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                                                                                                      Στη φωτογραφία φαίνεται το μνημείο του Αγίου  

                                                                                                      στα Λέλοβα..  

 Στα τέλη του Μάρτη του 1779 ο Άγιος Κοσμάς 

κατορθώνει και ιδρύει σχολείο στις Παπαδάτες. 

Με μια επιστολή συγκινεί τους απλοϊκούς του 

χωριού και εξασφαλίζει πόρους για τη 

λειτουργία του σχολείου. Στην πλατεία του 

χωριού, έξω από τον Ναό της Αγίας Τριάδας, 

υπάρχει η προτομή του Αγίου. Σ΄αυτό το χώρο, 

κατά την παράδοση, υπήρχε το σχολείο που 

σύστησε ο Πατροκοσμάς.  

   Το σχολείο αυτό αργότερα λειτουργούσε από 

κληροδότημα ευεργετών της Ηπείρου και από 

τα έσοδα των βακούφικων. Στο χωριό, στο 

σημείο που μίλησε ο Άγιος, οι κάτοικοι έκτισαν 

Ναό και έγραψαν σε μαρμάρινη πλάκα απέξω, 

στον τοίχο του Ναού, την επιστολή που ο Άγιος 

έστειλε στο χωριό. Πριν κτιστεί ο Ναός, στο 

σημείο αυτό υπήρχε εικόνισμα, ‘’ το θρονί ‘’. 

 

Η επιστολή του Αγίου σε μαρμάρινη 

πλάκα έξω από το Ναό στις Παπαδάτες. 
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Υπεύθυνος Εφημερίδας: Κώτσης Μάνθος 

Υπεύθυνη Σύνταξης: Κοκκίνη Βαλεντίνη 

 

Το τεύχος αυτό που κρατάτε έχει ένα αναδημοσιευμένο κείμενο  

για τον Άγιο Κοσμά με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου 

για τα 300 χρόνια από τη γέννησή του. 
 

Επίσης έχει κείμενα που μας πρότεινε ο συγχωριανός μας 

Μπόκιας Βασίλειος, τον οποίο ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. 

 

Τις Εφημερίδες μας μπορείτε να τις δείτε και στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της Ενορίας Παπαδατών www.papadates.gr  ! 

 

 

      Συντακτική Ομάδα 

 

• Κοκκίνη Αναστασία 

• Kοκκίνης Παναγιώτης 

• Σιντόρη Λαμπρινή 

• Τσιρώνη Λαμπρινή 

• Χρήστου Κωνσταντίνος 

• Χρήστου Νικόλαος 

 

 

           Υπεύθυνος Εφημερίδας :   

                         Κώτσης Μάνθος 

  

 

  Μετά τις Παπαδάτες κατέβηκε χαμηλότερα και 

κήρυξε σ΄όλα τα χωριά της περιοχής, Κεράσοβο, 

Πολογόρα, Λέλοβα, Νικολίτσι, Λούρο και Ζάλογγο, 

απ΄όπου και πριν είχε περάσει και είχε ιδρύσει 

σχολεία.  
 

                                                 Βαλεντίνη Κοκκίνη  

 
 

Φωτογραφία της προτομής του Αγίου έξω από το Ναό 

της Αγίας Τριάδας- Φανερωμένης 
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Μια φωτογραφία… 

            χίλιες λέξεις και αναμνήσεις … 

 

Του Παναγιώτη Κοκκίνη 

 

 
 

Σχολικό έτοs  1975 -1976 

 

Διακρίνονται ξεκινώντας από την πρώτη σειρά πάνω και από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
 

Πρώτη σειρά : Μήτοs Δημήτρηs, Αθανασίου Χρήστος, Μπόκιαs Θοδωρής, Κoλιού Μαρία, Σιάρκου 

Λαμπρινή. 
 

Δεύτερη σειρά : Μπόκιαs Ε. Γιάννηs, Τάτσηs Χρήστοs, Δερβένηs Γιώργοs, Χρήστου Γιώργοs, Κίτσοs 

Γιάννηs, Γιάννου Νίκοs, Τσεκλιάs Γιώργοs. 
 

Τρίτη σειρά : Μπίτζιοs Χρήστοs, Μπίτζιοs Νίκοs, Κίτσοs Ανδρέαs, Μπατσούληs Τάσοs, Μπατσούληs 

Γιώργοs, Σιάρκου Σοφία. 
 

Τέταρτη σειρά : Παππά Ντίνα, Μπόκια Λένα, Νάκαs Νίκοs, Μπόκιαs Γρηγόρηs, Xρήστου Βασίληs,  ;  , 

Δαρδαμάνη Σωτηρία. 
 

Πέμπτη σειρά : Γούσηs Κωνσταντίνοs, Γιαννάκηs Σωτήρηs, Kίτσου Άρτεμιs, Πάνου Αρκαδία, Δαρδαμάνηs 

Μίλτοs, Κίτσοs Βασίληs, Γιαννάκηs Μάκηs, Σιάρκοs Τάσοs, Γιαννάκη Βάγια.  
 

Τότε που το χωρίο μας ήταν γεμάτο από παιδιά …. 

Αρχείο Γιώργου Πνευματικού 
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Ο όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου  

Μετά από τους πολέμους τον Αύγουστο 

του  324 π.Χ., δηλαδή έναν χρόνο πριν το 

θάνατό του, στην πόλη Ώπη της 

Βαβυλωνίας και έπειτα από στασίαση των 

στρατιωτών του κάλεσε τους 

αξιωματούχους και προύχοντες κάθε 

φυλής, Ελλήνων, Περσών και Μήδων και 

ενώπιον 9.000 ατόμων είπε τα παρακάτω, 

που λέγεται ως όρκος του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. 

 

 

             Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 

« Σας εύχομαι τώρα που θα τελειώσουν οι πόλεμοι να είστε ευτυχισμένοι μέσα σε ειρήνη. Όλοι οι θνητοί 

από εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός μονιασμένος για την κοινή προκοπή, να έχετε την οικουμένη 

για πατρίδα σας, με νόμους κοινούς, όταν θα κυβερνούν οι άριστοι ανεξάρτητα από τη φυλή. 

Δε χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόμυαλοι, Έλληνες και βάρβαρους. 

Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν, τους καταμερίζω με μοναδικό 

κριτήριο την αρετή, για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος 

από βάρβαρο. 

Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα, Παρά θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην 

ανάγκη θα σταθώ διαιτητής σας. 

Το θεό δεν πρέπει να τον έχετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, 

αλλά Σαν κοινό πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να 

μοιάζει με τη ζωή που κάνουν τα αδέλφια μέσα στην 

οικογένεια. 

Από τη μεριά μου όλους σας θεωρώ ίσους, λευκούς και 

μελαψούς και θα ήθελα να μην αισθάνεστε μόνο σαν 

υπήκοοι της κοινοπολιτείας μου, αλλά να νοιώθετε όλοι 

σαν μέτοχοι και συνέταιροι.  

Όσο περνά από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να γίνουν 

πραγματικότητα αυτά που υπόσχομαι. Αυτό τον όρκο που 

δώσαμε απόψε με σπονδές κρατήστε τον σαν σύμβολο 

αγάπης» 

  

Αναστασία Κοκκίνη 
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Καγκελάρης 2014 

                                                     Η ψυχή του χορού ο Τασοτέλης σε 

                                                     αναμνηστική φωτογραφία με τον 

                                                     ανιψιό του Δημήτρη. 

 

Φωτογραφίες Παναγιώτης Κοκκίνης 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Στην Παναγιά 

 

 

              

                                                              

Την ημέρα της 

Παρασκευής, στο 

δίπλωμα του χορού 
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Αγιονέρι 
Αρχικό Κείμενο Βασίλειος Μπόκιας Πρ. Γραμ. Κοινότητας Παπαδατών 

                                                                        Επιμέλεια Βαλεντίνη Κοκκίνη 

 

Πολλές τοποθεσίες και κοινότητες και πολλοί οικισμοί στην Ελλάδα φέρουν αυτό το όνομα. Αν κρίνουμε 

τη λέξη κυριολεκτικά ασφαλώς θα αναφέρεται σε νερό Αγιασμένο και πιθανόν από κάποια ίαση, σε 

κάποιο θαύμα. 

Σε αυτές τις λίγες γραμμές δε θα αναφερθούμε σε όλα τα που φέρουν το όνομα Αγιονέρι αλλά στο 

Αγιονέρι Παπαδατών Πρέβεζας που πραγματικά οι κάτοικοι πίστευαν και πιστεύουν ότι είναι άγιο και 

θαυματουργό. 

Δεν είναι, ως συνήθως, ένα σημερινό εφεύρημα μερικών για λόγους εκμετάλλευσης. Η παράδοση για τις 

θεραπευτικές και θαυματουργικές του ιδιότητες χάνεται στο βάθος του χρόνου και κανένας δεν είναι σε 

θέση να μας πει πότε χαρακτηρίστηκε έτσι. 

Λίγο έξω από το χωριό, στο δρόμο προς Μελιανά, κοντά στο νεκροταφείο και το γήπεδο, βρίσκεται η 

εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Η εκκλησία αυτή ήταν παλαίοτερα στο όνομα τη Αγίας Παρασκευής. 

Πότε οι Άγιοι Ανάργυροι μπήκαν και εγκαταστάθηκαν σ αυτήν την εκκλησία δεν είναι γνωστό. Πολλοί 

από τους γεροντότερους και σήμερα την αναφέρουν ως Αγία Παρασκευή. Σε μικρή απόσταση από του 

Αγίους Αναργύρους, σε μια καταπράσινη πλαγιά και κάτω από γερασμένα πλατάνια υπάρχει μια πηγή 

μέσα σε ένα μικρό εκκλησάκι. Το νερό αυτής της πηγής ονομάζεται Αγιονέρι και οι κάτοικοι πίστευαν και 

πιστεύουν ότι είναι θαυματουργό και θεραπεύει τις ασθένειες. 

Οι εκκλησίες τόσο των Αγίων Αναργύρων όσο και του Αγιονέρι δεν είναι οι ίδιες οι παλιές αλλά νέες που 

ανακατασκευάστηκαν πριν από 35- 40 χρόνια. 
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Η θεραπεία των ασθενών γίνεται με το Άγιο αυτό νερό όχι με την προβατική κολυμβήθρα την 

αποκαλούμενη ‘’ Βηθεσδά’’ όπου  ’’ ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο ώ 

δήποτε κατείχετο νοσήματι ’’ (Ιωαν. Κ.Ε.4). 

Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν παίζει κανένα ρόλο η σειρά του ασθενή, αλλά όποιος έχει την 

ανάγκη και πιστεύει πηγαίνει οποιαδήποτε μέρα και ώρα και παίρνει από την πηγή νερό, Άγιο Νερό, με το 

οποίο ο ασθενής ραντίζεται και πίνει. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να πάει ο ασθενής στο Αγιονέρι, αλλά 

και άλλο πρόσωπο. 

Το νερό αυτό που παίρνει λέγεται ‘’ άκριτο ‘’ δηλαδή αμίλητο διότι αυτός που πηγαίνει να το πάρει τόσο 

κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή δε θα μιλήσει σε κανέναν, ούτε καλημέρα δε θα πει, 

όποιον και να συναντήσει στο δρόμο. 

Όπως είπαμε και στην αρχή η παράδοση για το Αγιονέρι χάνεται ο στο βάθος του χρόνου. Ο 

Μητροπολίτης Άρτης Σεραφείμ Ξενόπουλος ‘’ ο Βυζάντιος ‘’ στο βιβλίο του       ‘’ Δοικίμιον ιστορικόν περί 

Άρτης και Πρεβέζης ‘’ το 1884 (σελ. 63- 64) αναφέρει για τις Παπαδάτες : ‘’ … έχει δε παρεκκλήσια 6, οίον, 

της Αγίας Παρασκευής της οσιοπαρθενομάρτυρος, πλησίον της οποίας πηγάζει πηγή ύδατος, υπό την 

εγχωρίων καλούμενη Αγιονέρι, όπου συντρέχουσιν οι ασθενούντες και ιώντας τη επικλήσει της Αγίας…’’ 

Τέτοια ήταν η φήμη του για τα θαύματα και τις θεραπείες των ασθενούντων που οι τούρκοι ακόμα 

πήγαιναν και ζητούσαν τη βοήθεια. Η παράδοση αναφέρει ότι κάποιος Τούρκος Αγάς πήγε το σκυλί του 

εκεί για να το θεραπεύσει από κάποια ασθένεια. Λέγεται μάλιστα ότι από τότε μολύνθηκε και δεν έκανε 

τα θαύματά του.  

Σε αντίθεση όμως με αυτή την παράδοση οι κάτοικοι συνεχίζουν να πιστεύουν στη θαυματουργική του 

δύναμη και πηγαίνουν όχι μόνο οι ντόπιοι αλλά και πολλοί ξενοχωρίτες. 

Την ημέρα των Αγίων Αναργύρων, 1η Ιουλίου, κάθε χρόνο μετά τη θεία λειτουργία στο Ναό, ο Ιερέας και 

όλοι οι εκκλησιαζόμενοι πηγαίνουν στην πηγή στο Αγιονέρι όπου γίνεται αγιασμός, όλοι τους αγιάζονται 

από τον παππά παίρνοντας αγίασμα και για το σπίτι. 

Και στις μέρες μας το Αγιονέρι κάνει θαύματα… Κάποιος μη Παπαδιώτης, πήγε, με θαυματουργή 

υπόδειξη, στο Αγιονέρι και τους Αγίους Αναργύρους ζητώντας βοήθεια και θεραπεύτηκε από την επάρατη 

νόσο και σήμερα χαίρει άκρας υγείας.  ‘’ Η πίστις σου σέσωκέ σε ’’  

 

Παγκόσμια  

     Ημέρα Υγείας  

Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζεται η 

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η οποία 

επικεντρώνεται σε σημαντικά προβλήματα της 

δημόσιας υγείας που απασχολούν όλο τον 

κόσμο. 
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Η 7η Απριλίου είναι η ημερομηνία «γέννησης» το 1948 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενός 

εξειδικευμένου οργάνου του ΟΗΕ για θέματα Υγείας. 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (2014) είναι αφιερωμένη στα νοσήματα που μεταδίδονται με 

διαβιβαστές (φορείς λοιμογόνου παράγοντα), όπως κουνούπια, σκνίπες, τσιμπούρια, κοριοί κ.ά. 

Ως το πλέον θανατηφόρο νόσημα που μεταδίδεται με διαβιβαστές παγκοσμίως έχει αναγνωριστεί η 

ελονοσία, η οποία μόνο το 2010, προκάλεσε κατ’ εκτίμηση 660.000 θανάτους, οι περισσότεροι εκ των 

οποίων ήταν σε παιδιά από την Αφρική. Το νόσημα με την ταχύτερη εξάπλωση στον κόσμο είναι ο 

δάγκειος πυρετός. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, τη 

λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, κρούσματα του οποίου καταγράφονται κάθε χρόνο στην χώρα 

μας από το 2010. Η ελονοσία  έχει αναδυθεί σε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με την επανεμφάνιση 

κρουσμάτων, κάθε έτος από το 2009 και μετά. 

Κοκκίνης Χρήστος 

ΧΑΤΣΙΚΟ… 

O Χατσίκο (Hachiko), που στα Ιαπωνικά σημαίνει “Πιστός σκύλος”, ήταν ένας σκύλος ράτσας Ακίτα και 

γεννήθηκε τον Νοέμβριο το 1923, στην πόλη Odate, στην περιφέρεια Akita της Ιαπωνίας. Το 1924 ο 

ιδιοκτήτης του, καθηγητής Γεωργίας 

Χιντεσαμπούρο Ουένο, τον πήρε μαζί του 

στο Τόκυο, όπου ζούσε και εργαζόταν. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του καθηγητή, 

κάθε πρωί που έφευγε για το 

Πανεπιστήμιο, ο σκύλος τον συνόδευε 

μέχρι την πόρτα. Το βράδυ, ο Χατσίκο 

πήγαινε και τον περίμενε στον 

σιδηροδρομικό σταθμό Shibuya.  

 

Όταν ο καθηγητής επέστρεφε με το τρένο απ το Πανεπιστήμιο, τον υποδεχόταν και τον συνόδευε σπίτι. 

Αυτό γινόταν μέχρι τον Μάϊο του 1925, όταν ο καθηγητής έπαθε εγκεφαλικό καθώς έκανε διάλεξη. Ο 

σκύλος, τον περίμενε να κατεβεί απ το συγκεκριμένο τρένο όπως πάντα, αλλά ο καθηγητής είχε ήδη 

αφήσει την τελευταία του πνοή. Μετά από τον θάνατο του καθηγητή, ο Χατσίκο δόθηκε σε άλλα σπίτια, 

αλλά καθημερινά δραπέτευε επιστρέφοντας στο παλιό του σπίτι. Κάθε βράδυ, την ίδια ώρα που περίμενε 

τον καθηγητή στον σταθμό, ήτανε εκεί, περιμένοντας να δει τον φίλο του να κατεβαίνει από το τρένο για 

να τον συνοδεύσει σπίτι. Αυτό συνεχίστηκε για τα επόμενα δέκα χρόνια. Οι τακτικοί του σταθμού οι 

οποίοι είχανε δει τον σκύλο να περιμένει τον καθηγητή, πρόσεξαν ότι ακόμα και μετά τον θάνατο του, 

ήτανε εκεί καθημερινώς την ίδια ώρα. Αυτό τους συγκίνησε και αρκετοί τον φρόντιζαν φέρνοντάς του 

φαγητό και νερό. Το 1928, ο νέος υπεύθυνος του σταθμού συμπάθησε το σκύλο και του έφτιαξε ακόμη και 

χώρο σε μια από τις αποθήκες του σταθμού, ώστε να έχει ένα μέρος να κοιμάται. Ο σκύλος εμφανιζότανε 

στην πλατφόρμα του τρένου, μόνο την ώρα που ερχότανε το τρένο του καθηγητή.  
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Τις υπόλοιπες ώρες περιφερόταν στον σταθμό, ξεκουραζόταν στην αποθήκη, ή επέστρεφε στο παλιό του 

σπίτι που ανήκε πλέον σε άλλον. Ένας από τους πρώην φοιτητές του καθηγητή, ο οποίος ήταν ειδικός 

στους σκύλους Ακίτα, ακολούθησε τον Χατσίκο 

και έμαθε την ιστορία του. Μετά απ’ αυτό, ο 

πρώην φοιτητής κατέγραψε πόσοι καθαρόαιμοι 

σκύλοι της ράτσας αυτής υπήρχαν στην 

Ιαπωνία. Εκείνα τα χρόνια ήταν τριάντα στο 

σύνολο. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι και τον 

θάνατο του Χατσίκο, συνήθιζε να τον 

επισκέπτεται και να τον φροντίζει, γράφοντας 

άρθρα για την αφοσίωση του. Σιγά- σιγά ο 

κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται και να μαθαίνει 

περισσότερα για την συγκεκριμένη ράτσα. Το 

1932, ένα από αυτά τα άρθρα δημοσιεύτηκε στην 

μεγαλύτερη εφημερίδα του Τόκυο και η ιστορία 

του Χατσίκο έγινε γνωστή σε όλη την χώρα, 

αγγίζοντας τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Ο 

Χατσίκο, πέθανε στις 8 Μαρτίου το 1935 

και σήμερα βρίσκεται βαλσαμωμένος στο 

Μουσείο Φυσικών επιστημών στο Τόκυο. Ο Χατσίκο έγινε σύμβολο πίστης, εντυπωσιάζοντας τον κόσμο  

με την αφοσίωσή του στον νεκρό αφέντη του. Συμβόλιζε το πνεύμα αγάπης και αφοσίωσης που πρέπει να 

υπάρχει σε κάθε οικογένεια. Γονείς και δασκάλοι χρησιμοποιούσαν την ιστορία του ως παράδειγμα προς 

μίμηση. Τον Απρίλιο του 1934, παρουσία του Χατσίκο, έγινε η παρουσίαση του Μπρούτζινου αγάλματός 

του, στον σταθμό της Shibuya. Το άγαλμα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο καταστράφηκε. Έτσι το 1948, 

ζητήθηκε από τον Τακέσι Άντο (Takeshi Ando), γιό του γλύπτη που έφτιαξε το πρώτο άγαλμα (ο οποίος 

είχε πια πεθάνει), να το ξαναφτιάξει. Το δεύτερο αυτό άγαλμα, παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 1948 και 

αποτελεί έκτοτε ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης. Η είσοδος του σταθμού που βρίσκεται κοντά στο 

άγαλμα, ονομάζεται “Hachikō-guchi”, που σημαίνει Έξοδος του Χατσίκο και είναι μία από τις πέντε 

εξόδους του σταθμού.  

Κοκκίνης Κοσμάς 

Γνωμικά 

Ευγνωμοσύνη σημαίνει ότι η ανάμνηση είναι αποθηκευμένη στην καρδιά και 

όχι στο μυαλό. 

                                                                                          Lionel Hampton  

Αφήστε μας να ευγνωμονούμε τους ανθρώπους που μας κάνουν χαρούμενους· 

αυτοί είναι οι γοητευτικοί κηπουροί που κάνουν τις ψυχές μας άνθη. 

                                                                                                         Marcel Proust 

Λίγος σεβασμός, λίγο ενδιαφέρον για τους άλλους κάνει την διαφορά. 

 Γκαρή (Γουίνι το αρκουδάκι) 

 



 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                                                             ΦΥΛΛΟ  ΝΟ 20 

10 

 
Οι πιτσιρίκοι 

 

25η Μαρτίου 

Φωτογραφίεςs από το αρχείο του Γιώργου Πνευματικού και τηs Aλίκηs Παπακωνσταντίνου, από παρελάσειs 

στο χωριό την 25η Μαρτίου στα μέσα τηs δεκαετίαs του 1960 η μία και αρχέs του 1970 οι άλλεs δύο.  

Τότε που στις εθνικές επετείους ο κόσμος και ιδιαίτερα η μαθητιούσα νεολαία έδινε σύσσωμη το παρόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τις δασκάλες του σχολείου σε αναμνηστική φωτογραφία στην πλατεία του χωριού … 
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 Η παρέλαση με τη  

σημαιοφόρο και τους παραστάτες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Θεατρικό έργο στη σχολική εορτή της 25ης   

                                                                     Μαρτίου 

 

 

Αρχείο Γιώργου Πνευματικού 

 

 

Ανέκδοτο…  Η Καλή πεθερά… 

Ήταν μια πεθερά και είχε 3 γαμπρούς. Ο ένας την αγαπούσε πολύ, ο άλλος πιο λίγο και ο άλλος καθόλου. 

Θέλοντας να δει ποιος την αγαπάει περισσότερο αποφάσισε να πάει στη θάλασσα με τον κάθε ένα από 

αυτούς. Πάει με τον πρώτο, μπαίνει στην θάλασσα και κάνει πως πνίγεται τότε ο γαμπρός της θα την 

σώσει. Την άλλη μέρα θα βρει έξω από το σπίτι του μια Mercedes κι ένα σημείωμα.  
 

"Σε ευχαριστώ που με έσωσες η πεθερά σου". 
 

Την άλλη εβδομάδα πάει με τον δεύτερο κάνοντας το ίδιο κόλπο. Ο γαμπρός της την έσωσε και την άλλη 

μέρα βρήκε έξω από το σπίτι μια Mercedes με το ίδιο σημείωμα.  

Πάει με τον τρίτο την άλλη εβδομάδα. Η πεθερά του κάνει πως πνίγεται αλλά αυτός δεν την έσωσε και 

αυτή πνίγεται. Την άλλη μέρα στην κηδεία βρίσκει έξω από το σπίτι του 3 Mercedes και το μήνυμα. 
 

"Σε ευχαριστώ που με έσωσες ο πεθερός σου".                                                                                                                         

 

                                                                     Κωνσταντίνος & Νίκος Χρήστου 
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Γελοιογραφία    
Από το βιβλίο ‘’ Η Ζωή Μετά ’’  του Αρκά  

 

 

 

Νίκος Χρήστου 


