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Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΟΛΙΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ 

Ή ΠΑΛΙΟΓΔΡΔΛΙ 

 

Γελλήζεθα ην 1921 θαη ηώξα είκαη 85 εηώλ
1
. Πήγα ζρνιείν όπσο όια ηα παηδηά 

ην ρσξηνύ καο ην 1926. Απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο κνπ ηε ζπκάκαη πάληα κε πνιιή 

λνζηαιγία γηαηί ήηαλ ηα πην σξαία ρξόληα. Σόηε παίδακε κε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο 

κνπ από ην πξσί σο ην βξάδπ. Σα παηρλίδηα πνπ παίδακε ήηαλ ηα «θνπξαδέιηα», 

«ζθπιηά θαη ιύθνη» θαη θηηάρλακε γνύξλεο. Όηαλ όκσο άξρηζε ην ζρνιείν 

γλσξηζηήθακε θαη κε άιια παηδηά από ηα γύξσ ρσξηά θαη άξρηζε ην δηάβαζκα. ην 

ζρνιείν ήκαζηαλ 140 παηδηά από 6 ηάμεηο. Γάζθαιν είρακε ηνλ θύξην Θαλάζε Ρίδν 

από ηε νπβάια Παξλαζζίδνο, πνπ ήηαλ πνιύ θαιόο. Σν πξσί θάλακε ηελ πξνζεπρή 

καο θαη κεηά θαζαξηόηεηα, γηα ην αλ ήκαζηαλ όινη θαζαξνί. Κάζηζα κέρξη ηελ Δ΄ 

ηάμε γηαηί κεηά πέζαλε ν παηέξαο κνπ.  

Αλαγθάζηεθα ινηπόλ λα θπιάσ πξόβαηα ή γειάδηα γηα λα ζπληεξήζσ ηελ 

νηθνγέλεηα. Με έπαηξλαλ νη κεγάινη ηζνπάλεδεο καδί ηνπο γηα θάιθα
2
, όπσο ν γέξν-

Γνύιαο, ν γέξν-Αθξίδαο θαη ν γέξν-Βαγγέιεο ν Κνύξηεο, πνπ ήηαλ πνιύ ραξνύκελνο 

άλζξσπνο. Έηζη απόθηεζα θαη πνιινύο θίινπο, όπσο ην Γηάλλε ηνλ Κνύξηε, ην Φάλε 

ην Μαιάκν, ην Γηάλλε Σαζνύιε, ην Γηάλλε Γαζθαιόπνπιν, ην Νίθν Σζηνύκα θαη ηνλ 

Σάζν ηνλ Καξθάλε. Από όινπο απηνύο δεη κόλν ν Σάζνο ν Καξθάλεο
3
. Σόηε ην ρσξηό 

είρε 250 νηθνγέλεηεο, 9 θνπάδηα πξόβαηα, 2.000 γίδεο, 350 γειάδηα, 130 βόδηα, 90 

άινγα θαη 130 γνπξνύληα. Όια απηά ηα θύιαγαλ ηζνπάλεδεο θαη ηνπο πιήξσλε ην 

ρσξηό. Σνπο έδηλε ξόγα
4
, πνπ ηελ έπαηξλαλ δπν κεξάδηα θαιακπόθη θαη έλα κεξάδη 

ζηηάξη. Η ξόγα ηόηε ήηαλ 50 νθάδεο ην θαινθαίξη θαη 30 ην ρεηκώλα. Έξρνληαλ θαη 

άιινη μέλνη ηζνπάλεδεο από άιια ρσξηά, όπσο από ηνλ Αζβέζηε, ηελ Παιαηά 

Γηαλληηζνύ, ηελ Πάπα θαη αιινύ. 

Σν ρσξηό Γεξειί είρε πνιιά θαιά έζηκα θαη ζπλήζεηεο. Όπνηνο θαη λα έξρνληαλ 

ζην ρσξηό λεζηηθόο δελ έθεπγε. Αθόκα θαη ηνπο ρσξνθύιαθεο πνπ έξρνληαλ από 

καθξηά θαη δελ είραλ ζπγγελείο ζην ρσξηό ηνπο έθηηαρλαλ θαηαιύκαηα γηα λα κέλνπλ. 

Σόηε ην ρσξηό είρε πνιιά πνηηζηηθά ρσξάθηα θαη ηξία θξάγκαηα πνπ έπηαλαλ 

λεξό ην έλα ζην «βαξθό», ην άιιν ζην «κπνπγάδη» θαη ην άιιν θάησ από ην ρσξηό. 

Από ηα θξάγκαηα πνηίδνληαλ όια ηα ρσξάθηα κε απιάθηα πνπ είρακε θηηάμεη. 

Πνηίδνληαλ επίζεο ηα θαιακπόθηα θαη ηα θαζόιηα.  

Έξρνληαλ άλζξσπνη από ηα επάλσ ρσξηά θαη έθεξλαλ θάζηαλα, παηάηεο, 

θαξύδηα, ξόδηα θαη ηα άιιαδαλ κε θαιακπόθη κηα νθά, θάζηαλα κηα νθά. Σν Γεξειί 

ηόηε δνύζε από ηελ θηελνηξνθία, θαιιηέξγεηα θαη κε ην ςάξεκα. Ήηαλ πνιινί 

ςαξάδεο θαη ςάξεπαλ κέζα ζηε ιίκλε. Σν Φιεβάξε έβγαηλαλ νη νύξλεο, ηνλ Απξίιε 

ηα γιίληα, ην Μάε νη νγγιηέο θαη ην θαινθαίξη πιαηίηζεο θαη θεθάιηα. Έηζη δελ 

έιεηπαλ από ην ρσξηό καο ηα ςάξηα. Γάια θαη ηπξί είραλ πάληνηε, αιιά θξέαο 

έηξσγαλ κόλν ηα Χξηζηνύγελλα πνπ έζθαδαλ ηα γνπξνύληα θαη ην Πάζρα πνπ έςελαλ 
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ηα αξληά ή θακηά παιηά πξνβαηίλα ην θζηλόπσξν. Οη ηζειηγθάδεο έςελαλ επίζεο αξλί 

όηαλ θνύξεπαλ ηα πξόβαηα, αιιά θαη ηεο Αλαιήςεσο.  

ην ρσξηό καο θάζε άββαην γίλνληαλ γιέληηα ζηα καγαδηά, όηαλ ν θόζκνο 

γύξηδε από ηηο δνπιεηέο, ρσξίο κεδέ, όκσο κε ζηξαγάιηα θαη νύδν. Έξρνληαλ αθόκε 

θαη νξγαλνπαίρηεο. Ο θόζκνο ήηαλ ηόηε πνιύ αγαπεκέλνο, δελ είρε κίζε, δελ ήμεξε 

από πνιηηηθέο, κόλν όηαλ έξρνληαλ νη εθινγέο. Σόηε άιινη ςήθηδαλ ηνλ Μαιακίδα 

θαη άιινη ηνλ Σζηξηκώθν ή ηνλ Παλαγηνύια. Απηόο πνπ έραλε ηηο εθινγέο κηα παξέα 

από παηδηά πνπ θξαηνύζαλ θνπδνύληα έβγαηλε ζηνπο δξόκνπο θαη έιεγε: «Σάθα ηάθα 

ηα θνπδνύληα, Μαιακίδαο πάεη γηα γνπξνύληα», εάλ έραλε ν ζπγθεθξηκέλνο. Σν ίδην 

γηλόηαλ θαη γηα ηνπο άιινπο. 

Ο θόζκνο ζην Γεξειί πήγαηλε ζπρλά ζηελ εθθιεζία θαη δελ λνηάδνληαλ, αλ ηα 

ξνύρα ηνπο δελ ήηαλ θαιά ή ήηαλ κπαισκέλα. Παπάο ηόηε ήηαλ ν Νηθόιανο 

Καξθάλεο, ν θαιύηεξνο παπάο ηνπ ρσξηνύ καο. Γηα ςάιηεο είρε ην πύξν ην 

Μπάκπαιε, ην Γηώξγν ην Μαξγαξίηε θαη ην Θαλάζε ηνλ Σζηακαζηώηε. Σειεπηαία 

είρακε ηνλ Κώζηα ηνλ Παπαζενδώξνπ. 

Όια πήγαηλαλ κηα ραξά κέρξη ην 1939, πξηλ ηα θαηαζηξέςεη ν πόιεκνο. Από 

ηόηε άξρηζε λα ραιάεη ην Γεξειί, γηαηί ήξζαλ νη Ιηαινί θαη νη Γεξκαλνί, αιιά θαη 

πνιινί πξνδόηεο. πζπεηξσκέλν όιν ην ρσξηό γύξσ από ηνπο πξνέδξνπο, πξώηα ην 

ηαπέξα ην Μήηζν θαη κεηά ηνλ Χξήζην ην Σζέιν αληηκεηώπηδε ηηο δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο. Οη θαηαθηεηέο ήζειαλ πξόβαηα λα θάλε θαη νη πξνδόηεο ήζειαλ 

ρξήκαηα γηα λα κε θέξνπλ ηνπο Ιηαινύο λα θάςνπλ ην ρσξηό. 

Κώζηαο Κπξηαδήο 


