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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πολλά και αξιόλογα γεγονότα µου έδωσαν τηναφορμή να γράψωτα απομνημονεύματααυτά,

Ευρισκόμενος εἰς Ηνωμένες Πολιτοίες Αµορικήςκαὶ έπειτα από πολλά χρόνια, αφού πλέον παρήλθε ηαγωνία, Ἡ ταλαιπωρία και ο καιρόςτωνπεριστάσεωντωνἈρόνων της δύσκολης εποχής πουγεννήθηκα, µογάλωσα.και ὀζησα (1930-1955) στο ωραίο χωριό της ορεινήςΔωρίδας, Φωκίδας, Κερασιά, αποφάσισα να γράψωτα όσαενθυμούμαι, από τᾳ όσαείχα ακούσεικαιείχα σημειώσεικάποτε στο παρελθόν.

Τα όσα αναφέρονται στα απομνημονεύματα αυτάείναι απολύτωςη ζωή µου,καιόλα έχουν σχέση µετη ζωήτῶν συγχωριανών µου της ταρασόµενηςπεριόδου αυτής,



ΓΕΝΝΗΣΗ

Γεννήθηκα την 13"’ Μαϊου, 1930, ηµέραΤρίτη, στο

χωριό Κερασιά (Ἀουρούστι) Δωρίδας, στο δυτικό τμήμα
του Νομού Φωκίδας, της κεντρικής Στορεάς Ελλάδας,
Πατέρας µου εἶναι ὁ αείμνηστος Βασίλειος
᾿Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου Αντωνοπούλου
(Γκάνου) από τη γενιά τωνΓκανοδροσαίων. Μητέρα µου
είναι η Γιαννιώ (Ἰωάννα), θυγατέρα του Ἰωάννου Γ. Λιάρου
ἀπότη γενιά των Λιαροκωσταίων. Έχω έναν αδελφό µε το
ὄνομα. Μάνθος (Ματθαίος), που εἶναι πέντε χρόνια
μικρότερός μου, ὁ οποίος µετανάστουσο στην Αμερική
πριν από εμένα. Επίσης, έχω δύο αδελφές, τη Σταυρούλα,
δύο χρόνια µικρότερή µου και την Ελένη, ένδεκα χρόνια
µικρύτερή µου. Όλα τα αδέλφια µουείναι παντρεµένα µε
οικογένειες.

Καθώςαναφέρουνοἱ µεγαλύτεροί µου και η μητέρα
μου, είχα ανήσυχο χαρακτήρα. μουνααδύνατοςκαι πολύ
Κακοφάγανος (δύσκολος στο φαγητό. Δεν έτρωγα,
(ειδικά, το κρέας) καὶ ο πατέρας. µου, καθώςενθυμούμαι,
ἔφερνε μόνο καὶ μόνο για μένα βιταµίνος, παξιμάδια, και
Ιδιαίτερα ψώνια από τα ταξίδια που πήγαινε, μήπως καὶ
μονανοίξουντην ὀρεξῃ.

Παραθέτω την ιστορία µε τη Ζιουματούρα του
Μακρο-Χρήστου. Ἠμουν κακοφάγανοςκαι Ιδιόρρυθµος.
Μια μέρα, θα ἤμουν περίπου επτά χρονών, όταν
επισκέφτηκα τον γεϊτονά µας γέροντα Χρήστο Μακρή.
ταν μεσημέρι καὶ ἔφτιαξε φαγητό. Ἐγώ
παρακολουθούσα επιμελώςτι έκανε. Έβαλε νερό μέσα στη
τέντζερη, καὶ ἔβραζε. Ἔρριξε μέσα λίγο αλάτι κα δυο
κουταλιές λάδι. Ἔτριψε ψωμί μπομπότα μέσα σε ἕνα
σαγάνι χαλκωματένιο και ἐρριξε το καυτό νερό ἀπό πάνω.
Αὐτός ἠξερετις ιδιοτροπίες µου. Μου έδωσε,λοιπόν, ένα
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κουτάλι καὶ τρώγαμε από το ἴδιο πιάτο τηνΖιουματούρα
tov. Δεν ργησα να πάω στη μάνα μου χαρούμενος καὶ να
τῆς πῶ πόσο ὠραίο ψαγητό ἔφαγα καὶ τῆς εξιστόρησα τη
συνταγή. Την Ζιουματούρα μου την ἐφτιαξε καὶ ἡ μάνα
μου, αλλά δὲν ἦταν τόσο νόστιμη ὅσο τοῦ μπάρμπα
Χρήστου. Ίσωςη μάνα µου έβαλε περισσότερο λάδι!

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.

Μέχρι το 1934, απ’ ὁ, τι ενθυμούμαι έζησα µια
χαρούμενη ζωή. Περίπουτότε, άρχισανοι προστριβές µε
τηνγιαγιά Σταυρούλα, και την αδελφή του πατέρα µου, τη
θεία Ἑλένη Κωνσταντίνου Χάρου (Γουρνογιάννη)για τα
σύνορα στα χωράφιακαιεἰδικά στο Μωραῖτη. Όλα έγιναν
μάλλον κατόπιν πιέσεωςτου θείου Κώστα. Αποτέλεσμα
ἦταν να φύγουμε από το πατρικόσπίτι, να χωρίσουµε από
τη γιαγιά και να κατοικήσουµεστον κάτω µαχαλά για δύο
περίπου χρόνια, στο πατρικό σπίτι τῆς µάνας µου. Exei
ζήσαμε µια ζωή αναδιοργάνωσης και χαρά Εκεί
γεννήθηκε ο αδελφός µου Μάνθοςτο 1935.

Ἐνθυμούμαικαι μερικά σπουδαία περιστατικά. Ο
πατέρας µουμού εἴχεφτιάξει ένα μικρό μαντολίνο από µια
σανίδα Και αφού άνοιξε µεγάλη τρύπα στη µέση, έβαλε
χορδές και πίσω Κκώλυσε ένα παλαιό πιάτο για να
σχηματίζει ἦχο. Εκεί στον Κάτω Μαχαλά είχα και το
αρκετά αστείο επεισόδιο. Εγώ καὶ μερικά παιδιά της
ειτονιάς, παΐζαμε στο αλώνι του Δημητρίου Λιάρου ἡ
Κάκου, µε τον όρο του παιχνιδιού ότι ο χαμένος θα
μετέφερε στην πλάτη του το νικητή σε κάποια µικρή
απόσταση. Συνέπεσε να εἶμαι ο νικητήςκαι χαμένη ἢ
Γιαννιώ Λιάρου (Κάκου), η οποία σύμφωνα µε τα όσα
όριζε το παιγνίδι µε πήρεστην πλάτη τηςκαι άρχισε να
βηματίζει από τὴ μια στὴν άλλη άκρη του αλωνιού. Κοντά
στο αλώνι βρισκόταν η μητέρατης Γιαννιώς, ή λεγοµένη
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Κακό-Μήτραινα, ἡ οποία ὅταν εἶδε τὴν κόρη τῆς νὰ μὲ
κουβαλάει στην πλάτη της θύμωσεπολύ και μου επιτέθηκε,
µε βίαιο τρόπο. Τότε εγώ για να αποφύγω τα χειρότερα το
έβαλα σταπόδια χωρίς να προλάβωνα πάρω το μπουζούκι
βου, μδ αποτέλεσµανα το αρπάδειη Κακομήτραινακαι να
τὸ κάνει κομμάτια, χτυπώντας το με μανία πάνω σε µια
μεγάλη και σκληρήπέτρα του αλωνιού. Το παράξενοήταν
γιατί η μητέρατῆς Γιαννιώς θεώρησε ένα απλό παιδικό
παηνίδι µας πράξη ατιµίαςἡ κακοποίησης, Αλήθεια δεν
καταλάβαινε ότι καιοἱδυο µας ήμασταν μικρά και αθώα
παιδιά καιείχαμε περίπου την ἴδια ηλικία 4 έως 5 ετών!

Άλλο περιστατικό ἦταν όταν µας έστειλε Ἡ μάνα
µας, εμένα και την αδελφή µου Βούλα (Ὑταυρούλα) να
επισκεφθούμε την θεία Γκάναινα(Βασιλική Βασ. Γκάνου)
στην κορυφή του χωριού. Στο γυρισμό από της Γκάναινας
το σπίτι µας εἶδε η γιαγιά Σταυρούλα,κατέβηκε στο δρόµο,
µας κατάφερενα πάμε μέσα στο σπίτι και αφού μας ἔφερα
τὸ καφεκούτι μπροστά μας, μας ἔδωσεκαὶ ἕνα κουταλάκι
καὶ αρχίσαμενα τρώμε ζάχαρη κουταλιά µου και κουταλιά,
της µετην αδελφή µου. Ἡ µάνα µας το αντελήφθη απότον
κάτω µαχαλά ἔτρεξε καὶ ήλθε στο σπίτι. Εκεί µας πήρεκαι
µαλωμένοι γυρίσαµε σπίτι στον κάτω µαχαλά. Κακό
πράγμα ἡ διχόνοια, καὶ εἰδικά μεταξύ οικογενειακών
προσώπων!

To 936, αἀπεβίωσε ξαφνικά η γιαγιά (Sev
εξακριβώθηκε ἡ αἰτία του θανάτου της), μάλλον από
συγκοπή καρδιάς καὶ ίσως ἀπό στενοχώρια, διότι δὲν
κατόρθωσενα επαναφέρειτην ειρήνη στην οικογένειά της.
Έκτοτε επανήλθαµεστο σπίτι του πατέρα µου. Η γιαγιά
µου ήταν ανδρογυναΐκα και πόρασε πολλά στη ζωή της.
ταν νέαόταν χήρεψεκαι για την ασφάλειά της κοντάστα
πρόβατα, φορούσε και πιστόλι. Ὁ παππούς µου είχε
πεθάνει απὀ το 1909 (303 Ἰουνίου), στην Αμερική.
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Μάλιστα το 1971, επισκεφθήκαµε µετην Πρεσβυτέρα µου
Άννα το Μιλγουώκικαι µαζί µε τονθείο ΧρήστοΓ. Γκάνο,
βρήκαμε τον τάφοτου στο νεκροταφείο εκεί ταν σε
καλό τµήµα του νεκροταφείου, µε το πατρικό του όνοµα
Κωνσταντίνος Γκάνος του Αποστόλου. Πως έρχονται τα
πράγματα! Έπειτα απὀ 62 χρόνια απὀ το θάνατό του ο
ἐγγονός του, Ἱερούς Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος-
Μάθιους, έψαλε τρισάγιο στοντάφο του! Τον άλλο χρόνο,
1972, αφούείπαμε τα νέα στονθείο Μάνθο, αδελφό του
πατέρα µου, αποφασίστηκε ναγίνει επιτάφια Πέτρα από
ypavim µε έξοδα του θείου Μάνθου. Ὁ αδελφός µου
Μάνθος μετέφερε µε το αυτοκίνητό του τηνπέτρα στο
Μιλγουώκικαιο θείος Χρήστος Γ. Γκάνοςτην τοποθέτησε,
στον τάφο µε το όνοµα, «Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Γκάνος». Εμείς δε, ανακαλύψαμε ότι είχαμε ρίζες στην
Αμερική,

 

Το σπίτι του πατέρα µουείχε κτιστεί περί το 1896
και ἦταν ἕνα ἀπό τὰ ὠραία κτήρια της εποχής του µε
πελεκητά αγκωνάρια και σκαλιστές φιγούρες. Ενώ είχαν
χεΐσει το άλλο σπίτι στο Μωραϊτη νωρίτερα (1890),
Φαΐνοται ανακάλυψαν οἱ προγονοί µου ότι ἦταν μακριά ἀπό
το χωριό καὶ αποφάσισαννα χήσουν τούτο το σπίτι στα
Γκαναῖῖκα Αλώνια. O προπάππος µου Απόστολος, που
ήτανο ἴδιοςκτίστης, επιστατούσετο κτίσιμο και φοβέριζο
τους µαστόρους, όπως έλεγαν, ότι θα τους πετούσε τα
σφυριά. Έπρεπε λοιπόν να κάνουνκαλή δουλειά!

Ὁ παππούς µου, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,
μετανάστευσε στηνΑμερική το 1904 για να μαζέψει λίγα
χρήματα και να γυρίσει πίσω στηνοικογένειά του, όπως
καὶ πολλοί ἄλλοι ἀπό µας. Από ότι άκουσα, έπρεπε να
στείλει πίσω στο σπίτι χρήματα να πληρώσειτα χρέη του
Ίια το καινούργιο σπίτι πουέκτισε στο χωριό και κυρίως
για την αγορά µεριδίων από τα τσιφλίκια περιφερείας
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Κερασιάς. Πήγε στο Μιλγουώκι, γιατί εκεί ήτανκαι άλλοι
συγγενείς, όπως κάποιος ξάδερφόςτου, ονόματι Ζούκος.
Σαν µαραγκός (Συλουργός) που ήταν, δούλουε ου ένα
εργοστάσιο που έφτιαχνε ἐύλινα κουτιά. Κάποια µέρα το
εργοστάσιο ἐπιασε φωτιά καὶ Shot οἱ εργάτες
ειδοποιήθηκαν να οξέλθουν, οπότε αυτός πήγε µέσα να
πάρει (καθώςεἴπαν) το σακάκι του καιεκεί αποκλείστηκε
καὶ πέθανε από τοὺς καπνούς.

Η

ειρωνεία ήταν ότικαιο
γιος του, ο θείος Μάνθος εκεί πρωτοδούλεψε στο ἴδιο
εργοστάσιο, όταν πήγε στην Αμερική περίπου δυοχρόνια
ἀργότερα από το θάνατο του παππού µου, το 1911.

Ἐγώαπό μικρόςδε γνώρισα παππού απότο σόιτου
πατόρα µου, αλλά µόνον τη γιαγιά Σταυρούλα το γένος
Βασιλείου Γκάνου. Από το σόι τῆς μάνας μου δε γνώρισα
οὔτε παππού οὔτε γιαγιά. Ὁ παππούς µου ἸωάννηςΓ.
Διάρος σκοτώθηκε κάπου εκεί πίσω από τη σηµθρινή
Πλατοῖα προς τα Μωραῖτια,όταν έκοβε πέτραναχειστείτο
σπίτι του ανεψιού του Ραφτο-Κώστα, το 1902. Εκεί που
ἦταν σκυμµένος και δούλευε µε τον κασµάκαιτο βαρειό,
ὠλίσθησε από πάνω του ένα µεγάλο κομμάτι από χώματα
και πέτρες και τον πλάκωσο. Προτού έλθει βοήθειαείχε
πεθάνει. Αυτό έγινε τρεις µήνες πριν γεννηθεί η μάνα µου.
Όσο για τη γιαγιά µου Ἑλένη (το Ἰένος Δημητρίου
Μπερτσιά) απεβίωσε ένα µήνα µετά την γέννηση της
μάνας μου, το 1902. Τότε ἦταν ποὺ εἶχε γεννήσει ἢ
συγγενήςτου παππούµου, ΖωΐτσαΑντ. Καραδήµα,τον γιό
της Παναγή, και η καηµένη τα βύζαινε και τα δυο τα
παϊδιά, καιέτσι μεγάλωσεη μάναμου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1940

Ἡ κατάσταση ήταν αρκετά καλή στο χωριόεκείνο
τον καιρό, 1935. Ο Ἰωάννης Μεταξάς ήταν Κυβερνήτης
«ης Βασιλευομένης Δικτατορίας) τῆς Ἑλλάδος και ήταν
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χρόνια ειρήνης. Τα πανηγύρια του χωριού γίνονταν µε
πολλή χαρά και ουπρέπεια. Οι παραθεριστές συνέρρεαν
και εμείς τα παιδιά τρίβαµετα χέριαµαςγια τα δώρα που
περιμέναμε από τους συγγενείς που έμεινανστις πόλεις.
Ἑμείς, δηλαδήτα αδέλφια, αισθανόµαστανΙδιαίτερη χαρά
όταν οι συγγενείς µας έφερναντο δώρο τῆς προτίμησής
µας, που ήτανένα μπαλάκι (τόπι). Με αυτόδενπαίζαμε
µόνο µεταξύ µας, αλλά στο παιγνίδι έπαιρναν µέρος και
ἀρκετά ἄλλαπαιδιά του χωριού πουδενοἴχαν την τύχη να
λαμβάνουν ένα τέτοιο περιζήτητο δώρο. Έτσι παίζοντας,
µε τοτόπι µας µετα άλλαπαιδιά δημιουργήσαμε µεταξύ
µας στονότερες φιλικές σχέσεις, οι οποίες παραμένουν
μέχρι σήµεραζωντανές και αλησµόνητες

    

Τηνἴδια χρονιά συνέβη ένα θλιβερό πράγµα στο
χωριό. Απεβίωσεο ιερέαςκαιδάσκαλοςτου χωριού µας, ο
π. Γεώργιος Αλεξόπουλος. Δεν ξέρω πωςέγινε και µε
πῆρε καὶ μένα στην κηδεία ὁ πατέρας µου που ήταν
συνάμακαι ψάλτης. Κάτι που ενθυμούμαι πολύ ζωντανά
ἦταντο «Λα!» που έκανε ϱ κόσμος κατά την ώρα της
κηδείας. Έναπεριστέρι µπήκε µέσα στονπαλαιό τονΑϊ
Γιώργη, τον Πολιούχο του χωριού και γύριζε γύρω µέσα
στηνΕκκλησία και πάνωαπὀ το φέρετρο. Όπωςκατάλαβα
αργότερα απὀ συζητήσεις τωνγυναικών,ήταν η ψυχούλα
του Παπά πού ήρθε να χαιρετίσει τους χωριανούςκαιτην
εκκλησία του για τελευταίατου φορά.

Ἐδώ κάπου ήταν που συνέβη και άλλο κακό στο
χωριό µαςκαιειδικάστον πατέρα µου. Ο καλύτεροςφίλος
του, ο Βασίλης Ευαγγελόπουλος απεβίωσεεκτάκτως. Τον
ἐκλαψαν. ξένοι και γνωστοί και ειδικά οι γονείς μου.
Ἐνθυμούμαι τη μάνα µου που έκλαιγο. Μετονπατέρα µου
όταν αντάµωναν, ακόµη Και στους δρόμους κατά τα
ταξίδια, μιλούσαν για ώρες.



Κάπου εδώ ενθυμούμαι καὶ ἄλλο περιστατικό.
Είμαστε πολλά παιδιά μαζεμένα στο αλώνι της
λαϊβασίλαινας και παίζαμε. Είδα μερικά μεγαλύτερα

παιδιά να σπρώχνουν ἄλλα παιδιά κάτω από το αλώνικαι
να τοὺς κρατάνεπίσω. Πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Εγώ, µη
γνωρίζοντας τον κίνδυνο, έσπρωξα ἕνα παιδί μεγαλύτερο
από μένα κατά δυο-τρία χρόνια, τον Κων. Γ. Χάρο
(Μανταφάρα), χωρίς να εἶμαι σε θέση να τὸν κρατήσω
πίσω. Αὐτός, ευτυχώς, εἶχε τὴ δυνατότητα καὶ πήδησε
κάτω στο δρόµο,περίπου 6 μέτρα ὑψος. Δεν χτύπησε,
αλλά ἐτρεξε να µεπιάσει ενώ εγώ έφυγα ολοταχώς γιατί,
οπωσδήποτεθατις έτρωγα.

Το1936, άρχισανα πηγαίνω σχολείο. Στην Πρώτη
τάξη είχα δάσκαλοτονκ. Μαράζα. Έδερνο πολύ. Έστελνε
τα μεγάλα παιδιά να του φέρουν βέργες από κρανιά για να
έχουν πολλούς κόµπουςκαι να πονάνε. Εκείνος πουτις
έφερνε έτρωγε πρώτος ξύλο, για να δοκιμάζει, δήθεν,τις
βέργες, Από το πολύ το ξύλο σχίζονταν οι βέργες και το
μαρτύριο δεν σταματούσεεδώ. Έβαζα τα αυτιά µέσαστην
σκισµένη βέργα και την έσφιγγε µέχρινα βγάλουν αίμα.
Τέτοιοι μάρτυρες µαθητές ἦταν ο Κωνσταντίνος Π.
Καραδήµας και ο Γεώργιος Α. Αδρασκέλας,καιοι δυο

τους αδύνατοι μαθητές στα γράμματα. Τὸ 1937-39
δάσκαλο είχαμε τον κ. Χρήσιο Τριανταφύλλου εκ
Κροκυλείου Δωρίδας,ο οποίος ήταν κάπωςπιο επιεικής,
αλλά της ιδίας μεθόδου πειθαρχίας, διά της ράβδου.

To 1938.39, καθώς ενθυμούμαι, ο Κυβερνήτης
Ἰωάννης Μεταξάς ἵδρυσε την οργάνωση ΕΟΝ (Ἐθνική
Οργάνωση Νεολαίας), ἕνας πατριωτικός οργανισµός

υποχρεωτικός για ὅλα τὰ παιδιά. Ἐγώ καὶ ἡ ἀδελφή μου
Βούλα ἔπρεπε να ράψουμε στολές με μπλε καὶ ἄσπρο
χρώμα. Ἐκείνοι που ἦταν φτωχότεροι, ἐβαζαν μια λωρίδα
στο µανίκι (οπιµανίκια) που οἴχετα τρία γράμματα,ΕΟΝ.
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Ἐκείνο τὸν καιρό απόμικρά παιδιά μαθαίναμε να είμαστε
καλοίπατριώτες και είχαμε µεγάλη αγάπη και σεβασμό
στα Ελληνικά µαςιδεώδη και στη σηµαία µας.

Κάπου εδώ σ᾽ αὐτά τα χρόνια ήρθε και ο τρίτος
ξάδερφος μου, Νώντας Κάντζος εκ Γαβαλούς
Μεσολογγίου καὶ ἔμενε στη θεία του, Θανάσω
᾿Αντωνοπούλου (Τσιγάρα) πλησίον στο σπίτι μας καὶ
πηγαίναμε μαζί στο σχολείο. ταν σκληρός τύπος και
καβγατζής,και πολύ αδύνατοςστα µαθήµατα. Μουέκανε
µεγάλη. εντύπωση το παντελόνι του που ήταν λίγο
μακρύτερο από το γόνατο, Πολλά από αυτάτα άτοµα που
αναφέρω και θα αναφέρω παρακάτω, ο Θεός να τα
ἀναπαύσει, γιατί έχουνφύγει προ πολλού απ’ αυτόν τον
κόσμο.

 

 

Καθώς ξεστρεματούσε ο πατέρας µου το χωράφι
στηνΚαρυά, έβγαλε µια µεγάλη πέτρα (κοτρόνα), ἢ οποία
γλίστρησε απὀ τα χέρια του και κύλησε προς το
Διασελόρεμα. Στο ὄρόμο τῆς βρήκε τον αδελφό µου
Μάνθο που έπαιζε πιο κάτωκαι τον χτύπησε στο κεφάλι,
πάνωαπό το δεξί του µάτι. Το σημάδι του κτυπήµατος
φαίνεται ακόµακαι σήµερα. Δεν υπήρχετότε η Πλαστική
Χειρουργική, ούτε τονείδε κάποιοςγιατρός. Η θεραπεία
τουέγινε µεπρακτικά φάρμακα (µε οξυζονέκαι γάζες) και
µε τον καιρό έγινε καλά Ὁ νεαρός τότε φοιτητής
Φιλολογίας Αθανάσιος Β. Πλάκαςερχόταν συχνά στο σπίτι
hag καὶ τοῦ άλλαζε τις γάζες.

 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ.

  
Το1939 µουδημιουργείταιέντονη η περιέργεια του

Φυσικού κόσμου, του ουρανού και της γῆς. Έπλαθε η
φαντασία µου ερωτήματαγύρω από τα φυσικά φαινόμενα,
π.χ. την μετακίνηση των ἄστρων, τὴ δύναμη της
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πυρίτιδος... Ὅταν, κάποια φορά γυρίζαμε με τὸν πατέρα
μου από τὴν Κερασιά (περιφέρεια αγροκτηµάτων περίπου,
δυόμιση ὦρες ποδαρόδρομο ἀπό τὸ χωριό) καὶ φθάσαμε
στου Μαλαμάκη τη Ράχη. εἴδα το φεγγάρινα δύει µεγάλο
καὶ κατακόκκινο. Ἐρώτησα τον πατέρα µου «γιατί
φαινόταν ἑταυ; Μουείπε ότι το «χτυπάειο ἥλιος», που
για µας είχε ἤδη δύσει. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την
παρατήρηση που έκανε ο πατέραςµου εκείνη τη στιγµή:
«λένε ότι κάποια µόρα θα πάει άνθρωπος στο φεγγάρι».
Ποτέ δεν θα μπορούσεκαιο ἴδιος να φανταστεί ότι αυτό
σε 30 χρόνια αργότερα θα γινόταν πραγματικότητα!
Καθώςκατάλαβακαι εἰδικότορα αργότορα, ότι ο πατέρας.
µου ἦταν ἀρκετά νοήμων και πληροφορηµένος στα
επίκαιρα.

Με έπαιρνεσυνήθως µαζί του ο πατέρας µου να τον
βοηθώ και ίσωςγιανα έχει ἕνα λιγότερο από τα παιδιά η
μάνα μου να περιποιηθεί. Μέναμε εκεί ολονύκτιο, όταν
μας χορηγείτο τὸ νερό (το Βελούχι) για 24 ρες για να
ποτίσουμε το χωράφι. Αὐτό γινόταν κάθε 20-25 περίπου
ἡμέρες ποὺ δικαιούμασταν νὰ παίρνουμε τὸ νερό.
Κοιμόμασταν σε κατάλληλο υπαίθριο χώρο, όπου ο
τσουχτερός αέραςπου κατέβαινε την νύκτα από το βουνό
(Οµάλια) χτυπώντας πάνω σε προστατουτικός ράχες
γινόταν Ἠπιότερος και πιο ακίνδυνος. Ὁ πατέρας µου
έφερνε από νωρίτερα κούτσουρα από 350 µέτρα πάνω από
τον Ελατιά, ώστε να έχουµε μπροστά μας καλή καὶ μεγάλη
φωτιά όλη τη νύκτα,

Ἐδώ συνέβη ένα τρομερό περιστατικό. Ο πατέρας
μου ξύπνησε την νύκτα για να κατουθύνει ανάλογα το
νερό, ώστε να ποτιστοί το χωράφισε όλο το πλάτοςκαιτο
μήκος. Όταν γύρισε έπειτα από αρκετή ώρα,είδε ότι ένα
φίδι, μάλλον οχιά, να εἶναιτο μισό µέσα στην κουβέρτα µε
μένα και το υπόλοιπο έξω να ζεσταίνεται από τη φωτιά.
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Τότε ο πατέρας µου γρήγορα τράβηξε εμένα από την.
Επάνω μεριά σιγά-σιγά ἔξω από τις κουβόρτες και µετά
τίναξε το φίδι στη φωτιά. Εγώ δεν κατάλαβατίποτα! Που.
γα τον πάρει ύπνοςτον πατέρα µου µετά! Στην τοποθεσία
της Κερασιάς και ειδικά στα Σκλήθρα υπήρχαν όλων των
ειδών τα φίδια καιειδικά πολλέςοχιές. Το απέδιδαν οι
χωρικοί στο ότι μπορούσαννα θρεφτούν από τα πολλά
ποντίκια που είχε η περιφόεια, τα οποία ζούσαν
πλουσιοπάροχα απὀ τα καλλιεργήσιµασπαρτά.

 

  

Σε µια άλληπερίπτωση καθώς πότιζε ο πατέρας
µουτο τριφύλλι σε µια από τις τρύπες των αρουραίων
φάνηκε τὸ κεφάλι από οχιά, πάνω από τὸ νερό. Εγώ
νόμισα πως ἦταν σαύρα καὶ φώναξα δυνατά: «Πατέρα-
πατέρα, κοίτα μια γκουστέρα (σαύρα)». Και τότε αυτός
μου εἰπε; «φύγετφύγε από κει», καὶ ἀμέσως μὲ τὴν
ποτίστρα (τσαπάκι με μακρύ στηλιάρι) χτύπησε τὸ κεφάλι
τῆςοχιάςκαὶ την τράβηξε ἔξω. Η οχιά ἦτανκρύα από τὸ
κρύο νορό που ἦτανµέσαστηντρύπατου αρουραίου και
αυτή ήτανη καλή αιτία που δεν µε δάγκωσε.

Ἕνα μεσημέρι του Ἰουλίου ἡ Αὐγούστου µετά το
πότισμα των χωραφιών, γυρίζαμε με τον πατέρα μου ἀπό
τα Σκλήθρα Κερασιάς. Φθάσαμε λοιπόνστα Ουτζιάνια.
Mia τοποθεσία όνειρο! Μια λάκα µεγάλη µεπολύ μεγάλα
έλατα και γεμάτη µε φτέρες. Το πράσινο οργίαζο και η
δροσιά ήταν απίστευτη. Κάτωλοιπόν απὀένα θεόρατο
έλατο καθίσαµενα φάμε κάτικαι να ξεκουραστούµε. Το
φαγητό µας ήταν ξεροφαγίᾳ, ψωμί καὶ τυρί,
Χρειαζόμαστανόµωςκαινορό. Τοτι ἕπεται, δενθα το
Ξεχάσω ποτέ Αφού κρεµάσαµε το σακούλι µας στον
ἔλατο με πήρε ο πατέρας µουκαι κατεβήκαµεστο ποτάμι
(Κερασόρομα) περί τα διακόσια µέτρα µέσα στα έλατα
περπατώντας και ακολουθώντας ένα μονοπάτι ποὺ
οδηγούσε προςτα άνυδρα τουἉγίου Γρηγορίου. Εκείεἴδα
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το νερό να κατεβαίνοι απὀ το βράχο µέσα απὀ αιώνια
πράσινα µούσκλια. Το νορό ήταν πάγος! Παγώνανε τα
χέρια μας! Γεμίσαμε λοιπόντο παγούριµαςκαὶ γυρίσαµε
στα Ουτζιάνια. Καθίσαμε κάτω στον ίσκιο του έλατου να
φάμεκαι να πιούμε το κρουσταλλένιο µας νερό. Φάγαμο
και κοιµηθήκαµε και καμιά ώρα. Όταν ξυπνήσαμε ὁ
πατέρας µου έκοψε ἔύλα(γκρίζια)από τα έλατα, φόρτωσο
το μουλάρι(την Μπόκω), µε έβαλε καὶ μένα από πάνω στη
μέση στο σαµάρικαι γυρίσαμε στο χωριό.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Το σχολείο και εἰδικά αυτή Ἡ εποχή µου άφησε
πολλές ἀναμνήσεις! Ἤμουν μάλλον στην Τετάρτη τάξη
καὶ επειδή είχε λίγα παιδιά (Μονοτάξιο Σχολείο), κάναμε,
τα ἴδια δευτερεύοντα µαθήµαταµε την Τρίτη τάξη. Η τάξη
μου είχε μόνο τρία παιδιά, τον Βασίλειο Αλεξόπουλο, την
Κούλα (Κυριακούλα)Π. Χάρη και ἡµουν κι᾿ εγώ. Επειδή
ο Αλεξόπουλοςκαι εγώ ήμασταν πολύ ανήσυχα παιδιά,
έβαλε ο δάσκαλοςτην Κούλα. στη µέση (είχαμεεκείνα τα
µακριά θρανία), δηλαδή µας χώρισε, έτσι ὥστε νὰ μὴν
είμαστε ο ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο. Αὐτό όµως δεν µας
εμπόδιζε οµάς τους δύο να επικοινωνούµε µεταξύ µας.
Είχαμε τις πλάκες (φτιαγμένες από γρανίτη µέσα σε ξύλινο
κάδρο) που γράφαµε πάνω µετο κονδύλι, (φτιαγμένο από
μαλακή πέτρα) τα µαθήµαταπου έγραφε ο δάσκαλος στον
πίνακακαιαφού τα σβήναμοµε σπόγγο, ἡ µε την παλάµη
μας, ἦ μὲ τὸ μανίκι μας ξαναγράφαμε ὁ,τιθέλαµε. Λοιπόν
ὁ Βασίλης κι εγώ επικοινωνούσαμε θαυμάσια. Mov
έγραφε αυτός κάτι στην πλάκα,περνούσε την πλάκα κάτω
ἀπό τὸ θρανίο διά µέσου της Κούλας, το διάβαζα, το
έσβηνα, έγραφα κι’ εγώ κάτι καὶ περνούσαπάλι την πλάκα
στο Βασίλη. Μέχριεδώ όλα καλά. Ο Βασίλης όµωςόταν.
διάβαζε αυτά πουτου έγραφα εγώ, έβαζε τα χέρια του
ανάμεσα στα σκέλητουκαι έκανε ένα ιδιόρρυθμο γέλιο,
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Ε χι! δυνατά και µας ἐπιανεο δάσκαλος. Μας σήκωνε
αμέσωςεπάνωκαι αφού µας τσάκιζε τις παλάμες µε την.
κρανιά, καθόμαστεστο θρανίο. Αυτό συνεχιζόταν σχεδόν
κἄθε μέρα. Φαίνεται ότι εκείνα που έγραφα εγώ στο
Βασίλη τουφαίνονταν πολύ αστεία.

 

 Άλλο τέτοιο περιστατικό ήταν µο τον Δημήτρη
Ἐλευθερόπουλο,ο οποίος ἦταν λίγο αφελής. τανκαι ένα
χρόνο μικρότερός μου. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του να
διαβάσουμε µαζί γιατί αυτός είχο όλα τα βλία O
πατέραςτου τα ἑστελνε απὀ την Αθήνα. Πήγα εγώ στο
σπίτι του για να διαβάσουμε, αἱλάτον παρακίνησα για να
παίξουμε. Αὐτός μου ἔλεγε να διαβάσουμεκαι εγώτου
ἔλεγα ὅτι τα ξέρω όλα αυτά. Εκείνο το απόγευμα κατά,
σύμπτωση µε σήκωσε ο δάσκαλος να πωτο µάθηµα. Το
µάθηµα ήτανθρησκευτικά, «O Ζαχαρίαςκαιη Ελισάβετ».
Ἔβηξα ξανά έβηξατίποτε απὀ µάθηµα. Σκοπτόµουνα πόσο
ξύλο θα φάω, ὅταν ο φίλος µου ο Μήτσος άνοιξετο στόµα,

«Κύριο, Κύριε» λέγει ο Μήτσος, «Τι εἶναι ρε
Μήτρο!»του λέγει ο Κύριος Τριανταφύλλου. «Στο σπίτι
του έλεγα να διαβάσουμεκαὶ αυτός µου ἔλεγε ότι αυτά τα
παίζει στα δάχτυλα». Εξ απίας του Μήτσου έφαγα
περισσότορες Ευλιές απότις συνηθισμένες.

  

Είχε και άλλη τιμωρία ο δάσκαλος,αν δεν ἔόραμε.
το µάθηµα. Μας ἄφηνε νηστικούς. Μέναμε ὅλο τὸ
μεσημέρι νηστικοί μέχρι το ἀπογευματινό μάθημα. Μας
κλείδωνεµέσα στηναἴθουσακοι έφευγεγια τα µαγαζάκια
του χωριού. Μιαφορά έμεινακαι εγώ µέσα µελίγα ακόµη
παιδιά μεταξύ των οποίων ήταν και ο ξάδελφός µου,
Βαγγέλης Μακρής. Ἡ αδελφή του Βαγγέλη, η Σταυρούλα,
όταν έλειπε ο δάσκαλος όφερε ένα µεγάλο καρβέλι ψωμί
ζωστή µποµπότα και τυρί, ανοΐξαµε το παράθυρο τα
πήραμεµέσακαι αρχίσαμενα τρώμε. Τρώγαµε επάνω στις
Μαρούδος µας (υφαντές ἡ πλεκτές τσάντα) για να
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μαζέψουμε τα ψίχουλα. Ὅσο προσεκτικοί και αν ἥμασταν
µας έπιασεο δάσκαλος, γιατί γλειφόμασταν. Εμείς όµως
το είχαμε φάει το ψωμί και κανένας δεν έμεινε νηστικός.
Δεν ενθυμούμαι αν είχεκαι επιπρόσθετη τιμωρίαγι’ αυτό
ποὺ κάναμε.

Τὸ παηγνίδι ἦταν απαγορευμένο για ὅλα τὰ παιδιά
τοῦ σχολείου κατά τα ἀπογεύματαγιὰ τις πέντε ηµέρες της
εβδομάδας που είχαμεσχολείο. Όι ώρεςσχολείου ήταν 8-
12 και3-5. Οι υπόλοιπες ώρες το βράδυ ἦταν αφιδρωµένες
για διάβασμαγια την επόµενη μέρα. Έπρεπε όµως να
βοηθήσουμε και µετις δουλειές του σπιτιού και ότσι την
Kat’ οίκον σχολική προετοιμασία την κάναµε µε το
λυχνάρι.

Ἐνθυμούμαι µια φορά που µας ἐπιασε ο δάσκαλος
(Ὡριανταφύλλου) που παίζαμε ἀμπάριζα πίσω από τὰ
Ῥαφταίικα σπίτια, στα γιούρτια. Θα ἡμασταν περισσότερα
από 10 παιδιά. Μας ἔβαλε ο δάσκαλος στη γραμμή καὶ μας
πήγε στο σχολείο. Στο δρόμο ποὺ μὰς πήγαινε ὁ
δάσκαλος, περνούσαμε μπροστά από τὸ σπίτι μου. Η μάνα
μου και 9 πατέρας µου ἦταν στο μπροστινό μπαλκόνι καὶ
µας έβλεπαν. Εγώ ντροπιάστηκα και δεν ἀντεξα. Το
έβαλα στα κλάματα. Μας έδωσε από 6 ἐυλιές µε τη βέργα,
στα χέρια καὶ µας έκλεισε φυλακή σε ἕνα μπουντρούμι που
βάζαμε τὰ ξύλα για τὴ σόμπα. Ο δάσκαλος ἔφυγε πήγε στο
μαγαζί, (Τα Εύλααυτά τα φέρναμε εμείς κάθε πρωΐ ἀπό τὸ
σπίτι µας [από ένα ο καθένας], για να υπάρχει απόθεµακαι
για τη σόµπατῆς μεγάλης αἴθουσας του σχολείου, αλλάκαι
για τη χρήση του δασκάλου, που έμενε σο διπλανό
δωμάτιο). Μέσα στο μπουντρούμι σχεδιάζαµε, μάλλον
σχεδίαζαν τα μεγάλα παιδιά, ότι την ἄλλη μέρα πρωΐ-προί
θα πήγαιναν στην Αρτοτίνα {τρεις ώρες µε τα πόδια) να
παραπονεθούνστη χωροφυλακή για την κακοποίηση που
µας έκαμεο δάσκαλος, γιατί υπήρχε νόμοςναµην δέρνει ο
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δάσκαλοςτὰ παιδιά. Όταν γύρισεο δάσκαλος αργά από τα
μαγαζιά, µας άφησε καὶ φύγαμε και κανένας δὲν
παραπονέθηκεέκτοτε.

Κάθε Κυριακή πρωίπηγαίναµεόλα τα παιδιά στο
σχολείο, Μας έβαζε ο δάσκαλος στη γραµµή, και
πηγαίναμε µε τάξη µέσα στην Εκκλησία σε ορισμένη θέση.
πίσω από το δεξιό ψαλτήρι. Ἐκοί δεν κουνιόταν κανείς καὶ
εάν υπήρχεἩ παραμικρήαταξία, τῇ Δουτέραο επιμελητής
ἔδινε ἀναφοράκαι το ξύλο έπεφτε αυτοµάτως.

Πηγαίναμε καὶ εκδρομός ὁλόκληρο τὸ σχολείο.
Μια χρονιά πήγαμε δίπλα ἀπό τον Ἅγιο Νικόλαο στο
Βουνό, σε µια Ψηλοχωρίτικη Τούμπα (τὴν Λαδικού).
Είχαν μαζευτεί ὅλα τα σχολεία της περιφερείας των
ορεινών χωριών: Κερασιάς, Κριατσίου, Ψηλού Χωριού,
Αρτοτίνας, Τρισθένου, Πενταγιούς, κλιπ. ταν µια
µεγάλη εμπειρία να μαζουτούν τόσα παιδιά (πάνω από 700
περίπου) στην τοποθεσία αυτή, Όλα τα παιδιά και οἱ
δάσκαλοι ἦρθαν με τὰ πόδια και μάλιστα, µερικά σχολεία
ἦταν πολλές ώρες μακριά. Ἐνθυμούμαι που ο δάσκαλός
µας, κ. Τρανταφύλλου, ἔριξε μια φωτοβολίδαναδείξειότι
φτάσαμε και μετά έκρυψετοπιστόλι του στη δική µου τη
µαρούδα, γιατί απαγορευόταν να χρησιμοποιήσειπιστόλι.
Ἐγώ όµως, ήµουν υπερήφανος που διάλεξε εμένα να το
κρατάω.

 

 

ΟΙΚΑΤΣΙΚΕΣ

Τώρα πλέον είχα μεγαλώσει αρκετά για να µε
εμπιστεύονταιοἱ γονείς µου να σκαρίζω τις γίδες καὶ να
κάνω και ἄλλες δουλειές. Ἔνα-δυο χρόνια πριν, ο πατέρας
μου είχε ξοστρεµατήσειτο παλαιό χωράφι στην Καρυάκαι
το έσπειρετριφύλλι. Το πρώτο τριφύλλι ήταν πολύ μικρό
καιδεν κοβόταν. Exei,περίπου 20 λεπτά απὀτο σπίτι μας,
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πήγαινατις γίδοςκαιτις έδενα σε παλούκι, ώστε να τρώνε,
αρκετό τριφύλλι, αλλάὀχι και πολύ. Ἡ φημισμένη Λιάρα
(µε μπαλώματα άσπρακαι μαύρα) λοιπόν βρήκε τρόπονα
φάει πολύ φρέσκο τριφύλλι και να πρησθεί. Ίπιε και
μπόλικο νερό στὸ Διασελόρεμα καὶ φούσκωσε πολύ
περισσότερο. Στοδρόµο γυρίζοντας βρήκατον Δημήτριο
Β. Μακρή κάπου εκοί στο Κοκκαλιόρεµα κάτω από τη
μεγάλη κοτρώνα καιτου καυχήθηκα πόσο έφαγεη Λιάρα
μου. Καὶ αὐτός μουεἰπε: «Τρέξε να πας στοσπίτι και να
πεις στη μάνα σου, ότι εἶναι άρρωστη η γίδα’και θα
Ψοφήσει». Ότανέφτασαστο σπίτι εἶπα στὴ μάνα μου τι
μου συνέβη και αµέσωςεκείνη ἔρριξε μὲ τὸ βαρέλι πολύ,
κρύονερό στηνκοιλιά της κατσίκας και έτσι τὸ πρήξιμό
τηςεξαφανίστηκε.

 

Άλλοπεριστατικό που είχα πάλι µε τη Λιάρα, ήταν
την ημέρα της Αγίας Παρασκευήςστο ἴδιο µέρος στην
Καρυά, όταν δεν μπορούσα να την πιάσω να τη δέσω.
Ἔβαλατα κλάµατα µε άκουσανεκεί πλησίον που γινόταν η.
Θεία Λειτουργία, το εἶπαν στον πατέρα µου που ήταν
ψάλτης εκεί καὶ ἔστειλε ἕνα μεγάλο παιδί τὸν Γιάννη
ΓΚάνο τοῦ Δημητρέλη, τον Αρβύλα,ο οποίος κυνήγησετὴ
γίδα, την ἐπιασε τὴ δέσαμε µαζί µετις άλλες καιτότε πήγα
κι εγώ στο Εξωκκλήσιπου γιόρταζε καιπου βρισκόταν
τριακόσιαπερίπου µέτραµακριά απότηνΚαρυά. Αυτές οι
κατσίκες γίνονταν μαρτύριο καµιά φορά. Οἱ ἄλλοι
χόρευανστηνπλατεία του χωριού κι εγώ ἔπρεπε va φυλάω
τις κατσίκος είκοσι λεπτά µακριά και αντίκρυ στο χωριό.
Καιέλεγα µέσαµου: «δεν ψοφούσαν!»

Τοκαλοκαίρικαι τις αργίες σκαρίζαμετις γίδες με
ἄλλα παιδιά, όπωςταδίδυμααδέλφια Χρήστο και Γιώργο
Αδρασκέλα και τον Δημήτριο Β. Μακρή, ο οποίος ήταν
πολύ μεγαλύτορόςµας και μάλλον ο κακός σύμβουλόςµας.
Τα δύο αδέλφια κι εγώ τραγουδούσαµεπολύ ωραία, και
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ειδικά ο Χρήστος. Όταν γυρίζαμε τα βράδια με τις
κατσίκες τραγουδούσαμε σ᾽ όλο το δρόμο και δυνατότερα
όταν ήμασταν αγνάντια στο χωριό. Θα ξέραμε περί τα 50
τραγούδια (αρχή µέχρι τέλους) και προσθέταµεκαι δικές
µας λέξεις καιφράσεις για να τα κάνουµε προσωπικά. Δεν.
ξέραμε μόνο δημοτικά τραγούδια, αλλά και κλέφτικα. Ένα,
που το θυμάμαι ολάκερο ακόµη είναι το ακόλουθο: «Ορέ,
τοῦ Κίτσιου ἡ µάνα κάθεταν στην άκρη στο ποτάμι, µε το
ποτά-ποτάµιµάλωνε, και τὸ πετροβολούσε. Ποτάμιμ για,
βρε για λιγόστεψε, ποτάμιμ στρέψε πίσω. Opé, ya va
περά-περάσωαντίπερα πέρα στα κλεφτοχώρια,πούχουνοἱ
κλότοι Κλέφτες σύναξη κι όλοι οἱ καπετάνιο. Ορέ,
πούχουν αρνιά, αρνιά και ψένουνε...»

Στο Διασελόρεμα, πάνω απὀ το δρόμο είναι µια
Φυσική λεκάνη πέτρας που ἔπεφτε τὸ νερό μέσα καὶ
κρατούσε αρκετό νερό. Εμείς τα ἀγόρια χτίζαμε μπροστά
το στόμιο µεπέτρεςκαιγλίνα, (λάσπη που κολλούσε) και
αφού γέμιζε μὲ νερό κάναμε μπάνιο εκεί µέσα το
καλοκαίρι πάντοτε γυμνοί και χαρούμενοι. Τώρα µου
φαίνεται τόσο µικρή αυτή η γούρνα!!

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Το 1939 συνέβησανδύοδύσκολα περιστατικά στην
οικογένειά µας: η αρρώστια της µάνας µου και τῆς
αδελφήςµου Βούλας. Ἡ μάνα µου είχε αρρυθµία καρδιάς
καὶ ὄπρεπε να την πάοι ο πατέρας µου στην Πάτρα για
εξετάσεις, για φάρμακα και θεραπείες. Χρειάστηκαν
πολλά χρήματα και αναγκάστηκε ο πατόρας µου να
πουλήσει ένα από τα καλά χωράφια µας στα Σκλήθρα
περιοχής Κερασιάς. Ἡ αδελφή µου Βούλα προσβλήθηκε
από τύφο που ήλθε σαν επιδηµία στο χωριό µας. Ο
πυρετόςτης έφθασε πολλές φορές γύρωστους4! βαθμούς.
Ὁ πατέρας μου έπρεπε να πάσι στο βουνό «Κόρακω,
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(Βαρδούσια) τον Αύγουστο για να Φέρει πάγο να τον
Λάλουμο στο κεφάλι της Βούλας να κατέβοι ο πυρετός.
Ἐκοί ἦταν µια χαράδρα πού κρατούσε χιόνι όλο το
καλοκαίρι. Ο πατέρας µου έπρεπενα κατέβειµε σχοινί
στο βάθος της χαράδρας και µεεργαλεία να βγάλει τον
πάγο. Ἡ απόσταση στα Βαρδούσιαείναι περίτις έξη ώρες.
καὶ ἡ μεταφοράτοῦ μὲ μουλάρια έπρεπε να γίνει µεδιπλές,
λινάτσες για να μη λιώσειο πάγος. Έτσι Ἡ αδελφή µου
Βούλατην πέρασε αυτή τη δοκιμασία της ζωήςτηςχωρίς
γα τῆς μείνει κανένα χρόνιο πρόβλημαυγείας. Της έπεσαν
τα μαλλιά, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστηµα ἐφτιαξο
κάτι κοτσίδεςπού έφτανανµέχριτα γόνατά της.

Άλλο περιστατικό δημιουργήθηκε µε την ἑκτακτη
πηγή νερού στο χωράφιστα Σκλήθρα Κερασιάς. Περίπου
έξι µέτρα πάνω από το χωράφιµας πήγασε νερό σαν από
αμπούλα στο χωράφι του θείου Ευθυμίου Παπαντωνίου.
To νερό αυτό έπεφτεστο δικό µας χωράφι και έκανε ζημιά
στο κτήµα µας O πατέρας µου μὲ την άδεια του
Παπαντωνίου άνοιξε υπόγειο αυλάκι και έφερε το νορό
περίπου στη μέση του επάνω µέρους του χωραφιού, ώστε
το νερό να χύνεται στο χαντάκι του δεξιού µόρους του
χωραφιού µας, Tov επόµενο χρόνο ή τον μετέπειτα
σκέφθηκε ο πατέραςµου να Κάνει στέρνα (Ὑούρνα) στη
μέση στο χωράφικαι να χρησιμοποιήσει το νερό αυτό για
πότισμα, που αλλιώς πήγαινε χαμένο. Όμως, ἄρχισαν οἱ
αντιζηλίος μεταξύ ἄλλων κτηµατιών της περιοχής που
ήθελαννα διοχετεύσουν τὸ νερό προς τὴν μεγάλη στέρνα
τηςπεριοχής Παππούλη Βαρκό. Την Άνοιξη του 1940,δύο
κτηματίες άρχισαν δικαστήρια καιέτσι είχαμεκαι ἄλλα
ἔξοδα καὶ ταλαιπωρίες µέχρι τελικά να κερδίσουμε την
υπόθεση.
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ΤΙ ΚΟΣΜΟΕΙΧΕ ΤῸ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Οἱ περισσότεροι απὀ τους κατοίκους του χωριού.
ήταν απλοϊκοί άνθρωποι. Πολλοί απ᾿ αυτούς ήταν αθώοι,
χωρίς κακία, µακριά απὀ το θόρυβο και τον δήθεν
πολιτισμό. Ἡ επικοινωνία των κατοίκωνγινότανµε αρκετή
δυσκολία, δεδομένου ότι το χωριό ήταν κτισμένο σε
ανηφορική πλαγιά και η απόσταση από τον κάτω µαχαλά
ως την κορυφή του χωριού ήταν αρκετά µεγάλη. Παρά
ταύτα το χωριό ήταν αρκετά όμορφο Και ονομαστό για το
πράσινοκαιτις πηγές του. Φαινότανσαν να κρεµόταν ἀπό
τον ουρανό και ἐτοιµο να κατρακυλήσει προς τα ρέματα
(Πλατανόρεμα, Κοκκαλιόρεμα)!

Τα δάση ήταντόσο φυσικά και άφθονα από έλατα,
κέδρα,πουρνάρια και δρύες απαραίτητα για οικοδομές,για
καυσόξυλακαι ιδίως για την κτηνοτροφία. Το νερό ἦταν
άφθονο µε αμέτρητες δροσερές και κρύες βρύσες. Στις
περισσότερες πηγές υπήρχαν οἱ στόρες και έτσι
ποτίζονταν τα κτήµατα που ταν γύρω. Δεν πήγαινε
Χαμένηούτε µια σταγόνα νερού το καλοκαίρι. Προείχε ἢ
αστοίρευτη, κρύα και µεγάλη πηγή της Μπούκορης πού
ποτίζονταν μέρα και νύκτα οἱκήποιτου χωριού και έτσι
δέσποζετο πράσινο στο χωριό. Το ἴδιο συνέβαινεκαι µε
το Βελούχι της περιοχής Κερασίάς. Λίγα ήταν τα άνυδρα
καλλιοργήσιµα χωράφια του χωριού. Οἱ κάτοικοι του
χωριού καλλιεργούσαν εντατικά τα ποτιστικά χωράφια µε
φυτείες πουείχαν να κάνουν µετην πατάτα, τα φασόλια,
και το καλαμπόκι Σιτάρι, ρύβι και φακές ἑσπερναν
συνήθως στα ἀνυδρα χωράφια. Όλα τα απαραίτητα
κηπουρικά τα έβγαζαν οἱ χωριανοί απότους ποτιστικούς
κήπους.

  

Όσογια τις πατάτες γινόταν και οξαγωγή, ἡ μάλλον
Oa έλεγαανταλλαγή µε σιτάρι ἡ μὲ ἄλλα προϊόντα που δεν
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έβγαζε αρκετά το χωριό. Τις πατάτες τις πηγαίναμε με τὰ
μουλάρια στα χωριά τοῦ Λιδορικίου προς ανταλλαγή,
Φεύγαμε πολύ πρωΐ, πάντοτε νύκτα απὀ τὸ χωριό µε τα
μουλάρια φορτωμένα πατάτες, ξημερώναμε στην
Πενταγιού καὶ φτάναμε στα χωριά σχεδόν μεσημέρι. Μετά
την ανταλλαγή, γυρίζαμε στο χωριό μας αργά το βράδι. Η
Πολυξένη Γ. Αδρασκέλα (Ζούκου) πρέπει να τὰ θυμάται
αὐτά τὰ ταξίδια.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. >

Οἱ χωριανοί ασχολούνταν µε τη γεωργία και τὴν
κτηνοτροφία. Όσοι δεν είχαν πολλά κτήµατα θεωρούντο
πτωχότεροι από τους άλλους, αλλά και αυτοί έβρισκαν
µεροκάµατο. Όσο για την κτηνοτροφία, ήταν πολύ
αναπτυγμένη καὶ προσοδοφόρα απασχόληση τῶν
κατοίκων,εἰδικά we ta πρόβατα για το τυρίτους,το μαλλί
τους και το αρνίτους, Σπουδαίο προϊόν ήταν καὶ η κοπριά.
Αυτό το βλέπαμε ζωντανό στα χωράφια των τσοπάνηδων,
ὅπου τα σπαρτάτους ήταν πιο πράσινακαιπιο θρεπτικά
απότα ἄλλα. Ὁ πατέρας μου υποχρεωνύταν στον φίλο του
τον Κώστα Λώλο, µεγάλο τσέλιγκα από το Γρηγόρινα
φέρνει τα πρόβατάτου να κοιμηθούν ορισμένες νύχτες στο
δικό µας το χωράφιστα Σκλήθρα,το φθινόπωρο, γιὰ νὰ
επωφεληθεί από ὁ,τι ἄφηναν τα πρόβατα.

Οἱτσοπάνηδες ήταν περήφανοιγια τα κοπάδια τους
και τα θεωρούσαν μεγάλη εὐλογία. Κάθε χρόνο, της
Αναλήψεως, καλούσαν το ιερέα του χωριού να πάει να
ψάλλει αγιασμό στη στάνη. Ὁ θείος µου ο
Παπαχαράλαµπος Λιάρος, µε έπαιρνεκαι μένα οπάνω στα
καπούλια στο μουλάρι του και πηγαΐναµε απὀ στάνη σε
στάνη. Μπορούσα να λέγω «Κύριε Ελέησον». Μας
περίμενανοἱ τσοπάνήδοςµε χαράκαι µας φίλευαν φρέσκο
τυρί, γιαούρτι, μυζήθρα,τυρόπιττες και ψητόκρέας. Μην
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ξεχνάτε ὅτι ἡμουν ἕνα από τὰ καλύτερα παιδιά του Ἱερού.
΄ξορα πότο χρειάζεται ο ιερέας το ζέονκαι πότο να το
δώσωστονιερέα. Επίσης, μπορούσα να κόψω το ἀντίδωρο
μὲ τον κοφτερό σουγιά. ΄Ἡδερα πότε ο ιερέαςχρειάζεταιτο
θυμιατό και το είχα πάντοτε ἐτοιμο. Όλη την εβδομάδα
πριν την Κυριακή ξεχώριζα μεγάλα κάρβουνα από τη
φωτιά στο σπίτι µου, τα έσβηνα και ἦταν έτοιμα για το
θυμιατό.

 

Τὸ χειμώνα τὰ κοπάδια ἔπρεπε να κατεβούν στα
Χειμαδιά και να επανέλθουν την ἄνοιξη. Παλιότερα τα
πήγαιναν στην Γαυρολίμη, αργότερα στα χωριά του
Μόρνου, Δεν θα ξεχάσωποτέ την επάνοδο των γίδο-
κοπαδιώντης Κουζίσαςπου τα επέστρεφαν την Άνοιξη
από την περιφέρεια Θηβών για την Παλιόσαρα
Πορνούσανκατά εκατοντάδες στονκάτω µαχαλά. Εκείνο
που µου άρεσε πολύ ήταντα κυπρέλλια (καµπανάκια) και
τα κουδούνια που έβαζανοἱ τσοπάνῆδες στα γκεσέμια µε
τόση τέχνη και αρμονία. Όλες οι οικογένειες και ειδικά
εκείνες που έμεινανστο χωριό τοχειμώνα οἶχαν δύο-τρεις
κατσίκες(τα λεγόμενα μαρτίνια) για να µηντουςλείπει τὸ
γάλα,το τυρίκαι το κατσίκι του Πάσχα. Το χορτάρι ήταν
αρκετό για όλους,

 

ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ

Εκείνο που γινότανµε παλαιόέθιμοστο χωριόµας,
ήταν να τρέφουµεγουρούνι, Ενθυμούμαιότι αγοράζαµετο
μικρό γουρουνάκι στο τέλος του καλοκαιριού από τον
ΑθανάσιοΓ. Πλάκαπού τα έφερνεσε αγέληκαιεπιλέγαµε
ἕνα. Τὸ μεγαλώναμε µε πολύ φαγητόκαιµεζήλο, ώστε το
δικό µας ναγίνει μεγαλύτερο από τα άλλα των γειτόνων
µας. Το χωριό µας ὄβγαζε πολλές πατάτος και αφούτις
βράζαµεσε µεγάλοειδικό καζάνι µε πίτουρα, κολοκύθια
καὶ µπόλικο µποµποτάλευρο,γινόταν χυλός µε πολλές
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ουσίες για να παχύνειτο γουρούνι. Ηταν μια καθημερινή
απασχόληση,αλλά και καθημερινή συνήθεια.

Το γουρούνι το κρατούσαµεσε εἰδική μεριά στο
κατώγι, ξεχωριστή ἀπό τα άλλα ζώα, ἡ σε εξωτερικό
κιόσκι και το σφάζαµε παραμονές Χριστουγέννων µε
κάποια ιεροτελεστία. Αυτόςπου το έσφαζε έπρεπεναεἶναι
ειδικός να µην το τυραννήσει. Μόλις το έσφαζε, έβαζε
μισό λεμόνι στο στόμα του. Δεν γνωρίζω τη σημασία τοῦ
Ἰομονιού! Εμείς τα παιδιά περιμέναμε να ανοίξουν οι
εἰδικοί την κοιλιά του Ὑουρουνιού για να µας δώσουντην
φούσκα, που dev ήταν άλλη παρά η ουροκύστη του
γουρουνιού. Αφού την άδειαζανκαι την έπλυναν µας την
ἔδιναν να τη φουσκώσουμε καινα παίξουμε μ᾿ αυτή. Na!
᾽από πού βγήκαν τα σημερινά μπαλούνς!

To γουρούνι ἦταν το αποκούµπι για κάθε
νοικοκυριό για πολλούς µήνες. Το ψύχος ήταν δριμύ το
χειμώνα στο χωριό καιτὸ νωπό κρέας μπορούσαμενα το
διατηρήσουμε για αρκετό καιρό µέχρι τελικά να το
μεταποιήσουμε καὶ να τὸ φυλάξουμε συσκευασμένο. Ούτε
καν να σκεφθούµεγια τα σημερινά ψυγεία! Κρεμάγαµε
Κρέας σε σακούλες στο μπαλκόνι και πάγωνε σε µια
βραδιά.

Μόλις άνοιγαν την κοιλιά του γουρουνιού έβγαζαν
τα εντόσθια, όντερα, συκώτι, πνευμόνι και λοιπά των
οποίων ἀρχιζε αµέσως Ἡ συσκευασία. Τὰ έντερα
αδειάζονταν, πλύνονταν, αντιστρέφονταν µε το αδράχτικαι
Εανά- πλύνονταν. Μετά γομίζονταν µε τα ζεματισμένα ἡ
μισοβρασμένα οντόσθια, κρέας κιµάκαι αρκετά μπαχαρικά.
και γινόντουσαν τα φημισμένα και νοστιµότατα λουκάνικα.
Τα λουκάνικα τα κρεµάγαµε γύρω στο τζάκι για να
στεγνώσουν καινα καπνιστούν λίγο, καιἐτσι διατηρούνταν
για πολύ καιρό. Από αυτά τρώγαμε τηγανητά ἡ ψητά,
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αλλά επίσης δίναμε, ἡ στέλναμε στοὺς προσφιλείς
συγγενείς µαςκαιφίλουςστις πόλεις, το εκλεκτότεροδώρο.
μας.

Ἐπίσης νοστιµότατος µεζές ήταν και οἱ µατίές.
ταν το τυφλό έντερο που γεμιζόταν µε ψιλοκομμένα
εντόσθια, ρύζι, µυριστικά λαχανικά και πολλά μπαχαρικά
και ψηνότανστηγάστρα.

Στο Ὑδάρσιμο του γουρουνιού µα τροχισµένα
μαχαίρια λάμβαναν µέρος τα μεγαλύτερα µέλη τῆς
οικογένοιας. Το οξωτορικό, που ήταν όλο λίπος, κοβόταν
σε Χονδρές λουρίδος, οἱ οποίες τοµαχίζονταν σε μεγάλα.
κομμάτια, (10ΧΙΟΧΙΟ σχεδόν πόντους), τα. οποία
βράζονταν σε µεγάλο καζάνι µέχρι να λιώσεισχεδόνόλο
το λίπος. Το λίποςτο βάζαμε σε μεγάλους τενεκέδες και
το χρησιμοποιούσαμεγια πολλούς µήνες αντί για λάδι ἡ
βούτυρο. Τα απομεινάρια από το βρασμένο κρέαςκαι ότι
λίπος εἶχε μείνει ἐπάνω τοῦ ήταν οἱ λεγόμενες
«τσιγαρίθρες». Τηγανιτές µε αυγά ἦταν θαύμα! Σε ειδικό
τενεκέ βάζαμε το λεγόμενο «σύγλινο», το οποίο ήταν
µισοβρασμένο κρέαςµε μπαχαρικάµέσα στο λίπος από το
οποίο βγάζαµε από καιρό σε καρόκαιτηγανίζαµε. Από τα
πόδια και το κεφάλι γινόταν ο λεγόμενος «πατσάρ η
πηχτή. Ψιλοκομμένο και καλό-βρασμένο ήτανθαυμάσια
τροφή. Ακόμη και το δέρµα του γουρουνιού το
Χρησιμοποιούσαμε για ελαφρά τσαρούχι. Τὰ
Ὑουρνοτσάρουχα κόβονταν στο μέγεθος τουποδιού και
πλέκοντανγύρω-γύρωµε λουρί από το ἴδιο το δέρµα. Σε
πολλά από αὐτά όµπαινε µέσα και εἰδικά πλεγμένο
καλτσάκικαι γινόντουσαν ωραία πασουµάκια. Με αυτόν
τοντρόποχρήσεωςδεν έμεινε τίποτε αχρησιµοποίητο από
το χοιρινό,
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Ἐκείνο ποὺ δὲν δίχαμε στο χωριό το Χειμώνα για να
φάμε µε το χοιρινό ήταν τα χόρτα. Το χιόνι μερικές φορός
ἔφτανε και δύο µέτρα και πάγωνε. Λοιπόν, ανοίγαµεἕνα
λάκκο στη µέση στον κήπο που ἕόραµε που ήταν τα
λάχανα και τα βρίσκαµε. Από κάτω ήταν µαλακότεροτο
χιόνι καὶ μπορούσαμε να επεκταθούµε στα πλάγια του
λάκκου καὶ για πολύ καιρό είχαμε φρέσκα καμπρολάχανα,
(Κλειστά) που µόνον τα εξώφυλλα ήταν παγωμένα, ενώτα
φύλλα από µέσα ήταν τρυφεράκαιεξαίρετα για ντολμάδες
με χοιρινό. ᾿

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ.

Ot περισσότερες γυναίκες στο χωριό δούλευαν
πολύ σκληρά, Έπαιρναν τα μωρά τους φορτωμένεςστην
ράχη των καὶ δούλευαν στα χωράφια. Ἔπρεπε νὰ τὰ
θηλάσουν και νατα βάλουν να κοιµηθούν. Ενθυμούμαιτη
μητέραµου που γύριζο το σαµάριτου μουλαριού ανάποδα,
(για μπισίκι) και ἔβαζε ένα απότα μικρά µου αδέρφια να
κοιμηθείεκεί, περισσότερογια ασφάλεια. Το βράδυ πάλι,
τα φορτώνονταν και γύριζαν στο σπίτι, όπουτις περίμεναν
τοῦ κόσμουοι δουλειές. (Οι άνδρες ήταν απαραίτητο να
περάσουν απὀ τα µαγαζάκια του χωριού το βράδι να
μάθουν τα νέα). Ναι, οι γυναίκες έπρεπε να ετοιµάσουν.
φαγητό για να ταῖσουν και να ποτίσουν συνήθως πολλά,
στόµατα. Να ετοιµάσουν φαγητό για το χωράφι τῆς
επόμενης ημέρας. Νὰζυμώσουν και να ψήσουντο ψωμί,
μάλλον στη άστρα. Αυτέςοἱ δουλειές δεν ήταν μόνον για
τις µάνες, αλλάκαιγια όλος τις κοπέλες. Τα πρωτότοκα
κορίτσια της οικογένειας συνήθως έκαναντις πολλές και
σκληβότερες δουλειές µέσα και έξω στο σπίτι. Τα
κορίτσια δούλευανκαὶ στα χωράφια. Μετην αδελφή µου
Βούλα όταν σπόρναµερόβι, συνήθως στα άνυδραχωράφια,
πηγαίναµε χέρι-χόριµε το τσαπί. Τα κορίτσια βοηθούσαν
σε όλες τις δουλειές, και μάθαιναν από μικρές να
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μαγειρεύουν, να ζυμώνουν, να πλένουν, να πλέκουν, νὰ
υφαίνουν, νὰ φέρνουν νερό με τὴ βαρέλα από τὴ βρύση,
ακόµη και να περιποιούνται τα ζώα. Ενθυμούμαι την
αδελφή µου, τη Βούλα που η νοροβάρελα γεμάτη ήταν
βαρύτορη απ᾿ αυτή. Πολλέςφορές πήγαινα καιτην έφερνα
εγώτη βαρέλαγεμάτη στονώμο από τη βρύση, Οὗτε καν
εἴχαμε σκεφθεί ποτέ για τρεχούμενο νορό στα σπίτια µας
και πολύ περισσότερο για αποχέτευση απορριμμάτων.
Τέτοιοι χώροι ήτανέξωαπότο σπίτι και ασφαλώςτο θέµα.
υγιεινής ήταν πολύ σοβαρό. Δυστυχώς, τέτοιοι χώροι
υπήρχανκαι πλησίονστους δρόμους, όπως στα Μακραϊῖκα
πηγαίνοντας για τον Κάῑν Μαχαλά, ντυμένο με
ελατόσκουπεςκαι Ἡ οσμή ἦταν αἰσθητή ἀπό μακρυά. Δὲν
θα ξεχάσω το εξής περιστατικό: Ένα µεγάλο (άτακτο)
παιδί έβαλε φωτιάστις ξερός ελατόσκουπες,καιδον έφτανε
αυτό,αλλά ἐτρεξε στο σχολείο χτύπησε την καμπάνα του
χωριού και φώναξε δυνατά να τ᾽ ακούσειόλο το χωριό:
«αρέδτε χωριανοί το [καφενείο] δηλαδή η τουαλέτα των
Μακραίων έπιασε φωτιά». Ενθυμούμαιτις µεγάλες φλόγες
και τους καπνούς του «καφενείου» και ασφαλώς ο
κίνδυνοςτης πυρκαγιάς ήτανπολύ αληθινός,

Το μαλλίείχε πολύ εργασίανα ετοιμαστείγια tov
αργαλειό. Χα πλύνουν τα μαλλιά, να τα ξάνουν στα
λανάρια, να τα γνέσουν µε τη ρύκα, να τα μαζέψουν
κουβάρια στην ανέµη, να τα βάψουν, και µετά να τα
τυλίξουνγια τον αργαλειό. Ειδικά τα ανύπανδρακορίτσια
ήτανσυνεχώςστον αργαλειό. Από εδώβγήκε καιτο ωραίο
τραγουδάκι: «πο κέντηµα είναι γλέντηµα, Ἡ ρόκα εἶναι
σιργιάνι, κι αυτός ο δύλιος αργαλειός εἶναι σκλαβιά
μεγάλη». Τα υφαντά έπρεπε να τα πάνεστις ντριστήλες
(νεροτριβές) στην Τέρνοβα πλησίον στηνΠαλιόσαρα να
φουσκώσουνκαι να γίνουν ωραία καιζεστά σκεπάσµατα,
οι λεγόμενες «βελέντζεῳκαι «φλοκάτες». Έπρεπε να γίνοι
ο γίκος (γιούκος). Να στοιβαχτούν όλεςοἱ κουβέρτος, όλα

 

  

24

 



τὰ υφαντά, νὰ φαίνεται ὄμορφος ὁ γίκος μέχρι το ταβάνι.
Πολλά απὀ τα χρώματα γινόντουσαν από ντόπια υλικά,
όπως από φρέσκα καρυδότσουφλα. Ιδιαίτερα στολίδια
τέχνης ήταν οι καραμελωτές µε φανταχτερά χρώματα και
σχέδιατέχνης. Δεν παραλείποντανκαιοι κουρελούδες από
παλαιά βαµβακερά. Δεν πήγαινε τίποτα χαμένο Τα
κορίτσια σκέπαζαν το Ἰιούκο µε ένα σεντόνι για να
προφυλάσσονται τα θαυμάσια χρώματα από το πολύ φως
καὶ μόνο όταν έρχονταν επισκέπτες τότε τον ἑρσκόπαζαν,
ώστε να φαίνονται τα ωραία υφαντά. Ενθυβούμαιτην
αδελφή, µου, τη Βούλα, που καθόταν στο κατώγι στον
αργαλειό για πολλές ώρες και μέρες, ειδικά το χειμώνα µε
το κρύο και τὰ χιόνια με ἕνα μικρό µαγκαλάκι µε αναμμένα
κάρβουνα να ζεσταίνονται τα πόδια της. Τα κορίτσια και
ὅλες οἱ γυναίκες έπλεκαν επίσης κάλτσες, φανέλλες,
γάντια, µαρούδες, κλπ. και το κέντηµα ήταν κάτι
παραπάνω.

Τὰ κορίτσια, τὴν ἡμέρα τοῦ Αἴ Γιαννιού τοῦ
Ῥηγανά με τὸν εορτασμό τῆς Γέννησης του Προδρόμου
(24 Ἰουνίου) σύμφωνα µε το πατροπαράδοτο έθιμο,
πλωναν τα υφαντά προικιά τουςστα μπαλκόνια και στα
παράθυρα να πάρουν αέρακαι να µην τα φάει ο σκόρος.
Ἐμεί τα αγόρια, την παραμονή της εορτής
συγκοντρωνόµασταν σε ανοικτούς χώρους ανάβαμε
φωτιές και µε σειρά ο καθένας µας τις πηδούσαμε,

Τακορίτσιαἐπροπε να φτιάξουντα προικιά τους.
Ta προικιά τους ήταν απαραίτητα. Πώς θα άνοιγαν
καινούργιο σπίτι χωρίς προικιά ἡ χωρίς προίκα; Η
οικογένεια στερείτο, ὥστε τὰ κορίτσια τοὺς νὰ καλό-
παντρευτούν. Η προίκα δεν συνίστατο μόνον σε ρουχισμό,
αλλάκαι σε πολλά ἄλλα πράγματα που ξεχωρίζονταν από
τὸ πατρικό σπίτι για νὰ ἀρχίσει το νέο σπιτικό. Τις
περισσότερες φορές η κύρια προίκα ήταν γιδοπρόβατα
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«μπορείκαι στάνεςολόκληρος) λιγοστά κτήματα και ἄλλες
φορές χρήματα καὶ λίρες. Ἐνθυμούμαι τον Αθανάσιο Β.
Μακρή, ο οποίος μέιρησε πρὸ τοῦ γάμου ἐπάνω στο
τραπεζάκι του γάμου μέσα στην Ἐκκλησία 40.000 δραχμές,
την προίκα της αδελφής του, Λάμπρω. λὲν
παραλαίπονταν και τα γεωργικά θργαλεία,  εἴδη
οικοκυρικήςκαι μαγειρικής, χαλκώµατα, βαρέλες, ακόµη
καὶ μαχαιρο-κουταλο-πήρουνα. Δεν έλειπανκαι τα γραπτά
προικοσύµφωνα, αλλά και οι προφορικές συμφωνίες µε
τους προξενητάδες, όπου ο λόγος των γονέων ἦταν
καλλίτερος καὶ από συμβόλαιο.

Οι πλουσιότεροι βοηθούσαντους πτωχότερουςκαι
τους Ὑεροντότερους. Ἐνθυμούμαι τὴ μακαρίτισσα τῇ
μητέρα µου που συνήθωςστις γιορτές µε έστελνε στις
Ὑερόντισσεςθείες του πατέρα µου µε ένα πιάτο µε καρέ
κόκκινη πετσέτα γεμάτοτηγανίτες ἡ ἄλλα γλυκά. Ἤθελαν
να µε φιλέψουνκάτι, αλλά εγώ οἴχα εντολή από το σπίτι να
μὴνπάρωτίποτα καὶ τοὺς ἔλεγα «δεν θα πάρω τίποτα». Οἱ
μακαρίτισσες με δυσκολία μου έβαζαν λίγα καρύδια στις
ταέπες µουκαι ἔφευγα τόσο χαρούμενος! «Θεός συγχωρές
τες!» Ἦταναγνές καὶ ἁγιες ψυχές!

Σκληρή εργασία ήταν και ο θέρος το Ιούνιο (το
Θεριστή), καθώςκαι το αλώνισµα και το λίχνισμα τὸν
Ἰούλιο (τον Αλωνάρη). Το Φθινόπωρο είχαμε τα
Ξεφλουδίσµατα του καλαμποκιού. Τις περισσότερες φορές
μαζευόμαστανπολλοί συγγενείς και φίλοιτα βράδια, όπου
µε συζητήσεις καιπολλές φορές µε τραγούδια και εάν η
οικοκυράδιέθετε και καμιά πίτα γινόταν η δουλειά. Τα
κοτσάνια έπρεπε να λιαστούν, να στουμπιστούν µε τα
λιοράδιακαι µετά ο καθαρός καρπός να µπει στα αμπάρια
(κασόνια).
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Οἱ χωριανοί (ἄνδρες και γυναίκες) δούλευαν
σκληρά καὶ επίµονα στα Ἰωράφια ἡ στις στάνες για να
εξοικονομούν τα απαραίτητα προϊόντα γιὰ τις οικογένειές
τους. Όλοι είχαν αρκετά και κανένας δον πεινούσε. Το
απαραίτητο προϊόν του κάθε σπιτιού ήταν το ψωμί,είτε
ληοστό σιταρίσιο, cite µπόλικο καλαµποκίσιο, Ἡ
συνηθισμένη µποµπότα. (Η µποµπότα παρασκοβαζόταν
από καλαµποκίσιο αλεύρικατά δύο τρόπους: με ζύμη ἡ
αναβατό το οποίο και διατηρήταν περισσότερο και χωρίς
ζύμη, τὸ «λειψό» καθώς τὸ έλεγαν, προχειρότερο και σε
ἕκτακτες περιστάσεις). Το ψωμί ἦταν αγιασµένο και ποτέ
δεν το πετούσαµε οὗτε το πατούσαµε. ΑΝ µας ἔπεφτε
κανένα κοµµατάκι, το µαζεύαµε και το ασπαζόµασταν.
Όλα έβγαιναν από τη σκληρή εργασία, γιατί όλοιδούλευαν
πολύ σκληρά µε τη βροχή καὶµε τοχιόνι.

 

Το χειμώνα που το χιόνι ήταν πολύ-πολύ, οἱ
χωριανοί έβρισκαν δουλειές εσωτερικώςκαι εξωτερικώς
του σπιτιού να κάνουν. Τὰ μαρτίνια ἔπρεπε νὰ τὰ
σκαρίσουν χαμηλά στις λογγές, να τα ποτίσουν, να τα
ταῖσουν (το γουρούνι, τις κότος, το μουλάρι, κλ.π.). Να
φέρουν ελατόσκουπες γιὰ τις γίδες που τις έτρωγαν όταν
έμεναν µέσα το χειμώνα. Ἐπίσηςµε την αδελφή µου τη
Βούλα, πηγαίναμε με τα χιόνια µακριά και ανεβαίναµεσε
Ψηλά έλατα να κατεβάσουμε μελά (ἔνα πράσινο παράσιτο
του έλατου). θαυμάσια τροφή για τις κατσίκες. Τη βάζαμε
σε τσουβάλια και φορτωμένοιµέσαστα χιόνια τὴ φέρναμε
στο σπίτι.

Όλοιοι νέοι ἦταν υποτακεικοί στους μεγαλύτερους,
Καὶ οιδικά στους γεροντότερους. Οἱγέροι ἦταν πάντοτε οἱ
σοφότεροιτου χωριού. Μας ἔλεγαν ιστορίες του χωριού,
αλλά καὶ ἱστορίες που άκουσαν αυτοί οι ἴδιοι από
παλαιότερες γενεές. Μιλούσαν για τοὺς πολέμους πριν,
και καθώς γνωρίζουμε τὸ δικό μας το γένοςείχε πολλούς.
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απ’ αὐτούς. Μας ἔλεγανγια αφάνταστες σκληραγωγίες και
απίστευτες παλικαριές που έφτανανµέχρι το Ι821. Είχαμε
µεγάλο σεβασμό στους μεγαλύτερουςκαι έπρεπε όταν τους
συναντούσαµε στους δρόμους να τους χαιετούμε
κανονικά: «καλημέρα µπάρµπα, καλημέρα θειώ», κλιπ.
ανεξαιρέτωςαν ἦταν συγγενείς ἡ όχι.

Δεν θα παραλείψουµεκαι τις ιστορίες που µας
έλεγανοἱ μεγαλύτεροι για τα στοιχειά του χωριού µας,
Μας έλεγαν πως μάλωναν μὲ τὰ στοιχειά τῶν ἄλλων
χωριώνπροστατεύοντας το δικό µας το χωριό. Αυτέςοἱ
προστριβές συνέβαιναν πολλές φορές και μεταξύ των
κατοίκων των δύο χωριών. Mag ἔλεγαν καὶ για τις
δαιµονικές συνεργίες, για τους καλικαντζάρους, για τις
νεράιδες, τα ἔόρκια και το βάσκαµα. To βάσκαµα ήταν.
πραγματική ασθένεια. Ἡ Εκκλησία µαςέχειειδική ευχή
για τῇ βασκανία. Οἱ ξορκίστρες, καὶ αὐτές
χρησιμοποιούσαν λόγια τοῦ Ευαγγελίου. Ἔλεγε ἡ μητέρα
μου μια ιστορία που συνέβη στη γιαγιά µου Σταυρούλα για
τη βασκανία. Ἔπλυνε στὴ γούρνα στο Μωραΐτη καὶ
χτυπούσε τὰ ρούχα με τὸν κόπανο πάνω στην μεγάλη
πέτρα, όταν πέρασε ο θείος τῆς στο δρόµοκαι τις εἶπο:
«Ωραία εἴσαι και συ Σταυρούλα, αλλά και η πέτρα σου
καλύτερη ακόµη» Ἐκείνη τὴ στιγμή ἢ πέτρα έγινε
σαράντα κομμάτια (που ἦταν ατόφιος βράχος) μπροστά
στα μάτια όλων. Λοιπόνη βασκανίαεἶναι αληθινή,

Εκείνο που µας φόβιζε πολύ ήταν οι ιστορίες των
παλαιών για τους βρικόλακες, Μία από αυτές τις ιστορίες
που µε τρομάζει και τώρα όταν την σκέπτοµαι ἦταν που
δύο νέοι ἔβαλαν στοίχημα ότι θα πήγαινε ο ένας τα
μεσάνυκτα να καρφῴσει τὸ μαχαίρι του στον τάφο
κάποιου που ἔλεγαν ότι βρικολάκιασα. Πήγε ο τολμηρός
εγωιστήςστο µνήµαγονάτισε και κάρφωσετο μαχαίρικαι
χωρίς να το καταλάβει κάρφωσεκαι τὴ φουστανέλλα του.
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Ότανπήγε να σηκωθείδεν μπορούσεκαιμάλλον νόμισε
ὅτι τον κρατάει ο πεθαμένος καὶ από το φόβο του πέθανε,
πάνω στον τάφο. Όλες αυτές οἱ τραγικές ιστορίες µας.
επηρέαζαν και µαςσαν παιδιά. Και απότην ἄλλη πλευρά
τὰ παραμύθια, αυτά ἦταν και διδακτικά, ώστε να
συγκρατούµαστεαπό άσκοπες παλικαριές.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Από ότι µας λέγουν οι ιστορικοίτο χωριό µας κατά
το 1800 είχε20 µόνονοικογένειες,το πολύ 100-120 ψυχές.
Ποιοιἦταν αυτοί οιπαλαιοί οικιστές: Τι έγιναν αυτοίοἱ
αυτόχθονες; Πόσες φορές ερημώθηκετο χωριό µας; Από
ὅτι γνωρίζουμε ta χωριά της ορεινής Δωρίδας
καταστράφηκαν πολλές φορές, An’ όπου πέρασε ο
Κιουταχής µε τα στρατεύματά του άφησε πίσω του
«Παλασμό»κυριολεκτική καταστροφή. Το ἴδιο έκανανκαι
οἱ Αρβανιτάδεςτου Αλή Πασά.

Κάθε ραχούλα, Κάθεδιάσελο, κάθε βρυσούλα της
περιφέρειας του χωριού, και κάθεεκκλησάκιθαεἴχε να πει
καὶτὴ δική του Ἱστορία, από τα χρόνια τα παλιά µέχρι και
τις ἡμέρες μας. Ὑπήρχε ἱστορία καὶ κρίμα ποὺ Sev
γράφτηκε κάπου κάποτε κάτι χειροπιαστό για τὴν
πραγματική ζωή των αὐτοχθόνων χωριανών μας, Πολλά
ποὺ ἀκούγαμε ἀπό τοὺς γέροντες για τὴν κατάσταση τοῦ
χωριού κατά την περίοδο Τουρκοκρατίας καιτον αγώνα
του 1821, ήταν σαν μύθοι. Ο «Μελόκεδροςτου Θανάση
Ζούκου και « ἢ καρυδιά της Ζαχαρίνας» εἶναι ένα
παραμύθι ποὺ δεν µας λέγοι την αληθινή ἱστορία. Ἕνα
είναι το απολύτως σωστό ότι ελευθερωθήκαµε.

Ἡ ιστορία τον Χωριού µας εἶναιένα μεγάλο αίνιγμα
στο οποίο λείπουν πολλά κομμάτια. Θα προσπαθήσω να
βάλω λίγα πετράδια στα κενά του Πώζαλ ἡ Πάζλ. Καιεάν
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κάποιος μπορέσει να προσθέσει, ἡ να διορθώσει ένα ἡ και
περισσότερα κομμάτια θα ἦταν ευχής ἔργο.

Πολλά ἀγνωστα σημεία καὶ γεγονότα τού χωριού
µε προκαλούσαν να προσπαθήσω να βρω πετράδια αυτού
του αινίγµατος. Τα απομνημονεύματα του ιατρού Αλέξη
Κρίκα µας δίνουν λίγο φως, όµως είναι πολλά ακόµη
πετράδια που λείπουν.

Θα προσπαθήσω να εκθέσω πληροφορίες και
Ἱστορίες που άκουσα απὀ γέροντες του χωριού κατά τα
χρόνια που έζησα στο χωριό, από το έτοςτῆς γεννήσεώς
µου, 1930 έωςτο ότος 1955. Το χωριό οἴχε στις ἡμέρες
µου περί τα 120 σπίτιακαι τις αντίστοιχες πολυμελείς
οικογέναιες,

To ὄνομα Σουρούσι ή Σουρούστιον κατά
ομολογίες γερόντων προήλθε οκ παραφθοράς του
«σωρούς-σωρούς τα κάστανα, σωρούς-σωρούς τα µήλω».
Και τούτο, επειδή, ένεκα των πολλών (αναρίθµητων)
πηγών της περιοχής του χωριού, υπήρχο ευφορία των
καρπών και των οπωροφόρων. Άλλοι λέγουν ότι το όνοµα
εἶναι Σλαβικό. Εάν εἶναι Σλαβικό αναζητούμε την
ετυμολογία. Το όνοµα Κερασιά ἡ Κορασιές το πήρε µετά
το 1900 Και προήλθε απότην όμορφη τοποθεσία Κερασιά
για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Το χωριό
μετονομάσθηκε επισήµως«Κερασιώ»το 1928, βάσει Β.Δ.
1-9 και Ν 193.

Μας ἔλεγαν, λοιπόν, οἱ γέροντες πώς
δημιουργήθηκε το χωριό, ποιοί ήταν οι αυτόχθονες και
ποιοί ἦρθαν περίτο 1780 µε1800 µετά απότηνεξέγερση
και την καταστροφή του επαναστατικού κινήµατος του
Ορλώφ και ασφαλώς πριντον Αλή Πασά. Μετά το πνίξιμο
του κινήματος απὀ τους Αρβανιάδες ορηµώθηκε ο
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Μωριάς καὶ εἰδικά τὸ χωριό, Δημητσάνα, (πατρίς του
μακαριστού. Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ ΕἼ ποὺ
κατασφάχτηκε. Ὁ τότε πασάς στὴ Βόρειο Ἤπειρο,
υποχρέωσε τους Χριστιανούς (Έλληνες) va γίνουν
μουσουλμάνοι, ἡ αλλιώς τα κεφάλια τουςθα ακόνιζαν τα
γιαταγάνια των Τούρκων. Πιέζονταν οἱ Γραικοίαπό τους
Τούρκους αγάδες να γίνουν Μουσουλμάνοι. Τότε έγιναν
οἱ Αλβανοί από Ῥωμιοίφανατικοί μουσουλμάνοι χωρίς να
το θέλουν. Αλλαξοπίστησαν κάτω από το γιαταγάνι των
Τούρκων, όπως έγιναν και σε πολλά άλλα μέρη του
Ῥλυρικού, της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και της
Μικράς Ασίας.

ΔΙΣΥΛΛΑΒΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Μας έλεγε ὁ γέροντας, Μπαρμπα-Κώστας
Καλόγορος, ότι επτά ονόµατα ἦρθαν στο χωριό αὐτήν τὴν
περίοδο. Τα ονόματα αὐτά ἦταν δισύλλαβα, Ἠπειρώτικα:
Γκάνος, Χάρος, Ζούκος, Βρέττας, Ράπτης, Σκούτης καὶ
Σκούταρης καὶ αὐτά τὰ ονόματα δημιούργησαν τις
μετέπειτα πολυμελείς οἰκογένειες.

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΑΝΟΣ

Ὁ Γκάνος, το δικό µου το γένος, κατάγεται ἀπό τὸ
χωριό Κατούνα Αργυρόκαστρου, Βορείου Ἠπείρου, κατά
τον Ελληνορθόδοξο Αλβανό κ. Κωνσταντίνο Λέκα, τον
οποίον συνάντησα στο Στάμφορντ, Κοννεκτικούτης, Ἡν.
Πολ. Αμερικής το 1997, και ο οποίος µου έλεγε για την
καταγωγή των Γκαναίων. Λέγειλοιπόν η παράδοση του
χωριού, ότι ο Δρόσος Γκάνος µε τα αδέλφια του έφυγε
ολονυκτίς µε τα υπάρχοντά του και τα ζωντανά του από
τὴν περιφέρεια τοῦ Αργυρόκαστρου γιὰ νὰ μὴν
αλλαξοπιστήσουν. Εγκαταστάθηκαν μακριά ἀπό τὸν
αιμοβόρο πασά της Ηπείρου στο χωριό Κερασιά, που
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ονομαζόταν τότε Σουρούστι στὴ μέση της Στερεάς
Ἑλλάδος, ὅπου γύρω ἦταν βουνά, ὦστε να μην φαίνεται
οὗτο η φωτιά τους. Από τον Δρύου Γκάνο και τα αδέλφια.
τοῦ σε κάπου 10 yeveés δημιουργήθηκαν οι εξής
οικογένειες: Γκάνος, Κρίκος, Σκουρής, Κουτσογιάννης,
Αντωνόπουλος, Παπαντωνίου, Αποστολόπουλος και
Μάθιους. Όνομαστοί από το σόι µουήταν οι αγωνιστές
του 1821, Γιωργάκης Γκανόπουλος και ΑντώνηςΓάνος.

Απόταάλλαέξη δισύλλαβα ονόματα προέκυψανοι
ακόλουθες οικογένειος:

ΒΡΕΤΤΑΣ:Βρέττας και Ράμμος
ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ (σέλιγγας: Χαμοχούγιας,
Καραμπάρµπας
ΡΑΠΤΗΣ: Ῥάπτης, Ἐυαγγελόπουλος,
Ζαχαρόπουλος.
ΣΚΟΥΤΑΙΟΙ: Πλάκας,Καλόγερος.
ΖΟΥΚΟΣ ἡ ΔΗΜΑΣ:Ζούκος, Πρέζας, Ασημάκης,
Ὑφαντής,
ΧΑΡΟΣ: Χάρος, Χαρόγαννης, Μακρής,Θεοχάρης,
Χάρης.

ΑΛΛΟΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΙΩΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ:

Χαλκιάς ἡ Ζαφείρης: Χαλκιάς, Μιχαλόπουλος,
Αλεξόπουλος,
ΔιακαίουΑσημακογιώργῆς, Κωστακάκης,
Μπερτσαίοι: Μπερισιάς,Ἠ Μπερτσογιάννης,
Μπερτσοθωμάς
Πανουργαίοι: Κωνσταντίνος , Αλέξιος, Γεώργιος
(ex Βλαχοβουνίου),

ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΤΗΝΙΔΙΑ ΕΠΟΧΗ
ή ΑΡΓΟΤΕΡΑ:
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Λιαραίοι
Μπερτσαίοι
Αδρασκελαίοι
Καραδημαίοι

ΟΙ ΛΙΑΡΑΙΟΙ

Όσον αφορά το γένος της Μητέρας µου, έχει ὡς
εξής: Οἱ Λιαραίοι ἦλθαν περίτο 1780 οκ τῆς πὀριφερείας
Καλαβρύτων, και εγκατασταθήκαν στην, τοποθεσία,
«Βλαχοβούνυ παράτο Βλαχονόρεμα,

Φαίνεται ότι κατάτην εξέγερση του Ορλώφ (1770-
1780), έλαβαν µέρος και οἱ Λιαραίοιεις αυτήν, τότε
κάτοικοιτου χωρίου «Κοπετός ἡ Σωπετός» Καλαβρύτων,
Μετά την κατάπνιξη τῆς εξεγόρσεως διασκορπίσθηκαν.
Άλλοι έφυγαν στη Μεσσηνία, Κορινθία, Ζάκυνθο Kat
ἄλλοι πέρασαν στὴ Δωρίδα, Στερεά Ἑλλάδα, «οἱ ἡμέτεροι
πρόγονοι», όπως έλεγε ο αοίµνηστος θείος µου, Ἱερεύς
Χαράλαμπος Λιάρος. Από τη Λαογραφία του Ἱερέως ΠΠ.
Παπαδοπούλου μαθαίνουμε ότι υπάρχει διαθήκη στη
Λευκάδααπό τη χήρα Παπαλιάραινα, ἡ ὁποία προκειμένου
να γίνει µοναχή, άφησε κτήµα του άνδρα τῆς στο χωριό
Σωπετός. Καιγεννάταιτο ερώτημα, γιατί, Κατά τον Ἱερέα
Χαράλαμπο Λιάρο «φαίνεταιότι διαλύθηκε η οικογένειά
της».

Ἐπιπροσθέτως, εἰς το Βλαχοβούνι υπάρχει κήπος, ο
οποίος δόθηκε ὡς προίκα στη μητέρα μου, ΓΙαννιώ
Ἰωάννου Λιάρου. ΤῸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κήπου
περιτριγυρίζεται ἀπό ερείπια θεμελίων κτίσματος καὶ
θεωρείται ότι αυτό ἦταν το πρώτο σπίτι των εκεί
εγκαταστηµένων Λιαραίων. Αγωνιστήςτου 1821 ήταν και
ο Αντώνιος Λιάρος.
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Στην περιφέρεια Βλαχοβούνι, πρωτοκατοίκησαν
και οἱ Πανουργαίοι: Κωνσταντίνος,Αλέξιοςκαι Γεώργιος,
μᾶλλον και αυτοί εκ της περιφερείας Καλαβρύτων.
Κατοίκησαν επίσης και οἱ Δημήτριος Μπορισιάς και
Μπερισοκώστας. Είναι ανακριβής η πληροφορία ὅτι
συγγενεύουν µε τους Μπερσαίους εκ Σκιαδά,
Ναυπακτίας.

ΟΙ ΜΠΕΡΤΣΑΙΟΙ

Πάνω απὀ το Κορασόροµακαι απέναντι απὀ το
Καταφύδι, τοποθεσία μεταξύ των χωρίων, Ελατόβρυσης
(πρώην. Βοϊτσάς) και του χωριού Γρηγορίου, υπήρχε
οικισμός,μικρό χωριό µετο όνομα«ΦκιαδάςΝαυπακτίας».
Εκεί ογκαταστάθηκαν πρώτα οἱ Μπερισαίοι. Ενθυμούμαι
την περιφέρεια αυτή, όπωςφαίνεται από το χωριό µας και
εἰδικά από το μπαλκόνι του σπιτιού µου να έχει πολύ
πρασινάδα. Ἡ περιφέρεια αυτή καλλιεργείτο µέχρι το
1941-48, οπότε έγινε ο εκπατρισµός των χωριών της
ορεινής Δωρίδας και Ναυπακτίας, ένεκα του
Συμμοριτοπόλεµου. Μπερτσαίοι υπάρχουν και στα
οιτονικά χωριά: Ἐλατόβρση και Γρηγόι, Κατά
πληροφορία του  αειµνήστου Γεωργίου Δ. Γκάνου
(Δαϊγιώργου), ο οποίος χρημάτισε για πολλά χρόνια
αγροφύλακαςτου χωριού, οι Μπερτσαίοι ἦλθαν εις Σκιαδά
από το χωριό Πόδος Ναυπακτίας. Θεωρείται, όµωςότι και
οἱ Μπερτσαίοιοίναι πρόσφυγες εκ Βορείου Ηπείρου. Για
τη φυγή μερικών εκ των παροπάνω οικογενειών από τη
Βόρειο Ἠπειρο,πιθανώς να συντέλεσανκαιοι θηριωδίες
του Αλή Πασά (1790-1822). Ἀέγεται ότι ο Αλή Πασάς
περί το 1790, είχε συμφωνία µε µέλη της Φιλικής
Ἑταιρείας νὰ μην πιέζει τους Χριστιανούς, διότι είχε
µεγάλο σεβασμό σε κάποιον Πατρο-Κοσμά( μάλλοντον
Άγιο Κοσμά tov Αιπωλό!), αλλά ποιος μπορούσε να

 

34 
_



εμπιστευθεί τον δόλιο Αλή, του ὁποίου οἱ ὡμότητες δὲν
ἄργησαννα φανερωθούν;

ΟΙΖΟΥΚΑΙΟΙ

Εξ όσων γνωρίζουμε, οι Ζουκαίοι συγγενεύουν µε
τον αγωνιστή της Επαναστάσεως του 1821, Ιωάννη
Γούναρη ή Ζούκο, ο οποίος µε κίνδυνο της ζωήςτου
ειδοποίησε τους Έλληνες για την σχεδιασμένη έφοδο των
Τούρκων, ξημερώματα Χριστουγέννων (1822), κατά του
Μεσολογγίου. οἱ Ἕλληνες ὕστερα and ὅσα
πληροφορήθηκαν από το Γούναρη, οργάνωσαν καλλίτορα
τις οχυρωματικέςτουςθέσεις καιµε τη βοήθεια καὶ ἄλλων
στρατιωτικών τμημάτων που κατέφθασαν εκεί καταδίωξαν
τους Τούρκους Και τους ανάγκασαν να λύσουν την
πολιορκία τῆς πόλης. Το Μεσολόγγι σώθηκε, αλλά ο
πασάς της Άρτας µένεα πνέων εναντίον του Γούναρη δε
δίστασε να κατασφάξειτη σύζυγός του και ταδύο αγόρια
του που κρατούσε ομήρους. Αργότερα, οἱ ποιητές τον
βρίσκουν καλόγερο στο μοναστήριτης Αγίας Ελεούσας
στην Κλεισούρα νακλαίει την άµοιρη τύχη της φαμελιάς
του. Εκεί κάπου στα Θεοχαραῖκα ήταν και ο
«Μελόκεδρος» κάτω απὀ τον οποίον εγκαταστάθηκε ο
Αθασάσιος Ζούκος ἡ Γούναρης (μάλλον αδελφός του
Γιάννη Γούναρη-Ζούκου) όταν πρωτοήλθε στο χωριό. Ἡ
οικογένεια Ζουκαίων έχει περισσότερες πληροφορίες για
το όνοµαΔημοθανάσηςκαι Γούναρης.

KAPAAHMAIOI - AAPAEKEAAIOI KAI Η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ.

Ot Καραδηµαίοι και Αδρασκελαίοι προέρχονται
από την Κερασιά Ναυπακτίας κτηματική περιφέρεια
μακριά ἀπό τὸ χωριό Σουρούστι. ταν ιδιόκτητη
περιφέρεια κάτω από τα βουνά Ὀμάλια και Χαρατσί,
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καθώς καὶ τὰ ὡς άνω βουνά. Ἡ περιοχή ανήκε σε τρειςτσιφλικούχους: Φαρμάκη, Παπακώστα και Φασίσα(άγνωστο πως ὄγιναν τσιφλικούμοι). Ειδικά ἢ περιφέρειαΓιούρτια, όπου και τα ορείπια της Εκκλησίας του ἉγίουΓεωργίου, ανήκε στον οπλαρχηγό Ἐπαναστάσεως τοῦ1821, Ἰωάννη Φαρμάκη ἡ Φουσέκη. Ὁ. Φαρμάκηςκαταγόταν από τὸ Λιδορίκι καὶ ἢ γιαγιά τοῦ ἀπό τὴνἈρτοτίνα, και μάλλον εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια,Από μικρός κατατάχτηκε στις οµάδες του οπλαρχηγούἈνδρίτσου Σαφάκα από την Αρτοτίνα και κείνος τουέδωσε το παρατσούκλι «Φαρμάκης», για το φαρµακερόσημάδιτου µε το ντουφύκι. Το τσιφλίκι μάλλονείχε δοθείστην οικογένειά του από Τούρκους πασάδες χρόνια πρινγια κάποια υπηρεσία που τους πρόσφερεκάποιος πρόγονόςτου. Στα Γιούρτια υπάρχουν χαλάσματατου σπιτιού τουμὲ τὸνδιασωθέντα από τότε πύργο, τον οποίον καὶ εγώενθυμούμαι, την φημισμένη «Κούλια του Φαρμάκη».

Ὁ Φαρμάκης κατά τὸ ἕτος 1831, ἀπήγαγε καὶγυμφεύθηκε τὴν Δέσπω, μεγαλύτερη ἀπό τις τρεῖςθυγατέρες τοῦ οπλαρχηγού Γεωργίου Λογοθέτη ἡΚανναβού εκ Κραββάρων (Ἄνω Χώρας) Ναυπακτίας, οοποίος χρημάτισε αρχηγός των επαναστατικών δυνάμεωντης περιοχής Ναυπακτίας. Ἡ απαγωγή της Δέσπως έγινε,λαϊκό τραγούδιστη Ρούμολη για τον ατρόµητο Φαρμάκη.

Λέγεται, ὅτι ο περιβόητος Φαρμάκης ἔλαβε μέροςσε 107 μάχες κατά των Τούρκωνκαιλοιπόν, αυθόρμητοςκαθώςήταν, διέθεσεόλοτου τοείναικαι την περιουσίατου για τοναγώνακαι τελουταία, όπωςκαιοι περισσότεροιοπλαρχηγοί χρεοκόπησε. Η Κερασιά μετέπειταδιανεμήθηκε σε μερίδια και πουλήθηκε στους κατοίκουςτῶν πλησιόστερων χωριών: Σονρούστι, Ελατού και
Γρηγόρι.
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Οἱ Καραδημαίοι καὶ οἱ Αδρασκελαίοι κατά

συνέπεια, φαίνεται να ήταν παλληκάρια ή δουλεφτάδες του.
οπλαρχηγού Φαρμάκη, καθ) ὁ, τι, από όσα γνωρίζουμε, ο
Αντώνιος Καραδήµας, ἡ Παπαρούνας, πατέρας των
ἀειμνήστων Νικολάου και Παναγιώτη  Καραδήµα,
χρημάτισε μάγειρας του οίκου Φαρμάκη. Εξ ου καιτο,
«φκιάξ' γω φρικασέ και ψάρια µαρνάτα γλείφςδαχιλάς»,
το οποίο κατ᾽ επανάληψιν άκουσα απὀ ντόπιους, όταν
χαριεντίζονταν γύρω από την τέχνη της μαγειρικής του
Αντώνη Καραδήµα.

Τον καηµένο τον Αντώνη Καραδήµατον έχουν
φορτώσει και µε ἄλλες ιστορίες για την αθωότητάτου.
Λόγουν ότι ψόφησεο γάϊδαρός του και ασφαλώς, εκείνο
τον καιρό, ἦταν μεγάλη συμφορά να μείνει μιὰ πτωχή
οικογένεια χωρίς υποζύγιο στο χωριό. Ο γάιδαρος ήταν η
ζωή τους. Έκλαιγε λοιπόν η Αντώναινα για το χαμό του
Ἰαϊδάρου και ο Αντώνης παρηγορούσε τη σύζυγό του
λέγοντας: «Μηνκλαις γριά, Ντώνῆς γμαρ ψόφσε, Ντώνς,
Ύμαρ ναν καλά , κι ἀλλο Ύμαρ Ντώνο». Στην προκειμένη.
περίπτωση ο Καηµένς ο Αντώνης χωρίς να το
καταλαβαίνειέκανε και τον εαυτό του γάιδαρο,καθ’ ὁ, τι
γομάριἡ Ύμαρ αντιστοιχεί µε το μάλλον Τούρκικο, που
σηµαίνει φορτίο ἡ υποζύγιο.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Ἡ περιοχή Κερασιάσυνίστατο από τρία τσιφλίκια:
Παπακώστα, Φασίτσα και Φαρμάκη. Περίτο 1882-87.
αυτά άρχισαν να τεµαχίζονται και να πωλούνται, όπως
εἴπαμε, στοὺς παροίκους των τριών χωριών: Σουρουστίου,
Γρηγορίου και Ἐλατούς. Ἔχω τὸ συμβόλαιο ἀγοράς τοῦ
μεριδίου Κερασιάς τοῦ παππού μου, Κωνσταντίνου
Αποστόλου Αντωνοπούλου με ημερομηνία,Ἠ 9}
Σεπτεμβρίου1892. Τα τσιφλίκια αυτά περιείχαν ὁλόκληρη
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τηνπεριφέρεια τωνδυο βουνών, ἦτοι Ομάλια και Χαρατσί
µε σύνορο τη Ράχη Ἁγίου Γρηγορίου, όπωςπέφτουντα
νερά κάτωπροςτο Κερασόρεµα. ταν ο βοσκότοπος στο
οροπέδιο Οµάλια ψηλά, 1752 υψόμετρο, τα δάση πάνωκαι
γύρω από την καλλιεργήσιμη γη και τα καλλιοργήσιµα
κτήματα από τις δυο πλευρές του ρέματος Η
καλλιεργήσιμη γη κατανεµήθηκε σε μερίδα και
πουλήθηκε. Ἐνενήντα πέντε (95) ήταν τα μερίδια που
αγοράστηκαν αντί του συνόλου 75.000 δραχμών. Αυτοί
λοιπόν, που αγόρασαν μερίδια, δικαιούνταν και τον
«αόρω», δηλαδή ήταν δικαιούχοι του βοσκότοπουκαι των
δασών. Είχαν απολαβή τα ενοίκια του βοσκότοπου από
τοὺς τσοπάνηδες καὶ ἀπό την ξύλευση του δάσους που
έγινε αργότερα. Ὑλοτομίες ἔγιναν τὸ 1890, μέσω τοῦ
ποταμού Φείδαρη, το 1937, με μουλάρια στη Ρέρεσηκαὶ τὸ
1965, δι᾽ αὐτοκινήτου. Σημειώτεον ότι τα νερά τῆς
περιφερείας Κερασιάς και τοῦ χωριού γενικά, ἀποτελούν
τις πηγές του ποταμού Εύηνου (Φείδαρη).

Από το 1937, δηλώθηκε ιδιοκτησία και το 1950,
είχε εκδηλωθεί ένα ζεστό ενδιαφέρον των μεριδιούχων
κατοχυρώσεως τοῦ ιδιοκτήτου δικαιώματος, καθότι
κυκλοφορούσαν διαδόσεις ὅτι ἡ κυβέρνηση ἤθελε
δημεύσει ὅλα τα δάση. Τὸ 1956, ιδρύθηκε ο Αναγκαστικός
ΣυνεταιρισμόςΔιαχειρίσεως Συνιδιοκτήτου Εξ Αδιαιρέτου
Δάσους Κερασιάς Δωρίδας, όπως εγκρίθηκε από το
Ὑπουργείο Γεωργίας µε την υπ΄ αριθ. 40596/20-03-1956.

To 1952 έγινε κατάλογος Ὀριστικής Διανομής
Λειβαδίων, Παπακώστα, Φασίσα και Φαρμάκη. Εγώ
έφτιαξα τους καταλόγους αυτούς στους οποίους
καταγράφονται λεπτομορώς οἱ δικαιούχοι και όλοι οἱ
κληρονόμοιαυτών και το ποσόν του μεριδίου που τους
ανήκει(έχω ταχειρόγραφα, αντίτυπατων πρωτοτύπων που
δόθηκαν στις αρχές). Βάσει αυτώντων καταλόγων έγινε
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καὶ εγκρίθηκε ο Κτηματολογικός Πίνακας όλων τῶν µελών
τοῦ Συνεταιρισμού την 17)" Σεπτεμβρίου 1960.

Ἐπίσης, το 1952 ἔγιναν καὶ Δημοτολόγια tov
χωριού µας. Καθώς γνωρίζουμε, δεν υπήρχαν ἡ, δεν
ευρέθησαν Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεως ἡ Βαπτίσεως
πριν το 1950. Ο Παπαθανάσης Ελευθερόπουλος άρχισε.
κανονικά αὐτά τα βιβλία. Μέχρι τότε εκδίδονταν
Πιστοποιητικάβάσει πληροφοριώνἡ εικασιών. Ἠταν πολύ
δύσκολονα συλλέξουµε τις απαιτούµενες πληροφορίες, να
βρούμε έστω καιτο ότος γεννήσεωςπολλών χωριανών και
περισσότεροεκείνων που είχαν φύγει από το χωριό και
ήθελαν πιστοποιητικά. Σε μένα πάλι έπεσε ο κλήρος να
φτιάξω αυτά τα Δημοτολόγια, Άρχισανα ρωτάω συγγενείς
και συμμαθητές των χωριανών, και για πολλούς, τη μητέρα
μου, ώστε να ευροθεί τουλάχιστο το έτος γεννήσεως,
Καθώς µου έλεγαν οι υπεύθυνοι αργότερα, αυτές οἱ
χειρόγραφες καταστάσεις δόθηκαν στη Νομαρχία Φωκίδος
καιαφού τυπογραφηθήκανεγκρίθηκαν.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

Κατά ομολογίες γερόντων καὶ ἀπό όσα άκουσα
ὅταν ήμουν μικρό παιδί από την αιωνόβιο Δημητράκαινα
(Ἀσιγαροκαλλιόπη). Καλλιόπη Δ. Αντωνοπούλου, και από
ὅσα της έλεγε ἢ μάνα της, κατάτις επιδρομές των Τούρκων
στο χωριό, οἱ χωριανοί, και συνηθέστεραοινέοικαιοἱ
νέες, κρύβονταν στη θέση «Κρυφοκάλυβω», στο κάτω
μέρος τῆς Αγίας Κυριακής, όπου υπάρχουν σπηλιές,
Κρύβονταν επίσηςκαι στη θέση «Καταφύδι-Καταφύγιο»
σεεπιδρομές Τούρκων.

Ἡ. αιωνόβια Δημητράκαινα (καθώς το έφορε ο
λόγος) ήταν θύμα µιας περιστάσεωςπου επικρατούσε στα
χωριά µας και σ᾿ όλη την απελευθερωμένη Ἑλλάδα,για
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100 πορίπουχρόνια, ἥτοι, από 10 1830 έως το 1930, ήτανη
κλεψιά,. Μια κακή συνήθεια τῆς Τουρκοκρατίας που
πολλοί Ἕλληνες τότε το θοωρούσαν υπορηφάνεια και
παλικαριά να κλέψουνζώα, πράγματα, ακόµηκαι κοπέλες
για νύφες, Ενθυμούμαι µία ιστορία που άκουσα πολλές,
φορές απὀ μεγαλύτερους. Στο µεγάλοτραπέζι του γάμου
έλεγαν οἱ συµπέθεροι τῆς νύφης στους συµπεθέρους του
γαμπρού: «φάτε καλά σαν ναείναι από τα δικά σας», καὶ
ήταν! Ο άνδρας της, λοιπόν,ο Δημήτριος Αντωνόπουλος,
φυγοδικούσε για κάποιο μηδαμινό παράπτωμα καὶ τὰ
ἀποσπάσματα χωροφυλακής καὶ τάξεως τὸν τουφόκισαν
μέσα στο σπίτι τοῦ καὶ τὸν φόνευσαν. Η καημένη
Δημητράκαινα, ἔμεινε χήρα ἀπό τὰ νεανικά της χρόνια. Το
ἴδιο συνέβη και στον Νικόλαο Γκάνο (Ζγαντζονικόλα) καὶ
για ἄλλους που δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Μετά τὴν
ἀπελευθέρωση δημιουργήθηκαν πολλές ληστοσυμμορίες
συνήθως από παραπονούµενους έναντι τῆς κυβερνήσεως
και αντιζηλιών γιαθέσεις αγωνιστών στηντοπική ἡ εθνική;
κυβέρνηση. Τέτοια περιστατικά και καταστάσεις
ανάγκασαν τους χωρικούςνα δημιουργήσουν τις αδελφικές
συγγένειες (αδελφοποιτούς ή σταυραδέλφια) δεσμούς δι᾽
όρκου καὶ αίματος, ακόµη καὶ µε άλλα χωριά, στε να
προφυλάσσονται από ληστοσυμμορίε, και να έχουν
αδελφική φιλία μαζί τοὺς καὶ κατάλυμα στα σπίτια µεταξύ
τῶν. Τέτοιον αδελφοποιό είχε ο πατέρας µου στην
Πενταγιού τον Γεώργιο Παπαγεωργίου ἡ Ψωμά, του
οποίου η φιλία διήρκεσε και µετά τον θάνατο του πατέρα
μου.

Ὑπάρχουν μνήματα σε πολλές ράχες της
περιφερείας του χωριού: στοῦ Μαλαμάκη τη Ράχῃ, στο
Βλαχοβούνι (Καραδήμα Ράχη), στα Παλιοχώρια (πάνω ond
την Μπετσάλα, στην Ψηλή Ράχη, στη Γλαβόραχη και ίσως
κάπου αλλού. Τὰ μνήματα αὐτά ἔχουν μεγάλες καὶ
χονδρές λίθινες πλάκες στι τέσσερες πλευρές και

40

 



θεωρείταιότι τα µνήµατααυτά ανήκουν στην αρχαία ἡ την.
πρώτη μ.Χ. εποχή. Τα μνήματα αυτά σε στρατηγικά
διάσελα ανήκουν μάλλον σε ηγεμόνες της εποχής των.
Ἀνεξερεύνητα όπως τα βρήκαμε τα μνημεία αυτά, µπορεί
νὰ Εἶναι καὶ ἀπό τοὺς ἀρχαίους προγόνους μας, τοὺς
Δωριείς. Από τοὺς Δωριείς πρέπει να κληρονομήσαμε ἤθη
καὶ έθιμα, τραγούδια, παραμύθια, παροιμίες, ακόµη και

ἡ τέχνη. Πέρασαν κατακτητές στα ορεινά χωριά της,
Δωρίδας: Τούρκοι, Αρβανιτάδες του Αλή Πασά και
Σλάβοι, αλλά μόνον για πλιάτσικο, διότι δεν έμειναν, δεν
μπορούσαννα ζήσουν στα άγονακαι δύσβατα χωριά. Για
πολλές περιόδουςτα χωριά αυτά έμειναν αδούλωτα, Γι
αυτό τα Ορθόδοξα Χριστιανικάκαι Ελληνικάτους ήθη και
έθιμα παρέμειναν ανόθευτα, καιιδιαίτερα η Ελληνική τους
γλώσσα. Ta µνήµατα, λοιπόν αυτά οπωσδήποτε
αποδεικνύουν ότι στις περιφέρειες αυτές υπήρχαν παλαιοί
(αρχαίοι)οικισμοί.

 

ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΧΑΛΑ (Συγγενικοί
Οικισμοῦ).

Στο κοντρικό Ανατολικό µόρος του χωριού, στη
Ράχη, εγκατασταθήκαν οι Γκαναίοι, όπου καιτα
Γκαναίικα Αλώνια.
Στο Δυτικό κεντρικό,οἱ Ραπταίοι
Στον Νότιο και λεγόμενο Κάτω Μαχαλά, ot
Λιαραίοι
Στον Νότιο-Δυτικό Κάτω Μαχαλά, οι Σκουτεραίοι
καὶ οι Μακραίοι
Στον Πέρα Μαχαλά,οι Χαραίοι,οι Σκουταίοικαιοἱ
Ζουκαίοι
Στον Επάνω Μαχαλά, οι Μπερισαίοι και οι
Καραμπαρπαίοι
Στον Κείθε Μαχαλά, οἱ Βρετταίοι, καιοι Χαλκαίοι.
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ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ 1940

Το έτος 1940, ήταν πολύ ανύσηχο. Από όλες τις
ἐνδείξεις φαινόταν ότι κάτι µεγάλο και σπουδαίο θα γίνει.
Ἡ Γερμανία κλιµάκωνε

τις

κατακτήσεις της. Από τον
Σεπτέμβριο του 1939,ο Αδόλρος Χίτλερ (Φύρερ) κἠρυξο,
τονπόλεμο κατά της Πολωνίας. Η Γαλλία και η Αγγλία
προσπάθησαν να βοηθήσουν την Πολωνία και έτσι
ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945). Η
Ἑλλάδα, καΐτοι θέλησε να µείνοι ουδέτερη, ο Μπενίτο
Μουσσολίνι, δικτάτορας της Ιταλίας, εἶχε άλλα στο νου
του. Φαίνεται, ζήλεψετονΧίτλερ και θέλησε κι᾿ αυτόςνα.
ζήσει νίκες για µια μεγάλη Ἱαλική ή Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία, ἡονειρευόταν τους Σταυροφόρους καιέτσι,
ἀνοιξεοχθροπραξίεςεναντίον της Ἑλλάδος, Συµµάχησε µε
τη Γερμανία και τον Απρίλιο του 1939, κυρίοψε την
Αλβανία, Στις 15 Αυγούστου 1940 (εορτή της Παναγίας),
Ἰαλικό υποβρύχιο τορπίλισεκαι βύθισε το πολοµικό µας
«Έλλη» στο λιμάνι της νήσου Τήνου. Από νωρίορα
ὄγιναν παραβιάσεις στα Ἑλληνικά σύνορα και η Ἑλλάδα
αποφάσισε να κάνει επιστράτευση από11-30 Αυγούστου.

 

Ἐνθυμούμαι στο πανηγύριτου χωριούµας, τις 29.
Αυγούστου (η Αποκεφάλιση tov Ay. Ἰωάννου του
Προδρόμου) που χόρευαν μπροστά λεβέντος του χωριού
μου και έφευγαν για να παρουσιαστούν στις μονάδες τους
καιόλος ο κόσμοςέκλαιγε! Τη νύκτα 28 Οκτωβρίου, ήλθε
το μοιραίο, Ο Μουσσολίνι ζήτησε από την Ἑλλάδα να
επιτραπεί στα Ἱταλικά στρατεύµατα να καταλάβουν
στρατηγικά µέρη τηςΕλλάδας. Λίγο ἡ πολύ, παραδοθείτε!
Ἡ Ἑλλάδα αρνήθηκε µε το ιστορικό ΟΧΙ. Πριν ακόµη
λάβειτην απάντηση ο Μουσολίνι, µας κήρυξε τον πόλεμο
στα σύνορα της Αλβανίας. Τὸ χειρότερο ήταν οι
βομβαρδισμοί των μεγάλων πόλεων,όπως η Πάτρα. Αυτή,
την αγωνία τη ζήσαμε και στο σπίτι µας, γιατί η θεία
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Μύλωνο-Θανάσαιναέστειλε τον πατέρα µου να φέρει από
την Πάτρα την κόρη της, Πολυξένη Αθ. Χαλκιά (ο άνδρας
της ήταν στην Αμορική) µε τα τρία παιδιά της:το Κώστα,
το Ἑζίμη και το Νίκο(ο Νίκος ἦταν τηςἴδιας ηλικίας µε
μένα). Τὸ τι πέρασε ο πατέρας µου στην Πάτρα µε τους
βομβαρδισμούςκαι εμείς που περιμέναμε µεαγωνία µέχρι
να γυρίσουν στοχωριό, δεν λέγεται!

Ἐπίσης, όλα τα μουλάρια του χωριού τα είχε
επιάξει το κράτοςκαι τα πήγανστον πόλεμο. Μας πήραν
καὶ τῇ Μπόκω µας. Για σκεφθείτε µια οικογένεια χωρίς
ζώο στο χωριό! Είναι χαμένη! Ο πατέρας µου πήγα σε ένα
χωριό πλησίον στην Άμφισσα (Ἀερνικάκι) Και αγόρασε ένα
μικρό µουλαράκι που έπρεπε να μεγαλώσει µαζί µεµας.
Το ονοµάσαµε Μάρκο. Ο πρώτος που καβαλίκεψε το
Μάρκο ήτανο Νίκος Χαλκιάςπου μόλις ταείχε φέρει τα
παιδιά αυτά ο πατέρας µου απότην Πάτρα. Χωρίς να τον
προσέξει κανείς ανέβηκε οπάνω ο Νίκος. Δεν ήταν ακόµη
έτοιμο το µουλαράκιαυτό για να κάνει τις δουλειές της
οικογένειας: χωράφι, φόρτωμα, ταξίδια και άλλα.
Αργότερα,όταν έγινε Ἡ οπισθοχώρηση από τον πόλεμο,ο
πατέρας µου αγόρασε ένα μουλάρι απὀ στρατιώτη πον
γύριζε από τον πόλεμο. Δεν ήταν καθόλου καλό μουλάρι.
Ἐάν ήσουν καβάλα σταματούσε απότοµα και σε έριχνε
κάτω. Το είχε κάνει πολλές φορέςσε μένα αυτό το κόλπο.

Μιλάμε,και θα μιλάμε για μουλάρια και όχι άλογα.
Δεν αντέχουν άλογαστα ορεινά χωριά, αλλά μουλάρια καὶ
γαϊδούρια. Τα μουλάρια είναι πιο επιτήδεια να πατούν.
προσεκτικά στα στενά μονοπάτια και στους τραχείς
δρόμους, Επίσης, αντέχουν στο κρύοκαι ταχιόνια. Είναι
πιο δυνατά από τα γαϊδούρια στο όργωμα, στο φόρτωμα
και πιο γρήγορα.
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Εκείνο που δεν περίµενε ο Μουσσολίνι ήταν η
ήττα. Ἡ πανοπλία του Μουσολίνι δον μπόρεσε να πάρει
τη νίκη. Μέσα σε λίγες µέρες αντιστραφήκαν τα
πράγματα. Οι νίκες του στρατού µας ὀρχονταν η µία
κατόπιν της άλλης. Έπεσε η Κορυτσά,έπεσε το Τεπελένι
και πήραμε την Κλεισούρα! Τι θαύμα ἦταν αυτό! Οἱ
καμπάνες των χωριώνχτυπούσαν συνεχώς και ο κόσμος,
βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει τα υπόρλαµπρα
μετέωρα δόξης. Ἐνθυμούμαι και εγώ που ἤμουνα μικρός
και δενέφτανα το σκοινί της καµπάνας. Ο ξάδερφοςµου,
Νίκος Β.Γκάνος, µε ανέβασε στους ώμουςτουκαιέτσι και
εγώ χτύπησα τὴν καμπάνα της νίκης. Ενθυμούμαιεπίσης
τούς γέροντες που μαζεύτηκαν στο μαγαζί του Βας.
Ζούκου καὶ ἀγγάρευσαν τον Νίκο Ζούκο να τοὺς διαβάσει
την φρέσκια εφημερίδα δυνατά και καθαρά για να ακούνο
όλοιτα νέα της νίκης.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ.

Ὅλοιοἱ δάσκαλοιεἶχαν πάει στον πόλεμο. Έστειλε,
λοιπόν, τὸ Ὑπουργείο Παιδείας µικρές και άπειρες
δασκάλες από την Ακαδημία να µαςδιδάξουν, αλλά αυτές,
δεν είχαν την πείρα για να διδάξουνπαιδιά μεγαλύτερα στο
µπόι από αυτές. μουν δέκα χρονών παϊδί και όλο
αταξίες. Ἤμουνπαιδί ενός από τους αρχή-νοικοκύρηδες
του χωριού. Πρέπει να ήμουνστην 5] τάξη. Δον άκουγα
τη δασκάλα καιδεν της ἔδινα σημασία. Αὐτή ἤξερε νὰ
βάζει μηδενικά, Τη µια ἡμέρα την ἄλλη, τίποταεγώ καιοι
ἄλλοι µαθητές, ώσπου την τέταρτη μέρα μουεἰπε ὅτι θέλει
να, μιλήσει στον πατέρα µου. Τότε μὲ κάψανε τὰ
κρεμμύδια! Ο πατέρας µουδεν µε είχε δείροι ποτέ, αλλά
δεν ξέρω αν τις γλύτωσα αυτή τη φορά. Απόεκεί καιµετά
ἦμουν το καλύτερο παιδί στο σχολείο. Μάλιστα, την
κάλεσε τη δασκάλα ο πατέρας µου στο σπίτι για φαγητό
καὶμετά τὴ σεβόμουνα πολύ.
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ἩΓΕΡΜΑΝΙΚΗΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ.

Πριν περάσουν ἕξη μήνες από την NHEpa tov OXI 0
Χίπλερ αποφάσισε να κυριεύσειτην Ελλάδα. Είχε και
αυτός όνειρα, ότι σο µια εβδομάδα θα έπινε καφέ στο
Σύνταγμα. Αλλά δεν θα γινόταν! Οι Έλληνες τον
πολέμησαν και αυτόν και τον καθυστέρησαν περισσύτερο
από ένα µήνα. Θεωρείταιδε,ότι µε αυτή την καθυστέρηση
και µετά, µετην αντίσταση της Κρήτης,έχασε τον πόλεμο
ο Άξονας. Οι Ἰταλοί µε συμμάχους τους Γερμανούς,
βρήκαν την ευκαιρία που πολεμούσανε τους Γερμανούς
καὶ µε την οπισθοχώρηση των Ελλήνων μπήκανκαι αντοί
στην Ελλάδα,δήθεν νικητές. Για λίγους µήνες είχαν στην
κυριαρχία τουςορισμένες περιφέρειες, όσο τους άφηναν οἱ
Γερμανοί. Καιοι Ιταλοί λεηλάτησαν και κατάκλεψανµε
τη σειρά τους τη πτωχή καὶ υπόδουλη πατρίδα µας.
Τέτοιες λεηλασίες, αρπαγές και σκοτωμούς έκαναν και οι
βάρβαροι Βούλγαροι στη Μακεδονία και Θράκη µε την.
ἄδεια και τη συνεργασία των Γερμανών. Μετάτην 283"
Απριλίου 1941, η Ελλάδα ήτανυπό την κυριαρχική κατοχή
των Γερμανών µέχρι την 123" Σεπτεμβρίου 1944. Οἱ
Γερμανοί, κατά τον αδελφό µου Μάνθο, ἦλθαν µόνο µια
φοράστο χωριό µου. ΟιΠαλοί ήλθανκαι αυτοί µόνο µια
φορά. λθαν ζητώντας κάποιον Άγγλο που έκρυβε το
χωριό µας. Βλέπετε, απὀ το Ελληνικό γένοςδεν λείπουν
ποτέοἱ προδότες! Το δικαιολόγησαν το θέµα αυτό µε τους
καλούς, ότι ο Άγγλος που ζητούσαν ήταν ο θείος µου
Βασίλειος Ν. Γκάνος που ἦλθε προσφάτως ἀπό τὴν
Αμερική, Τὸν Εγγλέζο τὸν ενθυμούμαι. Στὴν
πραγματικότητα, ο Ἄγγλος εἶχε πέσει με αλεξίπτωτο στη
Στήλια, ἡ κάπου αλλού, καὶ ἀσφαλώς ἦταν Εγγλάζος
Κομάντος.

Όπωςλέγεται, αὐτός ο Ἐγγλέζος ἡ ἄλλος με τις
ἴδιες εμπειρίες, ξαναγύρισε με τὴ γυναίκα τοῦ ἔπειτα ἀπό
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πολλάχρόνια µετά τον ανταρτοπόλεμο για να δει τον τόπο
αυτό και τους χωριανούς που τον περιέθαλψαν. Τον
Ῥώπησαν λοιπόν οι χωριανοί, αν βλέπει διαφορά απότότε
που ήταν αυτός στο χωριό! Ναι, λέγει ο Εγγλέζος,βλέπω
κάτι Και διαλογίζοµαι γιατί; Ὅταν ἤμουν εδώ ἔβλεπα νὰ
πηγαίνει καβάλα ο άνδρας στο χωράφικαι πίσω η γυναίκα
va περπατάει φορτωµένη τη σαρμανίτσα,ἡ ἔύλα,ενώτώρα.
ἢ γυναίκα πηγαίνει μπροστά καὶ φορτωμένη. Αὐτό
μπορούμε νὰ τὸ εξηγήσουμε λένε οἱ χωριανοί. Τώρα
πηγαίνει ἡ γυναίκα μπροστά γιὰ νὰ προσέχει, γιατί εἶναι
πολλές νάρκες στους δρόμους µετά τον εμφύλιο πόλεμο!
Xa!Xa! Xa!

Ἡ Άνω Στήλια ήταν περιφέρεια των συνόρων του
χωριού µας και του χωρίου Πενταγιού, κάπως επίπεδος,
χωρίς μεγάλα δένδρα και έλατα στους πρόποδες του

οβουνιού,απέχουσααπό το χωριό µουπερίπου µια και
Μισή ώρα µε τα πόδια. Ἐκοί έρχονταν τα αθροπλάνα,
συνήθωςτην νύκτα, και έκαναν ρίψεις µε κιβώτια που
έφεραν οπλισμό, ρούχα, χρυσές λίρες και ἄλλα εἴδη
πρώτης ανάγκης για τα νεοσυσταθέντα τμήματα των
ανταρτών, τη λεγομένη: «Αντίσταση». Τα αλεξίπτωτα
γίνονταν από ένα μεταξωτό ύφασμα που ήταν θαυμάσιο
για θερινά πουκάμισα. Ὅποιος εἶχε μέσον λάμβανε καὶ
κομμάτι από αυτό!

  

Ἡ κατοχή έφερε πολλά κακά στην Ἑλλάδα. Ένα
ax’ αυτά ἦταν ἡ πτώχευση του κράτους µετά τον
αποκλεισμό των δυνάμεων. Ὁ. πληθωρισμός ήταν κάτι
απίστευτο. Τα χρήματαδεν είχαν καµιά αξία. Κόβονταν
κάθε ημέρα καινούργια Χαρτονομίσματα χωρίς
ἀντάλλαγμα. Δεν μιλάμε για χιλιάδες καὶ ἑκατοντάδες
Χιλιάδες δραχμές, αλλά για δισεκατομμύρια που. δεν
μπορούσεςνα αγοράσεις ένα καρβέλι ψωμί. Κάποιος µου
δώρισε µια αναμνηστική σειρά απ᾿ αυτά και τα έχω. Οι
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Γερμανοί άδειασαν τις τράπεζεςκαι τα ταμεία της Ελλάδος
από χρυσό, ασήμι, καὶ άλλα τιμαλφή, καθώς και όλα τα
αποθέματα του κράτους, τὰ ὁποία ἦταν δημιουργήματα
τῆς χρηστῆς διοίκησης του κράτους and tov ἄξιο
κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά. Ταπήραν δήθεν σαν δανεικά
κιαγύρευτα! Πήραν ακόµη καιέργα τέχνης. Οι Γερμανοί
ήταν πολύ σκληροί στην Ελλάδα. Για να κατακτήσουντην
Ἑλλάδα ήταν δύσκολο, αλλά για να κατακτήσουν τις
καρδιές των Ἑλλήνων ἦταν αδύνατο. Οἱ Ἕλληνες
πιστεύουν σε ιδανικά. Οι προστριβές άρχισαν νωρίς.
Ἐνθυμούμαι όταν ο πατέρας µου ήτανβαριά άρρωστος από
περιπνευµονία και πριν πεθάνει ήλθε ο καθηγητής
Αθανάσιος Β. Πλάκαςστο σπίτι µας va tov Wet. Tov εἰπε
οπί λέξοι «κουράγιο Βασίλη, ο αγώνας ἄρχισε,
απελευθερωτικά αντάρτικα οργανώθηκαν στα βουνά µας».
Ένας απ᾿ αυτούς που στάλθηκε πίσω στα Γερμανικά
στρατόπεδα και στα καµίνια ήταν ο συγχωριανός µου
Χρήστος Ἱ. Καραδήµας, νέος άνδρας ο οποίος κάποτε
απελευθερώθηκεκαι ξαναγύρισε στην Ἑλλάδα καιπέθανε
στο χωριό από φυματίώση, µήνες αργότερα.

Οἱ Γερμανοί ἔστειλαν πολλούς Ἕλληνες μὲ τὰ
τραΐνα τοῦ θανάτου πίσω στα καμίνια τοῦ σαπουνιού.
Κρέμασαν καὶ σκότωσαν πολλούς σε ομαδικές εκτελέσεις,
ὅπως στο Δίστομο, στη Σπάρτη καὶ αλλαχού. Τὰ
Καλάβρυτα κλαίνε και βογκούν ἀκόμη ἀπό την απάνθρωπη.
γενοκτονία. Έκαψαν τόσα χωριά και κωμοπόλεις, όπως.
καὶ στην οπαρχία µας: τις Καρούτος και το Λιδορίκι.
Πολλά από τα χωριά που έκαψαν,ειδικά από το καλοκαίρι
1943, µέχρι το καλοκαίρι 1944, δηλαδή πριν φύγουν, τα
έκαψαν δήθεν για αντίποινα επιθέσεωνανταρτών που όλο
καὶ περισσότερο γίνονταν σοβαρός εχθρός των Γερμανών.

Είναι αδύνατο γααριθμηθούν όλα τα απάνθρωπα
εγκλήματά τους. Άφηναν για πολλές µέρος κρεμασµένους
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ανθρώπους στα δένδρα, δήθεν για να παραδειγματίζονται
οἱ ἄλλοι. Ta δένδρα εἶναι ακόµη εκεί δίπλα στον
καρόδροµο, λίγο πιο πέρα από τὴ Ρέρεση καὶ κάτω ἀπό τὸ
χωριό Τείχιο. Κάθε φορά που περνώ από εκεί μου θυμίζει
τα δύο άµοιρα νέα παιδιά που ήταν κρομασμένα από τους.
Γερμανούς για πολλές µέρος. Βλέπετο, το ολοκαύτωμα
των Εβραίων έγινε πολύ γνωστό, όµως στο ολοκαύτωμα,
των Ἑλλήνων ποτέ δεν δόθηκε η πρέπουσατιµή! Οἱ
θυσίος των Ἑλλήνων ήταν πάμπολλες, ειδικά στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ξεχάστηκαν πολύ γρήγορα,
ακόµη και από τοὺς συμμάχουςμας.

 

Έγινε μεγάλος αποκλεισμός, καθώς γνωρίζουμε,
απότις μεγάλες δυνάμεις και αυτά τα λίγα τρόφιμα ποὺ
έβγαζε η Ἑλλάδα. δεν έφταναν για το Γερμανικό στρατό
που τα έπαιρνανγια τον εαυτό τους. Να, γιατί η πείνα
ήρθα τόσο βαριά στην Ελλάδα! Οι Γερμανοί λεηλάτησαν
τα πάντα και τα ἔπαιρναν ὅλα! Ο κυβερνήτης καὶ
δικτάτορας Ι. Μεταξάς, προ-είπε τη δυστυχία που θα ἔλθει
στον Ἑλληνικό λαό καὶ συμβούλευε τοὺς Ἕλληνες νὰ
φυτέψουν πατάτες ἀκόμη καὶ στις γλάστρες.

Ἡ ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ.

Φοβερό πράγμα Ἡ δυστυχία, το να µηνέχεις ένα
κομμάτι ψωμί, και να µην μπορεῖς να δώσεις φαγητό στα
παιδιά σου! Πάρα πολλοί ήταν οἱ Έλληνες που πέθαναν.
από τὴν ασιτία καὶ μάλιστα πάραπολλά παιδιά.
Ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες εκείνοι που πέθαναν από
την πείνα, αλλά και κείνοι που πέθαναν απότις δυστυχίες
της πείνας. Ένα περιστατικό που συνέβη στο σπίτι µας
ήταν, όταν ήρθεένα νέο παιδί ατό το γειτονικό χωριό την
Πενταγιού, δυόµιση ώρες µε τα πόδια, και έφερε στον
πατέρα µου ένα µπουκαλάκι µε λίγο ποτρέλαιο για
αντάλλαγμα µεψωμί. Ὁ πατέρας µου γνώριζε τον πατέρα
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του παιδιού που ήταν βιολιζής Έπαιζαν μαζί στα
πανηγύρια. Του γέμισε το σακούλι του µε τρόφιμα καὶ τὸ
έστειλε πίσω στο σπίτι του. Στο σπίτι µας, όσο ζούσε ο
πατέρας μου, δὲν πεινάσαμε. Στις µεγάλες πόλεις η
κατάσταση ήταν δραματική, Πέθαιναν άνθρωποιστους
δρόμους αναζητώντας κάτι να φάνε. Ειδικά στην Αθήνα
τοὺς σήκωναν μὲ τὰ κάρα τοῦ δήμου καὶ γέμισαν οἱ
Ἐκκλησίες καὶ τὰ νεκροταφεία ἀπό φέρετρα και δεν
υπήρχαν αρκετάκαι από αυτά.

 

Δεν δυστυχούσαν µόνο οι πολύ πτωχοί, αλλά και
εκείνοι που είχαν κτήµατα ακόµηκαι οἱ τσοπάνηδες τοῦ
χωριού. Έναπεριστατικό που διηγείτο ο Κωνσταντίνος Π.
Χάρος, αργότερα ανάπηρος του Αντάρτο-πολέµου, που
τσοπάνενεταλίγα γίδια του πατέρατου κάπου εκεί στα
Ζηρέλλια, µας λέγοι µια τρομερή αλήθεια. Ο φίλος του ο
Σταύρος Γ. Χαρονικολάου,λοιπόν, εκεί στην ταράτσα του
στα Ζηρέλλια, που και αυτός φύλαγε τα πρόβατα του
πατέρα του, μόλις size αρμέξειτις λίγες προβατίνες που
είχαν ακόµη λίγο γάλα τον Αύγουστο. Έβαλε και λίγο
νερό για νὰ τὸ κάνει περισσότερο, ἔτριψε καὶ το λίγο ψωμί
μπομπότα ποὺ εἶχε μέσα στὸ μικρό βεδούρι, καὶ ἦταν
ἕτοιμος και πεινασµένος να αρχίσει να τρώγει. Να σου και
φτάνει και ο φῖλος του ο Κώστας. ΤΟ φιλότιμο της
φιλοξενίας φαίνεται ζωντανά εδώ: «Καλώς τον Κώστα,έλα
Κώστα να φάμε». Και ο καηµένος ο Κώστας που,ποιος
ξέρει πόσο θα πεινούσε,χωρίς δεύτερη κουβέντα,κάθισε
καὶ µε το ἴδιο ξύλινο κουτάλι τρώγανε µαζί κουταλιά σου
καὶ κουταλιά µου µέχρι το τέλος. Όταν τελείωσε η
τριψιάνα, ο Κώστας είπε στο Σταύρο: «Αἴ Σταύρο, σ᾽
τόφαγα το Ἰάλω. Και τότε αυθόρμητα ο καηµένος ο
Σταύρος εἶπε: «ας µην μ’ τότρωγες»! Βλέπετε, δεν ἦταν
ἀρκετό και για τοὺς δύο!
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Πολλοί χωριανοί αυτόν τον καιρό εφεύραν τρόπους
να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα που έβγαζαν για ψωμί
τουλάχισο. Παιάτος είχαμε πολλές. Λοιπόν, τις
ξεφλούδιζαν, τις ἐβραζανκαιτις ἀανακάτευαν με αλεύρι καὶ
γίνονταν θαυμάσιο ψωμί. Οι πατάτος γίνονταν και
µαγαιρεύονταν επίσης σε πολλά εἴδη φαγητών. Άλλη
τέχνη ἦταν να επεξεργαστούνβελανίδια από το λόγγο, να
φύγει η πικράδα, Και αφού αλεστούν στο μύλο και
ζωμωθούν με αλεύρικαινα γίνουν ψωμί. Ενθυμούμαιπου
πολλές φορές όταν σκαρίζαµε τις κατσίκες αντί για
κάστανα ψέναμε βελανίδια και δεν ἦταν και τόσοπικρά!
Ἐπίσηςαν δενεἴχαμο προσφάγι (τυρί, σλιές) ετοιµάζαμε
στουμπισµένο κρεμμύδι. Ἡ μέθοδος ἦταν νὰ
στουμπίσουμε το κρεμμύδι ἀποβραδίς να τὸ γεμίσουμε με
αλάτι και το πρωί ήταν αρκετά τρυφερό, δεν ἕκαιγε πολύ
kat τρωγόταν.

Ὁ πολύς κόσμος ἔφυγε ἀπό την Αθήνα καὶ τις
μεγάλες πόλεις. Γύρισαν πίσω στα χωριά τους καὶ ἄρχισαν
εντατική καλλιέργεια των κτημάτων. Αυτό έσωσε πολύ
κόσµο, αλλά ἀλλαξε και Ἡ ποιότητα των κατοίκων του
χωριού. Έφευγανειδικά νέοι άνθρωποιαπότις πόλεις, οι
περισσότεροιαπό την Αθήνα για να µην πεινάσουν και
επέστρεφαν στο χωριό, στο πατρικό σπίτι. ρθαν και
μορφωμένοι άνθρωποι και πολιτισµένοι και έβαλαν
μπροστά τὸ ἀλέτρι και το τσαπί. Δούλευανπολύ σκληρά,
ξεστρεμάτισαν καινούργιους χώρους των χωραφιών για να
βγάλουν τις πέτρες και τα βούρλα να αναθάλλουν.
καινούργιοκαι παχύ χώμαστηνεπιφάνειαγια καλλιέργεια.

Άρχισε µια σχετική ευημερία µετά το καλοκαίρι
του 1942 Kar apyés του 1943, εἰδικά στα χωριά.
Καλλιεργούσαν τα χωράφια απ᾿ άκρη σ᾿ άκρη και το
καλοκαίρι πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς ἐμεινανεκεί στα κτήματα να
τα σκαλίσουν, να τα ποτίσουνκαι να τα περιποιούνται.
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Ενθυμούμαιταπαιδιά του Αλέξη Μακρή,ειδικά το Γιάννη
που έμεινα για εβδομάδες στη λογγά στο Κερασόρεμα,
κάτω απότα Γιοῦρτια σε µια ταράτσα. Ταράτσα ἦταν ένα.
αυτοσχέδιο μικρό καλύβι απὀ πάνω σκεπασµένο µε
πέταυρα (σανίδια σκισµένα µε το τσεκούρι από κορμό
ἔλατου), πάνω απὀ τα πέταυρα λάσπη µε χώμα που το
πατούσαν πολύ να σκληράνοι (να ταρατσώσει) και γύρω-
γύρω πλεγµένο µε ελατόσκουπες και φτέρες, για να
µετριάζοται το κρύο την νύκτα. Σε πολλές ταράτσες
ἄφηναν πόρτα και παραθυράκι. Στη µέση του καλυβιού
ανάβανε φωτιά γιὰ va ζεσταίνονται, να ψένουν
καλαµπόκια και να μαγειρεύουν πατάτες, κολοκυθάκια,
φασολάκια καιο, τι άλλο ἐβγαζε η νέαεσοδεία.

Ἡ. κατοχή έφερε και άλλα κακά. Η έλλειψη
φαρμακευτικώνειδών ήταν φανερή. Το µόνο φάρμακο το
οποίο ήταν κάπωςπροσιτό στον κόσµο ήταν το κινίνο.
Ασφαλώς έπρεπε να οικονοµήσεις και τα απαραίτητα
χρήματα για να το αγοράσεις! χρήση του κινίνου ήταν
αναγκαία για τὴν καταπολέμηση της ελονοσίας που
μάστιζε τον Ελλαδικόπληθυσμότότε.

ΠολλοίΈλληνες και συγγενείς απὀ το εξωτερικό
προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά µε τον αποκλεισμό, δεν
περνούσε τίποτα µέσα στην Ελλάδα. Οιεξ Αμερικής
Έλληνες εἴχαν κάνει ένα σύλλογο, µια οργάνωση το
“Greek Relief Fund”, péo@ mg opyavéseos AXETIA,
ὅπου πουλούσαν Βοπάβ καὶ μὲ τὰ χρήματα ποὺ
μαζεύτηκαν, όταν ἄνοιξαν οἱ δρόμοι, ἐστάλησαν τρόφιμα
καὶ ἄλλα κουτιά µε ρούχα και φάρμακα και μοιράζονταν
στοὺς ἀπόρους. Ἕνα από τὰ στελέχη τῆς οργανώσεως
αυτής, τηςπεριφερείας του ΜἰἀΦΙοίοναι, ΟΜίο, ήτανκαιο
θείος µου, αδελφός του πατέρα µου, ο Μάνθος
Αποστολόπουλος, ή Μάθιους για τον οποίον εμείς, η
οἰκογένεια του, εἴμαστε πολύ ὑπερήφανοι.
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ΟΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ.

To 1942, ἥταν πολὺ βαριά χρονιά για τὴν
οικογένειά µας. Για το σπίτι µαςαυτή η περίσταση ήταν.
ἀνάθεμα στους πολέμους και στους κατακτητές
Γερμανούς. Ο πατέρας µου αρρώστησε, στην αρχή από
κρυολόγημα και ελονοσία, Ἡ οποία όµωςεξελίχθηκε σο
περιπνευµονία. Σε δώδεκα μέρες απεβίωσε. Για να µην
πεινάσουµε εμείς, η οικογένειά του, ο πατέρας μου πέρασε
πολλές κακουχίες και δεν ἀντεξο στον θανατηφόροπυρετό,
καντηνεξάντληση των δώδεκα ηµερών. Δύογιατροί(ο
Αλέξανδρος Αλεξόπουλος απὀ τα Κουτλίσια και ο
Ἰωάννης Ζούκοςαπό το χωριό µας), δεν μπόρεσαν να τον
σώσουν. Δεν είχαν και τα απαραίτητα φάρμακα. Μόλις
προ µηνών είχε ανακαλυφθεί η πονικιλίνη, αλλά δεν
υπήρχε στο χωριό, οὔτε σταπεριφερειακά φαρμακεία. Με
μια µόνον ένεση πενικιλίνῆς, θα μπορούσε να γλυτώσειο
πατέρας µου.

Ενθυμούμαιπου έκαιγανένα κεραμίδιστο τζάκι, το.
τύλιγαν µε κουρέλια καιτο έβαζαν στο στήθος του. Ακόμη
δὲν μπορώ να καταλάβω πως συμβιβάζονται υψηλός
πυρετόςκαὶ ζεστό κεραμίδι! τανκαι πολύ εξαντληµένος
από τα μακρινά ταξίδιαγια ανταλλαγή προϊόντων, όπως
στο Μεσολόγγι καὶ ἄλλα. Ἐνθυμούμαι μερικά πράγματα
Ὑόρω στην αρρώστια του. Είχε αφήσειπριν πεθάνειρύζι
που το είχε φέρει απὀ το Μεσολόγγι σο προηγούμενο
ταξίδι ακόµη µε τον πορφυρό φλοιό το οποίο τρίβαµεκαι
τὸ μαγειρεύαμε. Λέγεται, ότι ο πατέρας µου έπιασετο
κρυολόγημα,ότανλίγος µέρες πριν αρρωστήσει,είχα πάει
εκεί κάπου στα χωριά του Μόρνου να πουλήσει ξύλινες
σκάφες που τις έφτιαχνε ο ίδιος. Στο δρόμο ἔβρεξε καὶ
βράχηκε. Πήγαινεσε συγγενείς στην Ναύπακτο όταν τον
σταμάτησαν οἱ Γερμανοί εκεί στο ποτάμι (Γοφύρι) του
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Μόρνου και αναγκάστηκε να κοιμηθεί το βράδυ έτσι
βρεγµένοςκάτω από µια σκάφη.

Κάπνιζε πολύ ο πατέραςµου και τα φλματά του
ήταν κατάµαυρα. Στην αρχή της αρρώστιας του. µια μέρα
κατέβηκε στο αλώνι µας και μὲ έστολε στον Μακρο-
Χρήστο, κάτω απότο δικό µας σπίτι να του φέρω τσιγάρο.
Μόλις τράβηξε την πρώτη ρουφηξιά, άρχισε δυνατός βήχας
και το πέταξε αµέσως, αλλά ήταν πλέονπολύ αργά.

Ἐνθυμούμαι λοπτοµέροιος από εκείνη τη βραδιά
πουπέθανε. Όλα τα παιδιά κοιµόμασταν στο µέσα µεγάλο
δωμάτιο του σπιτιού και εγώ μάλλον δεν θα κοιµήθηκα
καθόλου. Ῥωτούσατις θείες καὶ τις μεγάλες ξαδέλφες μου,
ποὺ βοηθούσαν καὶ ἔρχονταν συνέχεια στο δωμάτιο, «τι
κάνει ο πατέρας μου»; Αυτές δεν ἤθελαν νὰ µου
απαντήσουν, αλλά εγώ καταλάβαινα ότι έψαχναν στα
μπαούλα για ρούχα να τον ντύσουν. Την 17’ Νοεμβρίου
1942 μείναμε τέσσερα μικρά παιδιά ορφανά και η μάνα
µας φιλάσθενη. Ὁ πατέραςµου πέθανε πολύνέος, μόλις 45
χρονών.

Άρχισαν μέρες δυστυχίας. ΄Ἠμουν µόνο δώδεκα
χρόνων παιδί καὶ ὁ μεγαλύτερος από τα ἄλλα τρία. Με
λίγα λόγια έγινα προστάτης οικογένειας αυτομάτως από
πολύ μικρός. Έπρεπε να εργάζοµαι σκληρά και να
αναλαβαίνω σοβαρές ευθύνες. Ἐνθυμούμαιπου τα βράδια
βαρυγκωμούσακαι ἐκλαιγα κάτωαπότις κουβόρτος για να
µην µε δουν τα αδέλφια µου καιέλεγα µέσα µου: «γιατί
Θεέ µου,γιατί µου πήρες τον πατέρα µου»;

Ἐκεῖνο που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν η κηδεία του
Πατέρα μου! Μαζούτηκαν όλες οἱ ανιψιές του Καὶ
ξαδέλφες µου µέσα στην Εκκλησία και άρχισαν το
μοιρολόι! ταν κάτι που σου έσκιζε την καρδιά. Πως το
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άντοξα κι εγώ αλλά καὶ ἡ φιλάσθενη μάναμου, δεν ξέρω!
Καιαὐτή η καμπάνα του χωριού ὁταν χτυπάει πένθιμα σε
συγκλονίζει καὶ σοὺ ραγίζει τὴν καρδιά καὶ εἶναι πολύ
βαρύςο πόνος όταν χτυπάρι για τον πατέρασου.

ΤΙΠΑΤΕΡΑ ΕΙΧΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑ.

Ὁ πατέρας µου γεννήθηκετο 1897, στο καινούργιο
σπίτι στο χωριό Σουρούστι. ταν ένας αγαπητός άνδρας
καὶ φιλάνθρωποςκαι χρήσιμος στην κοινωνία του χωριού.
Ἐνθυμούμαι τις θείες του γύρω στη γειτονιά µας, οἱ
περισσύτερες χήρες: Ἡ αιωνόβια θεία Δημητράκαινα, η
θεία Μυλωνο-Θανάσαινα, και η ξαδέλφη του, Θανάσω.
Όλες αυτές περίμεναν να βρουν κάποια ευκαιρία να
ζητήσουν µια χάρη. Νατους φέρει κάτι από τα μαγαζιά
των μεγαλύτερων χωριών,όταν πήγαινε με τὸ μουλάρι, ἡ
να τουςφτιάξει το παράθυρο που δεν έκλεινε καλά απότη
Βροχήκαιτα κρύα,ή να οπιδιορθάσειτο αλέτρι, ή να τους
καλιγώσει το μουλάρι, ἡ να τους γράψει ένα γράμμα,
(δεδομένου, ότι καμία από αυτές δεν ήξερε γράμματα),ή
να του πούνετον πόνο τους. Η θεία Θανάσαιναέφερνε τα
γράμματαπου λάβαινεαπό την κόρη της από την Αμερική,
ἡ από την Πάτρα καιέπρεπε να τῆς τα διαβάσεικαι να
Ἰράψαι καινούργια. Αυτήν την υπηρεσία ανέλαβα εγώ
μετά τονθάνατο του πατέραµου.

Αλλά δεν ήταν µόνο οι συγγενείς. Πολλοίχωριανοί
έρχοντανστοσπίτι µας. για κάποια χάρη. Να ζητήσουν
κάποια συμβουλή,ἡ να μεσολαβήσειγια κάποιες εκκροµείς
υποθέσεις που εἶχαν. Ὁ λόγος του ήταν σοβαστι
Έρχονταν οἱ χωριανοί νατουςβγάλει το χαλασμένο δόντι
ποὺ πονούσε ανυπόφορα. Ὑπήρχαν µέχρι τελευταία
γύφτικες δοντάγρες (τανάλιες), που τις είχε σχεδιάσει ο
ἴδιος, οἱ οποίες οπωσδήποτε θα σκούριασαν καιτις
πέταξαν οι αδελφές µου. Τις έκανε κάποιος σιδηρουργός,
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στο διπλανό χωριό, Κριάτσι. Είχαν ειδικά δοντάκια για να
πιάνουν ολόκληρο το δόντι, όταν το τραβούσε µε δύναμη
για να μὴ σπάσει. Ἥμουν παρών σε πολλά τέτοια
περιστατικά. Σκέπτοµαιτους κινδύνους που ίσως να
δηµιουργούντο µετά από αιμορραγίες, λοιμώξεις, και
λοιπά. Όμως, τα µέσα δεν υπήρχαν προς διάσωση δοντιού
καὶ ἀποφυγή κινδύνων. Ευχαριστούμε το Θεό που ποτέ
δεν έγινε κάτι κακό. Ο πατέρας µου είχε πάει πολλές
φορές στην Αθήνα και ζήτησε από τον ἔᾳδελφό του,
Ευθύμιο Παπαντωνίου, καθηγητή πανεπιστημίου
οδοντιατρικήςνα του δώσει τις παλαιές δοντάγρες, αλλά
αυτός tov επὀπληξε να σταματήσει να Κάνει τον
οδοντογιατρό, γιατί κάποια μέρα θα έβρισκε τον µπελά
του.

O πατέρας µου έκανε και ενέσεις σε αρρώστους
χωριανούς. Αυτήν τηνυπηρεσία ανέλαβα εγώ μετά τον
θάνατο τοῦ πατέρα µου. Έβραζα τη σύριγγα και τη βελόνα,
για την πρέπουσα απολύµανσηκαι µετά γέμιζα τὴ σύριγγα
µε το φάρμακο. Ἐνθυμούμαι µια φοράπου µε ζήτησε ἢ
Φλωρο:Μαρία να τις κάνωενέσεις Το πρόβλημα που
είχα, ἦταν ὅτι δὲν έµπαινε η βελόνα στο χέρι της. Ἢ ἢ
βελόνα µου είχε παλιώσει, ἡ τὸ δέρμα τῆς ἦταν πολύ
σκληρό. Πάντως τα κατάφερα αισίως! Ἤθελε νὰ μὲ
πληρώσει, αλλά εγώδεν ἔπαιρνα χρήματα. Δεν δεχόµουνα
πληρωμή. Επέμενο, και στο τέλος τῆς θεραπείας, µου
ἔδωσε αρκετά χερόβολα τριφύλλιγια το μουλάρι μου.

Ὁ πατέρας μου ήταν πρόσχαρος να βοηθήσει
παντού καὶ πάντοτε. ταν ένας από τους καλύτερους
νοικοκύρήδες του χωριού. τανσύμβουλοςκαι ταμίας του
Ἐκκλησιαστικού Συµβουλίου. Είχεκαι πολλέςικανότητες.
ταν καλός ἔυλουργός (µαραγκός) και πολλές φορές
συνεργαζόταν µε ἄλλους δυο μαραγκούς του χωριού, τον
Λιαρομήτρο και τον ΑλέξηΧαλκιά. Επίσης, έφτιαχνε και
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επιδιόρθωνο γεωργικά εργαλεία, γνώριζε και έπαιζε
μουσικά όργανα, όπως βιολί και λαούτο. ταν καλός
κυνηγός καὶ καλός γεωργόςκαὶ τὸ σπίτι μας ταν πάντοτε
γεμάτο από ὅλα.

Από τον Νοέμβριο του 1942, που πέθανε ο πατέρας
μου, ἄρχισα ἀμέσως νὰ αἰσθάνομαιτο βάρος της ορφάνιας
καὶ τῆς δυστυχίας. Δεν ήταν το σχολείο μόνον. Ἔπρεπε νὰ
αναλάβωεγώτις εργασίες για να συνεχιστεί η καλλιέργεια.
Έπρεπε να μάθω να Ἰρησιμοποιώ τα εργαλεία του
µαραγκού και τα γεωργικά, που µου άφησεο πατέρας μου.
Ἴσωςκαὶ ασυναίσθητα από ὁ,τι ἔβλεπα να κάνεινωρίτερα
προσπαθούσανα κάνω καὶ εγώ καὶ σιγά-σιγά ἔμαθα.

Ὁ πατέρας μου ὑπηρέτησε 7 χρόνια στρατιώτης.
Από τὸ 1917 ἕως τὸ 1924. Έφτασε εκεί ψηλά στο
Δούναβηποταμόκαι στην Ουκρανία Γιατί πήγε εκεί δὲν
γνωρίζω! Εάν πήγε ο Ελληνικός στρατός εκεί εναντίων
των Ῥώσων, άλλο ένα λάθος της Ἑλληνικής πολιτικής.
Έλαβε µέροςστη Μικρά Ασία όταν έγινε η προέλαση του
Ἑλληνικού στρατού και προχωρούσε προς την Άγκυρα την
1" Αὐγούστου 1921. Ἡ «ΜεγάληΙδέω». Βλέπετε, εμείς ot
Έλληνες έχουµε µεγάλες ιδέες! Ἡ μάχη στο ΕΟΚΦεἰήτ,
Δορύλαιον τους έδωσε φτερά και ελπίδες. Έφθασαν έξω
από την Άγκυραστις 30 Αυγούστου, όταν βρήκαν µεγάλη
αντίσταση. Προχωρούσαν πολύ γρήγορα καὶ δὲν
μπορούσαν νὰ εφοδιαστούν. Κατά τους ιστορικούς,
ἔπρεπε οἱ Ἕλληνες να προσπαθήσουν νὰ κρατήσουν ὁ τι
κατέλαβαν και να µην πάνεγια την Άγκυρα.

Μουέλεγε ο θείος µου,π. Δημήτριος Παπαντωνίου,
πωςσε κάποια σύντομη συνάντησή του µε τον πατέρα µου
στον πόλεμο εκεί στη Μικρά Ασία (ήταν και αυτός της
ἴδιας κλήρωσης), το μεγαλύτερο παράπονο του πατέρα µου
δεν ἦταν πουυπηρετούσετόσαχρόνια,αλλά η αγανάκτησή,
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τοῦ ποὺ δεν εχαν ἀνεφοδιασμούς σε ὅπλα καὶ τρόφιμα.
Πείνασαν, δίψασαν καὶείχανκαι την ψείρα από πάνω. Ο
πατέρας µου ἔλεγε για το κακό που τους βρήκε,ειδικά,
στην οπισθοχώρηση, από 13 µέχρι203 Σεπτεµβρίου, ότι
έπιναν νερό µέσα από πατηµασιές αλόγων μεμιγμένο µε
αίμα.

Ὁ πατέρας μου ἔτυχε να εἶναι στὸ σώμα τοῦ
Συνταγματάρχη Πλαστήρα, το µόνο σώµαστρατού πον
είχε τακτική οπισθοχώρηση και κράτησε άµυνα, ώστε να
σωθούν χιλιάδες Έλληνες. Σε αυτή την οπισθοχώρηση
χάθηκαν πολλοί χωριανοί µας που είχαν την άµοιρη τύχη
να συλληφθούν αιχμάλωτοι Και να σφαχτούν επί τόπου,
κατά τα δεδοµένα. Τρεις που ενθυμούμαι ήταν, ο
Δημήτριος Κουτσογιάννης, ο Χαρονικολάου και ο Βασ.Γ.
Γκάνος. Είχαμε πολλά παράσηµα του πατέραµου σε µια
κασέλα πριν φύγω για την Αμερική. Δεν γνωρίζω τι έγιναν.
έκτοτε.

Προτού πεθάνει ο πατέρας µου άρχισαν να μιλάνε,
ο πατέρας µου µε την αδελφή του, τη θεία µου Ελένη.
Όταν πέθανε ο πατέρας µου, ενδιαφέρθηκε πολύ και
ἐρχόταν τακτικά στο σπίτι μας. Ὅπωςλένε: «τὸ αἷμα νερό
δεν γίνεται»! Μετη θεία µου Ελένη πήγα στο Γρηγόριµε
πρόσφορο για να κάνουμε τα 40 (μνημόσυνο)του πατέρα
μου, γιατί οµείς στο χωριό µας δεν είχαμε ιορέα αυτή την
περίοδο. Μάλιστα ήθελε και ονθυμούμαιπου ζήτησε από
τὴ μάνα µου ναυιοθετήσειτηνμικρότερη αδελφή µου, τή
Νίτσα. Αὐτή δεν εἶχε κορίτσι καὶ ἔτσι νόμιζε ὅτι θα
βοηθήσει την οικογένειά µαςνα οπιζήσειτην ορφάνια και
τη δυστυχία των τότο ηµερών, αλλά και την δική της
απόγνωση µε τονΙδιότροπο άνδρατης. Όμωςη μάνα µου
καὶ εγώ όταν το ἄκουσα, αντισταθήκαμε σε κάθε
περαιτέρω συζήτηση γύρω από το θέµα αυτό. Ἡ μάνα μου
Ωντιστάθηκε από την πρώτη στιγµήκαισε λίγες µέρος της
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είπε: «είναι αδύνατο να κάνωτέτοιο πράγμα, καὶ όπως θα
µεγαλώσωκαιτα υπόλοιπα παιδιά μου θα μεγαλώσω καὶ
τη µικρή µας Νίτσα(Ελένη)».

Ἡ Θεία µου Ελένη περνούσε πολύ άσχημα µετη
συμπεριφορά του ἄνδρα της Κώστα Χάρο. Φαίνεται ότι
εἶχε έρθει σε απόγνωση και εἰδικἁ µετά τον θάνατο του
πατέρα µου. Η Θεία Ελένη ήταν πολύ καλή γυναίκα, καλή
νοικοκυρά, όμορφη καὶ αγαπητή κυρία.

ΠΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΑΜΕΣΑΝ ΠΑΙΔΙΑ

Πολύ µεγάλη σχέση έχει η ανατροφή, το πως
μεγαλώνει ένα παιδί και τα παιδιά µιας οικογένειας.

Ἡ γέννηση και η ανατροφή µέσα στον αγώνα τῆς
ζωής, ακόµη και το περιβάλλον που ζούσαμε, µας
προστάτευεεκείνο τον καιρό. Οποιοσδήποτε µεγαλύτερός
µας να µας άκουγε να λέγαμε ἡ νὰ κάναμε κάτι ἀπρεπές,
θα µας οπέπληττε αυτομάτως. Ὁ θείος, η θεία, ο κάθε
μεγαλύτερος, µας ενέπνεαν σεβασμό. Ποτέ µέχρι τα 12
περίπου χρόνια µου που ζούσε ο πατέρας µου, ποτέ µου
δεν άκουσα τουςγονείς µουνα φιλονικούν ή να µαλώνουν
για Κάτι. Από τον πατέρα µου ποτέ δεν ενθυμούμαι να
έφαγα ξύλο, αλλά τον φοβόμουνακαι τον σεβόµουνα και
δεν ήθελα ποτένα τον ντροπιάσω. Ἡ μητέρα µου ήταν
εκείνη που έδινε τις πολλές συμβουλές, µας µάλωνε και
καμιά φορά µαςἔδινε και καμιά στον πισινό, διδικά ἐμένα
που ἤμουν ο μεγαλύτερος. Το τζάκι ήταν ο χώρος
συναντήσεως όληςτης οικογένειας. Ειδικά το χειμώνα
µαζουόμασταν να ζεσταθούμε πλησίον στη µεγάλη φωτιά
μα τα κούτσουρακαινα καθίσουµεστη γωνιά να φάμεστο
στρωµένο σοφρά (χαμηλό τραπεζάκι) µε σκαµνιά γύρω
του. Είχαμεδυο λυχνάρια πετρελαίουγια τηνκουζίνα και
μια λάμπα συνήθως µε οινόπνευμα(ἦταν καθαρότερο από
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τὸ πετρέλαιο) νὰ την κρατάμε για να βλέπουμεστα άλλα
δωμάτια. Ο Ηλεκτρισμός και ζεστό νερό στο σπίτι ἦταν
έξω απὀ τη σκέψη µας εκείνο τον καιρό.

O καλύτερος προστάτηςτηςοικογένειάς µας, µετά
τον θάνατο του πατέρα µου, ἦταν ο θείος Μήτρος Αθ.
Λιάρος ἡ Λιαροµήτρος. Το ακύλουθο περιστατικό µου
ἄφησε καρπούς συµποριφοράς στην καρδιά µου. Κάθε
χρόνο, την Πρωτοχρονιάτο βράδυ, µαζευόντουσαν πολλοί
άνδρες στα δύο µαγαζάκια του χωριού και παίζάνε 31,
αλλά και μεγάλα παιδιά σε ιδιαίτορο τραπέζι έπαιζαν και
αυτά µε ψιλολεπτά. Δεν ξέρω πωςέγινε, και µου έδωσε
και μένα η μάνα µου μερικές πεντάρες και µε άφησε να
πάω σε ένα απότα μαγαζιά. Ηρθε η ώρα12 μεσάνυκτα,
σβήσαμε τὰ φώτα, εἴπαμε τον Αἴ Βασίλη και µετά
αρχίσαμε το παιγνίδι ξανά για καμιά ώρα ακόµη. Τότε
ήρθο ο αείμνηστος θείος Μήτρος και µου λέγει, «πάμε
εμείς Κωστάκη». Σηκώθηκααµέσως και φύγαμε. Δεν µου
άρεσεκαιτόσο,γιατί κέρδιζα και κάτι και ήθελα να μείνω
ακόµη. Αργότερα και τώρατο σκόπτοµαι και λέγω πόσο
λογικόςθείος ήταν! Τι περισσότερο ήθελα εγώ, έναπαιδί
χωρίςπατέρανα μείνω στο μαγαζί µετά τις 12: Άλλωστε,
τὸ ἔθιμοεἶχε γίνει!

Ἐνθυμούμαι και µια καλή χειρονομία κάποιου,
άλλου θείου. Ὁ Λαἴόγιαννος (Ἰωάννης Δ. Γκάνος), ο
οποίος µια φορά, όταν γύρισε από ταξίδι στο Λιδορίκι µου
ἔφερα ένα τετράδιο και δυο μολύβια δώρο. Είχε τόση
μεγάλη οικογένεια και µε σκέφτηκεκαι µένα ένα ορφανό
ενός πρώηνφίλου του. Αὐτό θα πει ανθρωπιά!

Κάθε Κυριακή και Γιορτή πλενόµασταν µέσα στη
σκάφη µε ζεστό νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια
φορούσαμε  ολοκάθαρα ρούχα καὶ πρωί-πρωΐ
συγκεντρωνόµασταν στο σχολικό προαύλιο καὶ µε την
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επίβλεψητου δασκάλου µας συντασσόµαστανκατά τάξη
καὶ πηγαΐναµε στην Εκκλησία. Ἐκοί παρακολουθούσαµε
µε κατάνυξη τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος παΐρναμε,
αντίδωρο φιλώντας το χέρι του ἱερέα μας. Ἐδῴ θα πρέπει
να σημειώσω ότι τόσο τις Κυριακές καιτις Γιορτές, όσο
καὶ κατά τις ιδιαιτέρωςµεγάλες γιορτές που ακολουθούσαν
τις ποριόδους των νηστειών το πρωΐ καὶ πριν ἐρκινήσουµε
για την Εκκλησία απαγορευόταν να λάβουμε οποιαδήποτε
τροφήκαι ακόµη δεν πίναµεούτε νερό. Κατά τις µεγάλες
γιορτές νηστείας εκτός από αντίδωρο λαμβάναμεκαι τη
Θεία Κοινωνία. Έτσι μεγαλώναμε και εκτελούσαµετα όσα
πρόσταζε η Εκκλησία και η θρησκεία µας. Ακόμη θα
πρέπει να πω ότι πολλές φορές ανέβαινα στο ψαλτήρι στο
οποίο ἦταν ψάλτης ο πατέρας µου. Εκεί οἱ ψάλτες µου
ὠνέθεταν κάπουκαι που να ψάλοµε τη ψιλή µου φωνή
κάποιο μικρό τροπάριο. Τότε ένιωθα µεγάλη χαρά και
όπου έκανα και κάποιο φάλτσο το διόρθωνα αμέσως.
ὕστερα από κατωχεριά που έπεφτε στο κεφάλι µου.

 

Πολλά παιδιά του χωριού αρχίσαμενα καπνίζουµε
από μικροί. ταν η εποχή εκείνη της μόδας! Θα ήμουν
12-13 χρονών, που πρόσφατα είχε ποθάνει ο πατέρας µου.
Μια μέρα εγώ και ο Κώστας Π. Καραδήµαςσκαρίσαµεττις
Ύΐδεςστις Λούζες, µισή ώρα από το χωριό. Απότο σπίτι
πήραμε κρυφά καπνό, αυτός απόεκοῖνον που πουλούσεο
πατέρας του, βαρύ καπνό ἀπό τη Λαμία και ογώ
ελαφρότερο καπνό από αυτόν ποὺ έφορε ο πατέραςµου
από το Αγρίνιο για να µεταπουλήσει ἡ να ανταλλάδει.
Στρίβαμε τα τσιγάρα σε λεπτό καλαμποκόφυλλο και
καπνίζαµε όλη την Ἠμόρα. Στοτέλος της ημόρας εἴπαμε,
δὲν ενθυμούμαιποιανού ήταν η Ιδέα, να το ρουφῄξουμε
κάτω καὶ το κάναμε. Ε,λοιπόν δὲν καταλάβαμε τι έγινε!
Φαίνεται μεθύσαμεκαι μείναμε ξεροί και οἱ δυο επάνω σε
μια µεγάλη πέτρα(πλάκα) στου Ζαχαρέλλου τη Λάκα. Οἱ
κατσίκες, όταν ήρθε ο καιρός για να πάνο σπίτι έφυγαν

60

-.Ιὶ
 



χωρίς ἐμάς. Οἱδικοί μας ἦρθαν να δούνε τι πάθαµε! Μας
βρήκαν μόλις που είχαμε ξυπνήσει. Δεν τὸ εἴπαμε σε
κανέναν, αλλά ἀπό τότε οὔτε ο Κώστας οὔτε εγώ ξανά-
καπνίσαμε. Τον ἴδιο καιρό, σε ένα από το ὄνο-τρία
µαγαζάκια του Ἰωριού υπήρχαν µεγαλύτορα παιδιά, τα
Ὁποία κάπνιζαν μπροστά σε μεγάλους. Κάπνζε ο
ΓεώργιοςΑθ. Πλάκας καιἔτυχε ναεἶμαι πλησίον του. Me
πείραζε πολύ ο καπνός καὶ εἶπα ὅτι ἔπρεπε να φύγω ἀπό
κοντά του. Τότε αὐτός, μπροστά σε ὅλους μικρούς καὶ
μεγάλους μου eine: «πρὸ ἡμερών που καπνίζαμε μαζί στο
Καταφύδιδεν σοπείραζο, τώρασε πειράζευ! Δεδομένου
ὅτι, τα τσιγάραπου καπνίζαµε στο Καταφύδι τα εἴχε φόρει
ο Δημήτρης Ζούκος από το μαγαζί τους. Μια κι’ έγινε
λόγος για τον Γιώργο Πλάκα, ενθυμούμαιπόσο δυνατό
παιδί ήταν. Στο Σχολείο πάλευαν µετο Κώστα Αδρασκέλα
και τελικά δε νικούσε κανένας.

ΕΠΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ.

Οι εποχές ξεχωρίζουν και διαφοροποιούνται στα
υψηλά Δωρικά χωριά.

Το. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ. γίνεται ἡ συγκομιδή τῆς
οικογενειακής προμήθειας, εἰδικά για τον επερχόμενο
Χειμώνα. Συλλέγονται και αποθηκεύονται οἱ τροφές για.
τους ανθρώπους, ρουχισµόςκαι ὑποδήματα, σοδειές για τα
οικιακάζώα, σπόροιγια την αρχή τῆς Άνοιξης,επισκενές
καὶ επιδιορθώσοις του σπιτιού, αχυρώνα και λοιπά. Οἱ
προμήθειες κανσόξυλων ήταν από τις πιο σπουδαιότερος.
Τακούτσουρα έπρεπενα εἶναι πολλά,να στοιβαχτούν στο
κατώγι, ώστε να µην φοβούμαστε µη μείνουμε χωρίς ξύλα
τον Μάρτη.

Ὁ ΧΕΙΜΩΝΑΣ εἶναι βαρύς στο χωριό. To χιόνι
φτάνεικαι τα δύο µέτρα. Τοκρύο είναι τσουχτερό καιο
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βοριάς ἀπό την Παλιόσαρα ξεφλουδίζει το πρόσωπο καὶ
μπαίνει µέχρι το κόκαλο. Όμως, και ο Χειμώνας είχε τις
χαρέςτου. Οι µεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Φώτων ἦταν οι καλλίερες. Τα
κάλαντα, οἱ βίζπες, το χοιρινό και αυτό το Χριστόψωμο
της μάνας µου δεν το ἔεχνώ. Γύρω σε ένα μεγάλο
πρόσφορο έβαζε τόσα τεμάχια µικτότερα, όσα ήταν τα
µέλη της οικογένειας και ανάµεσα σ᾿ αυτά τοποθετούσε
πολύ μικρότερα που στη μέση τοὺς ἔβαζε μία σκελίδα
καρύδι. Αὐτά τὰ τελευταία ἡ μάνα μου τὰ ονόμαζε
«αρνάκια». ταν Ἡ εποχή nov γεννιόνταν τὰ ἀρνάκια. Τὸ
Χριστόψωμο ψηνότανστην µεγάλη σιδορένια γάστρα και
εμείς τα παιδιά πολύ θέλαµεναµας έπεφτε ένα αρνάκι µε
το καρύδι στη µέση. Ὁ καιρός µας καλούσε και µας
μάζευεστο ζεστό παραγώνι.

Το ΣΠΙΤΙ, για µας τους Δωριείς,είναι χώρος ιορός
καὶ το αντιλαμβανόµασταν περισσότερο το Χειμώνα.
Είναι το καταφύγιο του μόχθου καιτης σκληρήςοργασίας.
Είναιτο Ἰίκνο της οικογενειακήςθαλπωρής: ο πατέρας η
μητέρα τα παιδιά, αλλά δεν ξεχνούνταν καιοἱ γέροι. Ο
παππούς και ἢ γιαγιά συνήθως διαμορφώνουν τον
χαρακτήρα των παιδιών. Ἡ αγάπη εκδηλώνεται ζωντανή.
(Κρίμα πουεγώ, αλλά ἴσως και πολλοί ἄλλοι, δε ζήσαμε
αὐτές τις ιερές στιγμές µε γιαγιά και µε παππού!) Δον
υπήρχαν, Ὑηροκοµεία στα Ἰωρίά, ovte ta σημερινά
νοσηλευτικά ἱδρύματα για τοὺς γέρους. Κατά την
παράδοση, το τελευταίο παιδίτης οικογένειας παντρευόταν
καὶ ἔμεινε στο πατρικό σπίτι με τοὺς γέροντες. Από τὸ
σπίτι ξεκινούσεεκείνο τον καιρό η φροντίδαγια το αγόρι
να μάθει κάποια τέχνη, ἡ να σπουδάσεικαι το κορίτσι να
κρατηθεί σε ηθικό ύψος και να καλοπαντρευτοί. Ταπολλά
σπίτια εκείνο τον καιρό ήταν αδελφομοίρια, το πατρικό
χωρισμένο στα δύο. Ένας λεπτόςτοίχος τα χώριζε και το
σπίτι ολόκληρο ήταν ένα δωμάτιο µε τζάκι και όλα τα
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υπάρχοντα. Πολλές φορές ακουγόταν τι γινόταν δίπλα
στην άλλη οικογένεια. Όμως η πειθαρχία και το
θρησκευτικό αἴσθημα ήταν πολύ ζωντανά στο σπίτι και
στην οικογένεια. Οιγιορτές κρατούνταν χωρίς ἐργασία
τότε και ο εκκλησιασµόςήταν απαραίτητος. Καθαροίκαι
ντυµένοι µε τα γιορτινά µαςπερπατούσαµεστην Εκκλησία
µε χιόνια, µε βροχές, µε κρύα καιµε ζέστεςκαιὄπρεπε να
εἴμαστε εκεί πριν χτυπήσει η τρίτη καμπάνα. Είχαμε µια
παραθύρα εκοί ψηλά στον Ανατολικό τοίχο του σπιτιού
μου που ἦτανοιεικόνες, που έκαιγε καντήλιτις γιορτές και
γινόταν θυµίαση.

 

Η ΑΝΟΙΞΗ ήταν καλή εποχή στο χωριό. Βγαΐναμε,
σαν από νάρκωση από το Χειμώνα να ετοιμαστούμε για
χίλιες.δύο φροντίδες. Ο καιρός µας καλούσε έξω. Να
ετοιμαστούμεγια όργωμα, για σποράκαι για φύτευμα. Τα
εργαλεία µας να πάνε στο σιδηρουργό (Υύφτο), η κολιγιά.
μας καὶτὸ αλέτρι μας νὰ εἶναι ὅλα ἕτοιμα. Δεν μπορώ να
ξεχάσω την ορισμένη ημέρα των χωριανώνγια προσωπική
εργασία. Τουλάχιστον ένας ἡ µία απὀ κάθε σπίει σε
κλιμάκια, µε επικεφαλής τον πιο επιτήδειο αναλάμβαναν
τους δρόμους. Έπρεπε, µετά από τις πλημμύρες και τα
χιόνια του Χειμώνα, να καθαριστούν και να ισοπεδωθούν
οἱ δρόμοι που οδηγούσαν σε ἄλλα χωριά και στις
κπηµατικές περιφόρειες. Ἡ διαπλάτυνση των δρόμων ήταν
απαραίτητη για να περνούν άνετα τα ζώα φορτωμένα
δεµάτια σιτάρι, τριφύλλια και καλαµποκιές,

Το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ήταν η καλή εποχή. Ο καθαρός
ουρανός της ορεινής Δωρίδας του καλοκαιριού και η
νυχτερινή. ειδυλλιακή ἀστροφεγγιά μαγνητίζουν τον
εσωτερικό κόσμου του κάθε ανθρώπου να αισθάνεται
θαυμασμό για το Δημιουργό και ευτυχής για ὁ'τι έχρι. Το
Καλοκαίρι που οἱ παραθεριστές και Κόσμος συνέρροε στο
χωριό η ζωή ἀλλαζε καταπληκτικἀ. Οιγιορτές και τα
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πανηγύρια έφερναν το κλήµα της διασκέδασης. Ὁ
ἔάστερος ουρανός και ο δροσερός καιρός, ειδικά της
ορεινής Δωρίδας, έκανε τους ανθρώπους οραματιστές
έτοιµους για χαρές και για τραγούδια Οι αυλές ήταν
γεμάτες µε λουλούδια και τα μπαλκόνια κατάµεστα από.
γλάστρεςµε βασιλικά και µαντζουράνες. Όλα µαζί αυτά,
µας ἔδιναν μεγάλη χαράκαι µας ἑκανανουτυχισµένους.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εκείνο το Φθινόπωρο που πέθανε ο πατέρας µου
είχα ήδη αρχίσει σχολείο, Δάσκαλο είχαμε τον κ. Χ.
Λαβίδα από το Ὑψηλό χωριό ποὺ απείχε µια ώρα από το
χωριό µας. τανπολύ καλόςδάσκαλος και μάθαμε πολλά
πράγματα αὐτόν τὸν χρόνο. Ἤμουν στη έκτη τάξη.
Ἐνθυμούμαι που πολλές φορές έφερνετις αδελφές του
στην τάξη, όμορφεςκοπέλες και εμείς ντρεπόµασταν. Δεν
ἔδερνε όπως οἱ προηγούμενοι δάσκαλοι και τον
αγαπούσαμεπολύ.

Στο Σχολείο δεν μαθαίναμε μόνο γράμματα.
Μαθαίναμε να συµπεριφερόµαστε. Μαθαίναµενα έχουµε
σεβασμό, να δανειζόµαστε βιβλίακαι να διαβάζουμε µαζί.
Μαθαΐναμε να είμαστε πατρώτε, va  λορεύουμε
δημοτικούς χορούςµετο τραγούδι µας. Το προαύλιο του
Σχολείου µας ήταν μικρό και ανώμαλο,και µας πήγαινε ο
δάσκαλος στο ΧοροστάσιτῆςΠάδης(σαν εκδρομή) να µας.
μάθει χορό. Τα εθνικά µας τραγούδια τα ενθυμούμαι
ακόµη: «Έχε γεια καημένε κόσμε...» καὶ «Σαράντα
παλικάρια...και άλλα. Οιεθνικές γιορτές µας ήταν
υψίστης σηµασίας Αναπτέρωναν το πατριωτικό µας
φρόνημα. Μπορεί να ήµασταν οτωχά παιδιά από υλικά
αγαθά,αλλά οἴχαμε πνευματικό πλούτο αξιώνκαι αγαθών
αισθημάτων.
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Γ
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ

Ἡ. κατάσταση δεν ἦταν καθόλου καλή τότε, το
1943. Οι Γερμανοίκαίτοι µόνο µια φορά ἦρθαν στο χωριό
µας, ὅμως τρομερήήταν ἢ παρουσία τους, ὅταν κατέβαινε
κάποιος στους δημόσιους δρόμους νὰ περάσει τα φυλάκιά
τους. Ἐνθυμούμαι, θα ἦταν ἄνοιξη του 1943, όταν με τους
θείους, Λιαρομήτρο καὶ Νικόλαο Καραδήμα πήγαμε µετα
μουλάρια στην Άμφισσα va ανταλλάξουµε ζυγούρια
(αρνιά) µο λάδι. Περπατήσαµε τουλάχιστον 15 ώρες
ποδαρόδροµο και έπρεπε να πάµο and δρόμους καὶ
μονοπάτια µακριά από τα φυλάκιά τους. Περάσαμο πάνω
από το Βελούχι, πάνω από το Λιδορίκι από τις όμορφες
Καρούτες και κατοβήκαµε στην επάνω μεριά τῆς
Άμφισσας πον ὃεν είχε φυλάκια. Ωραίο ταξίδι, αλλά για
μέναπερίπου 13 χρονών ήταν πολύ µεγάλη ταλαιπωρία.

μουν αυτόπτης μάρτυρας, όταν οι Γερμανοί
έκαψαν το Λιδορίκι, αρχές Σεπτεµβρίου 1943. μασταν
σε επιφυλακή των ανταρτών µε τα μουλάρια αγγαρεία στην
Πενταγιού, όταν το απόγευμαάρχισαν να βάζουν φωτιά οἱ
Γερμανοί στα σπίτια του Λιδορικίου. Αποβραδίς βλέπαμε
τις φωτιός των σπιτιών να φτάνουν µέχρι τον ουρανό.
Ἐκοίνο το βράδυ ἦρθε διαταγή να φορτωθούν τα μουλάρια
µε όπλα και να βαδίσουµε προς το Λιδορίκι, περίπου
τρεισήµισι ώρες µακριά. Κατεβήκαµε κάτω τη ποταµιά
του Κόκκινου, (παραπόταμο του ποταμού Μόρνου) και
φθάσαµεστο Χάνι του Καραπιστόλη. Δεν κοιµηθήκαµε
καθόλου. Εκεί ποριµέναμε να ξημερώσεικαι µας ἔδωσαν
νὰ φάμε ἕνα κομμάτι βοδινό κρέας. Δενομίζω ότι είχα
φάει πρωτύτεραβοδινό και ασφαλώς δεν το έφαγα. Κάπως
μου µύριζε.. Δεν ενθυμούμαι αν είχα ψωμοτύρι! Όταν
βγήκε ο ἥλιος, πήγαμε μέσα στο Λιδορίκι. Κλαυθμός καὶ
οδυρμός! Περισσότερα από 1200 σπίτια κάπνιζαν ακόµη.
Ένα µόνον σπίτι δεν κάηκε. Κατά ομολογία του αδελφού,
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μου Μάνθου το σπίτι αὐτό ἀνήκει στον Δημητρακόπουλο.
Ὁ Μάνθος και ὁ γιος τοῦ πήγαιναν Σχολιείο καὶ ἐπαιζαν
μαζί καὶ ἔμαθε πως γλύτωσετὸ σπίτι. Οἱ Γερμανοί δεν
είχαν άλλοπετρέλαιο και ἐβαλαν ξύλα γύρω στο σπίτι τα
ἄναψαν και ἔφυγαν. Τότε οἱ κάτοικοι τράβηξαν μακριά τα
ἀναμμένα ξύλα Kat δεν πήρε φωτιά το σπίτι, Το Λιδορίκι
ολόκληρο µύριζε όπως καβουρντίαµε καφέ στα σπίτια
µας, διότι ακόµη καιγόντουσαντα σιτάρια Και τα όσπρια.
στα ισόγεια και στα μαγαζιά. Το Λιδορίκι πριν καεί, ήταν
μια θαυμάσια και πλούσια κωμόπολη. Είχε πολλά και
ωραία. κτίρια και καταστήματα, και ήτανµεγάλο οµπορικό
κέντρογια όλα τα χωριάτηςεπαρχίας Δωρίδας, Ἐκεί ἦταν
οἱ αρχές: δικαστήρια, δημόσιο ταμείο, Γυμνάσιο,
χωροφυλακή, κ.λ.π. Από όσα είχα ακούσει, το Λιδορίκι
size Kasi εκ θεμελίωνπριν από 118 περίπου χρόνια και
µετά την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826) απὀ τους
πασάδες του Κιουταχή,

Αφού ξερορτώσαμε στην πλατία, ένας
πολιτοφύλακας,μεγάλης θέσοωςστα αντάρτικα,µεείδεσε.
τι κακό χάλιἡµουν, µου έδωσε ένα χαρτί και μου εἶπε να
φύγωγια το χωριό µου. Ανµε σταματήσεικάποιος νατου
δείξω το χαρτί που µου έδωσε και να του πω ότι πάω
υπηρεσία στην Πενταγιού. Ο πολιτοφύλακας µε το όνοµα
«Κώστας» ἦταν γνωστός pov Kat φίλος tov θείου
Γεωργίου Παπαντωνίου. Μπήκα λοιπόν καβάλα στο
Μάρκοκαιεπέστρεφα, αλλά όταν όοτασαστην Πελεσίτσα,
φημισμένη τοποθεσία για τον αμπελώνα του Λιδορικίου,
είδα όλους του αντάρτες µέσα στα αμπέλια να τρώνεκαι
να μαζεύουν σταφύλια. Ἠταν καιρός για τρύγο. Κατέβηκα.
κι εγώ από το μουλάρι, μπήκα, στο ένα από τα αμπέλια
πλησίον στο δρόµο και µάζοψαλίγα σταφύλια. Τα έβαλα
μπροστάµουεπάνω στο σαµάρικαισυνεχίζοντας το δρόμο
μου καβάλα στο μουλάρι, έτρωγατα κλεμμένα σταφύλια.
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Κατά συγκυρία, όταν έφθασα στον καρόδροµο
(δημόσιο αυτοκινητόδρομο) βρήκα Και τους άλλους
χωριανούςµου, ἥτοι τον Μασίλη 1]. Χάρη,την Ζωΐτσα Ν.
Θεοχάρη και την Φώτω ΠΠ. Χάρου. Είχανκάνει και αυτοί
το ἴδιο πράγμα µε τα σταφύλια. Μάλιστα η Φώτω είχε
γεμίσει ένα τσαντλιάρι(μικρό τσουβάλι) µεσταφύλια και
ta size κρεμάσει στο πίσω κολτσάκι του σαμαριού και
καθώςχτυπούσε στηνκοιλιά του μουλαριού δεν άργησε να
στάζοι ο µούστος. Αυτό κάνει η αχορτασιά! Τελικά,
ἔφτασα στο σπίτι τὸ βράδυ καὶ ἔμεινα δυο μέρες στὸ
κρεβάτι µεπυρετό. Θαείχε σχέση και η ελονοσία που
ήταν η συνηθισμένη αρρώστια όλωντότε. Πλήρωσα πολύ
ακριβά και αυτή την αγγαρεία! Σήµερα, όλη αυτή η
περιφέρεια της Πελεσίτσας και του Καραπιστόλη καθώς
καιτο Χάνιέχουν σκεπαστεί από τα νερά τηςλίμνης µετά
από το φράγμακαι την υδροφόρο λίμνη του Μόρνου.

To κάψιμοτου Λιδορικίου και των Καρουτών ήταν.
το αποτέλεσµατης επιθέσεως τωνανταρτών σε ένα λόχο
Γερμανών πάνω στις Καρούτες, όπου τους διέλυσαν και
πήραν και καμιά εικοσαριά απ᾿ αυτούς ομήρους, τους
οποίουςέφεραν στο χωριό µας και τους φύλαγαν στο σπίτι
του Αλέξη Κρίκα. Τους έπαιρναν οι χῶριανοί για να
κάνουν δουλειές, π.χ. να φτιάχνουντοίχους, να κόβουν
καυσόξνλα,και ἄλλα. Ἐνθυμούμαι ότι και η μητέρα µου
ζήτησε να πάρειδύο απ᾿ αυτούς να µας κόψουν ξύλα καὶ
κούτσουραγια το τζάκι το χειμώνα. Έπρεπε να βρούμε
κάποιον άνδρα του χωριοῦ νὰ τοὺς φυλάγει με όπλο. Εμείς
βρήκαμε τον Δημήτρη Β. Μακρή. Τοὺς ομήρους αὐτούς
τους ἄρεσε να δουλεύουν έξω,ἴσωςεπειδή καιεκείνοι που
τους έπαιρναν για εργασίες τους ταῖζανε καλά. Δεν
ενθυμούμαιτι φαγητό είχε η μάνα μου, αλλά το ξέραμεκαι
τους δώσαμε τρυφερά κολοκυθάκια, τα οποία τα έτρωγαν
σανεπιδόρπιο. Ποτέ δεν µάθαµε, αν αυτοί οι άνθρωποι

έφθασανκάποτε στα σπίτια τους! Λέγεται,ότι τους πήραν
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οἱ Άγγλοι και τους πήγαν στην Αίγυπτο και µετά από
χρόνια όφτασανστα σπίτια τους.

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ.

Το πρώτο αντάρτικο µέχρις ενός σημείου πήγαινε
καλά. Επρόκειτογια απελευθέρωση. Ὁ ενθουσιασμός
ήταν μεγάλος. Σταμάτησανοι κλοψιέςκαι επήλθε κάποια,
ασφάλεια και δικαιοσύνη. Δημιουργήθηκαν τα Λαϊκά
Δικαστήρια όπου οιἴδιοι οἱ χωριανοίεκδίκαζανυποθέσεις.
Πολλοίαπό τους δικαστές ήταν αγράµματοι και ανίδεοι
νοµικήςκατάρτισης και δικαιοσύνης, Πολλοί υποκινούντο,
καὶ ἀπό προσωπικά ἡ συγγενικά συμφέροντα. Τα
δικαστήρια αυτά τα παρακολουθούσαν όλοι, ακόµη και
μικρά παιδιά. Ἐνθυμούμαι µια περίπτωση στην αίθουσα
του σχολείου, όταν οἱ δικαστές, στην μυστική τους
συζήτηση διαφώνησαν µεταξύ τους. Τότε ο Νικόλαος Α.
Καραδήµας, ένας απὀ τους δικαστές διαμαρτυρήθηκε
µεγαλόφωναµέσαστο δικαστήριο καιείπε: «ανθιβάλει το
δικαστήργιο». Δηλαδή, αμφιβάλλειτο Δικαστήριο! Δεν
μπόρεσα να καταλάβω και οὔτε ενθυμούμαι, αν αθωώθηκε
ὁ κατηγορούμενος ἡ όχι! Ἐν τούτοις όµως, υπήρχε κάποια
δικαιοσύνη,

 

Τα πρώτα αντάρτικα σώματα. εἶχαν τα ονόματα
ΕΑΜ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) και ΕΛΑΣ
(Ἑλληνικός Λαϊκός Απελουθερωτικός Στρατός). Έκαναν
πολλά συλλαλητήριασε πολλά χωριά και προπα]άνδαγια
να υΝώσουν το Ἠθικό του λαού για στρατολόγηση.
Ὑποχρεούμαστανκαι οµείς να χάµο στα συλλαλητήρια,
τουλάχιστον ένας απὀ κάθε οικογένεια και ασφαλώς σε
μένα έπεφτε ο κλήρος. Μια φορά επήγαµεκαι µείς σε ένα
τέτοιο συλλαλητήριο σε ένα χωριό τῆςπεριοχής µας, τα
Παλιοξάρια (τουλάχιστο 8 ώρεςµε τα πόδια απὀ το χωριό
µας) και ακούσαμε λόγους που αναφέροντανσε αγώνεςκαι
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θυσίεςγια τη συντριβή των κατακτητών. Ενθυμούμαι τον
ενθουσιασμότου λαού. Ενθυμούμαιτα δήθεν πατριωτικά,
τραγούδια που μαθαίναμε καὶ τραγουδούσαμε: «Τὶ τὰ
θέλουμετα όπλα τα κανόνια τα σπαθιά, δεν τὰ κάνουμε
δροπάνια να θερίζει ἡ ἐργατιά....». 

Είχαν οργανώσει και τη νεολαία, όπως και επί
Ματαξά, αντί για ΕΟΝ έγινε ΕΠΟΝ (Ἑλληνική Πολιτική
Ὀργάνωση Νεολαίας). ταν υποχρεωτικό να γίνουμε
µέλη. Φορούσαμεκαι τα επιµανίκια, ΕΠΟΝ. Οἱ κάπως
μορφωμένοιχωριανοίµας που συμμετείχαν σε κάθε τέτοια
εκδήλωση ήταν αναγκασμένοινα µας κάνουν διαφώτιση
καὶ καθοδήγηση. Αυτές οι πρώτες αντάρτικες οργανώσεις
και σώματα δεν άργησαν να αλλάξουν ταυτότητα και να
ασπασθούν τις ιδεολογίες του κομμουνισμού. Η επίδραση
της Σοβιοτικής Ενώσεως ἦταν φανερή. Έγινε κάπως ένα
δικτατορικό καθεστώς. Από την ἄλλη πλευρά,στις πόλεις,
οργανώθηκαν εθνικόφρονες και Βασιλόφρονες
οργανώσεις, όπως το ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός
Ελληνικός Στρατός) υπό τον στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα.
Ot Γερμανοί ανέχονταν τους εθνικόφρονες (ΕΔΕΣ) και
πολλές φορές συνεργάζονταν µαζί τους, ασφαλώςγια το
δικό τους συμφέρον και και τη δική τους ασφάλεια. Το.
ΕΔΕΣ δεν ερχόταν συχνά στα δικά µας τα χωριά, γιατί σ᾽
αυτά, κυριαρχούσαν τα αντάρτικα σώματα του ΕΛΑΣ.
Ἀλλά οι συγκρούσεις µεταξύ των Ελασιτών και των
εθνικοφρόνων δεν άργησαν να φανερωθούν και μάλιστα µε
πείσμα. Ο Εδεσίτης ταγματάρχης(Βουλουτής Φωκίδας)
Ευθ. Δεδούσης και ο λόχος του διαλύθηκαν στο χωριό
Κουπάκι, στο ύψωμα«Τούρλω», και φονούτηκε καιο ἴδιος,
το 1947.

ϱ συνταγματάρχης Ψαρός εμφανίστηκε στα χωριά
του Μόρνου µε το τάγματου και δεν άργησαν οἱ Ελασίτες
να έλθουν σε σύγκρουση μαζί του. Σύντομα ἡ πρώτη αὐτή

69



σύγκρουση δεν άργησε ναεξελιχθεί σε µια λυσσώδη και
φονικότατη µάχη, στα Κλήματατηςπεριοχής Μόρνου, µε
αποτέλεσµα Ἡ τοπικήκοινωνία, αλλά καὶ ἡ Ἑλλάδα ίσως
ὁλόκληρη νὰ θρηνήσουν εκατοντάδες νεκρούς που έκοιντο
στο πεδίο της μάχης. Νὰλέγεται, ότι οἱ νεκροί αὐτοί θα
μπορούσαν και πάλι να προτάξουν τα στήθη τοὺς για τὴν.
απαλλαγή της χώρας μας από τὸν ἆθλιο κατακτητή της
εποχής εκείνης. Αλλά σαν νὰ μὴν ἔφτανε ὁ φόνος
εκατοντάδων ανθρώπων,το κακό ἦταν ότι από τη στιγµή
αυτή καὶ µετά δημιουργήθηκαν σοβαρές εχθρότητες
µεταξύ των κατοίκων των χωριών, µε αποτέλεσµα να
μεγεθυνθούν καινα διαδοθούν σε όλη τη χώρα και στο
τέλος,όπως όλοι γνωρίζουμεη χόρα µαςνα καταστραφεί
από ἕνα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.

 

Κάποτε, σε ένα απὀ τα συλλαλητήρια, άκουσα
έναν από τους αρχηγούςνα λέει: «ο κομμουνισµόςείναι
εφαρµοσµένος Χριστιανισμός». Τι µεγάλη πλάνη! Ἕνα
παραπλανητικό κόλπο και προπαγάνδα ἄνευ
προηγουμένου; Ο απλοϊκός κόσμος των χωριών
επιθυμούσαν δικαιοσύνη καιισότητα και Ἡ Ιδέα αυτή
άρχισε να εδραιώνεται. Κανείς από τους χωρικούς δο
γνώριζε τι πάει να πεικομµουνισµός. Πολλοί έπεσαν στα
δίχτυατου κομμουνισμούχωρίς να το καταλάβουν,καίτοι
ήταν καλοί Χριστιανοί. Δεν γνώριζαν,ότι κομμουνισμός
ἴσον αθεῖσμός και άρνηση τῆς υπάρξεως του Θεού. Και
αυτό αποδείχθηκε αργότεραµε τη βία, τηναντιδικία, την
εκδίκηση και ακόµη την εκτέλεση δια µαχαίρας. Που
βρέθηκε η ισότητακαι Ἡ δικαιοσύνη: Που πήγε η αγάπη,
του Θεού και Ἡ διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού
περί αγάπηςκαι σωτηρίας του ανθρώπου; Πολλοίκαλοί
ἄνθρωποι καὶ Χριστιανοί παραπλανήθηκαν καὶ
κατεστράφη ἡ ζωή τους. Καμία σύγκριση Κομμουνισμού
και Χριστιανισμού! Ακόμη και στη Ρωσία (Σοβιετική
Ένωση) αποδείχτηκε πολύ αργότερα ότι κομμουνισμός
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ἴσον στέρηση ελευθερίας. Και ασφαλώς έπεσε τὸ
καθεστώς και οἱ χώρες τοῦ Παραπετάσματος ἀναζήτησαν
τὴν πολυπόθητη Δημοκρατία.

Εγώ σαν άτοµο, γνώρισα από τα δέκα μου χρόνια,
τι σημαίνει πόλεμος. Και γνώρισα καὶ τι πάει να πεὶ
σκλαβιά. Τὴν ἔζησα μὲ τοὺς βάρβαρους Γερμανούς.
Γνώρισα την ορφάνιακαιτην φοβερή πείνα. Γνώρισα την
άθλια κατάσταση τῆς προσφυγιάς. Αλλά γνώρισα καιεκ
του σύνεγγυς τὸν αντάρτικο εμφύλιο σπαραγμό. Ὄχι! Δὲν
μου διηγήθηκε κάποιος το παραμύθιτης δύσκοληςεποχής
αυτής, το έζησα!

Στα χωριά µας ἦταν ἔντονη ἢ παρουσία τῶν
ανταρτών και ασφαλώς είχαν απαιτήσεις απότα χωριά για
εφόδια τροφίµων και αγγαρεία ζώων. Είχαν διορισθεί
υπεύθυνοι στο χωριό και σεκάθε χωριό γιά να βρίσκουν
τρόφιμα, αλλάκαι ζώα για αγγαρεία.

Ἐνθυμούμαι κάποτε συνέλλεξαν ψωμιά για το
νοοσυσταθέν νοσοκομείο στην Αρτοτίνα, και έπρεπε να
μεταφερθούν τα ψωμιά εκείπερί τις τρεις ώρες πορεία.
Χρειαζόταν ζώο. Καιµου φαίνεταιότι κάθε φορά οι αρχές,
του χωριού ούρισκαν το μουλάρι της χήρας Γιαννιώς
Αποστολοπούλουνα πάει αγγαρεία.. Όμως, ἢ μητέρα μου
ήταν φιλάσθενη και κάποιος έπρεπε να πάει με τὸ μουλάρι
µας και βρήκαντον καηµένο τον Σταύρο ΠΠ.Χάρο. Όμως,
καὶαὐτός δεν ἤθελε να πάει µόνοςτου καιέπεσεο κλήρος
πάλι σε µένα να πάω µαζί του. Φορτώσαμε λοιπόν, δύο
μεγάλα τσουβάλια ψωμιά στον καηµένο τον Μάρκο και
Ξεκινήσαμε για την Αρτοτίνα, Στο δρόµο όταν φθάσαµε
πάνω στα Κριατσιώτικα µου λέγει ο καηµένος ο Σταύρος,
να σταματήσουμε να ανοίξουμε ένα τσουβάλι και να
πάρουμε ψωμί να φάµα. Εγώ δεν πεινούσα αλλά αυτός µου
λέγει av δεν φας οσύ, δον θέλω κι εγώ. Κατάλαβα ότι
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πεινούσε, αλλά φοβόταννα πάρει μόνος του καὶ ενέδωσα.
Ανοίξαμεένα τσουβάλι καθώς ήταν φορτωμένοτο ζώοκαι
αυτός έψαξε να βρει καθάριο (σιταρίσιο) ψωμί που
τρωγόταν πιο καλύτερα. Τελικά φάγαμε και οἱ δυο και
συνεχίσαμε το ταξίδι µας. Μου θύμιζο το ὡς άνω γεγονός
ο καηµένοςο Σταύρος µέχριτην ημέρα που έφυγα από το
χωριό και εγκαταστάθηκα στην Αμερική και µετά όταν µε.
ἔβλεπε.

Ἤμουν εγώ ο προστάτης καὶ ὁ ἄνδρας της
οικογένειας,και αφούπριν ένα χρόνο περίπου είχε πεθάνει
ο πατέρας µου έπροπενα αναλάβωτις υποχρεώσεις και να.
κάνω εγώ µε το μουλάριµας, τον Μάρκο,όλα τα μακρινά,
ταξίδια. Πρέπει να ήταν τέλος Αυγούστου του 1944.

κίνησε ένα καραβάνι, καμιά δοκαριά, από το χωριό με τὰ
μουλάρια για να πάµο στο Μεσολόγγι να κάνουμε
ανταλλαγή. δικών µας προϊόντων (φασόλια, φακός,
καρύδια) µε αλάτι. Ἐπήγαμε µέσω Άνω ΧώραςκαιΣίµης,
δηλαδή ακολουθούσαµε τον ποταμό Φοίδαρη (Εύηνο).
τουλάχιστον δυό μέρες ταξίδι να φτάσουμε. Φθάσαμε
κάποτε στο Μποχώρι, στις αλυκές.

 

Ὅταν πηγαίναμε τὰ μουλάρια δὲν ήταν
βαρυφορτωμένα καὶ πηγαίναμε καὶ καβάλα, αλλά στο
γυρισμό που το αλάτι εἶναι βαρύ ἔπρεπε να ἀκολουθούμε
τα ζώα. Κάναμε την ανταλλαγή και ξεκινήσαμε για το
γυρισμό. Φθάσαμε αποβραδίς σεκάποιο χωριό που ήταν
παντρεμένη µια χωριανή µας και συγγονής μερικών του
καραβανιού και μείναμεεκεί το βράδυ. Σημειωτέον, ότι
όλα τα βράδια του ταξιδιού κοιµόμασταν στην ύπαιθρο.
Στηναυλή του σπιτιού που κοιµηθήκαµε ήταν µια ωραία
κληματαριά µε θαυμάσια κόκκινα και ώριμα σταφύλια
(Κέρινο). Λαχτάρισατουλάχιστον ένα τσαμπί, αλλά δεν
Μας φίλοψαν. Ἡμουνα πραγματικάσε κακό χάλι.
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Τὸ πρωί-πρωί φύγαμε πολλοί από µας να γυρίσουμε
μέσω Αντιρίου καὶ Ναυπάκτου καὶ φθάσαμε κατά τὸ
μεσημεράκι στὴ Μαραφέντη, χωριό του Μόρνουπου εἰχαν
εγκατασταθεί πολλοί χωριανοί μας. Καθίσαμε στη βρύση
του χωριού να φάμε τὸ ψωμοτύρι μας. Πρέπει ναεἶχα καὶ
πυρετό από την ελονοσία. Άνοιξακαι εγώ το τυράκι μου,
αλλά ήταν πολύ ξερό και δεν το ἤθελα. Βλέπωτο τυρί της
Ζωγούλας Καλογήρου που ἦταν τυλιγμένο σε
λαχανόφυλλο και ἦταν μαλακό καὶ ὠραο, αλλά
ντρεπόµουνα να ζητήσω από το δικό της. Τελικά, την
ὤλη μέρα φθάσαµε στο χωριό, εγώ µισοπεθαµένος. Σε
αὐτό τὸ ταξίδι πολύ μὲ συνέδραμε ὁ Ευθύμιος
Καισόγιαννης.

Ἐδώ δεν σταματούσε η ταλαιπωρία. Έπρεπε το
αλάτι να το µεταπουλήσουµε. Το φορτώσαµε στο Μάρκο
καμιά. εικοσαριά µόρες αργότερα και το πήγαμε µε τη
μάνα µου στο Κυριακοχώρι Γαρδικίου, πίσω από την
οροσειρά των. Βαρδουσίων, µέσω Γραμµένης Οδνάς.
Τουλάχιστον οκτώ ώρες µε τα πόδια. Ωραίο ταξίδι! Το
δώσαμε το αλάτι αντιπαροχή µε κριθάρι. Αυτό ήταν το
ντόπιο προϊόν τους,για το οποίο έπρεπενα πάμε πάλι τον
Ἰούλιο της επόµενῆς χρονιάς νὰ τὸ πάρουμε. Στὸ χωριό
αυτό οἱ περισσότεροι ἦταν τσοπάνηδες καιτο αλάτι το
χρειάζονταν για τα πρόβατα, κατά την περίοδο του
οργασμού τους και για το αλάτισµατωντυριών.

To δεύτερο ταξίδι ήταν ευχάριστο, μέχρις ενός
σημείου. Στην επιστροφή, κατεβήκαµε µε τη µάνα µου
από τη Γραμμένη Οξνάστο ποτάμικάτω από την Αρτοτίνα
και αφού αλέσαµε το κριθάρι στο μύλο, αρχίσαµε να
ανεβαίνουµε το δρόμο για το μοναστήρι του Αθανασίου
Διάκου, τον Αἴ Γιάννη τὸν Πρόδρομο. Εκεί ακούσαμε
τουφεκιές! Όταν φθάσαµε λίγο πιο πάνω µέσαστα έλατα,
εἴδαμε έναν άνδρα σκοτωµένο στο πλάιτου δρόμου. Μετά

73

 



μάθαμε ὅτι ἦταν κρατούμενος στην Αρτοτίνα καὶ τὸν
πήγαιναν στο Γαρδίκι Ομηλαίων νὰ απολογηθεί εκεί.
Είπαν, δηλαδή, ότι προσπάθησε να δραποτεύσεικαι τον
πυροβόλησαν. Ὅμως, διαδόθηκο αργότερα ότι οι
αντάρτικες αρχές ποτέ δεν τον ήθελαν να φθάσει εκεί
ζωντανός. Τέτοια δυστυχώς άρχισαν να γίνονται και πριν
φύγουν οι Γερμανοί. Αυτή ήταν ἄλλη µια ταλαιπωρίακαι
τραγική οµπειρία για μένα µετηνανταλλαγήπροϊόντων.

ταν µετά που έφυγαν οἱ Γερμανοί (121
Σεπτεμβρίου 1944), όταν άρχισαν να έρχονται βοήθειες
τροφοδοσίαςαπότο εξωτερικό {την ΟΥΝΡΑ), και έπρεπε
να πάμε στη Βιτρινίτσα (Ερατεινή), µια μέρα μακριά ἀπό
το χωριό

µας

µε τα πόδια για να τα πάρουµο. Ξεκινήσαμε,
πρωΐ-πρωί δέκα άτοµα µε ισάριθμα μουλάρια από το χωριό
και µέσω του οικισμού των Πενταγιών κατεβήκαµε στον
Κόκκινο, ένα ποτάμι πλημμυρισμένο από ορµητικά, θολά
και κόκκινα νερά. Για τους πεζούς υπήρχε γεφυράκι µε
τέμπλες που το είχανφτιάξειοἱ τσοπάνηδες, αλλά τα ζώα
έπρεπενα περάσουν µέσα στο πολύ νερό. Δενείχα και
κάποιον να µε συμβουλέψεικαι έτσιτο μουλάρι μου ἐμεινα
τελευταίο και µόνοτου νὰ περάσει το ποτάμι, καθώς.ήταν
καὶ µικρότορο και πιο αδύνατο από τα άλλα μουλάρια,
όταν ἔφθασε στη μέση στοποτάμιεκεί το νερό το σήκωσε,
το στριφογύρισεδεξιά και αριστορά και ουτυχώς βρέθηκε
σώο στηναπέναντι όχθη. Κατά καλή τύχη εκεί βρέθηκε
Κοντά του ο ξάδερφος µου, Θόδωρος Γκάνος και το
βοήθησεναβγει έξω. Βοήθησεκαι µένα να ξεπεράσω τη
λαχτάρα µου. Αλλάτο δράμα δενσταμάτησε εδώ! Ὁ,τι
ἦτανφορτωμένο έγινε µούσκεµα: ο σανός του, το φαγητό
µου, το ψωμίµου γέμισε κόκκινη άμμοκαι το σαμάριτου.
μουλαριού βράχηκε amd µέσα. Αὐτό ήταν το πιο
χειρότερο, δύσκολο πράγμαγια το μουλάρι! Καινούργια
ταλαιπωρία για μένα. Όλοιπήγαιναν καβάλα εγώ µε τα
πόδια. Όλοιείχαν ψωμοτύρι, εγώ τίποτα. Πήγα καιγύρισα
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σ αυτότο ταξίδι µε µια άλλη τροµορή εμπειρία που δεν
μπορώ να την ξεχάσω.

Δεν ήταν αυτές µόνον οἱ δουλειές που έπρεπε να
κάνω. Έπρεπε να βοηθήσω στο όργωμα, στο φύτευμα, στο
σκάλισµα, στο πότισμακαιστη συγκομιδή προϊόντων για
γα ζήσει η οικογένεια. Εκείνη που έκανε την περισσότερη
γεωργική χειρονακτική εργασία ήταν η αδελφή µου, η
Βούλα,δύο χρόνια μικρότερη από μένα, µε το τσαπί από.
10 χρόνων. Στην αρχή ήμουν πολύ μικρός και αδύναμος
να πάω κοντά στο αλέτρι και συµφωνήσαμε µε τον
Κωνσταντίνο Χάρο (Γουρνογιάννη), τον γαμβρό του
πατέρα μου μὲ τὴν άτυχη αδελφή του, που όταν οργώνειτα
δικά µας χωράφια µε το δικό µας ζευγάρι να οργώνει και
τα δικά του. Τα χωράφια ήταν αδελφοµοίρια,το ένα δίπλα
στο ἆλο, όπως Παππούλη Βαρκό, Υιούρτια, Μωραΐτη,
κλιπ. Ὁ Θείος Κώστας δεν είχε ζώο και ενθυμούμαι που
τον ὄβλεπα πάντα φορτωμένο να γυρίζοι από τα χωράφια
καὶ από άλλα χωριά µε ψώνια. Τα επακόλουθα χρόνια
βρήκε σύντροφο γυναίκα απὀ το Γρηόρι και αφού
συζούσαν απέκτησαν αγόρι. Ἠταν ευκαιρία, όταν ο ἱερέας
από τη Μανάγουλη παραθέρζε στο χωριό µας και
µεσολάβησα, και αφού έφτιαξα τα απαιτούμενα χαρτιά
τους πάντρεψα εκκλησιαστικά και βάπτισα και το παιδί
τους, το Γιώργο. Πολλές φορές πηγαίναµε να οργώσουµε
και το χωράφι ήταν παγωμένο. Το υνί δεν πήγαινε µέσα
στη γη. Έπρεπε να περιμένουμε λίγη ώρα να βγει ο ἥλιος
να ξεπαγώσειη γη.

Ἐνθυμούμαικάποτε, θα ήταν καλοκαίρι1944, που
μουείπε ἡ μάναότι το πρωί νύκτα θα έπρεπε να πάω στο
Βλαχοβούνι να ἀπολύσω τὴ γούρνα (στέρνα) καὶ νὰ
ποτίσω το χωράφι, Ἤταν ἢ σειρά µας. Το χωράφι αυτό το
είχαμε φυτέψει πατάτες. Έπρεπε να πάω νύχτα, γιατί
υπήρχε φόβος από το πολύ νερό της πηγής να σπάσει η
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γούρνα καὶ νὰ χυθεί τὸ νερό. Λοιπόν, ἀκόμη μέσα στὰ
αὐτιά μου ἀκούω τὴ φωνή τῆς μάνας μου τὰ μεσάνυκτα:
«σήκω Κώστα»! Ἐντάξει ἔλεγα καὶ μὲ ἔπαιρνε πάλι ο
ύπνος. Και πάλι ἡ μάνα μου: «σήκω Κώστα»! Αὐτό
συνεχίστηκε τρεις-τέσσερις φορές, ώσπουτελικά ξύπνησα
και αφού µε έβαλε καβάλα στο Μάρκο, έφυγα για το
Βλαχοβούνι, περίπου μιάμιση ώρα δρόµο, νύχτα και
σκοτάδι.

Όταν έφθασα στις Λακούλες και ἐεμύτισα κάτω
από το µεγάλο έλατο προς τη Βρύση του θείου µου
ΠαπαχαράλαμπουΛιάρου, βλέπω πάνω από τη βρύση έναν
παπά ντυμένο στα ἄσπρα μὲ ράσο καὶ καλυμμαύχι.
Κλείνω τὰ μάτια μου για μια στιγμή τὰ ξανανοίγω καὶ ὁ
παπάς ἦταν ακόμη εκεί. Τα ξαναέκλεισα τὰ μάτια µου και
σκούντησα τον Μάρκο µε το πόδι µου να πάρι πιο
γρήγορα, Όταν ἔφθασα στη βρύση άνοιξα λίγο το ένα μάτι
καὶ τι γα δω! Δον ήταν παπάς,αλλά ένα κούτσουρο από
έλατο κομμένο από καιρό πριν στο ύψος του ανθρώπου
που τοχτυπούσετο φως του φεγγαριού και φαινόταν από
µακριά σαν παπάς. Τελικά έφτασα στο Βλαχοβούνι και
πύτισα το χωράφι, αλλά το όραμααυτόδεν μπόρεσα να τὸ
ξεχάσω.

Πρέποι να ήταν κατά την Άνοιξη του Ιδίου έτους
όταν µαςἔστειλε ἡ μάνα μας, ἐμένα και τον αδελφό μου.
Μάνθο va σκαρίσουμε τις κατσίκες καὶ τὸ μουλάρι,
Πηγαίναμε πρὸς τὴν Κερασιά καὶ ὅταν φτάσαμε oto
Βλαχοβουνόρεμα, κάτι συνέβη και τσακωθήκαµε µε τον.
Μάνθοπου ἦταν πέντε χρόνια μικρότορόςµου. Φαίνεται
ότι εγώ θα ήθελα να δείξω ότι είμαιτο αφεντικό και θα
πρέπει να χτύπησα τοναδελφό µου, απ᾿ ὁ, τι ενθυμούμαι.
Αυτή η ημέραδεν πήγε καθόλου καλά από το πρωί, γιατί
όταν περάσαμε το Κερασόρεμακαι φτάσαμε στη δεξιά,
μεριά της Ἁγίας Παρασκενής,που ήταν ο προορισμόςµας,
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κρεμάσαμετὸ σακούλι μας σε ἕναν έλατοκαι αρχίσαμε να
κυνηγάµε πουλιά µε τις σφονδόνες. Ξεχάσαμε το μουλάρι
καὶ τις κατσίκες. Όμως, το μουλάρι έφτασε το σακούλι
μας, γιατί ὅπως φαίνεται το είχαμε κρεμάσει πολύ χαμηλά,
τὸ ἔριξε κάτω καὶ ἔφαγε τὸ ψωμοτύρι μας. Ἡμασταν
δυόμιση ὦρες μακριά από το χωριό για νὰ πάμε πάλι για
ψωμί. Λοιπόν, ἀποφασίσαμε να μείνουμε νηστικοί μέχρι
το βράδυ, παρά να ντροπιαστούμε με το τι πάθαμε!

Ἤμουν 14 χρόνων παιδί με τόσες φροντίδες καὶ
κακουχίες, ὅταν γιὰ κάποιο λόγο τα ἔβαλα με την αδελφή
μου Βούλα, δύο χρόνια μικρότερη από μένα.. Νόμιζα ότι
αυτή µου φταίει και τη µάλωνα, ἡ με μάλωνε αὐτή καὶ
άρχισα τακλάματα. Η μάνα μας δεν ἦτανεκεί. Η ξαδέλφη.
τοῦ πατέρα μου, Ἡ θεία Θανάσω που ήταν και γειτόνισσά,
µας, µε άκουσε που έκλαιγα και ήρθε µέσαστο σπίτι και µε
καθησύχασο µε λόγια αγάπης και ευσπλαχνίας, και την
καημένη τὴ Βούλα τὴ μάλωσε πολύ! Δον ενθυμούμαι να
µου έκανε τίποτα η Βούλα, αλλά φαίνεται ότι ἦταν ἕνα
Ξέσπασμα δικό µου και παράπονογια όλες τις κακουχίες
της ορφάνιας.

Me my ορφάνιακαιτις κακές περιστάσεις το µόνο,
καλό πονµαςβοηθούσε ήταν το ὁ,τιείχαμε παντού πολλά
κτήµατα καικαλά. Κάποιος όµωςέπρεπε να τα δουλέψει!
Είχαμε και της μάνας µουτα κτήµατα,τα οποίακανείς δεν
διεκδικούσε. Ο αδελφός τῆς στην Αμορική καιοι αδελφές
της παντρεµένες μακριά.

Ἡ μάνα μουεἶχε δύο αδελφούςκαι τρεις αδελφές.
Ο αδελφός της, Κώστας πέθανε νέος στην Αθήνα. Νέο
παιδί νηστικόςκαι απένταρος,δούλευεσχεδόν για τίποτα.
Όπως έλεγαν καθάριζε ένα κρεοπωλείο και κοιμόταν στα
μάρμαρα. Ο αδελφός της Γιώργος ήλθε από νέος στην
Ἀμερική. Είχαν µόνο ένα παιδί το Γιάννη το οποίο
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απέκτησε ἡ θεία Κατίνα σε μεγάλη ηλικία. Αὐτός, ο Θείος
Γιώργος µας βοήθησε πολύ µετά πουέφυγανοι Γερμανοί
µε δέµατα µε ρούχα, παπούτσιακαιλίγα χρήματα. Πίσω.
an’ ὅλα αὐτά ἦτανἡ καλή θεία Κατίνα. Ὁ θείος Γιώργος
πήρε τον ἀδελφό μου Μάνθο στην Αμερική. Οἱ αδελφές
της µάνας µου ταν: ἢ Μαρούλα, παντρεμένη στὴν
Κρόκοβα Αἰγίου tov Ἡρώδη Ντορλή, η Δήμητρα,
παντρεμένη στο χωριό τον Γεώργιο Σπαθή, η οποία πέθανε
πολύ νέα και άφησε δύο παιδιά το Σπύρο και τή
Σταυρούλα, οι οποίοι μετοίκησαν στη Λαμία Katy
Ευθυμία, Ἡ. οποία ἦταν υπηρέτρια στη Ναύπακτο και
παντρεύτηκε στα γηρατοιά της.

 

Τι κακό πράγμαεἶναι να μην ἔχει ἡ μάνα να δώσει
φαγητό στο παιδί της! Μίια φορά πεινούσα τρομερά καὶ
sina στη μάνα μου: «Μάνα πεινάω» καὶ αὐτή μου εἰπε:
«δεν έχω τίποτα παιδάκι µου να σου δώσω! Πάρε ψωμάκι
καιλίγο νεράκι και φάγε». Ασφαλώς, το ψωμάκι ἦταν η
ξερή μπομπότα. Ἕναπαιδί στην ηλικία μου θα ἤθελε ἕνα
γλυκό ἡ φρούτο. Ὅμως, τέτοιες λιχουδιές ήταν αδιανόητες.
εκοίνη τηνεποχή. Δεν ἔφταιγα εγώ! Μὲεἶχαν καλομάθει
πριν πεθάνειο πατέρας μου! Κατά την αδελφή µου Βούλα,
εκείνο που µας κρατούσε συνεχώς σε κίνηση ήταντο γάλα
που είχαμε (όταν το εἴχαμε) από τις κατσίκες µας.
Βράζαμε το γάλα το πρωΐ κάναμε τριψιάνα µε ψωμί
μπομπότα καὶ µας κρατούσεπολλές ώρες την ἡμέρα.

 

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ταναρκετός καιρός µετά που τελείωσα το Δημοτικό
Σχολείο. Μαζεύτηκαν λοιπόνόλοιοἱσυγγενείς και βγήκε
απόφαση να δώσω εξετάσεις για το Γυμνάσιο. Μελίγη
προετοιμασία και φροντιστήριο που µου έκανε η νουνάτῆς
αδελφής µου Ἀίσας, η Δεσποινίδα Tia (Σωτηρία)
Παπαντωνίου,φιλόλογοςκαθηγήτρια που ήρθεστο χωριό,
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ὅπως πολλοί ἄλλοι την περίοδο αὐτή ἀπό την Αθήνα καὶ
περίμενε διορισμό, ἔδωσα εξετάσεις, το φθινόπωρο στο
Λιδορίκι. Μάλιστα, ενθυμούμαι τα πολλά συγχαρητήρια
ποὺ πήραγιατί εισήχθην από τους πρώτους.

Μαθήματα δον παρακολουθήσαµε, γιατί, λόγω της
κατοχής και έλλειψης καθηγητών και μαθητών, το
γυμνάσιο Λιδορικίου δεν λειτούργησε. Μας έδωσαν τη
σγοτική ύλη και διαβάζαµε κατ’ Ιδίαν, αυτοδιδαχθέντες.
Στο τέλος του Σχολικού έτους, δώσαμε εξετάδεις στο
Κροκύλειο και περάσαμε τη χρονιά.

Τακαλοκαίρια δούλευα στα χωράφια και έµενα για
πολλές μέρες στα Σκλήθρα για να περιποιούµαι τα
χωράφια µας σε όλη την περιφέρεια Κερασιάς. Εκεί, στην
ταράτσα πουείχεφτιάξει ο πατέρας µουπριν πεθάνει, εκοί
έμεναγια µόρες και εβδομάδες. Εκείνο που µου κάθισε
στο στομάχι γιὰ πολλά χρόνια ἦταν, όταν ένας χωριανός,
μας ἤλθε ἕνα μεσημέρι καθώς πότιζα καιµε κυνηγούσενα
μὲ πιάσει να με δείρει, επειδή ο πατέρας µου δυο-τρία
Χρόνια νωρίτερα κέρδισε την υπόθεση για το νερό της
ἀναπάντεχηςπηγής. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την δύναμη της
φιλίας! Όταν ο Κώστας Λώλος άκουσε τη φασαρία (από
το χωράφιπου του οἶχο πουλήσειο πατέρας μον)καιείδε
τον άνδρα να µε κυνηγάει, ἐτρεξε φωνάζοντας: «μην
ακουµπήσεις το παιδί του Βασίλη Αποστολόπουλου θα σου
βγάλω τα γένια µία-µία τρίχα». Και ήταν πολύ δυνατός!
Θα το έκανε! Ὁ χωριανός µας σταμάτησε να µε κυνηγά
καὶ ἔφυγε.

Απότο χωράφιστα Σκλήθρα ξέραμετι ώρα ἔπρεπε
να φύγουμε τὸ βράδι για τὸ χωριό. ΔΕ χρειαζόμασταν
ρολόι. Ὅταν έφτανε ἡ σκιά ἀπό τὸ βουνό Ομάλια στὸ
χωράφι μας εἰχαμε δυόμιση ὠρες μέρα πριν νυχτώσει.
Άκριβώςὅσο χρειαζόταν νὰ φτάσουμε στο χωριό.
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ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Το φθινόπωρο που ήλθε (1945), µε έστειλε η μάνα,
μου στην αδελφή τῆς την Μαρούλαστην Κρόκοβα Αιγίου
να πάω σχολείοεκεί µε τονξαδελφό μου, Γιάννη Ντορλή
στο Aiyo. Κατέρηκα στο Μοναστηράκι του Μόρνου
περπατώντας µια ολόκληρη ημέρα µετα πόδια και ἔμεινα
εκεί το βράδι σε μια ξαδέλφη του πατόρα µου, την Λάμπρω
Καλογήρου την οποία γνώρισα για πρώτη φορά.
Ῥωτώντας-ρωτώντας βρήκα το οπίτι της. Ο σύζυγός της
ἦταν ένας πολύκαλός άνδρας και µε καλοδέχτηκαν. Αυτός
πρέπει να ήταν ψαράς και το βράδι φάγαμε ψάρι πλακί,
κάτι ωραίες φέτες. Εμείς ψάρι στο χωριό δεν είχαμε.
Κατά τοτέλος Αυγούστου ήταν κάτι μικρά ψαράκια που
πιάναµε µεγαλατσίδες στο ποτάµι. Ακόμη δεν μπορώνα
καταλάβωπωςδεν φαρµακωθήκαµε! Το ψάρι που έφαγα
στο σπίτι τοὺς ἦταν τόσο νόστιμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ!
Με ἔβαλανκαι κοιμήθηκα το βράδυ καὶ τὴν ἄλλη ἡμέρα τὸ
πρωΐ, με ἔβαλε αὐτός σε ἕνα καΐκι για τον Ψαθόπυργο,
ἀπέναντι στο Μωριά.

Για να πάω από τὸν Ψαθόπυργο στὴν Κρόκοβα
Αιγίου, περπάτησα δυόµιση ώρες. Ρωτώντας-ρωτώντας
βρήκα το σπίτι της θείας µου Μαρούλας και του θείου
Ηρώδη. Δεν οἴχαν που να µε βάλουν να κοιμηθώ. Έβαλαν
ένα κρεβατάκι (ράντζο) µέσα σε µια αἴθουσα και δίπλα.
μου ἦταν ἕνας μεγάλος σωρός μαύρης σταφίδας.
Ἐξομολογούμαι, ότι την νύκτα έτρωγα σταφίδες από το
σωρόπου ἦτανγια πούληµακαι πολύ νωρίς κατάλαβα ότι
µέσα στο σωρό ήταν και κοτοιλιές από τις κότες που
έμπαιναν και έβγαιναν αδόσποτες. Περπατούσαμε κάθε.
μέρα για το Γυμνάσιο Αιγίου με τὸ ξάδερφό µου το Γιάννη
περίτα 45λεπτά της ώρας. Μέχριτώραδεν είχα καθίσοι
σε θρανίο γυμνασίου, Ἰιατί ey εἶχα κερδίσει την
προηγούµενη χρονιά ως κατ’ιδίαν διδαχθείς. Το Γυμνάσιο
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Αιγίου ήταν αρκετά προχωρημένο σε σπουδές και, ὡς εκ
τούτου έχασα το πρώτο εξάμηνο το οποίο υπολογιζόταν
για ολόκληρο έτος εκείνη τη χρονιά. Αυτό έγινε για να
συμπληρωθεί η χρονιά που έχασαν οι µαθητές µε την
δυστυχίακαιτην πείνα κατάτηνΓερμανική κατοχή, καθότι
είχαν κλείσει τα γυμνάσια την προηγούµενη χρονιά. Στην
πραγματικότητα, εκείνο το πρώτο εξάµηνο ἥμουν ένας
παρά-πεταµένος µαθητήςστο Γυμνάσιο Αιγίου. μουν ο
σχεδόν μουγγός μαθητής!

Την υπόλοιπη χρονιά την έβγαλα καλά και µε
καλούς βαθμούς. Στὴν Κρόκοβα πέρασα καλά, καίτοι
νοσταλ]ούσα τη μάνα µου και τα αδέλφια µου στο χωριό.
Ο ἔάδελφός µου, Γιάννης µου φερνόταν καλά, αλλά δεν
είχα και µεγάλο θάρρος,γιατί αισθανόµουνότι ήμουν το
ορφανόπαιδί που μάζεψε η μητέρατου στο σπίτι τους. Ἡ.
θεία µου, Μαρούλα και η µεγάλη ξαδέλφη µου, η Έλληµε
αγαπούσανπολύ. Έκανα κι’ εγώ δουλειές όπου μπορούσα
στο σπίτικαιέξω. Τα ἄλλα δυο κορίτσια, η Γεωργία και η.
Δήμητρα ἦταν μικρότερα.

Τους τελευταίους τρεις µήνες, µου έδωσαν ένα
μικρό δωµατιάκι, (μόλις το είχαν φτιάξει) φαίνεται για να
έχω λιγάκι Ιδιαπερότητα και να διαβάζω περισσότορο,
αλλά συνέβη καὶ κάτι πολύ σπουδαίο που χάλασε τις
σχέσεις µου µε τον θείο Ηρώδη. Στο ένα και μοναδικό
παράθυρο του δωματίου ράγισε ένα τζαμάκι στο κάτω
µέρος και ασφαλώςέπρεπε να μάθουν γιατί το έσπασα.
Άλλά δον το εἴχα κάνει εγώ. Ούτε τοείχαδει νωρίτορα,
και οάν το είχαδη ή τοείχα σπάσει θαέτρεχαστη θεία µου
µε κλάματα να τῆς το πω. Όταν εἶπα ότι δεν το έσπασα
εἶώ, ο θείος Ηρώδης, χωρίς περισσύτορα, µε επέπληξε
δριμύτατα. Νόμισε ὅτι τοῦ ἔλεγα ψέματα. Εκείνη την ώρα
ήθελα να φύγω αµέσως για το σπίτι μου, για τὸ χωριό!
Τέτοιος ήταν ο θοίος Ηρώδης, πολύ αυθόρµητος. Θεός
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συγχωρές τον! Παρ᾽ όλα αυτά, ποτέ δεν θαξεχάσω την
ευκαιρία που µουέδωσεαυτή Ἡ οικογένεια νὰ προκόψω
στη ζωήµου,µετο να µε περιμαζέψουν στοσπίτι τουςκαι
va μὲ περιποιηθούν περισσότερο ἀπό όσο τους ήταν
δυνατό.

Κατά τὴ δική μου γνώμη, ὅπως τὸ κατάλαβα
ἀργότερα,το τζάμι θα τὸ εἶχε σπάσει μια γίδα που συνήθως
ἔδεναν ἀπ᾽ έξω στα σιδερένια κάγκελα του παραθυριού.
Παρατήρησα µετά, όταν έβλεπα την Ἰίδα να ἔύνει τα
κέρατά της στα σίδερα και ναβάζει τα πόδια της πάνω στο
περβάζι του παραθυριού. Τέλος, τον Ιούνιο, πέρασα στην
Τρίτη τάξη του τότε Εξαταξίου Γυμνασίου Και έφυγα
χαρούμενος για το πολυπόθητο χωριό µου και την
οικογένειά µου.

Το επόμενο καλοκαίρι µας οπισκέφτηκεο ξάδερφος
μου Γιάννης στο χωριό. Το µόνο πουείχαμε αρκετό να τον
περιποιηθούµε ήταν ζάχαρη. Κόβαµελεπτές φέτος ψωμί,
τις βρέχαμε µε νερό και βάζαιο ζάχαρη επάνω που
κολλούσε καιτις τρώγαµε σαν κομμάτια τούρτας. Από
που ἦρθε ἡ ζάχαρη δονονθυμούµαι.

Η ΝΕΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙΤΑ ΧΩΡΑΤΑ.

Τὸν καιρό ακόµη της κατοχής, εἰδικά τα
καλοκαίρια, δεν ἔλειπαν καὶ τα χωρατά. Τὰ γυμνασιόπαιδα
που ήρθαν από τις πόλεις, Αθήνα, Πάτρα ἔπαιζαν τὸν
Καραγκιόζη. Ο Κώστας Χαλκιάς, μετέπειτα Ἱερέας
Αμερικής,μιμείται θαυμάσια τον Καραγκιόζη. Ο αδελφός
του, Τζίμης, παρισάνι τον. Χαντζιαβάη, ο
Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος ἡ ο Αντώνης Παπαντωνίου
τον Μπαρπαγιώργο, ο Νίκος Ζοΐκος και άλλοι, ἄλλους
Χαρακτήρες. Έστηνανένα σκελετό σκηνής στην γωνία της,
πλατείας του χωριού, τέντωναν ένα σεντόνικαι δυο λάμπες
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πετρελαίου ἀπό μέσα καὶ ἡ σκηνή ήταν έτοιμη. Ο
Αντώνης Παπαντωνίου είχε τις σπουδαιότορες φιγούρες
απόχαρτόνι και ὀφτιαχνε και νέες. Εγώ κληρονόµησα τις
φιγούρες αυτές καιτελικά κάπως-κάπου χάθηκαν.

Ταθέµατα στριφογύριζαν στη ζωή των κατοίκων
και συνήθως τα έγραφαν ο μεγάλοι και πολλές φορές ο
ένας ἔγραφε για τὸν ἄλλον ἀστεία και περιπέτειες. Ἕνα
ἀπό τὰ θέματα ποὺ ενθυμούμαι ἦταν, όταν έφυγανοἱ
Γερμανοί (κατά το τέλος του 1944) και ἐκλήθησαν πολλές
Ἠλικίες να πάνε στο στρατό. Πολλά από αὐτά τα αγόρια
ήταν τσοπάνηδες. Το αστείο ήταν, ότι έπρεπε να πλυθούν
καλά, ὡστε να µην μυρίζουν πίνο ἀπό τα πρόβατα, για να
περάσουν από το Περιοδεύον Συμβούλιο. Τους βρήκαν
λοιπόν, κατά τον συγγραφέα, στο Παρασπόρομα να
πλένονταικαι να τρίβουν το σώµατουςµε πέτρες. To
σαπούνι ήταν λιγοστό ή ανύπαρκτο! Έτσι που έγινε ο
διάλογος ἦταν πολύ αστείο, Κάῑι τέτοια ήταν τα θέµατα
και ἦταν µια καλή πηγή διασκέδασης για όλα τα
Κυριακάτικα βραδινά, δεδομένου ότι τὴν εποχή εκείνη δὲν
υπήρχαν τηλεοράσεις και ραδιόφωναστο χωριό. Μόνο ο
γιατρός Ἰωάννης Ζούκος είχε κάποιο ράδιόφωνο, αλλά
σπάνια καικρυφάτο έθετε σε λειτουργία για τον φόβο των
Γερμανών.

Κάναμε και ἄλλα παιγνίδια σαν παιδιά που
ήμασταν. Σκαρίζαµετις κατσίκες στα Βλαχοκόνακα,στις
Στήλιος, την Άνοιξη, όταν ήταν πολύ το χορτάρι. Εδώ
ήταν τα αρωματικά λουλούδια, τα ἴτσια καὶ τὰ μάγια και µε
αυτά στολίζαµε τον Επιτάφιο. Είχαμε φτιάξει σκάµµα,
όταν πρωτοµπαίναµεστη λάκα, στην Άνω Στήλια, καιεκοί
ἀγωνιζόμαστε στο πήδημα. Ἐνθυμούμαι που ἡ μάνα µου
εἶχε φτιάξοι μάλλινες μακριές κάλτσες μέχρι το γόνατο που
εκείνη την Ἡμόρα τις φόρεσα για πρώτη φοράκαιτοβράδυ
τις έφερα τρύπιες στο σπίτι. Έκανεκρύο να τις βγάλω και
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να πηδάω! Τὶνὰ πω στη μάνα μου που, ποιοςξέρει, πόσες
μέρες ἔπλεκε για νὰ μου τις φτιάξει; Παίζαμε καὶ με τὸ
τόπι τοῦ Βασίλη Αλεξόπουλου, ἀλλά πολλός φορές τὸ
χάναμε, γιατί μας κύλαγε κάτω στις πλαγιές καὶ στα
ρέματα. Παίζαμε το τόπι, αλλά ξυπόλητοι. Βγάζαμε τα
παπούτσια για να µην τα χαλάσουµε και κλωτσούσαμε µε,
γυμνά πόδια και έμπαιναν οἱ παλαμονίδες(τρομερά λοπτά
σαν βελόνια αγκάθια) στα πόδια µας.

Το καλοκαίρι που έρχοντανοἱ παραθεριστές και τα
παιδιά από Αθήνα, Πάτρα, κλπ, έφερναν και μπάλες
ποδοσφαίρου µαζίτους, Έπαιζαν µπάλα στογήπεδο στην
Πάδη και μάλιστα Ἰινόντουσαν και αγώνες µε τους
Ψηλοχωρίτες, τον Αύγουστο. Εμείς τα χωριατόπαιδα τους
παρακαλούσαµε να µας βάλουν στο παιγνίδι, αλλά δεν τα
καταφέρναµε καλά, ούτε τους κανονισμούς ξέραμε όπως
ἔπρεπε, γι αὐτό τις περισσότερες φορές μας έβαζαν
τερματοφύλακες κατά τις πρόβες. Γινόταν μαύρο τὸ μάτι
μας νὰ κλωτσήσουμε μπάλα!

Ἡ τσιλίκα ήταν καλό παιχνίδι για µας,η γουρούνα,
καὶ Ἡ αμπάριζα, ἡ τα σκλαβάκια και οι τσιοµάδες. Η
τραμπάλα ήταν καλύτερο ακόµη παιγνίδι. Βάζαμε ένα
µεγάλο παλούκι βαθιά στη γη Χαι το στορεώναµε µε
πέτρινες σφήνες. Πάνω στη Ευμένη μύτη του παλουκιού
τοποθετούσαµε µια μακριά Και µεγάλη τόµπλα, αφού
ανοίγαµεµια βαθιά τρύπαστη μέση κάπωςτης τέµπλας για
ναεἶναι ζυγιστή, ὦστε να στρέφεται μόνη τῆς πάνω στο
παλούκι. Μπορούσαμε να πήδο-γυρίζουµε οπάνω στην
τέµπλα δυοκαι τέσσερες από µας, ανάλογα µε το µήκος
της τέµπλας. Αντο παλούκι ήταν απόκέδροἔτριζε καὶ μας
διασκέδαζε. Παίζαμοκαι τα πεντόβολα, καΐτοι θεωρείται
κοριτσίστικο παιγνίδι. Τους βόλοις τουςφτιάχναµε μόνοι
µας, αφού τρίβαµε μαλακούς πέτρινους βόλους πάνω σε
σκληρήπέτρααπό γρανίτη.
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Εκοί στις Απάνω Στήλιος είχαμε και επεισόδια µε
τους Πενταγιώτες. Βοσκούσαν και αυτοί τα µαρτίνια τους
στην όμορφη αυτή τοποθεσία, στους πρόποδες του

ροβουνίου. Ητοποθεσία «ο Μάης» ἦτανστο δικό τους
μέρος και δεν µας άφηναν να βγάλουμε µαγιές για να τις
φυτέψουµο γύρω στα σπίτια µας. Ἡ τοποθεσία αυτή
απίθανη, ολόκληρη πλαγιά του Βουνού µε άγριες λίλιες
(xitpiwa pe άσπρα κρινάκια) που όταν άνοιγαν τον
Απρίλιο- Μάιο, Ἡ θέα. ήτανένα θαύμα, αλλά και η ευωδία
ήταν αισθητή από πολύ µακριά. Πως το ἐρριξε αυτότο
θαυμάσιο τοπίο ο Θεός σ’ αυτό το βουνό, μένει ένα ακόµη
ανεξερεύνητο από τα έργα Του! Εμείς τα παιδιά, σε
αντιπερισπασμό µε τους Πενταγιώτες, πήραμε τσαπιά µαζί
μᾶς μια μέρα, πήγαμε στο Μάη καὶ ξεριζώσαµε πολλές
μαγιές καὶ τις φυτέψαμε στο δικό µας το τόπο απέναντι,
ὥστε να φτιάξουμε δικό μας Μάη. Λες καὶ ο τόπος, τὸ
βουνό δὲν ἦταν αρκετά μεγάλος για όλους και των ὅνο
χωριών!

 

Ἡ αντίθεση µεταξύ των δυο χωριών θεωρείται να
υπάρχει από τα παλιά τα χρόνια (ίσως 200 χρόνια πριν).
Λέγεταιότι χωριανοί µαςµε τα παρατσούκλια:ο Τσιγάρας,
ο Ντούλας, ο Μάλλιος, ο Κόλος, ο Βαρβάτος, ο Σγαντζός
και ο Κατσίκας ο Παλαβός πούλησαν γαϊδουρινό κρέας
στους Πενταγιώτος αντί για βοδινό. Επίσης,λέγεται ότι
µετά. βγήκαν στην κορυφή του χωριού στον ανήφορο
καθώς ἔφευγαν και φώναξαν δυνατά, ώστε να το ακούσει
ὅλο τὸ χωριό: « Ὅποιος κακάβωσε να ξεκακαβώσει καὶ
όποιος δεν κακάβωσε να µην κακαβώσειτο κρέας που σας.
πουλήσαμε ήταν γαϊδουρινό». Τι τρομερόπράγμα! Δεν το
πιστεύω ότι ένα τέτοιο επεισόδιο µπορείνα είναι αληθινό!
Θαεἶναι, οπωσδήποτε, μύθος.
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Πηγαίναμεκαὶ προς τον Κόρτο, ἀριστερά της Κάτω
Στήλιας. Εκείεἶχε πολλά κέδρα. Κόβαμε καυσόξυλα καὶ
φορτώναμε τὰ μουλάρια τὸ βρύδυ, ὅταν γυρίζαμε στο
χωριό. Ἐδώ ενθυμούμαι, θα ἦταν πριν από το Πάσχα, όταν,
κάποιος εἶχε ἕνα μικρό βιβλιαράκι, μικρότερο ἀπό τὴν
παλάμη pov, nov ἦταν γραμμένα τὰ Εγκώμια tov
Ἐπιταφίου. Μέχρι να γυρίσουμε στο χωριό το βράδυ,τα
είχαμε όλα αποστηθίσεικαι τα ψέλναμε, Μάλιστα στον
Ἐπιτάφιο κάναμε δική µας χορωδία.

 

Ένα ἆλλοπεριστατικό που δεν μπόρεσα να ξεχάσω,
ἦταν ότανείχαμε πάειµετις κατσίκος και τα μουλάρια στα
Πίσω Ζηρέλλια να βοσκήσουν. ΄Ἡμασταν µια παρέα 5-6
και μεγαλύτερα κορίτσια,όπωςη Ελένη Αντ. Αδρασκέλα,
Ἡ ξαδέλφη µου Αναστασία Γεωργ. Χάρου και ἄλλα παιδιά
στην ηλικία µου. Ἡ Ελένη έκοβε ξύλα µε το τσεκούρι για
να φορτώσει το μουλάρι στην επιστροφή, όταν κάπως της
έφυγετο τσεκούρικαιέκοψετο πόδι τηςβαθειά πάνω απὀ.
τα δάχτυλα. Πονούσε φοβερά και δεν μπορούσαμε να
σταματήσουμετο αίμα. Το δέσαµε όσο μπορούσαμεκαι
τηνβοηθήσαμε να µπει επάνω στο μουλάρι και σε μένα
έτυχε ο κλήρος να την φέρω στοσχίτι. Ότανβλεπόµασταν
δὲν μ᾽ άφηνε η Ελένη να το ξεχάσω και va μου λέει ότι
«την έφερνασαν νύφη στο χωριό».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.

Παντρευόταν ο Κωνσταντίνος Χρ. Μακρήςκαι τα.
ξαδέλφια του από την Αθήνα, που ήταν ὅλα στο χωριό
αυτήντηνπερίοδο,θέλησαν να του κάµουν γάμοτοπικό,
παραδοσιακό µε Φλάμπουρα. Τα καλέσµαταάρχισαν πολύ
νωρίτερα από το γάμο. Ένααγόρι και ένα κορίτσι, που
έπρεπε ναείναι απὀ οικογένειες που ζούσαν και οἱ δυο
γονείς των, στέλνονταν από το σπίτι τοῦ γαμβρού καὶ της
νύφης µε χαρτί που ήταν γραμμένα τασπίτιακαι πήγαιναν
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τα καλέσµατα. Δεν ἦταν τυπωμένα προσκλητήρια.
Μπορείνα ήταν και ἕνα κουφέτο τυλιγμένο, αλλά ο λόγος
των ἦταν αρκετός. Είχαν όµως καιτην τσίτσα, µια µικρή.
βαρελίτσα στολισμένη µε ντόπια λουλούδια,που είχε ποτό
μέσα συνήθωςρακί; και τις περισσότερος φορές,οι ἄνδρες,
ἔπιναν λίγο στην υγεία των αρραβωνιασμένων καιμε τις
ουχέςγια «καλά στέφανα». Το δακτυλίδι του αρραβώνα,
ἔχει αρχαία παράδοση και ειδικά από την Παλαιά καὶ την
Καινή Διαθήκη και θεωρείται απαράβατος δεσμός µεταξύ
του γαμβρού καιτῆςνύφης. Ο αρραβώνας στο χωριό µας
ἦταν σύντομος χρόνος προ του γάμου καιοι κατ’ ιδίαν
συναντήσεις γαμβρού και νύφης ήταν κάτι το αδιανόητο.

Ὁ Φλάμπουρας ήτανένα μακρύ κοντάριπου στην
κορυφή ἦταν συνήθως σαν σταυρός, το οποίο στολιζόταν,
κατά. την παράδοση, µε λουλούδια και κεντηµένα
μαντήλια, µια τελετή που γινόταν µε ειδικά τραγούδια από
τα συγγενικά κορίτσια του γαμβρού. Στην πραγματικότητα
ο φλάµπουρας ήταν το λάβαρο(η σημαία) του γαμπρούκαι
ο Φλαμπουριάρηςτον κρατούσεψηλά.

Τον φλάµπουρα τον κρατούσε ο πρώτος από τους
συµπεθόρους (στην προκειμένη περίπτωση ἔνα ἀπό τὰ
παιδιά του Αλέξη Μακρή, ο Τάκης ἡ ο Γιάννης), που
πήγαινε καβάλα στο στολισμένομουλάρι και μπροστά από
όλους τους συµπεθέρους.

Ἡ Νύφη ήταν από το απέναντι χωριό, το Γρηγόρι
Ναυπακτίας, περίπου µια ώρα μακρά. Ἠμασταν
καλεσμένοικαι µείς, καθότι ο γαμβρός ἦταν γείτονάς µας
και καλόςφίλοςτου µακαρίτη του πατέρα µου. Ο κλήρος.
έπεσε σε µένα και η μητέραµου στόλισετο Μάρκοµεµια.
κόκκινη καραµελωτή και εγώ ἤμουν τόσο χαρούμενος καὶ
υπερήφανος να αντιπροσωπεύσωτηνοικογένεια.
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Ὁ γάμοςδιαρκούσε ολόκλγρη την ἑβδομάδα εκείνο

τον καιρό. Τη Δευτέρα,πριν το Ἰάμο, πήγαινανγια ξύλα
νὰ ψήσουν τὰ σφαχτά καὶ τὰ ψωμιά τοῦ γάμου. Τὴ
Τετάρτη ἀνάπιαναν τὰ προζύμια για τα ψωμιά του γάμου
(ειδική τελετή). Ἔπρεπε νὰ παρουσιασθεί καὶ ὁ γαμπρός
να ρίξει χρήματα να ἀσημώσειτα προζύμια. Τὴ Πέμπτη τὰ
ζύμωναν. Τη Παρασκευή έσφαζαν τα πρόβατα και τα
yidia. Τη Παρασκευή επίσης, οι κοπέλες του κύκλουτης
νύφης γικώνουν τα προικιά καὶ τα ασηµώνουν. To
Σάββατο έψηναν τα σφάγια. Το Σάββατο βράδυ γινόταν το
αποχαιρετιστήριο τραπέζι στηςνύφης το σπίτι. Αν η νύφη
ήταν and GAO χωριό, αυτό το τραπέζι γινόταν αµέσως,
µετά το γάμο. Γίνονταν και ωραΐος τελετές µετραγούδια
καὶ παραδοσιακά έθιµα όταν στολιζόταν η νύφη απότις
κοπέλες του κύκλου τηςκαιότανἔυριζόταν ο γαμπρός από
τους φίλους του. Δίπλα στο γαμπρό στέκοται υπερήφανος
ο κουµπάροςκαιανεἶναι ανύπαντροςόλοι του λένε: «καὶ
στα δικά σου».

Την. Κυριακή, λοιπόν, πήγαμε στο Γρηγόρι και
περιμέναμε στην Εκκλησία. Μετά τη Θεία Λειτουργία
ήρθε η νύφη µε τα βιολιά και τα κλαρίνα, έγιναν τα
Στέφανα(έλαβακαι εγώ µέρος στο Ψαλτήρι) και µετά, ον
πομπή, επήγαµε όλοι στο σπίτι της νύφηςγια το Μεγάλο
Γεύμα του Γάμου. Εγώ εἴχα γνωρίσει τον αδελφότης
νύφης ἀπό τὰ χωράφια μας, στα Σκλήθρα Κερασιάς, ο
οποίος ήταν ο ὑπεύθυνος τοῦ γεύματος καὶ καθώς
καταλαβαίνετε οἱ καλλίτερες πίττος ἐρχόντουσαν στο δικό
μου το τραπέζι. Πήραμετη νύφη στο τέλοςκαι μαζί µε τα
προικιά της, φορτωμένα στα μουλάρια και, κατά τα
διατεταγμένα, ἤρθαμε στο χωριό.

Ὁ Φλαμπουριάρης ἦταν καὶ ο Συχαρικιάρης που,
μόλις φτάσαμε στον κάτω μαχαλά,ἔριξε μια ντουφεκιά καὶ
ὅλος ὁ κόσμος περίμενε στοῦ γαμβρούτο σπίτι. Ὅταν ἦρθε
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ἢ νύφη, όπως ἦταν καβάλα oto στολισμένο μουλάρι με
ἄσπρο σεντόνι, ἔσπασε την γλυκιά κουλούρα σταυροειδώς
στα τέσσερα και πέταξε κομμάτια ἐπάνω στη σκεπή
(πλάκες) του σπιτιού. Όση κουλούρα ἔπεφτε κάτω,
τυχερός ἦταν αυτός που την ἔπιανε. Επίσης, η νύφη έβαλε
καὶ ἄλλη κουλούρα µε χρωµατιστή κορδέλα στο λαιμόενός
μικρού αγοριού, συγγενή του γαμβρού, όπου το φίλησε και
το πήρε στην αγκαλιά τῆς επάνω στο μουλάριγια καλό
γούρι. Ἡ νύφη, επίσης, στο κατώφλι της πόρτας του
γαμβρού πάτησε και έσπασεµε το πόδι της μικρό ἠνάλινο
ἡ κοραμικό αντικείµενο για καλό γούρι, και έδωσο δώρα
στην πεθερά. πεθερά τράταρετη νύφη γλυκό κουταλιού
καὶ από κει αρχίζει το µεγάλο γλέντι. Συνέχισε το µεγάλο
Γαμπριάτικο Δείπνο στο σπίτι του Ἰαμβρού µε ψητά
κρέατα, πίτες, κρασιά και λοιπά. Όπωςσυνηθιζόταν,το
σπίτι του γαμπρού ήταν πολύ μικρό και έτσι το µεγάλο
αυτό τραπέζι έγινεστο αλώνι µπροστά στο σπίτι. Όλοιοι
καλεσμένοι έφεραν και κάτι, ἄλλος πίττες, άλλος ψωμιά,
τυριά, κ.λ.π. Με το φαγοπότιγινόταν και ο διαγωνισμός,
ποιος θα τραγουδήσει τα καλλίτορα κλόφτικα. Για πολύ
ώραήταν τα τραγούδια, όπου και τα βιολιά έπαιζαν κατ’
εναλλαγή. Μετά άρχιζε ο χορός µέχρι τις πρωινές ώρες.
Πρώτη η νύφη ἔσυρετὸ χορό, ο γαμπρός,ο κουµπάρος καὶ
συνέχειατα σόγια. Ἡ νύφη µετά το γάμο γινόταν άφαντη.
Για τρεις µόρες, δεν έπρεπενα βγει από τοσπίτι. Το γλέντι
δεν τελείωνε εδώ, οι συγγενείς μαζευόντουσανστο σπίτι
του γαμβρού καιτῆςνύφηςγιά τα λεγόμενα «πιστρόφιω»,
την Τετάρτη το βράδυ. Ο γάμοςεἶναι χαρά για όλο το
χωριό, γιατί στο μικρό χωριό οι περισσότεροι εἶναι
συγγενείς, κουµπάροι και συµπέθοροι.

Αυτά σε σύνοψη από όσα ενθυμούμαι από τον
παραδοσιακόγάμοµε φλάμπουροκαι «6ζῆσαν αυτοίκαλά
καὶ εμείς καλλίτερα».
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ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ

Είχαν φύγει οι Γερμανοί καιτα σχολεία θα άνοιγανκανονικά, αλλά κάπως καθυστορηµένα. Φθινόπωρο 1946.Τι θὰ κάναμε; Θα πήγαινα σχολείο; Ἡ δυστυχία τωνπεριστάσεων και η ορφάνια μας ἔδερνε! Αλλά ἡ μάνα μου,τι μάνα ἦταν αὐτή ἡ Γιαννιώ; «Τὶ θα κάνουμε, Κώστα, θαπας σχολείο φέτος» «Που να σας αφήσω εσάς μάνα ναπάω εγώ σχολείο» Ἡ μάνα που ἔκανε θυσίες για να µεστείλει εμένα, ένα από τα παιδιά της, σχολείο! «Άντα καιφέτος να πας παιδί µου σχολείο και όπωςτα βγάλουμεἘμεῖς πόρω». Αὐτή ἦταν ἡ μάνα μου! Και 0 Μεγάλος Θεόςτὰ φέρνει ἔτσι νὰ εἶμαι παρόν στο θάνατό της και τηςἔκλεισα τὰ μάτια.

ταν αδύνατο να πληρώνω ενοίκιο μόνος μου στοΛιδορίκι. Μαζί μὲ ἄλλα δυο παιδιά, τον ΚώσταΧαρονικολάου, βαπτιστικό του πατέρα µου και Βαγγέλη
Μακρή, δεύτερο ξάδελφό µου, βρήκαμε έναν αχυρώναπίσω από το σπίτι καιτο μαγαζί της Μπίλλιαινας, ο μόνοςαχυρώνας που δεν εἶχο καεί από τους Γερμανούς. Οπερισσότοροςκόσμος του Λιδορικίου έμεινε σε παράγκοςἡαν εἶχαν κάνει οπιδιορθώσεις στα σπίτια τους, τὰΣνοικίαζανστα παϊδιά που πήγαιναν στο Γυμνάσιο.
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    Οἱγονείς μου μετά το γάμο τους (1929).
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Ἡ αδελφή µου Σταυρούλα κι’ εγώ (1934-35).
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Ἡ αδελφή µου Σταυρούλα,εγώ και ο αδελφός,
μου Μάνθος στην ΕΟΝ Μεταξά(1938).

93

 



 

Τὸ μουλάρι μας ο Μάρκος (1944).
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Ἡ

οικογένειά µας µε εξάδελφο Σπύρο Σπαθή (1944).
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ene
Στη µονή της Βαρνάκοβας µεΚων. Γ. Χάρο(Μανταφάρα)

καὶ Φώτη Καραδήμα (1949).
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Φοιτητές στο Γυμνάσιο Ναυπάκτου:Κων. Χαρονικολάου,
εγώ,Ευάγγελος Εναγγελόπουλος και Ευάγγελος Μακρής

(1949).
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Τελειόφοιτος Γυμνασίου Ναυπάκτου (1949).
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Με Γεώργιο Καραδήμα καὶ Ευάγγελο Ευαγγελόπουλο
στον κεντρικό δρόμο Ναυπάκτου (1949).



 

᾿Ακρογωνιαίος Λίθος στο Καλύβι Μωραΐτη (1950).
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Χορός στο προαύλιο τοῦ Δημοτικού Σχολείου που
οργάνωσεο ΑνθυπολοχαγόςΧατζηιωωννίδης: Σταύρος

᾿Χαρονικολάουκιθάρα, εγώ λαούτο και.
Κων. Καραδήµας κλαρίνο (1951).
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᾿Από το Πανηγύρι 29" Αὐγούστου:
Παπαθανάσης χορεύει μπροστά (1951).
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Εορτή 25": Μαρτίου. Τα παιδιά του Γεωργίου
Θεοχάρη στη σκηνή (1951).
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Ἐγώ μεβιολί και Κων. Καραδήμας με κλαρίνο (1951).
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   Ἡ οικογένεια, ενώ είχε φύγει ο αδελφός,
μου Μάνθος για Αµορική (1952).
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Οικοδομήτης Νέας Ἐκκλησίας: Αλέκος Αλεξόπουλος,
Βασίλειος Αλ. Μακρής,ογώ µε φτυάρικαι Βασίλειος

Χαρονικολάου(1952).
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Τοπανηγύρι 293 Αυγούστου. Παίζω λαούτο µε το
φημισμένοκλαριντζή Σαλλέα (1952).
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Στην ΕΣΑ(1953).
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Ἐκδρομή με Κερασιώτες στο Μαρούσι(1954).
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Στην Κηφισιά με μοτοσικλέτα της ΕΣΑ (1954).
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Ἐκδρομή Πρωτομαγιάς στον Ὑμηττό (1955).
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Μετη μητέρα µου πριν φύγω από Αθήνα (1955).
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Ο ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΤΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΙΝΑΣ

Εκεί στον αχυρώνα ήταν το δράµα που ζούσαμε!
Κάῑεεβδομάδα, έπροπε να ζούμε µε ένα ταψόψωμοπου
µας έφερνανοιδικοί µας από το χωριό, καμιά πίτα, αυγά,
τορί, τραχανά και ότι ἆλλο μπορούσαν, και έπρεπε να
περάσουμε ολόκληρη την εβδομάδα µέχρι κάποιος µετο
μουλάρι θα ερχόταν ἕανά στο Λιδορίκι ἀπό τὸ χωριό.
Έπρεπε να µαγειρεύουµε και μόνοι µας Τὸ πώς
περιμέναμετὰ μουλάρια καιτους δικούςµας από το χωριό
δὲν λέγεται! Μερικά Σάββατα, βγαίναµε και µέχρι την
Πελοσίσα περπατώντας στο δημόσιο δρόμο και
περιμέναμε. Εἰδικά όταν ήταν καλός καιρός, τοὺς
προλαβαίναμεκαιεκοί στο γεφύρι της Πελεσίτσαςκάναμε
θαυμάσιο πικνίκ. Κάτω από το γεφύρι ἦταν µια βαθειά
γούρνα και τον Ἰούνιο κάναµε μπάνιο. Ενθυμούμαι τον
Βαγγέλη Μακρή που πήγε στα βαθιά, κάτω από το µπόι
του, Kat, αφού δεν ἤξερε μπάνιο, όπωςόλοι µας, κράτησε
την αναπνοή του καὶ µπουσούλησε έξω από τη γούρνα.
Πολύ επικίνδυνες στιγμές για την ἥλικία µας.

Μεγάλο πρόβλημα είχαμε να αποθηκούουµε τα
υπάρχοντά µας. Μετά το κάψιμο, όλα τα ποντίκια του
Λιδορικίου ερχόντουσαν µέσα στον αχυρώναµαςκαι όταν
ήμασταν στο σχολείο, ή όταν κοιμόµασταν µας τὰ
μαγάριζαν όλα. Το κυριότερο ἦταν το ψωμί μας.
Ἀναρριχιόνταν από τα πάτερακαι έμπαιναν στο σακούλι
µε το ψωμί, άνοιγαν µια τρύπα στη μέση και τρώγοντας
μεγάλωνε η τρύπα και το ταψόψωμο γινόταν σαν λαούτο.
To καθαρίζαµεµε το μαχαίρι όσο μπορούσαμε αλλάτην.
ἄλλη βραδιά γινόταν πάλι το ίδιο. Τρώγαμε απότο ἴδιο
Ψωμί µο τα ποντίκια.

Λοιπόν, σκεφτήκαµενα κάνουµε ένα κόλπο. Να
βάλουμε κριθάρισε ένα τσαντλιάρικαι νατο κρεµάσουμε
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Ἶ
στο πάτερο στη μέση που κοιμόμασταν πάνω απότο πλατύ,
μας κρεβάτι. Ο Κώστας Χαρονικολάου που κοιμόταν στη
μέση, ήταν πολύ γρήγορος σταχέρια. Αυτή τη βραδιά δεν.
κοιµηθήκαµο, αλλά περιμέναμε χωρίς φώτακαι χωρίς να
μιλάμε. Και έτσι ἔγινε! Τὰ ποντίκια άρχισαν να
κατεβαίνουν στο σκοινί του σακουλιού και να πέφτουν
µέσα στο κριθάρι. Τα ακούγαμε, γινόταν πανζουρλισµός,
γέμισε το τσαντλιάρι ποντίκια. Τότε ο Κώστας µε µια
απότοµη κίνηση έκλεισε το τσαντλιάρι από πάνω µε τα
ποντίκια µέσα. Το δίλληµα τώρα ήταντι θα τα κάνουμε;
Μαςήρθεµια άλλη ιδέα. Να σφίγγουµε το σακούλι λίγο-
Riyo και να αφήνουμε να βγαίνει το κεφάλι του κάθε
ποντικού έξω. Πυρώναμε τα μάτια τοὺς στη φωτιά καὶ
έτσι τα εξουδετερώναµε. Για το τελευταίο, που ἦταν καὶ
το μεγαλύτεροκαιτοπιο επικίνδυνο, σκεφτήκαµεμια ἄλλη
χαζή και επικίνδυνη Ιδέα. Αφού του δέσουµεµε σύρμα το
λαιμό να του ρίξουμε πετρέλαιο και να το κάψουμε
ζωντανό, αλλά φοβούμενοιότι µπορεί να βάλουμε φωτιά
σε ὁ, τι εἶχε αποµείνοι στο Λιδορίκι παραιτηθήκαµε.
Βλέπετε, η΄ βαρβαρότητα των. περιστάσεων jas size
επηρεάσει και µας τα παιδιά! Δεν νομίζω ότι τα
εξολοθρέψαµε όλα τα ποντίκια, αλλά τα ελαττώσαμε,
οπωσδήποτε.

 

Όταν αργούσαν οι δικοί µας να έλθουν και τα
τρόφιµα τελείωναν. μαγειρεύαµε και μόνοι µας. Το
καλύτερο φαγητό και εὔκολο ήταν ο χυλός µε
καλαμποκάλευρο, φτηνό και γρήγορο. Στο γρήγορο
διαπολόγιο ἦταν και ο τραχανάς. ΄μασταν παϊδιά µε
όρεξη και ζωή, έπρεπενα τρώμε καλάκαι αρκετό φαγητό.
Στις µεγάλες γιορτές πηγαΐναµε ομαδικά στο χωριό και
είχαµε και τα αστεία µας. Διοργανώναμε χορούς στο
σχολείο του χωριού µε γραµμόφωνο, αν κάποιος είχε.
Αρκετά ήταν τα παιδιά από το μικρό χωριό µου ποὺ
πηγαίναμε στο γυμνάσιο του Λιδορικίου εκείνη την
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περίοδο. Περίπου δέκα, ὅλα ἀγόρια. Πολύ λίγα κορίτσια
πήγαιναν στο γυμνάσιο τότε. Σπάνια είχαμε στις τάξεις
µαςκορίτσι

Όταν πηγαίναμε στο χωριό, εἰδικά τὰ
Χριστούγεννα, πηγαίναμε καὶ για κυνήγι. Ὅταν εἰχε
φρέσκο Χιόνι ακολουθούσαµε τον ντορό (τα ἴχνη) του
λαγούκαι πη]αΐναµε πολύ πλησίον. Είχα κληρονομήσει το
κυνηγητικό (δίκαννο) όπλο του πατέρα µου, αλλά δεν
ήμουν και τόσο καλός κυνηγός ακόµη. Όμωςκοντάστους.
ἄλλους, όπως τον Λιαροµήτρο,τον Περικλή Χαλκιά και
άλλους, έπαιρνα κι᾿ εγώμερίδιο λαγού. Μετα αγκίστρια
ἤμουν πολύ καλύτερος. Ξεχιονίζαμε τὰ ὄχτια στὰ
Μωραίτια καὶ τὰ στήναμε καὶ ἔτσι πιάναμε κυριαρίνες
(πολύ μεγάλες τσίχλες) και κοτσύφια, καθώς ορμούσαν
πεινασμένα τὰ καημένα τὰ πουλάκια στα δικά μας τὰ
δολώματα μὲ ζωντανά σκουλήκια. (Τὰ αγκίστρια τὰ
δέναμε σε μικρά παλουκάκια ἀπό γερό ξύλο με κλωστές
από στριμμένη ἄσπρη κουβαρίστρα. Μετάτις ρίψεις στα
Βλαχοκόνακα ἀνακαλύψαμε ὅτι τὰ κορδόνια ἀπό τὰ
αλεξίπτωτα ήταν φτιαγμένα από μεταξωτές κλωστές.
Κάναμε Κάθε προσπάθεια να αποκτήσουμεκομμάτι από
αυτό το κορδόνι, το ἔεστρίβαµε και οι κλωστές που
βγάζαμε ήταν αντοχήςκαι πολύ ειδικές για τα αγκίστρια).
Πηγαίναμε ακόµη και στα Ζηρέλλια και στήναμε
αγκίστρια. Τα παρακολουθούσαµεαπό τουςπρόποδες της
Γλαβόραχης,ενώ ζεσταινόµαστανστη φωτιά κάτω από τον.
έλατο. Μία από αὐτός τις φορές, εἶχα πάει μὲ τὸν
μετέπειτα κουμπάρο μου, ιατρό Αντώνιο Παπαντωνίου,
Ἤταν απόλαυση να βλέπεις τις κυριαρίνες να πέφτουν ἀπό
ταἕλατα στουςλόφουςστα Ζηρέλλιακαινα πιάνονται στα
αγκίστρι. Εἴχαμε όµως καὶ τὸ γεράκι ποὺ
παρακολουθούσε από µακριά όλητην κατάσταση,έτοιμο
να µας πάρει τις κυριαρίνες πιασμένες!
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Μιλώντας για τον Αντώνη Παπαντωνίου, νέο παιδί
τότε καὶ δὲν ενθυμούμαι ακριβώς πιο Φθινόπωρο, όταν.
έφερε στον ώμο του έναν νέο πλάτανο µε ρίζες απὀ τη
λογγά του παππού του Παπαντώνη (Κερασόρεμα) καιτον
φύτεψε στη µέση τηςπλατείας του χωριού. Σήµερα ο
πλάτανοςαυτόςέχει πάρει µεγάλο ύψος καιπλάτος.

Ἡ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
(χολική Χρονιά-Ι946-47)

Κάθισα στο πρώτο 0ρανίο και ο καθηγητής
φιλόλογος από την Πλαίσια (Αμυγδαλιά), χωριό πλησίον
στο Λιδορίκι, ονόματι Καλλιμάνης, µας έκανε εισηγήσεις
καισυστάσεις του µαθητικού καθήκοντος. Κάποιαστιγµή
γυρίζει, µεκοιτάζει και µου λέει, «έτσιδενεἶναι» Εγώ ο
καημένος, ἔτρεμα ἀπό το φόβο μου! Αυθόρµητα του.
απαντώ: «μάλιστακύριε καθηγητώ»! Αυτόςνόμισεότι τον
κοροϊδεύω και µου είπε: «μάλιστα απὀ εδώ και μάλιστα
από κου. Δηλαδή, θα µε χαστουκίσει, ἡ φαίνεται δὲν
περίμενε τόσο ὡραία ἀπάντηση από μένα. Δεν ἄργησε va
μας γνωρίσει και μάθαμε πολλά γράμματα απ’ αυτόν. Πως
τα μαθαίναμε τὰ γράμματαεκείνο τον καιρό; Οὔτε βιβλία
είχαμε, οὔτε ἄλλα µέσα διδασκαλίας. Τετράδιο και μολύβι,
ό,τι έβγαινεαπότα χείλη του καθηγητή και ὁ,τι γραφόταν,
στονπίνακα.

TO ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

Μετά τον Ἰούλο του 1944, ο Γεώργιος
Παπανδρέου, πατόρας του Ανδρέα, ὁφτιαξε Κυβέρνηση της
εξορίας στο εξωτερικό. Μετά τη φυγή των Γερμανών ήλθε
στην Ελλάδακαι έδωσε αμνηστία σε όλους να καταθέσουν
τα όπλα. Οι Ελασίτες δέχτηκαν προφανώςκαιπαρέδωσαν
τα όπλα, ενώ οἱ των ΕΔΕΣ δεν έδωσαν τα όπλα, αλλά,
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θεωρηθέντες εθνικόφρονες, ἐμειναν σαν ἀσφάλεια. Δὲν
έπαψαν όµως τα ἀντίποινα μὲ τοὺς ἀοπλους τώρα
Ελασίτες. Έγιναν πολλοίαντιπερισπασμοίκαι δεν ἄργησε.
γα δημιουργηθείτο Δεύτερο Αντάρτικοµε την υποστήριξη
της Σοβιετικής Ενώσεως και μάλιστα πολύ κακών
διαθέσεων. Γινόταν αλληλοσκοτωµός μεταξύ δεξιών και
ἀριστερῶν. Το 1946-1947 οἴχε πολύ σκληρές
αντιπαραθέσεις. Όιαριστεροί κακοποιούσαντου δεξιούς
καιειδικά τις οικογένειες των εθνικοφρόνων, ή αυτούς που.
είχαν κάποιον στη χωροφυλακή ἡ στην αστυνομία πόλεων.
Ἐνθυμούμαι στο Λιδορίκι, στον πέρα µαχαλά, σχεδόνκάθε
μέρα πήγαινεκάποιος οθνικόφρων σεσπίτι του προφανώς,
αντάρτη και χτυπούσετουςοικείους του. Ακούγονταν οἱ
φωνέςκαι τὰ κλάματα τῆςοικογένειας του σε όλη την
κωμόπολη. ΕΙ Τι περίμεναν να κάνει αυτός που του
ἔδερναντην οικογένεια: Ασφαλώςαντίποινα!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1946

Μετις Εκλογές της31” Μαρτίου 1946 μπορούσεη
κατάσταση να αλλάξειριζικά. Όμως,το ΕΑΜ- ΕΛΑΣδεν
έλαβε µέρος σε αυτές, μάλλον παρακινούµενο από τη
Σοβιέτ. ΄Ἠταν το µεγάλο λάθος του αρχηγού των,
Ζαχαριάδη, μάλλον κατά συμβουλή τουΣτάλιν. Ortre
εκλογές εἶχαν µεγάλη σηµασία. Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,εκείνο
τον καιρό, θα μπορούσαν να βγάλουν, κατά ταιστορικά
ντοκουμέντα, τουλάχιστον 100 βουλευτές, αρκετούς για
ἕνα επίσημο κόμμα συγκυβεργήσεως ἡ αντιπολιτεύσεως.
Δεν θα γίνονταν τα Δεκεμβριανά και θα αποφευγόταν το
µεγάλο μακελειό και ο Εμφύλιος Πόλεμος. Έκτοτε, οι
αντάρτες έκαναν βίαια στρατολόγηση,ειδικά στα ορεινά
χωριά, και επιθέσεις καὶ καταλήψεις σταθμών
Χωροφυλακής καὶ σωμάτων Ἰωροφυλακής σε
στρατηγικούς λόφους τῆς υπαίθρου. Μετάτιςεκλογέςκαι
αφού οι αντάρτος δεν δέχτηκαν να παραδώσουν τα όπλα,
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τότε η εκλεγείσα νόµιµη Κυβέρνηση τους αποκήρυξεκαι
έθεσετο κομμουνιστικό κόµµαεκτός νόµου.

Πολλές κυβερνήσεις, καβώς και ο κυβερνήτης
Σοφούλης, προσπάθησανκαι έδωσαναμνηστίες, αλλάήταν
πλέοναργάνα σταματήσει ο Εμφύλιος.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ

Από τα µέσατου 1946 αρχίζει µια νέα φάση στις
σχέσεις επισήµου Ελληνικής κυβερνήσεως και των
κομμουνιστικών αντάρτικων σωμάτων. ΓΙινόταν
ἀντάρτικος πόλεμος. Οἱ αντάρτες επιτίθεντο σε σταθμούς
Χωροφυλακής, όπως στην Αρτοτίνα, ὅπου μόνον τὸ
Καμπαναριό τῆς Ἐκκλησίας δὲν κατόρθωσαν νὰ
καταλάβουν. Ἔγιναν καὶ ἄλλα πολλά τέτοια σε πολλές
κωμοπόλεις της ορεινήςΕλλάδος. ταν αδύνατο να μείνει
νέος στο χωριό και να µην τονστρατολογήσουν βιαίως.
Το κακό ἦταν ότι, στον πόλεμο αυτόν, σκοτώνοντανκαι
αθώοι πολίτες και εἰδικά νέα και ανήλικα παιδιά,
στρατολογηµένα αγόριακαι κορίτσια.

Μετά τις εξετάσει, που µε τόση αγωνία
περιμέναμε να περάσει ο καιρύς, πηγαίναµε όλοι οι
µαθητές στο χωριό, έτοιμοι να συνδράµουμεστη γοωργική
ζωή τωνοικογενειών µας. Δύσκολοικαιροί! Φοβόμασταν
µην µας πιάσουν οι αντάρτες και µας πάρουν μαζί τους.
Κάποτεείχαμε µαζουτεί όλα τα παιδιά στο σχολείο και
διασκεδάζαµε. Ότανεἴδαμε να κατεβαίνουν οἱ αντάρτες
στον πέρα µαχαλά, φύγαμε πίσω από τη ράχη κρυφά να
µην µας δουν. Εκείνη τη βραδιά τη βγάλαμε σε έναν
αχυρώνατου Λιαρομήτρου στονκάτω µαχαλά,

ταν καὶ ἄλλες τέτοιες περιπτώσεις που
κοιμόμασταν κάτω στα Βλιάματα (Βουλιάγματα) στα
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πουρνάρια. Ἐνθυμούμαι μια φορά που ἡμουνα μέσα στο
σπίτι καὶ ἤρθε ἡ γειτόνισσά μου, Σταθούλα Αλ. Καραδήμα
στο σπίτι μας γελώντας. Τῆς ἔλεγαν οἱ αντάρτοςνα πάει
µαζί τους καὶ αυτή το θεώρησεαστείο! Μόλις μπήκε στη
πόρτακαι µο εἴδο φώναξε φοβισµένη: «εδώ εἶσαι ακόµη:
Γέμισεανταρτιά το χωριό!» Φόρεσα µια φανέλα της μάνας
μου, Και κάτω από το πίσω παράθυρο στο αλώνι, έφυγα.

νύχτησα στα πουρνάρια της Φλωρο-Μαρίας,όπου ήταν
το σηµείο συναντήσεωςµε άλλους φίλους και συγγενείς.
Τὸ πρωΐ βγαίναμε κρυφά-κρυφά καὶ κοιτάζαμε προς τὸ
σπίτι μου που ήταν στη ράχη. Αν ἢ κόκκινη βελέντζα ἦταν
απλωμένη στα κάγκελα στο νότιο μπαλκόνι, ξέραμε ότι οἱ
αντάρτες ήταν ακόµηστοχωριό. θεία Μυγδάλω Μακρή,
ερχόταν μετις κατσίκες πρωΐπρωί και φώναζε δυνατά,
δήθεν την κατσίκα, «Λιάρα-Λιάρω», να την ακούσουμενα
µας δώσειψωμί.

  

 

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΞΑΝΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙ(1947-48)

Πέρασε Ἡ περίοδοςτου καλοκαιριούκαι έπρεπε τα
γυμνασιόπαιδα να πάνε σχολείο ξανά, ἴδια συζήτηση µε
τη μάνα µου: «αι θα κάνουµε, θα πας σχολείο φέτος
Κώστα; Άντο και φέτος και βλέπουμε!» Που να πάμε;
Στον αχυρώνα της Μπίλλιαινας δε θέλαμε να ξαναπάμε.
Αλλά ήμασταν και περισσότεροιτώρα. Μαζίµετους τρεις
µας ήρθεκαι ο ἑαδελφός µου, Γεώργιος Β. Γκάνοςκαι ο
θείος µου Παπα-Χαράλαμπος Λιάρος. Ἤθελε κι᾽ αὐτός να
πάρει το δίπλωµά του. Βρήκαμε και ενοικιάσαµε ένα
μαγαζί και το ονοµάσαµε«Χάνι». Ἠταν το πρώην μαγαζί
του Μπάζα, το οποίο ήταν άδειο και είχε τσιµέντινο.
δάπεδο. Το Χειμώνα ἦρθε και ο αδελφός µου, Μάνθος στο
Λιδορίκι για να πάει στο δημοτικό σχολείο και από κει
πείρε το απολυτήριο Δημοτικού. Τα σχολεία στα χωριά
µας είχαν κλείσειπρο πολλού.
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ταν κάπου εδώ που οἱ αντάρτες έπιασαν τον
αδελφό µου Μάνθο,την ημέρα του Πάσχα, καθώς έγδερνε
το κατσίκι στο κατώγι, Καὶ έπρεπε να συνοδέψει έναν
αντάρτη (μικρόσωμο παιδί), νὰ τὸν πάει κάπου στο
Βλαχοβούνι ψάχνοντας για χαμένα ἀντάρτικα πρόβατα.
Όταν έφτασαν κάπου στις Λακούλες, εἶδε καπνό ὁ
ἀντάρτης στην Μπετσιάλακαιεἶπε στον αδελφό µου, «εκεί
θέλω να με πας». Ο ἀδελφός μον δεν μποροῦσε να κάμει
αλλιώς, τον πήγε στὴ Μπετσιάλα. ταν η καλύβα του
Παναγιώτου Χάρου. Ο αντάρτης ρωτούσετὸ γέρο αν ἦταν
δική του ἡ γίδα. Και ὅταν εἶπε «ναι», ο ανταρτάκος άρχισε
γα δόρνει το γέρο χωρίς λόγο. Προσπάθησε ο αδελφός µου
να, μεσολαβήσει και να υποστηρίξει το όρο, µα ο
ανταρτάκος του είπε ότι θα αρχίσει καὶ τον αδελφόµου στο
ξύλο. Τον χτύπησε το γέρο μὲ τὸ κοντάκι του όπλου του,
µέχρι πουτο έσπασε επάνω του. Ο γέρο Χαροπαναήςδεν
µπόρεσεέκτοτε νασυνέλθεικαινα γΐνει καλά. Ποιος Ξέρει
πόσα παῖδια του έσπασετου καηµένου του γέρου! Έλεγε ο
αδελφός µου,ότι πολλές φορές σκέφθηκε να τον χτυπήσει
τον ανταρτάκο καινα τον αφήσειεκεί στην ἐρημιά, αλλά
πάλι σκεφτόταν τι θα γίνει ἡ οικογένειά µας και άλλοι
συγγενείς µετά! Ο αδελφόςµου ἦταν περίπου 12 χρονών,
αλλά ήταν πιο δυνατός απὀ τον ανταρτάκο. «ταν ένα
σιχαµερό πλάσμα», ἔλεγε! Δύσκολοικαὶ ἄδικοιοἱ καιροί!

 

Αυτόςο χειμώνας ήτανπολύ δύσκολος για µας. Με
τα χιόνια και µε τα αντάρτικα δεν είχαμεεπικοινωνία για
εβδομάδες µε το χωριό. Πεινούσαμε! Το ευτύχηµα ήταν
ότι µία επιτροπή απὀ το χωριό είχε αφήσει ορισμένα
τρόφιµα στο Χάνι µας, απὀ αυτά που έδινε η UNRA
(Διεθνής Οργανισμός Ανακουφίσεως) για να διανεμηθούν
στα χωριά µας και φαίνεταιπερίσσεψαν, ή τα κράτησανγια
λογαριασμό τους. ταν ένα βαρέλι γλυκόζη (σιρόπι) και
μερικά μεγάλα χάρτινα κουτιά µε κονσερβοποιηµένο γάλα.
Λοιπόν,εμείς, ta πεινασμένα παιδιά, τους βάλαμεχέρι. Τὴ
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  γλυκόζη. τη βάζαμε επάνω στο ψωμί µας και ἦταν
θαυμάσιο σαν μαρμελάδα που την είχαμε ἀκουστά. Τὸ δὲ
γάλα, βάζαμε ἕνα τενεκεδάκι μόσα στον τραχανά, ἡ στο
χυλό κάθε πρωί και γινόταν απίθανο πρωινό. Ὁ θείος
Παπά-Χαράλαμπος έλεγε,ότι δεν θα. μπορούσε ναγίνει
καλύτερη χρήση αυτώντων τροφίμων. Δον ενθυμούμαι αν
τα ζήτησεκανείς αυτά τα πράγματα, αλλά µέχριτην άνοιξη
τα είχαμε φάει. ταν σαν µια ένεση πενικιλίνης στον
βαριά άρρωστο απὀ μόλυνση. Το κρέας για µας ήταν
άγνωστο, όταν ήμαστανστοσχολείο. Όταν πηγαΐναμε στο
χωριό, κατά τις διακοπές, Χριστούγοννα, Αποκριές, Πάσχα
τρώγαμεχοιρινό, κατσικάκι, και κοτόπουλο. Ἡ μυρουδιά
στο χωριό ήταν ακατανίκητη αυτές τις µέρεςαπότα ψητά
καὶτις πίττες.

 

Αυτή την περίοδο µας έδωσαν από τη διεύθυνση
του Γυμνασίου Λιδορικίου από ένα µεγάλο κουτί πουείχε
πολλά τρόφιμα µέσα και γλυκίσματα. Φαίνεται ότι και
αυτάπροέρχονταν από διεθνή βοήθεια. Αυτά τα κουτιά,
πρέπει να ἦταν φτιαγμένα για στρατιώτες, γιατίείχαν µέσα
καὶ δύο κουτάκια τσιγάρα και μάλιστα Αμερικάνικα.
Λοιπόν, Ἡ διαταγή ἦταν καθαρή; ὅλοι μας ἔπρεπε νὰ
επιστρέψουµετα κουτάκια σιγαρέτων στο Γυμνάσιο εντός
ἡμέρας. Όμως, ο ξάδελφός µου, Γιώργος Γκάνος δεν
άντεξε τονπειρασμό. Με ξυραφάκι άνοιξε τα δικά του τα
κουτιά και έβγαλε από το κάθεκουτί δυο σιγαρέτα. Δεν
ἦταν αρκετό αυτό, αλλάθέλησε νακάνει το ἴδιο και στα
δικά µας τα κουτάκια. Οι ἄλλοι δεν του τα έδωσαν,αλλά
εμένα µε κατάφερε και η ψυχή µου πήγεστην Κούλουρη
µέχρι να τα παραδώσουµε την άλλη μέρα χωρίς να µας
πιάσουν.
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Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

Εκείνο το φθινόπωρο (1947) και τον χειμώνα, το
χωριό µας πόρασε τα πάνδεινα. Οι αντάρτες κρατούσαν
όλα τα χωριά καιεἶχαν ἀπαιτήσεις σε τρόφιμα και λοιπά,
Έσφιγγαν τον κλοιό τηςπεριφερείας και πορνούσαν κατά
Χιλιάδες προς την Άνω Χώρα,γιά να καταλάβουν το
ὕψωμα του Αἴ Γιάννη, που ἕνα τάγμα χωροφυλάκων τὸ
φύλαγε σαν προπύργιο και κάστρο για τὴ Ναύπακτο και τις
ἄλλες παραλιακές κωμοπόλεις. Εδώ ἔγινε σωστό
μακελειό! Οἱ χωροφύλακες ἦταν καλά οχυρωμένοι καὶ
τοὺς περίμεναν, Χιλιάδες ήταν τὰ πτώματα ποὺ μετέφεραν
καὶ πέρασαν νύκτα από το χωριό µας φορτωμένα στα
μουλάρια, ὅπως έλεγε η µάνά μου που παρακολουθούσο
κρυφά από το παράθυρο χωρίς φως,για να τα θάψουν
κάπου(άγνωστοπου) σε ομαδικούς τάφους. Δεν μπόρεσαν
να. καταλάβουν τον Αἴ Γιάννη! Έπρεπε να τελειώνουνοἱ
επιχειρήσεις των ανταρτώνπροτού να ξημερώσει, γιατί το
πρωΐ ερχόντουσαν τα αεροπλάνα σε βοήθεια των
χωροφυλάκων.

Τότε ήταν πουπήρανβιαίωςτρία κορίτσια από το
χωριό µας: τη Σταυρούλα Μακρή και δύο ακόµη, δεν
ενθυμούμαι καλά, ποιες ταν οἱ ἄλλες. Τὰ κορίτσια
ευτυχώςνύκτα τουςέφυγανπριν τις πάνε µακριά πίσωαπό
άλλαμεγάλα βουνά. Γνώριζαν τοντόπο και ολονυκτί
μέσου των φαραγγιών, έφτασαν στη Ναύπακτο. Πήραν,
επίσηςκαι τον Δημήτριο Γ. Γκάνο (του Λαϊγιώργου), κι᾿
αυτός τους ἔφυγε.

 

Κατά το Δεύτερο Αντάριικο οι αντάρτος ήταν
οπλισμένοι µε όπλα που μάλλον ἔρχονταν από τις
Ανατολικές Χώρεςτης Ευρώπης,και ήταν αποφασισμένοι
να πάρουν τη χώρα χωρίς να ενοχλούνται από τα τόσα.
εἰκλήµατα που διέπρατταν. Από νωρίτοραάρχισε και το
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παιδοµάζωμα, το οποίο ἦταν η τροµερύτερη μάστιγα για
την Ελλάδα. Έπαιρναν μικράπαιδιά απότις αγκαλιές των
γονέωντων και τα έστελναν στη Σερβία, Βουλγαρία µέχρι
καὶ τὴ Ρωσία. Ακόμη υπάρχουν πολλά Ελληνόπουλα ποὺ
κάποτε χωρίστηκαν από μάνα και πατέρα, αδελφό και
αδελφή, παντρεµένα µεοικογένειες στις πρώην χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, του Σιδηρού Παραπετάσματος, |
Φανταστείτε για µια στιγµή! Αν κέρδιζαν οιαντάρτες, Ἡ
χώρα µας θα ήταν για 40 τόσα χρόνια στο Σοβιετικό
Παραπέτασμα! :

Στο χωριό µου, στην Κερασιά ήμασταν πολύ
τυχεροί. Δενείχαμε θύματα ούτο από τουςΕθνικόφρονες
οὖτε από τους Κομμουνιστές. Είχαμε και μερικούς καλούς
χωριανούς οι οποίοι προστάτεψαν το χωριό αυτόν τον
καιρό: ο Θανάσης Λεων. Καραδήµας ο Γεώργιος
Παπαντωνίου,ο γιατρός Ιωάννης Ζούκος, ο Αθανάσιος Β.
Πλάκας, ο ΚώσταςΠ. Χάρης(ίσωςλίγοι ακόµη εξέχοντες.
χωριανοί) που έτυχε να βρίσκονται στο χωριόµας, ειδικά
στο Πρώτο Αντάρτικο. Άλλα χωριά ξεκληρίστηκαν.
Παράδειγμα, στο Βρονταμά,έναχωριό πλησίον στο Γεράκι
Λακωνίας,εἶχαν περίπου100 (94) θύματα σε αντίποινα και
από τις δύο μεριές. Πολλοί από αυτούςεκτελέστηκαν διά
μαχαίρας. Αδελφός σκότωνε τον αδελφό για την
κομμουνιστική ιδεολογία, ή και ακόµη για τα σύνορα των
χωραφιών.

΄μουνα εκοί στο Λιδορίκι (Άνοιξη 1948), όταν οἱ
αντάρτες σταμάτησαν το Λεωφορείο (του Σιώκου) της
γραµµής Αθήνα-Λιδορίκι, εκεί κάπου στο Ανάθυµα στη
ράχη του Βελλά τον Κάμπο και ἐσφαξανδύο Λιδορικιώτες
καὶ ένα χωροφύλακα από κάποιο χωριό που ερχόταν µε
άδεια να δειτη µάνατου. Το Χωροφύλακατον έθεσαν στο
μικρό. Εκκλησάκι (εξωκκλήσι), τριάντα περίπου µέτρα
κάτω από το μαγαζίτου Μπάζαπου µέναµε. Ακούγαµε
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τουςσυγγενείς του που τον έκλαιγανκαι πήγαμο και εμείς
γα δούµε. Και τι να δούµε! Φαινόντουσανοι μαχαιριές
στο προσωπο και στο λαιμό! Αυτά δεν εἶναι ανθρώπινα
πράγματα, εἶναι ἔργα τεράτων. Ακόμη, όταν το
ενθυμούμαι, αρρωσταίνω.

Εκείνο τον καιρό, προτού τελειώσει το σχολείο,
ήρθε και η μάνα µου στο Λιδορίκι Την προσέλαβε η
Μπίλλιαινα να δουλεύει μαζί µε την κουνιάδα της στο
θέρο. Εγώ το θεώρησα µεγάλη τροσβολή καιυποτίμηση

να ξονοδουλεύει η μάνα µου. Κάτιτην πλήρωσε, ἡ μάλλον.
κάτι θα της έδωσε αντάλλαγμα η Μπίλλιαινασε ψώνια από
το μαγαζί της. Τελικά τελείωσε το σχολείο για τις
μικρότερες τάξεις και φύγαμε για το χωριό µας.

 

Όμωςτο δράµαδεν τελείωσε εδώ! Μόλις φύγαμε
εμείς (Ιούνιος 1948), οι αντάρτες έκαµαν γενική επίθεση
µια νύχτα να καταλάβουντο Λιδορίκι και έκαµαν πολλή
ζημιά. Πήγαινανσε ορισμένα σπίτια να συλλάβουν κάποια
άτοµα µη ανῄκονταστις τάξεις καιτην Ιδεολογία τουςγια
γα τουςεκτελέσουν,καθώςκαι να συλλάβουν τους άνδρες
της Αστυνομικής φρουράς, πράγμα που δεν μπόρεσαν να
πραγματοποιήσουν. Φόνευσαν όµως δνο-τρεις
Λιδορικιώτος, αλλά δεν κατάφεραν να σκοτώσουν τον
Σιρεντέλο, ο οποίος ἦταν αρχηγός των οπλισμένων
εθνικοφρόνων. Είχε αµπαρωθεί µέσα στο σπίτι του µετη
γυναίκα του και πετούσε συνέχεια χειροβομβίδες ἀπό τὸ
παράθυρο στην αυλή του πράγμα που έσωσε τη ζωή τη
δική του και της συζύγου του. Επίπλέονεπιδεικνύοντας
ισχυρή αντίσταση και ηρωισμό κατάφερε να κτυπήσει2 ἡ
3 αντάρτες, τους οποίουςοιδικοί τους, τους φόρτωσανσε
Μουλάρια για να τους θάψουν σε κρυφούς οµαδικούς.
τάφους.
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Τὸ ἄσχημο πράγμα ήταν ότι πολλάπαιδιά Sevείχαν
φύγει ἀκόμη. Οιµεγάλες τάξεις του Γυμνασίου έδιναν
διαγωνίσµατα ακόµη και έπεσαν µέσα στην περίπτωση.
Παιδιά απὀ το χωριό µας, όπως τα Αλεξοπουλάκια, τα
Ευαγγελοπουλάκια και ο θείος Παπά-Χαράλαμπος ήταν
εκεί ακόµη. Κινδύνεψαν! Πού και πως κρυφτήκανδεν το
γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι 0 Παπά-Χαράλαμπος
κρύφτηκε μέσα σε πλανίδια και άκουγε όλατα λεγόμενα
από τους αντάρτες στου Σιρεντέλου το σπίτι, που δεν ἦταν
πολύ µακριά από το Χάνι που µέναμε. ͵

ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ.

Τότε, αυτή την Άνοιξη, μάλλον τον Ἰούνιο 1948,
μας ἔδωσε πίσω Ἡ οικογένεια του Θωμά Καραχρήστου από
το Γρηγόρι τα τριάντα πρόβατα που ο πατέρας µου πριν
από πολλά χρόνια τουςείχε δώσεικεφαλιακά. Δηλαδή, ἡ
προφορική συμφωνία ἦταν να μας δίνουν δεκαπέντε
οκάδες τυρί, δυο αρνιά και δέκα οκάδες μαλλιά το χρόνο.
Αυτοί βεβαίως, βρέθηκανσε δύσκολη θέση και ήθελαν να
βγάλουν το χρέος τους. ταν αγνοίκαιδίκαιοι χριστιανοί,
αλλά και για µας ἦταν µια άσχημη περίσταση. Τινα τα
κάνουμε τα πρόβατα: Ποιος θα τα toondveve; Έπρεπε να
τα σκαρίσουµε, νατα ποτίσουµενεράκι, να τασταλίσουµε.
το μεσημέρι. Πήγα, λοιπόν πάνω από την Καρυά, μεταξύ
Μαλαμάκη, Ράχη και Γλαβόραχη και έφτιαξα Στάλο,
Καθάρισα τα χαμηλά κλωνάρια από κάτω σε τρία μεγάλα
έλατα και ἴσιωσα τον τόπο για να µπορούννα έχουν τα
πρόβατα κάποια άνεση καὶ δροσιά τὸ μεσημέρι.
᾿ἀναγκαστήκαμε, λοιπόν, νὰ γίνουμε τσοπάνηδες. Ο
κύριος τσοπάνηςμας ήτανο αδελφός μου Μάνθος.

Τὸ καλοκαίρι τὰ πήγαμε στη Στήλια με τοὺς
Καραμπαρμπαίους. Πέρασα κι᾽ εγώ πολλές νύχτες στις
πλαγιέςτης Στήλιας ακολουθώντας τα πρόβατα και παρέα
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μα τον Γιώργο Καραμπάρµπα, που ήταν ο αρχιτσέλιγγας.
Το μεσημέρι δεν βόσκουν τα πρόβατα, αλλά σταλίζουν.
Αργάτο απόγευμαπρέπει βόσκοντας να φτάσουνστο ρύµα
του Παλιοχωριού να πιούν νορό και μετά, βόσκοντας στο
ξερό πλέον χορτάριτου Αυγούστου να ξενυχτήσουν στις
ψηλές ράχες, όπου υπάρχει δροσιά και αεράκι. Μαζί µε τα
πρόβατα ξενυχτάεικαι ο τσοπάνος,καιέτσιγινόταν. Ποτέ
δεν θα ξεχάσω την αρμονία των κονδουνιών, όταν
βόσκοντας τα πρόβατα ἀνέβαιναν προς τις ράχες. ταν
μια ξεχωριστή ἀπόλαυση. Ἔχουν καὶ οἱ τσοπάνηδες τὴ
χάρη τους!

ΤοΦθινόπωρο επήγαµε τα πρόβαταστην Κερασιά
και τα είχαμε για αρκετές μέρες µε τους Αδρασκελαίους.
Τα βοσκούσαμε στα χωράφια, αφούείχε γίνει η συγκομιδή
στα όσπριακαιστις πατάτες. Εκεί στα Γιούρτια, πλησίον
στα ερείπια του Αγίου Γεωργίου µια προβατίνα µας, ἢ
Μπέλλα, δεν ακολουθούσε τα άλλα πρόβατα, και για να.
μπορέσω να τη σταματήσω και γα τη φέρω πίσω, της
έρριξα ένα Ροκόξυλο, το οποίο, κατά κακή τύχη, την
τρύπησε στα πλευρά. ταν χρόνος ώρας πριν ψοφήσει,
όταν πήγα µεκλάματαστο θείο Λιαρομήτροπου έτυχε να
εἶναι πλησίον στο χωράφι του και µε λυπήθηκε. Την
ἔσφαξεεπί τόπου, την έγδαρε και τεµάχισε το κρέας της.
Τοκρέας το φορτώσαµε στο μουλάρι, το φέραμε στο χωριό
καὶ τὸ μοιράσαμε δανεικό στους συγγενείς και φίλους.
Άλλη µια εμπειρία για μέναότι δεν έκαναγια τσοπάνος!

Τελικά, οἱ Καραμπαρμπαίοι έφευγαν νωρίς για τα
χειμαδιά καὶ έτσι εμείς τα πρόβατάµας τα φόραµε πλησίον
στο χωριό, στο Διάσελο μαζί µετον Τάσο Ζούκο,(τον
Λιοτάσιο). Πολλέςφορές όµεινα καιεγώ στο διάσελο µε
τα πρόβατακαικοιµόμουνεκοί στην ύπαιθρο.
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Τότε ἔγινε καὶ τὸ περιστατικό που δὲν μπορώ νὰ τὸ
ξεχάσω! Μια βραδιά, σκέφτηκα να αφήσωτα πρόβατα µε
τον µπάρµπα Λιοτάσιο και να πάω στο χωριό να κοιμηθώ
στο κρεββάτι µου. Ξεκίνησα λοιπόν απὀ το Διάσελο, θα
ἦταν 10 η ώρα το βράδυ και αφού πέρασα το
Διασελόρομα, ανέβηκα στην Αγία Κυριακή και πήγαινα
προς τὸ Κοκκαλιόρεμα, ότανείδα ένα φωςνα
το μύλο του Λιαρομήτρου. Εκείστο δροµάκι,
αυλάκι το φωςερχόταν προς τη Ἰούρνα, πάνω από του
Βασιλίκα το περιβόλι στα Μωραῖτια. Εγώ προχώρούσα
τώρα κάτω από τη µεγάλη κοτρόνα προς το Κοκκαλιόρεµα
καὶ τοφωςήταν σχεδόναπέναντι απὀ μένα. Άρχισα να
φοβούμαι, γιατί το φως αυτό ήτανπερίεργο και µεγάλο σαν
προβολέας (μπροστινόφανάρι) αυτοκινήτου. Ο νους µου
πήγα στους βρικόλακες που ακούγαµε πολλές φορές
Ἱστορίες απὀ τουςπαλιούς. Δενυπήρχε σοβαρός λόγος για
κάποιον µεφανάρινα ακολουθήσειαυτό το μονοπάτι του
αυλακιού, τέτοιο καιρό που δεν είχε πότισμα και μάλιστα
τέτοια ώρα!

 

΄μουναγενναίο παιδί και συνήθως δεν φοβόμουνα
από τέτοια, αλλά εδώ το ομολογώ, φοβήθηκα. Φορούσα
λοιπόνκάτι αρβύλος µε πρόκες από κάτω και εἴχα στο χέρι
μου µια αρκετά μεγάλη γκλίτσα. Εκεί κάτω από τη µεγάλη
κοτρώνα άρχισα να περπατάω βαριά και µεθόρυβο, des
καὶ το φάντασμαθα µεφοβόταν. Χωρίς πλέοννα κοιτάζω
επάνω προς το φως πέρασα το Κοκκαλιόρεµακαι έφτασα
στο δικό µας το κτήµαστο Μωραῖτη. Εκείστις πέτρες από
ταπαλιά τα χρόνια που είχε σταυρωθεί το χωριό ήταν ένα
δέντρινο καδρόνι, μπηγμένο στις πέτρες του φράχτη,ὁ, τι
είχε αποµείνοι από το σταυρό ποὺ ἔθεσεεκεί ο παπάς του
χωριού κατά τη σταύρωσητου χωριού. Μόλις πέρασα το
Σταυρομπίκι,έτσιτα έλεγαν τα σηµεία αυτά σεόλους τους
δρόμους που οδηγούσαν στο χωριό, δον φοβόμουν από
τίποτα πλέον, διότι τίποτε κακό δὲν ἔμπαινε μέσα στο
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χωριό. Οὐύτε σατανικές ενέργειες, οὖτε αρρώστιες
έμπαιναν στο χωριό. Αυτό θα πει πίστη! Μάλιστα, το
χωριό ζανά-σιαυρώθηκε ἀπό τὸν π. Θανάση
Ἐλευθερόπουλο, όταν εγώ είχαήδη φύγει για την Αμερική,

Και κάτι περισσότερο! Εμείς, ἀπό τον Μέγα
Ἁγιασμό της Παραμονήςτων Φώτων αγιάζαµε ολόκληρο
το χωράφι στο Μωραϊτη και τὸ καλύβι και έτσιο τόπος
αυτός ήταναγιασμένοςκαιδεν μπορούσε καμιά σατανική
δύναμη να κάνει κακό. Αὐτά μας συμβούλευε ἡ μάνα μας
καὶ ὅταν κάναμε το σταυρό µαςόλα τα σατανικάέφευγαν
από κοντά µας, Στη µέση στο κτήμα, λοιπόν, υπήρχε µια
μεγάλη βυσσινιά και εκεί στις πέτρες κάτω από τη
βυσσινιά βάζαμε κάθε χρόνο µέσα στη γη ένα γυάλινο
δοχείο γεμάτο µεκαινούργιο Αγιονέρι, σεεἰδική πέτρινη
υποδοχή και σφραγισμένοκαλά για να φυλάγαταιτο κτήµα
από κάθε κακό. Είμαι βέβαιοςότι αν κάποιος ψάξει τον
τόποεκεί, θα βρει την τζάρα µε τον Μέγα Αγιασμό µέσα
ἀκόμη και σήμερα.

ΚΑΙΠΑΛΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.

Ὅσογια μένα, ἦταν καιρός να σκεφθούµε, αν θα
πήγαινα σχολείο. Αυτή τη φορά αισθάνθηκα πολύ άσχηµα
που η μάνα µου επέμεινε να πάωσχολείο, Φθινόπωρο
1948. Και πού να πάω; Έφυγα λοιπόν για τη Ναύπακτο.
καὶ κατέληξα στην Παλαιοπαναγιά (20 λεπτά της ώρας µε
τα πόδια έξω από τη Ναύπακτο προς το Αντίρριο), στους,
συγγενείς µας Γκαναίουςκαι Χαρακιδαίους. Ο θείος µου
Δημήτρης Γ. Γκάνος και η θεία µου Χριστίνα µε
περιµάζεψαν, µε ετάιζανκαι µε έβαλαννα κοιμούμαι µαζί
Με τα 4 αγόρια τουςτον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Θόδωρο
καὶ τον Παντελή,σε ένα πλατύ κρεββάτι απὀ σανίδια και
στρώμααπό καλαμποκόφυλλα.
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Εδώ ήτανκάποτε πουείχαμεπάειμε τηνοἰκογένεια
ΓκάνουστηνΕκκλησίατους,την Παναγίτσακαιείχαν µια
λοταρία, ένα κατσικάκι. Ὁ κάθε λαχνός κόστιζε δύο
δραχμές και αγόρασα ένα λαχνό, τον αριθµό 62 ποὺ
κέρδισετο κατσικάκι. Χάρηκα και εγώ που κόρδισα το
κατσικάκι, όµως η χαρά του θείου Δημήτρη Γκάνου ήταν
ακόµη μεγαλύτερη και εκδηλώθηκε άνουπροηγουμένου.
Το πήραμε το αδύνατο κατσικάκι και ο θείος το έβαλε
κοντά στις γΐδες του να βυζαίνει. Σε δνο-τρεις εβδομάδες
μεγάλωσε αρκετά και το πουλήσαµε στο παζάρι της
Ναυπάκτου. Έτσι αγόρασα πολλά απὀ τα βίῤλία της
χρονιάς. Πήγαινανκαλά τα πράγματα µέχρι που άκουσα
ὅτι τα χωριά µας εκπατρίζονται.

 

   

Από τὴν Ἄνοιξη εγκαταστάθηκαν σώματα
ασφαλείας (Κωροφυλάκων) στις ψηλότερες ράχες των
βουνών ωςπροπύργια, αλλάοι αντάρτες έμπαιναν όπου
ήθελαν. σκότωναν, έπαιρναντρόφιμα,στρατολογούσανκαι
προέβαιναν σε απαγωγές. Ἤταν αδύνατον νὰ
καλυτερέψουν τὰ πράγματα καὶ ὁ κόσμος εἶχε πλέον
απογοητουθείαπόαυτή την κατάσταση. Φαινότανκαθαρά
ότι έπρεπεναφύγουμεαπό τα χωριά µας.

 

Αυτήτην περίοδο, ἐπιασανοἱ αντάρτεςτονθείον
μου Ἱερέα Θανάση Πιά, από την Βοϊτσά(Ελατόβρυση) και
αφού τοντυράννησαν ανηλεώς, τελικά τον φόνευσαν. Τον
έθαψανπρόχειρα στηνερημιά και από πάνω ἔβαλαν ἕνα
µεγάλο κούτσουρο. Ἡ θεία µου, Πρεσβυτέρα Πολυξένη,
έψαχνε στις ερηµιές καιτελικά τονβρήκε ο σκύλος τους.
Για σκεφθείτε το δράµα που πέρασε αυτή η γυναίκα στο
θέαμα του σακατεµένου σώματος του άνδρα της από τις
μαχαιριές και τα κτυπήματα tov ανήθικων καὶ
απάνθρωπων δολοφόνων. Με δάκρυα καὶ μὲ
ἀπεγνωσμένες κραυγές, καὶ μέσα στὴν ἀπόγνωση καὶ τὸν
οδυρµό της, βρήκε το κουράγιο να παραλάβει το
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ταλαιπωρημένο πτώμα του άνδρατης, να το μεταφέρει στο
χωριό καὶ σύμφωνα μετις επιταγέςτης θρησκείας µαςνα.
τὸ ενακοθέσει στοκοιμητήριο!

Το είχαμε πλέον σκεφθεί πολύ σοβαρά ότι τριάντα
πρόβατα ήταν πολλάγια να μείνουν στο χωριό το Χειμώνα.
Ἔπρεπενὰ πάμε στα χειμαδιά. Ὅμωςπου, καὶ πως;

Οιδικοί µου ήθελαν να μεταφέρουν πράγματα
κάπου πιο κάτω στα ἄλλα τα χωριά προς τη Ναύπακτο,
αλλά πως; Τὸ μουλάρι μας ἦταν επιφυλακή (αγγαρεία)στη
Γλαβόραχη ποὺ ἦταν ο λόχος χωροφυλάκων. Στὴν
επιμονή τῆς ἢ μάνα μου να πάρει τὸ μουλάρι απειλήθηκε
δια χειρονομίας ἀπό τὸν σκληρό Μοίραρχο. Και τι νὰ
πρὠτο-θυμηθεί κανείς από τις απάνθρωπες. περιστάσεις
τῶν καιρών Την απεγνωσµένη χήρα, Γιαννιώ
Αποστολοπούλου, βρήκε και αντός να κακοφορθεί! Είχαν
ὅλοι ξεφύγει ἀπό τα όρια συμπεριφοράς! Τελικά, ήταν.
αδύνατο να κρατηθούν τα χωριά σε ασφάλεια και η
απόφασητου Γενικού Επιτελείουδον άργησεναέλθει, ότι
τα ορεινά χωριά έπρεπενα εκκενωθούν.

ΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Πήρα καὶ εγώ άδεια από το Γυμνασιάρχη
Ναυπάκτου, όπωςκαι άλλα παιδιά των ορεινώνχωριών καὶ
πήγα πίσω να βοηθήσω στην οκκένωση. Τρομερά
πράγματα! Τι θα πάρεις από το σπίτι σου; Και που Oa
κρύψεις τα ἄλλα; Κρύβαµε τα γεωργικά µας εργαλεία
µέσα στα Ὑκουρπένια, και ἄλλα ὅπου μπορούσαμε.
Θάψαμε καὶ μερικά στους κήπους. Ανεβάζαμε σκεύη
πάνω από το ταβάνι, αλλά δὲν ἦταν τίποτε ἀσφαλές. Τὰ
Ρούχα στο γιούκο καλό-στοιβαγιένα. Τα αμπάρια ἦταν
γομάτα τρόφιµα.. Το αλεύρι, το καλαμπόκι, το σιτάρι, οι
πατάτες, κ.λ.π. στα κασόνια. Φορτώσαμετο μουλάρι όσα
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σος 1
μπορούσε να σηκώσει και φορτωθήκαµε και εμείς όσο
μπορούσαμε περισσότερα. Στο τέλος δεν είχαμε τι να
κάνουμε το κλειδί. Ἡ απόφαση ήταν να αφήσουμε το
κλειδί στηνπόρτα, για να µην την σπάσουν.

Φεύγαμε και δεν ξέραμε που πηγαίναμε! Προς τὸ
Μόρνο καιτὰ χωριά του Μόρνου, αλλά δεν μας περίμενε
κανένας! Ποτέδεν θα ξεχάσω τηναδελφή µου Βούλα, 15
χρονών κορίτσι που ήταν φορτωµένη από την µέση της
μέχρι Και πάνω από το κεφάλι της. Κάποια στιγμή πουεἶδε
τὸνγάτο μας να ευρίσκεται σε ἀπόγνωση καὶ νιαούριζε,
δεντῆς έκανε καρδιά νατον αφήσει. Τον πήρε λοιπόν τὸ
γάτο και τον ὁριξε στο φορτίο της, επάνω απὀ το κεφάλι
της, και φύγαμε.

 

Φεύγαμε καιξέραμε ότι πίσω µαςήτανοἱ αντάρτες
µε όπλα. Ἡ προστασία των χωροφυλάκων ελαττωνόταν,
κάθε στιγµή. Οι Χωροφύλακες είχαν ήδη φύγει από την
Γλαβόραχη πλησίον στο χωριό µαςκαι µόνον στην Ομάλια
ήταν το τελευταίο φυλάκιο. μασταν απότου τελευταίους
που φεύγαµε. Ἐπήγαμε καμιά ώρα δρόµο, φθάσαµεπάνω
από τα Παλιοχώρια και εκεί συναντήσαμετον Μάνθο τον
αδελφό µου µε τα πρόβατα. Τα βάλαμε όλα µπροστά:
μουλάρι, γίδες, πρόβατακαι δεν κοιτάζαµε πίσω. Τότε
ανακαλύψαμε ότι µας έλειπαν 5 πρόβατα, Μας τα
έκλεψαν! Επίσης, εκεί ήταν που άρχισανοι αντάρτες να
µας βάλουν µε τους όλμους. Οι όλμοι (οι οβίδες) έπεφταν
και έσκαγαν περίπου πενήντα µέτρα πίσω µας. Ίσως οι
όλµοι τους δεν έφταναν περισσότερο! Οι αντάρτες ὃον
ενδιαφέρονταν για µας. Μάλλον ήθελαν να παρατήσουµε
τα πρόβατά µας και να φύγουμε χωρίς αυτά. Αφού
εκκενώνονταν τα χωριά θα τα χρειάζονταν για κρέας. Το
σκεφθήκαµε, προςστιγµή να τα παρατήσουµε όλα και να
φύγουμεγια να σωθούμε! Όμως, δεν χάσαμε τον έλεγχο
της καταστάσεως και το θάρρος µας. Τρέχαμε ὅλοι
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φορτωμένοι ὅσο περισσότερο μπορούσαμε, ὥστε να
κρυφτούμε πίσω από το διάσελο του Χαρατσί. Καὶ τὸ
καταφέραμε. Στιγμές τρομερά ολησμόνητες! Περάσαμε
µέσααπό το χωριό Ελατού,καιναεκεί άλλη ἐκπληξη! Σ᾽
ένα κήπο ήταν σχεδόν κλεισµένες οἱ πέντε προβατίνες µας.
Όχι, δεν προσπάθησα να βρω ποιος ήταν ο κλέφτης,
Απλούστατα, τα έβγαλα από τον κήπο τα πέντε πρόβατά
µας και τα έβαλα µε ταάλλα και φύγαμε όσο πιο γρήγορα
μπορούσαμε. Ο κλέφτης θα χαιρόταν που δεν τον
αναφέραμε στη Χωροφυλακή. Για σκεφθείτο! Τι
άνθρωπος µποροί να ήταν αυτός, που ήρθε ώρες μακριά
στου χωριού µαςτην περιφέρειανα κλέψεικαι μάλιστα σε
τέτοια περίσταση:

ΜΟΡΝΟΣ--ΑΥΠΑΚΤΟΣ--ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ.

Ξενυχτήσαμε κάπου στη Ῥέρεση και την ἄλλη
ἡμέρα φτάσαμε κάτω ἀπό τὴ Μανάγουλη στα λημέρια τοῦ
Λεωνίδα Καραμπάρμπα. Εγκαταστάθηκαν εκεί οἱ δικοί
μου στὰ κονάκια τοῦ Καραμπάρμπα καὶ ἥμαστανπάντοτε
ευγνώμονες για την καλοσύνητους.

Τότε εγώ έφυγα για την Παλαιοπαναγιά και το
Γυμνάσιο Ναυπάκτου.Καισκέφτομαιάλλη µια φορά, έτσι
µαθαίνονταιτα γράμματα: Όσο ήταν καλός καιρός ακόµη
καλά ήµουν στοσπίτι των Γκαναίων, αλλάτο χειμώνα µε
πήρεο ἔᾳδελφόςµουΝικόλαος Γκάνος µετην σύζυγό του
Ερασμία πουείχαν εγκατασταθεί μισό μίλι πιο κάτω στο
αγρόκτηματου Αλαμπάση. Ἐκεί ἔμεινα πολλές μέρες τοῦ
Φθινοπώρου. Μάλιστα ἡ Ἐρασμία ἦταν έγκυος στην
Κούλα (Βασιλική) την πρωτότοκη

Πέρασα ωραίες µέρες µαζί τους. Ειδικά ένα
περιστατικό, ὄµεινε στη µνήµη µου για καλά, Είχαν
μαζευτείόλα τα κορίτσια,οἱ ξαδέλφες µου, του Χαρακίδα
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ἢ Κούλα καὶ ἡ Γιώτα, τοῦ Παπαπιά, ἡ Κατίνα καὶ ἡ Νίτσα
καὶ συζητούσαν ποια από αὐτές θα ζυμώσει. Ασφαλώςδὲν
θα ἐβαζαν την ἐγκυο Ἐρασμία να ζυμώσει! Τότε, πως ἔγινε
δεν ξέρω, κάποια απ᾿ αυτές έκανε την αστεία πρόταση να
ζωμώσω εγώ! Εγώ τουςεἶπα ότι θα ζυμώσω, αφού µου
φέρουν όλα τα υλικά και τα απαιτούμενασκεύη,και αφού
θα μου λένε τι να κάνω. Τὸ ζύμωμα ἄρχισε µε τόσα γέλια
καὶ οδηγίες ποὺ πραγματικά κατάλαβα ότι χρειαζόταν
σκληρή εργασίακαιδύναμη για ναγίνοι το ψωμί. Όταν
βγήκε το ψωμί απὀ τη Ὑάστρα ἦταν τόσο ἀφράτο καὶ
νόστιμο, που τα κορίτσιαγια πολύ καιρό δεν μ᾽ ἄφηναν να
τὸ ξεχάσω!

 

Από του Αλαμπάση έπρεπε να φύγω γιατί δεν
είχαμε πολύ χώρο. Ο Νίκοςκαι η Ερασμία µου φέρθηκαν.
πολύ καλά, αλλά και αυτοί έπρεπε να βρουν κάτι
καλύτερο, μάλιστα και µε το μωρό που ορχόταν. Πού να
πάω τώρα; Η θεία η Γιωργίτσα Χαρακίδα µετον ἄνδρα
της, το Γιάννη καὶ ὁλόκληρη ἢ οἰκογένεια με πήραν στο
σπίτι τους, που ἦτανλίγο πιο κάτω ἀπό του Αλαμπάση τὸ
Καλύβι, στη θάλασσα. Εκεί ἔμεινα τὸ Χειμώνα. Κάθε
μέρα περπατούσα πρὸς τὸ γυμνάσιο Ναυπάκτου στὴν
ακροθαλασσιά καιέπρεπε να περάσω και δυο ποταµάκια,
όπου τις πορισσότορες φορές γύριζα το απόγευμα µε
βρεγμένες κάλτσες, καιπολλές φορές όλος βρεγµένος. Δεν
είχα άλλες κάλτσες να αλλάξω, αυτό το ζευγάρι είχα
µόνον. Ντρεπόµουνα να πάω στοτζάκινα τις στεγνώσω
καὶ πολλές φορές τις φορούσα βρεγµένες τὴν ἄλλη μέρα να
πάω σχολείο. Πολλές φορές έκανεκρύο τα βράδια να τις
βγάλω καιστεγνώνανεοἱ κάλτσες στα πόδια μου.

Στο Χαρακιδαίικο το σπίτι πέρασα πολύ καλά. Με
ταῖζανεοι άνθρωποι µε ποτίζανεκαιεἶμαι τόσοευγνώμων
για τη συμβολή των. Ύρθεόµωςκαιρόςκατά τον Απρίλιο
που αρραβωνιάστηκε η ξαδέλφη µου η Γιώτα Χαρακίδα
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καὶ ἔπρεπε νὰ φύγω καὶ ἀπό εκεί. Πάλι όµως µε
περιμάζεψε ο ξάδερφός μου, Νίκος Γκάνος μὲ τὴν
Ἐρασμία, που είχαν μετακομίσει µέσα στη Ναύπακτο σε Ϊ
ἕνα μικρόισόγειο πίσω από το λιμάνι. Πόσα χρωστάω σε
όλουςαυτούς τους ανθρώπους! Εκεί ήτανπου αρρώστησα
από Σταφυλοκοκκίαση. Είχε γεμίσει το πρόσωπο µου
σπυριά, τα οποία πονούσαν και ἔυνόµουνα τρομερά. Ο
πατρός του Γυμνασίου έκανε τη διάγνωση, αλλά που το
φάρμακο; Η θεία µου Ενθυμία βρήκε µια πρακτική
γιάτρισσα που ταήξερε όλα τα πρακτικάκαιείπε να βάλω
επάνω στο πρὀσωπό µου νωπά φύλλα καπνού. Πού τα
Βρήκε δεν ξέρω, αλλά τα 6βαλα επάνω στο πρόσωπο µου
και πήγανα πεθάνω απὀ τον πόνο και γέμισα σπυριά και
κει ποὺ δεν είχα. Ευτυχώς που ο Νίκος Γκάνος
τηλεφώνησε στον αδελφό του, τον Θόδωρο Γκάνο ποὺ
ήταν αστυφύλακας στην Πάτρα και όστειλε µια ένεση
πενικιλίνης, την οποία µου τηνέκανε ο ἴδιος ο Νίκος καὶ
καθάρισε το πρόσωπόµου σχεδόν αµέσως. Για μένα ἦταν
kat ένα καλό µάθηµα. Ποτέ ο ἄνθρωπος νὰ μην πηγαίνει
µε τα γιατροσόφια, αλλά με την ἐπιστήμη.

Αυτή τη χρονιά το σχολείο ήταν πραγματικά,
δύσκολο για μένα. Το γυμνάσιο Ναυπάκτου ήταν
δυνατότεροκαι πιο απαιτητικό από του Λιδορικίου. Είχα,
χάσει και πολλά µαθήµατα κατά την εκκένωση, την
αρρώστια και τις µετακοµίσεις που έπρεπε να τα
προφτάσω. Τὸ προτέρημαπουείχα ήταν ότι μπορούσανα
αποστηθίζω ολόκληρα κεφάλαια ατό τα βιβλία που τα
περισσότερα δεν τα εἶχ. Στα Μαθηματικά και στη
Φυσική ήμουν αρκετά καλός, αλλά στην έκθεση και σε
ἄλλα µαθήµατα που ἔπρεπε να μιλήσω ἡ νὰ γράψω εἶχα
Μεγάλη δυσκολία να εκφραστώ. Ἕνα μειονέκτημα που τὸ
έσερνα για αρκετά χρόνια. Στὴν Αμερική, στὸ βραδινό
σχολείο που παρακολουθούσα για τὴ γλώσσα, ἐμαθα ότι
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μια έκθεση, ἡ για να γράψωκάτι καλό απαιτούνται τρία
πράγματα: Πρόλογος,Κύριο ΘέμακαιΕπίλογος,

Στο Γυμνάσιο Ναυπάκτου υπήρχε και ένα τµήµα
σχεδόν όλο κορίτσια. Για να συμπληρώσουντο τµήµα
αυτό, πήραν καιαγόρια κατά αλφαβητική σειρά από τον
κατάλογο και έτσι το άλφα, Αποστολόπουλος, έπεσε
σχεδόνόλο στοτμήματωνκοριτσιώνκαιεγώ µαζί. Επειδή
ήμουνα αρκετά καλός στα Μαθηματικά, τοτετράδιο µου
των μαθηματικών γινόταν άφαντο την πρώτη ώρα. Το
έπαιρναν τα κορίτσια να αντιγράψουν τις λύσεις των
ασκήσεων.

 

Τελικά έμεινα μετεξεταστέος στα Νέα Ελληνικά
και στη Φυσική. Και καλά, στηνέκθεση ἡµουναδύνατος,
αλλά στη φυσική το θεώρησα µεγάλη αδικία. Και ήταν
µεγάλη αδικία! Εγώ ήµουν ένας από τους καλύτερους
µαθητές του καθηγητού κ. Ζήττα. Μάλιστα, σε ἕνα
πρόχειρο διαγώνισµα που µας είχε βάλει για τα
συγκοινωνούντα δοχεία αρίσευσα µε βαθµό 19.
Ἐνθυμούμαι που µεσήκωσε ο Καθηγητήςκ. Ζήττας στον.
πίνακα και εξήγησα πωςέλυσα το πρόβλημα,

 

Τοπώςέγινε και µε άφησε µετεξεταστέο, µποροί να
εξηγηθεί απόδύο ἄλλες πλευρές: n πρώτηεκδοχή ήταν ότι
πήρανένα οποιοδήποτε δουτορεύονµάθηµα, και η άλλη
φαίνεται πως ο κ. Ζήττας έκαμεµια αδικία οκ προθέσεως.
To εξής συμβάν µου δίνει την αφορμή να εἶμαι
καχύποπτος. Ένας νεαρός από το χωριό του κ. Ζήττα, από
την Ελατού,είχεπάει για μετεκπαίδευση στο Καπίου],Ill,
Η.Π.Α. και εκοί γνωρίστηκαν µε το θειο µου Γεώργιο
Λιάρο, αδελφό της μάνας µου. Όταν τελείωσε η
Εκπαἰδευσήτουκαιεπέστρεφε στηνΕλλάδα του έδωσε ο
θείος µου 5 δολάρια (εκείνο τον καιρό ἦταν αρκοτά καλό
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φιλοδώρημα) και με τὰ χαιρετίσµαταναµεβρει καινα µου
τα δώσει.

Ὁ νεαρόςφαίνεται δεν θα ήξορεπου να µε βρεικαι
έδωσετο πεντάρικο στον καθηγητή κ. Ζήττα να µου το
δώσει. Όμωςο κ. Ζήττας, καίτοι με ἔβλεπε συχνά, δεν µου
το έδωσε, Ο θείος µου δεν έλαβε καμία εἴδηση σχετική αν
το έλαβατο πενταδύλαροκαιµου έγραψε προς τούτο. Εγώ
του απάντησα ότι δὲν ἔλαβα τίποτε. Τότε ο θείος µου
έγραψεστον νέο αυτόν ο οποίος εσπουσµένα µε βρήκεκαι
μου. είπε την όλη ἱστορία, και μου εἰπε ότι τώρα τὸ
πληρώνει απὀ την τσέπη του. Φαίνεται o κ. Ζήττας θα
νόμισε ότι κατάγοµαι από πλούσια οικογένεια και θα ἤθελε
να πάω για φροντιστήρια! Εύχομαιοι καχυποψίες µου να
εἶναι λανθασμένες!

 

Ασφαλώς,έπρεπε να διαβάζωόλο το καλοκαίρι για
τις εξετάσεις Το βιβλίο της Φυσικής το αποστήθισα
ολόκληρο. Όσο για τα Νέα Ἑλληνικά, ὁ, τι βιβλία
εκθέσεων έπεσανστα χέρια µου τα αποστήθισα. Εκείνο,
πουέχει σημασίαείναιότι πέρασατα δυο αυτά µαθήµατα
καὶ με καλούςβαθμούς και χωρίς να πάω φροντιστήριο και
πήγα στην 8 Τάξη.

Η ΛΑΜΠΕΤΗ

Την άνοιξη του 1949,τα πρόβατα τα πήγαμε στη
Λαμπέτη, αγρόκτημα του θείου Δήμου Λιάρου από το
Ευπάλιο. Ένα καλύβι στην ερηµιά, αλλά οξυπηρετούσε
την κατάσταση για µας χωρίς να πληρώνουμε. Το μόνο
μειονέκτημα ήτανπου δεν είχε νερό πλησίον και έπρεπε να
κουβαλάµο νερό µε το μουλάρι σο δοχεία and το
πλησιέστερα χωριό, τη Μαραφέντη, Με το νερό έπρεπε να
εξυπηρετούµαστε σαν οικογένεια, αλλά καινα ποτίζονται
καὶ τα πρόβατα. Είχαμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ta
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φίδια! Εκεί στην ἐρημιά ἦταν πολλά φαρμακερά φίδια και
τὰ βλέπαμε καθημερινά που ἔρχονταν για το νορό, δηλαδή,
μοιραζόμασταντὸ νερό και µε ταφίδια.

Πάντως, ήταν ένα καλό καλοκαίρι για µας, και
μάλισταείχαμε γνωριστεί µε µια οικογένεια Κουμπογιάννη,
από τη Μανάγουλη, και ειδικά τα δύο κορίτσια τους, τη
Σοφία και την Αντωνία, περίπου στην ηλικία της αδελφής
µου Βούλας και δικής µου, που µας επισκόπτονταν και
περνούσαμε ὡραία. Τοὺς οπισκεπτόµασταν και εμείς στο
σπίτι τους, στη Μανάγουλη καιοἱ γονείς τους ήταν πολύ
καλοί µαζί µας. Πρέπει να ἦταν καλοί φίλοι του πατέρα.
μου πριν πεθάνει. Μας φίλευαν λεμόνια από τη λεμονιά
πουείχανε στονκήπο τους δίπλα από το σπίτιτους.

Μερικές μέρες αυτό το καλοκαίρι δούλεψα στα
χωράφια τουκ. Βασίλη Βρέττα, ο οποίος καταγόταν από το
χωριό µας. Μάζουα τριφύλλιακαι τα έδενα µεσύρματα σε
μπάλες. Ὄχι, ότι ἡ μάνα μου καὶ η αδελφήδεν ήταν καλές
µαγείρισσες, αλλά το φαγητό που µας ετάϊζε η κ. Βρέττα,
τα µεσημέρια είχε µέσα πολύ ντοµάτα-πάστα και μάλλον
περισσότερο λάδι και μου φαινόταν πιο νόστιμο. Ἴσως νὰ
ἦταν καὶ επειδή δούλευα σκληρά και πεινούσα
περισσότερο.

Από τὴν Ἄνοιξη, ἡ Εθνική Κυβέρνηση ἔστειλε
τμήματα χωροφυλάκων στὰ ορεινά καὶ κατά κάποιον
τρόπο ἔφυγαν από τὰ χωριά καὶ ἀπό τὰ λαγκάδια οἱ
αντάρτες. Έτσι λοιπόν µας επέτρεψαν να πάμε το
Φθινόπωρο του 1949,στο χωριό για λίγες ὦρες νὰ πάρουμε
λίγα πράγματα απαραίτητα, αλλά εμείς βρήκαμε ευκαιρία
να μαζέψουμε καὶ λίγα καρύδια. Μία από αὐτές τις
βραδιές μείναμε και μερικοί το βράδυ στο χωριό. Ἐγώ καὶ
ο Ευθύμιος Κατσόγιαννος to ριψοκινδυνέψαμε και μείναμε
στα Μωραΐτια κάτω πρὸς τὸ Κοκκαλιόρεμα μὲ τὰ
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μουλάρια. Κάτι που ποτέδεντο εἶχα αἰσθανθεί προτήτερα,
ἥταν ἡ απόλυτη ησυχία. που επικρατούσε στην περιφέρεια
εκείνη τη βραδιά. Μπορούσες να ακούσεις τον παραμικρό
θόρυβο από χιλιόμετρα µακριά και τα νερά του ρέματος
γαργάριζανστ᾽ αυτιά σουσαν να σε νανουρίζουν.

ΟΙ ΨΑΘΙΝΕΣ ΚΑΛΥΒΕΣ

Το πρόβλημα µε τα πρόβατα έπρεπε να λυθεί
Κανείς µας δεν ήθελε ναοἶναι τσοπάνης. Επίσης, τι θα τα
κάναμε το φθινόπωρο; Ίου θα τα πηγαΐναµε για το
χειμώνα: Ἡ μάνα µας,αλλά και ἐμείς αποφασίσαμενα τα
πουλήσουµε, και έτσι και ἔγινε. Κρατήσαµε µόνο τα
µαρτίνια µας(Ίρεις κατσίκος και το μουλάρι µας) και
µαζευτήκαµε στα Μαλάμαα σε κάτι μπαΐρια
(ακαλλιέργητα) του Βασίλη Βρέττα κοντά στηνκαλύβα της
οικογένειας του Παναγή Καραδήµα. Εκείφτιάξαμεδύο
καλύβες καιτις περιφράξαµετόσο στις πλευρές τους όσο
καὶ στη σκεπή τους µε βουρλιές, ώστε να προφυλαγόµαστε
από το τσουχτερό κρύοΚαι από τις συχνές καταρρακτώδεις
νοροποντές. Ἡ µια καλύβα προοριζόταν για τη στέγαση
της οικογένειας καὶ ἡ ἄλλη για τὴν προστασία των ζώων.

Ὁ Παναγής Καραδήµας ἦταν δεύτερος ξάδελφος
της μάνας μου καὶ κάπως µας προστάτευε. Είχαν καὶ ἄλλη
συγ]ένεια µε τη µάνα µου, βύζαναν την ἴδια μάνα, ἤτοι
μοιράζονταν το γάλα τῆς μάνας του, καθώς εἴπαμε
νωρίτερα. Τηνεἶχε σαν ἀδελφή τοῦ τὴ μάνα μου. Ὁ
Παναγής ἦταν καλός άνθρωποςκαι πολύ δυνατός άνδρας.
ταν και πολύ καλός φίλος του πατέρα µου. Έβγαζαν
σανίδια μαζί και ἔυλεία για οικοδομές. Πήγαµε λοιπόν
δίπλα στην ψάθινη καλύβα του και φτιάξαμεκαι οµείς τη,
δική µας. Κάποτε τον εἶδα που ἦρθε μεθυσμένος καὶ
μπροστά σε όλους µας προσπαθούσε να φιλήσει την
γυναίκα του την Αγλαϊακαιτηςέλεγε ότιτην αγαπά. Ποτέ
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δεν τον είχα ξαναδεί ἔτσι! Ο καημένος, ποιος ξέρει ποιος
ἥτανὁ καημόςτου! Εκείνο τὸν καιρό ἦταν καὶὁ γιος τοῦ,
ὁ Αντώνης στρατιώτης στὰ ΛΙΌΚ., μέσα στις μεγάλες
επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών.

 

Κατάτις διακοπέςκαι συχνά τα Σαββατο-Κύριακα
πηγαΐναµε και εμείς οἱ µαθητές στις καλύβες µας µε τις
οικογένειές µας. Ἐκεί πηγαίναµε στα γύρω χωριά που ήταν
στις εκβολές του ποταμού Μόρνου, όπως τα Χασάν-Αγά,
(Ἅγιος Πολύκαρπος), τα Μαλάματα και η Μανάγοῦλη, πού
είχαμε πολλούςσυγγενείς και χωριανούς και γινόντουσαν
γάμοι, βαπτίσεις και λλες διασκεδάσει. Εκεί στα
Μαλάματα γινόταν ένα πανηγύρι και ενθυμούμαιπου ήταν
ένας καλόςτυφλός βιολιτζήςπου του έλεγαν οι άλλοιτῆς
ορχήστρας του,ποιος ὁρριξε πολλά χρήματα, για να παίξοι
καλύτερα και να ευχαριστήσειτο χορουτή. Εδώ ήταν
κάποτε που µέθυσαν καιοι φίλοι μου, ο Φώτης Καραδήμας
και ο ΚωνσταντίνοςΓ, Χάρος (Μανταφάρας)και οἱδύο
περίπου δύο-τρία χρόνια μεγαλύτεροίµου.

Επίσης, ἀλλο περιστατικό ήταν, όταν ο παϊδικός
µου. φίλος Χρήστος Α. Αδρασκέλας στη Μανάγουλη.
κρυφά φοβέρισε ότι θα µεχτυπήσει. Δεν ξέρω γιατί. Τον
άκουσε ο ἑάδελφός µου, Δήμος Καραμπάρµπας, του
επιτέθηκε και τον χτύπησεστο πρόσωποµε µια πρόκα που
έτυχε ναέχει στα χέρια του. Απλώς δον το περίμενα από
το Δήμο να µε υποστηρίξει σ᾿ αυτό το σηµείο! Έφυγε ο
καηµένος ο. Χρήστος γεμάτος αίματα και έκτοτε
φυλαγόµουνα απ’ αυτόν και αυτόςαπό µένα. Ἐνκαιρώ τα
φτιάξαμε ξανά.

Αυτή την πορίοδο έγινε ο παραδοσιακός γάμοςενός,
χωριανού µαςµε µιαεπίσηςχωριανή µας, εκεί έξω από τη
Μανάγουλη, στην ἘΕκκλησίσα της Παναγίας της
Φανερωμένης. Στὸ δρόµο που πήγαιναν από τη
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Μανάγουλη στην Ἐκκλησία τὰ δυο συγγενολόγια τοῦ
γαμπρού καὶτῆς νύφης, ὁ γαμπρός ἐμαθε ότι τη νύφη την
ἔβαψαν μὲ κραγιόν, κιλιπ. καὶ ἡρθε λοιπόν η εἴδηση ότι
γάμος δὲν γίνεται. Σταμάτησαν τα βιολιά καὶ ὅλη ἡ
συνοδεία. Τότε όλοι καιειδικά το συγγενολόι της νύφης
ἐψαξαν στις παρακοίµενεςσούδες για να βρουνλίγο νερό
γα βγάλουντα κοκκινάδια της νύφης για να γίνει ο γάμος.

Μπορείνα μουν τον περισσότερο καιρό στα χωριά
του Μόρνου, αλλά και πολλοί συγγενείς ήταν έξω στην
Παλαιοπαναγιά. Τότε περίπου έγινε και ο γάμος της
ξαδέλφης µου Ελένης Βασ. Γκάνου µετά του Ἰωάννου,
Κωσταντόπουλου στην Παλαιοπαναγά, ἀπό το
Χαρακιδαίικο σπίτι, Δεν σταμάτησε η επικοινωνία µου µε
τα σπίτια αυτάκαθόλου. Έζησα δύσκολες μέρες μαζί τους.

Ένα σπουδαίο περιστατικό µου συνέβη κατά την
περίοδο αυτή: Μια Παρασκευή απόγευμα, πηγαίνοντας
από την Ναύπακτο προς την καλύβα µαςστα Μαλάματα,
περίπου 45-50 λεπτά ποδαρόδροµο,συνάντησαέναν Κύριο
που και αυτός επέστρεφεαπό το λιμάνι Ναυπάκτου µε το
κάρο του, όπουείχε ξοφορτώσει τριφύλλια. Τον ρώτησα
λοιπόν: «μπορώ να ανεβώ στο κάρο σου» «Έλα!» µου
λέγει. Ανέβηκα καὶ κάθισα δίπλα του. Αρχίσαμε τὴ
συζήτηση καὶ με ρώτησε πολλά πράγματα: πού πηγαίνεις,
απὸ πού έρχεσαι, από πού είσαι, πώς λέγεσαι, τι οἰκογένεια
έχεις, ποιοςείναι ο πατέρας σουκαι άλλα. Απάντησα σε
όλα. Όταν είχαμε φθάσει περίπου στο ποτάμιτου Μόρνου
καὶ πριν το περάσουμε, συγκινἸμένος µου αποκάλυψε
ποιος ήταν. Και µου λέγει οπί λέξει: «Παιδί μου,εγώ είμαι
ο νουνός σου, ο Αναστάσιος Ράμος!» Για σκεφθείτε και
τη δική µου συγκίνηση που σε ηλικία 18 ετών για πρώτη
φορά γνώρισατο νουνό µου και υπ’ αυτές τις συνθήκες!
Είχε μετακομίσει πριν από πολλά χρόνια στο χωριό
Χασάν-Αγά(Άγιος Πολύκαρπος). Είχε παντρευτείκαιείχε
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παιδιά τα οποία ποτέδε γνώρισα. Μεπήγεστοσπίτι του
καὶ µε γνώρισε στηνκαλή σύζυγό του, τη νουνά µου. Τους
επισκοπτόµουνα απὀ καιρό σεκαιρό, αλλά µου ἦταν σαν
ξένοι.

ΚΑΙΠΑΛΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ὁ κ. Βασίλειος Βρέττας, στου οποίου το κτήµα
εἴχαμε τὴν καλύβα μας, ἐπέμενε να μένω μαζί μὲ τοῦ γιοὺς
του στο δικό του διαμέρισμα στη Ναύπακτο, δωρεάν.
Φθινόπωρο 1949. ΄θελε να προσέχω τουςγιους του που
πήγαιναν σε πολύ μικρότερος τάξεις του γυμνασίου,να
τοὺς βοηθάω να διαβάζουν καὶ λοιπά. Τὸ δοκίμασα τὸν
πρώτο µήνα αλλά δεν ἦταν δυνατό να κάνω αυτό και να
κάνω κι᾽ εγώ τα δικά µου µαθήµατα. Άλλωστε, αυτά τα
παιδιά ήταν καλομαθημένα (κακομαθημένα), δὲν µε
ἀκουγαν καὶ τὸ πράγμα δεν δούλεψε. Ο χωρισμός ἦταν
ἀναπόφευκτος, Ἔπρεπε νὰ βρω ἄλλο δωμάτιο και βρήκα
καταφύγιο καὶ προσχώρησα στοὺς πρώην συμμαθητές µου
ποὺ μέναμε στο Λιδορίκι, τον Κωνσταντίνο Χαρονικολάου
και τον Βαγγέλη Μακρή. Ε, τώρα κάπως μπορούσα νὰ
πληρώσωκι’ εγώ το µερίδιό µου,αφού µας είχανμείνεικαι
λίγα χρήματα απὀ τα πρόβατα που πουλήσαμει Τὸ
μοναδικό δωμάτιο που διαµέναμεβρισκότανστο 2’ όροφο
ενός παλαιού σπιτιού Και έπρεπε να ανεβαίνουµε τις
σκάλες και να περνούµε µέσα απὀ ένα άλλο δωμάτιο που
κοιμόταν η 30χρονη κόρητου νοικοκύρη. Το δωμάτιο δεν
είχε ούτε ένα έπιπλο, ούτε κρεβάτι, εκεί τη βγάζαµε όλοι
μαζί στρωματσάδαστοπάτωμα.

Περάσαμε αξέχαστος µέρος στο δωμάτιο αυτό και
ήμασταν πάντοτε χαρούμενοιτόσο,όταν διαβάζαµε όσο
και τότε που αστειευόµασταν. Περιμέναμε να έλθει
Παρασκευή απόγευμα να φύγουμε να πάµε στις
οικογένειές µας και στις καλύβες µας να φάμε και να
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πιούμε καὶ τὴ Δευτέρα πρωΐ νύκτα να γυρίσουμε μὲ τὸ
σακούλι γεμάτο τρόφιμα για τὴ βδομάδα. Ενθυμούμαι µια
Παρασκευή πρωί, εἴχαμε απομεΐνει µε δυο αυγά να φάμε.
καὶ οι τρεις µας. Ἡ σκηνή ήταν απίστουτη: Ὁ ένας
κρατούσετο τηγάνι µε λίγο λαδάκι, ο ἄλλος ένα πιάτο που
χτυποῦσε τὰ δύο αυγά και ο άλλος φυσούσε µετο καλάμι
τα λίγα καρβουνάκια στο µαγκάλιγια να τηγανίσουµε τα
δυο αυγάγια πρωινό.

Άλλη περίπτωση ήταν όταν µια νύκτα ο Κώστας κι᾿
εγώ ράψαµε µε µια σακοράφα τον Βαγγέλη µέσα στις
κουβόρτες, Ο καηµένος ο Βαγγέλης πήγε να σηκωθεί το
πρωίκαι δεν μπορούσε. «ΕΙΤι έγινε εδώϱ» Έλεγε αθώα!
Εμείς του λέγαμε ότι, ίσως η Καπέλα από το διπλανό
δωμάτιο, ήρθε τη νύκτακαι του έκανε μάγια! Τα γέλια που
κάναμε ἦταν ἄνευ προηγουμένου,γιατί ο Βαγγέληςτο εἶπε
και σε άλλουςκαι απέγινε το αστείο. ταν πολύ καλό
παιδίο Βαγγέλης, αλλά λίγο αθώος; Ξέροτε εμείςοἱ τρεις
είχαμε πάντοτε σιδερωµένα παντελόνια, Ta στρώναµο
προσεκτικά κάτω από τα στρωσίδια µας στο πάτωµα και
κοιμόμασταν απάνω. Επίσης,του καηµένου του Κώστα τα.
μαλλιά ποτέ δεν στρώνανε πίσω. Λοιπόν, τα έβρεχε το
βράδυ καιτα ἔδενε σφιχτά στο κεφάλιτου µε ένα μαντίλι
καὶ κοιμόταν έτσι και τὰ μαλλιά του ἦταν στρωτά πίσω το
πρωί.

Για τους µαθητές του Γυμνασίου υπήρχαν
ορισμένοικανονισμοί που τους ακολουθούσαµε αυστηρά.
Έπρεπε να φοράμε πηλήκιο που εἴχε το έμβλημα τῆς
κουκουβάγιας μπροστά και απαγορευότανναείμαστε έξω
μετά τις 8 η ώρα τα βράδια, Και αν συναντούσαµε
καθηγητή στο δρόµο έπρεπενα τον (την)χαιροτίσουµεσαν
στρατιώτες. Γι) αυτό καιόλεςοι υποθέσεις καιοι δουλειές
µας έπρεπε να γίνουνπριν τις 8 τὸ βράδυ. Ο περίπατος
συνήθως γινόταν 6 µε 8 το βράδυ και στον κύριο δρόμο της
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Ναυπάκτου (ή του Λιδορικίου) γινόταν αφάνταστος
συνωστισµός από άνδρες και γυναίκες και παιδιά του
γυμνασίου. Φορούσαμε και τα καλά µαςκαι γινόταν και
ἕνα εἶδος γαμπροπάζαρο και νυφοπάζαρο συνάμα.

 

Ὁ μακαρίτης ο πατέρας μου εἶχε βαπτίσει παιδιά
στο χωριό, αλλά και σε άλλα χωριά. Ξέρω ότιεἶχε ἕνα
βαπτιστικό καικουµπάρουςστο χωριό Γκουμαίους, πάνω
απότο Ευπάλιο Δωρίδας. Όταν ήμουν τελειόφοιτος του
γυμνασίου Ναυπάκτου ήλθε κάποιος κύριος και µε
ζητούσε. Τελικά συναντηθήκαµεκαιμούείπε; «ο Πατέρας.
σου Ὁ Βασίλης Αποστολόπουλος από την Κερασιά
Δωρίδαςέχει βαπτίσει την κόρη µου και την ονόμασε
Βασιλική» Ούτεκαντο ήξερα αυτό! Με κάλοσε, λοιπόν.
να πάω στο σπίτι τους κάποια μέρα να µεφιλοξενήσουν
καινα γνωριστούμο. Εγώ εξομολογούμαι, ντρεπόµουνα να
πάω να γνωρίσωτους κουµπάρουςτουπατέρα µου καινα
παρουσιαστώ σαν νουνός µιας κοπέλας όχι πορισσότερο
από δυο χρόνια μεγαλύτερήςµου. Τολικά αποφάσισα να
πάω. Αλλά δεν ήθελα να πάω μόνος µου. Πήραλοιπόν
τον φίλο και συµµαθητή µου, Βαγγέλη Ευαγγελόπουλο για
νὰ πάμε μαζί.

Τώρα, τι νὰ κάνω; Δεν πάνε με ἀδεια χέρια!
Ἔπρεπε να ἔχω καὶ κάποιο δώρο! Αλλά, τι; Σκεφθήκαμε
πολύ και η απόφαση ήταννα της πάρω ἕνα μεταξωτό
Φακιόλι (μαντίλι). Ψάξαμελοιπόν στη Ναύπακτο στα
μαγαζιά και το βρήκαμε. Δεννομίζω ότι ήταν μεταξωτό,
αλλά ήταν ωραίο μαντήλι. Τοὺς ειδοποιήσαµε και
ξεκινήσαμεµε το Βαγγέλη να πάµε να τους βρούμε στην
Άνω Παλαιοπαναγίά, περίπου είκοσι λεπτά µε τα πόδια
από την Ναύπακτο. Βρήκαμετο σπίτι στους πρόποδες του
βουνού Ριγάνι. Ένα όμορφο σπιτάκι µέσα στα δένδρα. Τι,
να σας πω; Με περίμεναν Άεςκαι ήμουν ο Βασιλιάς,
Τέτοια περιποίηση, και του πουλιού το γάλα! Απλοϊκοί
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άνθρωποι, αλλά καθαροί και πολύ ευγενείς. Ποτέ δον
έμαθα, οὗτε ρώτησα πωςγνωρίστηκεο πατέρας μου μὲ τὴν
οικογένεια και κουμπάριασαν. Δεν ενθυμούμαι αν ξανά,
επικοινωνήσαµεµε αυτούς τουςκαλούς ανθρώπους. Όμως
εκτίµησατην Ιδιαίτερη οπιθυµίατους, ώστε η κόρη τους να
γνωρίσει κάποιον ἀπό τὴν οἰκογένεια τοῦ ἀειμνήστου
νουνού τῆς. Δενθα παραλείψω νὰ σας πω ότι η Βασιλική
ἦταν µια πανέμορφη κοπέλα στα δεκαεννέα µε εἴκοσι
περίπου χρόνια της.

Έχω κι’ εγώ βαπτιστικούδια στο χωριό: τον Βασίλη
Θ. Ζούκο, τον οποίον βάπτισαόταν ήμουν7 ετώνκαι µου
έλεγαν(µε πείραζαν) οιφίλοι µουότι το παιδί λίγο έλειψε,
να µου πέσει µέσα στην κολυµπήθρα. Αυτός έγινε
δάσκαλος αργότορα και υπηρέτησε και στο χωριό µας.
Έχω τον Γεώργιο Κ. Χάρο, ο οποίος απεβίωσε προφανώς
νέος στην Αθήνα. Έχω τον Θεμιστοκλή Αν. Ῥάμμο, ο
οποίος εἶναι ποιμένας στο χωριό, Και έχω επίσης τον
Νικόλαο Τ. Μπερῖσιά, τὸν οποίον βάπτισα στο
Middletown, Ohio Η.Π1.Α., όταν οἱ γονείς του έφευγαναπό
Αμερική για Ελλάδα.

Τώρα που ξέφυγα από τους γιούς του Βρέτα
πήγαιναν πολύ καλά τα µαθήµατα. Ηταν η τελουταία µου
χρονιά, η 8' Τάξη. Διάβαζα πολύ και µε κάποιο καλό
σύστηµα. Δεν είχα καθόλου προβλήµατα Είχα τον
καθηγητή, κ. Αθανάσιο Πλάκαστην ιστορία της Νεωτέρας
Ἑλλάδος, ο οποίος ήταν χωριανός μον και φίλος του
µακαρίτη του πατόρα µου. Το παράπονό µου ήτανότι, ενώ
είχα σκιστεί στο διάβασμα δεν µε σήκωσε ποτέ να πω
μάθημα. Μάλιστα, μας εἶχε δώσει ένα θέµα να
συγκρίνουμε τὰ γεγονότα των Μηδικών πολέμων με τὰ
γεγονότα της Ἑλληνικής Ἐπαναστάσεως τοῦ 182]. Σ᾽
αυτήντην εργασία αρίστευσα. Ακόμη την έχω στοαρχικό
χειρόγραφο και το διαβάζω από καιρό σε καιρό. Κάποτε
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αργότερα που μιλούσαμε µετον κ. Πλάκακαι του ἔλεγα το
παράπονό µου, µου εἶπεότι δεν µε σήκωσεστοµάθηµα για
να µην συμβεί και µε βρει αδιάβαστο και ντροπιαστούµε.
καὶοἱ δυο µας. Σωστή παρατήρηση!

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

Από την Άνοιξητου 1950 η 9] Μεραρχία, πουείχε
εγκατασταθείστο γεφύρικαι την ποταμιά Μόρνου, µαζί µε
τους Λόχους Ορεινών Καταδρομών(Λ.Ο.Κ.), χτένισαν µε
επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως την ορεινή Δωρίδα και
Ναυπακτίακαι τα βουνά:Ομάλια, Ξεροβούνι, Παλιόσαρα,
Γραμµένη Οξιά και Βαρδούσια από κάθεομάδα ανταρτών,
όπου οἱ αντάρτες έφυγαν προς το γενικό μέτωπο τοῦ
Γράμμου µέχρι των Ἑλληνικών συνόρων Αλβανίας,
Σερβίας και Βουλγαρίας. Όι επιχειρήσεις αυτές ήταν
σαρωτικές και έτσι οι πρόσφυγες από τα χωριά αυτά
επαναπατρίστηκαν.

 

Ο. Εθνικός Στρατός βρήκε πολλά παιδιά από το
τρομερό παιδοµάζωµα εγκαταλειµµένα τα οποία έφοραν
στην Ναύπακτοκαι τα τοποθέτησανσε λυώµενες παράγκες
νοτιότερα τοῦ γυμνασίου Ναυπάκτου, πλησίον στη
θάλασσα και δρευνούσαν οἱ αρχές να βρουντις οικογένειές
των, ή συγγενείς των. Εμείς οι µαθητές τα βλέπαμεκάθε
μέρα αὐτά τὰ παιδιά που ο φόβος ήταν τόσο
ζωγραφισμένος στο πρόσωπό τους! Εκείνο το Χειμώνα,
είχε όρθει στη Ναύπακτο καιο στρατιώτης Ἰωριανός µας
καὶγείτονάς µου, Γεώργιος Αλ. Καραδήµας,ο μετέπειτα
Ἱερεύς του χωριού µας, µε αναρρωτική άδεια λόγω του
τραυματισμού του από νάρκη των ανταρτών κατά τις
επιχειρήσεις του Γράμμου. Εμείς συχνά τον ρωτούσαμε.
πωςτραυματίστηκεκαὶ µας έλεγε τις ιστορίες του γύρω
από τον πόλεμο,που ήταν πολύ τραγικά πράγματα. Ίου
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αλλού να πάει κι' αὐτός ο καημένος; Κάπου εκεί στα
χωριά του Μόρνου είχανκαιοι δικοί του την καλύβα τους!

ΟΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

ΤηνΆνοιξη του 1950, πήγαν πάλι ο κόσμος στα
χωριά τους έπειτα από ὃυο χρόνια προσφυγιάς. Τι να
βρουν; Όπωςλένεσε µια παροιμία, τὸ χωριό ἦταν: «ὧρημα
μαντριά γεμάτα λύκους». Ὅλα τὰ ὑπάρχοντά τοὺς σε κακό
χάλι. Στα σπίτια, ἦταν ὀρθια τὰ κουφάρια. Τὰ νερά ἀπό
χιόνια και βροχέςείχανκαταστρέψει τα πάντα. Μόνο δυο
σπίτια στο χωριό µας είχαν καεί ολοκληρωτικά, του
Ῥαφτοκώστα ἡ Σπύρου Βρέττα (του Πίπη)στη µέση στο
χωριό και του Αλέξη Χαλκιά στην κορυφή του χωριού και
κανείς δεν ξέρει γιατί και πως!

 

Στην επιστροφή πάλι η αδελφή µου η Βούλα έφερε,
από τα Μαλάματα στο χωριό στην πλάτη της το μικρό
γουρουνάκι και το κουτσό µας γάτο. Έπρεπε,επίσης να
πάει πολλά ταξίδια µετο μουλάρι (Κερασιά- Μαλάματα)
για να έλθουνόλα τα υπάρχοντά µας στο χωριό.

Οι χωριανοί άρχισαν να μαζεύουν τα πράγματά
τουςκαι να κάνουνεπιδιορθώσεις όπου μπορούσαν και να.
αρχίζουν καλλιέροια Μετά τον ανταρτοπόλεμο ο
Πρόεδροςτων Ηνωμένων Πολιτειών µε το σχέδιο Marshall
ἔστειλε πολύ βοήθεια στην Ελλάδα σε τρόφιμα, χρήματα,
μηχανήματα. και λοιπά, Πέρασε λοιπόν µια σχετική
κρατική επιτροπή και, αφού έβλεπε τις ανάγκες σε κάθε
σπίτι, ἔδινε βοήθεια σε ἔυλεία ἡ ένα μικρό ποσόν
χρημάτων. Στη δική µαςοικογένεια έδωσαν ἔυλεία, αλλά,
έπρεπε να πάμε µε το μουλάρι πολλά ταξίια στο
Κροκύλειο (περισσότεροαπότρεις ώρεςµετο μουλάρι) να
τα μεταφέρουμε. Το αυτοκίνητο δον ορχόταν πιο πάνω.
Άλλητυραννία ήταν κι᾽ αὐτή!
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Μετην ξυλεία αὐτή που ἦταν μακριά σανίδια,
μάλλον εκ Σουηδίας, πήραμε μαραγκό, τὸν Γεώργιο
Βάρσο, από το Κροκύλειο και µαζί φτιάξαμε τα πατώματα
του σπιτιού µας. Αυτόςδεν μπορούσεκαιπολύ,εγώ έκανα
την πολύ δουλειά, αφού µου έλεγα τι να κάνωκαι πώςνα
το κάνω. Έφερα καινούργια πάτερα και αλλάξαµεεκείνα
που ἦταν σχεδόν σάπια. Βάλαμεκαι καινούργια πἄτορα
πλησίον στα άλλα που ήταν ακόµη Ὑερά. Τα πατώματα
ἔγιναν σταθερά και ακούνητα πλέον. Ἄρχισε μια
ακατάσχετη δραστηριότηταστο χωριό. Άλλοιέψαχναν για
θργάτες και όλοι εργάζονταν σκληρά, ώστε κάπως να
επανέλθουν τα πράγματα στη σωστή τους τροχιά.

Αφού τελείωσα το γυμνάσιο τον Ἰούνιο 1950,
έφυγα από τη Ναύπακτο για το χωριόκαι επιδόθηκα στην
καλλιέργεια και σε επιδιορθώσεις του σπιτιού. ΄Ἠταν
αδύνατο να προχωρήσωσε ανώτερες σπουδές. Δεννομίζω
ότι ήμουνα καταρτισµένος να δώσω εξετάσεις και να
εισέλθω σε κάποια ανώτερη σχολή. Αλλά και τα έξοδα
που απαπούνταν! Που θα έµενα Και πως θα ζούσα; Η
παιδεία τότεδενήταν δωρεάν!

Ούτε τα απαιτούμενα βιλία θα ήμουνα σε θέση να
αγοράσω! Αποφάσισαλοιπόν να μείνω στο χωριό καινα
αφοσιωθώ στην καλυτέρευση του ὁ, τιείχαμε: σπίτι καὶ
περιουσία. Ο κύριος σκοπός µου ήταν αν μπορούσα να
αρχίσω συστηματική Μελισσοκομία. Η Ιδέα δεν είχε
µεστώσει ακόµη. Ta κτήματά µας μπορούσαν να
καλυτορεύσουν και άρχισα απ᾿ αυτά.

ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΜΩΡΑΙΤΗ

Στο Μωραῖτη μπορούσα να κάνω πολλά. Το κτήµα
αυτό ήταν σε Πλιόλουστη τοποθεσία, ήταν ποτιστικό και
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εἶχε καὶ (τῆς Αποστολάκαινας) τὸ καλύβι μας, ἕνα
ολόκληροδιώροφο σπίτι να χρησιµοποιηθεί για τα ζώαµας
καὶτις τροφές τους. Το σπίτι αυτό είχε κτισθεί από το ἴδιο
τον προπάππο µου, Απόστολο Αντωνόπουλο-Γκάνο ο
οποίος ήταν καλός κτίστης Και απὀ τον παππού µου,
Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο-Γκάνο. Τα ονόματά τους
εἶναι σκαλισµένα σε ακρογωνιαίο λίθο στην Ανατολική
γωνία του σπιτιού, 1490. Ἐκεί βάζαμετο μουλάρι μας, τα
µαρτίνια µας και, εἰδικάτο καλοκαίρι, το γουρούνι µας για
να μὴνμυρίζει το κατώγι μας. Στο απάνω πάτωµα βάζαμε
τὴ σοδιά για τὸ μουλάρι καὶ τὰ μαρτίνια: τριφύλλια,
καλαμποκιές, άχυρα κ.λ.π. Κέντρωσα όλωντων ειδών
οπορωφόρα δένδρα και πολύ νωρίς άρχισανα έχω μεγάλα
κεράσια, μήλα, αχλάδια και άλλα οκλεκτά φρούτα.

 

Ἐρώτησαένα Γεωπόνοπουπεριφερότανεκείνο τον
καιρό εκεί στὰ χωριά μας: «γιατί ta φρούτα µας
σκουληκιάζουν επάνωστα δένδρα, τα κοράσια και οἰδικά
τα µήλα µας; Ἡ συμβουλή του ήταν να τα ραντίζουµε τα
δένδρα µας µε πολύ ελαφρότερη δόση Γαλαζόπετρας, από
εκείνη ποὺ χρησιμοποιούσαµε στα κλήµατα και κατά τον
καιρό που πέφτουν τα άνθη. Ακολούθησα τη συμβουλή
του αυτή τη χρονιά και τα µήλα µου ήταν πολλάκαι καλά,
καθώςκαιτὰ κεράσια µας. Από τη µεγάλη μηλιά µας στο
Μοραῖτη, άλλα πουλήσαμε και ἆλλα τα ανταλλάξαµεµε
διαφορετικά προϊόντα, όπως σιτάρι και καλαμπόκι. Τα
πήγαινα σε άλλα χωριά µε το μουλάρι για ανταλλαγή.
Πολλά από αὐτά τὰ κάναμε αρμάθες και τὰ κρεμάγαμε
στο ταβάνι του σπιτιοῦ καὶ τρώγαμε μέχρι τὰ
Χριστούγεννα.

Ἐκοί που έδωσα προσοχή, ήταν τα κλήματα.
Άφηνα κληµατόβεργες να μεγαλώνουνκαι το φθινόπωρο
τις καταβόλιαζα σε βαθείς λάκκουςκαι έτσι την επόµενη
χρονιά. είχα αυτόματη εσοδεία και οπέκταση των
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κληματαριών. Φύτευα παντού κλήματα και οίχα όλωντων
ειδώντα σταφύλια. Τὰ μαυρούδια πού γίνονταν πολύ
νωρίς, τα κοκκινέλια που ἦταν γλυκά,τις ασπρούδεςκαι τα
συνηθισμένα κόκκινα που αντέχουν στον τόπο µας.
Βάζαμε και δυο βαρέλια κρασί και είχαμε γνήσιο και
ντόπιο κρασί όλο το χρόνο.

 

Πήγα παντού όπου υπήρχαν κέδρα και εἰδικά στην
τοποθεσία, Τραμπάλα, και έβγαλα (έκοψα) κέδρινα
παλούκια για τους φράχτες στους κήπους κάι στο
Μωραΐτη, και ακόµη φούρκες για τα κλήµατα. Για τις
τέµπλες είχαμε πρόβλημα από το Δασαρχείο Φωκίδο
Απαγορευόταν να κόψουµε μικρά έλατα (λατσούδια).
Χρησιμοποίησαένα κόλπο. Έκοβατις τέµπλεςµήνες πριν,
τις λέρωνα µε λάσπη και τις έκρυβα. Στο διάστηµα αυτό
φαίνοντανπαλιές.

    

Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.

 

Ἡ. Πρόνοια Εργασία, ήταν ένα είδος κοινωνικών
εργασιών, εκ µέρους του κράτους,µε χαμηλούς μισθούς
και ὄργα στην περιοχή µας, ειδικά αυτοκινητόδροµους
Ἐργαζόμαστανορισμένες ώρες την ηµέρα. και παΐρναµε
και λίγα χρήματα. Οι προσπάθειες ἦταν να έλθει
αυτοκινητόδρομοςσταχωριά µας. Άρχισε λοιπόντο έργο
από το χωριό Κόκκινος. Το αρχικό épyo χρηματοδοτήθηκε,
μερικώς εξ ολοκλήρου από κάποιον πατριώτη αρκετά
πλούσιο Αθηναίο, µε καταγωγή από την Αρτοτίνα,καιτο
ὄνομα Λαβίδας. Κλιμάκια ἀπό πολλά χωριά κατέβησαν

για να Κάνουν τις πρώτες διανοίξεις, ώστε
μπουλντόζα να µπορεί να στηριχθεί καινα δουλέψειειδικά
στον µεγάλο βράχο, και στις απότοµος στροφές του
ανηφορικού δρόμου. Εγώ και ο αδελφός, Μάνθος,
δουλέψαµε εκεί στο λεγόμενο «Βλισίδυ το καλοκαίρι
(1951) για εβδομάδες µε κασµάκαιµε φτυάρι και µέναμε.
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εκεί στην ύπαιθρο τα βράδια. Ὑπήρχε Ἐπιστάτης και
Σηµειωτής που κρατούσε Ωράριο. Ἀργότορα, που έφτασε
τὸ πρόγραμμακαι στα δικά μας τα χωριά, ο δρόμος καὶ ἡ
μπουλντόζα, διορίστηκα κι εγώ ἀπό το Νομάρχη Φωκίδος
σηµειωτής, Ἡ εμπειρία μου ἥταν θαυμάσια, για την οποία
θα μιλήσουμεαργότερα.

Μετά την επιστροφή µας στο χωριό, µαςδόθηκε
ἕνα όμορφο κουταβάκιαπό την οικογένεια τουθείου µου
Ἰωάννου Παρτίδα από το Ψηλό Χωριό, το οποίο μεγάλωσε
καὶ έγινε ο καλός µας σκύλος, ο Περδίκης, έτσι τον
ονοµάσαµε. Ἡ µάνα του σκύλου αυτού θεωρείταιότι
έμεινε στο χωριό δυο χρόνια πριν µε την εκκένωση των.
χωριών. Ο Περδίκης µας, λοιπόν, είχε ἄγνωστο πατέρα καὶ
μάλλον κατά τα δεδομένα τσακάλι ταν µικρόσωµος,
παιχνιδιάρικος και πολύ πιστός σκύλοςκαι ποτέδεν οἴχε
μπει µέσα στο σπίτι, ούτε το χειμώνα. Εκείνο που µας
έκανε εντύπωση ήταν ότι γαύγιζε και επιτίθετο µόνο σε
ανθρώπουςπου θεωρούντοεχθροί της οικογένειας. Πως το
ἤξερε;

 

ΤΑ Τ.Ε.Α. (Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης)

Στη Βόρειο-Δυτική Ελλάδα ακόµη γινόντουσαν
μάχες µεταξύ του στρατού και των ανταρτών. Αυτή η
κατάσταση. κράτησε µέχρι το τέλος του 1950, ὅπου
κλείστηκαν τα σύνορα µε τις Βόρειες χώρες και οι
αποµείναντες αντάρτες κατέφυγαν πρὸς τὰ εκεί.
Σκέπτομαι ακόµη και σήµερα τα δεινά που υπέστη ο
απλοϊκός Ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια της
καταστροφής και του κακουργήματος τοῦ εμφυλίου
πολέμου. Εμείς οἱ Έλληνες, πολλοί από µας, είμαστε
καλοί πολεμιστές, αλλά εγωιστέςκαι αντίδικοι. Θέλουμε
ναείμαστεοἱ μεγάλοι καπετάνιοι και τρωγόµαστε µεταξύ
µας µέχρι να φέρουμε την καταστροφήστον τόπο µας.
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Τελικά στα χωριά µας οργανώθηκαν τα λεγόμενα
Τ.Ε.Α. (Τάγματα Εὐνοφυλακής Αμύνης) και κάθε άνδρας.
αυτομάτως ήταν ένας εθνοφύλακας της κυβερνήσεως και
κρατούσαμε όπλα. Εγώείχα διορισθεί από τον Διοικητή
της περιφερείας, τὸν ανθυπολοχαίό κ. Χρήστο
Χατζηιωαννίδη, Γραμματέας του λόχου που έδρευε στο
χωριό µας, στο τριώροφο Παπαντωναίικο σπίτι. Ἤμουνα
βεβαίωςκαι της εμπιστοσύνης του. Μου ανέθετε γραφική
υπηρεσία και µουέδινε καταλόγουςανδρώντων Τ.Ε.Α. να
αντιγράψω τὰ κοινωνικά φρονήματα καὶ τὴ
νομιμοφροσύνη τους. Ποτέ ὅμως δὲν μου ἀνέθεσε να
κάνω, εργασία που αφορούσε σε άνδρες του δικού µου
χωριού. Αυτά μάλλοντα έπραττε µόνος του. Κάποτε, ενώ
Φύλαγα σκοπιά στο Παπαντωναίικο μπαλκόνι και αυτός
κοιμόταν στοντρίτο όροφο, φαίνεται τον ξύπνησαναπό
τηλεφώνουκατά τις δύο η ώρα το πρωίκαι τονφόβισαν,
ότι φάνηκαν αντάρτες στα Βαρδούσια. Μεφώναξε λοιπόν
και µου είπε τα νέα για να οἶμαι προσεκτικός. ταν
αναληθής η. εἴδηση και μάλλον του έκαναν πλάκα οι
συνάδελφοί του από άλλα κέντρατῆς περιφερείας. Του
είπα λοιπόν, ότι «δεν πρέπει να ανησυχεί, ότι εγώ εἶμαιο
πιστόςφρουρός».

 

  

   

Με τονκ. Χαντζηιωαννίδη,και άλλουςχωριανούς,
αλλάκαι άλλους άνδρες των ΤΕΑ από άλλα χωριά,εἰδικά.
από το Κριάτσι, επήγαµετην141" Φοβρουαρίου1952, στις
Ράχες κάτωθεντου Κριατσίου να αποτίνουµε φόροτιµής
στουςτάφους του λοχαγού Ιμπραήμ και τους συντρόφους
τοῦ ποὺ έπεσαν θύματα των ανταρτών κατά τα
προηγούμεναέτη. Ο κ. Χαντζηιωαννίδης µου ανέθεσε να
εκφωνήσω λόγο και να καταθέσωστεφάνι στουςτάφους
τῶν φονευθέντων χωροφυλάκων. Ακόμητὸ ἔχω τὸ ποίημα
πουδιάλεξα να υµνήσωτον Πρωισμό των: «Αςµηνβρέξει
ποτέ το σύννεφοτ΄ αχνόκι’ ο άνεμος ας µηνσκορπίσειτο
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λιγοστό το χώμα που σας σκεπάζει...» (Του Κάλβου από
μνήμης).

Μια µέρα, µε έστειλε για κάποια υπηρεσία στην
Βοϊτσά(Ελατόβρυση)περίπου δυόµιση ώρες µετα πόδια.
Του είπα ότι θέλω παρέα τον φίλο µου Ευάγγελο
Ἐυαγγελόπουλοκαιξεκινήσαμε. Πήγαμεπερίπου µια ώρα
µακριά και εκεί κάτω στο Λόγγο αποφασίσαμενα κάνουµε
σκοποβολή, Βάλαμε λοιπόν σημάδι ένα ρόζο σε ένα
δένδρο (δρυά), αρκετά µακριά, αλλά δεν µπορέσαµε να
Ξεχωρίσουµεποιος νίκησε, ΄μασταν και οἱ δυο καλοί
σκοπευτές, Δον υπήρχε πρόβλημα να βρούμε φυσίγγια,
γιατί µετά τον ανταρτοπόλεμο ακόµη και στους δρόμους
βρίσκαµε πολλά. Οι πυροβολισµοί όµως ακούστηκαν στο
χωριό. Όταν Ὑυρίσαµε το βράδυ µας επέπληξε ο
ανθυπολοχαγός, αλλά είχα το θάρρος να του πω ότι
χρειαζόμασταν οξάσκηση, ώστεσε περίπτωση ανάγκηςνα
ανταποκριθούμεκαι να αμυνθούμο. Πέρασεκι’ αυτό!

Έμαθα παρά πολλά απὀ τον κ. Χαντζηιωαννίδη,
ταν έφεδρος αξιωματικός καθηγητής Φιλολογίας
απόφοιτος του πανοπιστηµίου Θεσσαλονίκης και πολύ
πιστός Χριστιανός, Νομίζω ήταν τῆς οργανώσεως ΖΩΗΣ.
Ὁ αδελφός µου Μάνθος ενθυμείται τον κ. Χαντζηιωαννίδη
που έκανε Κατηχητικό Σχολείο στα παιδιά του χωριού
κάτω από το µεγάλο πουρνάριτου Αἴ Γιώργη. Κήρυττε
πολλές φορές στην Εκκλησία του χωριού µου και δεν
άργησε να µεβάζει και µένα να κηρύττω. Το πρώτο
κήρυγμά µου ήτανµεγάλο πορί του Ασώτου Υιού. και το
είχα αποστηθίσει όλο. Νερεπόμουνα αλλάτα κατάφερα.
Το έχω ακόµη το χειρόγραφο! Κάναμε και ένα Κύκλο
Ζωής, που  διαβάζαµε το περιοδικό ΖΩΗ και
προσπαθούσαµε να βγάλουμε διδάγματα απ᾿ αυτά που
διαβάζαµεκαι να βρούμε λύσεις στις θρησκουτικές µας
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canopies. Συμμετείχαμε κάπου δεκαπέντε ἄνδρες. ταν
μια θαυμάσια εμπειρία!

Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ὁ Ἱερέας Αθανάσιος Ελευθερόπουλος που μόλις
τελείωσε τη Ῥιζάριο Ἱερατική Σχολή, χειροτονήθηκεκαι
διορίστηκε στο χωριό µας. Ἐγκαταστάθηκο µε την
Πρεσβυτέρα του, Βασιλική στο σπίτι του αδελφούτου,
Χαράλαμπου, ήτοι το Μυλωναίικο σπίτι στη µέση στο
χωριό. Εκεί γεννήθηκε και ο υιός των, Γεώργιος. Είχα
πολύ καλές σχέσεις μαζί των και άρχισα να μαθαίνω
Βυζαντινή μουσική. ταν πολύ καλός Βυζαντινός
μουσικός ὁ Παπαθανάσης (καίτοι ἡ φωνή τοῦ δεν τον
βοηθούσε)και σιγά -σιγά µε έμαθε να παΐρνω τους ήχους
και να ψέλνω. Έγινα ο κατ’ εξοχήν ψάλτης του χωριού.
Κάναμε µαθήµαταστο σπίτι του, αλλά και στο δικό µου
και πολλές φορές δοκιµάζαµεκαιποιοςέχει το καλύτερο
κρασί.

  

Με τὸν Παπαθανάση κάναμε πολλά σχέδια για
πολλά πράγματατου χωριού και πάντοτοοἱ συζητήσεις µας
ήταν ενδιαφέρουσες. Θαπρέπει, ο Παπαθανάσηςμαζί µε
τον Χαντηιωαννίδη ναµεενέπνευσαννα δημιουργήσω τη
Δανειστική Βιβλιοθήκη, τόσο απαραίτητη στο χωριό.
Έγραψαλοιπόν, σε Κυρίες του χωριού εγκαταστηµένες
στηνΑθήνα,τις οποίες γνώριζα, ἡ ἦταν συγγενείς µου καὶ
τις ζητούσα βιβλία για τη Βιβλιοθήκη. Αυτές έκαναν
έρανο µεταξύ των και αφού αγόρασαντα βιβλία, µου τα
ἑστοιλαν, περίπου 100 βιβλία και βιβλιαράκια της Ζωής,
της Αποστολικής Διακονίας και άλλωνοργανισμών, όλα
περίπου θρησκευτικού περιεχοµένου, διηγήματα, όπως η
Φαβιόλα, Ξαναζωντάνεμα καιἄλλα.
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Άρχισα λοιπόν να κάνω την καταγραφή σε εἰδικό
τετράδιοκαι να δανείζω τα βιβλία στουςχωριανούς µε την
παράκληση να τα φέρνουν πίσω καθαρά και σε ορισμένο.
Χρονικό διάστηµα, ώστε να τα διαβάσουνκαι άλλοι. Εγώ,
προσωπικάτα διάβασα όλα αυτά τα βιβλία από αρχή µέχρι
τέλους. Το πρόγραµµα ήτανλίανεπιτυχές. Μερικά από τα
βιβλία ποτέ δεν επεστράφησαν,αλλάκάποιοι τα διάβασαν
καὶ εἶμαιβέβαιος ότι ωφεληθήκαν, Έπειτα από 60 περίπου
Χρόνια σε µια ντουλάπα της Εκκλησίας του χωριού µου
εἶδα µερικά, ελάχιστα βιβλία, υπόλειµµα τηςβιβλιοθήκης
του παλιού καιρού. Αυτοί οι ἴδοι φάνεται, ο
Παπαθανάσης και ο Χατζηιωαννίδηςµε έβαλαν υπεύθυνο
και μαζί µε άλλους να επισκεπτόµαστε ασθενείς του
χωριού καιπολλές φορές βοηθούσαµεκαι οικονοµικώς με
έρανο οικογένειες πουείχαν ανάγκη.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ.

Στο χωριό µαςκατά καλή µας τύχη, δον είχαμε
εχθρότητες και θύματα του συμμοριτοπόλεμου καὶ
ήμασταν χαρούμενοι. Τα πανηγύρια µας ἦταν θαυμάσια
και συνόρρεε πολύς κόσμος,εἰδικά στις 29 Αυγούστου,
όπου εορτάζαµετην Αποκεφάλιση του Ἁγίου Ἰωάννου του
Προδρόμου. Έγιναν και επισκευές και σε πολλά
εξωκκλήσια του χωριού και ο κόσμοςδιασκέδαζε,

Το χωριό βρήκε πάλιτονπαλμό του. Οι λεγόμενες
εορταστικές βίζας (επισκέψει) ἕανά βρήκαν την
παράδοση. Δεν ήταν ανάγκη να είσαι συγγενής, για να
επισκεφτείς τον εορτάζοντα. Όλοι, µετά τη Θεία
Λειτουργία στην Εκκλησία, καιπολλές φορές μὲ τὸν ἱερέα
Μπροστά, πηγαΐναµε απόσπίτι σεσπίτι να ευχηθούµετους
ξορτάζοντας: Κωστήδες, Αντώνηδες,  Βασίληδες,
Γιώργήδες, Γιάννηδος, Δημήτρηδες και λοιπούς Οἱ
οικοκυρές έφευγαν αμέσωςµετά τη ΘείαΛειτουργία γιανα
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µας περιμένουν. Μαςπερίμεναν οἱ εορτάζοντος και οι
νοικοκυρές στόλιζαν το τραπέζι τους µεόλου του κόσμου
τα σπιτίσιά γλυκά και μερικά σπίτια διέθεταν µεζοδάκια,
όπως το νοστιµότατο λουκάνικο. Επίσης, κρασάκι ή
τσίπουρο ήταν στη διάθεση τουεπισκέπτη. Το έθιμοτης
καλής συμπεριφοράς ήτανότι ο κάθε επισκέπτηςἐπρεπονα
πάρει και να φάειένα μόνον γλυκό της αρεσκείας του από
το τραπέζι, στο κάθε σπίτι που γιόρταζε.

Γινόντουσαν καιγλέντια στα σπίτια καὶ δεν ήταν.
ανάγκη να γιορτάζει κάποιος. Στο δικό µου το σπίτι
γινόντουσαν και γλέντια χωρίς καμία προετοιμασία.
Μαζευόντουσαν οἱ ξαδέλφες µου, όπως η Διονυσία Αθ.
Ῥάπτη καὶ ἄλλες καὶ μὲ τὴν ἀδελφή µου Βούλα
τραγουδούσαν και άναβε το Ἰλέντ. Και καθώς ήταν
γνωστό, εἴχα κληρονομήσει τα όργανα του πατέρα µου,
λαούτοκαι βιολίκαι έπαιζα πρακτικά ορισμένα τραγούδια.
ἀρκετά καλά, ώστε πολλές φορές κατάφερνα να ξεσηκώσω
και κάποιον να χορέψει Μάλιστα µε τον Κώστα Π.
Καραδήµα, ο οποίος έπαιζε λίγο το κλαρίνο, κάναμε
αρκετά καλή ορχήστρα της ανάγκης, ακόµη και για
μικρούς γάμους. Κάναμετο Ὑάμο του Γεωργίου Ἰωαν.
Καραδήµαµε τη Γιαννούλα Ὑφαντή, κόρη του λεγόμενου.
Μαϊκαντή, Στο γάμο του Βασίλη Βρέτταµετην Βασιλική
Αλεξ. Καραδήµα έφερατο Δημητρέλλο από το Γρηγόρι µε
το κλαρίνο καεγώ έπαιξα το λαούτοµε επιτυχία.

Μόλις ἔγινε ο δρόμος μέχρι την Πενταγιού,είχαμε
συγκοινωνία µε τις κωμοπόλεις: Λιδορίκι, Ναύπακτο,
κλιπ. Ἐρχόταν µέχριτην Πενταγιού η κλούβατου Σιώκου
καὶ εξυπηρετούµασταν. Ηταν χωματόδροµος µε πολύ
σκόνη το Καλοκαίρικαι πολύ λάσπη το Χειμώνα. Πολλές
φορές κόλλαγε το αυτοκίνητο στη λάσπη και έπρεπε να
κατοβούν οι επιβάτες να ελαφρύνειτο αυτοκίνητο και να
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το σπρώξουµε, ώστε να ξεκολλήσει και να συνεχίσει το
δρόμο του.

Ἀλήθεια, µε όλες τις δυσκολίες της ορεινής ζωής
καὶ τὶς αντιξοότητες των ποριστάσεων ήμασταν
χαρούμενοι. Δεν είχαμε άλλες ψυχαγωγίος, όπως έχουν
τώρα ὅλοι νέοι Και γόροι τηλεόραση, Ραδιόφωνο,
Πλεκτρονικούς εγκεφάλους, ΟΏς, DVDs, κινητά
τηλέφωνα, θέατρα, αυτοκίνητα,κ. λ.π., και αρκούµασταν
σε ότι ψυχαγωγία μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μόνοι
μας. Οι ντόπιοινόμοιτης ηθικής ήταν γραμμένοι στην
καρδιά µας. Οι διασκεδάσειςµας ἦταν κατ᾽ αρχήν ηθικές,
σεβόταν ο ένας τον άλλον, ήμασταν µονιασμένοι και
αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι καὶ κυριολεκτικά
χαρούμενοι.

Το αἴσθημα και το έθιμο τῆς φιλοξενίας ήτα
αναπτυγμένο στο χωριό μας. Τοὺς ανθρώπους που
ἔρχονταν στο χωριό από ἀλλα χωριά, όπως υπηρεσιακοί
υπάλληλοι, κλητήρες, κλπ, τοὺς ἔπαιρναν στὰ σπίτια τοῦ οἱ
χωριανοί για φαγητό καὶ κατάλυμα. Δεδομένου, ότι δὲν
υπήρχαν ξενοδοχεία στο χωριό. Ἐνθυμούμαι τον πατέρα
μου που έφερνε από καιρό σε καιρότέτοιους ανθρώπους
στο σπίτι. Και αυτό το έθιμο το συνέχισα κι’ εγώ. Το
παράδοξο ήταν, ότι καίτοι ἦταν έκτακτος επισκέψεις η
μητέρα μου δεν δυσανασχετούσε. Μοΐραζο το φαγητό της
αναλόγως.

Κάπου εδώ συνέβη και ένα δυσάρεστο στην
οικογένεια. Άνοιξη 195]. Ο θάνατος του θείου µου
Δημητρίου Λιάρου (Λιαρομήτρου). Πήγε τον γιό του
Θανάση στους γιατρούς στην Πάτρα και επιστρέφοντας
έμεινετο βράδυ στο σπίτι της ξαδέλφης του Πρεσβυτέρας,
Πολυξένης Πιά στη Ναύπακτο, Τη νύκτα απεβίωσε στον
ύπνο του εκ συγκοπήςκαρδίας. Φαίνεταιστενοχωρήθηκο
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πα
πολύ, γιατί οι γιατροί δεν του έδωσαν πολλές ελπίδες
καλυτερεύσεωςτου παιδιού του (Θανάση)που ήταν κάπως
καθυστερηµένο. Ο θείος Μήτρος, πρώτος ξάδελφος τοῦ
πατόρα µου και τῆς μητέρας µου Και από τα ὅνο, το
Γκαναίικο και το Λιάραίικο σόι, ήταν ο κύριος προστάτης,
µας µετά τον θάνατο του πατέρα µου. Και αυτά τα φέρνει
τσι ο Θεός να ανταποδίδονται. Πήγα στο Ευπάλιο στην
Ἐκκλησία ποὺ έγινε ή κηδεία του και στο σπίτι του
αδελφού του Δήμου που έγινε η µακαριά. Μετά, κάναμε
καὶ κολιγιά µε τα μουλάρια γιά να οργώσουµε και να
σπείρουµε τα χωράφια και των δύο οικογενειών και εγώ.
πήγαινα κοντάστο αλέτρι.

Αὐτό τὸν καιρό, ἀμέσως μετά τον Ἐπαναπατρισμό,
συνέβη κάτι πολύ ωραίο στο χωριό και εἰδικά στις
οικογένειες των Θεοχαραίων. Ο Γεώργιος Θεοχάρης από
το Μιλγουώκη, Ἠ.Π.Α. έφερε ολόκληρη την οικογένειά
του για να ζήσει στο χωριό ένα χρόνο. Τα παιδιά του.
πήγαν στο σχολείο µας και θυμάμαι τον γιό του Νικόλαο
που ντύθηκε Παλαιών Πατρών Γερμανός σε µία από τις
Σχολικές παραστάσεις της 25" Μαρτίου,και ἢ κόρη τοῦ
Ἀρχοντούλα, Σουλιώτισσα. ΄Ἠθελε τα παιδιά του και Ἡ
οικογένειά του ολόκληρηνα πάρειµια γεύση τηςζωής του
χωριού. Ακόμη και ἢ σύζυγός τοῦ ἔμαθε Ἑλληνικά καὶ
πήγε και αυτή στην Κόφτρα να πλύνει ρούχα µε τον
κόπανο, όπως οι άλλες χωριανές. Εύχομαι και ἄλλες
οικογένειεςτου εξωτερικού να μπορούσαν να κάνουντο
ἴδιο!

Αυτότον καιρό, οπίσης κάναµεκαι τα χαρτιά του
αδελφού µου Μάνθου να μεταναστεύσει στην Αμερική,
σαν ανταρτόπληκτος, αφού τον οίχε καλέσει ο θείος µας
Γεώργιος Λιάροςαδελφόςτηςµάνας µου απότο Καπίου!,
Ilinois, Η.Π.Α. Ὁ ξάδελφός μου Θεόδωρος Γκάνος, που
ήταν τότε αστυφύλακας {της Ασφαλείας Αθηνών)
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συνέδραμε, ώστε να ετοιμαστούν όλα τα χαρτιά του. Από
το σπίτι του έφυγε ο Μάνθος(13 Νοεμβρίου 1951) µε το
πλοίο Νέα Ελλάς. Καλά και εμείς οἱ υπόλοιποι, αλλά
αυτή η µάνα µας, η Γιαννιώ, πωςτο αντιμετώπισε; Ἡ
στενοχώρια της ήταν πολύ µεγάλη. Από τηνάλληπλευρά,
ὅμως, άνοιγε µια νέα τύχη για το παιδί τῆς που ίσως στο
μέλλονθα μπορούσενα καλυτερεύσειτον εαυτό τοῦ καὶ να
βοηθήσει ολόκληρη την οικογένεια. Τότεοι αποστάσεις
ήταν πολύ μακρινές, και ο χωρισμός ἦταν ἀφόρητος. Τώρα
οι αποστάσεις έχουν σχεδόν μηδενισθεί. Η μάνα μου ἦταν
πολύ θαρραλέα γυναίκα. Ενθυμούμαι τότε περίπου µε τα
ΤΙΕ.Α. το οξής περιστατικό! Δύοαδελφές από το Κριάτσι
πέρασαν από το χωριό µας φορτωµένες τον αδελφό τους
πληγωμένο από οπλοπολυβόλο στον μηρό πηγαϊνοντάς τον
στην Πενταγιού στο γιατρό. Ἡ µάνα µου βρέθηκε τη
στιγµήεκείνη στον παλαιό Αϊ Γιόργη και βλέποντας τον
μεταφερόμενοκαι πονεµένο τραυματία έσπευσε αµέσως να
καθαρίσεικαιναδέσειτην πληγή του. Ἡ πράξης της αυτή
ἔδειξε, όπωςκαι σε ἄλλες περιπτώσεις, την αγάπη και τη
βοήθειά τηςσε κάθε συνάνθρωπό της. Το γεγονός αυτό
Μεγάλωσετην αγάπη µουκαιτὴν υπερηφάνειά µου γιατη
μάνα μου.

ΤῸ 1951, ήταν καλή χρονιά. Οἱ γιορτές
γινόντουσαν µε αξιοπρύπεια. Πολλοί γάμοι έγιναν εκείνο
τον καιρό: του Αντώνη Καραδήµα µε τη Μαρία Β.
Ὑφαντή, του Γεωργίου Καραμπάρμπα µε την Άννα
Χρισειά. Είχε επανέλθει µια ευφορία στουςκατοίκους του
χωριού. Ξαναβρήκαν τα ήθη και τα έθιμα του παλιού
καιρού,τα γλέντια και τα πανηγύρια τους.

 

  

Περίπου εδώ, κατά το φθινόπωρο ἔγινε καὶ ἢ
κλεψιά στο μαγαζάκι του Βασίλη Μυλωνά (Μανουσάκια)
και ασφαλώςπιάστηκαν αµέσως απὀ τη Χωροφυλακή οἱ
κλέφτες. ταν µετρηµένοιοι ύποπτοιστο χωριό. ταν
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δυο νεαροίαπ᾿ το χωριό µας, οι οποίοι για την κάκιστη
αυτή πράξη τους παρέμειναν αρκετά χρόνια στη φυλακή
της Άμφισσας.

Το 1952, άρχισε αρκετά καλά. Κάναμε Αποκριές
στου Παπαθανάση το σπίτι και το Πάσχα ἦταν πολύ
χαρούμενο. Κάναμε και ένα γλέντι στον Άγιο Νικόλαο τον
Ψηλοχωρίτικο που ήταν τρικούβερτο µε κλαριντζή τον
Λάζο από το Ψηλό Χωριό.

 

ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ.

Ἡ  Πρεσβυτόρα, Βασιλική Ελευθεροπούλου
παραπονιόταν, ότι ὄρχεται σκύλος καιτῆς τρώει τα αυγά,
Παραμόνευσε λοιπόν µια μέρα και όταν ξαναήλθε ο
σκύλος πρόλαβεκαι έκλεισετηνπόρτα στο κατώγι µε το
σκύλο µέσα. Μας φώναξε, και μερικοί που ἡμασταν κάτω
στο μαγαζάκι του Β. Μυλωνά, τρέξαµε όπως ο
Μανταφάρας,εγώκαι δον θυμάμαιποιοι άλλοι. Ανοΐξαµε,
σιγά-σιγά την πόρτακαι µε µια πλατιά σανίδα πιάσαµετο
κεφάλιτου σκύλου στηνγωνία στοντοίχο κάτω από το
κοτέτσικαιτον εξουδετερώσαµε.

 

Κάποιος έφερε τηνΙδέα να κρεµάσουμετενεκέδια
στου σκύλου την ουρά και να τον απολύσουµε.
Ἐξομολογούμαι, δεν ήταν δική µουιδέα! Δονγνωρίζαμε
και ποιανού ήταν ο σκύλος, καθότι στο χωριό ὁμοιαζαν
πολλοί σκύλοι στο χρώμα. Ότανανοίξαµετηνπόρτα, οὗτε
καταλάβαµεπότε πῄδησεο σκύλοςέξω µακριά στο δρόµο
µε τους τενεκέδες στην ουρά του. Έφθασε στον Κάτω
Μαχαλά και απεγνωσμένα πήγαινε για το Γρηγόρι, όταν
κόπηκε το σύρμα από την ουρά του και σταμάτησε να
τρέχει ο καημένος.
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Σας διαβεβαιώ, ότιτου σκύλου αυτού δεν θα του ξαναήλθε
ἢ ὀρεξη για αὐγά, τουλάχιστον αὐτά της Πρεσβυτέρας
Ἐλευθεροπούλου!

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ. ΤΗΝ
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

Μια ομάδα χωριανών µας αποφασίσαμε va
κάνουμε προσκύνηµα στην Παναγία την Προυσιώτισσα.
Ευρυτανίας. μασταν έξη ἡ επτά άτοµακαι µερικές από
τις κυρίες γνώριζαντο δρόµογιατί είχαν ξαναπάει. Από
εκείνους που ενθυμούμαι, ἦταν ὁ Γεώργιος Αλ.
Καραδήµας ο αργότερα ιερέας του χωριού µας και ο
Εάδερφος µου Μήτσιος Γ. Γκάνος. Ἠταν τρεις μέρες ταξίδι
ποδαρόδροµος από μονοπάτια καὶ βράχους και τα βράδια
κοιµόµασταν στα βουνά στην ύπαιθρο. πήγαμε στην
Καλλονή (Τέρνοβα). ἀνεβήκαμε στο βουνό μεταξύ Οξυάς
καὶ της Παλιόσαρας και µετά ακολουθήσαµετην οροσειρά
του Παναιτωλικού και τα μονοπάτια προς τον Μεγάλο
Ἡράχο. Εδώ κάπου ανακάλυψα ότι τα παπούτσια µου
είχαν τρυπήσει και το πέλµα των ποδιών µου πατούσετο
έδαφος. ταν καινούργια, Κάτι ελαφρά λαστιχένια
«Έθελ», στα οποία έβαλα χαρτόνια µέσα από κάτω να µο
βγάλουν µέχρι το μοναστήρικα από κει φόρεσατα καλά
μου που είχα στο σακούλιµου.

Έπρεπο να περάσουμε το μονοπάτι αυτό για να
πάµα πιο Ἰρή]ορα στο μοναστήρι. Το μονοπάτι αυτό το
εἶχαν κάνει οἱ κατσίκες, στενό Και φοβερό και σε πολλά
σηµεία έπρεπε να βοηθεί ο ἕνας τὸν ἄλλον. Κοίταζες
επάνω καὶ δεν ἔβλεπες κορυφή. Κοίταζες κάτω
κατακόρυφοβράχο µέχρι το ποτάμι. Ἐάν ἔπεφτε καὶ καμία
πέτρα ἄκουγες τον βρόντο της για πολύ ὦρα. Ἔπειτα ἀπό
πολλές ὦρες τὰ καταφέραμε καὶ περάσαμε σώοι καὶ
αβλαβείς, αντικρίζοντας συνεχώς τὴν ὠραιότητα του
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πα
τοπίου. Βλόπαμε το Μοναστήρι απέναντι απὀ το ποτάμι
του Αχελώου µέσα στο βράχο γεμάτο προσκυνητές (σαν
μυρμήγκια) απ᾿ όλα τα µέρη του κόσμου. Κατεβήκαμε κα
μεῖς στο μοναστήρι, προσκυνήσαµε τη θαυματουργική,
εικόνατης Παναγίας και πολλών ιερών λειψάνων Αγίων,
εξομολογηθήκαμε και λάβαμε Θεία Κοινωνία. Ἡ εικόνα
αυτή λέγεται ότι έφυγε μόνη της από τη Προύσα της
Μικράς Ασίας κατά την Εικονομαχία του δ'' αιώνος και
κατάφυγε στον απρόσβατο αυτόν βράχο, απ᾿ όπου και
θαυματουργά αποκαλύφτηκε αφού πέρασεο κίνδυνοςτης
καταστροφήςτωνοικόνων.

Στηνεπιστροφή ακολουθήσαµε τον πιο βατό δρόμο
µέσω χωριών. Περάσαμε απὀ το Μεγάλο Χωριό και
βρήκαμε τὸ σπίι και το κτήµα τῆς Πρεσβυτέρας
Ἐλευθεροπούλου,όπου η μητέρα της µας καλοδέχτηκε και
µας προµήθουσε µε φρέσκο ψωμί και προσφάγι για το
δρόµο. Ο Γεώργιος Καραδήµας καιεγώ περάσαμε από την
Ἐλατόβρυση (Βοιτσά). όπου ο θείος µου Παναγιώτης
Μοσχανδρέου µας καλοδέχτηκε, Κατακουρασµένοι το
βράδι κοιμηθήκαμε μέχρι τις µία η ώρατο μεσημέριτην
ἄλλη μέρα καὶ η θεία µου ἦρθε στο δωμάτιό µας να δει αν
είμαστο καλά. To απόγευμα µας πήγε ο θείος µου
οικογενειακώς στην πλατεία που γιόρταζε το χωριό καὶ
είχαν πανηγύρι. Ἐκεί φάγαμε ψητό και χορέψαµε. To
προσκύνημα αυτό διήρκησε περίπου µία εβδομάδα, αλλά
ἄξιζε τον κόπο.

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Τρία σπουδαία πράγματα ἄλλαξαν τη ζωή των
κατοίκων του χωριού αυτό τον καιρό: Το ΠΡΩΤΟ ήταν ο
δρόμος που ερχότανµέσα στο χωριό από την ένωση του
δρόμου προς Αρτοτίνα. Ἠταν ένα πρόγραµµα του κράτους
μέσωτων Νομαρχιών και ονομαζόταν «Πρόνοια Εργασίω»,
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ὅπως εἰπαμε. Στὴν αρχή χαράχτηκε ὁ δρόμος ἀπό τὰ
Βαρκά (Λικομάτυ), και μάλλον ποτέ δεν θα τελείωνε, λόγω
τῶν πολλών τεχνικών ἔργων (γεφύρια) με τὰ ρέματα που
έπρεπενα περάσει.

Ἡ. δευτέρα. χάραξη ήταν πιο λογική καὶ
εφαρµόσιμη. Θαγινόταν περίπου από την Ψηλοχωρίτικη
ένωση, µέσου Πάδης Λόγω όµως των αντιρρήσεων
πολλών χωριανών, επειδή ο δρόμος έκοβε τα κτήµατά
τους, Ἡ χάραξη ἀλλαξε ξανά, ώστε να έρχεται ο δρόμος
κατουθείαν από Ρεματάκια-Πάδη. Εδώ, ἔγινε καὶ
σύγκρουση μεταξύ πολιτικών καὶ Ιδιαίτερα Αθανασίου
Ζούκου (Τσιμπούκα) και άλλων πολιτικών παραγόντων
του χωριού, καθότι ο Τσιμπούκαςµας έδινε τα κονδύλια
για τα όργα µέσω του Ὑπουργείου Εσωτερικών. Κατ
αρχήν είχε διορισθεί Επιστάτης ο Βασίλειος Μυλωνάς, και
Σηµειωτής ο Ευάγγελος Εναγγελόπουλος. Κατόπιν µέσω
Τσιμπούκα και Νομαρχίας Φωκίδος διορίστηκε ο
Νικόλαος Βασ.ΓκάνοςΕπιστάτηςκαι εγώ Σηµειωτής.

Θαυμάσιος ημέρες και αποδοτικές. Άνοιξη και
Καλοκαίρι 1952. Εκτόςτου ότι είχα επί τέλουςυπούθυνη
θέση είχα και τη συναίσθηση ότι δηµιουργώ,φτιάχναµε
δρόμο στο χωριό µας! Κρατούσα σημειώσεις οργατώνκαι
Ἡμερομισθίων για τουςσυγχωριανούς µου καιο κατάλογος.
ήταν μεγάλος. Φτάσαμε στους 102 εργάτες την ἡμέρα.
Δουλεύαμε 6 ώρες την Ἠμέρα, 8 µε 2 το απόγευμα. To
Ἡμορομίσθιογιά τους άνδρες ήταν 14 δραχμές και για τις
γυναίκες ήταν 11 δραχμές. Έμειναν αρκετές ώρες την
ἡμέρα να κάνουνκαὶτιςδικέςτους εργασίος οἱ χωριανοί.
Έχω ακόµη το Τετράδιο (το βιβλίο) αυτό των εργαζομένων
µε ημερομηνίες και ώρες Εργασίας. Ένα ανοκτίµητο
κειμήλιο!
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Μαζί µετους εργάτος είχαμεκαιτην Μπουλντόζα,
το ένα και μοναδικό µηχάνηµα σ᾿ ολόκληρη την
περιφέρεια. Ανγινότανκάποια βλάρη, ἡ έπρεπε να φέρουν
ανταλλακτικά, σταματούσε κάπως το έργο. Οἱ ἐργάτες
χάρασσαν δρόµο µε κασµάκαι φτυάριγια ναστηριχθείη
Μπουλντόζα. Ητανένα θαύμα ναβλέπεικανείς αυτότο
μηχάνημαµε τι δύναμη δούλευε, πωςκυλούσετις µεγάλες.
πέτρες (κοτρόνες)και πως ξερίζωνε ταέλατα. Όμωςκαι ο
οδηγός, ο Μπουλντοζόρης, θεωρείτο ἥρωας για τη βαριά
δουλειά καιτηνεπιδεξιότητά του.

 

Κατά το διάστηµα που ήμουν Σηµειωτής ο
Γεώργιος Αλ. Καραδήµας και εγώ φύγαμε νωρίτορα µια
μέρα απὀ την εργασία και πήγαμε στο Ξεροβούνι (όπως
φαίνεται από την δική µας την πλευρά) να µαζέψουµε
βουνίσιο τσάι. Βρήκαμεωραίο και πολύ τσάι. Γεμίσαμε
δύο σακούλια. Φτάσαμε στην κορυφή του βουνού και
εἴδαμε τὸν φημισμένο Κάρκανο της Μαρίας
Πενταγιώτισσας,όπως λέει το τραγούδι. Είναι ένας βαθύς.
καὶ μεγάλος λάκκος (βάραθρο, περίπου εκατό µέτρα
ακτίνας), τριγυρισμένος μὲ έλατα και κάδρα.
Επιστρέφοντας, κατεβήκαμε στὴν Καραμπαρµπαίικη
Στάνη (στη ΚάτωΣτήλια) ελπίζονταςνα µας δώσουν κάτι
να φάμε, αλλά δον µας ρώτησαν καὶ εμείς ντρεπόµασταν
γα πούμε ότι πεινάµε. Τραβήξαμε για τα Παλιοχώρια και
µας φιλοξένησε ἡ μάνα τοῦ Γιώργου στο καλύβι τους με
γάλα, ψωμί, τυρί και κεράσια ἀπό την κερασιά τοὺς ποὺ
ἥταν δίπλα. Τὸ βράδυ γυρίσαμε στο χωριό. Τὸ τσάι τὸ
κάναμεματσάκια και τὸ δώσαμε σε συγγενείς καὶ φίλους.

 

Το ΔΕΥΤΕΡΟ σοβαρό έργο που σχεδιάστηκε ἦταν
ἢ νέα μας Εκκλησία. Και είχαν προχωρήσειτα σχέδια
µέσω του Συλλόγου Κερασιωτών Αθηνών που είχαν
αναλάβει το έργο εἔ ολοκλήρου, και ασφαλώς και του
Ἱερατικώς Προϊσταμένου του χωριού που ήταν ο
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Παπαθανάσης. Αλλά και εγώ ἡμουν στα µέσα και στα ἔξω
λόγω του ότι ἦμουν ο εθελοντής Γραμματέας τῆς
κοινότητος, Ὁ πρόεδροςτῆς κοινότητος Κερασιάς, ἦταν ο
θείος µου Κωνσταντίνος Ράπτης (Ῥαφτοκώστας), αρκετά
γέρος ποὺ δεν άκουγε και καλά, και από καιρό σε καιρό,
µου έλεγε: «ο Θεός και η καρδιά σου ξέρει τι κάνεις,
εὔχομαι να κάνεις καλά πράγματα για τὸ χωριό», καὶ
υπέγραφεκαι σφράγιζο χαρτιά.

Το έργο για τη Νέα µαςΕκκλησία (ΆγιοςΓεώργιος)
άρχισεµε πολύ ενθουσιασμό. Δον µπορώ να ξεχάσωτην
εθελοντική εργασία που προσέφεραν οἱ χωριανοί!, Τι
ακραιφνής διάθεση ἦταν αυτή! Τελείωναντις δουλειές,
τους το απόγευμακαι άφηναν Και διαθέσιµη ώρα για να
δουλέψουν για το νέο έργο. Όταν υπήρχε ανάγκη και
χτυπούσε η καμπάνα του χωριού για βοήθεια, έτρεχαν
όλοι, απὀ το χωράφι κατευθείαν στην Εκκλησία. Νὰ
κουβαλήσουν πέτρα, κόκκινα αγκωνάρια,  πάτορα,
κεραμίδια, κούτσουραγια τὸ καμίνι, (που το είχε αναλάβοι
Ὁ Ραμαντάνης ἀπό τὸ Κριάτσι πιο πέρα απὀ τὴ
Μπούκουρη), ασβέστη, άμμοκαι ὁ, τι ἄλλο. Ἐνθυμούμαι
πωςγια τη µαταφοράτης πέτρας, την οποία ανέλαβε να
κόψει ο Ἰωάννης Δημ. Γκάνος (ο Λαϊόγιαννος) από τη
περιφέρεια Ζουκαικο Μύλο, βάζαμε καμιά δεκαριά
μουλάρια να πηγαίνουν µε έναν ή δύο οδηγούς πόρα και
δώθεστο χωριό. Είχαμε στήσει ένα κλιμάκιο ανδρώννα
φορτώνουν τηνπέτρα απὀ το νταµάρι κα ἆλλο κλιμάκιο να
την ξεφορτώνει στηνΕκκλησία. Έτσι εξυπηρετούσανκαι
οἱ οικογένειες που μπορούσαν να προσφέρουν βοήθεια
Μόνο µε το ζώο τους.

Τι ωραίο πράγµα για τους χωριανούς όλους!
Πήραντη µεγάλη ευλογία να ονομάζονται«Κτήτορες»,και
να μνημονεύεταιτο όνομά τους,«ωπέρκτητόρων»σε κάθε,
Θεία Λειτουργία και ακολουθία της Εκκλησίας µας. Είναι
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μεγάλοπροτέρηµα! Γιατί, ποιος ξέρει πόσοιαιώνες µποροί
να ποράσουνγια νακτίσει µια ενορία, ένα χωριό µια νέα
Εκκλησία, Πολιούχο και Προστάτη και να λάβουν µέρος
έτσι όλοιοἱ ενορίτες!

Σημειωτέον, ότι το οικόπεδο όπου κτίστηκε ο νέος
Αϊ Γιώργης το α]όρασεο Σύλλογος Κερασιωτώναπὀ τον
Νικόλαο Αντ. Καραδήµα. ταν κήπος, προίκα της
συζύγου του Ἠγενιάς. Το οικόπεδο που χρησιμοποιοίται
για πολλά χρόνια για πλατεία του χωριού ανήκε στον
Γεώργιο Χαρονικολάου, το οποίο πουλήθηκε στο Σύλλογο
Κερασιωτών µέσω του Ἱερέως Χαραλάμπου Λιάρου και
τουΓεωργίου Παπαντωνίου,το 1939. Το Δυτικό οικόπεδο
δωρίστηκε στο Σύλλογο από το Βασίλειο Αντωνόπουλο.

Είχαμε και έχουµετην καλή τύχη στο χωριό, να
υπάρχουν πάντοτε χωριανοί µας, που ενδιαφέρονται για το
καλό του χωριού. Όταν πρωτοήλθα στην Αµορική, ἔλαβα
γράμμα από τον ΝικόλαοΑντ. Καραδήµα, ο οποίος ήταν
τότε πρόεδρος του χωριούκαι µουζήτησενα δωρίσουµε το
αχυρωνοτόπι μπροστάστουΚρίκατοσπίτι. Το μισό ανήκε
στον Αλ. Κρίκα και αφού δεν υπήρχε πρόβλημα από εμάς,
του γράψαμενα σιγουρέψει το άλλο μισό από τον ιατρό
Άλόξιο Κρίκα. Το περισσότερο απ᾿ αυτό το έκοψε ο
σημερινός δρόμος και το υπόλοιπο χρησιμοποιοίται για
στάθμευση αυτοκινήτων.

Ἐκεί, στα θεμέλια της Εκκλησίας ήρθα σε ρήξη µε
το µάστορα,τον δεύτερο κατά σειρά,γιατί ο αρχιμάστορας
κρυβόταν από μένα. Είδα ότι 6βαζαν χλωρές τόµπλες
(κορμούς από έλατα) µέσα στα θεμέλια του κάτω µέρος
της Εκκλησίας γιατί δεν εύρισκαν στερού έδαφος. Ἡ
διαφωνία µου ἦτανπολύ σοβαρή, Όχι, ότι ήμουνεἰδικός
επί του θέµατος, αλλά µε τη λογική ήμουν σωστός. Οι
τέµπλες σε περίπου 10 χρόνια θα σάπιζαν και εκεί θα
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πάθαινεκαθίζηση το κτίριο, όπωςκαιέγινε ον καιρώ. Δεν
µε άκουσαν, αλλά καιοιδικοί µας υπεύθυνοιτο άφησαντο
θέμα να περάσει. Όταν τελείωσαν το κτίριο και έβαλαν τη
σκεπή, τους πλήρωσεο Παπαθανάσηςκαι κατά λάθος τους,
ἔδωσεπολύ περισσότερα χρήματααπό ὁ,τι ἔπρεπε. Αὐτοί
το ήξεραν, αλλά δεν εἶπαν τίποτε, καὶ αὐτό το γεγονός µου
έδωσε και την επιπρόσθετη Ιδέα ότι δεν ήταν και τόσο
καλοί άνθρωποι. Έπειτα που το κατάλαβε ο καηµένοςο
Παπαθανάσης, µε έστειλε επειγόντως κοντά τους στην
Άνω Χώρα.τέσσερες ώρες µε τα πόδια, και αφού τους
Βρήκα πήραπίσω τα παραπανίσια χρήματα.

Καμπαναριό δεν υπήρχε στον παλαιό Αἴ Γιώργη.
Ένα μικρό καµπανάκι ήταν κρεμασµένο στο πουρνάρι.
Από. πολλά χρόνια ήταν στο σχολείο το καμπαναριό.
Κτίστηκο εκεί γιατί ήταν ευήκοος τοποθεσία για όλο
σχεδόν το χωριό. Όταν όµως έγινε ο Καινούργιος Αἴ
Γιώργηςστην πλατεία του χωριού, μεταφέρθηκεκαι ἔανά-
κτίστηκετὸ ίδιο καμπαναριό στην Νέα Εκκλησία. Βάλαμε
τις καμπάνες, και ποτέ δον θα ἐοχάσω τον Χρήστο Γ.
Χριστιά, ο οποίος ήταν πολύ χεροδύναμο παιδίκαιστην
πραγματικότητα αυτός κουβάλησε µε τα χέρια τουτις
καμπάνες απάνωσε µια βαριά Εύλινη σκάλα. και οµείς
βοηθούσαµε και τραβούσαμε τις καμπάνες µε χονδρές
τριχιές από κάτω.

Το ΤΡΙΤΟ έργο που γινόταν κατά το ἴδιο καιρό,
ἦταν το υδραγωγείο του χωριού από την Μπούκουρη στην,
κόφτρα. Πολύ σηµαντικό ὀργο για το χωριό, ώστε να
διοχετευθεί νερό µε κιούνια (πλατιές σωλήνες) στην
Κόφτρα και από κει µε σωληνώσεις σε όλεοτις περιφέρειες
του χωριού και τελικά σε όλα τα σπίια. Με την
εγκατάσταση ηλεκτρισμού στα σπίτια αργότερα, όλα τα
σπίτια έγιναν απόλυτα, τέλεια, µε νερό µέσα καὶ
ηλεκτρισμό.
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Τὸ 1952, ἦταν χαρούμενη χρονιά. Έγινε ο γάμος
τοῦ Χρήστου Ράμμου καὶ ἐπήγαμε στο Τρίστενο πολλοί
συμπέθεροι, µεταξύ αυτών ο Θόδωρος Γκάνος και εγώ µε
τα μουλάρια στολισµένα. ταν µια ωραία εμπειρία.
Επίσηςέγινε και ὁ γάμοςτου Γεωργίου Κοντού, (η νύφη
από Γρηγόρι), και του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου.
Αυτό το καλοκαίρι έγιναν και οἱ αρραβώνες του
Κωνσταντίνου Χάρηκαι τῆς Λούλας Αλεξοπούλου. Αυτό
θεωρήθηκεσπουδαίογεγονός στο χωριό.

Αὐτό τὸ καλοκαίρι, παίξαμε καὶ μερικά σκηνικά
στο σχολείο, τα οποία οργάνωσε η Μαρία Π. Χάρη, όπου
πρωταγωνιστήσαµε, Ἡ Δις Γεωργία Χειροπούλου και εγώ.
Ἡ Γεωργία ἤταν κόρη ενός ξυλέμπορακαι παραθέριζεστο
χωριό μας, ὅταν ὁ πατέρας τῆς μετέφερε ξυλεία
(τρουμπούκια) με τὰ μουλάρια από το δάσοςΒοϊτσάς στην
ἔνωση Κερασιάς. Τὸ Φθινόπωρο γνωριστήκαμε καὶ μὲ τὸ
νόο διδάσκαλο του χωριού µας,τονκ. Δ. Δασκαλόπουλο,
μάλλον από τὴν Ἐρατεινή. Τὸν κ. Δασκσαλόπουλο
(δάσκαλο της αδελφής µου Νίτσας) τον καλούσα πολλός
φορέςστοσπίτι για φαγητό και µεκαλούσεκι’ αυτός. To
καλύτερο φαγητό που κάναµε µαζί ήταν κοτόπουλο µε
σούπα αυγολέμονο. Μάθαµε την τέχνη να ρίχνουμε τον
καυτό ζωμό λίγο-λίγο όταν χτυπούσαμε τα αυγά για να µην.
µας κόψει η σούπα. ΄τανπραγματικά θαυμάσια. Μου
φαίνεται να Ἰλύψωταδάχτυλα µου! Γνωριστήκαμε επίσης
καὶμὲ την ἀδελφή του, Χριστίνα.

Αυτόν τον καιρό, πήγα µε το μουλάρικάτω στο
Κερασόρεμα, στην ποταµιά, εκεί κάπου είχε χείσει ο
ΠαπαχαράλαμποςΛιάροςπριν από πολλά χρόνια ένα μύλο.
Εκεί λοιπόν βρήκα ένα αρκετά µεγάλο πουρνάρι µε ίσιο
κορμό και καθαρό απόρόζους. Το έκοψα µε το τσεκούρι,
το έσκισα και έβγαλα αρκετά στειλιάριαγια τα γεωργικά
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μας εργαλεία. Το πουρνάριεἶναι γερό ξύλο καιδεν σαπίζοι
εὔκολα. Ἡ εργασία µουδεν τελείωσε εδώ. Έπρεπε να τα
πλανίσω και να τα τοποθετήσωστα τσαπιά µας και για
μένα ήταν αρκετά μεγάλο επίτευγμα.

Ὁ τόποςτου χωριούείχε συνδεθείµε τη ζωή µας
καὶ αγαπήσαμε όλα όσα ανήκουν στο χωριό µας.
ΑἉγνάντευα µια µέρα, από το Νότιο μπαλκόνι του σπιτιού,
μου, τα βουνάκαι τα ρέματα όσα φαίνονταν και όσα ήταν
πίσω από τις ράχες και δεν μπορούσα να πιστέψω, ότι δὲν
υπήρχε τοποθεσία που να µην την έχω πατήσει ή
περπατήσειπαντού όσο ὄβλεπα γύρω µου. Πολλά από
αυτά τα περασμένα τα διηγούµαι στα παιδιά µου καὶ σε
άλλους φίλους και τα θεωρούν φτιαχτές ιστορίες και
μύθους.

ΟΓΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ἐμείς οι παλαιότεροι πρέπει να ενθυμούμαστε τον
Παλαιό Αἴ Γιώργη, τον Πολιούχο και Προστάτη του
Χωριούµαςµε όλη τη µεγαλοπρέπειά του. ταν μεγάλος
Ναός, ρυθµού Βασιλικής. Είχε ωραίο σκαλιστό Εύλινο
Εικονοστάσιο, Αρχιορατικό Θρόνο και δύο Ψαλτήρια µε
δυο σειρέςστασίδια εκατέρωθεν για τοὺς γέροντες. Οἱ
γυναίκες τότε στέκονταν όρθιος στο πίσω µέρος του ναού
καὶ στο Γυναικωνίτη, απ᾿ όπου κατέβαιναν τα κουφέτα
στοὺς νεόνυµφουςκατά το «Ἠσαῖα χόρευε... Ἡ ἐπάνω
σειρά των φορητώνεικόνων, στο Ἱερό, έχει αγιογραφηθοί
από τον Ζαχαρία Ζαχαρόπουλο. Έβγαιναναυτές οι εικόνες
κατά τις εορτές για περιφοράκαι προσκύνηση από τους
πιστούς. Εκείνο που µου έκανε µεγάλη εντύπωση ήταν η
µεγάλη πέτρατῆς Ἁγίας Τραπέζης, ατόφια, ένας βράχος
ολόκληρος!

168



πω"
Ἐνθυμούμαι τα Ψυχοσάββατα, όπου τα πιατάκια με

τὰ κόλλυβα, όμορφα στολισμένα, δὲν χωρούσαν ὅλα στο
στενό πεζουλάκιέξω από το Ἱερό καιέβαζανπιατάκια και
στο δάπεδο στρωμένο µε µεγάλες πέτρινες πλάκες. Τα
κόλλυβα τα µοίραζαν άνδρες, ἐπίτροποι, με ένα πιατάκι

| που Κεφέ απὀ τον δίσκο πάνω στην παλάμη του χεριού µας.
Από την παλάμη µας τα τρώγαµε Άρχιζε πρώτα η διανοµή
από την πόρτα τωνανδρώνπλησίον στο µεγάλο πουρνάρι

Γ᾿ καὶ μετά πήγαιναν στις γυναίκες. Εμείς τα παιδιά, µας
γινόταν μεράκι να µας έπεφτε κανένα Κουφέτο! Εκεί
Μπροστά σ᾿ αυτή τηνπόρτα, µια φορά, έγινε παράκληση

το πια βροχή,που εἴχεπολό καιρό να βρέξει. Λίγη ώρα μετά
την παράκληση άρχισε να βρέχει. Πότε µαζουτήκαν
σύννεφα και ήρθεη βροχή: Το ενθυμούμαισαν σήμερα!

 

Ἐκοί απ᾿ έξω οίχε απομείνει ένα µεγάλο πουρνάρι,
Και γύρω στονκορμότου εἴχεκτιστεί µάνδρα(πεζουλάκι).
(Ίο πουρνάρι αυτό δεν υπάρχει πλέον). Εκεί περιμέναμε
ἀμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία να έλθει ο ταχυδρόμος
από την Πενταγιού, ο Σπύρος Πενταγιώτης,να µας φέρει
γράμματα καὶ ἐφημερίδες, Την παρουσία του τὴ
διαλαλούσε μὲ τὴν τρομπέτα τοῦ μόλις ἔφτανε απέναντι

ΟΠ στο εικόνισματης Αγίας Κυριακής.

Πολλά ήταν τὰ τάματα τῶν τσοπάνηδωνιδιαίτερα
ἀνήμερα στη χάρη του Ἁγίου,και πάντοτε µετά το Πάσχα,
όπου το «Χριστός Ανέστη» ήταν ακόµη πανηγυρικό. Τα
τάµατα ήταν αρνάκια και κατσικάκια που έβγαιναν στη
λοταρίαεκεί έξω από την Εκκλησία, καιοἱ χωριανοί το
θεωρούσαν µεγάλη ευλογία να μπορούσαν να αγοράσουν

Ίο. ένα απ’ αυτά για µανάρι. Γινόταν Καὶ χορόςαρχικά στο
Ίο. προαύλιο της Εκκλησίας και τελευταίωςστην πλατείατου
Γ΄ χωριού.
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Ἡ Ἐκκλησία, ένεκα των πολλών καθιζήσεων του
εδάφους, πάθαινε συχνές ρωγμές, και εν καιρώ
αντικαταστάθηκεµε τον Νέο Αἴ Γιώργηο οποίοςέχει ήδη
αναφερθεί. Πολλά από τὰ ωραία ἔπιπλα, όπως το
εικονοστάσι, ο αρχιερατικός θρόνος,τα ιερά σκεύη, κ.λιπ.,
μεταφέρθηκαν στο Νέο Αἴ Γιώργη και ἄλλα στον Αἴ
Γιάννη. Ο Παλαιός ΑἴΓιώργηςθεωρείταιµια απότὶς πιο
παλαιές Εκκλησίες της ποριφέρειας, μάλλον 16"" αιώνος,
καὶ οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει σχέση µε τον Άγιο
Γεώργιο στα Γιούρτια Κερασιά. Είναι αδύνατο να
βρούμε, πια Εκκλησία απότις δυο εἶναι η παλαιότερη!

Βόρεια και Ανατολικά της Εκκλησίας του Αἴ
Γιώργη υπήρχε μικρό νεκροταφείο στο οποίο
ενταφιάζοντανοι νεκροί του χωριού. Επειδή όµως ο χώρος
αυτός ήτανπολύ μικρός,το 1916 κατασκευάστηκε νέο και
ευρύχωρο νεκροταφείο στο Εκκλησάκι tov Αγίου
Αθανασίου κοντά στην περιοχή της Πάδης, στο οποίο
μεταφέρθηκαν τα οστά των νεκρών πουβρίσκονταν στον
περίγυροτου Αἴ Γιώργη. Επίσης απότην εποχή αυτή και
μετά όλοιοι νεκροί ενταφιάζονταν πλέον στο καινούργιο
νεκροταφείο. Εδώπρέπει να σημειώσωότι όταν κτίστηκε
στην πλατοία του χωριούη νέα ΕκκλησίατουΑϊ Γιώργη, η
παλαιά κατεδαφίστηκε και στη θέση της ακριβώςχείστηκε
ἕνα πολύ μικρό και περιποιηµένο Εκκλησάκι απὀ την
οικογένεια Παπαντωνίου. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος
για το έργοαυτόκαι χάρηκα ιδιαίτερα για τη διάσωσητης
μεγάλης πλάκας της Αγίας Τραπέζης του Παλαιού Ai
Γιώργη.

ΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ.

1. O Άγιος Αθανάσιος Πάδης(183 Ιανουαρίου)
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Τα χιλιόχρονα ἕλατα γύρω του μαρτυρούνὅτι εἰναι
παλαιός ο ναός, αλλά ξαναχτίστηκε καὶ επιδιορθώθηκε
πολλές φορές. Εκεί είναι καὶ το νεκροταφείο μας. Πολλές
κηδείες ἔχουν γίνει στο εκκλησάκι αὐτό, ὅπου
μεταφέρονταν συγγενείς (νεκροί) ἀπό Αθήνα καὶ ἄλλε
ἴσως πόλεις μεχιόνια καὶ με κρύα, και μάλιστα τότε ποὺ
δὲν ὑπήρχε καλός δρόμος μέσα στο χωριό. Στὸν Αἴ
Θανάσηἔγινε και ἢ κηδεία της μάνας μου. Ο τόποςαὐτός,
ὅταν ἐρχόμαστε ἡ φεύγουμε ἀπό το χωριό ἀναταράσσει τῇ
μνήμη μας καθότι, σχεδόν όλοι µας,θα έχουµεκάποιοννα
κοιμάται οκοί στο νεκροταφείοκαι να περιμένει νατου
ανάψουμεκερί ή να του ψάλλουµοτρισάγιο.

  

  
 

   

 

Δίπλα στο Νεκροταφείοείναι η όμορφη λάκα της
Sng, (ἴσωμα) τριγυρισµένη µε µεγάλα έλατα, που το

Ύαμο Χοροστάσι του Χωριού. Έτσι φαίνεται ὅτι
Χρησιμοποιείταντον παλιό καιρό. Στις δικές µου µέρες
εἶχαν κάνοι τα μεγάλα παιδιά ένα σκάµµα για να
γυμναζόµαστο στο πήδημα. Η Πάδη ήταν µια
προεξέχουσατοποθεσία ρεμβασμού. Είναι µια φυσική,
επίπεδη και µεγάληεπιφάνεια, ζηλουτή από όλατα χωριά
της ορεινής Δωρίδας. Μια βόλτα στην Πάδη σου ἔδινε
χαρά και ικανοποίηση! Εκεί ἦταν καὶ ο τόπος

ήσεως, ειδικά για παϊδιά που έπαιζαν µπάλα, αλλά
καὶ γιὰ μεγάλους που χαΐρονταν την ομορφιά και το
κάλλοςτης.

  
  

    
  

  

 

  
  

Τὴ γοητεία, τὴ σαγήνηκαὶ τα θέλγητρα τοῦ τοπίου,

 

αυτού Καὶ τα όσαεκεί ελάμβανανχώρα από μικρούς και
μεγάλους (χορούς, παιγνίδια, συζητήσεις, κλπ) τα
περιγράφει επιτυχόστατα ὁ εκπαιδευτικός Βασίλειος
Αλεξόπουλος στο δημοσιευμένο ποίημά του με τίτλο:
«Αφιέρωμα στην Πάδη», στην ἐφημερίδα «Κερασιώ»..
Νομίζωὅτι αξίζει να παραθέσωτέσσερα τετράστιχα!
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1. Πάδη μου με τὰ κάλλῃ 2. Εκεί μεσ᾽ τηνισιάδασου
σου καὶ πολυπαινεμόνη, σταπλάτη καὶ στὰ μήκη
για σένα ἡ ἀγάπη μου μὲ τρελλαμάρα παίζαμε
παντοτινή θα μένει. γουρούνα καιτσιλίκι.

3, Εκεί τρελλά το παίζαμε. 4. Κιαν κάποτε µαλώναµε
χωρίς καμιά φοβέρα μεσ᾽ την τρελλή πιλάλα
και συνεχίζαµε ξανά, μεσ᾽ το λεπτό φιλιώναµε
κάθεγιορτή και μέρα. κι ἡμασταν«μέλιγάλω».

2. Ἡ Παναγία της Πάδης(153 Αυγούστου),

Ἢ Νέα ὀμορφη Ἐκκλησία τῆς Παναγίας!
᾿Αφιερωτής καὶ κτήτορας ο Ἱερέας Χαράλαμπος Λιάρος.
Είναι επίσης θαυμάσια ἡ επιλογή τοποθεσίας, καὶ
ευκολότερανα εορτασθοί η χάρη Της, πριν επιστρέψουνοι
χωριανοί στις εργασίες τουςκαι τα παιδιά στα σχολεία
τους. Στο Πανηγύρι Τηςέχει πολό κόσµο,και τελευταία
μάλιστα έχει εγκαινιασθεί (µε Άγα Λεΐψανα μαρτύρων)
από τον Μητροπολίτη Φωκίδος,κ. Αθηναγόρα.

3. Ο Αἴ Γιάννης στην Ψηλή Ράχη (29 Αυγούστου)

Στο Εκκλησάκι αυτό του Αγίου Ἰωάννου του
Προδρόμου εορταζότανγια πολλά χρόνια µε αυστηρότατη,
νηστεία, αλλά με χορούς καὶ τραγούδια το πανηγύρι τοῦ
χωριού. Προσκυνητές και πανηγυριστές συνέρρεαν απ᾿
ὅλα τα γύρω χωριά: Κριάτσι, Γρηγόρι, Ψηλό Χωριό,
Τρίστενο, Πενταγιού, Βοϊτσά, ακόµη και απὀ Κροκύλειο.
Ἐνθυμούμαι τους Γρηγορίτες, πώς ανέβαιναν στο χωριό για
το πανηγύρι, ἄλλοι περπατώντας και ἄλλοι μὲ τὰ
στολισµένα μουλάρια. Πολλές γυναίκος πήγαιναν πολύ
πρωί για να εκπληρώσουν το τάµατους. Να ζώσουν την
Ἐκκλησία με κέρινο νήμα καὶ µετά αφού το μαζέψουν, να
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τὸ στρίψουν, να τὸ κάνουν λαμπάδα καὶ να τὴν κάψουν
στη Θεία Λειτουργία.

Μόλις τελείωνε η Θεία Λειτουργία τα βιολιάκαιτα
κλαρίναήταν έτοιµακαι άρχιζε ο χορόςεκείστη ράχη, στο
προαύλιο της Ἐκκλησίας Μετά, ἑστρωναν τα
τραπεζοµάντηλα κάτωαπό τα δέντρα και τα έλατα στον
παχύ τον ίσκιο και άρχιζε το φαγοπότι. Τὰ φαγητά ἦταν
γηστίσιµα και δεν μπορώ να ξεχάσωτην κολοκυθόπιτα,
όπωςτηνέκανε η µάνα µουχωρίς αυγά καιτυρί, αλλά µε
ζάχαρη που ήτανένα πραγµατικό γλύκισμα. Κανένας δεν
έφευγε νηστικός. Όλουςτους ξένους τους κρατούσανοι
γνωστοί Κερασιώτες να φάνε και να πιούνε. Ἡ φιλοξενία
tov Κερασιωτών ἦταν πασίγνωστη. Εμείς τα παιδιά
τρέχαµε κάτω στην κρύα βρύση, στην Καρύτσα να
Ὑεμίσουµε τα παγούρια µε κρουσταλλένιο νερό. Τὸ
απόγευμαγινότανο μεγάλος χορός,παλαιά στα αλώνια του
χωριού αργότεραστηνπλατεία. Όταν το χωριό απέκτησε
πλατεία, εκεί τα όργανα παιζαν στην µέση και γύρω
χόρευανδέκα και δώδεκα σειρές χορευτών.

  

Ἡ ιστορία του ΑἴΓιάννη είναι ενδιαφέρουσα και
πολύ παλαιά. Εἰς το πίσωµέροςτου σημερινού Αἴ Γιάννη.
Και στο βάθος της Ψηλής Ράχης προς τα Κριατσιώτικα,
υπάρχουνερείπια του παλαιού Αϊ Γιάννη, τα οποία, κατ’
ομολογία tov  αειµνήῄστου Αθανασίου Ράπτη, ήταν
μοναστήρι και διετέλεσε ως Κρυφό Σχολειό τηςπεριοχής,
κατά την Τουρκοκρατία. Από εδώ πρέπει να βγήκαν οἱ
ένθορµοι οπλαρχηγοί καιπολεμιστές του χωριού µαςκαι
της περιφερείας στον αγώνα του 1821! Τα ιστορικά λένε
ότι κατά δεκάδες πήγαιναν οἱ Σουρουστιώτες να λάβουν
µέρος στις μάχες κατά των Τούρκων, Η κ. Μαρία
Λουκοπούλου- Παττίχη στο βιβλίο της «Βαρδούσιω
ἀναφέρει τοὺς πιο τολμηρούς: Τριαντάφυλλος Χάρος,
Γιάννος, Αντώνης Λιάρος, Γιάννης Σουρουστιώτης,
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Μήτρος Χαρόπουλος, Ιωάννης Σπαθής, Αντώνης Γκάνος,
Παναγιώτης Χαρόπουλος, Γιωργάκης Γκανόπουλος και
Ἰωάννης Καλόγερος. Ηταν πολλές οἱ µάχες και σε κάθε
μάχη θα είχαμε και νέα ονόματα που δεν γράφτηκαν
πουθενά. Όμως και οι οπλαρχηγοί του αγώνα τῆς
περιφερείας µας ἦταν αρκετοί, όπως ο Γιάννης Φαρμάκης.
ο Στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννηο Ανδρίσος
Σαφάκας, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Δήμος Σκαλτσάς ο
απροσκύνητος, Γιάννης Ρούκηςκαι άλλοι. Σύµφωναµε
ομολογίες Ἱερόντων το εκκλησάκι στον τόπο που
βρίσκεται σήµερα το έκτισε κάποιος Σουρουστιώτης
βοσκός,το όνοµα Χάρος παρακινούµενος από θαυμαστό
όνειρο πουείδε εκεί, όπουκοιμόταν.

4. Ἡ Αγία Κυριακή (7η Ιουλίου)

Ἡ Εκκλησίαείναι τριγυρισµένη απόχιλιοχρονίτικα
πουρνάρια και λεύκος τα οποία μαρτυρούν την παλαιότητά
της. Πρέπεινα εἶναι µία απὀ τις παλαιότερες Εκκλησίες
του χωριού, Είναι πλησίον στο χωριό. Χρησιμοποιήθηκε
και αντικατέστησε τον Αἴ Γιώργη παρά πολλές φορές σε
καιρούςεπισκευώντου.

To Εκκλησάκι αυτό τα τελευταία χρόνια είχε
υποστεί µεγάλες φθορές µε αποτέλεσµα νά µην είναι
δυνατόν να λειτουργηθεί. Ευτυχώς όµως που βρέθηκαν,
και στην περίπτωση αυτή κάποιοι σωσίες, οἱ οποίοι
ανασκούασαν µε πληρότητα τον μικρό αυτόν ναῖσκο, ώστε
γα εἶναι δυνατόν νατελείταικαι σ’ αὐτόν Θεία Λειτουργία.

5. Η Αγία Παρασκευή (267 Ιουλίου)

Ἡ Εκκλησία έχει κειστεί στη Ράχη στο Διάσελο.
Κάποτε στη χάρη τῆς γινόταν µεγάλο πανηγύρι εκεί.
Ἐνθυμούμαι τους Ἰωριανούς που πήγαινανµε τα μουλάρια
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στολισμένα και κάθοντανκαὶ ἔτρωγανκάτω ἀπό τα μεγάλα
έλατα μετά τη Θεία Λειτουργία. Μετά τον ἐπαναπατρισμό
τοεκκλησάκιείχε σχεδόν ἐρημωθεί καὶ ξαναχτίστηκε εξ
ολοκλήρου από ευεργέτητου χωριού.

  

6. Του Σωτήρος Χριστού(6Αυγούστου).

Είναι χτισμένη στην άκρη του Καταφυδιού, πάνω
απότο βράχο (στο τσουγκρί), ορατή απόπαντού. Ο πολύς
αέρας σήκωνε τις πλάκεςτης σκεπής και αποφασίστηκε να,
σκοπαστεί µε τσίγκο. Εγώ επιστάτησα την επισκευή µε
τσίγκο(1952-53), δωρεάτης Σωτηρίας A. Παπαντωνίου.

  

7. Η Παναγία -Τα Ἐννιάμερα στο Βλαχοβούνι (231
Αυγούστου)

ὉΟ. Γιαννής Αντωνόπουλος επισκούαζο τον ναό
αυτόν καὶ τον περιποιείο. Πίσω ἀπό την Εκκλησία
βλέπαμε καὶ πλάκες ἀπό τάφους. Μετά τη Θεία
Λειτουργίαγινόταν µεγάλοπανηγύρι µεφαγητόκαι βιολιά,
κάτω από τα έλατα. Ενθυμούμαι µια χρονιά, όπουτο
γλέντι ἔγινε κάτω ἀπό τὸν ἰσκιο των καρδιών των
Σκουραίων. ταν πλησίον καὶ ἡ κρύα πηγή. Δὲν
χορταίναμε να ψήνουμε καὶ νὰ τρώμε καλαμπόκια αὐτή
την εποχή,

  

8. Ο Αἴ Γιώργης στα Γιούρτια Κορασιάς,

Θυμάμαι τα ερείπια απὀ το 1939. Είχο και
νεκροταφείο καισε πολλά µνήµατα έκαιγε κερί. Φαίνεται
ότι συγγενείς από τουςαυτόχθονες ζούσαν ακόµη, όπωςοἱ
Αδρασκελαίοι καιοι Καραδηµαίοι. Πρέπει να ἦταν η πιο
παλαιά Ἐκκλησία της περιφερείας(περί το 1600 μ.Χ.:).

 

9. Η Αγία Παρασκευή Κερασιάς
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᾿Ακριβώς ἀπέναντι ἀπό τον ΑἹ Γιώργη στα Γιούρτια
Κερασιάς, σε λόφο βλέπαμε τα ερείπια. Φαΐνοντανμερικοί
τοίχοι γύρω-γύρω καὶ στὴ μέση ἕνα βάθος, όλα καλυμμένα
από λατσούδια, κέδρα, φτέρες και χορτάρια. Πρέπει να
είχε ερηµωθείπριν ἀπό το 1915.

10. Λέγουν ὅτι στα Παλιοχώρια, πάνω από τὰ
καλλιεργήσιµα κτήµατα, υπήρχαν ερείπια Εκκλησίας και
τάφοι. Κάποτε που σκαρίσαμετις γίδες εκεί, ψάξαμε αλλά
δεν βρήκαμετίποτα. Ἴσωςδεν ξέραμε που να ψάξουμε!

ΣΥΜΕΙΩΤΕΟΝ, ότι σε πολλά από αυτά τα Εξωκκλήσια
υπήρχαν οικισμοί, αν όχι πιο μπροστά, τουλάχιστον επί
Τουρκοκρατίας και σιγά-σιγά µετά την απελευθέρωση του
182]. οι εκεί κάτοικοι μετοίκησανστο χωριό Σουρούστι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχαιότερη σωζοµένη Εκκλησία της
περιφερείας σε ρυθµό Βασιλικής εἶναι η Παναγία του
Κριατσίου µε επιγραφή σε ακρογωνιαίο λίθο, 1747.

ΟΙΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Πολλοί είναι εκείνοι που μπορούμε va τους
θεωρήσουμε Ευεργέτες του χωριού από τα παλαιά τα
χρόνια μέχρι σήμερα καὶ στὸ μέλλον: Άλλοι έδωσαν
χρήματα, ἄλλοι δώρισαν σπίτια που έγιναν ξενώνες και
γραφεία, ἆλλοιδώρισανοικόπεδα, όλλοι δώρισαν Ηρώα,
ἄλλοιέχτισαν ἡ επιδιόρθωσανΕκκλησίες και κτίρια, άλλοι,
από πορίοπτοςκυβορνητικέςθέσεις,προσέφερανπολύτιμες
υπηρεσίες στο χωριό και στο Σύλλογο, άλλοι δούλεψαν
σκληρά χειρονακτικά ή πνευματικά για τις Εκκλησίες και
το καλό του Χωριού. Είναι αδύνατον να ονοµάσουµε
μεμονωμένα. πρόσωπα καὶ οικογένειες Χωρίς να
αδικήσουµεκάποιους. Άλλωστε, ο Άγιος Θεόςγνωρίζει τα
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 πρόσωπακαιτις οἰκογένειες αὐτές και οἱευλογίες Του θα
έλθουν επ᾿ αυτούς ἀργά ἡ γρήγορα. Όσοι έχουν
αποδηµήσαι,«αιωνία τους η μνήμη»!

  
 

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

Αρχές του 1953, ήρθαν και οι ειδοποιήσεις για να
παρουσιαστώ για στρατιώτης στο Κέντρο Καλαμάτας,
Φύγαμεαπότο χωριό µαζί µετονΒασίλη I. Καραδήµα που
ήμασταντης ἴδιας κληρώσεως. Ἐνθυμούμαι που περάσαμε
από τηνΆνω Στήλια και ήταν ο τόποςγεμάτος λουλούδια,
πσια και μάγια. Έφθασα στην Καλαμάτα 15" Απριλίου
1953. Στην Καλαμάτα µε περίμενε µια σκληρή εκπαίδευση
και τα λεγόμενα καψόνια. Φορτωμένοςτον γυλιό (µεγάλο
στρατιωτικό σακίδιο) µε όλα τα υπάρχοντά µου και το
όπλο απόπάνωκαι να τραγουδάωστον ανῄφορο

 

  Μέσα σε ολόκληρο το λόχο ήταν µόνο δύο που
θεωρούνταν εγγράµµατοι: ο δάσκαλος Παπαζήσηςκαι εγώ
που είχα τελειώσει γυμνάσιο Δεδομένου, ότι οἱ
περισσότεροι νεοσύλλεκτοι ήταν από τα χωριά, γύρω στα
όρη Τσουμέρκα και ολωσδιόλου αγράµµατοι. Λοιπόνο
δάσκαλοςκαι εγώ ήμασταν περιζήτητοι va διαβάζουμεκαι
να απαντούµε στα γράμματά τους. Το θέµα ήταν ότι
πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς ήτανκαι νεοπαντρεµένοικαι τώρατι να
Ἰράφουμεκαι πώς να εκφράσουµετα ιδιαίτερα αισθήματά
τους. Καιοι γυναίκες τους, μάλλονθαέπρεπε να πάνε σε
ἄλλουςνα τους τα διαβάσουναυτά που λάβαινανκαι να
Ἰράψουνπάλι. Τρομερό πράγµαη αγραμματοσύνη, ακόµη
καὶ εκείνον τονκαιρό! Για µένα καιτο δάσκαλο ήταν
κάπως ελαφρυντικό,γιατί, µεταξύ της αλληλογραφίαςκαι
της υπηρεσίαςστο Γραφείο του Λόχου,απαλλασσόµασταν
απότη σκοπιά τα καζάνια καιτο θηρίο.
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Όταν ήμουν στη Καλαμάταέλαβα γράμμααπό το
θείο µου Μάνθο (Ραι! Μαίμονς) «πὀ την Αμερική
(Middletown, Ohio) Kai pati 15 dokapia, Σπουδαίο
πράγμα για ἕνα φτωχό στρατιώτη καὶ ἀρκετά χρήματα
εκοίνο τον καιρό. Μὲ πήρε ὁ Λοχίας καὶ πήγαμε στὴν
τράπεζα νὰ τὰ δξαργυρώσουμε καὶ ἀσφαλώς πήγαμε καὶ
στο Ζαχαροπλαστείο va tov κεράσω. ΤῸ πράγμα
μαθεύτηκε πολύ νωρίς και δεν άργησε ο μάγειρας του
λόχου να µου ζητήσει δανεικά. Του έδωσα 20 δραχμές
(πολλά χρήματα). Ἥξερα ὅτι δεν θα τα λάβω πίσω, αλλά
κάθε φορά που πήγαινα µετην καραβάνα µου για φαγητό,
η καλύτερημερίδα ἔπεφτε στο δικό µου το πιάτο.

Μετά τη βασική εκπαίδευση στην Καλαμάτα,
αποσπάστηκα στο ΚΕΣΑ (ΚέντροΕλληνικής Στρατιωτικής
Αστυνομίας) στη Γλυφάδα Αθηνών, 101 Ἰουλίου 1953.
Αὐτό ἦταν το τρομερό το ΚΕΣΑΙ Τα πράγματα εδώ
ἀλλαξαν. Ἡ σκληρότερη εκπαίδευση στον κόσµο ήταν
αυτή, του ΚΕΣΑ. Τότε επιτρέπονταν και τα λεγόμενα
καψόνια. Μπορούσε οποιοσδήποτε υπαξιωματικός να µας
ξυπνήσει τα µεσάνυκτα και συνήθως 2 την πρωϊνή dpa
ντυµένοι µε πανοπλία και γυλιό να Κάνουµε ασκήσεις
ακριβείας, ίσως καὶ για περισσότερο απὸ μια ώρα,μάλιστα
µε ανυπόφορη ζέστη, τον µήνα Αύγουστο. Τὸ πράγμα
ἦταν ότι πρωί-πρωίυπήρχε άλλο πρόγραµµαµε µαθήµατα,
μοτοσικλέτες. ποροίες, πυγμαχία Και Ιαπωνική. πάλη.
Έπρεπε να κατοβείς κάτω απὀ τα σχοινιά µατωµένος,
αλλιώς η εκπαίδευση δεν ήταν πετυχημένη. Αυτό που
συνηθιζόταννα λέγεται ήταν: «ἔδωσα καὶ εγώ (ξύλο), αλλά
ἔφαγα καὶ εγώ»! Εδώ ἔμαθα πολλά πράγματα: οδήγηση,
νομοθεσία, τροχαία, μοτοσικλέτα, χειρισμό κακοποιών,
πυγμαχία, πάλῃ καιγενικά πειθαρχία.

  

Τέλος, πήρα προαγωγή απότο ΚΕΣΑ µε πολύ καλή
σειρά και, µε νέα απόσπαση,πήγα στο Ῥουφ Αθηνώνστη
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σχολή Σιτιστών (20") Αὐγούστου 1953). Ἐδῴ τα πέρασα
πολύκαλά, παρ᾽ όλατα πολύωρα µαθήµατακαι την πολ.
τρομερή ζέστη µέσα σε κάτι λυωµένες παράγκες, όπου η
στη πολλαπλασιαζόταν. Ἐνθυμούμαι κάποιονταξίαρχο

πουµας έκανε µάθηµακαιγια να µας κρατήσει Εύπνιους,
µας ἔλεγε αστεία. Και εδώείχα καλήσειρά και αυτό
φαίνεται µε κράτησαν στην Αθήνα, Τελειώνοντας
κατέλαβα µε προαγωγή και το βαθµό του Δεκανέα. Με
απολυτήριο γυμνασίου οι περισσότεροι νοοσύλλεκτοι
Ὑινόντουσαν Ανθυπολοχαγοί, αλλάο νόμος ήτανκαθαρός
και δεν ίσχυε για Προστάτες Οικογένειας,όπως ήμουνεγώ,
γιατί υπηρετούσανολιγότερους µήνι

   

 

   

 

ΤοΦθινόπωρο(33 Οκτωβρίου1953), αποσπάστηκα
ὡςδιαχειριστής στον 956 Λόχο της ΕΣΑ στηνΚηφισιά.
Από εδώαρχίζει η καλή ζωή. Σχεδόνκάθε µόρα ἤμουν
έξω. Μπορούσανα πάω όπου ήθελα στηνΑθήνα χωρίς να
πληρώνω εισιτήρια στα λεωφορεία, τραΐνα και λοιπά.
Ἀκόμηκαι στον κινηματογράφοκαι στα θέατραη είσοδο.
ἦταν ελεύθερη exeivo τὸν καιρό για µας τους
στρατιωτικούς ἀστυνομικούς. Εἶχα τὴν καλύτερη
μοτοσικλέτα, τα καλύτεραρούχα,παπούτσια, το καλύτερο,
καὶ το πιο καινούργιο πιστόλι. Παρέλαβα τη διαχείριση
του λόχου µε τα πάντα: μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα,
ρουχισμό, όπλα και ἄλλα εἰδικἁ οργαλεία και σύνεργα
εκστρατείας, κ.λ.π. Σε µια γωνία τῆς αποθήκηςέβαλακαι
το ράντζο µου και έτσιείχα ιδιαιτερότητα. Είχα αρκετή;
απασχόληση και γραφική εργασία και έτσι είχα ήδη
απαλλαγεί της σκοπιάςκαιτηςεξωτερικής υπηρεσίαςµετη
μοτοσικλέτα. Ἐπισκεπτόμουνα συγγενείς και πολλοίθα µε
είχαν ήδη βαρεθεί. Ενθυμούμαι όταν πήγαινα στην
αείµνηστη, θεία Πρεσβυτέρα Αγγελική, Παπαντωνίου,
πάντοτεφεύγοντας εύρισκα και κάτι χαρτζ]λίκι στις τσέπες,
µου. Πως το ήξερε ότιτο είχα ανάγκη: Τόσοκαλή θεία!
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Εἶχα ἕνα θαυμάσιο λοχαγό, τον κ. Σταύρο
ραγκάκο,που μ’ αγαπούσε πολύ. Από καιρό σε καιρό,
μου ἔλεγε: «δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις, µόνο φυλακή να.
μη με βάλεις». Καὶ πραγματικά κράτησα τὰ πράγματα
πολύ καθαράκαὶ τίμια. Μὲ έβαζε απὀ καιρό σε καιρό να
μένω το βράδυ μέσα στο λόχο σαναξιωματικός υπηρεσίας
καὶ έπρεπε, µε κλιμάκιο οπί του τζια να οπισκεφθούµε
κέντρα να βρούμε κακονύχτηδες φαντάρους. Ποτέ δον
έκλεισα κανένα φυλακή. Αν εἶχαν παραβιάσει το
στρατιωτικό τους ωράριο τους ἑστελνα στα σπίτια πουθα
έμειναν. Ανπήγαιναν στη µονάδα τους τέτοια ώρα αργά,
θα ἔτρωγαν φυλακή.

  

Ὁ λοχαγός μου ἔδωσε άδεια να πάω στο χωριό τα
Χριστούγεννα και αυτό ήταν θαυμάσια εξυπηρέτηση για
μένα. Πήγα στο χωριό και εἴχα τις πιο χαρούμενες
εντυπώσεις απὀ την οικογένειά µου, τους συγγενείς και
φίλους. Φορούσατη στολή του Εσαντζή µε πηλήκιο και
πιστόλι. Ἐνθυμούμαι ότι ήμουν καλεσμένος στοσπίτι του.
Σπύρου Ὑφαντή και εκοί επάνω στο Ἰλέντι βγήκα στο
μπαλκόνι και πυροβόλησατρεις φορές, Και εἶναι σωστό,
ότι όταν φορεῖς πιστόλι καὶ εἶσαι καὶ ἐπάνω σὲ
μοτοσικλέτα ο κόσμοςεἶναι ὅλος δικός σου. Δεν φοβάσαι
τίποτα. Ἐσύ εἰσαι επάνω από τη γη. Γί αυτό τις
περισσότερες φορές και άνδρες των καθηκόντων
κυριεύονται απόεγωισμό και κάνουν παράτροπα.

Πρωτοχρονιά του1954, έκανα στην Αθήνα, Πρέποι
ναήταν σε συγγενικό σπίτι. Αλλά όταν γύρισα από την
ἀδειά µου, βρήκα το λοχαγό µου πολύ στονοχωρηµένο και
πολύ θυμωμένο µε τους αξιωματικούς του Γ-4, του
εφοδιασμού του Συντάγματος, γιατί αρνήθηκαν να του
αλλάξουν ένα Αμερικάνικο χιτώνιο καινα του δώσουν ένα
Αγλικό. Οι Αγγλικέςστολές ήταν πιο φινετσάτες. Του
είπα λοιπόν ότι ἔπρεπε να περιμένει µέχρι να γυρίσω και
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εγώ και θα τὸ κανόνιζα τὸ θέμα. Τότε θύμωσε
περισσότεροκαὶ μοὺεἶπε να βγάλω φυλάκια ἔξωαπότο Γ-
4 καὶ νὰ τοὺς φέρουμε ὅλους μέσα. Τουεἰπα λοιπόν ὅτι
αὐτάεἰναι μικρά πράγματακαὶ τὰ κανονίζουν μικρότεροι
άνδρες. Πήρατο χιτώνιο πήγα στουςφίλους µου µετους
οποίους συνδιαλεγόµουνσχεδόνκάθε μέρα καὶ το άλλαξα

να καλό µάθηµακαι για το λοχαγό µου!
Πάλι µουέδωσεάδεια το Πάσχακαι χάρηκα πολύ. Όμως
δενπέρασε πολύς καιρός που απὀ 18 µήνες πουέπρεπε να
υπηρετήσω, ὡς Προστάτης Οικογένειας, το υπουργείο το
κατέβασα στους 15 µήνες Σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημαµετά για τους Προστάτες το κατέβασεστους12,
αλλά εγώείχα ήδη υπηρετήσει σχεδόν 14 µήνες. Ηταν
ἀρκετά ἔκτατο τὸ άγγελµαστα νέα και στις εφημερίδες.
Την ἄλλη μέρα απολυόµουν και έπρεπε αυτομάτως να
παραδώσωτηδιαχείριση. Απολύονταν εκτάκτωςκαι άλλες
Ἠλικίος και, καθώς έγραφαν οἱ εφημερίδες, ἦταν για να
γλυτώσει χρήματατο κράτος, µια καὶ δον ήτανκαιρός
πολέμου. Απολύθηκαστις 19 Ἰουνίου1954.

 

  
  

   

 

 

 

  

   

Ἡ ΕΠΙΣΡΤΟΦΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Γύρισαστο χωριό, και σταἴδια. Όμως, ο θείος µου
ΜάνθοςαπότηνΑμερική, µουέγραψεότι µιακαι ο άλλος
θείος σαςπήρε τον αδελφό σου ΜάνθοστηνΑμερική, &
θέλωναπάρωεσένα. Είχαήδη ἔεσηκωθεί και άρχισα να
ετοιµάζωτα χαρτιά µεταναστεύσεως. Οι µήνες πέρασαν
τόσο γρήγορα! Ενθυμούμαι πουο Σπύρος Υφαντής µε
φώναξε ναβγάλουμε σανίδια µαζί και δουλέψαµο αρκετές
µέρες στονΚόρτοκαι ψηλά στο Διασελόρεμα,πουπάοι ο
δρόμοςαπότα Λειβάδια για τηνΑγγουρτσόραχι

ὦ   

   

Τηνπερίοδο αυτήείχαμε βάλει την ἀδελφή μου τη
Νίτσα στην Οικοκυρική Σχολή στη Πανταγιού. Καὶ

181

 



ἀσφαλώς ἔμαθε καὶ ορισμένα καλά πράγματα, ειδικά σε
κοινωνικό πλαίσιο. Είμαστε ὑπερήφανοιγι᾿ αὐτό.

Ὁ Δημήτριος Β. Μακρής καὶ εγώ ἀποφασίσαμε να
πάμε στὰ Λουμποτιανίτικα να βγάλουμε μικρές καστανιές
από το λόγγοεκεί για να τις φυτέψουµεστα χωράφιαµας.
Δεν ήταν µόνον ὅτι ἦταν περίπου τέσσερες ὦρες δρόμος,
αλλά δὲν βρήκαμε μικρά δενδρίλλια καὶ εκείνα ποὺ
βρήκαμε δὲν ἥταν μὲ καλός ρίζες. Τέλος πάντων
φορτωθήκαµε από ὄνοττρεις ρίζες ὁ Καθένας µας και
γυρίσαμε. Εγώττις δικές µου τις φύτεγαστηνΠάδη, σε ένα
άνυνδρο μικρό χωράφι, εκοί δίπλα από το γήπεδο που
παίζαμε μπάλα. Αλλά καθώς θα έπρεπε να γνωρίζω,
ήθελαν συχνό πότισμα(να κουβαλούµενερό από µακριά),
ειδικά το Καλοκαίρικαι εγώ σε λίγο έφυγα, οπότε τζάμπα
ὅλοςο κόποςκαὶ ἔμεινε μόνον η καλή προσπάθεια. Κρίμα
που δεν έφαγα κάστανα! Το Μακρή, ξέχασα να τον
ρωτήσω αν έφαγε αυτός.

Αυτό τον καιρό, ήμασταν τρειςτέσσερις νέοι οἱ
οποίοι παΐζαμε σαν αρχάριοι πρόφα στα δυο µαγαζάκια
τουχωριού: ο Κων. Γ. Χάρος (Μανταφάρας), ο Γεώργιος
Αλεξ, Καραδήµας, ο Φώτης Καραδήµας κι εγώ. ταν
πολύ ανταγωνιστικό παιγνίδι για μᾶς, καίτοι το παιγνίδι
παιζόταν µόνον µε τρεις παίχτες. Μάλλονεμείς το κάναµε
σπουδαῖο,και παίζαμε τουλάχιστο µια φορά τηνεβδομάδα,
τα Σαββατοκύριακα, Για τίµηµα αρχίζαµε µε το να
παραγ]αίλουµε ουζολούκουμο για τον καθένα µας και
όποιος έχανε πλήρωνε για όλα και τα τρία κεράσµατα.
Διασκεδάζαμε, αλλά είχαμε και ικανοποίηση µε το να
κερδίσουµο, Πριν φύγω για την Αμερική τους κέρδισακαι
το θυμόντουσαν για πολλάχρόνια αργότερα.

 

 

  

Δάσκαλοςτου χωριού διορίστηκε ο Τριαντάφυλλος
Αλεξόπουλος, µε τον οποίονείχα πολύ καλέςσχέσεις και
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συνεργασία στα κοινοτικά Και προσωπικά θέµατα. Με
ενεθάρρυνεγια το µεγάλο βήμα που έμελλε να κάνω.
Κατά τηναποχώρησή µου,µου έδωσε δώρο 100 δραχμι
καιότανέφυγα από την Αθήνα αγόρασα ένα ορθογραφικό
λεξικό το οποίο μεταχειρίζοµαι συχνά.

  

ταν πολλοί χωριανοί µας διδάσκαλοι που
υπηρέτησαν το σχολεο µας Ὁ ιερέας Γεώργιος
Αλεξόπουλος,ο Δημήτριος Α. Παπαντωνίου και αργότερα

ο. Κωνσταντίνος Π. Χάρη, ο
Αλεξόπουλος,ο Αντώνιος Β. Ζούκος,ο

Βασίλειος Θ. Ζούκος, ο Σπύρος Β. Ευαγγελόπουλος, (αν
τους ενθυμούμαιόλους) και είναι µεγάλεςοι προσφορές
τωνστο σχολείο και στο χωριό. Όπωςδασκάλουςτο μικρό

ὁ ἔβγαλε και πολλούςκαλούς κληρικούς, αλλά και
διακεκριμένουςεπιστήµονεςκαιδικαιολογημένατο χωριό.
µας έλαβετο όνομα: «χωριό τῶν μορφωμένων!»

 

   

 

  

 

ΤΙΔΑΣΚΑΛΟΙΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΕΜΕΙΣ:

ταν, απλούστατα, δάσκαλοι αρετής! Έλειωναν
σαντοκερίγια να δώσουντονεσωτερικότους κόσµο σαν
φλόγα στους µαθητές των. Ενθυμούμαι τον καθηγητή,
αείμνηστο Αθανάσιο Πλάκα στο Γυμνάσιο Ναυπάκτου,
όπου μια μέρα, χωρίς να εἶναι στὸ πρόγραμμα, αλλά
αὐθόρμητα μας έκανε µια διάλεξη στηντάξη για τὴ μάνα.
Δενκουνιόταν φύλλο στηντάξηκαι τα μάτια μας καὶ τὰ
αυτιά µας ἦταν αντζωμένασταχείλητου. Τι ήταν αυτί
Ένα συναίσθηµα αγάπης σεβασμού και πόνου πλημμύρισι
τηνκαρδιά µας που ξεπορνάτα γήινακαι φτάνει στα θεϊκά,
Στοτέλος δεν ήταν μάτι στην τάξη που να µηνείχε
δακρύσει. Εγώειδικά δεν σκεπτόµουναµόνο τη δική µου
μάνα, αλλάγνώριζα και τη δική του µάνα και έκλαιγα από
δέος καιευγνωμοσύνηγια τη μάνα.
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Απότέτοιους δασκάλους πήραµε αξίες, σεβασμό,
απλότητα, υπακοή, αγάπη και ανθρωπιά που δεν φεύγουν
απότην Καρδιά µας,όπου κι’ av βρεθούμεκι’ όσο πλούσια.
κι᾽ αν ζήσουμε. Ναι! Οιδάσκαλοιαυτοί µας ενέπνευσαν
µε βιώματα και αξίας που και σήµερα µας συγκινούν
Ιδιαίτερα. Μεγαλώναμε µέσα σε δυστυχία, µέσα σεπείνα,
σε ανεπιθύμητες μέρες, χρόνια φτώχιας και κατατρεγμού,
αλλά ζούσαμεµε ιδανικά και αγαθά αισθήματα. Αυτοίοἱ
δάσκαλοι, λοιπόν, της αρετής και τῆς ανθρωπιάς µας
δίδαξαννα γίνουμε χρήσιμοι άνθρωποιστον κόσμο και να
προσφέρουμεκαιοµείς ὁ,τι καλό είχαμε στην καρδιά µας.
Δοξάζω το Θεόπου έζησα όλα εκείνα τα δύσκολα χρόνια,
αλλά και µετις αξέχαστες πλευρές και χαρές των ημερών
εκείνων. Ἕνα καθαρό γέλιο χωρίς υποκρισία. Που το
βρίσκαµε; Στην καρδιά µας, απλούστατα, κυριαρχούσε
γνήσια αγάπη, χαράκαι ανθρωπιά.

 

Η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ

Πρινκαλά-καλά το καταλάβω ήρθε Άνοιξη 1955.
Ένα θαυμάσιο Πάσχα, αλλά κάπως μελαγχολικό. Που θα
άφηνα τηνγενέτειράµου που τόσαείχα υποφέρει σ᾿ αυτή;
Αλλά δεν έβλεπα και καλύτερο μέλλον στο χωριό. Όλοι οι
νέοι έφευγαν. Εγώ τι θαέκανα; Πώς θα βοηθούσατις
αδελφές µουνα παντρευτούν:

Σκληρή η σκέψητηςἔρνιτιάς, αλλά το ἔβλεπα καὶ
πολύ χειρότερονα µην πάρω την απόφαση να ξονιτευτώ!
Και ἢ μητέρα μου; Πικρό ποτήρι έπρεπενα πιει) Πώςνα
το καταπιεί αυτό; Πριν από πέντε πορίπουχρόνια τηςείχε
φύγει καὶτὸ ἄλλο της παιδί. Τώρα µε ποιόν θα έμενε; Με
δύο κορίτσια το ένατῆς παντρειάς! Πότε θα μπορούσεκαι
αυτή να χαρεί του καρπούς των κόπων της; Το τι πέρασε
αυτή η γυναίκαεἶναι άνευ προηγουμένου! Σκέψου για ένα
λεπτό! Είχε λεβέντη άνδρα που αγαπούσε και τέσσερα
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χαριτωμένα παιδιά. Η ζωή τῆς ἦταν ελπιδοφόρα καὶ
χαρούμενη. Δεν της έλειπε τίποτα, ωσότου πέθανε ο
άνδρας της. Ἡ αγάπη της ζωῆςτῆς φεύγει ἀπότομα. Η ζωή
της γυρίζει άνω-κάτω. Έμεινε χήρα στα σαράντα τῆς
Χρόνια, Ἐν τούτοις, άντεξε το θάνατο του άνδρατης και
υπέφερετην πείρα του χαμούτου. Το καλούσανκαιοι
αναθεματισμένες περιστάσεις:πόλεμος, κατοχή Ιταλώνκαι
Γερμανών, χηρεία (ορφάνια), μικρά παιδιά, πείνα-ανέχεια,
φιλάσθενη µε την καρδιά της, Πρώτο αντάρτικο, Δεύτερο
αντάρτικο, αγγαρείες, φόβος απὀ παντού, εκπατρισµός-
ξερίζωµα-προσφυγιά, ζωή σε ψΨάθινες καλύβες,
επαναπατρισµός, ερημιά, καινούργια ζωή, ἔενιτιά των
παϊδιών της! Και τι δεν πέρασε αυτή η γυναίκα! ταν
πολύ θαρραλέακαιπιστή γυναίκα. Ο Καλός Θεός ας την
ἀναπαύει, «εν σκηναῖς δικαίων»καὶ «εν χώρα ζώντων»!

  

 

  
  

  

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ

Το Ξερίζωμα για μένα εἶχε ἀρχίσει ἀπό πολύ
νωρίτερα. Ta ἔβλεπα όλα. Έπρεπε να φύγω, και µου
δόθηκε η ευκαιρία µε το θείο Μάνθο. Μέχρι το Πάσχα
είχαντελειώσει όλατα χαρτιά μεταναστεύσεωςκαι ήμουν

οιμος. Για τα χαρτιά καιτηδιαμονή µας στην Αθήνα
συνέδραμε καὶ πάλι ο ξάδερφός µου ΘόδωροςΒ. Γκάνος,
όπωςκαι όταν έφυγε ο αδελφός µου Μάνθος. Από τον
άδερφο µου Θεόδωρο Γκάνο έχω ουεργετηθεί πολύ,και

όχι µόνονεγώαλλάπολλοίσυγγενείς καιφίλοι. Οκαλός
Θεόςνα τον ἀναπαύει! Οι συγγενείς µουκαι ἡ οἰκογένεια
μου έκανανκαι πάρτι πριν φύγω. ΄Ἡλθανκαι συγγενείς από
τὰ γύρωχωριάνα με αποχαιρετίσουν.

  

  

Ἤλθεκαιρός να φύγω. Αποχαιρέτησα την μικρή
μου αδελφή, Νίτσα, που ἥταν καὶ ἡ χαϊδεμένη μας.
Δύσκολο πράγμα ο χωρισμός. Φύγαμε μέσω Στήλιας, ἢ
μάνα µουκαι ἢ ἀδελφή μου Βούλα. Η Βούλα μας ἔβγαλε
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μέχρι τα Ζωριανίτικα Αμπέλια και κει ἀποχαιρετιστήκαμε.
Me τὴ μάνα μοὺ περάσαμε από Μανάγουλη, ἀπό
Ναύπακτο,Αίγιο καιεἴδαμε πολλούς συγγενείς που εἴχαμε,
Χρόνια να τουςδούµε. Από το Αίγιο πήραμε το τραίνογια.
την Αθήνα, Οὗτε εγώ ούτο ἡ μάνα µουείχαμε ταξιδέψει µε
τραίνο ποτέ. ταν αρκετά καλό το ταξίδι µας. Στην
Ἀθήναπήγαμε ξανά στο σπίτι του ξαδέλφου µου Θόδωρου
Γκάνου και ήμαστανεκεί για Πρωτομαγιά. Πήγαμε λοιπόν
και εκδροµή κάπου εκεί στονὙμηττό µε τα ξαδέλφια µου
καὶ περάσαμε θαυμάσια. Μάλιστα ἔχω και φωτογραφία
πουεἶχα ανεβεί σεένα μικρό πεύκο σε αυτή την εκδροµή.

Ὁ καιρός περνούσε τόσο γρήγορα καὶ ἦλθε ὁ
καιρός τῆς αναχωρήσεως µε το µεγάλο πλοίο, το
υπερωκεάνιο, ΟΙΥΜΡΙΑ, την 5ην Μαϊου 1955. O
αποχαιρετισμός της Μάνας dev ἦταν καθόλου εὔκολος.
Ἐμένα μου εἶχε περισσότερη αδυναμία. Μαζί υποφέραμε
τις δύσκολες στιγμές. Εγώ ἤμουν ο προστάτης καὶ τὸ
αφεντικό. Ὁ, τι χρηµατάκιαείχαμε, ανείχαμε και κάτι,
εγώ και αυτή τα ξέραμε. Εμείς τα διαχειριζόµασταν.
Έμαθαἔπειτα από πολύ καιρό ότι ιποθύµησε, όταν έφυγε
το καράβι.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ταν ένα θαυμάσιο ταξίδι. Περάσαμε απὀ τὴ
Μάλτα, απὀ τη Νεάπολη, τη Λισσαβώνα και από παντού
παΐρναμεταξιδιώτοςγια Καναδά και Αμερική. Μεταξύ
αυτών ήταν και πολλές οικογένειες και πολλοί νεόνυμφοι,
και κάθε μέρα γινόταν χορός και γλέντια, µε καινούργια
μουσικά όργανακαι φιγούρες χορού στο κατάστρωμα. Το
φαγητό ἦταν αρκετά καλό καὶ πολύ. Στη µέση του
Ωκεανού κουνούσεαρκετά και µόνο µια φοράδεν ἀνέβηκα
από την καμπίναµου για φαγητό. Γνώρισαπολλούς και
έκανα και φίλους. Φθάσαμε στο Χαλιφάξτου Καναδάκαι
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απόεκεί στη Νέα Ὑόρκη. Φθάσαμε στο Λιμάνιτης Νέας
Ὑόρκης στις 18 Μαϊου. Ατενίζοντας το άγαλμα της

ευθορίας έξω ἀπό τη Νέα Ὑόρκη, αἰσθάνθηκα μια
ανακούφιση και µια ελπίδα µιας νέας ζωής χωρίς
πολέμους, αντάρτικα και σκοτωµούς, χωρίς. αδικίας,
ταλαιπωρίες, μικροπρέπειεςκαιοχθρότητες

  

Όταν βγήκα από το πλοίο, µας έδωσαν µια
καρτούλακαι αυτή έπρεπε να τη δείχνουμεστους Οδ
που µας έπαιρναν στα τραίνα. Κανείς δεν µεπερίμενε
εμένα. Ὑποτίθεται ότι ήμουν ἄξιος να βρωτοδρόμοµου.
Εγώέπρυπε να µπω στο τραίνογια το ΟΛίο, και εκείµε
έβαλαν. Πριν μπούμε στο τραίνο καιεκεί πουπεριμέναμε,
ήρθε κάποιος µε ένα καροτσάκι (µπορεί να ήταν καὶ
Έλληνας)και πουλούσε οαπάνήσ]ος (κρέατα και τυρίµέσα
σε δυοφέτες ψωμί). Από µια Μέθοδο που µου είχε στείλει
ο αδελφόςµου Μάνθος, ἤξερα περίπου σαράντα λέξεις στα
Αγγλικά και µπόρεσα να συνεννοηθώκαι να παραγγείλω
φαγητό καὶ βοήθησακαι έναν ακόµη να αγοράσει το δικό
του.

 οὖς

 

 

 

 

Τὸ ταξίδι με το σιδηρόδρομο ἦτανπολύ μακρύ, 15-
16 ώρες. Κοιμήθηκααρκετάτη νύκτα, αλλά ανησυχούσα
μήπως περάσω τονπροορισμό µου, γιατί δὲν μου εἰπε
κανείς πόσες ώρεςθα είναι. Τὰ μεσάνυκτα πέρασε λοιπόν
ένας ελεγκτής και έλαβα το θάρρος να τον ρωτήσω:
“Middletown, Ohio”; Εκεί ήτανο προορισμόςµου. Και
αφού µου ήτανδύσκολονατονκαταλάβω, έβγαλε από την
τσέπη του το ρολόι του, µου έδειξε την ώρα και τότε
Ὑόρισο μπροστά µου τους λεπτοδείκτες και µουέδειξε 8
καὶ 45. Σκέφτηκα, τι καλός άνθρωπος ήταν αυτός!
Ἠσύχασα και πήγα Ύια ύπνο. Ξύπνησα τὸ πρωΐ καὶ
περίμενα να µου πουνπου θα βγω. φτάσαμε στο σταθμό
του Μιντελτάουν και βλέπω τον αδελφό µου, και τον
ξάδελφόµου Γιώργο Τσίφααπό τη Βοϊτσά (που εἶχο πάει

  

 

187

 



μήνες πριν απόµένα-τονείχε καλέσειο θείος Παναγιώτης
Αθ. Λιάρος)καιτο θείο µου Μάνθοπου περίµεναν. Φιλιά,
γνῶριμίος, χαρές και λοιπά.. Ὑπάρχει και µια φωτογραφία
που ο Τσίφας πήρε στον ώμοτουτη βαλίτσαµου γιὰ νὰ τὴ
βάλει στο αυτοκίνητο του θείου pov. Ένα καινούργιο
heydio Chrysler Ἱπροπία] που μόλις τὸ εἶχε ἀγοράσει.

Πήγαμε στο διαμέρισμάτου θείου µουκαι απόεκεί
µε miye oto Comerman’s Shop Kai pov aydpace
καινούργιο κοστούμι, καινούργιο πουκάμισο και γραβάτα,
κάλασες, παπούτσια ακόµη καιεσώρουχα (πήρα και στο
χέρι πράγµατα)και βγήκα από εκοί σωστό βαπτιστηκούδι.
Ναλέμεκαιτηναλήθεια. Τα ρούχα που φορούσαδεν ήταν
καὶ τόσο ἄσχημα! ΄Ἠταν από εκείνα που µου έστειλε ο
θείος Γιώργος από την Αμερική, τα οποία µου διόρθωσεο
πολύ καλός ράπτης, θείος Βασίλης Φ. Βρέτας, To
απόγευμα πήγαμε oto payaci, Head to Toe Service,
(Καθαριστήριο, Τσαγκάρικο,και λοιπά) και ἦταν δυο-τρεις
εργάτριες που τελείωναν για την ἡμέρα καὶ μου εἰπε ὁ
θείος μου νὰ τοὺς πω καληνύχτα στὰ Αγγλικά. Καὶ εγώ
αυθόρμητα τους είπα: «οπιοη, good night»! Λίγο
αυστηρά, αλλά το νόημα βγήκε: «Γυναίκες, καληνύχτα.»,
και όλοι γέλασαν. Από δω και πόρα αρχίζει ένα ἄλλο
µεγάλοκεφάλαιο στο βιβλίο της ζωής µου!!!

 

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

«Νοστάλγησα τα παιδικά μου χρόνια! Θέλω πάλι
να δω Καθαρό ουρανό, να αναπνεύσω καθαρό αέρα, να
φάω νόστιμο ψωμί, να πιω Ἰνήσιο κρασί. Όλα τα
νοστάλγησα. Νοστάλγησα τὸ χωριό pov! Εδώ τα
μολύναμε ὁλα: Πίνουμε εμφιαλωμένο νερό, τρώμε
Ραντισμένα µε χημικά λαχανικά και όσπρια, ἀκόμη τρώμε
και κρέας από, ἴσως τρελές αγελάδες. Όλα σάπισαν.
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Σάπισε καὶ ἡ ψυχή μας, Λυπήσου μας, Κύριε,καταστρέψαµετη δηµιουργία Σου.

Θέλωνα φύγω από τον σάπιο τούτο κόσµο, να
γυρίσω στο χωριό μου, va βρωτα παιδικά μουχρόνια, όσο
σκληράκαι av ήταν. Ναβρω τους παιδικούς μουφίλους,
να ξεκουραστώστηναγκαλιά της αµόλυντης φύσης, νακοιτάξω τον γαλανό ουρανό, απ᾿ όπου ερχόταν τότε η
βοήθεια του Θεού. Θέλω να ακούσωτη φλογέρα του
τσοπάνου, να ακούσωτα κουδούνια στην Ἁγία Κυριακή
καὶ στο Διάσελο, να ακούσω τα νερά από το
Κοκκαλιόρεµα και το Διασελόρομα να γαργαρίζουν ταβράδιακαι τη νύχτα

 

 

 

 

ΑναζητώσαντοννοσταλγόΟδυσσέατης Ιθάκηςνα
δω έστω και τον καπνό να βγαίνει από τους καπνοδόχους
του χωριούµου. Θέλω ναεπιστρέψωστονΠαράδεισο που
ἄφησα τότε. Ὅμως δὲ βρίσκω τὸ δρόμο. Ο δρόμος
ἔκλεισε. Ὑποπτεύ τι χειρότερο. Μήπως δε

ει Καθόλου ο Παράδεισος που άφησα κάποτε;
Ευτυχώς ονειρεύομαι ακόµα!... Το όνειρο µεπηγαίνε

    

 

   
Μέσαστο όνειροόλα ζωντανούουν,

Μάνα, άναψε άλλη µια φορά το τζάκι. Βάλε
προσάναµµα ελατόσκουπες και γρίζια, εκοί στα μεγάλα
κούτσουρα. Ἡ µεγάλη σιδορένια γάστρα.
Ψήσεγλυκό ψωμῖ-μποµπότα. Ἠγάλο γλίνα απὀτοντενεκέ
Τηγάνισε τσιγαρίθρες, φτιάξε καὶ τη νόστιμη
τραχανόπιττα. Βάλε μας νὰ φέρουμε γλυκό κρασί ἀπ᾽ τὸ
κατώγι. Ἄναψε καὶ τα δυο λυχνάρια του πετρελαίου καὶ
κρέμασέτὰ μέσα απότὸ τζάκι. Στρώσε το σοφρά,εκεί στη
γωνιά στο τζάκι. Βάλε και τα σκαμνιά να καθίσουμε γύρω
ὅλοι. Βάλε µας να κάνουμε σταυρό καὶ πες ἄλλη μια

 

  

   

φορά: «Λόξα Σοι ο Θεός». Βγάλε καὶ ένα πιάτο για το
περαστικό. Δεντον

 

λεγες ότι τονείχε

  



στείλει ο Θεός. Μάνα, που τα έµαβες τούτα τα θεϊκά;
Ἐμείς δεν σου µοιάζουµε. Στα πλούσια σπίτια µας δεν
κάνει σταυρό ξένος. Πολλέςφορέςοὖτε ο αδελφόςµας.
Φοβόμαστενα ανοίξουμε το σπίτι µας, Το σπίτιµας είναι
πάντα κλειδωμένο. Είμαστε φυλακισμένοι και φτωχοί
µέσα στα αρχοντικά µας. Ζηλεύω το αρχοντικό σου,
Μάνα!...

Στη φύση βλέπω όλο τον κόσµο κάτω από το
βλέμμα του Θεού. Ἡ φύση είναιόλη δική μου. Εἶναι ἢ
Μάνα µουκαι εγώ το παιδί της. Τὸ βράδυ ἡ γλυκόλαλη
καμπάνα του χωριού, µου θυμίζει ότι πρέποι να λέω
ευχαριστώ για τὰ τόσα ἀγαθά, που μας χάρισε ὁ
Δημιουργός. Όμως το ὀνειρο κρατάει για λίγο. Η
πραγματικότητα εἶναι ἄλλη. Η Μάνα μου, χρόνια πολλά
τώρα, ἀναπαύεται στο κοιμητήρι του Αγίου Αθανασίου.
Το τζάκι πλέον δεν καίει. Εἶναι ὁλοκάθαρο, οὔτε χόβολη,
οὔτε στάχτες ἔχει. Στο κατώγι δεν υπάρχουν τα βαρέλια µε
το γνήσιο κρασί, ούτε τα κασόνια µε καλαμπόκι, σιτάρικαι
πατάτες. Ούτε οἱ Κότες κακαρίζουν στην αυλή. Or
περισσότεροιφίλοι µου έχουν ταξιδέψειγια πάντα... Όλα
ἀλλαξαν. Ὁ τόπος τουονείρου δεν υπάρχει πια. Ζει µόνο
στην Ψυχή. Εκεί καταφούγουµε, όταν ὅλα γίνονται
ανυπόφορα. Τυχεροί όσοι έχουντην ψυχή και μπορούν να.
ταξιδεύουν εκε. Τα παϊδιά µας που γεννήθηκαν και
ἔζησαν μέσα στην μολυσμένη καλοπέραση, ov Oa
καταφύγουν;

 

Ἐίμαστε όλοιµητροκτόνοι...Σκοτώνουµετη Μάνα
µας τηφύση. Οι Ερινύες άρχισαν να µας κυνηγούν. Αυτός
µας έβαλαννα πίνουμε αίμα, σαν τους βρικόλακος.

Αὐτό πάθαμε! Ψάχνουμε σήµερα να βρούμετο
απόλυτο στα υλικά αγαθάκαι χάσαμετην αναζήτηση του
πνευματικού και ηθικού απολύτου. Τι θα ακολουθήσει
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   µόνοο Θεός το γνωρίζει...» (του Φώτη Κόντογλου-Περ.
«ΛύχνοςΒίου»,τοµ. 3”:[2002] σελ. 67-68).*

 

* To τελευταίο τούτο κεφάλαιο, «ἈΝοσταλγία της
Αθωότητας»εἶναι διασκευασμένο,από τον γράψαντα,
Ἱερέα Κωνσταντίνο Μάθιους- Αποστολόπουλο.

 



ΑΝΤΙΕΠΙΛΟΓΟΥ

Αθήνα11/7/2012

Αγαπητέ και αξέχαστεφίλε µου π. Κώστα!

Πρώτααπ’ όλασεσυγχαίρω για το εγχείρημάσου.
Τα όσα κανοίς έζησε στον τόποτου και ιδιαίτερα στη νέα
του ηλικία, καλά ἡ ἄσχημα, φωτεινά ἡ σκοτεινά,
χαρούμενα ἡ λυπηρά, επαναφέρονται στὴ μνήμη τοῦ καὶ
πολλές φορές τὰ ἐνθυμήματα αὐτά ἀναλύονται σε πόνους
και δάκρυα. Αλλά τα δάκρυα αυτά σε τέτοιες ώρες και
στιγμές ισορροπούν την ταραγμένη ψυχική µας κατάσταση
καὶ μετατρέπονται σε μαργαριτάρια. ΣῈ τελευταία
ανάλυση το κλάμακαι τα δάκρυα σ᾽ αὐτές τις περιπτώσεις
εἶναι το ισχυρό φάρμακο το οποίο µας έχει χαρίσει ο
Μεγάλος Ιατρόςκαι ΠαντοδύναμοςΔημιουργός µας.

Και τώρα ἔρχομαι στο πόνημά σου το «Ξερίζωμω».
Τὸ κείμενο εἰναι ἀπλό καὶ παρουσιάζει μεστότητα καὶ
ολοκληρωμένη διήγηση για τα όσα αναφέρονταικυρίως
κατά την περίοδοτης ζωής σου στηνΚερασιά,αλλά και
όσα συνέβησανεκτός της Κερασιάς, κυρίως στον τόπο του
ξενιτεμού σον...

Μεαυτά ταλίγα, αλλάζεστά και εγκάρδια λόγια,
σε χαιρετώ καιεύχομαιυγεία καιχαρά σεόλουςσας, στη
σύζυγοκαιτα παιδιά σου.

 

Πιστεύοντας ότι θα συναντηθούμε και πό;
κλείσουμετα μάτια. µας. Σας περιμένω στην Κερασιά.

πριν

Με όλη µου τηναγάπη

Ὁ φίλος σου

ΒασίλειοςΑλεξόπουλος,
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