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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τούτο το βιβλίο, όπως και το προηγούμενο με το τίτλο ΠΕ-
ΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ, δεν έχει υψηλούς στόχους, 
ούτε σκοπεύει να σας κάνει σοφότερους. Δεν θέλει να ηθικολο-
γήσει, ούτε να σας προβληματίσει με περισπούδαστες σκέψεις. 
Προσπαθεί από μια άλλη σκοπιά, την εύθυμη, να διασώσει και να 
μεταφέρει στο σήμερα βιώματα και καταστάσεις παλιές αλλά και 
σύγχρονες που έχουν τον ίδιο περίγυρο: το χωριό μου το Λευκο-
χώρι, τους ανθρώπους του, τις μνήμες τους, τα όνειρά τους και 
τον μικρόκοσμό τους.
Στην αγχώδη σημερινή εποχή με την εξουθενωτική καθημερινό-

τητά της τα ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ προσπαθούν να ξαναφέρουν 
για λίγο στα χείλη μας το γέλιο, που έχει εξαφανισθεί. Σαν το γλυ-
κόπικρο κρασί το σοβαρό παίζει κρυφτούλι με το εύθυμο και ο 
κλαυσίγελως, όπου ο αναγνώστης τον συναντάει, φέρνει βάλσαμο 
στη κουρασμένη ψυχή του. Τα 50 αφηγήματα που δημοσιεύονται 
εδώ έχουν δει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητος στη το-
πική, περιοδικής έκδοσης, εφημερίδα της Ένωσης Λευκοχωριτών 
το «ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ». Με τη συγκέντρωσή τους στο παρόν βιβλίο 
γίνεται προσπάθεια να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να χαρίσουν 
χαρά και συγκίνηση σε περισσότερους αναγνώστες από όσους 
διαθέτει ένα ταπεινό επαρχιακό έντυπο.
Με την ελπίδα ότι τα ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ είναι εκπλήρω-

ση ελάχιστου φόρου τιμής στη γενέθλια γη και με την μοναδική 
φιλοδοξία ότι όσοι το διαβάσουν δεν θα ...χάσουν το χρόνο τους, 
αλλά θα χαρούν λίγες ευφρόσυνες στιγμές, το προσφέρω με αγάπη 
στους συμπατριώτες μου και στους φίλους μου.

Αθήνα, Μάης 2009
Δημήτρης Κουκουζής
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 
17 Μαΐου 2009

Είναι η πρώτη φορά, που καλούμαι να προλογίσω το βιβλίο ενός Λευ-
κοχωρίτη πατριώτη μου και ειλικρινά αισθάνομαι πολύ συγκινημένος. 
Όταν λοιπόν ο φίλος μου Δημήτρης Κουκουζής, (βλέπετε συμπορευτήκαμε 
πολλά χρόνια, στα γόνιμα μονοπάτια του Δ.Σ. του χωριού μας), μου ζήτησε 
να γράψω «πέντε αράδες», για το νέο πνευματικό του ποίημα, με θέμα 
το αγαπημένο μας Λευκοχώρι, ένιωσα μια υποχρέωση απέναντί του. Και 
τούτο διότι ο Δημήτρης, χρόνια τώρα, με βαθύ αίσθημα χρέους, προς τον 
γενέθλιο τόπο του, κοινωνεί μέσα από τις σελίδες της πολύχρονης εφημε-
ρίδας του χωριού μας «ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ», γνωστές και άγνωστες σε πολλούς 
από εμάς, πτυχές της καθημερινής ζωής των παλαιών Λευκοχωριτών, με 
ύφος εύθυμο μαζί και σοβαρό. 
Διεξήλθα το έργο του γραμμή-γραμμή, ρουφώντας αχόρταγα, τις βαθειά 

ανθρώπινες ιστορίες του, γοητευμένος από τους ήχους της Λευκοχωρίτικης 
ντοπιολαλιάς, συγκινημένος από τα ήθη και έθιμα που έμειναν μακρινές 
αναμνήσεις στο παρελθόν. Συχνά δε, με κυρίευε μια μελαγχολία, συνα-
ντώντας τις αναφορές του, σε Λευκοχωρίτες που έχουν αφήσει στέρεα 
τα ίχνη τους στη ζωή του χωριού, αλλά και στις ψυχές μας, με τον τρόπο 
που έζησαν κάποτε.
Η πέννα του Δημήτρη Κουκουζή, γεμάτη από πνευματική δραστη-

ριότητα, τρέχει κάτω από την πίεση ενός αισθήματος, που δεν φαίνεται 
να κατασιγάζει. Η σύνθεση της γραφής του δονείται, αναδίνοντας έναν 
πατριωτικό παλμό. Η αγάπη για τον τόπο που τον γέννησε, εμφανίζεται 
σε μια μορφή υπερβατική, δίνοντας μια έξαρση ψυχής, που απογειώνει 
τον αναγνώστη, καθιστώντας τον ικανό, να προσεγγίσει τα πράγματα του 
παρελθόντος. Αυτά που έχουν μείνει μέσα μας, μόνον, σαν μια αγιάτρευτη 
νοσταλγία. Αυτό το χρονικό, δίνεται από το Δημήτρη ευχάριστα, με τη 
μορφή σπονδυλωτών ιστοριών του παλιού καιρού, αντιπροσωπευτικές για 
τους γέροντες του Λευκοχωρίου, που εξακολουθούν να είναι εμποτισμέ-
νοι από το όνειρο και μια ευκαιρία για τους νεότερους, να αγγίξουν τις 
πραγματικότητες της ζωής, μιας άλλης εποχής. Προσπαθεί και επιτυγχάνει 
να μεταφέρει ζωντανό στην εποχή μας, το αυθεντικό εκείνο πλήθος των 
ανθρώπινων εμπειριών, («Εγώ ο φούρνος σας», «βαφτίσια στον Αγιάννη», 
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«Πώς βγαίνει το λάδι σου», «Λευκοχώρι ίσον γιορτή γερόντων», «Θες 
θέριζε και δένε, θες δένε και κουβάλα», «Μάθε παιδί μου γράμματα», κ.ά.), 
πολλές φορές αυτοβιογραφικών («Φθινοπωρινές εικόνες», «Η παλαιά 
γειτονιά, είδος υπό εξαφάνιση», «Σκουρούλι και ...απλοχωρούλι», κ.ά.), 
με άνεση και δροσιά. Άλλωστε αυτές, με την ποιότητά τους, διαμόρφωσαν 
και την ηθική συνείδηση του συγγραφέα. Οι ιστορίες του Δημήτρη, δια-
θέτουν αυτόνομη αξία, προκαλώντας ισχυρές εντυπώσεις, με τις ευθείες, 
εύχυμες αφηγήσεις του. Με μια χαρακτηριστική λιτότητα, αναπαριστά το 
καθαυτό ανθρώπινο πρόσωπο του παλιού Λευκοχωρίτη, σαν παρατηρητής, 
που η ζωή τον δίδαξε να κοιτάζει τα πάντα, με μια διάθεση κατανόησης 
και αλληλεγγύης. Αλλά και μοιράσματος, ως αντίδοτο, απέναντι στην 
αμείλικτη ανθρώπινη Μοίρα. Μας προσφέρει απλόχερα, την παρουσία 
της απουσίας των παλιών ανθρώπων και των εθίμων τους, που έπαψαν να 
ζουν, να κινούνται ανάμεσά μας και να τα τελούν λατρευτικά. Κι όμως όλα 
αυτά, χαράχτηκαν τόσο βαθειά στην ψυχή του Δημήτρη, που αγωνιά και 
μοχθεί, να μας θυμίσει την πνευματική δομή τους, τη μεγάλη αξία τους, 
που αν και αθέατη σήμερα, άφησε μέσα του μια ισόβια γεύση. 
Με αξιοπρέπεια, με παρρησία, με ιδιαίτερη αγάπη για το Λευκοχώρι, 

για τους παλιούς του ανθρώπους και τους νέους, με πολύ και αυθεντικό 
χιούμορ, ο Δημήτρης Κουκουζής, έμεινε ίσως ο τελευταίος εργάτης, ο 
ακούραστος κι εμπνευσμένος κοινωνός των παραδόσεών μας. Και σήμερα, 
πιστός στην αποστολή του, μας προσφέρει το νέο βιβλίο του «Εύθυμα και 
σοβαρά», ως ένα δημιουργικό απόσταγμα, αφομοίωσης και επεξεργασίας 
εμπειριών μιας ολόκληρης ζωής. Αγαπητέ Δημήτρη, σ’ ευχαριστώ από 
καρδιάς, για την τιμή που μου έκανες, να διεξέλθω το εξαίρετο βιβλίο 
σου, για τον αγαπημένο τόπο μας, που...

...έτσι γεννήθηκε ο τόπος μου, ιερός, 
δροσοσταλίδα που εκύλησε σε μι’ άκρη, 
μια γοητεία αρμονίας που στο φως, 

κοσμεί του Μαίναλου το φόρεμα σαν δάκρυ...
(απόσπασμα από το ποίημα του Τάκη Ιωαννίδη, 

«Ωδή στις ρίζες μας, Λευκοχώρι Γορτυνίας» 
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ Αριθμ. Φύλλου 161, Ιούνιος-Ιούλιος 2004)

Τάκης Ιωαννίδης
Αντιπρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών 

Vice Secretary General of WCP/hWAAC
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αντί άλλου εισαγωγικού σημειώματος παραθέτω μαζί με τις ευχαριστίες 
μου μερικές από τις κριτικές που γράφτηκαν και μου εστάλησαν για το βι-
βλίο ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ  ΑΛΛΑ  ΑΞΕΧΑΣΤΑ από ορισμένους αναγνώστες. Τις 
παραθέτω γιατί νοιώθω την ανάγκη, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω 
δημοσίως αυτούς τους αναγνώστες, που όχι μόνο διάβασαν το βιβλίο αυτό 
αλλά είχαν την καλοσύνη και την ευγένεια να διαθέσουν πρόσθετο χρόνο 
γράφοντας και στέλνοντας τις επιστολές τους αυτές.

«Διαβάζοντας τα ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ νοιώσαμε ευτυχείς 
και ιδιαίτερα συγκινημένοι διότι ο συγγραφέας υπήρξε μαθητής μας στο 
Γυμνάσιο Λαγκαδιών... μας έδωσε ως άνθη μυρίπνοα και εύοσμα εκείνο τον 
κόσμο τον όμορφο τον ηθικά πλασμένο. Τα κείμενα αυτά έρχονται να μας 
δώσουν πνοή ζωής και ανάταση σε ένα κόσμο που σήμερα γκρεμίζεται και 
μέσα στου χρόνου τα γυρίσματα αφανίζεται. Είναι πνευματικές οάσεις στην 
αφυδατωμένη από αξίες έρημο της εποχής που ζούμε σήμερα».

Αγγελική Διαμαντοπούλου, καθηγήτρια Φιλόλογος
Κων/νος Αρβανίτης, καθηγητής Μαθηματικών

***
Το βιβλίο εύχυμος καρπός αγάπης στο γενέθλιο τόπο και απόδοση μέρους 

των οφειλομένων τροφείων σ’ αυτόν, αναβιώνει και διασώζει το κοντινό 
παρελθόν μιας μικρής ορεινής πατρίδας και μας υπενθυμίζει το χρέος μας σ’ 
αυτήν δηλ. να μην αφήσουμε τη στάχτη του χρόνου να καλύψει το παρελθόν 
της ζωής, της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της πατρίδας μας».

Βύρων Βλάχος, Δικηγόρος
***

Το βιβλίο σου με συγκίνησε. Υπήρχαν στιγμές που δάκρυσα διαβάζοντας 
το, «σαν κινηματογραφική ταινία ξαναζωντάνευαν οι αναμνήσεις και οι 
θύμησες των άδολων και ανέμελων παιδικών χρόνων.» Είναι μια ανάσα 
στην άπληστη και αγχώδη καθημερινότητα. Το ήθος και το ύφος που χρησι-
μοποιείς σε συνδυασμό με την απλοϊκότητα, φανερώνουν έκδηλο το ψυχικό 
σου μεγαλείο».

Χρήστος Πούλιoς, Δικηγόρος
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***
Διάβασα τ’ αξέχαστα μονορούφι. Έκλαψα και ένοιωσα διάφορα συναι-

σθήματα ανάμικτα. Ήταν πόνου; ήταν ευτυχίας; ήταν δυστυχίας; ήταν χαράς; 
ήταν νοσταλγίας; Ήταν όλα μαζί. Ήταν «εκείνης» της εποχής «της δικής 
μας». Σε ευχαριστώ για τις στιγμές που μου χάρισες.

Ιωάννα Σαμαρά, Καθηγήτρια Φιλόλογος
***

Χαριτωμένα και ευχάριστα τα ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ σου, περιέχουν πολλά 
στοιχεία λαογραφικού ενδιαφέροντος και ένα θησαυρό λέξεων που πολλοί 
θα ήθελαν να τον λεηλατήσουν. Τα χαρακτηρίζουν η σεμνότητα - σπάνιο 
είδος πια - αλλά και η νοσταλγία, η τρυφεράδα, η ζεστασιά, χωρίς να λείπει 
και το χιούμορ.

Άννα Μποτοπούλου-Βουρνά, συγγραφέας
***

Δροσιά και ανάσα το βιβλίο σου χαρά και ξεκούραση κάθε σελίδα 
του, συγκίνηση και αναγαλίασμα κάθε εικόνα του, «ανασγουρλεύονται» 
μνήμες νεανικές θύμησες, άσβεστες και νοσταλγικές, νοερά περπατήματα 
στο χωριό μας.

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εκπαιδευτικός
***

Το βιβλίο σου με συγκίνησε βαθειά. Σιγά-σιγά το «ρούφηξα» άπληστα, 
νοσταλγικά, σταγόνα-σταγόνα. Η πέννα σου γλαφυρή, καθάρια, μας έκανε 
να ζήσουμε τα παλιά στιγμή-στιγμή.

Πολυνείκης Μπάρδης, Καθηγητής Παν/μίου
***

Ρούφηξα τις σελίδες του βιβλίου σου σ ‘ένα βράδυ. Τι να πρωτοθυ-
μηθώ; Τη μάννα του Ορέστη, το ποίημα της Αννούλας, το Γολγοθά της 
Ντίνας, το μπάρμπα μας τον Κατσοντίνο, που τον έφερες μπροστά μου 
ολόιδιο όπως τον περιγράφεις; Τελικά κατάφερες να κάνεις κατάχρηση 
της αντοχής μου στη συγκίνηση».

Γιώργος Σπηλιόπουλος, Καθηγητής Φιλόλογος
***

Το βιβλίο αυτό είναι κατάθεση ψυχής για όσα όμορφα ζήσαμε ως του 
«κόσμου τούτου πάροικοι», αλλά και για όσα έπρεπε ζωντανά να περι-
γραφούν για τα χωριά, για τα ήθη και τα έθιμα και τους ανθρώπους που 
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το παιδικό και νεανικό μάτι επιτυχημένα φωτογράφησε. Είναι «ευωδία 
πνευματική» και ύμνος θεσπέσιος στην πατρώα γη και στις παραδόσεις 
του τόπου σου, η συγγραφή αυτή της οποίας η περιγραφή του τοπίου και 
των γεγονότων πολύ κοντά βρίσκεται στην ομορφιά την ζωντάνια και την 
ζωηρότητα ενός Παπαδιαμάντη {και τούτο δέξου το, χωρίς υπερβολή}. 
Το βιβλίο αυτό είναι μια δημόσια εξομολόγηση ενός λάτρη του αληθινού 
αυτού τόπου, της Πατρίδας του.

Αντώνης Αργυρός, Δικηγόρος
***

Το βιβλίο σου λειτούργησε ευεργετικά στο να ζωντανεύσουν παιδικές 
ξεθωριασμένες θύμισες... επαινετό, καλοδεχούμενο για μεγάλους και 
μικρούς η έντονη λογοτεχνική φλέβα, μετουσιώνει τα απλά και τα λιτά 
πράγματα σε συναρπαστικά αφηγήματα.

Σταύρος Μήκος, Τραπεζικός
***

Είναι ένα βιβλίο γραμμένο με τρυφερότητα και απέραντη αγάπη για το 
Λευκοχώρι και τους ανθρώπους του. Είναι ένας λαογραφικός και ηθογρα-
φικός θησαυρός που πρέπει να διαβαστεί από όλους τους Λευκοχωρίτες 
και τους φίλους τους και να στολίσει τις βιβλιοθήκες μας.

Νίκος Δούρος, Εκπαιδευτικός
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1. Επάγγελμα: Χριστιανός της Εκκλησίας

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 1999
Σκέφτομαι και γράφω

«Ο παππούς μου»
Ο παππούς μου μένει στους Φούρνους. Τον λένε Παναγιώτη.
Το επάγγελμά του ήταν χριστιανός της εκκλησίας και χτύπαγε τις 

καμπάνες.
Έχει ένα μακρύ μουστάκι και καφετί μάτια.
Όταν πηγαίνω στο χωριό το καλοκαίρι αυτοί γίνονται χαρούμε-

νοι.
Το βράδυ όταν κοιμότανε παππούς μου εμφανίστηκε ο Θεός στο 

όνειρό του και του είπε:
- Διάλεξε εμένα ή την οικογένειά σου.
Κι ο παππούς του απαντά:
- Μπορώ να μείνω λίγο με την οικογένειά μου και μετά πάρε 

με.
Την άλλη μέρα, ξύπνησε ο παππούς δεν ένιωθε καλά και λιπο-

θύμησε.
Αλλά όμως ξανασυνήρθε και σηκώθηκε και ντύθηκε.
Η γιαγιά τρόμαξε και πήρε τηλέφωνο το παιδί της.
Το παιδί της τον πήρε στην αγκαλιά της, και ο παππούς πέθανε 

στην αγκαλιά της.
Διονυσία
Πως να μην συγκινηθεί κανείς από την τρυφερή έκθεση της 

αγνής αυτής ψυχούλας: της οκτάχρονης μαθήτριας Διονυσίας 
Μελέτη, δισέγγονης του αείμνηστου πατριώτη μας Παν. Καρατζά. 
Πως να μην θαυμάσεις την παιδική καθαρότητα και τα αγνά αι-
σθήματα της άδολης αυτής καρδούλας που περιγράφει τον παππού 
της τόσο παραστατικά που είναι σαν να τον βλέπουμε τώρα εδώ 
μπροστά μας. Μπράβο στη μικρή Διονυσία. Και δυο φορές μπράβο 
στη μαμά της που ανατρέφει και μορφώνει το κοριτσάκι αυτό και 
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που είχε την πρωτοβουλία να μας στείλει αυτήν την έκθεσή του.
Η εφημερίδα μας στο προηγούμενο τεύχος είχε αναγγείλει λιτά 

και επιγραμματικά τον θάνατο του πατριώτη μας Παναγιώτη Κα-
ρατζά. Στη στήλη θάνατοι έγραψε: «Πέθανε ο Παναγιώτης Καρα-
τζάς. 72 ετών, που έμενε στους Φούρνους Αργολίδος». Έτσι απλά, 
μονολεκτικά όπως μας το πληροφόρησαν. Περισσότερα στοιχεία 
κανείς δεν μας έστειλε. Να όμως που η μικρή Διονυσία θέλησε να 
μην αφήσει τον παππού της να φύγει... άγραφτος την εφημερίδα 
μας με μόνο μια αράδα. Άξιζε τουλάχιστον αντί στεφάνου μιας 
παιδικής έκθεσης αφού «το επάγγελμά του ήταν χριστιανός της 
εκκλησίας και χτύπαγε τις καμπάνες».
Ο Παν. Καρατζάς ήταν το μικρότερο παιδί του Αντρέα Καρατζά, 

ο οποίος είχε άλλα τέσσερα (4 αγόρια και 1 κορίτσι). Όπως τώρα 
μας πληροφορούν οι δικοί του ο Παν. Καρατζάς γεννήθηκε στο 
χωριό μας στις 15 Σεπτέμβρη του 1925 και πέθανε στους Φούρνους 
Κρανιδίου στις 30 Αυγούστου 1998 όπου είχε ζήσει τα περισσό-
τερα χρόνια της ζωής του. Θα είναι για πάντα ο αγαπημένος μας 
σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους μας, καταλήγουν. 
Η πολύτεκνη λοιπόν αυτή οικογένεια των 7 ατόμων, έμενε σε 
ένα μικρό φτωχικό σπιτάκι πάνω στο δρόμο προς τα Μπογρέικα 
εκεί που σήμερα είναι ένας μικρός κήπος μπροστά από το σπίτι 
του Φαναρά. Εκεί μέσα λοιπόν στη χαμοκέλα, που οι διαστάσεις 
της ήταν τέσσερα επί τέσσερα μεγάλωσαν οι Καρατζέοι και στη 
συνέχεια έξυπνοι, ζωηροί και εργατικοί όπως ήταν πρόκοψαν σε 
άλλα μέρη, όπως οι πιο πολλοί συμπατριώτες μας της διασποράς. 
Ο Πανούλης, όπως τον έλεγε η μάνα του η Αντρένα, ρίζωσε στους 
Φούρνους Ερμιονίδος, μαζί με τον αδελφό του τον Βαγγέλη. Ο 
Κώστας και ο Γιώργος ρίζωσαν στο Άργος μαζί με την αδελφή 
τους Αγγελική (Μπουντέρενα) η μόνη που ζει σήμερα.
Τα αγόρια όταν ήταν μικρά ήσαν ζωηρά, άτακτα και φωνακλά-

δικα. Έχουν μείνει ιστορικοί οι διάλογοι και οι φωνές του πατέρα 
Αντρέα με τα ...καρατζοπουλάκια του. Άλλωστε στο φτωχόσπιτό 
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τους, μικρό καθώς ήταν και δίπλα στον κεντρικό δρόμο που ήταν 
τότε μεγάλης κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών εργασιών από και 
προς την Χοτούζα, οι όποιοι οικογενειακοί διάλογοι «διεξάγονταν 
εις επήκοον πάντων» των διερχομένων το δρόμο και όλα «τα εν 
οίκω» έβγαιναν στον ...Δήμο.

- Βαγγέλη δεν πας να φέρεις το γαϊδούρι από τον Κοπρινίκο, 
έλεγε ο πατέρας στο παιδί.

- Τι λες ρε πατέρα, φώναζε ο Βαγγέλης. Εγώ πήγα χτες, να πάει 
ο Γιώργης.

- Έλα δω Γιωργάκο, παρακαλούσε ο πατέρας. Αλλά πριν δώσει 
την «εντολή» του, ο Γιώργης, τον απόπαιρνε: Όχι ρε πατέρα, εγώ 
τώρα ήρθα από την Κατωελιά, δεν πάω».

- Έλα δω Ντινάκο μου, καλόπιανε ο Καρατζαντρέας το μεγα-
λύτερο παιδί (τον «Μαραφέλια»).

- Αμάν ρε πατέρα «ούλο εμένα πιάνεις» φώναξε απότομα κι ο 
Ντίνος.
Τέτοιοι διάλογοι διακοσμούσαν συχνά το λεξιλόγιο των Καρα-

τζέων. Οπότε ο ταλαίπωρος πατέρας απογοητευμένος μονολογού-
σε το αμίμητο: «Ρε του διαβόλου τα παιδιά! σαν χωροφυλάτσοι 
φωνάζουν».
Το «σύνδρομο» του χωροφύλακα καταπίεζε τότε όλη την 

ύπαιθρο και η λέξη χωροφύλακας ήταν συνώνυμο της δύναμης 
της εξουσίας, της αυθαιρεσίας, της φωνής και της «αγριάδας». 
Μη ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην εποχή 1936-1940. Από τότε η 
παραπάνω απελπισία και απογοήτευση του πολύτεκνου πατέρα 
έμεινε παροιμιώδης. Όπως «ιστορική» έμεινε και η φτωχική μικρή 
καλύβα του μέσα στην οποία μεγάλωσαν εφτά «νοματαίοι».
Από τότε έχουμε και το λέμε: «Σ’ ένα τέτοιο μικρό δωμάτιο ο 

Αντρέας, ο Καρατζάς μεγάλωσε πέντε παιδιά που του φώναζαν 
σαν χωροφυλάκοι». Και συχνά-πυκνά τον θυμόμαστε. Γιατί και 
σήμερα στα σπίτια μας έχουμε «χωροφυλάκους» που φωνάζουν, 
συμπεριφέρονται και αποφασίζουν... χωροφυλακίστικα, ενώ οι 
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γονείς ελάχιστα εισακουόμαστε. Φαίνεται πως τα φαινόμενα της 
ζωής επαναλαμβάνονται. Ας ελπίσουμε όμως ότι οι ζωηροί στα 
νιάτα τους «χωροφυλάτσοι» όταν μεγαλώσουν θα γίνουν «χρι-
στιανοί της εκκλησίας» όπως ο αείμνηστος Πανούλης Καρατζάς 
«με το μακρύ μουστάκι και τα καφετί μάτια».
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2. Εγώ, ο φούρνος σας

- Καλά ρε σεις τι πάθατε στα καλά καθούμενα και θέλετε 
«ντερμεντέ» να με αναδομήσετε; «Λοβοί» είναι οι τσίγκοι μου και 
αποφασίσατε να τους αντικαταστήσετε με κεραμίδια;

- Μα «κύριε» φούρνε μας πρέπει να σε εκσυγχρονήσουμε! Οι 
τσίγκοι σου είναι προπολεμικοί, έχουν «τρούπες» και μουτζούρες. 
Πως να σε παρουσιάσουμε σε ένα φίλο, σε έναν επισκέπτη του 
σπιτιού μας σε τέτοια χάλια που είσαι;

- Καλοί νοικοκυραίοι μου: ένας φούρνος έχει αξία όχι από την 
τραγιάσκα που φοράει στο κεφάλι του, αλλά από την ζεστή καρδιά 
του και τα «εσωτερικά του αισθήματα». Αν θέλετε να με παρου-
σιάσετε και να με συστήσετε σε ένα φίλο σας δεν έχετε παρά να 
ετοιμάσετε το τεψί με το φαγητό σας και να δείτε εγώ τι νόστιμο 
θα το ψήσω. Θα γλείφετε όλοι τα δάκτυλά σας!

- «Κύριε» φούρνε μας καλά τα λες. Το καλό ψήσιμο μετράει 
και όχι η εξωτερική εμφάνιση. Αλλά να τώρα οι τσίγκοι είναι για 
«γαλάρια», χαμοτσιέλες και αγροταποθήκες. Σε σένα με την αξία 
που πράγματι έχεις σου πρέπει κεραμίδι στο κεφάλι σου. Όλοι 
τώρα στο χωριό «γυρίζουν» τις σκεπές των σπιτιών με καινούργια 
κεραμίδια.

- Μου φαίνεται πως σας έδωσε το Κράτος λεφτά και δεν ξέρετε 
τι να τα κάνετε! Ξέρετε ρε τι αξία είχαν κάποτε οι τσίγκοι που τώρα 
τους «παραμουσιουλεύεστε»; Τόσα χρόνια στο κεφάλι μου έμειναν 
απείραγοι, πλακωμένοι με λιθάρια, φιλοξένησαν «κατσούλια» 
και τα γεννησιαρούδια τους, τεψιά με τσαπέλες που ξεραίνονταν 
στον ήλιο, δεχόσαντε τα «σταλάτσια» και τα «κοκοσιάλια» που 
με ευχαρίστηση τα ακούγατε να βροντάνε απάνου τους! Τώρα τι 
σας «κατσικώθηκε» να βάλτε κεραμίδια; Πού θα γεννάνε τώρα 
οι κατσούλες; Πως θα ζήσετε χωρίς σκουριές και μουντζούρες; Τι 
θα κάνετε τους τσίγκους μου. Και τι θα γίνει με την «παφιλένια» 
πόρτα μου;
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- Μη στενοχωριέσαι φούρνε μας. Οι τσίγκοι σου είναι κειμήλια. 
Δεν θα πάνε χαμένοι. Θα τους δώσουμε σε δικούς μας ανθρώ-
πους.

- Ναι, αλλά εγώ άκουσα κάτι... τσιγκομαχίες και κάτι τσιγκοφι-
λίες που έφριξα. Άλλος τους έταξε στον Σβολόγιαννη, άλλος στο 
Φούντη και άλλος στον Ντινάκο. Τελικά μεταβουλήσατε και δεν 
τους δώσατε πουθενά... παλιοτσιγκούνηδες!

- Έλα μην στενοχωριέσαι. Αυτοί οι τσίγκοι δεν κληρονομούνται, 
δεν διαιρούνται, δεν τεμαχίζονται. Είναι ιστορικοί... θησαυροί!
Προς το παρόν θα τους φυλάξουμε κάτω από τη μουριά. Η 

πόρτα σου σαν έργο τέχνης που είναι, θα την φυλάξουμε στο μου-
σείο του κατογιού μας. Ο Γιαννούλης για να την φτιάξει χάλασε 
3 «ντενεκέδες ξεγάνωτους», τους κοπάνισε, τους ίσιωσε, τους 
έδεσε με σύρμα, τους στρογγυλοποίησε, τους έβαλε αυτοσχέδιο 
παφιλένιο χερούλι (δηλ. «μπραβέϊκη» κατασκευή) και νάτην η 
φουρνόπορτα!

- Ναι αλλά πότε θα βγάλετε τα έξοδα που κάνατε για την κερα-
μοσκεπή; Πότε θα την αποσβέσετε; Εδώ με έχετε στην «απομαχία» 
τόσα χρόνια με τους τσίγκους μου και αντί να «ερχόστε» στο χωριό 
πιο συχνά και να επωφελείστε από τη ζεστή καρδιά μου τώρα τα 
κεραμίδια σας «μάραιναν»;  Ρε σεις, ο φούρνος αποσβένεται όταν 
ψήνει πολλά ψωμιά, φαγητά και λιχουδιές (γαλόπιτα, μουστοκού-
λουρα κ.λπ.), όταν γεύονται τα ψησίματά μου όλοι οι συγγενήδες 
και όταν ερχόστε συνέχεια στο χωριό. Τι με στολίζετε έξωθεν με 
κεραμίδια! Εγώ μια ζωή καπνό θα βγάνω. Εγώ θέλω την καρδιά 
μου να ζεσταίνετε με τεψιά. Άμα με ανάβετε «αριά και που» τότε 
μουντζώστε τα!

- Σου υποσχόμαστε φούρνε μας ότι τώρα θα θυμηθείς τις παλιές 
δόξες σου. Θα καπνίζεις πιο συχνά και θα μπουχλώνεις το φουρ-
ναριό. Θα ψήνουμε ψωμιά, φαγητά, γλυκά! Η πόρτα σου θα είναι 
σύγχρονη, εφαρμοστή από χοντρή λαμαρίνα και όχι παφιλένια και 
απροσάρμοστη που θέλει πατσιαβούρες να κλείσει τις τρούπες 
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που χάσκουν ανάγυρα στο στεφάνι σου. Ακόμα και τα ξύλα θα 
είναι... σύγχρονα. Όχι σπάρτα και πουρνάρια. Μόνο σανίδες και 
κουσουμπέλια. Συ να είσαι καλά και να μας χαρίζεις τις αρωματι-
κές γεύσεις σου και τις νόστιμες λιχουδιές σου. Θαρχόμαστε πιο 
συχνά κοντά σου. Θα μαζευόμαστε πολλοί συγγενείς και φίλοι 
στο ζεστό σου περιβάλλον. Θα πλάθουμε, θα ζυμώνουμε, θα ανα-
σκουμπωνόμαστε, θα πυροκοκκινίζουμε, θα μουντζουρωνόμαστε, 
θα φουρνίζουμε, θα, θα....

- Πολλά «θα» ακούω και ανησυχώ! Το πνεύμα σας είναι πρό-
θυμο αλλά η κοκκινόμαυρη ...πύρα μου με κάνει επιφυλακτικό 
μαζί σας. Άμα σκαπετίσετε στα Δεντρούλια χαιρετάτε μου τον 
πλάτανο! Μακάρι να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας. Σας περιμένω 
με... φλογισμένη αγκαλιά. Ο φούρνος σας!
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3. «Πιά, δεν θα κουβεντιάσουμε;...»

Ο Διαμαντής από την Κερέσοβα το αποφάσισε: «Θα πάω στο 
μύλο το σιτάρι για άλεσμα. Να δω και κανένα άνθρωπο, να κου-
βεντιάσω, να μάθω κανά νέο, μονολόγησε. Εδώ σιαπάνω με τα 
«πράματα» και τα χωράφια «μπαΐλντισα» έχασα την επαφή με τον 
κόσμο και κοντεύω να μουγκαθώ. Πάει πολύς καιρός από το τελευ-
ταίο πανηγύρι». Και άρχισε να ετοιμάζεται. Βλέπετε ο άνθρωπος 
πάντοτε ήταν ζώο κοινωνικό είτε ζούσε στην Αρχαία Ελλάδα είτε 
σήμερα ζει στη Κερέσοβα και θέλει την συναναστροφή, θέλει την 
κουβέντα, με τους συνανθρώπους του.
Ο μύλος του Μπούρα λοιπόν στο χωριό τότε ήταν τόπος συνά-

ντησης και συναναστροφής. Ο Σερβαίος έσμιγε με τον Τσιπολαίο 
και τα λέγανε. Το ίδιο ο Κερεσοβίτης με το Λευκοχωρίτη. Τα 
αλέσματα πολλά. Οι δυο μυλόπετρες δούλευαν στο φουλ.
Έφτασε ο Διαμαντής στο μύλο, είδε απόξω πολλά γαϊδουρο-

μούλαρα σημάδι ότι ήταν πολλά τα αλέσματα μέσα. Την εποχή 
εκείνη τον μυλωνά Νικόλα Παπαθεοδώρου βόηθαγε ο πατέρας του 
ο Παπαντώνης. Α!! θα κουβεντιάσω και με τον παπά, μονολόγησε 
χαρούμενος ο Διαμαντής όταν είδε τον Παπαντώνη. Είναι ευκαιρία 
να εξομολογηθώ κιόλας, σκέφθηκε με ικανοποίηση. Χαιρετήθηκε 
λοιπόν με τον Νικόλα καθώς τον βόηθαγε να ξεφορτώσει από το 
μουλάρι του τα σακιά με το σιτάρι. Αντάλλαξαν αρχικά έξω από 
το μύλο τις δυό-τρεις συνηθισμένες κουβέντες. Ο Διαμαντής όμως 
είχε ανυπομονησία να συνεχίσουν την κουβέντα. Με την ελπίδα 
αυτή μπήκε στο μύλο όπου πράγματι γινότανε... μύλος! Οι δύο 
μυλόπετρες γυρίζανε συνέχεια με ένα θόρυβο χαρακτηριστικό, 
δυνατό και μονότονο. Το νερό από τα δύο βαγένια έπεφτε με θό-
ρυβο στη φτερωτή και κάτω από τη «χούρχουρη» έβγαινε επίσης 
αφρισμένο με βουητό. Ο Νικόλας και ο Παπαντώνης δεν σταμά-
ταγαν καθόλου: φόρτωναν το αλεύρι, ξεφόρτωναν τα πλευρά με 
το σιτάρι, ζύγιζαν, έκοβαν το αλεύρι, παρακολουθούσαν τις μυλό-



 19 Εύθυμα και Σοβαρά

πετρες, γέμιζαν τα σακιά και επέβλεπαν την σκάφη, την ροή της, 
τα πάντα. Οι πελάτες πολλοί ανακατευόσαντε μέσα-όξω στο μύλο 
όπως οι μπαντανίες στη νεροτριβή! Καθώς η βουή της μυλόπετρας 
ήταν δυνατή οι κουβέντες ήσαν ελάχιστες. Είχαν αντικατασταθεί 
με νοήματα. Με κουνήματα των χεριών και του κεφαλιού γινό-
σαντε οι συνεννοήσεις μεταξύ των μυλωνάδων και των πελατών. 
Επικρατούσε δηλ. η νοηματική γλώσσα. Ο Διαμαντής δειλά-δειλά 
ασπάσθηκε το χέρι του Παπαντώνη και με νοήματα επίσης του είπε 
ότι είναι καλά στην υγεία του, ότι έχει ένα φόρτωμα για άλεσμα 
και ότι έχει σειρά για άλεσμα μετά από τον Σκουρόγιαννη. Προ-
σπάθησε κάτι να πει αλλά η φωνή του δεν ακουγότανε μέσα στο 
βουητό του μύλου. Άλλωστε ο Παπαντώνης και νάθελε κάτι να του 
πει δεν πρόφθανε αφού λόγω αλεσμάτων και «φόρτω-ξεφόρτω» 
δεν μπορούσε να ξαποστάσει ούτε στιγμή.
Ο Διαμαντής με αγωνία προσπαθούσε να πιάσει κουβέντα με 

κανέναν άλλο από τους πελάτες του μύλου. Μα και αυτό στάθηκε 
αδύνατο. Είπε να βγει έξω από το μύλο όπου η βουή είχε ξεκόψει. 
Αλλά και κει τα λόγια λίγα αφού μέσα στα «σταθμευμένα» γαϊ-
δουρομούλαρα που σταλίζανε κάτου από τον πλάτανο όσοι είχαν 
αλέσει βιάζονταν να γυρίσουν σπίτι τους μιας και είχαν μια-δυο 
ώρες δρόμο για να φθάσουν.
Ξαναμπήκε ανήσυχος στο μύλο. Ο παπάς τον φίλεψε μια αγκωνή 

προσφορά και ο Διαμαντής λίγο τυρί από το σακούλι του. Προ-
σφαΐσανε για λίγο μαζί. Προσπάθησε πάλι να μιλήσουνε, αλλά 
η κουβέντα πριν αρχίσει σταμάτησε γιατί ο παπάς βλέποντας το 
μουλάρι του Ντρουμέτσικα να θέλει βοήθεια στο ξεφόρτωμα στην 
είσοδο του μύλου έτρεξε να τον βοηθήσει. Έτσι μια ακόμη από-
πειρα του Διαμαντή για κουβέντα απέτυχε. Απογοήτευση άρχισε 
να τον τριγυρίζει. Αμέσως όμως σκέφθηκε: Θα κουβεντιάσω με 
τον παπά έξω όταν θα είμαι έτοιμος για να φύγω. Θα αλέσω τε-
λευταίος για νάχει χρόνο ελεύθερο και ο Παπαντώνης. Μετά από 
ώρα λοιπόν ο Διαμαντής «ξάλεσε». Ο Παπαντώνης τον βοήθησε 
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να φορτώσουν το αλεύρι στο γαϊδούρι του έξω από τον μύλο και 
ενώ τον χαιρετούσε και τον κατευόδωνε στο καλό άκουσε από τον 
Διαμαντή με παράπονο και αγωνία να του λέει: Πια, δεν θα κουβε-
ντιάσουμε παπούλη;

- Τι λες ευλογημένε μου, τον αποπήρε ο Παπαντώνης. Οι μυλόπε-
τρες μέσα δουλεύουν, νέα αλέσματα έρχονται, το γαϊδούρι σου είναι 
φορτωμένο και συ τώρα εδώ διάλεξες να κουβεντιάσουμε; Έλα μια 
μέρα στο χωριό στο σπίτι μου να τα πούμε με την ησυχία μας.

- Παπούλη εγώ ήρθα εδώ να κουβεντιάσω με κανένα άνθρωπο. 
Αλεύρι είχα στο κασόνι. Δεν ήθελα να αλέσω.

- Καλά, χριστιανέ μου τον μύλο και τη βουή διάλεξες για κου-
βέντα;

- Τι να κάνω παπούλη έχω καιρό να δω κόσμο, «σιαπάνου» στη 
Κερέσοβα.

- Διαμαντή γεια σου άντε στο καλό. Δεν προφτάνω. Με φωνάζει 
ο Νικόλας του λέει βιαστικά ο παπάς.

- Τουλάχιστον παπούλη να σου πω κάτι σύντομο, που τόχω βάρος 
στη καρδιά μου.

- Τι θες πια χριστιανέ μου; Πέστο! του φώναξε ο παπούλης.
- Να παπούλη: προχθές πήγαινα με το γαϊδούρι στο χωράφι και 

έπαθα ένα επεισόδιο: μου «ξεσαμάρισε» το γαϊδούρι και πάνω στο 
θυμό μου είπα ένα «σιχτίρι!» Κάνει τώρα να ματαλάβω; ρώτησε με 
μεγάλη αγωνία ζωγραφισμένη στα αθώα μάτια του ο Διαμαντής.

- Τέκνο μου μη στενοχωριέσαι, τον καθησύχασε πατρικά και 
ήρεμα ο Παπαντώνης. Κάνει να ματαλάβεις. Νάσαι κιόλας συγχω-
ρεμένος. Πήγαινε στο καλό και στην ευχή του Θεού. Πάντα τέτοια 
νάναι τα κρίματά σου!
Ο Διαμαντής ανακουφίστηκε από τα λόγια του παπά και η όψη 

του φωτίστηκε. Ασπάστηκε το αλευρωμένο χέρι του πάλι και με 
ανάλαφρη καρδιά έφυγε ικανοποιημένος για την ανηφορική Κε-
ρέσοβα ξεκούραστος και ευτυχισμένος. Και ας μην κουβέντιασε 
πολύ.
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4. «...Στην Ελευσίνα μια φορά»

Βρισκόμαστε στον Ιούνιο του 1966. Υπηρετώ στο Λογιστήριο 
του Κεντρικού Καταστήματος. Τρίτο έτος Νομικής και προαγωγι-
κές εξετάσεις. Είχα πάρει τις 15 ημέρες άδειας που δικαιούμουν. 
Όχι όμως για «αναψυχή» όπως τη λένε. Την είχα πάρει για διά-
βασμα και εξετάσεις στη Σχολή μου. Έτσι λοιπόν αντί η άδεια να 
χρησιμοποιηθεί για την σωματική και πνευματική ξεκούραση του 
εργαζόμενου, όπως απαιτεί ο νόμος, στην περίπτωσή μου όχι μόνο 
αναψυχής δεν ήταν παρά άδεια εντατικότερης εργασίας. Άδεια 
υπερέντασης ήταν. Δεν υπήρχαν τότε φοιτητικές άδειες. Κάθε 
συνάδελφός μου φοιτητής «κράταγε» την κανονική του άδεια για 
να την χρειασθεί στο διάβασμα και στις εξετάσεις.
Αποτέλεσμα: επί 5 συνεχή χρόνια από το 1963 έως το 1968 που 

πήρα το πτυχίο άδεια ξεκούρασης στην Τράπεζα δεν πήρα ούτε μια 
μέρα. Μόνο όταν πήγα στo Στρατό το 1968 ξεκουράστηκα!
Τέλος Ιουνίου 1966, λοιπόν, έδωσα το τελευταίο μάθημα, η 

άδεια τελείωσε και πρωί-πρωί φθάνω στο Κεντρικό. Πάω να 
υπογράψω στο σχετικό βιβλίο παρουσίας Προσωπικού, όπου 
με έκπληξη είδα ότι το όνομά μου είχε διαγραφεί. Ανεβαίνω 
αμέσως στη Διεύθυνση Προσωπικού και ζητώ πληροφορίες. 
Εκεί τότε υπηρετούσαν υπάλληλοι με «χωροφυλακίστικη» 
νοοτροπία και αυταρχική συμπεριφορά προς τους συναδέλ-
φους.

- «Εσύ κύριε Κουκουζή από σήμερα έχεις μετατεθεί στο 
Υποκατάστημα Ελευσίνας, μου λέει ορθά-κοφτά ο αρμόδιος 
υπάλληλος, εκεί θα πας να υπογράψεις».

- «Μα εγώ δεν ξέρω τίποτα, ούτε με ειδοποίησε καvείς», 
απόρησα.

- «Εδώ πάντως δεν μπορείς να υπογράψεις, μου ανταπαντά. 
Και με ύφος χαιρέκακο μου επανέλαβε: πρέπει να φύγεις τώρα 
για την Ελευσίνα.
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Φεύγω και πάω και ενημερώνω τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Υπαλλήλων μας.

- Δεν γίνεται τίποτα, μου λέει. Θα πας τώρα προσωρινά και 
θα δούμε αργότερα, με καθησύχασε. Αλλά τότε στην Τράπεζα 
ίσχυε το «ουδέν μονιμότερον τον προσωρινού». Πήρα λοιπόν 
την άγουσαν για τα «Ελευσίνια μυστήρια». Την εξήγηση της 
δυσμενούς μεταθέσεως την είχα ψιλιαστεί: είχε προηγηθεί τον 
Μάϊο απεργία των υπαλλήλων της Τράπεζάς μας, η οποία όμως 
δεν είχε επιτυχία. Τότε οι απεργοσπαστικοί μηχανισμοί Ανδρεάδη 
έκαναν θραύση. Έξω μείναμε οι νεώτεροι που, λόγω ενθουσια-
σμού, είμαστε αποφασιστικότεροι. Μέσα μπήκαν οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία και σε χρόνια υπηρεσίας. Δηλαδή μπήκαν αυτοί για τα 
συμφέροντα των οποίων, κυρίως, αγωνιζόμαστε τότε, (εισφορές, 
σύνταξη κ.λπ.). Αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστεί λίστα απεργών 
οι οποίοι άρχισαν να μετατίθενται σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. 
Άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Για μένα υπήρχε 
ειδική μεταχείριση.

- «Θα σε στέλναμε στην Αλεξανδρούπολη, με απείλησαν. Αλλά 
επειδή είσαι φοιτητής θα σε μεταθέσουμε στην Ελευσίνα».
Αυτό μου θύμισε τη «χάρη» που έκανε ο Πολύφημος στον Οδυσ-

σέα, να τον φάει τελευταίο! Μιλάμε για «στοργική» συμπεριφορά 
της Τράπεζας στους φοιτητές - υπαλλήλους της.
Για να πάω Ελευσίνα έπαιρνα 3 διαφορετικά αστικά λεωφορεία 

το πρωί και 3 να επιστρέψω το απόγευμα. Έμενα στη Δάφνη και 
έφευγα στις 6 το πρωί, ενώ γυρνούσα στις 5 το απόγευμα. Σχεδόν 
12 ώρες στο πόδι, δηλαδή αργός θάνατος.
Φθάνω λοιπόν στην Ελευσίνα και παρουσιάζομαι στο Διευθυ-

ντή.
- Πώς έτσι εδώ; με ρωτάει.
- Να, για υπηρεσιακές ανάγκες, του απαντώ. Οπότε πετάγεται 

ο υποδιευθυντής και με αφοπλίζει.
- Άστα αυτά, κάπου «στραβοκατούρησες» μου λέει.
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Κρατάω τα γέλια μου και αρνούμαι ότι έκανα κάτι τέτοιο.
- Έλα μου λέει, όλοι μας εδώ-πέρα στην ίδια μοίρα είμαστε. Κάτι 

έκανε ο ένας κάτι ο άλλος, εδώ είναι το πειθαρχείο της Τραπέζης, 
κατέληξε.
Και πράγματι έτσι ήταν. Έμεινα στην Ελευσίνα δύο χρόνια. Και 

αν δεν πήγαινα στρατιώτης θα ήμουνα ακόμη εκεί.
Πλούσια εμπειρία, αλλά θανατηφόρα υπερένταση. Στις δύο ώρες 

του πήγαινε και στις δύο ώρες του έλα, μέσα στα λεωφορεία είχα 
πάντα ένα βιβλίο στο χέρι. Έβρισκα θέση, καθόμουνα και διάβαζα. 
Ήμουνα πια στο κρίσιμο τέταρτο έτος και μετά στα πτυχιακά. Ο 
χρόνος ήταν λίγος και πολυτιμότατος. Άδεια αναψυχής; Ξέγραψέ 
την. Πού να πάρεις άδεια εδώ να «πεταχτείς» για εξετάσεις. Ούτε 
να τολμήσεις να ζητήσεις δεν μπορούσες. Έρχονταν η ώρα δυόμιση 
που σχολάγαμε και κανείς δεν σηκωνόταν να φύγει. Έπρεπε να 
αποχωρήσει πρώτα ο Διευθυντής. Ένας καλός άνθρωπος, σοφός, 
ηλικιωμένος που ξέχναγε όμως να κοιτάξει το ρολόγι του, κανείς 
δεν τολμούσε να του θυμίσει ότι ήταν ώρα να σχολάσουμε.
Στις δύο και μισή σχολάγαμε τότε. Κάποτε κατά τις τρεις ή 

τρισήμιση σηκωνόταν να φύγει. Αμέσως και μεις από πίσω του 
τρέχαμε να προφθάσουμε το λεωφορείο για Αθήνα.
Σας μιλάω για «ζωή χαρισάμενη». Το πώς άντεξα εγώ και οι άλ-

λοι εκεί συνάδελφoί μου φοιτητές που δουλεύαμε και τα Σάββατα, 
τότε, ένας Θεός το ξέρει. Avτιλαμβάvεσθε τώρα με πόση ανακού-
φιση ήρθε η σωτήριος μέρα να καταταγώ στο Στρατό. Χαιρέτισα 
τους «ταλαίπωρους» συναδέλφους μου και έφυγα κατευθείαν για 
το 6ο Σύνταγμα Πεζικού, όπου επιτέλους ξεκουράστηκα!
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5. Στο ξέφωτο των Χριστουγέννων

Προανάκρουσμα των Χριστουγέννων με τη ζωή να βολοδέρνει 
στο κυκεώνα της καθημερινότητας και τη σκέψη αιχμάλωτη στη 
βιοπάλη. Διάχυτη πίκρα και αβεβαιότητα για τo αύριο να απλώνει 
τα γκρίζα πέπλα της παντού. Μακάρι να κατάφερναν τ’ αστραφτε-
ρά στολίδια και οι φωτεινές γιρλάντες να ζεστάνουν λιγάκι την 
ατμόσφαιρα. Κυνηγώντας το εφήμερο και τo αναγκαίο ξεμάθαμε 
τo μεγαλείο τou απλού και τη χάρη του μικρού. Ξεμάθαμε ακόμη 
και τo κουβεντολόι. Και ίσως για τούτο τις λιγοστές φορές που 
βρίσκονται πια οι άνθρωποι συν δύο - συν τρεις καπνίζουν τόνα 
τσιγάρο πάνω στ’ άλλο μήπως και λύσουν την αμηχανία τους. Κι 
άλλοι αρχίζουν τα χαρτιά για να κρυφτούν πίσω από τους ρηγάδες 
και τις ντάμες αφού δεν έχουν τίποτα να πουν. Οι άνθρωποι βου-
βάθηκαν κοιτώντας άκαμπτοι την τηλεόραση. Η παλιά εσωτερική 
ζωή και ένταση των σπιτιών αντικαταστάθηκε με τη μοναξιά των 
ανθρώπων μέσα στο ίδιο σπίτι. Ευτυχώς που υπάρχει και τo ημε-
ρολόγιο για να μας φέρει μία ευχάριστη είδηση. Είναι η μέρα που 
προαναγγέλλει την έλευση τoυ Θείου Βρέφους επί της γης. Είναι 
η μέρα που ξεδιαλύνει τα σύννεφα του βαρομετρικού χαμηλού και 
φέρνει στην καρδιά μας τo ξέφωτο, την ξαστεριά.
Ας μείνουμε προσηλωμένοι όμως ηθελημένα στα παλιά όπως 

τότε που μας συγκινούσαν τα κάλαντα, οι φυσαρμόνικες και τα 
μετάλλινα τρίγωνα με τα μπαλόνια (τις φούσκες).
Και τότε υπήρχαν προβλήματα και αβεβαιότητα. Ξεχνιόντουσαν 

όμως ευκολότερα στις γιορτινές μέρες που φούντωνε η ελπίδα, 
η χαρά, η αισιόδοξη καλή καρδιά. Σήμερα περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά χρειαζόμαστε αυτό το ξέφωτο των γιορτών. Να 
ξεχάσουμε για λίγο τa καθημερινά προβλήματα και να αναζητή-
σουμε λίγες στιγμές χαράς από τη φάτνη των αλόγων της Άγιας 
Νύχτας.
Να αναζητήσουμε καταφύγιο ηρεμίας και περισυλλογής μακριά 



 25 Εύθυμα και Σοβαρά

από την αλαζονεία του κόσμου, την κενότητα, την αθλιότητα και 
την κακία του.
Θα μπορέσουμε άραγε να μαζέψουμε μία στάλα από «το φως 

της γνώσεως» για να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε έστω 
και καθυστερημένα την ανεκτίμητη, την ανυπέρβλητη αξία του 
«Ηλίου της Δικαιοσύνης» και να ανακαλύψουμε «του μυστηρίου 
τη φανέρωση»;
Θα μπορέσουμε άραγε να γιορτάσουμε πραγματικά τα Χριστού-

γεννα «εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας» μακρυά από τον «πολιτισμό» 
που μετατρέπει αυτή τη γιορτή σε ρεβεγιόν στα φαγάδικα και 
τηλεοπτικά σόου και πολιτικά μηνύματα για «επί γης ειρήνη» δηλ. 
μακρυά από τον πολιτισμό των «προηγμένων θηλαστικών»;
Θα μπορέσουμε άραγε να αγκαλιάσουμε αμέριμνα τον κόσμο, 

να τον δούμε όπως τον θέλουμε και όχι όπως είναι; Να βγούμε για 
λίγες μέρες, όσο διαρκούν οι χρονιάρες αυτές γιορτές στο ξέφωτο 
της φάτνης να δούμε τον αστέρα «ον είδον οι Μάγοι εν τη ανατολή» 
ώστε και μεις να αισθανθούμε «χαράν μεγάλην σφόδρα»;
Στο ξέφωτο αυτό θα δούμε και πάλι να θριαμβεύει η τιμιότητα, 

η ηθική, η αρετή και γενικά το καλό να νικά το άδικο και το κακό 
καθώς μας δίδασκαν τα γοητευτικά παραμύθια της γιαγιάς μας, 
των δασκάλων μας, των γονιών μας.
Στην ανήμερη ετούτη εποχή των ξεφτισμένων ιδεολογιών, των 

πολυεθνικών συμφερόντων, της αβεβαιότητας των συναισθημάτων 
είναι πια πασίδηλο πως πολλοί προσπαθούν να μας νοθεύσουν ό,τι 
πολύτιμο είχαμε φυλάξει μέσα μας από παιδιά. Έτσι σήμερα είναι 
φανερό ότι τα ασχημόπαπα δεν θα φθάνουν ποτέ τους κύκνους 
του πλούτου, η Σταχτοπούτα θα μείνει με το παράπονο ότι δεν 
την πρόσεξε κανένας, το κορίτσι με τα σπίρτα δεν θα γελάσει και 
η καλόκαρδη νεράϊδα θα φοβηθεί τη φθονερή αδελφή της και δεν 
θα αγγίξει κανέναν με το χρυσό ραβδάκι της.
Παρόλα αυτά όμως εμείς δεν αλλάζουμε κατεύθυνση: θα 

αναζητήσουμε και θα βρούμε τα αντίφασκα του Αγιώργη, θα 
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ανάψουμε μ’ αυτά το τζάκι μας και με τo «μπούχλωμα» τους θα 
διώξουμε τα «καρκατζέλια» της μιζέριας και της απαισιοδοξίας 
από την καπνοδόχο. Θα ρίξουμε στη θράκα τις αναμνήσεις μας 
μαζί με τις τσαπέλες και τη μουσταλευριά, για να ζεσταθούν και 
να φουντώσουν, θα πιάσουμε μετά το ψυχοτρόπο κουβεντολόϊ, το 
ατέλειωτο, το καταλυτικό. Θα θυμηθούμε τους παλιότερους δικούς 
μας που τώρα είναι στο Αλλού. Και ένα αίσθημα χαρμολύπης θα 
μας κρατήσει κοντά στο ξέφωτο των Χριστουγέννων για ώρες.
Την ελπίδα μας λοιπόν κανείς δεν μπορεί να την αιχμαλωτίσει. 

Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να ακολουθήσουμε το υπέρλα-
μπρο άστρο της Βηθλεέμ οδεύοντας προς την φάτνη μαζί με τους 
αγραυλούντες ποιμένες και τους Μάγους της Ανατολής «Δόξα εν 
υψίστοις λέγοντες τω εν σπηλαίω τεχθέντι εκ της Παρθένου και 
Θεοτόκου εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας...».
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6. Επιστροφή στις κολοκυθοκορφάδες

Το σύνθημα των Ευρωεκλογών στο χωριό μας ήταν ένα και μόνο: 
Όχι στις διοξίνες των Βρυξελλών. Ναι στις κολοκυθοκορφάδες του 
Λευκοχωρίου». Το έριξε ο Τριτσιμποδόγιαννης ή Τσολιάς (κατά 
κόσμον Γιάννης Καρασπήλιος). Και «έπιασε» αμέσως. Πήρε τις πιο 
πολλές ψήφους. Όλοι δε οι ψηφοφόροι που υιοθέτησαν το σύνθημα 
αυτό ρίχτηκαν κιόλας στη δουλειά. Οι κήποι τους ξεχορταριάστη-
καν, σκάφθηκαν, κοπρίσθηκαν, έγιναν τα αυλάκια και άρχισε το 
φύτεμα: κολοκυθιές, φασολιές, ντοματιές, αγγουριές, λεποδιές 
και όλα τα συναφή ζαρζαβατικά. Ο Νικόλας του Παπά ήρθε από 
την Αθήνα με σχεδιάγραμμα αυλακιών (όπως του το σχεδίασε η 
γυναίκα του η Γιαννούλα) και όλος ο κήπος του φυτεύθηκε οριζο-
ντίως και καθέτως. Ο θείος ο Θοδωρής, χρόνια τώρα περιβολάρης 
με κάθε λογής οπωροκηπευτικά όλου του χρόνου τις ημέρες φέτος 
πρωτοτύπησε: έβαλε και ρεβύθια ανάμεσα στις καλαμποκιές!
Εκείνα τα αρμυρούλια πράσινα ρεβύθια που τα λιγουρευόμα-

στε και τα τρώγαμε με βουλιμία όταν «πέφταμε σαν ακρίδα» στα 
συνήθως ξένα χωράφια.
Ο Παναγής της Σπήλιαινας, τακτικός και αυτός περιβολάρης, 

τάχει βάλει πρώιμα τα κηπευτικά του. Έτσι στις ευρωεκλογές 
τα πεντανόστιμα βλήτα του ήταν το πρώτο πιάτο μας. Και που 
να δείτε τα ακτινίδια του! Ναι καλά διαβάζετε. Τα ακτινίδια του 
κρέμονται στην πέργκολά του όπως κάποτε τα σταφύλια στην 
κληματαριά. Ο Γιώργος ο Καρδαράκος φύτεψε πρώιμα τον κήπο 
του και να, τώρα, τα πρώτα κολοκυθολέλουδα. Το ίδιο και ο Μί-
μης της Αντωνιάς, ο Μιχάλης της Θανάσαινας, ο ΠαπαΜήτσος 
και πολλοί άλλοι τυχεροί πατριώτες. Ας είναι καλά το πλούσιο, 
δροσερό νερό του ποταμιού μας και μπράβο σε όλους τους συντε-
λεστές του σπουδαίου αυτού έργου στο χωριό μας. Φέτος λοιπόν 
λόγω των ευρωδιοξινών, της νέας αυτής κατάρας του ανθρώπου 
από την κακοποίηση της φύσης, εν ονόματι της απληστίας, του 
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υπερβολικού κέρδους και του άκρατου ανταγωνισμού σε βάρος 
της υγείας του ανθρώπου, περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι 
επιτακτική η ανάγκη να γυρίσουμε στην παραδοσιακή φυσική δια-
τροφή. Τότε που οι απλές καθημερινές γεύσεις ήταν ανακατεμένες 
με τις ευωδιαστές μυρωδιές της κουζίνας μας. Από απόσταση 50 
μέτρων ξέραμε τι μας είχε μαγειρέψει η μάνα μας. Τα υλικά απλά, 
φυσικά, το μαγείρεμα στη φωτιά σε κατσαρόλα ή στο φούρνο με 
τα ξύλα και όχι στο μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας, ή στη χύτρα 
ταχύτητος ή σε φούρνο μικροκυμάτων. Το ψωμί ζυμωμένο στο χέρι 
με προζύμι χωρίς βελτιωτικά, έβγαινε από το φούρνο και μύριζε 
όλη η γειτονιά. Και οι πίτες με φύλλα απλωμένα στο τραπέζι με το 
μπλάστρι πλούσιες και μοσχομυριστές. Τέτοια εποχή χαλούσε ο 
κόσμος. Φασολάκια μυρωδάτα, κολοκύθια τηγανητά, μπριάμ στο 
φούρνο με μαϊντανό, σκορδάκι, κρεμμυδάκι όλα μια χαρά.
Και εκείνα τα πεντάγλυκα κορφαδάκια που μαγειρεμένα με τα 

φασολάκια συναγωνιζόμαστε ποιανού το πιάτο θα έχει περισ-
σότερα. Οι κολοκυθιές λοιπόν περιζήτητες τότε. Λόγω έλλειψης 
αρκετού νερού (ο νερουλάς τόκοβε γρήγορα) και ύπαρξης πολλών 
στομάτων τα οπωροκηπευτικά ήταν πολύτιμα και οι μετοχές τους 
ανεβασμένες. Οι σαλάτες όλο δροσιά και φρεσκάδα. Τα φρούτα 
φρέσκα και γευστικά σαν μέλι. Τίποτα δεν τρωγόταν πριν την ώρα 
του. Από κρεατικά λίγα πράματα. Καμμιά κότα που και που άμα 
γερνούσε και δεν έκανε πια αυγά. Τα αυγά πεντανόστιμα με κρόκο 
κόκκινο πραγματικό δεν τα προφθαίναμε.
Ήταν, βλέπετε, και οι πλανόδιοι έμποροι με τη φωνή «αυγά 

αγοράζω» που μας τα αντάλλασσαν με λίγες δραχμές. Όσο σπάνιζε 
το κρέας τόσο πιο νόστιμο γινότανε. Όπως οι κεφτέδες με μπόλικο 
ψωμί για να είναι αφράτοι και δυόσμο να μοσχομυρίζουν.
Σήμερα γυρνάς σπίτι και στρώνεσαι να φας. Το κοτόπουλο 

πρησμένο από τις ορμόνες. Το βοδινό τρελαμένο. Η ντομάτα και 
τα χόρτα μαγαρισμένα από τα φυτοφάρμακα, ένα άνοστο, θρά-
σιο πράμα. Το νεράκι σου εμφιαλωμένο, φαρμακωμένο από τα 
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συντηρητικά. Προσπαθείς να χαλαρώσεις με «φρέσκο χυμό» που 
χρωστάει το ελκυστικό χρωματάκι του στη χημεία και όχι στα πορ-
τοκάλια. Πλαστική η διατροφή σου, πλαστική και η ζωή σου.
Γι’ αυτό λοιπόν αντισταθείτε: φυτέψτε ένα «τσηπάκο» με κολο-

κυθιές και φασολιές. Δεν είναι ανάγκη να τρέχετε τώρα να βάλετε 
περιβόλι στο Κουτσομίλι, στο Ποτάμι, στους Στελέους, στη Πέρα 
μεριά. Τώρα οι τυχεροί κάτοικοι του χωριού μπορείτε δίπλα στο 
σπίτι σας νάχετε ένα μικρό μποστάνι.
Αλλά και οι άτυχοι των πόλεων μπορούμε σε μια γλάστρα στο 

μπαλκόνι μας να φυτέψουμε λίγο δυόσμο, μαϊντανό, σέλινο, σκόρ-
δο και λοιπά μυρωδικά. Για να μην χάσουν και τα παιδιά μας την 
επαφή με τη φύση. Ο ψευτοπολιτισμός μας με τις ψευδοανάγκες 
του μας πρόδωσε και μας γέμισε διοξίνες. Εμείς όμως επιμένουμε 
Λευκοχωρίτικα. Επιστρέφουμε στις κολοκυθοκορφάδες!



Εύθυμα και Σοβαρά 30 

7. Βαφτίσια στον Αγιάννη

Σάββατο 28 Αυγούστου, ώρα 10. Ο Αγιάννης ο Βαπτιστής, όρ-
θου βαθέος, άρχισε να ευπρεπίζει τον οίκο του κάτω στο ποτάμι. 
Την επομένη 29 Αυγούστου έχει τη γιορτή του και περιμένει τους 
πιστούς Λευκοχωρίτες που χρόνια τώρα μια φορά το χρόνο τον 
τιμούν. Επιθεώρησε λοιπόν το ξωκλήσι του, τις πηγές κάτω από τα 
πόδια του, την πομόνα με την αντλία που στέλνει νερό στο χωριό, 
το μικρό καμπαναριό του (δώρο του συμπατριώτη Τουθωάτη Παρ. 
Λαμπρόπουλου), τους βράχους, τα πλατάνια, το γιοφύρι. Τα βρήκε 
όλα εν τάξει. Κατά τις δέκα κάποιο θόρυβο άκουσε από την επάνω 
σκάλα. Σήκωσε το βλέμμα του πάνω προς το χωριό και τί βλέπει: 
κάποιοι πιστοί άρχιζαν να κατηφορίζουν προς το εκκλησάκι του. 
Στην αρχή νόμισε ότι πήγαιναν προς τον Αγιώργη. Όταν όμως είδε 
να κατηφορίζουν στα «Λεύκα του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ» ξαφνιάστη-
κε. Και πάλι υπέθεσε ότι κάποιοι εκδρομείς ή τουρίστες πάνε στο 
ποτάμι να πιάσουν καβούρια. Όταν όμως είδε μπροστά τον Παπα 
Μήτσιο και τον Παπα Βασίλη, πίσω τον νεωκόρο (Μάκια) και 
παρά πίσω μικρούς και μεγάλους Χριστιανούς... τα χρειάστηκε! 
Τί να πάθανε οι Λευκοχωρίτες! μονολόγησε με έκπληξη. Μήπως 
η ατζέντα του 1999 της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΤΩΝ, στα τόσα 
λάθη της τύπωσε ως ημέρα της αποκεφάλισης του την 28 Αυγού-
στου αντί του ορθού 29 Αυγούστου και παραπλάνησε έτσι τους 
πιστούς; Αστραπιαία κάνει το τσεκάρισμα και διαπιστώνει ότι όχι, 
δεν φταίει η ατζέντα. Αλλά και αν έτσι είναι - σκέφθηκε - και τους 
παραπλάνησε γιατί δεν ήρθαν πρωί-πρωί στις 7 παρά, μούρχονται 
στις  10 η ώρα; Μήπως η Αυγουστιάτικη έκλειψη ηλίου τους λώ-
λανε και τους άλλαξε το ωράριο;
Οι αμφιβολίες του και οι απορίες του λύθηκαν αμέσως, όταν είδε 

στη συνέχεια δύο πιστούς να ακολουθούν τους παπάδες κρατώντας 
μια κολυμπήθρα και παραπίσω νεαρή γυναίκα ονόματι Αμαλία να 
κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της (άρτι σαραντή-
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σαν) που τόδινε να το κρατά εκ περιτροπής και ο νέος άντρας της 
(Γιώργης Τζαβαλάς). Ακολουθούσαν οι κουμπάροι, (Βαγγέλης και 
Γιάννης Κουκουζής) κρατώντας τα βαφτιστικά και όλο το Χριστε-
πώνυμο πλήρωμα νέοι, γέροι και πλήθος παιδιών. Τότε ο Αγιάννης 
ο Πρόδρομος και Βαπτιστής «πεισθείς ότι επέκειτο τέλεσις του 
μυστηρίου του βαπτίσματος», γνώστης άλλωστε ο ίδιος και πρω-
ταγωνιστής κάποτε του μυστηρίου αυτού, υπεχώρησε ήσυχος και 
συγκινημένος στα ενδότερα του ναού. Αμέσως οι πιστοί κατέκλυσαν 
το ναΐδριο και το μυστήριο άρχισε να συντελείται κατά το τυπικόν. 
Εν αρχή εδιαβάσθησαν οι ευχές, έγινε ο αγιασμός του ύδατος, και 
διημείφθη ο γνωστός διάλογος μεταξύ του ιερέως ερωτώντας τον 
ανάδοχον: απετάξω τον Σατανά, συνετάξω στον Χριστόν και του 
αναδόχου ανταπαντώντος: απεταξάμην τον Σατανά, συνεταξάμην 
στον Χριστόν. Ακολούθως ο ανάδοχος προσκάλεσε το όνομα του 
νεοφώτιστου παιδιού: ΙΑΣΩΝ. (Παρένθεση: ο άγιος Απόστολος 
Ιάσων εχρημάτισε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και διετέλεσε 
επίσκοπος στην Ταρσό της Κιλικίας. Η μνήμη του εορτάζεται από 
την Εκκλησία μας στις 29 Απριλίου). Στη συνέχεια το παιδίον εξε-
δύθη, ελαδώθη και κατεδύθη τρις εις την κολυμβήθραν την οποίαν 
είχαν περικυκλώσει όλα τα μικρά παιδιά που μετά βίας συνεκρατού-
ντο λόγω του συνωστισμού, να πέσουν και αυτά μέσα. Στο μικρό 
ναΐδριον επικρατούσε το αδιαχώρητον. Οι εντός αυτού Χριστιανοί 
συνωθούντο «ώσπερ αι μπαντανίαι εις την νεροτριβήν». Μερικοί 
μπήκαν και στο ιερό για να βλέπουν καλύτερα. Οι περισσότεροι 
πιστοί έμειναν έξω και προσπαθούσαν με κόπο από την πόρτα και 
το μοναδικό παράθυρον να δουν μέσα τα δρώμενα του μυστηρίου. 
Πλην το μόνο που έβλεπαν ήταν το κεφάλι του πανύψηλου Πα-
πα-Βασίλη ο οποίος φορώντας το φελώνιον του και κρατώντας 
θυμιατό με αρωματικό θυμίαμα, έψελνε στεντορεία τη φωνή «όσοι 
εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε Αλληλούια». Ο νε-
οφώτιστος ΙΑΣΩΝ πραγματικός τζέντελμαν, όπως αρμόζει στους 
ΤΖΑΒΑΛΑΙΟΥΣ, ήταν σοβαρός έως κοιμισμένος, χωρίς κραυγές 
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και άσματα. Γνήσιος Χριστιανός!
Ακολούθησαν τα τυπικά «σου παραδίδω κουμπάρα το παιδί», 

βγήκαν οι καθιερωμένες φωτογραφίες και στο τέλος το περιεχόμε-
νο της κολυμβήθρας ρίφθηκε στο ποτάμι που, ως άλλος Ιορδάνης, 
αγιάσθηκε κανονικά.
Σε λίγο όλο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα με το τέλος του μυστη-

ρίου, ενωμένο έξω στο προαύλιο του ναού, πήρε ως αντίδωρα της 
συμμετοχής του, το παραδοσιακό σταυρουλάκι που οι κουμπάροι το 
καρφίτσωναν στο πέτο τους και γλυκά - παστάκια επί των οποίων 
ήταν χαραγμένο το όνομα ΙΑΣΩΝ. Οι ευχές «να σας ζήσει», «κου-
μπάρε πάντα άξιος, να βάλεις και στέφανα», έδιναν και έπαιρναν.
Στη συνέχεια δίπλα στο πεζούλι του ξωκλησιού προσφέρθηκε από 

τον παππού Πάνο Τζαβαλά και άλλο αντίδωρο: δύο μεγάλοι δίσκοι 
γεμάτοι από νόστιμο κρέας (γίδα βραστή), με γνήσιο τυρί, φρέσκο 
ψωμί και μυρωδάτο κρασί. Πολλοί νομίζοντας ότι τα προσέφερε ο 
παπάς έλεγαν: παπούλη αν μας δίνεις τέτοιο αντίδωρο κάθε Κυριακή 
δεν θα απουσιάσουμε ποτέ από την εκκλησία! Οι φωτογραφίες και τα 
βίντεο προσπαθούσαν να απαθανατίσουν τα δρώμενα. Φιλιά, ευχές, 
γέλια και χαρούμενες φωνές αναστάτωσαν για λίγο την ηρεμία και 
ερημιά του τοπίου.
Σιγά-σιγά οι πιστοί άρχισαν να ανηφορίζουν προς το χωριό. 

Τώρα πια ο ήλιος ζέσταινε, τα βήματα ήταν αργά και η γκλίτσα 
απαραίτητη. Τα αντίδωρα βέβαια τόνωσαν λίγο τα πόδια αλλά η 
ανηφόρα ήταν πάντα η ίδια και η δίψα έντονη. Όλοι όμως ήσαν 
ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Ο Γιώργης και η Αμαλία για μια 
ακόμη φορά πρωτοτύπησαν και μας αιφνιδίασαν ευχάριστα. Βά-
φτισαν το παιδί τους στον Αγιάννη (σπάνιο γεγονός στο χωριό) 
και ένωσαν εκεί όλους τους πατριώτες. Όπως τους ένωσαν και 
στον γάμο τους, που επίσης πρωτοτύπησαν. Ο Αγιάννης ο βαπτι-
στής θάχει να το θυμάται το μυστήριο τούτο μαζί με μας και να 
μας ευλογεί. Μπράβο Γιώργη και Αμαλία. Μπράβο και σε σένα 
κουμπάρε. Να σας ζήσει ο νεοφώτιστος ΙΑΣΩΝ.
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8. Πως (σου) βγαίνει το λάδι σου

«Για να βγάλεις λάδι πρέπει πρώτα να σου βγει το λάδι» λέει 
ο σοφός λαός μας και έχει δίκαιο. Όποια μέθοδο συγκομιδής της 
ελιάς και αν διαλέξεις το έργο είναι επίπονο. Δεν είναι μόνο η κα-
θημερινή κούραση από «ήλιο σε ήλιο». Ούτε οι καιρικές συνθήκες 
που σε ταλαιπωρούν (βροχή, κρύο κ.λπ). Eίναι το άγχος του χρόνου 
που σε κυνηγάει. Γιατί πρέπει να βιαστείς να μαζέψεις γρήγορα τις 
ελιές. Άμα σε πιάσουν τα Νικολοβάρβαρα και ο βαρύς χειμώνας 
μούντζωτα! Δεν μπορείς πια να ξεμυτίσεις στα χωράφια. Βέβαια αν 
έχει ήλιο είσαι τυχερός έστω και αν δουλεύεις από πρωίας μέχρις 
εσπέρας. «Την καλή μέρα την βάζουμε μέσα» λένε οι αγρότες. 
Δουλειά βαριά με κίνδυνο να σπάσεις χέρι ή πόδι, να ξυαριστείς, να 
«ανακατέψεις» το πόδι σου ή να «πιαστεί» η μέση σου. Και αυτές 
οι συνεχείς επικύψεις και ανατάσεις είναι ένα τεστ κοπώσεως για 
να δοκιμάσεις τα όρια της σωματικής αντοχής σου. Τα λιόδεντρα 
είναι και ευαίσθητα. Σπάνε με το παραμικρό. Και αν δεν προσέξει 
ο λιομαζευτής πέφτει από το δέντρο στο άψε-σβήσε.
Για πότε έπεσε από την ελιά στη Χοτούζα ο Ρήγας Κουλής και 

έσπασε το χέρι του, ούτε που το κατάλαβε. Το ίδιο και η Αρετή του 
Λάγιου που ένα αποξυαλίδι της έσκισε το χέρι. Η Αννιώ του Γιώργη 
ήταν πιο τυχερή: τη γλύτωσε μ’ ένα χτύπημα μόνο στον πισινό όταν 
γλίστρησε στα χορτάρια. Ο κίνδυνος ατυχήματος πάντα καραδοκεί. 
Άσε τις «κωλιές» από τα γλιστρήματα στο μουλιασμένο από τη 
δροσιά ή τη βροχή χορτάρι στις κατηφοριακές πεζούλες.
Είναι μεγάλη «μπαλαούρα» το λιομάζωμα και θέλει προσοχή 

και υπομονή. Άμα παλεύεις μόνος σου είναι σχέτη απελπισία. 
Τι να πρωτοκάνεις; να απλώσεις πανιά, να τινάξεις ελιές, να τις 
κλαδέψεις, να διαλέξεις τα φύλλα, να τις μετρήσεις με τη λάτα, 
να μεταφέρεις τα τσουβάλια. Άμα δεν έχεις βοήθεια γρήγορα 
αποκαρδιώνεσαι.
Όμως τέτοιες μέρες κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Ο καθέ-
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νας κοιτάζει να μαζέψει τις δικές του ελιές. Κάποτε ο γερο Ντου-
ντούμης μαζεύοντας μόνος του τις ελιές «ογράτισε». Παίρνει τα 
παιδιά του τηλέφωνο στην Αθήνα. Σωτήρο το και το, έλα κάτω να 
με βοηθήσεις. Ο Σωτήρος του απαντάει. Μα μα μα, μου μου μου. 
Παίρνει το Λώλο. Τα ίδια του απαντάει και αυτός. Δεν μπορώ, έχω 
δουλειές κ.λπ. Οπότε ο γέροντας απογοητευμένος τους απείλησε 
με το αμίμητο: Ρε θα ‘ρθείτε να με βοηθήσετε να τις μαζέψω ή θα 
τις κόψω ούλες από τον κώλο;
Την επομένη και προ του κινδύνου να κοψοκωλιασθούν ούλες 

οι ελιές τα παιδιά κατέφθασαν στο χωριό και οι ελιές... σώθηκαν! 
Λιγούρα και ταλαιπωρία λοιπόν περιμένει τους λιομαζευτές. Γιατί 
όλες οι ελιές είτε έχουν πολύ, είτε λίγο καρπό θέλουν διάλεγμα. 
Η θειά Θανάσαινα έλεγε χαρακτηριστικά. Τι να τις κάνεις τις έρ-
μες τις ελιές. Είτε λίγες έχουν απάνω είτε πολλές «ούλες θέλουνε 
καβάλημα». Άντε τώρα συ να σκαρφαλώσεις στο δέντρο με το 
πριόνι περασμένο στη λουρίδα του παντελονιού σου και με την 
τέμπλα στο χέρι να προσπαθείς σαν αίλουρος πίθηκος από κλαδί 
σε κλαδί να ραβδίσεις την ελιά και να μην πέσεις κάτω ούτε να 
ξεμασκαλίσεις τους κλώνους της. Σωστός ακροβάτης δηλαδή.
Φέτος ο Γιώργης ο Τζαβαλάς (πανταχού παρών και μέγας ελαι-

οπαραγωγός) φρόντισε για την τήρηση ενός ανθρώπινου ωραρίου 
εργασίας: από 9 το πρωί μέχρι 4 το απόγευμα. Έβγαινε λοιπόν στη 
βεράντα του μαγαζιού του στις 9 η ώρα και έδινε το σύνθημα έναρ-
ξης χρόνο εργασίας: Μια παρατεταμένη δυνατή κραυγή (αρουλητό 
που λέμε) που μόνο ο Γιώργης μπορεί να έχει και που ακουγιόταν 
στις Σκερνές - Σκαλτσού - Χοτούζα - Κουκούλα - Παλιάμπελα! 
Το ίδιο γινόταν στις 4 η ώρα που έληγε η βάρδια.
Άμα ο Γιώργης αρουλιέται η ώρα είναι 4, λέγαμε. Το ωράριο 

όμως συχνά παραβιαζόταν. Το πρωί οι περισσότεροι, έπιαναν δου-
λειά στις 8 και το βράδυ φεύγανε από τα χωράφια άμα χαλούπωνε 
(5 η ώρα). Όταν βλέπετε να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα 
του ιδιοκτήτη του ελαιώνα και του εργαζόμενου τότε το ωράριο 
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είναι εξοντωτικό και δεν υπάρχει καθόλου ταξική σύγκρουση εξαι-
τίας του. Εργοδότης και εργαζόμενος είσαι συ ο ίδιος. Τώρα αν οι 
κόποι σου πιάνουν τόπο και αν το λάδι που θα βγάλεις άξιζε την 
ταλαιπωρία σου είναι άλλο πρόβλημα που το λύνουν οι... μαθη-
ματικοί. Άστο γι’ αυτούς. Εσύ είσαι ικανοποιημένος που έβγαλες 
το λαδάκι σου από το δικό σου κτήμα, με τις δικές σου δυνάμεις 
στο δικό σου λιοτρίβι και το ‘βαλες στο δικό σου δοχείο στο σπίτι 
σου για να ξέρεις τι τρως.
Και όσο για κείνους που σε πειράζουν: «τι παιδεύεσαι καημένε 

και δεν το αγοράζεις έτοιμο στο σούπερ μάρκετ, φθηνότερα θα 
σουρχότανε» άστους να λένε. Δεν ξέρουν την αξία που έχει η ικα-
νοποίηση και η χαρά της δημιουργίας. Και προ παντός δεν ξέρουν 
ότι το δικό σου λάδι που είναι ένα φυσικό προϊόν έκθλιψης του 
ελαιοκάρπου στο λιοτριβειό δεν έχει καμμία σχέση με οποιοδήποτε 
άλλο ραφιναρισμένο λάδι που προκύπτει από χημική εκχύλιση 
ελαιούχων σπόρων. Λαδάκι γνήσιο λοιπόν και ας μας βγαίνει 
προηγουμένως το λάδι μας!
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9. Κούλουμα: Ευκαιρία να «ντυθούμε παιδιά»

Δείτε τώρα στη φωτογραφία ένα «μανιτάρι» που ξεφύτρωσε 
ανοιξιάτικα στα Γαλέικα. Είναι τρυφερό και ροδαλό. Φρέσκο 
και πεντανόστιμο. Μακάρι να είχαμε όλοι στο σπίτι μας ένα 
τέτοιο μανιτάρι Δίπλα του στέκεται ως άγρυπνος φρουρός 
ένας «σκύλος της Δαλματίας». Άγριος και «ρουντζωτός». Εί-
ναι ασπρόμαυρος, ακριβής ράτσας, έτοιμος να ορμήσει και να 
τους φάει όλους. Όλους γύρω του εκτός από την γιαγιά του τη 
Mίνα που είναι η μόνη που μπορεί να τον κουμαντάρει όταν 
αγριεύει.
Όποιος ακόμα δεν γνώρισε το μανιτάρι και το σκύλο ...ας 

το πάρει το ποτάμι. Είναι ο Γρηγόρης Καρδαράκος με την 
αδελφή του την Ασημίνα. Παιδιά του Κώστα και της Βιβής. 
Αποφάσισαν να κάνουν Καθαρή Δευτέρα και να «χαλάσουν 
τα Κούλουμα» που αλλού: Στο χωριό μας. Εκεί που είναι ο 
φυσικός τους χώρος και το δικό τους περιβάλλον. Εκεί που με 
γέλια και χαρές φθάνουν κάθε φορά και με λύπη και κλάματα 
το αποχωρίζονται όταν φεύγουν για τη Πάτρα. Όπως γίνεται με 
όλα τα παιδιά της ηλικίας τους. Φθάνουν με λαχτάρα και χαρά 
στο χωριό και φεύγουν κλαίγοντας. Γιατί το χωριό μας είναι 
η ... «πανίδα» όπου «ενδημούν» κυρίως το καλοκαίρι και τις 
γιορτές τα «αποδημητικά» παιδιά μας που ζουν στις πόλεις.

«Ρεκουνάκι μου, Ρεκουνάκι μου» έλεγε η μικρούλα Εύα όταν 
ερχόταν στο χωριό από το Πύργο. Και φίληγε τις πόρτες του 
σπιτιού της. Η μικρή Τώνια από την Σπάρτη κρυβότανε στα 
βάτα όταν οι γονείς της ετοιμαζόντουσαν να φύγουν από το 
χωριό. Πίστευε με χαρά ότι θα την ξεχνάγανε εκεί για πάντα. 
Η Κωνσταντίνα πάλι «εμπλατσάραγε» στα νερά κάτω από 
τον πλάτανο λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο της επιστροφής 
στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να είσαι παιδοψυχολόγος για να 
καταλάβεις ότι στο χωριό τα παιδιά αναπτύσσουν ελευθερία 
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κινήσεων, την φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους. Ακόμα 
και η έκθεσή τους σε κίνδυνο είναι θετική.
Ο Γρηγόρης λοιπόν και η Ασημίνα ήρθαν στο χωριό να δουν 

τον παππού και τη γιαγιά τους. Εδώ φωτογραφίζονται στα Γαλέ-
ικα καθοδόν προς τα Καρδαρακέικα. Εκεί τους περιμένουν «σαν 
Λαμπρή» ο παππούς Γρηγόρης και η γιαγιά Χρυσούλα που τώρα 
βλέπουν τον καιρό «να ανοίγει» μαζί με τις ανθισμένες μυγδαλιές. 
Γιατί η Άνοιξη έρχεται γρηγορότερα όταν «ανοίγει» και η καρδιά 
σου από μέσα.
Αχ και να είναι άνοιξη, να είσαι στο χωριό και νάρθουν οι 

Απόκριες. Και νάρχονται μικρά παιδιά (ας μην είναι και εγγόνια 
σου) ντυμένα με τις στολές των ονείρων τους που είναι και δικές 
σου στολές. Και συ να ξαναγίνεσαι παιδί μαζί τους. Να παίζεις 
μαζί τους ό,τι δεν μπόρεσες τότε. Να τραγουδάς μαζί τους και να 
χαίρεσαι τα λογάκια τους, τα καμώματά τους, τα ποιήματά τους, 
τις γκρίνιες και τις ζαβολιές τους. «Παλιμπαιδισμός» λέγεται το 
σύνδρομο αυτό. Δεν είναι «πάθηση». Είναι υγεία. Να «ντύνεσαι» 
και συ με την αθωότητά τους φορώντας στολές που στα όνειρά σου 
μόνο συναντούσες. Να μασκαρεύεσαι την πολύτιμη και δυσεύρετη 
αθωότητά τους που έχει πνιγεί στην υποκρισία και τov «καθω-
σπρεπισμό». Να σταματάς το χρόνο που συνεχώς σε παρασέρνει 
και να χαζεύεις με τις ώρες κοντά τους.
Το χάζεμα με τα παιδιά είναι ψυχοτρόπο. Κοντά τους γίνεσαι πιο 

αισιόδοξος. Δεν μιλάμε βέβαια για τον «παιδεμό». Άμα «ζαντεύ-
ουν» τα διαβολάκια και τους «κάτσει ο δαίμονας» τότε παράτα τα 
στη μάνα τους γιατί όχι μόνο αισιοδοξία δεν σου φέρνουν αλλά 
μούρλια και απελπισία.
Όμως ας αισιοδοξούμε. Ήλθε η άνοιξη. Είσαι στο χωριό 

ή ονειρεύεσαι ότι είσαι. Αγναντεύεις από το λιακωτό σου τις 
Σκερνές. Δίπλα στον κήπο σου έχουν ανθίσει οι μυγδαλιές και 
μοσχοβολάνε. Το ποτάμι κάτω στο φαράγγι βουίζει γιατί ακόμα 
είναι «κατεβασμένο». Τα κλήματα από πάνω στη κληματαριά 



Εύθυμα και Σοβαρά 38 

σου φουσκώνουν και δακρύζουν.
Πλήρης ησυχία επικρατεί. Μόνο τα πουλιά ακούγονται που 

τιτιβίζουν. Ένα από αυτά λέει «καταντί καταντί βάλτε το πανί 
στ’ αντί γιατί έφθασε η Λαμπρή και θα μείνουμε γδυτοί». Και 
ξάφνου μπαίνουν στην αυλή σου ένας σκύλος της Δαλματίας και 
ένα μανιτάρι. Είναι τα εγγονάκια σου, που πέφτουν στην αγκαλιά 
σου. Ε, τώρα πια, δεν θέλεις τίποτε άλλο για να λες: Αξίζει να ζω 
ακόμη. Θεέ μου σε ευχαριστώ!
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10. Στέλιος Αρμύλαγος: 
το «αποκούμπι» των Λευκοχωριτών

Αρχές Ιουλίου 1963: Η εντολή της μάνας μου ήταν ρητή: «Όταν 
φθάσεις στην Αθήνα θα πας κατ’ ευθείαν στην Πλατεία Κλαυθ-
μώνος. Εκεί θα βρεις τον ξάδερφο σου τον Στέλιο που δουλεύει 
στο ανθοπωλείο. Αυτός θα βρει στο σπίτι του ένα «ντοπάκο» για 
να κοιμηθείς το πρώτο βράδυ. Μετά θα φροντίσει για τα «υπο-
δέλοιπα». Έτσι και έγινε. Στα υπαίθρια ανθοπωλεία της Κλαυθ-
μώνος ο Στέλιος δούλευε από χρόνια, ήταν γνωστός σε όλα τα 
καταστήματα της πλατείας και το μαγαζί του ήταν το στέκι όλων 
των Λευκοχωριτών. Καθώς το μαγαζί του (ένα υπαίθριο περίπτερο 
μαζί με άλλα κάτω από τα μεγάλα δέντρα της πλατείας) ήταν σε 
κεντρικό σημείο, όλοι οι Λευκοχωρίτες έδιναν εκεί τα ραντεβού 
τους. Όσοι πάλι τύχαινε να κατεβαίνουν για δουλειές τους στο 
κέντρο της Αθήνας φρόντιζαν να περάσουν οπωσδήποτε και από 
το ανθοπωλείο του Στέλιου για να μάθουν τα νέα του χωριού. Ο 
Στέλιος πάντα φιλότιμος, πρόθυμος και καλοσυνάτος (έξω καρδιά 
που λέμε) λειτουργούσε σαν πρακτορείο ειδήσεων όλων των συ-
μπατριωτών. Υποδεχόταν με χαμόγελο όλους τους Λευκοχωρίτες, 
τους κέρναγε, τους έδινε οδηγίες σαν παλιότερος στην Αθήνα, 
τους έλυνε απορίες, τους συμπαραστεκόταν, τους ενημέρωνε, 
τους έλεγε τα νέα. Δεχόταν πληροφορίες και έδινε πληροφορίες. 
Ήταν στην κυριολεξία το «κέντρο διερχομένων» των πατριωτών. 
Εκεί λοιπόν συνάντησα και άλλους συγχωριανούς: τον Ντίνο του 
Δριλάρη, το Σωτήρο του Ντουτούμη, τον Χρήστο του Σκουφά. 
Ο Χρήστος μάλιστα, βλέποντάς με να φορώ κατακαλόκαιρο χει-
μερινό παντελόνι προσφέρθηκε και μου αγόρασε την άλλη μέρα 
ένα καινούργιο θερινό. Έτσι ήταν ο Χρήστος: ζεστός, ανθρώπινος, 
φιλότιμος πατριώτης. Γι αυτή του την χειρονομία θα τον θυμάμαι 
με συγκίνηση για πάντα.
Ο ξάδελφος και η γυναίκα του Παρασκευή (άξια σύντροφός του) 
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με φιλοξένησαν το πρώτο μου βράδυ στην Αθήνα στο φιλόξενο 
σπίτι τους. Οδός Γιοβάνοβιτς 9 Ελληνορώσσων. Μικρό το σπίτι 
τους μεγάλη η καρδιά τους. Στενοί οι χώροι του απέραντα τα απο-
θέματα της καλωσύνης τους. Μαζί τους έμεναν η Κυρά Ματίνα, ο 
κυρ Γιάννης, ο μικρός τότε Θοδωράκης. Πολλοί καλοί χωρούν και 
σε ένα δωμάτιο. Πλούσια τα ελέη και η αγάπη στο μικρό ισόγειο. 
Εδώ ήπια για πρώτη φορά κρύο νερό από παγοψυγείο. Την άλλη 
μέρα ο Στέλιος έπρεπε να ενδιαφερθεί και για τα υποδέλοιπα. 
Να με πάρει δηλ. μαζί του και να πάμε να βρούμε πού έμενε ο 
πατέρας μου και να με παραδώσει σ’ αυτόν για τα περαιτέρω που 
λέμε (να δω πού θα μένω, πού θα διαβάζω, σε ποιο φροντιστήριο 
θα γραφτώ κ.λπ.). Βρήκαμε μετά από μικρή περιπλάνηση τον 
Γιαννούλη και τους άλλους μαστόρους στον ΤΑΥΡΟ κοντά στη 
Λαχαναγορά όπου τότε δούλευαν σε κάτι μικρά χαμόσπιτα στα 
οποία διέμεναν τότε όλοι μαζί σε συνθήκες που δεν απέχουν πολύ 
από αυτές με τις οποίες ζουν σήμερα και εργάζονται οι αλλοδαποί 
εργάτες στην χώρα μας.
Ο Στέλιος κοινωνικός και αγαπητός καθώς ήταν μπήκε αμέσως 

στον Σύλλογο Λευκοχωριτών και γρήγορα έγινε η ψυχή του. Επί 
μακρά σειρά ετών ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δι-
ετέλεσε και Πρόεδρος με επιτυχημένη θητεία. Με οποιαδήποτε 
ιδιότητα και αν εκλέχθηκε στο Σύλλογο πρόσφερε όλη την καρ-
διά του στην ιδέα της Ένωσης, της αγάπης, της ομόνοιας και της 
προκοπής των πατριωτών και του χωριού μας.
Όταν το υπαίθριο μικρό ανθοπωλείο της πλατείας Κλαυθμώ-

νος έκλεισε μαζί με τα άλλα για να γίνει το γκαράζ ο Στέλιος 
μετακόμισε σε ανώτερες δουλειές. Με προσόντα την πολύχρονη 
επιτυχημένη εμπειρία του ανθοπώλη και το απέραντο φιλότιμο 
και καλοσύνη του προσλήφθηκε αμέσως στο ανθοπωλείο ΒΙ-
ΝΤΖΗΛΑΙΟΥ γνωστό σπουδαίο κατάστημα στην ίδια πλατεία. 
Τώρα ο Στέλιος δούλευε σε «κυριλέ» μαγαζί, γωνιακό, με βιτρίνες 
φανταχτερές, με φήμη και πρώτο όνομα στα άνθη. Γεννημένος για 
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ανθοπώλης έγινε και εδώ η ψυχή του καταστήματος. Όμως και 
εδώ τον ακολούθησε το χούϊ και το μεγάλο του «ελάττωμα»: Η 
αγάπη του για το χωριό μας και τους πατριώτες οι οποίοι γρήγορα 
μυρίστηκαν τη νέα του στέγη και νάσου πάλι μπροστά του. Τώρα 
το στέκι των Λευκοχωριτών βελτιώθηκε. Έγινε πολιτισμένο όπως 
και οι πατριώτες που δεν ήσαν πια οι επαρχιώτες του 1960.
Οι περισσότεροι Λευκοχωρίτες δεν ξέρουν πού πέφτουν τα γρα-

φεία του Συλλόγου. Μερικοί δεν ξέρουν ούτε ποιος είναι Πρόεδρος. 
Όμως το ανθοπωλείο του Στέλιου το ξέρουν από χρόνια. Αυτό 
έχουν για γραφείο τον Στέλιο έχουν για Πρόεδρο. Εδώ φέρνουν 
τα νέα, την συνδρομή τους, τα δημοσιεύματα για την εφημερίδα 
μας. Εδώ λένε τα παράπονά τους.

- Μίμη γράψε συνδρομή Κων. Καρατζάς 5000 έχει έρθει εδώ ο 
ίδιος από τα Γιάννενα,  μου τηλεφωνεί ο Στέλιος.

- Έχω τον Κορκολή από τη Σπάρτη εδώ. Να στέλνετε -λέει- 
εφημερίδα στο Ντίνο Δασκαλόπουλο οδός τάδε, αριθμός τάδε.

- Ο Μήτσιος ο Δάβος από Σπάτα μου έχει φέρει συνδρομή και 
τα νέα για το γάμο της κόρης του. Να δημοσιευθεί στην εφημε-
ρίδα λέει.

- Ο Γιάννης Μπούσμπουρας -λέει- ότι δεν παίρνει την εφημε-
ρίδα. Του την κόψατε;

- Ο τάδε παραπονιέται ότι δεν δημοσιεύσατε την γέννηση του 
εγγονού του στην εφημερίδα ενώ γράψατε για τον τάδε.

- Ο μαστροΓιώργης μούχει φέρει νέα από την Ελευσίνα και το 
χωριό. Έλα να στα δώσω για να δημοσιευθούν.
Τέτοια και πολλά άλλα τηλεφωνήματα στέλνει τακτικά το πρα-

κτορείο ειδήσεων των Λευκοχωριτών που έχει εγκατασταθεί στο 
ανθοπωλείο ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ. Ο Στέλιος διαχρονικός πρόεδρος 
του Συλλόγου είναι αποδέκτης και αποστολέας μηνυμάτων.
Τώρα όμως όλα αυτά τελείωσαν. Όχι, δεν έπαθε τίποτα ο Στέ-

λιος! Ούτε έκλεισε η εφημερίδα μας. Απλά συνταξιοδοτήθηκε ο 
άνθρωπος και έφυγε από το ανθοπωλείο. Όπως συνταξιοδοτούνται 
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όλοι οι εργαζόμενοι. Και τώρα ανοίγεται μπροστά μας ένα μεγάλο 
κενό. Τι κάνουμε; Ποιο θάναι τώρα το «αποκούμπι» μας; Που 
θα βρίσκουν πια στέκι οι Λευκοχωρίτες; Ποιος θα συντονίζει τα 
κανάλια των ειδήσεων; Ποιος θα στολίζει με λουλούδια τους γά-
μους των Λευκοχωριτών; Και ποιος θα στέλνει άνθη για τον Άγιο 
Δημήτρη στο χωριό τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Επιτάφιο;
Μεγάλα ερωτήματα που ζητούν επειγόντως απάντηση. Στέλιο, 

όλοι οι Λευκοχωρίτες σου ευχόμαστε μια ήρεμη, ξεκούραστη και 
χαρούμενη «συνταξιοδοτική» ζωή. Είμαστε βέβαιοι ότι και ως 
συνταξιούχος θα εργάζεσαι για το καλό της ΕΝΩΣΗΣ και του 
χωριού μας και θα ανθοστολίζεις τους αγίους μας αφού το χούϊ 
σου αυτό είναι αλληλένδετο με το φιλότιμο και την καλοσύνη σου 
που δεν κόβονται με τίποτα.
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11. Περί ριγάνεως...

Είναι λοιπόν η ρίγανη φυτό αρωματικό, αυτοφυές, που ευδο-
κιμεί σε ξηρά εδάφη και ωριμάζει μια φορά το χρόνο κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και γίνεται η συγκομιδή της. Μοιάζει 
με τον βασιλικό αλλά δεν είναι μονοετής, ούτε θέλει πολύ νερό 
όπως εκείνος.
Πού χρησιμοποιείται: Η ρίγανη χρησιμοποιείται στα φαγητά 

όπως π.χ. στις πατάτες τις τηγανιτές, στην ντοματοσαλάτα (χω-
ριάτικη), στο κατσικάκι λαδορίγανη, στο κοτόπουλο λαδορίγανη, 
στα μπιφτέκια, στα φαγητά φούρνου, κατσαρόλας κ.λπ. Με το 
χαρακτηριστικό άρωμά της βελτιώνει και τονίζει την γεύση και 
τη νοστιμιά των φαγητών. «Βάλτου ρίγανη» λέμε όταν θέλουμε 
να νοστιμίσει το φαγητό μας.
Πού την βρίσκουμε: Την ρίγανη τη βρίσκουμε σε ορισμένα 

σημεία του χωριού ξερικά και απόμερα. Δεν ευδοκιμεί παντού. 
Πρέπει να ξέρεις που θα πας να την μαζέψεις και κυρίως πότε θα 
πας. Οι μυημένοι «ριγανοσυλλέκτες» ξέρουν που πέφτει η Περα-
μεριά, το ρέμα της Κολοβής, τα Καβούρια, τα Προσήλια, η ράχη 
του Γουλιμάκη και άλλες δυσπρόσιτες «κολοσάρες».
Οι αμύητοι περί την ρίγανη καλόν είναι να μην αποτολμήσουν 

να πάνε στις περιοχές αυτές για να την μαζέψουν. Δεν είναι εύκολο 
πράγμα το ριγανομάζεμα. Στις δύσβατες περιοχές που βγαίνει άμα 
δεν προσέξεις αμέσως «ρουκουλάς» ή ανασκελώνεσαι. «Κάλλιο 
ριγανότρωγε παρά ριγανομάζευε» που λένε. Ο ριγανοσυλλέκτης 
είναι σαν τον κυνηγό: πρέπει να έχει ειδική εξάρτηση, ειδική εκ-
γύμναση, αντοχή, υπομονή και όχι... αλλεργία. Η ρίγανη με την πι-
περάτη σπιρτάδα που έχει σε κάνει να φτερνίζεσαι με τις ώρες.
Πώς την κόβουμε: Το ριγανοκόψιμο θέλει τέχνη. Όταν είναι 

χλωρή δεν κόβεται εύκολα. Αλλά και άμα είναι ώριμη θέλει προ-
σοχή γιατί είναι σκληρό φυτό. Μερικές φορές σου κόβει το χέρι 
ή βγαίνει «ξεκωλοτή». Αυτό το τελευταίο είναι καταστροφικό και 
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πρέπει να αποφεύγεται γιατί το φυτό έτσι εξαφανίζεται. Το καλύτε-
ρο είναι να την κόβει κανείς με το μαχαίρι ή με την ψαλίδα. Έτσι 
το φυτό, που είναι πολυετές, θα ξαναβγεί του χρόνου. Το άρωμα 
της ρίγανης περιέχεται και στα άνθη και στα φύλλα της. Όλα μαζί 
τα τρίβουμε όταν ξεραθούν. Προσοχή στο μάζεμα: μην σας πιάνει 
πλεονεξία. Λίγα ματσάκια είναι αρκετά. Η ρίγανη δεν είναι για 
χόρταση. Ούτε για εμπόριο. Όποιος θέλει να την εμπορευθεί ας 
την καλλιεργήσει στο κτήμα του.
Τώρα αν κάποιος φίλος θέλει να του φέρεις σαν χαιρετίσματα 

από το χωριό ένα ματσάκι ρίγανη, χάρισέ του στην αρχή μια φορά 
αλλά την άλλη να τον φέρεις στο χωριό να τον πας στα Προσήλια, 
να σκύβει, να ιδρώνει, να «ασκοφυσάει», να φτερνίζεται, να γλυ-
στράει, να ξυαρίζεται να τον φάνε τριβόλια και αφαλαρίδες για 
να εκτιμήσει πόση ρίγανη πιάνει το ματσάκι.
Πώς την τρίβουμε: Τα ματσάκια με τη ρίγανη τα αφήνουμε σε 

σκιερό μέρος για να ξεραθούν. Μετά από 10-15 ημέρες αρχίζει το 
τρίψιμο. Την τρίβουμε σε ειδικό κόσκινο, όπως αυτό του σιταριού, 
και την κοσκινίζουμε για να φύγουν ξένα σώματα, ξερά ξύλα κ.λπ. 
Μετά την συσκευάζουμε σε ειδικό βάζο που κλείνει αεροστεγώς 
ή σε άλλο κουτί που να καπακώνεται καλά για να μην φεύγει το 
άρωμά της. Προσοχή: τα μαλακά χέρια δεν μπορούν να τρίψουν 
ρίγανη. Κινδυνεύουν από «σκλήθρες» αφού τα ξερά ριγανόξυλα 
είναι σκληρά.
Πότε την μαζεύουμε: Την ρίγανη αρχίζουμε να μαζεύουμε από 

του Αγιαννιού του Ρηγανά (Ιούνιος) μέχρι τέλη Αυγούστου, αν 
βέβαια μέχρι τότε οι κυνηγοί-ριγανάδες την έχουν αφήσει αμά-
ζευτη. Τα τελευταία χρόνια που η ρίγανη έγινε της μόδας και την 
θέλουν όλοι, οι ριγανάδες έγιναν περισσότεροι και κυρίως έγιναν 
πιο άπληστοι. Δεν αρκούνται πια σε δυο-τρία μάτσα αλλά θέλουν 
15 και βάλε. Θέλουν -λένε- να φιλέψουν συγγενείς και φίλους. Έτσι 
αν τον Ιούνιο-Ιούλιο περάσουν από τα ριγανοτόπια οι φανατικοί 
ριγανάδες (ο Πανούλης από την Τσίπολη, ο Γιώργος Αρμύλαγος, 
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ο Ντίνος του Αλέκου, ο Μήτσιος του Μπόγρη, κ.λπ.) τότε τον 
Αύγουστο δεν μένει τίποτα για τους άλλους τουρίστες που πρέπει 
να «σκαπετήσουν» στη Πέρα μεριά, στις Σελήνες ή στο Μέγα 
ίσιωμα για να βρουν δύο τρία κλωνιά - απομεινάρια ρίγανης. 
Φεύγοντας για τις πόλεις που διαμένουν οι ριγανάδες γεμίζουν το 
πορτ-μπαγκάζ του γιώτα χι τους από ρίγανη σαν άλλοι κουρσάροι 
προς μεγάλη αγανάκτηση των οικολόγων-περιβαλλοντολόγων που 
βλέπουν την ύπαιθρο να λεηλατείται από τους αχόρταγους κατα-
κτητές της οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο να πάρουν, να μαζέψουν, 
να θερίσουν και όχι να δώσουν κάτι σ’ αυτήν ή να την σπείρουν 
και να την καλλιεργήσουν. Σε λίγο καιρό η ρίγανη θα κηρυχθεί 
είδος εν ανεπαρκεία.
Μου θυμίζουν τους παλιούς Αθηναίους του 1950 - 1960 που 

μετά από παρατεταμένες διακοπές στο χωριό μας φεύγοντας για 
την Αθήνα μάζευαν στις αποσκευές τους όλα τα «εδώδιμα και 
αποικιακά» που οι συγγενείς τους και οι φίλοι τους προσέφεραν: 
χυλοπίτες, τραχανά, παστό, κότες (ζωντανές και μη), μυτζήθρες, 
«κοκκώσες», απίδια, σταφύλια, σύκα, ρίγανη, φασκόμηλο κ.λπ. 
Οι καυγάδες τους με τους οδηγούς των τότε υπεραστικών λεω-
φορείων που αρνούνταν να μεταφέρουν τόσες πολλές αποσκευές 
(κούτες - κοφίνια - σακιά) έχουν μείνει παροιμιώδεις. Κάποτε ένα 
τέτοιο σακί με κοκκώσες καθώς ο εισπράκτορας του λεωφορείου 
το έσουρνε στην πίσω σκάλα του για να το φορτώσει επάνω στην 
οροφή του, αυτό σκίσθηκε και οι κοκκώσες άρχισαν να ρουκουλάνε 
στην άσφαλτο σε όλο το μήκος της από το μαγαζί του Κανέλλου 
του Χούπα (εκεί ήταν η στάση Λεωφορείων) μέχρι το μαγαζί του 
Φώτη του Δάβου, προς μεγάλη απογοήτευση του κουρσάρου ΑΘη-
ναίου. Όπως εύστοχα λέει ο μπάρμπα-Αποστόλης ο Αρμύλαγος: 
«και να με συγχωρείτε για την κουβέντα μου, οι Αθηναίοι είναι εν 
μέρει τομάρια. Όταν έρχονται στο χωριό δεν μας φέρνουν τίποτα 
γιατί όπως λένε έφυγαν εκτάκτως από την Αθήνα. Όταν όμως 
επιστρέφουν εκεί ξεσηκώνουν ούλο το χωριό».
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Λοιπόν: ριγανάδες προσέξτε: τώρα που θα πάτε τα φιλέματα 
στους φίλους σας να φροντίσετε το ματσάκι που θα τους χαρίσετε 
να είναι όμορφο, μεγάλο, καλοκομένο, με ώριμη ξερή, αρωματική 
και νόστιμη ρίγανη ώστε να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Γιατί 
αν δεν τους αρέσει η ρίγανη τότε ποία η θέση σας;
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12. Εκτός σημαίας... δι’ ένδειαν

Πολύς λόγος έγινε τελευταία για τον μαθητή και τη σημαία με 
την ευκαιρία της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις με ανάλογα επιχειρήματα 

από την κάθε πλευρά. Άλλοι είπαν ότι ο άριστος μαθητής πρέπει 
να είναι ο σημαιοφόρος ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του. 
Άλλοι ότι μόνο ο Έλληνας άριστος μαθητής πρέπει να κρατάει 
την σημαία. Και άλλοι ότι τη σημαία την τιμούν αυτοί που έχουν 
Ελληνική ψυχή ανεξάρτητα από τα πολλά γράμματα που ξέρουν 
και ότι το ποιος θα κρατάει τη σημαία στο σχολείο είναι ένα θέμα 
που μπορεί να λυθεί χωρίς ψυχικά τραύματα και φτηνή διαπραγ-
μάτευσή της δηλ. ύστερα από κλήρωση μεταξύ των μαθητών. 
Aνάλογες απόψεις θα ακουστούν και τώρα με την Εθνική γιορτή 
της 25ης Μαρτίου.
Αυτές είναι οι σύγχρονες έριδες περί τη σημαία και τον σημαι-

οφόρο. Θα μπορούσε όμως να υποστηριχθεί και μία άλλη άποψη: 
την σημαία φέρει ο μαθητής που φοράει καινούργια... ρούχα και 
παπούτσια! Υπάρχει κι αυτή η αξιοπρόσεκτη άποψη! Μην την 
αποκλείετε. Είναι ο ιδιότυπος ενδυματολογικός... ρατσισμός!
Πάμε τώρα πίσω στην 25 Μαρτίου του έτους 1958. Το Γυμνάσιο 

Λαγκαδίων ετοιμάζεται για την μαθητική παρέλαση. Παρελαύνουν 
στην Πλατεία 400 μαθητές και μαθήτριες. Μέρες πριν γίνονται 
οι πρόβες με τους τυμπανιστές, σαλπιγκτές, τους ομαδάρχες, τις 
τάξεις κλπ. Πρόβες γίνονται και για την εορτή που ακολουθεί με 
τα ποιήματα, τα πατριωτικά σκετς, τραγούδια κ.λπ.
Ανήμερα της λαμπρής γιορτής όλα ήταν έτοιμα. Μπροστά η 

σημαία που την κρατάει ο σημαιοφόρος ο οποίος πλαισιώνεται 
από τους 5 παραστάτες. Οι έξι μαθητές αντιπροσωπεύουν τις έξι 
τάξεις του Γυμνασίου. Ο καλύτερος κάθε τάξης «αριστούχος με 
χρηστοήθειαν εξαίρετον» είναι ο παραστάτης. Ο μεγαλύτερος της 
τελευταίας τάξης (ογδόη τότε την λέγαμε), ήταν ο σημαιοφόρος. 
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Αυτός ήταν ο κανόνας και εφαρμοζόταν χρόνια τώρα. Θέση τιμη-
τική για κάθε παραστάτη και δικαιωματική.
Είχα και εγώ τότε επιλεγεί από την τάξη μου ως παραστάτης 

της σημαίας.
Οι τάξεις είχαν παραταχθεί. Οι σαλπιγκτές και τυμπανιστές στη 

θέση τους. Οι καθηγητές επίσης. Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες 
είμασταν μπροστά και καμαρώναμε με υπερηφάνεια και συγκίνη-
ση. Περιμέναμε τον Γυμνασιάρχη μας για να αρχίσει η παρέλαση. 
Κάτω στην πλατεία οι γονείς των παιδιών τόσο των Λαγκαδινών 
όσο και των γύρω χωριών ήταν παρατεταγμένοι κατά μήκος της 
έτοιμοι να χειροκροτήσουν και να καμαρώσουν τα παιδιά τους.
Σε λίγο ήλθε ο Γυμνασιάρχης. Έκανε μια γενική επιθεώρηση. 

Και τότε με μεγάλη φυσικότητα συνέβη το εξής «γεγονός»: Στά-
θηκε κοντά στη σημαία είδε τους συμπαραστάτες, με πλησίασε, 
με επιθεώρησε και ενοχλημένος κάλεσε κοντά του τον αρχαιότερο 
στην επετηρίδα καθηγητή στον οποίο παρεπονέθη πώς και γιατί 
επιλέχθηκα για συμπαραστάτης με τέτοια ...ρούχα! Δεν του άρεσε 
η ενδυματολογική μου εμφάνιση. Για μένα ήταν τα καλύτερά μου. 
Ο αείμνηστος καθηγητής μου θυμάμαι με υπερασπίσθηκε με τα 
εξής λόγια: «κ. Γυμνασιάρχα ο μαθητής επελέγη για το ήθος του 
και την άριστη επιμέλειά του. Δεν επελέγη από την ένδυσή του». 
Ο κ. Γυμνασιάρχης όμως δεν πείσθηκε από την «υπεράσπιση του 
κατηγορουμένου» και με μεγάλη φυσικότητα διέταξε να φύγω 
από τους συμπαραστάτες της σημαίας και την θέση μου έδωσε σε 
άλλον συμμαθητή μου ο οποίος πράγματι είχε καλύτερα ρούχα από 
μένα. Έτσι η παρέλαση θα μπορούσε να συνεχισθεί κανονικά χωρίς 
να διακινδυνεύει να καταρρακωθεί το κύρος του Γυμνασίου από 
την ...ευτελή αμφίεσή μου! Η παιδαγωγική ...ένδεια όμως του κ. 
Γυμνασιάρχη (κατά τα άλλα άριστου φιλολόγου) και των λοιπών 
καθηγητών (πλην ενός) ξεπέρασε τη δική μου ...ενδυματολογική 
ένδεια και δε σταμάτησε εκεί. Ως άλλον... «Αλβανό» με έβαλε 
«σε καραντίνα» στην άκρη του προαυλίου μόνο και δυστυχή να 
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παρακολουθώ από μακριά τα δρώμενα. Η παρέλαση συνεχίσθηκε 
κανονικά και όλα εξελίχθηκαν φυσιολογικά ως να μην συνέβη τί-
ποτα. Παντελής έλλειψη παιδοψυχολογίας και πλήρης παιδαγωγική 
ένδεια. Θυμάμαι πάνω από το Γυμνάσιο μέσα από τα συρμάτινα 
περιφράγματα κοίταζα κάτω στην πλατεία όπου όλοι οι άλλοι 
399 συμμαθητές μου παρήλαυναν μπροστά στον κόσμο που τους 
χειροκροτούσε! Όλα καλά κι όλα ωραία!
Ουδείς δυστυχώς αντελήφθη το παιδαγωγικό αυτό «ατύχημα». 

Μόνο η μάνα μου που είχε έρθει από το χωριό «εξαπόστου» για 
να με δει στην παρέλαση. Κανείς άλλος!
Ήταν 25 Μαρτίου 1958. Γιορτή που σήμερα έγινε επίκαιρη με 

το ερώτημα: Ποιός πρέπει τελικά να είναι σημαιοφόρος και τί 
προδιαγραφές να έχει;
Για την ιστορία σημειώνω ότι ο καθηγητής που με υπερασπί-

σθηκε ήταν ο αείμνηστος πατριώτης μας Αντώνης Σταθόπουλος 
που θα του είμαι εσαεί ευγνώμων γι’ αυτή του την ενέργεια, και 
ας μην εισακούσθηκε η γνώμη του.
Επίσης για την ιστορία σημειώνω ότι το κύρος του Γυμνασίου 

Λαγκαδίων που προς στιγμήν απειλήθηκε με καταρράκωση από 
την τότε ενδυματολογική μου ανεπάρκεια, λίγα χρόνια αργότερα, 
το 1962, ανυψώθηκε πολύ ψηλά, όταν σε Πανελλήνιο διαγωνισμό 
εκθέσεων μαθητών όλων των Γυμνασίων το Γυμνάσιο Λαγκαδίων 
ήρθε πρώτο από όλα τα Γυμνάσια της Πελοποννήσου, αφού την 
καλύτερη έκθεση (πρώτο βραβείο) την έγραψε ένας μαθητής του. 
Ήταν ο ίδιος μαθητής που το έτος 1958 έμεινε εκτός σημαίας... 
δι’ ένδειαν!
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13. Γάμος στο χωριό
Ο γάμος του Γ. Τζαβαλά και της Αμαλίας

Ο εκλεκτός νέος του χωριού μας Γιώργης Τζαβαλάς τόπε και 
τόκανε. «Θα παντρευτώ την Αμαλία στο χωριό μας στις 4 Ιουλίου» 
είπε και το ‘γραψε στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας. 
Είστε όλοι καλεσμένοι διέταξε! Και η... διαταγή του εκτελέστηκε 
κατά γράμμα. Ήσαν όλοι οι Λευκοχωρίτες εκεί παρόντες, φερμένοι 
από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Στην αρχή γύρω στις 7 το απόγευ-
μα ο γαμπρός συνοδευόμενος από το σόι του και όλο το χωριό 
κατηφόρισε προς την Εκκλησία εν μέσω λαϊκών οργανοπαικτών 
και τραγουδιστών.

«Εν ωδαίς και οργάνοις» που λένε. Δίπλα του παραστέκονταν 
νέοι φέροντες τοπικές, γιορτινές, παραδοσιακές ενδυμασίες. Έξω 
από τον Άγιο Δημήτρη είχε μαζευτεί μέγα πλήθος. Τα όργανα 
άφησαν το γαμπρό στο προαύλιο του ναού και πήγαν να φέρουν 
τη νύφη από το σπίτι της. Σε λίγο η λυγερόκορμη νύφη, η όμορφη 
Αμαλία, συνοδευόμενη από το δικό της σόι (τους συμπεθέρους) 
την λαϊκή ορχήστρα και από νέες κοπέλες που έφεραν επίσης 
παραδοσιακές ενδυμασίες κατηφόριζε προς τον Άγιο Δημήτρη εν 
μέσω χειροκροτημάτων και λουλουδιών που τους έριχναν από τα 
μπαλκόνια οι πατριώτες. Με παρατεταμένα μπράβο, να ζήσετε, 
συγχαρητήρια κ.λπ., το ζεύγος μαζί με όλους τους προσκαλεσμέ-
νους μπήκε στην εκκλησία όπου επικρατούσε το αδιαχώρητο. 
Τέσσερις ιερείς ετέλεσαν το μυστήριο του γάμου: Ο παπά Μή-
τσιος, ο παπά Σάκης, ο παπά Νικόλαος (Λαγκαδίων) και ο παπά 
Βασίλης (αδελφός του γαμπρού). Με δυσκολία ακούγονταν οι 
ευχές τους λόγω του πλήθους, του πάθους και της ...οχλοβοής. 
Στο «Ησαΐα χόρευε» έγινε χαμός. Ο γαμπρός εκτός από τα άνθη 
και το ρύζι εδέχθη και την ευλογία των κουφέτων στο κεφάλι του, 
όπως ακριβώς ευλογούσε και ο ίδιος με κουφέτα άλλους γαμπρούς 
σε τέτοια ώρα.
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Μετά το τέλος του μυστηρίου όλος ο λαός κατέκλυσε την πλα-
τεία, όπου τραπέζια και καρέκλες είχαν απλωθεί σε όλο το πλάτος 
της. Και όπου λαϊκή ορχήστρα είχε στηθεί και άρχιζε να παίζει. 
Έγιναν οι καθιερωμένοι παραδοσιακοί χοροί του ζεύγους με τους 
συμπεθέρους και στη συνέχεια όλο το χωριό χόρευε μέχρι πρωίας. 
Ο γαμπρός και η νύφη τα είχαν προβλέψει όλα. Και όλα έγιναν με 
τάξη και οργάνωση. Στην αρχή προσφέρθησαν οι παραδοσιακές 
δίπλες. Μετά ήλθαν τα φαγητά και το κρασί. Όλα πήγαν άριστα. 
Όλοι οι πατριώτες έμειναν κατενθουσιασμένοι. Άλλοι έλεγαν: 
τέτοιος γάμος έχει να γίνει εδώ και 50 χρόνια. Άλλοι τον είπαν τον 
«γάμο του αιώνα». Κάποια είπε «είμαι σαράντα χρόνια νύφη στο 
χωριό. Τέτοιο γάμο δεν είχα ξαναδεί». Άλλος έλεγε με θαυμασμό: 
Νομίζω ότι βλέπω κινηματογραφική ταινία. Συγκινητική ήταν η 
στιγμή όταν οι 4 ιερείς μπήκαν πρώτοι στο χορό συνοδευόμενοι 
από το ζεύγος των νεόνυμφων και όλους τους συμπεθέρους. 
Όπως προ ολίγου ευλόγησαν τους νεόνυμφους με το «έσονται οι 
δύο εις σάρκαν μίαν» και μετά ευλόγησαν «την βρώσιν και την 
πόσιν των δούλων σου» έτσι τώρα εμπράκτως ευλογούσαν τον 
χορό και την διασκέδαση καθόσον «οινοποσία ευφραίνει καρδίας 
ανθρώπων».
Έκπληξη ήταν και οι... κουμπάροι. Τα αδέλφια Μιχάλης και 

Γιάννης Οικονόμου (παιδιά του Παρασκευά και της Χριστίνας) 
«έδωσαν ρέστα» στη βραδυά. Μια ζωή οι Οικονομέοι ήσαν πρώ-
τοι στις συλλογικές εκδηλώσεις. Τώρα ο Μιχάλης και ιδιαίτερα ο 
Γιάννης ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Ο Γιάννης εύχαρις με πηγαίο 
χιούμορ, οργανωτής στην ορχήστρα, μουσικός ο ίδιος ήταν η ψυχή 
της μουσικής βραδυάς. Διάβασε το παραδοσιακό προικοσύμφωνο, 
χόρεψε, τραγούδησε ενθουσίασε τους πάντες! Για τους νεολαίους 
ήταν το ίνδαλμα της βραδυάς αφού μαζί τους το γλέντι διήρκησε 
μέχρι το πρωί. Την ώρα που ο παπά Μήτσος βάρεσε την καμπάνα 
για τον όρθρο έφευγαν οι τελευταίοι πιστοί του γλεντιού.

«Γιώργη να ζήσεις με την τρέλα της αγάπης σου για την Αμαλία. 
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Να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά που αντέχουν στο κρύο, ζέστη, χιό-
νι, βροντές. Γιατί έχουν σκληρό πυρήνα: πυρήνα της αγάπης που 
έχετε οι δυο σας. Σας ευχαριστούμε που μας συγκινήσατε αυτήν 
την υπέροχη βραδυά». Έτσι ευχήθηκε τους νεόνυμφους ο Μίμης 
ο Καρδαράκος απηχώντας το γενικό αίσθημα των προσκεκλημέ-
νων. Έτσι τους ευχόμαστε και μεις. Να ζήσουν ευτυχισμένοι. Τους 
ευχαριστούμε.
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14. Έκθεση: Πρωτομαγιά του 1955 
στα Πετράλωνα της Χοτούζας

Από τη παραμονή της Πρωτομαγιάς ετοίμαζα το στεφάνι του 
Μάη και το σακκούλι μου με τα φαγητά. Ο Δάσκαλος είχε πει σε 
όλα τα παιδιά: «Αύριο θα πάμε για πρωτομαγιά στα Πετράλωνα 
της Χοτούζας. Κάθε ομάδα θα βγάλει τα κρεμμύδια της από τη 
βραγιά της στο σχολικό κήπο και με ευθύνη του ομαδάρχη θα τα 
μοιράσει εξίσου σε όλα τα μέλη της. Στα Πετράλωνα που θα πάμε 
κάθε ομάδα θα πιάσει ένα πουρνάρι και όλοι μαζί κάτω από το 
πουρνάρι θα φάτε από κοινού ανταλλάσσοντας τα φαγητά σας».
Έτσι και έγινε. Βγάλαμε τα κρεμμύδια, τα μοιράσαμε, τα πλύνα-

με στη βρύση, πήρε ο καθένας 3-4 και να το πρώτο φαγητό μέσα 
στο σακκούλι. Εγώ με μερικούς συμμαθητές μου ψάχναμε να 
βρούμε «περικοκλάδες» για το στεφάνι του Μάη. Πήγαμε λοιπόν 
στο νεκροταφείο -εκεί έβγαιναν οι καλλίτερες περικοκλάδες- και 
μαζέψαμε όσες θέλαμε για τα στεφάνια μας. Ήσαν καταπράσινες, 
πεντατρύφερες με ωραία μωβ άνθη. Τις δέσαμε κουλούρα, τις στο-
λίσαμε με ροζ τριαντάφυλλα από τον ανθόκηπο της πλατείας που 
μύριζαν ωραία και το στεφάνι ήταν έτοιμο για το κεφάλι μας. Στο 
σακκούλι εκτός από τα κρεμμύδια, έβαλα δύο βραστά αυγά, τρεις 
σαρδέλες, ένα σβώλι τυρί, ψωμί, ελιές και λίγα κομμάτια γαλόπιτα. 
Πρωί-πρωί της Πρωτομαγιάς συγκεντρωθήκαμε χαρούμενα στη 
πλατεία όλα τα παιδιά (80 περίπου) φορώντας στο κεφάλι μας 
το στεφάνι του Μάη με τις περικοκλάδες, τα τριαντάφυλλα και 
άλλα αγριολούλουδα. Στη πλάτη μας ή στα χέρια κρατούσαμε τα 
τρόφιμά μας.
Σε λίγο παραταγμένοι δυο-δυο πήραμε το δρόμο για τη Χοτούζα 

και αμέσως τα τραγούδια άρχισαν: «Πρωτομαγιά τα λούλουδα 
γιορτάζουν και τα πουλιά τα ταίρια τους φωνάζουν τραγουδούν 
τον Μάη Μάη γύρω στα κλαριά» ή το άλλο «ο Μάϊος μας έφτασε 
εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή». 
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Το τρίτο κατά σειρά τραγούδι του Μάη ήταν: «Λουλούδια ας 
διαλέξουμε και ρόδα και κρίνα και ελάτε να πλέξουμε στεφάνια 
με κείνα στο Μάη που σήμερα προβάλλει στη γη». Με αυτά τα 
τρία τραγούδια συνεχώς τραγουδώντας σε όλη τη διαδρομή: Μπο-
γρέϊκα - Λουκά - Τρανό Γιοφύρι - χωράφι Ντράτσα φθάσαμε στα 
Πετράλωνα. Οι δάσκαλοί μας (Γιάννης Χούπας - Γκόλφω Κάπ-
που) μας ακολουθούσαν ως άγρυπνοι φρουροί. Στα Πετράλωνα 
χωριστήκαμε σε παρέες. Κάθε παρέα έπιασε ένα πουρνάρι δίπλα 
στα αλώνια. Κρεμάσαμε τα σακκούλια στο πουρνάρι μας, καθα-
ρίσαμε το γρασίδι από κάτω και ξαπλώσαμε πάνω στα λουλούδια. 
Αμέσως ριχθήκαμε στα παιχνίδια. Πολλά τα αλώνια στη Χοτούζα. 
Το ένα δίπλα στο άλλο. Κάθε αλώνι και πουρνάρι. Όλη η Χοτούζα 
βούϊζε από τις φωνές και τα γέλια μας. Τριγύρω μας οι τσοπάνηδες 
(ο Στουμπιροντίνος - ο Λάγιος - ο Αρκούδας) με τα γιδοπρόβατά 
τους μας συντρόφευαν.
Ο Στουμπιροντίνος πρόσφερε στους δασκάλους μας μέσα σε μια 

ασημένια τέσα φρέσκο γιαούρτι από το μαντρί του και ο Λάγιος 
τυρί που έπηξε στο καλύβι του. Τα γεννήματα είχαν σηκώσει κεφάλι 
και πολλοί πατριώτες τα βοτάνιζαν. Τα πουλιά ξεπεταρόνησαν και 
κελαηδούσαν διασχίζοντας τον ουρανό. Τα ζουζούνια ζεσταθήκανε 
και οι «σκολαρίγκλες» βγήκαν στις μάντρες. Τα σφαλιγκάρια είχαν 
κολλήσει κάτω από τις πέτρες. Από τις πηλάλες και τα παιχνίδια 
(μπάλα-κρυφτό-αμπάρα) διψάγαμε και κάθε μία ώρα πηγαίναμε 
πάνω-κάτω να πιούμε νερό στη Χοτουζόβρυση.
Το μεσημέρι όλες οι παρέες στρωθήκαμε στο γρασίδι κάτω από το 

πουρνάρι. Βγάλαμε τα φαγητά μας από το σακκούλι μας, τα απλώ-
σαμε πάνω στα χόρτα και αρχίσαμε να συντρώμε αδελφωμένοι κατά 
πως μας είχε ορμηνεύσει ο δάσκαλός μας. Ο ένας φίλευε τον άλλο 
από το δικό του φαγητό. Σημάδι κοινωνικότητας. Εγώ έδωσα στο 
Χρήστο ένα αυγό (σφιχτό) ο Χρήστος μου έδωσε ένα αυγό δικό του 
(μελάτο). Έδωσα στο Ρήγα μια σαρδέλα πλατειά (από του Μπάρμπα 
Αγγελή) και εκείνος μου έδωσε μια λεπτή (από του Ζεβεδαίου). Εφί-
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λεψα το Γιώργη ελιές ξυδάτες με εφίλεψε ελιές τσακιστές-ριγανάτες. 
Δεν έβλεπα μεγάλη διαφορά από αυτή την ανταλλαγή προϊόντων. 
Τα κρεμμύδια μας ήσαν όλα όμοια μεταξύ τους. Δεν προσφέρονταν 
για αλληλοφίλεμα. Η γαλόπιτά μου όμως έγινε ανάρπαστη αμέσως. 
Εγώ δεν πρόλαβα να φάω ούτε ένα κομμάτι. Το μόνο όφελος που 
είχα ήταν ένας κουραμπιγιές που ο Μίμης της Αντωνίας πρόσφερε 
σε όλους της παρέας μας. Η θειά Αντωνιά ήταν πάντα πρώτη στα 
γλυκά. Γενικά η παρέα μας πήγε καλά σ’ αυτό το αλισβερίσι των 
φαγητών. Σε άλλες παρέες μερικοί βγήκαν χαημένοι αφού δέχθηκαν 
λιγώτερα φιλέματα από ό,τι προσέφεραν στους άλλους.
Το απόγευμα η δασκάλα έβαλε τις μαθήτριες και χόρεψαν στο 

πιο ίσιο αλώνι εθνικούς χορούς.
Ο Μαρίνης ο Κουρής και ο Πάνος του Γεωργούλη πάνω στο παι-

χνίδι χτύπησαν και χρειάσθηκαν πρώτες βοήθειες. Ο δάσκαλός μας 
τα γνώριζε αυτά και είχε πάντα μαζί του το κινητό φαρμακείο του 
σχολείου μας. Παρουσία όλων περιποιήθηκε τα τραύματά τους και 
μας έδειξε πως και μεις θα προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες στις 
περιπτώσεις αυτές. Τελικά χωρίς απώλειες λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα 
η σφυρίχτρα του δάσκαλου μάζεψε όλα τα παιδιά, μετρηθήκαμε, 
παραταχθήκαμε και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Τα παιδιά 
των συνοικισμών (Κερέσοβα - Γαλατά - Φούσκαρι) έφυγαν από 
εκεί νωρίτερα για τα σπίτια τους. Εμείς οι υπόλοιποι κουρασμένοι 
αλλά ικανοποιημένοι, πήραμε τη Δεμοσιά και τα τραγούδια του 
Μάη ξαναακούστηκαν στο δρόμο. Μαζί μας στην επιστροφή προς 
το χωριό ακολουθούσαν όσοι από τους αγρότες γονείς μας βοτάνι-
ζαν τα γεννήματά τους στη Χοτούζα και αλλού. Ο γερο Αρκούδας 
προσφέρθηκε και μετέφερε με το μουλάρι του την δασκάλα μας 
στο χωριό. 
Στο σχολείο διαλυθήκαμε για τα σπίτια μας. Δεν σταματάγαμε 

όμως τα τραγούδια του Μάη μέχρι που φθάναμε στην αυλόπορτα 
του σπιτιού μας. Το βράδυ πέφτοντας για ύπνο αναλογιζόμουνα 
από μέσα μου: Πότε θα ξανάρθει η καινούργια Πρωτομαγιά!
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15. Λευκοχώρι = Γιορτή Γερόντων!

Λευκοχώρι ίσον Γιορτή Γερόντων! Αυτή είναι η νέα εξίσωση 
των νέων μαθηματικών! Μπορεί στο μυαλό σας να σας έρχονται 
και άλλου είδους παρόμοιες εξισώσεις, όπως π.χ. Λευκοχώρι ίσον 
ξενοιασιά, ομορφιά, πλάτανος, ρίγανη, ποτάμι ή τα λιγώτερα 
αισιόδοξα: ίσον ερημιά, ξεραήλα, αδιαφορία... γκρίνια! Άλλοι 
περισσότερο απαισιόδοξοι, «γεννημένοι» γκρινιάρηδες και «κα-
τσιαούνηδες» μπορεί και να σου ξεστομήσουν: σιγά το χωριό!, 
σιγά τις ...ρουκουσάλες του και σιγά τις ομορφιές του! Μερικοί πιο 
«προχωρημένοι» και πιο ...περπατημένοι θα σε ξεμπροστιάσουν 
κιόλας: σιγά το πλάτανο! Εγώ που πήγα στο Πήλιο εκεί να δεις 
πλατάνια, ή ο άλλος: Εγώ που πήγα στα Ζαγοροχώρια εκεί να δεις 
ποτάμια! Αυτούς τους τελευταίους τους βλέπεις σαν ...γενίτσαρους 
που τολμούν να σου αμφισβητούν τα ιερά και τα όσια της Λευκο-
χωρίτικης γης. Τους θεωρείς αντιλευκοχωρίτες και προδότες που 
προσπαθούν να σου ...κοντύνουν το χωριό, να σου βεβηλώσουν 
τα είδωλα του και να σου περιορίσουν τον ορίζοντα του! Έτοιμος 
είσαι να τους ...καταχεριάσεις: - Σιγά ρε μεγάλε, νεόπλουτε! Αν 
δεν σαρέσει ο πλάτανος μας, άει σιαπέρα στο Πήλιο να ...χρυσο-
πληρώσεις τα πλατάνια του με... διακοποδάνειο!
Όπως και νάχει όμως το πράγμα ένα είναι βέβαιο: η εξίσωση 

Λευκοχώρι ίσον γιορτή γερόντων έμεινε, ρίζωσε, έγινε μαθηματικό 
«αξίωμα» και δεν σβύνει με τίποτα!! Χρειάστηκε να δουλέψουν 
σκληρά επί πολλά χρόνια όλοι οι Λευκοχωρίτες για να σηκώσουν 
τον ήλιο του χωριού τους πιο ψηλά και να... γυρίσουν τη σκληρή 
τους μοίρα! Εργάσθηκαν όλοι ομαδικά από τα σχολικά τους χρόνια 
(από εδώ ξεκίνησε η σχολή Λευκοχωριτών με τον αείμνηστο δά-
σκαλο Γιάννη Χούπα), με τη Κοινότητα τους, την Εκκλησία τους, 
το Σύλλογό τους και το μεράκι τους για δουλειά, συλλογικότητα, 
προκοπή. Πέτυχαν να κερδίσουν το παιχνίδι στη παράταση (για 
να χρησιμοποιήσω την τρέχουσα ορολογία ποδοσφαίρου) και να 
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αναδείξουν το χωριό τους από άσημο και καταφρονεμένο σε 
προοδευτικό, ζηλευτό, όμορφο και αξιαγάπητο. Τώρα πια με 
την Πανελλήνια γνωστή (και όχι μόνο) Γιορτή των Γερόντων 
το Λευκοχώρι έγινε συνώνυμο τη τιμής και του σεβασμού προς 
την τρίτη ηλικία, συνώνυμο των διαχρονικών αξιών της ζωής. Η 
γιορτή μας αυτή έγινε πλέον θεσμός, έγινε συνώνυμο του χωριού 
μας και συνδετικός κρίκος των απανταχού της γης πατριωτών. 
Κάθε χρόνος που περνάει ενδυναμώνει τη νοηματική της διά-
σταση και την αναβαπτίζει σημασιολογικά. Όσο οι πραγματικές 
αξίες της ζωής με τη πάροδο του χρόνου συνεχώς υποβαθμίζονται 
και ξεφτίζουν, τόσο η αναμμένη λαμπάδα της γιορτής μας συνε-
χώς ενδυναμώνει τη φλόγα της και σηματοδοτεί την παρουσία 
της ευρύτερα και υψηλότερα στην απογυμνωμένη από ιδανικά 
κοινωνία μας.
Στην ανήμερη σημερινή τεχνοκρατική εποχή του ωφελιμισμού 

και της αναζήτησης μόνο των υλικών μέσων με μόνο στόχο την... 
«καλοπέραση», εμείς με τη γιορτή μας αντιστεκόμαστε στην ευη-
μερία των αριθμών, των οικονομικών δεικτών και της απρόσωπης 
θεώρησης των ανθρωπίνων πραγμάτων και προτάσουμε την τρίτη 
ηλικία ως σημείο αναφοράς των πραγματικών αδιάφθορων αξιών 
της ζωής και ως κολυμβήθρα αναβάπτισής μας και επαναπροσδι-
ορισμού των στόχων μας.
Με αυτό το πολύτιμο ηθικό βάρος της τιμής και της ευθύνης που 

μας προσδίνει η γιορτή μας και την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε 
ως... κόρην οφθαλμού, καλούμαστε και φέτος όλοι να επισκε-
φθούμε το χωριό μας και να τιμήσουμε τους γέροντες βοηθώντας 
και μεις το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας σε όποιο 
έργο μας αναθέσει. Πρέπει όλοι μας στο προσκλητήριο που θα 
γίνει στο Πλάτανο της πλατείας το βράδυ της 23 Αυγούστου να 
δηλώσουμε για άλλη μια φορά: παρών!
Στις πόλεις που ζούμε σήμερα ξεμακρύναμε κάπως και ξεκό-

ψαμε. Οι συνθήκες της ζωής μας έκαναν σκυθρωπούς, αγχώδεις, 
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ακοινώνητους. Δεν μιλάμε πολύ, σπάνια γελάμε και συνέχεια 
τρέχουμε να προφθάσουμε, τί; ούτε και μεις ξέρουμε! Γίναμε 
θύματα της καταναλωτικής μας κοινωνίας. Ανεβάσαμε το βιοτικό 
μας επίπεδο και υποβαθμίσαμε το ποιοτικό. Τα αγαθά της ζωής 
είναι πολλά και ποικίλα. Μα τι κρίμα! Είναι ανούσια, νοθευμέ-
να, «θράσια». Ένα μικρό μέρος από αυτά αν είχαμε «τότε» στο 
χωριό μας θα είμαστε οι ευτυχέστεροι των ανθρώπων. Τώρα που 
τάχουμε δεν μας ικανοποιούν, δεν μας γεμίζουν. Κάθε μέρα οξει-
δωνόμαστε μέσα στη νοτιά των ανθρώπων όπως μας τόνισε ο 
Ελύτης. Τί και αν ανεβήκαμε επαγγελματικά και βελτιώσαμε τις 
αποδοχές μας; Τί και αν κυκλοφορούμε με καινούργιο όχημα; Τί 
και αν είμαστε πρωτευουσιάνοι; Κινδυνεύουμε να χάσουμε την 
μεταξύ μας επαφή. Κινδυνεύουμε να χάσουμε την ανθρωπιά μας. 
Κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε να τραγουδάμε και να χορεύουμε. 
Είναι ανάγκη πατριώτες να σμίξουμε, να κουβεντιάσουμε. Μη  
μας παρασύρουν τα καθημερινά προβλήματα που ποτέ δεν θα μας 
λείψουν. Ουκ επ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος. Σπάστε για 
λίγο τα δεσμά και δραπετέψτε από τις φυλακές των πόλεων που 
ζείτε. Ξεφύγετε από το ωράριο και το ρολόγι που μέρα-νύχτα μας 
κατατρέχει. Θυσιάστε για λίγο την ...καλοπέραση της πόλης και 
πάμε όλοι μαζί εκεί που όλοι οι δρόμοι μας οδηγούν: στο χωριό 
μας. Αξίζει να ζούμε αν είναι να το επισκεπτόμαστε έστω και 
μία φορά το χρόνο. Αξίζει τον κόπο να κουρασθούμε λίγες ώρες 
σωματικά αν είναι να ξαναγεννηθούμε εκεί ψυχικά. Είναι ανάγκη 
να ξαναβαφτιστούμε στη Λευκοχωρίτικη κολυμπήθρα και να με-
θύσουμε με το Λευκοχωρίτικο αέρα, έτσι ώστε να ανέβει λίγο η 
πίεση στη κυκλοφορία της αγάπης, να ξαναζεσταθεί η καρδιά μας 
και να ακουστούν οι κτύποι της που τώρα βρίσκονται σε ...υπό-
ταση! Είναι ανάγκη να δροσιστούμε στο νερό του ποταμιού, να 
λειτουργηθούμε στο ξωκλήσι της Παναγιάς, να μας φυσήξει ο 
αέρας στα πλατάνια της Στεργιανόβρυσης. Είναι ανάγκη να πιούμε 
κρύο νερό στη κρυάβρυση, να μυρίσουμε αντίφασκο και ρίγανη, 
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να κοιμηθούμε ύπνο ελαφρό. Αλλοίμονό μας αν στο γενικό τούτο 
προσκλητήριο για επιστροφή στις ρίζες μας, βρούμε τον εαυτό 
μας να το σκέπτεται, να το συζητάει, να το ψάχνει. Αλλοίμονό μας 
αν οι λέξεις ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ - ΓΙΟΡΤΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ μας βρίσκουν 
αδιάφορους, υποτονικούς ή αναβλητικούς. Χίλια εμπόδια καραδο-
κούν και χίλιες «υποχρεώσεις» μας περιτριγυρίζουν με ισάριθμες 
...δικαιολογίες ώστε να ...ματαιώσουν αυτή μας την υποχρέωση. Ας 
αντισταθούμε στη σύγχρονη τάση της αδιαφορίας και της αναβλη-
τικότητας που μας μαστίζει και ας δώσουμε χρώμα στην άχρωμη 
ζωή μας κρατώντας ψηλά τη γιορτή μας, όπως κάνουμε σαράντα 
τόσα χρόνια τώρα. Πρέπει και φέτος να τιμήσουμε τα γηρατειά, 
τους γεννήτορες μας, την ζωντανή αυτή ιστορία και παράδοση, 
τους γείτονες και όλους τους πατριώτες. Η ζωή είναι μικρή και 
δεν προσφέρει πολλές φορές τέτοιες συγκινήσεις. Του χρόνου «για 
ζούμε, για πεθαίνουμε για σ’ άλλον κόσμο πάμε». Είναι ανάγκη 
να ξανασμίξουμε, να φιληθούμε, να κουβεντιάσουμε. Γιατί, όπως 
λέει και ο Ρίτσος, αξίζει να ζούμε αν είναι να ξανασμίξουμε!
Με το φόβο να θεωρηθώ «αθεράπευτα ρομαντικός», ή αφελής, 

ή βαρετός, ή επαναλαμβανόμενος, ή τέλος και ...αναρμόδιος σας 
απευθύνω την παρούσα πρόσκληση (έτσι αυτοβούλως χωρίς να μου 
έχει δώσει τέτοια εντολή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης) 
με την κρυφή ελπίδα ότι μπορεί οι πικρές αλήθειες που σας ανέ-
φερα και το ...λαλάκωμα της γλώσσας μου, να σας συνεγείρουν, 
να σας συγκινήσουν, να σας ανεβάσουν την ...πίεση και να σας 
...ξεκολλήσουν από τον καναπέ του σπιτιού σας ή την... ξαπλώ-
στρα της θαλάσσης σας. Αν σας αγγίξουν, ίσως κάτι πέτυχα. Αν 
πάλι με βρίσκετε... εκτός τόπου και χρόνου, δεν πειράζει να είστε 
όλοι καλά. Πείτε πως χάσατε τρία λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο 
σας διαβάζοντας την παρούσα σελίδα.  Εγώ πάντως θα είμαι εκεί, 
κοντά στο Δ. Συμβούλιο για να βοηθήσω σε οτιδήποτε χρειασθεί. 
Όλοι σας περιμένουμε όλους με αγάπη.
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16. Ας πάει και η... Χαραλάμπω

Ο μάστρο Παναγής, που το σπίτι του ήταν στον επάνω μαχαλά 
του χωριού μας είχε δυό «τσιούπες».

- «Παιδιά» ο Θεός δεν μούδωκε, έλεγε κάπως παραπονεμένα. 
Μόνο δυό τσιούπες: την Αννιώ πρώτα και τη Χαραλάμπω ύστε-
ρα».
Οι τσιούπες όμως, δούλευαν από μαμούρια σε όλες τις δουλειές 

του σπιτιού όπως γινότανε με όλα τα παιδιά του χωριού.
Όλα τα παιδιά, μετά το Δημοτικό Σχολείο, αν δεν πήγαιναν στο 

Γυμνάσιο, έμπαιναν στο εργατικό δυναμικό του σπιτιού και έκαναν 
όλες τις δουλειές, όλα εκ περιτροπής.

- Εσύ Αννιώ αύριο θα συγυρίσεις το σπίτι και μετά θα πας για 
ξύλα στο πέρα ρέμα. Εσύ Χαραλάμπω θάρθεις κοντά στο χωράφι 
να με βοηθήσεις στο όργωμα, έβγαζε τη διαταγή από βραδύς ο 
μάστροΠαναγής.
Άλλοτε πάλι, άλλη διαταγή έλεγε: Εσύ Χαραλάμπω θα πας με τα 

«πράματα», και συ Αννιώ θα βοηθήσεις τη μάννα σου στο «ρέντο» 
του αμπελιού. Την άλλη μέρα πήγαινε η Αννιώ με τα πράματα και 
η Χαραλάμπω βοηθούσε τη μάννα της σε διάφορες δουλειές του 
σπιτιού. Έτσι και τα δυό κορίτσια, ήξεραν όλες τις δουλειές του 
νοικοκυριού, μέσα και έξω από το σπίτι και βοηθούσαν σημαντικά 
στην οικιακή οικονομία, δουλεύοντας πρόθυμα και υπάκουα όλου 
του χρόνου τις ημέρες στο αμπέλι, στο χωράφι, στο σπίτι κάνοντας 
φιλότιμα πότε η μία και πότε η άλλη όποιες εργασίες τους ανέθετε 
ο πατέρας τους.
Κάποτε η Αννιώ, που ήταν και η μεγαλύτερη ήρθε ο καιρός να 

κάνει και άλλη «δουλειά»: να παντρευτεί! Ήταν ανήλικη ακόμα, 
δεν πολυκαταλάβαινε πολλά πράγματα για τη δουλειά αυτή, ούτε 
βρέθηκε ποτέ κανείς να την κατατοπίσει σχετικά. Τότε δεν υπήρ-
χαν κοινωνικοί λειτουργοί για προετοιμασία στον οικογενειακό 
προγραμματισμό ούτε γονική διαπαιδαγώγηση για τον γάμο κ.λπ. 
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Το μόνο που ίσχυε ήταν: Μικρός-μικρός παντρέψου ή μικρός 
καλογερέψου. 
Η αγωνία του μάστρο Παναγή και της γυναίκας του ήταν: «να 

πιάσουμε ένα καλό παιδί και να παντρέψουμε την Αννιώ μας, τώρα 
που είναι μικρή ακόμα».
Τελικά το καλό παιδί... πιάστηκε. Όπως λέμε για το ποντικό 

πιάστηκε στη «φάκα». Ήταν ο Μήτρος του μπάρμπα Χρήστου του 
Τσέλιγκα από του Μπέχρου. Ο Μήτρος ήταν καλό παιδί με πρά-
ματα και ποτιστικά χωράφια, λίγο έξω από το κόσμο αλλά καλός 
«χορευτιάρης» στα πανηγύρια. Η Αννιώ τον είχε δει μια φορά όλο 
και όλο στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στη Τσίπολη. Αυτό 
κατά τα ήθη και έθιμα της εποχής ήταν αρκετό να προχωρήσει ο 
γάμος και να «κλείσει η δουλειά».
Η συμφωνία έκλεισε σε επίπεδο μαστρο Παναγή και μπάρμπα 

Χρήστου οι οποίοι συμφώνησαν μόνοι τους, έδωσαν τα χέρια 
σήκωσαν και τσούγκρισαν τα ποτήρια με το κρασί ευχήθηκαν «να 
ζήσουν τα παιδιά μας» και καθόρισαν τη μέρα του γάμου.
Ο γάμος έγινε με όλα τα πατροπαράδοτα έθιμα: οι συγγενείς 

έφεραν τα «σφαχτά» τους, τα δώρα, το κρασί, τα γλυκά και τρω-
γόπιναν με τραγούδια και χορούς επί μία εβδομάδα.
Στο τέλος η Αννιώ νύφη πάνω στο μουλάρι μαζί με τον επίσης 

έφιππο γαμπρό Μήτρο ανεχώρησαν από το χωριό για του Μπέ-
χρου συνοδεία οργάνων και τραγουδιών με όλο το συγγενολόϊ 
του γαμπρού να ακολουθεί καβάλα στα άλογα, μουλάρια και 
γαϊδούρια.
Όλα λοιπόν καλά και όλα ωραία.
Μετά 2-3 μέρες τα «νιογάμπρια» ήρθαν από του Μπέχρου στο 

χωριό για τα «επιστρόφια». Πάλι τραγούδια, χοροί και φαγοπότι. Το 
ζευγάρι έδειχνε ευτυχισμένο. Ο Μήτρος έκατσε στα πεθερικά του 
1-2 μέρες και μετά έφυγε για του Μπέχρου λέγοντας στην Αννιώ: 

- Εγώ επιστρέφω στου Μπέχρου γιατί έχω να βγάλω τα πράματα 
για βοσκή. Εσύ κάτσε λίγο ακόμα και αύριο μεθαύριο έλα κάτου.
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Η Αννιώ έκατσε στο χωριό μας 1, 2, 3 μέρες αλλά δεν έλεγε να 
γυρίσει στον άντρα της. Την Τετάρτη μέρα την πιάνει ο πατέρας 
της, ο μαστροΠαναγής και της λέει: Αννιώ μου πρέπει να γυρίσεις 
στον άνδρα σου και στα πεθερικά σου. Έχετε τα πράματα, έχετε 
τα ποτιστικά να ποτίσετε, έχεις να περιποιηθείς τα πεθερικά σου, 
να συγυρίσεις το νέο σου σπιτικό. Τι κάθεσαι; Πρέπει να φύγεις 
σήμερα για του Μπέχρου.
Και τότε η νιόνυφη Αννιώ του είπε το εξής αμίμητο:
- Εγώ πατέρα πήγα στου Μπέχρου. Δεν ξαναπάω. Ας πάει και 

η... Χαραλάμπω!!...
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17. Σκουρούλι και... απλοχωρούλι!

Τις μέρες αυτές ακούμε ή διαβάζουμε στις εφημερίδες διάφορα 
οικονομικά θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις, τους εμπό-
ρους αλλά και την Εθνική Οικονομία. Ακούμε για οικονομίες 
κλίμακος, μείωση λειτουργικού κόστους, βελτίωση παρεχόμενων 
υπηρεσιών, ορθολογική αναδιάρθρωση της επιχείρησης και άλλα... 
στενάχωρα θέματα. Όλα δε αυτά πρέπει να γίνουν, όπως λένε οι 
οικονομικοί εγκέφαλοι, προκειμένου να μειωθεί το Δημόσιο χρέ-
ος και το έλλειμμα και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα μέσα 
από την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.  
Όπερ σημαίνει: λιγότερα έξοδα, περισσότερη δουλειά. Ή σφίξτε 
τα ζωνάρια.
Οι έννοιες όμως αυτές δεν είναι νέες, ούτε εφαρμόζονται τώρα 

για πρώτη φορά. Είναι παλιές και εφαρμόζονταν και ...στο χωριό 
μας, σε κάθε νοικοκυριό. Οικονομίες κλίμακος και μείωση του 
λειτουργικού κόστους ήταν π.χ. να μπαλώνεις το παντελόνι ή το 
παπούτσι πριν το πετάξεις, να μετράς το λάδι που ρίχνεις στο φαγη-
τό που μαγειρεύεις στον τέντζερη με την κουτάλα (προσοχή: μόνο 
μία κουταλιά μην πέσει παραπάνω λάδι), να τρως όλο το φαγητό 
σου (μην πηγαίνει «χαημένο»), το σαπούνι να μην πετιέται και 
ας είναι «πολυφάδι», την τελευταία «αμπουτσιά» σου να μην την 
αφήνεις αφάγωτη γιατί χάνεις τη ...δύναμή σου κ.λπ.
Όμως κλασσική συνταγή οικονομίας κλίμακας ήταν όταν γι-

νόταν παραγγελία στο κοντό ντρίλινο παντελόνι μας: Έπρεπε να 
ήταν απαραιτήτως χρώματος σκούρου (ποτέ ανοιχτόχρωμο) και 
μεγέθους ...απλόχωρου (όπως σήμερα λέμε... λαρτζ) και τούτο 
ασχέτως αν ο φέρων το παντελόνι ήταν αδύνατος και το παντελόνι 
του ... «κολύμπαγε» επάνω του.
Οι πολύτεκνες μανάδες όταν επρόκειτο να αγοράσουν ή να 

παραγγείλουν παντελόνια στα παιδιά τους ένα είχαν στο νού τους. 
Δεν τους ενδιέφερε η ποιότητα. Αυτή ήταν δεδομένη: το παντελόνι 
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ήταν πάντοτε ντρίλινο και πάντα κοντό. Η οικονομία κλίμακος δεν 
επέτρεπε μακρύ, ούτε καλύτερης ποιότητας παντελόνι. Επίσης δεν 
τους ενδιέφερε η μάρκα του. Μπορούσε να ήταν φτιαγμένο από 
...μαξιλάρα, ή πανί σακούλας της ΟΥΝΤΡΑΣ. Όμως το χρώμα του 
έπρεπε οπωσδήποτε να ήταν σκούρο. Όπως λέμε σήμερα: «σκούρα 
τα πράγματα». Και τούτο για να μην λερώνεται εύκολα, να μη 
θέλει συνέχεια πλύσιμο οπότε λιώνει πιο γρήγορα, χαλάμε σαπού-
νι, ξύλα για το ζεστό νερό κλπ. Δεν είχε δε καθόλου σημασία αν 
συνδυαζόταν ή όχι το σκούρο χρώμα με την φανέλα ή τη μπλούζα 
που φορούσαμε. Ούτε αν το καλοκαίρι χρειάζονται ανοιχτόχρωμα 
ρούχα και όχι σκούρα που σε ... «γκουσιάνε».
Το σκούρο κράταγε... λέρα και άντεχε περισσότερο χρόνο 

στην ταλαιπωρία. Επίσης το παντελόνι έπρεπε να ήταν ..απλο-
χωρούλι! Δηλαδή να φοριόταν άνετα επάνω σου και να ... 
«πηλαλάει» στο αδύνατο κορμάκι σου. Και τούτο γιατί άμα 
«τρανύνεις» να μη θες άλλο παντελόνι. Έτσι όσο και αν ψη-
λώσεις (πράγμα σίγουρο) ή αν παχύνεις (πράγμα απίθανο) θα 
την βγάζεις με το ίδιο παντελόνι χωρίς να διαμαρτύρεσαι ότι 
«δεν σούρχεται» ή σε κόβει. Δεν υπήρχαν οικονομικά περιθώρια 
για αλλαγή παντελονιού και αγορά νέου. Επί πλέον το απλοχω-
ρούλι χρησίμευε και σε κάτι άλλο ακόμα: αν μετά από μερικά 
χρόνια δεν «σου έκανε» γιατί πια μεγάλωσες και σε σφίγγει 
(«ζημιά» μεγάλη αυτό για την οικιακή οικονομία), το παντε-
λόνι μεταβιβαζόταν σαν σκυτάλη από σένα που «τράνυνες» 
και θέλεις άλλο στο μικρότερο αδερφό σου που και αυτός - τι 
«ατυχία» - είχε επίσης τρανύνει και δεν του έκανε το δικό του! 
Έτσι το ίδιο σκουρούλι ντρίλινο παντελόνι, που εν τω μεταξύ 
είχε λόγω «πολυκαιρνού» στολιστεί με αρκετά μπαλώματα εκεί 
που «έσφιγγε» το τρανό παιδί τώρα κολυμπάει μέσα του το 
μικρότερο χωρίς μάλιστα να παραπονιέται ή να κομπλεξάρεται 
ότι φοράει φορεμένο ρούχο. Με το σύστημα λοιπόν αυτό το 
κοντό, ντρίλινο, σκούρο και απλόχωρο παντελόνι έντυνε ένα 
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και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά μέχρι τελικής πτώσεως του 
παντελονιού ή του ...παιδιού!
Στο διάστημα της ζωής του εννοείται ότι είχε επισκευασθεί πολ-

λές φορές στις τιράντες του, στην κωλότσεπη, στις κουμπότρυπες, 
στο «καβάλο».
Έχει μείνει πια κλασσική η παραγγελία που έδινε η μάνα μου 

στην ερώτηση του θείου μου του Μήτσιου «τί λογώ» παντελόνι 
θα μου αγόραζε από τα Τρόπαια και τι χρώμα και μέγεθος να είχε: 
Να είναι «σκουρούλι και απλοχωρούλι»!
Το παντελόνι και η μπλούζα που φορούσαμε καθαρά την Κυρια-

κή έβγαιναν από πάνω μας το ερχόμενο Σάββατο καταταλαιπω-
ρημένα από τη χρήση μιας εβδομάδας. Μ’ αυτά κυκλοφορούσαμε 
μ’ αυτά κοιμόμασταν.
Σώβρακο, κάλτσες φορέσαμε αργότερα όταν μεγαλώσαμε και 

πήγαμε στο Γυμνάσιο. Κορίτσι είσαι ρε, που φοράς βρακί, λέγαμε 
γελώντας σε όποιο παιδί «τολμούσε» να πολιτιστεί και να αγοράσει 
σώβρακο. Για πυτζάμες ας μη γίνεται λόγος.
Στη φωτογραφία του εξωφύλλου, του βιβλίου αυτού, που είναι 

βγαλμένη στις 26/7/1956 στην κατασκήνωση της Βυτίνας, εγώ 
με το Σπήλιο της Νίκης, πρωτότοκοι πολυμελών οικογενειών και 
οι δύο, φοράμε τα κοντά ντρίλινα παντελόνια μας. Είναι απλοχω-
ρούλια και σκουρούλια.
Γιατί πίσω μας υπάρχουν και άλλα αδέλφια.
Λοιπόν τώρα με το ΕΥΡΩ, την οικονομική κρίση και το διεθνή 

ανταγωνισμό χρειάζεται αυξημένη παραγωγικότητα και αποδοτι-
κότητα. Προπαντός χρειάζεται οικονομία κλίμακος.
Γι’ αυτό παραγγείλατε: το παντελόνι σας να είναι σκουρούλι 

και απλοχωρούλι!
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18. Φθινοπωρινές εικόνες

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο χωριό. Η εκκλησία εορτάζει την 
απόδοση του Τιμίου Σταυρού. Όσοι πιστοί δεν ήσαν εκεί την προ-
ηγούμενη Κυριακή του Σταυρού, όπως εγώ, μπορούσαν έστω και 
τώρα να ακούσουν τους σχετικούς ύμνους όπως το «Σώσον Κύριε 
τον λαόν σου» ή το ευαγγελικό «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν 
αράτω τον Σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.» Το ηλιοστάσιο 
γράφει Φθινοπωρινή ισημερία. Η ημέρα δηλαδή αυτή και η νύ-
χτα μοιράζονται στα ίσια τις 24 ώρες του 24ώρου. Δώδεκα ώρες 
η ημέρα, δώδεκα ώρες και η νύχτα. Όπως και η εαρινή ισημερία 
της 21 Μαρτίου. Ο καιρός είναι επίσης μοιρασμένος μία ήλιο 
και μία συννεφιά. Μία κρύο και μία ζέστη. Οι εντυπώσεις είναι 
και αυτές μοιρασμένες. Από τη μια μεριά ο ενθουσιασμός και η 
αισιοδοξία και από την άλλη η απογοήτευση και η απαισιοδοξία. 
Η μελαγχολία του Σεπτέμβρη παίζει κρυφτούλι με την αντίθεση 
των συναισθημάτων. Κάτω από τον πλάτανο πίνουμε το καφεδάκι. 
Είναι φανερό ότι λιγοστέψαμε. Όμως το χωριό μας φαίνεται πιο 
νοσταλγικό. Η ήρεμη ομορφιά του σε αφήνει λίγο να ανασάνεις, 
να σκεφθείς, να προφθάσεις να ...φιλοσοφήσεις. Καμμία σχέση με 
τη «μπαλαούρα», τις ζέστες και την πολυκινητικότητα του Αυγού-
στου. Τα φύλλα του πλατάνου αρχίζουν να πέφτουν και ο αέρας 
τα στριφογυρίζει ένα γύρω στη πλατεία. Η διπλανή κληματαριά, 
που είναι σε σφιχτό εναγκαλισμό με το πλάτανο, επιδεικνύει μέσα 
από τα πλατανόφυλλα τα ροδαλά σταφύλια της, κατακάθαρα (εφέ-
τος τα σταφύλια πήγαν καλά), γυαλιστερά και ζουμερά, με ρόγες 
...κρουστές και όχι κλούβιες. Μάλλον στο τέλος θα τα φάνε τα 
θεοπούλια, αφού ούτε αφεντικό υπάρχει να τα μαζέψει ούτε παι-
διά να τα ...τρυγήσουν. Ανάγυρα στο πλάτανο το πράσινο από τα 
κλαριά και τις ανθισμένες πολύχρωμες γλάστρες του Παπαμήτσιου 
και του Παναγή (καθημερινή τους φροντίδα) μας ηρεμεί και μας 
ευφραίνει. Το καφενείο του Στουμπίρη, πόλος έλξης των πατριω-
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τών και πηγή ζωής για όλους μας, μας προσγειώνει στην όμορφη 
καθημερινότητα και μας θυμίζει πόσο απογειωμένοι είμαστε στη 
αναζήτηση της ματαιότητος. Δίπλα στο πλάτανο η εικόνα της πέ-
τρινης βρύσης που σταμάτησε να τρέχει μας φέρνει αμέσως την 
απαισιοδοξία. Είναι η αντίθεση των συναισθημάτων που λέγαμε... 
Το πολύτιμο νερό μας, το καμάρι μας, μπήκε σε περιπέτεια και σε 
αμφισβήτηση για τη καθαρότητα του. Θα γίνουν έρευνες - λένε 
οι αρμόδιοι - θα εξετασθεί πολλές φορές από το Χημείο και θα... 
δούμε. Ας ελπίσουμε ότι τελικά θα κριθεί κατάλληλο. Παραδίπλα 
το γραφείο της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ με την ωραία πινακίδα του, 
το περιποιημένο πράσινο κηπάριό του και τον νεανικό εσωτερικό 
και εξωτερικό διάκοσμο του. Το στέκι της ελπίδας, το στέκι των 
νέων του χωριού μας. Εδώ επενδύουμε στην αισιοδοξία και στο 
μέλλον μας. Στους λιγοστούς θαμώνες του Κυριακάτικου καφέ 
στο πλάτανο έρχονται να προστεθούν η Παναγιώτα και ο Ανέστης 
που ήλθαν από την Θεσσαλονίκη να δουν Σαββατοκύριακο τους 
γονείς τους. Αυτά τα παιδιά του Σωτηρόγιαννη το δρομολόγιο 
Θεσ/νίκη - Λευκοχώρι τόχουν... ψωμοτύρι!

- Τι είναι η Θεσ/νίκη, «ένα τσιγάρο δρόμος είναι» σου απαντούν 
με αφοπλιστική απλότητα όταν τους ρωτάς πώς μπορούν και έρ-
χονται τόσο συχνά στο χωριό από τόσα χιλιόμετρα μακρυά. Αυτό 
το πηγαινέλα είναι τρανό παράδειγμα προς μίμηση γι αυτούς που 
δεν... αδειάζουν να επισκεφθούν τους γονείς τους.
Άλλο αισιόδοξο μήνυμα: Ο Βασίλης του Σβολόγιαννη αφυπηρέ-

τησε (μην πείτε σύνταξη λόγω γήρατος) και άρχισε να ασχολείται 
με το κτήμα του και το κήπο του. Οι 75 ρίζες ελιές που καλλιερ-
γεί γύρω από το σπίτι του είναι να τις λιμπίζεσαι. Όλες γεμάτες 
καρπό, τρυφερές και καλοπεριποιημένες. Τις φροντίζει με αγάπη: 
ένα καρότσι φουσκί σε κάθε μία, ξελάκωμα, κλάδεμα, όργωμα, 
πεζούλες, μάντρες. Κτήμα δουλεμένο ζηλεμένο. Με ξενάγησε και 
με φίλεψε μια ντομάτα, μια πιπεριά και ένα τρυφερό αγγούρι από 
το καταπράσινο κήπο του. Τα καλύτερα δώρα.
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- Εδώ θα μείνω, μου λέει. Αρέσει και στη γυναίκα μου.
Τον ζηλεύω. Τα άλλα βέβαια ελαιοκτήματα, πιο μακρυά από το 
χωριό... υποφέρουν. Όσο λιγοστεύουν οι άνθρωποι που θα τα 
περιποιηθούν τόσο τα ελαιόδεντρα τους θα συμπνίγονται με τα 
πουρνάρια, τα σπάρτα και τις σφάκες. Σε ένα αδηφάγο αγώνα 
ζωής. Στο τέλος, «συμφυείσαι οι ασφάκες κατέπνιξαν τας ελαίας», 
κατά το ευαγγελικό!
Ο περίπατος από την κατάβαση προς την πλατεία σε ...πηγαι-

νοφέρνει εμπρός και πίσω. Σε κάθε γωνία κρυφοπαίζουν σαν 
μικρά παιδιά η μελαγχολία με την αισιοδοξία. Αποπανώδρομα το 
ωραίο πέτρινο σπίτι του Τάκη Γαλανόπουλου. Αληθινό στολίδι του 
χωριού μας. Αποκατώδρομα το εγκαταλελειμένο αρχοντικό του 
μπάρμπα-Χρίστου αντιστέκεται στο χρόνο με καρτερία και ελπίδα 
μήπως σωθεί. Τα δέντρα του κήπου του, σε οργιώδη βλάστηση 
συναγωνίζονται ανενόχλητα πλέον ποιο θα καταπνίξει πρώτο 
στην αγκαλιά του το άλλο! Πιο κάτω το ανακαινισμένο σπίτι του 
μάστρο Κώστα. Πέτρινες κατασκευές, δέντρα, αξιοποίηση του 
περιβάλλοντος χώρου. Αποπανώδρομα «χάσκουν» τα πορτοπαρέ-
θυρα του διόροφου πάλαι-ποτέ αρχοντικού της κυρά Μαριάνθης 
με έντονα σημάδια εγκατάλειψης! Εκεί που αποκαρδιώνεσαι να 
πιο πέρα ...σκάει μύτη η ελπίδα: Μπροστά στο παλιό διόροφο 
του Λεφογιώργη δυο βαγένια ξεπλένονται και ετοιμάζονται να 
γεμίσουν μούστο! Δίπλα τους οι δύο κάνουλες και οι ακονίτσες 
τους. Τα ετοιμάζουν ο Τάκης και ο Γιώργης, τα πλένουν, τα πα-
λατζάρουν και περιμένουν το μούστο που σε λίγο έρχεται από το 
Μαλανδρένι. Εκατόν είκοσι κιλά χωράει το καθένα! Ανάλογες θα 
είναι και οι... κρασοσυνάξεις της παρέας στο χωριό σε γιορτές, 
πανηγύρια, συμπόσια και λοιπές χαρές.
Και ο δρόμος συνεχίζει προς την Σκάλα με το αρχοντικό του 

Γιαννόπουλου, τις κληματαριές με τα σταφύλια τους, τις πέτρινες 
μάντρες με τις διαφορετικές τεχνοτροπίες κτισίματος. Δεξιά το 
ερειπωμένο σπίτι του Δαλιάνη, πιο κάτω οι καταπράσινοι κρεμα-
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στοί κήποι του Κιούση και να μπροστά σου η θαυμαστή θέα της 
Πέρα μεριάς, του Παλιόκαστρου, του Αγιάννη, του ποταμιού! Άρχι-
σε ήδη η φθινοπωρινή πολυχρωμία των φύλλων στο δάσος της περά 
μεριάς, που η οργιώδης βλάστηση κατάπιε τα παλιά βυθίσματα και 
τις πολυσιώνες των ήδη εξαφανισμένων γιδοπροβάτων. Χάθηκαν 
οι κατσικόδρομοι από τα κλαριά. Σκέπτεσαι και βλέπεις ότι εκεί 
στο πάλαι-ποτέ υπήρχε αμπελότοπος, καρπερός και καταπράσινος 
με όλων των ειδών τα σταφύλια. Θυμάσαι ότι τέτοιες μέρες τότε 
τρυγούσαν τα αμπέλια τους η Ντρατσακογιώργαινα, η Καλομοίρα, 
η Αντωνιά, ο Σπηλιαρόγιαννης και τόσοι άλλοι. Κατέβαζαν τις 
κοφίνες ζαλιά από το δρομάκι που μόλις φαίνεται.
Έργο θαυμαστό που σήμερα μοιάζει καταναγκαστικό! Και για 

να μην πηγαίνει ο νους σου στα παλιά και πληγώνεσαι επιστρέ-
φεις σπίτι σου και προσγειώνεσαι. Σκέπτεσαι ότι η απόδραση σου 
ήταν έως εδώ. Ξέφυγες για λίγο από τη βιασύνη της πόλης, τη 
νευρικότητα και την αστάθεια της καθημερινής μυλόπετράς της, 
που σε αλέθει ανελέητα και σταθερά.
Αναπολώντας τα παλιά, κρατάς τις όμορφες στιγμές και τις 

χρωματιστές εικόνες. Αποθηκεύεις στη μνήμη σου τις αισιόδο-
ξες μόνο πλευρές του Σεπτέμβρη και όχι μόνο. Βλέπεις μόνο τα 
ωραία της ζωής, το ποτήρι μισογεμάτο, τις γιορτές και τις χαρές 
και προγραμματίζεις την επόμενη απόδραση από την πόλη, το 
επόμενο πανηγύρι, την επόμενη ...κρασοσύναξη, το καφεδάκι στο 
πλάτανο, τον περίπατο, την ... καλοπέραση. Μην είσαι οπαδός 
του Σοπενχάουερ και της απαισιοδοξίας. Να διηγείσαι ευχάριστα 
θέματα και όχι λυπητερά. Να κρατάς τα καλά νέα και όχι τα νέα 
του... Πάνου Σόμπολου! Όπου γάμος και χαρά να είσαι μπροστά! 
Όπου μιζέρια και γκρίνια μακριά! Μόνο έτσι θα καταπολεμήσεις 
την μελαγχολία του Σεπτέμβρη και όχι μόνο αυτού του μήνα. 
Έχει την γλύκα του το Φθινόπωρο. Μην την αποστρεφόμαστε. 
Αναζητήστε την και θα την βρείτε.
Καλό μας Φθινόπωρο!
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19. Προεδρικά και «προεδριλίκια»...

Χρόνια τώρα πηγαινοέρχομαι στις εκδηλώσεις του Συλλόγου  Λευ-
κοχωριτών και στις αρχαιρεσίες του. Πάω και έρχομαι συνέχεια σαν 
το «γέρο Κάτση» πέρα δώθε και μόλις και μετά βίας οι πατριώτες με 
«βγάζουν» μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μια φορά μόνο με 
βγάλανε ταμία. Και μια φορά εδώ και είκοσι πέντε χρόνια με βγάλανε 
Γραμματέα ελλείψει άλλου υποψηφίου!

«Τόσοι και τόσοι άλλοι βγήκανε Πρόεδροι εσύ δεν θα αξιωθείς να 
βγεις μια φορά Πρόεδρος;» παραπονιότανε η γυναίκα μου!
Φέτος όμως αποφάσισα να βάλω τα δυνατά μου και «να κατέβω» 

να διεκδικήσω «την ψήφο του λαού» για να βγω επί τέλους και 
γω μια φορά στη ζωή μου Πρόεδρος. Γιατί δηλαδή; Η Δήμητρα η 
Μπούσμπουρα και ο Νίκος ο Δούρος που βγήκαν πρόεδροι ήσαν 
καλλίτεροι μου; σκέφθηκα. Και -ω του θαύματος- τα κατάφερα! Δεν 
πρόφθασα βλέπετε να φύγω νωρίς από την αίθουσα των αρχαιρεσιών 
στις 13/1/2002 -όπως πρόφθασαν και έφυγαν κάποιοι άλλοι- και με 
πιάσανε στο τέλος οι ψηφοφόροι «τζιάμπα-γιάκα», με εγκλωβίσανε 
στη φάκα και με «βγάλανε» δια βοής πρόεδρο. Μιλάμε ότι χρειάσθηκε 
πολύς κόπος και μεγάλη προσπάθεια επί μήνες για να πετύχω αυτό 
που πολλοί θέλουν να αποφύγουν: Να βγω Πρόεδρος των Λευκο-
χωριτών!
Αμέσως άρχισαν να καταφθάνουν στο σπίτι μου τα συγχαρητήρια 

τηλεφωνήματα, τηλεγραφήματα, FAX κ.λπ. Το πρώτο τηλεφώνημα 
«επί τη εκλογή μου» έγινε από την Γιαννούλα της Πανάγαινας. Το 
έλαβε η γυναίκα μου που έγινε έτσι και Γραμματέας μου. Το έμαθε 
λέει η Γιαννούλα από την εφημερίδα. Άρα σκέφθηκα η εφημερίδα μας 
διαβάζεται ακόμα. Ακολούθησε τηλεφώνημα από Καναδά: από τον 
φίλο τον Κώστα Λαμπρόπουλο (της Χρυσούλας) που τον ευχαριστώ 
πολύ. Τρίτο τηλεφώνημα ήλθε από την Σπάρτη: από τον αγαπητό 
πατριώτη και ένθερμο ανταποκριτή της ΕΝΩΣΗΣ στη Σπάρτη Γιώργο 
Παπαχρήστου (Κορκολή). Ο Γιώργος χρόνια τώρα ενδιαφέρεται πολύ 
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για το χωριό και τους συμπατριώτες, μου τηλεφωνεί συχνά για τα νέα 
των Λευκοχωριτών Σπάρτης, συνδρομές, ειδήσεις κ.λπ. και γενικά 
είναι πολύ καλός πατριώτης. Τους ευχαριστώ όλους. Σήμερα βέβαια 
η λέξη Πρόεδρος είναι πολύ κοινή και συνηθισμένη. Αν κάποιος φω-
νάξει δυνατά σε μια πολυσύχναστη οδό των Αθηνών «κύριε Πρόεδρε» 
όλοι σχεδόν οι διαβάτες θα γυρίσουν το κεφάλι τους να δουν ποιός 
τους καλεί διότι όλοι σχεδόν οι Έλληνες είναι Πρόεδροι σε κάποιο 
σύλλογο, εταιρία, σωματείο, κοινότητα, συμβούλιο, επιτροπή κ.λπ.
Έτσι ένας ζηλευτός και τιμητικός άλλοτε τίτλος σήμερα έγινε κοι-

νός, πολλές φορές είναι τυπικός και λόγω του συνεχώς σπανίζοντος 
αλτρουισμού υπάρχει πιθανότητα ο Πρόεδρος να μην βρίσκει μιμητές 
του και να κινδυνεύει να γίνει ισόβιος και να μείνει... αμανάτι στον 
Προεδρικό θώκο!...
Στην ΕΝΩΣΗ μας όλοι γνωρίζουμε ότι «πέρασαν» Πρόεδροι και 

Γραμματείς που έλαμψαν μεν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά 
στη συνέχεια χάθηκαν από τα Λευκοχωρίτικα δρώμενα και δεν τους 
ξαναείδαμε ή τους βλέπουμε σπανίως στις διάφορες εκδηλώσεις μας. 
Όπως λέμε ήλθον, είδον και απήλθον.
Αντίθετα υπάρχουν πολλοί ένθερμοι πατριώτες που ενώ δεν έχουν 

«βγει» ποτέ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εν τούτοις είναι πά-
ντοτε επί σειρά ετών πανταχού παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις της 
ΕΝΩΣΗΣ, συμμετέχουν στους προβληματισμούς και στο ενδιαφέρον 
για τα όποια θέματα του χωριού, ζητούν λύση και γενικά προσπαθούν 
για το καλλίτερο. Είναι οι λεγόμενοι αφανείς ήρωες.
Συμπέρασμα: Η αγάπη του καθενός μας και το ενδιαφέρον του για 

το χωριό μας και τους ανθρώπους του δεν μετριέται με τον τίτλο που 
έχει, αλλά με τους χτύπους της καρδιάς του, τα έργα του, τη διαχρονική 
παρουσία του στα κοινά πράγματα και βέβαια με την αθόρυβη και 
συνεχή προσφορά του με οποιονδήποτε τρόπο. Ας ξεχάσουμε λοιπόν... 
τα ράσα και ας δούμε τον... παπά! Οι τίτλοι δεν κάνουν τον πατριώτη. 
Γι’ αυτό καλούμαστε όλοι οι Λευκοχωρίτες από οποιαδήποτε θέση 
βρισκόμαστε να ξεχάσουμε τίτλους, αξιώματα και προεδριλίκια και 
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να ριχτούμε δυνατά αλλά αθόρυβα όλοι στη δουλειά για το καλό του 
χωριού μας και των συμπατριωτών μας.
Ακόμα και ο καλός λόγος είναι προσφορά. Όπως και η απλή πα-

ρουσία. Ο Πρόεδρος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει 
όλοι να βοηθήσουν.
Λοιπόν: Τώρα που θα επικοινωνείτε συχνά μαζί μου ό,τι ώρα θέ-

λετε και θα μου λέτε τα νέα σας, τα προβλήματά σας, τα παράπονά 
σας (όπως λέμε τα παράπονά σας στο Δήμαρχο) τις υποδείξεις σας, 
το «μακρύ σας και το κοντό σας» ή «το νουνό και τη νουνά» και εγώ 
με χαρά, υπομονή και καλοσύνη θα τα καταγράφω με «βολύμι και 
χαρτί», αν μέσα στη τηλεφωνική κουβέντα μας ακουστεί κάποιος να 
σας λέει: «δεν με αφήνετε ήσυχο εσείς και το χωριό σας» ή «έντεκα 
το βράδυ θυμήθηκες χριστιανέ μου να μου τηλεφωνήσεις» σεις μην 
απογοητευθείτε! Να επιμένετε! Δεν θα είναι η φωνή μου. Κάποιος 
προβοκάτορας θα είναι ή κάποιος αγενής ξένος δάκτυλος που με 
αντιμάχεται και θέλει να μου φάει τη θέση. Εγώ όμως δεν «κωλώ-
νω». Το ίδιο και σεις. Μην διστάζετε καθόλου. Ο αντίπαλος δεν θα 
περάσει! Αυτό μας έλειπε. Για φανταστείτε: Να χάσω εγώ τώρα το 
Προεδριλίκι που με τόσο κόπο κατέκτησα μέσα από τα χέρια μου! 
Ποία θα είναι τότε η θέση μου;

Πίτα Λευκοχωριτών 1962
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20. Οδοιπορικά και άλλα

Οι οδοιπορίες και γενικά ο ποδαρόδρομος ήταν ο κύριος τρόπος 
μετάβασης από τόπο σε τόπο και από χωριό σε χωριό. Κυρίως 
για τις δουλειές και τις ανάγκες της επιβίωσης. Πεζοπορίες στο 
αμπέλι, στο χωράφι, στο μύλο για τις ανάλογες εργασίες και τις 
ανάγκες του νοικοκυριού. Συχνά με τη συνοδεία του τότε γιώτα 
χι μας (γαϊδούρι, μουλάρι).
Ανάλογες όμως πεζοπορίες είχαμε όταν ετοιμαζόμαστε και για... 

τα πανηγύρια! Αυτές ήσαν πιο ευχάριστες και ας διαρκούσαν 
χρονικώς περισσότερο.
Το πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα (κοντά στη Λίμνη Λάδωνος) 

ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα η δε πεζοπορία ως εκεί στο πήγαι-
νε και στο έλα (αλερετούρ που λένε οι Γάλλοι) διαρκούσε 5 με 6 
ώρες. Κάτι η μαγεία και το μυστήριο της Λίμνης του Λάδωνος, 
κάτι το θαυματουργό «κουτί της Αγίας Μαρίνας» κάτι οι πολλοί 
προσκυνητές (από 5-6 γειτονικά χωριά) είχαν κάνει το πανηγύρι 
αυτό συναρπαστικό σε βαθμό που κανείς δεν το έχανε. Πολυσυμ-
μετοχικό και πολυσυλλεκτικό που λέμε.
Τα ίδια συνέβαιναν και στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 

στη Τσίπολη (Τουθώα), στην Αγία Ευαγγελίστρα στου Γαλατά, στη 
Παναγιά του Φούσκαρι, στον Αγιο Νικόλα στο Βυζίκι και στον 
ΑηΛιά στα Τρόπαια. Σε όλες αυτές τις ποδαροδιαδρομές είχαμε 
τις ενδιάμεσες στάσεις σε βρύσες ή ποτάμια για ξεκούραση και 
το απαραίτητο κολατσιό. Στην Αγία Ευαγγελίστρα μάλιστα κατά 
την επιστροφή στο χωριό μετά την ξεκούραση ακολουθούσε και 
χορός με τραγούδια. Μιλάμε για πολύ ωραίο συνδυασμό Σουηδικής 
γυμναστικής (πεζοπορία και χορός).
Με τέτοιες λοιπόν συνεχείς πεζοπορίες αντιλαμβάνεται εύκολα 

κανείς γιατί είμαστε όλοι μας γυμνασμένοι, «ψημένοι» και... ελ-
λιποβαρείς (σπάνια έβλεπες παχύσαρκο άνθρωπο στο χωριό). Οι 
παλιότεροι, ιδίως οι μαστόροι, είχαν την οδοιπορία στην ημερήσια 
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διάταξη. Οι αγωγιάτες, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι το ίδιο. Όλοι 
πεζοπορούσαν και τρέχαν για να προφθάσουν τις δουλειές τους.
Και σήμερα στις πόλεις κυρίως στα πάρκα και στις πλατείες 

βλέπει κανείς ανθρώπους να περπατάνε, να τρέχουν και να «φέρ-
νουν φούρλες» το άλσος.
Και αναρωτιέσαι: τι πάθανε όλοι τούτοι και πήραν τους δρόμους 

σαν τρελλοί. Η απάντηση είναι μια και αποστομωτική: τους το είπε 
ο γιατρός! «Να περπατάτε»!
Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ της σημερινής αναγκαστικής 

γυμναστικής που σου επιβάλλει ο γιατρός με την τότε ευχάριστη 
και ελεύθερη πεζοπορία που στο κάτω-κάτω έπιανε και τόπο είτε 
πήγαινες για δουλειά είτε για τα πανηγύρια!
Ο θειός μου ο Γιώργης μου διηγήθηκε και την εξής θαυμα-

στή πεζοπορία του: Ο αδελφός του ο Γιαννούλης (πατέρας μου) 
ετοιμαζόταν το 1943 να νυμφευθεί. Είχε ετοιμάσει εγκαίρως όλο 
το νοικοκυριό του: «κρεββατοκάμαρα, τραπεζαρία, κουζίνα με 
εντοιχισμένα έπιπλα, παιδικό δωμάτιο κ.λπ.» Όλα στην εντέλεια! 
Ένα πράγμα μόνο του έλειπε για να ορισθεί η ημερομηνία του 
γάμου: Ο καθρέφτης του σαλονιού. Όλοι ξέρουμε ότι γάμος τότε 
χωρίς καθρέφτη δεν γινόταν. Στη πομπή με τα προικιά ο καθρέφτης 
πήγαινε μπροστά μπροστά. Πού να βρεις όμως τότε (κατοχή ήταν) 
καθρέφτη και κυρίως με τί λεφτά να τον αγοράσεις; Η λύση που 
επιλέχθηκε ήταν η εξής: Ο νεώτερος αδελφός του ο Γιώργης θα 
πήγαινε στην Τρίπολη με τα πόδια να αγοράσει και να φέρει έναν 
«καθρέφτη για γάμο» με αντίτιμο αγοράς 3 οκάδες τραχανά.
Όπερ και εγένετο. Πήγε ο θείος με τα πόδια στη Τρίπολη έφερε 

τον καθρέφτη, καλύφθηκε έτσι και η τελευταία λεπτομέρεια και 
ο γάμος εγένετο.
Για μόνο αυτό το λόγο ο καθρέφτης αυτός (που τον έχουμε ακόμα 

στο χωριό) έχει σήμερα ανυπολόγιστη αξία πολύ μεγαλύτερη από 
3 οκάδες τραχανά.
Συμπέρασμα: Περπατάτε και γυμνασθείτε πριν σας το επιβάλ-
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λουν οι γιατροί. Και δεν είναι ανάγκη να πάτε με τα πόδια από το 
χωριό στη Τρίπολη.
Πηγαίνετε τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι που θα παραθερίζετε 

στο χωριό μέχρι τον Αγιώργη ή μέχρι το Κουτσομύλι.
Και θυμηθείτε: οι πεζοπορίες είναι πιο ευχάριστες όταν γίνονται 

οικειοθελώς και τις αποφασίζεις εσύ και όχι ο γιατρός!

Οδοιπορία στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων 

Οδοιπορικό στους Στελέους
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21. Ξύλα... που θέλαμε!

«Κει στα Νικολοβάρβαρα βαρύ χειμώνα κάνει.
Μαζώχτε ξύλα κι’ άχιουρα και σύρτε και στο μύλο...».
Κάπως έτσι σήμαινε ο συναγερμός για τον χειμώνα που ερχόταν. 

Πρώτη έννοια τα ξύλα. Μετά τα άχιουρα για τα ζώα. Στη συνέχεια 
το άλεσμα στο μύλο. Η κινητήρια δύναμη της μηχανής του σπιτιού. 
Τα ξύλα στο τζάκι ή στη σόμπα και αργότερα στη στόφα ήταν η πηγή 
θερμάνσεως του σπιτιού και η πηγή της τότε ενέργειας.
Ο ηλεκτρικός φούρνος και η ηλεκτρική κουζίνα που ήρθαν αργότε-

ρα στην εποχή της παρακμής είχαν σαν προγόνους τους... τα ξύλα!
Ξύλα για να πυρωθούμε, 

ξύλα για να μαγειρέψουμε, 
ξύλα για να φουρνήσουμε, 
ξύλα για να καπινιζόμαστε, 
ξύλα για να... δέρνουμε τα 
παιδιά όταν εμφανιζόταν η 
απειθαρχία! Άλλωστε το ξύλο 
γενικά βγήκε από τον παρά-
δεισο.
Ξύλα λοιπόν παντός είδους 

από τη Χοτούζα, την Πέρα-
μεριά, τα αμπέλια και αλλού 
μεταφερόντουσαν στην πλάτη 
των ζώων ή και των ανθρώπων 
-παντός γένους- και γινόσα-
ντε «ντρακάς» στο κατώι ή στην αυλή. Ξυαλιστά, λιανά, χοντρά, 
κουτσουμπέλια, κούτσουρα, πουρνάρια, σπάρτα (καρούλες που 
κάνανε στα πόδια μας όταν έπεφτε... ξύλο), σειρήνες, «κουρούχια», 
προσανάμματα.
Όλα στην ημερησία διάταξη του ξυλοκόπου-ξυλοφορτωτή και 

ξυλοκουβαλητή. Είχες πολλά ξύλα στο σπίτι σου; Άχιουρα στο κατώι 



 77 Εύθυμα και Σοβαρά

σου; Σιτάρι στα κασόνια σου; Κρασί στα βαγένια σου και «κατάδικο» 
στις λαϊνες σου; Ε, τότε μην φοβάσαι τίποτα! Είσαι ο ευτυχέστερος 
των ανθρώπων. Δεν πάει να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου (άκου 
λέει ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου στα 32 Δολλάρια το βαρέλι σε 
τιμές BRENT Λονδίνου!), δεν πάει να κατεβαίνει ο δείκτης του Χρη-
ματιστηρίου (άκου λέει έπεσε κάτω από τις 2000 μονάδες -εσύ τις 
μόνες μονάδες που θυμάσαι είναι το πόσο γράδο έπιασε ο μούστος 
σου στο βαγένι), δεν πάει να βρέχει και ο κατεβασμένος Κηφισός ή 
ο Διακονιάρης να πνίγει τους Αθηναίους και τους Πατρινούς; Εσύ 
δεν κινδυνεύεις από τέτοια αφού το χωριό, ως Αραράτ που είναι, 
έχει ασφαλές, μόνιμο και αυτόματο σύστημα απορροής ομβρίων 
υδάτων που κατεβαίνουν «ρουμπελιές» στο ποτάμι. Εσύ το πολύ-
πολύ σε μια δυνατή μπόρα να δεις να στάζουν τα κεραμίδια μέσα 
στο σπίτι σου οπότε επιστρατεύεις τετζέρια, κατσαρόλες και τεψιά 
και τα «σταλάτσια» που πέφτουν μέσα σ’ αυτά τα «κάθηκα», σου 
προσφέρουν δωρεάν σπάνια ηχητική συμφωνία όμοια με... τυρολέ-
ζικη μουσική!
Δεν πάει «σιαπάνω στην Αθήνα» να ανεβαίνει ο τιμάριθμος ή να 

είναι ελλειμματικό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Τραπέζης 
Ελλάδος; Εσένα που είσαι ξάπλα πάνω στο σάϊσμα δίπλα από το 
παραγώνι με τα αναμμένα κούτσουρα του τζακιού το μόνο ισοζύγιο 
που αλλάζει είναι όταν καεί το κούτσουρο και βλέπεις τις «σάχτες» να 
γίνονται περισσότερες από τη θράκα! Τότε πια πηγαίνεις αναγκαστικά 
για ύπνο γιατί «ταχειά» έχεις πάλι δουλειά στο αμπέλι, στο χωράφι 
και -γιατί όχι- στο καφενείο!

- Άκου, λέει, πέφτουν τα επιτόκια. Τι είναι, μάντρες είναι για να 
πέσουν; Και λοιπόν; Εσένα δεν σου... πέφτει λόγος αφού δεν σου 
περισσεύουν αυτά που τοκίζονται στις Τράπεζες. Εσένα σου περισ-
σεύει μόνο καθαρός αέρας, ξάστερος ουρανός, κρύο που... ξουρίζει, 
τρεχούμενα νερά και απέραντο πράσινο. Αυτά όμως -τι κρίμα- δεν 
τοκίζονται ακόμα!
Ξύλα λοιπόν και όρεξη και αντοχή να έχεις να πας να τα κόψεις με 
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τσεκούρι, πριόνι, κλαδευτήρι ή ξυάλα, να τα λιανίσεις, να τα ζαλιά-
σεις να τα φορτωθείς εσύ ή το γαϊδούρι σου και με μεγάλη προσοχή 
να τα φέρεις στο σπίτι σου. Προσέχεις βέβαια πολύ μην σου κοπεί 
η τριχιά, μην ρουκουλήσεις σε καμμιά κωλοσάρα, μη φρακάρεις σε 
καμμιά χούνη ή μην σου ξεσαμαρίσει το ζο. Μόνο που τα έρμα τα 
ξύλα το χειμώνα σώνονται γρήγορα. Βλέπεις το τζάκι καίει συνέ-
χεια και κατατρώει πολλά ξύλα κάθε μέρα. Θέλει ένα φόρτωμα την 
ημέρα. Το ίδιο και ο φούρνος στο φούρνισμα. Άντε λοιπόν πάλι για 
άλλα ξύλα. Και που να τα βρεις; Όλο το χωριό ξυλεύεται συνέχεια. 
Κάποτε γίνονται πιο δυσεύρετα. Πρέπει να πας μακρυά στις Σελήνες, 
στο Καμπέρι, στα Προσήλια και στα Ποριά για να βρεις. Δουλειά 
σκληρή, κοπιαστική και... ξυαριστική!
Ξυαρίζεσαι στα χέρια, στα μούτρα, κινδυνεύεις να τραυματιστείς 

και από κανένα «τσιατάλι». Αργότερα μπορεί ο Μάρτης ο γδάρτης 
να σε βρει... απρομήθευτο από ξύλα και να αναγκαστείς να κάψεις 
τα παλούκια που φύλαγες για στηρίγματα στις φασολιές του καλο-
καιριού ή να κάψεις καμμιά «λιασιά» ή ακόμα και την αμπάρα της 
πόρτας του σπιτιού σου. Αν όμως είσαι χοντρονοικοκύρης και έχεις 
συνεμπάσει φορτώματα ξύλα από το πουρνάρι σου στη Χωτούζα τότε 
«είσαι με το πασά γενιά» και «άσε τους άλλους να θερμαίνονται».
Τώρα που ο ηλεκτρισμός (κουζίνα-φούρνος-καλοριφέρ) έδιωξε 

τα ξύλα από τη ζωή μας και οι ξυλοκόποι εξαφανίζονται, τα δέντρα 
ανεμπόδιστα λόγγοσαν στη Πέρα-μεριά, στα αμπέλια, στα χωράφια. 
Κλείσαν οι δρόμοι και τα διάσελα οι θάμνοι έγιναν χούνες αδιάβατες 
και στα παλιά αγροτοδασικά σοκάκια «δεν περνάει καβαλάρης». 
Οι κατσίκες που κατέτρωγαν τα κλαριά εξαφανίσθηκαν και σε λίγο 
από τη συνεχή βλάστηση δεν θα μπορούμε να μπούμε ούτε στο 
σπίτι μας. Γι’ αυτό μην αποξενώνεστε από το πριόνι, τη ψαλίδα, το 
κλαδευτήρι. Θα επανέλθουν δριμύτερα στη ζωή μας. Τούτη τη φορά 
όμως για να μας «αμποδίκουν» από τα κλαριά και τα ξύλα που σε 
λίγο θα μας... πινήξουν!
Άντε λοιπόν πάλι για ξύλα που... θέλουμε!
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22. «Οι δε εννέα... πού»

Κάποτε ο Χριστός όταν εθεράπευσε τους 10 λεπρούς είδε μόνο 
ένα από αυτούς να επιστρέφει για να τον ευχαριστήσει και με 
παράπονο αναφώνησε: «ουχί δέκα εκαθαρίσθησαν; οι δε εννέα 
πού;».
Άλλοτε πάλι προσκάλεσε σε δείπνο (όπως λέμε σήμερα τους 

κάλεσε στην κοπή της πίττας του νέου έτους) όλους τους κατοίκους 
μιας μικρής κωμοπόλεως. Δοκίμασε όμως και τότε την ίδια πικρία 
και απογοήτευση. Άλλος του είπε: «αγρόν ηγόρασα» και θέλω να 
πάω να τον δω. Δεν ευκαιρώ να έλθω. Μην με υπολογίζεις στο 
δείπνο. Άλλος του είπε «ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε και πορεύομαι 
δοκιμάσαι αυτά». Άλλος πάλι του είπε «γυναίκα έγημα και δια 
τούτο ου δύναμαι ελθείν. Παρακαλώ σε έχε με παρητημένον».
Όλοι δηλαδή με το ένα ή το άλλο πρόσχημα που δεν ήταν σοβαρό 

απέφευγαν την πρόσκληση και ζητούσαν να κριθούν δικαιολογη-
μένοι απόντες.
Ελάχιστοι μόνο προσήλθαν τελικά στο δείπνο και αυτοί μετά 

από παρακάλια. Και ο Χριστός έμεινε με το παράπονο και το συ-
μπέρασμα: «Πολλοί γαρ εισίν κλητοί ολίγοι δε εκλεκτοί».
Αυτά λέει το Ευαγγέλιό μας και εδώ τελειώνει ο πρόλογος.
Πάμε τώρα στα δικά μας που είναι και το κύριο θέμα. Η ΕΝΩ-

ΣΗ μας επί πολλά χρόνια τώρα στην αρχή του κάθε νέου χρόνου 
πραγματοποιεί την πρώτη της εκδήλωση: Καλεί τους πατριώτες 
στη γιορτή της κοπής της πίττας με την ευκαιρία του καινούργιου 
χρόνου. Στη γιορτή αυτή ανταλλάσσουμε ευχές, βλεπόμαστε, κου-
βεντιάζουμε, κόβουμε την πίτα, ο τυχερός παίρνει το χρυσαφικό 
(προσφορά πάντοτε του εκλεκτού συμπατριώτη Θωμά Γεωργίου 
Οικονόμου), δοκιμάζουμε παραδοσιακούς Λευκοχωρίτικους χαλ-
βάδες ή δίπλες (πάντα υπάρχουν Λευκοχωρίτισσες που προσφέ-
ρουν αυτές τις λιχουδιές), μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ξηρούς 
καρπούς και αναψυκτικά (προσφορά της ΕΝΩΣΗΣ).
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Καλωσορίζουμε δηλαδή με χαρά και αισιοδοξία το νέο έτος 
όπως άλλωστε κάνουν και όλοι οι άλλοι σύλλογοι και διάφορα 
σωματεία.
Πολλές φορές αυτή η εκδήλωση εμπλουτίζεται με την παρουσία 

κάποιας χορωδίας ή με απόδοση τιμής σε παλιούς Λευκοχωρίτες-
ιδρυτικά μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, άλλοτε συμπαρίστανται πατριώτες 
ιερείς και αναπέμπουν δεήσεις υπέρ υγείας κ.λπ. και πάντοτε μας 
τιμούν με την παρουσία τους φίλοι της ΕΝΩΣΗΣ και του χωριού 
μας (πολιτικοί, Δήμαρχοι κ.λπ.).
Τα τελευταία χρόνια η γιορτή της πίτας συνοδεύεται με την 

βράβευση των νέων Λευκοχωριτών που πέτυχαν το έτος που έφυγε 
στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές της χώρας. Μία ωραία δηλα-
δή πρωτοβουλία που δείχνει το ενδιαφέρον της ΕΝΩΣΗΣ προς 
τους νέους επιστήμονες και μετέπειτα ακαδημαϊκούς πολίτες του 
χωριού μας, την χαρά και υπερηφάνεια των οποίων μοιράζεται σε 
μία ευτυχισμένη και κρίσιμη στιγμή της ζωής τους.
Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο -όπως βλέπετε και στις στήλες της 

εφημερίδος μας- δέκα και περισσότεροι νέοι του χωριού μας πε-
τυχαίνουν στα Ανώτατα Πνευματικά ιδρύματα της χώρας γεγονός 
που όλους μας χαροποιεί.
Εφέτος λοιπόν στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδος μας 

κάναμε ειδική πρόσκληση στους επιτυχόντες όπως κάνουμε κάθε 
χρόνο να έλθουν στη γιορτή της πίτας για να τους... τιμήσουμε. 
Από τους δέκα επιτυχόντες προσήλθε μόνο ένας: ο Νίκος Λιβιτσά-
νος γυιός της Ζωής Μπούσμπουρα (εγγονός του Γιάννη και της 
Θοδώρας) ο οποίος πέτυχε στα ΤΕΙ Αθήνας Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων. Ο Νίκος ήλθε με τους γονείς του, την αδελφή του, 
την γιαγιά του και τους θείους του. Με όλο του το σόϊ όπως λέμε. 
Μπράβο του και συγχαρητήρια!
Οι λοιποί εννέα προσκληθέντες... αγρόν ηγόρασαν! Ίσως και οι 

εννέα να είχαν σοβαρό λόγο να μην μπορέσουν να προσέλθουν, 
ιδίως αυτοί που σπουδάζουν στην επαρχία. Θα έπρεπε όμως να μας 
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τηλεφωνήσουν και να πουν ότι αδυνατούν να έλθουν για τον άλφα 
ή βήτα λόγο. Θα μπορούσαν επίσης να στείλουν κάποιον συγγενή 
τους ή να πουν σε κάποιον γείτονά τους να παραλάβει αυτός για 
λογαριασμό τους το βραβείο. Θα μπορούσαν να έλθουν οι γονείς 
τους. Θα μπορούσαν τέλος να στείλουν μια επιστολή ευχαριστήρια 
για τη βράβευσή τους και με την απαιτούμενη ευγένεια να εξηγούν 
την μη προσέλευσή τους. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν 
συνέβη. Η απουσία τους μας απογοήτευσε όλους. Αν οι νέοι του 
χωριού μας, στους οποίους στηρίζουμε την εν γένει συνέχειά μας 
(βιολογική, πνευματική, Λευκοχωρίτικη) και τις ελπίδες μας για 
ένα καλλίτερο αύριο του χωριού μας, αδιαφορούν για τα κοινά, 
τους πατριώτες, και την ιδιαίτερη πατρίδα μας τότε το μέλλον μας 
είναι δυσοίωνο και απαισιόδοξο.
Ο καθένας στο σημείο αυτό ας κάνει τα δικά του σχόλια.
Στη γιορτή όμως της πίτας δεν απουσίασαν μόνο τα τιμώμενα 

παιδιά με τους γονείς τους. Απουσίασαν πολλοί Λευκοχωρίτες 
της Αθήνας.
Μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι όλοι οι απόντες είχαν 

σπουδαίο λόγο που δικαιολογούσε την απουσία τους.  Για πίτα και 
γλυκά τους καλούσαμε όχι να μας βοηθήσουν στο σκάψιμο του 
αμπελιού ή στο αλώνισμα του σιταριού! Αναψυκτικά τους τάξαμε, 
χορωδία τους τάξαμε... τίποτα οι πατριώτες. Ούτε καν οικονομική 
συνδρομή δεν τους ζητήσαμε. Άντε να τους λέγαμε ότι είχαμε 
είσοδο 10 ΕΥΡΩ το άτομο! Ακόμα τους τονίσαμε ότι εφέτος δεν 
έχουμε εκλογές και επομένως δεν υπήρχε κίνδυνος να εκλεγούν 
διά βοής ή διά της βίας μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου!
Οι πατριώτες φαίνεται δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά. 

«Αγρόν ηγόρασαν ή γυναίκα έγημαν»! Απογοητευτικώτερο ήταν 
ότι απουσίασαν και πατριώτες οι οποίοι στο παρελθόν διετέλεσαν 
Πρόεδροι της ΕΝΩΣΗΣ ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
είχαν επομένως θητεύσει στην ιδέα της ΕΝΩΣΗΣ και την σύσφιξη 
των πατριωτικών δεσμών. Ας κάνουμε όλοι την αυτοκριτική μας 
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και ας αποφασίσουμε: Αν θέλουμε την ΕΝΩΣΗ; πρέπει όλοι να συ-
νεργασθούμε. Αν πάλι δεν τη θέλουμε ελάτε να τη διαλύσουμε.
Αλλά μέρες που είναι ας μην μεμψιμοιρούμε και ας μην είμαστε 

απαισιόδοξοι. Όταν βλέπεις μεταξύ των λίγων προσελθόντων πα-
τριωτών και ηλικιωμένους ανθρώπους ή εκτός Αθηνών διαμένοντες 
που θα μπορούσαν να είχαν δικαιολογία απουσίας αλλά παρά 
ταύτα να έρχονται στη γιορτή της πίτας, κρατάς μέσα σου ακόμη 
ένα τόνο αισιοδοξίας. Όταν βλέπεις π.χ. τον καθηγητή του Παν/
μίου Θεσσαλίας Πολυνείκη Μπάρδη να έρχεται από την Καρδίτσα, 
τον Δημ. Σπαθανά από το Ριόλο Αχαΐας, την Κική Βύρη από τη 
Σπάρτη, τον Σπύρο Ασημακόπουλο και Μαρίνη Λαμπρόπουλο από 
Τρίπολη, τον μαστροΓιώργη Κουκουζή (85 ετών, πρόσφατα εγχει-
ρισμένο στο μάτι) από την Ελευσίνα, τον Ασημάκη Οικονόμου (87 
ετών) που προσέφερε μία μηνιαία σύνταξη του ΙΚΑ για τη στέγη 
της ΕΝΩΣΗΣ, τον Ντίνο Σπηλιόπουλο (85 ετών) ένα από τα δύο 
επιζώντα ιδρυτικά μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, την κυρά Καίτη Κουκουζή 
(83 ετών) με τους παραδοσιακούς χαλβάδες της, τον Στέλιο Αρμύ-
λαγο με τα λουλούδια του, τους τέως Προέδρους Συμεών Χούπα, 
Μίμη Καρδαράκο, Νίκο Δούρο και μια νεαρή μαμά με το μωρό 
της στην αγκαλιά (η Ελενίκη Ασημακοπούλου-Τρουπή), ε, τότε 
δεν απογοητεύεσαι ακόμα, εξακολουθείς να ελπίζεις, να αισιοδο-
ξείς και να λες: πού θα πάει; η σπίθα της ΕΝΩΣΗΣ που σιγοκαίει 
σε μας τους παλιότερους θα φουντώσει σε λίγο στις καρδιές των 
νεωτέρων και σίγουρα θα υπάρξουν καλλίτερες μέρες για το χωριό 
μας και τους Λευκοχωρίτες.
Λοιπόν: «θαρσείν χρη ταχ’ αύριον έσεται άμεινον»!
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23. «Θες θέριζε και δένε, θες δένε και κουβάλα»

Διάλεξε και πάρε: Τι θέλεις να κάνεις; Θέλεις να θερίζεις τα 
στάχυα και να δένεις τα δεμάτια ή προτιμάς να δένεις δεμάτια, να 
τα φορτώνεις στο μουλάρι και να τα κουβαλάς στη θεμωνιά; Και 
συ να μην ξέρεις τι να διαλέξεις. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. 
Ό,τι και να διαλέξεις ...μούτζωτα! Όλες οι δουλειές του θέρου 
και του αλωνιού είναι παιδεμός. Είναι μπαλαούρα και βάσανο. 
Σε τρώνε τα τριβόλια, οι αφαλαρίδες και τα άγανα. Σε βασανίζει 
η δίψα, ο ιδρώτας, ο κόπος. Όλοι οι γύρω σου βολοδέρνουν με 
τις διάφορες επί μέρους ερ-
γασίες. Στην αρχή πλέκεις 
τα βούρλα από το βάλτο σαν 
σχοινί σε μήκος λουρίδας για 
να δένεις γερά με αυτά τα 
δεμάτια με τα στάχυα (σιτάρι 
- κριθάρι - βρώμη - σίκαλη - 
βίκο). Μετά τα μεταφέρεις 
στα χωράφια που θερίζονται. 
Εκεί τα δρεπάνια δίνουν και 
παίρνουν. Μαντηλοφορεμένες με άσπρες τσεμπέρες οι γυναίκες 
και καπελωμένοι οι άντρες (αυτοσχέδια καπέλα από μαντήλια, 
ψαθάκια κ.λπ.). Όλοι θερίζουν με συνεχείς επικύψεις της μέσης τα 
στάχυα, τα κάνουν χεριές-χεριές, τις δένουν σε χερόβολα και πολλά 
χερόβολα μαζί τα κάνουν δεμάτια. Δεμάτια και χερόβολα πρέπει 
να συνταιριάζουν απόλυτα. Αν δεν δέσεις και δεν σφίξεις καλά τα 
χερόβολα τα δεμάτια «ζαντεύουν», διαλύονται και δεν μπορούν 
να φορτωθούν. Γι’ αυτό όταν τα δεμάτια είναι στραβοδεμένα λέμε 
«κι’ εσύ κακό χερόβολο και γω κακό δεμάτι». Τώρα το να θερίζεις 
από τη μία και συγχρόνως να δένεις κιόλας τα χερόβολα σε δεμάτια 
μέσα στη ζέστη, στη δίψα και τη κούραση με συνεχείς κάμψεις 
και ανακάμψεις είναι ασκήσεις για τεστ κοπώσεως!
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Έλα όμως που και το «δέσε και κουβάλα» είναι εξίσου τυράγνια 
και δε διαφέρει καθόλου από το θέρισε και δένε. Γιατί το κουβάλα 
σημαίνει φορτώνω τα δεμάτια στο «ζο», τα μεταφέρω και τα κου-
βαλάω στο αλώνι και τα ξεφορτώνω σε θεμωνιές με τοποθέτηση 
και «στοιβασιά» τέτοια ώστε τα στάχυα να είναι προς τα μέσα 
και οι καλαμιές προς τα έξω. Αυτό όμως το «κουβάλα» σημαίνει 
να διέρχεται το βαρυφορτωμένο με δεμάτια ζώο, όπως αυτό που 
βλέπετε, μέσα από στενούς πουρναρόδρομους, να κολλάει το 
φορτίο στα πουρνάρια, να φρακάρει σε χούνες και λουμπίνες, 
να ξεσαμαρίζει καταμεσίς στο στενοσόκακο (άντε τώρα φόρτω-
ξεφόρτω) να σε τρουπάνε στα χέρια σου τα πουρναρόφυλλα, τα 
σφέλαχτα και τα σπάρτα, να προγκάς φίδια και θεοπούλια, να σε 
στραβώνουν τα στάχυα και ο ήλιος και να είσαι ένας ταλαίπωρος 
αγρότης στα όρια της αντοχής σου. Άσε εκείνα τα άγανα από τις 
ψάνες που χωθήκαν στο λαιμό σου και στο σβέρκο σου και δεν 
λένε να φύγουν. Και να μονολογείς: Καλύτερα το θέριζε και δένε 
παρά το δένε και κουβάλα.
Τι τα θες τι τα γυρεύεις. Όλες οι γεωργικές εργασίες είναι κοπιαστι-

κές. Δεν έχεις περιθώρια να διαλέξεις εύκολη και δύσκολη δουλειά. Γι’ 
αυτό και το παραπάνω δίλημμα τι να διαλέξεις είναι ψευτοδίλημμα. 
Δεν είναι ελεύθερη επιλογή σου όπως εμφανίζεται. Απλώς αυτοσαρ-
κάζεσαι γιατί ξέρεις ότι και οι δυό «δυνατότητες» είναι χάλια. Δεν 
υπάρχει εδώ «το μη χείρον βέλτιστον». Εδώ και οι δυό προτιμήσεις 
σου είναι... χείρονες. Το καλύτερο θα ήταν να κάθεσαι και να μη 
θερίζεις, ούτε να δένεις, ούτε να κουβαλάς. Όμως το καθισιό είναι 
μεν καλό αλλά «δεν κρατάει πείνα» όπως λέγανε οι παλιοί. Διάλεξε 
λοιπόν και πάρε σου λέει ο αγρότης. Το ίδιο σου λέει και ο οικοδόμος: 
θες λάσπη και ζεμπίλι θες ζεμπίλι και μυστρί. Το ίδιο και ο τσοπάνης 
όταν μέσα στην απελπισία του μονολογεί: Ποιός βαρεί και ποιός 
αρμέγει; Θες να βαρείς (τα πρόβατα) ή θέλεις να αρμέγεις; Οι αγνοί 
χώροι της υπαίθρου και του τίμιου ιδρώτα με δείκτη ανεργίας: Μηδέν! 
Τώρα λοιπόν που έρχεται ο θέρος η επιλογή είναι δική μας. Θέλουμε 
θέρισμα με το «δέσε και κουβάλα» ή θέλουμε μπάνια;
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24. Η παλιά γειτονιά: είδος υπό εξαφάνιση

Ο πρόσφατος καύσωνας ίδρωσε τα βλέμματά μας και μας έκλει-
σε στο καβούκι του αιρκοντίσιον. Οι λιγοστές ευκαιρίες που είχαμε 
για ουσιαστικές επαφές με τους διπλανούς μας χάθηκαν και αυτές. 
Η πόλη απανθρωποιείται, δύσκολα αποφασίζεις να πας επίσκεψη 
σε συγγενή ή φίλο και το μόνο μέσο επαφής παρέμεινε το τηλέφω-
νο. «Από τότε που βγήκαν τα τηλέφωνα πάψαμε να βλεπόμαστε» 
μονολογούμε μελαγχολικά. Τώρα δεν πάμε «να χαιρετίσουμε» τον 
εορτάζοντα πατριώτη παρά μόνο τον παίρνουμε στο τηλέφωνο μια 
φορά το χρόνο του λέμε «Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία» 
και... έξω από την πόρτα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και 
ξαναστρωθείτε στο καναπέ για την τηλεόραση. Μπράβο μας... 
«και των αλλωνόνε τίποτα».
Οι παλιές γειτονιές, το ζωντανό κύτταρο  της  κοινωνίας,  

πέρασαν στην ιστορία. Οι γυναικοσυναθροίσεις στα πεζούλια 
των δρόμων και στις ρούγες ασκούσαν με τα κουτσομπολιά, τις 
ιστορίες, τα προξενιά και τα καλοπροαίρετα σχόλια ένα είδος 
παρατηρητηρίου και τις αρμοδιότητες της παλιάς εκκλησίας του 
Δήμου που ελέγχει τα δρώμενα και διαμορφώνει και υπογραμμίζει 
τα ήθη της εποχής. Εδώ δεν μπορούσες να ξεφύγεις, να δράσεις 
στο σκοτάδι, να κάνεις κάτι, και να μην γίνει φανερό και γνωστό 
σε όλους. Τα εν οίκω ήταν και εν δήμω!
Η γειτονιά, το άγρυπνο μάτι της μικροκοινωνίας μας εγνώριζε τί 

αγόρασες στο πανηγύρι, τί σου έφεραν από την Αθήνα οι συγγενείς 
που ήλθαν καλοκαίρι στο χωριό, τί είπε ο Χρήστος στον Φώτη, 
πόσες λάτες γέννημα έβγαλε ο Σβώλος, πού λογοδότησε η Μαρία, 
τί γέννησε η Μαργαρίτα (παιδί ή τσιούπα;), πότε παντρεύεται ο 
Γιώργης κ.λπ. Επειδή «τον φτωχό και τον χωριάτη τον τρώει η 
ξένη έννοια» στη γειτονιά όπως και στο καφενείο μάθαινες τα 
πάντα καθώς η πληροφόρηση ήταν άμεση, διάφανη και καθόλου 
παραπλανητική. Εδώ και τα γέλια όταν κάποιος «παρίστανε» 
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πώς περπατάει η Αννιώ ή πώς χορεύει ο Ντίνος (σαν να πατάει 
τα σταφύλια!)
Φάσεις, πλάκες, ατάκες, ανέκδοτα, σκαμπρόζικες ιστορίες, 

γέλια τρανταχτά δίνουν και παίρνουν. Οι καρδιές ανοιχτές όπως 
και τα πορτοπαράθυρα κατά τον καλοκαιρινό ύπνο. Όλα διάφανα 
και ασφαλή. Δεν μπορούσες να... παρανομήσεις αφού η γειτονιά 
δρούσε αποτρεπτικά και πιο αποτελεσματικά από τον φόβο της 
αστυνομίας. Το «τι θα πει ο κόσμος άμα σε δει ή άμα το μάθει» 
ήταν ο φόβος που φύλαγε τα έρημα και η μεγαλύτερη ποινή του 
άτυπου ποινικού νόμου ικανή να σε προφυλάξει από κάθε υποψία 
παρανομίας. Ο καθένας ήξερε καλά ποιός ήταν ο διπλανός του 
αφού γνωριζόντουσαν μεταξύ τους από ανήλικα παιδιά. Δεν υπήρ-
χαν μυστικά και το ποινικό μητρώο του καθενός διαβαζόταν από 
τα μάτια του. Ήξερες καλά «τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» 
του άλλου που ήταν ανήμπορος να τα υπερασπίσει. «Ο θεός και 
ο γείτονας δεν λαθεύουν» λέγαμε.
Στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού το κύριο μέσο άμυνας ήταν 

η σκιά των δέντρων και το κρύο νεράκι και το κατάβρεγμα του 
δρόμου με το ποτιστήρι ή τον κουβά να «κάτσει ο μπουχός».
Ο ύπνος τα βράδυα στα χαγιάτια ή στα μπαλκόνια κάτω από τα 

άστρα και τα μεσημέρια κάτω από τις μουριές ήταν ελαφρύς και 
δροσερός. Η στρωματσάδα στην ύπαιθρο (ιδίως στα αλώνια) ήταν 
μια ωραία εμπειρία καθώς τα παιδιά συζούσαν με τους μεγάλους 
και μάθαιναν τα της κοινής συμβίωσης.
Τώρα το πράσινο χορτάρι, τα τρεχούμενα νερά, τα πλούσια 

φυλλώματα των δέντρων, το δροσερό αεράκι, ο ίσκιος του βουνού 
και τα άλλα δώρα της φύσης έχουν μετατραπεί σε είδη πολυτε-
λείας προορισμένα μόνο για εκατομμυριούχους και για λίγους 
αδειούχους τυχερούς. Η παλιά γειτονιά χρόνια τώρα είναι είδος 
εν ανεπαρκεία, είδος εξαφανισμένο ή είδος υπό προστασία όπως 
η χελώνα καρέτα-καρέτα. Τα αυτονόητα και φυσιολογικά έγιναν 
σπάνια και αφύσικα.
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Οι ταράτσες στις πόλεις είναι νεκρές ζώνες και θεωρούνται 
εχθρικό έδαφος, όπου δρουν οι νυχτερινοί σαλταδόροι και τα πά-
σης φύσεως τρωκτικά και λοιπά «φρούτα» του πολιτισμού μας. 
Είναι πυρωμένες από τον ήλιο της ημέρας και αποπνικτικές από 
το «φρέον» των αιρκοντίσιον. Τα γεροντάκια της Αθήνας που δεν 
διαθέτουν κλιματιστικό καταφεύγουν στις κλιματιζόμενες στέγες 
φιλίας των ΚΑΠΗ των Δήμων. Μοναχικές φιγούρες ανθρώπων 
περιφέρονται ως ναυάγια εκτεθειμένα στη μοναξιά.
Διαβάζουμε από τις εφημερίδες: «Δεν υπάρχει πιο λυπητερό θέ-

αμα από τους μοναχικούς ηλικιωμένους, που κάθονται στα άνυδρα 
μπαλκόνια της οδού Αχαρνών ή σε καχεκτικές νησίδες πρασίνου. 
Κανονικά, θα έπρεπε να δροσίζονται κάτω από ένα πλατάνι ή μια 
μουριά στην πλατεία της γειτονιάς ή του χωριού τους, να βγάζουν 
ένα σκαμνί ή καρέκλα στο πεζοδρόμιο και να έχουν γνώμη για 
όλους και για όλα. Να είναι και οι ίδιοι ένα κομμάτι του δρόμου, 
αντί να βλέπουν ξένους δρόμους και ξένους ανθρώπους στην τη-
λεόραση». (Από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 6/7/03)
Διαβάζοντας αυτά μελαγχολείς και προβληματίζεσαι. Πόσο 

άραγε μπορείς να προσαρμοσθείς στην σημερινή πραγματικότητα 
όταν έχεις ζήσει στο παρελθόν σου την κοινωνία της γειτονιάς; 
Ποιο είναι άραγε σήμερα το αντάλλαγμα της χαμένης γειτονιάς;
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25. Και ο χορός καλά κρατεί

Ο χορός είναι έμφυτος στον άνθρωπο. Από μωρό παιδί ακόμα ο 
άνθρωπος πρώτα αρχίζει να χορεύει και μετά αρχίζει να περπατάει. 
Η μάνα με το που πιάνει το παιδί της στην αγκαλιά της το μαθαίνει 
«χιλιολογίτικα» τραγούδια ρυθμικά και εκείνο χοροπηδάει στα 
χέρια της χαρούμενο και γελαστό.
Στη συνέχεια ο χορός σε κάθε ευκαιρία αναπαράγεται και αξι-

οποιείται. Στους γάμους και στα πανηγύρια οι χοροί δίνουν και 
παίρνουν. Οι μεγάλοι χορεύουν μπροστά στο χορό και από πίσω 
ακολουθούν οι νεότεροι κατά ηλικία μέχρι τα παιδιά σχολικής και 
προσχολικής ηλικία (μαμούρια).
Οι απ’ έξω του χορού παρακολουθούν με προσοχή τα βήματα και 

τα «τσαλιμάκια» αυτών που χορεύουν μπροστά και προσπαθούν 
και αυτοί να τους μοιάσουν.
Το να χορεύεις ωραία κάθε τραγούδι και κάθε ρυθμό (τσάμικο, 

καλαματιανό, συρτό κλλπ.) είναι μεγάλο προσόν.
- Να τον πάρεις μωρή, να τον πάρεις. Είναι καλό παιδί και χο-

ρευτιάρικο. Έτσι παρότρυνε η μεγαλύτερη γυναίκα την «τσιούπα 
της παντριάς». Δεν τον είδες μωρή πώς χόρευε στο πανηγύρι της 
Ευαγγελίστρας; Αυτός όταν χορεύει πετάει στα «παγωνόφτερα». 
Να τον πάρεις».
Το χορευτιάρικο λοιπόν παιδί ήταν άξιο θαυμασμού. Τώρα αν 

από δουλειά και λεφτά ήταν «αδειανό ντουφέκι» ε, τότε τους έμενε 
η αγάπη και ο χορός.
Ο χορός άρχιζε από το Δημοτικό σχολείο. Στα διαλείμματα έξω 

στην πλατεία οι δάσκαλοί μας, έκαναν και χρέη χοροδιδάσκαλου. 
Μας μάζευαν σε κύκλους γύρω-γύρω και μπροστά αυτοί πρώτοι 
μας μάθαιναν τα βήματα του χορού. Το συρτό και το καλαματιανό 
ήταν πιο εύκολα. Το τσάμικο όμως θέλει προσοχή, θέλει τέχνη. Θέ-
λει δέκα έξι βήματα μετρημένα, τσακισμένα, με ρυθμό και τέχνη. 
Αν χάσεις ένα βήμα, πάει έχασες και «ξενύχιασες» τον διπλανό σου. 
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«Στου παπά Λάμπρου την αυλή» και «βγήκα ψηλά στα διάσελα» 
ή «ιτιά, ιτιά μοσχοϊτιά» δεν χορεύονται εύκολα αν δεν ξέρεις καλά 
τα 16 βήματα, τις στάσεις, τα πισωγυρίσματα κ.λπ.
Εκεί λοιπόν στην πλατεία γινόταν το μεγάλο μάθημα. Όλοι 

τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Βέβαια δεν τα κατάφερναν όλοι στο 
χορό. Φαίνεται πως και ο χορός είναι μια δεξιοτεχνία, ένα έμφυτο 
ταλέντο, ένα χάρισμα που δεν το έχουν όλοι ή δεν το έχουν στον 
ίδιο βαθμό. Παρατηρούσαμε λοιπόν ότι όσοι τραγουδούσαν καλά 
χόρευαν και καλά.
Αντίθετα όσοι δεν τραγουδούσαν καθόλου δεν μπορούσαν και 

να χορέψουν ή χόρευαν μετ’ εμποδίων και όταν προσπαθούσαν να 
χορέψουν ξεχνούσαν τα τραγούδια. Γι’ αυτό και λέμε όσοι είναι 
απ’ έξω απ’ το χορό πολλά τραγούδια ξέρουν. Όταν όμως μπουν 
μέσα τα ξεχνάνε. Γρήγορα εκείνοι που χόρευαν ωραία άρχισαν να 
κοροϊδεύουν τους άλλους που πήγαιναν σαν «πεδουκλωμένοι».

- Πως πας έτσι ρε Ντίνο, σαν να πατάς τα σταφύλια χορεύεις.
- Πώς χορεύεις «αρούκατος» σαν την αρκούδα;
- Κούνα τα χέρια σου Γιαννούλα, βάρα το πόδι σου Γιάννη, φέρε 

και φούρλες Μαρίνη, κράτα γερά το μαντίλι ο δεύτερος, «σείσου 
και λυγίσου» μάτια μου.
Από τα πρώτα λοιπόν χρόνια του Δημοτικού Σχολείου άρχισαν 

να φαίνονται οι χορευτιάρηδες μαθητές και οι «βατοκρυμένοι».
Εκείνοι δηλαδή που δεν τα κατάφερναν στο χορό και κρυβόντου-

σαν στην άκρη της πλατείας πίσω από τα βάτα και τους θάμνους 
(ευώνυμα) του σχολικού κήπου.
Τα παιδιά αυτά, ίσως πιο ευαίσθητα από τα άλλα από ντροπή 

που δεν τα κατάφερναν πήραν με φόβο το χορό δεν μπόρεσαν να 
«συνταιριαστούν» με τα άλλα και έμειναν στο περιθώριο, παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες των δασκάλων μας. Έτσι μένοντας 
τότε έξω από το χορό σιγά-σιγά στη ζωή αποτραβήχτηκαν από 
την «κοινωνία του χορού» και έμειναν μακριά από τις κοινωνι-
κές εκδηλώσεις. Σήμερα «βατοκρυμένος» είναι εκείνος που δεν 
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συμμετέχει στα κοινά, αποφεύγει τις συναναστροφές και «ούτε 
σε γάμους φαίνεται, ούτε σε πανηγύρια». Μάλιστα καμμιά φορά 
οι απ’ έξω από το χορό ειρωνεύονται αυτούς που «έχουν το χορό 
στο τσεπάκι τους» και τους αποπαίρνουν:

- Σιγά ρε τι πάθατε και χορεύετε; Σας γεννήσαν οι γαϊδούρες;
- Όπου γάμος και χαρά ούλο πρώτοι είστε;
- Οι χαζοχαρούμενοι χορεύουν «πόχουν το μυαλό πάνω από τη 

σκούφα τους».
Έλα όμως που ο χορός φέρνει το γέλιο και τη χαρά και την μα-

κροζωία. Έλα που είναι η καλύτερη γυμναστική και φέρνει υγεία 
κι όρεξη για ζωή.
Παλιότερα μάλιστα, που είμαστε πιο ανέμελοι το χορό τον είχαμε 

στην ημερησία διάταξη κάθε χαρούμενης εκδήλωσης.
Καθώς άλλες ευκαιρίες διασκέδασης δεν είχαμε με το που βρί-

σκαμε χαρά, φαγοπότι και κρασί, φθάναμε γρήγορα στο τραγούδι 
και αμέσως βγάζαμε μαντήλι για χορό. Σε γάμους, σε γιορτές, σε 
«χασιμούσια» οι χορευτιάρηδες μπροστά. Σε σπίτια, στην πλατεία 
(μετά τους γάμους ή στην Αγάπη της Λαμπρής) ακόμα και σε 
αλώνια. Στην Ευαγγελίστρα που γιόρταζε την Τρίτη της Λαμπρής 
μετά το εκεί πανηγύρι κατά την επιστροφή προς το χωριό κάναμε 
στάσεις σε κάτι αλώνια, κολατσίζαμε, τραγουδάγαμε και πιάναμε 
και το χορό! Όρεξη που την είχαμε αναλογίζομαι σήμερα με θαυ-
μασμό στην τότε ανεμελιά μας. Τα βλέπαμε όλα ίσιωμα. Τα είχαμε 
λύσει όλα τα προβλήματά μας. Ο χορός μας έλειπε! Βλέπαμε τα 
πράγματα με αισιόδοξη οπτική γωνία. Το ποτήρι δηλαδή με το νερό 
που είχε μέσα το βλέπαμε πάντοτε μισογεμάτο. Ποτέ μισοάδειο. 
Γιατί είμαστε τότε όλοι χορευτιάρηδες.
Και όσο ο χορός καλά κρατεί πάντα θα υπάρχει όρεξη για ζωή, 

για αισιοδοξία, για δράση.
Άντε λοιπόν μπέστε στο χορό και μην είστε βατοκρυμένοι!
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26. Χιονοτηλεμαχίες...!

Τα τελευταία χιόνια έπιασαν τους Αθηναίους... στον ύπνο! Χρό-
νια τώρα όταν έπεφτε το πρώτο χιόνι στην Πάρνηθα αμέσως οι 
ανυποψίαστοι Αθηναίοι έσπευδαν να παίξουν χιονοπόλεμο. Όλο 
χαρούλες και επιπολαιότητες έτρεχαν να πιάσουν το χιόνι, να το 
πετάξουν ο ένας στον άλλο και όλο ...χα, χα, χα και χου, χου, χου 
χασκογελάγανε. Άνετοι και ωραίοι όλο παιγνίδια και χαρά και όλα 
καλά κι όλα ωραία.
Από κοντά και τα διάφορα κανάλια να απαθανατίσουν το γε-

γονός και να μας «ενημερώνουν» με τις χιονομαχίες του ενός, τις 
χιονοπαλαβωμάρες του άλλου και να μας μεταδίδουν ρεπορτάζ από 
τους αποκλεισμένους στα βουνά ορειβάτες, τα «ζωναριάσματα» 
των διαφόρων σπηλαιολόγων, κυνηγών, αναρριχητών, οδοιπόρων, 
αλπινιστών και άλλων ριψοκίνδυνων «βαρεμένων».
Χιόνι άκουγαν, χιόνι έλεγαν και παιχνιδάκια το έβλεπαν. Στις 

13 Φλεβάρη όμως και ενώ όλοι λέγαμε ότι ο Φλεβάρης και αν 
φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει, ο Φλεβάρης θύμωσε, κάκιωσε και 
μας έχωσε στα ...χιόνια!
Καθώς μάλιστα οι Αθηναίοι σε θέματα χιονιού είναι «σαν τα 

πουλιά της μηχανής» δηλ. ασυνήθιστοι, άψητοι και «χαζοχαρού-
μενοι», πιάστηκαν στη φάκα, στον ύπνο και εγκλωβίστηκαν μέσα 
στα σπίτια τους.

- Άσπρη μέρα θέλατε, βολτούλες στην Πάρνηθα θέλατε, «γδυ-
μοκωλιάσματα» μέσα στο χιονάκι θέλατε, φάτε τώρα ένα μέτρο 
χιόνι χάμω στην πόρτα του σπιτιού σας να καταλάβετε τι τραβάνε 
οι κάτοικοι στα ορεινά χωριά που βλέπετε στην τηλεόραση ότι είναι 
αποκλεισμένα στο χιόνι και να δείτε τι ωραία και τι καλά είναι να 
μη μπορείς να βγεις από το σπίτι σου επί ημέρες.

- Σας αρέσουν να βλέπετε στην τηλεόραση τα κρύσταλλα των 
πάγων στις άκρες των κεραμιδιών και να θαυμάζετε τις παγωμένες 
λίμνες;
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- Φάτε τώρα μια «κωλιά» στον παγωμένο δρόμο της γειτονιάς 
σας που περπατάτε ανέμελοι και ωραίοι και τρέξτε στο ΚΑΤ με 
σπασμένο πόδι ή χέρι.
Και να λοιπόν στα καλά καθούμενα εκεί που οι Αθηναίοι, οι 

απερίσκεπτοι και χαλαροί έβλεπαν χιονάκι και έκαναν... χαζοχα-
ρούλες, όταν τους πλάκωσε ο Φλεβάρης στα χιόνια, άρχισαν σαν 
«μωρές παρθένες» να παραπονιούνται και να κλαψουρίζουν:

- Είμαστε αποκλεισμένοι στο σπίτι μας επί τρεις μέρες χωρίς 
ρεύμα και νερό! Δεν ήρθε κανένας αρμόδιος του Κράτους να μας 
φέρει ...γάλα από την ΕΒΓΑ και ...κρουασάν από το ζαχαροπλα-
στείο!

- Μωρέ τι μας λέτε; Δεν βρίσκετε γάλα; Αρμέξτε τις γίδες σας! 
Δεν βρίσκετε κρουασάν; Φτιάξτε ...τραχανά! τους ανταπαντάει το 
Κράτος που και αυτό πιάστηκε στον ύπνο.

- Είμαστε εγκλωβισμένοι, νηστικοί, διψασμένοι, «απότιγοι», 
κρυώνουμε, ασθενείς και κανένας... «αρμόδιος» δεν ήλθε να μας 
δει. Κανείς Υπουργός δεν βγήκε στ’ αγνάντιο!
Και ο Υπουργός, ο αρμόδιος, το Κράτος, προσποιούμενος φιλο-

τιμία, ερωτά τον χιονοεγκλωβισμένο με απορία: - Κύριε χιονοπαθή, 
πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα, ή γυμνόν, ή εν ασθενεία, εν 
φυλακή και αποκλεισμώ και ουκ ήλθομεν διακονήσαι σε; Μπέρ-
δεψε δηλαδή ο Υπουργός τα καθήκοντά του με την Ευαγγελική 
περικοπή και παραβολή που άκουσε την προηγούμενη Κυριακή 
στην Εκκλησία.
Και οι εμπνευσμένοι αυτοί «Πλατωνικοί» διάλογοι συνεχίστη-

καν με κόντρες:
- Δεν έχουμε νερό!
- Λιώστε χιόνι στις κατσαρόλες και πιέστε το.
- Δεν έχουμε ζεστασιά!
- Χωθείτε μέσα στις βελέντζες σας στο κρεβάτι και ...χουχου-

ληθείτε!
- Δεν έχουμε ζεστό πρωινό να πιούμε!
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- Βράστε τριφτιάδες με κρασί και ρουφήχτε τες.
- Δεν ήρθε μηχάνημα του Δήμου να μας ανοίξει το δρόμο.
- Πάρτε ρε ένα φτυάρι από το κατόι σας και κόφτε χιόνι μόνοι 

σας σιακάτω μέχρι το δρόμο!
Ακούστηκαν και άλλοι διάλογοι ...απείρου κάλλους:
- Έχουμε γρίπη και συνάχι. Δεν ήρθε κανείς γιατρός του ΕΣΥ 

να μας δει.
- Πιέστε «τσουκαλόκαφτο» και θα γίνετε περδίκι!
- Δεν έχουμε ψωμί.
- Φάτε... παντεσπάνι!
Σε άλλο κανάλι παρακάτω οι χιονοδιάλογοι... χόντρυναν.
- Δεν έχουμε αλυσίδες.
- Μπράβο, επιτέλους είσθε ελεύθεροι!
- Λέμε για τις αλυσίδες του αυτοκινήτου.
- Ε, τότε «κόψτε της γουρούνας τον άλυσο» και βάλτε τες.
- Είστε για δέσιμο.
- Και σεις είστε για ...κατάψυξη!
Αυτά παθαίνουν οι ...άσχετοι περί τα χιόνια Αθηναίοι, όταν δεν 

ρωτάνε κάποιον που ξέρει από χιονοπλακώματα. Δεν ξέρατε, ρε 
Αθηναίοι από χιόνια και κρυοπαγήματα; Γιατί ρε δεν ρωτάγατε 
τους Λευκοχωρίτες που είναι ψημένοι από χιόνια και πάγους από 
«πυροκολιάσματα» στο τζάκι και από πολυήμερους αποκλεισμούς 
στα σπίτια τους; Ούτε τα πλούτη και τα καλά σας είχαν ούτε ρεύμα, 
ούτε αυτοκίνητα, ούτε την καλοπέρασή σας, ούτε βέβαια και την 
...αφέλειά σας! Τους είδατε ποτέ ρε να βαρυγκομήσουν, να βγουν 
στο δρόμο και να κλαίγονται ή στα κανάλια και να παραπονιούνται; 
Τους είδατε ποτέ να τους λείψει ψωμί, κρασί, τραχανάς, παστό 
χοιρινό, σιτάρι, ξύλα;
Τους είδατε να βγαίνουν στην τηλεόραση και να ζητούν τον 

αρμόδιο, το Κράτος, τον Υπουργό; Αυτοί ήταν κράτος μόνοι 
τους. Πάντα ψημένοι σε όλα, γαλβανισμένοι στη φτώχεια και 
τις κακουχίες, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν μόνοι τους χωρίς 
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βαρυγκομιά, χιόνια, κρύα, πλημμύρες, αέρηδες, μπουμπουνητά 
και όλα τα «καλά του Θεού» αυτά που σεις οι ...ντελικάτοι και 
μυγιάγγιχτοι τα αναθεματίζετε ως ακραία καιρικά φαινόμενα. 
Μόνο τα φαινόμενα και το κράτος φταίει, εσείς ποτέ!
Λοιπόν: αν ξαναδείτε χιόνι αφήστε τις χαρούλες και ξεχάστε 

τους αρμόδιους. Μαζέφτε τα «αναχρικά» σας, κουμανταρήστε τα 
ζωντανά σας και λάβετε τα μέτρα σας. Μην περιμένετε τα κανά-
λια, τα «τρανά κεφάλια» και τους διαφόρους Υπουργούς να σας 
σώσουν. Και μη «σιχτιρίζετε» κανέναν!
Γιατί τώρα πια το μάθατε: όποιος καεί στον... πάγο, φυσάει και 

...το χιόνι!
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27. Μια ζωή... εξετάσεις!

Τις μέρες αυτές τα παιδιά έχουν εξετάσεις. «Εξετάζονται» τα 
σχολεία, λέγαμε παλιά. Εξετάσεις κάθε είδους: εισαγωγικές, προα-
γωγικές, Πανελλήνιες ή Πανελλαδικές, πτυχιακές, μεταπτυχιακές. 
Παλιότερα για να «περάσεις» από μία τάξη στην άλλη είτε του 
Δημοτικού είτε του Γυμνασίου έπρεπε κάθε χρόνο να «εξετασθείς» 
και να πετύχεις βαθμό προβιβασμού. Αν «κοβόσουν» τον Ιούνιο 
σε κάποιο μάθημα έπρεπε τον Σεπτέμβριο να διαγωνισθείς εκ νέου 
σε εξετάσεις ως «μετεξεταστέος» ή «επανεξεταστέος». Κάθε σπίτι 
τώρα το Μάιο, Ιούνιο έχει παιδιά, εγγόνια, ανήψια, βαφτιστήρια 
κ.λπ. που διαβάζουν για τις εξετάσεις τους. Όλη η οικογένεια είναι 
στο πόδι, σε αγωνία και ετοιμότητα.
Το παιδί διαβάζει και όλοι δίπλα του κάνουν ησυχία για να το 

αφήνουν απερίσπαστο στα βιβλία του. Όλοι είναι από πάνω του 
και παρακολουθούν με προσοχή μην του λείψει τίποτα.
Έχει εξετάσεις αύριο, λένε. Στα μαθηματικά, φυσική, χημεία, 

Αρχαία, Ιστορία, Κοσμογραφία κ.λπ. Αντιγράφω από μια κόλλα 
διαγωνισμάτων του τότε Γυμνασίου μας:

«Γραπταί εξετάσεις Α’ εξαμήνου εις την Υγιεινήν. Εν Λαγκαδίοις 
τη 28 Ιουνίου 1962.
Ζητήματα: Πρώτον: Επίκτητος ανοσία, Ομάς βιταμινών Β, Δεύ-

τερον: Άρτος, ζωϊκά παράσιτα ή μετάζωα, Τρίτον: Βιταμίνη Α, εις 
ποίας περιπτώσεις δύνανται τα ρούχα να βλάψουν την υγείαν του 
ανθρώπου. Απαντήσατε στα δύο εκ των τριών ζητημάτων».
Και ακολουθούν οι βαθμοί.
Οι εξετάσεις των μαθητών δεν είναι μόνο στα μαθήματα και 

στους βαθμούς. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για το ΑΡΙΣΤΑ ή το ΛΙΑΝ 
ΚΑΛΩΣ.
Έπρεπε να είχαμε και καλήν διαγωγήν. Το σύστημα τότε είχε ως 

πρότυπο μαθητού αυτόν που θα προαγόταν στην επόμενη τάξη ως 
«Αριστούχος με χρηστοήθειαν εξαίρετον»! Έτσι εκτός από τους 
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βαθμούς εξεταζόμαστε και διαγωνιζόμαστε και στη διαγωγή, η 
οποία είχε μεγαλύτερη αξία από τους βαθμούς στα μαθήματα. 
Βαθμολογητές άτυποι της διαγωγής μας ήταν όλος ο μικρός κοι-
νωνικός μας περίγυρος: οι δάσκαλοί μας, ο παπάς, ο πρόεδρος, 
οι συγγενείς, οι συγχωριανοί μας. Αν η διαγωγή, λοιπόν που ανα-
γραφόταν στο Απολυτήριο Δημοτικού ήταν «Κοσμιωτάτη» τότε 
ήσουν καλό παιδί, «σεβαστικό» και μπράβο σου! Αν όμως στο 
Απολυτήριο έγραφε «επέδειξε διαγωγή κοσμία» τότε δεν ήσουν 
καλό παιδί, ήσουν «στιγματισμένος» και θα έπρεπε να φροντίσεις 
του χρόνου να γίνεις «καλό παιδί, φρόνιμο, υπάκουο, σεβαστικό» 
ώστε να πάρεις διαγωγή κοσμιωτάτη! Το όλο σύστημα δηλαδή 
σε οδηγούσε από μικρό παιδί στον αγώνα, το άγχος, τη διαρκή 
προσπάθεια.
Διαγωνισμοί λοιπόν και εξετάσεις από το Νηπιαγωγείο μέχρι 

το Πανεπιστήμιο.
Υποθέσωμεν τώρα ότι το παιδί σας μετά από επιτυχείς εξετάσεις 

στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Παν/μιο πήρε τα αντίστοιχα 
πτυχία του.
Άντε και πήρε ακόμα πτυχία ξένων γλωσσών, μάστερ και ντο-

κτορά και τα «κρέμασε» όλα στον τοίχο του δωματίου του, που 
το γέμισε από «άκρη σε άκρη».
Αμέσως έρχεται μόνο του το ακόμα μεγαλύτερο πτυχίο. Το 

πτυχίο ...ανεργίας! Και αναρωτιέται το παιδί: Ήταν ανάγκη να 
πάρω όλα τα προηγούμενα πτυχία για να «κατακτήσω» και το 
πτυχίο της ανεργίας;
Και αμέσως με το που τελείωσαν οι πρώτες εξετάσεις αρχίζουν 

άλλες εξίσου δύσκολες και συνεχείς.
Εξετάσεις στον ΑΣΕΠ να προσληφθείς σε μία δουλειά. Γραπτές 

στην αρχή, προφορικές (ιντερβιού το λένε τώρα) στη συνέχεια. 
Εξετάσεις μετά για να μονιμοποιηθείς στη δουλειά σου, να προα-
χθείς, να προωθηθείς βαθμολογικά, να επιλεγείς για διευθυντικό 
στέλεχος, να μετεκπαιδευτείς στα κομπιούτερ, στο εξωτερικό, 
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στις νέες τεχνολογίες, να «ανέλθεις» στην ιεραρχική κλίμακα. 
Εξετάσεις ακόμα και για να ...συνταξιοδοτηθείς!

Το αρχαίο γηράσκω αεί 
εξεταζόμενος (διδασκόμενος) 
σήμερα αποδίδεται από τους 
οικονομολόγους με το «δια 
βίου εκπαίδευση». Εξετάσεις, 
διαγωνίσματα, φροντιστήρια, 
ιδιαίτερα μαθήματα και η ζωή 
μας όλη γίνεται ένα απέραντο 
...εξεταστήριο. Μια ζωή «στην 
πρέσσα» δηλαδή και στους 

βαθμούς που πιάσαμε.
Και έρχονται - τέλος - οι άλλες οι ...εξετάσεις! Οι πιο δύσκολες, 

οι πιο αγωνιώδεις, οι επαναλαμβανόμενες και οι τελευταίες της 
ζωής μας. Όλες γραπτές και ...κακογραμμένες!
Η θειά μου η Μαριγώ της έλεγε «εξετάσες».
- Τι κάνεις θεια Μαριγώ; τη ρώταγα.
- Έχω εξετάσες ανηψιέ, μου έλεγε.
- Τι εξετάσεις θειά;
- Γραπτές. Πάω στα Τρόπαια να μου γράψει ο γιατρός τις εξε-

τάσες που θα κάνω για τις ένεσες (έτσι έλεγε τις ενέσεις).
Θα πάω στα Λουτρά για τα μπάνια μου και θέλω να έχω προ-

ετοιμαστεί.
Οι ιατρικές λοιπόν εξετάσεις δίνουν και παίρνουν.
Και όχι μόνο στους ηλικιωμένους.
Η προληπτική ιατρική και ο πληθωρισμός των γιατρών έχουν 

πολλαπλασιάσει τις κάθε λογής εξετάσεις και γράφουν συνέχεια 
συνταγές. Σε ψάχνουν, σε εξετάζουν, σε επανεξετάζουν μέχρι που 
να σου βρουν κάτι οπότε σε πιάνουν στα δίχτυα τους και σε «αρ-
μέγουν» με σταθερά επαναλαμβανόμενες εξετάσεις εφόρου ζωής 
τους ή εφόρου ζωής σου (όποιος πεθάνει πρώτος!).
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Ακούς στη Λαϊκή κάποια «παιδιά» να συζητούν τις «εξετάσεις» 
τους.

- Να σου πω λέει ο ένας στον άλλο. Στη χοληστερίνη πήγα καλά 
(χαμηλή βαθμολογία). Στο ζάχαρο όμως δεν πήγα καλά (υψηλή 
βαθμολογία).
Στα σχολιαρόπαιδα δηλαδή επιτυχείς είναι οι υψηλής βαθμολο-

γίας εξετάσεις ενώ στα άλλα «παιδιά» επιτυχείς είναι οι χαμηλής 
βαθμολογίας!

- Σήμερα θα κοιμηθώ νηστικός. Έχω εξετάσεις αύριο, λέει ο 
ένας σύζυγος στον άλλο. Και ο χορός των γενικών και ειδικών 
εξετάσεων καλά κρατεί.
Εξετάσεις στα μάτια για να πάρεις δίπλωμα οδήγησης, εξετάσεις 

θώρακος για να προσληφθείς στο Δημόσιο, εξετάσεις καρδιάς για 
να κάνεις τα «μπάνια του λαού», εξετάσεις αίματος για να παντρευ-
τείς, εξετάσεις... στα νεύρα μας και στην αντοχή μας.
Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά παίρνεις από το ταχυδρομείο 

ένα «χαρτί» που σε καλεί ο Πταισματοδίκης της περιοχής κατοικίας 
σου «να εμφανισθείς ενώπιον του σε 48 ώρες για να εξεταστείς 
ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση του τάδε κατά του τάδε».
Τότε είναι που δεν κρατιέσαι άλλο και αναφωνείς οργισμένος: 

Αϊ σιχτίρ πια, εσείς και οι εξετάσεις σας!

Eξετάσεις στο Γυμνάσιο Πευκοδάσος και Κάμπιες
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28. Τα μπάνια του λαού

Άρχισαν ήδη τα λεγόμενα «μπάνια του λαού». Δηλαδή οι δια-
κοπές των εργαζομένων και η έξοδός τους στις παραλίες. Έγινε 
συνώνυμο των διακοπών η θάλασσα και τα μπάνια. Παλιότερα η 
θάλασσα δεν είχε πέραση. Για μας τους βουνίσιους ήταν άγνω-
στο φυσικό στοιχείο. Οι πιο πολλοί τη γνωρίσαμε μετά τα 18 μας 
χρόνια, όταν μετά το εξατάξιο Γυμνάσιο ερχόμενοι στην Αθήνα 
την ξαγναντίζαμε ψηλά από τον Κωλοσούρτη προς τους Μύλους 
του Άργους και την είδαμε στον Αργολικό κόλπο. Τότε ξεφωνί-
σαμε, «θάλαττα, θάλαττα» όπως στην «κάθοδο των μυρίων» του 
Ξενοφώντα.
Μέχρι τότε το γαλάζιο της χρώμα το ξέραμε από το χάρτη της 

Ελλάδας ή τον παγκόσμιο που είχαμε στους τοίχους, του Δημο-
τικού Σχολείου.

- Τι λογό είναι το θαλασσινό νερό ρε, ρωτούσαμε όποιον τυχερό 
συμμαθητή μας είχε τύχει να πάει ταξίδι και είχε δει θάλασσα.

- Να, σαν το λουλάκι, που χρησιμοποιούμε στο πλύσιμο των 
σκουτιών μας.. Σαν το νερό με τη γαλαζόπετρα που ρεντίζουμε τ’ 
αμπέλια, ενημέρωνε τον άσχετο ο τυχερός.
Όταν λέγαμε μπάνια, στο χωριό, εννοούσαμε τα ιαματικά μπάνια 

στα Λουτρά της Ηραίας, όπου πήγαιναν οι ηλικιωμένοι, για να 
γιατρευτούν. Μπάνια θαλασσινά ούτε κουβέντα να γίνεται. Εμείς 
τα παιδιά το πολύ-πολύ το καλοκαίρι να λουζόμαστε στα ποτάμια 
(στο κουτσομίλι, στον τροχό) φτιάχνοντας αυτοσχέδιες λιμνούλες, 
που τις λέγαμε λούμπες ή γούρνες. Εκεί ερχόμενοι σε επαφή με 
το κρύο νερό είχαμε την ψευδαίσθηση ότι να! ...κολυμπήσαμε κι 
εμείς...
Γενικά η σχέση μας με το νερό δεν ήταν πολύ καλή. Ή μάλλον 

καλή ήταν μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα η σχέση μας ήταν 
μάλλον ψυχρή. Από την τσίγκινη κρεμαστή «νιφτήρα» στον τοί-
χο, νιβόμαστε σαν τις γάτες. Μπάνιο ως χώρος του σπιτιού, αυτό 
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που λέμε λουτρό ή WC (βε-σε) ήταν είδος πολυτελείας, άγνωστο 
στο χωριό μας. Συνήθης χώρος, που «λουτσιζόμαστε» ήταν το  
πλυσταριό στο φουρναριό. Εκεί το λεβέτι με το ζεστό νερό και 
την «αλυσίβα» λειτουργούσε ως θερμοσίφωνας, που λουζόμαστε, 
πλενόμαστε και πλέναμε τα «σκουτιά» μας.
Οι περισσότεροι το λούσιμο το συνδύαζαν με τη Λαμπρή... 

Έλα να λουστείς, λέγανε, στο νοικοκύρη κι εκείνος ρωτούσε: 
γιατί Λαμπρή έχουμε; - Αυτός λούζεται κάθε Πάσχα και λαμπρή, 
λέγανε, όταν θέλανε να σχολιάσουνε κάποιον. Ακόμα πιο παλιά, 
όταν τα μαστορόπουλα ή οι πολεμιστές ήσαν από τις κακουχίες 
«ανάλλαγοι» και παραπονιόσαντε για το πότε θα λουστούν και 
θ’ αλλάξουν, οι άλλοι τους παρηγορούσαν «ξύσου, κακοπέρασε 
ναρθεί η Λαμπρή ν’ αλλάξεις...».
Κι έχεις τώρα τους καλομαθημένους, που θέλουν να μπανιαρί-

ζονται κάθε μέρα! Καθόλου οικονομία στο νερό και το σαπούνι. 
Τέτοια... κατάντια!
Τα μπάνια του λαού, λοιπόν, στις θάλασσες άρχισαν.
- Πού θα παραθερίσεις εφέτος, ρωτάει ο ένας τον άλλο. Παρα-

θερίζω, βέβαια, δεν σημαίνει ότι έπαθα υπερκόπωση από το θέρο 
στα χωράφια. Θα παραθερίσω στο βουνό, απαντάει ο άλλος, δεν 
πάω στη θάλασσα. Όλες οι θάλασσες βρώμισαν. Μόνο το βουνό 
θα ζήσει. Και πράγματι, το βουνό με το ζωογόνο οξυγόνο του ξε-
κουράζει τους παραθεριστές, οι οποίοι με τις πεζοπορίες, το κρύο 
νερό της πηγής, τα ποτάμια, τους λόγγους και τις δροσιές κάτω από 
τα δέντρα ξανανιώνουν και ανακτούν τις δυνάμεις τους. Καιρός 
λοιπόν να αρχίσουν τα μπάνια του λαού... στα βουνά. Με πεζοπο-
ρίες, ξάπλες κάτω από τον πλάτανο ή τις καρυδιές, δρασκελίσματα 
σε ποτάμια, γιοφύρια, βρύσες, νεροσυρμές, μονοπάτια και βαθιές 
αναπνοές! Ορεινή διαβίωση, λοιπόν.
Εμείς οι βουνίσιοι να επιμένουμε ...ορεινά! Λευκοχωρίτικα και 

Γορτυνιακά. Η θάλασσα μόδα ήταν και πέρασε.
Πριν 40 χρόνια οι Λευκοχωρίτες της Αθήνας αποφάσισαν να 
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πάνε εκδρομή και να σμίξουν όλοι στη θάλασσα του Δήλεση στις 
7 Ιουλίου του 1963 ημέρα Κυριακή. Να πάνε να κάνουν το μπά-
νιο τους. Αρκετά χόρτασαν βουνό. Τώρα έγιναν «πολιτισμένοι». 
Θέλουν θάλασσα. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση το Δ.Σ. της Ένωσης 
που όριζε ώρα αναχώρησης από πλατεία Κλαυθμώνος (Ράδιο- Κα-
ραγιάννη) 7 π.μ., τιμή εισιτήριου 30 δραχμές μετ’ επιστροφής στις 
20.30 μ.μ. και προτροπή, «όσοι εκδρομείς επιθυμούν να πάρουν 
μαζί τους φαγητό, κουβέρτα για ξάπλες, μπάλες για την θάλασσαν 
και καμιά πλάκα για το ΠΙΚΑΠ, ώστε το γλέντι να ολοκληρωθεί 
και δια των συγχρόνων ψυχαγωγικών μέσων...» και το τότε Δ.Σ. 
καταλήγει: «Ας διακόψωμεν την ρουτίναν της πολυταράχου ζωής, 
ας αφήσωμεν την εκνευριστικήν ατμόσφαιραν εξορμώντες εις την 
ζωογόνον ύπαιθρον και την γεμάτη από χαρές θάλασσαν».
Ήταν η εποχή που οι Λευκοχωρίτες της Αθήνας ενθουσιώδεις και 

χαρούμενοι γέμισαν τρία τουριστικά λεωφορεία και συναντήθηκαν 
νοσταλγικά για να χαρούν όλοι μαζί μια μέρα στη θάλασσα!
Έκτοτε τα μπάνια του λαού μπήκαν στη ζωή μας. 
Εμπρός, λοιπόν, και τώρα: να αρχίσουν τα μπάνια του λαού στη 

θάλασσα ή στο βουνό. Καλό καλοκαίρι και καλό παραθέρισμα.

Μπάνια Λευκοχωριτών Δήλεσι 1963



Εύθυμα και Σοβαρά 102 

29. Ολυμπιακά αθλήματα στο χωριό

«Μεταφερόμαστε τώρα στο ανοιχτό γυμναστήριο της Κατωρά-
χης. Εδώ διεξάγεται το ολυμπιακό αγώνισμα της προετοιμασίας 
των κοτόπουλων. Κάτοχος του Χρυσού Μεταλλίου με παγκό-
σμιο ρεκόρ η κυρία Χαρίκλεια Συζ. Δημ Σπηλιόπουλου. Έχει 
τη ζηλευτή επίδοση, σε διάστημα μιας ώρας να καθαρίζει 80 
κοτόπουλα! Την ακολουθεί με Ασημένιο Μετάλλιο η συννυφάδα 
της Τασία συζ. Μιχ. Σπηλιόπουλου, η οποία σε διάστημα μιας 
ώρας καθαρίζει 70 κοτόπουλα. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν και 
μοιράζονται το Χάλκινο Μετάλλιο η Δήμητρα Μπούσμπουρα, 
η Μαρία Σταυροπούλου και η Μαρία Θεοδωροπούλου, που σε 
διάστημα μιας ώρας, έχουν αλατίσει, πιπερώσει, λαδώσει και 
ριγανίσει τα 150 κοτόπουλα!»
Όπως αντιληφθήκατε ο εφετινός Αύγουστος δεν είχε μόνο 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας με τα στάδια και τα 
Γυμναστήρια, τους αθλητές και τα μετάλλια. Στο χωριό μας 
χρόνια τώρα κάθε Αύγουστο γύρω από τη μεγάλη Γιορτή των 
Γερόντων διεξάγονται ιδιότυποι αγώνες, που περιλαμβάνουν 
ειδικά αθλήματα από ειδικούς αθλητές (ας τους πούμε άτομα με 
Ειδικές Ανάγκες) που βαθμολογούνται από Ειδικούς Κριτές, και 
λαμβάνουν στο τέλος τα ανάλογα μετάλλια. Μερικά, μάλιστα, 
από τα μετάλλια αυτά έχουν το σχήμα της ανοιχτής παλάμης! 
Απονέμονται συνήθως σε αθλητές αθεράπευτα ρομαντικούς, 
που κατά εξακολούθηση υποτροπιάζουν και συνεχίζουν να είναι 
«καλοί καγαθοί» και να τα δίνουν όλα για το χωριό τους.
Κι εδώ λοιπόν έχουμε  τα αγωνίσματα του Σύνθετου Ατομικού, 

του Ομαδικού, του Μαραθωνίου, του Πεντάθλου, του Δρόμου 
μετ’ Εμποδίων, της Υπομονής του Φιλοτίμου, της Υπερκόπω-
σης κ.λπ. Κι εδώ έχουμε Γυμναστήρια και γήπεδα, όπως... Το 
Ο.Α.Κ.Α. της Κεντρικής Πλατείας, το Κλειστό Γυμναστήριο 
του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος, το Υπαίθριο κάτω από 
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τον πλάτανο, το Ημίκλειστο του καφενείου, το Ανοιχτό της Κα-
τωράχης, το Κλειστό Κρεοπωλείο του Στουμπίρη κ.λπ.
Στο Ανοικτό Στάδιο της Πλατείας διεξάγονται τα περισσότερα 

αθλήματα. Εδώ γίνεται το αγώνισμα της «λύσης-αρμολόγησης 
των τραπεζοπόδαρων». Συμμετέχουν πολλοί μικροί αθλητές 
(μαθητές Δημοτικού Σχολείου), που σε ελάχιστο χρόνο βιδώνουν 
ή ξεβιδώνουν τα τραπέζια και τα πόδια τους για να τ’ απλώσουν 
στην πλατεία. Εδώ γινόταν πριν γίνει συνδιοργανωτής ο Δήμος 
το κοπιαστικό αγώνισμα του σκουπίσματος και καθαριότητας 
της πλατείας της συγκομιδής των σκουπιδιών πριν και μετά τη 
γιορτή. Παραμένει το αγώνισμα  του πλυσίματος και καθαρισμού 
των καρεκλών, της αναρρίχησης στις περί την πλατεία κολώνες 
της ΔΕΗ, για το κρέμασμα «μπαλαντεζών» φωτισμού και της 
ανάρτισης των πανό με το ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ (λες και αν το πανό 
δεν έμπαινε δεν θα «καλώς ερχόσαντε»!). Εδώ και το αγώνισμα 
του ατομικού και ομαδικού χορού και τραγουδιού! Εδώ και το 
αγώνισμα της Άρσης Σιδερένιων Τραπεζιών από και προς την 
ταράτσα του Κοινοτικού Καταστήματος. Εδώ και οι εξετάσεις 
καλής φιλοξενίας των επισκεπτών, η υποχρέωση του σερβιρί-
σματος - ταίσματος, παροχής διασκέδασης και χορού. Χρυσός 
δεκαθλητής στα αγωνίσματα αναδεικνύεται ο Πρόεδρος της Ένω-
σης, που μαζί με όλο του το σόι (γυναίκα, μάνα, παιδιά, αδέρφια, 
ανήψια), «ιδρωκοπάει» τις μέρες των γιορτών. Βολοδέρνει πέρα 
δώθε και γενικά τα δίνει όλα, για να πιάσει το Χρυσό, ενώ από 
μέσα του μονολογεί αγανακτισμένος (αϊ σικτίρ, να τελειώσει η 
θητεία μου και να μην ξαναβγώ ποτέ πια). Οι ντόπιοι θεατές, κάτω 
από τον πλάτανο, τα μπαλκόνια, τις βεράντες των γύρω σπιτιών 
τον παρακολουθούν αδιάφοροι, χωρίς καν να χειροκροτούν,  συ-
νεχίζοντας την κουβέντα τους ή την χαρτοπαιξία τους όπου και 
εδώ υπάρχουν βραβεία και μετάλλια για τους νικητές. Εφέτος το 
χρυσό μετάλλιο το πήρε ο Πρόεδρος Δημ. Καρδαράκος και όλη 
η οικογένειά του. Το σήκωσε μαζί με τ’ αδέρφια του το Χρίστο 
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και τον Κώστα, αφού ξεθεώθηκαν στη δουλειά κι έδωσαν τα 
ρέστα, όπως λέμε. Το Ασημένιο στο ίδιο αγώνισμα μοιράζεται 
ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος με τη δική του οικογένεια. Κι αυτός 
μονολογεί λέγοντας, άντε να μεγαλώσω, να κάτσω στο τραπέζι 
των γερόντων και να δουλεύουν άλλοι για μένα!
Τέλος το Χάλκινο Μετάλλιο στο δέκαθλο μοιράζονται τα λοιπά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, που κι αυτά αγω-
νίζονται με την οικογένειά τους για την επιτυχία των Γιορτών.
Με λίγα λόγια, αν έχεις σόϊ, γίνου Πρόεδρος, αλλιώς κάτσε 

στα αυγά σου…
Στο σύνθετο ατομικό, χρόνια τώρα κυρίαρχος Χρυσός Ολυ-

μπιονίκης είναι ο Ταμίας του Συλλόγου ο Κώστας ο Οικονόμου: 
Ο αξιωματικός ωνίων της Ένωσης. Εισπράξεις συνδρομών, 
εξοφλήσεις λογαριασμών, αγορά αναλώσιμων υλικών, κρεάτων, 
συμφωνίες με φούρνο, προμηθευτές ποτών κ.λπ. Ακόμα και στο 
διαγωνισμό δηλωτής εισέπραξε στο άψε-σβήσε 150 ευρώ χορηγία 
από τον Κώστα Χουντή και τα παράδωσε στο τάκα-τάκα στον 
πρώτο και δεύτερο Νικητή Θανάση Ρουμελιώτη και Γιώργη της 
Σουσάνας.
Ο Νίκος Ιωαννίδης πήρε το χρυσό στα εξής πέντε αθλήματα: 

Τοποθέτηση Τραπεζοκαρεκλών, Σερβίς και Διανομή Φαγητών, 
Τακτοποίηση Αναλώσιμων,  Αρμολόγηση Τραπεζιών και κυρίως 
στο αγώνισμα του Ζεϊμπέκικου. Στο γυναικείο πένταθλο, χρυσό 
πήρε η Γραμματέας της Ένωσης Μαρία Σταυροπούλου, που 
αγωνίστηκε στα Κοτόπουλα, στο Σερβίρισμα των Γερόντων 
με βοηθό τη Μαργαρίτα Γεωρ. Καρδαράκου, στη Λαχειοφόρο 
Αγορά, στις Δημόσιες Σχέσεις και στο Ζεϊμπέκικο, όπου κατα-
χειροκροτήθηκε.
Στο τρίαθλο ανδρών, το χρυσό πήρε ο Δημήτρης Σπηλιόπουλος 

(σύζυγος της Χρυσής Ολυμπιονίκου στα κοτόπουλα Χαρίκλειας) 
που διακρίθηκε: στο τύλιγμα και παρασκευή του Γιούλμπαση (ήταν 
ευγευστότατο) στο Σερβίρισμα φαγητών και στο Τραγούδι!
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Πληροφορηθείσα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ότι στο Λευ-
κοχώρι κατακτήθηκαν πολλά Ολυμπιακά Μετάλλια και καταρ-
ρίφθηκαν πολλά ρεκόρ, έσπευσε και ζήτησε έλεγχο αντιτόπινγκ! 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι χρυσοί Ολυμπιονίκες του 
χωριού βρέθηκαν ντοπαρισμένοι με τις ουσίες: Υπερλευκοχω-
ριζόνη, φιλομαζοχιζόνη, ιντερπατριωτιζόνη, καλοκαγαθοζόνη 
που περιέχουν πολλή δόση αγάπης για το χωριό τους. Οι ουσίες 
κρίθηκαν μη επικίνδυνες, μη παράνομες. Η  επιτροπή πρότεινε να 
τις παίρνουν κι άλλοι Λευκοχωρίτες, για περισσότερα ολυμπιακά 
μετάλλια. Την Πρόταση υπέγραψε και ο Πρόεδρος Ζάκ Ρόγκ, ο 
οποίος αναφώνησε: Λευκοχωρίτες… νικήσατε!
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30. Σπόροι και... σπορίδια!

Τώρα με τα πρωτοβρόχια «σκαρίζουνε» οι αγρότες για τα ορ-
γώματα και τη σπορά. Από τα μέσα Οκτώβρη και μετά οι δουλευ-
τάδες της γης ξεκινούν πουρνό-πουρνό με τα ζωντανά τους για το 
όργωμα. Συνηθισμένοι από μπονώρα στη δουλειά και από νωρίς 
στο σπίτι, χρόνια τώρα όλες τις δουλειές τους (σπορά, θέρο, ρέντο, 
τρύγο) τις αρχίζουν από τα χαράματα. «Όσο με βόηθησε η αυγή, 
ούτε η μάννα κι αδερφή» συνηθίζουν να λένε. Στο οροπέδιο της 
Χωτούζας οι ζευγολάτες με τις τραγιάσκες και τα σκληρά χέρια, 
πίσω από το ζευγάρι και το υνί «αναγομάνε» το χώμα, που είναι 
έτοιμο από τη βροχή και αρχίζουν τις αυλακιές και τη σπορά. 
Μοσχοβολούν τα χωράφια, αλλάζει η όψη του τοπίου, παντού 
οχλοβοή από ζα και ανθρώπους. Από κοντά και τα θεοπούλια που 
αναζητούν σπόρους και τροφή. Το καινούργιο χώμα, νεοσκαμένο, 
δίνει άλλη χάρη στο χωράφι. «Το δουλεμένο, ζηλεμένο». Που 
και που το υνί βγάζει στην επιφάνεια και βορβιά. Τα μαζεύουν 
οι αργατίνες για να αλλαξοφαήσουν. Τα ξεπικρισμένα βορβιά με 
αλάτι, ξύδι και λαδάκι είναι νόστιμο, υγιεινό και νηστίσιμο φαγητό. 
Είναι ακριβά βέβαια σήμερα στα εστιατόρια γιατί βγαίνουν από 
τα ...σαραντάβαθα!
Μαζί με το όργωμα λοιπόν και η σπορά. Το σακκούλι στον 

ώμο και ο σπόρος (σιτάρι, κριθάρι, βίκος, βρώμη) να πέφτει όλος 
χάρη και ομορφάδα. Βήμα και χεριά, λένε οι αγρότες που γέμιζαν 
τη χούφτα σιτάρι, το χέρι τους διέγραφε ημικύκλιο και ο σπόρος 
έπεφτε σωστά και ομοιόμορφα. Δύσκολη δουλειά, ήθελε μαεστρία, 
δεν μπορούσε να την κάνει ο καθένας. Δύσκολη η ζωή τους. Απλή 
όμως και ωραία. Τα οργώματα έπρεπε να γίνουν στην ώρα τους 
και να τελειώσουν γρήγορα, γιατί ο καιρός είχε τις αναποδιές του. 
Νοέμβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θάχεις, λέγανε. Του Γενά-
ρη το ζευγάρι διάβολος θε να το πάρει. Μέχρι του ΑγιοΦιλίππου 
έπρεπε να έχουν τελειώσει οι σπορές για να έχουν καλές σοδειές 
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και να τρώνε τα παιδιά τους ψωμί όλο το χρόνο.
Εκτός όμως από τους σπόρους των δημητριακών είχαμε και τα... 

σπορίδια! Τους σπόρους δηλαδή των διαφόρων λαχανικών με τους 
οποίους σπέρναμε τους κήπους μας. Οι σπόροι αυτοί ήταν μικρά 
σποράκια (κόκκοι) σιναπιού, σέσκουλου, μάραθου, σπανακιού, 
μαϊντανού, λεποδιάς, μαρουλιού κ.λπ. Ποτέ και κανείς δεν τους 
αγόραζε. Η διακίνησή τους και ο εφοδιασμός των σπορέων γινόταν 
από χέρι σε χέρι, από νοικοκυρά σε νοικοκυρά και από σπίτι σε 
σπίτι με φιλέματα ή δανεικούς. Κάθε σπίτι και νοικοκυριό είχε ένα 
κήπο όπου καλλιεργούσε τα διάφορα λαχανικά του με σπορίδια, 
που είχε κρατήσει από την σοδειά του προηγουμένου χρόνου. Κάθε 
γυναίκα τα σπορίδια που έβγαζε στο τέλος από το λαχανόκηπό 
της τα φύλαγε σε κουτάκια ή σε πάνινα σακκουλάκια, μαντήλια, 
μπαλωματάκια, ώστε να τα έχει για σπόρο την επόμενη χρονιά. 
Από τα σπορίδια αυτά φίλευε ή δάνειζε τη γειτόνισσα της με την 
οποία αντάλλασσε αντίστοιχα σπορίδια που αυτή δεν είχε. Έτσι το 
ανταλλακτικό αυτό εμπόριο... σποριδίων ανθούσε σε όλο το χωριό 
και όλοι είχαν σε επάρκεια όλων των ειδών σπόρους για τα κηπευ-
τικά τους. Έχοντας λοιπόν τα λαχανικά των κήπων τους, μαζί με 
τα αυτοφυή άγρια χόρτα των χωραφιών τους οι Λευκοχωρίτισσες 
νοικοκυρές δεν ξέμεναν ποτέ από ...Λαϊκή και δεν τους έλειψαν 
ποτέ οι λαχανόπιτες, οι σαλάτες, τα πεντανόστιμα ψιλικούλια (με 
σφαλιγκάρια) τα φασολάκια και γενικά η Μεσογειακή δίαιτα. 
Έτσι η υγιεινή διατροφή, η συνεχής σωματική  άσκηση και η μη 
καθιστική ζωή τους, τις κράτησε πάντα σε φόρμα λες και πήγαιναν 
καθημερινά στο... ΒΟDYLINE!

A, ξέχασα τα κουκιά ! Κάθε κήπος είχε και τα κουκιά του, μαζί με 
τα κρεμμύδια του. Τα πεντανόστιμα κουκιά τα τρώγαμε στο φούρνο 
ή τσιγαριστά στη κατσαρόλα. Εμείς τα παιδιά τα τρώγαμε χλωρά 
και ωμά μαζί με τις αγκινάρες. Πώς είπατε! Κυάμωση! Αφήστε μας 
κύριοι, εμείς στο χωριό μας δεν είχαμε τέτοιο πράμα! Το μόνο που 
προσέχανε οι σπορείς στα κουκιά ήταν ότι έπρεπε να τα σπείρουνε 



Εύθυμα και Σοβαρά 108 

το αργότερο μέχρι του Αγιο-Φιλίππου (14 Νοέμβρη). Γιατί μετά, τα 
κουκιά αργούν τάχα να φυτρώσουν. Κάνουν -λέει- 40 ημέρες για 
να «σκάσουνε». Αρχίζει βλέπετε του Αγιο-Φιλίππου το 40ήμερο, 
τα σαρανταλείτουργα και η νηστεία των Χριστουγέννων.
Λοιπόν Τώρα που άρχισε η φυτευτική περίοδος των ...ψιλικών 

σκάψτε ένα τοπάκο (κάνει καλό το σκάψιμο στο γύμνασμα των... 
κοιλιακών) και ελάτε να σας δώσω λίγα σπορίδια που έχω φυλαγ-
μένα στο μαντίλι μου, να τα σπείρετε για να έχετε υγιεινή, νόστιμη 
και Μεσογειακή διατροφή. Και του χρόνου μου τα επιστρέφετε 
από τη σοδειά σας!

Χορός Γερόντων - Αύγουστος 2004
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31. Επί τω νέω έτει...

Αίσιον και ευτυχές το νέον έτος! Έτσι, στη καθαρεύουσα, 
ευχόμαστε παλιότερα τον ερχομό του καινούργιου χρόνου, που 
τον θέλαμε πάντοτε ευτυχισμένο και χαρούμενο. Όπως τότε, έτσι 
και τώρα νιώθουμε την ανάγκη να γυρίσουμε σελίδα, να ανανε-
ώσουμε την ελπίδα, να μείνει πίσω ό,τι κακό και δύστυχο και να 
μπούμε ανανεωμένοι στο νέο χρόνο που «ήρθε με τα δώρα, με 
τραγούδια με χαρά». Τώρα κατά πόσο θα είναι ευτυχισμένος και 
για ποιους, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δυστυχώς δεν 
τους ορίζουμε. Εκείνο πάντως που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
καταβάλουμε μια προσπάθεια να δούμε τα πράγματα πιο ρόδινα. 
Να μη τα παίρνουμε κατάκαρδα. Να το ρίξουμε λίγο έξω. Κατσου-
φιασμένο πρόσωπο, όσο όμορφο κι αν είναι, δεν κάνει χαρούμενο 
τον άνθρωπο. Χρειάζεται χαρά και χαμόγελο.
Για να περάσουμε λοιπόν καλά τον νέο χρόνο πρέπει να ακο-

λουθήσουμε κάποιες συνταγές.
Συνταγή πρώτη: «Να μη κουράζεσαι και να μη στεναχωριέ-

σαι». Έτσι συμβούλευαν από παλιά οι γιατροί. Νόμιζαν ότι είχαν 
βρει την αυτόματη λύση για την ευτυχία και την υγεία. Δεν μας 
δίνουν όμως τη συνταγή πώς θα καταπολεμήσουμε το στρες. Οι 
εφημερίδες έγραψαν (Καθημερινή 19.12.04): υπάρχουν 200.000 
Έλληνες με ψυχικά προβλήματα. Κοινωνικό στρες, σου λένε. 
Αυτό είναι το αίτιο. Καλά να πάθουμε! Αφού παραδώσαμε τις 
ζωές μας ενέχυρο στο κυνηγητό του εφήμερου, στη καριέρα, στις 
κοινωνικές σχέσεις, στην εδραίωση της καθημερινής εξουσίας μας! 
Βαλθήκαμε σαν κουρδιστά στρατιωτάκια να τρέχουμε παλαβοί, 
για να τα προφθάσουμε όλα. Καταντήσαμε αστείες και δραματικές 
φιγούρες μέσα στη τόση πολλή πραγματικότητα!
Συνταγή δεύτερη, συνέχεια της πρώτης: Να... βλαστημάτε. Με-

ρικοί γιατροί το συνιστούν: να βλαστημάς την ώρα που σε πιέζει ή 
σε «τσαντίζει» ο εργοδότης σου, ο γείτονας σου, η γυναίκα σου ή 
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ο άντρας σου, ο Άλφα ή ο Βήτα. Όχι όμως τα θεία. Να σιχτιρίζεις 
γενικά! Δυνατά ή από μέσα σου. Να ξεδίνεις. Μην τα φυλάς και 
τα πνίγεις στο στομάχι σου. Να λες: Αει σιαπέρα ρε! Που πάει 
να πει άντε ίσια πέρα ρε, άσε μας ήσυχους, άϊντε στο καλό σου 
Χριστιανέ μου, άντε πνίξου κύριε ή όπως αλλιώς το προτιμάτε. 
Αρκεί να βλαστημάτε. Κάνει καλό!
Συνταγή τρίτη: Να διασκεδάζετε και να γελάτε. Σημειώστε 

στο μυαλό σας ότι χαμένη μέρα από τη ζωή μας είναι η μέρα που 
δεν γελάσαμε καθόλου! Μην περιμένετε να ευτυχήσετε για να 
γελάσετε. Αλλιώς μπορεί να μη γελάσετε ποτέ! Να αναρωτιέστε 
συχνά-πυκνά πόσες φορές γέλασες σήμερα; πόσες φορές «τραγού-
δησες το Λούλιο» αυτό το μήνα; πόσες φορές γλέντησες, χόρεψες, 
ψυχαγωγήθηκες. Σε πόσες χαρές πήγες. Σε πόσα πανηγύρια, σε 
πόσους γάμους. Μην κοροϊδεύεις αυτόν που αναζητά την χαρά με 
το «όπου γάμος και χαρά η Βασίλω πρώτη», γιατί η Βασίλω έζησε 
100 χρόνια. Εσύ που την «κογιονάρεις» θα φύγεις νωρίτερα. Για 
ανοίξτε και ένα ημερολόγιο, ένα καλαντάρι που να μη γράφει μόνο 
τι δουλειές κάνατε, πόσες καταθέσεις προσθέσατε στο βιβλιάριο 
στην Τράπεζα, πόσες «μείζονες αποθήκες οικοδομήσατε», πόσο 
αυξήθηκε το εισόδημά σας, πόσα κερδίσατε ή χάσατε, κ.λπ.
Ανοίχτε ένα νέο δεφτέρι και γράψτε: πόσες φορές τραγουδήσατε, 

πόσες γελάσατε, πόσες φορές χαζέψατε στις βιτρίνες (πόσο αλή-
θεια έχουμε παρεξηγήσει το ψυχοτρόπο ρήμα «χαζεύω»), πόσες 
ξεδώσατε και ξεφύγατε από τα συνηθισμένα και τα καθωσπρέπει. 
Κάντε στο τέλος και ταμείο για να δείτε τι θα «ξελαγαρίσετε». Αν 
περισσεύουν οι χαρές, οι καλές πράξεις, τα τραγούδια, η αγάπη 
και η ανθρωπιά κερδίσατε. Αν όχι, χάσατε.
Συνταγή τετάρτη: Στο φαγητό να είσθε εγκρατείς. Ιδίως τα 

βράδια να τρώτε σαν ζητιάνοι και όχι να βαρυστομαχιάζετε στις 
ταβέρνες. Θυμηθείτε ότι η λιτοδίαιτη θειά Γιαννούλα ζει ακόμη 
λιπόσαρκη και «αμίαντη» στα 88 της χρόνια! Γιατί μια ζωή έτρωγε 
«από λίγο» και δούλευε περισσότερο. - Τι έφαγες Γιαννούλα όλη 
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μέρα σήμερα, τη ρώταγε ο γιατρός ο Βαχλιώτης όταν την εξέταζε 
μια μέρα στο χωριό και τη βρήκε ξελιγωμένη. - Μια «μπουτσιά» 
κουλούρα, έφαγα γιατρέ! Τελικά η θειά Γιαννούλα ζει ακόμα και 
ο γιατρός πέθανε νέος από την ...πολυφαγία!
Συνταγή Πέμπτη: Πάρτε ένα μόνο χάπι... «χοντροπετσι-

σμού», το λένε, που σας διώχνει αμέσως τις έννοιες και τα βλέπετε 
όλα ...ίσιωμα! Εν ανάγκη πιέστε  ένα-δύο ποτήρια κρασί. Και αν 
κάποιος σας ειρωνευτεί ότι «κεφάλι δίχως βάσανα, πάρ’ το για 
κολοκύθι» μην κακοκαρδίζετε. Είναι προτιμότερο να μην «πίνε-
τε τα φαρμάκια», παρά να τα βλέπετε όλα μαύρα κι άραχνα, να 
υποφέρετε, να τρώγεστε με τον εαυτό σας ή τους γύρω σας και 
στο τέλος να «ταμπουλιάζεστε»!
Συνταγή έκτη και τελευταία: Οι εργαζόμενοι να εργάζεσθε με 

μέτρο, γιατί η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη (οδηγεί στη... 
ΜΠΟΛΕΤΑ έλεγε ο σοφός  Λεφογιώργης). Ο λαός μας για τους 
«ταμαχιάρηδες» εργασιομανείς λέει: «Όποιος δεν αδειάζει να ξε-
κουραστεί, αδειάζει ν’ αρρωστήσει»! Οι συνταξιούχοι να μη μένετε 
τελείως άεργοι και άπρακτοι. Να ασχολείσθε με κάτι. Όχι «όλο 
καθισιό κι’ αναπαή». Να συγυριέσθε, έτσι για την γυμναστική σας 
και την υγεία σας. Να περπατάτε και να μη μένετε... ακυνήγητοι 
(ακίνητοι) που έλεγε η θειά Λώλενα. Να κάνετε μικροδουλίτσες. Ο 
αρχαίος σοφός έλεγε: «Αργός μη μένε, μηδ’ άν πλουτείς». Ο άλλος 
δικός μας σοφός γερο-Φίλιππας Οικονόμου έλεγε: Mη στέκεσαι 
ακούνητος (μη χαζεύεις) γιατί... λιώνουν τα σκουτιά σου!
Με αυτές τις πρακτικές συνταγές και όσες άλλες παρόμοιες 

σεις έχετε στο μυαλό σας ας προσπαθήσουμε να πορευθούμε στο 
καινούργιο χρόνο. Αντί για χάρτινες και ψεύτικες ευχές ας αρχί-
σουμε με καλή διάθεση να ανταλλάσσουμε πράξεις και ζωές πάνω 
στις παραδοσιακές και δοκιμασμένες αξίες και πρακτικές μας. Και 
είπαμε: όποιος σας στεναχωρήσει, αντιμετωπίστε τον  αμέσως με 
το: Aει σιαπέρα ρε!
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32. Λαμπρήν έχομεν;

O συγγραφέας Δημ. Βυζάντιος στη ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ του, μία έξοχη 
κωμωδία, μας παρουσιάζει με γλαφυρότητα τους διάφορους ήρωες 
του έργου του. Είναι όλοι τους διαφορετικοί τύποι, αυθόρμητοι και 
γραφικοί. Ένας από αυτούς, χωρικός, που εργαζόταν σε πανδοχείο 
της εποχής (στο Ναύπλιο, όταν ήταν πρωτεύουσα της Ελλάδος), 
πληροφορηθείς ότι η «κοντέσσα» που επισκέφθηκε το πανδοχείο 
ήθελε να κάνει ζεστό μπάνιο και να λουστεί ανεφώνησε έκπλη-
κτος το αμίμητο εκείνο: «Γιατί; Λαμπρήν έχομεν;» Επειδή, ως 
φαίνεται, ο ίδιος λουζόταν, πλενόταν και άλλαζε κάθε Πάσχα και 
Λαμπρή παραξενεύτηκε για το «άκαιρον» της ...σωματικής καθα-
ριότητος της επισκέπτριας. Αυτός είχε συνδυάσει το λούσιμο με 
τη Λαμπρή! Τότε άκουγε το «για λούσου για χτενίσου, παρ’ το 
γυαλί γυαλίσου». Ξεχώριζε και τιμούσε τη μεγάλη αυτή ημέρα 
και με σωματική καθαριότητα. Εκτός από την πνευματική κάθαρ-
ση στην οποία είχε εισαγάγει τους πιστούς το Τριώδιο, οι παλιοί 
Χριστιανοί περίμεναν την Λαμπρή και για να καθαρθούν σωματι-
κώς. Το κωμικό αυτό γεγονός της ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΣ σχετίζεται και 
με το δικό μας «Για ξύσου κακοπέρασε να ’ρθει η Λαμπρή ν’ 
αλλάξεις». Η Λαμπρή δηλαδή  ήταν και είναι σημαδιακή ημέρα. 
Την ξεχωρίζανε από τις άλλες. Προηγείται η μακρά περίοδος της 
αγίας και μεγάλης τεσσαρακοστής με τους Χαιρετισμούς στην 
Παναγία, όπου οι πιστοί γυμνάζονται στην νηστεία και την προ-
σευχή. Χωρίς να το πολυκαταβαίνουν με τη νηστεία συνδυάζουν 
το ωφέλιμο της Πίστεως με το ωφέλιμο της Υγείας. Εκτός από την 
ανάγκη να φθάσουμε στη Λαμπρή, καθαροί σωματικά και ψυχικά 
με νηστεία και «κεκαθαρμέναις διανοίαις», θα πρέπει να πάμε στην 
εκκλησία και ...λαμπροφορεμένοι με τα δέκα μας καλά ρούχα και 
τα καινούργια μας παπούτσια. Τη Λαμπρή δίναν εξετάσεις στη 
λαμπροφορεσιά τους όλοι όσοι φρόντισαν και βάλανε το πανί στ’ 
αντί και δούλεψαν σκληρά να εξοικονομήσουν τα χρήματα για 
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τα καινούργια ρούχα τους. Όσοι όμως ελάχιστοι καλοπερνούσαν 
και  γλυκοκοιμόντουσαν το πρωί και με τον ήλιο τα βγάζανε και 
με τον ήλιο τα μπάζανε είχανε τη Λαμπρή μπαλωμένα ρούχα. 
Όπου κοιμάται το πρωί, παλιά  τα ρούχα τη Λαμπρή, λέγανε 
οι παλιοί. Και η γλυκιά προσμονή της Λαμπρής που πλησίαζε κο-
ρυφωνόταν την Μεγαλοβδομάδα, που οι προετοιμασίες δίναν και 
παίρναν. Προετοιμασία για τον Λαμπριάτη και το ψήσιμο του, το 
γιαούρτι και το πήξιμο του, τα κόκκινα αυγά και το βάψιμο τους, 
τα λαμπροκούλουρα με τους κουραμπιέδες και το πλάσιμο τους, 
τα μαράθια της μαγειρίτσας και το μάζεμα τους στους κήπους, τις 
φυλλάδες με την Ζωή εν τάφω και τις τρεις στάσεις με το ψάλ-
σιμο τους, τις ολονυχτίες με τις μετάνοιες, τον Επιτάφιο και την 
περιφορά του γύρω στο χωριό. Όλες τούτες οι μικροπροσμονές σε 
προετοίμαζαν ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Ήταν ο πηγαιμός 
για την Ιθάκη. Για να φθάσουμε στη κορύφωση  και στο Δεύτε λά-
βετε φως, ώστε όλοι μαζί τότε να καταλάβουμε ότι όντως  έχουμε 
Λαμπρή, ότι ήλθε η της Αναστάσεως ημέρα για να λαμπρυνθώμεν 
τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα και τοις μισούσι 
ημάς συγχωρήσωμεν. Στις μέρες μας όμως χίλιοι διαβόλοι έχουν 
βαλθεί να μας αποπροσανατολίσουν από τη δική μας στοχοθετη-
μένη Λαμπρή. Μια σύγχρονη Βαβυλωνία  - Βαβυλωνολογία μας 
τριβιλίζει συνέχεια το μυαλό και τη ζωή μας, μέρες τώρα, μέσα 
στην κατασαρακοστή. Τα μέσα ενημέρωσης συναγωνίζονται ποιο 
πρώτο να μας ενημερώσει περισσότερο, αυθεντικότερα και κατ’ 
αποκλειστικότητα. Και μεις εγκλωβισμένοι στην οθόνη του σπι-
τιού μας, αγοράζουμε το άχρηστο εμπόρευμα που μας πουλάνε, 
χάνουμε  ανθρωποώρες στα κανάλια, χαζοξενυχτάμε για να πλη-
ροφορηθούμε τάχα ως σπουδαίες τις άχρηστες πληροφορίες τους 
και για να είμαστε τάχα μέσα στα πράγματα. Φανταστείτε τους 
παλιούς που κοιμόντουσαν με τις κότες να χάνανε τις ώρες τους 
στο χαζοκούτι. Όλοι τους θα ήσαν τη Λαμπρή... γδυτοί. Λες στους 
άλλους ότι έχουμε σαρακοστή που θέλει πνευματική περισυλλογή 
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και νηστεία και σου απαντάνε «ωραία τα σαρακοστιανά με τις 
λιχουδιές τους, τα καραφάκια με το ούζο στις παραλιακές ταβέρ-
νες και πολύ αφροδισιακά!» Λες στον άλλο ότι έχουμε Κυριακή 
της Ορθοδοξίας, της Σταυροπροσκυνήσεως, των Βαΐων και σε 
ρωτάει τί είναι όλα αυτά. Τους περιγράφεις τη νοστιμιά του μπα-
καλιάρου με μαράθια στο φούρνο, των σαλιγκαριών με ψιλικούλια 
στη κατσαρόλα (μοναδικές νοστιμιές αρτύσιμες της σαρακοστής) 
και σου λένε: Σιγά το φαγητό! Τους διηγείσαι τα παλιά και σε 
βρίσκουν βαρετό. Εμείς όμως είχαμε και έχουμε Λαμπρή γιατί οι 
συνήθειες μας από τη μικρή μας ηλικία δεν αποβάλλονται. Όπου 
μικρομάθαινε, δεν γεροντοάφηνε. Ας προσπαθήσουμε όλοι, πα-
λιοί και νέοι, να βρούμε και να ζήσουμε ο καθένας με τον τρόπο 
του την Λαμπρή που έρχεται. Είναι ανάγκη σήμερα περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά να ανοίξουμε όλοι τις καρδιές μας, να συ-
ναναστραφούμε, να κουβεντιάσουμε με συγγενείς και φίλους, να 
αλληλοπεριπτυχθούμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να τα 
πούμε! Όλοι μαζί πλούσιοι και πένητες, εγκρατείς και ράθυμοι, 
νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες δεύτε ευφρανθώμεν! Γιατί 
αυτό είναι το αληθινό νόημα της Λαμπρής. Γιατί είναι ανάγκη να 
έχωμεν Λαμπρήν!
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33. Αλλάζουν οι καιροί!

Τούτο το καλοκαίρι δεν ήταν καλοκαίρι. Ήταν… κακοκαίρι! 
Μας τσουρούφλισε στη κυριολεξία. Ανομβρία, καύσωνες, πυρ-
καγιές. Κάποτε λέγαμε: Αύγουστε καλέ μας μήνα νάσουν δυό 
φορές το χρόνο! Τώρα, τέτοιος που έγινε, δεν τον θέλουμε ούτε μία 
φορά το χρόνο! Φθάσαμε σε σημείο να νοσταλγούμε το χειμώνα 
και τις άλλες εποχές, ενώ το λεγόμενο καλοκαίρι αρχίσαμε να το 
βλέπουμε με καχυποψία, επιφυλακτικότητα και …άγχος! Κάποτε 
πάλι λέγαμε: Μετά από τ’ Αγιολιός αλλάζει ο καιρός αλλιώς, 
ότι δηλ. μετά τις ζέστες του Ιουλίου, ο καιρός τον Αύγουστο με τα 
μελτέμια δροσίζει. Μάλιστα μετά της Παναγίας αρχίζουν και τα 
πρωτοβρόχια. Παλιότερα στις Γιορτές των Γερόντων είχαμε και μία 
ακόμα (κοντά στις άλλες) αγωνία: Μην τυχόν βρέξει και χαλάσει 
η γιορτή μας! Τα τελευταία χρόνια τέτοιο φόβο δεν έχουμε αφού 
οι καιροί άλλαξαν και οι βροχές… χάθηκαν! Σε λίγα χρόνια θα 
λέμε για το παρελθόν: Θυμάσαι τότε που έβρεχε! όπως παλιά που 
προσδιορίζανε χρονικά τα γεγονότα με αυτή τη φράση.

-  Πότε γέννησες θειά Γιώργενα το Νικόλα σου;
- Τότε που έβρεχε, ήταν η απάντηση. Άλλοτε πάλι στο ερώτη-

μα: πότε θα ξανασμίξουμε; η απάντηση ήτανε: Άμα κρυαδίσει ή 
ξώλαμπρα! Εφέτος πολύ νωρίς, ήδη από τον Ιούνιο, άρχισαν οι 
καύσωνες. Τα παραδοσιακά αιρκοντίσιον (δηλ. τα κατώγεια των 
σπιτιών μας) δεν φάνηκαν επαρκή να τους αντιμετωπίσουν. Σιγά-
σιγά έκαναν την εμφάνισή τους στο χωριό κάτι «μηχανήσματα» 
που σούφερναν κρυάδες! Άλλοι τα λένε αερικά και άλλοι διαβο-
λικά. Οι Γιαπωνέζοι που τα ανακάλυψαν τα λένε: Μιτσουμπίσι! 
Αληθινή κατάντια για τα χωριά μας νάχουνε στα σπίτια εφτούνα 
τα συμπράγκαλα. Οι καιροί παραάλλαξαν μου φαίνεται!
Η φετεινή γιορτή των γερόντων ήταν μιά ευχάριστη παρένθεση 

ανάμεσα στους καύσωνες και στις πυρκαγιές. Όλα πήγαν καλά 
και όλα ωραία! Και στις τρεις βραδυές των εκδηλώσεων όλοι οι 
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συμμετέχοντες (ντόπιοι και φιλοξενούμενοι) πέρασαν καλά, συγκινή-
θηκαν, διασκέδασαν, θυμήθηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν! Ευχάριστη 
έκπληξη: η επίσκεψη  στο χωριό μας του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ.κ. Ιερεμία. Διπλή μάλιστα και συνεχόμενη επίσκεψη: την 
Παρασκευή το βράδυ στην εκδήλωση προς τιμή του καθηγητού κ. 
Παρασκευόπουλου και το Σάββατο της Γιορτής των Γερόντων. Θα 
μπορούσα να την χαρακτηρίσω και ιστορική αν ληφθεί υπ’ όψη ότι 
είχαμε να δούμε Μητροπολίτη στο χωριό μας πάνω από 20 χρόνια! 
Εντύπωση μου έκανε η απλότητα, η ταπεινότητα και η προσήνεια του 
και η υπόσχεση που μας έδωσε την Παρασκευή το βράδυ: «Αύριο 
θα έλθω στη Γιορτή σας για να ασπασθώ το χέρι των γερόντων 
που τιμάτε»! Υπόσχεση που τήρησε την επομένη. Μπράβο στον 
Σεβασμιώτατο! Οι καιροί άλλαξαν.
Βέβαια και φέτος η γιορτή οργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο από την 

ΕΝΩΣΗ με την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Λαγκαδίων. Ο παραδο-
σιακός εθελοντισμός όμως που χρόνια τώρα εξέθρεψε και κράτησε τη 
γιορτή ζωντανή όλο και φθίνει, όλο και εκλείπει. Όπως εκλείπει και 
φθίνει το φιλότιμο. Είναι πλέον δύο είδη υπό εξαφάνιση! Αλλάξαν 
και στο σημείο τούτο οι καιροί. Αυτό όμως δεν είναι κατ’ ανάγκη 
κατακριτέο! Δεν κατηγορώ κανένα. Σέβομαι και εκτιμώ τον πατριώτη 
που θέλει νάλθει 5 - 10 μέρες στο χωριό να ξεκουραστεί, να δει τους 
συγγενείς του και να «αράξει» στον πλάτανο για να πιεί το καφέ του ή 
να παίξει μία «δηλωτή», να είναι χαλαρός τέλος πάντων. Δεν μπορείς 
να τον «γκεζεράς» να βοηθήσει στις καρέκλες, στα τραπέζια, στη 
προετοιμασία των φαγητών, στη περιποίηση  του χώρου υποδοχής 
των επισκεπτών κ.λπ. Όλοι μεγαλώσαμε πια, κουραστήκαμε, θέλουμε 
να ξαποστάσουμε. Οι καιροί  άλλαξαν. Δεν είμαστε παιδιά. Ας βρε-
θεί  από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ μιά άλλη λύση. Ας βρούμε 
«πλερωτικούς» ανθρώπους.
Εκτός όμως από τα συμβαίνοντα στον πλάτανο είχαμε και άλλες 

αλλαγές. Το φετεινό καλοκαίρι το καφενείο άλλαξε και αυτό. Και 
άλλαξε δραματικά. …φτώχυνε! Κλασσικοί θαμώνες του …έφυγαν 
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για πάντα: Τώρα πια χωρίς τον Σβωλόγιαννη, χωρίς τον Φίλιππα και 
χωρίς τον Καρασπήλιο (Τσολιά ή Τριτσιμπίδα) τίποτα δεν θα μας 
θυμίζει το πριν. Ένα ζωντανό κομμάτι της γειτονιάς του πλάτανου 
και της ζωής μας χάθηκε, αφήνοντας πίσω μεγάλο κενό!
Και κλείνω με μια ακόμα αλλαγή: Κάποτε όταν είμαστε μαθητές 

στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων, ιδίως τις πρώτες τάξεις όταν μας ρωτούσαν 
οι Λαγκαδινοί από που είστε και τους απαντούσαμε από το ΡΕΚΟΥΝΙ 
μας ειρωνευόντουσαν με τη λέξη «τρασιτούλια» και μας έβλεπαν 
ως παρακατιανούς. Εμείς ντρεπόμαστε βέβαια στην αρχή, κρύβαμε 
τη φτώχεια μας και «ντηριόμαστε» να μπούμε στο «κύκλο» τους. 
Σιγά-σιγά όμως «παίρναμε τ’ απάνω μας» και καλοί μαθητές καθώς 
είμαστε διακρινόμαστε στις τάξεις μας και τους παίρναμε τα πρωτεία. 
Ένας ακόμα λόγος να μας «κογιονάρουν». Εφέτος όμως τί άκουσα 
από φίλο Λαγκαδινό συμμαθητή μου, που επισκέφθηκε το χωριό μας 
στη Γιορτή μας: «Αν θαυμάζω κάτι σε σας τους Λευκοχωρίτες είναι 
ότι είσθε ενωμένοι, φιλότιμοι και εθελοντές. Αυτή η γιορτή είναι δική 
σας και ανήκει στον εθελοντισμό σας. Αν έλθεις στη Πλατεία των 
Λαγκαδίων και αναζητήσεις εθελοντή δεν θα βρεις ούτε έναν, γιατί 
είμαστε όλοι αφιλότιμοι. Μπράβο σας!» Και εγώ το «τρασιτούλι» 
πήρα έτσι την εκδίκησή μου! Κάποτε ντρεπόμουν να πώ ότι είμαι από 
το  ΡΕΚΟΥΝΙ. Τώρα καυχιέμαι που γεννήθηκα στο ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ!
Βρε πως αλλάζουν οι καιροί!!!
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34. «Ποιος βαρεί και ποιος αρμέγει...»

Φανταστείτε τώρα, κάπου στη Χωτούζα, ένα μοναχικό τσοπάνο, 
κατακουρασμένο από το ολοήμερο γιδοβόσκι, να προσπαθεί να συ-
γκεντρώσει τα 200 τόσο γιδοπρόβατά του για να τα πιάσει, ανάγυρα 
στο μαντρί και να τα αρμέξει. Να προσπαθεί με την γκλίτσα του να 
τα γραπώσει και να τα φέρει σε σειρά για άρμεγμα. Και εκεί που 
ογρατίζει να τα συμμαζέψει και να πιάσει τη καρδάρα να ταρμέ-
ξει, εκείνα τα χηδεμένα να σκορπάνε πάλι σιαπέρα και άντε να τα 
ξαναμαζώξεις! Ο ταλαίπωρος χρειάζεται ένα χέρι βοηθείας για να 
του βαρεί τα ζωντανά και να τα συγκεντρώνει στο μαντρί. Είναι η 
δύσκολη ώρα για άρμεγμα και η ώρα για τη στάνη, όπου το δεύτερο 
χέρι είναι υπερπολύτιμο και εντελώς απαραίτητο. Και ας είναι και 
μικρού παιδιού. Αρκεί να σαλαχάει τα πράματα, οδηγώντας τα στη 
στρούγκα. Αν δεν έχει λοιπόν ο τσοπάνης στη κρίσιμη τούτη ώρα 
«χείρα βοηθείας» απαγοητεύεται και ληγουριάζει. Το άρμεγμα είναι 
τέχνη. Δεν είναι σαν τον σκάρο και το στάλο. Θέλει μαεστρία να 
μην σου κλωτσήσουν τα ζωντανά την καρδάρα και χυουθεί όλο το 
γάλα! Ο απελπισμένος μοναχικός τσοπάνης αρχίζει τώρα να μονο-
λογεί αυτοερωτώμενος: Ποιος βαρεί και ποιος αρμέγει; Και  τηράει 
τρογύρω του με λαχτάρα μην δει κανένα καταλαχάρη εθελοντή για 
να τον βοηθήσει.
Η ίδια αυτή απελπισία πολλές φορές πιάνει και τον καθένα μας, 

όταν ξαφνικά εμφανίζονται μονομιάς πολλές δουλειές, διαφορετικές 
μεταξύ τους, που αναζητούν όλες γρήγορη ταυτόχρονη αντιμετώπιση 
και ‘μεις να μην έχουμε μια χείρα βοηθείας να μας συντρέξει, έτσι 
για παραθάριο! Σκηνή πρώτη: Επισκέπτεσαι μόνος σου μετά από 
μήνες το σπίτι σου στο χωριό και τα  βρίσκεις όλα ... «ντεσελίμι». 
Η αυλόπορτα δεν ανοίγει γιατί έχει φρακάρει πίσω από φύλλα και 
χώματα, η κλειδωνιά έχει σκουριάσει και το κλειδί δεν γυρνάει στον 
αφαλό της. Όταν μπεις στην αυλή οι κληματόβεργες, ακλαδούρες 
όπως είναι, κατέβηκαν στα σκαλοπάτια και σ’ εμποδίζουν, να τανέβεις, 
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τα παράθυρα «πιτσικάρανε» γιατί τα εγκατέλειψες, οι αράχνες σε 
τυλίγουν στα δίκτυα τους, τα πουλιά χτίσανε φωλιές στα μπαλκόνια, 
το καζανάκι του μπάνιο στάει νερό ποιος ξέρει από πότε και ο πρώ-
τος σκορπιός έκανε κιόλας την εμφάνιση του στο τοίχο έτσι για να 
σε καλωσορίσει! Τότε είναι που σε πιάνει η απελπισία και δεν ξέρεις 
από πού να αρχίσεις. Τότε όμως είναι που θα πρέπει να αντέξεις και 
να δώσεις επιτυχείς εξετάσεις στην υπομονή, στην αντοχή.
Σκηνή δεύτερη. Γυρνάς στο γραφείο σου μετά από ολιγοήμερη 

άδεια και βρίσκεις... «μαλλιά να ξάνεις». Στο προθάλαμο σε περι-
μένουν δύο-τρεις πελάτες που είχαν σημειώσει στο ημερολόγιο τους 
ότι επιστρέφεις από την άδειά σου την τάδε ημέρα το πρωί. Είναι 
λοιπόν στημένοι απέξω στο γραφείο σου την τάδε ημέρα το πρωί και 
«καίγονται» να σε δουν και να σου αναθέσουν τη λύση του προβλή-
ματός τους. Με το που ανοίγεις το γραφείο σου το τηλέφωνο χτυπάει 
συνεχώς γιατί κάποιος άλλος που ξέρει επίσης ότι την τάδε ημέρα το 
πρωί γυρνάς από άδεια «στην έχει στημένη» να μιλήσει επειγόντως 
μαζί σου. Οι διάφοροι λογαριασμοί (ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΦΟΡΙΑ - ΚΑΡΤΕΣ 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΑ) να είναι απλήρωτοι πάνω στο γραφείο 
μαζί με εισερχόμενα έγγραφα επείγοντα με «ληγμένες» προσκλήσεις 
και με το ημερολόγιο σου γιομάτο ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 
Τότε είναι που αναρωτιέσαι ποιος βαρεί και ποιος αρμέγει!
Σκηνή Τρίτη : Είσαι  Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ (μία είναι η ΕΝΩ-

ΣΗ: των ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΤΩΝ) ή μέλος του Διοικητικού της Συμβου-
λίου. Ατυχία ...καραμπινάτη! Η ετήσια άδειά σου είναι προγραμμα-
τισμένη από πέρσι και από πρόπερσι. Πάντα η ίδια προδιαγραφή 
της σε διάρκεια, σε χρόνο, τόπο, σε πρόγραμμα, σε λεπτομέρειες. 
Ούτε οι τυπικοί και πάντα οργανωτικοί Ευρωπαίοι δεν προβλέπουν 
από πέρσι με τέτοια ακρίβεια και συνέπεια την φετινή ετήσια άδεια 
τους. Η άδεια λοιπόν του Προέδρου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. 
μετά των οικογενειών τους, θα είναι τον Αύγουστο, στο χωριό, θα 
διαρκέσει τουλάχιστον 15 ημέρες, θα καταλαμβάνει το 2ο 15νθήμερο 
του Αυγούστου, και  θα περιλαμβάνει το ίδιο πάντα πρόγραμμα: μία 



Εύθυμα και Σοβαρά 120 

εβδομάδα προετοιμασία και προεόρτια και μία εβδομάδα μεταετοιμα-
σία και μεθεόρτια. Γιατί μία είναι η Γιορτή: η γιορτή των Γερόντων! 
Στο διάστημα τούτο ο Πρόεδρος (και κάθε μέλος του Δ.Σ.) θα πρέπει 
μόνος του (οι εθελοντές όλο και μας τελειώνουν) να δώσει εξετάσεις 
στην σωματική και ψυχική αντοχή του, στην υπομονή, στην ανοχή 
στη... γλωσσοφαγιά, στο μάτιασμα, στα έκτακτα  περιστατικά. Θα 
πρέπει να δουλεύει αδιάκοπα αμίλητος, να ξέρει όλες τις δουλειές, να 
έχει μεγαλοκαρδία. Μόνο από μέσα του επιτρέπεται να «σιχτιρίζει» 
τους αδιάφορους και να διαολοστέλνει τους ...διάφορους. Προεορτίως 
έχει να φροντίσει τα της καθαριότητος της Πλατείας (σκουπιδιάρης), 
να παραγγείλει κοτόπουλα και λοιπά κρέατα (χασάπης), φρούτα και 
σαλατικά (μανάβης), μπύρες και αναψυκτικά (Μπαρ-μαν), να εγκα-
ταστήσει τα φωτιστικά και τις μπαλαντέζες (ηλεκτρολόγος), τους 
καταψύκτες και τα ποτά (ψυκτικός), την ξύλινη εξέδρα της ορχήστρας 
(μαραγκός), να κλείσει την ορχήστρα (ατζέντης), να προσκαλέσει και 
να περιποιηθεί τους προσκεκλημένους (δημοσιοσχεσίτης), να φρο-
ντίσει να μαζέψει εισφορές, δωρεές (διακονιάρης), να ανακοινώνει 
το πρόγραμμα γιορτής (εκφωνητής), να εκφωνήσει τον πανηγυρικό 
της ημέρας, να είναι χαμογελαστός (και ας έχει πάρει ασπιρίνη για 
τον πονοκέφαλο), πρόθυμος να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες (ακόμη 
και να τους οδηγήσει ως τις δημοτικές τουαλέτες), και γενικά να είναι 
σε ετοιμότητα για ό,τι προκύψει. Ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές! 
μεθεορτίως, έτσι για τα ευχαριστήρια θα τ’ ακούσει κιόλας από τους 
μεμψίμοιρους: το φαγητό ήταν αρμυρό, η ορχήστρα έκανε φάλτσα, 
οι μπύρες δεν ήταν παγωμένες, ο καιρός δεν  ήταν καλός!!  Τότε 
είναι που ο Πρόεδρος θα πρέπει να τους τα ψάλλει: «Τον κακό σας 
τον καιρό»!
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35. Γαϊδούρι, πτυχίο, μπλοκός 
και άλλα... εφόδια!

Κάποτε ρώτησαν τη θεια-Αργύραινα, αν ο γυιός της ο Γιάννης, 
που ήταν τότε νέο μαστορόπουλο και σε ηλικία γάμου, θα παντρευ-
όταν. Η θεια Αργύραινα που ήξερε από τα βάρη και τις ευθύνες 
του γάμου τους απάνταγε: - Δεν παντρεύεται ακόμα ο Γιάννης μου. 
Πρέπει πρώτα να αγοράσει γαϊδούρι, να φτιάξει μπλοκό, να τον 
«γιομίσει άχιουρα» και μετά ...βλέπουμε!
Ήθελε έτσι να ξεκαθαρίσει ότι αν δεν εξασφαλίσει το παιδί 

πρώτα δουλειά και μεροκάματο δεν «ξαναγκρίζει κουβέντα» για 
γάμο. Το μεροκάματο τότε του μαστορόπουλου ήταν εξασφαλι-
σμένο μόνο αν είχε στην ιδιοκτησία του δικό του γαϊδούρι, ώστε 
να δικαιούται ένα ολόκληρο «μερδικό» (μισό το ίδιο το μαστο-
ρόπουλο και μισό το γαϊδούρι ίσον ένα μερδικό μαστοριάς). Το 
γαϊδούρι όμως για να συντηρηθεί και να μην «καλντίσει» θέλει, 
εκτός από τα αξεσουάρ του (σαμάρι, καπιστριάνα, τριχιές, ντορβάς, 
πέταλα, γαϊδουροσάνιδα κ.λπ.) και άχιουρα. Τα άχιουρα πρέπει να 
μαζευτούν το καλοκαίρι στα αλώνια, να μεταφερθούν με «χαρά-
ρια» στο χωριό και να στιβαχτούν στο μπλοκό του κατωγιού. Ο 
μπλοκός πάλι (και το παχνί) για να γίνει θέλει δουλειά, θέλει ξύλα, 
καδρόνια, πρόγκες, σκεπάρνι, πριόνι και ...μάτια δυνατά. Γιατί το 
φως του κατωγιού είναι λιγοστό και ο μπλοκός γίνεται στη γωνία 
του, όπου δεν υπάρχουν φεγγίτες και φως. Μόνο η τράπα υπάρχει 
από πάνω στο πάτωμα από όπου ρίχνονταν τα άχιουρα μέσα. Έτσι 
με γαϊδούρι, μπλοκό και άχιουρα είχε τότε το κάθε μαστορόπου-
λο τα αναγκαία και ικανά εφόδια για να βγάλει μεροκάματο, να 
εξασφαλίσει «τον άρτο τον επιούσιο», για να μπορεί να σκέφτεται 
μετά και το γάμο. Αν δεν έχεις εφόδια και δεν έχεις εξασφαλισμένη 
δουλειά, δεν μπορείς να συζητάς για γαμπριά. Η ανασφάλεια της 
τότε εποχής αναζητούσε και άλλα στηρίγματα και άλλα εφόδια. 
Εκτός από τις δικές σου δυνάμεις πάντα χρειάζεσαι και την βοήθεια 
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και άλλων. Η προτροπή της εποχής για πρόνοια ήταν χαρακτηρι-
στική: Βαρύς χειμώνας έρχεται, «πιάστε τους φίλους τους καλούς 
και τους καλούς κουμπάρους». Όπερ σημαίνει: καλλιεργείστε 
γνωριμίες, κάνετε φιλίες. Είναι κεφάλαιο, είναι εφόδιο, είναι 
ανάγκη. Η ανασφάλεια όμως παραμένει διαχρονική. Σήμερα τα 
εφόδια είναι διαφορετικά. Αντί για γαϊδούρι, μπλοκό και άχιουρα, 
σήμερα χρειαζόμαστε πτυχία, ξένες γλώσσες, κομπιούτερ. Και 
πάλι δεν φτάνουν, για να βρούμε δουλειά και να ορθοποδήσουμε. 
Διαβάζουμε τις μέρες αυτές στις εφημερίδες για τις Πανελλήνιες 
Εισαγωγικές εξετάσεις των νέων φοιτητών. «Πέφτουν οι βάσεις, 
ανεβαίνουν οι βάσεις», μπαίνουν σε σχολές μαθητές με μέσο όρο 
βαθμολογίας 5 με άριστα το 20! Αλλού πάλι γράφουν: «μπαίνει 
ένας στους πέντε ή ένας στους οκτώ. Μένουν εκτός Πανεπιστημί-
ων τόσες χιλιάδες φοιτητές.» Και η καλλιέργεια του φόβου πάνω 
στους νέους, δίνει και παίρνει επί χρόνια τώρα από τα Μ.Μ.Ε. 
γραπτά και ηλεκτρονικά. Η ανεργία μαστίζει, οι σπουδές κρατούν 
χρόνια, οι μισθοί χαμηλοί και οι νέοι μας νοιώθουν ανασφαλείς και 
πιεσμένοι. Πιάνουν την πρώτη τους δουλειά στα 30 τους. Παρόλο 
που μαζεύουν πτυχία, κομπιούτερ μεταπτυχιακά διπλώματα και 
ξένες γλώσσες. Όσα εφόδια και να μαζέψουν η ανασφάλεια και η 
ανεργία είναι μπροστά τους. Τα γράμματα σήμερα «μπήκαν στου 
λαγού τ’ αυτί» λέει ο Μήτσιος της Θανάσαινας.
Κάποτε αρκούσε το απολυτήριο του Γυμνασίου να βρεις δουλειά 

και να διοριστείς κάπου. Μπορούσες εύκολα να κάνεις δική σου 
δουλειά (τεχνίτης, έμπορος, ελεύθερος επαγγελματίας) ή έστω να 
«τρουπώσεις» στο Δημόσιο. «Το παν είναι να τρουπώσεις. Άμα 
τρουπώσεις τρούπωσες» έλεγε ο Κώστας Βουτσάς. Κάποτε στη 
δουλειά που έμπαινες νέος, έβγαινες μόνο όταν γινόσουν συνταξι-
ούχος. Τώρα δεν υπάρχουν μόνιμοι τρουπωμένοι και ατρούπωτοι, 
διορισμένοι και αδιόριστοι.
Τα επαγγέλματα που πριν από μερικές δεκαετίες εξασφάλιζαν 

κοινωνική καταξίωση και αποτελούσαν όνειρο πολλών γονέων 
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να τα ακολουθήσουν τα παιδιά τους (γιατροί, δικηγόροι, φαρμα-
κοποιοί, καθηγητές Γυμνασίου) σήμερα και τα επόμενα χρόνια 
δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη. Σήμερα 
άλλα επαγγέλματα ανατέλλουν και άλλες επιστήμες έχουν τις 
θετικές προοπτικές (πληροφορικός, ηλεκτρονικός, οικονομικός 
πωλήσεων, τεχνολόγος τροφίμων, τουρισμός, περιβαλλοντολόγος 
κ.λπ.). Επιβιώνουν τα άτομα που ανανεώνουν διαρκώς τις γνώσεις 
τους και εκείνοι που αναπροσαρμόζουν άμεσα τους στόχους τους. 
Ένας εργαζόμενος πρέπει να είναι διαρκώς προετοιμασμένος να 
μεταπηδήσει από ένα κορεσμένο επάγγελμα σε ένα άλλο με κα-
λύτερες προοπτικές. Σκληρή εποχή για τους νέους μας που έχουν 
μπει στη μάχη να μαζέψουν όσο περισσότερα εφόδια μπορούν. 
Βλέπεις κάτι πολυσέλιδα βιογραφικά νέων παιδιών με χίλια δύο 
προσόντα που ψάχνουν για δουλειά. Βλέπεις διάφορους επιστήμο-
νες που έφαγαν τα χρόνια τους στα θρανία και υποαπασχολούνται, 
ή ετεροαπασχολούνται, εκλιπαρώντας μία θέση εργασίας. Και 
αναρωτιέσαι: ποια είναι άραγε σήμερα τα απαραίτητα εφόδια που 
θα εξασφαλίσουν στους νέους μας μια αξιοπρεπή εργασία; Σίγουρα 
πάντως δεν είναι το γαϊδούρι, ο μπλοκός και τα άχιουρα!  



Εύθυμα και Σοβαρά 124 

36. Γιορτές τέλος! 
Ο καθένας ...στον «πάγκο του»

Γιορτές τέλος! Αυτό ήταν! Πέρασαν και οι γιορτές. Όταν άρχι-
ζαν, την παραμονή των Χριστουγέννων, νομίζαμε ότι είχαμε μπρο-
στά μας μία μεγάλη περίοδο ξενοιασιάς, διακοπών, καλοπέρασης. 
Θα τις ευχαριστηθούμε λέγαμε. Θα ξεκουρασθούμε, θα φάμε, θα 
πιούμε, θα πάμε βόλτες, θα ψωνίσουμε στα καταστήματα, θα δι-
ασκεδάσουμε σε ξενύχτια, θα κάνουμε αυτό, θα δούμε εκείνο, θα 
πάμε εκεί, θα... θα... θα...! Μας φάνταζαν όλα καλά και όλα ωραία 
και κυρίως ότι οι 15 αυτές ημέρες θα αργήσουν να περάσουν!
Όμως, παρά τις προβλέψεις και τις προσδοκίες μας οι μέρες 

αυτές πέρασαν. Πέρασαν γρήγορα και χωρίς επιστροφή, όπως 
γρήγορα και χωρίς επιστροφή πέρασαν και περνούν τόσα και τόσα 
15νθήμερα της ζωής μας. Ό,τι και να κάνουμε για να συγκρατή-
σουμε λίγο το χρόνο, να τον αργοπορήσουμε, να τον κοντοπο-
διάσουμε, εκείνος πάντα θα τρέχει συνεχώς μπροστά, σταθερός, 
απαρασάλευτος και αδιάφορος. Εμείς μάταια θα προσπαθούμε 
με τις φανταχτερές γιορτές, με τα αστραφτερά στολίδια, τα δώρα, 
τις ευχές και τις φωτεινές γιρλάντες να τον καλοπιάσουμε, να 
εξιχνιάσουμε την αβεβαιότητά του και να εξορκίσουμε την πα-
ντοδυναμία του.
Για 15 ημέρες ξεχάσαμε (και ήταν ανάγκη να ξεχάσουμε) την 

καθημερινή ρουτίνα, τις συνηθισμένες ανάγκες, τα μικρά ή μεγάλα 
προβλήματα μας και το ρίξαμε έξω! Πρώτο μας μέλημα η ξεκού-
ραση, η ξάπλα, η υπνοθεραπεία, ο καναπές, το τζάκι, η λούφα και 
παραλλαγή! Γιατί την καλοπέραση πολλοί ηγάπησαν, την εργα-
σίαν ολίγοι! Δεύτερο και μόνιμο μέλημά μας το καλό φαγητό, γιατί 
γιορτές χωρίς φαγοπότια είναι ...λειψές! Βλέπετε ότι το σύνδρομο 
της κατοχικής πείνας ακόμα μας κατατρέχει. Παρόλο που δεν κά-
νει να τρώμε πολύ, εμείς παραβιάζουμε το μέτρο, ακολουθώντας 
το ρητό «φάγωμεν, πίωμεν, αύριο γαρ αποθνήσκομεν!». Ακούς 



 125 Εύθυμα και Σοβαρά

τον πεινασμένο νεοέλληνα να καυχιέται στους γνωστούς του ότι 
χθες βράδυ στη τάδε ταβέρνα, που πήγε με τους φίλους του, αφού 
φάγανε και ήπιανε «του σκασμού», στο τέλος πλήρωσαν ελάχιστα 
χρήματα! Και την συνιστά μάλιστα και στους άλλους για να την 
επωφεληθούν! Καλά λένε μερικοί ότι «ο άνθρωπος σκάβει τον 
τάφο του με τα δόντια του»!
Τελικά οι γιορτές πέρασαν με την ίδια ταχύτητα που ήρθαν. 

Από το βράδυ του Αγιαννιού μελαγχολούσαμε, γιατί τ’ Αγιαν-
νιού την άλλη μέρα «πάρ’ τη σάκα σου και φέγα». Ο λαός στις 
περιπτώσεις αυτές λέει: «κάθε κατεργάρης στο πάγκο του» ή 
«τα κεφάλια μέσα»! Το Ευαγγέλιο λέει: «πάλι πλοία και δίκτυα 
και άγραν ουδαμού». Ο Λώλος του Λάγιου το λέει αλλιώς «ο 
καθένας στο... γκαράζι του!» Με το που μπαίνει ο καινούργιος 
χρόνος κάνουμε, βέβαια, τον στοιχειώδη απολογισμό του παλιού 
και τον προϋπολογισμό του νέου. Ξελαγαρίζουμε στο δεφτέρι 
μας τα συν και τα πλην της χρονιάς που πέρασε, τα υπέρ και τα 
κατά, τα καλά και τα κακά, τα όμορφα και τα άσχημα, τα κέρδη 
και τις ζημίες. Και προσπαθούμε με τα διδάγματα του παλιού 
χρόνου να γίνουμε σοφότεροι στο νέο χρόνο. Καθώς είμαστε 
ευσυγκίνητοι (όσο εύκολα ενθουσιαζόμαστε άλλο τόσο εύκολα 
απογοητευόμαστε), θα πρέπει στο καινούργιο χρόνο με αισιο-
δοξία και πίστη να χαράξουμε τη σταθερή πορεία μας, χωρίς 
υπερβολές και ακρότητες και κυρίως χωρίς να μας μεθούν οι 
χαρές ή να μας αποκάμνουν οι λύπες.
Είναι βέβαιο ότι μετά τις γιορτές και ενώ τα φώτα και οι Αγιο-

Βασίληδες θα ξηλώνονται από τα μπαλκόνια και τα μαραμένα 
Χριστουγεννιάτικα έλατα θα πετάγονται στα σκουπίδια, εμείς θα 
φυλακισθούμε ξανά στη μικρή μας «ευημερία», θα κλεισθούμε 
στο μυωπικό μας μικρόκοσμο, θα αιχμαλωτισθούμε από το εγω-
ιστικό μας συμφέρον και θα παραδοθούμε στην αποχαύνωση 
της τηλεόρασης. Θα πέσουμε ξανά στην αυλακιά μας! Στη 
μακρόσυρτη πολλή καθημερινότητα! Ο καθένας θα προσγει-
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ωθεί στα του βίου του και θα προσδεθεί στο μαγγανοπήγαδό του. 
Δυστυχώς, ευτυχώς!
Όμως το κρίσιμο στοίχημα που θα βάλουμε στον εαυτό μας τώρα 

με το καινούργιο χρόνο είναι να αντισταθούμε στην ισοπεδωτική 
καθημερινή ρουτίνα με κάθε τρόπο (με μικροαλλαγές, με μικρο-
επαναστάσεις, με μικροαντιστάσεις, με σύντομες αποδράσεις και 
περισσότερες στάσεις στα «πανδοχεία» που συναντάμε κατά μήκος 
του βιοτικού οδοιπορικού μας) και να μην παρασυρθούμε από την 
μυλόπετρα «ολικής αλέσεως» του πανδαμάτορος χρόνου.
Θα μπορέσουμε άραγε; Ο νέος χρόνος θα το δείξει. Ας τον υποδε-

χθούμε με αισιοδοξία και ας προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο!
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37. «Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες…»

Με το που έμπαινε ο Μάρτης, από κοντά και η Σαρακοστή.
Για να επαληθευτεί το ρηθέν: Λείπει ο Μάρτης από την Σα-

ρακοστή;
Η σαρακοστή, όπως και το σαραντάημερο, είναι συνώνυμα της 

νηστείας. Είναι η θρησκευτική ανάγκη επί 40 ημέρες πριν από τις  
μεγάλες γιορτές του Πάσχα  και των Χριστουγέννων να νηστεύει 
ο Χριστιανός.
Κοντά στη νηστεία και η προσευχή. Με τα σαρανταλείτουργα 

το σαραντάημερο και με τους Χαιρετισμούς, τα Ψυχοσάββατα και 
τις Κυριακές των νηστειών η σαρακοστή. Το χωριό γίνεται τόπος 
νηστείας και προσευχής, σαν ένα μεγάλο μοναστήρι. Και όταν 
λέμε νηστεία το εννοούμε. Φαγητό λιτό, νηστίσιμο και ξανάρτυγο. 
Δεν την χαλάγαμε τη νηστεία στη σαρακοστή! Κατάλυση ιχθύος 
επιτρεπόταν μόνο δύο φορές: Του Βαγγελισμού και των Βαγίωνε. 
Και όταν λέμε ιχθύς εννοούμε μόνο ένα ψάρι και αυτό παστό. Τον 
υγράλατο μπακαλιάρο! Άλλο ψάρι εκτός από το μπακαλιάρο και 
το ρέγγο (και τα δύο ήταν λύσσα) δεν ξέραμε. Για νωπό ψάρι, 
ούτε λόγος να γίνεται! Ό,τι φώσφορο και ασβέστιο χρειαζόμαστε 
στον οργανισμό μας μόνο από αυτά τα δύο ψάρια τα παίρναμε. 
Αγοράζαμε λοιπόν ένα φελί μπακαλιάρο, τον καθαρίζαμε από τα 
φτερά του, τον κόβαμε κομμάτια και τον ρίχναμε στο νερό για 
να ξαρμυρήσει. Ήθελε δύο τρία νερά αλλαγή. Για να φτουρήσει 
ο μπακαλιάρος τον ψήναμε στο φούρνο μας, (εννοούμε πάντα 
ξυλόφουρνο) σε ένα μεγάλο τεψί, γεμάτο με πατάτες, μαράθια 
και κρεμμύδια. Τώρα πού και πότε αλιευόταν και ποιά ήταν η δι-
αδρομή του από τον τόπο αλιεύσεως μέχρι το χωριό μας, καθόλου 
δεν μας ένοιαζε. Μιλάμε για φαγητό πεντανόστιμο και αρωματι-
κό. Μοσχοβόλαγαν οι φούρνοι και οι γειτονιές! Η 25η Μαρτίου 
είναι συνδεδεμένη πρώτα στο μυαλό μας με την όσφρηση και τη 
γεύση του μπακαλιάρου στο φούρνο με μαράθια. Μετά ερχόταν 
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η παρέλαση, η σημαία και τα ποιήματα. Ήταν η πείνα σας που 
τα έκανε νόστιμα, μας λένε σήμερα. - Σωπάτε ρε, τους απαντάμε: 
Δεν ήταν η πείνα μας. Ήταν η νοστιμιά των υλικών και το ψήσιμο 
στο φούρνο με ξύλα.
Αν εξαιρέσουμε τις δύο αυτές μέρες το κλασσικό μενού της νη-

στείας ήταν το ίδιο για όλους και πάντοτε: Ψωμί με ελιές (χαρακω-
τές, ξυδάτες, τσακιστές, κ.λπ.), πατάτες βραστές σπυραλατιστές, 
κρεμμύδια (ξερά ή χλωρά), μαρουλόφυλλα, φασόλια νερόβραστα, 
τουρσιά και καμιά φορά αγοραστό χαλβά. Το στομάχι σου γινόταν 
...τσαρούχι και το στόμα σου ...παπούτσι! Και δεν ήταν μόνο που 
νηστεύαμε όλοι (παιδιά, νέοι, γέροι, άνδρες, γυναίκες). Ήταν και 
οι δουλειές στα χωράφια, στους κήπους και κυρίως στα αμπέλια. 
Στη σαρακοστή, το Μάρτη μήνα, σκάβουν τα αμπέλια και γίνονται 
τα κουτρούλια. Άντε τώρα από πρωίας μέχρι εσπέρας να σκάβεις 
το αμπέλι και το φαγητό σου να είναι ελιές, κρεμμύδια, ψωμί και 
κρασί. Και να μη βαρυγκωμάς καθόλου. Κανένας δεν ζήλευε τον 
άλλο γιατί και αυτός ελιές έτρωγε. Μερικές φορές βέβαια νηστεύει 
ο δούλος του Θεού, γιατί δεν έχει τί να φάει. Νηστεία ίσον λι-
τότης. Γιατί αν είναι να φας ένα μάλε σαρακοστιανά ιδίως από τα 
αγοραστά (καλαμαράκια γαρίδες, ταραμοσαλάτα, αστακό κ.λπ.) 
τότε δεν κάνεις νηστεία παρά μόνο ...κολάζεσαι! Επειδή όμως 
ασθενής και οδοιπόρος αμαρτίαν ουκ έχει, άρχισαν σιγά-σιγά οι 
...εκπτώσεις και στη νηστεία. Ο καθένας, όταν από τη μακρά νη-
στεία ξελιγωνόταν, αυτοονομαζόταν ασθενής ή οδοιπόρος, ώστε να 
μπει στην εξαίρεση και να δει στο ημερολόγιο τη φράση κατάλυση 
πάντων! Σήμερα η νηστεία ξεθώριασε ακόμα περισσότερο. Λίγοι 
πια κρατούν τη σαρακοστή. Τη μεγάλη όμως ζημιά στη νηστεία 
την έκανε ο ...Ιωάννης ο Χρυσόστομος! Ναι καλά διαβάζετε. Ο 
μέγας αυτός Ιεράρχης στον Κατηχητικό Λόγο του, που διαβάζεται 
τους ναούς το βράδυ της Αναστάσεως, στο τέλος της λειτουργίας, 
έφθασε στο ...απαράδεκτο σημείο να ισοπεδώνει την νηστεία και 
να την εξισώνει με την... ανηστεία! Με την ευχή του αυτή, που 
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την ακούν μόνο όσοι μετά τα μπάμ και μπούμ, συνεχίζουν τη 
λειτουργία της Αναστάσεως μέσα στο ναό  (όσοι φεύγουν, δηλ. 
οι περισσότεροι δεν την έχουν ακούσει ποτέ τους) βάζει ο Άγιος 
Χρυσόστομος στην ίδια μοίρα τους νηστεύσαντες και τους μη 
νηστεύσαντες. Λέει δηλαδή: Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες 
ευφράνθητε σήμερον! Η Τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο 
μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθει πεινών. Έτσι όμως ο Άγιος αδικεί 
τους νηστεύσαντες, που ταλαιπωρήθηκαν 40 μέρες με ελιές, με 
μιά μπουτσιά κουλούρα και κρεμμύδια και επιβραβεύει τους μη 
νηστεύσαντες, που τρώγανε ό,τι θέλανε όλη τη σαρακοστή και 
κογιονάρανε τους άλλους λέγοντας: «Σεις νηστεύετε για να πάτε 
στο παράδεισο. Εμείς δεν θέλουμε παράδεισο, ο παράδεισος είναι 
εδώ». Και εδώ είναι που τον νηστευτή πιστό χριστιανό τον πιάνει 
το παράπονο. - Γιατί Κύριε Χρυσόστομε εγώ που νήστευα να είμαι 
στην ίδια μοίρα με τον ...αμαρτωλό που έτρωγε το καταπέτασμα; 
Και ο Άγιος Χρυσόστομος συνεχίζει την αδικία του απαντώντας: 
Δεν πειράζει  τέκνον μου! Μέρα που είναι ας συγχωρέσουμε και 
τους αμαρτωλούς και τους εχθρούς μας. Εδώ και η Τροχαία ακό-
μη, το Πάσχα, χαρίζει πρόστιμα και επιστρέφει πινακίδες στους 
αμελείς οδηγούς! Ας δεχθούμε στην εκκλησία πλούσιους και 
πένητες, εγκρατείς και ράθυμους, πρώτους και τελευταίους. 
Ο Δεσπότης φιλότιμος ων, δέχεται τον έσχατον (δηλ. αυτόν που 
έφθασε  στη λειτουργία λίγο πριν το Δι’ ευχών), καθάπερ και 
τον πρώτον (αυτόν δηλ. το Χριστιανό που πήγε στην εκκλησία 
με την πρώτη καμπάνα). Ο Χριστός μέρα που είναι συγχωρεί 
όλους, αγαπά όλους και εξισώνει τους αμνούς με τα ερίφια. Και 
τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει, κακείνω δίδωσι 
και τούτω χαρίζεται.
Δεύτε ουν νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες ενφράνθητε 

σήμερον! Δεν είναι αδικία. Είναι μακροθυμία!
Το απαιτεί η μέρα. Το θέλει η Λαμπρή!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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38. «Άλλος πεινάει, άλλος διψάει 
και άλλος παντρειά γυρεύει…!»

Τις προάλλες ανέβαινα την οδό Ακαδημίας στο ύψος της Λυρικής 
σκηνής. Στη γυάλινη τζαμαρία της εισόδου μία ταμπέλα έγραφε: 
«Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την παράσταση Οι γάμοι του 
Φίγκαρο!» Λίγο πιο πάνω στο περίπτερο οι κρεμασμένες εφημε-
ρίδες διαλαλούσαν το εμπόρευμά τους: Εξαντλήθηκαν τα όρια 
υπομονής των εργαζομένων στη τάδε βιομηχανία! έγραφε η μία. 
Εξαντλήθηκαν τα αποθέματα βενζίνης από την απεργία! φώναζε η 
άλλη. Και η τρίτη η φανατικότερη: Έκλεψε την αρραβωνιαστικιά 
του κουμπάρου του! Διαβάζοντας τους τίτλους αυτούς το κεφάλι 
σου γίνεται καζάνι και τα νεύρα σου σπαρτόκλωνα. Νοιώθεις πως 
σε περιβάλλει ένα αλαλούμ!
Στα οικολογικά περιοδικά ποζάρουν σε εξώφυλλα οι χελώνες 

καρέτα-καρέτα με τίτλο: Εξαφανίζονται, ποιος θα τις σώσει! 
Δίπλα σε όμοιο περιοδικό φωτογραφίζονται οι σπανίου είδους 
φώκιες τύπου μονάχους-μονάχους με τίτλο: Εξαφανίζονται, 
επιζούν ελάχιστες! Άλλη εφημερίδα δείχνει εικόνες από την χθε-
σινή πορεία διαμαρτυρίας των συνταξιούχων γερόντων προς 
το Υπουργείο Προνοίας. Τα πανό τους γράφουν: «Όχι συντάξεις 
πείνας! Χανόμαστε, Εξαφανιζόμαστε! Δεν μπορούμε να επιζήσου-
με!» Συνειρμικά προσπαθείς να λύσεις την εξίσωση: Ποίο είδος 
σπανίζει περισσότερο και απειλείται με εξαφάνιση. Η χελώνα 
καρέτα-καρέτα, η φώκια μονάχους-μονάχους ή ο άνθρωπος συντα-
ξιούχος-συνταξιούχος!! Πιο πέρα σε κοσμική εφημερίδα διαβάζεις 
το πρωτοσέλιδο: Το φόρεμα της Άννας Βίσση που ράφτηκε στο 
ατελιέ του Ζαν-Πολ Γκοτιέ στο Παρίσι κόστισε 170.000 ευρώ!! 
Τότε είναι που σούρχεται ταμπουλάς! Και αναρωτιέσαι: Ρε, μήπως 
είμαστε ένα απέραντο φρενοκομείο!
Και παλιότερα μέσα στις πολυμελείς κυρίως οικογένειες το 

καθένα από τα παιδιά είχε τη δική του γνώμη και τα δικά του 
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ενδιαφέροντα. Άλλο, όταν πείναγε, έκοβε μια αγκωνή ψωμί 
και προσφάιζε με ελιές, κρεμμύδι ή ένα σβόλι τυρί. Άλλο όταν 
δίψαγε έφερνε νερό με τη λάτα ή τη βαρέλα από τη βρύση, 
τόριχνε στο κανάτι ή στη βίκα και ξεδίψαγε. Άλλο, το μεγαλύ-
τερο, ετοιμαζόταν για το πανηγύρι και κοίταζε στο καθρέφτη 
την τσούρα του ή ετοίμαζε τα γιορτινά του ρούχα, γιατί είχε 
έρθει ο καιρός του! Από εδώ βγήκε το ρητό που γράφουμε 
στην αρχή.
Όλα όμως τα παιδιά τελικά καθοδηγούνταν από τον πατέρα 

τους και όλα έπαιρναν ...χαρμπό! Η οικογένεια είχε πειθαρχία. 
Τότε μπορεί τα σπίτια να ήσαν μικρά. Οι οικογένειες όμως ήταν 
μεγάλες. Σήμερα οι όροι έχουν εντελώς αντιστραφεί: Μεγάλω-
σαν τα σπίτια μας και μίκρυναν οι οικογένειες μας!
Τότε το πρόγραμμα εργασίας της επόμενης μέρας έβγαινε 

από τον πατέρα σε καθημερινή βάση αποβραδίς για όλη την 
οικογένεια. Ο μπάρμπα-Αποστόλης ανακοίνωνε:

«Εσύ Παναγιώτα αύριο θα πας στο χωράφι στις Κουκούλες να 
βοηθήσεις στο θέρο τη θεια Θοδώρα. Εσύ Στέλιο θα πας με το 
γαϊδούρι στη Περαμεριά να φέρεις κλαριά για τις γίδες. Εσύ Σία 
θα πας στο κήπο να ποτίσεις τις φασολιές και τις κολοκυθιές και 
θα φέρεις κολοκυθοκορφάδες να μαγειρέψεις. Εσύ Ζωή θα πας 
στο αμπέλι στα Μαντρία να κορφολογήσεις τα κλήματα και να 
φέρεις μια ζαλιά σπάρτα για το φούρνο. Εσύ Γιωργάκο θα πας 
με τις μαρτίνες να τις βοσκήσεις στο Βράλο. Εγώ με τη μάννα 
σας θα πάμε με το μουλάρι στις Μαυράδες να φέρουμε σειρήνες 
για το χειμώνα. Εσύ Δημητράκη είσαι μικρός, θα κάτσεις να 
διαβάσεις τα μαθήματά σου.» Με αυτές τις λίγες γραμμές (ας 
είναι μνημόσυνο στον πολύπαθο και αγαπητό Δημητράκη που 
πρόσφατα αναπαύθηκε) της ημερησίας διαταγής ο καθένας 
θα πήγαινε στη δουλειά που του είχε ανατεθεί. Ανεργία μηδέν 
τότε στο χωριό! Γι αυτό και όλα τα χωράφια, τα αμπέλια και 
τα περιβόλια ήταν κουμανταρισμένα και δουλεμένα-ζηλεμένα. 
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Τώρα γίνανε όλα ακλαδούρες και λογγόσανε. Κλείσανε τα 
διάσελα και δεν περνάει πια ούτε καβαλάρης!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μπορεί ο καθένας να έχει τις διαφορετικές 

από τους άλλους απόψεις του και να ενεργεί κατά την κρίση του. 
Όμως στη κοινή προσπάθεια όλοι πρέπει να παίρνουμε... χαρμπό! 
Σε λίγες μέρες θάχουμε τη μεγάλη μας γιορτή και ο Πρόεδρος 
θα βγάλει το πρόγραμμά της. Να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα για 
δουλειά όπου κληθούμε. Όλοι! Και όχι ο ένας... σκόρδα και ο 
άλλος... κρεμμύδια!!
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39. Επιστροφή στο τότε

Στις 30 και 31 Μαρτίου περίπου 20 συμμαθητές που πήραμε το 
1963 Απολυτήριο από το Γυμνάσιο Λαγκαδίων ξανασμίξαμε χάρη 
στην πρωτοβουλία του Μίμη Καρδαράκου και στην οργάνωση του 
Γιώργη Ασημακόπουλου και κάναμε διήμερη εκδρομή στα Λαγκά-
δια. Βρεθήκαμε ξανά στα βουνά της Γορτυνίας. Στα άγια χώματα 
που λέμε. Ο τόπος μας έρημος, φτωχός και μεις παιδιά μεγαλωμένα 
σε στέρηση. Ζυμωθήκαμε κοντά στους δικούς μας με τον ιδρώτα 
της γης. Η πέτρα το πρώτο μας παιχνίδι. Μετά ήρθε το μολύβι και 
το χαρτί. Μας είπαν παιδιά του βουνού και της πέτρας. Του βιβλίου 
και του μολυβιού. Που ήταν μονόδρομος για μας. «Γαϊδουροσάνιδα 
ή Γράμματα, διαλέξτε» μας είπαν. Αγέρας μυρωμένος το βιός μας. 
Το τάλαντο όμως που μας έδωσε ο Θεός δεν το κρύψαμε υπό την γη. 
Το αξιοποιήσαμε. Παλέψαμε τη ζωή. Και την κερδίσαμε. Κανείς μας 
δεν ξεστράτησε. Δεν ζητήσαμε πολλά. Είμαστε παιδιά της ολιγάρ-
κειας.Τον άρτον τον επιούσιον επιζητήσαμε. Δεν μας τον αρνήθηκε 
ο Θεός. Τυχεροί λοιπόν που σήμερα μετά από τριάντα τόσα χρόνια 
επιστρέψαμε στις ρίζες μας υγιείς και αγαπημένοι. Επιστρέψαμε στο 
τότε. Τότε που ζούσαμε. Και τα ζήσαμε όλα έντονα: Τις αγωνίες, τις 
στερήσεις, την οικογενειακή ζωή, τις μικρολύπες, τις μικροχαρές, 
τα πανηγύρια μας, τις επιτυχίες μας, τις αποτυχίες μας. Τα πρώτα 
σκιρτήματα της καρδιάς μας, εδώ τα νοιώσαμε. Στην άγονη γη μας 
την άνυδρη μπόρεσε κάποτε να ξεφυτρώσει και η αγάπη όπως το 
κυκλάμινο βγάζει δειλά το κεφαλάκι του στου βράχου τη σχισμάδα 
με την πρώτη φθινοπωρινή υγρασία.
Σε δύο μέρες ζήσαμε τις εμπειρίες και τα βιώματα των πρώτων 18 

χρόνων της ζωής μας. Ξαναζήσαμε τα 6 άγουρα - μαθητικά χρόνια του 
Γυμνασίου Λαγκαδίων. Σαν κινηματογραφική ταινία ξετυλίχθηκαν 
μπροστά μας τα όμορφα εκείνα χρόνια της νιότης μας. Που προσπα-
θούσε να ανθίσει, μέσα σε στερήσεις και σε παντός είδους εμπόδια, 
άλλοτε με χαρά και προσμονή και άλλοτε με λύπη και απογοήτευση.



Εύθυμα και Σοβαρά 134 

Θυμηθήκαμε τους καθηγητές μας (Σταθόπουλο, Μποκή, Οικο-
νόμου, Διαμαντοπούλου, Τζουτζούκο) που και αυτοί σε χαλεπούς 
καιρούς εσμίλεψαν το χαρακτήρα μας και κόπιασαν μαζί μας για τη 
γνώση και τη μόρφωση.
Ξανακαθίσαμε στα θρανία της ογδόης τάξεως από όπου πήραμε το 

1963 το Απολυτήριο του Γυμνασίου. Ξανανεβήκαμε τα ανηφορικά 
σκαλοπάτια με την ίδια αγωνία και συγκίνηση που και τότε ανεβαί-
ναμε.
Μόνο που τώρα λιγάκι... λαχανιάσαμε και χρειάσθηκε αρκετές φορές 

να κοντοσταθούμε και να ξαποστάσουμε. Συνεχίσαμε το νοσταλγικό 
οδοιπορικό μέχρι την Αγία Τριάδα. Κουβεντιάζαμε όλοι μεταξύ μας 
ασταμάτητα. Τι να πρωτοθυμηθούμε όμως!
Τις γιορτές του Γυμνασίου, τα διαγωνίσματα, τις εκδρομές, τις πα-

ρελάσεις, τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό, τα πηλίκια, τις ποδιές, τις 
παραδόσεις των καθηγητών! Στο ποτήρι του κρασιού ανταμώσαμε το 
βράδυ στην ταβέρνα του Μανιάτη και τσουγκρίσαμε τις αναμνήσεις. 
Παραδοθήκαμε στο ψυχοτρόπο κουβεντολόι, στο μεγάλο τραπέζι 
κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο κατάματα και γελαστά. Η παλιά παρέα 
ξαναντάμωσε και έριξε στη θράκα τη νοσταλγία της για να τη φουντώ-
σει. Τα παλιά τραγούδια της καρδιάς, της τάβλας του «σεβντά» ήλθαν 
μόνα τους στο στόμα μας. Όλοι μας είμαστε τόσο συγκινημένοι που 
η καρδιά μας ήταν έτοιμη... να σπάσει. Είχαμε όμως κοντά μας τον 
Ηλία τον καρδιολόγο μας και δεν φοβηθήκαμε. Η νύχτα ήρθε γρήγορα. 
Γρήγορα ήλθε και ο όρθρος στον Αγιώργη, όπου η αρτοκλασία μας 
(ευχές υπέρ ζώντων) συναντήθηκε με το μνημόσυνο (δεήσεις υπέρ 
τεθνεώτων). Εδώ ήλθαν αμέσως στο νου μου τα σαρανταλείτουργα 
με τον αείμνηστο θείο μου Παπαντώνη.
Με την ευλογία του Αγιώργη λοιπόν και με γεμάτες τις μπαταρίες 

μας από νοσταλγικές συγκινήσεις πήραμε το δρόμο της επιστροφής. 
Της επιστροφής στην πραγματικότητα. Το μαγικό όνειρο είχε πια τε-
λειώσει. Μια ελπίδα τώρα πια έχουμε: Να ξανασμίξουμε! Γιατί αξίζει 
να ζούμε αν είναι να ξανασμίξουμε!
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40. «Μάθε παιδί μου... γράμματα!»

Κάποτε η θεια-Χρυσάνθη πήγε στο Γυμνάσιο στα Λαγκάδια να 
πάρει τους βαθμούς του γιου της Πάνου, που τότε πήγαινε στη πρώτη 
τάξη Γυμνασίου και να ρωτήσει τους καθηγητές πώς πάει το παιδί 
με τα γράμματα.

- Ξάδερφε Αντώνη, ρώτησε με αγωνία τον πατριώτη μας καθηγητή 
Μαθηματικών αείμνηστο Αντώνη Σταθόπουλο, ήρθα να δω πώς πάει 
το παιδί με τα γράμματα και τί βαθμούς πήρε.

- Ξαδέρφη Χρυσάνθη, εσύ δεν έχεις παιδί για γράμματα! Εσύ ένα 
σατσί άχιουρα έχεις! την «αποπήρε» ο Αντώνης. Η κυρά Χρυσάνθη 
έμεινε αποσβολωμένη! Φαρμακωμένη από την άκομψη ...υποδοχή 
που της επεφύλαξε ο ξάδερφος, έμεινε άφωνη. Κατηφορίζοντας με 
τα πόδια για το χωριό στο μυαλό της στριφογύριζαν τα λόγια του 
καθηγητού. Ο Πανούλης της ένα τσιουβάλι άχυρα! Το μόνο που 
την παρηγορούσε ήταν ότι ο πάντα αυστηρός Αντώνης είχε χρησι-
μοποιήσει παρόμοια απαξιωτικά «κοσμητικά επίθετα» και για άλλα 
Λευκοχωριτόπουλα που πήγαιναν τότε στο Γυμνάσιο. Όπως της είπαν 
και οι άλλοι Λευκοχωρίτες γονείς, με τους οποίους συμπορευόταν για 
το χωριό, με τον ίδιο περίπου τρόπο υποδέχθηκε και αυτούς. Τους 
στόλισε και αυτούς με τις ανάλογες ανά μαθητή ...κατσάδες!
Εδώ πρέπει να κάνουμε παρένθεση για να τονίσουμε κάτι: Μπορεί 

ο αείμνηστος να έβαζε τις φωνές στα Λευκοχωριτόπουλα και να 
τα ’παιρνε με το βοϊδόζουμο που λέμε. Μπορεί ακόμα και να τα 
πρόσβαλε. Ένα πράγμα όμως δεν πρέπει να του αμφισβητήσουμε: το 
πραγματικό του ενδιαφέρον και την αληθινή του αγωνία να δει τα 
παιδιά του χωριού του (και όχι μόνο) να προκόβουν στα γράμματα, 
να καλυτερεύουν τη μοίρα τους και να ξεφεύγουν από την φτώχεια 
και τη μιζέρια των βασανισμένων γονέων τους, όπως είχε ξεφύγει 
ο ίδιος. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό ίσως χρησιμοποίησε κακό 
παιδαγωγικό τρόπο. Ο σκοπός του όμως αυτός αγίαζε τα μέσα του. 
Κλείνει η παρένθεση.
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Να όμως που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Καθηγητής έπεσε 
έξω στις εκτιμήσεις του. Ο Πανούλης μετά από λίγα χρόνια ήρθε 
στην Αθήνα, δούλεψε σκληρά, πρόκοψε και έγινε μέγας και τρανός. 
«Αλιά από δαύτονε!» Δεν ξέρει τί έχει! Και ας μήν τα ‘παιρνε τα 
γράμματα στα Λαγκάδια. Στο άλλο μεγάλο Γυμνάσιο της ζωής 
πήρε άριστα!
Τελευταία πολύς λόγος έγινε για το καταραμένο 10. Για τη δια-

χωριστική γραμμή που το σύστημα αξιολόγησης έβαλε μεταξύ των 
μαθητών δηλ. στους άνω του 10 και στους κάτω του 10.  Παλιότερα 
είχαμε τους μετεξεταστέους και αυτούς που έμειναν στο τόπο. Πολ-
λοί  όμως από αυτούς τους κουμπούρες διέπρεψαν επαγγελματικά, 
κοινωνικά και οικονομικά. Αντίθετα πολλοί από τους αριστούχους 
παρέμειναν στη βολική δημοσιοϋπαλληλική θέση, αν δεν χάθηκαν 
κιόλας στις μυλόπετρες της ζωής. Σήμερα τα γράμματα όχι μόνο 
μπήκαν στου λαγού τ’ αυτί αλλά δεν προεξοφλούν σίγουρη εξέλιξη. 
Μοιάζουν οι γραμματιζούμενοι με ακριβοαποκτημένο εμπόρευμα, 
που όμως δεν πουλιέται στην αγορά… Δείτε γύρω σας τι γίνεται στη 
καθημερινότητά μας και θα διαπιστώσετε ότι η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ αριστούχων και μετεξεταστέων μικρή αξία έχει πλέον. Θα 
είδατε προφανώς το φετινό Μουντιάλ ποδοσφαίρου. Αν θελήσετε να 
διαβάσετε τα βιογραφικά όλων των αστέρων του γηπέδου και ψάξετε 
τις σχολικές και σπουδαστικές τους επιδόσεις θα διαπιστώσετε ότι 
αυτή η λαμπερή ομάδα των χρυσοπληρωμένων ποδοσφαιριστών είναι 
στη πλειοψηφία τους αποτυχημένοι απόφοιτοι της  υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Αν αποφοίτησαν ποτέ. Και όμως τα εισοδήματά τους 
από τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με τις ομάδες τους ξεπερνούν 
σε  αξία το ετήσιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας! Έπειτα 
ρίξτε μια ματιά στα αδύνατα κορμιά των μανεκέν της Πασαρέλας, 
που η μόνη τους δεξιότητα είναι να ντύνονται και να γδύνονται και 
τα μόνα τους πνευματικά ενδιαφέροντα είναι ο χορός, οι εκδρομές το 
κολύμπι κ.λπ. Και όμως παρότι δεν είχαν καλές επιδόσεις στα γράμ-
ματα, εν τούτοις σήμερα έχουν ετήσιο εισόδημα ίσο με τις ισόβιες 
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αποδοχές του σημαντικότερου πρύτανη ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου! 
Υπάρχουν και άλλοι που τα «γράμματα» τους ήταν κάτω του 10 (με 
άριστα το 20) όπως έμποροι, εργολάβοι, επιχειρηματίες, μεσίτες 
παντός είδους που όμως έχουν… τρελλαθεί στα λεφτά.
Από την άλλη πλευρά των αριστούχων με τα πλούσια βιογραφικά 

σημειώματα θα δούμε και θα βλέπουμε πιο συχνά στο μέλλον αγ-
γελίες του εξής τύπου: 1) «Τριανταπεντάρης κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ 
και μεταπτυχιακού στο εξωτερικό, γνώστης τριών ξένων γλωσσών, 
με γνώσεις κομπιούτερ ζητά εργασία με μισθό ανειδίκευτου εργάτη 
έστω και ανασφάλιστη!». 2) Τριανταοχτάρης γιατρός (ή και δικηγό-
ρος) υποαπασχολούμενος και ετεροαπασχολούμενος, ζητεί εργασία 
ή γνωριμία με συνομήλικη απασχολήσιμη με σκοπό να ζήσουν και 
να δουλέψουν μαζί μέχρι τελικής πτώσεως χωρίς φιλοδοξίες ανα-
παραγωγής του είδους!”.
Μετά σου λέει ο άλλος: Μάθε παιδί μου γράμματα...!!
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41. «Μακρύ σου βγήκε φόρεστο, 
κοντό σου γίνει λιώστο!»

Η παραπάνω εντολή-προτροπή που έδινε η μάννα στο παιδί της 
όταν εκείνο, φτωχό όπως ήταν, «πρόβαρε» ένα νέο ρούχο (και-
νούργιο ή μεταχειρισμένο), που μοίραζε τότε η ΟΥΝΤΡΑ ή που 
του στέλνανε κάποιοι συγγενείς από την πόλη ή που ήταν αποφόρι 
από άλλο παιδί ήταν απόλυτη και …τελεσιγραφική! Με αυτό το 
ρούχο που σου έτυχε θα βγάζεις από δω και πέρα το χειμώνα και 
το καλοκαίρι και θα «βολευτείς» όπως σούρθε επάνω σου! Μην 
περιμένεις να στο φτιάξει ο ράφτης στα μέτρα σου, παραγγελία. 
Με άλλα λόγια προσαρμόσου γρήγορα στη νέα κατάσταση που 
βρέθηκες. Αν ήταν στη θάλασσα θα του ’λεγε: σκάσε και κολύμπα! 
Έτσι το παιδί με το νέο του παλτό ή παντελόνι που τούλαχε θα 
πρέπει να βρεί τρόπο να συμβιώσει μαζί του επί χρόνια με όλες 
τις καιρικές συνθήκες, χωρίς αντίρρηση, χωρίς παράπονα, χωρίς 
γκρίνιες, είτε αυτό του βγήκε στενό και τον σφίγγει, είτε του βγήκε 
μακρύ και θέλει κόντυμα.
Παλιότερα σε ανάλογες περιπτώσεις στη καινούργια νύφη που 

ερχόταν στο νέο σπιτικό της τα πεθερικά της, της έλεγαν: «Νυ-
φούλα, όχι όπως ήξερες, αλλά όπως βρήκες»! Προσαρμόσου 
και μη μιλάς.
Κάποτε, όταν πηγαίναμε ακόμα στο Δημοτικό Σχολείο, ο πα-

τέρας μου μας έγραψε από τη μαστοριά ότι θα μας έστελνε ένα 
δέμα… Ασυνόδευτο! Αυτή η λέξη «ασυνόδευτο» δεν ξέραμε τι 
μέρος του λόγου ήτανε, ούτε τι ακριβώς εσήμαινε. Πάντως, όπως 
μας λέγανε, κάτι καλό, κάτι ευχάριστο ήτανε. Θα ήταν -λέει- ένα 
δέμα, να όπως ένα μεγάλο κοφίνι ή ένα μεγάλο σακούλι που 
μέσα θα είχε διάφορα είδη «ρουχισμού και υπόδησης» και ότι 
αυτό… το ασυνόδευτο θα ερχόταν μόνο του, χωρίς να το κρατάει 
κανείς στα χέρια του. Θα το ‘φερνε -λέει- το λεωφορείο του 6ου 
ΚΤΕΛ Τριπόλεως, που κατά τις τέσσερες η ώρα το απόγευμα ο 
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εισπράχτοράς του θα το άφηνε στη στάση έξω από το καφενείο 
του Κανέλλου του Χούπα.
Κάθε απόγευμα λοιπόν περίμενα με τα αδέρφια μου στη στάση 

του Κανέλλου το λεωφορείο της Τρίπολης και ονειρευόμαστε να 
δούμε και να παραλάβουμε ...το ασυνόδευτο! Κάποια μέρα το 
πολυπόθητο δέμα ήρθε με το λεωφορείο του Τροπαιάτη μπάρμπα 
Κώστα Στασινόπουλου. Το κατέβασε ο εισπράχτορας, το παρέδω-
σε στο μπάρμπα Κανέλλο και εκείνος μας είπε: ετούτο είναι το 
ασυνόδευτο! Το πλησιάσαμε με αγωνία και το... μετράγαμε με τα 
μάτια μας. Ήταν ένα μεγάλο γκρίζο σακί, σαν αυτά που κουβαλάμε 
το γέννημα από τα αλώνια της Χοτούζας, τίγκα σε ρούχα, που 
απέξω έγραφε με τα χαρακτηριστικά γράμματα του πατέρα μου 
τις λέξεις: ασυνόδευτο, Καίτη Κουκουζή, Λευκοχώριον Τριπόλε-
ως. Είχαμε μπροστά μας πια χειροπιαστό το …ασυνόδευτο και 
ετοιμαζόμαστε να το …απομυθοποιήσουμε! Το πιάσαμε λοιπόν 
από τα μπουζιάνια του και με αγωνία το φέραμε στο σπίτι μας, 
όπου γρήγορα το ανοίξαμε και απλώσαμε όλο το περιεχόμενό του 
μονομιάς στο πάτωμα του «σαλονιού». Όλο το πάτωμα γέμισε 
ρούχα, παπούτσια, παντελόνια, φανέλες και άλλα… σκουτιά πα-
ντός φύλου, μεγέθους, σχεδίου, μάρκας, σχήματος, αρχαιότητος, 
προελεύσεως, ποιότητος και χρώματος! Παντός καιρού που λέμε! 
Ο πατέρας μας είχε ξεσηκώσει όλο το …Μοναστηράκι! Η όλη 
φάση θύμιζε τις πραμάτειες που απλώνουν σήμερα κατάχαμα στις 
Λαϊκές οι Ρώσοι! Η χαρά μας και η ευτυχία μας δεν λέγεται. Ο 
καθένας άρπαζε όποιο ρούχο ή παπούτσι ήθελε, το «μπούρλιαγε» 
επάνω του και αμέσως… κοιταζότανε στο καθρέφτη του σαλονιού 
(ο καθρέφτης μας μάρανε!) για να δει αν ήτανε στα μέτρα του. 
Αν δηλαδή του ‘πεφτε… ταμάμ! Αλλουνού αυτό που διάλεγε του 
ερχόταν κουτί (όπως λέμε: κουτί της Λιούς, καπάκι της Αγγέλως), 
αλλουνού τουρχόταν μακρύ και αλλουνού κοντό. Από εδώ βγήκε 
το ρητό: ο ένας το μακρύ του και ο άλλος το κοντό του!
Η… σωματοδομή μας όμως και η ποικιλία των ρούχων και των 
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παπουτσιών ήταν τέτοια που το κάθε παιδί, αγόρι ή κορίτσι, στο 
τέλος μετά από αλλεπάλληλες εναλλασσόμενες πρόβες και μετά 
από μικροέριδες περί τον «διαμερισμό των ιματίων και υποδη-
μάτων», έπαιρνε ένα και δύο και τρία και τέσσερα …κομμάτια 
και όλοι έμεναν ικανοποιημένοι. Τίποτα δεν πήγαινε χαημένο! 
Κάθε μέγεθος και σχέδιο έβρισκε επάνω μας τη θέση του. Δεν μας 
ενδιέφερε η μάρκα τους και αν το θερινό σακάκι... κάλιαζε ή όχι 
με το χειμερινό παντελόνι! ή αν τα παπούτσια θέλανε… πάτους 
ναρθούν στα μέτρα μας. Τώρα αν κάποιο από αυτά που μας άρεσε 
πολύ, ετύχαινε να μας είναι κοντό, στενό ή μακρύ ή απλοχωρούλι, 
η μάννα μας θέλοντας να σταματήσουμε τα παράπονα και τα πα-
ραμουσιουλέματα μας απόπερνε με το αφοπλιστικό παράγγελμα: 
Μακρύ σου βγήκε φόρεστο, κοντό σου γίνει λιώστο. Η αλήθεια 
είναι ότι δεν είχαμε και άλλη επιλογή ούτε περιθώρια αλλαγής, 
βελτίωσης κ.λπ. Μικροπαρεμβάσεις βέβαια κοπτοραπτούδικες 
αναγκαστικά γινόντουσαν αφού το ψαλίδι, η βελόνα και η ρουκέλα 
δεν έλειπαν από κανένα σπίτι.
Ο μύθος δηλοί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις της ζωής μας 

δεν έχουμε περιθώρια να παραγγείλουμε τη «φορεσιά» μας στα 
μέτρα μας. Υπάρχουν ορισμένοι εξωγενείς παράγοντες (φυσικοί 
- ηθικοί - εθιμικοί) που ορίζουν την πορεία μας και τη μοίρα μας 
κατά τέτοιο τρόπο που εμείς θα πρέπει το κουστούμι που μας 
έλαχε να το φορέσουμε όπως ράφτηκε και να το λιώσουμε όπως 
είναι. Μένει σε μας να είμαστε ευκολοπροσάρμοστοι, όπως τότε, 
βολικοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και ανοχή 
χωρίς παράπονα, μεμψιμοιρίες και γκρίνιες το όποιο μακρύ ή κοντό 
ρούχο μας έρθει με δέμα… ασυνόδευτο!
Ειδικότερα τώρα με τον καινούργιο χρόνο θα μας τύχει και το 

κοντό (ανομβρία, παγετός) και το μακρύ (καύσωνας, πυρκαγιές). 
Για άλλους ο νέος χρόνος θα είναι μακρύς, αργόσυρτος, κουρα-
στικός, «δίσεκτος» και δεν θα περνάει εύκολα. Ιδίως για αυτούς 
που συνταξιοδοτούνται στο τέλος του χρόνου και δεν βλέπουν την 



 141 Εύθυμα και Σοβαρά

ώρα να …ελευθερωθούν. Για άλλους θα είναι κοντός, γρήγορος, 
ευχάριστος (πότε κιόλας πέρασε). Περιθώρια για παρεμβάσεις 
μας ή διαμαρτυρίες δεν υπάρχουν. Για όλους θα περάσει και θα 
φύγει. Οι μόνες δυνατότητες που έχουμε είναι να εφαρμόσουμε τις 
συνταγές που λέγαμε πέρσι σαν τώρα: να μην στεναχωριόμαστε να 
μην κουραζόμαστε -να διασκεδάζουμε- να …βλαστημάμε - να μην 
παίρνουμε τα πράγματα με το μέσα μυαλό - και να προσπαθούμε 
να έχουμε υγεία. Γιατί άμα έχουμε υγεία και το μακρύ μπορούμε να 
αντέξουμε και το κοντό να αντιμετωπίσουμε. Oπως τότε φέρναμε 
βόλτα τα όποια ρούχα μας έστελναν με το ασυνόδευτο!
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42. «Αιματοβαμμένα» …γραπτά!

Προ ημερών περπατώντας στην οδό Πανεπιστημίου σταμάτησα 
για λίγο σε ένα αναψυκτήριο για μια τυρόπιτα. Εκεί, μέσα στη 
πολύβουη και κοσμοβριθή Αθήνα, με περίμενε μία ευχάριστη έκ-
πληξη: Αναγνώρισα στους περαστικούς ένα αγαπητό και σεβαστό 
πρόσωπο που είχα να το δω …σαράντα περίπου χρόνια! Επρό-
κειτο για τον θεολόγο καθηγητή μου στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων 
κ. Ευστράτιο Οικονόμου! Παρά τα χρόνια που πέρασαν τον ανα-
γνώρισα αμέσως. Τα ευγενικά χαρακτηριστικά της καλοσυνάτης 
φυσιογνωμίας του δεν είχαν αλλάξει.

- Κύριε Οικονόμου, του φώναξα, ελάτε να σας προσφέρω ένα 
αναψυκτικό. Κοντοστάθηκε, με είδε, τον πλησίασα αλλά δεν με 
γνώρισε.

- Ένας παλιός μαθητής σας είμαι, του συστήθηκα. Με κοίταζε 
ερευνητικά με τα χαρακτηριστικά μεγάλα μάτια του και το γλυκό 
χαμόγελό του.

- Αν και η φυσιογνωμία σου μου φαίνεται γνωστή δεν θυμάμαι 
το όνομά σου μου απάντησε απολογητικά.

- Είμαι ο Κουκουζής από το Γυμνάσιο Λαγκαδίων, τον βοήθη-
σα.

- Βρε Δημητράκη! αναφώνησε αυθόρμητα το μικρό μου όνομα 
και αμέσως με αγκάλιασε και φιληθήκαμε «εν τη μέση οδώ». Μία 
συγκινητική στιγμή και μία φάση που ερχόταν από το βάθος του 
χρόνου. Θυμηθήκαμε αμέσως τα παλιά.

- Σε έχω σε φωτογραφία, μου είπε, από την εκδρομή μας στην 
Αγία Παρασκευή. Είσαι μπροστά-μπροστά!

- Και εγώ σας έχω σε φωτογραφία από την εκδρομή μας στην 
Αγία Λαύρα το 1959. Είσθε μπροστά με το μικρό τότε γιό σας τον 
Χριστάκη και τη γυναίκα σας, του ανταπάντησα. Και αμέσως του 
εξομολογήθηκα αυτό που χρόνια ήθελα να του πω:

- Θυμάμαι κύριε καθηγητά μου, το τετράδιο των εκθέσεων μου 
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του έτους 1957-1958 και τις διορθώσεις που μου κάνατε πάνω 
στα γραπτά μας με το κόκκινο στυλό σας. Όλες οι εκθέσεις μου 
είναι κατακόκκινες και αιματοβαμμένες! Γέλασε με καλοσύνη, 
θυμήθηκε την ερυθρά μολυβδίδα του και τις διορθώσεις του επί 
των εκθέσεων των 80 μαθητών του, όλων δηλαδή των συμμαθη-
τών μου της τρίτης τάξης του Γυμνασίου (έτσι λέγαμε τότε την 
πρώτη τάξη). Θυμήθηκε τα δύσκολα χρόνια της καθηγητικής 
του σταδιοδρομίας που τότε άρχιζε ως νεοδιόριστος στο Γυμνά-
σιο Λαγκαδίων, τους χαλεπούς μα τόσο εντυπωσιακούς εκείνους 
καιρούς της νιότης όλων μας, τα χιόνια του χειμώνα, τις εκδρομές 
της Άνοιξης, τις γιορτές μας, τις εξετάσεις μας, τις παρελάσεις μας. 
Τότε που μας είχε παραλάβει εξ απαλών ονύχων για να μας μάθει 
το δύσκολο, επίπονο και υπεύθυνο μάθημα της έκθεσης.

- Θυμάμαι Δημητράκη ότι έπαιρνα στο σπίτι μου όλα τα τετράδια 
των εκθέσεων σας και τα διόρθωνα με υπομονή, με ζήλο και με 
μεράκι. Δεν υπολογίζαμε τότε ως υπερωρία τον χρόνο εργασίας 
στο σπίτι. Νεοδιόριστοι όπως είμαστε είχαμε την λαχτάρα και την 
όρεξη να σας μεταδώσουμε τις γνώσεις μας, με αγάπη στη δουλειά 
μας. Ευτυχώς είσαστε καλή φύτρα, άξιοι μαθητές και οι κόποι 
μας δεν πήγαν χαμένοι.
Επειδή βιαζόμαστε και οι δύο, συμφωνήσαμε «να τα ξαναπούμε 

κάπου με την ησυχία μας» με αγκάλιασε, ξαναφιληθήκαμε, μου 
ευχήθηκε ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ (ήταν η περίοδος της Πεντηκοστής) 
και χωρίσαμε. Έμεινα για λίγο ακίνητος στην άκρη του δρόμου κα-
θώς τον έβλεπα να απομακρύνεται. Ήμουνα κατασυγκινημένος!
Πήγα αργότερα στο σπίτι μου, αναζήτησα από το αρχείο μου 

τον φάκελο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 1957-1963 και βρήκα 
το τετράδιο των εκθέσεων μου του σχολικού έτους 1957-1958. 
Και ιδού μπροστά μου οι εκθέσεις μου κατακοκκινισμένες με το 
στυλό και το χέρι του αγαπητού και σεβαστού καθηγητού μας κ. 
Οικονόμου. Κάθε κείμενό μου το μελετούσε με προσοχή. Το ίδιο 
έκανε και στις εκθέσεις των 80 συμμαθητών μου. Έσβηνε φράσεις 
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μου, διόρθωνε λέξεις και ολόκληρες προτάσεις μου, καθοδηγούσε 
και υποδείκνυε. Άλλοτε με ενθάρρυνε, άλλοτε με παρατηρούσε και 
άλλοτε με επέπλητε. Πάντοτε με κατεύθυνε στη σωστή έκφραση, 
στην ορθογραφία και στη σύνδεση των νοημάτων.
Στη τρισέλιδη έκθεσή μου της 16-5-58 με θέμα: Η χθεσινή 

πορεία μας προς την Αγία Παρασκευή ο κ. καθηγητής μου γρά-
φει με κόκκινα γράμματα: «Είναι πολύ καλή η έκθεσή σου. Να 
αποφεύγεις να επαναλαμβάνεις ωρισμένες σκέψεις σου. Δεν 
είναι ανάγκη μία και η αυτή εικών να παρουσιάζεται εις την 
οθόνην της εκθέσεώς σου πολλές φορές».
Σε άλλη έκθεσή μου της 13-3-58 Σήμερα χιονίζει με ενθαρρύνει 

και παρατηρεί: Πολύ καλή η έκθεσή σου. Προσπάθησε όμως να 
συνδέεις και να περιποιείσαι πιο καλά τα νοήματά σου. Μπράβο 
θα εξελιχθείς.
Στην έκθεση όμως: Πώς πέρασα την Καθαράν Δευτέραν της 

24-2-1958 με… καταχεριάζει: Το θέμα μας είναι πώς πέρασα 
την Καθαράν Δευτέραν και όχι ο κ. Πρωθυπουργός στο χωριό 
μας. Δεν αναπτύσσεις λοιπόν το θέμα σου. Πρόσεχε!!
Άλλο καταχέριασμα: Στην έκθεση της 24-4-58 με θέμα το πα-

ραμύθι του Κρασόπολου μου γράφει: Δεν διηγείσαι με ακρίβεια. 
Γιατί ενώ είσαι τόσο καλός έγραψες τώρα με τόση επιπολαι-
ότητα; Είπα εγώ ότι παρέχω ελευθερία εις την διήγησιν αλλά 
όχι και ανακρίβειες».
Και οι υποδείξεις συνεχίζονται: Απόφευγε τις επαναλήψεις, 

ο πρόλογος σου είναι μεγάλος, φρόντισε να χρησιμοποιείς πιο 
στρωτή γλώσσα και κυρίως ομοιόμορφη. Αλλού (έκθεση 24-11-58, 
«ο καλύτερος μου φίλος») με απογοητεύει περισσότερο: Βλέπω 
ότι αρχίζεις να γράφεις χωρίς να προσέχεις πολύ. Αυτό μου το 
μαρτυρούν οι ακαταστασίες σου και το απεριποίητο κάπως 
περιεχόμενο σου».
Δείτε τώρα πώς οι αιματοβαμμένες παρατηρήσεις του κ. Οικο-

νόμου στην έκθεση της 12-11-1958 «το Φθινόπωρο» μου έχουν 
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μείνει ανεξίτηλες. Έγραφα λοιπόν για το Φθινόπωρο και προσπα-
θούσα να του κάνω και …ετυμολογική ανάλυση: «Αυτή η εποχή 
-έγραφα- είναι η εποχή των φρούτων, εποχή των οπώρων. Είναι 
δε τόση πλουσία και άφθονη η παραγωγή των, ώστε πωλούνται 
φθηνά  για να καταναλωθούν πριν χαλάσουν και υποτιμηθεί η τιμή 
των»! Και ο σοφός καθηγητής μου διορθώνει δίπλα με κόκκινα: 
«Δεν είναι έτσι όπως το λες, διότι το φθινόπωρο τελειώνουν 
(φθίνουν) οι οπώρες. Αυτό το λέει και η ίδια η λέξις Φθινόπωρο 
που γράφεται με γιώτα».
Εδώ τελείωσαν τα αιματοβαμμένα γραπτά. Σας πληροφορώ ότι 

δεν με «επλήγωσαν» καθόλου τα κακκινίσματα αυτά ούτε με έκα-
ναν «κομπλεξικό» ούτε άλλα ψυχικά τραύματα μου προξένησαν. 
Σας διαβεβαιώνω ότι ούτε τα νύχια μου τρώγω, ούτε κατουριέμαι 
στον ύπνο μου, ούτε έχω φοβίες, ή καταθλιπτικές τάσεις, ούτε 
παραμιλάω. Η κόκκινη γραφίδα κλασσικό μέσο αξιολόγησης, μας 
βοήθησε στην ευγενή άμιλλα και στην σταδιακή βελτίωσή μας.
Σήμερα τα αιματοβαμμένα γραπτά καταργήθηκαν. Πληγώνουν 

τους μαθητές, είπαν οι ψυχοπαιδαγωγοί σε ένα παιδαγωγικό παρα-
λήρημα που οδήγησε στη χαλαρότητα, στον εφησυχασμό και στην 
ήσσονα προσπάθεια». Δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα 
στους μαθητές, πλειοδότησαν άλλοι λαϊκιστές της παιδείας. Όλοι, 
εργατικοί ή ράθυμοι ικανοί ή ανίκανοι πρέπει να είμαστε ίσιοι και 
όμοιοι απεφάνθησαν! Και έτσι η πολυσυζητημένη έννοια «αξιο-
λόγηση» που τότε ήταν δεδομένη σήμερα είναι στα …αζήτητα. 
Μαζί της εξέλιπε και το μέγα κίνητρο της ευγενούς άμιλλας. Και 
τώρα χύνουμε όλοι κροκοδείλια δάκρυα παραπονούμενοι ότι τα 
παιδιά μας δεν μπορούν να εκφραστούν. Εγώ πάντως ευχαριστώ 
δια βίου τον άξιο και καλοσυνάτο καθηγητή μου κ. Οικονόμου  και 
...μαζοχιστής όπως είμαι ξαναδιαβάζω ακόμα τα αιματοβαμμένα 
με τη σοφή κόκκινη γραφίδα του γραπτά μου.
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43. Η «Αγάπη» φέτος ήρθε νωρίτερα...!

Τώρα πια ένα είναι το σύνθημα: Πάσχα στο Λευκοχώρι! Και 
παρασύνθημα: «Αγάπη στα Γαλέϊκα»! Γιατί στα Γαλέϊκα η παλιά 
παρέα ξαναντάμωσε και παραδόθηκε αρχικά στο ποτήρι του κρασιού 
και στο μεγάλο τραπέζι με τα γεμάτα πιάτα. Πολλά πιάτα. Μετά 
ακολούθησε το ψυχοτρόπο κουβεντολόι με γέλια και χαρές. Αμέσως 
φούντωσε η νοσταλγία και τα παλιά τραγούδια της καρδιάς ήρθαν 
μόνα τους στο στόμα. Προηγήθηκε βέβαια το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
με πρώτο ψαλμωδό τον Ντίνο Αναγνωστόπουλο, τον άρχοντα των 
Γαλέϊκων. Έτσι για να ευλογηθεί «η βρώση και η πόση των δούλων 
του Θεού» και όλοι να ευφρανθούν και συνεορτάσουν κατά το πως 
η μέρα το προστάζει. Ήρθε στη συνέχεια από μόνος του ο χορός. 
Έτσι απλά, δυνατά, καταλυτικά. Όλοι μέσα στο χορό και στη πίστα, 
δηλαδή καταμεσής του δρόμου! Χοροί κυκλωτικοί, χοροί Ελληνικοί, 
χοροί ατελείωτοι! Όλα τα σόϊα των Γαλέϊκων μέσα στο χορό. Ο έχων 
το γενικό πρόσταγμα της παρέας Νίκος Πάνου (γαμπρός του Ντίνου) 
ξεσήκωνε για χορό τους πάντες, φιλούσε όλους τους συγγενείς και 
όχι μόνο την γυναίκα του τη Γιάννα και τη πεθερά του τη Παναγιώ-
τα, μετέδιδε το κέφι και τη χαρά, μεταγγίζοντας την αγάπη στους 
Δριλαραίους (Γιάννη, Φωτεινή, Γωγώ), Χουπαίους (Γιάννη, Γωγώ, 
Ουρανία), Αναγνωστοπουλαίους (Μίμη, Σούλα, Ιωάννα, Όλγα), 
Δαβαίους (Γιώργη, Νώτα), Κουκουζαίους (Μίμη, Λένα, Νώτα), και 
στους λοιπούς παρεπιδημούντες! Ο τσιμεντένιος δρόμος με τη δική 
του ιστορία γνώρισε νέες δόξες! Πάνω του χορεύτηκαν επί ώρες 
χοροί από καρδιάς και αγκαλιάστηκαν ένθερμα χορευτές κατά το 
Πασχαλινό πρόσταγμα: Δεύτε αλλήλους περιπτυξώμεθα, πάντες 
μετ’ αλλήλων χορεύσατε! Συρτά, καλαματιανά, τσάμικα, ζεϊμπέκι-
κα, νησιώτικα δώσαν και πήραν! Ό,τι φάγαμε το κάψαμε! Παρά το 
ανώμαλο του εδάφους, ούτε τακούνια παπουτσιών έφυγαν, ούτε 
στραμπουλήγματα ποδιών εσημειώθησαν! Η μέση μας έντωσε 
και έγινε λουρί. Σωματική και ψυχική άσκηση σε πλήρη ανάταση. 
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Κατάληψη δημοτικού δρόμου από Λευκοχωρίτες της διασποράς που 
χορεύουν και τραγουδούν με τις ώρες! Παραδίπλα στα σπίτια που 
γεννήθηκαν! Φαινόμενο θαυμαστό που αναζητά ερμηνεία. Όποιος 
διερχόμενος θέλει να περάσει τα Γαλέϊκα πληρώνει ιδιότυπα διόδια: 
πρώτα χορεύει, λέει και ένα τραγούδι και μετά φεύγει. Σε λίγο 
μαθεύτηκε παντού: - Ρε, τι γίνεται στα Γαλέϊκα! - Χαμός γίνεται, χο-
ρεύουνε και τραγουδάνε, τρώνε πίνουν και γλεντάνε! Και όχι μόνο 
αυτά. Τώρα αρχίσανε και να τα σπάνε! Όταν φτάσαμε στο τραγούδι 
«Για τη καλή - σπάστα και χάλαστα - για τη καλή μας συντροφιά» 
έγινε Ανάστα ο Κύριος! Ο Νίκος (ένας είναι ο Νίκος των Γαλέϊκων) 
διάνθιζε τον κάθε χορό και με σπάσιμο πιάτων! Ο κάθε χορευτής συ-
νοδευόταν και από τον χαρακτηριστικό ήχο του σπαζόμενου πιάτου, 
που ανέβαζε το κέφι και φούντωνε τη χαρά. Σύνδρομο ξεφαντώματος 
που και αυτό αναζητάει την ερμηνεία του από ψυχολόγους. Χειρο-
κροτήματα, γέλια, σφυρίγματα και τα πιάτα γινόντουσαν κομμάτια. 
Κράτα το εφτούνο, ρε Νίκο, να τόχουμε φούλη για δείγμα! - Άστο, 
θειά, τα πιάτα τάχουμε για να τα σπάμε!
Η ώρα είχε φθάσει πέντε το απόγευμα. Το Λαμπριάτικο γλέντι που 

είχε αρχίσει από την μία δεν λέει να τελειώσει. Ο κάθε χορευτής, 
αφού για λίγο ξαπόσταινε στα γύρω τουράκια, έμπαινε ξανά στο 
χορό. Ένα γνήσιο Ελλήνων Πάσχα στο Ελληνάδικο των Γαλέϊκων! 
Η εορτή των εορτών και η πανήγυρις των πανηγύρεων είχε βρει 
τον ιδανικό τόπο, χρόνο και τους ανθρώπους της.  Κατά τις πέντε 
λοιπόν ακούστηκε η καμπάνα του Αγιο-Δημήτρη που καλούσε τους 
πιστούς στην ακολουθία της ΑΓΑΠΗΣ. Τα δρώμενα των Γαλέϊκων 
όμως δεν σταμάτησαν. Ποιος θα μπορούσε να διακόψει αυτή τη 
τραγουδοχοροθεραπεία και να πάει στην εκκλησία; Κατά το Πα-
σχαλινό παλιό έθιμο, μετά την ΑΓΑΠΗ οι συγχωριανοί θα πρέπει 
να χορέψουν στη πλατεία όλοι μαζί, να χαρούν, να τραγουδήσουν 
και να λαμπροφορέσουν. Ήταν μία ωραία ευκαιρία για ομαδική 
διασκέδαση και μια ανάγκη να συνεορτάσουν όλοι οι κάτοικοι 
του χωριού. Γι αυτό και η πλατεία, τότε, γνώριζε μεγάλες δόξες με 
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τραγούδια και πολλούς ομόκεντρους χορούς στους οποίους συμμε-
τείχαν όλοι οι Λευκοχωρίτες. Η λέξη αγάπη τότε ήταν συνώνυμη 
του ομαδικού χορού στη πλατεία! Εφέτος ο παπα-Μήτσος μέσα 
από την εκκλησία έψελνε, κατά τις έξη, το «τέρπου, χόρευε και 
αγάλλου Ιερουσαλήμ» προτρέποντας τους Χριστιανούς για τέρψη, 
χορό και αγαλλίαση στη πλατεία του χωριού όπως την παλιά καλή 
εποχή. Μόνο που η ΑΓΑΠΗ αυτή είχε εφέτος έλθει ενωρίτερα στο 
χωριό και είχε εγκατασταθεί στα Γαλέϊκα ήδη από τη μία η ώρα το 
μεσημέρι! Δεν μπορούσε να περιμένει, όπως παλιά. Δεν ήλθε στη 
πλατεία όπως τότε. Προγραμματισμένα και ακριβόχρονα. Ήρθε 
έκτακτα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Όπως το συ-
νηθίζει τώρα τελευταία. Αρκεί νάρχεται πιο συχνά, σε πιο πολλούς 
και να την αναζητούμε και μεις! Μη περιμένουμε νάρθει από μόνη 
της κατά παραγγελία! Τελικά η εφετινή ΑΓΑΠΗ, αφού συνεόρτασε 
μαζί μας επί πεντάωρο, μας  αγκάλιασε όλους, μας φίλησε και μας 
χαιρέτισε κατά τις έξη (την ώρα που παλιότερα ερχόταν) και μας 
έδωσε ραντεβού για του χρόνου τη Λαμπρή!
Και του χρόνου, λοιπόν, με Αγάπη!

Χορεύοντας στα Γαλέϊκα
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44. Συνταξιομανία και ...καλοπέραση!

Κάποτε το όνειρο της σύνταξης ήταν προνόμιο λίγων εργα-
ζομένων, κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων. Γι’ αυτό και όλοι 
προσπαθούσαν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Οι περισσότεροι 
όμως εργαζόμενοι έβλεπαν αυτό το όνειρο απραγματοποίητο ή 
απίθανο. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει να πάρει σύνταξη,  λέγανε. 
Η σκληρή δουλειά, ιδίως των μαστόρων, των εργατών και των 
αγροτών ήταν βαριά και ...ασήκωτη! Δεν πρόφθαναν να πάρουν 
σύνταξη ή αν την έπαιρναν δεν την χαιρόντουσαν για πολύ. Είχαν 
λοιπόν συμβιβασθεί με την σκληρή τους μοίρα που ήταν: Δουλειά 
και... Άγιος ο Θεός! «Αν ήταν καλή η δουλειά θα δούλευαν και οι 
Δεσποτάδες. Δεν θα κούναγαν μόνο το θυμιατό!», έλεγε ο πατέ-
ρας μου. Άλλοι πάλι θυμόσοφοι έλεγαν: «Αν ήταν καλό πράγμα η 
δουλειά δε θα σε πληρώνανε για να την κάνεις»! Άλλοι τέλος το 
χοντραίνανε το πράγμα: «Στην Ελλάδα μόνο τα κορόιδα και τα 
ρολόγια δουλεύουνε!»
Δείτε σήμερα τί γίνεται με το συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό. 

Όλοι ανυπομονούν και θέλουνε να «σπρώξουν» και να προσπερά-
σουν γρήγορα την εργασιακή ζωή τους για να απολαύσουν σύντομα 
το ...καθισιό! Όλοι σήμερα ασχολούνται με το πότε θα συνταξι-
οδοτηθούν, πόση σύνταξη θα πάρουν, μέχρι πότε θα δουλεύουν. 
Λες και η ζωή τους έχει αξία μόνο μετά τη σύνταξη! Όμως τότε 
δεν αρχίζει η ζωή αλλά... οι εξετάσεις και τα φάρμακα! Θυμάστε 
παλιά το ποίημα με το μικρό μαθητή Τοτό που ονειρευόταν από 
παιδί να γίνει... γεροπαππούς, να μην πηγαίνει σχολείο κάθε μέρα, 
να παίζει το κομπολόι του, να κάθεται στην καρέκλα του και να 
μην κάνει καμμιά δουλειά! Και το σοφό ποίημα εκείνο κατέληγε: 
«Έτσι ο Τοτός μας λέει με γνώση παιδική. Μα ο Τοτός δεν ξέρει 
πως όλοι οι γέροι σκέπτονται να ήσαντε... Τοτοί»!
Αυτά που ξέραμε όμως μέχρι τώρα για την λεγόμενη καλοπέ-

ραση πρέπει να τα ξεχάσουμε. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι αυτός κα-
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λοπερνάει επειδή τον βλέπαμε να ξεκουράζεται συνέχεια, να δου-
λεύει λίγο, να τρώει πολύ, να πίνει καλά, να έχει πρικιούλι και να 
ευφραίνεται ξαπλωμένος. Το ρητό του Ευαγγελίου «αναπαύσου, 
φάγε, πίε, ευφραίνου» με το οποίο ο άφρων πλούσιος συμβούλευε 
την ψυχή του, το συνδέσαμε από παλιά με το σήμα κατατεθέν της 
καλοπέρασης και της ευτυχίας. Το «καθισιό και αναπαή» ήταν 
το διαχρονικό όνειρο του σκληρά τότε εργαζόμενου χειρωνακτικά 
εργάτη και αγρότη. Έμεινε αξέχαστο το έμβλημα της ξεκούρασης 
του αείμνηστου Φωτόπουλου ο οποίος παρότρυνε λέγοντας: Στην 
αρχή θα δουλεύεις σκληρά αλλά μετά θα ...κάαααθεσαι!
Αυτή όμως η γλυκιά αναμονή της καλοπέρασης άλλαξε σήμερα 

τα χαρακτηριστικά της. Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα. Οι γιατροί 
τώρα συνιστούν... κακοπέραση! Οι εντολές τους είναι σαφείς:
α) Όχι στο πολύ φαγητό. Να τρώτε ελάχιστα, σαν ζητιάνοι. 

Να είστε λιτοδίαιτοι. Να σηκώνεστε από το τραπέζι και να... πει-
νάτε! Οι Έλληνες είσθε παχύσαρκοι. Είσθε καλοπολυφαγάδες. 
Είσθε υπέρβαροι. Θα γίνετε όλοι διαβητικοί! Βρείτε τρόπο να 
αδυνατίσετε!.
β) Όχι στο ποτό. Όχι στους φραπέδες - στα σφηνάκια - στα 

αλκοολούχα και στα λοιπά ...καουρέτα. Καταστρέφουν το συκώτι 
και φθείρουν την υγεία.
γ) Όχι στην ξάπλα του καναπέ, της καρέκλας και του κρε-

βατιού. Φέρνει υπέρταση, προκαλεί καρδιοπάθεια, ατονεί το 
πνεύμα. Η διαρκής ξάπλα στον καναπέ αποκοιμίζει το πνεύμα και 
κάνει «πλαδαρό» το σώμα. Το μυαλό του ανθρώπου δεν λειτουργεί, 
αποκοιμιέται και όλες του οι δυνάμεις «κάθονται».
δ) Περπατάτε συνέχεια. Όχι με το ασανσέρ, ανεβοκατεβείτε τις 

σκάλες με τα πόδια, τρέξτε! Πάρτε τους δρόμους και ασκηθείτε. 
Όχι καθιστική ζωή!
Δηλαδή οι γιατροί μας συνιστούν μια στερημένη ζωή, μετρη-

μένη, δύσκολη, εσφιγμένη και μίζερη: Λιτό φαγητό, ολίγη ξά-
πλα, καθόλου ποτά, άσκηση, τρέξιμο και πολλή οδοιπορία! Μας 
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βομβαρδίζουν καθημερινά με όλα τα απαισιόδοξα αυτά μηνύματα. 
Έτσι η συνταξιομανία που κατέκλυσε εσχάτως τους εργαζόμενους 
με «ώριμα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα» και που στο 
μυαλό τους έχει συνδυασθεί με την έννοια της «καλοπέρασης» 
κοντεύει να μετατραπεί σε μπούμερανγκ! Θα είναι δώρο άδωρο. Η 
καλοπέραση με την παλιά της έννοια άρχισε πλέον να αναθεωρεί-
ται. Και εγώ που είχα όνειρο να γίνω συνταξιούχος ώστε επιτέλους 
να τρώω, να πίνω και να... κάαααθομαι, καλούμαι τώρα να αναθεω-
ρήσω τις απόψεις μου και τα όνειρα μου. Αναρωτιέμαι: αν είναι να 
κακοπερνάω δια να έχω υγεία τί άραγε κερδίζω; Συμπέρασμα: μην 
περιμένετε να γίνετε συνταξιούχοι για να καλοπεράσετε. Η υγεία 
δεν συνοδεύεται με την καλοπέραση αλλά με την... κακοπέραση! 
Όπως παλιά που υγιαίναμε και κακοπερνούσαμε.
Καλούμαστε όλοι επομένως να διαλέξουμε για το νέο χρόνο 

την ...ανθυγιεινή καλοπέραση ή την υγιεινή ...κακοπέραση! Από 
μας εξαρτάται!
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45. Οι γιορτές της ελπίδας

Έρχονται σε λίγο καιρό οι χρονιάρες μέρες. Εορτάζει ο πλη-
θυσμός των αισθημάτων και μετράμε την απελευθέρωση τους. 
Όλοι νοιώθουμε πιο πλούσιοι από όσο μετράει το βαλάντιο μας. 
Τα ασάλευτα και αδρανή συναισθήματα μας που όλο το χρόνο 
είναι σε νάρκη τις χρονιάρες μέρες φουντώνουν. «Θα τα πούμε 
τα Χριστούγεννα που θάχουμε καιρό» λέμε στους φίλους και το 
εννοούμε βέβαια. Όμως παγιδευόμαστε στη συνέχεια από την 
πεπατημένη και στο τέλος πάλι αναρωτιόμαστε «πότε πέρασαν 
κιόλας οι γιορτές»; Η καθημερινή κανονικότητα μας «πολυφά-
διασε» μέσα στην μίζερη ασφάλεια της.
Όταν λοιπόν έρχονται οι χρονιάρες μέρες ξεφεύγουμε από τις 

συνηθισμένες καθημερινές ασχολίες μας και θέλουμε να κάνουμε 
πράγματα διαφορετικά, «αντικανονικά».
Η πολυεόρτιος περίοδος των Χριστουγέννων και σήμερα και 

τότε δίνει πάντοτε την ευκαιρία για κοινωνικές συναναστροφές 
και συναντήσεις. Για χαιρετισμούς στους εορτάζοντες Χρήστους, 
Βασίληδες, Φώτηδες, Γιάννηδες. Μόνο που τότε πηγαίναμε 
να χαιρετίσουμε πάντα απρόσκλητοι, ανειδοποίητα και χωρίς 
καλέσματα. Γιατί τα σπίτια τότε παρέμεναν ανοικτά και δέχο-
νταν απρόσκλητους επισκέπτες - ευχέτες. Με τη θερμότητα της 
συντροφιάς και την αγάπη της παρέας.
Τις μέρες αυτές ενδίδουμε στους πειρασμούς της υπερβολής, 

της δαπάνης, της σπατάλης χρόνου, αισθημάτων και χρήμα-
τος. Συμμετέχουμε και δινόμαστε. Ανακαλύπτουμε δηλαδή 
πάλι τη μετοχή (όχι βέβαια αυτή του Χρηματιστηρίου) και 
ξαναθυμόμαστε την πτώση δοτική με το συναισθηματικό της 
ενδιαφέρον.
Υπερβολή στο φαγητό, στο κρασί, στο χρήμα, στο χαμόγελο, 

στις ευχές, στα φιλιά και στο χρόνο.
Εκεί που το ρολόγι μας ήταν ο εφιάλτης στο κυνηγητό των 
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βιοτικών αναγκών, τώρα δεν το χρειαζόμαστε καν και το βγά-
ζουμε από το χέρι. Αυτό είναι απελευθέρωση!
Δεν νοιαζόμαστε πια αν ξημερώνει και εμείς ακόμα δεν πλαγιά-

σαμε, μπορούμε να «χαζεύουμε» τις βιτρίνες των καταστημάτων 
(αυτό το αγαθό ψυχοτρόπο ρήμα χαζεύω πόσο τόχουμε παρεξηγή-
σει!), μπορούμε να παίζουμε παιδιά και μεις με τα παιδιά μας (για 
να ανακαλύψουμε ότι τελικά προτιμούν εμάς σαν παρέα παρά τα 
παιχνίδια που τους αγοράσαμε), μπορούμε ακόμα να επισκεφτούμε 
τον ηλικιωμένο θείο ή θεία που όλο το χρόνο μόνο στο τηλέφωνο 
τους ακούμε. Και προ παντός μπορούμε όλοι μαζί να καθίσουμε 
γύρω από το «οικογενειακό τραπέζι» για το μεσημεριανό φαγητό. 
Εκεί που η συνάντηση των μελών της οικογένειας, ενισχύει τους 
οικογενειακούς δεσμούς, ενδυναμώνει την επικοινωνία και είναι 
μία ιεροτελεστία. Να αναβαθμίσουμε το ρόλο της οικογένειας. Για 
την οποία τώρα όλοι οι ειδικοί (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, δάσκαλοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί), χύνουν κροκοδείλια δάκρυα ενώ γνωρίζουν 
ότι τα σύγχρονα δεινά των κοινωνιών μας, βία, άγχος, μοναξιά, 
ναρκωτικά κ.λπ. οφείλονται στην αποδυνάμωση του βασικού 
αυτού κυττάρου της κοινωνίας.
Ας ξεφύγουμε για λίγο από την εμπορευματοποιημένη «ψυχα-

γωγία» της τηλεόρασης, του βίντεο, του φούρνου μικροκυμάτων, 
του στέρεο κ.λπ., και ας αξιοποιήσουμε στις χρονιάρες μέρες των 
αργιών τον παραπάνω ελεύθερο χρόνο με τα απλά και τα μικρά, 
μακριά από τα γρανάζια της καθημερινότητας. Ας ανοίξουμε ένα 
μικρό παράθυρο στον ουρανό και ας αναζητήσουμε δίπλα μας ή 
πιο πέρα τα ευάρεστα και τα χαρούμενα που θα παραμερίσουν για 
λίγο τα δυσάρεστα. Αν προσπαθήσουμε μπορεί να ξετρυπώσουμε 
τα ευχάριστα που φανερώνουν την ήρεμη όψη της ζωής και τις 
ομορφιές της που κοντεύουμε να λησμονήσουμε. Μια επίσκεψη, 
στο θείο και στη θεία, ένα δώρο στους δικούς μας, ένα αντίφασκο 
στο τζάκι, ένα τραγούδι με φίλους, ένας φωτισμένος ΑγιοΒασί-
λης στη βεράντα του σπιτιού, ένα αργόσυρτο «χάζεμα» στους 
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φωτισμένους με λαμπιόνια δρόμους, μια ώρα παραπάνω ενασχό-
ληση με τα παιδιά, ένα ψυχοτρόπο τραπέζι με τους συγγενείς, η 
αναμόχλευση παλιών ασπρόμαυρων φωτογραφιών που μοιάζει 
με κρυφοκοίταγμα του παρελθόντος μέσα από κλειδαρότρυπα, η 
υποδοχή των καλαντάρηδων πιτσιρικάδων, η αφύπνιση μας για 
τον όρθρο των Χριστουγέννων, η παραδοσιακή χαρτοπαιξία του 
ΑγιοΒασιλιού, ο αγιασμός των υδάτων είναι μερικές μόνο από 
τις μικροχαρές των αγίων αυτών ημερών. Όσες περισσότερες 
ανακαλύψουμε τόσο καλύτερα. Αυτές δίνουν κουράγιο στο μόχθο, 
διώχνουν τα σύννεφα, αναπτερώνουν το ηθικό μας, ενισχύουν την 
κοινωνική αλληλεγγύη, θωρακίζουν την ανθρωπιά και ξαναφωτί-
ζουν με χαμόγελο τα κουρασμένα πρόσωπα. Γλυκές αναμένονται 
οι χρονιάρες μέρες. Γιατί βίος ανεόρταστος άλλο δεν είναι παρά 
δρόμος μακρύς, απανδόχευτος!
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46. Έκθεση: Ήλθεν ο Μάϊος!

Πιστεύω τώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές να είναι Μάϊος. 
Γιατί τα ΕΛΤΑ μπορεί -με τις καθυστερήσεις που έχουν- να φέρουν 
στο σπίτι σας το φύλλο αυτό της εφημερίδας μας όχι τον Μάϊο 
αλλά τον Ιούνιο! Αν είναι έτσι τα πράγματα διαβάστε: ήλθεν ο... 
Ιούνιος! Δεν πειράζει τί Μάης τί Ιούνης. Είναι και οι δύο ωραίοι 
μήνες. Μας εισάγουν στο καλοκαίρι, στις διακοπές και στη ξεκού-
ραση. Είναι μήνες αισιοδοξίας.
Ειδικότερα ο Μάης είναι ο πιο χαρούμενος και ο πιο αισιόδοξος 

μήνας. Παλιότερα, όταν είμαστε μαθητές, οι δάσκαλοι στα θέματα 
των εκθέσεων που μας έβαζαν να γράψουμε δεν παρέλειπαν ποτέ 
την Άνοιξη και τον Μάϊο! Έχουν μείνει πια στο μυαλό μας από 
τότε οι ειδυλλιακές περιγραφές στις εκθέσεις μας: Τα γοργόφτε-
ρα χελιδόνια με τις σπαθωτές φτερούγες τους διασχίζουν τον 
αέρα κελαηδώντας γλυκόφωνα κελαηδίσματα ή οι πολύχρωμες   
πεταλούδες πετούν γύρω μας από άνθος σε άνθος και μας καλω-
σορίζουν ή τα αρωματικά λουλουδάκια γέρνουν τα κεφαλάκια 
τους στο πέρασμα μας και μοσχομυρίζουν σαν να θέλουν να μας 
πουν... κ.λπ. Η φύση όλη θέλαμε να μοιάζει με τον Παράδεισο 
και την Εδέμ!
Τον Μάϊο τον περιμένουμε με υπομονή και γλυκιά προσμονή 

στη διάρκεια των προηγουμένων χειμερινών μηνών: Ο Μάϊος 
μας έφθασε, εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσονμε, παι-
διά, στην εξοχή! τραγουδούσαμε από παιδιά. Αυτό το χαρμόσυνο 
άγγελμα του ερχομού της Άνοιξης μας εγαλούχησε από τότε. 
Έκτοτε κυνηγούμε και τρέχουμε τη ζωή μας πάντα με σκοπό να 
προϋπαντήσουμε ένα Μάη. Ένα Μάη με λουλούδια, δροσιές και 
στεφάνια. Έναν Μάη με χαρά, υγεία, αγάπη. Οι πολιορκημένοι 
των αστικών τειχών εξέρχονται και τρέχουν να απαντήσουν την 
άνοιξη εκεί που υψώνονται οι εκκλησιές της δηλ. στο ύπαιθρο 
με τα τόσα χρώματα, το τόσο πολύ πράσινο και τις τόσες ευωδιές. 
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Όλοι σπεύδουν να λυτρωθούν από το βραχνά της καθημερινότητος, 
να ξαναλειτουργήσουν οι αισθήσεις τους, να ξανανιώσουν. Και ο 
Μάϊος ως τόπος προορισμού να μοιάζει με μακρινή Ιθάκη και με 
κινούμενη νήσο που όλο και ξεμακραίνει, όλο και βυθίζεται στο 
υπόστρωμα της μνήμης μας!
Στην ύπαιθρο με το απόλυτο πράσινο ό,τι μυρίζεις, ό,τι αγγίζεις, 

ό,τι βλέπεις είσαι εσύ, είναι η Άνοιξη! Όσο βέβαια υπάρχει ακόμα 
ύπαιθρος. Όσο ακόμα υπάρχει ύπαιθρος που ανθοστολίζεται και 
αντέχει στην αδιαφορία μας και στην ακηδία μας. Πάει καιρός 
που την μάνα ύπαιθρο και την άχραντη σάρκα της την ρυπαίνουμε 
και την δηλητηριάζουμε. Την θεωρήσαμε από την αρχή ατελείωτη 
και δεν νοιαστήκαμε ποτέ για την ανάλωση της. Αυτή την ολίγη 
σάρκα της μάνας γης που κάθε Άνοιξη αναγεννιέται μόνη μέσα 
στον άπειρο κόσμο πρέπει να την καταστήσουμε πάλι ιερή, να την 
σεβαστούμε, να την αναστηλώσουμε, όπως έκανε η ανθρωπότητα 
παλιότερα.
Η όμορφη φύση συνεχώς υποχωρεί περίτρομη και ανίσχυρη 

μπροστά στον πανίσχυρο άνθρωπο που με τη φόρα που πήρε με τα 
πανίσχυρα μηχανήματα του ανοίγει δρόμους, κόβει δάση, σκεπάζει 
χειμάρους, ισοπεδώνει λόφους, χωρίζει τον τόπο σε οικόπεδα. Η 
πόλη προχωρεί με το τσιμεντένιο βηματισμό της και η φύση αμύ-
νεται με τα πολύχρωμα άνθη της, τα πράσινα φύλλα, το χλοερό 
τριφύλλι της! Στον άνισο τούτο αγώνα είναι βέβαιος ο «νικητής». 
Έτσι τουλάχιστον νομίζει το θηρίο που λέγεται άνθρωπος.
Κάποτε το μήνα Μάϊο αν έβγαινες για αγνάτιο στη Κατωράχη 

στο γνωστό πεζούλι - παρατηρητήριο έξω από το σπίτι της θεια-
Θανάσαινας, έβλεπες μπροστά σου να αχολογάει όμορφη και 
«καλλιεργημένη» όλη η Λευκοχωρίτικη πλάση. Σε πρώτο πλάνο 
η Κουκούλα, οι Γουλισιές και οι Λάκες περί του Καραφωτιά το 
αλώνι. Σε δεύτερο πλάνο το αλώνι του Σκουφά, τα Παλιάμπελα, 
ο Μπάλιουρας, η Κοπρισιά. Σε τρίτο πλάνο η Σκαλτσού τα χω-
ράφια του Μαλαντρίνου, το καλύβι του Γερό Παναγή, η ελιά της 
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θειας Ξάκως, οι πεζούλες στους Μαγείρους. Στο βάθος, τελευταίο 
πλάνο, από τη Σούδα μέχρι ψηλά τη Χοτουζόβρυση απλωνόταν 
καταπράσινη η απέραντη ΧΟΤΟΥΖΑ, ο σιτοβολώνας και ο μόχθος 
των Λευκοχωριτών! Όλα δουλεμένα-ζηλεμένα!
Θυμάμαι ο θείος ο Παπαντώνης παρέα με τη θειά Καλομοίρα 

Οικονόμου, συχνοί παρατηρητές στο πεζούλι της θεια-Θανάσαινας 
αγνάντευαν με τις ώρες τον παραπάνω πίνακα της Άνοιξης και 
σχολίαζαν τα δρώμενα. Έβλεπαν ποιοί βοτάνιζαν τα χωράφια, 
ποιοί όργωναν για να βάλουν αραποσίτι, ποιοί επιδιόρθωναν τις 
ξερόμαντρες, ποιοί ξεχαλίκιζαν, ποιός πάει και ποιός έρχεται, ποιός 
κόβει τα χορτάρια, ποιος φορτώνει τα ζώα του με τα κλαριά κ.λπ. 
Παρατηρητήριο αγροτικής δραστηριότητας παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας. Ένα απέραντο εργοτάξιο, όπου άνθρωποι 
και ζώα δούλευαν αρμονικά και μεγαλουργούσαν!
Τώρα πια η Λευκοχωρίτικη ύπαιθρος δεν καλλιεργείται, όπως 

παλιά. Ελάχιστα κτήματα κουμαντάρονται. Η βλάστηση θέριεψε, 
οι δρόμοι κλείσανε, τα βουνά λογγόσανε. Ο Μάης είναι... άβατος, 
αδιαπέραστος, απάτητος. Τώρα που το περιβάλλον έχει ανάγκη 
προστασίας και τούτο είναι ιστορική ευθύνη όλων μας, θα πρέπει 
και μεις με τη σειρά μας να προστατεύσουμε τη Λευκοχωρίτιτκη 
φύση, να την προφυλάξουμε, να την αναδείξουμε. Της το χρωστάμε 
από παλιά!
Οι πυρκαγιές παραμονεύουν και οι μικρές χωματερές παίζουν τον 

αρνητικό ρόλο τους. Εμείς τώρα που έρχεται ο Μάης, οφείλουμε 
κάτι στη Λευκοχωρίτικη ύπαιθρο. Οφείλουμε να την επισκεφτούμε, 
να την χαρούμε, να την φωτογραφίσουμε, να την αναδείξουμε. 
Ακόμα καλύτερα θα είναι να την επισκεφθούμε με φίλους μας και 
φίλους του χωριού μας έτσι για να ανανήψωμεν και να αυτοδια-
φημιστούμε κιόλας. Είναι η εποχή που το Λευκοχώρι προσφέρεται 
για εκδρομή. Είναι βέβαιο ότι οι φίλοι-προσκαλεσμένοι μας θα 
ενθουσιαστούν. Τα ανθισμένα κίτρινα σπάρτα με το χαρακτηρι-
στικό άρωμά τους, οι περίπατοι στον Αγιώργη των βράχων και του 
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αντίφασκου, στο ποτάμι με τα πλατάνια και το γεφύρι του, στη 
Στεργιανόβρυση με το δροσερό νερό της, στο Κουτσομίλι και όπου 
αλλού θελήσουμε θα μείνουν αξέχαστα στο κάθε επισκέπτη.
Ας οργανώσουμε λοιπόν ατομικά ή ομαδικά μία Μαγιάτικη 

κάθοδο στο χωριό με φίλους μας. Τώρα που είναι Μάης και κρα-
τάει στα χέρια του ρόδα και κρίνα ας πάμε και μεις να πάρουμε, 
μη χάνουμε καιρό, μας φθάνει ένα τριαντάφυλλο και ένα κλαδί 
χλωρό!
Καλή Πρωτομαγιά!
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47. «Εγκλήματα» σε ώρα υπηρεσίας

Ήταν Νοέμβρης του 1963. Νεοφώτιστος υπάλληλος στο γραφείο 
του Προσωπάρχου, έπαιρνα τις τελευταίες οδηγίες. Πού δηλαδή 
«πέφτει» το κατάστημα Αμπελοκήπων της Τράπεζας, όπου για 
πρώτη φορά «τοποθετήθηκα».

- Θα πάρεις το τρόλεϊ, μου είπε, και θα κατέβεις τέρμα Αμπε-
λοκήπων. Απέναντί σου, φάτσα, είναι το υποκατάστημα. Θα 
παρουσιαστείς στο Διευθυντή κ.λπ.
Ευχαρίστησα τον Προσωπάρχη, έκανα υπόκλιση (νομίζω 

ασπάστηκα και το χέρι του) και «μετά φόβου Θεού» πήγα να βρω 
το τρόλεϊ και το κατάστημα. Ο καθένας αντιλαμβάνεται το πως 
ένοιωθε τότε στην Αθήνα ένας νέος 18 ετών (τελειόφοιτος Γυ-
μνασίου τον Ιούνιο), άρτι αφιχθείς από την επαρχία (Ευρωπαϊκή 
Γορτυνία...) αριστούχος μεν και με «χρηστοήθειαν εξαίρετον», που 
όμως έβλεπε για πρώτη φορά πόλη και πολλούς ανθρώπους. Για 
πρώτη φορά άκουσα με έκπληξη την υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Προσωπικού να απευθύνεται σε μένα και να με αποκαλεί με τη 
λέξη «κύριε».
Με ξάφνιασε και στην αρχή ένοιωσα αμηχανία. Στο χωριό μου 

η λέξη «κύριος» ανήκε στον γραβατοφορεμένο άνθρωπο που, 
ερχόμενος συνήθως από Αθήνα, επισκεπτόταν το καλοκαίρι το 
χωριό μας.

- Στον πλάτανο ήρθε ένας κύριος, λέγαμε.
Συνεσταλμένος λοιπόν μπαίνω στο τρόλεϊ και στο τέρμα του 

βρίσκω το «ηρωϊκό» κατάστημα Αμπελοκήπων, παρουσιάζομαι 
στον Διευθυντή, ασπάζομαι την χείρα του και δέχομαι τις οδηγίες 
του. Την εποχή εκείνη χρέη Διευθυντού επί δύο μήνες έκανε ένας 
παλιός επιθεωρητής, αυστηρός και υπηρεσιακός. Οι συνάδελφοι 
μουδιασμένοι και επιφυλακτικοί. Το βαρύ κλίμα της επιθεώρησης 
και η πολλή δουλειά δεν τους επέτρεψε να με αγκαλιάσουν και να 
με «μυήσουν στα άδυτα» του γκισέ. Έτσι τα πρώτα βήματα μου δεν 
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είχαν τη δέουσα συναδελφική υποστήριξη. Συχνά ο Διευθυντής-
Επιθεωρητής, με καλούσε, μου έδινε οδηγίες. Ποτέ δε μου έκανε 
παρατήρηση. Εγώ προσπαθούσα, ρώταγα και δούλευα φιλότιμα, 
με αγωνία να μάθω και συγχρόνως να αποδίδω σωστό έργο στους 
απαιτητικούς πελάτες. Όταν η Τράπεζα σχόλαγε στις δύο και μισή, 
έπαιρνα αμέσως το τρόλεϊ και κατευθείαν στη Πανεπιστημιακή 
Λέσχη για φαγητό και διάβασμα. Είχα ήδη πετύχει τον Οκτώβριο 
του 1963 στη Νομική και το πρόγραμμα μου ήταν καθημερινά 
πανομοιότυπο: Τράπεζα, Πανεπιστήμιο, σπίτι, δουλειά και μελέτη. 
Διασκέδαση μηδέν. Δεν πέρασαν όμως δύο μήνες και στις αρχές 
Γενάρη του 1964 με καλεί στο γραφείο του ο Προσωπάρχης.
Εμφανίστηκα τρέμοντας σε στάση «προσοχής».
- Δε ντρέπεσαι! μου λέει. Εσύ ήσουν άριστος, πως έγινες έτσι;
Πριν προλάβω να ψελλίσω κάτι, με κατακεραυνώνει λέγο-

ντας:
- Μου είπε ο κ. Γενικός να σε απολύσω!...
- Μα κ. Προσωπάρχα τι συνέβη, εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα, 

τόλμησα να ρωτήσω.
- Ο Διευθυντής σου έχει παράπονα σε βάρος σου. Εδώ έχω την 

αναφορά του: «Τρως, λέει, εν ώρα υπηρεσίας, κοιτάζεις έξω στο 
δρόμο και όλο κοιτάζεις το ρολόϊ σου πότε θα έλθει η ώρα δύο 
και μισή να σχολάσουμε».
Αυτό ήταν το τρομερό κατηγορητήριο που μου απήγγειλε.
- Μα εμένα δεν μου είπε κανείς τίποτα, απαντώ.
- Δεν έχει σημασία, μου λέει. Εγώ πάντως θα σου δώσω μια τε-

λευταία ευκαιρία πριν σε απολύσω. Θα μετατεθείς στο Λογιστήριο 
και θα δω στη συνέχεια τι θα κάνω.
Με πλήρη απογοήτευση, φόβο αλλά και αγανάκτηση πήρα 

«την άγουσαν στο πειθαρχείο» του Λογιστηρίου, όπου τέθηκα 
«σε καραντίνα». Ούτε έτρωγα εν ώρα υπηρεσίας, ούτε κοίταζα το 
ρολόϊ μου, ούτε έξω μπορούσα να δω, αφού το Λογιστήριο ήταν 
«στρούγκα». Ευτυχώς εδώ οι συνάδελφοι μου φέρθηκαν σαν αδελ-
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φοί. Είχα πάθει τέτοιο «πατατράκ» που πείσμωσα και δεν έδωσα 
πλέον δικαίωμα σε κανένα να με βλάψει. Γρήγορα «ορθοπόδησα» 
υπηρεσιακά. Αλλά η αδικία εκείνη θα με πνίγει για πάντα. Είναι 
σκληρό κι άδικο ένα φιλότιμο και νεόβγαλτο παιδί 18 ετών, που 
σπουδάζει εργαζόμενο, να το «τσαλακώνεις» τόσο ύπουλα αντί 
να το βοηθήσεις και να το νουθετήσεις, πριν τον «τυλίξεις σε 
μια κόλλα χαρτί» εκμεταλλευόμενος καταχρηστικά την άνωθεν 
δοθείσα εξουσία σου και χρησιμοποιώντας τη φοβέρα που τότε 
όλα «τα πλάκωνε και τα ’σκίαζε». Βεβαίως ο τότε Διευθυντής-
Επιθεωρητής του καταστήματος αργότερα, όταν έγινε και πελάτης 
μου, παραδέχτηκε την αδικία σε βάρος μου, αλλά δικαιολογήθηκε 
ότι τότε το όλο πνεύμα της δουλειάς ήταν σκληρό και άδικο. Ας 
είναι συγχωρεμένος!
Οι νεότεροι υπάλληλοι ας κάνουν τώρα τις ανάλογες κρίσεις, 

συγκρίσεις κι ας βγάλουν τα ανάλογα συμπεράσματα.
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48. Υπάρχει ακόμα ελπίς!

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, στις εκλογές της ΕΝΩΣΗΣ λιπο-
ψυχήσαμε! Κινδυνεύσαμε να βγάλουμε νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο! Οι πατριώτες δεν μας τίμησαν με την παρουσία τους. Παρ’ 
όλο που οι εκλογές συνέπεσαν με την γιορτή της πίττας, οι συμ-
μετοχές ήταν ελάχιστες. Δεν ενδιαφέρθηκαν να έλθουν, να ακού-
σουν τα πεπραγμένα του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, 
να κρίνουν, να επικρίνουν, να προτείνουν κάποιες προτάσεις, να 
διαφωνήσουν, και τέλος πάντων να δείξουν ότι αγαπούν το χωριό 
τους και θέλουν το καλό του και τη προκοπή του. Έλαμψαν με την 
απουσία τους ακόμα και πρόσωπα που διετέλεσαν στο παρελθόν 
Πρόεδροι της ΕΝΩΣΗΣ ή μέλη του Δ.Σ.! Το φαινόμενο βέβαια, 
δεν είναι ούτε τωρινό, ούτε συμβαίνει μόνο στο δικό μας σύλλογο. 
Πάει καιρός τώρα που οι Σύλλογοι δεν είναι πια στα... πάνω τους! 
Στην «ανήμερη» εποχή που ζούμε της γενικής παρακμής των αξιών 
και των ιδεών τα συν έγιναν μείον, η σύνθεση έγινε διάλυση, τα 
πάνω γύρισαν κάτω, ο αλτρουισμός έγινε ωχαδερφισμός και το 
ενδιαφέρον αντικαταστάθηκε από την αδιαφορία. Οι αιτίες και οι 
δικαιολογίες πολλές. Όσοι και οι άνθρωποι. Ο άλλος σκέφθηκε: 
«άντε να πάω στο Σύλλογο, να δω τους πατριώτες, να πάρω το 
κομμάτι της πίτας, να δοκιμάσω και τα αναψυκτικά που θα μας 
προσφέρουν εκεί, άντε και να μου τύχει το χρυσό μενταγιόν που 
προσφέρει κάθε χρόνο ο Θωμάς Οικονόμου στον τυχερό της πίτας. 
Αν όμως στη συνέχεια με πιάσουν και με βάλουν με τη μέθοδο 
της βοής ή με το ζόρι στο Διοικητικό Συμβούλιο τι κάνω; Ποία η 
θέση μου; Πώς ξεμπερδεύω; Καλύτερα να μην πάω καθόλου φέ-
τος! Ας πάω καλύτερα του χρόνου που δεν θα έχουμε και εκλογές 
και δεν θα έχω κίνδυνο να εκλεγώ»! Συνταγή που έχει δοκιμασθεί 
πολλές φορές στην πράξη από πολλούς και έχει στεφθεί από από-
λυτη επιτυχία...!
Ακόμα όμως και στην εποχή του Ευαγγελίου οι δικαιολογίες 
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ήταν έτοιμες: άλλος αγρόν ηγόρασε , άλλος ζεύγη βοών δύο και 
άλλος... γυναίκα έγημε! Κατά καιρούς θα έχετε βέβαια διαβάσει 
άρθρα στην εφημερίδα μας που αναφέρονται στο απαράδεκτο αυτό 
φαινόμενο. Αλλά δεν ωφελεί να... μεμψιμοιρούμε και να... κλαίμε 
την μοίρα μας. Η ΕΝΩΣΗ μας με τις όποιες αναλαμπές της και 
πότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προχωρεί μπροστά 60 χρόνια 
τώρα. Περνάει σκαμπανεβάσματα, ανεβαίνει, κατεβαίνει μα 
ποτέ δεν πεθαίνει! Και αν προς στιγμή λιποψυχήσει, αναγεννάται 
και ξανά ...προς τη δόξα τραβά. Έτσι λοιπόν και εφέτος παρ’ όλο 
που φθάσαμε στου παπά το κουτάλι, όπως λέει ο λαός μας, την 
τελευταία στιγμή σώθηκε το παιχνίδι! Όπως λέμε και στη ποδο-
σφαιρική γλώσσα το ματς κρίθηκε στη ...παράταση! Μία ομάδα 
νέων του χωριού μας που είχαν έλθει στη γενική συνέλευση... 
έσωσαν την κατάσταση! Ίνα πληρωθεί το ρηθέν ότι το Λευκοχώρι 
ποτέ δεν πεθαίνει! Έξι νέοι λοιπόν, μπροστά στην αδιαφορία των 
παλιότερων, πήραν το παιχνίδι επάνω τους, ένωσαν τις δυνάμεις 
τους και δήλωσαν το απλό και δημοκρατικό: «είμαστε εδώ και 
σας δηλώνουμε ότι θέλουμε και μπορούμε να προσφέρουμε τις 
δυνάμεις μας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ. Να 
συνεχίσουμε τη παράδοση, να παραλάβουμε τη σκυτάλη και να 
δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και τη προσφορά μας στα κοινά!»
Είναι βέβαιο ότι θα γράψουν τη δική τους ιστορία. Είμαι αισι-

όδοξος γι’ αυτό!
Νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστο-

ρία του 60χρονου Συλλόγου μας. Όχι μόνο διότι εξασφαλίστηκε η 
νομική συνέχεια του Συλλόγου, όχι μόνο διότι σχηματίστηκε επί 
τέλους ένα ακόμα διοικητικό συμβούλιο σε αντικατάσταση του 
προηγούμενου, αλλά διότι σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή οι 
νέοι μας στάθηκαν στο ύψος τους. Την ώρα που οι παλιότεροι... 
εμπούλευαν από την αίθουσα κι όλα φαίνονταν απαισιόδοξα και 
αβέβαια, οι νέοι παρέμειναν και μας έδωσαν τη λύση. Ο καθένας 
αντιλαμβάνεται την ανακούφιση που νοιώσαμε όλοι όσοι είχαμε 
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μείνει στην, ωραία κατά τα άλλα, αίθουσα της γενικής συνέλευσης 
της Σχολής Σταυράκου. Όλοι καταχειροκροτήσαμε τους νέους μας, 
τους ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στο έργο τους και τους δηλώσαμε 
όλοι ρητά και κατηγορηματικά ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό 
τους και υποσχόμαστε όλοι να τους βοηθούμε όπου χρειασθεί, 
όταν χρειασθεί, σε όποιο έργο μας αναθέσουν. Διότι ΕΝΩΣΗ 
είμαστε όλοι μαζί και όχι μόνο το Δ.Σ. Τους αξίζει πάντως ένα 
μεγάλο μπράβο!!
Συμπέρασμα: Ας αγκαλιάσουμε τους νέους μας και ας είμα-

στε πάντα κοντά τους. Νέα σελίδα ανοίγεται στα Συλλογικά μας 
πράγματα. Είμαι αισιόδοξος. Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που 
σχηματίστηκε... υπάρχει ακόμα ελπίς!
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49. To πρώτο μου... καζάντι!

Όταν έβγαλα την πρώτη τάξη του Γυμνασίου Λαγκαδίων το 
καλοκαίρι του 1958, σε ηλικία 13 ετών, μου ...κατσικώθηκε να 
πάω στο Άργος για καζάντι! Ήθελα να δω και εγώ, όπως οι πε-
ρισσότεροι συμμαθητές μου, μία μεγάλη πόλη, να ξεφύγω από το 
χωριό, να δουλέψω, να περάσω καλά και να καζαντίσω. Τα ήθελα 
όλα δικά μου. Τα έβλεπα όλα ίσιωμα! Είχα βαρεθεί τα καλοκαίρια 
του χωριού με τις γίδες στη περαμεριά κάθε μέρα, με το δέσιμο-
λύσιμο του γαϊδουριού στα χωράφια και όλες τις συναφείς δουλειές 
του σπιτιού, των κατοικίδιων ζώων μας κ.λπ.
Ο αείμνηστος και αγαπητός γείτονας Μήτσιος Κουτσονικολής, 

που τότε δούλευε στο Άργος στα αναψυκτικά ΚΟΛΑΤΟΥ και 
ήξερε τον... καημό μου για περιπέτεια παρήγγειλε στη μάνα μου 
να με βάλει στο λεφορείο του ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και να πάω 
στο Άργος, όπου μου είχε βρεί έτοιμη δουλίτσα για να βγάλω το 
...χαρτζιλίκι μου. Έτσι και έγινε. Ένα πρωινό, τέλη Ιουνίου, έβαλα 
σένα χαρτοκούτι τα μπογαλάκια μου και βγήκαμε με τη μάνα μου 
στη Δημοσιά για το λεφορείο. Τον πρώτο άνθρωπο που συναντή-
σαμε στο δρόμο ήταν η Παναγιώτα του Φώτη Δημητρόπουλου 
(του Νταμπώνη). - Α! θα πάει καλά το ταξίδι σου μονολόγησε η 
προληπτική μάνα μου. Η Παναγιώτα είναι καλός άνθρωπος!
Μπήκα στο λεωφορείο για την Τρίπολη. Μαζί μου συνταξίδευε 

και ο Αντώνης ο Χριστόπουλος που ανέλαβε σαν μεγαλύτερός μου 
να με «κατεβάσει» στη Τρίπολη και να με «βάλει» στο λεωφορείο 
για το Άργος! Όταν όμως έφθασα μόνος μου στο Άργος και κατέ-
βηκα στη στάση της Κεντρικής Πλατείας τάχασα από τη πολυκο-
σμία! Πρώτη φορά πήγαινα σε πόλη και πρώτη φορά είδα τόσους 
πολλούς ανθρώπους μαζί! Ήταν φαίνεται αργία εκείνη τη μέρα ή 
Λαϊκή και η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο. Θυμήθηκα αμέσως τα 
λόγια του Μήτσιου: Θα πας στο καφενείο του Μπουζιωτόπουλου. 
Εκεί συχνάζουν πολλοί Λευκοχωρίτες και κάποιον θα βρεις να σε 
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φέρει στο σπίτι μου. Έτσι και έγινε. Έφθασα εκεί και αμέσως με 
είδε ο μπάρμπας Αγγελής Νικήτας (ο γερο Μπόγρης) με καλωσό-
ρισε, του είπα τα καθέκαστα και με πήρε και με πήγε στο Νέο 
Κόσμο (εκεί έμενε ο ίδιος και όλοι σχεδόν οι πατριώτες) όπου με 
παρέδωσε στο Μήτσιο και τη γυναίκα του τη Ντίνα. Οι άνθρωποι 
αμέσως με περιποιήθηκαν, φάγαμε πεντανόστιμες μελιτζάνες 
και ήπια για πρώτη φορά κρύο νερό από  ψυγείο πάγου! Αμέσως 
έπιασα δουλειά ως γκαρσόνι στο ζαχαροπλαστείο του ΠΑΥΛΙΔΗ. 
Δουλειά από το πρωί ως το βράδυ. Εσέρβιρα στους πελάτες γλυ-
κά και αναψυκτικά. Χόρτασα γλυκά! Το μεροκάματο ήταν πολύ 
ικανοποιητικό: 10 δραχμές την ημέρα! Αν αναλογισθεί κανείς ότι 
στο Γυμνάσιο Λαγκαδίων «χάλαγα» 5 δραχμές την βδομάδα και 
τώρα έβγαζα 60 δραχμές τη βδομάδα (την Κυριακή δεν δουλεύαμε) 
ένοιωθα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Οι 5 δραχμές τότε ήταν πολύ-
τιμες, έβγαιναν με το ζόρι και έπρεπε μάλιστα να αιτιολογούνται 
απόλυτα. Κάθε Σάββατο απόγευμα που ερχόμαστε στο χωριό από 
τα Λαγκάδια έπρεπε να δώσουμε απολογισμό: «πούθε πήγαν τα 
λεφτά;» Ο απολογισμός ήταν: 1 δραχμή πετρέλο, πενήντα λεπτά 
ένα τετράδιο από του Σιούντρη, 1 δραχμή πατάτες, 2 δραχμές λάδι 
κ.λπ. Εφαρμοζόταν βλέπετε από τότε σκληρή οικονομική πολιτι-
κή και η προτροπή για περιορισμό της σπατάλης και μείωση του 
λειτουργικού κόστους ήταν συνεχής:

- Ο Κώτσιος της Αντωνιάς τη βγάζει με δύο δραχμές τη βδομάδα, 
εσύ γιατί χαλάς 5; ήταν το παράπονο της μάνας μου. Στο μήνα απά-
νω ο Μήτσιος μου βρίσκει καλύτερη δουλειά και έκανα... μεταγρα-
φή στο καφενείο του ΠΑΝΟΥΣΗ! Εδώ είχα και «τυχερά», για τους 
καφέδες που πήγαινα στα γύρω μαγαζιά, πελάτες, βιοτεχνίες κ.λπ. 
Επίσης έτρωγα μέσα στο σπίτι του αφεντικού ωραία και πλούσια 
φαγητά. Το μόνο άσχημο ήταν ότι μεταξύ των πελατών ήταν και 
ένα μεγάλο κατάστημα (βιοτεχνία - ξυλουργείο - επιπλοποιείο) το 
οποίο κατασκεύαζε ...φέρετρα! Ώσπου να φθάσω στο μέρος που 
δούλευαν αυτοί που παράγγελλαν τον καφέ περνούσα μέσα από 
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κάθε λογής φέρετρα και «σκιαζόμουνα»! Μου έδιναν όμως κάθε 
Σάββατο το μεγαλύτερο μπουρμπουάρ, πράγμα που μετρίαζε το 
φόβο μου. Τις Κυριακές που ήταν αργίες πηγαίναμε με το Μήτσιο 
και τη Ντίνα (που τότε ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί) σινεμά, 
ή για μπάνιο στη Κίο, βγαίναμε περίπατο στη πλατεία του Αγίου 
Πέτρου για αναψυκτικά κ.λπ. Με είχαν σαν παιδί τους! Μια μέρα 
μάλιστα ο Μήτσιος με πήγε με την τρίκυκλη μοτοσυκλέττα του 
στις Μυκήνες, όπου με ξενάγησε στα εκεί Αρχαία μνημεία!
Κάποια στιγμή ενώ από λεφτά και ...μαντζαρία πήγαινα πολύ 

καλά, άρχισα να... ζαντεύω! Άρχισα να νοσταλγώ το χωριό, τους 
συμμαθητές μου, τα παιχνίδια μας και τα πανηγύρια μας. - Σήμερα 
θα είναι όλοι στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στο Λάδωνα, αναλο-
γιζόμουνα! Τώρα θα χορεύουν στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευ-
ής στη Τσίπολη! έλεγα. Σήμερα θα πάνε στον Αγιολιά. Το μυαλό 
μου κλωθογύριζε στο χωριό και ώρες-ώρες ένοιωθα ότι ήμουν 
πολύ μακρυά σαν τον άσωτο του Ευαγγελίου. Καθώς η νοσταλγία 
της επιστροφής μέρα με τη μέρα φούντωνε αποφασίσαμε με το 
Μήτσιο να ξαναγυρίσω στο χωριό. Αρκετά είχα καζαντίσει και 
χορτάσει από λεφτά, φαγητό, εντυπώσεις, πολυκοσμία και κυρίως 
από μια μεγάλη πρώτη εμπειρία για την πρώτη γεύση της βιοπά-
λης. Ήθελα να προφθάσω τουλάχιστον το πανηγύρι της Παναγιάς 
του Φούσκαρι! Μάζεψα ξανά τα μπογαλάκια μου στο χαρτοκούτι 
μου, αγόρασα μικροδώρα για τους συγγενείς και φίλους και νάμαι 
πάλι στο λεωφορείο για το χωριό. Ευχαρίστησα το Μήτσιο και τη 
Ντίνα, τους φίλησα και έφυγα. Φτάνοντας στο χωριό κατεβαίνω 
με λαχτάρα από το λεωφορείο και αμέσως άρχισα να χαιρετάω 
τους συμμαθητές και φίλους μου, που με περίμεναν στη στάση 
του Κανέλλου. Με τις χαιρετούρες ξέχασα όμως να κατεβάσω το 
χαρτοκούτι μου με τα ρούχα μου από τη καρότσα του λεωφορείου! 
Το θυμήθηκα μετά από λίγο όταν αυτό είχε ...σκαπετήσει στη 
Μπανίτσα!. Ψάξαμε στο ΚΤΕΛ Αρκαδίας να το βρούμε, κάναμε 
αίτηση «σε κόλλα αναφοράς», αλλά αποτέλεσμα τίποτα! « Παρά 
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τας προσπαθείας μας δεν κατέστη δυστυχώς δυνατόν να το ανεύ-
ρωμεν» κατέληγε η απαντητική επιστολή του ΚΤΕΛ. Ευτυχώς που 
τα κολοβά τα είχα βαθειά στη... τσιεπούλα μου και τα κράταγα 
σφικτά σε όλη τη διαδρομή!
Τελικά μετά από κάμποσο καιρό χάρη στις ενέργειες του θείου 

μου του Μήτσιου, που εργαζόταν στο ΚΤΕΛ Ηλείας, βρέθηκε το 
χαρτοκούτι με τα μπογαλάκια μου, κάπου παραπεταμένο και μου 
επεστράφει. Αν τόχανα, το καζάντι μου θα πήγαινε... στράφι!
Από τότε θυμάμαι πάντα με συγκίνηση και νοσταλγία το πρώτο 

μου εκείνο καζάντι στο Άργος, το οποίο δεν θα γινόταν αν δεν με 
φρόντιζαν και δεν με έβλεπαν σαν παιδί τους ο Μήτσιος και η 
Ντίνα Κουτσονικολή, τους οποίους έκτοτε ευγνωμονώ δια βίου. 
Μεγάλη εμπειρία, μεγάλο σχολείο και σπουδαία προπόνηση για 
τον μετέπειτα στίβο της ζωής!
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50. Και ο χρόνος έχει εννιά!

Την ώρα που γράφεται αυτή η σελίδα (οκτώ Δεκέμβρη) όλα 
γύρω είναι... μαύρα και άραχνα. Από τις ειδήσεις της τηλεόρα-
σης (θάνατος 15χρονου, επιδρομές κουκουλοφόρων) μέχρι τα... 
μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την οικονο-
μική κρίση που μας προέκυψε, πουθενά δεν βλέπεις αισιοδοξία. 
Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας Συντάγματος αντί 
απόψε να φωταγωγηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε 
ανακοινώσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, πυρπολήθηκε από τους δια-
δηλωτές και παραδόθηκε στις φλόγες. Αμέσως λαμπάδιασε και ο 
καπνός έφθασε στον ουρανό. Θέαμα θλιβερό, απογοητευτικό και 
απαισιόδοξο. Μαζί του καίγονται τα όνειρά μας, οι ελπίδες των 
γιορτών και η απαραίτητη για τη ζωή μας αισιοδοξία. Όσο λοιπόν 
προσπαθούμε να βρούμε μία χαραμάδα ηλιαχτίδας στο σκοτεινό 
δωμάτιο της ζωής μας, τόσο θα εμφανίζεται ένα αόρατο χέρι που 
θα προσπαθεί να βουλώνει τη τρούπα της χαραμάδας. Εκεί που 
βλέπαμε φως στην άκρη του τούνελ, όσο το πλησιάζουμε τόσο 
αυτό απομακρύνεται. Εκεί που διψασμένοι βρίσκουμε γάργαρο 
νερό να πιούμε, εκεί ακριβώς ο διάβολος παραμονεύει και μας 
το θολώνει. Η τηλεόραση - αχ, αυτή η τηλεόραση - σερβίρει κάθε 
μέρα στους ανήμπορους να αντιδράσουν εγκλωβισμένους τηλε-
θεατές δυστυχία, φόνους, πλημμύρες, καταστροφές, εγκλήματα. 
Και αν δεν βρίσκει τέτοια θέματα εδώ στην Ελλάδα, θα ψάξει 
με μανία ανά το κόσμο και θα βρεί κάτι να μας... μαυρίσει την 
καρδιά. Τα κανάλια, σαν άλλοι μαγαζάτορες, συναγωνίζονται ποιο 
θα πουλήσει περισσότερο εμπόρευμα, ποιο θα εκθέσει με δελεα-
στικότερο θέαμα τις πραμάτειες του και ποιο θα κατακυριεύσει 
τους περισσότερους ταλαίπωρους «ελεύθερους πολιορκημένους» 
τηλεθεατές.

- Τί βλέπεις στη τηλεόραση Φωτεινή, ρώταγε η μάννα μου τη 
ξαδέρφη της.
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- Τί να ειδώ. Ούλο σκοτωμούς και καταστροφές δείχνει. Απέ 
τη βαριέμαι και τη κλειώ.
Τα αστραφτερά στολίδια και οι φωτισμένες γιρλάντες προσπα-

θούν να ζεστάνουν λίγο την ατμόσφαιρα των γιορτών και του νέου 
έτους. Όλοι θέλουν να ξεφύγουν από τα τετριμμένα και να δώσουν 
χρώμα διαφορετικό στις χρονιάρες αυτές μέρες. «Να ξεχωρίζετε 
τις ημέρες» μας έλεγαν οι παλιοί. Η ζωή όμως βολοδέρνει αστα-
μάτητα στη... νεροτριβή της καθημερινότητας. Η ανταλλαγή των 
δώρων, των ευχών, των φιλιών, των μποναμάδων προσπαθεί να 
εξοστρακίσει τη διάχυτη πίκρα και την αβεβαιότητα του αύριο. 
Ζητείται παντού ελπίς. Ζητείται αισιοδοξία, ζητείται λίγη χαρά, 
ένα χαμόγελο. Για να αποπιαστούμε από κάπου και να πάρουμε 
δυνάμεις. Μια τέτοια ...αμπάριζα φαίνεται να είναι ο καινούργιος 
χρόνος. Τον θέλουμε αίσιο, ευτυχή, καρπερό, προκομμένο, με 
τραγούδια και χαρά. Τον θέλουμε να κλείνει πίσω τα παλιά και 
να ανοίγει νέα πόρτα, νέα σελίδα στη ζωή μας, με νέα όρεξη, 
νέα ελπίδα, νέες αντιλήψεις, νέα δεδομένα. Το μέγα ζητούμενο 
είναι να βάλουμε στοίχημα με τον εαυτό μας ότι στο νέο χρόνο 
θα ξεχάσουμε τα παλιά και θα αλλάξουμε προς το καλύτερο τη 
ζωή μας. Υποτίθεται ότι μεγαλώσαμε κατά ένα ακόμη χρόνο, 
γίναμε σοφότεροι, διδαχθήκαμε από τα λάθη και τα πάθη μας και 
διορθωθήκαμε στα ελαττώματά μας. Ορκιζόμαστε ότι θα γίνουμε 
καλύτεροι και ότι δεν θα ξαναπέσουμε σε... λούμπα!
Θα πρέπει να ανακαλύψουμε τις μικροχαρές της ζωής, να ξε-

τρουπώσουμε τα ευχάριστα και τα απλά και να παραμερίσουμε 
τα δυσάρεστα και τα σοβαρά. Είναι βέβαιο ότι χίλιοι διάβολοι θα 
προσπαθήσουν να μας μαγαρίσουν την ηρεμία και την ησυχία 
μας και ότι ο... σκατογένης θα προσπαθήσει να μας... ανακατέ-
ψει. Εμείς όμως θα πρέπει να αντισταθούμε στη ρουτίνα και στα 
δύσκολα. Θα πρέπει στο νέο χρόνο να έχουμε στο μυαλό μας το 
παλιό και πάντα επίκαιρο τραγούδι: «Μια ζωή την έχουμε και αν 
δεν την γλεντήσουμε, τί θα καταλάβουμε τί θα καζαντήσουμε, μεσ’ 
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στον ψεύτικο ντουνιά και ο μήνας έχει εννιά!» Μην βιαστούμε 
να αποπάρουμε τον τραγουδιστή ότι τόχει ρίξει στο γλέντι και 
ότι τάχα δεν ενδιαφέρεται για τη δουλειά του, τη προκοπή του 
και την οικογένειά του. Και ότι τάχα ευνοεί μόνο τη διασκέδαση 
και την καλοπέραση και όχι τη δουλειά και το ...καζάντι. Ο ποι-
ητής (εδώ πρόκειται για τον Σακελλάριο σε μουσική Σουγιούλ) 
το έχει φιλοσοφήσει και το λέει καθαρά: «Γλεντώ τα νειάτα μου 
πριν με πιάσει λάστιχο, διότι ο άνθρωπος... μέχρι τα σαράντα 
του κι ύστερα... μπατήρησε ! Γι αυτό γλέντα τη ζωή σου πριν 
έλθουν γεράματα και σου λένε άδικα μάθε γέρο γράμματα!» 
Και το σοφό αυτό τραγούδι κλείνει με το ωραίο ρεφραίν «Μεσ’ 
στον ψεύτικο ντουνιά, παίξε μου διπλοπενιά και ο μήνας έχει... 
εννιά!» Άλλος το ίδιο μήνυμα θα το πει με άλλα (κυνικά) λόγια: 
τη ζωή πρέπει να την καλοπερνάς και να την κοροϊδεύεις και όχι 
να σε κοροϊδεύει! Ο Τσιτσάνης θα το τραγουδήσει διαφορετικά 
αλλά στο ίδιο πνεύμα: «Έλα να μάθεις (εδώ στα κέντρα διασκέ-
δασης) πώς είν’ η ζωή και όλα τα ωραία μέχρι το πρωί!» Άλλος 
(μάλλον δημοσιοϋπάλληλος) θα σου πει: η πολλή δουλειά τρώει 
τον αφέντη! Μην δουλεύεις πολύ! Άλλος πάλι (αγοραίος της 
πιάτσας) θα σου θυμίσει: «στην Ελλάδα μόνο τα ρολόγια και τα 
κορόιδα δουλεύουν!»
Συμπέρασμα: Στο νέο έτος λίγη δουλειά και πολύ... αναπαή! 

Αφήστε την οικονομία να βολοδέρνει. Εμείς μια ζωή στην ...απέξω 
και στη λιτότητα είμαστε. Κλείστε τις τηλεοράσεις και αφήστε 
τον Ευαγγελάτο, τον Αυτιά και τους άλλους χρυσοπληρωμένους 
τηλετρομοκράτες να κατασπαράσσουν τα άβουλα και μοιραία 
θηράματα τους που ... χαϊλώνουν βουβά και ακίνητα πάνω στο 
καναπέ τους!
Εμείς στη χαρά, λέμε ναι! Στα πανηγύρια, λέμε ναι! Στα ...χα-

σιμούσια, στους γάμους, στα βαφτίσια, λέμε ναι! Όχι! λέμε στη 
γκρίνια, όχι στη μιζέρια. Όχι στον... τζαναμπέτη, όχι στο στρα-
βόξυλο! Στη ξάπλα, ναί! Στη μάσα, ναι! Στη καλοπέραση, ναι! 
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Όχι στη στεναχώρια, όχι στη σύγχυση. Το νου σας: όπου βρείτε 
φαί μέσα, όπου βρείτε ξύλο μακριά!
Και τελειώνω τις παραινέσεις για το νέο έτος με την ουσιαστι-

κότερη, όπως την διάβασα πρόσφατα στη ΓΟΡΤΥΝΙΑ και όπως 
την παρουσιάζει με ρεαλισμό και γλαφυρότητα ο συμμαθητής 
μου Μίμης Καρδαράκος: «Ελάτε, οι συνταξιούχοι τουλάχιστον, 
στο χωριό μας. Η Αθήνα μας κακόμαθε και μας αιχμαλώτισε. Τί 
δουλειά έχουμε πια στην αποπνικτική μεγαλούπολη; Τώρα που 
μας κρατάνε ακόμα τα πόδια μας, έχουμε περίσσευμα ζωής και 
έχουμε φτιάξει το σπίτι μας στο χωριό τί περιμένουμε άλλο για να 
γυρίσουμε στα λημέρια μας; Τώρα που σφίξανε τα πράγματα 
με τη μικρή σύνταξη καλύτερα θα περνάμε στο χωριό. Πίσω στη 
φύση σημαίνει περισσότερη υγεία, περισσότερη ζωή. Ακόμα και 
η ερημοθεραπεία είναι καλύτερη από τη ψυχοφθόρο Αθηνοκρα-
τία.» Πρόεδρε: Συμφωνώ μαζί σου και υπερθεματίζω. Ξέρω ότι θα 
με καλέσεις να υλοποιήσω την συμφωνία μου στη παραίνεσή σου. 
Θα προσπαθήσω. Το πνεύμα είναι πρόθυμο αλλά ...η απόφαση 
ασθενής και η... αιχμαλωσία ισχυρή!
Εμπρός λοιπόν με αισιοδοξία να υποδεχθούμε τον καινούργιο 

χρόνο. Όπως οι παλιοί τραγουδούσαν το παλιό καλό τραγούδι και 
αισιοδοξούσαν με το ...ο μήνας έχει εννιά! Ας ευχηθούμε και μεις 
για το νέο έτος 2009... και ο χρόνος έχει εννιά!
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Α

αναχρικά = τα απαραίτητα πράγματα
απότιγος = διψασμένος
αποκούμπι = εκεί που στηριζόμαστε
ασκοφυσάω = λαχανιάζω
αμπουτσιά = μπουκιά ψωμί
ανάγυρα = γύρω-γύρω
άχιουρα = άχυρα
αμποδάω = εμποδίζω
άγανα = οι βελόνες των σταχυών του 
σιταριού
αρούκατος = ατσούμπαλος, απροσάρ-
μοστος
ακλαδούρες = ακλάδευτα αμπέλια
αλυσίβα = ζεστό νερό με διάλυμα 
στάχτης για λούσιμο
Αναγομάω = σκάβω βαθειά το χώμα.

Β
βατοκρυμένος = ακοινώνητος
βαρυγομάω = αγανακτώ
βαρεμένος = χαζός
βίκα = στάμνα
βελάνι = βελανίδι, καρπός πουρνα-
ριού

Γ
γαλάρια = στεγασμένα μαντριά
γενήματα = σιτάρι, κριθάρι, βίκος
γκουσιάω = ζεσταίνομαι
γραμματιζούμενοι = άνθρωποι σπου-
δαγμένοι

Δ
δημοσιά = δημόσιος δρόμος

Ε
εξαπόστου = ειδικά γι’ αυτό το λόγο
επιστρόφια ή πισοπίστροφα = επι-
στροφή του νέου ζευγαριού στο σπίτι 
της νύφης

Ζ
ζαντεύω = δυστροπώ
ζωναριάστηκε = αποκλείστηκε σε 
βραχοσπηλιά
ζούδι = ζώο αγρού
ζαλιά = φορτίο ξύλων στη πλάτη 
γυναικών
ζάβαλη = ταλαίπωρη

Θ
θράσιο = άνοστο

Κ
κατσούλια = γάτες
κοκοσιάλι = χαλάζι
κατσικώθηκε = πεισμάτωσε
κολοσάρες = απότομες βουνοπλαγιές
κοκκώσες = καρύδια
κατσιαούνης = στραβόξυλο
κλάρα = κλαδί δέντρου
κατσιφάρα = ομίχλη
κουμανταρίζω = περιποιούμαι
καταχεριάζω = χειροδικώ
κατάδικος = το παστό χοιρινό
κάθηκα (τα) = μαγειρικά σκεύη
κογιονάρω = ειρωνεύομαι, κοροϊ-
δεύω
καταλαχάρης = περαστικός
καλντίζει = κουράστηκε
κουτρούλια = σκάψιμο αμπελιού
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καλιάζει = εφαρμόζει

Λ
λοβός = ελαττωματικός
λώλανε = τρέλλανε
λαλακώνω = μιλάω πολύ ώρα
λιμπίζομαι = θέλω, επιθυμώ
λιασιά = πρόχειρη ξύλινη αυλόπορτα
λουμπίνα = συστάδα θάμνων
λάτα = ντενεκές για μεταφορά νερού
λούμπα = νερολακούβα
λιγαδιάζω = έτοιμος για ύπνο

Μ
μαντζαρία = φαγητό
μπραβέικη = πρόχειρη
μπαίλντισα = κουράστηκα
μπουχλώνει = έχει πολύ καπνό
μπαλαούρα = μεγάλη φασαρία
μαμούρια = μικρά παιδιά
μπουχός = σκόνη χώματος
μπονώρα = πολύ πρωί
μαρτίνες = προβατίνες
μπλοκός = αποθήκη άχυρων
μπουχαρές = καπνοδόχος
μπουλεύω = φεύγω αθόρυβα

Ν
νοματαίοι = άνθρωποι
ντερμεντέ = σώνει και καλά (τούρ-
κικο)
ντοπάκος = μικρός χώρος, τόπος
ντρακάς = σωρός καυσόξυλων
ντεσελίμι = όλα εν τάξει
ντηριέμαι = διστάζω

Ξ
ξάλεσε = τελείωσε το άλεσμα
ξεκωλοτή = ξεριζωτή
ξελαγαρίζω = κάνω απολογισμό, 
ξεκαθαρίζω

Ο
ογρατίζω = κουράζομαι
ορμηνεύω = καθοδηγώ

Π
παιδί = αγόρι
πηλαλάει = τρέχει
πεδούκλι = εμπόδιο στα πόδια ζώων
παραθάριο = παρηγοριά, βοήθεια
πλερωτικός = επί πληρωμή
πολυφάδι = πολυχρησιμοποιημένο
πράματα = γιδοπρόβατα
πάφιλο = φθηνός ορείχαλκος
παραμουσιουλεύομαι = δεν το θέλω, 
το χόρτασα
πρικιούλι = παχειά κοιλιά

Ρ
ρουντζωτός = κατσουφιασμένος
ρουκουλάει = κατρακυλάει
ρέντος = ράντισμα
ρουμπελιές = τρεχούμενα νερά
ρουκέλα = κουβαρίστρα

Σ
σταλάτσια = στάλες βροχής
σιαπάνω = ίσια επάνω
σιαπέρα = ίσια πέρα
σκαπετάω = πάω μακρυά
σάχτη = στάχτη
σκουτιά = ρούχα
σκλήθρα = αγκάθι
σιχτίρι = βλαστήμια τούρκικη
σφαχτά = τα κρέατα για το γαμήλιο 
γεύμα
σκαρίζω = βγαίνω για βοσκή
σειρήνες = χοντρά ξύλα για τζάκι
σατσί = σακί, τσουβάλι
συμπράγκαλα = διάφορα εργαλεία
σωμάρα = λιγούρα
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συνεμπάζω = αποθηκεύω

Τ
τσούρα = χτενισμένο μαλλί
τράσιτο = υφαντό σακκούλι
τσίγκος = φτηνό μέταλλο, ψευδάρ-
γυρος
τσιούπα = κορίτσι

Υ
Υποδέλοιπα = τα υπόλοιπα

Φ
Φρουτσουλάει = κάνει μικρό θόρυβο

Χ
χαμοκέλα = μικρό σπιτάκι
χούρχουρη = έξοδος νερού στο μύλο
χαλουπώνει = νυχτώνει
χούι = συνήθεια
χασιμούσια = γιορτές και χαρές
χαρμπό = συνεννόηση, κατανόηση
χαϊμού = πολύ μακριά
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