
Τις φετινές «Μεγάλες Γιορτές» τις περάσαμε για πρώτη 
φορά,  τελείως διαφορετικά. Ήταν πρωτόγνωρες για 
μικρούς και μεγάλους. Ακόμη μπορώ να πω διαφορετι-

κές και από το περασμένο Πάσχα, που κι αυτό το  περάσα-
με σε συνθήκες πανδημίας. Τότε η διάθεσή μας ήταν κάπως 
πιο ανάλαφρη και όλοι μας, ακόμη και η πολιτική εξουσία, το 
αντιμετωπίσαμε, σαν κάτι το έκτακτο, το περιστασιακό, ακό-
μη και σαν παίγνιο, που με τον ερχομό του Καλοκαιριού θα 
εξαϋλωνόταν και θα ήμασταν ελεύθεροι όπως πρώτα. Όμως 
ο πανίσχυρος ιός, που επανήλθε οξύτερος και μας διέψευσε 
όλους μας, χάλασε τη διάθεση των πολιτών που άρχισε να 
βυθίζεται και να σκέφτονται το που πάμε και τι περιμένει τον 
καθένα μας.
Είναι αυτός ο Χειμώνας φέτος παρατεταμένος και πολύ δύ-
σκολος και δεν μας αφήνει περιθώρια για ανεμελιά. Από τη μια 
η πανδημία κι από την άλλη η άσχημη κατάσταση, για όσους 
βιώνουν και είναι αρκετοί αυτοί, την οικονομική στενότητα, τη 
φτώχια, αλλά και την έγνοια των αγαπημένων τους, που δεν 
μπόρεσαν να γιορτάσουν όλοι μαζί, όπως κάθε χρόνο.
Κι ήταν τα άλλα χρόνια οι Γιορτές αυτές, ένα διάλειμμα, μια 
ανάσα στην καθημερινότητα, ένα ονειρικό ταξίδι, ενώ οι με-
γάλοι ένοιωθαν, μέσα από τα μάτια των παιδιών και των εγ-

γονών τους, τη στοργή, την αγάπη, τον ανθρώπινο ψυχικό 
πλούτο. 
Τα Χριστούγεννα που είναι ταυτισμένα με τη γέννηση του Θε-
ανθρώπου, με τους τρεις μάγους, αλλά και το λαμπερό αστέ-
ρι της Βηθλεέμ. Κι είναι αυτά που μας μαγεύουν, φωτίζουν και 
καθοδηγούν την πορεία μας. Είναι αυτά που ηρεμούν την ψυ-
χή μας και ελαφρώνουν την καρδιά μας από τη βαριά πέτρα 
που την πλακώνει. Κι είναι επίσης αυτά που δίνουν σάρκα και 
ελπίδα στην οικογενειακή χαρά,  συντροφεύει τους μοναχι-
κούς και οπλίζει με κουράγιο τους ασθενείς και ανήμπορους.
Πώς να τα νοιώσεις όλα αυτά, όταν έστω και για λίγο που επι-
τρέπεται να βγεις από το σπίτι σου, συναντάς ανθρώπους με 
τα πρόσωπά τους, καλυμμένα, θυμίζοντας τις γυναίκες του 
Ισλάμ, και ταυτόχρονα να αλλάζουν δρόμο, μήπως και ακου-
μπήσει ο ένας τον άλλο;  Με τι κουράγιο να στολίσουν τα σπί-
τια τους με λαμπιόνια οι νοικοκυραίοι, αφού οι περισσότεροι 
γιόρτασαν μόνοι τους χωρίς, τα αγαπημένα τους πρόσωπα;  
Και πώς να νοιώσεις τις Γιορτές αυτές, αν δεν απολαύσεις τα 
χαρούμενα παιδικά πρόσωπα να γυρνούν τις γειτονιές τρα-
γουδώντας τα κάλαντα και τον Αϊ Βασίλη, φέρνοντας πίσω και 
τις δικές σου παιδικές μέρες;   
Κι ήταν αυτές οι μέρες, για μας κυρίως τους παλιότερους, 
γεμάτες αναμνήσεις και νοσταλγία, για το χωριό μας τις ρί-

ζες μας, όπου οι γιορτές αυτές, με τα πλούσια παραδοσια-
κά έθιμά μας ήταν χαρά θεού. Έξω πολλές φορές να χιονίζει 
και μέσα να καίνε τα κούτσουρα στο μπουχαρί. Η γιαγιά και η 
μάνα να ζυμώνουν και να πλάθουν με μαεστρία τις Χριστου-
γεννιάτικες σταυρωτές και με διάφορα σχέδια κουλούρες. Και 
μετά να ψήνουν στη μαυρόπλακα τις τηγανίτες (τα σπάργανα 
του Χριστού) και μεις από πάνω να απλώνουμε σαν παιχνίδι, 
με τη βέργα το νερουλό ζυμάρι στην πλάκα και μετά να τις 
στρώσουν με καρύδια φύλο-φύλο στο ταψί και να τις σιρο-
πιάσουν με πετιμέζι. Αχ! Και νάχαμε λίγες τώρα! Ανήμερα να 
πάμε την κουλούρα στην στάνη του τσοπάνη, να μας φιλέψει 
με πλούσια τυροκομικά και να βάλει το κλαρί με τα πουρναρό-
φυλλα στην φωτιά, το οποίο αν πρατσάλαγε (έκανε θόρυβο) 
θεωρούνταν καλός οιωνός και κυρίως καλή τύχη στις κοπέ-
λες που ήταν γύρω στη φωτιά. Να βλέπαμε τις κοπέλες με τα 
σμότελα (παλιές φορεσιές) παρ’ όλο το κρύο, να χορεύουν και 
να τραγουδούν στ’ αλώνια και τους νιους να γλυκοκοιτάζουν. 
Αλλά και την Πρωτοχρονιά να σπάσουμε το ρόδι και να δούμε 
ποιός θα μας έκανε ποδαρικό, και το μεσημέρι να φάμε την 
πεντανόστιμη και με αγνά υλικά κοφτόπιτα, όπου μέσα της 
υπήρχε και το φλουρί. Πολλά τα έθιμα, πολλές και οι αναμνή-
σεις.          
Δεν θα ξεχάσω όμως και τα φώτα, όπου μετά το «εν Ιορδάνη 
βαπτιζομένου σου Κύριε» πηγαίναμε λιτανεία όλο το χωριό, 
στη θέση του σημερινού Ηρώου (στου Σινάν), με τα παιδιά 
μπροστά να κρατούν όλες τις εικόνες των Αγίων, να κοιτάμε 
προς την ανατολή και να βγάζουν κάθε εικόνα Αγίου, σαν εν 
ήδη δημοπρασίας. Σ’ αυτόν που θα κατακυρώνονταν η εικό-
να, θεωρούνταν ότι ήταν ο  Άγιος του, που θα τον προστά-
τευε όλο το χρόνο. Έτσι συγκέντρωνε και κάποια χρήματα η 
εκκλησία για τις ανάγκες της. Θυμάμαι την γιαγιά μου που το 
είχε σε καμάρι  να πάρει,  πλειοδοτώντας, την εικόνα του Αϊ Γι-
άννη, εικόνα που την ήθελαν πολλοί, με αποτέλεσμα ν’ ανέβει 
και η προσφορά. Και να την ακούς να φωνάζει:
 -Πέντε κιλά λάδι και εκατό δραχμές και προχώραγε αν την 
κοντράριζε άλλος:
-Πέντε κιλά λάδι, πέντε κιλά κερί (κεράκια) και διακόσιες δραχ-
μές. Και ούτω καθ’ εξής ώσπου να κατακυρωθεί σ’ αυτήν. Κά-
ποτε θυμάμαι, εκεί που γινόταν όλη αυτή η διαδικασία, ακού-
στηκε η φωνή του αείμνηστου Β. Ζηκοβέλη: 
-Τον Αϊ Δημήτρη δεν τον βαράτε κανένας, σκιάζεστε μη σας 
τραβήξει προς τα πέρα; Πράγματι, εντύπωση μας έκανε με 
την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, για το λόγο ότι εκεί είναι το 
Νεκροταφείο μας, δεν την προτιμούσαν φοβούμενοι μήπως, 
αντί να τους προστατεύει τους πάρει κοντά του.
Όμως το αστέρι των φετινών Χριστουγέννων ήταν ένας άλ-
λος κόσμος για τους μεγάλους, τα παιδιά,  τα εγγόνια. Ας είναι 
τουλάχιστον ένας κόσμος χωρίς αρρώστια, χωρίς φόβο, αλλά 
και έγνοια για όλους και κυρίως γι’ αυτούς που αντιμετωπί-
ζουν την κοινωνική αναλγησία. Ας μας οδηγεί το αστέρι των 
Χριστουγέννων να γίνουμε εμείς μάγοι  για τους δικούς μας 
αλλά και το διπλανό μας. Γιατί αν περιμένουμε από κάτι άλ-
λους μάγους, αυτοί μπορεί να ξεχαστούν στο δρόμο.
Με τις καλύτερες ευχές για μια νέα χρονιά χωρίς αρρώστι-
ες και  προβλήματα , με αγάπη, ειρήνη στον κόσμο και κυρί-
ως ΥΓΕΙΑ!!!, ΥΓΕΙΑ!!!, ΥΓΕΙΑ!!!, που είναι και το πολυτιμότερο 
αγαθό.         
Προσοχή στον εαυτό μας και τους άλλους, ώστε να βγούμε 
όσο το δυνατόν αλώβητοι από αυτή την πανδημία, που σί-
γουρα μια μέρα θα την νικήσουμε.

Γιάννης Ζαφείρης 
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Οι Μεγάλες Γιορτές του Χειμώνα
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα.

Η εφημερίδα 
των 

απανταχού 

Λιγοψινών

Σάββατο 16 Γενάρη 2021 και η Λιγοψά 
σκεπάστηκε με το λευκό πέπλο του χιονιού 

(φωτ. Τασία Ράγγα)

Ας μας οδηγεί το Αστέρι των Χριστουγέννων 
να γίνουμε εμείς οι Μάγοι για τους δικούς μας 
αλλά και για τους διπλανούς μας ανθρώπους. Παναγιώτης Μάνος

ο πρώτος εκδότης της εφημερίδας μας

Στις 31 Οκτωβρίου 2020 απεβίωσε ο Παναγιώτης Μάνος 
και ετάφη στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου Κοπάνων 
Ιωαννίνων.
Έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος πατριώτης, ένας άν-
θρωπος που έδωσε νέα πνοή 
στα δρώμενα του χωριού μας, 
ο εμπνευστής της εφημερίδας 
«Τα Νέα της Λιγοψάς». Ήταν 
σπουδαίος όχι μόνον ως πα-
τριώτης αλλά σαν άνθρωπος 
και συγγενής.  Άξιος οικογε-
νειάρχης, ο Παναγιώτης Μά-
νος δίπλα στην σύζυγό του 
Βασιλική Μάνου-Σιώκα με την 
οποία απέκτησαν δύο υπέροχα 
παιδιά, τον Απόστολο και τον 
Γιώργο. Εμείς οι συγγενείς σου 
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ αγα-
πημένε μας Παναγιώτη. Αιωνία η μνήμη σου και ελαφρύ το 
χώμα των Γιαννίνων που σε σκέπασε.

Νίκος Σιώκας

Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής
Η Σ.Ε. αφού εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οι-
κείους του Παναγιώτη Μάνου, αισθάνεται την ανάγκη, να 
γράψει δυο λόγια τιμώντας έτσι αυτόν τον ένθερμο πατρι-
ώτη, και μέλος της Αδελφότητας.
Ο Παναγιώτης, με καταγωγή από την Αετόπετρα του Δή-
μου Ζίτσης, και σύζυγος της Λιγοψινής Βασιλικής Σιώκα, 
ήταν από τα πρώτα χρόνια μέλος της Αδελφότητας μας. 
Δραστήριος, πάντα με μεστό λόγο, και αξιόλογες προτά-
σεις.  Όταν το1985 το Δ.Σ. της Αδελφότητα,ς με Πρόεδρο 
τον Λευτέρη Μαντζίκα, αποφάσισε την έκδοση εφημερί-
δες, ο Παναγιώτης ήταν αυτός που πρόσχαρα ανέλαβε, να 
υλοποιήσει αυτή την απόφαση. Ανήσυχος και λάτρης των 
παραδόσεών μας, έψαχνε να βρει κείμενα και παλιό φωτο-
γραφικό υλικό, με το οποίο εμπλούτιζε την εφημερίδα μας. 
Αυτό έγινε για κάποια χρόνια μέχρι που εγκαταστάθηκε  στα 
Ιωάννινα. Η βάση όμως για την εφημερίδα μας, χάρη στον 
Παναγιώτη, είχε μπει, οπότε και την ανέλαβαν νεότεροι, 
ώστε να κυκλοφορεί όλο και καλύτερη μέχρι σήμερα και να 
γίνει έτσι η εφημερίδα μας «Τα Νέα της ΛΙγοψάς», ο σύνδε-
σμος και το μέσον επικοινωνίας των απανταχού Λιγοψινών. 
Αλλά και από τα Γιάννενα ο Παναγιώτης, εκτός του ότι έγρα-
φε και δημοσίευε διάφορα άρθρα στην εφημερίδα των 
Ιωαννίνων «Πρωινός Λόγος», δεν έπαυσε να σκέπτεται και 
τη δική μας. Πάντα μας τροφοδοτούσε με διάφορο υλικό, 
όπως μια σειρά από παλιά δημοτικά τραγούδια κ.α. Σαν χα-
ρακτήρας ο Παναγιώτης διακρίνονταν για το ήθος και την 
ευγενική συμπεριφορά του, γι’ αυτό και έχαιρε της αγάπης 
και της βαθιάς εκτίμησης όλων των Λιγοψινών.
Αιωνία η μνήμη σ’ αυτόν γνήσιο πατριώτη

Σάββατο 16 Γενάρη 2021 και o Άγιος Νικόλαος 
χιονισμένος. (φωτ. Ελένη Λάλου)

Ευχές για 
τον Καινούργιο Χρόνο

• Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λιγοψάς Ελένη 
Λάλου-Μπαϊμάκα εύχεται  στους απανταχού Λιγοψινούς 
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, Υγεία και Ευτυχία σε όλους.
• Ο Πρόεδρος Δημήτρης Πίνας  και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Αδελφότητας Λιγοψινών, εύχονται σε όλους 
τους  χωριανούς  και φίλους της Αδελφότητας, Χρόνια 
Πολλά, Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος, Υγεία, ειρή-
νη, καλύτερες μέρες για τη χώρα μας και εξάλειψη πάνω 
απ’ όλα της φτώχιας που μαστίζει πολλούς από τους συ-
μπολίτες μας. 
• Ο Πρόεδρος Χριστόφορος Γκόγκος και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιγοψάς, εύ-
χονται σε όλους Χρόνια Πολλά, Ευτυχισμένο το 2021, 
υγεία και ευτυχία σε όλους μας.  
• Η εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου Νικολάου 
Λιγοψάς, στέλνει τις πιο εγκάρδιες  ευχές,  σε όλους τους 
χωριανούς και φίλους μας, για μια καλύτερη χρονιά, με 
υγεία, ειρήνη στον κόσμο, αλληλεγγύη, και αγάπη.

Η εφημερίδα μας δημοσιεύεται 
ηλεκτρονικά και στην Ιστοσελίδα 

http://www.tzourlakos.com



Γράφει ο Γιώργος Ι. Γραβάνης

ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 
(ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ)

Αποτελεί πόλο 
έλξης για τους 
περισσότερους 
ξένους ταξιδιώ-
τες, χάρη στις 
ατέλειωτες ερη-
μικές παραλίες 

και τα ήσυχα χωρά της που είναι δια-
σκορπισμένα στη βόρεια ακτή του Γκουα-
γιακίλ, ενώ αν ταξιδέψετε προς το Νότο, 
από το ΠΟΡΤΟ ΛΟΠΕΖ η επόμενη στάση 
θα είναι το Νάσιοναλ MACHALILA, με τα 
πιο ξακουστά κύματα του Ισημερινού, 
καθώς και ένα διεθνές χαρμάνι από χίπι-
δες, φρικιά, σέρφερ και λουόμενους που 
απολαμβάνουν τους ήρεμους ρυθμούς 
και τα φθηνά δωμάτια της περιοχής.
Εδώ υπάρχουν ακόμα και μερικοί από 
τους πιο παλαιούς αρχαιολογικούς χώ-

ρους του Ισημερινού, ιδίως κοντά στα 
χωριά MANGLARALTO και VALDIVIA. 
Η καρδιά όμως είναι το Γκουαγιακίλ που 
είναι η μεγαλύτερη πόλη του Ισημερινού 
και η τελευταία στάση πριν τα νησιά ΓΚΑ-
ΛΑΠΑΓΚΟΣ. Ωστόσο εάν περάσετε από 
εκεί αξίζει να μείνετε για μερικές μέρες 
γιά να διαπιστώσετε την αστική ανάπλα-
ση και να απολαύσετε τη ζωντανή ατμό-
σφαιρα των μουσικών του Γκουαγιακίλ, 
γνωστοί και ως Γκουαλακτουβέμος, είναι 
σίγουρα οι πιο κεφάτοι άνθρωποι στον 
Ισημερινό ……
Δυτικά του Κουαγιακίλ βρίσκεται το ΜΠΟ-
ΣΤΖΕ η προστατευμένη έκταση όπου βρί-
σκονται μερικά από τα εναπομείνοντα 
ξερά τροπικά δάση της ακτής και ιδανι-
κό μέρος για εκατομμύρια πουλιά και το 
πιο φημισμένο παραλιακό θέρετρο της 
Χώρας και αποτελεί την προστατευόμε-
νη έκταση όπου επιβιώνουν οι τελευταί-
οι εναπομείναντες υδρόβιοι σχηματισμοί 
της ανατολικής ακτής, η οποία τραβά σι-
γά σιγά την προσοχή του κόσμου.

Το Γκουαγιακίλ πήρε το όνομά του από 
το συνδυασμό δύο άλλων ονομάτων.
Από τον Γκουάγια, τον μεγάλο αρχη-
γό των Ινδιάνων της φυλής ΠΟΥΜΑ, ο 
οποίος πολέμησε τους Ίνκας και αργότε-
ρα ενάντια στους Ισπανούς, μαζί με τη 
γυναίκα του Κία, την οποία λέγεται ότι 
σκότωσε ο ίδιος για να μην την αφήσει 
να πέσει στα χέρια των εχθρών του των 
Κονκισταδόρες.
Το πιο σημαντικό αξιοθέατο της πόλης 
είναι η προκυμαία κατά μήκος του μεγά-
λου ποταμού Ρίο Γκάγιας που έχει μετα-
μορφωθεί σε ένα αριστούργημα μήκους 
2,5 χιλιομέτρων παραπόταμος μόλος πε-
ριπάτου.
Τα περισσότερα αξιοθέατα που παρου-
σιάζουν κάποιο ενδιαφέρον βρίσκονται 
γύρω από την προκυμαία περιπάτου, 
γνωστή ως MALEON, η οποία προσφέ-
ρει καταπληκτική θέα της πόλης από τον 
Φάρο.
Το βράδυ η περιοχή είναι πολύ ευχάρι-
στη, ειδικά όταν φυσάει το απαλό αεράκι 

που έρχεται από το ποτάμι και δροσίζει 
τα πάντα.
Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής σας, 
έχετε το νού σας στις πινακίδες γιατί το 
Γκουαγιακίλ είναι γεμάτο από αυτές και 
περιέχουν ιστορικές πληροφορίες. (Αρ-
κεί να ξέρετε να διαβάζετε Ισπανικά).
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία 
του Γκουαγιακίλ, ειδικά το βράδυ, πλαι-
σιωμένο από μικρά συντριβάνια, είν;αι 
το μέρος της συνάντησης των Μπο-
λιβάρ και Σαν Μαρτίν η οποία έγινε το 
1822.
Ο Μπολιβάρ καταγόταν από την Βενε-
ζουέλα, την οποία απελευθέρωσε από 
την Ισπανική κυριαρχία. 
Ο Μπολιβάρ ήταν ο Αργεντινός απελευ-
θερωτής και κατατρόπωσε τους Ισπα-
νούς στη Χιλή και στο Περού.

Εύχομαι με το καλό η Νέα Χρονιά να μας 
φέρει πίσω τις μικρές – μεγάλες χαρές 
που στερηθήκαμε και να βρεθούμε σύ-
ντομα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα!!!   
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Ν Α Υ Τ Ι Κ Ε Σ  Ι Σ Τ O Ρ Ι Ε Σ  -  Γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς  τ ο ν  κ ό σ μ o

Το κείμενο που ακολουθεί το έγραψε ένας γιατρός, με 
αφορμή τον υποβόσκοντα ρατσισμό κατά της τρίτης ηλι-
κίας, που χαρακτηρίζεται «ευπαθής ομάδα» απέναντι στον 
κορονοϊό. (Εφ. Δημοκρατία).
Δεν είναι «γριά», δεν είναι «γέρος». Δεν είναι πακέτο, δεν 
είναι ηλίθιος, δεν είναι ζαβός. Ναι, έχει άγνοια κινδύνου… 
Έχει την ίδια άγνοια κινδύνου που είχε όταν πήγαινε στη λα-
ϊκή και τα έπαιρνε όλα λειψά για να σου πάρει και για το δικό 
σου σπίτι!
Έχει την ίδια άγνοια κινδύνου που είχε όταν δούλευε σαν 
σκυλί για να μην σου λείψει τίποτα, τσακίζοντας το σώμα 
και τις αντοχές του! Έχει την ίδια άγνοια κινδύνου όταν ερ-
χόταν με πέντε συγκοινωνίες, ότι καιρό κι αν ήταν να σου 
προσέξει τα παιδιά! Να στα φροντίσει με ιώσεις με δυσκο-
λίες, «με όλα τα καλά».
Την ίδια άγνοια κινδύνου που χρόνια τώρα έχει και βγαίνει 
έξω μόνος και φροντίζει τον εαυτό του μόνος, κι έχει κάνει 
παρέες στο ΚΑΠΗ και στην πλατεία, γιατί εσύ πάντα δου-
λεύεις και δεν προλαβαίνεις…
Δεν είναι «γέρος» και «γριά», δεν είναι όλα τα κοσμητικά 
που του έχεις φορέσει! Είναι ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο 
παππούς σου, η γιαγιά σου, ο συγγενής σου, ο γείτονας! Γι’ 
αυτό όσο δίκιο και αν έχεις που φωνάζεις για το καλό του, 
βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό. Εσύ κι εγώ τους υπο-
χρεώσαμε για την επιβίωση στην άγνοια κινδύνου και τώρα 
τους ζητάμε προσαρμοστικότητα, αντίληψη, αλλαγή, με 
άμεση εφαρμογή. Σαν να πατάμε κουμπάκια! 
Ε, μάθε εσύ, που έχεις τόσο υποτιμητικά λυσσάξει με το 
«γριές και γέροι» και «για εσάς μένουμε εμείς μέσα», να 
κλείνεις λίγο το στόμα σου…  Ναι, ίσως πρέπει να μείνουν 
μέσα. Ναι. Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει. Ναι, πες το 
5.000 φορές… Μέχρι  να καταλάβουν. Όσες χρειάστηκε να 
σου πουν και εσένα να μην κάνεις κάθε μαλ… που έκανες 
κι ήρθαν να σε ξεμπλέξουν, να σε φροντίσουν και να σε κα-
νακέψουν!
Δεν είναι «ο γέρος κι γριά», είναι κάποιου μάνα και πατέ-
ρας… Δεν είναι το πακέτο που σε βαραίνει ανόητε! Και αν 
δεν τους έχεις χάσει, δεν ξέρεις τι αξία έχουν αυτές οι λέ-
ξεις! Δεν έχεις  ιδέα! Άντε, γιατί πήξαμε στους μάγκες…        

Άντε, γιατί πήξαμε 
στους μάγκες…

Δυστυχώς με τις αναγκαίες απαγορεύσεις και τους περι-
ορισμούς συναθροίσεων, λόγω του κορονοϊού δεν 
πραγματοποιήθηκαν και να δούμε τι μέλλει γενέσθαι 

ακόμη, πολλές κοινωνικές, συλλογικές και φιλικές συγκε-
ντρώσεις. Αυτές που συναντώνται οι χωριανοί, οι φίλοι και 
οι γνωστοί, οι παρέες στη γειτονιά, στο χωριό, καθώς και οι 
συναθροίσεις των αποδήμων. Νοέμβρης μήνας όπως και 
απανταχού της Ελλάδος, έτσι και στο χωριό μας, στήνονται 
τα καζάνια για να τρέξει το τσίπουρο, η ρακή, η τσικουδιά, 
το απόσταγμα. 
Άναψαν και φέτος, βέβαια στο χωριό μας τα καζάνια και μά-
λιστα όπως μας πληροφορούν, με τσίπουρο πρώτης ποιό-
τητας, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, με τη διαφορά 
φέτος εξέλειψαν οι πολυάριθμες συντροφιές, όπως συνηθί-
ζονταν όλα τα χρόνοι.     

Οι νοικοκυραίοι, άντε και κάνα δυο τρία άτομα στη «ζού-
λα», στο καζάνιασμα των στέμφυλων των σταφυλιών. Έτσι 
ήσυχα, ανόρεχτα και με πάντα τα βλέμματα στραμμένα 
στον έξω κόσμο, και στους αριθμούς που αναγγέλλουν, κα-
θημερινά, οι ειδικοί για τα κατά τόπους  κρούσματα, τους 
διασωληνομένους και δυστυχώς τους πολλούς θανάτους  
συμπατριωτών μας.
Όμως τα ρακοκάζανα θέλουν παρέα, θέλουν τις ψησταριές 
και τους μεζέδες, για να τρέξει το καινούργιο απόσταγμα 
στα ρακοπότερα, να ευφρανθεί η ψυχή, ν’ ανέβει το κέφι 
και μετά τραγούδι και χορός. Όλα αυτά αυτή τη χρονιά τα 
χάσαμε. Αλλά για μας τους Λιγοψινούς χάθηκε και η καθι-
ερωμένη γιορτή τσίπουρου, που οργανώνει κάθε χρόνο ο 
Σύλλογος. Μια γιορτή που δίνει την ευκαιρία για αντάμωμα 
των απανταχού Λιγοψινών, όπου στήνονται τα παραδοσια-
κά καζάνια, δοκιμάζουν οι χωριανοί και φίλοι, μαζί με τους 
πλούσιους μεζέδες, το καινούριο τσίπουρο, ενώ ο ήχος του 
κλαρίνου να αντιλαλεί από την Κερασιά στο Μεγαπλάϊ και 
από το Μεσοβούνι στη Θεοτόκο. 
Φέτος ακόμη και οι νοικοκυραίοι αμπελουργοί ένοιωθαν 
άβολα. Ήταν συνηθισμένοι και το είχαν σε καλό, να υποδέ-
χονται με μεζέδες και διάφορα άλλα εδέσματα τους χωρια-
νούς και φίλους, καλεσμένους και μη, να δοκιμάσουν και να 
ευχηθούν με το ρακοπότερο στο χέρι. καλά ξόδια και πάνω 
απ’ όλα υγεία και του χρόνου.  Κι ένωνε το τσίπουρο αλλά 
και το κρασί  όλους σε μια μεγάλη παρέα. Κι εκεί οι ιστορί-
ες, τα πειράγματα, τα γέλια και φυσικά τα τραγούδια. Αλλά 
και τα μάτια στο καζάνι, μη φύγει το ζυμάρι γύρω από την 
ένωση του καζανιού με τον άμβυκα (το καπάκι), αλλά και 
το γράδο κάτω στο δοχείο που έτρεχε το ζεστό μυρωδάτο 
απόσταγμα, μήπως και παρατραβήξει παραπάνω,  τη λεγό-
μενη σούμα.
Να ακούς τους πιο παλιούς και τους πιο θεριακλήδες, να 
λένε στους νεότερους:- Απ’ αυτό να πίνεται, τούτο είναι 
ποτό, τι είναι αυτά τα ξενόφερτα που σας ποτίζουν; Και οι 
γύροι κεράσματος να ακολουθεί ο ένας τον άλλο.      

Χωρίς τα παραδοσιακά νταραβερίσματα 
φέτος το καζάνιασμα.

Ο δρόμος προς τα εκκλησάκια της Αγ. Μαρίνας και του Αγ. Ελευθερίου 
(φωτ. Κώστας Κρομμύδας) Η λούτσα της Αγ. Μαρίνας (φωτ. Δημήτρης Σερέτης)

Χειμωνιάτικα τοπία  Λιγοψάς



Αγαπητοί χωριανοί, είναι η πρώτη επαφή μας του νέ-
ου έτους και ευχόμαστε Καλή Χρονιά, υγεία και προ-
κοπή προσωπική και οικογενειακή. Είθε να εκλείψει ο 

ιός της απομόνωσης και της εκδημίας συνανθρώπων μας 
το δυνατόν συντομότερο. Να ανταμώσουμε με αγαπημέ-
να πρόσωπα και να έρθετε στο χωριό μας για συναντήσεις 
όπως παλιά. 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το 
καλό κατευόδιο του Παπά-Γιάννη και το καλωσόρισμα του 

Παπά-Θωμά. Στους 
ύμνους της εκκλησίας 
μας υπάρχει η λέξη 
χαρμολύπη. Από τη μία 
η λύπη μας, η αποχώ-
ρηση του Παπά-Γιάννη 
κι από την άλλη ο ερχο-
μός του Παπά-Θωμά. 
Μετά από 13 χρόνια ο 
αξιαγάπητος και γνω-
στός σε όλους Παπά-
Γιάννης, για λόγους 
οικογενειακούς, μετα-
τέθηκε κοντά στο σπίτι 
του, στη Μουσιωτί-
τσα. Δεκατρία χρόνια 
δεν είναι μικρό διάστη-
μα, είναι μια ζωή.
Στο χωριό μας ήταν η 
πρώτη τοποθέτησή 
του ως ιερέας αμέσως 
μετά τη χειροτονία. 
Στο μακρύ διάστημα 
της παραμονής του 

στο χωριό μας, δεθήκαμε μαζί του κι εκείνος μας ένιωσε δι-
κούς του. Βρεθήκαμε δίπλα του σε χαρές και σε λύπες. Την 
πρεσβυτέρα Βάσω την έχουμε φίλη – αδελφή μας, η από 

καρδιάς καλοσύνη της δεν περιγράφεται. Με τις δυο κόρες, 
τους γαμπρούς και τις τρεις εγγονούλες απαρτίζουν μια ευ-
τυχισμένη οικογένεια. 
Ο Παπά-Γιάννης είναι άριστος λειτουργός. Σεμνός, καλοσυ-
νάτος, ευπροσήγορος, χαμηλών τόνων, εκπέμπει μια ηρεμία 
χωρίς πολλά λόγια. Συγκεντρώνει όλα τα χαρίσματα της Ιερο-
σύνης. Δεν μίλησε άσχημα και δεν κατάκρινε ποτέ κανέναν. 
Σταματούμε εδώ γιατί θα μας πει «Μην λέτε άλλα, με κάνετε 
και κοκκινίζω».
Στα χρόνια αυτά η Εκκλ. Επιτροπή υπό την προεδρία του, 
λειτουργούσε άψογα και δικαιούμαστε σεμνά να πούμε ότι 
η συνεργασία – με την συμπαράσταση όλων των χωριανών 
– επιτέλεσε σημαντικό έργο. Είναι βέβαιο ότι θα μας λείψει, 
όπως είναι βέβαιο ένα κομμάτι της καρδιάς του θα είναι στη 
Λιγοψά.
Του ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας στην νέα του θέ-
ση να πορευθεί με την ίδια αφοσίωση, να έχει μακροημέρευ-
ση, υγεία και κάθε οικογενειακή ευτυχία. Οι ευχές μας θα τον 
συνοδεύουν σε κάθε του βήμα.
Στο καλό Παπά-Γιάννη, καλή Ιεροσύνη.
Όμως ο καλός Θεός και ο Προστάτης μας Άγιος Νικόλαος 
φρόντισαν να επουλώσουν με τον καλύτερο τρόπο το κενό 
του Παπά-Γιάννη. Με τις ευλογίες του Σεβαστού Μητροπολί-
τη μας, τοποθετήθηκε στην ενορία μας ένα «δικό» μας παιδί, 
καλοσυνάτο και χαμογελαστό, ο Παπά-Θωμάς Γκόγκος. Αν 
μας γινόταν η ερώτηση με μια λέξη να χαρακτηρίσουμε τον 
Παπά-Θωμά, αβίαστα θα απαντούσαμε, είναι ευλογημένος 
απ’ το Θεό. Είναι Θεοσεβέστατος! Ασφαλώς σ’ αυτό βοήθησε 
πέρα από τη βαθιά του πίστη και η πρότερη μοναστηριακή 
ενασχόλησή του.
Από τις πρώτες μέρες του ερχομού του επέδειξε ζήλο κι ερ-
γατικότητα για το λειτούργημά του. Το φωτεινό χαμόγελο, το 
καθάριο βλέμμα, οι καλοί του τρόποι μας προϊδεάζουν για μια 
άριστη συνεργασία. Έχει μια αρμονικά δεμένη οικογένεια με 
την πρεσβυτέρα Βάσω και τα τρία αγγελούδια τους, Μανώ-
λη, Λάμπρο και Ραφαήλ.

Προήπαμε, είναι δικό μας παιδί γιατί είναι γαμπρός του χωρι-
ού μας. Πεθερικά του είναι ο Λάμπρος και η Βάγια Γκόγκου. 
Να τον χαίρονται και να τον καμαρώνουν στο ιερατικό του 
έργο. Εμείς του υποσχόμαστε ότι θα έχει την αμέριστη συ-
μπαράσταση και βοήθειά μας σε ότι χρειαστεί. Καλός οιω-
νός μας φαίνεται ότι και ο Παπά-Θωμάς τοποθετείται στο 
χωριό μας αμέσως μετά τη χειροτονία του, όπως και ο Πα-
πά-Γιάννης. 
Καλώς όρισες, ευλογημένη η τοποθέτησή σου και καλή Ιε-
ροσύνη Παπά-Θωμά.
Κλείνοντας, θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφερθούμε 
στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Μάξιμο, καθώς 
και στον Άγιο Πρωτοσύγκελο Πατέρα-Θωμά για το θερμό 
ενδιαφέρον προς την ενορία μας.

Εκκλ. Επιτροπή Αγ. Νικολάου Λιγοψάς
10/1/2021
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Γιατί στο γάμο ο ιερέας λέει: 
Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα

Ζούμε σε μια πρωτόγνωρη συνθήκη. 
Έγκλειστοι στα σπίτια μας, κυκλοφο-
ρούμε ελάχιστα, στέλνουμε νούμερα 

με μηνύματα, για να λάβουμε την άδεια με-
τακίνησης, ενώ η μάσκα έγινε αναπόσπαστο 
εξάρτημα του προσώπου μας. Περπατάμε 
στους δρόμους και αντικρίζουμε μόνον τα 
φοβισμένα μάτια των περαστικών που λο-
ξοδρομούν βιαστικά, για να μη διασταυ-
ρωθούν μαζί μας. Όλα «εξ αποστάσεως» 
που αναδεικνύονται μαζί με το «μένουμε 
στο σπίτι» οι λέξεις της χρονιάς. Λέξεις που 
διαμορφώνουν τους φόβους, της αγωνίες 
μας, τις ανασφάλειες, την ψυχολογική συ-
μπίεση, αλλά και τις παρενέργειες όλων αυ-
τών, όπως είναι η ανεργία , η απελπισία, για 
τις οικονομικές προοπτικές, η απορύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων κ.λ.π.
Κι ο φόβος πολλαπλασιάζεται, όταν βγαί-
νουμε κάπου -κάπου έξω, από τα αποπνι-
κτικά «κελιά» μας, για να πάρουμε μια ανά-
σα.  Και τι βλέπουμε; Τα βλοσυρά βλέμματα 
αστυνομικών, παντού απλωμένοι έτοιμοι να 
επέμβουν, ακόμη κι αν σου ξέφυγε η μάσκα 
λίγο κάτω από τη μύτη.  
Εξ αποστάσεως γεννιούνται και πεθαίνουν 
οι άνθρωποι. Ο «εξ αποστάσεως» αποχαι-
ρετισμός του συγγενούς που βρίσκεται δια-
σωληνωμένος  συνιστά τη χειρότερη (ανα-
γκαστική βεβαίως) ύβρη προς την ίδια τη 
ζωή και τον νεκρό.  
Εξ αποστάσεως και οι ανθρώπινες σχέσεις. 
Τα αισθήματα και τα συναισθήματα. Το άγ-
γιγμα και η επαφή των σωμάτων. Οι νάιλον 
αγκαλιές στα νοσοκομεία, μπαίνοντας ανά-
μεσά μας η ζελατίνη, σύμβολο των σχέσε-
ων της εποχής μας.
Καλώς ή κακώς κι αυτός ο ιός κάποια στιγ-
μή θα περάσει, όπως κι άλλες  πανδημίες 
που έπληξαν κατά καιρούς την ανθρωπότη-
τα. Όμως επειδή κρατάει κάποιο μακρύ δι-
άστημα, με αποτέλεσμα, κάποιες συνήθεις 
να έχουν αλλάξει και κάποιες νέες εμφανί-

στηκαν (ανταμώματα με προσφιλή πρό-
σωπα, αγκαλιές, φιλιά, χειραψίες, μάσκες, 
αστυνομοκρατία, πρόστιμα, κ.α.) ώστε να 
ελλοχεύει ο κίνδυνος, κάποιες από αυτές τις 
συνήθεις να μας ακολουθούν και στο μέλ-
λον μας, από την αυτοκρατορία του φόβου 
γύρω μας που μας έχουν εμφυσήσει.
Σκεπτόμενη όλα αυτά, ήρθε στο νου μου, 
το παράδειγμα της καφετή αρκούδας, που 
κάποτε βλέπαμε να την τραβολογούν στις 
γειτονιές, αλυσοδεμένη, απαράδεκτοι αρ-
κουδιάρηδες (ευτυχώς δια νόμου εξέλει-
ψαν) και οι οποίες με το άκουσμα του ντεφι-
ού σηκώνονταν στα δυο πόδια και «χόρευ-
αν».  Αυτό γίνονταν γιατί μέσα τους έμεινε ο 
φόβος, όταν από μικρές τις έβαζαν σε μεγά-
λο ταψί, με φωτιά από κάτω, κι αυτές χορο-
πηδούσαν γιατί καίγονταν, ενώ ο αρκουδιά-
ρης χτύπαγε το ντέφι. Αλλά κι οι ελέφαντες 
του τσίρκου, που κάθονται ήσυχα δεμένοι 
από μικρά σκοινιά, γιατί όταν ήταν μωρά και 
προσπαθούσαν να τα σπάσουν, μάτωναν 
τα πόδια τους . Κι ενώ έχουν τεράστια δύ-
ναμη, από το φόβο τους έχουν πειστεί ότι 
και τώρα δεν μπορούν να κόψουν τα σκοι-
νιά και να φύγουν.
Έτσι από συνήθεια, να μη φανεί παράδοξο 
και σε μας, όταν περάσει το κακό, να  συ-
νεχίσουμε να ξεκινάμε με μάσκα, να στέλ-
νουμε SMS ,να συμπληρώνουμε χαρτιά, να 
πάμε να αγκαλιάσουμε προσφιλή μας πρό-
σωπα και ξαφνικά να κάνουμε όπισθεν και 
να απλώνουμε τον αγκώνα μας, ή να βλέ-
πουμε αστυνομικό και να αλλάζουμε δρόμο 
μήπως και μας ελέγξει κ.α.        
Προς το παρόν όμως ας συνεχίσουμε να τη-
ρούμε τα μέτρα ώστε να προφυλάσσουμε 
τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Γιατί πρέπει 
να είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι και σίγουρα 
περισσότερο από αυτούς που μας κυβερνούν 
και κρύβουν πίσω από επικοινωνιακά κόλπα, 
τις διαχρονικές ανεπάρκειές τους.

Ρούλα Ζαφείρη  

Παπά-Γιάννης και Παπά-Θωμάς

Χορευτικό Αδελφότητας όπως εμφανίστηκε στην 
ετήσιο χορό στις 16/2/2020: Διακρίνονται όρθιοι από 
αριστερά: Νατάσα Ρούσου, Ζωή Πίνα, Πόπη Δημα-
κοπούλου, Θωμάς Καρακώστας, Δήμητρα Σκαρδά-
ση, Υρώ Ζαφείρη, Εβελίνα Παπαλέξη. Στη μέση:  
Εβίτα Κάραλη, Σωτηρία Κοτίτσα, Ευγενία Ψιλλά-
κη, Βασιλεία Παπαλέξη και Μιλένα Ζαφείρη. Κάτω 
αγόρια: Ρέμος Ρούσος, Γιάννης Κοτίτσας, Νικόλας 
Κάραλης, Βαγγέλης Πατραμάνης, Βαγγέλης Πίνας, 
Θεοφάνης Θεοχάρης. Ανάμεσά τους όρθια και η 
ακούραστη δασκάλα Παρασκευή Μπαϊμάκα.

Λες να μας γίνουν 
συνήθεια;;;

Κανείς δεν μπορεί να 
ξεχάσει στην ταινία «Η 
δε γυνή να φοβείται 
τον άνδρα», το ύφος 
του «Αντωνάκη» όταν η 
«Ελενίτσα» κατά το μυ-
στήριο του γάμου, κα-
τόπιν προτροπής των 
οικείων, τήρησε το έθι-
μο στο πάτημα του πο-
διού. Ήταν η στιγμή που 
ο «Αντωνάκης» θέλησε 
να πάρει το καπελάκι 
του και να εξαφανιστεί, 
αλλά έκανε υπομονή 
λόγω της ημέρας… Τι 
σημαίνει όμως το πάτη-
μα ποδιού και τελικά θα 
έπρεπε να γίνεται;

Με το πάτημα ποδιού θέλουν επιπόλαια 
να δείξουν μέσα στο πλήθος προσκεκλη-
μένων ανθρώπων, ότι είναι χειραφετημέ-
νες γυναίκες και δεν φοβούνται τους άν-
δρες, αλλά τους υποτάσσουν κάτω από 
τη δική τους εξουσία.
Η πράξη αυτή αποτελεί μια διαστρέβλω-
ση της παραπάνω φράσεως. Το ρήμα 
«φοβούμαι» δε σημαίνει στο αποστολικό 
ανάγνωσμα φόβο, αλλά σεβασμό.
Ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στους 
Εφεσίους, εννοεί τη βαθειά υπόληψη και 
τιμή που οφείλει να τρέφει η γυναίκα απέ-
ναντι στον άνδρα. Πολλοί μάλιστα, δυστυ-
χώς. Και πολλές μητέρες νυφών και φίλες 
περιμένουν εναγωνίως, πότε θα γίνει το 
πάτημα ποδιού για να γελάσουν.
Συμβαίνει κάποιες φορές το πάτημα να το 
κάνει ο γαμπρός, προς τη νύφη θέλοντας 
να δείξει στους οικείους του ότι αυτός θα 
κατεξουσιάζει τη γυναίκα του ως τύραν-
νος. Η πράξη αυτή  καθεαυτή διακωμωδεί 

το μυστήριο του γάμου. Αντί οι νεόνυμφοι 
να προσεύχονται κατά την ιεροτελεστία 
του μυστηρίου.
Οι Καλοί μελλόνυμφοι, πριν από την τέλε-
ση του μυστηρίου και αφού πρώτα έχει 
τελεστεί το μυστήριο της εξομολόγησης, 
τακτοποιούνται μεταξύ τους με ποιόν 
τρόπο θα συμμετέχουν στο μυστήριο της 
ζωής τους, που είναι το μυστήριο του γά-
μου τους.
Και σίγουρα θα πρέπει να ενδιαφέρονται 
πως θα είναι όσο το δυνατόν απαλλαγ-
μένοι και αποδεσμευμένοι  από το ό,τι θα 
τους περισπά και δεν θα τους επιτρέψει 
την μετά πολλής ευλάβειας συμμετοχή 
τους στα δρώμενα και ιερολογούμενα 
του γάμου τους. Βρίσκει ο πονηρός πάντα 
αφορμές να εφορμά στο μυστήριο και να 
δημιουργεί θορύβους και περισπασμούς. 
Το μυστήριο του γάμου πρέπει να ξανα-
βρεί τη σωστή του θέση.

Παπα Γιάννης

Παπα Θωμάς
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Οι ήρωες του 1821 μας κοιτάνε από ψηλά.

Πολλές φορές λέμε και ακούμε κάποι-
ες παροιμιώδεις φράσεις. Γνωρίζουμε 
όμως πως προήλθαν και ποιος άραγε 
τις πρωτοείπε αυτές τις φράσεις:

Τον πήραν στο ψηλό
Παρόλη τη σκληρότητα που βασίλευε 
στο Βυζάντιο, οι επαναστάσεις δεν 
ήταν σπάνιο φαινόμενο. Όταν μια λαϊ-
κή εξέγερση πετύχαινε, οι επαναστάτες 
ανακήρυσσαν δικό τους Βασιλέα, έδι-
ωχναν τους παλιούς αξιωματούχους 
της Αυλής και έβαζαν δικού τους. Στη 
βασιλεύουσα υπήρχε ένα μέρος που 
ονομαζόταν Ψηλό, γιατί η τοποθεσία 
ήταν πάνω από τη θάλασσα, δηλαδή 
ήταν μέρος ψηλό. Στο σημείο αυτό οι 
επαναστάτες έσερναν αλυσοδεμένους 
τους πρώην βασανιστές τους, τους 
κρεμούσαν σ’ ένα δέντρο και διαπό-
μπευαν. Μικροί και μεγάλοι περνούσαν 
μπροστά από τον τιμωρούμενο και τον 
έφτυναν ή του έριχναν λεμονόκουπες 
κ.λ.π. Ύστερα το ξεκρεμούσαν και τον 
έριχναν στη θάλασσα. Με τον ίδιο σχε-
δόν τρόπο τιμώρησαν η Μαρί Κομνηνή, 

την ωραία αλλά σκληρή αυτοκράτειρα 
του Βυζαντίου. Από το περιστατικό αυ-
τό και από την ονομασία της τοποθεσί-
ας που πήγαιναν τους τιμωρημένους , 
«τον πήραν στο ψηλό».

Υπερέβη τα εσκαμμένα
Η φράση έχει τις ρίζες της στην αρχαιό-
τητα  και υπάρχουν γι’ αυτή δύο διαφο-
ρετικές ερμηνείες. Η πρώτη αναφέρεται 
στους Ολυμπιακούς αγώνες του 664π.
Χ. όπου στο άλμα εις μήκος ή «σκάμμα» 
όπως λεγόταν τότε ο Σπαρτιάτης Χιό-
νις κατάφερε να πραγματοποιήσει άλ-
μα μεγαλύτερο των 16μ. (που ήταν το 
μήκος του σκάμματος) «ξεπερνώντας 
τα όρια». Παρόμοια είναι και η άλλη 
ερμηνεία η οποία θέλει τον Φάυλλο με 
καταγωγή από τον Κρότωνα της Κάτω 
Ιταλίας, στους αθλητικούς αγώνες που 
διοργανώνονταν στους Δελφούς, τα 
Πύθια, να έχει πραγματοποιήσει άλμα 
και αυτός μεγαλύτερο του σκάμματος. 
Η φράση «υπερέβη τα εσκαμμένα» σή-
μερα χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να 
πούμε ότι κάποιος ξεπέρασε τα προκα-
θορισμένα όρια.

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ζήκος

Λαϊκή Σοφία

Ο ι ήρωες και οι μάρτυρες του 1821 μας κοιτάνε 
από ψηλά. Η πίκρα τους μεγάλη. Η Ελλάδα τους 

γυρίζει την πλάτη. Διαστρεβλώνουν την ιστορία, που 
οι ήρωες και οι μάρτυρες έγραψαν με το αίμα τους. 
Είναι όλοι τους παρόντες σε μια σιωπηλή διαμαρτυ-
ρία προς τους σημερινούς Έλληνες. Μεταξύ αυτών:

-Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο ισαπόστολος και φωτιστής 
των Ελλήνων. Κρεμάστηκε από τους Οθωμανούς. Μαζί 
του όλο το νέφος των χιλιάδων νεομαρτύρων.  Κάθε πόλη 
και χωριό, όπου υπήρχε ελληνισμός υπό την τυραννία των 
τούρκων ή τους Ενετούς, έχει τους μάρτυρές του.
-Ο Ρήγας Βελεστινλής, ο σπορέας της ελευθερίας, στραγ-
γαλίστηκε από τους Οθωμανούς.
-Ο μοναχός Σαμουήλ, θυσίασε τη ζωή του, υπέρ της ελευ-
θερίας, στο Κούγκι του Σουλίου.
-Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέθανε από τον απάνθρωπο 
επταετή εγκλεισμό στις φυλακές της Αυστρίας.
-Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’, κρεμάστηκε από τους Οθω-
μανούς. Μαζί του κρεμάστηκαν η κατακρεουργήθηκαν οι 
μητροπολίτες Εφέσου, Νικομήδειας, Χαλκηδόνος, Δέρκων, 
Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρουπόλεως.
-Ο παπά-Ευθύμιος Βλαχάβας, εκτελέστηκε με φριχτά βασα-
νιστήρια.
-Ο Αθανάσιος Διάκος, σουβλίστηκε και κατακρεουργήθηκε, 
ύστερα από τη μάχη της Αλαμάνας.
-Ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας κατακρεουργήθηκε από 
τους Οθωμανούς.
-Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, καθώς και οι Μητρο-
πολίτες Πάφου, Κυτίου και Κυρήνειας, μαζί με τους προκρί-
τους, απαγχονίστηκαν. 
-Ο Επίσκοπος Χανίων Μελχισεδέκ, απαγχονίστηκε από τους 
Οθωμανούς.
-Ο Μάρκος Μπότσαρης σκοτώθηκε πολεμώντας. 
-Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας), σκο-
τώθηκε στο Μανιάκι, πολεμώντας τους Τουρκοαιγύπτιους 
του Ιμπραήμ.    
-Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, σκοτώθηκε πολεμώντας τους 
Τούρκους.
-Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφού αγωνίστηκε επί δεκαε-
τίες για την ελευθερία της πατρίδας, φυλακίστηκε από ομοε-
θνείς του και καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Βαυαρούς.
-Ο Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονήθηκε από ομοεθνείς 
του, αγωνιζόμενος να ανορθώσει και να δημιουργήσει, από 
τι μηδέν, το σύγχρονο ελληνικό κράτος.
-Ο Ρωγών Ιωσήφ, κατακρεουργήθηκε από τους Οθωμα-
νούς κατά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.
-Ο Χρήστος Καψάλης, κατά την έξοδο του Μεσολογγίου 
μαζί με άλλους Έλληνες,  προτίμησε αντί για την παράδοση, 
να βάλει φωτιά στην μπαρουταποθήκη και να πέσουν νε-
κροί, μαζί με πολλούς Οθωμανούς.
-Παράδειγμα προς αποφυγήν είναι όμως η περίπτωση του 

Νικήτα Σταματελόπουλο (ο Νικηταράς). Μετά τα ηρωικά 
κατορθώματα, όλοι τον ξέχασαν. Τα τελευταία του χρόνια 
τα πέρασε στη φτώχια και στη δυστυχία, φυλακίστηκε για 
ένα χρόνο, και τέλος κατάντησε να ζητιανεύει, μπροστά 
από την Ευαγγελίστρια στον Πειραιά.
Κι είναι πολλοί από τους αγωνιστές, που πέθαναν στη λοι-
σμονιά, κυριολεκτικά πένητες.
Αυτοί και άλλοι πολλοί ήρωες του 1821, μας κοιτούν από 
ψηλά, κοιτάνε με πίκρα τη σύγχρονη Ελλάδα και λένε: «Κύ-
ριοι, όλοι εσείς που κυβερνάτε την πατρίδα μας, που δια-
τηρήσαμε ατόφια την ταυτότητά της, για πολλούς αιώνες 
και υπό μύριες δυσκολίες και την ελευθερώσαμε, μάθετε 
επί έλους ότι αγωνιστήκαμε και θυσιαστήκαμε για του Χρι-
στού την πίστη την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία και 
μόνον.  Και να ξέρετε πως δεν θα απαλλαγείτε από εμάς. 
Εμείς θα είμαστε πάντοτε παρόντες και δεν θα πετύχετε να 
επιβάλετε στους Έλληνες να μας λησμονήσουν».

Ποιητές περιγράφουν τη λησμονιά και την αγνωμοσύνη 
των Νεοελλήνων. Όπως ο Αλέξανδρος Σούτσος έγραψε 
το ποίημα για τον «ψωμοζήτη στρατιώτη» του 1821, που 
προφητικά γραμμένο.

«Όλος άλλαξε ο κόσμος και την σήμερον ημέρα,
Ταις θυσίες, τους αγώνες ξέχασαν των παλαιών
και τον Πλούτον έχουν όλοι, δια μόνον τους Θεόν…
Ήρωες εξακουσμένοι! Και αν είσθε πεθαμένοι.
Στην ενθύμηση του κόσμου, στην ενθύμηση μας ζείτε.
Πέθαναν κι αν ζουν ακόμα, όσοι άτιμοι πολίται.
Να κληρονομήσουν όλας τας θυσίας σας ζητούν. 
Και αφήνουν της πατρίδας τους πατέρας τους προμάχους
Να ψωμοζητούν….».

Ο Γιώργος Σουρής, συγκινημένος από τον τραγικό θάνα-
το ενός αγωνιστή, άφησε τη σάτιρα και έγραψε το 1885, το 

παρακάτω ποίημα με τίτλο «Και αγνώστου τινός θάνατος 
ελεεινός».

«Απάνω σε παλιόσκαμνα μια κάσα στηριγμένη
Είχ’  ένα γέροντα νεκρό με ρούχα λερωμένα.
Απ’ τη μεγάλη τη γενεά αυτή τη δοξασμένη,
Που τόσο αγωνίστηκε εις το εικοσιένα.
Κανείς δεν τον εγνώριζε, κανείς δεν τον τιμούσε.
Και όμως μια φορά κι αυτός με δόξα πολεμούσε.
Στη δεξιά του τη μεριά ολιγοστό λιβάνι.
Σε κεραμίδι έκαιγε με τόση ευωδία.
Κι αριστερά ένα πανί όποιος περνά να βάνει.
Λίγα λεπτά για να γενεί του γέρου η κηδεία.
Κανένας δεν τον έκλεγε, μόνον ένα κλητήρας.
Είδαν να στέκει όρθιος εις της αυλής τη θύρα.
Αυτός που αγωνίστηκε για την πατρίδα μόνον.
Και πέρασε με το σπαθί της νιότης του τα χρόνια
Έλαβε ως αντάλλαγμα των τόσων του αγώνων
Τη φτώχια και τη φοβερή του κόσμου καταφρόνια.
Και ζωντανός δοκίμασε απ’ όλους μας τη χλεύη.
Και μες στην κάσα του νεκρός ακόμα ζητιανεύει».

Είναι κίνδυνος μεγάλος για την επιβίωση του Ελληνισμού η 
από τη σημερινή πολιτική, κοινωνική και πνευματική ηγεσία 
καταφρόνια και η απόρριψη των μαρτύρων και των ηρώ-
ων, που μας δώσανε τη λευτεριά μας και των ιδεωδών στα 
οποία πίστευαν. Μόνη ελπίδα το ένστικτο φιλοπατρίας και 
οι ικανότητες και οι αρετές που δείχνει ο λαός στις δύσκο-
λες περιστάσεις.

Λάκης Γκουβάς
     

6 μέρες στη Λιγοψά

Το σοφό τεστ του Σωκράτη

Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη

Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821

Ο τουρκοφάγος Νικηταράς, που οι πολιτικοί σε 
«ένδειξη ευγνωμοσύνης» αφού πρώτα τον φυλάκι-
σαν, του χορήγησαν «άδεια» να ζητιανεύει μπροστά 

στην Ευαγγελίστρια Πειραιά.

Μια μέρα, εκεί που ο μεγάλος αρχαί-
ος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης 
έκανε τη βόλτα του στην Ακρό-

πολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο 
οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει 
κάτι σημαντικό, που άκουσε για κάποιον από 
τους μαθητές του.
Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του 
πει τι είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της 
«τριπλής διύλισης».
-Τριπλή διύλιση, ρώτησε με απορία ο γνω-
στός του.
-Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή 
μου, θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να 
φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις.
-Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό 
που πρόκειται να μου πεις ότι είναι αλήθεια;
-Ε… όχι ακριβώς, απλά το άκουσα  όμως και…
-Μάλιστα , άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που 
θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα.
-Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, 
αυτό της καλοσύνης. Αυτό που πρόκειται να 
μου πεις για το μαθητή μου είναι κάτι καλό;
-Καλό… Όχι το αντίθετο μάλλον…
-Άρα , συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις 
κάτι κακό για το μαθητή μου, αν και δεν είσαι 
καθόλου σίγουρος, αν είναι αλήθεια.

Ο γνωστός του έσκυψε το κεφάλι από ντρο-
πή και αμηχανία.
-Παρόλα αυτά, συνέχισε ο Σωκράτης, μπο-
ρείς ακόμα να περάσεις το τεστ γιατί υπάρ-
χει και το τρίτο φίλτρο. Το τρίτο φίλτρο της 
χρησιμότητας.
-Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις για το 
μαθητή μου, κάτι που μπορεί να μου φανεί 
χρήσιμο σε κάτι;
-Όχι δεν νομίζω…
-Άρα λοιπόν αφού αυτό που θέλεις μα μου 
πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό , ού-
τε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω;
Ο γνωστός του έφυγε ντροπιασμένος, έχο-
ντας πάρει ένα καλό μάθημα.

Σωκράτης Τζιάφος    

Μείνετε κοντά στους 
συλλόγους μας και 
ενισχύστε οικονομικά 
την προσπάθειά τους
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Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί λέμε Κρήτη…
την Κρήτη;  Από πού προήλθε ένα όνομα 
τόσο παράξενο όσο το Καλαμάτα; Τι ση-
μαίνει Λάρισα;

Μακεδονία: Δύο διαφορετικές θεωρί-
ες είναι οι επικρατέστερες για την προέ-
λευση του ονόματος της Μακεδονίας. Η 
πρώτη θέλει τον φύλαρχο της φυλής που 
πρωτοεγκαταστάθηκε στη δυτική, νότια 
και κεντρική Μακεδονία, να την βαφτίζει 
με το όνομά του (Μακεδών).
Η δεύτερη είναι το επίθετο μακεδνός, που 

χρησιμοποιεί ο Όμηρος για να περιγράψει 
ένα είδος λεύκας, και το οποίο σύμφωνα 
με τον λεξικογράφο Ησύχιο της Αλεξάν-
δρειας είναι δωρική λέξη (σύμφωνα με 
τον Ηρόδοτο, οι Μακεδόνες ήταν δωρική 
φυλή) που σημαίνει μεγάλος ή ουράνιος.
Λάρισα: Ετυμολογικός γρίφος για τους 
μελετητές, η λέξη λάρισα χρησιμοποιού-
ταν από τους Πελασγούς για να περιγρά-
ψει λίθινη ακρόπολη ή οχυρό -Λάρισα λε-
γόταν και η Ακρόπολη του Άργους.
Το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί στην πό-
λη ίχνη που να ταιριάζουν σε αυτήν την 

περιγραφή, έχει οδηγήσει τους ιστορι-
κούς να θεωρούν ότι η ονομασία προήλ-
θε από αλλού και δόθηκε κατ’ ευφημισμό. 
Κατά τη μυθολογική εκδοχή, πάντως, η 
Λάρισα ήταν σύζυγος του Ποσειδώνα και 
μητέρα του Αχαιού, του Φθία και του Πε-
λασγού.
Ζαγοροχώρια: Απλούστερα τα πράγ-
ματα εδώ. Η ετυμολογία της λέξης είναι 
σλάβικη: Za σημαίνει «πίσω» και Gora εί-
ναι το βουνό, οπότε τα χωριά πίσω από 
το βουνό, ευθεία αναφορά στην θέση 
των χωριών. 

-Κιαμέτ = Καταστροφή
-Σκλέτι = Μεγάλη στενοχώρια
-Στρέκλας = Έντομο που κεντρίζει τα 
βοϊδή το καλοκαίρι και αφηνιάζουν
- Στρέω = Συμφωνώ
-Σουγκάρι (σγκαρ) = Το όψιμο αρνί 
ή το τελευταίο παιδί των γονιών, το 
στερνιπαίδι.
-Ζαϊρές= Ζωοτροφές που 
αποθηκεύονται για διατροφή ζώων 
το Χειμώνα (άχυρο, καλαμιά κ.α.)
-Ζακόνι =συνήθεια
-Ζαλίκι = το φορτίο με ξύλα πάνω 
στην πλάτη
-Θ’ κό μ’ = δικό μου 
-Ίσκνα = μύκητας δένδρου που 
χρησιμεύει για το άναμμα της 
φωτιάς.
-Καλούδια = δώρα κυρίως για μικρά 
παιδιά.
-Καύκαλο = το πάνω μέρος του 
κεφαλιού.
-Κάχτα = το καρύδι
-Κιοτής= δειλός
-Λούτσα = μέρος με στάσιμο νερό
-Μουαμπέτ = συζητήσεις συνεχείς
-Μπάτσα = ράπισμα
-Νισάφ = έλεος πια
-Νταβραντώ = ανακτώ δυνάμεις και 
σφρίγος.
-Ξιμ’τάω = εμφανίζομαι από μακριά
-Οριό = ρίγος, τρεμούλα.
Πατ’ νός =τελευταίος
Πόντζι = ρακόμελο 

M.Z.

Ηπειρώτικο 
γλωσσάριο (Κουβεντιάζοντας με την θεία Κω-

στάντω Μαντζίκα, η οποία παρά 
τα 95 και πλέον χρόνια της έχει 
αξιοθαύμαστη μνήμη και χαίρεσαι 
να την ακούς, να σου λέει παλιές 
ιστορίες και διάφορα ευτράπελα 
όπως τα παρακάτω)

 
Ο Χριστός με τσαρούχια
Κάποτε ένας Βλάχος συνάντησε ένα Ζω-
γράφο και τον παρακάλεσε να του ζω-
γραφίσει ολόσωμο τον Χριστό. Πράγματι 
ο ζωγράφος του έκανε την επιθυμία του, 
και φυσικά ο Χριστός φορούσε σανδάλια, 
όπως ήταν στην εποχή εκείνη. Μόλις ο 
Βλάχος είδε την εικόνα, δεν του άρεσε 
που φορούσε ο Χριστός σανδάλια και εί-
πε στον ζωγράφο ότι τον ήθελε με τσα-
ρούχια.
Η επιμονή του βλάχου, ανάγκασε τον ζω-
γράφο να βάλει στο Xριστό αντί σαντάλια 
τσαρούχια, γράφοντας όμως από κάτω: 
«Μη θέλοντος του Ζωγράφου, θέλοντος 

όμως του Βλάχου,  φόρεσε και ο Χριστός 
τσαρούχια». 

Η γουρούνα του παπά
Ένας παπάς είχε μια γουρούνα η οποία 
ήταν πολύ αποδοτική. Γεννούσε δυο τρις 
φορές το χρόνο κι ο παπάς είχε ένα καλό 
εισόδημα. Πέρασαν τα χρόνια κι η γουρού-
να λόγο γηρατιών ψόφησε. Ο παπάς από 
την υπερβολική αγάπη που της είχε, της 
έκανε κανονική κηδεία. Το έμαθε όμως ο 
Δεσπότης και τον κάλεσε σε απολογία.   
-Πάτερ του λέει, αυτό που έκανες είναι 
ανεπίτρεπτο.
-Τι νάκανα Δεσπότη μου, ήταν ωραία 
γουρούνα και την αγαπούσα πολύ, για να 
καταλάβεις πόσο καλή ήταν στο τέλος σε 
σκέφτηκε και σένα και σου άφησε ένα χι-
λιάρικο.
-Πότε απεβίωσε η μακαρίτισσα;;;   

Κι αυτό από το βιβλίο του Κονιτσιώτη 
συγγραφέα Χαραλ. Ρέμπελου.

Ρανίζω…Ρανίζω…
Όλ’ οι παπάδες, όταν γκιζερούν τα σπί-
τια κάθε πρωτομηνιά με το Σώσον Κύριε, 
έπαιρναν στα παλιότερα χρόνια κι ένα 
παιδί από κοντά για να κρατάει το κακα-
βούλ’  με τον Αγιασμό, πόρριχναν μέσα οι 
Χριστιανοί τα όβολα και τ’ς πεντάρες.
Ένας παπάς σ’ ένα κεφαλοχώρι τ’ς Κόντσας 
έδινε στο παιδί κι ένα τροβά (μάλλινο σα-
κούλι) για να βάν’ μέσα τ’ς κάχτες και τα 
ζαρβό’μλα που θα τόδιναν οι ν’κουκυρές.
Αν ήγλεπε ο παπάς μέσα στο σπίτι τέτοια 
καλούδια κι δεν τόδ’ναν οι ν’κουκυραίοι, 
ήλεγε ο ίδιος στο παιδί να πάρει και να 
βάλει κάμποσα στον τροβά.
Άμα έμπαινε στο σπίτι κ’ ήλεγε το Σώσον 
Κύριε, ήφερνε γύρα όλα τα χωρίσματα 
του σπιτιού και ράντιζε κι έψελνε αντί για 
το Σώσον Κύριε αυτάγιαγια:
Ρανίζω, ρανίζω τσέργες και βελέντζες
Μήλα και καρύδια και καλά κρεμμύδια…
-Δεν τα γλέπ’ς, ωρέ γκαβέ;…
Πάρε βάλε στον τροβά…. 

Ευτράπελοι διηγήσεις

Αμπελουργία σήμερα-Ποικιλία Ντεμπίνα
Για να επιβιώσει σχε-

τικά ή να συμπλη-
ρώσει το εισόδημά 

του ένας αγρότης στο 
χωριό μας, εκτός από 
την κτηνοτροφία με τα 
προβλήματά της κι αυτή, 
λόγω σκληρής εκμετάλ-
λευσης από τις γαλακτο-
βιομηχανίες και κρεατέ-
μπορους, ο μόνος αγρο-
τικός κλάδος που μπορεί 
να ασχοληθεί κάπως, 
είναι η αμπελουργία. Πα-
λιότερα και πριν το 1970 
το χωριό μας και κυρίως 
στο Νοτιοανατολικό το-
μέα (Δερβένια, Κουτσού-
κι, Αετοφωλιές κ.α.) ήταν 
κατάφυτο από αμπέλια. 

Δυστυχώς η αρρώστια της φυλλοξήρας που ενέσκηψε 
τη δεκαετία του 1970, τα εξαφάνισε. Καμιά βοήθεια, 
όπως πάντα, από το ανάλγητο κράτος, και μη έχοντας 
τη δυνατότητα, λόγω υπερβολικού κόστους, οι αγρότες 
τα παράτησαν, ώστε σήμερα πολλά από αυτά να γίνουν 
δάση και τους έμειναν αμανάτι τα ρακοκάζανα , οι ξύλι-
νοι πατήδες και τα κρασοβάλερα να τα τρώει το σαράκι 
στα υπόγεια και στις μπίμτσες.  Αυτή ήταν φυσικά και 
μια από τις αιτίες που ανάγκασε τον κόσμο να πάρει το 
δρόμο της ξενιτειάς.
Κάποιοι όμως δηλά-δηλά, προφανώς έχοντας και κάποιο 
άλλο εισόδημα, μπόρεσαν και φύτεψαν καινούρια αμπέ-
λια, και συγκεκριμένα την ίδια ποικιλία με τα παλιά, την 
Ντεμπίνα.
Η ντεμπίνα είναι ένα είδος σταφυλιού που ευδοκιμεί σε 
υψόμετρο γύρω στα 600 μ. Προσαρμόζεται εύκολα σε 
φτωχά, ξηρά και αβαθή ασβεστώδη εδάφη, όπως τα δικά 
μας Δερβένια, Κουτσούκι κ.α. Είναι όμως ευαίσθητη σε 
ασθένειες όπως  στον ωίδιο μύκητα της αμπέλου, στον 

περονόσπορο και κυρίως στους Ανοιξιάτικους παγετούς, 
γι’ αυτό φυτεύονται σε εδάφη με υψόμετρο, αεριζόμενα 
και ηλιόλουστα. Μάλιστα οι παραγωγοί όταν αρχίζει να 
ωριμάζουν τα σταφύλια, ρίχνουν τα φύλλα που τα καλύ-
πτουν, ώστε να τα βλέπει ο ήλιος (βλαστολόγημα). Για 
την ονομασία της ντεμπίνας δεν γνωρίζουμε πολλά, πι-
θανόν είναι Ιταλική ή κατ’ άλλους από το χωριό Ντάμπε-
νι, που βρίσκεται μεταξύ Καστοριάς και Κορυτσάς, όπου 
επίσης καλλιεργείται.    
Το φύτεμα της ντεμπίνας απαιτεί προετοιμασία και κυρί-
ως βαθιά άροση. Θυμάμαι τους παλιότερους, όταν για 
να φυτέψουν ένα αμπέλι, έπρεπε μέρες να σκάβουν, με 
χειρονακτικά μέσα, βαθιά το χώμα και να βγάζουν τις πέ-
τρες στις όχθες, το λεγόμενο τραφοκόπι. Ήταν μια επί-
πονη εργασία, γι’ αυτό και σήμερα λέμε ειρωνικά σε κά-
ποιον που κάνει τον κουρασμένο: «Τραφοκόπι βάραγες 
κι είσαι κουρασμένος;».       
Για να φυτέψει σήμερα κάποιος ένα αμπέλι, αντιμετω-
πίζει δυσκολίες τόσο από το Δασαρχείο, όσο κυρίως 
από την υφιστάμενη νομοθεσία που εκπορεύεται από 
την  Ε.Ε. η οποία μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχε επιβάλ-
λει παλιότερα, λόγω ποσοστώσεων και την «εκρίζωση» 
αμπελώνων. Δηλαδή χρειάζεται ειδική άδεια, ακόμη και 
για ποια ποικιλία θα φυτέψεις. Που μας κατάντησαν!!! 
Εκριζώστε λέει, αμπέλια, πορτοκαλιές, λεμονιές, ελιές 
κ.λ.π. γιατί υπερβαίνεται τις ποσοστώσεις!!! Και τότε τι 
θα μας μείνουν η ρίγανη και τα κράνια;;;   
Η ρόγα του σταφυλιού της ντεμπίνας είναι στρογγυλή, 
με κιτρινοπράσινο χρώμα, γλυκιά έως λίγο υπόξινη.  Το 
κρασί που παράγεται είναι λευκό ημίξηρο και λιγότερο 
ή περισσότερο αεριούχο (σαμπανιζέ). Το ροζέ χρώμα 
οφείλεται στο ότι οι παραγωγού, αφήνουν για ένα διά-
στημα στο μούστο και λίγα στέμφυλα, ενώ το κόκκινο 
βαθύ χρώμα οφείλεται στο ότι  τα αναμιγνύουν με κόκκι-
να σταφύλια.
Στο ότι ορισμένα κρασιά είναι αεριούχα (αφρώδη) αυ-
τό συμβαίνει όταν τα σταφύλια ωριμάζουν περισσότε-
ρο, τότε ο μούστος έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
ζάχαρα, ώστε να μην προλαβαίνει να ζυμωθεί μέχρι τις 

αρχές του χειμώνα, οπότε λόγω του κρύου σταματάει η 
φυσική διαδικασία της ζύμωσης η οποία ξαναρχίζει την 
Άνοιξη, όμως τότε στο κρασί περιέχεται άφθονο ανθρα-
κικό αέριο, που με το σφράγισμα αργότερα, εγκλωβίζε-
ται  στις φιάλες και έτσι έχουμε το σαμπανιζέ κρασί.   
Τα κρασιά του χωριού μας, λόγου του εδάφους, θεω-
ρούνται ανέκαθεν ως τα καλύτερα, εξ ου και το γνωμικό, 
«Η Ζίτσα έχει τ’ όνομα και η Λιγοψά το πράμα». Τέλος η 
ποικιλία ντεμπίνα φημίζεται για το γλυκόπιοτο και αρω-
ματικό τσίπουρο.
Χρέος όλων εμάς των Λιγοψινών είναι να προτιμάμε και 
να υποστηρίζουμε τα προϊόντα των αμπελουργών μας, 
καθώς και να τα προτείνουμε σε φίλους μας, καθόσον 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα διάθεσης, τόσο του κρασιού 
όσο και του τσίπουρου, λόγω κυρίως της νομοθεσίας 
που ως συνήθως είναι πάντα υπέρ των μεγάλων  οινο-
παραγωγικών μονάδων.

Γιάννης Ζαφείρης 

Από που πήραν το όνομα τους; 

Το καλοδουλεμένο αμπέλι (Ντεμπίνα) 
του Β. Μπαξεβάνου (Πίσω από το Μεσοβούνι, 

(φωτ. Δημήτρης Σερέτης ).

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ζήκος



μπορεί να στηριχθεί στον παράγοντα της ελληνικής γης, 
της οποίας ο ρόλος μονάχα επικουρικός μπορεί να είναι.
Η Γηραιά ήπειρος, ξυπνάει στην αυγή του 19ου αιώνα με 
τους ήχους της ατμομηχανής, της κλωστοϋφαντουργίας, 
των ορυχείων και της επεξεργασίας μεταλλευμάτων. Η 
Βιομηχανική Επανάσταση προκαλώντας συθέμελες κοινω-
νικές αλλαγές και μετασχηματισμούς των σταδίων παρα-
γωγής ολόκληρων κλάδων και οικονομιών, έχει ως πυλώ-
νες την ύπαρξη εσωτερικών αγορών αλλά και το διεθνές 
εμπόριο, με τις τιμές πλέον να παίρνουν τα ηνία από τον 
κόσμο της παράδοσης και να κατανέμουν την χρήση των 
πόρων στις αποτελεσματικότερες χρήσεις. Ο γεωγραφι-
κός παράγοντας της Ελλάδας θα είναι ένα φυσικό εμπό-
διο σε αυτή την μετάβαση για τουλάχιστον τον επόμενο 
ενάμιση αιώνα. Μια ακόμη βαρύτερη επιρροή αρχίζει να 
γίνεται σιωπηρά αισθητή. Είδαμε, φευγαλέα, πως η φύση 
επιδρά καθοριστικά στην μορφή της κοινωνίας. Αραιοκα-
τοικημένες, (σχεδόν) καθηλωμένες και με ελάχιστη επικοι-
νωνία, οι διάφορες οικογένειες – οι βασικές παραγωγικές 
μονάδες της οικονομίας– μοχθούν να επιβιώσουν όσο 
καλύτερα μπορούν. Πορεύονται με την σοφία – όποια κι 
αν ήταν – των προγόνων τους. Έτσι κι οι επόμενοι θα συ-
νεχίσουν. Όμως οι πορείες τους δεν βρίσκονται μόνο υπό 
την επήρεια της φύσης αλλά και από τους κανόνες των 
συνανθρώπων τους. Τα θολά δικαιώματα ιδιοκτησίας της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας τους αφορούν και κατευθύ-
νουν την εξέλιξη της σοφίας τους – όποια κι αν είναι. Την 
στιγμή που θα διαβάζετε αυτήν την έκθεση, οι σκιές πο-
λιτιστικών χαρακτηριστικών όπως της πατρωνίας και του 
πελατειακού πολιτικού συστήματος, του ακραία μυωπικού 
ορίζοντα της οικονομικής δραστηριότητας, της οικονομι-
κής αβεβαιότητας, θα βρίσκονται ακόμη γύρω σας, μετά 
από ‘επτά χρόνια πόλεμου, τέσσερις εμφυλίους, [κι] επτά 
πτωχεύσεις’ που θα ακολουθήσουν την δημιουργία του 
Ελληνικού κράτους.

* Για την περιήγηση αυτή είμαι ευγνώμων στον επίκουρο καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Καρανάτση, τόσο για 
τις διαλέξεις του όσο και για το βιβλίο του, (2017) Μια Εκδοχή για τις 
Οικονομικές Ανισότητες 18ος-19ος Αιώνας, 1η εκδ., Αθήνα: Πεδίο., 
και στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Β. 
Δερτιλή του οποίο το έργο (2015) Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 
1830-1920, 9η έκδ., Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης., 
αποτελεί την καλύτερη απεικόνιση της ελληνικής κοινωνίας και οικο-
νομίας που γνωρίζω, και θα ακολουθήσω. Οποιαδήποτε λάθη είναι 
ευθύνη που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον μαθητευόμενου ταξιδευτή.

οι εκτάσεις των πεδιάδων της Γαλλίας, των Γερμανικών χω-
ρών, ούτε το έδαφος έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
Αγγλίας, της Δανίας. Επιπλέον, τα ποτάμια – υδάτινοι δρό-
μοι – της Δυτικής, Κεντρικής, Σκανδιναβικής κι Ανατολικής 
Ευρώπης, καθώς και τα πολύ πιο ομαλά εδάφη, φιλόξενα 
για τους σιδηροδρόμους, παρέχουν συνθήκες εντελώς 
διαφορετικές από της Ελλάδος (και των υπόλοιπων Βαλ-
κανίων) για την μεταφορά εμπορευμάτων. Φυσικά, η θά-
λασσα παρείχε σημαντικό μέσο διασύνδεσης εγχώριων και 
διεθνών αγορών. Μάλιστα, Έλληνες κατείχαν διαχρονικά 
την υψηλότερη δραστηριότητα στο εμπορικό ναυτικό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρά ταύτα, η μεταφορά 
εμπορευμάτων στις αγορές της ενδοχώρας ελάχιστα υπο-
βοηθούνταν από την θάλασσα, κι ας μην παραλείψουμε ότι 
η ιδιόμορφη ακτογραμμή (και πυθμένας) δεν συνέδραμαν 
στην χρήση εμπορικών καραβιών μεγάλου εκτοπίσματος. 
Η μεταφορά των προϊόντων δεν είναι η μοναδική επίδραση 
που έχει το δυσπρόσιτο ελληνικό έδαφος στην (μη) δημι-
ουργία – ή καλύτερα, στην (μη) μεγέθυνση – της εσωτερι-
κής αγοράς. Εξίσου βαρύνουσας σημασίας είναι το τείχος 
που ανύψωνε στην μετακίνηση εργασιακού δυναμικού, κα-
θώς και στην μεταφορά γνώσεων και τεχνικών μεταξύ των 
διάφορων περιοχών.
Απουσία εκτάσεων και εδάφη χαμηλής ποιότητας, αφιλό-
ξενη έως κι ανυπέρβλητη στην μετακίνηση προϊόντων, 
ανθρώπων, ιδεών και γνώσης, η ελλαδική γη τροφοδοτεί 
γερές ρίζες μιας γεωργικής κοινωνίας αυτοσυντήρησης με 
την οικογένεια ως βασική παραγωγική μονάδα της οικονο-
μίας. Μικρές γεωργικές καλλιέργειες μπολιάζονται με μι-
κρή, οικόσιτη ή νομαδική, κτηνοτροφία, επιμερίζοντας την 
εργασία μεταξύ των μελών της οικογένειας αλλά και των 
διαφόρων εποχών του έτους. Ο πληθυσμός είναι εγκατε-
στημένος αραιά, και κατ’ επέκταση η παραγωγική του δι-
αδικασία. Η εκμετάλλευση μεγάλων γαιοκτημάτων είναι 
πρακτικά ανύπαρκτη. Ο αγροτικός τομέας θα δραστηριο-
ποιηθεί σε επίπεδά που ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέ-
σεις επιβίωσης των οικογενειών, κι αν και χαίρει πλουσιότε-
ρους καρπούς από άλλες Βαλκανικές περιοχές, δεν θα καλ-
λιεργήσει τις (εθελούσιες, αμοιβαίως επωφελείς) συναλλα-
γές, το εμπόριο δηλαδή, που θα επέτρεπε την εμφάνιση 
κινήτρων για την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων 
και την εξειδίκευση της εργασία, φαινόμενα που παρατη-
ρούνται όλο και εντονότερα σε όλο και περισσότερες χώ-
ρες της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Σε συνδυασμό με την 
έλλειψη μεγάλων εκμεταλλεύσιμων γαιών, η συσσώρευση 
κεφαλαίων, απαραίτητη για την οικονομική μεγέθυνση, δεν 
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πανδημία, είτε από λανθασμένες εκτιμήσεις της πολιτείας, 
είτε κυρίως από την απερισκεψία πολλών εξ υμών, είναι δυ-
στυχώς παρούσα, άκρως επιθετική και μοιάζει να ξεπερνά, 

για την ώρα, τη γνώση και τις αντοχές μας. Η έκταση και η ένταση 
της επίθεσής της, οι τρόποι εκδήλωσης, το ενδεχόμενο της μετάλ-
λαξης του ιού, (ώστε κι αυτά τα εμβόλια, που τάχιστα οι πολυεθνι-
κές φαρμακοβιομηχανίες ανακάλυψαν, να μην μπορέσουν να τη τι-
θασέψουν) αλλά και οι κοινωνικές αντιδράσεις, όπως η άρνηση της 
ύπαρξής της, κάνουν τα λόγια μας γι’ αυτήν να μοιάζουν φθαρμένα, 
στερεότυπα. Αρχικά παρουσιάστηκε σαν ένα τρομερό, αλλά περί-
που τυχαίο συμβάν, με τα ΜΜΕ να την δαιμονοποιούν και να πολλα-
πλασιάζουν την ψυχοφθόρο επίδρασή της. Στην πορεία όμως φαί-
νεται όλο και περισσότερο ότι η ίδια και οι πολιτικές και κοινωνικές 
παθογένειες που τη συνοδεύουν είναι τέκνα του πολιτισμού μας. 
Η ανθρωπότητα άνοιξε πολύ τα φτερά της και η επιστήμη  με εντο-
λές άνωθεν, εισχώρησε σε πεδία καταστροφικά για τον άνθρωπο, κι 
αντί να τον βοηθήσει να περάσει πιο ανώδυνα και άνετα τη ζωή του, 
επινοεί μεθόδους το πώς θα τον σκοτώσουν και μάλιστα ομαδικά 
(βιολογικοί, ατομικοί κ.λ.π. πόλεμοι), Από την άλλη μεριά με όχημα 
το κέρδος και με τις πλάτες ανάξιων πλανηταρχών, η φύση κατά το 

Μέρος Α - Περιβάλλον 
και Κοινωνία

Mια περιήγηση στην 
ιστορία του Ελληνικού 
κράτους θα ήταν αδό-

κιμο να εκκινήσει δίχως κάποια 
προσπάθεια παρατήρησης του 
περιβάλλοντος – φυσικού, κοινω-
νικού, θεσμικού – όπου γεννήθη-
καν οι συνθήκες για την σύσταση 
του Ελληνικού κράτους αλλά κι 

η ίδια η ιδέα του Ελληνικού έθνους. Το περιβάλλον αυτό 
αποτελεί ως εκ τούτου μια αφετηρία (τέλη 18ου – αρχές 
19ου) για την πορεία που θα έχει η νεοσύστατη ελληνική 
κοινωνία στην διάρκεια του 19ου αιώνα (αλλά κι έπειτα). 
Θα αρχίσω αυτό το φιλόδοξο ταξίδι – ελπίζοντας ότι δε 
θα υποπέσω σε πολλά λάθη – με τον γεωγραφικό παράγο-
ντα ο οποίος καθοριστικά σχηματίζει τον χαρακτήρα των 
κοινωνιών. Μέσα σε αυτές θα διακρίνουμε μερικούς από 
τους επίσημους κανόνες που οριοθετούν τις αλληλεπιδρά-
σεις των ανθρώπων αλλά και αναθεωρούνται από αυτές. 
Κι οι άνθρωποι αυτοί, αδιαμφισβήτητα οι πρωταγωνιστές 
της ιστορίας μας, θα πορευτούν μέσα στον  χώρο όπου 
η φύση θα περιορίζει τις άπειρες επιθυμίες τους, θα ονει-
ρευτούν, θα μοχθήσουν, θα αγαπήσουν και θα πεθάνουν, 
σε ένα πλαίσιο κανονισμών, αλλά θα ενεργούν με πυξίδα 
όσα έχουν μάθει από τους προγόνους τους, διαιωνίζοντας 
στο μέλλον την σκιά της κουλτούρας που μέχρι σήμερα 
κυριαρχεί μεταξύ των δυνάμεων που μας παρακινούν.
Η άκρη της Βαλκανικής χερσονήσου με τους δυσπρόσι-
τους ορεινούς όγκους, την ποικιλόμορφη και μεγάλη ακτο-
γραμμή, και συνάμα τα πλούσια συμπλέγματα νήσων στο 
Αιγαίο κι στο Ιόνιο, αποτελούν τον γνωστό μας, όμορφο 
Ελλαδικό χώρο. Έδαφος με λίγες και μικρές πεδιάδες και 
κλίμα εύκρατο, μεσογειακό. Συντελεστές της φύσης που 
αποδίδουν μια ποικιλία γεωργικών και κτηνοτροφικών προ-
ϊόντων όμως σε μικρές κλίμακες παραγωγής. Ελιά και ελαι-
όλαδο, σταφίδα και κρασί, δημητριακά, βαμβάκι, καπνός, 
δεντροκαλλιέργειες και μερικά προϊόντα κτηνοτροφίας, 
αποτελούν ένα πλούσιο σύνολο αγαθών περιορισμένου 
όμως – λόγω εδάφους – όγκου παραγωγής. Δεν υπάρχουν 

Γράφει ο 
Δημήτρης-Νικόλας “Τζίμης” Μπενέκος 

Μια Περιήγηση στην Οικονομική Ιστορία 
της Νεότερης Ελλάδος*

Θα ανταμώσουμε άραγε το Πάσχα όπως πρώτα, άντε το πολύ το Δεκαπενταύγουστο;

μεγαλύτερο μέρος έχει καταστραφεί. Το περιβάλλον ασφυκτιά και 
έχει μολυνθεί σε λίαν επικίνδυνο βαθμό. Οι εκτελέσεις εκατομμυρί-
ων ζώων που προσβλήθηκαν από των ιό, η φτώχια και οι χιλιάδες 
νεκροί από την ασιτία, επιβεβαιώνουν την αστοργία του «πολιτισμέ-
νου» κόσμου για τον άνθρωπό και τη φύση.
Κι ερχόμαστε στα δικά μας. Όλοι μαζί πολιτεία και πολίτες πετύχα-
με να περάσουμε το πρώτο κύμα της πανδημίας σχεδόν αλώβητοι, 
με τις μικρότερες στον κόσμο απώλειες, παίρνοντας τα εύσημα 
από την παγκόσμια κοινότητα. Όμως κάπου όλοι μας επαναπαυθή-
καμε, πολιτεία και πολίτες και με τη συμπεριφορά μας αγνοήσαμε, 
το δεύτερο και χειρότερο κύμα της πανδημίας. Με αποτέλεσμα να 

θρηνήσουμε χιλιάδες νεκρούς Κι όπως μας λένε έρχεται και το τρί-
το κύμα, που θα είναι πιο επώδυνο. Γι’ αυτό ας κάνουμε όλοι αυτό 
που πρέπει και το ξέρουμε τι πρέπει και κυρίως γνωρίζουν πλέον οι 
κυβερνώντες τι με τη σειρά τους οφείλουν να κάνουν, ώστε να μη 
θρηνήσουμε κι άλλα θύματα. 
Και μ’ αυτά και μ’ αυτά, εν μέρει δικαιολογημένα βέβαια, για μήνες 
τώρα, είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, αποξενωμένοι από τα 
παιδιά μας τα εγγόνια μας,  τους φίλους, τους χωριανούς και για 
μας τους απόδημους μακριά από τα χωριά μας. Οι πολιτιστικοί 
μας σύλλογοι σε μαρασμό κι είναι αλήθεια ότι εκτός των άλλων 
μας έλειψαν τα ανταμώματα, οι χαρές, τα πανηγύρια, τα γλέντια 
και οι αγκαλιές. Είναι ωραίο  να τραγουδάς, να χορεύεις, και να 
γελάς με ανθρώπους που σου αρέσει η συντροφιά τους. Πόσο 
αποκρουστικό είναι να βλέπεις τους ανθρώπους να χαιρετιούνται 
με τους αγκώνες και να προσπαθείς να  αναγνωρίσεις ποιος κρύ-
βεται κάτω από τη μάσκα! Έχουμε γίνει όλοι αντικοινωνικοί, με 
όλες τις ψυχικές βλάβες που συνεπάγεται. Ας ελπίσουμε, και μετά 
το εμβολιασμό, ότι λίγοι μήνες έμειναν, μα το Πάσχα, μα το Δεκα-
πενταύγουστο, να βρούμε ξανά τον παλιό μας εαυτό. Να χαρού-
με αυτές τις γιορτές, αλλά και γάμους, βαφτίσεις, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και άλλες χαρές που μας έλειψαν. Βέβαια όλα δεν θα 
είναι το ίδιο, αγκαλιάσματα, φιλιά, χειραψίες, όπως ήμασταν μα-
θημένοι, εκτός από ελάχιστους πολύ κοντινούς και αγαπημένους, 
θα πρέπει να ξεχαστούν, γιατί αυτός ο πανίσχυρος ιός καραδοκεί, 
κι είναι έτοιμος να επιτεθεί σε κάθε μας λάθος.
Ο κορωνοϊός το πιθανότερο σε ένα δυο χρόνια, όπως τόσες άλλες 
πανδημίες, θα είναι παρελθόν με την μορφή  που τον ξέρουμε σή-
μερα. Η φύση όμως και αφού οι ίδιοι δεν τη σεβαστήκαμε, δεν θα 
σταματήσει να γεννά ιούς. Ας προβληματιστούν λίγο περισσότερο οι 
κυβερνόντες για το δίδαγμα που πήραν και εμείς ας διατηρήσουμε 
κάποιες καλές συνήθειες που αποκτήσαμε εξ ανάγκης, γιατί μπορεί 
να αποτελέσουν και στο μέλλον την άμυνα και το δίκτυ ασφαλείας 
μας. Ι.Ζ.

Πάσχα 1989 στην Αγία Παρασκευή με τους: 
Απ. Μακρή, Γιώργο και Μαρία Δήμου, Ευδοκία 

και Θοδωρή Δήμο, Ευαγ. Κλείτσα, Γιώργο 
Τασιούλα, Παύλο Γέπη, και καθιστοί: 

Παν. Μαντζίκα και Γιάννη Ζαφείρη. Άμποτε να 
ζήσουμε και πάλι τέτοιες όμορφες στιγμές.  

Η



Πολυαγαπημένη μας Αφροδίτη, με βουρκωμένα μάτια 
ακούσαμε το χαμό σου, όμως άνθρωποι σαν και σένα 
δεν πεθαίνουν, αλλά ζουν ΑΙΩΝΙΑ!!!

Μετέβης στο χώρο των αθανάτων! Στο χώρο του Χριστού, της 
Παναγίας και όλων των Αγίων της εκκλησίας μας. Έγινες αστέρι 
για να μας Φωτίζεις κάθε αυγή! Το αστέρι που θα λάμπει πάντα 
στους αιώνες!
Στο φέρετρό σου Αφροδίτη μας ακουμπάει όλο το τεράστιο έρ-
γο σου, το έργο της ξεχωριστής συζύγου, μανούλας και γιαγιάς. 
Έλαμψες με την ξεχωριστή σου, απόλυτη εντιμότητά σου. Παιδί 
της κατοχής και των πολέμων και αγωνίστηκες για ένα καλύτερο 
Αύριο. Παιδί που για αρκετά χρόνια έζησες προσωρινή ορφάνια 
από πατέρα, υπηρετώντας την πατρίδα την πλήρωσε ακριβά στην 
αιχμαλωσία. 
Ήρθε η ανάσταση μετά από δέκα χρόνια, αλλά η παιδική σου 
ηλικία και σένα και της Βασιλικής, στις τρυφερές ηλικίες άφησαν 
πίκρες διότι τότε οι παιδικές ηλικίες ήθελαν την ισόρροπη ανά-
πτυξη.  Παρ’ όλα αυτά στάθηκες λεβέντισσα, φιλότιμη και ξεχω-
ριστή.
Αφροδίτη, δεν θα λείψεις από τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, 
αλλά και από όλους εμάς που είχαμε την τύχη να μας τιμήσεις με 

την αγάπη σου, τη συγγένεια,  τη 
φιλία και την ξεχωριστή προσφο-
ρά σου.
Σε αξίωσε ο θεός να δεις τα παιδιά 
σου να κοσμούν την κοινωνία και 
τον εγγονό σου επιστήμονα.
Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους 
ξεχνούν. Εμείς δεν θα σε ξεχάσου-
με ποτέ!! Γιατί υπήρξες πάντα με-
γάλη, ξεχωριστή και καλόκαρδη. 
Εμείς πάντα θα ψάχνουμε να δού-
με που είναι καλύτερα, εδώ στη 
γη ή ψηλά στον ουρανό κοντά στο 
Θεό! Για εμάς τους χριστιανούς 
δεν υπάρχει θάνατος, αλλά μετάβαση του θανάτου εις την ζωήν, 
την Αιώνιον ζωήν!
Το χώμα της Λιγοψάς που είναι ελαφρύ και τα φυτρωμένα αγριο-
λούλουδα γύρω σου να θάλλουν και να σου διατηρούν τη μνήμη 
σου Αιώνια!

Ο εξάδελφός σου (αδελφός)      
Σωκράτης Τζιάφος      
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Γεννήσεις
n	Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ο Νικόλαος Σαλπιγγίδης και η 
Μαρία Χατζοπούλου, απέκτησαν αγοράκι (εγγονός Εύας Πα-
τραμάνη).
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχεται στους ευτυχείς γονείς να 
τους ζήσει ο νεογέννητος. 

  
Πένθη
n	Στις 29 Οκτωβρίου 2020 
απεβίωσε η Δάφνη Ν. Δήμου 
και ετάφη στο Κοιμητήριο 
του Αγίου Ιωάννου Ανατολής 
Ιωαννίνων.

n	Στις 31 Οκτωβρίου 2020 
απεβίωσε ο Παναγιώτης 
Μάνος και ετάφη στο Κοιμη-
τήριο  Αγίου Νικολάου Κοπά-
νων, Ιωαννίνων.

n	Στις 3 Νοεμβρίου 2020 
απεβίωσε ο Χαράλαμπος Θ. 
Δήμος και ετάφη στο Κοιμη-
τήριο Περιβλέπτου Ιωαννί-
νων.

n	Στις 5 Νοεμβρίου 2020.απεβίωσε η Ευθαλία Ι. Γκέγκα και 
ετάφη στο Κοιμητήριο του Αγ. Δημητρίου Λιγοψάς.

n	Στις 8 Νοεμβρίου  2020 
απεβίωσε η Αφροδίτη Ζηκο-
βέλη- Ζήκου  και ετάφη στο 
Κοιμητήριο του Αγ. Δημητρί-
ου Λιγοψάς. 

n	Στις 9 Νοεμβρίου 2020 
απεβίωσε στα Ιωάννινα η 
Χρυσάνθη Δ, Θεοχάρη.

n	Στις 23 Νοεμβρίου 2020 
απεβίωσε στην Αθήνα ο Πα-
ναγιώτης Κ. Σιώκας. και ετά-
φη στο Κοιμητήριο Τερψιθέ-
ας Αττικής. 

n	Στην Αθήνα απεβίωσε ο  Βασίλειος Χρ. Μαντζίκας και ετά-
φη στο Β’ Κοιμητήριο Αθη-
νών.

n	Στις !0 Δεκεμβρίου 2020 
απεβίωσε στην Αυστραλία ο  
Κων/νος Σ. Δήμος.

n	Στην Πάτρα απεβίωσε η 
Δήμητρα Δ. Δήμου και ετάφη 
στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών. 

n	Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
απεβίωσε ο Βασίλειος Γκο-
νόπουλος (σύζυγος Κλεοπά-
τρας Γρηγορίου) και ετάφη 
στο Κοιμητήριο Ασφάκας 
Ιωαννίνων,  

n	Στις 10 Ιανουαρίου 2021 απεβίωσε ο Ηλίας Σίλλης και ετά-
φη στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας και η Συντακτική Επιτροπή εκφρά-
ζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους των θανό-
ντων.   

Για την Αφροδίτη μας (τη Ντίτη)

Κακό χωριό 
τα λίγα σπίτια

Τ ο περιστατικό είναι πραγματικό. Κι είναι παρατηρημένο ότι 
όσο λιγοστεύει ένας πληθυσμός τόσο και χάνει την ομαδι-
κότητά του. Ας προσέξουν λοιπόν τα χωριά της Ηπείρου 

που όλο και μικραίνουν. Η κοινή δράση για κοινά ζητήματα σφυ-
ρηλατεί και τη σύμπνοια.

Μαξούμι έφυγε για την Αμερική. Κακοπορεμένο και τσακνοπό-
δαρο.
Σαράντα χρόνια σκληρή δουλειά στη μακρινή τη χώρα, για ζήση 
και προκοπή. Κι έζησε και πρόκοψε. Είχε αρχίσει πλένοντας πι-
άτα. Τώρα έχει δικό του ρεστοράν. Και παιδιά και εγγόνια.  Όλα 
αυτά τα σαράντα χρόνια, ένα όνειρο είχε και μια λαχτάρα: να  
γυρίσει κάποτε στην πατρίδα. Στο χωριό του. Εκεί που πρωτοεί-
δε τον ήλιο. Να περπατήσει στους δρόμους και στα μονοπάτια, 
όπου περπατούσε ξυπόλυτος. 
Μα όλο και κάτι μπόδαγε. Μη χάσει τη δουλειά όταν ξενοδού-
λευε. Μην πάει πίσω η δουλειά, όταν είχε γίνει αφεντικό. Κι όλη η 
ζωή τον έδενε κει πέρα. Κι όλο ο καημός μεγάλωνε και φούντωνε 
ο πόθος του γυρισμού. Πάνω στα σαράντα πήρε την απόφαση.
-Θα πάω πρώτα μόνος μου. Να μερεμετίσω το πατρικό μας σπί-
τι, ίσως φτιάξω και καινούριο. Και σιγά σιγά να τους τραβήξω 
όλους στην πατρίδα… γιατί όχι και τα παιδιά. Τώρα μπορούν 
να φτιάξουν και στην πατρίδα ρεστοράν. Γέμισε και μια κασέλα 
καλούδια (έτσι είναι αφημένο από τους παλιούς, ο ξενιτεμένος 
πρέπει γυρνώντας μετά από τόσα χρόνια καζάντιο, να φιλέψει 
όλους δικούς και ξένους).
Και ήρθε. Τον είδα περαστικό στην Αθήνα. Με πόση χαρά και με 
πόση λαχτάρα περίμενε να πετάξει για τα Γιάννινα.  Λογάριαζε 
και πια ακριωώς ώρα θα φτάσει στο χωριό. Κι όλο έλεγε και ξα-
νάλεγε
-Σαν ψέματα μου φαίνεται.
Τον ρώτησα πόσο θα μείνει στο χωριό.
-Ω… Θα μείνω όλο τι καλοκαίρι και αν δεν το χορτάσω, θα μείνω 
κι άλλο…
Όμως την Πέμπτη μέρα με ξαναβρήκε στην Αθήνα, με βγαλμέ-
νο το εισιτήριο για την Αμερική. Ξαφνιάστηκα.
-Τόσο γρήγορα Θανάση; Εσύ άλλα λογάριαζες!
-Μακάρι να μην είχα έρθει. Τόσα χρόνια τόχα στην καρδιά μου 
το χωριό. Κι εδώ που ήρθα μου έγινε χαράμι.
-Γιατί; Και το γιατί μου το εξήγησε πικραμένος ο Θανάσης που, 
σαράντα χρόνια στην Αμερική ονειρευόταν στο χωριό.
Το πρώτο βράδυ πήγε στον πρωταξάδελφο  Σπύρο, ήταν ο με-
γαλύτερος απ’ όλα τα ξαδέλφια του. Κι ο Σπύρος πρώτος του 

Κωνσταντίνος Δήμος  

Ηλίας Σίλλης

Ευθαλία Γκέγκα

Δημοτικό Σχολείο Πόσες και πόσες γενεές δεν κάθισαν 
σ' αυτό το θρανίο! (φωτ.  Δημ. Σερέτης)

μαύρισε την καρδιά. Δεν άφησε κανέναν μήτε συγγενή μήτε 
ξένο, να μην τον στολίσει. Μαύρος ο ένας, σκότεινος ο άλλος. 
Τούτος του καταπάτησε μια σπιθαμή τόπο στο χωράφι του όταν 
έβαλε φράχτη στο σύνορο. Ο άλλος δεν τον ψήφισε για πρόε-
δρο στο χωριό.
-Και άκου να σου πω ξάδελφε! Μ’ αυτούνους δεν θέλω νάχεις 
πάρε-δώσε, αν θέλεις να τάχουμε καλά!
-Μωρέ ξάδελφε τι είναι αυτά που λες; Δεν μιλάτε μεταξύ σας; 
-Να τους μιλήσω; Ούτε να τους δω δε θέλω.
-Και πόσοι είστε όλοι κι όλοι στο χωριό;
-Σαράντα τρείς κι όλοι σχεδόν γερόντοι.
-Δηλαδή, όπου νάναι, θα βαρέσει σιωπητήριο. Από τους οχτα-
κόσιους που’ χε, μείνατε σαράντα τρείς. Και τρώγεστε μεταξύ 
σας…
Την άλλη μέρα επισκέφθηκε τους άλλους συγγενείς και τους 
παλιούς γειτόνους. Τα ίδια. Και το χειρότερο; Ο καθένας τον 
ήθελε με το μέρος του να μη μιλάει στους άλλους.
-Μα τι λες άνθρωπε του θεού, αυτά δεν είναι καλά πράγματα.
-Αμ το κατάλαβα εγώ ότι είσαι κατά μου. Τα γλυκομίλαγες με 
τους οχτρούς μου, σας είδα εγώ.
Την τρίτη ημέρα πήγε στο καφενείο του χωριού. Ήταν μέσα σε 
χωριστά τραπέζια δύο χωριανοί. Καθώς έπιασε κουβέντα με τον 
πρώτο, βλέπει τον άλλο να σηκώνεται να φεύγει με σημασία.
-Ε, ας πααίνω εγώ… Έτρεξε πίσω του.
-Για σταμάτα ωρέ Μάρκο. Εγώ για σας ήρθα από την άκρη του 
κόσμου. Να σας δω, να με δείτε, να θυμηθούμε τα παλιά και να 
δούμε τι θα απογίνει τούτο το χωριό που σβήνει. 
 -Ναι γι’ αυτό πήγες με τον οχτρό μου!
-Μα εγώ σας έχω όλους συγγενείς και φίλους. Σας αγαπώ το 
ίδιο.
-Αφού μιλάς με τον οχτρό μου δεν είσαι φίλος.
Κι ο μαύρο Θανάσης που χρόνια και χρόνια αγωνιζόταν στην 
Αμερική για ζήση και προκοπή με τ’ όνειρο του γυρισμού, ξανα-
πήρε το δρόμο της ξενιτιάς. Πικραμένος.  Και πιο γέρος απ’ όσο 
γέρος ήταν όταν πριν πέντε μέρες περίμενε να πετάξει για την 
Ήπειρο. Και μ’ άφησε να σκέπτομαι το τι πρέπει να γίνει, γιατί και 
στο δικό μου χωριό το ίδιο συμβαίνει.
Τόλεγαν οι παλιοί ότι «κακό χωριό τα λίγα σπίτια». Κι όλο σκε-
φτόμουνα, ώσπου ήρθε στον παπά του χωριού γράμμα από τον 
ήρωα της ιστορίας μας, με την παράκληση να το διαβάσει την 
Κυριακή στην εκκλησία. (και το διάβασε). Ήταν ένα γράμμα με 
λίγα λόγια και πολύ νόημα.
«Χωριανοί. Να με συμπαθάτε αν σας κακομίλησα. Δεν είναι το 
φταίξιμο όλο δικό σας. Είστε σαράντα τρείς. Μα καθώς κλειστή-
κατε στον εαυτό σας, γίνατε σαράντα τρείς μονάδες. Κι αυτό 
δεν μαζευτήκατε να ασχοληθείτε με τα κοινά του χωριού. Και 
δεν αγωνιστήκατε μαζί. Πράξτε το αυτό και θάχετε διπλό όφε-
λος. Και προβλήματα θα λύσετε και τις καρδιές σας θα ζεστά-
νετε. Και θα ξαναγίνετε χωριανοί… Και γειτόνοι και συγγενείς. 
Πράξτε αυτό και τότε θα ξανάρθω. Γιατί αγαπώ το χωριό μου. 
Γιατί είναι η πατρίδα μου». 
Από το βιβλίο του αείμνηστου Ζήκου Ντίνου (τ. Πρόεδρος της 
Πανηπειρωτικής), «Λιανολίθαρα».  
 
Σημείωση Σύνταξης
Με αφορμή το παραπάνω κείμενο, μήπως θα πρέπει να αναρωτη-
θούμε, τι γίνεται με το δικό μας χωριό; Υπάρχουν άραγε χωριανοί 
(αδέλφια, συγγενείς, γειτόνοι, χωριανοί)  που δεν μιλιούνται, για χρό-
νια και για ασήμαντες πολλές φορές αιτίες; Υπάρχουν μεταξύ μας 
συκοφάντες, διαβολείς, υπερόπτες, είρωνες;  Άνθρωποι που αντί να 
ηρεμούν  οξυμένα πνεύματα, σπέρνουν τη διχόνοια και ρίχνουν «λάδι 
στη φωτιά»; Μήπως διασύρονται συντοπίτες μας, για το παραμικρό, 
στα δικαστήρια; Υπάρχει άραγε ανεπτυγμένο το αίσθημα της αλλη-
λεγγύης, σύμπνοιας, ομοψυχίας, εθελοντισμού, συμμετοχής στα 
κοινά του χωριού μας; Με άλλα λόγια κατά πόσο εφαρμόζουμε τις 
ρήσεις του Κυρίου: «Αγαπάτε Αλλήλους» και «Αγάπα τον πλησίον σου 
ως εαυτόν». Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μας την αυτοκριτική μας, για ένα 
πιο μονιασμένο και αγαπημένο χωριό. Ίδωμεν!!! 
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ΠροσφορEσ για ΕΝισΧΥσΗ
ΤΗσ ΕφΗμΕριΔασ μασ

Στο τετράμηνο  Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020  λάβαμε τις παρακάτω προ-
σφορές- ενισχύσεις για την εφημερίδα μας και τις ανάγκες λειτουργίας της 
Αδελφότητας. Το Δ.Σ. και η Σ.Ε. ευχαριστεί όλους τους συγχωριανούς και φί-
λους του χωριού μας, για την αυθόρμητη προσφορά τους. Η εφημερίδα μας 
για να επιβιώσει  χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων μας, ας μην αμελούμε 
λοιπόν να στέλνουμε τη συνδρομή μας. Η Αδελφότητα δεν έχει άλλο έσοδο 
εκτός από τη δική μας οικονομική στήριξη.

--Ελένη Δαγιαμά-Μαντζίκα (Πάτρα)  ..........................................................30
(εις μνήμη Ερμιόνης και Γεωργίου Κλείτσα)
-Σοφία Καλτσά (Αθήνα)  ..............................................................................50
-Σπύρος Δήμος (Πάτρα)  .............................................................................70
(εις μνήμη των αδερφών και συζύγων, Δημητρίου και Δήμητρας, 
Κωνσταντίνου και Ελευθερίας και Αθανασίου Δήμου). 
-Παπαδημητρίου Ελευθέριος (Βραζιλία)  ..................................................20
- Περσεφόνη Πυλαρινού (Ζάκυνθος)  ........................................................20
- Δημήτριος Γερούκαλης (Κως)  .................................................................50

Αρχές του 1960, Γυμναστικές επιδείξεις στο 
Δημοτικό Σχολείο Λιγοψάς: Διακρίνονται, 

εκτός από το Δάσκαλο Μ. Μάλλιο και οι τότε 
μαθητές, Ιωάννης  Μπέκας, Ιωάννης Τσάμης 

και Θόδωρος Δήμος.  

Η εφημερίδα για να 
επιβιώσει έχει ανάγκη και 

τη δική σου συνδρομή

Επαγγέλματα που στο πέρασμα του χρόνου χάνονται 
ή τείνουν να χαθούν

γυμναστικές επιδείξεις στη Λιγοψά

Για να κυκλοφορήσει απρόσκοπτα και στο μέλλον η 
εφημερίδα της Λιγοψάς μας, χρειάζεται την οικονο-
μική βοήθεια όλων μας και φυσικά και τη δική σου 
μικρή συνδρομή. Η Αδελφότητα ύστερα και από την 
πανδημία, οπότε και έπαυσε κάθε εκδήλωση (πίτα, 
χορός κ.λ.π ) δεν έχει άλλα έσοδα, ώστε να καλύψει 
τα έξοδά της, τα οποία είναι σημαντικά (εκτυπώσεις, 
ταχυδρομικά, τα οποία δυστυχώς τελευταία έχουν 
διπλασιαστεί κ.α.). Είναι κρίμα, ύστερα από τόσα 
χρόνια, να σταματήσει η έκδοση της εφημερίδας 
μας, που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των απαντα-
χού Λιγοψινών. Όπως τη στηρίζουμε τόσα χρόνια κι 
είναι αλήθεια αυτό, ας κάνουμε όλοι μας και τώρα 
μια μικρή προσπάθεια για την επιβίωσή της.  
Οι  τρόποι που θα δώσετε τη συνδρομή:
•Σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.
•Στους αντιπρόσωπους Ιωαννίνων και Πατρών: 
Φ. Γκόγκο, Κ. Τσέφο και Παν. Απ. Μαντζίκα.
• Με ταχυδρομική επιταγή:
• Στον ταμία της Αδελφότητας, Σερέτη Δημήτριο, 
Μυκηνών 30 Καματερό Αττικής, Τ.Κ. 13451 τηλ.. 
6974049733.   
• Στον Ζαφείρη Ιωάννη, Ελένης 12 Ίλιον Αττικής, Τ.Κ. 
13122, 
Τηλ. 6945 805161
•Ή προσωρινά στο λογαριασμό   ALPHA BANK με 
IBAN: GR8201402350235002101034971 στο όνομα 
Ζαφείρης Ιωάννης με τηλεφωνική ειδοποίηση στα 
τηλ. 210 2627231, 6945805161.
Σημείωση:  Παράκληση να μην στέλνεται επι-
ταγές ή χρήματα στα γραφεία της Αδελφότη-
τας, γιατί χάνονται.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας  και η Συντακτική Επιτροπή

Οι Γυμναστικές επιδείξεις καταργήθηκαν και μπήκαν 
στο χρονοντούλαπο της λήθης. Εμείς όμως που 
τις ζήσαμε, θέλουμε να τις ξαναζωντανέψουμε, 

κάνοντας ένα όμορφο ταξίδι πίσω στο χρόνο. Όλα αυτά 
συγκινούν τους παλαιότερους που τα θυμούνται με νο-
σταλγία και κάνουν γνωστές στους νεότερους λεπτομέρει-
ες από τα σχολικά χρόνια των γονιών τους. 
    Ας αφήσουμε τη μνήμη να γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω  
και ας προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το νήμα του κου-
βαριού των παιδικών μαθητικών μας χρόνων και ας σταμα-
τήσουμε στο μήνα Ιούνιο, στη γιορτή λήξης της σχολικής 
χρονιάς. Τότε τα δημοτικά σχολεία τελείωναν το έτος την 
τελευταία Κυριακή του Ιουνίου.  Ήταν για το σχολείο, τους 
μαθητές, τους γονείς, τους δασκάλους, για όλους τους 
συγχωριανούς, μια μεγάλη γιορτή,  που όλοι ανεξαιρέτως 
τη χαίρονταν. Ήταν το σχολικό γεγονός της χρονιάς! 

   Ημέρα Κυριακή, με όλο το χωριό μαζεμένο σε γιορτινή 
διάθεση στην αυλή του σχολείου να καμαρώσουν τα βλα-
στάρια τους! Οι αναμνήσεις παραμένουν ακόμα ανεξίτη-
λες. Μνήμες που με κάνουν να συγκινούμαι και να δακρύ-
ζω  από χαρά, καθώς  θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια στη 
Λιγοψά. Σαν να ακούω τα παραγγέλματα του πατέρα μου 
Μιχαήλ Μάλλιου, που οι μαθητές υπάκουαν και με ακρίβεια 
εκτελούσαν. Σχολείο! προσοχή! Αραιώσατε! Στοιχηθείτε! 
Έτοιμοι προς παρέλαση! Εμπρός, μαρς! εν δυο! εν δυο! Η 
μητέρα μου είχε τις μικρές τάξεις, Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη 
και ο πατέρας τις μεγάλες Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη.
    Η γυμναστική είχε γίνει τρόπος ζωής μας. Μόλις ξυπνά-
γαμε, αρχίζαμε τη γυμναστική. Όλα γίνονταν γρήγορα, τα-
κα-τούκα, τάκα-τούκα, γυμναζόμασταν και μετά φρτ-φρτ 
κατεβαίναμε να πιούμε το γάλα, να ντυθούμε και να πάμε 
χαρούμενες στο σχολείο. Δεν καταλαβαίναμε πώς πηγαίνα-
με στο σχολείο, σαν να μας έσπρωχνε ένας ούριος άνεμος. 
Η μέρα ξεκινούσε με γυμναστική και μας έρχονταν όλα κα-
λά. Όταν φτάναμε στο σχολείο, συνεχίζαμε τη γυμναστική 
με τους συμμαθητές μας. 
   Οι ασκήσεις ήταν συγκεκριμένες. Πρώτα βαθιά Εισπνοή 
από τη μύτη, ενώ η Εκπνοή από το στόμα.  Ακουγόταν 
ένα βαθύ ου! ου! και έφευγε όλη η αρνητική διάθεση. 
Ακολουθούσαν τα παραγγέλματα: Βάδην! εν δυο! εν δυο! 
Σημειωτόν! (βήματα επί τόπου) Τροχάδην! εν δυο! εν 
δυο! Πηδηματάκια επί τόπου! Διάσταση-Έκταση χειρών 
με πήδημα: Άρξασθαι! ένα! δύο!  Σε θέση προσοχής! απ! 
και όλα τα χέρια των μαθητών μαζί συγχρονισμένα χτυ-
πούσαν δυνατά. Το αυτό: ένα! δύο! Ανάταση-Πρόταση 
με κρούση χειρών! Ένα! δύο! Ο κρότος μας ξυπνούσε και 
μας έδινε θετική δύναμη. Έτσι αναζωογονημένοι συνεχί-
ζαμε με διάθεση τις ασκήσεις. 
   Τα χέρια στη μέση, Μεσολαβή και στροφή του κορμού 
αριστερά-δεξιά: ένα! δύο!   Ήταν υπέροχοι κοιλιακοί πλά-
γιοι, της λεγόμενης σουηδικής γυμναστικής. Για τους ραχι-
αίους κάναμε Πρόπτυξη. Τα χέρια στο στήθος και τίναγμα  
προς τα πίσω.  Συνεχίζαμε με την Πρόκυψη, Επίκυψη και 
ακολουθούσαν Ασκήσεις Δαπέδου. Τελειώναμε με διατά-
σεις, αφού γυμνάσαμε όλο το σώμα με κοιλιακούς, ραχιαί-
ους και ήμασταν σε καλή φυσική κατάσταση για να παρα-
κολουθήσουμε το μάθημα.
   Είναι νόμος της φύσης: η κίνηση δημιουργεί και βελτιώ-
νει, ενώ η ακινησία εξαφανίζει κάθε ικμάδα του σώματος 
και του πνεύματος. Με τη γυμναστική το σώμα γίνεται εύ-
ρωστο, ευλύγιστο και ευθυτενές, το δε πνεύμα διαυγές, 
με ετοιμότητα, πεποίθηση στον εαυτό μας, αισιοδοξία, δύ-
ναμη, ενέργεια, θάρρος και ψυχραιμία. 
   Οι γυμναστικές επιδείξεις είχαν ως σκοπό την προα-
γωγή του αθλητικού πνεύματος  και την ευγενή άμιλλα 
μεταξύ των μαθητών. Απαιτούσαν σκληρή προπόνηση, 
πειθαρχία και ομαδικό πνεύμα Ο Αθλητισμός μαζί με τη 
γνώση έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σχολική ζωή, 
σφυρηλατούσε ένα χαρακτήρα καλό συνεργάσιμο, μας 
μάθαινε στην ομαδικότητα, στην πειθαρχία και μας βοη-
θούσε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, με αυτοπεποί-
θηση και ισχυρή θέληση, στοιχεία απαραίτητα για την 
μετέπειτα επαγγελματική ζωή μας.   
   Το ατομικό εγώ πήρε τη θέση του  ομαδικού εμείς. 
Έτσι επιλύαμε όσες δυσκολίες προέκυπταν με γνώμονα 
όχι το ατομικό καλό, αλλά το καλό της ομάδας. Όλη τη 
χρονιά σκληρή προπόνηση για ένα καλό αποτέλεσμα. Το 
1959 στα πλαίσια των γυμναστικών επιδείξεων, έγιναν 
στη Ζίτσα σχολικοί αγώνες τεσσάρων χωριών: Λιγοψάς, 
Ζίτσας, Καρίτσας, Πρωτόπαπας και η Λιγοψά σάρωσε τα 
βραβεία, μετά από  σκληρή προπόνηση των μαθητών 
από τους δασκάλους. 

   Οι γυμναστικές επιδείξεις γίνονταν στο χώρο του σχολεί-
ου, η προετοιμασία όμως γινόταν και έξω από τον αύλειο 
χώρο. Η μεγάλη μέρα έφτασε! Το αποτέλεσμα της προ-
σπάθειας μιας χρονιάς, μαθητών και δασκάλων θα φανεί 
στο χειροκρότημα των συγχωριανών μας, που άρχισαν 
να καταφθάνουν στην αυλή του σχολείου. Μαζί και οι επί-
σημοι με τον πρόεδρο του χωριού  και τον παπά Μιχάλη.  
Όλοι πήραν θέση και κάθισαν κάτω από τα καταπράσινα 
δέντρα, ενώ το γέλιο περίσσευε στα χείλη όλων.   
   Με το καμπανάκι που χτύπησε ο δάσκαλος, συνταχθήκα-
με  στις γραμμές  μας μπροστά από τις τσιμεντένιες σκά-
λες στην είσοδο του σχολείου. Μετά την προσευχή και την 
έπαρση σημαίας, τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο, ακολού-
θησε παρέλαση. Ύστερα άρχισαν οι γυμναστικές επιδείξεις. 
Μέσα σε δυνατό χειροκρότημα βγήκαν οι μικρές τάξεις με 
την κυρ’ Αθηνά. Η γυμναστική συνοδευόταν από το παρα-
κάτω τραγουδάκι :

Εμπρός παιδιά ας προχωρούμε όλοι μαζί,
με κορμιά γυμνασμένα στητά. 

Τα χεράκια στη μεσούλα, είμαι σαν μικρή σταμνούλα,
τώρα και στο κεφαλάκι, έγινα σαν καλαθάκι.

Τα χεράκια απλωτά, έγινα σαν τα πουλιά
τρα λαλα, τρα λαλα!! 

  Τα προσωπάκια των μικρών ήταν χαρούμενα και γελαστά 
και αποχώρησαν πάλι μέσα στα χειροκροτήματα και τα 
μπράβο των χωριανών μας, των γονιών και παππούδων 
τους Ο ενθουσιασμός του κόσμου μεγάλος.
  Για ένα πιο ωραίο θέαμα έπρεπε όλοι να έχουμε την ίδια 
εμφάνιση μαύρο κοντό παντελονάκι τα αγόρια και άσπρη 
μπλούζα με μπλε κεφαλαία γράμματα ΔΣΛ (Δημοτικό Σχο-
λείο Λιγοψάς). Τα κορίτσια φορούσαμε ζιπ κιλοτ, φαρδύ 
γυναικείο παντελόνι μέχρι το γόνατο, που έδινε την εντύ-
πωση φούστας. 
  Ακολούθησαν οι μεγάλες τάξεις με το δάσκαλο Μιχάλη 
Μάλλιο, με σουηδική γυμναστική και σύνθετες ασκήσεις 
που απαιτούσαν μεγάλη προπόνηση.  Οι μαθητές έπρε-
πε να έχουν αντοχή, αυτοσυγκέντρωση και ισορροπία, γι’ 
αυτό γίνονταν πρόβες πρωί-απόγευμα  με αξιοθαύμαστη 
υπομονή των μαθητών και των δασκάλων. «Τα αγαθά 
κόποις κτώνται» έλεγαν οι αρχαίοι. Η γυμναστική γινόταν 
μέσα σε συνεχή επιφωνήματα  θαυμασμού των συγχωρι-
ανών και εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι από την επιβρά-
βευση των κόπων μας. Μετά τις ασκήσεις ακολουθούσαν 
παραδοσιακοί χοροί, που ετοίμαζε όλο το χρόνο με μεράκι 
η κυρ’ Αθηνά. Έτσι φτάναμε στο τέλος της σχολικής γιορ-
τής με υποστολή της Σημαίας, τραγουδώντας και πάλι τον 
Εθνικό  Ύμνο. 
  Οι Γυμναστικές επιδείξεις άφησαν εποχή στη Λιγοψά και 
ήταν ξεχωριστές με σύνθετες ασκήσεις που ούτε στα κα-
λύτερα κολέγια δεν γίνονταν. Οι φωτογραφίες που έχω 
μαρτυρούν αυτήν την πραγματικότητα! Η άσκηση Πυρα-
μίδα που ακολουθεί ήταν η πιο δύσκολη. Απαιτούσε πολ-
λές ώρες προπόνηση, ισορροπία, δύναμη, αντοχή!

Σοσάνα - Άννα Μάλλιου

Αρχές 1960, σχηματισμός πυραμίδας στις 
επιδείξεις μαθητών στη Λιγοψά, όπου 

διακρίνονται εκτός των άλλων, ο Δάσκαλος 
Μ. Μάλλιος, ο Θόδωρος Δήμος, B. Σιχλιμίρης, 
Θ. Γκόγκος και στην κορφή ο Δ. Γρηγορίου.




