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Αφιέρωμα του Συγγραφέα:
Αφιερώνω στην οικογένεια Σβέρκου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ας συνεχίσουν οι ρίζες μας
να μεγαλώνουν και να υπομείνουν κάθε καταιγίδα. Ας συνεχίσουν τα κλαδιά να μεγαλώνουν γερά και
ν’ ανθίζουν από τη βροχή. Και πάντα ας φωτίσει με ΑΓΑΠΗ η ζεστασιά του ήλιου τα φύλλα μας.
Σκύβω ταπεινά και φιλάω τη γη και λέω στον εαυτό μου κάπου εδώ είναι οι ρίζες του οικογενειακού
μου δέντρου. Αυτοί είναι τώρα εκεί στη γη χαμηλά και κάποια μέρα θα τους συναντήσω. Αυτοί ήταν οι
ρίζες και ο κορμός του δέντρου και τώρα είμαστε εμείς τα μικρά κλαδιά του.
Ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο για μια δοκιμασία και όχι να κερδίσει τον κόσμο διότι
τα επίγεια αγαθά είναι φθαρτά και χάνονται. Πόσους είδαμε πλουσίους να δυστυχούν και πτωχούς να
πλουτίσουν και δι’ αυτό πρέπει πρώτα να κάνουμε Ουράνια και Ψυχικά πλούτη, να αποφεύγουμε το
κακό και να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό το οποίον ποτέ δεν χάνεται. Η ζωή του Ανθρώπου εδώ
στη γη είναι προσωρινή. «Ήλθον, είδον, και απήλθον». Γι’ αυτό έχουμε και πολλά δημοτικά και
θρησκευτικά και ρητά. «Αφού υπάρχει θάνατος τι σε ωφελούν τα πλούτη;» «Σήμερον εμού, αύριον
εσού, ουδέποτε τινός», «Κάμε το καλό και ρίξτο στο γιαλό», «Αγαπάτε αλλήλους», «Άγιος
Χρυσόστομος» και άλλα παρόμοια.
Ο άνθρωπος έχει και ένα ιδιαίτερο ελάττωμα, είτε καλό είτε κακό. Άλλος πιστεύει στο χρήμα και
θυσιάζει ακόμα και τη ζωή γι’ αυτό. Άλλος προσπαθεί να κάμει μια εφεύρεση, και διάφορα άλλα. Εγώ
έχω να διαβάζω και να γράφω αν και είμαι σχεδόν αγράμματος, με μόρφωση μόνον την Τετάρτη του
Δημοτικού Σχολείου. Και δι’ αυτό αποφάσισα να γράψω την Ιστορία της Οικογένειάς μου από τον
προπάππο μου όπου την έχω ακούσει, μάθει και ζήσει, όπως και του χωριού όπου ξεκίνησε η ρίζα της
Οικογένειάς μου, και αν το φυλάξουνε θα μείνει ενθύμιο και στους εγγονούς μου. Το χέρι μου που
γράφει αυτά θα το φάει το χώμα. Το βιβλίο θα βρίσκεται επ’ αορίστου.
Θα βρείτε και πολλά λάθη διότι είμαι αγράμματος
Κ. Ε. Σβέρκος (υπογραφή)
Κεφαλάρι τη 8-1-68.

Ιστορία μιας Οικογένειας Ενός Χωριού
Στα σύνορα Αρκαδίας και Αργολίδας είναι το βουνό Αρτεμίσιο. Σε αυτό μας λέει η Ιστορία ότι έβοσκε η
Έλαφος της Θεάς Αρτέμιδος στα μεγάλα δάση του της εποχής εκείνης. Ακόμη και τώρα λέγεται μια
τοποθεσία Ελαφόγουρνα και Θεμέλιο της Αρτέμιδος στο λεγόμενο Γαϊδοροβούνι και υπάρχουν ίχνη
ενός βωμού στη θέση Αμπέλια όπου σήμερα το έχουμε αφιερώσει στο όνομα του Αγίου Νικολάου. Στο
Ανατολικό μέρος του Αρτεμισίου προς την Αργολίδα υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Τουρνίκι. Καθαρή
την ιστορία του δεν την γνωρίζουμε, φαίνεται όμως να χρονολογείται από εκατοντάδες χρόνια, ίσως
και χιλιάδες. Θα έχει μετακινηθεί τρεις φορές. Το πιο αρχαίο φαίνεται ένα μέρος όπου μοιάζει ότι
υπάρχει χωριό και λέγεται σήμερα Παλιοχώρι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την αληθινή καταστροφή του
χωριού, το μόνο που φημολογείται είναι ότι οι κάτοικοί του βοήθησαν του Μαντινείους και όταν
πέρασαν οι Θηβαίοι ο οποίοι ήταν εχθροί τους, το κατέστρεψαν. Μια άλλη ιστορία λέει ότι το έκαναν
εκεί που είναι σήμερα διότι στην παλιά θέση το νερό ήταν λίγο και το μέρος χαμηλό. Το παλιό του
όνομα ήταν Θούριος αλλά σε πολλούς πολέμους είχε νικήσει, γι’ αυτό το ονόμασαν Θουρνίκι και σιγάσιγά στη Δημοτική ονομάστηκε Τουρνίκι. Σήμερα είναι απόκρημνο μέρος, προ παντός στον Ανατολικό
μέρος από βράχια όπου κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας πολλοί κατέφευγαν εκεί από διάφορα μέρη
γιατί το έβρισκαν πιο ασφαλές και το χωριό είχε μεγαλώσει. Ήταν και ο πιο σύντομος πεζόδρομος για
τη διαδρομή Άργος-Τρίπολη και σιγά-σιγά έγινε ένας δρομάκος με μικρά σκαλοπάτια και για τα ζώα
όπου λέγεται Επάνω Σκάλα. Οι κάτοικοι που ζούσαν επί το πλείστον ήταν κτηνοτρόφοι με πολλά γίδια
και μερικά γελάδια με τα οποία καλλιεργούσαν και τα χωράφια τους, αλλά σιγά-σιγά βρέθηκε το
μουλάρι με το οποίο έκαναν τις δουλειές τους.
Σήμερα το χωριό έχει σχεδόν ρημάξει γιατί οι κάτοικοι έχουν φύγει και πολλοί λίγοι πηγαίνουν κάθε
καλοκαίρι. Φημολογείται μια ιστορία από στόμα σε στόμα όταν ο Κιαμίλμπεης έφυγε από το Άργος για
να φτάσει στην Τρίπολη, το θεώρησε για πιο κοντινό δρόμο και βάδισε κατά τη Χούνη της Κάργιας, το
Μερκούρη, και έφτασε στο Τουρνίκη. Μαθαίνοντας οι κάτοικοι του χωριού ότι έρχονται πάρα πολλοί
Τούρκοι και μη δυνάμενοι να αντισταθούν πήραν ότι μπορούσαν και έφυγαν, οι μεν άνδρες με τα
ζωντανά από τον Κουτουργό για την Νεραϊδόβρυση όπου υπήρχε μεγάλο δάσος και μπορούσαν να
κρυφτούν, τα δε γυναικόπαιδα ανατολικά του χωριού όπου υπάρχουν απόκρημνα βράχια και πολλές
μεγάλες και συνάμα μυστικές σπηλιές, και άφησαν το χωριό έρημο. Φτάνοντας οι Τούρκοι όπως
βρήκαν το χωριό έρημο έβαλαν φωτιά σε ένα σπίτι όπου είχε μείνει ένας γέροντας και λίγο ανάπηρος.
Αυτός φοβήθηκε και τους μαρτύρησε ότι ο κόσμος έφυγε και πρόδωσε μερικά πράγματα που είχαν
κρύψει. Γι’ αυτό οι Τούρκοι του χάρισαν τη ζωή και το σπίτι. Μας είχε διηγηθεί η γιαγιά μου ότι αυτό το
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σπίτι μετά την Απελευθέρωση είχε καεί τρεις φορές και την τελευταία φορά ήταν με πάτωμα και είχε
στο κατώι εννέα γελάδια και στις μέρες μου χτίστηκε τέταρτη φορά με τελευταίο κάτοικο νοικοκύρη το
Σπύρο Ψυχού. Φεύγοντας οι Τούρκοι άφησαν μια φρουρά για να φυλάνε το δρόμο. Ο Τούρκος πασάς
που έμεινε έστειλε το γέρο που είχε βρει στο χωριό και δήλωσε φιλία. Οι κάτοικοι που είχαν φύγει,
πραγματικώς είχαν περάσει μεγάλη φουρτούνα και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χωριό διότι
είχαν τελειώσει τα τρόφιμα. Μετά ζούσαν με τους Τούρκους αγαπημένα έως την Επανάσταση. Όταν
κηρύχτηκε η Επανάσταση, οι Τούρκοι έφυγαν για την Τρίπολη. Το χωριό το ανέλαβε ο Καπετάν Δαγρές
με δυο παιδιά του Καπετάν Κλαδούρη, τον Προκόπη και τον Στεφανή. Τα δυο παιδιά πήραν μάλιστα για
γυναίκες δυο κοπέλες από το Τουρνίκι τις οποίες είχαν ελευθερώσει από τους Τούρκους και έκαμαν
οικογένειες στο Τουρνίκι με το επώνυμο Καπεταναίοι.
Μετά από την απελευθέρωση, βρέθηκε ένα αρκετά μεγάλο χωριό μαζί όπως είπαμε που είχαν
έρθει από διάφορα άλλα κυνηγημένα χωριά. Και άρχισαν τώρα να χτίζουν καλύτερα σπιτάκια, να
μεγαλώνουν τα μαντριά τους, να έχουν γιδοπρόβατα και άλλα ζωντανά. Έκαμαν δυο δεξαμενές μικρές
και έφερναν νεράκι μέσα στο χωριό και έφτιαξαν μικρά περιβολάκια. Εκτός από τις δυο βρύσες όπου
έπαιρναν νερό για τα σπίτια τους, τη μια έλεγαν Ντούντα και την άλλη τη Δεξαμενή του Καπετάνιου,
ερχότανε νερό να γεμίζουνε τις δεξαμενές από το σουλουνάρι και από το στουρούνι από τα βόρεια του
χωρίου όπου υπήρχαν δυο πήγες, μια μικρή ο Κανελάκης και μια πιο μεγάλη Βρύση με πολύ κρύα
νερά. Το χωριό ήταν καλυμμένο με άγρια και ήμερα δέντρα. Τα πολλά άγρια με σφεντάμια και κισσούς
και τα ήμερα με καρυδιές. Το χωριό ήταν χωρισμένο σε δυο συνοικίες, Πέρα χωριό και Δώθε χωρίο.
Είχε μια εκκλησία, τον Άγιο Αθανάσιο που πανηγύριζε στις 2 Μαΐου.
Προς Νότο, στην ίδια σειρά του βουνού υπήρχαν και άλλα δυο χωριά, η Μπούγα, το σημερινό
Κρυονέρι, όπου αργότερα έκαναν εκεί Δημοτικό Σχολείο, και η Κρύα Βρύση. Τα τρία χωριά αργότερα
έκαναν μία κοινότητα και την ονόμασαν Κοινότητα Κρυονερίου. Μετά την Απελευθέρωση έγιναν δήμοι
και τα 3 χωριά υπαγόταν στο Δήμο Αχλαδόκαμπου. Λόγου του μεγάλου υψομέτρου του βουνού, το
χειμώνα έπεφταν πολλά χιόνια και οι κάτοικοι κατέβαιναν στα χειμαδιά σε διάφορους οικισμούς μέχρι
τρεις έως πέντε και ώρες μακριά προς το Άργος. Οι κυριότεροι οικισμοί ήταν το Ελληνικό έως 10 χμ.
από το Άργος, ο Άγιος Στέφανος έως 15 και η Φρέγκαινα και στο Μερκούρι. Εκεί κατέβαζαν τις στάνες
του να περάσουν το χειμώνα τους.
Όσο πήγαινε στο χωριό, άρχισε ο κόσμος να φεύγει. Πολλοί νέοι έφυγαν για τις πολιτείες για το
Άργος, Ναύπλιο και Τρίπολη και σε άλλα πιο εύφορα χωριά διότι βέβαια τα λίγα χωραφάκια και το
άγριο τοπίο δεν ήταν δυνατόν να τους διαθρέψει. Από το 1850 θα είχαν μείνει ως 80 οικογένειες με τα
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γίδια τους και λίγα προβατάκια τους και λίγα αγελάδια τους τα οποία μερικοί τα χρησιμοποιούσαν να
σπέρνουν τα χωράφια τους. Τώρα ήταν πια ελεύθεροι, ζούσαν μια ζωή χωριάτη μεν αλλά καλή και
σχεδόν ήσυχη, ήταν κάπως αγαπημένο αλλά και πολύ φιλόξενο. Όπως είπαμε ήταν ο πιο κεντρικός και
για ζώα δρόμος. Ένωνε την περιφέρεια Τριπόλεως με την Αργοναυπλία διότι όλοι η συγκοινωνία και τα
μικροεμπόρια γινόταν με το σαμάρι μουλαριού, γαϊδουριού και αλόγου. Ή θα νυχτώνανε, ή βροχή,
έπρεπε να μείνουν στο χωριό στα σπίτια δωρεάν.
Μεγάλη κίνηση γινόταν την Άνοιξη με τους τσοπάνηδες της Γορτυνίας. Ροϊνό, Καρδαρά, Βαλτέτσι,
πήγαιναν προς την περιφέρεια του Ναυπλίου και έμεναν και ημέρες, λόγω βροχής, ή γυναίκες να
γεννήσουν, ή θάνατοι. Τους περαστικούς τους λέγαμε διαβαταρέους. Όλοι οι χωριάτες κοίταζαν να
τους πάρουν στα σπίτια τους να τους περιποιηθούν πουλώντας σε αυτούς προμήθειες.
Μέσα σε αυτές τις οικογένειες του χωριού ήταν και μια οικογένεια όπου και για αυτή θα
γράψουμε στο παρόν βιβλίο. Η οικογένεια Γιαννακούλη ήταν σχεδόν 6 αδελφοξαδέλφια. Οι 3 έφυγαν
για την Κάρια, ένας στο Κουτσοπόδι και ένας στα Φύχτια. Στο Τουρνίκι έμεινε ένας ο Γιάννης
Γιαννακούλης με το παρατσούκλι Σβέρκος. Αλλά οι πιο πολλοί τον ήξεραν ότι ήταν τυφλός από το ένα
μάτι. Ήταν ένας από τους καλούς νοικοκυραίους στο χωριό. Είχε ένα από τα καλύτερα σπίτια,
μουλάρια, πολλά γίδια και μερικά πρόβατα. Το χειμώνα κατέβαινε στο Ελληνικό, 10 χιλιόμετρα από το
Άργος κοντά στο Κεφαλάρι όπου είχε σπίτι με μικρό μαντρί για τα πρόβατα και πιο ψηλά στο βουνό
προς τον προφήτη Ηλία είχε μεγάλο μαντρί για τα γίδια και αρκετό βοσκότοπο, το «Στανοτόπι». Είχε 3
αγόρια, το Χρήστο, όπου τον πάντρεψε στο σπίτι και τον έκαμε και τον μόνο κληρονόμο όλης της
περιουσίας ενώ τους άλλους 2 τους αποκλήρωσε. Ο μεν Δημήτρης παντρεύτηκε σώγαμπρος στου
Καραλίτση και πεθαίνοντας, μάλλον πνίγηκε, άφησε τη γυναίκα του με ένα ανάπηρο κοριτσάκι. Δηλαδή
δεν άφησε κληρονόμους. Και τρίτο ο Μιχάλης «παππούς μου» βλέποντας ότι ο πατέρας του τον
αποκλήρωσε, όπως το έκαμαν πολλοί γονείς που δίνουν την αγάπη τους στο ένα ή δύο και τα άλλα τα
διώχνουν, πηγαίνει στο Κεφαλάρι όπου λειτουργούσε ένα εργοστάσιο που έβγαζε μπαρούτι και έπιασε
δουλειά ως εργάτης. Το εργοστάσιο εκινείτο με νερό της πηγής Κεφαλαριού. Αλλά σε λίγα χρόνια το
νερό σταμάτησε και το λίγο που έβγαινε δεν είχε δύναμη να κινήσει τη μηχανή του εργοστασίου.
Βρήκαν αλλού πιο κατάλληλο όπως της Δημητσάνας, και άλλα πιο νέα σε καταλληλότερα μέρη της
Ελλάδας, και έτσι το εργοστάσιο του Κεφαλαριού έκλεισε διά παντός και ο Μιχάλης Γιαννακούλης ή
Σβέρκος όπως και οι άλλοι πολλοί έμειναν χωρίς δουλειά αλλά και χωρίς περιουσία. Πήγε πάλι στον
πάτερα του να φυλάξει τα γίδια και να ζει σαν υπηρέτης. Εντωμεταξύ στο χωριό ήταν μια ορφανή με
δυο μικρά σπιτάκια, ένα στην Τουρνίκι και ένα στον Άγιο Στέφανο με λίγα χωραφάκια και κοντά σε
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έναν θείο της, φτωχιά και αυτή αλλά πολύ εργατική και τίμια. Είχαν και λίγα γιδάκια μαζί με το θείο της
τα φτωχοπέρναγε. Την έλεγαν Ελένη Ψυχού ή «Καραμάνου». Εκεί ο καλός ο Μιχάλης έριξε τα δίχτυα
του. Το ‘πε στον πατέρα του κι αποφάσισαν να την παντρευτεί. Αυτό έγινε και για να τον ξεφορτωθεί ο
πατέρας του, και το 1878 παντρεύτηκαν αγαπημένα αποφάσισαν οι δυο φτωχοί νέοι να φτιάξουν το
νοικοκυριό τους. Καλλιεργούσαν τα χωραφάκια τους, τα λίγα γιδάκια τους, και άμα τους έμενε καιρός
έκαναν και κάνα μεροκάματο. Το 1879 απόχτησαν το πρώτο παιδί, αγόρι, και το ονόμασαν Τρύφωνα. Η
χαρά τους ήταν μεγάλη για το πρώτο τους παιδί, και μάλιστα αγόρι γιατί όλοι οι γονείς τα αγόρια
αγαπάνε πιο πολύ. Ύστερα από δυο χρόνια αποχτάνε, το 1881, δεύτερο παιδί αγόρι το ονόμασαν
Λευτέρη (ο πατέρας μου). Η χαρά τους μεγάλωσε πιο πολύ. Με το δεύτερο έκαμαν κουμπάρο αδερφό
του Δήμαρχο από τον Αχλαδόκαμπο, εκεί υπαγόταν το χωριό όπως γράψαμε πιο πάνω.
Ελευθέριος Παραβάντης έβαλε το όνομά του. Λέει μια λαϊκή παροιμία «ορφανά δεν χαίρονται,
χήρες δεν καμαρώνουν». Αυτό έπαθαν οι δυο νέοι. Δεν τους άφησε η τύχη να χαρούν, βάλθηκε να τους
χωρίσει και το 1884 πέθανε ο πατέρας των δυο παιδιών, ο Μιχάλης. Τώρα η ορφανή έμεινε νέα χήρα
με δυο παιδάκια μικρά, προηγουμένως είχαν πουλήσει τα λίγα γιδάκια μη δυνάμενοι να τα φυλάξουν.
Έμεινε χήρα κι έρημη χωρίς ζωντανά, χωρίς να μπορεί να δουλέψει τα λίγα χωραφάκια με δυο μωρά
παιδάκια το μόνο που της έμεινε μια χοιρινή να βγάλει να πουλάει κάνα γουρουνόπουλο, η κυριότερη
δουλειά που έκανε να κάθεται στον Άγιο Στέφανο να πηγαίνει ξύλα στο Άργος ζαλιά στο κορμί της
δυόμισι με τρεις ώρες μακριά για να βγάζει το ψωμί των παιδιών της και το δικό της. Τα παιδάκια της
τα άφηνε σε καμιά γειτόνισσα άλλοτε νηστικά και μια φορά δε είχαν ψωμί και τους έδινε βρασμένο
σιτάρι να τα παρηγορήσει και της λέει ο μικρότερος ο Λευτέρης, «ρε Μάνα, δεν πεινάω από
σιταρόσπειρα.» Έτσι έλεγαν το βρασμένο σιτάρι. «Πεινάω από ψωμί.» Αυτό της έκαιγε περισσότερο
την ψυχή της.
Ίσως να σας φαίνεται απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Δυόμισι ώρες ξύλα ζαλωμένη για να
ζήσει τα παιδιά της και να μη γίνει πρόστυχη. Της είχε δώσει ο Θεός μια μεγάλη δύναμη. Τέλος μη
δυνάμενη να αντέξει αυτή την επίπονη δουλειά να βγει πάλι στα κοσμικά που το λένε οι χωριάτες, και
αποφάσισε να παντρευτεί για δεύτερη φορά και πιο πολύ για να προστατέψει τα παιδιά της. Και
βρέθηκε ένα παιδί ορφανό χωρίς μάνα και πατέρα, χωρίς σπίτι, είχε φύγει από μικρό και ότι είχε
γυρίσει. Η αλήθεια είναι ότι θα έσμιγε πάλι ο κρύος του παγωμένου αλλά και ποιος άλλος μπορούσε να
την πάρει χήρα και φτωχή με δυο παιδιά ανήλικα. Αλλά αφού και αυτός δεν είχε πού την κεφαλήν
κλείναι, θα έβρισκε το σπιτάκι, τα λίγα χωραφάκια, και θα τα δούλευε σαν άντρας που ήταν. Ναι μεν
χήρα αλλά νέα και πολύ δυνατή αφού τα έβγαλε μόνη της πέρα όχι τώρα όπου θα έμεινε στο σπίτι ένας
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άντρας νέος και γερός. Ο νέος αυτός λεγότανε Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Είχε άλλα δύο αδέρφια και
μια αδερφή όταν έμειναν ορφανά. Ο μεγάλος έφυγε και παντρεύτηκε στην Κρύα Βρύση. Ο άλλος πήγε
και αυτός υπηρέτης σε κάποιον και φύλαγε γελάδια ήταν και λίγο οπισθοδρομικός. Παντρεύτηκε και η
αδερφή τους. Της δώσανε ό,τι χωράφια είχανε. Τώρα έμεινε ο Παναγιώτης έρημος το μόνο που είχε
ήταν πολύ έξυπνος και μια μέρα εκεί που γύριζε στους δρόμους κάποιος τον μάλωσε επειδή του είχε
χτυπήσει το παιδί και έτρεξε έξω από το χωριό κοντά σε ένα ερημοκκλήσι, τον Άγιο Δημήτρη, που ήταν
πάνω στο δρόμο όπου περνούσε Άργος-Τρίπολη, και έκλαιγε. Πέρναγε ένας μικρέμπορος με τρία
μουλάρια γιατί τότε το εμπόριο γινόταν με σαμάρι μουλάρια, άλογα και γαϊδούρια ακόμα. Του
φώναξε, «Έλα εδώ ρε μικρέ, γιατί κλαις;» «Γιατί με κυνηγάνε να με βαρέσουνε.» «Έρχεσαι κοντά μου
στο χωριό, θα σε ταΐζω και θα σε ντένω και θα σε χαρτζιλικώνω άμα μεγαλώσεις να βοηθάς στο σπίτι
ότι δουλειές μπορείς;» «Έρχομαι» του λέει ο μικρός. Τον καβαλάει στο ένα μουλάρι, του δίνει και ένα
κομμάτι μπομπότα και πήγε στα Τσιπιανά (Νεστάνη). Εκεί χόρτασε ψωμάκι, ήταν και πολύ υπάκουος.
Του άρεσε, έκατσε δυο-τρία χρόνια. Το Τουρνίκι και τα Τσιπιανά έχουν μεγάλες συναλλαγές.
Πηγαίνουν οι πατριώτες του τον έβλεπαν, τους έβλεπε, πέρναγε καλά ο Παναγιώτης.
Μετά από αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να έρθει στο χωριό του. Τώρα είχε μεγαλώσει λίγο. Πιο
καλοπερασμένος και καλοντυμένος. Όταν ήρθε έτυχε να είναι φερμένος ένας καλαϊτζής η γανωματής
και γάνωνε τα χαλκώματα του χωριού. Η δουλειά αυτή τότε ήταν πολύ επικερδής, όλος ό κόσμος
δούλευε με χαλκώματα. Μαζευτήκανε τα παιδάκια του χωριού και χαζεύανε με το Μαστροκίτσο, έτσι
έλεγαν τον καλαϊτζή, η καταγωγή του Ρουμελιώτης. Όλο το χρόνο γύριζε από χωριό σε χωριό και από
πόλη σε πόλη σε όλη την Πελοπόννησο και τη Ρούμελη της είχε γυρίσει πολλές φορές και ήταν
πασίγνωστος αλλά και καλός άνθρωπος, έξυπνος και λόγιος. Όπως πήγαν τα παιδάκια γύρω του, είδε
τον Παναγιώτη να διαφέρει από τα άλλα παιδιά, ζωηρός, έξυπνος, έπαιρνε τα εργαλεία να τον
βοηθάει. «Ρε,» το λέι ο Μαστροκίτσος, «σου αρέσει η τέχνη; Έρχεσαι κοντά μου να την μάθεις;»
Πρόθυμος ο μικρός του λέει, «Έρχομαι» του απαντάει. «Ποιανού είσαι;» τον ρωτάει στα σοβαρά ο
μάστορης. «Είμαι ορφανός, δεν έχω ούτε μάνα ούτε πατέρα. Έχουν πεθάνει.» «Και πού μένεις;» «Πότε
υπηρέτης, πότε δώθε, πότε κείθε, όπου μέρα μου και όπου νύχτα μου»
«Τότε ετοιμάσου κι έλα κοντά μου.»
«Είμαι έτοιμος. Δεν έχω τίποτα. Είμαι όπως με βλέπεις. Καλά ρούχα για ύπνο έχω.»
Ψωμί, φαΐ, ας είναι καλά τα αφεντικά, γιατί όποιος έδινε χαλκώματα να φτιαχτούν τάιζε και τους
μαστόρους. Πηγαίνει κοντά ο καλός σου ο Παναγιώτης και εδώ έξυπνος πολύ υπάκουος και τον
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αγαπούσε σαν παιδί του. Ποτέ δεν του χάλαγε το χατίρι και έγινε και καλός μάστορης. Όπως είπαμε η
δουλειά αυτή ήταν να γυρίζεις. Έτσι είδε διάφορα μέρη, γνώρισε ανθρώπους καλούς και κακούς,
έμαθε, μορφώθηκε κοινωνικώς πολύ καλά, καθώς ήταν και ζωηρός, έγινε ένας άνδρας με καλές
γνώσεις, γράμματα δεν ήξερε και εντούτοις εκεί έμαθε και καλά γράμματα και λογαριασμούς.
Απόχτησε και μεγάλη εκτίμηση και από το μάστορή του και από πολλούς φίλους. Δεν έμοιαζε πια με το
χωριατόπαιδο.
Αφού πέρασαν λίγα χρόνια, σαν να βαρέθηκε αυτή τη ζωή να γυρίζει όλο το χρόνο, ήρθε στο
Τουρνίκι να δει τους συγγενείς, τους φίλους, να ξεκουραστεί για λίγο. Οι συγγενείς του και οι συγγενείς
της Ελένης της χήρας του Σβέρκου τον είδαν πάντως καλό, έξυπνο και λόγιο και αποφάσισαν και έγινε
συνεννόηση μεταξύ συγγενών και πρότειναν στον Παναγιώτη το Μάστορη (του έκατσε αυτό το
παρατσούκλι). «Ρε Παναγιώτη, ως πότε θα γυρίζεις σε αυτή τη δουλειά, χωριό σε χωριό και όλο θα
μαστορεύεις; Εδώ είναι η Ελένη, χήρα είναι αλλά είναι καλή, τίμια και εργατική και τα παιδιά θα
μεγαλώσουν, δουλειές θα κάνουν. Εσύ, μικροπράματα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα.»
Το σκέφτηκε έτσι, το σκέφτηκε αλλιώς, το βρήκε κάπως λογικό και το αποφάσισε. Αλλά η αρχή
είναι πάντα δύσκολή. Αφού παντρεύτηκε τα έβλεπε όλα δύσκολα γιατί ήταν μαθημένος τις παρεΐτσες,
τα γλεντάκια. Τρόμαξε η καημένη η Ελένη να τον φέρει σε λογαριασμό γιατί αυτή ήξερε από
οικογένεια, από φτώχεια. Στην αρχή δεν άκουγε, αλλά σιγά-σιγά αυτή με την υπομονή τον έφερε στα
νερά της και αργότερα έγινε ένας από τους πιο καλούς νοικοκυραίους, όχι μόνον του χωριού αλλά
ολόκληρης της περιφέρειας, ο πιο λογικός ο πιο αγαπητός σε ολόκληρη την Αργολίδα. Βάστηξε την
οικογένειά του και τα δυο του θετά παιδιά αγαπημένα και αχώριστα σαν δικά του παιδιά και το σπίτι η
περιουσία όλα τα είδη πήραν το όνομα Μαστοραίοι. Τόση ήταν η αγάπη του.
Αφού παντρεύτηκαν και πέρασε η πρώτη φουρτούνα, άρχισαν το νοικοκυριό τους. Αγόρασαν ένα
μουλάρι και μια αγελάδα και καλλιεργούσαν τα χωραφάκια τους και σιγά-σιγά οικονομάγανε και
φέρναν βόλτα τις δουλειές του σπιτιού. Τα παιδάκια μεγαλώνανε. Γύρω στο 1887-1890 γινόταν η
σιδηροδρομική γραμμή (ΣΠΑΠ) στον Αχλαδόκαμπο είχε εκεί κουμπάρους φίλους πήγε και δούλεψε ο
Παναγιώτης για κάμποσο χρονικό διάστημα και η γυναίκα του με τα παιδιά καταφέρνανε τις δουλειές
του σπιτιού. Έμασε κάτι λεπτούλια, διόρθωσε, μάλλον έφτιαξε το σπίτι στο Τουρνίκι τρία δωμάτια
απάνω, ισόγειο για τα ζώα και το άχυρο και ένα δωμάτιο υπόγειο ο λεγόμενος θόλος. Τα παιδιά
μεγάλωσαν και άρχισαν να βγαίνουν στις δουλειές. Σχολείο τότε δεν υπήρχε για γράμματα. Κατά το
1898 έκαμαν ένα σχολείο και για τα τρία χωριά Τουρνίκη, Μπούγα, και Κρύα Βρύση. Το σχολείο το
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εγκατάστησαν στην Μπούγα το καλοκαίρι διότι ήταν στο μέσον των χωριών. Το χειμώνα ήταν στο
Ελληνικό που ήταν διπλοκάτοικο όπως είπαμε.
Οι καλοί νοικοκυραίοι σκέφτηκαν ότι γιδοπρόβατα δεν είχαν και δεν ήταν ακόμη σε θέση να
αποκτήσουν. Να ρογιάσουν στείλανε υπάλληλο σε άλλον τσοπάνη τον μεγάλο τον Τρύφωνα γιατί ήταν
πιο λοβός και αδύνατος και θα έβγαζε το μεροκάματο. Το Λευτέρη που ήταν πιο ψηλός και πιο γερός
έμεινε στα χωράφια και έκανε μεροκάματα σε διάφορους θέρους στα χωριά του Άργους και της
Τριπόλεως και σκάψιμο στα αμπέλια στο Άργος, στη Βολά της Κορινθίας, στη Βοστίτσα της Αχαΐας, και
στην Αμαλιάδα όπου ήταν πιο ακριβό το μεροκάματο. Έως ότου ήρθαν τα παιδιά σε ηλικία και
αποφάσισαν να κάμουν δικές τους στάνες.
Το 1899 κλήρωσε ο Τρύφωνας αλλά τότε οι πρωτότοκοι έπαιρναν απαλλαγή και δεν πήγε
στρατιώτης ο Τρύφωνας. Έχτισαν μαντρί στον Άγιο Στέφανο, έκαμαν την πρώτη στάνη. Τα γίδια είχαν
γεννήσει, εντωμεταξύ και η αγελάδα. Είχαν και από αυτά μερικά άρχισε σιγά-σιγά η πρόοδος αλλά όλοι
στη δουλειά. Ο Τρύφωνας άφησε τα ξένα γίδια και φύλαγε τώρα τα δικά τους.
Το 1902 κληρώνει και ο Λευτέρης και παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο. Εκεί γυμνάστηκε και τον
έριξαν στην Χωροφυλακή. Έτσι ήταν τότε. Υπηρέτησε στη Χωροφυλακή σε δύο νησιά, στη Σύρο και
έπειτα στην Τήνο, και μετά από δύο χρόνια απολύθηκε στις αρχές το 1905.
Το 1904 παντρεύουνε τον Τρύφωνα. Έκαμε οικογένεια και έζησε έως γηρατειά αν και είχε μια
μικρή αναπηρία στο αριστερό χέρι.
Αφού παντρέψανε τον Τρύφωνα, με την προίκα πήρανε χωράφια και με του σπιτιού τα λεπτά
πήραν και λίγα προβατάκια και όσο πήγαινε το νοικοκυριό μεγάλωνε. Το 1905 το Σεπτέμβριο
παντρεύουνε και το Λευτέρη με μια κοπέλα από τα Τσιπιανά, την Ελένη του Ηλία Μάνιου και αυτή την
προίκα την έριξαν μέσα στο σπίτι. Όλο και αβγάτισε το νοικοκυριό τώρα με γιδοπρόβατα, γελάδια, δυο
μουλάρια, χωράφια, αμπέλια, και στα Τσιπιανά από προίκα και δικά τους στη θέση Χελώνα δεν του
έλειπε σχεδόν τίποτα. Το 1906 αποφάσισαν και χτίζουν ένα καλό σπίτι, το πρώτο της εποχής του
μεγάλο ανώγειο με δωμάτια πάνω, το ισόγειο χωρισμένο χαγιάτι με μπαλκόνι.
Αφού παντρεύτηκε ο Λευτέρης και στάθηκε πιο άτυχος σαν τον πατέρα του δεν γνώρισε καλάκαλά οικογένεια, δε γνώρισε παιδιά, πέθανε νωρίς και αυτά τα χρόνια που έζησε στα ξένα.
Αφού παντρεύτηκαν και τα δυο παιδιά με τις προίκες, με τις δουλειές τους απόχτησαν όπως
είπαμε από όλα, έγινε ένα υπολογίσιμο σπίτι. Έλεγαν σαν το Μαστορέικο, τρεις άντρες, όλοι γεροί,
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τρεις γυναίκες πολύ γερές. Όπου περνούσαν έλεγαν οι Μαστορονυφάδες. Άλλοι με ζωντανά, άλλοι με
μεροκάματο όταν ήταν καιρός και ξύλα τα πούλαγαν το καλοκαίρι στα Τσιπιανά, το χειμώνα στο Άργος.
Σε όλα κουμάντο έκανε ο γερο-Καλαϊτζής. Ήταν μεγάλος κουμανταδόρος. Δυο σπίτια, δυο
νοικοκυριά, όλα διπλά, βαρέλια με κρασί, αμπάρια με σιτάρι, τεπόζιτα με λάδι. Όταν έφευγε από το
ένα σπίτι, στο άλλο δεν κουβαλούσε τίποτα. Και το χωριό όλοι τον σέβονταν. Εάν ήθελαν να κάμουν
τίποτα, να ρωτήσουμε και τον γέρο-Καλαϊτζή. Ήταν ο πιο λόγιος, αν τον ρωτούσαν σε ποιο σχολείο
πήγε, τους απαντούσε στο Κοινοτικό μα δεν υπάρχει Κοινοτικό Σχολείο του απαντούσαν. Και όμως
υπάρχει τους έλεγε, και είναι το καλύτερο απ’ όλα και έπειτα τους εξηγούσε ποιο είναι το Κοινοτικό
Σχολείο.

Ελευθέριος (Λευτέρης)
Πατέρας του Κωνσταντίνου

Αρχίζει η οικογένεια του Λευτέρη και της Ελένης όπου είναι οι γονείς μου. Το 1905, όπως είπαμε,
πάρα πάνω, παντρεύτηκαν το 1906, 26 Ιουλίου, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, αγόρι και το
ονόμασαν Κωνσταντίνο. Η χαρά τους ήταν διπλή για το πρώτο παιδί που βγάζαν στην κοινωνία και ότι
ήταν αγόρι. Το 1908 απέκτησαν το δεύτερο κατά σειρά παιδί, κορίτσι, το ονόμασαν Δημητρούλα, αλλά
σε δύο χρόνια πέθανε. Το πρώτο χτύπημα της οικογένειας. Το 1909 επιστρατεύεται ο πατέρας για τα
νέα όπλα Μάλιγχερ αλλά προετοιμασία και για νέο πόλεμο. Το 1911 απόχτησαν το τρίτο κατά σειρά
παιδί, και πάλι κορίτσι που το ονόμασαν Παναγιώτα. Το 1912, η πατρίδα μας μαζί με τις συμμαχικές
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δυνάμεις κηρύττει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας, τους λεγόμενους Βαλκανικούς Πολέμους. Ο πατέρας
μου με του άλλους πατριώτες και με όλους τους Έλληνες ακούει τη φωνή της πατρίδας και βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή στρατιώτης. Αρχές Σεπτεμβρίου 1912 παρουσιάστηκε ως έφεδρος στρατιώτης στον
πόλεμο ενώ ο παππούς μου βρισκόταν στην Αμερική όπου είχε πάει προ ενός χρόνου πριν κηρυχτεί ο
πόλεμος. Έρχεται αμέσως να μας προστατεύσει πάλι ως οικογενειάρχης μετά από σκληρούς αλλά
νικηφόρους αγώνες το 1912 εναντίον των Τούρκων και το 1913 εναντίον των ύπουλων πρώην
συμμάχων Βουλγάρων έγινε ανακωχή και αποστρατεύτηκε ο πατέρας μου. Αφού πάλι μαζεύτηκε όλη η
οικογένεια, πολλοί Τουρνικιώτες αποφάσισαν να φύγουν για το εξωτερικό. Πήγαιναν για κάτι το
καλύτερο. Έτσι αποφάσισαν και οι δυο αδελφοί ο πατέρας μου με τον αδελφό του. Πούλησαν τα
γιδοπρόβατα και στις 13 Μαρτίου 1914 έφυγαν από το χωριό για το εξωτερικό. Φεύγοντας η μητέρα
μου είχε μείνει έγκυος και ύστερα από τέσσερις μήνες αποκτήσαμε το τέταρτο παιδί το οποίο ήταν
αγόρι και του δώσαμε το όνομα του παππού Μιχάλη. Με την προστασία του παππού Παναγιώτη, το
σπίτι πήγαινε πολύ καλά, μας αγαπούσε όλους, νυφάδες, εγγόνια, μας θεωρούσε πραγματική του
οικογένεια και ας ήταν πατριός. Αλλά και όλη η οικογένεια τον εκτιμούσε ως τον καλύτερο προστάτη
αφού τώρα δεν είχαν ζωντανά ασχολήθηκε η οικογένεια με άλλες δουλειές να πουλάνε ξύλα το
χειμώνα στο Άργος ο παππούς να βγάζει κάρβουνα και να περνάει το σπίτι του καλά το θέρος αφού
θέριζαν τα δικά τους στο μεροκάματο για θέρο το καλοκαίρι ξύλα στα Τσιπιανά.
Ο πατέρας μου στην Αμερική, λόγω του Α’ Πολέμου βρέθηκε σε δύσκολη θέση, πρώτον ανεργίες,
δεύτερον αρρώστιες και τρίτον από μια συκοφαντία έκαμε και λίγο φυλακή αθωώθηκε αλλά με πολλά
έξοδα ή τύχη δεν τον βοήθησε. Στην Ελλάδα άρχισαν λίγο πολιτικές διχόνοιες με τον Α’ Πόλεμο και το
1917 η Αγγλία μας κάνει γενικό αποκλεισμό για να βγούμε στον πόλεμο με το μέρος της και η Ελλάδα
άρχισε να υποφέρει και πιο πολύ από ψωμί ο κόσμος πείναγε φοβερά. Αλλά εμείς το σπίτι μας για να
έχει καλό προστάτη, όχι μόνο δεν πεινάσαμε, αλλά και άλλους βοηθήσαμε. Ο παππούς είχε κάνει
μεγάλο κουμάντο αλλά πάντοτε όλα τα είδη του σπιτιού έπρεπε να τα αποθηκεύει. Το 1918 έπεσε μια
μεγάλη αρρώστια, η λεγόμενη Ισπανική Γρίπη και μη γνωρίζοντας ακόμη η επιστήμη το φάρμακο,
πέθανε πολύς κόσμος, ένας, δύο-τρεις από κάθε σπίτι. Το χτύπημα αυτό έφτασε και στο σπίτι μας.
Πεθαίνει η αδερφούλα μου και η γιαγιά μου η καημένη η οποία εργάστηκε από μικρή ορφανή έως
ότου γέρασε. Βοήθησε πολύ το σπίτι μας, υπεραγαπούσε και έφυγε με το παράπονο ότι δεν βρέθηκαν
τα παιδιά της στην τελευταία ώρα να της κλείσουν τα μάτια όπου είχε περάσει τα πάνδεινα να τα
μεγαλώσει. Στάθηκε μια γλυκιά κόρη στοργική, Μάνα, σεβαστή σύζυγος, ακούραστη από τα νιάτα της
μέχρι τα γεράματά της. Πρέπει να την ευλογούμε όλοι οι απόγονοί της.
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Το 1919 γύρισε ο μεγαλύτερος αδερφός, ο Τρύφωνας από την Αμερική και το 1920 αποφάσισαν
μαζί με τον παππού να φύγουν από το Τουρνίκι οικογενειακώς και κατέβηκαν στο Κεφαλάρι του
Άργους και αγόρασαν μερικά χωράφια στη θέση Μαγούλα του πρώην Γεωργιτσόπουλου. Έκαμαν τα
συμβόλαια στις 23 Νοεμβρίου 1920 και εγκαταστάθηκαν πλέον εκεί. Από το Τουρνίκι φύγαμε την ίδια
χρονιά. Άλλα πουλήσαμε, άλλα αφήσαμε, δεν ξαναγυρίσαμε πλέον, ενώ στον Άγιο Στέφανο τα
βαστήξαμε για λίγα χρόνια ακόμη. Το Δεκέμβρη 1921, έρχεται και ο πατέρας μου από την Αμερική στην
Αθήνα. Τον πιάνουν ως ανυπότακτο του εξωτερικού διότι κάλεσαν την ηλικία του όταν έλειπε. Το
έντυσαν στρατιώτη επί 6 μήνες και το Μάιο ήρθε στο σπίτι. Στην Ελλάδα όπου ήρθε υπήρχε μεγάλη
οικονομική κρίση και ο υπουργός Οικονομικών έκανε εσωτερικό δάνειο κόβοντας όλα τα
χαρτονομίσματα στη μέση. Όσα λεφτά έφερε ο πατέρας μου αυτόματα έχασαν τη μισή αξία και έτσι
τον έφαγε η ξενιτιά. Δε βρήκε τη Μητέρα του και την κορούλα του. Πήρε τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας τους και κατέβηκε στο Κεφαλάρι στις 20 Μαΐου 1922. Αφοσιώθηκε στη δουλειά όπως και
πρώτα. Νοσταλγούσε για να γνωρίσει την οικογένεια από το 1912. Έπειτα στην Αμερική δεν γνώριζε
καλά-καλά από οικογένεια αλλά η τύχη πάλι δεν τον άφησε να χαρεί την οικογένεια του. Στις 15
Αυγούστου 1923 πήρε την γυναίκα του και τα παιδιά του και πήγε στα Τσιπιανά στα πεθερικά του.
Πανηγύριζε και το μοναστήρι των Τσιπιανών. Είδε τους συγγενείς, παλιούς φίλους, γλέντισε με πολύ
όρεξη, τόσα χρόνια ξενιτεμένος. Όταν γύρισε στο Κεφαλάρι αμέσως αρρώστησε. Πηγαίνοντας στους
γιατρούς του Άργους τον βρήκαν με πνευμόνια. Την είχε περάσει άλλες δυο φορές και στην τρίτη δεν
άντεξε, η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει και στις 29 Αυγούστου 1923 πεθαίνει και αφήνει τη γυναίκα
του χήρα και τα δυο του παιδιά ορφανά. Ήταν ο πιο άτυχος πατέρας και σύζυγος. Δεν διεύθυνε
οικογένεια ούτε καλά-καλά την γνώρισε από μικρός ορφανός, δυστυχισμένος μεγάλωσε στα ξένα.
Πέθανε 42 χρόνων με το παράπονο στα χείλη, δε χάρηκε ούτε νέος ούτε παντρεμένος.
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Η Δική μου Ζωή
Από εδώ άρχιζε η δική μου ζωή, τέταρτη γενεά κατά σειρά όπου ιστορεί το βιβλίο. Γεννήθηκα 30
Ιουνίου 1906 όπως γράφουμε πιο πάνω στο χωριό Τουρνίκι όπου έχω γράψει και την ιστορία του όπως
την έχω ακούσει. Οι γονείς μου Ελευθέριος και Ελένη, γεωργοκτηνοτρόφοι. Τα μικρά μου χρόνια έως
που πήγα σχολείο σχεδόν τα περισσότερα τα έζησα στους γονείς της Μητέρας μου στα Τσιπιανά,
σημερινή Νεστάνη. Από εκεί ήσαν η Μητέρα μου, δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά Ηλίας και Ασήμω και
με έπαιρναν ταχτικά. Πρώτον γιατί με υπεραγαπούσαν γιατί ήμουν ο πρώτος εγγονός ως αγόρι και
δεύτερον οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι «τσοπάνηδες» και ήταν λίγο δύσκολο γι’ αυτούς να με
περιποιηθούν κάπως καλά. Το 1913 πήγα στο σχολείο και άρχισα τα πρώτα μου γράμματα. Το σχολείο
βρισκόταν σε άλλο χωριό, το Μπούγα, σημερινό Κρυονέρι. Ήταν μακριά, μιάμιση ώρα πρωί και βράδυ.
Κάναμε τρεις ώρες πορεία για να μάθουμε γράμματα. Αυτό γινόταν μήνες σχεδόν το Φθινόπωρο και
δυο μήνες την Άνοιξη. Το Χειμώνα το μετέφεραν στο Ελληνικό γιατί όπως έχουμε γράψει πιο πάνω το
χωριό μας ήταν διπλοκάτοικο. Το Ελληνικό ήταν τρεις ώρες μακριά και δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε
και να ερχόμαστε και έτσι καθόμαστε σε ξένα σπίτια. Πηγαίναμε Δεύτερα και φεύγαμε Σάββατο. Το
μόνο που ήταν ευχάριστο είχαμε πολύ καλό δάσκαλο. Καλό στους καλούς μαθητές, αλλά σκληρό στους
άσχημους.
Το σχολείο ήταν ένα μονοτάξιο από 70 έως 80 μαθητές με τέσσερις τάξεις. Δεν έμεινα σε καμία
τάξη. Ο παππούς μου ήθελε να με προχωρήσει γιατί ο πατέρας μου είχε φύγει για την Αμερική και με
έστειλε στα Τσιπιανά όπου ήταν ένα σχολείο και έκαμε την Πέμπτη Τάξη για να μαθαίνουν τα παιδιά
κάτι καλύτερα και την ευκαιρία να δώσουμε στο τότε Ελληνικό σχολείο. Το Ελληνικό σχολείο είχανε
δύο τάξεις και μια το Σχολαρχείο τρεις θα έβγαζες αυτό και θα πήγαινες στο Γυμνάσιο. Αλλά κακή μου
τύχη, πεθαίνει η αδερφή μου και η Γιαγιά μου και ακολούθησα και εγώ το οικογενειακό επάγγελμα του
γεωργοκτηνοτρόφου.
Μετά από ένα χρόνο, το τέλος του 1919 ήρθε ο θείος μου, αδερφός του πατέρα μου από την
Αμερική ενώ ο πατέρας επειδή είχε κάποιο ατύχημα έμεινε για λίγο καιρό ακόμη. Το 1920,
αποφάσισαν ο παππούς και με το θείο μου να φύγουν από το χωριό και να πάρουν και εμάς μαζί τους.
Κατέβηκαν στο Κεφαλάρι του Άργους και αγόρασαν μερικά χωράφια στη θέση Μαγούλα κι έτσι το
1921 καθίσαμε μονίμως στο Κεφαλάρι. Φύγαμε από το χώμα των προγόνων μας όπως και σιγά-σιγά
έφυγαν και πολλοί άλλοι κι έτσι το πολυστόριτο χωριό μας έμεινε με πολύ λίγους που πηγαίνουν για
λίγο καιρό μόνο το καλοκαίρι.
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Αφού εγκατασταθήκαμε στο Κεφαλάρι, όπως γράψαμε πιο πάνω, το 1922 έρχεται και ο πατέρας
μου από την Αμερική. Μας βρίσκει στο Κεφαλάρι. Τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά του. Η χαρά μας
ήταν μεγάλη όπου έδωσε ο Θεός για να γνωρίσουμε τον πατέρα μας γιατί τον μικρότερο αδερφό δεν
τον γνώριζε επειδή άφησε έγκυο τη μητέρα μου. Πού να ξέρουμε όμως τι μας κανόνιζε η τύχη μας ότι η
χαρά μας ήταν πολύ ολίγη, μόνο 15 μήνες. Τον ίδιο χρόνο, 15 Αυγούστου, έγινε η κατάρρευση του
Στρατού μας στη Μικρά Ασία. Ο Στρατός και ο πληθυσμός ήρθαν στην Ελλάδα σε κακή κατάσταση.
Κηρύχτηκε επανάσταση από ανώτερους αξιωματικούς και η Ελλάδα έγινε άνω-κάτω. Στις 29
Αυγούστου 1923 χάνω τον πατέρα μου και στις 11 Σεπτέμβρη πεθαίνει και ο παππούς μας. Αυτός μας
μεγάλωσε, αυτόν είχαμε προστάτη, τον είχαμε γνωρίσει και πατέρα και παππού γιατί πατέρα μόνο 15
μήνες γνωρίσαμε.
Πέθανε ο γερο-Καλαϊτζής ή Παναγιώτης Σ. Σωτηρόπουλος, θετός πατέρας και μεγάλος προστάτης
σε δυο οικογένειες των αδερφών Τρύφωνα και Ελευθερίου Σβέρκου αφού είχε εκτελέσει το καθήκον
του στο ακέραιο ως τίμιος, εργατικός άνθρωπος, Έλλην και Χριστιανός χωρίς να αφήσει κληρονόμους.
Ως η θετή του οικογένεια, ας μην τον ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι μεταγενέστεροι.
Πεθαίνοντας ο πατέρας μου, έμεινα με την Μητέρα μου και τον μικρότερο αδερφό μου μέσα
στην οικογένεια του θείου μου ο οποίος ήταν λίγο του συμφέροντος, και εγώ ασυνήθιστος από τέτοια
οικογενειακά βάρη, οι ημέρες μας ήταν άσχημες γιατί ο θείος δε με έβλεπε με καλό μάτι.
Ύστερα από τρία χρόνια, στις 15 Νοεμβρίου, κλήρωσα και πήγα στρατιώτης. Παρουσιάστηκα στο
Ναύπλιο, 8ον Σύνταγμα Πεζικού στην 1η Πυροβολαρχία. Αλλά ως προστάτης της οικογένειας για έξη
μήνες. Άλλο ατύχημα με περίμενε, στις 13 Φεβρουαρίου 1927 πεθαίνει ο αδερφός μου από πυώδη
μηνιγγίτιδα. Εγώ στρατιώτης, η Μητέρα μου η δυστυχισμένη ολομόναχη ύστερα από τόσα ατυχήματα,
χάνει τα τρία παιδιά και τον άντρα της με μόνο στήριγμα της ζωής της σε μένα. Αν κάθε εβδομάδα με
άδεια θα έρχονταν αυτή να με δει και να πει και κάνα παράπονο για το θείο όλο και κάτι θα έβρισκε ως
αφορμή και αυτός να την μαλώνει.
Στις 20 Μαΐου 1927 απολύομαι από στρατιώτης, ήρθα και βρήκα μόνη και παραπονεμένη τη
Μητέρα μου. Και λόγω της μοναξιάς της αποφάσισε να με παντρέψει, και έτσι στις 5 Σεπτεμβρίου με
αρραβώνιασε με μια κοπέλα από το χωριό Αγιωργίτικα της Τριπόλεως, το γένος Βασιλείου Καπόγιαννη,
το όνομα Αικατερίνη. Και στις 2 Οκτωβρίου του ιδίου έτους 1927 κάμαμε τους γάμους μας.
Αποφάσισα και χώρισα από το θείο και διατελέσαμε δική μας οικογένεια, καθώς ήταν και το
όνειρο της Μητέρας μου. Και ύστερα από 12 μήνες και 12 ημέρες, ήτοι 14 Οκτωβρίου 1928
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αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί και ήταν κορίτσι και το ονομάσαμε Ελένη αν και η χαρά μας ήταν
μεγάλη διότι όταν παντρευτεί κάνεις περιμένει να αποκτήσει παιδιά.
Το 1929 έκτισα δικό μου σπίτι και εκεί έκατσα πλέον μονίμως, αλλά το ατύχημα δε μας άφησε να
χαρούμε πολύ. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1930 έπεσε το κορίτσι από τη σούστα και χτύπησε στον εγκέφαλο,
παθαίνει εσωτερική αιμορραγία εγκεφάλου και μένει το ήμισυ παράλυτο για όλη του τη ζωής, αν και
γύρισα σε πολλούς γιατρούς ήταν αδύνατο να την κάνω καλά.
Στις 27 Δεκεμβρίου 1930 βγάζουμε στον κόσμο το δεύτερο κατά σειρά παιδί και αυτό ήταν αγόρι
με το όνομα Ελευθέριος, αλλά όπως θα γράψουμε πιο κάτω ήταν και αυτός άτυχος σαν τους γονείς
του.
Η ζωή κυλούσε κάπως καλά με τα χωραφάκια και τα ζώα, τα αλογά μας, αποκτήσαμε και
αγελάδες και τη δουλειά μας ζούσαμε καλά και αγαπημένα. Στις 18 Φεβρουαρίου 1933, γεννήθηκε και
το τρίτο παιδί κατά σειρά και ήταν κορίτσι, το ονομάσαμε Γιαννούλα. Μετά από τρία χρόνια γεννήθηκε
το τέταρτο κατά σειρά παιδί ήτοι 15 Φεβρουαρίου 1936 και ήταν αγόρι το ονομάσαμε Διονύση.
Τώρα λαβαίνουμε δεύτερο χτύπημα οικογενειακό. Ο πρώτος εξάδελφός μας σκοτώνει το παιδί
μου, το Λευτέρη, με δίκαννο κατά λάθος με μια τουφεκιά στις 14 Νοεμβρίου 1937. Το πηγαίνω στην
Αθήνα, το είχε πάρει στο αριστερό μάτι και είχαν προχωρήσει το σκάγια μέσα στον εγκέφαλο αλλά
ζούσε ακόμη. Το κράτησαν οι γιατροί 25 μέρες, θυσίασαν τα πάντα στην επιστήμη, ήταν αδύνατο να
ζήσει και αφού το έφερα στο Άργος πάλι, ύστερα από τρεις μέρες πέθανε στις 12 Δεκεμβρίου.
Στις 5 Ιανουαρίου 1940 αποκτήσαμε πέμπτο παιδί το οποίο ονομάσαμε πάλι Ελευθέριο για το
όνομα του πεθαμένου παιδιού.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία μας κηρύττει τον πόλεμο. Η Ελλάς επί ποδός πολέμου σχεδόν
γενική επιστράτευση, επίταξη τα άλογα, όλοι μας με ζήλο δώσαμε τα άλογα. Και με την ηγεσία
προσόντα: Ιωάννης Μεταξάς, ο Βασιλεύς Γεώργιος Β’, και Αρχιστράτηγος ο Αλέξανδρος Παπάγος. Ο
Ελληνικός Στρατός πολέμησε με μεγάλο ηρωισμό και όχι μόνο δεν άφησε τους Ιταλούς να πάρουν
ελληνικό έδαφος, αλλά τους κυνήγησε και τους κατατσάκισε και πήρε ολόκληρη τη Βόρειο Ήπειρο την
οποία είχαν οι Ιταλοί. Στις 25 Ιανουαρίου 1941 καλέσανε και την ηλικία μου αλλά με τέσσερα παιδιά
απαλλάχτηκα και δεν πήγα στον πόλεμο. Την 6η Απριλίου 1941 επιτέθηκε και Γερμανία κατά της
Ελλάδας η οποία αντιστάθηκε σε δύο αυτοκρατορίες που φέρανε εναντίον της χιλιάδες τανκς και
αεροπλάνα. Στο τέλος δεν άντεξε η Ελλάδα και υπέκυψε στους Γερμανούς οι οποίοι έφεραν τους
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συμμάχους τους Ιταλούς να μοιραστούν την Ελλάδα. Η Κρήτη όμως κράτησε για λίγο καιρό ακόμη αλλά
δεν άντεξε στα πολλά μέσα του εχθρού και έτσι ολόκληρη η Ελλάδα βρέθηκε υποδουλωμένη και
αποκλεισμένη. Έγινε μεγάλος αποκλεισμός σε είδη πρώτης ανάγκης και ο κόσμος άρχισε να πεινάει. Οι
άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους. Ευτυχώς εμείς έτυχε να είμαστε γεωργοί και να μη δυστυχήσουμε
και όσο μπορούσαμε βοηθούσαμε τους δυστυχείς.

Κωνσταντίνος και σύζυγος

Στις 21 Απριλίου 1943 γεννιέται το έκτο κατά σειρά παιδί και αυτό αγόρι και το τελευταίο το
οποίο ονομάσαμε Παναγιώτη. Το Σεπτέμβριο αφού υποχώρησαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα
βλέποντας ότι έχαναν τον πόλεμο έφυγαν ατάκτως. Κατεβαίνοντας οι αντάρτες, επί το πλείστον
Κουμουνιστές, έκαμαν μεγάλες σφαγές σε διάφορα χωριά, έγιναν μάχες. Το Άργος παρέδωσε χωρίς
αντίσταση και καλά έπραξε διότι η αντίσταση ήταν μάταιη και θα γινόταν καταστροφές και τίποτα άλλο
διότι δεν είχε οπλισμό. Μια μερίδα οπλισμένων πήγαν στο Ναύπλιο και αφού αντιστάθηκαν για
κάμποσο καιρό ήρθαν σε συμφωνία και παρέδωσαν και αυτοί. Το Δεκέμβρη του ιδίου έτους έγινε το
μεγάλο κακό στην Αθήνα. Αυτό δεν μπορώ να το γράψω, το γράφει η ιστορία της Ελλάδας. Το μόνο που
μπορώ να γράψω μετά από το μεγάλο κακό που έγινε ήλθαν σε συμφωνία και σχηματίστηκε
Κυβέρνηση και σιγά-σιγά και με τη βοήθεια των συμμάχων πήρε η Ελλάδα τη σειρά ως ελεύθερο
κράτος. Της 27 Σεπτεμβρίου 1946 πεθαίνει η μητέρα μου, ετών 61, Ελένη Ελ. Σβέρκου, διατελέσασα ως
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ελεύθερη κόρη, τίμια και παντρεμένη αγαπητή με τους γονείς, τον άντρα της, πεθερικά της, αντάξια
στο σύζυγο της και ως πεθερά αγαπημένη με την νύφη της και σεβαστή στην κοινωνία.
Μέσα από τρία χρόνια πάρα τρεις μέρες ακριβώς στην 24η Σεπτεμβρίου 1949, ημέρα Σάββατο
μου συνέβηκε το μεγαλύτερο κακό στο σπίτι μου. Από ένα ατύχημα τουμπάρισμα της σούστας
σκοτώνεται η γυναίκα μου και τώρα μένω με πέντε ορφανά. Τώρα ήρθα σε μεγάλη απόγνωση. Νόμισα
αφού έχασα τη γυναίκα μου, έχασα και τον εαυτό μου και ολόκληρη την οικογένειά μου. Όχι ότι ήμουν
τόσο ολιγόκαρδος και απελπίστηκα, αλλά δεν την είχαν μόνο γυναίκα, ήταν σύμβουλος και βοηθός μου
στην εργασία μου και στη διοίκηση. Δύο άνθρωποι, μία σκέψη. Αγαπημένη με την πεθερά της, τον
άντρα της, τα παιδιά της και γενικώς με όλη την κοινωνία. Βλέποντας ότι δεν θα μπορούσα να
προστατέψω μόνος μου τα παιδιά μου, αποφάσισα να έρθω σε δεύτερο γάμο για την καλύτερη
προστασία των παιδιών.
Και στην 16 Φεβρουαρίου 1950 έκαμα το δεύτερο γάμο με μια κοπέλα το όνομα Βασιλική από το
χωριό Σάγγα Τριπόλεως και αρχίσαμε πάλι το νοικοκυριό μας και την γενική εργασία του σπιτιού, χωρίς
βέβαια η δεύτερη γυναίκα να τα θεωρεί τα παιδιά ξένα. Τα αγαπούσε και τα προστάτευε σα δικά της
και πραγματικά παιδιά της, εφ’ όσον και ή ίδια δεν απέκτησε δικά της παιδιά. Και χωρίς βέβαια να
ξεχάσω την πρώτη μου γυναίκα όπως έγραψα πιο πάνω ζήσαμε ως ανδρόγυνο αγαπημένοι 22
ολόκληρα χρόνια και έτσι δεν πρόκειται να την ξεχάσω όσο θα ζήσω. Το ίδιο και με τη δεύτερη γυναίκα.
Δεν υπήρχε καμία διάκριση μέσα στο σπίτι αφού και οι αδερφές της πρώτης μου γυναίκας έρχονταν
στο σπίτι μου και νόμιζαν πως ακόμη η αδερφή τους ζει. Δεν έβλεπαν να αλλάξει σε τίποτα πραγματική
μάνα πραγματικά παιδιά.
Το 1953 με οικογενειακό συμβούλιο βγάλαμε απόφαση να παντρέψουμε το δεύτερο κορίτσι, τη
Γιαννούλα γιατί όπως είπαμε η πρώτη έμεινε ανάπηρη για πάντα. Και πράγματι τον Απρίλιο του 1953
έγινε ο Γάμος με ένα παιδί στο Άργος, το όνομά του Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος.
Την ίδια χρονιά υποβάλλει χαρτιά εθελοντής στην Αεροπορία και την 27 Φεβρουαρίου τον
κάλεσαν και παρουσιάστηκε ως Σμηνίτης όπου υπηρέτησε 27 μήνες.
Αφού παρήλθαν μερικά χρόνια από στενοχώριες και πένθη και κάπως θέλεις να ξεκουραστείς και
προχωράς με βήμα αργό για να δεις και τα παιδιά σου τις τελευταίες ελπίδες σου να προοδεύουν
κάπως και να εύχεσαι στο Θεό να μην τους δώσει εάν είναι δυνατόν τις δικές σου στενοχώριες και
λύπες αλλά να τους χαρίζει κάπως καλύτερη υγεία και χαρά στη ζωή τους. Αλλά η τύχη σε

19

παρακολουθεί και σου ετοιμάζει νέες περιπέτειες. Και αφού περνάν τα χρόνια και η ηλικία σε βαραίνει,
δε θα μπορέσει να τις αντέξεις.
Το 1960, το μεγαλύτερο αγόρι, ο Διονύσης αποφάσισε να ξενιτευτεί βλέποντας και εγώ την
απόφασή του και για να μην τον στενοχωρήσω, δεν τον εμπόδισα, τον άφησα να δοκιμάσει μόνος του
την τύχη του. Και στις 11 Μαρτίου 1961 φεύγει από την Ελλάδα αεροπορικώς για την Αυστραλία. Τον
ίδιο χρόνο 15 Ιουλίου 1961 πηγαίνει το δεύτερο αγόρι μου, ο Λευτέρης, στρατιώτης. Πασχίζω και του
παίρνω αναβολή δυο χρόνια για να μη φύγουν όλοι μαζί και να βρίσκω κάπου να παρηγοριέμαι. Το
1962 γράφει ο μικρότερος ο Παναγιώτης του μεγάλου και του στου ζητάει πρόσκληση πάει κι αυτός
στην Αυστραλία. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να φύγει κι άλλο παιδί αλλά πάλι αφού έβλεπα την
επιμονή του τον άφησα στη θέλησή του και στις 24 Δεκεμβρίου 1962 φεύγει και αυτός με το καράβι για
την Αυστραλία.
Έμεινα με το ένα παιδί το ανάπηρο κορίτσι και τη γυναίκα μου. Βλέποντας τώρα το μεγάλο μου
λάθος που σκόρπισε η φαμελιά μου που έφυγαν τα παιδιά σου έφυγε η χαρά του σπιτιού σου. Έσφιξα
την καρδιά μου, τα ευχήθηκα στην τύχη του Θεού και καθίσαμε στην ήσυχη δουλειά του σπιτιού. Οι
λίγοι που μείναμε αλλά η τύχη σχεδίαζε να μας ρίξει σε άλλη δυστυχία. Το 1963 τελείωσε η αναβολή
του Λευτέρη και στις 7 Οκτωβρίου παρουσιάζεται στην Τρίπολη. Προσπάθησα πάλι για άλλη αναβολή
αλλά δεν τα κατάφερα και η στενοχώρια στο σπίτι ήταν μεγάλη μα πιο μεγάλη όπου η γυναίκα μου από
τη στενοχώρια της νομίζοντας ότι χάνει όλα τα παιδιά της διά παντός σε ένα μήνα αρρώστησε. Πήγαμε
σε ένα-δυο γιατρούς, δε μπόρεσαν να δώσουν καλή διάγνωση παρά τα φάρμακα και τις ενέσεις
στάθηκε αδύνατο να βελτιωθεί η κατάστασή της.
Στις 4 Ιανουαρίου αναγκάστηκα να αλλάξω και τρίτο γιατρό. Αυτός ήταν ακριβώς ειδικός για
αυτήν την αρρώστια. Ήταν άσχημη χωρίς να μπορούμε να την γιατρέψουμε. Με προέτρεψε να την πάω
στην Αθήνα για να γίνει χημική ανάλυση και πράγματι σε τρεις μέρες πηγαίνουμε στην Αθήνα και μετά
από αναλύσεις οι καθηγητές μας είπαν ότι είναι κακοήθης όγκος του πνεύμονος, ήτοι καρκίνος.
Εγχείρηση δε γίνεται, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ακτινοβολίες. Τη βάλαμε στο
νοσοκομείο, αν και από αυτές δεν περιμέναμε ελπίδες αλλά έπρεπε να κάμουμε το χρέος μας και
θυσίασα τα πάντα. Λέει μια λαϊκή παροιμία, «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται για να σωθεί».
Αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ.
Το σπίτι βαστούσε ένα ανάπηρο κορίτσι γιατί εγώ μια στο σπίτι μια στο Νοσοκομείο στην Αθήνα.
Σκέφτηκα να παντρέψω το παιδί, αλλά κι αυτό στρατιώτης τώρα. Μετά από μερικές θεραπείες έφερα
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στο σπίτι τη γυναίκα μου και συμφωνήσαμε αφού καλέσαμε και το παιδί και αφού ξέραμε ότι η
γυναίκα δεν επρόκειτο να ζήσει, αποφασίσαμε να παντρευτεί το παιδί να βάλουμε μια νοικοκυρά στο
σπίτι και για νύφη κανονίσαμε ένα κορίτσι του αδελφού της γυναίκας μου. Ήτοι του κουνιάδου μου
Δημητρίου Μαυρογιάννη, το όνομά της Κατίνα. Και πράγματι στις 17 Μαΐου 1964 στεφανώσαμε το
παιδί ως στρατιώτης έμενε στην Κόρινθο και με διάφορες άδειες ψευτουπηρετούσε και στο σπίτι. Τον
Ιούνιο πηγαίνω πάλι στην Αθήνα για άλλες θεραπείες και αυτό γινόταν συνέχεια να πηγαίνουμε και να
ερχόμαστε έως 20 Μαΐου 1965 όπου πέθανε και για δεύτερη φορά έμεινα έρημος και σκοτεινός.
Πέθανε μια πολύ άξια γυναίκα αφού εξυπηρέτησε στο ακέραιο την αποστολή να εξυπηρετήσει τα
πέντε ορφανά που βρήκε σαν καθ’ εαυτού δικά της και η τελευταία της λέξη ήταν «δεν μπόρεσα να ιδώ
τα ξενιτεμένα μου παιδιά, συγχωράταμε» και μετά εξέπνευσε.
Τώρα η θέση μου ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και για να συνεχίσω και για να συνέλθω. Πέρασε
αρκετό χρονικό διάστημα και μέσα στη μεγάλη μου στενοχώρια προστάτης μου στάθηκε η Θεία
Πρόνοια, ο Θεός.
Στις 20 Ιουλίου 1965 γέννησε η γυναίκα του Λευτέρη το πρώτο παιδί το οποίο ήταν κορίτσι και το
ονομάσαμε Βασιλική εις μνήμη της γυναίκας μου. Το Σεπτέμβριο 1965 μου κάνει πρόσκληση ο
Διονύσης για την Αυστραλία και 17 Νοεμβρίου περνάω από γιατρούς. Στις 15 Φεβρουαρίου 1966
φεύγω από τον Πειραιά με ένα Ιταλικό καράβι το ΣΥΔΝΕΥ. Το πρώτο λιμάνι που πιάσαμε ήταν το Πορτ
Σαΐντ στο στενό του Σουέζ. Περάσαμε την Ερυθρά Θάλασσα, το δεύτερο λιμάνι ήταν το Άντεν.
Φεύγοντας από το Άντεν πιάσαμε τον Ινδικό Ωκεανό μετά από τέσσερις μέρες καλή θάλασσα, στον
ωκεανό βρήκαμε τρικυμία οκτώ ολόκληρες μέρες.
Φτάσαμε στο πρώτο λιμάνι της Αυστραλίας, στο Φρίμαντλ, έπειτα πήραμε τα παράλια πάντα με
γερή φουσκοθαλασσιά πιάσαμε το δεύτερο λιμάνι τη Μελβούρνη που είναι και η δεύτερη πόλη της
Αυστραλίας σε πληθυσμό. Από εκεί φύγαμε για το Σίδνεϊ όπου φτάσαμε στις 13 Μαρτίου ύστερα από
26 μέρες ταξίδι, και για μένα που ταξίδεψα για πρώτη φορά σε θάλασσα. Ευτυχώς όμως δεν ζαλίστηκα
πολύ. Εκεί φυσικά με περίμεναν τα παιδιά μου. Γύρισα σε πολλά μέρη, είδα διάφορα πράγματα,
ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου, πολλούς φίλους πατριώτες και ξένους από όλα τα μέρη της
Ελλάδας.
Κάθισα σχεδόν εννέα μήνες και τέλος αποφάσισα να γυρίσω πάλι στην Ελλάδα και στις 3 προς 4
Δεκεμβρίου 1966 φεύγω από Αυστραλία με τον ίδιο δρόμο αλλά με το ελληνικό πλοίο ΠΑΤΡΙΣ.
Φεύγουμε από το Σίδνεϊ για Μελβούρνη και πάλι με μια γερή φουσκοθαλασσιά για το Φιρμάντλ, το
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τελευταίο λιμάνι της Αυστραλίας, και από εκεί αλλάξαμε λίγο δρόμο και πήγαμε στο Κολόμβο της
Κεϋλάνης και συνεχίσαμε στο Άντεν, Ερυθρά Θάλασσα, Σουέζ, Πορτ Σαΐντ και από εκεί Πειραιάς στις 28
Δεκεμβρίου ύστερα από 24 ημέρες θαλασσινό ταξίδι. Αμέσως έφυγα για το Άργος μαζί με το παιδί μου
και το κορίτσι μου που με περίμεναν στον Πειραιά.
Αυτή μέχρι εδώ είναι η περιπέτεια της ζωής μου. Τώρα εδώ λέει μια λαϊκή παροιμία, «Τα
περασμένα πέρασαν, τα απέρναγα είναι κακό». Μετά από δυο μήνες γέννησε το δεύτερο παιδί κατά
σειρά η γυναίκα του Λευτέρη στις 10 Μαΐου 1968 και ήταν αγόρι και το ονόμασαν Κωνσταντίνο.
Αφού ξαναγύρισα στην Ελλάδα σκέφτηκα ότι τα χρόνια μου πέρασαν και έπρεπε κάποιον να
αφήσω ως μόνιμο διαχειριστή του σπιτιού. Και αφού τα δυο παιδιά είναι στο εξωτερικό την έδωσα στο
παιδί που έχω σπίτι. Είχε και οικογένεια και πρέπει να διευθύνει μόνος του.
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Προς τους Αγαπημένους Απογόνους μου:
Έγραψα και σας αφήνω αυτό το βιβλίο ως είδος βίβλου την ιστορία των προγόνων όπου
πρωτοβρέθηκαν μετά την υπόδουλη πατρίδα μας την μετά την απελευθέρωση από το 1821 έως 1830
όπου αναγνωρίσθηκε ανεξάρτητο κράτος με το όνομα ΕΛΛΑΣ.
Και θα ήθελα να το κρατήστε όσο μπορείτε ως οικογενειακό κειμήλιο. Τι περισσότερο μπορεί να
γνωρίζει κανείς καλύτερο από την παλαιά γενιά του; Εάν κανείς ξεκίνησε από φτωχό και ταπεινό χωριό
δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί εκεί τον έθεσε η μοίρα του να γεννηθεί. Όποιος το αγαπήσει και το
κρατήσει καθαρό, ας συνεχίσει να γράφει την συνέχεια της οικογένειάς μας και αν θελήσει να αλλάξει
το επώνυμό του, ας το συνεχίσει με όλα τα επώνυμα. Το μόνο που θέλω η οικογένειά μας να αγαπήσει
τρία ιδανικά: Οικογένεια, Θρησκεία και Πατρίδα. Έστω και σε ξένο μέρος να είστε, να μην ξεχνάτε ποτέ
την Οικογένεια.
Πολλές φορές σκέπτομαι από πού ξεκινάει ο άνθρωπος και πώς βαδίζει έως το τέλος της ζωής
του. Πόσες γενεές έχουν περάσει χωρίς να γνωρίζουμε από πια ρίζα κρατιόμαστε. Σκύβω και φιλώ το
χώμα και λέω του εαυτού μου εδώ κάτω βρίσκεται η ρίζα του Οικογενειακού μου Δέντρου: Ο Πατέρας
μου, ο Παππούς μου, ο Προπάππος μου. Αυτοί βρίσκονται κάτω από το χώμα όπου σε λίγο καιρό θα
βρισκόμαστε κι εμείς. Αυτοί ήταν οι ρίζες μας και ο κορμός του Δέντρου κι είμαστε οι μικροί κλώνοι.
Η ελληνική οικογένεια κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στα άλλα έθνη και πρέπει να την
διατηρήσουμε περισσότερο σεβαστή. Γιατί τον πρώτο πολιτισμό και την πρώτη οικογένεια την έδωσαν
οι Έλληνες στον κόσμο. Θυμάμαι στις ημέρες μου πολυμελείς οικογένειες να είναι πατέρας με παιδιά
και εγγόνια όλοι μαζί αγαπημένοι. Όπως η δική μας οικογένεια έμεινε επί 41 χρόνια από το 1888 και
χωρίσαμε εγώ και ο θείος μου το 1929. Είχαμε τον παππού μου, τη γιαγιά μου, τα παιδιά τους, εμείς,
τα εγγόνια τους μαζί, μια χαρά. Ο παππούς αν και πατριός διεύθυνε για όλους δίκαια, αυτός φρόντιζε
πάντα αγαπημένα. Αυτά σκέφτομαι και βλέπω σήμερα μόλις παντρεύεται το παιδί αμέσως χωρίζει, της
νύφης δεν είναι καλός ο πεθερός, δεν είναι καλή η πεθερά, τα κουνιάδια, κλπ. Βλέπεις να χωρίζουν τα
αντρόγυνα για μικροδιαφορές και αυτό μας κάνει εμάς τους γεροντότερους να αηδιάζουμε και να
χτυπάμε τον κώδωνα του κινδύνου. ΜΗ διαλύετε την ελληνική οικογένεια, χρειάζεται αγάπη και
σεβασμός μέσα στην οικογένεια.
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Θρησκεία: Θρησκεία είναι ένας σταθμός της ζωής του Ανθρώπου, είναι αυτό που συγκρατεί τον
Άνθρωπο από τον κακό δρόμο που παίρνει εάν δεν προσέξει σε αυτή την προσωρινή και λίγη ζωή σε
αυτό εδώ τον κόσμο όπου έρχεται. Ο Άνθρωπος χωρίς θρησκεία μοιάζει σαν το άλογο χωρίς χαλινάρι,
σαν το αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι, σαν το πλοίο χωρίς πηδάλιο. Που χωρίς αυτά οδηγείται στην
καταστροφή. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το πηδάλιο τη θρησκεία, θα πέσει στην καταστροφή της
αμαρτίας. Η θρησκεία, ο Νόμος όπου μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια του Μωυσέως και μας ζητάει να
έχουμε αγάπη προς τον Θεό, προς τους γονείς, προς τους συνανθρώπους μας. Να μην φονεύσεις, να
μην κλέψεις, να μη μοιχεύσεις, κλπ, και γενικά μην κάνεις αυτό που δε θέλεις να σου κάνει ο άλλος.
Άραγε δε σου ζητάει τίποτα θυσίες να μην μπορείς να κάνεις, σου ζητάει μόνο να έχεις αγάπη η οποία
δεν σώνεται ποτέ. Η ελληνική θρησκεία είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική και πιστεύουμε εις τον Πατέρα
Θεό, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιο και Αχώριστο. Και έχουμε ακούσει ακόμη και σήμερα από
τη Θεομήτορα την Παναγία και τους Αγίους τόσα και τόσα θαύματα. Πλην από τα ίδια όπου έκανε ο
Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να γίνονται και σήμερα και πάντοτε όταν έχεις πραγματική πίστη. Ως
μόνος οδηγός να είναι ο Σταυρός του Κυρίου όπου με το αίμα του μας πλένει από την αμαρτία της
Ανθρωπότητας. Να βαδίζεις με το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή. Πίστη και Αγάπη στην Ορθόδοξη
Χριστιανική Θρησκεία.
Πατρίδα: Έπειτα από την Οικογένεια και τη Θρησκεία έρχεται η Πατρίδα και πρέπει να αγαπάμε
με όλες τας δυνάμεις την πατρίδα μας και προ πάντων την δική μας που λέγεται ΕΛΛΑΣ. Είναι η πιο
αρχαία, η πιο ηρωική και η πρώτη στο πολιτισμό. Ο Βίκτωρ Ουγκό σε μια γενική συνέλευση, ο μέγας
αυτός λογοτέχνης, είπε συγκεκριμένα «μην ξεχνάτε πως η Μητέρα του Πολιτισμού είναι η Ελλάς και
όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε οι θυγατέρες της». Εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμός και τον βλέπουμε από τα
αρχαία έργα και τα μνημεία σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Όλη αυτή η τέχνη μας δείχνει όλον τον
πολιτισμό. Εδώ βγήκε ο αθλητισμός και τον διακρίνουμε καθαρά βλέποντας καθαρά σε όλα τα μέρη
της Ελλάδας να υπάρχουν στάδια, αγάλματα με αθλητές. Είναι η ελληνική τέχνη η οποία κάνει να
έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου να δουν και να θαυμάσουν την αρχαία εκείνη τέχνη. Εδώ βγήκε
η Ρητορική και η Φιλοσοφία, όπως διαβάζουμε πάρα πολλούς τους ρήτορες και φιλόσοφους της
αρχαίας Ελλάδας. Οι Αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν πολύ τη θεότητα. Το βλέπουμε από τους αρχαίους
ναούς των διαφόρων θεών που προσκυνούσαν. Εδώ σε αυτή τη γη ξεκίνησε η φιλοπατρία. Θυσίασαν
τη ζωή τους βασιλείς, στρατηγοί, και απλοί στρατιώτες για να σώσουν την πατρίδα τους. Όπως
βλέπουμε στην παράδοση και διαβάζουμε στα παλαιά βιβλία, ο πρώτος βασιλιάς της Αθήνας ο Κόδρος
θυσίασε τη ζωή του για να μην υποδουλωθεί η Πατρίδα του στους βαρβάρους. Τον Λεωνίδα τον
Σπαρτιάτη στις Θερμοπύλες, τον Κυνέγιρο στον Μαραθώνα και τόσους άλλους. Και έπειτα τον
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Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να πέφτει μαχόμενος στα τείχη της Κωνσταντινούπολης για τη σωτηρία της.
Και ας αφήσουμε στα νεότερα χρόνια πόσες θυσίες έγιναν στους Ενετικούς, Φράγκικους και έπειτα
τους Τούρκικους. Πόσοι και πόσοι χιλιάδες Έλληνες θυσίασαν τη ζωή τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι
η γη της Ελλάδας έχει ποτιστεί με ποτάμια αίμα Ελληνικό και σπαρμένο Ανθρώπινα κόκαλα. Η Ελλάδα
είναι όλη ένα μεγάλο Νεκροταφείο με μνημεία Ηρώων Ελλήνων φιλοπάτριδων και σήμερα εμείς οι
νεότεροι την βρίσκουμε Ελεύθερη. Και πρέπει ελεύθερη να την κρατήσουμε με πάση θυσία και αν
χρειαστεί και τη ζωή μας να θυσιάσουμε όπως έκαναν και οι προγονοί μας.
Εάν κοιτάξουμε στον Παγκόσμιο Χάρτη να βρούμε την Ελλάδα μας, θα την βρούμε μια μικρή
κουκκιδίτσα σαν μια κεφαλή μικρής καρφίτσας. Είναι πολύ μικρή και ένα κομματάκι βραχώδης γης από
ολόκληρο τον πλανήτη μας. Αλλά η ιστορία της είναι πολύ μεγάλη και σκεπάζει ολόκληρο το χάρτη και
αυτά τα κράτη που λέγονται σήμερα Μεγάλες Δυνάμεις. Τώρα αν ρωτήσουμε που υπάρχουν Έλληνες
σε όλη τη γη και όπου υπάρχουν άνθρωποι θα βρεις Έλληνες όχι μόνο σήμερα αλλά και αρχαία
κτίσματα βρίσκονται ελληνικά.
Και γι’ αυτό έρχομαι να πω ότι και από την αρχαία εποχή και σήμερα η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη
από όλο τον κόσμο και ιστορικώς πιο μεγάλη και γι’ αυτό πρέπει να την αγαπάμε. Έχω γράψει πιο
πάνω μεγαλύτερη αγάπη χρειάζεται στα τρία κυριότερα ιδανικά της φυλής μας: Οικογένεια, Θρησκεία,
Πατρίδα
Κωνσταντίνος Ελ. Σβέρκος, 1968
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