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Πέξαζαλ ρξόληα πνιιά, ήκνπλ δέθα πέληε ρξνλώλ, θύιαγα πξόβαηα κε ην γέξν 

Γνύια, ην Θαλάζε ην Τζηηζηξίγθν, έηζη ηνλ έιεγαλ. Ήηαλ θαιόο γέξνο. Μνπ έιεγε 

πνιιά πξάγκαηα. 

Μηα βξαδηά ηνπ θζηλνπώξνπ έβξερε. Ήκαζηαλ ζηε ζέζε «γθεθνκάληξηα»
2
, 

ζύλνξν κε ηελ Καΐηζα. Αλάςακε θσηηά λα ζηεγλώζνπκε, ήκαζηαλ κνύζθεκα. Δθεί 

ήξζαλ θαη δύν γέξνληεο από ηελ Καΐηζα. Δθεί πνπ θνπβέληηαδαλ έιεγαλ πώο έθιεβαλ 

κηα θνξά γίδηα, πξόβαηα θαη έςελαλ θαη έηξσγαλ. Άξρηζαλ νη γέξνληεο ηεο Καΐηζαο 

κηα ηζηνξία, πώο έθαγαλ ην θξηάξη ηνπ Αγίνπ Πνιπθάξπνπ. 

 Κάπνηνο άλζξσπνο έηαμε έλα θξηάξη ζηνλ Άγην Πνιύθαξπν, γηαηί δελ 

κπνξνύζε λα γελλήζεη ε γπλαίθα ηνπ. Τν πήγε ζηνλ Δπίηξνπν ηεο εθθιεζίαο ηνλ 

Γθνύβειν, έηζη ιεγόηαλ, λα ην πνπιήζεη θαη όζα ιεθηά πάξεη λα ηα δηαζέζεη ζηελ 

εθθιεζία. Ο επίηξνπνο όζν λα βξεη λα ην πνπιήζεη ην έθεξε ζε κέλα, ιέεη ν Ηιίαο ν 

Γνπξνύλαο, ζην θνπάδη. 

Δγώ ζπλελλνήζεθα κε ην γέξν Γεκήηξε ηνλ Κνηξηκπάλα λα ην ςήζνκε θαη λα 

ην θάκε θαη λα πνύκε όηη ην έθαγε ν ιύθνο. Καη ην θάλακε. Τν ζθάμακε ην θξηάξη. 

Τν κηζό ην ςήζακε, ην άιιν κηζό ην πήγακε ζηα ζπίηηα καο. Τν βξάδπ πνπ θιείζακε 

ηα πξόβαηα ζηελ θνπηάξα
3
 θαη πέζακε λα θνηκεζνύκε, ήξζε έλαο άλζξσπνο ρσξίο λα 

ηνλ θαηαιάβνπλ ηα ζθπιηά κα νύηε θαη εκείο λα ηνλ βιέπνπκε θαη καο μέξαλε
4
. Τν 

πξσί δελ κπνξνύζακε λα ζεθσζνύκε, καο πνλνύζε ην θνξκί. Σθαξίζακε ηα πξόβαηα. 

Λέσ ζην Μήηξν:  

- Καηάιαβεο ηίπνηα απόςε; 

- Βξε ηη λα  θαηαιάβσ, κε πνλάεη όιν ην θνξκί κνπ. 

- Καη εκέλα. Τη ήηαλ απηόο, νύηε ηα ζθπιηά λα γαπγίζνπλ, νύηε εκείο λα 

βιέπνπκε ηίπνηα θαη θάγακε μύιν. 

Τα άιιν βξάδπ κόιηο θάγακε θαη πέζακε λα θνηκεζνύκε ήξζε πάιη ρσξίο λα 

βιέπνκε ηίπνηε, καο πεξίιαβε ζην μύιν, καο έδεηξε πεξηζζόηεξν από ην πξώην 

βξάδπ. Τν πξσί δελ κπνξνύζακε λα ζεθσζνύκε. Βάξεζε ν ήιηνο θαη δελ κπνξνύζακε 

λα ζεθσζνύκε. Ο έλαο θώλαδε ζηνλ άιιν λα ζθαξίζεη ηα πξόβαηα. Καη ην ηξίην 

βξάδπ ηα ίδηα θαη ρεηξόηεξα. 

Τόηε πήξακε ηελ απόθαζε λα ην πνύκε ζηνλ επίηξνπν. Τνπ είρακε πεη όηη ην 

έθαγε ν ιύθνο, ηνπ είπακε ςέκαηα. Πήγακε θαη ηνπ είπακε όια όζα έγηλαλ θαη ηνπ 

είπακε όηη ζα ηνπ δώζνπκε δπν πξνβαηίλεο, γηαηί ην θξηάξη ήηαλ κεγάιν. Καη δελ 

μαλαήξζε ν άλζξσπνο απηόο λα καο πεηξάμεη. Απηά πάζακε κε ην Μήηξν. 

Ο γέξν Γνύιαο γέιαγε. 

- Δζείο πάιη πήγαηε λα θάηε ην θξηάξη ηνπ Αγίνπ Πνιύθαξπνπ. Βιέπεηε ν Άγηνο 

Πνιύθαξπνο έθαλε ην ζαύκα ηνπ. 

Τέηνηεο ηζηνξίεο ιέγαλε νη γέξνληεο εθείλα ηα ρξόληα. 

Κώστας Κσριαζής 

                                                
1 Σηε Μαθξπξξάρε ππάξρεη εμσθθιήζη πξνο ηηκήλ ηνπ Αγίνπ Πνιπθάξπνπ, όπνπ θπιαζζόηαλ ε θάξα 

ηνπ, κέρξη λα θιαπεί 
2 Τνπνζεζία  
3  Φξαγκέλνο ρώξνο, όπνπ εζύραδαλ ηα θνπάδηα, θπξίσο ηε λύρηα  
4 Μαο έθαλε μεξνύο από ην πνιύ μύιν 


