Τοπωνύµια
____________________

Γη Αϊ – Γιώρ’ς ( ο Άγιος Γεώργιος )
Βορινά του χωριού, πηγαίνοντας από τον χωµατόδροµο στον Κάµπο,
αφού περάσουµε την Κοτσίνη και τη Γουρνάρα, συναντούµε το εκκλησάκι
του Αϊ –Γιώρ’. Στο µικρό υψωµατάκι του, ίσα να βρίσκεται λίγο ψηλότερα
από τον δρόµο, µε τις δυο ελιές αριστερά και δεξιά του, που γενιές και
γενιές µένουν ολόιδιες
χωρίς ν’ αποφασίζουν να ξεραθούν ή να
µεγαλώσουν. Το θυµάµαι όπως ήταν τα παλιά εκείνα χρόνια, το πρώτο µισό
του περασµένου αιώνα. Τις δυο χτιστές πεζούλες µπροστά του, που
πρόσφερναν ξεκούραση κι ανάπαψη
στον πεζοπόρο. Με τα παλιά
σπασµένα κεραµίδια του, τη σαρακοφαγωµένη πράσινη ξύλινη πόρτα του,
το χωµατένιο δάπεδό του. Θαµπά τα καντηλάκια του, φτωχικό το µικρό
µανουάλι του, δίχως σήµαντρο ή καµπάνα. Ξεθωριασµένη και η εικόνα του
αϊ - Γιώργη, που καβάλα στο άλογό του καµάκωνε
το θεριό. Φτωχός
τούτος ο άγιος ,µα είχε τη µεγάλη τιµή να περνά καθηµερινά από µπροστά
του και να τον προσκυνά όλη η εργατιά του χωριού, που ανεβοκατέβαινε
στον κάµπο για όργωµα, για σπορά, για βοτάνισµα ,για θέρος ή για
λιοµάζωµα.

Το εκκλησάκι του Αϊ –Γιώρ’ , ανακαινισµένο σήµερα , µε τις αιωνόβιες ελιές δίπλα
του που δεν ξεραίνονται ούτε και µεγαλώνουν

Τα χρόνια εκείνα ο τόπος γύρα από το εκκλησάκι έσφυζε από ζωή.
Υπήρχαν άφθονα πηγαία νερά αληθινός θησαυρός για την οικιακή
οικονοµία του χωριού. Τα καλοκαίρια πολλές οικογένειες έµεναν εδώ
καλλιεργώντας τη µάννα γη και εκτρέφοντας τα κοπάδια τα πρόβατά τους.
∆εξιά του δρόµου ,λίγο πριν από το εκκλησάκι ήταν τα µπαχτσηδέλια του
Γιάννη του Αλβανού, του πελεκάνου. ∆εκαετίες ολόκληρες νοίκιαζε τον
τόπο από την Εκκλησία του χωριού και τον είχε κάνει µικρό παράδεισο.
Κληµαταριές, οπωροφόρα δέντρα και κάθε λογής λαχανικά καλλιεργούνταν
σε αφθονία. Από δυο
πηγές ανάβλυζε χειµώνα – καλοκαίρι το νερό,

γέµιζε δυο αυτοσχέδιες στέρνες (λάκκους ) και στόλιζε µε πρασινάδα τη
ρεµατιά. Σήµερα ο τόπος έχει ρουµανιάσει και µόνο βάτοι, πικροδάφνες,
καβάκια και λυγαριές ριζοβολούν εκεί που άλλοτε λουλούδιζαν βασιλικά
και µαντζουράνες , φουτζέτες και ατζ’κάνες.
Αριστερά του δρόµου, απέναντι από το εκκλησάκι ήταν το κτήµα του
γερο- Μπακίτα. Ήταν αγριωπός και παράξενος γέρος, που τα παιδιά
φοβόντουσαν και να τον δούνε µονάχα. Είχε µια απέραντη στέρνα στο
περιβόλι του, µε αµέτρητα βατράχια που το κόασµά τους ακουγόταν
ασταµάτητο τις φεγγαρόλουστες νύχτες του καλοκαιριού. Περιµετρικά στο
κτήµα θεόρατες συκιές µε µελιστάλαχτα πολίτικα σύκα.
Παραµέσα, πίσω από το κτήµα του Μπακίτα, το αµπελάκι του Παναγιώτη
του Παντέλη µε τη θεια – Λένη, την ταρτάνα, το µποστάνι του Ταψαρά, κι
ακόµα παραπέρα οι καθισιές στον Μήκονα µε τα Ψάνια ,τους
Αποστολέλληδες και άλλους παραθεριστές.
Λίγες δεκάδες µέτρα πιο κάτω απ’ τον αϊ-Γιώργη, στη µεγάλη ρεµατιά
παράλληλα µε τον δρόµο, βρισκόταν το τσησµηδέλ’ µε τις δυο γούρνες
γάργαρο νερό. Ο αγωγιάτης , ανεβαίνοντας από τον κάµπο µε τα µουλάρια
φορτωµένα, λοξοδροµούσε ,περνούσε να πιουν τα ζώα να δροσιστούν, να
πάρουν µιαν ανάσα ,ν’ ανεβούν την ανηφόρα της Κοτσίνης. Και το
αποµεσήµερο οι τσοπάνηδες κατέβαζαν τα πρόβατά τους για πότισµα, πριν
ξεκινήσουν για το νυχτερινό βόσκηµα. Τα παιδιά ξεφεύγανε από την
επίβλεψη της µάννας και χάνονταν στη ρεµατιά, ψάχνοντας κάτω από τις
πέτρες για καβούρια και βατραχάκια.
Γύρω από το εκκλησάκι και περισσότερο στη βορινή του πλευρά
υπάρχουν διάσπαρτα όστρακα από παλιά πήλινα αντικείµενα. Τα όστρακα
αυτά σε συνδυασµό µε τις αφηγήσεις συγχωριανών για ύπαρξη σκελετών
και τάφων δίπλα στο εκκλησάκι δηµιουργούν την υποψία ότι κάτι το
ανεξακρίβωτο κρύβεται εκεί. Άτοµα που είχαν µεγαλύτερη σχέση µ’ αυτό
( άνθρωποι της εκκλησίας, τεχνίτες που εργάστηκαν στην ανακαίνισή του )
θα µπορούσαν ίσως να δώσουν κάποιες πληροφορίες, που θα φώτιζαν το
θέµα .
Το εκκλησάκι του αϊ – Γιώρ’ στέκει και τώρα στη θέση του
ανακαινισµένο και πεντακάθαρο , µα έρηµο κι απολησµονηµένο. Τριγύρω
του δεν αντηχούν τα ξεφωνητά των παιδιών και τα κοάσµατα των
βατράχων , δεν αναβλύζουν νερά απ’ τις πηγές, στερέψανε τα
τσησµηδέλια. Οι αγωγιάτες µε τα µουλάρια χάθηκαν από τις στράτες και
οι οδηγοί µε τα Ντάτσουν και τις τογιότες προτιµούν τον
ασφαλτοστρωµένο δρόµο από τις Μέλισσες.

