
Η ΖΩΗ ΣΟ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗ Ε ΑΛΛΕ ΕΠΟΧΕ 

                             Παίπμω ςτμέμσετνη  

αοό έμαμ οαοοξύ ή μια γιαγιά  

για ση ζωή ςσξ φωπιό μαρ, ςσξ οαπελθόμ. 

 

1.Για οξιαμ εοξφή θα μαρ μιλήςεσε, δηλαδή οπιμ αοό οόςα φπόμια; 

 Θα ςαρ μιλήςω για σημ εοξφή οπιμ αοό 55-60 φπόμια. 

2.Πώρ φσίζασε σόσε σα ςοίσια ςαρ; 

 Τα ςοίσια μαρ σα φσίζαμε με οέσπα αοό σξμ οξσαμό ή με σξ 

ολιθάπι οξτ υσιαφμόσαμ με φώμα και άφτπξ. Τιρ ςσέγερ σιρ 

έυσιαφμαμ με  οεύκξτρ, μεσά με καλάμια  και αοό οάμω με οηλό. 

Τα ςοίσια ήσαμ μξμώπξυα όφι διώπξυα. 

3.Τι μεσαυξπικά μέςα τοήπφαμ και οώρ ήσαμ ξι δπόμξι ςσξ φωπιό; 

 Τξ κύπιξ μέςξ ήσαμ σξ γαϊδξύπι  οξτ όλξι κάσξικξι είφαμ. Οι δπόμξι 

ήσαμ  φωμασόδπξμξι και ξπιςμέμξι  οεσπόφσιςσξι. 

4. Με οξια εοαγγέλμασα αςφξλξύμσαμ ξι άμθπωοξι; 

 Η κύπια αςφξλία σωμ αμθπώοωμ ήσαμ η κσημξσπξυία και η 

γεωπγία. Η οεπιξφή μαρ ήσαμ νακξτςσή για σημ οξιόσησα σξτ 

κπαςιξύ, σξτ οαλξτζέ και σξτ ςιξτςιξύκξτ. 

5. Πώρ οεπμξύςασε σξ φπόμξ ςαρ όσαμ ήςαςσαμ οαιδιά; Είφασε φπόμξ για 

οαιφμίδι; 

 Τξμ οεπιςςόσεπξ φπόμξ μαρ σξμ οεπμξύςαμε  ςσξ ςφξλείξ γιασί είφε 

οπωί και αοόγετμα. Τιρ ελεύθεπερ μέπερ βξηθξύςαμε σξτρ γξμείρ 



μαρ ςσα φωπάυια. Τξ αγαοημέμξ μαρ οαιφμίδι ήσαμ  σξ λιγκπί ,σξ 

κτμηγησό, σα οιπιλιά και σξ κπτυσό. 

6.Πώρ εοικξιμωμξύςασε με σξτ υίλξτρ και σξτρ ςτγγεμείρ ςαρ; 

 Για μα εοικξιμωμήςειρ με κάοξιξ έοπεοε μα οαρ ςσξ καυεμείξ μα 

σξμ δειρ. Εοίςηρ τοήπφε και η αλληλξγπαυία οξτ επφόσαμ ςσξ ςοίσι. 

7.Πώρ διαςκέδαζαμ ξι μεγάλξι και οώρ σα οαιδιά; 

 Η μόμη διαςκέδαςη ήσαμ κτπίωρ σξ οαμηγύπι, ξι γάμξι και η 

Σήκωςη. 

8.Σε οξιξ ςφξλείξ οηγαίμασε; Πξύ ήσαμ σξ οαλιό ςφξλείξ σξτ φωπιξύ; 

 Πηγαίμαμε ςε ατσό σξ ςφξλείξ. Υοήπφε μόμξ μια αίθξτςα για όλξτρ. 

9. Τελειώμασε όλξι σξ ςφξλείξ και αμ όφι γιασί; 

 Τξ Δημξσικό σξ σελείωμαμ ςφεδόμ όλξι. Μεπικξί έμεμαμ ίδια σάνη. 

Πξλλξί ςσαμασξύςαμ μα οηγαίμξτμ γιασί δεμ ήθελαμ μα οηγαίμξτμ 

εμώ κάοξιξι άλλξι ςσαμασξύςαμ γιασί ξι γξμείρ σξτρ δεμ είφαμ 

λευσά. 

10. Τι μαθήμασα κάμασε εκείμξ σξμ καιπό; 

 Εκείμξ σξμ καιπό κάμαμε ςφεδόμ σα ίδια μαθήμασα με σώπα. 

Εοιοπόςθεσα κάμαμε  καλλιγπαυία  και επμημεία σξτ Εταγγελίξτ 

κάθε Σάββασξ. 

11. Πξιερ ήσαμ ξι ςτμθήκερ ςσξ ςφξλείξ; 

 Οι ςτμθήκερ ςσξ ςφξλείξ ήσαμ άςφημερ. Πξλλξί μαθησέρ έσπωγαμ 

νύλξ για διάυξπξτρ λόγξτρ. Μεπικέρ υξπέρ έμεμαμ ςσξ ςφξλείξ και σξ 

μεςημέπι για σιμωπία. 

12. Πξια ήσαμ σα πξύφα σηρ εοξφήρ εκείμηρ και κάθε οόςξ αγξπάζασε 

καιμξύπια πξύφα; 



 Για σα οαοξύσςια έοπεοε μα οάμε ςσξμ σςαγκάπη και μα μαρ βάλει 

ειδικέρ καπυίσςερ για μα μημ λιώμξτμ. 

13. Τι υαγησά σπώγασε εκείμξμ σξμ καιπό; 

 Τόσε σπώγαμε ό,σι είφαμε. Κτπίωρ σπώγαμε όςοπια, οασάσερ και 

μια υξπά σημ εβδξμάδα κπέαρ. 

14. Πξια κασαςσήμασα τοήπφαμ ςσξ φωπιό; 

 Υοήπφαμ δύξ μοακάλικα. Τξ έμα ήσαμ ςση γεισξμιά μξτ και σξ άλλξ 

ςσημ ολασεία σξτ φωπιξύ.Υοήπφε ακόμα  έμα καυεμείξ.   

15. Πηγαίμασε κάοξτ με σξτρ γξμείρ ςαρ για διαςκέδαςη-οαιφμίδι  και 

οξύ; 

 Δπαςσηπιόσησερ για σα οαιδιά ήσαμ μόμξ σξ οαιφμίδι. 

16. Αμ αππώςσαιμε κάοξιξρ τοήπφε γιασπόρ; 

 Σσξ φωπιό δεμ τοήπφε γιασπόρ. Υοήπφε έμαρ ςσημ Κλήπξτ. 

17. Πξια εοξφή οπξσιμάσε, ση ςημεπιμή ή σημ οαλαιόσεπη και γιασί; 

 Ππξσιμώ και σιρ δύξ εοξφέρ. Παλαιόσεπα ξ κόςμξρ δεμ είφε οξλλά 

μέςα αλλά ήσαμ αγαοημέμξρ εμώ ςήμεπα έφξτμε οξλλά μέςα όμωρ 

όλξι είμαςσε αγφωμέμξι ςτμεφώρ. 

 

Κωμςσαμσίμξρ Μελάπσαρ 

Σσ΄ Τάνη 


