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Όπως είχατε πληροφορηθεί κατά την κοπή της πίτας, το Σάββατο, 3 του Φλεβάρη, ο 
σύλλογος είχε προγραµµατίσει (όπως τα δύο τελευταία χρόνια) την εκδήλωση του Απο-
κριανού µαζί µε τα παραδοσιακά χοιροσφάγια.

Σε έκτακτη όµως συνεδρίαση του το Δ.Σ., µετά το θάνατο του Μιχάλη του Καντάρα, 
εκτιµώντας και λαµβάνοντας υπόψη του την στάση που τήρησε ο εκλειπόντας απέναντι 
στο Σύλλογό µας, όλα τα χρόνια που ήταν στην Τήνο αλλά και η οικογένειά του, απο-
φάσισε να µην πραγµατοποιήσει την εκδήλωση αυτή στις 3 του Φλεβάρη αλλά να τη 
µεταθέσει για λίγο πιο πίσω. Συγκεκριµένα το δεύτερο Σάββατο µετά το Πάσχα θα γίνει 
η εκδήλωση µε παραδοσιακά χοιροσφάγια χωρίς όµως τον Αποκριανό. 

Η ενηµέρωση αυτή λοιπόν αποτελεί και πρόσκληση για όλους τους φίλους του συλλό-
γου για το βράδυ του Σαββάτου, στις 21 Απριλίου, στο σχολείο του Τριαντάρου.

Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΝΗΜΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
Του Σάββα Εµµ. Απέργη, Φιλόλογου - πρώην Δήµαρχου Τήνου

Οι µεγάλοι µε τα.... µάτια των µικρών

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Όταν ήµουν παιδί, νόµιζα ότι όλοι οι 
µεγάλοι ήταν ίδιοι µεταξύ τους, γιατί 
δύσκολα µπορούσες να τους ξεχωρί-
σεις.

Οι άντρες περπατούσαν σκυφτοί, 
στηριζόµενοι σε ένα ραβδί, ντυµένοι µε 
τα ίδια ρούχα και όλοι φορούσαν τρα-
γιάσκα. Οι γυναίκες είχαν το ίδιο κτένι-
σµα, φορούσαν και αυτές περίπου τα 
ίδια ρούχα, πάντα µια ποδιά µπροστά 
τους και περπατούσαν συνήθως µε 
τσόκαρα.

Όσο µεγάλωνα και µε αφορµή κά-
ποιες πρώιµες επαφές που είχα µε 
µερικούς απ’ αυτους είτε λόγω συγ-
γένειας, οικογενειακής φιλίας ή ακόµη 
και επειδή ζούσαµε στην ίδια γειτονιά, 
άρχισα να καταλαβαίνω και να διαπι-
στώνω, ότι η οµοιότητα αυτή ήταν µόνο 
επιφανειακή και εξωτερική και ότι 
αντίθετα ο κάθε «µεγάλος» ήταν δια-
φορετικός.

Άλλοι ήταν σοβαροί και λιγοµίλητοι, 
άλλοι καλαµπουρτζήδες και πολυλογά-
δες, άλλοι οξύθυµοι και καβγατζήδες 
και άλλοι αµίλητοι και φιλήσυχοι. Δεν 

έλειπαν οι θυµόσοφοι, αλλά και οι κου-
ζουλοί. Αρκετοί είχαν πηγαίο χιούµορ 
και άλλων τα χείλη έσταζαν ...δηλητή-
ριο. Μερικοί ήταν µπεκρήδες, φαγάδες, 
καφενόβιοι και καλοπερασάκηδες, ενώ 
οι περισσότεροι ήταν προκοµµένοι και 
δουλευταράδες. Υπήρχαν και οι τσαπα-
τσούληδες και οι φωνακλάδες, αλλά οι 
πολλοί ήταν νοικοκύρηδες και µετρού-
σαν τα λόγια τους. Υπήρχαν οι «λεβέ-
ντες» και οι καµαρωτοί, αλλά και οι 
εγωϊστές, οι ισχυρογνώµονες, τα «αγύ-
ριστα κεφάλια».

Τέλος υπήρχαν οι εύπιστοι και οι αφε-
λείς, που δεν τους άφηναν σε... χλωρό 
κλαδί τα πειραχτήρια του χωριού, αλλά 
και οι σκουντούφληδες και κατσούφη-
δες, οι «ανάποδοι» σε όλα.

Αλλά και οι γυναίκες ήταν... µπαξέδες 
µε όλα τα λουλούδια. Οι πολλές βέβαια 
ήταν σεµνές, σοβαρές, φρόνιµες, λιγο-
µίλητες, νοικοκυρές, «µυαλωµένες». 
Δεν έλειπαν όµως και οι φλύαρες, οι 
ζωηρές, οι χαµηλοβλεπούσες, οι αλα-
φρόµυαλες, µερικές ήταν ανοικοκύ-
ρευτες, γλωσσοκοπάνες, επαναστάτρι-

Με την καθιερωµένη µεγαλοπρέπεια 
αλλά και κατάνυξη εορτάστηκε κι 

εφέτος η 184η επέτειος της ευρέσεως της 
εικόνας της Παναγίας στις 30 Ιανουαρίου 
του 1823. Την παραµονή το απόγευµα η ει-
κόνα µεταφέρθηκε από τον πάνω ναό στο 
χώρο που βρέθηκε η εικόνα όπου και ετε-
λέσθη πανηγυρικός εσπερινός. Ο όµορφος 
καιρός, ήταν ο µεγάλος σύµµαχος σε όλο 
το εορταστικό διήµερο, γι’ αυτό και η πα-
ρουσία του κόσµου ήταν πολύ µεγάλη.

Το βράδυ έγινε ολονύκτια ακολουθία 
ενώ την εποµένη, την κυριώνυµη ηµέρα του 
εορτασµού ετελέσθη Αρχιερατική θεία 
λειτουργία χοροστατούντος του Μητρο-
πολίτη Σύρου Τήνου. Στην πανηγυρική λει-
τουργία παρευρέθησαν οι: Νοµάρχης Κυ-
κλάδων, Έπαρχος Τήνου, Δήµαρχος Τήνου 
και Δήµαρχος Εξωµβούργου  ο Διοικητής 
Α.Τ. Τήνου, ο διοικητής Λιµενικού Σώµατος 
και ο Διοικητής Πυροσβεστικού κλιµακί-
ου καθώς και πολλοί Σύµβουλοι από το 
επαρχιακό και τα Δηµοτικά συµβούλια. Την 
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Διοικητής του 
Ε.Ο.Τ. Ακολούθησε η επιµνηµόσυνη δέηση 
στο άγαλµα του Μητροπολίτη Γαβριήλ και 
κατάθεση στεφάνου από τον Μητροπολίτη 

και πρόεδρο του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου κ Δωρόθεο 
τον Β’. 

Το απόγευµα έγινε λιτάνευση της εικό-
νος στους δρόµους της πόλης,  παρουσία 
των πολιτικών αρχών, των φορέων του 
νησιού καθώς και αρκετών πολιτών. Είπα-
µε και πριν λίγο ότι ο καιρός φέτος ήταν 
ο µεγάλος σύµµαχος, που θέλησε να µας 

ανταµείψει για την περσινή κακοκαιρία και 
έτσι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλό-
χαρης έγινε µε την καθιερωµένη τάξη. Ακο-
λούθησε επιµνηµόσυνη δέηση στον τάφο 
των κτητόρων του ναού και κατάθεση στε-
φάνου από το µέλος της Διοικούσας επι-
τροπής κ. Ευάγγελο Βέρσαλη, ενώ όταν η 
εικόνα τοποθετήθηκε στην θέση της µέσα 

στο ναό, διαβάστηκε ο απολογισµός του 
οικ. Έτους 2006 από τον αντιπρόεδρο του 
ιδρύµατος κ. Πολατσίδη Ιωάννη. 

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το βρά-
δυ µε την λαµπαδηδροµία. Μαθητές όλων 
των βαθµίδων κρατώντας τα φαναράκια 
τους και τραγουδώντας τα τραγούδια της 
εύρεσης παρέλασαν από τους δρόµους και 
την παραλία ενώ αρκετά βεγγαλικά σε ποι-
κίλους συνδυασµούς στόλισαν τον Τηνιακό 
ουρανό. Χαιρετισµό απεύθυνε ο Δήµαρχος 
µιλώντας για το γεγονός της εύρεσης ενώ 
ο Έπαρχος ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις 
υποψίες όλων για την αργία της επόµενης 
µέρας, συνάµα όµως ευχαρίστησε όλους 
τους εκπαιδευτικούς που πήραν µέρος στο 
διήµερο εορτασµό, όλων των βαθµίδων και 
όλων των σχολείων. 

Αρκετοί συµπολίτες µας ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσµα του Δηµάρχου και πήγαν 
στο ξενοδοχείο Αλώνια όπου και παρέθε-
σε δεξίωση προς όλους τους Τηνιακούς 
αλλά και τους ξένους που βρέθηκαν στην 
Τήνο τις ηµέρες αυτές. Τα σχόλια µάλι-
στα που απέσπασε το όλο στήσιµο της 
βραδιάς ήταν απολύτως ικανοποιητικά για 
τους διοργανωτές.      ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος

ΕΟΡΤΗ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΤΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ
Βιβλίο «ΤΗΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», Νικ. Κ. Αλαβάνος

Αστήρ της Τήνου, αριθµ. 1465-153 (15-2-1954) και Κυκλαδικόν Φως, αριθµ. 75 (Ιαν. 1956).
Με το ψευδώνυµο «ο Νοσταλγός»

Κάθε Τηνιακός που τα µαθητικά του 
χρόνια τα πέρασε στην Τήνο, αυτές 

τις µέρες µε τη φαντασία του κάποιο κα-
λάµι θα ξύνει, χρωµατιστές κόλλες θα κό-
βει, τσιρίσι θα ετοιµάζει. Είναι οι µέρες που 
αναστατώνονται οι µαθητές µε την προε-
τοιµασία της λαµπαδηφορίας και εµείς οι 
παλιοί µε τις αναµνήσεις µας.

Μέρες αξέχαστες. Εγκαταλείπαν για λίγο 
τα βιβλία και το ρίχναν στο γλέντι. Τύφλα 
να’ χουν για µας τα βενετσιάνικα φαναρά-
κια. Τ’ άλλα τα στραβά, τα δίχως συµµε-
τρία, τα ασουλούπωτα, µιλούν στην ψυχή 
µας. Και τί συναγωνισµός, ποιός θα κάνει 
το καλύτερο. Στη δική µας γενεά πρώτοι 
ερχόνταν ο Παναγιώτης Κουλούρης (ο 
ζωγράφος των πλοίων) και ο στραβοκά-
νης ο Σπύρος Παπαδιάς. Πέρναν και δίναν 

τ’ αστεία του Κροµµύδα και του Μπάχα, 
χαλούσε ο κόσµος στις τάξεις µέχρι την 
ώρα που ερχόταν ο Σχολάρχης ασθµαίνων 
κατ’ ευθείαν επάνω µας. Τα χαστούκια του 
πέφταν σαν αστραπή ενώ η γλώσσα του 
έβγαινε απ’ τα δόντια...

Μετά άρχιζαν δοκιµές στο «Δεύτε Τήνι-
οι» και στο «Πληθύς η των Τηνίων», αριβά-
ριζαν τότε οι εξωσχολικοί καλλίφωνοι µε 
επι κεφαλής το µακαρίτη το Γιώργο Σπανό, 
αφού προηγουµένως είχαν κάνει τις φω-
νητικές γαργάρες των στην ...ταβέρνα του 
Λανσιέ.

Τι όµορφες προετοιµασίες, τι παιδική 
χαρά, τι πίστη. Πού να τα ξεχάσουµε; Αυτά 
θυµόµαστε αυτές τις µέρες όπου κι αν βρε-
θούµε, είτε στα καράβια, είτε στα γραφεία, 
είτε σ’ άλλες δουλειές (...).
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ΈΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ:
 Ανήµερα των τριών Ιεραρχών έγι-

νε η κηδεία του µπαρµπα-Γρηγόρη 

του Ορφανού (Μούσου), ο οποίος 

έφυγε από τη ζωή εντελώς ξαφνικά 

την προηγούµενη µέρα.

MNHMOΣΥΝΑ:
 Στις 21 Ιανουαρίου, στους Αγίους 

Αποστόλους έγινε το µνηµόσυνο της 

Κατίνας της Λωνήδαινας για τον ένα 

χρόνο από το θάνατό της.

 Στις 11 του Φλεβάρη έγινε το µνη-

µόσυνο του Μιχάλη του Λιόντα στους 

Αγίους Αποστόλους.

 Στις 18 του ίδιου µήνα έγινε το 

µνηµόσυνο του Μιχάλη του Καντάρα 

αφού συµπληρώθηκαν σαράντα µέ-

ρες από το θάνατό του. 

 Στις 4 του Μάρτη έγινε το µνη-

µόσυνο του Μπάρµπα Ραφιού του 

Δεσύπρη καθώς έκλεισε ένας χρόνος 

από το θάνατό του. 

Κοινωνικά 
του χωριού µας • Ο ξαφνικός θάνατος του Μιχάλη 

Λούβαρη (Καντάρα), ο οποίος ήταν 
και αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
µαταίωσε τα σχέδια του συλλόγου 
για κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας, η 
οποία είχε προγραµµατιστεί για τις 
21 Ιανουαρίου. Ακόµη αναβλήθηκαν 
και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. που θα γίνοταν την ίδια 
µέρα.
• Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε και 
ο χορός του Συλλόγου, που γινόταν 
κάθε χρόνο το τελευταίο Σάββατο 
της Αποκριάς µε µεγάλη επιτυχία. 
Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που 
έχουµε ο χορός θα γίνει την Δευτέ-
ρα του Πάσχα. 
• Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι 
προσπάθειες του συλλόγου, για να 
αποκτήσουν δικό τους χώρο για 

γραφείο. Στο τέρµα του δρόµου 
προς Πόρτο, υπάρχει ένα µικρό 
κτήριο το οποίο επισκευάζεται προ-
κειµένου να εξυπηρετήσει τις ανά-
γκες του συλλόγου για το σκοπό 
αυτό. Μάλιστα δε, σύµφωνα µε τον 
νυν πρόεδρο, κ. Λούβαρη Μανόλη, 
ο χώρος αυτός τους καλοκαιρινούς 
µήνες θα λειτουργεί και ως τουριστι-
κό περίπτερο, το όποιο θα παρέχει 
πληροφορίες στους επισκέπτες και 
τους τουρίστες της περιοχής. Είναι 
µια αξιόλογη προσπάθεια την οποία 
πρέπει να την στηρίξουν όλοι. Κυ-
ρίως οι επαγγελµατίες της περιοχής 
καθώς και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζο-
µένων δωµατίων και ξενοδοχείων 
που έχουν άµεση σχέση µε κόσµο.

ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος

TPIMHNH ΠEPIO∆IKH EK∆OΣH 
TOY ΣYΛΛOΓOY TPIANTAPITΩN THNOY

AΣHMAKH ΦΩTHΛA 40 & ΛEΩΦ. AΛEΞAN∆PAΣ AΘHNA 114 73

YΠEYΘYNOΣ EK∆OΣHΣ & ΣYNTAΞHΣ

AΠEPΓHΣ MANOΛHΣ - ∆AΣKAΛOΣ
AΓIAΣ BAPBAPAΣ 64 • THNOΣ 84200 • 22830.24644

madatofforos@yahoo.gr

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

AΠEPΓHΣ ΣABBAΣ - Φιλόλογος, Tέως ∆ήµαρχος
π. ΣTAΘOΠOYΛOΣ ANTΩNIOΣ - Eφηµέριος Aγίων Aποστόλων

ΣXE∆IAΣH - EKTYΠΩΣH:

TPOXANH 7, 84 200 THNOΣ

THΛ.: 22830-25727, FAX: 22830-23726

Tα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται

∆ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι  ∆ Ω Ρ Ε Α Ν

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΡΤΟ 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΤΕΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΦΩΣ: Έτος 21ον - Αριθµός φύλλου 269, 

Νοέµβριος 1970:

 Το µέγα τουριστικόν συγκρότηµα ΤΗΝΟΣ ΜΠΙΤΣ, επιθεωρείται από 
τον γενικό γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. κ. Μπαλόπουλον διότι τον επόµενο Απρί-
λιο πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία. Εκτός από το κεντρικό κτήριο της 
νέας ξενοδοχειακής µονάδας έχουν κατασκευαστεί και τρία συγκροτήµα-
τα Μπαγκαλόους δεξιά και πίσω απ’αυτό. Συνολικά ο αριθµός των δωµα-
τίων της µονάδας είναι 400 κρεβάτια ενώ στον τρίτο όροφο υπάρχουν 7 
πολυτελείς σουίτες οι οποίες προορίζονται για συγκεριµµένα εισοδήµατα. 
Την ίδια περίοδο, ένα χρόνο νωρίτερα, λειτούργησε ένα άλλο ξενοδοχείο, 
επί της παραλιακής λεωφόρου, το Ωκεανίς, αποσπώντας θετικά σχόλια.

 Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «ΤΗΝΟΣ ΜΠΙΤΣ», ανεγείρεται από 
τους Σταύρο Γκιων και Κωνστ. Νικολακάκη. Τις στατικές µελέτες είχε κά-
νει ο συµπατριώτης µας Γεώργιος Κρητικός, την διακόσµηση ο Στ. Στα-
µατόπουλος, τα µηχανολογικά ο µηχανολόγος Ιωάννης Αργυρής ενώ την 
κτηριακή κατασκευή είχαν αναλάβει από κοινού οι εργολάβοι, Ορφανός 
Ιωάννης και Δεσύπρης Συµεών.

 Οι συνδροµητές του Ο.Τ.Ε. ανέρχονται συνολικά σε 460, αφού η υπη-
ρεσία ενέκρινε την τοποθέτηση στην πόλη άλλων 105 νέων τηλεφώνων σε 
οικίες και καταστήµατα!!!

 Το Β’ Δηµοτικό Σχολείο από το σχολ. έτος 1966-1967 υπερβαίνει στα-
θερώς τον ανώτερο προβλεπόµενο αριθµό των 160 µαθητών διά να προα-
χθή από τετραθέσιον ως είναι σήµερον εις πενταθέσιον. Διά το σχολ. έτος 
1970-71 ενεγράφησαν συνολικά 197 µαθητές µε προοπτική να φθάσουν 
τους 210. Όµως το εν λόγω σχολείο παραµένει εισέτι τετραθέσιο ενώ 
πληρεί τους όρους προαγωγής αυτού, συµφώνως προς το δηµοσιευθέν 
προσφάτως Β.Δ. περί καταργήσεως, συγχωνεύσεως και προαγωγής Δηµο-
τικών Σχολείων. 

 Υπό του αλιέως Μάρκου 
Παπανδρεόπουλου, αλιεύ-
θη πλησίον του ακρωτηρίου 
Βουρνί Τήνου, ο εικονιζό-
µενος ξιφίας, βάρους 100 
κιλών, µε παραγάδι και ψιλό 
αγκίστρι. Η περίπτωσις εί-
ναι µοναδική εις τα χρονικά 
των αλιευµάτων εις την θα-
λάσσιαν περιοχή της νήσου 
Τήνου.

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΦΩΣ: Έτος 23ον - Αριθµ. Φύλλου 283,        
Φεβρουάριος 1972 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
«ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ»
Στο προηγούµενο τεύχος της εφηµερί-
δας, στο θέµα µε τίτλο:  Σύµβουλοι από 
το χωριό µας, από προσωπικό και µόνο 
λάθος, έγραψα ότι ο δηµοτικός σύµβου-
λος κ. Λούβαρης Εµµανουηλ πήρε 27 ψή-
φους. Ο ακριβής αριθµός των ψήφων του 
βέβαια ήταν 229. Θέλω µέσα απ’ αυτή τη 
στήλη να βεβαιώσω τον κ. Λούβαρη ότι 
δεν υπήρχε καµµία πρόθεση ούτε σκο-
πιµότητα για την ανακρίβεια του αριθµού 
των ψήφων του πολύ περισσότερο δε να 
µειώσω την αξία του ως άνθρωπο, σω-
στό οικογενειάρχη, έντιµο επαγγελµατία, 
πετυχηµένο πρόεδρο συλλόγου και νυν 
δυναµικό σύµβουλο.

Μανόλης Απέργης
Συντάκτης Εφηµερίδας

ΑΕΡΟΠΛΟ ΙΑ  -  ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ,
ΑΠΟ  ΤΟ  ΧΘΕΣ  Σ ΤΟ  ΣΗΜΕΡΑ ! ! !
Ποιος είπε ότι το θέµα της γρή-

γορης µετακίνησης από και 
προς την Αθήνα απασχόλησε µόνο 
την προηγούµενη δηµοτική αρχή. 
Αντιθέτως.  

Την δυνατότητα δροµολόγησης αε-
ρόπλοιων στα νησιά των Κυκλάδων 
για την καλύτερη και γρηγορότερη 
µετακίνηση εµπορευµάτων, ζητά µε 
έγγραφό του ο Υφυπουργός βιοµη-
χανίας και ενέργειας κ. Μ. Πρωτοπα-
παδάκης προς τον οίκο των Η.Π.Α. 
που τα κατασκευάζει εν έτει 1979. 
Αυτά γράφει ο «Φάρος της Τήνου» 
στο φύλο µε αριθµ. 204-205, Νοέµ-
βριος – Δεκέµβριος 1979.

Τα αερόπλοια αυτά, συνεχίζει στη 
δήλωσή του ο υφυπουργός έχουν 
σχήµα ωοειδές έχουν σύγχρονο τε-
χνολογικό εξοπλισµό και ελικοφόρο 
ή αεριωθούµενο κινητήρα. Στο κάτω 
µέρος φέρουν ειδική καµπίνα για τη 
µεταφορά των επιβατών και εµπο-
ρευµάτων και µπορούν να αναπτύ-
ξουν ταχύτητα µέχρι 100χλµ. την ώρα. 
Εφόσον ο οίκος που τα κατασκευά-

ζει, µας διαβεβαιώσει ότι µπορούν να 
αντεπεξέλθουν στην ιδιορρυθµία των 
Κυκλάδων και στις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν θα εισηγηθεί θετικά 
στην Κυβέρνηση για την προµήθειά 
τους.

Προφανώς η διαβεβαίωση του οί-
κου δεν υπήρξε θετική ή δεν ήρθε 
ποτέ, αφού δεν έγινε η ανάλογη προ-
µήθεια.

Βρισκόµαστε στο 2007. Δεν γνωρί-
ζουµε τις προθέσεις της νέας δηµο-
τικής αρχής. Η προηγούµενη  όµως, 
όλο και το έφερνε το θέµα στο προ-
σκήνιο µε την ελπίδα ότι κάτι καλό θα 
φανεί στην άκρη του τούνελ. Σύµφω-
να µε το τελευταίο δελτίο τύπου του 
Δήµου έχει γίνει η επιλογή της θέσης 
που θα αράζουν τα υδροπλάνα, τα 
οποία θα ξεκινούν από το Λαύριο µε 
διάρκεια πτήσης 30 λεπτά περίπου. 
Αρνητικός παράγοντας φυσικά είναι 
ο καιρός µε τους ισχυρούς βοριάδες 
που πνέουν τους καλοκαιρινούς µή-
νες. 

ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος 
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ΣΧΟΛΕΙΟ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ 
Απ’τον ΜΑΝΤΑΤΟφόρο. . . 

Το σχολείο στον Τριαντάρο ως 
διδακτήριο, κατασκευάστηκε το 

1948 όπως έχει αναφερθεί και σε προ-
ηγούµενο φύλλο και µάλιστα σε πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Σχολείο 
βέβαια υπήρχε αφού τα λεγόµενα λαϊκά 

σχολεία είχαν ήδη αντικατασταθεί µε 
τα αλληλοδιδακτικά, τα στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και τα ελληνικά σχολεία 
και µάλιστα αρκετά χρόνια νωρίτερα. 
Όλα όµως τελούσαν υπό την επίβλεψη 
και τη φροντίδα της εκκλησίας.

Οι πρώτοι εγγεγραµµένοι µαθητές 
σε µαθητολόγιο, από το χωριό µας, εί-
ναι γραµµένοι για το σχολ. έτος 1902-
1903. Όµως οι µαθητές αυτοί, όπως και 
πολλοί άλλοι για τα επόµενα χρόνια, 
πήγαιναν στο γειτονικό σχολείο, του 
Αρνάδου, το οποίο είχε κτισθεί και δέ-
χονταν τα παιδιά και από τα Δυο-Χω-
ριά αλλά και από το Μοναστήρι. 

Ο αριθµός των παιδιών δεν ήταν και 
πολύ µεγάλος γιατί οι οικογένειες χρει-
άζονταν εργατικά χέρια για την ικανο-
ποίηση της αυτάρκειας σε προϊόντα 
και έτσι η εκπαίδευση για τα χρόνια 
εκείνα, φάνταζε µάλλον για περιττή πο-
λυτέλεια. «Τα παιδιά θέλουν φαΐ και τα 
γράµµατα δεν χορταίνουν, συνήθιζαν 
να λένε οι πατεράδες προκειµένου να 
δικαιολογήσουν την άρνησή τους ως 

προς το να πάνε τα παιδιά σχολείο». 
Έτσι λοιπόν η παρουσία των µαθητών 
δεν ήταν και καθηµερινή. Μάλιστα σε 
περιόδους που οι δουλειές στα χωρά-
φια ήταν αυξηµένες τότε η απουσία 
των µαθητών ήταν µόνιµη.

Που να µείνει όρε-
ξη για σχολείο,  όταν 
από το πρωί ως το 
βράδυ τα αγόρια 
ακολουθούσαν τους 
γονείς τους στα κτή-
µατα, για το όργω-
µα, για τη σπορά, το 
κλάδεµα, το θέρος, 
το αλώνεµα και τις 
τόσες άλλες εργα-
σίες. Για τα κορίτσια 
δεν τίθεται θέµα, για-
τί αυτά έµεναν στο 
σπίτι βοηθώντας τις 

µητέρες τους στην επεξεργασία της 
πρωτογενούς παραγωγής που έφερναν 
οι άντρες του σπιτιού από το χωράφι 
και ταυτόχρονα σπούδαζαν την τέχνη 
της καλής νοικοκυράς.

Μαγείρεµα, πλύσιµο στη βρύση, 
σκούπισµα, ράψιµο, κέντηµα, σιδέρωµα 
ήταν τα µαθήµατα που διδάσκονταν 
καθηµερινά. Υπήρχαν βέβαια και τα 
εποχιακά µαθήµατα όπως η παραγωγή 
γλυκών του κουταλιού και παστελιών 
από σύκα και τα εορταστικά όπως 
ήταν τα κουλούρια, οι τυρόπιτες, οι µπι-
ζέδες, το ασβέστωµα στους δρόµους 
και στις σκάλες που οδηγούσαν στη 
σάλα του σπιτιού. Στα επιλογής µαθή-
µατα ανήκαν το πλέξιµο, η ραφτική και 
το πλέξιµο µε τις ράπες. 

Βέβαια και ο ποδαρόδροµος ήταν 
µία πρόσθετη δυσκολία για τους µαθη-
τές. Για να πάνε στο σχολείο έπρεπε να 
περπατήσουν το µονοπάτι που ένωνε 
τον Τριαντάρο µε το σχολείο, µια από-
σταση που ήθελε περίπου 15 λεπτά µε 
τα πόδια και µε ευνοϊκές συνθήκες. 

Αν είχε βοριά δυνατό ή ανάβαση ήταν 
δύσκολη. Το ίδιο συνέβαινε αν έβρεχε 
ή αν έκανε κρύο. Εδώ ταιριάζει «ήταν 
στραβό το κλίµα το έφαγε και ο γά-
ιδαρος».

Ακόµη πιο δύσκολη δουλειά είχαν τα 
παιδιά που έµεναν στην Αγία Βαρβάρα, 
τα οποία ακολουθούσαν τους γονείς 
τους από την Άνοιξη και µετά, που οι 
δουλειές στα κτήµατα ήταν περισσότε-
ρες. Κάθε πρωί έπρεπε να ανέβουν µε 
τα πόδια ως τον Αρνάδο. Ξεκινούσαν 
µια ώρα νωρίτερα τουλάχιστον για να 
είναι στην ώρα τους και µάλιστα χωρίς 
παπούτσια τις πιο πολλές φορές γιατί 
ήξεραν πως αν τα λιώσουν δεν θα ήταν 
εύκολο να πάρουν γρήγορα καινού-
ρια. Τα κρεµούσαν στον ώµο λοιπόν, 
(δεν υπήρχε µεγαλύτερη ειρωνεία), για 
να διατηρηθούν όσο γίνεται πιο πολύ 
άφθαρτα.

Παρ’ όλα αυτά, 
χρόνο µε το χρόνο 
ο αριθµός των µα-
θητών αυξάνονταν 
όλο και πιο πολύ 
και αυτός ήταν ο 
λόγος που άρχισε 
γύρω στα 1930 να 
χρησιµοποιείται 
το γυναικείο της 
εκκλησίας των Αγί-
ων Αποστόλων ως 
χώρος διδασκα-
λίας όπως και ένα 
γειτονικό σπίτι. 
Έτσι καλύπτονταν 
οι κτιριακές ανάγκες των µαθητών για 
µεγάλο διάστηµα, µέχρι το 1948.

Βέβαια την αναγκαιότητα της κατα-
σκευής του σχολείου την είχε επιση-
µάνει η σχολική επιτροπή σε έκτακτη 
συνεδρίασή της, τον Μάρτη του 1939 
µε εισήγηση του τότε δάσκάλου Ευ-
στράτιου Πετρίδη. Όµως ο Β’ παγκό-
σµιος πόλεµος που µεσολάβησε στα-

µάτησε τις όποιες ενέργειες είχαν γίνει. 
Χρειάστηκε να περάσουν πάλι οκτώ 
χρόνια από την κήρυξη του πολέµου 
για να ξανατεθεί το ζήτηµα, που βρήκε 
και την οριστική του λύση µε την κα-
τασκευή του υπάρχοντος κτηρίου µε 
µικρές αλλαγές απ’ ότι είναι σήµερα.

 ΠΡΩΤΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ 105 ΧΡΟΝΙΑ !

Μιας και γίνεται λόγος για τους πρώ-
τους εγγραφέντες µαθητές κατά το 
1902-1903 νοµίζω πως αξίζει να τους 
µνηµονεύσουµε έστω και µέσα απ’ 
αυτή τη στήλη:

Στην Α’ τάξη: Ελευθέριος Δεσύπρης 
του Γ., Σταµνάς Πέτρος του Ιωαν., Ματ-
θαίος Απέργης του Αντωνίου, Μαρα-
µπότος Σωτήριος.

Στην Β’ τάξη: Μηλιός Αντώνιος του 
Κωνσταντίνου, Δηµήτριος Ζάρπας του 
Μάρκου.

Στην Γ’ τάξη: Αρτέµης Σιώτος του 
Δηµητρίου. 

Στην  Δ’ τάξη: Ιάκωβος Μπρουντζά-
κης του Αλέξ. (από τον Μπερδεµιάρο), 
Κονταρίνης Μάρκος του Αντωνίου, Κο-
νταρίνης Εµµανουήλ του Αντωνίου 

ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος

ΕΣΕΙΣ  ΠΕΤΑΞΑΤΕ  ΧΑΡΤΑΕΤΟ;
Το πέταγµα του χαρταετού είναι µια συνήθεια που η αρχή της 

χάνεται στα βάθη των χρόνων. Οι Κινέζοι πρώτοι ήταν εκείνοι 
που έφτιαχναν κάποιες κατασκευές πετώντας τες στον αέρα 
προσπαθώντας να εξευµενίσουν τους δράκους και τα πνεύµατα 
που πίστευαν ότι βρίσκονται στον αέρα. Στην χώρα µας µαρτυρί-
ες για το πέταγµα χαρταετών αναφέρονται στον 4ο και 3ο αιώνα 
π.Χ. ενώ η εφεύρεσή του οφείλεται στον Έλληνα Αρχύτα που 
ζούσε στον Τάραντα της Σικελίας. 

Σε χώρες της Ανατολής (Ινδονησία, Ιαπωνία)  χρησιµοποιείται 
σε διάφορες εργασίες. Στα πελάγη της Μελανησίας, οι ψαράδες 
για να κρατούν τις πετονιές τους στην επιφάνεια του νερού χρη-
σιµοποιούν αετούς. Κατά τον 19ο αιώνα, χρησιµοποιείται για τις 
ανάγκες φυσικών πειραµάτων που σχετίζονται µε τον ηλεκτρι-
σµό αλλά και µε τη διάδοσή του στην ατµόσφαιρα, καθώς επίσης 
και για µετεωρολογικούς σκοπούς (Φραγκλίνος - Μαρκόνι).

Στα νεότερα χρόνια και κυρίως µεταπολεµικά µε το άνοιγµα 
του Τριωδίου άρχιζε και το ταξίδι των χαρταετών στους αιθέρες. 
Μάλιστα δε το ταξίδι αυτό, δηλαδή το πέταγµα του χαρταετού, 
κρατούσε πολλές µέρες. Ξεκινούσε από την Κυριακή του Τελώ-
νου και Φαρισαίου και τελείωνε την Κυριακή των Βαΐων.

Άλλη ονοµασία του αετού στην περιοχή της Σµύρνης αλλά και 
σε άλλες πόλεις της Μ. Ασίας ήταν: το τσερκένι ή τσερτσένιο. 
Από εδώ προερχόταν και η λέξη τσερκενάς, ο οποίος ήταν ο 
κατασκευαστής των χαρταετών. Τα σχέδια τα οποία έδινε στους 
χαρταετούς, ήταν βασισµένα σε γεωµετρικά σχέδια. Κανονικά 
πολύγωνα, τρίγωνα,  ρόµβους, τραπέζια. Το κύριο µέρος του χαρ-
ταετού ήταν το κεφάλι το οποίο ήταν κατασκευασµένο από ελα-
φρά ξύλα ή καλάµια, τα οποία έπρεπε να είναι γερά για να έχουν 
αντοχή και να είναι ευλύγιστα..

Έτσι γινόταν ο σκελετός ο οποίος µετά ντυνόταν µε λεπτό 
χαρτί είτε µονόχρωµο είτε πολύχρωµο  Δεν λείπουν και οι χαρ-
ταετοί που ήταν ντυµένοι µε εφηµερίδες ακόµη και µε λαδό-

κολλες που πριν χρόνια ήταν για τα µπακάλικα της εποχής η 
νούµερο ένα κόλλα περιτυλίγµατος.

Για να µπορεί να πετάξει το κεφάλι έπρεπε να είναι στερεωµέ-
νη στην άκρη του και η ουριά η οποία φτιάχνονταν από λεπτές 
λουρίδες χαρτιού οι οποίες στηρίζονταν πάνω σε σπάγκο. Το 
µήκος της ουριάς ήταν ανάλογο µε το µέγεθος της κεφαλής και 
φυσικά σχετίζονταν άµεσα από την ένταση του αέρα την ηµέρα 
που θα πετούσε.

Προαιρετικά ήταν τα σκουλαρίκια, που έβαζαν κάποιοι κατα-
σκευαστές καθώς και τα µαλλιά ή τα γένια. Τα πρώτα στηρίζο-
νταν αριστερά και δεξιά σε ένα καλάµι της κεφαλής ενώ τα µαλ-
λιά ήταν λεπτές λουρίδες χαρτιού κολληµένες περιµετρικά στο 
κάτω µισό της επιφάνειας ενός χαρταετού που έχει το σχήµα 
κανονικού εξαγώνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για µια καλή πτήση ήταν να έχει 
καλά ζύγια. Τα σκοινιά δηλαδή που ξεκινούσαν από το κέντρο 
και δυο ακόµη άκρες έπρεπε να είναι µοιρασµένα µε ακρίβεια και 
προσοχή γιατί η απογείωσή του, θα ήταν πράγµατι δύσκολη.

Η ταχύτητά του, το ύψος του αλλά και οι φιγούρες που κάνει 
ο χαρταετός κατά τη διάρκεια της πτήσης του εξαρτιόταν από 
την πείρα εκείνου που τον κατευθύνει αλλά και από την τεχνική 
της κατασκευής. Δεν έλειπαν βέβαια και οι αψιµαχίες ανάµεσα 
στους ιδιοκτήτες χαρταετών την ώρα της πτήσης. Αυτός που θα 
πετούσε τον αετό του πιο ψηλά, ανάµεσα σε µία παρέα παιδιών 
θα ήταν και ο νικητής της ηµέρας εκείνης. Πολλές φορές όµως 
χρησιµοποιούνταν και αθέµιτα µέσα. Βλέπετε ο σκοπός αγιάζει 
τα µέσα. Έτσι άρχισαν να χρησιµοποιούν ξυραφάκια αλλά και 
κοµµάτια γυαλιού από σπασµένα τζάµια ή µπουκάλια τα οποία τα 
έδεναν σφιχτά πάνω στην ουρά του αετού ή και στα σκουλαρίκια 
που λέγαµε πρωτύτερα.

Έτσι πλησίαζε ο ένας αετός στον άλλο και προσπαθούσε µε 
τα ξυραφάκια να κόψει την καλούµπα του διπλανού του, ώστε ο 

αετός που κοβόταν ο σπάγκος του να αρχίσει να διαγράφει κύ-
κλους γύρω από τον άξονά του µέχρις ότου να πέσει στη γη ή σε 
διαφορετική περίπτωση να κρατηθεί από κανένα ψηλό δέντρο 
ή ακόµη και από τα σύρµατα της Δ.Ε.Η. ή άρχιζε ένα ατέλειωτο 
ταξίδι µε φόντο τον ορίζοντα σε άγνωστη κατεύθυνση.

Μέχρι και πριν 15-20 χρόνια το πέταγµα του χαρταετού αποτε-
λούσε µια ευχάριστη απασχόληση για τα παιδιά κατά τις απογευ-
µατινές ώρες µετά το διάβασµα. Πολλές φορές γινόταν απόλυτα 
ανταγωνιστικό µιας και επικρατούσε η αίσθηση της υπεροχής 
από ορισµένα παιδιά.

Εκείνος που θα τον πετούσε ψηλότερα για περισσότερη ώρα, 
αντέχοντας στις πιθανές επιθετικές τάσεις των φίλων του ,έπαιρ-
νε έστω και προσωρινά το χρίσµα του αρχηγού, τίτλος διόλου 
ευκαταφρόνητος. Το σηµαντικότερο όµως απ’ όλη την ιστορία 
της προετοιµασίας και της κατασκευής του αετού, της ουριάς, 
του πετάγµατος, του τσακωµού µε τους φίλους για το χώρο που 
θα τον πετούσαν, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
και άλλες πτυχές του χαρακτήρα τους. Οπλίζονταν µε πείσµα για 
να πετύχουν το σκοπό τους αλλά έπρεπε να διαθέτουν υποµονή 
και επιµονή, να µην απογοητεύονται, να µη χάνουν το θάρρος 
τους να έχουν ισχυρή αυτοπεποίθηση, ιδίως σε περιπτώσεις που 
ο αετός δε θα τους έκανε το χατίρι να ανεβεί στα ουράνια. 

Σήµερα το πέταγµα του χαρταετού έχει περιοριστεί σε µια ή 
το πολύ δύο µέρες. Την Καθαρή Δευτέρα, άντε και την τελευταία 
Κυριακή της Αποκριάς. Δεν έχουν περιοριστεί µόνο οι µέρες, 
αλλά και η διάθεση των µικρών παιδιών αφού οι γονείς τους δεν 
έχουν το χρόνο να ασχοληθούν µε µια τέτοια κατασκευή. Δικαι-
ολογηµένα ίσως, αφού οι έτοιµοι που κυκλοφορούν σε πολλά 
σχέδια, χρώµατα και µεγέθη δίνουν εύκολη και οικονοµική λύση 
για τη µονοήµερη έστω διατήρηση της παράδοσης.

ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος
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Nόστιµοι µεζέδες 
από προϊόντα 
παραγωγής µας.
Mόνο στο κουτούκι 
στο πάνω τέρµα.

AΠOΣTOΛHΣ Δ. ΛEBANTHΣ
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Hλ. Γάφου 15, Tήνος, τηλ. 02830 24250, Fax: 25251

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

∆. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ - Γ. ΛΙΟΛΙΟΣ

Τηλ.: 210 9731147, 210 5141250
Kιν.: 6932582827, 6977512358, 6944760314

Με πολύ µεγάλη επιτυχία διοργα-
νώθηκε και πραγµατοποιήθηκε 

για τέταρτη φορά φέτος το αποκριά-

τικο καρναβάλι µε χορηγούς τον Δήµο 
Τήνου, το Επαρχείο, το Δήµο Εξωµ-
βούργου και φυσικά όλους τους Συλ-
λόγους και Σωµατεία που συµµετείχαν 
στην εκδήλωση αυτή, αφού όλοι όσοι 
πήραν µέρος είχαν µερίδιο και στην 
δαπάνη που απαιτήθηκε για τα άρµατα, 
τις φορεσιές και όλα τα άλλα υλικά.

Η συµµετοχή των αρµάτων και των 
συλλόγων κινήθηκε στα επίπεδα και 
των προηγούµενων ετών µε µια ποικί-
λη θεµατολογία. Μια θεµατολογία που 
κάλυψε µια µεγάλη ιστορική περίοδο. 
Από την Αρχαία Αθήνα µε τους αρ-

χαίους Έλληνες και Ελ-
ληνίδες µέχρι την πολύ 
επίκαιρη πραγµατικότη-
τα, αφού το Δηµ. Σχο-
λείο Στενής Φαλατά-
δου άγγιξε το θέµα της 
Φραπελιάς που τον τε-
λευταίο καιρό είναι της 
µοδός. Αλλά και όλες οι 
άλλες συµµετοχές απέ-
σπασαν θετικά σχόλια απ’ όλο τον κό-
σµο που παρακολούθησε την παρέλα-
ση. Κλόουν σε τρελούς και ξέφρενους 
ρυθµούς, πιερότοι, πειρατές µε άγριες 
διαθέσεις, µάγοι που υπόσχονταν λα-
γούς µε πετραχήλια, αιγύπτιοι Φαραώ, 

ινδιάνοι και ινδιάνες κάποιοι άλλοι µας 
υπενθύµισαν πως ο Φλεβάρης κι αν 
φλεβίσει καλοκαίρι θα µυρίσει, χανού-
µισσες που λίκνιζαν τα κορµιά τους φι-
δίσια αλλά και η λίµνη των κύκνων που 
απέσπασε και το πρώτο βραβείο ήταν 
µέσα στα θέµατα που παρέλασαν.

Αν και ο καιρός δεν ήταν ιδιαίτερα 
καλός, µέχρι το βράδυ του Σαββάτου 
την Κυριακή ευτυχώς για τους διοργα-
νωτές αλλά και τους συµµετέχοντες 

ξηµέρωσε µια πολύ όµορφη µέρα που 
σίγουρα χαλάρωσε όλο τον κόσµο, ως 
προς την επιτυχία της εκδήλωσης.

Αυτό που δεν πρέπει να περάσει 
απαρατήρητο και µάλλον πρέπει να 
βρει και άλλους µιµητές είναι οι ευγε-
νικές χορηγίες πολλών καταστηµάτων 
που µε προθυµία ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσµα του Δήµου. 

Πάρα πολύ καλή ήταν και η παρου-
σιάστρια του προγράµµατος, κ. Ελένη 
Πολυκανδρίτη ενώ στη µουσική πάρα 
πολύ καλά κινήθηκε ο συµπατριώτης 
µας, Στέλιος που έχει και το µπαρ 
«πλώρη» µαζί µε τον καθηγητή µουσι-
κής κ. Ξάνθο. 

ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2007

ες. Ακόµη υπήρχαν – ελάχιστες βέβαια 
– που τα «έτσουζαν» και ήταν συχνά 
µεθυσµένες. 

Κάτω λοιπόν από την εξωτερική οµοιό-
τητα και οµοιοµορφία κρυβόταν ή µάλλον 
αποκαλυπτόταν ένας ολόκληρος κόσµος 
µε τις αρετές και τα ελαττώµατά του, µε 
τις υπερβολές και τις ελλείψεις του, µε 
τη γόνιµη διαφορετικότητά του. Η µικρή 
κοινωνία του χωριού ήταν σε µικρογρα-
φία όλος ο κόσµος. Ήταν κλειστή αλλά 
και αυτάρκης, όπως όλες οι πρωτόγονες 
κοινωνίες.

Μερικούς από τους ανθρώπους του 
χωριού µας, τους πιο χαρακτηριστικούς, 
αυτούς που µε την έντονη προσωπικό-
τητά τους, σφράγισαν ή επηρέασαν και 
τη δική µου προσωπικότητα, θα περι-
γράψουµε εκτενέστερα και θα συµπερι-
λάβουµε σε ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο 
που ετοιµάζουµε για τον Τριαντάρο. 

ΜΝΗΜΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
Του Σάββα Εµµ. Απέργη, 

Φιλόλογου - πρώην Δήµαρχου Τήνου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1
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ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Σάρκα και οστά πήρε πλέον η προέκτα-

ση του δρόµου, στο τµήµα από την παλιά 
στάση των λεωφορείων µέχρι και το Ίδρυµα 
Τηνιακού Πολιτισµού. Οι εργασίες έχουν ξε-
κινήσει από τον Οκτώβριο και συνεχίζονται 
ασταµάτητα µέχρι και τώρα. Ο καλός καιρός 
που επικράτησε όλο το χειµώνα βοήθησε τα 
συνεργεία να εργάζονται από το πρωί ως το 
βράδυ µε αποτέλεσµα το έργο να παρου-
σιάζει την εικόνα που βλέπετε στις φωτο-
γραφίες. 

Φυσικά ο κανόνας επαληθεύτηκε για µια 
ακόµη φορά, όπως και µε κάθε άλλο έργο 
που γίνεται στο νησί µας. Οι κρίσεις, ο σκε-
πτικισµός, η αµφιβολία περί του αποτελέ-
σµατος, οι πολύωρες συζητήσεις επί της 
παραλίας στο χώρο που δούλευαν οι εργά-
τες και γενικότερα αυτή η τακτική του κα-
φενείου που πραγµατικά την έχουµε γευτεί 
όλοι µας τα τελευταία χρόνια πήρε κι έδωσε 
ξεπερνώντας κάθε προηγούµενο.  Δεν ξέρω, 
γιατί πολλοί, ενώ αναγνωρίζουν το πρόβληµα 
δεν θέλουν να δέχονται τις λύσεις που δί-
νονται. Μη µπορώντας να κάνουν κάτι καλό, 
κάνουν το αντίθετο.

Τέλος πάντων, το έργο φτάνει προς την 
ολοκλήρωσή του και ελπίζουµε ότι µέχρι το 
Πάσχα θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία, πε-
ριορίζοντας στο µηδέν τα χίλια µύρια µποτι-
λιαρίσµατα που γίνονταν στο σηµείο εκείνο.

Στις µέρες µας γίνεται πολύς λόγος για ιπτάµενα αντικείµενα, 
εξωγήινους που κάνουν την εµφάνιση τους σε µέρες και ώρες που 
τους αντιλαµβάνονται λίγοι και γενικώς λαµπυρίζοντες αστέρες 
που κάνουν ταχύτατες τροχιές προς τη γη µε στόχο άγνωστη 
και φανταστική κατεύθυνση. Όµως, δεν είναι φαινόµενο µόνο του 
καιρού µας η ύπαρξη (;) τέτοιων όντων που πολλές φορές έχουν 
και επιθετική !!! διάθεση.

Και αυτό γιατί και στα πιο παλιά χρόνια έκαναν την εµφάνισή τους 
διάφορα υπερφυσικά όντα, µε ψηλά κανιά (ποδάρια), γυαλιστερά 
µάτια, τροµακτικοί αράπηδες που προκαλούσαν τρόµο και φόβο, 
ξωτικά που χτυπούσαν τους περαστικούς όπου τύχαινε να τους 
συναντήσουν.

Αυτό βέβαια που δεν έχω καταλάβει, χωρίς να έχω κάνει έρευνα 
επί του θέµατος ή επιστηµονική προσέγγιση είναι ότι τουλάχιστον 
για τα παλιά χρόνια, η παρουσία εξωτικών, δείχνει την προσπάθεια 
του ανθρώπου να εξηγήσει διάφορα γεγονότα που τύχαινε να 
του συµβούν, άλλοτε κωµικά και άλλοτε τραγικά µε τρόπο που να 
προκαλεί και να διεγείρει τη φαντασία των συνανθρώπων τους, στη 
µικρή κοινωνία που ζούσαν, αλλά και την προσοχή τους µην τύχει 
και συµβεί και στους ίδιους κάτι ανάλογο.

Γιατί µια συνηθισµένη και φυσιολογική ερµηνεία, µπορεί να 
τους έθιγε, να τους µείωνε, να τους ντρόπιαζε και τότε αυτό θα 

προκαλούσε δυσµενή σχόλια για το άτοµό τους.
MANTATO...φόρος 

Τις παρακάτω ιστορίες µε ξωτικά τις διηγήθηκε η κυρα-
Μαργαρώ η Δεσύπρη τον Ιούνιο του 1997 στην δασκάλα 
Μαριέττα Λούβαρη στα πλαίσια µιας εργασίας που έκανε η 
τελευταία, µε στόχο την συγκέντρωση λαογραφικού υλικού.

Η κυρία Μαργαρίτα Δεσύπρη από τον Τριαντάρο Τήνου. Είναι 81 
ετών και ζεί όλα της τα χρόνια στο χωριό.

Αυτα που διηγείται άλλα τα έζησε η ίδια και άλλα τα άκουσε 
από άτοµα που ζούσαν στο χωριό. Για όλους αυτά ήταν µια 
καθηµερινότητα.

Η κυρία Μαργατώ, όπως τη φωνάζουν στο χωριό, διηγείται πολύ 
παραστατικά τις ιστορίες για τα ξωτικά, γουρλώνοντας τα µάτια 
σαν να τα βλέπει µπροστά και βάζοντας πολύ θλίψη στο πρόσωπο 
της όταν αφηγείται την περιπέτεια της µάνας της.

Ήταν η µάνα µου και είχε αρρωστήσει κι έλεγε ο παπα Γιάννης ότι 
θέλει διάβασµα. Πήγαµε τον παπα την διάβασε και τη νύχτα την άλλαξαν. 
Σε τρεις µέρες διαβάζουν και παίρνουν τα ρούχα και τα πλένουν στη 
θάλασσα. Ο Ραφιός µας ο καηµένος φοβόταν να πάει, Ραφιέ λέω πήγαινε 
αµαρτία είναι. Γιατί ήπρεπε να πάρουν... την άλλαξε ο παπας και πήραν 
τα ρούχα και πήγαν στη θάλασσα να τα πλύνουν και πήγαµε στην Αγιά-
Μαρίνα και την κοινωνήσαµε την βραδιά την ίσια.

Όταν πήγαιναν στο δρόµο (πήραν τον Αντώνη). Ήταν ένας γάιδαρος. 
Α! Α! µα, Δε πρέπει να µιλήσει τίποτα, τίποτα µιλιά να µην πεις. Πάνε στη 
θάλασσα να βάλουν τα ρούχα µέσα και πήγαν κάτι χέρια και τραβούσαν 

την αλλαξιά. Τους έβαλαν πολλά πράµατα, Ευαγγέλια εννιά, καλαµένιους 
σταυρούς, πολλά. Τα ρούχα πρέπει να τα απλώσεις ανατολικά. Τ’ 
άπλωσαν.

- Έγινε µετά καλά;
- Ε! Ναι έγινε πιο καλά ήταν.
Ήταν 40 µέρες µέσα έλεγε, δεν µπορώ πια, ελάτε, κι εσείς. Στις 10 

µέρες έµεναν µέσα µαζί της µετά µόνη της. Ήταν ο µπαµπάς µου, 
κοιµόταν στην κουζίνα. Τα είχε πάθει απ’ τα χωράφια, έµενε τότε στα 
χωράφια.

Κι άλλα, βλέπαν αράπηδες, στην καµάρα βλέπαν έναν αράπη, µου 
λέγαν δεν βλέπεις τον αράπη; Εγώ δεν τον είδα. Ήταν λέει µαύρος πίσσα 
µε µια ρεµπούπλικα. Δεν τα είχα δει αφού δεν τα είχα δει;

Μια φορά στου Άι-Γιάννη το λαγκάδι είχαµε ένα πλυστραδάκι, 
πηγαίναµε και πλέναµε και αφού τρέχαν τα νερά, µόλις πήγα κατά τη 1 η 
ώρα βλέπω έναν άνθρωπο µέχρι απάνω, τα ποδάρια του ήταν από πίσω, 
ήταν άσχηµη ώρα, αλλά εκείνη την ώρα, µου’ λεγε η πεθερά µου όπου 
βρισκόστε να λέτε Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά. Με τη 
γλώσσα µου. Τρόµαξα πήρα δρόµο, πήγα πάνω.

Άλλη µια φορά εδώ στον Τζεράνη πήγα είχαµε ζώα στα χωράφια και 
πήγα.

Μόλις επήγα στο δρόµο βλέπω µια γουρούνα µεγάλη. Παναγία µου 
λέω, τρέµοµαι. Ύστερα από λίγες ηµέρες πρήζοµαι και γίνοµαι τόση. 
Χάλια, χάλια. Ήρθε η τσα-τσα Μαρία και είχε ένα κόκκινο πανί και µε 
σταύρωσε και εκείνο ήταν, έγινα καλά. Λέγαµε πως ήταν άσχηµη ώρα.

ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΑ

ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ένα ακόµη µικρότερο έργο που βρί-
σκεται σε εξέλιξη στην παραλία του 
νησιού και που βρίσκεται προς το 
τέλος του είναι η επανατοποθέτηση 
όλων των µαρµάρινων πλακών που 
βρίσκονταν πάνω στα πεζοδρόµια 
προς την πλευρά των καταστηµάτων. 
Σηκώθηκαν όλες οι µαρµαρόπλακες, 
πάχους 8-10 εκ., έπεσε µπετό, και το-
ποθετήθηκαν εκ νέου. Το έργο ολο-
κληρώνεται γιατί χρονικά η έναρξη της 
νέας σαιζόν για το νησί αρχίζει µε την 
εορτή του Ευαγγελισµού και εποµένως 
θα πρέπει να είναι έτοιµα τα καταστή-
µατα για να ανοίξουν. 

ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος 
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Πρόκειται για οµιλία του κ. Σάββα 
Απέργη στο Σµόβολο την Τσικνοπέ-
µπτη του 1997. Σε πρώτη της µορ-
φή δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
«Υστερνιώτικα», αρ. 29 (1997)

Όλοι που είστε απόψε εδώ, είσαστε 
αγαπηµένοι κι ευχόµαστε κι από καρ-

διάς να’ στε κι ευτυχισµένοι. Σας το λέµε ειν’ 
αλήθεια, εµείς δε λέµε παραµύθια. (Αυτο-
σχέδια προσφώνηση του οµιλητή)
- Άρχισε γλώσσα µου, άρχισε, τραγούδια ν’ 
αραδιάζεις
και την καλή παρέα µου να την διασκεδά-
ζεις.
- Άρχισε, γλώσσα µου πικρή, γλυκά να τρα-
γουδήσεις
και τη χρυσή παρέα µου να την καλοκαρδί-
σεις.
- Δώστε του χορού κι ας πάει, τούτ’ η γης θε 
να µας φάει.
- Τούτη η γης που την πατούµε, όλοι µέσα θε 
να µπούµε.
- Τούτ’ η γης µε τα λουλούδια τρώει νιους και 
κοπελούδια.

Μέσα σ’ αυτούς τους απλοϊκούς, αυ-
θόρµητα βγαλµένους στίχους, κρύβεται, 
ή µάλλον φανερώνεται και αποκαλύπτε-
ται η φιλοσοφία του απλού νεοέλληνα 
νησιώτη. Η γλώσσα είναι πικρή, πικραµέ-
νη απ’ τα βάσανα, τη φτώχεια, τις στε-
ρήσεις. το τραγούδι, όµως, πρέπει να 
είναι γλυκό, χαρούµενο, για να διώξει τη 
στενοχώρια, να σκορπίσει τη χαρά και 
να δώσει κέφι στους παριστάµενους. 
Πρέπει ο χορός να τραβήξει σε µάκρος, 
αφού είναι γνωστή η κατάληξη της ζωής 
(η γη, το χώµα). Ρεαλιστική αντιµετώπι-
ση της πραγµατικότητας και, παράλληλα, 
υπέρβασή της.

Έτσι άρχιζε τυπικά και ουσιαστικά ο 
«αποκριανός» χορός στο χωριό µας.  ο 
χορός που έβγαζε στην επιφάνεια το 
πηγαίο και ανεξάντλητο χιούµορ που 
διέθεταν τότε οι άνθρωποι, την απλότη-
τα και αµεσότητα που χαρακτήριζε τις 
µεταξύ τους σχέσεις και τον τρόπο µε 
τον οποίο ξέδιναν για λίγο και ξεχνού-
σαν προσωρινά τα προβλήµατα και τις 
έγνοιες τους, που ήταν άλλωστε τόσες 
πολλές.

Παράλληλα, αποδεικνύει ότι οι ρίζες 
της κοινωνίας µας είναι πολύ βαθιές µέσα 
στην ιστορία και τον χρόνο, αφού µε 
ανάλογο τρόπο γιόρταζαν και οι πρόγο-
νοί µας τις ανοιξιάτικες γιορτές που ήταν 
αφιερωµένες στους θεούς της ζωής, της 
χαράς, του έρωτα και της βλάστησης.

Ο «αποκριανός» ήταν η κύρια και η 
αποκλειστική εκδήλωση διασκέδασης 
την περίοδο του Τριωδίου, κυρίως στον 
Τριαντάρο, λιγότερο στα Δυο Χωριά και 
σε άλλα χωριά του νησιού. Παλαιότερα 
π.χ. στη Στενή. Είκοσι δύο µέρες κρατά 
το Τριώδιο, είκοσι δύο «αποκριανοί» έτυ-
χε να µπούν µια χρονιά, µε διαβεβαίωνε 
η µητέρα µου, τότε βέβαια που το έθιµο 
ήταν στο αποκορύφωµά του, πριν το πό-
λεµο. Ο χορός παρήκµασε τη δεκαετία 
του 1950, όταν εµφανίστηκαν τα πρώτα 
γραµµόφωνα, και πέθανε µετά από λίγα 
χρόνια, όταν έφθασαν στο χωριό τα ρα-
διόφωνα κα οι «ραδιόλες» (= τα γνωστά 
τζουκ µποξ), και οι παλιές εκδηλώσεις 
και όλα τα «παλαιά» θεωρήθηκαν εκτός 
µόδας. «Δεκαετία της συµφοράς» µπο-
ρεί να ονοµαστεί η περίοδος 1950-1960. 
Τότε πουλήθηκαν όλα τα αντικείµενα 
αξίας και αντικαταστάθηκαν από τα πλα-
στικά και τις φορµάικες. Τότε πήγαν στα 

κατώγια κασέλες δουλεµένες στο χέρι 
και σκαλιστοί καρυδένοι (!) καναπέδες, 
αν δεν κάηκαν στις µπουγαδες και αντι-
καταστάθηκαν από ντιβανοκασέλες και 
ντενεκεδένια µπαούλα! Τότε πουλήθη-
καν ή καταστράφηκαν πολλά θαυµάσια 
υπέρθυρά µας, για να αντικατασταθούν 
από µπετουδένια πρέκια! Τα µηνύµατα 
της νέας εποχής  άρχισαν να ενεργούν 
καταλυτικά σε όλους τους τοµείς. «Στο 
βωµό του θεού της ανάπτυξης» πουλή-
σαµε και την ψυχή µας! Τώρα ψάχνουµε 
και ψαχνόµαστε, αλλά βρισκόµαστε δυ-
στυχώς στο «και πέντε», όχι στο «παρά 
πέντε».

Τον «αποκριανό», λοιπόν, τον έβαζαν 
στα καφενεία -η γενιά µου ακεί τον θυ-
µάται κυρίως- και στα σπίτια παλαιότερα. 
Πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση να 
µην έχει πένθος το χωριό. Η αγωνία άρ-
χιζε από τα Χριστούγεννα µήπως και πε-
θάνει κανένας, ιδίως νέος, οπότε τα γλέ-
ντια και εποµένως και ο «αποκριανός» 
«πήγαιναν περίπατο». Οι χαρές, βλέπεις, 
και οι λύπες είναι κοινές στις απλοϊκές 
και «υγιείς» κοινωνίες.

Στις σάλες, λοιπόν, συγκεντρώνονταν 
οι κοπέλες και τα παλικάρια κυρίως, αλλά 
και ωριµότεροι στην ηλικία που ο χα-
ρακτήρας τους το επέτρεπε λαι κάποια 
στιγµή άρχιζαν το χορό. Όσοι δε χό-
ρευαν, κάθονταν στους καναπέδες, στα 
µπαούλα, ακόµα και στα κρεβάτια επάνω 
και οι περισσότεροι όρθιοι στις άκρες. 
Η µοναδική επιβάρυνση της νοικοκυράς 
ήταν η αναστάτωση του σπιτιού και το 
πετρέλαιο για να ανάψει περισσότερες 
λάµπες. Κέρασµα δε γινόταν. Το πολύ-
πολύ µερικοί άνδρες στην κουζίνα να’ πί-
ναν κανένα ρακί µε κανένα ξερό σύκο ή 
µουσταλευριά κοµµένη σε µικρούς ρόµ-
βους. Τι απλότητα, τι άνεση και τι ανέχεια 
βέβαια! Την κατάσταση αποτυπώνει πολύ 
παραστατικά το παρακάτω δίστιχο: 

Στου Γονατά το µαγαζί να µπείς και να 
θαυµάσεις

ούτε νερό θα βρείς να πιείς, ούτε σκαµνί 
να κάτσεις!

Σήµερα δε συναντιόµαστε, δεν επικοι-
νωνούµε, γιατί φοβόµαστε µήπως προ-
σφέρουµε λιγότερα εµείς στο σπίτι µας 
από όσα θα προσφέρει πιθανώς ο φίλος 
µας σε ανάλογη περίπτωση!

Οι χορευτές σχηµάτιζαν κύκλο, πια-
σµένοι από τους ώµους (όχι  από τα χέ-
ρια) και έτσι αποτελούσαν ένα σφιχτο-
δεµένο, αλλά σεµνό σύνολο. Τον χορό 
τον άρχιζε το κορίτσι ή αγόρι µε τους 
στίχους που αναφέραµε στην αρχή ή 
άλλους παρόµοιους. Η απάντηση που 
έπαιρνε ήταν είτε θετική: 
- που να χαρείς τη γλώσσα σου την αηδονο-
λαλούσα,
όπου την είχαν τα πουλιά σκοπό και κελαη-
δούσα(ν), ή
- Του µπροστινού πρέπει σπαθί, του δεύτε-
ρου αξία, του τρίτου και του τέταρτου τους 
πρέπει ελευθερία.
Μπροστινέ µου που χορεύεις, να σε ιδώ να 
βασιλεύεις.

είτε αρνητική: 
- Του µπροστινού πρέπει σανός, του δεύτε-
ρου κριθάρι, 
του τρίτου και του τέταρτου τους πρέπει χα-
λινάρι.
Μπροστινέ µου που χορεύεις, να σε ιδώ να 
ζητιανεύεις. 

Και στις δυο περιπτώσεις το έναυσµα 
είχε δοθεί και η ατµόσφαιρα άρχιζε να 

ζεσταίνεται. Ακολουθούσαν τραγούδια 
µε ουδέτερο περιεχόµενο, για να δοθεί 
χρόνος να «ακονιστούν» οι γλώσσες. Οι 
λιγότερο τολµηροί και οι κάπως δειλές 
κοπέλες δεν είχαν µπεί ακόµη, όπως και 
οι πολύ θερµόαιµοι που «σνοµπάριζαν», 
θα λέγαµεσήµερα, τα γνωστά και «τε-
τριµµένα» γι’ αυτούς τραγούδια. Δίστιχα, 
όµως, όπως:
Για δείτε κάτι νεαροί απ’ έξω πώς χαζεύουν
και στο χορό δεν µπαίνουνε για να µας κο-
ροϊδεύουν.
Μπείτε ρε παλικαράκια µε τα όµορφα µα-
τάκια, ή
Είπα εγώ πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι 
άλλο αηδόνι, ή
Είπα’ γω πολλά και τούτο, ας λαλήσει κι άλ-
λος κούκο(ς) κ.ά.

αποτελούσαν προκλήσεις και ο χορός 
φούντωνε.

Σε πολλές περιπτώσεις δυο χορευτές 
µε πραγµατικό ταλέντο στο σκάρωµα 
δίστιχων µπορούσαν να αλληλοπειράζο-
νται πάνω από 10 λεπτά... έµµετρα.

Τροφοδότες του χορού ήταν τα κου-
τσοµπολιά, οι κρυφοί έρωτες, φαντα-
στικά ή πραγµατικά γεγονότα. Όλα τα 
«άπλυτα» έβγαιναν στη φόρα. Παρεξή-
γηση καµία. Όλα τελείωναν µε το τέλος 
του χορού.
Οι ώρες µας περάσανε µ’ αυτό το καυγα-
δάκι,
αφήνουµε καλή νυχτιά χρυσό µου κουµπα-
ράκι,

ενώ λίγο πριν είχαν σκοτωθεί... ποιητι-
κά.

Ένα µόνοµονιµότερο αποτέλεσµα είχε 
ο «αποκριανός». Το πιάσιµο των χεριών 
και τα βλέµµατα από τόσο κοντά είχαν 
θετικά «επικοινωνιακά» αποτελέσµα-
τα. Πολλοί γάµοι ξεκινούσαν από τους 
«αποκριανούς».

Τα βήµατα του χορού δε θα τα περι-
γράψω. Πάντως ο ρυθµός είναι εργός, 
όπως αργά και ήρεµα κυλούσε και η ζωή 
τότε. Τα τραγούδια είναι δίστιχα. Αποτε-
λούνται από δύο δεκαπεντασύλλαβους 
στίχους ιαµβικούς, οπωσδήποτε οµοι-
οκατάληκτους, και την επωδό, το λεγό-
µενο τσάκισµα (όχι υποχρεωτικό), που 
αποτελείται από δύο οµοιοκατάληκτους 
επίσης, αλλά οκτασύλλαβους, τροχαϊκούς 
ή ιαµβικούς στίχους. Π.χ.
Αρχί/σε γλώσ/σα µ’ άρ/χισέ / τραγού/δια ν’ 
ά/ραδιά/ζεις
και τήν / καλ/η / παρέ/α µάς / να τήν / διά/
σκεδά/ζεις,

και τσάκισµα (επωδός)
Δώστου / πέρα / δώστου / πέρα
κι ό χο/ρός µας / θέλ’ α/έρα (τροχαϊκός), 
ή
Γλεντά/τε νά / γλεντή/σουµέ
και ποιός / το ξέρ’ / αν ζή/σουµέ (ιαµβι-
κός).

Τα βήµατα στο τσάκισµα και γενικά 
ο ρυθµός είναι πιο γρήγορος. Γίνεται, 
τρόπον τινά, ένα πέταγµα του σώµατος 
µπροστά. Θα το αντιληφθείτε την ώρα 
του χορού. Το τσάκισµα έχει µια ιδιαιτε-
ρότητα που την αποδίδει χαρακτηριστι-
κά η εξής επωδός:
Τσακίσµατα, τσακίσµατα, τ’ ς αγάπης πικαρί-
σµατα.

Η οµοιοκαταληξία παίζει τον πρωτεύο-
ντα ρόλο στα δίστιχα του «αποκριανού», 
όπως και στις µαντινάδες και στους αµα-
νέδες. Αν ένα δίστιχο δεν οµοιοκατα-
ληκτούσε, προκαλούσε το γέλιο και τις 
αποδοκιµασίες. Εθεωρείτο ακατέργαστο 

και έλεγαν ότι θέλει «σκεπάρνι», θέλει 
δηλαδή διόρθωµα. Π.χ.
Ήθελα να’ µουν ποιητής, να έκανα τραγού-
δια,
µα τώρα είµαι καλαθάς και κάνω νταµιζάνες! 
ή
Ήθελα να’ µουν εγώ νιος, να’ µαι και παλι-
κάρι,
αλλά ο δόλιος γέρασα και τι να κάνω τώρα!
και µη γελάτε άδικα (επωδός) 

αυτό είναι σκεπαρνίστικο! Με το τσά-
κισµα δηλαδή πρόλαβε... το κακό.

Βέβαια, µερικές φορές ο «ποιητής» 
σκόπιµα δεν οµοιοκαταληκτούσε τους 
στίχους, όταν ήθελε να υπαινιχθεί κάτι 
πιο σοβαρό ή πιο πιπεράτο. Π.χ.
Χθες βράδυ που σε κοίταζα ήσουν... αλευ-
ρωµένη
και αµέσως εκατάλαβα πως... τηγανίζεις ψά-
ρια (...είσαι γκαστρωµένη).

Ο χρόνος και η παράδοση διατήρησαν 
πολλά τραγούδια αυτοσχέδια, τα οποία 
οι επόµενοι εκµεταλλεύονταν ανάλογα, 
προσαρµόζοντάς τα στις απαιτήσεις της 
στιγµής.

Παράλληλα µ’ αυτά τα αυτοσχέδια, γε-
µάτα έρωτα, πόνο και συναίσθηµα δίστιχα, 
λέγονταν και άλλα λαϊκά στιχουργήµατα, 
γνωστά, τα οποία τραγουδούσαν και χό-
ρευαν στα µεσοδιαστήµατα του χορού. 
Με αυτά είτε εκτονωνόταν η κατάσταση 
από την ένταση που είχε προηγηθεί από 
«ποιητικές κόντρες» είτε έδιναν χρόνο, 
για να φορτιστεί ξανά η ατµόσφαιρα. Σε 
περιόδους παρακµής του εθίµου ή σε 
µέρες που το κέφι ήταν πεσµένο, απλώς 
έδιναν παράταση στο χορό.

Αυτά είναι τονισµένα σε άλλους ρυθ-
µούς, συνήθως πιο γρήγορους (γιατό ο 
κανονικός ρυθµός του «αποκριανού» 
είναι, όπως ήδη σηµειώθηκε, πολύ αρ-
γός) ή σε ένα ύφος πιο σοβαρό. Τέτοια 
τραγούδια είναι «Η µηλίτσα...» (βλ. παρα-
κάτω αρ. 4), «Εγώ ‘µαι ενού ψαρά παιδί, 
µαυροµατούσα και ξανθή ...», «Εγώ είµαι 
ξένο κι ορφανό...» (βλ. παρακάτω αρ. 2), 
«Κορίτσια µπείτε στο χορό τώρα που 
έχετα καιρό...» (βλ. παρακάτω αρ. 1), «Ο 
αλφάβητος της αγάπης» κ.ά. Τον τελευ-
ταίο τον έλεγαν παλικάρια από τη Στενή, 
που έρχονταν για γαµπροί στον Τρια-
ντάρο. Η συχωρεµένη Μαρία Καλλέργη 
είχε ακούσει από τη µητέρα της να λέει 
«τώρα θα χορέψουµε το χορό του πα-
τού». Ο χορός τελείωνε µε το δίστιχο 
«Μα τον Άγιο Διονύση, ο χορός µας να 
διαλύσει».

Παραθέτουµε στο τέλος ορισµένα από 
τα τραγούδια αυτά.

H σηµερινή µας αναφορά στον «απο-
κριανό» αποτελεί επιστηµονική κατα-
γραφή, αλλά ξεχύλισµα νοσταλγίας και 
αναµνήσεων.  Δώσαµε τα απαραίτητα  
στοιχεία, ενηµερωτικά, για να δηµιουργη-
θεί η ανάλογη ατµόσφαιρα. Ο «αποκρι-
ανός» που θα ακολουθήσει δεν περιµέ-
νουµε πως θα έχει τη ζωντάνια εκείνης 
της εποχής. Δεν είναι δυνατόν άλλωστε. 
Ο «αποκριανός» πέθανε οριστικά, όταν 
άλλαξαν οι συνθήκες εκείνες που τον 
γέννησαν και τον έτρεφαν. Σήµερα -ας 
µου επιτραπεί το οξύµωρο σχήµα- θα 
του κάνουµε ένα χαρούµενο µνηµόσυνο. 
Άλλωστε τότες πεθαίνουν οι «νεκροί», 
όταν τους λησµονούµε.

Όλα αλλάζουν. Αλλάξανε. Εµείς, η γενιά 
µου, που έζησε το «τέλος» του «αποκρι-
ανού» είχαµε γίνει αποδέκτες των ανη-
συχιών των µεγαλυτέρων στα τέλη της 

Ο «ΑΠΟΚΡΙΑΝΟΣ» ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ
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Ο ΑΠΟΚΡΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ (ΔΕΝ) ΕΓΙΝΕ!
Μπορεί (για το λόγο που όλοι γνωρίζουµε) 

να µην αναβιώσαµε εφέτος τον αποκριανό 
«επίσηµα», όµως ο αυθορµητισµός και το πηγαίο 
χιούµορ µερικών Τριανταριτισσών που έχουν... πε-
νηνταρίσει και βάλε, έκαµε το θαύµα του.

Συγκεντρώθηκαν καµµιά 15αριά στο σπίτι της 
«Πασσούς» µε σηµαιοφόρο τη Μπέµπενα, που 
είχε ντυθεί µπεµπούλα, τη Γονατού... Ανατολίτισσα, 
την αδελφή µου νύφη και άλλες που είχαν µασκα-
ρευτεί καταλλήλως και του έδωσαν και κατάλαβε.

Τις ευχαριστώ που µε κάλεσαν, παρόλο που κιν-
δύνεψα, αφού βρέθηκα ανάµεσα σε τόσες φωτιές 
και τις συγχαίρω για το κέφι, τη φαντασία τους και 
το κουράγιο τους. Ο Αποκριανός βέβαια ήταν φτω-
χός. Συντηρήθηκε (και µάλιστα για λίγο) µόνο µε τα 
γνωστά τραγούδια: «Μηλίτσα πού σαι στο γκρε-
µό», «Εγώ είµαι του ψαρά παιδί» και το «Κορίτσια 
µπείτε στο χορό τώρα που έχετε καιρό». Μόνο η 
ξαδέρφη µου η Ελευθερία, η µόνη που έχει ακόµα 
την ευχέρεια να ...ξεφουρνίζει «στιχάκια» µε ευκο-

λία και άνεση, τίµησε την Ειρήνη 
µε το:

«Μπεµπούλα µας εντύθηκε, η 
Μπέµπενα η Ειρήνη, που όπου 
βρεθεί και όπου σταθεί, µόνο 
χαρά µας δίνει»

Και του χρόνου... κορίτσια 
µου. Η ψυχή του χωριού µας 
από σας και απ’ αυτά τρέφεται 
και αναζωογονείται, γιατί δεν 
µπορεί να πάρει ανάσα στα άνε-
τα µεν, αλλά άγνωστα σ’ αυτήν, 
καινούρια σπίτια, που περικύ-
κλωσαν τον Τριαντάρο.

Σ.Α.

Στον απόηχο του απογευµατινού καφέ, προστέ-
θηκε το εξής:

Αφού είναι απόκριες για να συναντηθούµε,
ένα καφέ η Πασάδαινα µας κάλεσε να πιούµε.

Και αφού εµαζευτήκαµε πίναµε καφεδάκι,
βάλαµε αποκριανό  µέσα αστο σαλονάκι.

Αµέσως τηλεφωνική πήγε η πρόσκλησή µας,
στον Σάββα πρώην Δήµαρχο και τον καθηγητή µας.

Ευθύς  ανταποκρίθηκε και ήρθε στην παρέα,
και όπως µας εξέφρασε τα πέρασε ωραία.

Μασκέ «µπεµπούλα» ντύθηκε η µπέµπαινα η Ειρήνη,
που όπου βρεθεί κι όπου σταθεί, χαρά και κέφι δίνει.

Τις στενοχώριες του χωριού ποτέ δεν τις ξεχνούµε,
λίγο κοροιδευτήκαµε  όχι πως δεν πονάµε.

Λίγοι δεν είναι πούφυγαν από τον Τριαντάρο,
που τους δικούς τους άφησαν κι αντάµωσαν το Χάρο.

Ο Ζάρπας µας για το χωριό απώλεια µεγάλη,
να µπει η Αγιά Σαρακοστή χωρίς αυτός να ψάλλει.

Και η Σοφιά η φουρναριά το έφερε η µοίρα,
τώρα  στα γεράµατα να µένει εις τη Σύρα.

Ευχόµαστε περαστικά να βρούνε την υγεία,
κουράγιο και υποµονή να δίνει η Παναγία.

Ελευθερία Μαραµπότου

δεκαετίας του 1950 που οι «αποκριανοί» 
δεν ήταν πλέον ανάγκη, αλλά αφορµή για 
να σµίξουµε αγόρια και κορίτσια, αφού οι 
ευρωπαϊκοί χοροί που έπαιζαν τα κουρ-
διστά γραµµόφωνα επέτρεπαν «στενό-
τερες επαφές...» µεταξύ χορευτών.

Κλείνοντας παρουσιάζουµε αντιπρο-
σωπευτικά δείγµατα τραγουδιών που 
πλαισίωναν τους «αποκριανούς» του 
Τριαντάρου: 

1
Kορίτσια µπείτε στο χορό τώρα που έχετε 
καιρό,
Γιατί αύριο παντρευόσαστε και νοικοκυρευ-
όσαστε.
Δεν σας αφήνουν τα παιδιά να πάτε όπου 
‘ναι χαρά.
Δεν σας αφήνει ο πεθερός να πάτε όπου 
‘ναι ο χορός.
Δεν σας αφήνει η πεθερά να πάτε σ’ άλλη 
γειτονιά.
Δεν σας αφήνουν οι άντρες σας να πάτε 
στις µανάδες σας.
- Τους άντρες τους µεθίζουµε και τους 
αποκοιµίζουµε
και τα παιδιά τα δέρνουµε, µαζί µας δεν τα 
παίρνουµε, και τον κακό τον πεθερό τον 
κάνω ό,τι θέλω εγώ
και την κακιά την πεθερά την βάνω εγώ 
στην πυροστιά.

2
Εγώ είµαι ξένο κι ορφανό, 
πάντα στους δρόµους µοναχό,
βάι τη στράτα δεν την ξέρω
να’ ρθω τζόγια µου να σε’ βρω.

Παίρνω το δρόµο το στρατί,
τρέχουν τα µάτια µου βροχή,
βάι στρατί το µονοπάτι,
βάσανα που’ χει η αγάπη.

Το µονοπάτι µ’ έβγαλε
στην κόρη που µε τρέλανε,
βάι σε µιας ξανθής την πόρτα
που την ήξερα από πρώτα.

Κόρη, αν κοιµάσαι, ξύπνησε,
και µετά µένα µίλησε,
βάι, κι αν αγρυπνάς, κοιµήσου,
πάρε µε και µε µαζί σου.

3
1  Εκέρδισα τον έρωτα και την αγάπη που’ 

χα 
τώρα θαρρώ ότι φορώ του βασιλιά τα 
ρούχα.

2  Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, του χρόνου 
ποιος το ξέρει, 
αν θα πεθάνω ή θα ζώ ή θα’ µαι σ’ άλλα 
µέρη. 
Γλεντάτε, να γλεντήσουµε, ποιος ξέρει αν 
θα ζήσουµε.

3  Γλεντάτε φίλοι του σεβντά, γιατί ο καιρός 
διαβαίνει 
και όποιος µπει στη µαύρη γη έξω πλέον 
δε βγαίνει.

4  Γλεντάτε νιοι, γλεντάτε νιες, γλεντάτε 
παλικάρια, 
κι’ γω του χάρου του’ βαλα σίδερα στα 
ποδάρια.

5  Σα πέρδικα πατείς στη γη και σαν αηδόνι 
τρέχεις 
κι όλες τις χάρες του θεού επάνω σου 
έχεις

6  Ο ουρανός κι αν κατεβεί κι η γη αν πάει 
απάνω 
δεν σ’ απαρνιούµαι µάτια µου εκτός κι αν 
αποθάνω.  
Να’ µουνα στη γη χορτάρι και στη µέση 
σου ζωνάρι.

7  Τελειώσαν οι απόκριες µε γλέντια, µε 

παιχνίδια. 
ήρθε κι η Αγιά Σαρακοστή µ’ ελιές και µε 
κρεµµύδια.

8  Μάτια και φρύδια έβλεπα και πίστευα ο 
καηµένος 
µα την καρδιά δεν ήξερα και βγήκα 
γελασµένος.

9  Θα σ’ αγαπώ, θα σ’ αγαπώ και εις της γης 
το χώµα  
κι αν οι νεκροί αισθάνονται θα σ’ αγαπώ 
ακόµα.

10  Όσ’ άστρα έχει ο ουρανός, τόσα παιδιά 
να κάνεις, 
τόσες φορές να παντρευτείς και χήρα 
να πεθάνεις.

11  Τ’ αστρί που βγαίνει την αυγή και το 
φεγγάρι µόνο 
αυτά τα δυο γνωρίζουσι τον ιδικό µου 
πόνο.

12  Περνώ και δε σε χαιρετώ, τα µάτια 
χαµηλώνω, 
το κάνω για τη γειτονιά, µα εγώ σε 
καµαρώνω.

13  Ψηλό κυπαρισσάκι µου που’χεις στη ρίζα 
χώµα, 
εγώ µικρό και εσύ µικρή, δεν είν’ καιρός 
ακόµα.

14  Σαράντα πέντε κυνηγοί, τον νου µου 
κυνηγούνε, 
µα εγώ τον έχω απάνω σου και πού να 
τόνε βρούνε.

15  Ο ουρανός κι η θάλασσα κι όλα τα άλλα 
µέρη 
το µαρτυρούν πως σ’ αγαπώ και θα σε 
κάνω ταίρι.

16  Αφού υπάρχει θάνατος, τι ωφελούν τα 
πλούτη. 
σαν το λουλούδι της αυγής είν’ η ζωή 
ετούτη.

17  Όσοι εξηνταρίσαµε, τι άλλο καρτερούµε. 

παρακαλούµε το Θεό παράδεισο να 
βρούµε.

18  Η θάλασσα κι ο ουρανός έχουν τι ίδιο 
χρώµα, 
ο πλούσιος και φτωχός θα µπούν στο 
ίδιο χώµα.

19  Τα λόγια σου είναι ψεύτικα, σαν του 
Μαρτιού το χιόνι, 
όπου το στρώνει αποβραδίς και το πρωί 
το λιώνει.

20  Ωραία που γλεντούσανε παιδιά οι πρό-
γονοί µας, 
εκείνοι κι οι αµανέδες τους γεµίζουν την 
ψυχή µας.

4
«Μηλίτσα που ’σαι στο γκρεµνό στα µήλα 
φορτωµένη
τα µήλα σου λιµπίστηκα µα το γκρεµνό 
φοβούµαι».
«Μα σα φοβάσαι το γκρεµνό, πάρε το 
µονοπάτι».
Το µονοπάτι µ’ έβγαλε σ’ ένα ’ρηµοκλησάκι,
Που ’χε σαράντα µνήµατα, αδέλφια και 
ξαδέλφια.
Ακούω µνήµα και βογγά και βαριαναστενά-
ζει.
«Τι έχεις µνήµα και βογγάς και βαριαναστε-
νάζεις;
Μην είν’ το χώµα σου βαρύ και η πλάκα 
σου µεγάλη;»
«Δεν είν’ το χώµα µου βαρύ κι η πλάκα µου 
µεγάλη,
µόν’ ήρθες και µε πάτησες επάνω στο 
κεφάλι».
(Υπάρχουν και παραλλαγές)
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Τ Ο  Ν Ο Η Μ Α  Τ Ο Υ  Τ Ρ Ι Ω Δ Ι Ο Υ
Μέσα στο ετήσιο εορταστικό κύ-

κλο, ξεχωριστή θέση κατέχει ο κύ-
κλος των κινητών εορτών, που κέντρο και 
σκοπός τους είναι το Πάσχα. Το διαρκές 
πέρασµα και η είσοδος µας στην «καινή 
ζωή της Βασιλείας». Για να βιώσουµε όµως 
αυτή την «εορτή των εορτών», είναι απα-
ραίτητη και η κατάλληλη προετοιµασία. 
Αυτήν, την προετοιµασία, έρχεται να µας 
τη διασφαλίσει η ευλογηµένη περίοδος 
του Τριωδίου. Η κατανυκτική περίοδος 
του Τριωδίου, που αποτελεί για όλους 
τους πιστούς µοναδική ευκαιρία και δυνα-
τότητα για πορεία µετανοίας. 

Την πνευµατική πορεία µας την χαρα-
κτηρίζει η µετάνοια που πρέπει να είναι 
συνεχής. Και µετα – νοώ σηµαίνει αλλάζω, 
αλλάζω ολοκληρωτικά τη ζωή µου, αρνού-
µαι µε όλη µου την καρδιά την αµαρτία, 
αλλάζω νοοτροπίες. 

Πρέπει να νοιώσω ότι ζω σ’ ένα αχυρώ-
να, έξω από το σπίτι του πατέρα, και να πω 
κι εγώ σαν τον Άσωτο: «Πού είµαι; Εδώ ο 
πατέρας έχει παλάτι, όπου όλοι ευφραίνο-
νται, και εγώ κάθοµαι στον βούρκο;» Κι 
έπειτα να αποφασίσω να γυρίσω, να ξα-
ναµπώ στο πατρικό σπίτι, να συµφιλιωθώ 
µε το Θεό – Πατέρα και τους αδελφούς 
µου. Ειδικότερα δε τώρα, µέσα στην περί-
οδο του Κατανυκτικού Τριωδίου, έχουµε 
ανάγκη όλοι από εντονότερη άσκηση µε-
τανοίας. 

Καλούµαστε τώρα, να καθαρίσουµε την 
ύπαρξή µας από κάθε «µολυσµόν σαρκός 
και πνεύµατος». Καλούµαστε να διαφορο-
ποιηθούµε από τις αµαρτωλές επιλογές 
µας, που είναι πάµπολλες. Μνησικακία, 
µίσος, πλεονεξία, αλόγιστη προσκόλληση 
στα υλικά αγαθά, εγωιστική διεκδίκηση και 
υπεροχή σε βάρος των συνανθρώπων µας. 
Καλούµαστε να ανασυγκροτηθούµε και 
να αναγεννηθούµε µε συντονισµένο πνευ-
µατικό αγώνα ώστε να βρουν θέση µέσα 
στην καρδιά µας, η αγάπη, η ανεξικακία, 
η ευσπλαχνία, η ελεηµοσύνη, η υποµονή, 
η συγχωρητικότητα και τέλος η προσευ-

χή. Αυτά τα κατορθώµατα συνιστούν την 
πνευµατική ζωή και πορεία του πιστού. 

Το ζητούµενο ειδικά την περίοδο αυτή 
είναι η «αλλαγή». Η αλλαγή του ανθρώ-
που. Η απαλλαγή του καθενός µας από τα 
πάθη του. Είναι η µετάνοια. Και Μετάνοια 
στη συνείδηση της Εκκλησίας είναι η ηρω-
ική απόφαση επιστροφής στην περιοχή 
της χάριτος, από την οποία αποσπάται ο 
πιστός, όταν ακολουθεί «το ίδιον θέλη-
µα». Είναι η πράξη που µαρτυρεί την αλ-
λαγή πορείας και δηλώνει την επιστροφή 
στην «παραδείσια σχέση». Είναι το «γνώθι 
σαυτόν». Και η γνώση του εαυτού µας, 
συνδέεται άµεσα µε τη γνώση του Θεού. 
Η περίοδος του Τριωδίου µας ανοίγει το 
δρόµο γι’ αυτή τη γνώση. Μας οδηγεί σε 
µια υγιή εσωστρέφεια, που αφαιρεί από το 
«πρόσωπο» της καρδιάς όλες τις µάσκες 
της πονηρίας που εκφράζεται µε διάφο-
ρους τρόπους. 

Μπροστά µας το κατανυκτικό Τριώδιο, 
και λίγο αργότερα η Μεγάλη Σαρακοστή. 
Ανοίγεται και πάλι το «στάδιον των αρε-
τών», η ευλογηµένη περίοδος των πνευµα-
τικών αγώνων. «Οι βουλόµενοι» την πνευ-
µατική πορεία «εισέλθετε». «Ιδού καιρός 
ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός µετανοίας». 

Με την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή 
του Τελώνου και Φαρισαίου, ανοίγει η ιερά 
πύλη του Τριωδίου. Δεν µπορούσε να βρε-
θεί καταλληλότερο θέµα, που να συνδυά-
ζει κατά ένα τόσο πλήρη τρόπο τους επί 
µέρους σκοπούς της περιόδου αυτής. 

Το Τριώδιο σηµειώνει µια ιερά περίοδο 
του έτους αφιερωµένη στον Θεό στην λα-
τρεία και προσευχή, στην νηστεία και στα 
αγαθά έργα. Η προσευχή όµως, η νηστεία 
και η δικαιοσύνη του επιφανειακά δικαίου, 
κενόδοξου και υπερήφανου Φαρισαίου 
αποδοκιµάζονται από τον Θεό. Αντιθέτως 
δικαιώνεται ο αµαρτωλός και άδικος, αλλά 
µετανοηµένος και συντετριµµένος Τελώ-
νης, που κτυπά το στήθος του και ταπεινά 
επικαλείται το έλεος του Θεού: «Ο Θεός 
ιλάσθητί µοι τω αµαρτωλώ...». 

Το πρώτο που πρέπει να προσέξουµε 
και σήµερα και αύριο και όλες τις ηµέρες, 
ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο του Τριωδί-
ου, είναι να είµαστε τίµιοι µε τον Θεό. Ν’ 
αφήσουµε κατά µέρος τις υποκρισίες µας, 
ν’ αφήσουµε κατά µέρος τις δικαιολογίες 
µας, ν’ αφήσουµε κατά µέρος όλα αυτά τα 
δεν γίνεται, δεν µπορώ, ότι είναι αλλιώς 
τώρα τα πράγµατα. Αυτά είναι δικαιολο-
γίες. Αυτά είναι καµώµατα. Αυτά είναι αν-
θρώπινες πονηριές. 

Ο Θεός θέλει τίµιο άνθρωπο. Δεν µπο-
ρείς; Όσο µπορείς. Να βάλουµε κάτω τον 
εαυτό µας και να σταθούµε ενώπιον του 
Θεού. Αµαρτωλοί; Αµαρτωλοί. Δεν πειρά-
ζει αυτό. Με αδυναµίες πολλές; Δεν πει-
ράζει αυτό. Ό, τι και να είµαστε, εφ’ όσον 
ζούµε και είναι ανοικτά τα µάτια µας και 
έχουµε µια επαφή, µια επικοινωνία µε τον 
Θεό και µπορούµε να πούµε ένα «Κύριε 
ελέησον», η Χάρις του Θεού θα µας κά-
νει αγίους. Εκείνο που εµποδίζει τη Χάρη 
του Θεού, εκείνο που πειράζει, είναι τα 
ανθρώπινα καµώµατα, οι δικαιολογίες, οι 
προφάσεις... Ο Φαρισαίος έκανε ορισµέ-
να πράγµατα. Από αυτά που έλεγε, µερικά 
ήταν βέβαια αληθινά. Αλλά εµφανίζεται 
ενώπιον του Θεού φαρισαϊκά, υποκριτικά. 
Δεν µπορεί να συνεργασθεί ο Θεός µαζί 
του. «Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, 
ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν». 

Και βλέπει ο Θεός τον Τελώνη. Τελώ-
νης είναι, αµαρτωλός είναι. Επειδή όµως 
εµφανίζεται ενώπιον του Θεού αυτό που 
είναι και δεν προσπαθεί να κρυφτεί, δεν 
προσπαθεί να δικαιολογηθεί, επειδή εµ-
φανίζεται ως το έσχατο σκύβαλο της γης, 
ο Θεός τον δέχεται, τον ακούει και τον 
δικαιώνει, ενώ τον άλλον τον απορρίπτει. 

Αυτό να δούµε: Μας δέχεται ο Θεός 
ή µας απορρίπτει; Πήγες στην Εκκλησία; 
Τι έγινε; Δέχτηκε ο Θεός την πράξη σου 
αυτή που πήγες στην Εκκλησία και προ-
σευχήθηκες; Τη δέχτηκε ή την απέρριψε 
και απέρριψε κι εσένα; Κι αν την απέρρι-
ψε, γιατί την απέρριψε; Δεν έχει κανένα 

λόγο ο Θεός να την απορρίψει. 
Αν πήγες εκεί σαν ταπεινός αµαρτω-

λός και στάθηκες ενώπιον του Θεού µε 
ευθύτητα και µε ειλικρίνεια, είναι αδύνατο 
να σε απορρίψει ο Θεός. Είναι αδύνατο 
ο Θεός να µη βεβαιώσει την καρδιά σου 
µε µια κάποια δικαιοσύνη, ότι «σ’ άκου-
σα παιδί µου!» και να µη µαλάξει λίγο την 
ψυχή σου, να µη µαλακώσει την καρδιά 
σου, να µη σε παρηγορήσει λιγάκι, να µη 
σε γλυκάνει. Είναι αδύνατο να µην το κάνει 
ο Θεός...«όποιος κι αν είσαι». 

Αν όµως πας, έτσι γυρίζεις και χειρότε-
ρα, εκεί κάτι δεν πάει καλά. Και µην προ-
σπαθείς να βρεις διάφορες δικαιολογίες. 

Η αιτία είναι ότι δεν είσαι ευθύς ενώπιον 
του Θεού, δεν είσαι ειλικρινής µε τον Θεό, 
δεν έχεις ιδέα για τον εαυτό σου, νοµίζεις 
πως είσαι το κέντρο του κόσµου και τίπο-
τε και κανένας δεν υπάρχει πιο πέρα από 
σένα. Και αυτό δεν αφήνει ούτε το Θεό 
να δεις, µα ούτε κι ο Θεός να σε δει! 

Είναι ωραία και ευχάριστη η εκκλησια-
στική ζωή µε τις διάφορες γιορτές, που 
σηµαδεύουν και ανανεώνουν τη ζωή. Και 
η ζωή δεν είναι και δεν πρέπει να είναι 
ρουτίνα, συµβατικότητα, αλλά ενσυνείδη-
τη βίωση των γεγονότων, που καθιστούν 
την ύπαρξή µας ζωντανή και δηµιουργική. 
Όσοι βιώνουν την εκκλησιαστική ζωή, βι-
ώνουν την αληθινή κοινωνική ζωή µέσα 
στον πολυµορφισµό των διαπροσωπικών 
ενοριακών σχέσεων. Και πόσο σήµερα ο 
άνθρωπος έχει ανάγκη αυτή την επικοινω-
νία σε µια εποχή αποξένωσης και αποµό-
νωσης. 

Οι γιορτές σπάζουν τη ρουτίνα της 
ζωής. Δηµιουργούν ευκαιρίες ψυχικής ανα-
νέωσης και µε νέες διαθέσεις συνεχίζεται 
η πορεία της ζωής. Ιδιαίτερα η προπαρα-
σκευαστική περίοδος του Τριωδίου και 
στη συνέχεια η περίοδος της Σαρακοστής 
µας στρέφει προς τον έσω άνθρωπο για 
µια εσωτερική κάθαρση. Και αυτή η πνευ-
µατική κάθαρση χαρίζει την πνευµατική 
Ανάσταση. –

«Mε τη γλώσσα της αλήθειας»
Aπό τον εφηµέριο του χωριού µας π. Aντώνιο Σταθόπουλο


