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ΤρΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Συντάσσεται από Επιτροπή



Μ ε μια γιορτή γιορτάστηκαν οι απόκριες στο Παλαιοχώρι. Τα παιδιά του 
χωριού αποφάσισαν να ετοιμάσουν μια μικρή γιορτή προκειμένου να 

μπορέσει ο κόσμος να γελάσει στην δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε. 
Έτσι τα παιδιά μαζεύτηκαν και με τη βοήθεια της Δήμητρας Μωραΐτου ανέβασαν 

μια μικρή γιορτή με σάτιρα και πολύ γέλιο. 

Απόκριες στο ΠαλαιοχώριΑπόκριες στο Παλαιοχώρι
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Η  γιορτή έγινε την ημέρα της Αποκριάς (Κυριακή 2 Μαρτίου) στο Δημοτικό 
Σχολείο Παλαιοχωρίου και η προέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη. Ο κόσμος το 
ευχαριστήθηκε πολύ και γέλασε μέσα από την ψυχή του. Μετά το τέλος της γιορτής 
μοιράστηκε ρυζόγαλο το οποίο είχαν φτιάξει κάποιες οικογένειες (τους ευχαρι-
στούμε πολύ για την συνεισφορά τους) κι άλλα κεράσματα. 

Το βράδυ τα παιδιά του χωριού ντύθηκαν αρκούδες και γύρισαν το χωριό κάτι 
που είχε συμβεί στις μικρές Απόκριες. 

Την Καθαρά Δευτέρα είχε προγραμματιστεί να μοιραστεί δωρεάν φαγητό (φασο-
λάδα, ταραμοσαλάτα, τουρσί και λαγάνα) στο Δημοτικό Σχολείο και ταυτοχρόνως τα 
παιδιά να πετάξουν χαρταετό, δυστυχώς το σχέδιο απέτυχε και ο κόσμος δεν πήγε 
λόγω του άστατου και βροχερού καιρού. 

Να ευχαριστήσουμε όσους βοήθησαν και συμμετείχαν ώστε να στηθεί αυτή η 
γιορτή. Και του χρόνου!

Απόκριες στο ΠαλαιοχώριΑπόκριες στο Παλαιοχώρι
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Τ ο σπίτι μας στο Παλαιοχώρι ήταν δίπλα στο σπίτι της γιαγιάς μου 
και επικοινωνούσε με εσωτερική πόρτα. Πριν πάω στο σχολείο τις 

περισσότερες μέρες έμενα με τη γιαγιά μου. Όταν παίζαμε μικρά παιδιά 
κάθε λίγο και λιγάκι περνούσαμε από την αγορά του χωριού. Μια μέρα 
ρώτησα τη γιαγιά μου: «ου μανή, πόσεις φουρές πήγεις στου τσαρσί;» 
Έκπληκτος άκουσα να μου λέει ότι πέρασε δυο φορές, την πρώτη όταν 
παντρεύτηκε και την δεύτερη κατά λάθος.

«Όπως και σήμερα έτσι και τότε τη δεκαετία του 1920 οι μελλόνυμφοι 
πήγαιναν στην εκκλησία για την τελετή του γάμου με συνοδεία μουσικής. 
Μετά το τέλος της τελετής, πάλι με συνοδεία μουσικής, πήγαιναν στην 
αγορά, όπου γινόταν το γλέντι».  

«Τη δεύτερη φορά, συνέχισε η γιαγιά μου, θέλαμε να πάμε στη Με-
λίντα να αλέσουμε. Με έβαλε ο παππούς σου καβάλα στο γάϊδαρο και 
ξεκινήσαμε».

Ο παππούς μου μαζί με το Θρασύβουλο Μελανδινό, νομίζω, είχαν το 
εργοστάσιο στη Μελίντα, που άλεθε ελιές, σιτάρι και ταλκ, που έβαζαν 
στα σαπούνια.

Και η γιαγιά μου συνέχισε τη διήγηση: «Ο παλιογάϊδαρος, συνηθισμέ-
νος από τον παππού σου, αντί να πάει από τον επάνω δρόμο, πήγε από τον 
κεντρικό δρόμο, που περνάει μέσα από το τσαρσί. Εγώ με κατεβασμένο 
το κεφάλι, κατακόκκινη από ντροπή που με έβλεπαν οι άνδρες καβάλα 
στο γαϊδούρι, έβριζα τον εαυτό μου, που εγώ το καταφρόνιο τόλμησα να 
περάσω μέσα από το άβατο των ανδρών, το τσαρσί».

Όταν έρχονται στο νου μου αυτά αδυνατώ να μπω στο μυαλό των γυ-
ναικών της τότε εποχής και στη στάση τους απέναντι στον άνδρα. Τώρα 
που οι γυναίκες έχουν αλώσει όλα τα κάστρα των ανδρών και το προ-
νόμιό τους να κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι στη θάλασσα με κοντοβράκι, 
το μόνο που μου μένει να πω είναι: «ου μανή σήκου να δεις τσι γ’ναίτσις 
κυρίους του καλουτσαίρ’».

γράφει ο Δημήτρης Βουλγαρέλης

Άλλοτε & τώρα
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Θ α αναρωτηθούν οι νεώτεροι τι είναι η «ουρθουφλιά». Λοιπόν για να μην τους 
έχω σε αγωνία η «ουρθουφλιά» ήταν μια πολύ σοβαρή πάθηση των ματιών, 

η οποία για την εποχή πριν το 1960 στο Παλαιοχώρι  πίστευαν ότι ήταν ανίατη. 
Βέβαια δεν ήταν μεταδοτική από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μεταδιδόταν από 
τα πουλερικά στον άνθρωπο. Ήταν ας πούμε η «νόσος των πτηνών» της εποχής 
εκείνης. για να την κολλήσει κάποιος αρκούσε να πιει νερό από το «γλαστρί», που 
έπιναν οι κότες. Αποτέλεσμα ήταν να μην έχει καλή όραση. Αν κάποιος είχε μυωπία, 
στραβισμό, αστιγματισμό ή υπερμετρωπία, η διάγνωση των πρακτικών γιατρών του 
Παλαιοχωρίου ήταν απόλυτη. Ο κακομοίρης έχει «ουρθουφλιά».

Η πάθηση εμφανιζόταν πάντα σε παιδική ηλικία, γιατί τα παλιόπαιδα έπαιζαν όλη 
τη μέρα μέχρι και τη νύχτα ακόμα, ξεχνούσαν να πιουν λίγο νεράκι και στο τέλος 
από την «τσίφνα» τους έπιναν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ακόμα και από το «γλα-
στρί» και στερούσαν από τις κακόμοιρες τις κότες το νεράκι τους. Και η εκδίκησή 
τους ήταν σίγουρη και αναπόφευκτη. Ο ασεβής κολλούσε «ουρθουφλιά».

Πού να βρεθεί οφθαλμίατρος στην επαρχία Πλωμαρίου να εξετάσει «τουν παθ-
μένου» και η Μυτιλήνη ήταν πολύ μακριά και πολλά τα έξοδα να πας. Έτσι τα παιδιά 
«κουτλούσαν» πάνω στα βιβλία και τα τετράδια για να μπορέσουν να διαβάσουν 
και πάντα μέρα, γιατί το φως της λάμπας πετρελαίου δεν βοηθούσε και πολύ τις 
νύχτες. Τι απόμενε λοιπόν; Να διαβαστεί ο «ασεβής», που στέρησε από τα που-
λάκια του Θεού το νεράκι τους και εκείνα τον εκδικήθηκαν. Δεν υπήρχε όμως στα 
εκκλησιαστικά βιβλία ευχή για να ξορκίσει την «ουρθουφλιά». Υπήρχαν όμως οι 
πρακτικοί εξορκιστές, που έπιαναν αμέσως δουλειά. Άνοιγαν τις μυστηριακές και 
απόρρητες φυλλάδες τους και οδηγούσαν το βαριά ασθενή στο ναό και στα ξωκ-
κλήσια και άρχιζε η τελετουργία. Έπρεπε «η παθμένους» να περιφερθεί τρεις φορές 
γύρω από το ναό ή το ξωκκλήσι από τους συνοδούς του, οι οποίοι με μυστηριακό 
τρόπο έψαλλαν: «του γιαννέλ’ (του γιουργέλ’, του Βασ’λέλ’ ή όποιο ήταν το όνομα 
του ασθενούς) μας βρε πιδιά έχ’ κουλλήσει ουρθουφλιά. Πείτει του μικροί μιγάλ’ 
Παναγιούδα μ’ (ή Άγιου μ’ γιάννη ή Άγιου μ’ γιωργη, ανάλογα σε ποιο ξωκκλήσι 
γινόταν ο εξορκισμός)  για να γιάν’».

Δυστυχώς όμως ο εξορκισμός, όπως ήταν φυσικό, δεν οδηγούσε στη θεραπεία 
και έτσι άρχισε σιγά-σιγά να κλονίζεται η πίστη των ασθενών και των συγγενών 
τους στους πρακτικούς εξορκιστές και ζήτησαν τη βοήθεια πιο ειδικών, αφού τα κα-

Η Ουρθουφλιά
γράφει ο Γιάννης Χρυσάφης
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κόμοιρα τα παιδιά συνέχιζαν να «κουτλούν» πάνω στα βιβλία και τους πίνακες του 
σχολείου σαν τυφλόμυγες. Ας είναι αιώνια η μνήμη του απίστευτου για την εποχή 
του επιστήμονα γιατρού Αγιακάτσικα, που από ατυχία δική του και για καλή και με-
γάλη μας τύχη, έμενε στο χωριό μας, ο οποίος με το μοναδικό χιούμορ που διέθετε, 
λοιδωρούσε τους χωριανούς μας για την αμάθειά τους και συνέστησε την κατάλληλη 
θεραπεία: «Βόδια Παλιοχωριανοί  πηγαίνετε τα παιδιά στη Μυτιλήνη στον οφθαλ-
μίατρο να βάλουν γυαλιά, γιατί θα στραβωθούν τελείως». Πάλι καλά που δεν τους 
έβγαζαν τα μάτια κατά τη συνταγή του καραγκιόζη «πονάει μάτι, βγάζει μάτι».

Βρέθηκα δίπλα σας και με βοηθήσατε σ’ ένα πραγματικά δύ-
σκολο ταξίδι, το ταξίδι της γνώσης και της μάθησης. 

Στην αρχή εγώ είχα περιέργεια κι εσείς αγωνία, για το πως θα 
εξελιχθεί αυτό το ταξίδι. 

Τώρα είμαι σίγουρη πως τα καταφέραμε!
Με τη βοήθειά σας, έμαθα να γράφω, να διαβάζω... μπήκα για 

τα καλά στον κόσμο του σχολείου!
Ξέρω, πως το ταξίδι μου είναι ακόμα μακρύ, όμως εγώ θα συ-

νεχίσω ν’ αγωνίζομαι και να προσπαθώ. 
Θα σας θυμάμαι πάντα με πολλή αγάπη και μ’ ένα χαμόγελο να 

χαράζει στα χείλη μου... έτσι θέλω να με θυμάστε κι εσείς...

Σας ευχαριστώ ... πάρα πολύ!

Η μαθήτριά σας
14/6/2002, Γ1

Ευχαριστήριο Γράμμα Ευχαριστήριο Γράμμα
Το γράμμα μιας μαθήτριας 

της τρίτης Δημοτικού στη Δασκάλα της. 
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Αγαπητοί φίλες και φίλοι 

Εδώ και αρκετό καιρό στριφογυρίζει στο μυαλό μου να γράφω δύο ιστορίες 
αγάπης που μου εκμυστηρεύθηκαν δύο κυρίες μέσα από το χωριό μου «Παλαιοχώ-
ρι» πριν πολλά χρόνια. Και οι δύο δεν ζούνε πια, έχουν πεθάνει. 

Και οι δύο ιστορίες είναι σχεδόν παράλληλες μόνο η μια στο τέλος δηλ. στα 
πρόθυρα του γάμου είχε άδοξο τέλος. Είναι άκρως αληθινές, όπως μου τα εξιστό-
ρησαν σας τα γράφω. Αυτά συνέβησαν πριν τον πόλεμο. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δύσκολα χρόνια, φτώχεια, ανέχεια, 
δουλειές δεν υπήρχαν εάν εξαιρέσουμε τους λίγους μήνες με το λιομάζωμα. Ο 
έρωτας των νέων δεν σταματά, είναι η πιο ισχυρή δύναμη στον άνθρωπο. Κάποτε 
ρώτησαν έναν μεγάλο σοφό: «Τι είναι ο έρωτας;» και εκείνος απάντησε «Έρωτας 
είναι ένας μεγάλος γκρεμός, πέφτεις και λες μέσα σου ένα μεγάλο Ευχαριστώ!!!»

Αρκετοί νέοι έφευγαν στη Βόρειο Ελλάδα για αγροτικές δουλειές, σπαρτά, βαμ-
βάκι, καπνά επίσης και στο Άγιο Όρος για να ασχοληθούν με την ξυλεία. Έτσι κι 
αυτοί οι νέοι έφυγαν, από ανάγκη. 

Δύσκολος ο αποχαιρετισμός. Παραμονή της αναχώρησης έπρεπε οι νέοι να 
περάσουν την νύχτα μαζί με τους οργανοπαίχτες να κάνουν τις καντάδες

«για σένα εγεννήθηκα
για σένα θα ποθάνω
για σένα το κορμάκι μου
στον Άδη θα το βάλω»

«Μην με χτυπάς αλύπητα
μην με παιδεύεις τόσο
γονείς κι αδέλφια αρνήθηκα 
κι ήρθα με σένα φως μου»

Οι κοπέλες περίμεναν με την ελπίδα να περάσει ο καιρός να επιστρέψουν τα 
παλικάρια πίσω στο χωριό. Δύσκολο να έρθουν σε επαφή να μαθαίνουν νέα τους, 
αλλά κι από την μεριά των κοριτσιών μόνο με τις μεσάζουσες, τις λεγόμενες προξε-
νήτρες, μάθαιναν πού και πού κανένα νέο. 

γράφει η Μαρία Παντελέλη-Κουτλή

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
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Μεγάλη χαρά ήταν όταν γινόταν γάμοι, αρραβώνες. γινόταν σε σπίτια με τα 
βιολιά και τους μουσικάντες. Χαρούμενο γεγονός, τραγουδούσαν μέχρι τις πρωϊνές 
ώρες τους λεγόμενους «αμανέδες». 

Το πρώτο ζευγάρι, παρά τις δυσκολίες που πέρασε παντρεύτηκε, έκανε τη δικιά 
του οικογένεια. Βέβαια με μεγάλη δυσκολία γιατί η κοπέλα δεν είχε κτηματική πε-
ριουσία και δεν την ήθελαν για νύφη τους από τη μεριά του γαμπρού. 

Το άλλο ζευγάρι αντιμετώπιζε πρόβλημα η κοπελιά. γιατί ήταν μοναχοκόρη και 
οι γονείς και τα αδέλφια της δεν ήθελαν για γαμπρό τους τον νέο. Κι ο λόγος ότι 
δεν ήταν ευκατάστατος, δηλ. δεν έχει λιόδεντρα. 

Μα η κοπέλα αγαπούσε πολυ τον νέο. Αλλά ο φόβος μεγάλος τι θα πει ο κό-
σμος. Έδιναν μεγάλη σημασία στα σχόλια που θα γινόντουσαν. 

Μια μέρα ο νέος της στέλνει μήνυμα ότι θέλει να την ανταμώσει, το ραντεβού 
κλείστηκε πάνω από τον Άγιο Νικόλαο στην περιοχή που λέγεται «Πυρπυρά». Όλη 
τη νύχτα η κοπέλα σκεφτόταν τι τρόπο θα έβρισκε για να τον ανταμώσει. Τελικά 
το μυαλό της σκαρφίστηκε να πει στη μάνα της να πάει να βοσκήσει την κατσίκα. 
Μέσ΄την καλή χαρά πάει και μαζί το ζωντανό σαν πρόσχημα. Χάθηκαν στην αγκα-
λιά και βρέθηκαν στα επουράνια. Μα ότι ωραίο τελειώνει με πόνο. Ήρθε η στιγμή 
να δώσουν το τελευταίο αντίο. Ο νέος μαζί με το αντίο της ορκίστηκε ότι δεν θα 
παντρευτεί άλλη γυναίκα. Και τον κράτησε μέχρι τα βαθιά γηρατειά. 

Ήταν τόση η λαχτάρα μην τους δει κανένας χωριανός, που ξέχασαν στο έλεος 
του Θεού το ζωντανό. 

Η κατσίκα πήρε σβάρνα τα χωράφια και Θεέ μου τι αναποδιά, πέρασε τα σύρ-
ματα και έσκισε τους μαστούς της. 

Τι μεγάλη συμφορά που βρήκε την κοπέλα. Με τα κλάματα γύρισε πίσω στο σπί-
τι. Βλέποντας η μάνα της την κατσίκα σ’ αυτά τα χάλια να βγαίνει αίμα με το γάλα, 
τρελάθηκξε. Αρπάζει το ψαλίδι, δεν χάνει καιρό και της κόβει τη μια κοτσίδα. Η 
κοπέλα δεν ήθελε τη ζωή της. Τι ρεζίλι! Πως θαβγαινε να περπατήσει στη μικρή 
κοινωνία του χωριού. Δυστυχώς καλώς ή κακώς αυτή ήταν η αντίληψη της εποχής 
εκείνης. Βέβαια το τέλος ήταν άδοξο. Η κοπέλα παντρεύτηκε τον άνδρα που της 
έδωσαν τα αδέλφια της. 

Αυτά φίλοι μου μας θυμίζουν Ελληνικές ασπρόμαυρες ταινίες. Διαβάζοντας τα 
όλα αυτά ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος θάχει να θυμηθεί κάτι από τη δική του 
ιστορία αγάπης. Διότι τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα μένουν ορόσημμα και ανεξίτη-
λα στο μυαλό του ανθρώπου. γιατί ο πλατωνικός έρωτας είναι ωραίος, αγνός σαν 
το ηφαίστειο που σιγοκαίει η λάβα τα σπλάχνα του. 

Σας ευχαριστώ που μοιραστήκαμε μαζί κάτι που τόθελα πολύ να σας τα γρά-
ψω. 

γράφει η Μαρία Παντελέλη-Κουτλή
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Δ
εν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική και με τους πολιτικούς παρά 
το ότι σαν Έλληνας πολίτης, σαν πολιτικό ον, έχω και πολιτικές 
σκέψεις και πολτικά πιστεύω παρότι αυτά προδόθηκαν... Όμως 
δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο το γεγονός. Η κρίση είναι μόνο 

οικονομική; Δεν παραβλέπω βέβαια ότι ως οικονομική κρίση είναι η αφορμή 
όλων των δεινών που βασανίζουν σήμερα τους Έλληνες και κυρίως τους 
νέους όλης της χώρας μας.  Γιατί είναι γεγονός, που δεν δέχεται καμία αμφι-
βολία, ότι η κάθε λογής κρίση σήμερα αυτούς χτυπάει, τους νέους. Αυτούς 
τους νέους, από 20 μέχρι 45 χρόνων, οι οποίοι είναι αυτοί που δεν φταίνε σε 
τίποτα, είναι αυτοί που δεν έχουν καμιά ευθύνη για τον κατήφορο που έχει 
πάρει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. 

Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε τις ευθύνες μας, γιατί τους κακούς πολιτικούς, 
που κυβέρνησαν και κυβερνούν την Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια, εμείς τους 
ψηφίσαμε και τους ψηφίζουμε ακόμη, ενώ βλέπαμε ή αν δεν βλέπαμε κατα-
λαβαίναμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Βλέπαμε και αισθανόμαστε ότι αργά ή 
γρήγορα θα ερχόταν ο κατήφορος και η καταστροφή. Όμως, το μυαλό μας ήταν 
«δεν βαριέσαι, περνάμε σήμερα καλά».

Αυτό το περνάμε σήμερα καλά, αυτός ο ωχαδερφισμός μας έφερε εδώ που 
φτάσαμε σήμερα. Αυτή είναι η αιτία της καταστροφής οικονομικής και κοινω-
νικής και αυτό το «δεν βαριέσαι» πληρώνουν σήμερα οι νέοι μας. 

Η κρίση λοιπόν, η οικονομική που έφερε τον νέο κυρίως κόσμο σ’ αυτή την 
απελπιστική κατάσταση, είναι αιτία και αφορμή της ψυχολογικής κατάπτωσης 
των νέων ανθρώπων, της βίας, της ανηθικότητας, των καυγάδων, των διαζυ-
γίων και γενικά της κατηφόρας της κοινωνίας μας. 

Δεν μπορώ να μη σχολιάσω τα γεγονότα  και τα αποτελέσματα αυτής της 

 κρίση!!!
Οικονομική ή Ανθρωπιστική;

γράφει ο Μανώλης Α. Καμπούρης
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κρίσης. Δεν μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να βλέπω το παιδάκι 
να ζητάει από τους γονείς του μια σοκολάτα και να λένε στο παιδάκι ότι δεν 
φτάνουν τα λεφτά μας για τη σοκολάτα. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω το γεγονός 
ότι κάθε φορά που υπάρχει προσφορά από το σούπερ μάρκετ στα μακαρόνια 
να τρέχει ο κόσμος να γεμίζει το καρότσι του για κάθε ενδεχόμενο. 

Δεν μπορώ να μη σχολιάσω το γεγονός ότι βλέπω γέρους ανθρώπους, που 
δούλεψαν 35-40 χρόνια, στα εργοστάσια, στις οικοδομές και έβγαλαν μια συ-
νταξούλα ικανοποιητική για να περάσουν αξιοπρεπώς τα υπόλοιπα χρόνια της 
ζωής τους (όσα τους απόμειναν) και σήμερα αυτή η συνταξούλα δεν φτάνει 
ούτε για τα βασικά απαραίτηα για να ζήσουν. 

Το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι οι νέοι, τα παιδιά μας, έχουν σκύψει το 
κεφάλι, τους έχει πάρει από κάτω, έχουν χάσει το κουράγιο και το ηθικό τους 
και δεν ελπίζουν σε τίποτα, δεν περιμένουν τίποτα και δεν έχουν κουράγιο 
για να ονειρευτούν, ή να σχεδιάσουν το μέλλον τους ή το μέλλον των παιδιών 
τους. 

Αυτό είναι το χειρότερο για τη νεολαία μας, για την πατρίδας μας, για τα 
παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Να μην ελπίζεις σε τίποτα, να μην πιστεύεις σε 
τίποτα, να μην περιμένεις τίποτα και βέβαια δεν έχουμε να τους πούμε τίποτα. 
Τι να τους πούμε; Ότι εμείς οι μεγαλύτεροι φταίμε για τα χάλια τους. Να τους 
πούμε ότι τόσα χρόνια μας κορόιδευαν οι πολιτικοί μας και εμείς τρέχαμε σαν 
χαζοί και τους χειροκροτούσαμε και τους πιστεύαμε και το χειρότερο τους ψη-
φίζαμε. 

Σκεφτήκαμε ποτέ ότι αυτοί που εμείς χειροκροτούσαμε και ψηφίζαμε είχαν 
κάνει επάγγελμα το Βουλευτιλίκι; Σκεφτήκαμε ποτέ ότι όλοι τους βόλεψαν τα 
παιδιά τους και τα εγγόνια τους; Σκεφτήκαμε ποτέ ότι αν βρισκόταν στη Βου-
λή καταλάθος κάποιος φτωχός βουλευτής που έλεγε την αλήθεια τον έβγαζαν 
τρελό και γραφικό οι συνάδελφοί του;

Δεν ασχολούμαστε άλλο με αυτούς, πολλή μεγάλη αξία τους δώσαμε. Τα 
δικά μας παιδιά ενδιαφέρουν και σ’ αυτά δίνω τη συμβουλή μου να μην το 
βάλουν κάτω, να μη σκύψουν το κεφάλι.  Γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί μας 
αυτό θέλουν. Να βάλουμε όλοι μικροί μεγάλοι κάτω το κεφάλι και να μην 
αντιδρούμε σε τίποτα. Να σκύψουμε και να μην σηκώσουμε κεφάλι. Όμως 
δεν θα τους περάσει, εμείς, εσείς οι νέοι θα ξανασηκώσετε το κεφάλι και τότε 
αυτοί που θα τρέχουν να κρυφτούνε θα είναι οι πολιτικοί μας, οι σωτήρες 
μας. 
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Ποιος το περίμενε ποτέ 
θα ρχόταν τέτοια μέρα
η εφορία θα ‘μπαινε
στα μαντριά και στα κοτέτσια. 

Ρωτάμε για να μάθουμε 
η λίστα τι έγινε
θα δικαστεί ποτέ κανείς
από τους ψεύτες της Βουλής;

Ο ένας τότε χαριτολογώντας
κι ο άλλος χαρακτηριστικά
κανείς δεν βγάζει την καραμέλα
και να μιλήσει καθαρά.

Τα μαγαζιά μας κλείνουνε
και ακόμα κοπανάνε
στόχος τους είναι τα σπίτια μας
μάλλον εκεί το πάνε. 

Η χούντα δεν τους άρεσε
θέλουν δημοκρατία
δεν είχανε συμφέροντα
κι αυτή ήταν η αιτία.

Πεντακόσια ως και χίλια 
μερικοί πολιτικοί μας
μεροκάματο και δώρα
πως ν’ αντέξει αυτή η χώρα. 

Απεργίες και πορείες
καταστρέψαν την Ελλάδα
και το τρίο το Μπελκάντο
πάνω απ’ όλα η φασουλάδα. 

Τα μέτρα να τα πάρετε
απ’ αυτούς που τα ‘χουν πάρει
και όχι από το φτωχό 
και από το διακονάρη. 

Για ποιες κόκκινες γραμμές
και πράσινα ‘λογα μιλάτε
το ξέρετε πολύ καλά
ποιο θάνε το φινάλε. 

Κορόιδα είμαστε λοιπόν
αφού μας κοροϊδεύουν
και κάνουμε όλοι τουμπεκί
και κείνοι μας δουλεύουν. 

Τους ταξιτζήδες πιάσανε
γιατί μας είπαν ότι κλέβανε
μα για τους κλέφτες της Βουλής
ούτε κουβέντα κάνανε. 

Πάμε καλά, πάμε καλά
ακούμε να μας λένε
το χρέος πήγε 300 δις
αυτό δεν μας το λένε. 

Κι άλλο πακέτο έρχεται
μετά σειρά το τρίτο
και πάμε πάλι απ’ την αρχή
και ότι γίνει κι’ ότι βγει. 

Και η βαρκούλα του ψαρά
πληρώνει η εφορία
το κότερο του πλούσιου
δεν δίνει ούτε μία. 

Όλο λέν’ και ξαναλένε
για μια μαύρη τρύπα λένε
που θα πάει, τι θα γίνει
η ρημάδα ποτέ δεν κλείνει. 

Τρύπα εδώ, τρύπα εκεί
συνέχεια τ’ ακούτε
εγώ μια μαύρη τρύπα ήξερα
και να με συγχωρείτε. 

του Δημ. Ποσ. Καραβά

Πολιτική Επίκαιρη Σάτιρα
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Ο Τζιμ Άλαμ κατέβηκε από το αεροπλάνο της PAN-AM, πτήση Νέα Υόρκη-Αθήνα 
χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, παρέλαβε το μεσαίου μεγέθους μπαούλο και τις δυο βαλίτσες 
του και προχώρησε προς τα γκισέ της Ολυμπιακής με το εισιτήριο στο χέρι, που έλεγε 
πως θα πετούσε για το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης. 

Η ερημιά που βασίλευε στον χώρο της εταιρείας δεν τον παραξένεψε, αλλά η απου-
σία κάποιου υπαλλήλου τον έκανε να εξοργισθεί. «Στην Αμερική δε θα συνέβαινε κάτι 
τέτοιο», σκέφτηκε. Πλησίασε πάντως, φώναξε, χτύπησε τέλος τα χέρια του στο ντεσκ 
που έχασκε άδειο από ανθρώπινη παρουσία, ώσπου από μια πόρτα, στο βάθος δεξιά, 
φάνηκε η μορφή μιας βαριεστημένης υπαλλήλου.

«Τι θέλετε;»
«Εδώ δεν είναι η Ολυμπιακή; Ταξιδεύω για Μυτιλήνη». «Πώς ταξιδεύετε; Έχουμε 

απεργία, δεν το ξέρετε;» «Απεργία; Πώς να το ξέρω; Εγώ έρχομαι από την Αμερική».
«Αυπάμαι, αλλά έχουμε απεργία δέκα μέρες. Δεν θα μπορέσω να σας εξυπηρετή-

σω».
Πήγε να σκάσει ο Τζιμ, αλλά και τι να ‘κανε. Του τα ‘λεγε η γυναίκα του αυτά, και άλλα 

πολλά, αλλά δεν την πίστευε, γιατί ήξερε πως της έβγαινε μια αντιπάθεια για την Ελλά-
δα. Εξ άλλου, τόσα χρόνια, ποτέ δεν συμφώνησε να ταξιδέψουν στην πατρίδα, έστω για 
λίγες μέρες. Παιδί Ελλήνων, γεννημένη όμως στην Αμερική, ποτέ δεν έβγαλε ένα καλό 
λόγο απ’ το στόμα της για τον τόπο που γεννήθηκαν οι γονείς της. Γι’ αυτό κι η κόρη 
τους, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη, έμαθε πως η καταγωγή των γονιών 
της είναι ελληνική, αλλά ποτέ δεν πόθησε να γνωρίσει την Ελλάδα. Μόνο ο Τζιμ της μι-
λούσε καμιά φορά γι’ αυτήν, αλλά πόσο έμενε ο έρμος στο σπίτι να δει την κόρη του.

Κάθισε σε μια γωνιά να σκεφτεί. Τι να κάνει. Πενήντα χρόνια στην Αμερική, από 13 
χρονών. Ούτε την Ελλάδα γνώριζε, ουτε την Αθήνα. Να μείνει σε ξενοδοχείο και να πε-
ριμένει. Πόσο; Ρώτησε ένα γραφείο ταξιδιών, που βρήκε στον χώρο του αεροδρομίου. 
Να πάει, του είπανε, στον Πειραιά, και να φύγει από κει με το πλοίο. Κι ακόμα κάτι, αν 
και το έβρισκαν απίθανο να το δεχθεί, να νοικιάσει αεροταξί για το νησί του. Άρεσε η 
ιδέα στον Τζιμ. Πόσο; Τόσο. Εν τάξει. 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Από τό βιβλιό τόυ ΞενόφώντΑ ε. ΜΑυρΑγΑνη 

«ΨΑΡι ΜΕ ΚΕφΑλι ΚΑι ΟΥΡΑ»
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Του ζήτησαν τα χαρτιά του. Χωρίς δισταγμό τους έδωσε το ελληνικό του διαβατή-
ριο, που χρόνια το ανανέωνε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Διάβαζε δυνατά ο υπάλληλος, για να τα επιβεβαιώνει ο πελάτης:
«Ξενοφών Αλαμάγκος του Παναγιώτη και της Ευδοκίας, έτσι;» «Έτσι».
«Και το Τζιμ που μας είπατε στην αρχή;» «Αστο αυτό, είναι άλλη ιστορία».
Ετοιμάστηκαν όλα γρήγορα. Όσο μπορούσαν γρήγορα, γιατί ο Τζιμ-Ξενοφών ήταν 

πιεστικός ταξιδιώτης.
Η ώρα περνούσε και το ταξί από το Παλαιοχώρι, που του είχε κλείσει ο φίλος του ο 

Γιάννης να τον περιμένει στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, μπορεί και να ‘φευγε.
Δυόμισι ώρες αργότερα, ήταν καθισμένος στην καμπίνα ενός ελικοπτέρου, που 

είχε φορτώσει και τα μπαγκάζια του και πετούσε για το νησί του. λέσβο το έλεγαν οι 
φίλοι του οι Αμερικάνοι, αλλ’ αυτός Μυτιλήνη το ήξερε. Έτσι το έμαθε, έτσι το έλεγε κι 
η γυναίκα του, που ήξερε και γράμματα.

Στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης ψυχή ζώσα. Ουτε ταξί να τον περιμένει, ούτε λε-
ωφορείο. Ήταν και αργά. Αρχές Μαίου κι η μέρα είχε ανοίξει για καλά. Ρώτησε την 
αστυνομία, βρήκε ταξί, αμέσως Παλιοχώρι, στραβομουτσούνιασε ο ταξιτζής, αλλ’ άμα 
κατάλαβε ότι ο θείος απ’ την Αμερική δε θα έκανε παζάρια, φόρτωσε τα μπαγκάζια 
μουρμουρίζοντας για το βάρος τους και ξεκίνησε. Είχε ο Τζιμ-Ξενοφών έναν αριθ-
μό τηλεφώνου, που, αν θυμόταν καλά, ήταν του φίλου του Γιάννη. Σταμάτησαν σ’ ένα 
περίπτερο στη Μυτιλήνη, σχημάτισε τον αριθμό, του απάντησε μια νυσταγμένη φωνή. 
Ο Γιάννης είχε γείρει κιόλας στο κρεβάτι. Αν θα τον περιμένει; Τι λόγος. Ήρθε απ’ την 
άλλη άκρη του κόσμου κι αυτός θα κοιμόταν;

λίγο μετά τις δέκα το βράδυ, το ταξί τον κατέβαζε στην πόρτα του Γιάννη. Χειραψία, 
χτύπημα στην πλάτη και δάκρυ που κυλούσε χωρίς να φαίνεται μέσα στο σκοτάδι. 
Όταν ο Ξενοφών έφευγε από το χωριό το 1925, ο Γιάννης ο Καματερός ήταν μωρό στην 
κούνια. Δεν γνωριζόντουσαν. Αλλά κάποιος φίλος εις τον φίλον έγραψε, και ο Αμερι-
κάνος με τον Παλιοχωριανό γνωρίστηκαν από μακριά.

Ανέβηκαν την εξωτερική σκαλίτσα, αφήνοντας το μπαούλο και τις βαλίτσες στο κα-
τώγι, και μπήκαν στο «αρχοντικό» του Γιάννη. Παρ’ όλο που ήξερε για την απεργία, 
έλπιζε κι ήταν έτοιμος. Ψαρόσουπα για το καλωσόρισες και ψάρια βραστά με λαχανικά 
και μαγιονέζα. Ο Γιάννης δεν έτρωγε κρέας. Ελιές και τυρί χωριάτικο συμπλήρωναν 
το δείπνο.

Ξημέρωσε, ήπιανε καφέ και γάλα κατσικίσιο. Μισόν αιώνα είχε να το γευθεί ο Ξε-
νοφών. Σε λίγο κατηφόριζαν για τη Μελίντα, με τα πόδια. Τα καφενεία και τα μπακά-
λικα της αγοράς ήταν ακόμα κλειστά. Με τα λίγο παρεφθαρμένα ελληνικά του ο Τζιμ, 
που ξανάγινε Ξενοφών, θυμόταν κι έλεγε. Τη Μελίντα, την Κρυφτή, τη Γαρνάβα. Τα 
κολύμπια, τα σύκα τον Αύγουστο, τα σταφύλια απ’ το Ραχίδι τον Σεπτέμβρη. Για πότε 
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βρέθηκαν στης Μαρίας το καφενείο κανείς τους δεν το κατάλαβε. Πάλι καφέ δίπλα στο 
κύμα, μοσχοβολούσε η πλάση, πασχαλιές, αβαγιανοΰς, λεμονανθοΰς.

Κι ένα χαλί κόκκινο οι κλώσες, οι παπαρούνες να ποΰμε, κεντημένες με τις άσπρες 
μαργαρίτες. Μαζεύτηκαν κι οι άλλοι γύρω. Ο Χρήστος, ο Νίκος το Κρικρό, ο Θωμάς. Ο 
Ξενοφών ρωτούσε. Θυμόταν ονόματα της νεότητας του. Όλοι πεθαμένοι. Αλλά βρήκαν 
την άκρη. Βρήκαν και το πατρικό του στο χωριό. Ρημαγμένο. Η στέγη, όμως, κρατούσε 
ακόμα. Την άλλη μέρα στο Πλωμάρι θα γύρευε μηχανικό για την επισκευή του σπιτιού. 
«Θα στοιχίσει», του είπαν. «Και τι δούλευα πενήντα χρόνια στο Αμέρικα». Κουβέντα 
στην κουβέντα, φτάσανε και στ’ όνομα. «Πώς, βρε παιδί μου, από Ξενοφών, Τζιμ;»

«Αμα έφτασα εκεί, χωρίς διαβατήριο, χωρίς τίποτα, μου ‘πε ένας χωριανός μου. 
Έσύ πρέπει να δουλεύεις κάπου που να μη σε βλέπει άνθρωπος’. Και με πήγε σ’ ένα 
ρεστοράν μεγάλο, όσο η πλατεία του Παλιοχωριού. Με κατεβάσανε τρεις σκάλες κάτω 
και μ’ έβαλαν σε μια μεγάλη γούρνα μπροστά, να πλένω πιάτα. Αυγή πήγαινα, νύχτα 
έφευγα. Ήλιο δεν έβλεπα. φωνές, χτυπήματα πιάτων, νερά που τρέχανε, πόρτες που 
ανοιγοκλείνανε. Κάθε τρεις και λίγο άκουγα τ’ όνομα μου, Ξενοφών, Ξενοφών. Έτρεχα 
σαν παλαβός. «Νο Ξενοφών», μου λέγανε ‘τέλεφον’. Βαρέθηκα πια και μια μέρα τους 
λέω ‘My name is Jim, no Xenofon’ και γλίτωσα».

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε γύρισε στην Αμερική, το σπίτι ήταν έτοιμο. «Κούκλα 
το έκανα, για να έρθεις και συ», λέει στη γυναίκα του «Άμα δε βάλεις φρίζερ και μασίν, 
εγώ δεν έρχομαι» του ανακοίνωσε εκείνη.

Πέρασαν τα Χριστούγεννα, πλησίαζε η Πρωτοχρονιά, το μυαλό του Ξενοφώντα στο 
Παλαιοχώρι. Είχε μαξούλι φέτος κι έπρεπε να μαζευτούν οι ελιές. Βέβαια, δεν είχε 
κτήματα και πολλές ρίζες, αλλά τρία κομμάτια τα βρήκε, του τα δείξανε οι χωριανοί. 
Ρουμάνια. Τα ψευτοκαθάρισε, τα συμμάζεψε, έπρεπε να τα μαζέψει. Κι οι μέρες περ-
νούσαν. Τρεις ιανουαρίου, πάλι με την ΡΑΝ-ΑΜ Νέα Υόρκη-Αθήνα κι από κει Μυτιλή-
νη. Όλα εν τάξει. Το ταξί τον περίμενε, μπαγκάζια πολλά δεν είχε, έβαλε το κλειδί στην 
πόρτα και κάθισε στο σαλονάκι του σπιτιού του. Την άλλη μέρα στο καφενείο βρήκανε 
τους εργάτες, έγινε ο «ταϊφάς»1, κι άρχισε το μάζεμα. Σε δέκα μέρες είχε τελειώσει. 
Αλέσανε τις ελιές στον συνεταιρισμό. Μια ζωή είχε να αισθανθεί αυτό το υπέροχο 
άρωμα της αλεσμένης ελιάς και τη θεσπέσια γεύση του ζεστού ελαιόλαδου. Κάθισε 
μερικές μέρες ακόμα και στις αρχές φεβρουαρίου γύρισε στη γυναίκα του.

Το Πάσχα έπεφτε τη χρονιά εκείνη λίγο αργά. Μέσα Μαίου. Έφτασε ακριβώς τη 
Μεγάλη Τρίτη. Το χάρηκε. Το γλέντησε με τη ψυχή του. Μέχρι και στο Ραχίδι πήγε τη 
Δευτέρα του Πάσχα και χόρεψε. Αλλά το μυαλό του στην Κρυφτή και στη Γαρνάβα. 

1  Ομάδα εργασίας για το μάζεμα της ελιάς.
  ΣΥΝΕΧΕιΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
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Υλικά

1 κιλό ελιές πράσινες ή μαύρες, χωρίς άλμη
2 ποτήρια ζάχαρη

1 ποτήρι νερό
4 κουταλιές ασβέστη

10 φυλλαράκια βασιλικού
1 κουταλιά της σούπας λεμόνι

ΕκτΕλΕση

Βγάζουμε τα κουκούτσια από τις ελιές και  τις βάζουμε σε μια λεκάνη με νερό και χυμό 
1 λεμονιού όλο το βράδυ. 

Σε μια λεκάνη διαλύουμε τον ασβέστη σε νερό και βάζουμε τις ελιές για 2-3 ώρες. Μετά 
τις ξεπλένουμε πολύ καλά. 

Βάζουμε σε κατσαρόλα τη ζάχαρη με το νερό, τις ελιές και το βασιλικό σε τουλουπάνι. 
Βράζουμε, μέχρι να δέσει το γλυκό μας. Τέλος, προσθέτουμε 1 κουταλιά σούπας λεμόνι. 

Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει και το βάζουμε σε βαζάκια που κλείνουν καλά. 
καλή επιτυχία

ΣημείωΣη: Τη συνταγή αυτή την αντιγράψαμε από τη σελ. 109 του βιβλίου «μέγας Καζαμίας Υδρόγειος 2012». 

Χωρατά
-  Συναντούνται δύο φίλοι, που είχαν να βρεθούν από το στρατό. ρωτούν τα 

οικογενειακά τους και βρίσκονται και οι δυο παντρεμμένοι. Ο πρώτος λέει: Η γυ-
ναίκα μου είναι κυριολεκτικά άγγελος. Και ο άλλος απαντά: Εμένα δυστυχώς ζει 
ακόμα.

- Κάποιος πάει να ταξιδέψει με πλοίο. Ακούγεται μια φωνή «μην ταξιδέψεις». 
Δεν ταξιδεύει και το πλοίο βουλιάζει. Πάει να ταξιδέψει με αεροπλάνο και πάλι τα 
ίδια. Πέφτει το αεροπλάνο. Πάει να ταξιδέψει με τρένο, πάλι τα ίδια, αλλά γυρίζει 
απότομα να δει τί είναι αυτή η φωνή και βλέπει έναν άγγελο. Οπότε του λέει: «πού 
ήσουν όταν παντρευόμουν»;

Φτιάξε γλυκό κουταλιού Ελιά
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AφλουγιέςAφλουγιές

γΑΜΟΙ

	Τέλεσαν το γάμο τους στον Πύργο Ηλείας στις 
19 ιουλίου ο Νικόλαος Χαραλ. Πετρέλης, πο-
λιτικός μηχανικός, γιος της συγχωριανής μας 
Μαρίας Γεωργ. Κουτλή-Πετρέλη, με την καθη-
γήτρια Αγγελική Σαμαρά.

	Ο Παναγιώτης Χρ. Αχειλαράς με την συγχω-
ριανή μας Μυρσίνη Π. Μαλαμά στο Παλαιο-
χώρι. 

	Ελευθερία Κ. Μωραϊτη - Γονιδέλη με τον Δη-
μήτρη Μαρινάκη στη Μυτιλήνη. 

	Βασίλης Παν. Μαυραγάνης με την Ευστρατία 
Καραγκούνη στη Μυτιλήνη.

	Δημήτρης Νίκ. Ανδρόνικος με την Zωή 
Λακαφώση στην Μυτιλήνη. 

	 Ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

γΕΝΝΗΣΕΙΣ

	Ο Πάτροκλος Κουτλής του Παναγιώτη και της 
Άννας από το Παλαιοχώρι και η σύζυγός του 
Ευφροσύνη Παπαδημητρίου από τα Μετέω-
ρα, απέκτησαν στην Αυστραλία το πρώτο τους 
παιδί και του έδωσαν το όνομα Χριστιάνα.

	Ο Γιώργος Γιαννουλέλης του Μάρκου και της 
χωριανής μας Περσεφόνης Παν. Μιχάλη και 
η σύζυγός του απέκτησαν το δεύτερο παιδί 
τους, κορίτσι, να τους ζήσει. 

ΒΑΠΤΙΣΗ

	Μαρία είναι το όνομα που έδωσε ο Βαγγέ-
λης ιωάν. Παντελέλης και η σύζυγός του στο 
πρώτο τους παιδί. Η βάπτιση έγινε στην Πα-
ναγία της Αγιάσου. Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ

	Ο Παναγιώτης Δ. Μωραϊτης στη Μυτιλήνη. 
	Μαρία Π. Γανώση στην Καλλονή (πριν από 

ένα χρόνο περίπου αλλά εμείς τώρα το πλη-
ροφορηθήκαμε)

	Μαρία Ευστ. Γανώση στην Αθήνα. 
	Μυρσίνη Παντ. Χάλακα στην Αθήνα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

	Η Κωνσταντίνα Γκριτζάπη (κόρη της Νίκης 
Κων. Παντελέλη) πέρασε στη σχολή Μηχανο-
λόγων-Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου 
Πολυτεχνείου. 

ΠρΟΣφΟρΕΣ

για ενίσχυση του Συλλόγου  
& του Περιοδικού

	Πάτροκλος Κουτλής του Παναγιώτη και της 
Άννας 50 δολ. Αυστραλίας για το  περιοδικό.

	Καλλιόπη Πετρέλη από τη Μασσαλία της Γαλ-
λίας 50 ευρώ για το περιοδικό.

	Δημήτρης Σάββας 20€
	Ζωή Κουτσουραδή (Παλαιοχώρι) 10€

εις μνήμην
	Θωμάς Νικ. Τσιμναδής 20 € εις μνήμη των 

Νικολάου και φωτεινής Τσιμναδή, ιωάννη, 
Κατερίνας και Κώστα Κουρτέλη.

	Δήμητρα Βουνάτσου-Γεωργή 50€ εις μνήμην 
Γονέων της Μελανδινού και Διαμάντως Βου-
νάτσου και πεθερικών της Ειρήνης και Γεωρ-
γίου Γεωργή. 

	Περσεφόνη Μαϊστρέλη (Παλαιοχώρι) 20€ εις 
μνήμην του συζύγου της Κώστα και γιού της 
Γρηγόρη Μαϊστρέλη. 

	Μαρίτσα και Θρασύβουλος Βουνάτσος 20€ 
εις μνήμην του συζύγου και πατέρα Δημήτρη 
Βουνάτσου και παππού και γιαγιάς, Εμμα-
νουήλ και Στυλιανής. 

	Μανώλης, Ολυμπία και Ελευθερία Σωτήρχου 
50€ εις μνήμην του πατέρα και συζύγου Πα-
ναγιώτη Σωτήρχου.
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