, επηθνιπξηθά έξγα θαη ηα 

δχν Ώξηζηνηέιε ΐαιασξίηε. Δ ζρνιηθή γηνξηή ήηαλ ην κνλαδηθφ θνηλσληθφ γεγνλφο 

ζην κηθξφ ρσξηφ, φινη  είραλ λα ιέλε, γηα ην ζάξξνο, ηελ πξνζπκία, ηε δχλακε,  ηνλ 

ζηφκθν, ηελ απαγγειία, πνπ έιεγε ν θαζέλαο  ην πνίεκά ηνπ ή ηνλ ξφιν ηνπ ζηα 

ζθέηο. Οα απνγεχκαηα, θνληά ζηελ εκέξα ηεο γηνξηήο, κεηά ην εζπεξηλφ κάζεκα, 

γηλφληαλ νη πξφβεο, επηδηνξζψζεηο, παξεκβάζεηο απ’ ηνλ δάζθαιν, φια λα ηξέρνπλ 

φπσο ζα άξκνδε ζηελ εκέξα, πνπ φηαλ έθηαλε, ηελ παξακνλή ηεο νη εηνηκαζίεο 

θνξπθψλνληαλ. 

   Μξψηα θηηάρλακε ηελ ζθελή. ια ηα παηδηά έπξεπε λα θέξνπκε απ’ ην ζπίηη καο 

κηα ηάβια, λα ν ξφινο ηεο ηάβιαο - κχζνο, πνπ πξναλέθεξα, ηηο νπνίεο θαξθψλακε 

πάλσ ζηα θαηαπιεθηηθά εθείλα μχιηλα ζξαλία, ζ’ απηά πνπ δήζακε καγεπηηθέο θαη 

αιεζκφλεηεο ζηηγκέο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην παηάξη ηεο ζθελήο. Ξηηο 

ηάβιεο πάλσ γξάθακε φινη ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ καο, γηαηί ήηαλ ρξήζηκεο ζην 

ζπίηη θαη δελ έπξεπε λα κπιερζνχλ θαη λα επηζηξέςνπλ… Ήηαλ νη ηάβιεο απ’ ηα 

θξεβάηηα ηνπ ζπηηηνχ, πνπ έκπαηλαλ πάλσ ζηα θαβαιέηα, γηα λα είλαη ζηαζεξφ ην 

παγεξίηζν!!! Βθείλα ηα παιηά θξεβάηηα, ηα νπνία ήηαλ ζε φια ηα ζπίηηα,  κε ηα δχν 

μχιηλα θαβαιέηα, ην πάησκα ησλ ζαλίδσλ θαη ην ζηξψκα γεκάην κε βξσκίζηξα, 

(ρνληξνθνκκέλν άρπξν βξψκεο), ή καιιηά πξνβάηνπ, ή ξνθφθπιια, (ην πεξίβιεκα 

ηεο ξφθαο ηνπ θαιακπνθηνχ). Μεξηκεηξηθά, νη καλάδεο καο , ζηφιηδαλ ην θξεβάηη, 

κέρξη ην έδαθνο, κε ηνλ πεξίθεκν θαηάιεπθν <<Γχξν>>, κε ην θνθηφ θέληεκα θαη 

ηηο κφζηξεο πάλσ ηνπ. Ζαη απηφο ν Γχξνο ήηαλ ρξήζηκνο γηα ηελ γηνξηή ηεο 25εο 

Θαξηίνπ! Ονλ έπαηξλαλ νη κεηέξεο καο, ηνλ ζνχθξσλαλ κε ιάζηηρν ζην πάλσ κέξνο 

θαη ήηαλ ε θνπζηαλέια ησλ αγσληζηψλ ηνπ 21 ηελ νπνία θνξνχζακε φζη 

ππνδπφκαζηε ηνπο ήξσεο!!! Ξηνπο ψκνπο ηα κνλφθαλα ησλ δχν θπλεγψλ ηνπ ρσξηνχ, 

ηνπ κπάξκπα Ιηφληνπ ηεο Ώγγειίλαο θαη ηνπ κπάξκπα ΐαζίιε ηεο Ρήξαο θαη ε 

..αξκαησζηά ηνπ Μαλνπξηά θαη ηνπ Απνβνπληψηε  ήηαλ έηνηκε!  κσο … ην ξάζν ηνπ 

Θαλάζε Αηάθνπ; Θαδί κε ηελ κάλα κνπ, πνπ αλ θαη νιηγνγξάκκαηε, κνπ είρε κάζεη, 

πξηλ αθφκε πάσ ζην ζρνιεηφ, ην <<Οξαγνχδη ηνπ λεθξνχ αδεξθνχ>> θαη <<Ον 

γεθχξη ηεο Άξηαο>>, πήγακε <<Ξηνπ Μξεκεληηλνχ>>, ζηνλ παπά Ώληψλε Ξάληα, 

έλαλ κηθξνθακσκέλν θαη μεξαθηαλφ ηεξέα γηα λα καο δψζεη ην ξάζν θαη ην 

θαινγεξηθφ ηνπ ζθνπθάθη… 

-Κέξεηο νξέ κηθξέ, κνπ είπε, θαιά ηα ιφγηα ηνπ Αηάθνπ, ή ζα ζην δψθσ ηδάκπα ην 

ξάζν; 

<<Οα μέξσ παπνχιε… Οα έκαζα απφ μσ…>>. 
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-Γηα πέο κνπ, ηφηελεο, πσο  ηειεηψλεη ην έξγν; Ήηαλ γλψζηεο, θαίλεηαη, ν παπα 

Ώληψλεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΐαιασξίηε; 

<<Πέηα, ξνβφια Παλνπξηά, ζη’ άξκαηα Γπνβνπληψηε… Υξηζηφο Αλέζηε 

αδέξθηα κνπ! Καιψο λ’ αληακσζνχκε…>> 

Ξπγθηλήζεθε, ζπκάκαη, ν παπάο Ώληψλεο. Θνπ έδσζε ην ξάζν ηνπ, ην κάδεςε ιίγν 

απφ θάησ ε κάλα κνπ, θαη κε ην θαινγεξηθφ ηνπ ζθνπθί ήκνπλ έλαο ηέιεηνο Αηάθνο 

ζηελ ζθελή! 

Λη ηνίρνη ηνπ ζρνιείνπ ζηνιηζκέλνη κε ηηο εηθφλεο ησλ αγσληζηψλ ηνπ 1821, αλ 

ζπκάκαη θαιά, ήηαλ ησλ Βθδφζεσλ Ράξε Μάηζε. Λ Ζαξατζθάθεο, ν Ζνινθνηξψλεο 

ζηα Αεξβελάθηα, ν Ώλδξνχηζνο ζην Ράλη ηεο Γξαβηάο  κε ηελ επηγξαθή: <<Θε ιέλε 

Ράλη ηεο Γξαβηάο, γηα ράλη κέρνπλ ρηίζεη, κα ν γηφο η΄Ώλδξνχηζνπ κέθαλε ηεο δφμαο 

ξεκνθθιήζη>>, ν Μαπαθιέζαο, ε Θαπξνγέλνπο, ε Θπνπκπνπιίλα, ν Αηάθνο, ν 

Γεσξγάθεο Λιχκπηνο, ν Πςειάληεο, ν Θπφηζαξεο, ν Ζαλάξεο κε ην κπνπξιφην ζηε 

λαπαξρίδα ηνπ Ζαξαιή, ν Θηανχιεο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο λαπκαρίαο ηνπ 

Γέξνληα, ν ρνξφο ηνπ Γαιφγγνπ ησλ Ξνπιησηηζζψλ, φιεο νη θσηνγξαθίεο 

ζηνιηζκέλεο κε δάθλεο. Αάθλεο ηνπνζεηνχζακε θαη πεξηκεηξηθά ζηελ ζθελή. Οηο  

θνπβαινχζακε απ’ηελ Ααθλνπαλαγηά ησλ Ώζπξνγεξαθάησλ, κηα πεξηνρή θαηάθπηε 

απφ δάθλεο θνληά ζηελ νκψλπκε εθθιεζία, αιιά θαη θνληά ζην ιαγγάδη κε ην 

θξπζηάιιηλν λεξφ πνπ θαηεβαίλεη απ’ ηνλ Ζφληξν, ηελ ηζηνξηθή θαη ζξπιηθή πεξηνρή 

πνπ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΐαιασξίηε, ην νξκεηήξην ηνπ Φσηεηλνχ.  

Ώλήκεξα ηεο γηνξηήο φια ηα παηδηά ζηελ γξακκή γηα ηελ εθθιεζία… 

Ζαη… <<ιε δφμα, φιε ράξε άγηα κέξα μεκεξψλεη…>> 

 Ζαη… <<Θαθεδνλία ε μαθνπζηή ηνπ Ώιεμάλδξνπ ε ρψξα…>>  

Έπεηηα ε γηνξηή ζην ζρνιεηφ, ηα πνηήκαηα ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ θαη ε κεγάιε ψξα 

καο γηα ηνλ Θαλάζε Αηάθν… 

Δ επίθιεζε: 

<<… Θέ κνπ! Ξεκέξσζέ ηελε ηελ απξηλή ηε κέξα! Θα καο ζπκάη΄ε Αξβαληηηά 

θαη ζα ηελ ηξψγεη ε δήιηα..>> 

Δ πξoθεηεία: 

<<… Υηιηάδεο ήξζαλ ζεξηζηαί  θη ν ράξνο νξγνηφκνο, Μνπγθξίδνπλ, θνβεξίδνπλε 

πσο δε ζα κείλεη ιψζξα…>> 

Ζαη ε θνξχθσζε: 

<<… Έηνηκνο είκαη Πιάζηε κνπ! Λίγαηο ζηηγκέο αθφκα, Καη ζβπφληαη ηάζηξα 

ζνπ γηα κε. Γηα κε ζα ζθνηεηδηάζεη…>> 
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Δ εηνηκφηεηα θαη ην απηνζπζηαζηηθφ θξφλεκα ηα Θαλάζε Αηάθνπ ήηαλ ζηάζε δσήο 

απέλαληη ζε παηξίδα θαη ζξεζθεία. Μνιέκεζε θαη γηα ηηο δχν ππέξηαηεο, γη απηφλ, 

αμίεο κε ιχζζα θαη κε ζξάζνο απαξάκηιιν, απέλαληη ζηηο νξδέο ηνπ Λκέξ ΐξπψλε!!! 

Αελ θηφηεςε νχηε ιεπηφ, αθφκε θαη φηαλ αηρκάισηνο, πιένλ, ησλ ηνχξθσλ, ηνπ 

έθεξαλ κπξνζηά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ηξνκάμνπλ, ην θεθάιη ηνπ Βπηζθφπνπ 

Ξαιψλσλ Δζατα, κηα άιιε καξηπξηθή κνξθή, νπνίνο αληηκεηψπηζε πξψηνο θαη 

λσξίηεξα ηνπο ηνχξθνπο ζηηο Θεξκνπχιεο. .. Θα νχηε θαη απηή ηελ ηξνκάξα δελ 

ινγάξηαζε… Ώθφκε θαη ν ίδηνο ν Ρξηζηφο δείιηαζε θαη είπε ζηελ πξνζεπρή ηνπ, ζηνλ 

θήπν ηεο Γεζζεκαλήο ην… <<Μάηεξ, απειζέησ απ’ εκνχ ην πνηήξηνλ ηνχην>>… 

Ονχηνο ν γξαλίηεο ηεο Γξαηθηθήο θπιήο δελ δείιηαζε νχηε ιεπηφ!!! Ήηαλ έηνηκνο λα 

πεζάλεη γηα ηηο αμίεο ηνπ… Ώλαζθνισπζκφο!!! ηη πην θξηθηφ θαη επψδπλν κπνξεί λα 

ζπκβεί ζηνλ άλζξσπν… Έλα ιεπηφ λα αθηεξψζνπκε απ’ ηελ θαζεκεξηλή καο ηχξβε, 

γηα λα ζθεθζνχκε ηνχην ην καξηχξην, πνπ αλ είλαη ηπρεξφ ην ζχκα θαη πεζάλεη 

αθαξηαία απφ εζσηεξηθή αηκνξξαγία, ηφηε κφλν ηειεηψλεη ε θξίθε, πνπ δελ κπνξεί 

λα ζπιιάβεη αλζξψπηλνο λνπο… Έλα ιεπηφ κφλν… Θα είλαη έλα ζπγθηλεηηθφ, έλα 

απιφ κλεκφζπλν ζ’ έλαλ άλζξσπν πνπ δηάιεμε ηνλ θξηθηφ ζάλαην, νξζψλνληαο 

ηείρνο ζηα θειεχζκαηα ησλ ηνχξθσλ γηα ηνπξθνπνίεζε θαη κνπζαικαλνπνίεζή ηνπ… 

Γελλήζεθε Γξαηθφο θαη πέζαλε Γξαηθφο… TΔΞ ΗΒΠΟΒΝΕΏΞ ΘΒΝΕΞΟΔΞ ΖΏΕ 

ΏΙΟΏΘΏ ΛΝΓΛΟΛΘΛΞ… 

Θπκάκαη πσο, ζην ηέινο ηεο γηνξηήο, κε αγθάιηζε ν δάζθαινο ζπγθηλεκέλνο… Βίρα 

κπεη ζηνλ ξφιν ηνπ Θαλάζε Αηάθνπ… Μήγα ηνπο μσκάρνπο γνλείο καο λνεξά ζηελ 

Ώιακάλα, έλα κηθξφ δηάιιεηκα ζηνλ ηξαρχ βηνπνξηζηηθφ ηνπο αγψλα… Θπφξεζα λα 

ζπγθηλήζσ…  Ζαη δηάρπηε απηή ε ζπγθίλεζε, καδί κε φζα άιια ζαπκαζηά βίσζα ζηνλ 

κηθξφ… πεξηζηεξψλα ηνπ ζρνιεηνχ κνπ, δηάρπηεο απηέο νη αλακλήζεηο θαη 

ζπγθηλήζεηο, κέζα ζηνλ αγψλα ηεο δσήο, κε νδεγνχλ ηξνρεηνδεηθηηθά ζηελ δηθή κνπ 

πξνο Βκκανχο πνξεία…  
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Γηνξηή ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ ζην ζρνιεηφ καο κε ηνλ δάζθαιν ηνλ αείκλεζην 

Υξηζηφδνπιν Υαιηθηά, ν Πιάθηαο, φπσο ηνλ ιέγακε φινη ζην ρσξηφ! Πήγαηλε ν 

θαζέλαο καο ηελ ηάβια απ’ ην θξεββάηη ηεο κάλαο ηνπ θαη ηηο θαξθψλακε πάλσ 

ζηα ζξαλία, γηα λα θηηάμνκε ην παηάξη ηεο ζθελήο, γηα ηα ζθεηο θαη ηα 

πνηήκαηα! Οη κπξνζηηλνί ηπρεξνί απφ αξηζηεξά: O Kψζηαο ηνπ Νηφληνπ ηεο 

Αγγειίλαο, ν ζπρσξεκέλνο ν Παλαγηψηεο ν Μεξγηάλλεο, ν Σάζνο ν Σξάκπαο, ν 

Γηάλλεο ν Θαλαζάθηαο, ε ιγα (πάληα κπξνζηά), ε Λνπθία ηνπ ππξαληξέα, ε 

Αληηγφλε ηνπ αξαληάπνξνπ, ε Λακπξηλή ε Κνςηδά, ν Κψζηαο ν Σξάκπαο ή 

Εαγαλάο θαη ε αδεξθή κνπ ε Καηεξίλα. Οη ππφινηπνη είκαζηε άηπρνη θαη εθηφο 

πιάλνπ ηεο θσηνγξαθίαο… Ίδηα ζθελή θαηαζθεπάδακε θαη ην θαιαθαίξη ζην 

<Ξεζρφιηζκα>>, φηαλ γηνξηάδακε ην θιείζηκν ηεο ρξνληάο κε δηάθνξα 

ραξνχκελα ζθεηο, πνηήκαηα ηεο επνρήο θαη γπκλαζηηθέο επηδείμεηο! Σελ ζθελή 

ηφηε θαηαζθεπάδακε θάησ απ’ ην ηεξάζηην πεξλάξη πνπ ήηαλ ζηελ άθξε ηεο 

απιήο ηνπ ζρνιεηνχ καο! Έλα πεξλάξη ηεξάζηην ζαλ ηνλ πιάηαλν ηνπ Φξπά 

ζρεδφλ, πνηνο μέξεη πφζσλ εθαηνληάδσλ εηψλ θαη ην νπνίν δπζηπρψο, ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990, θάπνηνη <<ειαθξά ηε θαξδία>>  θαηάθνςαλ απηφ ην ζαχκα 

ηεο θχζεο θαη πξαγκαηηθφ ζηνιίδη νιφθιεξνπ ηνπ ρσξηνχ… 
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Ζ Φσηνγξαθία ηνπ εμψθπιινπ, Ηνχληνο 1965! Αλακλεζηηθή θσηνγξαθία καο 

θάησ απ’ ηηο ακπγδαιηέο, κε ηελ δαζθάια ηελ Άλλα Αζπξνγέξαθα, αθνχ ν 

δάζθαινο θαη ζχδπγφο ηεο Υξηζηφδνπινο Υαιηθηάο έθαλε ρξέε θσηνγξάθνπ… 

Πξφζσπα απαζηξάπηνληα! Δηθφλεο απ’ ηελ επνρή ηεο αζσφηεηαο, φκνξθα 

παηδηθά ρξφληα, γεκάηα δίςα γηα δσή θαη πξνθνπή! Ζ θσηνγξαθία είλαη ακέζσο 

κεηά ην ζπζζίηην, πνπ καο παξείρε ηφηε ε πνιηηεία. Γη απηφ θαίλνκαη πξνζσπηθά 

λα θξαηψ ηελ κπφιηα ζηνλ ψκν κνπ ζην κέζνλ ηεο θσηνγξαθίαο! Ακακλήζεηο 

θαη ζηηγκέο κηαο δσήο πνπ ε κνλαδηθή καο έγλνηα ήηαλ ην παγλίδη θαη ε ραξά. 

Δπηρήζακε λα δήζνκε ζε κηα κεηεκθπιηαθή Διιάδα πνπ άξρηζε λα βεκαηίδεη 

πάλσ ζηηο ξάγεο ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο θαη έπεηηα ζαλ επγγεικαηίεο πηα ζε 

δηάθνξα πφζηα ν θαζέλαο καο θαη ε θαζεκηά καο λα ηελ ππεξεηήζεη, 

βειηηφλνληαο θαη ηελ πξνζσπηθή καο θνηλσληθή ζέζε, αθνχ μεθηλήζακε κέζα 

απ’ ηηο ζηεξήζεηο θαη ηελ θηψρεηα, κε κνλαδηθφ καο θφδην ηε δίςα γηα δσή, ηελ 

νπνία έπξεπε λα θαηαθηήζνκε… 

 

 

 

 



279 
 

 

Ζ θσηνγξαθία είλαη απ’ ηελ επίζθεςε ηνπ θαζεγεηή θαη δηεπζπληή, ηφηε, ηεο 

Γεσξγηθήο ρνιήο ΑΝΓΡΔΑ ΣΓΓΡΟ ζην νκψλπκν θηήκα ζην Μαξνχζη,  

Αιέθνπ ηνπ άληα, αλ ζπκάκαη θαιά ην 1964, φηαλ είρε έξζεη ζην ρσξηφ θαη 

έθεξε ζην ζρνιείν πάλσ απφ δέθα ράξηεο θαη φξγαλα θπζηθήο θαη ρεκείαο 

δσξεάλ, ηα νπνία φξγαλα ρξεζηκνπνηνχζακε γηα πεηξάκαηα! Ναη κηα επνπηηθή 

δηδαζθαιηα εθείλα ηα δχζθνια ρξφληα, απφ έλαλ απζηεξφ κελ αιιά εμαηξεηηθφ 

δάζθαιν ηνλ ρξηζηφδνπιν Υαιηθηά! Έπεηηα θάηη πεξίθεκνη ράξηεο πνιχρξσκνη, 

πνπ δψξηζε ν Αιέθνο άληαο,  γεσθπζηθνί, ηζηνξηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί, πνπ 

αθφκα ηνπο ζπκάκαη απισκέλνπο ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ, λα καο ηαμηδεχνπλ 

λνεξά ζε θάζε γσληά ηεο γεο! Αιιά θαη ε  Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ηνπ 

Ηνπζηηληαλνχ ησλ πέληε ζαιαζζψλ θαη ησλ πέληε Ζπείξσλ, θαη νη πφιεκνη ηνπ 

Ναξζή θαη ηνπ Βειηζζάξηνπ! Μα θαη ε εθζηξαηεία ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ 

θαη νη κάρεο ζηνλ Γξαληθφ, ζηα Γαπγάκεια, ζηα Άξβεια, ζηα Δθβάηαλα, ζηελ 

Ηζζφ. Αθφκε  νη πνξείεο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ!. 

Μπξνζηά ζηελ θσηνγξαθία ηα θνξίηζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη πίζσ ν δάζθαινο ν 

Υξηζηφδνπινο κε ηνλ Αιέθν ηνλ άληα θαη ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο 

Φψληα Καιέ θαη Βαζίιε ππξαληξέα! 
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Μηα λεψηεξε, ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, θσηνγξαθία κε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Πηλαθνρσξίνπ. Δίλαη ηα λεψηεξα παηδηά ηνπ ρσξηνχ, πνπ γελλήζεθαλ 

πεξί ην 1970 θαη ηα νπνία ζαθέζηαηα γλψξηζαλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζην ζρνιεηφ 

απ’ ηελ δηθή καο ηελ γεληά, αθνχ θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ γνληψλ καο είραλ ήδε 

βειηησζεί κε ηα κεξνθάκαηα πνπ έκπαηλαλ πηα ζηα ζπίηηα καο… Γαζθάια 

πξέπεη λα ήηαλ ή Διέλε Ρνληνγηάλλε, απ’ ηνπο Σζνπθαιάδεο,  ζχδπγνο ηνπ 

ζπρσξηαλνχ καο δαζθάινπ Νίθνπ Λάδαξε (Λειέ), γηαηί κπξνζηά ζηελ 

θσηνγξαθία  ε κηθξή είλαη ε θφξε ηνπο ππξηδνχια. Δίλαη απφ εθδξνκή ζηνπ Ατ 

πξπδψλνπ ηα ρσξάθηα, φηαλ αθφκε δελ είρε γίλεη νχηε ην ζεκεξηλφ γήπεδν ησλ 

θαθησηψλ, νχηε ηα Κνηκεηήξηα Πηλαθνρσξίνπ θαη Λαδαξάησλ. Ο ρψξνο, φπσο 

θαίλεηαη, είρε κελ καληξσζεί πεξηκεηξηθά, αιιά ηνλ ρξεζηκνπνηνχζακε εκείο ηα 

παηδηά γηα γήπεδν, κέρξη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ θαη κεηαθέξζεθε 

νξηζηηθά εθεί ην Κνηκεηήξην απ’ ηνλ Ατ Γηψξγε. 
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Σν ζρνιεηφ καο ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. Καινδηαηεξεκέλν κελ αιιά… Παηδηά 

δελ ππάξρνπλ πηα… ηελ κνλαμηά ηνπ βνινδέξλεη ηα παγεξά βξάδπα ηνπ 

ρεηκψλα… Μα πάληα ηελ άλνημε θαξηεξά… Ξέξεη… Θάξζνπλ θαη πάιη ηα 

ρειηδφληα λα θηίζνπλ θσιηέο ζην πεξβάδη ηνπ… Ζ αηψληα ζπληξνθηά ηνπ… Απηά 

δελ ην μερλνχλ… Δίλαη ε επράξηζηε ζπληξνθηά ηνπ θάπνηα απνγεπκαηηλά φηαλ 

γίλνληαη νη πξφβεο ηνπ ρνξεπηηθνχ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ΦΧΣΔΗΝΟ, 

ηφηε αληερνχλ θαη πάιη ραξνχκελεο θσλέο ζηνπο ηνίρνπο ηνπ! Σν ζρνιεηφ 

ρηίζηεθε ην 1933 απ’ ηελ νηθνγέλεηα ησλ αληαίσλ ζηα Κνληξάηα, πνπ ήηαλ 

πεξίθεκνη ηερλίηεο θαη κάζηνξνη! Μάιηζηα ην ρηίζηκφ ηνπ ζπλνδεχηεθε θαη απφ 

έλα εηδχιιην, ην νπνίν θαηέιεμε ζε θφλν… Ολφκαηα δελ αλαθέξνκε, νη παιηνί 

ζπκνχληαη αξθεηά, γηαηί ππάξρνπλ ζήκεξα απφγνλνη… Δίλαη ζηελ θνξπθή ηνπ 

ιφθνπ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, κε κηα εθθπιεθηηθή ζέα ζε θάζε ζεκείν ηνπ νξίδνληα, 

πνπ καο ζπληξφθεπε θαη καο ηαμίδεπε εθείλα ηα ππέξνρα καζεηηθά ρξφληα, φηαλ 

νγδφληα πεξίπνπ παηδηά δεκηνπξγνχζακε παλαδαηκφλην ζην ρσξηφ κε ηηο 

παηδηάζηηθεο θσλέο καο λα αθνχγνληαη ζε θάζε γσληά θαη ζπίηη ηνπ ρσξηνχ καο 

θαη λα δίλνπλ ηνλ ηφλν ζε έλα Πηλαθνρψξη, πνπ κφιηο μεθηλνχζε λα αλαπηχζζεηαη  

θαη λα μεθεχγεη απ’ ηελ ζηέξεζε θαη ηελ θηψρεηα… 
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ΑΥΝΑΡΗΑ  ΣΔΥΝΗΣΖ… 

Οιφιεπθν βαγφλη ζηε κεραλή ηνπ ρξφλνπ θξεκαζκέλν, κεραλνδεγφο δελ ην 

ζέξλεη πηα… η’αθξνθέξακά ηνπ αξραίαο ηξαγσδίαο πξνζσπεία αησξνχληαη! 

Υάζεθε καδί κε ηελ απιαία ηεο ζησπήο, ην ζκάξη ησλ αλέκεισλ παηγληδηζκάησλ 

ηεο ληφηεο. ια πέξαζαλ ζηα ρξπζφβνπια ηεο κλήκεο, επηκειψο θπιάζζνληαη ζε 

ζθαιηζκέλα αξκάξηα. Ππγνιακπίδεο, κφλν ζηνλ θήπν ησλ νλείξσλ θεπγάηα 

ιακπηξίδνπλ. ηακάηεζαλ νη ακπγδαιηέο ζηε κεγάιε απιή λ’ αλζίδνπλ. 

Σα γέξηθα δελδξνιίβαλα, νζηέηλα θη άραξα, κνηάδνπλ κε πξνζεπρή πνπ πνηέ ηεο 

δελ ηέιεησζε. ηνπ ρξφλνπ ηελ επηδξνκή, νη θχθινη ηεο ιεβάληαο ζσξηάζηεθαλ 

ζην ρψκα. Σν ηειεπηαίν θνπδνχλη ηξάβεμε ηελ απιαία ηεο θξπζηάιιηλεο ζησπήο. 

Σν κηθξφ ζρνιεηφ! 

Λαβσκέλν, ζαλ ηξπγφλα κε ηζαθηζκέλε θηεξνχγα, κνλνινγεί ζηα πξσηνβξφρηα 

ηνπ επηέκβξε. Γελ ππάξρεη δσή πηα ζηνλ καπξνπίλαθά κνπ. ηέξεςε ε απιή 

απ’ ηεο θαληαζίαο ην αέλαν θπλήγη. ηνλ ηζηφ ηεο ζεκαίαο ζεθψλνληαη κφλν ηα 

ιάβαξα ησλ μεραζκέλσλ νλείξσλ. Φσλέο, πνιιέο θσλέο αληηιαινχλ ηα δεηιηλά 

ζην άδεην ηνπ θνπθάξη. Ζ επηδξνκή ησλ αλακλήζεσλ είλαη. Να ηξππήζνπλ 

γπξεχνπλ ηεο ιαβσκέλεο ζησπήο ην ηχκπαλν. Δίλαη ν ρνξφο ησλ θνξηηζηψλ, 

αληίιαινο ζηα καξκαξέληα αιψληα ηεο ληφηεο. 

Σν κηθξφ ζρνιεηφ! 

Σ’ αρλάξηα ηνπ δηθνχ κνπ ηερλίηε… Γελ ππάξρεη πηα. Υάζεθε ζαλ νιφιεπθν 

πεξηζηέξη ζηα κέξε ηνπ ιεβάληε. Ξεράζηεθε ζπληξνθηά κε ηνλ Οδπζζέα ζησλ 

Λσηνθάγσλ ηελ ρψξα. Σαμίδεςε κε ηνλ Δξκή θαηά ηεο Αρεξνπζίαο ηα κέξε, κε 

ηνλ Μέληππν αληάκα αηειψο ζα πεξάζεη ηε κεγάιε πφξηα ηεο κλήκεο. 

Σχιημε ην παλσθφξη ηεο θαξδηάο ηνπ θαη έθπγε γηα πάληα. Άθεζε πίζσ ηηο 

αλακλήζεηο. Σνλ Τςειάληε λα δηαβαίλεη ηνλ Πξνχζν, ηνλ Αιέμαλδξν ηξνπαηνχρν 

ζηα Γαπγάκεια, κηζνηειεησκέλν ην πείξακα ηνπ Σνξηηζέιιη, δάθξπα ζην δξάκα 

ηεο Έιιεο, ξίγνο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Μπάπξνλ, αλάηαζε ςπρήο γηα ηνλ ρνξφ ηνπ 

Εαιφγγνπ, γιπθφ παξάπνλν γηα ηνλ Μαξκαξσκέλν Βαζηιηά! 

Μαξκάξσζε ηψξα θαη ην δηθφ ηνπ βιέκκα, ζην άπεηξν πιαλάηαη. Μεγάια, ζαλ 

Κπθιψπεηα ηα κάηηα, έκεηλαλ λα θνηηνχλ ηνπ Μαξηηνχ ηα ρειηδφληα, λα πεξλνχλ 

κα θσιηά λα κε ρηίδνπλ ζην πεξβάδη. 

Αγάπεζα έλα νιφιεπθν πεξηζηέξη! Λεπθφ ζαλ ησλ νλείξσλ κνπ ηα πξψηα 

θηεξνθφπηα! Δθρχιηζκα θαξδηάο ζηνλ αέξα λα ξέεη. Βαηήξαο γηγάληηνο, ηελ 

θαξδηά λα πεγαίλεη ζηα χςε ηνπ νλείξνπ. ξζηεο ςπρέο, φξζηα θνξκηά 

ςηζπξηζκνχο ςπρήο λα ιηνληαξψλεη, ησλ ηδεψλ γνλάηηζκα, ζηνλ ακήραλν θφζκν, 

λα ιηψλεη. 

Σν κηθξφ ζρνιεηφ! Δθνηκήζε πηά! αλ ηνλ κνλαρνγηφ ηεο ρήξαο ζηε Νατλ… αλ 

ηελ κνλάθξηβε θφξε ηνπ Ηάεηξνπ... Με ζθχιαη ηνλ δηδάζθαινλ… 

(Ώπ’ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΟΏΠΝΛΖΏΘΏΕΏ) 
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Ν ΚΞΑΟΚΞΑ – ΕΝΟΚΞΑΠ ΘΑΗ ΡΝ Κ()ΡΝΡΠΑΞΗ… 
    Ονλ γλψξηζα ζην Ινζνθνκείν ηεο Ηεπθάδνο, φπνπ έδηλε ηελ κάρε ηνπ κε ηελ 

επάξαην λφζν, έλαο ελελεληαηεηξάρξνλν Ηεπθαδίηεο μσκάρνο κε ηα ινγηθά ηνπ 

ηεηξαθφζηα, παξά ην βαξχ θνξηίν ησλ ρξφλσλ, έλαλ αηψλα δσήο κεηξνχζε θαη ηνλ 

άληζν αγψλα ηνπ λα θξαηεζεί ζηελ δσή. Ξεκαζία δελ έρεη η’ φλνκά ηνπ, απ’ ηελ 

πξψηε ζηηγκή πνπ ηνλ γλψξηζα ηνλ είπα Θπάξκπα – Γνξκπά.  Οξαρχ πξφζσπν 

ζθακκέλν απ’ ηνλ ρξφλν, κε πιαηχ κέησπν θαη αδξά ραξαθηεξηζηηθά, κάηηα 

ζπηλζεξνβφια, παξά ην ζαξάθη ηεο αζζέλεηάο ηνπ θαη ρέξηα ξνδηαζκέλα κε 

αλάγιπθα πάλσ ηνπο ηα ζεκάδηα ηεο ζθιεξήο βηνπάιεο. Ξηνλ δηπιαλφ ζάιακν έδηλε 

ηε δηθή ηνπ κάρε ν δηθφο κνπ Γνξκπάο, ν ελελεληάρξνλνο παηέξαο κνπ, γηα λα 

θξαηεζεί ζηελ δσή πνπ ιάηξεπε, φπσο κνχιεγε, λ’ αληηθξίδεη ην θσο ηνπ ήιηνπ. Ζάζε 

πξσί, φζν δηάξθεζε ε παξακνλή ηνπο ζην λνζνθνκείν, επηζθεπηφκνπλ θαη ηνλ 

Θπάξκπα – Γνξκπά, άλνηγα καδί ηνπ θνπβέληα γηα πνιιά πξάγκαηα θαη έδεηρλε λα 

ηελ απνιακβάλεη ζαλ κηα φαζε κέζα ζην καξηχξηφ ηνπ, θάπνηα ζηηγκή κε ην 

Ηεπθαδίηηθν πεγαίν ρηνχκνξ ηνπ κε ξψηεζε. 

<<Ζαη πνηνο είλαη απηήλνο ν Γνξκπάο νξέ Ξθαθζάλε;>>  ηαλ ηνπ εμήγεζα πσο 

πξφθεηηαη γηα ηνλ αιέγξν ήξσα ηνπ Ζαδαηδάθε έδεηρλε λα απνιακβάλεη ην 

παξαλψκη, έκνηαδε  έηνηκνο λα ζεθσζεί, λα μεθηλήζεη ηνλ ρνξφ, λα ηα πεί φια φπσο ν 

Γνξκπάο κε ηνλ ρνξφ ηνπ! 

<<Γνξκπάδεο, κνπ ιέεη, λα ην μέξο ήηαλε θάπνηεο  γηνκάη ε Ηεπθάδα, ηψξα κείλακε 

ιίγ θη άκα θχνπκε θαη κεηο νη παιηαθνί, λα μέξο, δελ ζα ππάξρεη νχηε γηα θαλεξσζά 

ηέηνην θληάλη>>. 

    Θέρξη ηελ εκέξα πνπ ν Θπάξκπα – Γνξκπάο έπεζε ζε θψκα είρακε ζρεδφλ 

θαζεκεξηλά θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο θνπβέληεο, φιεο γχξσ απ’ ηελ δήζε θαη ηνλ ηίκην 

κφρζν ησλ παιηψλ Ηεπθαδηηψλ. Έλα  πξσηλφ κε αηθληδίαζε, ζαλ ηνπ είπα θαιεκέξα. 

<<Θνχπαλε, νξέ Ξθαθζάλε, πσο αζρνιηέζαη θαη γξάθο γηα ηα παιηαθά. Κέξο ηη 

ζέισ; Ια γξάςεηο κηα βνιά γηα ην κηνηζάπ (Θπηνηζάπη). Ιάμεξεο ξε ιεβεληφπαηδν 

ηη εξγαιείν ήηαλ απηήλν! Θε δαχην κεγάισζα πέληε παηδηά!  Έζπξα γελλήκαηα. 

Κερψληαζα γηα λα βάισ ακπέιηα, θχηεςα ζθφξδα, θξεκκχδηα θαη κπνζηάληα γηα η’ 

θακειηά, έζθαςα ειηέο θη ακπέιηα, έζθαςα ηζ΄απάλ άθξεο απ’ ηα ρσξάθηα εθεί πνπ 

δελ πήγαηλε η’ αιέηξη κε ην δεπγάξη η’ άινγα! Θεγάιν αξγαιείν ζ’ ιέσ, ε δσή καο 

νχιε>> 

    Δ κάρε γηα ηνλ Θπάξκπα – Γνξκπά, φζν θαη γηα ηνλ … δηθφ κνπ Γνξκπά, ράζεθε 

γηα πάληα. Οψξα θαη νη δχν ζίγνπξα ζα έρνπλ θαηαηαγεί ζηεο Αήκεηξαο ην ηάγκα κε 

ηελ εηδηθφηεηα ηνπ …  << Θπηνηζαπηζηή>>, γηα λα ζκηιεχνπλ ηνπο αηψλεο…  Λ 

πξψηνο θαηξφο  ηνπ πέλζνπο πνπ απαηηεί ζησπή πέξαζε θαη ηψξα  έηνηκνο, ζηε κλήκε 

ηνπο, κε ραξά λα εθπιεξψζσ ηελ ππφζρεζε ζηνλ Θπάξκπα – Γνξκπά θαη ην ρξένο 

ζηνλ δηθφ κνπ Γνξκπά, λα γξάςσ γηα ην <<Θηνηζάπ>>, ην εξγαιείν – επινγία πνπ 
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έπηαζαλ ζηα ρέξηα ηνπο ρηιηάδεο Ηεπθαδίηεο μσκάρνη ζην δηάβα ησλ αηψλσλ, γηα λα 

δακάζνπλ ηελ ζθιεξή ζαλ πέηξα Ηεπθαδίηηθε γε, κ’ απηφ ην εξγαιείν, πνπ εηδηθά 

ζηελ Ηεπθάδα ήηαλ ην θχξην … φπιν ηνπ θάζε αγξφηε.  

    Ον γέλλεζε θαη ην επηλφεζε ε αλάγθε λα ζθαθηεί ε ηξαρηά Ηεπθαδίηηθε γε, πνπ 

είλαη γεκάηε ζηνπξλαξφπεηξα θαη ραιίθηα, αθνχ ζπαλίδνπλ ζην λεζί νη πεδηλέο 

εθηάζεηο θαη νη Ηεπθαδίηεο ρσξηθνί αλαγθάζηεθαλ λα θαιιηεξγήζνπλ θαη ηα βνπλά, 

κνλαδηθά αθαιιηέξγεηα ζεκεία ήηαλ ε θνξπθή ηεο Βιάηεο θαη ηνπ Θέγα ξνπο, γη 

απηφ βιέπνπκε ζε παιηέο θσηνγξαθίεο ηεο  ελδνρψξαο ηεο Ηεπθάδαο λα είλαη κηα 

απέξαληε Ηηζηνπνιηηεία, λα είλαη γεκάηε θνληνζθάιηα κε ιηζηέο, ηα νπνία 

θνληνζθάιηα εγθαηαιείθζεθαλ ράξε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη θαιχθζεθαλ απ’ ην 1980 θαη 

εθεμήο κε απηή ηελ ππέξνρε ζακλψδε βιάζηεζε απφ κάδεο, αζθάθεο, αζθειαρηνχο, 

θνπκαξηέο, ζρνηλάξηα, κπξηηέο θαη ζπάξηα. Θηα ηέηνηα γε δελ κπνξνχζε λα ζθαθηεί 

κε ηελ πιαηηά αμίλα, αθνχ ζην πξψην ζφκπνιν (κηθξή πέηξα) πνπ ζα ρηππνχζε 

ακέζσο ζα δάβσλε ε αμίλα ή ζα ζρίδνληαλ δηραισηά  ην πιαηχ θαη ιεπηφ κπξνζηηλφ 

ηεο ηκήκα. Ώπηή ε αλάγθε νδήγεζε ηνπ Ηεπθαδίηεο γχθηνπο (ζηδεξάδεο) λα 

θηηάμνπλ απηφ ην ηξηγσληθφ ζθαπηηθφ εξγαιείν ην <<Θηνηζάπ>> ησλ ρσξηθψλ καο, 

ην νπνίν πεξήθαλα θαη απηφεηα θάξθσλε ηε γε γηα φιεο ηεο δνπιεηέο ηνπ αγξφηε. 

    Έζθαβαλ ηηο απάλσ κεξηέο ζηα ρσξάθηα πνπ έζπεξλαλ ην ζηηάξη θαη ηε βξψκε, 

εθεί πνπ δελ κπνξνχζαλ λα παηήζνπλ ηα άινγα κε ην αιέηξη, έζθαβαλ ηα ακπέιηα 

θαη ηηο ειηέο πνπ βξίζθνληαλ ζηα θνληνζθάιηα κε ηηο ιηζηέο, μερψληαδαλ βαζηά ηε γε 

γηα λα θπηέςνπλ ληφ ακπέιη, θχηεπαλ ηελ παηάηα, ηα θξεκκχδηα, ηα ζθφξδα, ηα 

κπνζηάληα, γηα λάρεη επάξθεηα αγαζψλ ε νηθνγέλεηα. ιεο νη αγξνηηθέο αζρνιίεο 

είραλ απαξαίηεην εμάξηεκα ην Θηνηζάπ ζηνλ ψκν ηνπ Ηεπθαδίηε γεσξγνχ, ην δηθφ 

ηνπ φπιν λα δακάζεη ηελ ηξαρεηά γε κε ηα ξνδηαζκέλα ρέξηα θαη ηελ αιαρηή δχλακε 

ηεο δνπιεηάο, ζηα ρξφληα πνπ απνπζίαδαλ παληειψο ηα ζεκεξηλά γεσξγηθά 

κεραλιεκηα κε ηηο ηεξάζηηεο δηεπθνιχλζεηο ζηνπο γεσξγνχο. Δ πνιπρξεζία, θάπνηα 

ζηηγκή, ζηελ θπξηνιεμία έιησλε θαη ην ζίδεξν, κε απνηέιεζκα λα ηξψγεηαη ε κχηε 

ηνπ ηζαπηνχ θαη κέξνο απ’ ην ηξηγσληθφ ηνπ ζρήκα θαη λα κελ έρεη ηελ απφδνζε ζηελ 

αλακφριεπζε ηνπ ρψκαηνο. Οφηε νη Ηεπθαδίηεο μσκάρνη πήγαηλαλ ηα Θηνηζάπηα 

ζηνλ γχθην θαη απηφο κε ηε ζπγθνιιεηηθή δχλακε ηεο θσηηάο πξφζζεηε θνκκάηη 

ζίδεξν ζην ηζαπί, ην νπνίν κάιηζηα πεξλνχζε κε εηδηθφ βεξλίθη γηα ηα κέηαιια, κε 

απνηέιεζκα ην Θηνηζάπ λα μαλαβξίζθεη ηελ παιηά ηνπ … αίγιε ζηα ρέξηα ησλ 

ρσξηθψλ. Οέηνηα γχθηηθα ζπκάκαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, κηθξφ παηδάθη, πνιιά 

κέζα ζηελ Ρψξα, αιιά θαη ζηα Ηαδαξάηα ηνλ Οξνκπφλε θαη ζηελ Ζαξπά ηνλ 

Θαηαγηά.   

    Ώπαξαίηεην εμάξηεκα γηα ην Θηνηζάπη ήηαλ ην ζηειηάξη ηνπ. Ον θαηαζθεχαδαλ νη 

γεσξγνί απφ ζθιεξφ μχιν, θπξίσο πεξλάξη,, αξπάθη ή ακπγδαιηά, γηα λα κε ζπάεη κε 

ηε δχλακε πνπ ην ρηππνχζαλ ζηε γε, κε ηφζεο πέηξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζθαςίκαηνο. Έθνβαλ ην θνκκάηη ηνπ δέληξνπ ην νπνίν έπξεπε λα είλαη ζίδξνκν, 

δειαδή φζν γίλνληαλ πην ίζην, ην μεθινχδηδαλ έηζη θξέζθηα φπσο έθεπγε ε θινχδα 
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θαη ην πιάθσλαλ κε πέηξεο γηα λα γίλεη εληειψο ίζην, αθνινχζσο ην επεμεξγάδνληαλ 

κε ηνλ Κ(π)ινθάε ή ηελ ξάζπα, ψζηε λα είλαη καιαθφ θαη λα κελ πιεγηάδεη ηα ρέξηα, 

φπσο έιεγαλ λα κελ έρεη απφκπμεο (αγθίδεο).  

    Ον ζξπιηθφ <<ΗΒΠΖΏΑΕΟΕΖΛ ΘΟΛΟΞΏΜ>>, ην εξγαιείν ηνπ Γέξν - Φσηεηλνχ ηνπ 

ΐαιασξίηε θαη ηφζσλ ρηιηάδσλ Ηεπθαδίσλ ζεξαπεπηψλ ηεο γεο ζην δηάβα ησλ 

αηψλσλ! Ώπηφ ήηαλ ην ηάκα κνπ ζηνλ Θπάξκπα- Γνξκπά πνπ γλψζξηζα θάησ απφ 

δχζθνιεο ζπλζήθεο, ζην θχθλεην άζκα ηεο δσήο ηνπ θαη κάιηζηα γξαληηέλην θαη κε 

άπεηξε ζπκνζφθία φπσο ζηα ληάηα ηνπ… Ώπηφ είλαη θαη ην ρξένο κνπ ζηνλ δηθφ κνπ 

Γνξκπά, ηνλ παηέξα κνπ, ν νπνίνο ηφζν αγαπνχζε, φπσο κνπ έιεγε ζπλέρεηα, ηελ 

δσή, κέζα απ’ ηελ δξάζε θαη ηελ δεκηνπξγία, αθνχ κέρξη ηα ελελήληα ηνπ ρξφληα δελ 

ζηακάηεζε λα αζρνιείηαη, αθφκε θαη κε ην πξνζθηιέο ηνπ ζέκα, λα θαιηγψλεη ηα 

άιινγα  ησλ ρσξηαλψλ καο! Ονχηε ε ηαπεηλή κνπ γξαθή κε αθνξκή  ην 

<<Θ(π)ηνηζάπ(η)>> ην κφλν πνπ επηδηψθεη είλαη λα αλαπνδνγπξίζεη κηα θνχρηα 

ρψκα, αιαθξφ λάλαη ζηε κλήκε ηνπο… Θλεκφζπλν λα είλαη ζηε γεληά ηνπο, πνπ ηφζν 

εχζηνρα θαη δεκηνπξγηθά καο νδήγεζε ζην δξφκν ηεο πξνθνπήο… 
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Ο Κνκεληηλφο ζηδεξάο ζηε ρψξα θαη ζε πεξίνπηε ζέζε ην Μπηνηζάπη! (Φσην 

Σζηξίκπαζε). 
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 O δηθφο κνπ Ενξκπάο! Ο παηέξαο κνπ ν νθνθιήο ν Παπνξάθεο κε ηελ 

ηξαγηάζθα ηνπ θαη ην κνπζηάθη ην νπνίν έθεξε θαη πξφζερε απφ λεαξφο αθφκε! 

Καηά ηελ νκνινγία ησλ ρσξηαλψλ καο έλαο δνηηθφο θαη θαιφο άλζξσπνο, πνπ 

βνεζνχζε αθηινθεξδψο ηνπο πάληεο ζην ρσξηφ, θπξίσο ζην θαιιίγσκα ησλ 

δψσλ ηνπο, αθνχ επξφθεηην γηα κηα δνπιεηά εμεηδηθεπκέλε, πνπ γλψξηδαλ ζην 

Πηλαθνρψξη κφλν ηξία άηνκα: o παηέξαο κνπ, ν Άγγεινο ν Μπαθαηζφιεο θαη ν 

Ξελνθψληαο ν Γιεγφξεο. Κνληά ηνπ, αθνινπζψληαο ηνλ πνιιέο θνξέο κηθξφ 

παηδί ζηα θηήκαηα, έκαζα φιεο ηηο γεσξγηθέο δνπιεηέο, ελψ ηα βξάδπα γχξσ απ’ 

ηελ γσληά άθνπγα κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα φζα είρε λα δηεγεζεί θαη λα πεί γηα 

ηνλ εκεξήζηφ ηνπ θάκαην ζηα θηήκαηα! Με ζπγθίλεζε κεγάιε ζπκάκαη λα κελ 

ζρνιηάδεη πνηέ ηνπο άιινπο ρσξηαλνχο, νχηε λα θαθνινγεί θαλέλαλ, παξά 

ζπκφζνθα λα καο ιέεη: <<Αθήζηε ηνλ θφζκν λα θάλεη φηη ζέιεη, θαιφ ή θαθφ, θαη 

ηελ δνπιεηά ηνπ… Άκα κπνξείο λα θάκεηο θαιφ θάκην…. Γηαθνξεηηθά λα 

θνηηάκε  κφλν φζνπο θιείλεη ε πφξηα καο…>> Ο ίδηνο έθεβνο έδεζε φια ηα 

γεγνλφηα ηνπ εκθχιηνπ ζηε Λεπθάδα θαη ζην ρσξηφ καο, ηα νπνία κνπ 

δηεγνχληαλ ηαθηηθά, θξνληίδνληαο λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη πξνο ηηο δχν 

πιεπξέο… Δπηιoγή κνπ, φπσο ζεκείσζα εηζαγσγηθά, είλαη λα κελ πξνρσξήζσ 

ζηελ παξνπζίαζή ηνπο, θαηά πσο κνπ ηα είπε ν παηέξαο κνπ, γηαηί ζίγνπξα ζα 

πξνθιεζνχλ αληηδξάζεηο…  
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ΛΑ ΠΑΠ ΑΦΡΑΟΥ ΛΑ ΚΑΠΝΚΔ ΔΘΔΗΑ ΡΑ ΒΝΡΟΓΗΑ!     
    Μιεζίαδε ε γηνξηή ηνπ Ξηαπξνχ. Ο’ ακπέιηα ζηελ Ώθφλε θαη ζηελ Θαληφλα ήηαλ 

ζρεδφλ έηνηκα γηα ηξχγν. Μάληα πξσίκηδαλ απηέο νη δπν πεξηνρέο, πνπ βξίζθνληαλ 

ρακειφηεξα πξνο ηελ Ιηθηάλα θαη ηελ Ζαηνχλα θαη ήηαλ πην δεζηφ ην θιίκα. Λη ξάηεο 

είραλ αξρίζεη λα ζθαξίδνπλ απ ηνπ Ώτ Ηηφο! Θε ηη ππεξεθάλεηα ηηο πξψηεο ξάηεο ηηο 

κπεινληάδακε ζε έλα ιεπηφ έιαζκα μεξακέλνπ ρφξηνπ αλαθαηεκέλεο κε ηα 

βαηφκνπξα, πνπ κφιηο είραλ αξρίζεη λα ζθαξίδνπλ θα απηά, θαη ηα κεηαθέξλακε ζην 

ρσξηφ γηα λα δείμνπκε ηνλ <<Μξσηνιάηε>>! Απν πεξηνρέο επινγεκέλεο γηα ηνπο 

μσκάρνπο ησλ ρσξηψλ καο, αθνχ ήηαλ θαηάθπηεο απφ ειηέο θαη ακπέιηα, ηα νπνία, 

πάληα, πξσίκηδαλ θαη ηνπ Ξηαπξνχ έπξεπε λα έρνπλ ηξπγήζεη , γηαηί, αλ 

πνιπκεξίδαλε, ην ΐαξηδακί θαη ην Μαηξηλφ, απηέο νη δπν εθπιεθηηθέο Ηεπθαδίηηθεο 

πνηθηιίεο θξαζνζηάθπια, ηφηε άξρηδαλ, απ’ ην πνιχ κέισκα, λα ζηαθηδηάδνπλ! Ώλ 

θαζπζηεξνχζαλ θαη πήγαηλαλ γηα ηξχγν απφδηαβα ηνπ Ξηαπξνχ, ζα έβξηζθαλ 

ζηαθηδηαζκέλα ηα ζηαθχιηα θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηα πνπιήζνπλ ζηελ Ζαηνχλα 

γηα θξαζί. Γηαηί εθείλα ηα πξψηκα ηα είραλ γηα ην εκπφξην. Φφξησλαλ ηα γεκάηα 

θνθίληα ζηα άινγα θαη ηα πνπινχζαλ ζηελ Ζαηνχλα, αθνχ πεξίκελαλ ηα άιια 

ακπέιηα ζηα ρσξηά, πνπ ήηαλ πην φςηκα, γηα λα θάλνπλ ην δηθφ ηνπο ην θξαζί! 

    -Ώχξην, καξή, ζ’ άξησ θαη γψ λα ζαο ατηάξσ λα κάζ(ε)ηε εθεηά ηα βνηξχδηα! 

    Μέληε – έμη γεηηφληζζεο, πνπ γλψξηδαλ ηελ ψξα ηνπ πξψηκνπ ηξχγνπ, πεξλνχζαλ 

απ’ ην ζπίηη θαη έιεγαλ ζηελ κάλα κνπ γηα ηελ βνήζεηά ηνπο ζηνλ ηξχγν. Ήηαλ ε δηθή 

ηνπο αληαπφδνζε ζηα δηαζίδηα θαη ζηνπο αξγαιεηνχο πνπ εθείλε ηνπο έζηελε ηα 

θαινθαίξηα! Γηαηί ήηαλ ε κνλαδηθή ζην ρσξηφ πνπ γλψξηδε ηελ ηέρλε ηνπ δηαζηδηνχ! 

Ζάζε θαινθαηξηάηηθν πξσηλφ, ζαλ μππλνχζα, πάληα ζηελ απιή καο έβιεπα 

απισκέλν έλα δηαζίδη θαη ηηο γπλαίθεο, ζαλ κειίζζη απφ πάλσ ηνπ, άιιεο κε 

ζεθσκέλε ηελ άθξε απ’ ην θφηνιφ ηνπο λα κεηξνχλ ηνπο πήρεο ηνπ λήκαηνο, άιιεο λα 

ηξαβάλε ην λήκα ην νπνίν μεηπιίγνληαλ απ’ ηα θξεκαζκέλα καζνχξηα θαη 

απιψλνληαλ πεξηκεηξηθά απ’ ηα θαξθσκέλα ζηε γε θαξθηά! 

    Ώπηφ ην καγηθφ, ην αλεπαλάιεπην, ην αιηξνπηζηηθφ ξήκα, <<Ώτηάξσ>>, ή 

<<Ώτηέξλσ>>! Έλα ξήκα πνπ εζσθιείεη θαη δηαιαιεί ηελ  θνηλσλία ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο αιιειεγγχεο, ηνπ δνζίκαηνο θαη ηεο θαηάζεζεο ςπρήο, γηα ηνλ γείηνλα, γηα 

ηνλ ρσξηαλφ, πνπ είρε αλάγθε! Έλα ξήκα ην νπνίν ζεβάζηεθαλ νη ίδηνη νη αηψλεο θαη 

ην παξέδσθαλ απφ γεληά ζε γεληά ζαλ ηελ πνιπηηκφηεξε θνηλσληθή παξαθαηαζήθε, 

πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθαλ θαη κεγάισζαλ δεθάδεο γεληέο! Ήηαλ ην άξηπκα θαη 

ην αιάηη ζηηο κηθξέο θνηλσλίεο ησλ ρσξηψλ καο, ν άγξαθνο λφκνο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο αληαπφδνζεο, ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αιιειεγγχεο ζε κηα θνηλσλία πνπ γλψξηδε λα 

αγαπά θαη λα ζπληξέρεη αληδηνηειψο, λα παξεγνξεί θαη λα ζπκπάζρεη, λα 

απηνζπζηάδεηαη θαη λα λνηψζεη ηελ έλλνηα ηνπ <<Ζαινζακαξηζηηζκνχ>> ζαλ ηελ 

πεκπηνπζία ηεο δσήο! Ζαη πξάγκαηη. Αέθα λνκαηαίνη, άληξεο θαη γπλαίθεο, 

μεθηλνχζαλ γηα ηελ Θαληφλα. Άινγα, θνθίληα, θαιάζηα, πνδηέο, πνδνιφγεο, καραίξηα, 

θιαδεπηήξηα, φια έηνηκα γηα ην …ζέξνο, ηξχγνο, πφιεκνο, γηα … <<Βθεηά ηα 
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βνηξχδηα>>! Μάληα κηινχζαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ειάρηζηνπ, πνηέ ζε ππεξζεηηθφ 

βαζκφ, πάληα ήζειαλ λα ππνηηκνχλ ην θαζεηί, πνπ αθνξνχζε ηνπο θφπνπο ηνπο, γηα 

ιφγνπο … καηηνχ, <<πνλεξφο λα κελ η’ αθνχζεη>>, φπσο έιεγαλ, αιιά θαη απφ 

ζεβαζκφ, λαη απφ ζεβαζκφ θαη ηαπεηλφηεηα πξνο ηελ ζνδεηά, πνπ δελ ήζειαλ λα ηελ 

<<αλαθξάμνπλ>>…  Μνηέ δελ άθνπγεο ηνπο ρσξηθνχο καο λα κηιάλε γηα ζνδεηέο 

ειηψλ… <<Έρσ θάηη εινχιεο>>, ήηαλ ε ηαπεηλή ηνπο έθθξαζε θαη αο έθαλαλ 

δηαθφζηεο βαξέιεο ιάδη!  <<Βθεηά ηα βνηξίδηα>>, ινηπφλ, θαη αο ήηαλ δέθα 

κεξνδνχιηα ακπέιη! Θα ψξα δξφκνο, ζην ζηελφ κνλνπάηη, πνπ θαζάξηδαλ 

πξνρσξψληαο απ’ ηηο αθιαδαξηέο ηνπ θαινθαηξηνχ γηα λα κε ληέδνπλ πάλσ ηνπο ηα 

άινγα κε ηα θνξησκέλα θνθίληα. 

    -Θέιεη δπν θνξηψκαηα, ζηελ Ζαηνχλα, ν Ζνθαιηάξεο, άιια δπν ν Φιψθνο θαη 

ηέζζεξα ν Αηγελήο! Δ επινγεκέλε ζνδεηά ήηαλ ήδε θαπαξσκέλε ζηελ Ζαηνχλα απφ 

κέξεο! Ον θφξησκα απνηεινχληαλ απφ δπν κεγάια γεκάηα θνθίληα. Φνξησκέλα ζηα 

άινγα, κέζα απ’ ην κνλνπάηη ζηνλ κπνιν, ηα πήγαηλαλ ζηελ Ζαηνχλα γηα θξαζί! 

Βιάρηζηα ηα ρξήκαηα, αιιά ππεξπνιχηηκα… Δ ηηκή ηνπ θηινχ κηα δξαρκή! Ζάπνηε 

αληαιιαγή θαη κε ζαξδέιεο, πνπ έβγαδαλ ηα Ζαη(νπ)ληψηηθα γξη – γξη, γηα λα ηηο 

αιαηίζνπλ ζην ρσξηφ. Θα πάληα κηα ειάρηζηε ακνηβή ζηνλ θφπν ησλ ηίκησλ μσκάρσλ 

κηαο νιφθιεξεο ρξνληάο, γηαηί ζνθφηαηα έιεγαλ πσο … <<ην ακπέιη είλαη κπειάο>>, 

ελλνψληαο πσο ζε ζέιεη νινρξνλίο δίπια ηνπ! Ππεξπνιχηηκα ηα ιίγα ρξήκαηα γηα ηα 

βηβιία καο, γηα ηα θαηλνχξγηα ηεηξάδηα θαη ηηο ιάπεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ ζε 

ιίγεο κφξεο ζα άξρηδε. Ιπρηέξη ζηελ Θαληφλα, αλ δελ πξνιάβαηλαλ λα ηξπγήζνπλ ην 

ακπέιη νιφθιεξν! Ώηέιεησηε ζηξσκαηζάδα κε ινπξηδέληα ζηξσκέλα πάλσ ζηηο 

καιαθέο θηέξεο γηα ζηξψκα! Θα εθείλα ηα άηηκα ηα κπξκήγθηα! Μάλσ ζηελ 

κπξκεγθνθσιηά ηνπο βξέζεθε λα ζηεζεί ε δηθή καο ζηξσκαηζάδα! ιε ηε λχρηα κε 

πεξηέηξεραλ… 

    Ζαη ε δηθή καο αληακνηβή, γηα ηελ παηδηθή καο ζπλεηζθνξά ζην κειηζζνιφτ ηνπ 

ηξχγνπ… 

    -Θάλα, κελ ηα δψζηε φια ηα ζηαθχιηα. Ια θπιάμηε θαη γηα καο. Θέινπκε λα καο 

θθεηάζεηο κ(νπ)ζηφπηηα θαη πεθκέδη! Γλψξηδε πάληα ηελ παηδηθή καο επηζπκία θαη 

θξφληηδε θαηάιιεια. Έλα θφξησκα γηα ην ζπίηη ήηαλ πάληα απαξαίηεην. Βθείλε ε 

θαηαθφθθηλε κ(νπ)ζηφπηηα! Θε έλαλ ηξφπν καγηθφ ηελ πεηχραηλε πάληα, κα πάληα 

πάλσ ζην θαηάιιειν ζεκείν βξαζκνχ, ψζηε λα δηαηεξεί ηελ γιπθφμπλή ηεο λνζηηκηά 

θαη πνηέ κα κελ κειψλεη ζην ζηφκα! Γλψξηδε θαη ηνλ ηειεπηαίν αρλφ πνπ ζα έβγαδε ε 

ηζέηδεξε ηνπ βξαζκνχ πξηλ ξίμεη ην αιεχξη! Μξφθηαηλε θαη ηα ηδνχθηα! 

Θπεινληαζκέλα ζε θισζηή θαξχδηα πνπ ηα βνπηνχζε ζηελ κ(νπ)ζηφπηηα θαη 

γίλνληαλ έλα ζεζπέζην γιχθηζκα, ην κεγάιν απσζεκέλν ησλ παηδηθψλ καο ρξφλσλ. 

Οα άπισλε, ζηε ζπλέρεηα, ζηνλ ήιην γηα λα μεξαζνχλ…  Ώιιά πνπ λα πξνζηειέμνπλ, 

απ’ ηελ παηδηθή καο ιαηκαξγία… Ζαη απισκέλα αξρίδακε θαη ηα δαγθψλακε απφ 

θάησ θαη ζην ηέινο θξέκνληαλ κφλν ε θισζηή!!! 
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    -Θέισ θαη γσ θακηά εηθνζαξηά θειηά κ(νπ)ζηφπηηα, έιεγε ε γξηά βαβά. Θέισ λα ηα 

θπιάμσ γηα ηζ’ Ζαιέο Θέξεο πνπ ζάξζνπλ θη άιινη απ’ηα  μέλα! Άπισλε ηελ 

κ(νπ)ζηφπηηα ζηνλ ήιην θαη ηελ θχιαγε, μεξακέλε, γηα ηηο Ρξηζηνπγελληάηηθεο 

Θέξεο, φηαλ ζα έξρνληαλ θαη ηα άιια ηεο παηδηά, ηα αδέξθηα ηνπ παηέξα κνπ, απ’ 

ηελ Ώζήλα, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζε ε γξηά πσο βξίζθνληαλ ζηα μέλα! Ξαλ 

απιψλνληαλ ζηνλ ήιην θαη μεξαίλνληαλ ε κ(νπ)ζηφπηηα, ηελ πίζσλε ε γξηά ζην 

αξκάξη. Ξρεκαηίδνληαλ πεξηκεηξηθά ζε θάζε θειί κηα θξνχζηα ε νπνία ηελ θξαηνχζε 

εζσηεξηθά αλαιινίσηε θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Ζαη λαη κελ ηελ ήζειε γηα ηνπο  

<<άιινπο απ΄ηα μέλα>> ε γξηά, φκσο ηελ ρξεζηκνπνηνχζε θαη ζηα ζπεξλά πνπ 

έθηηαρλε ηνπ Ώγίνπ Ιηθνιάνπ, ηελ έθνβε θνκκαηάθηα θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχζε 

αλάκεζα ζην βξαζκέλν ζηάξη αληί γηα δάραξε. Ώιιά θαη ζηα θξχα βξάδηα ηνπ 

ρεηκψλα, φηαλ νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα, δέθα άηνκα, βξίζθνληαλ δίπια ζηελ αλακκέλε 

γσληά, κεηά ην θαγεηφ, … θηινηηκνχληαλ ε γξηά θαη έθεξλε θαλέλα θνκκαηάθη 

μεξακέλε κ(νπ)ζηφπηηα! Ζαη ηφηε γίλνληαλ αλάξπαζηε… 
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Οη θφπνη κηαο ρξνληάο νιάθεξεο ζην ζξηακβεπηηθφ βιέκκα ηεο Λεπθαδίηηζζαο, 

πνπ βιέπεη ην θανιάξηθν ξαδαθί έηνηκν γηα ην πηάην! 
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Ζ θιαζζηθή εηθφλα ησλ μσκάρσλ ρσξηαλψλ καο ζηνλ <<Φαξξή>> θαβάια γηα 

ηελ δνπιεηά! Αο δνχκε ηελ <<αξκαησζηά>> ηνπ Φαξξή μεθηλψληαο απ’ ηνλ 

θαηξνκά ή θαπίζηξη, πνπ είρε ζην πξφζσπν δεκέλν κε ζρνηλί, ην νπνίν θξαηά ν 

μσκάρνο γηα λα θαηεπζπλεη ην δψν! Έπεηηα ην θνπδνχλη ή θήπξνο, απαξαίηεην 

εμάξηεκα ζε φια ηα αινγνκνχιαξα θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο, αιιά θαη γηα 

ιφγνπο πξαθηηθνχο, λα ην εληνπίδνπλ ακέζσο πνπ βξίζθεηαη, φηαλ έβνζθε 

ειεχζεξν! Σν ζακάξη ηνπ, κε ηελ ζηξσκή, ην καιαθφ κέξνο απφ θάησ, πνπ 

παηάεη ζηε ξάρε ηνπ αιφγνπ, ήηαλ απφ χθαζκα καιαθφ θαη κέζα γεκάην κε 

ςαζί, ε θαιακηά απφ βξψκε, γηα λα είλαη καιαθή θαη λα κελ πιεγηάδεη ην δψν. 

Σν μχιηλν πάλσ κέξνο ηνπ ζακαξηνχ κε ηηο ζακαξνπαγίδεο! Πίζσ ην δεξκάηηλν 

κπαιηίκη πεξηκεηξηθά ησλ πίζσ πνδηψλ ηνπ αιφγνπ, καδί κε ην θνπζθνχλη, πνπ 

πεξλνχζε θάησ απ’ ηελ νπξά ηνπ, ψζηε καδί ην θνπζθνχλη θαη ηα κπαιηίκηα λα 

εκπνδίδνπλ ην ζακάξη λα θεχγεη κπξνζηά ζηηο θαηεθνξηέο! Κάησ απ’ ηελ θνηιηά 

ηνπ αιφγνπ πεξλνχζε αθφκε έλαο δεξκάηηλνο ηκάληαο, ε γίγθια, πξνθεηκέλνπ λα 

θξαηά ζε ηζνξξνπία ην ζακάξη ζηε ξάρε ηνπ δψνπ! Πάλσ ζην ζακάξη θαη ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ ήηαλ ηα ζηδεξέληα θνιηηζάθηα, ζηα νπνία έδελαλ ηα ζρνηληά ηνπ 

ζακαξηνχ θαη θφξησλαλ ηα αληηθείκελα, πνπ ήζειαλ λα θνπβαιήζνπλ! 
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ΠΡΝ  ΜΔΚΝΛΗΝ ΓΗΑ  ΛΑ  ΚΑΠΝΚΔ ΡΠ’  ΔΙΗΔΠ! 
    Ώπφδηαβα ησλ Γηνξηψλ ησλ Ρξηζηνπγέλλσλ θαη κέζα ζηνλ Γελάξε θνξπθψλνληαλ, 

γηα ηνπο Ηεπθαδίηεο μσκάρνπο θαη ελ πξνθεηκέλσ γηα ηνπο ρσξηαλνχο καο, ην κάδεκα 

ησλ ειηψλ! Ξαλ είραλ γεπηεί ηελ επηπρηζκέλε νηθνγελεηαθή ζαιπσξή θαη ζπγθίλεζε 

ηηο <<Ζαιέο Θέξεο>>, φπσο έιεγαλ ηηο γηνξηέο, μεθηλνχζαλ κε φιεο  ηνπο ηηο 

δπλάκεηο γηα λα ηειεηψζνπλ ην κάδεκα ηνπ ιηφθαξπνπ ζηα ζνδηαζκέλα ιηφδεληξα, 

αθνχ, λσξίηεξα είραλ καδέςεη <<Ο’ αξγηνιφγηα>>, ηηο ειηέο πνπ είραλ κηθξέο 

πνζφηεηεο θαξπνχ, γηαηί πεξίκελαλ λα <<θξαζψζνπλ>> νη  ζνδηαζκέλεο ειηέο! Μνηέ 

δελ κάδεπαλ πξάζηλν ηνλ ιηφθαξπν, πάληα ήζειαλ λα καπξίζεη, λα <<θξαζψζεη>>, 

φπσο έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά. Βηδηθφηεξα ε πνηθηιία ηεο Ξθαηδνιηάο, πνπ είραλ 

αξθεηά ιηνζηάζηα, αξγνχζε ραξαθηεξηζηηθά λα σξηκάζεη. Ήζειαλ ην ιάδη ζηελ 

πιέξηα ηνπ έθθξαζε, κε φια ηνπ ηα αξψκαηα, ζην θνξχθσκα ηνπ ιηφθαξπνπ θαη φρη 

αγνπξέιαην, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, πσο νη Ηεπθαδίηηθεο πνηθηιίεο ειηάο, θπξίσο 

Ώζπξνιηά, Θαπξνιηά ή Μιεμηδνιηά θαη ε Ξθαηδνιηά, ήζειαλ  ρξφλν  λα σξηκάζνπλ. 

   Ξαλ ηέιεησλαλ, ινηπφλ, νη Ζαιέο Θέξεο, μεθηλνχζαλ ηα ΚΒΘΛΙΕΏ, ε παξακνλή ζε 

θαιχβεο κέζα ζηα ιηνζηάζηα, αθνχ, θαηά θαλφλα, απηά βξίζθνληαλ καθξηά απ’ ηα 

ρσξηά! Ονπιάρηζηνλ ζην ρσξηφ καο, πνπ γλσξίδσ άξηζηα, ηα ιηνζηάζηα ησλ 

λνηθνθπξαίσλ βξίζθνληαλ ζηηο πεξηνρέο, ηεο Ώθφλεο, ηεο ΐξάραο θαη ηεο Θαληφλαο. 

Ώπφζηαζε αξθεηά κεγάιε, πνπ δπζθφιεπε  ζε ηεξάζηην βαζκφ ζαλ ζηηο πεξηνρέο 

απηέο νδεγνχζαλ ζηελά θαθνηξάραια κνλνπάηηα. Ραξαθηεξηζηηθά ζα αλαθέξνπκε 

πσο απαηηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ δπφ ψξεο δχζθνιν πνδαξφδξνκν λα πάλε 

θαη λα γπξίζνπλ, νπφηε ράλνληαλ πνιχηηκνο θαη σθέιηκνο ρξφλνο, δεδνκέλνπ πσο ε 

ρεηκσληάηηθε κέξα είλαη πνιχ κηθξή. Κεθηλνχζαλ ζακπά ην πξσί απ’ ηα ρσξηφ θαη 

ήηαλ αλαγθαζκέλνη, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηξεηο ην απφγεπκα 

λα αξρίζνπλ ην θφξησκα θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο, αλ ήζειαλ λα κε 

λπρηψζνπλ ζηνλ ζθνηεηλφ δξφκν. Ννιφγηα δελ ππήξραλ… Μάληα ν θνθνηφο έδηλε ην 

πξσηλφ ζχλζεκα γηα μχπλεκα θαη ην απνγεπκαηηλφ, γηα ζχλαμε θαη επηζηξνθή, έδηλε 

ην πέξαζκα ησλ βελδίλσλ! Ώγλάληεπαλ ζηε ζάιαζζα ηεο Ιηθηάλαο πνηα ψξα 

πεξλνχζαλ νη βελδίλεο απ’ ηελ Ρψξα γηα Θεγαλήζη θαη Θχηηθα, πεξίπνπ ζηηο ηξεηο ην 

απφγεπκα, θαη γλψξηδαλ πσο έπξεπε λα αξρίζνπλ ηε δηαδηθαζία γηα επηζηξνθή. 

    Θε ηνλ ρξφλν λα κελ είλαη βνιηθφο ζηηο εξγαζίεο ηνπο, επέιεγαλ λα κείλνπλ ζην 

ΚΒΘΛΙΕΛ, ζηα θαιχβηα ηνπο, πνπ είραλ ζρεδφλ φινη κέζα ζηα ιηνζηάζηα, γηα λα 

απνζεθεχνπλ ηνλ ιηφθαξπν, αιιά θαη λα <<ζπηιψλνπλ>> γηα ην ρηφλη θαη ηε βξνρή! 

Οα ππέξνρα  ΚΒΘΛΙΕΏ! Ώπηή ε κπζηαγσγία θαη ην δέζηκν κε ην βηφο ηνπο, κε ηελ 

κάλα γε, ηελ νπνία ζψπεπαλ θαη ιαρηαξνχζαλ ζαλ παηδί ηνπο! Ώρ θαη λ’ άθνπγε 

θαλείο ηελ ηξπθεξφηεηα κε ηελ νπνία κηινχζαλ γηα ηα ιηφδεληξα! Ώθφκε θαη 

νλφκαηα είραλ ζηελ θαζεκηά ειηά, αλάινγα κε ην <<ςεθί>> ηεο θαη ηελ ηνπνζεζία 

πνπ βξίζθνληαλ! Ζαη πψο λα γίλεη δηαθνξεηηθά, αθνχ απηά ηα ιηφδεληξα ήηαλ 

νιάθεξε ε απαληνρή ηνπο…. <<Ξαλ θχιαγαλ έλα βαξέιη ιάδη ζηε Ρψξα>>, φπσο 

έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά, κπνξνχζαλ λα παληξέςνπλ παηδί , ή λα ρηίζνπλ αθφκε θαη  

ζπίηη!!!Ώλαθεξφκαζηε ζηα ρξφληα πνπ ην ιάδη ήηαλ ΡΝΠΞΛΞ γηα ηελ Ηεπθάδα!  
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    Έλα ηέηνην ππέξνρν ΚΒΘΛΙΕΛ βίσζα πξνζσπηθά εμαεηήο, κηα ρξνληά πξηλ πάσ 

ζην Αεκνηηθφ Ξρνιείν, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, κε ηνλ παηέξα κνπ θαη ηε κάλα κνπ! 

Λιφθιεξν ηνλ Γελάξε κείλακε ζην θαιχβη <<Ξηε Νάρε>>, κηα πεξηνρή κεηαμχ 

Ώθφλεο θαη Θαληφλαο, πάλσ απ’ ηελ Ζαηνχλα θαη ηε Ιηθηάλα! Έλα θαιχβη ζηελ 

θνξπθή πςψκαηνο, κε παλψξηα ζέα κέρξη ηνλ Ζάιακν! Ξηηγκέο θαη βηψκαηα 

ραξαγκέλα, αλεμίηεια ζν κπαιφ, πνπ δηαπφηηζαλ ην είλαη κνπ θαη ελζηάιαμαλ κέζα 

κνπ, δηα βίνπ, ηελ αγάπε θαη ηνλ έξσηα γηα θάζε ηη μσκάρηθν, γηα θάζε ηη 

παξαδνζηαθφ θαη Ηεπθαδίηηθν! Ζαη ζαλ κπφξεζα ηψξα ψξηκνο λα ηαμηλνκήζσ φια 

ηνχηα ηα βηψκαηα, ε πξνζπάζεηά κνπ είλαη ΟΛ ΞΒΝΓΕΏΙΕΞΘΏ ζ΄εθείλα ηα ππέξνρα 

ρξφληα, ηεο ΏΗΗΔΞ ΗΒΠΖΏΑΏΞ, ηεο Ηεπθάδαο ηνπ ηίκηνπ ηδξψηα, ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, ηνπ ατηαξίζκαηνο θαη ηεο αιιειεγγχεο. 

    Απφ ζαγηάζκαηα, θάλα δπν κάιιηλα ρνληξνζθνχηηα, ιηλνζέληνλα, κπφιηεο θαη ηα 

ρξεηαδνχκελα ελφο πξφρεηξνπ λνηθνθπξηνχ θνξησκέλα ζη’ άινγν θαη μεθίλεκα γηα ην 

θαιχβη ζηε Νάρε, εθεί πνπ ζα δνχζα κε ηνπο γνλείο κνπ ζρεδφλ έλαλ κήλα. Ζάζε 

Ξάββαην ν παηέξαο κνπ επέζηξεθε ζην ρσξηφ λα δεη θαη ηα αδέξθηα κνπ, πνπ έκελαλ 

κε ηνπο παππνχδεο, αιιά θαη γηα λα θέξεη  ςσκί θαη ηα ρξεηαδνχκελα ηεο 

εβδνκάδαο, φζπξηα, αξκπξνζαξδέιεο, καθαξφληα, κπαθαιηάξν, ξχδη, εθείλα ηα 

θαγεηά πνπ καο κεγάισζαλ απηά ηα δχζθνια, αιιά επινγεκέλα ρξφληα! Ξαλ 

θηάλακε ζην θαιχβη, κέζα απφ κηα θαηαπιεθηηθή δηαδξνκή, κε ηξερνχκελα λεξά 

ζηνλ δξφκν, αθνχ είραλ ζπάζεη φια ηα <<ΐξπηζνχιηα>>, άθξεο δειαδή ηνπ 

κνλνπαηηνχ θαη έηξεραλ λεξά, ηα θνηζχθηα λα πεηνχλ απφ ζρίλν ζε ζρίλν 

ζθπξίδνληαο, νη <<νπξαλνί>>, απηέο νη ππέξνρεο βαζπγάιαδεο ίξηδεο, λα ζηνιίδνπλ 

ηηο άθξεο ησλ ρσξαθηψλ θαη θφζκνο, πνιχο θφζκνο, ζηνλ δξφκν, αιιά θαη ζηα 

πεξηκεηξηθά ρηήκαηα, θηάλακε ζην θαιχβη. Δ πξψηε δνπιεηά ηνπ παηέξα κνπ ήηαλ 

λα <<εμνπιίζεη>> ην θξεβάηη, έλα ππεξπςσκέλν θξεβάη,η πνπ ζθαξηάδνληαλ ζηνπο 

δχν πέηξηλνπο ηνίρνπο ηεο θαιχβαο θαη ζηελ θεληξηθή θνιψλα πνπ ζηήξηδε ηελ 

ζθεπή. Ονπνζεηνχζε πξψηα ζπάξηα, κεηά θηέξεο, έλα καιαθφ ζαλ πνχπνπιν θπηφ, 

θαη γίλνληαλ έλα ππέξνρν ιίθλν, πάλσ ζην νπνίν πέξαζα ηηο σξαηφηεξεο κνπ ζηηγκέο, 

ζηηγκέο ηφζν καθξηλέο, κα  ηφζν λνζηαιγηθέο! Έπεηηα ε κάλα κνπ έζηξσλε απφ θάησ 

ην πξψην ζάγηαζκα, κεξηθά ινπξηδέληα θαη έλα ρνληξνζθνχηη, πάλσ ηνπο ην πξψην 

ιηλφ ζεληφλη θαη απφ πάλσ ζθεπαδφκαζηα κε ην άιιν ζάγηαζκα θαη ηα  άιια 

ρνληξνζθνχηηα! Οα ρεηκσληάηηθα εθείλα βξάδπα, ζθχξηδε δαηκνληζκέλα ν βνξηάο θαη 

ε ιακαξίλα ηεο ζθεπήο λα βξνληά ξπζκηθά απ’ ηελ βξνρή,  έλαο ξπζκφο φκνηα 

κεισδία, ζαλ λάζειε ηνχηε ε παξάμελε θξνπζηή κνπζηθή λα καο γεκίδεη ηα 

αηέιεησηα βξαδηλά. Ζαη ζαλ έξρνληαλ παγάδα θαη εκέξεπε ν θαηξφο, θάπνηα ηέηνηα 

βξαδπλά ζην βάζνο καθξηά λα αθνχγεηαη ν απφθνζκνο ήρνο ηνπ θαηαξξάρηε ηεο 

Ώθφλεο! Θηα βνή αδηάθνπε, φκνηα Ρεξνπβεηθφ ζηε θάηλε ηεο εξεκηάο! Ώπέλαληη, 

ζην άιιν χςσκα, νη ΐιαραίνη απ’ ηελ Ζαξπά, νηθνγελεηαθψο. Λ Ξσθξφλεο, ν 

Φψληαο, ν Αήκνο, ν Ζψζηαο, ν Θνδσξήο! Μην πίζσ απφ εκάο  νη Οζακπαξαίνη κε ηε 

δηθή ηνπο θαιχβα. Ώπηφο ν κπάξκπα Οάθεο ν Οζακπαξήο, ππέξνρνο άλζξσπνο! Ξαλ 

ηνπ έδηλα ηνπο ινχξνπο απφ θάησ, γηαηί ήηαλ αλεβαζκέλνο ζηελ ειηά θαη ηίλαδε, κνπ 

έδηλε ζπκάκαη έλα πελεληαξάθη γηα ηνλ θφπν κνπ… Ζαη ην απφγεπκα αξγά αγγάξεπα 
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ηνλ παηέξα κνπ θαη πεγαίλακε ζηελ Ζαηνχλα, ζην καγαδί ηνπ κπάξκπα Γηψξγε ηνπ 

Αηγελή, γηα λα πάξσ κε ην πελεληαξάθη ραιβά!!!  

   Ξηελ Ώθφλε απέλαληη ζηηο Μαλαγηέο ν Ώηδειήο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηα 

πξφβαηά ηνπ, κε ηηο θσλέο ηνπο λα δίλνπλ ηνλ ηφλν θαη λα αλαζηαηψλνπλ ηελ Ώθφλε! 

Αίπια καο ν κπάξκπα Γεξάζηκνο ν Ζαξαγηνχξγαο, πνπ ζαλ… άδεηαδε ην θνινθχζη κε 

ην θξαζί, άξρηδε ηηο θσλέο θαη αληηιαινχζαλ φια ηα πιάγηα! Ζάησ απφ εκάο ζε άιιε 

θαιχβα ν άιινο Οζακπαξήο, φ Γηψξγνο. Ώπηφο έκεηλε νινρξνλίο εθεί θαη έθηηαρλε 

θάξβνπλν, ηα παηδηά ηνπ, δπν ππέξνρνη ζήκεξα ηεξείο θαη θαζεγεηέο, πήγαηλαλ ζηελ 

Ζαηνχλα ζην δεκνηηθφ! Ώπ’ ηελ πιεπξά ηεο ΐξάραο ζην ζπηηάθη ηνπο θαη απηνί νη 

Ζαξνπζαίνη, κε ηα κεγάια ιηνζηάζηα! Ήηαλ ιαδηάδεο θαη λνηθνθπξαίνη ζηα 

Ηαδαξάηα απηνί. Ζάησ ζην θαξχθσκα ηνπ θαξαγγηνχ ηεο Ώθφλε νη Ξειελαθαίνη κε 

ην πεξηβφιη ηνπο θαη ηα πξφβαηά ηνπο. Μαξαπέξα ν Θνπζνιίλεο, πνπ είρε γπξίζεη 

απ’ ηελ Ώξγεληίλα, κε ην θαηαπιεθηηθφ ηνπ πεξηβφιη, πνπ δέζπνδε ζε φιε ηελ Ώθφλε 

θαη ήηαλ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή! 

    Ζαη ην παηγλίδη κνπ ηα κηθξά αξληά καο! ξεο νιφθιεξεο ζθιεκίδεπα καδί ηνπο θαη 

ρνξνπεδνχζα ζαλ απηά, ζαλ νη γνλείο κνπ ηίλαδαλ θαη κάδεπαλ ηηο ειηέο! Ζαη έθαλα 

χζηεξα απηνζρέδηεο ζάιαζζεο, κνιφλσληαο ην ιαγθάδη, πνπ θαηέβαδε θξπζηάιιηλν 

θαη αλαβξπηηθφ λεξφ απ΄ην Ζαζηέιη, ην βνπλφ πνπ πςψλνληαλ ηφζν Ασξηθά πάλσζέ 

καο. Ον απφγεπκα, ζαλ άξρηζε ν αέξαο, κε ηνλ παηέξα κνπ ιηρλίδακε ηηο ειηέο! Οηο 

πεηνχζακε ςειά θαη καθξηά γηα λα πέζνπλ ηα θχιια θαηαγήο ζην κεζνδηάζηεκα θαη 

νη ειηέο ζαλ βαξχηεξεο λα ζσξηάδνληαη καθξχηεξα! Ζαη ζαλ ραιίπσλε θαη ηέιεησλε 

ην κεξνθφπη, γεκίδακε ηα κπαθξάηζηα λεξφ απ’ ην ιαγθάδη θαη πεγαίλακε ζηελ 

θαιχβα γηα ην βξαδηλφ! Δ πξψηε κνπ ιαηξεία! Έλα θαηζαξφιη βξαζκέλν γάια κε 

αιάηη θαη ςσκί ηξηκκέλν κέζα! Ον θαγεηφ πνπ καο αλέζηεζε! Δ θσηηά αλακκέλε, ζε 

κηα γσληά ηνπ θαιπβηνχ, κε ηελ θαηζαξφια πάλσ θαη ην καγέξεκα. Ζαη έπεηηα 

θνπβέληα κε ηνπο γνλείο, πνιχ θνπβέληα, θαη ηζηνξίεο,  ρσξίο ρξφλνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο, ρσξίο ξνιφγηα θαη δεζκεχζεηο, κε κφλν δείρηε ην λαλνχξηζκα ηεο 

θσηηάο, πνπ έθεξλε ηνλ χπλν γιπθφ θαη ηφηε ηα ζαγηάζκαηα θαη ην ππέξνρν 

πξσηφιεην θξεβάηη ήηαλ ν αλαπακφο! Δ επφκελε κέξα είρε ην απγάηεκα ησλ ζαθηψλ 

κε ηηο ειηέο! Ζαη ζαλ ηνχηα γίλνληαλ αξθεηά γηα κηα κέξα δηθέο καο ειηέο ζην 

ιηηξνβηφ ηνπ κπάξκπα Ρξήζηνπ ηνπ Θπνχθα, ηφηε έξρνληαλ απ’ ην ρσξηφ νη 

ιηηξνβηαξαίνη θαη θφξησλαλ ηα ηζνπβάιηα ζηα άινγα, γηα λα <<ηηο θάκεη >> ν 

παππνχιεο κνπ ζην ιηηξνβηφ, γηα λα γεκίζνπκε ηα δεπφδηηα ηνπ ζπηηηνχ κε ιάδη, ην 

ιάδη ηεο δσήο καο θαη ηεο απαληνρή καο. Γσή ζην ΚΒΘΛΙΕΛ ζαλ παξακχζη! Γσή 

εγράξαθηε ζηε κλήκε, πνπ θνξέο έξρεηαη αθφκε ζηα φλεηξά κνπ θαη κε ηαμηδεχεη 

ζηηο άγηεο ειηέο κνπ, ζηε Νάρε κνπ θαη κνπ αλαζηαηψλεη ην είλαη κε ηε ζεία  

λνζηαιγία! Έια αφξαηε Άγγειε ησλ παηδηψλ! Αάλεηζέ κνπ ηα θηεξά ζνπ θαη πέξα απ’ 

ην φλεηξν, λα βαδίζσ, έζησ γηα κηα ζηηγκή, ζηα κνλνπάηηα ηεο θαιχβαο κνπ θαη ηεο 

Νάρεο κνπ! Κέξσ πσο εθεί κέλεη θαη κε θαξηεξά… Θα κφλε ηεο… Οφζν ηεο ιείπνπλ 

θαη απηήο νη ζσπεπηέο ηεο, νη ηεξείο θαη ηέξεηέο ηεο… Θίζεςαλ ζε έλαλ άιιν θφζκν… 

Αελ θαηνηθνχλ πηα εδψ ζηκά ηεο…   
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Ίζσο θαη λα κελ ππάξρεη δπζθνιφηεξε γπλαηθεία εξγαζία απ’ απηή ηεο 

ιηνκαδψρηξαο… Μηα ζθιεξή εξγαζία πνπ θφζηηδε ζνβαξά ζηα γεξάκαηά ηνπο 

απφ πφλνπο ζηα γφλαηα θαη αγγπιψζεηο… θπκκέλε ψξεο νιφθιεξεο, απφ ήιην 

ζε ήιην, πνιιέο θνξέο θαη γνλαηηζκέλε ζηελ πγξή γε, κάδεπε κία – κία ηηο ειηέο 

ζηα δχζθνια ρξφληα, πνπ δελ ππήξραλ ιηφπαλα θαη δίρηπα θαη ηηλαρηηθά 

εξγαιεία… Παξαδνκέλε ε ιηνκαδψρηξα ζηνλ βνξηά, ζηα ρηφληα θαη ζηηο βξνρέο,  

δελ ζηακαηνχζε κέξα λα πάεη ρακέλε, πξηλ ε ειηέο <<ζηαθηδηάζνπλ>> θαη 

πέζνπλ ζηε γε, έβαδε ζηελ πιάηε ηεο ην πεξίθεκν <<θαηζνχιη>>, έλα παιηφ 

παλνθψξη, ή έλαλ κνπζακά, αλ ηελ ζέξβηξαλ ηα νηθνλνκηθά λα ηνλ αγνξάζεη απ’ 

ηελ ρψξα,  θαη εθεί ζθπθηή θαη πνλεκέλε ψξεο αηέιεησηεο λα ηεξνπξγεί ζηελ γε 

ηεο! Να ζθέθεηεηαη ηα παηδηά ηεο θαη λα παίξλεη δχλακε! Να ζθέθεηαη ηα 

πξνηθηά ησλ θνξηηζηψλ ηεο θαη λα αγαληάξεη πεξηζζφηεξν, κε κεγαιχηεξν 

κεξάθη θαη έληαζε ζηνλ ρψξν ηεο δνπιεηάο… Ο ληνξβάο έπξεπε λα γηνκίδεη 

ηαθηηθά θαη λα αδεηάδεη ζην κεγάιν ηζνπβάιη, λα γίλεη έλα θφξησκα ην βξάδπ 

γηα ην ζακάξη ηνπ αιφγνπ, λα λνηψζεη ηνλ θφπν ηεο λα δηθαηψλεηαη… Κάζε 

ζππξί ειηάο ηελ έθεξλε ραξνχκελε πην θνληά ζην κεγάισκά καο! 
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ΠΞ()ΟΝΓΗΑΙΔΚΑ ΓΗΑ ΡΑ ΞΟΝΗΘΗΑ ΡΥΛ ΘΝΞΔΙΙΥΛΔ 
     Φνξνχζε ρεηκψλα θαινθαίξη… θαηάζαξθα κάιιηλε θαλέιια, θαη ηη κάιιηλε, απφ 

εθείλν ην άγξην γίδηλν καιιί, πιεγκέλε ζην ρέξη ηεο ζεηά ΐαγγεινχιαο κε ηηο βειφλεο, 

ην πνπθάκηζν αλνηρηφ θαη ηα καλίθηα γπξηζκέλα, ψζηε λα θαίλεηαη ην καλίθη ηεο 

κάιιηλεο θαλέιιαο! Θφλν ηνλ ρεηκψλα έξηρλε έλα ζαθθάθη επάλσ ηνπ θαη απηφ 

<<Ώιιά Ξθάγηα>>, φπσο έιεγαλ ζην ρσξηφ, πξνθαλψο θάπνηνο κε ην παξαηζνχθιη 

Ξθάγηαο ην πξσηνθφξεζε αλάξξηρην ζηνλ έλαλ ψκν θαη έηζη δεκηνχξγεζε παξάδνζε! 

Ξηε κέζε ηνπ θφξαγε έλα πιαηχ κάιιηλν, απφ ην ίδην άγξην καιιί, δσλάξη θαη ζηα 

πφδηα θνκκέλεο γαιφηζεο κέρξη ηνλ αζηξάγαιν! Ον πξφζσπφ ηνπ θαηαθφθθηλν απ’ ην 

αγξηνθαίξη θαη ηελ … θξαζνχξα, <<έζπαγεο  … ςχιιν ζηα κάγνπιά ηνπ!>>, 

ραξηεληίδνληαλ νη ρσξηαλνί, θξαζί ηζηπξίηεο απφ βαξηδακί ζηαθχιη κε καχξν ζαλ 

θαηξάκη θαη παρχξεπζην ρξψκα, πνπ έθηαλε ηνπο 15 βαζκνχο κπνκέ! Λ κπάξκπα 

Γεξάζηκνο! 

       Έλαο αιέγξνο ηχπνο μσκάρνπ, πνπ δάγθσλε ην θξεκκχδη θαη ηνλ μεξφ αγθαζφ 

ηνπ ςσκηνχ <<θαη ηάπηαλε … δάιε>>, φπσο έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά νη παιηφηεξνη! 

Θε ηελ καχξε ηνπ θνξάδα, ηελ Ζαξάζσ, θαη δπφ καξηίληα δεκέλα απ’ ηα θνιηηζάθηα 

ηνπ ζακαξηνχ ηεο Ζαξάζσο, μεθηλνχζε θάζε πξσί γηα ην βαζίιεηφ ηνπ, ηηο Ζνθθίλεο! 

Ανχιεπε νιεκεξίο ζηηο ειηέο. Μηπέξη ηφρε θάλεη ην ρψκα ηνπο θαη ζ’ έλα κηθξφ μέθσην 

είρε θπηέςεη θαη ακπειάθη. Ον κεζεκέξη, κφιηο ν ήιηνο έγεξλε θάλα δχν πήρεο 

εδψζελε, έζηξσλε ηελ πεηζεηνχια ηνπ ζην ρψκα, μεκχηαγε έλα μπιαξάθη γηα ππξνχλη 

θαη έηξσγε ην θαγεηφ πνπ θνπβαινχζε ζην ζαθνχιη. Αίπια ηνπ πάληα δπφ θνινθχζηα 

γεκάηα θξαζί, πνπ ζαλ ηα ζήθσλε λα πηεί θψλαδε κφλνο ηνπ δπλαηά: <<Eβίβα>>! Ζη 

αληερνχζε ε θσλή ηνπ ζηα ξαρνχιηα θαη άθνπγαλ ν άιινη μσκάρνη: <<O κπάξκπα 

Γεξάζηκνο… έζηξσζε ηάβια>> κνλνινγνχζαλ!  Θαξίδεο ή ζαξδέιεο ηεγαλεηέο απ’ 

ην βξάδπ, ηπξί, θαη μεξφ ςσκί καχξν, πνπ ην δάγθσλε καδί κε ην …θξεκκχδη θαη ηα 

δφληηα ηνπ, κε ηα νπνία έπηαλε ην ηζνπβάιη γεκάην ειηέο θαη ην ζήθσλε ζηνλ αέξα(!), 

έβγαλαλ… ινπξίδεο ηα θνκκάηηα! Ον απνγεπκαηάθη πεξίκελε λα αθνχζεη ηελ 

θακπάλα ηνπ κνλαζηεξηνχ ησλ Ώγίσλ Μαηέξσλ, πνπ ζήκαηλαλ εζπεξηλφ νη 

θαιφγξηεο, ε Αέζπνηλα, ε Θαξία θαη ε Ώθαθία, γπξλνχζε ζηελ αλαηνιή, έθαλε ην 

ζηαπξφ ηνπ θαη θαηαιάβαηλε πσο είλαη ε ψξα γηα ηελ επηζηξνθή. Ζαβάια 

κνλήπαληα, γηαηί απ’ ηελ άιιε κεξηά είρε ην δεκαηάθη κε ηα μχια, έπαηξλε ην 

κνλνπάηη απ’ ηηο Μιαγηέο θαη κέζα απ’ ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ Ώθφλε, επέζηξεθε 

ζην ρσξηφ, κε ηφζνπο άιινπο μσκάρνπο καδί,  πνπ ζπλαληνχζε ζηνλ δξφκν, θνκβφτ 

νιφθιεξν ηεο επηζηξνθήο, κε ηα άινγα θνξησκέλα λα βαδίδνπλ ξάζπκα ζηελ 

θαθνηξάραιε αλεθφξα.  

      Λη Ζνθθίλεο ηνπ κπάξκπα Γεξάζηκνπ ήηαλ, γηαηί ζήκεξα έρνπλ ινγγψζεη ηα 

πάληα απ’ ηελ εγαηάιεηςε, κηα ακθηζεαηξηθή ηνπνζεζία ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

θαξαγγηνχ ηεο Ώθφλεο, απφ φπνπ έβιεπε κέρξη ηε Ιηθηάλα θαη πέξαζε καθξχηεξα ηα 

Ώθαξλαληθά θαη ζην βάζνο ηνλ Ζάιακν θαη ηηο άθξεο ηνπ Θεγαλεζίνπ. Ώπηή ε 

πξνλνκηνχρα ζέζε ηνπ επέηξεπε λα θαησπηεχεη θαη φιεο ηηο γχξσ πεξηνρέο, ηελ 

Ώθφλε νιφθιεξε, ηηο Μαλαγηέο, ην Γεπγάξη,  ηελ Θπαξκπαξίνπ, ηα Ζαηαξαρά, ηα 
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Ζακπαλά, ηελ Ώξθνιαγγάδα, ηνλ κπνιν. Γλψξηδε ν κπάξκπα Γεξάζηκνο ηηο 

ηδηνθηεζίεο ζρεδφλ ζπηζακή πξνο ζπηζακή, έβιεπε πνηφο πξσηνηέιεησλε  ην κάδεκα 

ησλ ειηψλ, ζηνπο απέξαληνπο ειαηψλεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη ην βξάδπ έθεξλε ην 

κήλπκα ζην ρσξηφ: <<Κέξηε, ν Ζαξαπάλνο ηζ’ηέιεησζε ηζ’ ειηέο ζηνλ κπνιν, ην 

ίδην θαη νη Ώηδειαίνη εδψζε ηζ’ Μαλαγηέο, κ’ θάδεη πσο πήξε ην κάηη κνπ θαη ζηα 

Ζακπαλά, πσο ηζ’ κάδσμε θη ν αξηφινο ν Μηαηζαλίηεο!>> Ζάζε ρξφλν  ηέηνηα 

επνρή, απφδηαβα ησλ γηνξηψλ ησλ Ρξηζηνπγέλλσλ, νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ 

πεξίκελαλ κε αλππεκνλεζία απηφ ην κήλπκα ηνπ κπάξκπα Γεξάζηκνπ. Ώθνχ 

ηέιεησζαλ απηνί νη κεγαινλνηθπξαίνη ηηο ειηέο, ηψξα άξρηδε ε δηθή ηνπο απνζηνιή, 

ΟΛ ΏΞΜΝΛΑΕΏΗΒΓΘΏ! Ρξφληα βαζαληδφκνπλ λα δσ εηπκνινγηθά  απφ πνχ 

πξνέξρνληαη νη ιέμεηο αζπξνδηάιεγκα θαη αζπξνδηαιέρηξα. Μίζηεπα πσο, επεηδή ζηα 

ιηνζηάζηα ησλ ρσξηψλ καο θπξηαξρεί ε πνηθηιία ηεο ειηάο πνπ ιέγεηαη Ώζπξνιηά, 

πίζηεπα, ινηπφλ, πσο απφ εθεί πξνέξρνληαη νη δπν αλσηέξσ ιέμεηο. Ώζπξν θαη 

δηαιέγσ. ζπνπ κηα απιή πξνγηαζηή ηνπ ρσξηνχ,  κε δηαθψηηζε: << Μαηδί κνπ, κνπ 

ιέεη, ε ιέμε ε ζσζηή είλαη Ξπεηξνδηαιέρηξα θαη Ξπεηξνδηαιέγσ, δειαδή καδεχσ 

ζπεηξί – ζπεηξί  ηηο ειηέο>>. Ζαηάιαβα, κε ηελ ζπλήζεηα πνπ έρνπκε ζηα ρσξηά λα 

ζπληνκεχνκε θαη λα αλαγξακκαηίδνπκε ηηο ιέμεηο ε ζπεηξνδηαιέρηξα έγηλε 

αζπξνδηαιέρηξα… 

-Οξάβα, κνχιεγε ε κάλα κνπ, ζηελ Θαχξα ηελ Ζνηδαθαξίλα θαη πεο ηεο πσο αχξην 

μεθηλάκε η’ αζπξνδηάιεκκα. Θα πάκε πξψηα ζηνλ κπνιν ζη’ Ζαξαπάλνπ θαη 

θείζελε ζα πέζνκε πίζσ ζη’ ΐξάρα. Οζ’ άιιεο κέξεο ζα πάκε ζην Ζαξπσηαίηθν. 

Μζηεχσ λα βξνχκε ειηέο. Βίρε ηξσγάδα ηνχηεο ηζ’ κέξεο θαη ζα πέζαλε…Μήγαηλα. 

Βχξηζθα ηε ζεηά Θαχξα κε ηε θσηηά θνιιεκέλε, λα θάζεηαη ζηελ απάλσ κεξηά θαη 

λα πιέθεη κε ηηο βειφλεο. <<Θφγξαςε, κνπ έιεγε,  εθεηφ ην βινγεκέλν ην παηδί, 

πνχλε θαληάξνο ζηνλ Ώθξαίν ζηα Γηάλλελα, πσο θξπψλεη θαη η’ θηηάρλσ θάλα δπφ 

θαλέιιεο κάιιηλεο λα βάλεη απφ κέζα… Ια πεηο ηζ’ κάλα ζνπ πσο λαη, μεθηλάκε 

αχξην η’ αζπξνδηάιεκκα… Ζάηζε, κνλαρά, έλα κνκέλην, λα ζε θηιέςσ  δπφ θπδψληα, 

γηα λα ηα θάηε ην βξάδπ γχξσ απ’ η’ θσηηά…>> Μήγαηλε ε ζεηά Θαχξα απφ κέζα 

ζην δσκάηην, πνπ είρε ηα θπδψληα θξεκαζκέλα, απ’ ηνλ Λρηψβξε, αλά δχν ζηα 

καηέξηα, θαη κε κηα δηράια ηα θαηέβαδε… 

    Λη γπλαίθεο πνπ γχξηδαλ ηα ιηνζηάζηα ζηα νπνία νη λνηθνθπξαίνη είραλ καδέςεη ηηο 

ειηέο θαη απηέο κάδεπαλ ηα απνκεηλάξηα, ζπεηξί-ζπεηξί!!! Ώπνκεηλάξηα πνπ δελ 

έβιεπαλ νη εξγάηξηεο, πνπ είραλ πεηαρηεί καθξηά απ’ ηελ αθηίλα ηνπ δέλδξνπ, πνπ 

είραλ κείλεη ζην δέληξν θαηά ην ηίλαγκα θαη κε ηνλ αέξα θαη ηελ βξνρή έπεζαλ θάησ, 

πνπ έκελαλ ζηνλ ρψξν φπνπ ηζνπβάιηαδαλ ή αλέκηδαλ ηηο ειηέο λα ρσξηζηνχλ απ΄ηα 

θχιια! Θε ην ληνξβά δεκέλν ζηελ κέζε έςαρλαλ, νη αζπξνδηαιέρηξεο, ζπεηξί- 

ζπεηξί ηελ ειηά. Εέξεηεο ηε γεο θαη ηεο δσήο, μαθληάζκαηα ηεο θχζεο, θπξησκέλεο 

…Αήκεηξεο, ζηνλ φξγν ηεο δσήο!!! Ια καδέςνπλ ηα απνκεηλάξηα ησλ ειηψλ, ζηγά-

ζηγά θαη πεξηδηαβαίλνληαο φια ηα ιηνζηάζηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Ώθφλεο, ηεο 

ΐξάραο, ηεο Ζαηνχλαο, ηνπ παιηνχ ρσξηνχ ηνπ Ζαξπψηε, λα καδέςνπλ, λα καδέςνπλ 

<<Ο’  αξγηνιφγηα>> ηεο ειηάο, λα ηα θάλνπλ ιάδη. Έλα ιάδη, πέξαλ απ’ ηνλ 
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νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, πνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα πξνηθηά ησλ 

θνξηηζηψλ… Γέκηδαλ δπφ ηξείο κπνχγιεο ή έλα κπεηφλη κε ην ιάδη απ’ ην 

αζπξνδηάιεκκα, θαηέβαηλαλ ζηελ ρψξα θαη ην πνπινχζαλ ζηνλ Μνκπγεκέλν ή ζηνλ 

Ζνξαηδάλε. Οξηαθφζηεο θαη ηεξαθφζηεο δξαρκέο! Λιάθεξε πεξηνπζία εθείλα ηα 

ρξφληα, πνπ ην ιάδη ήηαλ ρξπζάθη θαη είρε ηηκή. Μεξηνπζία λα πάξνπλ ηα γλέκαηα, 

απ’ ηνλ Κηνγηάλλε ηνλ Μαπαδφπνπιν, γηα ηα δηαζίδηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη αλ 

κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ απ’ ηηο Θειηζζνπξγηψηηζεο θαη θακηά θινθάηε γηα ηελ 

πξνίθα ηνπ θνξηηζηνχ… Δ πξνίθα άξρηδε πάληα απ’ ηα ρνληξνζθνχηηα.  Ξηνλ δηθφ 

ηνπο αξγαιεηφ έθηηαρλαλ ηα πεξηζζφηεξα. Θαληαλίεο, ζαγηάζκαηα, βειέηδεο, 

απιάδηα, βιαρνζθνχηηα, θαξπέηεο. <<Βθεηέο, ηζ’ βινγεκέλεο ηζ’ θινθάηεο δελ 

θαηαθέξλαλε!!! Θέιαλε καζηνξηά κεγάιε, άιια ρηέληα θαη άιια κπηάξηα θαη αβέξηα 

πξφβεην καιιί, πνπ δελ ην είραλ…>>. Ζαη ήηαλ ρξπζνρέξα θαη επινγεκέλε ε κάλα, 

πνπ πέξα απ’ ηα δηθά ηεο ρνληξνζθνχηηα, ζα έξηρλε ζηνλ Ζφκπν, ζηα Ζαξθψκαηα 

ηεο θφξεο ηεο θαη θινθάηεο!!! 

Αεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970!!! 

<<Ήξηαλ νη Θειηζζνπξγηψηηζζεο θαη θέξαλε θινθάηεο!>>. Θέζα Φιεβάξε θαη ην 

κήλπκα έθηαλε ζε θάζε γπλαίθα ηνπ ρσξηνχ! 

-Ήξηακαλ θπξά Κέλ… Ραηξεηνχζαλ ηελ κάλα κνπ, κ’εθείλν ην παξαηεηακέλν 

Δπεηξψηηθν λη!!!  Γλψξηδαλ ρξφληα νιφθιεξα ηνλ πξννξηζκφ, ήμεξαλ πσο ε θπξά Κέλ 

ζα ηηο θηινμελνχζε! Οξεηο γπλαηθνχιεο απ’ ηνπο Θειηζζνπξγνχο ηεο Άξηαο, 

θνξησκέλεο ζηελ πιάηε ηνπο ηελ πεξίθεκε Δπεηξψηηθε δαιίγγα, ηέζζεξεο-πέληε 

θινθάηεο ε θάζε κία, θαηάθνπεο απ’ ην βάξνο θαη ηνλ πνδαξφδξνκν, θακηά θνξά 

μεθηλνχζαλ κε ηα πφδηα θαη απ’ ην Άθηην γηα ηελ Ηεπθάδα, αλ δελ εχξηζθαλ 

ζπγθνηλσλία, θαηάθνπεο θάζνληαλ ζην πεδνχιη ηνπ ζπηηηνχ θαη αθνπκπνχζαλ ζηνλ 

ηνίρν γηα λα μεθνπξαζηνχλ!!! Ξαλ ζπλέξρνληαλ, βξάδπ πηά, έθαλαλ ψξεο, κεηά ην 

μεθφξησκα ηεο δαιίγγαο, λα ηζηψζνπλ ηελ πιάηε ηνπο, ηνπο θάλακε ην ηξαπέδη. 

Εζηνξίεο ακέηξεηεο είραλ λα καο δηεγεζνχλ εθεί ζηελ ηάβια ηνπ θαγεηνχ! Εζηνξίεο 

γηα ηνλ ζθιεξφ αγψλα πνπ έδηλαλ ζηα Οδνπκέξθα, πνπ κάρνληαλ θαη κε ηα ζηνηρεηά 

ηεο θχζεο, ηα ρηφληα θαη ην θξχν γηα ηα δσληαλά ηνπο, λα πάξνπλ ην καιιί θαη κέζα 

απφ ηηηάληεο πξνζπάζεηεο λα θηηάμνπλ ηηο θινθάηεο. Οηο έξηρλαλ ζηνλ Άξαρζν, κεηά 

ζην πνηάκη, ζηηο λεξνηξνβηέο, γηα λα γίλνπλ αθξάηεο.  Θεηά ην θαγεηφ ήζειαλ, 

πάληα, λα θνηκεζνχλ ζηξσκαηζάδα, γχξσ απ’ ηελ θσηηά, πνπ είραλ αλακέλε φιε ηε 

λχρηα! Ονπο έζηξσλε ε θπξά Κέλ ζαγηάζκαηα θαη ρνληξνζθνχηηα γηα λα πεξάζνπλ ηε 

βξαδπά θαη λα μεθνπξαζηνχλ απ’ ην θνξηίν ηεο δαιίγγαο θαη ηεο…δσήο . Οελ άιιε 

κέξα άξρηδαλ ην ζεξγηάλη ζηηο γεηηνληέο ηνπ ρσξηνχ λα πνπιήζνπλ ηηο θινθάηεο. Ζαη 

ηηο πνπινχζαλ φιεο!!! Οα ιεθηά απ’ ην αζπξνδηάιεκκα έπηαλαλ ηφπν!!! Ξηνλ γήθν, ζε 

πεξίνπηε ζέζε, ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο νη θινθάηεο, άζπξεο θφθθηλεο θίηξηλεο, 

πξάζηλεο λα πεξκέλνπλ  ηα Ζαξθψκαηα, ζα ζα άλνηγε ε …κνίξα ηνπ θνξηηζηνχ!!! Ον 

ιηγάην ηεο θφξεο απ’ ηνλ ηίκην ηδξψηα ηεο ΏΞΜΝΛΑΕΏΗΒΡΟΝΏΞ ΘΏΙΙΏΞ…  
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Ο κπάξκπα Γεξάζηκνο θηαδαξέζεο ή Καξαγηνχξγαο ηατδνληαο ηελ καχξε 

θνξάδα ηνπ, ηελ Καξάζσ, φπσο ηελ έιεγε! Σν ζπίηη ηνπ, πνπ δηαζψδνπλ ζε θαιή 

θαηάζηαζε ηα παηδηά θαη ηα εγγφληα ηνπ πνπ δνπλ ζηελ Πάηξα, ήηαλ θάησ απ’ 

ηνπ Θσκαηζά, δεμηά ζηνλ δξφκν πνπ νδεγνχζε γηα ην Κακίλη, ζηελ πεξίθεκε 

γεηηνληά ησλ Μπαγαηαίηθσλ! Έλαο ζθιεξφο θαη ηξαρχο μσκάρνο πνπ γπξλνχζε 

θαη ηνλ ρεηκψλα μεθακπδέισηνο, ρσξίο λα θξπψλεη, δειαδή ληπκέλνο κφλν κε 

ηελ κάιιηλε εζσηεξηθή θαλέια, ην πνπθάκηζν κε κηζνζεθσκέλα ηα καλίθηα θαη 

ην ζαθάθη ξηρηφ ζηνλ έλαλ ψκν! Γελ θξχσλε πνηέ ηνπ, θαηαθφθθηλνο πάληα ζην 

ζθιεξφ ηνπ πξφζσπν… Δίρε ην ηδίσκα λα ληανπξίδεη θαη λα θάλεη έπεηηα ην 

παξαηεηακέλη ρηηηηηη ζαλ γάηνο θαη λα θνβίδεη εκάο ηα παηδηά… Σν ζηέθη ηνπ 

ήηαλ ην γεηηνληθφ ηνπ καγαδί ηνπ Θσκαηζά θαη ζπάληα αλέβαηλε ζηα Αιψληα… 

Σν βαζίιεηφ ηνπ ζηα θηήκαηα ήηαλ ε πεξηνρή Κνθίλεο, ζηνλ ιφθν πνπ είλαη θάησ 

απ’ ην βνπλφ Καζηέιη, πέξαλ απ’ ηηο ειηέο ηεξνχζε θαη έλα σξαίν ακπέιη, ην 

κνλαδηθφ αλάκεζα ζηα ηφζα ιηνζηάζηα ηεο πεξηνρήο! 
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ΛΗΟΜΑΕΧΥΣΡΔ ΣΟΤ ΒΟΡΗΑ… 

Υξφλνπο αηέιεησηνπο θαξθσκέλα ηα κάηηα ζηηο άγηεο εηθφλεο, ζ’απηέο πνπ 

ραξάμαλ ηεο δσήο καο ην κίιη, ζ’ φζεο ζηνπο θφξθνπο καο κέζα ζκηιέςαλ 

αδακάληηλεο κλήκεο   … 

θπθηέο! Να πξνζθπλάηε ζηε γε ζαο…   

Σν ηξηηζσκέλν θαηζνχιη ζηελ πιάηε ξηγκέλν. Σν θφηνιν νγξφ ζηνπ ρεηκψλα ηελ 

πάγξα, ζηα ξπάθηα ηνπ κφρζνπ, ζηηο ξνληέο ηεο ειπίδαο! 

Ο αληάξηεο  ληνξβάο ζηε κέζε πιεγκέλνο, ζαλ αηζζήηα Κπξίαο, ηνλ θαξπφ λα 

θσιηάδεη πνπ γελλά ηνπο… Μεζζίεο!  θπθηέο! Σνλ βνξηά αςεθάηε, νη ξηπέο ηνπ 

θαξκάθη, κα γιπθά κεισδίδνπλ, ζην θαζήθνλ ζηνλ φξγν! 

Σα αγθάζηα, ηα ξνχζθια ζηελ απαιάκε λα ιηψλνπλ… Ο θαινγηάλλνο ζηκά ζαο 

ιηαλνηξάγνπδν αξρίδεη, δηαιαιεηήο θαη ληειάιεο ηεο αιέγξαο δσήο ζαο! Πην θεη 

ηα καξηίληα παξαζηάηεο θη αγγέινη ηνπ ηίκηνπ αγψλα… 

θπθηέο! Ηεξνπξγείηε ζηεο γεο ζαο ηα ξείζξα! 

Ηέξεηεο ιαχξεο κε πνδήξε ρηηψλα, ζ’ Άγηα Σξάπεδα επάλσ λα ζηαζεί ην αλάκα! 

Γαηδσκέλα ηα λχρηα ζηελ πέηξα, ζην ρψκα ζεκάδηα ησλ ήισλ ηεο ιαχξαο ζαο 

κνίξαο, απηήο πνπ πξνζηάδεη κε ηε γεο καησκέλεο… 

Απηήο πνπ ρπκάεη δσή λα πνηάμεη, λα ηελ πάξνπλ ηα γέλε κε γξνζηέο πςσκέλεο! 

ππξηά λα ζπλάμηε ηεο ειηάο η’ αξγηνιφγηα! 

πξνδηαιέρηξεο θαη κάλεο, ιηνκαδψρηξεο  θαξπίζηξεο, ηηο πιεμνχδεο ηεο 

Γήκεηξαο ζα δηάδεκα ζείν θαη ριακχδα θνξάηε! 

Απ’ ην θεθάιη ηνπ Γία πξνβάιεηε Αζελάδεο Παιιάδεο, κε ζνθία θαη γλψζε 

ξπκνπιθείηε κ’ ηδξψηεο, φζα ε γε ζαο ραξίδεη θαινχδηα! 

πεξλά ηα ηξαηάξεηε ζηεο θαξδηάο καο ηνλ νίζηξν! 

ζεο ν ήιηνο ζαο έπιαζε αλάζεο ζηηο απιέο ηηο ζθνξπάηε, ππξζνχο λα ληπζνχλε 

ηεο γεληάο ζαο νη ήινη! 

Δηθφλεο γηγάληηθεο, εηθφλεο καγείαο, ξαςσδίεο θξπκέλεο, βγαικέλεο ζαξξείο απ’ 

ηεο  Ηιηάδαο ηα ξείζξα…  ηνπ Φεηδία ηελ ηέρλε  πξνζεπρέο ζκηιεκέλεο! 

Οιάθεξε δσή, γαηδσκέλεο ζηε γε ζαο, ζθπκκέλεο ζηεο ιαδηάο ην γηνξηάζη! 

Εήζεο παξζέλεο,  βήκαηα αιέγξα, ε ειπίδα  ζην κέησπν  ραξαγκέλε αρηίλα ! 

Ληνκαδψρηξεο ηεο γεο καο! Δπγλσκνζχλε ζαο πξέπεη! αο αξκφδεη ιαηξεία, 

πξνζεπρή ηεξή καθαξίαο πνξείαο… 

Σ’ άγην ζαο ιάδη κε πνηάκη, πνπ θπιάεη ζηηο κλήκεο… Αλάκεζφ καο ζα δείηε γηα 

πάληα… Ση θη αλ πεξάζνπλ αηψλεο…  Μάξηπξεο ιαχξνη, νη άγηεο ειηέο ζαο, 

ζθνξπηζκέλεο ζη’ αζηέξηα, ζηα ζσζηθά βνπηεγκέλεο, ζηεζνθξάρηεο καγλήηεο … 
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Λφγγσζαλ πηα, ζηε ιεζκνληά θαη ζηε ιήζε…  Μα, φπνην θιαξί  αλαδέςεηο, 

ηξαλή θσλή καξπξίαο ζα θξάμεη…  Δδψ, ζηα ξηδά καο, ηεξνπξγνχλε αθφκε, ε 

Μαξία, ε Διέλε, ε Ναπζηθά θη Αγγέισ …  Σνλ Υξηζηφ αγθαιηάζαλ ηε λχρηα ηεο 

Μεγάιεο  Θπζίαο… 

Δδψ, ηα ξηδά καο αξδέςαλ  ηνπ ηδξψηα ζαο ζείεο  ζηαγφλεο…  Μαο γηγάληεςαλ 

κέξεο! Μαο επιάληαμαλ  κήλεο! ηνπο αηψλεο θεξλάλε ηεο αγάπεο ην ιάδη! Σεο 

δσήο  νη ειηέο ζαο, πληξφθηζζεο άγηεο, Αδεξθέο πνλεκέλεο… 

Ναπινρείηε, ιηκαληάζαηε ηψξα, ζ’ αλαπακέλνπο αηψλεο…  η’ αγξνηφπηα ηεο 

γεο ζαο ηα ιηνθάληεια θαίλε…  Αηψλην ιάδη…  θπθηέο, πνπ ζπλάμαηε ζηνλ 

ηπξαγληζκέλν ζαο βίν… 

 

 

(Ώπ’ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΏΝΘΛΕ ΟΔΞ ΓΔΞ ΘΛΠ) 
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Μηα – κία νη ζπξνδηαιέρηξεο καδεχνπλ ηα απνκεηλάξηα ησλ ειηψλ θαη κάιηζηα 

πάλσ ζηα θαθνηξάραια ξφβνια θαη κέζα ζηα ρφξηα θαη ζηα αγθάζηα, εθεί πνπ 

θάζε λνηθνθχξεο αδπλαηνχζε, ή δελ ήζειε λα πάεη! Έλαο πξνζσπηθφο ζξίακβνο, 

ηεο μσκάραο, αθνχ, ζαλ κάδεπε ηελ δηθή ηεο ηε ζνδεηά γηα ην εηήζην ιάδη ηεο 

θακειηάο,, μερχλνληαλ ζηα ιηνζηάζηα γηα λα βξνχλ ηα <<ηεξά>>  ππνιείκκαηα 

ησλ ειηψλ! Καη κάδεπαλ πνιιέο, πνπ ηνπο πξνζπφξηδαλ αξθεηά θηιά ιάδη ! Σν 

ιάδη απηφ πνπ έβγαδε ην πξνδηάιεκα ην δαρεηξίδνληαλ απνθιεηζηηθά νη ίδηεο. 

Θα αγφξαδαλ απ’ ηελ ρψξα ή ηνπο πιαλφδνπο έκπνξνπο, ην γλέκα γηα ηνλ 

αξγαιεηφ, αιιά θαη ηα ξνχρα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ζηνλ 

αξγαιεηφ… Γηα ηα πξνηθηά ησλ θνπειιψλε, φπσο θαπρφληαλ κε θακάξη! 

Μάιηζηα ζην ρσξηφ καο θαη ηα ηέζζεξα ιηηξνβηά, πνπ ζεκεηψζακε ζην νηθείν 

εδάθην πσο ππήξραλ, έκελαλ αλνηθηά θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζεδφλ γηα θάπνηεο 

κέξεο αλακέλνληαο απηέο ηηο πξνδηαιέρηξεο κάλεο καο λα θάλνπλ θαη απηέο ηηο 

ειηέο ηνπο, πνπ κε θφπν κάδεςαλ κία πξνο κία ζηα ιηνζηάζηα ηεο πεξηνρήο! Εσή 

ηπξαγληζκέλε, δσή θξεκαζκέλε ζηε ηζίπα ηνπ θεθαιηνχ ηεο σζάλ εηθφλα ηεξή! 
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 ΘΑΙΝΘΑΗΟΑΘΗ! ΡΝΠΝ ΡΑ ΙΗΓΘΟΗΕΑΚΔ…     

      
Παγσηά ΘΑΤΜΑ! Σα παξήγαγε ν Ράπηεο ζηε ρψξα! Ζ θαινθαηξηάηηθε ιαηξεία 

καο ζην ρσξηφ καο! Σα έθεξλε ν ίαο, έηζη ηνλ γλσξίδακε,  απ’ ηνλ Αιέμαλδξν κε 

έλα κεραλάθη κέζα ζε κηα μχιηλε θαζειέηα αλάκεζα ζε θνκκάηηα πάγν! Έθηαλε 

ηα κεζεκέξηα ζην ρσξηφ θα κε ην πξψην <<Παγσηάααα…>> πνπ θψλαδε, ζαλ 

ειαηήξηα καδεπφκαζηε φια ηα παηδηά γχξσ – γχξσ απ΄ ην κεραλάθη ηνπ, φπνπ 

άξρηδε ν αγψλαο… Κάπνηε είρακε ηε δξαρκνχια λα πάξνκε ηελ ζνθνιάηα 

θξέκα… Κάπνηε ιηγθξίδακε ηνπο άιινπο πνπ ην έηξσγαλ… θαη πνιιέο θνξέο 

κεηαμχ καο αθνχζηεθε ην: <<Nα γιείςσ θ’ εγψ κία;>>…  
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ΖΓΔΜΟΝΗΚΑ ΜΑΛΗΑ! 

Κάιεζα έλα δεθανρηάρξνλν θαινθαίξη, λα θαζίζεη ζηεο απιήο ην πεδνχιη, καδί 

λα ππξγψζνπκε ηεο δσήο η’ αλζηζκέλν ζαχκα! 

Πνηνο ζα καο πξφζερε! 

Γπν μππφιπηα ρακίληα κε ηα κεγάια δάρηπια ησλ πνδηψλ καησκέλα! Ζγεκνληθά 

καιιηά θνθνξάθη θακσκέλα, κε ηε ρηέλα θαξθσκέλε ζηνπ ζηήζνπο ηε 

ζρηζκάδα… 

Αχγνπζηνο ζεξληθφο, εξσηνιάηξεο, γεσζείζηεο! 

Έλαο δεπγαξσηφο λεζηψηηθνο κπάινο, πνπ κφιηο μεπέδεςε απ’ ην θχκα! 

Γπν ιπγαξηέο πιεγκέλεο ζηεο δσήο ην κεζχζη ίδηα ηξνπάξηα νξζξηλά, πνπ απφ 

κέζα ηνπο θπηξψλνπλ θιέβεο! 

Σν ζαχκα ηνπ θφζκνπ θαζηζκέλν εθεη πνπ ζθπξίδεη ην ρψκα, πνπ ν ήιηνο ην 

ζπίξην αλακέλεη λ’ αλάςεη η’ απέξαλην ρακφγειφ ηνπ. 

Πνηφο ζα καο πξφζερε! 

Mηα απιή ζπλεζηζκέλε εηθφλα ζηηο θαισζχλεο ζνπ παηξίδα! Γπν ρέξηα εθεβηθά 

κ’ εμσηηθά ρξψκαηα, πςσκέλε πκλνινγία, ζ’ έλαλ κεζπζκέλν νπξαλφ απ’ ηα 

εθεβηθά κειηέκηα. 

Άμαθλα o Aπφιισλαο ζηκψλεη. Μηα θαξδεξίλα! 

Πεηάσ, καο ιέεη, λα πάξσ ην καγηθφ θιαδί απ’ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, πνπ 

μεπαζηξεχεη ηνπο κηθξνχο ζαλάηνπο! Πνιιά αμηψκαηα ηνπο δψζακε… 

Έθπησηνπο λα ηνπο θεξχμνπκε απ’ ηνλ ηφπν καο… Αλνηρηέο πιαηείεο, κε 

πνιινχο έξσηεο λα ζηεζνχλε! 

Ξαλζά κνπ αγφξηα, θιείζηε ηα κάηηα λα θαληαζηείηε ηελ φκνξθε δσή ζην 

ηαπεηλφ πεδνχιη! 

Έξρνληαη πξσηνπαιίθαξα αγγεινχδηα, καδί ηνπο ηελ θνξθή ηνπ ζαχκαηνο 

αγγίμηε! 

Σε κνίξα κεηξήζηε κε ζπηζακέο γηγάλησλ, ζην δχγηζκά ηεο ζηηο αζήκαληεο 

αζρνιίεο κε ζαο ηάμεη… Μα ζησλ ιάγλσλ θηιηψλ ηηο ζχειιεο, πνπ μαλνίγνπλ ηεο 

ςπρήο ηα θξφζζηα, λα δηαβεί ν Φαέζνληαο. 

Υακνγειάζηε ζηε λεθφπεηε Διέλε! 

Απ’ ηα ςειψκαηα έξρεηαη! Δίλαη θαη γηα πξνζθχλεκα θαη γηα ηξαγνχδη… 

 

 

(Ώπ’ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΟΏΠΝΛΖΏΘΏΕΏ) 
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πνηνηο δελ έρεη ξίμεη κε ζθεληφλα, ιαζηηρέξα ηε ιέγακε ζην ρσξηφ καο, δελ έρεη 

λνηψζεη ηε κέζεμε ηεο δσήο… ήκεξα, βέβαηα, νχηε ιφγνο λα γίλεηαη πσο ζα 

ρηππνχζακε ηα πνπιηά κε ιαζηηρέξα… κσο εθείλα ηα ρξφληα είκαζηα αλέκεια 

παηδηά, πνπ φια ηα επηηξέπακε ζηνλ εαπηφ καο… Σελ μχιηλε δηράια ηελ 

επηιέγακε κε πξνζνρή απ’ ηα δέλδξα, λα είλαη ζην ζρήκα ηνπ γξάκκαηνο χςηινλ, 

ψζηε λα θεχγεη ε πέηξα κπξνζηά επθνιφηεξα… Σξνρίδακε ηελ δηράια κε ηελ 

ξάζπα ή ηνλ μπινθάε, γηα λα είλαη εχρξεζηε θαη θξπθά πεγαίλακε θαη 

αγνξάδακε ηα ιάζηηρα απ’ ηα Λαδαξάηα, απ’ ην παληνπνιείν ηνπ Θαλάζε ηνπ 

Κβέιε, έλα <<ζνχπεξ κάξθεη>> ηεο επνρήο, πνπ κέζα έβξηζθεο ηα πάληα… 

Φηηάρλακε ηελ ιαζηηρέξα θαη αξρίδακε ην θπλεγεηφ ησλ πνπιηψλ, ή βάδακε ζην 

ζεκάδη θάηη ζαλ ρνληξά θιηηδάληα πνπ βξίζθνληαλ ζηηο θνιψλεο ηνπ ΟΣΔ!!! Σηο 

θαιχηεξεο ιαζηηρέξεο ζην ρσξηφ ηηο έθηηαρλε ν Σάθεο ν Μφξηεο, κεξαθιήο, πνπ 

έβγαηλε ε ιαζηηρέξα θνκςνηέρλεκα απ’ ηα ρέξηα ηνπ, αιιά ήηαλ θαη δεηλφο 

ζθνπεπηήο, αθνχ ζεκάδεπε κε θνβεξή επηηπρία… 
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ΑΓΔΟΦΗΑ ΠΦΑΘΗΥΡΔΠ - ΠΦΑΘΗΑ ΡΝN ΑΞΟΗΙΖ  2010! 
    Δ καθξαίσλε πεπνίζεζε θνηλήο θαηαγσγήο Ξθαθησηψλ Ηεπθάδνο θαη Ξθαθησηψλ 

(Ξθαθηαλψλ) Ραλίσλ Ζξήηεο, έρεη αλνίμεη ζπζηεκαηηθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο, θπξίσο, 

απ’ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 θαη εθεμήο. Ώπ’ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν, 

ζπζηεκαηνπνηείηαη απηή ε επηθνηλσλία, δηφηη, κεηαπνιεκηθά, ε ρψξα, δεκηνχξγεζε 

εθείλεο ηηο ππνδνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επαθή, αθνχ κέρξη ηφηε, πξνθαλψο ε 

ηεξάζηηα απφζηαζε θαη ε έιιεηςε κέζσλ θαζηζηνχζε αλέθηθηε θάζε επηθνηλσλία. 

Μαξά ηαχηα, απηή ε θιφγα,  πνπ ζηγφθαηε, νπδέπνηε ζβήζηεθε, ψζπνπ ην πιήξσκα 

ηνπ ρξφλνπ, έθαλε, ην 1956, δπλαηή ηελ πξψηε αδειθνπνίεζε Ξθαθίσλ θαη 

Ξθαθησηψλ. Λ  δάζθαιφο κνπ Ρξηζηφδνπινο Ραιηθηάο, απ’ ην Ξπαλνρψξη, ζπκάηαη, 

ζαλ κέινο ηεο ηξηκεξνχο επηηξνπήο, απ’ ηελ πιεπξά ησλ Ξθαθησηψλ, ζεκαληηθά 

πξάγκαηα γη’ απηή ηελ αδειθνπνίεζε. Βίρε έξζεη, ηφηε απ’ ηα Ξθαθηά, θαηά ηνλ 

αλσηέξσ Ρξηζηφδνπιν Ραιηθηά, κηα ηξηκεξήο αληηπξνζσπεία, φινη ηνπο 

καπξνληπκέλνη. Έθηαζαλ, κέζσ Μεηξαηά, ζηε Ηεπθάδα, κε ηνλ πεξίθεκν «Γιάξν», 

ην θαξάβη, πνπ ζπλέδεε ην λεζί κε ηελ Ώζήλα.  Ξηελ ηξηκεξή επηηξνπή, απ’ ηελ 

πιεπξά ησλ Ξθαθησηψλ, κεηείρε ν ίδηνο ν Ρξηζηφδνπινο Ραιηθηάο, λεαξφο δάζθαινο 

ηφηε,  ν Φίιηππνο Ηάδαξεο (Γξακκαηέαο)  θαη ν Βπζηάζηνο Ηάδαξεο (Ιηάζαο). 

Ππνγξάθηεθαλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, ηα νπνία, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ 

ζηα αξρεία ηεο ηέσο Ζνηλφηεηνο Ηαδαξάησλ. Λη Ξθαθηαλνί, κάιηζηα, ηνπο είραλ 

ραξίζεη καχξα πνπθάκηζα, ζαλ ελζχκην. Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά, ν 

Φίιηππνο Ηάδαξεο (Γξακκαηέαο) δηαηεξνχζε αιιεινγξαθία καδί ηνπο . « Λ μπάρμπα 

– Φλίππος», όπως ηον ενθσμούμαζηε, ήηαν αρειμάνιος σποζηηρικηής ηης πεποίθεζης 

για κοινή καηαγωγή Σθακιωηών Λεσκάδος και Σθακιωηών (Σθακιανών) Χανίων.  

Αεχηεξε θνξά πνπ έθζαζε ζηνπο Ξθαθηψηεο νκάδα απφ Ξθαθηαλνχο, ήηαλ ην 1982. 

Μξνζθεθιεκέλνη απ’ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο ηέσο Ζνηλφηεηνο Μηλαθνρσξίνπ, 

Ώπφζηνιν Γεσξγάθε (Ζνηδάθαξε). Λη Ξθαθηαλνί πήγαλ ζην Μηλαθνρψξη θαη ζε 

αλάκλεζε ηεο επίζθεςήο ηνπο  θχηεςαλ κία δάθλε δίπια ζην εξψν ηνπ ρσξηνχ, 

φπνπ ππάξρεη αθφκε. Ιέα άθημε Ξθαθηαλψλ ζηνπο Ξθαθηψηεο, έρνπκε ην 1993. 

Ήξζε αληηπξνζσπεία ζην δεκαξρείν ησλ Ηαδαξάησλ κε επηθεθαιήο ηνλ Θαλνχζν 

Ώζεηάθε, απ’ ην ρσξηφ Ίκπξνο ησλ Ξθαθίσλ.  Δ επίζθεςε απηή  ησλ Ξθαθηαλψλ  

ήηαλ άγνλε, δελ είρε ηελ ιακπξφηεηα θαη ηελ δεζηαζηά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ. 

Θφλνλ, ν ηφηε αληηδήκαξρνο Ζψζηαο Ηάδαξεο (Ιηάζαο), δηέζσζε, ηελ χζηαηε 

ζηηγκή, ηελ παηξνπαξάδνηε  Ξθαθηζάληθε θηινμελία, πεξηπνηνχκελνο ηνπο 

Ξθαθηαλνχο.  

    Ονλ Ώπξίιην ηνπ 2010, έγηλε ε επηζεκφηεξε θαη ιακπξφηεξε αδειθνπνίεζε  

Ξθαθησηψλ θαη Ξθαθίσλ Ραλίσλ Ζξήηεο, εθδήισζε ζηελ νπνία κεηείρε 

πεληεθνληακειήο νκάδα απ’ ηα Ξθαθηά, κε επηθεθαιήο ηνλ ηφηε δήκαξρν Ξθαθίσλ  

Ξήθε Ηχθν. Ώιιά θαη απ’ ηελ πιεπξά ηνπ δήκνπ Ξθαθησηψλ, πξνεμάξρνληνο ηνπ ηφηε 

δεκάξρνπ Γεψξγηνπ Ζνχξηε, ππήξρε αλάινγε ιακπξφηεηα θαη ενξηαζηηθφ θιίκα. Δ 

αδειθνπνίεζε έγηλε κε ηελ πςειή επνπηεία ηεο Μαλειιήληαο Λκνζπνλδίαο 

Ζξεηηθψλ Ξσκαηείσλ,  (ΜΛΖΞ), κε ηνλ δξαζηήξην πξφεδξν ηεο Θαλψιε Μαηεξάθε.  
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Δ εθδήισζε ηεο αδειθνπνίεζεο έγηλε ζην Ξρνιηθφ Ζέληξν ηνπ δήκνπ Ξθαθησηψλ, κε 

ηελ παξνπζία πιήζνπο Ξθαθηζάλσλ. Ισξίηεξα θαη ζηελ δηαδξνκή Μιαηεία 

Ηαδαξάησλ – Ξρνιηθφ Ζέληξν, ζηα ρσξηά καο αληηιάιεζε ην ξηδίηηθν θξεηηθφ 

ηξαγνχδη, απ’ ηελ θξεηηθή νκάδα «Νηδείηεο».  Δ εθδήισζε νινθιεξψζεθε ηελ 

επνκέλε, Ζπξηαθή ηνπ Θσκά, ζην εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Θσκά, ηελ θηεηνξηθή 

εθθιεζία ησλ Γεσξγάθεδσλ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ.  Θεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο, ν 

δήκνο Ξθαθησηψλ δηνξγάλσζε κία ιακπξή δεμίσζε ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λανχ, φπνπ 

πάλσ απφ ηξηαθφζηα άηνκα, παξαθνινχζεζαλ ηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα 

Ξθαθησηψλ θαη Ξθαθίσλ ζε παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. Βθεί ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ 

Θσκά, παξακέλεη θαη ζήκεξα, ε εληνηρηζκέλε πιάθα, ε νπνία καξηπξεί ηελ 

αδειθνπνίεζε Ξθαθησηψλ θαη Ξθαθίσλ Ραλίσλ Ζξήηεο, ην 2010. Λ ηνπηθφο ηχπνο 

ηεο Ηεπθάδνο, αιιά θαη πνιιέο θξεηηθέο εθεκεξίδεο θάιπςαλ κε νινζέιηδα άξζξα 

ην ζεκαληηθφ γεγνλφο, φπσο ε «Παγκρήηια», ε «Ώρα ηες Κρήηες» και ε «Κρεηική 

ενεμέρφζε». Θάιηζηα, είρε ηνληζζεί ηφηε απ’ ηνπο θξεηηθνχο πσο είρε εθδειψζεη 

ελδηαθέξνλ λα παξαβξεζεί ζηελ ηειεηή ηεο αδειθνπνίεζεο θαη ν ρξεκαηίζαο 

Μξσζππνπξγφο ηεο Βιιάδνο (1990 – 1993) Ζσλζηαληίλνο Θεηζνηάθεο, ν νπνίνο 

γλψξηδε άξηζηα ηελ θνηλή θαηαγσγή Ξθαθησηψλ θαη Ξθαθίσλ. Δ ΜΛΖΞ   εμέδσζε 

δειηίν ηχπνπ, γηα ηελ εθδήισζε ηεο αδειθνπνίεζεο. 

«Θεξκή ππνδνρή επεθχιαμαλ νη αξρέο θαη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ θαθησηψλ 

Λεπθάδνο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ θαθίσλ κε επηθεθαιήο ηνλ  Γήκαξρν 

ήθε Λχθν, ηελ αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνχ  Ησάλλα Παπαδάθε – Φαξάθε, ηνλ 

Πξφεδξν ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο  ηαπξφ Καπθαιά, ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

Μεηξνπνιίηε Λάκπεο – ηβξχηνπ θαη  θαθίσλ Παλνζηνινγηφηαην παηέξα 

Αζαλάζην, ηνλ πξφεδξν ηνπ κνπζηθνρνξεπηηθνχ ζπιιφγνπ θαθίσλ Μαλψιε 

Φαζνπιάθε, πνιιψλ  δεκνηηθψλ  ζπκβνχισλ θαη αληηπξνζσπείαο θαηνίθσλ ησλ 

θαθίσλ, θαζψο θαη ζηελ αληηπξνζσπεία ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 

Κξεηηθψλ σκαηείσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν Μαλψιε Παηεξάθε, νη 

νπνίνη έθζαζαλ νδηθψο ζηε Λεπθάδα,  ην άββαην 10 Απξηιίνπ ην κεζεκέξη. 

ηελ πιαηεία ζηα Λαδαξάηα,  φπνπ ε έδξα ηνπ Γήκνπ θαθησηψλ (πεξηιακβάλεη 

7 ρσξηά) ν Γήκαξρνο Γεψξγηνο Κνχξηεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,  νη θάηνηθνη 

ηνπ Γήκνπ θνπέιεο θαη αγφξηα κε ηνπηθέο ελδπκαζίεο, ππνδέρζεθαλ ηνπο 

Κξεηηθνχο αδειθνχο πξνζθέξνληαο ινπινχδηα θαη ληφπηα θαινχδηα. ηε 

ζπλέρεηα φινη καδί θαζίζακε γηα θαγεηφ, φπνπ ξηδίηηθα θαη θαιφ ιεπθαδίηηθν 

θξαζί ζπληέιεζαλ ψζηε,  απφ ηελ πξψηε ζηηγκή,  λα γίλεη θαη ζηελ πξάμε ε 

αδειθνπνίεζε ησλ δχν  Γήκσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπο, εθιπεξψλνληαο κηα 

καθξαίσλε ζπγγέλεηα. 

     ηηο 20:00κκ ηνπ αββάηνπ άξρηζε ε ηειεηή αδειθνπνίεζεο  ησλ δχν Γήκσλ 

ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λαδαξάησλ. Σν πξφγξακκα 

άξρηζε κε νκηιίεο ησλ δχν Γεκάξρσλ,  νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ηεο θαηαγσγήο ησλ θαηνίθσλ ησλ θαθησηψλ Λεπθάδαο θαη γηα  ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αδειθνπνίεζεο, θαη αθνχ δηαβάζηεθαλ νη απνθάζεηο ησλ δχν 

Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ππεγξάθε ην πξσηφθνιιν αδειθνπνίεζεο ησλ δχν 
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Γήκσλ,  Γήκνο θαθίσλ Υαλίσλ θαη Γήκνο θαθησηψλ Λεπθάδαο. ηε 

ζπλέρεηα απεχζπλαλ ραηξεηηζκνχο ν Μεηξνπνιίηεο Λεπθάδαο θ.θ.  Θεφθηινο, ν 

Βνπιεπηήο πχξνο Μαξγέιεο, ν Ννκάξρεο Κσλζηαληίλνο Αξαβαλήο θαη έθιεηζε 

κε ην ραηξεηηζκφ ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Κξεηηθψλ 

σκαηείσλ θ. Μαλψιεο Παηεξάθεο,  ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην ξφιν θαη ζηηο 

ελέξγεηεο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Κξεηηθψλ σκαηείσλ, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε Αδειθνπνίεζε θαη ηφληζε επίζεο φηη δελ πξέπεη λα κείλεη ζηα 

ραξηηά ην γεγνλφο, αιιά λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ επίζθεςε θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αλάινγεο ηειεηήο ζηα θαθηά, ζε βάζνο ρξφλνπ κε 

πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο,  θνηλά πξνγξάκκαηα θαη νηηδήπνηε άιιν ήζειε 

πξνθχςεη γηα λα δηαηεξεζεί θαη λα γίλεη επαλαζχλδεζε ησλ δχν πεξηνρψλ.  

    ηε ζπλέρεηα έγηλε αληαιιαγή δψξσλ θαη απνλνκή αλακλεζηηθψλ πιαθεηψλ 

θαη αθνινχζεζε εκπεξηζηαησκέλε νκηιία ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Eurobank 

Λεπθάδνο  Θεφδσξνπ Γεσξγάθε κε ηζηνξηθά ζηνηρεία αηψλσλ, πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαγσγή ησλ θαθηζάλσλ  (έηζη απνθαινχληαη ζήκεξα νη 

ληφπηνη θάηνηθνη)  θαζψο θαη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο 

πεξηνρήο κέρξη ζήκεξα. Καη ε εθδήισζε νινθιεξψζεθε κε ξηδίηηθα απφ ηελ 

νκάδα «ξηδίηεο» θαη ηνπηθνχο ρνξνχο απφ ην ζπγθξφηεκα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Κέληξνπ θαθησηψλ θαζψο θαη Κξεηηθά απφ ηνλ κνπζηθνρνξεπηηθφ χιινγν 

θαθίσλ.  ηελ έμνδν απφ ην ρψξν ηεο ηειεηήο ππήξρε κπνπθέο κε ηζηθνπδηέο 

θαη Κξεηηθά θαινχδηα απφ ηα θαθηά. ινη καδί κεηά θαζίζακε ζηηο ηάβιεο θαη 

αθνινχζεζε θαγεηφ θαη γιέληη σο ηηο πξσηλέο ψξεο. ηελ εθδήισζε 

παξεπξέζεθαλ: Ο εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Λεπθάδαο  Κχξηνο Θεφθηινο. 

Ο Βνπιεπηήο Λεπθάδαο  Κχξηνο πχξνο Μαξγέιεο. Ο Ννκάξρεο Λεπθάδαο  

Κχξηνο Κσλζηαληίλνο Αξαβαλήο. Οη Γήκαξρνη ησλ φκνξσλ Γήκσλ θαη πάξα 

πνιχο θφζκνο απφ ηα γχξσ ρσξηά. Σελ επφκελε κέξα,  Κπξηαθή 11.04.2010,  ζην 

εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Θσκά,  ζην θηήκα ησλ ΓΔΧΡΓΑΚΖΓΧΝ, έγηλε ιεηηνπξγία 

κε αξηνθιαζία θαη ηα απνθαιππηήξηα αλακλεζηηθήο πιάθαο,  ζρεηηθήο κε ηελ 

αδειθνπνίεζε , θαζψο θαη ην θχηεκα ελφο  πιαηάλνπ,  γηα λα ξηδψζεη ην γεγνλφο. 

Καηφπηλ αθνινχζεζε θέξαζκα κε ηνπηθά γιπθά, άξηνπο, θνπινπξάθηα θαη 

αλαςπθηηθά. ηε ζπλέρεηα επηβηβαζηήθακε ζην ιενθσξείν,  πνπ καο έθαλε ην 

γχξσ ηεο Λεπθάδαο,  κε άξηζην μελαγφ ηνλ δήκαξρν θαθησηψλ θ. Γεψξγην 

Κνχξηε,  νινθιεξψλνληαο έηζη ην δηήκεξν ηεο αδειθνπνίεζεο κε 

απνραηξεηηζκφ ζηε γέθπξα ηεο Λεπθάδαο θαη ππφζρεζε γηα ζχληνκα αληάκσκα. 

Σειεηψλνληαο επραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ Γήκαξρν θαθησηψλ Γεψξγην Κνχξηε, 

ηνλ αληηδήκαξρν πχξν Γεσξγάθε, ηνλ Γηεπζπληή ηεο Eurobank Θεφδσξν 

Γεσξγάθε  φπσο θαη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ γχξσ ηνπηθψλ 

δηακεξηζκάησλ γηα ηελ δεζηή ππνδνρή θαη θηινμελία πνπ καο παξείραλ  «. 

    Ον θαινθαίξη ηνπ 2010, ππήξμε αληαπφδνζε ζηελ επίζθεςε ησλ Ξθαθηαλψλ ζηνπο 

Ξθαθηψηεο.  Μεληεθνληακειήο νκάδα Ξθαθηζάλσλ, κε επηθεθαιήο ηνλ δήκαξρν 

Γεψξγην Ζνχξηε θαη ηνλ αληηδήκαξρν  Εσζήθ Ηάδαξε, επηζθεθζήθακε ηα Ξθαθηά.  Δ 

ππνδνρή ζηα ρσξηά Ίκπξνο, Άλψπνιε θαη Ρψξα Ξθαθίσλ, ήηαλ ιακπξή, ελψ 

ζπλνδεχηεθε θαη κε ηηο αλάινγεο…. κπαισζηέο.  Γλσξίζακε, δηά δψζεο, ηελ 
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εθπιεθηηθή Ξθαθηαλή θηινμελία, αθνχ έθαλαλ ηα πάληα γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνπο 

θαιεζκέλνπο ηνπο, ελψ είρακε ηελ κνλαδηθή επθαηξία λα παξαθνινπζήζνκε, ζηελ 

Ώλψπνιε, ζεαηξηθή παξάζηαζε, απφ ζίαζν ησλ Ώζελψλ, κε ζέκα ηελ καξηπξηθή 

ζπζία ηνπ ήξσα ησλ Ξθαθίσλ, ηνπ Ααζθαινγηάλλε, ν νπνίνο εγδάξε δσληαλφο 

απ’ηνπο Ονχξθνπο.    Δ γεληθεπκέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη απηή ηελ ηξηεηία 

(2010 – 2013) ε ρψξα, ε νπνία, πηζαλφλ, λα θξαηήζεη αξθεηά ρξφληα αθφκε, έρεη 

νξζψζεη εκπφδηα κεηαμχ ηεο επηθνηλσλίαο Ξθαθησηψλ θαη Ξθαθίσλ, αθνχ ε κεγάιε 

απφζηαζε νξζψλεη νηθνλνκηθά εκπφδηα γηα ηαθηηθφηεξεο επαθέο.  Αηαηεξνχληαη, 

φκσο,  νη επαθέο κε ζεκαίλνληα πξφζσπα ησλ Ξθαθίσλ, ελψ ππάξρεη δέζκεπζε ηνπ 

Θεηξνπνιίηνπ Ηάκπεο, Ξθαθίσλ θαη Ξηβξχηνπ Βηξελαίνπ λα επηζθεθζεί, ελ θαηξψ, 

ηνπο Ξθαθηψηεο.  Δ ζπίζα ηεο θνηλήο θαηαγσγήο, πνπ θσιηάδεη αηψλεο ζηηο θαξδηέο 

Ξθαθησηψλ Ηεπθάδνο θαη Ξθαθησηψλ (Ξθαθηαλψλ) Ραλίσλ νπδέπνηε ζα εθιείςεη, 

κεηά, δε, κάιηζηα,ηελ Ώδειθνπνίεζε ηεο 10εο Ώπξηιίνπ ηνπ 2010,  θπξηφηεξν 

ελζχκεκα ηεο νπνίαο είλαη ε εληνηρηζκέλε πιάθα ζην εθθιεζζάθη ηνπ Ώγίνπ Θσκά,  ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ηζηνξηθφ, γηα ηνπο Ξθαθηψηεο, γεγνλφο ηεο 

Ώθειθνπνίεζεο. 
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Φσηνγξαθία απ’ ηελ Αδειθνπνίεζε ησλ θαθησηψλ κε ηα θαθηά ηεο Κξήηεο, 

πνπ έγηλε ζηηο 10 Απξίιε 2010! Ρηδίηεο βξαθνθφξνη Κξεηηθνί κε ηα ζηηβάλα ηνπο 

θαη ην ραξαηεξηζηηθφ καληήιη ζην θεθάιη,  θξαηψληαο ηελ κπιε ζεκαία ηεο 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΡΖΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ  θαη 

ηξαγνπδψληαο Ρηδίηηθα ηξαγνχδηα επηθεθαιήο ηεο πνξείαο, πνπ ζρεκαηίζηεθε 

απ’ ηελ πιαηεία ησλ Λαδαξάησλ κέρξη ην ρνιηθφ πγθξφηεκα ησλ θαθησηψλ, 

φπνπ έγηλε ε ηειεηή ηεο Αδειθνπνίεζεο! Αθνχζηεθαλ ζηνπο θαθηψηεο Ρηδίηηθα 

ηξαγνχδηα,  κε ην Κξεηηθφ ηδίσκα θαη ερφρξσκα, πνπ πξνθάιεζαλ ζπγθίλεζε 

θαη δένο! Μηα απνζηνιή πνπ έθηαζε απ’ ηελ Αζήλα, κε ην πξφεδξν ηεο ΠΟΚ 

Μαλψιε Παηεξάθε θαη απ’ ηα θαθηά κε επηθεθαιήο ηνλ δήκαξρν ήθε Λχθν 

γεκάηε ζπγθίλεζε θαη δένο, αθνχ ν ζθνπφο ήηαλ ηεξφο θαη ε ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ 

ησλ δχν κεξψλ, κε ηελ καθξαίσλε ζπγγεληθή ζρέζε, ήηαλ κηα εμφρσο 

ηεξνπξεπήο ηειεηή, πνπ έηπρε θαη αλάινγεο αληαπφθξηζεο απ΄ηελ πιεπξά ησλ 

θαθησηψλ, φπνπ ν ηφηε δήκαξρνο Γηψξγνο Κνχξηεο θαη ν αληηδήκαξρνο 

πχξνο Γεσξγάθεο (Παπνξάθεο), είραλ δηνξγαλψζεη ηελ φιε εθδήισζε κε θάζε 

κεγαινπξέπεηα θαη θξνληίδα!  
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Φσηνγξαθία απ’ ηελ ηειεηή ηεο Αδειθνπνίεζεο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ησλ 

θαθησηψλ φπνπ, κεηά ηηο νκηιίεο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ρνξεπηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ ησλ δχν κεξψλ, αθνινχζεζε ε αληαιιαγή ζπκβφισλ θαη 

δψξσλ! Αξηζηεξά ζηελ θσηνγξαθία δηαθξίλεηαη ν ηφηε βνπιεπηήο Λεπθάδνο 

ππξνπάλνο Μαξγέιεο, ν Γήκαξρνο θαθίσλ ήθεο Λχθνο, ν Ννκάξρεο 

Λεπθάδνο Κψζηαο Αξαβαλήο θαη ν Γήκαξρνο θαθησηψλ Γηψξγνο Κνχξηεο, κε 

ηα δψξα ηηο πεηζέηεο κε ηηο ζπάζεο ζηνλ ψκν, πνπ έθεξαλ νη θαθηαλνί ζαλ 

δψξν αλακλεζηηθφ, δείγκα ηεο δηθήο ηνπο πθαληηθήο ηέρλεο, ε νπνία θαίλεηαη 

ζηελ πξάμε λα κελ δηαθέξεη ζηελ ηερλνηξνπία ηεο θξαληζέηαο θαη ηεο ζπάζαο 

απ’ ηελ δηθή καο θαθηζάληθε πθαληηθή ηερλνηξνπία! Άιισζηε θαη ν δηθφο καο 

ν αξγαιεηφο είλαη νκνίσκα ηνπ Μηλσηθνχ Κξεηηθνχ αξγαιεηνχ! Να κία απ’ ηηο 

πνιιέο νκνηφηεηεο ηηο νπνίεο ζπδεηήζακε κε ηνπο εθιεθηνχο καο επηζθέπηεο, ε 

ηέρλε ηνπ θαη ηα πξντφληα ηνπ αξγαιεηνχ! 
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Ζ Αδειθνπνίεζε θαθησηψλ θαη θαθίσλ Υαλίσλ Κξήηεο νινθιεξψζεθε κε 

ιεηηνπξγία ζηνλ Άγην Θσκά, ηελ θηεηνξηθή εθθιεζία ησλ Γεσξγάθεδσλ ησλ 

θαθησηψλ! πκβνιηθά επειέγε ε εθθιεζία ησλ Γεσξγάθεδσλ, αθνχ είλαη απ’ 

ηα πην δηαδεδνκέλα Κξεηηθήο πξνέιεπζεο επίζεηα ζηνπο θαθηψηεο, άξα 

ζπκβνιηθά θαη ζεκεησινγηθά έγηλε κηα ζσζηή επηινγή! Μάιηζηα ζηνλ ηνίρν ηεο 

εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Θσκά εληνηρίζζεθε καξκάξηλε πιάθα ζε αλάκλεζε ηνπ 

γεγνλφηνο ηεο ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ! Ζ παξνπζία ηνπ θφζκνπ, φπσο πξνθχπηεη 

θαη απ’ ηελ θσηνγξαθία, ήηαλ ζπγθινληζηηθή, αθνχ παξαβξέζεθαλ πεξηζζφηεξα 

απφ πεληαθφζηα άηνκα! Σν ρνξεπηηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ θαθησηψλ έδσζε ηνλ 

ηφλν ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο εθδήισζεο ρνξεχνληαο ελψπηνλ ησλ <<Αδειθψλ>> 

θαθηαλψλ ηνπο δηθνχο καο ρνξνχο! Ήηαλ κηα εθπιεθηηθή παξάζηαζε, φζν θαη 

ζπγθηλεηηθή, εθεί ζηνλ Άγην Θσκά, πνπ έρεη κείλεη αλεμίηειε ζηε κλήκε, φζσλ 

ηπρεξψλ παξαβξεζήθακε εθεί ηελ Κπξηαθή 10 Απξίιε ηνπ 2010! 

 

 

 

 

 

 

  



314 
 

 

Ζ πιάθα ε νπνία εληνηρίζηεθε ζηελ πξφζνςε ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ  Θσκά 

ζε αλάκλεζε ηεο Αδειθνπνίεζεο θαθησηψλ θαη θαθίσλ ζηηο 10 Απξίιε ηνπ 

2010. Μηα αηψληα παξαθαηαζήθε γηα φζνπο δήζακε ην ηζηνξηθφ απηφ γεγνλφο, 

αιιά θαη γηα ηηο γεληέο πνπ ζάξζνπλ κειινληηθά θαη πηζαλφλ ζα ζειήζνπλ λα 

επαλαδεζηάλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ζπγγεληθψλ κεξψλ. Τπάξρεη ε επίζεκε 

πξνεξγαζία θαη πξντζηνξία γηα ηέηνηεο κειινληηθέο επαλαζπλδέζεηο, αθνχ, 

πέξαλ ηεο αλσηέξσ αλακλεζηηθήο πιάθαο, ην γεγνλφο ηεο Αδειθνπνίεζεο ηνπ 

2010 έρεη θαηαρσξεζεί επίζεκα ηζηνξηθά θαη ζηα αξρεία ηνπ ηέσο Γήκνπ 

θαθησηψλ, αιιά θαη ζην βηβιίν κνπ κε ηίηιν ΦΑΚΗΧΣΔ ΛΔΤΚΑΓΟ. 

ΛΗΚΝΟ ΚΑΡΓΗΑ, κα θαη ζην παξφλ βηβιίν ηνπ ρσξηνχ καο ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, 

αθνχ, έρσ ππεξηνλίζεη πσο ην ρσξηφ καο είλαη ε θνηηίδα ηνπ Κξεηηθνχ ζηνηρείνπ 

κε ηα πξνεμάξρνληα επίζεηα Παπαδφπνπινο θαη Γεσξγάθεο. 
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ηελ αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ζην πξναχιην ηνπ Αγίνπ ζσκά, ακέζσο κεηά ηελ 

παλεγπξηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εληνίρηζε ηεο αλακλεζηηθήο πιάθαο, ζηελ 

ρνξεπηηθή εθδήισζε πνπ αθνινχζεζε εηθνλίδνληαη απφ αξηζηεξά ν δξαζηήξηνο 

πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Κξεηηθψλ σκαηείσλ, ν Μαλψιεο 

Παηεξάθεο, κε ηηο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ νπνίνπ θαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

ΠΟΚ ήξζαλ ηα δχν κέξε, θαθηά θαη θαθηψηεο ζε επηθνηλσλία, φπνπ 

ζπκθσλήζεθε ε ηέηαξηε θαη πην επίζεκε φζν θαη ιακπξή Αδειθνπνίεζε ησλ 

δχν  ζπγγεληθψλ απφ αηψλσλ κεξψλ. ηελ κέζε ν Γήκαξρνο θαθησηψλ 

Γηψξγνο Κνχξηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο θαθίσλ ήθεο Λχθνο 
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ΠΦΑΘΗΥΡΔΠ. ΙΗΘΛΝ ΘΑΟΓΗΑΠ! 
Υξφλνπο πνιινχο έλαο αληάξηεο θαεκφο, κε θνξεζηά βαζηιηθή θαη Αγακέκλνλα 

πεξηθεθαιή ζηεο κηζζαπνδνζίαο ηα βήκαηα, πίζσ ιακπξά κ’ νδεγεί… 

θαθηψηεο, άγξππλν ιίθλν, βφιη ζηελ θαξδηά, ηεο πνηήηξαο κνπ αλάζαο ζθαρηή 

καραηξηά! Δπραξηζηίεο, ζ’ φζα κε θίιεςεο θαινχδηα ηξαλά, ζ’φζεο  πλνέο ζηα 

ζηήζηα κνπ θχηξσζεο δεκηνπξγήζηξεο θσηηέο, θσηηέο αληαξζίαο ζηνλ θφζκν 

ηνπ λνπ… Νφζηηκνλ ήκαξ! Ο γπξηζκφο θαξηεξά… 

ηνπ Γελάξε ηα κέζα ηξειφ ρνξφ θηλείζηε ζετθέο ακπγδαιηέο! Φσηίηζεο αλζείηε, 

απάξζελεο ιαχξεο ζηνπ δφθνπ ηα ζπαζάηα γθξεκλά! ηα ζέπαια κελχκαηα 

θιείζηε… Δδψ ε αληξεηά κε ην θσο παξαζηάηεο, ζηελ αθξηζκέλε ηε γε καο 

θηεξά... 

Ρπζκηθά ζηα ζθαιηά ζνπ, θνηηάξη κνπ άρξαλην ηα βήκαηα θέξλσ, ηεο 

λνζηαιγίαο θξαηήξαο θεξλίηεο ιακπξφο! Ζ γσληά κε ηελ πξνζηηά αλακκέλε εθεί, 

ζηξσκκέλε πινπκηζηά ρνληξνζθνχηηα, δηαζίδηα ηεο Μάλαο, ζηνλ αξγαιεηφ ηεο 

ιαηξείαο, ηεο αυθάληξαο δσήο ! 

Με ηηο θαχηξεο ηνπ ρξφλνπ ε ηηά αλακκέλε ζεκάδηα αλάιαθξα, θσηεξά 

παξακχζηα αιψβεηα θη άηκεηα, ζηηο ιφρκεο ηεο κλήκεο θαξθηά…  Απιέο θαη 

απέξηηηεο λχρηεο, κπζηθά θαηνξζψκαηα πηα… ηηγκέο πινπηνθφξεο! Σεο άγηαο 

θακίιηαο αλάζα θαη πιάζε! Αξράγγεινο Άγγεινο ζηε κέζε παλψξηα ε αγάπε, θη 

νκθάιηνο ιψξνο ε δνμάζηξα ραξά! 

Μηα Υξηζηνπγελληάηηθε λχρηα λα δήζσ, ζηελ ζαιπσξή ηεο πιαλεχηξαο θσηηάο. 

Απφςε φινη ζηε λήζηεηα, αγλά πξνζηάδεη ν πξνγηαζηφο… Αθνχηε έμσ, 

ιπζζνκαλνχλ ηα πεχθα, ζθχβνπλ ζηε γε, λα πξνζθπλήζνπλ ζέινπλ ην ληνγέλλεην 

Υξηζηφ. Σνπ Υξηζηφγησξγα ηα πξφβαηα θηλάλε γηα ηελ ζπειηά ηεο Βεζιεέκ… 

Αθνχηε έμσ… Υξηζηνπγελληάηηθε λπρηηά… Λαραληαζκέλεο  θσηηέο ζαιεχνπλε 

ζηνλ νπξαλφ ςειά… ια πξνζηάδνπλ λπρηέξη λήζηεηαο θη αγλήο πξνζδνρήο… 

Ακφιεπηνη, θαζάξηνη, θνληά λα ζηαζνχκε ζηνλ Σξαλφ Βαζηιηά… 

ηνλ θνκφ παξαδίπια κη’ αζπξφκαπξε θσηνγξαθία αξκαηειάηε ζπγγελή! 

<<Δλζχκηνλ απ’ ηνλ αγγάξηνλ>>! Πνηνο μέξεη πνηφο ηζηφξεζε ηε ιεζκνληά ηνπ, 

απ’ ηελ Κφθθηλε Μειηά ιίγνπο παξαζάγγαο πην θεί… 

Αθνπκπηζκέλνο ζην ηδάκη ηεο βξνρήο, ηνλ πξψην ζπίλν ιαρηαξψ λα ηξέμεη ζηελ 

απιή! Παη, παη απφ πέηξα ζε πέηξα πεηά! θφξπηα ςίρνπια ηνπ’ ζπεηξα ζηε γε. 

Να ηνλ πιαλέςσ… Σελ ηζηνξία λα κνπ πεη, ηνπ Καινχ ακαξείηε ηε δηδάρηξα 

παξαβνιή. 

Σεο κάλαο η’ άγην θπιαρηφ ζηελ θαλαβέηα πηζσκέλν θαιά, πέηξα πνιχηηκε 

αγξππλάεη ζηνπο ηξίβνπο ηεο δσήο, ηφζν γιπθά κεισδίδεη… Σα παηδηά η’ 

αγαπάεη ν Υξηζηφο!  ηα καηέξηα αθφκε αησξνχληαη θξεκαζκέλα θπδψληα θαη 

απίδηα δνμαξάηα ηεο γηαγηάο! Γιπθέο αξκαζηαζκέλεο κλήκεο, κηαο κειφζηξαηεο 

αεηπάξζελεο γεληάο… 



317 
 

η’ αρλσηηζκέλα ηδάκηα η’φλνκα ηεο νκάδαο ηεο ιαηξεπηήο… Σηο θηηξηλφκαπξεο 

πνξείεο, ζχκηζεο γελλά… 

Καη ζηελ ηαξάηζα πάλσ καξκαξσκέλε ε ρειηδνλνθσιηά! βσιί ζβσιί ζην 

ζηφκα ηελ έρηηζαλ η’ Αλνημφραξα πνπιηά! χλαμαλ κέζα ηεο ηφζα ηαμίδηα 

καθξηλά θη απίζσζαλ έλα βαζηαγεξφ θνκκάηη ηεο θαξδηάο… Γάκσλ θαη Φηληίαο 

λα πνξεπφκαζηε καδί… Καη πάληα ε θιφγα ην πξψην ηηηίβηζκα λ’ αλάςεη 

θαξηεξεί… 

Εσή ακθίβηα!!! Πφηε ζε λνζηαιγίεο κε παγαίλεηο θαη πφηε ζην ιησκέλν ηψξα κε 

καπιάο… Ξηθνιφγρεο νη θπκαηηζκνί ηνπ ρξφλνπ, θξηρηά λα πεξνληάδνπλ η’άγην 

ζνπ θνξκί. Μα ζπ αξγφιακλα, ήξεκα, ηαμηδεπηά, αλαξηπίδεζαη ζηελ 

θπκαησζηά… 

Έλα ηξαγνχδη ηεο ζαξξείο… Άιινο δξφκνο δελ είλαη, άιιε ζεκαία, άιιε 

δηαδξνκή, παξά ε ξφηα ζνπ ζηα γελλαία ρξφληα ηα βαζηά, φκνηα ηεο ηζηνξίαο 

Ζξαθιήο… 

 

 

(Ώπ’ ηελ πνηεηηθή κνπ ζπιινγή κε ηίηιν ΏΝΘΛΕ ΟΔΞ ΓΔΞ ΘΛΠ) 
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Ρ’ AΦ ΓΗΑΛΛΗΝ ΡΑ ΙΑΚΞΑΟΓΑ ΠΡΝ ΞΗΛΑΘΝΣΥΟΗ 
Ο’ Ώτ Γηαλληνχ ηα Ηάκπαξδα! Λη κεγάιεο θσηηέο ηνπ Ώτ Γηαλληνχ! Ηακπαξδίθα 

ιέγεηαη ε κεγάιε θσηηά ζηελ Ξθαθηζάληθε ληνπηνιαιηά!  Δ εθδήισζε γίλεηαη ηελ 

παξακνλή ηνπ Γελέζηνπ ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε ηνπ Μξνδξφκνπ, 23ε Ενπλίνπ, φηαλ 

γηνξηάδεη ην κνλαζηήξη ηνπ «Ώτ Γηάλλε ηνπ Ώξγαλά» γηα ηνπο Ξθαθηζάλνπο, 

εηδηθψηεξα γηα ην Μηλαθνρψξη, ρσξηφ ησλ Ξθαθησηψλ ζην νπνίν θχξηα αλαβηψλεη ην 

Ώηγηνπειαγίηηθν έζηκν ηνπ δξαζθειίζκαηνο ηεο θσηηάο, αιιά ε επίζεκε νλνκαζία 

ηνπ κνλαζηεξηνχ είλαη o «Ώτ Γηάλλεο ζην Ηηβάδη Ζαξπάο», φπσο αλαγξάθεηαη 

επίζεκα ζε αξρεηαθέο πεγέο θαη ην νπνίν, απφ θηίζεψο ηνπ, αλήθεη ζηελ Ζαξπά.  

    Ηφγσ γεηηληάζεσο, φκσο, ηεο πεξηνρήο ηνπ ιφθνπ Θπξηληάο, ζηε λνηηναλαηνιηθή 

πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη, κε ηελ φκνξε πεξηνρή ηεο Ώγίαο 

Θαξίλαο θαη ησλ ΐαξθψλ ηνπ Μηλαθνρσξίνπ, νη Μηλαθνρσξίηεο επιαβνχληαη ην 

κνλαζηήξη θαη ην γηνξηάδνπλ, κε ην έζηκν ηεο ξίγαλεο, γη απηφ θαη ηνλ απνθαινχλ 

<<Ώξγαλά>>, κα θπξίσο κε ην άλακα θσηηψλ θαη ηνπ δξαζθειίζκαηφο ησλ! Ώπηή ε 

παξάδνζε ηνπ δξαζθειίζκαηνο ησλ θσηηψλ έξρεηαη  απ’ ηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη 

έρεη ζρέζε κε ηελ Ώηγηνπειαγίηηθε (Ζξεηηθή) πξνέιεπζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ 

θαη γεληθφηεξα, βέβαηα, ησλ Ξθαθησηψλ, αθνχ ην Μηλαθνρψξη ινγίδεηαη ζαλ ν 

ππξήλαο ησλ Ζξεηνγελψλ, κε ηα Ζξεηθά επίζεηα Μαπαδφπνπινο θαη Γεσξγάθεο λα 

θπξηαξρνχλ ζην Μηλαθνρψξη. Ώπιά γηα ζέκαηα ζχγθξηζεο θαη παξαιιειηζκνχ ζα 

αλαθέξνκε πσο θαη ζηα Ξθαθηά ππάξρεη <<Ώτ Γηάλλεο Νεγαλάο>>, αιιά θαη ην 

έζηκν ηνπ δξαζθειίζκαηνο ησλ θσηηψλ, εκπινπηηζκέλν απ’ ην έζηκν ηνπ Ζιήδνλα! 

Οελ άπνςή καο ηζρπξνπνηεί ν θηιφινγνο θαη Αξ ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ ηεο Ζξήηεο 

Γεψξγηνο Ζνξλαξάθεο, κε άξζξν ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα ηεο Ζξήηεο 

<<ΜΏΟΝΕΞ>>, ν νπνίνο απνθαιχπηεη πσο ν Ώτ Γηάλλεο απνθαιείηαη  

<<Ηακπαξδηάξεο>> θαη ζηα Ξθαθηά, εμ νπ, πξνθαλψο, θαη ε γηνξηή ησλ 

<<Ηάκπαξδσλ>> ζηνπο Ξθαθηψηεο… 

     Μξψηα ζα ζηαζνχκε ζηελ νλνκαζία ηνπ κνλαζηεξηνχ ζαλ  <<Ώξγαλάο>>. 

Μξνήιζε απ’ ην γεγνλφο φηη ε γηνξηή ηνπ ηελ 24ε Ενπλίνπ, ζπκπίπηεη κε ηελ 

ζπγθνκηδή ηεο ξίγαλεο, πνπ ππάξρεη ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζηηο γχξν αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Ζαξπάο θαη ησλ Ξθαθησηψλ, κάιηζηα νη Ζαξζάλνη απνθαινχλ, αθφκε 

θαη ζήκεξα, ζθσπηηθά <<Ώξγαλνιφγνπο>>, αξρηθά ηνπο Μηλαθνρσξίηεο θαη 

κεηέπεηηα φινπο ηνπο Ξθαθηζάλνπο!!! Δ ξίγαλε  καδεχνληαλ απ’ ηνπο πξνζθπλεηέο 

θαη αλήκεξα ηεο γηνξηήο, θαηά ηελ ζεία Ηεηηνπξγία, ηνπνζεηνχληαλ, ζε κάηζα, δεμηά 

θαη αξηζηεξά ηεο Σξαίαο Μχιεο, πξνθεηκέλνπ λα «ιεηηνπξγεζεί». Ώπηή ήηαλ ε λέα 

ζνδεηά.  

    Οελ παιηά ξίγαλε, πνπ είραλ ζε κάηζα ηα ζπίηηα ζην Μηλαθνρψξη, ηελ 

ρξεζηκνπνηνχζακε ζαλ πξνζάλακα, γηα λα αλάςνπκε ηηο θσηηέο θαη λα αξρίζεη ην 

δξαζθέιηζκα ηνπο, ε πεξίθεκε γηνξηή «Ο’ Ώτ Γηαλληνχ ηα Ηάκπαξδα». Θχξηδε φιν ην 

ρσξηφ κε εθείλν ην ζαπκάζην άξσκα ηεο θαηφκελεο ξίγαλεο! Δ παξακνλή ηεο 

γηνξηήο Ο’ Ώτ Γηαλληνχ ζπλέπηπηε κε ην ηέιεησκα ηνπ ζρνιείνπ! Θηα δηπιή… γηνξηή, 
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έλα δηπιφ παλεγχξη άιινπ ιεχηεξνπ αέξα, πνπ ζεκαηνδνηνχζε ηελ έλαξμε ηνπ 

αέλανπ ηξεινχ παηγληδηνχ ζηηο γεηηνληέο ηνπ ρσξηνχ. Ον απφγεπκα ηεο παξακνλήο ν 

παπά ΐαγγέιεο ν Ραιηθηάο, ν αγαζφο απηφο Ηεπίηεο πνπ πξναλαθέξακε, καο 

έπαηξλε φια ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ, φηαλ ην κνλαζηήξη αλήθε ζηελ ελνξία 

Μηλαθνρσξίνπ, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, αγφξηα θαη θνξίηζηα λα πάκε γηα ηνλ 

εζπεξηλφ ζην κνλαζηήξη. Θπξνζηά απηφο, θαβάια ζην άινγφ ηνπ, κε θξεκαζκέλα 

ζηα θνιηηζάθηα ηνπ ζακαξηνχ ηα ζαθνχιηα κε ην Βπαγγέιην, ην Ώληηκήλζην, ην Άγην 

Αηζθνπφηεξν, ην ζπκηαηφ, ηα απαξαίηεηα απηά ιαηξεπηηθά ζθεχε γηα ηελ ιεηηνπξγία, 

θαη πίζσ έλα αλέκειν ζκάξη παηδηψλ λα ηνλ αθνινπζεί, ζην κνλνπάηη απ’ ηα ΐαξθά 

θαη ηελ Ώγία Θαξίλα, πνπ νδεγνχζε ζην κνλαζηήξη.  

    Ξαλ θηάλακε ζην κνλαζηήξη, ε πξψηε καο δνπιεηά ήηαλ ε εμεξεχλεζε ησλ θηηξίσλ 

θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο, κε εθείλε ηελ παηδηθή θαη αθειή παηδηθή νξκή θαη δίςα, πνπ 

αγλννχζε θάζε θίλδπλν, αθνχ ε πξψηε καο εμφξκεζε ήηαλ ζηελ ραψδε ζπειηά!! 

Μεγαίλακε, νπιηζκέλνη κε θαθνχο, ζηνλ βξάρν, αλαηνιηθά, αθξηβψο απέλαληη απ’ ην 

κνλαζηήξη ζηελ ηεξάζηηα ζπειηά, ε νπνία, θαηά ηελ παξάδνζε, θηάλεη κέρξη ηελ 

ζάιαζζα ηεο Ιηθηάλαο! Ώιιά πνπ λα πξνρσξήζεηο κέζα ζην ράνο… Θεηά ηα πξψηα 

αξρηθά βήκαηα απνρσξνχζακε… Ζαζαξίδακε απ’ ηα θνπξηέο ην θαζνιηθφ, δηφηη, 

δπζηπρψο, δπζηπρέζηαηα, κε ηελ έγθαηάιεηςή ηνπ ην κεηέηξεςαλ θαη ζε ζηαχιν! 

Ζφβακε ηνπο θηζζνχο πνπ είραλ κπεη ζηελ εθθιεζία, απ’ ηα ζπαζκέλα παξάζπξα. 

Ξηξψλακε ηελ εθθιεζία κε ην θπηφ ηνπ ζξηάκβνπ, ηηο δάθλεο, πνπ ήηαλ ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο πέξημ ηνπ κνλαζηεξηνχ. ΐγάδακε κε ηελ ιάηα ην θξπζηάιιηλν λεξφ, απ’ ην 

πεγάδη, πνπ ππάξρεη ζην πξναχιην ηνπ κνλαζηεξηνχ θαη γεκίδακε ηα αγγεηά, γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ δηήκεξνπ. Θαο έθαλε κηα κηθξή πξφβα ν παπά ΐαγγέιεο, ψζηε, φια καδί 

ηα παηδηά, λα πνχκε ζην ηέινο ηνπ εζπεξηλνχ ην απνιπηίθην ηεο ενξηήο: <<Μξνθήηα 

θαη Μξφδξνκε ηεο παξνπζίαο Ρξηζηνχ, αμίσο επθεκνχκελ ζε νπθ εππνξνχκελ εκείο 

νη πνζσ ηηκψληεο ζε, ζηείξσζεο γαξ ηεθνχζεο θαη παηξφο αθσλία, ιέιπληαη ηε 

ελδφμσ θαη Ξεπηή ζνπ γελλήζεη θαη Ξάξθσζηο πηνχ ηνπ Θενχ θφζκσ θεξχηηεηαη>>. 

     Ώλεβαίλακε, ηέινο, ζην Ώξρνληαξίθη. Ξηνπο ηνίρνπο ηνπ, ελζπκνχκαη, ήηαλ 

γξακκέλα δηάθνξα βηβιηθά ξεηά. Ζαζφκαζηε ζηελ ηεξάζηηα μχιηλε ζηξνγγπιή 

Οξάπεδα, ζηα ζπξηάξηα ηεο νπνίαο ππήξρε έλα πακπάιαην επαγγέιην ρεηξφγξαθν 

θαη δεξκαηφδεην, πνπ ην δέξκα είρε θαγσζεί ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ!!! ηαλ ην 

θαινθαίξη ηνπ 1966 πήγακε γηα ηειεπηαία θνξά, δηφηη έθηνηε ην κνλαζηήξη δελ 

μαλαιεηηνχξγεζε, κέρξη ζηηο αξρέο ηνπ 1990, φηαλ ν δξαζηήξηνο θαη ηθαλφηαηνο 

ηεξέαο ηεο Ζαξπάο Μαλαγηψξγνο Ζηελάο ην μαλάλνημε θαη πξνρσξεί ζηαδηαθά ζηελ 

αλαζηήισζή ηνπ, ηφηε, ινηπφλ ην θαινθαίξη ηνπ 1966, δελ βξήθακε ην πνιχηηκν 

επαγγέιην ζην ζπξηάξη ηεο Οξάπεδαο…. Μνηφο μέξεη ζε πνηεο αγνξέο πνπιήζεθε, 

αθνχ ην κνλαζηήξη ιεειαηήζεθε απφ επηηήδεηνπο… Θάιηζηα έλα ρξφλν λσξίηεξα, ην 

θαινθαίξη ηνπ 1965, ζαλ πήγακε ζην κνλαζηήξη, βξήθακε ζθακκέλν ην θέληξν ηνπ 

θαζνιηθνχ θαη ζπαζκέλε ηελ αλάγιπθε πιάθα ζηα ηέζζεξα, φπσο είλαη αθφκε θαη 

ζήκεξα. Μξνθαλψο νη ηεξφζπινη έςαρλαλ θηεξίζκαηα ζακκέλσλ εγνπκέλσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θαζνιηθνχ!!! 
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    Θεηά ηνλ εζπεξηλφ ε επηζηξνθή ζην Μηλαθνρψξη. Αηάζπαξηνη πιένλ ζην δξφκν ηεο 

επηζηξνθήο, νη πην ηνικεξνί, πνπ γλσξίδακε ηελ πεξηνρή… αλακεξάγακε θαη θφβακε 

απ’ ηα Ώινγνχληα, ην Ξπαζάξη θαη ηα ΐαξθά  βχζζηλα θαη βξαθαηζάλνπο, πνπ είραλ 

αξρίζεη λα ζθαξίδνπλ! Ξην ρσξηφ ε επηζηξνθή καο ζήκαηλε ην κεγάιν μεθάλησκα!!! 

Ζάζε γεηηνληά είρε ηελ δηθή ηεο θσηηά, ην δηθφ ηεο απηνζρέδην γιέληη! Ξηα 

Οξακπέτθα, ζηηο Ξθακληέο, ζηα Ξειηλαθέτθα, ζηα Ηηζάξηα, ζηήλνληαλ θσηηέο 

παλεγπξηψηηθεο! Οέθηα νιφθιεξα ζαλνχ ξίρλακε ζηε θσηηά θαη πεξλνχζακε … 

αέξεδεο κέζα απ’ ηηο θιφγεο, κε ηα καιιηά καο λα κπξίδνπλ εθείλε ηελ έληνλε 

κπξσδηά ηνπ θακέλνπ! Βθεί ζην ππνηππψδεο θέληξν ηνπ ρσξηνχ, <<Ο’ Ώιψληα>>, νη 

ιακπαξδίθεο (θιφγεο) έθηαλαλ ζηνλ νπξαλφ! Θέρξη αξγά ην βξάδπ νη θσηηέο έδηλαλ 

ηνλ ηφλν ζε έλα νιφθιεξν ρσξηφ.  
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Ζ θιαζηθή αθίζα κε ηελ νπνία αλαγγέιεηαη θάζε ρξφλν ε γηνξηή ησλ 

ΛΑΜΠΑΡΓΧΝ ζην Πηλαθνρψξη ησλ θαθησηψλ! 
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ΡΝ ΜΡΝΘΝΙΝΟΝ ΘΗ Ζ ΞΗΡΡΑ ΡΖΠ ΘΔΗΑ ΜΔΛΖΠ! 
-Γηα αθνπξκαζηείηε δσ, έλα … αιψλη ιαδφπηηα λα θθηάζσ δελ ζαο δ(η)θάεη, λα ηε 

ζπαξαληάξεηε ηε πίηα, απφδηαβα ηζ’ γηνξηέο, ζέινκε λα πάξνκε δπν θειηά θαη κεηο 

ηζ’ ειηέο, θαη λα κε μεράζηε θηφιαο, έρνκε λα ζηείινκε θαη πέληε θειηά πίηα ζην 

δάζθαιν…  Θα, θη απηή ε επινγεκέλε ε κάλα κνπ, έθηηαρλε κηα Ώτβαζηιηάηηθε 

ιαδφπηηα πνπ γιείθακε θαη ηα δάρηπιά καο! Οελ παπάξσλε πεθηκέδη θαη ήηαλ έλα 

γιπθφ απφιαπζε! Ήηαλ, φπσο ζα ιέγαλε θα νη ζεκεξηλνί ζεθάδεο, κε φιε ηεο ηελ 

πγξαζία κέζα, φρη ζαλ ηα ζεκεξηλά βηνκεραλνπνηεκέλα μεξαθηαλά νκνηψκαηα 

ιαδφπηηαο, πνπ ηα ρηππάο ζηνλ … ηνίρν θαη γπξλάλε πίζσ! Γη’ απηφ, φπνπ θαη λα ηελ 

πίζσλε, είηε κέζα ζην αξκάξη, ή ζηνλ θνκφ, ή ζην θνξηζέξη, ή ζηελ θαλαβέηα, εκείο 

ηα παηδηά ηελ κπξηδφκαζηε απφ καθξηά, φπσο ν θαξραξίαο ην ππνςήθην ζήξακά ηνπ, 

έηζη ηελ εληνπίδακε!!!  

    Κέξεηο, ηψξα, λα έξρεζαη απ’ην γεπεδάθη απ΄ηελ Ηφηδα,  εθεί πνπ θισηζάγακε ην 

λάυινλ  ηνπάθη, πνπ θεξδίδακε ζηηο <<ηχρεο>>, κέζα ζηα ρψκαηα θαη ζηηο πέηξεο, ή 

απ’ ην αιψλη ηνπ Ξειηλάθε, πνπ ζηήλακε δπν θαιάκηα κε έλα ζρνηλί ζηελ θνξπθή ζαλ  

… θηιέ θαη δήζελ παίδακε βφιευ, ή απ’ ην ηξίγσλν ηνπ Θπνπινχηα, πνπ παίδακε ζην 

<<βφιη>> ηα ιίγα ρξήκαηα πνπ βγάδακε απ’ ηα Ρξηζηνπγελληάηηθα θαη 

Μξσηνρξνληάηηθα θάιαληα, απ’ φια ηνχηα ηα παηγλίδηα, εθεί ζηηο δηαθνπέο ηνπ 

Ασδεθαεκέξνπ, πνπ μερλνχζακε καζήκαηα θαη ζρνιεηφ, λα γπξλάο απ΄ηα παηγλίδηα 

πεηλαζκέλνο θαη λα νζκίδεζαη ζαλ ιαγσληθφ κέζα ζην ζπίηη, κήπσο εληνπίζεηο ηελ 

ιαδφπηηα, κήπσο έκεηλε ιίγν Κηνθνχινπξν κε καχξεο ζηαθίδεο, ή κήπσο έκεηλε 

θαλέλα θνκκάηη απ’ ηνλ ζηαπξφ θαη ηηο κπαινχκπεο πνπ έθηηαρλε ε κάλα κνπ γηα καο 

ηα αγφξηα θαη γηα ηα θνξίηζηα! 

    Ασδεθαήκεξν! Οη λα πξσηνζπκεζείο, ηη λα λνζηαιγήζεηο θαη ηη λα αλαπνιήζεηο. 

ΐάιε ηελ αλέκε ηνπ ρξφλνπ λα γπξίζεη θαη άζθαιηα ζα ζε πάεη εθεί πνπ ραξάδεη ε 

Μνιηηεία ηνπ … Μνηέ! Θα ζε ζεξγηαλίζεη εθεί πνπ έπεζε ζηα γφλαηα ν ρξφλνο, λα 

ππνθιεζεί ζηελ δίςα καο γηα δσή! Θηα δσή καληξσκέλε κέζα ζηνλ ειάρηζην 

νξίδνληα ησλ Ξηαπξσηψλ θαη ησλ Ώθαξλαληθψλ, κα έγλεθε ζε φια ηα κήθε θαη ηα 

πιάηε ηεο γεο!!! Β, εζείο γσληέο ηνπ θφζκνπ, απφ εδψ μεθίλεζε ν Λδπζζέαο ηνλ 

πνιπκήραλν ηαμίδη ηνπ, απφ ηνχηε ηε γσληά θάλεθε ην ηεξάζηην άζηξν ηεο ΐεζιεέκ 

λα μεπεδάεη κέζα απ’ ην ρακφγειν ηνπ Ξπχξνπ, ηνπ Ζψζηα, ηνπ Ώληψλε, ηεο Θαξίαο, 

ηεο ιγαο, ηεο Ώληηγφλεο! Θαο έπαηξλε ν θηεξσηφο Μήγαζνο θαη καο πήγαηλε ζηελ 

ρψξα ησλ Ηνηνθάγσλ, κα πφζν γιπθείο λα ήηαλ εθείλνη νη θαξπνί, πην γιπθείο λα 

ήηαλ , άξαγε, απ’ ηελ ιαδφπηηα ηεο Ζπξά – Κέλεο?   

    Δ ηξπθεξή ηεο γιχθα κε θάλεη λα μεράζσ ηελ ζεκεξηλή κνπ … παηξίδα, ηα εδάθε 

ηεο ελειηθίσζεο θαη κφλν λα ζπκάκαη…  Ξε ζπκάκαη ζην ζθαθίδη ηελ παξακνλή ησλ 

Ρξηζηνπγέλλσλ, κε ηελ ηζίπα ζηελά δεκέλε ζην θεθάιη, μεκπξάηζσηε, αιέγξα, 

θαηαθφθθηλε ζαλ ηελ θσηηά, κε ην θνπζηάλη δεκέλν πίζσ θφκπν, λα δπκψλεηο ην 

Κηνθνχινπξν γηα ηελ εκέξα ησλ Ρξηζηνπγέλλσλ θαη λα καο θηηάρλεηο ηνπο ζηαπξνχο 

γηα ηα αγφξηα θαη ηηο κπαινχκπεο γηα ηα θνξίηζηα. 
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-ΐάιε κνπ πνιιέο ζηαθίδεο, κάλα, κέζα ζηνλ δηθφ κνπ ηνλ ζηαπξφ, κνπ αξέζνπλ 

ηφζν κέζα ζην ςσκί.. 

<<Αε κε δ(η)θάλε νη ζηαθίδεο, ζέισ λα θηηάμσ ηφζα πξάγκαηα>> 

 

-Θα πάσ εγψ ζηελ ζεηά – Ζσζηαληία λα ζνπ αγνξάζσ. Έρσ ιεθηά. Έβγαια δέθα 

δξαρκέο κε ηα θάιαληα, γχξηζα φια ηα ρσξηά ησλ Ξθαθησηψλ λα ηα πσ!!! Θ’ έλα 

ζάιην αιαρηφ, θαη κέλα γξήγνξν ζθιεκίδη ζην θαληνχλη ,βξηζθφκνπλ  ζην 

κπαθαιηθάθη ηεο ζεηά – Ζσζηαληίαο. <<ΐεληδέιν>> ηελ ιέγακε, κ’ εθείλα ηα 

ζηξνγγπιά γπαιηά, πνπ πάζρηδε, θνηηψληαο πάλσ απ΄δαχηα, λα βξεη ην θηβσηηάθη, 

πνπ ηφρε θαηαρσληαζκέλν, κε ηηο καχξεο ζηαθίδεο… Ξε ζπκάκαη, αλήκεξα ησλ 

Ρξηζηνπγέλλσλ, ζην κέζνλ ηνπ ζπηηηνχ. Μνδήξε ρηηψλα, αζάιεπηε Ζαξπάηηδα, 

ηέξεηα ηνπ θσηφο, κε ην γηνξηηάηηθν ρσξηάηηθν  θνπζηάλη,  λα εηνηκάδεηο ηα πάληα! 

-Ζαζίζηε φινη ζην ηξαπέδη. Έια πξνγηαζηέ λα ζηαπξψζεηο θαη λα θφςεηο ην 

Κηνθνχινπξν, ηφβαια πάλσ ζην καζηξαπά κε ην θξαζί. Ώθνπκπήζηε ην φινη. 

ΡΝΛΙΕΏ ΜΛΗΗΏ. ΖΏΕ ΟΛΠ ΡΝΛΙΛΠ ΙΏΘΏΞΟΒ ΖΏΗΏ. Ξε ζπκάκαη, λα κνπ θέξλεηο 

ηελ παξακνλή ηεο Μξσηνρξνληάο ηηο θ(νπ)ηζνχλεο πνπ κάδεςεο ζηελ Ώξθνιαγγάδα, 

γηα λα βγσ ζακπά ηελ Μξσηνρξνληά λα ηηο πάσ γηα γνχξη ζηα ζπγγεληθά ζπίηηα. Ξε 

ζπκάκαη ηελ παξακνλή ησλ Φψησλ, λα ζεθψλεζαη λσξίο, πξηλ ξήμεη ν ήιηνο, θαη λα 

ξίρλεηο ηελ ζηάρηε ηεο βξαδηλήο θσηηάο ζηα ηέζζεξα ηζνχπηα ηνπ ζπηηηνχ, γηα λα 

θχγνπλ, φπσο έιεγεο, ηα παγαλά… Ξε ζπκάκαη, ζαλ ζε φλεηξν, ηελ επνκέλε ησλ 

Φψησλ, κε ην πξψην ιάιεκα ηνπ θνθνηνχ, λα ζεθψλεζαη γηα ηηο ειηέο, γηα ηελ ηίκηα 

βηνπάιε, γηα ην έξκν ην ςσκί, φπσο ιέεη θαη ν ΐαιασξίηεο. Ζαη πξηλ θχγεηο γηα ην 

μεκφλην λα κνπ ςηζπξίδεηο γιπθά ζη’ απηί: 

-Ξνπ έρσ έηνηκν ην πηάην κε πέληε θειηά πίηα γηα ην δάζθαιν! Ον έδεζα ζηαπξσηά 

κε κηα θαζαξή κπφιηα. Ζαη φπσο είπακε, φκνξθα – φκνξθα ζην ζρνιεηφ. Ια ηνλ 

αθνχο ηνλ δάζθαιν, λα κάζεηο γξάκκαηα, λα κε γίλεηο ζαλ θαη κέλα ηπξαγληζκέλε 

ςπρή… 
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Ζ Λαδφπηηα! Ζ Λεπθαδίηηθε πίηα ηεο Πξσηνρξνληάο, πνπ κε ηφζν θφπν θαη 

κεξάθη έθηηαρλαλ νη καλάδεο καο πάληα παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο! 

Δπέζηξεθαλ λσξίηεξα απ’ ηα θηήκαηα θαη άξρηδαλ ηξεηο – ηξεηο καδί λα 

θηηάρλνπλ ηελ ιαδφπηηα θαη λα ηελ ςήλνπλ ζηνλ θνχξλν! ιν ην ρσξηφ 

κνζρνβνινχζε απ’ ηελ κπξσδηά ηεο! ιν ην ρσξηφ ζην πφδη κε ηηο γπλαίθεο κε 

ηα ηαηαςηά ζην θεθάιη λα ηα θέξλνπλ ζηνλ θνχξλν ηεο κάλαο κνπ γηα λα ηελ 

ςήζνπλ. Σηο έβαδαλ κέζα θαη πεθηκέδη θαη απνθηνχζε αθφκε γιπθχηεξε θαη 

λνζηηκφηεξε γεχζε! Έθηηαρλαλ δχν θαη ηξία ηαςηά, γηαηί θξαηνχζαλ θαη θειηά 

λα ηα παίξλνπλ ζηα θηήκαηα ζαλ γιπθφ, κεηά ην θησρηθφ θαγεηφ ηνπο! 
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Λεπθαδηηνπνχια κε ην Ξηνθνχινπξν ζηα ρέξηα! Ση θακάξη θαη ηη θεληίδηα 

θηινηερλεκέλα πάλσ ζην ηεξφ απηφ ςσκί! 
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Έλα εθπιεθηηθθφ Ξηνθνχινπξν θαη δίπια ηνπ ε Μπαινχκπα γηα ηα θνξίηζηα 

ηνπ ζπηηηνχ! Γηα εκάο ηα αγφξηα νη καλάδεο καο έθηηαρλαλ κηθξά ζηπξνπδάθηα 

θαη γηα ηα θνξίηζηα ηηο Μπαινχκπεο! Σα δηθά καο παηδηθά ςσκηά ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, πνπ ηα πξνζθαγίδακε θαη ηα θπιάγακε κέξεο, λα απνιακβάλνκε 

ηελ θαλέιια ηα γαξνχθαια θαη ηελ καχξε ζηαθίδα πνπ είραλ κέζα! Πέξαλ, 

φκσο, απ’ ηελ ρξεζηηθή ηνπο δηαηξνθηθή αμία, είραλ θαη έλαλ κεγάιν 

ζπκβνιηζκφ, αθνχ ηα έθηηαρλαλ νη καλάδεο καο κε ηελ ελδφκπρε επρή γηα λα 

θπιάλε ηα παηδηά ηνπο, αιιά θαη γηα λα πξνθφςνπλ ζηα γξάκκαηα θαη ζηελ δσή! 

Έλαο ζπκβνιηζκφο πνπ γέκηδε ηηο θαξδηέο ηνπο θαη ηελ δσή ηνπο, αθνχ ηα παηδηά 

ηνπο ήηαλ πάλσ θαη πέξα απφ φινπο, φζα θαη λα είραλ απνθηήζεη… Αιιά θαη ην 

Ξηνθνχινπξν! Ση σξαίν θαη ηη ππέξνρν ηεξφ ςσκί, πινπκηζκέλν θαη 

θηινηερλεκέλν απ’ ηηο λνηθνθπξέο ηνπ ρσξηνχ καο κε κεγάιν κεξάθη θαη αγάπε! 

Θα ην θφςεη αλήκεξα ηα Αμηφγελλα ζην κεζεκεξηαλφ ηξαπέδη ν πξνγηαζηφο ηνπ 

ζπηηηνχ, ηνπνζεηψληαο ην πάλσ ζηνλ καζηξαπά κε ην θξαζί θαη ζα 

αθνπκπήζνπλ φινη ην δηακειηδφκελν ζηαπξνεηδψο Ξηνθνχινπξν ζε κηα 

ζπκβνιηθή θίλεζε αγάπεο θαη άξξεθηνπ δεζκνχ κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο! Δηθφλεο θαη γεχζεηο κηαο άιιεο επνρήο! 
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Ζ Κηζνχλα κε ηελ ξίδα ηεο θαη ηνλ αεηζαιή ζπκβνιηζκφ ηεο ηνπνζεηνχληαλ ζε 

φια ηα κέξε ησλ ζπηηηψλ ηνπ ρσξηνχ καο! 
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Ο απζεληηθφο Ατ Βαζίιεο ησλ νξζνδφμσλ κε ην δηζάθη ηνπ εθ Καηζαξείαο, πνπ 

καο έθεξλε ηε ζηξνχλα ζε καο ηα παηδηά!!! 
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ΘΗ ΠΡΔΟΑ… ΔΦΓΔΠ ΚΔ ΡΑ ΘΑΦΔΛΗΑ… 
Πεξίκελα πσο ζάξζεη ε ζηηγκή, πνπ ζα μερείιηδε ε γξαθίδα απ’ ηηο κλήκεο. 

Καηξφ ηψξα θψιηαδε κέζα κνπ κηα αληάξηηζζα ιαχξα, πνπ δεηνχζε δηέμνδν, 

θαλάιη, ηφπν, επινγία, λα πκλήζεη ην βαζχ πνηάκη πνπ ράξαμεο ζηε δσή, 

καζηφξηζζα δειεπηή ηεο αγάπεο, ηεο απηνζπζίαο, ηεο πξνζθνξάο! ια ηνχηα 

ζέισ λα ηα πσ Μάλα, κα δελ γελλά ην κπαιφ κνπ θαηάιιεινπο ιπγκνχο… ια 

ζέισ λα ηα πσ Μεηέξα, κα δελ κπνξψ λα ζπιιαβίζσ ζσζηά, γηαηί θξχβνληαη 

πνιιά πίζσ απ’ ηελ απιαία… 

Ο πνηακφο ησλ αηζζεκάησλ γισζζνδέηεο ζηάζεθε θαη ε θνίηε ηνπ κπαινχ 

άδεηαζε ζηελ Καηψδε ρνάλε, πνπ ηελ νλνκάδνπλ κεγάιε αληνρή. ζπνπ 

αλάβνληαο ην θαληήιη ηεο ζησπήο ιχζεθε ν λνπο, έηξεμαλ ηα κειηέκηα ησλ 

καηηψλ, μεθίλεζε ν δξφκνο… 

Αλέβαζα ηε θινγίηζα ςειά, λα ζηαζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ πνηεξηνχ… ε 

ςάρλσ… 

Θα πεηάμεηο πάλσζέ κνπ νινθψηεηλε ζθηά… Ξέξεηο ζα κνπ πείο, ηα καιιηά ζνπ 

άξρηζαλ λ’ αζπξίδνπλ, λα πξνζέρεηο… Έπεηηα ζα μαλάξζεηο, ην Μεγαινβδφκαδν 

πιεζηάδεη. Να θνηκεζείο ην κεζεκέξη, νη Αγξχπληεο καο ζέινπλ ζηελ εθθιεζηά, 

ζα πάκε ζηα Γψδεθα Δπαγγέιηα ζηνλ Μπζηηθφ Γείπλν. 

Όζηεξα ζα ηξέμεηο πάιη ην θαινθαίξη. Θα ζεθψζεηο απαιά ην ιηλφ ζεληφλη λα κε 

μππλήζεηο. ήθσ, ηα παηδηά δελ ζνπ άθεζαλ θνκκάηη ξηγαλάδα γηα ην θνιαηζηφ 

ζνπ… Θα θχγεηο μαλά… Θα πεηάμεηο… Κη έλαο αμεζχκαζηνο έξσηαο, 

βαζηαγεξφο, ζα πεηά καδί ζνπ. Θα θάλεη λ’ αλαβξχδνπλ ζηα κάηηα, ζην λνπ, ζηηο 

αηζζήζεηο, ζην ζέξνο, νη εηθφλεο ηεο κηθξήο απιήο, ηεο απιήο ησλ δηθψλ ζνπ 

ζαπκάησλ! 

Να παο ζηελ Κσζηαληία λα ηεο πεηο πσο αχξην ζα πάξεη ζεηξά γηα ην δηαζίδη 

ηεο, ζηε Λεληψ ηξέμε πεο ηεο ην ςσκί είλαη έηνηκν ζηνλ θνχξλν. Όζηεξα λα, ην 

άινγν πξέπεη λα πνηίζεηο κε ηελ ιάηα ζην πεγάδη. Πεξίκελε λα ξίμσ δπφ ζατηηέο 

ζηνλ αξγαιεηφ, κεηά ζα ζηξψζσ ην ηξαπέδη… Μηα ξπδφπηηα πξφθακα λα ζαο 

θηηάμσ! 

Φσλαρηά ζέισ λα κνηξάζσ ηνπο ζεζαπξνχο πνπ κνπ ράξηζεο, λα κε θαιθηδεχζσ 

ηίπνηα, απφ φζα αγλά άδνια, απηνζπζηαζηηθά, θαξηεξηθά κεγαιεηψδε, κνπ 

δάλεηζεο! Να δήζνπλ, λα δνπλ παληνηηλά! Υσξίο ζηακαηεκφ… 

Να κεηξάσ… Έλαο νπξαλφο, έλα ζχλλεθν, κηα ςηράια, δέεζε ζηνλ αγχξηζην 

δξφκν πνπ ηξάβεμεο… ‘Οια κε βαζηά ιαιηά λα ζπιιαβίδσ! Πάληα είρα ζην 

κπαιφ έλα κηθξφ ινγίδξην γηα ζέλα! Μα, ηψξα, ζηνλ γιπθφ ζνπ χπλν ηεο εηξήλεο, 

μαπφζηαηε, λεθφπεηε, απαιιαγκέλε απ’ ηηο βησηηθέο κέξηκλεο, ζ’ αθνπξκαζηείο 

θαιχηεξα. Σν μέξσ, ζα βνπξθψζεηο… 

Μ’εθείλν ην αφξαην, κα δηαπεξαζηηθφ δάθξπ ησλ ζθηψλ, πνπ γίλεηαη πξνζηάηεο, 

θπιαρηφ θαηεπφδην, επρή φζσλ αμηψζεθαλ λα θχγνπλ κε ηα θαθέληα… Έθπγεο 
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κε ηα θαθέληα, λα θαηαηαγείο ζηεο Γήκεηξαο ην ηάγκα… Μάλα, Μεηέξα, 

Μακά, μσκάρα, αυθάληξα, θνπξλάξηζζα, αληάξηηζζα! 

Σν νπξάλην ηφμν θάζηζε ζηελ πνδηά ζνπ!  

Έθπγεο…  Έθπγεο θαη άθεζεο πίζσ καγεκέλα πξάγκαηα, ρσξίο κπαιψκαηα θαη 

παξεγφξηεο… Σν γλήζην πλεχκα ζνπ πάληνηε εδψ ζα θαηνηθεί! Δδψ θνληά ζα 

ππάξρεη ε κλήκε, πνπ φπνπ θαη λα ηελ αθνπκπήζεηο πάληα ζα ιαβψλεη… 

 

 

 

 

*ΒΦΠΓΒΞ ΘΒ ΟΏ ΖΏΦΒΙΕΏ… Λ ηίηινο κνηξνινγηνχ, πνπ ιέλε νη κνηξνινγίζηξεο ζηηο 

γεξφληηζζεο Ξθαθηζάλεο, ζαλ απέξρνληαη απ’ ηελ δσή, ληπκέλεο ηελ παξαδνζηαθή 

θαθέ ρσξηάηηθε θνξεζηά θαη ελλνψληαο πσο πνηέ δελ έβαιαλ καχξα, αθήλνληαο 

πίζσ παηδηά, εγγφληα θαη δηζέγγνλα! Ον πνίεκα είλαη απ’ ηελ Μνηεηηθή Οξηινγία ηνπ 

ζπγγξαθέα ηνπ παξφληνο βηβιίνπ Θνδσξή Γεσξγάθε κε ηίηιν: 

<<ΟΏΠΝΛΖΏΘΏΕΏ>>. Βθδφζεηο ΛΞΟΝΕΏ, Ώζήλα 2017. 
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Ήζνπλ πξσηίζησο αγαπεκέλε θαη απηνζπζηαζηηθή κάλα, πνπ ζαλ ιέαηλα ζηνπο 

ζθχκλνπο ηεο θνληά πάληα καο θχιαγεο θαη καο δεθδηθνχζεο!!! Μαο δίδαμεο 

πξψηε ην πφζν ζεκαληηθνί είκαζηε ζε απηή ηε δσή! Μαο έκαζεο ηελ αγάπε ζαλ 

ππιψλα ηεο επηπρηζκέλεο βησηήο! Μαο νδήγεζεο ηα βήκαηα ζηνλ δξφκν ηεο 

αξεηήο! Νχρηεο άπεηξεο αγξχπληαο θαη αγσλίαο πέξαζεο ζην πξνζθεθάιη καο ζαλ 

βξηζθφκαζηε ζην θξεββάηη ηεο αξξψζηεηαο… Με ηελ βαξέια ζην θεθάιη 

έηξερεο ζην πεγάδη γηα λα καο θέξεηο κηα θαηαςά θξχν λεξφ! Έπεηηα ήζνπλ θαη 

μσκάρα θαη αυθάληξα θαη πιχζηξα θαη θνπξλάξηζζα θαη ηζνπάληζζα θαη φια 

καδί ε ίδηα ε δσή… Πνηέ ζνπ δελ απφζηαζεο ζηε δσή, ζε απηή ηελ νηθεηνζειή 

ζνπ δηαθνλία, γηαηί απιά, φζα έθαλεο θαη φζεο δνχιεςεο ηξάβεμεο, ηα έθαλεο φια 

κε ηελ θαξδηά ζνπ, κε απέξαληε δνηηθή επραξίζηεζε γηα ηε θακειηά ζνπ! ην 

πξφζσπφ ζνπ, αθνχ φκνηα Μάλα - Παλαγηά ζπγθέληξσζεο φιεο εθείλεο ηηο 

νθνγελεηαθέο δνπιεηέο θαη θξνληίδεο κε ραξά θαη απζπζηαζηηθά κέρξη ηα βαζηά 

ζνπ γεξάκαηα, θαη χζηεξα… Έθπγεο κε ηα θαθέληα… 
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ΞΥΠ ΓΗΛΔΡΑΗ Ν ΠΔΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΒΝΙΝ ΚΑΟΗΘΑ;          

    Μνπζελά, ζ’ φπνηνλ ηφπν θη αλ ηαμίδεςα , δελ ζπλάληεζα ηέηνηα αθξηβνδίθαηε 

αξκνλία! Λ ήιηνο κε ηνπο ίζθηνπο, ε πέηξα κε ην ρψκα, ηα κηθξά κε ηα κεγάια, ε 

ιχπε κε ηελ παξεγφξηα, ε ιαρηάξα κε ηα θηεξά, νη θάηαζπξεο κηθξέο απιέο κε ηα 

θνξηηζίζηηθα ρακνγέιηα, ην θάιινο κε ηελ αξρηπεχηξα άλνημε! Ον κηθξφ κνπ ρσξηφ! 

Θηα αλεπαίζζεηε, απεηξνειάρηζηε θνπθίδα ζηνπ ζχκπαληνπ ην είλαη, κα, έλαο 

κηθξφο θφθθνο , έλαο ρηνλάηνο ραιαδίαο αιαηηνχ, πνπ άξηπζε κε φηη πην λφζηηκν πιηθφ 

ηηο δσέο καο! Έλα κηθξφ <<Εδαίνλ Άληξν>>, πνπ ζηα βάζε ηνπ θξχςακε ηηο παηδηθέο 

καο επηπρίεο, καθξηά απ’ ηνλ παηδνράθηε...Ρξφλν! Ζαη ζηνλ πεξίβνιφ ηνπ νη 

Ζνπξήηεο, ζ’ έλα κεζπζηηθφ ρνξφ ηεο κλήκεο, θάζε θνξά, ζήκεξα, πεξακαηάξεδεο 

παξεγνξεηηθνί ζην λνπ, ζ’ φηη καο πιεγψλεη, ζ’ φηη ζεσξνχκε απάλεκν ιηκάλη, κέζα 

ζηε δίλε γηα ηηο βησηηθέο κέξηκλεο, γηα ην αραιίλσην θπλήγη ηνπ επδαηκνλζκνχ.  Ξ’ 

φπνηα γσληά ηνπ, ζ’ φπνην ιηζφζηξσην, ζ’ φπνην θαληνχλη, ζ’ φπνηα απιή θη αλ ζηαζεί 

ε κλήκε, λνεξά ηα βήκαηα γπξίδνπλ ζηνπο ρξφλνπο ηνπ …κειηνχ! Έλα λέθηαξ 

αηέιεησηνπ παηγληδηνχ, κηα δσή, θη άιιε δσή, ζηνλ κηθξφθνζκν ηνπ ζθιάβνπ, ησλ 

βεξγηψλ, ηνπ κπξίηζνια, ηεο ζθιίηδαο-κίηδαο, ηνπ θξπθηνχ, ηεο άδνιεο αγάπεο, ηνπ 

πξψηνπ εθεβηθνχ έξσηα, ησλ νινπφξθπξσλ παηγληδηζκάησλ ηεο ληφηεο! 

     -Β, παηδηά, ζα παίμνπκε ηα <<Θπακπίληα>>; Μφζεο θνξέο παξαθαινχζα ηελ 

κάλα κνπ λα κε ζηείιεη λα αγνξάζσ απ’ ην κπαθαιηθάθη, ηελ ζαθθνχια κε ην 

<<ΖΗΕΙ>>, θαη αο κελ ηεο ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ κπνπγάδα, γηαηί κέζα είρε ηα 

νκνηψκαηα ηνπ Θίθπ Θάνπο, <<Οα Θπακπίληα καο>>, πνπ παίδακε πνηνο ζα 

ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξα. Ξηεκέλα ζε κηα επζεία θαη κε κηα ίζηα πέηξα, ην πεηίλη, 

λα ξίρλεη απφ καθξηά ν θαζέλαο, πφζα ζα ζπκπαξαζχξεη ε πέηξα ηνπ. Ζαη δψζηνπ 

πάζνο γηα ηα Θπακπίληα, θαη λα νη θσλέο θαη νη γθξίληεο, θαη λα ηα επηλίθηα γηα ηνπο 

εχζηνρνπο. Έπεηηα, άιιαδε ην ξεπεξηφξην ηνπ παηγληδηνχ, ζα παίμνπκε ηνπο παίρηεο, 

άζπξα-θφθθηλα! Βθείλα ηα ζαπκάζηα κπηζθφηα <<ΝΛΠΗΕΏ>>, κε ηελ γιχθα θαη ηελ 

θξέκα, έθξπβαλ κέζα ηνπο έλαλ αλεθηίκεην παηδηθφ ζεζαπξφ. Ον πνδφζθαηξν! Ώπηή 

ηε καγεία, πνπ καο νδεγνχζε ζε απηνζρέδηεο κπάιιεο, γεκίδνληαο κηα θάιηζα ρνχια-

ρνππ ηεο γξηάο κε άρπξα, ή δέλνληαο ζε ζρήκα κπάιιαο άγξηφρνξηα, ή κέζα ζε 

ζαθθνχιεο ιεκνλφθνππεο, αξθεί λα θισηζνχζακε, λα είρακε απηή ηελ αίζζεζε ηεο 

ππεξνρήο ζην γθφι! Ζαη εθείλα ηα ζαπκάζηα κπηζθφηα κε ηελ κηά δξαρκή, έθξπβαλ 

κέζα ηνπο, ηελ κεγάιε καο παηδηθή θαληαζίσζε, έλαλ πνδνζθαηξφθνζκν νιφθιεξν! 

Βίραλ θσηνγξαθίεο πνδνζθαηξηζηψλ, ηεο ΏΒΖ , ηνπ Λιπκπηαθνχ, ηνπ 

Μαλαζελατθνχ, ηνπ ΜΏΛΖ, ηνπ Άξε, ηνπ Βζληθνχ, ηνπ Μαλαηγηάιεηνπ, ηνπ ΐχδαληα, 

ηεο Μξννδεπηηθήο θαη ηφζσλ άιισλ νκάδσλ! Ήηαλ νη ήξσεο, πνπ καο πξνζειχηηζαλ 

απφ κηθξή ειηθία. 

      Οη θη αλ ν ζπξκφο επέβαιε λα γίλνπλ φια ηα παηδηά ζην ρσξηφ Μαλαζελατθνί θαη 

Λιπκπηαθνί, εγψ,  ήζεια, θαίλεηαη, λα μερσξίδσ, κφλνο θαη κνλαδηθφο ζην ρσξηφ, 

δηάιεμα ηελ ΏΒΖ! Ζαη ε πξψηε κνπ επηζπκία, ζαλ ήξζα ζηελ Ώζήλα δψδεθα  ρξνλψλ, 

ην Μάζρα ηνπ 1967, κηα κέξα κεηά ην πξαμηθφπεκα, πνπ κε …ηξνκνθξάηεζε, γηαηί 
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δελ μέξακε αλ ζα θηλεζνχλ ηα ιεσθνξεία ηνπ ΖΟΒΗ, θαη ράζσ ην πξψην κνπ ηαμίδη 

ζηνλ κεγαιφθνζκν ηεο πξσηεχνπζαο, ην πξψην πνπ δήηεζα απ’ ηνλ κπάξκπα κνπ ηνλ 

Γηψξγν, ήηαλ λα κε πάεη ζηε Φηιαδέιθεηα, ζην γήπεδν ηεο ΏΒΖ! Ζαη ζαλ ηέιεησλαλ 

ηνχηα ηα …αηέιεησηα παηγλίδηα, ε ηδέα πνπ έπεθηε ήηαλ νη επηδξνκέο γηα ζηαθχιηα, 

γηα βξαθαηζάλνπο, γηα απίδηα, γηα ζθάκλα. Ώγλαληεχακε πάλσ απ’ ην ρσξηφ, ζηελ 

Θάγεξα, ηνλ κπάξκπα Ώπνζηφιε ηνλ Ζαξνχζν, πνπ είρε κηα ηεξάζηηα απηδηά νλάδα 

θαη ηελ θχιαγε, γηαηί γέκηδε θαιάζηα θαη ηα πνπινχζε ζηελ ρψξα, πνηα ψξα ην 

κεζεκέξη ζα έθεπγε, θαη ηφηε, … πνην κνλνπάηη, πνηνο δξφκνο θαη πνην εκπφδην ζα 

καο ζηακαηνχζε, ζαιηάγακε ηηο ιηζηέο ζαλ ειάθηα θαη ζε ρξφλν αλαπλνήο 

βξηζθφκαζηε θάησ απ΄ηελ απηδηά, γεκίδακε γξήγνξα-γξήγνξα ηνλ θφξθν καο απίδηα 

θαη ραλφκαζηε ζηελ καγεία ηηο, ζθσηηαζκέλεο, (θαθέ θαη ππεξψξηκε ζαλ ζπθψηη), 

νλάδαο! Ια έπεηηα ηα ζθάκλα, νη θξάνπιεο ηεο επνρήο… 

      -Θαξέ μεπαησκέλα, πνπ αληεβήθαηε απηνχ απάλνπ! Άκα πέζεη θαλέλα ζαο, νχηε 

ιηκαηίδη δε ζα βξνχκε απφ δαχην!!! Mηα ηεξάζηηα ππεξαησλφβηα ζθακληά, ζαλ 

πιάηαλνο, ηεο ζεηά ΐαγγεινχιαο ηνπ Ζηζνγηάλλε, κπξνζηά ζηελ απιή ηεο, κε καχξα 

ζθάκλα, πνπ ήηαλ ην θαιχηεξφ καο …επηδφξπην! Οη θη αλ ε ζεηά ΐαγγεινχια κε ηελ 

ζεηά Μεληψ, πνπ θάζνληαλ ζην πεδνχιη θαη έγλεζαλ κε ηελ ξφθα, καο παξαθαινχζαλ 

λα κελ αλεβνχκε ζ’ απηφλ ηνλ γίγαληα…Μνηά ψξα βξηζθφκαζηε ζηελ θνξπθή, ζαλ 

αηινπξνεηδή, θαλείο δελ θαηαιάβαηλε! Ζαη θείζε πάλσ, ηξψγνληαο αρφξηαγα ηα 

ζθάκλα θαησπηεχακε θαη ηελ πεξηνρή νιάθεξε… Ζαη λα, ζε ιίγν, ζηνλ δξφκν ηεο 

Γθηφθαο, πνπ ζπλδέεη ην Μηλαθνρψξη κε ηα Ηαδαξάηα, εθεί ζηελ ζηξνθή, <<Ξηηο 

ακπγδαιηέο ηνπ Ιηνχλθε>>, λα ζνπ θαη μεπξνβαίλεη απ’ ηελ ζηξνθή ν αξθνπδηάξεο 

κε ηελ αξθνχδα ηνπ! Ήξηε ε αξθνχδα! Ήξηε ε αξθνχδα! Ξε ειάρηζηα ιεπηά είρακε 

δηαιαιήζεη ζ’ φιν ην ρσξηφ ηελ άθημε ηνπ αξθνπδηάξε κε ηελ …Θαξίθα ηνπ. Δ 

παξάζηαζε ζηήλνληαλ κπξνζηά ζην καγαδάθη ηνπ κπάξκπα Φιίππνπ ηνπ 

Οζεξεβέια, κε ηελ ηεξάζηηα θιεκαηαξηά κπξνζηά! Λ αξθνπδηάξεο κε ην ληέθη θαη ε 

Θαξίθα λα ρνξεχεη ηνπ θαινχ θαηξνχ…Ζαη ελδηάκεζα νη πξνζηαγέο-παληνκίκεο ηνπ 

αξθνπδηάξε: 

-Μσο ρηελίδεηαη ζηνλ θαζξέθηε ε ΐνπγηνπθιάθε Θαξίθα; Έπαηξλε ην θαζξεθηάθη ε 

Θαξίθα θαη πξνζπνηνχληαλ πσο ρηελίδεηαη! 

-Μσο θνηκνχληαη ηα θνξίηζηα κε ηνλ θαιφ ηνπο Θαξίθα; Κάπισλε  πεξηπαζψο ε 

Θαξίθα θαη ππνδχνληαλ ηελ εξσηεπκέλε! 

-Μσο γίλεηαη ν ζεηζκφο ζηνλ ΐφιν Θαξίθα; Ζαη ηφηε πνηφο είδε ηελ Θαξίθα θαη δελ 

ηελ θνβήζεθε… Έπηαλε ηελ θνιψλα ηεο θιεκαηαξηάο θαη θφληεπε λα ηελ ζσξηάζεη 

νιφθιεξε ζην ρψκα! 

Ζαη ζαλ ηέιεησλε ην θάζε λνχκεξφ ηεο ε Θαξίθα ηελ αληάκεηβε κε ηελ θαξακειίηζα.  

Οα παηδηά, θαη ηξνκάδακε θαη ζαπκάδακε θαη ε γπθηνπνχια λα γπξλάεη κε ην ληέθη, 

γηα δίζθν, φκνηα κε ηνπο ιαηεξλαηδήδεο, θαη λα καδεχεη ηηο δεθάξεο θαη ηα 

πελεληαξάθηα… 
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     Έπεηηα ε Θαξίθα κε ηνλ αξθνπδηάξε έπαηξλαλ ηε δεκνζηά γηα ηελ Ζαξπά. 

Θειίζζη πίζσ ηνπο ηα παηδηά λα ηελ μεπξνβνδίδνπκε κέρξη ην Ζαξηέξη. Ισρειηθά, κα 

αέξηλα θαη ιεχηεξα, ζην δηθφ ηνπο απέξαλην πξάζηλν κίιη ηεο δσήο, ν αξθνπδηάξεο 

κε ηελ Θαξίθα ηνπ, δηαζθεδαζηέο κηαο θνηλσλίαο, πνπ γλψξηδε λα ηέξπεηαη κε ηα 

κηθξά, ηα αλεπηηήδεπηα, ηα γλήζηα, ηα ακφιεπηα ηεο θπιήο. Έλα κηθξφ άλνηγκα ζηνλ 

ηίκην αγψλα ηεο μσκάρηθεο δσήο, έλα παξάζπξν αλνηρηφ ζε ιίγεο ζηαγφλεο 

αλεκειηάο, ρψξηα απ’ ηνλ ρξφλν θαη ηηο έγλνηεο, κηα ζηάζε ζην κνλνπάηη πνπ νδεγεί 

ζηνλ θήπν κε ηηο ιεχθεο! Μαίμακε, θπλεγήζακε ηελ δσή θαη ηελ πξνζπεξάζακε, κε 

βήκα αιέζην θαη δίςα γηα πξνθνπή. Ζάλακε, φπσο ιέεη θαη ν αλεπαλάιεπηνο 

Γηάλλεο Ξθαξίκπαο, ηνχκπεο ζην ρνξηάξη θαη ζην 

ρψκα.Μαίμακε…Μαίμακε…Μαίμακε… Ίζσο ην κνλαδηθφ εθφδην  γηα ηελ ςπρηθή 

γαιήλε θαη ηζνξξνπία, γα ηελ αδεξθνζχλε θαη ην κφληαζκα ζε νκάδα, ζε 

αδηάζπαζηε θηιία, ζ’ έλαλ θφζκν πνπ μαθληάδεηαη, ζήκεξα, αθνχγνληαο ην ξήκα ηεο 

αιιειεγγχεο, ην <<Ώτηέξλσ>>, πνπ φιν θαη νξζψλεη ηεο κνλνκέξεηαο ηα ηείρε, 

απξνζπέιαζηα ζην δάθξπ ηνπ δηπιαλνχ θαη ζηελ θσλή ηελ ξηκαγκέλε… 

 Έια νπξαλέ, δάλεηζέ καο  θαη πάιη ηα θηεξά, εθείλα ηα θηεξά ηεο λνεξήο επηδξνκήο 

ζηα ρξφληα ηεο αζσφηεηαο, πνπ πέξα θαη απ’ ηα φλεηξα γλσξίδνπλ λα πεηάλε…    
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ήκεξα, βεβαίσο, ζα εμνξγηδφκαζηε κε παξφκνηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξέο 

απέλαληη ζηα δψα… Σφηε, φκσο ζηα έθπιεθηα παηδηθά καο κάηηα θάληαδε 

παηγλίδη θαη γεγνλφο ζαλ έθηαλε ζην ρσξηφ θαη βιέπακε ηα παξαγγέικαηα ηνπ 

αξθνπδηάξε θαη ην πεηζαλαγθαζκέλν δψν λα ηα εθηειεί… 
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Ν ΜΔΛΖΡΔΚΝΠ, Ζ ΑΠΡΟΑΙΗΑ ΘΑΗ ΝΗ ΚΔΠΞΝΙΔΠ… 

     ηαλ ε λνζηαιγία ηξνρηνδξνκεί πάλσ ζηηο ξάγεο ηεο αζάιεπηεο κλήκεο, ηφηε 

ζίγνπξα θηάλεη ζξηακβεπηηθά ζε αλαθνξέο πνπ πκλνχλ θαη δνμάδνπλ ηελ δσή, φρη 

απιά ζαλ κηα πνξεία, αιιά ζαλ ακάγαικα ηεξψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη παξζέλσλ 

ζπγθηλήζεσλ, δηαλζηζκέλε, κάιηζηα, κε φηη πην βαζχηεξν θαη αγαπεζηάξηθν θαη 

εξσηηθφηεξν εθθξάδεη ε ςπρνζσκαηηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ! Αελ είλαη 

δηαδξνκή πνπ λα κελ ζεκάδεςε αλεμίηεια ηνπο ηαμηδηψηεο ηεο, δελ είλαη ζηαζκφο, 

πνπ λα κελ ζθχξημαλ ηα ηξαίλα ηεο κεγάιεο εγξήγνξζεο ζην ζαχκα ηεο δήζεο! Ζαη 

φηαλ απηά ηα ζπζηαηηθά αλζξψπηλα πξσηνυιηθά παληξεπηνχλ κε ην ακφιεπην, κε ην 

αγληζκέλν ζσξεθηφ ηεο λνζηαιγίαο, ηφηε άζθαιηα πξνθχπηεη απηφ πνπ νλνκάδνκε 

Ώκάξαληε Γσή, ζαλ έλα κπνπθέην παξαζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη βησκαηηθψλ 

κειίγεπζησλ πηνκάησλ! 

    Αεθαεηία ηνπ 1960! Δ Ηεπθάδα μελεηεχεηαη… Ον λεζί  αδεηάδεη απ’ ην 

δπλακηθφηεξν θνκκάηη ηνπ, ηε λέα γεληά, πνπ αλαδεηά, είηε θπλεγεκέλν απ’ ηελ 

αλέρεηα, είηε θπλεγεκέλν απ’ ηελ θξαηηθή αβειηεξία, είηε δησγκέλν απ’ ην 

επαίζρπλην κεηεκθπιηαθφ θιίκα, απηφ ην δπλακηθφ θνκκάηη ηεο λέαο γεληάο, αλαδεηά 

δηέμνδν ζηε καθξηλή Ώπζηξαιία, ηνλ εμ ίζνπ καθξηλφ Ζαλαδά θαη ζηηο θάκπξηθεο ηεο 

Γεξκαλία θαη ηνπ ΐειγίνπ ηηο ζηνέο! ΜΝΛΞΖΗΔΞΔ… Ώπηή ε ιέμε αληερεί ζηα ρσξηά 

ηεο Ηεπθάδνο, εθείλα ηα ρξφληα ηεο απνςίισζεο ησλ ρσξηψλ, κηα ιέμε καγηθή γηα 

ηνλ θνζκάθε, πνπ φπνηνλ αθνξνχζε απηή ε πξφζθιεζε, απηφκαηα ζεσξνχληαλ 

επινγεκέλνο, γηαηί έθεπγε απ’ ηελ ηπξαγληζκέλε δσή ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλέρεηαο. 

Δ πξφζθιεζε φηαλ έξρνληαλ απφ ζπγγελή, πνπ βξίζθνληαλ ήδε ζηνλ Ζαλαδά ή ζηελ 

Ώπζηξαιία, απηφκαηα ιεηηνπξγνχζε ζξηακβεπηηθά ζηηο κηθξέο θνηλσλίεο ησλ 

Ηεπθαδίηηθσλ ρσξηψλ, γηαηί, ζεσξνχζαλ ζίγνπξν πσο, ν απνδέθηεο ηεο πξφζθιεζεο, 

κε ηνλ ίδην δήιν θαη κε ην ίδην πάζνο, ζαλ έθηαλε ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ ηνπ, ζα 

έζηειλε θαη απηφο λέα πξφζθιεζε ζε άιιεο θαη άιινπο πξνζθαξηεξνχληεο ην καγηθφ 

ραξηί… <<Ξψζεθε, ν ηάδε, αλαθσλνχζε φιν ην ρσξηφ, ζαλ έθηαλε ε πξφζθιεζε, 

ηψξα φιεο νη θνπέιεο ηνπ ζα πάλε ζηελ Ώπζηξαιία, ε κία ζα πάξεη ηελ άιιε…>> Δ 

ζπλεζηζκέλε επσδφο, ηα ζπλεζηζκέλα ζρφιηα ζηηο κηθξέο καο θνηλσλίεο. Ζαη 

έθεπγαλ, έθεπγαλ, έθεπγαλ… Ζαη ν πξψηνο πφλνο ηνπ απνρσξηζκνχ, ν πξψηνο 

ζπαξαγκφο ηνπ δσληαλνχ ρσξηζκνχ, απαιχλζεθε κε ηνλ ρξφλν θαη έγηλε αλάκλεζε 

θαη κεηαηξάπεθε ζε λνζηαιγία, γηα φια ηα κέξε θαη γηα ηνπο μελεηεκέλνπο θαη γη 

απηνχο πνπ έκεηλαλ μσπίζσ. Ώλακλήζεηο, πνπ ζήκεξα, κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα 

ηάρηζηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη επηθνηλσλίαο ηεο λέαο επνρήο, θαληάδνπλ 

θαηνξζψκαηα κηαο πεξαζκέλεο επνρήο, πνπ ν ηξφκνο θαη ε ιχπε ηνπ απνρσξηζκνχ 

θψιηαδε ζηηο θαξδηέο…  

   Ώξρέο θαινθαηξηνχ ηνπ 1966. Θηα ηέηνηα ιπηξσηηθή πξφζθιεζε έθηαζε θαη γηα ηελ 

πξψηε μαδέξθε ηνπ παηέξα κνπ, ζηαικέλε επίζεο απ’ ηνλ Ζαξπσηά, απ’ ην ρσξηφ 

ηνπ Ζαξπψηε, πξσηνμάδεξθφ ηνπο, φινη ηνπο παηδηά αδεξθψλ! ΐιέπεηε εθείλα ηα 

ρξφληα, ε νηθνγέλεηα δελ αθνξνχζε κφλν φζνπο θιείλεη κέζα ε πφξηα, αιιά 
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επεθηείλνληαλ, φρη κφλν ζηα πξσηνμάδεξθα, πνπ ήηαλ ζαλ αδέξθηα ζρεδφλ, αιιά 

πξνρσξνχζε παξαπέξα θαη ζε δεχηεξα θαη ζε ηξίηα, φπνπ φινη καδί απνθαινχληαλ 

Ξφτ, Ξπγγέλεην, θαη φρη κφλν απνθαινχληαλ αιιά είραλ θαη δεζκνχο αίκαηνο, καδί 

ζηηο ραξέο θαη ζηηο ιχπεο, καδί ζε θάζε πηπρή θαη έθθαλζε ηεο δσήο, πφζν κάιινλ 

δεκέλνη ζηνλ θνηλφ ζηφρν ηνπ μελεηεκνχ γηα θαιχηεξε δσή, κε απνηέιεζκα ηελ 

αιπζίδα, ν έλαο λα θάλεη πξφζθιεζε ζηνλ άιιν. Φαληαζηείηε ηελ ραξά ηεο δέθηξηαο 

ηεο πξφζθιεζεο! Αελ ηελ ηξφκαδε ην άγλσζην… Θάθεπγε γηα κηα θαιχηεξε δσή! 

θαληαζηείηε πφζν θαξηεξνχζε ηνλ επινγεκέλν Ώχγνπζην πνπ ην ππεξσθεάλεην 

<<ΜΏΟΝΕΞ>> ζα ηελ πήγαηλε, κεηά απφ έλα κήλα ζρεδφλ ηαμίδη, ζηελ καθξηλή 

Ώπζηξαιία. Θφιηο είρε θέξεη ζην ρσξηφ, ηφηε, ν κπάξκπα Οάθεο κε ην καγαδί ην 

πξψην Οδνχθ κπφμ, ειεθηξφθσλν ην κάζακε θαη έηζη ην ζπκφκαζηε κέρξη ζήκεξα. 

Γεγνλφο γηα ην ρσξηφ νιφθιεξν, κα γηα καο ηνπο πηηζηξηθάδεο ήηαλ απφιαπζε θαη 

καγεία θαη απνξία! ΐάδεηο κηα δξαρκή, παηάο έλα θνπκπί θαη μαθληθά γπξίδεη ην 

ζαξαληαπεληάξη δηζθάθη θαη αξρίδεη ην ηξαγνχδη! Ξαλ νηθνλνκνχζακε θάπνην 

θξαγθάθη ηξέρακε λ’ αθνχζνκε ηνλ Ζαδαηδίδε, ηνλ Γαβαιά κε ηε Νία Ζνχξηε, ηνλ 

Νεπάλε, ηνλ Γαγνξαίν, ηνλ Οζηηζάλε, ηνλ Ώγγειφπνπιν κα θαη ηα δεκνηηθά γηα ηνπο 

κεγάινπο, κε ηνλ Μαπαζηδέξε, ηνλ Ζαςνθέθαιν, ηνλ Γάρν, κε ηα νπνία πνιιά 

βξάδηα, κεηά ηηο κάρεο ζηε Αεισηή θαη ζηνλ Οδνγνιί έζηελαλ θαη απηνζρέδην 

γιεληάθη κε ρνξφ θαη νχδν μεξνζθχξη, αθνχ ην ζπλνδεπηηθφ γηα κεδέ ήηαλ ηα 

ζηξαγάιηα θαη νη μεξνζαξδέιεο απ’ ηε ιάηα, πνπ αιάηηδε ν ίδηνο ν καγαδάηνξαο… 

<<Έια δσ αληςηέ, κε βξίζθεη εθεί ζηηο ζθακληέο απφ θάησ, πνπ ήηαλ ην βαζίιεην ηνπ 

παηγληδηνχ καο, ε ζεηά κνπ, ε πξσηνμαδέξθε ηνπ παηέξα κνπ, πνπ ζάθεπγε ζηελ 

Ώπζηξαιία. Μάξε έλα δίθξαγθν θαη ηξάβα ζην ειεθηξφθσλν. Θέισ λα κνπ βάιεηο 

δπν ηξαγνχδηα, ζα ζηαζψ εδψ λα η’ αθνχζσ, <<Οα κνπηδνπξσκέλα ρέξηα>> θαη ην 

<<Θα θχγσ Θαλνχια κελ θιάςεηο γηα κέλα>>! Ξπκβνιηθά θαη ηα δχν γηα ηελ ίδηα, 

ηφζν γηα ην ηη ζα ζπλαληνχζε ζηα εξγνζηάζηα εθεί θάησ ζηε λέα ρψξα, φζν θαη γηα 

ην απνραηξεηηζηήξην ηξαγνχδη ζηε κάλα… Δ ίδηα δελ κπνξνχζε λα πάεη ζην καγαδί… 

Θηιάκε γηα κηα επνρή πνπ ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα γπλαίθα λα πάεη ζην καγαδί... Μνπ 

λα εγθαηαιείςσ ην παηγλίδη, ε άξλεζή κνπ ήηαλ δεδνκέλε… <<Έια, κσξέ βινεκέλν 

κνπ, θ’ εγψ ζα ζ’ δψθσ κέζπνιεο, κνπ ιέεη…>>. Ηεο θαη κνπ έηαμε ηνλ νπξαλφ κε η’ 

άζηξα… Θέζπνιεο! Θαγεία! Μσο ηηο θπλεγνχζακε ζαλ πηηζηξηθάδεο! Βίρε ε ζεηά 

κνπ κηα ηεξάζηηα κεζπνιηά ζηελ Ώθφλε, πνπ κνιφγαγε φιν ην ρσξηφ γηα δαχηε πσο 

ζφδηαδε θάζε ρξφλν, θαη ηηο κάδεπαλ γηα λα θάλνπλ <<θηιηά>>, λα θηιεχνπλ φπνηνπο 

ήζειαλ! Μνπ λ’ αληηζηαζψ ζηελ πξννπηηθή γηα ηηο κέζπνιεο! Ήηαλ ε κνλαδηθή 

νηθνγέλεηα πνπ είρε απηφ ην κέιη θξνχην ζην ρσξηφ θαη ηελ αλάγθε θηινηηκία 

πνηνχκελνη θάλακε θαη ηα ζειήκαηά ηνπο, αθνχ καο πεξίκελε ην αληίδσξν..…  

Έηξεμα ακέζσο... Μήγα ζην ειεθηξφθσλν. Έβαια ηα ηξαγνχδηα. Γπξλάσ θαη βξίζθσ 

ηελ ζεηά κνπ λα θιαίεη… ιε ε Βιιάδα, ζπιινγηέκαη ζήκεξα, αλάγιπθε ζ’ εθείλν ην 

θιάκα, φιε ε Βιιάδα λ’ απνραηξεηά ηα παηδηά ηεο, πνπ ξίδσζαλ θαη έκεηλαλ γηα 

πάληα ζηελ Ώπζηξαιία… Ζαη φηαλ πέξπζη ην θαινθαίξη επηζθέθζεθε  ηελ Ηεπθάδα, 

ειηθησκέλε πηα,  θαη ηεο ζχκηζα ην πεξηζηαηηθφ, δάθξπζε θαη πάιη… Θφλν πνπ ηνχην 

ην δάθξπ ήηαλ δάθξπ λνζηαιγίαο…     
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Παξφκνην ηδνπθ κπνμ, ειεθηξφθσλν ην ιέγακε ηφηε, είρε θέξεη πξψηνο ζην 

ρσξηφ καο ζην καγαδί ηνπ ν Σάθεο ν Σζακπαξήο. 
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TA ΞΙΔΗΝΘΝΘΗΑ,  OI ΓΔΟΚΑΛΝΗ KAI H ΓΝΟΓΝΒΙΖ! 
    Ινέκβξεο ηνπ 1942. Δ Ηεπθάδα ζηελάδεη θαη ππνθέξεη απ’ ηελ πείλα θαη ηηο 

ζηεξήζεηο, θάησ απ’ ηελ κπφηα ησλ Γεξκαλντηαιψλ θαηαθηεηψλ. Ξηα ρσξηά ηνπ 

λεζηνχ ππάξρεη εμαζιίσζε θαη ηξνκαθηηθή ζηέξεζε, ζρεδφλ ζε φια ηα αγαζά. Ηίγν 

ιάδη, φζν άθελαλ νη θαηαθηεηέο, ιίγν, θξαζί θαη ιίγν γάια απ΄ηα καξηίληα, πνπ 

είραλ ζην ζπίηη. Γηα ςσκί νχηε ιφγνο λα γίλεηαη, ζηάξη γηα ζπνξά δελ ππήξρε θαη αλ 

θάπνηνο επινγνχζε λα ζπείξεη θακηά παιηάθξε, δελ έθηαλε νχηε γηα πξφζθνξν. Ον 

κνλαδηθφ θαγεηφ πνπ ήηαλ ζε αθζνλία ήηαλ ηα ιάραλα!  

    <<Βθείλε ηελ ρξνληά , κνπ δηεγνχληαλ ν παπνχιεο κνπ, ν κπάξκπα Ζψζηαο ν 

Μαπνξάθεο, ην 1942, επιφγεζε ν ζεφο κε ηηο βξνρέο ηνπ, θαη θχηξσζαλ παληνχ 

ιάραλα, δσρνί, βξνχβεο, ιάπαηα, θαξδφληα, βιαζηάξηα, πξηθάδεο, ξαδίθηα. 

Οζνπβάιηα γεκίδακε. Οα θηηάρλακε βξαζηά, ηζηγαξηαζηά, ηεγαλεηά, γηα λα μεγειάκε 

ηελ πείλα καο θαη ηηο κεγάιεο θακειηέο καο. Ήηαλε, κνπ έιεγε, Ινέκβξεο κήλαο, 

παξακνλέο ηεο Μαλαγίαο ηεο Θηζνζπνξίηηζζαο. Βίρακε θάλεη ηηο ζπνξέο κε ηα 

δεπγάξηα η’ άινγα, ιίγν βξψκε γηα ηα δσληαλά, ιίγν αγξηνθφθη γηα ζαλφ θαη ιίγν 

θξηζάξη, κήπσο θαηαθέξλακε λα θηηάμνπκε ιίγν θξηζαξέλην ςσκί. Μιεζίαδε ηεο 

Μαλαγίαο ηεο Θηζνζπνξίηηζζαο θαη φια ηα ζπίηηα έπξεπε λα ηεξήζνπκε, 

νπσζδήπνηε, ην έζηκν θαη ηελ παξακνλή λα βξάζνπκε ζην ζπίηη ηα ΜΗΒΕΛΖΛΠΖΕΏ, 

δειαδή, καδί ηα φζπξηα θαη ηα δεκεηξηαθά, αλαθαηεκέλα, γηα λα βινγήζεη ε 

Μαλαγία ηηο ζπνξέο καο θαη λα θαξπίζνπλ, αθνχ ήηαλ ηα κνλαδηθά αγαζά πνπ 

κπάδακε ζην ζπίηη. πνην ζπίηη δελ έβξαδε πιεηνθνχθηα ην ζεσξνχζακε θαθφ θαη γηα 

ηα γελλήκαηα, αιιά θαη γηα ηελ πγεηά ησλ αλζξψπσλ ηνπ ζπηηηνχ. 

    Ξην ζπίηη δελ ππήξρε ζρεδφλ ηίπνηα απ’ απηά, παξά κφλν ειάρηζηα πξάκαηα, πνπ 

ηα ζέιακε γηα λα βγάινπκε ην ρεηκψλα. Θφλν ιίγε θαθή, ιίγα κπίδα, ιίγα 

ζηελνθνχθηα θαη ιίγα ιαζήξηα, γηα ηα νπνία είρα πάεη λχρηα ζην Ηηβάδη ηεο Ζαξπάο 

θαη πήξα θξπθά απ’ κηα αζπκσληά ηέζζαξα δεκάηηα ιαζήξηα, ηα θφξησζα ζη’ άινγν, 

ηα θνπάλεζα, γηα λα ηα έρσ ηνλ ρεηκψλα, γηα ηα παηδηά κνπ. Ξηάξη δελ ππήξρε θισλί! 

Θνπ’ξρφληαλ αικπαδία, λα κε έρνπκε θισλί ζηάξη, ην βαζηθψηεξν πιηθφ γηα ηα 

πιεηνθνχθηα, λα βάινπκε ζηε πληάηα παξακνλή ηεο Θηζνζπνξίηηζζαο. Οφηε 

μαλαζθέθηεθα θαη πάιη ην Κεξφκεξν. Ήηαλ ην απνθνχκπη καο γηα θάζε δπζθνιία, 

θπξίσο ν θάκπνο ζηελ πεξηνρή ηεο Γνξγνβιήο, εδψ πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην ρσξηφ 

Αξπκφο. Βθεί ζηα θνλάθηα ησλ βιάρσλ, φπσο ιέγακε ηνπο Κεξνκεξείηεο,   

κπνξνχζακε λα βξνχκε θαιακπνθάιεπξν,  γηα λα θηηάμνπλε κπνκπφηα θαη κπαδίλα, 

ηξαραλά θαη ζηάξη. κσο νη βιάρνη ήζειαλ ιάδη, αθνχ δελ είραλε ειηέο, γηα λα καο 

δψζνπλ θάηη απ’ απηά, θαη ην ιάδη ήηαλ δπζεχξεην ηφηε. Ζνίηαδα, καηαθνίηαδα κέζα 

ζην δεπφδηην , αιιά κφλν κνπξγαξηά έβιεπα ζην πάην. Μάσ θαη εγψ ηφηε ζην 

ιηηξνβηφ ηνπ Θπνχθα, πνπ είρε μεθηλήζεη θαη έθαλε ηηο ειηέο ηνπ ρσξηνχ θαη γεκίδσ 

δπφ ζθνπνχιηα ιάδη. <<Θάρεηο λ’ αβαληζέξλεηο , ηνχπα η’ θαξαβνθχξε η’ Θπνχθα, 

κφιηο θάκσ ηζ’ ειηέο>>.  
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    Έια, φκσο, πνπ δελ είρα παπνχηζηα γηα λα θχγσ γηα ην Κεξφκεξν, θάηη 

παιηνπάπνπηζα πνπ είρα ήηαλ ηξχπηα απφ θάησ θαη κε ιησκέλε ηε ζφια. Οη λα θάκσ, 

πάσ θαη βγάλσ ηα δπφ πηζηλά πέηαια απ΄ην δεχηεξν άινγν πνπ είρα θαη ηα θάξθσζα 

απφ θάησ γηα ζφιεο! Φνξηψλσ ηα δπφ ζθνπνχιηα ζη’ άιιν άινγν, κπήθα θαβάια 

αλάκεζα απ’ ηα δχν αζθηά  θαη κηα θα δπφ μεθίλεζα γηα ην Κεξφκεξν. Θφιηο έθηαζα 

ζηε Ρψξα κε ζηακαηάλε νη Γεξκαλνί! Οξνκνθξαηήζεθα. Οφηε κφιηο είρακε 

νξγαλσζεί ζρεδφλ φιν ην ρσξηφ ζην ΒΏΘ, ζθέθηεθα πσο θάπνηνο κε θάξθσζε πσο 

ήκνπλα Ώκίηεο. Γηα θαιή κνπ ηχρε, φκσο βξέζεθε εθεί θαη κε γιχησζε έλαο Εηαιφο. 

Ονλ ιέγαλε Ήιην θαη κίιαγε ζπαζηά ειιεληθά. Θε γλψξηζε, γηαηί είρε γλσξηζηεί κε 

ην γείηνλά κνπ ηνλ ΐαζίιε ηνλ Οζάλε θαη εξρφληαλε ζπρλά ζην ζπίηη ηνπ εδψ ζην 

Μηλαθνρψξη, κάιηζηα φηαλ ζπγθξνχζηεθαλ Γεξκαλνί θαη Εηαινί, ν Ήιηνο, γηα λα 

γιπηψζεη, θξπβφληαλ κέζα ζηε ζηέξλα ηνπ Οζάλε, κέρξη πνπ έθπγαλ νη Γεξκαλνί 

απ’ηελ Ηεπθάδα. (Ξεκείσζε δηθή κνπ. Ώπηφο ν ηηαιφο, ν Ήιηνο, είρε έξζεη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980 ζην Μηλαθνρψξη. <<Βίκαη ν Ήιηνο>> είρε πεη ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

ειιεληθά, έλαο παλχςεινο μεξαθηαλφο γέξνο, πιένλ, θαη ηνλ αλαγλψξηζαλ φινη νη 

παιηνί θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ). 

    Βγπήζεθε ν Ήιηνο θαη κε άθεζαλ λα θχγσ γηα ην Κεξφκεξν. Αηαβαίλνληαο ηε 

Ξθξάπηα, έμσ απ’ ηνλ Ώτ Ιηθφια θαη ηε Θπνχραιε, έμσ απ’ ηε ΐφληηζα, είδα θη ‘επαζα 

λα μεθχγσ απ’ ηα ηζνπαλφζθπια, πνπ νξκνχζαλ πάλσ ζη’ αζθηά θαη ζθηαδφκνπλ πσο 

ζα ηα ηξππήζνπλ. Ζιψηζαγε αβέξηα θη έηξερε η’ άινγν θαη ηα πξφληαγε. Άκα έθηαζα 

ζηε Γνξγνβιή, έθακα ην ζηαπξφ κνπ! Ον ξέκα ήηαλε θνπζθσκέλν απ’ ηε βξνρή θαη 

πψο λα ην δηαβψ! Οα λα θάκσ, βάδσ η’ άινγν κπξνζηά θαη γψ θξαηηφκνπλ απ’ ηελ 

νπξά ηνπ θαη πεξάζακε απέλαληη. Ιπζηηθφο θαη κνπζθεκέλνο πήγα ζηελ θαιχβα ηνπ 

Ζνπηξνχκπα, ν νπνίνο είρε θνπκπαξηάζεη ζην ρσξηφ καο θαη καο γλψξηδε φινπο. 

Ζκπάξε θαη Ζκπάξε ιέγακε ν έλαο ηνλ άιινλε. Λ Ζνπηξνχκπαο ηφηελε έθαλε 

θνπκάλην εθεί ζηνλ Ώτ ΐαζίιε (ζεκεξηλφ Θχξεην) θα ζηα θνλάθηα ηεο πεξηνρήο. Θε 

ηάηζε ηξαραλά θαη κε θνίκεζε κέζα ζηελ θαιχβα ηνπ, ηπιηγκέλν κέζα ζ’ έλα 

ζάγηαζκα, γηα λα κελ θξπψλσ. Ζαηά ηα μεκεξψκαηα αθνχσ ηνλ Ζνπηξνχκπα λα ιέεη: 

<<Μάσ γηα κηα ςχρα θνςίδη>>. Ζαηάιαβα. Θεηά απφ θάλα δχν ψξεο γχξηζε κε έλα 

ζθαρηφ ζηελ πιάηε. Ώπφ θάπνην καληξί ην είρε πάξεη, αθνχ ήηαλε ν θνκαληάληεο ηεο 

πεξηνρήο θαη θαλείο δελ ηνπ έβαδε ρέξη.  Θε βνήζεζε ν Ζνπηξνχκπαο θαη έδσθα ην 

ιάδη ζηα θνλάθηα ησλ βιάρσλ. Ξ’ αληάιιαγκα θφξησζα ην άινγν ιίγν απ’ φια, 

θαιακπφθη, θαιακπνθάιεπξν, ζηάξη, ηξαραλά θαη ιίγα γπθηνθάζνπια θαη γχξηζα 

πεδνπνξία ζηελ Ηεπθάδα, αθνχ έβαια πάλσ ζην ζακάξη ηνπ αιφγνπ φζα 

πεξηζζφηεξα πξάκαηα κπνξνχζα. Έμη παηδηά ζην ζπίηη κε πεξηκέλαλε κε αλνηρηφ ην 

ζηφκα. Ια θάλε ιίγε ξνθίζζα, πνπ έθηηαμε ε βαβά ζνπ, κε ην θαιακπνθάιεπξν, θαη 

λάρνπκε ιίγν ζηάξη θαη θαιακπφθη, π’ αλαθαηέςακε ζηελ πληάηα, ηελ παξακνλή ηεο 

Θηζνζπνξίηηζζαο, καδί κε ηα ιαζχξηα, ιίγα κπίδα, ιίγε θαθή, ιίγα ζηελνθνχθηα θαη 

ηα γπθηνθάζνπια. Έηζη γηα λα λνηψζνπκε θαη κεηο αλζξψπνη ηελ παξακνλή ηεο 

Μαλαγίαο…>> 
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ηελ γσληά ηνπ ζπηηηνχ, κε ηε θσηηά θνιεκέλε θαη ην καγέξεκα ζηελ πληάηα 

θάησ απ’ ην ην γιίζρξν θσο ηνπ ιπρλαξηνχ! Να θηηάμεη ε βαβά καο ην καγέξεκα 

γηα ηνπο γνλείο καο θαη ηνλ πξνγηαζηφ, πνπ ζα έξζνπλ θξπσκέλνη θαη βξεγκέλνη 

απ’ ηηο ειηέο! Δθεί ζηελ γσληά ζε θαξθηά πεξηκεηξηθά ηνπ ηνίρνπ άπισλαλ θαη 

ηα κνπζθεκέλα θαηζνχιηα ηνπο θαη ξνχρα νη γνλείο καο, γηα λα ζηεγλψζνπλ θαη 

λα ηα θνξέζνπλ θαη ηελ άιιε κέξα ζην μεκφλην… Μαγέξεκα! Μηα ιέμε ηφζν 

νηθεία ζηα παηδηθά καο ρξφληα, ζρεδφλ θαζεκεξηλή, αθνχ καο θαινχζε ε βαβά 

καο λα θαζαξίζνκε ηε θαθή, κηαο θαη απηή ζακπφβιεπε! Φαζφιηα, ινηπφλ, 

ξεβχζηα, ιαζχξηα, θαθή! Σα φζπξηα, πνπ θαηά βάζε ήηαλ ην δηαηξνθνιφγηφ καο, 

κε κηα ηεγαληά λα ζπλνδεχνληαη πάληα καξίδεο ή ζαξδέιεο! Δμαίξεζε ηα 

Πιεηνθνχθηα πνπ θηηάρλακε ηεο Μηζνζπνξίηηζζαο, 21 Ννέκβξε, φηαλ έβαδαλ 

φια καδί ηα φζπξηα ζηελ θαηζαξφια, γηα λα ηηκήζνπλ θαη λα παξαθαιέζνπλ ηελ 

Παλαγηά γηα θαιή ζνδεηά ζηηο ζπνξέο! 
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ΓΝ ΞΑΟΑΚΘΗΑ ΑΞ’ ΡΝ ΞΗΛΑΘΝΣΥΟΗ! 

 
Ο Παξακπζάο παπνχο κνπ ν Κσζηαληήο ν Παπνξάθεο! 
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 ΣΑ ΜΤΡΜΖΓΚΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΣΑΡΟΚΡΗΘΑΡΟ  

    Φνπξηφδνο εξρφληαλ ν ρεηκψλαο ζηα ρσξηά καο. Ξηα ζπίηηα ήηαλ ζρεδφλ φια 

έηνηκα γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ρξεηαδνχκελά ηνπο. Βίραλ αγνξάζεη ηα καγεηξέκαηα, 

θαζφιηα, θαθή θαη κπίδα απ’ ηε Ρψξα, ιαζχξηα απ’ ηελ Ζαξπά, είραλ γεκάηε ηελ 

Ζαπάζα κε ειηέο θνιπκπάδεο, δπφ ηελεθέδεο κε παζηέο ζαξδέιεο, ζηα ηεξάζηηα 

βαέληα ε <<Ιηάηζα>>, ην λέν θξαζί, είρε ήδε αξρίζεη λα αδξεχεη θαη απ’ ην αξρηθφ 

γιπθφπηνην λα γίλεηαη πην … αληξίθην, φπσο έιεγαλ, ην ζηάξη ηνπ θαινθαηξηνχ είρε 

γίλεη αιεχξη ζηνλ κχιν ηνπ κπάξκπα Οέιε ηνπ Ζαξνχζνπ. ια έηνηκα γηα  ηνλ καθξχ 

ρεηκψλα, πνπ ζαλ θίλαγε ηνπ Ώγίνπ Φηιίππνπ κε ηηο βξνρέο, ζηακαηνχζε ηνπ 

Βπαγγειηζκνχ! 

    Οα αηέιεησηα βξάδηα ηνπ ρεηκψλα φινη θαζηζκέλνη γχξσ απ’ ηελ γσληά κε ηελ 

αλακκέλε θσηηά! Αέθα άηνκα κέζα ζην ζπίηη! Έμη παηδηά, ν παηέξαο, ε κάλα, ν γέξν 

παπνχιεο θαη ε γξηά βαβά. ινη γχξσ απ’ ηελ γσληά, γηα ην βξαδηλφ θαγεηφ. Μνηέ 

δελ θαζφκαζηε ζην κεγάιν βαξχ θαη ρεηξνπνίεην μχιηλν ηξαπέδη, απηφ ήηαλ γηα ηηο … 

Ζαιέο Θέξεο! Γπξλνχζε ε κάλα αλάπνδα ηελ πηλαθσηή, έζηξσλε  επάλσ ην κεζάιη 

θαη ήηαλ ην απηνζρέδην ηξαπέδη  κπξνζηά ζηελ γσληά, κπξνζηά ζηε θσηηά, γηαηί ζην 

αβέξην θαηψη ηνπ ζπηηηνχ ε παγσληά ήηαλ δπλαηή. Έμσ ν Γξαίνο λα ιπζζνκαλά 

ζθπξίδνληαο αλαηξηρηαζηηθά! Οα  ηέζζεξα κεγάια πεχθα ζηελ απιή ηεο εθθιεζίαο 

ηνπ Ώτ Γησξγηνχ, λα γνλαηίδνπλ κέρξη ηε γε θαη λα θάλνπλ εθείλν ην παξάμελν 

βνπεξφ θξίθηαζκα ησλ πεχθσλ, πνπ πεξφληαδε ηελ θαξδηά! <<Ζαθά καληάηα γηα ηνλ 

θαηξφ, έιεγε ν παπνχιεο, βιέπσ ε γάηα πνπ λείβεηαη ζηνλ Γξαίν αθφκα!>> Θηα 

εκπεηξηθή νησλνζθνπηθή πξφβιεςε γηα ηνλ θαηξφ , βαζηζκέλε ζηελ ζηάζε πνπ είρε 

ην δσληαλφ, εθείλε ηελ αλέκειε ζηάζε, πνπ θαζηζκέλν ζηα δπν ηνπ πηζηλά πφδηα, 

ακέξηκλν κε ηα κπξνζηηλά  πφδηα θαη ηελ ξφδηλε γισζζίηζα ηνπ λα πιέλεη ην 

πξφζσπφ ηνπ, κηα ζηάζε πνπ νη γεξνληφηεξνη ηελ εξκήλεπαλ κεηεσξνινγηθά… 

    Ζαη ζαλ ηέιεησλε ην θαγεηφ, θαη καδί ηνπ φιεο νη θνπβέληεο ησλ κεγάισλ γηα ηηο 

αγξνηηθέο  δνπιεηέο ηηο επφκελεο κέξαο, έξρνληαλ ε δηθηά καο ζεηξά… 

-Έια, παπνχιε, πέο καο θαλέλα απφ θείλα ηα παξακχζηα πνπ μέξεηο!  <<Ζηλεηή 

βηβιηνζήθε>>  ν γέξνληαο, πνπ είρε γελλεζεί ην 1901, αλ θαη νιηγνγξάκκαηνο 

ζπκφληαλ πξάγκαηα θαη ζαχκαηα! Μαξακχζηα, ηζηνξίεο, απηνζρέδηα Ηεπθαδίηηθα 

πνηήκαηα! ια, φπσο καο έιεγε, ηνπ ηα είρε κάζεη ν δηθφο ηνπ παπνχιεο, ν παπα 

Ξηάζεο ν Μαπνξάθεο, πνπ γελλήζεθε ην 1800 θαη ήηαλ ν <<γηεξεχο>> ηνπ ρσξηνχ, 

φπσο ππέγξαθε κε ηα θνιπβνγξάκκαηά ηνπ, ζε θάπνηα ραξηηά πνπ ζψδνληαλ αθφκε 

κέζα ζηε κεγάιε καχξε θαζέια ηνπ ζπηηηνχ θαη ηα νπνία κε κεγάιν δήιν 

αλαζθαιίδακε ζαλ παηδηά. Γπξλνχζε απηφο έπεηηα ζηελ γξηά… 

-Φέξε, νξή γξηγηά, θαλέβα ξεβχζη θαη θαλέλα πιαηνθνχθη λα θθηάζνκε 

<<θαθφιηα>>, γηα λα πίλσ θακηά βνιά  θαη λα  ιέσ θαη θαλέλα παξακχζη ζη’ 

αγγφληα. Νάζπκα θαη λσρειηθά ζεθσλφληαλ ε γξηά βαβά, θνξψληαο εθείλν ην 

απίζαλν θνληέζη κε ην θφθθηλν γατηάλη πεξηκεηξηθά, πήγαηλε πίζσ ζην θαηψη θαη 
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έβαδε κέζα ζηελ κπξνζηνπνδηά ηεο δπφ απινρέξηα ξεβχζηα θαη μεξά πιαηηά θνπθηά, 

ηα έθεξλε ζηνλ παπνχιε, ν νπνίνο ηα άπισλε πάλσ ζηελ γσληά, ηνπο έβαδε απφ 

πάλσ θάξβνπλα απ΄ηελ θσηηά, απηά ήηαλ ηα πεξίθεκα <<θαθφιηα>>, πνπ γίλνληαλ 

έλα θαηαπιεθηηθφ θαγεηφ έηζη ςεκέλα, έλα θη έλα γηα ηηο βνιέο ηνπ θξαζηνχ… 

<< Θηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, άξρηδε παξαζηαηηθφηαηα θαη κε ζηφκθν ν παπνχιεο, 

ήηαλ κηα ρήξα κάλα, φ άληξαο ηεο είρε ζθνησζεί ζην δάζνο, ζαλ πξνζπαζνχζε λα 

θφςεη ηα κεγάια δέληξα, γηα λα θάλεη μπινθάξβνπλν, λα ην πάεη ζηελ πφιε, λα 

βγάιεη ιίγα ρξήκαηα, λα δήζνπλ. Δ ρήξα κάλα κεγάισλε ην κνλάθξηβν γηφ ηεο, πνπ 

ηνλ έιεγαλ Νσκαίν! Ήηαλ ε απαληνρή ηεο, φηη θαιχηεξν είρε ζηελ δσή! Ονλ κάζαηλε, 

πξψηα- πξψηα, λα αγαπάεη ηνλ θφζκν, ηα δψα, ηε θχζε θαη ηα δέληξα. Θεγάισζε ν 

Νσκαίνο. Έγηλε παιιηθαξφπνπιν θαη ζαλ έβγαηλε ζην δάζνο, πνπ δνχιεπε θαη ν 

παηέξαο ηνπ παιηά, θξφληηδε κε θάζε ηξφπν λα εθηειεί ηηο ζπκβνπιέο ηεο κάλαο ηνπ. 

Ξαλ πξνρσξνχζε ζην δάζνο θαη έβιεπε ηα κπξκήγθηα λα πεξλάλε ζε αηέιεησηεο 

νπξέο ζηελ ζεηξά, ηφηε ηα πξνζπεξλνχζε κε ζάιην, πξνζπαζψληαο λα κελ παηήζεη 

νχηε έλα απφ δαχηα! Έπεηηα, ηξηγπξλψληαο ζην δάζνο, φηαλ έβιεπε ηα κηθξά 

θππαξηζζάθηα αλάκεζα ζε βάηα θαη ζπαξαγγσληέο πληγκέλα, ακέζσο έβγαδε ην 

θιαδεπηήξη, πνπ είρε ζην δσλάξη ηνπ θαη θαζάξηδε ηα θππαξηζζάθηα απ’ηα δηδάληα, 

πνπ ην πεξηθχθισλαλ, ψζηε λα κεγαιψζνπλ θαη λα γίλνπλ πεξήθαλα δέληξα. Άιιε 

θνξά, ζαλ μαλαπήγε ζην δάζνο ν Νσκαίνο, βξήθε δπν παξαπεηακέλα ιηνληαξάθηα. 

Θε κεγάιε ραξά ηα πήξε ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη ηάθεξε ζηε κάλα ηνπ. Βθείλε πάληα 

ςνρνπνληάξα γηα ηα δψα, ηα πήξε θαη καδί κε ηνλ Νσκαίν ηα ηατδαλ γηα λα 

κεγαιψζνπλ! Μέξαζαλ ηα ρξφληα, ην παηδί έγηλε άληξαο θαη έπξεπε λα δνπιέςεη γηα 

λα δήζεη ν ίδηνο θαη ε κάλα ηνπ. Κεθίλεζε, ινηπφλ, γηα ηε κεγάιε Ρψξα, λα βξεη 

δνπιεηά. Φεχγνληαο ε  κάλα ηνπ ηνπ έδσζε έλα κηθξφ βνπισκέλν κπνπθάιη, πνπ είρε 

κέζα καγηθφ λεξατδφλεξν. 

-Μάξε, Νσκαίν κνπ, απηφ ην καγηθφ κπνπθάιη, λα ηφρεηο καδί ζνπ. Ον έδσζε ζηνλ 

καθαξίηε ηνλ παηέξα ζνπ κηα θαιή λεξατδα ηνπ δάζνπο θαη ηνχπε πσο, απηφ ην 

κπνπθάιη είλαη καγηθφ! Ώλ βξεζεί ζε θίληπλν θαη ηξαβήμεη ηα θαπάθη ηνπ 

κπνπθαιηνχ, ηφηε ζα πεηαρηεί κε ηφζε δχλακε ην λεξφ, πνπ κε ηξφπν καγηθφ ζα 

αξρίζνπλ λα ρηππάλε κφλα ηνπο ηα πνξηνπαξάζπξα ηνπ ζπηηηνχ καο, γηα λα κε 

εηδνπνηήζνπλ πσο θάηη θαθφ ζπκβαίλεη ζηνλ παηέξα ζνπ, λα ηξέμσ λα ηνλ βνεζήζσ. 

Ώπηφ ην κπνπθάιη, Νσκαίν κνπ, ζα είλαη γηα κέλα παξεγφξηα , ζα μέξσ αλ είζαη θαιά 

ζηα μέλα πνπ πεγαίλεηο… 

    Μξνρψξεζε, πξνρψξεζε ζην δάζνο ν Νσκαίνο πεγαίλνληαο ζηε κεγάιε Ρψξα θαη 

ζ’ έλα μέθσην ηνπ δάζνπο βιέπεη έλαλ κεγάιν πχξγν. Σξαίν κέξνο γηα δνπιεηά, 

ζθέθηεθε ν Νσκαίνο. Θα ζαλ πιεζίαζε ζηνλ πχξγν, ακέζσο έηξεμαλ νη θχιαθεο ηνπ 

πχξγνπ… 

-Οη ζέιεηο εδψ παηδί κνπ , ηνπ ιέλε. Βδψ θαηνηθεί κηα κάγηζζα θαθηά, πνπ φπνηνλ 

πιεζηάδεη ζηνλ πχξγν ηεο, κε ηα καγηθά ηεο, ηνλ θάλεη δνχιν ηεο γηα πάληα θαη 
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μερλάεη κάλα θαη παηέξα θαη παηξίδα. Έηζη καο έθαλε θαη καο. Ια, ηελ βιέπεηο εθεί 

ςειά ζην γπάιηλν δψκα ηεο; Οψξα πνπ καο είδε πξέπεη λα ζε νδεγήζνπκε κπξνζηά 

ηεο. 

    Οξφκαμε ν Νσκαίνο, κα ε λεαληθή ηνπ νξκή θαη απνθνηηά δελ ινγάξηαζε θαη ηφζν 

πνιχ ηα ιφγηα ησλ δνχισλ ηνπ πχξγνπ. 

-Ξε βιέπσ θαιφ θαη λέν παιηθάξη, ηνπ είπε ε κάγηζζα ζαλ ηνλ νδήγεζαλ κπξνζηά 

ηεο. Θα δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηε άιιν, πξέπεη λα ζε θάλσ θαη ζέλα δνχιν κνπ, 

έηζη κε πξφζηαμε ν ζεφο κνπ, πνπ κε έθαλε κάγηζζα, λα ζπκπεξηθέξνκαη ζηνπο 

αλζξψπνπο! Θαααα, πξηλ ζε ζηείισ ζηελ δνχιεςή κνπ, ζηα ρσξάθηα κνπ γηα πάληα, 

επεηδή είζαη φκνξθνο θαη δπλαηφο ζα ζνπ δψζσ κηα επθαηξία γηα λα γιπηψζεηο ηελ 

αηψληα ζθιαβηά. Ξηελ απνζήθε κνπ έρσ έλαλ ηεξάζηην ζσξφ ζηάξη θαη θξηζάξη 

αλαθαηεκέλν. Β, ινηπφλ, ζέισ λα θαζίζεηο, φζα ρξφληα θαη λα ζνπ πάξεη, γηα λα 

μερσξίζεηο ην ζηάξη απ’ ην θξηζάξη! 

    Μάγσζε ν Νσκαίνο ζαλ άθνπζε ηη ηνπ δεηνχζε ε κάγηζζα. Ξθέθηεθε ακέζσο ηε 

κάλα ηνπ πνπ ζα έθαλε ρξφληα λα ηε δεη, ή θαη θαζφινπ κάιηζηα αλ δελ κπνξνχζε λα 

ρσξίζεη ην ζηαξνθξίζαξν… Ξθέθηεθε πξνο ζηηγκήλ λα αλνίμεη ην καγηθφ ηνπ 

κπνπθάιη, λα ηξέμεη ε κάλα ηνπ ζε βνήζεηα. Θα μαλαζθέθηεθε πσο, αλ έθηαλε θαη 

απηή ζηνλ πχξγν, ηφηε θαη ε κάλα ηνπ ζα γίλνληαλ αηψληα δνχια ηεο κάγηζζαο. 

Ζάζηζε, ινηπφλ, ν Νσκαίνο ζηελ απνζήθε κε ην ζηαξνθξίζαξν ζπιινγηζκέλνο θαη 

ζηελνρσξεκέλνο. Ώπφ πνχ λα βάιιεη αξρή θαη πνπ ζηακαηήζεη. Θηα νιφθιεξε δσή 

ρξεηάδνληαλ γηα λα μερσξίζεη ζηάξη θαη θξηζάξη ζε έλαλ ηφζν κεγάιν ζσξφ! Βθεί πνπ 

θάζνληαλ ζηελνρσξεκέλνο θαη απνγνεηεπκέλνο γηα ηελ αθαηφξζσηε απηή απνζηνιή 

πνπ ηνπ άλέζεζε ε κάγηζζα, παξνπζηάδεηαη δίπια ηνπ έλαο ζηξαηφο νιφθιεξνο απφ 

κπξκήγθηα! 

-Γηαηφ είζαη ζηελνρσξεκέλνο, Νσκαίν, ηνπ ιέλε ηα κπξκήγθηα. Ια, ην θαη ην, ηνπο 

απαληά ν Νσκαίνο. Θα κείλσ κηα νιφθιεξε δσή, ρσξίο λα δσ ηελ κάλα κνπ ζθιάβνο 

ζ’ απηή ηελ κάγηζζα, αλ δελ κπνξέζσ λα μερσξίζσ απηφλ ηνλ ηεξάζηην ζσξφ ην 

ζηαξνθξίζαξν… 

-Θε ζηελνρσξηέζαη θαζφινπ, ηνπ απαληνχλ ηα κπξκήγθηα! Θπκάζαη, πνπ φηαλ καο 

έβξηζθεο ζην δάζνο, αλακεξνχζεο κε ηξφπν θαη δελ καο παηνχζεο, ζαλ καο εχξηζθεο 

λα δνπιεχνκε ζηε γε; E, λα ινηπφλ, απηφ ην κεγάιν θαιφ πνπ καο έθαλεο θαη καο 

έζσζεο ηελ δσή ηφζεο θνξέο, εκείο ζα ζνπ ην αληαπνδψζνπκε ηψξα. Θελ 

ζηελνρσξηέζαη. Θα θσλάμνκε φια ηα κπξκήγθηα ηεο πεξηνρήο θαη είκαζηε, λα μέξεηο, 

ρηιηάδεο! Θέζα ζ’ έλα κήλα ζα ζνπ έρνκε εκείο μερσξίζεη ην ζηάξη απ’ ην θξηζάξη! 

Μξάγκαηη. Ξε έλαλ κήλα ηα δνπιεπηαξάδηθα θαη θαιά κπξκήγθηα, πνπ ηφζε 

επγλσκνζχλε ρξψζηαγαλ ζηνλ Νσκαίν, μερψξηζαλ ην ζηάξη απ’ ην θξηζάξη! Βίδε ε 

κάγηζζα ην απνηέιεζκα θαη ηξειάζεθε, κα δελ κπνξνχζε λα παξαβεί ηνλ φξθν ηεο… 
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-Βίζαη γελλαίνο, Νσκαίν, ηνπ ιέεη. Μξέπεη λα ζνπ ραξίζσ ηελ ειεπζεξία ζνπ. Ζαη γηα 

ηε γελλαηφηεηά ζνπ, λα, ζα ζνπ θνξηψζσ δπφ κνπιάξηα ζηάξη λα ην παο ζην ζπίηη 

ζνπ. Ονπ θφξησζε ε κάγηζζα δπφ κνπιάξηα ζηάξη θαη ην πήγε ζηελ κάλα ηνπ, πνπ 

ηνλ δέρηεθε κε κεγάιε ραξά! 

    Ξαλ πέξαζε ν θαηξφο θαη ζψζεθε ην ζηάξη, ηφηε μαλά ν Νσκαίνο μεθίλεζε γηα 

δνπιεηά ζηελ κεγάιε Ρψξα, λα θέξεη ςσκί θαη γηα ηελ ρήξα κάλα ηνπ. Ξα δηέζρηδε ην 

γλψξηκφ ηνπ δάζνο γηα θαθή ηνπ ηχρε, ζπλάληεζε έλαλ ηεξάζηην δξάθνληα, πνπ 

άξρηζε λα θηλείηαη απεηιεηηθά ελαληίνλ ηνπ γηα λα ηνλ θαηαζπαξάμεη. Μάγσζε ν 

Νσκαίνο. Ζφπεθαλ ηα πφδηα ηνπ κπξνζηά ζηελ απεηιή γηα ηελ δσή ηνπ… Θα λα, ε 

θαιή ηνπ ηχρε θαη πάιη ηνλ πξνζηάηεςε. Βθεί θνληά ήηαλ ηα δχν θππαξηζζάθηα, πνπ 

θαζάξηζε θαη πεξηπνηήζεθε ζαλ ήηαλ κηθξφο. Βίδαλ ηα θππαξίζζηα, πνπ ζηα ρξφληα 

πνπ πέξαζαλ είραλ γίλεη πεξήθαλα δέληξα, είδαλ ηνλ δξάθνληα, πνπ απεηινχζε λα 

θαηαζπαξάμεη ηνλ Νσκαίν θαη ηφηε, ηα πεξήθαλα θππαξίζζηα βάτζαλ ηηο θνξθέο ηνπ 

κέρξη ηε γε, αλέβεθε πάλσ ν Νσκαίνο θαη  ζψζεθε απ’ ηνλ δξάθνληα! 

-Ονλ επεξγέηε καο δελ ζα ζψζνπκε, κνλνιφγεζαλ ηα δπφ θππαξίζζηα. Βζχ, Νσκαίε, 

φηαλ είκαζηε κηθξά θα άπιεξα δεληξάθηα, αλάκεζα ζε βάηα θαη ζπαξαγγσληέο, καο 

πεξηπνηήζεθεο θαη καο έζσζεο. Β, ινηπφλ, ήξζε ε ζεηξά καο γηα λα ζνπ 

αληαπνδψζνκε ηελ επεξγεζία ζνπ… κσο ην ηεξάζηην θίδη δελ έθεπγε , αιιά έκελε 

θάησ απ’ ηα θππαξίζζηα, πεξηκέλνληαο πσο θάπνηα ζηηγκή ν Νσκαίνο, αλαγθαζκέλνο 

απ΄ηε δίςα θαη ηελ πείλα ζα θαηέβαηλε θαη ηφηε ζα ηνλ έθαλε κηα ραςηά… Ξθεθηεθε, 

καηαζθέθηεθε ν Νσκαίνο κε πνην ηξφπν ζα μέθεπγε απ’ ην κεγάιν ζεξίν. Ζαη ηφηε 

απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην καγηθφ κπνπθάιη, πνπ ηνπ έρε δψζεη ε κάλα ηνπ! 

Ώλνίγεη ην θαπάθη ηνπ κπνπθαιηνχ θαη κε νξκή πεηηέηαη έμσ ην καγηθφ λεξφ… 

Ώκέζσο, ηφηε, ζην θησρηθφ ηνπ ζπίηη άξρηζαλ ηα πνξηνπαξάζπξά ηνπ λα ρηππάλε κε 

δχλακε. Οξάκαμε ε δχζηπρε ε κάλα ηνπ… Ζαηάιαβε πσο ν Νσκαίνο ηεο θηλδπλεχεη 

πνιχ. Ώιιά πνπ λα ηξέμεη θαη πνπ λα πάεη, αθνχ δελ γλψξηδε πνπ βξίζθεηαη ν γηφο 

ηεο. Ξθέθηεθε ακέζσο ηφηε ηα ιηνληαξάθηα ηεο, πνπ ζην κεηαμχ είραλ γίλεη ζεξία 

ιηνληάξηα! Οα αθήλεη ακέζσο ειεχζεξα θαη απηά ηξέρνπλ ζην δάζνο θαη ςάρλνπλ 

παληνχ ηνλ Νσκαίν! Ζάπνηα ζηηγκή ηνλ βιέπνπλ πάλσ ζηα θππαξίζζηα θαη ην 

ηεξάζηην ζεξία ζηελ ξίδα ηνπο λα ηνλ απεηιεί. Ξαλ είδε ην ζεξίν, ηφηε ηα ιηνληάξη, 

πνπ είλαη ν βαζηιηάο ησλ δψσλ, κέξηαζε, ζχξζεθε ζηε γε θαη ράζεθε ζην δάζνο θαη ν 

Νσκαίνο γιχησζε ηελ δσή ηνπ… Ζαη γχξηζε θαη πάιη δσληαλφο ζηελ κάλα ηνπ… 

Ζαη δήζαλε απηνί θαιά θαη κεηο θαιχηεξα…>> 

-ΐιέπ(ε)ηε, ινηπφλ, παηδηά κνπ, καο έιεγε  ν παπνχιεο. Ξηε δσή καο πξέπεη λα 

θάλνκε δπν πξάκαηα. Ια ρξσζηάκε ράξε ζε φπνηνλ καο βνεζάεη θαη λα ινγαξηάδνκε 

αθφκα θαη ηα κπηξκπχγθηα…  Ώ, βξε παπνχιε Ζσζηαληή… Έθπγεο ην 1981. Θα δελ 

ζε μερλψ πνηέ… Ζαη ζέλα, θαη ην ππέξνρν βαζίιεην ησλ παξακπζηψλ ζνπ θαη ηηο 

ηζηνξίεο ζνπ θαη φζα μσκάρηθα έκαζα θνληά ζνπ, κα πάλσ απ’ φια ζπκάκαη ηε 

κεγάιε ζνπ θαξδηά… Ξνπ ρξσζηνχζα έλα ηξηζάγην κλεκφζπλν… 
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Ο ΚΟΛΟΒΔΛΧΝΖ ΒΑΗΛΗΑ! 

    Ισξίο η’ απφγηνκα εθεί ζη’ αληιηαθφ θαζηζκέλνο, θαζάξηδα ην καγέξεκα γηα ην 

βξαδηλφ θαγεηφ, ηε θαθή! Αίπια κνπ ε γξηά βαβά κνπ πάζρηδε λα βάιεη έλα 

κπάισκα ζην ήδε κπαισκέλν παληειφλη ηνπ παπνχιε κνπ, ηνπ πξνγηαζηνχ, φπσο 

πάληα ηνλ απνθαινχζε… Θπάισκα πάλσ ζην κπάισκα… Γσή ζαλ παξακχζη, κηαο 

άιιεο επνρήο, πνπ ε αλέρεηα έζπξσρλε ηνλ θφζκν ζε επηλνήζεηο θαη δηάθνξεο 

παηέληεο, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ ζθιεξή 

ηνπ θαζεκεξηλφηεηα… Μαξαδίπια ζηελ βαβά κνπ ε αρψξηζηε ζπληξνθηά ηεο, ε 

γεηηφληζζά ηεο , ε ζεηά Θαξηψ ε Μιαη(π)ζηνκίηηζζα! Ον ζπλεζίδαλε ηνχην ζην ρσξηφ, 

φιεο ηηο γπλαίθεο πνπ έξρνληαλ λχθεο απ’ ηα άιια ρσξηά λα ηηο απνθαινχλ κε ην 

φλνκα ηνπ ρσξηνχ ηνπο! Μνηέ δελ έκαζα ην κηθξφ φλνκα απ’ ηελ ζεηά Ζαληιηψηηζζα, 

απ’ ηελ Ζαληήια Κεξνκέξνπ, ή ηελ ζεηά Ώπνιπαηληψηηζζα, απ’ ηελ Ώπφιπαηλα, ή ηελ 

ζεηά Ζνκπιηψηηζζα απ’ ην Ζνκπιηφ, ή ηελ ζεηά Ζαη(νπ)ληψηηζζα, απ’ ηελ Ζαηνχλα, 

ρψξηα ηεο Ζαβαιηζζάλεο πνπ ηηο νλφκαδαλ φιεο Ζαιαβξέδεο, ή ηηο Ξπαλσρσξίηηζζεο 

Γαγαλνχδεο! 

Ζάζε ηφζν ε γξηά γπξλνχζε πξνο ην κέξνο κνπ: << Γηα κπεινληαζέ κνπ ηνχην ην 

βινεκέλν ην βειφλη, άγγνλα, γηαηί ζακπνβιέπσ…>>Ζαη ζαλ <<έπαηξλε ν ήιηνο>>, 

ζεθψλνληαλ ε γξηά θαη ζγνπκπά – ζγνπκπά πήγαηλε κέζα ζην ζπίηη… <<Μάσ λα 

θνιήζσ η’ θσηηά θαη λα βάισ ην καέξεκα, ζήκαλε ν παπάο … Ιάξηνπλε ην βξάδπ 

μπιηαζκέλνη απ’ ηζ’ ειηέο λα βξνχλε έλα πηάην θατ…>>. Θφιηο έπαηξλε ην πξψην 

θχιηζκα ην καγέξεκα, ηφηε ε ραξά καο ,<<ε παπάξα>>, κε ηνλ αγθαζφ ην ςσκί θαη 

ην δνπκί απ΄ην πξσηνθχιηζκα ηνπ θαγεηνχ… <<ρη φιν ηνλ θαξπφ, πξφζηαδε ε 

γξηά, λα κείλεη θατ θαη γηα ηνπο απνζηακέλνπο ην βξάδπ…>> 

Ζη φηαλ έθηαλε ην βξάδπ, γχξσ απ’ ηελ γσληά θαη ηελ αλακκέλε θσηηά θαζφκαζηε 

δέθα άηνκα! Λη γνλείο, νη παπνχδεο θαη έμη αδέξθηα! Θηα θνηλσλία νιάθεξε ζηνλ 

ξπζκφ ηεο … κέζεμεο, ζηνλ ξπζκφ ηεο άγηαο νηθνγέλεηαο, πνπ ζπδεηνχζε ψξεο 

αηέιεησηεο γηα φια ηα ζέκαηα, γηα ηηο μσκάρηθεο δνπιεηέο ηεο επνκέλεο, γηα ηηο 

εηνηκαζίεο ησλ γηνξηψλ πνπ πιεζίαδαλ, γηα ηα θνηλσληθά ζέκαηα ηεο κηθξήο 

θνηλσλίαο ηνπ ρσξηνχ, γηα ην θαξάβη πνπ βνχιηαμε ζηε Φαιθνλέξα θαη πήξε καδί ηνπ 

ηφζεο ςπρέο, γηα ην πνηά εκέξα ζα θάλακε ζαλ νηθνγέλεηα ην Ξαξαληάξη ζηελ 

εθθιεζηά, γηα ην πφηε ζα θάκνπλ ηηο ειηέο ζην ιηηξνβηφ, γηα ην πνηφο ζα πάεη ζηε 

ρψξα  λα ςσλίζεη ηα ρξεηαδνχκελα γηα ηε θακειηά, δάραξε, θαθέ, ζπαέην, 

κπαθαιηάξν, θνθίζη, θαζφιηα θαη κπφηεο γηα καο ηα παηδηά, γηαηί έκπαηλε θνπξηφδνο 

ν ρεηκψλαο! Ώπηέο νη γαιφηζεο… Ώπ’ ηελ πνιπθνξεζηά είραλ θάλεη γατηάλη ζην 

θαιάκη ηνπ πνδηνχ καο! Οηο θνξνχζακε απ’ φηαλ άξρηδε ην ζαξαληαήκεξν κέρξη ηνλ 

Θάξηε κήλα! 

Ξαλ ηέιεησλε ην θαγεηφ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηηο δνπιεηέο ηηο επνκέλεο, 

έπηαλε δνπιεηά ν παπνχιεο θαη κε ηηο ηζηνξίεο ηνπ θαη ηα παξακχζηα καο ηαμίδεπε ζε 

ρψξεο θαη ηφπνπο αιαξγηλνχο…  Μιάληαδε ε παηδηθή καο θαληαζία ηφζα πνπ γλψξηδε 

ν γέξνληαο θαη καο ηα δηεγνχληαλ κε ζηφκθν θαη δήιν κεγάιν… Ξαλ είραλ ηειεηψζεη 
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ηα ιεθηά απ’ ηελ γιίζρξα ζχληαμε θαη δελ είρε ηελ δξαρκνχια λα κε ζηείιεη λα ηνπ 

πάξσ ηέζζεξα ηζηγάξα <<ΘΏΟΞΏΓΓΛΞ>> απ’ ηελ θνχηα ηνπ κπαθάιηθνπ, έβγαδε 

απ’ ηελ ζνπηακπάξθα ηνπ ηελ ηακπαθέξα θαη έζηξηβε λσρειηθά έλα <<<ιαζξαίν>> 

ηζηγάξν κε θαπλφ θαη θπιιαξάθη ραξηί πνπ ηα πξνκεζεχνληαλ ιαζξαία απέλαληη απ’ 

ην Κεξφκεξν… Βίραλ άηππε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο νη ρσξηαλνί, φζνη βξίζθνληαλ ζην 

Κεξφκεξν, γηα δνπιεηά, ή εκπφξην, έπξεπε λα θέξνπλ ζηνπο ππφινηπνπο θαπλφ γηα 

ην ηζηγάξν ηνπο… Έθαλε κάηζν ηα θχιια ηνπ θαπλνχ ν γέξνληαο θαη κε έλα θνθηεξφ 

καραίξη, απάλσ ζην θαξεθιάθη, ςηιφθνβε ηνλ θαπλφ γηα ην <<ιαζξαίν>>! 

<<ΐιέπεηο, κνπ έιεγε, ηφκαζα απφ κηθξφο θαη ηψξα δελ κπνξψ λα ην θφςσ… Ια 

θαληαζηείο πσο ζηα ληάηα κνπ, άκα δελ είρα ηζηγάξν ή θαπλφ έθνβα μεξακέλα 

ακπειφθπιια θαη θάπληδα… Βζχ λα κελ ην βάιεηο ζην ζηφκα ζνπ…>> Ονλ άθνπζα 

δηα βίνπ ηνλ γέξνληα… Οέιεησλε ην ζέξηηθφ ηνπ, έξηρλε κεξηθά ξεβχζηα πάλσ ζηε 

γσληά θαη απφ πάλσ ηνπο θάξβνπλα, γηα λάρεη λα πίλεη ηελ βνιά ηνπ ην θξαζί θαη 

αξρηλνχζε ηα παξακχζηα ηνπ.. Έμσ δαηκνληζκέλνο αέξαο θαη βξνρή, λα ρηππνχλ ηηο 

ιακαξίλεο ζην δηπιαλφ αρνχξη γηα ηα δσληαλά… Θηα παξάμελε <<κεισδία>>, κηα 

κνλαδηθή <<ξαςσδία>> ησλ ζηνηρεηψλ ηεο θχζεο ραξαγκέλε αλεμίηεια ζηε κλήκε 

ηεο λνζηαιγίαο θαη ηεο άζπηιεο δσήο… 

<<Ώπφςε ζα ζαο πσ γηα ηνλ Ζνινβειψλε θαη ηνπο βαηξάρνπο, μεθίλαγε ν γέξνληαο… 

Θηα θνξά θη έλαλ θαηξφ δνχζε κηα κεγάιε νηθνγέλεηα ζηελ άθξε ελφο πνηακηνχ. Λ 

παηέξαο, ε κάλα θαη εθηά αδέξθηα. Λ παηέξαο πήγαηλε ζην δάζνο, έθνβε μχια, κα 

κάδσλε θαη ηα μχια πνπ θαηέβαδε ην πνηάκη απ’ ηα βνπλά, ηα πνπινχζε ζηελ πφιε 

θαη δνχζαλ θησρηθά κε ηα ρξεηαδνχκελα. Οα έμη απ’ ηα αδέξθηα ήηαλ δπλαηά θαη 

φκνξθα παηδηά, πνπ ηα δήιεπε φιν ην ρσξηφ. Ον ηειεπηαίν παηδί ήηαλ αδχλαην θαη 

θαρερηηθφ… Οφζν αδχλαην πνπ κπνξνχζε λα πεξάζεη απ’ ηνλ θφιν ηνπ βεινληνχ, 

γηαπηφ θαη ζην ρσξηφ ην θψλαδαλ φινη αλαγειαζηηθά Ζνινβειψλε… Ο’ αδέξθηα ηνπ 

πεγαίλαλε ζην ζρνιεηφ, λα κάζνπλ γξάκκαηα, λα μεθχγνπλ απ’ ηελ ηπξαγληζκέλε 

δσή ηνπ παηέξα ηνπο… Ζνληνζηέθνληαλ εδψ ν γέξνληαο θαη άξρηδε ηηο παξαηλέζεηο 

ζε καο ηα παηδηά… Ια κάζηε θαη ζεηο γξάκκαηα, λα πηαζηείηε απ’ ην Αεκφζην, γηα λα 

δείζηε… Βίδαηε ην κπάξκπα ζαο; Έγηλε δάζθαινο, πηάζηεθε απ’ ηε ζπξίδα ηνπ 

Αεκνζίνπ θαη ηψξα… <<βάξηνπ κε κηα βεξγνχια!!!>> Θνπ άξεζε ηνχηε ε ηειεπηαία 

αηάθα ηνπ γέξν Ζσζηαληή θαη πάληα ηε ζπκάκαη κε ζπγθίλεζε θαη λνζηαιγία… 

<<ΐάξηνπ κε κηα βεξγνχια>>! Ον έιεγε ηαθηηθά ζαλ ήζειε λα παηλέςεη θάπνηνλ γηα 

κηα ηνπ επηινγή, πνπ ηνπ έθεξλε πξνζσπηθφ φθεινο θαη πξφθνβε ζηελ δσή ηνπ… 

Οα έμη αδέξθηα, ζπλέρηδε κεηά ηελ παξαίλεζή ηνπ, κάζαηλαλ γξάκκαηα. Λ 

Ζνινβειψλεο δελ ήζειε λα πάεη ζην ζρνιεηφ, παξά θάζε κέξα θαηέβαηλε ζηελ 

αθξνπνηακηά θαη έθαλε παξέα κε ηα βαηξάρηα, πνπ ήηαλ ρηιηάδεο εθεί, θαη 

πξνζπαζνχζε λα κάζεη ηε γιψζζα ηνπο!!! Ώλεζπρνχζε ε κάλα θη ν παηέξαο, ηνπ 

έιεγαλ λα πάεη ζρνιεηφ θαη λα ζηακαηήζεη ηελ παξέα κε ηα βαηξάρηα, κα απηφο 

επέκελε θαη θαζεκεξηλά βξίζθνληαλ κε ηνπο θίινπο ηνπο βαηξάρνπο θαη 

ζπλνκηινχζε… Ζάπνηα κέξα ηνπ ρεηκψλα, ζαλ θνχζθσζε ην πνηάκη θαη γθξέκηζε ηε 

κηθξή μχιηλε γέθπξα, η’αδέξθηα ηνπ Ζνινβειψλε, επηζηξέθνληαο απ’ ην ζρνιεηφ, 
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απνθιείζηεθαλ ζηελ απέλαληη κεξηά ηνπ πνηακηνχ. Μάζρηδε ν παηέξαο ηνπ κε 

ζρνηληά λα ηα πεξάζεη εδψζε, κα ήηαλ ηφζε ε δχλακε ηνπ λεξνχ πνπ παξάζεξλε ηα 

πάληα ζην δηάβα ηνπ… Άξρηδαλ νη γνλείο λα αλεζπρνχλ γηαηί ζα λχρησλε θαη 

ζάκελαλ ηα παηδηά έμσ ζξνθή ζη’ άγξηα ζεξία. Ζαη εθεί κέζα ζηελ απνγνήηεπζή 

ηνπο θηάλεη ζην πνηάκη ν Ζνινβειψλεο… 

 -Θε θνβάζηε, αδέξθηα, εγψ είκαη εδψ ηνπο ιέεη. Ώξρίδεη ζηε γιψζζα ησλ βαηξάρσλ 

λα θαιεί ηνπο θίινπο ηνπ ηνπο βάηξαρνπο εθεί ζην κέξνο ηνπ. Μξάγκαηη, ρηιηάδεο 

βαηξάρηα κε ηνλ βαζηιηά ηνπο ηνλ ηεξάζηην Ώξρηβάηξαρν έθηαζαλ ζην κέξνο εθείλν. 

Γηαηί καο θάιεζεο Ζνινβειψλε ηνπ ιέεη ν Ώξρηβάηξαρνο, ζε βιέπνπκε 

ζηελνρσξεκέλν… Ον θαη ην ηνπο ιέεη… Ια ηα αδέξθηα κνπ είλαη απέλαληη 

απνθιεηζκέλα θαη ζα λπρηψζεη θαη ζα θηληπλέςνπλ απ’ ηα ζεξία ην βξάδπ… Μσο 

κπνξνχκε λα ηα βνεζήζνπκε; Θε θνβάζαη ηνπ ιέεη ν Ώξρηβάηξαρνο. Οψξα ζα 

θαιέζσ ρηιηάδεο βαηξάρηα, πνπ βξίζθνληαη ζην πνηάκη, απ’ ην βνπλφ κέρξη εδψ, λα 

πηνχλ ην λεξφ ηνπ πνηακηνχ, λα πέζεη ην θνχζθσκά ηνπ θαη λα δηαβνχλ η’ αδέξθηα 

ζνπ… Μξάγκαηη… Ήπηαλ, ήπηαλ ην λεξφ ρηιηάδεο βαηξάρνη θαη ζε ιίγν δηάζηεκα 

έπεζε ην θνχζθσκα ηνπ πνηακηνχ θαη πέξαζαλ η’ αδέξθηα ηνπ Ζνινβειψλε θαη 

γχξηζαλ ζπίηη ηνπο… Ήηαλ ην πξψην κεγάιν θαηφξζσκα ηνπ Ζνινβειψλε πνπ ηνλ 

είραλ φινη ηνπ πεηακνχ… ΐιέπεηε έιεγε ζηνπο γνλείο θαη η’ αδέξθηα ηνπ… ΐιέπεηε 

πνπ φηη κάζεηο ζηελ δσή ζνπ δελ πάεη ρακέλν… Βζείο καζαίλεηε γξάκκαηα, εγψ 

καζαίλσ ηε γιψζζα ησλ βαηξάρσλ θαη λα πνπ ζαο έζσζα ηελ δσή… 

Ξηελ δηπιαλή πφιε ν βαζηιηάο είρε κηα κνλάθξηβε θφξε, παλέκνξθε! Δ βαζηινπνχια 

θαηέβαηλε ζην πνηάκη θαη έπαηδε κε ηηο θίιεο ηεο!  Θηα κέξα, ζαλ έζθπςε ζην πνηάκη 

δηςαζκέλε απ’ ην παηγλίδη λα μεδηςάζεη, θαηά ιάζνο, καδί κε ην λεξφ θαηάπηε θαη 

έλα κηθξφ βαηξαράθη… Θεγάιε δπζηπρία πιάθσζε ηφηε ζην παιάηη. Λ βάηξαρνο 

κέζα ζηελ θνηιηά ηεο βαζηινπνχιαο κεγάισλε κέξα κε ηε κέξα, έβξηζθε ζξνθέο, 

θαινπεξλνχζε θαη κε ηα ζάιηα ηνπ έθαλε ηελ βαζηινπνχια λα ππνθέξεη απ’ ηνπο 

πφλνπο. Θαξάδσλε ν βαζηιηάο ζαλ έβιεπε ηελ θφξε ηνπ ζε απηά ηα ράιηα. Ζάιεζε 

ηνπο θαιχηεξνπο γηαηξνχο λα ηελ ζεξαπέςνπλ, κα θαλέλαο δελ κπνξνχζε… 

Ώπειπηζκέλνο έβγαιε κηα απφθαζε πσο φπνηνο κπνξέζεη λα γηαηξέςεη ηελ θφξε ηνπ 

ζα ηνπ ηελ δψζεη γηα γπλαίθα ηνπ θαη ζα ηνπ παξαρσξήζεη θαη ηνλ ζξφλν ηνπ λα 

γίλεη βαζηιηάο… Άθνπζε ζην ρσξηφ ν Ζνινβειψλεο γηα ην βάηξαρν θαη ηελ 

βαζηινπνχια, αιιά θαη ηελ απφθαζε θαη ηελ ππφζρεζε ηνπ βαζηιηά θαη κηα θαη δπφ 

πεγαίλεη ζην παιάηη θαη παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ζηνλ βαζηιηά… Ξαλ ηνλ είδε ν 

βαζηιηάο έηζη αδχλαην θαη θαθφκνηξν νξγίζηεθε θαη ζέιεζε λα ηνλ δηψμεη.. Θα ν 

Ζνινβειψλεο επέκελε… <<Μνιπρξνλεκέλε, ηνπ ιέεη, εγψ ζα θάλσ θαιά ηελ θφξε 

ζνπ… Θα ζέισ λα ηεξήζεηο ηελ ππφζρεζή ζνπ πνπ έδσθεο ζε φιν ην ιαφ…>> 

Αέρηεθε ζην ηέινο, πάλσ ζηελ απειπηζία ηνπ ν βαζηιηάο, λα δεη ν Ζνινβειψλεο ηελ 

βαζηινπνχια. Μξάγκαηη ηελ έθεξαλ κπξνζηά ηνπ…. Ξθχβεη πάλσ ζηελ θνηιηά ηεο θαη 

αξρίδεη λα ζπλνκηιεί κε ηνλ βάηξαρν πνπ ήηαλ ζηελ θνηιηά ηεο… Μεξλάσ θαιά εδψ 

κέζα ηνπ ιέεη ν βάηξαρνο ζηε γιψζζα ηνπο, πεξλάσ θαιά θαη βξίζθσ φπνηα ζξνθή 
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ζέισ. Ζαη γηα πεο κνπ ηνπ ιέεη ν Ζνινβειψλεο, πνηά είλαη εθείλε ε ζξνθή πνπο 

ζ’ελνριεί; 

-Οη λα ζνπ πσ θίιε κνπ, ηνπ απαληά κέζα απ’ ηελ θνηιηά ηεο βαζηινπνχιαο ν 

βάηξαρνο, φια ηα θαγεηά είλαη ζαπκάζηα, αιιά απηή ε ζθνξδαιηά κε θέξλεη θνληά 

ζηνλ ζάλαην… 

Άξρηδε ηφηε λα ηξίβεη απφ ραξά ν Ζνινβειψλεο ηα ρέξηα ηνπ θαη λα θσλάδεη: <<ην 

βξήθα ην θάξκαθν ην βξήθα>>… Ώκέζσο θσηίζηεθε ην πξφζσπν ηνπ βαζηιηά… 

<<Ηεο, ζθέθηεθε, ηνχηνο πνπ δελ ηνλ πηάλεη ην κάηη ζνπ λα βξήθε ην θάξκαθν;>> 

-Ηνηπφλ, βαζηιηά κνπ, ηνπ απαληά κε ηθαλνπνίεζε ν Ζνινβειψλεο, γηα κηα εβδνκάδα 

ε βαζηινπνχια δελ ζα ηξψεη ηίπνηα άιιν παξά ζθνξδαιηά… 

Μξάγκαηη, ζε κηα εβδνκάδα ν βάηξαρνο πέζαλε κέζα ζηελ θνηιηά ηεο βαζηινπνχιαο. 

Ηπηξψζεθε θαη μαλαβξήθε πάιη ην θέθη ηεο θαη ηε ραξά ηεο… Οη λα θάλεη ν βαζηιηάο, 

ηφηε, ζέινληαο θαη κε ζέινληαο, ηήξεζε ηελ ππφζρεζή ηνπ… Μάληξεςε ηελ θφξε ηνπ 

κε ηνλ Ζνινβειψλε θαη ηνλ έθαλε θαη βαζηιηά… 

Βίδαηε, ζπλέρηδε κε ζξηακβεπηηθφ χθνο ν γέξν Ζσζηαληήο. Ζαλέλαλ ζηε δσή δελ 

πξέπεη λα αλαγειάο θαη λα ηνλ ππνηηκάο, γηαηί δελ μέξεηο ηη γξάθεη ε κνίξα ηνπ 

θαζελφο θαη πνην είλαη ην κέιινλ ηνπ. Ώθφκε θαη απηνί πνπ ηνπο θνξντδεχνπκε 

έρνπλε ζηνλ ήιην κνίξα θαη δελ κπνξείο λα μέξεηο ηη ζα γίλνπλ ζηελ δσή ηνπο… 

Θπνξεί θαη βαζηιηάδεο…>> 
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Πξνκάδεο θαη παξακχζηα ζηε γσληά! Έια ρξφλε θάιιησζε καδί καο… Ση ζνπ 

δεηάκε… Μηα κφλν ζηηγκή ζε ηνχηε ηελ ηεξή γσληά ηηο κλήκεο λα πεηάμεηο… 

 

 

 



352 
 

ΠΡΝ ΞΑΛΖΓΟΗ ΡΖΠ ΑΛΑΙΖΤΔΥΠ! 
     Θέζα ζηνλ νξπκαγδφ θαη ηνλ θνπξληαρηφ, πνπ αθήλεη ν παλδακάηνξαο ρξφλνο 

ζην πέξαζκά ηνπ, θάπνηεο κλήκεο, εμαθνινπζνχλ πεηζκαηηθά λα αλζίζηαληαη ζηηο 

βνπιέο ηνπ, γηαηί αθνξνχζαλ γεγνλφηα απζεληηθά, αζψα, γλήζηα! Έλα πνηάκη ηνπ 

ζξεζθεπηηθνιατθνχ καο πνιηηηζκνχ, πνπ δελ κπνξεί λα κνιψζεη  θαλέλαο ρξφλνο, 

θακηά εμέιημε, ηίπνηα απ’ ηα ζχγρξνλα αλζξψπηλα θαηαζθεπάζκαηα, πνπ φξζσζαλ 

ηείρε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη χςσζαλ ηα θξάγκαηα ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη 

ηνπ επδαηκνληζκνχ ζηελ θνηλσλία. Ξαλ λα ήηαλ ρζέο!!! Αεθαεηία ηνπ 1960 ζην 

παλεγχξη ηεο Ώλαιήςεσο ζηνλ Φξπά ησλ Ξθαθησηψλ. 

     ια απφ κέξεο  εηνηκαζκέλα γηα ηελ κεγάιε γηνξηή ηεο κηθξήο θνηλσλίαο ησλ 

Ξθαθησηψλ, αιιά θαη ζρεδφλ φισλ ησλ Θπξνζηηλψλ ρσξηψλ ηεο Ηεπθάδνο. Οα 

ππεξαησλφβηα πιαηάληα έηνηκα λα δερζνχλ, εθεί δίπια ζηελ εθθιεζία ηεο 

Ώλαιήςεσο, ηνπο ηίκηνπο μσκάρνπο ηεο γεο θαη ηνπ ηδξψηα, έηνηκνπο γηα έλα 

ραξνχκελν δηάιεηκκα ζηνλ ηξαρχ αγψλα  γηα ηνλ επηνχζην. Ξηελ δεθαεηία ηνπ 1960, 

πνπ αλαθεξφκαζηε, νη δπγηέο ήηαλ ηξείο, κία ζε θάζε πιάηαλν, ζηνπ Ζηελά, ζηνπ 

Ζνχξηε θαη ζηνπ Μαπαγηάλλε θαη ην κεγάιν γιέληη θξαηνχζε δπν κέξεο! Ζφζκνο, 

πνιχο θφζκνο, πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο κε θησρά παηγλίδηα ηεο επνρήο κε 

πξνεμάξρνληα έλαλ Θπξαλέιν, πνπ φια ηα κηθξά παηδηά ηνλ γλσξίδακε ζαλ <<Λ 

κπάξκπα-ΐαζίιεο απ’ ην Θηιάλν>>,  παγσηαηδήδεο κε κεραλάθηα θαη ηα παγσηά ζε 

θαζέιεο θαη θνκκάηηα πάγν, άινγα ζηνιηζκέλα κε πινπκηζηά θαβαινζθνχηηα, 

αλαςπθηηθά θαη κπχξεο ζε ζηδεξέληα δηάηξεηα θαιάζηα θξεκαζκέλα κέζα ζηα 

πεγάδηα γηα λα είλαη δξνζεξά, πάγθνη, θαξέθιεο, θαζαξία, θσλέο, ραξέο, 

ηξαγνχδηα, φια έλα ζκάξη δσήο κηα θαινζχλε ζνπ κηθξή παηξίδα πξνο ηνπο 

μσκάρνπο ηεο δσήο.  

     Ζαη θνληά ζ’ φια ηνχηα εκείο ηα παηδηά, κε κάηηα έθπιεθηα λα ξνπθάκε θάζε 

ζηηγκή θαη λα ιηγθξίδνπκε εθείλα ηα ππέξνρα απγνθνχινπξα ησλ κηθξνπσιεηψλ. Ώρ, 

απηά ηα θνπινχξηα, ήηαλ ην γέξαο ηεο δηθήο καο ζπκκεηνρήο ζην παλεγχξη, 

επηπρηζκέλνη αλ νη παηεξάδεο καο καο αγφξαδαλ ηξία- ηέζζεξα, καο ηα έδελε ν 

κηθξνπσιεηήο κε έλαλ ρνξηάξηλν ζπάγγν θαη κε κεγάιν θακάξη ηα θξαηνχζακε ζην 

ρέξη γηα λα ηα πάκε ζην ζπίηη. Ζαη έπεηηα γηα η’ αγφξηα εθείλα ηα πιαζηηθά ηφπηα ηα 

νπνία πνπινχζαλ κε ηηο <<ηχρεο>>, ραξηάθηα ηπιηγκέλα πνπ ζηελ ηχρε ηξαβνχζεο 

θαη έγξαθε πάλσ έλα δψξν, κε ηελ δηθηά καο επρή ην δψξν λα είλαη ηφπη. ΐιέπεηε 

ζπάληδαλ νη κπάιιεο θαη θαηαθεχγακε ζε επξεζηηερλίεο, γεκίδακε κηα θάιηζα, 

εθείλεο ηηο πεξίθεκεο ρνχια-ρνχπ, κε άρπξα θαη δψζηε αηέιεησηνπο πνδνζθαηξηθνχο 

αγψλεο!!! 

    Λη παιηφηεξνη ησλ Ξθαθηζάλσλ θάλνπλ ιφγσ θαη γηα αγψλεο πνπ γίλνληαλ 

απνιείηνπξγα γηα λα ηηκήζνπλ ηε γηνξηή . Ξηνπο απηνζρέδηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο 

κεηείραλ άηνκα απφ φια ηα ρσξηά ηεο νξεηλήο Ηεπθάδνο, αθφκε θαη απ’ ηνπο 

Οζνπθαιάδεο, φπσο ν πεξίθεκνο αζιεηήο ΐεξγίλεο. Ονπο αγψλεο ηεο Ώλαιήςεσο 

κλεκνλεχεη ν Ώιέμαλδξνο Ξάληαο απ’ ην Μηλαθνρψξη, ζενιφγνο θαη θηιφινγνο, αιιά 
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θαη δηεπζπληήο ηεο Γεσξγηθήο Ξρνιήο ζην θηήκα Ξπγγξνχ ζην Θαξνχζη, ζην βηβιίν 

ηνπ <<Δ ελ Ηεπθάδη νηθνγέλεηα Ξάληα>>, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο γίλνληαλ 

αγψλεο ΗΕΘΏΝΕΛΠ θαη ΞΏΗΟΛΠ κε θφξα θαη ρσξίο θφξα, πεξηγξάθεη, κάιηζηα, πσο 

εθεί νη ληέο ησλ ρσξηψλ κπνξνχζαλ λα δηαιέμνπλ ηνλ κέιινληα ζχδπγφ ηνπο 

θακαξψλνληαο θξπθά γηα ηελ παιηθαξηά θαη ηελ αληξηά ηνπο, θπξίσο ζην ιηζάξη, 

φπνπ ην κέηξεκα ηεο απνζηάζεσο, πνπ έξξηρλε ην ιηζάξη θάζε αγσληδφκελνο, 

γίλνληαλ κε ην δσλάξη, πνπ θνξνχζαλ νη άληξεο ζηελ παξαδνζηαθή Ηεπθαδίηηθε 

ζηνιή, <<ηφζα δσλάξηα>> θψλαδαλ ν θαηακεηξεηέο θαη αλάινγα ζεθσλφληαλ 

ελζνπζηαζκφο γηα ηα θαηνξζψκαηα ησλ ιηζαξηηδήδσλ!!! 

    Δ θνξχθσζε ηνπ παλεγπξηνχ ήηαλ ηα <<ΐηνιηά>>, πνηέ νη Ηεπθαδίηεο δελ 

κηινχζαλ γηα θιαξίλα, έιεγαλ <<Μάκε ζηα βηνιηά>>. Οξαγνχδηα θαη ρνξνί 

αηέιεησηνη, θάζε νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη έδηλε ην ραξηάθη ηνπ θαη αλέκελε ηελ ζεηξά 

ηνπ γηα λα ζεθσζεί ζηνλ ρνξφ, ζεηξά πνπ ηεξνχληαλ απζηεξά απ’ ηνπο 

νξγαλνπαίρηεο, κάιηζηα απνηεινχζε <<ιφγσ ηηκήο>> ε ηπρφλ παξάιεηςή ηε ζεηξάο, 

ν ρνξφο είρε απνθιεηζηηθά νηθνγελεηαθφ ραξαθηήξα θαη θπξίσο ν αξρεγφο ηνπ ρνξνχ 

δελ ζήθσλε κχγα ζην ζπαζί ηνπ γηα… παξαθσλίεο θαη θξπθνθνηηάγκαηα ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ ρνξνχ. Βλζπκνχκαη ραξαθηεξηζηηθά, κηθξφ παηδάθη, ηνλ αηθλίδην 

ζάλαην, πάλσ ζηνλ ρνξφ θάπνηνπ ΐαλδψξνπ απ’ ηελ Βγθινπβή, ν νπνίνο είρε έξζεη 

απ’ ηελ Ώπζηξαιία  θαη φινη κηινχζαλ, ηφηε, γηα <<ζπγθνπή θαξδίαο>>. Λη ρνξνί 

θξαηνχζαλ, κε ζεκεξηλνχο ππνινγηζκνχο ηεο ψξαο, αθνχ ηα ξνιφγηα ήηαλ ζπάληα, 

κέρξη ζηηο δχν ηα κεζάλπρηα πεξίπνπ. Θεηά άξρηδε ην θνκβφτ ησλ παλεγπξησηψλ θαη 

επέζηξεθε ζηα ρσξηά ηνπ, ζηνλ Ζάβαιιν, ζηα Ηαδαξάηα, ζην Ξπαλνρψξη, ζην 

Μηλαθνρψξη. Δ επηζηξνθή ζην ρσξηφ κνπ ην Μηλαθνρψξη απ’ηηο Ζερξηλέο ήηαλ κηα 

εχζπκε νπξά, έλα ραιάξσκα ηνπ παλεγπξηνχ, κε αζηεία θαη ρσξαηά θαη ηα 

αγαπεκέλα καο θνπινχξα αλά ρείξαο γηα λα ηα πξνζθαγίζνκε ζην ζπίηη θαη λα 

θξαηήζεη φζν πεξζζφηεξν ε γιπθεηά ηνπο  κεισδία! Ζαη ζηνλ ζθνηεηλφ δξφκν νη 

…θνινθσηηέο λα παξνπζηάδνπλ κηα κεζπζηηθή αηκφζθαηξα θαηά ρηιηάδεο 

ζπέξλνληαο καγεία θαη γνεηεία ζην ππέξνρν Θαγηφβξαδν!!! 

    Ώλακλήζεηο, δσέο, παλεγχξηα, αζσφηεηα, ρσξαηά, εξσηνζθηξηήκαηα, ρέξηα 

αγαπεκέλα, πξφζσπα απαζηξάπηνληα, ηίκηνη ηδξψηεο, αλάζεο πξσηφβγαιηεο ζηελ 

δσή, έλα παλεγχξη θη άιιν παλεγχξη, πνιιά παλεγχξηα ζε κηα  ακφιεπηε θαη γλήζηα 

δσή ζην αγαπεκέλν καο Ηεπθαδίηηθν πξσηφρσκα… 

 

 

 

 

 



354 
 

 

ην παλεγχξη ηεο Αλαιήςεσο ζηα 1972! Μπξνζηά ζην ρνξφ ν Εψο ν Λάδαξεο ή 

Καγηάθαο, παηέξαο ηνπ ζεκεξηλνχ παπά ηνπ ρσξηνχ Παλαγηψηε Λάδαξε! Σνλ 

θξαηά ν παηέξαο κνπ νθνθιήο Γεσξγάθεο ή Παπαξάθεο! Απ’ ηνπο πην 

κεξαθιήδεο ρνξεπηέο ηνπ ρσξηνχ καο θαη νη δχν! 
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Παξέα ρσξηαλψλ καο ζην παλεγχξη ηεο Αλαιήςεσο ζηνλ Φξπά! Γαθξίλνληαη 

ζηελ θσηνγξαθία απφ αξηζηεξά, ν Νηθεθφξνο Γεσξγάθεο ή Μάιηνο, πνπ έρεη 

ζηελ αγθαιηά ηνπ ηνλ γην ηνπ Υξήζην, ν πχξνο Γεσξγάθεο ή Καξαδήκαο, ε 

Υξπζνχια ε γπλαίθα ηνπ Νηθεθφξνπ, ε Αληηγφλε ε θηαδαξέζε ηνπ 

αξαληάπνξνπ, ν Εψεο ν θηαδαξέζεο ή Σζακπαξήο θαη ν κπάξκπαο κνπ ν 

Σάζνο ν Καιαηδήο κε ηνλ γην ηνπ ηνλ Θνδσξή! ηαλ, κάιηζηα ν Σάζνο έθαλε 

παξαγγειηά ζηα φξγαλα λα ρνξέςεη ηνλ ρνξφ <<Ο Καιάηδήο>> έλαο ηδηφξξπζκνο 

Ζπεηξψηηθνο ρνξφο κε πνιιέο θηλήζεηο παληνκίκαο κέζα ηνπ, ηφηε ζπγθέληξσλε 

θφζκν θαη θνζκάθε θαη απ’ ηα άιια ηα ληαξαβέξηα, γηα λα ηνλ απνιαχζνπλ! 

Σξεηο δπγηέο φξγαλα ζπκάκαη εθεί ζην παλεγχξη ηεο Αλαιήςεσο, κία ζην 

θαθελείν ηνπ Νίθνπ ηνπ Κηελά, κία ζην θαθελείν ηνπ Νίθνπ ηνπ Κνχξηε θαη κία 

ζηνλ άιιν πιάηαλν, κπξνζηά ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο! Ήηαλ έλα παλεγχξη 

πνπ ζπγθέληξσλε θφζκν απφ φιε ηελ Λεπθάδα! Μάιηζηα κεηά ην πέξαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαιήςεσο, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη δχν νη αληαίνη ζπγγξαθείο 

ν Αιέθνο θαη ν ηάζεο γίλνληαλ αγψλεο ζην ιηζάξη θαη ζην ζάιην, κε ηνπο 

ηειεπηαίνπο αγψλεο λα γίλνληαη ην 1928! 
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Καη άιιε κηα παξέα ρσξηαλψλ καο ζε θάπνην απ’ ηα παιηά πλεγχξηα ηεο 

Αλαιήςεσο ζηνλ Φξπά! Απφ δεμηά, ν Άγγεινο Γεσξγάθεο  ή Μπαθαηζφιεο ή 

Καιέο, ν Σάθεο  Γεσξγάθεο ε Μφξηεο, ν αδεξθφο ηνπ ν Παλαγηψηεο θαη δίπια 

ηνπ ε γπλαίθα ηνπ ε Καιηξξφε, αθνινπζεί ε Ακαιία ε γπλαίθα ηνπ Σάθε, πνπ 

θξαηά ηνλ γην ηνπο Υξπζφζηνκν, ε Μαξία Γεσξγάθε ή Θαλαζάθηα, ε 

ππξηδνχια Γεσξγάθε γπλαίθα ηνπ Άγγεινπ θαη ν Γηψξγνο Γεσξγάθεο ή 

Θαλαζάθηαο. Ο κηθξφο ηεο θσηνγξαθίαο είλαη ν ζεκεξηλφο παπάο ηνπ ρσξηνχ 

καο Παλαγηψηεο Λάδαξεο ή Καγηάθαο θαη ε Έθε Φξεκεληίηε, θφξε ηνπ 

Υξηζηφθνξνπ Φξεκεληίηε ή Μπίξε θαη εγγνλή ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Θαλαζάθηα. 

Ήηαλ φινη ηνπο ζηελ ίδηα γεηηνληά θαη θνληνζπγγελείο, γη απηφ θαη πήγαηλαλ 

νκαδηθά ζηα παλεγχξηα! Μηα ζπλήζεηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζην παιηφ 

Πηλαθνρψξη, ηα ζφγηα θαη νη θνληνζπγγελείο λα δεκηνπξγνχλ δηθφ ηνπο 

κπνπινχθη ζηα πλεγχξηα θαη ζηηο ραξέο! 
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ΘΑΙΑΛΡΑ ΡΝ  ΙΑΕΑΟΝ ΘΑΗ ΡΝ ΣΟΗΠΡΝ ΡΑ ΞΑΘΖ 
Αλ είλαη κε ην ζέιεκα θαη κε ηνλ νξηζκφ ζαο αο πνχκε θαη ηνλ Λάδαξν εδψ ζη’ 

αξρνληηθφ ζαο. Αγαπεηνί ρξηζηηαλνί, θη αδέξθηα ηνπ Λαδάξνπ αθνχζηε ζάκα 

πνχδαλε νη θάηνηθνη ηνπ  Άδνπ. Σέηαξηε κέξα ήηαλε ε ψξα ε πξσία πνπ ν 

Λάδαξνο επέζαλε πέξα ζηε Βπζαλία. 

 Ήξζαλ νη αδεξθάδεο ηνπ ε Μάξζα θη ε Μαξία ηνλ έπιπλαλ ηνλ έληπζαλ θαζψο 

είρε θαη ρξεία θαη κήλπζαλ θαη ηνπ Υξηζηνχ λα πάεη λα ηνλ ζεθψζεη…  

Κη ν Κχξηνο εθάζηζε αθφκε ηξεηο εκέξεο, λα δεη ηηο αδεξθάδεο ηνπ αλ είραλ 

ηέηνην ζέβνο θαη ην αββάην ην πξσί θηάλεη ζηελ Βπζαλία, φπνπ ηνλ 

ππνδέρζεθαλ ε Μάξζα θη ε Μαξία.  

Καη ηφηελεο ηνπο δήηεζε πνπ ήηαλε ζακκέλνο, θη εθείλεο ηνλ νδήγεζαλ πάλσ απφ 

ην κλήκα. Κη ν Κχξηνο εθψλαμε κε κηα θσλή κεγάιε: ήθσ απάλσ Λάδαξε 

λ΄αλαζηεζνχλ θη άιινη…  

Κη ν Λάδαξνο ζεθψζεθε κε ρέξηα ζηαπξσκέλα. Κη αλ  ήηαλ ηεηξαήκεξνο, δελ 

ήηαλ βξσκηζκέλνο.  

Μα ήηαλ άγηνο άλζξσπνο θαη θίινο ηνπ Γεζπφηε φπνπ ηνλ αθνινχζαγε γηα πάληα 

ζην πιεπξφ ηνπ! 

ε ηνχην ζπίηη πνπ’ ξηακε ξνδηά’ λαη θπηεκέλε, λα δήζεη ε θνπειινχια ζαο ε 

κνζραλαζξεκέλε! ε ηνχην ζπίηη πνπ’ξηακε θιεκά’ λαη θπηεκέλν, λα δήζεη ην 

παηδάθη αο ην κνζραλαζξεκέλν!  

Γνο καο θπξά φηη αγαπάο λα πάκε θαη παξαπέξα γηαηί ν ήιηνο ςήισζε θηάλεη 

Βαγηισλ ε κέξα! 

 

ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΣΑ ΠΑΘΖ. ΚΑΛΑΝΣΑ 

Κάησ ζηα Ηεξνζφιπκα θαη ζηνπ Υξηζηνχ ηνλ ηάθν εθεί δέληξν δελ ήηαλε θαη 

δέληξν θαλεξψζε. Ζ ξίδα ήηαλ ν Υξηζηφο, νη θιψλνη ε Παλαγία, ηα θχιια πνπ 

επέθηαλε ήηαλ ε καξηπξία, πνπ καξηπξνχζαλ θη έιεγαλ γηα ηνπ Υξηζηνχ ηα 

Πάζε. 

ήκεξα καχξνο νπξαλφο, ζήκεξα καχξε κέξα ζήκεξα φινη ζιίβνληαη θαη ηα 

βνπλά ιππνχληαη ζήκεξα έθακαλ βνπιή νη άλνκνη Οβξαίνη, νη άλνκνη θαη ηα 

ζθπιηά θη νη ηξηζθαηαξακέλνη, γηα λα ζηαπξψζνπλ ηνλ Υξηζηφ ησλ πάλησλ 

Βαζηιέα.  

Κη ν Κχξηνο εζέιεζε λα κπεη ζε πεξηβφιη, λα θάκεη δείπλν κπζηηθφ λα ηνλ 

ζπιιάβνπλ φινη, θη ε Παλαγηά ε Γέζπνηλα θαζφληαλ κνλαρή ηεο, ηαο πξνζεπράο 

ηεο έθαλε γηα ηνλ κνλνγελή ηεο. 

Φσλή ηεο ήξζε απ’ νπξαλνχ θη απ’ αξραγγέινπ ζηφκα, πάςε Κπξά ηηο 

πξνζεπρέο, πάςε θαη ηηο κεηάλνηεο, ηνλ γηφθα ζνπ ηνλ πηάζαλε ζηνλ Άλλα ηνλ 

επάλε θαη ζηνπ Πηιάηνπ ηηο απιέο εθεί ηνλ ηπξαλλάλε.  
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Υαιθηά, ραιθηά θηηάμε θαξθηά, θηηάμε ηξία πεξφληα, θη εθείλνο ν βαξχγλσκνο 

βαξά θαη θηηάρλεη πέληε. Σα δπν κπήμηε ζηαο ρείξαο ηνπ θαη η’ άιια δπν ζηνπο 

πφδαο, ην πέκπην ην θαξκαθεξφ κπήμηε ην ζηελ θαξδηά ηνπ, λα βγάιεη αίκα θαη 

λεξφ λα πιεγσζεί ε κακά ηνπ. 

Κη ε Παλαγηά ζαλ ηάθνπζε βαξηά ιηγνζπκάεη. ηακληά λεξφ ηεο ξίμαλε, ηξία 

θαλάηηα κφζρν θαη ηξία λεξαηδφζηακλα γηα λα ηεο έιζεη ν λνπο ηεο. Μα ζαλ ηεο 

ήιζε ν ινγηζκφο, κα ζαλ ηεο ήιζε ν λνπο ηεο, δεηάεη καραίξη λα ζθαρηεί, δεηάεη 

γθξεκφ λα πέζεη, δεηάεη καραίξη λα θνπεί γηα ηνλ κνλνγελή ηεο. 

αλ πήξε ην ζηξαηί - ζηξαηί, ζηξαηί ην κνλνπάηη ην κνλνπάηη έβγαιε κεο ζηνπ 

ιεζηή ηελ πφξηα. Άλνημε πφξηα ηνπ ιεζηή θαη πφξηα ηνπ Πηιάηνπ θη εθείλε απφ 

ηε ιχπε ηεο άλνημε κνλαρή ηεο.  

Σεξάεη δεξβά ηεξάεη δεμηά θαλέλαλ δελ γλσξίδεη ηεξάεη θαη δεμηφηεξα βιέπεη ηνλ 

Ατ Γηάλλε. Ατ Γηάλλε Πξφδξνκε θαη βαπηηζηή ηνπ γηνχ κνπ κελ είδεο ζπ ηνλ 

γηφθα κνπ θαη ηνλ δηδάζθαιφ ζνπ. 

Πνηνο έρεη ζηφκα λα ζνπ πεη, γιψζζα λα ζνπ κηιήζεη, πνηνο έρεη ρεξνθάιακν γηα 

λα ζνπ ηνλε δείμεη! Βιέπεηο εθείλν ην γπκλφ ην παξαπνλεκέλν φπνπ θνξάεη 

πνπθάκηζν ζην αίκα βνπηεγκέλν φπνπ θνξάεη ζηελ θεθαιή αθάλζηλν ζηεθάλη 

εθείλνο είλ’ ν γηφθαο ζνπ θαη κε δηδάζθαινο κνπ.  

Κη ε Παλαγηά πιεζίαζε εθεί θνληά ηνπ ιέεη, δε κνπ κηιάο παηδάθη κνπ, δε κνπ 

κηιάο παηδί κνπ. Ση λα ζνπ πσ καλνχια κνπ, ηη λα ζνπ κνινγήζσ ην Μέγα άββα 

ζα ζνπ πσ θαη ζα ζνπ κνινγήζσ, πνπ ζα ζεκάλνπλ νη εθθιεζηέο, ζα ςάιινπλ νη 

παπάδεο, ηφηε θαη ζπ καλνχια κνπ ζάρεηο ραξέο κεγάιεο… 

 

Θηά άιιε παξαιιαγή ησλ Μαζψλ ηνπ Ρξηζηνχ κνπ δηέζσζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

ζην Μηλαθνρψξη, ε ππεξαησλφβηα, ηφηε, Ζαηίλα Γεσξγάθε, γλσζηή κε ην 

παξαηζνχθιη Ζαιηφζα. Μξφθεηηαη, θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε γηα Ώηγαηνπειαγίηηθε 

παξαιιαγή, φπσο αθξηβψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηαδάξνπ.  

αξαθνζηή εθφπηαζε, ήξζαλ νη άγηεο κέξεο  

πνπ ιεηηνπξγνχλ νη εθθιεζηέο θαη ςέιλνπλ νη παπάδεο  

θαη ιέλε η’ άγηνο ν ζεφο θαη ηνπ Υξζηνχ ηα Πάζε. 

πνηνο η’  αθνχεη ζψλεηαη, φπνηνο ηα ιέεη αγηάδεη  

θη φπνηνο ηα αθνπξκαζηεί παξάδεηζν ζα ιάβεη  

παξάδεηζν θαη ιίβαλν θαη ηνπ Υξηζηνχ ην κχξν. 

Κη ε Παλαγηά ε Γέζπνηλα κπξφο ζην ηαπξφ πεγαίλεη.  

θχςε Υξηζηέ, ζθχςε ηαπξέ, ζθχςε λα ζε θηιήζσ  

θαη κε ην καληειάθη κνπ ην αίκα λα ζθνπγγίζσ.  
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Κη αθνχ ηα ιφγηα είπ’ απηά πέθηεη ιηγνζπκάεη. 

Κη απάλσ πνπ ζπλέξρεηαη απηά ηα ιφγηα ιέεη.  

Πνχλαη καραίξη λα ζθαγψ, γθξεκφο γηα λα γθξεκίζσ… 

Μα ζαλ ζθαγείο καλνχια κνπ ζθάδεη’ ν θφζκνο φινο.  

Μα ζαλ θνπείο καλνχια κνπ ζε λα θνπεί θη ε πιάζε. 

Ατληε καλνχια ζην θαιφ θαη δηάθνξν δελ έρεηο  

θαη ην Μεγάιν άββαην θνληά ζνπ ζε λα κ’ έρεηο 

ηξηήκεξνο ζ΄αλαζηεζψ, ηνλ Άδε ζα παηήζσ.  

θη αλζξψπνπο λένπο πα ζηε γε αηψληνπο ζ’ αθήζσ. 

Θ’ αλαζηεζψ απ’ ηνπο λεθξνχο ηνλ Άδε ζα παηήζσ  

θαη ηεο Λακπξήο ηα ζήκαληξα ιακπξά ζα ηα ρηππήζσ>> 

 

 

 

 

*Οα Ζάιαληα ηνπ Ηαδάξνπ είλαη κνλαδηθά ζην είδνο ηνπο, αθνχ αθνχγνληαη κφλν ζην 

ρσξηφ καο θαη ζηα Ηαδαξάηα θαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηεο Βιιάδνο! Ζαη πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ ζηνλ αηψλα ηνλ άπαληα, γη απηφ θαη ηα θαηαγξάθσ… 
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Σν θαιάζη ζηνιηζκέλν ζηε κέζε κε δελδξνιίβαλν, αιηθαζθηά θαη κπιέ θξίλνπο, 

πεξηζηνηρηδφκελν απ’ ηα παηδηά πνπ εηνηκάδνληαη λα πάλε ζηα ζπίηηα λα πνχλε 

ηνλ Λάδαξν. Σν θίιεκα απ’ ηηο λνηθνθπξέο ήηαλ θπξίσο απγά θαη θάπνηε θάπνην 

πελεληαξάθη! Δηθφλεο βγαικέλεο απ’ ην ρζεο ηνπ ρσξηνχ καο, φηαλ αλήκεξα ηνπ 

Λαδάξνπ πιεκκχξηδε ην ρσξηφ απ’ ηηο παηδηθέο ραξνχκελεο θσλέο! Ίδην ζθεληθφ 

ζηηο απιέο ηνπ ρσξηνχ θαη ηελ Μεγάιε Παξαζθεπή, γηα λα πνχκε ηνπ Υξηζηνχ 

ηα Πάζε! Γηα εκάο ηα παηδηά, απηά ηα δχν Κάιαληα ηνπ Λαδάξνπ θαη ηνπ 

Υξηζηνχ ηα Πάζε, θηλεηνπνηνχζαλ θάζε καο ηθκάδα θαη ζθέςε, πσο ζα 

παξνπζηαζηνχκε <<δηαβαζκέλνη>>, αθνχ είλαη νιφθιεξα πνηήκαηα, ηα νπνία 

έπξεπε λα μέξνκε απέμσ! Γηφηη, ζπκάκαη, ππήξραλ γπλαίθεο πνπ απαηηνχζαλ λα 

ηα ιέκε νιφθιεξα γηαηί ηα γλψξηδαλ θαη απηέο θαιά απ’ ηελ παηδηθή ηνπο 

ειηθία! Δηδηθφηεξα κε ηνλ Λάδαξν καδεχακε πεξηζζφηεξν απγά ζαλ θηινδψξεκα 

θαη ν ραηξεηηζκφο καο ήηαλ ΥΡΟΝΗΑ ΠΟΛΛΑ ΣΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ Σ’ ΑΤΓΑ! ηα 

παιηά ρξφληα, κνπ έιεγε ν παηέξαο κνπ, εθηφο απ’ ηα κηθξά παηδηά ηελ εκέξα, 

έβγαηλαλ ην ζνχξνππν θαη κεγάινη γηα ηνλ Λάδαξν κε κηα θφθα κεγάιε 

ζηνιηζκέλε, πνπ θάησ ίραλ βάιεη άρπξν, ψζηε ηα απγά, πνπ ζα κάδεπαλ, λα κελ 

ζπάζνπλ, θσλάδνληαο θαη απηνί ζε φιν ην ρσξηφ ηελ παξαπάλσ επρή! 
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Ο Λάδαξνο απ’ ηα παηδηά ζε θάπαηα άιιε Διιεληθή γσληά! 
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ΡΑ ΘΟΗΡΠΝΛΗΑ  ΚΑΠ  ΘΑΗ ΡΑ ΒΑΕΝΓΑΙΑ ΞΟΠΝΗ! 
    Μνπ λάβξεη ηφπν ε θαξδηά γηα λα ζηαζεί κέζα ζην αθξάηαγν κεζχζη ηεο κλήκεο 

παξαδνκέλε, εθείλα ηα παληνηηλά πνπ αγαπά λα ηα ηζηνξήζεη! ια ρηηζκέλα θαη 

ζκηιεκέλα πάλσ ζ’ νηη καο πνλά θαη καο ινγρεχεη, μαλνίγνπλ ζην κπαιφ έλαλ 

ππέξνρν θφζκν, πνπ ρνξδίδεη ηελ ςπρή, λενπνηεί ηνλ ινγηζκφ, αλάθηεη ηηο κλήκεο, 

ηξέρεη αραιίλσηα ζε κέξεο επηπρηζκέλεο, αγγειψλεη ηε λνζηαιγία, μεηπιίγεη ηνλ κίην 

κηα δσήο, πνπ φιν καο νδεγεί λα   πεξπαηάκε λνεξά ζηα αμεζχκαληα ζηξαηήκαηά 

ηεο!!! ια μεθηλνχζαλ ηε Μαξαζθεπή ην απφγεπκα παξακνλή ηνπ Ηαδάξνπ. ηαλ 

ηειεηψλακε ην απνγεπκαηηλφ ζρνιείν, μερπλφκαζηε ζηηο γεηηνληέο ηνπ ρσξηνχ λα 

θφςνπκε δελδξνιίβαλν, πνιχρξσκεο βηνιέηεο, αιηθαζθηά θαη εθείλνπο ηνπο 

βαζπγάιαδνπο κπιέ θξίλνπο, πνπ ζαλ ηνπο αληηθξίδσ θαη ζήκεξα κνπ θέξλνπλ, 

ζπλεηξκηθά, ζην κπαιφ εθείλε ηελ παηδηθή ειηθία… Θε φια ηνχηα ηα ινπινχδηα 

ζηνιίδακε ην θαιάζη γηα λα βγνχκε ηελ άιιε κέξα ην πξσί λα πνχκε ηνλ Ηάδαξν. 

Κεθηλνχζακε απ’ ην κηθξφ Μηλαθνρψξη θαη γπξλνχζακε φια ηα ρσξηά ησλ 

Ξθαθησηψλ. Βίκαζηε ζίγνπξνη πσο ζα άλνηγαλ φια ηα ζπίηηα, γηαηί ιέγακε έλαλ 

…άιιν Ηάδαξν, απ’ απηφλ πνπ αθνχγνληαλ ζηα άιια ρσξηά, απηφλ αθξηβψο πνπ 

πξναλαθέξακε. Θηα παξαιιαγή πνπ κφλν ζην κηθξφ κνπ ρσξηφ ηνλ ιέγακε θαη ν 

νπνίνο Ηάδαξνο, ζχκθσλα κε ηελ καθξαίσλε παξάδνζε θαη κε φζα καο έιεγαλ νη 

παππνχδεο καο, έξρνληαλ απ’ ην Ώηγαίν!  Ώπηή ηελ παξάδνζε κνπ δηέζσζε ν 

παππνχιεο κνπ ν Ζσζηαληήο Γεσξγάθεο (Μαπνξάθεο), πνπ γελήζεθε ην 1900, θαη 

ζηνλ νπνίν ηελ παξέδσζε ν δηθφο ηνπ παππνχιεο, ν παπά Ξηάζεο Γεσξγάθεο, ν 

νπνίνο γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1800! Μξνθαλψο, κηιψληαο γηα Ώηγηνπειαγίηηθε 

πξνέιεπζε απηήο ηαο παξαιιαγήο ηνπ Ηάδαξνπ, ελλννχζαλ ηελ Ζξεηηθή πξνέιεπζε 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ… 

    Ζαη ε ακνηβή καο; Ζαηά θαλφλα απγά, ηα νπνία ηνπνζεηνχζακε ζην θαιάζη, πνπ 

είρακε ζηξσκέλν κε άρπξα! Ζαη ζα δηαβαίλακε απ’ ηα Ηαδαξάηα, φπνπ είρε έλα 

κεγάιν εκπνξηθφ ν κπάξκπα  Θαλάζεο ν <<Ζνπβέιεο>>, έλα εκπνξηθφ ζην νπνίν 

έβξηζθεο ηα πάληα κέζα, λφκηδεο ζαλ ζχγρξνλν… ζνχπεξ κάξθεη, κε ηνλ κπάξκπα 

Θαλάζε κε ηελ πνδηά ηνπ, αξρνληηθφ θαη επζπηελή  ζαλ… Ξθιαβελίηεο ηεο επνρήο,  

καο αγφξαδε ηα απγά, κάιινλ ηα αληαιάζζακε κε ραιβά θαη κπηζθφηα <<Ννχιηα>>, 

γηα λα βξνχκε κέζα ηηο εηθφλεο κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο!!! Ώιιά ήηαλ θαη 

…θνπβαξληάο ν κπάξκπα Θαλάζεο, καδί κε ηηο εκπνξηθέο καο ζπλαιιαγέο, δέρνληαλ 

λα ηνπ πνχκε ηνλ Ηάδαξν θαη ζαλ …πειάηεο, θαη ηφηε μάλνηγε ηνλ κπεδαρηά θαη καο 

έδηλε ην παλεληαξάθη!!! Ον απφγεπκα ηνπ Ξαββάηνπ φια ηα παηδηά  επηζηξαηεπκέλα 

απ’ ηνλ παπα ΐαγγέιε ηνλ Ραιηθηά, έλαλ αγαζφ θαη πξαγκαηηθφ Ηεπίηε, θηηάρλαλε 

ηα βάγηα! Ώιηθαζθηά, δελδξνιίβαλν, δάθλε θαη ελδηάκεζα ην θχιιν ηνπ θνίληθα! 

Έλα πξαγκαηηθά κπξσδάην θηφξν, πνπ έπξεπε λα πάξνπλ φινη νη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ, αθφκε θαη γηα ηνπο μελεηεκέλνπο, ην ηνπνζεηνχζαλ ζηα εηθνλίζκαηα πάλσ 

απ’ ηα θξεβάηηα, φπνπ δηαηεξνχληαλ κέρξη ηελ άιιε ρξνληά… κσο δελ ηέιεησλε εδψ 

ην δηαθφλεκά καο… Φηηάρλακε θαη ηελ θαξβνπλφζθνλε γηα ην ζπκηαηφ ηνπ παπά, 

αθνχ δελ ππήξραλ ηφηε ηα ζεκεξηλά θαξβνπλίδηα!!! Μαίξλακε ηξία-ηέζζεξα δεκάηηα 
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απνθιάδηα ησλ ακπειηψλ, ηα θαίγακε θαη φηαλ γίλνληαλ θάξβνπλα ηα ηξίβακε θαη 

βγάδακε κηα ππέξνρε θαξβνπλφζθνλε, απίζαλε γηα ην ζπκηαηφ ηνπ παπά. Ζαη 

ρξεηάδνληαλ πνζφηεηα κε ηηο ηφζεο αθνινζίεο ηεο Θεγάιεο Ββδνκάδνο!!! 

    -Μξέπεη ηα κεζεκέξη λα θνηκάζηε ηψξα, καο έιεγε ε κάλα κνπ. Οα βξάδηα ζα 

πεγαίλνπκε ζηηο Ώγξππληέο.  

    Ώγξχπληεο ηηο ιέλε αιινχ ηηο αθνινπζίεο ηεο Θεγάιεο Ββδνκάδεο. κσο… 

Ώγξππληέο καο ηηο παξέδσζαλ νη γνλείο καο… Ώγξππληέο ζα ηηο ιέκε ελφζσ δνχκε… 

Άξρηδαλ ηελ Ζπξηαθή ησλ ΐαγηψλε ην βξάδπ. Θαγεία! ξεο νιφθιεξε λσξίηεξα ζην 

πξναχιην ηεο εθθιεζίαο γηα παηγλίδη θαη ηα ΖΝΕΟΞΛΙΕΏ κε ηνλ εθθσθαληηθφ 

ζφξπβν!!! ΟΏ ΖΝΕΟΞΛΙΕΏ!!! Ον… βεγγαιηθφ; Ξίγνπξα, πάλησο, ην παζραιηάηηθφ καο 

παηγλίδη!!! Ρεηξνπνίεην, κε ππνκνλή θαη δεμηνηερλία! Λ θαζέλαο έθηηαρλε ην δηθφ 

ηνπ απ’ ηνπο… Ραηξεηηζκνχο ηεο Μαλαγίαο εηνηκαδφκαζηε αθφκα!  Ζαη θαιά 

θξπκκέλα, απ΄ηνπο … γνλείο καο αλάκεζα ζηα δεληξνιίβαλα ηνπ πξναχιηνπ ηεο 

εθθιεζίαο ηα… βαδφγαια, πνπ είρακε απηνζρέδηα κεηαηξέςεη ζε ππξζνχο, γηα λα 

βιέπνπκε, δήζελ, ην βξάδπ, ζαλ κε ην ηέιεησκα ηεο εθθιεζίαο ζα γπξλνχζακε ζην 

ζπίηη, κέζα ζην ζθνηάδη, αθνχ αθφκε δελ είρε έξζεη ην ειεθηξηθφ θψο ζην ρσξηφ! Θα 

πεξηζζφηεξν ήηαλ ηα βεγγαιηθά καο, ην παηγλίδη καο... Μαίξλακε ην άδεην θνπηί απφ 

εθείλν ην κνλαδηθφ δαραξνχρν γάια <<ΐΗΏΡΏΞ>> πνπ θπθινθνξνχζε ηφηε, (πφζεο 

θνξέο δελ μέθιεςα θάηη… βηαζηηθέο γνπιηέο, λα κε κε δεη ε κάλα κνπ, γηαηί ην είρε 

γηα ηελ κηθξή κνπ αδεξθή), παίξλακε, ινηπφλ ηα άδεηα βάδα, ηα βαδφγαια. Οα 

θαξθψλακε πάλσ ζε έλα μχιν, ηα γεκίδακε κεηά κε άκκν ηνλ νπνίν πνηίδακε 

πεηξέιαην… Ζαη ζαλ, κεηά ην ηέινο ηεο εθθιεζίαο, κέζα ζηελ λχρηα ηα αλάβακε, 

γέκηδε… ιακπαδεδξφκνπο κε ππξζνχο ην ρσξηφ… 

    -Θαξέο μεπαησκέλα, καο θψλαδαλ, ζηηο γεηηνληέο, πνπ γπξλνχζακε, νη 

λνηθνθπξάδεο, ζα καο θάςεηε!!! 

    Μνπ λα θξαηήζεηο φκσο ην ρείκκαξν είθνζη θαη ηξηάληα… ιακπαδεδξφκσλ!!! Άιινη 

θαηξνί, κέζα ζηελ καγεία ηνπ απιντθνχ, ηνπ αλεπηηήδεπηνπ, ηνπ γλήζηνπ, πνπ φια 

γπξλνχζαλ θαη ζηξνβίιηδαλ ζην κπαιφ καο γχξσ απ’ ην παηγλίδη, αθφκε θαη 

ιαηξεπηηθέο ζηηγκέο, γλσξίδακε λα ηηο κεηαηξέπνπκε ζε έλα αηέιεησην θνκβφτ 

παηγληδηψλ θαη ραξάο. Οξέμακε! Μαίμακε! Εζνξξνπήζακε ζηελ δσή! Μαξαδνζήθακε 

ζηα ρέξηα, κεηέπεηηα ηνπ θαηαλαισηηζκνχ… Κεράζακε, ζπληξηθηήθακε… Θα λα 

πάιη εδψ, ζηα γλήζηα, ζηα ακφιεπηα, ζηα ηεξπφςπρα ηεο θπιήο… Ζαη ηελ Θεγάιε 

Μαξαζθεπή πάιη γχξν ζηα ρσξηά γηα λα πνχκε ηνπ Ρξηζηνχ ηα Μάζε. Θε ην ίδην 

ζηφιηζκα ηνπ θαιαζηνχ. Θε ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο γηα ηνλ γιίζρξν… κπνπλακά, λα 

ηθαλνπνηήζνπκε ηηο ειάρηζηεο παηδηάζηηθεο… θαηαλαισηηθέο καο αλάγθεο… Ηίγν 

ραιβά, έλα κπηζθφην, κηα νξθέια γηα λα θηηάμνπκε ην ΖΝΕΟΞΛΙΕ, ιίγν πεηξέιαην, 

αθνχ θαη απηφ ήηαλ είδνο πνιπηειείαο θαη ην αγφξαδαλ απ’ ην κνλνπψιεην ζηε 

Ρψξα, κε ην ζηαγνλφκεηξν νη γνλείο καο γηα ηε ιάκπα… Βιάρηζηα! Θηα θαινζχλε 

ζνπ, κηθξφ κνπ ρσξηφ, ζην κέγα ζαχκα ηεο δσήο πνπ απιφρεξα καο ζθφξπηζεο… 
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Σν θξηηζφλη! Σν δηθφ καο <<βεγγαιηθφ>> γηα ην Πάζρα, πνπ κε ηελ ζηξηγγή 

θσλή ηνπ αλαζηάησλε φιν ην ρσξηφ! 
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Φσηνγξαθηθέο ζηηγκέο 
απ’ ην ρσξηφ καο! 
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Μηα πξφζθαηε θσηνγξαθία απ’ ην ρσξηφ καο, πνπ καο θέξλεη πην θνληά, αθνχ 

νη πεξηζζφηεξνη Πηλαθνρσξίηεο δνχκε δηαζθνξπηζκέλνη ζε πνιιά ζεκεία ηεο 

ρψξαο θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο καο ζπλάμεηο είλαη κηα θαιή επθαηξία 

λα πάκε πίζσ ζην ρξφλν θαη λα κηιήζνκε γηα ην ρσξηφ καο… Καη ζπκφκαζηε 

φλησο πνιιά…  ην θέληξν ηεο θσηνγξαθίαο εγψ ν Θνδσξήο Γεσξγάθεο ή 

Παπνξάθεο, ν ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ, ζηα δεμηά κνπ ν γηαηξφο 

Παλαγηψηεο Γεσξγάθεο ή αξδειήο, απ’ ηα Κνληξάηα, γηνο ηνπ Γηάλλε ηνπ 

αξδειή θαη ηεο Θαλάζσο, πνπ ήηαλ Καγηάθαηλα θαη αξηζηεξά κνπ ν ηεξέαο θαη 

θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο παηήξ Ησάλλεο θηαδαξέζεο, 

γηνο ηνπ Γηψξγνπ θηαδαξέζε ή Σζακπαξή θαη ηεο Δπηπρίαο απ’ ηνλ 

Αιέμαλδξν. ην βάζνο δεμηά δηαθξίλεηαη ν παπά Παλαγηψηεο Λάδαξεο ή 

Καγηάθαο, ηεξέαο ησλ Λαδαξάησλ θαη ηνπ Πηλαθνρσξίνπ. Ζ θσηνγξαθία 

ειήθζε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ κνπ <<θαθηψηεο Λεπθάδνο. Λίθλν 

Καξδηάο>>, πνπ έγηλε ζην ρνιεηφ ησλ Λαδαξάησλ ζηηο 12-8-2019. 
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Γπν αδέξθηα Λαδαξαίνη (Κνδνκήιηαο),  ζηελ Μπινθνθηά, ν Λίαο θαη ν Άγγεινο 

θαη ζηελ κέζε ν Βαγγέιεο θηαδαξέζεο, ν Καξαγηνχξγαο, φηαλ ν ηειεπηαίνο 

επηζθέπηνληαλ ην ρσξηφ απ’ ηελ Πάηξα, πνπ έκελε κφληκα θαη ην επηζθέπηνληαλ 

ηαθηηθά κε ην ρακφγειν θαη ην θαιακπνχξη κε ηνπο ρσξηαλνχο πάληα ζην ζηφκα! 

Καη νη ηξεηο είλαη απ’ ηνπο σξαηφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ γέλλεζε ην ρσξηφ καο! 

Άηνκα ζπλεηά θαη θαιφγλσκα, πνπ κφλν κε ην θαιφ αζρνινχληαη, ρσξίο λα 

αθνχζεηο απ’ ην ζηφκα ηνπο θαθφ… Ο Βαγγέιεο έθπγε παη απ’ ηελ δσή ζε λεαξή 

ζρεηηθά ειηθία… Ο Λίαο δεη ζην ρσξηφ καο θαη ν Άγγεινο, ηνλ νπνίν νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπ θσλάδνπλ αθφκε <<Μαθαξίηζν>>, γηαηί θαη πνηνο ηνλ 

<<βάθηηζε>> δελ μέξσ, δεη ζηε Νηθηάλα, κα φηαλ ζπλαληεζνχκε πξνζθηιέο ηνπ 

ζέκα είλαη ην ρσξηφ καο θαη νη άλζξσπνί ηνπ, θαη ζπκάηαη πάξα πνιιά 

πξάγκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηψ θαη ζην παξφλ βηβιίν! 
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Γχν αθφκε αδέξθηα, Σξακπαίνη ηψξα, ν Λάκπξνο θαη Κψζηαο Γεσξγάθεο απ’ 

ην  κεγάιν ζφτ ησλ Σξακπαίσλ θαη ζηε κέζε ν Βαγγέιεο θηαδαξέζεο 

(Καξαγηνχξγαο), εθεί ζη’ Αιψληα, κπξνζηά απ’ ην Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα. Ο 

Κψζηαο δεμηά είρε παληξεπηεί ηελ αδεθή ηνπ Βαγγέιε, ηελ ηακάηα θαη έδεζε 

ζηνλ Καλαδά, έθηηαμε ζπίηη ζηα Σξακπαίηθα, ην νπνίν θάζε θαινθαίξη 

επηζθέπηνληαλ. Ο Λάκπξνο είλαη απ’ηα πην εξγαηηθά άηνκα ζην ρσξηφ καο! Καη 

πνπ δελ έρεη δνπιέςεη, απ’ ηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο κέρξη ηελ νηθνδνκή. Δίλαη απφ 

απηή ηε ξάηζα ησλ πξνθνκέλσλ Σξακπαίσλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ κεγάιε 

επαγγεικαηηθή θαξηέξα ζηνλ ηνκέα ηνπο θαη πεξηνπζία ζηε δσή ηνπο! Αθφκε λα 

επηζεκάλνπκε πσο ν Λάκπξνο είλαη απ’ ηνπο ηειεπηαίνπο ειηθησκέκνπο ηνπ 

ρσξηνχ καο πνπ ηεξεί επιαβηθά ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Μπινθνθηά, εθεί 

κπνξζηά ζηα παγθάθηα ηνπ θνηλνηηθνχ γξαθείνπ. Δθεί ζα ηνλ δεηο <<πξέζβε>> 

ηνπ ρσξηνχ καο ρεηκψλα θαη θαινθαίξη!!! 
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Ο Παλαγηψηεο Γεσξγάθεο ή Μφξηεο ζην κεηξφ ηνπ Λνλδίλνπ κε ηελ παξέα ηνπ 

ην 1971!!! Σφηε πήγε λα δεη ηνλ Παλαζελατθφ ηνπ ζηνλ ηζηνξηθφ ηειηθφ ηνπ 

Κππέιινπ Πξσηαζιεηξηψλ Δπξψπεο ζην Γνπέκπιετ κε ηνλ Άγηαμ! 
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Ο Γηάλλεο Γεσξγάθεο ή  <<Ο Γηάλλεο ηεο ηακνχιαο>. Ζ κάλα ηνπ ήηαλ απ’ 

ηελ ρψξα θαη ηελ έιεγαλ ζην ρσξηφ Bon ηακνχια! Με ηελ γπλαίθα ηνπ 

Υξηζηίλα, ε νπνία ήηαλ πεξίθεκε πξνμελήηξα! Ήηαλ ςάιηεο ζηνλ Ατ Γηψξγε. 
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ηε θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη ην ζφτ ηνπ Δπγέληνπ ηνπ Φξεκεληίηε κε ηνλ 

<<Ακεξηθάλν>> αδεξθφ ηνπ Νηφλην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φηαλ θάπνηα ζηηγκή 

φπσο ζπκνχληα νη παιηνί είρε έξζεη γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά απ’ ηελ Ακεξηθή 

ζην ρσξηφ καο! Ο Νηφλνο είρε θχγεη κε ηελ πξψηε θνπξληά, πξηλ ηνλ πξψην 

παγθφζκην πφιεκν, ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ, καδί ηνπ είραλ θχγε θα 

πνιινί αθφκε λεαξνί ηνπ ρσξηνχ καο…. Ήηαλ ην πξψην θχκα κεηαλάζηεπζεο… 

Κάπνηνη εμ απηψλ γχξηζαλ νηθεηνζειψο γηα λα πάξνπλ κέξνο ζηνπο Βαιθαληθνχο 

πνιέκνπο, ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθεη ν ηάζεο άληαο, άιινη έκεηλαλ εθεί θαη 

έζηειλαλ ρξήκαηα ζηνπο εδψ ζπγγελείο ηνπο, γηα λα αγνξάζνπλ ειηέο ζηνλ 

Κάκπν, φπσο αλαιπηηθά παξνπζίαζα παξαπάλσ. Άιινη έκεηλαλ εθεί θαη μέραζαλ 

κηα γηα πάληα ην ρσξηφ καο θαη ηνπο εμαζιησκέλνπο ζπγγελείο ηνπο πνπ άθεζαλ 

πίζσ εδψ ζην ρσξηφ, λα ηαιαλίδνληαη κέζα ζηελ αλέρεηα θαη ζηε θηψρεηα… 

ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθεη θαη έλαο δηθφο κνπ ζπγγελήο, ν αδεξθφο ηνπ 

παπνχιε κνπ Κσζηαληή, ν Εψεο, ν νπνίνο, παξά ην γεγνλφο, φπσο έιεγαλ φζνη 

έξρνληαλ ζηαδηαθά πίζσ, έθαλε ηεξάζηηα πεξηνπζία ζην ηθάγν, ελ ηνχηνηο πνηέ 

ηνπ δελ ζπκήζεθε απφ πνπ μεθίλεζε θαη θπξίαο ηη άθεζε πίζσ ηνπ… 
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Μηα θσηνγξαθία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κπξνζηά ζηα ζθαιηά ηεο εθθιεζίαο 

ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ, πνπ γηνξηάδεη δπν θνξέο ηνλ ρξφλν, ζηελ κλήκε ηνπ ζηηο 12 

Γεθέκβξε θαη ζηελ κεηαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ απ’ ηα λεζηά ηξνθάδηα ζηηο 

πφιε ηεο Εαθχλζνπ θάζε 24 Απγνχζηνπ! Απφ αξηζηεξά ζηε θσηνγξαθία ν 

Γηψξγνο Γιεγφξεο ή Μαληάληαο, ν Σάζνο Γεσξγάθεο ή Καιαηδήο, ν Γεξάζηκνο 

Γιεγφξεο ή Σζάθνο, ν Βαγγέιεο θηαδαξέζεο ή Καξαγηνχξγαο θαη ν Νίθνο 

θηαδαξέζεο ή Σζεξβέιαο. Ζ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ αλήθεη κηζή ζην 

Πηλαθνρψξη θαη κηζή ζηα Λαδαξάηα. Κηίζηεθε πεξί ην 1880, φπσο πεξηγξάθεη 

θαη ν ηάζεο άληαο, απ’ ηνπο θαηνίθνπο ησλ Κνληξάησλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

Γεσξγάθε ησλ Λαδαξάησλ, γηαηί δελ  ήζειαλ ηνπο Γεσξγάθεδεο ζηνλ Άγην 

ππξίδσλα νη Λαδαξαίνη, αθνχ έθηηζαλ απηνί ηελ εθθιεζία θαη ήηαλ θηεηνξηθή 

ησλ Λαδαξαίσλ. Απφ αληίδξαζε ζηνπο Λαδαξαίνπο θαη ηελ απξεπή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, ε αξρνληννηθνγέλεηα ηνπ Κσζηαληή Λάδαξε ή Κβέιε πήγε κε 

ηνπο Γεσξγάθεδεο ζηνλ άγην Γηνλχζην!!! Θπκάκαη κηθξφ παηδί ηε λχθε ηνπ 

Κσζηαληή Κβέιε, γπλαίθα ηνπ Μίρνπ, λα έξρεηαη ζηνλ αγην Γηνλχζην ηαθηηθά 

θαη λα ηνλ πεξηπνηείηαη καδί κε εκάο ηα παηδηά, πνπ θάλακε θάζε άββαην 

θαηερεηηθφ ζηνλ γπλαηθσλίηε ηεο εθθιεζίαο! Μηα εμαηξεηηθή θαινζπλάηε γξηά, 

πνπ καο έιεγε θαη ηφζεο παιηέο ηζηνξίεο! 
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 Μηα απίζαλε θσηνγξαθία ζην θησρφ καο Πηλαθνρψξη ηνπ 1959, ηφηε πνπ ην 

ρσξηφ καο είρε πιήζνο λεαξφθνζκν, θνξίηζηα θαη αγφξηα, πνπ ζηε ζπλέρεηα 

μελεηεχηεθαλ θαη ζθφξπηζαλ φινη ζαλ… ηνπ ιαγνχ ηα παηδηά, γηα λα βξνχλε κηα 

θαιχηεξε ηχρε, είηε ζηα κεγάια αζηηθά καο θέληξα, είηε ζην εμσηεξηθφ, 

Απζηξαιία θαη Καλαδά! Δίλαη ε επνρέο ησλ αλαδεηήζεσλ γηα κηα θαιχηεξε δσή, 

πέξαλ απ’ ηελ ηπξαγληζκέλε μσκάρηθε ησλ γνληψλ καο… Χξαίν ληχζηκν θαη 

θνκςφηαηα καχξα γπαιηά ειίνπ, παξά ηελ αλέρεηα θαη ηελ θηψρεηα…. Πνπ λα 

ηα εχξηζθαλ φια απηά ηα θαινχδηα άξαγε; Μεηαμχ ησλ άιισλ δηαθξίλνληαη απφ 

αξηζηεξά: Φφξνο Γεσξγάθεο (Μάιηνο), Βαζίιεο θηαδαξέζεο (Καξαγηνχξγαο), 

Κψζηαο Γεσξγάθεο (Σξάκπαο), Γηψξγνο Παπαδφπνπινο (Κνπκπνξγέινο), 

Γηψξγνο θηαδαξέζεο (Μπαγαηάο), Σάθεο Γεσξγάθεο (Μφξηεο), Υξήζηνο 

Γεσξγάθεο (Θαλαζάθηαο), ν νπνίνο θξαηά ηνλ ηεηξάρξνλν αληςηφ ηνπ Γηάλλε 

θαη Βαγγέιεο θηαδαξέζεο (Καξαγηνχξγαο). 
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Γεθαεηία ηνπ 1960! Καινθαηξηλή θσηνγξαθία κπξνζηά ζην καγαδί ηνπ Γηψξγε 

ηνπ Σξάκπα, κε ηα νπδάθηα ζην μχιηλν ηξαπέδη! Άλεζε θαη θνκςφηεηα κεγάιε! 

Απφ αξηζηεξά, ν Μαξίλνο ηνπ Θσκά ή Κχξθνο, ν Εψεο Γεσξγάθεο ν δξαγάηεο 

ηνπ ρσξηνχ, ν ηάζεο Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο, ν Θσκάο Γεσξγάθεο ή Κχξθνο, ν 

Γεξάζηκνο Γιεγφξεο ή Σζάθνο θαη ν Σάθεο θηαδαξέζεο ή Μπνχκζηνο. Δίλαη ε 

δεθαεηία ηνπ 1960, ηφηε πνπ ην ρσξηφ είρε δσή θαη νη γεηηνληέο, νη δξφκνη θαη ηα 

ζνθάθηα ηνπ ήηαλ γεκάηα θφζκν θαη νηθφζηηα ή θνπαδηάξηθα δψα. Έπεηηα 

έξρνληαλ ηαθηηθφηαηα ζην Πλαθνρψξη φζνη είραλ μελεηεπηεί ζηα κεγάια 

Διιεληθά αζηηθά θέληξα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, έξρνληαλ ηα Υξηζηνχγελλα θαη 

ην Πάζρα,  λα δνχλε θαη λα ζπλγηνξηάζνπλ κε γνλείο θαη αδέξθηα παηέο ηηο δχν 

κεγάιεο γηνξηέο, πνπ ηφζν νηθνγελεηαθέο είλαη ζηελ Διιεληθή παξάδνζε! Μα 

θπξίσο έξρνληαλ νη μελεηεκέλνη ην θαινθαίξη, ηφηε πνπ γηφκνδαλ ηα θαθελεία 

ηνπ ρσξηνχ θα εηδηθφηεξα απηφ εδψ ηνπ Σξάκπα ζηε ζξπιηθή Μπινθνθηά! 
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Άιιε κηα θσηνγξαθία απ’ ην παιηφ θέληξν ηνπ ρσξηνχ καο θαη κάιηζηα κε έλα 

θνξηεγφ ηεο επνρήο εθεί! Ήηαλ ην θνξηεγφ απ’ ηνπο κχινπο ΕΑΡΚΑΓΟΤΛΑ, 

ζπκάκαη θαιά θαη ην φλνκα, πνπ έξρνληαλ ζην Πηλαθνρψξη απ’ ην Ξεξφκεξν, 

φπσο θαη ζε πνιιά ρσξηά ηνπ λεζηνχ θαη κάδεπε ηα ζηάξηα γηα λα ηα αιέζεη θαη 

λα ηα θέξεη πίζσ ζαλ αιεχξη! Ση ζπλέβαηλε ηφηε… ινη ζην ρσξηφ, κηθξνί θαη 

κεγάινη,  <<ηα είραλ>> κε ην καχξν ην ςσκί πνπ έβγαδε ζπλήζσο ν κχινο ηνπ 

Σζηκπνχθνπ ζηα Λαδαξάηα, αθνχ άιεζε καδί θαη ηελ θινχδα ηνπ ζηαξηνχ, ηα 

απνζηλάδηα, νπφηε, παξά ην θνζθίληζκα ζην δχκσκα, πεξλνχζε κεγάιν κέξνο ηνπ 

πίηνπξνπ θαη ζην θαξβέιη ην νπνίν έβγαηλε <<καχξν>>! Ο Εαξθαδνχιαο είρε 

πξνθαλψο πην εμειηγκέλα γηα ηελ επνρή κεραλήκαηα θαη έβγαδε πην άζπξν 

ςσκί! Βέβαηα ηφηε θαλείο δελ κπνξνχζε λα αμηνινγήζεη φηη ην καχξν ςσκί, 

ηειηθά, ήηαλ ην θαιχηεξν θαη πγηεηλφηεξν, θάηη πνπ ζηηο κέξεο καο είλαη ην 

δεηνχκελν γηα ςσκί νιηθήο άιεζεο! Ήηαλ, βιέπεηε, ηφηε ην άζπξν ςσκί θαη ην 

παηδηθφ καο απσζεκέλν, αθνχ παξαθαινχζακε ηνπο δηθνχο καο φηαλ πήγαηλαλ 

ζηε ρψξα λα καο θέξνπλ έλα θνκκάηη θξαηδφια άζπξε απ’ ηνλ θνχξλν ηνπ 

Πεξζίδε, πνπ ήηαλ αθξηβψο θάησ απ’ ηνλ Άγην Μελά! Σν πξνηηκνχζακε 

πεξηζζφηεξν θαη απ΄ηηο θαξακέιεο πνπ ζπλήζσο καο έθεξλαλ…  
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Καξθψκαηα ζην ρσξηφ καο!  Έλα έζηκν, κηα παξάδνζε, έλαο θφζκνο νιφθιεξνο 

ζηνηρηζκέλνο πάλσ ζην ηεξφ Μπζηήξην ηνπ Γάκνπ θαη ζηηο πξνθαηαξθηηθέο  ηνπ 

εθδειψζεηο, πνπ δηαξθνχζαλ κηα εβδνκάδα νιφθιεξε!. Δίλαη ηα πεξίθεκα 

Λεπθαδίηηθα Καξθψκαηα! Σα Καξθψκαηα ησλ πξνηθηψλ ηεο λχθεο, φηαλ ζην 

ζπίηη ηεο, ηελ Παξαζθεπή πξηλ ηελ Κπξηαθή ηνπ γάκνπ, καδεχνληαλ φιν ην ζφτ 

ηνπ γακπξνχ, αιιά θαη φιν ην ρσξηφ ήηαλ θαιεζκέλν, γηα λα ξίμνπλ ζηνλ Κφκπν 

θαξθσκέλα κε ηελ θφθθηλε θισζηή ηα πξνηθηά ηεο λχθεο, λα ηα δνχλε ν 

γακπξφο κε ηα γνληθά ηνπ θαη νη ζπγγελείο ηνπ, αιιά θαη ην ρσξηφ ηεο λχθεο θαη 

λα ζαπκάζνπλ ηελ ρξπζνρέξα κάλα πνπ ηα έθηηαμε ζηνλ αξγαιεηφ ηεο πξνθνπήο 

έλα πξνο έλα θαη πινπκηζηά κε ζπάζεο! ηε θσηνγξαθία ηα Κξεββάηηα ηεο 

λχθεο θνξησκέλα ζηα άινγα πάλσ ζηελ κεγάιε γεηηνληά  ησλ Σξακπαίσλ, αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Αξηζηεξά ν Παλαγηψηεο Γεσξγάθεο ε Σξάκπαο θαη ν 

γηφο ηνπ ν Κψζηαο κηθξφο θαη δεμηά ν Λίαο Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο, ε θφξε ηνπ 

νπνίνπ Λακπξηλή ήηαλ ε λχθε θαη ηηο κεηαθέξνπλ ηα πξνηθηά ζην ζπίηη ηνπ 

γακπξνχ Λάθε Γεσξγάθε ή ειελάθε! 
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Μία αθφκε θσηνγξαθία πνπ ηξάβεμε ν Αλαγλψζηεο Γεσξγάθεο ή Κχξθνο, πνπ 

εξρφληαλ ζην ρσξηφ ηνπ απ’ ηελ Κέξθπξα, φπνπ έκελε, εθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 

1950.  Μεηαμχ ησλ άιισλ δηαθξίλνληαη ζηελ θσηνγξαθία ν Υξήζηνο Λάδαξεο ή 

Κνδνκήιηαο, ν Υξήζηνο Γεσξγάθεο ή Μάιηνο, ν Ναπνιέσλ Παπαδφπνπινο θαη ν 

παηέξαο ηνπ Αξηζηνηέιεο ή Μπνχξαο θαη απ’ ηα παηδηά κπξνζηά θαίλεηαη ν 

Νίθνο θηαδαξέζεο ή Σζεξβέιαο. Ζ αδπλακία ηνπ Αλαγλψζηε, ήηαλ ν Θνδσξήο 

Γεσξγάθεο ή Καιέο θαη ε γπλαίθα ηνπ ε Καηίλα, κε ηνπο νπνίνπο δηαηεξνχζε 

θαη αιιεινγξαθία απ’ ηελ Κέξθπξα, αθνχ ηα γξάκκαηα ηνπο ηα δηάβαδα εγψ 

καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ, κέζα ζηα νπνία ηνπο έζηειλε θαη θάπνην ραξηνλφκηζκα 

γηα βνήζεηα. Μάιηζηα εθεί ζηελ Κέξθπξα, αλ βξίζθνληαλ θαλέλαο 

Πηλαθνρσξίηεο, φπσο κλεκνλεχεη θαη Φίιηππνο Λάδαξεο ή Γξακκαηέαο ζην 

βηβιίν ηνπ ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΚΗ ΔΝΑΝ ΚΑΗΡΟ, ηφηε ν Αλαγλψζηεο ηνπ απάγγειλε 

θαη ην ηξαγνχδη γηα ηνλ Θνδσξή ηνλ Καιέ, πνπ έιεγαλ ζην Πηλαθνρψξη: 

<<Σψξα ην εληαθφζηα δέθα πήξε θη ν Καιέο γπλαίθα…>>, γηαηί είρε παληξεπηεί 

ηελ Καηίλα απ’ ηνπο Πεγαδηζάλνπο ζε κεγάιε ειηθία, ε νπνία Καηίλα έθηαζε 

ζηελ ειηθία ησλ 104 εηψλ θαη ζπκάκαη, αθνχ ήηαλ γεηηφληζζά κνπ, πσο κε 

έζηειλε θαη ηεο αγφξαδα απ’ ην καγαδί ηνπ Σζακπαξή ηηο θαξακέιιεο ΜΔΕ κε 

θξνχηα! Ήηαλ καδί κε ην ςσκί θαη ην ιάδη ην θαγεηφ ηεο… 
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Ο Παλαγηψηεο Γεσξγάθεο ή Μφξηεο λεαξφο! 
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Σξεηο θαθηζάλνη αγξνθχιαθεο! Απφ δεμηά, ν Θσκάο Λάδαξεο ή Μακάθηαο  ησλ 

Λαδαξάησλ, ν δηθφο καο ηνπ Πηλαθνρσξίνπ ν Εψεο Γεσξγάθεο ή Σξάκπαο θαη 

ηνπ Καβάινπ ν Νψληαο Κνχξηεο! Οη αγξνθχιαθεο ήηαλ θάηη ζαλ ρσξνθχιαθεο 

εθείλα ηα ρξφληα, κε εμνπζίεο απμεκέλεο εηδηθφηεξα γηα ηηο αηαζζαιίεο εκάο ησλ 

παηδηψλ… Φνβφκαζηε ζην ρσξηφ πάξα πνιχ ηνλ Εψε, γηαηί καο θελπγνχζε 

γλσξίδνληαο φηη ηα κεζεκέξηα γπξίδακε ζηα θηήκαηα γηα θξνχηα ζηαθχιηα θαη 

ακχδαια! Δίρε έλαλ βνχξδνπια, κάιηζηα, κε ην νπνίν καο θνβέξηδε…. Γλψξηδε 

θαιά ηηο εμνξκήζεηο καο θαη έλα κεζεκέξη, ζπκάκαη, καο αηθληδίαζε… Δίκαζηε 

πέληε - έμη απφ εκάο ηα παηδηά αλεβαζκέλα πάλσ ζε κηα κεγάιε ακπδαιηά ηνπ 

Αλδξέα ηνπ Μαδσκέλνπ ζην Καινγεξηθφ, θάησ απ’ ηνλ δξφκν ηεο Γθηφθαο θαη 

καδεχακε ακχδαια ιαζξαία, φπσο πάληα… Σφηε πξνβαίλεη μαθληθά ν Εψεο ν 

δξαγάηεο θξαδαίλνληαο ην βνχξδνπια ζηα ρέξηα… Σξνκνθξαηεζήθακε βέβαηα, 

αιιά παξακείλακε ςχρξαηκνη… Παξά ηηο δηαηαγέο ηνπ λα θαηέβνπκε θάησ, 

εκείο φρη κφλν δελ θαηεβαίλακε αιιά αλεβαίλακε ςειφηεξα κελ καο θηάζεη κε ην 

βνχξδνπια απφ θάησ… ην ηέινο είδε θαη απνείδε θαη έθπγε απηφο… Φξφληηζε, 

φκσο, λα ην κεηαθέξεη ζηνπο παηεξάδεο καο, θαη γηα θάπνην δηάζηεκα καο 

<<κάληξσλαλ>> θαιά ηα κεζεκέξηα… Αιιά πνπ λα θξαηήζεηο ηα παηδηά… 

Ήξζε θαη πάιη ε ζηηγκή πνπ ζπλερίδακε ην δηθφ καο παηδηθφ κεζεκεξηαλφ 

πξφγξακκα, φπσο ηφζν παξαζηαηηθά έρσ πεξηγξάςεη παξαπάλσ…  
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Οηθνγελεηαθή παιηά θσηνγξαθία ηνπ ρσξηνχ καο. Ο Υξήζηνο Γεσξγάθεο, ή 

Καξακέιαο, ή Κνληνρξήζηνο, κε ηελ γπλαίθα ηνπ Δπδνθία θαη ηα παηδηά ηνπ 

Εψε, Παλαγνχια, ηάζε θαη Διέλε. Ο Υξήζηνο ήηαλ ςάιηεο ζηνλ Ατ Γηψξγε 

θαη κε ηελ βξνληψδε θσλή ηνπ, έπηαλε… θνξπθή, φηαλ έιεγε ην <<ζνη εηο 

Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Υξηζηφλ ελεδχζαζζε…>> αλήκεξα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ! Ο Υξήζηνο, επίζεο,  ήηαλ θαη θνβεξφο θαιακπνπξηηδήο! Ήηαλ 

ε ραξά ηεο παξέαο ζην καγαδί! ηαλ, κάιηζηα, έπαηδε δεισηή ηα θαινθαίξηα 

ζηνλ ίζθην ηεο Μπινθνθηάο ηνλ άθνπγε φιν ην ρσξηφ φηαλ θέξδηδε! Ο παηέξαο 

ηνπ ν Γεξάζηκνο ηνλ ζπκάκαη λα θάζεηαη εθεί απέμσ ζην ζπίηη, πνπ είλαη θνληά 

ζην ζρνιείν λα ιηάδνληαη κε ηελ γπλαίθα ηνπ ηελ γξηά Ξάθσ θαη φηαλ πεξλνχζε ν 

Γάζθαινο ν Πιάθηαο ηνπ θψλαδε: <<Γάζθαιε, κάζηα γξακκαηζνχιηα γηα λα 

θχβγλε απ’ η’ θηψρεηα θαη η’ θαθνκνηξηά…>> Με ην ηάζε, πνπ έθπγε ην 2019 

απ’ ηελ δσή, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ηέζζεξα ρξφληα κεγαιχηεξφο κνπ,  θάλακε 

καδί παξέα θαη εγψ θαη νη ζπλνκήιηθνί κνπ,  θαη πνιιέο θνξέο ήηαλ ην 

<<ζατηάξη>> ηεο παξέαο, ν νδεγφο, πνπ καο νδεγνχζε ζηηνο κεζεκεξηαλέο καο 

εμνξκήζεηο ζηα ρσξάθηα γηα θξνχηα θαη ακχδαια! 
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ΜΕΙΏΖΛΡΣΝΕΟΒΞ! 


