
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 120 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ- ΚΑΜΗΛΟΣΤΡΑΤΑ 

ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτιΝΙΔΗΣ 

1. Ιστορrα -παραμύθι, μια φορά τζι' έναν τζαιρό, 

πόνε μr'"ινες, πάνε χρόνια, ι'ηαν ο παππούς μωρό ... 

2. Τούντnν στρόταν αθθυμούνται, εδκιαβαfναν τnv συχνό 

τζαι Τζυρκώτες, τζαι Βωνιότες τζι' Απαλέτες με χτnνό 

3. Οι Βωνιότες με καμnλους έρκουνταν εις τnν Τζυρκό 

τζι' εφορτώνασιν ασβέστn. να τον πάρουν στα χωρκό ... 

4. Από τα Κοτσινοχώρκα, τζαι από τn Μεσαρκό ... 

έρκουνταν συχνό τζι' αλέθαν εις τους μύλους στnv Τζυρκό. 

5. Τούντο παναuριν ούλον, αθθυμούμαι το τζι' εγώ 

θάμουν τότε - πάνω κάτω, δέκα έντεκα χρονών 

εν οι στράτες που περνούσα. τζαι ποτέ δεν τες ΞΕΧΝΩ. 

Η ΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 

1. Σε μιαν λόνταν τnς καμάρας, νόκκον έξω του χωρκού 

Λούνουνταν τα κοπελλούδι<ια μέσα του καλοτζαιρκού ... 

2. Με τις πέτρες. με τα χόρτα, τζαι με κάμποσο μπnλό, 

κόλυμπο βαθύν ε κάμαν, τζι' εσταλώναν το νερό ... 
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3. Μονομιάς βκόλλουν τα ρούχα, τζαι μεγάλοι τζαι μιτσιοί 

τζι' εν εσκέφτnσαν καθόλου του Κκολά το καμμουτσί ... 

4. Τζι' ένας -ένας πέφτουν μέσα στου καλύμπρυ το νερό 

να λουστούν, να δροσιστούσιν τώρα, πούβρασιν τζαιρόν. 

5. Τζιούλοι τους σαν τους βορτόκους στο νερό βορτοκλωτσούν 

τζι' οι φωνές τους βκαίνουν πέρα, ως τα λ ώνια του ... Κουτσού 

6. ΤζιΌ Σωτnρnς τnς Τζυρκόκας, τζιό ΣτυΜς ο Αρφανός 

που πλευρίσαν τα κουπόδκια εις του λάκκου το νερό., 

7. να ποτίσουν τζαι να φύουν, τώρα πούβρασιν τζαιρό" 

σσιάστnκαν που μακρυά τον Κκόλαν με το φκιόρι να βουρά 

8. τζι' έβαλαν φωνές μεόλες ... , να γλυτώσουν τα μωρό. 

Μ' ένα σόλτον ούλοι τρέχουν, άλλοι τζει τζαι άλλοι δα. 

9. τζ' έμειναν μέσα οτn λόνταν ένα - δκυό - τρία μωρό. 

πων επnρασι χαπόρι που τον φόον του Κκολό. 

Οι μεγάλοι εκρυφτnκαν πίσω στα πυκνό δεντρό. 

Το παρόν ενθυμίζει μιαν εποχr\ πριν 70 τόσα χρόνια που τα Καμαρfτι
κα, μn έχοντας όλλο τρόπο να λουστούν 

προτιμούσαν ας είναι και μια λ όντα τnς Κα μόρας ... 

Η παρέα r'ηαν: Γιώρκος Πιπόκα, Χρ. Πιττόκα, Σαβ. Χατζnγιόγκου, Αντ. 

Χατζnγιόγκου, Γεωργ. Ττοουλιά, Γιάγκος, Αντρέας αδελφός μου και άλλα 

Καμαρίτικα. 

Επί τn ευκαιρία ένας από τους πίνακες του Γιάγκου, που παρουσιάζει 

θυμίζει τnν εποχr'Ίν εκείνn ... Κκολάς r'Ίτο ο ιδιοκτr'Ίτnς του νερού, που θύμω
νε, να σταλώνουν το νερό. ΣωτιΊρnς και Στυλλr'Ίς Αρφανός r'Ίσαν οι βοσκοί 

που παρακολουθούσαν τα μωρό και από συμπάθεια φώναξαν στα παιδιά 

να απομακρυνθούν. 




