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Μάιος - Ιούνιος 2013,   Παπαδάτες Πρέβεζας                                                                                 Τιμή : 0,80 € 
 

 

 

 

 

Καγκελάρης Παπαδατών  
 

Στο χωριό Παπαδάτες της Πρέβεζας, με την ευκαιρία του εορτασμού της Λαμπρής, τα Λαμπριάτικα 

τραγούδια και οι χοροί στην πλατεία του χωριού διαρκούσαν τέσσερις  ημέρες.  

Άρχιζαν το χορό από το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, αμέσως μετά τη λειτουργία 

στο μεσοχώρι και συνέχιζαν όλες τις ημέρες του Πάσχα. Την Τρίτη ημέρα του Πάσχα ο χορός γίνονταν 

στην εξοχή στον Αη Γιώργη στον συνοικισμό Γαλήνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έναρξη του χορού γίνεται με το τραγούδι, 

 

Σήμερα Χριστός Ανέστη κι αύριο Αληθώς Ανέστη, 

σήμερα και τα παιδιά κάθονται καμαρωτά, 

σήμερα και τα κορίτσια κάθονται σαν κυπαρίσσια, 

σήμερα κι οι παντρεμένες κάθονται καμαρωμένες, 

σήμερα και οι γερόντοι καμαρώνουν στο αλώνι, 

σήμερα και οι γριές βάζουν κόκκινες ποδιές. 
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Οι Πασχαλιάτικοι χοροί ολοκληρώνονταν το απόγευμα της Παρασκευής της Ζωοδόχου Πηγής με μεγάλη 

λαμπρότητα, πάλι στην πλατεία του χωριού όπου ως αποκορύφωμα, γίνονταν και το δίπλωμα του χορού, 

«τα καγκέλια», στα οποία οφείλει και τ' όνομα του.  

Ο χορός τις προηγούμενες ημέρες δεν δίπλωνε.  

Χόρευαν άνδρες και γυναίκες κατά ηλικία, στην προσδιορισμένη από την κοινωνία και την περίσταση 

σειρά σε σχήμα μονού ανοιχτού κύκλου πιασμένοι αγκαζέ (θυλακωτά). Πρώτο χόρευε το ιερατείο μετά οι 

άνδρες, και ακολουθούσαν οι γυναίκες και στο τέλος οι νεότεροι.  

Σ΄ αυτόν τον παραδοσιακό χορό της Λαμπρής τα 

μουσικά όργανα δεν είχαν καμιά θέση, οι χορευτές 

τραγουδούσαν και χόρευαν συγχρόνως. Οι χορευτές 

άρχιζαν το χορό τραγουδώντας αντιφωνικά, 

τραγούδια σε εξάσημους ρυθμούς 

Τα τραγούδια που λέγονταν έχουν περιεχόμενο 

θρησκευτικό, ιστορικό και κοινωνικό. 

Με τον τρόπο αυτό τραγουδούσαν και εξακολουθούν 

και σήμερα, όλες τις ημέρες των εκδηλώσεων. 

Την τελευταία ημέρα, το απόγευμα της Παρασκευής, 

πριν γίνει το δίπλωμα του χορού, «τα καγκέλια», 

αρχίζουν να χτυπούν οι καμπάνες της εκκλησιάς 

δηλώνοντας ότι έφτασε η ώρα για την ολοκλήρωση 

του Εθίμου και το κλείσιμο του Καγκελάρη με το 

τραγούδι που τραγουδιέται αποκλειστικά μόνο αυτή 

την ημέρα του χρόνου. 
 

«Τέτοιαν ώρ, μωρ’μάτια μου τέτοια ώρα ήταν εψές, 

τέτοια ώρα ήταν εψές τέτοια και παρά προχθές»  

Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα 

συνεχίζουν: 
 

Φίλοι καλώς ορίσατε σε τούτο το Χωριό μας  

Το Πάσχα να γιορτάσουμε και το Χριστός Ανέστη 

                                                                                      Την Παναγιά τη Δέσποινα να διπλοπροσκυνάμε  

                                                                                 Την Παναγιά τη Δέσποινα όλοι παρακαλάμε 

                                                                                   Του χρόνου πάλι να’μαστε όλοι την ίδια μέρα. 

 
 

 

   

 Υπεύθυνος Εφημερίδας: Κώτσης Μάνθος 

 Υπεύθυνη Σύνταξης: Κοκκίνη Βαλεντίνη 

 

Ελπίζουμε να δούμε τους φίλους μας ξανά το Πάσχα στο χωριό 

μας. 

 

Καλή Ανάσταση σε όλους !  
 

 

 

 
 

Τις Εφημερίδες μας μπορείτε να τις δείτε και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ενορίας Παπαδατών 

www.papadates.gr  ! 

 

      Συντακτική Ομάδα 

 

• Κίτσιου Κατερίνα 
• Κοκκίνη Αναστασία 

• Kοκκίνης Παναγιώτης 

• Νάκα Ελένη 

• Σιντόρη Λαμπρινή 

• Χρήστου Κωνσταντίνος 

• Χρήστου Νικόλαος 

 

 

           Υπεύθυνος Εφημερίδας :   

                         Κώτσης Μάνθος 
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Συνέχεια … 
 

Με το τέλος του χορού, στον οποίον ακόμη μέχρι και σήμερα συμμετέχουν πλέον των 300-400 ατόμων, 

όλοι χειροκροτούν, φιλιούνται μεταξύ τους, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα και 

ανταλλάσσουν ευχές να ανταμώσουν ξανά «και του χρόνου». 

Με αυτές τις γιορταστικές εκδηλώσεις, συνδέεται ο "Καγκελάρης". 

Στο τελετουργικό χορευτικό αυτό 

δρώμενο απουσιάζει το χαρακτηριστικό 

της διασκέδασης, με τη σημερινή έννοια 

και ο αυτοσχεδιασμός. Ο πρωτοχορευτής 

δημιουργεί ένα χορευτικό σχήμα που 

όμως δεν είναι προσωπική του 

δημιουργία, αφού δεν στηρίζεται στην 

προσωπική του ελεύθερη έκφραση.  

Σήμερα που το έθιμο εξακολουθεί να 

τελείται με επισημότητα, συνηθίζεται 

δύο πρωτοχορευτές να αποκόπτονται 

από τον κορμό του χορού και να 

μπαίνουν στο κέντρο του κύκλου 

αυτοσχεδιάζοντας . 

Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για το πότε 

ακριβώς εμφανίστηκε ο χορός αφού οι 

ρίζες του χάνονται στα βάθη του χρόνου. 

Το χορευτικό μοτίβο παραμένει το ίδιο 

για όλα τα συνοδευτικά τραγούδια του χορού και αποτελείται από 5 κινήσεις που επαναλαμβάνονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φωτογραφία είναι φετινή. 13 Μαρτίου 2013. Στο Βόλο όπου πήγαμε με το Μορφωτικό Σύλλογο και τον 

Πρόεδρο του χωριού μας και χορέψαμε Καγκελάρι. 

 

Λαμπρινή Τσιρώνη, Βαλεντίνη & Παναγιώτης Κοκκίνης 
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ΠΑΣΧΑ στο χωριό 

Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό του Πάσχα ξεκινούσαν πριν την Μ. Εβδομάδα με τον καθαρισμό του 

σπιτιού και το ασβέστωμα της αυλής . 

Το Σάββατο του Λαζάρου οι κάτοικοι των χωριών της Ηπείρου πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έλεγαν τα 

κάλαντα του Λαζάρου, κρατώντας ένα καλάθι, που ήταν στολισμένο με λουλούδια και κουδούνια και ο 

σπιτονοικοκύρης τους φίλευε με αυγά. 

Τη Μεγάλη Πέμπτη, από το πρωί οι γυναίκες ζύμωναν τσουρέκια και έβαφαν τα αυγά. Το πρώτο βαμμένο 

αυγό που έβγαζαν από την κατσαρόλα το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι και το φύλαγαν εκεί μέχρι το 

επόμενο Πάσχα. Το αυγό αυτό ήταν κάτι σαν φυλαχτό για το σπίτι τα χωράφια και τα ζώα. Το αυγό της 

προηγούμενης χρονιάς θάβονταν στα χωράφια ή στα μαντριά πιστεύοντας ότι έτσι τα «γεννήματα» της 

γης ή των ζώων θα είναι πολλά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το βράδυ της Ανάστασης οι νοικοκυραίοι γυρνώντας από την εκκλησία και πριν μπουν στο σπίτι 

σταύρωναν την εξώπορτα με το Άγιο Φως και μετά άναβαν το καντήλι έτσι ώστε να μπορέσουν να 

κρατήσουν το Άγιο Φως όλο το χρόνο στο σπίτι. 

Πατροπαράδοτο γεύμα της Κυριακής του Πάσχα ήταν το σουβλιστό αρνί. Όμως παραδοσιακή θεωρούταν 

η γάστρα στην οποία έψηναν το πασχαλινό κρέας. Συνήθιζαν επίσης να φτιάχνουν πολλών ειδών πίτες. 

Ακόμα ένα παραδοσιακό ηπειρώτικο φαγητό, ήταν η συκωταριά με σπανάκι στη γάστρα το οποίο το 

έτρωγαν αντί για μαγειρίτσα. Σε πολλά χωριά μαζεύονταν οι χωριανοί στις πλατείες ή στις αλάνες 

έψηναν, έτρωγαν, έπιναν και γλεντούσαν όλοι μαζί. 

Οι πασχαλινές εθιμικές και λατρευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονταν την Κυριακή του Πάσχα με τον 

Εσπερινό της Αγάπης. Στα χωριά που πολιούχος είναι ο Αγ. Γεώργιος συνήθισαν επίσης, να κάνουν 

γλέντια τα οποία διαρκούσαν μέχρι την Τρίτη μέρα του Πάσχα. 

Όλα τα παραπάνω έθιμα αναβιώνουν, ευτυχώς, ακόμα και στις μέρες μας. 

Αναστασία Κοκκίνη 
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Ο Λάζαρος  

Μέσα στην Άνοιξη, την περίοδο της Σαρακοστής, 

σημαντική χριστιανική εορτή με ρίζες που 

ανάγονται σε παλιά έθιμα για την αναγέννηση της 

φύσης, ήταν η γιορτή του Λάζαρου.  

Το έθιμο του Λάζαρου εορτάζονταν την παραμονή 

του Λαζάρου με εκδηλώσεις των παιδιών, που με 

την συνοδεία κουδουνιών τραγουδούσαν από σπίτι 

σε σπίτι, το Λάζαρο. Ένα παιδί της παρέας 

κρατούσε ένα καλάθι, στολισμένο με 

αγριολούλουδα όπου έβαζε τα αυγά που τους 

έδιναν οι νοικοκυρές. 

Σε κάθε σπίτι έλεγαν τα κάλαντα του Λαζάρου 

(Καλώς σας ηύρε ο Λάζαρος, Ήρθε ο Λάζαρος 

ήρθαν τα βάγια, Σήμερον έρχεται ο Χριστός, 

Καλησπέρα σας καλή βραδιά σας) και συχνά 

ανάλογα με την επιθυμία του νοικοκύρη και ένα 

δεύτερο τραγούδι με παινέματα για να ευχηθούν 

στον νοικοκύρη. Άλλα θέματα των τραγουδιών 

αναφέρονταν στο Πάσχα που πλησίαζε και στον 

Αη Γιώργη. 

 

Το τραγούδι του Λαζάρου που τραγουδάμε στο χωρίο 
 

Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός 

 εν τη πόλει Βηθανία. Μάρθα κλαίει και Μαρία  

Λάζαρον τον αδελφό της τον γλυκή και καρδιακό της.  

Τρεις μέρες τον θρηνούσαν και τον εμοιριολογούσαν.  

Την ημέρα την τέταρτη κίνησε ο Χριστός για να 'ρθει  

και εβγήκε η Μαρία έξω από τη Βηθανία  

και εμπρός γονατισθείσα και τους πόδας του φιλούσα. 

Αν εδώ ήσουν Χριστέ μου δεν θα πέθνησκε αδερφός μου.  

Μα κι εγώ τώρα πιστεύω και καλά θα τα ηξεύρω.  

Τότε κι ο Χριστός δακρίζει και τον Άδη φοβερίζει.  

Άδη τάρταρε και Χάρε, Λάζαρον έξω θα πάρω.  

Έβγα έξω Λάζαρέ μου, φίλε και αγαπητέ μου,  

και ευθύς από τον Άδη το εξούσιον σημάδι.  

Λάζαρος απελυτρώθη, ανεστήθη και σηκώθη  

ζωντανός σαβανωμένος και με το κερί ζωμένος.  

Τότε η Μάρθα κι η Μαρία, όλοι εις την Βηθανία,  

Δόξα τον Θεόν, φωνάζουν, και τον Λάζαρον εξετάζουν.  

Λάζαρε πες μας τι είδες εις τον Άδη που επήγες.  

Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους.  

Δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι  

της καρδούλας των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον. 

Παναγιώτης Κοκκίνης 
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Το τσούγκρισμα των 

πασχαλινών αυγών, 

συμβολίζει…. 

…την Aνάσταση του Xριστού, καθώς το αυγό συμβολίζει τη 

ζωή και τη δημιουργία που κλείνει μέσα του τη ζωή. Όταν το 

κέλυφός του αυγού σπάσει με το τσούγκρισμα, γεννιέται μια 

ζωή, έτσι και το πασχαλινό αυγό συμβολίζει το σπάσιμο του 

τάφου του Xριστού και την Aνάστασή Tου.  

Το αυγό βέβαια σε όλες σχεδόν τις αρχαίες κοσμογονίες 

συμβόλιζε την γέννηση του σύμπαντος και της ζωής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύμβολο των ορφικών 

Μυστηρίων πού ήταν ένα φίδι τυλιγμένο γύρω από ένα 

“αυγό”, που συμβόλιζε τον κόσμο που περιβάλλεται από το 

Δημιουργικό πνεύμα. Στο επίπεδο της μύησης και της 

φιλοσοφίας, συμβόλιζε τον νεόφυτο που την στιγμή της 

μύησης έσπαγε το κέλυφος του αβγού και ένας καινούργιος 

πνευματικός άνθρωπος γεννιόταν.  

Λαμπρινή Σιντόρη 

Ιδέες για πρωτότυπα και πολύ όμορφα 

πασχαλινά αυγά.  
Προετοιμασία: 50 λεπτά | Μαγείρεμα: 10 λεπτά | Σύνολο: 60 

λεπτά  

Συνταγή για: όσα αυγά θέλετε  

Υλικά συνταγής για τα αυγά:  

Αυγά: όσα σας χρειάζονται (καλύτερα άσπρα)  

Νερό: όσο χρειάζεται για να σκεπαστούν καλά τα αυγά στην 

κατσαρόλα  

Χρώματα ζαχαροπλαστικής ή βαφή αυγών: όποια χρώματα 

σας αρέσουν  

Ξύδι: όσο χρειάζεται η βαφή  

Υλικά συνταγής για το βάψιμο με φύλλα φυτών:  

Με όμορφο σχήμα φρέσκα φύλλα: όσα και τα αυγά (π.χ. 

μαϊντανό, τρυφύλι, άνηθο,μαργαρίτες κτλ)  

Παλιά καλσόν: όσα χρειαστούν  

Υλικά συνταγής για το βάψιμο με δαντέλα:  

Δαντέλα: όσα κομμάτια ή λωρίδες χρειάζονται  

Υλικά συνταγής για το βάψιμο με αυτοκόλλητη ταινία:  

Μονωτική ταινία: όση χρειαστεί  

Υλικά συνταγής για το βάψιμο μωσαϊκό:  

Λάδι: μερικές κουταλιές  

Υλικά συνταγής για το βάψιμο με αφηρημένα σχέδια:  

Χρώματα ζαχαροπλαστικής: μερικές σταγόνες από κάθε χρώμα  
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Οδηγίες:  

1. Ετοιμάζετε τα αυγά: τα βγάζετε από το ψυγείο και τα αφήνετε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Τα 

πλένετε με τρεχούμενο νερό για να φύγουν τυχόν βρωμιές. Τα βάζετε σε κατσαρόλα και βάζετε μπόλικο 

νερό να σκεπαστούν. Τα βάζετε στη φωτιά και όταν πάρουν βράση, σβήνετε τη φωτιά, σκεπάζετε την 

κατσαρόλα και τα αφήνετε μέσα στο καυτό νερό για 20 - 30 λεπτά. Έτσι τα αυγά θα γίνουν όσο σφιχτά 

πρέπει, χωρίς να κινδυνεύουν να σπάσουν από το βράσιμο μέσα στην κατσαρόλα.  

Στη συνέχεια ετοιμάζετε τις βαφές, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Αν θέλετε να βάψετε με 

χρώματα ζαχαροπλαστικής, θα βάζετε σε μπολ ή κούπα, νερό ως την μέση, μια κουταλιά ξύδι και 15 - 20 

σταγόνες χρώμα (ανάλογα πόσο σκούρο το θέλετε). Συνδυάζοντας διαφορετικά χρώματα, παίρνετε 

καινούριες αποχρώσεις π.χ.πορτοκαλί με κόκκινο και κίτρινο ή μωβ με μπλε και κόκκινο κοκ.  

 

2. Για να βάψετε αυγά με σχέδια φυτών: παίρνετε όμορφα φύλλα φυτών και τα βάζετε πάνω στο αυγό. 

Τα κρατάτε στη θέση τους, τυλίγοντας το αυγό με ένα κομμάτι καλσόν, το οποίο στερεώνετε με λαστιχάκι. 

Βουτάτε τα αυγά στη βαφή για όσο χρόνο χρειάζεται. 

Τα βγάζετε από την βαφή και αφαιρείτε το καλσόν και το φύλλο. Στεγνώνετε απαλά το αυγό με χαρτί 

κουζίνας. Αν θέλετε το περνάτε με λίγο ελαιόλαδο για να γυαλίσει. 

Για να βάψετε τα αυγά με δαντέλα: τυλίγετε την δαντέλα γύρω από το αυγό και την στερεώνετε με ένα 

λαστιχάκι. 

Βουτάτε τα αυγά στη βαφή για όσο χρόνο χρειάζεται. Τα βγάζετε, αφαιρείτε την δαντέλα και τα 

στεγνώνετε με χαρτί κουζίνας. Αν θέλετε τα περνάτε με λίγο λάδι για να γυαλίσουν. 

Για να βάψετε τα αυγά με κολλητική ταινία: τυλίγετε με μονωτική ταινία το αυγό, σε ότι σχέδιο θέλετε. 

Βάφετε τα αυγά στην βαφή. Καλύτερα να τα αφήσετε λιγότερη ώρα, ώστε τα χρώματα να μην γίνουν 

πολύ σκούρα. Βγάζετε από την βαφή και αφαιρείτε τις ταινίες. 

Στεγνώνετε τα αυγά και βάζετε νέες ταινίες σε άλλο σχέδιο. 

Βάφετε τα αυγά ξανά σε άλλη βαφή. Βγάζετε και αφαιρείτε τις ταινίες. Αν θέλετε βάζετε κι άλλες και 

συνεχίζετε με τρίτο χρώμα. 

Για να βάψετε αυγά με σχέδιο μωσαϊκού: ρίχνετε στη βαφή, λίγο λάδι, ώστε να κάνει μια λεπτή γραμμή 

στην επιφάνεια. 

Ανακατεύετε ζωηρά με κουτάκι την βαφή, ώστε να 

σχηματιστούν στροβιλισμοί. 

Βουτάτε το αυγό στην βαφή, πριν σταματήσουν οι 

στροβιλισμοί. Το αφήνετε για 2 – 3 δευτερόλεπτα και 

το βγάζετε. Το στεγνώνετε με χαρτί κουζίνας και 

επαναλαμβάνετε την διαδικασία με άλλο χρώμα. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά διαφορετικά 

χρώματα και να επαναλάβετε μέχρι να πάρετε το 

αποτέλεσμα που σας αρέσει. 

Για να βάψετε αυγά με αφηρημένο σχέδιο: βάζετε 

τα αυγά σε ένα σουρωτήρι, μέσα στο νεροχύτη. Τα 

ραντίζετε με ξύδι. 

Στάζετε πάνω στα αυγά μερικές σταγόνες χρώμα 

ζαχαροπλαστικής. Κουνάτε λίγο το σουρωτήρι. 

Προσθέτετε σταγόνες από άλλο χρώμα. Ξανακουνάτε. 

Συνεχίζετε με όσα χρώματα θέλετε ,κουνώντας πάντα λίγο το σουρωτήρι. 

Όταν τελειώσετε με τα χρώματα που θέλετε να προσθέσετε, ανοίγετε την βρύση και ξεπλένετε ελαφρά τα 

αυγά. 

Στεγνώνετε τα αυγά με χαρτί κουζίνας και αν θέλετε τα περνάτε με λίγο λάδι για να γυαλίσουν. 

 

Αναστασία Κοκκίνη 
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Λαϊκές Εκφράσεις και από πού προέρχονται 

ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ  
 

Το κάτεργο ήταν ιστιοφόρο πολεμικό ή πειρατικό πλοίο, με δυο ή τρεις σειρές κουπιών (αργότερα 

παροπλισμένο και αχρηστεμένο πολεμικό σκάφος, άλλοτε μόνιμα ελλιμενισμένο που χρησίμευε ως 

φυλακή καταδίκων, κι άλλοτε ως πλωτός στρατώνας), επίσης η φυλακή και οι σκληρές καταναγκαστικές 

εργασίες των φυλακισμένων. 

Έτσι, στα μεσαιωνικά χρόνια που χρησιμοποιήθηκαν τα πλοία αυτά, «κατεργάρης» σήμαινε «κωπηλάτης 

σε κάτεργο», δηλαδή άνθρωπος που αποτελούσε το πλήρωμα αυτής της πλωτής φυλακής, κατάδικος 

συνήθως, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις απλά ο άνθρωπος που δούλευε σε κάτεργο. 

Όταν έπεφτε ο αέρας, αλλά το πλοίο έπρεπε να συνεχίσει την πορεία του, η εντολή που ακουγόταν ήταν: 

«κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», δηλαδή κάθε κρατούμενος να καθίσει στη θέση του, στους ξύλινους 

πάγκους του πλοίου, και να πιάσει τα κουπιά. 

Σήμερα βέβαια που δεν υπάρχουν αυτές οι πλωτές φυλακές, η φράση διατηρείται αλλά με άλλη σημασία 

και δηλώνει την επαναφορά στην αρχική τάξη και στην εργασία μετά από διακοπή ή διάλειμμα. 

 

2η ερμηνεία  

Οι γαλέρες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (εμείς τη λέμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία) 

χρησιμοποιούσαν αμειβόμενα πληρώματα ελεύθερων Ρωμαίων πολιτών, όχι φυλακισμένους. Υπήρχαν 

δύο ειδών πληρώματα: οι ναυτικοί, για τους χειρισμούς καταστρώματος και για την ταχεία προώθηση του 

σκάφους όταν χρειαζόταν και οι πολεμιστές. Οι δεύτεροι λέγονταν Κασσιδιαραίοι (από την κασσίδα, 

προστατευτικό κράνος που φορούσαν την ώρα των επιχειρήσεων) και οι πρώτοι Κατεργαραίοι γιατί η 

δουλειά τους, την ώρα της πολεμικής επιχείρησης, ήταν στο κάτεργο, το αμπάρι του σκάφους όπου και  

 

κωπηλατούσαν καθισμένοι σε πάγκους. Σε ώρες σχόλης οι κατεργαραίοι συνήθιζαν να κάνουν διάφορα 

καψόνια στους κασσιδιαραίους, που φαίνεται πως δεν είχαν επιλεγεί ανάμεσα από τους ευφυέστερους 

πολίτες της αυτοκρατορίας. Έτσι πήρε με τον καιρό και η λέξη κατεργάρης τη σημερινή της έννοια. Την 

ώρα όμως της επιχείρησης ακουγόταν από τον ναύκληρο το πρόσταγμα «κάθε κατεργάρης στον πάγκο 

του» και φυσικά τέρμα τα καψόνια. 

 

ΑΥΓΑ ΣΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ...;  

Τη λέμε δε, όταν βλέπουμε κάποιον να γελά χωρίς λόγο και αφορμή. Μια φορά το χρόνο, οι Ρωμαίοι 

γιόρταζαν -για να τιμήσουν την Αφροδίτη και το Διόνυσο- με έναν πολύ τρελό και παράξενο τρόπο: Κάθε 

15 Μαΐου, έβγαινε ο λαός στις πλατείες και άρχιζε τον «πετροπόλεμο» με… αυγά μελάτα! Χιλιάδες αυγά 

ξοδεύονταν εκείνη την ημέρα για διασκέδαση κι ο κόσμος γελούσε ξέφρενα. Τα γέλια αυτά 

εξακολουθούσαν για βδομάδες ολόκληρες. Στη γιορτή αυτή δεν έπαιρναν μέρος μονάχα οι πολίτες, που 

ήταν κατώτερης κοινωνικής θέσης, αλλά και ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, στρατηγοί, άρχοντες, Ρωμαίες 

δεσποινίδες και αυτοκράτορες καμιά φορά. π. χ. ο «αυγοπόλεμος» ήταν μια από τις μεγάλες αδυναμίες 

του Νέρωνα, που πετούσε αυγά στους αξιωματικούς και τους ακόλουθους των ανακτόρων του, χωρίς να 

είναι η μέρα της γιορτής των αυγών. Στο Βυζάντιο φαίνεται πως η γιορτή έγινε της μόδας, για πολύ λίγο 

διάστημα όμως. Σε πολλά βυζαντινά κείμενα, αναφέρεται συχνά, αλλά μόνο με δύο - τρία λόγια. Έτσι από 

το περίεργο αυτό έθιμο - που η αιτία του χάνεται στα βάθη των αιώνων - έμεινε η ερωτηματική φράση: 

«αυγά σου καθαρίζουνε;». 

Κοσμάς & Χρήστος Κοκκίνης 
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Ανέκδοτο 

 

Ένα ζευγάρι, μικρομεσαίας τάξης, κάνει τα ψώνια του στο supermarket. 

Περνώντας από το ράφι με τα ποτά, ο άντρας πιάνει ένα μπουκάλι βότκα και το βάζει στο καλάθι μαζί με 

τ' άλλα ψώνια. 

- Τι είναι αυτό; πετάγεται η σύζυγος. 

- Εεεε, βότκα. 

- Και πόσο κάνει; 

- 10 ευρώ. 

- Είσαι με τα καλά σου, εδώ δεν έχουμε να φάμε καλά-καλά και πας και μου αγοράζεις  

   βότκες; Άστο γρήγορα πίσω. 

Κατέβασε τα αυτιά ο σύζυγος και με βαριά καρδιά επέστρεψε το μπουκάλι στη θέση του. 

Ολοκλήρωσαν τα ψώνια, κατευθύνθηκαν στο ταμείο να πληρώσουν, όταν ξαφνικά η σύζυγος, 

αναφώνησε: 

- Μισό λεπτάκι, κάτι ξέχασα. 

  Και έφυγε τρέχοντας προς τους διαδρόμους για να επιστρέψει σε λίγο με ένα κουτάκι   

  στα χέρια. 

- Τι είναι αυτό; ρωτάει ο σύζυγος. 

- Εεεε, κρέμα προσώπου. 

- Και πόσο κάνει; 

- 67 ευρώ. 

- Είσαι σοβαρή; Εμένα δεν με άφησες να πάρω μια βότκα με 10 ευρώ και πήγες κι έδωσες    

  67 για μια κρέμα;!;!;! 

- Ε..., να..., για να με βλέπεις πιο όμορφη. 

 

- Τι λες μωρή; Και με 10 ευρώ την ίδια δουλειά θα κάναμε! 

                                                                                                                                    Κωνσταντίνος & Νίκος Χρήστου 

Καταραμένε Έλληνα!       

Ποίημα αποδιδόμενο στον Friedrich Schiller  

"Καταραμένε Έλληνα! 

Όπου να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, 

εσένα βλέπω, εσένα βρίσκω... 

Λαχταρώ Τέχνη, Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, εσύ είσαι μπροστά, 

πρώτος, αξεπέραστος! 

Αναζητώ Επιστήμη, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, εσύ είσαι 

οδηγός και ανυπέρβλητος! 

Διψώ για Δημοκρατία, Εντιμότητα και Ισότητα, εσύ είσαι  μπροστά μου 

αμίμητος και ασυναγώνιστος! 

Καταραμένε Ελληνα, καταραμένη γνώση. 

Γιατί να σε αγγίξω; 

Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, άσημος, ασήμαντος; 

Γιατί δεν με αφήνεις στην δυστυχία μου και στην ανεμελιά μου;" 

Λαμπρινή Σιντόρη 
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Ο νόμος του Περικλή  
 

Ο 5ος αιώνας π.Χ αν και είναι πολλούς αιώνες πριν από την εποχή 

μας, δοξάστηκε και έμεινε στην ιστορία ως χρυσός αιώνας για τους 

Αθηναίους πολίτες. Ο Περικλής ήταν ένας ενάρετος πολιτικός που 

σκοπό είχε να βοηθήσει και να ανακουφίσει όσο μπορούσε τους 

Έλληνες και τη ν Ελλάδα. Το έργο και η βοήθεια στην χώρα μας, έχει 

μείνει στην ιστορία και ονομάζεται, ο χρυσούς αιώνας του Περικλή. 

Οι νόμοι που έβγαλε αποθάρρυναν τον πολιτικό να ανέβει στην 

εξουσία για να κλέψει. Δείτε πόσο έξυπνοι και σοφοί ήταν. 

Νόμοι του Περικλή:  

1. Να είναι Έλλην πολίτης 

2. Να κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία 

3. Να μην είναι κίναιδος και 

4. Να καταγραφεί όλη η περιουσία του υποψηφίου, μέχρι τα σανδάλια 

που φοράει καθώς  

    και η οικογενειακή του περιουσία. 

 

Εάν τηρούσε όλες αυτές τις προϋποθέσεις τότε ο υποψήφιος, 

μπορούσε να γίνει βουλευτής. Αν όμως στην διάρκεια της θητείας 

του, περνούσε νόμο που θα ζημίωνε το κράτος, τότε έπρεπε να 

κατασχεθεί όλη η περιουσία του. Αν δεν έφθανε η περιουσία του, 

ήταν υποχρεωμένος να δουλέψει σε δημόσια έργα. Αν ο νόμος που 

πρότεινε ζημίωνε την Ελλάδα, τότε η ποινή ήταν: ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ!!!!!!!!! 

Τώρα έρχομαι να ρωτήσω όλους εσάς, αν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι, από 

πόσα δεινά θα μας γλύτωναν; Ο τέταρτος νόμος είναι καθοριστικός και αναγκαίος να επανέλθει. Διότι αν 

γνωρίζουμε ακριβώς την περιουσία του καθενός, όταν κατέβει από την εξουσία και έχει γίνει πάμπλουτος,  

πρώτον θα υπάρχει μεγάλη τιμωρία και δεύτερο αφού ελέγχονται δεν θα είναι εύκολο να καταχραστούν. 

Έτσι θα το σκεφτούν όλοι οι καρεκλοκένταυροι που σκοπό έχουν το χρήμα και όχι να μας βοηθήσουν. 

 

Παναγιώτης Κοκκίνης 

 

Οι 10 ακριβότερες μεταγραφές όλων των 

εποχών στο ποδόσφαιρο  

Οι 10 ακριβότερες μεταγραφές ποδοσφαιριστών από μια ομάδα σε μια άλλη, στα χρόνια του 

επαγγελματικού ποδοσφαίρου, απ΄τον Christiano Ronaldo ως τον Falcao. Την ώρα που η Ελλάδα (και όχι 

μόνο) περνάει κρίση και μετράμε και το τελευταίο ευρώ, στο ποδοσφαιρικό κόσμο τα εκατομμύρια 

ανταλλάσσονται για πλάκα και οι παίκτες πληρώνονται ισάξιους με προϋπολογισμούς κρατών, για να 

κλωτσάνε ένα τόπι (κατά το γενικό επικριτικό σχόλιο). Για να δούμε όμως τις 10 πιο δαπανηρές 

μεταγραφές που συγκλόνισαν το ποδόσφαιρο και κατά πόσο άξιζαν τον κόπο.  

1. Christiano Ronaldo: Το καλοκαίρι του 2009 η Real Madrid έσπασε όλα τα ρεκόρ μεταγραφής, 

πληρώνοντας 94 εκατομμύρια στην Manchester United για τον Πορτογάλο διεθνή επιθετικό, ο οποίος είχε 

οδηγήσει την αγγλική ομάδα, στην κατάκτηση του Champions League το 2008 και την έφτασε ως τον 

τελικό το 2009 (ηττήθηκε απ'την Barcelona). Ο Πορτογάλος απέδειξε ότι άξιζε αυτά τα λεφτά, αφού στα 3 

χρόνια που παίζει στην Real, έχει 146 γκολ και 47 ασίστ, σε 144 αγώνες για όλες τις διοργανώσεις.  
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2. Zinedine Zidane: Και η 2η ακριβότερη μεταγραφή είναι της Real Madrid. Οι Μαδριλένοι, πλήρωσαν το 

καλοκαίρι του 2001, 73.5 εκατομμύρια ευρώ στην Juventus, για να αποκτήσουν τον Γάλλο μάγο της μπάλας 

και να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης όπου βρίσκονταν το 2000 και στερήθηκαν εκείνη τη χρονιά, 

αφού αποκλείστηκαν στους 4 απ΄την Bayern Munchen που πήρε και το τρόπαιο. Τα κατάφερε τελικά, με 

τον Zidane να πετυχαίνει το ωραιότερο γκολ σε τελικό Champions League και να δίνει την νίκη και το 

τρόπαιο στην ομάδα του. Συνολικά ο "Ζιζου" όπως ήταν το παρατσούκλι του, έπαιξε 5 χρόνια στην 

ισπανική ομάδα και είχε 43 γκολ και 33 ασίστ, σε 198 αγώνες σε Ισπανία και Ευρώπη. 

3. Zlatan Ibrahimovic: Απ'τις λίγες φορές τα τελευταία χρόνια που η Barcelona, ξοδεύει υπέρογκα ποσά για 

μεταγραφές (μια και στηρίζεται σε παίκτες απ΄τις ακαδημίες της) και αν κρίνουμε απ΄το αποτέλεσμα 

αυτής της μεταγραφής, μάλλον καλά κάνει και δεν το συνηθίζει. Για τον Σουηδό επιθετικό, η Barca έδωσε 

χρηματικά ανταλλάγματα στην Inter, αλλά και τον αρχισκόρερ της Samuel Eto'o, σε μια μεταγραφή που 

άγγιξε τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ibrahimovic δεν προσαρμόστηκε ποτέ στο παιχνίδι της ισπανικής 

ομάδας και παρόλο που είχε σε 46 αγώνες, 22 γκολ και 13 ασίστ, μόνο τα 4 απ'αυτά ήταν στο Champions 

League. Εκεί η Barcelona αποκλείστηκε στα ημιτελικά, απ΄την Inter! Η ιταλική ομάδα με τα λεφτά απ΄την 

μεταγραφή του Σουηδού αλλά και τον Eto'o πέρασε στον τελικό και σήκωσε την κούπα. Παρηγοριά το 

πρωτάθλημα, στην κατάκτηση του οποίου ο Zlatan συνείσφερε με 16 γκολ. 

4. Kaka: O Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ήταν η 2η μεγάλη μεταγραφή του 2009 μετά τον Christiano Ronaldo 

για την Real Madrid. 65 εκατομμύρια ευρώ το κόστος αυτής, με τον πρώην παίκτη της Milan όμως να μην 

είναι ο ίδιος που απολαύσαμε τόσα χρόνια στην ιταλική ομάδα. Σ'αυτό έπαιξαν ρόλο και οι συνεχόμενοι 

τραυματισμοί του, κάτι που φαίνεται και στις μόλις 93 (οι 27 ως αλλαγή) συμμετοχές του, αυτά τα 3 

χρόνια, στις οποίες είχε 24 γκολ και 33 ασίστ.  

5, Luis Figo: 4 στις 5 ακριβότερες μεταγραφές η Real Madrid, με τον Πορτογάλο μέσοεπιθετικό να αλλάζει 

στρατόπεδα (απ΄την Barcelona στην Real Madrid) το καλοκαίρι του 2000, μεταγραφή που κόστισε 60 

εκατομμύρια ευρώ στους Μαδριλένους. Μεταγραφή που τον έκανε προδότη στα μάτια των οπαδών της 

Barcelona, οι οποίοι έδειχναν την δυσαρέσκεια τους στα ντέρμπυ των 2 ομάδων. Στιγμή που θα μείνει στην 

ιστορία, είναι όταν, στον 1ο αγώνα του με την φανέλα της Real στην Βαρκελώνη, του πετάξαν μια 

γουρουνοκεφαλή, ενώ ετοιμαζόταν να χτυπήσει κόρνερ. Ο Πορτογάλος έμεινε 5 χρόνια στην πρωτεύουσα 

της Ισπανίας, χωρίς να δικαιολογήσει τα χρήματα που δαπανήθηκαν γι' αυτόν. Ο Figo είχε σε 208 αγώνες 

σε Ελλάδα και Ευρώπη και είχε 47 γκολ και 35 ασίστ. 

6. Fernando Torres: Ο Ισπανός επιθετικός, κουρασμένος απ΄ την αδυναμία της Liverpool να πάρει 

Πρωτάθλημα, ζήτησε μεταγραφή τον Δεκέμβρη του 2010. Πολλές ομάδες πολιόρκησαν την Liverpool για 

να τον αποκτήσουν, νικήτρια όμως βγήκε η Chelsea δίνοντας 58.5 εκατομμύρια ευρώ. Εν τέλει όμως 

φάνηκε σαν η λονδρέζικη ομάδα να πήρε κάποιον σωσία του Ισπανού, μια και ο Torres αδυνατούσε να 

βρει δίχτυα για μεγάλο διάστημα (μέχρι και ρολόι είχαν βγάλει στο Internet οι φίλοι της Liverpool για να 

μετράνε το χρόνο που είναι "άκαπνος"), τελειώνοντας τη χρονιά με μόλις 1 γκολ σε 14 αγώνες 

πρωταθλήματος. Αν και φέτος δεν ήταν πολύ καλύτερος (6 γκολ σε 32 ματς), θεωρείται ότι έβγαλε τα 

χρήματα της μεταγραφής του, με το γκολ μες στην Βαρκελώνη, στους 4 του Champions League, που 

κλείδωσε την πρόκριση της ομάδας του στον τελικό, αντί της Barcelona. Τελικό στον οποίον η αγγλική 

ομάδα κέρδισε και πήρε την κούπα του Πρωταθλητή Ευρώπης για 1η φορά στην ιστορία της. Συνολικά ο 

Ισπανός είχε με τους Λονδρέζους, 12 γκολ και 18 ασίστ σε 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. 

7. Hernan Jorge Crespo: O Αργεντίνος ήταν το 2000 που τον αγόρασε η Lazio, το πιο καυτό όνομα 

επιθετικού στην Ευρώπη. Γι' αυτό άλλωστε οι πρωτευουσιάνοι έδωσαν 55 εκατομμύρια στην Parma για να 

τον αποκτήσουν. Ο Crespo τελικά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Lazio, αφού τραυματίστηκε άσχημα την 

1η χρονιά. Γενικά σε 2 χρόνια αγωνίστηκε μόνο 28 φορές έχοντας 12 γκολ, μην κερδίζοντας τρόπαιο με την 

ιταλική ομάδα. Το μόνο που κατάφερε η Lazio, είναι να μετριάσει την χασούρα, πουλώντας τον για 36 

εκατομμύρια ευρώ στην Inter. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=crDzasp1-60
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Οι πιτσιρίκοι 

 

8. Gianluigi Buffon: O κορυφαίος τερματοφύλακας των τελευταίων 10 χρόνων στην Ευρώπη, πήρε 

μεταγραφή για την Juventus, όπου βρίσκεται έως σήμερα, το καλοκαίρι του 2001. Η ομάδα του Τορίνο, 

πλήρωσε στην Parma 54 εκατομμύρια ευρώ, που είναι και η ακριβότερη μεταγραφή τερματοφύλακα όλων 

των εποχών. Αν κάποιος όμως τα άξιζε αυτά τα λεφτά, αυτός ήταν ο Ιταλός διεθνής τερματοφύλακας. Ο 

Buffon, αυτά τα 11 χρόνια ήταν βασικός και αναντικατάστατος σε 382 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, 

ακολουθώντας την ομάδα του μέχρι και στην Serie B, όταν αυτή τιμωρήθηκε για το σκάνδαλο με τους 

στημένους αγώνες και φέτος ήταν απ΄τους βασικούς πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του 

πρωταθλήματος. 

9. Gaizka Mendieta: Ο ορισμός της αποτυχημένης μεταγραφής! Ο Ισπανός μέσος, είχε βγάλει μάτια με την 

Valencia, με την οποία πήγε σε 2 σερί (χαμένους) τελικούς του Champions League, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν άξιζε τα 48 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Lazio για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 

2001. Στην ιταλική ομάδα έπαιξε μόνο μια χρονιά, έχοντας 27 συμμετοχές (20 ως βασικός) χωρίς να 

καταγράψει γκολ ή ασίστ.  

10. Falcao: Αντίθετα ο Κολομβιανός επιθετικός είναι ο ορισμός της πετυχημένης μεταγραφής. Οι 

διοικούντες της Atletico Madrid, δεν μετάνιωσαν ούτε ευρώ απ΄τα 47 εκατομμύρια που έδωσαν πέρσι το 

καλοκαίρι στην Porto, για να τον αγοράσουν. Ο Falcao είχε 24 γκολ και 4 ασίστ, σε 34 συμμετοχές στο 

πρωτάθλημα, όντας 3ος σκόρερ πίσω απ΄τους (σε άλλο επίπεδο) Messi και Christiano Ronaldo, φτάνοντας 

τους Μαδριλένους στην 5η θέση, χάνοντας οριακά την έξοδο στο Champions League. Εκεί όμως που 

έβγαλε μάτια ήταν το Europa League, στην κατάκτηση του οποίου έπαιξε πρωταρχικό ρόλο.  

Αναστασία Κοκκίνη 

Ένα τραγούδι   
 

Πόσο πολύ σ' αγάπησα  Θηβαίος Χρήστος 

  

 Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα 

πόσο πολύ σ' αγάπησα 

ποτέ δε θα το μάθεις 
 

Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες 

κι αλάργεψες κι εχάθης 

καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά 

Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δε θα το μάθεις 
 

Κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι αν δεν προσμένεις να με δεις 

Κι εγώ  πως θα ξανάρθεις, εσύ του πρώτου ονείρου μου 

γλυκύτατη πνοή 
 

Αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ 

κι εσύ δε θα το μάθεις, πως οι στιγμές που μου 'δωσες 

αξίζουν μια ζωή 
 

Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δε θα το μάθεις 

 

Ο Χρήστος Θηβαίος (γενν. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 1963) είναι Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης. Έγινε 

γνωστός με το συγκρότημα Συνήθεις Ύποπτοι, το οποίο δημιούργησε το 1994 με τον Αλέκο Βασιλάτο και 

τον Τάσο Λώλη. Οι Συνήθεις Ύποπτοι διαλύθηκαν το 2000 και ο Θηβαίος συνέχισε σόλο καριέρα.Στη σόλο 

καριέρα του βρέθηκε στη σκηνή με κορυφαία ονόματα της Ελληνικής μουσικής: Μαρία Φαραντούρη, Χάρις 

Αλεξίου, Θάνος Μικρούτσικος, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αρλέτα, Ελευθερία 

Αρβανιτάκη, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας κ.α. 

                                                                                              Τσιρώνη Λαμπρινή 
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