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ΠΡΟΛΟΓΟ 

        Γηα λα γξάςεη  θαλείο ηελ ηζηνξία  ελφο ηφπνπ θαη ησλ  

θαηνίθσλ ηνπ,  ρξεηάδεηαη  ζέιεζε, βησκαηηθή αληίιεςε 

πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ, κεξάθη θαη  αγάπε γηα ηνλ ηφπν ηνπ, 

ηεηακέλεο θεξαίεο ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ, αιιά θαη 

ζθιεξή δνπιεηά  ρξφλσλ. Ο Θνδσξήο Γεσξγάθεο, 

ζπγθεληξψλνληαο φιεο ηηο αλσηέξσ αξεηέο,  θαηφξζσζε λα 

θάλεη πξαγκαηηθφηεηα ην φλεηξφ ηνπ. Εεί θαη βηψλεη ηελ θάζε 

ζηηγκή ηνπ, αθφηνπ απέθηεζε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ, ζην 

Πηλαθνρψξη θαθησηψλ Λεπθάδνο, θαη πεξλά ζηνλ …ζθιεξφ 

δίζθν ηεο κλήκεο ηνπ, ζρεδφλ ηα πάληα, πνπ αθνξνχλ ηελ δσή, 

ηελ ηζηνξία, ηα ήζε θαη έζηκα, ηελ παξάδνζε απηνχ ηνπ κηθξνχ 

ιίθλνπ, παηδηφζελ. Γη‟απηφ, απηή ε βησκαηηθή ηνπ θαηαγξαθή 

ηεο ηζηνξίαο, ηεο παξάδνζεο, ησλ εζψλ θαη εζίκσλ, ησλ 

παηγληδηψλ, ησλ ηνπσλπκίσλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί κε ηνχην ην 

πφλεκά ηνπ, έρεη ηδηαίηεξε αμία θαη εγθπξφηεηα, αθνχ είλαη ν 

κνλαδηθφο πνπ γξάθεη γηα ηνπο θαθηψηεο, δψληαο ζηνπο 

θαθηψηεο  ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ θαη έρνληαο, σο 

εθ ηνχηνπ, βησκαηηθή θαη άκεζε αληίιεςε ησλ πάλησλ, πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ζ‟απηφ ην έξγν ηνπ. Απφ καζεηήο αθφκε, 

λνηψζεη κέζα ηνπ ηελ αλάγθε λα ςάμεη γηα ηηο ξίδεο ηνπ, ην 
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ιίθλν ηεο θαξδηάο ηνπ, ηνπο θαθηψηεο Λεπθάδνο. Σνλ ζέιγεη ή 

ηδέα πσο είλαη θαθηαλφο – Λεπθαδίηεο, ξηδσκέλνο απφ αηψλσλ 

ζ‟απηφλ ηνλ ηεξφ ρψξν ησλ θαθησηψλ, κε ηηο ηέζζεξεηο 

εμεγέξζεηο, πσο είλαη απφγνλνο  Κξεηψλ. Αληηζηέθεηαη ζζελαξά 

ζηελ λενδεκηνπξγεζείζα άπνςε, πνπ έπιαζαλ θαη επηθαινχληαη  

θάπνηνη, φηη νη θαθηζάλνη, επαηξφκελνη γηα ηνπο ηέζζεξεηο 

Ζξσηθνχο ηνπο Ξεζεθσκνχο, αλαδήηεζαλ, “δήζελ”, ζεκείν 

αλαθνξάο θαη ζχλδεζεο κε ην αλππφηαθην θξφλεκα ησλ 

θαθηαλψλ ηεο Κξήηεο. κσο, ε ιεβεληηά, ε παιιηθαξηά, ε 

αγάπε γηα ηελ παηξίδα, ην αλππφηαθην θξφλεκα ελφο ιανχ δελ 

νηθνδνκνχληαη κε ζεσξίεο “δήζελ”, αιιά θιεξνλνκνχληαη. 

Σφρνπλ ζην αίκα ηνπο νη θαθηζάλνη-θαθηαλνί ηεο Λεπθάδνο, 

νη νπνίνη ην απφδεημαλ  έκπξαθηα, φρη κφλν θαηά ην απψηεξν 

παξειζφλ, πξαγκαηνπνηψληαο εμεγέξζεηο θαηά ησλ θαηαθηεηψλ 

Φξάγθσλ, Δλεηψλ θαη Άγγισλ, πνπ πέξαζαλ απ‟απηφλ ηνλ 

ηφπν, αιιά θαη θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ. Σν καξηπξνχλ νη 

λεθξνί θαθηζάλνη, νη αλάπεξνη, νη <<επ΄αλδξαγαζεία επί ηνπ 

πεδίνπ ηεο κάρεο>> ηηκεζέληεο, αλάκεζα ζηνπο ηφζνπο άιινπο 

ιακπξνχο έιιελεο,  ηφζν θαηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, 

φζν θαη θαηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1940/41. ηελ θαηνρή, κε ηελ 

κέγηζηε, ζε παγθφζκην επίπεδν,  εξσηθή πξάμε, ηελ ππνζηνιή  

θαη πθαξπαγή ηεο γεξκαληθήο πνιεκηθήο ζεκαίαο απφ ηελ 
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Αθξφπνιε, απφ δπν λεαξνχο αγσληζηέο, έλαο ησλ νπνίσλ ήηαλ ν 

ζεκλφο παηξηψηεο Απφζηνινο (Λάθεο) άληαο, ν νπνίνο, λαη 

κέλ θαηάγεηαη απ‟ηνπο φκνξνπο Πεγαδηζάλνπο, φκσο, φπσο 

απνθαιχπηεη ν ζπγγξαθέαο, θαη νη αληαίνη ησλ Πεγαδηζάλσλ 

είλαη  απφγνλνη ησλ Γεκνπιά θαη Νηθνιέηνπ άληα, απ‟ηα 

Κνληξάηα. Ο δεχηεξνο, κάιηζηα, ππήξμε αγσληζηήο ηνπ 1821, 

παίξλνληαο κέξνο ζηε κάρε ηεο Άκθηζζαο θαη ηνπ Πέηα.  Σν 

απέδεημε, κεξηθνχο ρξφλνπο αξγφηεξα, ην 1970,  ν θνηηεηήο 

Κψζηαο Γεσξγάθεο, πνπ λαη κελ γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα, 

φκσο κε θαηαγσγή απ‟ην Πηλαθνρψξη, εγγνλφο ηνπ Αλαγλψζηε 

Γεσξγάθε, κε ηελ εξσηθή ηνπ απηνππξπφιεζε  ζηελ Ηηαιία,  

ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα. 

         Μέζα ζηηο 500 πεξίπνπ ζειίδεο ηνπ βησκαηηθνχ απηνχ 

έξγνπ δσήο ηνπ,  πνπ δηαβάδεηαη αρφξηαγα, απ‟ηελ πξψηε κέρξη 

ηελ ηειεπηαία ζειίδα αθήλνληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αλαγλψζηε, κε κηα θαηαπιεθηηθή βηβιηνγξαθία πελήληα 

πεξίπνπ πεγψλ, ν Θνδσξήο Γεσξγάθεο, πνπ ην νλνκάδεη 

<<θαθηψηεο Λεπθάδνο. Σν Λίθλν ηεο Καξδηάο καο>>, κε ηα 

πνιχηηκα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη, απνδεηθλχεη  ηε ζπλέρεηα 

ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο απφ ηνπο θαθηψηεο  ηεο Κξήηεο, δηφηη 

θαθηψηεο ιέγνληαλ θαη νη θαθηαλνί κέρξη ην 1900, φπσο 

απνδεηθλχεη κε ακάρεηα ζηνηρεία, ζηνπο θαθηψηεο ηεο 
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Λεπθάδνο. Δπίζεο. Σα ήζε θαη ηα έζηκα, ηα ηνπσλχκηα, νη 

γηνξηέο, ε γιψζζα, ε παξάδνζε, ή ηζηνξία… Δίλαη πνιχηηκα 

ζηνηρεία, πνπ ν ζπγγξαθέαο, κε θφπν πνιχ, κε ζηνξγή θαη 

αγάπε ζπλέιεμε θαη ηα παξνπζηάδεη. Δίλαη έλα έξγν πνιχηηκν, 

κε Παλειιήληα εκβέιεηα, εηδηθψηεξα γηα φινπο εκάο, κε ηελ 

θαθηζάληθε θαηαγσγή, πνπ γελλεζήθακε θαη κεγαιψζακε 

καθξηά απ‟ηελ Λεπθάδα.   Ζ πξαγκαηηθή ηνπ αμία ζα θαλεί 

χζηεξα απφ πνιιά – πνιιά ρξφληα, φηαλ εκείο δελ ζα 

ππάξρνπκε πιένλ… φηαλ νη απφγνλνί καο, ζηα πέξαηα ηεο 

Οηθνπκέλεο, ζα ην δηαβάδνπλ θαη ζα ηαμηδεχνπλ λνεξά ζην 

κηθξφ απηφ Λίθλν ηεο Καξδηάο φισλ καο, ηειηθά. ηνπο 

θαθηψηεο  Λεπθάδνο.  

      Καη αο κελ μερλνχκε πσο, γηα ηελ Δζληθή ππφζηαζε ελφο 

ιανχ, ην παξειζφλ, ε ηζηνξία ηνπ, ε παξάδνζή ηνπ,  ηα ήζε θαη 

έζηκα, ε ζξεζθεία ηνπ, ε ληνπηνιαιηά ηνπ, φια απηά αζξνηζηηθά 

ηξνθνδνηνχλ ην παξφλ θαη πξννησλίδνπλ  ην κέιινλ. 

 

Θεζζαινλίθε.  Ηαλνπάξηνο 2014 

ππξίδσλ   Απνζηφινπ   Γεσξγάθεο 

Οκφηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιινλίθεο 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

        «…Δ θνηλσληθή θιεξνλνκηά ηνπ αλζξψπνπ, δελ 

κεηαβηβάδεηαη κέζσ ησλ θπηηάξσλ απ‟ηα νπνία παξήρζε, αιιά 

κέζσ ηεο παξαδφζεσο, πνπ αξρίδεη λα ηελ απνθηά, ν άλζξσπνο, 

αθνχ απνρσξηζζεί απ‟ην κεηξηθφ ζψκα…»        

        Φνηηεηήο ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ζην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην, εληξπθψληαο  ζην βηβιίν:  <<Κνηλσληνινγία>>, 

ηνπ Σ.ΐ. BOTTOMORE, θαη εληνπίδνληαο  ην αλσηέξσ εδάθην, 

ζαλ νξηζκφ, αιιά θαη ζπλάθεηα, ηεο θνηλσληθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ηεο παξάδνζεο, ηνπ Άγγινπ θνηλσληνιφγνπ GORDON 

CHILDE,  ραξάρζεθε έληνλα ζηελ κλήκε κνπ, λνηψζνληαο  

κέζα κνπ εθείλνλ ηνλ…ραιαζκφ, πνπ θξάηεζε πάλσ απφ 

ηξηάληα ρξφληα, φζν δηήξθεζε ε ηξαπεδηθή κνπ θαξηέξα, 

άζβεζηε ηελ ζπίζα, φηαλ έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ, λα 

δηεθδηθήζσ, κε…ραξηί θαη κνιχβη, απηή ηελ θνηλσληθή 

θιεξνλνκηά, ηελ παξάδνζε θαη ηνλ βησκαηηθφ 

απηνπξνζδηνξηζκφ κνπ,  ζαλ αλαθαίξεην δεκνθξαηηθφ κνπ 

δηθαίσκα, απφ θάζε αληίξξεζε θαη ακθηζβήηεζε. 

      Απηφ ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ, ελ έηεη 2013, κνπ επηηξέπεη, 

ζηεληoξεία ηε θσλή, λα αλαθεξζψ ζηελ θνηλσληθή κνπ 

θιεξνλνκηά θαη ζηελ παξάδνζή κνπ, δερφκελνο, κάιηζηα ηελ 

Κνκθνπθηαλή πξνζέγγηζε ηεο παξάδνζεο, φπνπ, ε παξάδνζε, 

αλαβαζκίδεηαη,  ζρεδφλ, ζε επίπεδν ηζηνξίαο, ρσξίο λα απνηειεί 

κηά απιή πξνζήισζε ζην παξειζφλ, αιιά κηα θξηηηθή 
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αμηνιφγεζε ηεο ηζηνξηθήο πείξαο, ζθέςεηο πνπ κε νδεγνχλ ζην 

ιίθλν ηεο θαξδηάο κνπ, ηνπο θαθηψηεο Λεπθάδνο θαη κε 

απηνπξνζδηνξίδνπλ ζαλ  απφγνλν  θαθησηψλ απ‟ηα Υαληά, 

δηφηη θαθηψηεο απνθαινχληαλ θαη νη θαθηαλνί κέρξη ην 1900. 

Δπί πιένλ  λα αληηθξνχζσ ηελ άπνςε πσο απηφο ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη έλαο δήζελ «κχζνο», πνπ 

δεκηνπξγήζεθε αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη εθεμήο, φηαλ, νη 

θάηνηθνη ησλ θαθησηψλ, επαηξφκελνη γηα ηηο ηέζζεξεηο 

εμεγέξζεηο ηνπο:  Βπαλάζηαζε ηεο ΐνπθέληξαο  ην  1357, 

Ξεζεθσκφο θαηά ησλ Βλεηψλ ην 1746, ηνχην ηνλ Ξεζεθσκφ ζα 

θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα γηα πξψηε θνξά,  Βμέγεξζε θαηά ησλ 

Άγγισλ  ην 1819 θαη  Βμέγεξζε ησλ Ώκπεινπξγψλ ην 1935, 

αλαδήηεζαλ, δήζελ, έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη ζχλδεζεο κε ην 

αλππφηαθην θξφλεκα  ησλ θαθησηψλ (θαθηαλψλ) ηεο 

Κξήηεο. 

       Αμίδεη, κάιηζηα, εκβφιηκα ζ‟απηφ ην ζεκείν, λα 

πξντδεάζνπκε, γηα  έλαλ παξφκνην απηνπξνζδηνξηζκφ, ζαλ 

<<Απφγνλνο Κξεηψλ>>, πνπ θέξεη, πεξήθαλα θαη δηθαίσο, ν 

εγγνλφο ηνπ κεγάινπ Λεπθάδηνπ Υέξλ, ν Ηάπσλαο Άθην 

Ηλαγθάθη, (ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΡΜΑΝΧΡ. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ YΠΔΡ-Υ. 

ΔΦΖ ΦΗΛΑΚΖ: <<OI ΚΡΖΣΗΚΔ ΡΗΕΔ ΣΟΤ 

ΛΔΤΚΑΓΗΟΤ ΥΔΡΝ, ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΣΖ 

ΗΑΠΧΝΗΑ>>. ΣΔΤΥΟ 59. ΑΘΖΝΑ 2011). Αιήζεηα, νπνία 

ηηκή πεξηπνηεί ην γεγνλφο θαη γηα ηελ Λεπθάδα θαη γηα ηελ 

Κξήηε, αθνχ, ν Άθην Ηλαγθάθη  <<πεγαίλεη>>, ηηο Κξεηηθέο ηνπ 

ξίδεο, ζηνλ 14
ν
 αηψλα,  απνθάιπςε ζηελ νπνία ζα 

πξνρσξήζνπκε, ελ ζπλερεία αλαιπηηθά. 
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      πγρξφλσο λα δηαηξαλψζσ πσο, νη θαθηψηεο ηεο 

Λεπθάδνο, δελ πξνέθπςαλ θπησλπκηθά, ή ηνπσλπκηθά, 

ηνπηέζηηλ απ‟ηελ αλχπαξθηε, φπσο ζα απνδείμνπκε, Αζθαθία, 

θαηαγξάθνληαο ζπηζακή πξνο ζπηζακή φια ηα ηνπσλχκηα θαη 

ηηο πεξηνρέο ησλ θαθησηψλ, κε ηελ επζπθξηζία θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα, κάιηζηα, ησλ βεηεξάλσλ αγξνθπιάθσλ ησλ 

θαθησηψλ, αιιά παηξηδσλπκηθά, απ‟ηελ εγθαηάζηαζε  

θαθησηψλ (θαθηαλψλ) εδψ,  επί επνρήο Σφθθσλ ζην λεζί, 

(1362-1479). Απηή ε παηξηδσλπκηθή πξνέιεπζε ησλ 

θαθησηψλ θαίλεηαη λα <<βαζαλίδεη>>, θαη λα ηελ απνδέρεηαη 

κεξηθψο, θαη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, ζηελ ελδεθαζέιηδε 

ιεπηνκεξή αλάιπζή ηνπ πεξί ηεο νλνκαζίαο ησλ θαθησηψλ, 

(ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΝΖΟΤ ΛΔΤΚΑΓΟ. ΣΟΜΟ 1
νο

. ΔΛΗΓΑ 

421), θαη κάιηζηα θαηά πνιχ πξνγελέζηεξα απ‟ηελ δεκνζίεπζε 

ησλ λενθαλέλησλ, (2010), Οζσκαληθψλ Αξρείσλ, ηα νπνία, 

έζησ θαη κε ηηο ελζηάζεηο-επηθπιάμεηο, πνπ ζα παξνπζηάζνπκε, 

απιψο καο παγηψλνπλ, ηελ έηζη θαη αιινηψο γλσζηή χπαξμε ησλ 

θαθησηψλ πξνηνπξθηθά, ρσξίο λα καο δηαθσηίδνπλ  πσο 

πξνέθπςε ε νλνκαζία ηνπο.  

         Απηή ε νλνκαζία, θαη πάιηλ θαη πνιιάθηο ζα 

επαλαιακβάλνπκε θαη ζα βξνληνθσλάδνπκε, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάδνζή καο, αιιά θαη κε έλαλ ηθαλφ αξηζκφ, θξνλνχκε,  

ζηνηρείσλ, πνπ ζα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ έξεπλά καο, πσο  

πξνέθπςε παηξηδσλπκηθά, δειαδή απφ θαθηψηεο, απ‟ηα 

θαθηά ηεο Κξήηεο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο, φπσο ε 

Παιηάρσξα, θάηνηθνη πνπ  εθδηψρζεθαλ απ‟ηνπο Δλεηνχο,  κεηά 

απφ  θνληθέο εμεγέξζεηο ησλ θαθησηψλ (θαθηαλψλ) ελαληίνλ 
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ησλ, φπσο αλαθέξεη θαη ν κέγαο ηζηνξηθφο ησλ θαθίσλ ν 

Πάξηο Κειατδήο, (ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΦΑΚΗΧΝ. ΣΟΜΟ 1
νο

. 

ΔΛΗΓΑ 551), ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηνπο θαθηψηεο ηεο 

Λεπθάδνο:  <<δεκηνχξγεκα ησλ βηαίσο εθπαηξηζζέλησλ 

θαθησηψλ ηφηε, θαθηαλψλ ζήκεξα, απ‟ηνπο Δλεηνχο>>.    

ηφρνο καο, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπκε ηελ παηξηδσλπκθή 

πξνέιεπζε ησλ θαθησηψλ, είλαη λα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα 

απηά ηα λέα ζηνηρεία θαη λέα δεδνκέλα θαη κάιηζηα απφ πεγέο, 

θπξίσο, εθηφο λεζηνχ Λεπθάδνο, ζηνηρεία πξσηφθαληα, 

θξνλνχκε, πνπ ζπλνςίδνληαη, εηζαγσγηθά, ζηνλ επηγξακκαηηθφ 

δεθάινγν, πνπ αθνινπζεί: 

        Πξψηνλ. Γελ ππάξρεη ηνπσλπκθφ, ή πεξηνρή Αζθαθία 

ζηνπο θαθηψηεο, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ιεπηνκεξέζηαηε 

θαηαγξαθή ησλ πεξηνρψλ ησλ θαθησηψλ, πνπ επηρεηξνχκε. 

Γεχηεξνλ. Σα λενθαλέληα Οζσκαληθά Αξρεία, κε ηηο ελζηάζεηο-

απνξίεο, πνπ ζα αλαπηχμνπκε γη‟απηά, αληρλεχνπλ κέλ ηελ 

χπαξμε ησλ θαθησηψλ πξνηνπξθηθά, δελ αηηηνινγνχλ, φκσο, 

ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο. Σξίηνλ. Με ηξφπν πεηζηηθφηαην 

ζα απνθαιχςνπκε πσο,  θαθηψηεο απνθαινχληαλ θαη νη 

θαθηαλνί κέρξη ην 1900, φπσο πξνθχπηεη απφ έμη εγθπξφηαηεο 

πεγέο, πνπ ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά. Σέηαξηνλ. Θα 

θέξνπκε ζην θψο, απφ αξρεηαθέο πεγέο, ηελ χπαξμε θαη άιισλ 

επηζέησλ κε θαηάιεμε ζε –αθεο, εδψ ζηνπο θαθηψηεο. 

Πέκπηνλ. Θα απνθαιχςνπκε ηελ χπαξμε ηνπ νηθηζκνχ 

Παιηάρσξα, εθεί ζην αλαηνιηθφ ζηφκην ησλ θαθησηψλ ζηνλ 

Άγην Θσκά, πξνεξρφκελε απ‟ηελ Παιηάρσξα Υαλίσλ. Έθηνλ. 

Θα αλαθεξζνχκε ζηνλ θνξπθαίν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην 
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επίζεην Παπαδφπνπινο,  ξφιν γελλάξρε, ηφζν ζηα θαθηά φζν 

θαη ζηνπο θαθηψηεο. Δβδνκνλ. Θα εζηηάζνπκε ζηελ 

απνθάιπςε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ θαθίσλ Πάξη Κειατδή, γα ηνλ 

ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο ησλ θαθησηψλ Λεπθάδνο. 

γδννλ. Θα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηηο καξηπξίεο 

ζπγγξαθέσλ εθηφο Λεπθάδνο, φπσο απηέο ηνπ Εαθχλζηνπ 

Νηίλνπ Κνλφκνπ θαη ηνπ Κεθαιινλίηε Γεξάζηκνπ Πεληφγαινπ, 

νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηα Κξεηηθήο πξνέιεπζεο επίζεηα ζηα 

λεζηά ηνπο, απ‟ηνλ 15ν αηψλα, επίζεηα, πνπ είλαη θνηλά κε ηα 

ππάξρνληα ζηνπο θαθηψηεο. Έλαηνλ. Θα αλαδεκνζηεχζνπκε 

ηελ εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξά ηνπ Κεξθπξαίνπ πχξνπ 

Αζσλίηε γηα ηελ ηεξάζηηα εγθαηάζηαζε θαηνίθσλ, πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε  ε Γπλαζηεία ησλ Σφθθσλ, (1362-1479), ζην 

ηφηε αξαηνθαηνθεκέλν λεζί ηεο Λεπθάδνο, άξα θαη ζηνπο 

θαθηψηεο, θάηνηθνη πνπ πξέξρνληαλ απ΄ηελ Κξήηε, ηελ 

Αηησιναθαξλαλία, ηελ Ήπεηξν, ηελ Εάθπλζν, ηελ Κεθαιινληά, 

αιιά θαη απ‟ηελ Καιαβξία ηεο Κάησ Ηηαιίαο. Γέθαηνλ. Θα 

εζηηάζνπκε ζηε λέα εθδνρή ηνπ ζεκαληηθφηαηνπ παλειιελίσο 

ηζηνξηθνχ ππξίδσλνο Αζδξαρά, γηα ηελ νλνκαζία ησλ 

θαθίσλ Υαλίσλ θαη ησλ θαθησηψλ Λεπθάδνο, ν νπνίνο 

εηζάγεη, ζε άξζξν ηνπ, ηνλ εδαθνινγηθφ θαη φρη ηνλ ηνπσλπκηθφ 

παξάγνληα, ζαλ αηηία νλνκαηνδνζίαο. Αλαθέξεηαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ φξν <<Γηαζθάγα>>. 

         Αζθαιέζηαηνο θαη βαζηκφηαηνο νδεγφο θαη  φρεκα, 

ζ‟απηή καο ηελ πξνζπάζεηα, δειαδή ζην λα απνθαιχςνπκε ηελ 

παηξηδσλπκηθή θαη φρη ηελ ηνπσλπκηθή νλνκαζία ησλ 

θαθησηψλ Λεπθάδνο, πέξαλ ησλ δέθα ζεκείσλ, πνπ 
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εζηηάζακε,  είλαη, θπξίσο, ηα επίζεηα ησλ θαθησηψλ, αθνχ, 

εθηφο απ‟ηα γλσζηά, κέρξη ηψξα, Κξεηηθήο πξνέιεπζεο επίζεηα, 

φπσο ζαο πξντδεάζακε,  θέξλνπκε ζηελ επηθάλεηα, γηα πξψηε 

θνξά, ζηεξηδφκελνη ζε αξρεηαθέο πεγέο θαη ζε βηβιηνγξαθία θαη 

εθηφο Λεπθάδνο, κηα πιεζψξα επηζέησλ φπσο: θηνθπιάθεο, 

Μαξάθεο, Παλαγησηάθεο, Σζντιάθεο, Πεξάηεο, Πεηνχζεο, 

Παπαδφπνπινο θαη Λνγνζέηεο, κεξηθά ησλ νπνίσλ εθιείπνπλ, 

βέβαηα, ζήκεξα απ‟ηνπο θαθηψηεο, πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο 

αξξελνγνλίαο, θάπνηα ζηηγκή, ζην δηάβα ησλ αηψλσλ, επίζεηα, 

φκσο, πνπ δίπια ζηα κέρξη ηψξα γλσζηά θξεηηθά, Γεσξγάθεο, 

Κνπληάθεο, Καξθάθεο, Λάδαξεο θαη Αζπξνγέξαθαο,  βννχλ θαη 

<<θσλάδνπλ>> γηα ηελ Κξεηηθή πξνέιεπζε ησλ θαθησηψλ. 

         Δπί πιένλ. Ζ δηθή κνπ θνηλσληθή θιεξνλνκηά θαη 

παξάδνζε, φπσο θαη θάζε αηφκνπ θαη θάζε θνηλσλίαο, ζχκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηνπ  GORDON CHILDE, δελ έρεη αθεηεξίεο. 

Απηή κνπ ε παξάδνζε  δελ νξηνζεηείηαη ζην 1900, έρεη βαζηέο 

ξίδεο κέζα ζε καθξαίσλε δηαδξνκή.  Δηζη κνπ παξαδφζεθε απ‟ 

ηνλ παππνχ κνπ Κσζηαληή  Γεσξγάθε – Παπνξάθε , πνχ 

γελλήζεθε ην 1900 θαη έηζη παξαδφζεθε  θαη ζε εθείλνλ ,  φπσο 

κνπ έιεγε , απ‟ ηνλ δηθφ ηνπ παππνχ , ηνλ ηεξέα ηάζε 

Γεσξγάθε – Παπνξάθε , ν νπνίνο είρε γελλεζεί πεξί ην 1800, 

ζρεκαηίδνληαο κηα αιπζίδα, δίθελ αγσγνχ θαη θηβσηνχ 

δηάζσζεο ηεο παηξνγνληθήο θιεξνλνκηάο θαη παξάδνζεο,   απφ 

γεληά ζε γεληά. Άιισζηε, φπνηνο επηρεηξήζεη λα νξηνζεηήζεη θαη 

λα <<βάιεη γίγθιεο>> ζηελ παξάδνζε θαη ζηελ θνηλσληθή 

θιεξνλνκηά, κάιινλ κε ηνλ ακνξαιηζκφ ηνπ Ξέξμε θαίλεηαη λα 
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κνηάδεη, φηαλ δηέηαμε λα δψζνπλ ηξηαθφζηνπο ξαβδηζκνχο ζηελ 

ζάιαζζα, γηαηί κε ηελ ηξηθπκία ηεο ηνπ θαηέζηξεςε ηνλ ζηφιν! 

         Με ηνχην ην ηαπεηλφ κνπ  πφλεκα, επειπηζηψ, θαηά έλα 

πνιινζηεκφξην, λα ζπλαληήζσ ηνλ θάζε θαθηζάλν, ζαλ 

ζπλνδνηπφξν θαη ζπλαληηιήπηνξα  ζηνλ θνηλφ, καθξαίσλν θαη 

βησκαηηθφ απηνπξνζδηνξηζκφ καο. 

       Τ.Γ. Θα ήηαλ κεγάιε  παξάιεηςε, εθ κέξνπο κνπ, αλ, κε 

ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο πξσηφιεηνχ κνπ πνλήκαηνο, δελ 

αλαζχξσ ζηελ  κλήκε κνπ θαη δελ αλαθεξζψ κε ζπγθίλεζε θαη 

ζεβαζκφ, ζηνπο δαζθάινπο κνπ, θαηά ηελ θνίηεζή κνπ ζηελ 

Ρηδάξεην ρνιή, ηνπο <<ηαπξατηνχο>> ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκάησλ, ηνπο αείκλεζηνπο θηινιφγνπο Ησάλλε  Κνιιάξν 

θαη Νηθεθφξν Καρξηκάλε, δάζθαινη πνπ θπξηνιεθηηθά 

νπξαλνβαηνχζαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαη νη 

νπνίνη κε ζπλεπήξαλ θαη κε νδήγεζαλ ζηελ αγάπε γηα ηα 

Διιεληθά Γξάκκαηα θαη ηελ Διιεληθή Γιψζζα, αιιά θαη 

ελζηάιαμαλ, ζηελ θαξδηά κνπ, ηνλ καληθφ έξσηα γηα ηνλ Αξραίν 

Διιεληθφ Πνιηηηζκφ, ηελ Ηζηνξία, ηελ Λανγξαθία θαη ηελ 

Παξάδνζε. 

ΦΑΚΗΧΣΔ  ΛΔΤΚΑΓΟ  2013 

Ο  ΤΓΓΡΑΦΔΑ                                                                    

ΘΟΓΧΡΖ  ΓΔΧΡΓΑΚΖ  -  ΠΑΠΟΡΑΚΖ 
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ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΙΑ ΣΩΝ ΥΑΚΙΩΣΩΝ ΚΑΙ 
Η ΤΠΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΥΑΚΙΑ 

Κξίλνπκε επηβεβιεκέλν, πξηλ εηζέιζνπκε, δηεμνδηθά, 

ζηελ ελφηεηα «Ηζηνξία θαη πξνέιεπζε ησλ θαθησηψλ», λα 

αλαθεξζνχκε, κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ζηηο πεξηνρέο θαη ηα 

ηνπσλχκηα ησλ θαθησηψλ. Ζ επηινγή καο απηή, ζηεξηδφκελε 

ζε ζπγθεθξηκέλε ινγνηερληθή ηερλνηξνπία, (in medias res), ήηνη 

εζηηάδνληαο επζχο εμ αξρήο ζηνλ νκθαιφ ηνπ ζέκαηνο, 

απνζθνπεί ζην λα θαλεξψζνπκε θαη λα δηαηξαλψζνπκε πσο, 

δελ ππάξρεη πεξηνρή ή  ηνπσλπκηθφ  «Ώζθαθία», ην νπνίν, θαηά 

ηνλ παλειιελίνπ θχξνπο ηζηνξηθφ ππξίδσλα Αζδξαρά, 

(ΒΠΏΝΔΕΏΚΔ  ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΕΏ 1960), έδσζε ην φλνκά ηνπ 

ζηνπο θαθηψηεο Λεπθάδνο. Σνπηέζηηλ, ν φξνο θαη ε νλνκαζία 

θαθηψηεο  δελ είλαη πξντφλ, παξάγσγν θαη απφηνθν 

θπησλπκηθφ, ή ηνπσλπκηθφ, αιιά παηξηδσλπκηθφ, φπσο 

πηζαλνινγεί θαη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, (ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΝΖΟΤ ΛΔΤΚΑΓΟ. ΣΟΜΟ 1νο. ΔΛΗΓΑ 421). Οη 

θαθηψηεο Λεπθάδνο θαίλεηαη, πσο, δεκηνπξγήζεθαλ, θαηά ηελ 

επνρή ησλ Σφθθσλ ζηελ Λεπθάδα, (1362-1479),  φπσο ζα 

αλαπηχμνπκε, κε κηα πιεζψξα λέσλ ζηνηρείσλ. 

Γεκηνπξγήζεθαλ απφ θαθηψηεο απ‟ηα Υαληά ηεο Κξήηεο, 

αθνχ έηζη απνθαινχληαλ, θαη‟απηνχο ηνπο αηψλεο θαη κέρξη ην 

1900, νη θάηνηθνη ησλ θαθίσλ, νη ζεκεξηλνί θαθηαλνί. Γηφηη 

θαη ηα λενθαλέληα Οζσκαληθά Αξρεία, κε ηηο ελζηάζεηο θαη ηηο 

επηθπιάμεηο, πνπ ζα αλαπηχμνπκε πεξαηηέξσ, γηα ηελ πεξίνδν 

ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζηελ Λεπθάδα, (1479-1684), νξηζηηθνπνηνχλ 
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κφλν ηελ δεκηνπξγία ησλ θαθησηψλ πξνηνπξθηθά, ήηνη πξν 

ηνπ 1479, έηνο πνπ θαηέιαβαλ ηελ Λεπθάδα νη ηνχξθνη, ρσξίο, 

φκσο, λα ηεθκαίξεηαη, απ‟απηά, ε αηηηνινγία ηεο 

νλνκαηνδνζίαο. Άιισζηε, απηή ε πξνηνπξθηθή χπαξμε ησλ 

θαθησηψλ καο ήηαλ γλσζηή, ηφζν απ‟ην ηνχξθηθν ηαπνχ ηνπ 

1679, πνχ έθεξε ζην θψο ν ππξίδσλ Αζδξαράο, αιιά θαη 

απ‟ην ζπκβφιαην ηνπ 1681, γηα ηελ πεξηνρή ησλ θαθησηψλ, 

πνχ αλαθέξεη, (ηφκνο Α, ζειίδα 419), ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο.  

         Αλ θαη ν ίδηνο ν ππξίδσλ Αζδξαράο, ν νπνίνο έρεη 

πνιπδηάζηαην θαη πνιιή κεγάιεο εκβέιεηαο θαη αλαγλψξηζεο 

ηζηνξηθφ έξγν θαη εμέρνπζα ζέζε ζηα Διιεληθά Γξάκκαηα, κε 

άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, (20-2-2011), 

πξνβάιιεη κηα λέα εθδνρή, γηα ηελ νλνκαζία ησλ θαθίσλ ηεο 

Κξήηεο, αιιά θαη ησλ θαθησηψλ ηεο Λεπθάδνο, 

παξακεξίδνληαο ηνλ ηνπσλπκηθφ παξάγνληα, ζαλ αηηία ηεο 

νλνκαηνδνζίαο θαη εηζάγνληαο ηνλ εδαθνινγηθφ παξάγνληα. 

Αλαθέξεη, ζπγθεθξηκέλα, ζε εδάθην  ηνπ άξζξνπ  ηνπ, πνπ 

αθνξά ηνπσλχκηα ηα εμήο:  «ΦΏΚΕΏ:  Αελ έρνπλ ζρέζε κε ην 

νκψλπκν θπηφ (εκ. πγ. Βλλνεί ηνλ ειειίθαζθν, θνηλψο 

αζθάθα), αιιά κε ηελ δηαζθάγα. Ίζσο ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε 

ηνπο Λεπθαδίηηθνπο θαθηψηεο.» Ο ππξίδσλ Αζδξαράο, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ιέμε–θιεηδί: «δηαζθάγα», ε νπνία, ζχκθσλα 

κε ην Λεμηθφ ηνπ Ησάλλε ηακαηάθνπ, (ειίδα 266),  ζεκαίλεη : 

βίαην άλνηγκα, ζρίζκα, ξήγκα, βξαρψδε  ραξάδξα, (θαξάγγη). 

Δληνπίζακε ηνλ φξν δηαζθάγα ζε πιεζψξα αξραίσλ θεηκέλσλ 

εθηππσζέλησλ, κάιηζηα, ζηελ Λεηςία ηεο Γεξκαλίαο, ην 1839, 

φπoπ ζαθέζηαηα, απ‟ηελ κεηάθξαζε, πξνθχπηεη ε αλσηέξσ 
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εξκελεία ηνπ φξνπ <<δηαζθάγα>>. πσο, ιφγνπ ράξε, ζην 

βηβιίν ηνπ Ζξνδφηνπ ηνπ Αιηθαξλαζζέσο <<Πνιχκληα>>, φπνπ 

εληνπίδνπκε  ζε εδάθην: [ … Tνπ δε φξενο ην πξηθιείεη ηελ γήλ 

ηελ Σξηρηλίελ εζηί δηαζθάμ πξνο κεζεκβξίαλ Σξηρίλνο, δηά δε 

ηεο δηαζθάγνο Αζσπφο πνηακφο ξέεη, παξά ηελ ππφξεηαλ ηνπ 

φξενο…}. ε ειεχζεξε κεηάθξαζε ζεκαίλεη: ππάξρεη άλνηγκα 

βφξεηα ηεο Σξηρίλνο, απ΄ην νπνίν άλνηγκα ξέεη ν Αζσπφο 

πνηακφο. 

 Αθξηβψο, ινηπφλ. Σα θαθηά πήξαλ ην φλνκά ηνπο φρη 

θπησλπκηθά απ‟ ηελ αζθάθα, αιιά απ‟ ηελ ηδηάδνπζα εδαθηθή 

ηνπο κνξθνινγία, αθνχ έρνπλ ηα oλνκαζηά θαη μαθνπζηά 

θαξάγγηα, φπσο ηεο ακαξηάο, ηεο Αξάδαηλαο, ηνπ Ίκπξνπ, ηεο 

Σξππεηήο, ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηνπιάρηζηνλ άιια δέθα 

κηθξφηεξα. Δίλαη <<Ζ Υψξα ησλ Φαξαγγηψλ>>, φπσο 

ραξαθηεξίδεηαη.  Καη ζηα θαθηά ππήξρε ε εθδνρή πσο, 

πηζαλφλ, ε νλνκαζία ηνπο λα πξνέξρεηαη  απ‟ ηελ αζθάθα. Ο 

κέγαο ηζηνξηθφο ησλ θαθίσλ, φκσο, ν Πάξηο Κειατδεο, ηνπ 

νπνίνπ ηελ θαζνξηζηηθή άπνςε, θαη πεξί ησλ θαθησηψλ ηεο 

Λεπθάδνο, ζα αλαθέξνπκε ελ ζπλερεία, γηα πξψηε θνξά, 

κάιηζηα, απφ ηζηνξηθφ εθηφο ηνπ λεζηνχ, πηζηεχεη, πσο ηα 

θαθηά, ηα νπνία έξρνληαη απ‟ ηελ Αξραία  Διιάδα, θαη έρνπλ 

ηζηνξία ηξηψλ ρηιηάδσλ εηψλ πεξίπνπ, νλνκάζζεθαλ  έηζη,  απ‟ 

ην γεγνλφο φηη έρνπλ ηα ηφζα πεξίθεκα θαξάγγηα, ζαλ ηελ πην 

θνληηλή πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα εθδνρή. Ζ ιέμε θαθηά, 

πξνέξρεηαη απ‟ ην αξραίν ειιεληθφ «ζθάμ», πνπ ζεκαίλεη, 

εγθνπή, ραξάδξα. Παξάδεηγκα ην πεξίθεκν θάμ, (Mηθξή 

χξηηο), ζηελ Βφξεηα Αθξηθή, ζηνλ ηδηφκνξθν θφιπν πνπ 
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ππάξρεη εθεί. Ο φξνο <<ζθάμ>> είλαη δσξηθφο ηχπνο ηνπ 

«ζθεμ», ήηνη ζθήθα, εθθξάδεη, φκσο, ην ζεκείν πνπ ελψλεηαη 

ην θχξην ζψκα ηνπ εληφκνπ κε ην θεθάιη, ηελ εγθνπή δειαδή,  

εμ νπ θαη ε ιεπθαδίηηθε νλνκαζία ηνπ ιαηκνχ ζαλ  ζθαγή, αιιά 

θαη ε πξναλαθεξζείζα δηαζθάγα. 

         Σελ ίδηα άπνςε ζπλαληάκε θαη ζε πφλεκα ηνπ  θαθηαλνχ 

ζπγγξαθέα Γεσξγίνπ  Γαιηδάθε, ζρεηηθφ κε ηελ πξνέιεπζε ηεο 

νλνκαζίαο ησλ θαθίσλ, φπνπ  εζηηάδεη ζηνλ κεγάιν θξεηηθφ 

ηζηνξηθφ ηέξγην παλάθε, ν νπνίνο, ζην δίηνκν έξγν ηνπ, γηα 

ηελ ηζηνξία ηεο Κξήηεο, απνδέρεηαη ηελ ζεσξεία  ελφο μέλνπ, 

ηνπ γεξκαλνχ γισζζνιφγνπ Deffner, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ησλ θαθίσλ Υαλίσλ, απ΄ηηο αξραίεο 

ειιεληθέο ιέμεηο <<ζθάμ>> θαη <<δηαζθάμ>>, δηθαηψλνληαο 

θαη ηνλ ππξίδσλα Αζδξαρά, ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ θαξάγγη, 

ζρίζηκν ηεο γήο. Βέβαηα, ζηνπο θαθηψηεο δελ ππάξρνπλ 

δηαζθάγεο, αθνχ βξίζθνληαη ζ‟ έλα βαηφ νξνπέδην,  ζηελ 

ελδνρψξα ηνπ λεζηνχ ηεο Λεπθάδαο. Ή αθφκε, θαη αλ δερζνχκε 

ηε λέα εθδνρή πεξί δηαζθάγαο, ηελ νπνία πηζαλνινγεί, ν 

ππξίδσλ Αζδξαράο, ηφηε γηαηί λα κελ ζπλαζξνηζζνχλ ζηνπο 

θαθηψηεο θαη ηα ππφινηπα  ρσξηά ηνπ νξνπεδίνπ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε ειάρηζηε απφζηαζε θαη κεηαμχ ησλ θαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο θαθηψηεο, ελλννχκε ηνπο Πεγαδηζάλνπο, ηελ Καξπά, 

ηα Πιαηχζηνκα θαη ηνλ Αιέμαλδξν, παξά κφλν ε ζπζηάδα ησλ 

επηά ρσξηψλ;  Δπνκέλσο απφ πνχ πξνθχπηεη ην φλνκα 

θαθηψηεο, αθνχ, ν ππξίδσλ Αζδξαράο, θαίλεηαη λα 

επαλεμεηάδεη ηα πεξί ηνπ ηνπσλπκηθνχ Αζθαθία  θαη λα εηζάγεη 

ηνλ εδαθνινγηθφ παξάγνληα, ηελ ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ ν ίδηνο 
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γλσξίδεη ζαθέζηαηα ην ηνχξθηθν ηαπνχ ηνπ 1679, αιιά θα ηελ 

εκβφιηκε παξνπζία ησλ λενθαλέλησλ, (2010),  Οζσκαληθψλ 

Αξρείσλ, ελψ ην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ είλαη ην 2011; 

 πλεθηηκψληαο, θαηά πξψηνλ, ηηο ιεπθαδίηηθεο πεγέο, 

θαηά δεχηεξνλ, αλαηξέρνληαο ζε πεγέο εθηφο λεζηνχ, γηα ηνπο 

θαθηψηεο Λεπθάδνο, ζα  νδεγεζνχκε  ζηελ ζηέξεε  θαηάιεμε 

θαη πεπνίζεζε, πσο είλαη θαζαξά παηξηδσλπκηθφ πξντφλ θαη  

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ επνρή ησλ Σφθθσλ, (1362-1479), 

απφ θαθηψηεο, έηζη απνθαινχληαλ, πξναλαθέξακε, πεξίπνπ 

απ‟ην 1300 κέρξη ην 1900 νη θαθηαλνί ησλ Υαλίσλ. Απηνί νη 

θαθηψηεο (θαθηαλνί) ησλ Υαλίσλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ ηνπο 

θαθηψηεο  Λεπθάδνο πξνέξρνληαλ απ‟ην ηζηνξηθφ, φκσο  

εξεηπσκέλν ζήκεξα ρσξηφ Καιιηθξάηεο, φπσο θαη  απ‟ηα ρσξηά 

ησλ θαθίσλ Άγηνο Νηθήηαο  θαη Λνπηξφ, αιιά θαη απ‟ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ θαθίσλ, φπσο ε Παιαηνρψξα, ή 

Παιηάρσξα ζηελ ηνπηθή έθθξαζε, ηεο φκνξεο επαξρίαο 

ειίλνπ. Αο θξαηήζνπκε ζηελ κλήκε καο ηελ Παιηάρσξα, θαη 

ηνχην γηαηί ζα καο θαλεί ρξήζηκε, φζν θαη απνθαιππηηθή, ελ 

ζπλερεία.  Απηνί νη Κξήηεο, κε ην ραξαθηεξηζηηθφ θαη δηαθξηηφ 

γλψξηζκα ησλ θαθησηψλ (θαθηαλψλ) ησλ Υαλίσλ, 

ζπλελψζεθαλ κε ηνπο ειάρηζηνπο θαηνίθνπο ησλ πξφδξνκσλ 

νηθηζκψλ ησλ θαθησηψλ ηεο Λεπθάδνο, αιιά θαη κε Φξάγθνπο 

απ‟ηελ Καιαβξία ηεο Κάησ Ηηαιίαο, θαη Έιιελεο απ‟ηελ 

Εάθπλζν, ηελ Κεθαιινληά, ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Αθαξλαλία, 

(ΠΤΡΗΓΧΝΟ ΑΧΝΗΣΖ:<<ΣΟ ΝΟΣΗΟ ΗΟΝΗΟ ΣΟΝ 

ΟΦΗΜΟ ΜΔΑΗΧΝΑ>>. ΔΛΗΓΑ 251), πνπ κεζνδηθά θαη 

νξγαλσκέλα εγθαηέζηεζαλ γεληθψηεξα ζηελ Λεπθάδα νη 
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Σφθθνη.  Καη‟απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

νη θαθηψηεο Λεπθάδνο, κε ηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή ησλ επηά 

νηθηζκψλ, νη νπνίνη νηθηζκνί αλαθέξνληαη ζαλ καραιάδεο, θαηά 

ηελ Σνπξθνθξαηία ζηελ Λεπθάδα, (1479-1684).  Πξνθαλψο, θαη 

νη Σνχξθνη γλψξηδαλ ηελ γεληθεπκέλε νλνκαζία θαθηψηεο, ελψ 

ζεσξνχζαλ θαη απνθαινχζαλ καραιάδεο, θάηη ζαλ κεγάιεο 

γεηηνληέο, ηνπο επηά νηθηζκνχο  

 Ζ αλαηξεπηηθή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ, γηα ηνπο 

θαθηψηεο Λεπθάδνο, κεηά ηε λέα εθδνρή ηνπ ππξίδσλνο 

Αζδξαρά <<πεξί δηαζθάγαο>>, αιιά θαη ησλ λέσλ θαη 

θαζνξηζηηθψλ δέθα εηζαγσγηθψλ επηζεκάλζεσλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ πξσηεχνπζα ζέζε θαηέρνπλ, πηζηεχνπκε, νη 

απνθαιχςεηο πεξί <<θαθησηψλ (θαθηαλψλ) απφ ηα Υαληά>> 

θαη <<Παιηάρσξαο>>, πνπ γηα πξψηε θνξά αλαδεηθλχνπκε, 

νπδφισο καο εκπνδίδεη λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ αξρηθφ καο 

ζηφρν. Γειαδή, αθ‟ελφο, κέλ, λα αηηηνινγήζνπκε θάπνηεο 

ελζηάζεηο καο επί ζεκάησλ ησλ ηνπξθηθψλ αξρείσλ, αθ‟εηέξνπ, 

κε ηελ αλαθνξά φισλ ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ ηνπσλπκίσλ ησλ 

θαθησηψλ, λα απνδείμνπκε πσο δελ ππάξρεη ηνπσλχκην  

Αζθαθία, ή παξάγσγφ  ηνπ,  ην νπνίν  έδσζε ην φλνκά ηνπ  ζηα 

εθηά ρσξηά ρσξίο, κάιηζηα, λα επηβηψζεη απηή ε πεξηνρή, ηελ 

ζηηγκή πνπ ηφζεο ππαξθηέο επψλπκεο πεξηνρέο, εξρφκελεο κέζα 

απ‟ ηα βάζε ησλ αηψλσλ, ζα κπνξνχζαλ λα «βαπηίζνπλ» ηα 

ρσξηά θαη φρη νη αλχπαξθηεο ζηνπο θαθηψηεο εθηάζεηο κε 

αζθάθα. Λφγνπ ράξε, γηαηί λα κελ απνθιεζνχλ <<Βαηηαλνί>> 

νη θάηνηθνη ησλ εθηά ρσξηψλ, απ‟ηελ πεξίθεκε θαη ππαξθηή 

πεξηνρή <<Βαηηάο>>, πνπ βξίζθεηαη θαη ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή 
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ηνπ παλνρσξίνπ, ζην βνπλφ ηνπ Ατ-Ληά, αιιά θαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Καβάιινπ, θνληά ζηελ Μέιηζζα; 

Καηά ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε, (Σφκνο Ώ, ειίδα 422), ν  

φξνο Αζθαθία  είλαη ππνζεηηθφο θαη δεκηνχξγεκα αλάγθεο, δελ 

αληηζηνηρεί ζε πεξηνρή ησλ θαθησηψλ. πγθεθξηκέλα γξάθεη, 

ζε εδάθην ηεο δηεμνδηθφηαηεο ελδεθαζέιηδεο αλάιπζήο ηνπ, γηα 

ην ζέκα ησλ θαθησηψλ: «H αλάγθε νδήγεζε ζηελ ππφζεζε ελφο 

ηνπσλπκηθνχ Ώζθαθία ηεο πεξηνρήο ησλ θαθησηψλ». Λνγηθή ε 

ελαληίσζε ηνπ Πάλνπ Ρνληνγάλλε. Γηφηη, πσο πξνέθπςε ν φξνο 

Αζθαθία, θαηά ηνλ ππξίδσλα Αζδξαρά; Φέξλνληαο, ν 

ηειεπηαίνο, ζην θψο, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, απ‟ην Αξρείν ηεο 

Λεπθάδνο, ην ηνχξθηθν ηαπνχ ηνπ 1679, ζην νπνίν αλαθέξεηαη  

ρσξηφ Ηζθαθηνχξ, ην ζπγθξίλεη κε ηελ αλαθνξά ησλ ππξίδσλνο 

Βιαληή θαη Κσλζηαληίλνπ Μαραηξά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

θαθηψηεο δεκηνπξγήζεθαλ ην 1684, φηαλ ν Δλεηφο Μνξνδίλη 

πήξε νξηζηηθά ηελ Λεπθάδα απ‟ηνπο Σνχξθνπο θαη κεηέθεξε 

Κξεηηθνχο ζηελ Λεπθάδα, θαη θαηαιήγεη, ν ππξίδσλ 

Αζδξαράο,  ζην ινγηθφ  ζπκπέξαζκα πσο νη θαθηψηεο είλαη 

πξνγελέζηεξνη  ηνπ 1684. Έηζη κάιινλ  νδεγήζεθε, κε απηφ ην 

ζπιινγηζκφ, ζε εξαληζκφ ηνπ ηνπσλπκηθνχ <<Αζθαθία>>, 

επινγνθαλνχο κελ, αζηήξηθηνπ θαη αλαπφδεηθηνπ, φκσο, 

ηζηνξηθά, ην νπνίν, θαηά ηνλ ίδην, έδσζε ην φλνκά ηνπ ζηνπο 

θαθηψηεο.  Ο  εξαληζζείο απηφο ηνπσλπκηθφο φξνο Αζθαθία,  

φπσο πξναλαθέξακε, επαλεμεηάδεηαη  απ‟ ηνλ ίδην ηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπ ππξίδσλα  Αζδξαρά, παξά ηελ εκβφιηκε 

παξνπζία, (2010), ησλ Οζσκαληθψλ Αξρείσλ, θαη 

αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ λέν εδαθνινγηθφ φξν «δηαζθάγα», κε ηελ 
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λενθαλείζα απηή αληηθαηάζηαζε κάιινλ λα θαλεξψλεη θαη ηελ 

<<θαη‟νηθνλνκίαλ>> δεκηνπξγία ηνπ. Δπνκέλσο  εμαθνινπζεί 

λα παξακέλεη ε ηζηνξηθή εθθξεκφηεηα, θαηά πφζνλ νη 

θαθηψηεο είλαη πξντφλ ηνπσλπκηθφ ή παηξηδσλπκηθφ, αθνχ ε 

ρξνλνινγία  δεκηνπξγίαο ησλ  αληρλεχεηαη, πιένλ, νξηζηηθά 

πξνηνπξθηθά, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Σφθθσλ, (1362-1479).  

         Απηή ηελ ηζηνξηθή εθθξεκφηεηα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ 

νλφκαηνο,  δελ ιχλνπλ νχηε απηά ηα  Οζσκαληθά Αξρεία, ηα 

νπνία, απιψο αλαθέξνληαη ζε ρσξηφ Ηζθαθηφο (Isfakos), ζηελ 

ηνπξθηθή δηάιεθην,  ηνπ Καδά ηεο Αγίαο Μαχξαο, αλ θαη   

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία απηνχ ηνπ ρσξηνχ, καο 

δεκηνπξγνχλ πνιιέο ελζηάζεηο θαη επηθπιάμεηο, θαηά πφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ηνπο θαθηψηεο, φπσο ζα αλαιχζνπκε ζηελ 

πνξεία.  Απηά ηα ηνχξθηθα αξρεία, πνπ ζενπνηήζεθαλ ζηελ 

Λεπθάδα, ζαλ ην μφαλν ηνπ Βάαι, <<απαηηψληαο>>, κάιηζηα, 

νη δηαθηλεηέο ηνπο, κε ηξφπν αμησκαηηθφ θαη ζηαληθφ, ζα 

ιέγακε, ηελ απνδνρή ηνπο πάλσ ζε θάζε δηαθνξεηηθή ζθέςε θαη 

λνχ, ιέο θαη είλαη ε κνλαδηθή πεγή πνπ νξζνηνκεί ηνλ ιφγν ηεο 

ηζηνξηθήο αιεζείαο, απηά ηα αξρεία, βξίζνπλ αλαθξηβεηψλ, 

απνδεηθλχνληαο πσο πξφθεηηαη, κάιινλ, γηα πξντφλ θάπνηαο 

θεληξηθήο γξαθεηνθξαηηθήο ππεξεζίαο ησλ Οζσκαλψλ, παξά 

κηα επηηφπηα θαη βησκαηηθή θαηαγξαθή πξνζψπσλ θαη 

πξαγκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ Λεπθάδα, επί ηνπξθνθξαηίαο, 

(1479-1684). Δζηηάδνπλ, δε, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηα 

αθνξφληα  ζηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, αθνχ, ε δηνηθεηηθή 

ππνδηαίξεζε ηεο Λεπθάδνο ζε θαδά, απηή ηελ θνξνεηζπξαθηηθή 

έλλνηα έρεη. Ζ ηνχξθηθε ιέμε θαδάο απηφ ην λφεκα, 



 
28 

ηνπιάρηζηνλ, θαηέιηπε ζηελ Λεπθάδα, φπνπ έρεη κείλεη 

παξνηκηψδεο ε έθθξαζε, <<θαδάληεζα>>, πνπ ζεκαίλεη 

πξφθνςα, πινχηηζα. 

          Έρνληαο θαηά λνχλ ηα αλσηέξσ, δελ κπνξνχκε λα 

δερζνχκε εχθνια θαη αβαζάληζηα ηνλ απιντθφ ζπιινγηζκφ, 

ρσξηφ Ηζθαθηφο, (Isfakos), ζηελ ηνχξθηθε δηάιεθην, άξα νη 

θάηνηθνη θαθηψηεο. Γηφηη, αθελφο κέλ, νη ηνχξθνη βξήθαλ, ην 

1479, ήδε δεκηνπξγεκέλνπο ηνπο θαθηψηεο Λεπθάδνο, 

αθεηέξνπ,  δηφηη, νη ηνχξθνη, αλαθέξνπλ ζηαζεξά ην ρσξηφ 

θαθηψηεο, ζαλ Ηζθαθηφο, θαη ζηα πξψηκα αξρεία ηνπο, αξρέο 

ηνπ 16
νπ

 αηψλα, αιιά θαη ζηα φςηκα, ηέιε  ηνπ 17
νπ

 αηψλα, φπσο 

ζην ηαπνχ ηνπ 1679, πξάγκα  πνπ πηζηνπνηεί φηη είλαη ηνχξθηθν 

γισζζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη γλψξηζκα, ζηηο ειιεληθέο ιέμεηο, 

πνπ αξρίδνπλ απφ δχν ζχκθσλα, λα πξνζζέηνπλ κπξνζηά ην Η, 

φπσο, αίθλεο, ηελ κχξλε ηελ απνθαινχλ Ismir, ή ην γλσζηφ 

καο <<ηελ Πφιε>> ζαλ Istanbul, άξα θαη ηνπο θαθηψηεο, ζαλ 

Isfakos. Δπνκέλσο δελ πξνυπήξμε ν Ηζθαθηφο θαη νη θάηνηθνί 

ηνπ, ινγηθά θαη ηφζν απιντθά, απεθιήζεζαλ θαθηψηεο, δηφηη  

Ηζθαθηφο θαη θαθηψηεο είλαη φξνη ηαπηφζεκνη, ν θαζέλαο ζηελ 

γιψζζα ηνπ, κε ηνλ ειιεληθφ δεχηεξν, θαη ζαθψο πξνηνπξθηθφ, 

κάιηζηα, λα εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

           Πξψην  αδηάςεπζην θαη ακάρεην ηεθκήξην, φηη ν φξνο 

θαθηψηεο,  είλαη ζχγρξνλνο, ή θαη πξνγελέζηεξνο, κε ηα πξψηα 

Οζσκαληθά Αξρεία, πνπ κηινχλ γηα ρσξηφ Ηζθαθηφο, 

θαηαγξάθεηαη  ην 1503. Απηή ε θαηαγξαθή ηνπ 1503 βξίζθεηαη 

ζε  Αλάηππν απ‟ηελ Δπεηεξίδα ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ηεο 

Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ ηεο Αθαδεκίαο αζελψλ, φπνπ 
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αλαθέξνληαη  νινθάζαξα <<νη θαθηψηεο Λεπθάδνο>>, ζηα 

λνηαξηαθά αξρεία ηνπ ηεξέα Φίιηππνπ Καησκέξε απ‟ην ρσξηφ 

Καξνπζάδεο ηεο Κέξθπξαο.  Γεχηεξν ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν, 

απ‟ην νπνίν απνδεηθλχεηαη πψο, θαη ζηα φςηκα ηνπξθηθά αξρεία 

ζπλππάξρνπλ, αιιά ηαπηφζεκα, νη φξνη θαθηψηεο θαη 

Ηζθαθηφο, είλαη ην ζπκβφιαην ηνπ 1681, γηα ηελ πεξηνρή ησλ 

θαθησηψλ, πνπ αλαθέξεη, (Σφκνο Α, ζειίδα 419), ν Πάλνο 

Ρνληνγηάλλεο,  ην νπνίν παξνπζηάδεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ, 

φπσο ζα δνχκε, θαη ην νπνίν ζα αλαδεκνζηεχζνπκε ζην νηθείν 

εδάθην ηνπ παξφληνο, φπνπ, ην κέλ Πσιεηήξην, (1681), 

θαηαγξάθεη ρσξηφ θαθηψηεο, ην δε Σαπνχ, (1679), κφιηο δχν 

ρξφληα λσξίηεξα, ρσξηφ Ηζθαθηνχξ.  Δπνκέλσο πνηά αξρεία θαη 

πνηά αλαθνξά, απ‟ηηο δχν αλσηέξσ ζχγρξνλεο, είλαη 

εγθπξφηεξε; Ζ ειιεληθή αλαθνξά, πνπ κηιά γηα θαθηψηεο, ή ε 

αλαθνξά θάπνηνπ ηνχξθνπ γξαθεηνθξάηε, ζίγνπξα, ζε θάπνην 

θέληξν καθξηλφ απ‟ηνπο θαθηψηεο, πνχ κηιά γηα Ηζθαθηφο ζηελ 

γιψζζα ηνπ; 

           Αθφκε. Πνηνο είλαη ζε ζέζε , κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, λα 

καο ππνδείμεη πνηφ, απ‟ηελ νκάδα ησλ επηά ρσξηψλ, ή νηθηζκψλ, 

ή καραιάδσλ, φπσο ζέιεη λα ηα απνθαιέζεη θάπνηνο,  ηα νπνία, 

κάιηζηα, δεκηνπξγήζεθαλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, θαηά ηελ 

Γπλαζηεία ησλ Σφθθσλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε, 

πνηφ, ινηπφλ,  είλαη ν Ηζθαθηφο ησλ ηνχξθηθσλ αξρείσλ; Καη 

βέβαηα ππφδεημε θαη απφδεημε κε αδηάζεηζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία 

θαη φρη κε ηηο απιντθφηεηεο, κε ηηο νπνίεο έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ηαπηηζζεί ην ζεκεξηλφ παλνρψξη κε ην ηνχξθηθν ρσξηφ 

Ηζθαθηφο. Γηφηη, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ άιιε 
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παξαδνμφηεηα, πνπ αλαθέξνπλ ηα ηνπξθηθά αξρεία, φηη νη 

θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ Ηζθαθηφο ήηαλ αιαηάξηνη (!), ηνπηέζηηλ 

απ‟ηα φξε θαη ηα βνπλά ηεο Λεπθάδνο εθκεηαιιεχνληαλ ηηο 

αιπθέο θαη ηα ληαιηάληα, (ηβάξηα), ζηελ Ακαμηθή, θαη κάιηζηα 

πιεξψλνληαο ελνίθην 5.000 Γνπθάηα ηνλ ρξφλν (!) γηα αιπθέο 

θαη ληαιηάληα, δφηη απηά λνηθηάδνληαλ απφ θνηλνχ, ζχκθσλα κε 

ηελ αλαθνξά ηνπ ηάζε Μαξίλνπ, (Πάλνπ Ρνληνγηάλλε, ηφκνο 

Α, ζειίδα 467), πνηνη, νη θαθηζάλνη, πνπ δελ είραλ ζηνλ ήιην 

κνίξα, ηφηε, ινηπφλ, δηέξξεαλ φηη Ηζθαθηφο είλαη ην παλνρψξη, 

δηφηη, δηαηείλνληαλ, πσο  θάηνηθνη, απ‟ην ρσξηφ απηφ, είραλ 

θηήκαηα θνληά ζηνλ Παιηνραιηά ηεο Πεξαηηάο, πεξηνρή 

απέλαληη απ‟ηηο αιπθέο!    

           Καλέλα, απ΄ηα ρσξηά  ησλ θαθησηψλ, δελ ηαπηίδεηαη κε 

ην ηνχξθηθν ρσξηφ Ηζθαθηφο, δηφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ 

ππάξρεη ρσξηφ Ηζθαθηφο, είλαη ηνχξθηθν γισζζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ππνλνψληαο νινθάζαξα ηνπο θαθηψηεο. Ο 

φξνο θαθηψηεο είλαη κηα γεληθεπκέλε νλνκαζία θαη αθνξά ηελ 

νκάδα ησλ εθηά ρσξηψλ, ή νηθηζκψλ, ή καραιάδσλ, κε έλα 

νκνγελνπνηεκέλν δηάρπην ραξαθηεξηζηθφ  ζηνηρείν θαη απηφ δελ 

είλαη άιιν  παξά ε θαθηψηηθε (θαθηαλή) θαηαγσγή πνιιψλ 

θαηνίθσλ, αθνχ, απηφ  ην θξεηηθφ πιεζπζκηαθφ ζηνηρείν, έδηλε 

δηαθξηηφ γλψξηζκα, πξνθαλψο, ραξαθηεξηζηηθφηεξν απφ άιια, 

ψζηε λα πξνθχςεη παηξηδσλπκηθά ν φξνο θαθηψηεο, ζαλ 

κεηαθνξά ηεο παηξψαο γήο ζηελ ελδνρψξα ηεο Λεπθάδνο. 

         Έπεηηα, ειάρηζηα κφιηο ρξφληα κεηά ηελ ηνπξθνθξαηία, ν 

επθπέζηαηνο ραξηνγξάθνο ησλ Δλεηψλ, o CORONELLI, ν 

νπνίνο δεκηνχξγεζε ηνλ θαηαπιεθηηθφ γλσζηφ ράξηε ηεο 
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Λεπθάδνο, θαηαγξάθνληαο φρη κφλν ρσξηά αιιά θαη ην 

αλάγιπθν ηνπ λεζηνχ, κε  ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, βνπλά 

ρεηκάξνπο, πεδηάδεο, ιηκάληα, αθξσηήξηα, αιιά θαη εθθιεζίεο, 

κε θαηαπιεθηηθή αθξίβεηα, σζάλ λα έιαβε θσηνγξαθία απφ 

…δνξπθφξν, έρνληαο ζαθψο, ν CORONELLI, γλψζεηο 

θαηξηθήο Σξηγσλνκεηξίαο θαη γλψζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

Αδηκνπζηαθήο  Πξνβνιήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ,  ζ‟απηφλ ηνλ 

ράξηε δελ θαηαγξάθεη ηα ήδε δεκηνπξγεκέλα εθηά ρσξηά ή 

καραιάδεο, Λαδαξάηα, παλνρψξη, Κάβαιιν, Πηλαθνρψξη, 

Πξεκεληηλφ, Αζπξνγεξαθάηα θαη Βνπλφ,  ζχλ έλα πηζαλφ φγδνν 

ρσξηφ Ηζθαθηφο, ή κφλν ηνπ ρσξηφ Ηζθαθηφο, αθνχ βξηζθφκαζηε 

δχν ρξφληα απ‟ηελ ηνπξθνθξαηία θαη ειάρηζηα απ‟ην γλσζηφ 

ηνχξθηθν ηαπνχ, (1679), ην νπνίν ηαπνχ αλαθέξεηαη ζε ρσξηφ 

Ηζθαθηνχξ, αιιά θαηαγξάθεη, ν Coronelli, κφλν ρσξηφ 

θαθηψηεο, παξνπζηάδνληαο φζα πξναλαθέξακε, δειαδή κηα 

γεληθή νλνκαζία θαθηψηεο θαιχπηνπζα ηα εθηά ρσξηά-

καραιάδεο. εκεησηένλ πψο, παξφκνηεο ραξηνγξαθήζεηο ησλ 

Ηνλίσλ Νήζσλ θαη θπζηθά ηεο Λεπθάδνο, ζα ζπλαληήζνπκε 

αξγφηεξα, πεξί ηνλ 19
ν
 αηψλα, φπσο απηέο ηνπ Άγγινπ 

ραξηνγξάθνπ John Arrowsmith, ην 1844, ν νπνίνο θπιάζζεηαη 

ζηελ Γεσγξαθηθή Δηαηξεία ηεο Αγγιίαο θαη ηνλ ράξηε ηεο 

Απζηξηαθήο Καηαζθνπείαο, ην 1847, ν νπνίνο ράξηεο  

βξίζθεηαη ζην Μνπζείν ηεο Βηέλλεο. 

             Γελ πξέπεη, επί πιένλ, λα καο δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο 

φηη,  εδψ, ζηνλ ίδην γεσγξαθηθά ρψξν, πξηλ ηνπο θαθηψηεο, 

ππήξμαλ κηθξννηθηζκνί, φπσο ην Πεηεηλνρψξη, ε Δπηζθνπή, ην 

Μεζνρψξη, ην Κακπνρψξη, ην Λνπβξνρψξη, ηα Μηραιηηζάηα, ην 
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Σνχβιν, ηα Γαδάηα, νηθηζκνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ 

ζην δηελεθέο κε ηα ίδηα νλφκαηα. κσο, εκβφιηκα, θαηά ηνλ 15
ν
 

αηψλα, πξνέθπςαλ  παηξηδσλπκηθά νη θαθηψηεο,  πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ θαη απνξξφθεζαλ ηνπο αλσηέξσ 

κνθξννηθηζκνχο, πξνθαλψο έρνληαο ζαλ γλψξηζκα θάηη ηζρπξφ, 

πνπ επεζθίαζε ηα πάληα θαη επεβιήζε.  

           Βέβαηα, εχινγα, θαη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο θαη νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ ηνπσλπκηθνχ Αζθαθία, αλαξσηηνχληαη γηαηί 

εθ‟φζνλ ηζρχεη  ην παηξηδσλχκην πεξί θαθησηψλ, δελ 

απεθιήζεζαλ θαθηαλνί θαη φρη θαθηψηεο. Θα θέξνπκε ζηελ 

επηθάλεηα, φπσο ζαο πξντδεάζακε, γηα πξψηε θνξά, έλα, 

θξνλνχκε, θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν, ελ ζπλερεία θαη 

αλαιπηηθφηαηα,  ην νπνίν αλαηξέπεη βάζηκα ηηο απφςεηο πεξί 

<<Αζθαθίαο>>, θαη κέρξη ηψξα δηέθεπγε ηεο πξνζνρήο, φζσλ 

αζρνινχληαη κε  ηα ζέκαηα ησλ θαθησηψλ. Απηφ δελ είλαη 

άιιν παξά έμη  εγθπξφηαηεο πεγέο,  απ‟ηηο νπνίεο πξνθχπηεη 

πσο, θαη νη θάηνηθνη ησλ θαθίσλ, κέρξη ην 1900, δελ 

απνθαινχληαλ θαθηαλνί, αιιά θαθηψηεο θαη απηνί. Οπσο, 

άιισζηε, νη ίδηνη νη θάηνηθνη ησλ θαθησηψλ Λεπθάδνο, απφ 

θάπνην δηάζηεκα θαη κεηά, απνθιήζεθαλ θαθηζάλνη, ή, φπσο, 

νη αξρηθνί Καξπψηεο, θάηνηθνη ηνπ φκνξνπ ρσξηνχ ηεο Καξπάο, 

απφ θάπνην ρξνληθφ ζεκείν θαη εθεμήο νλνκάζζεθαλ Καξζάλνη, 

ή νη Πεγαδηψηεο κεηαηξάπεθαλ ζε Πεγαδηζάλνπο, φρη ζαλ 

πξνζθψλεζε, αιιά κε θχξην φλνκα ηνπ ρσξηνχ, ή νη 

Δγθινπβηψηεο απνθιήζεθαλ Δγθινπβηζάλνη, ή νη Πνξηψηεο 

Πνξζάλνη. 



 
33 

        Μεηά ηα λέα δεδνκέλα, πεξί θαθησηψλ ησλ Υαλίσλ θαη 

Παιηάρσξαο, πνπ παξαζέζακε, θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ  

Οζσκαληθψλ Αξρείσλ, κε ηα εχινγα, ζεσξνχκε, εξσηεκαηηθά 

θαη παξαηεξήζεηο, ζρεηηθά κε απηά ηα αξρεία, επαλεξρφκεζα 

ζηνλ έηεξν ηεζέληα, εηζαγσγηθά, ζηφρν καο, δειαδή ηεο 

θαηαγξαθήο φισλ ησλ πεξηνρψλ θαη ηνπσλπκίσλ ησλ 

θαθησηψλ, ψζηε, απηφλ ηνλ εξαληζζέληα ηνπσλπκηθφ φξν 

Αζθαθία λα επηρεηξήζνπκε λα αλαηξέςνπκε νξηζηηθά, θαη 

επειπηζηνχκε ηειεζίδηθα, δίλνληαο  ηέινο ζην <<Εήηεκα 

θαθηψηεο>>,  απηνλφεηα, κε ζεβαζκφ πξνο ηηο θνξπθαίεο 

θπζηνγλσκίεο ηνπ ππξίδσλνο Βιαληή, ηνπ Κσλ/λνπ Μαραηξά, 

ηνπ Πάλνπ Ρνληνγηάλλε θαη ηνπ ππξίδσλνο Αζδξαρά, ησλ 

Λεπθαδίσλ ηζηνξηθψλ, νη νπνίνη ζπζίαζαλ αξθεηά ρξφληα 

απ‟ηελ δσή ηνπο, θαηά ηηο δεθαεηίεο 1900, 1950 θαη 1960, 

εξγαδφκελνη θαη εμεξεπλψληαο ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο 

Λεπθάδνο, θαη κάιηζηα ζ‟απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ζ‟απηφ ηνλ 

ρψξν, πνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζήκεξα, θάησ απφ 

κίδεξεο ζπλζήθεο. 

ΑΝΑΛΤΣΚΚΑ ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΚΑ 

 Θα κπνξνχζακε λα αξθεζζνχκε ζηελ βησκαηηθή καο 

γλψζε θαη αληίιεςε, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ  

ηνπσλπκίσλ ησλ θαθησηψλ. Γηα ιφγνπο επζπθξηζίαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηαο, φκσο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ απφιπηε 

γλψζε ησλ πεξηνρψλ ησλ θαθησηψλ, πνπ έρνπλ νη βεηεξάλνη 

αγξνθχιαθεο:  Βπακεηλψληαο Κνχξηεο, γηα ηνλ Κάββαιν, Θσκάο 

Λάδαξεο, γηα ηα Λαδαξάηα, Γψεο  Γεσξγάθεο, γηα ην 

Πηλαθνρψξη  θαη  ηα  Ώζπξνγεξαθάηα, ππξίδσλ Λάδαξεο, γηα ην 
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παλνρψξη. Αθνινπζψληαο, απηά ηα δχν ζηνηρεία, άθ‟ ελφο ηελ 

βησκαηηθή καο γλψζε, άθ‟ εηέξνπ ηελ αξηηφηαηε καξηπξία ησλ 

αγξνθπιάθσλ, «παληξέςακε», απηά ηα δχν δεδνκέλα, κε ην 

πλεπκαηηθφ πφλεκα ηνπ Σάζνπ Κνληνκίρε: «Σα ηνπσλχκηα ηεο 

Λεπθάδνο», γηνπ ηνπ αείκλεζηνπ Παληαδή Κνληνκίρε, γηα λα 

θαηαιήμνπκε πσο, πνπζελά, δελ ππάξρεη ηνπσλχκην  

«Αζθαθία» ή έζησ παξάγσγν ηνπ, π.ρ. Αζθαθεξφ, Αζθάθα, 

Αζθαθφηνπνο θ.η.ι., ζηνπο θαθηψηεο, αιιά, εμ φζσλ 

γλσξίδνπκε θαη ζηηο φκνξεο πεξηνρέο Καξπάο, Πεγαδηζάλσλ, 

Αιεμάλδξνπ, Καηνχλαο, Καξπσηψλ θαη Σζνπθαιάδσλ. 

ΣΟΠΧΝΤΜΕΏ  ΛΏΓΏΡΏΣΧΝ  

       Αγία Κπξηαθή, Αγία Σξηάδα, Άγηνη Απφζηνινη, Άγηνο 

Βαζίιεηνο, Αρχξαηλα, Αξθνιαγθάδα, Άγηνο Θσκάο, 

Αζπξνπήιηα, Αθφλε, Βνιηάδεο, Βαξθά, Βιαρφδηαθν, Βξάρα, 

Γθηφθα, Αβειηάξεο, Γαιαλνχ, Γξί, Γαλσκέλε, Θξνπκπσηφ, 

Κνξθνκέιη, Καβαιεηήξη, Καξηζεινχ, Κξνχπα, Καζηέιιη, 

Λχκπεο, Ληληάηηθα,  Λαγθαδηά, Μπξνζηηλφο Βαβχιαθθνο, 

Λίκλε, Μηραιηηζάηα, Μάξθνπ Λαγθάδη, Μαληφλα, Μειίζζη, 

Οχγγξνο, Πίζσ Βαζχιαθθνο, Παληψλε, Παγσκέλεο, Παιηά 

Υψξα, ηξαβνράξε, ηαθίδα, ηελφ Βξάραο, Ρηδνζηέθαλα, 

Ρντκάην, θηαδάηα, Σπξφπηηηα. 

ΣΟΠΧΝΤΜΕΏ  ΠΕΝΏΚΟΥΧΡΕΟΤ 

       Αγλάληην, Ακνπδαξέο, Ατ Βαζίιεο, Αγία Μαξίλα, 

Αινγνχληα,  Αγία Αηθαηεξίλε,  Άγηνο Γηνλχζηνο, Βαξθά, 

Γθηφθα, Γσκφο, Διηέο, Κνληξάηα, Κάησ Πεγάδη, Κνληάλε, 

Κνπκάλα, Κακίλη, Καινγεξηθφ, Καθαβνχια, Κακπνρψξη, 
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Καβαιεηήξη, Καξηέξη, Λαγθαδηά, Λφηδα, Λάθθνο, Μαξίηζα, 

Μπξηληάο, Μάγεξα, Μπνχκθα, Κερξηλέο, Πάλσ Πεγάδη, 

Παξαβνιή, Πεγάδηα, Πισξή, Ράρε, Ρφγθηα, ηέξλα, παζάξη, 

πειηά, Σπξφπηηηα, Υνηξφιαθθνο. 

ΣΟΠΧΝΤΜΕΏ  ΚΏΐΏΛΛΟΤ 

          Αξθνπδάθηα, Απεηαζηή, Άκκνο, Αισλάθη, Βάξαγγαο, 

Βξεηηίια, Βαξαγγνχιηα, Βαζηιάθη, Βαξθφ, Γηνράξε, 

Εακπνχραξε, Κηφληα, Κνχθαηλα, Κνλίδαηλα, Γθξεκνχιηα, 

Καζαξνχιηα, Κνπάλα, Καξθακπέηζα, Καιαβξφο, Κνθηλνπήιηα, 

Μέιηζζα, Μχινο , Μχινη, Λάθθνη, Μεγάιε Αγξαπηδηά, 

Νεξνχηζηθα, Παιαηά Δπηζθνπή, πειηά, νχδεο, σηήξσ, 

παζαξηέο, Παγσκέλεο, Πεληεθνζηή, Πνηακηά, Πεηεηλνρψξη, 

Πεξδίθη, ηξνγγπιφ, Ρνπζζφπνπιν, Σαμηάξρεο, Υαξαγκέλε 

Αγξαπηδηά, Φάζνπ. 

ΣΟΠΧΝΤΜΕΏ  ΏΠΡΟΓΒΡΏΚΏΣΧΝ 

Αξθνιηά, Αιπφηξππεο, Αιψλη Βαγγέιε, Βαθέα, 

Βεξγσηίλα,  Βνπλνπιαγηά,  Βνπηάιηα, Γεσξγάηα, Γξηά 

Λαγθάδα, Γαθλνπαλαγηά, Γεκνξάρε, Γίιηκπα, Κερξηλέο, 

Καζαξνχιηα,  Καιχβηα, Κακαξίλνπ, Κακίληα, Κφληξνο, 

Λαρίδεο, Λίδαηλα,  Μαρκνχηα, Μχινο Κνζπέηνπ, Μχινο 

Κηζνκάληθνπ,  Μεζνπνηακηά,  Πηαιηνθιήζη, Πεγαδάθη, 

Πιαγηέο, Πνπξηά, Ραρνχιη, νπξνπάηα, ηεληέο , Φνληθφ, 

Υαιηάδεο,  Υείκαξνο Μαξθέηνπ. 
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ΣΟΠΧΝΤΜΕΏ  ΠΏΝΟΥΧΡΕΟΤ 

Ατ Θαλάζεο, Ατ ηέθαλνο, Ατ Ληάο, Αιψληα, 

Ακπγδαιάθη, Άλσ Βξπζνχιηα, Βάξαγγαο, Βαξειά, Βαηηάο, 

Γαβξηά,  Γεζπνηηθφ,  Γψδεθα Λαγθάδηα,  Γηνράξε,  Εαρηά, 

Καθφ Λαγθάδη, Κακπί, Κακπνχξα, Καηαπνηήξαο, Κφληξεο, 

Λάθθνο, Λεχθα, Ληζεξή, Λίκλε, Μαγεκέλνπ, Μαιηθφηζε, 

Μάξκαξα,  Μαπξνλέξη,  Μεζνρψξη, Μειηέο, Μηζνθνχληα, 

Μεηδί Λφθνο,  Μπφδα,  Μπνηζάξεο,  Παλαγηά,  

Παληνθξάηνξαο, Παπαληψλε, Πεξηβνιάθηα, Παπαξνχλε, 

Πεηξνπνχιη, Πιαηεηά, Ράρε, Ρέκα, θάιεο, θαηδνιηά, 

ηαπξφο,  Υξπζφ Βειφλη. 

Ζ φιε παξνπζίαζε, αθφκε θαη ησλ πην αζήκαλησλ 

πεξηνρψλ, επαλαιακβάλνπκε, πνπζελά δελ νδεγεί ζε 

ηνπσλπκηθφ «Αζθαθία», νχηε θάλ παξάγσγφ ηνπ. Αιιά, αλ 

δερζνχκε, φηη θάπνηε ππήξρε απηή ε ππνηηζέκελε «Αζθαθία», 

είλαη  δπλαηφλ,   έλα  ηνπσλχκην,   πνπ «βάθηηζε» εθηά ρσξηά , 

λα κελ δηαζσζεί;  πσο, αθξηβψο, κέζα ζην δηάβα ησλ αηψλσλ, 

δηαζψζεθαλ ζεκαληηθέο πεξηνρέο θαη κηθξννηθηζκνί, γηα ηνπο 

θαθηψηεο, νπσο: ν Κφληξνο, ε Μέιηζζα, ηα Καξθακπέηζα, ν 

Καιαβξφο, ε Αθφλε, ε Βξάρα, ν Βαηηάο, ε Γξηά Λαγθάδα, ε 

Λεχθα, ν Ατ Ληάο, ην Πεηεηλνρψξη, ην Κακπνρψξη, ηα 

Μηραιηηζάηα, ηα Γαδάηα θαη ηφζεο άιιεο; Έπεηηα, γηα λα 

ραξαθηεξηζζεί κηα πεξηνρή ζαλ Αζθαθία ή Αζθαθεξφ, κάιινλ, 

ιφγνπ ράξε,  ζα πξέπεη λα κνηάδεη κε ηα βνπλά πνπ πεξηβάινπλ 

ηελ Ακθηινρία, φπνπ ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζηξέκκαηα – 

πιαγηέο, δελ θχεηαη θαλέλα άιιν θπηφ, παξά κφλν ν 

ειειίθαζθνο, θνηλψο ε αζθάθα, ή φπσο ηα βνπλά, πνπ 
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πεξηβάιινπλ ηελ αξραία Πιεπξψλα, απέλαληη απ‟ ην 

Μεζνιφγγη, φπνπ θαη πάιη κνλαδηθή ρισξίδα είλαη ε αζθάθα, 

έλα θπηφ πνπ δελ αγγίδεη θαλέλα δψν, άξα δελ μεπαζηξεχεηαη 

ζην δηάβα ησλ αηψλσλ. Ζ ρισξίδα ησλ θαθησηψλ δελ έρεη λα 

παξνπζηάζεη εθηάζεηο κε αζθάθα. Κχξηα ρακειή βιάζηεζε 

είλαη, ζηηο κε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, φπσο, παξάδεηγκα, ην 

βνπλφ Καβαιεηήξη, πάλσ απ‟ηνλ Άγην Θσκά, πνπ ε θνξπθή ηνπ 

δελ έρεη θαιιηεξγεζεί πνηέ, νη κάδεο, ηα ζακλψδε πνπξλάξηα, 

αζθειαρηνί, ζπάξηα, κπξηηέο θαη ζρίλα. Δθηφο θαη αλ ε αζθάθα 

έρεη… κεηαιιαρζεί ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Σν ηνπσλχκην 

Αζθαθία, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη θαη δελ αληηζηνηρεί ζε 

ππάξρνπζα πεξηνρή ησλ θαθησηψλ, αλαπαξάγεηαη, απ‟ ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ θαη ηνπνζεηείηαη ζε δηάθνξα ζεκεία, νζάθηο 

κεη‟επηηάζεσο ηνπο δεηεζεί λα ππνδείμνπλ πνπ βξίζθεηαη, επί 

ηέινπο, απηή ε Αζθαθία. Άιινη ηζρπξίδνληαη πσο ππήξρε πέξημ 

ηεο Αρχξαηλαο, άιινη θνληά ζην κνλαζηήξη ηνπ Ατ Γηάλλε, ζηνλ 

Μπξηληά, άιινη ζηηο Παγσκέλεο,  πεξηνρή κεηαμχ Καβάιινπ θαη 

παλνρσξίνπ,  άιινη πάλσ απ‟ ηα Αζπξνγεξαθάηα, άιινη θνληά 

ζηα Καξθακπέηζα ηνπ Καβάιινπ, άιινη ζην βνπλφ Κνξθνκέιη, 

πάλσ απ‟ηελ πεξηνρή Πιαηεηά ηνπ παλνρσξίνπ, θαη νη 

πεξηζζφηεξνη, εθηφο θαθησηψλ, κε γλσξίδνληεο θαη κε έρνληεο 

θακία βησκαηηθή αληίιεςε γηα ηνπο θαθηψηεο, ηελ αθήλνπλ λα 

πιαλάηαη φπνπ δεί, αξθεί λα εμππεξεηεί ηηο απφςεηο ηνπο, πνπ 

κε αμησκαηηθφ ηξφπν κάιηζηα πξνβάιινπλ, αγλνψληαο αθφκε 

θαη απηή ηελ έθθιεζε ηνπ  Πάλνπ Ρνληνγηάλλε,  ν νπνίνο 

ζεκεηψλεη πσο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟φςηλ καο  ηελ παξάδνζε 

θαη ηελ άπνςε ησλ θαηνίθσλ ησλ θαθησηψλ.  
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        Απηή ε παλζπεξκία απφςεσλ θαη εθδνρψλ, <<θαηά πνπ 

πέθηεη ε Αζθαθία>>, απηφρξεκα απνδεηθλχεη πσο, ν φξνο θαη 

ην ηνπσλχκην Αζθαθία, φπσο δέρεηαη θαη ν Πάλνο 

Ρνληνγηάλλεο, είλαη πξντφλ αλάγθεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ φξνπ, 

πξνθαλψο, ζεσξνχλ πσο ε αλαπαξαγσγή ηνπ, ζε βάζνο ρξφλνπ, 

θέξλεη θαη ηελ ηζηνξηθή λνκηκνπνίεζε. κσο, ε Ηζηνξία, δελ 

είλαη Ννκηθή Δπηζηήκε, φπνπ ε αλαπαξαγσγή θαλφλσλ, 

δεδηθαζκέλσλ  θαη απνθάζεσλ δεκηνπξγεί  δίθαηνλ.  πλνπηηθά 

κέρξη ζήκεξα, (2013), ζα δερζνχκε, αθ‟ ελφο κελ ηελ 

πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη απηνςία καο ζηνλ ρψξν ησλ 

θαθησηψλ, ζπηζακή πξνο ζπηζακή, έηζη φπσο ηελ 

επηρεηξήζακε,  κάιηζηα,  κε ηνπο βεηεξάλνπο αγξνθχιαθεο ησλ 

θαθησηψλ, αθ‟ εηέξνπ δε ηελ αλαθνξά ηνπ Πάλνπ 

Ρνληνγηάλλε γηα αλάγθε δεκηνπξγίαο ηνπ ηνπσλπκηθνχ 

«Αζθαθία», γηα λα δηαηξαλψζνπκε ηελ παηξηδσλπκηθή 

πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ησλ θαθησηψλ Λεπθάδνο, απφ 

θαθηψηεο (θαθηαλνχο) ησλ Υαλίσλ.  Δθηφο θαη αλ 

κειινληηθά, ζπκβεί θάηη ην αλαηξεπηηθφ θαη ξεμηθέιεπζν θαη 

δψζεη  ζηνηρεία γηα ηεθκεξίσζε θαη εληνπηζκφ ηνπ 

ηνπσλπκηθνχ Αζθαθία, αθνχ ε εξκελεία ηεο ηζηνξίαο 

πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγία απφςεσλ θαη  αλαηξνπψλ, ελψ 

πφξσ απέρνπκε απ‟ην λα ραξαθηεξηζζνχκε   φιβηνη, θαηά ην 

αξραίν απφθζεγκα, έρνληεο δειαδή πιήξε γλψζε ηεο ηζηνξίαο. 

Πέξαλ ηεο αλαιπηηθήο θαη απνθαιππηηθήο έξεπλαο ησλ 

ηνπσλπκίσλ, θαη ησλ λενπξνβιεζέλησλ φξσλ <<θαθηψηεο 

Υαλίσλ>> θαη <<Παιηάρσξα>>, ηξία άιια ζέκαηα, ζπλνπηηθά,  

πξνθαηαξθηηθά, επζχβνια θαη ελ είδεη γξνζηάο ζηηο απφςεηο 
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πεξί ηνπσλπκηθνχ Αζθαθίαο, πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ εηζαγσγηθά, 

αθνχ ζα κπνχκε θαη ζε αλαιπηηθή αλάπηπμή ηνπο, είλαη ηα 

παξαθάησ: 

Πξψηνλ. Ζ δηθή καο έξεπλα θέξλεη ζην θψο, απφ 

αξρεηαθέο πεγέο, φπσο εηζαγσγηθά πξντδεάζακε, ηελ χπαξμε 

άιισλ ηεζζάξξσλ θξεηηθψλ επηζέησλ κε θαηάιεμε ζε –αθεο, 

ζην νξνπέδην ησλ θαθησηψλ,  πέξαλ ησλ ηξηψλ γλσζηψλ  

Γεσξγάθεο,  Κνπληάθεο θαη Καξθάθεο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ, 

ζαξνχκε, πσο ζα απνδείμεη απνζεσηηθά ην γεγνλφο  ηεο 

παηξηδσλπκηθήο πξνέιεπζεο ησλ θαθησηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ απνθάιπςε πσο, θαη νη θαθηαλνί, απνθαινχληαλ 

θαθηψηεο έσο ην 1900. Πξφθεηηαη γηα ηα επίζεηα θηνθπιάθεο, 

Παλαγησηάθεο, Μαξάθεο θαη Σζντιάθεο, πεξί ησλ νπνίσλ ζα 

γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα νηθεία εδάθηα ηνπ παξφληνο 

βηβιίνπ. Βέβαηα, ηα  επίζεηα απηά δελ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο αξξελνγνλίαο, ζην δηάβα ησλ αηψλσλ,  

φπσο, άιισζηε, εμέιηπε έλα ραξαθηεξηζηηθφ  επίζεην, ην  

Πξεκεληηλφο, ην νπνίν έρεη δψζεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ νκψλπκν 

νηθηζκφ ησλ θαθησηψλ. Ζ χπαξμε, σο εθ ηνχηνπ, επηά 

ζπλνιηθά Κξεηηθήο πξνέιεπζεο επηζέησλ κε θαηάιεμε ζε –

αθεο, εδψ ζην νξνπέδην ησλ θαθησηψλ, ηη άιιν κπνξεί λα 

ζεκαίλεη παξά ηελ αζξφα εγθαηάζηαζε Κξεηψλ, άξα θαη ηελ 

παηξηδσλπκηθή πξνέιεπζε ησλ θαθησηψλ θαη φρη ηελ 

ηνπσλπκηθή; ε πνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδνο, πιήλ Κξήηεο, 

παξνπζηάδεηαη πιεζψξα θξεηηθψλ επηζέησλ θαη κάιηζηα ζε 

ηφζν πεξηνξηζκέλν γεσγξαθηθά ρψξν; Δδψ, φπσο αλαθέξεη θαη 

ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, (Σφκνο Α, ζειίδα 421), απ΄ηνπο 
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φκνξνπο Καξζάλνπο θαη Ξαζείηεο, ζίγνπξα ζα 

πξσηναλαθέξζεθε  ην: <<ηνπο θαθηψηεο>>, πξνζδηνξίδνληαο 

ηνλ ρψξν, πνπ θαηνηθνχλ θάπνηνη κε  θαηαγσγή  απ‟ηα θαθηά 

θαη φρη <<ηνπο Αζθαθηψηεο>>, ήηνη θαηνίθνπο κε  πξνέιεπζε 

απ‟ηελ Αζθαθία ή ηελ αζθάθα. Αιιά θαη νη ίδηνη ζα 

απηνπξνζδηνξίδνληαλ δηθαησκαηηθά ζαλ θαθηψηεο, αθνχ ήηαλ 

θαθηψηεο (θαθηαλνί) ησλ Υαλίσλ. Σξαληαρηφ παξάδεηγκα, 

ηνπ παηξηδσλπκηθνχ ηξφπνπ νλνκαηνδνζίαο, θαηά ηνλ 15
ν
 

αηψλα, πεξίνδν πνπ καο αθνξά, είλαη ε νλνκαζία θαη ηνπ 

νηθηζκνχ Πξεκεληηλφο ησλ θαθησηψλ. Αθφκε θαη ζήκεξα, φινη 

νη θαθηζάλνη, πνηέ δελ απνθαινχλ ηνλ νηθηζκφ ζε πηψζε 

νλνκαζηηθή, ν Πξεκεληηλφο, αιιά πάληα αλαθέξνληαη ζ‟απηφλ 

ζε πηψζε γεληθή,<< ζηνπ Πξεκεληηλνχ>>, ελνψληαο ηελ 

πεξηνρή πνπ θαηνηθεί ε νηθνγέλεηα Πξεκεληηλνχ, αθνχ ν 

νηθηζκφο πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απ‟ηελ νηθνγέλεηα 

Πξεκεληηλνχ, πνπ εγθαηαζηάζεθε εθεί απ‟ηελ Πξεκεηή ηεο 

Βφξεηαο Ζπείξνπ. Άιιε θξαπγαιέα πεξίπησζε ην παιηφ ρσξηφ 

ησλ Καξπσηψλ, ην νπνίν είρε φκνξε αγξνηηθή πεξηνρή κε ηα 

Λαδαξάηα θαη ην Πηλαθνρψξη. Πνηέ νη θαθηζάλνη δελ είπαλ 

<<πάκε ζηνπο Καξπψηεο>>, αιιά <<πάκε ζηνπ Καξπψηε>>, 

πξνθαλψο θάπνηνο εθ Καξπάο πξσηνεγθαηαζηάζεθε εθεί, 

πηζαλφλ Αξαβαλήο,  γηα λα κεηαπέζεη ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 

ζε ηνπσλπκηθφ  πιεζπληηθφ, νη Καξπψηεο. Αθφκε, θαη ν κε 

θαηαγσγή απ‟ηελ Καηνχλα Ησάλλεο Κνιφθαο, ν νπνίνο 

δεκηνχξγεζε ηελ πεξίθεκε <<Ρηκάδα ηνπ Κνιφθα>>, ζηελ 

νπνία, κε πνηεηηθφ ηξφπν, παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα ηεο 

Δμέγεξζεο ησλ θαθηζάλσλ θαηά ησλ Άγγισλ, ην 1819, αθφκε 
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θαη απηφο, δχν αηψλεο πξίλ, αλαθέξεηαη <<ην ρσξηφ ηνπ 

Καξπψηε>>.   

Με δεδνκέλε, σο εθ ηνχηνπ, αθελφο, κελ, ηεο παξνπζίαο 

επηά θξεηηθψλ επηζέησλ, κε θαηάιεμε ζε –άθεο, αιιά θαη 

κεξηθψλ άιισλ, πνπ ζα παξνπζηάζνπκε, ελ ζπλερεία, εδψ ζηελ 

ελδνρψξα ηεο Λεπθάδνο, αθεηέξνπ ηεο θαζνξηζηηθήο 

απνθάιπςεο γηα νλνκαζία ζαλ θαθηψηεο ησλ ζεκεξηλψλ 

θαθηαλψλ θαη ηα πεξί Παιηάρσξαο, πνπ, ελ ζπλερεία ζα  

αλαπηχμνπκε, πξνο ηη νη εξγψδεηο πξνζπάζεηεο θαη νη 

ππνζεηηθέο αλαιχζεηο θαη αλαθνξέο πεξί ηνπσλπκηθνχ 

Αζθαθίαο; Δπί πιένλ. Γηαηί λα δερζνχκε ηνλ δάλεην φξν 

Αζθαθία θαη λα κελ απνδερζνχκε θαη λα θαηαιήμνπκε νξηζηηθά 

ζηελ ηαχηεζε: θαθηψηεο Λεπθάδνο - θαθηψηεο (θαθηαλνί) 

Υαλίσλ; Πξνθαλψο, εδψ, κπνξνχκε λα επηθαιεζζνχκε  ηνλ 

ζρεηηθφ γλσζηφηαην κχζν ηνπ Αηζψπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, 

ελψ έρνπκε κπξνζηά καο ηνλ ιένληα,  εκείο αλαδεηνχκε ηνλ 

ληνξφ ηνπ! 

Γεχηεξνλ.  Καη ηνχην λέν ζηνηρείν, πνπ ζπλεηζθέξνπκε 

ζην δήηεκα πεξί ηεο νλνκαζίαο ησλ θαθησηψλ, ην νπνίν 

αθνξά ηελ Παιηάρσξα, φπσο ζαο πξντδεάζακε.  ην  αλαηνιηθφ 

ζηφκην ηνπ νξνπεδίνπ ησλ θαθησηψλ, απέλαληη αθξηβψο 

απ‟ηελ  εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά, πνπ είλαη θηεηνξηθή 

εθθιεζία θαη αλήθεη ζηηο νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε, ππήξμε ν 

νηθηζκφο Παιηάρσξα, (ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΛΑΕΑΡΖ: <<MΗΑ ΦΟΡΑ 

ΚΗ ΔΝΑΝ ΚΑΗΡΟ…>>. ΔΛΗΓΑ 117),  αιιά θαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάδνζε ησλ νηθνγελεηψλ Γεσξγάθε, πνπ 

πξσηνθαηνίθεζαλ εθεί, φπνπ θαη ζήκεξα αθφκε ππάξρνπλ 
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ππνιιείκαηα ηνπ νηθηζκνχ. Ο νηθηζκφο απηφο ήηαλ 

νξγαλσκέλνο, αθνχ ππήξρε βξχζε κε ηξερνχκελν λεξφ, ε 

βξχζε ηνπ Μαζηξνγηάλλε, αιιά θαη ζαξάληα πεγάδηα ζηελ 

πεξηνρή, πνιιά ησλ νπνίσλ είραλ θνξχηνπο, δειαδή 

πειεθεκέλεο θνίιεο πέηξεο εζσηεξηθά , πνπ ρξεζίκεπαλ θπξίσο 

γηα ην πιχζηκν, ή ην πφηηζκα ησλ δψσλ. Μάιηζηα, θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990, φηαλ αλνίρζεθε αγξνηηθφο δξφκνο κε 

θαηεχζπλζε πξφο ηνλ Πίζσ Βαζχιαθν, δξφκνο πνπ δηέζρηζε 

θάζεηα ηελ πεξηνρή ηεο Παιηάρσξαο, ηφηε ήξζαλ ζηελ 

επηθάλεηα νζηά απ‟ην ππνηππψδεο θνηκεηήξην ηνπ εθεί 

νηθηζκνχ. Αθφκε.  χκθσλα κε καξηπξία ηνπ Γεσξγίνπ 

Λάδαξε, απ‟ην ζφτ <<ηνπ Δπακεηλψλδα ηεο Αζπαζίαο>>, απ‟ηα 

Λαδαξάηα, φηαλ, ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, μερψληαδαλ ζηνλ Πίζσ 

Βαζχιαθν, γηα λα θπηέςνπλ ακπέιη, ηφηε απνθαιχθζεθε πιάθα 

κε πνιιά γξάκκαηα θαη ρξνλνινγίεο, ηελ νπνία, κε γλσξίδνληαο 

ηελ ζπνπδαηφηεηά ηεο, ηεκάρηζαλ θαη έθαλαλ ιηζηέο. Καηά ηνλ 

αλσηέξσ Λάδαξε, φπσο έρεη αθνχζεη απ‟ηνπο παιηνχο, εθεί 

ζηνλ Πίζσ Βαζχιαθν, ζπγθεληξψλνληαλ, επί ηνπξθνθξαηίαο, 

φηαλ αλζνχζε ε πεηξαηία ζηελ Λεπθάδα, φινη νη 

ληειαικαηδήδεο,  (έθηππνη ιεζηνπεηξαηέο), γη‟απηφ θαη ν ζξχινο 

ζέιεη ηελ πεξηνρή απηή θξπςψλα ζακέλσλ ζεζαπξψλ. Πηζαλφλ, 

αλ ππήξρε ζήκεξα απηή ε πιάθα, ζα καο έιπλε αξθεηέο 

απνξείεο γηα ηνλ νηθηζκφ Παιηάρσξα θαη ίζσο  γηα ηνπο 

θαθηψηεο γεληθψηεξα. Ο Άγηνο Θσκάο είλαη εθθιεζία 

θηεηνξηθή, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη αλήθεη ζηηο νηθνγέλεηεο  

Γεσξγάθε, νη νπνίεο πξνεξρφκελεο απ‟ην ρσξηφ Καιιηθξάηεο 

ησλ θαθίσλ,  αιιά θαη  απ‟ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

θαθίσλ, εηδηθψηεξα απ‟ηελ Παιηάρσξα απηνπξνζδηνξηδφκελνη, 
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σο εθηνχηνπ, ζαλ θαθηψηεο, (θαθηαλνί), 

πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ ζ‟απηή ηελ πεξηνρή θαη έδσζαλ ην 

φλνκα ηεο παηξψαο γήο ζηνλ νηθηζκφ, δειαδή Παιηά  Υψξα, 

ζπληεηκεκέλα Παιηάρσξα, γηα λα δηαζπαξνχλ αξγφηεξα, ζα 

δνχκε γηα πνηνπο ιφγνπο, πεξί ηνλ 16
ν
 αηψλα, ζην Πηλαθνρψξη, 

ζηα Κνληξάηα, ζηνλ Πξεκεληηλφ  θαη θάπνηεο νηθνγέλεηεο ζηνλ 

Κάββαιν. 

       Αλαθεξφκαζηε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ θαθίσλ, δηφηη, 

φπσο δέρεηαη ε θαζεγήηξηα  παλεπηζηεκίνπ Υξχζα Μαιηέδνπ, 

ζην πφλεκά  ηεο: <<Ζ ΒΔΝΔΣΟΚΡΑΣΗΑ ΣΑ ΦΑΚΗΑ>>, επί 

Δλεηνθξαηίαο ζηελ Κξήηε, (1204-1669), ηα θαθηά είραλ 

επηξξνή  θαη ζηηο φκνξέο ηνπο επαξρίεο, φπσο ε επαξρία 

ειίλνπ, ή ηα γεηηληάδνληα ρσξηά ζπλαζξνίδνληαλ ζηνπο αγψλεο 

ησλ θαθησηψλ ( θαθηαλψλ), θαηά ησλ Δλεηψλ, λννχκελα θαη 

απηά ζαλ θαθηά.  Ζ  Παιηάρσξα, είλαη κία ηέηνηα πεξίπησζε 

θαη‟απηνχο ηνπο αηψλεο, αθνχ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα αθηνγξακκή 

κε ηελ Υψξα θαθίσλ, ην ρσξηφ Λνπηξφ, θαη ηελ Αγία Ρνπκέιε 

ζην Ληβπθφ Πέιαγνο. Αλ επηρεηξήζεη, δε, θάπνηνο έξεπλα ζην 

δηαδίθηπν, ζηα αλάινγα ιήκκαηα, ζα δεί πιεζψξα επηζέησλ  

Γεσξγάθεο, Κνπληάθεο, Παλαγησηάθεο, θηνθπιάθεο, 

Μαξάθεο, Σζντιάθεο θαη Καξθάθεο, εηδηθψηεξα ην ηειεπηαίν 

ζε πνιιή κεγάιε έθηαζε,  ζηα θαθηά θαη ζηελ Παιηάρσξα, 

θφληξα ζηηο απφςεηο θάπνησλ πψο, απηά ηα θαθηζάληθα 

επίζεηα, δελ ππάξρνπλ  ζηελ Κξήηε. 

Σξίηνλ. πνηνη αζρνινχληαη εθ ηνπ ζχλεγγπο κε ηνπο 

θαθηψηεο, ηνπηέζηηλ έρνπλ βησκαηηθή αληίιεςε, γλσξίδνπλ 

πξφζσπα θαη πξάγκαηα, αιιά θαη ηελ πεξηνρή ησλ θαθησηψλ 
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ζπηζακή πξνο ζπηζακή, μέξνπλ άξηζηα, αθνχ αληηθξχδνπλ, ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ηα ππνιείκαηα νηθηζκψλ αθφκε θαη 

ζήκεξα, πσο  ππήξραλ πξφδξνκνη νηθηζκνί ησλ θαθησηψλ, 

φπσο πξναλαθέξακε, νηθηζκνί φπσο: ην Πεηεηλνρψξη ζηνλ 

Κάβαιιν, ην Σνχβιν ζηελ Μέιηζζα, ην Μεζνρψξη ζην 

παλνρψξη, ην Κακπνρψξη ζην Πηλαθνρψξη, ην Λνπβξνρψξη 

ζηα Αζπξνγεξαθάηα, ηα Μηραιηηζάηα ζηα Λαδαξάηα, ε 

Δπηζθνπή ζην παλνρψξη.  Δπνκέλσο ην ηεξάζηην εξψηεκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη γηαηί δελ ζπλέρηζαλ κε απηά ηα νλφκαηα ζην 

δηελεθέο θαη κέρξη ησλ εκεξψλ καο απηνί νη νηθηζκνί,  ή γηαηί 

δελ νλνκάζζεθαλ επζχο εμαξρήο Αζθαθία εθ ηνπ ππνηηζέκελνπ 

θπησλπκηθνχ ή ηνπσλπκηθνχ, θαη φρη κε ηα νλφκαηα πνπ 

πξναλαθέξακε;   Ή έλα άιιν εχινγν εξψηεκα. Γηαηί λα κελ 

ζπλαζξνηζζνχλ θαη νη φκνξνη Πεγαδηζάλνη ζηνπο θαθηψηεο, 

ηελ ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ ην Πηλαθνρψξη βξίζθεηαη καθξάλ ηνπ 

Καβάιινπ θαη ηνπ παλνρσξίνπ, αιιά  απέρεη κφλν κεξηθέο 

δεθάδεο κέηξα απ‟ηνπο Πεγαδηζάλνπο, αθνχ ην παιηφ κνλνπάηη 

πνπ ζπλδέεη ην Πηλαθνρψξη κε ηελ βξχζε ησλ Μάξθσλ ζηνπο 

Πεγαδηζάλνπο δελ μεπεξλά ζε απφζηαζε ηα ηεηξαθφζηα κέηξα; 

Ξαθληθά νη…αζθάθεο ζηακάηεζαλ λα θχνληαη εθαηφ ή 

δηαθφζηα κέηξα πξίλ ηνπο Πεγαδηζάλνπο; ρη, βέβαηα. Απιψο 

έρνπκε, ηνλ θχξην φγθν ησλ Κξεηψλ,  ζ‟απηφ ηνλ ρψξν ησλ 

πξφδξνκσλ κηθξννηθηζκψλ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ εθηά 

ρσξηψλ, ή καραιάδσλ, θάησ απ‟ηελ γεληθή νλνκαζία 

θαθηψηεο, θαη κφλν ειάρηζηεο νηθνγέλεηεο ζηα φκνξα ρσξηά, 

αθνχ, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, (Σφκνο Α, 

ζειίδα 421), αιιά δηαζψδεη θαη ε ηνπηθή θαθηζάληθε 

παξάδνζε, νη θαθηψηεο (θαθηαλνί), αλαδήηεζαλ 
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εγθαηάζηαζε αξρηθά ζηελ Καξπά, φπνπ δελ έγηλαλ δεθηνί. 

Πξνθαλψο, θάπνηνη ειάρηζηνη ζα έκεηλαλ εθεί, φπσο ε 

νηθνγέλεηα Σζντιάθε, πνπ πξναλαθέξακε, γηα λα εγθαηαζηαζεί 

ν θχξηνο φγθνο νξηζηηθά εδψ πνπ βξίζθνληαη θαη ζήκεξα. 

ΝΕΕ  ΠΗΓΕ  ΓΙΑ  ΣΟΤ  ΥΑΚΙΨΣΕ 
  Μέρξη ηψξα, θαηά θαλφλα, ε έξεπλα, πεξί ησλ 

θαθησηψλ, εζηηάδνληαλ θπξίσο ζηνπο Λεπθαδίηεο ηζηνξηθνχο, 

ζηηο δηθέο ηνπο αξρεηαθέο πεγέο θαη απφςεηο θαη εζράησο, 

(2010), ζηα εθδνζέληα αξρεία γηα ηελ πεξίνδν ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ζηελ Λεπθάδα, (1479-1684). ‟απηά ηα αξρεία, 

ηα νπνία είλαη ηνπ κνπζνπικαληθνχ έηνπο 937, άξα, θαηά ην 

ρξηζηηαληθφ Γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην, αθνξνχλ ην 1530, 

αλαθέξεηαη ρσξηφ Ηζθαθηφο (Isfakos), ζηελ ηνπξθηθή δηάιεθην, 

πνπ αλήθεη ζηνλ Καδά ηεο Αγίαο Μαχξαο. κσο, πέξαλ φζσλ 

παξαηεξήζεσλ έγηλαλ γηα ην ηαπηφζεκν ησλ φξσλ Ηζθαθηφο θαη 

θαθηψηεο, θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ρσξηνχ Ηζθαθηφο, 

ν θάζε ερέθξσλ άλζξσπνο, ν νπνίνο ηπραίλεη λα γλσξίδεη πνπ 

βξίζθνληαη νη θαθηψηεο, κάιινλ ζα έρεη ηεξάζηηεο ακθηβνιίεο, 

θαηά πφζνλ απηφ ην ρσξηφ ησλ ηνχξθηθσλ αξρείσλ, αξρέο ηνπ 

16
νπ

 αηψλα, είλαη δπλαηφλ λα ζπκπίπηεη κε ηνπο ζεκεξηλνχο 

θαθηψηεο. Θα παξνπζηάζνπκε αθξηβψο ζπγθεξηκέλν  εδάθην 

απηψλ ησλ αξρείσλ, γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε αλάιπζε ησλ 

ακθηιεγφκελσλ, θαηά ηελ άπνςή καο, ζηνηρείσλ: 

         <<…Οκάδα (cemaat)  ησλ αιαηάξησλ ηνπ ρσξηνχ 

Ηζθαθηφο (Isfakos), ππαγνκέλνπ ζηελ Αγία Μαχξα, απφ ηα 

ράζηα ηνπ παληηζάρ, ζηχινπ ηεο νηθνπκέλεο. Άηνκα (nefer): 11. 
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Δίλαη αζχδνηνη (muaf) ζχκθσλα κε ζνπιηαληθφ δηάηαγκα. 

Πξφζνδνο ηνπ αιαηηνχ: βεδλέ (vezne) 1.300 επί 15 (αθηζέδεο): 

19.500 (αθηζέδεο)…>> 

          Σν πξψην ζηνηρείν πνπ μελίδεη θνβεξά ηνλ αλαγλψζηε 

είλαη ην γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη απηνχ ηνπ ρσξηνχ Ηζθαθηφο 

είλαη ΑΛΑΣΑΡΗΟΗ !  Σνπηέζηηλ, δηαρεηξίδνληαλ ηηο αιπθέο, 

απηέο πνπ δεκηνχξγεζε ε Γπλαζηεία ησλ Σφθθσλ, 15
ν
 αηψλα, 

εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ε καξίλα ηεο Λεπθάδνο θαη νη νπνίεο, 

θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία ζηελ Λεπθάδα, εθκηζζψλνληαλ απφ 

θνηλνχ κε ηα ληαιηάληα (ηβάξηα) ηεο Λεπθάδνο, κε κίζζσκα πνπ 

έθηαλε, κάιηζηα, ηα 5.000 Γνπθάηα, φπσο πξναλαθέξζεθε. 

Μάιηζηα, δεδνκέλνπ φηη, ην αιάηη απ‟ηελ Λεπθάδα, έθηαλε, 

απηνχο ηνπο αηψλεο, κέρξη ηελ Ραγνχδα ησλ Γαικαηηθψλ Αθηψλ 

θαη ζε φιε ηελ Φξαγθηά, πηζαλφλ, νη θάηνηθνη απηνχ ηνπ ρσξηνχ 

Ηζθαθηφο λα ήηαλ θαη πινηνθηήηεο!!! Πψο είλαη  δπλαηφλ, νη 

πάκπησρνη κέρξη αθφκε θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαθηζάλνη, 

λα πιήξσλαλ ηφζα ρξήκαηα, γηα ηελ ελνηθίαζε αιπθψλ θαη 

ηβαξίσλ θαη λα θαηείραλ, πηζαλφλ, θαξάβηα, φληαο  νξεζίβηνη 

γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη, απ‟ηηο βνπλνθνξθέο, φπνπ 

βξίζθνληαη, ζηελ ελδνρψξα ηνπ λεζηνχ, θαη νη νπνίνη 

απφθηεζαλ ζρέζε κε ηελ ζάιαζζα κφιηο ην 1970 (!), φηαλ ε 

Μεραλνθίλεηε Οκάδα ηνπ ζηξαηνχ  άλνημε ηνλ δξφκν 

θαθηψηεο-Λαγθάδα-Άγηνο Νηθήηαο; Πσο είλαη δπλαηφλ, 

ινηπφλ, απηνί νη απνκεκαθξπζκέλνη απ‟ηελ ζάιαζζα άλζξσπνη, 

λα είλαη αιαηάξηνη ζηηο αιπθέο,  ςαξάδεο ζηα ληαιηάληα θαη 

πινηνθηήηεο;  Δθηφο, θαη αλ,  ζε θάπνηα…θνληηλή γεσινγηθή 

επνρή…αλαδχζεθαλ απ΄ηελ ζάιαζζα νη θαθηψηεο! 
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           Έπεηηα, αλαθεξφκαζηε ζηνλ 16
ν
 αηψλα, ζηελ θαξδηά ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ζην λεζί, φηαλ,  θαηά ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε,  

αθελφο κελ δελ ππήξρε ε Υψξα κε ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή θαη 

ην ππνηππψδεο αζηηθφ θέληξν βξίζθνληαλ κέζα ζην Κάζηξν, 

αθεηέξνπ κφλν έλα κνλνπάηη έλσλε ηνπο θαθηψηεο κε ηελ 

Ακαμηθή, ηελ ζεκεξηλή Υψξα, πνπ βξίζθνληαλ νη αιπθέο, ηα 

ληαιηάληα, θαη ηα ιηκάληα ησλ Γεκάησλ θαη ηνπ Γξέπαλνπ, 

κνλνπάηη πξνθαλψο δχζβαην θαη θαθνηξάραιν, πνπ γηα λα ην 

δηαηξέμεη θάπνηνο, ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, 

απαηηνχληαλ ηέζζεξεηο ψξεο  λα πάεη θαη λα έξζεη, αθνχ αθφκε 

θαη ζήκεξα, κε ηε λέα ζηξάηα, απαηηνχληαη ζρεδφλ ηξείο ψξεο 

γηα λα αλεβνθαηέβεηο ηελ δηαδξνκή θαθηψηεο-Λεπθάδα κε ηα 

πφδηα. Έπεηηα. πνηνη γλσξίδνπλ θαιά ηα ζέκαηα ησλ αιπθψλ,  

θαη ζα κνπ επηηξαπεί εδψ  πξνζσπηθή αλαθνξά, δηφηη έρσ 

δνπιέςεη δχν θαινθαίξηα, ζαλ θνηηεηήο ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, 

ζηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αιαηηνχ, νη αιπθέο ζέινπλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο νινρξνλίο δίπια ηνπο, γηα λα γεκίζεηο ηα 

ηεγάληα, (αινπήγηα), λα ζθάςεηο ην αιάηη, λα ην θάλεηο ζσξνχο, 

λα ην θεξακψζεηο, λα ην πνπιήζεηο, θαη απηφ ην γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα νη θάηνηθνη Καξπσηψλ θαη Καηνχλαο, πνπ, επί ρξφληα 

νιφθιεξα, δηαρεηξίδνληαλ ηηο αιπθέο Αιεμάλδξνπ, ζηνλ Άγην 

Παληειεήκνλα ησλ Καξπσηψλ.  Χο εθ ηνχηνπ, πσο είλαη 

δπλαηφλ, νη θαθηψηεο, απφ ηφζν κεγάιε απφζηαζε θαη ηηο 

βνπλνθνξθέο ηνπ λεζηνχ, λα λνίθηαδαλ ηηο αιπθέο  θαη ηα 

ληαιηάληα, λα ήηαλ πινηνθηήηεο, επί ηνπξθνθξαηίαο ζηελ 

Λεπθάδα; Πσο κεηαθηλνχληαλ θαζεκεξηλά, πνπ έκελαλ απηνί νη 

άλζξσπνη; Μήπσο, απηνί νη θάηνηθνη, πνπ ρεηξίδνληαλ φια ηα 

αλσηέξσ, ήηαλ κφληκα εγθαηεζηεκέλνη θνληά ζηηο αιπθέο θαη 
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ζηα ληαιηάληα, πξάγκα ινγηθφηαην, άξα εθεί λα αλαδεηεζεί ν 

νηθηζκφο Ηζθαθηφο, έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη ζήκεξα, φπσο 

άιισζηε έρνπλ ραζεί πάκπνιινη νηθηζκνί ζην δηάβα ησλ 

αηψλσλ; Γηφηη, επί παξαδείγκαηη, είλαη γλσζηφλ, πσο, λαί κελ, 

κπνξεί λα δηαιχζεθε ε πνιίρλε ηνπ Κνχικνπ απ‟ηνλ 13
ν
 αηψλα, 

φκσο, εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ κφληκνη θάηνηθνη ζηελ 

πεξηνρή, κέρξη ηνλ 19ν αηψλα, φπσο ζηηο ηνπνζεζίεο: <<ηνπ 

Ματκέλνπ>> θαη <<ηήο Αγγεινπνχιαο ην Μχιν>>. Μήπσο  

πξφθεηηαη γηα άιινλ νηθηζκφ θνληά ζηελ παιηά Ακαμηθή, ιφγνπ 

ράξε ζην κεγάιν αζθαθεξφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ Απνιπαίλεο 

θαη Φξπλίνπ, ή κήπσο πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ εθηφο Λεπθάδνο;  

Γηφηη , επί ηνπξθνθξαηίαο, ζαλ Αγία Μαχξα ραξαθηεξίδεηαη ε 

έθηαζε απ‟ην Αγγειφθαζηξν κέρξη ηελ Λεπθάδα, φπσο 

πνιιάθηο αλαθέξεη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, αιιά θαη ν ηνχξθνο 

πεξηεγεηήο Δβιηά Σζειεκπή, ν νπνίνο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά, 

φηη, ην 1668, εξρφκελνο πξνο ηα δπηηθά, ηα ρψκαηα πνπ 

ζπλάληεζε απ‟ηνλ Αρειψν θαη ην Αγγειφθαζηξν θαη δπηηθά ηα 

απνθαινχζαλ <<Υψκαηα ηεο Αγίαο Μαχξαο>>.  Γηαηί λα κελ 

ηζρχεη ε ηειεπηαία εθδνρή, πνπ παξνπζηάδνπκε, δειαδή λα 

αλαδεηεζεί ην ρσξηφ Ηζθαθηφο θαη εθηφο Λεπθάδνο, ηελ ζηηγκή, 

κάιηζηα, πνπ ζηηο ππνζεκεηψζεηο απηψλ ησλ αξρείσλ ππάξρεη 

ηεξάζηηα ειεπζεξηφηεηα, ζρεηηθά κε ηηο ζπλάθεηεο, θαη ηηο 

ηαπηνπνηήζεηο, πνπ επηρεηξεί ν εξκελεπηήο, ή ν ζρνιηαζηήο ησλ 

αξρείσλ, γηα νλνκαζίεο θαη πεξηνρέο; Ηδνχ έλα παξάδεηγκα. 

Τπνζεκεηψλεη θάπνπ ν κεηαθξαζηήο ησλ ηνχξθηθσλ αξρείσλ: 

<< ηνλ βελεηηθφ ράξηε ηνπ Αlberti ηνπ 1688 ζεκεηψλεηαη 

Santa Barbrara ζηνπο θάξνπο ίζσο κε 1-2 θαηνηθίεο. Ίζσο ζα 

κπνξνχζακε, απφ ηελ άιιε, λα ζπζρεηίζνπκε απηφ ην ρσξηφ κε 



 
49 

ηνλ Άγην Βάξβαξν, ηε ζεκεξηλή Σξχθνπ ζηελ Αθαξλαλία. 

Ίζσο, κηα άιιε εθδνρή, λα πξφθεηηαη γηα ην ζεκεξηλφ Πέξα 

Υσξηφ ηεο Πεξαηηάο, φπνπ θαη ην λεθξνηαθείν ηεο Αγίαο 

Βαξβάξαο>>. Θαπκάζηε αθξίβεηα εξκελείαο ησλ αξρείσλ. 

Πιίλζνη θαη θέξακνη αηάθησο εξξηκέλνη!  Πνηά ζρέζε έρνπλ νη 

θάξνη, κε ηνπ Σξχθνπ θαη ηελ Πεξαηεηά, πέξαλ απ‟ηελ 

ινγνηερληθή… παξήρεζε ηνπ φξνπ Αγία Βαξβάξα, πνπ επρεηξεί 

ν ζρνιηαζηήο; Αθφκε. Ζ εθθιεζία ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, πνπ 

αλαθέξεη ν Coronelli, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή παζάξη, εθεί 

αθξηβψο πνπ ππάξρνπλ ηα ζχλνξα ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο 

Πηλαθνρσξίνπ θαη Πεγαδηζάλσλ, αλάκεζα απ‟ηνπο δχν 

αλεκφκπινπο, πνπ δηαζψδνληαη αθφκε θαη ζήκεξα, φπσο 

δηαζψδνληαη θαη ηα εξείπηα απηνχ ηνπ λανχ ηεο Αγίαο 

Βαξβάξαο, ελψ νη θάξνη βξίζθνληαη ρηιηφκεηξα καθξηά. 

Βιέπεηε, ινηπφλ, κε πνία πξνρεηξφηεηα επηρεηξνχληαη εξκελείεο 

θαη ζρφιηα ησλ Οζσκαληθψλ Αξρείσλ, πξνθαλψο απφ 

αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θακία βησκαηηθή αληίιεςε ηνπ 

ρψξνπ ησλ θαθησηψλ.   Δπί πιένλ, έλα αθφκε παξάδεηγκα  ησλ  

αλαθξηβεηψλ ηνπ εξκελεπηή-ζρνιηαζηή απηψλ ησλ αξρείσλ, ζηα 

ηφζα πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη ν αλαγλψζηεο, είλαη ην 

παξαθάησ. Αλ αλαγλψζεη, ινηπφλ, θάπνηνο απηά ηα αξρεία, ζα 

δηαπηζηψζεη πσο αλαθέξνληαη καδί πνιιά ζεκεξηλά ρσξηά ηεο 

Αθαξλαλίαο λα αλήθνπλ ζηνλ Καδά ηεο Αγίαο Μαχξαο, φπσο ε 

Ακπξαθηά, ε Βφληηζα, ν Ατ Βαζίιεο, αλαθέξεηαη, φκσο, θαη  ν 

νηθηζκφο Γεξζνβάο. Απηφλ ηνλ νηθηζκφ,  νη κεηαθξαζηέο θαη 

επηκειεηέο ησλ ηνπξθηθψλ αξρείσλ θαίλεηαη λα ηνλ  αγλννχλ, 

δηφηη ηνλ αλαθέξνπλ κε εξσηεκαηηθφ, ελψ πξφθεηηαη νινθάζαξα 

γηα ηνλ Γεξζνβά, ηνλ πεξίθεκν <<Ρζνβά>>, φπσο ηνλ 
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απνθαινχζαλ ζπληεηκεκέλα  νη θαθηζάλνη, αθνχ ζηνπο 

πεξαζκέλνπο αηψλεο πήγαηλαλ εθεί γηα ζπνξέο. Έρνπκε αθνχζεη 

πάκπνιιεο ηζηνξίεο, απφ γέξνπο θαθηζάλνπο, γηα ηηο θαθνπρίεο 

πνπ ηξαβνχζαλ κε ηηο ζπνξέο <<ζηνλ Ρζνβά>>, <<ζη‟ 

Αληψλε>>, <<ζηελ Γνξγνβιή>> θαη νη ηξείο νηθηζκνί θνληά 

ζην Θχξεην, (Ατ Βαζίιεο) θαη ζηελ Παιχκπειε, ζεκεξηλφ 

Γξπκφ. Παξά ηηο αλσηέξσ ακθηβνιίεο καο, θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέζακε, θαηά πφζνλ ην ρσξηφ Ηζθαθηφο 

ησλ ηνχξθηθσλ αξρείσλ είλαη νη ζεκεξηλνί θαθηψηεο, ζα 

δερζνχκε ηνπο θαθηψηεο ζαλ πξνηνπξθηθφ νηθηζκφ. Καη ηνχην 

ην ζπλάγνπκε, φρη βάζηκα απ‟ηα ηνπξθηθά αξρεία, αιιά απφ 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ηνπ 1503 ηνπ λνηάξηνπ ησλ 

Καξνπζάδσλ Κέξθπξαο πξσηνπαππά Φίιηππνπ Καησκέξε, ην 

νπνίν θπθινθνξεί ζαλ αλάηππν απ‟ηελ επεηεξίδα ηνπ Κέληξνπ 

Δξεχλεο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ. ‟απηφ ην ζπκβφιαην αλαθέξεηαη <<ε θπξά-Γηαλλνχ 

Μαιαβνχ απ‟ηνπο θαθηψηεο Λεπθάδνο>>, ε νπνία 

παληξεχεηαη ζηελ Κέξθπξα. Καη νη δχν αλσηέξσ αλαιπηηθέο 

αλαθνξέο-πεγέο, έζησ απηή ησλ ηνχξθηθσλ αξρείσλ κε ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ,  απιά νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα  γηα 

ηελ χπαξμε ησλ θαθησηψλ πξνηνπξθηθά. Γελ πξνθχπηεη φκσο, 

επαλαιακβάλνπκε, ε πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο θαθηψηεο, 

αθνχ ην ηνπσλχκην Αζθαθία είλαη αλχπαξθην θαη  πξντφλ 

αλάγθεο θαη εξάλνπ. 

      Αλαηξέμακε ζε έξγα ζπγγξαθέσλ  πέξαλ ηεο Λεπθάδνο θαη 

κε  αζθαιέζηαην νδεγφ θαη φρεκα ηα επίζεηα ησλ θαηνίθσλ, 

πνπ ζπλψθεζαλ ηνπο θαθηψηεο, θαη βαζηδφκελνη ζε κηα 
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ηθαλνπνεηηθή βηβιηνγξαθία πελήληα πεξίπνπ πεγψλ, ζεσξνχκε 

πσο ζπλεηζθέξνπκε ζεκαληηθή ππεξεζία ζην δήηεκα ησλ 

θαθησηψλ θαη ηεο πξνέιεπζή ηνπο, θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα 

λέεο πεγέο, πέξαλ απ‟ηελ πξσηφθαληε θαη θαζνξηζηηθή, πνπ 

αλαπηχμακε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη ζεκεξηλνί θαθηαλνί, 

απνθαινχληαλ θαη απηνί θαθηψηεο, κέρξη ην 1900.  

Πξψηνλ.  Ο ππξίδσλ Αζσλίηεο ζην έξγν ηνπ:  <<ΣΟ 

ΝΟΣΕΟ ΕΟΝΕΟ ΣΟΝ ΟΦΕΜΟ ΜΒΏΕΧΝΏ>>, ζειίδα 251,   

αλαθέξεη θαηεγνξεκαηηθά  πσο  ε Γπλαζηεία ησλ Σφθθσλ, 

(1362-1479),  εκπινχηηζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Λεπθάδαο κε 

Έιιελεο, Φξάγθνπο θαη Αιβαλνχο. Γέρεηαη δε ηνλ 

ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο Λεπθάδνο, θαη‟ απηή ηελ 

πεξίνδν, 14
ν 

θαη 15
ν
 αηψλα, απφ πέληε ζε δψδεθα ρηιηάδεο 

θαηνίθνπο, παξνπζηάδνληαο, επί πιένλ, ν Κεξθπξαίνο 

ζπγγξαθέαο, κηα πιεηάδα ρξεζηκφηαησλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ 

Λεπθάδα,  θαη‟απηνχο ηνπο αηψλεο, πνπ καο αθνξνχλ, ζηνηρεία 

νδεγφ γηα θάζε εξεπλεηή ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ. 

Γεχηεξνλ. Ο Γεψξγηνο Πινπκίδεο, ζηα έξγα ηνπ : «Δ 

ΦΤΛΏΞΔ ΣΔ ΛΒΤΚΏΑΟ ΣΏ 1502», «Ο ΒΠΟΕΚΕΜΟ 

ΣΔ ΛΒΤΚΏΑΏ 1697», « ΝΏΤΣΕΛΕΏ ΚΏΕ ΒΜΠΟΡΕΟ ΣΔ 

ΛΒΤΚΏΑΏ  (1783 – 1817)», πνπ θπθινθνξνχλ ζαλ αλάηππα, 

απ‟ ην πεξηνδηθφ «Γσδψλε»,  καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα επίζεηα 

θαθηζάληθα, θαηά ηνλ 15
ν
 αηψλα, φπσο ην επίζεην Εακπέιεο, 

κα θπξίσο αλαθέξεηαη ζε κηα πιεζψξα θξεηηθψλ επηζέησλ, 

ζηελ πξνζπάζεηα καο, λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο, πσο ν δξφκνο 

Κξήηε-Δπηάλεζα, είλαη αλνηρηφο απ‟ ηνλ 13
ν
 αηψλα, φηαλ ε 

Κξήηε, (1204), πεξηήιζε ζηνπο Βελεηνχο θαη έγηλε 
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πνιπζχρλαζην ην λαπηηθφ κνλνπάηη απφ Κξήηε πξνο ηελ 

θεληξηθή εμνπζία ηεο Γαιελνηάηεο, κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο 

ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ. 

Σξίηνλ. Ο Κεθαιινλίηεο Γεξάζηκνο Πεληφγαινο, κε 

θξεηηθή θαηαγσγή, κάιηζηα, θαη ν ίδηνο,  ζην έξγν ηνπ: « 

ΒΠΟΕΚΕΜΟ ΣΔ ΚΒΦΏΛΛΔΝΕΏ ΏΠΟ ΚΡΔΣΕΚΒ 

ΟΕΚΟΓΒΝΒΕΒ ΣΏ ΠΡΧΣΏ ΥΡΟΝΕΏ ΣΟΤ ΕΣ ΏΕΧΝΏ», ην 

νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηα πεπξαγκέλα ηνπ Γ΄ Κξεηνινγηθνχ 

πλεδξίνπ,  αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά επηζέησλ θαζαξά θξεηηθήο 

θαη πηζαλήο θξεηηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία είλαη θνηλά ζε 

Κεθαιινληά θαη Λεπθάδα, πεξίπνπ απ‟ ηα κέζα ηνπ 15
νπ

 αηψλα. 

Αίθλεο, γηα ηνπο θαθηψηεο, ηα επίζεηα Λνγνζέηεο, Πεξάηεο 

θαη Πεηνχζεο, ηα νπνία  πνηέ  θαλείο δελ κλεκφλεπζε, ζαλ 

θξεηηθά. Αιιά θαη ζηηο λνηαξηαθέο πξάμεηο ηνπ Κεθαιινλίηε 

λνηάξηνπ ηεο απνζηνιηθήο θαη βαζηιηθήο εμνπζίαο Αλδξέα 

Ακάξαληνπ, (ΑΡΑΚΛΗ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ 1548-1562), 

θαηαρσξνχληαη θεθαιινλίηηθα επίζεηα, πνπ είλαη θνηλά θαη 

ζηνπο θαθηψηεο, φπσο: Αζπξνγέξαθαο, Λάδαξεο, Πεξάηεο θαη 

Μνξθέζεο. Γηα λα δηθαηνπξαθηνχλ ήηαλ, πξνθαλψο,  ελήιηθνη, 

άξα ππάξρνπλ ζηελ Κεθαιινληά θαη θαηά ηνλ 15
ν
 αηψλα, απφ 

φπνπ δηαπεξαηψζεθαλ θαη ζηελ Λεπθάδα. 

Σέηαξηνλ. Ο Zαθχλζηνο  Νηίλνο  Κνλφκνο ζην έξγν ηνπ: 

«ΚΡΔΣΕΚΟΕ ΣΔ ΓΏΚΤΝΘΟ», επίζεο αλαθέξεη αξηζκφ 

επηζέησλ θξεηηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία είλαη θνηλά ζε 

Εάθπλζν θαη Λεπθάδα θαη ηα νπνία επίζεηα δηαθηλνχληαη, ζηα 

δχν λεζηά, απ‟ ηνλ 15
ν
 έσο ηνλ 17

ν
 αηψλα, φπσο ηα θνξπθαία 

ζηνπο θαθηψηεο Παπαδφπνπινο θαη Λάδαξεο, εηδηθψηεξα κε 
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ην πξψην λα δηαδξακαηίδεη ξφιν γελλάξρε ζηα Δπηάλεζα, φπσο 

θαη ζηα θαθηά ηεο Κξήηεο, φπνπ νη Παπαδφπνπινη είλαη 

γελλάξρεο πνιιψλ θαθηαλψλ νηθνγελεηψλ. Δπί πιένλ κηα 

αθφκε καξηπξία ηνπ Κπξηάθνπ ηκφπνπινπ: << Ζ Εάθπλζνο 

έρεη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απνηθηζζεί απφ Μσξατηεο θαη 

Κξεηηθνχο, πξίλ ην 1473>>. Σν εδάθην-καξηπξία απηφ 

βξίζθεηαη ζην έξγν ηνπ αλσηέξσ ζπγγξαθέα: <<ΞENOI 

ΠΔΡΗΖΓΖΣΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ. 333κ.Υ – 1700>>, εδάθην 

πνπ αθνξά θαη βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ Βελεηνχ Ηάθσβνπ 

Μάξθειινπ, ν νπνίνο, ην 1473, είρε ηαμηδέςεη ζηελ Εάθπλζν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο Μσξατηεο 

θαη ηνπο Κξεηθνχο, πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζην λεζί θαη ηνπο 

ληφπηνπο Εαθηλζπλνχο. αθέζηαηα, σο εθ ηνχηνπ, θαη απ‟απηή 

ηελ πεγή, πξνθχπηεη πσο, θαηά ηνλ 15
ν
 αηψλα, έρνπκε καδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο Κξεηψλ αξρηθά ζηελ Εάθπλζν, ζαλ πχιε 

εηζφδνπ ζηα Δπηάλεζα, αθνχ βξίζθεηαη ζην λνηηψηεξν κέξνο 

ηεο Δπηαλήζνπ, θαη απφ εθεί ζε Κεθαιινληά θαη Λεπθάδα.  

Πέκπηνλ.  Θα  απνθαιχςνπκε, γηα πξψηε θνξά, φπσο 

πξντδεάζακε εηζαγσγηθά,  θαη άιια θξεηηθά επίζεηα ησλ 

θαθησηψλ, πέξαλ ησλ ππαξρφλησλ: Γεσξγάθεο, Κνπληάθεο, 

Καξθάθεο, αιιά θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ, Πεγαδηζάλσλ, 

Καξπάο θαη Αιεμάλδξνπ, φπσο ηα επίζεηα: ΚΕΟΦΤΛΏΚΔ, 

ΜΏΡΏΚΔ, ΣΟΨΛΏΚΔ, ΠΏΝΏΓΕΧΣΏΚΔ, Πεηνχζεο, 

Υαιηθηφπνπινο, Μαλσιίηζεο, έξβνο θαη Βιάρνο.  Δπλφεηε  ε 

κεγαινγξάκκαηε γξαθή γηα ηα ηέζζεξα πξψηα θαζαξά θξεηηθά 

επίζεηα, κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή θαηάιεμε ζε –αθεο, ε χπαξμε 
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ησλ νπνίσλ, θξνλνχκε, φηη θνληνξηνπνηεί ηηο απφςεηο πεξί 

Αζθαθίαο. 

Έθηνλ.  Θα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηαηα ζηελ θνξσλίδα 

ησλ Κξεηηθψλ επηζέησλ, ζπγθεθξηκέλα ζην επίζεην  

ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ,  ην νπνίν, φπσο  ζηα θαθηά απ‟ηνλ 12
ν
 

αηψλα, φπνπ εγθαζίζηαηαη θαη‟επζείαλ απ‟ηελ Πφιε, γη‟απηφ 

θαη νη Παπαδφπνπινη απνθαινχληαλ <<Αξρνληνξσκαίνη ησλ 

θαθίσλ>>, έηζη θαη ζηνπο θαθηψηεο, θαίλεηαη, πσο δξά 

πνιιαπιαζηαζηηθά θαη δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν θαη πξσηαξρηθφ 

ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ησλ θαθησηψλ. 

Έβδνκνλ. Σν θαη ζπνπδαηφηεξνλ. Ο ηζηνξηθφο ησλ 

θαθίσλ, ν Πάξηο Κειατδεο, ζην έξγν ηνπ: <<ΕΣΟΡΕΏ ΣΧΝ 

ΦΏΚΕΧΝ>>, (ζειίδα 551), αλαθέξεη ζην ιήκκα 

<<ΦΏΚΕΧΣΒ ΛΒΤΚΏΑΟ>>: <<Κσκφπνιε, πνπ 

δεκηνχξγεζαλ νη θαθηψηεο (θαθηαλνί), ζηελ Λεπθάδα. 

Βπξφθεηην γηα ζπλεπαξρηψηεο καο, νη νπνίνη εθπαηξίζζεθαλ θαηά 

ηελ επνρή ηεο ΐελεηνθξαηίαο>>. Δδψ,  ζ‟ απηή ηελ καξηπξία 

ηνπ Πάξη Κειατδή ,  ε νπνία γηα πξψηε θνξά κπαίλεη <<ζηνλ 

ηδφγν>>, γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ θαθησηψλ Λεπθάδνο, 

κάιηζηα, ζαλ πεγή εθηφο Λεπθάδνο, πξέπεη λα δψζνπκε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθνχ πξνζδηνξίδεη  ηα  ρξφληα   

εθπαηξηζκνχ ησλ θαθησηψλ (θαθηαλψλ) Υαλίσλ  θαη ηελ 

δεκηνπξγία ησλ θαθησηψλ Λεπθάδνο. Ο εθπαηξηζκφο έγηλε 

θαζφλ ρξφλν ζηελ Κξήηε ήηαλ νη Δλεηνί (1204-1669) θαη φρη 

φηαλ έπεζε ε Κξήηε ζηνπο Σνχξθνπο,  ην 1669 θαη εθεμήο. 
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πσο  πξναλαθέξζεθε ,  ε Βελεηνθξαηία ζηελ Κξήηε 

ππήξμε θαηά ηα έηε 1204 – 1669, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν, φπσο 

ζα παξνπζηάζνπκε ιεπηνκεξψο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα 

θνληθέο θαη αηκαηεξέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Δλεηψλ θαη 

θαθησηψλ (θαθηαλψλ), αλαγθάδνληαο ηνπο δεχηεξνπο ζε 

βίαηνπο εθπαηξηζκνχο, ζχκθσλα κε φζα καξηπξά θαη ν Πάξηο 

Κειατδήο, αλσηέξσ.  Δπνκέλσο, απ‟ηηο αλσηέξσ πεγέο 

ζπλάγεηαη πψο, ε κεηαθίλεζε ησλ θαθησηψλ (θαθηαλψλ),  

ηαπηίδεηαη θαη ζπκπίπηεη  κε ηελ  επνρή ησλ Σφθθσλ ζηελ 

Λεπθάδα, (1362-1479), φηαλ νη εγεκφλεο απηήο ηεο Γπλαζηείαο 

θαη θπξίσο ν παλνχξγνο θαη δξαζηήξηνο Κάξνινο ν Ά, (1375-

1429), κε κεζνδηθφηεηα  θαη  νξγαλσκέλα,  ππεξδηπιαζίαζαλ  

ηνλ πιεζπζκφ ηεο Λεπθάδνο, κε Έιιελεο, Αιβαλνχο θαη 

Φξάγθνπο.  Λνγηθά, πνηνο ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη ηελ 

Σνπξθνθξαηνχκελε Λεπθάδα (1479 – 1684), φπνπ,  επί δπν 

αηψλεο,  βαζίιεπε ε βία, ν εμαλδξαπνδηζκφο, ε πψιεζε ησλ 

Λεπθαδίσλ ζηα κπεδεζηέληα, (ζθιαβνπάδαξα) ηεο Πφιεο θαη ην 

θξηθηφ παηδνκάδσκα; Γηφηη, κπνξεί, εζράησο, θάπνηνη 

εζλναπνδνκεηέο, γλσζηνί θαη ζαλ ηξφθηκνη <<ηεο ρνιήο ηεο 

Φξαγθθνχξηεο>>, λα <<αγηνπνηνχλ>> ηελ πεξίνδν ηεο 

Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ ρψξα, ζε κηα πξνζπάζεηα  λα 

απαιιάμνπλ, ιέλε, ηελ ηζηνξία απφ <<εζληθνχο κχζνπο>> θαη 

<<ζηεξεφηππα>>, φκσο αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηνπ αδίζηαθηνπ 

θαη γελλνθηνληθνχ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν πνιηηεχνληαλ νη 

ηνχξθνη, γεληθψηεξα ζηελ ρψξα, είλαη ε κείσζε πνπ ππέζηε θαη 

ν πιεζπζκφο ηεο Λεπθάδνο, θαηά ηα δηαθφζηα ρξφληα ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ζην λεζί, αθνχ ν Μνξνδίλη βξήθε κφλν έμη-επηά 

ρηιηάδεο θαηνίθνπο ζην λεζί, ην 1684, φηαλ ην θαηέιαβε  



 
56 

εθδηψθνληαο ηνπο ηνχξθνπο, ελψ απηνί, νη ηνχξθνη, ην 1479, 

είραλ βξεί πάλσ απφ δψδεθα ρηιηάδεο θαηνίθνπο ζηελ Λεπθάδα, 

φηαλ ηελ θαηέιαβαλ, άξηζηε θιεξνλνκηά απ‟ηνπο Σφθθνπο. 

            Οια ηνχηα, ζα αλαπηπρζνχλ δηεμνδηθά, ψζηε, ζρεδφλ 

αζθαιέζηαηα, λα πξνθχςεη έλα <<πάληξεκα>>, αθελφο ησλ 

Οζσκαληθψλ Αξρείσλ, έζησ θαη κε ηηο ελζηάζεηο πνπ 

αλαιχζακε, θαη ησλ Ννηαξηαθψλ Αξρείσλ, (1503), ηνπ 

θεξθπξαίνπ ηεξέα Φίιηππνπ Καησκέξε, πνπ νξηζηηθνπνηνχλ ηελ 

χπαξμε ησλ θαθησηψλ πξνηνπξθηθά, αθεηέξνπ ηεο καξηπξίαο 

ηνπ Πάξη Κειατδή, γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο 

ησλ θαθησηψλ Λεπθάδνο, θαη ηφζσλ εληζρπηηθψλ θαη 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πεξί ηεο παηξηδσλπκηθήο πξνέιεπζεο 

ησλ θαθησηψλ,  φπσο ην ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξσηφθαλην, πνπ 

ζπλεηζθέξνπκε, γηα ηελ νλνκαζία θαθηψηεο ησλ θαθηαλψλ 

κέρξη ην 1900, ή ηελ χπαξμε ηεο Παιηάρσξαο θαθησηψλ θαη 

Παιηάρσξαο Υαλίσλ, ή  ν θεληξηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη 

ην επίζεην Παπαδφπνπινο ζε θαθηά θαη θαθηψηεο,  ή ηα άιια 

θξεηηθά επίζεηα κε θαηάιεμε ζε –αθεο, ψζηε λα νδεγεζνχκε 

ζην νξηζηηθφ ζπκπέξαζκα θαη, επειπηζηνχκε, ζε νξηζηηθή ιχζε 

ηνπ <<Εεηήκαηνο ησλ θαθησηψλ>> πσο,  νη ζεκεξηλνί 

θαθηψηεο, είλαη κελ πξνηνπξθηθφο νηθηζκφο, αιιά ε νλνκαζία 

ηνπο πξνέθπςε παηξηδσλπκηθά, απ‟ηνπο θαθηψηεο ησλ Υαλίσλ 

ηφηε, ζεκεξηλνχο θαθηαλνχο, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εδψ ηνλ 15
ν
 

αηψλα, θαη φρη ηνπσλπκηθά, απ‟ηελ αλχπαξθηε Αζθαθία.  

  Απηνί νη βηαίσο εθπαηξηζζέληεο θαθηψηεο- θαθηαλνί, 

θαηά ηνλ Πάξη Κειατδή, απ‟ηνπο Δλεηνχο, έθζαζαλ  ζηελ 

Λεπθάδα, απνθιεηζηηθά κέζσ Εαθχλζνπ θαη Κεθαιινληάο, θαη 
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φρη κέζσ Πεινπνλήζνπ, φπσο,  πξνθχπηεη, πξψηνλ, απ‟ηελ 

θαθηζάληθε παξάδνζε, δεχηεξνλ, απ‟ηελ αλαθνξά ηνπ 

Βελεηνχ Ηάθσβνπ Μάξθειινπ, πνπ πξναλαθέξακε, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία πξίλ ην 1473 έρνπκε αζξφα εγθαηάζηαζε Κξεηψλ 

αξρηθά ζηελ Εάθπλζν θαη αθνινχζσο ζε Κεθαιινληά θαη 

Λεπθάδα  θαη, ηξίηνλ, φπσο δείρλνπλ ηα πξναλαθεξζέληα θνηλά 

Κξεηηθά νλφκαηα ησλ ηξηψλ λεζηψλ. Απηνί, ινηπφλ, νη βηαίσο 

εθπαηξηζζέληεο θαθηψηεο (θαθηαλνί) δηαπεξαηψζεθαλ θαη 

ζηελ Λεπθάδα, φπνπ δεκηνχξγεζαλ ηνπο θαθηψηεο, 

αληηθαηαζηήζαληεο θαη επηζθηάζαληεο ηνπο πξνυπάξρνληεο 

κηθξννηθηζκνχο, Δπηζθνπή, Μεζνρψξη, Πεηεηλνρψξη, 

Κακπνρψξη, Λνπβξνρψξη, Μηραιηηζάηα, Σνχβιν. Δδψ, βξήθαλ 

θαη  ζπλελψζεθαλ κε  ηνπο ππάξρνληεο  θαηνίθνπο απηψλ ησλ 

πξφδξνκσλ <<κηθξννηθηζκψλ–αρπξνθαιχβσλ>>, φπσο 

ραξαθηεξίδνληαη, απ‟ ηνλ γεξκαλφ Κάξνιν Υφπθ, ζηελ 

<<Πξαγκαηεία>>ηνπ, φπνπ δαζψδεηαη ε Δπαλάζηαζε ηεο 

Βνπθέληξαο ηνπ 1357, ηα θηίζκαηα ησλ αλσηέξσ πξφδξνκσλ 

νηθηζκψλ  ησλ θαθησηψλ.  

ηξάθεθαλ πξνο ηα Δπηάλεζα, νη θαθηψηεο 

(θαθηαλνί) ησλ Υαλίσλ, δηφηη απηά ηα θαηείρε ε Γπλαζηεία 

ησλ Σφθθσλ, νη εγεκφλεο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχζαλ 

εξγψδεηο πξνζπάζεηεο γηα λα απμήζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

λεζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο Οξζίλη, (1294-

1331) θαη Αλδεγαπνχο, (1331-1362), νη νπνίνη, κε ηελ 

δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη δηαρεηξηδφκελνη ζαλ 

δνπινπάξνηθνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λεπθάδνο, ηνπο εμσζνχζαλ 

πξνο ηελ Αθαξλαλία, φπσο δέρεηαη θαη ν Πάλνο  Ρνληνγηάλλεο. 
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Απηνί, νη Σφθθνη, νη νπνίνη δηαθέληεπαλ ηα ηξία λεζηά, 

Λεπθάδα, Κεθαιιελία θαη Εάθπλζν, ζρεδφλ εθαηφλ είθνζη 

ρξφληα,  δελ δίζηαδαλ λα ζπγθξνπζζνχλ θαη κε ηελ θεληξηθή 

εγεζία ηεο Γαιελνηάηεο, ή λα  ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο βαζηιείο 

ηεο Νάπνιεο, ή άιιεο επθαηξηαθέο ζπκκαρίεο, αθφκε θαη κε 

ηνπο ηνχξθνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ θαη νη ίδηνη Δλεηνί 

πνιίηεο, νζάθηο δηέθξηλαλ πσο νη Δλεηνί δεκηνπξγνχζαλ 

θπγφθεληξεο ηάζεηο  γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ηξηψλ απηψλ 

λεζηψλ. Kαη δελ ήηαλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο, νη 

Δλεηνί, επνθζαικηνχληεο ην ζπκπαγέο ηεο εμνπζίαο ησλ 

Σφθθσλ ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, ζηελ Αηησιναθαξλαλία θαη ζηελ 

Ήπεηξν, επηρεηξνχζαλ ηελ απνζηαζεξνπνίεζή ηνπο, θπξίσο 

δεκηνπξγψληαο ηάζεηο θπγήο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο επηθξαηείαο 

ησλ Σφθθσλ, νη νπνίνη ζε αληίπνηλα έθζαζαλ αθφκε θαη εηδηθή 

θνξνινγία λα επηβάιινπλ ζηα ελεηηθά πινία, πνπ πεξλνχζαλ 

απ‟ηνλ δίαπιν ηεο Λεπθάδαο, πξνθεηκέλνπ λα εθδηθεζνχλ ηνπο 

Δλεηνχο θαη λα θξαηνχλ ηελ πιεζπζκηαθή ηζνξξνπία ζην λεζί 

ηεο Λεπθάδνο, απ‟ην νπνίν επθνιψηεξα νη θάηνηθνη 

κεηαπεδνχζαλ ζηηο απέλαληη Αθαξλαληθέο αθηέο. 

ΟΙ  ΚΡΗΣΙΚΕ  ΡΙΖΕ  ΣΟΤ ΛΕΤΚΑΔΙΟΤ  ΦΕΡΝ ! 
           Έλα ζέκα πξσηνπνξηαθφ, θξνλνχκε, ην νπνίν κάιηζηα 

έξρεηαη πξψηε θνξά ζηελ επηθάλεηα, γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

Λεπθάδνο, είλαη ην γεγνλφο ηεο Κξεηηθήο ξίδαο, απ‟ηελ πιεπξά 

ηεο κεηέξαο ηνπ Ρφδαο Καζηκάηε, ηνπ άθζαζηνπ Λεπθάδηνπ 

Υέξλ, ηνπ Λεπθαδίηε εζληθνχ ζπγγξαθέα ηεο Ηαπσλίαο, ηνπ 

νπνίνπ ν εγγνλφο, ν Άθην Ηλαγθάθη, θέξεη κε ηηκή ηνλ ηίηιν ηνπ 
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<<Απφγνλνπ  Κξεηψλ>>, πξνζδηνξίδνληαο ηηο Κξεηηθέο ηνπ 

ξίδεο ηνλ 14
ν
 αηψλα, ελψ, δελ παξέιεηςε, θαηά ηελ νκνινγία 

ηνπ, ζε κία απ‟ηηο πνιιέο επηζθέςεηο ηνπ ζηελ Διιάδα, λα πάεη 

ζην ηάθν ηεο πξνγηαγηάο ηνπ Ρφδαο  Καζηκάηε θαη λα ηνλ ξάλεη 

κε θξαζί, ζχκθσλα κε ηα Κξεηηθά έζηκα. (ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ  

ΤΠΔΡ-Υ. ΣΔΤΥΟ 59. ΑΘΖΝΑ 2011. Δθεο Φηιάθε: <<ΟΗ 

ΚΡΖΣΗΚΔ ΡΗΕΔ  ΣΟΤ ΛΔΤΚΑΓΗΟΤ ΥΔΡΝ,  ΔΘΝΗΚΟΤ 

ΣΓΓΡΑΦΔΑ ΣΖ ΗΑΠΧΝΗΑ>>). Απφ πνχ εθπνξεχεηαη, 

φκσο, απηφο ν ζαπκάζηνο απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ Aθην 

Ηλαγθάθη, πνπ πεξηπνηεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα ηελ Λεπθάδα θαη ηελ 

Κξήηε, θαη πνηα ζρέζε έρεη ν παππνχο ηνπ Παηξίθηνο 

Λεπθάδηνο Υέξλ κε ηελ Κξήηε; Τπάξρεη αθξηβψο απηή ε ζρέζε, 

πνπ δηέπεη φινπο ηνπο απνγφλνπο Κξεηψλ, εδψ ζηα Δπηάλεζα,  

φπνπ νη Κξήηεο  έθζαζαλ θαη ζηα επηά λεζηά, θαηά ηνλ 14
ν
 θαη 

15
ν
 αηψλα, φηαλ νη Δλεηνί θαηείραλ ηελ Κξήηε, (1204-1669). 

πγθεθξηκέλα. Ζ νηθνγέλεηα Καζηκάηε, απ‟ηελ νπνία 

θαηάγνληαλ ε κεηέξα ηνπ Λεπθάδηνπ Υέξλ, ζχκθσλα κε ην 

αλσηέξσ δεκνζίεπκα ηεο Έθεο Φηιάθε, έθζαζε ζηα Κχζεξα 

ηνλ 14
ν
 αηψλα, πξνεξρφκελε απ‟ηνλ νηθηζκφ θπινχο, ζεκεξηλή 

Καιινλή ηνπ δήκνπ Καδαληδάθε, έμσ απ‟ην Ζξάθιεην. Απφ 

απηή ηελ νηθνγέλεηα ησλ Κπζήξσλ, κε ηελ θξεηηθή θαηαγσγή, 

πξνέξρεηαη ε Ρφδα Καζηκάηε, ε νπνία εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

Λεπθάδα, φπνπ  παληξεχηεθε ηνλ ζηξαηησηηθφ γηαηξφ ησλ 

Άγγισλ Κάξνιν Υέξλ, παηέξα ηνπ Παηξίθηνπ Λεπθάδηνπ Υέξλ, 

ηνπ κεηέπεηηα εζληθνχ ζπγγξαθέα ηεο Ηαπσλίαο.  Απηήλ 

αθξηβψο ηελ εθιεθηηθή  ζπγγέλεηα θαη Κξεηηθή θαηαγσγή, θαη 

κάιηζηα απ‟ηα βάζε ησλ αηψλσλ, αλαζχξεη ν Άθην Ηλαγθάθη, θαη 

ηελ θέξεη κε κεγάιε ηηκή, γηα λα απηνπξνζδηνξηζζεί, δίθαηα, 
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ζαλ <<Απφγνλνο Κξεηψλ>>, ελψ  επηζθέπηεηαη  ηαθηηθά ηελ 

Διιάδα, γηα λα πάξεη κέξνο ζηηο επξχηεξεο νηθνγελεηαθέο 

ζπλάμεηο ησλ Καζηκάηεδσλ ζηα Κχζεξα, ζχκθσλα κε ηα 

παλάξραηα Κξεηηθά έζηκα. 

Δληππσζηαζκέλνη, πξάγκαηη, κε ηελ απνθαιππηηθή 

νκνινγία ηνπ Άθην Ηλαγθάθη, ηνπ εγγνλνχ ηνπ Λεπθάδηνπ Υέξλ, 

ηελ θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα γηα λα απνδείμνπκε, πσο ε 

Κξεηηθή θαηαγσγή πνιιψλ θαηνίθσλ ζηα Δπηάλεζα θαη ζηελ 

Λεπθάδα, πνπ καο αθνξά, δελ είλαη έλα καθξηλφ παξακχζη, ή 

θάηη πνπ αλήθεη ζηελ ζθαίξα ηεο θαληαζίαο, είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, είλαη κηα παξάδνζε, πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ 

θαη λα δηαησλίδνπλ θαη νη θάηνηθνη ησλ θαθησηψλ, ζαλ 

αλαθαίξεην δηθαησκά ηνπο, ζαλ κηα βησκαηηθή παηξνγνληθή θαη 

θνηλσληθή θιεξνλνκηά, εηο ην δηελεθέο, αθνχ, ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο, δελ είλαη, απιψο, κηα νίεζε, αιιά 

βησκαηηθή πνξεία αηψλσλ, ε νπνία πεξηέξρεηαη απφ γεληά ζε 

γεληά θαη θπθινθνξεί ζην λνχ θαη ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ, 

φπσο αθξηβψο ξέεη ην θπζίδσνλ αίκα. 
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 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΗΣΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΑ ΣΟΤ 
ΥΑΚΙΩΣΕ. 

 Ζ καθξαίσλε παξάδνζε ησλ θαθησηψλ, αιιά θαη νη 

ηζηνξηθέο αλαθνξέο ηνπ ππξίδσλνο Βιαληή, ηνπ Κσλ/λνπ 

Μαραηξά θαη ε αλαιπηηθή ελδεθαζέιηδε παξνπζίαζε ηνπ Πάλνπ 

Ρνληνγηάλλε, γηα ηνπο θαθηψηεο, ραξαθηεξίδνπλ ζαλ θξεηηθά 

ηα παξαθάησ επίζεηα ησλ θαθησηψλ: Κνπληάθεο, Γεσξγάθεο, 

Καξθάθεο, Λάδαξεο, Αζπξνγέξαθαs  θαη Γξεγφξεο. 

          Ζ δηθή καο έξεπλα θέξλεη ζην πξνζθήλην, φπσο είδακε 

εηζαγσγηθά, θαη άιια επίζεηα θξεηηθήο πξνέιεπζεο ζηνπο 

θαθηψηεο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, Καξπά, Πεγαδηζάλνπο 

θαη Αιέμαλδξν. Αξρηθά ζα αλαθέξνπκε ην επίζεην 

Παπαδφπνπινο, ην νπνίν θέξνπλ πνιιέο νηθνγέλεηεο ζην 

Πηλαθνρψξη, φπνπ, θαηά ην παξειζφλ, ήηαλ θαηά πνιχ 

πεξηζζφηεξεο, ελψ ππάξρεη, θαη ζήκεξα, ε ζπλνηθία 

Παπαδνπνπιαίηθα. Δπίζεο, Παπαδφπνπινη ππάξρνπλ  ζηνπο 

Σζνπθαιάδεο, ηα Υαξαδηάηηθα  θαη ην Μαξαληνρψξη.  ηα ηξία 

ηειεπηαία ρσξηά, ε παξνπζία ηνπ επηζέηνπ Παπαδφπνπινο, 

έγηλε κε ηνλ νηθνγελεηαθφ ζεζκφ ηνπ «ζψγακπξνπ», φπσο 

δέρεηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, 

ζπλήζεηα δηαδεδνκέλε θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο, αθνχ 

ε θηψρεηα θαη νη πνιπκειείο νηθνγέλεηεο  αλάγθαδαλ πνιινχο λα 

θχγνπλ ζψγακπξνη ζε άιια ρσξηά, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

νηθνγέλεηα. Σν επίζεην  Παπαδφπνπινο, ηνικνχκε λα πνχκε, 

είλαη ν ππξήλαο πέξημ ηνπ νπνίνπ κεηαθηλήζεθαλ θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ νη θξεηηθέο νηθνγέλεηεο, απ‟ ηα θαθηά, εδψ 
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ζηνπο θαθηψηεο, αθνχ  ιεηηνχξγεζαλ ζαλ πνιιαπιαζηαζηέο, 

φπσο θαη ζηα θαθηά, φπνπ απνζπψληαη απ‟ηνλ θχξην θνξκφ 

ηνπο νηθνγέλεηεο, πνχ παίξλνπλ  δηαθνξεηηθά επίζεηα, θαηά ηελ 

Κξεηηθή πξαθηηθή, νη νπνίεο, ελ ζπλερεία, θηλνχληαη ζπγγεληθά 

θαη δνξπθνξηθά γχξσ απ‟ηελ κεηξνπνιεηηθή αξρηθή νηθνγέλεηα. 

Πσο πξνθχπηεη, φκσο, απηή ε δηεξγαζία ηεο ελδννηθνγελεηαθήο 

δηάζπαζεο, αθνχ αθνξά θαη ηνπο θαθηψηεο, θαη εηδηθψηεξα 

πσο πξνέθπςαλ ηα επηά επίζεηα κε θαηάιεμε ζε –αθεο, εδψ 

ζηνπο θαθηψηεο, αθνχ γεληθεπκέλα απηά ηα επίζεηα 

επεθξάηεζαλ ζηελ Κξήηε απ‟ηνλ 16
ν
 αηψλα θαη εθεμήο, ελψ 

αλαθέξνπκε, εκείο, ζηνπο θαθηψηεο ηα θξεηηθά επίζεηα 

Γεσξγάθεο, Κνπληάθεο, Καξθάθεο, Παλαγησηάθεο, Μαξάθεο  

Σζντιάθεο θαη θηνθπιάθεο, αιιά θαη πνιιά άιια ζηελ 

Λεπθάδα, γεληθψηεξα, πξνγελέζηεξα, ήηνη θαηά ηνλ 15
ν
 αηψλα;  

ηελ Κξήηε, απ‟ηα βάζε ησλ αηψλσλ, ε νηθνγελεηαθή 

πξαθηηθή ήηαλ λα απνθαιείηαη ρατδεπηηθά πάληα ην ηειεπηαίν 

παηδί, ν Βεληακίλ ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, κε ην ππνθνξηζηηθφ ηνπ, 

άξα ππήξρε ην πξφπιαζκα θαη κάιηζηα ζε ηεξάζηην αξηζκφ, 

πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε αξγφηεξα θαη πεξί ηνλ 16
ν
 αηψλα ε 

γεληθεπκέλε θαηάιεμε ζε –αθεο, ησλ Κξεηηθψλ επηζέησλ, 

φπσο: ν Γεψξγηνο απνθαινχληαλ Γεσξγάθεο, ν Παλαγηψηεο 

Παλαγησηάθεο, ν Μάξηνο Μαξάθεο, ν Απφζηνινο 

Απνζηνιάθεο, ν Νίθνο Νηθάθεο, ν Αξκέλεο Αξκελάθεο, ν 

Βαζίιεο Βαζηιάθεο, ν ηακάηεο  ηακαηάθεο  θ.ν.θ, επίζεηα, 

πνπ, φπσο ζα αλαπηχμνπκε, ελ ζπλερεία, ππάξρνπλ απφ αηψλσλ 

θαη ζηελ Λεπθάδα. Απηή ηελ  πξαθηηθή  κεηέθεξαλ νη 

Παπαδφπνπινη θαη νη νηθνγέλεηεο, πνπ ήδε θηλνχληαλ 
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δνξπθνξηθά πέξημ ησλ απ‟ηα θαθηά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπο, θαη ζηα Δπηάλεζα, ζηα νπνία εθδηψρζεθαλ απ‟ηνπο 

Δλεηνχο, θαη ηελ νπνία πξαθηηθή παγίσζαλ άκεζα ζηνλ λέν 

ρψξν, θάησ απ‟ηηο λέεο ηνπηθέο ζπλήζεηεο, επηζεηνπνηφληαο 

απηφκαηα ηα ππνθνξηζηηθά, ψζηε, λα πξνθχςνπλ,  θαηά πνιχ 

λσξίηεξα ηα επίζεηα κε θαηάιεμε ζε –αθεο ζηα Δπηάλεζα, 

φπνπ ππάξρεη ηεξάζηηα γθάκα επηζέησλ κε απηή ηελ θαηάιεμε, 

απ‟ηνλ 15
ν
 αηψλα, φπσο θαηαγξάθνληαη θαη απ‟ηνλ Νηίλν 

Κνλφκν ζηελ Εάθπλζν, θαη απ‟ηνλ Γεξάζηκν Πεληφγαιν ζηελ 

Κεθαιινληά. Δπίζεο, ζπγρξφλσο, θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ, ή αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε, ή γλσξίζκαηά ηνπ, 

ηα επηζεηνπνηνχζαλ, φπσο: ν ρξεζηκνπνηψλ ηελ ζθηά ησλ 

θχιισλ, ν ζθηφθπινο, ζε θηνθπιάθεο, ν ρξήζηεο θνχληαο ζε 

Κνπληάθεο, ν ζηξνγγπιφο ή ηζφτινο ζε  Σζντιάθεο, ν ρξήζηεο 

θαξθηνχ ζε Καξθάθεο, ν δηαθαηερφκελνο απφ καλία ζε 

Μαληάθεο, ν ςσκάο ζε Φσκάθεο, ν ρεηξηζηήο ηακπάθνπ, 

θαπλνχ, ζε Σακπάθεο, ν ιηκπεξάο, δειαδή ν ειεπζεξσηήο, ζε 

Ληκπεξάθεο, ν ζρεηηθφο κε θαιφγεξν ζε Καινγεξάθεο, ν μέλνο 

ζε Ξελάθεο, επίζεηα, πνπ επίζεο ζα δνχκε, πσο ππάξρνπλ απφ 

αηψλσλ θαη ζηελ Λεπθάδα. 

           Μεηά ηελ δηαθσηηζηηθή, επειπηζηνχκε, αλάιπζε γηα ηελ 

πξνέιεπζε ησλ κε θαηάιεμε ζε –αθεο θξεηηθψλ επηζέησλ, ζηα 

Δπηάλεζα, επαλεξρφκεζα ζην θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο επίζεην, 

γηα ηνπο θαθηψηεο, ην Παπαδφπνπινο. ηελ επαξρία ησλ 

θαθίσλ, απ‟ ηνλ 12
ν
 αηψλα θαη εθεμήο, δπν κεγάιεο 

αληηκαρφκελεο νηθνγέλεηεο ήιεγραλ νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, ε 

νηθνγέλεηα ησλ Πάηεξσλ, Παηεξάθεδεο κεηέπεηηα θάπνηνη, 
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είδακε ηελ δηεξγαζία ηεο κεηάιιαμεο ησλ επηζέησλ αλσηέξσ, 

θαη ε νηθνγέλεηα ησλ Παπαδφπνπισλ. Καη νη δχν απνθαινχληαη 

«Αξρνληνξσκαίνη ησλ θαθίσλ», αθνχ πξνέξρνληαη απ‟ ηελ 

νηθνγέλεηα θνξδίιε, πνπ έθηαζε ζηα θαθηά ηνλ 10
ν
 αηψλα, 

θαη‟ επζείαλ απ‟ ην Βπδάληην.  Ζ χπαξμε απηψλ ησλ δχν 

θπξίαξρσλ νηθνγελεηψλ, πνπ αληηκάρνληαη γηα ηελ επηθξάηεζε 

ζηα θαθηά, θάπνπ εδψ έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ε πεξίθεκε 

<<θαθηαλή Βεληέηα>>, ε νπνία, φηαλ άξρηδε…<<έηξεκαλ νη 

Μαδάξεο>>, νη θνξπθέο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, φπσο 

θαηαγξάθνπλ νη ληφπηνη ηζηνξηθνί. Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρεη 

ην λεθξφ ρσξηφ Αξάδαηλα, δίπια ζην νκψλπκν θαξάγγη, θνληά 

ζηελ Αλψπνιε, ζην νπνίν ρσξηφ μεθιεξίζηεθαλ φιεο νη 

νηθνγέλεηεο, απ‟ηελ βεληέηα πνπ δεκηνπξγήζεθε, φπσο ιέλε νη 

ληφπηνη, δη‟ αζήκαληνλ αθνξκή, γηα ηελ θινπή ελφο … 

θνπδνπληνχ απφ θνπάδη! Ζ χπαξμε, ινηπφλ, απηψλ ησλ δχν 

θπξίαξρσλ θαη αληαγσληζηηθψλ, ζηα θαθηά, νηθνγελεηψλ 

θαηαγξάθεηαη απ‟ ηνπο θαθηαλνχο ηζηνξηθνχο Γξεγφξε  

Παπαδνπεηξάθε θαη Πάξη Κειατδε, ζην νκφηηηιν έξγν ηνπο: «Δ 

ΕΣΟΡΕΏ ΣΧΝ ΦΏΚΕΧΝ».  Αλαθέξεηαη, φκσο θαη απ‟ ηνλ 

ππξίδσλα Αζδξαρά, ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα 

«ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ», (6-9-2009), κε ηίηιν: «θαθηαλνί νη 

άξρνληεο ησλ βνπλψλ». Καη νη ηξείο πξνξξεζέληεο ηζηνξηθνί 

αληινχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο, πεξί Πάηεξσλ θαη 

Παπαδφπνπισλ ζηα θαθηά, πξψηνλ, απφ έθζεζε ηνπ 1589, ηνπ 

Γεληθνχ Πξνβιεπηή ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Κξήηεο Ενπάλε 

Μνληζελίγν θαη δεχηεξνλ απφ άιιε έθζεζε ηνπ επίζεο ελεηνχ 

Φίιηππν Παζθνπάιηγθν, ην1594, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη απηέο 

ηηο δχν νηθνγέλεηεο ζαλ ηηο πην επαλαζηαηηθέο θαη επηθίλδπλεο 
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ησλ θαθίσλ.  Οη Πάηεξνη αζρνινχληαλ κε ηελ θηελνηξνθία 

θαη ηελ γεσξγία, ελψ νη Παπαδφπνπινη θπξίσο κε ηε λαπηηιία 

θαη ην εκπφξην. πσο ζεκεηψλνπλ, νη αλσηέξσ  ηζηνξηθνί, θάζε 

νηθνγέλεηα, απ‟ ηηο δχν, δεκηνχξγεζε πεξίπνπ είθνζη λέεο 

νηθνγέλεηεο, ζηα θαθηά, κε δηαθνξεηηθά επίζεηα, νη νπνίεο 

θηλνχληαλ δνξπθνξηθά, γχξσ απ‟ ηηο δχν κεηξνπνιηηηθέο απηέο 

νηθνγέλεηεο. 

Οη  Παπαδφπνπινη, ζαλ λαπηηθνί, «αιψληδαλ» ζην Ηφλην, 

απ‟ ηνλ 13
ν
 αηψλα. Απηψλ αθξηβψο ησλ Παπαδφπνπισλ, κε ηνπο 

δνξπθφξνπο ηνπο, κε ηνπο αλνηρηνχο νξίδνληεο θαη ην 

αλππφηαθην θξφλεκα,  εθδηψρζεθε θνκκάηη, απ‟ηνπο Δλεηνχο, 

αθνχ πξσηνζηαηνχζαλ ζε φιεο ηηο εμεγέξζεηο ησλ θαθησηψλ 

(θαθηαλψλ) ελαληίνλ ησλ Δλεηψλ, εθδηψρζεθαλ  πξνο  φια ηα 

λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, φπνπ ην επίζεην απηφ βξίζθεηαη ζηελ 

Κέξθπξα, ζηελ Κεθαινληά, ζηε Εάθπλζν, ζηα Κχζεξα θαη 

θπζηθά ζηε Λεπθάδα. Φαίλεηαη, επί πιένλ, πσο νκάδα εμ απηψλ, 

ζηξάθεθε θαη αλαηνιηθά, πξνο ηελ Ρφδν, αθνχ θαη ζην ρσξηφ 

Παξαδείζη ηεο Ρφδνπ ζπλππάξρνπλ νηθνγέλεηεο Παπαδφπνπινπ 

θαη Γεσξγάθε, φπσο δηαπηζηψζακε ζε έξεπλά καο. ηελ 

Εάθπλζν, νη Παπαδφπνπινη βξίζθνληαη, απ‟ ηηο αξρέο ηνπ ΗΣ΄ 

αηψλα, φπσο πξνθχπηεη απ‟ ην έξγν ηνπ Νηίλνπ Κνλφκνπ 

«Κξεηηθνί ζηε Γάθπλζν»,(ει. 55).  Γηα λα βξίζθνληαη εδψ, πεξί 

ην 1500 θαη λα δεκηνπξγνχλ δηθαηνπξαθηηθέο πξάμεηο, 

ζπκβφιαηα θ.η.ι., φπνπ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηά ηνπο, είλαη, 

ζίγνπξα ελήιηθεο θαη πάλσ ησλ είθνζη εηψλ, άξα δηαζθαιίδεηαη 

ε παξνπζία ηνπο ζηε Εάθπλζν ηνπιάρηζηνλ  απ‟ ην 1450. ηελ 

Κεθαιινληά, νη Παπαδφπνπινη, βξίζθνληαη επίζεο πεξί ην 1500, 
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φπσο πξνθχπηεη απ‟ ην έξγν ηνπ Γεξάζηκνπ Πεληφγαινπ  

«Βπηθνηζκφο ηεο Κεθαιινληάο απφ Κξεηηθέο νηθνγέλεηεο ζηα 

πξψηα ρξφληα ηνπ ΕΣ΄ αηψλα». (Α‟ ΚΡΔΣΟΛΟΓΕΚΟ 

ΤΝΒΑΡΕΟ 1976, Σφκνο ΐ΄.  ειίδα 413). Σκήκα ησλ 

Παπαδνπνπιαίσλ, κέζσ Εαθχλζνπ θαη Κεθαιινληάο 

δηαπεξαηψζεθε θαη ζηελ Λεπθάδα, θαηά ηνλ 15
ν
 αηψλα.  Οη 

Παπαδφπνπινη, καδί κε νηθνγέλεηεο, πνπ πξνέθπςαλ απ‟απηνχο, 

θαηά ηελ θαθηψηηθε (θαθηαλή) πξαθηηθή, φπσο είδακε,  ή 

θηλνχληαλ δνξπθνξηθά γχξσ απ‟ απηνχο, ή κεηεθέξζεθαλ 

απ‟απηνχο,  ήηνη κε νηθνγέλεηεο: Λάδαξε, Γεσξγάθε, Κνπληάθε, 

Καξθάθε, Αζπξνγέξαθα, Πεξάηε, Λνγνζέηε, Γξεγφξε, Κηελά, 

θηνθπιάθε, Σζντιάθε, Παλαγησηάθε, Πεηνχζε,  Μαξάθε, 

Υαιηθηφπνπινπ, Μαλσιίηζε θαη Βιάρνπ, δεκηνχξγεζαλ ηνπο 

θαθηψηεο, ε εγθαηαζηάζεθαλ, θάπνηνη απ‟ απηνχο κεκνλσκέλα 

θαη ζηα γεηηνληθά ρσξηά Αιέμαλδξν, Καξπά θαη Πεγαδηζάλνπο. 

ΣΟ  ΕΠΙΘΕΣΟ  ΚΙΟΥΤΛΑΚΗ 
Γηα πξψηε θνξά θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα αθφκε έλα 

απνθαιππηηθφ θαη ζπληξηπηηθφ ζηνηρείν, θαηά ησλ απφςεσλ 

<<πεξί Αζθαθίαο>>. Πξφθεηηαη γηα ηελ χπαξμε θαη άιινπ 

θιαζζηθνχ Κξεηηθνχ επηζέηνπ, κε θαηάιεμε ζε –αθεο, εδψ 

ζηνπο θαθηψηεο. ε Πσιεηήξην-πκβφιαην ηνπ 1681, φληαο 

αθφκε ηνπξθνθξαηία ζηελ Λεπθάδα, θαηαγξάθεηαη ν 

ΏΠΟΣΟΛΔ  ΚΕΟΦΤΛΏΚΔ, (Π. Ρνληνγηάλλε, ηφκνο Α, 

ζει.419). Δίλαη, κάιινλ,  δεκνγέξνληαο ηνπ Πξεκεληηλνχ. 

Θεσξνχκε πσο απηφ ην γεγνλφο,  ην νπνίν έρεη πεξάζεη 

απαξαηήξεην θαη απ‟ ηνλ ζρνιαζηηθφηαην, ζηηο έξεπλέο ηνπ, 
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Πάλν Ρνληνγηάλλε, δειαδή ε χπαξμε θαη λένπ θιαζζηθνχ 

θξεηηθνχ επηζέηνπ, κε θαηάιεμε ζε –αθεο, ζηνπο θαθηψηεο, 

εθηφο ησλ: Γεσξγάθεο, Κνπληάθεο, Καξθάθεο,  είλαη ηξαλή θαη  

αδηαθηινλίθεηε απφδεημε  γηα ηελ εγθαηάζηαζε  Κξεηψλ εδψ 

ζηνπο θαθηψηεο. Μπνξνχκε, επνκέλσο, δεηιά-δεηιά λα 

αλαθσλήζσκελ ην: <<ηη  έηη ρξείαλ έρνκελ καξηχξσλ;>> Απιή 

ζχκπησζε είλαη ε παξνπζία ηφζσλ θξεηηθψλ επηζέησλ ζε κηα 

ρνχθηα γήο; ΄Ζ, γηαηί δελ ζπλέβε απηφ θαη ζηα ππφινηπα ρσξηά 

ηεο Λεπθάδνο; Πψο αηηηνινγνχλ <<νη θαθησηνινγνχληεο>>  

ην κνλαδηθφ θαηλφκελν;  Σν ελ ιφγσ Πσιεηήξην κε ην φλνκα  

ΚΕΟΦΤΛΏΚΔ ΏΠΟΣΟΛΔ, πνπ θνληνξηνπνηεί, θξνλνχκε, 

ηηο απφςεηο πεξί <<Αζθαθίαο>> θαη ζίγνπξα βάδεη ζε ζθέςεηο 

ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο,  παξνπζηάδνπκε  παξαθάησ.  Πξφθεηηαη 

γηα έγγξαθν γξακκέλν ζηα ηηαιηθά θαη κεηαθξαζκέλν  απ‟ ην 

πξσηφηππν ζηα ειιεληθά. Να επηζεκάλνπκε εδψ έλα ζηνηρείν 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν αθνξά ηελ γιψζζα ηνπ ελ ιφγσ 

πσιεηεξίνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη βξηζθφκαζηε αθφκε ζηελ 

ηνπξθνθξαηία, (1681), νη θάηνηθνη ησλ θαθησηψλ  

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ιαηηληθή γιψζζα ζηα πσιεηήξηά ηνπο, ή 

γεληθά ζηα έγγξαθά ηνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο, παξά ηα 

δηαθφζηα ρξφληα ηνπξθνθξαηίαο, εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ ιαηηληθή, ηελ γιψζζα πνπ γλψξηζαλ νη 

πξφγνλνί ηνπο, ηνλ 15
ν
 αηψλα, θαηά ηελ επνρή ησλ Σφθθσλ, 

φηαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη καραιάδεο ησλ θαθησηψλ. 

ΣΟ ΠΧΛΖΣΖΡΗΟ 

<< Ώληίγξαθν κεηαθξαζκέλν  ζηελ Βιιεληθή,  1681  12 Μαίνπ, 

κε ηελ παξνχζα γξαθή νκνινγνχλ  νη Γηαλλνχηζνο θαη 
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Γεσξγάθεο  αδειθνί  Γεσξγάθε, ν Υξηζηφδνπινο Ώζπξνγέξαθαο, 

ν Παλαγηψηεο Λάδαξεο,  ν ηακάηεο  Λάδαξεο, ν ηακάηεο 

Καηζάλγθαο θαη ν Παλαγηψηεο ηακαηέινο, δεκνγέξνληεο ηνπ 

ρσξηνχ θαθηψηεο, φηη  πνπιήζαλε ζην ηάκν Γακπέιε έλα 

θνκκάηη γήο ζηε ζέζε ΐαζηιάθε, θνληά ζηνπ Μνζρνκπέθηνπ 

Ρεζνχιη ζηελ Ξπινγατδάξα ζην Υαξθηά, φπσο επξίζθεηαη θαιφ ή 

θαθφ (ήκεξν ή άγξην) αληί ξεαιίσλ 8 θαη έλα  cuareto (ηέηαξην)  

θαη απφ ζήκεξα ν εηξεκέλνο Γακπέιεο κπνξεί λα είλαη θχξηνο 

απφιπηνο ηνπ άλσ εηξεκέλνπ ρσξαθηνχ θαη νη εηξεκέλνη 

δεκνγέξνληεο ππνρξενχληαη  λα ην δηαηεξνχλ εζαεί ζηελ παξνχζα 

θαηνρή. Οη παξφληεο κάξηπξεο Γαθείξεο Καηζάλγθαο, 

ΏΠΟΣΟΛΔ  ΚΕΟΦΤΛΏΚΔ, ηακάηεο ηεο ρήξαο απφ ην 

Πηλαθνρψξη θαη Παπά-Αεκήηξηνο Πίθνινο. >> 

Ζ κεγαινγξάκκαηε γξαθή ηνπ επηζέηνπ θηνθπιάθεο , 

γίλεηαη ζθνπίκσο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπκε ηελ 

ζπνπδαηφηεηα  ηνπ γεγνλφηνο φηη , γηα πξψηε θνξά,  έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην θαη ηέηαξην, αιιά θα πέκπην παξαθάησ,  Κξεηηθφ 

επίζεην ζηνπο θαθηψηεο,  ζηνλ  Πξεκεληηλφ, φπνπ  εθηφο απ‟ ην 

επίζεην Κνπληάθεο, ππήξρε θαη ην θηνθπιάθεο θαη κάιηζηα 

κέζα ζηελ θαξδηά ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Πηζαλφλ ε νηθνγέλεηα  

θηνθπιάθε  λα εμέιηπε, θάπνηα ζηηγκή, ιφγσ έιιεηςεο 

αξξελνγνλίαο, φπσο εμέιηπε, άιισζηε,  θαη ην επίζεην 

Πξεκεληηλφο, ην νπνίν έδσζε ην φλνκά ηνπ ζηνλ νηθηζκφ. 

ΣΟ ΕΠΙΘΕΣΟ   ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΗ 
         Αλαδηθφληαο ζηα θείκελα ηνπ Φίιηππνπ Λάδαξε, ηνπ 

<<Μπάξκπα-Φιίππνπ ηνπ Γξακκαηέα>>, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν <<Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ…>>, 
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κε επηκέιεηα έθδνζεο ηνπ θηινιφγνπ Γεκεηξίνπ Σζεξέ, ζηελ 

ζειίδα 119 θαη ζην θείκελν κε ηίηιν <<Ζ βξχζε καο Σ‟ 

Μαζηξνγηάλλε>>, αλαθαιχπηνπκε θαη πέκπην, αθφκε, θξεηηθήο 

πξνέιεπζεο επίζεην, ην Παλαγησηάθεο, αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Σν αλαθέξνπκε, βέβαηα, κε κεγάιε επηθχιαμε, κε ην θφβν 

κήπσο πξφθεηηαη γηα ππνθνξηζηηθφ ή παξαηζνχθιη θάπνηνπ 

θαηνίθνπ ησλ Λαδαξάησλ. Γηαπηζηψζακε, φκσο, ζε έξεπλά καο 

κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ ζήκεξα θαηνίθσλ, πσο κάιινλ 

πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθφ επίζεην, αθνχ  έρνπλ αθνχζεη γηα ην 

πεξηζηαηηθφ, πνπ αθνινπζεί, κε πξσηαγσληζηή  ηνλ 

Παλαγησηάθε, πνιινί θάηνηθνη ησλ Λαδαξάησλ θαη ηνπ 

Πηλαθνρσξίνπ, νη νπνίνη γλσξίδνπλ άξηζηα φια ηα πξφζσπα,  

πξαγκαηηθά ή κε ςεπδψλπκν, πνπ αλαθέξεη ν Μπάξκπα-

Φιίππνο ζηα γξαπηά ηνπ. Δπξφθεηην, ιέλε,  γηα 

κεγαινλνηθνθχξε ησλ Λαδαξάησλ. Δίρε εμειηρζεί, αξρέο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα, επί αγγινθξαηίαο ζηελ Λεπθάδα,  ζε ηνθνγιχθν, 

ζηνλ νπνίν έθζαλαλ γηα δαλεηζκφ θάηνηθνη θαη απ‟ ηα Πίζσ 

Υσξηά ηεο Λεπθάδνο.  πσο αλαθέξεηαη, ήηαλ άλζξσπνο 

ζθιεξφθαξδνο θαη αδίζηαθηνο, αθνχ δελ δίζηαζε λα ζθνηψζεη 

ηνλ ππεξέηε ηνπ, κε θαηαγσγή απ‟ηνλ Γξπκψλα, ηνλ νπνίν 

ππνπηεπφληαλ φηη είρε ζρέζεηο κε ηελ γπλαίθα ηνπ, ηελ 

πεξίθεκε φξν. Πξνζπνηνχκελνο φηη ζα πάεη ζε γάκν ζηα 

Κνληξάηα, επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ, ζπλέιαβε ηνπο δχν 

εξαζηέο, ζθφησζε ηνλ Γξπκσληψηε ππεξέηε, ηνλ νπνίν 

θφξησζε ζην θεθάιη ηεο φξνο θαη πήγαλ θαη ηνλ πέηαμαλ ζην 

πεγάδη ησλ Βιαραίσλ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ Καζηέιιη, 

θνληά ζηελ Μαληφλα. Μάιηζηα, φπσο έρνπλ αθνχζεη νη 

ειηθησκέλνη θαθηζάλνη, πνπ πξναλαθέξακε, ν εληνπηζκφο ηεο 
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ζσξνχ ζην πεγάδη έγηλε απ‟ηα άινγα θαη ηα βφδηα, ηα νπνία 

φηαλ πιεζίαδαλ ζην πεγάδη, γηα λα ηα πνηίζνπλ, ηφηε 

θξνχκαδαλ, δειαδή έβγαδαλ δσεξφ ήρν απ‟ηα ξνπζνχληα, 

πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ηα δψα, κε δηαίζζεζε ή φζθξεζε, 

αληηιακβάλνληαη θάηη  αλεζπρεηηθφ ή πεξίεξγν.  Καη απηφ ην 

επίζεην δελ ππάξρεη πιένλ, πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο 

αξξελνγνλίαο, αθνχ ν ίδηνο ν Παλαγησηάθεο, ν νπνίνο είρε 

δηαπξάμεη αθφκε δχν θφλνπο, θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαηην 

απ‟ηνπο θαηαθηεηέο Άγγινπο, νη νπνίνη ηνλ θξέκαζαλ ζηελ 

θαξπδηά ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ζηα Λαδαξάηα, γηα παξαδεηγκαηηζκφ 

ησλ ππνινίπσλ. Ο ζξχινο πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα ζηα 

Λαδαξάηα, ζέιεη ηνλ ελ ιφγσ Παλαγησηάθε, λα έρεη ζάςεη δπφ 

καζηέινπο ιίξεο  θάπνπ θνληά εθεί ζηoλ ρψξν  ηεο βξχζεο ηνπ 

Μαζηξνγηάλλε, ζηελ πεξηνρή ηνπ Οχγγξνπ. Να ζεκεηψζνπκε, 

πψο, ην επίζεην Παλαγησηάθεο ζπλαληάηαη ζηελ παιηά 

πξσηεχνπζα ησλ θαθίσλ, ηελ Αλψπνιε. Ολνκαζηφο ήηαλ ν 

Αλαγλψζηεο Παλαγησηάθεο ν νπνίνο έιαβε κέξνο ζηελ 

έπαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε, δξψληαο θπξίσο ζηελ 

επαξρία Κπδσληψλ. 

ΣΟ ΕΠΙΘΕΣΟ   ΠΕΡΑΣΗ 

 Δπίζεο, θξεηηθήο πξνέιεπζεο  είλαη ην επίζεην  

Πεξάηεο, πνπ ζπλαληάκε ζην Πηλαθνρψξη  θαη ζηα Λαδαξάηα.  

Πξνέξρεηαη απ‟ ηα Πεξαηάηα ηεο Κεθαιινληάο, φπνπ 

πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ αξρηθά θαη ελ ζπλέρεηα καδί κε ηνπο 

ινηπνχο θξεηηθήο πξνέιεπζεο ήξζαλ ζηνπο θαθηψηεο, 

(Γεξάζηκνπ Πεληφγαινπ. Πεπξαγκέλα 4νπ Κξεηνινγηθνχ 

πλεδξίνπ. ειίδα 415).  Σνικνχκε λα πνχκε πσο, ηνχην ην 
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επίζεην, είλαη ε ιπδία ιίζνο, είλαη ε Κεξθφπνξηα, πνπ αιψλεη ην 

«νρπξφ» ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο «Αζθαθίαο», γηα φπνηνπο, 

πιένλ,  δελ πείζνληαη  κε ηελ παξνπζία ηφζσλ άιισλ θξεηηθψλ 

επηζέησλ κε θαηάιεμε ζε –αθεο,  πνπ παξαζέηνπκε, ζηνπο 

θαθηψηεο.  Απηή ε λέα εμέιημε πνπ θέξλεη ην επίζεην Πεξάηεο 

απνδεηθλχεη πεξίηξαλα πσο ζηνπο θαθηψηεο εγθαηαζηάζεθαλ 

Κξεηηθνί, δηαπεξαησζέληεο κέζσ Κεθαιινληάο θαη Εαθχλζνπ, 

απνθαιχπηεηαη δε πεηζηηθφηαηα  ην αιιεινηξνθνδνηνχκελν 

«λαπηηθφ κνλνπάηη» Υαληά-Εάθπλζνο-Κεθαιινληά-Λεπθάδα, 

πάλσ ζην πεξίθεκν λνεηφ  <<Σφμν ηνπ Ζξνδφηνπ>>, πνπ 

μεθηλά απ‟ ηελ Νφηην Αδξηαηηθή θαη αγθαιηάδεη ηε Νφηην  

Κξήηε. Ζ  ιέμε Πεξάηεο ζεκαίλεη θαη αθνξά ηκήκα ηνπ 

Μηλσηθνχ αξγαιεηνχ, ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα πνπ πεξλά ην 

ηειηθφ πθαληφ χθαζκα, αιιά θαηέιεμε λα ζεκαίλεη θαη 

ρεηξηζηήο ζπλνιηθά ηνπ αξγαιεηνχ, ιφγσ ηνπ πεξάζκαηνο ηεο 

ζατηαο. Απηφ ηνλ ηχπν ηνπ παξαιιειφγξακνπ Μηλσηθνχ 

αξγαιεηνχ θαη κάιηζηα κε φια ηα γλσζηά εμαξηήκαηα, αληί, 

ζηεκφλη, πθάδη, κηηάξηα, αλεκίδη, καζνχξηα, δηαζίδη  θ.α  ηνλ 

ζπλαληάκε, απ‟ηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη  ζηνπο θαθηψηεο. Καη 

βέβαηα δελ ήξζε πεηψληαο, φπσο ν Γαίδαινο θαη ν Ίθαξνο, ήξζε 

απ‟ηελ Κξήηε κε ηνπο αλσηέξσ Πεξάηεδεο θαη ηνπο ινηπνχο 

θξεηηθήο πξνέιεπζεο θαηνίθνπο. 

ΣΟ ΕΠΙΘΕΣΟ   ΣΟΪΛΑΚΗ 
       Δδψ ζην επξχηεξν νξνπέδην ησλ θαθησηψλ,  

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Καξπά, αλαθέξεηαη απ‟ ηνλ Π. Ρνληνγηάλλε, 

(Σφκνο Ώ, ζειίδα 407),  νηθνγέλεηα Υξηζηφδνπινπ Σζντιάθε.  

Καη ηνχηε ε νηθνγέλεηα δελ δηαζψζεθε, πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο 
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αξξελνγνλίαο. Γηά λα επαιεζεπζεί   ν κέγαο Λεπθαδίηεο 

ηζηνξηθφο, αιιά θαη ε ζρεηηθή θαθηζάληθε παξάδνζε , πνπ 

αλαθέξεη πσο, νη πξνεξρφκελνη εθ Κξήηεο, πξψηα αλαδήηεζαλ  

εγθαηάζηαζε ζηελ Καξπά, (ειίδα 421), δελ έγηλαλ δεθηνί θαη 

ηειηθά εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή ησλ  ζεκεξηλψλ 

θαθησηψλ.  Πξνθαλψο  παξέκεηλε ε νηθνγέλεηα  Σζντιάθε 

ζηελ Καξπά, ε νπνία βγαίλεη κέζα απ‟ηελ ηνπξθνθξαηία, 

κάιηζηα. 

ΣΟ ΕΠΙΘΕΣΟ   ΜΑΡΑΚΗ 
          Δπίζεο, πάληα εδψ ζην νξνπέδην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

Αιέμαλδξν, θαηαγξάθεηαη, απ‟ ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε,  (ειίδα 

452), ζε πσιεηήξην  ζπκβφιαην, ην επίζεην Μαξάθεο.  Καη απηφ 

εμέιηπε, φπσο, άιισζηε, έρνπλ ραζεί απ‟ην ρσξηφ απηφ θαη ηα 

επίζεηα  Φξνπζαιηάο, Μνξθέζεο  θαη Παπαλειφπνπινο, πνιχ 

ζπλήζε θαηά ηνπο πεξαζκέλνπο αηψλεο, ζε λνηαξηαθά έγγξαθα 

θαη ρνηδέηηα. Σν επίζεην Μαξάθεο ζπλαληάηαη θαηά θφξνλ ζηα 

θαθηά θαη ηδηαίηεξα ζην ρσξηφ Κνκηηάδεο. 

ΣΟ ΕΠΙΘΕΣΟ   ΜΑΝΨΛΙΣΗ 
 Αθφκε ζηνλ Αιέμαλδξν, ηελ ίδηα πάληα επνρή ηεο 

εγθαηάζηαζεο  Κξεηψλ εδψ ζην νξνπέδην ησλ θαθησηψλ, 

εγθαζίζηαηαη ε νηθνγέλεηα  Μαλσιίηζε, επίζεην πνπ ζεκαίλεη 

πιεζψξα απφ Μαλψιεδεο, αθνχ ε θαηάιεμε  – ηζη ππνδειψλεη 

πιεζψξα, φπσο Πεηξίηζη, γεκάην απφ πέηξεο, Γηαβνιίηζη, 

γεκάην απφ δηαβφινπο, ή  Γεσξγίηζη, γεκάην Γηψξγεδεο. Σν 

επίζεην  Μαλσιίηζεο, θαηαγξάθεηαη ζαλ θξεηηθφ απ‟ ηνλ 

Κσλ/λν άζα ζην έξγν ηνπ «Σνπξθνθξαηνχκελε Βιιάο». ( 

ειίδα 298). Δηζεξρφκελνο θάπνηνο ζην δηαδίθηπν  ζα βξεί 
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πιεζψξα επαγγεικαηηψλ, κε ην αλσηέξσ επίζεην, ζε Ζξάθιεην, 

Υαληά θαη Ρέζπκλν. 

ΣΟ ΕΠΙΘΕΣΟ   ΦΑΛΙΚΙΟΠΟΤΛΟ 

 Σν επίζεην Υαιηθηφπνπινο, ζηνπο Πεγαδηζάλνπο, 

παξνπζηάδεηαη θαη απηφ ζαλ θξεηηθφ θαη απφ εδψ δηαθηλείηαη ζε 

φια ηα Δπηάλεζα, κέρξη ηελ βνξεηφηεξε Κέξθπξα, φπνπ 

δηαδξακαηίδεη θνξπθαίν ξφιν ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο 

ησλ λεζηψλ.  Μλεκνλεχεηαη θαη απηφ,  (ζειίδα 299 ), απ‟ηνλ 

Κσλζηαληίλν  άζα, αιιά θαη απ΄ηνλ Γεξάζηκν Πεληφγαιν. 

ΣΟ ΕΠΙΘΕΣΟ   ΕΡΒΟ 
 Ο Γεξάζηκνο Πεληφγαινο αλαθέξεη ζαλ θξεηηθήο 

πξνέιεπζεο θαη ην επίζεην έξβνο, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη, 

ζηελ Κεθαιινληά, θαη ζηηο λνηαξηαθέο πξάμεηο ηνπ βαζηιηθνχ 

θαη απνζηνιηθνχ λνηάξηνπ Αλδξέα Ακάξαληνπ, γηα ηελ πεξίνδν 

1548-1562. ηελ Λεπθάδα ην επίζεην έξβνο ππάξρεη  ζηνλ 

Αιέμαλδξν, ν δε Πάλνο Ρνληνγηάλλεο ην δέρεηαη ζαλ ζέξβηθν, 

πξνθαλψο κε  πξνέιεπζε απ‟ηελ εξβία, φπσο ππνδειψλεη. 

κσο πην ζσζηή θαίλεηαη λα είλαη ε πξψηε άπνςε ησλ 

Κεθαιιήλσλ, αθνχ ηεθκεξηψλεηαη θαη αξρεηαθά, ελψ, απηφ ην 

επίζεην ππάξρεη θαη ζηελ βνξεηφηεξε ησλ Δπηαλήζσλ, ηελ 

Κέξθπξα. 

 ρεηηθά κε ηα δχν αλσηέξσ επίζεηα Μαλσιίηζεο θαη 

Υαιηθηφπνπινο, λα επηζεκάλνπκε φηη απηά  αλαθέξνληαη  απ‟ 

ηνλ Κσλ/λν άζα, ζην έξγν ηνπ <<Σνπξθνθξαηνχκελε 

Διιάο>>, εηδηθψηεξα ζην  εδάθην πνπ πεξηιακβάλεη  ην πνίεκα 

– ζξήλν ηνπ Μαξίλνπ Σδάλε Μπνπληαιή  γηα ηελ πηψζε ηνπ 
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Υάλδαθα, ην 1669, φπνπ θαιεί ν πνηεηήο ζε βνήζεηα 

Μαλσιίηδεδεο θαη Υαιηθηφπνπινπο, αθνχ, πξνθαλψο, ήηαλ 

ζεκαίλνληα πξφζσπα γηα ηνλ ελεηηθφ Υάλδαθα. 

ΣΟ ΕΠΙΘΕΣΟ   ΒΛΑΦΟ 

         Κξεηηθήο πξνέιεπζεο, απ‟ηνλ θχθιν ησλ 

Παπαδνπνπιαίσλ, είλαη αθφκε ην επίζεην Βιάρνο, ζε Καξπά 

θαη Δμάλζεηα, αιιά θαη ζηελ Κεθαιινληά θαη ζηελ Κέξθπξα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Γεξάζηκν Πεληφγαιν.  Δίλαη δηαδεδνκέλν 

επξχηαηα ζηα θαθηά. Έδσζε, ε γεληά ησλ Βιάρσλ, 

πάκπνιινπο αγσληζηέο, ιατθνχο θαη ηεξσκέλνπο, θαηά ηνλ 

ελεηνηνπξθηθφ πφιεκν (1645–1669), ζηελ Κξήηε, αιιά θαη 

ζηνπο επφκελνπο αγψλεο. Ο εζλνκάξηπξαο ησλ θαθίσλ, ν 

Γαζθαινγηάλλεο, πνπ εγδάξε δσληαλφο,  απ‟ ηνπο Σνχξθνπο , 

ειέγεην Ησάλλεο Βιάρνο. Σν 1770 μεζήθσζε ηνπο θαθηψηεο 

(θαθηαλνχο) θαηά ησλ Σνχξθσλ, εκπλεφκελνο θαη απηφο απ‟ηηο 

κεγάιεο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα Οξισθηθά θαη ε 

αλάκεημε ηεο Αηθαηεξίλεο ηεο Μεγάιεο ζηα Διελνηνπξθηθά, 

εξρφκελνο ζε επαθή κε ηνλ Γεψξγην Παπάδσιε, ηνλ έιιελα 

απεζηαικέλν ηεο Αηθαηεξίλεο θαη ησλ αδεξθψλ Οξιψθ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηελ Μεγάιε 

Δμέγεξζε θαηά ησλ Σνχξθσλ. ρεηηθφ δεκνηηθφ πνίεκα ησλ 

θαθίσλ νκιεί γηα ηνλ μεζεθσκφ ησλ θαθηαλψλ θαη ηνπο 

Βιαραίνπο ηεο Αλψπνιεο: <<Γαζθαιηαλνί ζηνλ Παηζηαλφ θαη 

Μπνχξκπαρνη ζη‟Αζθέλδνπ, ζη‟Αζθχθνπ Μαπξνπάηεξνη θαη 

Παηηαθνί ζηε Νίκπξν, νη Βιάρνη ζηελ Αλψπνιε θαη ζηα 

θαθηά ηξαηίθνη, ειάηε ζηνλ Οκπξφο Γηαιφ>>. 
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        Σν θίλεκά ηνπ Γαζθαινγηάλλε, παξά ηηο αξρηθέο επηηπρίεο, 

είρε άδνμν ηέινο θαη νη Σνχξθνη ηνλ νδήγεζαλ ζε θξηθηφ 

ζάλαην, ζηελ πιαηεία ηνπ Ζξαθιείνπ,  κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο 

θφξεο ηνπ Μαξίαο  θαη ηνπ αδειθνχ ηνπ Υαηδή  γνπξνκάιε. 

Μάιηζηα, αλαθέξεη ν ηζηνξηθφο, πσο, φηαλ ηνλ έγδεξλαλ κε 

ζηνπξλάξη νη γελίηζαξνη, ηφηε έθεξαλ κπξνζηά ηνπ ηνλ αδεξθφ 

ηνπ, θαη νη δχν, αληί άιιεο νκηιίαο, <<εκνπγθαιίζζεζαλ, σο 

βφεο, δίο θαη ηξείο>>, ν δε γνπξνκάιιεο ακέζσο ηξειιάζεθε  

αληηθξχδνληαο ην θξηθηφ ζέακα.  Ζ ζεξησδία ησλ γεληηζάξσλ 

εθδνξέσλ ηνπο νδήγεζε λα ηνπνζεηήζνπλ θαη θαζξέθηε 

κπξνζηά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βιέπεη θαη ν ίδηνο ηνλ 

θαληβαιηζκφ ηνπο, ελψ, πεηψληαο ζην πιήζνο, πνπ 

παξαθνινπζνχζε ην καξηχξην, ινπξίδεο απ‟ην δέξκα ηνπ, 

θψλαδαλ: <<Πάξηε πεηζί γηα ηα ζηηβάληα ζαο>>. Ο εξσηθφο 

ζάλαηνο θαη ηα καξηχξηα ηνπ Γαζθαινγηάλλε πεξηγξάθνληαη 

παξαζηαηηθφηαηα,  ζην γλσζηφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηνπ 

ξηκαδφξνπ  Μπάξκπα-Μπαηδειηνχ, ελφο αγξάκκαηνπ 

ηπξνθφκνπ απ‟ην Μνπξί ησλ θαθίσλ, (ηέθαλνπ 

Παπαδφπνπινπ: H Eπαλάζηαζε ηνπ 1770. ειίδα 43), ν νπνίνο 

ήηαλ πνιεκηζηήο ηνπ Γαζθαινγηάλλε ζηελ έμέγεξζε. Σελ 

ξηκάδα θαηέγξαςε ην 1786 ν επίζεο ξηκαδφξνο  Αλαγλψζηεο 

ηνπ Παπά-ήθε θνξδίιε, απνηειείηαη απφ 1034 ζηίρνπο θαη 

πξσηνδεκνζηεχζεθε απ‟ηνλ Γάιιν ιφγην θηιέιιελα Δκίι 

Λεγθξάλ ην 1879. Απηή ε <<Ρηκάδα ηνπ Μπάξκπα-

Μπαηδειηνχ>>, φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα, έρεη ηεξάζηηεο 

ηερλνηξνπηθέο νκνηφηεηεο κε ηελ <<Ρηκάδα ηνπ Κνιφθα>>, ν 

νπνίνο εμηζηνξεί ηελ Δμέγεξζε ησλ Λεπθαδίσλ ρσξηθψλ, ην 

1819, θαηά ησλ Άγγισλ Ζ απνηπρεκέλε απηή εμέγεξζε ησλ 
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θαθησηψλ (θαθηαλψλ), ην 1770, θαη νη αγξηφηεηεο ησλ 

Σνχξθσλ, πνπ αθνινχζεζαλ, αλάγθαζαλ θαη πάιη κεγάιν 

θνκκάηη θαθησηψλ (θαθηαλψλ), λα εθπαηξηζζνχλ θαη λα 

κεηαθνκίζνπλ ζηελ Μήιν, φπνπ δεκηνχξγεζαλ ην ρσξηφ 

Αδάκαληαο, πξνο πιήξε επίξξσζε φζσλ εθηελψο 

πξναλαθέξζεθαλ, αθνχ ζε θάζε απνηπρεκέλε εμέγεξζε ησλ 

θαθησηψλ (θαθηαλψλ), απ‟ηνλ 14ν αηψλα θαη εθεμήο, είηε 

θαηά ησλ Δλεηψλ, είηε θαηά ησλ Σνχξθσλ, βιέπνπκε λα 

νδεγνχληαη ζε  βίαην εθπαηξηζκφ. 

          Μεηά ηελ εκβφιηκε αλαθνξά γηα ηνλ θξηθηφ ζάλαην ηνπ 

ήξσα ησλ θαθίσλ Ησάλλε Βιάρνπ, ή Γαζθαινγάλλε, 

επαλεξρφκεζα ζηελ αλαιπηηθή καο αλαθνξά, γηα ηελ παξνπζία 

ησλ Κξεηηθψλ επηζέησλ ζηνπο θαθηψηεο, ζηα φκνξα ρσξηά θαη 

γεληθψηεξα ζην λεζί ηεο Λεπθάδνο. Δθηφο ησλ θαθησηψλ, 

φπνπ έρνπκε καδηθψηεξε  εγθαηάζηαζε, θαη ησλ γεηηνληθψλ 

ρσξηψλ, Καξπάο, Πεγαδηζάλσλ, Αιεμάλδξνπ, κε ηηο 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρεη, 

αθφκε, πιεζψξα θξεηηθήο πξνέιεπζεο επηζέησλ, πνπ 

δηεζπάξεζαλ  θαη ζε άιια ρσξηά ηεο Λεπθάδνο, πάληα θαη‟απηή 

ηελ πεξίνδν, ήηνη πεξί ηνλ 15
ν
 αηψλα. Σελ πνιχηηκε απηή 

θαηαγξαθή καο πξνζθέξνπλ νη  ηξείο πξνξξεζέληεο,  ν 

Εαθχλζηνο Νηίλνο Κνλφκνο, θαη νη εθ Κεθαιιελίαο Γεξάζηκνο 

Πεληφγαινο θαη Αλδξέαο Ακάξαληνο.  Ζ χπαξμε απηψλ ησλ 

θνηλψλ  επηζέησλ ζε Εάθπλζν θαη Κεθαιινληά, αιιά θαη ζηε 

Λεπθάδα απνδεηθλχεη πσο ηα ηξία λεζηά ήηαλ έλα είδνο 

«ζπγθνηλσλνχλησλ δoρείσλ»,  θαη απηφ, ινγηθά, ζπλέβε  θαηά 

ηελ επνρή ησλ Σφθθσλ, φηαλ θαη ηα ηξία λεζηά αλήθαλ ζηελ 
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«Γπλαζηεία ησλ Σφθθσλ» (1362 – 1479), αθνχ ελ ζπλερεία, ην 

1479, ε Λεπθάδα πέξαζε ζηνπο Σνχξθνπο. Αξσγφο ζ‟ απηή ηελ 

αλαθνξά έξρεηαη ε καξηπξία ηνπ Πάλνπ Ρνληνγηάλλε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία, θαηά ηελ επνρή ησλ Σφθθσλ, ππάξρεη 

επνηθηζηηθφο νξγαζκφο, επξείαο έθηαζεο πιεζπζκηαθή 

δηαζηξσκάησζε θαη ε δεκηνπξγία ζρεδφλ ησλ 5/6 ησλ 

ζεκεξηλψλ ρσξηψλ ηεο Λεπθάδνο.  Δπίζεο  ν ππξίδσλ 

Αζσλίηεο, δέρεηαη ηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Λεπθάδνο, επί Σφθθσλ, θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κε Έιιελεο, 

Φξάγθνπο θαη Αιβαλνχο.       χκθσλα κε ηνπο Νηίλν Κνλφκν, 

Γεξάζηκν Πεληφγαιν θαη Αλδξέα Ακάξαλην ηα θξεηηθήο  

πξνέιεπζεο επίζεηα, θαη ζηα άιια ρσξηά ηεο Λεπθάδνο,  αθνχ 

είλαη θνηλά ζηα ηξία λεζηά,  είλαη ηα παξαθάησ: 

ηo Καιακίηζη: Καξχδεο, Πεξδηθάξεο θαη Κξεηηθφο. 

ηελ Καηνχλα: Φσηεηλφο, Αηγελήο. 

ην Μαξαληνρψξη: Μαπξνθέθαινο, Αειαπφξηαο. 

ηνλ χβξν: Αεπηεξαίνο, Πξνθφπεο, Μπειεγξίλνο, Φνπξιάλνο. 

ηνπο Σζνπθαιάδεο: ΐξεηηφο, Σππάιδνο. 

ηνπο Καξηψηεο: Θεξηαλφο 

ηνλ Άγην Πέηξν: Ραπηφπνπινο, ίδεξεο, Μαξαγθφο, 

ΐιαζζφπνπινο. 

ηελ Βμάλζεηα: Καιαθάηεο, ΐιάρνο. 
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ην ΐιπρφ: Παπαθσζηφπνπινο. 

ηνλ  Ώιέμαλδξν : έξβνο,  Μαλσιίηζεο, Μαξάθεο, Κνιπβάο. 

ηε Υψξα: Μφζρνο, νχξκπεο, Ρσκαλφο, Φσκάθεο θαη Σδέλ. 

 Μηα άιιε ζεκαληηθή πεγή, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

θξεηηθήο πξνέιεπζεο επίζεηα ζηελ Λεπθάδα,  είλαη ην βηβιίν 

ηεο Διέλεο Γξάςα, Πξντζηακέλεο ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ 

Λεπθάδνο, κε ηίηιν: << Γεψξγηνο   Μπαξκπαξίγνο. Αεκφζηνο  

Ννηάξηνο Ώγίαο Μαχξαο>>. Δδψ, αλαθέξνληαη ζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, ηα παξαθάησ επίζεηα: ΐαζηιάθεο 

(ει. 55), Ώπνζηνιάθεο (ει. 69), ηακαηάθεο (ει. 82), 

Νηθάθεο (ει. 101), Ώξκελάθεο (ει. 110). Βέβαηα νη 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο απηέο πξάμεηο,   επηηεινχληαη πεξί ην 1700. 

κσο, γηα λα δηθαηνπξαθηεί θάπνηνο ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα 

είλαη είθνζη εηψλ, νπφηε ππήξμαλ, ηα αλσηέξσ επίζεηα, θαη 

κέζα ζηελ Σνπξθνθξαηία  ή  πξνηνπξθηθά, αθνχ κφιηο 

δεθαπέληε ρξφληα  πξηλ, ην 1684, είραλ εγθαηαιείςεη ην λεζί ηεο 

Λεπθάδνο νη ηνχξθνη. Δπίζεο, ηνλ 18
ν
 αηψλα, ν ηζηνξηθφο 

Γεψξγηνο Πινπκίδεο, ζην έξγν ηνπ «Ναπηηιία θαη Βκπφξην ζηελ 

Λεπθάδα 1783–1818», καο δίλεη κηα ζεηξά πινηνθηεηψλ  

Κξεηηθήο πξνέιεπζεο, πνπ έδεζαλ ή δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ 

Λεπθάδα, φπσο: ΐεξλαξδάθεο, Καιακάθεο,  Κνληνζηαβιάθεο, 

Κνξζνδάθεο, Γξηβειάθεο, Μαδαξάθεο, ΐαιζακάθεο θαη 

Γνπξάθεο. 

 Δπνκέλσο, απ‟ ηνλ 15
ν
 έσο ηνλ 18

ν
 αηψλα, βιέπνπκε κηα 

επξχηαηε γθάκα Κξεηηθήο πξνέιεπζεο επηζέησλ θαη ζηελ 

Λεπθάδα, φπσο ζε φια ηα Δπηάλεζα, κε ραξαθηεξηζηηθφ 
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γλψξηζκα φηη ήξζαλ, πηζαλφλ, πξνηνπξθηθά, ήηνη πξφ ηνχ 1479, 

ή κεηαηνπξθηθά κεηά ην 1684. Γηφηη κε ηηο ζπλζήθεο 

εμαλδξαπνδηζκνχ θαη παηδνκαδψκαηνο, πνπ επηθξαηνχζαλ, επί 

Σνπξθνθξαηίαο (1479 – 1684) ζηελ Λεπθάδα, πνιχ δχζθνιν ζα 

ήηαλ λα θαηαθζάζνπλ εδψ θάηνηθνη απ‟ ηηο ελεηνθξαηνχκελεο  

Κξήηε, Εάθπλζν θαη Κεθαιινληά, φζν θαη αλ δελ έπαπαλ λα 

είλαη θαηαθηεηέο θαη απηνί νη Δλεηνί. Σν θξηθηφ παηδνκάδσκα, 

ληεβζηξκέ ζηα ηνχξθηθα,  ήηαλ ε βαζηθή αηηία, πνπ νη 

θαθηψηεο  «βγήθαλ» απ‟ ηελ Σνπξθνθξαηία, ην 1684, κε κφλν 

νγδφληα νηθνγέλεηεο ζε φινπο ηνπο καραιάδεο, φπσο αλαθέξεη ν 

Π. Ρνληνγηάλλεο, (Σφκνο Ώ, ζειίδα 415).  Ο Απφζηνινο 

Βαθαιφπνπινο ζην έξγν ηνπ:<<Ηζηνξία ηνπ Νένπ 

Διιεληζκνχ>> ζην θεθάιαην:<<Οη Δμηζιακηζκνί ησλ 

Σνχξθσλ>> γξάθεη γηα ην ηξαγηθφ παηδνκάδσκα:<<…Έπαηξλαλ 

απ‟ηνπο πνιχηεθλνπο δχν ή θαη πεξηζζφηεξα παηδηά θαη δελ 

εμαηξνχζαλ νχηε θάλ ηνλ κνλαρνγηφ, πνπ δελ ηνλ έδηλαλ πίζσ,  

παξά κφλνλ φηαλ έπαηξλαλ 60 ή 70 ρξπζά λνκίζκαηα…>>. Ο δε 

ηνπξθνιφγνο ηζηνξηθφο Δπζηάζηνο Βνχηνο αλεβάδεη ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Διιήλφπνπισλ, πνπ έγηλαλ γελίηζαξνη, ζε 

δηαθφζηεο ρηιηάδεο. ηαλ έθεπγαλ ηα παηδηά, αλαθέξεη, ελ κέζσ 

ζξήλσλ θαη νδπξκψλ, ν παηέξαο γηα κέξεο έθιαηγε ζηα 

ρσξάθηα, νη δε καλάδεο θαη αδεξθέο ζξελνχζαλ ζην ζπίηη, ζηελ 

δε Ήπεηξν έθαλαλ θαη κλεκφζπλν, ζεσξψληαο ηα παηδηά λεθξά.   

Καηά ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε, (ειίδα 458), ηελ δηεηία 1565 – 

1566 έρνπκε μεζεθσκφ ησλ Λεπθαδίσλ γηα ην ζαξσηηθφ 

παηδνκάδσκα ησλ Σνχξθσλ. Νέν μεζεθσκφ πξέπεη λα έρνπκε 

ην 1601, αθνχ ν ζνπιηάλνο έζηεηιε θηξκάλη ζηνλ Μπευιέξκπεε 

ηεο Ρνχκειεο θαη ζηνπο θαδήδεο, ζηνλ  νπνίν δίλεη νδεγίεο γηα 
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απαγρνληζκφ ησλ γνλέσλ, πνπ αξλνχληαλ ην παηδνκάδσκα. «… 

Γλσξίδνκε επίζεο, φηη νη απνζηαιεζφκελνη κπνπκπαζίξεδεο θαζ‟ 

πςειήλ κνπ εληνιήλ, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα, φπσο εθ‟ φζνλ 

παξίζηαηαη αλάθε, εθαξκφδνπλ ηαο δηαηάμεηο ηνπ γλσζηνχ θεηθά 

ηνπ ζετρνπιηζιακάηνπ, ζπκθψλσο πξνο ηνλ νπνίνλ, φηαλ ηηο εθ 

ησλ απίζησλ αληηζηαζεί  εηο ηελ παξάδνζηλ ηνπ γεληηζάξνπ πηνχ 

ηνπ, ζα απαγρνλίδεηαη επζχο εηο ην αλψθιη ηεο ζχξαο ηνπ, ηνπ 

αίκαηφο ηνπ   ζεσξνχκελνπ  άλεπ αμίαο». 

            Βπνκέλσο, κεηά ηελ παξέλζεζε γηα ν παηδνκάδσκα, θαη‟ 

αιθαβεηηθή ζεηξά , έλαο δπλεηηθφο  πίλαθαο  Κξεηψλ  ζηελ 

Λεπθάδα,  ζπλνιηθά, απ‟ηνλ 15
ν
 έσο ηνλ 18

ν
 αηψλα, έρεη σο 

εμήο, ζχκθσλα κε φζα δηεμνδηθά   πξναλαθέξακε: 

Aπνζηνιάθεο, Ώζπξνγέξαθαο, Ώξκελάθεο, ΐιάρνο, ΐξεηηφο, 

ΐιαζζφπνπινο, ΐαζηιάθεο, ΐεξλαξδάθεο, ΐαιζακάθεο, 

Γξηβειάθεο, Γεσξγάθεο, Γαβαιάο, Αηγελήο, Αειαπφξηαο, 

Αεπηεξαίνο, Αεηδψξηδεο, Γνπξάθεο, Θεξηαλφο, Κνπληάθεο, 

Καξθάθεο, Κηελάο, Καξχδεο, Κξεηηθφο, Καιαθάηεο, 

Καινγεξάθεο, Καιακάθεο, Κνληνζηαβιάθεο, Κνξζνδάθεο, 

Κνιπβάο,  Λάδαξεο, Λνγνζέηεο, Λπκπεξάθεο, Μαξάθεο, 

Μαλσιίηζεο, Μαπξνθέθαινο, Μπειεγξίλνο, Μαξαγθφο, Μφζρνο, 

Μαληάθεο, Μνπδάθεο, Μαδαξάθεο, Νηθάθεο,  Ξελάθεο,  

Πεξάηεο, Παπαδφπνπινο, Παλαγησηάθεο, Πεξδηθάξεο, 

Πξνθφπεο, Παπαθσζηφπνπινο, Πεηνχζεο, θηνθπιάθεο, έξβνο, 

ίδεξεο , νχξκπεο, ηακαηάθεο, Ρσκαλφο, Ραπηφπνπινο, 

Σζντιάθεο, Σππάιδνο, Σδαλθαξφινο, Σδέλ, Σακπάθεο, Φσηεηλφο, 

Φνπξιάλνο, Υαιθηφπνπινο, Φσκάθεο. 
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 Κάπνηα,  εθ ησλ αλσηέξσ  επηζέησλ,  δελ ππάξρνπλ, 

πιένλ ζηελ Λεπθάδα, είηε ιφγσ έιιεηςεο αξξελνγνλίαο, είηε 

γηαηί  δξαζηεξηνπνηήζεθαλ γηα ιίγν ζην λεζί θαη αλαρψξεζαλ. 

Ζ ζπληξηπηηθφηαηε, φκσο, πιεηνςεθία ησλ αλσηέξσ θξεηηθψλ 

επηζέησλ ππάξρεη θαη ζήκεξα (2013) ζηελ Λεπθάδα θαη ζηα 

ρσξηά ηεο. Μάιηζηα, θάζε ελήκεξνο θαη ππνςηαζκέλνο 

Λεπθαδίηεο, ζε πεξίπησζε πνπ αθνχζεη θάπνην επίζεην, 

γλσξίδεη απηφκαηα θαη απφ πνηφ ρσξηφ ηνπ λεζηνχ πξνέξρεηαη, 

αθνχ, ππάξρεη ηεξάζηηα νκαδνπνίεζε ησλ επηζέησλ αλά ρσξηφ. 
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ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ ΣΩΝ 
ΥΑΚΙΩΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ  ΣΟΚΚΟΙ 

            Ζ πεξηνρή ησλ θαθησηψλ θαηνηθείηαη απ‟ ηελ 

αξραηφηεηα.  Ο Πάλνο Ρνληνγηάλλεο,  (ειίδα 30), αλαθέξεη 

πσο ην 1967, ν πξντζηνξηνιφγνο  Αχγνπζηνο νξδίλα, κε ηελ 

αλεχξεζε ππξηηνιηζηθψλ εξγαιείσλ, απέδεημε ηελ χπαξμε 

αλζξψπηλεο δσήο θαη ζηνπο θαθηψηεο, αλάκεζα ζηα ρσξηά 

Αζπξνγεξαθάηα θαη Κάβαιιν , φπσο  ζηα Κνιπβάηα θαη ζηα 

Φξαμνχιηα ηνπ φκνξνπ Αιέμαλδξνπ. ηνπο αηψλεο πνπ 

επεθνινχζεζαλ, πξνθαλψο θαη νη πξφδξνκνη νηθηζκνί ησλ 

θαθησηψλ ζα είραλ θνηλή κνίξα κε νιφθιεξν ην λεζί, ην νπνίν 

θαηνηθήζεθε απφ Kurgan, Λέιεγεο, Ίσλεο, Γσξηείο, 

Κεθαιιήλεο, Αθαξλάλεο θαη ηέινο Κνξηλζίνπο ην 625 π.ρ. Ζ 

δηαρξνληθή παξνπζία θαηνίθσλ ζηνπο θαθηψηεο θαιχπηεη θαη 

ηελ φςηκε Βπδαληηλή πεξίνδν. Σφηε θαίλεηαη πσο, πξσηίζησο, 

γχξσ απφ λανχο, νξγαλψλνληαη κηθξννηθηζκνί,  αρπξνθαιχβεο, 

επί ην πιείζηνλ, ηεζζάξσλ-πέληε θαηνηθηψλ. Ο Άγηνο 

Αζαλάζηνο εθεί ζην πξφβγαικα ηνπ δξφκνπ θαθηψηεο – 

Λεπθάδα, φπνπ ζήκεξα βξίζθνληαη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο.  

Ζ Παιαηά Δπηζθνπή, ινθίζθνο θνληά ζηελ Μέιηζζα, φπνπ είρε 

κεηαθεξζεί ζην ηέινο ηνπ 12νπ αηψλα,  (Π. Ρνληνγηάλλε, ηφκνο 

Α, ζειίδα 270),  ε έδξα ηνπ επηζθφπνπ, φηαλ δηαιχζεθε ε 

πνιίρλε ηνπ Κνχικνπ, γηα λα κεηαθεξζεί εθ λένπ, θαηά ην 

κέζνλ ηνπ 14νπ αηψλα, ζην παλνρψξη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Κσλζηαληίλν Μαραηξά. Ζ Αγία Βαξβάξα ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καθαβνχιαο, θάπνπ κεηαμχ ηνπ ιφθνπ Μπνχκθα, Καθαβνχιαο 
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θαη ηεο Πεξηνρήο παζάξη ησλ Πεγαδηζάλσλ θαη φρη ζηνπο 

θάξνπο (!), φπσο παξνπζηάδνπλ νη εξκελεπηέο ησλ 

Οζσκαληθψλ Αξρείσλ, πνπ δελ έρνπλ θακία βησκαηηθή άπνςε 

θαη γλψζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ θαθησηψλ. Ζ Αγία 

Μαξίλα, ζην Πηλαθνρψξη, ζηελ ηνπνζεζία Βαξθά. Mαζεηήο ηνπ 

δεκνηηθνχ, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, είρα καδέςεη θνκκάηηα 

θεξακηδηψλ, απ΄ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο, πξνθεηκέλνπ 

λα θηηάμνπκε νηθνγελεηαθφ θνχξλν! Ζ Αγία Αηθαηεξίλε ζηελ 

πεξηνρή Κερξηλέο, κεηαμχ Αζπξνγεξαθάησλ θαη Πηλαθνρσξίνπ. 

Ο Άγηνο Βαζίιεηνο, θάησ απ‟ηα Κνηκεηήξηα Λαδαξάησλ θαη 

Πηλαθνρσξίνπ. Απηφο ν λαφο, εξεηπσκέλνο ζήκεξα, αθνχ κφλν 

νη θαηεξγαζκέλεο πέηξεο θαη έλα εηθφληζκα ζπκίδεη ηελ χπαξμή 

ηνπ, φπσο καο δηέζσζαλ ηελ ζρεηηθή παξάδνζε θάπνηνη 

ειηθησκέλνη θάηνηθνη ησλ Λαδαξάησλ, ήηαλ κεγάιν κνλαζηήξη. 

Πξνθαλψο ε χπαξμή ηνπ λα ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ, 

αθφκε θαη πξίλ ηνλ 12ν αηψλα. 

 Πέξαλ ηνχησλ ησλ κηθξννηθηζκψλ, πνπ αλαπηχζζνληαλ 

πέξημ ησλ λαψλ, ππάξρνπλ θαη άιινη κηθξννηθηζκνί, νη νπνίνη 

ζπλνιηθά, ζαλ πξφδξνκνη, απνηεινχλ ην πξφπιαζκα πάλσ ζην 

νπνίν αλαπηχρζεθαλ νη θαθηψηεο, ηνλ 15ν αηψλα. ηαλ κηιάκε 

γηα κηθξννηθηζκνχο ηεο επνρήο εθείλεο ελλννχκε  πέληε-έμη 

αρπξνζθεπείο θαιχβεο, ην πνιχ,  ζε θάζε πεξηνρή. Απηή ε 

θαηαζθεπή γηλφληαλ κε ςαζί, πνπ, απ‟ ηα βάζε ησλ αηψλσλ, 

πξνκεζεχνληαλ νη θαθηζάλνη απ‟ ηελ θξάπηα, πεξηνρή ζηελ 

ιίκλε Βνπιθαξηά, ζηνλ Άγην Νηθφιαν Αηησιναθαξλαλίαο, θαη 

θνπβαινχζαλ κε ηα άινγα.  Άιινη κηθξννηθηζκνί, εθηφο απηψλ 

ησλ πέξημ ησλ εθθιεζηψλ κηθξννηθηζκψλ–αρπξνθαιχβσλ, 
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ππήξμαλ ζηηο  παξαθάησ πεξηνρέο:   Πεηεηλνρψξη, πεξηνρή 

βνξεηνδπηηθά ηνπ Καβάιινπ.  Μέιηζζα θαη εηδηθφηεξα ε ζέζε 

Σνχβιν, εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην επηζθέςηκν νκψλπκν 

θαξάγγη.  Μεζνρψξη πεξηνρή ηνπ παλνρσξίνπ δπηηθά θαη 

θνληά ζην εηθφληζκα ηνπ ηαπξνχ.  Κακπνρψξη  αξηζηεξά ηνπ 

νδηθνχ άμνλα θαθησηψλ – Αιέμαλδξνπ, πεξηνρή πνπ αλήθεη 

ζην Πηλαθνρψξη.  Μηραιηηζάηα, πεξηνρή ησλ Λαδαξάησλ, πην 

θάησ απ‟ ηνλ Άγην Θσκά θαη δεμηά ηνπ δξφκνπ Λαδαξάηα – 

Αθφλε. Γαδάηα, πεξηνρή επίζεο ησλ Λαδαξάησλ, θάησ απ‟ ηελ 

Κξνχπα. Απηνί νη κηθξννηθηζκνί, θαηά θαλφλα, είραλ 

δεκηνπξγεζεί  θνληά ζε  πεγέο, φπσο ε πειηά ηνπ  Καβάιινπ, 

ε Βιχρα  θαη ην Μαπξνλέξη ηνπ παλνρσξίνπ, ε Αθφλε 

Λαδαξάησλ θαη Πηλαθνρσξίνπ, ε Κάησ Κξνχπα , ν Φέιηθαο, ην 

Μνπηδνχξη ηεο Βξάραο θαη  ηνπ Μαζηξνγηάλλε   ησλ 

Λαδαξάησλ. Τπνιείκκαηα θάπνησλ απ‟απηνχο ηνπο 

κηθξντθηζκνχο δηαζψδνληαη αθφκε θαη ζήκεξα. 

        Άξα έρνπκε νινθιεξσκέλν ην θάδξν ησλ δηάζπαξησλ 

πξφδξνκσλ  νηθηζκψλ  ησλ θαθησηψλ, θαηά ηελ φςηκε 

Βπδαληηλή πεξίνδν, ήηνη, πεξί ηνλ 14ν θαη 15ν αηψλα, πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη θαθηψηεο κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ, νξαηφ θαη δηαθξηηφ γλψξηζκα ηεο Κξεηηθήο 

θαηαγσγήο ησλ λέσλ θαηνίθσλ. Δπίζεηα, φπσο: Μηραιίηζεο, 

Γαδήο, Ξνθεηήο, Μαιαβφο, Καηζάγθαο, Σζνπθαιάο, Ρηδάο, 

Παπαιάκπξνο, Πίθνινο,  θαίλεηαη πσο ήηαλ ηα θπξίαξρα, ζ‟ 

απηνχο ηνπο πξφδξνκνπο κηθξννηθηζκνχο, πξηλ ππάξμεη ε 

κεζνδηθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε, απ‟ ηνπο Σφθθνπο, 

εγθαηάζηαζε θαηνίθσλ, ζηνπο δεκηνπξγεζέληεο  θαθηψηεο, 



 
85 

επίζεηα ηα νπνία ράζεθαλ , ζην δηάβα ησλ αηψλσλ. Απηνί νη 

πξφδξνκνη νηθηζκνί-αρπξνθαιχβεο  ζπγρσλεπζέληεο κε ηνπο 

λένπο θαηνίθνπο,  πνπ κεζνδηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα 

κεηαθίλεζαλ νη Σφθθνη, (1362-1479), δεκηνχξγζαλ ηνπο 

ζεκεξηλνχο θαθηψηεο, θάηνηθνη κεηαθεξζέληεο, θπξίσο απ‟ηελ 

Κξήηε, αιιά θαη απφ Αηησιναθαξλαλία, Ήπεηξν, Κεθαιινληά, 

Εάθπλζν θαη Κάησ Ηηαιία. ‟ απηή ηελ θξίζηκε επνρή,  15ν 

αηψλα, πνπ νη ππάξρνληεο πξφδξνκνη  κηθξννηθηζκνί - 

αρπξνθαιχβεο ελψζεθαλ κε  ην λέν πιεζπζκηαθφ  ζηνηρείν  θαη 

δεκηνχξγεζαλ ηνπο θαθηψηεο, αλ ππήξραλ εθηάζεηο κε αζθάθα 

θαη ηνπσλπκηθφ Αζθαθία, κάιινλ ζα είρακε γεληθεπκέλε 

νλνκαζία Αζθαθνρψξηα, φπσο ζηα Γηάλλελα ηα Εαγνξνρψξηα, 

ζηελ Άξηα ηα Καηζαλνρψξηα, ζηελ Αηηηθή ηα Γεξβελνρψξηα ή 

ζηελ Υίν ηα Μαζηηρνρψξηα. Αληίζεηα, πήξαλ παηξηδσλπκηθά 

ηελ νλνκαζία θαθηψηεο ην άζξνηζκα ησλ θαηνίθσλ θαη ηα 

ρσξηά ηα ίδηα, απ‟ηνπο θαθηψηεο (θαθηαλνχο) ησλ Υαλίσλ, 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εδψ,  αθνχ απηφ ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν 

πξνζέδηδε κνλαδηθφ θαη δηαθξηηφ γλψξηζκα , θπξίσο απ‟ ην 

φκνξα, αιιά θαη ζχγρξνλα κε ηνπο θαθηψηεο  ρσξηά θαη 

ηδηαίηεξα ηελ Καξπά, φπνπ ζίγνπξα ζα πξσηνεθθσλήζεθε ην :  

«Απηνί είλαη θαθηψηεο, εθεί πέξα» θαη φρη Αζθαθηψηεο, αθνχ 

δελ ζα έραλαλ  επθαηξία,  νη ζθσπηηθνί Καξζάλνη, λα 

πξνζδηνξίζνπλ, θπησλπκηθά, ηελ θαηαγσγή ησλ θαθηζάλσλ, 

απ‟ ηελ  αζθάθα! Σελ ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ απφ αηψλεο, έσο 

αθφκε θαη ζήκεξα, απνθαινχλ …ρνξηαζηηθά, κε άιθα 

επθσλίαο κπξνζηά, <<Αξγαλνιφγνπο>>, αληί ηνπ ζσζηνχ 

Ρηγαλνιφγνπο, απ‟ηελ ξίγαλε, ηνπο θαθηζάλνπο, ζέινληαο λα 

ηνπο ππνβηβάζνπλ, αιιά θαη λα ηνπο ινηδσξήζνπλ, ελλνψληαο 
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πσο  θπηξψλεη κφλν ξίγαλε ζηα ρσξηά ηνπο, ππνλνψληαο ζαθψο 

ηελ θηψρεηα ηνπο, θαηά ηνπο πεξαζκέλνπο αηψλεο. Να κηα 

πεξίπησζε θπησλπκηθήο νλνκαζίαο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ξίγαλεο. Γηαηί θάηη αλάινγν λα κελ γίλεη θαη κε ηελ αζθάθα θαη 

λα απνθιεζνχλ Αζθαθηψηεο  θαη φρη θαθηψηεο, θπξίσο απ‟ηα 

φκνξα ρσξηά θαη εηδηθψηεξα ηελ Καξπά; 

         Πιεπξέο, πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ πξνέιεπζε ησλ 

θαθησηψλ απ‟ηα θαθηά, κεηαμχ ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνξξίςνπλ ηελ παηξηδσλπκηθή πξνέιεπζή 

ηνπο, επηθαινχληαη ην εχινγν εξψηεκα γηαηί  απνθιήζεθαλ 

θαθηψηεο θαη φρη θαθηαλνί. Τπάξρεη πεηζηηθφ, ακάρεην θαη 

αδηαθηινλίθεην  επηρείξεκα, ηεθκεξησκέλν απφ πάκπνιιεο 

καξηπξίεο πσο,  θαη νη θάηνηθνη ησλ θαθίσλ, απ‟ην 1300, πνπ 

πξσηνζπλαληάηαη ν φξνο <<θαθηψηεο>> ζηα Υαληά, 

(Γεσξγίνπ Γαιηδάθε. <<Πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ησλ 

θαθίσλ>>), κέρξη ην 1900 πεξίπνπ, απνθαινχληαλ θαη απηνί  

θαθηψηεο θαη φρη θαθηαλνί, φπσο πάιηλ θαη πνιιάθηο 

ππεξηνλίδνπκε ζην παξφλ βηβιίν. Πξψηνλ. Έηζη αλαθέξνληαη  

απ‟ηνλ Κσλ/λν  άζα (Σνπξθνθξαηνχκελε Βιιάο, ζειίδα 363). 

Γεχηεξνλ. ην έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Βνβνιίλε <<Ζ 

Δθθιεζία εηο ηνλ αγψλα ηεο Διεπζεξίαο>>, ζειίδα  127. Ηδνχ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ εδάθην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ θήξπμε ηεο 

Δπαλαζηάζεο, ην 1821, ζηελ Παλαγία ηελ Θπκηαλή ησλ 

θαθίσλ. <<… Ο Παπά-ήθεο θνξδίιεο εγήζε, κεη‟άιισλ 

θαθησηψλ, ηεο επηζέζεσο θαηά ηνπ θαηαηπξαλνχληνο ηελ 

επαξρίαλ Απνθνξψλνπ Ηκβξαήκ, ηνλ νπνίν θαηεηξφπσζελ…>>. 

Σξίηνλ. Ο ηζηνξηθφο ησλ θαθίσλ, ν Πάξηο Κειατδεο  ( Εζηνξία 
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ησλ θαθίσλ,  ζειίδα 551), επηβεβαηψλεη φηη κέρξη ην 1900 δελ 

είρακε ηνλ φξν θαθηαλνί, αιιά θαθηψηεο.  Σέηαξηνλ. ε 

ελεηηθφ ράξηε ηνπ 1607, γηα ηελ πεξηνρή Υαλίσλ, δηαθξίλεηαη 

ην: « Sfacioti Populi bellicosi», δειαδή θαθηψηεο  ιαφο 

πνιεκηθφο. Πέκπηνλ. ην έξγν ηνπ Κπξηάθνπ ηκφπνπινπ 

<<Ξέλνη ηαμηδηψηεο ζηελ Διιάδα 333κ.Υ-1700>>, ζειίδα 120, 

φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ κεηά ηα Οξισθηθά, (1770), πεξίνδν: 

<<… Πεηξαηηθφο ζηνιίζθνο Μαληαηψλ θαη θαθησηψλ ειείδεην 

ηα παξάιηα ηεο Πεινπνλήζνπ θαη ηεο Κξήηεο…>> Έθηνλ. Δμ 

ίζνπ δηαθσηηζηηθφο ήηαλ θαη ν Γήκαξρνο θαθίσλ ήθεο 

Λχθνο, ν νπνίνο καο δηαβεβαίσζε πψο θαη νη θαθηαλνί 

απνθαινχληαλ θαθηψηεο κέρξη ην 1900, θαηά ηελ ηειεηή 

Αδειθνπνίεζεο θαθησηψλ Λεπθάδνο θαη θαθησηψλ 

(θαθηαλψλ) ησλ Υαλίσλ, πνχ έγηλε ζηηο 10 Απξηιίνπ 2010 ζηα 

Λαδαξάηα ησλ θαθησηψλ. 

              Σν 1357, θαηά ηελ επαλάζηαζε ηεο Βνπθέληξαο, κε 

κπξνζηάξεδεο ηνπο πξφδξνκνπο νηθηζκνχο ησλ θαθησηψλ, 

ζπλεπηθνπξνχκελσλ θαη απ‟ ηα άιια ρσξηά ηεο επνρήο, 

ελαληίνλ ηνπ Γξαηηαλνχ Σδψξηδε, πήξαλ κέξνο πεληαθφζηνη 

πεδνί θαη ζαξάληα ηππείο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Εζηνξηθή 

Πξαγκαηεία ηνπ Γεξκαλνχ θαζεγεηή Καξφινπ Υφπθ, ζε 

κεηάθξαζε ηνπ Κεξθπξαίνπ  Εσάλλε Ρσκαλνχ,  ην 1891. Με 

βάζε ηνλ αλσηέξσ  αξηζκφ καρίκσλ, ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, 

ππνινγίδεη φηη, ηελ επνρή ησλ Αλδεγαπψλ,  (1331– 1362), 

ακέζσο πξίλ ηνπο Σφθθνπο,  ζπλνιηθά ε Λεπθάδα είρε πεξίπνπ 

πέληε ρηιηάδεο θαηνίθνπο. Αηζηφδνμν λνχκεξν, αθνχ ζην ζχλνιν 

ησλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα καρίκσλ, δελ ππνιφγηζε φηη, αξθεηέο 
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δεθάδεο, ήηαλ νπιίηεο ηνπ Νηθεθφξνπ Β‟ ηεο Ζπείξνπ, ν νπνίνο 

ζηήξημε ηελ εμέγεξζε ησλ ρσξηθψλ, θαηά ηνπ Γξαηηαλνχ. 

Δπίζεο, πηζαλφλ, λα ππήξραλ θαη νπιίηεο ηνπ Λενλάξδνπ Α‟ ηνπ 

Σφθθνπ, φπσο αλαθέξεη ν Κάξνινο Υφπθ, ν νπνίνο Λενλάξδνο 

επνθζαικηνχζε ηελ Λεπθάδα θαη ηελ νπνία θαηέιαβε ην 1362, 

πέληε ρξφληα κεηά ηελ βνήζεηα ηνπ πξνο ηνπο ρσξηθνχο ελαληίνλ 

ηνπ Γξαηηαλνχ. Απηή ηελ βνήζεηα ηνπ Λεoλάξδνπ Α‟ ηνπ 

Σφθθνπ κλεκνλεχεη θαη ν ππξίδσλ Αζσλίηεο, αλαθέξνληαο, 

ραξαθηεξηζηηθά, πσο, θαηά ηελ κάρε ησλ ρσξηθψλ ελαληίνλ ηνπ 

Γξαηηαλνχ, (1357),  ν Λενλάξδνο Σφθθνο πεξηπνινχζε κε δχν 

πινία αλνηρηά  ηεο Γχξαο, επνπηεχνληαο ηελ έθβαζε ηεο 

ζχγθξνπζεο. 

 Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ πέληε ρηιηάδσλ πεξίπνπ θαηνίθσλ, 

ζίγνπξα πξέπεη λα έρεη ζρέζε  κε ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηηο 

ιεειαζίεο, πνπ ππέζηε ην λεζί, απφ ζσξεία επηδξνκέσλ, απ‟ 

ηνλ 9
ν
 κ.Υ. αηψλα. πσο απηή ησλ Αξάβσλ ηεο Αθξηθήο, ην 

829, επί απηνθξάηνξνο ηνπ Βπδαληίνπ Μηραήι Σξαπινχ, ε 

επηδξνκή ησλ Ννξκαλδψλ ην 1185, ζε φια ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, 

ζηελ πνξεία  ηνπο πξνο θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο, αθφκε, 

θαηά  ηνλ 12
ν
 αηψλα, δξά ζηα λεξά ηνπ Ηνλίνπ ν θνβεξφο 

Γελνπάηεο πεηξαηήο Γθαθφξην, πνπ εξεκψλεη ζηηο επηδξνκέο 

ηνπ ηα λεζηά, ελψ ε πεηξαηία θνπληψλεη κέρξη θαη ην 1684, 

ρξνληά πνχ πήξαλ νη Δλεηνί ηελ Λεπθάδα απ‟ηνπο Σνχξθνπο. 

Μάιηζηα, ν Λαηίλνο επίζθνπνο Ηεξαπφιεσο εκπαζηηάλη, ην 

1666, ζαλ απεζηαικέλνο ηνπ Πάπα, ζηηο παξακεζνγεηαθέο 

πεξηνρέο, επηζθέθζεθε θαη ηελ Λεπθάδα, ηελ νπνία 

ραξαθηεξίδεη <<Δπαίζρπληε θσιεά Μσακεζαλψλ Πεηξαηψλ>>, 
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(Κπξηάθνπ ηκφπνπινπ. Ξέλνη ηαμηδηψηεο ζηελ Διιάδα, 

333κ.Υ-1700. ειίδα 578).  Δθηφο ηνχησλ ησλ εμσγελψλ 

παξαγφλησλ, πνπ απνκείσλαλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Λεπθάδνο, ππάξρεη θαη ελδνγελήο παξάγνληαο, πνπ ηνπο 

έζηξεθε ζε εθνχζηα θπγή πξνο ηελ ηεξεά  Διιάδα.  Απηφο ν 

παξάγσλ ήηαλ ε ηπξξαληθή θαη δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εγεκφλσλ Οξζίλη, πνπ θαηείραλ ην λεζί  (1294 – 1331), φπσο 

θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπο Αλδεγαπψλ (1331 – 1362), δπλαζηείεο 

πξηλ ηνπο Σφθθνπο (1362 – 1479), νη κφλνη εθ ησλ Φξάγθσλ 

πνπ αγσλίζηεθαλ λα ππεξδηπιαζηάζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

Λεπθάδνο. 

 Πέληε ρηιηάδεο, πηζαλφλ θαη ιηγφηεξνη, νη θάηνηθνη ηεο 

Λεπθάδνο ζπλνιηθά, επί Αλδεγαπψλ, δηαζπαξκέλνη ζηα ηφηε 

ππάξρνληα ρσξηά, ζην θνβεξά αξαηνθαηνηθεκέλν λεζί, άξα θαη 

ειάρηζηνη ζηνπο πξφδξνκνπο νηθηζκνχο ησλ θαθησηψλ.  Απηφο 

ν αξηζκφο ησλ πέληε ρηιηάδσλ, θαηά ην 1357, απνηειεί βαζηθφ 

ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν, θαη κηα θαιή αξηζκεηηθή βάζε δεδνκέλσλ,  

δηφηη,  επί επνρήο Σφθθσλ, ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ 

ππεξδηπιαζηάζηεθε θηάλνληαο, θαηά ηνλ Λνχληβηρ Salvador, 

(πχξνπ Ώζσλίηε «Σν λφηην Εφλην ζηνλ φςηκν Μαηζαίσλα». 

ειίδα 251),  ηνλ αξηζκφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, ν δε 

Κσλζηαληίλνο Μαραηξάο, <<Ζ Λεπθάο επί Δλεηνθξαηίαο>>,  

(ζειίδα 131), παξνπζηάδεη έλα ππεξαηζηφδνμν λνχκεξν, αθνχ κε 

θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ηνλίδεη πσο ε Λεπθάδα εμήιζε απ΄ηελ 

επνρή ησλ Σφθθσλ, ην 1479 πνπ ηελ θαηέιαβαλ νη Σνχξθνη,  κε 

εθνζηπέληε ρηιηάδεο θαηνίθνπο! 
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 Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ, φπσο δέρεηαη θαη  ν Π. 

Ρνληνγηάλλεο, (Σφκνο Ώ, ζειίδα 334) πσο,  επί Σφθθσλ, (1362-

1479), ζρεδφλ νινθιεξψζεθαλ ηα  ρσξηά  ηεο Λεπθάδνο, έηζη 

φπσο είλαη θαη ζήκεξα, πιήλ ησλ παξαιίσλ ρσξηψλ ηεο 

Νηθηάλαο, ηνπ Νπδξηνχ θαη ηεο Βαζηιηθήο, ηα νπνία, δηα ηνλ 

θφβνλ ησλ ηξνκεξψλ πεηξαηψλ, δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην 1684, 

επί ελεηνθξαηίαο θαη επηγελέζηεξα. Οη Σφθθνη κεηέθεξαλ ζην 

λεζί αλζξψπηλν δπλακηθφ κεζνδηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, κε 

πηζαλφ θέληξν ζπγθέληξσζεο θαη δηακεηαθφκηζεο ηελ 

Κεθαιινληά, ε νπνία, φληαο Κνκεηεία, ήηαλ ε αξρηθή 

πξσηεχνπζα ηεο επηθξάηεηάο ησλ, πνπ πεξηειάκβαλε αθφκε, ην 

Γνπθάην ηεο Λεπθάδαο, ηελ Εάθπλζν, ηελ Αηησιναθαξλαλία 

θαη ηελ Ήπεηξν. Να ζπλππνινγίζνπκε, κάιηζηα, πσο, θαηά ηελ 

δπλαζηεία ησλ Σφθθσλ, γλψξηζε ε Λεπθάδα δχν θνβεξέο 

επηδξνκέο, κε ζθαγέο θαη αηρκαισζίεο εθαηνληάδσλ θαηνίθσλ 

ηεο.  Μία απ‟ ηνπο Αιβαλνχο,  ηελ πεξίνδν 1378 – 1385 (Π. 

Ρνληνγηάλλε, ηφκνο Ώ,  ζειίδα 350),  θαη κία απ‟ ηνπο Σνχξθνπο, 

ην 1430, (πχξνπ Ώζσλίηε, ζειίδα 190), πξηλ, νη ηειεπηαίνη, 

θαηαιάβνπλ νξηζηηθά ηελ Λεπθάδα ην 1479. Παξά ηαχηα, φκσο,  

νη Σφθθνη πνιιαπιαζίαζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Λεπθάδνο.  

 Απηή ε πιεζπζκηαθή έθξεμε, πνπ πξνθχπηεη 

ζαθέζηαηα απ‟ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα, αλαθέξεηαη ξεηά  θαη 

απ‟ ηνλ πξνξξεζέληα ππξίδσλα Αζσλίηε, ν νπνίνο, (ειίδα 

251),  γξάθεη : «ηα ηέιε ηνπ 14
νπ

 αηψλα, αξρέο 15
νπ

, ν Κάξνινο 

Ώ‟ ν Σφθθνο, εκπινχηηζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Λεπθάδνο κε Έιιελεο, 

Ώιβαλνχο θαη Φξάγθνπο». ε φηη αθνξά ηνπο θαθηψηεο, θαη‟ 

απηφλ ηνλ εκπινπηηζκφ, νη λένη θάηνηθνη ηνπο είλαη Διιελεο θαη 
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Φξάγθνη, δελ ππάξρνπλ εδψ επίζεηα αιβαληθήο πξνέιεπζεο. 

Αιβαληθήο πξνέιεπζεο, πηζαλφλ λα είλαη ην ρσξηφ ηεο 

Καηνχλαο, πνπ ζεκαίλεη δξαγάηα, παξαηεξεηήξην, θαιχβα.  Γη‟ 

απηφ θαη μελίδεη ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε ε αλαθνξά: «ε Καηνχλα 

ηνπ Καξπψηε». Γελ εκπιέθνληαη ηα δχν ρσξηά, απιά πξφθεηηαη 

γηα θαιχβα θάπνηνπ θαηνίθνπ ησλ Καξπσηψλ, αθνχ 

επηζεκάλακε αλσηέξσ, ζρεδφλ κέρξη ην 1970, έρνκε ηελ 

έθθξαζε <<ηνπ Καξπψηε>> θαη φρη Καξπψηεο.  Ο φξνο 

Καηνχλα, αιβαληθήο πξνέιεπζεο, κλεκνλεχεηαη ζην «Υξνληθφ 

ησλ Σφθθσλ», (ππξίδσλνο Ώζσλίηε. ειίδα 249), φπνπ 

αλαθέξεηαη: « Ήηαλ (νη Ώιβαλνί) ιείμεπξνη θαη ακάζεηνη εηο 

πξάγκαηα, εηο ξνχρα λα θνξνχζη θαη ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζε 

ρσξηά θαη θαηνχλεο, φπσο ζηελ πεξηνρή ΐφληηζαο, Γαβέξδαο, 

Καηνρήο θαη Ώγγειφθαζηξνπ. Ο φξνο θαηνχλα ζεκαίλεη κηθξφ 

ζχλνιν πξφρεηξσλ εγθαηαζηάζεσλ, θαιχβηα».  

 Σελ άπνςή καο απηή, φηη ε ζεκεξηλή Καηνχλα Λεπθάδνο 

είλαη, πηζαλφλ, δεκηνχξγεκα αιβαλψλ ηνπ Ξεξνκέξνπ, δελ 

ηζρπξνπνηεί κφλν ε χπαξμε θαη ηεο αληίζηνηρεο Καηνχλαο ζην 

Ξεξφκεξν, αιιά θπξίσο ε χπαξμε ηεο πακπάιαηαο εθθιεζίαο ηνπ 

Ώγίνπ ΐάξβαξνπ ζηελ Καηνχλα Λεπθάδνο, εθθιεζία θαη ρσξηφ 

πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα ζην Ξεξφκεξν, πιεζίνλ ηεο εθεί 

Καηνχλαο. Βίλαη ην ρσξηφ Άγηνο ΐάξβαξνο, ην γλσζηφ ζηνπο 

Λεπθαδίηεο ζαλ Σξχθνπ. Πξφθεηηαη γηα ην ρσξηφ κε ηηο ηακαηηθέο 

πεγέο, πνπ θαηά ην παξειζφλ, φινη νη πάζρνληεο απφ 

ξεπκαηηζκνχο, αξζξηηηθά θαη λεθξνιηζηάζεηο Λεπθαδίηεο, 

επηζθέπηνληαλ ην θαινθαίξη <<γηα κπάληα>>, πξνθεηκέλνπ λα 

ηαζνχλ απ‟ηηο παζήζεηο απηέο. ΄Βκελαλ εθεί αξθεηέο κέξεο θαη 



 
92 

δηαβηνχζαλ, φπσο έιεγαλ νη παιηφηεξνη θαθηζάλνη, κέζα ζε 

πξφρεηξεο αρπξνθαιχβεο. 

       Πξναλαθέξζεθε, πψο, ζηνπο θαθηψηεο, θαηά ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ Σφθθσλ κε λένπο θαηνίθνπο, απηνί είλαη 

Έιιελεο θαη Φξάγθνη. Οη έιιελεο πξνέξρνληαη απ‟ ηελ 

Αηησιναθαξλαλία, ηελ Κξήηε, ηελ Ήπεηξν, ηελ Κεθαινληά θαη 

ηελ Εάθπλζν, ελψ νη Φξάγθνη απ‟ηελ Καιαβξία. Γελ είλαη κφλν 

γλψξηζκα ησλ Σφθθσλ απηή ε πξνγξακκαηηζκέλε εγθαηάζηαζε 

θαηνίθσλ ζηα αξαηνθαηνηθεκέλα Ηφληα λεζηά.  Κάζε θνξά,  πνπ 

νη Λαηίλνη  αλαθηνχζαλ απηά ηα λεζηά,  πξνρσξνχζαλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο λέσλ θαηνίθσλ. πσο ν Δλεηφο Βελέδηθηνο 

Πέδαξν, ην 1502, φηαλ αλέθηεζε πξνζσξηλά απ‟ηνπο Σνχξθνπο  

Κεθαιινληά, Εάθπλζν θαη Λεπθάδα,  κεηέθεξε, θπξίσο  ζηα δχν 

πξψηα λεζηά, δέθα ρηιηάδεο θαηνίθνπο απ‟ ηελ Πεινπφλλεζν. 

πσο ν Φξαγθίζθνο Μνξνδίλη, ην 1684, φηαλ πήξε νξηζηηθά ηελ 

Λεπθάδα πάιη απ‟ ηνπο Σνχξθνπο, κεηέθεξε Υηψηεο θαη 

Πξεβεδάλνπο, αιιά θαη εθ λένπ Κξεηηθνχο, γηα λα εκπινπηίζεη   

ην θαζεκαγκέλν θαη απνςηισκέλν, απ‟ ηελ ηνπξθηθή θαηνρή, 

λεζί ηεο Λεπθάδνο. 

 Έρνπκε αλαθεξζεί ζηελ παξνπζία δχν αληηκαρφκελσλ 

νηθνγελεηψλ ζηα θαθηά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο, ησλ 

Παπαδφπνπισλ θαη ησλ Πάηεξσλ. Ζ αληηπαιφηεηά ηνπο έδηλε 

ηξνθή αθφκε θαη γηα ηελ πξναηψληα «θξεηηθή βεληέηα». 

Οκνλννχζαλ κφλν θαηά ηνπ θνηλνχ ερζξνχ, ησλ Δλεηψλ, νη 

νπνίνη θαηείραλ ηελ Κξήηε ην δηάζηεκα (1204 – 1669). Απ‟ 

απηέο ηηο δχν θπξίαξρεο νηθνγέλεηεο δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ 

είθνζη άιιεο, απφ θάζε κία, κε δηαθνξεηηθά επίζεηα. Καη είλαη 
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ίδηνλ ησλ Κξεηηθψλ γεληθά λα αιιάδνπλ ηα επίζεηα, αθφκε θαη 

κηθξά νλφκαηα, ή αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ή θαη παξαηζνχθιηα 

λα επηζεηνπνηνχλ, φπσο πξναλαθέξζεθε δηεμνδηθά. Απηή 

αθξηβψο ε δηεξγαζία, ζε κηθξή θιίκαθα, βέβαηα, ζπλέβε θαη 

ζηνπο θαθηψηεο, φπνπ, θαίλεηαη, πσο πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ  

Παπαδφπνπινη, απ‟ ηα θαθηά,  «εθπαηξηζζέληεο  ππφ ησλ  

Δλεηψλ» θαη νη πξναλαθεξζείζεο δνξπθνξηθέο ηνπ νηθνγέλεηεο. 

Δθδηψρζεθαλ απ‟ ηνπο Δλεηνχο  θαη έθπγαλ πξνο ηα Δπηάλεζα, 

δξφκν γλσζηφηαην ζ‟ απηνχο, αθνχ είραλ λαπηηθή δχλακε. 

Δθδηψρζεθαλ γηαηί πξσηνζηαηνχζαλ ζε φιεο ηηο εμεγέξζεηο ησλ 

θαθίσλ ελαληίνλ ησλ Δλεηψλ, θαηά ηνλ 14
ν
 θαη 15

ν
 αηψλα, 

θπξίσο, ρξνληθή πεξίνδν πνπ καο αθνξά. Απηέο ηηο εμεγέξζεηο  

αθξηβψο επηθαιείηαη θαη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, ζαλ αηηία 

εθπαηξηζκνχ ησλ θαθησηψλ (θαθηαλψλ), ηηο πεξηνξίδεη, 

φκσο, κφλνλ θαηά ην 16ν αηψλα, ελψ δελ αλαθέξεηαη ζηηο 

πξνγελέζηεξεο, πνπ ζπλέβεζαλ.  Έρνπκε πάκπνιιεο εμεγέξζεηο 

ησλ θαθησηψλ (θαθηαλψλ), ελαληίνλ ησλ Δλεηψλ, εμεγέξζεηο 

πνπ πιήξσζαλ κε αίκα, εμνξίεο θαη εθπαηξηζκνχο.  Πην  

νλνκαζηέο είλαη:  ηνπ  1212, ηνπ  1217, ηνπ  1273, ηνπ  1283, 

ηνπ 1319 ε επνλνκαδφκελε «επαλάζηαζε ηεο 

Υξπζνκαιινχζαο», φηαλ  ελεηφο αμησκαηηθφο θίιεζε θαη έθνςε 

κηα πιεμνχδα, απ‟ ηα μαλζά καιιηά κηαο θαθηαλνπνχιαο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξμεη ζχξξαμε. Άιιε επαλάζηαζε ην 1371, 

φηαλ αλαγθάζηεθαλ νη Δλεηνί, λα θηίζνπλ ην Φξαγθνθάζηειιν, 

γηα λα ειέγρνπλ ηα ρσξηά ησλ θαθίσλ. Δπίζεο, ην 1470, ν 

πεξίθεκνο <<Οξληζνπφιεκνο>>, φπνπ μέζπαζε, επί ηξία ρξφληα, 

γεληθή ζχξξαμε θαθησηψλ (θαθηαλψλ) θαη Δλεηψλ, φηαλ νη 

ηειεπηαίνη επέβαιαλ, δίθελ θφξνπ, θάζε νηθνγέλεηα, λα δίλεη ην 
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κήλα έλα θνηφπνπιν! ‟ απηή ηελ ζχξξαμε ππήξμαλ νη 

κεγαιχηεξεο ζθαγέο, εμαλδξαπνδηζκνί θαη εμνξίεο, απ‟ηνπο 

Δλεηνχο. Γελ απνθιείεηαη, εδψ αθξηβψο, ζ‟απηή ηελ 

ρξνλνινγία, ην 1470, λα ππάξρεη ην κπζηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο 

ησλ θαθησηψλ ηεο Λεπθάδνο, αθνχ νη έλεηνί αλάγθαζαλ 

εθαηνληάδεο θαθηψηεο (θαθηαλνχο)  ζε εθπαηξηζκφ θαη θπγή 

ηνπο πξνο ηα Ηφληα Νεζηά. Δζηηάδνπκε ζ‟απηή ηελ ρξνλνινγία 

δηφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, (Κπξηάθνπ ηκφπνπινπ. Ξέλνη 

ηαμηδηψηεο ζηελ Διιάδα. 333κ.Υ-1700. ειίδα 333), <<… ε 

Εάθπλζνο είλαη απνηθηζκέλε, πξίλ ην 1473, ζρεδφλ εμ 

νινθιήξνπ, απφ Μσξατηεο θαη Κξεηηθνχο…>>, απ‟ηελ νπνία 

ζαθψο θαη δηαπεξαηψζεθαλ ζε Κεθαινληά θαη Λεπθάδα, φπσο 

αλαιχζακε πξνγελέζηεξα, κε ηελ ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε  

κεηαθίλεζε λέσλ πιεζπζκψλ απ‟ηελ Γπλαζηεία ησλ Σφθθσλ. 

Άιιε εμέγεξζε, ην 1527, <<ε επαλάζηαζε ηνπ Καλδαλνιένληα 

ή Λπζνγεψξγε>>, ηελ ππφζεζε ηεο νπνίαο μεηπιίγεη ν 

Λεπθαδίηεο ππξίδσλ Εακπέιηνο, ζην έξγν ηνπ <<Κξεηηθνί 

Γάκκνη>>.  ιεο απηέο νη επαλαζηάζεηο ησλ θαθηαλψλ, ηηο 

νπνίεο «αιηεχζακε» απ‟ ην αγγιηθφ θείκελν  «HISTORY OF 

CRETE AND THE REGION OF SFAKIA», αιιά θαη άιιεο, πνπ 

μεζπνχζαλ ελδηάκεζα, αλάγθαδαλ ηνπο θαηαθηεηέο Δλεηνχο λα 

εθδηψθνπλ ηνπο πξσηαίηηνπο θαθηψηεο (θαθηαλνχο), νη νπνίνη 

θαηέθεπγαλ θπξίσο πξνο ηα Δπηάλεζα, δξφκν γλσζηφ ζ‟ απηνχο 

απφ αηψλσλ, φπνπ αζκέλσο γίλνληαλ δεθηνί απ‟ηνπο Σφθθνπο, 

νη νπνίνη πάζρηδαλ, φπσο είδακε, λα επνηθήζνπλ ηελ 

αξαηνθαηνηθεκέλε Λεπθάδα. 
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Οη  Αξρνληνξσκαίνη ησλ θαθίσλ, νη Παπαδφπνπινη, κε 

νηθνγέλεηεο πνπ πξνέθπςαλ απ‟απηνχο, ή θηλνχληαλ δνξπθνξηθά 

πέξημ ησλ, εθδηψρζεθαλ πξνο ηα  Δπηάλεζα, γη‟ απηφ θαη ην 

επίζεην απηφ είλαη δηάζπαξην ζε φια ηα λεζηά. Απηνί, νη 

Παπαδφπνπινη, εγθαηαζηάζεθαλ ζην ζεκεξηλφ Πηλαθνρψξη, 

κεηαθέξνληαο ηελ Αξρνληνξσκαίηθε θαηαγσγή ηνπο θαη ζηνπο 

θαθηψηεο, πξνεξρφκελνη, θπξίσο απ‟ ηα ρσξηά Καιιηθξάηεο 

θαη Άγηνο Νηθήηαο ησλ θαθίσλ. Αξαγε, θαη ν φκνξνο ησλ 

θαθησηψλ Άγηνο Νηθήηαο Λεπθάδνο, κπνξεί λα ππνζέζεη 

θάπνηνο, πσο ζρεηίδεηαη θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο 

θαθηψηεο θαη θπζηθά ηελ Κξήηε; Με ππξήλα απηνχο ηνπο 

Παπαδφπνπινπο, έρνπκε ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαζπνξά, ζηνπο 

πξφδξνκνπο κηθξννηθηζκνχο  ησλ θαθησηψλ, ησλ άιισλ 

θξεηηθεο  πξνέιεπζεο νηθνγελεηψλ, κε επίζεηα: Γεσξγάθεο, 

Κνπληάθεο, Καξθάθεο, Παλαγησηάθεο, θηνθπιάθεο, Λάδαξεο, 

Ώζπξνγέξαθαο, Γξεγφξεο, Κηελάο, Λνγνζέηεο, Πεξάηεο, 

Πεηνχζεο θαη κάιινλ Κνληνκίρεο, θαη ζηα φκνξα ρσξηά ηα 

επίζεηα: Μαξάθεο, Σζντιάθεο, έξβνο, Μαλσιίηζεο, 

Υαιηθηφπνπινο θαη Βιάρνο.  Σν λέν πιεζπζκηαθφ ζηνηρείν, κε 

ηε ραξαθηεξηζηηθή θαη δηαθξηηή  θαθηψηηθε (θαθηαλή)  

θαηαγσγή,  καδί κε ηνπο  ληφπηνπο ησλ πξφδξνκσλ 

κηθξννηθηζκψλ, δεκηνχξγεζαλ ηνπο θαθηψηεο Λεπθάδνο. 

Πηζαλφλ, απ‟απηή ηελ νηθνγέλεηα ησλ Παπαδνπνπιαίσλ, 

λα θαηάγεηαη θαη ν γλσζηφο θαηακεηξεηήο γαηψλ (agrimensore) 

ησλ Δλεηψλ Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο, ή Zorzi  Papadopoulo,  

ηνπ νπνίνπ ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ηεο 

πεξηνρήο ησλ θαθησηψλ δηαζψδεηαη θαη ζήκεξα. Καηαιήγνπκε 
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ζ‟απηή ηελ άπνςε θαη απνξξίπηνπκε ηελ κέρξη ηψξα εθδνρή φηη 

πξνεξρφηαλ απ‟ηελ Κέξθπξα, δηφηη  ζηελ Λεπθάδα δηαβηνχζε ε 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη εηδηθψηεξα ε ρήξα ηνπ Μαξία 

Παπαδνπνχινπ,  ν ίδηνο είρε πεζάλεη λσξίο, θαη ζηελ νπνία ν 

Δλεηφο Πξνλνεηήο Θαιάζζεο Ηάθσβνο Γξαδελίγν, ην1781, ηεο 

δσξίδεη θαηνηθία εληφο ηνπ Κάζηξνπ ηεο Αγίαο Μαχξαο, ζε 

αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπδχγνπ ηεο πξνο ηνπο 

Δλεηνχο,  (Κ. Μαραηξά. Ζ Λεπθάο επί Δλεηνθξαηίαο, ζει.276). 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΓΕΨΡΓΑΚΗ 
Πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ ζηε ζέζε Παιηάρσξα, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καξηζεινχο, εθεί πνπ βξίζθεηαη ε εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Θσκά, πξνεξρφκελεο  απ‟ην ηζηνξηθφ ρσξηφ Καιιηθξάηεο 

ησλ θαθίσλ, ην ρσξηφ Λνπηξφ, αιιά θαη απ‟ηελ φκνξε ησλ 

θαθίσλ Παιηάρσξα, φπσο αλαιχζακε. Μάιηζηα, ζην ρσξηφ 

Καιιηθξάηεο, ζα ζπλαληήζνπκε δχν Γεσξγάθεδεο, θαηά ηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ Γαζθνινγηάλλε ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ, ην 

1770, (Πάξη Κειατδή, <<Ηζηνξία ησλ θαθίσλ>>), ηνλ αξρεγφ 

ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο Γεσξγάθε απ‟ην γέλνο ησλ 

Γαζθαιηαλψλ ηνπ Καιιηθξάηε, είλαη νη Γαζθαιάθεδεο,  θαη ηνλ 

γηφ ηνπ Μάξθν Γεσξγάθε, ηξαλφ παξάδεηγκα πσο πξνέθππηαλ 

ηα δηάθνξα επίζεηα ζηα θαθηά, φπσο εδψ Γαζθαιάθεδεο θαη 

Γεσξγάθεδεο. Ο ηειεπηαίνο δεκηνχξγεζε  ζηξαηησηηθφ ζψκα 

απφ εθαηφ γελλαίνπο θαθηαλνχο πνιεκηζηέο, νη νπνίνη 

ρηππνχζαλ λχρηα ηνπο Σνχξθνπο, γη‟απηφ θαη νλνκάζζεθαλ 

<<Νπθηνπνιεκηζηέο>>. Οη Σνχξθνη, γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ 

ηνπο πξνθαινχζαλ, ηνπο απνθαινχζαλ <<ετηάλ Σαθίκη>>, 
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δειαδή ψκα Γαηκφλσλ θαη έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία ζαλ 

<<Γαηκνλάθεδεο>>. 

Ζ  εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

νηθηζκφ Παιηάρσξα, γηα ηνλ νπνίν, εηζαγσγηθά, πξνρσξήζακε 

ζε εθηελέζηαηε, φζν θαη απνθαιππηηθή αλαθνξά, θαίλεηαη πσο 

είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο θαη ην ακάρεην ηεθκήξην πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ θξεηηθή πξνέιεπζε ησλ θαθησηψλ. Απηή ε 

εθθιεζία  είλαη θηεηνξηθή, αλήθεη θαη ζήκεξα ζηηο νηθνγέλεηεο 

Γεσξγάθε,  γη‟απηφ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ εξεηπσκέλν 

ζήκεξα έηεξν Άγην Θσκά, πνπ βξίζθεηαη ζην παλνρψξη, θνληά 

ζηελ Δπηζθνπή. Απηέο νη νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε κεηαθέξζεθαλ, 

αξγφηεξα, επί ηνπξθνθξαηίαο, ζην Πηλαθνρψξη, ην νπνίν, θαηά 

κία εθδνρή, νλνκαδφηαλ αξρηθά Παιηνρψξη απ‟ηελ 

εγθαηαιεηθζείζα Παιηάρσξα ζηνλ Άγην Θσκά, ζηα Κνληξάηα, 

ζηνλ Πξεκεληηλφ θαη θάπνηεο νηθνγέλεηεο ζηνλ Κάββαιν, γη‟ 

απηφ, θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα, ζε ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο ησλ 

θαθησηψλ, απ‟ ηνλ θαηακεηξεηή γαηψλ Εψξδε  Παπαδφπνπιν, 

ην λνεηφ ηφμν Πηλαθνρσξίνπ-Κνληξάησλ–Αγίσλ Απνζηφισλ-

Αγίνπ ππξίδσλνο θαη Πάλσ ρσξηνχ  Πξεκεληηλνχ, ιεγφηαλ 

Γεσξγαθάηα. Ζ κεηαθνξά ηνπο, απ‟ηελ Παιηάρσξα, ήηαλ 

αλαγθαζηηθή, φπσο ζεκεηψλεη ν Φίιηππνο Λάδαξεο 

(Γξακκαηέαο) ζην  βηβιίν «Μία θνξά θη έλαλ θαηξφ», δηφηη 

θπινχζαλ θνληξηά απ‟ ην βνπλφ, Λχκπεο, πνπ ππήξρε  πάλσ απ‟ 

ηνλ ηφηε νηθηζκφ.  Ζ παξάδνζε , φκσο, ησλ νηθνγελεηψλ 

Γεσξγάθε, πνπ πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ εθεί, ιέεη πσο έθπγαλ 

θαη γηα δχν ιφγνπο αθφκε. Πξψηνλ γηαηί ε πεξηνρή εθεί ζηνπ  

Μαζηξνγηάλλε θαη ζηελ Καξηζεινχ είλαη αξγηιινγελήο θαη 
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ππάξρνπλ θαηνιηζζήζεηο, αθνχ ππφγεηα λεξά απνζαζξψλνπλ ην 

έδαθνο θαη ην κεηαθηλνχλ πξνο ηελ βξχζε ηνπ Μαζηξνγηάλλε. 

Γεχηεξνλ, γηαηί ν νηθηζκφο ήηαλ νξαηφο απ‟ ηελ ζάιαζζα ηεο 

Νηθηάλαο θαη πνιιέο θνξέο ιεειαηήζεθε απ‟ ηνπο πεηξαηέο,  

αθνχ βξηζθφκαζηε ζηνπο αηψλεο πνπ ε Λεπθάδα ήηαλ άληξν 

ησλ πεηξαηψλ θαη ηα ρσξηά ηεο αλαπηχζζνληαλ θπξίσο ζηελ 

ελδνρψξα ηνπ λεζηνχ. Αλαθέξακε, επί πιένλ, ηελ παξάδνζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εθεί ζηνλ Πίζσ Βαζχιαθν, πάλσ απ‟ηνλ 

νηθηζκφ Παιηάρσξα, ζπγθεληξψλνληαλ φινη νη ληειαικαηδήδεο, 

( έθηππνη ιεζηνπεηξαηέο), θαη δηακνίξαδαλ, ή έθξπβαλ ηα 

ιάθπξά ηνπο, άξα, πσο λα καθξνεκεξεχζεη νηθηζκφο ζ‟απηφ ην 

ζεκείν; 

ΟΗ ΓΔΧΡΓΑΚΖΓΔ  ΣΖ  ΖΠΔΗΡΟΤ 

              Σν επίζεην Γεσξγάθεο είλαη δηαδεδνκέλν θαη ζηελ 

Ήπεηξν, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Καλαιαθίνπ, ζηελ Αλαηνιή 

Ησαλλίλσλ θαη ζηα ρσξηά ηνπ νπιίνπ.  Πξνέξρεηαη θαζαξά απ‟ 

ηνπο Γεσξγάθεδεο ησλ θαθησηψλ. Σελ εμήγεζε καο κεηέθεξε 

ν πνιηηηθφο κεραληθφο Γεκήηξηνο  Γεσξγάθεο, απ‟ ην Καλαιάθη 

Πξεβέδεο, κφληκνο θάηνηθνο Πεξηζηεξίνπ Αζελψλ, ν νπνίνο, 

φπσο καο εμήγεζε, ήξζε ζηελ Λεπθάδα πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνπο θαθηψηεο. χκθσλα κε ηνλ 

αλσηέξσ θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ παξάδνζε, κηα νκάδα  

παιιηθαξηψλ, κε ην επίζεην Γεσξγάθεο, απ‟ ηνπο θαθηψηεο, 

εζεινληηθά πήγαλ ζηα ρσξηά ηνπ νπιίνπ, γηα λα πνιεκήζνπλ 

δίπια  ζηνπο νπιηψηεο, ζηνλ πνιχρξνλν αγψλα ηνπο, θαηά ηνπ 

Αιή Παζά (1780-1806).  ηαλ ην νχιη έπεζε ζηνλ ηχξαλλν 

ησλ Ησαλλίλσλ, απηνί νη Γεσξγάθεδεο έκεηλαλ ηελ επξχηεξε 
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πεξηνρή ηεο Πάξγαο θαη δεκηνχξγεζαλ νηθνγέλεηεο.  Μάιηζηα, ν 

αλσηέξσ αθεγεηήο, καο δηαβεβαίσζε πσο θαη ε δηθή ηνπο 

παξάδνζε κηιά γηα θαηαγσγή απ‟ ηελ Κξήηε. Ζ ζπκπαξάζηαζε 

ησλ Λεπθαδίσλ, γεληθψηεξα, ζηνπο αγσληδφκελνπο νπιηψηεο, 

ήηαλ πνιιή κεγάιε.  Ο θαζεγεηήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ηέθαλνο Παπαδφπνπινο, ζην βηβιίν 

ηνπ: <<Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1770>>, ζειίδα 42, αλαθέξεηαη ζηνλ 

Λεπθαδίηε γηαηξφ Λνπδνβίθν ή Λνπίδε σηήξε, ν νπνίνο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Μεηξνπνιίηε Παξακπζίαο Γηνλχζην, πήγε 

ζην νχιη ην Φζηλφπσξν ηνπ 1771, απεζηαικέλνο ηνπ Αιέμηνπ 

Οξιψθ, κε πνιεκνθφδηα θαη παξεθίλεζε ηνπο νπιηψηεο ζε 

εμέγεξζε θαηά ησλ Σνχξθσλ. Ο Λνπίδεο σηήξεο ζα βξεζεί 

ζην νχιη θαη θαηά ηνλ δεχηεξν Ρσζνηνπξθηθφ πφιεκν, (1787-

1792), πξνθεηκέλνπ θαη πάιη λα μεζεθψζεη ηνπο νπιηψηεο 

θαηά ησλ Σνχξθσλ. 

Κξίλνπκε ζθφπηκν θαη κάιινλ δελ  ζα ραξαθηεξηζζνχκε 

απεξαληνινγνχληεο, ζ‟ απηφ ην ζεκείν, λα αλαθεξζνχκε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ νπιησηψλ, αθνχ ππάξρεη θαη απηή ε εθιεθηηθή 

ζρέζε, κε ηελ παξνπζία θαθηζάλσλ πνιεκηζηψλ εθεί, 

δεδνκέλνπ φηη ζηηο κέξεο καο,  (2013), νη γλσζηνί θχθινη ηεο 

<<ζρνιήο ησλ εζλναπνδνκεηψλ>>, ή ηξφθηκνη ηεο  <<ρνιήο 

ηεο Φξαγθθνχξηεο>>,  ακθηζβεηνχλ  ηελ ειιεληθή θαηαγσγή 

ησλ νπιησηψλ, αθφκε θαη ην Εάινγγν, θαη ην Κνχγθη, θαη ηνλ 

Πχξγν ηνπ Γεκνπιά. Μηα εχζηνρε θαη ηεθκεξησκέλε  

απάληεζε ζηα «κπζεχκαηα» ησλ ελζναπνδνκνχλησλ, είλαη ην 

έξγν ηνπ Γεψξγηνπ Καξακπειηά: <<πλσζηηζκέλεο ζηνλ 

Γάινγγν>>,  θαη λα ζθεθζεί θαλείο, πσο ν αλσηέξσ  
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ζπγγξαθέαο, δελ αλήθεη ζ‟ απηφλ πνπ ιέκε παηξησηηθφ ρψξν.  

Γξάθεη , κε  πλεχκα θαζαξά  ζθσπηηθφ,  γηα ηνπο <<λέν-

ηζηνξηθνχο»>>, ηνπ αηψλα καο, κε ηελ δνθεζηζνθηθή εξκελεία 

ηεο ηζηνξίαο, δηφηη πεξί εξκελείαο  πξφθεηηαη θαη φρη 

ηζηνξηνγξαθίαο: « … Δ απνδνκεηηθή ζρνιή επηρεηξεί, λα 

θαηαδείμεη, αλ ρξεηαζζεί, θαη δηά ηνπ βηαζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ, πσο νη νπιηψηεο δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν, παξά 

πξσηφγνλεο θάξεο, αιβαληθήο θαηαγσγήο, νη νπνίεο δελ δηέζεηαλ 

θάπνηα εζληθή, ε έζησ πξνεζληθή ζπλείδεζε. Οη νπιηψηεο δελ 

είλαη έιιελεο, αιιά «εμειιελίδνληαη» επηγελέζηεξα. Γη‟ απηφ θαη 

είλαη απαξαίηεην λα «απνκπζνπνηεζνχλ» θαη λα δηαζηξεβισζνχλ 

γεγνλφηα – ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ησλ νπιησηψλ, αιιά θαη ζηε 

λεψηεξε ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ Βιιήλσλ. Δ απηνππξπφιεζε ηνπ 

ακνπήι ζην Κνχγθη δελ έγηλε πνηέ. Βίλαη ακθίβνιν εάλ 

αλαηηλάρηεθε ε Αέζπσ ζηνπ «Αεκνπιά  ηνλ Πχξγν». Πξνπαληφο 

ν ρνξφο ηνπ Γαιφγγνπ, φρη κφλν απνηειεί «εζληθηζηηθφ κχζν» 

αιιά είλαη πηζαλφ νη νπιηψηηζζεο λα έπεζαλ ζην βάξαζξν, 

ζπξσγκέλεο απ‟ ηνπο ίδηνπο ηνπο νπιηψηεο πνιεκηζηέο! 

πλσζηηζκέλνη ζηε κχξλε, ζπλσζηηζκέλεο ζην Γάινγγν!  … >> 

ΟΗ  ΓΔΧΡΓΑΚΖΓΔ  ΣΖ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

          Δπίζεο, ζηελ Θεζζαινλίθε ππάξρεη ζεκαληηθή παξνηθία 

Γεσξγάθεδσλ, νη νπνίνη πξέξρνληαη  απ‟ην Πηλαθνρψξη ησλ 

θαθησηψλ. Ο πξψηνο  πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε, 

ην 1922, θαη κάιηζηα θάησ απφ ηξαγηθέο ζπλζήθεο, φπσο  ζα 

δνχκε, ελ ζπλερεία, ήηαλ ν Απφζηνινο Γεσξγάθεο, απ‟ην<< φτ 

ηεο Κνκπιηψηηζζαο>> ηνπ Πηλαθνρσξίνπ. Ζ νηθνγέλεηα απηή 

πήξε απηφ ην παξαλφκη  απ‟ηελ θπξά Γηάλλα, ε νπνία 
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θαηάγνληαλ απ‟ην Κνκειηφ θαη παληξεχηεθε ζην Πηλαθνρψξη 

ηνλ Ησάλλε Γεσξγάθε, φπνπ, νη Πηλαθνρσξίηεο, πνηέ δελ ηελ 

απνθάιεζαλ κε ην κηθξφ ηεο φλνκα, αιιά πάληα ηελ 

απνθαινχζαλ Κνκπιηψηηζζα, έλαλ ηίηιν πνπ θαη ε ίδηα ηνλ 

έθεξε κε κεγάιε ηηκή, αθνχ, κέρξη λα πεζάλεη, έηζη δεηνχζε λα 

ηελ θσλάδνπλ θαη ζηελ Θεζζαινλίθε, φπνπ έδεζε κεηέπεηηα. 

ινη νη ειηθησκέλνη ζήκεξα Πηλαθνρσξίηεο ελζπκνχληαη ην ζφτ 

ηεο Κνκπιηψηηζζαο, ηελ δε ηζηνξία απηήο ηεο νηθνγέλεηαο καο 

κεηέθεξε, απ‟ηελ Θεζζαινλίθε, ν  ππξίδσλ Γεσξγάθεο, ν 

νπνίνο πξνινγίδεη ην παξφλ βηβιίν, γφλνο δεχηεξεο γεληάο θαη 

νκφηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη ν 

νπνίνο θέξεη κε ππεξεθάλεηα ηελ θαθηζάληθε θαηαγσγή ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ππξίδσλα Γεσξγάθε,  ζηελ 

Θεζζαινλίθε κεηαθέξζεθε, ην 1922, εκηζαλήο ν παηέξαο ηνπ 

Απφζηνινο Γεσξγάθεο, ν νπνίνο ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζηελ 

κάρε ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ, ράλνληαο δχν πιεπξά θαη ηελ κηζή 

παιάκε ηνπ αξηζηεξνχ ηνπ ρεξηνχ καδί κε ηξία δάρηπια. Αο 

δνχκε πσο δηέζσζε ηελ ζθελή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ν 

Ώπφζηνινο Γεσξγάθεο ζηνλ γηφ ηνπ ππξίδσλα Γεσξγάθε: 

     << Νηνπθέθαγα πίζσ απφ έλα βξάρν…Ξαθληθά έπεζε κηα 

νβίδα…δηέιπζε ηνλ βξάρν…κηα ιάκςε…ν βξάρνο έπεζε επάλσ 

κνπ…ράζεθα…θαηάιαβα θάπνηνλ πνπ κε θιψηζεζε θαη κε γχξηζε 

αλάπνδα…Άλνημα ηα κάηηα κνπ θαη άθνπζα έλαλ λα ιέεη: <<ηη 

είλαη απηφο εθεί;>> θαη έλαο άιινο λα ηνπ απαληάεη: <<άζηνλ 

απηφλ ζα πεζάλεη…>>. Πξφζεμα θαιιίηεξα θαη είδα έλαλ 

αλζππνινραγφ Έιιελα, έλα μαλζφ παιιηθάξη, λα ηξαβάεη ην 

πηζηφιη ηνπ, λα ην γπξίδεη ζηνλ ινρία, πνπ είπε λα κε παξαηήζνπλ 
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λα πεζάλσ, θαη λα ηνπ ιέεη: <<Κεξαηά γ… ην ζφτ ζνπ…ζα ζε 

ζθνηψζσ…βάιηνλ επάλσ ζην θάξν λα πάεη λα πεζάλεη ζηελ 

παηξίδα…>> Έλνησζα ηφηε πσο κε ζήθσζαλ απφ ηα πφδηα θαη 

ην έλα ρέξη…Ξχπλεζα ζην λνζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο. Αελ 

μέξσ πφζν θαηξφ έκεηλα εθεί…ηαλ βγήθα, ην κφλν πνπ είρα 

ήηαλ ην καησκέλν ρηηψλην, κε μεξακέλα ηα αίκαηα, έλαλ ζηαπξφ 

ηεο Κνκπιηψηηζζαο, (. ηεο κάλλαο ηνπ), θαη ηξείο δξαρκέο! 

Ώλαδήηεζα δνπιεηά ζηελ Θεζζαινλίθε. Ήκνπλ κε κηζφ ην έλα 

ρέξη θαη αλέπλεα δχζθνια. Καλέλαο δελ κε ήζειε.Σειηθά κε 

πήξαλ θιεηδνχρν ζηα ηξάκ, γχξηδα ηνλ καθαξά κε ην δεμί 

ρέξη…Έηζη μεθίλεζα ζηγά-ζηγά. Μεηά ήξζε ην πεξίπηεξν ζηελ 

Βγλαηία…>> 

        Απηφο, ν εξσηθφο αγσληζηήο ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ, ν 

Απφζηνινο Γεσξγάθεο, πνπ πέζαλε ελελήληα ηεζζάξσλ εηψλ, 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ ζεζζαινλίθε κφληκα, ελψ, ελ ζπλερεία, 

ηνλ αθνινχζεζαλ ηα αδέξθηα ηνπ Αλαζηάζεο θαη Κσλζηαληίλνο 

θαη νη γνλείο ηνπ. Ζ Πνιηηεία, πέξαλ απ‟ηελ εξγαζία ζηα ηξάκ, 

ηνπ έδσζε άδεηα πεξηπηέξνπ ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Δγλαηίαο 

θαη Αξηζηνηέινπο. Απηφ ην πεξίπηεξν <<ηνπ κπάξκπα 

Απνζηφιε>>, είρε γίλεη ηφπνο ζπλάληεζεο ησλ Λεπθαδίσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Δθεί, ζ‟απηφ ην πεξίπηεξν, ην 1928, 

δεκηνπξγήζεθε ν χιινγνο Λεπθαδίσλ Θεζζαινλίθεο 

<<Λεπθάηαο>>, απφ είθνζη ελλέα ηδξπηηθά κέιε. Σν ηζηνξηθφ 

απηφ θαηαζηαηηθφ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ θαζεγεηή 

ππξίδσλα Γεσξγάθε, ν νπνίνο, θαηά δήισζή ηνπ, επηζπκεί λα 

ην ραξίζεη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Λεπθάδνο. 
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        Με ηελ επθαηξία απηήο ηεο εξσηθήο κνξθήο ηνπ 

Απνζηφινπ Γεσξγάθε, λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ δχν αθφκε 

Πηλαθνρσξίηεο, νη νπνίνη ζθνηψζεθαλ ζηελ κάρε ηνπ Αβγθίλ, 

ζηελ Μηθξά Αζία. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Αλαζηάζε Γεσξγάθε-

Παπνξάθε, ηνπ νπνίνπ, κάιηζηα, ην Αξηζηείνλ Αλδξείαο, πνπ 

απέλεηκε, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ε 3
ε
 Μεξαξρία, ην ηεξψ ζηελ 

πξνζσπηθή κνπ ζπιινγή.  έηεξνο είλαη ν Δπζηάζηνο Κηελάο, 

απ‟ηα Κνληξάηα ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, ν νπνίνο ληφπαληξνο, κφιηο 

ελφο κελφο, έθπγε ζην κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο, φπνπ 

ζθνηψζεθε, ε δε γπλαίθα ηνπ, ε Αγειιίλα, εγθπκνλνχζα φηαλ 

έθπγε, είρε θέξεη ζηνλ θφζκν δίδπκα.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΚΟΤΝΙΑΚΗ 
Δγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ  Πξεκεληηλφ, φπνπ δεκηνχξγεζαλ 

ηελ ζπλνηθία Κνπληαθάηα, αιιά θαη ζην παλνρψξη. Απ‟ ηηο 

νηθνγέλεηεο  Κνπληάθε ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη γη‟ απηή 

ηνπ θαζεγεηή Γεκνζζέλε Κνπληάθε, ηνπ εμαίξεηνπ αλζξψπνπ 

ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ, πεξί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζην εδάθην <<εκαληηθνί θαθηζάλνη>>, αιιά θαη 

απηή πνχ θέξεη ην παξαηζνχθιη << Λνχθαο>>. Ζ νηθνγέλεηα 

απηή έρεη δψζεη ζηνχο θαθηψηεο ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο,  

φπσο ν γηαηξφο ν Λνχθαο,  εθεί ζην ιπθαπγέο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα, ν νπνίνο, πέξαλ ηεο επηζηεκνζχλεο ηνπ , πξάγκα 

ζπαληψηαην γη‟ απηή ηελ επνρή, ήηαλ εθ ησλ ζπλδαηηεκφλσλ θαη 

ζπλνκηιεηψλ ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ, φηαλ ν ηειεπηαίνο 

πέξαζε νιφθιεξν ην θαινθαίξη ηνπ 1909  ζηνπο θαθηψηεο.  
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΚΑΡΥΑΚΗ 
           Δγθαηαζηάζεθαλ ζηα Αζπξνγεξαθάηα θαη θπξίσο ζηνλ 

νηθηζκφ Βνπλί. Απφ απηέο, κε ηνλ ζεζκφ ηνπ «ζψγακπξνπ», 

θάπνηνο δεκηνχξγεζε αληίζηνηρεο νηθνγέλεηεο θαη ζηελ Καξπά. 

Αλνίγνπκε παξέλζεζε εδψ, γηα λα ππελζπκίζνπκε ηελ 

εηζαγσγηθή καο αλαθνξά, πσο ηα επίζεηα Γεσξγάθεο, 

Κνπληάθεο, Καξθάθεο, θηνθπιάθεο, Σζντιάθεο, Μαξάθεο θαη 

Παλαγησηάθεο  ππάξρνπλ θαη ζήκεξα,  (2013),  ζηα θαθηά θαη 

ζηελ φκνξή  ηνπο  Παιαηνρψξα. Ζ αλαθνξά θαζίζηαηαη 

αλαγθαία, δηφηη ππνζηεξίδεηαη, απφ πιεπξέο, πσο απηά ηα 

επίζεηα δελ ππάξρνπλ ζηελ Κξήηε. Δηζεξρφκελνο θάπνηνο ζε 

ηζηφηνπνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζα δεη πιεζψξα επαγγεικαηηψλ, κε 

ηα αλσηέξσ  επίζεηα. Αο ελζπκεζνχκε, επί πιένλ, πσο ν 

αξρηθφο κηθξννηθηζκφο,  πνπ εγθαηαζηάζεθαλ νη Γεσξγάθεδεο,  

νλνκάδνληαλ Παιηάxσξα, θαηά ηνλ Φίιηππν Λάδαξε 

(Γξακκαηέα), ελψ παξφκνηνο νηθηζκφο ππάξρεη θαη ζηελ 

Εάθπλζν, (. Αζσλίηε, ζει. 66). Δπίζεο, ζηα θαθηά θαη 

γεληθφηεξα ζην λνκφ Υαλίσλ ππάξρνπλ ρσξηά: Κάβαιινο, 

Παλνρψξη, Γξεγνξηαλά, Άγηνο Νηθήηαο, Καιακίηζη.  Να 

πξφθεηηαη απιά γηα ζπλσλπκίεο, αθνχ, γεληθά, ζηα ειιεληθά 

ρσξηά είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν; 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΑΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 
Σν επίζεην Αζπξντέξαμ, φπσο αξρηθά  αλαθέξεηαη ζηνπο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ θαθησηψλ ηνλ 19
ν
 αηψλα, 

(Πεξηνδηθφ Λεπθαδνηξφπην), ππάξρεη αξρηθά  ζηελ Κεθαιινληά, 

φπνπ  δεκηνπξγείηαη ην  νκψλπκν ρσξηφ Αζπξνγέξαθαο, 

θαηαγξάθεηα, δε, θαη ζηηο λνηαξηαθέο πξάμεηο ηνπ λνηάξηνπ 
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Αλδξέα Ακάξαληνπ, γηα ηελ πεξίνδν 1548-1562, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη, γηα λα δηθαηνπξαθηεί θάπνηνο Αζπξνγέξαθαο, 

ήηαλ ελήιηθαο, άξα ην επίζεην ππάξρεη θαη πνιχ πξνγελέζηεξα 

ζηελ Κεθαιινληά. Γηαπεξαησζέληεο ζηελ Λεπθάδα, 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπο θαθηψηεο θαη έδσζαλ ην φλνκά ηνπο, 

παηξηδσλπκηθά, ζηα Αζπξνγεξαθάηα, κε γελάξρε ηνλ Κνξλάξν 

Αζπξνγέξαθα, θχξην φλνκα θαη επίζεην θξεηηθά, πνπ κέρξη ηφηε 

νλνκαδφληαλ Λνπβξνρψξη, εμ αηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ 

επηζέηνπ  Λνχβξνο  εθεί. Βιέπνπκε θαη ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε,  

φπσο θαη ζηνλ Πξεκεληηλφ,  φηη ην επίζεην Αζπξνγέξαθαο 

επεζθίαζε φια ηα  άιια θαη επεβιήζε,  αθφκε θαη ζ‟απηφ ην 

πξνυπάξρνλ , ην Λνχβξνο.  Οη νηθνγέλεηεο Αζπξνγέξαθα έρνπλ 

δηαθξηζεί ζην παξειζφλ γηα ηελ γελλαηφηεηά ηνπο θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεγέξζεηο, φπσο ζηελ εμέγεξζε ηνπ 1819 

θαηά ησλ Άγγισλ, φπνπ ν πχξνο  Αζπξνγέξαθαο  εθηειέζηεθε  

δη απαγρνληζκνχ, ζαλ πξσηαίηηνο ηεο αηκαηεξήο εμέγεξζεο ησλ 

ρσξηθψλ. Δπίζεο ν Δκκαλνπήι θαη ν Γεψξγηνο Αζπξνγέξαθαο 

ζπληάρζεθαλ ζην πιεπξφ Δλεηψλ θαη Κεξθπξαίσλ, ην 1716, 

φηαλ απέηξεςαλ ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ απ‟ηνπο Σνχξθνπο. 

Μάιηζηα γη‟απηή ηελ αλεθηίκεηε πξνζθνξά ηνπο ν Δλεηφο 

αξρηζηξάηεγνο Αλδξέαο Πηδάλη, ην 1717, ηνπο παξαρσξεί 

κεγάιε έθηαζε γήο ζηελ Λεπθάδα, (Κ. Μαραηξά, ζει. 262). 

Αθφκε ν Ησάλλεο Αζπξνγέξαθαο ζα ζθνησζεη ζην Μαληάθη, 

δίπια ζηνλ Παπαθιέζα, πνιεκψληαο ηνλ Αηγχπηην Ηκπξαήκ.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΓΡΗΓΟΡΗ 
Σν επίζεην Γξεγφξεο  παξαπέκπεη ζε βπδαληηλήο 

πξνέιεπζεο γηα θάπνηνπο, ζε ιαηηληθήο γηα άιινπο, ζαλ Grigori. 
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Απηή ε δεχηεξε εθδνρή θαίλεηαη ζαλ πην θνληηλή πξνο ηελ 

αιήζεηα, αθνχ ην επίζεην ζπλαληάηαη ζηελ Κεθαιινληά ζε 

έγγξαθα θαη εηηθέηεο ηνπ 1262! Ο Πάλνο Ρνληνγηάλλεο  

πηζαλνινγεί  πσο, αξρηθά, κπνξεί λα ήηαλ Γξεγνξάθεο θαη 

πεξηέπεζε ζην Γξεγφξεο, θαηά ηελ πξαθηηθή ησλ θξεηηθψλ λα 

παξαπνηνχλ ηα επίζεηα, είδακε πσο ηνπο Παηεξάθεδεο ηνπο 

απνθαινχζαλ Πάηεξνπο, ή ηνπο Γαζθαιάθεδεο Γαζθαιηαλνχο. 

ε πινήγεζε καο, εληνπίζακε ζε ηζηφηνπν  ηνπ δηαδηθηχνπ  

νηθηζκφ ζηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ κε ηελ νλνκαζία 

Γξεγνξηαλά. Απιά  θαηαγξάθνπκε ηελ χπαξμε παξφκνηνπ 

νηθηζκνχ, ψζηε ν κειινληηθφο αλαγλψζηεο λα έρεη πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο εξεχλεο. ε φηη αθνξά, αθφκε, ην επίζεην 

Γξεγφξεο, ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, αλαθέξεη φηη απηφ 

πξσηνεκθαλίζζεθε ζηελ Δγθινπβή θαη πσο κεηαθέξζεθε ζην 

παλνρψξη κε ηνλ  ζεζκφ ηνπ ζψγακπξνπ. Θεσξνχκε πσο, 

πηζαλφλ, ην αληίζεην ζα ζπλέβε. Γηφηη ζην κελ παλνρψξη 

ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ θαηνίθσλ θέξεη ην επίζεην Γξεγφξεο θαη 

ζήκεξα, ελψ ζηελ Δγθινπβή ην επίζεην απηφ έρεη εθιείςεη, απφ 

δεθαεηηψλ. Ο Πάλνο Ρνληνγηάλλεο ζηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ ζην 

γεγνλφο φηη εληνπίδεη ην φλνκα Γεσξγνπιάο Γξεγφξεο ζε έλα 

πσιεηήξην ηνπ 1655, ην πεξίθεκν πσιεηήξην ηνπ «Παπά 

Αεκήηξε Ληζνθνχινπκνπ», (ειίδα 441), ην νπνίν πσιεηήξην 

ζπλεηάρζε ζηελ Δγθνπβή. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ  ΛΟΓΟΘΕΣΗ 
Σν επίζεην Λνγνζέηεο, θαζαξά  βπδαληηλνγελέο, 

δηεζπάξε θαη απηφ, απ‟ηελ αξρηθή ηνπ θνηηίδα ην Βπδάληην, 

αξρηθά  ζηελ Κξήηε, θαη αθνινχζσο  ζε φια  ηα Δπηάλεζα. 
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ηελ Λεπθάδα ππάξρεη ζηα ρσξηά Κάβαιινο, Δγθινπβή θαη 

Καηνχλα. Αξρηθά πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ νη Λνγνζεηαίνη ζηα 

Κχζεξα, φπνπ δεκηνχξγεζαλ ηνλ νηθηζκφ Λνγνζεηάληθα θαη 

αθνινχζσο δηαζθνξπίζζεθαλ ζηα ππφινηπα Δπηάλεζα. Ο 

Πάλνο Ρνληνγηάλλεο,  (ειίδα 515),  αλαθέξεη ηνλ Εαθπλζηλφ 

ηάζε Λνγνζέηε, ν νπνίνο πήξε κέξνο, ην 1684, ζηελ θαηάιεςε 

ηεο Λεπθάδνο, απ‟ ηνλ Φξαγθίζθν Μνξνδίλη, πνπ κε 

θαζνξηζηηθέο δηθέο ηνπ θηλήζεηο επεηεχρζε ε άισζε ηνπ 

Κάζηξνπ θαη ε εθδίσμε ησλ Σνχξθσλ απ‟ ηελ Λεπθάδα. Σν ίδην 

επίζεην, Λνγνζέηεο, αλαθέξεη θαη ν Γεξάζηκνο Πεληφγαινο, 

ζηελ Κεθαιινληά, ζαλ θξεηηθφ,  θαηά ηνλ  15
ν
 αηψλα. Άιιε 

καξηπξία φηη ηνχην ην επίζεην βξίζθεηαη πξνηνπξθηθά ζηελ 

Λεπθάδα είλαη ε ζπκκεηνρή  ηνπ Λεπθάδηνπ Αλδξέα Λνγνζέηε 

ζηελ πεληεθνληακειή επηηξνπή ε νπνία, ην 1685, ακέζσο κφιηο 

ν Μνξνδίλε ειεπζέξσζε ηελ Λεπθάδα απ‟ηνπο Σνχξθνπο, κε  

ππφκλεκά ηεο  δεηνχζε Καηαζηαηηθφ Υάξηε γηα ηελ δηνίθεζε 

ηνπ λεζηνχ, (Κ. Μαραηξά, ζει. 39). 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΛΑΖΑΡΗ 
Οη νηθνγέλεηεο  Λάδαξε εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπο 

θαθηψηεο  θαη έδσζαλ, άιιε πεξίπησζε παηξηδσλπκηθήο 

νλνκαζίαο, ην φλνκα ηνπο ζηνλ νηθηζκφ ησλ  Λαδαξάησλ, κε 

ηελ ραξαθηεξηζηηθή Δπηαλεζηαθή θαηάιεμε ζε -αηα. Ο Πάλνο 

Ρνληνγηάλλεο πηζαλνινγεί πσο  ην επίζεην είλαη θξεηηθήο 

πξνέιεπζεο. κσο, ζην βηβιίν ηνπ  Νηίλνπ  Κνλφκνπ  

«Κξεηηθνί ζηε Γάθπλζν», ( ζειίδα 14), ην επίζεην απηφ, ζηελ 

Εάθπλζν, ελίνηε, θέξεη ην πξφζεκα «Γε», ήηνη Γειάδαξεο,  

φπσο ηα επίζεηα Γεβηάδεο, Γειαγξακκάηηθαο, Γεθαξάλνο, 
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Γεηδψξηδεο, Γειαπφξηαο  θ.α, επίζεηα μεθάζαξα ιαηηληθά, 

εθηφο θαη αλ ην Γε είλαη δαθπλζηλφ πξφζεκα επγελείαο. 

Δπνκέλσο, ην επίζεην απηφ είλαη  ιαηηλνγελέο, ζαλ Lazari 

αξρηθά, κάιηζηα ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ αλαθέξνληαη θαη 

ζήκεξα πνδνζθαηξηζηέο κε ην φλνκα Lazari ζηελ Ηηαιία.  

Κπξίσο απ‟ηελ Κάησ Ηηαιία δηαθηλείηαη, απφ αηψλσλ, ζε 

νιφθιεξν ην δπηηθφ ηφμν ηνπ Ηνλίνπ θαη θηάλεη σο ηελ Κξήηε. 

Τπάξρεη ζηα Κχζεξα,  ζηελ Εάθπλζν, ζηελ Κεθαιινληά, ζηα 

Υαληά,  ππάξρεη ζηελ δπηηθή Πεινπφλλεζν, εθεί πνπ άθκαζε ε 

ιαηηλφηξνπε πφιε Γιαξέληζα, ε νπνία θαηαζηξάθεθε 

νινζρεξψο  θαηά ηελ απνηπρία ηνπ Οξισθηθνχ Κηλήκαηνο, 

(1770), απ‟ηηο νξδέο ησλ Γνπιηζηλησηψλ Αιβαλψλ, ηνπο 

νπνίνπο είραλ θαιέζεη ζε βνήζεηα ν Σνχξθνη, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάιεςε ηεο Πεινπνλήζνπ απ‟ηα 

ζηξαηεχκαηα ηνπ Οξιψθ, (ηέθαλνπ Ππαδφπνπινπ: H 

Eπαλάζηαζε ηνπ 1770. ειίδα 76). Δπίζεο ην επίζεην Λάδαξεο 

ππάξρεη ζηελ Κέξθπξα ζαλ Λαδαξάθεο,  φπνπ θαη ην νκψλπκν 

ρσξηφ Λαδαξάηηθα, ππήξρε ζηνπο Παμνχο, δηφηη ζηελ 

ηζηνζειίδα ησλ Παμψλ ν ζπγγξαθέαο δηεξσηάηαη πσο ζπλέβε 

θαη εμαθαλίζηεθε ην επίζεην Λάδαξεο απ‟ηνπο Παμνχο. 

Μάιηζηα, λα επηζεκάλνπκε εδψ, φηη νη Λαδαξαίνη ζην 

Πηλαθνρψξη ήηαλ γλσζηνί κε ην φλνκα <<Εαραξσλαίνη>>, νη 

πην πξεζβχηεξνη έηζη ηνπο απνθαινχλ θαη ζήκεξα, (2013), 

πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηελ πξνέιεπζή ηνπο απ‟ηελ Γπηηθή 

Πεινπφλεζν, απ‟ηελ πεξηνρή ηεο Εαράξσο. Πηζαλφλ νη 

Λαδαξαίνη λα κεηαθέξζεθαλ  θαη ζηελ Λεπθάδα, ην 1500, 

απ‟ηνλ Δλεηφ Πέδαξν, φηαλ ν ηειεπηαίνο είρε αλαθαηαιάβεη ηελ 

Λεπθάδα, καδί κε Εάθπλζν θαη Κεθαιινληά, απ‟ηνπο ηνχξθνπο, 
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θαη κεηέθεξε δέθα ρηιηάδεο  Πεινπνλήζηνπο ζηα λεζηά, 

εδηθψηεξα ζηελ Εάθπλζν, φπνπ, φπσο είδακε ζπλαληάηαη ην 

επίζεην θαη ζαλ Γειάδαξεο. Δμέρνπζα ζέζε ζηελ ηζηνξία ηνπ 

λεζηνχ θαηέρεη ν Μεηξνπνιίηεο Γηνλχζηνο Γειάδαξεο, φπσο 

ηνλ παξνπζηάδεη ν Πξσηνπξεζβχηεξνο Παλαγηψηεο  

Καπνδίζηξηαο ζην έξγν ηνπ <<Ο Μεηξνπνιίηεο Εαθχλζνπ 

Γηνλχζηνο Γειάδαξεο, 1764-1838>>. Ο αλσηέξσ εμειέγε 

αξρηθά Μεηξνπνιίηεο Δδέζζεο.  Πήξε κέξνο ζηελ εμέγεξζε ηνπ 

1821, ζπλειήθζε θαη κεηαθέξζεθε ζηελ Πφιε, φπνπ 

θπιαθίζηεθε. Γξαπέηεπζε δσξνδνθφληαο ηνλ δεζκνθχιαθά ηνπ 

κε έλα ρξπζφ ξνιφτ θαη θαηέθπγε ζηελ Πίδα. Απφ εθεί 

επέζηξεςε ζηελ Εάθπλζν, φπνπ εθιέρηεθε, ην 1833,  

Μεηξνπνιίηεο Εαθχλζνπ κε πινπζηφηαην παηξησηηθφ θαη 

πνηκαληηθφ έξγν. 

          Δπνκέλσο ην επίζεην Λάδαξεο θακία ζρέζε δελ έρεη κε 

ηελ Ήπεηξν, φπσο ζέινπλ λα πηζηεχνπλ θάπνηνη. Δίλαη 

ιαηηλνγελέο θαη θηλείηαη θαζαξά ζην ηφμν Κάησ Ηηαιία-Ηφληα 

Νεζηά-Γπηηθή Πεινπφλεζν-Κξήηε. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΚΣΕΝΑ 
         Σν επίζεην Κηελάο,  πνπ ζπλαληάκε ζηνπο θαθηψηεο ζηα  

Κνληξάηα ηνπ Πηλαθνρσξίνπ θαη ζην Βνπλφ ησλ 

Αζπξνγεξαθάησλ, πεξηνρέο φκνξεο, αθνχ νη δχν νηθηζκνί 

βξίζθνληαη ζηηο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ Ράρε, θαη ζπλδένληαη κε ην 

πεξίθεκν κνλνπάηη ηεο Πισξήο, είλαη επίζεην  θξεηηθφ, φκσο 

θαζαξά βπδαληηλνγελέο.  Μεηά ηελ άισζε ηεο Πφιεο, απ‟ηνπο 

Φξάγθνπο (1204), νη θέξνληεο ην επίζεην Κηελάο  δηεζπάξεζαλ 

πξφο ηξείο θαηεπζχλζεηο. Πξνο ηελ Κξήηε, ηελ νπνία θξάηεζαλ 
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νη Δλεηνί θαη κεηά ηελ αλάθηεζε ηεο απηνθξαηνξίαο απ‟ηνπο 

Βπδαληηλνχο, θαη απ‟ηελ Κξήηε  ζηα Δπηάλεζα, καδί κε ηηο 

ππφινηπεο νηθνγέλεηεο, πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Πξφο  ηελ 

Κνδάλε ηεο Μαθεδνλίαο,  φπνπ δεκηνχξγεζαλ ην ρσξηφ Κηελάο, 

(Μεγάιε Γεσγξαθηθή Βγθπθινπαίδεηα, Σεγφπνπινπ – Μαληαηέα 

), αιιά θαη πξφο ηελ πφιε ησλ Αζελψλ, φπνπ, κεηέπεηηα, 

αλαθέξεηαη ν Παλαγηψηεο Κηελάο, ζαλ πξψηνο θξνχξαξρνο ηεο 

Αθξφπνιεο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ Αζελψλ ην 1821.  Σν 

επίζεην ζπλαληάηαη πξσηίζησο θαη ζε επξεία έθηαζε ζηα 

Αζπξνγεξαθάηα, ζηελ ζπλνηθία Βνπλί, αιιά θαη ζηα Κνληξάηα 

ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, φπνπ, πξνθαλψο, θάπνηνο ζψγακπξνο, 

δεκηνχξγεζε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο, αξγφηεξα, 

κεηαθέξζεθαλ θαη ζηα Λαδαξάηα. Δπίζεο θαη ζηελ Καξπά 

ππάξρεη  ζπλνηθία  Κηελάηα. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΠΕΣΟΤΗ 
         Σν επίζεην ζπλαληάηαη ζηνλ Κάβαιιν, αιιά θαη ζηηο 

Καξπψηεο. Αξρηθά ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζζεί φηη 

πξνέξρεηαη απ‟ην Πέηα ηεο Άξηαο, ή απ‟ ηελ πεξηνρή Πεηνχζη 

ηεο Θεζπξσηίαο. κσο ε χπαξμε ηνπ επηζέηνπ ζε Κξήηε, 

Κεθαιινληά θαη Λεπθάδα, ζ‟απηφ ην ζπκπαγέο ηξίγσλν, πνπ 

δηαδξακαηίδεη, φπσο πάκπνιιεο θνξέο είδακε, θνξπθαίν ξφιν 

ζηελ κεηαθίλεζε  πιεζπζκψλ θαη πξνο ηελ Λεπθάδα, θαηά ηνλ 

15
ν
 αηψλα, ζαθέζηαηα καο νδεγεί ζηελ ζηέξεε πεπνίζεζε πσο 

θαη νη νηθνγέλεηεο Πεηνχζε έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απ‟ηελ 

Κξήηε, φπνπ ππάξρεη, αθφκε θαη ζήκεξα, ζε πάξα πνιιή 

κεγάιε έθηαζε, κάιηζηα,  ηδίσο ζηελ πεξηνρή Μαιεβηδίνπ, ελψ 

ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη ζηελ Κεθαιινληά. 
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ΟΙ ΕΞ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ  ΚΑΣΟΙΚΟΙ 
ΣΩΝ ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

Άιιε πεξηνρή απ‟ ηελ νπνία, νη Σφθθνη, «κεηάγγηζαλ» 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνπο θαθηψηεο είλαη ε φκνξε ηεο 

Λεπθάδνο Αηησιναθαξλαλία, πεξηνρή ζηελ νπνία, θαηά ην 13
ν
 

θαη ηνλ 14
ν
 αηψλα, θαηέθεπγαλ νη θάηνηθνη ηεο Λεπθάδνο, 

εθδησγκέλνη απ‟ηελ ηπξαλληθή ζπκπεξηθνξά ησλ δπλαζηεηψλ 

Οξζίλη θαη Αλδεγαπψλ, νη νπνίνη θαηείραλ ην λεζί πξίλ ηνπο 

Σφθθνπο. Ο ππξίδσλ Αζσλίηεο δίλεη κηα εθηεηακέλε θαη 

εκπεξηζηαησκέλε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ησλ Σφθθσλ, 

θπξίσο ηνπ Καξφινπ ηνπ Α,  (1375 – 1429), λα εμνπζηάζνπλ θαη 

λα θαζππνηάμνπλ ηελ Αηησιναθαξλαλία, έηζη φπσο 

παξνπζηάδνληαλ απηή, κε ηζρπξά θέληξα,  ην  Γξαγάκεζην 

(Αζηαθφο),  ην θάζηξν ηνπ ρσξηνχ Αεηφο, ην νπνίν 

ππεξαζπίδνληαλ νη Μαδαξαθαίνη,  ην θάζηξν ηεο Καηνρήο, 

άιισζηε, πξνο ηηκήλ ηνπ Καξφινπ, νιφθιεξε ε πεξηνρή ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο, αθφκε θαη επί Σνπξθνθξαηίαο, 

νλνκάδνληαλ Κάξιειη.  Απηή ηελ επεθηαηηθή γηα ηελ δπλαζηεία 

ησλ Σφθθσλ πεξίνδν, ππάξρεη κία πιεζψξα θαηνίθσλ 

Αηησιναθαξλάλσλ, πνπ κεηνηθίδεη ζηελ Λεπθάδα, επήιπδεο 

ηνπο απνθαιεί ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο,  ησλ νπνίσλ ηα επίζεηα 

ππάξρνπλ θαη επί ησλ εκεξψλ καο θαη είλαη δεισηηθά ηνπ 

Αθαξλαληθνχ ρψξνπ απ‟ ηνλ νπνίν πξνήιζαλ,  επίζεηα φπσο:  

Γαβεξδηλφο,  Γαβηηζάλνο, Καιπβηψηεο, Υαιηθηάο, Ώτβαζηιηψηεο, 

Πιαγηψηεο ΐνληηζάλνο, Ξεξνκεξίηεο, Καησρηαλφο, 
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Υξπζνβηηζάλνο, θιαβελίηεο, Μαηαξάγθαο, εξδηληάξεο, 

Φξαγθνχιεο. 

ε φηη αθνξά ηνπο θαθηψηεο ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα 

πέληε πξψηα θαηά ζεηξάλ επίζεηα εμ Αηησιναθαξλαλίαο. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΖΑΒΙΣΑΝΟΤ 
Σν επίζεην Εαβηηζάλνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Κάβαιιν 

θαη απφ εδψ δηαρέεηαη ζε Καξπά θαη Καξπψηεο. Πξνέξρεηαη απ‟ 

ην ρσξηφ  Εάβηηζα ηνπ Ξεξνκέξνπ, ζεκεξηλφ Αξρνληνρψξη. 

χκθσλα κε ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε ησλ Εαβηηζαλαίσλ ηνπ 

Καβάιινπ, φπσο καο ηελ κεηέθεξε ν ηαηξφο Ησάλλεο 

Εαβηηζάλνο, ην αξρηθφ ηνπο επίζεην ήηαλ Παπαλαζηαζίνπ, γηα 

λα κεηαηξαπεί ζε Εαβηηζάλνο, δεισηηθφ ηεο πξνέιεπζεο ηνπο. 

Πάληα θαηά ηελ ίδηα πεγή παξάδνζεο, ζηνλ Κάβαιιν ήξζαλ, 

αξρηθά, θαη εγθαηαζηάζεθαλ ηέζζεξα αδέξθηα κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ 
Σν επίζεην Εαβεξδηλφο παξνπζηάδεηαη ζην παλνρψξη 

θαη πξνέξρεηαη απ‟ ηελ Εαβέξδα, ζεκεξηλή Πάιαηξν. Ο φξνο 

Εαβέξδα, είλαη ζιαβηθήο πξνέιεπζεο  θαη ζεκαίλεη: «πίζσ απ‟ 

ηνλ ιφθν»,  ηελ ζπλαληάκε, δε, ζηα ηζηνξηθά θείκελα ηνπ 15
νπ

 

αηψλα, φπνπ ππάξρεη αλαθνξά: «ν θφιπνο ησλ Εαβεξδψλ». 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ   ΑΪΒΑΙΛΙΨΣΗ 
Σν επίζεην Ατβαζηιηψηεο, ζπλαληηέηαη ζην παλνρψξη 

θαη ζηα Πιαηχζηνκα.  Πξνέξρεηαη απ‟ ηνλ Άγην Βαζίιεην, ην 

αξραίν Θχξεην. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΦΑΛΙΚΙΑ 
Σν επίζεην Υαιηθηάο, ζπλαληηέηαη ζην παλνρψξη θαη 

πξνέξρεηαη απ‟ ην ρσξηφ Υαιίθη ηεο πεξηνρήο ηνπ Βάιηνπ, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην Υαιθηάο (ρσξίο γηψηα), ην νπνίν πξνέξρεηαη 

απ‟ ηελ Ήπεηξν θαη ζεκαίλεη ζηδεξάο. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΚΑΛΤΒΙΨΣΗ 
Σν επίζεην Καιπβηψηεο, πνπ  ππήξρε ζην Πηλαθνρψξη, 

πξνέξρεηαη απ‟ ηα Καιχβηα. πλαληηφληαλ κέρξη ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1880, (Πεξηνδηθφ «Λεπθαδνηξφπην»), θαη εμέιηπε, έθηνηε, 

ιφγσ εγθαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο ζηελ Υψξα. 

Πέξαλ ηνχησλ ησλ επηζέησλ, εμ Αηησιναθαξλαλίαο 

πξνεξρνκέλσλ ζηνπο θαθηψηεο, ζα αλαθεξζνχκε ζ‟ έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γεηηνληθνχ ρσξηνχ, ησλ 

Πιαηπζηφκσλ, γηα λα δνχκε πφζν πξνγξακκαηηζκέλα θαη 

κεζνδηθά ε δπλαζηεία ησλ Σφθθσλ εγθαζηζηνχζε θαηνίθνπο, 

ζην ηφηε αξαηνθαηνηθεκέλν λεζί ηεο Λεπθάδνο. Σα  

Πιαηχζηνκα δεκηνπξγήζεθαλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά επίζεηα 

ΐνληηζάλνο, Ώτβαζηιηψηεο,  Καησρηαλφο, Ξεξνκεξίηεο,  

Φξαγθνχιεο, Θεηαθφο θαη βέβαηα ην ιαηηλνγελέο Καξηάλνο, ην 

νπνίν ζπλαληάηαη απφ αηψλσλ ζηελ Κέξθπξα, φπνπ αλαθέξεηαη  

ε παλέκνξθε Καιή Καξηάλνπ, ηελ νπνία ην 1537, ν ζνπιηάλνο 

ειίκ ν Β άξπαμε θαη ηελ έθαλε γπλαίθα ηνπ, φηαλ είρε 

πνιηνξθήζεη αλεπηηπρψο ηελ Κέξθπξα, (ηέθαλνπ 

Παπαδφπνπινπ: Aπειεπζεξσηηθνί Αγψλεο ησλ Διιήλσλ επί 

Σνπξθνθξαηίαο. ειίδα 60). Αθφκε. Ολνκαζηφο είλαη ν 

Κεξθπξαίνο θιεξηθφο Ησαλλίθηνο Καξηάλνο, ν νπνίνο έδεζε 

ζηελ Βελεηία, (Δγθπινπαίδεηα ΖΛΗΟ), θαη έγξαςε ην έξγν 
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<<Σν άλζνο θαη ην αλαγθαίνλ ηεο Παιαηάο θαη Νέαο 

Γηαζήθεο>>, βηβιίν πνπ δεκηνχξγεζε ηελ αίξεζε ησλ 

<<Καξηαληζηψλ>> θαη ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε απ‟ηελ 

επίζεκε εθθιεζία αηξεηηθφ, ν δε ζπγξαθέαο ηνπ ζαλ φξγαλν ηεο 

Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, γη‟απηφ θαη φηαλ επεζθέθζε ηελ Πφιε 

δηεθδηθψληαο κεηξνπνιηηηθφ ζξφλν, εμεδηψρζε απ‟ην 

Παηξηαξρείν. Μεηά ηελ παξέλζεζε γηα ην ιαηηλνγελέο ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπ επηζέηνπ Καξηάλνο ησλ Πιαηπζηφκσλ, 

επαλεξρφκεζα θαη βιέπνπκε νινθάζαξα κηα καδηθή 

εγθαηάζηαζε Αηησιναθαξλάλσλ ζ‟απηφ ην ρσξηφ, φπσο 

πξνθχπηεη απ‟ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά επίζεηα.  Με 

ηα ρσξηά ηνπ Ξεξνκέξνπ έρνπλ ηδηαίηεξνπο δεζκνχο νη θάηνηθνη 

ησλ θαθησηψλ θαη γεληθψηεξα ηεο νξεηλήο Λεπθάδνο, αθνχ,  

ζρεδφλ  απ‟ηα βάζε ησλ αηψλσλ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, 

αλαγθάδνληαλ λα βξίζθνπλ δνπιεηά ζηα κπακπάθηα, ή ζηνλ 

θαπλφ, ή ζηηο ζπνξέο ζηηεξψλ, αηψλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ε 

Λεπθάδα καζηίδνληαλ απ‟ηελ θηψρεηα θαη ηελ πελία.  

Ακέηξεηεο ηζηνξίεο έρνπλ λα δηεγεζνχλ νη παιηφηεξνη 

θαθηζάλνη κε ηηο ζπνξέο ηνπο, ην ζθάιηζκα κπακπαθηψλ, αιιά 

θαη ην εκπφξην ιαδηνχ, θξαζηνχ θαη μπδηνχ ζηα ρσξηά ηνπ 

Ξεξφκεξνπ. ηελ Βφληηζα, ζην Μνλαζηεξάθη, ζηελ Γνξγνβιή, 

ζην Πεξγαληή, ζηα Αρπξά, ζηνπ Αληψλε, ζηνπ Λχθνπ-Νίθνπ, 

ζηνλ Ατ Βαζίιε, ζηελ Παιχκπειε, ζηελ Εαβέξδα, ζηα 

θιάβελα, ζηελ Καηνχλα, ζηελ Κνκπνηή, ζην Μνλαζηεξάθη, 

ελψ κλεκνλεχζακε θαη λσξίηεξα ηνλ ηνχξθηθν νηθηζκφ 

Γεξζνβά, γλσζηφο ζαλ Ρζνβάο ζηνπο θαθηζάλνπο.  
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ΟΙ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΤ  ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΣΩΝ 
ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

εκαληηθά θαη γλσζηά επίζεηα, ζηνπο θαθηψηεο, 

πξνέξρνληαη θαη απ‟ ηνλ ρψξν ηεο Ζπείξνπ, έηζη ελνπνηεκέλε, 

φπσο ππήξρε θαη‟ απηή ηελ πεξίνδν, ζπκπεξηιακβαλφκελεο   

θαη ηεο ζεκεξηλήο Βνξείνπ Ζπείξνπ., αθνχ νιφθιεξε ε 

πεξηνρή, απ‟ηελ πφιε Ραγνχδα, ζηηο Γαικαηηθέο αθηέο, κέρξη 

ηελ Θεζπξσηία, γλσξίδεη ηδαίηεξε αλάπηπμε, θαη‟απηνχο ηνπο 

αηψλεο ζηνπο νπνίνπο αλαθεξφκαζηε. Σα επίζεηα ζηνπο 

θαθηψηεο, πνπ πξνέξρνληαη απ‟απηφλ ηνλ ρψξν ηεο Ζπείξνπ, 

είλαη:  Πξεκεληηλφο,  ΐαγελάο, Κνληνγηάλλεο, Ληβηηζάλνο. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΠΡΕΜΕΝΣΙΝΟΤ 
Σν επίζεην Πξεκεληηλφο, δειψλεη ηνλ  πξνεξρφκελν εθ 

ηεο Πξεκεηήο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Έδσζε ην φλνκά ηνπ  ζηνλ 

νκψλπκν νηθηζκφ ησλ θαθησηψλ, φκσο δελ ππάξρεη πιένλ. ε 

θάπνην ζηάδην εμέιηπε ιφγσ έιιεηςεο αξξελνγνλίαο, πηζαλφλ. 

Παξά ηαχηα επεζθίαζε ηα άιια επίζεηα ζηνλ νηθηζκφ, φπσο ηα 

Κνληνγηάλλεο, Βαγελάο, Κνπληάθεο, Γεσξγάθεο θαη επεβιήζε ε 

νλνκαζία Πξεκεληηλφο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηελ ζθαθηζάληθε 

ζπλήζεηα, πνηέ δελ αλαθέξεηαη ζε πηψζε νλνκαζηηθή, αιιά 

πάληα ζε γεληθή, αθνχ γηα νπνηαδήπνηε αλαθνξά καο ιέκε 

<<ηνπ Πξεκεληηλνχ>>, δίλνληαο, φπσο πξναλαθέξακε, 

παηξηδσλπκηθφ ραξαθηήξα ζηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ 

νηθηζκνχ.  Σν ίδην επίζεην ζπλαληάκε θαη ζην παιηφ ρσξηφ ησλ 
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Καξπηψλ (Πάλνπ Ρνληνγηάλλε. ειίδα 405).  κσο θαη εδψ 

πξέπεη λα ππήξμε κεηεγθαηάζηαζε απ‟ ηνπο θαθηψηεο, αθνχ ην 

παιηφ ρσξηφ ησλ Καξπσηψλ ήηαλ θνληά ζηνπο θαθηψηεο θαη 

ζπλδένληαλ κε ην θεκηζκέλν κνλνπάηη ηνπ Βαηηά, πνπ 

μεθηλνχζε απ‟ην εηθφληζκα ηνπ ηαπξνχ, αλέβαηλε  ζην βνπλφ 

ηνπ Ατ-Ληά θαη κέζσ Κξνχπαο έθζαλε ζην παιηφ ρσξηφ ησλ 

Καξπσηψλ, ή <<ηνπ Καξπψηε>>, φπσο έιεγαλ 

ραξαθηεξηζηηθά  νη παιαηφηεξνη. Μάιηζηα ππήξραλ ηεξάζηηεο 

δηθαζηηθέο δηακάρεο κεηαμχ θαθηζάλσλ θαη Καξπσηαίσλ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1950, γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ κεγάινπ ιφγγνπ, 

βνξεηναλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο ηεο Κξνχπαο. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΛΙΒΙΣΑΝΟΤ 
Σν επίζεην Ληβηηζάλνο ππάξρεη ζηνλ Κάβαιιν, ζηα  

Αζπξνγεξαθάηα , αιιά θαη ζηα Λαδαξάηα. Πηζαλφηαηα  

πξνέξρεηαη απ‟ ηνλ νηθηζκφ Λίβηηζα, (Γεσγξαθηθή 

Δγθπθινπαίδεηα Σεγφπνπινπ-Μαληαηέα), ε νπνία βξίζθεηαη 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή αγηάδα ηεο Θεζπξσηίαο, θνληά ζηελ 

πεξίθεκε γηα ηα θάζηξα ηεο Βαγελεηία. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ 
Σν επίζεην Κνληνγηάλλεο, πνπ ζπλαληάκε ζηνλ 

Πξεκεληηλφ, είλαη κελ επεηξψηηθεο πξνέιεπζεο, απ‟ηα 

Σδνπκέξθα, φκσο θαζαξά νη Κνληνγηαλλαίνη έθηαζαλ ζηνπο 

θαθηψηεο απ‟ ηελ Κεθαιινληά, φπνπ θαη εθεί 

πξσηνδεκηνπξγήζεθε ην ρσξηφ Κνληνγηαλλάηα, (ππξίδσλνο 

Ώζσλίηε. ειίδα 62). Ζ εθ Κεθαιιελίαο πξνέιεπζή ηνπο 

ππνδειψλεηαη θαη απ‟ην γεγνλφο φηη νη νηθνγέλεηεο Κνληνγηάλλε 

δεκηνχξγεζαλ ηελ εθθιεζία ηνπ δπηηθφηξνπνπ Αγίνπ Μάξθνπ 
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ζηνλ Πξεκεληηλφ, εθθιεζία πνπ ρξνλνινγείηαη απ‟ηνλ 15
ν
 

αηψλα. Ζ εθθιεζία, ίζσο απ‟ηηο παιηφηεξεο ησλ θαθησηψλ, 

θαηαγξάθεηαη απ‟ηνλ ελεηφ Coronelli,  ζε ράξηε  ηνπ ην 1688.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΒΑΓΕΝΑ 
Δπίζεο ην επίζεην Βαγελάο, πνπ ζπλαληάκε ζηνλ 

Πξεκεληηλφ, είλαη κελ επεηξψηηθεο πξνέιεπζεο, πξνέξρεηαη απ‟ 

ηελ πεξίθεκε γηα ηα θάζηξα ηεο Βαγελεηία, πεξηνρή ζηηο 

εθβνιέο ηνπ Καιακά, κεηαμχ Βνπζξσηνχ θαη αγηάδαο, γη απηφ 

θαη νη Βαγελαίνη ηνπ Πξεκεληηλνχ  θαη θπξίσο ν Θεφδσξνο 

Βαγελάο (άθιαο), αησλφβηνο ζήκεξα, κηιά γηα πξνέιεπζή ηνπο 

απ‟ηελ Ήπεηξν.  κσο, ζα ζπκθσλήζνπκε  κε ηνλ Πάλν 

Ρνληνγηάλλε,  ν νπνίνο δέρεηαη πσο, θαη  ην αλσηέξσ επίζεην, 

πξνήιζε θαη έθηαζε ζηνπο θαθηψηεο θαη απηφ απ‟ηελ 

Κεθαιινληά, φπσο θαη νη ζπγρσξηαλνί ησλ Βαγελαίσλ, νη 

Κνληνγηαλλαίνη.  Άιισζηε, ηνλίζακε πσο, ε Κεθαιινληά, ζαλ 

πξσηεχνπζα ηεο δπλαζηείαο ησλ Σφθθσλ, ήηαλ ην θέληξν 

πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά θαη πξνψζεζεο θαηνίθσλ θπξίσο πξνο 

ηελ αξαηνθαηνηθεκέλε Λεπθάδα. 
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ΟΙ ΕΚ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΚΑΙ ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ 
ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΣΩΝ ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

Ζ Εάθπλζνο, αιιά θπξίσο ε Κεθαιινληά, γηα ιφγνπο 

πνπ ππεξηνλίζζεθαλ, δελ ήηαλ απιά ην θίιηξν θαη ην θέληξν 

δηαπεξαίσζεο θαηνίθσλ πξνο ηελ Λεπθάδα, ήηαλ ηα λεζηά πνπ 

«έδσζαλ» θαη ηα ίδηα δηθφ ηνπο πιεζπζκφ νξγαλσκέλα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηνηθεζεί ην πιένλ αξαηνθαηνηθεκέλν, ηφηε, 

λεζί, ε Λεπθάδα. Σα επίζεηα: θηαδαξέζεο, Μάιθαο, Κφθιαο, 

Μνξθέζεο Γαθπλζηλφο, Κεθαιισλίηεο, θαη ηα Παμηλφο, 

Κνξθηάηεο, Ώξγπξφο, Καββαδάο, Θεηαθφο, είλαη  επίζεηα πνπ 

έξρνληαη ζηελ Λεπθάδα, απ‟ ηελ Εάθπλζν θαη ηελ Κεθαιινληά, 

αιιά θαη θάπνηα  απ‟ ηελ Κέξθπξα, ηνπο Παμνχο θαη ηελ Ηζάθε.  

ηνπο  θαθηψηεο ππάξρνπλ ηα ηέζζεξα πξψηα, θαηά ζεηξά, 

ήηνη:  θηαδαξέζεο, Κφθιαο θαη Μάιθαο, ηα ηξία επίζεηα ζην 

Πηλαθνρψξη θαη ην Μνξθέζεο ζηνλ Κάβαιιν.  ε φηη αθνξά ηα  

επίζεηα Κφθιαο θαη Μάιθαο ζην Πηλαθνρψξη πξνέθπςαλ, αξρέο 

ηνπ 1900,  κε ηνλ ζεζκφ ηνπ ζψγακπξνπ, νη κελ Κνθιαίνη απ‟ 

ηνλ Αιέμαλδξν θαη ηνλ ζπλνηθηζκφ Κνθιάηα, ν νπνίνο 

ζπλνηθηζκφο πξνήιζε, κε ηελ ζεηξά ηνπ, απ‟ ηα Κνθιάηα ηεο 

Εαθχλζνπ, νη δε Μαιθαίνη απ‟ ηνπο Πεγαδηζάλνπο, φπνπ εθεί 

πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ πξνεξρφκελνη απ‟ ηελ Κεθαιινληά. 

Παξεκπηπηφλησο, ελδηαθέξεη λα δνχκε  κε πνην ηξφπν 

δεκηνπξγήζεθαλ νη φκνξνη Πεγαδηζάλνη. Γεκηνπξγήζεθαλ κε 

Εαθπλζηλνχο απ‟ ηελ Εάθπλζν, Μαιθαίνπο απ‟ ηελ 

Κεθαιινληά,  Υαιηθηνπνπιαίνπο, φπσο πξναλαθέξζεθε, απ‟ ηελ 

Κξήηε θαη Μηθξσλαίνπο ιαηηληθήο θαηαγσγήο 
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Σν άιιν επίζεην ησλ Πεγαδηζάλσλ, νη αληαίνη, θαηά ηνλ 

Αιέμαλδξν άληα, ζην έξγν ηνπ  «Δ νηθνγέλεηα άληα εθ ηεο 

Λεπθάδνο», πξνέξρεηαη απ‟ ην Πηλαθνρψξη, αθνχ πήγε 

ζψγακπξνο ζηνπο Πεγαδηζάλνπο θάπνηνο εθ ησλ αληαίσλ, πνπ 

έκελαλ ζηελ πεξηνρή   Κνινβνχ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΚΙΑΔΑΡΕΗ 
  Πξνέξρνληαη απ‟ ηελ Κεθαιινληά θαη ηελ πεξηνρή ηεο 

Πχιαξνπ, φπνπ θαη ζήκεξα ππάξρεη ην επίζεην ζε κεγάιε 

έθηαζε. Μάιηζηα νη θαδαξεζαίνη ηνπ Πηλαθνρσξίνπ έρνπλ ην 

παξαηζνχθιη «Ππιαξηλαίνη». Απηφ ην παξαηζνχθιη καο 

δηέζσζε ν ηέσο γξακκαηέαο ηνπ Πηλαθνρσξίνπ ηάζεο 

Γεσξγάθεο (Σξάκπαο), ηνπ νπνίνπ ε κεηέξα ήηαλ 

θηαδαξέζαηλα.  Μαο κεηέθεξε, ν αλσηέξσ Γεσξγάθεο, πσο 

ζηηο κηθξναληηζέζεηο κεηαμχ ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηεο κεηέξαο 

ηνπ, άθνπγε ηνλ πξψην λα κνλνινγεί: «Αελ είλαη λα ηα βάδεηο κε 

ηνπο Ππιαξηλαίνπο…». ε εξψηεζή ηνπ,  ηη ζεκαίλεη απηφ, ηνπ 

εμήγεζε πσο, νη θηαδαξεζαίνη , εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαλ  ε 

κεηέξα ηνπ, έθηαζαλ ζην Πηλαθνρψξη ησλ θαθησηψλ, απ‟ ηελ 

Πχιαξν ηεο Κεθαιινληάο. ‟απηφ ην ζφτ ησλ θηαδαξεζαίσλ 

αλήθε  θαη ν θεκηζκέλνο κεγαινθηεκαηίαο θηαδαξέζεο, ν 

νπνίνο θαηείρε ηεξάζηηεο εθηάζεηο, θπξίσο ειαηνδέλδξσλ, ζηελ 

πεξηνρή κεηαμχ Κνχικνπ θαη Μπφδαο, θηήκαηα ηα νπνία, κε ηα 

ρξφληα πεξηήιζαλ ζηνπο θαθηζάλνπο πνπ ηα είραλ 

<<ζεκπξηθά>> καδί ηνπ, αθνχ απηφο δελ είρε θιεξνλφκνπο. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΜΟΡΥΕΗ 
           Σν επίζεην ζπλαληάηαη θαη ζήκεξα ζηνλ Κάβαιιν, ζηνπο 

Σζνπθαιάδεο θαη ζην Φξχλη. ηα δχν ηειεπηαία ρσξηά 
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πξνέθπςε ζηα λεψηεξα ρξφληα, αθνχ είλαη γλσζηνί νη δεζκνί 

θαη νη ηαθηηθέο επαθέο ηνπ Καβάιινπ, κε απηά ηα δχν φκνξά 

ηνπ ρσξηά, κε ηα νπνία έρεη θνηλή αγξνηηθή πεξηθέξεηα. Απ‟ηα 

ρνηδέηηα, φκσο, πνπ  θαηαγξάθεη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο,  

πξνθχπηεη πσο ην επίζεην Μνξθέζεο ππήξρε, ζε παιαηφηεξνπο 

αηψλεο, ζηνλ Αιέμαλδξν θαη ζηελ Καξπά.  ηελ Λεπθάδα έρεη 

κεηαθεξζεί απ‟ηελ Κεθαιινληά, φπoπ πξσηνυπήξμε, πξνθαλψο, 

ζαλ ιαηηλνγελέο Μorfesi. Σν επίζεην θαηαγξάθεηαη ζηηο 

λνηαξηαθέο πξάμεηο ηνπ  Κεθαιινλίηε λνηάξηνπ ηεο 

απνζηνιηθήο θαη βαζηιηθήο εμνπζίαο Αλδξέα Ακάξαληνπ, 

(Αξαθιί Κεθαιινληάο 1548-1562), φπνπ, γηα λα δηθαηνπξαθηεί, 

είλαη ζε θαηάζηαζε ελειηθίσζεο, άξα ην επίζεην απηφ ππάξρεη 

ζηελ Κεθαιινληά θαη θαηά ηνλ 15
ν
 αηψλα. Απ‟ηελ Κεθαιινληά 

θάηνηθνη κε ην αλσηέξσ επίζεην δηαπεξαηψζεθαλ θαη ζηελ  

Λεπθάδα, φπνπ είδακε πσο εγθαηαζηάζεθαλ, εθηφο ηνπ 

Καβάιινπ θαη ζηα ρσξηά Αιέμαλδξνο, Καξπά, Σζνπθαιάδεο 

θαη  Φξχλη. 
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ΟΙ ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 
ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΣΩΝ ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

Οη Φξάγθνη, νη νπνίνη, θαηά ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε ,  ηνλ 

πχξν Αζσλίηε θαη ηνλ Κσλζηαληίλν Μαραηξά, κεηαθέξζεθαλ 

απ‟ ηνπο Σφθθνπο ζηελ Λεπθάδα, ήηαλ θπξίσο Καησηηαιηψηεο, 

θαη εηδηθφηεξα, νη κεηεγθαηαζηαζέληεο ζηνπο θαθηψηεο, 

πξνέξρνληαλ απ‟ ηελ πεξηνρή ηεο Καιαβξίαο. Ζ άξηζηεο ζρέζεηο 

ησλ Σφθθσλ κε ηελ Καιαβξία επηβεβαηψλνληαη θαη απ‟ην 

γεγνλφο φηη, ην 1435, ν εθ Καιαβξίαο πεξηεγεηήο Κπξηαθφο 

Πηηζηφιη, επίζεκνο πξνζθεθιεκέλνο ηνπ εγθάξδηνπ θίινπ ηνπ 

Καξφινπ Β Σφθθνπ, επηζθέθζεθε ηελ Λεπθάδα θαη ηελ Άξηα. ( 

Κπξηάθνπ ηκφπνπινπ. Ξέλνη ηαμηδηψηεο ζηελ Διιάδα. 333κ.Υ-

1700. ειίδα 306). Μάιηζηα, φπσο θαηαγξάθεη ζηελ  πεξηήγεζή 

ηνπ, καδί κε ηνλ Κάξνιν Σφθθν θαη ηνλ έπαξρν Λεπθάδνο 

Ηάθσβν Ρνχθν, νξγάλσζαλ θπλεγεηηθή εθδξνκή ζηα δάζε ηνπ 

Αθηίνπ, κε γνξγνπφδαξα θαη λεπξψδε ιαγσληθά!  Απηέο νη 

άξηζηεο ζρέζεηο ησλ Σφθθσλ κε ηελ Καιαβξία, καο  

πηζηνπνηνχλ θαη ελδπλακψλνπλ ηηο αλαθνξέο ησλ αλσηέξσ 

ηξηψλ ηζηνξηθψλ γηα κεηεγθαηάζηαζε Καιαβξέδσλ ζηνπο 

θαθηψηεο θαη ζηελ Λεπθάδα, γεληθψηεξα, γη‟απηφ δελ πξέπεη 

λα  είλαη άζρεην ην γεγνλφο πσο, νη θάηνηθνη ηνπ Καβάιινπ, 

φπνπ έρνπκε αξθεηέο ιαηηλνγελείο νηθνγέλεηεο, θέξνπλ ην 

παξαηζνχθιη  <<Καιαβξέδνη>>, απφ αηψλσλ, βαπηηζκέλνη 

απ‟ηελ ζξπιηθή πεξηνρή Καιαβξφο.  Απηέο  νη  καδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο  ησλ Φξάγθσλ ζηελ Λεπθάδα, είλαη γλσζηέο  απ‟ 

ηνλ 14
ν
 αηψλα, φηαλ κεηαθέξζεθαλ πεξί ην 1360 απ‟ηνλ 
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Λενλάξδν Ά ηνλ Σφθθν ζηνλ Άγην Πέηξν, παηέξα ηνπ Καξφινπ, 

φπσο παξαζηαηηθφηαηα πεξηγξάθεη ν Κσλζηαληίλνο Μαραηξάο 

κλεκνλεχνληαο, κάιηζηα, ηα αξρηθά ιαηηληθά επίζεηα, πξηλ απηά 

ειιελνπνηεζνχλ. Απηνί νη Λαηίλνη ηεο Καιαβξίαο ελψζεθαλ κε 

ην ληφπην  πιεζπζκηαθφ ζηνηρείν θαη  απνηειεί, ν Άγηνο Πέηξνο, 

ην κεγαιχηεξν ρσξηφ ηεο Λεπθάδνο, κέρξη ζήκεξα. Παξφκνηα 

εγθαηάζηαζε, ζηα ρξφληα ηεο Γπλαζηείαο ησλ Σφθθσλ, έρνπκε 

θαη ζηα ππφινηπα ρσξηά ηεο Λεπθάδνο, φπσο καξηπξνχλ ηα 

επίζεηα. ηνπο  θαθηψηεο ηα επίζεηα  Γακπέιεο, Κνχξηεο, 

Κάηζελνο   Φξεκεληίηεο,  άληαο   είλαη ιαηηληθήο πξνέιεπζεο. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΖΑΜΠΕΛΗ 
Σν επίζεην Εακπέιεο, ην νπνίν ζπλαληάκε ζηνλ 

Κάβαιιν, ζην Μαξαληνρψξη θαη κεηέπεηηα κέζα ζηελ Υψξα, 

κεηά ην1684 πνπ δεκηνπξγήζεθε, είλαη ιαηηλνγελέο, πξνέξρεηαη 

απ‟ ην ιαηηληθφ  zabilarum  θαη ζεκαίλεη αλαβιχδσ, ξέσ, άπνςε 

κε ηελ νπνία ζπληάζζεηαη θαη ν Κσλζηαληίλνο Μαραηξάο, (Ζ 

Λεπθάο επί Δλεηνθξαηίαο, ζει. 241), ν νπνίνο ζεσξεί, κάιηζηα, 

φηη πξνέξρεηαη απ‟ηελ Καιαβξία ηεο Κάησ Ηηαιίαο. Πξφθεηηαη 

γηα επίζεην επξχηαηα δηαδεδνκέλν ζε φια ηα Δπηάλεζα, αιιά 

θαη ζην λνεηφ ηφμν, απφ θάησ Ηηαιία κέρξη ηελ Κξήηε.  

Ηζηνξηθή απφδεημε φηη, ην επίζεην απηφ, ππάξρεη απ‟ ηνλ 15
ν
 

αηψλα, ζηελ Λεπθάδα θαη ζηνπο θαθηψηεο,  είλαη ε αλαθνξά 

ηνπ Γεσξγίνπ Πινπκίδε ζην αλάηππν «Δ θχιαμε ηεο Λεπθάδνο 

ζηα 1502».  Δδψ πεξηγξάθεηαη φηη, ην 1502, φηαλ ν ελεηφο 

Βελέδηθηνο Πέδαξν θαηέιαβε ηελ Λεπθάδα, εθδηψθνληαο 

πξνζσξηλά ηνπο Σνχξθνπο,  πνπ ηελ θαηείραλ απ‟ ην 1479, ηφηε, 

ν ελεηφο, ζπλάληεζε θηινηνπξθηθή ζηάζε, απφ θάπνηνπο 
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Λεπθαδίηεο.  Γχν εμ απηψλ, ηνλ Θεφδσξν Εακπέιε θαη ηνλ 

Θσκά Βαιαβάλε, ζεκεησηένλ πψο, ην επίζεην Βαιαβάλεο, 

ζπλαληάηαη θαη ζήκεξα ζην Καηνρψξη, ηνπο θξέκαζε, γηα 

παξαδεηγκαηηζκφ, ν ελεηφο ζηφιαξρνο, ζην θαηάξηη ηνπ 

θαξαβηνχ ηνπ.  Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν δελ ζπκθσλνχκε κε 

ηελ άπνςε πσο νη Εακπέιεδεο έθζαζαλ ζηνλ Κάββαιν θαη ζην 

Μαξαληνρψξη,  πηζαλφλ απ‟ ηελ Μάλε, αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, 

κεηαμχ ησλ δέθα ρηιηάδσλ Πεινπνλεζίσλ, πνπ κεηέθεξε ζηα 

Δπηάλεζα ν Πέδαξν, αθνχ ν Πέδαξν βξήθε Εακπέιε ζηελ 

Λεπθάδα ην 1502 θαη κάιηζηα λα έρεη πξνιάβεη λα 

δεκηνπξγήζεη θαη ζρέζεηο κε ηνπο Σνχξθνπο, άξα ελήιηθα, άξα 

θάηνηθν Λεπθάδνο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ην 1479. 

Πξναλαθέξζεθε φηη, ην επίζεην Εακπέιεο, είλαη 

δηαδεδνκέλν ζε φια ηα Δπηάλεζα, ηδηαίηεξα ζηελ Εάθπλζν θαη 

ζηελ Κεθαιινληά.  ηελ ηειεπηαία, ζε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, 

κε ην ελ ιφγσ ιήκκα, ζα ζπλαληήζνπκε παξά πνιινχο 

επαγγεικαηίεο Εακπέιεδεο ζην Αξγνζηφιη. ηελ Εάθπλζν, 

επίζεο, ππάξρνπλ πνιινί κε ην ίδην επίζεην, ελψ ηδηαίηεξε 

αλαθνξά  ζα θάλνπκε  ζηνλ Εαθπλζηλφ δηθεγφξν Ναπνιένληα 

Εακπέιε.  Ο ηειεπηαίνο ήηαλ ζπλήγνξνο  ηνπ   εηεξνζαινχο 

αδεξθνχ ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ, αθνχ ε κεηέξα ηνπ, 

Αγγειηθή Νίθιε, είρε ζπλάςεη δεχηεξν γάκν κε ηνλ εθ Κξήηεο 

πξνεξρφκελν, αιιά Εαθχλζην, ηνλ Μαλφιε Λενληαξάθε.  ην 

πνίεκα ηνπ  «Σξίρα», ν Γηνλχζηνο νισκφο, θαηαθέξεηαη θαηά 

ηνπ  Ναπνιένληα Εακπέιε, δηθεγφξνπ ηνπ εηεξνζαινχο 

αδεξθνχ ηνπ, ζε δηθαζηηθή δηακάρε ηνπο γηα θηεκαηηθέο 

δηαθνξέο. Ζ νηθνγέλεηα ησλ Εακπειαίσλ έρεη δψζεη ζηελ 
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Λεπθάδα, δηαρξνληθά, ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Ο Πάλνο 

Ρνληνγηάλλεο, <<Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Λεπθάδα 1613-1950>>, 

παξνπζηάδεη ην γελλεαινγηθφ δέλδξν ησλ Εακπέιεδσλ  πνπ 

έδεζαλ, κεηά ην 1684, ζηελ Υψξα, κε γελάξρε ηνλ Νηθφιαν 

Εακπέιε, (1580-1650). Απ‟απηή ηελ αξρηθή νηθνγέλεηα 

πξνέθπςαλ κεηά πνιινί, θπξίσο, ηεξσκέλνη Εακπέιεδεο, φπσο ν 

Νεθηάξηνο Εακπέιεο. Δπίζεο, απ‟απηή ηελ αξρηθή νηθνγέλεηα 

πξνέξρεηαη ν Ησάλλεο Εακπέιηνο (1787 – 1856), πνπ δηεηέιεζε 

εηζαγγειέαο Λεπθάδνο θαη κάιηζηα θαηά ηελ θνβεξά δχζθνιε 

επνρή ηεο Αγγινθξαηίαο ζηελ Λεπθάδα (1810 – 1864), αιιά 

ζπγρξφλσο θαη κε ηελ έθξεμε ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεο 

(1821).  Μπήζεθε ζηελ Φηιηθή εηαηξεία, απ‟ ηνλ ζπκθνηηεηή 

ηνπ ζηελ Ηηαιηθή Μπνιψληα, Ησάλλε Εαπξαιή. Ο ηειεπηαίνο 

ηνλ επηζθέθζεθε,  ην 1817,  ζηελ Λεπθάδα θαη δηαγλψζαο ηελ 

εθρπιίδνπζα απφ εζληθφ παικφ θαξδηά ηνπ Ησάλλε Εακπειίνπ, 

ηνπ είπε: «Νένο ήιηνο αλαηέιιεη δηά ηελ Βιιάδα, έιπηδε θαη 

ζέιεηο ηδεί».  (Γεσξγίνπ Καησπφδε , Αηεπζπληνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αηθαηνζχλεο, Ώζήλα 1956: «ν Φηιηθφο εηζαγγειεχο ησλ 

ππνδνχισλ Εσάλλεο Γακπέιηνο».)  Απ‟ ηελ ζέζε ηνπ εηζαγγειέα 

Λεπθάδνο, φπσο αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ πφλεκα, ν Ησάλλεο 

Εακπέιηνο, ζαλ κέινο ηεο Φηιηθήο εηαηξείαο, αλαγθάδνληαλ λα 

απνθξχπηεη ηελ εξγψδε ηνπ πξνζπάζεηα θαη βνήζεηα πξνο ηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθαιέζεη ηελ 

ππνςία ησλ θηιφηνπξθσλ Άγγισλ, πξάγκα πνπ, ηειηθά, δελ 

απέθπγε. 

Γηφο ηνπ Ησάλλε Εακπέιηνπ θαη ηεο Μαξηάλλαο 

Πεηξηηζνπνχινπ είλαη ν ππξίδσλ Εακπέιηνο (1815 – 1881), ν 
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ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ «Κξεηηθνί Γάκνη»,  φπνπ εμηζηνξείηαη ε 

επαλάζηαζε ηνπ Καλδαλνιένληα ή Λπζνγεψξγε ζηα θαθηά 

ηεο Κξήηεο, ην 1527. Άξαγε λα είλαη ηπραίν γεγνλφο απηή ε 

ελαζρφιεζε ηνπ ππξίδσλνο Εακπειίνπ κε ηα θαθηά, ή  

γλψξηδε θαη ηελ ηζηνξία ησλ εμεγέξζεσλ ησλ θαθησηψλ 

(θαθηαλψλ), άξα θαη ηνπ Καλδαλνιένληα, απ‟ ηνπο Κξεηηθνχο 

ησλ θαθησηψλ Λεπθάδνο; Ήηαλ δε ηφζν κεγάινη νη δεζκνί ηνπ 

ππξίδσλνο Εακπειίνπ θαη ηεο ηηαιηθήο θαηαγσγήο ζπδχγνπ 

ηνπ Λνπθίαο Κξνβάζθη – Εακπειίνπ, κε ηα θαθηά, ψζηε, ε 

ηειεπηαία, δψξηζε νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηεο, κε δηαζήθε ην 

1890, γηα ηελ αλέγεξζε ζρνιείσλ ζηα ρσξηά ησλ θαθίσλ, 

(Πάξη Κειατδε: Δ ηζηνξία ησλ θαθίσλ. ειίδα 489  θαη 

Γξεγνξίνπ Παπαδνπεηξάθε: Δ ηζηνξία ησλ θαθίσλ.  ειίδα 

32).  Οη θαθηαλνί,  ζε έλδεημε επγλσκνζχλεο ηελ αλαθήξπμαλ 

εζληθή ηνπο επεξγέηηδα, ηελ απνθαινχλ, δε αθφκα θαη ζήκεξα 

«επγελεζηάηε Κπξία Λνπθία Εακπειίνπ». 

 Ζ κεηαηξνπή ηνπ επηζέηνπ απφ Εακπέιεο ζε Εακπέιην, 

γη‟απηνχο ηεο Υψξαο, έγηλε απ‟ ηνπο  ίδηνπο, επί ην 

αξηζηνθξαηηθφηεξνλ, αθνχ ε νηθνγέλεηα απηή, κεηά ην 1684, 

πνπ νη Δλεηνί πήξαλ ηελ Λεπθάδα, απεηέιεζε ηελ λενζχζηαηε 

ηάμε ησλ επγελψλ ζηελ Λεπθάδα. (ππξίδσλνο Παπαδφπνιε – 

ηαχξνπ: «Δ επηαλεζηαθή επγέλεηα ζηελ Λεπθάδα», ειίδα 16), 

καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο: Σδαλθαξφινπ, εηίλε, Σππάιδνπ, 

Υαιηθηφπνπινπ, Πεηξηηζφπνπινπ, ηαχξνπ, Κφλδαξε, Μαξίλνπ, 

Θεξηαλνχ, Γαβαιά, ΐαιασξίηε, Καιθάλε, Φσκά, Γθίιε, 

Αεηδψξηδε, νχξκπε, Σζαξιακπά, έξβνπ, νχλδηα, ηθειηαλνχ 

θαη νπκήια. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΚΟΤΡΣΗ 
Σν επίζεην Κνχξηεο, πνπ ζπλαληάηαη ζε Κάβαιιν θαη 

Δγθινπβή,  είλαη ιαηηλνγελέο , άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί 

θαη ν Κσλζηαληίλνο Μαραηξάο, (Ζ Λεπθάο επί Δλεηνθξαηίαο, 

ζει.241), ζεσξψληαο πσο έξρεηαη θαη απηφ απ‟ηελ Καιαβξία 

ηεο Κάησ Ηηαιίαο, γη απηφ θαη ην παξαηζνχθιη ησλ 

Καβαιιηζάλσλ <<Καιαβξέδνη>>, φπσο ππεξηνλίζακε.  

Πξνέξρεηαη απ‟ ην ιαηηληθφ curto, πνπ ζεκαίλεη κηθξφο, 

ζχληνκνο, απ‟ ηελ ίδηα ξίδα είλαη θαη ην αγγιηθφ cortly, ήηνη 

ζχληνκνο.  Δηδηθφηεξα, ηελ ζεκαζία ηνπ ιαηηληθνχ curto, ηελ 

ζπλαληάκε θπξίσο επί αξζεληθψλ πξνβάησλ, πνπ έρνπλ κηθξφ 

θέξαο, ιέμε εχρξεζηε ζηνπο θαθηψηεο. Καη ην επίζεην 

Κνχξηεο, ζαλ ιαηηλνγελέο, είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλν ζηα 

Δπηάλεζα, ζηελ Κέξθπξα, ζηελ Κεθαιινληά θαη θπξίσο ζηελ 

Εάθπλζν, ζηελ πεξηνρή Αξγάζη.  Έλα ζηνηρείν, επί πιένλ, πνπ 

ζηεξίδεη ηελ άπνςε,   φηη είλαη ιαηηλνγελέο απηφ ην επίζεην, 

είλαη ε  χπαξμε ηνπ πινηνθηήηε Αntonio Curto, θαηά ηνλ 18
ν
  

αηψλα ζηελ Λεπθάδα, φπσο αλαθέξεη ν Γεψξγηνο Πινπκίδεο, 

ζην έξγν ηνπ «Ναπηηιία θαη εκπφξην ζηελ Λεπθάδα 1783 – 

1818».  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΚΑΣΕΝΟΤ 
Χζαχησο θαη ην επίζεην Κάηζελνο,  πνπ ζπλαληάκε ζηνλ 

Κάβαιιν, αιιά θαη ζηα άιια Δπηάλεζα, ζηελ Κέξθπξα  ζην 

ρσξηφ Καξνπζάδεο, πξνέξρεηαη απ‟ ην ιαηηληθφ cachino, πνπ 

ζεκαίλεη θαγράδσ, θαγραζηήο. 

 Ζ παξνπζία απηψλ ησλ ηξηψλ  επηζέησλ, Εακπέιεο, 

Κνχξηεο θαη Κάηζελνο, είλαη ν ππξήλαο πνπ δεκηνχξγεζε ηνλ 
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Κάβαιιν, αθνχ ε ζπληξηπηηθή  κεξίδα ησλ θαηνίθσλ θέξεη απηά 

ηα ηξία επίζεηα, καδί κεηα θξεηηθήο πξνέιεπζεο  Γεσξγάθεο 

θαη Πεηνχζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε.  Ζ ιέμε Κάβαιινο είλαη 

θαη  απηή ιαηηλνγελήο.  Πξνέξρεηαη απ‟ ην cavallo πνπ ζεκαίλεη 

ίππνο, θαβάιια, εμ νπ θαη ην «θαβάιια ζη‟ άινγν», αιιά θαη 

εθαιηήξην. Καη πσο ζα νλνκάδνληαλ δηαθνξεηηθά, αθνχ ην 

ρσξηφ Κάβαιινο ζηνπο θαθηψηεο, είλαη πξάγκαηη ζαλ 

εθαιηήξην, πάλσ ζηνλ ιφθν πνπ βξίζθεηαη θαη δεζπφδεη κε ζέα 

ζην εζσηεξηθφ ησλ θαθησηψλ, ζηελ Πξέβεδα θαη ζην Ηφλην;   

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ    ΥΡΕΜΕΝΣΙΣΗ 
Δπίζεο ην επίζεην Φξεκεληίηεο, πνπ ππάξρεη ζην 

Πηλαθνρψξη, είλαη ιαηηλνγελέο. Πξνέξρεηαη απ‟ ην fremenditi, 

πνπ ζεκαίλεη, άγξηνο, επαλαζηαηηθφο. Σν επίζεην ηo  

πξσηνζπλαληάκε  ην 1644  ζε ρνηδέηη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αιεμάλδξνπ, (Π. Ρνληνγηάλλε, ηφκνο Ώ, ζειίδα 452). Οη  

Φξεκεληηηαίνη, έθηαζαλ  απ‟ ηνλ Αιέμαλδξν ζην Πηλαθνρψξη  

ηνλ 19
ν
 αηψλα, φηαλ θάπνηνο  πήγε ζψγακπξνο  δεκηνπξγψληαο 

ηελ κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ « Μπηξαίσλ»,  ζηνλ δε Αιέμαλδξν 

νλνκαζηφ  είλαη θαη ζήκεξα ην ζφτ ησλ Φξεκεληηηαίσλ  κε ην 

παξαηζνχθιη «Μειηηδνχξαο». 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ     ΑΝΣΑ  
Δηδηθή κλεία, ζεσξνχκε, φηη πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ηελ 

πνιιή ζεκαληηθή  νηθνγέλεηα ησλ αληαίσλ,  ζην Πηλαθνρψξη 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζπλνηθηζκφ Κνληξάηα, αθνχ, απ‟ απηή 

ηελ νηθνγέλεηα πξνέξρνληαη θαηαπιεθηηθνί ηερλίηεο ζηελ 

αλέγεξζε ζπηηηψλ, ζην θηίζηκν ιηηξνβηψλ, αλεκφκπισλ θαη 

λεξφκπισλ, αιιά θαη αγσληζηέο ηνπ 1821 θαη ηεο εζληθήο 
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αληίζηαζεο, θαζψο θαη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ. Γφλνο απηήο 

ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ν θαζεγεηήο Φηινζνθίαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Καιιηθφξληαο «IRVINE», Γεξάζηκνο  

άληαο, ν νπνίνο έρεη γξάςεη  ην  θαηαπιεθηηθφ βηβιίν, κε ηνλ  

ηίηιν «ΧΚΡΏΣΔ. ΦΕΛΟΟΦΕΏ ΣΟΤ ΠΡΧΕΜΟΤ 

ΑΕΏΛΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΛΏΣΧΝΏ», ην νπνίν θπθινθνξεί  

κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά,  πέξαλ απφ κηα πιεηάδα  

θηινζνθηθψλ ηνπ ζπγγξακάησλ. Αλ εηζέιζεη  θαλείο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζην δηαδίθηπν,  ζα δεί κηα πινπζηφηαηε 

ζπγγξαθηθή δηαδξνκή, αιιά θαη παξνπζίεο ηνπ ζε ζπλέδξηα 

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  Δίλαη γηφο ηνπ Ξελνθψληα άληα, γηα ηνλ 

νπνίν ζα γίλεη εδηθή αλαθνξά , ηφζν γηαηί ππήξμε δεηλφο 

ηερλίηεο,  αιιά θαη ιατθφο  πνηεηήο. 

 Ζ θξαηνχζα άπνςε θαη πην ζσζηή είλαη πσο ην επίζεην 

άληαο, φπσο δειψλεη ε ζεκαζία ηνπ, άγηνο, είλαη ιαηηλνγελέο, 

αθνχ ζπλαληάηαη θαη ζηηο Κπθιάδεο θαη εηδηθψηεξα ζηελ Νάμν, 

λεζηά πνπ επίζεο θαηείραλ νη Δλεηνί, ελψ ζηελ Λεπθάδα έρνπκε 

ηελ παξνπζία ηνπ ελεηνχ εκηηέθνιν άληα, ζηνλ νπνίν ν 

Μνξνδίλη αλέζεζε ηελ δηαλνκή γαηψλ, επζχο σο θαηέιαβε ηελ 

Λεπθάδα  ην 1684, απ‟ηνπο Σνχξθνπο. Οθείινπκε, φκσο, λα 

θαηαγξάςνπκε ηελ άπνςε θαη ηνπ Αιέμαλξνπ άληα,  ν νπνίνο 

ήηαλ απφθνηηνο ηεο Ρηδαξείνπ ρνιήο, Θενιφγνο, ζπγγξαθέαο 

θαη δηεπζπληήο ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο πγγξνχ, ζην Μαξνχζη 

Αηηηθήο.  ην βηβιίν ηνπ «Δ εθ Λεπθάδνο νηθνγέλεηα άληα», 

δέρεηαη  ηελ  ιαηηλνγελή πξνέιεπζε ηνπ επηζέηνπ, αλαθέξεη, 

φκσο, θαη ηελ άπνςε πσο, πηζαλφλ,   λα  πξνέξρεηαη  απ‟ ηα 

ρσξηά Διάηεηα θαη Βειίηζα ηεο Φζηψηηδνο, φπνπ ππάξρεη ζε 
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κεγάιε έθηαζε. Κάπνηνη εμ απηψλ, θαηά ηνλ Αιέμαλδξν άληα, 

ζηα κέζα ηνπ 15
νπ

 αηψλα, επαλαζηαηήζαληεο αλεπηηπρψο θαηά 

ησλ Σνχξθσλ, αλαγθάζζεθαλ λα θχγνπλ, θαη κέζσ Άκθηζζαο - 

Ναππάθηνπ, έθηαζαλ ζηελ Αηησιναθαξλαλία, ηελ νπνία 

θαηείραλ νη Σφθθνη θαη απφ εθεί ζηε Λεπθάδα θαη ζην 

Πηλαθνρψξη. Δδψ έκεηλαλ ζηελ πεξηνρή  Κνινβνχ, ε νπνία  

βξίζθεηαη απέλαληη  απφ ηνπο  Πεγαδηζάλνπο. Αλαθέξνπκε ηνπο 

Πεγαδηζάλνπο, δηφηη θαη ζ‟ απηφ ην ρσξηφ ππάξρνπλ αληαίνη, 

θαη ηδνχ πσο δεκηνπξγήζεθαλ, φπσο πεξηγξάθεη ν αλσηέξσ 

Αιέμαλδξνο άληαο.  Έλαο εθ ησλ αληαίσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, 

νη νπνίνη είραλ παξάδνζε ζηελ αλδξεία θαη ηελ παιιηθαξηά, 

ζπλδέζεθε εξσηηθά κε κηα θφξε Εαθπλζηλνχ  (Υνπρκάλε)  απ‟ 

ηνπο  Πεγαδηζάλνπο. Κάζε βξάδπ, νη δχν αγαπφκελνη λένη, απ‟ 

ηα απέλαληη θνληηλά ρσξηά, ζπλελλννχλην κε αλακέλν ιπρλάξη, 

γηα λα ζπλαληεζνχλ. Ο παηέξαο ηεο θφξεο δελ ήζειε λα ηελ 

δψζεη ζηνλ άληα. ηαλ έγηλαλ αληηιεπηνί, ν ηειεπηαίνο, κε 

γελλαηφηεηα,  αλάγθαζε ηνλ κέιινληα πεζεξφ ηνπ, λα ηνπο 

παληξέςεη λχθησξ. Ο ελ ιφγσ άληαο έκεηλε «ζψγακπξνο» θαη 

έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη αληαίνη ησλ Πεγαδηζάλσλ.  Απ‟ απηφ 

ην ζφτ  πξνέξρεηαη ν ήξσαο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο  

Απφζηνινο  (Λάθεο) άληαο, ν νπνίνο καδί κε ηνλ Μαλψιε 

Γιέδν, θαηέβαζαλ ηελ γεξκαληθή ζεκαία, κε ηελ λαδηζηηθή 

ζβάζηηθα, απ‟ ηνλ Ηεξφ Βξάρν ηεο Αθξνπφιεσο. Απηφο, ν 

Λάθεο άληαο, πέζαλε αθαλήο, αληδηνηειήο, γλήζηνο παηξηψηεο, 

ρσξίο λα δεηήζεη θαλέλα αληάιιαγκα, νχηε λα εμαξγπξψζεη ην 

εξσηθφ ηνπ θαηφξζσκα. Πέζαλε θαη εθεδεχζεη, δεκνζία 

δαπάλε, ην 2011. Δθ ησλ αληαίσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, νη 

νπνίνη, ελ ζπλερεία, εγθαηαζηάζεθαλ ζηα Κνληξάηα, νλνκαζηφο 
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είλαη ν Γεκνπιάο άληαο, ν νπνίνο, καδί κε άιινπο κπαηίδνπο 

θαθηζάλνπο, ήηαλ θιέθηεο ζηα ηαπξσηά θαη ζηνπο θάξνπο 

θαη ηνπο έηξεκαλ νη Σνχξθνη, γηα ηηο επηδξνκέο ηνπο,  (Π. 

Ρνληνγηάλλε, ηφκνο Α, ζει. 410), γη απηφ νη Σνχξθνη 

ραξαθηήξηδαλ ηνπο θαθηζάλνπο ζαλ <<ετηάλ Αζθέξ>>, 

δειαδή αζθέξη ηνπ δηαβφινπ. Απηφο, ν Γεκνπιάο άληαο, είλαη 

ππνθηλεηήο θαη ελφο άιινπ μεζεθσκνχ ησλ θαθηζάλσλ, 

πηζαλφλ ην 1746, θαηά ησλ Δλεηψλ, κε αθνξκή ηελ ζηπγλή 

θνξνινγία ηεο Γεθάηεο θαη ηνπ Υνξηαξηάηηθνπ, φπσο ζα 

αλαπηχμνπκε δηεμνδηθψηεξα ζηελ ελφηεηα γηα ηηο εμεγέξζεηο 

ησλ θαθηζάλσλ.  Δπίζεο ν Νηθνιέηηνο άληαο, πήξε κέξνο 

ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ Αιή Παζά, φηαλ ν ηειεπηαίνο νρπξψζεθε 

ζην θάζηξν ηνπ Σεθέ, ην 1807, θαη επνθζαικηνχζε ηελ 

Λεπθάδα. Αθφκε πήξε κέξνο ζηελ κάρε ηεο Άκθηζζαο, θαηά 

ησλ Σνχξθσλ, ην 1823, ππφ ηαο δηαηαγάο ηνπ Αλαζηαζίνπ 

Γαξνπθαιή θαη ακέζσο κεηά ζηελ Μάρε ηνπ Πέηα, καδί κε ηνλ 

Ηάθσβν Γξαθνχιε θαη ηνπο θηιέιιελεο. Οη δίδπκνη Γεκήηξηνο  

(Νηέξεο)  θαη σηήξηνο άληαο  (ηεξέαο), ηνπο νπνίνπο βάπηηζε, 

ην 1867, ν Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο, ζηνλ Άγην Γεψξγην 

Πηλαθνρσξίνπ, νη νπνίνη πήξαλ κέξνο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Πξέβεδαο, απ‟ ηνπο Σνχξθνπο, φπνπ κε δηθή ηνπο   

επξεζηηερλία,   γηαηί ήηαλ θαηαπιεθηηθνί κάζηνξνη θαη ηερλίηεο, 

κεηαθίλεζαλ, αζηξαπηαία, θαλφληα ζε ιφθν, θαηέλαληη ηεο 

Πξέβεδαο ζην Άθηην, ψζηε λα κπνξέζεη ν ειιεληθφο ζηξαηφο, 

απφ χςσκα, λα θαλνληνβνιήζεη.  Αθφκε. Ο Αιέμαλδξνο 

άληαο, απφθνηηνο ηεο Ρηδαξείνπ ρνιήο, ζενιφγνο, 

ζπγγξαθέαο θαη δηεπζπληήο ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο πγγξνχ, 

ζην Μαξνχζη. Έρεη ζεκαληηθφ ζπγγξαθηθφ έξγν. Δίλαη ν 
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ζπγγξαθέαο θαη  ηνπ βηβιίνπ «Δ εθ  Λεπθάδνο νηθνγέλεηα 

άληα», βηβιίν, πνπ πέξα απ‟ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ 

ελδηαθέξνλ, έρεη κία επξχηεηα, γηα ηνπο θαθηψηεο, δηφηη, φπσο 

ζα δνχκε ζηελ ελφηεηα «Ήζε – έζηκα θαη παξαδφζεηο ησλ 

θαθησηψλ», καο θαηέιηπε αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 19
ν
 θαη 

20
ν
 αηψλα, ζηα ρσξηά καο. Ο Δπζηάζηνο άληαο, θαζεγεηήο  

ζσκαηηθήο αγσγήο θαη ζπγγξαθέαο. Σνπ ηδίνπ ζψδεηαη έλα 

ρεηξφγξαθν έξγν, εθ ηξηαθνζίσλ πεξίπνπ ζειίδσλ, ζηελ 

Υαξακφγιεην Βηβιηνζήθε  κε ηίηιν:  «Παηδηθέο κλήκεο απ‟ ην 

ρσξηφ κνπ, Πηλαθνρψξη Λεπθάδνο 1909 – 1923».  Καη  απηφ ην 

βηβιίν,    πέξαλ απ‟ ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ 

ρσξηνχ, καο πάεη πίζσ πνιιέο γεληέο, πεξίπνπ κέρξη ην 1800, 

έρεη  ηδηαίηεξε αμία, γηα θάπνηεο πεξηγξαθέο ηνπ, θαη 

πιεξνθνξίεο.  Ο Ξελνθψληαο άληαο, ζπάληνο ηερλίηεο αιιά 

θαη ιατθφο πνηεηήο.  Ο ίδηνο, κε ηα αδέξθηα ηνπ, Υξήζην θαη 

Εψε, έθηηαμε ζρεδφλ φια ηα ιηηξνβηά, ηνπο αλεκφκπινπο θαη 

ηνπο λεξφκπινπο ησλ θαθησηψλ. Ο  Παληαδήο  Κνληνκίρεο, 

ζην βηβιίν ηνπ: «Ώγξνηηθέο, βηνηερληθέο εξγαζίεο Λεπθάδνο», 

παξνπζηάδεη θάπνηα ζθαξηθήκαηα θαη ζρέδηα ηνπ Ξελνθψληα 

άληα, γηα ιηηξνβηά, λεξφκπινπο θαη αλεκφκπινπο, πνπ αθφκε 

θαη ζήκεξα, ε εμειηγκέλε ηερλνινγία δελ ζα κπνξνχζε λα 

ζρεδηάζεη  κε ηέηνηα ιεπηνκέξεηα θαη ηειεηφηεηα. ε φηη αθνξά 

ην πνηεηηθφ ηνπ έξγν, ν θηιφινγνο θαη δηδάθησξ ζην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ πχξνο Βξεηηφο θαηέρεη, ζηελ 

ζπιινγή ηνπ, νιφθιεξν ην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Ξελνθψληα 

άληα,  δεκνζηεχεη, δε,  ηα  πνηήκαηα  απηά, ζην εμαίξεην έξγν 

ηνπ,  (δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή): «Οη Λατθνί πνηεηέο ηεο 

Λεπθάδνο (1900 – 1985) σο θνηλσληθφ θαηλφκελν». 
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ΟΙ ΥΑΚΙΩΣΕ ΚΑΙ Ο Π. ΚΟΝΣΟΜΙΦΗ  

 Ζ έξεπλα γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ νλνκαζία  ησλ 

θαθησηψλ,  εδξάδεηαη  ζηηο καξηπξίεο ηνπ ππξίδσλνο 

Βιαληή, ηνπ Κσλ/λνπ Μαραηξά, ζηελ εξεπλεηηθή αλάιπζε ηνπ 

Πάλνπ Ρνληνγηάλλε θαη εζράησο ζηελ έθδνζε αξρείσλ ηεο 

Οζσκαληθήο πεξηφδνπ ζηελ Λεπθάδα, (1479-1684). Αλ θαη 

γλσξίδακε φηη, νη θαθηψηεο, είλαη πξνηνπξθηθφο νηθηζκφο, ηφζν 

απ‟ ηελ έξεπλα ηνπ Πάλνπ Ρνληνγηάλλε, κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

πσιεηεξίνπ ηνπ 1681, πσιεηήξην ζην νπνίν εληνπίζακε θαη ην 

άιιν  θξεηηθήο πξνέιεπζεο επίζεην ησλ θαθησηψλ, ην 

θηνθπιάθεο,  φζν θαη απ‟ ηελ απνθάιπςε απ‟ ηνλ πχξν 

Αζδξαρά ηνπ «ηαπνχ»  ηνπ  1679, αλ θαη γλσξίδακε, 

επαλαιακβάλνπκε, ηα αλσηέξσ, ήξζαλ, ην 2010, ζην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο, απνζπάζκαηα απφ Σνπξθηθά αξρεία, ηα νπνία, 

αλ δερζνχκε ηελ άπνςε πσο ην ρσξηφ Ηζθαθηφο, πνπ αλαθέξνπλ, 

ζπκπίπηεη κε ηνπο ζεκεξηλνχο θαθηψηεο, κε φιεο ηηο ελζηάζεηο 

θαη παξαηεξήζεηο, πνπ πξναλαθέξακε, νξηζηηθνπνηνχλ ηελ 

άπνςε, πσο νη θαθηψηεο, είλαη πξνηνπξθηθφο νηθηζκφο, αθνχ 

ζε απηά ηα αξρεία ζπλαληάκε ηνλ φξν θαθηψηεο ζην ηέινο ηνπ 

15
νπ

  αηψλα θαη αξρέο ηνπ 16
νπ

. Άξα κφλν  ειάρηζηα  ρξφληα,  

έρνπλ κεζνιαβήζεη,  απ‟ ην 1479, ρξνληά πνπ νη Σνχξθνη 

θαηέιαβαλ ηελ Λεπθάδα, δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν θαληάδεη 

αθαηφξζσην λα δεκηνπξγεζνχλ εθηά ρσξηά θαη κάιηζηα επί  

Σνπξθνθξαηίαο θαη εηδηθφηεξα ηα πξψηα ρξφληα,  φηαλ 

ζθφξπηζαλ ηνλ φιεζξν θαη ηνλ εμαλδξαπνδηζκφ ησλ Λεπθαδίσλ. 

(Π. Ρνληνγηάλλε, ηφκνο Ώ,  ζειίδα 382). 
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 Δπνκέλσο, αλαζεσξείηαη ε αλαθνξά ησλ ππξίδσλνο 

Βιαληή θαη Κσλ/λνπ Μαραηξά, κφλνλ σο πξνο ην ζθέινο ηεο 

ρξνλνινγίαο δεκηνπξγίαο ησλ θαθησηψλ, αθνχ 

δεκηνπξγήζεθαλ πξνηνπξθηθά θαη φρη ην 1684, φηαλ νη Βελεηνί 

πήξαλ ηελ Λεπθάδα απ‟ ηνπο Σνχξθνπο.  Γελ αλαζεσξείηαη, 

φκσο, ε παηξηδσλπκηθήο πξνέιεπζεο νλνκαζία, αθνχ νη δχν 

πξνξξεζέληεο ηζηνξηθνί ζσζηά ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν ηα Κξεηηθά επίζεηα ησλ θαθησηψλ, ηα νπνία 

απγαηίδεη, πηζηεχνπκε, θαηά πνιχ ε δηθή καο έξεπλα, ψζηε λα 

ηζρπξνπνηείηαη ε γεληθή παξαδνρή, πσο ζηνπο θαθηψηεο  

ππάξρνπλ, πξνηνπξθηθά, θάηνηθνη Κξεηηθήο πξνέιεπζεο, αθνχ,  

κε ζηνηρεία απνδείμακε πσο, ηα επίζεηα: Παπαδφπνπινο, 

Γεσξγάθεο, Κνπληάθεο, Καξθάθεο, Παλαγησηάθεο, Λνγνζέηεο, 

Γξεγφξεο, Πεηνχζεο, Κηελάο, Πεξάηεο, Λάδαξεο, θηνθπιάθεο, 

Σζντιάθεο, Μαξάθεο, Υαιηθηφπνπινο, ΐιάρνο, έξβνο θαη 

Μαλσιίηζεο, ησλ θαθησηψλ θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ 

Πεγαδηζάλσλ, Καξπάο θαη Αιεμάλδξνπ, είλαη επίζεηα θξεηηθά. 

Μάιηζηα, αλ θάπνηα ζηηγκή, κειινληηθά, επξεζεί ην πεξίθεκν 

βηβιίν ησλ Δλεηψλ <<STAMPA DEI VILLICI DELLA VILLA 

SFAKIOTES>>, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηελ Βελεηία ην 1791 

θαη γηα ην νπνίν καο πιεξνθνξεί ν Κσλζηαληίλνο Μαραηξάο, 

<<Ζ Λεπθάο επί Δλεηνθξαηίαο>>, (ζειίδα  132), φηη, δπζηπρψο, 

εθδφζεθε κφλν ζε ηέζζεξα αληίηππα, ηφηε, πηζαλφλ, λα 

δηαθσηηζζνχκε πεξηζζφηεξν γηα ηνπο θαθηψηεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ αηψλσλ θαη πηζαλφλ γηα ηελ Κξεηηθή ηνπο 

θαηαγσγή. εκεησηένλ πσο αλαδεηήζακε, κε ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία, ζηα Αξρεία ηεο Βελεηίαο θαη ζηελ πεξίθεκε 
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Μαξθηαλή Βηβιηνζήθε ην αλσηέξσ βηβιίν, γηα ην νπνίν καο 

έδσζαλ αξλεηηθή απάληεζε. 

 Απ‟ηελ δηθή καο έξεπλα, έηζη φπσο εμεηέζε δηεμνδηθά, 

πξνθχπηεη  πσο, ε  δεκηνπξγηα ησλ θαθησηψλ, έγηλε θαηά ηελ 

επνρή ησλ Σφθθσλ ζηελ Λεπθάδα (1362 – 1479), δεκηνπξγία 

θαη  νλνκαζία νθεηιφκελε φρη ζε ηνπσλχκην Αζθαθία, αιιά ζε 

παηξηδσλχκην, απ‟ηελ εγθαηάζηαζε θαθησηψλ (θαθηαλψλ), 

απ‟ ηα θαθηά ηεο  Κξήηεο  θαη ηελ επξχηεξή ηνπο πεξηνρή. 

Παξαζέζακε  αλαιπηηθά  ηηο εξγψδεηο πξνζπάζεηεο ησλ 

Σφθθσλ, ηεθκεξησκέλεο θαη απ‟ ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε θαη απ‟ 

ηνλ πχξν Αζσλίηε, λα εκπινπηίζνπλ, κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

Έιιελεο, Αιβαλνχο θαη Φξάγθνπο, ην λεζί ηεο Λεπθάδνο, ην 

νπνίν παξέιαβαλ απ‟ ηνλ Εψξδε Γξαηηαλφ κε πέληε ρηιηάδεο, 

πεξίπνπ, θαηνίθνπο.  Ζ πεξίνδνο δεκηνπξγίαο ησλ θαθησηψλ 

ηνλ 15
ν
 αηψλα, επνκέλσο, δελ είλαη απζαίξεηε, νχηε πξντφλ 

αλάγθεο, φπσο ε ππνηηζέκελε θαη αλχπαξθηε Αζθαθία. Πέξαλ 

ηεο πιεηάδαο ησλ λέσλ ζηνηρείσλ, πνπ παξαζέζακε, κε 

θαζνξηζηηθφηεξεο ηηο απνθαιχςεηο ηεο νλνκαζίαο 

<<θαθηψηεο>> ησλ ζεκεξηλψλ θαθηαλψλ, ηεο χπαξμεο θαη 

άιισλ επηζέησλ κε θαηάιεμε ζε –αθεο ζηνπο θαθηψηεο, ηνλ 

θνξπθαίν ξφιν γελλάξρε πνπ δηαδξακαηίδεη ζε θαθηά θαη 

θαθηψηεο ην επίζεην Παπαδφπνπινο, ηελ χπαξμε ηεο 

Παιηάρσξαο θαη ηελ βξνληψδε καξηπξία ηνπ Πάξη Κειατδή, 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο ησλ 

θαθησηψλ Λεπθάδνο, πέξαλ ηνχησλ ησλ θαζνξηζηηθψλ θαη 

πξσηφθαλησλ ζηνηρείσλ, θξνλνχκε, ππάξρνπλ δχν ζηαζεξέο 

ρξνλνινγίεο, πνπ καο νδεγνχλ, πιένλ ζε θαηαιεθηηθή 
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ρξνλνινγία δεκηνπξγίαο ησλ θαθησηψλ κε ηα εθηά ζεκεξηλά 

ρσξηά ηνπο. Πξψηε είλαη απηή ηνπ 1479, έηνο θαηά ην νπνίν 

θαηαιήθζεθε ε Λεπθάδα απ‟ηνπο Σνχξθνπο. Ζ δεχηεξε 

ζηαζεξή ρξνλνινγία-ζηαζκφο είλαη ην 1357, έηνο πνπ 

εθδειψλεηαη ε Δπαλάζηαζε ηεο Βνπθέληξαο, δειαδή ν 

Ξεζεθσκφο ησλ πξφδξνκσλ νηθηζκψλ ησλ θαθησηψλ θαηά ηνπ 

Εψξδε Γξαηηαλνχ. Ο γεξκαλφο Κάξνινο Υφπθ, πνπ δηέζσζε 

απηή ηελ εμέγεξζε, ζηελ <<Πξαγκαηεία>> ηνπ, αλαθέξεη ηελ 

πεξηνρή Δπηζθνπία θαη φρη ζαλ παλνρψξη πνπ είλαη ζήκεξα, ή 

θαθηψηεο γεληθψηεξα, ή Ηζθαθηφο, ηνπο δε εμεγεξκέλνπο ηνπο 

απνθαιεί απιά Γξαηθνχο θαη φρη θαθηψηεο ή θαθηζάλνπο. 

Δπνκέλσο νη θαθηψηεο δεκηνπξγήζεθαλ ζην σθέιηκν 

δηάζηεκα 1357 έσο 1479, ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπκπίπηεη  

απφιπηα κε ηελ δπλαζηεία ησλ Σφθθσλ, (1362-1479), αιιά θαη 

κε ηηο δέθα, πεξίπνπ, θνληθφηαηεο ζπγθξνχζεηο Δλεηψλ θαη 

θαθησηψλ (θαθηαλψλ), κε απνηέιεζκα ηελ εθδίσμε θαη ηνλ 

αλαγθαζηηθφ εθπαηξηζκφ ησλ θαθησηψλ (θαθηαλψλ), θπξίσο 

πξνο ηα Δπηάλεζα, φπσο δέρεηαη, πξνείπακε, θαη ν Πάξηο 

Κειατδήο. Ζ δπλαζηεία ησλ Σφθθσλ θαη έζηεξμε θαη επεδίσμε  

έκπξαθηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ 

ηεο Λεπθάδνο, ζε αληίζεζε κε ηελ δεζπνηηθή θαη ηπξαλληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο Αλδεγαπψλ θαη Οξζίλη, νη 

νπνίνη εμσζνχζαλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ πξνο ηελ 

Αθαξλαλία, κε ηελ ηπξαλληθή δηνίθεζή ηνπο. 

  Δθηφο ησλ αλσηέξσ  πξναλαθεξζέλησλ  

επηρεηξεκάησλ-απνθαιχςεσλ, ζηεξηδφκαζηε  ζηέξεα θαη   

βάζηκα, επαλαιακβάλνπκε, γηα πνιινζηή θνξά, ζηελ αλαθνξά 
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ηνπ αείκλεζηνπ ηζηνξηθνχ ησλ θαθίσλ, ηνπ Πάξη  Κειατδή, ν 

νπνίνο ζην δίηνκν έξγν ηνπ «Εζηνξία ησλ θαθίσλ» (Σφκνο ΐ‟. 

ειίδ α 551), είδακε   πσο  αλαθέξεηαη ζηνπο θαθηψηεο ηεο 

Λεπθάδνο. Ο Πάξηο Κειατδήο γλψξηδε άξηζηα ηα ησλ 

θαθησηψλ ηεο Λεπθάδνο θαη, θπξίσο, φηη έρνπλ πξνέιεπζε  

παηξηδσλπκηθή θαη φρη ηνπσλπκηθή.  Δίρακε ηελ ρξπζή επθαηξία 

λα ηνλ γλσξίζνπκε, πέζαλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, θαη «ηδίνηο 

φκκαζη θαη σζί», λα πιεξνθνξεζνχκε ηηο απφςεηο ηνπ, γηα ηνπο 

θαθηψηεο Λεπθάδνο. Μάιηζηα, φηαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, 

έγηλε ε Αδειθνπνίεζε θαθησηψλ Λεπθάδνο θαη θαθίσλ 

Υαλίσλ, ηφηε καδί κε ηνλ πξφεδξν ηεο Παλειιήληαο 

νκνζπνλδίαο Κξεηηθψλ σκαηείσλ,  (ΠΟΚ),  Μαλψιε 

Παηεξάθε, απεπζπλζήθακε ζηνλ Πάξη Κειατδή, δεηψληαο ηελ 

άπνςε ηνπ, γηα ηελ ζπγγέλεηα θαθησηψλ θαη θαθίσλ. Ήηαλ 

θαηεγνξεκαηηθφο: «Πεγαίλεηε λα θάλεηε ηελ αδειθνπνίεζε, κε 

θιεηζηά ηα κάηηα! Βίλαη δηθνί καο άλζξσπνη εθεί ζηελ Λεπθάδα. 

πσο είλαη ν Ώδάκαληνο ζηελ Μήιν, ηα θαθηαλά ζηα Κχζεξα, 

ηα Κξεηηθά θαη νη Άγηνη Αέθα ζηελ Κέξθπξα». 

 Αιιά θαη ν Παηξηάξρεο ηεο Λεπθαδίηηθεο  ιανγξαθίαο, 

ν αείκλεζηνο Παληαδήο Κνληνκίρεο, κε βησκαηηθή γλψζε θαη 

αληίιεςε ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ζηνπο θαθηψηεο, γλψξηδε άξηζηα 

ηηο αλαθνξέο ησλ ππξίδσλνο  Βιαληή θαη Κσλ/λνπ Μαραηξά,  

γηα ηνπο θαθηψηεο. πσο γλψξηδε άξηζηα θαη ηελ άπνςε ηνπ 

ππξίδσλνο Αζδξαρά, ν νπνίνο, ην 1960, έθεξε, γηα πξψηε 

θνξά ηνλ φξν Αζθαθία, φξν πνπ ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο  ηνλ 

ζεσξεί πξντφλ αλάγθεο, ελψ εζράησο , φπσο είδακε, θαη ν ίδηνο 

ν ππξίδσλ Αζδξαράο εηζάγεη θαη ηνλ εδαθνινγηθφ φξν 
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δηαζθάγα, ζαλ πηζαλή αηηία νλνκαηνδφηεζεο ζε  θαθηά θαη 

θαθηψηεο. Παξά ηαχηα, ν αείκλεζηνο Παληαδήο Κνληνκίρεο, 

σο άιινο Γαιηιαίνο, δηαηξάλσλε: «Καη φκσο νη θαθηψηεο θαη 

νη πεξηζζφηεξνη ησλ θαηνίθσλ ηνπο είλαη θξεηηθνί», δερφκελνο 

φηη ε νλνκαηνδνζία ησλ θαθησηψλ πξνέθπςε παηξηδσλπκηθά 

θαη φρη ηνπσλπκηθά.  Γελ πξφθεηηαη γηα απζαίξεην ζπκπέξαζκα. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1982, ν Παληαδήο Κνληνκίρεο κίιεζε ζηελ 

Πιαηεία ησλ Λαδαξάησλ, πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

πιιφγνπ ησλ θαθησηψλ, ν «ΦΧΣΔΗΝΟ», κε ζέκα: << 

Εζηνξηθέο ζειίδεο, γχξσ απ‟ ηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ >>.  ηελ 

νκηιία ηνπ απηή δίλεη ζαθή εηθφλα ησλ θαθησηψλ απ‟ ην 1357 

κέρξη ησλ εκεξψλ ηνπ, ελψ αλαθέξεη, δηεμνδηθά, ηηο απφςεηο 

ησλ Βιαληή, Μαραηξά, Ρνληνγηάλλε θαη Αζδξαρά, γηα λα 

θαηαιήμεη:  «… Ώπφ άπνςε θαηαγσγήο, εκείο νη θαθηζάλνη, 

θηλνχκαζηε κεηαμχ Μαληαηψλ θαη Κξεηηθψλ…», ελψ ζεσξεί 

αδχλαηε ηελ χπαξμε Ώζθαθίαο, αθνχ ππεξηνλίδεη πσο, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ζα είρακε ην φξν Ώζθαθηψηεο θαη φρη 

θαθηψηεο. 
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ΣΑ ΕΥΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΩΝ ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

 Οη θαθηψηεο απαξηίδνληαη απφ εθηά ρσξηά, ηα νπνία 

είλαη θηηζκέλα ζε εθηά ιφθνπο. Λαδαξάηα, παλνρψξη, 

Πξεκεληηλφο, Κάβαιινο, Βνπλφ ή Βνπλί, Αζπξνγεξαθάηα θαη 

Πηλαθνρψξη, ζηελ ελδνρψξα ηνπ λεζηνχ  ζην νκψλπκν 

νξνπέδην, πεξηνρή ηζηνξηθή θαη έλδνμε, αθνχ εδψ 

θπνθνξήζεθαλ θαη εθηπιίρζεθαλ  ηέζζεξεηο εμεγέξζεηο ησλ 

ρσξηθψλ ηεο Λεπθάδνο,  κε κπξνζηάξεδεο θαη ππνθηλεηέο ηνπο 

θαθηζάλνπο. Ζ Δπαλάζηαζε ηεο Βνπθέληξαο ην 1357, ν 

Ξεζεθσκφο θαηά ηνπ Δλεηνχ Μάξθνπ-Αλησλίνπ Σξεβηδάλ 

ην1746, ε Δμέγεξζε θαηά ησλ Άγγισλ ην 1819, θαη ν 

Ξεζεθσκφο ησλ Ακπεινπξγψλ ην 1935.   ην Ηζηνξηθφ Αξρείν 

ηεο Λεπθάδνο, δηαζψδεηαη θάθειινο ησλ Δλεηψλ θαη δή ησλ 

πξψησλ ρξφλσλ, πεξί ην 1700,  ν νπνίνο, γξακκέλνο ζηα 

ηηαιηθά, θέξεη ζην εμψθπιιν ηνλ γεληθφ ηίηιν<< Sfakiotes>> 

θαη ζηνλ νπνίν, ζε θαηαγξαθή ηνπ ελεηνχ εκηηέθνιν  άληα, 

αλαθέξνληαη ηα θηήκαηα θάπνησλ θαθηζάλσλ. Σν 

αμηνκλεκφλεπην, ζ‟απηφλ ηνλ θάθειιν, είλαη πσο ζηνπο 

θαθηψηεο <<ρξεψλνπλ>> νη Δλεηνί θαη ηελ Καξπά θαη ηνπο 

Πεγαδηζάλνπο, αιιά θαη ηνλ Αιέμαλδξν. Πηζαλφλ, νη Δλεηνί, λα 

ζπλάζξνηδαλ θαη λα ζεσξνχζαλ φια ηα ρσξηά ηνπ νξνπεδίνπ 

ζαλ θαθηψηεο. 

           Tν 1479, φηαλ νη Σνχξθνη θαηέιαβαλ ηελ Λεπθάδα, 

βξήθαλ ην λεζί ζε πιήξε άλζηζε πιεζπζκηαθά, ιφγσ ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Γπλαζηείαο ησλ Σφθθσλ, κε ηελ νπνία, νη Σφθθνη, 

πνιιαπιαζίαζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ, ν νπνίνο ππεξέβε 
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ηηο δψδεθα ρηιηάδεο. ίγνπξα, θαη‟απηφ ην δηάζηεκα, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη νη θαθηψηεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ δηεμνδηθά 

αλαθέξακε, νη θάηνηθνί ησλ, φπσο δέρεηαη θαη ν Π. 

Ρνληνγηάλλεο, (ηφκνο Α, ζειίδα 415), ζα ήηαλ πάξα πνιινί 

πεξηζζφηεξνη απ‟ηηο νγδφληα νηθνγέλεηεο, πνπ θαηέιηπαλ ζηνπο 

θαθηψηεο νη Σνχξθνη, δηαθφζηα ρξφληα κεηά, ην 1684, φηαλ 

εθδηψρζεθαλ απ‟ηνπο Δλεηνχο.  Δπνκέλσο ε πεξίνδνο ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο, (1479-1684), ήηαλ νιέζξηα ηφζν πιεζπζκηαθά, 

φζν θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά, ρψξηα απ‟ηα παληειψο ζηείξα 

θαη αλχπαξθηα πνιηηηζηηθά, γηα ηα ρσξηά καο. Καη νη θάηνηθνη 

ησλ θαθησηψλ ζα εμαλδξαπνδίζζεθαλ θαη ζα πνπιήζεθαλ 

ζθιάβνη ζηα κπεδεζηέληα (ζθιαβνπάδαξα), ζηελ Αλαηνιία θαη 

ζηα λεζηά ηνπ Βνζπφξνπ, φπσο ρηιηάδεο Λεπθαδίηεο, ην 1479.  

Καηά ηελ δηάξθεηα, δε, ηεο ηνπξθνθαηνρήο ην ζθιεξφ θαη 

αλειέεην παηδνκάδσκα ζα απνζηεξνχζε ηα ρσξηά καο απφ φηη 

πην δπλακηθφ θαη πνιχηηκν, ηνλ  λεαξφθνζκν. Γηα λα θηάζνπλ νη 

θαθηψηεο ζε ηέηνηα ηξνκαθηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ, 

απηά ηα δηαθφζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, θαίλεηαη πσο, νη 

Σνχξθνη, δελ εθήξκνδαλ νχηε θάλ εθείλν ην ζηνηρεηψδεο 

αξηζκεηηθφ δεδνκέλν  ηε Γελεηηθήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

έπξεπε λα άθελαλ ηνπιάρηζηνλ δχν παηδηά ζε θάζε νηθνγέλεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηθαζίζηαληαη νη γνλείο θαη λα ππάξρεη 

πιεζπζκηαθή ηζνξξνπία. Δίδακε πσο, ν Απφζηνινο 

Βαθαιφπνπινο, (Οη  εμηζιακηζκνί ησλ ηνχξθσλ), παξνπζηάδεη 

ηηο ζεξησδίεο ησλ ηνχξθσλ ζην παηδνκάδσκα, φηαλ μεθιήξηδαλ 

αθφκε θαη ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο.  Δπίζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηεο ζξεζθείαο, ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, 

απνιχησο ηίπνηα δελ ζπκίδεη ζηνπο θαθηψηεο φηη θαηνηθνχζαλ 
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Σνχξθνη, επί δηαθφζηα ρξφληα ζ‟απηφλ ηνλ ηφπν. Καλέλα 

απνιχησο ίρλνο, νχηε θάλ ηδακηνχ, δελ ππάξρεη πνπζελά, 

θαλέλα απνιχησο θαηαζθεχαζκα ή ... απνηχπσκα πνιηηηζκνχ 

δελ ππάξρεη, γη‟απηή ηελ επνρή ζηνπο θαθηψηεο. Σν κνλαδηθφ 

απνκεηλάξη ησλ είλαη θάπνηεο ηνπνζεζίεο, πνπ θέξνπλ ηα 

νλφκαηα ηψλ ηνχξθσλ αγάδσλ, θαη θάπνηνη, επίζεο αγάδεο, πνπ 

θαηείραλ θηήκαηα ζηνπο θαθηψηεο, φπσο αλαθέξεη θαη ν 

Πάλνο Ρνληνγηάλλεο: ν Μνπζηαθάο, ν Γεξβίο Αγάο, ν 

Μαιηθφηζεο, ν Μεηδήο, ν Νηεξηάο, ν Καξηζεινχ, ν Γθηφθαο, ε 

Υαηδίλα, ε Λαηδίλα, ν Υαζάκπεεο, ν Σνινχ, ν Μνζρνκπέθηνο, ν 

Ρεζνχιεο, ν Μερκέη Αγάο.  Απηά ηα ειάρηζηα νλφκαηα θαη 

θάπνηεο ειάρηζηεο ιέμεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε αθφκε θαη 

ζήκεξα, φπσο ε ιέμε κνχηδαξν, πνπ ζεκαίλεη επηειέο πξάγκα 

θαη ε ιέμε ζνξηαγηά, πνπ ζεκαίλεη ππαθνή, εμνχ θαη ην <<ζα ζε 

βάιισ ζε ζνξηαγηά>>, έκεηλαλ απ‟ηελ ηνπξθνθξαηία. 

Πξνθαλψο ην κνλαδηθφ ησλ κέιεκα ζα ήηαλ ε θαηνρή 

θηεκάησλ θαη ε θνξνινγία ζηνπο ξαγηάδεο θαθηζάλνπο. 

Θεσξνχκε ζαλ κνλαδηθφ ηνχξθηθν θαηάινηπν ην απζηεξφ θαη 

ζπληεξηηηθφ ληχζηκν ησλ γπλαηθψλ ησλ θαθησηψλ, αιιά θαη 

φιεο ηεο Λεπθάδνο, έλα ληχζηκν πνπ έθηαζε κέρξη ηεο κέξεο 

καο, φηαλ ε πεξίθεκε θαη παλέκνξθε, θαηά ηα άιια, ρσξηάηηθε 

ζηνιή, θάιππηε αθφκε θαη ηνπο αζηξαγάινπο ησλ γπλαηθψλ, 

ελψ θαη ε ηζίπα θάιππηε εμ νινθιήξνπ ην γπλαηθείν πξφζσπν, 

ε νπνία απαγνξεπφληαλ λα είλαη ιπηή ζηνλ ιαηκφ, αιιά δεκέλε. 

Ήηαλ ην πεξίθεκν ζθαθηζάληθν, αιιά θαη ιεπθαδίηηθν 

γεληθψηεξα, <<κπαξκπισκέλε γπλαίθα>>. Μάιηζηα απηφ ην 

ζπληεξεηηθφ ληχζηκν, ηα γλσζηά ζε φινπο καο <<ρσξηάηηθα>>, 

θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο (2013), αθνχ νη ειηθησκέλεο 
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γπλαίθεο ησλ ρσξηψλ καο εμαθνινπζνχλ θαη ζήκεξα λα κελ 

ιχλνπλ ηελ ηζίπα απ‟ηνλ ιαηκφ ηνπο, ελψ ηα θφηνια θαη ηα 

θνπζηάληα λα θηάλνπλ κέρξη ηνπο αζηξαγάινπο. Παιηφηεξα, 

κέρξη πεξίπνπ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα 

ηνικεξφ θαη θάπσο εμεδεηεκέλν λα θνξέζνπλ νη γπλαίθεο  <<ηα 

επξσπατθά>>, ζε αληηδηαζηνιή κε <<ηα ρσξηάηηθα>>, ελψ, 

φηαλ εξρφληαλ θάπνηα λχθε απφ άιιν ρσξηφ, θπξίσο απ‟ηα 

παξαιηαθά ρσξηά ηνπ λεζηνχ, φπνπ επηθξαηνχζαλ πην 

θηιειεχζεξεο απφςεηο γηα ην ληχζηκν ησλ γπλαηθψλ, ην πξψην 

εξψηεκα ηεο κηθξήο θνηλσλίαο ηνπ ρσξηνχ, ήηαλ, αλ, ε λχθε, 

θνξνχζε επξσπατθά, ή ρσξηάηηθα. 

           ηαλ ην 1684 νη Δλεηνί θαηέιαβαλ ηελ Λεπθάδα 

εθδηψθνληαο ηνπο  Σνχξθνπο, ηφηε ηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ, 

καραιάδεο ηα απνθαινχζαλ νη Σνχξθνη,  είραλ κφλν νγδφληα 

νηθνγέλεηεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο θαη 

παξαζέζακε αλσηέξσ. Αλ δερζνχκε αηζηφδνμα πσο θάζε 

νηθνγέλεηα κπνξεί λα είρε απφ έμη έσο νθηψ κέιε, ηφηε, ζηελ 

θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ησλ 

θαθησηψλ, πεξί ην 1700, δελ ζα ππεξέβαηλε ηνλ αξηζκφ ησλ 

πεληαθνζίσλ, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηελ εγθιεκαηηθή δηνίθεζε 

ησλ Οζσκαλψλ θαη θπξίσο πσο ιεειαηνχζαλ θαη απνκείσλαλ 

ηνλ πιεζπζκφ, θαη ηεο Λεπθάδνο γεληθψηεξα, κε ην θξηθηφ 

παηδνκάδσκα.  Σα ρξφληα ηεο ελεηηθήο θαη αγγιηθήο θαηνρήο, 

πνπ επεθνινχζεζαλ,  ηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ, γλψξηζαλ 

πιεζπζκηαθή αχμεζε, θηάλνληαο κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 

πεξίπνπ ηξείο ρηιηάδεο θαηνίθνπο, γηα λα αθνινπζήζεη, ελ 

ζπλερεία, ην κεγάιν θχκα εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη 



 
142 

ληφπηαο αζηπθηιίαο, ζαλ απφηνθα ηνπ νιέζξηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ, ν νπνίνο, ζηνπο θαθηψηεο, γλψξηζε ηδηαίηεξε έληαζε 

θαη πνιιά ζχκαηα εθαηέξσζελ.  ήκεξα, (2013), ηα εθηά ρσξηά 

αζξνηζηηθά δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο ρηιίνπο θαηνίθνπο, κε ην 

πξφβιεκα ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο θαη ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ λα είλαη απεηιεηηθά γηα αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ ε γεληθεπκέλε νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ 

πεξλά ε ρψξα, δηψρλεη θαη απ‟ηα ρσξηά θπξίσο ηνλ λεαξφ 

πιεζπζκφ, πνπ δεηά δηέμνδν ζε πεγέο πνπ πξνβάιινπλ 

εθηαιηηθά απ‟ην παξειζφλ, φπσο απηή ελφο λένπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο. 

ΣΑ  ΛΑΖΑΡΑΣΑ 
ηα Λαδαξάηα ππάξρνπλ ηα επίζεηα Λάδαξεο, Κηελάο, 

Πεξάηεο, Γεσξγάθεο, Κνληνγηάλλεο θαη κε ηνλ ζεζκφ ηνπ 

ζψγακπξνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα:  Ληβηηζάλνο,  Καησπφδεο, 

Αξαβαλήο, Φξαγθνιηφο. Σν πξψην επίζεην έδσζε θαη ην φλνκα 

ηνπ ζην ρσξηφ.  ην ρσξηφ ησλ Λαδαξάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

θνξπθή ηνπ ιφθνπ, πνπ είλαη θηηζκέλν ην ρσξηφ, βξίζθνληαη ηα 

εξείπηα ηνπ λανχ ηεο Αγίαο Κπξηαθήο, εθεί φπνπ, ζήκεξα, κφλν 

έλα κηθξφ εηθφληζκα ζην φλνκα ηεο αγίαο, ππελζπκίδεη ηελ 

παξνπζία λανχ. Ζ εθθιεζία απηή, ε νπνία αλαθέξεηαη, ζαλ 

Santa Domenica,  ζηνλ ράξηε  ηνπ Coronelli, είλαη, πηζαλφλ, 

πξνηνπξθηθή. ηελ ίδηα θνξπθή ηνπ ιφθνπ, ειάρηζηα κέηξα  πην  

θάησ είλαη θηηζκέλε ε εθθιεζία  ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο, ζην 

πξναχιην ηνπ νπνίνπ ιεηηνχξγεζε ην πξψην δεκφζην ζρνιείν 

ησλ θαθησηψλ, ζηηο αξρέο ηνπ  20
νπ

  αηψλα. Ο λαφο ηνπ Αγίνπ 
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ππξίδσλνο χπήξμε κεηξνπνιηηηθφο γηα ηνλ δήκν θαθησηψλ. 

Δίλαη ηξίθιηηνο βαζηιηθή θαη έρεη ζπάληεο ηνηρνγξαθίεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ μερσξίδεη ν  «Οκηιψλ Άγηνο ππξίδσλ ζηελ 

Οηθνπκεληθή χλνδν», αιιά θαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

παξαβνιήο «Σνπ πησρνχ Λαδάξνπ θαη ηνπ πινπζίνπ», φπνπ 

εκθαλίδνληαη, θαηά ηελ  Βίβιν, νη θχλεο, «πνπ είιηρνλ ηαο 

πιεγάο» ηνπ πησρνχ Λαδάξνπ, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ρνξηάζεη 

«εθ ησλ ςπρίσλ ησλ πηπηφλησλ εθ ηεο ηξάπεδαο ηνπ πινπζίνπ», 

ζηελ δε επίθιεζε ηνπ πινπζίνπ, πξνο ηνλ Αβξαάκ, λα ηνπ 

ζηείιεη ηνλ Λάδαξν γηα λα ηνπ βξέμεη ηα ρείιε κε ιίγν λεξφ, 

επξηζθφκελνο ζην… πχξ ην εμψηεξνλ,  λα απαληά ν Αβξαάκ: 

«… Μεηαμχ εκψλ θαη πκψλ, ράζκα κέγα εζηήξηθηαη …»  

Αξθεηέο πιεξνθνξίεο, γηα ηελ εθθιεζία, δίλεη ν Φίιηππνο 

Λάδαξεο  (Γξακκαηέαο),  ζην βηβιίν ηνπ «Μία θνξά θη έλαλ 

θαηξφ …» κε ζέκα «Ώτ ππξίδσλαο». Ζ εθθιεζία, ζχκθσλα κε 

ηνλ «κπάξκπα Φιίππν», θηίζηεθε πξηλ ην 1788, αθνχ απηή ηελ 

ρξνλνινγία θέξεη κία κεγάιε εηθφλα ηνπ Αγίνπ, έξγν ηνπ 

δσγξάθνπ Βεληνχξα. Αξρηθά ήηαλ θηεηνξηθφο λαφο ησλ 

νηθνγελεηψλ  Λάδαξε, γηα λα κεηαηξαπεί,  θαηφπηλ, ζε ελνξηαθφ  

νιφθιεξνπ ηνπ ρσξηνχ. ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Λεπθάδνο  θαη 

ζε δέζκε εγγξάθσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο εθθιεζίεο ηεο 

ππαίζξνπ, θαηά ηελ Δλεηνθξαηία, ππάξρεη πίλαθαο εζφδσλ- 

εμφδσλ ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο, πνπ αθνξά ην 1766, άξα ζσζηά 

ν Φίιηππνο Λάδαξεο αλαθέξεη ηελ εθθιεζία  πξνγελέζηεξε ηνπ 

1788,  ρξνλνινγία πνπ θέξνπλ θάπνηεο εηθφλεο ηνπ λανχ. 

‟απηά ηα ινγηζηηθά θαηάζηηρα αλαθέξνληαη απηνί πνπ 

λνίθηαδαλ ηα ρσξάθηα ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο. Δίλαη ηα ρσξάθηα 

ζηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, ην 
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γήπεδν ησλ θαθησηψλ θαη ηα Κνηκεηήξηα ησλ Λαδαξάησλ θαη 

ηνπ Πηλαθνρσξίνπ. Σν θακπαλαξηφ ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, είλαη 

ίζσο απ‟ ηα σξαηφηεξα ηνπ λεζηνχ, ρηίζηεθε ην 1892, απ‟ ηνλ 

βνξεηνεπεηξψηε ηερλίηε ηεο πέηξαο, ηνλ Πέηξν Κνληή θαη ηνλ 

βνεζφ ηνπ Υξήζην Λαιαθξάγθν ή Πειεθάλν. Μάιηζηα φηαλ 

απνπεξαηψζεθε καδεχηεθε φιν ην ρσξηφ λα δεη ην εθπιεθηηθφ, 

γηα ηελ επνρή έξγν, ν δε αξρηκάζηνξαο, έθαλε θαηαθφξπθε 

αλαζηξνθή, κε ην θεθάιη θάησ θαη ηα πφδηα πάλσ, ζηελ θνξπθή 

ηνπ θακπαλαξηνχ! Οη ζπάληεο θνξεηέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ 

είλαη δεκηνχξγεκα ησλ  δσγξάθσλ  Βεληνχξα,,  Βίθησξα 

Λάδαξε θαη ησλ  Βαζίιε θαη Λεσλίδα ίδεξε. Σν 1924, έλαο 

πξφζθπγαο δσγξάθνο, νλφκαηη Παξαζθεπάο, έθηηαμε ηελ 

κεγάιε ηνηρνγξαθία ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο, πνπ είλαη ζηελ 

δεμηά πιεπξά ηνπ λανχ. 

 ηελ ίδηα πεξηνρή θαη ζε απφζηαζε δηαθνζίσλ, πεξίπνπ, 

κέηξσλ, απ‟ ηνλ Άγην ππξίδσλα, βξίζθνληαη νη λανί ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ θαη ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ. Ο λαφο ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο  Γεσξγάθε, 

απ‟ ηα Λαδαξάηα θαη αθνινπζεί ην παιηφ εκεξνιφγην. Οη 

νηθνγέλεηεο  Γεσξγάθε ηνλ απέθηεζαλ ην 1709, απ‟ ηνλ άξρνληα 

ηεο πεξηνρήο Αληψλην Σζνπθαιά. Ζ ζρεηηθή  

ζπκβνιαηνγξαθηθή  πξάμε  πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηεο 

Διέλεο  Γξάςα:  «Γεψξγηνο Μπαξκπαξίγνο. Αεκφζηνο Ννηάξηνο 

ηεο Ώγίαο Μαχξαο». ( ειίδα 129).  Δπνκέλσο,  ν λαφο έξρεηαη,  

πηζαλφλ,  θαη απ‟ ηελ πξνηνπξθηθή πεξίνδν, ελψ πξνθχπηεη 

ζαθέζηαηα πσο, εθηφο απ‟ ηνπο Σνχξθνπο γαηνθηήκνλεο, 

ηζηθιηθάδεο, ζηνπο θαθηψηεο, είρακε θαη Έιιελεο, αθνχ ν ελ 
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ιφγσ Σζνπθαιάο, αλαθέξεηαη ζαλ «λνηθνθχξεο».  ην ζεκείν 

κάιηζηα απηφ, φπνπ βξίζθεηαη ν λαφο κε ηα γχξσ ρσξάθηα ηνπ, 

ηα νπνία κεηαβηβάδεη θαη απηά ζηνλ παπά Ησάλλε Γεσξγάθε, 

βξίζθνληαη θαη ηα ρσξάθηα, δίπια – δίπια, ηνπ Σνχξθνπ 

Γθηφθα, γη‟ απηφ θαη απηή ε πεξηνρή, κεηαμχ Πηλαθνρσξίνπ  θαη 

Λαδαξάησλ, ιέγεηαη «Γθηφθα» θαη ζήκεξα. Σν επίζεην 

Σζνπθαιάο δελ ππάξρεη ζηα Λαδαξάηα, πιένλ. Πηζαλφλ λα 

εμέιηπε, ιφγσλ έιιεηςεο αξξελνγνλίαο. Πηζαλψηεξν, φκσο, λα 

έθπγε αιινχ, αθνχ κεηαβηβάδεη ηα ρσξάθηα ηνπ. Άξαγε λα έρεη 

θάπνηα ζρέζε κε ηνπο Σζνπθαιάδεο αθνχ ην ρσξηφ απηφ 

θαίλεηαη πσο γηα θάπνην δηάζηεκα αλήθεη ζηνπο θαθηψηεο; 

ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ν Άγηνο Γηνλχζηνο, ν νπνίνο 

αλήθεη ζηελ ζπλνηθία ηνπ Πηλαθνρσξίνπ Κνληξάηα θαη ζηηο 

νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε ησλ Λαδαξάησλ. Ο λαφο ηνπ Αγίνπ 

Γηνλπζίνπ έρεη έλα θαηαπιεθηηθφ ζθαιηζκέλν ηέκπιν, ην νπνίν 

είλαη δεκηνχξγεκα  ηνπ  1888, ηνπ Κχπξηνπ Αλδξέα Λάκπξνπ, 

απ‟ ην ρσξηφ Ηδάιεηνλ, φπσο ππνγξάθεη. 

 Σα Λαδαξάηα είλαη  ην θέληξν ηνπ δήκνπ θαθησηψλ, 

νζάθηο ηα επηά ρσξηά  απαξηίδνπλ  δήκν, αλάινγα κε ηηο  

εθάζηνηε  θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο. ηελ πεξηνρή ησλ 

Λαδαξάησλ,  αλαηνιηθά θαη πάλσ απφ Καηνχλα θαη Νηθηάλα 

βξίζθεηαη ην βνπλφ Καζηέιιη, κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπειηά, 

ηελ Σνπξθφηξππα, γηα ηελ νπνία ε ηνπηθή παξάδνζε πηζηεχεη 

φηη θηάλεη ππνγείσο κέρξη ηελ Λπγηά, ελψ ζηελ ελδηάκεζε 

ππφγεηα δηαδξνκή ππάξρνπλ, θαηά ηνλ ζξχιν θαη ηελ παξάδνζε, 

δεθαηξία αιψληα, φπνπ  είλαη θξπκέλνη ακχζεηνη ζεζαπξνί, 

πξντφληα πεηξαηείαο. ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ δηαζψδνληαη 
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αθφκε εξείπηα απφ ελεηηθφ θάζηξν, γη‟απηφ, άιισζηε, 

νλνκάζηεθε θαη Καζηέιιη, ην νπνίν είραλ θηίζεη νη Σφθθνη γηα 

λα απνηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ πεηξαηψλ απ‟ηελ ζάιαζζα ηεο 

Νηθηάλαο. ηελ βνξεηναλαηνιηθή  πιαγηά ηνπ Καζηειιίνπ είλαη 

ε πεξηνρή ηεο Μαληφλαο, πάλσ απ‟ην ηελφ ηεο Βξάραο θαη ηελ 

Γαλσκέλε. Δδψ ππήξμε θαζνιηθφο λαφο αθηεξσκέλνο ζηελ 

Παλαγία, ππνιείκαηα ηνπ νπνίνπ δηαζψδνληαλ κέρξη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1960. ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ βνπλνχ, 

εθεί πιεζίνλ ηεο Σνπξθφηξππαο, ππήξμε θαη άιινο λαφο ηεο 

Παλαγίαο ησλ Οξζνδφμσλ.  Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

ησλ Λαδαξάησλ, πνπ πξέπεη λα δηαζσζεί, φπσο ην αλαθέξεη θαη 

ν Φίιηππνο Λάδαξεο, είλαη ε χπαξμε ηεο γεηηνληάο, αθφκε θαη 

ζήκεξα, Γεξβίζηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ γεηηνληά πέξημ ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλνο. Δδψ έκελε ν Γεξβίο Αγάο, θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία, 

απ‟ηνλ νπνίν πήξε ην φλνκα ε πεξηνρή. Δδψ είρε ην ζπίηη ηνπ, 

ηδηνθηεζίαο, ζήκεξα, ηνπ γηαηξνχ Γεσξγίνπ Γεσξγάθε 

(Σδνχλε), ην νπνίν, πξάγκαηη, έρεη κηα δηαθνξεηηθή 

αξρηηεθηνληθή ζε ζρέζε κε ηα άιια ζπίηηα ησλ θαθησηψλ. 

         ηα Λαδαξάηα πξσηνδεκηνπξγήζεθε, ην 1824, ζρνιείν, κε 

ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ θαη δάζθαιν ηνλ Ησάλλε  Υαιηθηά, 

απ‟ην παλνρψξη, (Πάλνπ Ρνληνγηάλλε: <<H Δθπαίδεπζε ζηελ 

Λεπθάδα, 1613-1950>>, ζειίδα 200), ελψ λσξίηεξα θαη 

εηδηθψηεξα θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία, αθνχ ε έξεπλά ηνπ μεθηλάεη 

απ‟ην 1613, πνπζελά δελ κλεκνλεχηαη ζρνιείν ζηνπο 

θαθηψηεο. Μεηέπεηηα, ην 1829, έρνκε λέν Αιιεινδηδαθηηθφ 

ζρνιείν ζηα Λαδαξάηα θαη κάιηζηα ηδησηηθφ, αθνχ νη γνλείο 

ζπκθσλνχζαλ ηα δίδαθηξα κε ηνλ δάζθαιν, κε πξψην δάζθαιν 
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ηνλ Αλαγλψζηε Πνιπρξφλε Λάδαξε, ν νπνίνο έγηλε 

ηεξνκφλαρνο θαη πήξε ην φλνκα Παξζέληνο. Ήηαλ δάζθαινο 

ζρεδφλ επί είθνζη ρξφληα, αθνχ ν επφκελνο δάζθαινο, ζχκθσλα 

κε ηε αλσηέξσ πεγή, είλαη ην 1862 ν Δπζηάζηνο Λάδαξεο, ν 

πεξίθεκνο Καξνχζνο. πγγελήο ηνπ αλσηέξσ ηεξνκνλάρνπ-

δαζθάινπ είλαη ν έηεξνο ηεξνκφλαρνο Παξζέληνο Λάδαξεο 

κεηαγελέζηεξνο, ν νπνίνο κφλαζε ζηνλ Ατ Γηάλλε ηνλ Αξγαλά, 

πεξί ην 1910, θαη  ηνπ νπνίνπ δεκηνχξγεκα είλαη ην 

θαηαπιεθηηθήο αξρηηεθηνληθήο εηθφληζκα ησλ Αγίσλ Παηέξσλ, 

ζηελ δηαζηαχξσζε ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζην ζεκεξηλφ 

ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα.  Δδάθην απ‟ην  ζπκθσλεηηθφ γνλέσλ θαη 

δαζθάινπ Παξζελίνπ Λάδαξε, αλαδεκνζηεχνπκε θαησηέξσ. 

       <<  Σε 15 Ηνπιίνπ  1831 ε.π. ρσξίνλ Λαδαξάηα θαθηψηεο. 

Ζκείο ελγθάηνηθνη ηνπ παξφληνο ρσξίνπ ζέινληεο λα δψζσκελ 

κηα θαιήλ αλαζξνθήλ εηο ηα ηέθλα καο, νχησο θαη θαζείο άιινο 

νπνχ ζειήζεη εθ ησλ εδψ πιεζηεζηέξσλ καραιάδσλ, ίλα 

ζπζηήζσκελ ελ θνηλφλ Αιιεινδηδαθηηθφλ ρνιείνλ, 

ππνζρφκεζα φκσο λα πιεξψλεη ν θάζε παηήξ δηα έλ παηδίνλ εηο 

ηνλ δάζθαινλ Πνιπρξφλελ Αλαγλψζηελ Λάδαξελ ηνπ 

Αλαζηαζίνπ ηνλ θάζε κήλα θάξδηα 35 θαη ελ κέηξνλ ζηηάξη εηο 

θάζε κήλα Αχγνπζηνλ…>>.  Αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο: Κλνο 

ιάδαξεο, Αλδξέαο γηνξγάθηο, πάλνο ιάδαξηο, πάλνο ιάδαξηο, πνπ 

ππνγξάθεη θαη γηα ηνλ αληξέα ζηακαηέιν, Κνζηαληίο ιάδαξηο, 

Βαζίιηο ιάδαξηο, Γηκίηξεο ιάδαξηο, Γηκίηξηο ιάδαξηο ηνπ Ησάλλη. 

Τπνγξάθνληαο ν πάλνο ιάδαξηο θαη γηα ηνλ αληξέα ζηακαηέιν, 

κπνξνχκε αζθαιέζηαηα λα ζπκπεξάλνπκε πσο ην ζρνιείν 

αθνξνχζε γεληθά ηνπο θαθηψηεο, αθνχ ν ηακαηέινο είλαη 
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θάηνηθνο Καβάιινπ, ελψ κεηά, νη ηακαηειαίνη, καδί κε ηνπο 

επίζεο θαηνίθνπο Καβάιινπ, ηνπο Ρνληνγαηλλαίνπο, 

δεκηνχξγεζαλ ηνπο Σζνπθαιάδεο. 

 ΣΟ  ΠΑΝΟΦΨΡΙ 
 Θα ήηαλ  επηξάπειν  θαη επηπφιαην λα πξνρσξήζεη 

θάπνηνο ζηελ άπνςε, πσο, ε ιέμε ζεκαίλεη ην ρσξηφ ησλ 

ζπαλψλ, θαη κάιηζηα γηα έλαλ νηθηζκφ,  ίζσο απ‟ ηνπο  πην 

παιηνχο, πνπ ράλεηαη ζηα βπδαληηλά ρξφληα, αθνχ εδψ 

πξσηνεθδειψλεηαη, ην 1357, ε επαλάζηαζε θαηά ηνπ Εψξδε 

Γξαηηαλνχ. Σφηε, βέβαηα, ε πεξηνρή ηνπ παλνρσξίνπ  

αλαθεξφληαλ ζαλ Δπηζθνπία, (Κάξνινο Υφπθ),  επεηδή, έδψ, 

είρε ηελ έδξα ηνπ ν επίζθνπνο Λεπθάδνο ζηελ Μνλή ηεο 

Παλαγίαο, ζήκεξα θνηκεηήξην ηνπ ρσξηνχ, φπνπ πέξημ ηνπ 

απιφγπξνπ ηεο Μνλήο ππήξρε ν κηθξννηθηζκφο απφ 

αρπξνθαιχβεο. Δπίζεο, κάιινλ, δελ πξέπεη λα επζηαζεί θαη ε 

εξκελεία ηνπ γπκλφηνπνπ, αθνχ ζηελ θαθηζάληθε 

ληνπηνιαιηά, θαη πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζζεί θάπνην έδαθνο 

φηη δελ έρεη βιάζηεζε, απνθαιείηαη << ζπαλφ>>, θαη ηνχην 

δηφηη, γεληθά, ε πεξηνρή πέξημ ηνπ παλνρσξίνπ είλαη θαηάθπηε. 

Ο εθ παλνρσξίνπ δεκνδηδάζθαινο Υξηζηφδνπινο Υαιηθηάο 

δηέζσζε ηελ παξαθάησ παξάδνζε, ε νπνία αθνξά ζηελ 

νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ θαη ε νπνία παξάδνζε θαίλεηαη  ινγηθή, 

αιιά θαη ζπκβαηή κε ηνλ πεξίγπξν ηνπ παλνρσξίνπ. Αξρηθά, 

ππήξμε ην Καηνρψξη, νηθηζκφο ζηνλ Άγην Αζαλάζην,  ζην 

πξφβγαικα ηνπ  δξφκνπ  θαθηψηεο – Λεπθάδα, εθεί, φπνπ 

ζήκεξα ππάξρνπλ παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο. Δδψ αθξηβψο 
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είραλ,  επί Σνπξθνθξαηίαο,   ην αξρνληηθφ ηνπο   δχν Σνχξθνη 

θηεκαηίεο ηεο πεξηνρήο, ν Μαιηθφηζη θαη ν Μεηδί, νη νπνίνη 

έδσζαλ ην φλνκα ηνπο ζε δχν ιφθνπο, φπσο δηαζψδνληαη κέρξη 

ζήκεξα. Άιινο κηθξννηθηζκφο ήηαλ ην Μεζνρψξη, εθεί  

πεξίπνπ, πνπ βξίζθεηαη ην εηθφληζκα ηνπ ηαπξνχ θαη 

δπηηθφηεξα. Απηφο ν νηθηζκφο ηνπ Μεζνρσξίνπ πηζαλφλ λα 

αλάγεηαη αθφκε θαη ζηνλ δέθαην αηψλα, αθνχ εδψ ππήξμε λαφο 

ηεο Παλαγίαο, γη‟απηφ θαη πεξηνρή ηνπ Μεζνρσξίνπ 

απνθαιείηαη θαη ζήκεξα <<Παλαγηά>>. Τπαξρφλησλ, σο εθ 

ηνχηνπ, Καηνρσξίνπ θαη Μεζνρσξίνπ,  ζηνλ  ιφθν,  πάλσ ζηνλ 

νπνίν είλαη ην ζεκεξηλφ παλνρψξη, εθεί πνπ ήηαλ ε Δπηζθνπία, 

δεκηνπξγήζεθε ην Παλνρψξη. Να ελζπκεζνχκε πσο Παλνρψξη 

ππάξρεη θαη ζηα Υαληά. Βξηζθφκαζηε ζηνπο αηψλεο πνπ ή 

θαζαξεχνπζα είλαη ή  γιψζζα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Απ‟ ηελ 

θξάζε «Δηο Παλνρψξη», πξνέθπςε ην ζπληεηκεκέλν 

παλνρψξη. 

 Οη θάηνηθνη ηνπ παλνρσξίνπ απνθαινχληαη, απ‟ ηνπο 

άιινπο θαθηζάλνπο, «Γαγαλάδεο».  Μάιηζηα, ελζπκνχκαη πσο, 

θάζε γπλαίθα πνπ έξρνληαλ λχθε ζην Πηλαθνρψξη, δελ ηελ 

απνθαινχζαλ κε ην φλνκα ηεο, αιιά «Εαγαλνχ»… 

 Να αλνίμνπκε κηα παξέλζεζε εδψ γηα λα κηιήζνπκε, γηα 

ηελ ζπλήζεηα απηή, λα ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο νη εξρφκελεο, 

ζαλ λχθεο, κε ην παξαηζνχθιη ηνπ ρσξηνχ πξνέιεπζεο ηνπο. 

ην Πηλαθνρψξη είρακε: «Κνκπιηψηηζζα» απ‟ ην Κνκειηφ, 

«Καιαβξνχ», απ‟ ηνλ Κάβαιιν,  «Καληειηψηηζζα», απ‟ ηελ 

Καλδήια ηνπ Ξεξνκέξνπ, «Ώπνιπαηληψηηζζα», απ‟ ηελ 

Απφιπαηλα. Αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά  ζην ζφη ηεο « 
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Κνκπιηψηηζζαο»,  ε νπνία παληξεχηεθε ηνλ Ησάλλε  Γεσξγάθε. 

Μεηαθέξζεθαλ νηθνγελεηαθά ζηελ Θεζζαινλίθε, ην 1923, 

είδακε πσο, φπνπ δεκηνχξγεζαλ   νιφθιεξε παξνηθία 

Γεσξγάθεδσλ, ελψ ζην Πηλαθνρψξη ηνπο κλεκνλεχνπλ αθφκε 

θαη ζήκεξα ζαλ  ηα «Παηδηά ηεο Κνκπιηψηηζζαο». Πξφθεηηαη γηα 

ζαπκάζηα νηθνγέλεηα, πνπ ζηα δχζθνια ρξφληα 

ζπκπαξαζηέθνληαλ ζε θάζε θαθηζάλν, πνπ ζα βξηζθφληαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε, κεηαπνιεκηθά, ελψ γφλνο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο 

είλαη ν νκφηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ,  

ππξίδσλ Γεσξγάθεο. 

 Εαγαλάο ζηα ζθαθηζάληθα ζεκαίλεη πξηφλη.  Πξνθαλψο, 

νη θάηνηθνη ησλ ηξηψλ νηθηζκψλ ηνπ παλνρσξίνπ ήηαλ 

ρεηξηζηέο πξηνληψλ, άξα πινηφκνη. Έλα αθφκε επηρείξεκα πσο, 

ηνχηνο  ν νηθηζκφο , έξρεηαη απ‟ ηα βάζε ησλ αηψλσλ, αθνχ 

πινηνκνχζαλ ζηελ θαηάθπηε πεξηνρή ηνπ παλνρσξίνπ, άξα 

δελ ήηαλ ζπαλή απφ θπηά ε πεξηνρή, ε νπνία θηάλεη, ζρεδφλ, 

ζηηο παξπθέο ηεο Απφιπαηλαο θαη ηεο Υψξαο.  Γηα ην θαηάθπην 

ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ ηεο Λεπθάδνο, 

έρνπκε δχν ζρεηηθέο καξηπξίεο.   Ο Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, ( 

ζειίδα 461) , κλεκνλεχεη ηηο απφςεηο ηνπ ηάζε Μαξίλνπ, φηη ην 

λεζί  είρε  κεγάιν δαζσκέλν κέξνο. Σν ίδην θαη δχν μέλνη 

πεξηεγεηέο, ν γάιινο γηαηξφο Ηάθσβνο πφλ θαη ν άγγινο 

Σδψξηδ Γνπήιεξ, νη νπνίνη ην 1676, βξέζεθαλ ζηελ Λεπθάδα, 

ηελ νπνία πεξηγξάθνπλ απφ  άπνςεο  κνξθνινγίαο εδάθνπο, 

αιιά θαη νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, 

παξνπζηάδνπλ δαζψδεο θαη θαηάθπην ην λεζί.  
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Ο Κσλζηαληίλνο Μαραηξάο,  ζην έξγν ηνπ «Νανί θαη κνλαί ηεο 

Λεπθάδνο». (ειίδα 283) αλαθέξεηαη ζηε Μνλή ηεο Τπεξαγίαο 

Θενηφθνπ, ην Γελέζηνλ ή Δπηζθνπή, ζην παλνρψξη, εθεί πνπ 

είλαη, ζήκεξα ην Κνηκεηήξην ηνπ ρσξηνχ.  Ζ κνλή είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέγεξζε ησλ ρσξηθψλ, ην 1357, θαηά ηνπ 

Γξαηηαλνχ Σδψξηδε, εμέγεξζε, πνπ πέξαζε ζηελ ηζηνξία, ζαλ 

«Δπαλάζηαζε ηεο Βνπθέληξαο», εθ ηεο νπνίαο  εκπλεπζζείο ν 

Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο δεκηνχξγεζε ηνλ «ΦΧΣΔΗΝΟ»,  αιιά 

θαη κε ηελ άιιε ηζηνξηθή εμέγεξζε ησλ θαθηζάλσλ , ην 1819 , 

θαηά ησλ Άγγισλ θαηαθηεηψλ ηεο  Λεπθάδνο. Αλαθέξεη ν 

Κσλζηαληίλνο Μαραηξάο φηη ε κνλή απηή ππήξρε, θαηά ην 

κέζνλ ηνπ 14
νπ

 αηψλα,  ειέγεην δε Δπηζθνπή, γηαηί ήην ε έδξα 

ηνπ επηζθφπνπ ηεο Αγίαο  Μαχξαο κέρξη ην 1697, φηαλ, ε έδξα 

απηή, κεηαθέξζεθε, απ‟ ηνπο Δλεηνχο, κέζα ζηελ 

δεκηνπξγνχκελε, ηφηε, Υψξα, ελψ απ‟ην 1766 θαη κεηά 

απνηεινχζε ηελ ζεξηλή δηαβίσζε ηνπ Δπηζθφπνπ Λεπθάδνο. 

 Καηά ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν θαη πεξί ηνλ 10
ν
 αηψλα, 

πηζαλνινγείηαη, θαηά ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε, φηη ε εθθιεζία ηεο 

Λεπθάδνο, είρε αξρηεπίζθνπν, αιιά ππάγνληαλ ζηελ 

Μεηξφπνιε ηεο Κνξίλζνπ. Ζ έδξα ηνπ αξρηεπηζθφπνπ ήηαλ 

κέζα ζηελ πνιίρλε, πνπ επξίζθεην ζηνλ Κνχικν. Δδψ έθηαζε 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 963 κ.Υ. ν επίζθνπνο Κξεκψλεο 

Ληνπηπξάλδξνο. Φηινμελήζεθε απ‟ ηνλ ηφηε επίζθνπν 

Λεπθάδνο,  ηνλ Δχλνηθν, πνπ είρε ιηηή δηαβίσζε. Γελ 

ελζνπζηάζηεθε, φκσο απ‟ ην θαγεηφ θπξίσο, ην νπνίν βξήθε 

θησρηθφ. Σν 1185, πεξίπνπ, φηαλ δηαιχζεθε ε Πνιίρλε ζηνλ 

Κνχικν, ε έδξα ηνπ επηζθφπνπ Λεπθάδνο, κεηαθέξζεθε ζηελ 
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Παιηά Δπηζθνπή, πεξηνρή θνληά ζην θαξάγγη ηεο Μέιηζζαο. 

Πνηα ρξνλνινγία αθξηβψο έρνπκε λέα κεηαθνξά ζην 

παλνρψξη, νχηε ν ίδηνο ν Κσλ/λνο Μαραηξάο καο πιεξνθνξεί, 

αλαθέξεη κφλν πσο ππήξρε θαηά ην κέζνλ ηνπ 14
νπ

 αηψλα. 

λησο ππήξρε ηφηε, αθνχ, πέξημ ηεο Δπηζθνπήο,  ηελ νπνία 

απνθαιεί ν γεξκαλφο Υνπθ λεφθηηζηε,  εθηπιίρζεθαλ, ην 1357, 

ηα γεγνλφηα ηνπ μεζεθσκνχ ησλ ρσξηθψλ, θαηά ηνπ Γξαηηαλνχ 

Σδψξηδε. Απηφο ν ραξαθηεξηζκφο <<λεφθηηζηε>> ηνπ Καξφινπ 

Υφπθ, θαλεξψλεη πσο ππήξρε απφιπηε γλψζε θαη 

πιεξνθφξεζε γηα  ηε πεξηνρή, γη‟απηφ επηζεκάλακε πσο, αλ 

ππήξραλ ηφηε θαθηψηεο ή Ηζθαθηφο ην 1357, ζίγνπξα ζα 

αλαθέξνληαλ απ‟ηνλ ζρνιαζηηθφηαην γεξκαλφ θαη ηηο πεγέο 

ηνπ. Πιένλ αλαιπηηθά γη‟ απηή ηελ εμέγεξζε, καο πιεξνθνξεί 

απηφο ν  Κάξνινο Υφπθ, ηελ πξαγκαηεία ηνπ νπνίνπ  

κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά ν Κεξθπξαίνο Γπκλαζηάξρεο Ησάλλεο 

Ρσκαλφο. Ζ ηζηνξηθή αλαθνξά ηνπ Υφπθ έρεη δηηηή αμία. 

Αξρηθά γη‟ απηή θαζεαπηή  ηελ κάρε ησλ ρσξηθψλ, πεληαθφζηνη 

πεδνί θαη ζαξάληα ηππείο,  θαη αθνινχζσο  γηα ηα δχν 

ζεκαληηθά ζηνηρεία, πνπ παξνπζηάδεη. Πξψηνλ. Αλαθέξεη ηελ 

πεξηνρή, πέξημ ηνπ ζεκεξηλνχ παλνρσξίνπ, ζαλ Δπηζθνπία, 

φπεξ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη αθφκε ηφηε,  (1357)   ην φλνκα 

θαθηψηεο.  Γεχηεξνλ.  Αλαθέξεη πσο, πέξημ ηνπ λανχ, ππήξραλ 

σο επί ην πνιχ νηθίεο αρπξνζθεπείο, αρπξνθαιχβεο θνηλψο. 

Πξναλαθέξακε πσο ηνχηε, ηελ χζηεξε βπδαληηλή  πεξίνδν, νη 

πξφδξνκνη νηθηζκνί ησλ θαθησηψλ, ήηαλ, θπξίσο, πέξημ ησλ 

λαψλ θαη ήηαλ, σο επί ην πιείζηνλ, αρπξνθαιχβεο. ε ειάρηζηε 

απφζηαζε απ‟ηελ Μνλή ηεο Δπηζθνπήο βξίζθεηαη ν λαφο ηνπ 

Αγίνπ Θσκά, ηνπ παλνρσξίνπ, αθνχ ν Άγηνο Θσκάο ησλ 
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Γεσξγάθεδσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθψηεξα. Γηα 

ηνλ λαφ απηφ, πνπ ζψδνληαη ηα εξείπηά ηνπ αγθαιηαζκέλα 

απ‟ηνλ θηζζφ, ν εθ παλνρσξίνπ, ζρεδφλ αησλφβηνο ζήκεξα, 

Δπακεηλψλδαο Εαβεξδηλφο,  καο δηέζσζε, πσο πξφιαβε, παηδί, 

ελ ιεηηνπξγία απηή ηελ εθθιεζία  ηνπ Αγίνπ Θσκά, επί πιένλ, 

πσο απηή ε εθθιεζία, θαηά ηελ παλνρσξίηηθε παξάδνζε, 

δεκηνπξγήζεθε φηαλ θάπνηνη κνλαρνί απ‟ηελ Δπηζθνπή, 

δηαθσλίζαληεο, απνζπάζζεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηνλ εθεί Άγην 

Θσκά. 

         ην παλνρψξη αλήθεη θαη ε κνλή ηνπ Πξνθήηε Ζιία, εθεί 

ζην νκψλπκν βνπλφ, κε ηελ απέξαληε ζέα πξνο ηελ ελδνρψξα 

ησλ θαθησηψλ θαη πξνο ην Ηφλην. Ο Κσλ/λνο Μαραηξάο  

αλαθέξεη φηη ην κνλαζηήξη απηφ θηίζζεθε θαηά ηελ 

Σνπξθνθξαηία (1479 – 1684).  Αλαθέξεη, φκσο,  ζπγρξφλσο φηη, 

ην 1689, νη Δλεηνί, παξαρψξεζαλ ζηνλ ηεξέα Μειέηην 

Βνλαζηέξε ηνλ θαηεξεηπσκέλν λαφ, γηα λα ηνλ αλνηθνδφκεζεη. 

Σν εξψηεκα, πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο, αθνχ δεκηνπξγήζεθε επί 

Σνπξθνθξαηίαο, ακέζσο κεηά ηελ θπγή ησλ Σνχξθσλ (1684),  

βξέζεθε θαηεξεηπσκέλν; Πξφιαβε ζηα δηαθφζηα ρξφληα πνπ 

δηήξθεζε ε Σνπξθηθή θαηνρή ζηελ Λεπθάδα θαη λα θηηζζεί θαη 

λα εξεηπσζεί;  Θεσξνχκε, σο εθ ηνχηνπ, πσο,  κάιινλ,  ε κνλή 

θηίζηεθε πξνηνπξθηθά. Σν 1744 κε δηάηαγκα ηνπ Γεληθνχ 

Πξνλνεηή ζαιάζζεο Γνιθίλ, ν λαφο, παξαρσξείηαη ζηνλ 

επίζθνπν Λεπθάδνο Υξχζαλζν Φσκά. Σν 1766 ν Γεληθφο 

πξνλνεηήο Θαιάζζεο Αληψληνο Πξίνπιεο, ηνλ παξαρσξεί ζηνλ 

ηεξνκφλαρν Δπζηάζην ηατθφπνπιν. Ζγνπκελεχληνο ηνπ 

αλσηέξσ Δπζηαζίνπ, ην κνλαζηήξη απνθηά αίγιε θαη κεγάιε 
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πεξηνπζία, ηελ νπνία λνηθηάδεη ζε θαθηζάλνπο θαη δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθά έζνδα, φπσο πξνθχπηεη απφ θαηαζηάζεηο εζφδσλ-

εμφδσλ ηνπ 1769, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο 

Λεπθάδνο, γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή, θαη αθνξνχλ ηελ 

Δλεηνθξαηία ζην λεζί. Κχξηνη ελνηθηαζηέο ησλ θηεκάησλ ηνπ 

κνλαζηεξηνχ θαηαγξάθνληαη, ν Ησάλλεο Υαιηθηάο, ν πχξνο 

Γσξγάθεο θαη ν Αλδξέαο Λάδαξεο. Σν 1773 ν γλσζηφο καο 

δεκφζηνο  θαηακεηξεηήο γαηψλ ησλ Βελεηψλ, Εψξδεο 

Παπαδφπνπινο, πξνρσξεί ζηελ θαηακέηξεζε ησλ θηεκάησλ ηεο 

Μνλήο, ηα νπνία ήηαλ 36 ζηξέκκαηα. Σν 1786, κε δηάηαγκα 

πεξηήιζε ζηνλ ηεξέα Ησάλλε Υαιηθηά, πξνθαλψο θάηνηθν 

παλνρσξίνπ, ιφγσ επηζέηνπ. 

 Αλαηνιηθά ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Ζιία θαη κέζα ζ‟ έλα 

ζπλαξπαζηηθφ ζχκπιεγκα βξάρσλ, κε εθπιεθηηθή ζέα πξνο ηε 

Νηθηάλα, ηνλ Κάιακν θαη ηα Αθαξλαληθά, βξίζθεηαη ην 

εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ.  Θα αλαιχζνπκε πσο 

πξφεθπςε θαη θηίζζεθε απηφ ην εθθιεζάθη ζηελ Δλφηεηα «Ήζε 

– έζηκα θαη παξαδφζεηο ησλ θαθησηψλ». χκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ ηέθαλν,  έλαλ εθ ησλ Σξηψλ 

Αγίσλ Παηέξσλ,  ν νπνίνο αζθήηεπζε εδψ.  Έθηαζαλ ζηελ 

Λεπθάδα καδί κε ηνλ επίζθνπν ηεο Αγάζαξρν, αθνπ  είραλ 

ιάβεη κέξνο ζηελ Α‟ Οηθνπκεληθή χλνδν, ζηε Νίθαηα, ην 325 

κ.Υ.  Δληππσζηαθή θαη ε ζπειηά κέζα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

εθθιεζάθη θαη ε νπνία ζπειηά ζπλνδεχηεθε, απ‟ ηελ ιατθή 

θαληαζία, κε ηεξάζηην θίδη, πνπ θψιεπε εδψ, ελψ νη εθδξνκέο, 

θαηά ην παξειζφλ, ζην ζπλαξπαζηηθφ απηφ εθθιεζάθη, 

ζπλνδεχνληαλ απφ πξνιήςεηο,  φπσο, ε επηρείξεζε λα θνιιήζεη 
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θάπνηνο κία δεθάξα ζην ηδάκη ηεο εηθφλαο ηνπ Αγίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηχρε θαη πξνθνπή. 

Ο  ΠΡΕΜΕΝΣΙΝΟ 
 Σν φλνκα  Πξεκεληηλφο πξνέθπςε απ‟ ηελ εγθαηάζηαζε 

νηθνγελεηψλ κε oκψλπκν  επίζεην εδψ ζηνλ ρψξν ησλ 

θαθησηψλ. Σν επίζεην απηφ δειψλεη θαηαγσγή απ‟ ηελ 

Πξεκεηή ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, εληαία ήηαλ ε Ήπεηξνο ζ‟ 

απηνχο ηνπο αηψλεο,  φπσο ην επίζεην Απισλίηεο, ζηα Xνξηάηα, 

αιιά θαη ζηελ Κεθαιινληά, ν πξνεξρφκελνο απ‟ ηνλ Απιψλα. 

Δλψ απηέο νη νηθνγέλεηεο Πξεκεληηλνχ  ζπλππάξρνπλ κε ηηο 

νηθνγέλεηεο Κνπληάθε, Γεσξγάθε, θηνθπιάθε, Κνληνγηάλλε 

θαη Βαγελά, απηέο νη νηθνγέλεηεο  Πξεκεληηλνχ, θαηφξζσζαλ 

θαη επέβαιαλ ηελ δηθή ηνπο νλνκαζία, ε νπνία θηάλεη ζηηο 

κέξεο καο. Απ‟ηνλ φξν <<ηνπ Πξεκεληηλνχ>>, φπσο ην ιέκε 

αθφκε θαη ζήκεξα πξνζδηνξίδνληαο ηνλ νηθηζκφ θαη πνηέ  

Πξεκεληηλφο ζηελ νλνκαζηηθή, θαζηεξψζεθε ην φλνκα ηνπ 

ρσξηνχ.  ήκεξα, (2013),  δελ ππάξρεη  ην επίζεην Πξεκεληηλφο 

θαζφινπ ζηελ πεξηνρή ησλ θαθησηψλ, πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο 

αξξελνγνλίαο. 

Αλαθεξζήθακε δηεμνδηθά, γηα ηα επίζεηα Κνπληάθεο, 

Κνληνγηάλλεο θαη Βαγελάο, ηνπ ρσξηνχ. Δηδηθψηεξα, ηα δχν 

ηειεπηαία, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη θαζαξά επεηξψηηθεο 

πξνέιεπζεο επίζεηα, ελ ηνχηνηο, ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο,, 

ππνζηεξίδεη, φηη έθζαζαλ ζηελ Λεπθάδα κέζσ Κεθαιινληάο, 

δηθαηνινγεκέλα, αθνχ ζηελ Κεθαιινληά πξσηνδεκηνπξγείηαη 

ην ρσξηφ Κνληνγηαλλάηα, κε Ζπεηξψηεο απ‟ηα Σδνπκέξθα.  ηνλ 

Πξεκεληηλφ ππάξρεη ε δπηηθφηξνπε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 
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Μάξθνπ, δεκηνχξγεκα ησλ Κνληνγηαλλαίσλ,  ηνλ 15
ν
 αηψλα. Ο 

Βελεηφο Coronelli, ζηνλ πεξίθεκν ράξηε ηνπ, ην 1687, έμη 

εθθιεζίεο κλεκνλεχεη, ζηνπο θαθηψηεο, νη νπνίεο είλαη φιεο 

πξνηνπξθηθέο: ηνλ Άγην Μάξθν ζηνλ  Πξεκεληηλφ, ηελ Αγία 

Κπξηαθή ζην χςσκα ησλ Λαδαξάησλ, ηνλ Άγην Ζιία ζην 

νκψλπκν βνπλφ ηνπ παλνρσξίνπ, ηελ Αγία Βαξβάξα ζηελ 

Καθαβνχια ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, ηνλ Άγην Θσκά επίζεο ηνπ 

Πηλαθνρσξίνπ, ηνπ νπνίνπ αγλννχζε, πξνθαλψο, ην φλνκα θαη 

ηνλ αλαθέξεη απιά ζαλ chiesa (εθθιεζία) θαη ηνλ Άγην 

Γεκήηξην ζην κεζνδηάζηεκα θαθησηψλ- Πεγαδηζάλσλ.  Απηφο 

ν ράξηεο  παξνπζηάδεη έλα θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, γηα ην 

νπνίν θάλακε ιφγν θαη αιιαρνχ, ελ ησ παξφληη. Kαηαγξάθεη, κε 

κηθξά γξάκκαηα, κφλν ρσξηφ θαθηψηεο, δελ αλαθέξνληαη νη    

καραιάδεο, παλνρψξη, Λαδαξάηα, Κάβαιινο, Πξεκεληηλφο, 

Βνπλί, Αζπξνγεξαθάηα θαη Πηλαθνρψξη, αιιά νχηε θαη ρσξηφ 

Ηζθαθηφο ησλ Οζσκαληθψλ αξρείσλ, αθνχ, φπσο ππεξηνλίζακε 

εηζαγσγηθά, αλ θαη βξηζθφκαζηε ηξία ρξφληα αθφηνπ έθπγαλ νη 

ηνχξθνη, νη νπνίνη  θαη ζηα πξψηκα αξρεία ηνπο, 15
νο

 θαη 16
νο

 

αηψλαο, αιιιά θαη ζηα φςηκα, φπσο ζην ηαπνχ ηνπ 1679, 

επηκέλνπλ λα θαηαγξάθνπλ ρσξηφ Ηζθαθηφο, θαηά ην γισζζηθφ 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ, εληνχηνηο, ν Coronelli, νξζφηαηα, δελ 

θαηαγξάθεη ρσξηφ Ηζθαθηφο, αιιά ρσξηφ θαθηψηεο, πνπ 

πξνέθπςε παηξηδσλπκηθά, φπσο αηηηνινγήζακε, ραξαθηεξίδεη, 

δε, κε θεθαιαία γξάκκαηα, πέξαλ ηνπ ρσξηνχ, ζαλ θαθηψηεο 

νιφθιεξε ηελ  πεξηνρή, πνπ εθηείλεηαη απ‟ ηελ Λαγθάδα κέρξη 

ηελ Καηνχλα.     
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Ο  ΚΑΒΑΛΛΟ 
 Ο Κάβαιινο, καδί κε ην παλνρψξη,  είλαη καραιάδεο 

πνπ θηάλνπλ ζηελ φςηκε βπδαληηλή πεξίνδν, ζαλ Πεηεηλνρψξη 

θαη Δπηζθνπή αληίζηνηρα, θαη απ‟ ηνπο  πην παιηνχο ησλ 

θαθησηψλ, φπσο δέρεηαη θαη ν Πάλνο Ρνληνγηάλλεο.  Ζ 

νλνκαζία Κάβαιινο   πξνέξρεηαη απ‟ ην ιαηηληθφ Cavallo, φπσο 

ιαηηληθά είλαη θαη ηα θπξίαξρα επίζεηά ηνπ Κνχξηεο, Εακπέιεο 

θαη Κάηζελνο, απ‟ηελ Καιαβξία ηεο Κάησ Ηηαιίαο, θαζψο 

πξναλαθέξζεθε, ε δε ιαηηληθή  ιέμε Cavallo ζεκαίλεη ίππνο, εμ 

νπ θαη ην θαβάια, αιιά θαη εθαιηήξην.  Ο Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, 

αθήλεη λα ελλνεζεί πσο ν Κάβαιινο, πηζαλφλ, δεκηνπξγήζεθε 

απ‟ ηνλ αληίζηνηρν Κάβαιιν,  πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γπζείνπ θαη κάιηζηα πεξίπνπ ην 1502, φηαλ ν Δλεηφο Πέδαξν 

πήξε πξνζσξηλά ηελ Λεπθάδα απ‟ ηνπο Σνχξθνπο, 

κεηαθέξνληαο, πξνθαλψο, θαηνίθνπο, φπσο έπξαμε κε ηελ 

Εάθπλζν θαη ηελ Κεθαιινληά, φπνπ κεηέθεξε δέθα ρηιηάδεο 

θαηνίθνπο απ‟ ηελ Πεινπφλεζν.  Έκκεζα, ελλνεί πσο, ην ίδην 

κπνξεί λα ζπλέβε θαη κε ην παλνρψξη, αθνχ ππάξρεη θαη ζηε 

Μεζελία παξφκνην ρσξηφ.  κσο είδακε ηελ πην πεηζηηθή 

εξκελεία γηα ηελ ιαηηληθή πξνέιεπζε ηνπ Κάβαιινπ, αιιά θαη 

γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ παλνρσξίνπ κε ηνπο ηξείο νηθηζκνχο 

Καησρψξη, Μεζνρψξη θαη Παλνρψξη. 

 Δλλέα επίζεηα ππάξρνπλ ζηνλ Κάβαιιν: Κάηζελνο, 

Κνχξηεο, Γακπέιεο, Κνληνκίρεο, Γαβηηζάλνο, Μνξθέζεο, 

Γεσξγάθεο, Πεηνχζεο θαη Ληβηηζάλνο, ελψ ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο ηνπ 1875, (Πεξηνδηθφ Λεπθαδνηξφπην), 

θαηαγξάθνληαη θαη ηα επίζεηα Ρηδάο θαη Παπαιάκπξνο, 
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εξρφκελα, πξνθαλψο, απ‟ην Πεηεηλνρψξη, πνπ δελ ππάξρνπλ 

πιένλ. Αλαθεξζήθακε αλαιπηηθφηαηα ζηελ πξνέιεπζε φισλ 

απηψλ ησλ επηζέησλ ηνπ Καβάιινπ. Θα ζηαζνχκε εδψ κφλν ζην 

επίζεην Κνληνκίρεο. Απηφ ζπλαληάηαη αξρηθά  ζαλ Κνληνκίρνο, 

γηα λα κεηαηξαπεί πνιχ αξγφηεξα ζε Κνληνκίρεο. Έηζη ην  

βξίζθνπκε ζε δχν πεγέο. Σν βξίζθνπκε γξακκέλν  ζην βηβιίν 

ηνπ Παληαδή Κνληνκίρε  «Ώγξνηηθέο βηνηερληθέο εξγαζίαο ηεο 

Λεπθάδνο, ( ειίδα 73).  Δδψ,  ν Νηθνιφο Κνληνκίρνο, ην 1850, 

απ‟ ην καραιά Κάβαιιν ησλ θαθησηψλ, δεηά άδεηα, γηα λα 

θηηάμεη λεξφκπιν ζηα Καξθακπέηζα. Σν πξσηνζπλαληνχκε, 

φκσο, ην 1760, ζηα Δλεηηθά ινγηζηηθά βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ, 

πνπ ππάξρνπλ ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Λεπθάδνο θαη αθνξνχλ 

ηηο εθθιεζίεο ησλ θαθησηψλ. ‟απηά αλαθέξεηαη ν ηεξέαο ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Καβάιινπ Αληξέαο Κνληνκίρνο. Σν πξψην 

ζπλζεηηθφ «Κνλην» καο παξαπέκπεη, κάιινλ ζε επεηξψηηθεο 

πξνέιεπζεο επίζεην.  κσο, ζην βηβιίν ηνπ Νηίλνπ Κνλφκνπ 

«Κξεηηθνί ζηε Γάθπλζν», ππάξρεη Κνληνκίρνο επίζεην πνπ 

έξρεηαη απ‟ ηελ Κξήηε ζηε Εάθπλζν. Πηζαλφλ θαη νη 

Κνληνκίρεδεο λα δηαπεξαηψζεθαλ, απ‟ ηελ Εάθπλζν κε ηνπο 

άιινπο θξεηηθήο πξνέιεπζεο ζηνπο θαθηψηεο. 

 Απ‟ ηνλ Κάβαιιν πξνέθπςαλ, πηζαλφλ, νη Σζνπθαιάδεο, 

γη‟ απηφ θαη ν θαηακεηξεηήο γαηψλ ησλ Δλεηψλ, ν Εψξδεο 

Παπαδφπνπινο, ζεσξνχζε ηνπο Σζνπθαιάδεο καραιά ησλ 

θαθησηψλ, αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ απ‟ ηηο νηθνγέλεηεο 

Ρνληνγηάλλε θαη ηακαηέινπ, πεξίπνπ ην 1699, νηθνγέλεηεο πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζηνλ Κάβαιιν. (Πάλνπ Ρνληνγηάλλε. ειίδα 411). 

Έλα, επί πιένλ, ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηνπο ζηελνχο δεζκνχο 
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ησλ δχν ρσξηψλ, πέξαλ απ‟ηελ θνηλή αγξνηηθή πεξηνρή πνπ 

έρνπλ  ζηνπ Καιαβξνχ θαη ζηηο παζαξηέο, είλαη ν λαφο ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηνλ Κάβαιιν, ν νπνίνο, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ζπκθσλεηηθφ ηνπ 1739, πάιη θαηά ηνλ Πάλν Ρνληνγηάλλε, 

(ζειίδα 414), είλαη ζπλαδειθηθφο Ρνληνγηαλλαίσλ θαη 

Εακπειαίσλ. ε βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ λανχ, ην νπνίν 

ππάξρεη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Λεπθάδνο θαη αθνξά ηελ 

πεξίνδν ηεο Δλεηνθξαηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δεθαεηία 1754-

1764, ν λαφο έρεη δχν ηεξείο, ηνλ Θεφδσξν Ληβηηζάλν θαη ηνλ 

Αλδξέα Κνληνκίρν, νη νπνίνη ππνγξάθνπλ θαη ελνηθηάδνπλ, 

δηάθνξνη Καβαιιηζάλνη, ηα θαθνρψξαθα, πνπ έρεη ν Άγηνο 

Νηθφιανο ζηνλ Βαηηά. Απ‟ ηνλ Κάβαιιν θαηάγεηαη ν 

αείκλεζηνο Παληαδήο Κνληνκίρεο, ν Παηξηάξρεο ηεο 

ιανγξαθίαο, ε θηβσηφο πνπ δηέζσζε, κέζα απ‟ ην πνιπδηάζηαην 

έξγν ηνπ πάκπνιιεο πηπρέο ηεο Λεπθαδίηηθεο δσήο. ηνλ 

Κάβαιιν, ζην παιηφ δεκνηηθφ ζρνιείν, ζηεγάδεηαη ζήκεξα  ην 

ιανγξαθηθφ κνπζείν θαθησηψλ. Πξφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

θαζεγεηή Λανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, Παλαγηψηε 

Κακειάθε, γηα ην δεχηεξν θαιιίηεξν Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηεο 

Διιάδνο! Δίλαη δεκηνχξγεκα ηνπ εμαίξεηνπ Αλδξέα Λάδαξε, 

(Καξνχζνπ), απ‟ ηα Λαδαξάηα. Ο Αλδξέαο Λάδαξεο, 

ζπγγξαθέαο, πνηεηήο, ηερλίηεο θαη θηιφηερλνο,  έρεη ηηκεζεί 

απ‟ηελ Αθαδεκία Αζελψλ, γηα ην πνιπδηάζηαην έξγν ηνπ, 

πέξαλ ηνπ ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ ζηνλ Κάβαιιν θαη ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ, έρεη γξάςεη γηα ηνλ μεζεθσκφ ησλ θαθηζάλσλ  

ακπεινπξγψλ, ην 1935. 
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           ην Κάβαιιν αλήθεη ε ηζηνξηθή πεξηνρή ηεο Μέιηζζαο, 

φπνπ ην ζεκεξηλφ επηζθέςηκν νκψλπκν Φαξάγγη, ην νπνίν 

δηαζρίδεη πνηάκη πνπ έξρεηαη απ‟ηελ Απεηαζηή θαη ηελ πεγή 

πειηά, γη‟απηφ εληφο ηνπ Φαξαγγηνχ ππάξρνπλ ελλέα 

λεξφκπινη, κε ηνλ ηειεπηαίν ζηελ ζεηξά, κάιηζηα, λα είλαη 

άζηθηνο κέρξη ζήκεξα. Ήηαλ, σο εθ ηνχηνπ,  <<ε βηνκεραληθή 

πεξηνρή>>  ησλ θαθησηψλ ε Μέιηζζα, θαηά ηνπο πεξαζκέλνπο 

αηψλεο, αθνχ εδψ αιέζνληαλ φια ηα ζηηεξά, αιιά ζηνλ 

ηειεπηαίν λεξφκπιν παξήγαγαλ θαη ζεηάθη αθφκε, έηζη φπσο 

ππάξρνπλ θαη ζήκεξα ελδείμεηο εληφο ηνπ λεξφκπινπ. 

          Οη Καβαιιηζάλνη είλαη γλσζηνί ζηνπο θαθηψηεο ζαλ 

<<Καιαβξέδνη>>, νλνκαζία πνπ ζαθψο πξνέθπςε απ‟ηελ 

πεξίθεκε πεξηνρή ηνπ Καιαβξνχ, πεξηνρή πνπ νδεγεί 

θαη‟επζείαλ ζε άξξεθηε ζρέζε κε ηελ Καιαβξία, αθνχ, 

πξνθαλψο, είρε θηήκαηα, πξηλ αηψλεο, ζηελ πεξηνρή θάηνηθνο 

Καιαβξφο, πξνεξρφκελνο απ‟ηελ Καιαβξία. Δίδακε πσο απηή ε 

εγθαηάζηαζε Καησηηαιησηψλ ζπλέβε νξγαλσκέλα θαη 

κεζνδηθά θαηά ηελ επνρή πνπ ηελ Λεπθάδα θαηείρε ε 

Γπλαζηεία ησλ Σφθθσλ, (1362-1479). 

ΣΟ  ΠΙΝΑΚΟΦΨΡΙ 
         Ζ νλνκαζία  Πηλαθνρψξη, ζχκθσλα κε κηα πξψηε εθδνρή, 

πξνέξρεηαη απ‟ ην γεγνλφο φηη ην ρσξηφ είλαη απισκέλν ζαλ 

πίλαθαο δσγξαθηθήο πάλσ ζηνλ νκψλπκν ιφθν, έηζη φπσο 

θαίλεηαη απ‟ ηα απέλαληη ρσξηά Καξπά θαη Πεγαδηζάλνπο. Μηα 

άιιε εθδνρή δέρεηαη ηελ  αξρηθή νλνκαζία  λα είλαη Παιηνρψξη 

θαη λα κεηέπεζε ζε Πηλαθνρψξη, αθνχ πξνέξρεηαη απ‟ηε 



 
161 

εγθαηαιεηθζείζα, φπσο πξναλαθέξζεθε, Παιηάρσξα εθεί ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Θσκά.   Μηα ηξίηε, φκσο, εθδνρή δέρεηαη φηη  

νη θάηνηθνί ηνπ, θαηά ην παξειζφλ,  εηδηθεχνληαλ ζηελ 

θαηαζθεπή πηλαθίσλ, πηάησλ. Απηή ηελ ηειεπηαία εθδνρή 

ππνζηήξηδε ν Γεψξγηνο Λάδαξεο (Λειέο), ν ηπθιφο απηφο 

άλζξσπνο απ‟ ην Πηλαθνρψξη, πνπ παξά ηελ ζσκαηηθή ηνπ 

αδπλακία, ήηαλ πξάγκαηη ζεκαληηθφηαην άηνκν, αθνχ άθεζε 

πξνζσπηθφ αξρείν, πνπ θάπνηα ζηηγκή, πηζαλφλ, λα δεη ην θψο 

ηεο δεκνζηφηεηαο θαη αθνξά ηζηνξηθνθνηλσληθά δεδνκέλα  

Απηή ε εθδνρή, δειαδή ε θαηαζθεπή πηλαθίσλ, κάιινλ είλαη ε 

πην θνληηλή πξνο ηελ αιήζεηα θαη ηνχην δηφηη, πέξημ ηνπ 

Πηλαθνρσξίνπ, ππήξραλ ηξείο πεξηνρέο αξγηιινιεςίαο, απ‟ ηηο 

νπνίεο έπαηξλαλ πειφ, πξψηε χιε, γηα ηελ θαηαζθεπή πήιηλσλ 

αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη θνχξλσλ. Οη ηξείο ηνπνζεζίεο απηέο, 

είλαη, ζην Πάλσ Πεγάδη, θνληά ζηνπο Πεγαδηζάλνπο, ζην 

ρσξάθη ηνπ Βαζίιε Παπαδφπνπινπ,  «ζηνπ Βαζίιε ηεο ρήξαο», 

έλαο ηεξάζηηνο ιφκπνο, απ‟ ηνλ νπνίν γηλφληαλ αξγηιινιεςία,  

ε πεξηνρή ζην πνηάκη ηεο Καθαβνχιαο,  επίζεο απφ εθεί έβγαηλε 

ζαπκάζηνο πειφο,  θαη ε πεξηνρή ηεο Κνπκάλαο, πάλσ ζην 

δξφκν πνπ ζπλδέεη ηα Λαδαξάηα κε ην ζεκεξηλφ γήπεδν. 

 Σν Πηλαθνρψξη είλαη ε «κεηξφπνιε», ε θνηηίδα ηνπ 

θξεηηθνχ ζηνηρείνπ ζηνπο θαθηψηεο. Δδψ θαηνηθνχλ νη 

Παπαδφπνπινη, νη «Αξρνληνξσκαίνη» ησλ θαθησηψλ,  εδψ 

ππάξρνπλ επίζεο νη Γεσξγάθεδεο. Δίδακε ηελ ζρέζε ησλ δχν 

επηζέησλ. Δθηφο απ‟ ηα δχν αλσηέξσ θπξίαξρα θαη θξεηηθήο 

πξνέιεπζεο επίζεηα, ζην Πηλαθνρψξη ππάξρνπλ ή ππήξραλ  θαη 

ηα παξαθάησ επίζεηα: Λάδαξεο, θηαδαξέζεο, Κηελάο, 
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Γξεγφξεο, Μάιθαο, Κφθιαο, Φξεκεληίηεο, ΐνπθειάηνο, 

Καιπβηψηεο, Πεξάηεο, Γξάςαο, Ρεθαηζίλαο  θαη άληαο.  Απ‟ ην 

Πηλαθνρψξη θαηάγεηαη ν θαζεγεηήο θαη πξχηαλεο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ,   πξέζβεο ζηελ Αξαβία θαη δηεπζπληήο ηεο 

Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο, επί επνρήο  Χλάζε, ν Ησάλλεο 

Γεσξγάθεο, ε νηθνγέλεηα ηνπ νπνίνπ έθεξε θαη θέξεη ην 

παξαηζνχθιη «Κξεηηθφο».  Πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα ηελ κήηξα 

απ‟ ηελ νπνία πξνέθπςαλ νη ππφινηπεο νηθνγέλεηεο Γεσξγάθε 

ζηνπο θαθηψηεο. Σν αλσηέξσ παξαηζνχθιη ελζπκνχληαη 

αθφκε θαη ζήκεξα,  (2013),  ζην Πηλαθνρψξη, ελψ ην δηαζψδεη 

θαη ν Δπζηάζηνο άληαο ζην ρεηξφγξαθν βηβιίν ηνπ  «Παηδηθέο 

αλακλήζεηο απ‟ ην ρσξηφ κνπ Πηλαθνρψξη 1909 – 1923».  

εκεησηένλ δε, πσο, ηo παηξνγνληθφ ζπίηη ηνπ αλσηέξσ 

θαζεγεηή  Ησάλλε Γεσξγάθε – Κξεηηθνχ, βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

ζπλνηθία ησλ Παπαδνπνπιαίσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ. Σνχην 

πξνθαλψο εμεγεί φια φζα πξναλαθέξακε,  γηα «ππξήλα» 

Παπαδφπνπισλ κε «δνξπθφξνπο»  Γεσξγάθεδεο θαη ηνπο 

ινηπνχο θξεηηθήο πξνέιεπζεο ησλ θαθησηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζ‟απηφ ην ρσξηφ, ην Πηλαθνρψξη, βιέπνπκε, 

απ‟ηα βάζε ησλ αηψλσλ κέρξη θαη ζήκεξα, (2013), νη δηάθνξεο 

νηθνγέλεηεο λα θέξνπλ ην παξαηζνχθιη απ΄ηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

ηνπο. Δίδακε πσο ηνπο θαηαδαξεζαίνπο ηνπο απνθαινχζαλ 

Ππιαξηλαίνπο, ήηνη απ΄ηελ Πχιαξν ηεο Κεθαιινληάο, ηνπο 

Λαδαξαίνπο ζαλ Εαραξσλαίνπο, ήηνη κε θαηαγσγή απ΄ηελ 

Εαράξσ ηεο Γπηηθήο Πεινπνλήζνπ θαη ηνπο Γεσξγαθαίνπο 

Κξεηηθνχο, κε θαηαγσγή απ‟ηελ Κξήηε.  
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      Δπίζεο απ‟ ην Πηλαθνρψξη έρεη θαηαγσγή ν Κψζηαο 

Γεσξγάθεο, ν ήξσαο θνηηεηήο, πνπ ζηηο 19-9-1970 

απηνππξπνιήζεθε ζηελ Γέλνβα ηεο Ηηαιίαο, ζε έλδεημε 

δηακαξηπξίαο γηα ηελ δηθηαηνξία πνπ επηθξαηνχζε, ηφηε, ζηελ 

Διιάδα. ηελ Κέξθπξα είρε εγθαηαζηαζεί ν παππνχο ηνπ 

Αλαγλψζηεο Γεσξγάθεο, πεξί ην 1930.  Γελ έπαςε φκσο, πνηέ ν 

αλσηέξσ Αλαγλψζηεο λα επηζθέπηεηαη θαη λα επεξγεηεί ην 

Πηλαθνρψξη, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Φίιηππνο Λάδαξεο 

(Γξακκαηέαο) ζην βηβιίν ηνπ: «Μία θνξά θη έλαλ 

θαηξφ…»(ειίδα 64), φπνπ κε γιαθπξφηαην ηξφπν, φ «Μπάξκπα 

– Φιίππνο», ζπκίδεη ηελ ζπζία ηνπ Κψζηα Γεσξγάθε. Αθφκε 

ζην ίδην βηβιίν ν Φίιηππνο Λάδαξεο αλαθέξεη έλαλ άιιν 

Πηλαθνρσξίηε, ν νπνίνο έκεηλε ζηελ «ηζηνξία», ζαλ 

«αεηνλχρεο» ηεο επνρήο.  Πξφθεηηαη γηα ηνλ Κψζηα Γεσξγάθε, 

ηνλ πεξίθεκν «Κφξν», ν νπνίνο,  φπσο ιέλε, έθηαζε ζε ηέηνην 

ζεκείν, πνπ λα «θφςεη κνλέδα»,  δειαδή λα βγάιεη θίβδεια 

λνκίζκαηα.  Δπίζεο, κία ραξαθηεξηζηηθή κπαγακπνηηά ηνπ ήηαλ 

φηη έβαςε θφθθηλν ηνλ ζηφθν, ηνλ έθνςε θνκκαηάθηα θαη  πήγε 

θαη ηνλ πνχιεζε ζηελ Αίγππην, ζαλ θηλίλν, γηα ηελ ειελνζία! 

Μάιηζηα, αθφκε θαη ζήκεξα, φηαλ θάπνηνο Λεπθαδίηεο έρεη 

«δηαθνξέο» κε θάπνην Πηλαθνρσξίηε ζα ηνλ αθνχζεηο λα ιέεη: 

«Ώ, απ‟ ην ρσξηφ ηνπ θφξνπ είζαη…» 

 Θα αλαθεξζνχκε, φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Πηλαθνρσξίηε Γεψξγηνπ Λάδαξε  θαη ζην ζεκαληηθφ αξρείν,  

πνπ άθεζε, γηα λα κλεκνλεχζνπκε κηα δηθή ηνπ θαηαγξαθή, γηα 

ηελ ζαλαηεθφξα εβινγηά, πνπ ελέζθεςε ζην Πηλαθνρψξη, ην 

1913. Απηή ηελ αζζέλεηα αλαθέξεη θαη ν Δπζηάζηνο άληαο, ζην 
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πξνκλεκνλεπζέλ βηβιίν ηνπ. Μάιηζηα , αθφκε θαη ζήκεξα, νη 

πην παιηνί θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ , πνπ έρνπλ γελλεζεί ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1920, ελζπκνχληαη πψο, πνιινί πξνγελέζηεξνί 

ηνπο θάηνηθνη, πνπ επέδεζαλ απ‟ ηελ  ζαλαηεθφξν επηδεκία, 

έθεξαλ ζην πξφζσπφ ηνπο ηα θνβεξά  ζηίγκαηα ηεο αζζέλεηαο. 

Ήηαλ ηφζε ε έληαζε θαη ε εμάπισζε ηεο επηδεκίαο, ψζηε νη 

αξρέο ηεο επνρήο εθείλεο , εγθαηέζηεζαλ ρσξνθχιαθεο ζην 

θέληξν ηνπ ρσξηνχ εθεί ζηελ …ζξπιηθή Μπινθνθηά,  ψζηε λα 

απνηξέπνπλ ηελ κεηάβαζε θαηνίθσλ απ‟ ην πάλσ πξνο ην θάησ 

ρσξηφ θαη αληηζηξφθσο.  Ο κπάξκπα Γηψξγεο, δηέζσζε πσο, ε 

αξξψζηηα ππνρψξεζε, φηαλ εθεί ζηα Νηθνινβάξβαξα, ήηνη 

αξρέο Γεθέκβξε, πήξαλ ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο, απ‟ ην ηέκπιν 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηελ ιηηάλεπζαλ ζε νιφθιεξν ην ρσξηφ 

ηνπ Πηλαθνρσξίνπ. 

 Σν παξαηζνχθιη ησλ Πηλαθνρσξηηψλ είλαη 

«αξγαλνιφγνη», δειαδή ζην ρσξηφ θπηξψλεη κφλν  ξίγαλε. 

Απηφ πξνδίδεη αθ‟ ελφο κελ ηελ θηψρεηα ηνπ ρσξηνχ,  ζηα παιηά 

ρξφληα, αθ‟ εηέξνπ δε ηνλ ζχλδεζκφ ηνπ κε ηνλ Ατ Γηάλλε ηνλ 

Αξγαλά, ή ηνλ Ατ Γηάλλε ζην Ληβάδη, αθνχ ε ηζηνξηθή κνλή 

αλήθε γηα θάπνην δηάζηεκα, ζην παξειζφλ, ζην Πηλαθνρψξη. Σν 

ζθσπηηθφ απηφ επίζεην πξνζέδσζαλ ζηνπο Πηλαθνρσξίηεο θαη 

γεληθψηεξα κεηά ζε φινπο ηνπο θαθηζάλνπο, νη ακίκεηνη 

Καξζάλνη,  ελψ νη πην παινί Καξζάλνη ην ιέλε αθφκε θαη 

ζήκεξα, (2013), κε ηξφπν ζθσπηηθφ. Μάιηζηα, ελζπκνχκαη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο, εθεί ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ 

παίδακε πνδφζθαηξν, πάλσ ζηνλ δξφκν πνπ νδεγεί απ‟ ην 

Πηλαθνρψξη πξνο ηελ Καξπά, ηφηε πεξλνχζαλ κε ηα άινγα ηνπο 
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θνξησκέλα νη Καξζάλνη, φηαλ έξρνληαλ απ‟ ηελ Αθφλε, ηελ 

Μαληφλα, ηηο Παλαγηέο θαη ηα Κακπαλά γηα  λα πάλε ζην ρσξηφ 

ηνπο, νη Νηαληαξαίνη, νη Γηεδαίνη, νη Φαξηνιαίνη, νη Γαξαίνη θαη 

ινηπνί  Καξζάλνη, ηφηε, ελζπκνχκαη, καο θψλαδαλ: 

«ηακαηήζηε, νξέ  αξγαλαιφγνη, ην πνδφζθαηξν, γηα λα πεξάζνπλ 

η‟ άινγα». Ζ ζθσπηηθή επξεκαηηθφηεηα ησλ Καξζάλσλ, 

απέλαληη ζηνπο θαθηψηεο δελ ζηακαηά ζην…Αξγαλνιφγνπο. 

Οζάθηο πήγαηλε θάπνηα λχθε θαθηζάλα ζηελ Καξπά θαη 

ηχραηλε, κάιηζηα, λα είλαη θάπσο…δσεξή, ηφηε, νη Καξζάλνη 

εθθξάδνληαλ απαμησηηθά, πσο, ε ελ ιφγσ, <<Καηάγεηαη απ‟ηα 

αληιηαθά>>,  ππνλνψληαο πσο, ν αλαηνιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ησλ θαθησηψλ πξνζέδηδε… δσεξάδα ζηνπο θαθηζάλνπο, ζε 

αληίζεζε κε απηνχο, αθνχ ε Καξπά έρεη βνξεηλφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, άξα, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, δεκηνπξγεί 

λεθάιηνπο ραξαθηήξεο.   Γη‟ απηφ θαη πξναλαθέξακε, πσο, αλ νη 

θαθηψηεο πξνέξρνληαλ ηνπσλπκηθά απ‟ ηελ «Αζθαθία», ή 

θπησλπκηθά απ‟ ηελ αζθάθα, δελ ζα έραλαλ επθαηξία νη 

Καξζάλνη θαη αζκέλσο  ζα καο θψλαδαλ… Αζθαθηψηεο, αθνχ, 

επί πιένλ, είλαη γλσζηφο ν πθέξπσλ αληαγσληζκφο, κεηαμχ 

θαθηζάλσλ θαη Καξζάλσλ απ‟ηα βάζε ησλ αηψλσλ, δηφηη  

θαθηψηεο θαη Καξπά είλαη ρσξηά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζπγρξφλσο, θαηά ηελ επνρή ησλ Σφθθσλ, (1362-1479). 

ΣΑ   ΑΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣΑ  ΚΑΙ  ΣΟ  ΒΟΤΝΙ 
 ηα Αζπξνγεξαθάηα ππάξρεη ν νηθηζκφο ηνπ Φξπά, ζην 

νκψλπκν πεγάδη θαη ην Βνπλί ή Βνπλφ. Σν ηειεπηαίν 

απνηεινχζε μερσξηζηφ ρσξηφ κέρξη θαη ηνλ 19
ν
 αηψλα.  Πξηλ 

ηελ νλνκαζία Αζπξνγεξαθάηα, ππήξρε ε νλνκαζία 
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Λνπβξνρψξη, πξνθαλψο πήξε ηελ νλνκαζία απ‟ ην επίζεην  

Λνχβξνο, ην νπνίν είλαη θαζαξά βπδαληηλφ επίζεην. Απηφ ην 

επίζεην πξνέθπςε ζηα Δπηάλεζα,  γηαηί είλαη επξχηαηα 

δηαδεδνκέλν θαη ζηελ Κέξθπξα, κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ην 1204, απ‟ ηνπο Φξάγθνπο. Ο Πάλνο 

Ρνληνγηάλλεο δέρεηαη ην επίζεην Αζπξνγέξαθαο, ζαλ θξεηηθφ, 

κάιηζηα ζεσξεί πσο πξψηνο θάηνηθνο  ήηαλ ν Κνξλάξνο 

Αζπξνγέξαθαο. Σν κηθξφ φλνκα, φλησο, παξαπέκπεη ζηελ 

Κξήηε.  Απ‟ ηα Αζπξνγεξαθάηα πξνέξρεηαη θαη ε νηθνγέλεηα 

Αζπξνγέξαθα ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, ζηα Κνληξάηα, ε νπνία θέξεη 

ην παξαηζνχθιη «Αιηβηδαίνη», αθνχ πήγε ζψγακπξνο ζην 

Πηλαθνρψξη θάπνηνο γηφο ηνπ Αιηβίδε Αζπξνγέξαθα. Ο 

ηειεπηαίνο αλαθέξεηαη ζαλ επίηξνπνο ζηελ εθθιεζία ηεο 

Γαθλνπαλαγηάο, θαηά ην 1754, αθνχ ππνγξάθεη θαη ε εθθιεζία 

λνηθηάδεη ηα ρσξάθηα ηεο. Σα βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ ηεο 

εθθιεζίαο, απηή ηελ πεξίνδν, ππάξρνπλ ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν 

ηεο Λεπθάδνο, γξακκέλα ζηα ειιεληθά κε ηηαιηθή επηθεθαιίδα 

<<Dafnopanagia, villa Sfakiotes, anno 1754-1766>>. Οη 

νηθνγέλεηεο απηέο ησλ Αιηβηδαίσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ έθπγαλ 

θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Βφληηζα, πεξί ην 1960, φπνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νιφθιεξε παξνηθία. Δθηφο απ‟ ην επίζεην 

Αζπξνγέξαθαο, ππάξρνπλ ηα επίζεηα: Καξθάθεο, Καθηνχζεο, 

Ληβηηζάλνο, Κηελάο, Λνχβξνο, θαη παιαηφηεξα Βξεηφο, 

Ρεθαηζίλαο θαη νιδάηνο, (εθινγηθνί θαηάινγνη 1875), γηα ηα 

νπνία αλαιχζακε, δηεμνδηθά ηελ πξνέιεπζε ηνπο. 

 εκείν αλαθνξάο φρη κφλν ησλ Αζπξνγεξαθάησλ, αιιά 

ησλ θαθησηψλ, είλαη ν Φξπάο. ηελ ελφηεηα, πνπ αθνινπζεί 
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«Ήζε θαη έζηκα ησλ θαθησηψλ»,  πξαγκαηνπνηνχκε 

εθηεηακέλε αλαθνξά  ζηνλ Φξπά,  κε ην «θξχν η‟ άβξεην λεξφ», 

θαηά ηνλ Βαιασξίηε θαη θπξίσο ζην πεξίθεκν παλεγχξη ηεο 

Αλαιήςεσο.  Μέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ν Φξπάο ήηαλ 

ην θέληξν ησλ θαθησηψλ. Κάησ απ‟ ηα πεξίθεκα πιαηάληα 

ηνπ, πνπ θπηεχζεθαλ ην 1845, (Σάζνπ Κνληνκίρε: «Σα 

ηνπσλχκηα ηεο Λεπθάδνο»), μεηπιίρηεθε φιε ε ζθαθηζάληθε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή, ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο. Ήηαλ, 

θνληνινγίο, θαη ην λπθνπάδαξν ησλ θαθησηψλ. Δδψ φιεο νη 

ιπγεξφθνξκεο θαθηζάλεο  κε ηελ βαξέια ζην θεθάιη, 

πξνθάιεζαλ ηα βιέκκαηα ησλ κειινληηθψλ γακπξψλ, εδψ 

γηλφηαλ ην παλεγχξη ηεο Αλάιεςεο, κε πέληε δπγηέο φξγαλα, ζην 

νπνίν κεηείραλ θαη ρσξηά εθηφο θαθησηψλ, εδψ, κεηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Αλαιήςεσο, γίλνληαλ αγψλεο, ζην ιηζάξη θαη 

ζην ζάιην. ηελ πεξηνρή ησλ Αζπξνγεξαθάησλ είλαη ε πεγή 

ηεο Λίδαηλαο, ε  πεγή ηεο Αξθνιηάο, ζην ελδηάκεζν ηνπ δξφκνπ 

Αζπξνγεξαθάηα-Πηλαθνρψξη θαη ην ιαγθάδη ηεο 

Γαθλνπαλαγηάο, κε ην θξπζηάιιηλν λεξφ, πνπ θαηεβαίλεη απ‟ 

ηελ πεξηνρή ηνπ Κφληξνπ θαη κέζσ ηεο Λαγθάδαο ρχλεηαη ζην 

Ηφλην. Δδψ ζηα Αζπξνγεξαθάηα, ζη‟ ακπεινθχηηα ηνπ Κηελά 

θαη ζηνπ Κνχξηε ηα ιηλάξηα  εθηπιίζζεηαη ην επηθνιπξηθφ 

δξάκα, ν «ΦΧΣΔΗΝΟ»,  ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε,  κε ηνλ 

μσκάρν γέξν – Φσηεηλφ, λα απαληά ζην: «Πνχζε θαηάγεζαη 

κσξέ;», ηνπ Γξαηηαλνχ, ην:  «Βδψζε,  θαθηζάλνο».  Δδψ, πάλσ 

απ‟ ηα Αζπξνγεξαθάηα,  βξίζθεηαη ν εγθξεκφο ηνπ Κφληξνπ, 

φπνπ είλαη ην «βαζίιεην» ηνπ Φσηεηλνχ, θαηά ηνπ Βαιασξίηε, 

κε ηέζζεξεηο ηνίρνπο θάηαζπξνπο, ηνλ θάηνηθα , ην αρνχξη, ηελ 

κάληξα γηα ηα πξφβαηα θαη θακηά δεθαξηά θπβέξηηα, φια ηνχηα 
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ηα ζχλεξγα θαη ηα  αληηθείκελα  ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

θαθηζάλνη μσκάρνη ζην δηάβα ησλ αηψλσλ. 
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Η ΑΔΕΛΥΟΠΟΙΗΗ ΥΑΚΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

 Ζ καθξαίσλε πεπνίζεζε θνηλήο θαηαγσγήο θαθησηψλ 

Λεπθάδνο θαη θαθησηψλ (θαθηαλψλ) Υαλίσλ Κξήηεο, έρεη 

αλνίμεη ζπζηεκαηηθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο, θπξίσο, απ‟ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1950 θαη εθεμήο. Απ‟ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν, 

ζπζηεκαηνπνηείηαη απηή ε επηθνηλσλία, δηφηη, κεηαπνιεκηθά, ε 

ρψξα, δεκηνχξγεζε εθείλεο ηηο ππνδνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

επαθή, αθνχ κέρξη ηφηε, πξνθαλψο ε ηεξάζηηα απφζηαζε θαη ε 

έιιεηςε κέζσλ θαζηζηνχζε αλέθηθηε θάζε επηθνηλσλία. Παξά 

ηαχηα, απηή ε θιφγα,  πνπ ζηγφθαηε, νπδέπνηε ζβήζηεθε, ψζπνπ 

ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ, έθαλε, ην 1956, δπλαηή ηελ πξψηε 

αδειθνπνίεζε θαθίσλ θαη θαθησηψλ. Ο ελ δσή 

επξηζθφκελνο δάζθαινο Υξηζηφδνπινο Υαιηθηάο, απ‟ ην 

παλνρψξη, ζπκάηαη, ζαλ κέινο ηεο ηξηκεξνχο επηηξνπήο, απ‟ 

ηελ πιεπξά ησλ θαθησηψλ, ζεκαληηθά πξάγκαηα γη‟ απηή ηελ 

αδειθνπνίεζε. Δίρε έξζεη, ηφηε απ‟ ηα θαθηά, θαηά ηνλ 

αλσηέξσ Υξηζηφδνπιν Υαιηθηά, κηα ηξηκεξήο αληηπξνζσπεία, 

φινη ηνπο καπξνληπκέλνη. Έθηαζαλ, κέζσ Πεηξαηά, ζηελ 

Λεπθάδα, κε ηνλ πεξίθεκν «Γιάξν», ην θαξάβη, πνπ ζπλέδεε ην 

λεζί κε ηελ Αζήλα.  ηελ ηξηκεξή επηηξνπή, απ‟ ηελ πιεπξά 

ησλ θαθησηψλ, κεηείρε ν ίδηνο ν Υξηζηφδνπινο Υαιηθηάο, 

λεαξφο δάζθαινο ηφηε,  ν Φίιηππνο Λάδαξεο (Γξακκαηέαο)  θαη 

ν Δπζηάζηνο Λάδαξεο (Νηάζαο). Τπνγξάθηεθαλ ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια, ηα νπνία, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ ζηα 

αξρεία ηεο ηέσο Κνηλφηεηνο Λαδαξάησλ. Οη θαθηαλνί, 
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κάιηζηα, ηνπο είραλ ραξίζεη καχξα πνπθάκηζα, ζαλ ελζχκην. Γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά, ν Φίιηππνο Λάδαξεο 

(Γξακκαηέαο) δηαηεξνχζε αιιεινγξαθία καδί ηνπο . « Ο 

κπάξκπα – Φιίππνο» , φπσο φινη ηνλ ελζπκνχκαζηε, ήηαλ 

αξεηκάληνο ππνζηεξηθηήο ηεο πεπνίζεζεο θαη  ηεο παξάδνζεο, 

γηα θνηλή θαηαγσγή θαθησηψλ Λεπθάδνο θαη θαθησηψλ 

(θαθηαλψλ) Υαλίσλ. Γεχηεξε θνξά πνπ έθζαζε ζηνπο 

θαθηψηεο πνιππιεζήο νκάδα απφ θαθηαλνχο, ήηαλ ην 1982. 

Πξνζθεθιεκέλνη απ‟ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο ηέσο Κνηλφηεηνο 

Πηλαθνρσξίνπ, Απφζηνιν Γεσξγάθε (Κνηδάθαξε). Οη 

θαθηαλνί πήγαλ ζην Πηλαθνρψξη θαη ζε αλάκλεζε ηεο 

επίζθεςήο ηνπο  θχηεςαλ κία δάθλε δίπια ζην εξψν ηνπ 

ρσξηνχ, φπνπ ππάξρεη αθφκε. Νέα άθημε θαθηαλψλ ζηνπο 

θαθηψηεο, έρνπκε ην 1993. Ήξζε αληηπξνζσπεία ζην 

δεκαξρείν ησλ Λαδαξάησλ κε επηθεθαιήο ηνλ Μαλνχζν 

Αζεηάθε, απ‟ ην ρσξηφ Ίκπξνο ησλ θαθίσλ.  Ζ επίζθεςε απηή  

ησλ θαθηαλψλ  ήηαλ άγνλε, δελ είρε ηελ ιακπξφηεηα θαη ηελ 

δεζηαζηά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ. Μφλνλ, ν ηφηε αληηδήκαξρνο 

Κψζηαο Λάδαξεο (Νηάζαο), δηέζσζε, ηελ χζηαηε ζηηγκή, ηελ 

παηξνπαξάδνηε  θαθηζάληθε θηινμελία, πεξηπνηνχκελνο ηνπο 

θαθηαλνχο.  

 Σνλ Απξίιην ηνπ 2010, έγηλε ε επηζεκφηεξε θαη 

ιακπξφηεξε αδειθνπνίεζε  θαθησηψλ θαη θαθίσλ Υαλίσλ 

Κξήηεο, εθδήισζε ζηελ νπνία κεηείρε πεληεθνληακειήο νκάδα 

απ‟ ηα θαθηά, κε επηθεθαιήο ηνλ ηφηε δήκαξρν θαθίσλ  ήθε 

Λχθν. Αιιά θαη απ‟ ηελ πιεπξά ηνπ δήκνπ θαθησηψλ, 

πξνεμάξρνληνο ηνπ ηφηε δεκάξρνπ Γεψξγηνπ Κνχξηε, ππήξρε 
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αλάινγε ιακπξφηεηα θαη ενξηαζηηθφ θιίκα. Ζ αδειθνπνίεζε 

έγηλε κε ηελ πςειή επνπηεία ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 

Κξεηηθψλ σκαηείσλ,  (ΠΟΚ), κε ηνλ δξαζηήξην πξφεδξν ηεο 

Μαλψιε Παηεξάθε.  Ζ εθδήισζε ηεο αδειθνπνίεζεο έγηλε ζην 

ρνιηθφ Κέληξν ηνπ δήκνπ θαθησηψλ, κε ηελ παξνπζία 

πιήζνπο θαθηζάλσλ. Νσξίηεξα θαη ζηελ δηαδξνκή Πιαηεία 

Λαδαξάησλ – ρνιηθφ Κέληξν, ζηα ρσξηά καο αληηιάιεζε ην 

ξηδίηηθν θξεηηθφ ηξαγνχδη, απ‟ ηελ θξεηηθή νκάδα «Ρηδείηεο».  

Ζ εθδήισζε νινθιεξψζεθε ηελ επνκέλε, Κπξηαθή ηνπ Θσκά, 

ζην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Θσκά, ηελ θηεηνξηθή εθθιεζία ησλ 

Γεσξγάθεδσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ.  Μεηά ην πέξαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ν δήκνο θαθησηψλ δηνξγάλσζε κία ιακπξή 

δεμίσζε ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λανχ, φπνπ πάλσ απφ ηξηαθφζηα 

άηνκα, παξαθνινχζεζαλ ηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα 

θαθησηψλ θαη θαθίσλ ζε παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. Δθεί ζηελ 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά, παξακέλεη θαη ζήκεξα, ε 

εληνηρηζκέλε πιάθα, ε νπνία καξηπξεί ηελ αδειθνπνίεζε 

θαθησηψλ θαη θαθίσλ Υαλίσλ Κξήηεο, ην 2010. 

 Ο ηνπηθφο ηχπνο ηεο Λεπθάδνο, αιιά θαη πνιιέο 

θξεηηθέο εθεκεξίδεο θάιπςαλ κε νινζέιηδα άξζξα ην 

ζεκαληηθφ γεγνλφο, φπσο ε «Παγθξήηηα», ε «ξα ηεο Κξήηεο» 

θαη ε «Κξεηηθή ελεκέξσζε». Μάιηζηα, είρε ηνληζζεί ηφηε απ‟ 

ηνπο θξεηηθνχο πσο είρε εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα παξαβξεζεί 

ζηελ ηειεηή ηεο αδειθνπνίεζεο θαη ν ρξεκαηίζαο 

Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδνο (1990 – 1993) Κσλζηαληίλνο 

Μεηζνηάθεο, ν νπνίνο γλψξηδε άξηζηα ηελ θνηλή θαηαγσγή 

θαθησηψλ θαη θαθίσλ.    Ζ  Παλειιήληα Έλσζε Κξεηηθψλ 
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σκαηείσλ, ζηηο 14-10-2010, εμέδσζε δειηίν ηχπνπ, γηα ηελ 

εθδήισζε ηεο αδειθνπνίεζεο. 

ΔΕΛΣΚΟ  ΣΤΠΟΤ 

 «  Θεξκή ππνδνρή επεθχιαμαλ νη αξρέο θαη νη θάηνηθνη 

ηνπ Αήκνπ θαθησηψλ Λεπθάδνο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Αήκνπ 

θαθίσλ κε επηθεθαιήο ηνλ  Αήκαξρν ήθε Λχθν, ηελ 

αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνχ  Εσάλλα Παπαδάθε – Φαξάθε, ηνλ 

Πξφεδξν ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο  ηαπξφ Καπθαιά, ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Μεηξνπνιίηε Λάκπεο – ηβξχηνπ θαη  θαθίσλ 

Παλνζηνινγηφηαην παηέξα Ώζαλάζην, ηνλ πξφεδξν ηνπ 

κνπζηθνρνξεπηηθνχ ζπιιφγνπ θαθίσλ Μαλψιε Φαζνπιάθε, 

πνιιψλ  δεκνηηθψλ  ζπκβνχισλ θαη αληηπξνζσπείαο θαηνίθσλ 

ησλ θαθίσλ, θαζψο θαη ζηελ αληηπξνζσπεία ηεο Παλειιήληαο 

Οκνζπνλδίαο Κξεηηθψλ σκαηείσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν 

Μαλψιε Παηεξάθε, νη νπνίνη έθζαζαλ νδηθψο ζηε Λεπθάδα,  ην 

άββαην 10 Ώπξηιίνπ ην κεζεκέξη. 

 ηελ πιαηεία ζηα Λαδαξάηα,  φπνπ ε έδξα ηνπ Αήκνπ 

θαθησηψλ (πεξηιακβάλεη 7 ρσξηά) ν Αήκαξρνο Γεψξγηνο 

Κνχξηεο, ην Αεκνηηθφ πκβνχιην,  νη θάηνηθνη ηνπ Αήκνπ 

θνπέιεο θαη αγφξηα κε ηνπηθέο ελδπκαζίεο, ππνδέρζεθαλ ηνπο 

Κξεηηθνχο αδειθνχο πξνζθέξνληαο ινπινχδηα θαη ληφπηα 

θαινχδηα. ηε ζπλέρεηα φινη καδί θαζίζακε γηα θαγεηφ, φπνπ 

ξηδίηηθα θαη θαιφ ιεπθαδίηηθν θξαζί ζπληέιεζαλ ψζηε,  απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή,  λα γίλεη θαη ζηελ πξάμε ε αδειθνπνίεζε ησλ δχν  

Αήκσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπο. 
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          ηηο 20:00κκ ηνπ αββάηνπ άξρηζε ε ηειεηή 

αδειθνπνίεζεο  ησλ δχν Αήκσλ ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ 

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Λαδαξάησλ. Σν πξφγξακκα άξρηζε κε 

νκηιίεο ησλ δχν Αεκάξρσλ,  νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ηεο θαηαγσγήο ησλ θαηνίθσλ ησλ θαθησηψλ Λεπθάδαο 

θαη γηα  ηα απνηειέζκαηα ηεο αδειθνπνίεζεο, θαη αθνχ 

δηαβάζηεθαλ νη απνθάζεηο ησλ δχν Αεκνηηθψλ πκβνπιίσλ 

ππεγξάθε ην πξσηφθνιιν αδειθνπνίεζεο ησλ δχν Αήκσλ,  

Αήκνο θαθίσλ Υαλίσλ θαη Αήκνο θαθησηψλ Λεπθάδαο. ηε 

ζπλέρεηα απεχζπλαλ ραηξεηηζκνχο ν Μεηξνπνιίηεο Λεπθάδαο θ.θ.  

Θεφθηινο, ν ΐνπιεπηήο πχξνο Μαξγέιεο, ν Ννκάξρεο 

Κσλζηαληίλνο Ώξαβαλήο θαη έθιεηζε κε ην ραηξεηηζκφ ηνπ ν 

Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Κξεηηθψλ σκαηείσλ 

θ. Μαλψιεο Παηεξάθεο,  ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην ξφιν θαη ζηηο 

ελέξγεηεο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Κξεηηθψλ σκαηείσλ, 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Ώδειθνπνίεζε θαη ηφληζε επίζεο φηη 

δελ πξέπεη λα κείλεη ζηα ραξηηά ην γεγνλφο, αιιά λα ζπλερηζηεί 

θαη κεηά ηελ επίζθεςε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλάινγεο ηειεηήο 

ζηα θαθηά, ζε βάζνο ρξφλνπ κε πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο ,  θνηλά 

πξνγξάκκαηα θαη νηηδήπνηε άιιν ήζειε πξνθχςεη γηα λα 

δηαηεξεζεί θαη λα γίλεη επαλαζχλδεζε ησλ δχν πεξηνρψλ. ηε 

ζπλέρεηα έγηλε αληαιιαγή δψξσλ θαη απνλνκή αλακλεζηηθψλ 

πιαθεηψλ θαη αθνινχζεζε εκπεξηζηαησκέλε νκηιία ηνπ 

Αηεπζπληνχ ηεο Eurobank Λεπθάδνο  Θεφδσξνπ Γεσξγάθε κε 

ηζηνξηθά ζηνηρεία αηψλσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαγσγή ησλ 

θαθηζάλσλ  (έηζη απνθαινχληαη ζήκεξα νη ληφπηνη θάηνηθνη)  

θαζψο θαη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο πεξηνρήο 

κέρξη ζήκεξα. Καη ε εθδήισζε νινθιεξψζεθε κε ξηδίηηθα απφ 
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ηελ νκάδα «ξηδίηεο» θαη ηνπηθνχο ρνξνχο απφ ην ζπγθξφηεκα ηνπ 

Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ θαθησηψλ θαζψο θαη Κξεηηθά απφ ηνλ 

κνπζηθνρνξεπηηθφ χιινγν θαθίσλ.  ηελ έμνδν απφ ην ρψξν 

ηεο ηειεηήο ππήξρε κπνπθέο κε ηζηθνπδηέο θαη Κξεηηθά θαινχδηα 

απφ ηα θαθηά. ινη καδί κεηά θαζίζακε ζηηο ηάβιεο θαη 

αθνινχζεζε θαγεηφ θαη γιέληη σο ηηο πξσηλέο ψξεο. 

ηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ: 

Ο εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Λεπθάδαο  Κχξηνο Θεφθηινο 

Ο ΐνπιεπηήο Λεπθάδαο  Κχξηνο πχξνο Μαξγέιεο 

Ο Ννκάξρεο Λεπθάδαο  Κχξηνο Κσλζηαληίλνο Ώξαβαλήο 

Οη Αήκαξρνη ησλ φκνξσλ Αήκσλ θαη πάξα πνιχο θφζκνο απφ ηα 

γχξσ ρσξηά. 

Σελ επφκελε κέξα,  Κπξηαθή 11.04.2010,  ζην εθθιεζάθη ηνπ 

Ώγίνπ Θσκά,  ζην θηήκα ησλ ΓΒΧΡΓΏΚΔΑΧΝ , έγηλε ιεηηνπξγία 

κε αξηνθιαζία θαη ηα απνθαιππηήξηα αλακλεζηηθήο πιάθαο,  

ζρεηηθήο κε ηελ αδειθνπνίεζε , θαζψο θαη ην θχηεκα ελφο  

πιαηάλνπ,  γηα λα ξηδψζεη ην γεγνλφο. Καηφπηλ αθνινχζεζε 

θέξαζκα κε ηνπηθά γιπθά, άξηνπο, θνπινπξάθηα θαη αλαςπθηηθά. 

ηε ζπλέρεηα επηβηβαζηήθακε ζην ιενθσξείν,  πνπ καο έθαλε ην 

γχξσ ηεο Λεπθάδαο ,  κε άξηζην μελαγφ ηνλ δήκαξρν θαθησηψλ 

θ. Γεψξγην Κνχξηε,  νινθιεξψλνληαο έηζη ην δηήκεξν ηεο 

αδειθνπνίεζεο κε απνραηξεηηζκφ ζηε γέθπξα ηεο Λεπθάδαο θαη 

ππφζρεζε γηα ζχληνκα αληάκσκα.   Σειεηψλνληαο επραξηζηνχκε 

ζεξκά ηνλ Αήκαξρν θαθησηψλ Γεψξγην Κνχξηε, ηνλ 
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αληηδήκαξρν πχξν Γεσξγάθε, ηνλ Αηεπζπληή ηεο Eurobank 

Θεφδσξν Γεσξγάθε  φπσο θαη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Αήκνπ θαη 

ησλ γχξσ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ γηα ηελ δεζηή ππνδνρή θαη 

θηινμελία πνπ καο παξείραλ  «. 

          Σν θαινθαίξη ηνπ 2010, ππήξμε αληαπφδνζε ζηελ 

επίζθεςε ησλ θαθηαλψλ ζηνπο θαθηψηεο.  Πεληεθνληακειήο 

νκάδα θαθηζάλσλ, κε επηθεθαιήο ηνλ δήκαξρν Γεψξγην 

Κνχξηε θαη ηνλ αληηδήκαξρν  Ησζήθ Λάδαξε, επηζθεθζήθακε 

ηα θαθηά.  Ζ ππνδνρή ζηα ρσξηά Ίκπξνο, Άλψπνιε θαη Υψξα 

θαθίσλ, ήηαλ ιακπξή, ελψ ζπλνδεχηεθε θαη κε ηηο 

αλάινγεο…. κπαισζηέο.  Γλσξίζακε, δηά δψζεο, ηελ 

εθπιεθηηθή θαθηαλή θηινμελία, αθνχ έθαλαλ ηα πάληα γηα λα 

επραξηζηήζνπλ ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπο, ελψ είρακε ηελ 

κνλαδηθή επθαηξία λα παξαθνινπζήζνκε, ζηελ Αλψπνιε, 

ζεαηξηθή παξάζηαζε, απφ ζίαζν ησλ Αζελψλ, κε ζέκα ηελ 

καξηπξηθή ζπζία ηνπ ήξσα ησλ θαθίσλ, ηνπ Γαζθαινγηάλλε, 

ν νπνίνο εγδάξε δσληαλφο απ‟ηνπο Σνχξθνπο.    Ζ γεληθεπκέλε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη απηή ηελ ηξηεηία (2010 – 2013) 

ε ρψξα, ε νπνία, πηζαλφλ, λα θξαηήζεη αξθεηά ρξφληα αθφκε, 

έρεη νξζψζεη εκπφδηα κεηαμχ ηεο επηθνηλσλίαο θαθησηψλ θαη 

θαθίσλ, αθνχ ε κεγάιε απφζηαζε νξζψλεη νηθνλνκηθά 

εκπφδηα γηα ηαθηηθφηεξεο επαθέο.  Γηαηεξνχληαη, φκσο,  νη 

επαθέο κε ζεκαίλνληα πξφζσπα ησλ θαθίσλ, ελψ ππάξρεη 

δέζκεπζε ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Λάκπεο, θαθίσλ θαη ηβξχηνπ 

Δηξελαίνπ λα επηζθεθζεί, ελ θαηξψ, ηνπο θαθηψηεο. Ζ ζπίζα 

ηεο θνηλήο θαηαγσγήο θαη ηεο αδειθνπνίεζεο, θσιηάδεη ζηηο 

θαξδηέο θαθησηψλ Λεπθάδνο θαη θαθησηψλ (θαθηαλψλ) 
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Υαλίσλ θαη πάιη ζα κεηαηξαπεί ζε θιφγα, αθνχ,  απηή ε 

εθιεθηηθή ζπγγέλεηα,  νπδέπνηε ζα εθιείςεη, κεηά, δε, κάιηζηα 

ηα ηφζα αλκλεζηηθά, πνπ ππήξμαλ, θαηά ηελ Αδειθνπνίεζε ηεο 

10
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 2010, κε θπξηψηεξν ελζχκεκα ηελ 

εληνηρηζκέλε πιάθα ζην εθθιεζζάθη ηνπ Αγίνπ Θσκά,  ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ηζηνξηθφ, γηα ηνπο θαθηψηεο, γεγνλφο 

ηεο Αθειθνπνίεζεο. 
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ΟΙ  ΕΞΕΓΕΡΕΙ ΣΩΝ ΥΑΚΙΑΝΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ  ΣΟΤ ΑΝ 
<<ΕΪΣΑΝ ΑΚΕΡ>>. 

 Λακπξή είλαη ε ηζηνξία ησλ θαθησηψλ ζην δηάβα ησλ 

αηψλσλ,  κία ηζηνξία κε αδηάθνπνπο αγψλεο,  θπξίσο θαηά ηεο 

μελνθξαηίαο, έηζη φπσο έρεη ππάξμεη, ζ‟ απηφ ηνλ ηφπν, απφ 

Φξάγθνπο, Σνχξθνπο, Βελεηνχο θαη Άγγινπο. Οη δχν 

εμεγέξζεηο, απηή ηνπ 1357 θαη ηνπ 1819, θαηά Φξάγθσλ θαη 

Άγγισλ, αληίζηνηρα, μεθεχγνπλ απ‟ ηα ζηελά ηνπηθά πιαίζηα, 

ελψ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηθείκελν κειέηεο απ‟ ην 

Παλειιήλην, γηα ην απαξάκηιιν ζάξξνο θαη ην αλππφηαθην 

θξφλεκα κηαο ρνχθηαο θαθηζάλσλ, απέλαληη ζε νξγαλσκέλν 

ζηξαηφ, φπσο απηφλ ησλ Φξάγθσλ θαη ησλ Άγγισλ.  Αιιά θαη 

θαηά ησλ Δλεηψλ, ην 1746, θηλήζεθαλ νη θαθηζάλνη, κε 

αθνξκή ηελ πεξίθεκε Γεθάηε θαη ην Υνξηαξηάηηθν  ζηε 

θνξνινγία, ελψ θαη ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ είραλ πάληα 

απαληήζεηο, γη‟απηφ θαη νη Σνχξθνη ηνπο απνθαινχζαλ 

<<ετηάλ Αζθέξ>>, δειαδή δηαβνινκπνπινχθη. Σνλ ηειεπηαίν 

ραξαθηεξηζκφ, ν νπνίνο έξρεηαη πξψηε θνξά ζην θψο, καο 

δηέζσζε ν Γεκήηξηνο Κνπληάθεο, απ‟ηνπ Πξεκεληηλνχ, κφληκνο 

θάηνηθνο Καλαδά, ν νπνίνο, καο είπε πσο, ήηαλ κηα αδηάιεηπηε 

παξάδνζε, απφ παπνχ ζε εγγνλφ, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, απηφ ην 

κπζηηθφ ηνπ  ραξαθηεξηζκνχ  ησλ θαθηζάλσλ ζαλ <<ζετηάλ  

αζθέξ>>, απ‟ηνπο ηνχξθνπο. Πξνθαλψο νη θαθηζάλνη, κε ην 

αλππφηαθην θξφλεκα, πνπ ηνπο δηαθξίλεη, απ‟ηα βάζε ησλ 

αηψλσλ, ιφγσ θαθηψηηθεο (θαθηαλήο) θαηαγσγήο, δελ 
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αλέρνληαλ ηνλ ηνχξθηθν δπγφ θαη ηηο απζαηξεζίεο ησλ αγάδσλ, 

γη‟απηφ ζηα ηαπξσηά, ζηνπο θάξνπο θαη ζηελ Διάηε ππήξραλ 

θιέθηεο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχζαλ επηδξνκέο θαηά ησλ 

ηνχξθσλ, φπσο ν πεξίθεκνο Γεκνπιάο άληαο. 

Η  ΕΠΑΝΑΣΑΗ  ΣΗ  ΒΟΤΚΕΝΣΡΑ 
 Σν 1357, νη θάηνηθνη ησλ πξφδξνκσλ νηθηζκψλ ησλ 

θαθησηψλ, Πεηεηλνρψξη, Λνπβξνρψξη, Μηραιηηζάηα, 

Κακπνρψξη, Μεζνρψξη, Δπηζθνπή ζπλεπηθνπξνχκελνη απφ 

άιινπο Λεπθαδίηεο ηνπ 14
νπ

 αηψλα, αληηζηάζεθαλ ζζελαξά θαη 

ληθεθφξα, απέλαληη ζηνλ Εψξδε Γξαηηαλφ, ηνλ Αλδεγαπφ 

δεζπφηε ηεο Λεπθάδνο. Αθνξκή ηεο ζχγθξνπζεο απνηέιεζε, 

(Πάλνπ Ρνληνγηάλλε. ειίδα 309), ε επηβνιή εηδηθνχ θφξνπ 

ζηνπο Λεπθαδίηεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ήηαλ ππνρξεσκέλνη 

λα ζπγθεληξψζνπλ ρίιηα κφδηα ζηηαξηνχ, γηα λα ηξνθνδνηεζεί ν 

ελεηηθφο ζηφινο, ηνλ νπνίν θάιεζε ζε βνήζεηα ν Γξαηηαλφο, 

φηαλ, απέλαληη απ‟ ηελ Λεπθάδα, έθαλαλ θνηλή εκθάληζε ν 

Νηθεθφξνο Β‟ ηεο Ζπείξνπ θαη νη Αιβαλνί ηνπ Κάξνινπ 

Θψπηα, κε ζηφρν, πξνθαλψο, ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ. Οη 

ρσξηθνί εμεγέξζεθαλ, ζπγθεληξψζεθαλ θαη θαηέιαβαλ ην 

λενθηηαγκέλν, ηφηε, κηθξφ θξνχξην ηεο Δπηζθνπήο, ζην 

ζεκεξηλφ παλνρψξη. Δίραλ, δε, ηελ ζηήξημε ηνπ Νηθεθφξνπ  Β  

ηεο Ζπείξνπ, αιιά θαη ηνπ Λενλάξδνπ Α‟ ηνπ Σφθθνπ, ν νπνίνο  

θαηείρε ηελ Κεθαιινληά, ηελ Εάθπλζν, ηελ Ηζάθε θαη ηα λεζηά 

ησλ Δρηλάδσλ, ελψ επνθζαικηνχζε θαη ηελ Λεπθάδα, ηελ νπνία, 

ηειηθά, πήξε, εηξεληθά, πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 1362, απ‟ ηνλ 

Βεξλάξδν, ηνλ γηφ ηνπ Γξαηηαλνχ. Καηά ηελ  εμέγεξζε ησλ 

ρσξηθψλ, ν Γξαηηαλφο, πήξε εθαηφ ελφπινπο απ‟ ηνλ ελεηφ 
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λαχαξρν νξάηδν θαη θαηεπζχλζεθε ελαληίνλ ησλ,  ζηελ 

Δπηζθνπία,  ζην ζεκεξηλφ  παλνρψξη. Καηέζηξεςε ην 

ππνηππψδεο νρπξφ (καληξφηνηρν) ηεο Μνλήο θαη ηηο 

αρπξνθαιχβεο, πνπ ήηαλ, ππφ κνξθή κηθξννηθηζκνχ, γχξσ απ‟ 

ηελ Μνλή. Αλαζπληάρζεθαλ νη ρσξηθνί, νη νπνίνη ήηαλ 

πεληαθφζηνη νπιίηεο θαη ζαξάληα ηππείο θαη απψζεζαλ ηνλ 

Γξαηηαλφ πξνο ην θαξάγγη ηεο Μέιηζζαο, εγθισβίδνληάο ηνλ 

ζην Καθφ Λαγθάδη. Σνχην πξνθχπηεη απ‟ ηελ αλαθνξά ηνπ 

Καξφινπ Υφπθ, ζε κεηάθξαζε Ησάλλνπ Ρσκαλνχ, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη, σο εμήο, ε ληθεθφξα, γηα ηνπο ρσξηθνχο, 

ζχγθξνπζε κε ηνλ Γξαηηαλφ. 

 «… Πξνο ηνλ Γξαηηαλφλ, σο πνιίηελ ελεηφλ φληα, ν 

νξάληδνο ερνξήγεζε παξαρξήκα εθαηφλ άλδξαο, κεζ‟ σλ ν 

Γξαηηαλφο θαη ν αδεξθφο απηνχ Νηθφιανο εζηξάηεπζελ πξνο 

λεφθηηζηνλ θξνχξηνλ, δέθα κίιηα εθ Λεπθάδνο απέρνλ. Δ νδφο ήγε 

δη‟ απνθξήκλσλ νξέσλ θαη νπδείο ησλ Γξαηθψλ εθαίλεην. Σν 

θξνχξην, αθξνχξεηνλ νλ, εππξπνιήζε κεηά ησλ πέξημ πειίλσλ 

σο επί ην πνιχ θαη αρπξνζθεπψλ νηθηψλ, νπδεκηάο δσνηξνθίαο, ε 

άιινπ ηηλφο ησλ επηηεδείσλ εθεί επξεζέληνο. Οπ καθξάλ απ‟ 

απηνχ ελ ηνζνχησ ζπλεγέξζεζαλ νη Γξαηθνί, 500 πεδνί θαη 40 

ηππείο, νίηηλεο ηνλ κελ Γξαηηαλφλ εδέρζεζαλ ινηδνξνχληεο ηνπο 

δε ελεηνχο νπιίηαηο έβαιινλ, εηφμεπνλ θαη εζθελδφλνλ νχησο, 

ψζηε αλάγθαζαλ απηνχο εηο ππνρψξεζηλ πξνο ην θξνχξηνλ ηεο 

Ώγίαο Μαχξαο.  Δβνπιήζε δε ν Γξαηηαλφο λ‟ αγάγε ηελ 

επάξηζκνλ ζηξαηηάλ δη‟ επηηνκσηέξαο θαη εππνξσηέξαο παξά ηαηο 

λαπζίλ νδνχ, αιι‟ νχ γηλψζθνληνο εθείλνπ αθξηβψο απηήλ (ηελ 

νδφλ) αθίθνλην κεη‟ νχ πνιχ εηο άβαηνλ θάξαγγα. (εκ. πγ. 
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ελλνεί ην Καθφ Λαγγάδη, ην νπνίν είλαη πξνέθηαζε ηνπ θαξαγγηνχ 

ηεο Μέιηζζαο). Ώπεηξεθφηεο ππφ ηνπ θακάηνπ, ηαιαηπσξνχκελνη, 

ππφ ηε ηεο δίςεο θαη ηεο πείλεο, ήιζνλ ηέινο εηο νξνπέδηνλ έλζα 

δηελννχλην λ‟ αλαπαπζψζηλ, φηε αίθλεο νη Γξαηθνί επέπεζνλ 

πάληνζελ επ‟ απηνχο θαη αηκαηψδεο ζπλεθξνηήζε αγψλ. Μφλνλ 

δε ράξηλ εηνίκσο πεκθζείζεο παξά ηνπ ζηφινπ βνεζείαο 

επκνίξεζαλ (επηχρεζαλ) λα ζσζψζηλ νη ζπγθεθιεηζκέλνη, άιι‟ ν 

Γξαηηαλφο θαη ν Νηθφιανο απήρζεζαλ εηο ηελ επηζθνπίαλ 

αηρκάισηνη θαη δέζκηνη…» 

 Ο Γξαηηαλφο παξαδφζεθε ζηνλ  Νηθεθφξν Β‟, ν νπνίνο 

ηνλ θπιάθηζε. Σνλ ίδην ρξφλν, φκσο (1357) ζε  κάρε, ζηνλ 

Αρειψν, κεηαμχ Νηθεθφξνπ Β‟ θαη ηνπ αιβαλνχ Καξφινπ 

Θψπηα, ζθνηψζεθε ν Νηθεθφξνο, ν δε Γξαηηαλφο ειεπζεξψζεθε 

απ‟ ηνλ Θψπηα θαη επέζηξεςε ζηελ Λεπθάδα. Σν 1362 πέζαλε ν 

Γξαηηαλφο θαη νη Λεπθάδηνη, ρσξίο λα ππαθνχζνπλ ζηνλ γηφ ηνπ 

Βεξλάξδν, θάιεζαλ ηνλ γλσζηφ καο  Λενλάξδν Σφθθν, ηνλ Α‟,  

ζηνλ νπνίν εηξεληθά παξέδσζαλ ην λεζί, ην νπνίν ζαλ 

«Γνπθάην Λεπθάδνο»,  καδί κε ηελ Κνκεηεία ηεο Κεθαιινληάο 

θαη ηελ Εάθπλζν, απνηέιεζε ην «βαζίιεην  ησλ Σφθθσλ»  κε  

πάλσ απφ εθαηφ ρξφληα (1362 – 1479) δηάξθεηα,  θαηά ηελ 

νπνία ζπλέβεζαλ θνζκνγνληθέο αιιαγέο ζηελ πιεζπζκηαθή 

ζχλζεζε ηεο Λεπθάδνο, φπσο αλαιπηηθά παξεηέζε. 

 Ζ εμέγεξζε θαη ε ληθεθφξα έθβαζε ηεο κάρεο θαηά ησλ 

Φξάγθσλ ηνπ Γξαηηαλνχ, ελέπλεπζε ηνλ Αξηζηνηέιε 

Βαιασξίηε, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ηνλ «ΦΧΣΔΗΝΟ».  

Πξφθεηηαη γηα χκλν ηνπ Λεπθάδηνπ πνηεηή ελαληίνλ ηεο 

μελνθξαηίαο, θαη αλάηαζε ηεο άδνιεο θαη αληδηνηεινχο 
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παηξηδνιαηξείαο, έηζη φπσο κνλαδηθά γλψξηδε ν εζληθφο βάξδνο 

λα «παηαλίδεη». Ηδνχ έλα κηθξφ δείγκα απφ επηζηνιή ηνπ, ην 

1859, πξνο ηνλ Αλδξέα Λαζθαξάην. (Γ.Π. αββίδε. Φσηεηλφο. 

ειίδα 43): «ΐιέπσ φπνπ ε θνηλσλία καο θάζε κέξα 

εμεπγελίδεηαη θαη κε ηνλ εμεπγεληζκφ ηεο ζαξψλεη φια φζα νη 

παηέξεο καο κάο άθεζαλ θαη ηα πεηά θαη ηα θαηαθξνλεί θαη δελ 

ηα θαηαδέρεηαη, θαη εζηνράζηεθα λα θάκσ ην δπλαηφ κνπ λα 

γιηηψζσ φηη  εκπνξέζσ απφ ηνλ εμεπγεληζκφ φπνπ θαηαληά λα 

είλαη θαηαπνληηζκφο». Ζ δηαρξνληθή αμία ησλ απφςεσλ ηνπ 

Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο. Οπνία 

νκνηφηεηα, αλ ζηνλ φξν «εμεπγεληζκφο», αληηπαξαζέζνπκε ηνπο 

φξνπο «επδαηκνληζκφο» θαη «αλάπηπμε θνχζθα», ηα νπνία θαη 

ηα δχν νδήγεζαλ ζε εζληθφ θαηαπνληηζκφ θαη ζε απψιεηα 

εζληθήο θπξηαξρίαο. Σνχηε ηελ θνξά φρη κε ήηηεο ζηα πεδία ησλ 

καρψλ, αιιά κε νινζρεξή θαηαζηξνθή απ‟ ην παγθφζκην 

αγνξνηξαπεδηθφ ηνθνγιπθηθφ ζχζηεκα, ζηα θειεχζκαηα ηνπ 

νπνίνπ, ιέγε κε «κλεκφλην», ζχξζεθε ζαλ νδαιίζθε ε ρψξα, κε 

ζπλαθφινπζε  εμαζιίσζε ησλ Διιήλσλ. 

Η  ΕΞΕΓΕΡΗ  ΣΟΤ  1746  ΚΑΣΑ  ΣΨΝ  ΕΝΕΣΨΝ 
        Γηα πξψηε θνξά ζα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα αθφκε κηα 

άγλσζηε πηπρή ησλ ιενληφθαξδσλ θαθηζάλσλ, ηνχηε ηελ 

θνξά ελαληίνλ ησλ Δλεηψλ, ην 1746. Σελ εμέγεξζε απηή 

δηαζψδεη ν θαζεγεηήο  Αιέμαλδξνο  άληαο,  κε θαηαγσγή 

απ‟ηα Κνληξάηα  ηνπ Πηλαθνρσξίνπ,  ζην βηβιίν ηνπ <<Ζ εθ 

Λεπθάδνο Οηθνγέλεηα άληα>>. Απηφ ην βηβιίν είλαη, φπσο 

ζεκεηψλεη ν ζπγγξαθέαο ζηελ εηζαγσγή ηνπ,  <<απφζηαγκα>> 

ελφο πινπζηφηαηνπ αξρείνπ, ην νπνίν δηαηεξνχζε ε ελ ιφγσ 
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αξρνληννηθνγέλεηα ησλ αληαίσλ ζηα Κνληξάηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο είραλ έλα κπανχιν γεκάην κε 

ηζηνξηθήο ζεκαζίαο έγγξαθα, φπσο ε αιιεινγξαθία πνπ είρε ν 

πξνπάππνο ηνπ Νηθνιέηνο άληαο, αγσληζηήο ηνπ 1821, κε ηνπο 

θαπεηαλαίνπο ηεο Ρνχκειεο. πλεθηηκψληαο, ηελ άξηηα 

εθπαίδεπζε ηνπ Αιέμαλξνπ άληα, αθ‟ελφο, ηνλ νπνίν 

γλσξίζακε πξνζσπηθά ζηελ Ρηδάξεην ρνιή, θαη ηηο 

νηνγελεηαθέο ηνπ αξρεηαθέο πεγέο αθ‟εηέξνπ, θξνλνχκε πσο, ε 

αλαθνξά ηνπ γηα μεζεθσκφ ησλ θαθηζάλσλ θαη θαηά ησλ 

Δλεηψλ, είλαη θαη έγθπξε θαη ηεθκεξησκέλε. Ο ελ ιφγσ άληαο, 

άγλσζηνο ζην επξχηεξν Λεπθαδίηηθν θνηλφ, έρεη πινχζην 

ζπγγξαθηθφ έξγν, ελψ δηεηέιεζε δηεπζπληήο επί δεθαεηίεο ζηελ 

Γεσξγηθή  ρνιή πγγξνχ, πνπ βξίζθεηαη ζην νκψλπκν δάζνο 

ηνπ Ακαξνπζίνπ. 

        χκθσλα κε ηελ γξαπηή καξηπξία ηνπ Αιέμαλδξνπ άληα 

απηή ε εμέγεξζε ησλ θαθηζάλσλ πξέπεη λα έγηλε κεηαμχ 1746 

θαη 1749. Δίρε ζαλ αθνξκή ηελ θαηαπηεζηηθή θνξνινγηθή 

ηαθηηθή ησλ Δλεηψλ, έηζη φπσο εθδειψλνληαλ απηή απ‟ηνπο 

εηζπξάθηνξεο ησλ θφξσλ, νη νπνίνη είραλ απεξηφξηζηε εμνπζία, 

απ‟ηνπο Δλεηνχο, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμνπλ ηελ πεξίθεκε 

Γεθάηε θαη ην Υνξηαξηάηηθν. Ζ Γεθάηε θαη ην Υνξηαξηάηηθν, 

θαηά ηνλ Κσλζηαληίλν Μαραηξά, (Ζ Λεπθάο επη Δλεηνθξαηίαο, 

ζειίδα 200),  πξνζδηνξίδνληαλ κε εηδηθφ άξζξν  ζην ελεηηθφ 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα :  <<Άξζξα ηεο Γεθάηεο ησλ ζηηεξψλ, 

ιίλνπ, νζπξίσλ, θξνκκχσλ, ειαίνπ θαη νίλνπ ηεο λήζνπ 

Λεπθάδνο θαη Υνξηαξηάηηθνλ>>. χκθσλα κε ηελ Γεθάηε ν 

θάζε αγξφηεο έπξεπε λα ρσξίζεη ηα αλσηέξσ πξντφληα ηνπ ζε 
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δέθα  ίζα κέξε εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα έπαηξλαλ νη 

θνξνεηζπξάθηνξεο ησλ Δλεηψλ. Σν δε Υνξηαξηάηηθν αθνξνχζε 

ηνλ θφξν πνπ ζα πιήξσλαλ νη Λεπθαδίηεο αγξφηεο γηα ηηο 

ρέξζεο θαη δαζηθέο εθηάζεηο, θνηλψο ηα βνζθνηφπηα. Ήηαλ 

νπζηαζηηθά έλαο θφξνο γηα ηα δψα πνπ θαηείραλ. Απηνχο ηνπο 

δχν θφξνπο νη Δλεηνί ηνπο εθκίζζσλαλ ζε ληφπηνπο  

Λεπθαδίηεο,  νη νπνίνη είραλ κεγάιεο απνδνρέο, θαηά ηνλ 

Κσλζηαληίλν Μαραηξά, γη απηφ θαη κε κεγάιν δήιν θαηαπίεδαλ 

ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμνπλ 

ηνπο θφξνπο. Δπξφθεηην, δειαδή, γηα ηνπο <<θνηζακπάζεδεο>> 

ησλ Δλεηψλ. ηνπο θαθηψηεο αλαθέξεηαη ν Γήκνο 

θηαδαξέζεο, ζαλ ηέηνηνο ζηπγλφο θνξνεηζπξάθηνξαο.  

        Ζ εμέγεξζε ησλ θαθηζάλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ  Αιέμαλδξν 

άληα, έγηλε  θαηά ηελ ζεηεία  ηνπ Αλψηεξνπ Πξνλνεηή  

Λεπθάδνο  Σrevizan, ηνλ νπνίν απνθαιεί <<αρξείν>>, κάιηζηα. 

ην δηάζηεκα ηεο Δλεηνθξαηίαο ζηελ Λεπθάδα, (1684-1797), 

έρνπκε ηξείο Αλψηεξνπο  Πξνλνεηέο κε ην επίζεην Σξεβηδάλ. 

Σνλ Θεφδσξν Σξεβηδάλ, (1707-1709), ηνλ Μάξθν-Αληψλην 

Σξεβηδάλ, (1746-1749) θαη ηνλ Γαβίδ Σξεβηδάλ, (1791-1794).  

Δπεηδή  ν Αιέμαλδξνο άληαο αλαθέξεη απιά  <<ηνλ κηζεηφ 

Σξεβηδάλ>>, ρσξίο λα ηνλ πξνζδηνξίδεη ρξνληθά, θαηαιήγνπκε 

πσο ε εμέγεξζε ζπλέβε επί Μάξθνπ-Αληψληνπ Σξεβηδάλ, πεξί 

ην 1746. Καη ηνχην ην ζπλάγνπκε απ‟ηελ πεξηγξαθή ηνπ άληα, 

ν νπνίνο αλαθέξεη πσο, απηή ε εμέγεξζε, ζπλέβε θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε ηεο δσήο ηνπ πξνπάππνπ ηνπ Γεκνπιά άληα, ν 

νπνίνο πέζαλε εθαηφλ δχν εηψλ, ην 1762. Έρνληαο, ινηπφλ 

ζηαζεξφ ρξνλνινγηθφ ζεκείν ην 1762 θαη ηελ αλαθνξά φηη ε 
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εμέγεξζε ζπλέβε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ αλσηέξσ Γεκνπιά 

άληα, πξνζδηνξίδνπκε ηελ ζεηεία ηνπ Μάξθνπ-Αληψληνπ 

Σξεβηδάλ, (1746-1749), ζάλ ρξνλνινγία θαηά ηελ νπνία νη 

θαθηζάλνη εμεγέξζεζαλ θαηά ησλ Δλεηψλ, κε αθνξκή ηελ 

δπζβάζηαθηε θνξνινγία.  Ο μεζεθσκφο έγηλε θαηά ησλ ληφπησλ 

θνξνεηζπξαθηφξσλ, φηαλ απηνί επέζηξεθαλ ζηελ πφιε ηεο 

Λεπθάδνο. Τπνθηλεηήο ηεο εμέγεξζεο ήηαλ ν αλσηέξσ 

Γεκνπιάο άληαο, ν νπνίνο ζηελ εθεβηθή ηνπ ειηθία  ήηαλ 

θιέθηεο ζηα ηαπξσηά θαη ζηνπο θάξνπο, φπνπ κε νξκεηήξην 

απηά ηα βνπλά ηεο Λεπθάδνο πξαγκαηνπνηνχζε, κε ην αζθέξη 

ηνπ, επηδξνκέο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ, γη‟απηφ θαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ θαθηζάλσλ, απ‟ηνπο ηνχξθνπο, ζαλ 

<<ετηάλ Αζθέξ>>, δειαδή <<Γηαβνιηθφ Αζθέξη>>, φπσο 

πξναλαθέξακε. Ο Γεκνπιάο άληαο εμεκάλε φηαλ νη 

θνξνεηζπξάθηνξεο θαηάζρεζαλ αθφκε θαη νηθηαθά ζθεχε ησλ 

θαθηζάλσλ, αθνχ, ζε αλέζνδε ρξνληά, δελ κπνξνχζαλ λα 

εηζπξάμνπλ ηελ Γεθάηε. Οη θαθηζάλνη ηνπο έζηεζαλ ελέδξα 

έμσ απ‟ην παλνρψξη ζηνλ δξφκν πξνο ηελ Υψξα θαη έλαλ εμ 

απηψλ ηνλ ζθφησζαλ κε  πέηξεο, πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη ζην 

θαξηέξη πνπ έζηεζαλ. ηαλ έγηλε γλσζηφ ην θνληθφ, ν Μάξθνο-

Αληψληνο Σξεβηδάλ έζηεηιε ζηξαηησηηθφ απφζπαζκα ζνπο 

θαθηψηεο γηα λα ηηκσξήζεη ηνπο πξσηαίηηνπο. ινη νη άξξελεο 

κάρηκνη θαθηζάλνη εγθαηέιεηςαλ ηα ρσξηά, θαη φπσο αλαθέξεη 

ν Αιέμαλδξνο  άληαο, θαηέθπγαλ ζηα γχξσ πςψκαηα έηνηκνη 

γηα αληίζηαζε. Οη Δλεηνί δελ κπφξεζαλ λα ηνπο εληνπίζνπλ θαη 

αξθέζηεθαλ ζε θαηαζηξνθέο θπξίσο ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ 

θαθηζάλσλ. 
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     Απηφο ν μεζεθσκφο έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ κεγάιε 

αληίζηαζε ησλ θαθηζάλσλ, ην 1819, ελαληίνλ ησλ Άγγισλ, 

φηαλ θαη πάιη δελ κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ηνπο λενπαγείο 

θφξνπο ησλ Άγγισλ, γηα ηελ δηάλνημε ηνπ δηαχινπ ηεο 

Λεπθάδνο.  

Η  ΕΞΕΓΕΡΗ  ΣΟΤ  1819  ΚΑΣΑ  ΣΨΝ  ΑΓΓΛΨΝ 

 «Πξνζθαινχκελ πκάο, εηο ην έλδνμν έξγνλ ηεο απφ ησλ 

ρεηξψλ ηνπ θνηλνχ ερζξνχ απαιιαγήο ηεο παηξίδαο ζαο. Δκείο 

δελ εξρφκεζα σο επηδξνκείο ή σο άπιεζηνη θαηαθηεηαί, αιι‟ σο 

ζχκκαρνη επηζπκνχληεο λ‟ απνδηψμσκελ ηνπο ηπξάλλνπο, λ‟ 

απνθαηαζηήζσκελ αλεμάξηεηνλ θπβέξλεζηλ θαη λα 

εμαζθαιίζσκελ εηο πκάο ηελ ειεπζέξαλ ελάζθεζηλ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ 

ζαο. Παξαιάβεηε, φζελ, ηα πθ‟ εκψλ πξνζθεξφκελα νθέιε πξνο 

φζαο δεκίαο έρεηε ππνζηή θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο, φηε απφ ηνπ δπγνχ ησλ Ρψζσλ κεηαπεζφληεο εηο 

εθείλνλ ησλ Γάιισλ, εζηεξήζεηε, σο Έζλνο κελ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζαο, σο άηνκα δε ηαο ειεπζεξίαο ζαο». 

 Απηή είλαη ε πξνθήξπμε ηνπ Άγγινπ ζηξαηεγνχ εξ 

Σδνλ Οζβαιλη, ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 1809, πξνο ηνπο 

Δπηαλεζίνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη αλαίκαθηα ηα επηά 

λεζηά,  (Κσλ/λνπ Μαραηξά: Δ Λεπθάδα επί Ώγγινθξαηίαο. 

ειίδα 10). Γέθα ρξφληα αθξηβψο, κεηά απ‟ απηή ηελ γέκνπζα 

«δεκνθξαηίαο θαη κεγαινςπρίαο» πξνθήξπμε, νη ζηπγλνί 

θαηαθηεηέο Άγγινη, αθνχ θαηέπλημαλ ζην αίκα, ζηελ ζέζε 

Μπφδα, ηελ εμέγεξζε ησλ εμαζιησκέλσλ ρσξηθψλ, απαγρφληζαλ 

ηνπο αξρεγνχο ησλ, ηνπο άιεηςαλ κε πίζα θαη ηνπο θξέκαζαλ ζε 
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ζηδεξέληα θινπβηά, ζε θνηλή ζέα, πξνο παξαδεηγκαηηζκφλ ησλ 

ππνινίπσλ. Να ζεκεηψζνπκε εδψ, πσο νη άγγινη θαηαθηεηέο, 

παξφκνην ζηδεξέλην θινπβί, θαηά ηελ αλαθνξά ηνπ Αιέμαλδξνπ  

άληα, είραλ θαη ζηα Λαδαξάηα , κπξνζηά ζην ηφηε καγαδί ηνπ  

Μακάθηα, πξνθαλψο γηα εθθνβηζκφ ησλ  αηίζαζσλ  

θαθηζάλσλ. 

 Σα γεγνλφηα ηεο εμέγεξζεο ησλ θαθησηψλ θαη ησλ 

Λεπθαδίσλ ρσξηθψλ, ην 1819, έρνπλ, σο εμήο: 

 «… Δ αθνξκή γηα ηελ εμέγεξζε ήηαλ ε πξφζζεηε 

θνξνινγία,  πνπ επέβαιε ε θπβέξλεζε ηνπ Ενλίνπ Κξάηνπο, ηνλ 

Ενχλην ηνπ 1819,  ζηνπο αγξφηεο θαη αζηνχο ηεο Λεπθάδαο, γηα λα 

ζπγθεληξψζεη ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχζαλ γηα ηελ θαηαζθεπή, 

κέζα ζηελ ιηκλνζάιαζζα, κηαο δηψξπγαο, απ‟ ηελ νπνία λα 

δηέξρνληαη ηα πινία, πνπ θηλνχληαλ απφ λφην πξνο ηελ πφιε ηεο 

Λεπθάδαο ή απφ ηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο πξνο ην λφην θαη λα κελ 

είλαη αλαγθαζκέλα  λα θάλνπλ ην γχξν ηνπ λεζηνχ απφ  δπηηθά, 

ζην αλνηρηφ Εφλην. Δ δηψξπγα ζα μεθηλνχζε λφηηα, απ‟ ηελ ζέζε 

Παιηνραιηάο ηεο αθαξλαληθήο αθηήο θαη ζα θαηέιεγε βφξεηα, 

πίζσ απφ ην θάζηξν ηεο Ώγίαο Μαχξαο, ζα βξηζθφηαλ δειαδή 

αλαηνιηθφηεξα ηεο ζεκεξηλήο δηψξπγαο. 

 Σα έξγα ηεο θαηαζθεπήο είραλ αξρίζεη απφ ην 1818. 

 Σν πξφζζεην πνζφ, πνπ έπξεπε λα θαηαβάιεη ε Λεπθάδα 

ζην δεκφζην ηακείν, ήηαλ ζπλνιηθά 4.000 ηάιεξα εηεζίσο θαη ζα 

εηζπξάηηνληαλ σο εμήο:  

 1 ηάιεξν γηα θάζε βαξέια  θξαζηνχ 
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 1/8 ηνπ ηαιήξνπ γηα θάζε βαξέια θξαζηνχ ζπγθνκηδήο 

1819, πνπ έπξεπε λα πιεξσζεί σο ην Μάε ηνπ 1820 

 1/4 ηνπ ηαιήξνπ γηα θάζε βαξέια θξαζηνχ, ζπγθνκηδήο 

1818, πνπ ζα πνπιηφηαλ ζηελ πφιε. 

 1/4 ηνπ ηαιήξνπ γηα θάζε θάδν δεκεηξηαθψλ θαη 

νζπξίσλ. 

 10 γαδέηεο γηα θάζε θαηζίθη ή αξλί θαη 30 γηα θάζε 

ρνηξηλφ. 

Δ θνξνινγία ησλ πξντφλησλ ζα απέδηδε 1.000 ηάιεξα 

εηεζίσο. Σα ππφινηπα 3.000 ζα ζπκπιεξσλφληαλ απφ εηήζηα 

εηζθνξά ησλ επθαηάζηαησλ ηεο πφιεο. Οη εηζπξάμεηο ζα 

απνδηδφληαλ ζηελ Κέξθπξα, αλά ηξίκελν. Οη Λεπθάδηνη δελ 

ακθηζβήηεζαλ ηε ζεκαζία ηνπ κεγάινπ απηνχ έξγνπ, αιιά 

δηθαίσο ζεψξεζαλ άδηθν λα πιεξψζνπλ κφλνη απηνί, γηα έλα 

έξγν πνπ σθεινχζε φια ηα λεζηά ηνπ Ενλίνπ. 

 H  πνξεία ησλ γεγνλφησλ: 

15 ΒΠΣΒΜΐΡΔ 1819. Ο δεκνγέξνληαο Γεψξγηνο Νηθφιανο 

ηαχξνο, κε εληνιή ηνπ επάξρνπ Λεπθάδαο, αλαβαίλεη ζηνπο 

θαθηψηεο θαη θαηαιχεη ζηε κνλή ηεο Βπηζθνπήο, ζην 

παλνρψξη. θνπφο ηνπ, λα βνιηδνζθνπήζεη ηηο δηαζέζεηο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, σο πξνο ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, γηα ηελ 

δηάλνημε ηεο δηψξπγαο. Κηλδχλεπζε, φκσο θαη απηφο θαη νη 

άλζξσπνη ηνπ, απ‟ ηνπο αγαλαθηηζκέλνπο ρσξηθνχο θαη δήηεζε 

βνήζεηα απ‟ ηνλ έπαξρν, πνπ ηνπ έζηεηιε νκάδα αλδξψλ ηεο 

ρσξνθπιαθήο, κε επηθεθαιήο ηνλ Ώλαζηάζην Μαξίλν. 
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16 ΒΠΣΒΜΐΡΔ 1819. Μεηά απφ κία αλήζπρε λχρηα, θαηά 

ηελ νπνία ν Ν. ηαχξνο θαη ν Ώ. Μαξίλνο, κε ηελ θξνπξά 

δηαλπθηεξεχνπλ ζηελ Βπηζθνπή, ζηα γχξσ ρσξηά αληερνχλ 

ππξνβνιηζκνί θαη θσδνλνθξνπζίεο. πγθεληξψλνληαη ζην 

παλνρψξη 300 ρσξηθνί νπιηζκέλνη. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ 

πξσζηεξέα Ώπφζηνινπ Λάδαξε θαη ηνπ Ώλαζηαζίνπ Μαξίλνπ λα 

ηνπο εζπράζνπλ, δελ έθεξαλ απνηέιεζκα. Οη ρσξηθνί δήηεζαλ θαη 

πέηπραλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δεκνγέξνληα, ηνπ Μαξίλνπ θαη ηεο 

θξνπξάο. Φζάλεη, φκσο, ζνπο θαθηψηεο ν ηνπνηεξεηήο ηεο 

Λεπθάδαο, αληηζπληαγκαηάξρεο ηφβελο θαη θαιεί ηνπο 

ζπγθεληξσκέλνπο λα δηαιπζνχλ. Σνπο δειψλεη φηη ε ηνπηθή 

θπβέξλεζε ήζειε λα θαλεί δίθαηε ζε φινπο θαη ήηαλ πξφζπκε λα 

ζηείιεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ Κέξθπξα. Οη εμεγεξκέλνη 

αξλνχληαη, ππνζηεξίδνληαο φηη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ   θφξνπ 

δελ κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ. Ο ηνπνηεξεηήο ηνπο ζπληζηά λα 

ππνβάιινπλ γξαπηά  ηα αηηήκαηα ηνπο. Οη ρσξηθνί ζπληάζζνπλ 

ακέζσο ηελ αλαθνξά θαη ηελ δίλνπλ ζηνλ ηφβελο. κσο δελ 

δηαιχνληαη. 

17 ΒΠΣΒΜΐΡΔ 1819. Βληζρπκέλνη απφ άιιεο νκάδεο, 

πξνεξρφκελεο θαη απ‟ ηα άιια ρσξηά, νη ζπγθεληξσκέλνη 

θαηαιακβάλνπλ πξσί – πξσί ην χςσκα «Καζάξηα Ράρε», πάλσ 

απ‟ ηε Μεγάιε ΐξχζε. Ο ηνπνηεξεηήο ζπληάζζεηαη κε ηνπο 

εμεγεξκέλνπο θαη απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε λα κεηαθέξνπλ ηελ 

αλαθνξά ηνπο ζηελ Κέξθπξα δχν άξρνληεο ηεο πφιεο, ν θφκεο 

Νη‟ φξην θαη ν Θσκάο ΐαθέαο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζ‟ εθείλνπο 

πνπ δελ ζπκθσλνχζαλ, κε ηελ θνξνινγία πνπ επηβιήζεθε. Οη 

ρσξηθνί ππφζρνληαη ζηνπο δχν απεζηαικέλνπο, φηη ζα γπξίζνπλ 
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ζηα ρσξηά ηνπο. Δ αληαξζία ησλ ρσξηθψλ, παληθφβαιε ηνπο 

δεκνγέξνληεο θαη ηνπο άξρνληεο ηεο πφιεο, γηαηί θνβφληαλ φηη, ηα 

ιατθά ζηξψκαηα ηεο πφιεο, ζα μεζεθσλφηαλ ζε ζπλελφεζε κε 

ηνπο «ρσξηάηεο»,  ή θαη κφλνη ηνπο. Αελ ηνπο απέκελε, ινηπφλ, 

παξά ε αγγιηθή πξνζηαζία. Ο ηνπνηεξεηήο, γηα λα απνθξνχζεη 

πηζαλή επίζεζε ησλ ρσξηθψλ, απφ λφηηα θαη δπηηθά, έζηεζε 

θαλφληα θαη ηνπνζέηεζε θξνπξέο ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο. 

19 ΒΠΣΒΜΐΡΔ 1819. Φζάλεη ζηελ Λεπθάδα ε απάληεζε 

ηνπ αξκνζηή, ζηελ νπνία εμέθξαδε ηε δηάζεζε λα εμεηάζεη κε 

επηείθεηα ηα αηηήκαηα ησλ ρσξηθψλ. Δ αζαθήο απάληεζε, αληί λα 

θαζεζπράζεη ηνπο ρσξηθνχο, ηνπο έθαλε πην δχζπηζηνπο θαη ε 

ζηάζε δηαδφζεθε ζε φιν ην λεζί. 

20 ΒΠΣΒΜΐΡΔ 1819. Οη ρσξηθνί θαηαιακβάλνπλ θαη πάιη 

ηελ «Καζάξηα Ράρε», απ‟ φπνπ είραλ απνρσξήζεη, κεηά ηελ 

ππφζρεζε πνπ έδσζαλ ζηνπο  Νη‟ ξην θαη ΐαθέα. Οη άξρνληεο 

ζηελ πφιε πξνζπαζνχλ λα νξγαλψζνπλ θξνπξά 200 ελφπισλ, 

αιιά θαλέλαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφζθιεζε ηνπο, γηαηί 

θνβφηαλ ηα αληίπνηλα ησλ ρσξηθψλ ζηηο εθηφο πφιεο πεξηνπζίαο 

ηνπο. Καη θάπνηνη, πνπ δέρηεθαλ λα νπηιηζηνχλ, ην έθαλαλ κφλν 

γηα λα ππεξαζπίζνπλ, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ην ζπίηη ηνπο.  

21 ΒΠΣΒΜΐΡΔ – ΜΒΔΜΒΡΕ. Ώπ‟ ηελ «Καζάξηα Ράρε» 

νη εμεγεξκέλνη βιέπνπλ λα έξρνληαη απ‟ ηελ Κέξθπξα δχν 

αγγιηθέο θξεγάηεο θαη άιια πινία, πνπ κεηαθέξνπλ ζηξαηησηηθέο 

εληζρχζεηο. Οη ρσξηθνί εμνξγηζκέλνη απ‟ ηελ άθημε ησλ αγγιηθψλ 

πινίσλ, επηηίζεληαη ζηελ πφιε, ζπγθξνχνληαη κε ηελ αγγιηθή 

θξνπξά, ηελ απσζνχλ θαη κπαίλνπλ ζηελ πφιε. Βπηθξάηεζε 
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παληθφο θαη πνιινί θάηνηθνη ηεο πφιεο έηξεμαλ πξνο ην Κάζηξν. 

Αελ ζεκεηψζεθαλ, φκσο, θαηαζηξνθέο, εθηφο απ‟ ηνλ εκπξεζκφ 

ηνπ καγαδηνχ ηνπ δεκνγέξνληα ηαχξνπ, πνπ δελ είρε φκσο 

ζπλέρεηα. Ο ηνπνηεξεηήο ηφβελο θεξχζζεη ηνλ ζηξαηησηηθφ 

λφκν. Παξά ηηο απεηιέο, νη ρσξηθνί δελ δηαιχνληαη. Ο ηφβελο 

επηηίζεηαη ελαληίνλ ηνπο κε ηξία ηκήκαηα. Έλα μεθηλά απφ ην 

Καιιηγφλη πξνο ηνπο θαθηψηεο, έλα απφ ην Φξχλη θαη έλα 

θαηεπζχλεηαη ελαληίνλ ηνπο απφ ην δεκφζην δξφκν ησλ 

θαθησηψλ. 

22 ΒΠΣΒΜΐΡΔ 1819. ηε ζέζε «Μπφδα» έγηλε κεγάιε 

ζχγθξνπζε ησλ αληηπάισλ. Οη Άγγινη ππέζηεζαλ κεγάιεο 

απψιεηεο, αιιά ε άκπλα ησλ ρσξηθψλ δελ είρε αλάινγε ζπλέρεηα. 

Πηεδφκελνη απ‟ ηνπο Άγγινπο ππνρψξεζαλ ζηελ ζέζε «Άζπξα 

Υαιίθηα» ηνπ Κφληξνπ, αλάκεζα απφ θαθηψηεο θαη Βμάλζεηα, 

ζηελ ίδηα πεξηνρή πνπ ηνπνζεηεί ν ΐαιασξίηεο ην θαηαθχγην ηνπ 

δεπγνιάηε Φσηεηλνχ. Ο αλαπιεξσηήο ηνπ αξκνζηή, ζηξαηεγφο 

Άληακ, κε πξνθήξπμε ηνπ, αλαγγέιεη ηελ θαηάπλημε ηεο 

εμέγεξζεο, ηελ ζχιιεςε ησλ πξσηαηηίσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο ηάμεο, ελψ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ, θζάλεη ν ίδηνο ζηελ Λεπθάδα. 

6 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 1819. Ο Άληακ επηθεξχζζεη ηνπο 

πξσηαίηηνπο ηεο εμέγεξζεο θαη νξίδεη θνβεξέο πνηλέο ζε φζνπο 

ηνπο βνεζνχλ λα θξχβνληαη. ε φινπο ηνπο άιινπο, πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ εμέγεξζε, ν Άληακ έδηλε ζπγρψξεζε, εθηφο απφ 

εθείλνπο, πνπ ζην δηθαζηήξην ζα απνδεηθλχνληαλ, φηη ήηαλ 

ππνθηλεηέο ηεο ζηάζεο. Οη αξρέο θαινχλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο λα παξαδψζνπλ ηα φπια θαη ηα ππξνκαρηθά, πνπ θαηείραλ. 
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Ο Άληακ ζπζηήλεη δηθαζηήξην, απφ δχν Άγγινπο θαη δχν 

Λεπθαδίηεο άξρνληεο, κε εηζαγγειέα ηνλ Εσάλλε Γακπέιην, γηα 

ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ πεξηνπζηψλ  πνπ δεκεχνληαλ. 

14 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 1819. Ο Άληακ αλαγγέιεη ηελ ζχιιεςε, ηελ 

θαηαδίθε θαη ηνλ απαγρνληζκφ ηεζζάξσλ απ‟ ηνπο πξσηαίηηνπο, 

πνπ ήηαλ, ν πχξνο Ώζπξνγέξαθαο, απ‟ ηνπο θαθηψηεο, ν παπά-

Θεφθιεηνο ηξαβνζθηάδεο, απ‟ ηελ Ώπφιπαηλα, ν παπά Φίιηππνο 

Κνιπβάο, απ‟ ηνλ Ώιέμαλδξν θαη ν παπά-ηάζεο Πάικνο, απ‟ 

ηνλ Πφξν. Οη απαγρνληζζέληεο ηέζεθαλ ζε θνηλή ζέα, κέζα ζε 

ζηδεξέληα θινπβηά, αθνχ πίζσζαλ ηα ζψκαηα ηνπο, πξνο 

παξαδεηγκαηηζκφ ησλ άιισλ. Οη πεξηζζφηεξνη απ‟ ηνπο 

πξσηεξγάηεο ηεο ζηάζεο, πέξαζαλ ζηελ απέλαληη Ώθαξλαλία θαη 

γιχησζαλ ηελ αγρφλε, φπνπ πήξαλ κέξνο ζηελ Βπαλάζηαζε ηνπ 

1821. Οη αξρεγνί ήηαλ ν Ώπνζηφιεο ηαχξαθαο – Παλάδαο, ν 

Νηθνιέηηνο ηαχξαθαο – ΐειέηδαο, απ‟ ηελ Καξπά, ν Φίιηππνο 

Γαβεξδηλφο θαη πχξνο Ώζπξνγέξαθαο απ‟ ηνπο θαθηψηεο. Σνπο 

ηξείο απαζαλάηηζε ν δεκνηηθφο ζηηρνπξγφο. 

Η  ΡΙΜΑΔΑ  ΣΟΤ  ΚΟΛΟΚΑ 
Γχν ιατθά ηξαγνχδηα εμηζηνξνχλ ηελ εμέγεξζε ησλ ρσξηθψλ 

θαηά ησλ Άγγισλ. Σν πξψην, δεκνζίεπζε, γηα πξψηε θνξά, ην 

1874, ν ρνιάξρεο Ησάλλεο ηακαηέινο, ζην πεξηνδηθφ ηνπ 

Διιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο. 

Σξία πνπιάθηα θάζνληαη  

ζηε Ράρε ηνπ Αηνράξε  

ην έλα ήηαλ ν Υαιηθηάο  
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θαη η‟ άιιν ν Παλάδαο  

ην ηξίην ην θαιχηεξν  

ν Νηθνιφο ΐειέηδαο. 

Παξαπνληφληαλ θη‟ έιεγαλ  

βάζηα ρσξηφ θαη ρψξα. 

«Ση λα βαζηάμσ ξε παηδηά  

θη άραξα παιιηθάξηα  

δελ είλ‟ έλαο, δελ είλ‟ δπφ 

είλαη κεγάιν αζθέξη. 

Σξείο κέξεο θάλαλ πφιεκν 

Αελ έρνπλ άιια βφιηα. 

Αηαθφζηνπο εζθνηψζαλε 

Κη‟ εθάςαλε θαη ζπίηηα.» 

Ζ άιιε ιατθή καξηπξία γηα ην 1819, έξρεηαη κέζα απ‟ ηελ 

πεξίθεκε «Ρηκάδα ηνπ Κνιφθα». Πξφθεηηαη γηα πνίεκα πνπ 

ζπλέζεζε ν Ησάλλεο Κνιφθαο, απ‟ ηελ Καηνχλα. Γηέζσζε θαη 

ηνχην ν Ησάλλεο ηακαηέινο θαη ην έζηεηιε, ην 1879, ζηνλ 

Γάιιν θηιφινγν Δκίι Λεγθξάλη, γηα λα ην εθδφζεη,  πξάγκα 

πνπ δελ ζπλέβε. Σν 1961, φκσο, ην δεκνζίεπζε ν Κ. Γ. 

Κσλζηαληηλίδεο ζην πεξηνδηθφ «Ζψο», ν νπνίνο ην βξήθε ζηνλ 
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θάθειιν ηνπ επίζεο Γάιινπ Υνχκπεξη Πεξλφ, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πλεπκαηηθφο θιεξνλφκνο ηνπ Λεγθξάλη. 

Απηή ε ξηκάδα έρεη ηεξάζηηεο νκνηφηεηεο κε ηελ <<Ρηκάδα ηνπ 

Μπάξκπα-Μπαηδειηνχ>>, φπσο  πξναλαθέξζεθε ζε άιιν 

εδάθην ηνπ παξφληνο, ζηελ νπνία εμηζηνξείηαη ε εμέγεξζε ησλ 

θαθηαλψλ θαηά ησλ Σνχξθσλ, ην 1771, θαη ν θξηθηφο ζάλαηνο 

ηνπ αξρεγνχ ησλ θαθηαλψλ, ηνπ Ησάλλε Βιάρνπ, ή 

Γαζθαινγηάλλε. Ζ ελ ιφγσ ξηκάδα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηα Κξεηηθά γξάκκαηα θαη ηελ Κξεηηθή ηζηνξία, αθνχ είλαη 

ε βαζηθή πεγή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε, εθαηφ ρξφληα 

κεηά, ν Κξεηηθφο ηζηνξηθφο Γξεγφξεο Παπαδνπεηξάθεο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη θαη λα δηαζψζεη ην ηζηνξηθφ 

γεγνλφο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ Γαζθαινγηάλλε. Δπίζεο, ν εθ 

Κξεηηθήο κεηέξαο  εμαίξεηνο θηιφινγνο θαη ζπγγξαθέαο 

Βαζίιεηνο Λανχξδαο, ζην έξγν ηνπ: <<Μπάξκπα-Μπαηδειηφο. 

Σν ηξαγνχδη ηνπ Γζθαινγηάλλε>>, ζρνιηάδεη ηελ ινγνηερληθή, 

αιιά θαη ηζηνξηθή αμία ηεο ξηκάδαο, δερφκελνο αθφκε θαη 

θάπνηεο ππεξβνιέο ηνπ ξηκαδφξνπ, ζαλ <<ινγνηερληθή 

αλαβάζκηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο>>. 

εκεηψζακε πσο, νη δχν ξηκάδεο, έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο 

ζε φηη αθνξά ηελ ηερλνηξνπία, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, ηελ πινθή ησλ δηαιφγσλ ησλ 

πξσηαγσληζηψλ, ηελ έκπλεπζε, απνδεηθλχνληαο, έκκεζα, ηελ 

ζρέζε Κξήηεο θαη Λεπθάδαο, κε ηελ ξηκάδα ηνπ  Μπαηδειηνχ, 

φκσο, λα παίξλεη πεξίνπηε ζέζε ζηα Κξεηηθά γξάκκαηα θαη 

ζηελ Κξεηηθή ηζηνξία, ελψ ζαθψο ε ξηκάδα ηνπ Κνιφθα λα 

απνζησπάηαη θαη λα κελ ηεο απνδίδεηαη ζρεδφλ θακία 
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ινγνηερληθή , αιιά θαη ηζηνξηθή αμία. Αξρηθά θαη νη δχν ιατθνί 

ξηκαδφξνη επηθαινχληαη ηελ βνήζεηα ηνπ  Θενχ, πξνθεηκέλνπ λα 

γξάςνπλ: <<Θέ κνπ θαη δφο κνπ θψηηζε, θαξδηά ζαλ ην θαιάκη, 

λα θάηζσ λα ζπιινγηζηψ ηνλ Γάζθαιν ηνλ Γηάλλε>>, μεθηλάεη 

ηελ ξηκάδα ηνπ ν Μπάξκπα-Μπαηδειηφο, κε ηελ επίθιεζε ηνπ 

Θενχ μεθηλάεη, παξαθάησ, θαη ν Ησάλλεο Κνιφθαο. πσο 

αθξηβψο ν κεξνο ζηα επηθά ηνπ πνηήκαηα επηθαιείηαη ηελ 

Μνχζα. Έπεηηα θαη νη δχν ξηκάδεο εζηάιεζαλ ζηελ Γάιιν 

ιφγην θηιέιιελα Δκίι Λεγθξάλ, εθείλα, κάιηζηα ηα δχζθνια 

ρξφληα, ελ έηεη 1879, εθ ησλ νπνίσλ πξφιαβε θαη δεκνζίεπζε 

ηελ ξηκάδα ηνπ Μπάξκπα-Μπαηδειηνχ, γηα λα δηαζσζεί ε 

ξηκάδα ηνπ Κνιφθα απ΄ηνλ καζεηή ηνπ Λεγθξάλ, ηνλ Υνχκπεξη 

Πεξλφ. 

Ο Πάλνο Ρνληνγηάλλεο, κία βαζηθή πεγή, εθ ησλ ηξηψλ, νη 

άιιεο δχν είλαη απηέο ηνπ Κσλ/λνπ Μαραηξά θαη ηνπ Εαθχλζηνπ 

Παλαγηψηε Υηψηε, αμηνινγφληαο ζσζηά ηελ ξηκάδα θαη 

απνδίδνληάο ηεο ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, ηελ θαηαγξάθεη ζην 

έξγν ηνπ «Ηζηνξία ηεο λήζνπ Λεπθάδνο» (Σφκνο Β. ειίδα 

288): 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΝΗΟΤ ΛΔΤΚΑΓΟ, 

πνπ νη Λεπθαδίηαηο αληεζηάζεθαλ εηο πφιεκνλ 

Με ηνλ βαζηιέα Οπγγιέδνλ. 

Ποίημα ωραιότατον, 

Σνπ Εσάλλνπ  Κνιφθα 
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πλζεκέλνλ εηο ηελ Ώπιήλ, θαη Ρσκατθήλ γιψζζαλ. 

    Βηο ρσξίνλ Καηνχλα  1819 

------------------------------------------------------- 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ ζενχ θαη κε ηελ Παλαγία 

Θέισ λα γξάςσ ζήκεξα κηάλ λέαλ ηζηνξία 

Πξψηα δεηψ ζπκπάζεην απφ ηελ αθεληηά ζαο 

Γηαηί ζα γξάςσ ζηφξεζη λα βξνχλε ηα παηδηά ζαο 

Χ Θέ κνπ δφο κνπ θψηεζη λα γξάςσ ηζηνξία 

Σν ζξήλνο νπνπ  γείλεθε εηο η‟αζιηα ρσξία. 

Σνπο νρηαθφζηνπο δεθαλλεά ζην κήλα ην επηέκβξη 

Βγείλεθε ην ξεκπειηφ θαη πάξηε ην ρακπέξη 

Βηο ηεο Λεπθάδαο ην λεζί πνχλαη ε Άγηα-Μαχξα. 

Πνιιή θζνξά εγείλεθε ζε κίαλ εβδνκάδα. 

Παξαθαιψ ζαο άξρνληεο αθνχζεηε ιηγάθη 

Οπνχ εζηάζ‟ ε αθνξκή απ‟ έλαλ επηζηάηε 

Ο Κνινλέινο έζηεηιε δπφ άξρνληεο κε δφξη 

Να πάλε λα θνλέςνπλε ζ‟απηφ ην παλνρψξη. 
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ηελ Πηζθνπή αξεβάξεζαλ ηνπο επηζηάηαο θξάδνπλ 

Καη νξδηληά δηαβάζαλε θ‟ επζχο αλαζηελάδνπλ 

Δ νξδηληά ήηαλ απηή – λα γξάςνπλ κε ηε βία 

Υνλδξά ιηαλά ηα δψα ηνπο λα δψζνπλε ζνιδία. 

Κε φινη ηνπο απεθξίζεθαλ <<θάιιηα εηο ηελ Σνπξθία 

Παξά η‟ Οπγγιέδνπ ηνπ ζθπιηνχ λα δψζνπκε ζνιδία>> 

θ‟εδψζαλε ηελ πξνζηαγή ζε φια ηα ρσξία 

λα καδνρηνχλε ζη‟αξκαηα σο θαη κηθξά παηδία 

εηο ηνλ Φξεά λα ζπληαρζνχλ φινη κε η‟άξκαηά ηνπο 

λα πάλε λα πξνζθέξνπλε ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

θ‟επήγαλε ζηελ Πηζθνπή ηνπο άξρνληεο λα πηάζνπλ  

θαη κε καραίξηα θαη ζπαζηά ήζειαλ λα ηνπο ζθάμνπλ 

θ‟νη άξρνληεο εθψλαμαλ <<Παπάο ηψξα‟λαη ρξεία 

θαη εηο εκάο ηνπο δχζηπρνπο λα θάκεο βνεζεία>> 

θε νινλπρηίο εθιαίγαλε δάθξπα ζαλ ηε βξχζη 

ηνλ ήιην θαξηεξνχζαλε πφηελε λα θσηίζε 

<<Παπ‟ Ώπνζηφιε ιέγαλε απφςε λα βνεζήζεο 
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Καη κέζα ζην ζεθξέην ζνπ ζέινκε λα καο θξχςεο>> 

Καη ν παπάο ηνπο έιεγε <<θνπξάγην Νηθνιάθη 

ηακάηεζε ην θιάςηκν κελ θάλεηο ζαλ παηδάθη>> 

<<Σν ηη θνξάγην λάρσ γσ  ζε ηνχην πνπ ζπββαίλεη 

Παξαθαιψ ζε άζεκε λα κπψ κέζ‟ ην βαγέλη>> 

Μα ν Θεφο εθψηηζε λάξηε γιίσξα κέξα 

Καη ηνπ παπά αζπάδνληαη ηε δεμηά ηνπ ρέξα 

Καη ν παπάο ηνπο γιχησζε ηνπο έδεημα ηε ζηξάηα 

ηνλ Κνινλέιν πήγαλε ηνπ δίλνπλ ηα καληάηα 

Καη ιέλ- <<Ώθέληε βιέπεηο καο ςέκκαηα ΄λαη πνπ δνχκε 

θ‟εθείλα πνπ επάζακε λα ζηα δεγεζνχκε 

νη Λεπθαδίηαηο ήμεπξε πνιχ ΄λαη ζπκσκέλνη 

θε απάλνπ καο ερνχκεμαλ σο ιχθνη καλησκέλνη. 

ηελ Πηζθνπή καο θιείζαλε θ‟ήζειαλ λα καο πηάζνπλ 

Καη κε καραίξηα θνθηεξά ήζειαλ λα καο ζθάμνπλ 

Μα ν άγηνο πξσηφπαππαο εθείλνο καο γιπηψλεη 

Μεο ζην βαγέλ‟ εκπήθακε θε απ‟ φμσ καο θνπληψλεη. 
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Ο Κνινλέινο παξεπζχο εηο ην Ρεγέληε πάγεη 

Κε απ‟ ηνλ πνιχ ηνπ ην ζπκφ κήηε ζέιεη λα θάγε. 

Λέγεη ηνπ-<<ήθν „γιίγσξα λα πάκε ζηαηο θαθηψηαηο 

Να πάκε λα δαπίζσκε ηνπο „αγξηνπο ρσξηάηαηο>> 

Καη ν Ρεγέληεο ηνχιεγε <<Θέιεηο λα ζ΄νξκελέςσ 

χξε θάηζε ζην θαζηξν ζνπ θ‟ εγψ λαλ ηνπο παηδέςσ>> 

Κε ν Κνινλέινο παξεπζχο δε ζηέθεη λα λακέλε 

Κε απ‟ ην πνιχ γηλάηη ηνπ πάξαπηα φμσ βγαίλεη 

Πάξαπηα εμεθίλεζε κ‟ εμήληα ζηξαηηψηαηο 

Καη νξδηλία ηνπο έδσζε λα θάςνπλ ηαηο θαθηψηαηο 

Οη θαθηζάλνη ηψκαζαλ θε άθεζαλ ηε δνπιεηά ηνπο 

Κε φινη ΄βξεζήθαλ ζη‟ άξκαηα απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο. 

Καη κεηεξίδα πηάλνπλε πίζσ απ‟ ηα ιηζάξηα 

Σνπ Κνινλέινπ είπαλε ζαλ άμα παιιηθάξηα 

<<ηάζνπ θαη κελ παγαίλεο κπξφο, κήηε λα πεξβαηήζεο 

Γαηηί ζηε ζηξάηα ζήκεξα ην αίκα ζνπ ζα ρχζεηο>> 

Κε ν Κνινλέινο γχξπζε νπίζσ κε ηε βία 
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Κ‟ νη Λεπθαδίηαηο ηνχιεγαλ πσο δελ ηνλ έρνπλ ρξεία. 

Καη παξεπζχο εγξάςαλε ζε „φια ηα ρσξία 

Να θαηαηβνχλ θ‟ νη γέξνληεο θαη ηα κηθξά παηδία 

Πάξαπηα λα θηλήζνπλε θαλέλαο λα κε ιείςε 

Με η‟ αξκαηά ηνπο λα βξεζνχλ εηο ηελ Μεγάιε ΐξχζε 

Καη γλψκε είραλε θαθή ηε ρψξα γηα λα θάςνπλ 

Κε φινπο ηνπο πξψηνπο άξρνληεο ήζειαλ λα ηνπο ζθάμνπλ 

Κε νη άξρνληεο κε ηε ζπνπδή ζηνλ Κνινλέιν „πγαίλνπλ 

Κε απ‟ ηνλ θφβν ηνλ πνιχ κε γιψζζα δελ ηνπ θξέλνπλ 

Με λφεκα ηνπ  έιεγαλ <<Σψξα λα καο βνεζήζεο 

ηνλ Ώη Μελά λα βάινπλε θαλφληα λα δηνξίζεο>> 

Κε ν Κνινλέινο ηζνχιεγε-<<Ση ζέιεηε λα θάκσ 

Πνπ γηα η‟ εζάο εγψ ερζέο θφληεςα λα παηζάλσ 

Πάξηε ζνιδάηνπο δψδεθα γηα λα ζαο βνεζήζνπλ 

Καη κε θαλφληα δπλαηά γηα λα ηνπο πνιεκήζνπλ. 

ΐνεζήζεηε θαη ζεηο θαιά γηα λα κε ζαο ληθήζνπλ 

Σ‟ άξκαηα ηα βαζηιηθά λα κελ ηζαιαπαηήζνπλ 
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Πάξηε ζκηληξάιηα θνβεξά θαιά λα πνξεπζήηε 

ινπο λαλ ηνπο ζθνηψζεηε λα κελ ηνπο ιππεζείηε>> 

Κ‟ νη Λεπθαδίηαηο „εκαζαλ πσο έβαιαλ θαλφληα 

Κε „αξρηζαλ θ‟ ειαινχζαλε ζαλ πνπ ιαινχλ η‟ αεδφληα. 

Παξαζθεπή ζπλάρζεθαλ αββαην „ηνηκαζζήθαλ 

Σελ Κεξηαθή η‟ απφγηνκα κέζα ζηε ρψξα κπήθαλ 

Καη νη Οπγγιέδ‟ αξρίζαλε λα ηνπο θαλνλνηζάξνπλ 

Κ‟ νη Λεπθαδίηαηο έιεγαλ λα παλ λα ηνπο ηα πάξνπλ 

Καη ηξείο  βνιέο εζχθηαζαλ θ‟ εδψθαλ κπαηαξίαηο 

Καη ηα θαλφληα πήξαλε ηα ιέγε ηνπο ραινχλε 

Σζ‟ Οπγγιέδνπο ηνπο βαξπφκνηξνπο  πνιινί ηνπο θπλεγνχλε. 

Σέζζαξνπο εζθνηψζαλε θαη ηζ‟ άιινπο ηνπο ιαβψζαλ 

ηνλ Κνινλέιν επήγαλε θαη ηα ρακπέξηα „δψζαλ 

Κ‟ νη Λεπθαδίηαηο άξρηζαλ θξηθηά θαη πνιεκνχλε 

Σνπο άξρνληεο γπξεχαλε κα δελ κπνξνχλ λα βξνχλε 

ηα παξαζχξηα πέθηαλε ηα βφιηα ζα ραιάδη 

ηνπο άξρνληαηο ηνπο δχζηπρνπο ε δάιε ηνπο ηαξάδεη. 
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Ώθήλσ λα ινγηάζεηε αξρφληηζαηο κεγάιαηο 

Άξρηζαλ λα ιηγφλνληαη κε ηα παηδηά ηζ΄αγθάιαηο 

Γφληνιαηο θαη κνλφμπια είλ‟ φια θνξησκέλα 

Σ‟ αξρνληηθά ηα πξφζσπα είλ‟ φια καξακέλα. 

Καη φια η‟ αξρνληφπνπια είλ‟ φια θνβηζκέλα 

ηε ιίκλε κέζα πέζαλε σο ην ιαηκφ ρσκέλα. 

θ‟ νη Λεπθαδίηαηο άξρηζαλ θαθή δνπιεηά λα θάκνπλ 

κε ζπάξηα θαη κ‟ αζθειαρηνχο θσηηά ζηα ζπίηηα βάλνπλ 

ηφηε ζαλ είδαλ ηε θσηηά ην ηη ζέιεηο λα θάκνπλ 

κηθξνί κεγάινη άξρνληεο έπεζαλ λ‟ απνζάλνπλ 

αθήλσ λα ζπιινγηζηή θαλείο θαη λα ινγηάδεη 

λα βιέπεη ηέηνηα πξάκκαηα λα κελ αλαζηελάδε! 

Οη άξρνληαηο λα βιέπνπλε θσηηά ζη‟ αξρνληηθά ηνπο 

Ώξρφληηζζαηο ηνηκφγελλαηο λα ράλνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

Μα ν παλάγαζνο Θεφο κεγάιν ζάκα θάλεη 

 Καη ε θσηηά νπψβαιαλ ζε φια δελ πηάλεη 

Παξ‟ έλα ζπίηη κνλαρφ ηνπ ηαχξνπ Ώπνζηνιάθε 
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Βθάγεη απφ ηα ζέκεια δελ έκκεηλε ηξηκκάθη. 

ν Κνινλέινο έζηεηιε γξάκκαηα ζην ελάην 

ξεθφξηζα λα ηνπ ζηείινπλε ην βξάδπ ην αββάην. 

θαη δπφ θξπγάδεο έζηεηιαλ θ‟ εξρφληαλε αγάιη 

ηελ Κεξηαθή ην δεηιηλφ  ήξηαλ κε καηζηξάιη 

ζην θάζηξν αξεβάξεζαλ νπνχλαη ν ιηκέλαο 

ρσξηάηεο δελ απφκεηλε ζηε ρψξα κήηε έλαο 

ζηε Ράρε αξεβάξεζαλ θ‟ εκαδνρηήθαλ φινη 

θαη παξεπζχο εθψλαμαλ <<Σξέρα παπ‟ Ώπνζηφιε 

ζηνλ Κνινλέιν γιίσξα λα παο λα ηνλ πξνθηάζεηο 

αγάπε ηνπ γπξεχνκε θαη λα καο θάκεηο θηεηάζη 

ηίπνηε κελ πιεξφλνκε πάξεμ κηα δεθαηία 

πνπ είρακε ζην παιαηφ πνχηαλ ε ΐελεηία>> 

εθηεηάζαλε θ‟ εβάιαλε κηάλ άζπξε παληηέξα 

θαη παλεγχξη ηνχραλε εθείλε ηελ εκέξα 

δελ ήμεπξαλ νη δχζηπρνη πσο ζα λα θαηαληήζνπλ 

κα ην θνπβέξλν έιεγαλ πσο ζα λα ην δαπίζνπλ. 
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Σελ παληηέξα πήξαλε θαη παλ έμη λνκάηνη 

ηνλ Κνινλέιν γχξηζαλ λα θάκνπλε ηε θηεηάζη 

Κε ν Κνινλέινο ηζνχιεγε <<Ώλ είζηε παιιηθάξηα 

Απφ ψξεο θαξηεξήηε κε λα θάκσκε  κπαηάιηα>> 

Αελ ήμεξαλ νη δχζηπρνη λα παλ λα πξνζθπλήζνπλ 

πάιε εβάιαλε βνπιή λα ηνλε πνιεκήζνπλ 

θε αξρίληζαλ λα πνιεκνχλ απφ ηα κεηεξίδα 

ηα βφιηα ηα ρσξηάηηθα ηζ Οπγγιέδνπο εζεξίδαλ 

κα ηνχηνη είραλ νξδηληά νκπξφο λα πεξβαηήζνπλ 

κεθάξη „νινη λα ραζνχλ πίζσ λα κε γπξίζνπλ. 

ζαλ ηα κππξκπχγθηα ζην δεληξφ νπφηαλ ηα ρηππνχλε 

έηζ‟ νη Οπγγιέδνη γιίγσξα ζηα πιάγηα πεξβαηνχλε 

θ‟ νη Λεπθαδίηαηο θεχγνπλε δελ ζηέθνπλ πιεηφ άιιν 

εηφηελεο ην γλψξηζαλ πσο εθακαλάλε ζθάιιν 

θ‟ νη Οπγγιέδνη πάλ‟ απφ θνληά θαη ηνπο εθπλεγνχζαλ 

λα πηάζνπλε θαλέλαλε πνζψο δέλ εκπνξνχζαλ 

παξ‟ έλα Καξζαλφπνπιν Γεσξγάθε ην ειέγαλ 
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απηφ „πνιέκα δπλαηά απφ ην κεηεξίδη 

ζη‟ αζθέξη ην Οπγγιέδηθν πάξα πνιινχο ζεξίδεη. 

Κξίκα ήηαλ ηέηνην θνξκί   άδηθα λ‟ απνζάλε 

Πνπ δσληαλφ δελ δχλνληαλ θαλέλαο λαλ ην πηάλε! 

αο ηνλ αθήζσκελ απηφλ γηαη‟ έπαζελ νιίγα 

θαη γηα ηνπο άιινπο λα εηπψ πνπ έθπγαλ θ‟ επήγαλ. 

Οη Λεπθαδίηαηο ην ινηπφλ ζαλ έθακαλ ηε ρχζη 

Καλέλαο δελ εθνχηαγε κήηε λα ζηακαηήζε 

Πέξε επήξαλ ηα βνπλά θαη ηα ρακνιαγθάδηα 

ζηνπο ιφγγνπο εθξπθηήθαλε ζαλ θ‟ ήηαλε δαξθάδηα 

ην πψο επξνληεζήθαλε απφ ην κεηεξίδη 

γηαηί απηνί δελ είραλε θαλέλαλ λα ηζσξίδεη. 

Καη νη Οπγγιέδνη απφ θνληά κ‟ άθνπε κπαηαξία 

Βηο ηε Λεπθάδα κπήθαλε θ‟ έπηαζαλ ηα ρσξία. 

Άλζξσπν δελ επξήθαλεζε ζπίηηα θαη παιάηηα 

πέξε βαγέληα κε θξαζηά εβξήθαλε γηνκάηα. 

Άιι‟ έπηαλ άιια έρπζαλ θε ν Κνινλέινο θξάδεη 
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Ώπ‟ άιιν πξάκκα ηίπνηεο θαλείο λα κελ πεηξάδε 

Καη νξδηλία έδσζε ζε φια ηα ρσξία 

Να θάηζνπλε ζηα ζπίηηα ηνπο δίρσο θακία ρξεία. 

θ‟ νη Λεπθαδίηαηο ήηαλε ζηα ζπήιαηα θξπκκέλνη 

λα βγνχλε δελ εθνχηαγαλ γηαη‟ ήηαλ θνβηζκέλνη. 

Μα ν Κνινλέινο έθηαζε πξνθιάκν θαη ηνπο δίλεη 

Νάξηνπλ φινη ζηα ζπίηηα ηνπο θαλείο κελ απνκείλε 

Κε άιιε νξδίληα έβγαιε ηνπο επηζηάηαο θξάδεη 

θε σζάλ θαιφο πλεπκαηηθφο πνιιά ηνπο εμεηάδεη. 

<<Θέισ λα καξηπξήζεηε πνηνο ήηαλ ε αηηία 

Να ηνλ παηδέςσ απζηεξά κε δίρσο εζπιαρλία>>- 

θη „νινη ηνπο απεθξίζεθαλ-<<Δμεχξεη‟ αθεληάδεο 

άιιε δελ ήηαλ γε αθνξκή απφ ηνπο Υαιηθηάδεο>>. 

θε ν Κνινλέινο άξρηζε πάξαπηα ηνπο κπαληίξεη 

ηα ζπίηηα ηζ απ ηα ζέκεια φια ηνπο ηα γθξεκίδεη. 

Κ‟ νη επηζηάηαηο άξρηζαλ θαη ηνλε πξνζθπλνχλε 

Σνλ Κνινλέιν πάξαπηα πνιιά ηνλ θραξηζηνχλε. 
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<<Ώθέλη‟ εκείο ην μέξνκε ην θηαίμηκφ καο φινη 

Πνπ πήγακε λα θάςσκε κία δεχηεξε Πφιη 

κα δφμα λάρε ν Θεφο ηελ λχρηα θαη εκέξα 

νπνχ εκείο βξηζθφκαζηε ζε ηνχηε ηελ κπαληηέξα 

πνχλ‟ ην θνπβέξλν έζπιαρλν θε φινπο καο ειππήζε 

πνπ έπξεπε λα θξεκαζηή έλαο „πν θάζε ζπίηη>> 

θε ν Κνινλέινο ΄μέηαδε θαη εχξε δπφ παπάδεο 

πνπ είραλε ην θηαίμηκν σζάλ ηνπο Υαιηθηάδεο. 

Κ‟ επζχο ηνπο απνθάζηζε θ‟ νη δπφ λα θνπξθηζηνχλε. 

Καη κήηε λα ηνπο ρψζνπλε πάξε λα θξεκαζηνχλε. 

ζαλ ηα ζηαθχιηα θξέκνληαη ηνλ Σξπγεηή ζη‟ ακπέιηα 

κέζ‟ ζηα θινπβηά ηνπο έβαιαλ ζαλ θ‟ ήηαλε γαξδέιηα. 

θαιά λα πάζνπλ ην ινηπφλ γηαη‟ έηζη ηνπο ηπραίλεη 

δηφηη εηο ηνλ πφιεκν ήηαλ μεζπαζσκέλνη. 

Θακκάδνκαη ν ηαπεηλφο δνχινο ζαο αθεληάδεο 

Γλψζη λα κελ πνηάδνπλε κήηε θαη νη παπάδεο. 

κα ηψξα ε  ακαξηίαηο κνπ φρη άιινλ παξ‟ εκέλα 
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λα θξέκσληαη κέο‟ ζηα θινπβηά πξφζσπα γεξσκέλα. 

κα ν Θεφο καο ήζειε θαη έθακ‟ εζπιαρλία  

θαη ην ελάην έζηεηιε κηάλ άιιελ νξδηλία. 

Πνπ καο εηχραηλε θαιφ ν Οπγγιέδνο λα καο δψζε 

Να θάςε φια ηα ρσξηά θε ν ηφπνο λα ξεκψζε. 

Μάιηζηα δπφ κηθξά ρσξηά Καξπψηε θαη Καηνχλα 

ηνπο ηχραηλε λα ιάβνπλε κία θαθή θνπληνχλα 

γηαηί απηνί εηξέμαλε ζηε ρψξα ζα ιηνληάξηα 

θαλφληα δε θνβήζεθαλ γηαη‟ ήηαλ παιιηθάξηα. 

θαη κέγα ζάκα γείλεθε  ζ‟ απηά ηα δπφ ρσξία 

νπνχ θαλείο δελ βιάθηεθε κήηε θαη ζηα ζθνπηία. 

πνπ ηα ζκηληξάιηα πέθηαλε ραιάδη νκπξνζηά ηνπο 

θαλέλαλ δελ εγγχμαλε κήηε θαη ζηα ζθνπηηά ηνπο. 

κα ζφξηε είραλε θαιή  θαη ν Θεφο ηνπο ζέιεη 

θαη ην ελάην έζηεηιε θειίηζη ην Γακπέιη. 

θαη νξδηλία έζηεηιελ απηφο πξνηνχ λα θηάζε 

ηε θνχξθα λα ραιάζνπλε θε ν ζάλαηνο λα πάςε 
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έηζη κε ζέιεκα Θενχ θαη κε ηεο Παλαγίαο 

ειεπζεξψζε ην λεζί απφ ηαο θξεκαζίαο. 

κ‟ άο έρεη δφμα ν Θεφο θ‟ ε κήηεξ Παλαγία 

πνπ έθακε ην έιενο εηο ηνχηα ηα ρσξία. 

ζηαράδνκαη , αλ ν Θεφο δελ ήζειε βνεζήζεη 

ε θνχξθα θαη ην θξέκαζκα δελ είρε ζηακαηήζεη. 

κα πάιηλ ζέισ λα εηπψ δίθην ΄ραλ νη θαπκέλνη 

γηαη‟ ήηαλ νη πεξζζφηεξνη Οπγγιέδνη ιαβσκέλνη. 

η‟ αλάζεκα λα έρνπλε απηνί νη Υαιηθηάδεο 

νπνχ εθάκαλ ηελ αξρή θαη θξέκνλη‟ νη παπάδεο. 

ηνχην πνηέ δε γείλεθε θαλείο δελ ην ζπκήζε 

θε φπνηνο δελ εγελλήζεθε εθείλνο δελ θνβήζε. 

θε φζνη θε αλ εγελλήζεθαλ φινη ηξνκάξα είδαλ 

θαη Λεπθαδίηαηο κεξηθνί εζθφζεθαλ θ‟ εθχγαλ. 

Ο Κνινλέινο θάζνληαλ κέζα εηο ηαηο θαθηψηαηο 

θαη χζηεξα πξνζθάιεζε φινπο ηνπο πξνεζηψηαηο 

ζηελ Πηζθνπή εθάζνληαλ κε ηε ζνιδαηαξία 
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θαη νξδηλία έδσζε ζε φια ηα ρσξία 

λα καδνρηνχλ ζηελ Πηζθνπή  λα παλ‟ θαη η‟ αξκαηά ηνπο 

ηφηεο λα εζπράζνπλε απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο 

θ‟ επζχο εηξέμαλ „νινη ηνπο θ‟ εδψζαλ η‟ αξκαηά ηνπο 

λα γιχζνπλ απ‟ ην ζάλαην απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο 

θη φηαλ εζπράζαλε θαη εζπιινγηζζήθαλ 

εγλψξηζαλ ηη έθακαλ θαη πσο θαηαζηαζήθαλ. 

<<Ώγινίκνλν ειέγαλε πήγαλε η‟ αξκαηά καο  

Καη ηψξα ζθιάβνη γήκαζηε εκείο θαη ηα παηδηά καο. 

πξέπεη ηψξα λα ήκαζηελ έηνηκνη ζηαηο δνπιείαηο 

λα θάλλσκε ηαηο πξναζηαγαίο θη φιαηο ηαηο νξδηλίαηο. 

νχη‟ άξρνληαο, νχηε θαλείο θνηάεη λα κηιήζε 

γηα  λα καο  δψζεη η‟ άξκαηα θαη λα καο ζπκπαζήζε. 

κ‟ αο έρεη δφμα ν Θεφο πνπ „βνήζεζ‟ σο ηψξα 

θαη ηα θαξάβηα έζηεηιε θ‟ εγιχησζε ηε ρψξα. 

αλ ήζειε κε θζάζνπλε Οπγγιέδνη αξκαησκέλνη 

ε Ώγην-Μαχξα σο ηελ απγή επξίζθνληαλ θακκέλε. 
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λα πέζε βάξνο πεξηζζφ ζε φιν ην λεζί καο 

λα ράζσκε θαη ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςί καο>> 

Σνχηα πνπ εγξαθηήθαλε είλαη βεβαησκέλα 

θε αο έρσ θαη ζπγρψξεζηλ αλ έζθαια θαλέλα. 

ξθσ  ζαο θάλλσ ην ινηπφλ πσο φια είλ‟ αιήζεηα 

εηνχηα  δελ είλ‟ ςέκκαηα κήηε θαη παξακχζηα. 

γηαηί  θνληά δελ ήκνπλα κήηε ζηε κπαηαξία 

άιινη κνπ είπαλ θ‟ έγξαςα απηήλ ηελ ηζηνξία. 

θαη  φπνηνο ηα ζπιινγηζηεί θαη ηα θαινμεηάμεη 

ηα βξίζθεη φι‟ αιεζηλά θαη φια κε ηελ ηάμη. 

ηάγξαςα γηα λα βξίζθσληαη πάληα λα κνινγνχληαη 

θαη φζνη η‟ αλαγλψζνπλε πξέπεη λα κε ζρνξλνχλε 

γηαη΄είλαη θξίκα λα ραζεί κηα ηέηνηα ηζηνξία 

πνπ έγηλε ζηε ρψξα καο θαη ζ‟ φια ηα ρσξία. 

θε αλ ζέιεηε λα κάζεηε πνηνο έγξαςε ηα ηφζα 

θαλείο δελ ηα ηζηφξεζε παξ‟ ε δηθή κνπ γιψζζα. 

Κνιφθαο ην παξάλνκα Εσάλλεο η‟ νλνκά κνπ  
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θαη ζηελ  Καηνχλα βξίζθνληαη ηα παηξνγνληθά κνπ. 

θαη αο  κε ζπκπαζήζνπλε νη άξρνληεο κεγάινη 

γηαηί δελ έθακα ζπνπδή ζαλ θάλνπλ νη δαζθάινη. 

            Πεγέο απ‟ ηηο νπνίεο αληινχκε ηα ζηνηρεία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέγεξζε ηνπ 1819, είλαη ηα πξαθηηθά ηεο 

δίθεο ησλ πξσηαηηίσλ, πνπ επεθνινχζεζε, ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

πνπ βξίζθνληαη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Λεπθάδνο, ε αλσηέξσ 

ξηκάδα ηνπ Κνιφθα θαη νη αλαθνξέο ησλ Πάλνπ Ρνληνγηάλλε, 

Κσλζηαληίλνπ  Μαραηξά θαη ηνπ Εαθχλζηνπ Παλαγηψηε Υηψηε,  

ζην έξγν ηνπ <<Εζηνξία ηνπ Ενλίνπ Κξάηνπο απφ ζπζηάζεσο 

απηνχ κέρξη ελψζεσο (1815 – 1864)>>. Ο ηειεπηαίνο αληιεί 

ζηνηρεία απφ δχν πιεπξέο. Πξψηνλ,  απ‟ ηα έγγξαθα,  πνπ 

έζηειλε ε θπβέξλεζε ηνπ Ηνλίνπ Κξάηνπο ζηνλ ηνπνηεξεηή θαη 

ζηνλ έπαξρν ηεο Εαθχλζνπ, ηα νπνία θπιάζζνληαη ζην 

Αξρεηνθπιαθείν ηεο Εαθχλζνπ θαη θαηά  δεχηεξνλ, ν 

Παλαγηψηεο Υηψηεο, είρε πιεξνθνξίεο απ‟ ηνλ ιφγην ζρνιάξρε  

Ησάλλε ηακαηέιν.  Υξεζηκνπνηεί, ν Π. Υηψηεο,   ηνλ φξν 

«θαθηά», ελνψληαο ηνπο θαθηψηεο, γη‟ απηφ αθξηβψο, θάπνηνη 

θχθινη, ηνπ θαηαινγίδνπλ αλαθξίβεηα, ιφγσ έιιεηςεο, ιέλε, 

βησκαηηθήο αληίιεςεο ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ γεγνλφησλ ζηελ 

Λεπθάδα, ηελ ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ θαη νη ίδηνη αγλννχλ πνπ 

βξίζθνληαη νη θαθηψηεο, ελψ απηή ηελ πεξίθεκε βησκαηηθή 

αληίιεςε, φπσο θαη ηελ παξάδνζε, ηελ ρξεζηκνπνηνχλ δίθελ 

εθθξεκνχο,  ελίνηε κελ  ηελ ζεσξνχλ βαζηθφ ππιψλα ηεο ίδηαο 

ηεο ηζηνξίαο, άιινηε φκσο,   φηαλ δελ εμππεξεηεί ηηο απφςεηο 

ησλ, ηελ ζεσξνχλ κχζν, ξεηνξηζκφ ή ηζηνξηθή αθπξηνιεμία.  
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Αδίθσο, βέβαηα, θαηεγνξνχλ ηνλ Υηψηε, δηφηη νη θχξηεο πεγέο 

ηνπ ήηαλ απζεληηθφηαηεο, φπσο ηα αγγιηθά  θείκελα πξνο ηνλ 

έπαξρν ηεο Εαθχλζνπ θαη ν Ησάλλεο ηακαηέινο. Δίλαη, αθ‟ 

ελφο, γλσζηή ε ιεπηφηεηα θαη ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία 

θηλνχληαη νη Άγγινη ηνπ Foreing Office, απφ αηψλσλ, θαη 

εηδηθψηεξα ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,  αθ‟ εηέξνπ,  

θάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα ηνλ δηνξζψζεη ν Ησάλλεο 

ηακαηέινο, γηα ηελ «αλαθξίβεηα» πεξί θαθίσλ θαη 

θαθησηψλ.  Καζφινπ απίζαλν, νη Άγγινη λα ραξαθηήξηδαλ 

ηνπο θαθηψηεο, ζαλ θαθηά, γλσξίδνληαο ηελ ζηελή ζρέζε ησλ 

δχν πιεπξψλ. 

Ζ εμέγεξζε ησλ ρσξηθψλ θαηά ησλ Άγγισλ, ην 1819, 

θαίλεηαη πσο είρε θαη ηαμηθφ ραξαθηήξα, αθνχ εζηξέθεην θαη 

θαηά ησλ «αζηψλ» ηεο ρψξαο, έηζη φπσο απηνπξνζδηνξίδνληαη, 

ηξηάληα εμ απηψλ, ζε ςήθηζκα πνπ επέδσζαλ ζηνλ ηφβελο, 28 

Ννεκβξίνπ 1819, κε ην νπνίν εθθξάδνπλ ηελ επαξέζθεηα ηνπο,  

δηφηη ν άγγινο ηνπο έζσζε απ‟ ηνπο ρσξηθνχο. Καη έξρεηαη ζηελ 

επηθάλεηα,  ν κεηά ην 1684 δηαρσξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

λεζηνχ ζε «κπξαλέινπο» θαη «ρσξηάηεο». Οη πξψηνη, κε απαμία, 

απνθαινχζαλ «ρσξηάηεο» ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, νη 

νπνίνη βίσλαλ απηφλ ηνλ ηδηφηππν ξαηζηζκφ θαη ν νπνίνο ζρεδφλ 

θξάηεζε κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, αθνχ έθηνηε ε 

νκνγελνπνίεζε επήιζε κε ηελ αζξφα εγθαηάζηαζε ησλ 

«ρσξηαηψλ» θαη ζηελ Υψξα. 

εκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο ηνπηθήο εθθιεζίαο ζηελ 

Δμέγεξζε. Ο Πξσηνπαπάο Απφζηνινο Λάδαξεο, απ‟ηα 

Λαδαξάηα, παξά ην φηη ηήξεζε κεηξηνπαζή ζηάζε θαη 
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πξνζπάζεζε λα δηαζψζεη ηνλ δεκνγέξνληα ηαχξνπ, απ‟ηελ 

κήλη ησλ εμεγεξκέλσλ, ελ ηνχηνηο,  θξίζεθε έλνρνο θαη 

πξσηαίηηνο απ‟ηνπο Άγγινπο, πξνθπιαθίζηεθε θαη 

θαζαηξέζεθε, παξά ην γεγνλφο, φηη, νη ίδηνη νη Άγγινη ηνλ είραλ 

νξίζεη Πξσηνπξεζβχηεξν θαη πξνζσξηλφ αξρεγφ ηεο Δθθιεζίαο 

ηεο Λεπθάδνο, (Απφθαζε Βνπιήο, Κέξθπξα 30 επηεκβξίνπ 

1818, ειίδα  5, Δθεκεξίο ησλ Δλσκέλσλ Δπαξρηψλ ησλ Ηνλίσλ 

Νήζσλ). Δπίζεο, πέξαλ ησλ ηξηψλ ηεξέσλ, πνπ απαγρνλίζζεθαλ, 

ηξαβνζθηάδε, Κνιπβά θαη Πάικνπ, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν είρε 

θαη ν παπα-Μειάο Γξαγαληψηεο, πνπ ήηαλ ηεξέαο, ηφηε, ζηνπο 

θαθηψηεο θαη ν νπνίνο δηέθπγε κέζα απ‟ηα ρέξηα ησλ Άγγισλ, 

πέξαζε ζηελ Ρνχκειε, φπνπ πήξε κέξνο ζε πνιιέο κάρεο θαηά 

ησλ ηνχξθσλ, κε ηνλ βαζκφ ηνπ ινραγνχ.   

Ο  ΞΕΗΚΨΜΟ  ΣΨΝ  ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΨΝ  ΣΟ 1935 
 Καη ηνχηε ε εμέγεξζε ησλ Λεπθαδίσλ αγξνηψλ, 

θπνθνξήζεθε, νξγαλψζεθε θαη κεηεηξάπε ζε παλαγξνηηθφ 

ζπιιαηήξην, ζηνπο θαθηψηεο. Σψξα, νη θαθηζάλνη, θαη 

γεληθψηεξα νη ρσξηθνί ηεο Λεπθάδνο, δελ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ μελνθξαηία ησλ Φξάγθσλ , ησλ Άγγισλ θαη 

ησλ Δλεηψλ. Έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αβειηεξία θαη ηελ 

αδηαθνξία ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο,  ην νπνίν αγλνεί παληειψο ηα 

βηνπνξηζηηθά ηνπο πξνβιήκαηα.  Δίκαζηε αθξηβψο ζηελ επνρή 

ηνπ ηξχγνπ. Ζ ηηκή ησλ ζηαθπιηψλ εμεπηειηζηηθή. Γελ θαιχπηεη 

νχηε ην θφζηνο παξαγσγήο, πφζν κάιινλ θάπνην γιίζρξν 

εηζφδεκα γηα ηνπο αγξφηεο, γηα λα ζξέςνπλ ηελ θακίιηα ηνπο. 

Σν ΣΑΟΛ, δελ κπνξνχζε λα βξεη ελαιιαθηηθή ιχζε. Οη 
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έκπνξνη, απ‟ ηελ πιεπξά ηνπο, θαξαδνθνχζαλ θαη νδεγνχζαλ, 

κε ηελ δήζελ αδηαθνξία ηνπο, ηελ ηηκή ησλ ζηαθπιηψλ, πνιχ 

ρακειά. Ζ απφγλσζε ηνπ θαθηζάλνπ μσκάρνπ, κφλν ην 

θαλάιη ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ βξήθε πξφζθνξν λα δηακαξηπξεζεί. 

Άιισζηε πην άιιν κέζν πίεζεο λα ρξεζηκνπνηνχζαλ; 

Ο δηαθεθξκέλνο ηζηνξηθφο ηεο Λεπθάδνο, ν Πάλνο 

Ρνληνγηάλλεο, έδεζε ν ίδηνο ηα γεγνλφηα ηεο εμέγεξζεο ησλ 

ακπεινπξγψλ,  βξηζθφκελνο εθείλε ηελ εκέξα, 30 επηεκβξίνπ 

1935, ζηελ Υψξα, θαη  απηή ηνπ ηελ βησκαηηθή αληίιεςε ησλ 

γεγνλφησλ εθείλσλ ηελ πεξηγξάθεη σο αθνινχζσο: 

<< 30 επηεκβξίνπ 1935. Πξσί θαηέβεθα ζηε Λεπθάδα κε ηα 

πφδηα, θάζηζα ζην θαθελείν ηνπ Καησπφδε ζηελ Πιαηεία (ζην 

λφηην κέξνο ηεο ) καδί κε ην δηθεγφξν Γεψξγε Καησπφδε θαη 

πήξακε δχν γιπθά θνπηαιηνχ (ζηαθχιη). Υσξίζακε ζηελ πφξηα 

ηνπ θαθελείνπ. Ώπηφο ηξάβεμε θαηά ηελ εθνξία, θη εγψ πήγα ζην 

γξαθείν ηνπ δηθεγφξνπ θ. Α. Φαηνχξνπ, πίζσ απφ ην ηεξφ ηνπ 

Ώγίνπ ππξίδσλνο.  Δχξα κφλν κέζα ηνλ δηθεγφξν πχξν 

Κνλδπιάην θη έκεηλα καδί ηνπ θάκπνζε ψξα. Βλ ησ κεηαμχ 

πέξαζε ε δαζθάια Υξπζνχια Μηθξψλε, ηελ νπνία θψλαμε θαη 

ήξζε κέζα. Μείλακε εθεί ίζακε 20‟, φηε μαθληθά θάπνηα 

ηαξαρψδεο θίλεζε αηφκσλ ζην ζνθάθη απηφ καο έθακε λα 

πξνζέμνκε. Μεξηθνί πεξλνχζαλ ηξέρνληαο θαη ηα ιίγα καγαδηά 

πνπ ήηαλ εθεί έθιεηζαλ. Ρσηήζακε ηη ζπκβαίλεη θαη καο είπαλ 

«θαηεβαίλνπλ νη ρσξηάηεο». Μπήθακε πάιη ζην γξαθείν, φπνπ 

κείλακε ιίγα ιεπηά.  Βλ ησ κεηαμχ ν ζφξπβνο είρε ζηακαηήζεη. 

Ώπνθαζίζακε λα βγνχκε έμσ. ηελ Πιαηεία είρακε ζπγθέληξσζε, 

θαη ζηνλ εμψζηε ηεο Αεκαξρίαο (λφηηα νηθία ηεο Πιαηείαο) 
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κηινχζε ν Θεφδσξνο Πεηνχζεο, ελψ κηα καχξε ζεκαία (πνδηά 

θάπνηαο γπλαίθαο, φπσο έιεγαλ έπεηηα) αλέκηδε ζ‟ έλα κπαζηνχλη. 

Μφιηο θζάζακε, αθνχζακε θάηη αζαθή πεξί Αεκνθξαηίαο. Ο 

ιφγνο ηνπ Πεηνχζε ήηαλ πεξίπνπ: «Βζάο, πνπ δνπιεχεηε θαη 

κεηαβάιιεηε ηα ηζνπγγξηά ησλ ιεπθαδίηηθσλ βνπλψλ ζε ακπέιηα, 

πνπ θάλνπλ ην γιπθφ θξαζί γηα λα ην πίλνπλ άιινη, πεηλαζκέλνη 

θαη δηςαζκέλνη, Λεπθαδίηεο, ζαο απάηεζαλ θάπνηε νη 

βνπιεπηάδεο ζαο πσο ζα ελδηαθεξζνχλ θαη θνληέςαηε ηφηε λα 

ηνπο πηζηέςεηε. Ώιιά ηίπνηα δελ έγηλε θαη ζήκεξα αληηκεησπίδεηε 

ηελ πείλα. Καινχκε ηνπο αληηπξνζψπνπο καο, λα καο βνεζήζνπλ, 

άιισο λα παξαηηεζνχλ. ηέιλνκε ζηε Κπβέξλεζε, ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ, ζηνλ ππνπξγφ εζσηεξηθψλ, ζηνλ ππνπξγφ 

νηθνλνκηθψλ θαη ζηνπο αληηπξνζψπνπο Λεπθάδνο ην εμήο 

ςήθηζκα, ην νπνίν  ζαο θαιψ λα εγθξίλεηε (ρεηξνθξνηήκαηα):  

«χζζσκνο Λαφο Λεπθάδνο ζπλειζψλ παλδήκνπ ζπιιαιεηεξίνπ 

δεηεί ηελ ππνζηήξημηλ ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηνπ ηνπ θξαζηνχ. 

Ώλακέλεη ελ ππαίζξσ θαη ζα πξνηηκήζε λα πεζάλε απφ ζθαίξαο 

ζηξαηνχ κάιινλ ή ηελ πείλα». Καιψ φινπο ζαο λα αλακείλεηε 

απάληεζηλ θαη λα θχγεηε». Οκάδα ηηο θαηέιαβε ην Σαρπδξνκείν. 

Ο Λαφο εζθνξπίζζε ζηελ Πφιε. Ήηαλ νπιηζκέλνη κε κπαζηνχληα, 

ίζσο είραλ θαη πηζηφιηα. Σν κεζεκέξη έθπγαλ γηα ην ρσξηφ. 

Σν βξάδπ ηεο Κπξηαθήο (29-9-1935), παξακνλή ηνπ 

πιιαιεηεξίνπ, ζπγθέληξσζε έιαβε ρψξα ζηνπο θαθηψηεο. 

Μεηέζρνλ εθεί ζπγθεληξσζέληα φια ηα ρσξηά ηεο Λεπθάδνο, πιελ 

Σζνπθαιάδσλ (ιίγνη πήγαλ κάιινλ σο ζεαηέο). Βθεί πήγε ν 

ππνκνίξαξρνο ηεο Υσξνθπιαθήο Ξσκεξηηάθεο θαη ηνπο κίιεζε, 

κάιινλ γηα λα θεξδίζε θαηξφ, λάξζε ε δχλακε απφ ηελ Πξέβεδα. 
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Σνλ ζπλέιαβαλ θαη ηνλ αλάγθαζαλ λα θαηεβή πεδφο αιιά δελ ηνλ 

θαθνπνίεζαλ. Σν απφγεπκα ηεο 30
εο

 επηεκβξίνπ ηνπο κίιεζαλ 

δηάθνξνη ξήηνξεο. Έλαο εμ απηψλ ήηαλ ν Ξελνθψλ Κνχξηεο, 

ππάιιεινο ηνπ Σ.Ώ.Ο.Λ. Βθ κέξνπο ηεο Κπβεξλήζεσο 

εμεπαηνχλην δηά ηεο κεζφδνπ ηεο αλαβνιήο απφ ηηο 4 ην 

απφγεπκα ζηηο 7 θαη απφ ηηο 7 γηα ην πξσί. Βλ ησ κεηαμχ εζηάιε 

δηα λπθηφο θάπνηνο ππελσκνηάξρεο (Λπθνχδεο, εθ Κέξθπξαο) εηο 

Πξέβεδαλ, δεηψλ ελίζρπζε. Βθείζελ δηα κέζνπ Ώθηίνπ εζηάιεζαλ 

30 λενζχιιεθηνη ζηξαηηψηεο θαηά ηε λχθηα. Σελ πξσταλ ηεο 1
εο

 

Οθησβξίνπ σκίιεζε εηο ηνπο ζπγθεληξσζέληαο εηο ηελ Πιαηείαλ 

Λεπθάδνο ν παπά- Κηελάο, εθ Καξπάο, φζηηο ψξηζε σο ηειεπηαία 

πξνζεζκία ηελ 7
ε
 κ.κ. ηεο απηήο εκέξαο, πξνζεζκία εληφο ηεο 

νπνίαο ζα απήηνπλ ηε ιχζε ησλ δεηεκάησλ ηνπο. Βηο επίκνλνλ 

απαίηεζηλ ηνπ πιήζνπο λα νξηζζή πξνζεζκία κέρξη 4 κ.κ. 

απάληεζε «θαη σο ηφηε θαη σο ηηο 7 ηίπνηε δελ ζα γίλε». Σφηε ην 

πιήζνο εμαγξησκέλν ψξκεζε πξνο θαηάιεςε ηεο Ώζηπλνκίαο. Οη 

30 ζηξαηηψηεο φκσο είραλ θαηαιάβεη θαη νρπξσζή εηο ην κεηαμχ 

νηθίαο Ώξηαβάλε θαη Μπχξαο ίδεξε (νηθία Σζαξιακπά) ζνθάθη, 

φπνπ είραλ ζηήζεη πξφρεηξν νδφθξαγκα εθ ιίζσλ. Οη ζηξαηηψηεο 

δηεηάρζεζαλ λα ππξνβνιήζνπλ. Καη εθείλνη εππξνβφιεζαλ κελ,  

αιιά εηο ηνλ αέξα. Σνχην θαίλεηαη φηη εμψξγηζε ηηλά ησλ 

ρσξνθπιάθσλ (εθ ηνπ αλαθεξζέληνο Λπθνχδε) φζηηο απνηαζείο 

εηο ηηλα ζηξαηηψηελ εμ Εσαλλίλσλ λενζχιιεθην, ηεο θιάζεσο 

1935β, ηνλ δηέηαμε λα ππξνβνιήζε. Ο ζηξαηηψηεο απήληεζε 

«Έια εζχ πνπ είζαη παιιεθάξη λα ηνπθεθίζεο ζηα ίζα» 

(εηξσληθψο). Ο ρσξνθχιαμ ζπκψζαο εππξνβφιεζε ηνλ αηπρή 

ζηξαηηψηελ δηά ηνπ πηζηνιίνπ θαη ηνλ πέηπρε εηο ην ζηφκα, ηεο 

ζθαίξαο ζηαζείζεο εηο ηνλ ιαηκφλ ηνπ αηπρή. Οχηνο κεηεθέξζε εηο 
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ην Ννζνθνκείνλ, ππν δχν ινχζηξσλ, κηθξψλ παηδηψλ, 

θαηαιαηπσξνχκελνο. Ώιιά δχν εθ ηνπ πιήζνπο αλέιαβαλ ηειηθψο 

λα ηνλ κεηαθέξνπλ εηο ην Ννζνθνκείν (ν Πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο Σζνπθαιάδσλ Βπακ. Ρνληνγηάλλεο θαη ν αγξνθχιαμ 

Παχι. ηακαηέινο). Ο ζηξαηηψηεο θαηά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

ηαηξνχ Κνπθνπιηψηνπ Νίθαλδξνπ ήην εθηφο θηλδχλνπ, πιελ ηψξα 

πνπ γξάθσ απηά (3 Οθησβξίνπ) πιεξνθνξνχκαη φηη ν ζηξαηηψηεο 

απεβίσζε. Σν απφγεπκα εηο ην Σκήκα. Σελ κεζεκβξίαλ φκσο (δελ 

γλσξίδσ αθξηβψο πφηε) κία επηηξνπή απνηεινχκελε εθ ησλ Ξελ. 

Γξεγφξε (ηαηξνχ), Διία ΐεξγίλε θαη Θεφδσξν Μαπξνκάηε, 

κεηέβε εηο Πξέβεδαλ ίλα ζπδεηήζε κεηά ηνπ Φξνπξάξρνπ 

Λαπξάλνπ (Λεπθαδίνπ) πεξί ηεο θαηαζηάζεσο θαη δεηήζεη ηελ 

βνήζεηά ηνπ πξνο δηεπζέηεζηλ ηεο θαηαζηάζεσο. Σν απφγεπκα 

επέζηξεςαλ άπαληεο νη αλσηέξσ σο θαη ν σο άλσ Φξνχξαξρνο 

κεηά ηνπ Αηνηθεηνχ Υσξνθπιαθήο Εσαλλίλσλ, ηνπ 

ζπληαγκαηάξρε Μειά. Μηα κεγάιε νκάο πνιηηψλ (ρσξηθψλ) κε 

φπια κεηέβε εηο παξαιίαλ ίλα εκπνδίζε ηελ ηπρφλ απνβίβαζηλ 

ζηξαηησηψλ εθ Πξεβέδεο εξρνκέλσλ, νρπξσζείζα εηο ηα βαξέιηα 

ηνπ νίλνπ, πνπ ήζαλ εηο ηνλ κψινλ, θαη έκελνλ εθεί. Δ ζπλνδεία 

ησλ αλσηέξσ αμησκαηηθψλ εβάδηζε πξνο ηελ Πιαηεία Λεπθάδνο, 

φπνπ είραλ ζπγθεληξσζεί νη ρσξηθνί, νκνχ κε πνιινχο 

επαγγεικαηίεο Λεπθαδίνπο. Βλψ έλαο λαχηεο ηνπ Ληκελαξρείνπ 

Πξεβέδεο κεηέβε απφ νπίζζην ζνθάθη εηο ηελ Ώζηπλνκία θαη ελψ 

άξρηζε λα νκηιή ν ηαηξφο Γξεγφξεο εθ ηνπ εμψζηνπ ηεο 

Αεκαξρίαο, ξηπαί πνιπβφινπ (ή νπινπνιπβφινπ) εθνχζζεζαλ, 

φπεξ κεηέδσζε ηνλ παληθφλ εηο ηνπο θαηνίθνπο. Ώη βνιαί 

εξξίθζεζαλ εθ ηνπ παξαζχξνπ ηεο Ώζηπλνκίαο, ηνπ βιέπνληνο δηα 

ηνπ ζηελνχ ζνθαθίνπ ηνπ κεηαμχ νηθίαο Ώξηαβάλε θαη 
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Φαξκαθείνπ Καββαδά, εηο ηελ Πιαηείαλ, εηο ηνλ ηφπνλ ηεο 

ζπγθεληξψζεσο. Βθνλεχζεζαλ δχν πνιίηεο (ν καζεηήο Γεψξγηνο 

Ρεθαηζίλαο, θαη έηεξνο εθνλεχζε ππξνβνιεζείο απφ ην νπίζζην 

κέξνο ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο, ελψ επξίζθεην εηο ηα πξνο ηνλ 

κψιν ζνθάθη). Βπίζεο, εθηφο ησλ αλσηέξσ, εθνλεχζεζαλ ηηλέο, 

αγλνψ γηα ηελ ψξα πφζνη. Οη ρσξηθνί θαηέιαβαλ ηα πέξημ ηεο 

Πιαηείαο, πνιηνξθήζαληεο ηνπο αζηπλνκηθνχο εηο ην Σκήκα ησλ, 

αιιά είραλ έιιεηςε θπζηγγίσλ, θαίηνη είρνλ ην πξσί εθνδηαζζή 

νπσζδήπνηε, ζπάδνληεο ηα θαηαζηήκαηα ηνπ θεπεηάξε θαη 

Γξεγ. ΐιάρνπ (Σακπάξνπ). Άιινη εδήηνπλ βελδίλε ίλα ζέζνπλ πχξ 

εηο ην αζηπλνκηθφ ηκήκα. Μεξηθνί αξγφκηζζνη εθηχπεζαλ ηνπο 

ρσξηθνχο θαη ηνπο θαηεπξφδηδαλ φιαο ηαο θηλήζεηο εηο ηελ 

αζηπλνκίαλ. Πνιινί ρσξηθνί έθπγαλ δηά ηα ρσξηά ησλ. Άιινη 

έκεηλαλ. Σελ λχθηα ηεο 2αο πξνο ηελ 3
ε
 Οθησβξίνπ ζηξαηφο 

εζηάιε απφ Εσάλληλα – Πξέβεδα – Άξηα θαη θαηέιαβαλ ηελ 

Λεπθάδα δηα πνιπβφισλ θαη ηελ απέθιεηζαλ. ζνη ρσξηθνί 

επξέζεζαλ εθεί ζπλειήθζεζαλ (απφγεπκα 3
εο

 Οθησβξίνπ εκέξα 

Πέκπηε)>>. 

Έλαο δηθφο καο άλζξσπνο, ν θαθηζάλνο Αλδξέαο Λάδαξεο 

(Καξνχζνο), ν ηδξπηήο ηνπ ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ ησλ 

θαθησηψλ, άλζξσπνο αλήζπρνο θαη θηιφηερλνο, γχξηζε ηα 

ρσξηά θαη βξήθε, ελ δσή, άηνκα ηα νπνία ηνπ πεξηέγξαςαλ, κε 

ηνλ δηθφ ηνπο απιντθφ θαη αθηηαζίδσην ηξφπν, ηα γεγνλφηα ηνπ 

1935. ιεο απηέο ηηο καξηπξίεο, ν Αλδξέαο Λάδαξεο, ηνπ 

νπνίνπ, ζεκεησηένλ, ν δνινθνλεζείο ζηα γεγνλφηα,  πνπ 

επεθνινχζεζαλ, Θενδφζεο Ληβηηζάλνο, ήηαλ πεζεξφο ηνπ, ηηο 

θαηέγξαςε, ην 2010, ζε έλα ζαπκάζην βηβιίν – κλήκε κε ηνλ 
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ηίηιν : «Ο Ξεζεθσκφο ησλ ακπεινπξγψλ ηεο Λεπθάδνο ηνπ 

1935» 

«… Ο μεζεθσκφο ησλ ακπεινπξγψλ ηεο Λεπθάδνο μεθίλεζε 

ηελ ηειεπηαία λχρηα ηνπ επηέκβξε κε αηηία ηα αδηάζεηα 

ζηαθχιηα. Σελ πξψηε ηνπ Οθηψβξε ην 1935 θαηέβεθαλ ζηε Υψξα 

γηα λα δηακαξηπξεζνχλ θαη ηηο δχν Οθηψβξε έγηλε καθειεηφ απφ 

ζηξαηφ πνπ έθεξαλ απφ ηελ Πξέβεδα θαη ηα Γηάλλελα, 

ζθνηψλνληαο αζψνπο κέρξη λα απνθαζίζεη ε θπβέξλεζε λα 

αγνξάζεη ηα ζηαθχιηα. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηνπο Λεπθαδίηεο 

θιεξσηνχο ηνπο έβαιαλ ππφ πεξηνξηζκφ ζην θέληξν πνπ 

εθπαηδεπφληνπζαλ ζηελ Πξέβεδα. Φάρλνληαο λα βξσ ηελ αηηία 

ηεο ςπρξήο δνινθνλίαο ηνπ πεζεξνχ κνπ Θενδνζίνπ Ληβηηζάλνπ 

θαη μέξνληαο πσο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιίγνπο θπιαθηζζέληεο 

γεσξγνχο, άξα θαη απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ μεζεθσκνχ ησλ 

ακπεινπξγψλ ηεο Λεπθάδαο ην 1935, δελ κπφξεζα λα βξσ ηίπνηε 

γξαθηφ. Σα ρεηξφγξαθα  απνκλεκνλεχκαηα ηνπ παπά – ηάζε, 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Υαξακφγιεην ΐηβιηνζήθε, ζηακαηνχλ έλα 

βήκα πίζσ απφ ην ζπιιαιεηήξην, ζηελ θαθνδηαρείξηζε ηνπ ΣΏΟΛ 

ή κάιινλ ζηελ αληθαλφηεηα λα πνπιήζνπλ ην θξαζί θαη αο ήηαλ 

νη δεμακελέο γεκάηεο θεξνπάηη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνθάζηζα λα 

γξάςσ απηά πνπ εγψ άθνπζα απφ ηνπο γεξνληφηεξνπο (κεγάια 

παηδηά εθείλε ηελ επνρή) πνπ ζπκκεηείραλ ζηα γεγνλφηα, γηα λα 

κελ ραζνχλ θαη απηέο νη καξηπξίεο φπσο θαη ηφζεο άιιεο. Βθείλε 

ηε ρξνληά, ηα ηφηε Δλσκέλα Έζλε επέβαιαλ εκπάξγθν θαηά ηεο 

Εηαιίαο, πνπ ήηαλ απφ ηνπο κεγάινπο θαηαλαισηέο Λεπθαδίηηθνπ 

θξαζηνχ, γηαηί είρε θαηαιάβεη ηελ Ώβεζζπλία.  Δ δηνίθεζε ηνπ 

ΣΏΟΛ δελ κπφξεζε λα βξεη ελαιιαθηηθή ιχζε. Σα ακπέιηα ήηαλ, 
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θνξησκέλα ζηαθχιηα, ηα θνθίληα θαη νη ζηαθπινθξάηεο  λα κελ 

ρσξνχλ. Δ απφγλσζε θαη ε θηψρεηα ζπληξνθηά, ήηαλ φηη έπξεπε 

γηα λα ηνπο ελψζεη ζηνλ μεζεθσκφ. Μηα παξέα απφ ηξία άηνκα, 

έπαηδαλ ραξηηά, ζην θαθελείν ηνπ Κηελά, εθεί ζηα πιαηάληα ηνπ 

Φξπά.  Έραζαλ ηηο δεθάξεο ηνπο θαη βγήθαλ έμσ απφ ην καγαδί 

κε άδεηεο ηζέπεο θαη πάλσ ζηελ θνπβέληα πνπ είραλ, έπεζε ην 

ζχλζεκα: ζπιιαιεηήξην. Ήηαλ ν Παληαδήο Ώζπξνγέξαθαο 

(Κνζπέηνο), ν ΐαζίιεο ΐαγελάο (ΐέιηνο), θαη ν ΐαζίιεο 

Καξθάθεο (Σέιεο).  Φχγαλε θαη ηξάβεμαλ ζηα Λαδαξάηα, έλα 

ρηιηφκεηξν καθξηά, ζην θαθελείν ηνπ Αεκήηξε Υαιθηά 

(Καιαιίηζνπ), πνπ ήηαλ νη θίινη ηνπο  θαη θνληνρσξηαλνί: ν 

Θενδφζεο θαη Κψζηαο Ληβηηζάλνο – Παπαγηάλλεο 

(πξσηνμάδειθα), ν Ξελνθψληαο θαη Λεσλίδαο Γξεγφξεο 

(αδέιθηα), ν Θεφδσξνο Πεηνχζεο (Ράθηαο), ν Παληαδήο Κνχξηεο 

θαη άιινη. Σνπο βξήθαλ θαζηζκέλνπο ζην θαθελείν, ζηνλ ίζθην 

ηεο ηηηάο, λα θνπβεληηάδνπλ θαη απηνί απηφ πνπ φινπο έθαηγε: γηα 

ηα ζηαθχιηα θαη ηη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ γηα λα γηαηξέςνπλ ηε 

θηψρεηα ηνπο.  Ώπέλαληη ηνπο είραλ ην Ώζηπλνκηθφ ηκήκα, ζην 

ζπίηη ηνπ ππξαηψλε Λάδαξε – Μπαηζνχλνπ.  Οη ηξείο 

λενθεξκέλνη θαη άθξαγθνη θίινη ηνπο έξημαλ ην ζχλζεκα: 

δηαδήισζε, ζπιιαιεηήξην ζηε Λεπθάδα. Ώπηφ ήηαλ φιν θη φιν, 

ζπκθψλεζαλ ακέζσο, ην θαδάλη είρε παξαβξάζεη. Σελ ίδηα ψξα 

καδεχηεθαλ θνληά ηνπο θαη νη άιινη ζακψλεο ηνπ θαθελείνπ. 

Βηδνπνίεζαλ θαη ήξζαλ θαη άιινη απφ ηα άιια θαθελεία. ινη 

ήηαλ ζχκθσλνη γηα ην ζπιιαιεηήξην. Δ θακπάλα ησλ Λαδαξάησλ 

άξρηζε λα ρηππά πφηε πέλζηκα θαη πφηε ραξκφζπλα. Ήηαλ ε 

πξψηε θακπάλα πνπ ρηχπεζε γηα ην κεγάιν μεζεθσκφ πνπ εθείλε 

ηε λχρηα έγηλε.  Δ παξέα φιν θαη κεγάισλε θαη πνιινί απφ 
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απηνχο έθπγαλ γηα ηελ Βγθινπβή. Ώπφ θάζε ρσξηφ πνπ πεξλνχζαλ 

αθνινχζαγαλ θαη άιινη, θαη απφ ηελ Καξπά πην πνιινί κηα θαη 

είλαη ην θεθαινρψξη ηνπ λεζηνχ.  ηελ Βγθινπβή πνπ θηάζαλε, 

φινη καδί πήξαλ ηηο ηειηθέο απνθάζεηο, θαη νη Βγθινπβηζάλνη 

αλέιαβαλ λα εηδνπνηήζνπλ θαη λα μεζεθψζνπλ ηα πίζσ ρσξηά. 

Οη επηζθέπηεο φια ηα κπξνζηηλά ρσξηά πνπ ήδε ην είραλ κάζεη. 

Οη απεζηαικέλνη θαβάια ζηα άινγα, έηξεραλ απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ 

ρηππνχζαλ ηηο θακπάλεο πφηε πέλζηκα θαη πφηε ραξκφζπλα θαη 

έιεγαλ ην απιφ ζχλζεκα: «φινη ζηε Υψξα, ζπλάληεζε ζηνλ 

θάκπν, ζηε δηαζηαχξσζε, αχξην ην θνιαηζηφ». ινη νη γεσξγνί 

ήηαλ παξφληεο θαη ν παπά – ηάζεο κπξνζηά κε ην καχξν ιάβαξν 

ηνπ.  Αελ μέξσ πνηνο είπε λα ρηππνχλ νη θακπάλεο θαη ζε ηη ήρν, 

πάλησο απηφο ήηαλ θαη ν «ξαδηνθσληθφο» ηνπ ζηαζκφο, ε 

δηαθνξά είλαη πσο ηξέρεηο ζηηο ξνχγεο ηνπ ρσξηνχ θαη εθεί 

καζαίλεηο φια ηα λέα θαη ζπκκεηέρεηο κε ηε δηθηά ζνπ γλψκε. 

Έηζη θη απηή ηε λχρηα νη θακπάλεο έθαλαλ ζσζηά ηε δνπιεηά 

ηνπο. ηελ Βγθινπβή ν Ώζηπλφκνο ηνπ ηκήκαηνο Νηθνινχδνο 

θψλαμε: «δηαιπζείηε, ζα ζαο πάσ θξαηεηήξην». Έλαο 

εγθινπβηζάλνο, ν Γησξγαιάο, ηνλ έπηαζε απφ ην γηαθά, «έια 

πάκε» ηνπ είπε. Ήηαλ ηφζνο ν θφζκνο θαη φινη θνπξηνπληαζκέλνη 

θαη έηνηκνη γηα  φια. Έηζη ν λσκαηάξρεο έθπγε κνλφο γηα ηνλ 

ηαζκφ.  Σα ραξάκαηα μεθίλεζαλ γηα ηελ Καξπά. Βθεί έκεηλαλ 

έσο φηνπ μεκεξψζεη θαιά ζηελ πιαηεία θαη ζην θαθελείν ηνπ 

Γάξε, πνπ ην άλνημε γηα ηελ πεξίζηαζε. Ώπφ εθεί μεθίλεζαλ γηα 

ηηο Μπαξάθεο, ελψ νη θακπάλεο ρηππνχζαλ ζπλέρεηα, κε 

κπξνζηάξε ηνλ παπά – ηάζε θαη ιάβαξν ηε καχξε ζεκαία.  Βθεί 

ζην ίδην θαθελείν ηνπ Καιαιίηζνπ, ζην πέηξηλν ηξαπέδη πνπ 

ππήξρε γηα πνιιά ρξφληα, αλέβεθε ν Θεφδσξνο Πεηνχζεο 
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(Ράθηαο) θαη έβγαιε ηέηνην θινγεξφ ιφγν (αθφκα ζπκνχληαη 

πνιιέο απφ ηηο ιέμεηο-θξάζεηο πνπ είρε πεη) πνπ θαηάθεξε λα 

μεζεθψζεη αθφκα θαη ηνπο αλήκπνξνπο γέξνπο γηα λα 

αθνινπζήζνπλ. Έηζη άξρηδε λα μεθηλά ε πνξεία γηα ηνλ ηειηθφ 

ζθνπφ, ηελ πφιε.  Κνληά ζην ζπίηη ηεο θπξά Φξφζσο ηεο 

Γησξγάθαηλαο έθηαζε ν δηνηθεηήο Υσξνθπιαθήο Λεπθάδνο κε 

ζθνπφ λα ηνπο ζπλαληήζεη θαη λα ηνπο πείζεη λα δηαιπζνχλ. Αελ 

ηα θαηάθεξε βέβαηα, αιιά θαη δελ ην άθεζε λα θχγεη ν Θενδφζεο 

Ληβηηζάλνο (Παπαγηάλλεο), πνπ αλέιαβε απφ κφλνο ηνπ γηα ηελ 

πνξεία, αθνχ φια έγηλαλ ζε κία λχρηα, θαη βέβαηα δελ πξφθαλαλ 

λα νξγαλσζνχλ. Έηζη ηνλ έβαιε λα αθνινπζεί πίζσ απφ ηνπο 

κπξνζηάξεδεο θαη πξσηνπφξνπο, κε ηα καχξα ιάβαξα ηνπο, 

θνβνχκελνο κήπσο πεγαίλνληαο γξήγνξα, έθεξε δχλακε θαη ηνπο 

θιείζεη ην δξφκν. ην θάκπν έκεηλε ηειεπηαίνο, θαη έηζη θαηάθεξε 

λα θφςεη πξνο ηελ Ώπφιπαηλα θαη λα θηάζεη ζηε Υψξα πξψηνο. 

 Οη παλνρσξίηεο είραλ ζηήζεη κπιφθν ζην ηαπξφ (ζην 

Κφληζκα) θαη δελ άθελαλ θαλέλα λα πεξάζεη κε ζηαθχιηα πξνο ηε 

Υψξα. ε ζπκπινθή πνπ έγηλε κε ηνπο αζηπλνκηθνχο ησλ 

θαθησηψλ, νη αζηπλνκηθνί έθπγαλ ληξνπηαζκέλνη, αθνχ πξψηα 

έραζαλ ηηο επσκίδεο ηνπο θαη ηα θαπέια ηνπο. Οη Ώιεμαλδξίηεο 

είδαλ έλα ρσξηαλφ ηνπο λα είλαη αλεβαζκέλνο ζηελ παηήξα λα 

παηά ηα ζηαθχιηα ηνπ θαη ηε γθξέκηζαλ, θαη απηφο αθνινχζεζε 

καδί ηνπο.  Ο θφζκνο ήηαλ ηφζν πνιχο πνπ νη πξψηνη ήηαλ ζηνλ 

Ώτ Μελά θαη νη ηειεπηαίνη ζηε δηαζηαχξσζε.  ινο απηφο ν 

μεζεθσκφο έγηλε ζε ιίγεο ψξεο. Σν έκαζαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα. 

Ση ψξα λα μεθίλεζαλ απφ ηα πίζσ ρσξηά,  απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

έκαζαλ αθνχ γίλνληαλ ραιαζκφο απφ ηηο θακπάλεο ηνπ θάζε 
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ρσξηνχ.  Οη Μπξαλέινη, ζε ζπκπαξάζηαζε έθιεηζαλ ηα καγαδηά 

ηνπο. Απζηπρψο ζε κηα κηθξή πφιε ρσξίο ππνδνκή λα δερηεί ηφζν 

μεζεθσκέλν πιεζπζκφ πνπ αγσληνχζε λεζηηθφο, άππλνο, θαη κε 

θάζε είδνπο ζσκαηηθέο αλάγθεο, φια κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ 

φπσο θη έγηλαλ, κε αληίπαιν έλα νξγαλσκέλν θξάηνο. Σν ηη 

ζπλέβεθε αλαθέξεηαη θαη ζηα πξαθηηθά ηνπ Β‟ ζπκπνζίνπ ηεο 

Βηαηξείαο Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ κε ηελ καξηπξία ηνπ Π.Γ. 

Ρνληνγηάλλε . Ο παπα – ηάζεο ζπιινγηζκέλνο γηα ην αίκα πνπ 

ρχζεθε ρσξίο λα είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη ηη ζα κπνξνχζαλ 

λα θάλνπλ πνπ δελ έθαλαλ εθείλνη ηελ ηειεπηαία λχρηα ηνπ 

επηέκβξε θαη ηελ πξψηε ηνπ Οθηψβξε, δελ πξφβιεςαλ πσο ηελ 

άιιε κέξα ζα θαηαθιπζηεί απφ αγαλαθηηζκέλνπο γεσξγνχο ηφζεο 

ρηιηάδεο θφζκνο άγλσζηνο κεηαμχ ηνπο απφ φια ηα ρσξηά, 

ζηακάηεζε ηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ έλα βήκα πίζσ γηα λα 

κπνξέζνπλ θάπνηε απηνί πνπ μέξνπλ θαη πξέπεη λα βξνπλ ηελ 

αιήζεηα. Ο Ώζηπλφκνο απφ εθείλε ηε ζέζε πνπ ηνλ έβαιε ν 

Θενδφζεο Ληβηηζάλνο λα αθνινπζεί ηελ πνξεία θαηάγξαςε θαη 

θσηνγξάθεζε ηνπο κπξνζηάξεδεο θαη έηζη εχθνια θιείζηεθαλ  

θπιαθή. 

 Τ.Γ. 1. Σα ζηαθχιηα ηφηε ζπγθέληξσλε θαη αγφξαδε ε 

εηαηξεία ΐΟΣΡΤ πνπ είρε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο αγφξαζε ην 

ΣΏΟΛ κεηέπεηηα. 

 2. Ο παπα – ηάζεο, αλ θαη πξσηνπφξνο, ίζσο λα γχξηζε 

ην βξάδπ ζηα ρσξηά γηα βνήζεηα θαη γηα λα μεζεθψζεη ηνπο 

πξνχρνληεο, θνκκαηαξρένπο θαη παπάδεο ησλ ρσξηψλ θαη πήγε 

μαλά καδί ηνπο ζηε Υψξα ηελ άιιε κέξα. Απζηπρψο φκσο 

θηάζαλε κεηά ηα αηκαηεξά γεγνλφηα. Οη αθεγεηέο δελ είραλ ηελ 
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ίδηα γλψκε αλ ήηαλ ν παπα – ηάζεο κπξνζηάξεο ηελ πξψηε 

κέξα ή ηε δεχηεξε. Έηζη ή αιιηψο φινη ηνλ έιεγαλ κπξνζηάξε, 

ίζσο λα ήηαλ θαη ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε κέξα κπξνζηάξεο.  

 3. Σηο πξσηλέο ψξεο πνπ είραλ καδεπηεί φινη νη 

ακπεινπξγνί κε καχξεο ζεκαίεο θαη έηνηκνη γηα ηνλ κεγάιν 

μεζεθσκφ έβγαιαλ ιφγνπο.  Ώπηά γίλνληαλ κέζα ζε παλδνπξιηζκφ 

απφ θσλέο ηνπ αγαλαθηηζκέλνπ θφζκνπ πνπ είρε μεζεθσζεί ζε 

κηα λχρηα.  Ο παπα – ηάζεο είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο – ηέζζεξηο 

πνπ εθείλν ην πξσηλφ έβγαιαλ ιφγν. Μίιεζε ζην ρσξηφ ηνπ ηελ 

Καξπά θαη ζηε Υψξα.  Ο Θεφδσξνο Πεηνχζεο κίιεζε ζίγνπξα 

ζηελ Παξάγθα ζην θαθελείν ηνπ Αεκήηξε Υαιθηά, θαη κάιινλ θαη 

ζην Φξπά ζην ίδην θαθελείν πνπ πξσηνμεθίλεζαλ ηελ θνπβέληα 

απφ βξαδχο νη ηξεηο θίινη.  Έλαο Ληβηηζάλνο (Παπαγηάλλεο) 

κίιεζε κάιινλ ζην Φξπά θαη ζηε Υψξα…» 

          Σελ εμέγεξζε ησλ ακπεινπξγψλ ηεο Λεπθάδνο, αλαβίσζε 

κε ξεπνξηάδ αλζξψπσλ ζπκκεηαζρφλησλ ζ‟ απηή, ε εθεκεξίδα 

Ρηδνζπάζηεο ηελ Κπξηαθή 29 επηεκβξίνπ 1985, κε ηνλ 

αλσηέξσ  ηίηιν. 

«… Μία εξσηθή ζειίδα απφ ηνλ αγψλα ησλ ακπεινπξγψλ. Ο 

ζηξαηφο αλνίγεη ππξ θαη βάθεη κε αίκα ηνπο δξφκνπο γηα λα 

πξνζηαηέςεη ηε ιεζηξηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζε θαη ησλ 

εκπφξσλ.  Πξηλ 50 αθξηβψο ρξφληα νη ζηαθπινπαξαγσγνί ζηα 

ζπνπδαηφηεξα ηφηε αγξνηηθά θέληξα ηεο ρψξαο έγξαςαλ κηα 

εξσηθή ζειίδα ζηελ ηζηνξία ησλ ιατθψλ αγψλσλ. Με καχξεο 

ζεκαίεο θαη θσδσλνπθξνπζίεο ζπγθεληξψλνληαη θαη 

δηακαξηχξνληαη δπλακηθά γηα ηε ιεζηξηθή πνιηηηθή ηεο 
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θπβέξλεζεο θαη ησλ εκπφξσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηελ Πχιν 

ζπγθεληξψλνληαη 10.000 αγξφηεο (άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά). ηελ 

θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο, φπνπ γίλεηαη ην ζπιιαιεηήξην ν 

ζηξαηφο αλνίγεη ππξ. θνηψλνληαο δχν ζηαθηδνπαξαγσγνί θαη 

ηξαπκαηίδνληαη αξθεηνί. Παξφκνηα γεγνλφηα έγηλαλ θαη ζε πνιιέο 

άιιεο πεξηνρέο. 

 ηε δξάζε ησλ παξαγσγψλ Λεπθάδνο ηελ πεξίνδν εθείλε 

αλαθέξεηαη ην ξεπνξηάδ πνπ αθνινπζεί θαη ξίρλεη θσο ζηα 

άγλσζηα γηα πνιινχο γεγνλφηα πνπ έγηλαλ ηφηε εθεί. Μέξεο ηνπ 

1935. Μέξεο γηνκάηεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηεο εξγαηηάο. 

Μέξεο γηνκάηεο ζπιιαιεηήξηα ηεο αγξνηηάο. Μέξεο ζεκαδηαθέο. 

ηνλ νξίδνληα ν θαζηζκφο θη ε απεηιή ηνπ πνιέκνπ. Οη 

θνηλσληθνί αγψλεο δπλακψλνπλ ζ‟ φιε ηε ρψξα. Λεπθάδα ηέιε 

ηνπ επηέκβξε. Ο Κψζηαο Ληβηηζάλνο καο δηεγείηαη:  

«Πεξαζκέλε ε επνρή ηνπ ηξχγνπ θαη η‟ ακπέιηα άηξπγα. Σα 

ζηαθχιηα θξέκνληαη ζρεδφλ ζηαθηδηαζκέλα. Τπεξπαξαγσγή θείλε 

ηε ρξνληά. Χζηφζν νη ζηαθπιέκπνξνη θαη νη θξαζέκπνξνη ηνπ 

λεζηνχ πνπ νηλνπνηνχζαλ ην «βαξηδακί» (ζ.ζ. πνηθηιία ζηαθπιηνχ 

ηνπ λεζηνχ), γηα λα θηηάμνπλ ην μαθνπζηφ θξαζί ηνπ κπάξθνπ δελ 

η‟ αγνξάδαλε γηα λα ξίμνπλε θη άιιν ηηο ηηκέο. Οη ακπεινπξγνί 

είλαη αλάζηαηνη. ηα θξαζνρψξηα ηνπ λεζηνχ νη ιατθνί αγσληζηέο 

μεζεθψλνπλε ηνλ θφζκν. «Πεξηκέλακε ηνλ ηξχγν γηα λα πηάζνπκε 

θακηά δεθάξα ζην ρέξη. Κη ν ηξχγνο πέξαζε θαη ηα ζηαθχιηα είλαη 

αδήηεηα. Με ηηο εμεπηειηζηηθέο ηηκέο ησλ εκπφξσλ δελ 

μερξεψλνπκε νχηε ην ραιθφ νχηε ην ζεηάθη». Καη ην ζχλζεκα 

έπεζε: ινη ζην ζπιιαιεηήξην. Βίρε πξνεγεζεί πιαηηά δχκσζε 

αλάκεζα ζηνπο ακπεινπξγνχο. Άιισζηε ηα πξνβιήκαηα ήηαλε 
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νμπκέλα θαη παξάιιεια ε θπβέξλεζε θη νη αξκφδηεο αξρέο 

θψθεπαλ ζηα δηαβήκαηα ησλ ακπεινπξγψλ. ηηο 30 ηνπ 

επηέκβξε ρηχπεζαλ νη θακπάλεο ζηα θξαζνρψξηα ηνπ λεζηνχ. 

Σν ζχλζεκα «ινη ζην ζπιιαιεηήξην» έπηαζε ηφπν. Καη ηη 

ζπιιαιεηήξην! Έλαο νιφθιεξνο ιαφο, άληξεο θαη γπλαηθφπαηδα, 

θαηέβαηλαλ ζηε Λεπθάδα. χλζεκα έλα κνλαδηθφ «Φσκί 

ζέινπκε».  Έλα ζπιιαιεηήξην έλνπιν. Ώκπεινπξγνί κε γθξάδεο, 

κανπδέξηα, δίθαλλα, πεξίζηξνθα, καραίξηα θαη καχξεο παληηέξεο 

δίλαλε δσληάληα θαη καρεηηθφηεηα ζηνλ μεζεθσκφ. Ο Λεσλίδαο 

Φίιηππαο ήηαλ ηφηε ινρίαο ζην ζηξαηφ. Έηπρε ηελ πξψηε κέξα ηνπ 

ζπιιαιεηεξίνπ λα είλαη θαη ε πξψηε κέξα ηεο άδεηάο ηνπ. Ώθφκε 

ήηαλε κε ηα ζηξαηησηηθά φηαλ πάηεζε ζην λεζί. Γηφο 

ακπεινπξγψλ, κίιεζε ην αίκα, ζπκκεηείρε ελεξγά ζην 

ζπιιαιεηήξην. Θπκάηαη:  «Σν ζπιιαιεηήξην ήηαλε πάλδεκν. 

Υηιηάδεο νη ακπεινπξγνί. Ώιιά θαη νη καγαδάηνξεο ηεο Λεπθάδαο 

θιείζαλε ηα καγαδηά ηνπο γηα ζπκπαξάζηαζε. πσο ήκνπλα κε ηα 

ζηξαηησηηθά, κπήθα ζην ζπιιαιεηήξην θαη βνήζεζα φζν 

κπνξνχζα. Καηαιάβακε ην ηειεγξαθείν. Ώθνπιίζακε ηνπο 

ρσξνθχιαθεο. Σν ζπιιαιεηήξην αλ θαη έλνπιν ήηαλε εηξεληθφ». 

          Ο Σξηαληάθπιινο Καησπφδεο απφ ηελ Καξπά ηεο 

Λεπθάδνο ζπκκεηείρε επίζεο ελεξγά ζην ζπιιαιεηήξην. Μαο ιέεη:  

«Έγηλε ραιαζκφο. Ήηαλε ζηαθπινρξνληά θαη ε  ζνδεηά δελ 

θχιαγε. Οη ηηκέο εμεπηειηζηηθέο, θαιεψξα ζαλ ζήκεξα. Βλληά 

δεθάξεο ην θφζηνο ηφηεο 3,5 δεθάξεο δίλαλε νη θξαζέκπνξνη 

πνληάξνληαο ζηελ θηψρεηα θαη ηελ αδεθαξία ησλ ακπεινπξγψλ. 

Σε δεχηεξε κέξα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ έθηαζε ζηε Λεπθάδα κηα 

δηινρία απφ ηελ Πξέβεδα κε δηνηθεηή ην Λεπθαδίηε 
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ζπληαγκαηάξρε Λαπξάλν. Σάρα δήζελ κε «θαιέο δηαζέζεηο» λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο ζπληνπίηεο ηνπ. κσο βάξεζε ζην ςαρλφ. 

Σν ζπιιαιεηήξην βάθηεθε ζην αίκα. Ο Νηφληνο Καξθάθεο απφ 

ηελ Καξπά Λεπθάδνο, κέινο ηνπ Κ.Κ.Β. θη ν επίζεο Καξζάλνο 

καζεηήο Γηψξγνο Ρεθαηζίλαο πέζαλε λεθξνί απφ ηα βφιηα ηνπ 

πνιπβφινπ ηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ Λαπξάλνπ. Λίγν αξγφηεξα 

πέζαλε απφ θαθνθφξκηζε ηνπ ηξαχκαηνο ηνπ ζην πφδη έλαο 

ζπκπαζεηηθφο Λεπθαδίηεο ηχπνο ν Ώιέθνο γλσζηφο κε ην 

πξνζσλχκη «Γάιε – Γάιεο». Άγλσζηνο παξακέλεη ν αξηζκφο ησλ 

ηξαπκαηηψλ…» 

 Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ μεζεθσκφ ησλ 

ακπεινπξγψλ, είρε ν Θνδσξήο Πεηνχζεο, γλσζηφο ζηνπο 

θαθηψηεο ζαλ «Ράθηαο», απ‟ ηνλ Κάβαιιν, ν νπνίνο, κε ηνπο 

πχξηλνπο ιφγνπο, πνπ εθθψλεζε θαη ζηελ πιαηεία ησλ 

Λαδαξάησλ θαη ζηελ πιαηεία ηεο Λεπθάδνο, σο άιινο 

Σπξηαίνο, μεζήθσζε ηα ρσξηά ζην νγθψδεο ζπιιαιεηήξην ηνπ 

1935. Ο Αλδξέαο Λάδαξεο, θάλεη εηδηθή αθηέξσζε, ζηνλ 

ηδηαίηεξν ηνχην θαθηζάλν, ν νπνίνο θαίλεηαη πσο είρε 

ηθαλνπνηεηηθή κφξθσζε, γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο εθείλεο. 

«…Ο Θνδσξήο Πεηνχζεο ήηαλ θη απηφο έλαο απφ ηνπο 

θπιαθηζκέλνπο θαη βέβαηα απφ ηνπο πξσηεξγάηεο, αθνχ ζίγνπξα 

μέξσ έβγαιε δπν θνξέο ιφγν. Πξψηα ζηελ παξάγθα ζην θαθελείν 

ηνπ Υαιθηά πνπ ηα ιφγηα ηνπ ηα ζπκνχληαη αθφκε πνιινί 

άλζξσπνη θαζψο θαη ζηελ ρψξα ζηελ πιαηεία.  Ο Ράθηαο ,  φπσο 

ηνλ ιέγακε,  εθηφο απφ ακπεινπξγφο ήηαλ θαη δηθνιάβνο. Σφηε ε 

Ώγξνθπιαθή ή δξαγάηεο φπσο ηνπο ιέγακε κε ην παξακηθξφ ζνπ 

έπαηξλαλ ηα δψα απφ ηα ρέξηα. Ώπηά ηα μέξσ. Σνπο ζπκάκαη,  
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ηνπο πιήξσζα θαη εγψ. Κάπνηε θξαηνχζα ηηο γίδεο φιε κέξα απφ 

ην ζθνηλί. Κάπνηα ζηηγκή ε κηα γίδα ζαιηάξεη ηε ιηζηά θάησ απφ 

ην δηθφ καο ρσξάθη ζηελ Ώγξηνλνκή ηνπ γείηνλα.  Υέξζν ήηαλ, 

ψζπνπ λα ηελ αλεβάζσ απάλσ ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα ν δξαγάηεο 

βξέζεθε κπξνζηά θαη κνπ πήξε ην δσληαλφ γηα ην ρσξηφ. Βάλ ην 

βξάδπ δελ πιεξψλακε ηνλ δξαγάηε ζα ήκνπλ θαη εγψ ζην 

δηθαζηήξην αζρέησο εάλ αθφκε δελ ήκνπλ δεθάρξνλν παηδί.  

Βπηπρψο πνπ ν παηέξαο κνπ ήηαλ ζην ρσξάθη θαη είδε φιε ηε 

ζθελή κε ηε γίδα θαη ην δξαγάηε ηνπ παλνρσξίνπ θαη γιίησζα 

ην μχιν. ρη θαη ην πξφζηηκν,  ηα παηδνθνπήκαηα φπσο ηα έιεγαλ 

νη δξαγάηεο. ζα θαη αλ ηνπ είπε ν παηέξαο απηφο δελ άθνπγε 

ηίπνηα. ε απηά ηα κηθξφ – πιεκκειήκαηα αλαιάκβαλε λα γξάςεη 

φηη έπξεπε θαη λα παξαζηεί ζην δηθαζηήξην λα ζψζεη ηνπο 

θησρνχο αγξφηεο,  αθνχ ήμεξε πέληε ζεηξέο γξάκκαηα παξαπάλσ 

ν άλζξσπνο. Έηζη κέζα ζηε θπιαθή αλάιαβε ηελ ππεξάζπηζε 

ζηνπο ζπγθαηεγνξνχκελνπο αζθαιψο δσξεάλ, αθνχ θαλείο δελ 

είρε δεθάξα. Αελ έκαζα εάλ ζην δηθαζηήξην ηνπ έδσζαλ ακλεζηία 

γηα λα κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ σο Ννκηθφο. Ή 

θαηάθεξε κε απηά πνπ ήμεξε θαη βγήθε έμσ ειεχζεξνο…» 
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Ο ΒΑΛΑΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΑΚΙΩΣΕ 

              Ο Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο γελλήζεθε ην 1824 θαη είλαη 

πξσηφηνθνο γηφο ηνπ Ησάλλε Βαιασξίηε θαη ηεο Αλαζηαζίαο 

Σππάιδνπ – Φνξέζηε.  Ζ θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο Βαιασξίηε 

πεγαίλεη ζηελ Βαιαψξα ηεο Ζπείξνπ. Πξφγνλνο ηνπ πνηεηή, ν 

Υξήζηνο Βαιασξίηεο, πήξε κέξνο ζηνλ πφιεκν ηνπ 1684, φηαλ 

ν Φξαγθίζθνο Μνξνδίλη θαηέιαβε ην θάζηξν ηεο Αγίαο Μαχξαο 

θαη ειεπζέξσζε ηελ Λεπθάδα απ‟ ηνλ Σνπξθηθφ δπγφ, (Κσλ/λνπ 

Μαραηξά: «Δ  Λεπθάο επί Βλεηνθξαηίαο.  ει. 22). Σηκψληαο ν 

Μνξνδίλη ηελ ηεξάζηηα πξνζθνξά ηνπ Υξήζηνπ Βαιασξίηε, 

εγθαηέζηεζε απηφλ κφληκα ζηελ Λεπθάδα παξαρσξψληαο ηνπ 

γε θαη ην λεζάθη ηεο Μαδνπξήο. ‟ απηφ ην λεζί έδεζε θαη 

κεγαινχξγεζε ν εζληθφο καο πνηεηήο, ν Αξηζηνηέιεο 

Βαιασξίηεο, κε ηνλ νπνίν εκείο νη θαθηζάλνη λνηψζνπκε 

εθιεθηηθή πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα. Καη ηνχην εμ αίηηαο ηνπ 

απαξάκηιινπ επηθνχ ηνπ πνηήκαηνο «Ο ΦΧΣΔΗΝΟ», ε 

ππφζεζε ηνπ νπνίνπ εθηπιίζζεηαη ζηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ 

θαη θπξίσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζπξνγεξαθάησλ, ζην 

λνεηφ ηξίγσλν πνπ εθηείλεηαη απ‟ ηνλ Φξπά, ηoλ Κφληξν θαη ην 

βνπλφ ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. Ο «ΦΧΣΔΗΝΟ»,  γξάθηεθε απ‟ 

ηνλ πνηεηή κέζα ζηελ πφιε ηεο Λεπθάδνο, θαη φρη ζηελ 

Μαδνπξή, αθνχ ε επηβαξπκέλε πγεία ηνπ ηνπ επέβαιε ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηελ Υψξα. Γξάθηεθε ζε δηάζηεκα εληφο 

ηεζζάξσλ κελψλ, (Γ.Π. αββίδε. Ώξηζηνηέιε ΐαιασξίηε 

«ΦΧΣΒΕΝΟ» ειίδα.13), ζχκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ 
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πξσηφηνπ γηνχ ηνπ Βαιασξίηε, Ησάλλε ή Νάλνπ, ν νπνίνο 

ζπκπαξαζηεθφληαλ ζηνλ άξξσζην (θαξδηαθφ) παηέξα ηνπ.  

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1879, ν Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο, 

έγξαθε ζηελ γπλαίθα ηνπ Διντζία, πνπ βξηζθφληαλ ζηελ 

πνξηνγαιηθή Μαδέξα θνληά ζηνλ δεπηεξφηνθν γηφ ηνπο Αηκίιην, 

ηα εμήο: «… Σψξα εηο ηα γεξάκαηα κνπ αίθλεο εμχπλεζελ ν 

πνηεηηθφο κνπ νίζηξνο αθκαίνο, αθκαηφηαηνο θαη ελ δηαζηήκαηη 

δχν εκεξψλ κεηέθξαζα εηο ζηίρνπο νκνηνθαηάιεθηνπο ην άζκα 

ηνπ Οπγνιίλνπ κεηά πνιιήο επηηπρίαο. Βπερείξεζα δε ηελ 

ζπγγξαθήλ δεκνηηθνχ πνηήκαηνο αλαγνκέλνπ εηο ηελ επνρήλ ηεο 

ελ Βιιάδη Φξαγθνθξαηίαο θαη ην νπνίνλ έρεη ηn interet local. 

Υζεο εηειείσζα ην πξψηνλ άζκα εθ ηξηαθνζίσλ ζηίρσλ..»  (ΐίνο 

θαη Έξγα, Ώ‟, ειίδα 270.)  Αιιά θαη ζηηο 23 Μαΐνπ 1879 ζε 

επηζηνιή πξνο ηνλ θίιν ηνπ Σηκνιένληα Η. Φηιήκνλα γξάθεη, 

ζρεηηθά κε ην δεκηνπξγνχκελν ηφηε θνξπθαίν πλεπκαηηθφ ηνπ 

πφλεκα, ηνλ «ΦΧΣΔΗΝΟ»:“… Βπερείξεζα καθξφλ ηζηνξηθφλ 

πνίεκα θαη ήδε έθζαζα εηο ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ άζκαηνο. Ώιιά ζα 

πξνθζάζσ λα ην θέξσ εηο πέξαο; Σν ζέκα κνπ είλαη πάληνηε ην 

απηφ, αληαγσληζκφο δηαξθήο ηνπ Βιιεληζκνχ θαηά ηεο 

θαηαθηήζεσο θαη ηνπ μεληζκνχ. Άιινηε είρα λα θάλσ κε ηελ 

Σνπξθνθξαηίαλ ηψξα δε κε ηελ Φξαγθνθξαηίαλ…». 

ΑΜΑ ΠΡΧΣΟ. Ννέκβξηνο 1356,  ζ‟ έλα ρσξάθη ζηνπο 

θαθηψηεο. Ο εβδνκεληάξεο Φσηεηλφο, παιηφο θιέθηεο θαη 

πνιεκάξρνο νξγψλεη ην ρσξάθη ηνπ κε ηνλ γηφ ηνπ, ηνλ Μήηξν. 

Ο θαηλνχξγηνο αθέληεο ηεο Λεπθάδνο, Γξαηηαλφο Σδψξηδεο, 

καδί κε ηελ έθηππε αθνινπζία ηνπ έρεη βγεη γηα θπλήγη. Σα 

ιαγσληθά ηνπ βαξδαισλίδνπλ ηελ ζπνξά ηνπ Φσηεηλνχ. Ο 
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γέξνληαο πξνζηάδεη ηνλ Μήηξν, ηνλ γηφ ηνπ, λα ηα δηψμεη, αιιά 

εθείλνο θνβάηαη. Σφηε ν ίδηνο ν γέξν – δεπγνιάηεο κε πέηξεο 

ζθνηψλεη έλα ζθπιί θαη ηξαπκαηίδεη έλα άιιν. Καηαθζάλεη ν 

Σδψξηδεο θαη ρηππάεη πξνζβιεηηθά ην θεθάιη ηνπ γέξνληα. Ζ 

πεξήθαλε ζηάζε ηνπ, φκσο, εμνξγίδεη ηνλ Φξάγθν δπλάζηε, ν 

νπνίνο δηαηάδεη λα ηνπ θαηαζρέζνπλ ηα βφδηα θαη λα 

ζπληξίςνπλ κε πέηξα ηα δάρηπια ηνπ Φσηεηλνχ,  πάλσ ζην 

ζηαβάξη ηνπ αιεηξηνχ. Ο γέξν – δεπγνιάηεο ππνθέξεη 

αγφγγπζηα. Κπξίαξρε ζθέςε ηνπ είλαη ε εθδίθεζε θαη ε 

απαιιαγή ηεο παηξίδνο απ‟ ηνλ ηχξαλλν. Καη πάλσ ζ‟ απηή ηελ 

εθδίθεζε νξθίδεη θαη ηνλ γηφ ηνπ, ηνλ Μήηξν. 

 ΑΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ. Μάξηεο ηνπ 1357 ζηνλ Πχξγν ηνπ 

γεξφ – Φσηελνχ πάλσ ζην χςσκα ηνπ Κφληξνπ. Γχξσ απ‟ ηελ 

αλακέλε θσηηά δηεγείηαη ζηελ αγαπεκέλε ηνπ θφξε, ηελ 

Θνδνχια, παιηά ηνπ θαηνξζψκαηα ζηα ηαπξσηά θαη ζηελ 

Διάηε.  Έρεη καληέςεη ν Φσηεηλφο πσο, ε θφξε ηνπ,  αγαπά ηνλ 

Λάκπξν, γηφ ηνπ παιηνχ ηνπ ζπκπνιεκηζηή Φιψξνπ Κηελά, ε δε 

Θνδνχια αληηιακβάλεηαη πσο ν παηέξαο ηεο κε άιινπο 

δηαιερηνχο θαθηζάλνπο εηνηκάδνπλ επαλάζηαζε θαηά ηνπ 

Γξαηηαλνχ. Καηαθζάλεη θαη ν Φιψξνο Κηελάο, πνπ είρε πάεη λα 

μεζεθψζεη ηα πίζσ ρσξηά ηεο Λεπθάδνο θαη ηνπ αλαγγέινπλ ηα 

αξξαβσληάζκαηα ηεο Θνδνχιαο θαη ηνπ Λάκπξνπ. 

 ΑΜΑ ΣΡΗΣΟΝ. Ζ Θνδνχια θνηκάηαη θαη ν 

απαξάκηιινο Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο ζηηρνπιέθεη ην 

«λαλνχξηζκα ηεο Θνδνχιαο», μεθηλψληαο κε ηνλ πεξίθεκν 

ζηίρν: «ε παξάκεξν ιαγθάδη θαηεβαίλεη κηαλ απγή, δηςαζκέλν 

έλα θνπάδη θαη μαλνίγεη κηα πεγή». Δδψ ζα αλνίμνπκε κηα 
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παξέλζεζε γηα λα επηζεκάλνπκε πσο,  νη πέληε ζηξνθέο απηνχ 

ηνπ λαλνπξίζκαηνο,   κειινπνηήζεθαλ απφ άγλσζην   θαη 

πέξαζαλ ζηελ παξάδνζε  ζαλ ηξαγνχδη ρνξεπηηθφ, πνπ 

ρνξεχνληαλ ζε ξπζκφ ζπξηνχ, κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ζηα 

ζρνιεία ησλ θαθησηψλ.  Δλψ ε Θνδνχια θνηκάηαη ν Φσηεηλφο 

κε ηνλ Φιψξν κηινχλ γηα ηνλ γάκν, αιιά θαηαζηξψλνπλ θαη ην 

ζρέδην ηεο επαλάζηαζεο ελαληίνλ ηνπ Γξαηηαλνχ, ψζηε θαη ηα 

δχν καδί λα ζπκπέζνπλ ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά, ακέζσο κεηά 

ην Πάζρα. 

 Ο Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο δελ πξφθζαζε λα 

δεκηνπξγήζεη ην ηέηαξην άζκα. Σνλ πξφιαβε ν ζάλαηνο, αθνχ ε 

πγεία ηνπ, αληηκεηψπηδε πξφβιεκα θαξδηαθφ, επηδεηλψζεθε 

ξαγδαία, ίζσο θαη απ‟ ηελ ππεξπξνζπάζεηα ηνπ λα παξαδψζεη 

ζηνλ ιαφ απηφ ην καθξχ ηζηνξηθφ ηνπ πνίεκα, θαηά ηελ 

πξνζθηιή ηνπ έθθξαζε. ην ηέηαξην άζκα, ζθφπεπε ν πνηεηήο 

λα πεξηγξάςεη ηνπο γάκνπο ηεο Θνδνχιαο θαη ηνπ Λάκπξνπ κε 

φια ηα θαθηζάληθα θαη Λεπθαδίηηθα έζηκα, ελψ ζην πέκπην 

άζκα ζα πεξηέγξαθε,  κε ηνλ δηθφ ηνπ δεηλφ πνηεηηθφ νίζηξν,  

ηελ κάρε θαηά ησλ Φξάγθσλ, ηελ παλσιεζξία θαη ηελ 

αηρκαισζία ηνπ Σδψξηδε Γξαηηαλνχ. κσο, φπσο ζεκεηψλεη 

εχζηνρα ν Γ.Π. αββίδεο:  «… ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ άζκαηνο δελ 

κέλνπκε θαζφινπ μεθξέκαζηνη. Σν δξακαηηθφ ηφμν ηεληψζεθε 

θαιά, ην βέινο έθπγε θαη ζα βξεη άζθαιηα ηνλ ζηφρν ηνπ. Αελ 

πξφθεηηαη εδψ γηα ηξαγσδία πνπ ηεο ιείπεη ε θάζαξζε ηεο ή γηα 

αίληγκα ρσξίο ιχζε…». 

 Ο Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο ηαπηίζηεθε κε ην ρσξηάηηθν 

ζηνηρείν ηεο Λεπθάδνο θαη ηδηαίηεξα απηφ ησλ θαθησηψλ. 
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Σξαλή απφδεημε ν απαξάκηιινο πινχηνο ησλ γισζζηθψλ 

ηδησκαηηζκψλ ηεο θαθηζάληθεο ληνπηνιαιηάο, πνπ πεξλά κέζα 

ζην έξγν ηνπ, αιιά ζπγρξφλσο θαη ε πεξηγξαθηθή ηνπ δεηλφηεηα 

γηα ηνπνζεζίεο, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ κφλν κφληκνο θάηνηθνο 

ησλ θαθησηψλ ζα γλψξηδε. Οη επηζθέςεηο ηνπ ζηα ρσξηά ησλ 

θαθησηψλ ήηαλ ηαθηηθφηαηεο θαη ζαλ θπλεγφο  θαη ζαλ 

πνιηηηθφο. Αιιά θπξίσο ζαλ επηζθέπηεο,  ζε ακέηξεηα θηιηθά 

θαθηζάληθα ζπίηηα, φπνπ έζηελε γιέληηα, εθκαηεχνληαο θαη 

ξνπθψληαο, θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο 

δσήο,  θάησ απ‟ ηελ κχηε ησλ Άγγισλ ηφηε θαηαθηεηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν Αιέμαλδξνο άληαο, απ‟ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

αληαίσλ ζηα Κνληξάηα ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, ζην βηβιίν ηνπ: «Δ 

εθ Λεπθάδνο νηθνγέλεηα άληα», αλαθέξεη πσο,  ν Αξηζηνηέιεο 

Βαιασξίηεο, βάπηηζε ηνλ παηέξα ηνπ σηήξην άληα, κεηέπεηηα 

ηεξέα ηνπ Πηλαθνρσξίνπ θαη ηνλ δίδπκν αδεξθφ ηνπ Γεκήηξην, 

αλήκεξα ηεο Παλαγίαο, ηνλ Γεθαπεληαχγνπζην ηνπ 1867. 

Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεη, ήηαλ ηφζν θαηαπιεθηηθή ε νκνηφηεηα 

ησλ λενβαπηηζζέλησλ δηδχκσλ, πνπ ν Βαιασξίηεο, εθεί ζην 

ηξαπέδη, έβαιε ζηνίρεκα είθνζη πέληε δξαρκέο, πνηνο ζα 

αλαγλσξίζεη ηνλ σηήξην θαη πνηνο ηνλ Γεκήηξην. Πάληα απ‟ ην 

βηβιίν ηνπ Αιέμαλδξνπ άληα ζα κλεκνλεχζνπκε άιιν έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ εδάθην, ζρεηηθά κε ηνλ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε, 

ν νπνίνο θαηά ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ 1864, είρε θνκκαηάξρε ζηνπο θαθηψηεο, 

ηνλ ππξίδσλα άληα, ζείν ηνπ αλσηέξσ Αιέμαλδξνπ. Απηφο, ν 

ππξίδσλ άληαο, ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ, πήξε κηα νκάδα 

«Βαιασξηηηθψλ» θαθηζάλσλ, θαη απ‟ ηνλ Φξπά, πήγαηλαλ 

νκαδηθά λα ςεθίζνπλ ζην Γεκαξρείν, πνπ ήηαλ ζηα Λαδαξάηα. 
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Ο αληίπαινο θνκκαηάξρεο, κε άιιε νκάδα, έηαμε πέληε 

ηάιιεξα ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ, γηα λα αλαραηηίζνπλ ην 

κπνπινχθη ηνπ επειαχλνληαη απ‟ ηνλ Φξπά άληα. Μάιηζηα 

επηλνήζεθε θαη ζρεηηθφ δίζηηρν. «Πέληε ηάιεξα ηνλ ςήθν θαη 

ηνλ άληα θάληε πίζσ».  Καλέλαο, φκσο, δελ κπφξεζε λα 

αλαραηηίζεη ηνλ άληα, θαη φπσο αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο: «ν 

ΐαιασξίηεο πήξε ζρεδφλ πακςεθία ζηνλ Αήκν θαθησηψλ». 

Πέξαλ, φκσο, ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αληαίσλ ζην Πηλαθνρψξη, ν 

Βαιασξίηεο είρε ζηελνχο δεζκνχο θηιίαο κε νηθνγέλεηεο θαη ζηα 

άιια ρσξηά ησλ θαθησηψλ. ηα Λαδαξάηα,  κε ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ Κσλζηαληή Λάδαξε (Κνπβέιε). ην παλνρψξη κε ηελ 

νηθνγέλεηα Καηζαξέιε, παξαηζνχθιη ησλ νηθνγελεηψλ Γξεγφξε. 

ηνλ Κάβαιιν κε ηελ νηθνγέλεηα Παπφξε, παξαηζνχθιη κηαο εθ 

ησλ νηθνγελεηψλ Κνχξηε, φπσο δηέζσζε ν Φίιηππνο Λάδαξεο 

(Γξακκαηέαο).  

 Ο Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο αγαπηέηαη  θαη ιαηξεχεηαη  

απ‟ ηνπο θαθηζάλνπο, νη νπνίνη ηνλ ζεσξνχκε  θνκκάηη ηεο 

πνιπθχκαληεο ηζηνξίαο  καο.  Δίλαη ν δηθφο καο Αξηζηνηέιεο 

Βαιασξίηεο, ν άλζξσπνο πνπ εμχκλεζε θαη εμηζηφξεζε ην 

αδνχισην θαη αλππφηαθην  θαθηζάληθν θξφλεκα, έηζη φπσο 

εθδειψζεθε κέζα απ‟ ηελ επαλάζηαζε ηεο Βνπθέληξαο ην 1357 

θαηά ησλ Φξάγθσλ, ηελ εμέγεξζε θαηά ησλ Δλεηψλ, ην 1746, 

ηνλ Ξεζεθσκφ ηνπ 1819 θαηά ησλ Άγγισλ θαη ηελ  Δμέγεξζε 

ησλ Ακπεινπξγψλ ην 1935 γηα λα απνθηήζνπλ ζηνλ ήιην κνίξα. 

κσο ν κεγάινο ιεπθαδίηεο θαη εζληθφο βάξδνο αγγίδεη ηηο 

θαξδηέο ησλ θαθηζάλσλ αθφκε πεξηζζφηεξν γηαηί πεξηέγξαςε 

ηηο ηηηάληεο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ην  έξκν ην ςσκί, ηνλ κφρζν 
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λα θεληξψζνπλ ηελ αγξηιίδα γηα κηα ζηάια ιάδη, ηνλ θφπν λα 

μεινγθψζνπλ ηηο θαθνηξάραιεο πιαγηέο θαη λα θπηέςνπλ 

ακπέιηα, ηελ κνλαμηά ηνπ μεκφληνπ,  γηα λα βνζθήζνπλ ηα 

δσληαλά. Οιάθεξε εθείλε ηελ ζθιεξή βηνπάιε πνπ γλψξηζε ν 

θαθηζάλνο ζην δηάβα ησλ αηψλσλ, πνπ ζθπξειάηηζαλ ηνλ 

ηξαρχ θαη αιέγθξν ραξαθηήξα ηνπ. Ήηαλ ηφζν κεγάιε ή  

«Βαιασξηηνιαηξεία»  ησλ θαθηζάλσλ, πνπ, ε ραξαθηεξηζηηθή 

ηνπ θσηνγξαθία κε ηα γέληα, ήηαλ θξεκαζκέλε ζην ππνηππψδεο 

ζαιφλη θάζε ζπηηηνχ, ζηα δε δεκνηηθά ζρνιεία ησλ θαθησηψλ 

παηδφληαλ θάζε ρξφλν, ζαλ ζεαηξηθή παξάζηαζε, ηελ 25
ε
 

Μαξηίνπ ν «ΦΧΣΔΗΝΟ». Αθφκε αληερνχλ ζηα απηηά καο ην: 

«Παξ‟ έλα ζβψιν Μήηξν θαη δηψμε θείλα ηα ζθπιηά πνπ καο 

ραινχλ ηνλ θχηξν». Καη αθφκε, θάζε θαθηζάλνο  

αλαβαπηίδεηαη θαη πέηεηαη κε κεγάιε ππεξεθάλεηα 

επαλαιακβάλνληαο πάιηλ θαη πνιιάθηο ην: 

ΓΡΑΣΗΑΝΟ: Πνχζε θαηάγεζαη κσξέ; 

ΦΧΣΔΗΝΟ:  Βδψζε. θαθηζάλνο. 
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Ο ΙΚΕΛΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΑΚΙΩΣΕ 

            Αλ ν Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο ηαχηηζε ην πνηεηηθφ ηνπ 

έξγν κε ηνπο θαθηψηεο, κε απνηέιεζκα λα κλεκνλεχεηαη θαη 

λα δεί ζηηο θαξδηέο ησλ θαθηζάλσλ «θαη ελ ησ λχλ θαη ελ ησ 

κέιινληη αηψλη»,  ν Άγγεινο ηθειηαλφο είλαη εμ ίζνπ αγαπεηφο 

θαη ιαηξεκέλνο απ‟ ηα ρσξηά καο, αθνχ ην θαινθαίξη ηνπ 1909 

ην πέξαζε εμ νινθιήξνπ ζηνλ Πξεκεληηλφ ησλ θαθησηψλ. 

Δθεί, δίπια ζηελ ζεηά – Γηφληα, (Θεψλε), έκαζε λα πθαίλεη ζηνλ 

αξγαιεηφ ε γπλαίθα ηνπ, ε Δχα, ηα ππέξνρα πθαληά,  πνπ 

δεκηνπξγνχζε, γηα ηνπο απέξηηηνπο δηθνχο ηεο ρηηψλεο, κε ηηο 

γλσζηέο ζπάζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαθηζάληθσλ πθαληψλ. 

Δδψ, ζηνπο θαθηψηεο, ηα ππέξνρα θαινθαηξηλά βξάδπα, ν 

ιπξηθφο καο πνηεηήο, ππνβαιιφκελνο απ‟ ην θαηαπιεθηηθφ 

ηνπίν, ζίγνπξα ζα ζπλέιαβε ηδέεο,  γηα ηα θαηνπηλά ηνπ 

δεκηνπξγήκαηα. Δδψ, ζηνπο θαθηψηεο, θαβάια ζη‟ άινγν ηνπ, 

ίδηνο Ατ Γηψξγεο, φπσο ηνλ ζπκνχληαη νη ληφπηνη, πεξηδηάβαηλε 

απ‟ ηνλ Καιαβξφ ζηελ Κξνχπα θαη απ‟ ηελ Μέιηζζα ζηνλ 

Μπξηληά θαη πνηνο γλσξίδεη πφζεο θαη πνηεο πλεπκαηηθέο 

δηεξγαζίεο ζπλέβαηλαλ ζην αλήζπρν θαη παιφκελν απφ 

θηινθαιία ινγηζκφ ηνπ. 

 Πνην δσληαλά, πην πηζηά, πην παξαζηαηηθά, αιιά θαη 

βησκαηηθά, ζα καο πεξηγξάςεη ηελ παξνπζία ηνπ ηθειηαλνχ 

ζηνπο θαθηψηεο ν Φίιηππνο Λάδαξεο ζην βηβιίν ηνπ «Μία 

θνξά θη έλαλ θαηξφ….», αθνχ γλψξηζε απφ θνληά θαη κίιεζε 

πάκπνιιεο θνξέο κε ηνπο Πξεκεληψηεο, πνπ θηινμέλεζαλ ηνλ 

Άγγειν, ηελ γπλαίθα ηνπ Δχα θαη ηνλ γηφ ηνπο Γιαχθν. 
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Αλαθέξεη, ινηπφλ, ν κπάξκπα – Φιίππνο: 

«… Κη αθφκα θαη νη κηθξέο ζηηγκέο , σζάλ απηέο  αίθλεο πνπ 

νδεγνχζαλ  ηα βήκαηά ηνπ, παηδί αθφκα, ηε λχρηα ζηα 

θαηαξξάρηα πξνο ηνπο θαθηψηεο θαη ζαλ ηηο  άιιεο  πνπ ηνλ 

έθεξαλ  ζηνπο θαθηψηεο κε ηε γπλαίθα ηνπ ηελ Βχα θαη ην κηθξφ 

ηνπ γην, ην Γιαχθν, ην 1909 γηα φιν ην θαινθαίξη. Ο ηθειηαλφο, 

πνπ είρε γλσξίζεη θαιά ηε Λεπθάδα θαη ηε θχζε ηεο θαζψο θαη 

ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, ήηαλ αδχλαην λα κε 

ζειήζεη ηφηε, λένο αθφκα, λα γλσξίζεη θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

θαθηψηεο, πνπ ηφζν είρε γλσξίζεη απφ ζηκά θαη ηφζν είρε 

ηξαγνπδήζεη ζην Φσηεηλφ ν ΐαιασξίηεο.  Μαδί κε ηελ Βχα θαη ην 

γην ηνπ Γιαχθν, ν ηθειηαλφο εγθαηαζηάζεθε ζην ζπλνηθηζκφ 

Πξεκεληηλνχ ησλ θαθησηψλ, ζην ζπίηη ηνπ κπάξκπα Μήηζνπ 

ΐαγελά ή ΐέιηνπ θη έκεηλε ζην αλψγεην ηνπ ζπηηηνχ. Ο κπάξκπα 

Μήηζνο έκεηλε κε ηε θακίιηα ηνπ ζην θαηψγη. Βίραλ καδί ηνπο κηα 

καγείξηζζα γηα ηελ θνπδίλα  ηνπ ζπηηηνχ,  ηε ιάηξα θαη δπν 

άλδξεο, ηνλ έλα νηθνλφκν γηα ηα ςψληα θαη ηηο βαξεηέο δνπιεηέο 

θαη ηνλ άιινλ ηππνθφκν γηα ην θαξάηηθν άινγν ηνπ Άγγεινπ. 

«Μεξαρνχκεδεο» θη νη δπν.  Καβάια ζ‟ απηφ ην ιεβέληηθν 

θαξάηηθν άηη ν ηθειηαλφο – ίδηνο ν Ώτ Γηψξγεο, θαζψο κνινγάλε 

αθφκα νη παιηφηεξνη – θάιπαδε ζηηο δεκνζηέο θαη έηξερε ζηα 

κνλνπάηηα ησλ θαθησηψλ, αλέβαηλε ζηηο γχξσ ξάρεο θαη 

θαηέβαηλε ζηηο ιαγθαδηέο θαη ζηα θαξάγγηα σο θάηνπ ζηνλ Άπαην 

Λφκπν, ζηνπ Μαγεκέλνπ, ζηνπ Ώξθά ην Λαγθάδη, ζηε ΐξάρα, ζηελ 

Ώθφλε, ζηε Λαγθάδα, ζηελ Κξνχπα, δεηψληαο φπνπ βξχζε, ηε 

βξχζε ηε καγεκέλε,  ηεο Θνδνχιαο. 
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 Δ Βχα κε ην αξρατθφ ηεο ληχζηκν (ρηηψλαο – πέδηια), πνπ 

ηεο θνιιήζαλε γη‟ απηφ, απφ ηελ πξψηε θηφιαο κέξα, ην 

παξαηζνχθιη «δφξθα», ηξαβνχζε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ησλ 

θαθηζάλσλ , θαζψο αλάκεζα ζη‟ άιια η‟ αλεμήγεηα γηα ηνπο 

απινχο αθφκα ρσξηαλνχο, έθαλαλ εληχπσζε θη νη πνιχσξεο 

λπρηεξηλέο πεξηπιαλήζεηο ηνπο ζηα πςψκαηα  γχξν, πνπ 

δηαξθνχζαλ σο ην πξσί θακία θνξά. Εδηαίηεξα ζπρλέο ήηαλ νη 

επηζθέςεηο ηνπο θαη ηελ εκέξα αθφκα, πφηε καδί θαη πφηε 

ρσξηζηά, ζηελ Βπηζθνπή. Βθεί κε ηελ εμαίζηα ζέα πξνο ηε 

ζάιαζζα θαη ηελ άιηελε πην πέξα θαη ηνλ Κφξθν, φπνπ 

θξηαξψζεθαλ κέζα ζ‟ απηφ ην ζηέλσκα γηα ηε ζθιαβηά ηνπ 

θφζκνπ δπν πνιεκάξρνη θνβεξνί, θη αθφκα αλάκεζα ζηα εξείπηα 

ηεο Βπηζθνπήο, πνπ ζχκηδαλ πνιιή αξρνληηά θαη ηζηνξία γηα ηνλ 

ηφπν, ψξεο νιφθιεξεο παξαδνκέλνη ζη‟ φλεηξν πνπ απιψλνηαλ 

κπξνζηά ηνπο, εκπλεφληαλ φζα ζα‟ παηξλαλ αξγφηεξα ζάξθα θαη 

νζηά ζ‟ άιινπο ηφπνπο, ζ‟ άιιεο θνξθέο ςειφηεξεο. 

 Δ Βχα, φπσο είπακε, κε ην παξάμελν ληχζηκφ ηεο θαη ηνπο 

αθφκα πην παξάμελνπο γηα ηνπο ληφπηνπο ηξφπνπο ηεο θαη 

ζπκπεξηθνξά ηεο, θαζψο η‟ αληίθξηδε φια θη φινπο κε θείλε ηελ 

αλππφθξηηε πεξηέξγεηα γηα λα καζαίλεη, θαη ηε θαινζπλάηε ηεο 

θαηαδεθηηθφηεηα γηα λα νηθεηψλεηαη, ηξαβνχζε πην πνιχ φισλ ηελ 

πξνζνρή ησλ παηδηψλ , πνπ ηελ πεξηεξγάδνληαλ θαη κε θάπνηα 

παηρληδηάξηθε δηάζεζε, ε πεξηέξγεηα  πνπ γηλφηαλ ελνριεηηθή 

θακηά θνξά, φπσο αίθλεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξνχ Γσή 

ΐαγελά ή Κνηζαιάθηα πνπ είρε θάκεη ρφκπη ηνπ,  αθνινπζψληαο 

ηηο παηεζηέο ηεο Βχαο λα κηκείηαη παίδνληαο ηελ πεξπαηεζηά ηεο. 

Σνπ είρε θάκεη, θαίλεηαη, μερσξηζηή εληχπσζε ε πεξπαηεζηά ηεο 
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θαζψο δελ έκνηαδε θαζφινπ κε ηελ ληφπηα γπλαηθεία ιπγηζηή θαη 

θνπληζηή πεξπαηεζηά. Κη ήηαλ γηα ηελ Βχα θάπσο ελνριεηηθφ ην 

ρφκπη ηνπ κηθξνχ. Σφζν πνπ ν Άγγεινο, γηα λα δψζεη θάπνηα 

δηέμνδν, κηα κέξα πνπ ν παηέξαο ηνπ κηθξνχ γχξηδε πξνο ην 

βξάδπ απ‟ ηε δνπιεηά ηνπ ζην ρσξηφ, ηνλ ζηακάηεζε θαη κπξνο 

ζηελ Βχα, δείρλνληαο ην Γψε θαη θσλάδνληαο, ηνλ ξψηεζε 

αλάκεζα ζνβαξά ηάρα αιιά καδί θη αζηεία αλ ζπκθσλνχζε λα 

ηνπ „δηλε 3.000 θξάγθα γηα λα μεθάκεη θείλνλ εθεί ην «δαίκνλα». 

Καη θπζηθά ηα γέιηα θαη η‟ αζηεία πνπ αθνινχζεζαλ ζηάζεθαλ ην 

ηέξκα ζηελ ππφζεζε.  Οη ζρέζεηο άιισζηε ηνπ Άγγεινπ κε ηα 

παηδηά ήηαλ θηιηθέο πνιχ. Καη ην‟ μεξαλ ηα παηδηά, αθνχ θαη ηα 

παηρλίδηα ηνπο παξαθνινπζνχζε θη αζηεία θαη παηρλίδηα ηνπο 

έθαλε ν ίδηνο. αλ ηελ θαιχηεξε φκσο δηαζθέδαζε καδί ηνπο 

εχξηζθε λα ηνπο πεηάεη κε δχλακε ζθαξηφηζα (δέζκεο κε θέξκαηα) 

ζηνλ ηνίρν γηα λα παξαθνινπζήζεη ηε θαζαξία ηνπο ζην 

ζθφξπηζκα θαη λα δηαζθεδάζεη κε ηελ «αιακαλία» πνπ θάλαλε γηα 

λα καδέςνπλ. 

 Ώιιά θαη ζησλ κεγάισλ ηε δσή έπαηξλαλ κέξνο. Βθηφο 

απ‟ ηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη, ζην ρσξάθη, ζη‟ ακπέιη θη φπνπ αιινχ, 

πνπ ηηο παξαθνινπζνχζαλ κ‟ ελδηαθέξνλ γηα λα ξσηνχλ θαη λα 

καζαίλνπλ, ε Βχα παξαθνινπζνχζε ην «δηάζηκν» (χθαλζε) θη 

φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ. Δ ίδηα έκπαηλε ζηνλ αξγαιεηφ θαη 

«δηαδφηαλε» (χθαηλε) θη είρε κηα μερσξηζηή αδπλακία ζηα ιατθά 

κνηίβα. χρλαδαλ θαη ζηηο άιιεο εθδειψζεηο ηνπο. Με ηνλ 

κπάξκπα Μήηζν θαη ηε γπλαίθα ηνπ ηε Θεψλε, πνπ ήηαλ ηφηε απ‟ 

ηα πην φκνξθα δεπγάξηα ζην ρσξηφ, πήγαλε θείλν ην θαινθαίξη 

ζην παλεγχξη ηεο Ώλάιεςεο ζην Φξπά θαη ρφξεςαλ ζηα «βηνιηά». 
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Πήγαλ επίζεο θαβάια ζη‟ άινγν ζηε Φαλεξσκέλε ζην παλεγχξη 

θαη ζηνπ Ώτ – Ληα ζηελ Βγθινπβή. Με ηνλ κπάξκπα Μήηζν επίζεο 

θαη ην κηθξφ ΐαγγέιε, ηνλ αλεςηφ, πήγαλ θαβάια θαη ζηνλ 

Αξάγαλν ζε αξξαβψλεο ζην ζπίηη ηνπ Μειά, ζπγγεληθφ ηνπ ΐέιηνπ 

θαη θηιηθφ ηνπ Άγγεινπ. ηνπ Πξεκεληηλνχ ν Άγγεινο κε ηελ Βχα 

ζχρλαδαλ πην πνιχ θη έθαλαλ ζπληξνθηά ζην ζπίηη ηνπ γηαηξνχ 

Γεξ. Κνπληάθε – Λνχθα, φπνπ πεξλνχζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

ειεχζεξεο ψξεο ηνπο θη φπνπ ζπλήζσο ηα βξάδηα, πξηλ απ‟ ηηο 

εμνξκήζεηο ηνπο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δεηπλνχζαλ θάηνπ απ‟ 

ηηο θιεκαηαξηέο ή πην θάηνπ ζηελ θαηάθπηε ηφηε ρσξαθηά, απ‟ 

φπνπ ηηο ήζπρεο θαινθαηξηλέο λχρηεο ζπρλά ηαξάδνηαλ ε γαιήλε 

ηνπ ρσξηνχ απ‟ ηα θεθάηα θαη ηξαληαρηά γέιηα ηνπ Άγγεινπ. 

 Ώπηά ηα ιίγα έκεηλαλ απ‟ ην πέξαζκα ηνπ Άγγεινπ θαη ηεο 

Βχαο απ‟ ηνπο θαθηψηεο. ήκεξα δελ ππάξρεη θαλέλα ελζχκην 

απ‟ ην δηάβα ηνπο. Μφλν έλαο ζηαπξφο θακσκέλνο κε θαξθηά απ‟ 

ηνλ ίδην ζηελ πάλσ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ κπάξκπα Μήηζνπ (αλ 

απηφ, πνπ ιέεη ν γηνο ηνπ Ώλδξέαο, είλαη πξαγκαηηθφ, γηαηί ήηαλ 

πνιχ κηθξφο ηφηε). Ώπφ η‟ άιια, ζαλ πην εληππσζηαθά θαη 

αιεζκφλεηα, έκεηλαλ ην πεξήθαλν ηξέμηκν ηνπ Άγγεινπ θαβάια 

ζην αμεηίκσην άινγφ ηνπ, ηα παηγλίδηα ηνπ κε ηνπο πηηζηξηθάδεο 

ηνπ ρσξηνχ θαη νη λπρηεξηλέο πεξηπιαλήζεηο θαη ησλ δχν ηνπο 

γχξσ ζηηο θνξθέο. Πεξηπιαλήζεηο ζηνπο θαθηψηεο πνπ ηηο έθαλε 

θαη κηθξφηεξνο, καζεηήο ηνπ Γπκλαζίνπ, φπσο ιέλε, ν Άγγεινο 

αλεβαίλνληαο απ‟ ηε πειηά ζηνλ Κάβαιν κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή 

ηνπ, πνπ δελ είλαη ζίγνπξα ζήκεξα πνηνο ήηαλ κα πνπ ν πξφσξνο 

ζάλαηνο ηνπ πνιχ ηνλ αλαζηάησζε ςπρηθά, φπσο ην δείρλεη ζην 

πνίεκα ηνπ «Ο ζάλαηνο ηνπ θαιχηεξνπ» ζηνλ ΏιαθξνΎζθησην. 
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 Πνιινί, ινηπφλ, ιφγνη ζπλαηζζεκαηηθνί θαη νπζηαζηηθνί 

είραλε θάκεη ηνλ ηθειηαλφ λα γλσξίζεη απφ πην θνληά ηνπο 

θαθηψηεο, φπσο πην πξηλ θαη γη‟ άιινπο ιφγνπο θαη ην 

ΐαιασξίηε. Κη έηζη «φηαλ πξσηνθαλεξψζεθε ζηελ πλεπκαηηθή 

δσή καο, θξαηψληαο ζην ρέξη ηνπ έλα θαηάδξνζν ηξηαληάθπιιν, 

πνπ ήηαλε ην πξψην ηνπ έξγν, έλα βνπλίζην αέξη έπλεε ζην πξψην 

ηνπ εθείλν έξγν, έλα άξσκα αλάδηλε ν ΏιαθξνΎζθησηνο, πνπ ηφζν 

δξνζάην ίζακε ηφηε δελ είρε αλαδψζεη ε ειιεληθή πνίεζε»(Κ. 

Παξάζρνο: «Ο Άγγεινο ηθειηαλφο θαη ε γεληά ηνπ», 

Καζεκεξηλή, 8.8.1963). Ώλακθηζβήηεηα, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα 

παξαδερηεί θαλείο, πσο φηαλ ζηελ έξεκν έγξαθε ηνλ 

ΏιαθξνΎζθησην ν ηθειηαλφο, κνλάρα ηε Λεπθάδα έθιεηλε ζηελ 

ςπρή ηνπ, θαη πσο απηφ ην βνπλίζην αέξη πνπ έπλεε ζην πξψην 

ηνπ εθείλν έξγν ήηαλ πην πνιχ απ‟ ηηο θνξθέο, φπνπ ε βαζηά ηνπ 

λνζηαιγία ηνλ μαλάθεξε θαη πάιη καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ ηψξα 

θαη ην γην ηνπ…» 

 Μηα άιιε ζεκαληηθή καξηπξία, γηα ηελ παξνπζία ηνπ 

Άγγεινπ ηθειηαλνχ ζηνπο θαθηψηεο, δίλεη ε Ναηαιία 

Κνπληάθε, αγξφηηζζα θαη ξάθηξα, αιιά πλεχκα αλήζπρν κε έλα 

ζεκαληηθφ πνηεηηθφ έξγν, ην νπνίν ηελ θαηαηάζζεη ζηνπο 

ιατθνχο πνηεηέο ηεο Λεπθάδνο. Σν ζεκαληηθφ πνηεηηθφ έξγν ηεο 

Ναηαιίαο Κνπληάθε πεξηιακβάλεηαη θαη απηφ  ζην έξγν ηνπ 

θηινιφγνπ πχξνπ Βξεηηνχ, κε ηίηιν:«Οη ιατθνί πνηεηέο ηεο 

Λεπθάδαο (1900 – 1985) σο θνηλσληθφ θαηλφκελν».  ηελ 

ζειίδα 273, ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, ε Ναηαιία Κνπληάθε, ζπκάηαη, 

γηα ηελ παξνπζία ηνπ ηθειηαλνχ, ην θαινθαίξη ηνπ 1909, ζηνλ  

Πξεκεληηλφ ησλ θαθησηψλ: 
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«… Θπκάκαη, θηινμελήζακε ηνλ ηθειηαλφ κε ηελ Βχα, ηελ 

«δφξθα», φπσο ηελ ιέγαλε ηφηεο. Φνξνχζε ζαληάιηα θαη ριακχδα, 

είρε μαλζά καιηά κέρξη ηα ζηξαγάιηα. Ήηαλ ιεπηή, θφθθηλε θαη 

φκνξθε. Παξαζέξηδαλ ζηνπ Πξεκεληηλνχ, ζην ζπίηη ηεο ζείαο κνπ 

ηεο Θεψλεο, ηνπ Μήηζνπ ΐαγελά. Καη ζηνλ πφληδν ηνλ δηθφ καο 

κάζαηλε ηνλ αξγαιεηφ κε δαζθάια ηελ ζεία κνπ Θεψλε θαη ηελ 

μαδέξθε κνπ Μαξγαξίηα, αδεξθή ηνπ Αεκνζζέλε Κνπληάθε, ηνπ 

θαζεγεηή. Μεηά καδεχακε θαξπδφθπιια, απ‟ ηε κεγάιε καο 

θαξπδηά, θθηάλακε ηξάπνπια κε θχιια θαη παίδακε. Δ Βχα 

γεινχζε θαη ν Άγγεινο έθαλε ηνλ ζθξνπκπαηάξε, φηαλ παίδακε 

θφηζη…» 
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Β . 

ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ   

ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΩΝ 

ΥΑΚΙΩΣΩΝ 
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ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ 

             Ζ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ησλ θαθησηψλ, φπσο 

δηεμνδηθά αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα «ΕΣΟΡΕΏ ΚΏΕ 

ΠΡΟΒΛΒΤΔ ΣΧΝ ΦΏΚΕΧΣΧΝ», δεκηνπξγήζεθε θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ 15
ν
 αηψλα, επνρή θαηά ηελ νπνία ε 

δπλαζηεία ησλ Σφθθσλ θαηείρε ην Γνπθάην ηεο Λεπθάδνο, καδί 

κε ηελ Κνκεηεία Κεθαιιελίαο θαη Εαθχλζνπ. Μάιηζηα, φπσο 

δείρλεη θαη ε ζηαζεξή παξνπζία ησλ θαθηζάληθσλ  επηζέησλ 

δηαρξνληθά, απηή ε θνηλσλία παξέκεηλε θιεηζηή, αθφκε θαη 

θαηά ηελ δνθεξή πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηελ Λεπθάδα 

(1479 – 1684), αιιά θαη θαηά ηελ επαθνινπζήζαζα Δλεηηθή 

Καηνρή (1684 – 1797), θηάλνληαο αιψβεηε θαη νιφτδηα θαη ζηηο 

κέξεο καο, πιήλ ησλ πεξηπηψζεσλ κεξηθψλ επηζέησλ ηα νπνία 

εμέιηπαλ ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο 

αξξελνγνλίαο, ζε θάπνην ζηάδην, φπσο ην γλσζηφ έπίζεην 

Πξεκεληηλφο, ην νπνίν έδσζε ην φλνκά ηνπ ζηνλ νκψλπκν 

νηθηζκφ ησλ θαθησηψλ, ή ηα κε θαηάιεμε ζε –άθεο 

θηνθπιάθεο θαη Παλαγησηάθεο.  

            Ζ παλζπεξκία ησλ πιεζπζκψλ απφ Αθαξλαλία, Κξήηε, 

Ήπεηξν, Κεθαιινληά, Εάθπλζν, αιιά θαη απφ Κάησ Ηηαιία,  πνπ 

ζπλψθεζε ηνπο θαθηψηεο, καδί κε ην ληφπην ζηνηρείν, πνπ 

θαηνηθνχζε ζε κηθξννηθηζκνχο - αρπξνθαιχβεο, πξνρψξεζαλ, 

κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ζε κηα ζαπκαζηή νκνγελνπνίεζε, ε 

νπνία παξαδφζεθε ζηηο κέξεο καο, κε κηα πιεηάδα εζψλ θαη 
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εζίκσλ, γηα ην θαζέλα ησλ νπνίσλ εχθνια κπνξνχκε λα 

ηρλειαηήζνπκε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, αλάινγα κε ηελ αξρηθή 

πξνέιεπζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζπλέπεμαλ ηνπο θαθηψηεο. 

πσο αίθλεο, ην αδξαζθέιηζκα ηεο θσηηάο, ε πεξίθεκε γηνξηή 

«Σ‟ Αγηαλληνχ ηα Λάκπαξδα», θαηά ηελ 24
ε
 Ηνπλίνπ, εκέξα ηνπ 

Γελλεζίνπ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε Πξνδξφκνπ, πνπ γηνξηάδεηαη κφλν 

ζην Πηλαθνρψξη θαη ε νπνία θαζαξά έξρεηαη  απ‟ ηελ Κξήηε, 

φπνπ θαη εθεί ν Ατ Γηάλλεο απνθαιείηαη <<Λακπξνθφξνο>>, ή 

<<Λακπαξδηάξεο>>, εμ νπ θαη ηα νκφξξηδα θαθηζάληθα 

<<Λάκπαξδα>>, φπσο πεξηγξάθεη ζε άξζξν ηνπ ν θηιφινγνο 

θαη Γξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο Γεψξγηνο Κνξλαξάθεο, 

ζηελ θαζεκεξηλή Κξεηηθή εθεκεξίδα <<ΠΑΣΡΗ>>. Καη δελ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθά αθνχ, ζην Πηλαθνρψξη, 

ππεξηζρχεη ην Κξεηηθφ ζηνηρείν κε ηνπο Παπαδφπνπινπο θαη 

ηνπο Γεσξγάθεδεο, φπσο αλαιπηηθφηαηα παξνπζηάζακε ηνλ 

ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ νη Παπαδνπνπιαίνη ζηνπο θαθηψηεο, 

αθνχ είλαη ε κήηξα  απ‟ηελ νπνία πξνήιζαλ, ή πέξημ ηεο νπνίαο 

δεκηνπξγήζεθαλ νη Κξεηηθέο νηθνγέλεηεο ζηνπο θαθηψηεο.

  Αλ αθνπξκαζζνχκε ηελ θαθηζάληθε παξάδνζε, ηα 

ζθαθηζάληθα ήζε θαη έζηκα, έηζη φπσο ηα δήζακε πεξίπνπ κέρξη 

ην 1980, πξηλ ε επέιαζε κνληέξλσλ θαη κεηακνληέξλσλ 

αληηιήςεσλ αιψζεη θαη πεηάμεη ζαλ κνχηδαξν, ζην πεξηζψξην, 

ηελ αζπκσληά ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ, ηφηε γλήζηα θαη 

ακφιεπηα ζα ηρλειαηήζνπκε πάλσ ζηνλ θακβά ησλ ρξφλσλ ηεο 

αζσφηεηαο θαη ηεο γλήζηαο θαθηζάληθεο παξάδνζεο. 
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ΑΡΑΝΣΑΡΙΑ   ΚΑΙ   ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 

 Ξεθηλψληαο απηή καο ηελ θαηαγξαθή ησλ εζίκσλ θαη ηεο 

παξάδνζεο, ε αθεηεξία ηνπνζεηείηαη ζηα Υξηζηνχγελλα θαη 

ζηελ Πξσηνρξνληά, ζηηο πεξίθεκεο γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. 

Ζ εηζαγσγή ζην πλεχκα θαη ζηελ αηκφζθαηξα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ μεθηλνχζε απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο γηνξηήο 

ηνπ Αγίνπ Φηιίππνπ, 15 Ννεκβξίνπ, εκέξα πνπ αξρίδεη  ε 

λεζηεία, αιιά θαη ηα «αξαληάξηα»,  ζηηο εθθιεζίεο ησλ 

θαθησηψλ. Ζ ιέμε «αξαληάξη» αλαθέξεηαη ζηελ λεζηίζηκε 

πεξίνδν ησλ ζαξάληα εκεξψλ, κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα θαη ζε ηη 

ζπλίζηαηαη; ιεο νη νηθνγέλεηεο ηνπ ρσξηνχ, εθ πεξηηξνπήο, 

έθαλαλ ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία ππέξ αλαπαχζεσο ησλ 

ηεζλεψησλ. Ζ ιεηηνπξγία γηλφληαλ ηα ραξάκαηα θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξηψλ ήηαλ ζρεδφλ θαζνιηθή, 

γηα λα βξνχλ ηξφπν έθθξαζεο νη, ελ αγλνία ηνπο, εζραηνινγηθέο 

ηνπο αλαδεηήζεηο, γηα λα εθπιεξσζεί θαη λα επνδνζεί ε βηβιηθή 

ξήζε: «Αηθαίσλ ςπραί, ελ ρεηξί ζενχ θαη νχ κε άςεηαη  απηψλ 

βάζαλνο», γηα λα κλεκνλεζνχλ θαη λα ζπρσξεζνχλ νη ςπρέο ησλ 

θαθηζάλσλ μσκάρσλ ηεο βηνπάιεο θαη ηνπ ηίκηνπ ηδξψηα. 

Δηδηθψηεξα γηα καο ηα παηδηά, ηφηε, πνπ δελ ράλακε επθαηξία 

αθφκε θαη ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο λα ηηο βιέπνπκε απ‟ ην 

πξίζκα ηεο αλεκειηάο, ηα «αξαληάξηα» ήηαλ πξαγκαηηθφ 

παλεγχξη. Με θεξηά θαη απηνζρέδηνπο θαθνχο, κέζα ζηηο 

ιάζπεο θαη ηα λεξά ηνπ θαηαρείκσλνπ, πεγαίλακε νκαδηθά ζηελ 

εθθιεζία. Πξφζσπα ξνδαιά θαη ζθακκέλα απ‟ ην αγξηνθέξη, 

κάηηα ιακππξίδνληα θαη κε αλείπσηε δίςα γηα θάζε ιεπηφ ηεο 

δσήο, αλακέλακε θαξηεξηθά ην «Γη‟ επρψλ» ηνπ παππά, γηα λα 

μερπζνχκε ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ. Με ηα βηβιία θαη ηηο 
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ιάπεο κέζα ζην πνιχρξσκν ζαθνχιη, πνπ  καο έθηηαμε ε κάλα 

πινπκηζηφ θαη σξαίν ζηνλ αξγαιεηφ, αλεθνξίδακε, κε ην 

θαηζνχιη ζην θεθάιη, γηα πξνθχιαμε απ‟ηελ βξνρή θαη ην 

αγξηνθαίξη. Βιέπεηε ηηο ρηιηνκπαισκέλεο νκπξέιιεο ηηο είραλ νη 

γνλείο καο ζην μεκφλην, εθεί πνπ ζπλέιεγαλ, ζαλ κέιηζζεο, ην 

λέθηαξ ηεο επηβίσζεο, κία-δχν ψξεο καθξηά απ‟ην ρσξηφ, κέζα 

απφ ζηελά θαη θαθνηξάραια κνλνπάηηα, πνπ κε ηα λεξά ηνπ 

ρεηκψλα κεηαηξέπνληαλ ζε κηθξνχο ρεηκάξξνπο.  

           ην ζρνιείν καο πεξίκελε ην δεζηφ γάια, πνπ παξείρε ε 

πνιηηεία, αθνχ ηφηε, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, θαη ελψ είρε 

αξρίζεη λα ζπλέξρεηαη ε ρψξα απ‟ηνλ ηξαπκαηηθφ εκθχιην, 

άξρηζε ε Διιεληθή Πνιηηεία λα κεξηκλά γηα ηελ Παηδεία θαη λα 

ζεκειηψλεηαη ην δφγκα ηεο <<Γσξεάλ Παηδείαο>>, παξέρνληάο 

καο αθφκε θαη θαζεκεξηλά ζπζζίηηα, ή ην πξσηλφ γάια, ην 

νπνίν βάδακε ζε αινπκηλέλην θππειιάθη, αγθαιηάδνληαο 

θπξηνιεθηηθά απηφ ην θππειιάθη, γηα λα δεζηάλνπκε ηα 

μπιηαζκέλα ρέξηα καο. Καη κεηά αηέιεησην παηγλίδη θαη 

ζθιεκίδη, κέρξη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Ο ζθιάβνο, ηα βεξγηά, 

ε καθξηά γατδνχξα, ε ζθιίηδα-κίηδα, ην απηνζρέδην ηφπη, ην 

νπνίν ήηαλ… κηα θάιηζα γεκάηε άρπξα, ην θπλεγεηφ, ην 

θξπθηφ, ε πξψηε ειηά, νη ηξηφδεο, ν κπξίηζνιαο, ηα πεληφβνια, 

κηα ηεξάζηηα γθάκα παηγληδηψλ, ε νπνία απνζπνχζε ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο παηδηθήο καο δσήο, αθνχ ηα 

θξνληηζηήξηα μελφγισζζα θαη ειιεληθά, καο ήηαλ ιέμεηο 

άγλσζηεο! Καηά ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη, ε γξηά-βαβά, ζε 

ξφιν…ρσξνθχιαθα, επηζεσξνχζε θαη‟ επζείαλ ηα παπνχηζηα, 

ήηαλ δπζεχξεηα, βιέπεηε, εθείλα ηα ρξφληα, θαη λα καο 
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πξνηξέπεη: « Να ηα ζπαξαληάξεηε,κσξέ, ηα παπνχηζηα, γηα λα ζαο 

πξνζηειέμνπλ,  γηαηί παδείξνκε  απφ ιεθηά, πσο ζα ζαο πάξνκε  

άιια;». Γειαδή, λα ηα ρξεζηκνπνηείηε κε θεηδψ ηα παπνχηζηα, 

πξνθεηκέλνπ λα ηα έρεηε, γηαηί έρνκε αλάγθε απφ ιεθηά θαη πψο 

ζα αγνξάζνπκε άιια; Λέμεηο, θαθηζάληθεο, θπξίσο 

ιαηηλνγελείο, νη πεξηζζφηεξεο, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην: <<Σα 

Λεπθαδίηηθα>>, ηνπ εηζαγγειέα Υξηζηφθνξνπ Λάδαξε, ιέμεηο πνπ 

ζηξνβηιίδνληαη αθφκε ζην κπαιφ καο, ζπλδεδεκέλεο κε κηα δσή 

αλέκειε θαη αθηηαζίδσηε, κε ηνπο γεξνληφηεξνπο ησλ ρσξηψλ 

λα κηιάλε απηφλ ηνλ πνηακφ ηνπ γισζζηθνχ καο ηδησκαηηζκνχ 

αθφκε θαη ζήκεξα. 

 Ζ πνξεία πξνο ηα Υξηζηνχγελλα, ζ‟ απηή ηε ξνή ησλ 

εζίκσλ θαη ηεο παξάδνζεο, ζηακαηνχζε ηελ 21
ε
 Ννεκβξίνπ ηελ 

εκέξα ησλ Δηζνδίσλ. Δίλαη ε εκέξα ηεο Παλαγίαο ηεο 

«Μηζνζπνξίηηζζαο», εκέξα πνπ βξάδνπλ ηα «πιεηνθνχθηα», ηα 

νπνία είλαη έλα καγείξεκα κε φια ηα γελλήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα επινγεζνχλ νη ζπνξέο, πνπ γηλφληαλ θαη λα πιεζχλνπλ ηα 

γελλήκαηα. Κνπθηά, θαζφιηα, ξεβχζηα, θαθέο, θαιακπφθη, 

ζηηάξη, φια καδί ήηαλ ην δείπλν ηεο θάζε θαθηζάληθεο 

νηθνγέλεηαο, γχξσ απ‟ ηελ ζαιπσξή θαη ηελ δεζηαζηά ηεο 

γσληάο, κε ηηο πξνκάδεο ζηελ …παξάηαμε, ζαιπσξή πνπ 

πνιιαπιαζίαδαλ ηα ζηξσκέλα ηζφιηα θαη νη θεληεηέο πάληεο 

ζηνπο ηνίρνπο, κε ηνλ γέξνληα παπνχιε λα καο ζπλεπαίξλεη θαη 

λα καο ηαμηδεχεη ζε ηφπνπο αιαξγηλνχο θαη νλεηξηθνχο κε 

απίζαλα παξακχζηα, ηνλ <<Κνινβειψλε>>, <<Σηο αξβχιεο κε 

ηα εθηά πάζα>>, <<Σελ ζηξίγια θαη ηα κπξκήγθηα>>. ια ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα θξέκνληαη απ‟ηα ρείιε ηνπ, γχξσ 
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απ‟ηελ αλακέλε γσληά θαη θάησ απ‟ην ζακπνθψο ηεο ιάκπαο 

πεηξειαίνπ. ην ηέινο ηνπ θαγεηνχ, ε γξηά-βαβά ηνπ ζπηηνχ, 

έθεξλε ζηελ γσληά θπδψληα, απίδηα ρεηκσληάηηθα, μεξακέλε 

ζηνλ ήιην κνπζηφπηηα θαη ζηαθχιηα θνξχζηα, ηα νπνία άιια 

θχιαγε θξεκαζκέλα ζηα καηέξηα ηνπ ζπηηνχ θαη άιια επηκειψο 

θξπκκέλα κέζα ζην θιεηδσκέλν θνξηζέξη ή ηελ θαλαβέηα, κε 

ηα θιεηδηά λα ηα έρεη κφληκα ε ίδηα ζηελ ηζέπε ηνπ θφηνινχ ηεο, 

αθνχ …έηξεκε ηηο παηδηθέο καο επηδξνκέο. 

 Έθηαζαλ ηα Υξηζηνχγελλα.  ην ζπίηη, ηελ παξακνλή, ε 

κάλλα, αεηθίλεηε, ζα μεθηλήζεη λα θηηάμεη ην «Ξηνθνχινπξν», 

(Υξηζηνθνχινπξν), ηνπο ζηαπξνχο γηα ηα αξζεληθά παηδηά θαη 

ηηο κπαινχκπεο γηα ηα θνξίηζηα.  Οπνία καγεία γη‟ απηή ηελ 

ηεξνηειεζηία! Με αλείπσηε ραξά, ηα παηδηά, πεξηκέλακε 

ζηαπξνχο θαη κπαινχκπεο, εκπινπηηζκέλα κε καχξε ζηαθίδα 

θαη ζνπζάκη, δεζηνθνχξλη έηνηκν, πνπ ην πξνζθαγίδακε, ψζηε 

πνηέ λα κελ ηειεηψζεη. Έηνηκν θαη ην «Ξηνθνχινπξν» κε ηα 

θαξχδηα, ηα ακχγδαια θαη ηελ ζηαθίδα, κε φια ηα θεληίδηα, πνπ 

θηινηέρλεζε πάλσ ε κάλλα, έηνηκν γηα λα θνπεί αλήκεξα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ ζην ηξαπέδη κε εηδηθή ηειεηή. Σνπνζεηνχληαλ 

ην Ξηνθνχινπξν πάλσ ζηνλ καζηξαπά κε ην θξαζί, ν γέξνληαο, 

ν θαη αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο, ην ζηαχξσλε ηξείο θνξέο θαη ην 

έθνβε ζηαπξνεηδψο. ια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αθνπκπνχζαλ 

ην δηακειηδφκελν Ξηνθνχινπξν, ζε κηα αιιεγνξηθή έλλνηα γηα 

ελφηεηα ζηελ νηθνγέλεηα, θαη εχρνληαλ ηα Υξφληα Πνιιά. 

κσο, θαη ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είρε 

παξφκνηα «ηεξνηειεζηία», φηαλ ν παππνχιεο  έθνβε ηνλ 

ηαπξφ, ςσκί δπκσκέλν θαη ςεκέλν ζε ζρήκα ζηαπξνχ, ελψ ε 
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λεζηεία ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηεξνχληαλ κε 

ζξεζθεπηηθή επιάβεηα.  Σν παξακνληάηηθν δείπλν ήηαλ θπξίσο 

παηάηεο, ιαραληθά θαη αξθεηά κεινπνξηφθαια, ελψ νη 

γεξνληφηεξνη ηνπ ζπηηηνχ είραλ ην δηθφ ηνπο θαγεηφ, πνπ 

απνηεινχζε ε πξνκάδα, ςσκί ζηα θάξβνπλα βξεγκέλν κε θξαζί 

θαη ιάδη, ε πεξίθεκε <<Ενχπα>>, πνπ ζπλνδεχνληαλ, θάπνηε, 

κε παζηά ρέιηα, πνπ ηά έςελαλ ηπιηγκέλα ζηελ ρφβνιε, ή, 

επίζεο, θξεκκχδηα ζηελ ρφβνιε. Γηα ηα παηδηά ε παξακνλή ήηαλ 

ε πξαγκαηηθή γηνξηή! Υαξάκαηα, κε ηελ απηνζρέδηα θάηλε, αλά 

ρείξαο, ε νπνία ήηαλ ζθεπαζκέλε κε βξχα, δχν – δχν 

ζακπαηίδακε νιφθιεξν ην ρσξηφ κε ηα θάιαληα θαη ηηο θσλέο. 

Οη πην ηνικεξνί πεγαίλακε θαη ζηα δηπιαλά ρσξηά θαη ζηελ 

Καξπά.  Σν έπαζιν, θάπνηα πελεληαξάθηα, ή δεθάξεο, νη νπνίεο, 

φηαλ μέθεπγαλ απ‟ ηνλ παηδηθφ θνπκπαξά, γηλφληαλ θαξακέιιεο 

θαη παηγλίδη θνξψλεο – γξάκκαηα ζηα ρέξηα καο. Σν πξσί ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ νιφθιεξν ην ρσξηφ ήηαλ ζηελ εθθιεζία. ινη 

κε ηα θαιά ηνπο, κε ηελ θαηλνχξγηα αιιαμηά, πνπ αγφξαζε απ‟ 

ηελ ρψξα ν παηέξαο. Γηα ηα παηδηά, κεγάιν θακάξη ην 

θαηλνχξγην ζαθθάθη θαη ηα θαηλνχξγηα παπνχηζηα. 

          « Ση ζνί πξνζελέγθσκελ Υξηζηέ,  φηη ψθζεο επί γήο ,σο 

άλζξσπνο δη‟ εκάο. Έθαζηνλ γάξ, ησλ ππφ ζνπ γελνκέλσλ 

θηηζκάησλ ηελ επραξηζηίαλ ζνη  πξνζάγεη. Οη νπξαλνί ηνλ 

αζηέξα. Οη κάγνη ηνπ δψξα. Οη  πνηκέλεο ην ζαχκα. Δ γε ην 

ζπήιαηνλ. Δ έξεκνο ηελ θάηλε. Δκείο δε Μεηέξα Παξζέλνλ…» 

Ίζσο  ν σξαηφηεξνο Υξηζηνπγελληάηηθνο χκλνο ηεο εθθιεζίαο.  

ε ειάρηζηεο γξακκέο νιφθιεξν ην λφεκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  

Αθφκε θαη νη απιντθνί ρσξηθνί γλψξηδαλ θαη γλσξίδνπλ πάληα 
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ην λφεκα ηνχηεο ηεο θαζαξεχνπζαο,  πνπ αγγίδεη ςπρέο, πνπ 

λνεκαηνδνηεί δσέο, πνπ παξακπζεί θαξδηέο, πνπ ηαμηδεχεη ηνλ 

άλζξσπν ζε νληνινγηθέο αλεζπρίεο, πέξαλ απ‟ηνλ αηζζεηφ 

θφζκν θαη ηελ <<ζενπνίεζε>> ηνπ εαπηνχ καο, πνπ εκςπρψλεη 

ηνλ θαζέλα ζηελ πνξεία πξνο ηα δηθά ηνπ Δθβάηαλα. 

Η  ΣΡΟΤΝΑ,  ΟΙ  ΚΣΟΤΝΕ  ΚΑΙ ΣΑ  ΠΑΓΑΝΑ 
 Ζ γηνξηή ηεο Πξσηνρξνληάο θαη ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ 

ζηνπο θαθηψηεο θαη ζηελ Λεπθάδα γεληθψηεξα, πφξσ απέρεη 

απ‟ ην λεσηεξηζηηθφ θχκα ησλ ξεβεγηφλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

δηαζθεδάζεσλ. Οη θαθηζάλνη αληηκεηψπηδαλ απηή ηελ εκέξα 

κε πξνζνρή θαη ζρεδφλ δένο, αθνχ ηεο πξνζέδηδαλ ζεκειηαθφ 

ραξαθηήξα, γηα ηελ ξνή ηνπ λένπ ρξφλνπ πνπ εξρφηαλ. 

Πεξηζζφηεξν κε κπζηηθηζκφ θαη ιαρηάξα γηα ην επεξρφκελν 

άγλσζην λέν, εμφξθηδαλ ην θαθφ κε εθδειψζεηο θαη ζπλήζεηεο 

ελδεείο. Καλείο, αλήκεξα ηεο Πξσηνρξνληάο, δελ πήγαηλε ζην 

ζπίηη ηνπ άιινπ, αθφκε θαη ζπγγελή, παξά κφλνλ αλ 

πξνζθαινχληαλ γηα «πνδαξηθφ». Κακία πφξηα δελ άλνηγε ζε 

παηδί πνπ κνίξαδε, πξσί – πξσί ηελ Πξσηνρξνληά, ηηο θηζνχλεο 

(ζθιεξνθξεκκχδεο), εθηφο θαη αλ ν λεαξφο ήηαλ ηεο αξεζθείαο 

ηνπ λνηθνθχξε θαη ηνλ ζεσξνχζε γνχξηθν. Ζ Πξσηνρξνληά, σο 

εθ ηνχηνπ, ήηαλ εμ νινθιήξνπ εκέξα νηθνγελεηαθή. Ακέζσο 

κεηά ηελ εθθιεζία νη κεγαιχηεξνη, κέζα ζην ζπίηη, έθαλαλ ηελ 

θαζηεξσκέλε ζηξνχλα ζηα κηθξά παηδηά, δειαδή έλα  κηθξφ 

ρξεκαηηθφ δψξν ζηα παηδηά, πνπ κε ιαρηάξα πξνζδνθνχζαλ, 

αθνχ θαηά θαλφλα, δηαρεηξηδφληαλ απηά ηα ιηγνζηά ρξήκαηα, 

φπσο ήζειαλ. Ζ ζπλήζεηα κε ηηο θηζνχλεο, παξφκνην έζηκν 

έρνπλ θαη ζηελ Κεθαιινληά, έξρεηαη απ‟ ηα ρξφληα ηεο 
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αξραηφηεηαο θαη έρεη ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκφ. Απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θπηφ, ε ζθιεξνθξεκκχδα, έρεη ηελ ηδηφηεηα, 

ιφγσ ηνπ νγθψδνπο βνιβνχ ηνπ, λα δηαηεξείηαη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εθηφο εδάθνπο, ελψ ξηδψλεη απηφκαηα, 

φπνπ θπηεπζεί. Οη θηζνχλεο ηνπνζεηνχληαλ ηελ Πξσηνρξνληά 

ζρεδφλ ζε φια ηα κέξε ηνπ ζπηηηνχ, κα θπξίσο ζηα βαέληα κε ην 

θξαζί, ζηα δεπφδηηα κε ην ιάδη θαη ζηα ζαθηά κε ηα γελλήκαηα. 

Δίρε απηφλ αθξηβψο ηνλ ζπκβνιηζκφ, λα ξηδψζνπλ θαη  λα 

δηαηεξεζνχλ ζαλ ηηο θηζνχλεο, ψζηε λα απνθηά πνζέζν ε 

νηθνγέλεηα ζε θάζε αληημνφηεηα, ζε θάζε δχζθνιε ζηηγκή, φηαλ 

κε κηα κπνχγια ιάδη κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ θάζε 

νηθνλνκηθή δπζθνιία, λα γηαηξεπηνχλ, λα θάλνπλ ηα ςψληα απ‟ 

ηελ ρψξα, λα αγνξάζνπλ ξνχρα θαη παπνχηζηα ησλ παηδηψλ, ηα 

Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα. Σν ράξακα ηεο Πξσηνρξνληάο, ν 

παππνχο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, βγαίλνληαο ζηελ απιή ηνπ 

ζπηηηνχ θαη αληηθξχδνληαο ηα γχξσ βνπλά, ηα Αθαξλαληθά, ηα 

ηαπξσηά, ηελ Διάηε θαη ηα βνπλά ηεο Ζπείξνπ, ήηαλ ε 

πξψηε… δσληαλή ζπλάληεζε πνπ ήζειε λα έρεη, πξηλ δεη 

άλζξσπν, γη‟ απηφ θαη απεπζχλνληαλ αξρηθά ζ‟απηά 

ηξαγνπδψληαο: <<Καιεκέξα ζαο βνπλά θαη θαιή Πξσηνρξνληά. 

Να δείηε αηψληα βνπλά, λ‟ αληηθξχδεηε πάζα γεληά>>. Δίλαη απηή 

ε επίθιεζε ηεο άλσζελ δχλακεο, γηα πγεία θαη πξνθνπή, πνπ 

κφλν ε αησληφηεηα ησλ βνπλψλ κπνξεί λα εθθξάζεη, ζησπεινί, 

κάξηπξεο ζην πέξαζκα ησλ γελεψλ. 

 Σν Πξσηνρξνληάηηθν θαθηζάληθν κεζεκεξηαλφ 

ηξαπέδη, φπσο θαη ην Υξηζηνπγελληάηηθν,  είρε  θχξην θαγεηφ 

ηελ καλέζηξα, απφ θφθνξα βξαζηφ, ή ηξάγην θξέαο.  ην ηέινο 
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ηνπ  θαγεηνχ  γηλφηαλ  ην θφςηκν ηεο βαζηιφπηηηαο.  Ζ 

βαζηιφπηηηα ήηαλ θαη είλαη ζηνπο θαθηψηεο ε ιαδφπηηηα, ηελ 

νπνία αληακηθά νη γπλαίθεο ηεο γεηηνληάο έθηηαρλαλ θαη έςελαλ 

ζηνλ θνχξλν, ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο. Οιφθιεξν ην 

ρσξηφ ζην πφδη θαη λα κνζρνβνιά απ‟ην βξαζκέλν ιάδη, κε ηηο 

γπλαίθεο  ηξείο - ηξείο πάλσ απ‟ηελ ηζέηδεξε, άιιε λα 

αλαθαηεχεη ζπλερψο, άιιε λα ξίρλεη ην αιεχξη θαη άιιε ην 

ζηξφπη, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ε πίηηα, αθνχ, πέξαλ απ‟ην 

θφςηκφ ηεο αλήκεξα ηεο Πξσηνρξνληάο, έπξεπε, κ‟απηή ηελ 

πίηηα, λα θηιέςνπλ ηνλ δάζθαιν θαη ηνλ παππά ηνπ ρσξηνχ, θαη 

έπξεπε λα βγνχλ αζπξνπξφζσπεο νη λπθνθνηξέο.  Ο παππνχιεο, 

αθνχ ζηαπξψζεη ηξείο θνξέο ην ηαςί κε ηελ πίηηα, θφβεη ηα 

θειηά θαη κνηξάδεη ζε θαζέλαλ ην δηθφ ηνπ, κε επρέο γηα πγεία 

θαη Υξφληα Πνιιά, ελψ, ζην ηέινο ηνπ ηξαπεδηνχ, ε γξηά-βαβά 

ζα θέξεη, φπσο ζε θάζε νηθνγελεηαθή ζχλαμε θαη γηνξηή, 

θπδψληα, απίδηα ρεηκσληάηηθα θαη ζηαθχιηα θνξχζηα, πνπ είρε 

θξεκαζκέλα,  αλά δχν, ζηα καηέξηα ηνπ ζπηηηνχ, ή μεξακέλε 

ζηνλ ήιην κνπζηφπηηηα θαη ηδνχθηα, δειαδή θαξχδηα 

κπεινληαζκέλα ζε θισζηή θαη βνπηεγκέλα κέζα ζηελ θαπηή 

κνπζηφπηηα, ηα νπνία θχιαγε  απ‟ηνλ επηέκβξε, γηα ηηο 

<<Καιέο Μέξεο>>, φπσο έιεγε ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα έξζνπλ 

θαη νη μελεηεκέλνη. Απηνχο ηνπο μελεηεκέλνπο πεξηκέλακε φια 

ηα παηδηά ζην ππνηππψδεο θέληξν ηνπ ρσξηνχ θαη ηξέρακε ζηα 

ζπίηηα, γηα λα αλαγγείινπκε ηνλ εξρνκφ ησλ μελεηεκέλσλ, κφιηο 

μεπξφβαηλαλ απ‟ηελ Γθηφθα θαη ην Καξηέξη, δελ ππήξραλ, 

βιέπεηε, ηφηε ηειέθσλα, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε ηα 

<<πραξίθηα>>, έλα πελεληάιεπην, ή κηα δξαρκή, πεξηνπζία 

νιφθιεξε, ηφηε! 
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 Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ θιείλνπλ κε ηα Φψηα. 

Σελ παξακνλή ησλ Φψησλ, εκέξα ηνπ ηαπξνχ, ν παππάο ηεο 

ελνξίαο πεξλάεη θαη αγηάδεη φια ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ.  

Ξεκεξψλνληαο ηνπ ηαπξνχ, νη λνηθνθπξέο, ζακπά θαη πξηλ βγεη 

ν ήιηνο, θαζαξίδνπλ ηελ γσληά ηνπ ζπηηηνχ θαη ηελ ζηάρηε ηελ 

ξίρλνπλ ζηα ηέζζεξα ηζνχπηα (γσλίεο) ηνπ ζπηηηνχ, γηα λα 

θχγνπλ ηα παγαλά. Σα παγαλά, ζηελ θαθηζάληθε παξάδνζε, 

είλαη ηα θαθά πλεχκαηα, πνπ απειεπζεξψλνληαη απ‟ ηνλ Άδε, 

ζηελ έλαξμε ηεο ζαξαληαήκεξεο λεζηείαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

θαη επηζηξέθνπλ ηελ παξακνλή ησλ Φψησλ… ηξαγνπδψληαο 

κάιηζηα: «Πάκηε λα θεχγνπκε, γηαηί έξρεηαη ν ηξειφπαπαο κε ηελ 

αγηαζηνχξα». Φφβνο θαη ηξφκνο ήηαλ ηα παγαλά γηα καο ηα 

παηδηά, αθνπ ηξέκακε ηηο ζθνηεηλέο γσληέο ηνπ ρσξηνχ θαη 

επηζηξέθακε παξέεο-παξέεο ζηα ζπίηηα καο.  Γεληθψηεξα απηέο 

νη πξνιήςεηο, θαη δνμαζίεο γηα παγαλά, θαθά πλεχκαηα, 

λεξάτδεο, ίζθηνπο θαη μσηηθά, ήηαλ δηάρπηεο ζηελ κηθξή 

θνηλσλία ησλ ρσξηψλ καο. Μάιηζηα είραλ θαη ζρεηηθέο 

πξνηξνπέο-παξνηκίεο, πνπ κηινχζαλ γηα ηα θαθά πλεχκαηα,  ηα 

νπνία θπξίσο εκθαλίδνληαλ θαηά ηνλ κήλα Μάτν θαη ηνλ 

Αχγνπζην, φπσο πίζηεπαλ: <<Tνπ Μάε ηελ λχρηα θχιαγε ηα 

κεζεκέξηα θάζνπ, γηαηί λεξάτδεο ζα ζε βξνχλ θαη ζα ζε 

παξαιιάμνπλ>>, ή <<Σνπ Μάε ηε λχρηα θχιαγε, η‟Απγνχζηνπ 

ηελ εκέξα>>. Δπίζεο ηεξάζηην ζέκα δεκηνπξγνχζαλ, εθείλα ηα 

ρξφληα, κέζα ζην ζθνηάδη-πίζζα, πνπ ππήξρε ζηα ρσξηά καο, 

αθνχ ην ειεθηξηθφ ξεχκα ήξζε πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960, κε ηα ηξίζηξαηα, δειαδή ηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ δξφκσλ, 

φπνπ πίζηεπαλ πσο, ζ‟απηά ηα ηξίζηξαηα, ζηήλνληαλ ρνξφο 

δαηκφλσλ ηηο λχρηεο, γη‟απηφ θαη έθηηαρλαλ εθείλα ηα 
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παλέκνξθα πέηξηλα εηθνλίζκαηα, ηα νπνία θχιαγαλ ηνπο 

λπρηεξηλνχο δηαβάηεο. Γένο πξνθαινχζε, φρη κφλν ζηνπο 

κηθξνχο, αιιά θαη ζηνπο κεγάινπο, ην ηξίζηξαην ζην Καξηέξη, 

εθεί πνπ δηαζηαπξψλνληαη νη δξφκνη γηα Αζπξνγεξαθάηα, 

Πηλαθνρψξη θαη Πεγαδηζάλνπο, κηα ζηξάηα πνπ ειάρηζηνη ηελ 

δηάβαηλαλ κφιηο ραιίπσλε. Μάιηζηα, ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, 

φηαλ ζπλέβεζαλ θάπνηνη πεξίεξγνη ζάλαηνη, ζ‟απηφ ην ζεκείν, 

ηφηε ε ιατθή θαληαζία ζέξηεςε, δεκηνπξγψληαο κχζνπο 

αμεπέξαζηνπο κέρξη ηηο κέξεο καο. Δπίζεο, εθείλνη νη 

εξεηπσκέλνη αλεκφκπινη, πφζν εμήπηαλ ηελ θαληαζία, πφζνπο 

πηηζηξηθάδεο δελ ηξφκαμαλ ηα θνπθάξηα ηνπο, πφζεο ζθηέο δελ 

ζηεγάζηεθαλ ζηα ζσζηθά ηνπο, φπσο ν πεξίθεκνο <<Μχινο ηεο 

αξάλησο>>, ζηα Κνληξάηα, πφζνπο… δαίκνλεο δελ έθξπβε 

ζηε δσξηθή ζσξεηά ηνπ!   Ηζηνξίεο αηέιεησηεο, γχξσ απ‟ηελ 

γσληά, δηεγνχληαλ νη κεγαιχηεξνη, ζρεηηθά κε δαίκνλεο, 

ίζθηνπο, λεξάτδεο, φια ηνχηα ζηνλ ρψξν ηεο παξαίζζεζεο θαη 

ηεο ςεπδαηζζεζίαο, φπσο εξκελεχνληαη απ‟ηελ ςπρνινγία, 

ζήκεξα, φκσο ξηδσκέλα βαζεηά ζηελ ςπρή ησλ απιντθψλ 

ρσξηθψλ, ζαλ ζετθά ζεκάδηα γηα επαλαθνξά ζηνλ Θείν Γξφκν. 

Κάπνηε, φκσο, πξαγκαηηθά ζεία πξφλνηα θαη ζεία επηδαςίιεπζε, 

φπσο απηφ πνπ βησκαηηθά έδεζα ηνλ Μάε ηνπ 1964, είδακε ηελ 

πξφιεςε γηα ηνλ Μάε, θαη ην νπνίν γεγνλφο, πάληα ελζπκνχκαη, 

κε ζεία ζπγθίλεζε θαη γηα ην νπνίν ζα κνπ επηηξαπεί 

πξνζσπηθή αλαθνξά. Νχρηα βαζεηά, ζπκάκαη, δεθαεηήο ηφηε, ηα 

πξφβαηα πνπ είρε ν παπνχιεο κνπ θαη ηα νπνία ηα είρε δίπια 

ζην ζπίηη, ζην αρνχξη, κε δχν ηάβιεο ρηαζηί ζηελ πφξηα, 

<<ηζθηψζεθαλ>>, φπσο πίζηεπε ν γέξνληαο, θαη φηαλ ηα 

πξφβαηα θνβεζνχλ, ή ηζθησζνχλ, ηφηε θεχγνπλ κε ηιηγγεηψδε 
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ηαρχηεηα, αθνινπζψληαο ην έλα ην άιιν, κέρξη ελφο. Πξάγκαηη, 

πέξαζαλ, ζαλ άιηεο επί θνληψ, πάλσ απ‟ηηο ζαλίδεο θαη κε 

θνβεξφ πνδνβνιεηφ θαη ρηχπεκα ησλ θνπδνπληψλ, έπηαζαλ ην 

θαληνχλη θαη ράζεθαλ ζηε λχρηα, μεζεθψλνληαο ηνπο πάληεο 

ζηελ γεηηνληά.  ηαλ, κεηά απφ ιίγν, ν γέξνληαο, αλαδεηψληαο 

ηα, ηα εληφπηζε ζην θάησ ρσξηφ, <<ηα Ληζάξηα>>, ηφηε  καο 

θψλαμε φινπο, κηθξνχο θαη κεγάινπο, γηα λα δνχκε ην 

εθπιεθηηθφ ζέακα, κε ην νπνίν, πξάγκαηη, λνηψζακε ζείν ξίγνο. 

Σα αθεληαζκέλα δψα είραλ καδεπηεί φια γχξσ απ‟ην εηθφληζκα 

ηεο Παλαγίαο <<ηα Ληζάξηα>>! πγθηλεηηθή ζηηγκή θαη ζείν 

ζεκάδη, γη‟απηφ,  θαη ελφζσ δνχζε, άλαβε ηαθηηθά ην θαληήιη 

ζην εηθφληζκα ηεο Παλαγίαο. Ο αείκλεζηνο Μπάξκπα-Γηψξγεο 

Παπαδφπνπινο, ν Θσκαηζάο, κε ην καγαδάθη εθεί ζηα ιηζάξηα, 

κηινχζε πνιιέο θνξέο γηαπηφ ην γεγνλφο θαη ην ζεσξνχζε 

<<ζεκάδη ηεο Παλαγίαο>>, φπσο έιεγε, απνδίδνληαο ηδηαίηεξε 

ηηκή ζην εηθφληζκα εθεί ζηα Ληζάξηα.   Μηά ηέηνηα ππεξθπζηθή 

ηδηφηεηα έβιεπαλ, νη απιντθνί ρσξηθνί, θαη ζηελ ζηάρηε πνπ 

έξηρλαλ ζηα ηζνχπηα ηνπ ζπηηηνχ, γηα λα δηαζθνξπηζζνχλ ηα 

παγαλά, φπσο ε ζηάρηε ζηνλ αέξα, θαηά ην βηβιηθφ: <<… Καη 

δηαζθνξπηζζήησζαλ νη ερζξνί απηνχ θαη θπγέησζαλ απφ 

πξνζψπνπ Απηνχ, νη κηζνχληεο Απηφλ>>, γη‟απηφ αθνινπζνχζε 

θαη ν αγηαζκφο ηνπ παππά.  Απηή ε πεξηνδεία ηνπ παππά ηνπ 

ρσξηνχ θαη ν αγηαζκφο ησλ πηζηψλ απνδηψθεη ηα θαθά πλεχκαηα 

θαη πξνεηνηκάδεη ηνπο ρσξηαλνχο λα δερζνχλ ηνλ θσηηζκφ ησλ 

Φψησλ. Kαηά ηνλ αγηαζκφ ησλ πδάησλ, φινη νη ρσξηθνί ζα 

πάξνπλ ηνλ αγηαζκφ θαη ζα ξαληίζνπλ, ςάιινληαο ην «ελ 

Ηνξδάλε», φια ηα κέξε ηνπ ζπηηηνχ, ηα βαέληα κε ην θξαζί, ηα 

δεπφδηηα κε ην ιάδη, ην αρνχξη κε ηα δψα, αιιά θαη ηα θηήκαηα, 
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κε ηελ ελδφκπρε επρή θαη αλακνλή λα απγαηίζνπλ θαη λα 

πξνθφςνπλ. 

         Υξφληα αιινηηλά, ρξφληα ππέξνρα, ραξαγκέλα αλεμίηεια 

ζηηο δηθέο καο … Μσζατθέο Πιάθεο, πνπ ε ζατηα ηνπ 

παλδακάηνξα ρξφλνπ πξνζπαζεί λα  ηξππήζεη θαη λα  

μεζσξηάζεη, φκσο ε δχλακε ηεο αραιίλσηεο κλήκεο θέξλεη θαη 

μαλαθέξλεη ζην λνχ θαη ζηελ θαξδηά Παπαδηακαληηθέο ζθελέο, 

κηάο άιιεο επνρήο, πνπ ν αμηαθφο θψδηθαο ηεο δηθήο καο κηθξήο 

θνηλσλίαο είρε ζαλ επηθεθαιίδα θαη ιίζν αθξνγσληαίν ην 

αδηάζπαζην ησλ ζρέζεσλ, ην ατηάξηζκα ζηηο δνπιεηέο, ηε 

ζπκπφληα ζηελ δνθηκαζία, ηα εηιηθξηλή ζπγραξεηήξηα ζηελ 

επηηπρία, φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ 

<<Κνηλσλία ησλ Αλζξψπσλ>> θαη φρη ηνλ ζπξθεηφ θαη ηηο 

επίπιαζηεο, φζν θαη πζηεξφβνπιεο ζεκεξηλέο <<αξεηέο>> ηεο 

θαη‟επθεκηζκφλ θνηλσλίαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

ΟΙ  ΑΠΟΚΡΙΕ 
           Αλ ζηηο γηνξηέο ηνπ Γσδεθαήκεξνπ ελππήξρε αξκνληθά ε 

παξάδνζε κε ηελ ιαηξεία θαη ηηο ηεξέο αθνινπζίεο, ζηηο δχν 

Κπξηαθέο ησλ Απφθξεσ, ζηνπο θαθηψηεο, πιεφλαδε κφλν ην 

θνιθινξηθφ θαη ην ζηνηρείν ηεο δηαζθέδαζεο. Οη δχν απηέο 

Κπξηαθέο ήηαλ ζπλψλπκεο ηεο αλεκειηάο, ηεο νηλνπνζίαο θαη 

ηνπ μεθαληψκαηνο γηα ηνπο θαθηζάλνπο. Με απηνζρέδηεο 

κεηακθηέζεηο, έμππλεο παξιάηεο θαη επηλνήζεηο, αηέιεησηνπο 

ρνξνχο θαη γιέληηα κε ηα γξακκφθσλα θαη ηηο παξέεο. Λατθά 

γιέληηα, απζφξκεηα θαη ζπληαηξηαζκέλα, ζε κηα θνηλσλία, πνπ 

αθφκε δελ είρε αλαθαιχςεη ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ηελ 
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επκάξεηα, ζαλ κέζνλ θνηλσληθήο αλάδεημεο θαη αλέιημεο. ληαο 

φινη ζην… ίδην ηεγάλη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγαλ, ρσξίο 

ίρλνο αηνκηθφηεηαο, εγσθεληξηθφηεηαο θαη αληαγσληζκνχ, 

βίσλαλ κηθξέο αλέκειεο ζηηγκέο.  Μηα φαζε κέζα ζηελ βηνπάιε, 

πξηλ μεθηλήζνπλ θαη πάιη γηα ηελ Βξάρα, ηελ Αθφλε, ηνλ 

Κνχικν, ηα Καξθακπέηζα, ηνλ Βαηηά, γηα λα ζκηιέςνπλ ηελ γε 

θαη λα απνθηήζνπλ ηνλ επηνχζην θαη κφλν. Μα θαη ζην θαγεηφ 

νη ζπλήζεηεο άιιαδαλ, εηδηθψηεξα ηελ εβδνκάδα ηεο Σπξηλήο. 

Σφηε, νιφθιεξε ηελ εβδνκάδα, ζε φια ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ, 

θπξίσο ην βξαδπλφ θαγεηφ, αθνχ ηφηε βξίζθνληαλ φινη καδί 

ζην ηξαπέδη, είρε απνθιεηζηηθή βάζε ην ηπξί θαη ην γάια. Οη 

λπθνθπξέο έθηηαρλαλ ξπδφπηηηα, καθαξνλφπηηηα, κα θπξίσο ηελ 

<<Κινχξα ηεο Απνθξηάο>>, κηα εθπιεθηηθή θαηαζθεπή κε 

πνιχ γάια, ηπξί θαη απγά, ην κείγκα ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχζαλ 

ζε θχιια πνπ άλνηγαλ κε ην πιαζηήξη, πνιιά θχιια ην έλα 

κεηά ην άιιν, φπνπ ελδηάκαζά ηνπο ηνπνζεηνχζαλ ηα παξαπάλσ 

πιηθά. Μαζηνξηά κεγάιε ρξεηαδφληαλ γηα ηελ θινχξα απ‟ηηο 

λνηθνθπξέο, γηαπηφ ήηαλ θαη ζέκα ζπδήηεζεο ζηηο γεηηνληέο πνηά 

λνηθνθπξά έθηηαμε ηελ θαιχηεξε.  ε θάζε ρσξηφ ησλ 

θαθησηψλ πάληα θάπνηα γξαθηθφηεηα έδηλε ηνλ ηφλν ησλ 

Απφθξεσ. ην Πηλαθνρψξη ληχλνληαλ «ζθνπκπφεξνη» 

(ζγνπκπφγεξνη), κηα κεηακθίεζε κε ην καχξν παιηφ ηνπ 

παπνχιε θνξεκέλν αλάπνδα, κπαξκπισκέλνη κε ηελ ηζίπα ηεο 

βαβάο, γηα κάζθα ζην θεθάιη, θαη θαιάκη ζην ρέξη, γηα 

κπαζηνχλη, κε αξρεγφ ηνλ ακίκεην Σάθε Γεσξγάθε (Μφξηε), ν 

νπνίνο πξνπνξεπφληαλ κε ηελ <<λχθε>>, ε νπνία ήηαλ ην 

ζπκπαζέζηαην ζειπθφ ηεηξάπνδφ ηνπ ληπκέλν θαηάιιεια! 

ινη, κηθξνί θαη κεγάινη ληχλνληαλ θαη αθνινπζνχζαλ ηελ 
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ηδηφηππε…γακήιηα ηειεηή πεξηδηαβαίλνληαο  ηα ζπίηηα ηνπ 

ρσξηνχ, φπνπ ηνπο θεξλνχζαλ ηελ θνπινχξα ησλ εκεξψλ θαη 

άθζνλν θξαζί. Αο δνχκε, εδψ, άιιε κηα θαηαπιεθηηθή 

νκνηφηεηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Απνθξηάο ζηνπο θαθηψηεο 

Λεπθάδνο θαη ζηα θαθηά ηεο Κξήηεο, νκνηφηεηα, πνπ 

πηζηνπνηεί, επηπξνζζέησο, φζσλ αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα: 

<<Ηζηνξία θαη Πξνέιεπζε ησλ θαθησηψλ>>, ηελ θνηλή 

θαηαγσγή ησλ δχν πιεπξψλ, απνθάιπςε ηελ νπνία εληνπίζακε 

ζηηο <<Δθδφζεηο  Καξκάλσξ>>, φπνπ ππάξρεη άξζξν ηνπ 

Νηθνιάνπ Φηιάθε, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε, ην 2006, ζην 

Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο κε ηνλ ηίηιν: <<Αιιάδνληαο  

Πξφζσπα>>. ‟απηφ ην άξζξν δηαβάζακε πσο, θαη ζηα θαθηά, 

νη καζθαξάδεο νλνκάδνληαλ Κνπθφγεξνη, φπσο ζηνπο 

θαθηψηεο γνπκπφγεξνη, ή θνπκπφγεξνη, ελψ εμέρνπζα ζέζε 

θαηείρε ην καζθάξεκα ηνπ ζπκπαζέζηαηνπ ηεηξάπνδνπ, ηνπ 

γατδάξνπ, ζηνλ νπνίν θνξνχζαλ παληειφληα, ή λπθηθά! Πφζεο 

νκνηφηεηεο, αιήζεηα, κε φζα παξνπζηάζακε λα ζπκβαίλνπλ ζην 

Πηλαθνρψξη θαη ζηα Λαδαξάηα ησλ θαθησηψλ!  

       Έπεηηα απ‟απηή ηελ θαηαπιεθηηθή νκνηφηεηα ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεο Απνθξηάο ζηνπο θαθηψηεο Λεπθάδνο θαη ζηα 

θαθηά ησλ Υαλίσλ, επαλεξρφκεζα ζην κνλαδηθφ ζέακα ησλ 

θνπκπφγεξσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ θαη ηελ ζπκπαζέζηαηε 

γατδνπξίηζα-λχθε, γηα λα δνχκε ηελ ζπλέρεηα. ινη καδί 

κπνπινχθη  μεθηλνχζαλ γηα ηα Λαδαξάηα, ην θέληξν ησλ 

ρσξηψλ, απηνζρεδηάδνληαο θαη ηξαγνπδψληαο ζηελ δηαδξνκή. 

ηα Λαδαξάηα «θαηγφληαλ ην πειεθνχδη», φπσο ζεκεηψλεη ν 

Φίιηππνο Λάδαξεο (Γξακκαηέαο), παξά ηελ θηψρεηα θαη ηελ 
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αλέρεηα. Αο δνχκε, φκσο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απ‟ 

ηα πεδά ηνπ κπάξκπα – Φιίππνπ, έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

βηβιίν ηνπ «Μία θνξά θαη έλαλ θαηξφ…», κε ηνλ ηίηιν «Δ 

θσηνγξαθία», κε ηελ ζρεηηθή ειεπζεξηφηεηα.  Απφθξηεο γάξ. 

[… Πνιχ δπζηπρηζκέλε ήηαλ εθείλε ε ρξνληά. πσο δα θη φιεο 

ζρεδφλ πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ηνπ αξάληα. Γηα ηηο κεηά ηνλ 

πφιεκν, ηηο ρξνληέο ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Αηραζκνχ, δελ ιέσ 

ηίπνηε, γηαηί απηέο ήηαλε πνπ ήηαλε δπζηπρηζκέλεο. Μεγάιε 

αλέζνδε, θισλί ειηά δελ καδέςακε. Ληηξνβεηφ δελ «θίλεζε» θη  ν 

θφξλνο ηνπο πνπ καο μχπλαγε απ‟ ηα βαζηά ραξάκαηα γηα ην 

«κπάζηκν» ηνπ ειαηφθαξπνπ δελ αθνχζηεθε. Σφζε ήηαλε ε 

θηψρηα εθείλε ηε ρξνληά, πνπ αλ ηχραηλε θάπνηνο λα βάιεη 

θαηλνχξηεο ζφιεο ζηηο αξβχιεο ηνπ, ήηαλε ην γεγνλφο ηνπ ρσξηνχ 

γηα κέξεο. Κη φκσο, εθείλε ηε ρξνληά ήηαλε πνπ ην ρσξηφ καο 

γιέληεζε θαη δηαζθέδαζε ηηο απνθξηέο, φζν ιίγεο θνξέο. 

-Υξνληά είλαη ζα πεξάζεη… ήηαλε ην ζχλζεκα. 

-α δελ έρνπκε λα θάκε, ηξαγνπδάκε θαη πεξλάκε! 

Θέιεηο, γηαηί χζηεξα απφ έλα ηφζν βαξχ ρεηκψλα ν θαηξφο 

θαινζχλεςε φιε εθείλε ηε βδνκάδα θη έθαλε θάηη ιηαθάδεο, «ε 

ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ», φπσο ιέγαλε νη γπλαηθνχιεο. Θέιεηο, 

φπσο έιεγε ν Θνδσξήο ν Καξλάβαινο, γηαηί ηξψγακε ιίγν θαη 

καο έπηαλε ακέζσο ην θξαζί. Θέιεηο, γηαηί ηα παίδακε φια γηα 

φια, εθείλε ηε βδνκάδα ήηαλε ραξνχκελν φιν ην ρσξηφ. Οη 

εξγαηηέο ζη‟ ακπέιηα, ζε πιαγηέο, ηζψκαηα θαη ιαγθαδηέο 

ηξαγνπδνχζαλ φιε κέξα θη φηαλ ηα βξάδηα γπξίδαλε ζην ρσξηφ 

ηξαγνπδψληαο, φιν θαη θάπνηνλ ζα θέξλαλε, θαβάια ζε γατδνχξη, 
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κεζπζκέλν ηφζν πνπ δελ κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη. ε φπνην 

θαληνχλη θαη λα πέξλαγεο ηε λχρηα, ζα άθνπγεο ηξαγνχδηα. ιν 

ην ρσξηφ κνζρνκχξηδε απφ ηα θαγεηά – νη κέξεο ην θαινχζαλ. 

Όζηεξα ηψξα βνεζνχζαλ θαη ηα «δσληαλά» κε ην γάια, ην ηπξί, 

ηα αξληά θαη ηα θαηζίθηα. Δ αιήζεηα είλαη πσο ηε θηψρεηα ηελ 

πιεξψζαλε πεξηζζφηεξν απ‟ φινπο νη θνθνηνί. 

 Ο Πακ‟ λψληαο ηζ‟ Ώζπαζίαο (φιν ην φλνκά ηνπ, ρψξηα 

απφ ην επψλπκφ ηνπ, ήηαλε: ν Πακ‟ λψληαο ηζ‟ Ώζπαζίαο η‟ 

Μίρνπ, η‟ Πάλνπ, η‟ Ώληψλε, γελεέο δεθαηέζζαξεο ζαλ λα ιέκε) 

κε ην πχξν ηνλ Σζεξέ θαη ην Μνζηαθιή ην Υαηδή, ήηαλ 

αρψξηζηνη – έλαο χπλνο κφλν ηνπο ρψξηδε. Μαδί ζθάβαλε αλέξγα 

ζη‟ ακπέιηα ηνπο εθείλε ηε βδνκάδα θαη ηα βξάδηα ζπλερίδαλε, 

πφηε ζηνπ ελφο πφηε ζηνπ άιινπ, ηα ηξαγνχδηα ηεο κέξαο, θαη 

θαζψο ήηαλε, κα ηελ αιήζεηα κνπ, φρη κφλνλ ζπάληνη 

ηξαγνπδηζηάδεο, πξνπάλησλ ν Πακ‟ λψληαο κε ην πχξν, αιιά 

θαη θαινί ρνξεπηαξάδεο, θάπνηε ην βάδαλε θαη ζην ρνξφ. «Ώο 

πάεη θαη ην παιηάκπειν» θαη θαηγφηαλε ην πειεθνχδη. Καζψο 

κάιηζηα εθείλεο ηηο κέξεο είραλε ιάβεη δνιάξηα απ‟ ηα‟ αδέξθηα 

ηνπο ζηελ Ώκεξηθή, βνιεπηήθαλε φινη κηα ραξά θαη πεξλνχζαλ 

αγθνχζεθηα. Βθεί, ινηπφλ, πνπ ζθάβαλε ζη‟ ακπέιηα, η‟ 

απνθαζίζαλε,  ηελ Κπξηαθή πνπ καο εξρφηαλε λα γίλνπλ 

καζθαξάδεο. Ναη, καζθαξάδεο! Μα λα θάκνπλ κηα καζθαξάηα 

πξσηφηππε, θάηη πνπ λα κείλεη, ζαλ εθείλε, λα πνχκε, ηνπ Μίρνπ 

ηνπ Κνπβέιε, πνπ θάπνηε καζθαξεχηεθε Αήκαξρνο θη άθεζε 

επνρή ή ζαλ εθείλε ηνπ πχξνπ ηνπ Θενθάλε πνπ θάπνηε – 

παιηφηεξα – έθαλε ην «γηαηξφ». Ναη, ινηπφλ, θάηη ηέηνην ζέιαλε 

θη απηνί λα ζθαξψζνπλ, θάηη πνπ λ‟ αθήζεη επνρή. ην ηέινο, ην 
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βξήθακε. Θα ληπλφηαλε ν Μνζηαθιήο ζαλ θχξηνο Ννκάξρεο, πνπ 

επηζθέθζεθε ην ρσξηφ λα δηαπηζηψζεη ηηο αλάγθεο θαη λα θάκεη 

δηάθνξεο παξνρέο (εδψ πνπ ηα ιέκε θάηη ήηαλε θη απηφ, αθνχ 

αιεζηλφο δελ είρε έιζεη πνηέ). Ο Σζεξέο ζα παξίζηαλε ην 

γξακκαηηθφ ηνπ θαη ν Πακ‟ λψληαο ην ζθνπφ – θξνπξφ ηνπο.  

Έηζη θη έγηλε. Φνξέζαλε θάηη θαθνζνπινχπσηεο ακεξηθάληθεο 

θνξεζηέο, απ‟ απηέο πνπ θαηά θαηξνχο ηνπο είραλε ζηείιεη ή θέξεη 

απ‟ ηελ Ώκεξηθή η‟ αδέξθηα ηνπο. Φνξέζαλε θαη κεηαμσηέο 

θαληαρηεξέο γξαβάηεο ν Μνζηαθιήο θη ν Σζεξέο. Κη ν Πακ‟ 

λψληαο ληχζεθε θη απηφο ρσξνθχιαθαο. Κξέκαζε ρηαζηί κηα 

θσηνγξαθηθή κεραλή ν θχξηνο Ννκάξρεο (κπαξληφλ, ν 

Μνζηαθιήο ήζεια λα πσ!), πήξε θη ν Πακ‟ λψληαο κηα 

θπζαξκφληθα (αθνξληεφλ) ακεξηθάληθε θη απηή – ηελ είρε θέξεη 

απ‟ ηε Ώκεξηθή ν Πάλνο ν Καηζαξφο – θαη κπξνζηά ν Μνζηαθιήο 

κε ζνβαξφηεηα θαη χθνο Ννκάξρε, πίζσ ν Πακ‟ λψληαο 

ζθνχδνληαο κε ηε θπζαξκφληθα θαη ηξαγνπδψληαο κε ηνλ Σζεξέ 

«Γηα δέζ‟ θαιέ, γηα δέζηε ηνλ ακάξαλην…» θη αθνινπζνχκελνη 

απφ κηα κεγάιε ζπλνδεία, πνπ ζρεκαηίζηεθε ζην ιεπηφ απφ ηνπο 

πηηζηξηθάδεο θη άιινπο πνιινχο, καζθαξεκέλνπο θη 

ακαζθάξεπηνπο, πνπ θάλαλε έλα θαξνκαλεηφ – άιιν λα δεηο θη 

άιιν λα πεηο! – μεθηλήζαλε ηελ πεξηνδεία ζην ρσξηφ … γηα λα 

δνχλε ηηο αλάγθεο θαη λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα.  αλ 

θηάζαλε ζην Πεξλάξη, πνπ „ηαλε πνιινί ζπγθεληξσκέλνη – ήηαλε 

κπαθάιηθν – κε χθνο ν Μνζηαθιήο θαη δείρλνληαο ηα γχξσ ζπίηηα 

άξρηζε λα εμαγγέιιεη ην πξφγξακκά ηνπ: 
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-ια απηά ηα ζπίηηα ζα ηα γθξεκίζσ λα θηηάμσ πιαηεία…. Κάζε 

δήισζε ηνπ γηλφηαλ δεθηή κε μεθσλεηά θαη ρεηξνθξνηήκαηα. 

ΐνήζαγε ιίγν θη ε θπζαξκφληθα… 

-Καη πνχ ζα θάηζνπκε, θχξηε Ννκάξρε; 

-Θα ζαο δψζσ νηθφπεδα ζηνλ Παιηνραιηά (10 ρηιηφκεηξα καθξηά 

ζηηο αιπθέο). 

-Καη κε ηη ιεπηά ζα ηα θηηάμνπκε;   ΐνεζνχζαλε νη απ‟ έμσ ην 

θαιακπνχξη. 

-Έρσ ην ζθνπφ κνπ εγψ. Θα ζαο δψζσ απφ δέθα θάζθεια 

θαζελφο. 

Με ζξίακβν άξρηδε ε πεξηνδεία. αλ θηάζαλε ζην 

παληνπσιείν «Σα Φειά αιψληα» ηνπο ππνδέρηεθε ν θίινο ηνπ ν 

Μπαξαράθηαο κε ηε ραιθνθαλάηα ζην ρέξη λα ηνπο θεξάζεη 

θεξνπάηη. Ήηαλε ζηελνί θίινη, βιέπεηο. Ο Μπαξαράθηαο ην‟ ζειε 

γηα παιηθαξάο, γηα κεγάινο παιηθαξάο. Γπξίδεη ν Μνζηαθιήο θαη 

ιέεη ζηνλ Σζεξέ. 

-Γξακκαηεχο… Ώπηφλε γξάθηνλε έλα γθξα, δπν καπξνβνχλεο θαη 

ηξεηο θάκεο. 

-«Μπξάβν, κπξάβν!», θσλάμαλε φινη θη ν Μπαξαράθηαο απφ 

θακάξη πέηαμε ηε ραιθνθαλάηα πέξα απ‟ ην δξφκν, θάησ ζην 

ιαγθάδη.  Καη ζπλέρηδε ν Ννκάξρεο λα δίλεη θάηη ιχζεηο, λα θάλεη 

παξνρέο θαη ζρέδηα, άιιν πξάκα. 
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-Βζχ, ιέεη ζηνλ κπάξκπα – Γψε ηνλ Κεξαζνχιε, πνπ εξρφηαλε 

κηζνκεζπζκέλνο θαη κ‟ αλνηρηά ζαλ θηεξνχγεο ηα ρέξηα ηνπ λα 

ηνλ θηιήζεη, μέξσ ηη ζέιεηο. Έλα κ‟ ζνκπνηίιηνλν θεξνπάηη θη 

είζαη εληάμεη. 

 ην αλακεηαμχ φινη νη καζθαξεκέλνη απφ ηηο άιιεο 

γεηηνληέο ζκίμαλε κε ηε ζπλνδεία ηνπ θπξίνπ Ννκάξρε θη ήηαλε 

θνληά ζην κηζφ ρσξηφ πνπ αθνινχζαγε θαη γηλφηαλε έλα 

ζνχζνπξν θαη κηα δηαζθέδαζε αλείπσηε. Κη ήηαλε κηα ιηαθάδα 

καξηηάηηθε πνπ έιακπε ν ηφπνο γχξσ θη ήηαλε παληνχ δηάρπην 

θείλν ην ραξνχκελν πξνκήλπκα ηνπ εξρνκνχ ηεο άλνημεο. Κη 

ήηαλε ν θφζκνο ν καζθαξεκέλνο θη νη άιινη νη γηνξηαιιακέλνη. 

Κη ήηαλε νη θνπέιεο γηνξηαιιακέλεο, πνπ κηζνθξπκκέλεο ζε 

εθείλα ηα κεηαμνκάληεια θαη ηηο κπέξηεο κε ηα θαληαρηεξά 

ρξψκαηα, γεινχζαλ ραξνχκελεο. Ώρ, εθείλα ηα γέιηα… θη ήηαλε 

φια απηά θάηη ζαλ δνμνινγία ζηελ νκνξθηά ηεο δσήο, έηζη θαζψο 

ην θξαζί θαη ην θέθη ηα‟ θαλε φια δπλαηά θη σξαία. 

-Βζείο, ιέεη ζηελ παξέα ησλ θνξηηζηψλ, πνπ θάπνηα κάιηζηα ηνπ 

πέηαμε έλα κάηζν βηνιέηεο θαη θ‟ ζηίλεο, ζέιεηε φιεο ζαο 

παληξεηά, γηα λα κελ ζαο ην πσ… αιιηψο. 

Καη γπξίδνληαο, ιέεη ζηνλ γξακκαηέα ηνπ: 

-Κχξηε αικπνχξγν (άιιν παξαηζνχθιη ηνπ Σζεξέ).Γξάςε λα 

βξεζνχλε επεηγφλησο είθνζη γακπξνί. 

-Αελ καο θηάλνπλ, είπαλε νη πην μέζαξξεο. 
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-Έρεηε δίθην. Έρνπκε θαη ηζ‟ γξηέο. Οη γακπξνί λα γίλνπλ 

ζαξάληα. Καη απ‟ ηα ζπίηηα νη λνηθνθπξαίνη ή νη λνηθνθπξάδεο 

λα‟ ξρνληαη κε ηα κ‟ ζνκπνηίιηνλα γεκάηα θξαζί θαη κε 

ηξαηακέληα ζηνπο δίζθνπο λα θεξλάλε αξάδα, αξρίδνληαο πάληα 

βέβαηα απφ ηνλ θχξην Ννκάξρε. 

-Πέζηε ηνπο, ιέεη ζην γξακκαηέα ηνπ, λα θέξλνπλ θαη θα‟ λα 

δηαθνξεηηθφ κεδέ γηα ην Ννκάξρε, γηαηί είκαη θαινκαζεκέλνο κε 

ηα ιάραλα! 

 Καη ζπλερίδνληαο ηελ «πεξηνδεία» θηάζαλε ζην 

Αελδξνιίβαλν, ην ζηέθη ησλ γεξφλησλ, πνπ θαζηζκέλνη ζαλ 

ζπγθιεηηθνί  αξάδα – αξάδα ζην ζηελφ πεδνχιη ηεο ιηζηάο ηνπο 

πεξηκέλαλε. Κη ήηαλε εθείλε ε ςειή ιηζηά γεκάηε θάπνηα κνβ  

ινπινπδάθηα, θπηξσκέλα αλάκεζα ζηνπο αξκνχο απ‟ ηηο πέηξεο, 

θη φπσο ρξπζίδαλε ζην ιακπξφ καξηηάηηθν ήιην, ήηαλε ζαλ έλα 

ρξπζφ ζηεθάλη πάλσ απφ ηα ςαξά θεθάιηα ησλ γεξφλησλ ηνπ 

ρσξηνχ. Βδψ, έβγαιε κεγάιν ιφγν θη αλάκεζα ζηηο ππνζρέζεηο 

ηνπ πξνο ηνπο γέξνπο ήηαλε θαη ην πψο θάζε κεζεκέξη ζα ηνπο 

κνίξαδε θαη έλα θαθάβη… θνπξθνχηε θαη επηπιένλ ζα ράξηδε ζε 

θάζε γέξν απφ έλα αλαγθαίν!  Ο ήιηνο θφληεπε λα βαζηιέςεη πνπ 

πήξαλε ην δξφκν ηνπ γπξηζκνχ γηα ηελ θάησ γεηηνληά. Κάπνπ ηνπο 

ζηακάηεζε θάπνηνο γηα λα θάκεη ην παξάπνλν ηνπ κε ην γλσζηφ 

ηνπ Εαζσλίδε: 

-Παηδηά δελ έρνκελ… 

-Θα ζαο θάλνπκε θαη παηδηά… Βλεξγψ δξαζηεξίσο. Έρσ εθηά 

δηθά κνπ, ρψξηα πέξα ζηηο  βιάρεο. (ΐιέπεηο ε παξέα ηνλ 

πεξηζζφηεξν θαηξφ ηνλ πεξλνχζε κε πξακάηεηεο ζην Ξεξφκεξν). 
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 αλ έθηαζε θνληά ζην ζπίηη ηνπ, θνίηαμε έλα γχξν ηα 

ζπίηηα θαη είπε:  Χξαίν κέξνο. Βδψ έρσ έξζεη άιιε θνξά θαη ιέσ 

εδψ λα ην θηηάμσ… δνπξινθνκείν. Μεηά ην παλδαηκφλην π‟ 

αθνινχζεζε, φπσο δα θάζε θνξά ηε δήισζε ηνπ, αθνπζηήθαλε 

παξάπνλα απφ θάηη παλσγεηηνλίηεο. 

-ρη. Σν ζέινπκε εκείο ζηε γεηηνληά καο ην… δνπξινθνκείν. 

-Γηα ζθαζκφο! Βίπε ν θχξηνο Ννκάξρεο. Μελ αληηηείλεηε, γηαηί 

είκαη ηθαλφο λα ην θάκσ φιν ην ρσξηφ δνπξινθνκείν γηα λα καο 

ρσξέζεη φινπο. Γηα ζήκεξα κηα θνξά ην… πέηπρα! 

 νπξνππσκαηάθη θηάζαλε ζηηο Μπαξάθεο πνπ είλαη θαη 

ην επίζεκν θέληξν ηνπ ρσξηνχ. Βδψ, ν θφζκνο πνπ βγήθε φινο 

απφ ηα θαθελεία ήηαλ ιηγφηεξν εθδεισηηθφο, γηαηί ήηαλε θαη 

πνιινί μελνρσξίηεο. Χζηφζν, ν Μνζηαθιήο, ξνδνθφθθηλνο ζαλ 

πάληα, κα μαλακκέλνο ηψξα θη απ‟ ην πηνηί ζπλέρηδε ηελ 

πεξηνδεία θαη ηελ απνζηνιή ηνπ. Καη πξψηα – πξψηα γπξίδεη θαη 

ιέεη ζην γξακκαηέα ηνπ δείρλνληαο ηνλ Ώπνζηφιε πνπ ληξέθιηδε, 

εδψ λα πέζεη… εθεί λα πέζεη. 

-Ώπηφλ εδψ, δπν γεξά παηδηά λα ηνλ βάινπλ απάλσ ζε κηα ζθάια 

θαη λα ηνλ πάλε ζπίηη ηνπ κελ πέζεη θαη κνιψζεη θακηά ζνχδα θαη 

δπζθνιέςεη ηελ ξνή ησλ πδάησλ. 

-Ξέξ‟ θαη θαζαξεχνπζα ην ξεληίθνιν, είπε ν μάδεξθνο ηνπ ν 

Καιαιίηζνο, πνπ γειψληαο παξαθνινπζνχζε κε ηα ρέξηα 

ζηαπξσκέλα (πνπ ηξέκαλε γηαηί είρε  πάξθηλζνλ). 
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-Βζέλα ζα ζε δηνξίζσ –θη αο κελ κηιάκε – ζηα πξνδχκηα λα 

θνζθηλάο. 

Άεη ζηνλ νδείλα, ξεληίθνιν, μαλάπε εθείλνο θη έθπγε γειψληαο. 

 Καη γηα θάπνηνλ πνπ πξνζπέξαζε αδηάθνξνο ζαλ λα κελ 

έηξερε ηίπνηε, παξφιε ηελ θνζκνραιαζηά, είπε ζην γξακκαηέα 

ηνπ: 

-Ώπηφλ γξάς‟ ηνλ μέξεηο πνχ! 

-Σνλ έρσ γξακκέλνλ, απάληεζε εθείλνο, ιέγνληαο θαη πνχ. 

 Σέινο, ζαλ αρλνχδηαζε γηα θαιά, ηξαγνπδψληαο θαη 

ρνξεχνληαο ζην δξφκν θαη  κε ην μέθξελν θαξνκαλεηφ γπξίζαλε 

ζην κπαθάιηθν «Δ Λφληδα», πνπ ήηαλε ην ζηέθη ηνπο. Κφζκνο 

πιεκκχξηζε κέζα θη έμσ ην καγαδί, πιεκκχξηζε ηνπο δξφκνπο θαη 

ηελ απιή. Χο θαη ζηα παξάζπξα θαη ζηηο παγθάδεο αλεβήθαλε γηα 

λα παξαθνινπζήζνπλ. Ώπ‟ ηα πνιιά, δελ βαζηάγαλε θη άιιν, 

απνθαζίζαλε κε ηνλ ηειεπηαίν ιφγν λα δψζνπλ ηέινο ζηελ 

παξάζηαζε θαη ζ‟ φιε ηε γηνξηή. Ννκάξρεο, Γξακκαηέαο θαη 

ρσξνθχιαθαο ηα είπαλε θαη η‟ απνθαζίζαλε. νβαξφο – 

ζνβαξφο, αλ θαη ηχθια ζην κεζχζη, αλέβεθε ληξέθια – ληξέθια 

πάλσ ζην κπεδαρηά ν Μνζηαθιήο. 

-θαζκφο! Βπέβαιε θάπνηε ηελ ηάμε. θαζκφο! Θα κηιήζσ. Καη 

πξψηα – πξψηα, έθακε λφεκα ζηνλ κπαθάιε δείρλνληάο ηνπ ην 

πιήζνο, «θέξαζηα ηα παηδηά χζηεξα, πξηλ ζαο νκηιήζσ. Πξηλ 

βγάισ ην ιφγν κνπ». 
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-ΐγάι‟ ηνλε! ΐγάι‟ ηνλε ηνλ πεξίδξνκν, η‟ απνθξηζήθαλε ελ 

ρνξψ. 

-Θα ζαο ηξαβήμσ, ζπλέρηζε, κεξηθάο αλακλεζηηθάο θσηνγξαθίαο, 

αξρίδνληαο απφ ηνπο επηζήκνπο. Παξαθαιψ, νη επίζεκνη λα 

πεξάζνπλ… έκπξνζζελ. Μεξηάζαλε φινη, ζηξηκσρηήθαλε, 

μεζηξηκσρζήθαλε θαη θάπνηα θνξά θηάζαλε κπξνζηά ζηνλ 

αλεβαζκέλν ζην κπεδαρηά Ννκάξρε πνπ θξαηνχζε ηε 

θσηνγξαθηθή κεραλή ζηα ρέξηα ηνπ. Κη ήηαλε ν Πάλνο ν 

δάζθαινο, ςειφο, επηβιεηηθφο, ν Πάλνο ν Καηζαξφο, ν πξφεδξνο 

θη ν Λάκπξνο ν Κίηζνο ν δξαγάηεο. 

-Πξνζνρή! Μελ θνπλεζείηε, είπε ν Μνζηαθιήο. Με ην ηξία. Έλα, 

δχν, ηξία. Με ην ηξία, επαλέιαβε. 

Πήξαλε πφδα νη επίζεκνη. Μάιηζηα ν δάζθαινο ζπκήζεθε 

θαίλεηαη εθείλε ηε ζηηγκή ηα ρξφληα εθείλα, πνπ ζην ζηξαηφ ήηαλε 

επηινρίαο, θαη πήξε χθνο Κάηδεξ. 

-Πξνζνρή, μαλάπε ν Μνζηαθιήο. Έηνηκνη! Έλααα… δχννν… 

ηξία. 

Με ην ηξία ν Πακ‟ λψληαο ηζ‟ Ώζπαζίαο, πνπ ζηεθφηαλε 

πίζσ απφ ην Μνζηαθιή, έθνςε, φπσο είραλε ζπκθσλήζεη, κε ην 

ζνπγηά ηνπ ην βξαθνδψλη, πνπ θξαηνχζε ην βξαθί θαη ην 

ζψβξαθν ηνπ Μνζηαθιή, θαη θάλεθε ν θ. Ννκάξρεο νιφγπκλνο 

απ‟ ηε κέζε θαη θάησ ζ‟ φιε ηνπ ηε δφμα… Κη ήηαλε, είπαλε, ζηηο 

κεγάιεο ηνπ ηηο δφμεο… Σν ηη απέγηλε δελ πεξηγξάθεηαη. Δ 

θσηνγξαθία, σζηφζν, πέηπρε. Πέηπρε ηφζν πνιχ, πνπ απφ ηελ 

άιιε κέξα ν δάζθαινο θάζε πνχ ζπλαληνχζε ην Μνζηαθιή φρη 
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δελ ηνλ ραηξεηνχζε, κα γχξηδε θαη ην θεθάιη απφ ηελ άιιε κεξηά 

θαη  ζηγνςηζχξηδε θάηη κε ζθηγκέλα δφληηα. Έηζη έγηλε θη 

απνρηήζακε ζην ρσξηφ καο θαη … Ννκάξρε… ] 

ΣΟ   ΠΑΦΑ   ΣΟΤ   ΥΑΚΙΨΣΕ 
Οη κέξεο ηνπ Πάζρα ζηνπο θαθηψηεο, απ‟ ηνπ Λαδάξνπ 

κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά, είραλ έλα ηδηαίηεξν παλεγπξηθφ 

ρξψκα, πνπ πιεκχξηδε θάζε θαξδηά, αθνχ ε Λακπξή δελ ήηαλ 

κφλν κηα ζξεζθεπηηθή γηνξηή, κηα ιαηξεπηηθή εθδήισζε, ήηαλ 

κηα επράξηζηε θνηλσληθή ζχειια, πνπ ζάξσλε ςπρέο, πνπ 

έθεξλε μελεηεκέλνπο, πνπ ζεκαηνδνηνχζε ηελ άλνημε, αθνχ κε 

καγηθφ  ιατθνζξεζθεπηηθφ ηξφπν ζπλδχαδε ην «σ γιπθχ κνπ 

έαξ»,  αξκνληθά  κε ηνλ πινχην ηεο παξάδνζεο, έλαο ππέξνρνο 

ζπλδπαζκφο πνπ ηχισλε ην λνπ θαη εθνδίαδε ηνλ θαθηζάλν 

μσκάρν κε ηελ ειπίδα ηεο δηθήο ηνπ αλάζηαζεο, πνπ δελ ήηαλ 

ηίπνηε άιιν, παξά ε πξνθνπή θαη ην θαιχηεξν αχξην ησλ 

παηδηψλ ηνπ. 

άββαην ηνπ Λαδάξνπ. Σα παηδηά βάδνπλ ηα ρσξηά ζην 

λφεκα ηεο κεγάιεο ππνδνρήο θαη ηνπ Χζαλά. ηνιίδνπλ <<ην 

θαιάζη ηνπ Λαδάξνπ>> κε δελδξνιίβαλν θαη κπιε θξίλνπο θαη 

μερχλνληαη ζηηο γεηηνληέο γηα λα πνχλε ηνλ Λάδαξν. Έλαο 

Λάδαξνο, πνπ κφλν ζηνπο θαθηψηεο αθνχγεηαη, αθνχ αθφκε 

θαη ε φκνξε Καξπά έρεη άιιε παξαιαγή, θαη ν νπνίνο Λάδαξνο, 

φπσο δηέζσζε ν παπά-ηάζεο  Γεσξγάθεο-Παπνξάθεο, ηεξέαο 

πεξί ην 1830 ζην Ατ Γηψξγε Πηλαθνρσξίνπ, θαη κνπ κεηέθεξε ν 

παππνχο κνπ, απηά ηα θάιαληα έξρνληαη, κέζσ Αηγαίνπ, 

ελλνψληαο πξνθαλψο ηελ Κξήηε, θαη έρνπλ βπδαληηλέο 

θαηαβνιέο:  
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Ώλ είλαη κε ην ζέιεκα θαη κε ηνλ νξηζκφ ζαο, 

 αο πνχκε θαη ηνλ Λάδαξν εδψ ζη‟ αξρνληηθφ ζαο. 

 

Ώγαπεηνί ρξηζηηαλνί θη‟ αδέξθηα ηνπ Λαδάξνπ  

 αθνχζηε ζάκα πνχδαλε νη θάηνηθνη ηνπ Άδνπ. 

 

Σέηαξηε κέξα ήηαλε ε ψξα ε πξσία 

 πνπ ν Λάδαξνο επέζαλε πέξα ζηελ ΐηζαλία 

 

Ήξζαλ νη αδεξθάδεο ηνπ ε Μάξζα θη‟ Μαξία 

 ηνλ έθιαςαλ, ηνλ ζξήλεζαλ θαζψο είρε θαη ρξεία 

 

Καη κήλπζαλ  θαη ηνπ Υξηζηνχ λα πάεη λα ηνλ ζεθψζεη. 

 Κη ν Κχξηνο εθάζηζε αθφκε δπφ εκέξεο 

 

Να δεί ηηο αδεξθάδεο ηνπ αλ είραλ ηέηνην ζέβαο.  

Καη ην άββαην ην πξσί θζάλεη ζηελ ΐηζαλία. 

  

πνπ ηνλ ππνδέρζεθαλ ε Μάξζα θη‟ ε Μαξία. 

 Κη ν θχξηνο εδήηεζε πνπ ήηαλε ζακέλνο. 

 

Καη θείλεο ηνλ νδήγεζαλ πάλσ απφ ην κλήκα. 

 Κη ν Κχξηνο εθψλαμε κε κηα θσλή κεγάιε: 

  

“ήθσ επάλσ Λάδαξε γηα λα ζε δνχλ θη άιινη”. 

 Κη ν Λάδαξνο ζεθψζεθε κε ρέξηα ζηαπξσκέλα. 
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Αελ ήηαλ ηεηξαήκεξνο. Αελ ήηαλ βξσκηζκέλνο. 

 Μνλ‟ ήηαλ άγηνο άλζξσπνο θαη θίινο ηνπ Αεζπφηε 

 φπνπ ηνλ αθνινχζαγε γηα πάληα ζην πιεπξφ ηνπ. 

  Σν απφγεπκα ηνπ αββάηνπ, φια ηα παηδηά εηνηκάδακε 

ηα βάγηα, πνπ απνηεινχληαλ απφ δελδξνιίβαλν, αιηθαζθηά, 

βηνιέηηα θαη θπιιαξάθη θνίληθα ζηελ κέζε. Ο αξηζκφο ησλ 

βατσλ θάιππηε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ θαη επί πιένλ 

ηνπο μελεηεκέλνπο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, ελψ εηδηθή κέξηκλα 

είρε ν παππάο γηα ηνπο ληφπαληξνπο θαη ηνπο 

αξξαβσληαζκέλνπο, πνπ ηνπο πξνζέθεξε ηα βάγηα ζηελ 

βατνθφξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Σα αγφξηα ηνπ 

ρσξηνχ ήηαλ επηθνξηηζκέλα κε έλα αθφκε δηαθφλεκα, ψζηε ηα 

πάληα λα βξίζθνληαη ζε ηάμε, γηα ηελ ιακπξνθφξν είζνδν ηνπ 

Υξηζηνχ ζηα Ηεξνζφιπκα. πγθεθξηκέλα, θηηάρλακε ηελ  

θαξβνπλφζθνλε, γηα ην ζπκηαηφ ηνπ παππά, αθνχ εθείλα ηα 

ρξφληα δελ ππήξραλ ηα ζεκεξηλά θαξβνπλίδηα.  Πψο; Mαδεχακε 

ηα απνθιάδηα απ‟ηα ακπέιηα, πνπ ηα είραλ ζε δεκάηηα νη 

ρσξηθνί, θηηάρλακε έλα κηθξφ απηνζρέδην θακίλη θαη ηα 

θάξβνπλν απ‟ηα απνθιάδηα ην ηξίβακε, ζηελ ζπλέρεηα, 

δεκηνπξγψληαο κηα ππέξνρε εχθιεθηε θαξβνπλφζθνλε. Ζ 

Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ ήηαλ ε επίζεκε έλαξμε ηεο Μεγάιεο 

Δβδνκάδνο κε ηηο Αγξππληέο, νη αθνινπζίεο ησλ Παζψλ, νη 

νπνίεο γίλνληαη λπρηεξηλέο ψξεο, γη‟ απηφ θαη νη θαθηζάλνη ηηο 

νλνκάδνπλ Αγξππληέο. Με κεγάιε ιαρηάξα, φια ηα παηδηά, 

πεξηκέλακε ηηο λπρηεξηλέο απηέο αθνινπζίεο, αθνχ εηνηκάδακε, 

κε κνλαδηθή δεμηνηερλία, ηα έγρξσκα θαλαξάθηα καο, ζε έλαλ 
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φκνξθν αληαγσληζκφ, πνηνο ζα παξνπζηάζεη ην θαιχηεξν 

δεκηνχξγεκα. Καζ‟ φιε ηελ ηεξή Δβδνκάδα νη εθθιεζίεο ησλ 

θαθησηψλ έζθηδαλ απφ δσή, κε απνθνξχθσζε ηελ Μεγάιε 

Παξαζθεπή, φηαλ ηα θνξίηζηα ησλ ρσξηψλ ζηφιηδαλ ηνλ 

επηηάθην κφλν κε αγξηνινχινπδα θαη κε αλζηζκέλεο 

αγξηνθνπηζνππηέο,  κε εθείλα ηα ππέξνρα κσβέ άλζε. Σελ Μ. 

Πέκπηε, εκέξα ησλ λεθξψλ, νη λνηθνθπξέο απ‟ ην πξσί ζηα 

Κνηκεηήξηα θαζάξηδαλ θαη άζπξηδαλ ηνπο ηάθνπο, ψζηε ε 

πεξηθνξά ηνπ επηηαθίνπ, ηελ άιιε εκέξα, ηελ Μ. Παξαζθεπή, 

λα γίλεη θαη πάλσ απ‟ ηνπο ηάθνπο, θαλεξψλνληαο ηελ «εθ 

λεθξψλ αλάζηαζε» φισλ ησλ θεθνηκεκέλσλ.  Απηή ε ιαηξεία 

πξνο ηνπο εθιηπφληαο, πνπ ζέξλεη ηελ θαηαγσγή ηεο απ‟ ηνπο 

αξραίνπο ρξφλνπο, δελ ζηακαηνχζε κφλν ζηελ πεξηπνίεζε ησλ 

«θεθνληακέλσλ ηάθσλ». Σν βξάδπ ηεο Μ. Πέκπηεο, φηαλ ε 

νηθνγέλεηα ηειείσλε ην δείπλν κε ηελ παηξνπαξάδνηε 

ιαραλφπηηηα απφ πηά, ιάπαηα θαη παπαξνχλεο, φηαλ 

ζεθσλφληαλ ε ηάβια, ε θπξά ηνπ ζπηηηνχ ηνπνζεηνχζε πίζσ απ‟ 

ηελ θεληξηθή πφξηα ηνλ καζηξαπά γεκάην λεξφ θαη πάλσ κηα 

πεηζέηα. Απηφ ην βξάδπ ηεο Μ. Πέκπηεο, θαηά ηελ 

θαθηζάληθε παξάδνζε, επηζηξέθνπλ νη ςπρέο ζην ζπίηη. Σν 

πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ λεθξψλ, έηζη, φπσο ην θαληάδνληαλ νη 

απιντθνί άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ, ζήκαηλε ηνλ εμαγληζκφ θαη ηελ 

εηνηκφηεηα, γηα ηελ ππνδνρή ηεο ιακπξνθφξνπ Αλαζηάζεσο θαη 

απ‟ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθιηπφληαο, ηνπο νπνίνπο νπδέπνηε μερλνχλ 

θαη ζεσξνχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νηθνγέλεηαο. 
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 Αιιά θαη θαηά ηελ Μ. Παξαζθεπή, ηα παηδηά, κε ην ίδην 

θαιάζη ζηνιηζκέλν έςαιιαλ ζηα ζπίηηα ησλ ρσξηψλ ηνπ 

«Υξηζηνχ ηα πάζε». 

Κάησ ζηα Εεξνζφιπκα θαη ζηνπ Υξηζηνχ ηνλ ηάθν 

 εθεί δέλδξν δελ ήηαλε θαη δέλδξν εθαλεξψζε 

 

Δ ξίδα ήηαλ ν Υξηζηφο νη θιψλνη ε Παλαγία 

 ηα θχιια πνπ επέθηαλε ήηαλ ε καξηπξία 

 

Πνπ καξηπξνχζαλ θη‟ έιεγαλ γηα ηνπ Υξηζηνχ ηα πάζε. 

 ήκεξα καχξνο νπξαλφο ζήκεξα καχξε κέξα. 

 

ήκεξα φινη ζιίβνληαη θαη ηα βνπλά ιππνχληαη. 

 ήκεξα έθαλαλ βνπιή νη άλνκνη Ββξαίνη. 

 Οη άλνκνη θαη ηα ζθπιηά θη‟ ηξηζθαηαξακέλνη. 

 

Γηα λα ζηαπξψζνπλ ηνλ Υξηζηφ ησλ πάλησλ βαζηιέα. 

 Κη ν θχξηνο εζέιεζε λα κπεη ζε πεξηβφιη  

λα θάλεη δείπλν κπζηηθφ λα ηνλ ζπιιάβνπλ φινη. 

 

Κη ε Παλαγηά ε Αέζπνηλα θαζφηαλ κνλαρή ηεο 

 ηαο πξνζεπράο ηεο έθαλε γηα ηνλ κνλνγελή ηεο. 

 

Φσλή ηεο ήξζε απ‟ νπξαλνχ θη‟ απαξραγγέινπ ζηφκα. 

 Πάςε θπξά ηαο πξνζεπράο, πάςε θαη ηαο κεηάλνηαο. 

 

Σνλ γηφ ζνπ ηνλ επηάζαλε θαη ζηνλ Υαιθηά ηνλ πάλε 
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 θαη ζηνπ Πηιάηνπ ηαο απιάο εθεί ηνλ ηπξαλάλε. 

 

Υαιθηά, Υαιθηά θηηάμε θαξθηά θηηάμε ηξία πεξφληα 

 θαη θείλνο ν βαξχγλσκνο βαξά θαη θηηάρλεη πέληε. 

 

Σα δπφ κπήμηε ζηαο ρείξαο ηνπ θαη ηα‟ άιια δπφ ζηνπο πφδαο,  

ην πέκπην ην θαξκαθεξφ κπήμηε ην ζηελ θαξδηά ηνπ. 

 

Να βγάιεη αίκα θαη λεξφ. Να πιεγσζεί ε κακά ηνπ. 

 Κη ε Παλαγηά ζαλ ηάθνπζε βαξεηά  ιηγνζπκάεη. 

 

ηακληά λεξφ ηεο ξίμαλε ηξία θαλάηηα κφζρν 

 θαη ηξία λεξαηδφζηακλα γηα λα ηεο έιζεη ν λνπο ηεο 

 

Μα ζαλ ηεο ήιζε ν ινγηζκφο κα ζαλ ηεο ήιζε ν λνπο ηεο 

 δεηάεη καραίξη λα θνπεί δεηάεη  γθξεκφ λα πέζεη, 

 δεηάεη θσηηά γηα λα θαεί γηα ηνλ κνλνγελή ηεο.  

 

Κηλάεη θαη πάεη κνλαρή βξίζθεη ηνλ Ώτ Γηάλλε.  

 Ώτ Γηάλλε Πξφδξνκε θαη βαπηηζηά ηνπ γηνχ κνπ. 

 

Μελ είδεο ηνλ πγηφθα κνπ θαη ζπ ηνλ δάζθαιν ζνπ; 

 Πνηνο έρεη ζηφκα λα ζνπ πεί , γιψζα λα ζνπ κηιήζεη, 

 πνηνο έρεη ρεηξνθάιακν γηα λα ζνπ ηνλε δείμεη; 

 

ΐιέπεηο εθείλν ην γπκλφ ην παξαπνλνκέλν, 

 φπνπ θνξάεη πνπθάκηζν ζην αίκα βνπηεγκέλν; 
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πνπ θνξάεη ζηελ θεθαιή αθάλζηλν ζηεθάλη; 

 Βθείλνο είλαη ν γηφθαο ζνπ θαη κε δηδάζθαινο κνπ. 

 

Κη ε Παλαγηά πιεζίαζε θαη θεη θνληά ηνπ ιέεη. 

 Αελ κνπ κηιάο παηδάθη κνπ δελ κνπ κηιάο παηδί κνπ; 

 

Ση λα ζνπ πσ καλνχια κνπ ηη λα ζνπ κνινγήζσ; 

 Σν Μέγα άββα ζα ζνπ πσ θαη ζα ζνπ κνινγήζσ. 

 

Πνπ ζα ζεκαίλνπλ νη εθθιεζηέο,  ζα ςάιινπλ νη παππάδεο. 

 Σφηε θαη ζπ καλλνχια κνπ ζάρεηο ραξέο κεγάιεο. 

 

            Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδνο θαη ζηελ 

Αλάζηαζε αλαιάκβαλαλ δνπιεηά ηα …θξηηζφληα. Πξφθεηηαη γηα 

παηγλίδηα κε ερεξφηαην θξνηάιηζκα, εμ νπ θαη θξηηζφληα, ηα 

νπνία, ζηα ρέξηα ησλ παηδηψλ, έδηλαλ ηνλ παλεγπξηθφ ηφλν ησλ 

εκεξψλ. Μία θνπβαξίζηξα, νξθέια ηελ ζπκνχληαη νη παιηνί, 

ραξαγκέλε νδνλησηά  θαη  πεξηζηξεθφκελε ζ‟ έλα ρεηξνθίλεην 

θαξνχιη, έδηλε θνβεξφ θαη εθθσθαληηθφ ήρν, φηαλ ρηππνχζε 

θάζε δφληη ηεο  πάλσ ζ‟ έλα   θαιάκη πνπ πάιινληαλ. Άιιε 

κνξθή παηγληδηνχ ήηαλ ην γλσζηφ ζχξκα ηεο θνπδίλαο ησλ 

λνηθνθπξηψλ, ην άλακα θαη ε πεξηζηξνθή ηνπ νπνίνπ 

δεκηνπξγνχζε έλαλ πνηακφ απφ ζπίζεο, δίλνληαο θαη 

θαληαζκαγνξηθφ ρξψκα ζηελ ήζπρε λχρηα ηνπ ρσξηνχ. Αθφκε, 

νη πιένλ ηνικεξνί, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ θψζθνξν απ‟ηα 

ζπίξηα ησλ ζπηξηφθνπησλ, ηνλ νπνίν πίεδαλ ζε κηθξά άδεηα 

βιήκαηα, ηνπνζεηνχζαλ κηα ζηεθαλφπξνθα ζην ζηφκην ηνπ 

βιήκαηνο θαη κε ρηχπεκα ζε ζηαζεξφ θαη ζθιεξφ ζεκείν έδηλε  
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εθθσθαληηθφ ζφξπβν. Ήηαλ ηα απηνζρέδηα παζραιηάηηθα 

παηγλίδηα, πξηλ νδεγεζνχκε ζηα ζεκεξηλά, ζρεδφλ πνιεκηθά, 

εθεπξήκαηα.  Ζ κέξα ηεο Λακπξήο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1980 

πεξίπνπ, ρξνλνινγία απ‟ ηελ νπνία ζεσξνχκε φηη μεθίλεζε κηα 

πνξεία θζίλνπζα απηνχ ηνπ πινχηνπ ηεο παξάδνζεο, πνπ 

έξρεηαη απ‟ ηα βάζε ησλ αηψλσλ ζηνπο θαθηψηεο, θαη κπήθαλ 

ζηηο δσέο καο πνιππνίθηιεο επηδξάζεηο, απηή, ινηπφλ ε Κπξηαθή 

ηνπ Πάζρα ήηαλ φλησο εκέξα Λακπξή, φπσο αθξηβψο εμπκλεί ν 

πκλσδφο: «Καζαξζψκελ ηαο αηζζήζεηο θαη νςφκεζα ησ 

απξνζίησ θσηί ηεο Ώλαζηάζεσο…». Ζ ραξά ησλ παηδηψλ ήηαλ 

αλείπσηε. Καηλνχξγην ζαθάθη, θαηλνχξγην παληειφλη θαη 

παπνχηζηα, φιν θακάξη θαη ραξά, ηα νπνία αγφξαζε ν παηέξαο 

πνπιψληαο ην κπεηφλη κε ην ιάδη  ζηελ ρψξα.  Καη «ηα θαιά», 

απηά ηα θαηλνχξγηα, δελ ηα θνξνχζαλ ην βξάδπ ζηελ 

Αλάζηαζε, αιιά ην απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο ζηελ Αγάπε.  Σν 

ηξαπέδη ηεο Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα δελ πεξηειάκβαλε ηνλ 

ξνπκειηψηηθεο πξνέιεπζεο νβειία. Σν αξλί ζηνπο θαθηψηεο 

θαη γεληθά ζηελ Λεπθάδα ην έςελαλ ηελ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα 

θαη πάληα ζε ηαςί ζηνλ θνχξλν. Μάιηζηα ην έζηκν ηεξνχληαλ 

κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα, απ‟ηνπο πξεζβχηεξνπο, νη νπνίνη 

ζεσξνχζαλ κεγάιν θαθφ γηα ηα δσληαλά ηνπο, έιεγαλ, λα 

ςήζνπλ ην αξλί ηελ πξψηε κέξα ηνπ Πάζρα. Φάρλνληαο, 

κεηέπεηηα, απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ζπλδπάδνληαο ηελ 

αλαθνξά πεξί δσληαλψλ, δηέθξηλα ηεξφ ζπκβνιηζκφ ζ‟απηφ ην 

έζηκν, αθνχ, νη απιντθνί ρσξηθνί, ηεξνχζαλ κε επιάβεηα ην 

βηβιηθφ: <<Καη νζηνχλ Απηνχ νπ κε ζπληξηβήζεηαη>>, 

ζπκπάζρνληεο κε ηνλ αλαζηεκέλν Κχξην. Απηή ε ραξκνιχπε, 

ηεο πξψηεο εκέξαο ηνπ Πάζρα, κεηαηξέπνληαλ ζε παλήγπξη ηελ 
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Γεπηέξα, φηαλ θαη έςελαλ ην αξλί, ην νπνίν ηνζεηνχζαλ ζε ηαςί 

βάδνληαο απνθάησ  απνθιάδηα, ψζηε λα ςήλεηαη νκνηφκνξθα, 

ην δε πεληαλφζηηκν δνπκί ην ρξεζηνκνπνηνχζαλ γηα λα 

δεκαηίζνπλ  ρνληξφ ζπαγέην,  πνπ ζπλφδεπε ην παζραιηάηηθν 

ηξαπέδη. Σν έζηκν ηεο ζνχβιαο ήξζε ζηνπο θαθηψηεο ζηα κεηά 

ην 1970 ρξφληα θαη παγηψζεθε, πιένλ, φπσο ζηνλ Μνξηά θαη 

ζηελ Ρνχκειε. 

             Μηα εμίζνπ ζπνπδαία πξνεηνηκαζία γηα ην Πάζρα, πνπ 

αλαιάκβαλαλ, ηελ Μεγάιε Δβδνκάδα, νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ, 

ήηαλ ην αζβέζησκα φισλ ησλ ρψξσλ ηεο απιήο , αιιά, θπξίσο, 

ε ιάηξα ηνπ ζπηηηνχ , πνπ μεθηλνχζε κε ηελ … απνθαζήισζε  

ηνπ ρεηκψλα.  πγθέληξσλαλ φια ηα ρνληξνζθνχηηα , ηα ηζφιηα 

πνπ ρξεζίκεπαλ γηα ζηξσζίδηα γχξσ απ‟ ηελ γσληά , ηηο 

βειέηδεο, ηηο καληαλίεο, ηα θππαξηζέληα, ηα απιάδηα, ηα 

ζαγηάζκαηα θαη έθαλαλ αηέιεησηεο κπνπγάδεο  ζηελ 

Καθαβνχια , ζηελ Λίδαηλα,  ζην ξέκα ηεο Γαθλνπαλαγηάο,  

ζηελ πειηά, ζηελ Βιχρα , ζην Λαγθάδη ηεο Βξάραο, ζηελ 

Αθφλε,  φπνπ λεξφ ηξερνχκελν γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ελ 

ζπλερεία ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρνληξνζθνπηηψλ ζηνπο γήθνπο,  

γηα ηνλ επφκελν ρεηκψλα. Βιέπεηε ην λεξφ απ‟ηηο ξνληέο, πνπ 

κάδεπαλ, φηαλ έβξερε, ηνπνζεηψληαο θάησ απ‟ηα θεξακίδηα 

ηζεηδεξέδεο, ιάηεο, ηαςηά, βαξέιηα θαη ζίζθια, δελ αξθνχζε γηα 

ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ηνπ ζπηηηνχ. Σα δψα, θνξησκέλα κε ηηο 

βαληάθεο ηα ξνχρα, μεθηλνχζαλ γηα ηηο πεξηνρέο κε λεξφ, 

ζρεκαηίδνληαο θαξαβάλη ζαξξείο Βεδνπίλσλ λνκάδσλ, κε ηα 

πνιχρξσκα ρξάκηα ηνπο.  Γελ ήηαλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, φπνπ 

ηελ έιιεηςε δψνπ, ππνθαζηζηνχζαλ ηα θεθάιηα ησλ γπλαηθψλ. 
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Απηέο νη … Καξπάηηδεο ηεο βηνπάιεο, πνπ θνπβαινχζαλ ζην 

θεθάιη ηνπο, νιάθεξε ηελ νηθνγελεηαθή πξνίθα. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζθελή, φπσο κνπ κεηαθέξζεθε, φπνπ, 

γπλαίθα απ‟ην Πηλαθνρψξη, θνξησκέλε κε έλαλ ηεξάζηην 

καζηέιιν ξνχρα, πήγαηλε λα ηα πιχλεη ζην ιαγθάδη ηεο 

Γαθλνπαλαγηάο, ζηα Αζπξνγεξαθάηα. Φηάλνληαο ζηνλ κεγάιν 

ιφκπν κε ην λεξφ θαη κε κπνξψληαο λα μεθνξηψζεη ηνλ 

καζηέιν απ‟ηελ εμάληιεζε, ηνλ πέηαμε γεκάην, φπσο ήηαλ, ζην 

λεξφ!  

          Με ηη λνζηαιγία, ζαλ κηθξά παηδηά, ζπκφκαζηε ηηο 

κπνπγάδεο ζηελ Καθαβνχια. Πάληα, εθεί πξνο ην ηέινο ηνπ 

Μάξηε, <<έζπαγε>> ην μεξνπφηακν ηεο Καθαβνχιαο, δειαδή 

άξρηδε λα ηξέρεη λεξφ, ην νπνίν έβγαηλε απφ κηα ηεξάζηηα ηξχπα 

ηνπ βξάρνπ, ζεσξψληαο, κάιηζηα, νη ρσξηαλνί ην γεγνλφο θαιφ 

ζεκάδη, φηη ε γή ρφξηαζε λεξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα.  

Δθεί ζην πνηάκη, ηα παηδηά, ζηήλακε αηέιεησην παηγλίδη  κε ην 

ηξερνχκελν λεξφ, θηηάρλνληαο <<ζάιαζζεο>> θαη δηαθηλψληαο 

κηθξά μχιηλα πιενχκελα ζηνπο δηθνχο καο θαληαζηηθνχο 

πξννξηζκνχο,  φζν νη καλάδεο καο έθηηαρλαλ ηελ αιπζίβα γηα 

ην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ, ή ρηππνχζαλ, κε ηνλ μχιηλν θφπαλν, ηα 

ρνληξνζθνχηηα, πξνθεηκέλνπ λα θαζαξίζνπλ.  Ζ  αιπζίβα ήηαλ 

θαπηφ λεξφ κε ζηάρηε κέζα θαη κπξηηά,  γηα λα δίλεη εθείλν ην  

ππέξνρν άξσκα ζηα θξεζθνπιπκέλα ξνχρα.  πλνδεπηηθφ 

απνξξππαληηθφ είραλ ην ρεηξνπνίεην ζαπνχλη. Δπξφθεηην γηα 

ζαπνχλη πνπ θαηαζθεχαδαλ νη λνηθνθπξέο ζην ζπίηη.  θνπξηά 

απφ ιάδη θαη πνηάζζα βξαζκέλα  θαη θνκέλα ζε κεγάια 

ηεηξάγσλα , αθνχ κεηά ην βξάζηκν ηνπνζεηνχζαλ ην θνιιψδεο 
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κείγκα ζηα ηεηξάγσλα ηεο πηλαθσηήο.  ηαλ ηειείσλε ην 

πιχζηκν,  εθείλν ην κηθξφ θαη δαηδαιψδεο κνλνπάηη απ΄ηελ 

Καθαβνχια κέρξη ην ρσξηφ,  γέκηδε απ΄ηα ξνχρα, πνπ η‟ 

άπισλαλ γηα λα ζηεγλψζνπλ ζηηο παξαθείκελεο ιηζηέο. 

Πεξηκεηξηθά ηνπ κνλνπαηηνχ νη θαθηζάλνη μσκάρνη, κε ηα 

ξνδηαζκέλα ρέξηα, έζθαβαλ ηα θινχκηα ζηα ακπέιηα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαξπίζνπλ θαη εθεί ζηνλ επηέκβξε κε ην 

γιίζρξν εηζφδεκα, απ‟ηα ζηαθχιηα, λα καο αγνξάζνπλ ηα 

βηβιία, ηα ηεηξάδηα θαη ηηο ιάπεο γηα ην ζρνιείν. Καη φηαλ 

ρηππνχζε ε θακπάλα ηνπ εζπεξηλνχ,  εκείο ηα παηδηά, ηνπο 

πεγαίλακε, γηα δεηιηλφ,  ηεγαλνςψκαηα θαη  γεκάην ην θνινθχζη 

θξαζί. Εσή ζαλ παξακχζη, ζαλ ζε φλεηξν ,  βγαικέλα κέζα απφ 

κηα θαηάζεζε ςπρήο ζε έλαλ αγψλα απιφ θαη ηίκην, σζάλ ηνλ 

κπζηθφ ίζπθν,  λα ζηεξηψζνπλ ην ιηζάξη  ζηελ θνξπθή ηεο 

επίπνλεο θαη ζθιεξήο  βηνπάιεο.  

       Με ηελ επθαηξία ηεο ρεηξνηερληθήο παξαζθεπήο ηνπ 

ζαπνπληνχ, ζα αλαθεξζνχκε ζε κηα άιιε επηλφεζε ηεο 

θαθηζάλαο γπλαίθαο, ε νπνία αθνξνχζε ζην βάςηκν ησλ 

ξνχρσλ, αθνχ,  αλαθεξφκαζηε ζε επνρέο πνπ δελ ππήξραλ νη 

βαθέο, πνπ γλσξίζακε απ‟ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εθεμήο. 

πγθεθξηκέλα. ρεδφλ ζε φια ηα ξνχρα, επηθξαηνχζε ην 

θφθθηλν, ην νπνίν πξνέξρνληαλ απφ κηα εηδηθά βαθή, ηελ νπνία 

παξαζθεχαδαλ απφ έλα  ζθαηξίδην, ηελ θαθαηζίδα, φπσο ηελ 

έιεγαλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ κήθπηα, πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

ξνππάθη, ν νπνίνο κήθπηαο δηνγθψλεηαη θαη ζρεκαηίδεη κηα 

θφθθηλε κπάιια ζε κέγεζνο ιεκνληνχ. Μέζα έρεη κηα θφθθηλε 

ζθφλε, ηελ νπνία δηέιπαλ ζε λεξφ θαη έθηηαρλαλ ηελ θφθθηλε 
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αλεμίηειε βαθή, ηελ νπνία έιεγαλ γθξάλν, απ΄ην γθξελά. 

Αθξηβψο απηή ηελ βαθή πεξηγξάθεη θαη ν Άγγινο πεξηεγεηήο 

EDWARD   DODWELL, o oπνίνο, ην 1801, είρε επηζθεθζεί θαη 

ηελ Λεπθάδα. Σν βηβιίν ηεο πεξηήγεζήο ηνπ κε ηίηιν: 

<<Κιαζζηθφ θαη ηνπνγξαθηθφ ηαμίδη ζηελ Διιάδα, 1801) είλαη 

γξακκέλν ζηα αγγιηθά θαη ζηα γεξκαληθά, απφ φπνπ ην 

κεηέθξαζε ν Φψηηνο Βξαθάο. 

Ο   ΑΪ  ΘΨΜΑ 
 Οη γηνξηηλέο κέξεο ηνπ Πάζρα έθιεηλαλ κε ηελ γηνξηή 

ηνπ Αγίνπ Θσκά. Ο Άγηνο Θσκάο είλαη έλα παλέκνξθν πέηξηλν 

εθθιεζάθη, ζην αλαηνιηθφ ζηφκην ηνπ νξνπεδίνπ ησλ 

θαθησηψλ ζηνλ δξφκν γηα ηελ Κξνχπα, ηελ Αθφλε θαη ηελ 

Βξάρα. Δίλαη θηεηνξηθή εθθιεζία θαη αλήθεη ζηηο νηθνγέλεηεο 

«Γεσξγάθε», νη νπνίεο νηθνγέλεηεο, ην 15
ν
 αηψλα, πξνεξρφκελεο 

απ‟ ηα Υαληά, πξσηνεγθαηαζηάζεθαλ ζ‟ απηήλ ηελ πεξηνρή θαη 

δεκηνχξγεζαλ έλαλ ππνηππψδε νηθηζκφ, ηελ Παιηάρσξα, 

ζρεηηθά αλαθεξφκαζηε ζην εδάθην θαη ζηελ ελφηεηα «Ηζηνξία 

θαη πξνέιεπζε ησλ θαθησηψλ». Ο Ατ Θσκάο, παξά ην γεγνλφο 

φηη είλαη θηεηνξηθφο, ελ ηνχηνηο αλήθε θαη αλήθεη ζηελ ιαηξεία 

νιφθιεξνπ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, γη‟ απηφ θαη ηηκνχζαλ δεφλησο 

ηελ ενξηήλ ηεο Φειάθηζεο ηνπ Απνζηφινπ Θσκά, εθεί ζηνλ 

Απξηινκάε, κέζα ζηελ ππέξνρε θχζε, δίπια ζηνλ ηεξάζηην 

πιάηαλν ηεο βξχζεο ηνπ Μαζηξνγηάλλε. 

 Πην παξαζηαηηθά, απηή ηελ γηνξηή, ηελ παξνπζηάδεη ν 

Μπάξκπα-Φιίππνο ζην βηβιίν ηνπ  «Μία θνξά θη έλαλ 

θαηξφ…», κε ηνλ ηίηιν: «Κάπνηε ζηνλ Ώτ Θσκά». 
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[…Έλα ρηιηφκεηξν φμσ απ‟ ην ρσξηφ καο, ηνπ δξφκνπ πνπ 

ηξαβάεη αλαηνιηθά πξνο ηελ αγξνηηθή πεξηνρή καο Πξφπηα, ζην 

ηξίζηξαην πνπ ν δξφκνο ρσξίδεη θη έλαο δξφκνο ηξαβάεη γηα ηε 

Μαληφλα θαη θαηαιήγεη ζηελ Καηνχλα θη ν άιινο ηξαβάεη γηα ηηο 

Κξνχπεο θαη ηηο ΐξάρεο θαη θαηαιήγεη ζηνπο Καξπψηεο, δεμηά 

θαζψο θαηεβαίλνπκε, ζ‟ απφζηαζε πεληέμη κέηξσλ απ‟ ην δξφκν 

βξίζθεηαη ην μσθιήζη η‟ Ώτ  Θσκά. Ώλ θαη βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά 

ηεο Λαδαξηάηηθεο αγξνηηθήο  πεξηνρήο, είλαη Πηλαθνρσξίηηθν. 

χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ην μσθιεζάθη απηφ ήηαλε ε εθθιεζία 

θάπνηνπ ρσξηνχ πνπ ήηαλε ρηηζκέλν ζηε λνηηναλαηνιηθή πιαγηά  - 

ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ Λχκπεο, ζηελ ηνπνζεζία πνπ ζήκεξα 

ιέγεηαη Παιηάρσξα θη είρε βξχζε ηνπ «Σ‟ Μαζηξνγηάλλε», πνπ 

θαηαζηξάθεθε απφ θάπνην θνβεξφ ζεηζκφ, απφ ηα πειψξηα 

θνληξηά πνπ  θαηξαθπιήζαλε απ‟ ηηο Λχκπεο. Καη ηφηε φζνη 

εγιπηψζαλε πήγαλε θαη ρηίζαλε ην ζεκεξηλφ Πηλαθνρψξη. 

 Βδψ ζηνλ Ώτ-Θσκά ήηαλε ην ζηέθη ηνπ δξαγάηε καο πνπ 

θάζε απγή παξαθνινπζνχζε ην πέξαζκα ησλ ηζνπαλαξαίσλ κε ηα 

θνπάδηα ηνπο, ησλ γεσξγψλ θαη θάζε πεξαζηηθνχ θαη έηζη ήμεξε 

πνπ πήγαηλε ν θαζέλαο ηνπο θαη, ζηελ πεξίπησζε δεκηάο ή άιινπ 

πεξηζηαηηθνχ, κπνξνχζε λα ζπκπεξάλεη πνηνο έθαλε ηε δεκηά ή λα 

κάζεη ηη έηξεμε. Βδψ θάλαλε –ίζσο ζπλερίδνπλε- ηνλ πεξίπαην 

ηνπο θάπνηνη ξνκαληηθνί Λαδαξηάηεο. Θπκάκαη, κε δπλαηή 

ζπγθίλεζε, δχν απγνπζηηάηηθα απνγεχκαηα σο εδψ κε ηνλ 

αμέραζην Γεξάζηκν Γξεγφξε, πνπ ζηα γξαθηά ηνπ θαη ζηηο 

δσγξαθηέο ηνπ έθιεηζε φιε ηε Λεπθάδα θαη πνπ ηνλ ελδηαθέξνλ 

ηνπ γηα ηα ηνπσλχκηα ήηαλε κεγάιν θαη ε παξέα ηνπ ηφζν 

ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε (πνπ λα βξεηο ηψξα ηέηνηνπο 
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αλζξψπνπο). Ο Ώτ-Θσκάο φιν ην ρξφλν είλαη Λαδαξηάηηθνο, 

Πηλαθνρσξίηηθνο γίλεηαη ηελ παξακνλή ηεο γηνξηήο ηνπ, πνπ ην 

δεηιηλφ ν παπάο η‟ Ώτ-Γηψξγε ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, κε ηνπο 

επηηξφπνπο, κεξηθέο γπλαίθεο θη φια ηα Πηλαθνρσξηηφπνπια, πνπ 

θξαηάλε ηα πηάηα κε ηα ζπεξλά, πάλε θαη δηαβάδεηαη ν εζπεξηλφο, 

φπνπ δελ ιείπνπλ βέβαηα θαη ηα Λαδαξηνηφπνπια. Κη  είλαη 

δπλαηή ε ζπγθίλεζε απ‟ ηελ ηεξή κπζηαγσγία ζηελ φκνξθε ψξα 

ηνπ αββαηηάηηθνπ δεηιηλνχ, εθεί ζηελ εμνρή κε ηηο ςαικσδίεο 

θαη ην κνζρνβφιεκα ηνπ ιηβαληνχ, πνπ ζκίγεη κε ηηο επσδίεο ηεο 

νιάλζηζηεο θχζεο ηνχηε ηελ επνρή πνπ είλαη ε πην φκνξθε ηνπ 

ρξφλνπ. Κη αλήκεξα η‟ Ώτ-Θσκά, ηφηε μεθνισηφ ην Πηλαθνρψξη, 

πεδνί θαη θαβαιάξεδεο, πάλε λα πξνζθπλήζνπλ. Πνιινί νη 

πξνζθπλεηέο θη απ‟ η‟ άιια ηα ρσξηά, κα θαβαιάξεδεο πεγαίλαλε 

κφλν νη Πηλαθνρσξίηεο, φρη πσο ήηαλ καθξηά, αθνχ θαη απφ 

αθφκα καθξηλφηεξα ρσξηά εξρφληαλε πνιινί πεδνί, αιιά ην‟ ραλε 

ζπλήζεηα. Όζηεξα, εδψ πνπ ηα ιέκε, είραλε θαη ηα θαιχηεξα 

άινγα. Σν‟ ραλε, είπακε, ζπλήζεηα ρξφληα θαη ρξφληα ηψξα, ίζσο 

θαη απφ ηφηε πνπ θαηαζηξάθεθε ην ρσξηφ ηνπο θη αλαγθαζηήθαλε 

λα θχγνπλ. Ήηαλε κηα φκνξθε ζπλήζεηα πνπ θξάηεζε σο ηνλ 

ηειεπηαίν παγθφζκην πφιεκν. Σφηε πνπ, ζπκάκαη, ήηαλε πνιινί νη 

θαβαιάξεδεο πνπ γηνξηαιιακέλνη, θνξψληαο η‟ άζπξα ςάζηλα 

ιακπξηάηηθα θαπέια ηνπο (θάπνηνη είραλε δεκέλν άζπξν ή 

ρξσκαηηζηφ καληήιη ζην ιαηκφ), θαβάια ζη‟ άινγν ηνπο, πνπ 

ηνχηε ηελ επνρή – Μαγηάπξηιν πάληα, θάπνπ θνληά ζηελ 

Πξσηνκαγηά- απνγπάιηδε ην ηξίρσκά ηνπο θαη ήηαλ ε πεξπαηεζηά 

ηνπο πεξήθαλε, ιεβέληηθε, ιεο θαη ραηξφληαλε ηε γηνξηή θαη ηα 

πνιχρξσκα θαβαινζθνχηηα ζην ζακάξη, θαη κε ηα ινπινχδηλα 

ζηεθάληα πνπ θάπνηνη ηνπο θνξνχζαλ ζην ιαηκφ (κάιηζηα κεξηθνί 
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ηνπο πιέθαλε θνηζίδα ηελ νπξά), αιιά θαη κε ηνπο ιεβέληεο 

θαβαιάξεδεο, πνπ αλάκεζά ηνπο μερσξίδαλε, ζηα ρξφληα πνπ 

ζπκάκαη, πξψηνο θαη θαιχηεξνο ν Γηψξγνο ν Σξάκπαο, θαζψο, 

καζέο, είρε θαη ην πην κεξαθιίηηθν άινγν (ινρίαο ηνπ ηππηθνχ, 

βιέπεηο, θαη η‟ αγάπαγε η‟ άινγα, αιιά ήμεξε θηφιαο, λα ηα 

ζπγπξίδεη θαη λα ηα θαβαιηθεχεη). Ώιιά θαη νη άιινη δελ 

πεγαίλαλε πίζσ: ν Ώπνζηφιεο ν Κνινκπάηζνο, κε ηελ φκνξθε 

θνξκνζηαζηά, ν Γησζήθεο ν Γθαξακάλεο, πνπ μερψξηδε απ‟ η‟ 

αλάζηεκα θαη ηα ρξσκαηηζηά κε γιπθά ρξψκαηα ζθαιηζνχληα ηνπ 

θαη δελ  απφιεηπε απ‟ ηα ρέξηα ηνπ ε ιεπηή αγξηιηδίζηα βέξγα ηνπ, 

ν Λίαο ν Σξάκπαο, ν πάληα γειαζηφο Γηψξγνο Θσκαηζάο, ν 

Θσκάο η‟ Μαξίλνπ κε ηε θαληαζηηθή γξαβάηα, ν Γηψξγνο ν 

Γπαινκάηεο, ν Γηάλλεο ν Λειέο, ν Γηψξγνο ν Κατάθαο κε ην 

εληππσζηαθφ θξεδέ ηνπ, ν Σάθεο ν Σζακπαξήο, ν Μήηζνο ν 

Κπξηειέεζνο, ν Γηψξγνο ν ειηλάθεο, ν ΐαζίιεο η‟ πξαληξέα, ν 

Παλαγηψηεο ν Κνπηζνγηάλλεο, ν Νίθνο ν Γπαινκάηεο, ν Φψληαο 

ν Μπαθνηζφιεο θη άιινη θη άιινη, φινη δηαιερηνί, έλαο θη έλαο. 

Πίζσ απφ ηνπο αινγνθαβαιάξεδεο αθνινπζνχζε, θαβάια ζην 

γάηδαξφ ηνπ, ν Γηάλλεο ν Σδφλαο, πνπ ηνλ γαξδαθχιαγε κ‟ έλα 

θεληξί θη εθείλνο θιψηζαγε αξάδα. Κάπνηε ηχραηλε θάπνηνο λα‟ 

ρεη ζην λην άινγφ ηνπ γίγγιεο γηα λα βγάιεη πεξπαηεζηά αξαβάλη, 

πνπ ιέκε – ε, απηφο θακάξσλε πεξηζζφηεξν! 

 Ώπ‟ ην Πηλαθνρψξη σο ηα Λαδαξάηα πνπ ν δξφκνο ήηαλε 

άδεηνο, πνιινί, νη πην άμηνη, ηα ξίρλαλε η‟ άινγα ηνπο, πνηνο ζα 

παξαβγεί. κσο απ‟ ηα Λαδαξάηα σο ηνλ Ώτ-Θσκά ν δξφκνο 

ήηαλε πήρηξα απφ πξνζθπλεηέο θαη η‟ άινγα πεγαίλαλε ζηγά, 

θακαξσηά. Οη πεδνί πξνζθπλεηέο πεγαίλαλε ζρεδφλ πάληα φινη 
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καδί, αιιά κπνπινχθηα-κπνπινχθηα θαηά νηθνγέλεηεο: Σξακπαίνη, 

Παπαδνπιαίνη, Σζεξεβειαίνη, Γξεγνξαίνη, Μπαθνηζνιαίνη, 

ειηλαθαίνη, Καξαδεκαίνη, Λαδαξαίνη, Μαιθαίνη, αληαίνη. 

ηεξλφο πεδφο πίζσ απ‟ ηελ πνκπή πήγαηλε ν κπάξκπα Θνδσξήο 

ν Καιέο, ν πην θησρφο ηνπ ρσξηνχ, εθείλνο ν αγαζφο άλζξσπνο 

πνπ ζηα φκνξθα, γειαζηά γαιαδνπξάζηλα κάηηα ηνπ θαη ζην γιπθφ 

πξφζσπφ ηνπ θαζξεθηίδνηαλ ε αζψα ςπρή ηνπ θαη ε εγθαξηέξεζή 

ηνπ ζηα βάζαλα ηεο θηψρηαο. Ξέραζα λα γξάςσ αλάκεζα ζηνπο 

θαβαιάξεδεο ην Υξήζην η‟ Παπαθζηφθνξνπ (Μάιην),  κα απηφο 

ήηαλ επίηξνπνο η‟ Ώτ-Θσκά καδί κε ην Υξήζην ην Μπφξζα θαη 

πεγαίλαλε ραξακαηηάηηθα. Κη φινη απηνί αληάκα θαη κε ηνπο 

πξνζθπλεηέο απφ η‟ άιια ρσξηά πιεκκπξίδαλε κέζα θη έμσ ην 

κηθξφ μσθιήζη θαη ηνπο γχξσ δξφκνπο θαη άδεηνπο ρψξνπο. Καη 

δσληάλεπε αλνημηάηηθα φινο ν ηφπνο κε ηε ζξαζεκέλε βιάζηεζε 

ησλ ακπειηψλ, ησλ ληνζηαρηαζκέλσλ ζπαξηψλ, πνπ ζαλ ζάιαζζα 

αιαθξνθπκάηηζηε απισλφηαλε σο πέξα, θαη ην βνπλφ νη Λχκπεο 

πληγκέλν ζηα θαηαπξάζηλα θξχγαλα θαη θάπνπ, πνχ θαη πνχ, κε η‟ 

αλζηζκέλα κε ηα θίηξηλα ινπινχδηα ηνπο ζπάξηα θακάξσλε, ελψ 

η‟ αληηθξηλφ βνπλφ, ην Καβαιεηήξη, είρε θάηη απ‟ ηε δσξηθή 

ζσξηά ηνπ. Καη ην ραξνχκελν βνπεηφ ηνπ γηνξηαιιακέλνπ 

πιήζνπο ηνπο έδηλε κηαλ αιιηψηηθε νκνξθηά θη έλα αλαγάιηαζκα 

επθξφζπλν πνπ δηάρπην πιεκκχξηδε ηα πάληα. Με ην ηέινο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηειείσλε θαη ην παλεγχξη, κα ζην Πηλαθνρψξη, ην 

ρσξηφ πνπ φπσο είπακε μεθνισηφ εξρφηαλε εδψ ηελ απγή λα 

πξνζθπλήζεη, ζπλέρηδε φιε κέξα. Έηζη ην μσθιεζάθη έκελε έξεκν 

κε ηηο κπξηηέο θαη ηηο δάθλεο πνπ ην‟ ραλε απ‟ ηελ παξακνλή 

ζηνιίζεη θαη ζπληξνθηά ηνπ, έμσ απ‟ η‟ Άγην ΐήκα, ην γέξηθν 

πνπξλάξη πνπ νη άγξηεο θαθνθαηξηέο ηνπ ρεηκψλα δελ η‟ αθήλνπλ 
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λα κεγαιψζεη. Ογδφληα ηφζα, ζρεδφλ, ρξφληα, ην ίδην ζπκάκαη, 

κηθξφ βαζαληζκέλν, γεξαζκέλν θαη κε ηηο πιεγέο απφ ηηο ζθαίξεο 

θάπνησλ…] 
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ΣΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΑ ΣΩΝ ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

 Σνχηε ε αλαθνξά ζην παλεγχξη ηνπ Ατ Θσκά, ζην 

Πηλαθνρψξη, απ‟ ηνλ αείκλεζην Μπάξκπα-Φιίππν, καο βάδεη ζε 

κηα άιιε ζηξάηα λνεξήο αλαδξνκήο, ζηα ππέξνρα παλεγχξηα 

ησλ θαθησηψλ, αιιά θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ, θνηλσληθέο 

ζπλάμεηο, πνπ πέξα απ‟ ηνλ ιαηξεπηηθφ ζθνπφ, ήηαλ αληάκσκα, 

δηαζθέδαζε, αγάπε, έξσηαο, ραξά, νπξάλην ηφμν κηάο λέαο 

ζπκθσλίαο κε ην ηξαηλάθη ηνπ Απξηινκάε, πνπ κφιηο μεθηλνχζε,  

φια ηνχηα ηα ζπλαηζζήκαηα καδεκέλα ζηνπο Αγίνπο Παηέξεο, 

ζηελ Φαλεξσκέλε, ζηελ Αλάιεςε ηνπ Φξπά, ζηνλ Ατ-Ληά ζην 

παλνρψξη, ζηνλ Ατ Γηάλλε ηνλ Αξγαλά. 

 Έλα αηέιεησην κειίζζη, απ‟ ηνπο θαθηψηεο, ηνπο 

Πεγαδηζάλνπο, ηελ Καξπά, θαηεθφξηδε, ηνλ Μάτν κήλα, ζην 

Μνλαζηήξη ησλ Αγίσλ Παηέξσλ γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ κλήκε 

ηνπο. Άινγα κε ππέξνρα θαη πινπκηζηά θαβαινζθνχηηα, κε 

κπιέ θνκπνιφγηα ζην ιαηκφ, ακέηξεην θνκβφτ ζηελ γξακκή, 

ζην κνλνπάηη, πνπ απ‟ ηνλ Υνηξφιαθθν έζηξηβε αξηζηεξά γηα 

ηνλ Μέγα Λφγγν θαη ηηο Παλαγηέο θαη απφ εθεί ζηνπο Αγίνπο 

Παηέξεο. Καβαιαξαίνη κε ηα παηδάθηα πηζσθάπνπια θαη κε ην 

ζαθθνχιη κε μεξά ηξνθή, θξεκαζκέλν ζηα θνιηηζάθηα ηνπ 

ζακαξηνχ, αθνχ ε επηζηξνθή γηλφηαλ απφγεπκα, αιιά θαη κε ην 

παγνχξη κε ην ιάδη, ηάκα ζην κνλαζηήξη, αθνχ, εθεί ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αθφλεο ήηαλ ηα ιηνζηάζηα θαη επιαβηθά 

θάζε απνγεπκαηηλφ νη μσκάρνη ζηξέθνληαλ ζην κνλαζηήξη, 

θχιαθα άγγειφ ηνπο, θαη έθαλαλ ηνλ ζηαπξφ ηνπο, φηαλ 

ρηππνχζε ε θακπάλα ηνπ εζπεξηλνχ, ηελ νπνία, κάιηζηα είραλ 
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ζαλ ξνιφγη, φηη έπξεπε λα καδέςνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο, γηα ηελ 

επηζηξνθή ζηα ρσξηά. Δθεί, ζηνπο Αγίνπο Παηέξεο, νη ηξείο 

ζεβάζκηεο θαιφγξηεο, ε Αθαθία απ‟ ηα Υνξηάηα, ε Γέζπνηλα, ε 

ρήξα παπαδηά απ‟ ηε Μηθξά Αζία, ε νπνία έθηαζε ζηελ 

Λεπθάδα απ‟ηελ κχξλε ζηνλ κεγάιν μεξηδσκφ, αθνχ ηνλ ηεξέα 

ζχδπγφ ηεο θαηέζθαμαλ νη ηνχξθνη, θαη ε Μαξία απ‟ ηελ 

Καξπά, άλνηγαλ δηάπιαηα αγθαιηά γηα λα ππνδερζνχλ θαη λα 

θηινμελήζνπλ εθαηνληάδεο πξνζθπλεηέο, ζρεδφλ απ‟ φιε ηελ 

Λεπθάδα. Απνιείηνπξγα, κάιηζηα, ζηελφληαλ γιέληη ζην 

δηπιαλφ αιψλη, φπνπ, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, πξσηνζηαηνχζε ν 

θαηαπιεθηηθφο ιανπηηέξεο, ν Βεξεζηφληαο απ‟ηνλ Αιέμαλδξν, 

καδί κε ηνλ Γηψξγν ηνλ βηνιηηδή απ‟ηνλ Γξπκψλα θαη ηνλ 

Μίιαξε ή ηνλ Σζηξνχθιε ηνλ θιαξηηδή, νη νπνίνη κε κνλαδηθή 

καεζηξία μεζήθσλαλ ηνπο γιεηδέδεο ηνπ παλεγπξηνχ, πνπ 

άξρηδε απνιείηνπξγα θαη θξαηνχζε κέρξη ην βξάδπ. Παξαδίπια 

νη πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο κε παηγλίδηα ηεο επνρήο θαη ηα 

θνπινχξηα. Άρ, εθείλα ηα ππέξνρα θνπινχξηα, πνπ…ιηγθξίδακε 

φια ηα παηδάθηα  θαη ηα νπνία νζάθηο ελέδηδαλ νη γνλείο καο θαη 

αγφξαδαλ, ηα πεξλνχζακε ζ‟έλαλ ρνξηάξηλν ζπάγγν θαη ηα 

θέξλακε ζην ρσξηφ …ζξηακβεπηηθά, ζαλ  δηθή καο θαηάθηεζε 

θαη αλάκλεζε απ‟ην πνιχβνπν παλεγχξη. 

 Σν κνλαζηήξη ησλ Αγίσλ Παηέξσλ έξρεηαη απ‟ ηα βάζε 

ησλ αηψλσλ θαη δή απ‟ ηελ πξψηκε βπδαληηλή επνρή, είλαη, 

πηζαλφλ, απ‟ηα πξψηα ρξηζηηαληθά κνλαζηήξηα. ηαλ κηιάκε γηα 

κνλαζηήξη, θαη‟απηνχο ηνπο πξσηνρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο, δελ 

ελλννχκε ηα ζεκεξηλά θηίζκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ 

πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα, κηιάκε γηα ηνλ κθξφ ηεξνπνηεκέλν 
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ρψξν ηεο πλεπκαηηθήο ελάζιεζεο ησλ ηξηψλ Παηέξσλ. 

Μάιηζηα, φπσο κνπ δηέζσζε ν παηέξαο κνπ νθνθιήο, φηαλ 

ήηαλ δψδεθα ρξνλψλ, ην 1938, πήγε καδί κε άιινπο 

θαθηζάλνπο ζηελ Μαξίηζα, κηα ακκψδε πεξηνρή ζην 

κεζνδηάζηεκα θαθησηψλ-Αιεμάλδξνπ, φπνπ θφξησζαλ  

ηζνπβάιηα άκκν ζηα άινγα θαη ηνλ πήγαλ ζηνπο Αγίνπο 

Παηέξεο, πξνθεηκέλνπ λα θηηζζνχλ ηα θηίξηα πέξημ ηεο 

εθθιεζίαο, ηα νπνία έθηηδαλ εζεινληέο θαθηζάλνη θαη 

Αιεμαλδξείηεο. Σν κνλαζηήξη ησλ Αγίσλ Παηέξσλ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηξείο κνλαρνχο, νη νπνίνη είραλ ιάβεη κέξνο 

ζηελ Α‟ Οηθνπκεληθή χλνδν ζηε Νίθαηα ηεο Μηθξάο Αζίαο, ην 

325 κ.Υ., ζηελ νπνία χλνδν κεηείρε θαη ν ηφηε επίζθνπνο 

Λεπθάδνο, ν Αγάζαξρνο. ηελ επηζηξνθή νη ηξείο Παηέξεο, 

γνεηεπζέληεο απ‟ ηελ κνξθή θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

Αγάζαξρνπ, ηνλ αθνινχζεζαλ ζηελ Λεπθάδα. Σν πινίν,  πνπ 

ηνπο κεηέθεξε,  βγήθε ζηε ζεκεξηλή Νηθηάλα, φλνκα πνπ 

ζεκαίλεη Νέα Νίθαηα, πνπ ηεο έδσζαλ νη ηξείο Παηέξεο, ελψ ε 

πεξηνρή, πξηλ ηελ Νηθηάλα, νλνκάζζεθε  Δπίζθνπνο, φπσο θαη 

ζήκεξα, πξνο ηηκήλ ηνπ Αγάζαξρνπ. Σα νλφκαηα ησλ ηξηψλ 

Παηέξσλ εηθάδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, πσο είλαη: 

Αιέμαλδξνο, Παχινο θαη ηέθαλνο. Πξνο ηηκήλ ηνπ πξψηνπ 

πήξε ην φλνκα ην ρσξηφ Αιέμαλδξνο, ίζσο απ‟ ηα πην παιηά 

ρσξηά ηεο Λεπθάδνο ηεο πξψηκεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ θαη πξνο 

ηηκήλ ηνπ Παχινπ νλνκάζζεθε ε «Βξχζε ηνπ Παχινπ». 

Πξφθεηηαη γηα βξχζε αζηείξεπηε, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δξφκν 

κεηαμχ ηνπ Μνλαζηεξηνχ θαη ηεο Νηθηάλαο. Ο ηξίηνο ησλ 

Παηέξσλ, ν ηέθαλνο, πάληα θαηά ηελ παξάδνζε, αζζέλεζε 

απφ κνιπζκαηηθή λφζν θαη έθπγε, πξνθεηκέλνπ λα κελ ηελ  
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κεηαδψζεη ζηνπο άιινπο δχν. Έθηαζε αθξηβψο απέλαληη απ‟ ηνλ 

βξάρν ησλ Αγίσλ Παηέξσλ, ζε κηα άιιε ζπειηά, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ παλνρσξίνπ, ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ 

βνπλνχ ηνπ Ατ Ληά, θνληά ζηνλ Βαηηά, φπνπ ην ζεκεξηλφ 

εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ζθαξθαισκέλν ζαλ 

ρειηδνλνθσιηά πάλσ ζηα απφηνκα βξάρηα.  Δδψ αζθήηεςε, ν 

θαηά ηελ παξάδνζε ηξίηνο ησλ Αγίσλ Παηέξσλ, ν ηέθαλνο. 

Μάιηζηα ε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο δχν γηλφηαλ ην βξάδπ 

κε ην ιπρλάξη, έηζη φπσο είλαη αληηθξπζηά ν Άγηνο ηέθαλνο 

θαη ην Μνλαζηήξη ησλ Αγίσλ Παηέξσλ, δίλνληαο ην ζηληάιν φηη 

είλαη θαιά. ηαλ θάπνηε ζηακάηεζε ην ιπρλάξη εθ κέξνπο ηνπ 

ηεθάλνπ, ν Αιέμαλδξνο κε ηνλ Παχιν θαηάιαβαλ φηη ν 

ηέθαλνο πέζαλε. Δλ ζπλερεία ηνλ κεηέθεξαλ εθεί ζηνλ δηθφ 

ηνπο θνηλφβην, φπνπ θαη έζαςαλ. 

 Δμ ίζνπ εληππσζηαθή είλαη, πάληα ζχκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε, θαη ε απνθάιπςε ησλ ηάθσλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ, 

πάλσ αθξηβψο απ‟ ηελ ζπειηά, πνπ αζθήηεπαλ, εθεί φπνπ 

ζήκεξα είλαη ν λαφο πξνο ηηκήλ ησλ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ 

παξάδνζε έλαο ηξάγνο θαλέξσζε ζηνλ βνζθφ ηνπ ηνπο ηάθνπο 

ησλ Αγίσλ Παηέξσλ. Δπεηδή ην Μνλαζηήξη βξίζθεηαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ θάξσλ, πνπ απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ 

βνζθνχζαλ ακέηξεηα θνπάδηα, έλαο βνζθφο έβιεπε θαζεκεξηλά 

έλαλ ηξάγν λα βγαίλεη κέζα απ‟ ηνπο βξάρνπο, κε βξεγκέλα ηα 

γέληα ηνπ, ελψ λεξφ δελ ππήξρε θαζφινπ ζηελ πεξηνρή. 

Αθνινχζεζε ηνλ ηξάγν θαη βξέζεθε κπξνζηά ζηνπο ηάθνπο ησλ 

Σξηψλ Παηέξσλ, κέζα ζηελ ζπειηά, φπνπ αθξηβψο δίπια ζηνλ 

ηάθν ηνπ ελφο ππήξρε ιχκπα κε λεξφ. Δίλαη ην αγίαζκα. 
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Αζηείξεπηε πεγή, φζν θαη αλ αληιήζνπλ νη πξνζεξρφκελνη 

πηζηνί, πνπ έρνπλ ζεβαζζεί αθφκε θαη αιιφζξεζθνη θαηαθηεηέο 

ηεο Λεπθάδνο. 

ΣΟ  ΠΑΝΗΓΤΡΙ  ΣΗ  ΑΝΑΛΗΧΕΨ 
 Ζ εθθιεζία ηεο Αλαιήςεσο βξίζθεηαη ζη‟ 

Αζπξνγεξαθάηα, δίπια ζην πεγάδη ηνπ πνιπηξαγνπδηζκέλνπ 

Φξπά, ηνπ Φξπά, πνπ εμπκλεί θαη ν Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο 

ζηνλ «ΦΧΣΔΗΝΟ»,  ζην δεχηεξν άζκα, αλαθεξφκελνο ζηελ 

Θνδνχια ,ηελ θφξε ηνπ γέξν – Φσηεηλνχ: 

«… Με ην ηξαγνχδη θάζεηαη ζηνλ αξγαιεηφ θ‟ πθαίλεη, κε ην 

ηξαγνχδη δηάδεηαη, κε ην ηξαγνχδη θέξλεη ηε ζηάκλα ζην θεθάιη 

ηεο, κε ηνπ Φξπά ην θξχν, ην θξχν η‟ άβξεην λεξφ…» 

Γηα ηνπο θαθηζάλνπο ν Φξπάο δελ είλαη απιά έλα 

πεγάδη. Δίλαη έλαο ζξχινο, έλαο κχζνο, έηζη φπσο νηθνδνκήζεθε 

απφ γεληέο νιφθιεξεο, έλα ζεκείν αλαθνξάο αθφκε θαη ζηα 

λεψηεξα ρξφληα, φηαλ απνηεινχζε ην θέληξν ησλ εθηά ρσξηψλ. 

αλ  θέληξν ησλ θαθησηψλ, ζπγθέληξσλε πάξα πνιιέο 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο δηαζθέδαζεο, κα, θπξίσο ήηαλ ην 

«λπθνπάδαξν» ησλ ρσξηψλ. Ακέηξεηα εηδχιιηα θαη ζπλνηθέζηα 

είδαλ νη ππεξαησλφβηνη πιάηαλνη λα εθηπιίζζνληαη ζην 

βαζχζθησην ραιέπεδφ ηνπο. Σν λεξφ, απηφ «ην θξχν η‟ άβξεην 

λεξφ», μεδίςαζε γηα δεθαεηίεο φια ηα ρσξηά.  Λπγεξφθνξκεο 

θνπέιιεο απ‟ηα Αζπξνγεξαθάηα, ην Πηλαθνρψξη, ηνλ Κάββαιν, 

ηα Λαδαξάηα, ην παλνρψξη, ηνλ Πξεκεληηλφ, ην Βνπλφ, κε ηελ 

βαξέια ζην θεθάιη, αλέβαηλαλ ζηνλ ζνθά ηνπ Φξπά θαη κε ηελ 

ιάηα γέκηδαλ ηηο  βαξέιεο, αιιά θαη ηηο …θαξδηέο ησλ λεαξψλ, 
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πνπ ζχρλαδαλ ζηα γχξσ ζηέθηα. Αθφκε θαη απ‟ηελ καθξηλή 

Απζηξαιία, ιέλε νη πξεζβχηεξνη, επέζηξεθαλ νη μελεηεκέλνη 

θαθηζάλνη, πξνθεηκέλνπ, ζην …αγλάληην ηνπ Φξπά, λα δνχλ 

ηελ ιπγεξφθνξκε θαθηζάλα, πνπ ζα δηάιεγαλ γηα ζχληξνθφ 

ηνπο ζηελ καθξηλή ήπεηξν. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ε 

αηπρία ρηππνχζε θάπνηα θνπειιηά θαη ε ιάηα απνθφπηνληαλ απ‟ 

ην ζρνηλί, ιφγσ βάξνπο, θαη πήγαηλε ζηνλ ππζκέλα ηνπ Φξπά, 

ηφηε νιφθιεξε ε κηθξή θνηλσλία ηνπ Φξπά 

<<επηζηξαηεχνληαλ>> γηα λα θέξνπλ ηελ ιάηα θαη πάιη ζηελ 

επηθάλεηα. Ο κπάξκπα – Νίθνο Κηελάο, πνπ είρε δίπια απ‟ ην 

πεγάδη ην θαθελείν ηνπ, νξγάλσλε ηελ …επηρείξεζε. Με ην 

ηζηγγέιη έςαρλε ηνλ ππζκέλα ηνπ πεγαδηνχ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο αγθίζηξσλε ηελ ιάηα, ν θαιφο θαη πάληα πξφζραξνο 

απηφο άλζξσπνο, θαη ηελ έθεξλε ζηελ επηθάλεηα, ιπηξψλνληαο 

ηελ λεξνθνπβαιήηξα θαθηζάλα, ε νπνία επέζηξεθε κε ηελ 

βαξέια ζην θεθάιη, γηα λα μεδηςάζεη ε νηθνγέλεηα, αιιά θαη λα 

πιχλεη ηελ βαληάθα κε ηα ξνχρα. 

      Πάλσ απ‟ ην λεξνδφηε Φξπά, ηα ππέξνρα πιαηάληα, απηά ηα 

πιαηάληα πνπ ε ιατθή κνχζα εθζεηάδεη κε ηξφπν κνλαδηθφ θαη 

απαξάκηιιν. 

«  Βρ‟ ν Φξπάο έλα δεληξί ησλ θαθησηψλ θακάξη, 

 πιάηαλε πιαηντζθησηε πνηνο έρεη ηέηνηα ράξε. 

Πιάηαλε ηα θισλάξηα ζνπ είδαλ γακπξνχο θαη λχθεο. 

 Γεπγάξσζαλ, παληξεχηεθαλ θ‟ είραλ ρξπζέο ηηο ηχρεο 
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Σσλ θαθηζάλσλ ηα παηδηά αο είλ‟ επηπρηζκέλα, 

 πίθξα θαη πφλν ζηελ θαξδηά λα κελ λνηψζεη θαλέλα. 

Γεξά σζάλ ηνλ πιάηαλν λα είλαη ηα θνξκηά ηνπο 

 θαη ηνπ Φξπά ηνπο ηελ δξνζηά  λα  θιείλνπλ ζηελ θαξδηά ηνπο. 

Σνπο θαθηζάλνπο ζαλ ζσξψ πσο δσ θαη μαλαλνηψλσ, 

 ζαλ κάλλα πνπο ηνπο γέλλεζε θαη γψ ηνπο θακαξψλσ.» 

Σν ιατθφ ηξαγνχδη, δηέζσζε ε θηιφινγνο Οπξαλία 

Λάδαξε – Γεσξγάθε ζε παλεπηζηεκηαθή ηεο εξγαζία, ην 1976, 

ζηε θηινζνθηθή ζρνιή Ησαλλίλσλ. Σν ηξαγνχδη, ηεο ην 

κεηέθεξε ν αείκλεζηνο Φίιηππνο Λάδαξεο απ‟ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ζπιινγή, καδί κε ηα θαθηζάληθα κνηξνιφγηα, ηα νπνία 

αλαθέξνπκε ζην εδάθην ησλ εζίκσλ  θαηά ηνλ ζάλαην. 

 Δθηφο, φκσο, απ‟ ηελ ιατθή κνχζα, ηνλ Φξπά εμχκλεζε 

κε ιφγην πνίεκα θαη ν Γεκήηξεο ηακπφγιεο. Πξφθεηηαη γηα 

πνίεκα,  πνπ κεινπνηεκέλν απ‟ ηνλ Παλαγηψηε Φίιηππα, απ‟ 

ηνλ Γξπκψλα, βξίζθεηαη ζηελ  λενδεκηνπξγεζείζα ζπιινγή ησλ 

ηξαγνπδηψλ κε ηνλ ηίηιν: <<ΜΟΤΕΚΟ ΒΡΓΕΏΝΕ ΣΔΝ 

ΛΒΤΚΏΑΏ>>, θαη ην νπνίν ηξαγνχδη απνηειεί, πιένλ, ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ θαθηζάλσλ, αθνχ ην ρνξεπηηθφ ηκήκα ηνπ 

Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «ΦΧΣΔΗΝΟ», αλνίγεη παληνχ, θάζε 

παξνπζίαζή ηνπ, κε ην ηξαγνχδη ηνπ Φξπά, ην νπνίν, ζε ξπζκφ 

κπάινπ, ρνξεχνπλ ηα θνξίηζηα κε ηηο βαξέιεο ζην θεθάιη. 

«  Φξπά κνπ αζηείξεπηε πεγή,  πεγάδη μαθνπζκέλν , 
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απφ ζενχο θη‟ απφ ζεφ ζέ λάζαη επινγεκέλν. 

Γπγψλεη ν ήιηνο ζην ΐνπλφ, ηξαβά γηα ηελ Λαγθάδα, 

 ηψξα ζα δείηε νκνξθηέο, αζάλαηε Λεπθάδα. 

Έξρνληαη απ‟ ηα εθηά ρσξηά κε ζίζθινπο θαη βαξέιεο,  

 λα πάξνπλ ηνπ Φξπά λεξφ ησλ θαθησηψλ θνπέιιεο. 

Ά, ηη σξαίεο δσγξαθηέο απφ ην παλνρψξη, 

ιεβέληηθεο πεξπαηεζηέο απ‟ην  Πηλαθνρψξη. 

Κνξίηζηα αξηνζηάιαρηα απ‟ ηνπ Πξεκεληηλνχ κνπ, 

 Καβαιηζάλεο ιπγεξέο πνπ παίξλνπλε ην λνπ κνπ 

Κνπέιιεο ζαλ θξχα λεξά  απ‟ η‟ Ώζπξνγεξαθάηα, 

  θνξκνζηαζηέο απ‟ ην ΐνπλί θη‟ απφ ηα Λαδαξάηα. 

Κνπέιιεο πεξδηθφζηεζεο ληφλπθεο, παληξεκέλεο 

 φιεο πεληάκνξθεο, γιπθέο θαιέο θαη πξνθνκέλεο. 

Πιεκκχξηζε κε νκνξθηά φι‟ ε θαηλνχξγηα ζηξάηα 

 δψζε πεξλάεη ε ιεβεληηά θείζε δηαβαίλνπλ ληάηα» 

         Δδψ ζηνλ Φξπά, αληάκα κε ηνλ ζξχιν θαη ηελ παξάδνζε, 

ζηέθεη ζησπειφο κάξηπξαο θαη θαζνδεγεηήο, ε εθθιεζία ηεο 

Αλάιεςεο, απνθνχκπη, ζάξξνο θαη ειπίδα γηα θάζε θαθηζάλν. 

Με ηδηαίηεξε ηηκή θαη ιακπξφηεηα νη ρσξηθνί, ηηκψληαο ηελ 
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ηζηνξηθή εθθιεζία, νξγάλσλαλ ιατθφ παλεγχξη, αιιά θαη 

ιατθνχο αγψλεο, ζηνπο νπνίνπο είραλ ζπκκεηνρή θάηνηθνη απφ 

φιν ην λεζί. πσο αλαθέξνπλ νη αδειθνί Αιέμαλδξνο θαη 

Δπζηάζηνο άληαο ζηα βηβιία ηνπο: «Δ νηθνγέλεηα άληα ελ 

Λεπθάδη» θαη «Σν ρσξηφ κνπ ην Πηλαθνρψξη», αληίζηνηρα, κεηά 

ηελ εθθιεζία, θαηά ηελ ενξηή ηεο Αλαιήςεσο, αιιά θαη ζη‟ 

άιια παλεγχξηα ησλ ρσξηψλ ησλ θαθησηψλ, γίλνληαλ αγψλεο,  

θπξίσο ζην ιηζάξη θαη ζην ζάιην, ρσξίο θφξα. Οη αγψλεο ζηελ 

Αλάιεςε, φπσο αλαθέξνπλ, έπαηξλαλ ππεξηνπηθφ ραξαθηήξα 

αθνχ εξρφληαλ «ιηζαξαηδήδεο» απ‟ ηελ Καξπά, ηελ Δγθινπβή, 

ηνλ Αιέμαλδξν, αθφκε θαη απ‟ ηνπο Σζνπθαιάδεο. Μάιηζηα ην 

κέηξεκα ηεο βνιήο ηνπ θάζε ιηζαξαηδή γηλφηαλ κε ηα δσλάξηα, 

αθνχ αλαθεξφκαζηε ζε ρξφλνπο πνπ δελ ππήξραλ κέηξα! «Σφζα 

δσλάξηα» θψλαδαλ νη «θξηηέο». Ο Δπζηάζηνο άληαο αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα απ‟ ην Πηλαθνρψξη, πνπ έβγαδε 

θνβεξνχο ιηζαξαηδήδεο. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηνλ Ησάλλε 

Γεσξγάθε «Σεο Αγγεινχιαο», έηζη ήηαλε ην παξαηζνχθιη ηνπ, 

πνπ, φπσο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά, «είρε θάηη πιάηεο ζαλ 

πιάληξεο!». Απηφο ν Ησάλλεο Γεσξγάθεο, ήηαλ πξψηνο ζην 

ιηζάξη (ζηξηθηφ θαη ακπνηφ), ιέεη ν άληαο, θαη ηνλ έηξεκαλ 

Καξζάλνη θαη Δγθινπβηζάλνη. Ο ίδηνο, φηαλ πεηνχζε ην ιηζάξη, 

γπξλνχζε εηξσληθά πξνο ηνπο άιινπο θαη ηνπο έιεγε: «Μεηξάηε, 

ηψξα, δσλάξηα!» Ο αλσηέξσ  Ησάλλεο Γεσξγάθεο ηεο 

Αγγεινχιαο, ιέεη θάπνηα αθξαία εθδνρή, πσο, ζε αγψλεο 

ιηζαξηνχ, ζηνλ Ατ Γηάλλε ηνλ Αξγαλά, πέηαμε πνιχ καθξηά ην 

ιηζάξη θαη γχξηζε πξνο ηνπο Καξζάλνπο ιηζαξαηδήδεο θαη ηνπο 

είπε: «Μεηξάηε ηψξα  δσλάξηα!». Οη Καξζάλνη ην εμέιαβαλ ζαλ 

πξνζβνιή θαη θάπνηνο κε επίζεην Θεξάπνο, γηα λα ηνλ 
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πξνζβάιιεη, έβξηζε ηελ αδεξθή ηνπ. Σφηε, θαη‟ απηή ηελ 

αθξαία παξάδνζε, ν Γεσξγάθεο ηνλ έπηαζε θαη ηνλ έθνςε ζηα 

…δχν πάλσ ζην γφλαην ηνπ! Αλ, φλησο αιεζεχεη ν ζξχινο, ν 

κχζνο, ε εθδνρή, παξαπέκπεη ζε κηα άιιε επνρή πνπ ε 

νηθνγελεηαθή πξνζβνιή ζήκαηλε θνληθά.   Απ‟ ην ίδην ζφη ηνπ 

Ησάλλε Γεσξγάθε ηεο Αγγεινχιαο, έλα παξαθιάδη, κε γελάξρε 

ηνλ Παλνζψκν Γεσξγάθε, εγθαηαζηάζεθε κέζα ζηελ Υψξα. 

Δθεί, έλαο εμ απηψλ θαηφξζσζε λα δακάζεη έλα δακάιη,  ην 

νπνίν μέθπγε απ‟ ηα ρέξηα ηνπ ραζάπε θαη δηέιπζε ηα πάληα ζην 

πέξαζκα ηνπ. Σν έπηαζε απ‟ ηα θέξαηα θαη ην γνλάηηζε γηα 

ζθάμηκν. 

 Μεηά ηελ παξέλζεζε ησλ εμαίξεησλ απηψλ 

ιηζαξαηδήδσλ, επαλεξρφκαζηε ζην παλεγχξη ηεο Αλαιήςεσο 

ζηνλ Φξπά, κε ηηο πέληε δπγηέο  φξγαλα. Πξφθεηηαη γηα 

παλεγχξη, ζην νπνίν ζπκκεηείρε ζρεδφλ νιφθιεξε ε Λεπθάδα, 

αθφκε θαη απ‟ ηα πην απνκαθξπζκέλα ρσξηά. Τπήξραλ 

πιαλφδηνη πσιεηέο κε πάγθνπο, πνιχρξσκα παηγλίδηα ηεο 

επνρήο θαη θπξίσο εθείλα ηα ζαπκάζηα απγνθνχινπξα, ηα νπνία 

ήηαλ ην  παηδηθφ καο απσζεκέλν. Σν «γέξαο» ηεο δηθήο καο 

παηδηθήο ζπκκεηνρήο ζην παλεγχξη ηεο Αλάιεςεο, ήηαλ δχν – 

ηξία απ‟ απηά ηα θνπινχξηα, πεξαζκέλα ζε ρνξηάξηλν ζπάγγν, 

πνπ ηα κεηαθέξακε κε θάζε πξνζνρή ζην ζπίηη, γηα λα ηα 

πξνζθξαγίζνπκε, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ παηδηθή καο ραξά θαη 

ραξαθψλνληαο κλήκεο ζηα θαηνπηλά καο ρξφληα. Υξφληα 

αλακεκηγκέλα κε ηελ ζεία λνζηαιγία, κηαο άδνιεο θαη αζψαο 

επνρήο, πνπ ράζεθε θάησ απ‟ ηελ βίαηα επέιαζε ησλ 

ππεξθαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εκεξψλ καο. Μλήκεο 
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ραξαγκέλεο ζηηο παηδηθέο ςπρέο απφ έλα κηθξφθνζκν, ηνλ δηθφ 

καο, κε αμηαθφ θψδηθα  γεκάην αγάπε θαη ειηθξηλή αθνζνίσζε 

ζε φηη ζεσξνχζακε αζψν, αλεπηηήδεπην, γλήζην, πνπ άθελε ηνλ 

λνχ θαη ηελ θαληαζία λα ζεξηεχεη πέξαλ απ‟ ηηο λνεηέο γξακκέο 

ησλ νξηδφλησλ. Πέληε δπγηέο φξγαλα παιηφηεξα, ηξείο ζηα 

λεψηεξα ρξφληα, κία ζηνπ Κηελά, κία ζηνπ Κνχξηε θαη κία ζηνπ 

Παπαγηάλλε θαη νη θπθισηηθνί ρνξνί θαιά θξαηνχζαλ, 

ζπάδνληαο  ηελ κνλφηνλε θαη ηξαρεηά δσή ηνπ θαθηζάλνπ 

μσκάρνπ θαη θέξλνληαο πην θνληά ηα ρσξηά θαη ηνλ θφζκν, 

αθνχ δελ λννχληαλ παλεγχξη ρσξίο έθξεμε θνηλσληθφηεηαο θαη 

ζπληξνθηθφηεηαο ζην ηξαπέδη θαη ζην γιέληη. Μάιηζηα φια 

ηνχηα ήηαλ <<δαλεηθά>>, φπσο έιεγαλ νη παιαηφηεξνη. 

Σνπηέζηηλ ν εξρνκφο ζην παλεγχξη ηνπ ρσξηνχ, ζήκαηλε 

απηφκαηε δέζκεπζε, γηα αληαπφδνζε, φηαλ, κε ηελ ζεηξά ηνπ, 

ζα γηφξηαδε ην άιιν ρσξηφ. 

Σ’  ΑΪ  ΓΙΑΝΝΙΟΤ  ΣΑ  ΛΑΜΠΑΡΔΑ 
Σ‟Ατ Γηαλληνχ ηα Λάκπαξδα, ζηελ θαθηζάληθε 

παξάδνζε θαη ζηελ πινπκηζηή δέζκε ησλ εζίκσλ, γίλνληαλ ηελ 

παξακνλή ηεο γηνξηήο ηνπ Γελεζίνπ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ 

Πξνδξφκνπ, φπνπ γηνξηάδεη ην κνλαζηήξη ηνπ «Ατ Γηάλλε ηνπ 

Αξγαλά» γηα ηνπο θαθηζάλνπο,  ή ηνπ «Ατ Γηάλλε ζην Ληβάδη» 

γηα ηνπο Καξζάλνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδηαίηεξεο απηήο 

γηνξηήο είλαη ην δξαζθέιηζκα ηεο θσηηάο, ιακπαξδίθα ιέγεηαη ή 

κεγάιε θσηηά ζηνπο θαθηψηεο, θαη Λακπαξδηάξεο, φπσο θαη 

ζηα θαθηά ν Ατ Γηάλλεο, εμ νπ θαη ν ραξαθηεξηζκφο 

«Λάκπαξδα». Αλαθέξνπκε θαη ζε άιιν εδάθην, πσο, ηνχην ην 

έζηκν, απηή ε παξάδνζε, γίλεηαη κφλν ζην Πηλαθνρψξη, απ‟ φια 
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ηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ θαη είλαη δεισηηθφ ηεο Κξεηηθήο 

πξνέιεπζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ θαη θπξίσο 

Γεσξγαθαίσλ θαη Παπαδνπνπιαίσλ, πνπ απνηεινχλ ηα δχν ηξία 

ηνπ ρσξηνχ. Πξφθεηηαη γηα έζηκν πνπ απνηειεί πηζηή αληηγξαθή 

θαη κεηαθνξά απ‟ηελ Κξήηε, φπνπ ε γηνξηή ηνπ Ατ Γηάλλε, ζηηο 

24 Ηνπλίνπ,  γηνξηάδεηαη κε ηδαίηεξε ιακπξφηεηα, ελψ 

δηαλζίδεηαη απ‟ην Γξαζθέιηζκα ηεο θσηηάο θαη ηα έζηκα ηνπ 

Κιήδνλα. Δθηεηακέλε πεξηγξαθή ησλ δχν αλσηέξσ Κξεηηθψλ 

εζίκσλ, παξνπζηάδεη κηα πιεζψξα θξεηηθψλ ιανγξάθσλ, ελψ 

πην εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηεί, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ν θηιφινγνο θαη Γξ ηνπ Παλεπηζηεκηνπ ηεο 

Κξήηεο Γεψξγηνο Κνξλαξάθεο, κε άξζξν ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή 

εθεκεξίδα ηεο Κξήηεο <<ΠΑΣΡΗ>>, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν 

νπνίνο απνθαιχπηεη, θάηη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηά καο ηνπο 

θαθηζάλνπο. Απνθαιχπηεη  φηη ν Ατ Γηάλλεο απνθαιείηαη 

<<Λακπξνθφξνο>> θαη <<Λακπαξδηάξεο>>, εμ νπ θαη ε γηνξηή 

ησλ <<Λάκπαξδσλ>> ζην Πηλαθνρψξη, έζηκν εξρφκελν απ‟ηα 

βάζε ησλ αηψλσλ θαη κεηαθεξζέλ απ‟ηνπο Κξεηηθνχο ησλ 

θαθησηψλ, εδψ ζηε λέα παηξίδα. 

Πξίλ, φκσο, κπνχκε ζηελ πεξηγξαθή θαη ηε λνεξή 

αλαβίσζε ησλ «Λάκπαξδσλ», αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζην 

Μνλαζηήξη ηνπ Ατ Γηαλληνχ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε 

λνηηναλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ Μπξηληάο, εθεί φπνπ είλαη ην 

«ηξηεζλέο», θαηά ηνπο ληφπηνπο, δειαδή ζπλαληψληαη ηα ζχλνξα 

ησλ θαθησηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, κε ηνπο 

Πεγαδηζάλνπο θαη ηελ Καξπά. Γη‟ απηφ θαη θαηά κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ην κνλαζηήξη, θαηά ηελ καθξαίσλε θαη 
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πνιπθχκαληε δηαδξνκή ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ρηίζζεθε απφ 

φια ηα ρσξηά ηεο νξεηλήο Λεπθάδνο, θαηά θαηξνχο αλήθε: ην 

1866 ζηελ Καξπά, ην 1912 ζηνπο Πεγαδηζάλνπο θαη θαηά ηα 

ρξφληα 1925 – 1966 ζην Πηλαθνρψξη. Μάιηζηα ηελ δεθαεηία ηνπ 

1940, φηαλ ην κνλαζηήξη αλήθε ζηελ ελνξία Πηλαθνρσξίνπ 

ππήξρε ηεξάζηηα ζπλδξνκή θαη απ‟ ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

Λαδαξάησλ.  πγθεθξηκέλα, φπσο ελζπκνχληαη νη παιαηφηεξνη, 

ν Γηψξγνο ν Λάδαξεο, είρε ην παξαηζνχθιη «Παξζέληνο», δηφηη 

ηνλ 19
ν
 αηψλα είρε κνλάζεη εδψ ν ζπγγελήο ηνπ κνλαρφο  

Παξζέληνο Λάδαξεο απ‟ ηελ νηθνγέλεηα Νεηζνηαίσλ, απηφο 

πεξηπνηνχληαλ, θαζάξηδε θαη επέβιεπε ην κνλαζηήξη 

ηαθηηθφηαηα. ήκεξα (2013) ην κνλαζηήξη αλήθεη ζηελ Καξπά. 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 ν δξαζηήξηνο ηεξέαο, απ‟ ηελ Καξπά, 

Παλνγηψξγνο Κηελάο, μεθίλεζε ηελ αλαζηήισζε, αξρηθά ηνπ 

εξεηπσκέλνπ θαζνιηθνχ ηεο κνλήο, ελψ πξνρψξεζε θαη ζε 

ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ζην αξρνληαξίθη θαη ζηα θειηά. 

 Ο Κσλζηαληίλνο Μαραηξάο, ζην έξγν ηνπ «Νανί θαη 

Μνλαί ηεο Λεπθάδνο» (ει. 288), αλαθέξεη ζαλ έηνο θηίζεσο ηεο 

Μνλήο ην 1605, ππφ ηνπ ηεξνκνλάρνπ Ηεξεκία Αξαβαλή. Γηα ηελ 

αλσηέξσ, φκσο, ρξνλνινγία γελλψληαη πνιιά θαη εχινγα 

εξσηεκαηηθά. Δξσηεκαηηθά ηα νπνία ζέηεη εχζηνρα ν ηεξέαο 

Γεξάζηκνο Εακπέιεο ζην έξγν ηνπ «Εεξά Μνλή Ώγίνπ Εσάλλνπ» 

(Λεπθάδα 2001) θαη κάιινλ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο, 

ην κνλαζηήξη ηνπ Ατ Γηάλλε ρηίζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Φξαγθνθξαηίαο, (1294 – 1479), ζηελ Λεπθάδα.  Θα ιέγακε 

ζηελ φςηκε βπδαληηλή πεξίνδν, αθνχ θέξεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά βπδαληηλήο ηερλνηξνπίαο. πσο 
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ν θαηαπέιηεο κε ην θαπηφ λεξφ πνπ ππήξρε πάλσ αθξηβψο απ‟ 

ηνλ ζφιν ηεο θχξηαο εηζφδνπ, ψζηε λα απνηξέπεη άθηινπο 

επηζθέπηεο. Δπίζεο. Κχξην ζέκα ησλ νινθάλεξεο βπδαληηλήο 

ηερλνηξνπίαο  ηνηρνγξαθηψλ ηνπ θαζνιηθνχ ηεο κνλήο, είλαη νη 

εηθνζηηέζζεξεηο ζηάζεηο ηνπ Αθαζίζηνπ  Όκλνπ, παξάδνζε θαη 

πξαθηηθή θαζαξά βπδαληηλήο έκπλεπζεο. Απηή ε εξκελεπηηθή 

κεηαθνξά ηνπ Αθαζίζηνπ Όκλνπ, ζηελ δσγξαθηθή, 

εκθαλίζζεθε ζηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαηά ηνλ 12
ν
 θαη 

13
ν
 αηψλα. ( Ώ. Ξπγγφπνπινπ: «Ώί ηνηρνγξαθίαη ηνπ Ώθαζίζηνπ 

είο ηελ Παλαγίαλ ησλ Υαιθέσλ Θεζζαινλίθεο» (ει. 74).   

         Καηά κία άιιε εθδνρή θαη παξάδνζε, ηελ νπνία δηέζσζε 

ν Γεψξγηνο Λάδαξεο, απ‟ην Πηλαθνρψξη, ην κνλαζηήξη   θαηά 

ηνλ ρξφλν ηεο λαπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ (1571), θηινμέλεζε  

ρξηζηηαλνχο ηξαπκαηίεο ζηα θειηά ηνπ, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη 

ηελ χπαξμή ηνπ ηνπιάρηζηνλ θαη θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία ζηελ 

Λεπθάδα, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ επξχηαηα γλσζηφ θαη 

πέξαλ ηνπ λεζηνχ, ελψ, θαίλεηαη φηη είρε ηθαλνπνηεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα λα μελνδνρηζζεί ίθαλφ αξηζκφ ηξαπκαηηψλ. 

Αιιά θαη ε  κνξθή ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ 

κνλαζηεξηνχ, πνπ παξαπέκπεη ζε θαζηξνκνλάζηεξν, θαλεξψλεη 

ηερλνηξνπία 14
νπ

 αηψλα, φηαλ βξηζθφκαζηε ζε έμαξζε ηνπ 

πεηξαηηθνχ θηλδχλνπ ζηε Λεπθάδα θαη ε πξνζηαζία ηεο κνλήο 

ήηαλ ην πξψην δεηνχκελν, πξάγκα πνπ νδεγνχζε ζε θαηαζθεπή 

δίθελ θξνπξίνπ. Δπίζεο νη ιηζνδνκέο γεληθά ησλ θηηξίσλ, νη 

νπνίεο εκθαληζηαθά θαη απφ απφςεσο θζνξάο κνηάδνπλ κε 

απηέο ηεο Οδεγήηξηαο, δελ θαίλνληαη λα είλαη κφλν ηεηξαθνζίσλ 

εηψλ δσήο, αιιά θαηά πνιχ πξνγελέζηεξεο. Δπί πιένλ, νη 
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πξνεζηψηεξνη ζηελ νξεηλή Λεπθάδα  κηινχλ αθφκε θαη ζήκεξα 

γηα κνλαζηήξη  πακπάιαην πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. 

Πάληα θηλνχκελνη ζ‟απηφλ ηνλ ρψξν ηεο παξάδνζεο ζηα ρσξηά 

καο, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, ζα 

θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα θαη ηελ άπνςε ηνπ ηεξέα ηνπ 

Πηλαθνρσξίνπ  Δπάγγεινπ Υαιηθηά.     Ο ηειεπηαίνο αληινχζε 

ηελ πιεξνθφξεζή ηνπ απ‟ ηνλ παιηφ εγνχκελν ηεο κνλήο ηνλ π. 

Θενδφζην Γεσξγάθε, ηνλ γλσζηφ ζαλ Μπαθαηζφιε ζηα ρσξηά 

καο. Ο παπά-Βαγγέιεο, ν αγαζφο απηφο Λεπίηεο, καο έπαηξλε 

φια ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ,  θάζε γηνξηή ηνπ 

κνλαζηεξηνχ, ζηηο 24 Ηνπλίνπ θαη κέζσ Βαξθψλ, Αγίαο 

Μαξίλαο θαη Μπξηληά εξρφκαζηε ζην κνλαζηήξη, φπνπ 

ιεηηνπξγνχζε, ελψ  καο κηινχζε γηα ηελ ηζηνξία θαη ην κεγαιείν 

ηνπ κνλαζηεξηνχ, ην νπνίν, καο έιεγε, θηίζηεθε θαηά ηνπ 

βπδαληηλνχο ρξφλνπο.  Απηή ε παξαδνζηαθή πεγή, γηα ην 

ρηίζηκν ηεο κνλήο, εδξάδεηαη ζηελ ζηέξεε πεπνίζεζε πσο ε 

επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηελ Λεπθάδα (1479 – 1684) ήηαλ 

«καχξε θαη ζθφηεηλε», θαηά ηελ θαθηζάληθε έθθξαζε, γηα ην 

λεζί, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, θαη αο 

δηαηείλνληαη πνιινί, πσο, θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, ππήξρε 

ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζηελ Διιάδα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε επηζηνιή ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Λεπθάδνο θαη 

Αγίαο Μαχξαο Άλζηκνπ Μαξίλνπ (1686 - 1704), πξνο ηηο 

ελεηηθέο αξρέο, επηζηνιή πνπ αλαθέξεη ν Γεξάζηκνο Εακπέιεο 

ζην έξγν ηνπ «Εεξά Μνλή Κφθθηλεο Βθθιεζίαο» (Λεπθάδα 

1996), θαη ε νπνία έρεη σο εμήο:  «Πξνο ηελ ΏΒ ηνλ Γεληθφλ 

Πξνλνεηήλ Θαιάζζεο Ώληψληνλ Μνιίλ. Βπί Σνπξθνθξαηίαο ν 

ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο ηεο λήζνπ Λεπθάδνο ππέθεξε ηα 
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πάλδεηλα, απαγνξεπνκέλεο εηο ηνχηνλ ηεο ελαζθήζεσο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. Οχηoο εμ αλάγθεο ππέθππηε 

πάληνηε εηο ηελ ζέιεζηλ ησλ βαξβάξσλ θαη εηο ηελ ηπξαλληθήλ 

ησλ θπβέξλεζηλ. Βλίνηε επεηξέπεην εηο ηνπο Λεπθαδίνπο ε 

αλέγεξζηο μχιηλνπ ηηλφο λαΎζθνπ, νλ θαηφπηλ απηνί νη ίδηνη, νη 

Σνχξθνη, πξνο ηθαλνπνίεζηλ ησλ θηελσδψλ ησλ ελζηίθησλ, 

εππξπφινπλ, σο ζπλέβε εηο ηνλ ελ ηε πφιε λαΎζθνλ ηνπ Ώγίνπ 

Ώζαλαζίνπ, φζηηο ππξπνιεζείο  ππφ ησλ Σνχξθσλ θαη‟ άξραο κέλ 

επεζθεπάζζε πξνρείξσο δηά θαιάκσλ , είηα επί ελεηνθξαηίαο 

αλνηθνδνκήζε  δηά ζαλίδσλ». 

 Δχγισηηα ν επίζθνπνο Άλζηκνο πεξηγξάθεη ηελ 

θαηάζηαζε επί Σνπξθνθξαηίαο ζρεηηθά κε ηελ λανδνκία ζηελ 

Λεπθάδα.  Με αθνξκή ηελ αλσηέξσ επηζηνιή , αλ αλνίμνπκε 

κηα παξέλζεζε εδψ , κάιινλ δελ ζα βξεζνχκε  αλαηηίσο  εθηφο 

ζέκαηνο.  Γηφηη, θαηά ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα γίλακε κάξηπξεο 

κηάο απνδφκεζεο ηεο ηζηνξίαο, ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα ηνπ 

Κξπθνχ ρνιεηνχ θαη ηεο Δζλαξρνχζεο  Δθθιεζίαο, θαηά ηελ 

Σνπξθνθξαηία, ζηα πιαίζηα, δήζελ, «απνθάιπςεο» ηεο 

«πξαγκαηηθήο επηζηεκνληθήο ηζηνξηθήο αιήζεηαο». Κχξηνη 

εθθξαζηέο απηήο ηεο εζλναπνδνκεηηθήο ζρνιήο  είλαη νη:  ΐ. 

Κξεκκπδάο, Υ. Καξαλάζηνο, Μ. Γεδεψλ, Π. ηάζεο, Ώ. Πνιίηεο, 

Ώ. Ώγγέινπ, Υ. Λνχθνο, Μ. Πχιηα, Ώ. Δξαθιείδεο, Ώ. Ώλδξένπ, Υ. 

αθειιαξίνπ. ινη νη αλσηέξσ θηλνχληαη γχξσ απ‟ ηνλ «κχζν» 

ηνπ Κξπθνχ ρνιεηνχ. (Γ. Κεθαπκέλνπ: Σν Κξπθφ ρνιεηφ. Σν 

ρξνληθφ κηάο ηζηνξίαο. ειίδεο  25 – 47). Ο αλσηέξσ Γ. 

Κεθαπκέλνο ζηελ εκπεξηζηαησκέλε εξγαζία ηνπ, ηεθκεξησκέλα 

παξνπζηάδεη ηξηαληαηέζζεξεηο πεγέο, κέζα απ‟ ηηο νπνίεο 
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θαηαδεηθλχεηαη πσο θαη Κξπθφ ρνιείν ππήξμε, αιιά θαη ν 

ξφινο ηεο Δθθιεζίαο, ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ήηαλ 

ξφινο ππιψλα γηα ην  γέλνο. Κπξηψηεξεο ησλ πεγψλ απηψλ: ν 

Παηξηάξρεο Γελλάδηνο (1460), ν πξσηνλνηάξηνο ηνπ 

Παηξηαξρείνπ Θενδφζηνο Γπγνκαιάο (1584), ν Μειέηηνο Πεγάο, 

Παηξηάξρεο Ώιεμαλδξείαο (1598), ν ιφγηνο Υξηζηφθνξνο Άγγεινο 

(1607), ν άγγινο πεξηεγεηήο Sandys (1610), ν Κχξηινο 

Λνχθαξεο, Παηξηάξρεο (1620), ν Παηξηάξρεο Ώιεμαλδξείαο 

Μεηξνθάλεο Κξηηφπνπινο (1627), ν Παηξηάξρεο Εεξνζνιχκσλ 

Νεθηάξηνο, ν Φξαλζνπά Ρίηζαξλη (1650), ν άγγινο ζενιφγνο 

Σφκαο κίζ (1680),  ν καζεηήο ηνπ Κνξαή Κσλ/λνο Κνχκαο 

(1777), , ν ηέθαλνο Καλέιινο (1822), ν θαζεγεηήο ζενινγίαο 

Μηζαήι Ώπνζηνιίδεο (1837), ν Φψηηνο Υξπζαλζφπνπινο ή 

Φσηάθνο, ππαζπηζηήο ηνπ Κνινθνηξψλε (1873), ν Γεψξγηνο 

Υαζηψηεο, ηζηνξηθφο ηεο Βθπαίδεπζεο (1881), ν γάιινο 

δεκνζηνγξάθνο θαη πεξηεγεηήο ζηελ Ήπεηξν Ρελέ Πην (1913). 

 Αο δνχκε φκσο θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα ηνπ 

θνξπθαίνπ ηζηνξηθνχ Γηνλπζίνπ Κφθθηλνπ, ν νπνίνο γλσξίδεη 

φζν ειάρηζηνη ηα ζέκαηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηνπ 1821. 

« … O  παππάο θάησ απ‟ ηα ξάθε ηνπ ξάζνπ ηνπ θξαηεί ην 

ςαιηήξην θαη πεγαίλεη λα κάζε ηα παηδηά, πνπ ηνλ πεξηκέλνπλ, λα 

δηαβάδνπλ. Οκηιεί αθφκε εηο ηα παηδηά θαη δηά ηνπο κεγάινπο 

αλζξψπνπο, πνπ εδφμαζαλ άιινηε απηφλ ηνλ ηφπν. Αηδάζθεη ηελ 

νιίγελ ηζηνξίαλ πνπ γλσξίδεη θαη απηφο. Σν θξπθφ ζρνιεηφ δελ 

είλαη ζξχινο. Σν ζπλεηήξεζε, παξά ηηο θαηαδηψμεηο, παξά ηελ 

αμηνζξήλεηνλ έιιεηςηλ παληφο κέζνπ, παξά ηελ θνβεξάλ πίεζηλ 

ηφζσλ ακέζσλ αλαγθψλ, πνπ ζα ήην θπζηθφλ λα νδεγήζνπλ πξνο 
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ηνλ εμηζιακηζκφλ, ν βαζχηαηνο πφζνο ηνπ ηπξαλλνπκέλνπ έζλνπο 

λα ππάξμε…» 

 Μεηά ηελ παξέλζεζε, γηα ηνλ  «κχζν» ηνπ Κξπθνχ 

ρνιεηνχ, ησλ εζλναπνδνκνχλησλ, θαη ηελ δήζελ αλεμηζξεζθεία 

ησλ νζσκαλψλ, θαηά ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, 

επαλεξρφκεζα ζηα ζέκαηα ηνπ Ατ Γηάλλε. Έλα αθφκε ζηνηρείν 

πνπ καο επηηξέπεη αζθαιέζηαηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ 

αλέγεξζε ηνπ Μνλαζηεξηνχ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε πνιχ λσξίηεξα, 

θαη φρη ηνλ 17
ν
 αηψλα είλαη ε ηεξάζηηα πεξηνπζία ηνπ 

Μνλαζηεξηνχ. Θα κπνξνχζε πνηέ, κέζα ζηελ Σνπξθνθξαηία λα 

εδεκηνπξγείην κηα ηεξάζηηα πεξηνπζία, πνπ έθζαλε κέρξη 

Καξπψηεο θαη Καηνχλα θαη κάιηζηα δηά δσξεψλ; Θα επέηξεπαλ 

θάηη ηέηνην νη Σνχξθνη ηζηθιηθάδεο, πνπ είραλ ππφ ηελ θαηνρή 

ηνπο εθηάζεηο νιφθιεξεο θαη ηα θαιχηεξα θηήκαηα;  Μάιινλ 

φρη. Ζ πεξηνπζία πεξηήιζε ζηελ Μνλή, φπσο θαη ζηα άιια 

κνλαζηήξηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο νξεηλήο Λεπθάδνο, φρη 

κφλν δηά δσξεψλ, δηφηη ζα απαηηνχληαλ εθαηνληάδεο δσξεέο, κε 

ηέηνην κέγεζνο ηεο κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο, αιιά δηά 

ηδηνπνηήζεσο, ππφ ησλ κνλψλ, ειεχζεξσλ εθηάζεσλ, αθνχ, 

φπσο ζεκεηψζακε, ηα κνλαζηήξηα δεκηνπξγήζεθαλ ηελ επνρή 

ηεο Φξαγθνθξαηίαο, φηαλ έιαβαλ θαη ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή ηα 

ζεκεξηλά ρσξηά, επί Σφθθσλ, πηζαλφλ, επνρή θαηά ηελ νπνία 

ππήξμε, φπσο αλαθέξεη ν Π. Ρνληνγηάλλεο (ει. 334 θαη 350), 

έλαο ηζηνξηθφο ζηαζκφο ζηε δηαζηξσκάησζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ηνπ λεζηνχ. 

 Ζ αλαθνξά καο ζηελ ίδξπζε ηεο Μνλήο ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε, πέξαλ απ‟ ηελ ηζηνξηθή αμία ησλ δεδνκέλσλ, 
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απνζθνπεί θαη ζηελ παγίσζε ηεο άπνςεο, φηη ηνχην ην 

κνλαζηήξη, κε ηελ ιακπξή πνξεία, ηζηνξία θαη θνηλσληθή 

πξνζθνξά, αλήθεη ζηα ρσξηά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

νξνπεδίνπ ηεο νξεηλήο Λεπθάδνο θαη δε, φπσο πξναλαθέξακε, 

ζε Καξπά, Πεγαδηζάλνπο θαη θαθηψηεο. Γηα κελ ηελ Καξπά 

είλαη ν Άγηνο Ησάλλεο ζην Ληβάδη, νλνκαζία επίζεκε 

δηαρξνληθή, δηα δε ηνπο θαθηζάλνπο είλαη ν Ατ Γηάλλεο ν 

Αξγαλάο, ηνπηέζηηλ ν Ατ Γηάλλεο ν Ρεγαλάο. Καηά ηελ 

θαθηζάληθε ληνπηνιαιηά, ην Α, είλαη ην γξάκκα ηεο επθσλίαο, 

εθηφο απ‟ ην ζηεξεηηθφ θαη ην αζξνηζηηθφ, εκείο νη θαθηζάλνη 

βάδνπκε πνιιέο θνξέο ην Α ράξηλ επθσλίαο. Λέκε Ακπνλφξα 

θαη φρη κπνλφξα, ή απνιιεψξα (λσξίηεξα) θαη φρη πνιιεψξα, 

αζπκσληά θαη φρη ζπκσληά. Ζ νλνκαζία Αξγαλάο πξνήιζε απ‟ 

ην γεγνλφο φηη ε γηνξηή θαηά ηελ 24
ε
 Ηνπλίνπ ζπκπίπηεη κε ηελ 

ζπγθνκηδή ηεο ξίγαλεο, ε νπνία ππήξρε θαη ππάξρεη ζε 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζηηο γχξν πεξηνρέο, πνπ αλήθνπλ ζην 

Πηλαθνρψξη, γη‟απηφ, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη Καξζάλνη 

απνθαινχζαλ αξρηθά <<Αξγαλνιφγνπο>> ηνπο Πηλαθνρσξίηεο 

θαη κεηέπεηηα φινπο ηνπο θαθηζάλνπο. Ζ ξίγαλε, ινηπφλ,  

καδεχνληαλ απ‟ ηνπο πξνζθπλεηέο θαη αλήκεξα ηεο γηνξηήο, 

θαηά ηελ ζεία Λεηηνπξγία, ηνπνζεηνχληαλ, ζε κάηζα, δεμηά θαη 

αξηζηεξά ηεο Χξαίαο Πχιεο, πξνθεηκέλνπ λα «ιεηηνπξγεζεί». 

Απηή ήηαλ ε λέα ζνδεηά. Γηφηη ηελ παιηά ξίγαλε ηελ 

ρξεζηκνπνηνχζακε, ζην Πηλαθνρψξη, ζαλ πξνζάλακα, γηα λα 

αλάςνπκε ηηο θσηηέο θαη λα αξρίζεη ην δξαζθέιηζκα ηνπο, ε 

πεξίθεκε γηνξηή «Σ‟ Ατ Γηαλληνχ ηα Λάκπαξδα». Κάζε γεηηνληά 

είρε ηελ δηθή ηεο θσηηά, ην δηθφ ηεο απηνζρέδην γιέληη, ην νπνίν 

γηλφληαλ φηαλ επηζηξέθακε απ‟ ηνλ Δζπεξηλφ ζην Μνλαζηήξη, 
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φπνπ πεγαίλακε δηαζρίδνληαο ην Κακίλη, ηα Βαξθά, ηα 

Αινγνχληα, ηελ Αγία Μαξίλα θαη ηνλ Μπξηληά θαη καδεχακε 

ηελ ξίγαλε κάηζα – κάηζα ζηελ πνξεία καο γηα λα ηελ δηαβάζεη 

ν παππάο ηελ επφκελε ζηελ ιεηηνπξγία. 

 ήκεξα, ζην Πηλαθνρψξη, ε γηνξηή «Σ‟ Ατ Γηαλληνχ ηα 

Λάκπαξδα», έρεη «ζεζκνζεηεζεί», πιένλ, θαη γίλεηαη 

νξγαλσκέλα, ζε κνξθή ιατθνχ παλεγπξηνχ, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ φια ηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ, κε δξψκελα γηα ηνλ 

Ατ Γηάλλε ηνλ Κιήδνλα θαη θσηηέο, ελψ δηαηίζεηαη άθζνλε ε 

αξγαλάδα κε ηελ αξκπξνζαξδέια. 
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ΣΑ ΕΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΣΟΤ 
ΥΑΚΙΩΣΕ 

Ο γάκνο, θαηά ηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξνινγία είλαη 

κπζηήξην. Ζ ιέμε κπζηήξην πξνέξρεηαη απ‟ ην ξήκα κχσ, ην 

νπνίν ζεκαίλεη θιείλσ ηα κάηηα θαη ζθέθηνκαη, δηαινγίδνκαη. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζαλ κπζηήξην, ν γάκνο έρεη κέζα ηνπ θάηη ην 

ππεξθπζηθφ, θάηη ην αθαηάιεπην, πνπ κφλν ππεξβαηηθφο 

ινγηζκφο κπνξεί λα ηρλειαηήζεη, πσο δχν άλζξσπνη, εξρφκελνη 

εηο γάκνπ θνηλσλίαλ, θαζίζηαληαη «ζάξθα κία», φπσο ζέιεη ε 

εθθιεζία. Αθξηβψο, απηφ ην κπζηεξηαθφ πεξηερφκελν 

πξνζέδηδαλ ζηνλ γάκν νη θαθηζάλνη, κέζα απφ έζηκα θαη 

ηειεηέο ηδηαίηεξνπ ζπκβνιηζκνχ, ηα νπνία φια θαηαηείλνπλ 

ζηελ άλσζελ πξφλνηα θαη επινγία γηα ζηέξησκα, ηεθλνγνλία θαη 

επηπρία ησλ λενλχκθσλ. Έζηκα, πνπ θεχ ζήκεξα, έρνπλ ζρεδφλ 

πιήξσο εμαθαληζζεί. αλ θνξπθαία ζηηγκή, γηα θάζε νηθνγέλεηα 

θαθηζάληθε, ν γάκνο ησλ παηδηψλ ηεο, έπξεπε λα έρεη ηελ 

ιακπξφηεηα θαη ην κεγαιείν πνπ ηεο άξκνδε. Μία πιεηάδα 

εθδειψζεσλ θαη εζίκσλ ζπλφδεπε θάζε ληφθσην δεπγάξη, απ‟ ηα 

αξξαβσληάζκαηα κέρξη ηα «πηζηξφθηα», εθδειψζεηο 

πινπκηζκέλεο κε ήζε θαη έζηκα, πνπ άληεμαλ ζην δηάβα ησλ 

αηψλσλ, γηα λα εθθπιηζζνχλ αξγά θαη ζηαδηαθά ζηα  ζεκεξηλά 

γακήιηα ηξαπέδηα θαη δεμηψζεηο, πνπ πεξηζζφηεξν θαληάδνπλ κε 

επίδεημε κφδαο θαη λενπινπηηζκνχ, παξά ε αλεξκήλεπηε θαη 

κνλαδηθή ζηηγκή ηεο έλσζεο δχν λέσλ αλζξψπσλ. 

Πξψην ζηάδην, ζα ιέγακε, ήηαλ ην πξνμελεηφ ή 

ζπκπεζεξηαθφ, αθνχ αλαθεξφκαζηε  ζε ρξφλνπο θαη επνρέο, πνπ 
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θαηά θαλφλα, αθφκε θαη ηα αγλά πξνγακηαία εηδχιιηα, νζάθηο 

ππήξραλ θαη απνθαιχπηνληαλ, έπξεπε λα επηζεκνπνηεζνχλ 

κέζα απφ δηαδηθαζία πξνμελήηξαο, έπξεπε <<Να ηελ δεηήζεη 

ηελ λχθε ν γακπξφο>>, φπσο έιεγαλ, γηα λα κελ ππάξρνπλ θαη 

ηα …ζρφιηα ηεο θιεηζηήο θαη ζπληεξεηθήο θνηλσλίαο ηεο 

επνρήο.  Σελ επαθή κεηαμχ ησλ δχν νηθνγελεηψλ αλαιάκβαλαλ 

νη πξνμελήηξεο, νη νπνίεο έθαλαλ ηηο πξψηεο επαθέο κεηαμχ ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ κειιφλπκθσλ. Αλ νη γνλείο εθαηέξσζελ 

ζπκθσλνχζαλ, ακέζσο πξνρσξνχζαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ιηγάηνπ, ηεο πξνίθαο, πνπ ζα έδηλε ν παηέξαο ηεο λχθεο. 

πληάζζνληαλ ην ιηγαηνράξηη, έλαο θαηάινγνο πνπ 

πεξηειάκβαλε φηη θηλεηφ θαη αθίλεην έπαηξλε ζαλ πξνίθα ε 

λχθε, απφ κεξνδνχιηα ρσξάθηα,  ξίδεο ειηέο, σο ρνληξνζθνχηηα 

θαη πεηζέηεο. ηνπο αξξαβψλεο πξνρσξνχζαλ, αθνχ ε 

πξνμελήηξα έθεξλε ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ ην ιηγαηνράξηη. 

Οξίδνληαλ ε εκέξα ησλ αξξαβψλσλ, νπφηε ν γακπξφο κε ηνπο 

γνλείο ηνπ θαη ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο πήγαηλε ζην ζπίηη ηεο 

λχθεο κε ηελ θνθνπνχια, φπνπ κέζα ήηαλ ηα δαρηπιίδηα ησλ 

αξξαβψλσλ, αλάκεζα ζε δαραξάηα θαη ινπινχδηα. Ο παηέξαο 

ηνπ γακπξνχ ηνπνζεηνχζε ηηο βέξεο πάλσ ζε κηα εηθφλα θαη ελ 

ζπλερεία αξξαβψληαδε ηε λχθε, ελ κέζσ αλείπσηεο ραξάο θαη 

ηξαγνπδηψλ, ζπλαθή κε η‟ αξξαβσληάζκαηα θαη ην γάκν. Καζ‟ 

φιε ηελ δηάξθεηα πνπ κεζνιαβνχζε απ‟ η‟ αξξαβσληάζκαηα 

κέρξη ηνλ γάκν, ε λχθε πνηέ δελ πήγαηλε ζην ζπίηη ηνπ 

γακπξνχ. Ο γάκνο, δειαδή ηα ζηέθαλα, φπσο έιεγαλ, θξαηνχζε 

ζρεδφλ κηα εβδνκάδα. Νσξίηεξα, φκσο, απ‟ ηελ εβδνκάδα ηνπ 

γάκνπ, γηλφληαλ ην πιχζηκν ησλ καιιηψλ. Ήηαλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο καιιηνχ πξνβάησλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 
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ην γέκηζκα ησλ ζηξσκάησλ θαη ησλ καμηιαξηψλ. Σα Λαδαξάηα 

θαη ην Πηλαθνρψξη έπιελαλ ηα καιιηά ζηελ βξχζε ηεο Αθφλεο. 

Σν παλνρψξη ζηελ Βιχρα, ηελ βξχζε πνπ χδξεπε ηελ αξραία 

Λεπθάδα, φηαλ απηή ήηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνχικνπ. Ο 

Κάββαινο θαη η‟ Αζπξνγεξαθάηα ζηελ βξχζε ηεο πειηάο, 

πάλσ απ‟ ην θαξάγγη ηεο Μέιηζζαο. ην πιχζηκν ησλ καιιηψλ 

κεηείραλ θαη ηα δχν ζπκπεζεξηαθά, ηνπ γακπξνχ θαη ηεο λχθεο, 

αιιά θαη πιήζνο ζπγγελψλ, απ‟ ηηο δχν πιεπξέο. Οιφθιεξε 

πνκπή θαβαιαξαίσλ θαη πεδψλ έθηαλαλ ζηελ αλάινγε βξχζε, 

φπνπ νη γπλαίθεο άξρηδαλ ην δεκάηηζκα ησλ καιιηψλ, γηα λα 

θχγεη ν πίλνο, θαη ελ ζπλερεία ην μέβγαικά ηνπο ζηνπο 

κεγάινπο ιφκπνπο, πνπ ζρεκάηηδαλ νη βξχζεο. Σν κεζεκέξη 

ζηήλνληαλ πινχζην γεχκα θαη γιέληη ζηα δηπιαλά ρσξάθηα, 

ππαίζξην ηξαπέδη κε θχξην θαγεηφ ηελ καλέζηξα απφ θξέαο 

ηξάγην, ελψ ην θξαζί θεξνπάηη έξξεε άθζνλν. Ζ επηζηξνθή ζην 

ρσξηφ γηλφληαλ κε ηελ λχθε θαη ηνλ γακπξφ επηθεθαιήο ηεο 

πνκπήο. Ζ λχθε, ζαλ έκπαηλαλ ζηα ρσξηά,  θεξλνχζε ζηνλ 

δξφκν ιαδφπηηηα, φπνηνλ ζπλαληνχζαλ θαη εχρνληαλ 

«θαινξίδηθα», ζην ληφθσην. 

Οη εθδειψζεηο ηελ εβδνκάδα, πνπ πξνεγνχληαλ ηνπ 

ζηεθαλψκαηνο, μεθηλνχζαλ απ‟ ηελ Σξίηε ην βξάδπ. Σφηε 

γηλφληαλ ηα πξνδχκηα ηνπ γακπξνχ, ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο 

λχθεο. ηα πξνδχκηα έθηηαρλαλ ην θνπινχξη ηνπ γακπξνχ, πνπ 

καδί κε ην θνπινχξη ηεο λχθεο, ζα κνηξαδφληαλ ηελ Κπξηαθή 

ζην γακήιην ηξαπέδη. Σελ Σεηάξηε, παξνπζία ηνπ γακπξνχ θαη 

ησλ ζπγγελψλ ηνπ, ζην ζπίηη ηεο λχθεο, γηλφληαλ ηα πξνδχκηα 

ηεο λχθεο. Σν αλάπηαζκα ηνπ πξνδπκηνχ γηλφληαλ απφ 
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αλχπαληξεο θνπέιεο, φπσο θαη ην δχκσκα. ηαλ ηειείσλε ην 

δχκσκα, ηνπνζεηνχληαλ πάλσ ζην δπκάξη νη βέξεο ησλ 

λεφλπκθσλ θαη ελ κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ηξαγνπδηψλ, πξψηνο ν 

γακπξφο «αζήκσλε» ην πξνδχκη, γηα λα αθνινπζήζνπλ θαη νη 

ζπγγελείο. Σα ηξαγνχδηα ζηα πξνδχκηα έρνπλ έλαλ εληαίν θνξκφ 

ζε φια ηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ κε κηθξνπαξαιιαγέο ζε 

θάπνηνπο ζηίρνπο. 

Δ επρή ηεο κάλλαο 

Φθήζνπκε καλνχια κνπ ηψξα ζη‟ ψξην κνπ πξνδχκη. Σελ επρή 

κνπ βξέ παηδί κνπ θη ν ζεφο λα ζε πξνθφςεη θη φζα θαιά ερ‟ ε 

Λακπξή φια λα ζνπ ηα δψζεη. 

Ώριηβέ κνπ πνηακέ κνπ 

Ώριηβέ κνπ πνηακέ κνπ,  άριηα είλαη ηα λεξά ζνπ,  π‟ αλαπηάδνπλ 

ηα πξνδχκηα θαη ηνπ γάκνπ ηα θνπινχξηα 

ήηα κνπ ςηιή κνπ ζήηα 

ήηα κνπ ςηιή κνπ ζήηα θαη θαιή κνπ θνζθηλίζηξα, ζείζε καο 

θαιά η‟ αιεχξη ζκίμε καο θαιά ην ηαίξη. ήηα κνπ θαθαζσηή,  

θφζξν κνπ θακαξσκέλε,  γηα θνζθίλα καο η‟ αιεχξη,  γηα λα 

θηηάμνπκε θνπινχξη ηνπ θαινχ  γακπξνχ  θαη η‟ άμηνπ. 

Σν αζήκσκα ηνπ γακπξνχ  

Γηα θφπηαζε, δα, θπξ γακπξέ γηα ζίκσζε θαη θάηζε θη άπισζε ηελ 

ηζεπνχια ζνπ ηελ καξγαξηηαξέληα θαη ξίμε αζήκη ζην ςσκί θαη 

ζην δηθφ ζνπ γάκν. 
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Σν αζήκσκα ησλ γνληψλ 

Έια κάλα ρξχζσζέ ην θαη παηέξα αζήκσζέ ην,  πάεη ε κάλα η‟ 

αζεκψλεη,  ν παηέξαο ην ρξπζψλεη. Σελ κάλα ζνπ ηε κάγηζζα 

ξαθί ζα ηελ πνηίζσ,  λα πέζεη λ‟ απνθνηκεζεί λα ξζψ λα ζε 

θηιήζσ. 

       Σελ Πέκπηε, πξν ηεο Κπξηαθήο ηνπ γάκνπ, αθνχ ζηνπο 

θαθηψηεο ν γάκνο γηλφληαλ πάληα Κπξηαθή, ζεσξνχζαλ θαθφ 

λα γίλεη άιιε κέξα θαη κάιηζηα ακέζσο κεηά ηελ ζεία 

ιεηηνπξγία, ηελ Πέκπηε, ινηπφλ, αλχπαληξα θνξίηζηα γέκηδαλ κε 

καιιηά ηα ζηξψκαηα θαη ηα καμηιάξηα ηεο λχθεο, ελψ ηελ 

Παξαζθεπή ην απφγεπκα είρακε ηα «Καξθψκαηα». ην ζπίηη 

ηεο λχθεο καδεπφληαλ ν γακπξφο κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ θαη 

εθεί, ζε θνηλή ζέα, ε κάλλα ηεο λχθεο παξνπζίαδε ηα πξνηθηά 

πνπ έδηλε ζηελ θφξε ηεο, θπξίσο ρνληξνζθνχπηα, βειέηδεο, 

καληαλίεο, ζαγηάζκαηα, θππαξηζζέληα, απιάδηα, πάληεο αιιά 

θαη κεζάιηα, πεηζέηεο κε ζπάζεο θαη φια ηα ξνχρα πνπ 

απαηηνχζε ην λέν λνηθνθπξηφ. ια απηά ηα πξνηθηά νη κεηέξεο 

ηα χθαηλαλ ζηνλ αξγαιεηφ, ηνλ Μηλσηθφ αξγαιεηφ, πνπ έθεξαλ 

νη πξφγνλνί ηνπο απ‟ηελ Κξήηε, κε φια εθείλα ηα εμαξηήκαηα, 

αιιά θαη ηα πεξίθεκα δηαζίδηα, ηα νπνία είλαη ίδηα θαη 

απαξάιιαρηα απ‟ηελ Μηλσηθή επνρή ζηελ Κξήηε. Αλ εζέιζεη 

θάπνηνο ζην δηαδίθηπν θαη ζην ιήκκα <<Μηλσηθφο 

αξγαιεηφο>>, ζα δεί φια φζα γλσξίδνπκε θαη ζηνπο θαθηψηεο 

γχξσ απ‟ηελ χθαλζε, αιιά θαη ζε γξάθεκα αθξηβψο ηνλ ίδην 

παξαιιειφγξακν ηχπν αξγαιεηνχ, κε ην αληί , ηα κηηάξηα, ην 

θάδη, ην ζηεκφλη, ηελ αλέκε, ηα καζνχξηα, ηα θαιάκηα θαη φια 

εθείλα ηα εμαξηήκαηα πνπ γλσξίζακε παηδηά κέρξη ηελ δεθαεηία 



 
311 

ηνπ 1990, αθνχ, έθηνηε,  νη αξγαιεηνί ησλ ζπηηηψλ  πέξαζαλ 

ζηελ ηζηνξία.  Κάζε ξνχρν, πνπ έπεθηε ζηνλ «θφκπν», δειαδή 

ζην δέκα πνπ δεκηνπξγνχληαλ κε επηκειή ηνπνζέηεζε θαη ην 

νπνίν δέκα νλφκαδαλ «θφκπν», θαξθψλνληαλ κε θαξθνβέινλα 

θαη ξάβνληαλ πξφρεηξα κε ην άιιν ξνχρν κε θφθθηλε θισζηή. 

Απηφ ην «θάξθσκα» εμ νπ θαη «θαξθψκαηα»,  ζπκβφιηδε ην 

δέζηκν ηνπ λένπ δεπγαξηνχ, κεηαθνξηθή θαη αιεγνξηθή 

ζεκαζία,  αιιά κε  ηφζε κεγάιε δίςα, λα θαλεξψλεη, απ‟ ηνπο 

γνλείο, θπξίσο, ησλ λενλχκθσλ, λα ζηεξηψζεη ην ληφθσην. 

      Σα «θαξθψκαηα» ζπλνδεχνληαλ απφ ηξαγνχδηα ζρεηηθά. 

Φθήζνπ κε καλνχια κνπ 

Φθήζνπ κε καλλνχια κνπ ηψξα ζηα θαξθψκαηα κνπ. Σψξα ζηα 

θαξθψκαηα κνπ θαη ζηα θαινξίδηθα κνπ. Σελ επρή κνπ, βξέ παηδί 

κνπ ηνπ Υξηζηνχ θαη ηε δηθή κνπ 

Σξία θισληά βαζηιηθφο 

Σξία θισληά βαζηιηθφο θαη πέληε καηδνπξάλα, ραξά ζε ηνχηα ηα 

πξνηθηά πνπ δίλεη ηνχη‟ ε κάλλα.Καιψο ηα πνπ πξνβάιαλε η‟ 

άζπξα θαη ηα ρηνλάηα, λα ηα ραξεί πνπη‟άθηηαμε θαη θφπηαζε γηα 

δαχηα. 

Ώεδφληα ηεο Ώλαηνιήο 

εδφληα ηεο Ώλαηνιήο θαη ζεηο πνπιηά ηεο Αχζεο, ειάηε λα 

γηνκίζνπκε ηα ζηξψκαηα ηεο λχθεο. Γάραξε, πάιη δάραξε, ξχδη 

θαη πάιη ξχδη, λα γίλεη θαισξίδηθν ην ζηξψκα πνπ γηνκίδεη. 
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 Δκέξα είλαη Παξαζθεπή 

      Δκέξα είλαη Παξαζθεπή ηα ξνχρα κνπ θαξθψλσ θαη ην 

θαιφηπρν πξνηθηφ κάλα κνπ ην  ηειεηψλσ. Φθεζήηε κε γνλένη κνπ 

ηα ξνχρα κνπ θη εκέλα θαη ηα σξαία κνπ πξνηθηά ηα 

κνξθνθεληεκέλα. Με γεηά θαη κε θαιή θαξδηά λα λα δείο λα ηα 

ραιάζεηο λα ηα γιεληήζεηο θφξε κνπ θαη λα ηα δηαζθεδάζεηο. 

           Αθνχ ηα πξνηθηά γηλφληαλ «θφκπνη», ηφηε θνξηψλνληαλ 

ζηα άινγα θαη κεηαθέξνληαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ, φπνπ ζα 

έκελε ην ληφθσην, αθνχ ζηνπο θαθηψηεο, θαηά θαλφλα, ε λχθε 

έκελε καδί κε ηα πεζεξηθά, ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ. Σν θφξησκα 

ζηα άινγα, γηλφληαλ κε ηξφπν θαληαρηεξφ,  πνπ λα αλαδεηθλχεη 

ηα πξνηθηά, ελψ ζην ηέινο ζθεπαδφληαλ θπξίσο κε ηεξάζηην ιηλφ 

ζεληφλη κε ζπάζεο. Σα άινγα κε ηα πξνηθηά έζεξλαλ θαη 

νδεγνχζαλ θπξίσο αξζεληθά παηδηά, ζην ρέξη ησλ νπνίσλ 

πεξλνχζαλ νη γνλείο ηεο λχθεο έλα θνπινχξη. Ζ πνκπή πξνο ην 

ζπίηη ηνπ γακπξνχ, αλ κάιηζηα ήηαλ θαη απφ δηαθνξεηηθφ ρσξηφ 

γακπξφο θαη λχθε, ήηαλ πξάγκαηη έλα αηέιεησην κειίζζη θεθηνχ 

θαη ραξάο, κε ηα θνξησκέλα άινγα λα πξνπνξεχνληαη θαη ην 

ζπκπεζεξηαθφ φιν λα αθνινπζεί ηξαγνπδψληαο. ηαλ έθηαλαλ 

ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ, ηα πξνηθηά ηνπεζνχληαλ ζε γήθνπο, ελψ 

ζην ζηξσκέλν λπθηθφ θξεββάηη, «πεηνχζαλ» νη γπλαίθεο έλα 

αξζεληθφ παηδί, πξνθεηκέλνπ ε λχθε λα θάλεη ζεξληθά παηδηά. 

Σελ παξακνλή ηνπ γάκνπ, ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ φινη νη 

ζπγγελείο καδεχνληαλ, ρσξηζηά, ζηα ζπίηηα ηνπ γακπξνχ θαη ηεο 

λχθεο θαη έθεξλαλ ην θαλίζθη. Σν βπδαληηλφ <<θαλίζθηνλ>>, ην 

νπνίν έθεξαλ νη θαθηψηεο απ‟ηα θαθηά, αθνχ θαη ζηα θαθηά 

έηζη αλαθέξεηαη, ζαλ θαλίζθη, ήηαλ έλα κεγάιν θνθίλη, φπνπ 
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κέζα, εθηφο απφ γιπθά θαη ιαδφπηηηα, είρε θξέαο ηξάγην, 

καλεζηξηαθά, παηάηεο, θξεκκχδηα, ιαδνθνχινπξα, ςσκί, φηη 

ρξεηαδφληαλ γηα ην Κπξηαθάηηθν γακήιην ηξαπέδη. Δπξφθεηην 

γηα έλαλ αιηξνπτζκφ, γηα κηα ζηήξημε ηνπ παηέξα πνπ πάληξεπε, 

αθνχ, φπσο ιέλε ζηα ρσξηά καο, «αλ δελ παληξέςεηο θαη δελ 

ρηίζεηο, δελ μέξεηο απφ έμνδα». Δπίζεο ην απφγεπκα ηνπ 

αββάηνπ, αλχπαληξα θνξίηζηα, θαινχζαλ νιφθιεξν ην ρσξηφ 

λα ζπλνδεχζεη ηνλ γακπξφ θαη ηε λχθε ζηελ εθθιεζία. 

Απνιείηνπξγα ηελ Κπξηαθή γηλφληαλ ν γάκνο. Οη λεφλπκθνη θαη 

νη θαιεζκέλνη έθηαλαλ ελ πνκπή  ζηελ εθθιεζία. Μπξνζηά 

ζηελ πνκπή ηνπ γακπξνχ, έλα αξζεληθφ παηδί θξαηνχζε ηελ 

βαληηέξα. Ήηαλ έλαο κεηαιιηθφο δίζθνο κεγάινο, ζηνιηζκέλνο 

κε ινπινχδηα θαη δαραξάηα, φπνπ πάλσ είρε ηα ζηέθαλα θαη ην 

κπνπθέην (αλζνδέζκε) γηα ηελ λχθε. ηαλ ηειείσλε ην 

κπζηήξην ηνπ γάκνπ,  πνπ αξθεηέο θνξέο γηλφληαλ θαη ζην ζπίηη 

ηεο λχθεο,  ην ληφθσην, κε ζπλνδεία θαη ησλ δχν 

ζπκπεζεξηαθψλ, νδεγνχληαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ. ηελ 

θεληξηθή πφξηα πεξίκελε ην ληφθσην ε κάλα ηνπ γακπξνχ, ε 

πεζεξά, ε νπνία ηάτδε δάραξε, ή κέιη, ηε λχθε, ελψ ηεο έδηλε 

έλα ηζεθνχξη, κε ην νπνίν ρηππνχζε ηξείο θνξέο ην άλψθιη ηνπ 

ζπηηηνχ, ζε κηα έλδεημε ελζσκάησζεο ηεο λχθεο ζην λέν ηεο 

ζπηηηθφ. Οιφθιεξν ην ζπκπεζεξηαθφ ηξαγνπδνχζε:   Έβγα θπξά 

θαη πεζεξά λα πξνζδερζείο ηε λχθε,  πνπ πξφβαιε ζαλ ηνλ ατηφ 

καδί κε ηνλ πεηξίηε.   Γηα λα απαληήζεη ε πεζεξά:  Καιψο ηελε 

πνπ πξφβαιε θη αο έθαλε θαη θφπν,  αθνχ ήξζε θαη καο θνχκηζε 

ηνλ άζρεκν ηνλ ηφπν.   Δλ ζπλερεία ε πεζεξά έδηλε ζηε λχθε έλα 

ζαθνχιη γεκάην ακχγδαια, θαξχδηα, παμηκάδηα, ζχθα θαη ελίνηε 

ρξήκαηα (θέξκαηα) ηα νπνία πεηνχζε ε λχθε ζην 
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ζπγθεληξσκέλν ζπκπεζεξηαθφ. ην ζπίηη ηνπ γακπξνχ άξρηδε ην 

γιέληη θαη ην ηξαπέδη, ελψ νη γνλείο θαη νη ζπγγελείο ηεο λχθεο, 

γιεληνχζαλ θαη έηξσγαλ μερσξηζηά, ζην δηθφ ηνπο ζπίηη. Σν 

γακήιην ηξαπέδη είρε ζαλ βαζηθφ θαγεηφ ηελ καλέζηξα απφ 

θξέαο ηξάγην. Σα θαγεηά ήηαλ πάξα πνιιά, αθνχ κε ηα 

θαλίζθηα νη ζπγγελείο έθεξλαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ θαη ηεο 

λχθεο κεγάιεο πνζφηεηεο  ηξνθίκσλ. Μεηά ην θαγεηφ άξρηδε ν 

ρνξφο θαη ην γιέληη. Οη πην εχπνξνη έθεξλαλ φξγαλα θαη 

γιεληνχζαλ. Οη πην αδχλαηνη νηθνλνκηθά, είραλ  ηα 

γξακκφθσλα, ελψ ζηα παιηά ρξφληα ηα ηξαγνχδηα θαη ν ρνξφο 

γηλφληαλ κε ην ζηφκα. Σελ επφκελε, Γεπηέξα πξσί, νη γπλαίθεο 

έθηηαρλαλ ηελ ιαδφπηηηα, ηελ νπνία κνίξαδαλ, απφ ζπίηη ζε 

ζπίηη ζε νιφθιεξν ην ρσξηφ, γηα λα επρεζνχλ ην: «πάληα ζε 

ραξέο», θαη «λα δήζνπλ». Ζ επφκελε Κπξηαθή ηνπ γάκνπ, ήηαλ 

ε Κπξηαθή γηα ηα «Πηζηξφθηα». Δπηζηξνθή ηεο λχθεο ζην 

παηξηθφ ηεο ζπίηη, φπνπ ζα επηζθεπηφληαλ, ην ληφθσην, ηνπο 

γνλείο ηεο λχθεο, ε νπνία κε κηα θφθα ζην θεθάιη, κε θφθθηλν 

θξέπη ζθεπαζκέλε, φπνπ κέζα είρε γιπθά, ιαδφπηηηα, θνπινχξη 

θαη θξνχηα, γχξηδε λα δεη ηνπο γνλείο ηεο. 

 Σα ηξαγνχδηα ηνπ γάκνπ, πνπ αθνινπζνχλ, ηα 

ζπγθέληξσζα πξνζσπηθά  απφ ειηθησκέλεο γπλαίθεο ζηα ρσξηά 

καο, αιιά θαη απ‟ ην βηβιίν ηνπ παηξηάξρε ηεο ιεπθαδίηηθεο 

ιανγξαθίαο Παληαδή Κνληνκίρε: «Αεκνηηθά Σξαγνχδηα ηεο 

Λεπθάδαο». Ο θχξηνο θνξκφο απηψλ ησλ ηξαγνπδηψλ είλαη ν 

ίδηνο κε κηθξνπαξαιιαγέο ζηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ.  Απ‟ ηα 

ηξαγνχδηα απηά, απηφ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Φθήζνπκε καλνχια 

κνπ» θαη ην νπνίν αιάζζνληαλ αλάινγα ζηα πξνδχκηα, ζηα 
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θαξθψκαηα θαη ζηνλ γάκν, έρεη ηελ ρξνηά θαη ηνλ ξπζκφ 

θξεηηθνχ ξηδίηηθνπ ηξαγνπδηνχ, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ ιέμε 

<<ψξην>>, ψξην πξνδχκη, ψξηα θαξθψκαηα, ψξην ζηεθάλη. 

Πξφθεηηαη γηα ιέμε θαζαξά θξεηηθή, αθνχ, ηελ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ζηελ Κξήηε ζηα αλάινγα ηξαγνχδηα, (Παχινπ Βιαζηνχ. Ο 

γάκνο ελ Κξήηε. Ήζε-΄Δζηκα. ειίδα 182. Έθδνζε 1893). 

‟απηφ ην βηβιίν εληνπίδεη ν αλαγλψζηεο ζρεδφλ παλνκνηφηππα 

έζηκα, φπσο ην γεγνλφο φηη θαη ζηελ Κξήηε ν γάκνο θξαηνχζε 

νηψ εκέξεο, ζαλ αθξηβψο ζηνπο θαθηψηεο, ή ζα δεί ηνλ 

θνξπθαίν δηάινγν, πνπ πξναλαθέξακε, ηεο πεζεξάο κε ηελ 

λχθε, φηαλ έθηαλε ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ, ή ην γεγνλφο  φηη ε 

πεζεξά ηελ  γιχθαλε κε κέιη. Αθφκε ην ηξαγνχδη <<ηνπ 

γακπξνχ ε ηάβια>>, έρεη θαη απηφ ρξνηά θαη ζθνπφ ξηδίηηθν, 

εληππσζηάδεη δε ε ιέμε <<θηξθηξέληα πηάηα>>, ε νπνία δελ 

ζπλαληάηαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηεο Διιάδνο,  είλαη κφλν 

θνηλή ζε θαθηά θαη θαθηψηεο, αθνχ ηελ εληνπίδνπκε ζηελ 

ξηκάδα ηνπ θαθηαλνχ αγξάκκαηνπ ξηκαδφξνπ Μπάξκπα-

Μπαηδειηνχ, ε νπνία ξηκάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε, αλαθέξεηαη 

ζηελ απνηπρεκέλε Δπαλάζηαζε ησλ θαθηαλψλ θαηά ησλ 

Σνχξθσλ ην 1771 θαη ζηνλ καξηπξηθφ ζάλαην ηνπ αξρεγνχ ηεο 

Γαζθαινγηάλλε, φπνπ αλαθέξεηαη ε ιέμε <<θηξθηξέλην 

θιπηδάλη>>.  Δπίζεο ην ηξαγνχδη ηεο ηάβιαο, «ε ηνχηε ηάβια 

πνχκαζηε», ηξαγνπδηέηαη θαη ζηελ Ήπεηξν θαη ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία, είλαη θαζαξή επηξξνή απ‟ ηελ απέλαληη 

αθηή. Βέβαηα, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαθάησ 

ιεπθαδίηηθσλ ηξαγνπδηψλ, επλφεην είλαη πσο αθνχγνληαλ, ζην 

γιέληη, ηξαγνχδηα ηζάκηθα, θαιακαηηαλά θαη ζπξηά απ‟ φιε ηελ 

Διιάδα. 
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ΟΕ ΒΤΥΒ ΣΔ ΜΏΝΝΏ 

Φθήζνπ κε καλνχια κνπ,  ηψξα ζη‟ ψξην κνπ ζηεθάλη, ηψξα ζη‟ 

ψξην κνπ ζηεθάλη  θαη ζηα θαινξίδηθα κνπ. 

Σελ επρή κνπ βξέ παηδί κνπ ηνπ Υξηζηνχ θαη ηε δηθή κνπ . Σελ 

επρή κνπ βξέ παηδί κνπ θη ν ζεφο λα ζε πξνθφςεη. 

χξε ζην θαιφ παηδί κνπ θαη ζ‟ επινγεκέλε ψξα θαη λα γεκίζ‟ ν 

δξφκνο ζνπ  δάθλεο κπξηηέο θαη ξφδα. 

Αάθλεο κπξηηέο ζην δξφκν ζνπ θη ε λίθε ζην πιεπξφ ζνπ θαη ηεο 

καλνχιαο ε επρή λα είλαη νδεγφο  ζνπ. 

Καη εθ λένπ.  Φθήζνπ κε καλνχια κνπ  θ.η.ι. 

ΚΤΡΏ ΦΏΝΒΡΧΜΒΝΔ ΜΟΤ 

ήκεξα ιάκπ‟ ν νπξαλφο, ζήκεξα ιάκπ‟ ε κέξα,  ζήκεξα 

ζηεθαλψλεηαη ατηφο θαη πεξηζηέξα.Υαξά ζηελ ηχρε ζνπ γακπξέ 

ραξά ζην ξηδηθφ ζνπ,  πνπ βάλεηο ηέηνηνλ άγγειν γηα πάληα  ζην 

πιεπξφ ζνπ.Κπξά Φαλεξσκέλε κνπ κε ηνλ κνλνγελή ζνπ,  ν 

γάκνο φπνπ άξρηζε λάλαη κε ηελ επρή ζνπ.Κπξά Φαλεξσκέλε κνπ 

θαη ράξηζε ηνπο ρξφληα,  φπσο ραξίδεηο ηεο ειηάο ηα θχιια θαη ηα 

θιψληα. 

ΒΤΥΒ ΠΒΘΒΡΏ 

Έβγα θπξά θαη πεζεξά λα πξνζδερηείο ηε λχθε, πνπ πξφβαιε ζαλ 

ηνλ ατηφ καδί κε ηνλ πεηξίηε. 
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Καιψο ηα κάηηα πνχξρνληαη θαη θέξαλ ηνλ αγέξα θαη θέξαλ ηε 

λπθνχια καο κέζα ζηαδχν καο ρέξηα. 

Καιψο ηα κάηηα πνχξζαλε θη αο θάκαλε θαη θφπν, αθνχ‟ ξζαλ 

θαη καο θνχκηζαλ ηνλ άζρεκν ηνλ ηφπν. 

Νπθνχια θαινξίδηθε κε γεηά ζνπ θαη ραξά ζνπ,  ήξζαλ η‟ αδφληα 

απ‟ ηελ Φξαγθηά λα δνχλ ηελ νκνξθηά ζνπ. 

ΣΟΤ ΓΏΜΠΡΟΤ Δ ΣΏΐΛΏ 

Χ Υξηζηέ θαη ηη κ‟ αξέζεη ηνπ θαινχ γακπξνχ ε ηάβια, πνχλαη 

φκνξθα ζηξσκέλε θαη θαιά ηξαπεδσκέλε.Με πεξνχληα κε 

θνπηάιηα θαη κεηαμσηά κεζάιηα. Σα θνπηάιηα αζεκέληα θαη ηα 

πηάηα θηξθηξέληα.Σα πνηήξηα θξπζηαιέληα ηα καραίξηα αηζαιέληα.  

‟ φζνπο γάκνπο θη‟ αλ επήγα ηέηνην ληφθσην δελ είδα.  Ναλ‟ ε 

λχθε θξχα βξχζε θη‟ ν γακπξφο ζαλ θππαξίζζη.Χ Υξηζηέ θαη ηη κ‟ 

αξέζεη…(εθ λένπ). 

Δ ΠΒΡΑΕΚΏ ΚΏΕ Ο ΏΨΣΟ 

Άζπξν ζηαθχιη ξαδαθί θαη θφθθηλν θεξάζη,  η‟ αληξφγπλν πνπ 

έγηλε λα δήζεη λα γεξάζεη.Νπθνχια θαινξίδηθε ζήκεξα ζηε ραξά 

ζνπ,  ηφζα ινπινχδηα λχθε κνπ λάρεη ην θφξεκα ζνπ.Πνηνο ήηαλ 

ν ζπκπέζεξνο,  πνχρε ζηε γιψζζα κέιη,  ε πέξδηθα κε ηνλ ατηφ λα 

γίλνπλε ατηέξη.είο ζπκπεζέξνη ηνπ γακπξνχ ζηαζείηε κεηξεζείηε,  

ηε λχθε πνπ ζαο θέξακε θαιά λα ηε δερζείηε. 
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ΓΏΜΠΡΒ ΜΟΥΟΜΤΡΕΓΒΕ 

Γακπξέ γαξχθαιιν θξαηάο, γακπξέ κνζρνκπξίδεηο. Οχηε 

γαξχθαιιν θξαηψ νχηε κνζρνκπξίδσ.Μπξίδεη ην καληήιη κνπ,  

πνπ κνχζηεηι‟ ε θαιή κνπ. Έρεη ην θάδη κάιακα θαη ην ζηεκφλη  

αζήκη. 

Άγγεινη ζε ρηελίδνπλε ηε λχρηα κε θεγγάξη θη έγηλεο άζπξνο θαη 

ιακπξφο σζάλ καξγαξηηάξη. Γακπξέ κνπ θαινξίδηθε θαιφ είλ‟ ην 

ξηδηθφ ζνπ,  θφθθηλν ηξηαληάθπιιν έβαιεο ζην πιεπξφ ζνπ. 

ΓΛΤΚΟ ΜΟΤ ΓΏΥΏΡΏΣΟ 

Ώθήλσ γεηά γεηηφληζζεο θαη ζείο γεηηνλνπνχιεο,  ζέ λάβξσ άιιεο 

γεηηνληέο θη‟ άιιεο γεηηνλνπνχιεο.ήκεξα θη‟ αχξην είκαη‟ δψ θη‟ 

αθφκα ην αββάην,  ηελ Κπξηαθή ζ‟ αθήλσ γεηά γιπθφ κνπ 

δαραξάην. 

Βθεί ζην ζπίηη πνπ ζα πάο,  θαλέιια κελ καζήζεηο θαη 

κνζρνθάξπδν κελ θαο  θαη καο αιεζκνλήζεηο. Βθεί ζην ζπίηη πνπ 

ζα πάο είλαη μεξά ηα μχια θη‟ απφ ηελ νκνξθάδα ζνπ αλζνχλ θαη 

βγάδνπλ θχιια. 

ΝΤΦΟΤΛΏ ΚΏΛΟΡΕΓΕΚΔ 

Νπθνχια θαινξίδηθε ζήκεξα ζηε ραξά ζνπ, ήξζαλ η‟ αεδφληα 

λχθε κνπ λα δνχλ ηελ νκνξθηά ζνπ. Ώζθειαρηέ θαη άγθαζε θαη 

βάηε π‟ αγγειψλεηο, εθεί πνπ δελ ζε ζέινπλε πνηέ κε μεθπηξψλεηο. 

Γακπξέ κνπ ζε παξαθαιψ κηα ράξε λα κνπ θάλεηο, ην θηφξν πνπ 

ζνπ δψζακε λα κελ καο ην καξάλεηο.‟ φπνην γάκν θη‟ αλ επήγα 
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ηέηνηα λχθε δελ ηελ είδα,  λάλαη ε λχθε θξχα βξχζε θη ν γακπξφο 

ζαλ θππαξίζζη. 

ΚΟΡΔ ΠΟΤ ΤΦΏΕΝΒΕ 

Κφξε πνπ πθαίλεηο ην παλί πνπ πθαίλεηο θαη μευθαίλεηο,  πνπ 

δηάδεζαη βξάδπ – πξσί θη φινπο ηνπο ληνχο καξαίλεηο.  Πέηα 

ζαΎηα κνπ ρξπζή, κε ην ρξπζν κεηάμη λ‟ άξζεη ν θαιφο κνπ ηε 

Λακπξή βξεί ρξπζά λ‟ αιιάμεη. Υίιηα θινπξηά είλ‟ ζην παλί ρίιηα 

θινπξηά ζην ρηέλη ,  ραξά ζηε ληά πνπ πθαίλεη  Υίιηα ρξπζά 

θεληήκαηα ρίιηα ρξπζά κεηάμηα,  θαιψο ην ληφ κε η‟ άζηξα. 

ΣΟ ΚΟΤΛΟΤΡΕ ΣΔ ΝΤΦΔ 

ήηα κνπ ςηιή κνπ ζήηα θαη θαιή κνπ θνζθηλίζηξα,  ζείζε καο 

θαιά η‟ αιεχξη ζκίμε καο θαιά ην ηαίξη.ήηα κνπ κεηαμφζηηα,  

πνπ ζίμεηο θαη μεζίμεηο,  ζίζε καο θαη μεζήηηζε ηεο λχθεο ην 

πξνδχκη. Ώριηβέ κνπ πνηακέ κνπ άριηα λάλαη ηα λεξά ζνπ,  π‟ 

αλαπηάδνπλ ηα πξνδχκηα θαη ηνπ γάκνπ ηα θνπινχξηα.ΐάιηε ην 

λεξφ λα ριηάλεη θαη ζείο θέξηε ην ζθαθίδη θαη βάιηε λ‟ 

αλαπηάζνπκε ηεο λχθεο ην πξνδχκη. 

ΣΏ ΠΡΟΕΚΕΏ ΣΔ ΝΤΦΔ 

Σξία θιαξηά βαζηιηθφο θαη ηξία καηδνπξάλα,  ραξά ζε ηνχηα ηα 

πξνηθηά πνπ δίλεη ηνχηε ε κάλλα. 

Φαιίδη ρξπζνςάιηδν πνπ θφβεηο ην βεινχδν,  θφβεηο ηεο λχθεο ηα 

πξνηθηά θαη ηνπ γακπξνχ ην ξνχρν. 
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Νάλαη ν γακπξφο πνιχρξνλνο θη ε λχθε θαινκνίξα,  λα θάλνπλ 

ζεξληθά παηδηά ζαλ ηνπ Μαγηνχ ηα κήια. 

αξψζεηε ηηο γεηηνληέο,  ζαξψζεηε ηηο ξνχγεο,  γηα λα δηαβεί ε 

λχθε καο κε ηηο πιαηηέο θηεξνχγεο. 

ΣΟ ΚΡΒΐΏΣΕ ΣΔ ΝΤΦΔ 

Ώεδφληα ηεο Ώλαηνιήο θαη ζείο πνπιηά ηεο Αχζεο,  ειάηε λα 

γεκίζνπκε ηα ζηξψκαηα ηεο λχθεο. 

Γάραξε πάιη δάραξε ξχδη θαη πάιη ξχδη,  λα γίλεη θαινξίδηθν ην 

ζηξψκα πνπ γεκίδεη. 

Νάκνπλ αέξαο δξνζεξφο λα έκπαηλα ζην ζηξψκα,  λα θίιαγα ην 

ληφθσην ζηα ρείιε θαη ζην ζηφκα. 

ζα πινπκίδηα λχθε κνπ έρεη ην θφξεκα ζνπ,  ηφζα λάλαη ηα 

ρξφληα ζνπ θαη ηφζα ηα παηδηά ζνπ. 

ΏΦΕΒΡΧΜΏ ΣΟΝ ΓΏΜΠΡΟ 

Ώτηέ κνπ ρξπζνπξάζηλε κε αζεκέληεο πιάηεο,  φζε πεξλάο θη‟ φζε 

δηαβείο κνζθνβνινχλ νη ζηξάηεο. 

Θηακαίλνκαη ηνλ νπξαλφ πνπ ζηέθεη δίρσο ζηχιν, ζηακαίλνκαη ηηο 

θνπειιηέο πνπ δελ ζε πηάλνπλ θίιν. 

Φειφ θππαξηζζάθη κνπ ζείζνπ θαη θάλ‟ αέξα,  λα θειαεδήζνπλ 

ηα πνπιηά λα μεκεξψζ‟ ε κέξα. 
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ζ‟ άζηξα έρεη ν νπξαλφο έλα ζε ζ‟ έλα κνηάδεη,  πνπ βγαίλεη 

θάζε πξσηλφ θη ν θφζκνο ην ζαπκάδεη. 

ΝΤΦΔ   ΓΏΛΏΓΟΦΒΡΒΜΒΝΔ 

Γαιαδνθνξεκέλε κνπ φιε ηελ εβδνκάδα,  ηελ Κπξηαθή ζηνιίδεζαη 

ζαλ θφθθηλε θξεγάδα. 

νπ κνηάδνπλ η‟ άζπξα ζήκεξα,  ζνπ κνηάδεη ην καληήιη,  ζαλ η‟ 

αεδνλάθη πνπ ιαιεί ηνλ Μάε ηνλ Ώπξίιε. 

Έρεηο ηελ θεθαιή ρξπζή θαη ηα καιιηά κεηάμη θαη θάζε ηξίρα 

γίλεηαη καραίξη λα κε ζθάμεη. 

Καιψο ήξζαλ ηα ζχλλεθα θαη θέξαλ ηνλ αέξα  θαη  θέξαλε ηνλ 

ζηαπξατηφ  πφρεη ηελ πεξηζηέξα. 

ΚΟΛΟΡΕΓΕΚΟ  ΓΏΜΠΡΟ 

Γακπξέ κνπ θαινξίδηθε θαιφ ην ξηδηθφ ζνπ,  θφθθηλν 

ηξηαληάθπιιν έβαιεο ζην πιεπξφ ζνπ. 

Σελ Παλαγηά θαη ηνλ Υξηζηφ έβαιεο κεζηηάδεο θαη πήξεο ην 

πνπιάθη κνπ ρσξίο πξνμελεηάδεο. 

ηαλ ζ‟ εγέλλα ε κάλα ζνπ ν ήιηνο εθαηέβε θαη ζνχδσθε ηελ 

νκνξθηά θαη πάιη μαλαλέβεη. 

Βζχ γακπξέ κειαρξηλέ μεδηαιεγκέλν θιίκα,  λα κ‟ αγαπάο ηελ 

θφξε κνπ  γηαηί ζε λάρεηο θξίκα. 
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ΣΑ ΕΘΙΜΑ ΣΗ  ΓΕΝΝΗΗ  ΣΗ 
ΒΑΠΣΙΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ 

 Ζ γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ε ελεάκελε πεξίνδνο 

ηεο θπνθνξίαο ζηνπο θαθηψηεο, φπσο θαη ζε νιφθιεξε ηελ 

Λεπθάδα, απέρεη πνιχ απ‟ ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζε φηη αθνξά 

ηα ηαηξηθά θαη επηζηεκνληθά κέζα. Αλαθεξφκαζηε ζ‟ έλα 

παξειζφλ, φπνπ ηα παηδηά γελληφληαλ ζηα ζπίηηα, κε ηελ 

ζπλδξνκή πξαθηηθψλ καηψλ, γη‟ απηφ, άιισζηε θαη ην κεγάιν 

πνζνζηφ ζλεζηκφηεηνο λενγλψλ. Πέξαλ, φκσο, ηεο ζεκειηψδνπο 

δηαθνξάο ηεο επηζηεκνληθήο αληηκεηψπηζεο ζήκεξα ηεο 

θπνθνξίαο θαη ηεο γέλλεζεο, ε φιε πξαθηηθή δηαθέξεη εμ ίζνπ. 

Ζ θαθηζάλα αγξφηηζζα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα εξγάδεηαη 

ζρεδφλ κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηεο γέλλαο θαη δελ είλαη 

ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, πνπ γελλνχζαλ αθφκε θαη ζηα θηήκαηα, 

ζην μεκφλην. Ζ αλάγθε απηή ηεο έληαμεο ηεο εγγχνπ γπλαίθαο 

ζηελ θαζεκεξηλή βηνπάιε, ήηαλ αλαπφθεπθηε, αθνχ ε γπλαίθα 

ε θαθηζάλα, ζην πξφζσπν ηεο ζπγθέληξσλε θαη ελζάξθσλε 

πνιιαπινχο ξφινπο. χδπγνο, κεηέξα, αγξφηηζζα, λνηθνθπξά, 

πιήζηξα, θαζαξίζηξηα, θνπξλάξηζζα, ιέαηλα πξαγκαηηθή θαη 

βξάρνο αθιφλεηνο ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο θαη πξνθνπήο. Ζ 

γέλλεζε ησλ παηδηψλ, φπσο πξαλαθέξζεθε, γηλφληαλ ζην ζπίηη 

κε ηελ βνήζεηα ηεο πξαθηηθήο κακήο. Πφζνη δελ είδακε ην θψο 

ηεο δσήο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960 απ‟ ηα ρέξηα ηεο 

κακήο ηεο Καξθάθσο απ‟ ηα Λαδαξάηα, ηεο Γιεγνξίαο απ‟ ηνπ 

Πξεκεληηλνχ, ηεο Αζεκίλαο απ‟ ηνλ Κάββαιν, παιηφηεξα δε ηεο 

Αηθαηεξίλεο ηεο Καγηάθαηλαο απ‟ ην Πηλαθνρψξη, πξαγκαηηθέο 
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εξσίδεο πνπ πξνζέθεξαλ θνηλσληθφ έξγν, ζε κηα επνρή, φπνπ 

αθφκε θαη απιή εγρείξεζε ζθσιεθνεηδίηηδνο απαηηνχζε 

πνιηηηθφ κέζνλ, γηα λα κπνξέζεηο λα παο θαη λα είζαρζείο ζε 

λνζνθνκείν ησλ Αζελψλ. Καη αλ απηά ζπλέβαηλαλ ζην ιπθφθσο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαληαζηείηε ζην δηάβα ησλ αηψλσλ, ηνλ 

εξσηζκφ, πνπ απαηηνχζε ε γέλλεζε θάζε παηδηνχ θαη ε ρξπζή 

ηχρε πνπ ην αθνινπζνχζε, αλ επηδνχζε.  

 Μεηά ηελ γέλλεζε, ην ηξίην βξάδπ, ζχκθσλα κε ηελ 

θαθηζάληθε παξάδνζε , ζα εξρφληαλ νη Μνίξεο λα κνηξάλνπλ 

ην παηδί. Ζ Κισζψ, πνπ γλέζεη ην λήκα ηεο δσήο, ε Λάρεζεο, 

πνπ καδεχεη απηφ ην λήκα ζηελ αλέκε θαη ε Άηξνπνο, πνπ 

απνθαζίδεη πφηε ζα θνπεί απηφ ην λήκα, βγαίλνπλ κέζα απ‟ ηελ 

αξραηφηεηα ζπλερίδνληαο ην πξναηψλην έξγν ηνπο κνηξαίλνληαο 

θαη δίλνληαο λφεκα θαη ζθνπφ ζηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ, κε 

ππμίδα πάληα ην αξραίν «θαιφο θαγαζφο» θαη ην ρξηζηηαληθφ 

«θαζ‟ νκνίσζηλ ζενχ». Σξία θισληά ζηηάξη, ηξία θισληά ιηβάλη 

θαη ιίγνο ραιβάο ιαδφπηηηαο ζ‟ έλα θιπηδάλη ήηαλ νη «ζπνλδέο» 

πξνο ηηο κνίξεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεπκεληζζνχλ θαη λα 

κνηξάλνπλ ζσζηά ην λενγέλλεην.  Οια ηνχηα ηνπνζεηνχληαλ 

θάησ απ‟ ην καμηιάξη ηνπ παηδηνχ. πγρξφλσο, φκσο, θάησ απ‟ 

ην καμηιάξη ηνπνζεηνχζαλ βηβιία, αλ νη γνλείο επηζπκνχζαλ ην 

παηδί λα αθνινπζήζεη ηνλ δξφκν ησλ γξακκάησλ, αιιά θαη 

άιια εξγαιεία θαη αληηθείκελα, αλ νη γνλείο επηζπκνχζαλ ην 

παηδί λα γίλεη π.ρ. ηζαγθάξεο, ξάθηεο θ.η.ι. Δπλφεην είλαη πσο, 

ζηα θνξίηζηα, ηνπνζεηνχληαλ αλάινγα εξγαιεία. Μνλαδηθή 

ηξνθή ηνπ λενγέλλεηνπ ήηαλ ν κεηξηθφο ζπιαζκφο, ελψ ζηα 

ζπάξγαλά ηνπ εμέρνπζα ζέζε θαηείρε ε πάλα κε ηελ νπνία 
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ηπιίγνληαλ ην λενγέλλεην κε ηχιηγκα ζε ρέξηα θαη πφδηα ζε κηα 

επζεία, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ίζην παξάζηεκα. Σν 

λενγέλλεην ηνπνζεηνχληαλ ζηελ μχιηλε θνχληα, πνπ βξηζθφληαλ 

δίπια ζηα θαβαιέηα ηνπ θξεβαηηνχ ησλ γνληψλ. Γελ είλαη ιίγεο 

νη θνξέο πνπ νη καλλάδεο έπαηξλαλ ηα λενγέλλεηα θνληά ζηηο 

αγξνηηθέο δνπιεηέο θαη ηφηε ρξέε θνχληαο αλαιάκβαλε ην… 

ζακάξη ηνπ αιφγνπ. Γπξλνχζαλ αλάπνδα ην ζακάξη θαη κέζα 

ηνπνζεηνχζαλ ην παηδί. Άιιεο επνρέο ζθιεξήο βηνπάιεο, 

θηψρεηαο θαη αλέρεηαο, πνπ ε επηβίσζε ελφο παηδηνχ ήηαλ 

θαζαξά ζέκα ηχρεο, γη‟ απηφ θαη ππήξρε επηεθλία ζηα ρσξηά, 

θάζε κεηέξα γελλνχζε αθφκε θαη δψδεθα παηδηά, ελψ ειάρηζηα 

επηδνχζαλ. 

Η   ΒΑΠΣΙΗ 
 Σα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα κε ηελ βάπηηζε μεθηλνχζαλ κε 

ηελ επηινγή ηνπ λνλνχ. Καηά θαλφλα θαηάγνληαλ απ‟ ην ίδην 

ρσξηφ ν λνλφο  θαη ε επηινγή ηνπ γηλφηαλ πξνζεθηηθά, ψζηε  λα 

ζπληαηξηάδεη κε ηα ρνχγηα θαη ηα θαπίηια ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

παηδηνχ, αθνχ, πιένλ, ν λνλφο, ζηνπο θαθηψηεο, ζεσξνχληαλ,  

ζπγγελήο ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ, φια ηα κέιε ησλ δχν 

νηθνγελεηψλ, πξνζθσλνχληαλ κεηαμχ ηνπο «θνπκπάξνη» 

εθ‟φξνπ δσήο, κε φηη ζπλεπάγνληαλ απηή ε θνπκπαξηά, βνήζεηα 

θαη ατηάξηζκα ζε φιεο ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο, ζπκπαξάζηαζε 

ζηελ ραξά θαη ζηελ ιχπε, θνηλέο δηαζθεδάζεηο θαη ραξέο. Απιφ 

γεγνλφο ε βάπηηζε, ρσξίο γιέληηα, αξθνχληαλ κφλν ζην 

κνίξαζκα ηεο πίηηαο θαη ζηνλ θαθέ, θαηά ηελ επηζηξνθή ζην 

ζπίηη. Σα θσηίθηα, δειαδή ηα ξνχρα ηνπ παηδνχ, ήηαλ απιά 

ξνπραιάθηα, ηα νπνία,  έπξεπε λα πιπζνχλ ζε ηξερνχκελν λεξφ 
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πνηακηνχ, ή ζηελ ζάιαζζα, κεηά ην κπζηήξην, αθνχ έθεξαλ 

πάλσ ηνπο ππνιείκκαηα ηνπ ιαδηνχ θαη ηνπ ηεξνχ κχξνπ, ηα 

νπνία, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ησλ απιψλ αλζξψπσλ, δελ 

έπξεπε λα πέζνπλ ζε κέξνο, πνπ κπνξεί λα ηα παηήζεη 

αλζξψπηλν πφδη.  ην ηέινο ηεο βάπηηζεο ν λνλφο, αλ είρε ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, κνίξαδε πελεληαξάθηα θαη δξαρκέο ζηα 

κηθξά παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηελ βάπηηζε, γη‟απηφ θαη 

θάζε βάπηηζε ζηα ρσξηά ήηαλ θπξίσο ζπλάζξνηζε κηθξψλ 

παηδηψλ θαη ιηγψηεξν ειηθησκέλσλ, πέξαλ ησλ ζηελψλ 

ζπγγελψλ, βέβαηα. Ο παηέξαο ηνπ παηδηνχ, ζην αξρηθφ ζηάδην 

ηνπ κπζηεξίνπ θαη φζν δηαξθνχζε ην ζηάδην ηεο θαηήρεζεο ηνπ 

λενβαπηηδνκέλνπ, βξηζθφηαλ έμσ απ‟ην λαφ. ηαλ, ζηελ 

εξψηεζε ηνπ ηεξέα: <<θαη ην φλνκα απηνχ>>, αθνπγφληαλ ην 

φλνκα ηνπ λενβαπηηδνκέλνπ, απ‟ηνλ λνλφ, ηφηε ηα παξηζηάκελα 

παηδηά <<ζθνηψλνληαλ>>, πνηφ ζα θηάζεη πξψην ζηνλ παηέξα, 

πνπ βξηζθφηαλ έμσ απ‟ην λαφ, λα ηνπ δψζεη ηα <<ζπραξίθηα>> 

γηα ην φλνκα θαη λα εηζπξάμεη ην αληίδσξν! Οη πην εχπνξνη 

γνλείο εηνίκαδαλ θαη θαλίζθη γηα ηνλ λνλφ. Σνπνζεηνχζαλ, 

δειαδή, κέζα ζε θνθνπνχια δψξα γηα ην λνλφ θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, θπξίσο καληειάθηα, θάιηζεο, πνπθάκηζν, 

ζηνιηζκέλα κε θξνχηα θαη γιπθίζκαηα. Σν βαπηηζηήξη, 

αλαδεμπληφο ζηελ θαθηζάληθε ληνπηνιαιηά, πεξίκελε θάζε 

πξσηνρξνληά, κέρξη λα ελειηθησζεί,ηνλ λνλφ λα ηνπ θάλεη ηελ 

ζηξνχλα. Καηά ηελ ελειηθίσζε θαη εθ‟ φζνλ εηνηκάδνληαλ γηα 

γάκν, ην έζηκν ήζειε θαη ζέιεη αθφκε θαη ζήκεξα, ηνλ πξψην 

ιφγν, γηα θνπκπάξνο ζηα ζηέθαλα, λα ηνλ έρεη ν λνλφο πνπ 

βάθηηζε ηνλ γακπξφ. 
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ΣΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΘΑΝΑΣΟ  
«Δεί ςε χαίρειν και λυπείςθαι, θνητόσ γάρ έφυσ». Πρζπει να 

χαίρεςαι και να λυπάςαι, γιατί, μην ξεχνάσ γεννήθηκεσ θνητόσ. 

Χιλιάδεσ χρόνια πριν ο οφοκλήσ, ςυμπφκνωςε το νόημα τησ 

ανθρώπινησ φπαρξησ ςε ελάχιςτεσ λζξεισ. Χαρά, λφπη, ςώμα 

φθαρτό, με φυςική ςυνζπεια τον θάνατο. Πωσ, όμωσ να χωρζςει και 

να κατανοήςει ο ανθρώπινοσ νοφσ τον αφανιςμό και δή προςώπων 

αγαπημζνων; ηα ρσξηά καο, ν ζάλαηνο, θαη φηαλ κάιηζηα 

επξφθεηην γηα λένπο αλζξψπνπο, ζήκαηλε ζξήλν γνεξφ, 

απειπηζία, παληθφ, θφβν, απψιεηα ηεο γεο θάησ απ‟ ηα πφδηα, 

απέξαλην θελφ. Ζ εμφδηνο αθνινπζία γηλφληαλ κε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξηψλ, ελψ εθδειψζεηο θαη γιέληηα 

ζψπαηλαλ, ζε νιφθιεξν ην ρσξηφ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα 

ζαξάληα. Ο ζξήλνο ζπλερίδνληαλ ζην ζπίηη ηνπ ηεζλεψηνο θαη 

νπδέπνηε ζε θέληξα, ελψ ε ζσξφο ηνπ λεθξνχ «ζεθσλφληαλ» 

απ‟ ην ζπίηη ηνπ θαη κφλν θαη φρη απ‟ ηα γξαθεία ηειεηψλ θαη 

ηνπο ςπθηηθνχο ρψξνπο. Ζ καχξε ελδπκαζία, ηα γέλεηα, ε 

απνρή απφ θάζε θνζκηθή εθδήισζε, ην παληνηεηλφ πέλζνο, 

θπξίσο φηαλ επξφθεηην γηα λέα άηνκα, ήηαλ άγξαθνο, αιιά 

πηζηφο λφκνο, γηα θάζε νηθνγέλεηα, πνπ κφλν ν εξρνκφο λένπ 

κέινπο ζηελ νηθνγέλεηα, γηα λα «μαλαλνηψζεη» ηνλ εθιηπφληα, 

ζα κπνξνχζε λα κεηξηάζεη ην καθξνρξφλην πέλζνο. Ζ έκπξαθηε 

εθδήισζε ηνπ πέλζνπο απ‟ ηνπο ζπγγελείο, ζηνπο θαθηψηεο, 

εθδεισλφληαλ κέζα απ‟ ηελ «παξεγνξηά». Ζ παξεγνξηά, ή 

κάιινλ θαηά ηελ παξεγνξηά, νη ζπγγελείο πήγαηλαλ ζην ζπίηη 

ηνπ εθιηπφληνο επί ηξία ή πέληε βξάδπα κε θαγεηφ θαη 

ζπλέηξσγαλ κε ηελ νηθνγέλεηα, ζε έλδεημε ζπκπάζεηαο θαη 

πφλνπ, αιιά θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο. Απφ εδψ πξνθχπηεη θαη 
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ν ραξηεληηζκφο ησλ θαθηζάλσλ: «Αελ ζνπ ρξσζηψ παξεγνξηά», 

ραξηεληηζκφο κελ, αιιά κε βαζχηεξν λφεκα ηξαγηθφ. 

 Πξναλαθέξζεθε φηη ε ζσξφο ηνπ λεθξνχ «ζεθσλφληαλ» 

απ‟ ην ζπίηη ηνπ θαη κφλν. Δθεί ζε νινλχθηην θιάκα, νη 

κνηξνινγίζηξεο είραλ λα πνχλ ηέηνηα θαη ηφζα κνηξνιφγηα, πνπ 

κφλν κε ηα πεξίθεκα Μαληάηηθα κνηξνιφγηα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ. Ο παηξηάξρεο ηεο ιανγξαθίαο, ν αείκλεζηνο 

Παληαδήο Κνληνκίρεο δηαζψδεη πάξα πνιιά κνηξνιφγηα ζην 

έξγν ηνπ: «Αεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο Λεπθάδαο», κνηξνιφγηα, πνπ 

πξνέξρνληαη θαη αθνχγνληαη ζε δηάθνξα ρσξηά ηνπ λεζηνχ. Δδψ 

ζα κλεκνλεχζνπκε ηα θαθηζάληθα κνηξνιφγηα, πνπ δηέζσζε ν 

κπάξκπα Φιίππνο ν Γξακκαηέαο, θαη ηα νπνία  θαηέγξαςε, ην 

1976, ε θηιφινγνο Οπξαλία Λάδαξε – Γεσξγάθε θαη θαηέζεζε, 

ζαλ ιανγξαθηθή ηεο εξγαζία ζηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Μέζα ζ‟απηά ηα κνηξνιφγηα, ηα 

νπνία ελίνηε δηαθνξνπνηνχληαλ θαη πξνζαξκφδνληαλ αλάινγα 

κε ηνλ εθιεηπφληα, βξίζθεη θαλείο νιφθιεξν ην δηάβα ηεο δσήο 

ηνπ, κα θπξίσο δηάρπην ην ζηνηρείν ηνπ πφλνπ θαη ηεο αγάπεο 

πξνο ην θψο θαη ηελ δσή, πνπ μεπεδά, ηη νμχκσξν αιήζεηα, 

κέζα απ‟ηα ραιάζκαηα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο απφγλσζεο. 

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 
Σφρσ ληέξληη γηα θιάκκαηα, ληέξληη γηα κνηξνιφγηα.  Να θιάςσ 

ληνχο λα θιάςσ ληέο λα θιάςσ παιιεθάξηα. Να θιάςσ θαη 

βαξηάξξσζηνπο θαη αδηθνζθσηνκέλνπο, πνπ θείηνπληαη ζηελ 

μεληηεηά κέζ‟ ηα λνζνθνκεία. 
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ινη νη γηαηξνί πεζάλαλε,  λνζνθνκεία θιείζαλ,  άζπξα θνξάλε 

νη γηαηξνί, άζπξα θη νη λνζνθφκεο θαη κέλα ην θνξκάθη κνπ ην 

θάγαλ νη βειφλεο. Καη  ζιίβνκαη  παηέξα κνπ  πνπ δελ κπνξψ λα 

θξίλσ. Ώπφ ηα ζήκεξα  είκ‟  αιινχ  θη απφ ηελ ψξα ηνχηε θάλε  

ζηαπξφ ζην ζπίηη κνπ θη εηθφλα ζηελ απιή κνπ, θη εγψ ζα πάσ ζηε  

ιεζκνληά π‟ αιεζκνληέηαη ν θφζκνο, π‟ αιεζκνλεί   κάλλα παηδί 

θαη ην παηδί ηε κάλλα. 

 

Γηαηί είλαη καχξα ηα βνπλά γηαηί είλαη αληαξηαζκέλα.  Μελ 

άλεκνο ηα πνιεκεί κήλα βξνρή ηα δέξλεη.  Οχη‟ άλεκνο ηα πνιεκά 

νχηε βξνρή ηα δέξλεη, παξά πεξλάεη ν ράξνληαο κε ηνπο 

απνζακέλνπο.  Φέξλεη ηνπο ληνχο απ‟ ηα καιιηά ηνπο γέξνπο απ‟ 

ηα γέληα θαη ηα κηθξά – κηθξά παηδηά ζηε ζέια θξεκαζκέλα. 

Παξαθαινχλ νη γέξνληεο θη νη λένη γνλαηίδνπλ. Υάξε γηα δηάβα 

απφ ρσξηφ θάηζε ζε θξχα βξχζε, λα πηνχλ νη γέξνληεο λεξφ θη νη 

ληνί λα θάκνπλ βφιηα θαη ηα κηθξά – κηθξά παηδηά λα κάζνπλε 

ινπινχδηα. Ώλ ζαο δηαβψ απφ ρσξηφ θη αλ  κπψ  ζε θξχα βξχζε 

έξρνληαη νη κάλεο γηα λεξφ γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο, 

γλσξίδνληαη η‟ αληξφγπλα θαη γπξηζκφ δελ έρνπλ. 

 

Γηα άθνπ θαιή κνπ πξνγηαζηή, κηα ράξε λα κνπ θάκεο αλ εχξεο 

ληνχο ραηξέηεζε θαη ληέο νξκήλεςε ηεο θη αλ εχξεο 

θαινπξνγηαζηέο θάηζε θνπβέληηαζέ ηεο.  Κη αλ ζε ξσηήζνπλ 

ηίπνηα γηα ηνλ απάλσ θφζκν,  κελ πείο πσο είλαη άλνημε,  πσο 

είλαη θαινθαίξη,  θη αθνχλ νη ληέο θαη θιάςνπλε θη νη ληνί θη 

αλαζηελάμνπλ θαη ζπκεζνχλε ην ληνπληά θαη ηνλ απάλσ θφζκν. 
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Καιφο απνθξηζάηνξαο πάεη ζηνλ θάησ θφζκν. Καη π‟ φρεη ιφγν 

λα ηνπ  πεί θαη λα ηνπ παξαγγείιεη,  φπ‟  έρεη  ληά μεζηφιηζηε λα 

ζηείιεη ηα ζηνιίδηα θαη φπ‟ έρεη θαη μαξκφησηνπο λα ζηείιεη η‟ 

άξκαηα ηνπο θαη φπ‟ έρεη θαη γξακκαηηθνχο λα ζηείιεη ηα ραξηηά 

ηνπο. 

 

Κιαίσζε  Μαξγαξίηα κνπ θαη νξθαλνπαηδεκέλε,  πνπ νξθάλεςεο 

κηθξή – κηθξή κέζα ζηελ θνηλσλία. Παηέξα δελ εγλψξηζεο λα ιέο 

ηα βαζαλά ζνπ. Μαξγαξίηα κνπ γιπθεηά , γιπθεηά θαινλνηθνθπξά 

κνπ εζέ ζνπ ηφπαλ δπφ πνπιηά δπφ καχξα ρειηδφληα πσο ζα 

πεξάζεηο βάζαλα ζε φια ζνπ ηα ρξφληα. Σ‟ αθνχο θαιή 

λνηθνθπξά, θαινλνηθνθπξά κνπ,  πνχρεηο  ηνλ πφλν ζηελ θαξδηά 

ζηα ρείιε ην θαξκάθη , π‟ αλάζεκάζαο  βάζαλα, αλαζηελαγκνί θαη 

πφλνη. 

 

Καιή ζνπ κέξα καχξε γεο,  κε ληέο κε παιιεθάξηα.  Μα  ηη θαιφ 

έρεη ε καχξε γεο θαη ηελ θαιεκεξάηε; Πνπ μερσξίδεη αληξφγπλα, 

πνπ μερσξίδεη αδέιθηα, πνπ μερσξίδεη κάλεο  παηδηά.  αλ άιιν 

δελ εδήιεςα δσ  ζηνλ απάλσ θφζκν,  λάλαη η‟ αληξφγπλα καδί, λα 

πεξπαηνχλ αληάκα. Γπλαίθεο λάρνπλ ηζ‟ άλδξεο ηνπο, καλάδεο ηα 

παηδηά ηνπο θαη νη αδεξθέο η‟ αδέξθηα ηνπο. Σ‟ αδέξθηα είλαη 

ιεβεληηά θαη ηα παηδηά θακάξη θη  νη  άληξεο νη θαινί είλαη 

ζθέπαζ‟ κεγάιε. 

 

Γηα πεο κνπ ζε παξαθαιψ πνπ ήζνπλ ηφζεο κέξεο θαη ηψξα καο 

εθφπηαζεο κε δάραξε  θηηαγκέλνο.  Ση λα ζαο πσ θαη ηη λα 



 
330 

καξηπξήζσ.  Οχδ‟ απφ γάκν έξρνκαη νχδ‟ απφ παλεγχξη,  αιι‟ 

έξρνκαη απ‟ ηε καχξε γεο θη απφ ην καχξν ρψκα. Ση λα ζαο πσ 

γπλαίθεο κνπ ηη λα ζαο κνινγήζσ,  εδψ ην ιέλε καχξε γεο, ην 

ιέλε καχξν ρψκα. Βθεί δελ εχξεθα γηαηξνχο,  κάτδε λνζνθνκεία 

θη εθεί δελ εχβξα ζηξψκαηα,  κάτδε ςηιά ζεληφληα.  Ήβξα ηνπο 

ληνχο πνπ θιαίγαλε θαη ληέο π‟ αλαζηελάδαλ θαη θιαίαλε  γηα ηνλ 

ληνπληά γηα ηνλ απάλσ θφζκν. Δχξεθα θαη κηθξά παηδηά πνπ 

θιαίγαλε  γηα κάλλα.  Έβγα ζηελ πφξηα ηζ‟  εθθιεζηάο,  θάηζε λα 

πεξηκέλεηο. νπ ζηέιλσ ην θαλίζθη ζνπ απ‟ ηνλ απάλσ θφζκν,  

γηαηί είλαη απφ ηα ηφπηα ζνπ απφ ηηο δνπιεςέο ζνπ. ηα γφλαηά 

κνπ ηφβαια θαη ην ζπρλνξσηάσ.  Καλίζθη κνπ πνηνο ζέζηεηιε γηα 

λάρεη ηελ επρή κνπ.  ην ζηέιλνπλ ε γπλαίθα ζνπ,  ζην ζηέιλνπλ 

ηα παηδηά ζνπ.  Καη ηψξα ζε παξαθαιψ κελ θάηζεηο κνλαρφ ζνπ,  

θάιεζε απφ ην ζφη ζνπ θαη απφ ηε γελεά ζνπ,  θάιεζε η‟ αδέξθηα 

ζνπ, αδέξθηα θαη μαδέξθηα,  θάιεζε ληέο θαη ληφλπθεο,  θάιεζε 

παιιηθάξηα, θάιεζε θη αλχπαληξα παηδηά λα ζ‟ εμππεξεηήζνπλ. 

 

Γηα θιάςηε κε θνπέιιεο κνπ , γηα θιάςηε κε γιπθά – γιπθά ηψξα 

πνχκαη κπξνζηά ζαο θαη πίζσ δελ καηάξρνκαη,  ζηελ πφξηα ζαο 

δελ κπαίλσ.  Γηαηί ζα πάσ ζηε καχξε γεο ζη‟αξαρληαζκέλν 

ρψκα. Ραρληάδνπλ  καλάδσλ ηα παηδηά θαη ησλ αδεξθηψλ η‟ 

αδέξθηα.  Ραρληάδεη ηνπο άληξεο ηνπο θαινχο ηνπο κηθξν- 

θακειίηεο, ξαρληάδεη δαζθάινπο θαη γηαηξνχο, ξαρληάδεη ηζ‟ 

αμησκαηηθνχο ξαρληάδεη  αεξνπφξνπο. Σα ληάηα ρψκα γίλαλε θαη 

ε ιεβεληηά ρνξηάξη. 
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Μελ θιαίηε ηνλ θαιφηπρν ηνλ θαινζηγπξηζκέλν πνπ πάεη κε φια 

ηνπ ηα θαιά κε φια  ηα κεγαιεία.  Να θιαίηε ηνπο θαθφηπρνπο 

ηνπο αδηθνζθσηνκέλνπο. 

 

ια εγψ ηα πιέξσζα γηαηξνχο θαη θαξκαθεία.  Σνλ ράξν δελ ηνλ 

εχξεθα λα πάσ λα ηνλ πιεξψζσ, λα κνπ ραξίζεη ηελ δσή λα κνπ 

ραξίζεη ρξφληα. Ώρ ράξε,   δελ ζνπ πφλεζε γηα ηα γιπθά κνπ ληάηα,  

γηα ηελ θαιή κνπ ιεβεληηά,  γηα ηελ θαιή κνπ ληφηε. Υάξε πσο δελ 

κνπ ράξηζεο αθφκε ιίγα ρξφληα γηαηί είκαη ληφο θη αράξηηνο δελ 

ράξεθα ηελ ληφηε.  Άρ,  λα κνπ ραξίζεηο ηελ δσή, λα δηαζθεδάζσ 

ηνλ ληνπληά θαη ηνλ απάλσ θφζκν. Νάρα λεξφ απ‟ ηνλ Φξπά θη 

αγέξα απ‟ ηελ Μπαξάθα θη έλα θαιφ ραηξεηηζκφ απ‟ ηελ 

θαηλνχξγηα ζηξάηα. 

 

Καιφηπρα είλαη ηα βνπλά θαιφηπρνη  νη θάκπνη,  πνηέ δελ 

αξξσζηαίλνπλε ράξν δελ πεξηκέλνπλ, παξ‟ πεξηκέλνπλ άλνημε θη 

φκνξθν θαινθαίξη, λα πξαζηλίζνπλ ηα βνπλά λα ινπινπδίζνπλ  

θάκπνη. Ο ράξνο θαβαιίθεςε θαη δψλεη  η‟ άξκαηα ηνπ θαη 

παίξλεη δίπια ηα βνπλά θη αληίπεξα ηνπο θάκπνπο θαη πφβξεη 

ηξείο παίξλεη ηνπο δπν θαη πφβξεη δπν ηνλ έλα θαη πφβξεη θαη 

κνλνγελή ηνλ μεξηδψλεη ηέιεηα. Καη κηα καλλνχια έθιαςε θαη κηα 

καλλνχια θιαίεη. Υάξε κνπ ζα ζε θαηαξαζηψ θαη πάιε ζε 

θνβάκαη, απφ ςειά λα γθξεκηζηείο θαη ρακειά λα πέζεηο,  ζαλ ην 

γπαιί λα ξαγηζηήο,  ζαλ ην θεξί λα ιηψζεηο.  Μνπ πήξεο ην 

παηδάθη κνπ πνπ άιιν παηδί δελ έρσ.  Υάξε κνπ δελ ζνπ πφλεζε 

γηα ηα γξακκέλα λεηάηα, ,  ράξε γηαηί δελ η‟ άθελεο λα δήζεη ιίγα 

ρξφληα.  Ήηαλε ληφο θη αράξηηνο, δελ ράξεθε ηε ληφηε 
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Βδψ ζε ηνχηε ηελ μνδηά, ζ‟ εηνχην δσ ηνλ Αίζθν, φιεο θαεκφ – 

θαεκφ ρσκε, φιεο θαεκφ θξαηνχκε.  Οη ρήξεο απ‟ ηνπο άληξεο 

ηνπο, κάλλεο απ‟ ηα παηδηά ηνπο θαη νη θαεκέλεο αδεξθέο απ‟ ηα 

γιπθά η‟ αδέξθηα.  Καη θιάςεηε λα θιάςσκε, ζιηβήηε λα 

ζιηβνχκε, λα καδεπηνχλ ηα δάθξπα,  λα ζχξνπλε πνηάκη. Καη ην 

πνηάκη λαλ καθξχ,  λα πάεη ζην θάησ θφζκν, λα γίλεη βξχζε 

δξνζεξή, βξχζε καιακαηέληα, λα πάλ νη ληέο γηα ην λεξφ θη νη ληνί 

γηα ληέο λα δνχλε. 

 

αλ άιιν δελ εδήιεςα δσ ζηνλ απάλσ θφζκν Σξνκάξα κνπ, 

ηξνκάξα κνπ, δψ ζηνλ απάλσ θφζκν,  ηνλ ήιην θαη ηελ μαζηεξηά 

θαη η‟ άξγπξφ θεγγάξη, δήιεςα κάλλεο κε παηδηά θαη αδεξθέο κ‟ 

αδέξθηα 

 

Καεκφ πφρεη ε θαξδνχια κνπ . Γήιεςα θαη η‟ αληξφγπλα λα 

πεξπαηνχλ αληάκα. Σ‟ αδέξθηα είλαη ιεβεληηά θαη ηα παηδηά 

θακάξη θη νη άληξεο ζηηο γπλαίθεο ηνπο είλαη θνπκηά κεγάιε. Ση λα 

ζνπ ζηείισ καχξε γεο, ηη λα ζνπ παξαγγείισ, κε ηνλ θαιφλε 

πξνγηαζηφ ηη δψξν λα ζνπ ζηείισ. Να ζηείισ κήιν ζέπεηαη, 

θπδψλη καξαγθέηαη λα ζηείισ κνζθνζηάθπιν θη εθείλν 

μεξαηηέηαη. Να ζηείισ γηέ κνπ θνξεζηά λα ηνηκαζηείο θαη λάξηεηο,  

λάξηεηο παηδί κνπ ηε Λακπξή  γηα λα ραξνχκ‟ αληάκα, Ση λα ην 

θάκσ κάλλα κνπ ην κήιν λα ην ζηείιεο θη απηφ ην κνζθνζηάθπιν 

θαη ην γιπθφ θπδψλη. Μαλλνχια κνπ ηε θνξεζηά  ζέισ λα κνπ ηελ 

ζηείιεηο. 
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Βςέο, πξνςέο επέξαζα απ‟ ην λεθξνηαθείν θη άθνπζα  κλήκα 

πνχβνγγε,   βαξηά – βαξηά βνγγνχζε, θη έθαηζα θαη ην ξψηεζα κε 

έλα θαεκφ κεγάιν.  αλ ηη έρεηο κλήκα κ‟ θαη βνγγάο θαη 

βαξηαλαζηελάδεηο.  Μελ εηλ‟  ην ρψκα ζνπ βαξχ θαη ε πιάθα ζνπ 

κεγάιε;  Αελ είλαη ην ρψκα κνπ βαξχ θαη ε πιάθα κνπ κεγάιε,  

παξ‟ κε βαξαίλεη ε κάλα κνπ ε βαξηνπηθξακέλε,  πνπ κ‟ έραζε 

κηθξφ – κηθξφ θαη κ‟ έβαιε ζην ρψκα. Κη αλ ζέιεηε λα αθνχζεηε 

θιάκαηα  , κνηξνιφγηα,  πεξάζεηε απ‟ ηνλ Πξεκεληηθφ θη απφ ηελ 

θαηλνχξγηα ζηξάηα.  Ν‟ αθνχζηε αληξίθηα θιάκκαηα γπλαίθεηα 

κνηξνιφγηα,  λ‟ αθνχζηε ηελ καλνχια κνπ πσο θιαίεη θαη πσο 

ζξελείηε. Μνηξνινγάεη ην γηφθα ηεο θη φια ηα παιιεθάξηα φπνπ 

ηα ηξψεη ε καχξε γεο ηα έξεκα ηα μέλα. 

 

Σίκαζε ε ψξα ηίκαζε παηδηά κ‟ λα ηαμηδέςσ,  θη αθήλσ γεηα ζην 

ζπίηη καο θαη ρξφληα ζηα παηδηά κνπ,  θαη ζηα γιπθά η‟ αγγφληα 

κνπ ηζ‟ αθήλσ ηελ επρή κνπ.  Κη εγψ πάσ ζηελ ιεζκνληά πνπ 

αιεζκνληέηαη ν θφζκνο,  πνπ πάλε νη ληνί θαη θξχβνληαη θη νη ληέο 

θη αιεζκνληνχληαη. Πάλε θαη ηα κηθξά παηδηά θαη θιαίλε γηα ηελ 

κάλα. Γηα πέζκνπ δα καλνχια κνπ,  ζαλ πφηε ηφρεηο λ‟ άξζεηο, λα 

ζνχρσ γηφκα λα γεπηείο θαη δείπλν λα δεηπλήζεηο. Ση λα ζνπ πσ 

παηδάθη κνπ,  ζα ζιίςσ ηελ θαξδηά κνπ. Ώλ θηηάζσ γηφκα γεχζνπ 

ην θαη δείπλν δείπλεζε ην θη εγψ δεηπλάσ ηνλ θνξληαρηφ, γεχνκαη  

καχξν ρψκα ζαλ θη άιινπο ληνχο, ζαλ θη άιιεο ληέο θη άιια 

παηδηά ρακέλα. 

 

ηελ καχξε γε δελ είλ‟ ρσξηφ,  δελ είλαη θαθελείν,  νχηε θαη 

βξχζεο κε λεξφ νχηε θαη ζα ζρνιείν,  λα πάλ δαζθάινη ζην 
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ζρνιείν θη νη ληνί ζηα θαθελεία,  λα πάλε ληέο θαη ληφλπθεο ζηε 

βξχζε ζην λεξφ ηνπο,  λα πάλ λα θέξνπλε λα πηνχλ νη ληνί , ηα 

παιιεθάξηα. 

 

Μηα ράξε ζέισ καχξε γεο, κηα ράξε  καχξν ρψκα.  Ώπηφλ ηνλ ληφ 

πνπ  ζηείιακε λα κελ ηφλε ξαρληάζεηο,  ζαλ κήιν λα ηνλ κπξηζηείο 

θαη ζαλ θπδψλη αθξάην, γηαηί ήηαλε βαξηάξξσζηνο θαη 

βαξηνπιεγσκέλνο. ι‟  νη γηαηξνί πεζάλαλε, ηα θαξκαθεία 

θιείζαλ θαη ηελ δηθή κνπ ηελ πιεγή αγηάηξεπηε αθήζαλ.  Ση λα 

ζνπ πσ καλνχια κνπ λα  θάςσ ηελ θαξδηά ζνπ θαη ζαο γιπθέο 

κνπ αδειθέο λα ζαο θαθνθαξδίζσ. Βδψ γηαηξνχο δελ  έρνπκε,  

νχηε λνζνθνκεία.  Βδψ κάλακ‟  ην ιέλε καχξε γεο ην ιέλε καχξν 

ρψκα.  Ραρληάδεη  ληνχο,  ξαρληάδεη  ληέο,  ξαρληάδεη  παιιεθάξηα, 

ξαρληάδεη παηδηά αλχπαληξα παηδηά ηεο αξξαβψλαο. Βξάρληαζε θη  

αθξηβνγηφ  πνπ δελ είρε ε κάλα άιιν. 

 

Βξαγηζηήθαλ ηα βνπλά,  γθξεκίζηεθαλ  ξαρνχιηα,  ε ζάιαζζα 

θνπξηνχληαζε κε ην θαθφ πνπ εγίλεη. Με θιαίηε ηνπο θαιφηπρνπο,  

ηνπο θαινπεζακέλνπο,  λα θιαίηε ηνπο θαθφηπρνπο ηνπο 

αδηθνζθνησκέλνπο. Άιινη πάλε ην ρακπέξη πνχκαζε ε καχξε ζνπ 

ε κάλα,  ςηιή θσλίηζα έβγαιε ζηνλ νπξαλφ ηε θηάλεη.  Ση είρεο 

δεληξί κνπ θη έπεζεο, η‟ είρεο θαη μεξηδψζεηο. Μφζρν  λεξφ ζε 

πφηηδα ρεηκψλα θαινθαίξη.  Σν θαινθαίξη θξχν λεξφ θαη ην 

ρεηκψλα κφζρν θαη κέζ‟ ην κεζνρείκσλν κνπ ήιζε ην ρακπέξη. Σ‟ 

είρεο δεληξί κνπ θη έπεζεο, η‟ είρεο θαη μεξηδψζεηο. 
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αλ άιιν δελ κε κάξαλε δσ ζηνλ απάλσ θφζκν.   

Καηαθξνληψληαη νη γνλείο θαη νη καχξεο νη καλάδεο. Δ κάλα 

δίλεη ην ζπιάρλν ηεο, ε κάλα ηε θαξδηά ηεο, λα βγάιεη ηα 

παηδάθηα ηεο θαη λα ηα κεγαιψζεη. Πνηνο είλαη εθείλνο ν γνληφο 

θαη πνηα είλαη εθείλε ε κάλα,  πνπ θάλεη ηα παηδάθηα ηεο θαη  πνπ 

δελ ηπξαλληέηαη. Δ κάλα είλαη δάραξε, ε κάλα είλαη κέιη. Δ κάλα 

πίλεη  βάζαλα, ε κάλα ηα θαξκάθηα. Σε κάλα  ηελε  βξίδνπλε θαη 

ηελ θαηαθξνλάλε.  Μα ζαλ ην θηφξν ηνπ Μαγηνχ, κφλν κπξίδ‟ ε 

κάλα, 
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Η ΛΑΪΚΗ ΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΥΑΚΙΩΣΕ 

 πζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθά επηκειεκέλε δνπιεηά, 

ζηνλ πινχην ησλ ιατθψλ πνηεηψλ ηεο Λεπθάδαο, έθαλε ν 

θηιφινγνο θαη δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

ππξίδσλ Βξεηηφο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα, απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

αθνπγθξαζζεί, λα γλσξίζεη θάζε πεξίπησζε ιεπθαδίηε κε 

ηαιέλην, πνπ κεηνπζίσζε,  κέζα απ‟ ηελ απιντθή ηνπ ζθέςε, ζε 

ζηίρν, θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπ, ή ηεο δσήο ηνπ ρσξηνχ ηνπ, ή 

γεληθφηεξα ηα αθνχζκαηά ηνπ.  Καη ζηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ, 

ν πχξνο Βξεηηφο,  βξήθε θαη θαηέγξαςε κηα πιεηάδα ιατθψλ 

πνηεηψλ, πνηεηέο πνπ αγλννχλ νη θαθηζάλνη, ή πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηνπο αληηκεηψπηδαλ ζθσπηηθά, κε θξάζεηο 

ηνπ ηχπνπ : «άζηνλ απηφλ, είλαη «ηζίκπηνο». Βέβαηα, απηή ε 

«ηδηαηηεξφηεηα» γηα ηνπο ηξίηνπο, ζήκεξα απνηειεί έλα πεξηβφιη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ησλ θαθησηψλ. Αμίδνπλ, δε, 

κχξηεο επραξηζηίεο ζηνλ πχξν Βξεηηφ, πνπ κπφξεζε θαη 

δηέζσζε απηά ηα απιντθά πνλήκαηα ησλ μσκάρσλ θαθηζάλσλ 

θαη ησλ Λεπθαδίσλ γεληθψηεξα. Αο δνχκε πνηνπο κλεκνλεχεη 

ζαλ ιατθνχο πνηεηέο ζηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ (ειίδα 89). 

Λαδαξάηα:  πχξνο Λάδαξεο (Σαζψλεο) θαη Θεφδσξνο Λάδαξεο 

Κάβαιινο: Αηνλχζηνο Λνγνζέηεο, Μηραήι Κάηζελνο, Λίαο 

Καξαπάλνο, Ώλαζηάζηνο Κνχξηεο (Πίηηαο), Γεψξγηνο Κνχξηεο, 

Ώηκίιηνο Κνχξηεο, Θεφδσξνο Πεηνχζεο (Ράθηαο) 
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Πξεκεληηλφο: Αηνλχζηνο Κνληνγηάλλεο, ΏγιαΎα Κνληνγηάλλε – 

Γξεγφξε, Ώξεηή Κνπληάθε (Καξαγηάλλε), Θαλάζεο Κνπληάθεο, 

Φηφξσ Ώζπνγέξαθα, Βξκηφλε (Γηφληα) ΐαγελά, Ναηαιία 

Κνπληάθε 

Ώζπξνγεξαθάηα :  Πάλνο Κηελάο ( Ώξγειάθηαο), Γψεο Κηελάο, 

Βπγελία Καθηνχζε -  Ανπβίηζα 

παλνρψξη : Αεκήηξεο Γξεγφξεο ή Αηνκήδεο, ή Αξνζίλεο, 

παηέξαο ηνπ ινγνηέρλε Γεξάζηκνπ Γξεγφξε, Ώλαζηάζηνο 

Γαβεξδηλφο, πχξνο Γαβεξδηλφο, Παλαγηψηεο Γαβεξδηλφο, νθία 

Γξεγφξε, ΐαγγέιεο Γξεγφξεο, Νίθνο Γξεγφξεο, Κψζηαο 

Γαβεξδηλφο, ηαχξνο Γαβεξδηλφο (Παξπάιαο) 

Πηλαθνρψξη :  Ξελνθψληαο άληαο, Υξήζηνο Γεσξγάθεο 

Απ „ηελ ζαπκάζηα εξγαζία ηνπ ππξίδσλνο Βξεηηνχ 

εξαληδφκεζα ηα πνηήκαηα ησλ θαθηζάλσλ ιατθψλ πνηεηψλ: 

Ναηαιίαο Κνπληάθε, Παλαγηψηε Γαβεξδηλνχ, Αηνλχζε Λνγνζέηε, 

Ξελνθψληα άληα, Πάλνπ Κηελά – Ώξγειάθηα, Αεκεηξίνπ 

Γξεγφξε – Αξνζίλε ή Αηνκήδε, Ώλαζηάζηνπ Κνχξηε, πχξνπ 

Λάδαξε – Σαζψλε, Αηνλχζε Κνληνγηάλλε. 

ΝΑΣΑΛΚΑ   ΚΟΤΝΚΑΚΗ 

Ώηηηιν 

Κάζε ηφζν ζηε γε αλάβεη ε θιφγα ε θαιή,  

θαίεη βξψκεο θαη θνξκηά θαζαξίδεη ην ληνπληά.  
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Ώπ‟ ηε ζηάρηε ηελ πνιιή βγαίλεη έλα ιεπθφ πνπιί 

Πνπ ειεχζεξα πεηάγεη θαη παληνχ ραξέο ζθνξπάγεη. 

Πνιεκήζηε παιηθάξηα αλάςηε πάιη ηε θσηηά,  

θάςηε φιε ηε ζαπίια γηα λα ηδείηε ιεπηεξηά. 

Άηηηιν 

Δ θσηηά, ε θσηηά θθηάρλεη, ραιάγεη ,  

απηή έθθηαμε ηε γε ε θσηηά καο ηε θαιή. 

ηη ππάξρεη ηφθθηαμε ε ιακπεξή θσηηά.  

Αελ ππάξρεη ακθηβνιία, λαη θακηά. 

Ο ήιηνο, η‟ αζηέξηα ην θεγγάξη ην ρισκφ  

φια ιάκπνπλ ζηεο θσηηάο ηνλ νπξαλφ. 

Δ θσηηά, ε αζηξαπή είλαη κέζα καο θη απηή. 

Άηηηιν 

Φηηάρλεη ραιάγεη φιε ε πιάζε  

θαη πάιη αξρίδεη απ‟ ηελ αξρή δελ ηειεηψλεη φζν ε θχζε ζα δεη.  

Ανπιεχηξα αθνχξαζηε αλαθαηψλεη  

δπκψλεη φια ηα πιηθά κεο ζην ζθαθίδη πνπ έρεη θηάμεη. 
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Άηηηιν 

Οη άλζξσπνη πνπ έκαζαλ λα ηα θιέβνπλ ηα ζχκβνια ηνπ νπξαλνχ  

θάπνηε ζα κάζνπλ, Θε κνπ, ηη θξχβεηο κέζα ζην κεγάιν νπ ην 

Ννπ. 

 Αελ μέξσ αλ ζα ζνπ θαθνθαλεί πνπ ζα κάζνπλ ην δηθφ ζνπ 

κπζηηθφ. 

Ξέξσ κνλάρα πσο ε δηθή νπ θαινζχλε ε κεγάιε ζα ζπγρσξήζεη 

η‟ άηαθηα παηδηά. 

Άηηηιν 

Έκπα θφξε ζην ρνξφ λα ζε δσ, λα ζε ραξψ,   

έκπα ζείζνπ θαη ιπγίζνπ γηα λα ζθάζνπλ νη ερζξνί ζνπ. 

Κνχλαγε ην καληηιάθη ηεο αγάπεο ην κεξάθη 

 κέζ‟ ζη‟ αιψλη πνπ ρνξεχεηο ηελ αγάπε καγεηξεχεηο. 

Άηηηιν 

Παξακχζη, παξακχζη ην θνπθί θαη ξεβχζη  

πέξλαγε παξακπζά κεο ζηε δέζηε ηελ πνιιή παξακχζη είλ‟ ε δσή 

\.Γηα θαηέβα θαη ζηνλ Άδε κέζα ζην πνιχ ζθνηάδη  

πεο καο πψο πεξλάλ εθεί νη δηθνί καο νη λεθξνί Παξακχζη είλ‟ ε 

δσή. 
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Άηηηιν 

Άρ, αζεκέληα ζάιαζζα ζε θάλεη ην θεγγάξη θη ν λνπο, γπξίδεη ζηα 

παιηά.  

Δηαλε ηφηεο Καηνρή, ζηα δφληηα ήηαλ ε ςπρή ηξνκάξα καο, 

ιαρηάξα καο νη Γεξκαλνί,  

θάζε ζηηγκή θαη κηα πιεγή. Σξνκάξα καο, ιαρηάξα καο νη 

Γεξκαλνί! 

 Έλαλ ζθνηψλαλ νη Έιιελεο, πελήληα νη Γεξκαλνί θαηέβαδαλ 

ζηνλ ηάθν 

 Κιάςηε γπλαίθεο ηζ‟ άληξεο ζαο,  καλάδεο ηα παηδηά ζαο,  

 θιάςε γηαγηά η‟ αγγφληα ζνπ,  θιάςε ηνλ εαπηφ ζνπ,  

θιάςε θαη γηα ηα ζπίηηα καο πνπ θάςαλε νη θιφγεο. 

 Φεγγάξη εζχ πνπ έθαλεο ηε ζάιαζζα αζεκέληα, 

 θάλε ηψξα ην ζάκα ζνπ, λα αγαπήζεη ν θφζκνο, 

 κνλάρα θσο θη αγάπε λα βαζηιεχεη εδψ ζηε γε. Υξηζηέ,  

αγθάιηαζέ καο θαη ζχκηζε καο ην ηαπξφ κε ηα δηθά ζνπ Πάζε 

Ώηηηιν 

Υαξά ζ‟ εθείλνλε ην λην πνπ θάζεηαη κεο ζην ρσξηφ,   

ραξά ζ‟ εθείλνλε ην λην πφρεη ζπηηάθη  ζην ρσξηφ. 
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Έρεη ακπέιηα, έρεη ειηέο έρεη ρσξάθη, κπγδαιηέο.  

Υαξά ζ‟ εθείλνλε ην λην πφρεη ζπηηάθη  ζην ρσξηφ. 

Έρεη βξπζνχια κε λεξφ πνπ βγαίλεη κεζ‟ απ‟ ην βνπλφ 

 έρεη γπλαίθα θαη παηδηά γεκάηα νκνξθηά θαη γεηα. 

Υαξά ζ‟ εθείλνλε ην λην πνπ ζα γπξίζεη ζην ρσξηφ  

ζα δήζεη θπζηθή δσή δελ ζα  πνλέζεη ζηελ ςπρή. 

Ώηηηιν 

Αε ζέισ λα βιέπσ θιπηδάληα, κπξίθηα, ηεγάληα κηα νιάθαηξε 

δσή, δε  

ζέισ λα βιέπσ θαηζαξφιεο, πηάηα αδεηαλά ή γεκάηα, ζθνχπεο, 

ζθνππίδηα, 

 άκεηξα ζηξσζίδηα θξεβάηηα, ζεληφληα, ηξαπέδηα ζαλ αιψληα 

 έρσ ζαο ιέγσ πνιχ θνπξαζηεί,  κέζα ζην ζπίηη, ζ‟ απηφ ην θνπηί. 

 Θέισ λα βγσ λα πεηάμσ κέζα ζηνλ θφζκν, ην δηθφ κνπ θφζκν λα 

ραξάμσ. 

 Θέισ ηνπθέθη λα πνιεκήζσ θαη ηνλ ερζξφ καο, λαη, ζα ληθήζσ. 

Θέισ λα γίλσ ζηξαηησηίλα, θαη λα‟ κηα άμηα γηα ππνπξγίλα 

 ζέισ, λαη, ζέισ λα ηξέμσ κέζα ζηα πξάγκαηα, ζ‟ φια ηα 

πξάγκαηα ζέισ λα κπιέμσ. 
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 ηα φκνξθα, ζη‟ άζρεκα θαη ζηα κεγάια, ζέισ λα κπιέμσ, 

 λαη, κέζα ζη‟ άιια, κέζα ζε πχξαπιν ζέισ λα κπσ,  

λα θηάζσ ζη‟ άζηξα, ζηνλ νπξαλφ. Θέισ ζηε ζάιαζζα βαζηά λα 

πάγνπ, 

 σθεαλνχο ζέισ λα κεηξάγνπ. Θέισ λα δήζσ κέζα ζε φια  

θαη  αο κε πάξεη ε κεγάιε  κπφξα.  

 

ΠΑΝΑΓΚΩΣΗ   ΖΑΒΕΡΔΚΝΟ 

Kχπξνο 

Ώπηά ηα καχξα ηα βνπλά πνπ‟ λαη ζα ξνγθηαζκέλα είλαη ηεο 

Κχπξνπ αδειθήο, πνπ είλαη ζθιαβσκέλα. 

Σελ Κχπξν ηελ επιάθσζε νιφθιεξε καπξίια ζαλ ηεο εζηήζαλ κ‟ 

απνληά απηφ πνπ ιελ Ώηηίια. 

ηελάδεη, βφγγεη θαη ζξελεί ηα δφιηα ηα παηδηά ηεο πνπ ε Σνπξθηά 

ηα άξπαμε, ηα‟ ρεη ζηα θάηεξγά ηεο. 

Ώλαζπκάηαη κε θαεκφ φια ηα πεξαζκέλα φπνπ πεξλνχζε ηε δσή 

ήζπρα, επηπρηζκέλα. 

Πνηα κνίξα εθζφλεζε ην δφιην ξηδηθφ ηεο θαη κε ζθιεξάδα 

δηάηαμε θαη ηνλ αθαληζκφ ηεο. 
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Γηαηί ηελ Κχπξν δηάιεμαλ λα ηελ δηρνηνκήζνπλ θαη βάζεηο γηα 

έλαλ πφιεκν, απάλσ ηεο λα ρηίζνπλ; 

Μα φπσο ε κάλα αγαπά ην ίδην ηα παηδηά ηεο ε Βιιάδα δελ ηελ 

μέραζε, είλαη αλάκεζά ηεο. 

Καη ζα παιέςεη φζν κπνξεί γηα λα ηελ μεζθιαβψζεη  θη απφ ην 

καχξν ην δπγφ ζε λα ηήλε γιπηψζεη. 

Βζείο Κχπξηνη αδέιθηα καο, πνηέο κε θαληαζζείηε πσο απ‟ ηε 

καχξε ηε ζθιαβηά, πνηέ ζαο δε ζα βγείηε. 

Γηαηί ε ηζηνξία καο είλαη καηνβακκέλε θη απηή ε γαιαλφιεπθε 

είλ‟ πάληα δνμαζκέλε. 

Κη αο κελ αλαγαιιηάδνληαη ηα ηνχξθηθα επλνχρηα θη αο 

ζπκεζνχλε ηα παιηά, ηνπ εχδσλα ηζαξνχρηα. 

Ώιιά απηνί ηη έγξαςαλ εηο ην ζαξαληαέλα ζηελ παπαξνχλα λάλ‟ 

θαιά, είλαη αθνζησκέλα. 

Σν Πνιπηερλείν 

Νχρηα βαξηά θαη ζθνηεηλή ην ‟73 ζα κείλεη αζάλαην φλνκα απηφ 

ζηελ 𝛪𝜍𝜏𝜊𝜌ί𝛼156  

Πνηνο δε ζπκάηαη, θίινη κνπ, ηε καχξε εθηαεηία πνπ έθεξε ηελ 

πξφνδν πίζσ πνιπεηία. 

Ώκίιεηνη θνηκφκαζηε ηα καχξα εθείλα ρξφληα κα ν θαζηζκφο πνπ 

έπεζε ηψξα ζηελ πεξηθξφληα. 
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Ξάθλνπ αθνχκε κηα θσλή ΒΑΧ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ κα ηη 

ραξνχκελε ζηηγκή ήηαλ ην βξάδπ εθείλν. 

Οη ηχξαλλνη θνβήζεθαλ, ινπθάμαλε, ηξνκάδνπλ θαη κε απαίζηα 

θαξδηά ηα ηαλθο ηνπο εηνηκάδνπλ. 

ηα αλίαηα  παηδηά 

Έρσ κηα ζιίςε ζηελ θαξδηά γη‟ απηά ηα ζπαζηηθά παηδηά. 

Παηδηά θνπηζά, παηδηά ηπθιά παηδηά κνπγθά, απξνζάξκνζηα  

παηδηά βαζαληζκέλα. 

Καη κεηο, πξφζθαηξε ζιίςε, πνιιέο ραξέο παηδηά ιεζκνλεκέλα. 

Θεέ, Θεέ, ζπκπφλεζε ιηγάθη ηα θαεκέλα κήπσο απηά ζην Γνιγνζά 

απνθάησ ηε ιφγρε ζηα πιεπξά νπ 

Υξηζηέ, Υξηζηέ φρη απηά ηα ζπαζηηθά δε θηαηλ, δελ είλ‟ ππεχζπλα 

,ζη‟ άδηθν ζηαχξσκά νπ. 

Θεέ, Θεέ, θάληα θη απηά λα παίμνπλε ζαλ η‟ άιια ηα παηδηά νπ. 

Γηα ζαο, αλίαηα παηδηά, ηνλ Πιάζηε ηθεηεχσ λα ζαο ραξίζεη ηελ 

πγεηά,   πινχηε δελ ηνπ 𝛾𝜐𝜌𝜀χ𝜔.153  

Μπεινγηάλλεο 

1952, ηξηάληα Μάξηε, Σξίηε πξσηλή θαη ην Γνπδί ζξελεί Μπάηζε, 

Καινχκελν, Ώξγπξηάδε καδί θαη Μπεινγηάλλε. αο εθηειέζαλ 

Έιιελεο κα θαη Ώκεξηθάλνη. 
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Παλαγνχιεο-Λακπξάθεο 

Ώθνχ ν ήιηνο ράζεθε θη ήξζε βαζχ ζθνηάδη απηή ηελ ψξα 

δηάιεμαλ, ζε ζηείιαλε ζηνλ Άδε. 

Πξηλ απφ ρξφληα έδεημε θη άιιν  ηε δχλακή ηνπ κα ην ζθνηάδη 

ηνπ‟ θαγε θαη θείλνπ ην θνξκί ηνπ. 

Μάλα ζε βιέπσ φηαλ θιαηο ηα εξσηθά παηδηά ζνπ κπξηάδεο 

θφζκνο ζέβνληαη ηα γεξνληάκαηά ζνπ. 

ε ζέλα κάλα φπνπ θιαηο πνιχ γηα ηνλ Ώιέθν, πνιιέο καλάδεο, 

πίζηεςε, γη‟ απηφλ λα θιαίλε,  βιέπσ. 

Γηα  ζε  θησρέ  αδηθεκέλε 

ηαμά-ζηαμά ζαο ξνχθεμαλ ην αίκα απ‟ ηελ θαξδηά ζαο νη καχξνη 

αδηθεηέο. Καη ζεηο δελ θαηνξζψζαηε λα ηδείηε ηηο πιεγέο ζαο θη αο 

είλαη ζην θνξκί ζαο αλνηρηέο. 

Γηαλλνχιεο 

Φαξάο εηο ην επάγγεικα ήζνπλ Γηαλλνχιε Πάλν ην θαζηζκφ δελ 

άληερεο ζεθψζεθεο απάλσ. 

ηε κάρε φπνπ έγηλε κεο ζηελ Ώκθηινρία  ζηνπο Γεξκαλνχο 

πξνθάιεζεο ζσζηή 𝜋𝛼𝜈𝜔𝜆𝜀𝜃𝜌ί𝛼.  

Δ   κνξθή  ζνπ 

Πάλσ ζηνπο ζθιεξνχο βξάρνπο βπζίδεηο ην βιέκκα ζνπ ζην ζάκα, 

βαζηά γαιάδηα ζάιαζζα αρλνθαίλεζαη. Γπλαίθα άζπηιε, 
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κνλαρηθή. Άθεζε ηηο ζθέςεηο ζηελ άλεκνθηγνχξα  κνλαρηθή,  

ζηνπο βξάρνπο ζησπειή, θαξηεξηθηά. 

Ο  Σίην 

Βζξήλεζαλ ηεο νηθνπκέλεο φιεο νη ιανί γηα ην ζηξαηάξρε Σίην 

θαη ηνπ ιανχ παηδί. Ξεθίλεζε κεο ζηα ζθνηάδηα ηεο Καηνρήο θη 

έγηλε ζχκβνιν γηα ηελ εηξήλε φιεο ηεο γεο. Ο Σίην θη ν 

ΐεινπρηψηεο ήηαλ κνξθέο κεγάιεο ζηνλ θφζκν πνπ πνιέκεζαλ, 

δελ ζα ππάξμνπλ άιιεο. 

 

ΔΚΟΝΤΚΟ  ΛΟΓΟΙΕΣΗ 

Οη  θάξνη 

Σνπ Ώιεμάληξνπ ηα βνπλά νη νλνκαζκέλνη θάξνη,  ρηιηάδεο 

γηδνπξφβαηα εζξέθαλ, είραλ απηή ηε ράξε. ηαλ άθνπγεο ηα 

θνπδνχληα ησλ δψσλ φηαλ εθνπδνπλνχζαλ, αηζζαλφζνπλ κηα 

επράξηζηε δσή, ζα κνπζηθή εθξνηνχζαλ. 

Ο  πφιεκνο  ηνπ  ‟40 – 41 

Mαχξε ππήξμε ε κέξα ηνπ Οθησβξίνπ απηή ε εηθνζηή νγδφε 

άληξεο, γπλαίθεο θιάςαλε θαη ζηήζαλ κνηξνιφη. 

Οη γπλαίθεο ράζαλε ηνπο άληξεο ηνπο , νη καλάδεο ηα παηδηά ηνπο  

απ‟ ην κεγάιν ζθνησκφ πνπ έγηλε εξάηζ‟ ε θαξδηά ηνπο. 

(ηε ζπλέρεηα κε ιεπηνκέξεηεο θαη κε αθξίβεηα πεξηγξάθεη ηηο 

κάρεο, φπσο ηηο έδεζε ν ίδηνο). Ση είδαλε ηα κάηηα κνπ εηο ηα 
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πνιπβνιεία καξκαξσκέλνπο Εηαινχο λα θνηηνχλ ηνλ Πξνθήηε 

Διία. 

Ο Υάξνο εβαζίιεςε κεγάιε ηξαγσδία επάζαλε νη Εηαινη  εηο ηνλ 

Πξνθήηε Διία. (Βπαηλεί ην ινραγφ Κσζηάθε αιιά κε μερσξηζηή 

ζπγθίλεζε κηιάεη γηα ηνλ εξσηθφ ηαγκαηάξρε, Υξήζην Γσίδε). 

Σίπνηε άιιν δε καο έιεγε πξνζέμηε θαιά κε ληξνπηαζηνχκε ηνλ 

πφιεκν ζα ληθήζνπκε θαη πξψηνη εκείο ζα‟ ξζνχκε. 

Βιαθξφ λα κέλεη ην ρψκα, πνπ ζθέπαζε ην Υξήζην καο ην Γσίδε 

απηφο γηα ηελ παηξίδα καο ήηαλε ην νκνξθφηεξν ζηνιίδη. 

(Ώθνινπζεί ε γεξκαληθή επίζεζε ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο) 

Σνλ θφζκν θαηεζπάξαμαλ κε ηελ αεξνπνξία,  ερνχκεμαλ απάλσ 

ζηε θηψρεηα καο, ζαλ άγξηα ζεξία. 

Δ παηξίο καο θαηέξξεπζελ,  θαηέξξεπζελ ην Έζλνο ζην Γεξκαλφ 

θαηαθηεηή θαη θφξεζε ην πέλζνο. 

Ώηηηιν 

Ώλάζεκά ζε ηξεηο θνξέο θαηαξακέλε Γξάκκν, ζ‟ εκέ ην δχζηπρν 

γνλή ηη δίλεηο δηα λα θάκσ. 

Γξάκκν αρφξηαγε, θαηαξακέλε Γξάκκν… Ο πφιεκνο ην έθεξε , ηη 

ζέιεηο λα ζνπ 𝜅ά𝜇𝜔;  
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Ώηηηιν 

Βκέλα λα κε θιάςνπλε ηεο άλνημεο η‟ αεδφληα,  δηφηη ν θαηξφο 

κνπ πέξαζε ,δηαβήθαλε ηα ρξφληα,   ήξζαλ ηα γήξαηα βαξηά, 

βαξηά ηπξαγληζκέλα γη‟ απηφ ραηήξη ηνπο δεηψ λα θιάςνπκε γηα 

κέλα. 

Γηα ηνλ ζάλαην ηνπ αεξνπφξνπ Νίθνπ  ΐαγελά 

Καη ζεηο πεξήθαλα πνπιηά,  πνπιηά θη αεξνπιάλa,  ρακπέξη ζχξηε 

ζηνλ Πξεκεληηλφ, ζηνπ Νίθνπ καο ηε κάλα 

Έθπγεο παληνηηλά,  δε ζα ζε μαλατδνχκε, δπν ιφγηα ζηνλ ςεχηηθν 

ληνπληά πάιη λα μαλαπνχκε. 

 

ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ   ΑΝΣΑ 

Πνπ  γελλήζεθα 

  ησλ θαθησηψλ έλα ρσξηφ είλ‟ ην Πηλαθνρψξη,  εθεί 

γελλήζεθα θη εγψ θη άιινη κηθξνί 𝜅𝜊𝜈𝜍φ𝜆𝜊𝜄.  

Καη παξαθάησ ζην ρσξηφ εθεί είρακε ζρνιείν,  έλα ζπηηάθη 

θησρηθφ πνπ‟ ηαλε,   ζσζηφ ςπγείν. 

Κεη κέζα ηνπξηνπξίδακε απ‟ ην πνιχ ην θξχν, θαη παγσκέλνη 

αλνίγακε ην βξψκηθν καο βηβιίν. 

Σφηε φινη νη δάζθαινη ην μχιν 𝜋𝜌𝜊𝜏𝜄𝜇𝜊χ𝜍𝛼𝜈,17  θαη φινη νη 

αδηάβαζηνη γη‟ απηφ θπγνδηθνχζαλ. 
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Καη θφβνο ήηαλ ην ζθνιεηφ πνπ νη δάζθαινη γηα γνχζην,  ζε 

θιείλαλ κέζα λεζηηθφ θαη ην‟ ραλε γηα ινχζν. 

Με ηνπο γνλείο εθφβακε ηνπο βξάρνπο γηα ιηζάξηα,  ζηα ιηηξνπβηά 

ηα βάλακε πνπ δνχιεπαλ ηα ιάδηα. 

Κνχηζνπξα πειεθνχζακε θαη θθηάλακε θαη κχινπο, ηε θηψρεηα ηε 

ληθνχζακε κε ησλ ρσξηψλ ηνπο γχξνπο. 

Ανπιεηέο, βαξηέο, θνπξαζηηθέο θαη πείλα ζηα ρσξηά καο, κα ήηαλ 

ιίγεο θακειηέο πνπ μέξαλ ηε δνπιεηά καο. 

  Ήηαλε βάζαλν ε δσή ηα ιίγα ρξήκαηά καο, δε θηάλαλ νχηε γηα 

ςσκί θαη ξνχρα ηα παιηά καο. 

  Καη φπνηνο έθθηαλε βξαθί θαηλνχξην ηνλ θνηηνχζαλ. Μνπ 

έθθηαμαλ θη εκέ παηδί θαη φινη κε θηνλνχζαλ. 

Δ  κνχζα 

Αελ είζαη ζπ, σ Μνχζα, γηα κε πνηέ παξνχζα, εζχ πεγαίλεηο κ‟ 

άιινπο κεγάινπο εγθεθάινπο. 

‟ απηψλ ην παιαηάθη ρηίδεηο θαη ζπ ιηγάθη θη αο έρνπλε ηε γλψζε 

απ‟ ηα ζρνιεηά ηελ ηφζε. 

Μ‟ απηνχο θάλεηο παξέα καδί ηνπο θάζε κέξα θαη γσ κέλσ απέμσ 

κ‟ απηνχο κπνξψ λα ηξέμσ; 

Βίκαη θαη γσ ιηγάθη ηεο γεο έλα θπηξάθη αζρέησο αλ δελ είδα ηεο 

παίδεπζεο αρηίδα. 
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Γηαηί ςειά αλεβαίλεηο θη φιν κ‟ απηνχο πεγαίλεηο;  Πάξε ηελ 

θαηηνχζα θη έια κε κε, σ κνχζα. 

1976 

Υξφλε κνπ, θαιψο φξηζεο καδί κε η‟ αγαζά ζνπ αιιά, βιέπσ, καο 

έθεξεο θαη ζπ ηα θνληθά ζνπ. 

Βηξήλε, ρξφλε, ζέινκε θαη φρη θφλνπο άιινπο,  απηή ζα 

πεξηκέλνπκε θη απ‟ φινπο ηνπο κεγάινπο. 

Φέξ‟ ην ην κέγηζην αγαζφ Υξφλε κνπ ηελ αγάπε,  κε θέξεηο κίζνο 

θαη θαθφ,  κε καο γεκίζεηο πάζε. 

Με ρχζεηο άιια αίκαηα,  ε γε „ λαη ρνξηαζκέλε θη απφ δηθά καο 

ζθάικαηα πνιινί λ‟ νη ζθνησκέλνη. 

Έια, Υξφλε κνπ δίζεθηε, δηάβα κε θαινζχλε θαη θέξε‟ ηελ φπνπ 

βξίζθεηαη ζηε γε καο ηελ Βηξήλε. 

θαθηζάληθα 

Πνχ είζαη δάζθαιε𝛫𝛼𝜌𝜊χ𝜍𝜊,45πνχ είζαη Γηψξγν 

𝛫𝜔𝜍𝜏𝛼𝜈𝜏ά𝜌𝛼46  , πνπ θνξνχζαηε γηα ινχζν ηελ παιηά ηε 

κπνπξαδάλα. 

Μα ηνπ νχηζνπ Κσζηαληάξα  πνιχ η‟ άξεζε η‟ αζηείν θη αο κελ 

είρε θαη δεθάξα. 

Πξνπαληφο ζηα παλεγχξηα φπνπ έλησζε θαη 𝜏ά𝛽𝜆𝛼47 , κε ρνξνχο 

ζ‟ φια ηα ζπίηηα κε θξαζηά παιηά θαη καχξα. 
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Πνιινί πίλαλ θεξνπάηη έλα νιφγιπθν θξαζάθη κεηά „ ξρίδαλ 

θαιακπνχξη πνηνο λα πεη η‟ αιιλνχ θνπζνχξη. 

Σν βαζηάγαλε ην γιέληη πνηνο ηνλ άιινλ λα κεζχζεη , πνπ έραλ‟ ν 

ζθχινο ηνλ αθέληε ψζπνπ θάπνηνο λα κεζχζεη. 

Δ εξήκσζε ησλ ρσξηψλ  καο 

ε πνιιά απ‟ ηα ρσξηά καο φπνπ θχγαλ ηα παηδηά καο , κείλαλ 

κφλν γεξαηηά θαη ρσξηά ρσξίο παπά. 

Κη αλ θαλείο αλαρσξήζεη γηα ην κέγηζην ηαμίδη, γέξνπο  ζα 

ζηξαηνινγήζεη ν παπάο γηα λα ηνλ ζηείιεη. 

Πψο θαηάληεζαλ ζη‟ αιήζεηα ηα κειίζζηα καο ρσξηά, πνπ φηαλ 

άθνπγεο ηα νξλίζηα έλησζεο ηέηνηα ραξά! 

Μα πνχ είλαη νη γηνξηέο ηνπο πνπ καδεχνληαλ εθεί.  ηηο κηθξέο 

ηηο εθθιεζηέο ηνπο θη φινη γηφξηαδαλ καδί; 

Πνχ εθεί νη ρνξεπηάδεο ζην ρνξφ πνηνο γηα λα κπεη θαη ζηελ 

ηάβια νη θπξάδεο πνηα ηξαγνχδη γηα λα πεη; 

Κνχθηα  θεθάιηα 

Θεέ κνπ άδεηα θαχθαια ζηνλ θφζκν είλαη πνιιά, πνπ έρνπλ 

παξαγέκηζκα κ‟ αινγηλά κπαιά. 

Κη αζπκθσλίαο γέλεηαη κ‟ απηνχο ηνπο θεθαιάδεο, θαιχηεξα αο 

καο ζηέιλαηε Θεέ κνπ, αγειάδεο. 
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Να πίλακε ην γάια ηνπο θαη φρη ηα θαξκάθηα, λα ιείπνπλ νη 

κπειάδεο ηνπο απ‟ η‟ άδεηα θεθαιάθηα. 

Πνιινί μέξνπλ θαη γξάκκαηα κ‟ απηφ δελ έρεη ζρέζε θη απηνί σο 

ηα γεξάκαηα ν λνπο ηνπο δε ζα ηξέμεη. 

Μα είλαη ίζσο θαιχηεξνη απηνί πνπ ιίγα μέξνπλ, θαθνί είλαη θαη 

ρεηξφηεξνη πνιινί πνπ γλψζεηο έρνπλ. 

ηη αθνχλ ην ράθηνπλε θαη ζαλ ηα λήπηα δνχλε, ηα έξγα ηνπο ζε 

ζάθηνπλε θη ε γιψζζα πνπ κηινχλε. 

Ώηηηιν 

ηνλ ηφπν άδεηα θαχθαια ππάξρνπλε πνιιά, πνιιά ζαλ 

ηξαγνθέθαια πνπ είλαη θη αδεηαλά. 

Ώθνχ θαη κπαγηαηέςνπλε κε θξίζε ραιαζκέλε, ηνπο πην πνιινχο 

ζα κπιέμνπλε θη αο είλαη δνμαζκέλνη. 

Βιιάδα 

Καη  πάλ‟ απ‟ ην θεθάιη καο δηρφλνηεο θαη ιάζε, απηά θέξλνπλ ην 

ράιη καο θα ράζε φηη εράζε. 

Γηα λα πξνθφςεη ν Βιιεληζκφο, δπν πξάγκαηα είλαη ρξεία, λα 

γίλνκε πεηζαξρηθφο ιαφο κ‟ αγλή δεκνθξαηία. 

αηαληθά  έξγα 

Σφηε άξρηζε ην ηέξαο λα αιιάδεη ην ραβά θαη λα θέξεη ζέιεη εηο 

πέξαο έξγα πην ζαηαληθά. 
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Να ηη ζθέθηεθε ην θηήλνο λα δηαδψζνπλ κε θαθία, καδί κ‟ άιινπο 

θαη εθείλνο κηα θξηρηή ζπθνθαληία. 

Καη ηα βξήθε ηα θνξφηδα λα δηαδψζνπλ ην θαθφ, είλ‟ απηνί πνπ 

θφβεη ιφξδα ην θησρφ ηνπο ην κπαιφ. 

Μ‟ άλζξσπε ζπ κνξθσκέλε, πφρεηο κφξθσζε θαιή, πψο ηνικάο 

επινγεκέλε, δίρσο θφζθηλν είζαη ζπ; 

Καη ην πίλεηο ζαλ ην ράλν ην αγθίζηξη κε ην δφιν, ζπθνθάληε θαη 

ζε θάλσ πην ρεηξφηεξν απ‟ ηνλ άιιν. 

Λεπθαδίηηθα 

Χ, παηξίδα κνπ Λεπθάδα, πνπ ζνπ δψξηζε ν Πιάζηεο θαη ε θχζηο 

νκνξθάδα είζαη θη έλαο λεθξνζάθηεο. 

Θάθηεηο δε πνιιά παηδηά ζνπ κε ηελ πξφρεηξή ζνπ θξίζε, δελ 

ειέγρεη‟ ε θαξδηά ζνπ, κήπσο θάπνηνλ αδηθήζεη; 

Ώπφ πάληα νη θάηνηθνί ζνπ εθζνλνχζαλ ηνπο θαινχο, ην παξάγεη 

δε ε γε ζνπ θαη βνηάλη γηα ηξεινχο. 

Καη ν ηίκηνο δε ζηέθεη θαη πνιινί είλ‟ νη ηξεινί, ίζσο θαη θαλείο 

λα πέζεη ζαλ ην ζθχιν λα 𝜋𝜈𝜄𝛾𝜀ί.147  

ΟΕ  ζηίρνη  κνπ 

ηαλ άξρηζα ην ζηίρν είδα κπξνο κνπ έλα γξίθν, αιιά έλησζα γη‟ 

απηφ θάηη κέζα κνπ θξπθφ. 
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Μα κνπ ιέεη: Σξάβα κπξνο κέζα ζνπ ην ληψζεηο κε ηελ πέλα ζνπ 

εθηφο, βγάιην έμσ λ‟ αιαθξψζεηο. 

Καη αξρίδσ παξεπζχο παιηνζηίρνπο λ‟ αξαδηάδσ, πνπ αλ ήκνπλ 

πνηεηήο ζ‟ άξρηδα λ‟ αεδηάδσ. 

Σέηνηα έξγα, άλζξσπέ κνπ δελ ππάξρνπλ πνπζελά, εγψ βιέπσ κε 

ληξνπή κνπ πσο δελ ήκνπλα γη‟ απηά. 

Μα επήξ‟ ν λνπο κνπ αέξα πσο θη εγψ ζηίρνπο ζα γξάςσ θη 

έπηαζα θη εγψ κηα πέλα ζηίρνπο άλνζηνπο λα θθηάμσ. 

Πνιινχο έγξαςα ζη‟ αιήζεηα θη είλαη φινη αλνεζίεο, γηαηί ήηαλε 

γηα ζπίηηα νη δηθέο κνπ νη εξγαζίαο. 

Ώγξάκκαηνη 

Ο αγξάκκαηνο πνπ γξάθεη πην πνιχ ζε λα ρσζεί, ζηεο ακάζεηαο 

ηα βάζε θαη πνηέ ηνπ δε ζα βγεη. 

Βθεί κέζα ζα θπιηέηαη ζαλ ην ρνίξν πφρεη νξγή, ζαλ απηφο ζα 

ζπιινγηέηαη απφ πνχ λα βάιεη αξρή. 

Κη φηη γξάςεη ηη ζα είλαη; Σνπ αγξάκκαηνπ κηα ιφμα, πνχ νη 

παιηέο καο «αη Ώζήλαη» εηο ηηο γλψζεηο είραλ δφμα. 

Ώλ μππλήζεη εθείλε ε δφμα ηνπο αγξάκκαηνπο λ‟ αθνχζεη, 

θάζθεια ζα ζηείιεη ηφζα ρίιηεο κνχληδεο ζα ηνπο δψζεη. 

Κη αλ αθνχζεη πνίεζή ηνπο πνπ ζ‟ αθνχζεη ηελ ίδηα ιέμε, θαη απηή 

ηε ζχλζεζή ηνπο ζην Ααθλί ζε λα ηνπο δέζεη 
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ΠΑΝΟ  ΚΣΕΝΑ - ΑΡΓΕΛΑΚΚΑ 

Πνίεκα 

Μάλα, παηέξαο θαη πηφο θη νη ηξεηο εζπκθσλήζαλ, θαη ηε γπλαίθα 

ηνπ παηδηνχ ηελ εδνινθνλήζαλ. 

Ώξζεληθφ ηεο ξίμαλε ζηα ρφξηα θαη ζην ηζάη θαη ηελ Ώλζνχια 

ζηείιαλε ζηνπ Άδε ην ζθνηάδη 

πλνκηιία  πεζεξάο  θαη  λχθεο 

Σαζία, κνπ ην ζψζαλε ην καχξν ην ρακπέξη. Σν Υξήζην ηνλ 

αξλήζεθεο θη ν Υξήζηνο δελ ην μέξεη. 

Έια θνληά κνπ δχγσζε γηα λα κε ραηξεηήζεηο θαη ιφγν απφ ηα 

ρείιε ζνπ λα κε παξεγνξήζεηο. 

Αελ είκαη πιένλ λχθε ζνπ γηα λα ζε ραηξεηήζσ θαη ιφγν απφ ηα 

ρείιε ζνπ λα ζε παξεγνξήζσ. 

Νχθε, ζε ζψλεη ε γιψζζα ζνπ θη ν λνπο ζνπ λα κηιήζεηο, λα κνπ 

ηα ιεο εκέλ‟ απηά ην Υξήζην πσο ζ‟ αθήζεηο; 

Βγψ πιένλ η‟ απνθάζηζα ην Υξήζην πσο ζ‟ αθήζσ, ή ζε θσηηά ή 

ζε γθξεκφ ή ζε λ‟ απηνθηνλήζσ. 

Γηα βγάιε κνπ ρξπζαθηθά βέξα θαη δαρηπιίδη, λα πέζεη ην ρεξάθη 

ζνπ απφ ην καχξν θίδη. 

Γηα βγάιε κνπ ην θφξεκα ζπαιέηα θαη ην θξέπη θη εηνίκαζε ηα 

ππφινηπα καδί κε ηνλ θαζξέθηε. 
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-ζα αζηεξάθηα έρεη ν νπξαλφο θη ε Πάηξα παξαζχξηα, ηφζεο 

θνξέο λα παληξεπηείο θαη ρήξα λα πεζάλεηο 

 

ΔΗΜΗΣΡΚΟ  ΓΡΗΓΟΡΗ  Θ  ΔΡΟΚΝΗ 

Σα  θχιια  θαη  ν  πνηακφο 

Φπζάεη ν αγέξαο ην δεληξί ηα καξακέλα θχιια θαη πέθηνπλ εηο 

ηνλ πνηακφ ην ξέκα ηα μεζέξλεη. 

Καη γψ αθινπζψληαο ηα ην ξέκα θαη κε παίξλεη. Καη εηο ηε ξίδα 

ηεο ιπγηάο ζηνπο θιψλνπο ζθαξθαιψλσ. 

Καη ζηέθνκαη θαη πεξηθαιψ η‟ αγέξη λα κε βγάιεη εθεί ζηηο ξνχγεο, 

ζην δξνζφ πνπ‟λαη θαη η‟ άιι‟ αδέξθηα θαη θεη ζε λα ρνξέςνκε 

ηεο ληφηεο ην ηξαγνχδη, ηφηε ζα μεθηλήζνκε κε ην δξνζάη‟ αγέξη 

ηνπο θάκπνπο λα πεξάζνκε ζην ξέκα γηα λα πάκε. 

Μαδί κε η‟ άιι‟ αδέξθηα κνπ ζηελ ακκνπδηά λα βγνχκε θαη θεη ζα 

πεξηκέλνκε ζην ζπίηη καο λα πάκε, ζην ζπίηη ηεο αιεζκνληάο, πνπ 

ιεζκνληέη‟ ν θφζκνο  

θνληά ζηε ξίδα ηεο εηηάο, ζ‟ αθήζσ ην θιεηδί κνπ θαη πάξηε ην 

φηαλ έξζεηε ζην ζπίηη καο λα κπείηε. 

 

ΑΝΑΣΑΚΟ  ΚΟΤΡΣΗ 

Γηα ην  ζάλαην ηνπ κνλαδηθνχ βπαηδηνχ ηνπ  ην  1929 
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Ο Υξήζηνο αλερψξεζε γη‟ αηέιεησην ηαμίδη θη ειπίδα δη‟ 

επηζηξνθή θαλείο λα κελ ειπίδεη. 

Υξήζην, γηαηί καο έθπγεο δίρσο λα καο ξσηήζεηο, σζάλ πηφο πξνο 

ηνπο γνλείο ηελ άδεηα λα δεηήζεηο; 

Καη θεχγεηο, θεχγεηο καθξηά θαη κε θιεηζηά ηα κάηηα, αζάιεπηνο 

ζα κάξκαξν θαη θξχνο ζαλ ηα ρηφληα. 

 

ΠΤΡΟ  ΛΑΖΑΡΗ - ΣΑΩΝΗ 

«Γηα ηνλ Πάλν Κηελά – Ώξγειάθηα» 

Γεηα ζνπ Πάλν Ώξγειάθηα,  πνπ γιεληάο κε ηα παηδάθηα. 

Γεηα ζνπ πχξν κνπ Σαζψλε,  ην κπαιφ ζνπ δε ζε ζψλεη. 

 

ΔΚΟΝΤΚΟ   ΚΟΝΣΟΓΚΑΝΝΗ 

Ώηηηιν 

Φχγαλ ηα ρξφληα ηα παιηά ηα λέα έρνπλ ηε ράξε, νη άλζξσπνη 

εθηάζαλε απάλσ ζην θεγγάξη. Κη ε επηζηήκε πξνζπαζεί λα 

εηζδχζεη ζην αηζέξα, ζη‟ αζηέξηα γηα λα θηάζνκε έζησ θη αξγά 

κηα κέξα. Βίλαη πνιχ πεξίεξγν ηνπ αλζξψπνπ ην κπαιφ ζέιεη λα 

μεπεξάζεη ηε θχζε, ην Θεφ. 
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ΙΕΟΔΩΡΟ  ΠΕΣΟΤΗ - ΡΑΚΚΑ 

            ηνπο ιατθνχο πνηεηέο ησλ θαθησηψλ αλήθεη θαη ν 

Θεφδσξνο Πεηνχζεο (Ράθηαο). Απηφο ν Καβαιιηζάλνο, κε ην 

αλήζπρν πλεχκα θαη ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, είδακε ζηελ 

εμέγεξζε ησλ ακπεινπξγψλ ηνπ 1935, πνην θαζνξηζηηθφ ξφιν 

είρε, πέξαλ ηεο δηθνιαβίαο, πνπ εμαζθνχζε, αζρνιήζεθε θαη κε 

ηελ πνίεζε. Σν 1929, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ζπλδξάκεη ηνλ 

Πέηξν Φίιηππα – Παλάγν ζηνλ πξνεθινγηθφ ηνπ αγψλα, 

δεκηνχξγεζε έλα ζαπκάζην πνίεκα κε ηίηιν: «Πξνο ηνλ ιαφ ηεο 

Λεπθάδνο θαη ηνπ λνκνχ». Σν πξσηφηππν ρεηξφγξαθν ηνπ 

θεηκέλνπ βξίζθεηαη ζηελ Υαξακφγιεην Βηβιηνζήθε. 

Πξνο ηνλ Λαφλ ηεο Λεπθάδνο θαη ηνπ Ννκνχ. 

Αηα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ θ. Πέηξνπ Φίιηππα Παλάγνπ. 

Υσξηάηεο εγελλήζεθα ηελ ηχρε κνπ ιππνχκαη, βγαίλνπλ νη πιάλνη 

ηνπ Λανχ θαη καο πεξηγεινχλε. Με ηνπ ιανχ ηνλ ίδξσηα ηεο 

Υψξαο νη θαγάδεο, θαηήληεζαλ λα ηξηγπξλνχλ ζα Λφξδνη ζαλ 

Ώγάδεο. 

 Καηήληεζε ζηνλ ηφπν καο ην θαζ‟ έλα ηνκάξη,  λα θζάλ‟ απάλσ 

ζηε ΐνπιή λα γίλεηαη Γνκάξη. Καη ζήκεξ‟ απ‟ απέληαξνη θαη 

πεηλαιαίνη πνχλαη θάκαλε ιεθηά θη αξηζηνθξάηεο δνχλε.  

Καη παδαξεχνπλ άθνπα νη θάζε ςσξξηαξαίνη ηε ςήθν ηνπ 

θησρνχ ιανχ,  σζάλ αηζρξνί Ββξαίνη . Κη‟ έηζη ζήκεξ‟ ν ιαφο ηελ 

ςήθν δελ νξίδεη,  ηνπ ηελ επέξλ‟ ν Άξρνληαο θαη ηνλε θνβεξίδεη. 
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Καη κνλαρά ζηηο εθινγέο παηνχλε ην πνδάξη,  ςήθνπο δεηάλε ζηα 

ρσξηά ζηνπο δξφκνπο ζην παδάξη. Ώξηζηνθξάηεο επγελείο 

ηξέρνπλε ρέξη – ρέξη καλάβη θαη θησρφ πηάλνπλ απφ ην ρέξη. 

Κη φζ‟ είλ‟ επηηείδηνη θη είλαη θνκκαηαξραίνη, ηνπο πέξλνπλε ηα 

ρξήκαηα θαη μεπιεξψλνπλ ρξέε. Γηαη‟ φπνηνο ηα θαηάθεξλε εηο ηε 

ΐνπιή εθεί λα κπεί, ρξήκαη‟ άθζνλα κνηξάδεη κε ζαθθί. 

Ο δε ιαφο ν πάκπησρνο, πνπ ηνλ ζεξίδ‟ ε πείλα, παίξλεη ζην ρέξη 

ηα ιεπηά θαη ζείεη ηε δειαηίλα, (πνξηνθφιη). Γηαηί αλ ηχρε γηα λα 

βγνπλ ηα πνιιαπιαζηάδνπλ, ηα παίξλνπλ ηνπ θησρνχ ιανχ θη‟ 

φινη ζ‟ αλαζηελάδνπλ. 

Έηζη ινγήο – ινγήο απηνί,  ιανχ ζσκαηεκπφξνη,  εμαγνξάδαλ ην 

ιαφ,  δελ ηνπο δεζκεχνπλ φξνη. Κη‟ αλ εκπνξνχζαλ χζηεξα, κε 

γνπξισκέλν κάηη θη‟ απηφ ην ζπίηη ηφπεξλαλ θαη ηφζπαγαλ ζηε 

πιάηε. 

Υηιηάδεο ρξφληα πέξαζαλ θη‟ απηνί πεξλνχλε θίλα,  γηα ζε δελ 

έθξηλε θαλείο, πνπ ζ‟ έθνβελ ε πείλα. Σν ςήθν ζνπ επέηαγεο, δελ 

έβιεπεο αλάζα θη έηζη βξηζθφζνπλα  ζηεξλά ζηνπ παηγληδηνχ ηα 

ράζα. 

Πελήληα ρξφληα νιφθιεξα γηα ζε ιαέ κνπ θάηη, κνλάρα έλαο 

Φίιηππνο ζ‟ εθνίηαμε ρσξηάηε. Ήξζε θαηξφο ην ςήθν ζνπ γηα λα 

ζπιινγηζηείο, ή θαθνκνίξε ράλεζαη ή κέιιεη λα ζσζείο….! 

Κη φηαλ ζ‟ εθαηαθέξλαλε,  λα  πεηαρηείο ζην δξφκν, πνηνο θαη γηα 

ζε θησρέ ιαέ εςήθηζ‟ έλα Νφκν…; 
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Έθακε ιφγν ζηε ΐνπιή ηνπ Γηψξγε Θενηφθε θη νη αθεληάδεο 

έζθνπδαλ πσο δ‟ κηψλνληαη νη ηφθνη. Μέρξη ηφηε νη ρσξηθνί 

επεξλνχζαλε ζθπθηνί, εζθηαδφληαλ νη ρξεψζηαη λάβγνπλ ζην 

παδάξη ηφηε. 

Ώλ ρξσζηνχζαλ κηα δεθάξα δπζηπρία ηνπο,  ζιηκάξα Σ‟ ο έβαδαλ  

ζηε θπιαθή γηα ην πη θαη θη. Σνπο επηάλαλ ζην παδάξη ην γατδνχξη 

ή ην κνπιάξη θαη ην ζπίηη θη απηφ θαηεζρέλαλ ζην ιεπηφ. 

πνπ ηφη‟ απ‟ ηε ζνινχξα πέξλαλε ρνλδξή καγθνχξα θη 

εηζαθίδαλε ηηο πιάηεο ησλ θιεηήξσλ νη ρσξηάηεο. 

Βάλ έλαο ρσξηθφο, ν Παλάγνο ν θησρφο,  δε  ζθεθηφηαλ ζηε 

ΐνπιή πσο ν θφζκνο ζα ζσζεί,  φπνπ ηφηε ζην κνκέλην θάλεη ην 

θνπβέξλν λφκν θη έηζη γιίησζ‟ ν ιαφο θαη κπνξεί λα δεη θη απηφο. 

Πσο λα ηα ζπιινγηζζψ.  ηη ηξψο θαη δεηο θαη πίλεηο ην Σακείνλ 

ηεο Ώκχλεο,φπνπ ην θξαζί καο ηψξα ην δεηάεη θάζε ρψξα 

Βλψ ηφβγαλαλ μπλάδα, νη εκπφξνη ζηε Λεπθάδα. Καη ηνλε 

ζπγθνθαληήζαλ πσο ην θαγαλ θαη ην  θιείζαλ. 

Ο Παλάγνο ν θησρφο πνχλε ζήκεξ‟ ν απηφο. Καη γηα ηα 

Ννζνθνκεία είρε θάκεη πξνζηαζία. 

Να θαη πέξηζπλ απηφο, ν σηήξ ν μαθνπζηφο, ζηε βνπιή ηα 

καηζνπθψλεη ηα ρσξηάθηα καο γιπηψλεη. 

Πνπ απ‟ ηα Άθηην θνκκάηηα θαη κε δαθξπζκέλα κάηηα,  κε κηα 

ινξηδνζθνχην κφλν θαη κε ην ηζαπί ζηνλ ψκν. 
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Πάληα ζηε ΐνπιήλ απηφο θψλαδε ζαλ παιαβφο, ιίγν θφξν γηα λα 

βάιεη θη ν ιαφο λα μαλαζάλεη. Σέηνηνλε ινηπφλ κπνξείο, έλα ςήθν 

λ‟ αξλεζείο; Οπνηνο ςήθν ζα πεηάμεη,  ζα θαεί ζ‟ αλαζηελάμεη. 

Ώχξηνλ νη αθεληάδεο ζα καο ζθάμνπλ ζαλ αγάδεο, καο γειάζαλ, 

καο γειάλε θαη ην αίκα καο ξνπθάλε. 

ηνλ Παλάγν αλ έρεηο ζπίηη ην ρξσζηάο ξε Λεπθαδίηε,  ζηνλ 

αθέληε ηη ρξσζηάο ζηέθεηο θαη ηνλ ραηξεηάο; 

Πνπ ζα ζ‟ ψπεξλελ αθφκα θαη ηνπ θξεβαηηνχ ην ζηξψκα θαη ζα 

ζνπ ην πάξεη πάιη,  αλ ζηαζείο μεξφ θεθάιη. 

Μεηο δελ πέξλνκε παξάδεο, κνχηδεο κεζ‟ ηνπο αθεληάδεο. 

Ώγαπνχκε ην Λαφ,  δνχκε κεη‟ απηφλ πιεπξφ. 

ηνλ Αεκηνπξγφλ καο ηνχηνλ θη ν ιαφο ζάξξνο λα δίλεη λα 

θνηηάμεη ην ζπκθέξνλ,  ηνπ ρξσζηάεη επγλσκνζχλε. 

Γεξνπζηαζηή,  αλ ρξήζεηο έλαλ,  ηελ ςήθν ζνπ λα ηνπ ραξίζεηο. 

Γηα λα δνμαζζεί ν Παλάγνο, ν Φσζηήξαο ηεο Λεπθάδνο. 

Δλ θαθηψηαηο  Μάξηηνο  1929 

Ο Πνηεηήο 

Θενδ. Πεηνχζεο 
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ΒΑΓΓΕΛΗ  ΓΡΗΓΟΡΗ - ΓΑΣΟΤΛΗ 

         Ο Αλδξέαο Λάδαξεο (Καξνχζνο), ζην βηβιίν ηνπ «Ο 

μεζεθσκφο ησλ ακπεινπξγψλ ηεο Λεπθάδνο ηνπ 1935», δηαζψδεη 

δχν πνηήκαηα ηνπ Βαγγέιε Γξεγφξε (Γαηζνχιε).  ην πξψην εμ 

απηψλ, ν αείκλεζηνο «κπάξκπα Βαγγέιεο» αλαθέξεηαη ζηνλ 

μεζεθσκφ ησλ ακπεινπξγψλ. 

Ο Ξεζεθσκφο ηεο αγξνηηάο. 

 Σν κήλπκα ην δίλαλε ηε λχρηα νη θακπάλεο θαη θνχλησλε ζαλ ηελ 

θσηηά ζ‟ φια η‟ ακπεινρψξηα 

Ώπφ βξαδίο κέρξη πξσί ρηιηάδεο μεγεξκέλνη, άππλνη πεξηκέλνπλε 

απηή ηελ άγηα κέξα. 

Τςψλαλε γηα ιάβαξα, καχξα παληά ζηα μχια 

Με αξρεγφ έλαλ παπά, κπξνζηάξε ζηνλ αγψλα, εμεθηλνχζαλ 

βηαζηηθά, λα θαηεβνχλ ζηελ πφιε, ππφκλεκα κ‟ αηηήκαηα λα 

ζηείινπλ ζην θνπβέξλν. 

Αελ άξγεζε λ‟ απνθξηζεί, ηελ άιιε κέξα θηφιαο. Φέξλεη ζηξαηφ 

απ‟ ηε Πξέβεδα, αληί λα δεη αηηήκαηα,  αληί λα ζπκπνλέζεη. 

 ΐάλεη ην ζρέδην κπξνζηά, κηα κάρε δίρσο νίθην. Κξνηάιεζαλ ηα 

ζίδεξα, ηα ππξσκέλα βφιηα κπελφβγαηλαλ ζην ζηήζνο ηνπ.  Ο 

Μφζρνο μεςπρνχζε. 

Σαμίδη αλεπάληερν, δσή ρσξίο ειπίδα. Σα γφλαηά ηνπ ιχγηζαλ, 

ζσξηάζηεθε ζην ρψκα  Σνπ κέλεη αθφκα κηα  καηηά.  Σελ ξείρλεη 
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πάλσ ζηα βνπλά, ζηελ νξεηλή Λεπθάδα, ζη‟ ακπεινρψξηα, ζηελ 

Καξπά. 

  ΐιέπεη ηελ κάλα λνεξά θαη πάεη λα ηελ θσλάμεη. Ώληί θσλή 

βγαίλεη ςπρή. Ο  Μφζρνο θεχγ‟ απ‟ ηε δσή. Ο θφζκνο 

ζπγθινληέηαη. Δ αγξνηηά βνγγάεη. Βραζε ηνλ Ώληχπα ηεο, έραζε 

ηνλ βιαζηφ ηεο. 

Δ κλήκε κέλ‟ αζάλαηε.  Πνηέ ηεο δελ πεζαίλεη. 

Κάπνηνη ηνπ γξάθνπλ πνίεκα, θάπνηνη ηνπ ιέλ ηξαγνχδηα, θη‟ απ‟ 

ην θαηψθιη ηνπ ζπηηηνχ κνηξνινγάεη ε κάλα 

          Σν πνίεκα απηφ, πνπ μεθεχγεη απ‟ ηα φξηα ηνπ ιατθνχ 

πνηεηή, ζπκίδεη έληνλα ιφγηα πνίεζε, απ‟ ηνλ αείκλεζην 

κπάξκπα Βαγγέιε – Γαηζνχιε, είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ Νηφλην 

Καξθάθε, ηνλ ιηνληαξφςπρν λεαξφ Καξζάλν, πνπ φξκεζε 

πάλσ ζην πνιπβφιν ηνπ ζηξαηνχ γηα λα ην ζηνκψζεη, κε 

απνηέιεζκα λα βξεί ηξαγηθφ ζάλαην απ‟ ηα ππξά. 

          Σν δεχηεξν πνίεκα ηνπ κπάξκπα – Βαγγέιε είλαη 

αθηεξσκέλν ζηνλ παλνρσξίηε μσκάρν κπάξκπα – πχξν. 

Ο Μπάξκπα  πχξνο  θαη ε βηνπάιε. 

Ο ήιηνο πξσηνρξχζσλε ην θήδη, ηνπο ΐαηηάδεο, επξφβελε ζην 

Πεξγαληί θφθθηλνο ζαλ ην αίκα. 

Σελ πξψηε θαιεκέξα ηνπ ηελ έδηλε ζηνλ πχξν, απηφο ηελ 

αληαπέδηδε θάλνληαο ην ζηαπξφ ηνπ. 
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ην πιάτ ηνπ ηα ζχλεξγα ηα θνίηαδε κ‟ αγάπε, ηάρε παξέα 

αρψξηζηε ρεηκψλα θαινθαίξη. 

Δ κνίξα ηνπ ηνλ έηαμε θαβάια ζηα θνηξφληα, λα ηα ζηνιίδεη 

θιήκαηα ,λα ηα θαηαβνιηάδεη. 

Με θιήκαηα γηα ην θξαζί κε αγξηιηέο γηα ιάδη, λάρεη θξαζί γηα 

πφξεςε ιάδη γηα ην ιπρλάξη. 

Βπξφζκελε κε ηνλ θαηξφ, πνπ νη γηνί ηνπ κεγαιψζνπλ, λα ξζνχλε 

λχθεο φκνξθεο λα ηα θνξθνινγάλε. 

Γηα λα ηξπγνχλ ηα βαξηδακηά, λα θάλνπλ θεξνπάηη, λάρεη ην ζπίηη 

έζνδν λα ληψζεη επηπρηζκέλνο. 

Ο πφζνο ηνλ ζπλέθεξλε, ηνπ έδηλε δπλάκεηο. Βθηπζε ηηο παιάκεο 

ηνπ, άξπαμε ηε βαξηά ηνπ. 

Με βφγγν θαη κε δχλακε θνπάλαγε ηελ πέηξα, απαλσηά 

ρηππήκαηα, ψζπνπ  λα μεθνιιήζεη. 

Να βξεί κηα θνχρηα  ρψκα, γηα λα γσληάζεη ην θπηφ, λα ζηνιηζηεί 

ν βξάρνο, γηα λα θαξπίζ‟ ν θφπνο ηνπ. 

Σνλ γδνχπν ηεο βαξηάο ηνπ, ηνλ πήγαηλ‟ ν αληίιαινο ζ‟ φια ηα 

γχξσ ξέκαηα , σο ην Καθφ Λαγθάδη. 

Σνπ „ξρφηαλε ε δηάζεζε λα ςηινηξαγνπδήζεη, ηνλ παξνηξχλαλ ηα 

πνπιηά κε ην θειατδηζκά ηνπο. 

Δ εξεκηά ηνλ θάιππηε, φπσο θη αλ ηξαγνπδνχζε. Σξαγνχδηα 

πνλεκέλα , μεθεχγνπλ απ‟ ηα ρείιε ηνπ. 
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Έρ‟ αδεξθνχο ζηελ μελεηηά, ηνπ γξάθνπλ γξάκκαηα ζπρλά, ηνπο 

λνζηαιγεί ζε γπξηζκφ, πξνηνχ λα βγεί ε ςπρή ηνπ. 

Έια πνπ ν ράξνο άιιαμε ζην πχξν ηνπο θαλφλεο. Βλα πξσί 

ζπλεθηαζκέλν,  θξχν, ηνλ βξίζθνπλ ηα γεξάκαηα. 

Ο πχξνο, ν γξαλίηεο,  νδεχεη ηψξα ζηε θζνξά, θαηάθνπνο απ‟ 

ηε δνπιεηά, κ‟ φια ηα πεξαζκέλα. 

ηα κάηηα η‟ αλαβιχδνπλε ρνληξέο ζηαγφλεο δάθξπ, πνπ 

θαηεβαίλνπλε αξγά ζ‟ φιν ην πξφζσπν ηνπ. 

Σνλ δέζηαλε ν ππξεηφο, ηνλ πηάλνπλ παξαηζζήζεηο. Ώθνχεη θσλέο 

αλχπαξθηεο. Ώλακεξάεη ην ζηξψκα. 

ΐγάδεη ην ρέξη απ‟ ηα ζθνπηηά.  Ο πχξνο ηαμηδεχεη. Ώθνχεη 

θσλή, βνπβή θσλή  

 πχξν,  ζε ζέινπκε θη‟ εκείο . Ώπηνχ ζα‟ ξζνχλε θη‟ άιινη. 
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TA ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΚΙΩΣΕ 

           Ζ καθξαίσλε δηαδξνκή ησλ θαθησηψλ έρεη εμειηρζεί, 

θπξίσο, ζ‟ έλαλ αγψλα βηνπνξηζκνχ θαη επηβίσζεο, αθνχ γηα 

πνιχ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ θάησ απ‟ ηελ 

μελνθξαηία, έηζη φπσο εθθξάζζεθε απηή, κε Φξάγθνπο, 

Σνχξθνπο, Βελεηνχο, Γάιινπο θαη Άγγινπο. Δπνκέλσο, κάιινλ 

αληηθείκελν ζηπγλήο θνξνινγίαο ήηαλ νη θαθηζάλνη, πξάγκα 

πνπ δελ ηνπο επέηξεπε θαη δελ ηνπο άθελε πεξηζψξηα γηα θάηη ην 

πλεπκαηηθφ, θάηη ην αλψηεξν. Παξά ηαχηα, φκσο, ε θσηηά ηνπ 

αλππφηαθηνπ θαη ηνπ ειεπζεξνθξνλνχληα πνηέ δελ ηνπο 

εγθαηέιεηςε. Γηφηη,  ζε ηειηθή αλάιπζε, θαη νη ηέζζεξεηο 

εμεγέξζεηο ησλ θαθηζάλσλ εκπεξηέρνπλ πςειά δείγκαηα 

πνιηηηζκνχ, αθνχ, παξά ηνλ δπγφ ηνπ ππφδνπινπ, είραλ 

αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο ειεπζεξίαο, φπσο απηφ 

ζπληεξνχληαλ κέζα ζηελ θιεηζηή θνηλσλία, απ‟ ηηο παξαδφζεηο 

θαη ηελ πιεηάδα ησλ εζίκσλ. Δμ άιινπ, θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Αλδξέα Κάιβν, …<< ζνη, βαξχ ην ράιθενλ ρέξη ηνπ θφβνπ 

αηζζάλνληαη, δπγφλ δνπιείαο άο έρσζη. Θέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ 

ε ειεπζεξία>>, θαη θαίλεηαη πψο, απηέο ηηο αξεηέο, ηηο είραλ ζε 

ληνζηφ βαζκφ νη θαθηζάλνη! ινπο απηνχο ηνπο αηψλεο ηεο 

ππνηαγήο, θχξην εθθξαζηή πνιηηηζκνχ, αιιά θαη πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ, κάιινλ ζα απνηεινχζε ε εθθιεζία, κε φζεο 

εθθάλζεηο ηελ ραξαθηεξίδνπλ. Έπεηηα. ια απηά ηα ρξφληα ηνπ 

«δπγνχ», ηίπνηε ην αμηφινγν δελ θαηέιηπε ζηνπο θαθηψηεο 

θαλέλαο θαηαθηεηήο, ψζηε λα κηιάκε ζήκεξα γηα ςήγκαηα, 

έζησ, πνιηηηζκνχ. 
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 Ζ θαηαγξαθή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ μεθηλά ζηα 

κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φηαλ ειεχζεξε πηα ε Λεπθάδα θαη νη 

θαθηψηεο, άξρηζαλ λα νξγαλψλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή ηνπο δσή, φπσο νη Έιιελεο γλσξίδνπλ απ‟ ηελ 

αξραηφηεηα, ελψ ζαθψο απαιιαγέληεο απ‟ ηνλ βξαρλά ηεο 

δεθάηεο, πξνο ηνπο θαηαθηεηέο, κπφξεζαλ λα δηαρεηξηζζνχλ 

θαιχηεξα ην γιίζρξν εηζφδεκα ηνπο. Αιιά θαη ηψξα νη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ησλ θαθησηψλ πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απ‟ ηηο εθθιεζίεο θαη ηηο παλπγήξεηο. Αθφκε θαη απηέο νη 

ππνηππψδεηο κνξθέο αζιεηηζκνχ, κε ην ιηζάξη θαη ην ζάιην, 

είδακε πσο ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο παλεγχξεηο ησλ ηεξψλ λαψλ. 

Δπίζεο ε κνπζηθή, είδακε, λα ππάξρεη θπξίσο ζ‟ απηέο ηηο 

παλπγήξεηο, ζηνπο γάκνπο θαη ζηηο Απφθξηεο. 

 Μηα κνξθή πνιηηηζκνχ,  ζηελ νπνία έρνπλ έθεζε νη 

θαθηζάλνη, είλαη ην ζέαηξν. Απ‟ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηνπο 

θαθηψηεο. Σν 1910 ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αλαπαξάζηαζε, ε 

νπνία αθνξνχζε ην θίλεκα ζην Γνπδί, ηνπ 1909. Απηή 

αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ πχξνπ Βξεηηνχ (ειίδα 55). 

θελνζέηεο θαη πξσηαγσληζηήο ήηαλ ν Θεφδσξνο Γεσξγάθεο, ν 

Καιέο, απ‟ ην Πηλαθνρψξη. Νηχζεθε αμησκαηηθφο, 

«ζπληαγκαηάξρεο Ενξκπάο», κε γαιφληα απφ πξαζφθπιια θαη 

αζηέξηα ςεχηηθα! Έθηππνο, ζπλνδεπφκελνο απφ πνιινχο άιινπο 

θαβαιαξαίνπο αλάινγα ληπκέλνπο, ζηξαηηψηεο θαη ινρίεο, 

πεξηφδεςε φια ηα ρσξηά ηνπ δήκνπ. ηελ αλαρψξεζε ηνπο 

μεπξνβφδηδαλ νη θάηνηθνη θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπο ππνδερφληαλ 

κε ελζνπζηαζκφ. 
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 Θα κνπ επηηξαπεί εδψ κηα εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηνλ 

Θνδσξή Γεσξγάθε – Καιέ, δηφηη ήηαλ γείηνλαο κνπ, ζην 

Πηλαθνρψξη. Σελ δεθαεηία ηνπ 1960, καζεηήο δεκνηηθνχ, κε 

θαινχζε θαη ηνπ έγξαθα ηα γξάκκαηα πξνο ηνλ ζπγγελή ηνπ 

Αλαγλψζηε Γεσξγάθε, ζηελ Κέξθπξα. πσο πξναλαθέξζεθε 

ήηαλ ν παππνχο ηνπ Κψζηα Γεσξγάθε, ν Αλαγλψζηεο, ηνπ 

εξσηθνχ θνηηεηή πνπ απηνππξπνιήζεθε ζηελ Γέλνβα, ζε 

έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα. 

Μάιηζηα φηαλ ηνπ απαληνχζε ν Αλαγλψζηεο, ηνπ έβαδε κέζα 

ζην γξάκκα θαη θάπνην ραξηνλφκηζκα. Ο Θνδσξήο ν Καιέο, 

καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ, ηελ Καηίλα, δνχζαλ κε μεξφ ςσκί, 

θξνχηα θαη απ‟ ηηο ειεεκνζχλεο ησλ γεηηφλσλ. Θπκάκαη θάζε 

Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα, ην πξψην πηάην ήηαλ γηα ηελ ζεηά – 

Καηίλα. Δίραλ παληξεπηεί ην 1910. Μάιηζηα νη ρσξηαλνί είραλ 

βγάιεη θαη ηξαγνχδη: «Σψξα ην „910 πήξε θη ν Καιέο γπλαίθα», 

αθνχ ν κπάξκπα – Θνδσξήο είρε παληξεπηεί πνιχ κεγάινο. 

Απηφ ην αλδξφγπλν μεπέξαζε ηα εθαηφ ρξφληα δσήο. Ήηαλ ηφζε 

ε απιφηεηα θαη θαινζχλε ηνπο, πνπ ηάηδαλ ηα ζπνπξγίηηα ζηα 

ρέξηα ηνπο! 

 Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο ππάξρνπλ αθφκε θαη κέζα ζηελ 

γεξκαληθή θαηνρή. Σν 1944, ζην ζρνιείν ησλ Λαδαξάησλ, πνπ 

ήηαλ ζηνλ πεξίβνιν ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, παίρηεθε ε 

«θιάβα», φπσο ζπκάηαη ν Θνδσξήο Λάδαξεο (Καξνχζνο). 

Μεηαπνιεκηθά, νη δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960, 

δηαλζίζηεθαλ απφ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηνπο θαθηψηεο θαη 

θπξίσο ζηα Λαδαξάηα, ην θέληξν ηνπ δήκνπ. Ο ρψξνο, θαηά ηνλ 

αλσηέξσ Θνδσξή Λάδαξε, ήηαλ ην νηθφπεδν ηνπ «Νηηζφηε», 
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εθεί αθξηβψο πίζσ απ‟ ην εηθφληζκα ησλ Αγίσλ Παηέξσλ, θαη ην 

ρσξάθη ζηηο Ακπγδαιηέο, εθεί πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην ζπίηη 

ηνπ Γεκήηξε Λάδαξε (Ρέγγα). Ο κπάξκπα – Φιίππνο, ν 

Γξακκαηέαο, αλαθέξεη, ην 1925 θαη άιιε ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

κε έξγν ηνπ Πεξεζηάδε, εθεί θνληά ζην θαθελείν ηνπ 

Καιαιίηζνπ, ζηηο Μπαξάθεο. Σν έξγν αλέβαζε ν 

«Καιιηηερληθφο ζίαζνο»,  φπσο ηνλ βάθηηζε,  ηνπ ακίκεηνπ 

Σξχθνπ Βαγελά. Ζ ζθελή δεκηνπξγήζεθε, φπσο ιέεη ν κπάξκπα 

– Φιίππνο, κε ρνληξνζθνχηηα, ισξίδεο, θαξπέηεο θαη ληξεκίδηα. 

Πξσηαγσληζηήο ήηαλ ν αείκλεζηνο Γεξάζηκνο Γξεγφξεο, ν 

κεηέπεηηα παλειιελίνπ θχξνπο δηεγεκαηνγξάθνο. Μάιηζηα, 

απηή ηελ…θαιιηηερληθή έθεζε ησλ θαθηζάλσλ ηελ ζαηίξηδαλ 

νη Ξαζείηεο, νη νπνίνη δνπιεχνληαο νιεκεξίο ζηα ρσξάθηα, 

απνξνχζαλ πνπ βξίζθνπλ ηνλ ρξφλν νη θαθηζάλνη λα παίδνπλ 

ζέαηξν. Γηεξρφκελνο έλαο  Ξαζείηεο, ηελ άιιε κέξα ηεο 

παξάζηαζεο, ζέινληαο λα πεηξάμεη ηνλ Κσζηαληή ηνλ Κνπβέιε, 

ηνπ είπε: «ΐιέπσ νη θαθηζάλνη…. Θέαηξα»,  δίλνληαο ηελ 

ζεκαζία ηνπ θνξφηδνπ, αθνχ αθνχγεηαη ζηελ Λεπθάδα ην: 

«Δίζαη ζαλ ζέαηξν…».  Δηνηκφινγνο ν Κνπβέιεο ηνπ 

απάληεζε: «Ναη. Θέαηξν γηα κηα βξαδπά. ρη ζαλ θαη ζαο ηνπο 

Ξαζείηεο, θάζε κέξα…» 

Ο   «ΥΨΣΕΙΝΟ» 
 Σελ δεθαεηία ηνπ 1960 δεκηνπξγήζεθε ν πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο «ΦΧΣΔΗΝΟ» ησλ θαθησηψλ. Σν πξψην κέιεκα 

ηνπ ζπιιφγνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη κνπζηθφ ζπγθξφηεκα 

ζηνπο θαθηψηεο.  Πξνζέιαβε ζαλ κνπζηθνδηδάζθαιν, απ‟ ηελ 

Υψξα, ηνλ γλσζηφ Μνξίλα. Ήηαλ ην 1965, πξνζπάζεηα ζηελ 



 
370 

νπνία κεηείρα, καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ. Ξεθηλήζακε ηα 

καζήκαηα ζηα Λαδαξάηα, ζηελ Λφηδα, ζην ζπίηη ηνπ Βαζίιε 

Λάδαξε (Γεκεηξάθε), φπνπ ήηαλ ην κέξνο πνπ έηξσγαλ ηα 

παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιίνπ Λαδαξάησλ, αθνχ ηφηε ππήξραλ 

ζπζίηηα ζηα ζρνιεία. Δίρακε πξνρσξήζεη αξθεηά, ζπκάκαη,  

ζηελ εθκάζεζε ηνπ καληνιίλνπ. κσο, θεχ,  δχν ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1967, ήξζε ε Γηθηαηνξία, θαη  ν ζχιινγνο 

δηαιχζεθε, επεηδή ήηαλ… πξννδεπηηθφο. Απηή ηελ δεθαεηία, 

γχξσ απ‟ ηνλ «Φσηεηλφ», αλαπηχζζεηαη κηα ζεκαληηθή 

πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Τπήξμε, ηφηε, έλαο ππξήλαο 

ζεκαληηθψλ αηφκσλ γηα ηα ρσξηά καο, άηνκα ηα νπνία 

θιέγνληαλ πξαγκαηηθά φρη κφλν γηα ηα πνιηηηζηηθά, αιιά θαη 

γηα φια ηα πξνβιήκαηα ησλ θαθησηψλ.  Μάιηζηα 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ππξήλα ήηαλ πσο ε πξνέιεπζε ησλ 

κειψλ ηνπ ήηαλ ακθίπιεπξε, ήηνη θαη απ‟ ηνλ αξηζηεξφ θαη απ‟ 

ηνλ δεμηφ ρψξν, παξ‟ φιε, κάιηζηα ηελ ηδενινγηθή 

αληηπαιφηεηα ησλ εηψλ, αθνχ, αο κελ μερλάκε, πσο, πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ηα πξψηα κεηεκθπιηαθά ρξφληα, κε λσπέο ηηο 

αλακλήζεηο θαη ηα πάζε, απ‟ ηελ αδειθνθηφλν ζχγθξνπζε πνπ,  

ζηελ Λεπθάδα θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θαθηψηεο,  άθεζε θνβεξέο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Καξδηά απηνχ ηνπ ππξήλα ν κπάξκπα – 

Φιίππνο, ν Γξακκαηέαο, ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν, 

πξνδηθηαηνξηθά, ηνπ Πηλαθνρσξίνπ,  Υξπζφζηνκν Γεσξγάθε 

(Σξάκπα), ηνλ Μηράιε ηνλ Λάδαξε (Κξάπα), ηνλ Κψζηα ηνλ 

Γξεγφξε (Φινχδα), απ‟ ην παλνρψξη, ηνλ  Μάθε ηνλ  

Εαβηηζάλν ( Μαξάθηα ) απ‟ ηνλ Κάβαιιν, ηνλ Κψζηα ηνλ 

Λάδαξε (Θαλαζία) απ‟ ηα Λαδαξάηα, ηνλ Θνδσξή ηνλ Πεηνχζε 

(Ράθηα) απ‟ ηνλ Κάβαιιν, ηνλ Κψζηα ηνλ Λάδαξε ( 
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Μπνπξγαλίηα ) απ‟ ηα Λαδαξάηα. ινη εηνχηνη νη ζεκαληηθνί 

θαθηζάλνη κηινχζαλ αθφκε θαη γηα πδξνδφηεζε ησλ ρσξηψλ 

καο, ηα νπνία ζηελ θπξηνιεμία δηςνχζαλ, αθνχ κνλαδηθή πεγή 

λεξνχ ήηαλ νη ζηέξλεο θαη ηα πεγάδηα. Σν ζρέδην ηνπο 

πξνέβιεπε ηελ πδξνκάζηεπζε ησλ δχν κεγάισλ πεγψλ, ηεο 

πειηάο θαη ηεο Αθφλεο. κσο ε έιεπζε ηεο Γηθηαηνξίαο 

δηέιπζε θαζεηί ην νκαδηθφ. Γηα λα θηάζνπκε ζρεδφλ είθνζη 

ρξφληα κεηά, ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980, γηα λα μεδηςάζνπλ νη 

θαθηζάλνη. Πξψηα κε ηελ γεψηξεζε ηνπ Πηλαθνρσξίνπ ζην 

Κάησ Πεγάδη θαη έπεηηα κε ηηο δχν γεσηξήζεηο, ζην Καξηέξη 

θαη ζην Μαπξνλέξη. Απηή ε θαηλνηνκία ησλ γεσηξήζεσλ, 

ηνικνχκε λα πνχκε, πσο άιιαμε ηελ δσή ησλ θαθησηψλ. Σν 

λεξφ ήηαλ ζηελ θπξηνιεμία θάησ απ‟ ηα πφδηα καο θαη ην 

αγλννχζακε! Σα ρσξηά καο μεδίςαζαλ,  θαζαξίζζεθαλ, 

δελδξνθπηεχζεθαλ, έθηηαμαλ κπνζηάληα, αθνχ κέρξη ηφηε κηα 

βαξέια λεξφ δελ αξθνχζε νχηε γηα λα μεδηςάζνπλ. 

Πξσηεξγάηεο ζ‟ απηή ηελ «ιχηξσζε» ήηαλ ην Πηλαθνρψξη, επί 

πξνεδξείαο ηάζε Παπαδφπνπινπ (Νηάξα).  Ο αληηπξφεδξνο 

Σάζνο Γεσξγάθεο (Καιαηδήο), βξήθε ηηο θαηάιιειεο 

αεξνθσηνγξαθίεο  απ‟ ηα Γηάλλελα θαη πξνρψξεζε ζε 

γεψηξεζε ζην Κάησ Πεγάδη θαη κάιηζηα κέζα ζηηο πέηξεο, εθεί 

πνπ ηίπνηα δελ πξντδεάδεη γηα ηελ χπαξμε λεξνχ. 

 Άιια ηξία ζεκαληηθά έξγα ηηο δεθαεηίαο ‟60, ‟70 θαη ‟80 

άιιαμαλ ηελ θνξά ησλ πξαγκάησλ ζηνπο θαθηψηεο θαη 

έδσζαλ δσή θαη αλάπηπμε ζηα ρσξηά καο. Πξψηνλ.Σελ 

δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ πξφεδξνο ζηα Λαδαξάηα ήηαλ ν 

Θεφθηινο Λάδαξεο (Καξλάβαινο) άλνημε ηνλ αγξνηηθφ δξφκν, 
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Λαδαξάηα – Αθφλε – Βξάρα – Καξπψηεο, κε απνηέιεζκα λα 

βξεη δηέμνδν κηα νιφθιεξε πεξηνρή θαη εηδηθφηεξα ηα δχν ρσξηά 

Λαδαξάηα θαη Πηλαθνρψξη, αθνχ ζρεδφλ ην 100% ησλ 

θηεκάησλ ηνπο βξίζθεηαη πέξημ απηνχ ηνπ νδηθνχ άμνλα.  Μέρξη 

ηφηε, απ‟ ηνλ Άγην Θσκά θαη θάησ ππήξρε έλα ζηελφ κνλνπάηη 

κέρξη ηελ Αθφλε, ηελ Μαληφλα θαη ην παιηφ ρσξηφ ησλ 

Καξπσηψλ, πνπ απαηηνχληαλ πάλσ απφ δχν ψξεο, λα ην δηαβνχλ 

νη θαθηζάλνη μσκάρνη. Μάιηζηα, θαξαβάληα νιφθιεξα αιφγσλ 

ην δηέζρηδαλ, ηδηαίηεξα ηα ζνχξνππα, φηαλ θνξησκέλα ηα άινγα 

κε κηα κεξηά ειηέο, αλέβαηλαλ λσρειηθά ηελ αλεθφξα, ελψ 

αθνινπζνχζαλ νη αγξφηεο, κέζα ζηηο ιάζπεο θαη ζην 

θαθνηξάραιν κνλνπάηη. Ηδηαίηεξα ζηελ ζέζε «Κνπινχξη», φπνπ 

ην έδαθνο ήηαλ αξγηιιψδεο, ηα δχζκνηξα δψα «βάιησλαλ» 

κέρξη ην γφλαην γηα λα ην δηαβνχλ θνξησκέλα.  Γεχηεξνλ. Σελ 

δεθαεηία ηνπ 1970, ε ΜΟΜΑ, ε κεραλνθίλεηε κνλάδα ηνπ 

ζηξαηνχ, πξνρψξεζε ζηελ δηάλνημε ηνπ δξφκνπ ζηελ Λαγθάδα, 

κε απνηέιεζκα νη θαθηψηεο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ 

ζάιαζζα ηνπ Αγίνπ Νηθήηα, ίζσο ην σξαηφηεξν θνκκάηη ηνπ 

λεζηνχ. Απηή ε δηάλνημε  δεκηνχξγεζε έλαλ δξφκν κφιηο 

ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ απ‟ ηα ρσξηά καο. Ήηαλ απηή πνπ 

εθηίλαμε ηελ αλάπηπμε εδψ ζηνπο θαθηψηεο, αθφκε θαη ζηελ 

Καξπά θαη ζηελ Δγθινπβή. Άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, μελεηεκέλνη επέζηξεςαλ θαη 

επηζθεχαζαλ ηα εξεηπσκέλα ζπίηηα ηνπο, αθνχ ε ζάιαζζα, 

πιένλ, ήξζε ζε απφζηαζε αλαπλνήο απ‟ ηνπο θαθηψηεο. Απηφο 

ν δξφκνο, ζηνλ κεγάιν ζεηζκφ ηνπ Απγνχζηνπ 2003, ππέζηε 

ζεκαληηθέο δεκηέο. Απνθαηαζηάζεθαλ, ελ ζπλερεία, γηα λα 

εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί θαη ζήκεξα,  (2013),  ηελ 
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«αλαπλνή» ησλ θαθησηψλ. Σξίηνλ. Αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, δεκηνπξγήζεθε ην γήπεδν ησλ θαθησηψλ, απ‟ ηνλ 

πξφεδξν ησλ Λαδαξάησλ πχξν Γεσξγάθε (Μπαξνχ), ζηελ 

ζέζε Μάγεξα, θάησ απ‟ ην Πηλαθνρψξη, ζε έθηαζε πνπ δψξηζε 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα ησλ 

Λαδαξάησλ. Απηφ ην γήπεδν έδσζε δηέμνδν ζηε λενιαία ησλ 

θαθησηψλ. Γεκηνπξγήζεθε ε νκάδα ηνπ «ΠΑ» ησλ 

θαθησηψλ, ε νπνία πάλσ απφ ηξηάληα ρξφληα ηψξα δίλεη δσή 

ζηα ρσξηά θαη απνηειεί έλαλ άξηζην «πξεζβεπηή» θαη ζηελ 

Λεπθάδα θαη ζηελ Ήπεηξν, αθνχ απφ ηφηε κεηέρεη ζην 

πξσηάζιεκα ηεο Α‟ ηνπηθήο θαηεγνξίαο, ηεο ΔΠ Λεπθάδαο – 

Πξέβεδαο. Θεσξνχκε πσο ν αζιεηηζκφο είλαη απ‟ ηηο θνξπθαίεο 

εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ, γη‟ απηφ ε αλαθνξά καο ζηνλ «ΠΑ» 

θαθησηψλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ έγηλε ην 1979. Σξείο άλζξσπνη, ν 

Μηράιεο Γξεγφξεο (Φινχδαο), απ‟ ηνλ παλνρψξη, ν Λεπηέξεο 

Λάδαξεο (Πίθνιεο), απ‟ ηα Λαδαξάηα θαη ν γξάθσλ ην βηβιίν 

ηνχην Θνδσξήο Γεσξγάθεο (Παπνξάθεο), απ‟ ην Πηλαθνρψξη, 

δεκηνπξγήζακε ηνλ «ΠΑ» θαθησηψλ. Πξψην γήπεδν είρακε 

ζηνλ Βαζχιαθθν. Γηακνξθψζακε έλαλ ρψξν θαη εθεί δψζακε 

ηα πξψηα θηιηθά παηγλίδηα, κε ηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ηελ νκάδα 

ησλ «θάξσλ», ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ ηεο Νηθηάλαο,  πνπ 

εδξεχεη ζηελ Αζήλα. Δλ ζπλερεία, αξρίζακε δεηιά – δεηιά λα 

βγαίλνπκε θαη εθηφο θαθησηψλ. Γψζακε θηιηθφ ζηελ Εαβέξδα 

θαη αθνινχζσο παίμακε θαη πάιη κε ηελ Εαβέξδα, κέζα ζην 

γήπεδν ηεο Λεπθάδνο. Πήγακε θαηφπηλ, γηα θηιηθνχο αγψλεο 

ζηελ ηλψπε θαη ζηελ Σξαπεδνχληα. Απηφ ήηαλ. Ο ηζηνξηθφο 

«ΠΑ» ησλ θαθησηψλ είρε δεκηνπξγεζεί. Αμηνκλεκφλεπηε 

ήηαλ ε ηεξάζηηα πξνζθνξά, εζηθή θαη πιηθή, ε ζπκπαξάζηαζε 
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δχν ππέξγεξσλ ηφηε θαθηζάλσλ, ηνπ Φψληα Κηελά 

(ηξαβνπάλνπ) θαη Πάλνπ Γξεγφξε (Φνχθα). Απηνί νη δχν 

ειηθησκέλνη άλζξσπνη, παξά ην γεγνλφο φηη δελ γλψξηδαλ απφ 

πνδφζθαηξν, καο αθνινπζνχζαλ ζε θάζε αγψλα, θαη γηα πνιιά 

ρξφληα κεηά θαη ζε θάζε αγψλα εθηφο θαθησηψλ. 

Θεσξνχκε πσο, απηά ηα έμη θαζνξηζηηθά ζεκεία, πνπ 

αλαπηχμακε, ήηνη: Πξψηνλ, ε δεκηνπξγία ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

πιιφγνπ «Φσηεηλφο (Γεθαεηία 1960). Γεχηεξνλ, ε  δηάλνημε 

ηνπ δξφκνπ Λαδαξάηα – Αθφλε – Βξάρα – Καξπψηεο (Γεθαεηία 

1970).  Σξίηνλ, ε  δηάλνημε ηνπ δξφκνπ ηεο Λαγθάδαο (Γεθαεηία 

1970). Σέηαξηνλ, ε  δεκηνπξγία ηνπ «ΠΑ θαθησηψλ» 

(Γεθαεηία 1970).  Πέκπηνλ, ε  δεκηνπξγία ηνπ γεπέδνπ ησλ 

θαθησηψλ (Γεθαεηία 1980).   Έθηνλ  ε  «αλαθάιπςε» λεξνχ, 

δηφηη πεξί αλαθαιχςεσο πξφθεηηαη ,(Γεθαεηία 1980), απηά ηα 

έμη θαζνξηζηηθά ζεκεία, επαλαιακβάλνπκε, άιιαμαλ 

κεηαπνιεκηθά ηελ δσή ησλ θαθησηψλ. Δίλαη δε ηα πξφδξνκα 

θαζνξηζηηθά ζεκεία, γηα λα θηάζνπκε αθξηβψο ην 1990, ζηελ 

εζεινληηθή ζπλέλσζε ησλ εθηά ρσξηψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία 

«Γήκνπ θαθησηψλ», πνιχ πην πξηλ ε επίζεκε πνιηηεία 

δεκηνπξγήζεη ηνλ «Καπνδίζηξηα» θαη κεηέπεηηα ηνλ 

«Καιιηθξάηε», κε ηηο ππνρξεσηηθέο ζπλελψζεηο ησλ δήκσλ ηεο 

ρψξαο. 

Ο  ΔΗΜΟ   ΥΑΚΙΨΣΨΝ 
Ζ δεκηνπξγία δήκνπ ζηνπο θαθηψηεο, πξαγκαηηθά ηνπο 

απνγείσζε θαη έθηαζε ηα ρσξηά ζηελ ζεκεξηλή γξαθηθφηαηε θαη 

παλέκνξθε κνξθή ηνπο, ψζηε λα απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο 

ηνπ λεζηνχ ηεο Λεπθάδνο. Με ηνλ δήκν δεκηνπξγήζεθαλ φιεο 



 
375 

εθείλεο νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, πνπ έδσζαλ ζχγρξνλε 

κνξθή ζηα ρσξηά καο. Γηφηη, θαθά ηα ςέκκαηα. Πξηλ, ηα ρσξηά 

ησλ θαθησηψλ, παξά ηελ γξαθηθφηεηα, απέπλεαλ έληνλα 

ηξηηνθνζκηθή κνξθή, αλ αλαηξέμνπκε ζε θσηνγξαθίεο 

παξειζνπζψλ δεθαεηηψλ. Γηφηη, λαη κελ, κέζα απ‟ απηέο μεπεδά 

ε λνζηαιγία θαη επηζηξέθνπκε ζηα ρξφληα ηεο αζσφηεηαο, φκσο 

απνθαιχπηνπλ θαη κηα άγξηα νκνξθηά πξσηνγνληζκνχ, 

θξίλνληαο, βέβαηα, πάληα κε ηα ζεκεξηλά, (2013), αλαπηπμηαθά 

θξηηήξηα. 

Ζ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θαθησηψλ, απ‟ ην 

1990 θαη εθεμήο πέξαζε ζηνλ λεφηεπθην δήκν, κε ηελ 

δεκηνπξγία Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 

αδξαλνπνίεζε ηνπ «Φσηελνχ», ν νπνίνο «Φσηεηλφο» δηαιπζείο 

απ‟ ηελ δηθηαηνξία, μαλαζπζηήζεθε ην 1982, κέρξη ην 1990, κε 

εμ ίζνπ ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή ζπλεηζθνξά. Σν Πλεπκαηηθφ 

Κέληξν,  ηνπ ελσκέλνπ πιένλ δήκνπ θαθησηψλ,  αλέπηπμε 

πνιπζήκαληε πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γεκηνχξγεζε 

ρνξεπηηθφ ηκήκα, αιιά θαη ζεαηξηθφ. Μάιηζηα,  ην ζεαηξηθφ 

νξγαλσκέλν θαιχηεξα, κε πιηθνηερληθά κέζα θαη κεγαιχηεξε 

γθάκα έξγσλ, δηέπξεςε γηα αξθεηά ρξφληα, κε πξσηεξγάηεο ηνλ 

Δπακεηλψλδα Λάδαξε, Ξελνθψληα Κηελά θαη Ησζήθ Λάδαξε. Ζ 

πνιππνίθηιε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ απ‟ ην 

1990, κέρξη ην 2010, φηαλ νη θαθηψηεο εληάρζεθαλ ζηνλ έλα 

θαη κνλαδηθφ «Καιιηθξαηηθφ» δήκν νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ, 

θάιπςε θπξίσο ηνλ ηνκέα ησλ εζψλ – εζίκσλ, ηεο ιανγξαθίαο 

θαη ηεο παξαδφζεο ησλ θαθησηψλ, νξγάλσζε εθδειψζεηο 

ηηκψληαο ζεκαληηθνχο θαθηζάλνπο, έθεξε επψλπκα κνπζηθά 
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ζπγθξνηήκαηα ζηα ρσξηά, πξνρψξεζε ζε αδειθνπνίεζε κε ην 

ρσξηφ Λαβεξάλν ηεο Ηηαιίαο θαη κε ηα θαθηά ησλ Υαλίσλ 

Κξήηεο, δηνξγάλσζε ηα ιατθά παλεγχξηα «Σ‟ Αγηαλληνχ ηα 

ιάκπαξδα», ζην Πηλαθνρψξη, «Σελ γηνξηή Κξαζηνχ» ζηνλ 

Φξπά, «Σν παλεγχξη η‟ Ατ Ληά» ζην παλνρψξη.  Σν ρνξεπηηθφ 

ηνπ ηκήκα,  δε,  παξνπζίαζε ρνξνχο θαη έμσ απ‟ ηελ Διιάδα. 

Κνξπθαία πνιηηηζηηθή ζηηγκή ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ 

ηνπ δήκνπ θαθησηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δίζθνπ (CD) κε 

ηα ηξαγνχδηα ησλ ρσξηψλ θαη ηνλ γεληθφ ηίηιν «Μνπζηθφ 

ζεξγηάλη ζηελ Λεπθάδα». πκκεηείρα πξνζσπηθά ζ‟ απηή ηελ 

δεκηνπξγία, σο εθ ηνχηνπ, ζα κνπ επηηξαπεί ε πξνζσπηθή θαη ζε 

εληθφ αξηζκφ αλαθνξά. πγθέληξσλα απηά ηα ηξαγνχδηα αθφκε 

απ‟ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, καζεηήο δεκνηηθνχ ζην 

Πηλαθνρψξη. Δπηζθέθζεθα, ζηα θαηνπηλά ρξφληα,  θαη άιια 

ρσξηά  ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ θαθησηψλ, Καξπά, 

Αιέμαλδξν, Πιαηχζηνκα θαη Δγθινπβή.  Καηέγξαςα ηα 

αθνχζκαηα ζε δεκνζηνγξαθηθφ θαζεηφθσλν δεκηνπξγψληαο 

έλα πξφπιαζκα απηψλ ησλ ηξαγνπδηψλ. ηελ φιε δεκηνπξγία, 

ζεκαληηθφηαηε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ κνπζηθνχ Παλαγηψηε 

Φίιηππα, απ‟ ηνλ Γξπκψλα. Σνλ επηζθέθζεθα πνιιέο θνξέο ζην 

εξγαζηήξηφ ηνπ, πίζσ απ‟ ην Καιιηκάξκαξν Παλαζελατθφ 

ηάδην, φπνπ «έληπζε» κε κνπζηθή απηά ηα ηξαγνχδηα, 

πξνθχπηνληαο, έηζη, απηή ε ζπιινγή, ε νπνία παξνπζηάζηεθε 

ζε παλεγπξηθή εθδήισζε ζηελ πιαηεία ησλ Λαδαξάησλ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2010. Πξνβιεκαηηζκφο θαη ησλ δχν καο ήηαλ ε 

ζπκκεηνρή ή φρη ηνπ θιαξίλνπ ζηνλ δίζθν. Γλσξίδνληαο πσο ην 

θιαξίλν κπήθε θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα ζηελ Λεπθάδα απφ 
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Ήπεηξν θαη Αηησιναθαξλαλία, πξνηηκήζακε ηνλ δνπξλά, γηα λα 

είκαζηε πην θνληά ζηελ παξάδνζε. Ο δνπξλάο ήηαλ ην πλεπζηφ 

φξγαλν πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Λεπθάδα, θπξίσο κεηά ην 1684 

θαη ηελ απειεπζέξσζε απ‟ ηνπο Σνχξθνπο. Απηφ πξνθχπηεη απ‟ 

ηελ αλαθνξά ηνπ Πάλνπ Ρνληνγηάλλε (ζειίδα 455), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία,  ν Σνχξθνο πεξηεγεηήο Δβιηά Σζειεκπή, φηαλ 

επηζθέθζεθε ηελ Λεπθάδα, ζηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, δηέζσζε 

πσο γιεληνχζαλ κε ληανχιηα θαη δνπξλάδεο. Γεχηεξε αλαθνξά 

γηα ηελ παξνπζία δνπξλά ζηα ηξαγνχδηα ηεο Λεπθάδνο ππάξρεη 

ζην ζθσπηηθφ ηξαγνχδη, πνπ πεξηέρεηαη θαη ζηνλ δίζθν, ζην 

νπνίν θαηαγξάθεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θάζε ρσξηνχ 

ηεο Λεπθάδνο:  <<Πιαηχζηνκα θη Ώιέμαλδξνο είλαη 

ρνξεπηαξάδεο θαη ζηελ Καξπά ζην πιάηαλν βαξάλε ηνπο 

δνπξλάδεο>>. 

 Απηφ ην κέγηζην ζέκα ηεο κνπζηθήο γηα ηελ Λεπθάδα, 

αθνχ δελ αθνινχζεζε ηελ επηαλεζηαθή κνπζηθή ζρνιή, θαη πσο 

άιισζηε αθνχ επί δηαθφζηα ρξφληα είρε ηνπξθνθξαηία, (1479-

1684), αλεθχε ηειεπηαία, φηαλ «θαηεγνξήζεθε» γηα έιιεηςε 

αζηηθήο κνπζηθήο. Βέβαηα, κέζα ζηελ Υψξα, κεηά ην 1684, 

αλαπηχρζεθε ε θαληάδα. κσο ηα ρσξηά απνθνκέλα 

αθνινχζεζαλ ηνλ δηθφ ηνπο κνπζηθφ δξφκν, κε θχξηα επηξξνή 

απ‟ ηελ Αηησιναθαξλαλία θαη ηελ Πξέβεδα, αθνχ ε θηψρεηα 

ηνπο αλάγθαδε λα δνπιεχνπλ ζηα θηήκαηα ηνπ Ξεξνκέξνπ θαη 

ηεο Πξέβεδαο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έθζαλαλ κέρξη 

ηελ Πάηξα θαη ηνπο Γαξγαιηάλνπο.  Καη φια ηνχηα, ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ην 1970. 
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 Σν 2010, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν δήκνο θαθησηψλ 

έπαςε λα ππάξρεη. Γεκηνπξγήζεθε έλαο δήκνο γηα νιφθιεξν ην 

λεζί ηεο Λεπθάδνο. Σν πλεπκαηηθφ θέληξν ελνπνηήζεθε θαη 

απηφ κε απηφ ηεο Λεπθάδνο. Χο εθ ηνχηνπ παξέζηε αλάγθε λέαο 

δεκηνπξγίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ   «Φσηεηλφο». 

Πξάγκαηη μαλαδεκηνπξγήζεθε ν χιινγνο, ν νπνίνο, πιένλ, 

θέξεη ζρεδφλ νιφθιεξν ην βάξνο ησλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ζηνπο θαθηψηεο. Βαδίδνληαο ζηα ρλάξηα ηνπ 

παξειζφληνο, πξνρσξεί ηνλ δεκηνπξγηθφ ηνπ δξφκν, εθδίδεη ηελ 

εθεκεξίδα» θαθηψηεο», ελψ έρεη δεκηνπξγήζεη ρνξεπηηθφ 

ηκήκα, ην νπνίν απνηειεί ηελ «αηρκή ηνπ δφξαηνο», γηα ηνπο 

θαθηψηεο, κε παξνπζία θαη εθηφο Λεπθάδνο. Ζ παξνπζία ηνπ 

«Φσηεηλνχ», πξέπεη λα είλαη αδηάιεηπηε ζηα ρσξηά καο. Ο 

χιινγνο είλαη ππφζεζε φισλ, πξέπεη λα αγθαιηαζζεί γηα λα 

πξνρσξήζεη θαη λα ππάξμεη θαη ζηνπο επφκελνπο αηψλεο, δηφηη 

είλαη θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ ηνπ ηφπνπ. 

 Μεγάιν θνκκάηη ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο ησλ θαθησηψλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ε Βηβιηνζήθε, ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν, 

αιιά θαη ην αηαμηλφκεην αξρείν ησλ θαθησηψλ. Ζ  

Βηβιηνζήθε ζηεγάδεηαη ζην παιηφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ 

παλνρσξηνχ. Έρεη ζεκαληηθφ αξηζκφ βηβιίσλ. Γείρλεη λα 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαθηζάλσλ, ελψ αξθεηέο θνξέο 

ην πιηθφ ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο. Σν  

Λανγξαθηθφ Μνπζείν ησλ θαθησηψλ, πνπ θέξεη ην φλνκα ηνπ 

αείκλεζηνπ Παληαδή Κνληνκίρε, είλαη, ίζσο, απ‟ ηα θαιχηεξα 

ζηελ Διιάδα. Μηα ηεξάζηηα γθάκα εθζεκάησλ ε νπνία 

εθθξάδεη, θπξίσο, ην παξειζφλ, κε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 
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νηθνλνκηθνθνηλσληθήο δσήο.  Δίλαη δεκηνχξγεκα θαη δσξεά ηνπ 

Αλδξέα Λάδαξε (Καξνχζνπ), ηνπ αλζξψπνπ, πνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε, έγξαςε ην βηβιίν γηα ηνλ κεγάιν μεζεθσκφ 

ησλ Ακπεινπξγψλ ην 1935. Σν Λανγξαθηθφ Μνπζείν 

ζηεγάδεηαη ζην παιηφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Καβάιινπ. 

 Δπίζεο, ζην παιηφ δεκνηηθφ ζρνιείν ησλ 

Αζπξνγεξαθάησλ, βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ρχδελ θαη 

αηαμηλφκεην ην αξρείν ησλ ρσξηψλ ησλ θαθησηψλ. Πξφθεηηαη 

γηα πιηθφ ην νπνίν, ίζσο θαλεί ρξήζηκν ηα επφκελα ρξφληα, 

αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα απιά ραξηηά, άιια γηα ηελ δσληαλή 

ηζηνξία ησλ ρσξηψλ καο, έζησ θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα. Σν δε 

πεξηερφκελν ηνπο είλαη ην ίδην άμην πνιηηηζηηθήο κειέηεο. 
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ΣΑ  ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΣΩΝ ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

              Μηα ηεξάζηηα γθάκα παηγληδηψλ, έηζη φπσο ηα δήζακε 

εθείλεο ηηο αλέκειεο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970, ήηαλ θαη 

είλαη ε «πξνίθα», πνπ θνπβαιάκε ζηελ δσή καο, αθνχ απηφ ην 

αηέιεησην παηγλίδη, ζηνπο δξφκνπο, ζηα ρσξάθηα, ζηα ζρνιεία, 

ζηηο εθθιεζίεο, ζε θάζε ζπηζακή θαθηζάληθεο γεο, καο έδσζε 

εθείλε ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία θαη αλείπσηε ραξά, γηα ηελ νπνία 

θάλεη ιφγν ν Γηάλλεο θαξίκπαο: «Έπαημα, έθαλα ηνχκπεο ζην 

ρνξηάξη, έηξεμα, γέκηζα ραξά» ιέεη, αλαθεξφκελνο ζαθψο ζε κηα 

άιιε επνρή, φπνπ ην παηγλίδη δηακφξθσλε άηνκα κε 

ζπιινγηθφηεηα, κε αιιειεγγχε θαη αιηξνπηζκφ, ρσξίο λα 

πςψλεη ηα ηείρε ηεο κνλνκέξηαο θαη ηνπ εγσθεληξηζκνχ, 

ζπκπηψκαηα θαη παζνγέλεηεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, κε ηα 

«έγθιεηζηα» παηδηά ησλ πνιπθαηνηθηψλ, ππνςήθηνη λεπξσηηθνί 

πνιίηεο, κίαο θνηλσλίαο απηνθαηαζηξνθηθήο, κε έλα άηππν 

«παηδνκάδσκα» ζηα θειεχζκαηα  ηεο θαηαλαγθαζηηθήο θαη 

ζηαληθήο αληίιεςεο πεξί «πξνφδνπ» θαη «κφξθσζεο» ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ. 

 Γεθάδεο παηγλίδηα γλσξίζακε κεηξάθηα ζηα ρσξηά καο. 

Ο ζθιάβνο, ε πξψηε ειηά, ε κπδήζξα, ν κπξίηζνιαο, ε 

γνπξνχλα, ε καθξηά γατδνχξα, νη  ηξηφδεο,  ηξηάξα θαη εληάξα, 

ην ηζίθη, ην κπάδ, ν ξνχκπνο, ηα πεληφβνια, ην θφηζη ή 

ζθνξδνκπάηζη, ε ζθιίηδα κίληδα, ην βφιη, νη ηξηφδεο κε ηα 

πεηίληα ζην ρψκα θαη ηφζα άιια παηγλίδηα, πνπ πνθίινπλ απφ 

ρσξηφ ζε ρσξηφ θαη απφ γεηηνληά ζε γεηηνλά, ελίνηε. 
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 Ο δάζθαινο Αλδξέαο Παπαδφπνπινο, απ‟ ην 

Πηλαθνρψξη, έρεη ζπγθεληξψζεη φια ηα παηγλίδηα ησλ 

θαθησηψλ, ζ‟ έλα ζαπκάζην βηβιίν, κε ηνλ ηίηιν «Φηνχ 

μειεθηεξία». Απ‟ απηφ ην βηβιίν πήξακε ηα ηέζζεξα πην θχξηα 

θαη πνιππαηγκέλα παηγλίδηα. 

Ο  ΜΠΡΚΣΟΛΑ 

Παηρλίδη αγαπεηφ κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, επεηδή απαηηνχζε δχλακε θαη αληνρή. Έρεη 

ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηφηεηα. Ο Δπζηξάηηνο Παξαζθεπατδεο 

ζην έξγν ηνπ «Παίγληα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ» γξάθεη: «Σν 

παίγληνλ ζπλέθεηην απφ ηε πξνζπάζεηα λα θηππήζνπλ θαη 

αλαηξέςνπλ ιίζνλ δη‟ άιινπ ιίζνπ εθ ηηλνο απνζηάζεσο, 

«κήθνζελ». Ο απνηπγράλσλ ήην ν εηηεκέλνο θαη ππερξενχην λα 

θέξεη επί ησλ ψκσλ ηνπ ηνλ ληθεηήλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ έθεηην 

ν αλαηξαπείο ιίζνο. Ο ληθεηήο εθάιππηε κε ηαο ρείξαο ηνπ ηνπο 

νθζαικνχο ηνπ εηηεζέληνο, νζηηο ηνηνπηνηξφπσο εδπζθνιεχεην 

λα εχξε ηελ ζέζηλ ηνπ αλαηξαπέληνο ιίζνπ, ιεγνκέλνπ δηφξνο». Ο 

ιεμηθνγξάθνο Πνιπδεχθεο αλαθέξεη «ν δε εθεδξηζκφο, ιίζνλ 

θαηαζηεζάκελνη πφξξσζελ απηνχ ζηνράδνληαη ζθαίξαο ή ιίζνηο 

ν δ‟ νπθ αλαηξέςαο ηνλ αλαηξέπνληα θέξεη ηνπο νθζαικνχο 

επεηιεκκέλνπο ππ‟ απηνχ σο αλ (απιαλήο) έιζεη επί ηνλ ιίζνλ, 

νο θαιείηαη δηφξνο». 

 Γελ είλαη φια ηα κέξε, πνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα παηδηά 

θαηάιιεια γηα ην παηρλίδη, επεηδή απαηηεί πνιχ ρψξν. Ο 

κπξίηζνιαο είλαη κηα ζηξνγγπιή θαηά πξνηίκεζε πέηξα, ηελ 

νπνία ηνπνζεηνχκε πάλσ ζε κηα κεγαιχηεξε ή ζε κηα θπηεκέλε 
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ζην έδαθνο. Αθνχ απνθαζίζνπκε πνηνο παίρηεο ζα είλαη θνληά 

ζηνλ κπξίηζνια «θχιαθαο» νη ππφινηπνη παίξλνπλ ζέζε πίζσ 

απφ ηε γξακκή πνπ έρνπκε ραξαγκέλε ζην έδαθνο θαη ζε 

απφζηαζε 5 – 6 κέηξσλ απ‟ απηφλ. Κξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο κηα 

πέηξα, κεγαιχηεξε απ‟ ηνλ κπξίηζνια ζεκαδεχνπλ παίξλνληαο 

θφξα θαη ηε ξίρλνπλ κε ηέρλε ψζηε λα βξεη ην ζηφρν. Αλ ε βνιή 

είλαη εχζηνρε ν κπξίηζνιαο εθηνμεχεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε. 

Αλ φρη, κέλεη ζηε ζέζε ηνπ ή απιά πέθηεη θάησ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ν «θχιαθαο» ηνπ κπξίηζνια  πξέπεη λα ηνλ πάξεη θαη 

λα ηνλ ηνπνζεηήζεη μαλά ζηε ζέζε ηνπ θαη θαηφπηλ λα 

θπλεγήζεη ηνλ παίρηε πνπ είρε ηελ εχζηνρε βνιή θαη ν νπνίνο 

πξνζπαζεί λα πάξεη πίζσ ηελ πέηξα ηνπ θα λα γπξίζεη ζηε 

«θσιηά» ηνπ δει. πίζσ απφ ηε γξακκή. Αλ ηα θαηαθέξεη ζα 

είλαη ληθεηήο θαη ν θχιαθαο πξέπεη λα ηνλ κεηαθέξεη ζηηο 

πιάηεο ηνπ, κηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε πνπ απφ πξηλ έρεη 

ζπκθσλεζεί. Γηα λα δπζθνιέςεη ηνλ εηηεκέλν θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπ θιείλεη κε ηηο παιάκεο ηα κάηηα. Δπίζεο κε ηηο 

θηλήζεηο ηνπ θαη ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνλ κεηαρεηξίδεηαη 

ζαλ ππνδχγην. 

 ηα αξραία ρξφληα απηφ ιεγφηαλ εθεδξηζκφο. ην Μέγα 

ιεμηθφ ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ησλ LIDELL – SCOTT 

δηαβάδνπκε: «Βθεδξίδσ, παίδσ ηελ παηδηάλ ηελ ιεγνκέλελ 

εθεδξηζκφλ, θαζ‟ ελ ν εηηεζείο πεξηαγαγψλ θαη ζπλάςαο ηαο 

εαπηνχ ρείξαο θαηά ηα λψηα εβάζηαδε ην ληθήζαληα επί ησλ 

λψησλ, πεξί νη ειέγεην φηη εθεδξίδεη ην ηνηνχηνλ παηρλίδηνλ.» Αλ 

φκσο ν «θχιαθαο» κπνξέζεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ κπξίηζνια ζηε 

ζέζε ηνπ θαη λα πηάζεη ηνλ παίρηε, πξηλ γπξίζεη ζηε θσιηά ηνπ, 
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ηφηε απηφο γίλεηαη «θχιαθαο». Οη ππφινηπνη παίρηεο ζέινληαο 

λα βνεζήζνπλ ην ζπκπαίρηε ηνπο λα πάξεη ηελ πέηξα ηνπ θαη λα 

γπξίζεη ζηε «θσιηά» ηνπ ζεκαδεχνπλ θαη ξίρλνπλ πάιη θάησ 

ηνλ κπξίηζνια. Ο θχιαθαο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παξαηήζεη ην θπλεγεηφ θαη λα ηνλ 

ηνπνζεηήζεη μαλά ζηε ζέζε ηνπ θαη κεηά λα θπλεγήζεη θάπνηνλ. 

Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν κέρξη λα βαξεζνχλ ηα 

παηδηά. ηα ρσξηά καο ιέγεηαη θαη «βάδν» γηαηί πνιιέο θνξέο 

ζηε ζέζε ηνπ κπξίζηνια αληί γηα πέηξα ρξεζηκνπνηνχζακε έλα 

βάδν απφ θνλζέξβα ή γάια. 

Η  ΠΡΩΣΗ  ΕΛΚΑ 

Ήηαλ έλα παηρλίδη δηαζθεδαζηηθφ, αιιά θαη αζιεηηθφ, 

αθνχ αζθνχζε ηνπο παίρηεο ζην πήδεκα, κε ηελ αληηζηήξημε 

ησλ ρεξηψλ. Σν έπαηδαλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν. Ο έλαο θαζφηαλ 

«κάλα» θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ζθχςεη, λα ιπγίζεη ηε κέζε 

ηνπ, ζηεξίδνληαο ηα ρέξηα ηνπ ζηα γφλαηα, κε ην θεθάιη κέζα, 

θαη νη άιινη έλαο – έλαο λα παίξλνπλ θφξα θαη λα πεδνχλ κε 

αλνηρηά ηα πφδηα, βάλνληαο ειαθξά ηα ρέξηα ηνπο ζηε κέζε ηεο 

κάλαο. Έλαο έλαο πνπ πεδνχζε έιεγε: «Πξψηε ειηά» ή «πξψηνο 

ήιηνο θη άγγηαρηνο» γηαηί πεδψληαο δελ έπξεπε λα αθνπκπήζεη 

θαλέλα ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηεο κάλαο.  ηαλ ηειείσλαλ φινη 

κε επηηπρία ην πήδεκα, ηφηε ε «κάλα» ζεθσλφληαλ πην ςειά, 

νπφηε ηα πξάγκαηα δπζθφιεπαλ. Πεδψληαο νη παίρηεο έιεγαλ, 

<<δεχηεξε ειηά κε ηα θιαξηά» ή «δεχηεξνο ήιηνο θη 

άγγηαρηνο>>. Καη πάιη φπνηνο έγγηαδε θαζφηαλ «κάλα». 

Γηλφηαλ, ηέινο, ηξίηε θαη ηειεπηαία πξνζπάζεηα, νπφηε ε 

«κάλα» ζεθσλφληαλ αθφκα πην ςειά θαη φπνηνο δείιηαδε λα 
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θάλεη ηελ πξνζπάζεηα, απνζχξνληαλ. Σψξα ν θαζέλαο πνπ 

πεδνχζε θψλαδε: «Σξίηε θη‟ άγγηρηε». Θπκίδνπκε φηη απφ ηε 

δεχηεξε θάζε ηνπ παηγληδηνχ φπνηνο πεδνχζε έδηλε θαη κηα γεξή 

ρεξνθσιηά ζηελ κάλα 

Ο  ΚΛΑΒΟ  Θ  ΦΩΣΚΑ 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. ηέθνληαη ε κηα 

απέλαληη απ‟ ηελ άιιε ζε αξθεηή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 

Μπξνζηά ηνπο έρνπλ ραξαγκέλε  κηα γξακκή ε νπνία νξηνζεηεί 

ηελ πεξηνρή. ε απφζηαζε 3 βήκαηα απφ ηε γξακκή θαη πξνο ην 

κέξνο ηεο αληίπαιεο νκάδαο είλαη ραξαγκέλνο έλαο θχθινο, ε 

«θπιαθή». Κάζε νκάδα έρεη ηνλ αξρεγφ ηεο ν νπνίνο δίλεη 

δηαηαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ζηνπο παίρηεο ηεο 

νκάδαο ηνπ. Αλ απηφο θαηαθέξεη λα παηήζεη ηελ πεξηνρή ηνπ 

αληηπάινπ ε νκάδα ηνπ είλαη ληθήηξηα, αλ φκσο ζπιιεθζεί ράλεη 

ε νκάδα ηνπ ην παηρλίδη. ηφρνο ησλ παηδηψλ είλαη λα 

ζθιαβψζνπλ φινπο ηνπο παίρηεο ηεο άιιεο νκάδαο. Γη‟ απηφ 

βγαίλεη θάπνηνο απφ ηε κηα νκάδα θαη πξνθαιεί ηνπο 

αληηπάινπο λα ηνλ θπλεγήζνπλ. Σν βαζηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ 

παηρληδηνχ είλαη φηη φπνηνο παίρηεο βγαίλεη αξγφηεξα έρεη ην 

πιενλέθηεκα απέλαληη ζ‟ απηνχο πνπ βγήθαλ πξηλ απ‟ απηφλ 

θαη επνκέλσο κπνξεί λα ηνπο «ζθιαβψζεη». Έηζη ινηπφλ φηαλ 

βγεη απ‟ ηελ απέλαληη νκάδα θάπνηνο λα θπλεγήζεη απηφλ πνπ 

βγήθε πξψηνο, ν αξρεγφο δίλεη εληνιή λα ηξέμεη θάπνην άιιν 

παηδί απ‟ ηελ νκάδα ηνπ γηα λα ηνλ πξνζηαηεχζεη θαη αλ 

κπνξέζεη λα πηάζεη «ζθιάβν» ηνλ αληίπαιν. Φπζηθά θαη νη 

παίρηεο ηεο άιιεο νκάδαο ηξέρνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ 

παίρηε ηνπο θαη έηζη θάζε θνξά έρεη θαη άιινο ην πιενλέθηεκα. 
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Αλ θάπνηνο επηζηξέςεη ζηε ζέζε ηεο νκάδαο ηνπ κπνξεί λα 

αλαλεψζεη ηε δχλακή ηνπ θεξδίδνληαο ην πιενλέθηεκα απφ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ έλαο πηαζηεί «ζθιάβνο» ηνλ 

βάδνπλ ζηνλ θχθιν, «θπιαθή». ηφρνο ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο 

πνπ έραζε ηνλ παίρηε είλαη λα ηνλ ειεπζεξψζνπλ ρσξίο λα 

πηαζηνχλ νη ίδηνη. Απηφ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο:   α) Αλ θάπνηνο 

ζπκπαίρηεο ηνπ ηνλ αθνπκπήζεη ελψ είλαη κεο ζηε «θπιαθή» ή 

β) αλ έλαο ζπκπαίρηεο ηνπ κπεη ρσξίο λα ηνλ πηάζνπλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ αληηπάινπ. 

Νηθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ πηάλεη φινπο ηνπο παίρηεο 

ηεο αληίπαιεο «ζθιάβνπο» ή ε νκάδα ηεο νπνίαο ν αξρεγφο ζα 

παηήζεη ζηελ πεξηνρή ησλ αληηπάισλ 

Η  ΣΡΚΟΔΑ 

Παηρλίδηα γηα κηθξφηεξα παηδηά γηαηί δελ είλαη ηφζν 

θνπξαζηηθφ φζν ν ράξαθαο θαη ε ληάλα (θνπηζφ). Υαξάδνπκε 

ζην έδαθνο έλα νξζνγψλην ην νπνίν είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία ίζα 

θνπηάθηα. Παίδεηαη απφ δχν παηδηά ηα νπνία θξαηνχλ ζηα ρέξηα 

ηνπο κηα πιαθνπδεξή πέηξα, ην «πεηίλη». Απηφο πνπ αξρίδεη 

πξψηνο ξίρλεη ην «πεηίλη» απφ απφζηαζε δχν βεκάησλ ζην 1
ν
 

θνπηί. Μπαίλεη κέζα ζ‟ απηφ πεδψληαο κε ην έλα πφδη θαη ην 

ζπξψρλεη ζην 2
ν
 θνπηί θαη θαηφπηλ ζην 3

ν
. κε ηνλ ίδην ηξφπν 

γπξίδεη πίζσ. Αλ πεξάζεη ην «πεηίλη» απ‟ φια ηα θνπηάθηα θαη 

ην βγάιεη έμσ, ην ξίρλεη ζην 2
ν
 θαη κεηά ζην ηξίην θάλνληαο ηα 

ίδηα.  ηαλ ηειεηψζεη θαη ηα ηξία θνπηάθηα ην ξίρλεη έμσ απ‟ ηελ 

ηξηφδα. Πξνζπαζψληαο λα πέζεη φζν πην θνληά γίλεηαη ζηελ 

εμσηεξηθή γξακκή θαη πξνζπαζεί λα ην παηήζεη, πάληα 
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πεδψληαο κε ην έλα πφδη. Απηφ γίλεηαη ηξεηο θνξέο. ηε 

ζπλέρεηα ην ηνπνζεηεί ζηε κχηε ηνπ παπνπηζηνχ ηνπ θαη 

πξνζπαζεί πεξπαηψληαο λα πεξάζεη ηα ηεηξάγσλα ρσξίο λα ηνπ 

πέζεη. Βγαίλνληαο απ‟ ηελ ηξηφδα πεηάεη ην «πεηίλη» ςειά κε 

ηνλ πφδη ηνπ θαη ην πηάλεη. Καηφπηλ θάλεη ην «παηψ». Με 

θιεηζηά κάηηα δηαζρίδεη ηελ ηξηφδα ξσηψληαο θάζε θνξά πνπ 

θάλεη έλα βήκα:  «Παηψ;» ελλνψληαο αλ ην πφδη ηνπ παηάεη 

θάπνηα απ‟ ηηο γξακκέο ηεο ηξηφδαο. Σν ηειεπηαίν εκπφδην είλαη 

ην «πίζσ». ηέθεηαη θνληά ζηελ εμσηεξηθή γξακκή ηνπ 1
νπ

 

θνπηηνχ θαη κε ηελ πιάηε γπξηζκέλε ζηελ ηξηφδα ξίρλεη ην 

«πεηίλη» πξνο ηα πίζσ πξνζπαζψληαο λα πέζεη ζε θάπνην απ‟ ηα 

θνπηηά. Αλ ηα θαηαθέξεη απηφ ην θνπηί γίλεηαη «ζπίηη» ηνπ θαη 

δελ κπνξεί άιινο παίρηεο λα παηήζεη κέζα ζ‟ απηφ. Μέζα ζην 

«ζπίηη» βάδεη έλα ζεκάδη ή γξάθεη ην φλνκά ηνπ. ηαλ, 

ζπλερίδνληαο ην παηρλίδη, θηάζεη ζην θνπηάθη απηφ δε ξίρλεη 

εθεί ην «πεηίλη» αιιά ζπλερίδεη ζην επφκελν. Έρεη επίζεο ην 

δηθαίσκα λα ζηακαηήζεη κέζα ζ‟ απηφ κε ηα δπν ηνπ πφδηα λα 

μεθνπξαζηεί. 

Νηθεηήο ηνπ παηρληδηνχ είλαη απηφο πνπ ζα πάξεη δχν 

«ζπίηηα». Οη παίρηεο ράλνπλ ηε ζεηξά ηνπο φηαλ: 1) ην «πεηίλη» 

πέζεη έμσ απ‟ ηελ ηξηφδα, 2) δελ πέζεη ζην ζσζηφ θνπηί, 3) 

αθνπκπάεη ζε θάπνηα γξακκή ηεο ηξηφδαο, 4) ν παίρηεο 

αθνπκπήζεη θαη ηα δπν πφδηα ζην θνπηί, 5) δελ θαηαθέξεη λα 

παηήζεη ην «πεηίλη» πνπ έρεη ξίμεη έμσ, 6) αλ ηνπ πέζεη φηαλ ην 

κεηαθέξεη ζηε κχηε ηνπ παπνπηζηνχ ηνπ, 7) αλ δελ ην πηάζεη 

φηαλ ην ξίρλεη ςειά θαη 8) φηαλ ξίρλνληαο ην πξνο ηα πίζσ δελ 

πέζεη ζε θνπηάθη.  Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φπνηνο ράζεη, ζε 
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νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ παηρληδηνχ θη αλ βξίζθεηαη, αξρίδεη 

πάιη απ‟ ηελ αξρή. 

ΣΑ  ΒΕΡΓΚΑ 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο (3-4 παίρηεο ζε 

θάζε νκάδα). ην θέληξν κηαο κεγάιεο αιάλαο ζηήλνπλ φξζηεο 

δχν πέηξεο – ζρεδφλ ηεηξάγσλεο – θαη ζε απφζηαζε 20εθ. ε κία 

απ‟ ηελ άιιε. Πάλσ ζ‟ απηέο αθνπκπάλε έλα μχιν αλζεθηηθφ, 

γηα λα κε ζπάεη εχθνια, 25εθ πεξίπνπ ην «βεξγί». Ο αξρεγφο 

ηεο θάζε νκάδαο ρηππάεη κε δχλακε ην «βεξγί» αλάκεζα απ‟ ην 

θελφ πνπ αθήλνπλ νη πέηξεο, κε έλα κεγαιχηεξν μχιν (50 – 

60εθ πεξίπνπ), ηε «βέξγα». πνηνο ην ζηείιεη καθξχηεξα 

αξρίδεη πξψηνο. Δπίζεο απνθαζίδνπλ ζηνπο πφληνπο πνπ  

ηειεηψλεη ην παηρλίδη θαη αλ «πάλε ηα πνχιηηα», αλ επηηξέπεηαη 

δειαδή λα πηάζεη θάπνηνο ην «βεξγί» ζηνλ αέξα φηαλ ην 

ρηππήζεη ν αληίπαινο, κε ηα ρέξηα ηνπ ή κε θάπνην ξνχρν. Κάζε 

νκάδα έρεη θαη ηε δηθή ηεο πέηξα απ‟ ηελ νπνία κεηξάεη ηνπο 

πφληνπο πνπ θεξδίδεη. Μνλάδα κέηξεζεο είλαη ε «βέξγα». 

Ο παίρηεο ηεο νκάδαο πνπ αξρίδεη πξψηε ρηππάεη ην 

«βεξγί» κε δχλακε πξνζπαζψληαο λα ην ζηείιεη φζν πην καθξηά 

γίλεηαη. Οη αληίπαινη πνπ ζηέθνληαη απέλαληί ηνπ ζε θάπνηα 

απφζηαζε έρνπλ δηθαίσκα λα ην πηάζνπλ ζηνλ αέξα πξηλ πέζεη 

ζην έδαθνο. Αλ ην θαηαθέξνπλ αιιάδνπλ ζέζεηο ζην παηρλίδη, 

αλ φρη έρνπλ κηα δεχηεξε επθαηξία. Έλαο απ‟ απηνχο παίξλεη ην 

«βεξγί» θαη ην ξίρλεη απ‟ ην ζεκείν πνπ έπεζε ζεκαδεχνληαο ηηο 

πέηξεο. ηφρνο ηνπ είλαη λα ην θέξεη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 

απ‟ ηε κνλάδα κέηξεζεο, ηε «βέξγα», απ‟ απηέο. Ο παίρηεο πνπ 
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ζηέθεηαη θνληά ζηηο πέηξεο πξνζπαζεί λα απνθξνχζεη ην 

«βεξγί» θαη λα ην ζηείιεη πάιη καθξηά. Σφηε δχν πξάγκαηα 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ:  1) Απηφ λα πέζεη ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε απ‟ ηε «βέξγα» νπφηε νη νκάδεο αιιάδνπλ ξφινπο 

θαη 2) λα πέζεη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε είηε απ‟ ην παηδί πνπ 

ην έξημε είηε απ‟ ηελ απφθξνπζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε νκάδα 

κεηξάεη κε ηε «βέξγα» μεθηλψληαο απ‟ ηελ πέηξα ηεο, κέρξη ην 

ζεκείν πνπ έπεζε, θαη θεξδίδεη πφληνπο.  Ζ νκάδα πνπ ζα 

θζάζεη πξψηε ηνπο πφληνπο πνπ ζπκθσλήζαλε γηα λα θεξδίζεη 

ην παηρλίδη πξέπεη λα θάλεη ηξεηο θνξέο ην «ζηαπξφ». Ο παίρηεο 

ηεο, πνπ έρεη ζεηξά θξαηάεη ζηε ρνχθηα ηνπ ηε βέξγα απ‟ ηε κηα 

άθξε ηεο. Σν ππφινηπν θαη κεγαιχηεξν θνκάηη ηεο είλαη πξνο ηα 

πάλσ. Σν θξάηεκα γίλεηαη κε ηα ηξία δάθηπια (κέζν, παξάκεζν 

θαη κηθξφ). Σα άιια δχν είλαη ηελησκέλα θαη πάλσ ηνπο 

ηνπνζεηείηαη ην «βεξγί».  Οη αληίπαινη έρνπλ πάιη δχν επθαηξίεο 

ή λα ην πηάζνπλ ή λα ην ξίμνπλ πξνο ηηο πέηξεο θαη ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε απ‟ ηε «βέξγη». ην ζηάδην απηφ ηνπ παηγληδηνχ ν 

παίρηεο ηνπνζεηεί ηε βέξγα πάλσ ζηηο πέηξεο θαη δελ έρεη ην 

δηθαίσκα λα απνθξνχζεη. Δπίζεο δελ καο ελδηαθέξνπλ νη 

πφληνη, αιιά ην ζεκείν πνπ πέθηεη ην «βεξγί». Νηθήηξηα ηνπ 

παηγληδηνχ είλαη ε νκάδα πνπ ζα θηάζεη ηνπο πφληνπο πνπ έρνπλ 

ζπκθσλήζεη θαη ζα θάλεη ηξείο θνξέο επηηπρεκέλν ην ζηαπξφ. 

Απηή ε ηεξάζηηα γθάκα παηγληδηψλ <<έζξεςε>> θαη 

κεγάισζε γεληέο νιφθιεξεο, ζεκαδεχνληαο αλεμίηεια ηηο 

κλήκεο, αθνχ απηή ε παηδηθή ειηθία, κε ηφζα παηγλίδηα, θαη 

κάιηζηα  δηαλζηζκέλε απφ κηα πξσηφγλσξε αλεκειηά, πνπ είρε 

απφξξνηα κηά ηζνξξνπεκέλε ςπρνινγηθά δηαβίσζε, παξά ηε 
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ζηέξεζε θαη ηελ θηψρηα, έβαιε ηα ζεκέιηα, έζησ θαη κε γιίζρξα 

πλεπκαηηθά εθφδηα, γηα κηα αλνδηθή πνξεία πνιιψλ 

θαθηζάλσλ. Μηα πιεζψξα θαθηζάλσλ, πνπ πξφθνςαλ ζηνλ 

ζηίβν ηεο δσήο, γέκηζαλ θάζε άθξε ηεο ρψξαο κε ηα λάκαηα θαη 

ηηο αξρέο ελφο άιινπ αμηαθνχ θψδηθα, πνπ καο εκθχζεζε θαη 

καο ελέπλεπζε, φρη έλα απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ, αιιά κηα 

βησκαηηθή ζπκπεξηθνξά κε αθξνγσληαίν ιίζν ηελ ελδφκπρε 

δσξηθή νθεηιή-ππφζρεζε πξνο ηνπο γνληνχο καο, αιιά θαη πξνο 

ηνπο εαπηνχο καο…<<άκκεο δε γεζφκεζα πνιιψ θάξξνλεο>>. 
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ΦΛΩΡΙΔΑ  ΚΑΙ  ΠΑΝΙΔΑ  ΣΩΝ  
ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

              Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ε κεγάιε δηάξθεηα 

βξνρνπηψζεσλ, αιιά θαη ε κεγάιε δηάξθεηα ειηνθάλεηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ήπηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε κηαο ηεξάζηηαο γθάκαο θπηψλ ζηνπο θαθηψηεο. 

Άιισζηε νιφθιεξε ε Λεπθάδα θέξεηαη ζαλ «πιχεζζα», δειαδή 

θαηάθπηε,  απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. ηα ρσξηά καο ππήξρε, 

θπξίσο θαηά ην παξειζφλ,  κηα ζεηξά θαιιηεξγνχκελσλ  

νπνξσθφξσλ δέλδξσλ, ηα νπνία ζηήξηδαλ θάζε θαθηζάληθε 

νηθνγέλεηα, ελψ εμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε θαιιηέξγεηα 

ιαραληθψλ. Γηα αηψλεο νιφθιεξνπο νη θαθηψηεο ζηεξίρηεθαλ 

δηαηξνθηθά ζηνλ πξσηνγελή γεσξγηθφ ηνκέα. Ζ εγθαηάιεηςε 

απηνχ ηνπ πξσηνγελνχο αγξνηηθνχ ηνκέα ζπλεηειέζζε απ‟ ην 

1980 θαη εθεμήο, φηαλ νιφθιεξν ην λεζί ηεο Λεπθάδνο άξρηζε 

λα ζηξέθεηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (ηνπξηζκφο) 

θαη λα εγθαηαιείπεηαη ζρεδφλ θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα. Σελ 

ηειεπηαία ηξηεηία (2010 – 2013) θαη θάησ απ‟ ηελ γεληθεπκέλε 

νηθνλνκηθή θξίζε,  πνπ πιήηηεη ηελ ρψξα, θαίλεηαη πσο, δεηιά – 

δεηιά, νη θαθηζάλνη επηζηξέθνπλ ζηα ρσξάθηα θαη άξρηζαλ λα 

ζπκνχληαη παιηέο γεσξγηθέο εθαξκνγέο, ζαθψο, φκσο, κε 

θαιχηεξα κέζα θαη εθφδηα, μεθεχγνληαο απ‟ ηνλ πξσηνγνληζκφ 

πξνεγνπκέλσλ δεθαεηηψλ. 

 Ζ αλαθνξά καο ζηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ησλ 

θαθησηψλ, αθνξά εθείλε ηελ επνρή, πνπ ηα ρσξηά έζθπδαλ 



 
391 

απφ δσή θαη ν πξσηνγελήο αγξνηηθφο ηνκέαο ήηαλ ν ζεκειηαθφο 

ιίζνο ζηελ δσή θαη ζηελ δηαηξνθή ησλ θαθηζάλσλ. 

 Σα θαιιηεξγνχκελα δέλδξα ήηαλ : ειηέο, θαξπδηέο, 

ακπγδαιηέο, απηδηέο, ζπθηέο, βξαθαηζαληέο, θνξνκειηέο, 

δακαζθεληέο, ξνδηέο. Πέληε πνηθηιίεο ειηψλ θαιιηεξγνχληαλ, 

αθνχ ην ιάδη ήηαλ, καδί κε ην θξαζί, νη κνλαδηθέο πεγέο 

εζφδσλ, γηα θάζε θαθηζάληθε νηθνγέλεηα, απηέο νη πνηθηιίεο 

ελαη: αζπξνιηέο, καπξνιηέο, ζθαηδνιηέο, πιεμηδνιηέο θαη 

ρνληξνιηέο. Σα ιηφδελδξα ήηαλ 5–6 κέηξσλ χςνπο θαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ ειαηφθαξπνπ γηλφληαλ κε άλνδν ζην δέλδξν 

θαη ηίλαγκα κε ηνλ ινχξν, κάιηζηα, κε ηεξή επιάβεηα 

αληκεηψπηδαλ ηα ιηφδεληξα, κε απνηέιεζκα λα κελ ηα 

θιαδεχνπλ ζεκαληηθά, ζε αληίζεζε κε ηελ ζχρξνλε επνρή, πνπ 

αλαγθάζηεθαλ ζε νιφθιεξν ην λεζί λα θιαδέςνπλ ξηδηθά ηα 

ιηφδεληξα θαη λα θαηεβάζνπλ δξαζηηθά ην χςνο ηνπο. Ζ 

πνζφηεηα ησλ ιηφδεληξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αγνξαπσιεζηψλ, 

αιιά θαη ζηα πξνηθνζχκθσλα, δελ κεηξνχληαλ κε ηελ 

απαξίζκεζή ηνπο, αιιά κε <<ην θηιφ ην θιαξί>>. Τπήξραλ 

εθηηκεηέο πνπ εθηηκνχζαλ ηα ιηφδεληξα θαη απνθαίλνληαλ πφζα 

θηιά θιαξί είλαη, κηα κνλάδα κέηξεζεο γηα ηηο ειηέο, πνπ δελ 

πξέπεη λα εκπιέθεηαη κε ηελ ζεκεξηλή κνλάδα κέηξεζεο ησλ 

ζηεξεψλ, ηνπ θηινχ. Πξηλ ηελ επηθξάηεζε ησλ πιαζηηθψλ 

δηρηπψλ ειαηνζπιινγήο, ππήξραλ ηα ιηφπαλα γηα λα 

ζπγθεληξψλνπλ ηνλ ηηλαδφκελν θαξπφ. Σα ιηνηξίβηα, ηξία-

ηέζζεξα ζε θάζε ρσξηφ, έβγαδαλ ην πνιχηηκν ιάδη. Ξεθηλνχζαλ 

πάληα αξρέο Ννέκβξε κε έλα επηηειείν πνπ απνηεινχληαλ 

απ‟ηνλ πξψην, ηνλ θαξαβνθχξε, φπσο ηνλ απνθαινχζαλ, ν 
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νπνίνο ραξάκαηα  θηππνχζε ην <<θφξλν>>, έλα κεγάιν θνρχιη, 

πνπ θπζψληαο ην, έβγαδε έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν, κε ηνλ 

νπνίν θαη ην ρσξηφ μππλνχζε, αιιά θαη ην πξνζσπηθφ θαινχζε 

ζε δνπιεηά, ηνπο ιηηξνβηαξαίνπο, ηνπο εξγάηεο πνπ θηλνχζαλ ηα 

ιηγνζηά κεραλήκαηα. Σν ιηηξνβηφ ήηαλ κηα κηθξή 

<<βηνκεραληθή κνλάδα>>, πνπ γηα θσηηζκφ είρε θάηη ηεξάζηεο 

θαληήιεο κε ηέζζεξα θπηίιηα θάζε κία. ην θέληξν είρε ηελ 

αιεζηηθή, κηα θπθιηθή ηεξάζηηα ζθάθε, κε πέηξηλν επίπεδν 

ππζκέλα, φπνπ ηνπνζεηνχληαλ ν ιηφθαξπνο. Γχν ηεξάζηηα 

πέηξηλα, επίζεο, ιηζάξηα ηα νπνία θηλνχζαλ ηα άινγα πνπ 

δεχνληαλ ζηνλ δπγφ ηεο αιεζηηθήο, ζπλέζιηβαλ θαη 

πνιηνπνηνχζαλ ηνλ ιηφθαξπν. Δλ ζπλερεία, απηφ ην δπκάξη ην 

ηνπνζεηνχζαλ ζε εηδηθά θαθειινεηδή ηζφιηα, ηα νπνία, γεκάηα, 

φπσο ήηαλ, ηα έβαδαλ ζην ηξφθνιν, ην έλα πάλσ ζην άιιν, 

φπνπ, κε ηνλ <<εξγάηε>>, δειαδή έλα ρνλδξφ καθξχ καδέξη 

πεγαηλνεξρφκελν απ‟ηνπο ιηηξνβηαξαίνπο, έζθηγγαλ ηα γεκάηα 

ηζφιηα, απ‟ηα νπνία έηξερε ην παξαγφκελν ιάδη, ην νπνίν 

έπεθηε ζην ζθαθίδη, πνπ ήηαλ θάησ απ΄ην ηξφθνιν.  ηαλ 

μερψξηδε ην ιάδη ζην ζθαθίδη απ‟ηηο μέλεο χιεο (ιηφζκν), ηφηε, 

ην ηνπνζεηνχζαλ ζηα αζθηά θαη ην πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηνπ 

λνηθνθχξε, πνπ έθαλε ηηο ειηέο. Απηά ηα ηζφιηα, φηαλ 

θζείξνληαλ θαη ηα αληηθαζηζηνχζαλ, ηα παιηά ηα κνίξαδαλ ζην 

ρσξηφ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ζηξσζίδηα κπξνζηά ζηελ 

γσληά ηεο θσηηάο, αθνχ ε θαηαζθεπή ηνπο ήηαλ απφ γίδηλν 

καιιί, ε ζθιεξφηεηα ηνπ νπνίνπ ηνπο πξνζέδηδε ηδηαίηεξε 

αλζεθηηθφηεηα. Σν ιηνθφθη, ην νπνίν ην έιεγαλ <<ζβεληίλεο>>, 

δειαδή ν ππξήλαο θαη ν θινηφο ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο, πνχ 

έκελε, γηλφληαλ ζσξφο έμσ απ‟ην ιηνηξίβη, πξνο κεγάιε ηέξςε 
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ησλ παηδηψλ, αθνχ, θαηά ηηο παγσκέλεο κέξεο ηνπ ρεηκψλα θαη 

κε ηελ δέζηε πνπ εκπεξηείρε ν ζσξφο ηνπ ππξήλα, ήηαλ ν ηφπνο 

παηγληδηνχ, κε ηηο γαιφηζεο, πνπ θνξνχζακε, λα ζηίιβνπλ θαη λα 

γπαιίδνπλ απ‟ην ιάδη ηνπ ππξήλα! Άιινηε, επίζεο, φηαλ ήηαλ ε 

ζεηξά ηεο νηθνγέλεηάο καο γηα <<λα θάλεη ειηέο>>, ηφηε κε 

κεγάιε ραξά, εκείο ηα παηδηά, πεγαίλακε ζην ιηηξνβηφ, κεηά ην 

ζρνιεηφ, θηηάρλακε πξνκάδεο ζηελ θσηηά ηνπ  θαδαληνχ κε ην 

λεξφ, πνπ κέξα-λχρηα έβξαδε, ηηο νπνίεο <<βνπηνχζακε>> ζην 

ληνπαξαγφκελν ιάδη θαη θαηαβξνρζίδακε κε αλείπσηε 

επραξίζηεζε θαη βνπιηκία, ή θξεκηφκαζηε απ‟ηνλ δπγφ, πνπ 

έζεξλε ην άινγν ζηελ αιεζηηθή θαη ηαμηδεχακε ζ‟ απηφλ ηνλ 

ηδηφηππν…γχξν ηνπ ζαλάηνπ! Μλήκεο αιινηηλέο, κηάο επνρήο, 

πνπ νη αγξφηεο γνλείο καο,  κε λχρηα θαη κε δφληηα, κε πφλν θαη 

αδηάθνπν ηδξψηα, κε νινήκεξεο θαη νινλχθηηεο, ελίνηε, 

πξνζπάζεηεο, έθεξλαλ ζην ζπίηη ηα ρξεηαδνχκελα, γηα λα 

αλαζηήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα  θαη λα δνχλ ηα παηδηά ηνπο, <<σο 

λεφθπηα ειαηψλ, θχθισ ηεο ηξαπέδεο>>, φπσο αηηείηαη, πξνο 

ηνλ Όςηζην, ν ηεξέαο, θαηά ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ. 

        Αιιά θαη ν ηξχγνο θαη ε παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ ήηαλ 

ππφζεζε νηθνγελεηαθή, πξνο επίξξσζηλ φζσλ δηαηείλνληαη γηα 

ην: <<ζέξνο, ηξχγνο, πφιεκνο>>. Οιφθιεξε ε νηθνγέλεηα ζηνλ 

ηξχγν, αιιά θαη νη ζπγγελείο θαη γείηνλεο, λα ατηάξεη ν έλαο ηνλ 

άιιν, γηα ηελ ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηψλ. Μηα νιφθιεξε 

ηεξνηειεζηία μεθηλνχζε ηα κέζα ηνπ επηέκβξε, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε φιεο ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηνλ ηξχγν θαη ην 

θξαζί. Πξψην κέιεκα ήηαλ ην θαζάξηζκα  ησλ κεγάισλ 

μχιηλσλ βαεληψλ, ψζηε λα θαζαξίζνπλ νη δνχγεο απ‟ηα φμηλα 
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ππνιείκκαηα, πνπ άθεζε ην θξαζί ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. 

Πφζεο θνξέο θαη επί πφζα ρξφληα, ζαλ κηθξά παηδηά, δελ 

κπήθακε, απ‟ηελ <<θνπληνζηά>> ηνπ βαεληνχ γηα λα ην 

πιχλνπκε κε ηελ ζξνχκπα θαη ην δεζηφ λεξφ.  Ο ηξχγνο ζήκαηλε 

γεληθφ ζπλαγεξκφ. Πεξίπνπ κέρξη ην 1960, επεηδή ππήξραλ 

ηεξάζηηεο εθηάζεηο κε ακπέιηα, ην πάηεκα ησλ ζηαθπιηψλ 

γηλφληαλ ζην ίδην ην ακπέιη θαη θνπβαινχζαλ ηνλ κνχζην κε 

αζθηά ζην ζπίηη. Σφηε αλαγθάδνληαλ λα κεηαθέξνπλ ηελ κεγάιε 

θάδε θαη ηελ παηήξα ζηα ακπέιηα θαη απηφ ηνλ ξφιν 

αλαιάκβαλαλ νη γπλαίθεο, νη νπνίεο θνξηψλνληαλ απηά ηα 

ηεξάζηηα μχιηλα αληηθείκελα ζην θεθάιη ηνπο, αθνχ δελ 

κπνξνχζαλ λα θνξησζνχλ ζην ζακάξη ηνπ αιφγνπ θαη ηα 

κεηέθεξαλ ζε ηεξάζηηεο απνζηάζεηο ζηα ακπέιηα! ηα κεηέπεηηα 

ρξφληα ε κεηαθνξά ησλ ζηαθπιηψλ γηλφηαλ κε ηα κεγάια 

θνθίληα, ηα νπνία θνξησκέλα ζηα άινγα, έθηαλαλ ζην ζπίηη, γηα 

λα αξρίζεη ην πάηεκα, κε ηελ παηήξα πάλσ απ‟ηελ κεγάιε 

θάδε, γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ ζηαθπιηψλ, πνπ ζαγηλφληαλ θξαζί, 

δηφηη ππήξραλ θαη νη άιιεο πνζφηεηεο ησλ ζηαθπιηψλ ηα νπνία 

ζα πήγαηλαλ ζην εκπφξην, ζα ηα πνπινχζαλ νη ρσξηθνί ζηελ 

Κέξθπξα, ζηελ ΒΔΟ ζηελ Πάηξα, ή ζην ΣΑΟΛ Λεπθάδνο, ην 

νπνίν ΣΑΟΛ (Σακείν Ακχλεο Οηλνπαξαγσγψλ Λεπθάδνο), είρε 

ηδξχζεη ην 1915 έλαο εππαηξίδεο, έλαο εμαίζηνο άλζξσπνο, ν 

γηαηξφο Πέηξνο Φίιηππαο Παλάγνο, ν νπνίνο ήξζε ζψγακπξνο 

ζην παλνρψξη, έκελε κφληκα ζηνπο θαθηψηεο θαη πξνζέθεξε 

φρη κφλν επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο θαθηζάλνπο, αιιά 

θαη ηεξάζηηεο θνηλσληθέο, ηφζν ζαλ πνιηηηθφο, φζν θαη ζαλ 

κεγάινο ππνζηεξηθηήο ησλ αγξνηψλ κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ΣΑΟΛ. Καηά ην πάηεκα ησλ ζηαθπιηψλ, ν πξψηνο κνχζηνο 
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γηλφληαλ πεθηκέδη θαη κνπζηφπηηα. Με ηη ιαρηάξα πεξηκέλακε 

εκείο ηα παηδηά θαη ηα δχν! Απηή ε ππέξνρε γιπθφμηλε θφθθηλε 

κνπζηφπηηα απ‟ην βαξηδακί ζηαθχιη, πνπ ήηαλ ηεξάζηηα 

απφιαπζε, φρη κφλν γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο. Μηα άιιε εθαξκνγή κε ηελ κνπζηφππηηα ήηαλ ηα 

ηδνχθηα. Δπξφθεηην γηα θαξχδηα απνθινησκέλα, κπεινληαζκέλα 

πάλσ ζε ζπάγγν, ηα νπνία βνπηνχζαλ κέζα ζηελ δεζηή 

κπνπζηφπηηα ζρεκαηίδνληαο έλα ππέξνρν κίγκα, ην νπνίν, ελ 

ζπλερεία, θξέκαγαλ ζηνλ ήιην, γηα λα μεξαζεί, φπσο έβαδαλ 

ζηνλ ήιην λα μεξαζεί θαη θνκκάηηα κνπζηφπηηα, ε νπνία 

ζρεκάηηδε εμσηεξηθά κηα θξνχζηα, πνπ ηελ δηαηεξνχζε γηα 

κεγάιν δηάζηεκα. Απηά ηα μεξακέλα ηδνχθηα θαη ηελ 

κνπζηφπηηα αλαιάκβαλε ε γξηά-βαβά λα ηα πηζψζεη θαη λα ηα 

θπιάμεη γηα ηηο Καιέο Μέξεο, ηνλ ρεηκψλα, ελψ ηελ 

ρξεζηπνπνηνχζαλ θαη ζαλ γιχθηζκα, ζε κηθξά θνκκάηηα, ζηα 

ζπεξλά, πνπ έθηηαρλαλ ζηηο δηάθνξεο γηνξηέο. Πνιιέο πνθηιίεο 

ζηαθπιηψλ ππήξραλ ηα παιηά ρξφληα ζηνπο θαθηψηεο θαη ηα 

νπνία ρψξηδαλ ζε θξαζνζηάθπιια θαη ζε θανιάξηθα, δειαδή 

επηηξαπέδηα. <<Βαζηιηάο>> φισλ ησλ ζηαθπιηψλ ήηαλ θαη είλαη 

ην βαξηδακί, έλα ζηαθχιη πνπ, θαηά θαλφλα, παξάγεη κπξνχζθν 

θφθθηλν θξαζί, κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ βαθηθή ηνπ 

ηδηφηεηα, γηαπηφ θαη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο γηλφληαλ 

ε εμαγσγή ηνπ θπξίσο ζηελ Ηηαιία, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βαθηθφ ζηηο δηάθνξεο πξνζκίμεηο. Έπεηηα 

ην παηξηλφ, ε καπξνδάθλε θαη ην παξγηλφ, εμ ίζνπ ζπνπδαία 

θξαζνζηάθπια, απ‟ηα θφθθηλα ζηαθχιηα. Απ΄ηα άζπξα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα θξαζί, ζα αλαθέξνπκε ην άζπξν 

ζθαθηζάληθν κνζράην, ην νπνίν ήηαλ θαη επηηξαπέδην θαη ηνλ 



 
396 

παξαρσξήηε, δειαδή απηφ πνπ ζηα Μεζφγεηα Αηηηθήο ην 

νλνκάδνπλ ζαββαηηαλφ. Τπήξρε κηα ηεξάζηηα πνηθηιία 

επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ, αθνχ ζε θάζε ακπειψλα θξφληηδαλ νη 

γεσξγνί λα έρνπλ θαη αξθεηά θιήκαηα γηα ην ηξαπέδη. Δμέρνπζα 

ζέζε θαηείραλ ην ξαδαθί, ε ριψξε, ν δξαγαλίηεο, ην 

θνθθηλνζηάθπιιν, ην αεηνλχρη, ην ηζανχζη, ν θνδαλίηεο. 

         ε φηη αθνξά ηηο αριαδηέο, εθηά πνηθηιίεο ππήξραλ: 

νλάδεο, ιεπθαδηθέο, νξλίηζεο, ζεξηζηαπηδηέο, βαζηιαπηδηέο, 

θνινθπζαπηδηέο θαη ρεηκσληάηηθεο. Ζ δηαηψληζε ηνπ είδνπο 

γηλφληαλ κε θέληξσκα (κπφιηαζκα) θπξίσο θαηά ηνλ Μάξηε 

κήλα, πάλσ ζε αγξαπηδηέο ή ζε ήδε ππάξρνπζεο απηδηέο, πνπ 

ήζειαλ λα ηεο αιιάμνπλ πνηθηιία. Οη ζπθηέο είλαη θαη ζήκεξα 

δπν εηδψλ. Οη θιαζζηθέο, απηέο δειαδή πνπ σξηκάδνπλ ηα ζχθα 

ηνλ Αχγνπζην θαη νη βξαθαηζαληέο, πνπ σξηκάδνπλ ηέινο 

Ηνπλίνπ. Οη βξαθαηζάλνη είλαη πην νγθψδεηο,  απ‟ ηα θιαζζηθά 

ζχθα. ηα άγξηα δέλδξα ησλ θαθησηψλ θπξίαξρν ξφιν παίδεη 

ην θππαξίζζη θαη ην ξνππάθη, ελψ ππάξρνπλ αθφκε: θηειηέο, 

θνθνξεπηηέο (αθξνμπιηέο), κειηνί, πεχθα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, βειαληδηέο (πνπξλάξηα) θαη αγξηνθνπηζνππηέο. 

 Μεγάιν θνκκάηη ζηελ δσή ησλ γεσξγψλ θαθηζάλσλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα δεκεηξηαθά. Δηδηθφηεξα ην ζηάξη ήηαλ 

ζρεδφλ ε βαζηθή αζρνιία, αθνχ εμαζθάιηδε ηνλ επηνχζην. Ζ 

ζπνξά ηνπ γίλνληαλ κε ην αιέηξη, πνπ έζεξλε δεπγάξη αιφγσλ, ή 

παιηφηεξα βννεηδψλ. Σν δε άρπξν απνηεινχζε ηελ θχξηα πεγή 

ηξνθήο ησλ αιφγσλ. Μεηά ην ζηηάξη εμ ίζνπ κεγάιεο εθηάζεηο 

θαηαιάκβαλε θπξίσο ε βξψκε, ε νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ 

ηξνθή ησλ νηθφζηησλ δψσλ, ελψ ε θαιακηά ηεο, πνιιέο θνξέο, 
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γέκηδε ηα ζηξψκαηα ησλ θξεβαηηψλ, ηα ιεγφκελα παγεξίηζα. 

Δπίζεο ην αγξηνθφθη (βίθνο), ήηαλ επξχηαηα δηαδεδνκέλν ζηνπο 

θαθηψηεο, γηα δπν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ, ην έζπεξλαλ 

θπξίσο θάησ απ‟ ηηο ειηέο, δηφηη ν βίθνο πξνζθέξεη  άδσην ζην 

ρσξάθη. Γεχηεξνλ ην ηέθηαδαλ, δειαδή ην έδελαλ ζε ηεηξάγσλεο 

κπάιιεο απνμεξακέλν θαη ρξεζίκεπε ζαλ άξηζηε ηξνθή (ζαλφ) 

γηα ηα δψα.  

          Ο ζέξνο ησλ δεκεηξηαθψλ θηλεηνπνηνχζε νιφθιεξε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ γεηηνληά καδί. Με ηα δξεπάληα ζέξηδαλ ην 

ζηάξη, ηε βξψκε θαη ην θξηζάξη, κε κηα ηδηαίηεξε ηερληθή. 

Αξρηθά ην έθαλαλ κηθξά ρεξφβνια ηα νπνία έδελαλ κε ην ίδην ην 

ζηέιερνο ησλ δεκεηξηαθψλ θαη, ελ ζπλερεία, αξθεηά ρεξφβνια 

καδί δεκηνπξγνχζαλ ην δεκάηη. Φνξησκέλα ηα δεκάηηα ζηα 

άινγα ηα μεθφξησλαλ θνληά ζηα αιψληα, ζε αζπκσληέο. ηα 

λεψηεξα ρξφληα, φηαλ παξνπζηάζηεθαλ νη αισληζηηθέο κεραλέο, 

νη αζπκσληέο γηλφληαλ ζε αλνηθηφ ρψξν θάζε ρσξηνχ, φπνπ είρε 

πξφζβαζε ε αισληζηηθή κεραλή. ηα αιψληα, ηνλ Αισλάξε, 

(Ηνχιην), ππήξρε γεληθή θηλεηνπνίεζε. Απισλφληαλ ην ζηηάξη ,ή 

ε βξψκε, ζην αιψλη θαη άξρηδε ην ζβάξληζκα κε ηελ ζβάξλα, 

έλα μχιηλν επίπεδν θαηαζθεχαζκα κε ιεπίδηα ζηελ θάησ 

επηθάλεηα, ηελ νπνία έζεξλαλ δχν άινγα θπθιηθά ζην αιψλη. 

Πφζεο θνξέο, ζαλ κηθξά παηδηά, θαβάια πάλσ ζηελ ζβάξλα δελ 

ραξήθακε απηή ηελ ηδηφηππε <<άκαμα>>, κε ηα άινγα λα ηελ 

ζέξλνπλ πφηε ξάζπκα θαη πφηε γνξγά, αλάινγα κε ην 

παξάγγεικα ηνπ αγσγηάηε. Σν απφγεπκα άξρηδε ην ιίρληζκα. Οη 

ρσξηθνί πεξίκελαλ λα θπζήμεη ν θαινθαηξηλφο κατζηξνο, 

γη‟απηφ θαη ηα αιψληα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα ζε εηδηθά ζεκεία, 
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πξνθεηκέλνπ κε ηα δηθξηάληα, θαη ηα μχιηλα θηπάξηα λα 

αξρίζνπλ ην αλέκηζκα, ή ιίρληζκα, κε ην νπνίν ηα ζηάξη ζα 

ρψξηδε απ‟ην άρπξν θαη ζα ζσξηάδνληαλ, ζαλ βαξχηεξν, ζηε γή. 

 Δμίζνπ πινπζηψηαηε ήηαλ ε αζρνιία ησλ θαθηζάλσλ 

κε ηα θεπεπηηθά, αθνχ ζπληεξνχζαλ κε απηά ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο. θφξδα, θξεκκχδηα, παηάηεο, αγγνχξηα (θαζηξαβέηζηα), 

ληνκάηεο (θνκηληφξηα), ζηλάπηα, ξαπάληα, κειηηδάλεο, ζέζθια 

ήηαλ απηά πνπ ρξεηάδνληαλ νη θαθηζάληθεο πνιπκειείο, θαηά 

θαλφλα, νηθνγέλεηεο. ε φηη αθνξά ηελ άγξηα ζακλψδε θαη 

πνψδε βιάζηεζε ζα αλαθέξνπκε: απήγαλνο, αζθάθα, 

αζθειαρηφο, ζξνχκπεο, ςίιπζξα, κάδεο, αδφεξαο, αςηδηέο, 

ππξαγθαζηέο, κπξηηέο, ζρηλάξηα, αγξάκπειε, ξνχζθια, 

πεξηπνθιάδη, παιακνλίδεο, αγξηαγθηλάξεο, ζπαζνρφξηη, 

αγξηφβξσκνο, δσρνί, ξαδίθηα, θαξδφληα, βιαζηάξηα, ιάπαηα, 

κνιψρεο, ρακνκήιη, ξίγαλε, θνξθνληχιηα, ζπιψλνη, ζθνξδαςνί, 

αγξηάδα. 

ΖΨΑ   ΚΑΙ   ΠΟΤΛΙΑ 
 Βαζηθφηαηε ζέζε ζε θάζε νηθνγέλεηα ησλ θαθησηψλ 

είρε ην άινγν. Ήηαλ ην δψν γηα φιεο ηηο δνπιεηέο. Γηα ην 

φξγσκα, γηα ην θνπβάιεκα ηνπ λεξνχ, γηα ην αιψληζκα, γηα ην 

θνπβάιεκα ησλ ειηψλ θαη ησλ μχισλ. Γη‟ απηφ θαη φια ηα 

ρσξηά καο είραλ δεθάδεο άινγα. Παιηφηεξα θαη κέρξη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1950, πνιιέο αγξνηηθέο δνπιεηέο, κα θπξίσο ην 

φξγσκα, γηλφηαλ κε ηα βφδηα, ηα νπνία βφδηα ηεο Αγίαο Μαχξαο 

ήηαλ νλνκαζηά απ‟ηελ αξραηφηεηα, φπσο αλαθέξεη θαη ν Πάλνο 

Ρνληνγηάλλεο, ν δε Βαιασξίηεο, ζηνλ Φσηεηλφ, ζέιεη ηα βφδηα 

ηξαρειάηα θαη θνηιάηα, γηα λα έρνπλ δχλακε θαη αληνρή. 
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Μάιηζηα απηά ηα βφδηα ηα δηαηεξνχζαλ ζην μεκψλην, καθξηά 

απ‟ηα ρσξηά, δηφηη έρνπλ ην ηδίσκα λα βαδίδνπλ πνιχ αξγά, 

νπφηε γηα ηελ κεηαθνξά θαη επηζηξνθή απ‟ηα ρσξάθηα 

ρξεζηκπνπνηνχζαλ ηα γξήγνξα άινγα. Έπεηηα εμίζνπ 

αλεπηπγκέλε ήηαλ θαη ε θηελνηξνθία, θπξίσο ησλ πξνβάησλ. 

Αξθεηά θνπάδηα ήηαλ ζε θάζε ρσξηφ, γηα ηπξί, θξέαο θαη 

καιιηά, απ‟ ηα νπνία καιιηά θαηαζθεχαδαλ πνιιά ξνχρα. 

Μάιηζηα ήηαλ ηφζε θαη ηέηνηα ε ππεξβφζθεζε, ιφγσ ησλ 

πνιιψλ δψσλ, ψζηε ηα βνπλά πνπ πεξηβάιινπλ ηα ρσξηά ησλ 

θαθησηψλ, γηα πνιιά ρξφληα  ήηαλ γπκλά, ελψ κεηά ην 1980 

πξαζίληζαλ θαη πάιη φηαλ ζηγά – ζηγά ηα δψα εμσβειίζζεθαλ 

απ‟ ηελ δσή ηνπ θαθηζάλνπ. 

 ηα άγξηα δψα ζα αλαθεξζνχκε ζε : αιεπνχδεο, αζβνχο, 

θνπλάβηα, λπθίηζεο θαη ιαγνχο. κσο, θαη ην βαζίιεην ησλ 

πηελψλ, ήηαλ ηεξάζηην ζηνπο θαθηψηεο, πνπιηά πνπ δπζηπρψο 

ζήκεξα δελ ππάξρνπλ θαη πεξηνξηδφκαζηε κφλν ζηα ηαπεηλά 

ζπνπξγίηηα. Με πφζε ιαρηάξα, ζαλ κηθξά παηδηά, 

ζθαξθαιψλακε ζηα δέλξα, ζηνπο καληξφηνηρνπο θαη ζηηο 

μεξνιηζηέο, εθεί ζηνλ Απξίιε θαη ηνλ Μάε, γηα λα δνχκε ηηο 

θσιηέο θαη ηα κηθξά ησλ πνπιηψλ, λα ηα αθνπκπήζνπκε κε κηα 

αλείπσηε ραξά, βιέπνληαο, ζηα ρέξηα καο ηελ 

λενδεκηνπξγνχκελε δσή. Μάιηζηα νη γνλείο καο δέλ ήζειαλ λα 

ηα ιέκε λενγέλλεηα πνπιηά, φηαλ κηινχζακε γη‟απηά, αιιά λα 

ηα απνθαινχκε <<θνχηζνπξα>>, κήπσο αθνχζνπλ ηα θίδηα, 

καο έιεγαλ, θαη πάλε θαη ηα θάγνπλ! Αο δνχκε ηνλ ζρεηηθφ 

θαηάινγν ησλ πνπιηψλ: πέξδηθεο, ηξπγφληα, ηζαιαπεηεηλνί, 

θνηζίθηα, ηζίριεο, θξηζαξνιφγνη, αεηνί, γεξάθηα, κπεθάηζεο, 
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δεθανρηνχξεο, πεξηζηεξνπδηέο, θαινγηάλληα, ζπίλνη, 

ζνπζνπξάδεο, ζηεθαλνχδηα, θαξαθάμεο, ηξππνθάξπδα, θνξάθηα, 

γαξδέιηα, αηζάξαληνη, λπρηνπνχιηα. Δηδηθψηεξα απηνί νη 

θξηζαξνιφγνη θαη νη πεξηζηεξνπδηέο, ήηαλ πξαγκαηηθά 

<<παξαδείζηα>> πνπιηά κε ηα ππέξνρα ρξψκαηα πνπ είραλ. 

Μάιηζηα νη θξηζαξνιφγνπ, νη νπνίνη νλακάζζεθαλ έηζη δηφηη 

έηξσγαλ ηα θξηζάξηα, είραλ έλα ππέξνρν θειάτδηζκα, πνπ κφλν 

κε αεδνληνχ κπνξεί λα ζπγθξηζεί. Δηδηθή αλαθνξά, φκσο, ζα 

θάλνπκε ζηα λπρηνπνχιηα,  ζηα ζηεθαλνχδηα θαη ζηα 

θαινγηάλληα. Σν λπρηνπνχιη ζηνπο θαθηψηεο ην ιέκε «Γηψξγν 

– Γηψξγν», θαη ζπλδέεηαη κε ππέξνρεο παξαδφζεηο θαη δνμαζίεο, 

ελψ δελ ζεσξείηαη <<θαθφ ζεκάδη>>, φπσο ζε θάπνηα άιια 

κέξε, αιιά έλα εθπιεθηηθφ κνηξνιφγη-αλαδήηεζε, δηφηη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ήηαλ δπν αγαπεκέλα αδέξθηα,  ηα 

νπνία έραζαλ ηα άινγά ηνπο θαη βγήθαλ πξνο αλαδήηεζε ηνπο. 

Καηά ιάζνο ν έλαο αδεξθφο.  ζην ςάμηκν, ή   έπεζε ζε βάξαγγα 

θαη ζθνηψζεθε, ή ζθνηψζεθε θαηά ιάζνο απ‟ηνλ αδεξθφ ηνπ, ν 

νπνίνο, γηα λα εμαγλεζζεί, παξαθάιεζε  ηνλ ζεφ,  λα ηνλ 

κεηακνξθψζεη ζε πνπιί. Πξάγκαηη, εηζαθνχζζεθε ην ζέιεκά 

ηνπ, έγηλε λπρηνπνχιη θαη γπξλάεη ηα βξάδπα αλαδεηψληαο ηνλ 

ρακέλν ηνπ αδεξθφ, θαη ηξαγνπδεί: «Γηψξγν – Γηψξγν ηάβξεο η‟ 

άινγα;».  Πξαγκαηηθά, αλ αθνχζεη θαλείο ηελ ιαιηά ηνπ, κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη παξαηεηακέλν «γινχ – γινχ», είλαη ζαλ λα 

θσλάδεη ηνλ αδεξθφ ηνπ,  ηνλ Γηψξγν. Σα ζηεθαλνχδηα, απηά ηα 

ζηαρηφκαπξα πνπιηά, ηα νπνία δελ είλαη απνδεκεηηθά, είλαη ν 

πξνάγγεινο ηεο άλνημεο θαη ηεο Λακπξήο ζηνπο θαθηψηεο. 

ηαλ αλάκεζα ζηα ζπίηηα άξρηδαλ ην ηξειιφ ηηηίβηζκά ηνπο, 

ηφηε, λαη, είρε έξζεη ε άλνημε θαη ε Λακπξή. Φσιηάδνπλ θαη 
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γελλνχλ ηα απγά ηνπο ζηνπο γθξεκηζκέλνπο ηνίρνπο ησλ 

ζπηηηψλ, θαη φπσο καο έιεγαλ νη καλάδεο καο, εθεί ηελ άλνημε 

κε ην ηξαγνχδη ηνπο, ην ραξαθηεξηζηηθφ, πξνηξέπνπλ ηηο 

λνηθνθπξέο: «Κφςηε, ξάςηε θη‟ έθηαζε ε Λακπξή». Μα ηη 

ζεζπέζην κήλπκα, πξνάγγεινο ηεο άλνημεο θαη ηεο ραξάο ηνπ 

Πάζρα, αθνχ απηά ηα ρξφληα, ηα γηνξηηλά ξνχρα ηεο Λακπξήο 

ηα έξξαβαλ νη θξαγθνξαθηάδεο ζηα ίδηα ηα ζπίηηα, κε ηελ απιή 

γαδσηηθή κεραλή, αλά ρείξαο, γπξλνχζαλ ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ 

θαη έξξαβαλ, ν δε λνηθνθχξεο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηνπο θάλεη 

θαη ηα έμνδα, δειαδή ην κεζεκεξηαλφ θαγεηφ. Σα θαινγηάλληα, 

επίζεο, νη γλσζηνί θνθηλνιαίκεδεο, απηνί νη κηθξνί 

απξφζθιεηνη επηζθέπηεο ζηα ηδάκηα ησλ ζπηηηψλ καο, θαηά ηηο 

ρηνληζκέλεο κέξεο ηνπ ρεηκψλα, απνδεκεηηθά πνπιηά, καδί κε 

θνηζχθηα θαη θίθιεο (ηζίριεο), θαη ηα νπνία κε ηξνκεξή 

ζπκπάζεηα θαη αιιεγνξηθά ηξαγνπδηφληαλ ζηνπο θαθηψηεο κε 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηξαγνχδη κεηαμχ θαινγηάλλνπ  θαη  θίθιαο. 

<<Σζηηζηξί θαινγηαλλά ηα πνδάξηα ζνπ ιηαλά. Δ ζθαγή ζνπ ζαλ 

θισλά θαη ηα ρέξηα ζνπ ζα βδέια,  δελ ζε ζέιεη ε θνπέιια>>, γηα 

λα απαληήζεη ν ζπκπαζέζηαηνο θαη κηθξνζθνπηθφο 

θαινγηάλλνο: « Κίθια, θίθια βξσκεξή, ηη κ‟ αλαγειάο κσξή, 

κέλαλε ηνλ Γηάλλν – Γηάλλν ηνλ θησρφ ηνλ θαινγηάλλν; Σν κεξί 

κνπ θάλεη γάκν θη ε θηεξνχγα κνπ ηξαπέδη!  ΐαζηιηά μππεξεηάεη!» 

πλνπηηθά ε θίθια αλαγειά ηνλ θαινγηάλλν γηα ηελ 

ιηιεηπνχηεηα παξνπζία ηνπ, ν δε θαινγηάλλνο ηεο αληηηείλεη πσο 

ην κεξί ηνπ (ην κπνχηη ηνπ) κπνξεί λα ηαΐζεη έλα γάκν 

νιφθιεξν, ε δε θηεξνχγα ηνπ εμππεξεηεί βαζηιηθφ ηξαπέδη! 

Απηνζρέδηα πνηήκαηα,  κηα άιιεο επνρήο,  κε αιιεγνξηθή 

ζεκαζία, κε ηα νπνία παξνπζίαδαλ νη θαθηζάλνη ηνλ 
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ππεξθχαιν, αιιά θαη ηνλ εγσπαζή, θάηη πεξίπνπ ζαλ ηελ επίζεο 

θαθηζάληθε παξνηκία: «Σν θησρφ η‟ αξλί καο, έρεη θαη πιαηεηά 

νπξά…». Μηα παξνηκία, απ‟ην πινπζηφηαην πεξηβφιη ησλ 

παξνηκηψλ, αθνχ ζρεδφλ γηα θάζε πηπρή ηεο δσήο, άθνπγεο ηνπο 

πξεζβχηεξνπο λα <<θνιιάλε>> θαη κία ζρεηηθή παξνηκία. 

Πξφθεηηαη πξαγκαηηθά γηα πινχην παξνηκηψλ, νη νπνίεο πξέπεη 

λα γίλνπλ, θάπνηα ζηηγκή, αληηθείκελν θαηαγξαθήο ζε λέν 

βηβιίν, δηφηη πεξηέρνπλ εθείλε ηελ ιατθή ζπκνζνθία, πνπ 

πξαγκαηηθά μαθληάδεη κε ηνλ ζπκβνιηζκφ θαη ηελ 

παξαζηαηηθφηεηα, πνπ απνπλένπλ. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ   ΣΟΤ   
ΥΑΚΙΩΣΕ 

             Οη πεξαζκέλνη αηψλεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

θαθησηψλ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ γηαηξνζφθηα θαη ηαηξηθέο 

πξαθηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ αζζελεηψλ. ηαλ, 

κάιηζηα, φια ηνχηα, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, δελ κπνξνχζαλ λα 

αλαραηηίζνπλ ηελ πνξεία πξνο ην  κνηξαίν, δέρνληαλ ζησηθά ηελ 

κνίξα ηνπο, αθνχ ζεκεξηλέο παζήζεηο, θαξδηνινγηθά λνζήκαηα 

θαη εγθεθαιηθά, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά, ζ‟ 

εθείλα  ηα ρξφληα,  κηινχζαλ απιά γηα «θφιπν» ή γηα «ζπγθνπή 

θαξδίαο», φληαο αδχλακνη λα ηα πξνβιέςνπλ, πφζσ κάιινλ  λα 

ηα αληηκεησπίζνπλ. Οη πξαθηηθέο ηαηξηθέο ζηνπο θαθηψηεο, 

φηαλ δελ έθηαλε ην «μεβαζθάληζκα», ήηνη ην μεκάηηαζκα, ην 

νπνίν, θαηά θαλφλα, ήηαλ ε … πξψηε δηάγλσζε, αλάινγα κε 

θάζε πάζεζε, είραλ ηηο εμήο κνξθέο:  

 ην θνηλφ θξπνιφγεκα ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο 

ηεγαληζκέλν ρακνκήιη ζην ιαηκφ, ή θαηάπιαζκα, ηνπηέζηηλ κηα 

γινηψδε κάδα απφ βξαζκέλν ζπφξν ζηλαπηνχ, ηνλ ιεγφκελν 

ζπλαπηζκφ. Πξφθεηηαη γηα δξαζηηθφηαηε επάιεηςε, ε νπνία 

ιφγσ ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ ζηλαπφζπνξνπ δεκηνπξγνχζε θαη 

εγθαχκαηα ζηελ πιάηε ηνπ αζζελή. πλεζηζκέλεο ζην 

θξπνιφγεκα ήηαλ νη θνχπεο, νη γλσζηέο βεληνχδεο. ηαλ 

ππήξρε δηάζηξεκκα, ην ζηξακπνχιεγκα ζε θάπνην απ‟ ηα άθξα, 

ηφηε νη πξαθηηθνί γηαηξνί ησλ ρσξηψλ αλαιάκβαλαλ δξάζε. 

Έθηηαρλαλ έλα θνιιψδεο κίγκα απφ μχζκα πξάζηλνπ ζαπνπληνχ 

θαη αζπξάδη απγνχ. Με απηφ ην κείγκα ηχιηγαλ ην 
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ζηξακπνπιηγκέλν κέξνο, θαη ζηγά – ζηγά επαλέξρνληαλ. Σν 

κείγκα απηφ ην έιεγαλ αλαθφιη θαη αληηθαζηζηνχζε ηνλ 

ζεκεξηλφ γχςν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε ρηχπεκα ζην 

θεθάιη. Αλ κελ ην ρηχπεκα είρε απιά νίδεκα, ήηνη πξήμηκν, ην 

ιεγφκελν ζηα ρσξηά «κπνκπφλη», ρσξίο αίκα, ηφηε, 

ηνπνζεηνχζαλ πάλσ ζην δηνγθσκέλν κέξνο έλα θέξκα, ην 

έδηλαλ ζθηρηά, ψζηε θα «θαζίζεη» ην πξήμηκν. Αλ ε πιεγή είρε 

αίκα, ηφηε, αθνχ ζηακαηνχζαλ ηελ αηκνξξαγία, ηνπνζεηνχζαλ 

πάλσ ζηελ πιεγή μεξή ζβνπληά αιφγνπ, ή ην θπηφ ςίιπζξν. 

Πξνθαλψο θαη ηα δπν απηά επηζέκαηα είραλ αληηηεηαληθέο 

ηδηφηεηεο.  ε πεξίπησζε πφλνπ ζηελ θνηιηά. Γεκηνπξγνχζαλ 

έλα άιιν καιιαθηηθφ (θαηάπιαζκα), απνηεινχκελν απφ δεζηφ 

ιάδη θαη ζηάρηε θαη κε απηφ ην κείγκα άινηθαλ ηελ θνηιηά. 

ηαλ ππήξραλ, θπξίσο ζηα πφδηα, ηα ππψδε εμαλζήκαηα, 

«κπμήηεο» ηα έιεγαλ, ηφηε, πξνθεηκέλνπ λα καιαθψζνπλ θαη λα 

θχγεη ην πχνλ, ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα άιιε κνξθή καιιαθηηθνχ 

(θαηαπιάζκαηνο). Κνπάληδαλ θαη αλαθάηεπαλ κνιφρα, κε γάια 

θαη ιηλαξφζπνξν, θαη ην κείγκα ην ηνπνζεηνχζαλ, κε παλί, πάλσ 

ζην ππψδεο εμάλζεκα, ψζηε λα καιαθψζεη. ηαλ 

παξνπζηάδνληαλ, θπξίσο ζηα παηδηά επίπνλνο βήραο, ην γλσζηφ 

θαθαξέηζη, ηφηε ζπληζηνχζαλ λα πηεί ην παηδί γάια απφ 

γατδνχξα βξαζκέλν. Πξνθαλψο ηνχην ην γάια είρε 

απνγρξεκπηηθέο ηθαλφηεηεο. Αθφκε, φηαλ ηα κηθξά παηδηά 

αληηκεηψπηδαλ πφλν ζην απηί, κνξθή σηίηηδαο κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα, ηφηε ζπληζηνχζαλ,  νη πξαθηηθνί γηαηξνί,  λα ξίμεη 

θαλείο ζην πνλεκέλν απηί γάια απφ ιερψλα γπλαίθα. Δπίζεο, 

φηαλ εκθαληδφληαλ παξσηίηηδα, νη γλσζηνί καγνπιάδεο, ηφηε ην 

«θάξκαθν» ήηαλ ε επάιεηςε πεξηκεηξηθά ησλ απηηψλ θαη ηνπ 



 
405 

ιαηκνχ κε «γνπξνπλνρνιή», δηαιπκέλε ζε δεζηφ λεξφ, αιιά ζε 

κνξθή παρχξεπζηε. Δπίζεο κπνξνχζεο  λα θνπαλίζεηο 

πηθξαγγνπξηέο, εθείλν ηνλ θαξπφ ζαλ θαξχδη πεξίπνπ πνπ 

έρνπλ, θαη λα επαιείςεηο ηελ πξεζκέλε πεξηνρή.  ηα δψα φηαλ 

αληηκεηψπηδαλ ηπκπαληζκφ ηεο θνηιηάο, απ‟ ηελ γλσζηή 

«θνιηάληζα»,  ηφηε έηξηβαλ ηελ θνηιηά ηνπο κε ηνλ ζπφξν ηνπ 

θπηνχ αδφεξαο, ην νπνίν είλαη ζαλ θαζφιη, ή κε ηα θχιια ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θπηνχ. 

 Βέβαηα φια ηνχηα, ηα νπνία ζήκεξα θαληάδνπλ, ζαλ 

γηαηξνζφθηα, αλαθέξνληαη ζε κηα άιιε επνρή, ε νπνία 

εζηεξείην αθφκε θαη ππνηππσδψλ ηαηξηθψλ θξνληίδσλ, γη‟ απηφ 

θαη ην ρακειφ πξνζδψθηκν δσήο,  ελψ ζηα πελήληα ηνπ ρξφληα 

ν άλζξσπνο ζεσξνχληαλ ήδε γέξνο, αληηκεησπίδνληαο ηελ 

ηχθισζε, (θαηαξξάθηε ή γιαχθσκα), ηελ θχξησζε ηνπ 

ζθειεηνχ, ηελ παξάιπζε ησλ άθξσλ, ζαλ λνκνηειεηαθφ 

γλψξηζκα, ζηελ πνξεία πξνο ηα γεξάκαηα. Καη νχηε ιφγνο λα 

γίλεηαη γηα ζνβαξέο παζήζεηο, φηαλ πεξίιππνη θαη ελδεείο 

πάζρνληεο θαη ζπγγελείο έβιεπαλ ηελ πνξεία πξνο ην κνηξαίν, 

αλήκπνξνη θαη αδχλακνη. Ζ ηαηξηθή, επηζηεκνληθά αζθνχκελε, 

έζησ θαη κε ηα ππνηππψδε κέζα ηεο επνρήο, εκθαλίδεηαη ζηνπο 

θαθηψηεο απ‟ ην 1900 θαη εθεμήο. Σφηε κηα ζεηξά απφ 

επηζηεκνληθά θαηεξηηζκέλνπο  γηαηξνχο έρνκε θαη ζηα ρσξηά 

καο. Ο Πέηξνο Φίιηππνο – Παλάγνο, γακπξφο θαθηζάλνο θαη 

γηαηξφο ην επάγγεικα. Ο γηαηξφο ν Λνχθαο (Κνπληάθεο) ζηνλ 

Φξπά. Ο Ξελνθψληαο Γξεγφξεο ζην παλνρψξη, ν γηαηξφο ν 

Σδνχιηνο (Κάηζελνο) ζηνλ Φξπά. Ο ηειεπηαίνο έκεηλε ζρεδφλ 

κέρξη ην 1955 ζηνπο θαθηψηεο, ζαλ γηαηξφο, πξηλ θαηέβεη ζηελ 
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Λεπθάδα. Οη πην παιηνί ζπκνχληαη, πσο, ζε πεξίπησζε 

αζζέλεηαο, πήγαηλαλ κε ην άινγν θαη ηνλ έπαηξλαλ, γηα λα ηνλ 

κεηαθέξνπλ απ‟ ην Κάβαιιν ζηα άιια ρσξηά, ελψ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη θπξίσο φηαλ επξφθεηην γηα 

άπνξνπο θαθηζάλνπο, πξνζέθεξε ηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο 

δσξεάλ, φπσο ελζπκνχληαη νη πξεζβχηεξνη θάηνηθνη ησλ 

θαθησηψλ. 
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ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ    ΥΑΚΙΑΝΟΙ 

 

ΠΑΝΣΑΖΗ   ΚΟΝΣΟΜΙΦΗ ( 1924 – 2005 ) 

ΑΤΣΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Γελλήζεθα ζηνλ Κάβαιιν ηεο Λεπθάδαο ην 1924. 

Σέιεησζα ην Αεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην ζηε γελέηηξά κνπ θαη 

ην 1945 κπήθα ζηε Φηινζνθηθή ρνιή Ώζελψλ θαη ην 1950 

απνθνίηεζα, παίξλνληαο πηπρίν Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο. 

Πξσηνεκθαλίζηεθα ζηα Γξάκκαηα ην 1946, σο ζπλεξγάηεο 

ηεο θνηηεηηθήο εθεκεξίδαο «Φνηηεηηθή Φσλή», ζηε ζηήιε ηνπ 

ρξνλνγξαθήκαηνο. Σν 1952 δηνξίζηεθα ζηε Μέζε 

Βθπαίδεπζε θαη ππεξέηεζα ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηε 

Λεπθάδα. Μφλνλ α) ην 1955 απνζπάζζεθα γηα έλα εμάκελν 

ζην Γπκλάζην Πσγσληαλήο Εσαλλίλσλ, β) ηα ζρνιηθά έηε 

1974 – 75 θαη 1975 – 76 ππεξέηεζα σο Γπκλαζηάξρεο ζην 

Γπκλάζην ΐφληηζαο θαη ην 1976 – 77 ηνπνζεηήζεθα σο 

Λπθεηάξρεο ζηελ ίδηα πφιε. Σν 1980 έγηλα Γεληθφο 

Βπηζεσξεηήο Μ.Β. θαη ηνπνζεηήζεθα ζηελ ηφηε λεντδξπζείζα 

«Βθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα Μ.Β. Ννκνχ Λεπθάδαο». Σν 1983 

έγηλα ρνιηθφο χκβνπινο Μ.Β. ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα θαη ην 

1985 ζπληαμηνδνηήζεθα κε ην βαζκφ ηνπ Γελ. Βπηζεσξεηή. 

Σν 1952 θαη ‟53 δηεχζελα ην πεξηνδηθφ «Μαζεηηθφο 

Κφζκνο» πνπ θπθινθνξνχζε ζε πνιιά Γπκλάζηα ηεο ρψξαο 

καο, θαζψο θαη ζηελ Κχπξν. Παξάιιεια κε ηα εθπαηδεπηηθά 

κνπ θαζήθνληα αζρνιήζεθα κε ηζηνξηνδηθηθέο θηινινγηθέο 
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θαη ιανγξαθηθέο εξγαζίεο, πνπ νη πην πνιιέο ζηεξίρζεθαλ ζε 

πιηθά πνπ άληιεζα εξεπλψληαο ζην ηζηνξηθφ Ώξρείν 

Λεπθάδαο. Μεηάθξαζα κεξν θαη Δζίνδν θαη ζπλεξγάζηεθα 

κε δηάθνξα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηελ αλαγξαθή ησλ δεκνζηεπκάησλ κνπ.Βίκαη ηαθηηθφ κέινο 

ηεο «Βιιεληθήο Λανγξαθηθήο Βηαηξείαο» θαη ηεο «Βηαηξείαο 

Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ» 

  Ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ,  Ο ΙΣΟΡΙΚΟ,  Ο  ΥΙΛΟΛΟΓΟ 
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2004 ν Γήκνο θαθησηψλ δηνξγάλσζε 

ηηκεηηθή εθδήισζε, γηα ηνλ Παληαδή Κνληνκίρε. Κχξηνο 

νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν θηιφινγνο Γεκήηξεο Σζεξέο, ν 

νπνίνο κε κηά κεζηή θαη άςνγα δνκεκέλε νκηιία, αλαθέξζεθε 

ζην ηξηδηάζηαην έξγν ηνπ, ζαλ εθπαηδεπηηθφο, ηζηνξηθφο θαη 

θηιφινγνο. Αλαπαξάγνκε εδψ απηή ηελ νκηιία, γηα ηνλ 

αείκλεζην Παληαδή Κνληνκίρε, ηνλ εμαίξεην θαθηζάλν 

δάζθαιν θαη ιανγξάθν. 

« εβαζηέ καο δάζθαιε θαη αγαπεηέ ζπλάδειθε, 

 Πνηνο λα κνπ ηφιεγε, ηφηε πνπ θνληνπαληεινλάο 

πεξλνχζα ηε πφξηα ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ 

Λεπθάδνο απέλαληη απφ ηνλ ΟΣΒ θαη θνίηαδα κε κάηη ζαζηηζκέλν 

ηα κπζηθά, γηα ηνπο καζεηέο, πξφζσπα ησλ λέσλ δαζθάισλ καο, 

φηη ζάξρνληαλ ε ψξα πνπ ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ 

καο ζα κε θαινχζε λα απνδψζσ ηνλ πξέπνληα έπαηλν ζ‟ έλαλ απ‟ 

απηνχο, ν νπνίνο έγηλε κεηά αγαπεκέλνο δάζθαινο θαη αξγφηεξα 

αγαπεκέλνο ζπλάδειθνο: Σνλ Παληαδή Κνληνκίρε, έλαλ αθάκαην 

εξγάηε ηεο ζθέςεο θαη δηαπξεπή εθπξφζσπν ηεο ηνπηθήο 
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ινγηνζχλεο. Να πσ φηη λνηψζσ ζπγθίλεζε, είλαη θνηλφηππν. Να 

πσ φηη επηηειψ ην ρξένο κνπ, είλαη ιίγν. Να πσ φηη ηνλ καθαξίδσ 

– έηζη πνπ ηνλ βιέπσ ηηκψκελν αλάκεζα ζε καζεηέο ηνπ, 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ρσξηαλνχο ηνπ – είλαη θνληά ζηελ αιήζεηα. 

Καη λα πξνζζέζσ φηη λνηψζσ δηπιή ζπγθίλεζε γηαηί εγψ, ν 

ηηκψλ, είκαη κέηνηθνο ζ‟ απηή ηε γε πνπ ν ηηκψκελνο ηφζν πηζηά 

ππεξέηεζε. 

       Ώο αξρίζσ κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν – έξγν πξνηθηζκέλνπ  

δαζθάινπ, αλ θαη ζηνπο θαηξνχο καο, παξά ηηο θνηλφηππεο πεξί 

ηνπ αληηζέηνπ θαλθάξεο, δελ ινγαξηάδεηαη θαη πνιχ. Ο 

Κνληνκίρεο, φπσο θαη πνιινί άιινη πξνηθηζκέλνη άλζξσπνη, 

επηιέγεη λα γίλεη εθπαηδεπηηθφο θαη λα πξνζθέξεη ηε γλψζε θαη ηηο 

ζπγθηλήζεηο, πνπ ν ίδηνο κε θφπν θαηαθηνχζε, ζηε λέα γεληά. Καη 

ήηαλ πνιχ φκνξθε απηή ε ηάζε πξνζθνξάο θαη ειάθξαηλε πνιιέο 

άιιεο αζρήκηεο πνπ βάξαηλαλ ηφηε ηνπο αλζξψπνπο – ζήκεξα δελ 

μέξσ πφζν δπγηάδεη.  Πξσηνδηνξίδεηαη ζην Βμαηάμην Μηθηφ 

Γπκλάζην Λεπθάδνο ην 1952 – ε πξψηε ππνγξαθή ηνπ βξίζθεηαη 

ζην πξαθηηθφ 18/29.3.1952. Καη απφ ηφηε δελ απνρσξίζηεθε πνηέ 

ην λεζί ηνπ εθηφο απφ έλα εμάκελν ηνπ 1955, πνπ απνζπάζηεθε 

ζηε Πσγσληαλή Δπείξνπ, θαη ηα έηε 1974 – 77 πνπ ππεξέηεζε σο 

Γπκλαζηάξρεο θαη Λπθεηάξρεο ζηε ΐφληηζα. Σν 1980 έγηλε 

Γεληθφο Βπηζεσξεηήο Μ.Β. Ννκνχ Λεπθάδνο, ην 1983 ρνιηθφο 

χκβνπινο Μ.Β. Φηινιφγσλ Ννκνχ Λεπθάδνο θαη ην 1985 

ζπληαμηνδνηήζεθε. 

 ε εθείλεο ηηο δχζθνιεο θαη ζθιεξέο επνρέο ν Παληαδήο 

Κνληνκίρεο άζθεζε ην επάγγεικά ηνπ επζπλείδεηα αιιά, θπξίσο, 

κε έλα ηξφπν ζρεδφλ αζχκβαην γηα ηελ επνρή: Να αλαθέξσ 
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πξψηα ηελ έθδνζε ηνπ καζεηηθνχ πεξηνδηθνχ Μαζεηηθφο Κφζκνο, 

πνπ ήηαλ έλα ηφικεκα ηφηε,  έλα θπηψξην κέζα ζην νπνίν 

ζπλαληηφληαλ κε ηηο εξγαζίεο ηνπο φρη κφλν νη καζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ Λεπθάδνο αιιά θαη άιινη έμσ απφ ηε Λεπθάδα. Σν 

πεξηνδηθφ θαιιηέξγεζε έλα δηαθνξεηηθφ θιίκα. «Ώπφ ηφηε 

αξρίζακε λα γξάθνπκε ζηίρνπο ή πεδά» φπσο ιέεη ν Κψζηαο 

Φσηεηλφο πνπ σο καζεηήο έδεζε απηή ηελ εκπεηξία. Να 

πξνρσξήζσ ζηελ θαζαπηφ δηδαθηηθή ηνπ εξγαζία, ηελ αζφξπβε, 

ηε ζπζηεκαηηθή, ηελ νπζηαζηηθή, πνπ ηε ζηήξηδε απηφ πνπ πάλσ 

απ‟ φια μερσξίδεη ην πξνηθηζκέλν δάζθαιν: Σα κνξθσηηθά 

απνζέκαηα πνπ ηα θαηαθηά θαλείο κε ηε ζπλερή κειέηε, ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο πξνυπνζέηεη θηεξνπγίζκαηα ςπρήο θαη εγξήγνξζε 

ηνπ λνπ. Καη λα θαηαιήμσ ζ‟ απηφ πνπ απνηειεί ην αλαγθαίν 

ζπκπιήξσκα ηεο γλσζηηθήο επάξθεηαο ηνπ δαζθάινπ, δειαδή 

ζηελ εχξεζε ησλ δξφκσλ πξνο ηε ηαξαγκέλε ςπρή ησλ εθήβσλ, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ηνπο λνηψζεηο θαη ηνπο αγαπάο – πφζν κάιηζηα 

ηα παηδηά ηεο πξψηεο, θπξίσο, αιιά θαη ηεο δεχηεξεο 

κεηαπνιεκηθήο δεθαεηίαο. Σα παηδηά ηνλ Κνληνκίρε ηνλ έλνησζαλ 

θνληά ηνπο, γεγνλφο αζπλήζηζην θαη μέλν απφ ηηο θαζηεξσκέλεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. Καη φια απηά ήξεκα θαη αζφξπβα ρσξίο 

επηδείμεηο θαη εγσηζκνχο παξά ην φηη ε θαηάξηηζε ηνπ ζα ηνπ 

έδηλε ηελ δπλαηφηεηα  λα ην απνηνικήζεη. 

 Βγψ δελ είρα ηελ ηχρε λα ηνλ έρσ θαζεγεηή – αιιά ζην 

ίδην ρνιείν δνχζα θαη είρα θαη απηηά θαη κάηηα. Καη έπεηηα έρσ 

θαη ηε γλψκε ηφζσλ άιισλ καζεηψλ ηνπ θαη ηελ κεηέπεηηα 

ζπλεξγαζία καο, εγψ σο θαζεγεηήο θη απηφο σο πξντζηάκελνο 

κνπ – γηα λα κελ αλαθέξσ θαη ηελ άιιε ζπλεξγαζία καο, εγψ σο 
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Πξντζηάκελνο ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Λεπθάδνο θαη απηφο σο 

κέινο ηεο Βπνπηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ. Ο Κνληνκίρεο φκσο, καο 

αξέζεη δελ καο αξέζεη, ζα κείλεη θπξίσο σο ζπγγξαθέαο. Ώιιά ηη 

είδνπο ζπγγξαθέαο; Σν «ιανγξάθνο» πνπ ζα αθνπζηεί απζφξκεηα 

είλαη ζσζηφ αιιά φρη πιήξεο – θαη γη‟ απηφ άδηθν. Σν έξγν ηνπ 

Κνληνκίρε έρεη θαη δχν άιιεο δηαζηάζεηο, ηελ ηζηνξηθή θαη ηε 

θηινινγηθή θαζφινπ επθαηαθξφλεηεο θαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 

Ώλ ςάμεη θαλείο κε πξνζνρή ηνλ θαηάινγν ησλ θάζε είδνπο 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ, ζα δηαπηζηψζεη φηη ζε έλα ζχλνιν 170 

πεξίπνπ δεκνζηεπκάησλ ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ αλήθνπλ ζν ρψξν 

ηεο Εζηνξίαο θαη ηεο Φηινινγίαο κε ηελ δηαθνξά, βέβαηα, φηη ην 

corpus ησλ Λανγξαθηθψλ ηεο Λεπθάδνο απνηειεί ηελ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε ηνπ. Καη αο δνχκε πξψηα ηνλ ηζηνξηθφ Κνληνκίρε: Δ 

ηζηνξηθή καηηά δελ δηαπεξλά κφλν ηα θαζαξψο ηζηνξηθά 

πνλήκαηα ηνπ Κνληνκίρε. Βίλαη παξνχζα ζε φια ηα έξγα ηνπ θαη 

ζηα αθξαηθλψο ιανγξαθηθά θαη ζην Λεμηθφ ηνπ Λεπθαδίηηθνπ 

γισζζηθνχ ηδηψκαηνο θαη ζηνλ Σχπν ηεο Λεπθάδαο θαη ζην 

Νενειιεληθφ ζέαηξν ζηε Λεπθάδα θαη βέβαηα ipso iure ζηα 

ακηγψο ηζηνξηθά. Βμάιινπ κφλν θαη κφλν ε ζεκαηνινγία ησλ  

ελδηαθεξφλησλ ηνπ θαη ε δηαρξνληθή δηεξεχλεζε ηνπο εθεί 

νδεγνχλ: ζηνλ ηζηνξηθφ. Ώπφ ηελ άιιε ν θχθινο ησλ ηζηνξηθψλ – 

φπσο θαη ησλ ιανγξαθηθψλ – ελδηαθεξφλησλ ηνπ έρεη 

απνθιεηζηηθφ πεδίν αλαθνξάο ηε Λεπθάδα. Θα δηαθηλδχλεπα 

επνκέλσο λα πσ φηη ν Κνληνκίρεο, φζν θη αλ απηφ δελ είλαη 

εκθαλέο εθ πξψηεο φςεσο, ξέπεη πξνο απηφ πνπ ζα νλφκαδα 

Γεληθή Σνπηθή Εζηνξία κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηε ιανγξαθία, κηα 

ιανγξαθία ζε ζχλδεζε πάληα κε ηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ 

αλζξσπνινγία: Δ ηζηνξία δηάζηαζε αλαδεηείηαη παληνχ ζ‟ φιεο 



 
412 

ηηο εθδειψζεηο ησλ ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

Εζηνξίαο – ζην Λεπθαδίηηθν ρψξν πάληα. Καη δελ είλαη βέβαηα 

αλεμήγεην ην φηη ν Κνληνκίρεο εκθνξείηαη απφ απηή ηελ ηάζε 

πξνο ηε γεληθή ηνπηθή ηζηνξία. Οη γεληθέο ζπλζήθεο θαη ηα 

αηηνχκελα ηεο επνρήο ηεο δηακφξθσζήο ηνπ απφ ηε κηα θαη νη 

ςπρηθέο θαη δηαλνεηηθέο ηνπ αλάγθεο απφ ηελ άιιε καο 

πξνζθέξνπλ αμηφπηζηα εξκελεπηηθά θιεηδηά. ζνλ αθνξά ηηο 

δεχηεξεο ζεσξψ φηη ε θηιαιιειία, ε αγάπε γηα ηνλ ηφπν ηνπ θαη ε 

πίζηε ζην Λαφ, ζηα αλψλπκα ζπιινγηθά ζηξψκαηα πνπ έρνπλ 

επελδχζεη ηνλ θφπν ηνπο ζην ρψξν θαη απφ θπζηθφ ην έρνπλ 

θαηαζηήζεη ηζηνξηθφ, πίζηε πνιπδχλακε ζηα ρξφληα ηεο λεφηεηαο 

ηνπ, είλαη έλα ηζρπξφ ςπρηθφ θίλεηξν. Καη είλαη ελδεηθηηθφ φηη ν 

Κνληνκίρεο δεκνζηεχεη βηβιία, ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή 

επηαλεζηαθά θαη επεηξσηηθά πεξηνδηθά: Θέιεη λα έρεη δπλάκεη 

αλαγλψζηεο ηνπ απηά αθξηβψο ηα αλψλπκα ζπιινγηθά ζηξψκαηα, 

πξνο ηα νπνία πξνζθνκίδεη ηα ζήκαηα ηνπ νηθείνπ ηνπίνπ, 

θπζηθνχ θαη αλζξψπηλνπ. ‟ απηφ ην θίλεηξν λα πξνζζέζσ θαη 

κηα άιιε ηζρπξή πεπνίζεζε ηεο ίδηαο επνρήο πνπ ηνλ δηαπλέεη, 

γεληθφηεξε βέβαηα αιιά ππνζηεξηθηηθή ηεο πξνεγνχκελεο: Πξέπεη 

λα πξνσζήζνπκε ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο γηαηί απηέο, κέζα ζηηο 

δεδνκέλεο ζπλζήθεο, εγγπψληαη ηελ έιεπζε ελφο θαιχηεξνπ αχξην. 

 ζνλ αθνξά ηηο πξψηεο – ηηο ζπλζήθεο θαη ηα αηηνχκελα 

ηεο επνρήο ηνπ: Ο Κνληνκίρεο ζπγθξνηεί ηελ πλεπκαηηθή ηνπ 

ζθεπή κέζα ζην θιίκα ηεο 4
εο

 Ώπγνχζηνπ, ηεο Καηνρήο, ηεο 

Ώληίζηαζεο θαη ηνπ Βκθπιίνπ θαη δεη ζ‟ έλα ηφπν πνπ έρεη ην 

παξειζφλ ελφο ΐαιασξίηε θαη ην παξφλ ελφο ηθειηαλνχ θαη 

αθφκα ηελ ππεξεθαηνληαεηή παξάδνζε ηνπ Γπκλαζίνπ Λεπθάδνο. 
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Καη κ‟ απηή ηε ζθεπή κπαίλεη ζην ζηίβν ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ 

πξνζπάζεηαο ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή δεθαεηία – ρσξίο λα 

μερλάκε βέβαηα ηελ σο ηφηε ελδηαθέξνπζα πλεπκαηηθή δηαδξνκή 

ηνπ. Βίλαη ε επνρή πνπ πνιινί πλεπκαηηθνί, θπξίσο, άλζξσπνη 

ηεο Λεπθάδνο αλαδεηνχλ θαη ηξφπνπο ζπιινγηθήο δξάζεο 

παξάιιεια κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο: Ο 

Μνπζηθνθηινινγηθφο ζχιινγνο «Οξθεχο» αλαδεηθλχεηαη ζηελ 

θχξηα πλεπκαηηθή εζηία ηεο Λεπθάδνο – κε αηηήκαηα πνπ μεθηλνχλ 

απφ ηε κνπζηθή θαη θηάλνπλ κέρξη ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ 

λεζηνχ – θαη ζπζπεηξψλεη ξσκαιέεο θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο 

δπλάκεηο. Δ ίδηα ζπζπείξσζε παξαηεξείηαη γχξσ απφ ηηο Γηνξηέο 

Λφγνπ θαη Σέρλεο πνπ εμ νξηζκνχ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε 

πςειψλ πνιηηηζηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ θιίκαηνο 

πλεπκαηηθήο αζθπμίαο. ε φια απηά ππάξρεη, εθηφο ησλ άιισλ, ε 

ηάζε έξεπλαο θαη αλάδεημεο ηνπ ηνπηθνχ παξειζφληνο – είηε ε 

πξνζέγγηζε γίλεηαη κε φξνπο απινχ θνιθιφξ είηε κε φξνπο 

θαζαπηφ ηζηνξηθνχο. 

 Να πξνζζέζνπκε εδψ φηη ε Λεπθάδα, φπσο θαη ηα άιια 

Εφληα λεζηά, αληίζεηα κε ηελ άιιε Βιιάδα, δηαζέηνπλ αξρεία – ην 

θαη‟ εμνρήλ εξγαιείν ηνπ ηζηνξηθνχ. Καη δελ είλαη θαζφινπ 

ηπραίν φηη ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Λεπθάδνο 

ηζηνξηνδηθνχλ νη εθπξφζσπνη ηεζζάξσλ γελεψλ, ν Μαραηξάο, ν 

Ρνληνγηάλλεο, ν Κνληνκίρεο θαη ν Ώζδξαράο παζρίδνληαο ν 

θαζέλαο λα ζπγθξνηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πλεπκαηηθφ ζρέδην 

θαη λα ηεθκεξηψζεη ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ ππνζέζεηο. Βμ αηηίαο 

απηνχ ηνπ δεδνκέλνπ ν Κνληνκίρεο, αθφκα θαη σο ιανγξάθνο θαη 

σο ιεμηθνγξάθνο, έρεη ηνπ ηζηνξηθνχ ηελ αίζζεζε. Αηαβάζηε π.ρ. 
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ζην Λεμηθφ ηνπ ηα ιήκκαηα κπαξκπέξεο, πεξαηαξηά, ιηλάξη γηα λα 

δείηε πσο ν ιανγξάθνο θαη ν ιεμηθνγξάθνο πάεη παξέα κε ηνλ 

ηζηνξηνδίθε θαη ηνλ ηζηνξηθφ. 

 πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ: Σν δεδνκέλν πιέγκα ησλ 

ζπλζεθψλ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν απφ ηε κηα θαη νη 

ςπρηθέο θαη δηαλνεηηθέο αλάγθεο ηνπ απφ ηελ άιιε, ζε ακνηβαία 

επίδξαζε, θαζνξίδνπλ ην πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα 

πξνζεγγηζηεί θαη ζα εξκελεπηεί ν ηζηνξηθφο Κνληνκίρεο. Ώπνκέλεη 

έλα άιιν ζεκαληηθφηαην ηκήκα ηνπ ζπγγξαθηθνχ κφρζνπ ηνπ 

απνςηλνχ καο ηηκψκελνπ, ην θηινινγηθφ. Ώπνηειείηαη απφ 

αξθεηέο θηινινγηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Λεπθάδηνπο 

ινγνηέρλεο θαη ηδηαηηέξσο, φπσο είλαη θπζηθφ, ην ΐαιασξίηε θαη 

ην ηθειηαλφ. Μειέηεο πνπ εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιέγκα 

ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ αλαδεηήζεσλ, δειαδή ζηηο πνιιαπιέο 

ζρέζεηο ησλ κειεησκέλσλ πνηεηψλ κε ην γελέζιην ηφπν, θαη φρη 

κφλν. Ώιιά είλαη, θπξίσο, ην θηιφδνμν κεηαθξαζηηθφ ηνπ 

εγρείξεκα ηεο αξραίαο επηθήο πνίεζεο, ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ 

Δζηφδνπ….» 
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ΞΕΝΟΥΨΝΣΑ   ΓΡΗΓΟΡΗ .  Ο   ΓΙΑΣΡΟ ,  Ο  

ΑΝΘΡΨΠΟ    ( 1902 – 1988 ) 
              Ο Ξελνθψληαο Γξεγφξεο γελλήζεθε ζην παλνρψξη 

θαθησηψλ Λεπθάδαο ην 1902. ην ρσξηφ ηνπ έκαζε ηα πξψηα 

γξάκκαηα, δπκψζεθε κε ην αδξφ πεξηβάιινλ, πξσηφδεζε ηε 

θηψρεηα, ηα ζθνληάκκαηα, ηηο αγσλίεο θαη ηε ζθιεξή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ρσξηνχ θαη ησλ μσκάρσλ θαθηζάλσλ. 

Μπνιηάζηεθε έηζη κε δχλακε πείζκα θαη ζέιεζε λα πεηχρεη, λα 

μεθχγεη απφ ηε κηδέξηα, λ‟ απνθηήζεη δχλακε θαη κέζα γηα 

πξνζθνξά, γηα δφζηκν ζηνλ αλήκπνξν Λεπθαδίηε. ηε Υψξα 

θαηέβεθε ζηα δψδεθα ρξφληα ηνπ, γηα λα ηειεηψζεη ην Γπκλάζην 

ηεο επνρήο ηνπ. Γηαθξίζεθε ζαλ καζεηήο, έδεημε ηηο αξεηέο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ, ηελ νμχλνηα θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ πινχην. Με 

επθνιία κπήθε ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

θαη κε κεξάθη, κεζνδηθφηεηα θαη νξγάλσζε, αιιά πξνπάλησλ κε 

φξακα θαη πξννπηηθή, ηειείσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη έδσζε ηνλ 

φξθν ηνπ Ηππνθξάηε,  κε θαλεξή αθνζίσζε θαη ζπλείδεζε ζην 

ηεξφ θαη αθαηάιπην πλεχκα ηνπ θιαζηθνχ ηεο Ηαηξηθήο 

Δπηζηήκεο. Με ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ πέηπρε νρηαεηή 

ππνηξνθία Rockefeller γηα Ακεξηθή. Σελ απνπνηήζεθε. Σελ 

πξνζπέξαζε ζπλεηδεηά κε αιεζηλή γελλαηφηεηα. Δίρε ηάμεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ λα γπξίζεη ζην λεζί θαη λα πξνζθέξεη ζην 

Λεπθαδίηηθν Λαφ. Πξσηφθακε γηα έλα ρξφλν ην γηαηξφ ζην  ην 

ρσξηφ ηνπ, εθπιεξψλνληαο έηζη έλα κπζηηθφ ρξένο λα 

καηαβξεζεί έηνηκνο γηα πξνζθνξά εθεί πνπ είδε ην πξψην θσο 

ηεο δσήο. Όζηεξα ζπλέρηζε γηα φιε ηνπ ηε δσή λ‟ αζθεί ηελ 

ηαηξηθή ζηε Υψξα. 
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 ηνλ πφιεκν ηνπ 1940 βξέζεθε ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ 

κεηψπνπ ζηελ Αιβαλία θαη βίσζε απφ κέζα ηνλ αγψλα ηνπ 

Έζλνπο, κε πξνζσπηθή ηνπ αβίαζηε επηινγή ζηάιζεθε ζηελ 

πξψηε γξακκή. Με ηελ θαηάξξεπζε θαη ηελ εηζβνιή ησλ 

Γεξκαλψλ έξρεηαη ζηε Λεπθάδα θαη πξσηνζηαηεί ζηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ πξψηνπ αληηζηαζηαθνχ ππξήλα θαηά ησλ 

θαηαθηεηψλ, ελψ παξάιιεια αγσλίδεηαη γηα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία δεκφζησλ ηαηξείσλ θαη θέληξσλ εκβνιηαζκνχ. Σελ 

ίδηα επνρή ζπγθξνηεί έλνπιεο νκάδεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αγαζψλ ηεο ιεπθαδίηηθεο γεο απφ ηνπο άξπαγεο θαηαθηεηέο. Γηα 

ηε δξάζε ηνπ απηή ζα θπιαθηζηεί απφ ηνπο Ηηαινχο γηα πέληε 

κήλεο ζε απνκνλσηήξην. Σφηε ήηαλ πνπ απφ ηηο άζιηεο 

ζπλζήθεο θαη θαθνπνηήζεηο πξνζβιήζεθε απφ θπκαηίσζε. Με 

ηελ απνθπιάθηζή ηνπ ζπλερίδεη ηελ αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε. Ο 

Γξεγφξεο, ζε θείλεο ηηο θξίζεηο γηα ην Έζλνο ψξεο, έδεημε πφζν 

βαζηά κέζα ηνπ πίζηεπε ζηελ Διιάδα, ζηελ ειεπζεξία, ζηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ζηελ πξνθνπή ηνπ ηφπνπ ηνπ. 

 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ζηα 1946, ζα εμνξηζηεί θαη ην 

ηέινο ηεο εμνξίαο ηνπ ζα ζεκάλεη θαη ην ζνβαξφ θινληζκφ ηεο 

πγείαο ηνπ. Μα εθείλνο είλαη πιαζκέλνο απφ πξσηφρσκα θαη κε 

πλνή κνίξαο καγηνζθφξπαο. Ζ ηαηξηθή ζηα ρέξηα θαη ζην λνπ 

ηνπ γίλεηαη καγεία. Κπλεγά ηελ αξξψζηηα, ηελ πξνζεγγίδεη, ηελ 

αλαγλσξίδεη,  ηελ πνιεκά. Άιινηε ηελ ληθάεη,  άιινηε ηνλ 

πξνζπεξλάεη. Μα εθείλνο ηε κάρεηαη κε πείζκα, κε γλψζε, κε 

αιεζηλή ζνθία. Ο Γξεγφξεο εθείλεο ηηο ηαξαγκέλεο επνρέο 

ζηέθεηαη πάλσ απφ ζθνπηκφηεηεο θαη πξνθαηαιήςεηο. Τπεξεηεί 

κε πάζνο θαη απηαπάξλεζε ηνπο Λεπθαδίηεο ρσξίο θακία 
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δηάθξηζε, δίρσο βαξπγθσκηά θαη πζηεξνβνπιία. Γίλεηαη έηζη ν 

γηαηξφο. Υηίδεη ην δηθφ ηνπ καγηθφ θφζκν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

αξεηήο.  Σν 1963 – 64 ν Λεπθαδίηηθνο ιαφο εθηηκά ζην 

πξφζσπφ ηνπ ήζνο θαη ηθαλφηεηα, ηνλ ζηέιλεη ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, φπνπ ηνλ εθπξνζσπεί κε σξηκφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1967 ε Υνχληα 

ζα ηνλ εμνξίζεη ζηε Γπάξν θαη ζηε Λέξν. ‟ εθείλεο ηηο εμνξίεο 

ζα αθνινπζήζεη θαη ε ζχληξνθνο ηεο δσήο ηνπ Υαξίθιεηα. Σν 

1970 δηαθφπηεηαη ε εμνξία ηνπ γηα  αλήθεζηε βιάβε ηεο πγείαο 

ηνπ.  Γπξίδεη ζην λεζί θαη ζπλερίδεη αζηακάηεηα λα αζθεί ην 

ιεηηνχξγεκά ηνπ. Γίδεηαη κε πάζνο, πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

αλαληίγξαθεο, ζψδεη θπξηνιεθηηθά ζε πάκπνιιεο πεξηπηψζεηο 

αζζελείο θαη πάζρνληεο. Ο Γξεγφξεο ζα κείλεη ζηε Λεπθαδίηηθε 

ζπλείδεζε έλαο ζξχινο, φρη κφλν γηα ηηο επηηπρέζηαηεο 

αιάλζαζηεο δηαγλψζεηο, ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, αιιά 

θαη γηα ηνλ αιηξνπηζκφ θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζην θησρφ 

αζζελή ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο πφιεο. Δίλαη κλεκεηψδεηο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ φρη κφλν δε δερφηαλ ηαηξηθή ακνηβή, αιιά 

πιήξσλε θαη ηηο ζπληαγέο ησλ θαξκάθσλ…. 

       Έηζη ζα ζπλερίζεη σο ηα ζηεξλά ηεο δσήο ηνπ.Σελ άλνημε 

ηνπ 1988, ζηα 86 ρξφληα ηνπ, ζα ζθαιίζεη γηα πάληα ηα κάηηα 

θαη ζα βπζηζηεί ζηνλ παλχζηαην χπλν.  Ο Γξεγφξεο πέξαζε ζηα 

ζενιίβαδα, θάησ απφ ηα αγηνθηέξνπγα ηνπ Θενχ, θαηά πψο ηνπ 

άμηδε. 
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Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΛΑΖΑΡΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΣΡΟ 

           Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005 ν Γήκνο θαθησηψλ δηνξγάλσζε 

ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηνλ Ξελνθψληα Γξεγφξε. ‟ απηή ηελ 

εθδήισζε νκηιεηήο ήηαλ θαη ν ηέσο ππνπξγφο πξνεδξείαο,  ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Απφζηνινο Λάδαξεο, 

θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ, απ‟ ην ζφη ησλ «Κνινβαίσλ» ησλ 

Λαδαξάησλ. Ο Απφζηνινο Λάδαξεο ππήξμε θίινο θαη 

ζπλαγσληζηήο ηνπ «Γηαηξνχ», θαηά ηα ρξφληα ηεο Δζληθήο 

Αληίζηαζεο. Ο ιφγνο ηνπ, σο εθ ηνχηνπ, έρεη ηδηαίηεξε αμία: 

«  Βίρα ηελ θαιή ηχρε λα γλσξίδσ ηνλ Ξελνθψληα απφ πνιιά 

ρξφληα, φρη κφλν ζαλ Λεπθαδίηεο αιιά θαη ζαλ ζπλαγσληζηήο θαη 

θίινο. Έλνησζα ζπρλά ηελ αλάγθε λα ζπδεηψ καδί ηνπ, λα αθνχσ 

ηηο λεθάιηεο θαη αθαλάηηζηεο ζθέςεηο ηνπ, πνπ δελ θνπξαδφηαλ 

πνηέ λα εθζέηεη ζ‟ φζνπο πίζηεπε πσο ηηο εθηηκνχζαλ θαη λνκίδσ 

πσο κε ζεσξνχζε θαη εκέλα έλαλ απφ απηνχο. Ση λα 

πξσηνζπκεζεί θαλείο, είλαη ηφζα πνιιά. Βθείλν πνπ πξαγκαηηθά 

κνπ έθαλε πάληα εληχπσζε ήηαλ πφζν απιά θαη επηγξακκαηηθά 

κηινχζε γηα φια, ρσξίο πξνθαηάιεςε, κε πιήξε ελεκέξσζε, κε 

ζεβαζκφ γηα ηελ γλψκε ηνπ άιινπ, κε ηε ζνθία ελφο αλζξψπνπ 

πνπ είδαλ πνιιά ηα κάηηα ηνπ θαη ην κφλν πνπ ηνλ ελδηέθεξε, πηα, 

ήηαλ ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ θαη ηδηαίηεξα ηεο Λεπθάδαο. Καη δελ 

ήηαλ κφλν δηθή κνπ γλψκε απηή. Έηζη πίζηεπαλ φινη γηα ηνλ 

Ξελνθψληα. Φίινη θαη πνιηηηθνί αληίπαινη, γηαηί ερζξνχο δελ είρε 

πνηέ. Δ θάζε ζπλάληεζε καδί ηνπ ήηαλ γηα κέλα θαη έλα κάζεκα 

αγέξσρεο ζηάζεο, κηαο ιεβέληηθεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηε 

δσή. Αελ κπνξψ λα μεράζσ ηελ θηινζνθηθή ηνπ εγθαξηέξεζε γηα 

ηα εγθφζκηα, πνπ πνηέ δελ ηελ είρε αιιάμεη, παξά ηηο κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πνξείαο. Δ αθνζίσζε ζηνλ 
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άλζξσπν θαη ζηνλ πφλν ηνπ ήηαλ ν κεγάινο ζθνπφο πνπ ν 

Ξελνθψληαο Γξεγφξεο ππεξέηεζε νιφςπρα ζε φιε ηνπ ηε δσή. 

ηάζεθε ηπρεξφο πνπ δηάιεμε ην επάγγεικα πνπ ηαίξηαδε ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνλ κεγάιν αλζξσπηζκφ ηνπ. Έλα επάγγεικα 

πνπ ην άζθεζε κε ζπάληα πξνζήισζε θαη επηζηεκνληθή 

πιεξφηεηα σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Καη πηζηεχσ πσο έκεηλε 

θσηεηλφο νδεγφο ζηηο λεφηεξεο γεληέο ησλ Λεπθαδηηψλ γηαηξψλ, 

γηαηί έδσζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ παξάδεηγκα νπζηαζηηθφ 

πεξηερφκελν ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο ηνπ γηαηξνχ. 

Γνχλε αθφκε πνιινί Λεπθαδίηεο πνπ πήξαλ ειπίδα δσήο απφ ηα 

ρέξηα ηνπ θαη εμαθνινπζνχλ πάληα λα νξθίδνληαη ζην φλνκα ηνπ. 

Γη‟ απηνχο ν Ξελνθψληαο, ν γηαηξφο ν ΐέηζνο, έκεηλε ζηελ 

ζπλείδεζε ηνπο ζαλ ν δηθφο ηνπο άλζξσπνο. 

Ώιιά ν Ξελνθψληαο Γιεγφξεο δελ ήηαλ κφλν ν 

αθνζησκέλνο ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ επηζηήκνλαο, πνπ 

εκπλεφηαλ απφ ηα πςειφηεξα ηδαληθά. Ο ίδηνο ν αλζξσπηζκφο 

ηνλ  είρε θέξεη ζηελ πξσηνπνξία ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ 

αγψλα θαη ηνπ πξννδεπηηθνχ θηλήκαηνο ην λεζί καο. ηνλ αγψλα 

απηφ δφζεθε νιφςπρα κε φιν ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ δχλακε 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Δ πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ δελ ήηαλ απφξξνηα 

αθεξεκέλσλ θνηλσληθψλ ζεσξηψλ, αιιά θπζηθή ζπλέπεηα ηεο 

βαζεηάο πίζηεο ηνπ ζηνπο απινχο αλζξψπνπο θαη ζηε δχλακε ηνπ 

ιανχ. Βίρε πξνπάλησλ ηελ ζπάληα ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί θιίκα 

εκπηζηνζχλεο ζηνπο γχξσ ηνπ, λα ζπλαξπάδεη κε ηελ εηιηθξίλεηα 

θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ, λα γεθπξψλεη επηθίλδπλεο δηαθνξέο θαη λα 

δείρλεη ηνλ ζσζηφ δξφκν, καθξηά απφ ζηείξνπο θαλαηηζκνχο θαη 

αθξφηεηεο πνπ δελ ζπκβηβάδνληαλ κε ην ραξαθηήξα ηνπ. Θπκάκαη 
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ζαλ ήηαλ ρζεο ηελ ηζηνξηθή λπρηεξηλή ζχζθεςε ησλ ζηειερψλ ηνπ 

ΒΏΜ Λεπθάδαο ζην Μνλαζηήξη ηνπ Ώη Γηαλληνχ ζην Ληβάδη. 

Τπήξρε απφ ηελ αξρή κηα θαηάζηαζε ζχγρπζεο πνπ θηλδχλεπε λα 

θαηαιήμεη ζε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε. ζπνπ αλέβεθε ζην βήκα ν 

Ξελνθψληαο.  Άιιαμε ηφηε κε κηαο ην θιίκα θαη σο δηα καγείαο ε 

ζχλεζε θαη ν νξζνινγηζκφο ηνπ επηβιήζεθαλ ζε φινπο. Αελ ήηαλ 

ιίγεο νη θνξέο πνπ απηή ε ζχλεζε γιίησζε ην λεζί απφ 

πεξηπέηεηεο. Αελ είλαη βέβαηα δπλαηφλ λα κηιήζσ εδψ γηα ηελ 

πνιχπιεπξε πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ ζηνπο 

εζληθναπειεπζεξσηηθνχο θαη θνηλσληθνχο αγψλεο ηνπ λεζηνχ 

καο. Θα πσ κφλν πσο ν Ξελνθψληαο Γξεγφξεο ήηαλ έλα γλήζην 

θνκκάηη απφ ηε Λεπθάδα θαη ηελ πνιπηάξαρε ηζηνξία ηεο γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο. Ώπνδείρηεθε πξαγκαηηθά έλα πνιχηηκν 

θεθάιαην γηα ην πξννδεπηηθφ θίλεκα φρη κφλν ηνπ λεζηνχ καο, 

πνπ ηνλ ηίκεζε επάμηα κε ην βνπιεπηηθφ αμίσκα, αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο Βιιάδαο. 

Δ βηνινγηθή απνπζία ηνπ Ξελνθψληα, ηφζα ρξφληα ηψξα, 

άθεζε κεγάιν θελφ. Δ Λεπθάδα έραζε πξαγκαηηθά θάηη απ‟ ηνλ 

εαπηφ ηεο. κσο έκεηλε γηα πάληα θιεξνλνκηά ηνπ πξνζσπηθνχ 

παξαδείγκαηνο κηαο νιφθιεξεο δσήο αθηεξσκέλεο ζηνπο άιινπο. 

Βίλαη κηα πξνζθνξά γηα ηελ νπνία πξέπεη λα λνηψζνπλ πνιχ 

πεξήθαλνη ε νηθνγέλεηα ηνπ θαη νη θαθηψηεο. Μηα πξνζθνξά 

πνπ ζα κείλεη γηα πάληα αλεμίηεια γξακκέλε ζηε Λεπθαδίηηθε 

κλήκε. 

Σψξα πνπ ν Ξελνθψληαο Γξεγφξεο έρεη πεξάζεη πηα ζηελ 

ηζηνξία, ζηε ζξπιηθή κνξθή ηνπ ηαηξηάδεη ε πεξηγξαθή κε κία 

κφλν ιέμε: «Άλζξσπνο», κε ην «Ώ» θεθαιαίν.» 
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ΔΗΜΟΘΕΝΗ   ΚΟΤΝΙΑΚΗ   ( 1890 – 1976 ) 
            Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2005, ν Γήκνο θαθησηψλ 

ζπλδηνξγάλσζε, κε ηελ εηαηξεία Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ, 

ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηνλ έιιελα «Κηθέξσλα», ηνλ 

Γεκνζζέλε Κνπληάθε. Κεληξηθφο νκηιεηήο ήηαλ ν Γεκήηξηνο 

θιαβελίηεο, ν νπνίνο, ζηελ νκηιία ηνπ, πεξηέγξαςε 

ελαξγέζηαηα ηελ ζπάληα αξεηή « ηνπ δαζθάινπ», ε νπνία 

θνζκνχζε ηνλ θαθηζάλν Γεκνζζέλε Κνπληάθε: 

« … Σε ζεκεξηλή εθδήισζε κλήκεο θαη ηηκήο γηα ηνλ 

Αεκνζζέλε Κνπληάθε, δηαπξεπή θηιφινγν θαη δάζθαιν, 

νξγαλψλνπλ ε Βηαηξεία Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ θαη ην Πλεπκαηηθφ 

Κέληξν ηνπ Αήκνπ θαθησηψλ.  Δ αλαθνξά ζην πξφζσπν θαη ην 

έξγν ηνπ Α.Κ. απνηειεί έλα είδνο εθπιήξσζεο νθεηιφκελνπ 

ρξένπο ζηνλ  άλζξσπν  πνπ αθηέξσζε ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ 

δπλάκεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη παηδεία ηεο παηξίδαο ηνπ, ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπ Λεπθάδαο, αιιά θαη πξνβνιή ηνπ ηηκψκελνπ 

δαζθάινπ σο παξαδείγκαηνο γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο θαη 

θπξίσο ηνπο λένπο. Ο ζεκλφο δάζθαινο, κεηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

θαζήθνληφο ηνπ, απνζχξεηαη κε αμηνπξέπεηα θαη παξακέλεη ζηε 

ζθηά θαη ζηε ζησπή ηνπ ρξφλνπ. Αελ δεηά αληαπφδνζε απφ ηνπο 

επεξγεηεζέληεο. Δ απνλνκή, φκσο, ηηκήο θαη επγλσκνζχλεο απφ 

ηνπο επηγφλνπο ζηνπο επεξγέηεο δελ ζηνηρεηνζεηεί κφλν απφδνζε 

δηθαηνζχλεο αιιά δηαηήξεζε ηεο κλήκεο, πνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ 

θξίθν αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ θαη ζπληειεί ζηελ 

αλάδεημε αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο.  Ο Α.Κ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπ ζην Γπκλάζην Λεπθάδαο (1921 – 1938) ππήξμε απφ 

ηνπο βαζηθνχο θαη θχξηνπο ζπληειεζηέο ηεο θαιήο θήκεο ηνπ 
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ζρνιείνπ .  Δ κεγάιε πξνζθνξά ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

ζπληέιεζε ψζηε: 

«Σν Γπκλάζην Λεπθάδαο, ηνλ ηειεπηαίν θπξίσο αηψλα, λα 

είλαη θνξέαο παξνρήο πςειήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη γεληθφηεξεο 

παηδείαο, κφξθσζεο θαη πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο. Δ δπλακηθή 

πνπ απφθηεζε απφ ηνπο πξψηνπο ρξφλνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεηαιακπαδεχηεθε θαη ζηηο επφκελεο γεληέο, ψζηε λα γίλεη 

παξάδνζε. Ώπηφ ην ζηνηρείν ηεο ζπλέρεηαο ζπληζηά θαη ηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ Γπκλαζίνπ καο». 

Ο Α.Κ. γελλήζεθε ην 1890 ζηνπ Πξεκεληηλνχ ησλ 

θαθησηψλ Λεπθάδνο. Γνλείο ηνπ ήηαλ ν Ώξηζηνηέιεο Κνπληάθεο 

θαη κεηέξα ηνπ ε ΐαζηιεία, ην γέλνο Μαξαγθνχ. Ο Α.Κ. κεηά ηηο 

εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπ ζηε Λεπθάδα ζπνχδαζε θηινινγία ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Ώζήλαο. Σν 1915 δηνξίζηεθε ζην Βιιεληθφ 

ρνιείν ηεο Καηνχλαο θαη κεηά απφ δχν ρξφληα πξνήρζε ζην 

βαζκφ ηνπ ρνιάξρε ζην ίδην ζρνιείν. Ώπφ ην 1918 σο ην 1921 

ππεξέηεζε ζηα Βιιεληθά ρνιεία ησλ Λεραηλψλ θαη ηεο 

Αεζθίλαο. Ώπφ ην 1921 σο ην 1938 ππεξέηεζε σο θαζεγεηήο ζην 

Γπκλάζην Λεπθάδαο. Σν 1938 κεηαηέζεθε ζην ΐ‟ Γπκλάζην 

Θειέσλ Ώζελψλ θαη ην 1945 ζην Γπκλάζην Ώκαξνπζίνπ, ην 

ζεκεξηλφ Κεθηζηάο, φπνπ ππεξέηεζε σο ην 1955, νπφηε 

απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αηνκηθφ 

ηνπ θάθειν, ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ζηαδηνδξνκίαο ηα ππεξέηεζε ζηε Λεπθάδα, 17 ρξφληα. Τπεξέηεζε 

σο έθεδξνο αμησκαηηθφο ζηνπο ΐαιθαληθνχο θαη κεηέπεηηα 

πνιέκνπο. Τπήξμε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Βηαηξείαο 

Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ θαη ρξεκάηηζε γηα έλα δηάζηεκα Πξφεδξνο  
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ηνπ Σ.Ώ.Ο.Λ. Ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ Ώιίθε Καηεθφξε θαη 

απέθηεζαλ δχν θφξεο, ηε ΐαζηιηθή θαη ηε Μηξάληα. 

Έπεηηα απφ ηε ζχληνκε αλαθνξά ζηε δσή, ζην ρξφλν πνπ 

κνπ παξέρεηαη, ζα πξνζπαζήζσ λα παξνπζηάζσ ηνλ Α.Κ. σο 

δάζθαιν θαη ζπγγξαθέα. Ο Α.Κ. σο δάζθαινο δηαθαηερφηαλ απφ 

εθείλε ηελ ηεξή θιφγα θαη ην πάζνο πνπ ηνπ έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζεγγίδεη ηα θείκελα κε κεζνδηθφηεηα θαη λα 

κεηαιακπαδεχεη ην αλζξσπηζηηθφ αγαζφ ζηνπο καζεηέο ηνπ. 

πλέπαηξλε ην αθξναηήξην ηνπ κε ηε βαζηά γλψζε θαη ζνθία ηνπ 

θαη ηε κέζνδν  δηδαζθαιίαο ηνπ. Χο δάζθαινο ήηαλ γνεηεπηηθφο 

θαη ραξηζκαηηθφο, γεγνλφο πνπ πξνζέιθπε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη 

δηαηεξνχζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ο ζπγθξνηεκέλνο ιφγνο ηνπ θαη ε βαζηά γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ δίδαζθε θαζηζηνχζε ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα 

ζθέθηνληαη, λα πξνβιεκαηίδνληαη, λα απνξνχλ θαη λα θξίλνπλ. Ο 

πςειφθξσλ ιφγνο ηνπ δαζθάινπ θαη ε αβίαζηε θαη άλεηε 

επηθνηλσλία. Ο δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο ηνπο έθαλε ηθαλνχο λα 

ζεψληαη ηελ νπζία ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αλνίγνπλ δηάινγν κε απηφ, 

ψζηε λα απνθαιχπηνπλ ην θάιινο θαη ηηο ηδέεο ηνπ. Γηα λα 

νινθιεξσζεί ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Α.Κ. σο δαζθάινπ, παξαζέησ 

καξηπξίεο καζεηψλ ηνπ, νη νπνίνη κηινχλ γηα ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Ο Νίθνο βνξψλνο, ν κεγάινο καο ηζηνξηθφο, εξσηάηαη 

ζε κηα ζπλέληεπμε ηνπ αλ έκαζε θαιά αξραία ειιεληθά ζην 

ζρνιείν ηνπ. Καη απαληά σο εμήο: «Καη αξραία  θαη ιαηηληθά. 

Πνιχ θαιά. Αελ ηα έκαζα ζην Παλεπηζηήκην αιιά ζην Γπκλάζην 
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ηεο Λεπθάδαο. Αελ ζα μεράζσ πνηέ ην θηιφινγφ κνπ Αεκνζζέλε 

Κνπληάθε». 

Δ άιιε καξηπξία είλαη ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Γηάλλε 

Καββαδά. Θπκάηαη: 

« Κάλακε κε ηνλ Κνπληάθε κφλν Λαηηληθά. Σν κάζεκα 

απηφ θαζαπηφ δελ είρα ελδηαθέξνλ, ν δάζθαινο φκσο έβξηζθε 

ηξφπνπο κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ λα δηεπξχλεη ην κάζεκα, θαζψο 

ήηαλ εμνπιηζκέλνο κε απέξαληε κφξθσζε ζε πην ελδηαθέξνπζεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο. Οη καζεηέο ηνπ ζπλεπαξκέλνη απφ ηελ 

επγισηηία ηνπ ηνλ είραλ βαθηίζεη «ν Κηθέξσλ». Μηα κέξα ν 

Κνπληάθεο αληηιήθζεθε ηνλ ΐαγγέιε Γξάςα, πνπ είρε ηαιέλην 

ζηε δσγξαθηθή, λα δσγξαθίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Σνλ άθεζε λα ηειεηψζεη θαη κεηά ηνλ θάιεζε λα θέξεη ην ραξηί 

ζηελ έδξα. ηε δσγξαθηθή ηνπ Γξάςα ν Κνπληάθεο αληίθξηζε έλα 

ζθίηζν θαη απφ θάησ ν ηίηινο «ν Κηθέξσλ». Ο δάζθαινο κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππνκεηδίακα, ρσξίο εθξήμεηο, ρσξίο 

παξαηεξήζεηο, γαιήληνο θαξθίηζσζε ην ζθίηζν ζηνλ πίλαθα. Οη 

καζεηέο πάγσζαλ. Βθείλνο φκσο άξρηζε λα απνηηκά ην έξγν 

αηζζεηηθά. Έθαλε πξαγκαηηθφ κάζεκα αηζζεηηθήο, πψο 

πξνζεγγίδεηαη έλα έξγν ηέρλεο, πσο απνηηκάηαη αηζζεηηθά, πψο 

εθθξάδεηαη ν θαιιηηέρλεο κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ, ηα ξεχκαηα ηεο 

δσγξαθηθήο θαη πψο απηά εθθξάδνληαη κέζα ζηηο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο φπσο ε Ώλαγέλλεζε θαη άιιεο «. 

Ο Γεληθφο Βπηζεσξεηήο Γ. Γνχθεο, ν νπνίνο επηζεψξεζε 

ηνλ Α.Κ. ζηηο 24.6.1951 ζην Γπκλάζην ηεο Κεθηζηάο, γξάθεη ζην 

ηέινο ηεο έθζεζήο ηνπ γηα ηνλ Κνπληάθε: 
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« Πξάνο θαη κεηιίρηνο, επγελέζηαηνο δε ηνπο ηξφπνπο 

πξνο ηε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο, εθηηκάηαη κελ ππφ 

ησλ πξψησλ, νπδελφο δ‟ άιινπ κέηξνπ έρεη αλάγθε πξνο 

επηβνιήλ εηο ηνπο καζεηέο, δηφηη ε ζπκπαζήο θαη γιπθεία 

θπζηνγλσκία ελ ζπλδπαζκψ κε ηελ ζνβαξφηεηά ηνπ ζπγθξαηνχλ 

ηνπο καζεηάο πξνζεθηηθνχο. Αηά ηνπο ιφγνπο ηνχηνπο απνιαχεη 

εμαηξεηηθήο εθηηκήζεσο θαη ελ ηε θνηλσλία. « 

Κιείλσ ηελ παξνπζίαζε ηνπ Α.Κ. σο δαζθάινπ κε ηα 

ιφγηα ηνπ Νίθνπ Πνιίηε, Λεπθαδίηε, δηαθεθξηκέλνπ 

δεκνζηνγξάθνπ θαη ζπγγξαθέα ζηελ Πάηξα, ν νπνίνο ζε επηζηνιή 

ηνπ, ζηνλ Σέιε Υαξακφγιε, ζηηο 27.1.1975, γξάθεη ζην 

πζηεξφγξαθν: 

« ηνλ ζεβαζηφ κνπ θαζεγεηή θ. Α.Κ. παξαθαιψ λα 

δηαβηβάζεηο ηνπο ραηξεηηζκνχο κνπ θαη λα ηνπο πεηο ηα εμήο:  

Μνπ βξίζθεηαη ζε δηθά κνπ ρεηξφγξαθα ε κεηάθξαζε ηνπ 

Βπηηαθίνπ ηνπ Πεξηθιένπο, πνπ καο είρε ππαγνξεχζεη, φηαλ ήκνπλ 

ζηελ Β‟ Γπκλαζίνπ,  (ζρνιηθφ έηνο 1936 – 1937),  θαη απ‟ απηή 

κειεηά ηψξα ν γπηφο κνπ. ε βεβαηψ, Σέιε, φηη ζ‟ απηφλ ηνλ 

Άλζξσπν νθείισ βαζηθά ηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή κνπ 

ππνδνκή.,,» 
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ΚΨΣΑ   ΓΕΨΡΓΑΚΗ   ( 1948 – 1970 ) 

           Ο Κψζηαο Γεσξγάθεο, είλαη  ν ήξσαο θνηηεηήο, πνπ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1970, απηνππξπνιήζεθε ζηελ πιαηεία 

«Μαηεφηη» ηεο Γέλνβαο, ζηελ Ηηαιία, δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ 

επηάρξνλε (1976 – 1974) δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα.  Γελλήζεθε 

ζηελ Κέξθπξα, φκσο ε θαηαγσγή ηνπ είλαη απ‟ ηνλ Πηλαθνρψξη. 

Απφ εδψ έθπγε ην 1930  ν παππνχο ηνπ Αλαγλψζηεο 

Γεσξγάθεο, γηα λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Κέξθπξα. Αο δνχκε πσο 

παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο απηήο ν Φίιηππνο 

Λάδαξεο (Γξακκαηέαο), αιιά θαη ηελ ζπζία ηνπ Κψζηα γηα ηελ 

δεκνθξαηία, ζην βηβιίν ηνπ «Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ…» κε 

ηίηιν: 

 ΜΕΏ ΦΛΟΓΏ. Ο ΔΡΧΏ ΦΟΕΣΔΣΔ  Κ.  ΓΒΧΡΓΏΚΔ  ΠΟΤ  

ΏΤΣΟΠΤΡΠΟΛΔΘΔΚΒ  ΣΔΝ  ΕΣΏΛΕΏ.     

«… Πάλε πηα δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφληα απφ ηφηε πνπ ν 

Ώλαγλψζηεο Γεσξγάθεο ή Κχξθνο έθεξε ζην ρσξηφ ηνπ, ην 

Πηλαθνρψξη θαθησηψλ, απφ ηελ Κέξθπξα ηε κεγάιε θακπάλα 

ηνπ Ώτ-Γησξγηνχ, αγνξαζκέλε απφ έξαλν ζηνλ νπνίν 

πξσηνζηάηεζε ν ίδηνο θη επηζηάηεζε ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο. Ώπηφο, 

ν Ώλαγλψζηεο Γεσξγάθεο, ζην Πηλαθνρψξη γελλεκέλνο θαη 

κεγαισκέλνο θαη παληξεκέλνο (κε ηελ αδειθή ηνπ Βπγέληνπ 

Φξεκεληίηε), έκεηλε θαη πέζαλε έλαο ιεβέληεο ρσξηάηεο, 

Λεπθαδίηεο, θαθηζάλνο, Πηλαθνρσξίηεο. Καη θεη ζηνλ ήρν ηεο 

θσλήο ηεο θακπάλαο ηνπ Ώτ-Γησξγηνχ ληψζνπκε πσο έδεζε ηελ 

ίδηα ηελ ςπρή ηνπ.  Χζηφζν, δελ έδεζε πάληα ζην Πηλαθνρψξη ν 

Ώλαγλψζηεο. Γηαηί έηζη ιεβέληεο, αλνηρηφθαξδνο, θνπβαξδάο, 

ςειφο, φκνξθνο – έλαο «πιέηκπφη» ζα ιέγακε ηεο επνρήο ηνπ 

θαζψο ήηαλε – ηνπ‟ πεθηε κηθξφ ην Πηλαθνρψξη γηα ηηο 
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θηινδνμίεο, ηα φλεηξα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ήηαλε, βιέπεηο, 

απφ θείλε ηε γεληά ησλ Γεσξγάθεδσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ πνπ 

ζήκεξα έρεη,  δχν θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ (ηνλ θαζεγεηή – 

πξεζβεπηή θ. Εσάλλε Ώπνζη. Γεσξγάθε θαη ηνλ Ε.Ώ.Γεσξγάθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο). 

Μεγαιέκπνξνο ζηε Λεπθάδα, φπνπ γελλεζήθαλε θαη ηα 

παηδηά ηνπ (δχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη), αξγφηεξα, γχξσ ζηα 

1930 , έθπγε γηα ηελ Κέξθπξα, φπνπ θαη σο ηα  ηειεπηαία ρξφληα 

δηαηεξνχζε ην μελνδνρείν «Μέγαο Ώιέμαλδξνο». Καη θεη, ζηελ 

Κέξθπξα, πέζαλε ζε κεγάιε ειηθία πξηλ δχν ρξφληα.  Ώπηφ ην 

μελνδνρείν ήηαλε ην ζηέθη ηεο ιεπθαδίηηθεο παξνηθίαο ζηελ 

Κέξθπξα. Αελ ήηαλε δπλαηφλ λα πεξάζεη Λεπθαδίηεο απφ ην «λεζί 

ησλ Φαηάθσλ» ρσξίο λα θαηαιήμεη ζηνλ  «Μέγα Ώιέμαλδξν», 

φπσο θαη ζην ιεπθαδίηηθν εζηηαηφξην «Πάλζενλ» ηνπ 

ζπκπαηξηψηε καο ηακαηέινπ, ν νπνίνο πέζαλε θαη απηφο ην 

1978. Καη κηα θαη αλαθεξφκαζηε ζηα ιεπθαδίηηθα θέληξα ηεο 

Κέξθπξαο, αλαθέξνκε πσο θαη ην πεξίθεκν Ληζηψλ, ην πην 

αξηζηνθξαηηθφ θέληξν ηεο Κέξθπξαο (ζηελ πιαηεία ηεο 

πηαλάδαο), ην θέληξν πνπ απ‟ εδψ πεξάζαλε δηαζεκφηεηεο ηνπ 

πλεχκαηνο, ηεο ηέρλεο θαη ηεο πνιηηηθήο φινπ ηνπ θφζκνπ θαη πνπ 

κάιηζηα ην πέξαζκά ηνπο ζεκεηψλεηαη (λνκίδσ αθφκα) κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ζηνπο ηνίρνπο, είλαη ηδηνθηεζία θαη εθκεηάιιεπζε 

ησλ θαθηζάλσλ Ώθψλ Γαβηηζάλνπ. Καη εδψ θαηά θάπνην ηξφπν 

κεηαθέξζεθε ην ιεπθαδίηηθν ζηέθη ηεο Κέξθπξαο, ζήκεξα. Βθεί, 

ινηπφλ, ζην παιηφ ζηέθη, ηνλ  «Μέγα Ώιέμαλδξν», ν Ώλαγλψζηεο, 

πάληα ραξνχκελνο, πάληα εμππεξεηηθφο, δερφηαλ φινπο ηνπο 

Λεπθαδίηεο θη εθεί καδί ηνπο άθελε λα μερεηιίζεη ε λνζηαιγία ηνπ 

ρσξηνχ ηνπ, πνπ ηνλ  πιεκκχξηδε θαη δνχζε μαλά ηηο ραξέο, ηηο 

ιχπεο, ηελ παιηά δσή ηνπ Πηλαθνρσξίνπ. Ρσηνχζε λα κάζεη γηα 

φινπο θαη ζπρλά ζπκφηαλε αθφκα θαη ηνλ Θνδσξή ηνλ Καιέ, 

έλαλ πνιχ θησρφ, αγαζφ φκσο θαη ραξνχκελν γείηνλα εμάδειθφ 
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ηνπ πνπ άξγεζε λα παληξεπηεί θαη, φηαλ επηηέινπο παληξεχηεθε, ν 

πχξνο ν Πίθνιεο, ν ιατθφο πνηεηήο απ‟ ηα Λαδαξάηα, έγξαςε 

νιφθιεξν πνίεκα θαη άξρηδε έηζη: «Σν ρίιηα ελληαθφζηα δέθα 

πήξε θη ν Καιέο γπλαίθα…». Ώπηνχο ηνπο ζηίρνπο έιεγε, κφιηο 

έβιεπε θαθηζάλν ν Ώλαγλψζηεο. Θέισ λα πσ κ‟ απηά πφζν 

ρσξηάηεο έκεηλε, πφζν Λεπθαδίηεο, πφζν ε ςπρή ηνπ έκεηλε ζην 

Πηλαθνρψξη θαη πξνπάλησλ εθεί ζηνπ «Κνινβνχ» ή ζηελ πιαηεία 

Ώγίαο Βηξήλεο, φπσο πνιχ φκνξθα ηελ νλνκάζαλε ηψξα. 

πληξνθηά ηνπ ζην μελνδνρείν είρε ην εγγφλη ηνπ ηνλ Κψζηα, 

παηδί ηνπ γηνχ ηνπ ηνπ πχξνπ θαη ηεο Λεπθαδίηηζζαο 

Βπθξνζχλεο, ην γέλνο Καησπφδε, πνπ έδεηρλε κηα πξαγκαηηθή 

αθνζίσζε θη έλα ζαπκαζκφ γηα ην ιεβέληε παππνχ ηνπ. Γη‟ απηφ 

θαη πηζηεχσ απφιπηα πσο απηφ ην παηδί αλαηξάθεθε θαη έδεζε 

ζαλ παηδί ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, κεγαισκέλν απ‟ ηηο ηζηνξίεο θαη 

ηελ δσή ηνπ παππνχ ηνπ θη φια απηά κέζα ζηε δπλαηή θαληαζία 

θαη ζην θαπηφ ιεπθαδίηηθν αίκα ηνπ δηακνξθψζαλε έλα δπλαηφ 

αλψηεξν πλεπκαηηθφ ραξαθηήξα. Σνλ είρε ζπληξνθηά –16ρξνλν 

αγφξη- φηαλ ήξζε θαη έθεξε ηελ θακπάλα η‟ Ώτ-Γησξγηνχ. 

Ώπηφ ην παηδί, ν Κψζηαο Γεσξγάθεο (γελλεκέλνο ζηελ 

Κέξθπξα απφ Λεπθαδίηε παηέξα θαη κάλα) ήηαλε ν θνηηεηήο πνπ 

ζηηο 19.9.1970 απηνππξπνιήζεθε ζηελ πιαηεία Μαηεφηη ζηε 

Γέλνβα, ζηα ζθαινπάηηα ηνπ αλαθηφξνπ ησλ Αφγεδσλ 

θσλάδνληαο:  «Γθξέηζηα ιίκπεξα – ε γε πνπ γέλλεζε ηε Λεπηεξηά 

ε ίδηα ζα εμνληψζεη ηελ ηπξαλλία». Ο θνηηεηήο πνπ ζηα καχξα 

ρξφληα ηεο Αηθηαηνξίαο ζέιεζε λα γίλεη ν ίδηνο ιακπάδα λα 

θσηίζεη ην δξφκν ηεο ιεπηεξηάο. Σελ ίδηα κέξα ηα εηδεζενγξαθηθά 

πξαθηνξεία Ώλαηνιήο θαη Αχζεο ζ‟ φιν ηνλ θφζκν κεηέδηδαλ ην 

γεγνλφο θη απφ ηφηε σο ζήκεξα έγηλε ζχκβνιν ιεπηεξηάο γηα θάζε 

ιεχηεξν άλζξσπν. Δ  Κέξθπξα ηίκεζε ηνλ Κψζηα Γεσξγάθε κε 

επίζεκα κλεκφζπλα θαη κε ηελ νλνκαζία κηαο κεγάιεο Λεσθφξνπ 

ζε «Λεσθφξν Κψζηα Γεσξγάθε» κε απφθαζε (νκφθσλε) ηνπ 
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Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κέξθπξαο. εκεησηένλ φηη απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε, ε νπνία φκσο δελ μέξνπκε αθφκα αλ εγθξίζεθε, 

απνπζίαδε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο πχξνο Γεσξγάθεο, ν παηέξαο 

ηνπ. Κη φηαλ έγηλε αλεπίζεκα ε θεδεία ηνπ, αθνινχζεζαλ κφλν νη 

γνλείο ηνπ θαη ν κπάξκπα Μελάο ν Ράπηεο απ‟ ηελ Βμάλζεηα. ε 

πάλδεκα κλεκφζπλα ηηκάηαη ε κλήκε ηνπ. Ο θεξθπξατθφο αιιά 

θαη ν αζελατθφο Σχπνο θάζε επηέκβξε ζπκάηαη ην θνηηεηή πνπ 

ζαλ δηακαξηπξία ζηε ζθιαβηά θαη ηελ θαηαπίεζε έγηλε δάδα λα 

θσηίζεη ηα ζθνηάδηα ησλ καχξσλ ρξφλσλ. Δ αιήζεηα είλαη πσο 

ππήξμαλ θαη αληηξξήζεηο. Τπήξμαλε εθείλνη πνπ δελ κπνξέζαλε 

πνηέ λα ληψζνπλ ην λφεκα ηεο πξάμεο ηνπ, ην κήλπκα πνπ έθεξλε 

εθείλε ε ηξνκεξή αλζξψπηλε θιφγα πνπ θψηηζε ηξαγηθά ηελ 

πιαηεία Μαηεφηη, κπξνζηά ζηα αλάθηνξα ησλ Αφγεδσλ, ηελ απγή 

εθείλνπ ηνπ επηέκβξε. Αελ κπφξεζαλ λα βάινπλε ηελ πξάμε 

απηή ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο ζπλέπεηαο θαη δψζαλε αλάινγεο 

εμεγήζεηο, αλάινγα κε ηε ζηελή ηνπο αληίιεςε. Έηζη, ππήξρε, θαη 

ίζσο ππάξρεη, κηα αληίζεζε, κηα άξλεζε. Δ άξλεζε απηψλ πνπ κε 

ινγηθά δεδνκέλα πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο κεγάιεο πξάμεηο. 

Χζηφζν, φια απηά είλαη ζέκα πνιηηηθήο (ζέκα αλάινγεο πνιηηηθήο 

ηνπνζέηεζεο). Ώιιά ν Κψζηαο Γεσξγάθεο ήηαλε έλαο 

νλεηξνπφινο λένο, φρη αλαξρηθφο. Έλαο λένο ηδενιφγνο θη αθφκα 

έλαο λένο ινγνηέρλεο. ηα ιίγα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ δελ 

πξφθζαζε λα παξνπζηάζεη, βέβαηα, ηα ιίγα δηεγήκαηά ηνπ ζε έλα 

νινθιεξσκέλν έξγν θαη έηζη ζήκεξα ηα ιηγνζηά δεκηνπξγήκαηά 

ηνπ παξακέλνπλ αλέθδνηα θαη ηα θπιάεη ζαλ θεηκήιην ν παηέξαο 

ηνπ κε ζθνπφ θάπνηε λα ηα εθδψζεη. Σα θπιάεη εθεί, ζην ζπίηη 

ηνπ, ζηελ νδφ π. ακάξα 1, πνπ είλαη θαη έλα κηθξφ κνπζείν απ‟ 

ηα ελζπκήκαηα ηνπ ήξσα. 

Έλα ηεθκήξην πνπ έρνπκε γηα ηε ινγνηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κψζηα είλαη ην πεξηνδηθφ ησλ λέσλ 

«Λνγνηερληθνί Οξίδνληεο», πνπ εμέδσζε 11 θχιια θη απ‟ φπνπ 
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(απφ φηη μέξνπκε) απφ ην ελδέθαην θχιιν πνπ έρνπκε, βιέπνπκε 

ηε ζθέςε ηνπ ήξεκε, βιέπνπκε ηνλ πλεπκαηηθφ άλζξσπν κε ηε 

ζσζηή ζέζε πάλσ ζηα πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά δεηήκαηα ηνπ 

θαηξνχ ηνπ. Σν πεξηνδηθφ «Λνγνηερληθνί Οξίδνληεο» είρε έλα 

εθιεθηφ επηηειείν ζπλεξγαηψλ, ην νπνίν απνηεινχηαλ απφ νκάδα 

λέσλ ινγνηερλψλ θαη ζην νπνίν ππεχζπλνο ήηαλ ν Κψζηαο 

Γεσξγάθεο. Σα γξαθεία ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλε δε ζην ζπίηη ηνπ 

(π. ακάξα 1). Αειαδή, ην πεξηνδηθφ ήηαλ κηα πξνζσπηθή ηνπ 

πξνζπάζεηα, κία πξνζπάζεηα πνπ καο δείρλεη πσο ε θαηάξηηζή 

ηνπ είρε αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο πλεπκαηηθά θαιιηεξγεκέλνπο 

λένπο. 

Ώπφ ηα ιίγα απηά βγαίλεη μεθάζαξα πσο ν Κψζηαο 

Γεσξγάθεο ήηαλε έλαο λένο ινγνηέρλεο κ‟ ειπηδνθφξν 

μεπξφβαικα, έλαο πλεπκαηηθά λένο άλζξσπνο, έλα παηδί κε 

ηδαληθά θαη ηε ζθξαγίδα ηεο δσξεάο γηα επίδνζε ζην ρψξν ηεο 

ινγνηερλίαο (ε πλεπκαηηθή ηνπ θαηάξηηζε απνδεηθλχεηαη απφ ην 

φηη κηινχζε 5 γιψζζεο!) κσο, απηή ε θαηάξηηζή ηνπ, απηή ε 

ηνπνζέηεζε πνπ είρε πάλσ ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, απηφ ην 

άγρνο ηνπ απφ ηελ ηφηε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θη αθφκα ην 

δεζηφ ιεπθαδίηηθν αίκα, πνπ ζηελ ειηθία ησλ 22 ρξφλσλ ηνπ 

έβξαδε, απηή ε ιεπθαδίηηθε ιεβεληηά, φηαλ άξρηζε θη ε 

ςπρνινγηθή βία, ηνλ νδεγήζαλε ζηελ απηνζπζία, δείρλνληαο πσο 

έλαο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο κπνξεί θαη πξέπεη λα ηα δίλεη φια 

γηα φια, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ηνλ άλζξσπν θαη ηα ηδαληθά 

ηνπ. Ώπηή ε εξσηθή ηνπ πξάμε εθηηκήζεθε αλάινγα απ‟ ηνπο 

ειεχζεξνπο αλζξψπνπο φινπ ηνπ θφζκνπ. Κη ε Κέξθπξα, ε γε πνπ 

γελλήζεθε ην Λεπθαδηηφπνπιν, ν Κψζηαο Γεσξγάθεο, ηνλ ηηκάεη. 

Ώιιά θαη ν Αήκνο Ώζελαίσλ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ηηκψληαο ηνλ 

νλφκαζε έλαλ δξφκν κε ην φλνκά ηνπ, θαη, φπσο έγξαςα  θαη 

παξαπάλσ, νη λένη κέρξη ηελ Κξήηε (ίζσο θη απφ ζπλαίζζεκα – 

έλεθα θαη ηνπ «Γεσξγάθεο») ζηα λεαληθά έληππά ηνπο 
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δεκνζηεχνπλ πξσηνζέιηδα ηε θσηνγξαθία ηνπ, θιείλνληαο ην 

ζεκείσκα γηα ηελ ζπζία ηνπ, έηζη: «Ώμέραζηε Κψζηα Γεσξγάθε 

ζα ζε ζπκφκαζηε πάληνηε». 

Πξνζπάζεζα, φζν κπνξνχζα πεξηιεπηηθά, λα 

πιεξνθνξήζσ ηνπο Λεπθαδίηεο γηα ηελ θαηαγσγή, ηε ζπζία θαη 

ηελ αλψηεξε πλεπκαηηθή θαηάξηηζε ελφο εξσηθνχ παηδηνχ ηεο 

Λεπθάδαο, γελλεκέλνπ ζηελ Κέξθπξα, πνπ αλ θη έγηλε ζχκβνιν 

ιεπηεξηάο ζ‟ φιν ηνλ θφζκν, ζηελ Λεπθάδα καο είλαη άγλσζηνο 

ζαλ μέλνο. Πηζαλφλ ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζή ηνπ λα βνήζεζε γη‟ 

απηή ηε ιεζκνζχλε, αθνχ, φπσο βιέπνπκε απ‟ ηα έληππα πνπ 

αλαθέξακε, δελ ήηαλε πνιηηηθά ηνπνζεηεκέλνο ζηα έμαιια άθξα. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν λνκίδσ πσο απηή ε ηνπνζέηεζή ηνπ ηνλ 

αλεβάδεη αθφκα πην ςειά, γηαηί δείρλεη πσο δελ ήηαλε ε πνιηηηθή 

ηδενινγία ή ην πνιηηηθφ πάζνο πνπ ηνλ ψζεζε λα θάκεη ην 

λεαληθφ θνξκί ηνπ θιφγα αιιά ην ηδαληθφ ηεο ειεπζεξίαο θαη ε 

δχλακε δηακαξηπξίαο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ώιήζεηα, ζα 

„ ηαλε πνιχ ηξαγηθή εθείλε ε θιφγα πνπ άλαςε ε ιεπθαδίηηθε 

ζάξθα, ην ιεπθαδίηηθν λεαληθφ αίκα, εθεί ζηε Γέλνβα, ζηελ 

πιαηεία Μαηεφηη, κπξνζηά ζηα αλάθηνξα ησλ Αφγεδσλ, θαη 

ηξαγηθά ξνκαληηθή ε ζθελνζεζία, ηδαληθή, θαη δηθαηψλνπλ ηελ 

πξάμε ελφο επηαλεζηψηε δηαλννχκελνπ ηδενιφγνπ εθείλε ηελ 

απγή ηνπ επηέκβξε ηνπ 1970. 

Καη δελ μέξσ… κσο, θάζε θνξά π‟ αθνχσ ηε κεγάιε 

θακπάλα η‟ Ώτ-Γησξγηνχ λα ζεκαίλεη, ν λνπο κνπ πάεη ζ‟ εθείλε 

ηε θιφγα… 

….Καη ςηζπξίδσ: «Ήηαλε γλήζηνο Λεπθαδίηεο. Ήηαλε 

Βπηαλεζηψηεο. Ήηαλε έλαο ειεχζεξνο άλζξσπνο»!...» 
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ΓΕΡΑΙΜΟ   ΓΡΗΓΟΡΗ.   Ο ΣΕΦΨΥ   ΣΗ  

ΕΛΛΑΔΟ    ( 1907- 1986 ) 
            Ο Γεξάζηκνο Γξεγφξεο γελλήζεθε  ζην παλνρψξη. 

Δίλαη γηφο ηνπ Γεκήηξε Γξεγφξε ή Γηνκήδε ή Γξνζίλε, φπσο 

ήηαλ γλσζηφο ζηνπο θαθηζάλνπο, νη νπνίνη, ιφγσ ηεο 

πνηεηηθήο ηνπ θιέβαο, ηνλ παξνκνίαδαλ κε ηνλ Γξνζίλε, αη ηνλ 

νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν πχξνο Βξεηηφο ηνλ θαηαηάζζεη 

κεηαμχ ησλ ιατθψλ πνηεηψλ ηεο Λεπθάδνο. Ο Γεξάζηκνο 

Γξεγφξεο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο θνξπθαίνπο έιιελεο 

ινγνηέρλεο, ελψ εληππσζηαθά είλαη θαη ηα ραξαθηηθά ηνπ έξγα. 

Ζ εθεκεξίδα «ΛΒΤΚΏΛΕΣΕΚΏ» (Αεθέκβξηνο 1959), ηελ νπνία 

εμέδηδε ν αείκλεζηνο Αληψλεο Σδεβειέθεο, ζηελ ζηήιε «Ζ 

Λεπθάδα ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πλεχκαηνο», παξνπζηάδεη κηα 

ζεηξά θνξπθαίσλ αλζξψπσλ ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ, νη 

νπνίνη εθζεηάδνπλ ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Γεξάζηκνπ Γξεγφξε. 

Γξάθεη ε εθεκεξίδα: 

« Ο θ. Γεξάζηκνο Γξεγφξεο ν Σζέρσθ ηεο Βιιάδνο, φπσο 

ηνλ νλφκαζε δηαθεθξηκέλνο ινγνηέρλεο, θαιχπηεη ζήκεξα ην 

ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο δηεγεκαηνγξαθίαο.  

Πνιπζχλζεηνο θαη πνιχπιεπξνο θαιιηηέρλεο, εξγάδεηαη θαη 

θηλείηαη ινγνηερληθά κέζα ζηελ ηειεηφηεξε κνξθή ηνπ δηεγήκαηνο 

θαη φρη απιψο εηο ηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δ 

Λεπθαδνιαηξεία ηνπ, φκσο, ηνλ θέξλεη θαη ηνλ εληνπίδεη ζηνπο 

κχζνπο θαη ζηε γιψζζα ηεο Λεπθάδνο «. 

Ο θ. Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο ζηελ επηθπιιίδα ηνπ ηεο 

«Καζεκεξηλήο» (5-3-1959) θάησ απ‟ ηνλ ηίηιν «ΐηβιία θαη 

ζπγγξαθείο», γξάθεη: 

«…Σν χθνο ηνπ έρεη κηα ζηεξεφηεηα, πνπ πξνδίδεη ακέζσο 

ηελ άλεζε ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηελ αίζζεζε ηεο αλαινγίαο ησλ 
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θξάζεσλ. Δ εηθφλα ηνπ έρεη ηελ επζπβνιία ηεο άκεζεο 

παξαηήξεζεο θαη δελ κπεξδεχεηαη ζε πεξηηηέο δηαθνζκήζεηο. 

Έηζη, κε κηαο ν δηεγεκαηνγξάθνο, δεκηνπξγεί ην θιίκα ηεο 

πεηζηηθφηεηαο, πνπ κπνξεί λα δηαηεξείηαη θη‟ εθεί αθφκα φπνπ ε 

θαληαζία πξνεηδνπνηεί πσο ζηήλεη ηα παηγλίδηα ηεο θαη πσο δελ 

πξέπεη ν αλαγλψζηεο λ‟ αλαδεηεί ινγηθνχο ζπλεηξκνχο, ζε κηα 

θνχρηα πνχπνπια, πνπ κεηεσξίδνληαη ζηνλ άλεκν…» 

Ο «Αλεμάξηεηνο Σχπνο» εμ άιινπ, φρη ζηε ζηήιε ηεο 

θξηηηθήο βηβιίνπ, αιιά ζε ζρφιην ηνπ εξαληζηνχ ηνπ, γξάθεη:  

«εκλφο θαη δνθηκαζκέλνο εξγάηεο ηνπ πεδνχ ιφγνπ ν 

Γεξάζηκνο Γξεγφξεο, εκθαλίδεηαη θαη πάιη, χζηεξα απφ πνιιά 

ρξφληα ζησπήο, κε έλα ηφκν δηεγεκάησλ, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν: «Δ 

πνιηηεία μέζθεπε». Ώλαγλσξίδεη θαλείο θαη πάιη ηηο 

δηαπηζησκέλεο αξεηέο ηνπ πεδνγξάθνπ, ηνλ δεκηνπξγηθφλ 

ξεαιηζκφλ ηνπ, ην λεπξψδεο θαη ιηηφλ χθνο, ηελ δσληάληα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. Γεληθά κηα ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηνλ ηνκέα 

ηνπ λενειιεληθνχ δηεγήκαηνο, ηνπ δπζθνιψηεξνπ, ίζσο, είδνπο 

ηνπ πεδνχ ιφγνπ.» 

Αθφκε, ν Κψζηαο Καξαληίλνο, γξάθεη ζηε 

αββαηηάηηθε ηνπ ζηήιε «ν Κφζκνο ηεο Σέρλεο θαη ηνπ 

ΐηβιίνπ», ηεο «Ώζελατθήο»: 

« ηελ ζεηξά ησλ δηεγεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

λέν βηβιίν ηνπ θ. Γεξάζηκνπ Γξεγφξε, ππάξρνπλ κεξηθά πνπ ηα 

ραίξεζαη ζη‟ αιήζεηα θαη είλαη πεδνγξαθηθά αξηζηνπξγήκαηα. ‟ 

απηά ν δηεγεκαηνγξάθνο δείρλεη φιε ηελ δεμηνηερλία ηνπ θαη 

ρξσκαηίδεη, φπσο εθείλνο γλσξίδεη πάληα ρσξίο πεξηηηά ζηνιίδηα 

ηηο εηθφλαο εθείλεο, πνπ κε επηηπρία μερσξίδεη. Μεξηθά απ‟ ηα 

δηεγήκαηά ηνπ θηλνχληαη ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο. Βγγίδνπλ ην 

θαπηφ πιηθφ ησλ ρξφλσλ θαη ησλ γεγνλφησλ, πνπ έρνπλ κείλεη 
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ραξαγκέλα βαζεηά ζηε κλήκε. ηα ρέξηα ηνπ, φιν απηφ ην πιηθφ, 

πιάζεηαη θαη δέρεηαη κηα κεηνπζίσζη, πνπ ιίγα βηβιία ηνπ είδνπο 

απηνχ, γλσξίδνπλ λα ηελ δψζνπλ. Θα ζπληζηνχζε θαλείο ην 

σξαίν εθείλν δηήγεκα ηνπ θ. Γεξαζίκνπ Γξεγφξε «Σν ηξειιφ 

παηδί». Σν πιηθφ αλήθεη ζηελ θαηνρηθή πεξίνδν, αιιά θαζψο 

μεηπιίγεηαη ε ηζηνξία, ν ζπγγξαθέαο καο δείρλεη πφζν θαιά 

γλσξίδεη λα καο δίλεη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο θαη πφζν επηδέμηα 

κπνξεί λα θσηίδεη ην εζσηεξηθφ ηνπο βάζξν. Καη θνληά ζ‟ απηφ 

είλαη ε γεξή, ε ζηέξεα ζεκειησκέλε αξρηηεθηνληθή ηνπ 

δηεγήκαηνο, πνπ απνδεηθλχεη δηεγεκαηνγξάθν κε πείξα. Ο θ. 

Γεξάζηκνο Γξεγφξεο έρεη αθφκε έλα πξνζφλ: ΐξίζθεηαη ζε θαιέο 

ζρέζεηο κε ηελ γιψζζα, γλσξίδεη θαιά λα ρεηξίδεηαη ην γισζζηθφ 

φξγαλν, λα δσγξαθίδεη κ‟ απηφ ηα πξφζσπα ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ 

θαη λα αθήλεη ζηα ρείιε ησλ ή ζηα κάηηα ησλ ηνλ πφλν ή ηελ 

ραξά. Ο δηεγεκαηνγξάθνο, Βπηαλήζηνο ηελ θαηαγσγή, έρεη φιε 

ηνπ ηφπνπ ηνπ, ηελ αίζζεζε θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ». 

Ο Γεξάζηκνο Γξεγφξεο, φπσο αλαθέξεη ν Φίιηππνο 

Λάδαξεο ζην «Μία θνξά θη έλαλ θαηξφ…», αξέζθνληαλ ζε 

πλεπκαηηθνχο πεξηπάηνπο κέρξη ηνλ Άγην Θσκά, νζάθηο 

επηζθέπηνληαλ ηνπο θαθηψηεο, φπνπ έδεηρλε ηδηαίηεξε έλνηα λα 

κάζεη φια ηα ηνπσλχκηα ησλ θαθησηψλ.  
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ΙΨΑΝΝΗ  ΓΕΨΡΓΑΚΗ  ( ΚΡΗΣΙΚΟ) 
Ο Ησάλλεο Γεσξγάθεο  γελλήζεθε ην 1915  ζην 

Πηλαθνρψξη θαθησηψλ Λεπθάδνο κάιηζηα δηαζψδεηαη αθφκε 

θαη ζήκεξα ην ζπίηη ηνπ ζηελ άθξε ηνπ ρσξηνχ.  Σα κέιε  ηεο 

νηθνγέλεηάο  ηνπ είλαη γλσζηά, αθφκε θαη ζήκεξα, ζηνπο 

πξεζβπηέξνπο ηνπ ρσξηνχ, κε ην παξαηζνχθιη <<Κξεηηθνί>>, 

παξαηζνχθιη ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη ν ηάζεο άληαο ζην 

βηβιίν ηνπ: <<Παηδηθέο κλήκεο απ‟ην ρσξηφ κνπ Πηλαθνρψξη 

Λεπθάδνο. 1909-1923>>, ζην νπνίν θαηαγξάθεη κε 

θαηαπιεθηηθή ελάξγεηα θαη πηζηφηεηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ 

ρσξηνχ κε ηα παξαηζνπθιηα ηνπο, απ‟ην 1800 ζρεδφλ. Πηζαλφλ 

ε νηθνγέλεηα ηνπ θαζεγεηή Ησάλλε Γεσξγάθε λα είλαη κία 

απ΄ηηο αξρηθέο θαη κεηξνπνιεηηθέο νηθνγέλεηεο ησλ 

Γεσξγάθεδσλ, πνπ έθζαζαλ απ‟ηα θαθηά ηεο Κξήηεο ηνλ 15ν 

αηψλα, γη‟ απηφ θαη ηα κέιε ηεο θέξνπλ, απφ αηψλσλ,  ην 

παξαηζνχθιη <<Κξεηηθνί>>.  πνχδαζε λνκηθά ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη  αθνινχζσο κεηέβε ζηελ Γεξκαλία, 

φπνπ, ην 1936 αλαθεξχρζεθε αξρηθά δηδάθηνξαο θαη θαηφπηλ 

πθεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Λεηςίαο. Δπηζηξέθνληαο ζηελ 

Διιάδα, ην 1941, εθιέρηεθε θαζεγεηήο ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ 

ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην,  ηνπ νπνίνπ δηεηέιεζε θαη 

Πξχηαλεο ηα έηε 1963-64 θαη 1974-75. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 

γεξκαληθήο θαηνρήο ήηαλ λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Γακαζθελνχ, ελψ, φηαλ ν ηειεπηαίνο έγηλε 

Αληηβαζηιεχο, ην 1944, δηφξηζε ηνλ Ησάλλε Γεσξγάθε 

επηθεθαιήο Γξακκαηέα ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ γξαθείνπ, ηδηφηεηα κε 

ηελ νπνία πήξε κέξνο ζηελ πκθσλία ηεο Βάξθηδαο, ζαλ 

ηνπνηεξεηήο ηνπ Γακαζθελνχ. Ζ απειεπζέξσζε ηνλ βξίζθεη 

Τθππνπξγφ θαη Γεληθφ Γηνηθεηή Δπηαλήζνπ. Ήηαλ ηφηε, πνπ κε 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο 

Λεπθάδνο ζαλ αλεμάξηεηνπ λνκνχ, αθνχ κέρξη ηφηε ππάγνληαλ 

ζηελ Ννκαξρία Πξεβέδεο.  Αξγφηεξα, ην 1951, δηνξίζηεθε 
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Γεληθφο Γηνηθεηήο ζηα Γσδεθάλεζα, κε ηα νπνία είρε 

ηδηαίηεξνπο δεζκνχο, αθνχ κεηείρε ζηελ αληηπξνζσπεία πνπ ηα 

είρα παξαιάβεη, θαηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, απ‟ηελ ηηαιηθή 

θαηνρή. Δπί πξσζππνπξγίαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ηνπ 

απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ Πξέζβε εθ Πξνζσπηθνηήησλ θαη κε 

απηή ηελ ηδηφηεηα πξσηνζηάηεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ 

ηεο Διιάδνο κε ηηο Αξαβηθέο Υψξεο. Έγηλε, κάιηζηα, ην 1977 

Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ  πλεξγαζίαο Διιάδνο-Αξαβηθψλ 

Υσξψλ. Σν 1978 αλαθεξχρζεθε Δπίηηκνο Γηδάθηνξαο ηνπ 

Παλεπζηεκίνπ ηνπ Μίηζηγθαλ θαη ην 1989 εμειέγεη Σαθηηθφ 

Μέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ζηελ έδξα ηνπ Πνηληθνχ 

Γηθαίνπ. Σν 1992, καδί κε ηνπο Οδπζζέα Διχηε, Αξηζηφβνπιν 

Μάλεζε, Μειίλα Μεξθνχξε, Διέλε Γιχθαηδε-Αξβειέξ θαη 

Γεκήηξην Σζάηζν   ζπλππέγξαςαλ αλνηρηή επηζηνιή, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε ηελ θνξπθαία θξάζε: <<Γηα καο ε Φπρή καο 

είλαη ην λνκά καο>>, ηελ νπνία απεχζπλαλ πξνο ηελ 

Πξνεδξεία, ηφηε, ηεο ΔΟΚ δεηψληαο λα κελ αλαγλσξηζζεί ην 

θξαηίδην ησλ θνπίσλ κε ην φλνκα Μαθεδνλία. Ο Ησάλλεο  

Γεσξγάθεο ππήξμε ζηελφο θίινο, ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινο 

ηνπ Αξηζηνηέιε Χλάζε, ελψ ρξεκάηηζε, ην δηάζηεκα 1966-

1970, Πξφεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο. Πέζαλε ζηελ Αζήλα ην 1993. 
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ΥΙΛΙΠΠΟ  ΛΑΖΑΡΗ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ (1915–2000) 
          Ο κπάξκπα – Φιίππνο ν Γξακκαηέαο. Έηζη ηνλ γλσξίδακε 

φινη ζηνπο θαθηψηεο. Απηφο ν άλζξσπνο δελ ππήξμε απιά 

έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο.  πσο απνδεηθλχεηαη απ‟ ην 

ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, απνηειεί γηα ηνπο θαθηψηεο κηα 

«κηληαηνχξα» ηνπ Παπαδηακάληε. Σν έξγν ηνπ, ην νπνίν 

δηαπλέεηαη απφ κηα καληθή αγάπε γηα ηα ρσξηά ησλ θαθησηψλ, 

εθδφζεθε ην 2010, κε θηινθαιία θαη επηκέιεηα ηνπ θηιφινγνπ 

θαη ζπγγξαθέα Γεκήηξε Σζεξέ. Σν βηβιίν απηφ κε ηνλ ηίηιν: 

«Μία θνξά θη έλαλ θαηξφ…» είλαη πιένλ ζηνιίδη θαη ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ κηθξή θνηλσλία ησλ θαθησηψλ. 

Αο δνχκε πσο ν Γεκήηξηνο Σζεξέο παξνπζηάδεη ην 

ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Φίιηππνπ Λάδαξε, ζε κεξηθά 

απνζπάζκαηα. 

ΠΡΟΛΒΓΟΜΒΝΏ 

«… Ο Φίιηππνο Λάδαξεο, ν «κπάξκπα-Φιίππνο» γηα ηνπο 

ζπγρσξηαλνχο ηνπ, ν καθξφβηνο Γξακκαηέαο ηεο Κνηλφηεηαο 

Λαδαξάησλ Λεπθάδνο, γλσζηφο απφ ρξφληα ζηνπο παξνηθνχληεο 

ηνπο θαθηψηεο γηα ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ αλεζπρίεο, «εκθαλίζηεθε 

ζηα γξάκκαηα» εκη-επίζεκα ην Μάξηε ηνπ 1996 κε κηα ζπιινγή 

(δίθελ βηβιίνπ) θσηνηππεκέλσλ θεηκέλσλ ηνπ πνπ είραλε 

δεκνζηεπζεί ζε εθεκεξίδεο ιεπθαδίηηθεο κε ηίηιν Μηα θνξά θη 

έλαλ θαηξφ, ηελ νπνία κνίξαδε δσξεάλ. Σν Μάε ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ 

έθαλε θαη ΐ‟ θσηνηχπεζε «πην βειηησκέλε ππνηίζεηαη, θαη ζε 

άιια 50 ζψκαηα – ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ιφγηα. 

Ο Φίιηππνο Λάδαξεο, γηφο ηνπ γεσξγνχ Πάλνπ Λάδαξε 

θαη ηεο Μαξηγψο Λάδαξε, γελλήζεθε ζηα Λαδαξάηα ην 1914. 
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Παληξεχηεθε ηε Μάλζσ Υξήζηνπ Λάδαξε, γελλεκέλε ην 1911, 

θαη απέθηεζε απφ ην γάκν ηνπ δχν θφξεο, ηελ Βιελίηζα – 

Βπθξνζχλε θαη ηελ ΏγιαΎα. Έβγαιε ην Αεκνηηθφ ρνιείν 

Λαδαξάησλ θαη χζηεξα θνίηεζε ζην Βιιεληθφ ρνιείν Λεπθάδαο. 

Σν ζρνιηθφ έηνο 1927 – 28 ηνλ βξίζθνπκε καζεηή ηεο ΐ‟ ηάμεο, 

ζηελ νπνία κέλεη αλεμεηαζηένο θαη πξνάγεηαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο. Σν επφκελν ζρνιηθφ έηνο 1928 – 29 

(πνπ είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά πνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ιεηηνπξγεί Βιιεληθφ ρνιείν) είλαη καζεηήο ηεο Γ‟ 

ηάμεο ηνπ Βιιεληθνχ ρνιείνπ θαη απνιχεηαη πάιη σο 

αλεμεηαζηένο. Αάζθαινί ηνπ ήηαλ νη θηιφινγνη νθία Κνληδάξε – 

Κνληνπξία θαη Θενδφζηνο ηακαηέιινο, ν καζεκαηηθφο 

Γεξάζηκνο Μαπξνθέθαινο, ν θπζηθφο Άγγεινο ΐιάρνο, ν 

ζενιφγνο ππξίδσλ Σξαλφο, ν γπκλαζηήο Βπζηάζηνο άληαο θαη 

ν θαζεγεηήο ησλ Γαιιηθψλ Ώλαζηάζηνο Μαλνχδεο. 

Μαζεηήο θαη απφθνηηνο ηνπ Βιιεληθνχ ρνιείνπ εθείλα 

ηα ρξφληα ζήκαηλε πξψηα-πξψηα κεγάιε έθεζε γηα ζπνπδέο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή θαη επαξθέο, ηνπιάρηζην, δηαλνεηηθφ 

επίπεδν: ε πξφζβαζε ζηε Μέζε Βθπαίδεπζε δελ ήηαλ απηνλφεηα 

εμαζθαιηζκέλε ζε φινπο, παξά κφλν ζε εθείλνπο πνπ κπνξνχζαλ 

λα ππεξβνχλ ηα δχζθνια εκπφδηα πξψηνλ: κηαο ζθιεξήο 

πξνεπηινγήο, πνπ ηελ επηηεινχζαλ ην Αεκνηηθφ ρνιείν (κε 

θξηηήξηα καζεζηαθά) θαη ε νηθνγέλεηα ησλ καζεηψλ (κε θξηηήξηα 

νηθνλνκηθά θαη λννηξνπηθά), θαη δεχηεξνλ: ησλ εηζαγσγηθψλ 

εμεηάζεσλ ζην Βιιεληθφ ρνιείν, ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη, 

εθφζνλ είραλ μεπεξάζεη ην ζθφπειν ηεο πξνεπηινγήο πνπ 

πξναλαθέξακε. Βπί, πιένλ, ν ηίηινο ηνπ Βιιεληθνχ ρνιείνπ 

παξείρε ζηνπο θαηφρνπο ηνπ ηζρπξφ θνηλσληθφ γφεηξν (ζε κηα 

θνηλσλία πνπ πιεηνςεθνχζαλ νη αλαιθάβεηνη) θαη, θπξίσο, ηνπο 

εμαζθάιηδε ζίγνπξα επαγγεικαηηθή πξννπηηθή, πνπ ηφηε 

ηαπηηδφηαλ ζρεδφλ κε ηελ θαηάιεςε ππαιιειηθήο ζέζεο ζην 
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δεκφζην ηνκέα. Ώπφ ηελ άιιε είλαη παζίγλσζην πφζεο ζπζίεο 

ρξεηάδνληαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνγέλεηαο, θαη θπξίσο ηεο 

αγξνηηθήο, γηα λα θαηαθέξεη λα «ζπνπδάζεη» ηα παηδηά ηεο, 

δειαδή λα ηα ζηείιεη ζην Βιιεληθφ ρνιείν θαη, θαηά κείδνλα 

ιφγν, ζην Γπκλάζην. Ο ΦΛ πάλησο γίλεηαη καζεηήο ηνπ 

Βιιεληθνχ ρνιείνπ ζε κηα επνρή πνπ ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ 

ηεο Λεπθάδαο, πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ χπαηζξν, ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε απμάλνληαη ηφζν ξαγδαία ψζηε ζα κπνξνχζακε λα 

κηιήζνπκε γηα νξκεηηθή έθνδν ησλ ρσξηθψλ πξνο ηε κέζε 

εθπαίδεπζε. Μεηά ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, ςάρλνληαο γηα 

επαγγεικαηηθή δηέμνδν, άλνημε γηα έλα δηάζηεκα ηαβέξλα ζηα 

Γηάλλελα κε ηνλ παηέξα ηνπ. ηνλ πφιεκν ηνπ ‟40 ππεξέηεζε ζην 

Ώιβαληθφ κέησπν, ζηε δψλε  ησλ πξφζσ, θαη ηηκήζεθε κε 

κεηάιιην αξηζηείαο. Όζηεξα έγηλε εηζπξάθηνξαο θφξσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Λεπθάδαο. Σέινο, ηελ 13.6.1952 νξθίζηεθε 

Γξακκαηέαο ηεο Κνηλφηεηαο Λαδαξάησλ Λεπθάδαο. Σν 1962 

δηνξίζηεθε παξάιιεια θαη αληαπνθξηηήο ηνπ ΟΓΏ. Γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα εθηεινχζε ρξέε Γξακκαηέα θαη ζην 

Πηλαθνρψξη. Ίδξπζε (1967) ηελ Κνηλνηηθή ΐηβιηνζήθε 

Λαδαξάησλ θαη ήηαλ ππεχζπλνο γη‟ απηήλ κέρξη ηε 

ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. Γηα δεθαπέληε ρξφληα πξφεδξνο ηνπ 

«πλδέζκνπ Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ Ννκνχ Λεπθάδνο». 

πληαμηνδνηήζεθε ην Αεθέκβξην ηνπ 1979. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ (εθηφο απφ ηα θαινθαίξηα, πνπ επέζηξεθε ζηα 

πάηξηα ρψκαηα) δνχζε ζηνλ Πχξγν Διείαο θνληά ζηελ νηθνγέλεηα 

ηεο θφξεο ηνπ Βιελίηζαο – Βπθξνζχλεο. Πέζαλε ηελ 8.7.2000 θαη 

ζάθηεθε ζην λεθξνηαθείν ησλ Λαδαξάησλ. 

Ώπηά ηα ιίγα γηα ηε δσή ηνπ. Πνηεο είλαη φκσο νη ςεθίδεο 

πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα ζπλζέζνπκε ην ζπγγξαθηθφ πξφζσπν 

ηνπ Φίιηππνπ Λάδαξε; Ώο ηα πάξνπκε κε ηε ζεηξά. 
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Ώ‟ Σν ζψκα ησλ «Βπξηζθνκέλσλ» 

 

ια ζρεδφλ ηα γξαπηά ηνπ ΦΛ βξίζθνληαη ζην θάθειν 

«Φίιηππνο Π. Λάδαξεο», πνπ απφθεηηαη ζηε Υαξακφγιεην Βηδηθή 

Λεπθαδηαθή ΐηβιηνζήθε θαη ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

1. Σε θσηνηππεκέλε ζπιινγή (δεχηεξε θσηνηχπεζε) Μηα θνξά 

θη έλαλ θαηξφ, Ώζήλα 1996 πνπ πεξηιακβάλεη α) δέθα εθηά 

πεδά αθεγήκαηα, ζηα νπνία ν ζπγγξαθέαο επελδχεη 

ινγνηερληθέο θηινδνμίεο («Παξαγαξηάξηζκα», «Δ ΐξχζε καο 

ε Ώρχξελα», «Ο Κφξνο», «Ο θνθνηφο ηνπ κπάξκπα Ώλέζηε», 

«Ο κχινο ηνπ Ρίηζνπ», «Σ‟ Λαδάξ‟ η‟ απγά», «Μηα θιφγα», 

«Δ ηακνχια», «ηαχξνο Γαβεξδηλφο», «Φπρξαηκία», «Σν 

ζάκα», «Σα… ζέαηξα», «Ο Πνξθχξηνο», «Δ θσηνγξαθία», 

«Ο Άγγεινο ηθειηαλφο ζηνπο θαθηψηεο», «Ώτ – 

ππξίδσλαο», «Σ‟ Μαζηξνγηάλλε»), β) έμη πνηήκαηα – ζηελ 

νπζία πέληε, γηαηί ε «Πεξαζηηθή…» είλαη δχν θνξέο 

πεξαζκέλε («Πεξαζηηθή…», «Υηφληα», «θαθηζάλα», «Πνπ 

είλ‟ νη ληφπηνη;», «Δ γεηηνληά κνπ» 

2. Έλα θάθειν δαθηπινγξαθεκέλσλ θεηκέλσλ, κέζα ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη πνιιά απφ ηα πεδά θείκελα ηνπ Μία θνξά θη 

έλαλ θαηξφ. 

3. Έλα θάθειν πνπ επηγξάθεηαη «Σνπσλχκηα»: πεξηιακβάλεη ηα 

ηνπσλχκηα ησλ Λαδαξάησλ θαη απνηειείηαη απφ 

δαθηπινγξαθεκέλα θείκελα. Μεξηθά απφ ηα ιήκκαηα, φπσο 

ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ αλαιχνληαο ην ζπγγξαθηθφ ζρέδην 

ηνπ ΦΛ, αλαπηχζζνληαη εθηελψο θαη απνηεινχλ απηνηειή 

αθεγήκαηα (φπσο π.ρ. «Δ βξχζε καο ε Ώρχξελα»), ηα νπνία 

θαη δεκνζίεπζε σο απηνηειή. 

4. Μηα ρεηξφγξαθε πνηεηηθή ζπιινγή, απνηεινχκελε απφ έμη 

θχιια ζπξξακκέλα, ρσξίο αξίζκεζε θαη γξακκέλα κφλν απφ 

ηε φςε, άηηηιε, πνπ πεξηέρεη ηα εμήο εθηά πνηήκαηα θαηά 

ζεηξά: «SantaMaura», «Φζηλνπσξηλά», «Σν παξακχζη καο», 
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«AveMaria», «Ο γέξν ρσξηθφο» θαη «Οη δεηηάλνη». Αελ 

ζπκπεξηέιαβε θαλέλα απφ απηά ζην Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ. 

5. Μηα δαθηπιφγξαθε πνηεηηθή ζπιινγή (εθεμήο: Σα δψξα κηαο 

ςπρήο) απφ δψδεθα ζπξξακκέλα θχια ρσξίο αξίζκεζε, 

γξακκέλα κφλν απφ ηε κία φςε, πνπ ζηελ πξψηε ζειίδα έρεη 

ηνλ ηίηιν: ΣΏ ΑΧΡΏ ΜΕΏ ΦΤΥΔ θαη ζηελ Σξίηε ηνλ 

ππφηηηιν: Υσξίο αμηψζεηο αιιά κε ΠΏΘΟ θαη ΏΕΘΔΜΏ 

θαη πεξηέρεη ηα εμήο πνηήκαηα θαηά ζεηξά: «παξηά», 

«Ώληίν» (είλαη ην «SantaMaura» ηεο ρεηξφγξαθεο ζπιινγήο 

κε κηθξέο αιιαγέο), «Πεξαζηηθή…» (πνπ ην «δεκνζίεπζε» 

ζην Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ), «Μηιήκαηα», «Φζηλνπσξηλφ» 

(ζπληεηκεκέλν παξαιιαγή ηνπ «Φζηλνπσξηλά» ηεο 

ρεηξφγξαθεο ζπιινγήο), «Σν παξακχζη καο» (ίδην κε ην 

νκφηηηιν ηεο ρεηξφγξαθεο ζπιινγήο), «Υσξηζκφο», «Βλα 

γξάκκα», «Μεγάινη πφζνη», «Ώληίν». 

6. Έλα θάθειν κε ηα ηεχρε ηνπ πνιπγξαθεκέλνπ Βλεκεξσηηθνχ 

Αειηίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Λαδαξάησλ Λεπθάδαο Δ Γσληά καο, 

πνπ ην έγξαθε ζρεδφλ φιν ν ίδηνο θαη ην νπνίν είρε ηε 

δχζθνια εθπιεξνχκελε, θηινδνμία λα είλαη δειηίν 

ελεκέξσζεο αιιά θαη θάηη ζαλ θηινινγηθφ έληππν. Έηζη, 

δίπια ζηηο εηδήζεηο ηεο επηθαηξφηεηαο, βξίζθνπκε 

δεκνζηεπκέλα γηα πξψηε θνξά πνιιά απφ ηα θείκελα ηνπ, 

φπσο «Σα ηνπσλχκηα Λαδαξάησλ» (ζε ζπλέρεηεο απφ ην 

πξψην κέρξη ην ηειαπηαίν ηεχρνο), θαη απηνηειψο ηα 

αθεγήκαηα «Παξαγαξηάξηζκα», «Δ βξχζε καο ε Ώρχξελα», 

«Ο Κφξνο», «Ο κχινο ηνπ Ρίηζνπ», ε «Δ ηακνχια», «Δ 

Σνπξθφηξππα», «Ο Ώπνζηφιεο», θαζψο θαη κεξηθά πνηήκαηα 

ηνπ. ΐξίζθνπκε επίζεο ζε θάζε ηεχρνο ιανγξαθηθφ πιηθφ, 

θπξίσο, παξνηκίεο, δεκνηηθά ηξαγνχδηα (ηδίσο κνηξνιφγηα) 

θαη ηδησκαηηθέο ιέμεηο ηεο πεξηνρήο. Δ αηζζεηηθή ηνπ εληχπνπ 

είλαη πνιχ κέηξηα, θαζψο ε πνιπγξάθεζε γηλφηαλ κε 

πξσηφγνλα κέζα. 
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Μνπ παξάδσζε επίζεο ν Αήκνο θαθησηψλ έλα θάθειν 

κε δαθηπινγξαθεκέλα θείκελα, ηα νπνία ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία είλαη αληίγξαθα απφ ηνλ αλσηέξσ θάθειν 

«Φίιηππνο Π. Λάδαξεο» θαη ειάρηζηα πνπ δελ κπφξεζα λα 

εμαθξηβψζσ απφ πνχ έρνπλ αλαπαξαρζεί, γηαηί ζην θάθειν 

απηφ δελ βξήθα ηε «κήηξα» ηνπο. ια απηά κνπ 

παξαδφζεθαλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Δ έξεπλα ζην ιεπθαδηθφ Σχπν πξφζζεζε ζηε ζπγθνκηδή 

κνπ δχν αθφκα εθηελή θαη θηιφδνμα θείκελά ηνπ 

κεηαγελέζηεξα ηνπ Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα Λεπθαδίηηθε Πλνή: «Σα θαιά 

θαη ζπκθέξνληα» θαη «Κάπνηε ζηνλ Ώτ-Θσκά». 

 Σξία δαθηπινγξαθεκέλα θείκελα («Σα ζθνπνχιηα», «Δ 

λνπλά κνπ ε Πεξζεθφλε» θαη «Ο θίινο κνπ ν 

θαληειαλάθηεο»), επίζεο εθηελή θαη θηιφδνμα, κνπ 

πξνζθφκηζε-ην ηξίην θπξηνιεθηηθά επί ηνπ πηεζηεξίνπ- ε θφξε 

ηνπ ΏγιαΎα πνπ ηα θαηέζεζα ζην θάθειν «Φίιηππνο Π. 

Λάδαξεο» ηεο Υαξακνγιείνπ… « 
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ΝΙΚΟΛΕΣΣΟ  ΑΝΣΑ.  Ο  ΑΓΨΝΙΣΗ  ΣΟΤ  1821. 

(1798 – 1880 ) 
            Ο  Νηθνιέηηνο άληαο θαηάγνληαλ απ‟ ηελ νηθνγέλεηα 

ησλ αληαίσλ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, είλαη απφγνλνο ηνπ Γεκνπιά 

άληα, θιέθηε ζηα ηαπξσηά θαη ζηνπο θάξνπο, ηνλ νπνίν 

έηξεκαλ νη Σνχξθνη γηα ηηο επηδξνκέο ηνπ.  Πεξί ηνπ Νηθνιέηηνπ 

άληα , καο πιεξνθνξεί ν απφγνλνο ηνπ Αιέμαλδξνο άληαο, 

ζην βηβιίν ηνπ «Δ ελ Λεπθάδη νηθνγέλεηα άληα». Δπξφθεηην 

πξάγκαηη γηα αληξεησκέλν άλζξσπν, ν νπνίνο αςεθνχζε ηνπο 

πνιεκηθνχο θηλδχλνπο. ηαλ ην 1806 ν Αιή Παζάο έθηαζε έμσ 

απ‟ ηελ Λεπθάδα, ζην θάζηξν ηνπ Σεθέ, ν Νηθνιέηηνο άληαο 

δεκηνχξγεζε δηθφ ηνπ πνιεκηθφ απφζπαζκα απφ θαθηζάλνπο, 

Καξζάλνπο θαη Αιεμαλδξείηεο θαη πέξαζε απέλαληη ζηελ 

Πεξαηεηά, γηα λα πνιεκήζεη ελαληίνλ ηνπ Αιή Παζά. Ζ 

αληξεηνζχλε ηνπ θαη ην απαξάκηιιν ζάξξνο ηνπ, αιιά θαη ε 

αγάπε πξνο ην αγσληδφκελν έζλνο, ηνλ νδήγεζαλ ζε δχν κάρεο 

θαηά ησλ Σνχξθσλ.  Έθπγε θξπθά απ‟ ην Πηλαθνρψξη θαη θάησ 

απ‟ ηελ κχηε ησλ Άγγισλ, πνπ απαγφξεπαλ θάζε ζπκκεηνρή 

ζηνλ μεζεθσκφ ηνπ γέλνπο, πέξαζε ζηελ Αηησιναθαξλαλία, 

φπνπ κπήθε θάησ απ‟ ηηο δηαηαγέο ηνπ νπιαξρεγνχ Αλαζηάζηνπ 

Γαξνπθαιή, ν νπνίνο είρε ην ςεπδψλπκν «Λεπθαδίηεο». Μαδί 

ηνπ πήξε κέξνο, ην 1824, ζηελ κάρε ηεο Άκθηζζαο, θαηά ησλ 

Σνχξθσλ. Δπέζηξεςε ζην Πηλαθνρψξη θαη δπν ρξφληα αξγφηεξα, 

ην 1826, πάιη μεγέιαζε ηνπο Άγγινπο, πέξαζε ζηελ Πξέβεδα 

θαη απφ εθεί ζηελ Άξηα, φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ηζαθήζην 

Ηάθσβν Γξαθνχιε, πάληα κε ην δηθφ ηνπ ηζνχξκν, κε άλδξείνπο 

απ‟ην ρσξηφ ηνπ ην Πηλαθνρψξη θαη ηα φκνξα ρσξηά, φπσο 

πξναλαθέξζεθε. 
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 Δληάρζεθε ζην ζψκα ησλ Φηιειιήλσλ θαη πήξε κέξνο ζηελ 

κάρε ηνπ Πέηα. Γηαζψζεθε απ‟ ηνλ φιεζξν,  πνπ γλψξηζαλ νη 

Έιιελεο θαη επέζηξεςε κφλνο ηνπ ζην Πηλαθνρψξη, αθνχ νη 

ππφινηπνη δηαζσζέληεο Πηλαθνρσξίηεο παξέκεηλαλ ζηα 

πεξίρσξα ηεο Άξηαο, γη‟ απηφ θαη ην επίζεην Γεσξγάθεο  

ππάξρεη  ζην Πέηα ηεο Άξηαο θαη ζηα γχξσ ρσξηά.  

       Ζ ζπκκεηνρή ηνπ απηή ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα 

ηνλ έθαλε παζίγλσζην ζ‟ φινπο ηνπο έιιελεο νπιαξρεγνχο ηεο 

ηεξεάο Διιάδνο θαη ηεο Ζπείξνπ. πσο καο πιεξνθνξεί ν 

Αιέμαλδξνο άληαο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε, είρε ηαθηηθφηαηε 

αιιεινγξαθία κε απηνχο ηνπο νπιαξρεγνχο, νη νπνίνη ηνπ 

έζηειλαλ «πεζθέζηα», κε ηπξηά θαη άιια θαινχδηα. Μάιηζηα 

ηνπ έζηεηιαλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, έλα θαΐθη κε 

μπιεία, απ‟ ηε Ναχπαθην, κε ηελ νπνία έθηηαμε ην ζπίηη ηνπ θαη 

ην νηθνγελεηαθφ ιηνηξίβη ζηα Κνληξάηα. 

       Ο Νηθνιέηηνο άληαο, φπσο ηνλ πεξηγξάθεη ν δηζέγγνλνο 

ηνπ Αιέμαλδξνο,  ήηαλ παλχςεινο κε ηεξάζηην θφηζν ηα καιιηά 

θαη απ‟ ηνπο πξψηνπο ιηζαξηηδήδεο ζην παλεγχξη ηεο 

Αλάιεςεο, ζηνλ Φξπά. Δθεί ηνλ είδε θαη ηνλ «δήιεςε» ε 

κεηέπεηηα γπλαίθα ηνπ Αζεκίλα, κνλαρνθφξε ηνπ λνηθνθχξε 

Ησάλλε Γξάςα, πνπ δνχζε ζηα Κνληξάηα, ηελ νπνία 

παληξεχηεθε θαη κεηαθφκηζε, ζαλ ζψγακπξνο, απ‟ηελ πεξηνρή 

Κνινβνχ ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, φπνπ δνχζε, ζηνλ ζπλνηθηζκφ 

Κνληξάηα, επίζεο ηνπ Πηλαθνρσξίνπ, θαη έηζη πξνέθπςε ε 

κεηέπεηηα ηφζν αμηφινγε νηθνγέλεηα ησλ αληαίσλ ζηα 

Κνληξάηα, ε νπνία ηφζα αμηφινγα άηνκα, φπσο εθηελέζηαηα 

αλαιχζακε ζην νηθείν εδάθην, έρεη πξνζθέξεη ζηελ ρψξα 

γεληθψηεξα. 
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ΣΑΘΗ ΒΟΤΚΕΛΑΣΟ .  ΕΚΣΕΛΕΘΕΙ  ΑΠ’ ΣΟΤ  

ΓΕΡΜΑΝΟΤ    ΣΟ  1941.  
              Αμίδεη, φκσο, λα κλεκνλεχζνπκε θαη κία άιιε εξσηθή 

κνξθή ελφο απαξάκηιινπ θαθηζάλνπ, ν νπνίο εκθνξνχκελνο 

απφ εθείλα ηα ηδαληθά ηνπ αλππφηαθηνπ θαη ηνπ 

ειεπζεξνθξνλνχληα, ηδαληθά πνπ απφ αηψλσλ ραξαθηεξίδνπλ 

ηνπο θαηνίθνπο, ηεο έλδνμεο θαθηζάληθεο γήο, κε ηηο ηφζεο 

εμεγέξζεηο, πξνρψξεζε ζηελ πξψηε αληζηαζηαθή ελέξγεηα θαηά 

ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηάζε 

Βνπθειάην.  Δίλαη ν πξψηνο έιιελαο αληηζηαζηαθφο, πνπ 

εθηειέζζεθε απ‟ ηνπο Γεξκαλνχο, γηα ζακπνηάδ, πνπ επηρείξεζε 

ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο ηνπο, επζχο σο εζήιζαλ ζηελ Αζήλα ην 

1941. 

ην Πηλαθνρψξη, εηδηθφηεξα ζηελ ζπλνηθία Κνληξάηα, 

δνχζε αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κία νηθνγέλεηα Βνπθειάηνπ, ην 

ζπίηη ηεο νπνίαο βξίζθεηαη εξεηπσκέλν ζηνλ δξφκν ηεο  

Πισξήο, δειαδή ηεο πεξηνρήο κεηαμχ Κνληξάησλ θαη Φξπά. 

Δθεί έκελε ε ρήξα Αλέηα Βνπθειάηνπ, κε ην παξαηζνχθιη 

«Καξακπντθν», φπσο αθεγείηαη ν ηάζεο άληαο, ζην 

ρεηξφγξαθν βηβιίν ηνπ,  κε ηίηιν:  «Παηδηθέο κλήκεο απ‟ ην 

ρσξηφ κνπ Πηλαθνρψξη Λεπθάδνο. 1909 – 1923». Απηή ε Αλέηα 

είρε πέληε παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ ν θέξσλ ην φλνκα Βαζίιεηνο, 

έθπγε, ηφηε, θαη έκελε ζην Πεξηζηέξη ηεο Αηηηθήο, δνπιεχνληαο 

ζην θσηαέξην, ζηελ νδφ Πεηξαηψο. ηαλ ην 1941 κπήθαλ νη 

Γεξκαλνί ζηελ Αζήλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξηζηεξίνπ, 

εγθαηέζηεζαλ, κε ππέξγεηα θαιψδηα, ηηο ηειεθσληθέο ηνπο 

επηθνηλσλίεο. Ο εηθνζάρξνλνο, ηφηε, ηάζεο Βνπθειάηνο, γηφο 

ηνπ αλσηέξσ Βαζίιε θαη εγγνλφο ηεο Αλέηαο, ηεο 

Καξακπντθνο, πξνρψξεζε ζε ζακπνηάδ θαη θαηέζηξεςε ηηο 

θαισδηψζεηο ησλ Γεξκαλψλ. πλειήθζε, απ‟ ηνπο Γεξκαλνχο, 

θαη θαηαδηθάζζεθε, απφ γεξκαληθφ ζηξαηνδηθείν ζε ζάλαην. 

Δθηειέζηεθε ζην Πεξηζηέξη, θαη φπσο αλαθέξεη, ν ηάζεο 
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άληαο, απηφο ν εηθνζάρξνλνο αληηζηαζηαθφο ηάζεο 

Βνπθειάηνο, απ‟ ην Πηλαθνρψξη, είλαη ν πξψηνο πνπ 

εθηειέζηεθε, ζηελ Αζήλα, απ‟ ηνπο Γεξκαλνχο. 
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ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΩΝ ΥΑΚΙΩΣΩΝ 

Α 

Αγθεινθξνχμηκν = Βίαην θαη νδπλεξφηαην θέληξηζκα, 

φπσο απφ ζθνξπηφ, αιιά θαη απφ νπνηνδήπνηε αηθλίδην πιήγκα. 

Αγθεηά = (θαη αγγεηά) ζθεχε θαγεηνχ θαη θνπδίλαο ελ 

γέλεη. 

Αγθαζφο = θνκέλε γσλία ςσκηνχ κε πεξηζζφηεξε θφξα. 

Αγθεξίδη = βεινλάθη θεληήκαηνο. 

Αγθίδα = αηρκή, αηηία γηα δηέλεμε, είζαη ζχ κία αγθίδα; 

(έλαο δηαβνιεχο). 

Αγξηιίδα = αγξηειηά (ε άγξηα ειηά). 

Αγξηνθφθη = βίθνο, είδνο θαιιηεξγήζηκνπ θπηνχ γηα 

ηξνθή ησλ δψσλ. 

Αγθνχζα = ζηελνρψξηα, είξσλ. Δίρα κηα αγθνχζα, (είρα 

κηα ζηελνρψξηα, κηα ζθαζίια). 

Αγιηά = αιίκνλν, αγιηά ζε κέλαλε, (αιίκνλν ζε κέλα). 

Αγξίδα = αγνπξίδα, άγνπξν ζηαθχιη, αιιά θαη θάζε 

θξνχην ηειείσο αγίλσην. 

Αζεκσληά θαη ζεκσληά = ζσξφο ζηηεξψλ κεηά ην 

ζέξηζκα πνχ ηά ζπγθεληξψλνπλ γηα ην αιψληζκα. 

Αιαίκαξγνο θαη αιαίκαξρνο = ιαίκαξγνο. 
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Αιακπάδσ = ηξνκάδσ θάπνηνλ μαθληθά, μαθληάδσ 

θάπνηνλ κε απφηνκε θαη κεγάιε θσλή. 

Αιιαρηά = ζηα πεηαρηά, θάηη πνχ γίλεηαη κε βηαζχλε θαη 

λεπξηθφηεηα, π.ρ. ζθνχπηζα ην ζπίηη ζηα αιιαρηά, (ζηα 

πεηαρηά). 

Αιεηξφπνδα = ην πίζσ θάησ κέξνο ηνπ αξφηξνπ πνχ 

κπαίλεη ην πλί θαη ζηεξίδεηαη ε ζπάζε, ε γνχια θαη ην ρεηξνιάδη 

(ρεηξνιαβή). 

Αιηθνηίδσ = αδπλαηίδσ, αιηθφηηζε ην παηδί (αδπλάηηζε 

ην παηδί). 

Ακαζθάιε = καζράιε. 

Ακνχξγν = σκφ θαη ακάζεην, ην θαηάπηε ακνχξγν 

(ιαίκαξγα θαη ακάζεην). 

Ακπνδάσ = εκπνδίδσ, ηνλ ακπφδηζα λα κπεη κέζα (ηνλ 

εκπφδηζα λα κπεη κέζα). 

Αιακαληά = θαζαξία. 

Ακπψλσ = απνζψ θάπνηνλ βίαηα πξνο ηα νπίζσ. 

Αλάθαξα = ειάρηζηε δχλακε, δελ έρεη αλάθαξα, (δελ 

έρεη δχλακε, ήπαηα). 

Αλαπηάλσ = παξαζθεπάδσ δχκε κε πξνδχκη γα ςσκί, 

(πξνεξγαζία γηα ην δχκσκα). 

Αλαπηεληάσ θαη πηεληάσ = δελ ζε ππνινγίδσ γη‟ 

αληίπαιν, δελ ζε αλαπηεληάσ (δελ ζε ππνινγίδσ, δελ ζε 

ινγαξηάδσ). 
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Αλαζγνπξιεχσ = αλαθαηεχσ, αλαζγνπξιεχσ ηα ξνχρα 

(αλαθαηψλσ ηα ξνχρα γηα λα βξψ θάηη αλάκεζά ηνπο). 

Αληξηκίδη θαη ληξηκίδη = πθαληφ ιηλφ ζεληφλη απ‟ ην 

αξραίν ληξηκίδα. 

Αμάγθιηνο = αρηέληζηνο, κπεξδεκέλα καιιηά, είλαη 

αμάγθιηνο (είλαη αρηέληζηνο). 

Απαζπάισην = καιαθφ, ηξπθεξφ, φπσο ηα ηξπθεξά 

λχρηα ησλ λενγέλλεησλ ζειαζηηθψλ. 

Απίδξνκνο = θνξά γηα πήδεκα, πήξε απίδξνκν, (πήξε 

θφξα), ίζσο απφ ην επί – δξνκνο. 

Απνθάξσζα = απέθαλα, μεςχρεζα, απνθάξσζα απ‟ ηελ 

θνχξαζε (μεςχρεζα απ‟ ηελ θνχξαζε). 

Απίθνππα = αληίζηξνθα, έβαια ηα πηάηα απίθνππα 

(έβαια ηα πηάηα αλάπνδα). 

Απηλσκήο, απηλσκήο ζνπ = γηα ράξε ζνπ, ή πξνο ράξε 

ζνπ, γη‟ απηλσκήο ζνπ ην έθαλα, (γηα ράξε ζνπ ην έθαλα). 

Άπιεξνο = αδχλαηνο, αλίθαλνο, αδέμηνο, απηφο είλαη 

άπιεξνο, (απηφο είλαη αλίθαλνο). 

Απφγσλν = απάγθεην, απάλελν, πίζσ απφ θάπνηα γσλία 

(πνπ δελ ην πηάλεη ν άλεκνο). 

Απνμπινκέλν = ζχγμπιν, ιέγεηαη θαη σο βξηζηά ζηα 

παηδηά, κπά απνμπινκέλν λάζαη, (κπά απνμπξακέλν λάζαη). 

Απνξδαιηά = θπιινβφινο ζάκλνο πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζπλήζσο κε άιια αεηζαιή θπηά πνπ πξνηνχ πέζνπλ ηα θχιια 
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ηνπο παίξλνπλ σξαίν θνθθηλσπφ ρξψκα θαη ζηνιίδνπλ ηα βνπλά 

θαηά ην θζηλψπνξν. 

Αξεηνιφγηα = αξαηφο θαξπφο ειηψλ, έρεη θάηη αξεηνιφγηα 

(έρεη θάηη ιίγεο ειηέο). 

Αξνχθαλνο = αθαηέξγαζηνο ρσξίο ξνθάλη, πιάλε, 1. 

Μεηαθ. Έκεηλε μεξφο θη αξνχθαλνο, έκεηλε θαηάπιεθηνο 2. 

Αξνχθαλνο = άμεζηνο. 

Αζχθηαγνο = 1. Καθή επρή, λα παο ζηνλ αζχθηαγν 

(αγχξηζην), 2. Κάηη πνπ δελ θηάλεη ή δελ θάλεη πξνθνπή. 

Αηάιηθνο = αδχλαηνο, ιεπηνθακσκέλνο, εππαζήο. 

Αθάιηζαλ = αθάξπηζαλ, απέηπραλ, αθάιηζαλ ηα 

γελλήκαηα (αθάξπεζαλ ηα γελλήκαηα απφ θάπνηα αηηία). 

Αθπζηθφινγα ή αθπζθφινγα = ηα κε θπζηθά, 

αηζρξφινγα, ιφγηα άζεκλα πνπ ιέγνληαη ζπλήζσο κεηαμχ 

ζπκπιεθνκέλσλ. 

 

Β 

Βαληάθα = ζηηβαδα ξνχρσλ πξφ, ή κεηά ην πιχζηκν. 

Βαληηέξα = δίζθνο δηαθνζκεκέλνο γηα ην ζεξβίξηζκα 

θαθέ θαη γιπθηζκάησλ. 

Βάξαγγαο = Βαζνχισκα πνηακηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη απ‟ 

ηελ πηψζε λεξψλ, ιέγεηαη θαη ιφκπνο ιάθθνο (βαζνχισκα 

πνηακηνχ). 



 
451 

Βάδσ γίγθιεο = βάδσ πθαζκάηηλνπο ηκάληεο ζηα πφδηα 

αιφγσλ γηα λα βγάινπλ πεξπαηεζηά. 

Βαξηδακί = πνηθηιία καχξσλ θξαζνζηάθπισλ ηεο 

Λεπθάδνο πνπ ην θξαζί ηνπο είλαη καπξνθφθθηλν, κε κεγάιν 

γξάδν, (πνιινχο βαζκνχο). 

Βαηνχκπξν = βαηφκνπξν, ν θαξπφο ηεο βαηνκνπξηάο. 

Βδνκάεη = κνχξρεηαη, κνπ βδνκάεη λα ηνπ δψζσ κηα ζηα 

κνχηξα (Μνχξρεηαη λα ηνπ δψζσ κηα ζηα κνχηξα). 

Βειάγθη = θαξπφο ησλ θππεινθφξσλ δέληξσλ (ην 

βειαλίδη). 

Βφιηνο = ζνισηή θαιχβα θηηαγκέλε κφλνλ απφ πέηξεο. 

Βίδηζκα = έδαθνο πδαξέο πνπ ππνρσξεί. Καηνιίζζεζε. 

 

Γ 

Γαδχλη = κηθξφ ιεθαλάθη πνπ κνηάδεη κε πηάην γηα ην 

θαγεηφ. 

Γαινπξίδηα = 1. Υαξνχκελα γέινηα θαη ινγάθηα απ‟ ην 

κσξφ, 2. Μεηαθ. Δζχ κνπ θαίλεηαη γαινπξίδεηο (εζχ κνπ 

θαίλεηαη παηδηαξίδεηο). 

Γάλα = θαπληά, κνπληδνχξα, ην καχξηζκα αληηθεηκέλσλ 

απ‟ ηνλ θαπλφ. 

Γαηζνχιη = ην κηθξφ γαηάθη. 
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Γεξνληνινχινπδν = καξγαξίηα πνπ κνηάδεη κε κεγάιν 

ρακνιήιη. 

Γίγθια = ζηελφκαθξε πιερηή ή δεξκάηηλε ινπξίδα πνπ 

κνηάδεη κε δψλε θαη ζπγθξαηεί ηη ζακάξη ζηα ππνδχγηα θαη 

πεξλάεη θάησ απ‟ ην ζηήζνο ηνπο. 

Γφκπη = πχνλ. 

Γξαίλσ = μεκπεξδεχσ καιιί, ε πξψηε επεμεξγαζία 

καιιηψλ πξνβάησλ πνπ γίλεηαη κε ηα ρέξηα, (μαίλσ καιιί γηα 

γλέζηκν). 

Γήθνο = ζηίβα απφ ξνχρα επηκειψο ηνπνζεηεκέλα. 

Γξνκπαλάσ = ρηππψ κε γξνζηέο, (γξνλζνθνπψ). 

Γχςσκν = ςσκί παξφκνην κε ην πξφζθνξν πνπ 

πξνζθέξεηαη θαηά ηηο νλνκαζηηθέο Δνξηέο. 

 

Γ 

Γειέγθνπ = ακέζσο έξρνκαη δειέγθνπ (έξρνκαη 

ακέζσο). 

Γηαινχπη = θαγεηφ απαίζην ζηε γεχζε, κεηαθ. Έθαγε ην 

δηαινχπη (έθαγε ην ζθαζκφ). 

Γηθάεη = κε θηάλεη, δελ κε δηθάεη, δελ κε θηάλεη. 

Γηθξηάλη = είδνο μχιηλεο πεξνχλαο πνπ αλαθαηεχνπλ ηα 

ζεξηζκέλα ζπαξηά θαηά ην αιψληζκα. 

Γνχγεο = νη θάζεηεο ζαλίδεο ηνπ βαξειηνχ. 
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Γξνπίθη = δχζνζκν πγξφ πνπ πξνέξρεηαη απφ πιεγή πνπ 

δελ γίλεηαη ζεξαπεία παξφκνην κε πχνλ. 

Γηάδνκαη = βάδσ δηαζίδη ζηνλ αξγαιεηφ. 

 

Δ 

Έληεζα = αγθπζηξψζεθα, έληεζα ζηα βάηα 

(αγθπζηξψζεθα ζηα βάηα). 

 

Ε 

Εαραξάηα = θνπθέηα. 

Εεζηνθνχξλη = ςσκί κφιηο βγεη απφ ηνλ θνχξλν. 

Εφξθνο = γπκλφο, ηζίηζηδνο, νιφγπκλνο. 

Ενχδην = θαθφκνξθνο θαη ηζρφο άλζξσπνο, αιιά θαη 

θάζε κηθξφ άγξην δψν. 

 

Θ 

Θέαηξν = κε ηε ιέμε έλλνπλ θάηη ζαλ ληξνπή, γίλακε 

ζέαηξν (γίλακε πεξίγεινη). 

Θειίθη = κηθξή ζειηά κε θισζηή κε χθαζκα γηα λα 

πεξλάεη ε θνπίηζα, ή ην θνπκπί. 
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Η 

Ίιηγθαο θαη γίιηγαο = ιφμπγθαο. 

 

Κ 

Καβαγηάδα = ρσξίζηξα πινχζησλ καιιηψλ απφ ηνλ 

θξφηαθν πξν ηα δεμηά ή αξηζηεξά (ρσξίζηξα ησλ καιιηψλ). 

Καδηλάηζν = ηζρπξφο ζχξηεο πφξηαο, ηδίσο εζσηεξηθφο. 

Καδηλέια = κηθξή μχιηλε ακπάξα πφξηαο πνπ ζθελψλεη 

κεηαμχ ηνίρνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κέξνπο απηήο, ζηεξηδφκελε 

ζε εκηθάζεην ρνλδξφ ζρνηλί. 

Καβαινζθνχηηα = πινπκηζηφ ξνχρν ζην ζακάξη ηνπ 

αιφγνπ. 

Κάδεη = εηθάδεη, ππνζέησ, κνπ θάδεη πσο άθνπζα θξφην, 

(κνπ θαίλεηαη πσο άθνπζα θξφην). 

Καθαηζίδα – 1. Κάηη ην αθάληαζηα ειαθξφ, 2. 

Παξαζηηηθφο, ζθαηξνεηδήο, είδνπο απγνχ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε 

θχιια νξηζκέλεο δξπφο. 

Κάθνςν = θάηη πνπ δελ είλαη βξαζηεξφ, ηα ξεβχζηα ήηαλ 

θάθνςα, (ηα ξεβχζηα ήηαλ ζθιεξά, δελ έβξαδαλ). 

Κάινςν = ην αληίζεην ηνπ θάθνςνπ, νη θαθέο είλαη 

θάινςεο, είλαη βξαζηεξέο. 

Καπψλη = επλνπρηζκέλνο θφθνξαο (ν θαιαθξφο). 
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Καπξνδφληεο = θάπξνπ δφληη, ν πνπ έρεη κεγάια θαη 

ζηξαβά δφληηα. 

Καξαληάδσ = ζηεγλψλεη ην ζηφκα κνπ απ‟ ηε δίςα, 

θαξάληαζα γηα λεξφ (ζηέγλσζε ην ζηφκα κνπ γηα λεξφ). 

Καλίζθη = πιερηή θαιακέληα θφθα γεκάην κε δψξα 

γάκνπ. 

Καξδφλη = θαγψζηκν ρνξηαξηθφ πνπ επδνθηκεί ζε πγξά 

εδάθε. 

Καξθνινγάεη = θαθαξίδεη, θαξθνινγάεη ε θφηα 

(θαθαξίδεη ε θφηα), κεηαθ. Λέγεηαη θαη ζ‟ απηφλ πνπ ιέεη πνιιά 

θαη άζθνπα, ηη θαθξνινγάο (ηη ηζακπνπλάο). 

Καξηεδίλη = κεηαιιηθφ εθ ιεπθνζηδήξνπ θχπειν. 

Κάηνηθαο = ν νξληζψλαο, πξφρεηξν θαιχβη απφ πέηξεο 

γηα ηηο θφηεο. 

Καηζαξίδνκαη = κνπ ήξηε, ή κνπ έξρεηαη ε δηάζεζε γηα 

θάηη, έηζη κνπ θαηζαξίζηεθε (έηζη κνπ θάπληζε). 

Καηζνχια = θνπθνχια θάπαο ή επαλσθνξίνπ. 

Καςφπαηδν = θαυκέλε, καζέο, δελ κπνξψ θαςφπαηδν 

(δελ κπνξψ θαυκέλε), λαη θαςφπαηδν, λαη καζέο. 

Κελψλσ = βάδσ θαγεηφ απ‟ ην εθθέλσζε, βάδσ ην 

θαγεηφ απ‟ ηε ρχηξα ζηα πηάηα. 

Κινπβίηεο = θινχβην απγφ πνπ ζπλήζσο ην αθήλνπλ γηα 

θφιη. 

Κνδφξσ = Πξνβαηίλα γεξαζκέλε θαη θαρεθηηθηά. 
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Κφβσ κνλέδα = βγάδσ πιαζηά λνκίζκαηα. 

Κνιηζάθηα = δίδπκνο ζηδεξέληνο θξίθνο ζηεξεσκέλνο 

ζην πίζσ πάλσ κέξνο ηνπ ζακαξηνχ γηα ην ζηεξέσκα ηνπ 

θνξηίνπ κε ηα ζρνηληά. 

Κνιπκπάδεο = ειηέο θαγψζηκεο πνπ δηαηεξνχληαη κέζα 

ζε άξκε. 

Κνκφο = Νηνπιάπη κε ζπξηάξηα γηα ην θχιαγκα ξνχρσλ. 

Σν παίξλνπλ ζπλήζσο γηα ην θχιαγκα ησλ πξνηθηψλ ηεο 

κειινχζεο λχθεο. 

Κνξθνχγγη = ην πξψην γάια κεηά ηελ γέλλεζε ησλ 

κεξπθαζηηθψλ πνπ ςήλεηαη κέζα ζε θαηάιιεια 

θαηαζθεπαζκέλνπ θχιινπ θξεκχδαο, είλαη ζπάλην έδεζκα γηαηί 

απαηηεί πνιχ ππνκνλή θαη πνιχ επηκνλή. 

Κξεπί = θαληερηεξφ χθαζκα πνπ θαιχπηεη ην κπνχζην 

ησλ γπλαηθψλ. 

Κξαίλσ = κηιάσ, θσλάδσ ζε θάπνηνλ, δελ θξαηλφκαζηε 

(δελ κηιηφκαζηε). 

Κσινζέξλεη = ζχξεη αλάζθεια θαη βίαηα γπλαίθα, 

ζεκαίλεη θαη βάλαπζε θαθνπνίεζε απηήο. 

 

Λ 

Λάηα = δνρείν κεηαιιηθφ γηα λεξφ απ‟ ην πεγάδη. 

Λαζχξη = ην ιαζνχξη είδνο νζπξίνπ πνπ καο κνηάδεη κε 

κπηδέιη. 
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Λακπαξδίθα = κεγάιε θιφγα θσηηάο. 

Λαλάξη = εξγαιείν απφ δχν μχιηλεο πιάθεο γηα ην 

μχζηκν καιιηψλ απ‟ ηα πξφβαηα. 

Λάπε = ην κνιχβη πνπ γξάθνπκε. 

Λαξψλσ =  ζηακαηψ ηηο θσλέο ή ηε δξάζε. Γελ ιάξσζε 

ην παηδί φιε ηε λχρηα (δελ ζηακάηεζε ην θιάκα φιε ηε λχρηα). 

Ζ ιέμε δελ έρεη ζρέζε κε ην ξήκα γιαξψλσ. 

Λαρνκαλάσ = αγθνκαρψ, ιαραληάδσ αλαπλέσ βαζεηά 

θαη γξήγνξα χζηεξα απφ θνχξαζε. 

Λεγάηα = πξνηθηά, ν παληνεηδήο ξνπρηζκφο ηεο λχθεο. 

Ληκνςείξη = ςείξα ησλ πνπιεξηθψλ θαη ζπαληφηεξα 

άιισλ δψσλ πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη πνιχ γξήγνξα. 

Ληφθξηζε = 1. Ίθηεξνο, 2. Παλζέιελνο, απηφο έρεη 

ιηφθξηζε (απηφο έρεη ίθηεξν), απφςε έρνκε ιηφθξηζε, (απφςε 

έρνπκε παλζέιελν). 

Ληλνθφθη = - ζπφξνο ηνπ ιηλαξηνχ. 

Ληφζκνο = ην πγξφ πνπ εμέξρεηαη κεηά ην ζηχςηκν ησλ 

ειηψλ θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ ιαδηνχ, (ιηφδνπκν), είλαη απηφ πνπ 

κπξίδεη φηαλ πεξλνχκε θνληά απ‟ ηα ειαηνηξηβεία. 

Λφκπα ή ιφκπνο = βαζνχισκα ζην έδαθνο πνπ θξαηάεη 

λεξφ (ινχκπα). 

Λχκπα = βαζνχισκα κεγάιεο πέηξαο (βξάρνπ) πνπ 

ζπγθξαηεί γηα πνιχ ρξφλν λεξφ απ‟ ην νπνίν μεδηςνχλ ηα 

αγξίκηα θαη ηα πνπιηά. 
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Μ 

Μαιάζα = κεγάιε θνθίλα κε θαπάθη πνπ θχιιαγαλ ην 

ςσκί. 

Μαληξηγνχξα = καληηάξηα, ιέγεηαη έηζη γηαηί θπηξψλεη 

θνληά ζηα καληξηά πνπ ππάξρεη ρσλεκέλε θνπξηά. 

Μαηψδνο = θαηαθφθθηλνο ζηελ φςε, απηφο είλαη 

καηψδνο (είλαη θαηαθφθθηλνο ζηελ φςε). 

Μαζηέιν = μχιηλνο θάδνο γηα ηε κπνπγάδα. 

Μεζπνιηά = κνπζκνπιηά (κεζππιηά). 

Μηα κεξηά ειηέο = δχν ζαθηά ειηέο γεκάηα. 

Μηζνζπνξίηηζζα ή κεζνζπνξίηηζζα = ε ενξηή ησλ 

εηζνδείσλ, Παλαγηά ε κεζνζπνξίηηζζα, ιέγεηαη έηζη γηαηί κέρξη 

ηφηε νη γεσξγνί έρνπλ κηζνζπχξεη. 

Μηηάξηα = εξγαιείν κε δχν πήρεο ζπλδεδεκέλεο κε ςηιφ 

θαη ζηεξεφ λήκα, κέζα απ‟ ην νπνίν δηέξρεηαη ην ζηεκφλη ζηνλ 

αξγαιεηφ. 

Μφγαιν, απφγαιν = ην πγξφ πνπ κέλεη κεηά ην ζνχξσκα 

ηνπ ηπξηνχ. 

Μνιχθησ = 1. Γνθηκάδσ, δελ κφιπςα (δελ δνθίκαζα), 

2. Γελ ράιαζα ηελ ζαξαθνζηή. 

Μνλάηνο = νιφτδηνο, ην παηδί είλαη νινκφλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ (ην ίδην π παηέξαο ηνπ). 
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Μνληηάξη = φινη καδί ζε κία πξνζπάζεηα, πέληε 

κνληηάξη, έζπξσρλαλ ην θάξν (πέληε καδί έζπξσρλαλ ην θάξν). 

Μνχηδαξν = 1. Πεξηθξνλεηηθή θξάζε πνπ ζα πεί 

αζρεκφπαηδν, ή έθηξσζε, (απηφ είλαη κνχληδαξν, είλαη 

αζήκαλην), 2. Κάζε ην άρξεζην θαη αθαιαίζζεην. 

Μνπζθιψλσ = κνπηξψλσ, γηαηί είζαη κνπζθισκέλνο; 

(γηαηί είζαη κνπηξσκέλνο;). 

Μνρηάσ = ζπεχδσ, βνεζψ κε δηάζεζε, θάλσ θάηη ζηα 

πεηαρηά θαη κε φξεμε. 

Μπαίγλην = απ‟ ην παίγλην, θνξφτδν, ράτ ξέ κπαίγλην (ράτ 

ξέ ρακέλν, θνξφτδν). 

Μπαιηίκη = ηκάληαο νξηδφληηνο εθαπηψκελνο ζηνπο 

γισηνχο ησλ ππνδπγίσλ πνπ δηέξρεηαη θάησ απ‟ ηελ νπξά ηνπ 

δψνπ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ζακαξηνχ. 

Μπακπαμηά = ηζηκνπδηά, κε βγάιεο ηζηκνπδηά 

(κπακπαμηά). 

Μπαηάγηα = πεξίπησζε θάπνηα θνξά, ηελ είδα κηα 

κπαηάγηα (ηελ είδα κηα θνξά). 

Μπαξκπνχισκα = κπακπνπισκέλε γπλαίθα πνχρεη 

ηπιίμεη ηηο πεξεηέο ηεο, ηα ζαγφληα ηεο κε ην θεθαινκάληειν γηα 

λα πξνθπιαρηεί απ‟ ην θξχν, αιιά είλαη θαη ζεκείνλ ιχπεο. 

Μνπηδνπθιία = ρηχπεκα κε αλνηρηφ ην ρέξη θαηά 

πξφζσπν, κε ρέξη αλνηρηφ πνπ κνηάδεη κε ηελ κνχληδα, 

ρηππψληαο ζην θέληξν ηνπ πξνζψπνπ. 

Μπηιηνληαζηήξηα = ηα θνξδψληα ησλ ππνδεκάησλ. 
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Μπνπθνχληα = μεξνθφκαηα ςσκηνχ, μεξά θνκκάηηα 

ςσκηνχ, απηφο κεγάισζε κε μέλα κπνπθνχληα (απηφο κεγάισζε 

κε μέλα θνκκάηηα). 

Μπξίηζνιαο = παηδηθφ παηρλίδη κε πέηξεο. 

Μπεινληάδσ = 1. Βεινληάδσ, πεξλψ ηελ θισζηή απ‟ ηελ 

βειφλα, 2. Αξκαδηάδσ. 

Μπιάζξη θαη κπιάζηξη = θαηάπιαζκα απφ θνπαληζκέλν 

ιηλαξφζπνπξν, παζπαιηζκέλν κε ηξηκέλν ζηλαπφζπνξν, πνπ ην 

ηνπνζεηνχλ ζην ζηήζνο ή ζηηο πιάηεο γηα ηη θξπνιφγεκα. 

Μπινθφο = πιέγκα απφ παζάινπο θαη γπκλά θιαξηά γηα 

ηελ ζπγθξάηεζε πξαγκάησλ. 

Μπξαλέινο = ν θάηνηθνο ηεο πφιεο ηεο Λεπθάδνο 

(Υψξα). 

Μπνχγια = κεηαιιηθφ δνρείν ιαδηνχ. 

Μπνκπφλη = εμάλζεκα, δεξκαηηθφ εμφγθσκα, πξήμηκν 

πνπ πξνθαιεί απφ θάπνηα αηηία φπσο ην θξπνιφγεκα. 

Μπμίηεο = δεξκαηηθφ εμφγθσκα πνπ ηξέρεη πγξφ πχνλ. 

 

Ν 

Νείξσκαη  = νξέγνκαη, επηζπκψ θάηη ζθνδξά, 

ιηγνξεχνκαη, ιαρηαξψ, (θάηη πνπ πνζεί θαλείο θαη δελ είλαη 

εχθνιν λα ην απνιαχζεη). 

Νηφθνο = ην δπκαξηθφ (θξηζαξάθη). 
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Νηέδσ = κπιέθσ αγγηζηξψλνκαη, έληεζα ζηα βάηα, 

(αληηζηξψζεθε ζηα βάηα). 

Νηφδσ = ραιαξψλσ, ιαζθάξσ, έληνζα ιίγν (μειάζθαξα 

ιίγν). 

Νηφθσην = ην λέν δεπγάξη, νη λεφλπκθνη. 

Νηφξθα = 1. Αθχιαρηα δψα, 2. Γπλαίθα ειεπζέξσλ 

εζψλ, παξαζηξαηεκέλε. 

Νηξηθιίδσ = ηξηγθιίδσ, παξαπαηψ. 

Νηξηκίδη = ιηλφ ζεληφλη. 

Νηξίηα = ίζηα, ζσζηά, γηαηί δελ κνπ κηιάο ληξίηα (δελ 

κνπ κηιάο ζσζηά). 

 

Ξ 

Ξαρνπξδάσ = γιηζηξάσ, μερνχξδηζα (γιχζηξηζα). 

Ξεδνξθηάδσ = απνγπκλψλσ, μεδνξηθάζηεθε 

(μεγπκλψζεθε). 

Ξεθακπδέισηνο = απηφο πνπ έρεη βγάιεη ην ζαθάθη ηνπ, 

έβγαιε ηελ θακδέια ηνπ (έβγαιε ηελ δαθέηα ηνπ). 

Ξεκαηψρνπ = επίηεδεο, ζθνπίκσο θαη πξνθιεηηθψο, ην 

έθαλεο μεκαηψρνπ (ζθνπίκσο). 

Ξεληξηγάξσ = απνηειεηψλσ, ηειεηψλσ χζηεξα απφ θφπν 

θάπνηα δνπιεηά. 
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Ξεπαησκέλν = ιέγεηαη ζά βξηζηά ζέ κηθξά παηδηά, αιιά 

φρη κε ηε θαχιε έλλνηα, ζψπα θαυκέλν κνπ (ζψπα 

μεπαησκέλν). 

Ξεξαζπκηά = ζθνδξή επηζπκία γηα θάπνην εθιεθηφ 

θαγεηφ γηα θάηη ην ηδηαίηεξν, ζέιεηο θαη μεξαζπκηέο, (ζέιεηο θαη 

ηδηαίηεξα). 

Ξεηξαθηάδσ = μεζεκειηψλσ, μεπαηψλσ. 

Ξεράξαμε = πξσηνγέλλεζε ε θφηα, μεράξαμε ε πνπιάδα 

(πξσηνγέλλεζε ε πνπιάδα). 

Ξερσληάδσ = μεβξαρηάδσ νξεηλφ θαη πεηξψδεο κέξνο γηα 

λα ην θπηέςσ ακπέιη, ή δέληξα. 

Ξηνθφινπξν = ή Υξηζηνθφινπξν = δπκσηφ θνπινχξη 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

 

Ο 

Οξθέιια = ε θνπβαξίζηξα. 

 

Π 

Παγεξίηζην = ζηξψκα απφ ιεπηά θχια θαξπνχ ηνπ 

θαιακπνθηνχ, πνπ ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην ζηξψκα, γηα 

κεγαιχηεξε καιαθσζηά. 

Παδέια = ην πήιηλν ηζνπθάιη. 
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Παδέξλσ = πάζρσ ππνθέξσ απφ θάηη, ή γηα θάηη, δελ 

παδέξλσ απφ ιεθηά (δελ πάζρσ γηα ιεθηά). 

Παινχκπα = επηκεθέο αξηνζθεχαζκα κε δηάθνξα ζρέδηα 

εθ δχκεο πνπ θηηάρλνπλ ηα Υξηζηνχγελλα γηα ηα θνξίηζηα. 

Παπνχιεο = ν παππνχο, έηζη ηνλ απνθαινχλ ηνλ 

παππνχ, αιιά θαη ηνλ παπά αληί ηνπ πάηεξ. 

Παξαγαξηάξσ = παξαβγαίλσ, ακηιιψκαη, ηνλ 

παξαγαξηάξσ, (πξνζπαζψ λα ηνλ μεπεξάζσ). 

Παηαγνχδη = θαηάςπρξν, ηα ρέξηα ζνπ είλαη παηαγνχδη 

(είλαη πνιχ παγσκέλα). 

Παηξηλφ = πνηθηιία θνθθηλσπψλ επηηξαπεδίσλ 

ζηαθπιηψλ. 

Παηζνχξη = πξφρεηξν αξηνζθεχαζκα πνπ κνηάδεη κε 

κηθξφ θξαληδνιάθη θαη γίλεηαη απφ πεξίζζεπκα δχκεο 

θαιακπνθίζηαο.  

Πέηνκαη = ζηεξίδνκαη θάπνπ, ππεξεθαλεχνκαη. 

Πηζσθάπνπια = θαβάια ζηα θαπνχιηα ηνπ αιφγνπ. 

Πεθηκέδη = πεηηκέδη. 

Πγεληάσ = ινγαξηάδσ, δελ ζε πηγεληάσ (δελ ζε 

ινγαξηάδσ), δελ ζε ζπγθξίλσ κε ηνλ εαπηφ κνπ, δε ζε ζεσξψ 

αληάμην αληίπαιν κνπ. 

Πηιεθνχθηα = κνπζθεκέλα φζπξηα πνπ ηξψλε θαηά ηηο 

κέξεο ηεο θαζαξήο θαη κεγάιεο εβδνκάδαο. 
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Πίλνο = θνιιψδεε έθθξηκα πνπ αδηαβξνρνπνηεί ην 

ηξίρσκα ησλ πξνβάησλ. 

Πιαθίδα = πνπιάδα. 

Πινρέξη = φζν ρσξάεη ην έλα ρέξη, έλα πινρέξη 

ζηνθίδεο, (κηα ρνχθηα ζηαθίδεο). 

Πνδνιφγα = ην ζε ζρήκα θνπινχξαο ηπιηγκέλν παλί πνπ 

βάδνπλ νη γπλαίθεο ζην θεθάιη ηνπο πξνηνχ ηνπνζεηήζνπλ ηα 

ζηέξεα βάξε γηα κεηαθνξά. 

Πφξεςε  =  ην θξαζί,  απ‟ ην πνξεχσ πνπ ζεκαίλεη 

πεξλψ ηνλ θαηξφ κνπ 

Πνζέζν (απνθηψ) = απνθηψ δχλακε, ζηεξίδνκαη. 

Πνχζε κπνπ = πσο ήηαλε απηφ, ην μαθληθφ ιέγεηαη γηα 

θάηη ην επηζπκεηά θαη απξφζκελν πνχζε κνπ; (πσο ήηαλ απηφ 

θαη καο ζπκήζεθεο). 

Πξίηζνιαο = παηδηθφ παηρλίδη κε εχζηνρε βνιή δηά 

πέηξαο επί άιιεο πνπ είλαη ζηεκέλε θάπνπ. 

Πξνγθίδηα = ζηδεξέλην εξγαιείν κε δχν ζηελά 

ειάζκαηα, κε δνληάθηα ζηηο δχν άθξεο γηα λα ζπγθξαηεί 

ηεθλσκέλν ην παλί ζηνλ ρεηξνθίλεην αξγαιεηφ. 

Πξνληάσ = δηψρλσ βίαηα, πξφληα εθείλν ην ζθπιί (δηψμε 

εθείλν ην ζθπιί). 

Πξνζβαβά θαη πξνβαβά = πξνγηαγηά ηνπ δηζέγγνλνπ 

(πξνκάκε). 
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Πξνζηειάσ = απνρηψ θαη δηαηεξψ θάηη, απηνχ δελ ηνπ 

πξνζηειάεη πνηέ ξνιφγη, (απηνχ δελ ηνπ κέλεη πνηέ ξνιφγη), ή 

πξνζηέιεζα έλα ξνιφγη, (απφθηεζα θαη δηαηεξψ έλα ξνιφγη). 

Πξνθαληηθφ = πξφζσπν πεξίεξγν θαη θαηδξφ, πνην ήηαλ 

απηφ ην πξνθαληηθφ (πνην ήηαλ απηφ ην πξσηνθαλέο πξφζσπν) 

ιέλε πεξηθξνλεηηθά. 

Πηά(ηα) = είδνο ρφξηνπ εηδηθφ γηα ιαραλφπηηα. 

Ππξνκάδα = θαςαιηζκέλε ζηε θσηηά θέηα ςσκηνχ 

παζπαιηζκέλε κε ιάδη. 

Πξνγηαζηή = γξηά γπλαίθα. 

 

Ρ 

Ράηα = ξφγα ζηαθπιηνχ. 

Ρεβαξδάξσ = δηζηάδσ, ξεβαξδάξσ λα ηνπ ην πψ 

(δηζηάδσ λα ηνπ πψ). 

Ρεθνχκπνπξν = πξφρεηξν θαη πξνζσξηλφ ζηέγαζηξν γηα 

λα μελνπρηνχλ ζ‟ απηφ ιίγα δψα, αιιά θακηά θνξά θαη 

άλζξσπνη. 

Ρεκπεχνκαη = ιπκπίδνκαη, ιαρηαξψ… ηα ληάηα ζνπ 

ξεκπεχνκαη – κά λα ζην πψ θνβάκαη… 

Ρνθνθφηζαλν = ην μπιψδεο κέξνο πνπ κέλεη κεηά ην 

βγάιζηκν ηνπ θαιακπνθηνχ. 
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άγηζκα θαη ζηάγηαζκα = χθαζκα πθαληφ απφ καιιί 

γηδηψλ βαξχ θαη δεζηφ αιιά αθαιαίζζεην, ιφγσ ηεο 

ζθιεξφηεηαο ησλ ηξηρψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ηάπεο θαη 

ζθέπαζκα. 

άγνπια = ιεπηφ ζρνηλί (ζετδφια). 

ατηάξη = θίδη πνπ ζέξλεηαη αλαπεδψληαο ιίγν 

κεγαιχηεξν ηεο νρηάο. 

αθέξα = ζηελή ζαθνχια (απ‟ ην ζηελφ ζαθί). 

αιαβξίρα = ζαχξα. 

ακαξνηξηρηά = ην ζρνηλί πνχλε δεκέλν πάληα πάλσ ζην 

ζακάξη γηα ην δέζηκν ηνπ θνξηίνπ. 

ακπαηάσ = δαιίδσ άιινπο κε ηηο άζθνπεο θσλέο κνπ, 

ζψπα ηψξα θαη καο ζακπάηεζεο, (ζψπα ηψξα θαη καο δάιηζεηο). 

αηξάθαιν = άλζξσπνο αξσζηηάξεο θαη 

θαθνθηηαγκέλνο. 

βίδνο = πξφθιεζε γηα αλακέηξεζε, εγψ δελ ζνπ δίλσ 

ην ζβίδν κνπ (εγψ ζε πξνθαιψ). 

γνχκπα = θακπνχξη, θχξησκα, ξαρίηεο. 

έκπξνο = κεζαθάξηεο, ζπλέηαηξνο, θφιηγαο. 

έξζειαο = ζθξνχθνο, έληνκν πνπ κνηάδεη κε πνιχ 

κεγάιε ζθήθα θαη ην θέληξηζκά ηνπ είλαη νδπλεξφηαην θαη 

επηθίλδπλν. 



 
467 

ηκνχξην = αηξνθηθφο θαη άζρεκνο ζηελ εκθάληζε, απηφ 

ην ζηκνχξην (απηφ ην μφαλν). 

ίζθινο = θνπβάο απφ ιεπθνζίδεξν. 

θαληεξφο = ζηρακεξφο. 

θαληδίθη = θαγψζηκν άγξην ρνξηαξηθφ. 

θαξίθη = ζπγραξίθη, ηάμηκν γηα λα πνχλε θάπνην 

επράξηζην λέν π.ρ. Σα ζθαξίθηα κνπ ηάμε κνπ γηα λα ζην πψ. Κη 

αθνχ ηνπ ηάμεη ηνπ θαλεξψλεη ην επράξηζην λέν. 

θιεκηδεχσ = ρνξνπεδψ, ζθιεκηδεχνπλ ηα πξφβαηα 

(ρνξνπεδνχλ ηα πξφβαηα), έλδεημηο θαιήο πγείαο θαη αθκήο 

απηψλ. 

θνχβιν = βνχξηζα γηα ηα ξνχρα. 

θνχπξν = ζθνππίδηα, ε απιή είλαη γεκάηε ζθνχπξα 

(είλαη γεκάηε ζθνππίδηα). 

θχιαθαο = άγνλν θαη ζθιεξφ έδαθνο ηδίσο 

θνθθηλφρσκα. 

φκπνια = πνιιά ιηζάξηα κεηξίνπ κεγέζνπο. 

νπξηνχθν = πξφρεηξν, βαξχ ζαθθάθη. 

παξαληάξσ = θεηδψ νηθνλνκία, ζπαξαληάξσ ηα ξνχρα 

κνπ (θπιάσ ηα ξνχρα κνπ). 

πεξλφ = βξαζκέλν ζηηάξη κε πνιιά θνπθέηα θαη άιια 

δαραξσηά πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θαιεζκέλνπο ζε 

νλνκαζηηθή γηνξηή. 
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πιφλνο = θπηφ πνψδε θνξκφ, νκνηάδεη κε ηελ 

δεληξνκνιφραλ. 

πάζα = θέληεκα ζε πθαληφ ξνχρν. 

ηξαβνθαηίληαζα = 1. Σξφκαμα πνιχ, ζηξαβνθαηίληαζα 

πνπ κνπ ρχκεμε ν ζθχινο (θαηαηξφκαμα πνπ φξκεζε ν ζθχινο), 

2. Σν ζηξάβσκα ηεο θάησ γλάζνπ. 

ηξνχλα = ππνρξεσηηθφ θηινδψξεκα ηελ εκέξα ηεο 

πξσηνρξνληάο ζηα παηδηά απ‟ ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο, πνπ 

πξέπεη λα πεξάζνπλ απ‟ φια ηα ζπίηηα γηα λα πνχλ ρξφληα 

πνιιά. 

πκπάσ = ζπδαπιίδσ, ή θπζάσ κε ην ζηφκα κνπ ηε 

θσηηά γηα λ‟ αλάςεη. 

θαή θαη ζθαγή = ν ιαηκφο, θαη ηδίσο ην κέξνο ηνπ 

ζθαμίκαηνο. 

θειαγθσληά = ν ηζηφο ηεο αξάρλεο. 

νπηακπάξθα θαη ζσηακπάξθα = είδνο ρνληξήο πθαληήο 

κπινχδαο πνπ ηε θνξάλε ζηηο δνπιεηέο γηα λα πξνθπιάλε ηα 

ξνχρα ηνπο απ‟ ηε θζνξά. 

 

Σ 

 

Σηκάηζη θαη ηνπκάηζη = πξφρεηξν θαγεηφ απφ ιεπηά 

θχιια δχκεο πνπ θφβεηαη ςηιφ θάπσο ζαλ ηηο ρπινπίηεο θαη 

καγεηξεχεηαη θξέζθν φπσο ηα καθαξφληα. 



 
469 

Σξαπέηζη = χθαζκα ή ξνχρα θαηαμεζρηζκέλα, θνξνχζε 

έλα θνπζηάλη ηξίηζα (θαηαμεζρηζκέλν), αιιά θαη ν μπλφο ζηελ 

γεχζε. 

Σζαξθαξεχσ = εξεπλψ κέζα ζε άιια πξάγκαηα λα βξψ 

θάηη θαη δεκηνπξγψ ζφξπβν. 

Σζέθηα = ηα ηζέθηα ζνπ κεηαθ. Μπξάβν ζνπ, ιέγεηαη γηα 

θάηη ην πνιχ γλσζηφ θαη ν ζπλνκηιεηήο ην παξνπζηάδεη γηα λέν 

φπσο: ηζέθηα ζνπ (ηψξα κάιηζηα, ηψξα θάηη καο είπεο). Σζέθηα 

ζνπ παηδάθηα κνπ (γεηά ζνπ παηδάθη κνπ). 

Σζεξληάδσ = κνπδηάδσ, κεξκεγθηάδσ. 

Σζηγθξηά = 1. Μεγάιεο θαηαθφξπθεο πέηξεο κε αηρκεξέο 

θαηαιήμεηο – ζε θνξπθέο βνπλψλ, 2. Δξγαιείνλ απφ δχν 

ηεηξάγσλεο πιάθεο κε ςηιά θαη ππθλά αηζάιηλα αγθίδηα πνπ 

ζπξφκελε ε κηα επί ηεο άιιεο μάλνπλ ην καιιί. 

Σζνχπηα(ηα) = νη ηέζζεξεηο γσλίεο ηνπ ζπηηηνχ. 

Σζίκπηνο = ζαιεκέλνο ζηα ινγηθά. 

Σζηξνπνχιη = κηθξφ θαη αδχλαην πνπιί, ηζηξνπνχιηα 

ιέγνληαη θαη ηα ζπνπξγίηηα. 

Σζφιη = ην ελ είδε θαθέινπ κάιιηλν ζάθνο πνπ 

ηνπνζεηνχλ ηνλ αιεζκέλν ειαηφθαξπν γηα ην ζηίςηκν ζηα 

ειαηνηξηβεία. 

Σζνπφξη = νξεηλφ θαη άγνλν έδαθνο. 

Σζνχια = πξνβαηίλα κε κηθξά θαη αηξνθηθά απηηά. 

Σπιψλσ = γεκίδσ αζθπθηηθά 
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Φ 

Φαξδνθνθχια = εχξσζην ρφξην πνπ αλαπηχζζεηαη 

βαξθψδε κέξε θαη ειάρηζηα ην ηξψλε ηα δψα. 

Φαξνπκαλάσ = παηδηαξίδσ εθβάισ ραξνχκελεο θσλέο, 

απηφο θαξνπκαλάεη (παηδηαξίδεη). 

Φειάεη = είλαη θαιφ, δελ θειάεη, (δελ είλαη θαιφ, δελ 

σθειεί). 

Φισθί = κηθξφ καηζάθη καιιηνχ ή ιηλαξηνχ. 

Φνπξδαθιάο = βάηξαρνο. 

Φνπξθί = κηθξή ζπηζακή, απφ ηελ άθξε ηνπ δείρηε κέρξη 

ηελ ηνπ αληίρεηξα. 

Φνπξκάδσ θαη θξνπκάδσ = 1. Κάλσ θξφην κε ζθηγκέλα 

ηα ρείιε φπσο ηα ζαμφθσλα, 2. Γηα λα ηξνκάδσ ηα κηθξά δψα, 

3. Ρνπζνχληζκα ησλ ππνδπγίσλ. 

Φξηγαδέιηα = εθιεθηνί κεδέδεο πνπ παξαζθεπάδνληαη 

απφ ηα ζπθσηάθηα θαη ηα γιπθάδηα ακλνεξηθίσλ θαη ςήλνληαη 

ζε νβειίζθνπο. 

 

Υ 

Υαβάλη = πέηξηλν γνπδί πνπ θνπαλάλε ηνλ θαθέ κε 

ζηδεξέλην γνπδνρέξη. 

Υαιεπέδη = εξεηπσκέλν ζπίηη. 
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Υαιίπσκα = ζνχξνππν. 

Υαξηλέην = ραξνχκελε γπλαηθεία έθθξαζε ζε φκνξθν 

θαη ραξνχκελν παηδί, έρεη ηελ έλλνηα (θεραξηησκέλν κνπ). 

Υάπαην = ρακέλν, θνπηφ, αλφεην, ράεη ξέ ράπαην, (ράεη 

ξέ ρακέλε, αλφεηε). 

 

Φ 

Φχιηλζξν ε ηλνχιε = πνψδεο πνιπεηέο θπηφ κε 

θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο. 

Φπρνπηάλσ = 1. Γπλακψλσ, 2. Βνεζψ ην λενγέλλεην λα 

πξσηνζειάζεη γηα λα πάξεη δσή. 

Φσκφπεηξα = πέηξα καιαθηά πνπ θαηεξγάδεηαη εχθνια. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ – ΠΗΓΕ  

 

Πάλνπ  Ρνληνγηάλλε:  «Εζηνξία ηεο Νήζνπ Λεπθάδνο» 

Πάλνπ Ρνληνγηάλλε:<< Δ Βθπαίδεπζε ζηε Λεπθάδα 1613-

1950>> 

πχξνπ Ώζσλίηε:  «Σν λφηην Εφλην ζηνλ φςηκν Μεζαίσλα» 

Κσλ/λνπ άζα:  «Σνπξθνθξαηνχκελε Βιιάο» 

Κσλ/λνπ Μαραηξά:  «Δ Λεπθάο επί Βλεηνθξαηίαο» 

Κσλ/λνπ Μαραηξά:  «Νανί θαη Μνλαί ηεο Λεπθάδνο» 

Kσλ/λνπ Mαραηξά:   H  Λεπθάο επί Ώγγινθξαηίαο 

ππξίδσλνο ΐιαληή: «Δ Λεπθάο 1204 – 1797» 

Πάξη θειατδή:  «Δ ηζηνξία ησλ θαθίσλ» 

πχξνπ Ώζδξαρά:  «θαθηαλνί νη άξρνληεο ησλ βνπλψλ» 

Νηίλνπ Κνλφκνπ:  «Κξεηηθνί ζηε Γάθπλζν» 

Παλαγηψηε Υηψηε:  «Εζηνξία ηνπ Ενλίνπ Κξάηνπο απφ ζπζηάζεσο 

απηνχ κέρξη Βλψζεσο. (1815 – 1864) 

πχξνπ Παπαδφπνιε – ηαχξνπ:  «Δ Βπαλεζηαθή επγέλεηα ζηελ 

Λεπθάδα» 

Υξχζαο Μαιηέδνπ:  «Δ ΐελεηνθξαηία ζηα θαθηά» 
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Γεξάζηκνπ Πεληφγαινπ: «Βπνηθηζκφο ηεο Κεθαιινληάο απφ 

Κξεηηθέο νηθνγέλεηεο ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ ΕΣ‟ αηψλα» 

Γξεγφξε Παπαδνπεηξάθε:  «Δ ηζηνξία ησλ θαθίσλ» 

Κσλ/λνπ ΐνβνιίλε:  «Δ εθθιεζία ζηνλ αγψλα ηεο ειεπζεξίαο. 

(1453 – 1953)» 

πχξνπ ΐξεηηνχ:  «Οη ιατθνί πνηεηέο ηεο Λεπθάδαο (1900 – 

1985), σο θνηλσληθφ θαηλφκελν» 

Αηνλπζίνπ Κφθθηλνπ:  «Δ ηζηνξία γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821» 

Μαξίαο Παηξακάλε: «θαθηαλνί θαξαβνθχξεδεο κεηαμχ Κξήηεο 

θαη Κπζήξσλ» 

Γεσξγίνπ Πινπκίδε:  α) «Ο επηθνηζκφο ζηελ Λεπθάδα (1697)»  

β) «Ναπηηιία θαη εκπφξην ζηελ Λεπθάδα (1783 – 1818)»  γ)  «Δ 

θχιαμε ηεο Λεπθάδαο ζηα 1502» 

Βιέλεο Γξάςα: «Γεψξγηνο Μπαξκπαξίγνο Αεκφζηνο Ννηάξηνο 

ηεο Ώγίαο Μαχξαο» 

Παληαδή Κνληνκίρε:  α) «Αεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο Λεπθάδνο»  β) 

«Δ ιατθή ηαηξηθή ζηελ Λεπθάδα»  γ)  «Ώγξνηηθέο – βηνηερληθέο 

εξγαζίεο Λεπθάδνο» 

Γεξάζηκνπ Γακπέιε: α) «Εεξά Μνλή Ώγίνπ Εσάλλνπ» β) «Εεξά 

Μνλή Κφθθηλεο Βθθιεζίαο» 

Ώλαζηαζίαο Παπαδία – Λάιια:  «Ο ζεζκφο ησλ αζηηθψλ 

θνηλνηήησλ, ζηνλ Βιιεληθφ ρψξν, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ΐελεηνθξαηίαο» 

Γ.Π.αββίδε:   «Φσηεηλφο» 
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Γ.Ώ. Καησπφδε:   «Ο θηιηθφο εηζαγγειέαο ησλ ππνδνχισλ 

Εσάλλεο Γακπέιηνο» 

Βθδφζεηο Σεγφπνπινπ–Μαληαηέα:  «Γεσγξαθηθή Βγθπθινπαίδεηα 

Βιιάδνο» 

Γεσξγίνπ Κεθαπκέλνπ:   «Σν θξπθφ ζρνιείν. Σν ρξνληθφ κηάο 

ηζηνξίαο» 

Γεσξγίνπ Καξακπειηά:   «πλσζηηζκέλεο ζην Γάινγγν» 

Φηιίππνπ Λάδαξε:  «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ…» 

Ώιεμάλδξνπ άληα:  «Δ εθ Λεπθάδνο νηθνγέλεηα άληα» 

Βπζηαζίνπ άληα:  «Παηδηθέο κλήκεο απ‟ ην Υσξηφ κνπ 

Πηλαθνρψξη Λεπθάδνο (1909 – 1923)» 

Ξελνθψληα άληα:  «Σερληθή θαηαζθεπή κχισλ θαη ιηηξνπβηψλ» 

Υξηζηφθνξνπ Λάδαξε:  «Σα Λεπθαδίηηθα» 

Π. Καπνδίζηξηα: <<Αηνλχζηνο Αειάδαξεο, Μεηξνπνιίηεο 

Γαθχλζνπ>> 

Σ.ΐ. ΐΟΣΟMORE: «Κνηλσληνινγία» 

Ώλδξέα Λάδαξε:  «Ο μεζεθσκφο ησλ ακπεινπξγψλ ηεο Λεπθάδνο 

ηνπ 1935» 

Εσάλλε ηακαηάθνπ:  «Λεμηθφ ηεο αξραίαο Βιιεληθήο Γιψζζεο 

Διία Γαδή:  «Σν γισζζάξη ηεο Λεπθάδαο» 

Ώλδξέα Παπαδφπνπινπ:    «Φηνχ μειεπηεξία» 
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Ννηαξηαθέο Πξάμεηο Ώλδξέα Ώκάξαληνπ. Ώξαθιί Κεθαιινληάο 

(1548-1562). 

Γεσξγίνπ  Ααιηδάθε:<<Πξνέιεπζε ησλ θαθίσλ>>. 

Κπξηάθνπ ηκφπνπινπ:<<Ξέλνη ηαμδηψηεο ζηελ Βιιάδα. 333κ.Υ-

1700>>. 

Παχινπ ΐιαζηνχ:<<O γάκνο ελ Κξήηε. Ήζε-Έζηκα>>. 

Hξνδφηνπ Εζηνξηψλ  Ββδφκε: <<Πνιχκληα>>. 

ηέθαλνπ Παπαδφπνπινπ: <<Δ Βπαλάζηζε ηνπ 1770>>. 

ηέθαλνπ Παπαδφπνπινπ: <<Ώπειεπζεξσηηθνη Ώγψλεο ησλ 

Βιιήλσλ επί Σνπξθνθξαηίαο>>. 

ΐαζηιείνπ Λανχξδα: <<Μπάξκπα-Μπαηδειηφο. Σν ηξαγνχδη ηνπ 

Ααζθαινγηάλλε>>. 

Ώπφζηνινπ  ΐαθαιφπνπινπ: <<Οη εμηζιακηζκνί ησλ 

Σνχξθσλ>>. 

EDWARD DODWELL: <<CLASSICAL AND 

TOPOGRAFHICAL TOUR GREECE. 1801>>. ε κεηάθξαζε 

εθ ηεο γεξκαληθήο ηνπ Φψηε  ΐξαθά. 

Βπζηαζίνπ   ΐνχηνπ: <<Παηδνκάδσκα θαηά ηελ 

Σνπξθνθξαηία>>. 

Πεξηνδηθφ <<Τπεξ-Υ>>.Έθεο Φηιάθε:<<Oi Kξεηηθέο ξίδεο ηνπ 

Λεπθάδηνπ Υέξλ>>. 

Βθδφζεηο <<Καξκάλσξ>>. Νηθνιάνπ Φηιάθε: <<Ώπφθξηεο 

ζηελ Κξήηε>>. 
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Βθεκεξίδα <<Παηξίο>>  Κξήηεο. Γεσξγίνπ  Κνξλαξάθε: <<Σα 

έζηκα ηνπ Κιήδνλα ζηα θαθηά θαη ν Ώτ Γηάλλεο ν 

Λακπαξδηάξεο>>. 

Βηαηξεία Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ:  «Αεκνζζέλεο Κνπληάθεο» 

Πλεπκαηηθφ Κέληξν Αήκνπ θαθησηψλ:  α) «Ξελνθψλ 

Γξεγφξεο»  β) «Παληαδήο Κνληνκίρεο» 

Εζηνξηθφ Ώξρείν Λεπθάδνο  :  Ο μεζεθσκφο ηνπ 1819.  

HISTORY OF CRETE AND THE REGION OF SFAKIA 

Γεσξγίνπ Κνξλαξάθε: <<H Λαηξεία ηνπ Κιήδνλα ζηελ 

Κξήηε>>. 

Πεξηνδηθφ:  «Λεπθαδνηξφπην» 

Βθεκεξίδεο:  α) «θαθηψηεο»  β) «Σα θαθηά»  γ) «Λεπθαδίηηθα 

Νέα  δ)  «Παγθξήηηα»   ε)  «Δ ψξα ηεο Κξήηεο». 

Φσηνγξαθηθφ  Λεχθσκα: <<ηα ρλάξηα  ηνπ ρηέο…>>. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
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  Εικόνα 1 - Αναμνθςτικι οικογενειακι φωτογραφία  δεκαετίασ 1960.    Ράνω 

δεξιά δεκαετισ ο … ςυγραφζασ του παρόντοσ βιβλίου. 
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Εικόνα 2 - Το ςυγκρότθμα Σφακιανϊν ιηειτϊν απ’τα Χανιά, τραγουδϊντασ, κακ' 
οδόν προσ το ςχολικό ςυγκρότθμα των Σφακιωτϊν, όπου ζγινε θ εκδιλωςθ τθσ 
αδερφοποίθςθσ, Σφακιωτϊν και Σφακίων, Απρίλθσ 2010. 
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Εικόνα 3 - Η ολοκλιρωςθ τθσ αδελφοποίθςθσ Σφακιωτϊν και Σφακίων ζγινε ςτθν 
εκκλθςία του Αγίου Θωμά παρουςία πλικουσ κόςμου. Απρίλθσ  2010. 
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Εικόνα 4 - Από αριςτερά : ο βουλευτισ Λευκάδοσ Σπφροσ Μαργζλθσ, ο διμαρχοσ 
Σφακίων Σιφθσ Λφκοσ, ο νομάρχθσ Λευκάδοσ Κϊςτασ Αραβανισ και ο διμαρχοσ 
Σφακιωτϊν Γιϊργοσ Κοφρτθσ. Αδελφοποίθςθ. Απρίλθσ  2010. 
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Εικόνα 5 - Αναμνθςτικι φωτογραφία από το πανθγφρι των Αγίων Ρατζρων.  
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Εικόνα 6 - Στον πλάτανο του Φρυά κουβεντοφλα αναμζνοντασ τισ βαρζλεσ να 
γεμίςουν. 
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Εικόνα 7 - Αναμνθςτικι φωτογραφία ςτουσ Αγίουσ Ρατζρεσ, με κατοίκουσ των 
Λαηαράτων.- 
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Εικόνα 8 - Δθμοτικό ςχολείο Ρινακοχωρίου. Ιοφνιοσ 1965. Ο ςυγγραφζασ Θ.Γ ςτο 
μζςον με τθν μπόλια…επ’ϊμου. 
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Εικόνα 9 - Τα προικιά τθσ νφφθσ φορτωμζνα ςτα άλογα ζτοιμα να μεταφερκοφν 
ςτο ςπίτι του γαμπροφ. 
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Εικόνα 10.  Γάμοσ ςτον Άγιο Σπυρίδωνα Λαηαράτων. 
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Εικόνα 11. Καί άλλο ςτιγμιότυπο με τα προικιά φορτωμζνα ςτα ηϊα, ζτοιμα να 
πάνε ςτο ςπίτι του γαμπροφ. 
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Εικόνα 12. Ρανθγφρι ςτον Φρυά. Δεξιά ο Γιϊργοσ απ'τον Δρυμϊνα με το βιολί και 
αριςτερά ο Τςιροφφλθσ με το κλαρίνο. 
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Εικόνα 13. Με νταοφλια και ηουρνάδεσ. Ζτςι γλεντοφςαν μζχρι και τον 19ο αιϊνα 
ςτθν Λευκάδα, ςφν το βιολί και το λαοφτο. Το κλαρίνο ιρκε μετά. 
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Εικόνα 14. Ράλι από πανθγφρι ςτον Φρυά. Τον χορό ςζρνει ο Αποςτόλθσ Λάηαρθσ 
(Ραποφλασ). 
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Εικόνα 15. Στο καφενείο ςτισ Μπαράκεσ. Κραςί τςιγάρο και κουβζντα. 
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Εικόνα 16. Στο καφενείο του Καλαλίτςου ςτισ Μπαράκεσ. Ρλιρθσ απαρτία... 
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Εικόνα 17. Ο Γιατρόσ. Ο αείμνθςτοσ Ξενοφϊντασ  Γρθγόρθσ ςτα ζδρανα τθσ 
Βουλισ, ςαν βουλευτισ τθσ ΕΔΑ, τθν δεκαετία του 1950. 
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Εικόνα 18. Στο καφενείο τθσ Μπλοκοκιάσ ςτο Ρινακοχϊρι. Δεκαετία  1960. 
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Εικόνα 19. Λαηαριάτεσ με φορτωμζνα τα ηϊα, ζτοιμα για εμπόριο ςτο Ξθρόμερο. 
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Εικόνα 20. Με καμάρι μπροςτά ςτο πρϊτο φορτθγό  <<του Κομελζτςου>>. Στο 
μζςον ο οδθγόσ, ο μπάρμπα-Τάςοσ ο Κομελζτςοσ. 
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Εικόνα 21. Το ξωκλιςςι του Αγίου Στεφάνου, ςαν χελιδονοφωλιά ςτόν βράχο. 
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Εικόνα 22. Σφακιςάνικο ηευγάρι ξωμάχων, παίρνουν ανάςα, για να ςυνεχίςουν το 
ςμίλεμα τθσ γισ. 
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Εικόνα 23.Με τα άλογα και τθν ςβάρνα ςτο αλϊνι. Ρόςεσ φορζσ, καβάλα ςτθν 
ςβάρνα, δεν γευκικαμε τθν χαρά αυτοφ του ιδιότυπου … γφρου του κανάτου. 
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Εικόνα 24. Θζροσ, τρφγοσ, πόλεμοσ. Η αλωνιςτικι μθχανι (πατόηα), ςτο 
Σπανοχϊρι και τα γεμάτα γεννιματα τςουβάλια. 
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Εικόνα 25. Γυμναςιόπαιδα τθσ δεκαετίασ του 1950, κοντοβράκι και πθλίκιο με 
ςιμα τθν κουκουβάγια. Ρρϊτοσ αριςτερά ο ιερζασ, ςιμερα, π. Ιωάννθσ 

Σκιαδαρζςθσ. 
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Εικόνα 26. Κορίτςια ςτον Φρυά με τισ κόφεσ ανά χείρασ. Ράνε ςε γάμο. 
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Εικόνα 27. Με ζναν αγκακό ψωμί και λάδι. Ροιοσ ξζρει πόςεσ εκατοντάδεσ γενεζσ 
ζκρεψε. Μνιμεσ χαραγμζνεσ βακιά ςτθν καρδιά ... του ξεροκόματου 
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Εικόνα 28. Ο περίφθμοσ Μινωικόσ αργαλειόσ των Σφακιωτϊν. Αλικεια, πόςεσ 
προίκεσ πζραςαν απ'το αντί του; 
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Εικόνα 29. Το διαςίδι. 
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Εικόνα 30. Στο πθγάδι του Φρυά. Η γιαγιά γνζκει με τθν ρόκα και απολαμβάνει 
τον ιλιο του καταχείμωνου. 
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Εικόνα 31. Μζροσ του διαςιδιοφ. Το τφλιγμα ςτα καλάμια. 
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Εικόνα 32. Αυτςχζδιο τφλιγμα του νιματοσ, με μοχλό το μεγάλο δάκτυλο του 
ποδιοφ, αφοφ δεν υπάρχει ανεμίδι. 
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Εικόνα 33. Το ανεμίδι. Η ματςζτα του νιματοσ περνά ςτα μαςοφρια. 
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Εικόνα 34. Η γιαγιά με το ςυδαφλι καίει τον φοφρνο για το ψωμί. 
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Εικόνα 35. Στο καντοφνι. Επιςτροφι απ'το πθγάδι του Φρυά με τθν βαρζλα ςτο 
κεφάλι. 
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Εικόνα 36 Κάβαλλοσ. Μπροςτά ςτο περίπτερο. 
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Εικόνα 37. Αγϊνασ για το … ζρμο το ψωμί και οι γυναίκεσ πρωτεργάτεσ. 
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--

 

Εικόνα 38. Ράςχα  ςτον Κάβαλλο. 
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Εικόνα 39. Ράςχα ςτον Κάβαλλο  και το κζφι ανάβει.. 
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Εικόνα 40. Και άλλοσ αργαλειόσ ςε πλιρθ ανάπτυξθ. 
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Εικόνα 41. Με τθν βαρζλα ςτο κεφάλι, ςτθν οφγα του Σπανοχωρίου. 
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Εικόνα 42. Η γιαγιά πλζκει με το αγκερίδι. 
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Εικόνα 43. Ρινακοχϊρι, Πλο το ςόϊ ςε αναμνθςτικι φωτογραφία. 
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Εικόνα 44. Ρινακοχϊρι. Το κρφο νερό, με τισ βαρζλεσ απ'τον Φρυά μόλισ ζφκαςε. 
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Εικόνα 45. Το πλφςιμο των μαλλιϊν, με τα οποία κα γεμίςουν τα ςτρϊματα τθσ 
νφφθσ. 
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Εικόνα 46. Σάν παλιό ςινεμά. Η παρζα τριομφάρει ςτα Λαηαράτα. 
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Εικόνα 47.Βουκολικι ςκθνι. Επιςτροφι ςτο ςπίτι. Ο ιλιοσ ζγνω τθν δφςιν 
αυτοφ... 
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Εικόνα 48. Με τθν ρόκα. Ροιόσ ξζρει πόςεσ φανζλλεσ ζπλεξε αυτι θ ρόκα... 
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Εικόνα 49. Η γωνιά ζτοιμθ να ψιςει τθν λαχανόπιτα. 
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Εικόνα 50. Κάβαλλοσ.  Μάνα, μθτζρα, μαμά... 
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Εικόνα 51. Το διαςίδι ςε μεγαλειϊδεσ ςτιγμιότυπο. Δζςτε με τι χάρθ θ 
καπετάνιςςα κακοδθγεί. 

- 
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Εικόνα 51 - Θεςςαλονίκθ 1939. Η Ιωάννα  Γεωργάκθ απ’το Ρινακοχϊρι, γνωςτι 
ςαν <<Κομπλιϊτιςςα>>, αφοφ είχε ζρκει νφφθ απ’το Κομθλιό. Στθν Θεςςαλονίκθ 

δθμιουργικθκε θ οικογζνεια Γεωργάκθδων, γνωςτι ςαν  <<Τα παιδιά τθσ 
Κομπλιϊτιςςασ>>. 
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Εικόνα 52 - Αφιόν Κραχιςάρ 1922. Ο ςτρατιϊτθσ Απόςτολοσ Γεωργάκθσ γιόσ τθσ 
ανωτζρω Κομπλιϊτιςςασ και πατζρασ του κακθγθτι Σπυρίδωνα Γεωργάκθ, που 

προλογίηει το βιβλίο. 


