Τι σημαίνει να είσαι Τσιριγώτης;
What it means to be Kytherian (a Tsirigoti)?
The following article appeared in Lifo.gr
magazine on 10th May 2015.
English translation by George Vardas.
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H Νταϊάνα είναι
μισή Τσιριγώτισσα
(Κυθήρια) και μισή
Παλαιστίνια, μας
αφηγείται με τρόπο
απολαυστικό το
πώς είναι η ζωή στα
όμορφα Κύθηρα

•

•
•

•
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“Πόσο θα καθίσεις;”, “Πότε φεύγεις;”
Να είναι η φράση “Τίνος είσαι εσυ;” συνώνημη της
λέξης “καλημέρα”.
Να είναι η γκρίνια για τον καιρό (φθινόπωρο,
χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι) κάτι σαν παράδοση
που περνάει η μία γενιά στην άλλη.
Να πιστεύεις αδιαπραγμάτευτα ότι το Τσιρίγο είναι
το ομορφότερο μέρος του κόσμου. Ποιό Μπαλί,
ποιοί Κανάριοι Νήσοι, ούτε τα ξέρω ούτε θέλω να
τα μάθω αυτά τα πράγματα.
Να ξέρεις ότι το “σε 10’ θα είμαι εκεί” ΔΕΝ
υφίσταται, αλλά να το λές, να το ακούς, και να το
πιστεύεις ΚΑΘΕ φορά.
Ενώ γνωρίζεις τόσο κόσμο κάθε καλοκαίρι, η
βασική σου παρέα να μην αλλάζει όσα χρόνια και
αν περάσουν… ξέρουν ΠΟΛΛΑ, που να αλλάζεις
παρέες τώρα.
Τα παρατσούκλια να έχουν αντικαταστήσει
τα επώνημα. Έτσι είμαστε εμείς οι Τσιριγώτες,
ανώτεροι άνθρωποι.
Πρώινο, μεσημεριανό, βραδινό = οτιδήποτε +
παξιμάδι

Παραλία Λαγκάδας στην Αγία Πελαγία
Το Τσιρίγο, γνωστό ώς Κύθηρα, είναι ένας επίγειος
παράδεισος που πλέει ανάμεσα στο Αιγαίο, το Ιόνιο,
και το Κρητικό Πέλαγος. Τσιρίγο το φωνάζουμε όσοι το
αγαπάμε και εύχομαι στο τέλος αυτού του κειμένου να
έχουμε γίνει περισσότεροι.

Να είσαι Τσιριγώτης σημαίνει:
•
•
•
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Για αρχή, να ξέρεις που είναι το Τσιρίγο, γιατί άμα
δεν το βρείς εσύ, άντε να το βρούν οι άλλοι.
Να φεύγεις με το καράβι απο Πειραιά χωρίς να
ξέρεις αν θα φτάσεις σε 6, 7, η 8 ώρες. Κάθε μα κάθε
φορά.
Να κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις όποτε έρθει
κάποιος Τσιριγώτης στο νησί : “Πότε ήρθες;” ,
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Στο χωριό Μυλοπόταμος
•
•
•

Η γιαγιά του ενός να είναι γιαγιά ΟΛΩΝ. Το ίδιο
ισχυεί για παππούδες, θείους, και θείες.
Να ξέρεις ότι ο μέσος όρος χρόνου μετάδοσης ένος
νέου, γεγονότος (έτσι για να το θέσω κομψά) είναι
5, 4, 3, 2, 1 !
Να είναι de facto ότι Παρασκεύη και Σάββατο

βράδυ θα είμαστε ΟΛΟΙ για ποτό στο Καψάλι.
• Να καταλαβαίνεις ότι έχεις αρχίσει να μεγαλώνεις
όταν το να πας μέχρι το Καψάλι φαντάζει ταξίδι
ολόκληρο.
• Την Κυριακή το πρωί να είναι ΟΛΟΙ για καφέ στον
Ποταμό χωρίς καμία συνεννόηση απο πριν. Μην
κάνεις κανένα αστείο και φτάσεις τελευταίος γιατί
ολοί θα σε ρωτήσουν γιατί άργησες.
• Να μην βρίσκεις τον λόγο να πάς πουθενά αλλού
αφού όλα τα έχεις εδώ.
• Θέλεις βουνό; Έχουμε. Θέλεις δάσος; Έχουμε.
Θέλεις καταράχτες; Έχουμε. Θέλεις άμμο,
βοτσαλάκια, άμμο-βοτσαλάκια; ΈΧΟΥΜΕ!
• Να μπορείς να πάς για μπάνιο το καλοκαίρι όσο
αέρα και αν έχει γιατί ξέρεις ποιά είναι εκείνη η
παραλία που τώρα δεν έχει αέρα. ΧΑ! γατάκια
τουρίστες..
• Να μην μπαίνεις στη διαδικασία να κρυφτείς γιατί..
αυτοί οι Τσιριγώτες είναι ΠΑΝΤΟΥ.
• Να πηγαίνεις σε ΟΛΑ τα πανηγύρια ΚΑΘΕ χρόνο
και να αρχίζεις τον χορό και το τραγούδι με το που
αρχίσει η ορχήστρα την μουσική.
Βασικό κριτήριο επιλογής συντρόφου (εφήμερου/
μόνιμου) να είναι η αγάπη του για το νησί, αλλιώς.. δεν
υπάρχει αλλιως!

•

φορά που σκέφτεσαι το Τσιρίγο η πας σε αυτό,
εκείνο το “Τσιριγώτικο συναίσθημα” που δεν
μπορείς να εξηγήσεις, εκείνο που μόνο ένας άλλος
Τσιριγώτης μπορεί να καταλάβει.
Το να είσαι Τσιριγώτης σημαίνει να χαμογελάς
ακόμα με όσα διάβασες, να είναι σαν να έκανες
μόλις ένα γρήγορο ταξίδι στο νησί. Και εσύ που
χαμογελάς χώρις να είσαι Τσιριγώτης, μήπως να το
ψάξεις;

Γέφυρα Κατουνίου

D

iana is half Tsirigotissa (Kytherian) and half
Palestinian, and tells us how delicious life is on the
beautiful island of Kythera
Tsirigo, known as Kythera, is an earthly paradise
which lies between the Aegean Sea, Ionian Sea, and
the Mediterranean Sea. Those of us who call it Tsirigo
cherish the island and wish that by the end of this story
there will be more who will love it.

Being a Tsirigoti means:
•
•

Αβλέμονας
Να αγαπάς τα τζιτζίκια και ας ξέρεις ότι τα Τσιριγώτικα
τζιτζίκια είναι τα πιο ενοχλητικά τζιτζίκια ΟΛΗΣ της
Ελλάδας.
• Να νιώθεις εκείνο το έντονο συναίσθημα κάθε

•
•

For starters, to know where Tsirigo is because if you
don’t find it, others will.
To leave by boat from Piraeus not knowing whether
you will get there in 6, 7 or 8 hours. Every time
without fail.
To ask the same questions whenever a Kytherian
comes to the island: “When did you come?”, “How
long will you stay?”, “When are you leaving?”
Using the phrase “Who are you?” instead of the
word “Hi”.
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To complain about the weather (autumn, winter,
spring and summer) is a kind of tradition that
passes from one generation to the next.
To believe categorically that Tsirigo is the most
beautiful part of the world. What about Bali, what
about the Canary Islands? I do not know nor want
to know about these places.
To know that saying “I’ll be there in 10” means
nothing but I say it, you listen, and you believe me
every time.
While you know so many people every summer,
your basic company doesn’t change no matter how
many years pass ... they know everything, how can
you change company now.
Nicknames have replaced surnames. So we are the
Tsirigotes, superior people.
Breakfast, lunch, dinner = anything + paximadia
One’s grandmother is everyone’s grandmother. The
same goes for grandparents, uncles, and aunts.
To know that the average time for news travelling or
‘establishing a new fact’ (to put it elegantly) is 5, 4, 3,
2, 1!
Every Friday and Saturday night by default we will
all be drinking at Kapsali.
To understand that you have started to grow up
when going to Kapsali no longer seems to be a long
trip.
On Sunday morning everyone is having coffee
at Potamos without any prior communication.
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Don’t make the mistake of turning up last because
everyone will ask why you are late.
Do not find an excuse to go anywhere else since you
have everything here.
You want a mountain? We have it. You want a
forest? We’ve got it. You want waterfalls? We
have them. You want sand, pebbles, sand-pebbly
beaches? We have them!
You can go for a swim in the summer even when it
is very windy because you know a beach with little
wind. Ha! Soft tourists ...
Don’t try to hide because those Tsirigotes are
everywhere.
Go to all the festivals each year and start dancing
and singing when the orchestra begins the music.
A key selection criterion for a companion (whether
short-lived or permanent) is his love for the island,
otherwise ... there is no otherwise!
Love the cicadas even though you know that the
Kytherian cicadas are the most annoying cicadas in
all of Greece.
You feel that intense feeling every time you think
about Tsirigo or when you travel there, that
“Tsirigotiko feeling” that you can’t explain, that only
another Tsirigoti can understand.
Being a Tsirigoti means to smile even with what you
are reading, as though you have made a quick trip
to the island. And those of you who smile without
even being a Tsirigoti, why don’t you seek us out?

