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Ένα Επετειακό Τεύχος  
Το τεύχος αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί γιορτάζουμε την αρχή 
έκδοσης της εφημερίδας μας.  Ένας χρόνος πέρασε από εκείνη την στιγμή, 
από  εκείνο  το  απόγευμα  που  μαζευτήκαμε  όλοι  μας  και  συζητώντας 
αποφασίσαμε  να  εκδώσουμε  τους  ‘’ Πιτσιρίκους  ’’.  Είμαστε παρά πολύ 
χαρούμενοι που το καταφέραμε και αυτή η προσπάθειά μας είχε διάρκεια 
και αποτέλεσμα. Θυμόμαστε ακόμα την πρώτη φορά που μοιράσαμε στον 
κόσμο το 1ο τεύχος στην εκδρομή του Μορφωτικού Συλλόγου στην Αρχαία 
Ολυμπία.  Ο  κόσμος  του  χωριού  από  την  πρώτη  στιγμή  αγκάλιασε  την 
προσπάθειά μας αυτή και μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε. Θα θέλαμε για 
ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας στήριξαν και 
συνεχίζουν  να  μας  στηρίζουν,  με  συμβουλές  και  παροτρύνσεις  και  μας 
βοηθούν να φέρουμε εις πέρας το έργο μας 
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                                                                                                                                          Τα προηγούμενα τεύχη μας 
 
 
 
 
 

Βαλεντίνη Κοκκίνη 
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Αγία Παρασκευή Χαλάσματος 
Η Αγία Παρασκευή τιμάται ιδιαίτερα από τους Παπαδιώτες. Ο κύριος ναός της Αγίας βρίσκεται στο 
Χάλασμα, μέσα σε μια πυκνή συστάδα αιωνόβιων πουρναριών, δίπλα σε μια πηγή. Ο ναός αυτός έχει τη 
δίκη του ιστορία. Παλαιότερα ο ναός αυτός, βοηθούντος και του αφθόνου νερού της πηγής και του βαθύ 
ίσκιου των πουρναριών, πανηγύριζε. Ο κόσμος, πήγαινε από το βράδυ και κοιμόταν μέσα στο ναό, είτε στο 
προαύλιο. Μετά τη Θεία Λειτουργία, δεν έφευγε άλλα παρέμενε εκεί όλη μέρα, που συνεχιζόταν το 
γλέντι. Αργότερα, άγνωστο πότε, σταμάτησε το Πανηγύρι, οι γειτονικές οικογένειες φιλοξενούσαν αυτές 
τον κόσμο ή τουλάχιστον τους φίλους και τους συγγενείς τους, συνεχίζοντας την παράδοση. 
Μπατσουλαίοι και Σαρκαίοι, συναγωνίζονταν, ποιος θα φτιάξει το καλύτερο τραπέζι !!! 
Υπάρχει μια ιστορία για την ίδρυση της Εκκλησίας. Καθώς γλεντούσαν μια φορά θεώρησαν καλώς να 
γίνει το γλέντι σε άλλο σημείο και όχι εκεί που βρίσκεται σήμερα. Έτσι προφανώς ένας επίτροπος πήρε 
την εικόνα σε εκείνο το σημείο να γλεντήσουν. Από τις θρυλικές μαρτυρίες που υπάρχουν, η εικόνα 
‘’αντέδρασε’’ και παίρνει τον άνθρωπο και τον έστειλε μακριά. Συγκεκριμένα κοντά στο ‘’Στεφάνι’’ στο 
βουνό. Λέγεται ότι καθώς οι άνθρωποι κατευθυνόταν για την εκκλησία ποδοπάτησαν το καλαμπόκι σε 
ένα διπλανό χωράφι. Ενώ όταν επέστρεψαν με την εικόνα το καλαμπόκι ήταν στην κανονική του θέση.  

                                                                                                             Παναγιώτης Κοκκίνης 

Μια ιστορία πραγματικής αγάπης 
 
Κάποτε ήταν μια κοπέλα τυφλή. Μισούσε τον εαυτό της 
που  ήταν  τυφλή.  Μισούσε  τον  καθένα,  εκτός  από  τον 
αγαπημένο  της.  Αυτός  ήταν  πάντα  εκεί  γι’  αυτήν.  Την 
αγαπούσε πολύ και ήταν πάντα δίπλα της. Του είχε πει 
ότι  αν  μπορούσε  να  δει  τον  κόσμο,  τότε  θα  τον 
παντρευόταν!  Μια  μέρα  βρέθηκε  κάποιος  που  της 
δώρισε δυό μάτια και τότε μπόρεσε να δει τον κόσμο που 
τόσο πολύ  ήθελε. Eίδε  και  τον  αγαπημένο  της.  Εκείνος 
την  ρώτησε γεμάτος  χαρά  : «τώρα που μπορείς  να  δεις 
τον  κόσμο,  θα  με  παντρευτείς;»  Η  κοπέλα  όμως 
έκπληκτη  είδε  ότι  ο  αγαπημένος  της  ήταν  κι  αυτός 
τυφλός και σοκαρισμένη από αυτό, αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Το αγόρι έφυγε δακρυσμένο και με πόνο 
αργότερα της έστειλε ένα γράμμα.”Απλά σε παρακαλώ, να προσέχεις τα μάτια μου!”  
Ήταν αυτός που της είχε δωρίσει τα μάτια του… 

Νάκα Ελένη 

2 
 

 
 

 
      Συντακτική Ομάδα   

  
 

• Κίτσιου Κατερίνα    Τις  Εφημερίδες  μας  μπορείτε  να  τις  δείτε  και  στο  διαδίκτυο 
στην ιστοσελίδα της Ενορίας Παπαδατών www.papadates.gr  ! • Κοκκίνη Αναστασία 

• Κοκκίνη Βαλεντίνη    
• Kοκκίνης Παναγιώτης   
• Νάκα Ελένη  Συγχαρητήρια για τα νέα μέλη των Συλλόγων του χωριού μας, 

Αδελφότητας  και  Μορφωτικού!  Οι  ‘’  Πιτσιρίκοι  ‘’  είναι  πάντα 
κοντά τους σε ότι βοήθεια ζητήσουν!  

• Σιντόρη Λαμπρινή 
• Χρήστου Κωνσταντίνος 
• Χρήστου Νικόλαος   

  
  

           Υπεύθυνος Εφημερίδας :     
                         Κώτσης Μάνθος   

Οι πιτσιρίκοι 
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Τα 2 καφενεία του Μαχαλά  
Το πρώτο καφενείο του συνοικισμού Χαλάσματος (Γαλήνη) είναι το καφενείο του ʺΜπέηʺ που άνηκε στον 
Δημήτριο Δημητρίου. Το καφενείο αυτό άνοιξε ο ʺΜπέηςʺ γύρω στη δεκαετία του 50’ σε μια καλύβα. Στη 
συνέχεια το 60’, έχτισε το μαγαζί που υπάρχει ως σήμερα. Όταν πέθανε ο Μπέης τον διαδέχθηκε ο γιος 
του Αναστάσιος Δημητρίου ως το 1981 όπου και έκλεισε. Το καφενείο του Ταϊγιάννη χτίστηκε το 70’, σπίτι 
και μαγαζί μαζί, με μια μεγάλη αίθουσα, πάγκο για τον καφέ, βιτρίνα παντοπωλείου που αν και απλή τα 
εμπορεύματα  φαινόταν  με  την  πρώτη  ματιά.  Λίγα  πράγματα  αλλά  απλά  για  την  εκκλησία  και  τα 
απαραίτητα  για  το  νοικοκυριό,  φαγώσιμα,  είδη  καθαριότητας,  αλεύρι  κ.α.  Το  σημαντικό  είναι  ότι  το 
καφενείο  του  Ταϊγιάννη  είναι  δίπλα  στην  εκκλησία  και  έχει  μεγάλο  προαύλιο.  Ο  καφές  είναι 
καθιερωμένος  μετά  από  κάθε  λειτουργία  κι  εσπερινό. Μια  από  τις  καλύτερες  συνήθειες  γυναικών  και 
αντρών  είναι  να  πίνουν  το  καφέ  τους,  ως  αφορμή  για  να  συναντούν  τους    χωριανούς  τους.  Τα  νέα 
μαθεύονται  γρήγορα  και  εύκολα  ευχάριστα  ή  δυσάρεστα.  Τα  βράδια  έχει    καθιερωθεί  ως  το  καλύτερο 

τσιπουράδικο  με  τα  ωραία  μεζεδάκια,  τις  ελίτσες, 
ψωμί του φούρνου και κατσικίσιο τυρί. Φτάνουν οι 
πρώτοι,  πίνουν  καφέ  και  περιμένουν  του  άλλους 
για  να  κάνουν  τετράδες  να παίξουν χαρτιά. Όταν 
κουραστούν σταματούν και αρχίζουν τα τσίπουρα. 
Τα  καφενεία  του Μαχαλά  είναι  ότι  καλύτερο  έχει 
να παρουσιάσει το Χάλασμα σε συνδυασμό με την 
εκκλησία  και  άλλες  κοινωνικές  εκδηλώσεις  πού 
γίνονται στο χώρο αυτό. Όπως σας έχω ξαναπεί ο 
καφετζής και ο περιπτεράς ξέρουν τα μυστικά του 
χωριού ! 

Φωτογραφία από το καφενείο του Ταϊγιάννη την Τρίτη  
του Πάσχα όπου χορεύουμε τον Καγκελάρι                                                                                Αναστασία Κοκκίνη  

 
 

Τι πραγματικά σημαίνει φτώχεια  
 
Ένας πατέρας με οικονομική άνεση, θέλοντας να 
διδάξει στο γιο του τι σημαίνει φτώχεια, τον πήρε 
μαζί του για να περάσουν λίγες μέρες στο χωριό, 
σε μία οικογένεια που ζούσε στο βουνό... 
Πέρασαν τρεις μέρες και δυο νύχτες στην 
αγροικία. 
Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι, μέσα στο 
αυτοκίνητο, ο πατέρας ρώτησε το γιο του: 
ʺΠως σου φάνηκε η εμπειρία;ʺ 
ʺΩραίαʺ απάντησε ο γιος με το βλέμμα 
καρφωμένο στο κενό. 
ʺΚαι τι έμαθες;ʺ συνέχισε με επιμονή ο πατέρας. 
Ο γιος απάντησε: 
‐ Εμείς έχουμε ένα σκύλο, ενώ αυτοί τέσσερις...  
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Εμείς διαθέτουμε μια πισίνα που φτάνει μέχρι τη μέση του κήπου, ενώ αυτοί ένα ποτάμι δίχως τέλος, με 
κρυστάλλινο νερό, μέσα και γύρω από το οποίο υπάρχουν και άλλες ομορφιές... Εμείς εισάγουμε 
φαναράκια από την Ασία για να φωτίζουμε τον κήπο μας, ενώ αυτοί φωτίζονται από τα αστέρια και το 
φεγγάρι... Η αυλή μας φτάνει μέχρι το φράχτη, ενώ η δική τους μέχρι τον ορίζοντα... Εμείς αγοράζουμε το 
φαγητό μας, ενώ αυτοί σπέρνουν και θερίζουν γιʹ αυτό... 
‐ Εμείς ακούμε CDs. Αυτοί απολαμβάνουν μια απέραντη συμφωνία από πουλιά, βατράχια και άλλα ζώα. 
Και όλα αυτά διακόπτονται που και που από το ρυθμικό τραγούδι του γείτονα που εργάζεται στο χωράφι... 
‐ Εμείς μαγειρεύουμε με ηλεκτρική κουζίνα. Αυτοί ότι τρώνε έχει αυτή τη θεσπέσια γεύση, μια και 
μαγειρεύουν στα ξύλα... Εμείς για να προστατευθούμε, ζούμε περικυκλωμένοι από έναν τοίχο με 
συναγερμό. Αυτοί ζουν με τις ορθάνοιχτες πόρτες τους, προστατευμένοι από τη φιλία των γειτόνων τους... 
‐ Εμείς ζούμε ʺκαλωδιωμένοιʺ με το κινητό, τον υπολογιστή, την τηλεόραση. Αυτοί, αντίθετα, ʺσυνδέονταιʺ 
με τη ζωή, τον ουρανό, τον ήλιο, το νερό, το πράσινο του βουνού, τα ζώα τους, τους καρπούς της γης τους, 
την οικογένειά τους... 
 
Ο πατέρας, έμεινε έκπληκτος από τις απαντήσεις του γιου του... 
Και ο γιος ολοκλήρωσε με τη φράση: 
ʺΣʹ ευχαριστώ, μπαμπά, που μου δίδαξες πόσο φτωχοί είμαστε...ʺ 
 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΥΣΗ, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ. ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ, ΝΑ 
ΕΧΟΥΜΕ, ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ . 
 
Νάκα Ελένη 
 

Το Τσίπουρο 
Από τα αρχαία χρόνια η μέθοδος απόσταξης ήταν γνωστή. Με  τον 
τρόπο  αυτό  της  απόσταξης  παράγονται  και  σήμερα  διάφορα 
αλκοολούχα ποτά όπως το τσίπουρο,  το ουίσκι,  το κονιάκ και άλλα 
πολλά. Ο τρόπος έχει παραμείνει ο ίδιος, παρόλο τα ήδη υπάρχοντα 
εκσυγχρονισμένα μηχανήματα. 

Στο χωριό μας όπως αφηγούνται οι παλαιότεροι  έβγαζαν τσίπουρο 
από  σταφύλια  και  κούμαρα.  Μάζευαν  τα  σταφύλια  ή  τα  κούμαρα 
ανάλογα  τα  πάταγαν,  μετά  τα  έβαζαν  στο  βαρέλι  έως  ότου  να 
σταματήσουν  να  βράζουν  (ζύμωση).  Τα  άφηναν περίπου  ένα  μήνα 
και μετά ερχόταν ο καζανιάς με τον λουλά και το βαρέλι. 

 

 Το  τοποθετούσαν  σε  ένα  καλύβι  ή  στο  κατώι  (γιατί  ήταν  λαθραίο  και  άδειες  δεν  κυκλοφορούσαν)  . 
Άναβαν φωτιά για να ζεσταθεί το καζάνι. Κατόπιν, τοποθετούσαν το λουλά και το βαρέλι και έτσι άρχιζε 
η απόσταξη σταγόνα ‐ σταγόνα στην αρχή. Οι γυναίκες κουβαλούσαν νερό για να κρυώσει το βαρέλι. Και 
οι  άντρες  βάζανε  ξύλα στην φωτιά,  έπιναν και  τραγουδούσαν. Καλύτερος μεζές  ήταν  τα  ξερά σύκα,  οι 
τηγανίτες, οι ελιές και άλλα. 

Όταν  τελείωνε ο ένας νοικοκύρης, σειρά είχε ο επόμενος έως ότου να τελείωνε όλο το χωρίο.  
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Εκτός  από  λίγες  οικογένειες,  ποτά  σε  μόνιμη  βάση  δεν  υπήρχαν  στα  σπίτια.  Και  μόνον,  στις  μεγάλες 
γιορτές,  ή  στις  ονομαστικές  γιορτές αγόραζε η  οικογένεια λίγο  κρασί  ή  ένα μπουκάλι  τσίπουρο. Κρασί,  
γλυκό, κοκκινέλι, μια κούπα κάθε Δευτέρα της Λαμπρής στο μεσημεριανό φαγητό. Το κρασί, σαν ποτό, 
ήρθε στο χωριό, μετά το 1960. Το κουμαρίσιο ντόπιο τσίπουρο, ήταν πιο συνηθισμένο στα καφενεία, όπου 
σύχναζαν οι άντρες, για να ανταμώσουν κάποιον, να κλείσουν κάποια συμφωνία ή να ξεφύγουν από τη 
βαβούρα του σπιτιού. Οι φτωχότεροι έβγαζαν το άχτι τους σε κανένα γάμο, που ήταν τσάμπα. 

 
Ιστορία 
 

Το  τσίπουρο  είναι  ένα  ελληνικό  αλκοολούχο  ποτό  το  οποίο  ξεκίνησε 
την  πορεία  του  πριν  από  επτά  περίπου  αιώνες  στα  μοναστήρια  του 
Αγίου  Όρους.  Η  Τσικουδιά  ή  Ρακή  στην  Κρήτη  είναι  κάτι  ανάλογο, 
ωστόσο  η  κυριότερη  διαφορά  του  είναι  ότι  η  τσικουδιά  είναι  προϊόν 
μονής  απόσταξης.  Σε  άλλες  χώρες,  παρόμοια  ποτά  είναι  η  Ιταλική 
Γκράπα και το Αράκ της Μέσης Ανατολής. Η παραγωγή του τσίπουρου 
χάνεται μέσα στο βάθος του χρόνου, λέγεται όμως πως ξεκίνησε τον 
14ο αιώνα στο Άγιο Όρος από μοναχούς που  διαβιούσαν  εκεί. Με  τα 
χρόνια  εξαπλώθηκε  σε  διάφορες  περιοχές  της  Ελλάδας,  κυρίως  στη 
Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Κρήτη. 
Μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα η παραγωγή τσίπουρου 
γινόταν  αποκλειστικά  ʺκατʹ  οίκονʺ,  δεν  υπήρχε  δηλαδή  μαζική 
βιομηχανική παραγωγή.  

Από  τα  τέλη  του  Οκτώβρη  έως  τα  μέσα  του  Δεκέμβρη  σε  όλη  την 
Ελλάδα βγαίνει το καλό τσίπουρο. Παραδοσιακά καζάνια ετοιμάζουν το «αγιονέρι», με αποκορύφωμα τις 
διάφορες  γιορτές  τσίπουρου  σε  πολλές  περιοχές  (Μακεδονία,  Ήπειρο),  οι  οποίες  συνοδεύονται  με 
παραδοσιακά γλέντια. H πώληση αποσταγμάτων για απʹ ευθείας κατανάλωση ήταν απαγορευμένη μέχρι 
το  1988.  Μόνο  οι  αμπελουργοί  σε  ορισμένες  περιοχές  είχαν  το  δικαίωμα  να  αποστάζουν  και  να 
εμπορεύονται,  σε  τοπικό  επίπεδο,  τα  στέμφυλα,  ενώ  επιτρεπόταν  και  η  πώληση  του  αποστάγματος  σε 
εταιρείες  παραγωγής  οινοπνεύματος.  Σήμερα,  με  την  ψήφιση  νόμου  από  το  1988  για  την  παραγωγή 
αποστάγματος στέμφυλων, επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεση τσίπουρου σε όλη την Ελλάδα μόνο με 
ειδική άδεια. Το τσίπουρο αυτό φορολογείται, ενώ η διάθεση του μη εμφιαλωμένου (χύμα) αποστάγματος 
απαγορεύεται. 

                                                                                                           Παναγιώτης Κοκκίνης 

Γνωμικά 
Η ικανότητα να διατηρείς μια φιλία ή μια μεγάλη αγάπη  είναι μια μεγάλη απόδειξη, όχι μόνο για την 
καλοσύνη της καρδιάς σου, αλλά και για την δύναμη του μυαλού σου. 

 Ζήσε μονάχα την στιγμή και άσε το μετά, ένα σωσίβιο είναι η ζωή που ξεφουσκώνει αργά, αργά. 

Οι χαρές που διαιρούνται πολλαπλασιάζονται. 

 Όταν η αγάπη θέλει να μιλήσει, η λογική καλύτερα να σωπαίνει. 

                                                                                                                                    Αναστασία Κοκκίνη  
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Η Σημασία Της Ελιάς 
Στοιχείο του τοπίου της ελληνικής γης. Λατρευτικό σύμβολο στα άδυτα του θείου, του ιερού. Επιστέγασμα 
νίκης του ευ αγωνίζεσθαι.  Ιερό έμβλημα ειρήνης η ελιά, συνθέτει, μεταξύ μύθου   και πραγματικότητας, 
την  αρμονική  σύζευξη  του  ανθρώπου  και  του  τοπίου.  Καθώς  τα  φύλλα  της,  στο  πρώτο  φύσημ  α  του 
ανέμου, μαγνητίζουν την όραση στις εναλλαγές του αργυρού και του πράσινου, αρμονικά δεμένη με την 
ελληνική φύση  και  το  ταπεραμέντο  των  κατοίκων  της,  σμιλεύτηκε  από  τον  ήλιο  και  τους  ανέμους  της 
Μεσογείου και έδωσε πνοή στο ανήσυχο πνεύμα και την 
ψυχή των Ελλήνων.  

Η  ελιά  είναι  ένα  δέντρο  σταλμένο  από  τον  Θεό  με 
καρπούς πραγματικό  χρυσάφι.  Είναι  στενά συνδεδεμένη 
με  την  πορεία  του  ελληνισμού  ανά  τους  αιώνες,  τόσο 
ουσιαστικά  όσο  και  συμβολικά  και  διαδραματίζει  ακόμα 
και σήμερα σημαντικότατο ρόλο στην ζωή των κατοίκων 
της περιοχής μας.  

 
   
  Πολλές  μυθολογικές  εκδοχές  υπάρχουν  για  την 
προέλευση  της  ελιάς  στον  ελλαδικό  χώρο.  Έτσι 
αντιλαμβανόμαστε  τη  σημασία  του  δέντρου  της 
ελιάς  για  τον  αρχαίο  κόσμο.  Ο  πολιτισμός  που 
δημιούργησε είναι συνδεδεμένος με τη γεωργία και 
την παραγωγή αγαθών, όπως το λάδι, το σιτάρι, το 
κριθάρι και το κρασί. 
 

Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης για να εξηγήσουν 
την παραγωγή αυτών των σημαντικών προϊόντων 
πίστευαν ότι προέρχονται από τους θεούς οι οποίοι  

 
διαφύλατταν  την  ευφορία  και  τη  γονιμότητα 
γης. Οι θεοί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους 
στέλνουν  τις  ʺθεσμοφόρουςʺ  θεότητες,  οι  οποίες 
δωρίζουν  την  καλλιέργεια  των  καρπών  και  τη 
θέσπιση των νόμων. Στο δύσκολο αυτό έργο τους οι 
θεοί,  ως  ευρέτες  αγαθών  και  πολιτισμού, 
βοηθιούνται από μυθικούς ήρωες, ημίθεους, όπως ο 
Ηρακλής, ο Προμηθέας και ο Αρισταίος. 

της 

 

5η Γιορτή Ελιάς 
    Εδώ  και  τέσσερα  χρόνια,  το  τελευταίο  Σάββατο 
του Νοέμβρη, οι κάτοικοι των Παπαδατών υμνούν το ιερό δέντρο της ελιάς σε μια γιορτή στην οποία δεν 
συμμετέχουν μόνο κάτοικοι των Παπαδατών αλλά και από τα γύρω χωριά και έτσι η πλατεία του χωριού 
πλημμυρίζει  από  κόσμο  καταχείμωνα.  Για  τη  διασκέδαση  του  κόσμου  υπάρχει  ζωντανή  ορχήστρα  και 
χορευτικά από διάφορα μέρη της χώρας μας, ενώ το χορευτικό των Παπαδατών είναι αυτό που ‘’ανοίγει’’  
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τη  γιορτή  με  παραδοσιακούς  τοπικούς  χορούς.  Οι  επισκέπτες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  δοκιμάσουν 
παραδοσιακούς μεζέδες, τσίπουρο και κρασί που προσφέρονται δωρεάν από το Σύλλογο του χωριού. 

Βαλεντίνη Κοκκίνη 
 

Ένα τραγούδι . . .   
 
‘’ Ας χαθώ μες το όνειρο ’’ 
 

Στίχοι, Μουσική: FF.C, Fortified Concept 
 
Και όταν τα χρόνια θα περάσουνε 
γρήγορα όπως περνάει μια στιγμή 
και όταν οι μορφές μας πια γεράσουνε 
δεν θέλω να ψάχνω τότε το πώς και το γιατί 
 
Και όταν τα πράγματα αλλάξουνε 
όπως δεν περίμενες ποτέ 
και όσα από μπροστά μου θα περάσουνε 
κάποτε και αυτά θα ανήκουνε στο χτες 
 
Και αν είναι να χαθώ 
ας χαθώ πάλι μες στο όνειρο 
σε ότι αξίζει να μένει ζωντανό 
σε ότι αντέxει στο καιρό 
σε ότι αγάπησα σε ότι ξέχασα 
σε ότι νοστάλγησα μα το έχασα 
σε ότι θυμήθηκα μα δεν γέλασα 
σε όσα εμένα χρέωσα 
 
Πόσα την ζωή μας τη σημάδεψαν 
όπως τη γη οι εποχές 
και σαν τα πλοία μες στη θάλασσα 
πολλές οι τρικυμίες και λίγες οι στεριές 
 
Και όσο θα γράφω στίχους τα χαράματα 
τόσο θα απαλύνω τις πληγές 
Και όσο παλεύουν οι λέξεις με τα πράγματα 
τόσο θα ψάχνω νόημα στου ονείρου τις σχισμές 

Και αν είναι να χαθώ 
ας χαθώ πάλι μες στο όνειρο 
σε ότι αξίζει να μένει ζωντανό 
σε ότι αντέxει στο καιρό 
σε ότι αγάπησα σε ότι ξέχασα 
σε ότι νοστάλγησα μα το έχασα 
σε ότι θυμήθηκα μα δεν γέλασα 
σε όσα εμένα χρέωσα 
 
Λέω μπορεί ότι η ζωή θα ήταν  
ένας ωραίος τίτλος 
στο έργο που όλοι παίζουμε όλοι ανεξαρτήτως 
Εκεί που η αλήθεια και ο μύθος  
έχουν την τάση να μπερδεύονται 
Εκεί που οι ψυχές των ανθρώπων  
με τον καιρό σμιλεύονται 
Γνωρίζονται, συγκρούονται,  
σπρώχνονται για μια θέση 
πόσο αυτή η μάχη ακόμα θα διαρκέσει 
Ίσως για πάντα,ίσως μέχρι τη επόμενη στάση 
Εκεί που άλλοι θα κατέβουν  
και θα μπούνε σε άλλη φάση 
και άλλοι θα συνεχίσουν την διαδρομή 
μήπως βρούνε κάποιο γνωστό  
κανένα νέο να τους πει 
να τους θυμίσει τα παλιά  
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ή απλώς να πούνε ένα γεια 
Μοιάζει απόμακρο και χάνονται στο πουθενά 

 

Ανέκδοτα !  
 Εσύ Τοτό κάνεις την προσευχή σου πριν το φαγητό ;                                                                                                                         
‐ Όχι δεν υπάρχει λόγος. Η μαμά μου είναι καλή μαγείρισσα!! 

Η δασκάλα στον Τοτό : ‐ Τοτό, αν δεν αρχίσεις να μελετάς θα  
στείλω γράμμα στον μπαμπά σου.                                                                                                                                                    
– Σας συμβουλεύω κυρία να μην το κάνετε η μαμά μου είναι ζηλιάρα!!! 

    Λαμπρινή Σιντόρη 

Οι πιτσιρίκοι 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1603
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Γελοιογραφία    
 Από το βιβλίο ‘’ Χαμηλές πτήσεις ’’  του Αρκά  
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Νίκος Χρήστου 

 

 

 

                                                                               Από το βιβλίο του Αρκά  

                                                                           ‘’ Κάνε πουλί να δεις καλό ‘’ 

Οι πιτσιρίκοι 


