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ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ 
Απόστρατος αξιωματικός πολεμικής Αεροπορίας- Συγγραφέας 

 
Η αυτοδιοικητική εξέλιξη του Ωρωπού 

 
Το 1833 ορκίζεται βασιλεύς του ελεύθερου πλέον Ελληνικού κράτους ο βαυαρός πρίγκηψ 

Όθων, µε το όνοµα Όθων Α' και αρχίζει η συγκρότηση του κράτους και η Διοικητική οργάνωσή 
του. 

Το 1835 µε το Β.Δ. της 1ης Οκτωβρίου (Φ.Ε.Κ. 17) «Περί σχηµατισµού των δήμων της 
επαρχίας Αττικής», σχηµατίζεται το Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ µε έδρα τον Κάλαµο και κατατάσσεται 
στην Γ’ κατηγορία επειδή είχε 1011 κατοίκους. Τον Δήµο απαρτίζουν οι κοινότητες (χωριά) 
Περαία (Κάλαµος) µε 464 κατοίκους, Μαρκόπουλο µε 29 κατ., Τσούρκα (Κιούρκα) µε 185 
κατοίκους, Κεραµίδι µε 15 κατοίκους, Καπανδρίτι µε 146 κατ. και Λογκίτι. Ο Ωρωπός και τα 
γύρω του Ωρωπού χωριά Χαλκούτσι, Συκάµινο, Μήλεσι περιλαμβάνονται αρχικά στη σύσταση 
αυτού του δήµου. Η δηµογεροντία όµως του Ωρωπού, στην οποία συμμετέχουν οι προεστοί 
Γεωργάκης Γκουρής, Αριστείδης Μελισσινός, Θανάσης Θαλάσσης, Αλέξανδρος Οικονοµίδης, ο 
οπλαρχηγός και υπασπιστής του Όθωνα Γιώργης Σκουρτανιώτης και οι αγωνιστές του ’21 
Γεώργιος και Αριστείδης Κουρούπης, Αλέκος και Γιάννης Τυροβόλης δεν δέχονται ως έδρα τον 
Κάλαµο και αρνούνται να συµπεριληφθούν στον δηµιουργούµενο δήµο. Συνεπίκουροι αυτής της 
απόφα- σης είναι οι αγωνιστές Τζεβελεκαίοι και Γ. Θάνος από το Συκάµινο και Σιδέρης από το 
Μήλεσι. 

Έτσι, για ένα περίπου µήνα ο Ωρωπός παραµένει (µε το άστε ντούε) ανεξάρτητος και 
ανεπίσηµος δήµος του κράτους. Τον επόµενο µήνα όµως (ίσως από αντίδραση), δέχονται να 
ενταχθούν στην Διοίκηση Θηβών (Δήµο Τανάγρας), µαζί µε τα χωριά Τανάγρα, Σχηµατάρι, 
Λιάτανι, Μπράτσι (Άρµα) Ίνια (Οινόη) Κακοσάλεσι και Μπούγα και τα χωριά του τότε Ωρωπού 
(Ωρωπός, Συκάµινο και Μήλεσι). 

Με το Β.Δ. της 24ης Νοεµβρίου (6 Δεκεµβρίου) 1836, το οποίο δε δηµοσιεύ- θηκε στην Ε.τ.Κ., 
τα χωριά του δήµου Ωρωπού που είχαν συγκεντρωθεί στο δήµο Τανάγρας  (Ωρωπός  Συκάµινο 
Μήλεσι) και  δύο χωριά  του δήµου Τανάγρας (Μπούγα και Κακοσάλεσι) προσαρτήθηκαν στο 
Δήµο Περαίας (Γ.Α.Κ. Οθ. ΥΠ. Εσ. Φ104 Αδ. Ν.17794). Με το Β.Δ. της 30ης Αυγούστου 1840 (ΦΕΚ 
22) ο δήµος Περαίας συγχωνεύθηκε στο δήµο Μαραθώνος. 

Ακολουθούν νέοι αγώνες των κατοίκων Ωρωπού και Καλάµου και έτσι τον επόµενο χρόνο µε 
το Β.Δ. της 1ης Νοεµβρίου 1841 το οποίο δεν δηµοσιεύθηκε στην Ε.τ.Κ. «περί των δήµων 
Περαίας και Μαραθώνος» (Γ.Α.Κ. Οθ. αρχ. Υπ. Εσ. Φ10Σ Αδ. Ν.3155), αποφασίστηκε να µην 
συγχωνευθούν οι δήµοι γιατί, «…εις την συγχώνευσιν ταύτην αντίκειται αφ’ ενός µεν η 
απόστασις απ’ αλλήλων των δύο τούτων δήµων και αφ’ ετέρου η επιθυµία των κατοίκων του 
Δήµου Περαίας…» 

Σ’ αυτήν την ανατροπή του Β.Δ. της 30ης Αυγ. 1840 σηµαντικότατο ρόλο έπαιξαν οι Γ. 
Σκουρτανιώτης (προεστός Ωρωπού) Βαλσαµάκης (προεστός Καλάµου και ίσως Δήµαρχος 
Περαία και ΧατζηΣπύρος Γκικάκης (προεστός Αθηνών) του οποίου ο ένας γιος, ο Δηµήτριος είχε 
παντρευτεί και ζούσε στον Κάλαµο. Και οι τρεις αυτοί άνδρες είχαν µεγάλο κύρος και στενούς 
δεσµούς µε το παλάτι. 

Τον Μάρτιο του 1843, οι επί 10 χρόνια ασταµάτητοι αγώνες των χωριών του Ωρωπού 
δικαιώνονται και µε το Β.Δ. της 4ης Μαρτίου του 1843 (ΦΕΚ 6) «…η έδρα του δήµου Περαίας 
µεταφέρεται από το χωριό Κάλαµος στο χωριό Ωρωπός». Με το Β.Δ. της 11ης Ιουλίου 1853 
(ΦΕΚ 23) ο δήµος κατατάχθηκε πάλι στην Γ' κατηγορία µε πληθυσµό λιγότερο από 2.000 κατ. 

Μετά όµως 28 χρόνια και µε αφορµή τη σφαγή στο Δήλεσι, στην οποία βασικός 
διαπραγµατευτής ήταν ο Δήµαρχος Ωρωπού Γ. Οικονοµίδης, για την οποία (σφαγή) 
καταλογίζεται από το παλάτι ευθύνη και στο χωριό και στον Δήµαρχο, η έδρα του δήµου 
µεταφέρεται στη ΣΚΑΛΑ µε το Β.Δ. της 25 Φεβρουαρίου 1871 (ΦΕΚ 41), ενώ µε το ίδιο διάταγµα 
µετονοµάσθηκε σε δήµο Ωρωπίων. Με το Β.Δ. της 7ης Ιανουαρίου 1873 (ΦΕΚ 3) ο δήµος 
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Πειραιά (Κάλαµος) 464 

Μαρκόπουλο 29 

Κιούρκα 185 

Κατσιµίδι 15 

Καπανδρίτι 146 

Ωρωπός 180 

  72 

Ενδιάμεσες Απογραφές 

Απογραφή 1885 

Κάλαµος 

 

 

 

 

671 

Μαλακάσα 52 

Μαρκόπουλο 429 

Μήλεσι 89 

Μπούγα 127 

Σάλεσι 722 

Συκάµινο 140 

Χαλκούτσι 59 

Ωρωπός 208 

Απογραφή 1901 

Κάλαµος 

 

832 

Μαλακάσα 91 

Μαρκόπουλο 473 

Μήλεσι 104 

Μπούγα 105 

Σάλεσι 960 Συκάµινο 160 

Χαλκούτσι 65 

Ωρωπός 275 

 

Ωρωπού (τέως δήµος Περαίας) επανέρχεται στην Β' τάξη µε πληθυσµό 2096 (σύµφωνα µε την 
απογραφή του 1870). 

Το 1912 και σύµφωνα µε τον τότε ισχύοντα νόµο, επιτρέπεται σε χωριά µε πλέον των 
τριακοσίων κατοίκων να αυτονοµούνται σε ανεξάρτητες κοινότητες. Ο Ωρωπός αποσπάται του 
δήµου και ανακηρύσσεται ανεξάρτητη κοινότητα µαζί µε το Συκάµινο και µε έδρα τον Ωρωπό 
(Β.Δ. 30 Απριλίου 1912) (Νόµος ΔΝΖ άρθρα 1-18, 209 και 210) (ΦΕΚ 262 τεύχος Α). 

Τα δύο αυτά χωριά έχουν τότε 495 κατοίκους (Ωρωπός 304, Συκάµινο 191). 
Με το ίδιο Β.Δ. ανακηρύσσονται ανεξάρτητες κοινότητες η Σκάλα Ωρωπού µαζί µε το 

Χαλκούτσι και το Σάλεσι µαζί µε τα Μπούγα. 
 
Η σφραγίδα 
Η πρώτη σφραγίδα του δήµου Ωρωπίων καθορίστηκε µε το Β.Δ. της 4ης Μαΐου του 1871 

(ΦΕΚ 43/σελ. 303) «…η σφραγίς του δήµου Ωρωπίων φέρη ως έµβληµα εν τω µέσω µεν τον 
Αµφιάραον επί τεθρίππου, καθ’  ην στιγµήν αφανίζεται εις το χάσµα της γης, γύρωθεν δε τας 
λέξεις «Δήµος Ωρωπίων»…»… «…Ελήφθη δε (η παράστασις) εξ αναγλύφου µη υπάρχοντος ήδη, 
εκ του παρά το χωρίον Κάλαµος ναού του Αµφιαράου. Εχαράχθη εν έτι 1870 µεταβληθείσης της 
προγενεστέρας» (Συλλογή σφραγίδων ΕΛΙΑ τ. Α. σελ. 11) 

Εκ των ανωτέρω φαίνεται ότι η σφαγίς αυτή εχρησιµοποιήθη το πρώτον υπό του δήµου όταν 
αυτός ήδρευε εις Ωρωπόν. 

 
Η εξέλιξη του πληθυσµού των χωριών του Δήµου Ωρωπίων (Περαίας) 
Αρχική απογρ. συστάσεως του Δήµου Περαία το 1835 µε αριθµούς κατοίκων και όχι 

οικογενειών. 
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ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1848 1496 1856 1631 

1849 1408 1861 1924 

1850 1452 1870 2096 

1851 1522 1879 2577 

1852 1559 1889 2729 

1853 1594 1896 3298 

1854 1620 1907 4128 

1855 1650   

 

Οι απογραφές του 1885 και 1901 έγιναν από την Χωροφυλακή και τον Στρατό. Επικεφαλής 
ήταν ο Ανθ/στής Νουχάκης. 

 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ - ΩΡΩΠΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η πληθυσµιακή εξέλιξη των χωριών του Ωρωπού 
Πληροφορίες για τον πληθυσµό των χωριών του Ωρωπού πριν το 1832 -δηλαδή επί 

τουρκοκρατίας- βρίσκουµε µόνο στις περιγραφές  των περιηγητών του 17ου και 18ου αι. Το 
1667 ο Ελβιά Τσελεµπή, το 1676 οι SPON και WHELLER και ενδιαµέσως ο Γάλλος πρέσβης 
GIRAUD αναφέρουν τον Ωρωπό σαν µεγάλη κωµόπολη ή πόλη µε 200 σπίτια (περίπου  1500-
2000 κάτοικοι). Αντίθετα ο W.Leake το 1806 βρίσκει τον Ωρωπό σε παρακµή µε 30 µόνο σπίτια 
(γύρω στους 200 κατοίκους), ενώ αντίθετα βρίσκει σε ακµή τον Κάλαµο µε 200 σπίτια. (Τους 
λόγους της παρακµής τους αναφέραµε στο κεφάλαιο «Τα γεγονότα του 1730». Είναι πιθανόν 
πολλοί κάτοικοι του Ωρωπού να µετακινήθηκαν τότε στον Κάλαµο και στο Μαρκόπουλο. 

Από τα αρχεία όµως των απογραφών της Ε.Σ.Υ.Ε. έχουµε τα ακόλουθα στοιχεία για τον 
πληθυσµό των χωριών από το 1832 έως το 1991. 

 
XΩΡΙΑ 1832 1844 1896 1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 

ΩΡΩΠΟΣ 25 
οικ. 

287 215 361 394 436 471 434 423 590 919 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 13 
οικ. 

124 161 288 364 500 505 464 481 568 1052 µε Κατηφόρι 

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 6 οικ. - 65 164 244 255 283 369 374 585  
3067 

ΣΚΑΛΑ Δ.Υ Δ.Υ ; 327 694 501 436 540 671 949 

ΜΗΛΕΣΙ Δ.Υ 79 104 206 231 276 314 277 285 362 1133 µε Μαλακάσα 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 45 284 473 673 730 1018 843 776 646 814 2227 µε άλλους 
οικισµούς 

Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ Δ.Υ Δ.Υ Δ.Υ Δ.Υ 837 1270 1111 1084 1168 1732 3087 µε Αγ. Κων/νο 

 
Σηµ. Στις απογραφές πληθυσµού της Σκάλας περιλαµβάνονται από το 1920 και οι κάτοικοι το 

Χαλκουτσίου και των Ποντίων. 
Στις δε απογραφές του Συκάµινου περιλαµβάνονται και οι (πρόσφυγες) κάτοικοι από το 

Κατηφόρι. 
 
Η Βάλουζα 
Η λέξη δεν είναι Ελληνική. Είναι Αρβανίτικη και είναι «απορίας άξιον» πως επικράτησε αυτή η 

λέξη, µέχρι και τελευταία, σε ένα αµιγές επί δεκάδες αιώνες ελληνικό χωριό, όπου η οµιλία των 
«αρβανίτικων» θεωρείτο ντροπή και εχρησιµοποιείτο µόνο εξ’ ανάγκης σε εµπορικές 
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συναλλαγές µε ξενοµερίτες. Το ορθόν της λέξης δεν είναι «Βάλουζα», αλλά «Βάλεζα» και 
σηµαίνει χορός και όχι αποκριάτικη φωτιά, όπως εµείς νοµίζαµε µέχρι σήµερα. 

Η λέξη έχει λατινογενείς ρίζες και είναι αρβανίτικη παραφθορά του «BALOS» (Μπάλος), 
WALTZ (Βάλς), BAL (µπαλ-µασκέ) δηλαδή χορός. 

Η χρησιµοποίηση λοιπόν της λέξεως, κατά τον παππού µου Γιάννη Λούπη, τον Παπά Παναγή 
τον Σκουρτανιώτη και τον Μπάρµπα-Βαγγέλη τον Σκουρτανιώτη (θεός σχωρέστους) έγινε για 
περιπαικτικούς λόγους από τους Ρωπαΐτες, που διεκρίνοντο για το Αριστοφανικό σατυρικό 
πνεύµα τους. 

Εξ’ άλλου ο ίδιος ο χορός και αρκετά τραγούδια και δρώµενα της Βάλουζας διεκρίνοντο από 
το σατυρικό πνεύµα των αυτοσχέδιων «Αριστοφάνηδων», όπως θα δούµε παρακάτω. 

Το έθιµο της Βάλουζας (χορός γύρω από φωτιά) έρχεται από τα προχριστιανικά βάθη των 
αιώνων. 

Αλλά και για πρακτικούς κυρίως λόγους, δεν θα µπορούσε να γίνει χορός µέσα σε 
χειµωνιάτικη νύχτα, χωρίς την ύπαρξη φωτιάς. 

Με τη φωτιά πετύχαιναν τρία απαραίτητα πράγµατα. Πρώτον ο φωτισµός του χώρου. 
Δεύτερο, το ζέσταµα όσων συµµετείχαν και τρίτον το ψήσιµο φαγητού, αν αυτό ήταν 
απαραίτητο. 

Η προετοιµασία της «βάλουζας» δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γιατί απαιτούσε πάρα πολλή 
καύσιµη ύλη (κλαδιά πεύκων κυρίως). 

Το κόψιµο, αλλά και η µεταφορά των κλαδιών γινόταν από τους νέους και τα µικρά παιδιά 
του χωριού. Η εξόρµηση για το κόψιµο των κλαδιών γινόταν από το πρωί και τελείωνε πολλές 
φορές αργά το απόγευµα, µε ένα µικρό διάλειμμα το µεσηµέρι. 

Τα παλικάρια, µε κοσόρες, έκοβαν τις χαµηλές κλάρες των πεύκων και µικρά ρουπάκια, όπου 
αυτά ήσαν πυκνά και τα πιτσιρίκια τις κουβαλούσαν σέρνοντας µέχρι το χώρο της Βάλουζας, µε 
γέλια και τραγούδια. 

Το κόψιµο γινόταν από το πλησιέστερο σηµείο του δάσους, που τότε άγγιζε σχεδόν το χωριό. 
Για το κάτω χωριό «το Παγκράτι», το δάσος έφτανε µέχρι τη µεγάλη βελανιδιά, πολύ πιο 

κάτω από τα κυπαρίσσια του νεκροταφείου. 
Πολλές φορές έκοβαν, µε διµούτσουνες πριόνες, γέρικα πεύκα και τα έσερναν τραβώντας µε 

µουλάρια και άλογα. 
Όλη αυτή η διαδικασία γινόταν ανάκατα µε φωνές, τραγούδια και πειράγµατα των παιδιών, 

έτσι ώστε κανείς να µη δίνει σηµασία στην κούραση, γιατί τα κλαδιά που έπρεπε  να 
κουβαληθούν κάλυπταν σαν «βουνό» µία έκταση περίπου µισού στρέµµατος. 

Εκτός από τα κλαδιά των πεύκων όµως έκοβαν και αρκετά ρείκια. Γιατί τα ρείκια πέφτοντας 
στην φωτιά, έκαναν µυριάδες µικροεκρήξεις (στράκες) και πέταγαν χιλιάδες σπίθες στον αέρα. 
Ήταν  ίσως οι µικροπρόδροµοι των σηµερινών βεγγαλικών που µας έφεραν τα ευρωπαϊκά έθιµα 
(Τι κρίµα!). 

Η Βάλουζα άναβε, όταν έπεφτε το σκοτάδι, από τους νέους. Για το κάτω χωριό (το Παγκράτι) 
ή θέση της ήταν στο οικόπεδο της Νικόλαινας, όπως το λέγαµε, λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι 
σήµερα το σπίτι του Ντίνου του Πιτελόπουλου. 

Μόλις φούντωνε η τεράστια φωτιά, τα πιτσιρίκια που χοροπηδούσαν γύρω της από τη χαρά, 
άρχιζαν να φωνάζουν όλα µαζί και κάτω από την καθοδήγηση των µεγάλων, µακρόσυρτα τη 
φράση «Κααλώς τη Βάααλουζαααα…». 

Η τεράστια φωτιά που φώτιζε τη νύχτα, αλλά και οι κραυγές φαίνονταν και ακούγονταν έως 
την άλλη άκρη του χωριού. 

Ήταν το σύνθηµα για να µαζευτεί ο κόσµος για το χορό και τη διασκέδαση. Οι άντρες 
κουβάλαγαν µαζί τους πρόχειρους µεζέδες και καµιά τσίτσα µε κρασί. 

Όλοι σχηµάτιζαν ένα µεγάλο κύκλο γύρω από τη φωτιά και έτσι σιγά σιγά άρχιζε ο χορός. 
Κάποιοι  καλήφωνοι τραγουδιστές  οδηγούσαν το τραγούδι, λέγοντας µία φράση, µία στροφή 

του τραγουδιού και αµέσως την επαναλάµβαναν οι υπόλοιποι. Έτσι το τραγούδι διαρκούσε 
διπλάσιο χρόνο και συµµετείχαν όλοι. Τα παλιά χρόνια στο πάνω χωριό συµµετείχαν µε τα 
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όργανά τους, δωρεάν, και οι οργανοπαίκτες του χωριού. Να σηµειωθεί ότι τα πρώτα 
γραµµόφωνα ήλθαν στα καφενεία µετά το 1938, αλλά και αυτά δεν ήταν δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν στο τεράστιο χώρο της «Βάλουζας». 

Έτσι, το δια ζώσης φωνής, εν χορώ, τραγούδι κάλυπτε άριστα τις ανάγκες των γλεντιών. 
Πολλά τραγούδια, τα έλεγαν οι γυναίκες όπως το «λεµονάκι µυρωδάτο» 

«Γερακίνα» και άλλα αποκριάτικα. Οι άντρες έλεγαν «Στα ρείκια βγαίνει ένα νερό» «Πώς το 
τρίβουν το πιπέρι» «Ένα καράβι από τη Χιό» «Σταµατούλα» «Στο Περιστέρι» και άλλα πολλά. 
«Όταν περνάς γιατί τα µάτια χαµηλώνεις» «Ο Χαραλάµπης» «Όλα τα πουλάκια βρ’ αµάν αµάν». 

Στη συνέχεια τη σκυτάλη την έπαιρνε ο «Αριστοφάνης» του χωριού µε σατυρικά  τραγούδια 
που «φωτογράφιζαν», «σατίριζαν» και «πείραζαν» όλους του παρευρισκόµενους. 

Αυτός µπορεί να µην είχε πολύ καλή φωνή, αλλά έπρεπε να ήταν άριστος στιχοπλάστης, 
ποιητής και εύστροφος. Έλεγε µία φράση και την επαναλάµβαναν εν χορώ όλοι. Αυτοί οι 
ποιητικοί τραγουδιστικοί αυτοσχεδιασµοί, ήταν κάτι σαν τις Κρητικές µαντινάδες. Μόνο που 
τούτες εδώ χορευόντουσαν. 

Πριν το 1900 τέτοιοι τραγουδοστιχοπλάστες ήταν οι αείμνηστοι μπάρμπα-Κωστής 
Σκουρτανιώτης, μπάρμπα -Αλέκος Τυροβόλης, μπάρμπα -Πανάγος Αλεξάνδρου και το µεγάλο 
πειραχτήρι ο μπάρμπα Γιώργης ο Γκικάκης. 

Το πρώτο τέταρτο του 1900 ήταν ο Γιώργος ο Κουρούπης ο Πανάγος ο Κουρούπης και ο 
Κανέλης. 

Μετά το 1945 κυριάρχησε το απίστευτο ταλέντο του Παναγιώτη της Χρυσώς (Ντάσκας) και 
επικουρικά βοηθούσαν ο Πλάτων ο Κουρούπης, ο Αριστείδης ο Σιδέρης (Λύρης) και άλλοι. 

Η παρέα αυτή του Ντάσκα συνδύαζε τα σατυρικά τραγούδια µε αστεία παιχνίδια, απίστευτες 
«µασκαράδικες» µεταµφιέσεις και άλλα αστεία που «έσκαγαν» τον κόσµο στα γέλια. 

Από το πλούσιο αυτό ρεπερτόριο αναφέρω το τραγούδι (µία στροφή) «Πήρα- µε το ρέµα 
ρέµα. Άντε µπρε το ρέµα ρέµα. Βρήκαµε ένα κούφιο δέντρο. Άντε µπρε ένα κούφιο δέντρο. Είχε 
µέσα κουκουβάγιες. Μπρε είχε µέσα κουκουβάγιες. Και όλοι πήραµε από µια και ο … (τάδε) δεν 
πήρε καµία». Αυτό τραγουδιόταν ενώ χόρευαν πολλοί. Ο … (τάδε) λοιπόν που άκουγε το όνοµά 
του έβγαινε από το χορό, ή πήγαινε τελευταίος ή έπαιζε µε τον Ντάσκα το «Κάνε ότι κάνω», 
κρατώντας ένα πιάτο, που το κάτω µέρος του ήταν µουτζουρωµένο. Έτσι µουτζουρωνόταν 
χωρίς να το καταλάβει και το γέλιο συνεχιζόταν. 

Και το τραγούδι συνεχιζόταν µε άλλους στίχους και άλλο όνοµα κάθε φορά. 
Σ’ όλη αυτή τη διάρκεια του γλεντιού τα παιδιά «τάιζαν» τη φωτιά µε κλαδιά και ρείκια για 

τις στράκες, αλλά και ρίζες από αθάνατα για να κρατάει κάρβουνα. 
Μόλις έπεφτε λίγο η φλόγα, τα πιτσιρίκια που δεν χόρευαν, έπαιρναν φόρα και πηδούσαν 

πάνω από τη φωτιά και µέσα από τη φλόγα, περνώντας σαν αστραπές από την άλλη µεριά. 
(Σηµ. Ο αναγνώστης που δεν έχει ζήσει τη Βάλουζα, ας κλείσει λίγο τα µάτια και ας φανταστεί 

τα ξαναµένα από τη φωτιά πρόσωπα των χωριανών, φωτισµένα από την τεράστια φλόγα, µε 
ένα διαρκές γέλιο στο πρόσωπο και τα µάτια τους πυρωµένα, να γυαλίζουν γεµάτα χαρά και 
ευτυχία). 

Έτσι γλεντούσαν τότε οι άνθρωποι. Κουρασµένοι, ίσως και πεινασµένοι, µα χαιρόντουσαν 
αυτό το «ΕΛΑΧΙΣΤΟ». 

Τι ώρα τελείωνε το γλέντι της Βάλουζας δεν θα µπορούσα να σας πω. Τότε δεν υπήρχαν 
ρολόγια. Δεν υπήρχαν ώρες και λεπτά. Τότε ο χρόνος ήταν µπόλικος και ο κόσµος τον χόρταινε 
και ας πέθαινε γύρω στα 60. Τότε τον χρόνο τον µετρού- σαν µε το «νωρίς» ή το «αργά» ή µε τα 
«καλάµια» του ήλιου, πριν βασιλέψει, ή µετά την ανατολή. (Έλεγαν «Δύο καλάµια πριν 
βασιλέψει» «Ένα καλάµι µετά την ανατολή» ή «Ένα καλάµι πριν το µεσηµέρι»). Και το γλέντι 
της Βαλούζας τελείωνε πολύ «αργά». Γύρω στις έντεκα τη νύχτα, το πολύ. 

Κι ο κόσµος σκορπούσε ήσυχα για τα κονάκια του. Γιατί την άλλη µέρα έπρεπε να σηκωθούν, 
πριν χαράξει, για τη δουλειά. 
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