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[00:00:00]- Θρύλος για στοιχειό -«φίδι».  
 

Στοιχειά, φίδια, όχι στοιχειά. {Πού έβγαιναν;} Ένα στοιχειό έχω βρει εγώ, θα ‘ταν 

του Μοναστηριού πέρα. Ήταν κοντά στο Μοναστήρι. Ήτανε άλλο πράμα εκείνο. 

Ήτανε ακριβώς τόσο. Μεγάλο πάνω από δυο μέτρα. Βούγκαγε που πέραγε. Δεν 

ξαναπέρασα απέκει. Ήτανε κοντά στο Μοναστήρι, έτσι από τούτη τη μεριά από το 

Μοναστήρι, πιο ατσ’ αδώ, στα πλατάνια μέσα. Χαμοφάφκι μάζευα τότε. Φασκόμηλο, 

το λέτε εσείς. Το μαζεύαμαν και το δίναμαν, το πουλάγαμαν. Όχι, το πουλάγαμαν 

εμείς, για μεροκάματο με τα κιλά. Τόσα κιλά ένα μεροκάματο. {Και βγήκε αυτό και 

περπατούσε;} Έκουσα εγώ κάτι που σουμάλαγε και κοίταξα και το ‘ δα που 

βούγκαγε, έφυγα, πήγα πήρα, δεν κοίταξα πίσω μου. {Και αυτό τι λένε; Γιατί ήταν 

εκεί αυτό;} Που ‘χα πει αυτό κι αυτό, του Μοναστηριού μου ‘πανε στοιχειό αυτό. 

{Είναι το Μοναστήρι, λένε ότι έχει στοιχειά γύρω; Δηλαδή, ήταν σαν προστάτης;} 

Μάλλον. {Τι χρώμα ήταν;} Καφέ. {Πριν πόσα χρόνια το είδες;} Εεε πριν πενήντα 

χρόνια, σαράντα πέντε. Πολλά. {Και από τότε δεν έχεις ξαναπάει πάνω εκεί;} Έχω 

ξαναπάει, αλλά, όχι ντιπ εκεί κοντά όχι. Πιο τσ’αδώ, ήταν πιο ανοιχτό το μέρος, πιο 

τσ’ακεί ήταν κάτι φτέρες κάτι πλατάνια κάτι φύλλα και … {Το ‘χει δει και κανένας 

άλλος εδώ στο χωριό;} Δεν είχα ακούσει. {Δηλαδή, όταν βλέπατε φίδια, τα 

θεωρούσατε σαν κάτι κακό ή σαν κάτι καλό; } Εμείς το ‘χαμαν, λέγαμαν αν το δεις 

ως το απογευματάκι είναι καλό. Αν το ιδείς προπαντώς το βράδυ, αν πάρει να 

νυχτώσει, δεν είναι καλό. Βγαίνει να σου προειδοποιήσει για κάτι κακό. {Εσύ το ‘δες 

βράδυ;} Όχι, όχι. Το πρωί. {Και γιατί φοβήθηκες;} Ήτανε πολύ μεγάλο, δεν είχα ιδεί 

πίσω αυτό το πράγμα.  

 

[00:03:00]  Θρύλος για κοράκια  
 



Τα κοράκια κατόπι τα ‘χουμε για κακό. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποια λέω κοράκια. {Ναι, 

ναι. Ξέρουμε. Όταν πετάνε ή όταν είναι κάτω;} Όταν πετάνε και κάνουνε κρακ κρακ 

και που ‘ναι γύρω στο χωριό, δεν είναι για καλό. Κι αυτό εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω 

γιατί το παρατήρησα. Άμα είναι ένα, φεύγει άνθρωπος δηλαδή, όπως εγώ δεν είμαι 

ζευγάρι ακόμη. Είμαι μαναχή μου. Όταν είναι δυο, φεύγει άνθρωπος από ζευγάρι. 

Και το παρατήρησα πολλές φορές και όχι μία. {Και πότε πετάνε; Βράδυ ή πρωί; Όταν 

πετάνε βράδυ ή πρωί;} Όποτε να πετάνε. Όποτε. Ναι. Επέρσι που ‘χαμε πολλούς 

θανάτους εδώ, δεν έλειπαν τα κοράκια. Τώρα, πρόσφατα, έχω ακούσει δυο. Γύρω 

γύρω το χωριό. Γύρω γύρω και διάβαιναν να πάνε στο βουνό. Δυο μέρες, τρεις. Λέω 

της αδερφής μου. Κάποιος θα πεθάνει από ζευγάρι. Ποιος ήτανε μου λέει; Η αδερφή 

μου δεν πιστεύει σε τέτοια, εγώ κάπου πιστεύω. Κάτι κοράκια διπλά της λέω. Και 

‘βγαμεν τα κοράκια μου λέει, δεν έχεις τι να κάμ’ς άλλο. Την τρίτη μέρα χτύπ’σε 

καμπάνα. Και φέρανε έναν από την Αθήνα. Από ζευγάρι. Και νέος, δεν είχε πάει 70 

χρονών ακόμη, 65 είχε.  

 

[00:05:47]  Άγιος Κοσμάς – κατάρα στο χωριό  
 

Ο Αγιο-Κοσμάς; Ναι. Πέρασε. {Τι έκανε εδώ στο χωριό;} Δε ξέρω, ‘χαν πούνε 

γύρεψε κάπου νερό και δε τον ‘δωκανε. Και είπε αηδονά τα βουνά είπε και 

καταραμένος κόσμος είπε. Άλλοι θα ‘ρθουνε να κατοικήσουνε σε τούτο το χωριό, 

είπε. Και για τι που τι κόσμος είναι σα δω. Λίγοι λίγοι φεύγουν. Ποιος θα ‘ρθει; Οι 

λιάμπηδες απ’ αυτού κάτω.  

Θα περπατάς τρία χωριά είπε και θα βρίσκεις έναν άνθρωπο. Στα τρία χωριά.  

 

[00:07:15] Πώς γνώρισα τον άντρα μου 
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