
«Το σπίτι των προγόνων μου» 

 

Τν ζπίηη ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο κνπ βξηζθόηαλ ζηελ Εηδνκέλε. 

Ήηαλ έλα από ηα πνιιά πξνζθπγηθά ζπίηηα, ην νπνίν άξρηζε λα ρηίδεηαη ην 1924 θαη 

ηειείσζε πνιιά ρξόληα αξγόηεξα. Αξρηθά δηαξξύζκηζαλ ην θαηνηθήζηκν ζπίηη κε δπν 

δσκάηηα δεμηά θαη αξηζηεξά ελώ ζηελ κέζε ήηαλ έλαο πξνζάιακνο θαη ε εμώπνξηα. 

Αξγόηεξα πιαηζηώζεθε κε κηα απνζήθε γηα ηα θαπλά πνπ 

θαιιηεξγνύζαλ. Μεηά, όηαλ ζηακάηεζαλ λα ηα θαιιηεξ-

γνύλ, απνθάζηζαλ λα κεηαηξέςνπλ θαη ηελ απνζήθε ζε 

ζπίηη, ελώ πξνέθηεηλαλ πξνο ηελ απιή, κε πξόζβαζε 

ζηνλ δξόκν, κηα εληαία απνζήθε ρσξηζκέλε ζε δύν 

επηκέξνπο απηόλνκεο απνζήθεο. 

Εμσηεξηθά δελ έκνηαδε κε νηθία. Ήηαλ καθξόζηελν, κε 

μύιηλε ζηέγε θαη θόθθηλα θεξακίδηα. Οη ηνίρνη ηνπ ήηαλ 

πιίζηλνη θαη ηα ζεκέιηα ρηηζκέλα κε κεγάιεο πέηξεο 

πνπ  ηηο θνπβάιεζε ν παππνύο κνπ από ην βνπλό κε 

ην θάξν ηνπ. Σηα ζηελά θαη ςειά παξάζπξα ππήξραλ 

αθόκε νη εζνρέο από ηηο ζηδεξέληεο βέξγεο, κε ηηο 

νπνίεο ηα αζθάιηδαλ απ’ έμσ. Η επξύρσξε απιή ηνπ 

ήηαλ θαηάιιειε γηα λα παίδνπκε αθόκε θαη 

πνδόζθαηξν, όηαλ πήγαηλα δηαθνπέο ζην ρσξηό. 

Κάησ από ηελ θιεκαηαξηά ππήξρε ην ζηδεξέλην 

αιέηξη, πνπ όξγσλε κε ηα βόδηα ν παππνύο κνπ, θαη 

θάπνηα ηζνπθάιηα πνπ καγείξεπε ε γηαγηά κνπ. ια ηα εξγαιεία θαη ηα αληηθείκελα 

ηεο απιήο κνύ ηνπο ζύκηδαλ. 

Μπνξεί απ’ έμσ λα ζύκηδε απνζήθε, κέζα όκσο ήηαλ έλα θαλνληθό ζπίηη. Τα πέληε 

δσκάηηά ηνπ ήηαλ επξύρσξα θαη όια ζηε ζεηξά. ια επηθνηλσλνύζαλ κε εζσηεξηθή 

πόξηα κε ην δηπιαλό ηνπ. Σηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζπηηηνύ, ην πξνηειεπηαίν δσκάηην 

είρε κεηαηξαπεί ζε θνπδίλα θαη ζε κπάλην ρσξηζηά. Τα παξάζπξα όισλ ησλ ρώξσλ 

ηνπ ζπηηηνύ έβιεπαλ ζην λόην, θαηά ηελ απιή, αιιά θαη ζηνλ δξόκν δπηηθά. Σηνπο 

ηνίρνπο θξέκνληαλ παιηέο, αζπξόκαπξεο θσηνγξαθίεο θαη κεξηθέο έγρξσκεο. Οη 

θνπξηίλεο ηνπ ήηαλ όιεο πθαληέο ζηνλ αξγαιεηό, πνπ είρε ε γηαγηά κνπ ζηελ 

απνζήθε, ην ηειεπηαίν δσκάηην δεμηά. Σηα αξηζηεξά ηνπ ζπηηηνύ, βξίζθνληαλ ηα δύν 

ππλνδσκάηηα, ηεο γηαγηάο θαη ηνπ παππνύ ην έλα θαη ησλ παηδηώλ ηνπο ην άιιν. Σην 

θέληξν ηνπ ζπηηηνύ βξηζθόηαλ ην θαζηζηηθό κε ην ηδάθη, απέλαληη από ηελ είζνδν. 

Απ’ όιν ην ζπίηη εληππσζίαδε πεξηζζόηεξν ην βαζίιεην ηεο γηαγηάο κνπ, ε θνπδίλα 

ηεο. Από ην μύιηλν ηαβάλη θξέκνληαλ δηάθνξα αληηθείκελα ηεο ελαζρόιεζήο ηεο κε 

ην θαγεηό ηεο νηθνγέλεηαο. Οη ηνίρνη ήηαλ ζρεδόλ θαιπκκέλνη από δηάθνξα πηαηηθά, 

ηαςηά θαη θνπδηληθά, κε ηα νπνία πέξαζε ηελ πεξηζζόηεξε δσή ηεο ε αγαπεκέλε κνπ 



γηαγηά. ,ηη θη αλ ηεο δεηνύζα λα κνπ καγεηξέςεη, ην έθηηαρλε ακέζσο θαη ήηαλ 

κάιηζηα πεληαλόζηηκν. Σην πάησκα έβιεπεο άδεηα βαξέιηα, ηα νπνία θάπνηε ήηαλ 

γεκάηα κε ιάδη, ειηέο, θξαζί, ηπξηά, ηνπξζηά, αιεύξη, δάραξε… Απ’ όια είρε ε γηαγηά. 

Η θνπδίλα ηεο, βέβαηα, δελ ήηαλ ειεθηξηθή, καγείξεπε κε μύια, θαη γη’ απηό ην θαγεηό 

ήηαλ ηόζν λόζηηκν. Κάζε θνξά πνπ έκπαηλα ζηελ θνπδίλα, έλησζα λα κε 

πιεκκπξίδνπλ κπξσδηέο. Σηελ απιή, πξνθπιαγκέλε από ηνπο δπν δξόκνπο θαη ηελ 

θνηλή ζέα, ππήξρε ν θνύξλνο, όπνπ έςελε ε γηαγηά κνπ ην ςσκί θαη θάπνηα θαγεηά. 

Αξγόηεξα, όηαλ αληηθαηαζηάζεθαλ κε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ε απιή θηινμέλεζε έλαλ 

ιαραλόθεπν πνπ θύξην ζηνηρείν ηνπ ήηαλ ε ηάμε θαη ην κεξάθη. 

Κάζε θνξά πνπ πήγαηλα ζην ζπίηη ησλ πξνγόλσλ κνπ ζην ρσξηό, αλαθάιππηα θαη 

θάηη λέν. Μπνξεί πηα λα κε δνύζε θαλείο εθεί, όκσο ε παξνπζία ηνπ παππνύ θαη ηεο 

γηαγηάο ήηαλ έληνλε ζε θάζε γσληά ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. 

Με ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ ππνινίπσλ θιεξνλόκσλ, απνθαζίζακε ηειηθά όηη ε δσή 

γηα εκάο ζην ρσξηό δελ είρε θαλέλα κέιινλ. Άιισζηε ν ΕΝ.Φ.Ι.Α. θάζε ρξόλν ήηαλ 

αβάζηαρηνο. Απνθαζίζακε αξρηθά ην ζπίηη ησλ πξνγόλσλ καο λα πσιεζεί ζε 

όπνηνλ ελδηαθεξόκελν – θαη καδί, δπζηπρώο, λα «πνπιεζνύλ» ηα όλεηξα θαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ πξνγόλσλ κνπ. ηαλ, ηέινο, δελ ππήξμε αληαπόθξηζε γηα ηελ 

αγνξά, απνθαζίζακε λα ην θαηεδαθίζνπκε. 

Σήκεξα ζηελ ζέζε ηνπ ζπηηηνύ ησλ παππνύδσλ κνπ 

βξίζθεηαη έλα θελό νηθόπεδν, θαη ην κόλν πνπ κέλεη λα 

καξηπξεί ηελ ύπαξμή ηνπ είλαη ε βξύζε ζηε κέζε ηνπ 

νηθνπέδνπ θαη ε θαζηαληά πνπ θύηεςαλ πξηλ από ρξόληα 

νη πξόγνλνί κνπ. 

Αλαξσηηέκαη, αθόκα θαη ζήκεξα, γηαηί έπξεπε λα 

ζπκβηβαζηνύκε κε ηελ δσή ζηελ πόιε, απνπνηνύκελνη 

ηελ θαηαγσγή καο από ηελ Εηδνκέλε. Γηαηί, ελώ ζέιακε 

λα δήζνπκε κηα «άιιε» δσή δελ ηα θαηαθέξακε; Γηαηί 

έπξεπε λα ηζνπεδώζνπκε έλα ζπίηη κε ηζηνξία θαη καδί 

λα γθξεκίζνπκε ηελ ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ; 

Ίζσο επεηδή θάπνηνη ην επηδηώμακε απηό, ίζσο εμαηηίαο 

ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ιακβάλνπκε ζηελ θαζεκεξηλή 

βησηή καο, ίζσο δηόηη ν δξόκνο πνπ κάζακε λα 

αθνινπζνύκε λα κε ζπκβαδίδεη κε ηελ δσή ζην ρσξηό. 

Ίζσο θάπνηνη κέζα από ηελ θνηλσλία λα επηδηώθνπλ λα 

νδεγνύκαζηε ζε απηό, θαη λα ζέινπλ λα ιεζκνλήζνπκε 

ηελ γλώζε πνπ καο κεηέθεξαλ νη πξόγνλνί καο, θαη 

κέζα από απηό λα ράλνπκε ηελ πνιηηηζηηθή καο 

ηαπηόηεηα ζπάδνληαο ηνπο δεζκνύο κε ηελ παξάδνζε. 


