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ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

Γkwfryύpια ! Μέ,ρε;ς χαpaς καi ξι::yνοια

σι<Χς yιά μάς τοος μικρούς. ~Εκφραση θρη
CΙ'(εuτικήι:; wλάδειας καΙ άγάπης yιά τf:Ν ά
γιο ποο γιορτάζει άπΌ τα'.ις συyJ(ωριανοίις 

μας, ι'5λοl.ις. 
Πρωί- τrρωί, 'Ιτηγαίιναμε στη.., έrκικλφ'iα v' 

άνάΨΟ!Jμε το κεράκι μας, ιοά λειτοvρyηθοiίμε, 
v' &κοVσουμε τό τρστrάpι, vά 1'Ι"εράσουμε κά
τω άιτο την εΙκόνα κι ίισπ:.ρα ΙΙά προtσιιcιινή
σοvμε, νά μάς !('Ι'ΧΠ'\Ι'tσονν scαi να μ(ις ρά
ΙΚ'ΙVV μi: ~ρο ο! γιορτάρη&ς ά:πό τά κα
τrvιστηρομipρεχα, γιa Κι τοος ειίχηθοίίμε τό 

cΧρδvια 'ΠΟλλά~. 

Μετa ξε)(Ι,Νόμασ"Ι'ο:v &ξω, στάΝ m:ρlδολο, 
νά δρc>Ι)με τοος σvμ•μα&η-t-ες καΙ τwς δαισκό:
λους μας, τοος συ)'Ύ~iς καΙ τοος φ!λοuς 

μας. 

'Αξέχαστα θά μεiwvv σ"!ή μνήμη μας 

τδι τrαwjγuρια τού χωριού μας. * Α.ρχιζαv ά-

11'0 τi;ν τ ρ!τη τfις λαμ:πορής πού γιόρταζε: δ 
δικός μας • Αη-;Γ ιώργης ό Σ τροπηλάτης, ώς 
τi\ν Κvpιω<ή το\J Θωμά -πού πuνηγ(φιζε ό 
&λλος ~Αη--Γιώρyης 6 Ποταμ!της .:... .... πο\J το 

μι;φό τοv mχ~ήσι κ-αθόταν στfιν όχθη 

tνbc; ποταμαJ....-.ικαl φθό...σμε στο μεγάλο mx
~~ τfις 'Αγίας Μαρίνας στΙς 17 'louλiou. 

'Εκεί δλος ό κόσμος τcΟ )('ΙΑ}ριοο μας χαi 
τών mφιχώρωο; μαζεμένος. 'ji.,ιςόμα 11(0:1 τa 

λεωφορεΊ(Χ τfιι;; Κv&ρέας κα..ιδαλcιΟΟαv wροσιι:v

νητtι;; άτiΌ τη Μιά-Μηλιa καΙ τη Λειικωσiα 
ww 'ρχσhαν. vO: ~\J\/ήσcιuν Ο"'Π'\ χάρη της, 
ΙΙά ψω~~i'd-ovv τa πωρικά τοuς, νά φιλοξε~η
θαιΝ κο:! ΙΙά ονvομιλήσοvv μi γvωστοος 

τοvι:;. 

Θvμδιμα; σάν εΤμσσταν μικρά, μαζεύαμε 

γρόσι-yρόbι τά λεφτδι ά'rrO -τ<iις y<J'I'ciς, τ!ς 

θε'iες ΙΚΟ:i τούς θείοuς, τη γιαγιa KC!i τcrv 

παwπού, τά δέ<ναμε κόμwο καΙ τa φvλά'yαμε 

yιa Κι ξαδεuτοίΝ Ι!iλα κείνη τι'ιοι ~)μ-έρα. 
ΟΙ vοιο<οκuρί!;ς ο<ι οΙ ράφτρες i'\ταιι στΙς 

φούριες τοvς, τiς πα.ρσμονiι:; τοΟ τravηyv

ριo(i. Ta σwίηι:χ κι ol αύλi:ς .\m-ρετrε ν' 00τρό:
ψτοuν όmΌ καθαριότητα. Κ ι oi κσπέλλει; θά 
'ριcι.6σν καΙ θά '6αζαν το τrιό οι:αιονώρyιο, το 

πιό καλό, τό πιο όμορφο ψόρε•μά τους. 

'Ατrο μέρες στήνοvταιv ο! σκηvtς κα1 οΙ 

τιάyκοι ~ αόλή τής ~·iας. Μικ~τrο-
ροι ά'πό μm:puO: κι όπrο ~ κστ~ 

4--5 μtρες 11'10 11'ρiv γι<χ να κο:λοδολεφθοW 

καi να ξεm::ιυλήσουv τiς Ο'ΟUΟ'<I:μόwι'Πitς, 

τwς σουσα:ίκοuς τοuς, τα φρέιι:ncα φοwτοό

ιι:ια τouc;, τa καρύδια, τ· &μύγδαλα ιι:αi τα 

Λσyής-λο-γής όπωρικά τQJς. 

Κ Ι ο! σV)'1(ι.'ΙρlαΥΟt μας δεν τa ΥΙήyαιναν 

τriσω. Τδ "ΠΙΟ καλοστημh!ιο τ.ρατrέζι i'\ταv "Ι'ού 

ζαχαροπλάστη -μας. 'ΑδίΝατο v' άvτέξειι; 

στάΝ -ι:fειρ.::.ίσμό καi ΥΟ: μη δοκιμάσεις τΙς νό

στιμες -πάστες τοο, τa κόιc:, τδv μιποιι.λαδα 

καi το κατεi;φι τοu. 

Άσuvοιγώνισ"Ι'ος δ Σά6δας δ Χαρτζιώτης 

tε'δίτrλωvε τό μικρό του τρατrιζάκι ποο &
νοιγε κστa την 'Ι'fειρίtστοσση, οοτρωvε ικα1 μιa 

πρόχειρη μαvτηλιΟ: έτι-άνω ικαi ταιι:τσποιο4:ίσε 

καλ.\ιτΕj(ΥΙΚa ΤΟ 1'1'01'ατελλά;<ι TOV σ' tiva δί

ΟΚΘ yιa va 'Π·pοι<αλεί' 'Κ<!ιi τ00ς 11'10 συγικρα

τημέ'IIΟUς. 

Κι δ Τσέλιγκας μέ τa καλάθια του fl(αi 

την κελαϊδιστή φι:.wή τοv 1'1'00 'ρβε drn' τά μέ
ρη τfις Πάφοι; κι f&σε μαζί μας, κι fyιvε 

συγχωριανός μας, μaς ..:αλοiΚτ.ε Κι -πάροιv

μι:. κι ό:-π' αι.ίτόv Φάlιl:rτραγάλια, ιι:οvα·μέ, μάν

·τολες, χαλεvιαιοιά, ιι:~ι». 

ΓΜΊ--τrλ&Ί δ flο:Ιιαής ό Πσισόwrο:ς ΚΙ δ Χα

ράλαμ-π-ος ό Χατζήyιωργης σvιιaγωvίζοοπaν 

,-rοιός va πρωτσπουλήlσει τά καλά9ισ κσi τά 
κοφίvια του, τά τrαvέρια ..:αJ ·τίς κοι:Jζες τοv. 

Κ ι tμεiς κάναμε τό λογαριΟi!Ο'μό μαι; γιΟ: νά 

μάς 'Ι!Vpισσέφου.v λεψτa ν' &γοpάσοuμε στό 

τέλοc;~τέλος καΙ τό κουζάιι:ι μας ΎΙά νά το 

y.φiσουμε φώyοντας &πο την πιΟ δροtrφή 

6pύσ.η πού σννcwτ~με 0"Ι'δ δρόμο μας. 

Tov ιtovμτr<:rpa μας όμως θα τf:Ν -παίρΥα

με άπο η'ι y.pιa η'ιν Πι,ροιu<:οi.ι woo ποvλαΟΟε 
τά -πήλινα άyyεia, wώ μέ τέι)(Υη έφ-ηαχvε ό 

σιιyχωρια<Vός μ.ας άyγει.::mλά>στης, δ Κuριλ

λάς. 

Γuρvώντας έ:δω κι bι:εi μάς i'\-rav ~
το ;,.:χ μή γευrwμε τοiις y.λU<όμελους λοv
..:οu-μά&ς πw μt τοοη μαεστρία liκαvε ή 

γει-τόνισσα καΙ νονά μας ή Μαρι'11σοο τού 

Γιάννσκα. 

Τελευταία vln'<x στο πανηyί.φι, ό τuφλοι;; 




