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"Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει 
᾿Απὸ γράμμο τοῦ κ. Γιώργου Μουτσοκλένη: 

«Θερμὰ συγχαρητήρια διὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ περιοδικοῦ. Ἡ ὕλη εἷ- 
ναι ἀξιόλογος καὶ ἡ ἐμφάνισίς του ἀρίστη. Ἐὰν ἐπιτευχθῆ αὔξησις 
τῶν σελίδων του θὰ καταστῆ περιοδικὸν λίαν ἀξιοπρόσεκτον ἀνὰ τὸ 
πανελλήνιον. Ὡς συμθολὴν εἰς τὴν ἀξίαν παντὸς ἐπαίνου προσπάθει- 
άν σας -- καὶ ἐξάλλου ὑπῆρξα ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας -- 

θέτω εἰς τὴν διάθεσίν σας τὸ θιόλίον µου «Τὸ Μοναστήρι τοῦ Προφή- 

τη Ἠλία Παρνασσίδας». Ἔκ τούτου δύνασθε νὰ δημοσιεύσετε εἲς 

τὰς «ΣΕΛΙΔΑΣ» πᾶν ὅτι ἤθελε κριθῆ ὡς ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοποὺς 
τῆς 'Εταιρείας». 

Ὅ κ. Δημ. Παπακωνσταντίνου, λυκειάρχης, μᾶς γράφει: 

«Ζᾶς χάρηκα μὲ τὸν ἐρχομό σας. Μὲ συγκινήσατε ἀπεριόριστα. 
Καὶ ἡ ἔμπνευση φωτισμένη καὶ ἡ πραγμάτωση ἀξιολογώτατη. ἜἜλει- 
πε ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα αὐτὸ τὸ φωώτισμένο θῆμα. Πολὺ καλοπροαίρετες οἱ 

προθέσεις ὅλων σας. Καὶ ὁ στόχος σας ἀσφαλῶς μαρτυρεῖ τὰ ὁδηγη- 
τικά σας κίνητρα. Τὸ εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὅλοι, Καὶ θέλει πολὺ κού- 
ράγιο αὐτή σας ἡ προσπάθεια. Πρέπει νὰ σταθοῦν δίπλα σας πολ. 
λοί... Κυρηναῖοι. "Ἔχει καλὸ ὑλικὸ ἡ Ρούμελη γενικὰ καὶ ἡ Φωκίδα 
εἰδικότερα». 

Καὶ ὁ ἐκπαιδευτικὸς - λογοτέχνης κ. Γεώργιος Χασιακός, συγγρα- 
φέας γνωστῶν θιθλίων, μᾶς γράφει; 

«Ἡ ἵδρυση τῆς 'Ἑταιρείας ἀποτελεῖ σοθαρὸ θῆμα γιὰ τὴν πνευ- 
µατικἡὴ καλλιέργεια στὴν ᾿Επαρχία καὶ θὰ κάµει εὐρύτερα γνωστὸ 
τὸ Φωκικὸ χῶρο καὶ τοὺς ἀνθρώπους του. Στὴ Φωκίδα, ἀπὸ καιρὸ σὲ 
καιρό, παρουσιάζονται πνευματικὲς ἀναλαμπές, μὲ τὴν ἔκδοση πε- 

ριοδικῶν ἐντύπων, καὶ αὐτὸ εἶναι παρήγορο σημάδι. Οἱ σωνθῆκες ὅ- 
µως δὲν ἐπιτρέπουν τὴ συνέχιση τῆς ἔκδοσής τους. "Ας ἐλπίσουμε 

τώρα, ὅτι τὸ ἔργο τῆς 'Ἑταιρείας θὰ ἐνισχυθεῖ σημαντικὰ ἀπὸ παν- 
τοῦ, πνευματικὰ καὶ ὑλικά. "Ἔτσι ἡ 'Ἑταιρεία θὰ πραγματοποιήσει 
τοὺς σκοπούς της καὶ θὰ προσφέρει θετἰκὸ ἔργο, ὄχι µόνο στὴ φτῶ- 
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χἠ Φωκικὴ γωνιά, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιατὶ ἡ Φωκίδα μὲ 
τοὺς Δελφούς της ὑπῆρξε ἀπ᾿ τὰ θάθη τῶν αἰώνων τὸ Ἀίκνο τοῦ πο- 
λιτισμοῦ καὶ τῆς δημοκρατίας σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀνθρωπό- 

τητα ὁλόκληρη». 

Εὐχαριστοῦμε τοὺς ἐπιστολογράφους γιὰ τὰ καλά τους λόγια 
καὶ τὸ θερμὸ ἐνδιαφέρο τους. Καὶ ἀκόμα εὐχαριστοῦμε ὅσους ἀντα- 
ποκρίθηκαν στὸ κάλεσµά µας καὶ στείλανε πνευματική τους δουλειὰ 
γιὰ δημοσίευση. Ἡ προθυμία τους μᾶς ἐνθαρρύνει καὶ μᾶς δίνει τὶς 

θάσιµες ἐλπίδες, ὅτι οἱ «ΣΕΛΙΔΕΣ» ὁλοένα θὰ γίνονται καλλίτερες 

καὶ ἀντιπροσωπευτικότερες. 

Σχολιάζοντας 

ΚΝΤΤΛΝΤΙΝΣ ΝΡΛΟΝΗΝ 
Ὁ θάνατος τοῦ Κων)νου Κορλδώνη (26. 

4.τ1), Διευθυντοῦ τῆς τοπικῆς ἐφημερί- 
δας «ΦΟΚΙΝΟΣ ΛΑΟΣ» καὶ πρώην Αη- 
µάρχου ᾽Αμϕίσσης, ὑπῆρξε σηµαντικὴ ᾱ- 

πώλεια γιὰ τὸν τόπο µας. 

Πέρα ἀπ᾿ τὶς ἄλλες δραστηριότητες, 
ποὺ εἶχε ἀναπτύξει, µεγάλη ὑπῆρξε ἡ 
προσφορά του στὴ λαογραφία τοῦ τόπου 

μας. Στὰ πεντακόσικ πενήντα, περίπου, 
φύλλα τῆς ἐφημερίδας του, τόσο αὐτὸς ὅ- 

σο καὶ οἱ συνεργάτες του, δημοσίευσαν 

πληθώρα λαογραφικῶν κειµέγων, ὑλικοῦ 
πολύτυμον, γιατὶ περιέχει μαρτυρίες καὶ ᾱ- 
φηγήσεις ἀνθρώπων τῆς περασμένης Υε- 

νιᾶς, ποὺ τώρα δὲ ζοῦν. 

Εὐχῆς ἔργο θὰ ἦταν τὸ ὑλικὸ τοῦτο γὰ 
συγκεντρωθεῖ καὶ -- ταξιγομημένο πιὰ -- 

γὰ χυκλοφορήσει εὐρύτερα, γιατὶ ἀποτελεῖ 

πολύτιμη συµβολὴ στὴ διάσωση τῶν θρύ- 
λων καὶ παραδόσεων τοῦ τόπον µας καὶ 

τὴ γνώση τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων τῆς περιο- 

χῆς µας. 

Καὶ πέρα ἀπ᾿ αὐτά, ἅπ ο ά εξη ἀδι φαν. 

στη τῆς ἀγάπης του, γιὰ τὸν τόπο ποὺ 

2 

ΛΙ. 

τὰ γεγονότα 
γεννήθηκε, ἀποτελεῖ ἡ διαθήκη του. Μὲ 
τὴν προσφορά του αὐτὴ συνεχίστηκε, γιὰ 

μιὰ ἀχόμα φορά, ἡ παράδοση τῶν εὖερ- 

γετῶν καὶ δω ώρητῷ ὤν, ποὺ δημιουργήθηκε 

ἀπὸ ἐγάμιση αἰώνα στὴν πόλη µας χαὶ οῷί 
τόσα ἠθικὰ καὶ ὑλιιὰ ὀφέλη πρόσφερε 
αὐτὴ. 

ρυ 

ΜΡΛΙΝΙΣ ἨΙΗ 
ἝἛγας αὐτοδίδαχκτος ζωγράφος ἂἀπ᾿ τὴ 

Φωκίδα, ὁ Χαράλαμπος Στέφος, ἐπιλέχτη- 
κε καὶ ἐχπροσώπησε τὴ χώρα µας στὴν 

Ἑλληνικὴ Ἑθδομάδα, ποὺ ὀργανώθηκε 
στὴν πόλη ΡΕΟΕΝΕ τῆς Ολλανδίας, στὶς 

21---268.5.τΤ. 

Ἡ ἐπιλογή, ἀπὸ πολυμελὴ ἐπιτροπή, 
ἑνὸς ζωγράφου ἀπὸ μικρή ἐπαρχιαχὴ πὀ- 
λη, αὐτοδίδακτου καὶ χωρὶς τίτλους σπου- 

δῶν, δείχνει τὴν ἀναγνώριση τοῦ ταλέν- 

του του καὶ τὴν ἀξία τοῦ ἔργου του. Ἓ- 
ξάλλου ἡ ἐπιλογή του δικαιώθηκε ἀπόλυ- 
τα ἀπ᾿ τὶς χριτικὲς τῶν εἰλικῶν, τὴν προ: 

σέλευση τοῦ κχοιγοῦ καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν 

πινάκων του, ποὺ πουλήθηκαν στὴν Ὅλ- 

λαγδία. 
Δ.].Κκ.



Τὸ Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία Παρνασσίδας 

ΤΕΜΠΛΟΝ 
Νομίζω πὼς δὲν θὰ πρέπει γὰ πεθάνη 

χαγεὶς ἂν πρῶτα Δδὲν δῆ τὸ τέμπλο τοῦ 
Προφήτη Ἠλία Παρνασσίδος, ποὺ εἶναι 
μοναδικὸ χαλλιτέχνημα. 

Δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ μιὰ χαραχτι- 
χή. Πρόχειται γιὰ μιὰ µεγάλη σύνθεση 
μὲ ἀνάγλυφα πολλὰ πρόσωπα, ἔργο µκ- 

αρᾶς πγνοῆς, τὸ ὁποῖο ἑστείχισε πάνω ἀπὸ 

δέκα Χρόνια ἐργασίας καὶ ὑπομονῆς. Πρα- 
γματικὸ δεῖγμα ἠρωϊκῆς προσπάθειας. 

Ὅ κὀπος, ἡ λεπτοτεχνία καὶ ἡ ὑπομο- 
γἡ προκαλοῦν τὸ θαυμασμὸ καὶ τὴ συγκί- 
γήηση. Εΐναι ἕνα ἔργο δαιδαλῶδες, ἔμπνεν- 

σµένο, μὲ ἑνότητα καὶ ὕφος. Κάθε του εἷ- 

χόνα, σκηνἡ ἢ παράσταση εἶναι δουλεμέ- 
γη καὶ ἀπὸ τὸ πίσω µέρος. Στὰ πρόσωπα 
τῶν παραστάσεων ξεχωρίζεις, χωρὶς προσ- 
πάθεια, τὴν ἔκφραση τοῦ καθενός. Τὶς λε- 

πτομέρειες δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὶς περι- 

Ὑράφουμε ἐδῶ. ὍὉ πάθε ἐπισκέπτης θὰ 
ῥῆ μόνος του, ὅτι τοῦτο εἶναι ἀδύνατο. 

Ἐνδεικτικὰ µόνο θὰ ἀναφέρω τὴ σκηνὴ 
τῆς θυσίας τοῦ ᾿Αθραάμ, διαστάσεων μιᾶς 

παλάμης περίπου, στὴν ὑποία ξεχωρίζεις 

εἷς μὲν τοῦ ᾿Λεραὰμ τὸ πρόσωπο τὴν ᾱ- 
γριάδα καὶ τὴν ἀπόφαση νὰ θυσιάση τὸ 
γυιό του, τὸ µονάχριθο, στὸ πρόσωπο τοῦ 

Ἰσαὰκ χαθάρια τὴν ἄπορία καὶ τὴν ἀγω- 
νία, εἷς δὲ τοῦ Αγγέλου τὸ ἀγγελικὸ χα- 

μόγελο τὴν ὥρα ποὺ ἐμποδίζει τὸν ᾿Αέρα- 
ἆμ, ἐξερχόμενος µέσα ἀπὸ τὰ σύννεφα. Ἡ 
λεπτομέρεια εἶναι τόση ποὺ ἀχόμη ξεχω- 
ρίζεις τὰ κλαριά, πάνω στὰ ὑποῖα θὰ γινό- 

ταν ἡ θυσία, νὰ εἶναι τακτοποιηµένα σ᾿ ἕ- 
να δεµάτι καὶ ὅτι τὸ σφάγ.ο, ποὺ ἄντικα- 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ 
  

τέστησε τὸ θῦμα, εἶναι ἁμνός. Ὁλόχληρο 

τὸ τέμπλο εἶναι δουλεμένο, χωρὶς νὰ ἔχη 

μείνει ἀσκάλιστη καὶ ἡ παραμικρή γωνί- 

τσα, μὲ παραδτάσεις καὶ σκηγὲς τῆς Α- 

γίας Τραφῆς, ἀρχίζοντας ἀπ᾿ τοὺς Ἡρυ- 

τοπλάστους καὶ καταλήγοντας στὴ Δευ- 

τέρα Παρουσία, μὲ σκηνὲς ἀπὸ τὸ δίο τοῦ 

Χριστοῦ, μὲ τὰ συναξάρια τῶν "Αγίων, 
μὲ ὁλόσωμους ᾿Αγγέλους, ἑξαπτέρυγα, 

Σιακόνους, μὲ ἄλλα συμβολικὰ θέµατα, 

ζῶα, φυτὰ χι ἕνα σωρὸ ἄλλα διακοσµητι- 

κά. Ἡ σύλληφη τῶν σκηνῶν, πραγματικὰ 
θεόπνευστη, συναγωνίζεται στὴν τελειότη- 

τα τὴν ἐκτέλεση τῆς ἐργασίας. 

Γιὰ τὸν τεχνίτη δὲν γνωρίζουμε τίποτα. 
Ἡ ταπεινοφροσύνη δὲν τοῦ ἐπέτρεψε νὰ 

μᾶς ἀφήση καμμιὰ μαρτυρία γιὰ τὴν ταν- 
τότητά του. Λένε πὼς ἦταν ᾿Ἠπειρώτης 
χαὶ λεγόταν µαστρο-Νικόλας. Λένε ἀχόμη 
πὼς ὁ ἴδιος σκάλισε τὸ τέμπλο τοῦ ᾿Αγίου 

Νικολάου στὸ Γαλαξείδι, ἐπίσης φημ:σµέ- 

νο, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (παληὸς “Αἱ- 
Νικόλας) ᾽Αμϕίσσης, τῆς Αγ. Παρασκευῆς 
Γαλαξειδίου καὶ Αγίου Γεωργίου Λει- 

θαδιᾶς, ὄχι ὅμως τῆς αὐτῆς ἀξίας ὅσο αὐ- 

τὸ τοῦ Πρ. Ἠλία καὶ τοῦ 'Αγίου Νικολάου 

Ταλαξειδίου, 

Τί σημασία ὅμως ἔχει ποιὸ εἶναι τὸ ὅ- 
νοµά του; Ἕνα εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ὃ 

χαλλιτέχνης αὐτὸς δούλεψε, χωρὶς δια- 

χοπή, ἐπὶ δέκα χρόνια, συγεπαρµένος ἀπὸ 

τὸ Θεῖον χαὶ ὁδηγούμενος ἀπ᾿ Αὐτό, γιὰ 

νὰ φτιάση ἕνα ἔργο, ποὺ θὰ δοξάση τὸ 

μυαλό του χαὶ τὰ χέρια του αἰώνια. Ἐα- 

θὺς γνώστης τῆς Παλαιᾶς καὶ Καιγῆς Δια- 

.. ὃ



  

θήκης κατώρθωσε νὰ τὶ 

γω στὸ ξύλο τῆς χαρυδι 

Ἡ παράδοση λέει πώ 

ζωγταγέφη πά- Ξ 

ἂς. 

ς, ὅταν ὁ τεχνίτης 

αὐτὸς ἦλθε στὸ Μήνα Ἕπηη ιά ο ἀνα- 
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Φώνησε στὴν τὴ μὲ τὸ Ἔνω όσινδη. 

λιο γαὶ ἔφυγε. Στὸ δρόμο ὅμως τοῦ παρου- 

σιάστηχε ἕνας γέροντας σεβάσµιος παὶ τὸν 

ἔφτιασε αὐτὸ 

ΥἨμκχ. τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ μνη 

σσ ὅτι δούλεψε γιὰ τὸν ἑαυτό του, χω- 
ἰς νὰ ἐνδιαφερθῇ γιὰ γρήµατα, φαίνε- 

αι ἀπὸ τὶς λεπτομέρειες τοῦ ἔργου του. 

αράδειγµα, ών γὰ δῆς τὸ μελανοδοχεῖο 

καὶ τὸ φτερό, τὸ ἐφεξδρικὸ µέσα σ᾿ αὐτὸ, 
τῶν Βδῤηλιστῶν Λουνᾶ καὶ Ιωάννη, 
τῆς Ὡραίας Πύλης, πρέπει νὰ ἀνεξῆς σὲ 

σχάλα. Τοῦτο απὶ τόσα ἄλλα ρα, 

: ὃ καλλιτέχνης δούλεψε µόνο γ-ὰ τὴν 

«Τέχνη». 

εἳ
 

τα
 

π
 

Γιὰ νὰ διευκολυνθήη ἡ µελέτη τοῦ ἔρ- 

γου, τὴν ὁποία ἀποφασίμουμε, χ ρειά 
γὰ διαχωρισθῆ αὐτὸ στὰ ἑξῆς µέρη 

1) Βάσις τοῦ τέμπλο». 9) ίσες, 9) 
Ὡραία Πύλη. 4) Ποξιὲς εἰκόνων. ϐ) Εἰ- 
«χόνες. ϐ) "ΆΑμπελος. Τ) Δωδεχάορτον. ς5) 
Ἐσταυρωμένος. 

1ς-  ΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟ 

Κάτω ἀπ᾿ τὶς εἰκόνες τοῦ “Αγ. Ἰωάν- 
νου τοῦ Προδρόμου καὶ τοῦ Προφήτη ᾿Ἠ- 

λία. ἀγτίστοιχα, εἶναι σχαλισµένοι ὃνὸ ἄν- 

θρωπο: σὲ μεγάλο μέγεθος. Πρόχειτα: γιὰ 

τὸν ᾿Αδὰμ καὶ τὴν Ἐδα. Ἔχουν φτερὰ 
ἀγγέλου καὶ φαΐνονται ἀγνοί, γιατὶ εἶναι 

κ. 
ετα; 

πρὶν τὸ προπατορ.χὸ ἁμάρτημα. 
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τὶς παράπλευρες εἰ 

Καραλάμπους καὶ ᾿ΑΥ λ 

μόνη οἳ ἴδιοι, ἀλλὰ μετὰ τὸ ἁμάρτημα, 

α πον ρήλρνσες ο Ἰ. γύμνια τους μὲ 

ύλλα χωρὶς φτερὰ καὶ ἔχοντες μεταξύ 

, ὁποῖος τοὺς ἁπαγο- των ἄγγελο φρουρό, 

.ει ον ἐκ νέου ὸ
 σ ο 

Ἱάτω ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ 

τῆς Παναγίας δυὸ λιοντάρια κρατοῦν ἕνα 
στὸν ὁποῖο δυὸ ἄγγελοι ἔκ- 

τὶς εἰκόνες 

θυρεό, πάνω 

στάζουν ἕνα στέμμα. 

Στὶς ἀκρινὲς εἰχόνες, πάνω ἀπὸ τοὺς ἵ- 

διους θυρεοὺς δὲν ὑπ άρχουν ἄγγελοι, ἆλ- 

λὰ ἕνα πιά πληματαριᾶς, πάνω 
α ὄμορφα, χαλοσκαλισµένα, που- 

ιιὰ, τσ.απολογοῦν τὰ σταφύλια της. 

τέμπλο εἶναι γεμάτο 

οικιλόμορφα μὲ τὴν χλασσικὴ γιὰ ὅλα 
τέµπλα προς ιά, ἡ ὁποία ἦταν 

ἀπὸ τὰ θέµατα, τὰ πλέον προσφιλή 
Χριστό µας, στὶς μίας Του πρὸς τοὺς 

µαθττάς Του. 

ἕνα 
: 

στο 

Ό.-- ΝΙΟΝΕΣ 

Τὸ τέμπλο χωρίζετα: Χάθετα, σὲ τμή: 
µατα μὲ δώδεχα χολῶνες, στὸ καθένα δὲ 

ἀπ᾿ αὐτὰ ἀντιστοιχεῖ καὶ μιὰ εἰκένα. τὴ 
ἑάση κάθε κολώγας ὑπάργει µία γλάστρα, 

μὲ λουλούδια ἀναρριχώμενα, τὴν ὁποίαν 
ἔχουν ἀγκαλιάσει οἳ πρωτόπλαστοι, μετὰ 

τὴν ώση τους ἀπ᾿ τὸν Παράδεισο. 'ἨἘδῶ 
ἑρμηνεύεται Ἶ χατάρα, τοῦ Θεοῦ: «Κατη- 

ραµένη νὰ εἶναι ἡ γῆ ἐξ αἰτίας σου’ μὲ 

λύπας θέλεις τρώγει τοὺς κχαρποὺς αὐτῆς 

πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου... καὶ θέ- 

λεις τρώγει τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ ἐν τῷ 
ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου καὶ θέλεις τρώ- 

χει τὸν ἄρτον σου ἑωσοῦ ἐπιστρέφης εἷς 

τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης», (Γεν. Κεφ. Τ’ 

11--τν)- ᾗ 
Ὅλη λοιπὸν ἡ θάσις τοῦ ο δελου εἶ- 

γαι ἀφιερωμένη στὴν πρώτη πλάση, τὴν



.ι 

ποµάρτυρας, δικαιοῦται, χατὰ τὸν χαλλι- 
πι ών ης 1 | 1 -έχνη, τήν πρώτη θέση. 

ϱ) ᾽᾿Αμέσως μετὰ τὸν ᾿Αρχιδιάκονο 

γ μήν πιὸ «μας σπα ὁ Ἴ 
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Μεγάλη σκάλα. ᾿Εδῶ ὁ καλλιτέχνης ἑρ- 
μγγεύει τῆς Παλ. Διαθήκης τὸ Κεφ. ΝΗ 
(11-15) τῆς Γενέσεως. «Καὶ ἔφβασεν 

τινα τόπον Ἠαὶ διχνυκτέρευσεν ἐκεῖ, 
εἶχε δύσει ὁ ἥλιος καὶ ἔλαέεν ἐχ 

τῶν λίθων τοῦ τόπου καὶ ἔθεσεν προσχε- 

φάλατονγ αὐτοῦ, καὶ ο ἓν τῷ τόπῳ 

ν εἶ 
' 

ος 
ῬὋ 

διότ' 

ἵνῳ' καὶ εἶδε ἐνύπνιον, καὶ ἰδοῦ, κλῖ- 

μαξ ἐστηριγμένη εἰς τὴν Υῆν τῆς ἑποῖας 

ἡ κορυφἡ ἔφθανεν εἷς τὸν οὐραυὸν καὶ - 

δοὺ οἱ "Αγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀγέθαινου. χαὶ 

ατέθπινον ἐπ᾽ αὐτῆς) καὶ Ιδού. ὁ Κύριος 

ἵστατο ἐπάνωθεν αὐτῆς καὶ -εἶπεν...». 

ο Σὲ ὕψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου 1.99 μ, 
ρίσχεται ὁ Ἠσαϊας --- : δηλαδὴ στὸ ὄὕψος 

γὰ φαίνεται ἀπ᾿ 

εὑρίσ 

πανονικοῦ ἀνδρός --- γιὰ 

τὸ λειτουργὸ καὶ τὸν ἐπιθυμοῦντα νὰ µε- 
ταλάέη τῶν ᾽Αγράντων Μυστηῥίων -- 
πρατώντας στὸ γέρι Του ἕνα κουτάλι μὲ 

ἀναμμένα κάρθουνα. «Οὐαὶ εἲς τοὺς ἔσοι 
εἶγαι δυγατοὶ εἷς τὸ πίνωσι οἶνον καὶ ἴσχυ- 

ροὶ εἰς τὸ νὰ σμίγωσι σίκερα οἵτινες δι- 

τὸν παράνοµον Σιὰ τὰ ἕδρα, 

τοῦ δικαίου άφαιρο ὔσι ἀπ᾿ 

παιώγουσι 

αἱ τὸ δίχσιον 

αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο, ὡς ἡ γλῶσσα τοῦ πυρὸς 
χατατρώγει τὴν γαλάμην καὶ τὸ ἄχύρον 
(ἀφανίζεται ἐν τῇ φλογί, οὕτως ἡ ρίζα αὖ- 
«τῶν θέλει Ἰατασταθῇ ὡς σηπεδών, καὶ τὸ 
ἄνθος αὐτῶν θέλει ἀγαξῃ ὡς πονιορτός' 
διότι ἀπέρριψαν τὸν Ἀόμον τοῦ Κυρίου 

τῶν ὀννάμεων «καὶ χατεφρόνησαν τὸν λό- 
γον τοῦ “Αγίου τοῦ Ἱσραήλ», μᾶς λέγει 
ἡ Ἁγία Γραφή (Ἡσαῖας. Κεφ. Ε΄ 99-- 
24) τῆς ὁποίας χάτοχος, θαθὺς μελετητής 

καὶ γνώστης ἦταν ὅ µαστρο-Νικόλας. 

ζ) ᾽Αμέσως πιὸ πάνω ἂἅπ ῶ τὸν Ησαΐα 
εὑρίσκεται ἄλλος ἄγγελος, ὅμοιος μὲ τὸν 
ροηγούμενο, ποὺ χι - σας δείχνε, 

τὸν οὐραγό. 

η). Καὶ πάλι ὁ 
σφαῖρα εἶναι σκαλισµέγος λίγο πιὸ πάνω 
πὸ τὸν "Αγγελο. 
ϐ) Ἡ ἑπομένη φιγούρα παρισιᾶ ἄγ- 

Ύελον, ὁ ὁποῖος κρατᾶ ἀγοιγμένη τὴ Βί- 

θλο, τὸ µέσον δηλαδὴ διὰ νὰ μὴ ναυαγή- 

ση χανεὶς καὶ τὸ φάρμακο τόσων χακῶν, 
ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, Ν 

"ε) Στὴν κορυφἠ τοῦ χαθενὸς αίονος εὖ- 
δίσκονται ἐπὶ τοῦ θρόνου --- σὰν κιονόχρα- 

να --- οἳ Δώδεκα ᾿Απόστολοι. ᾿Απ΄ τὴ θέ- 
ση αὐτὴ, μὲ µορφὴ σοξαρή, σὰν κριταί, ἐ- 
ιθλόποιν ὀλόχληρο τὸ Ναό, 

Ὅ καλλιτέχνης ἐδῶ ἑρμηνεύει τὸ ἐδά- 
φιον 26 τοῦ 1Θ΄’ εφ. τοῦ κατὰ Ματθαῖον 
Ἐδαγγελίου: «Ὁ δὲ ἸΤησοῦς εἶπε πρὸς αὖ- 
τούς: ᾿Αληθῶς σᾶς λέγω, ὅτι ἐσεῖς οἱ ᾱ- 

χολουθήσαντές µοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ἕ- 

ταν καθίση ὁ Υἱὸς τοῦ "Ανθρώπου ἐπὶ τοῦ 
θρόνου τῆς δόξης Αὐτοῦ, θέλετε καθίσει 

παὶ Εσεῖς ἐπὶ δώδεχα θρόνων, κρὶ νοντες 

τὰς Σώδεχα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ». 

ὃ--᾿ΟΡΑΙΑ ΠΥΛΗ 

Στὸ πρῶτο τμῆμα ---.τὸ πιὸ κάτω --- 
εἶναι ζωγραφισμένοι τέσσαρες ᾿Αρχιερεῖς, 
σὲ εὐλαβικὴ στάση ἱερουργοῦ. Στὸ δεύτε- 

«Ρο τμῆµα καὶ πάλι ἡ ἄμπελος, ἡ ἑποία φυ- 
ἐρώνει ἀπὸ τὰ στόµατα δύο ἄνθρως τομόρ- 

ἼἸησοῦς Χριστὸς μὲ τὴ 
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ψων λιονταριῶγ. «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἄμπελος...». 
2τὸ τρίτο τμῆµα δύο ἀναγεννώμεγοι Φοί- 
νεκες ἀπὸ τὴ στάχτη τους. Στὸ ἑπόμενο 
τμημα ἀπεικονίζεται ὁ Ἐθαγγελισμὸς τῆς 
Θεοτόκου. Στὸ δεξιό ή Θεοτόκος καθι- 
σµέγη σὲ θρόνο μελετᾶ μὲ εὐλάδεια καὶ 
στὸ ἀριστερὸ ϐθημοθυρόφυλλο ὁ ἄγγελος 
Ταδριήλ, μὲ τὸν κρίνο στὸ χέρι, φέρνει τὸ 
µεγάλο μήνυμα, τὸ ὁποῖον εἶχαν προφη- 
τεύσει οἱ πιὸ πάνω σκαλισμένοι προφῆτες. 
Τὰ ημοθυρόφυλλα τελειώνουν μὲ δυὸ φί- 
δια, ἀπὸ τὰ στόµατα τῶν ὁποίων φυτρώ- 
νει ξανὰ ἡ ἄμπελος, τῆς ὁποίας τὰ σταφύ- 
λια τρώγουν δύο ἀετοί, ἄριστα σχαλισμέ- 
νοι. Τὰ δύο αὐτὰ θηρία - φίδια συναντῶν- 
ται σὲ πολλὰ σηµεῖα τοῦ τέµπλου. Πάνω 
στήν χορυφὴ τῆς θύρας δύο "Αγγελοι κρα- 
τοῦν ἕνα στέµµα γαὶ κάτω ἀπὸ αὐτὸ ἕνας 
σταυρὸς μὲ ὅλα τὰ σύνεργα τοῦ μαρτυρίου 
(σπόγγος, στεφάνι, ἀκάνθινο, λόγχη) - 
Παλαιότερα, οἳ καλόγεροι θέλησαν νὰ δώ- 
σουν µεγαλπρέπεια στὸ τέμπλο χρυσίζον- 
τάς το. Ἐὐτυχῶς ποὺ δοκίμασαν πρῶτα 
ἀπὸ τὰ Εημοθυρόφυλλα γι’ ἀφοῦ εἶδαν ὅτι 
τὸ κατέστρεφαν, σταμάτησαν. 

Στὸ κάτω µέρος τῆς Ὁραίας Πύλης εἷ- 
ναι σχαλισµέγοι οἱ τέσσαρες Ἐθαγγελισταὶ 
μὲ ἄφθαστη τέχνη. Δεξιὰ κάτω ὁ Μάρκος 
καὶ πάνω ὃὁ Λουκᾶς καὶ ἀριστερὰ κάτω ὁ 

Ματθαῖος καὶ πάνω ὁ Ἰωάννης μὲ τὰ σύμ- 
θολά τους τὸν Λέοντα, τὸν Ταῦρο, τὸν 
Άγγελο καὶ τὸν ᾿Αετόν͵ ἀντιστοίχως. Στὰ 
πλευρὰ τῶν Λουκᾶ καὶ Ἰωάννη διακρίνει 
χανεὶς ἀκόμη καὶ τὸ μελαγοδοχεῖο μὲ τὸ 
ἐφεξρικὸ φτερὸ µέσα, πολὺ λεπτῆς τέ- 
Ὕνηις. Κάτω ἀπὸ αὐτοὺς δύο φρουτιέρες 
εἶναι γεμάτες ρόδια, σύμβολο σοφίας. Στὸ 

μέσον ἕνας "Αγγελος κρατᾶ στέμμα, μιὰ 

δεσποτικἡ µίτρα, σὰν γὰ θέλη νὰ τὴν το- 
ποθετήση στὴν “Αγία Κεφαλὴ τοῦ πιὸ κά. 
τω ᾽Αρχιερέα Χριστοῦ. Ἡ ἔκφραση το 
Αγγέλου εἶναι χαρούμενη, γιατὶ εἶναι ἕ- 
τοιμος νὰ ἐγγίση τὴν κεφαλἠ τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ µόνον ὁ Βαπτιστὴς Ἰωάννης ἀξιώθη- 
Χε, χατὰ τῇ θάπτιση, νὰ ἐγγίση. 

Ὅλο τὸ τμῆµα εἶναι πλαισιωμένο μὲ 
᾿Αγγέλους, ᾿Αρχαγγέλους, Ἑξαπτέρυγα 
Ἠολυόμματα καὶ πάσης τάξεως ΄Αρχαγγε- 
λικὲς Δυνάμεις. Εΐναι οἱ ἀόρατες δυνά- 
μεις, ποὺ θοηθοῦν τὸν ἱερουργὸ νὰ Σκτελέ- 
ση τὸ μυστήριο. 

Στὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς Ὡραίας Πύ- 
λης, πρὸς τὰ ἑπάνω, εἶναι ὁ παθιερωμένος, 
Μυστικὸς Δεῖπνος. Ὁ καλλιτέχνης σκάλι- 
σε τοὺς Δῴδεχα ᾿Αποστόλους χαὶ τὸ Διδά- 
σκαλό Ἔους, στὸ μέσον, τὴ στιγμὴ ποὺ 
Αὐτὸς τοὺς εἶπε: «Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε' χαὶ λυπούμε- 
νοι σφόδρα Ίρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστον 
αὐτῶν: Μήτι ἐγὼ εἰμί, Κύριε: (Κατὰ 
Ματθαῖον Κεφ. Κς 22). Σὲ ὅλων τὰ πρό- 
σωπα εἶναι χαραγµένος ὃ φέθος, ἡ ἄπο- 
Ρία, τὸ ἐρωτηματικό. Τὰ χέρια τους µό- 
νο δείχνουν ὅλη τους τὴν ἔκφραση, ”Αλ- 
λα ἐρωτοῦν. "Αλλα ἀποροῦν. "Αλλα 6ε- 
ἐαιώνουν καὶ μόνο τοῦ Ἰούδα τὸ ἕνα χρα- 
τὰ σφιχτὰ τὸν «κουρξανὰν» καὶ τ ἄλλο 
τὸ πηρούνι, στὸ δὲ πρόσωπό του εἶναι ζω- 
Ὑραφισμένη ἡ ἀδιαφορία. "Όταν τὴν προ- 
σέχη κανεὶς αὐτὴ τὴ σκηνἡ νομίζει πὼς 
ἀκούει τὸ «Μήτι ἐγὼ εἰμί, Κύριε», 

Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ Μυστικοῦ Δεί- 
πνου δύο ἄγγελοι μὲ τὸ θλέμμα στὸ ἄπει- 
Ρο μένουν ἐκστατικοὶ ἀπ᾿ τὰ γενόμενα στὸ. 
τραπέζι τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. 

(Συνεχίζεται) ᾽ 
  

Συμπατριώτη, 

μὴν τὸ καταστρέφεις. 

  
Μὴν πετᾶς τὸ περιοδικὸ τοῦτο. Ἔστω καὶ ἂν δὲ σοῦ ἀρέσει 

Δῶστο σὲ κάποιον ἄλλο. Μπορεῖ ν’ ἀρέσει σὲ κεῖνον.    



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ 
  

ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΔΕΣ 

Μερικοὶ ἄνθρωποι ξεχωρίζουν µέσα στὸ 
ἀγώνυμο πλῆθος καὶ καθιερώγονται σὰν 
προσωπικότητες µέσα -σ᾿ ἕνα σύνολο. Οἱ 
ἄνθρωποι αὐτοὶ μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπιστή- 

Ῥθγες, ἄγθρωποι τῶν Γραμμάτων ἡ ἐπαγ- 
γελµατίες. Τοὺς χαθιερώνει ἡ σηµαντιχὴ, 

προσφορά τους πρὸς τοὺς ἄλλους. Οἱ ἆν- 

θρωποι αὐτοί, ποὺ διακρίνονται ἀγάμεσα 

στοὺς πολλοὺς γιὰ τὴν προσφορά τους, 

μπορεῖ ν᾿ ἀποχτήσουν παγκόσμια προξο- 

λή, πανελλήνια καθιέρωση ἢ καὶ 

ἀγαγνώριση. Σηµασία ἔχει, ὅτι σὲ 

μικρή κοιγωνία, π.χ. σ᾿ ἕνα χωριό, κα- 

θιερώνεται Χάποιος καὶ γι αὐτὸν ἀξίζει 

αὐτὴ ἡ στενὴ καθ.έρωση, ὅπως ἀξίζει καὶ 

γιὰ ἔγαν ἄλλο μὲ παγκόσµ.α προξολή. Ἕ- 
νας μιχρὸς χαὶ ἄσημος τεχνίτης π.χ., ποὺ 

ἔλη ἡ ἐπιχράτειά του εἶναι ἡ στενἡ κχοι- 
γωνία τοῦ χωριοῦ, καθιερώνεται ἀνάμεσα 
ο) αὐτοὺς, ποὺ τὸν περιθάλλουν. 

τὰ προπολεμιχὰ χρόνια ὑπῆρχε ἕνα 

συνεργεῖο ραφτάξων ἀπὸ τὴ Γρανίτσα (ση: 
μερινὸ Διακόπι) τῆς Δωρίδας, ποὺ γύρι- 

ζε στὰ χωριὰ χι ἔραθε τὶς µάλλινες φορε- 
σιὲς τῶν χωρικῶν. "Ηταν οἱ ξαχουστοὶ 

«Κεφαλάξες», ὅπως τοὺς ἀποχαλοῦσαν. 
"Αρχιμάστορας ἦταν ὁ γηραιότερος ἀπ᾿ 
τοὺς τρεῖς ραφτάδες, ὁ µπαρμπα - Νίκος 
Ἐεφαλᾶς, ποὺ εἶχε πείρα στὴ δουλειά, ἆλ- 
λὰ γαὶ τὶς σχέσεις του μὲ τοὺς ἀνθρώπους 
τῶν χωριῶν εἶχε σημαντικὰ ἀναπτυγμέ- 
γες. Ὁ δεύτερος, µεσήλικας, ἀλερφὺς τοῦ 

πρώτου, ἦταν Χαλὸς τεχνίτης ἴπαὶ ὁ τρί- 

τος, ὁ μαθητευόμενος, ἦταν ὁ γιός του. 

Σὰν τελείωνε ἡ σπορὰ τὸ Νοέμβρη μή: 

ΤΟΥ ΓΙΟΡΓΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ 
  

να χαὶ ἄρχιξε ὁ χειμώνας στὰ ὁρεινὰ χω- 
Ριά, οἳ χωρικοὶ πλείνονταν στὰ σπίτια τους 
καὶ ἀπασχολοῦνταυ ἕλου τὸν καιρὸ μὲ τὴν 
οἰκοτεχνία (Υγέσιµο, ὑφασίδι χ.ἄ.). Ἡ ἐ- 
ποχὴ αὐτὴ ἦταν πατάλληλη καὶ γιὰ τοὺς 
Κεφαλάδες. Φορτώγονταν τὴ χειροκίνητη 

” ἄλλα ἐργαλεῖα 
τους χαὶ χατηφορίζοντας στὶς ἀνατολικὲς 

Ραφτομηχανή τους καὶ τ 

πλαγιὲς τῶν Βαρδουσίων, περγοῦσαν τὸ 
όρυο χι ἔφταναν στὶς πλαχιὲς τῆς Γκιώ- 
γας, γιὰ γὰ περάσουν τὸ χειμώνα ράξον- 

τας στὰ ὀρεινὰ χωριὰ τῆς Παρνασσίδας 
(Καλοσκοπή, Πανουριά, Μανρολιθάρι κ. 

ᾱ.). Στὰ χωριὰ αὐτὰ οἱ ραφτάδες εἶχαν 
πολλ]ι δουλειά, γιατὶ ὑπῆρχε µεγάλη κτη- 

νοτροφία καὶ μὲ τὸ ἄφθονο μαλλὶ οἱ γυναῖ- 

κες ὕφαιναν πολλὰ τόπια ὕφασμα, γιὰ νὰ 

φτιάχνουν φορεσιὲς οἳ ἄντρες. "Όλον τὸ 
χειμώνα οἳ γυναῖκες ὕφαιγαν στὸν ἄργα- 
λειό, τὴν ἄνοιξη χτυποῦσαν τὸ σχουτὶ 

(ὕφασμα) στὰ µαντάμια καὶ γινόταν κρον- 
στὸ σὰν τσόχα καὶ ὕστερα τὸ ἔξαφαν, συ- 
νήθως σὲ μαῦρο χρῶμα. Τὸ φθινόπωρο ἡ- 

ταν ἔτοιμο τὸ ὕφασμα παὶ περίμενε τοὺς 
Ἠεφαλάδες νὰ τὸ ράψουν φορεσιές. 

Οἱ Ἐεφαλάδες προτιμοῦσαν τὰ κεφαλο- 
χώρια, ὅπως ἦταν ἡ Κουκουβίστα (σηµε- 
ρινὴ Καλοσκοπή), γιατὶ εἶχαν δουλειὲς 
γιὰ ἑλόχληρους μῆνες. Γιὰ ὕπνο καὶ γιὰ 

φαγητὸ ἐξυπηρετοῦνταν στὰ σπίτια ποὺ ἕ- 

Γαξαν τὶς φορεσιές. "Όσες µέρες ἔραθαν 
σ᾿ ἕνα σπίτι, κοιμοῦνταν κι ἔτρωγαν ἐχεῖ. 
Ὕστερα πήγαιναν σ᾿ ἄλλο σπίτι γιὰ νὰ 

ράφουν γαὶ ὕστερα σ᾿ ἄλλο καὶ σ᾿ ἄλλο, 
ἀλλάζοντας χάθε φορὰ κατάλυμα. |



Ἡ ζωὴ τῶν Κεφαλάδων καὶ τ' ἀνέκλο: 
τά τους ἔχουν μείνει παροιµιώδη καὶ ἀξ' 

ζει τὸν κόπο νὰ τὰ γνωρίζει κανείς. 

Ὁ µπαρμπα-Νίκος, μετρίου ἀναστήμα- 

τνς, μὲ τὴ ράχη του ἀρκετὰ χυρτωµέγη 

-- ἀλίμο σι μη- 

γανὴ -- κάπνιζε συνέχεια καὶ τ' ἄσπρα 

του µουστάχια, καθὼς καὶ τὰ 

τὸν καπνό. "Ἡ- 

γο τόσα Ὑρόνια σκυφτὸς 

Σόγτια του, 

ὅταν πάντα χιτριωπὰ ἀπ 

ταν πολὺ ὁμιλητικὸς κι ἑτοιμόλογος 

συζητήσεις μὲ νε τοῦ -σπι- 

τιοῦ. Τι αὐτὸ καὶ ἕλοι 

ξεχωριστά. 

τοὺς 

.δ. 
Οἱ ραφτόδες κάθοντα 

τὰ στὴ ζεστασιὰ τοῦ χωριάτικου 

κι ἐργάζονταν. Ὅ ἕνας εἶχε τὸ αθηι σο 

--ὂθ µ. ὕφασμα) κι ἔκοθε ἀλύπητα κχομ- 

μάτια, γιὰ νὰ ραφτοῦν οἱ φορεσι κό Ὁ µα- 

θήτευόμενος τὰ ο... καὶ ὁ τρίτος ἕ- 

ραθε τὰ κομμάτια. "Όταν ἑτοιμαζόταν ἡ 
φορεσιά, πχαλοῦσαν τὸν ἐνδιαφερόμενο νὰ 

τὴ φορέσει. Τὸ ἄτεχνο ράψιμο τῆς φορε- 

σιᾶς ἀνάγκαζε αὐτόν, ποὺ τὸ δοκίμαζε, 

γὰ διαμαρτύρεται: 

αγ απο 

-- Γιατί τοὺ σκκάν εἶγ πουντὸ µά- 
στουρα; 

--- Θὰ πέασ᾽, θὰ πέσ πι θὰ σοῦρθ, τα” 
ά 3 

μμ”, 
Καὶ σὲ ἄλλη φορεσιά: 
--- Γιατί τό "χαμις τόσου φαρδὺ τοῦ σα: 

κάκ᾽: 

--- Θὰ μἀσ’, θὰ μάσ᾽ μὶ τοὺ γκιρό. 

᾿Απ' ὁλόχληρο τόὀπι ὕφασμα, ποὺ θὰ 
πρεπε νὰ ράφουν ὅ--θ φορεσιὲς --- τὸ ὕ- 

φαιναν στενὸ 0 πόντους -- ἂν τὸ Ἴκοξαν 

μὲ προσοχή, ἔθγαζαν µόνο ὁ- ὂ φορεσιὲς 

πι αὐτὲς καχοραµμέγες Τοῦτο γινόταν, 
γιατὶ ἔχοδαν ἀθέρτα (ἀλύπητα) χομµά- 

τια ἀπ᾿ τὸ ὕφασμα καὶ στὴν προσαρμογὴ 

τὰ ξαναφαλίδιζαν καὶ πήγαινε χαμένο 

πολὺ ὕφασμα. ᾿Απ᾿ τὸ ἀπρόσεχτο φαλίδι- 
σµα μεριχὰ κομμάτια γίνονταν πολὺ μιχρὰ 

καὶ ἁκατάλληλα γιὰ ρἀφιμο. Ἔτσι, ἔκο- 
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ξαν ἀπ᾿ τὸ τόπι ἄλλα κομμάτι 

φασμα γανόταν. 

στὸ δισάχι 

μα δὲ.
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ὕφασμα, ποὶ 

διχές τους Ὄορεσά ἐς. 

Ἔλῶ ταιριάζει ἡ παροιμία: «Τί φταίει 
ὁ µάστορας, ὅταν δὲν ξέρει τἐχ) 

Ὅσο γιὰ τὸ νάνο, ἂν ἡ 

εἶχε φτώχεια καὶ δὲν μποροῦ 
περιποιηθεῖ, ἔβρισκαν μόνοι τους τὸν τρό- 
πο: 

-- Μαστόρια, τί φαὶ νὰ σᾶς µα)ειρέ- 
Φου σήµιρα, π᾿ δὲν 
λου στ᾽ φουτιά 

-- Γι αὐτὸ στιναχουριέσι, 

κουνουξούμ) θὰ φχιάσουµι! 

-- Γιὰ πέστι κ. πῶς γένιτι 
ἀκούου αὐτὸ 

χυρά! ἸΑ- 

Πρώτ” 
φουρὰ τ᾽ 

-- Φέρι Ἰσὺ τ Δκόν' κι τοὺ μπουκάλ᾽ 

μὶ τοῦ λάδ᾽ γιὰ νὰ τ᾽ ἀλείψου. 
--- Κι θὰ γέν᾽ φαῖ μὶ τ’ ἀκόν”: 

-- Φέρι κι τ᾽ ἁλάτ' κι ἕνα σχόρΣου τ 

οὗ φαὶ. 

κανιὰ πατάχα χι τί σὶ νοιάςζ ἰσένα | 

Ἔνφερνε ἡ γυναίκα τὸ μπουκάλι 
λάδι -- µήπως εἶχε κι ἄλλο στὸ σπίτι, 

ποὺ τό ριχναν μὲ «τ΄ ἀδράχτ᾽» στὸ ΦαγΥ- 
τό! Γιὰ οἰκονομία, θουτοῦσαν τὸ ἀξράχτ: 

στὸ λάδι καὶ ὕστερα τὸ ἀναχάτευαν στὸ 

φαγητό, γιὰ νὰ λαδωθεῖ... 

Μόλις ἕστριδε ἡ νουιοκυρὰ νὰ κάμει τὶς 

Σουλειές της, οἱ ραφτάδες ἔριχναν ὅλο τὸ 

λάδι ἀπ᾿ τὸ μπουκάλι στὴν κατσαρόλα 
καὶ γινόταν γόστιµη λαδερὴ σούπα, ποὺ 

ἔριχναν καὶ φωμὶ µέσα -κι ἔτρωγαν χορ- 
ταστικά. Ἔδιναν «ζουμὶ» καὶ στὴ νοικοχυ- 

ρά, νὰ δοκιμάσει. 

νε
 

--- ᾽Αλήθεια, νόστ᾽ μου γίνχει τ' ἄχου- 

νουζούμ] 

-- Τλέπ΄ς, κάτ ξέρουμι κι , μεῖς ἀπὸ 
μα)ειρ γή... 

Ὕστερα ἔθλεπε ἡ νοικοχυρά, ὅτι δὲν 
εἶχαν ἀφήσει ἄλλο λάδι στὸ μπουκάλι. 

᾿Απὸ φαγητὸ καλοπεργοῦσαν στὰ σπί-
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πας στὸ σκοτάδι ποὺ ἔζησε ἡ Ἑλλά- 
στὰ 400 χρόνια τουρκικής σχλαξιᾶς, οἱ 

ταξιδιωτικὲς ἐντυπώσεις τῶν ξένων περι- 

ηγητῶν ἀποτελοῦν τὴ σπουδαιότερη γρα- 

πτὴ πηγἠ Ἑλληνικῆς Ἱἱστορίας. Δίνουν 
μ.ὰ ζωντανή εἰκόνα τοῦ ποινωνικοῦ Εἰου 

τῶν ὑπέξονλων Ἑλλήνων, ΠΗαρμθέτουν Ση- 

ν οἳ- μογραφ.κὰ στοιχεῖα, περιγράφουν τὴ 

κονομική κατάσταση μιᾶς ἐποχῆς, τὸ εδί- 

παιο καὶ τοὺς πανόνες του, τὰ ἤθη, τὰ ἕ- 

  

τια, ποὺ πήγαιναν μετὰ τὰ Ἀριστούγεννα, 

χιατὶ ὑπῆρχαν τὰ χοιρινὰ καὶ γιὰ κανέ- 

να µήνα ἔτρωγαν κχοντοσούθλι, πασπαλά- 

δες, Τσιγαρῆθρες  αΧρεατόπιτες καὶ ἄλλα 

ἐδέσματα. 

οὗ πλ Τὸ χειρότερο ἦταν πὼς στὰ σπίτια 

πήγαιναν, µετέφερναν καὶ τὰ πολὺ ἐνο- 

χλητικὰ ζωύφια, τὶς ψεῖρες, ποὺ ᾖταν 

κίνδυνος γιὰ τὴ µετάβοση ἀσθενειῶν (τύ- 

φου κλπ.). Οἱ προνοητιχές, ὅμως, νοῖκο- 
κυρές, μόλις ἔμπαιναν στὸ σπίτι οἳ Έεφα- 

λάδες, τοὺς ἔπαιρναν τὰ ροῦχα καὶ τὰ ζε- 
µάταγαν, ἐξολοθρεύοντας τὰ φοθερά... ζω- 

ύφια. 

Ἔτσι, χρόνια καὶ Χρόνια γύ δρζον οἱ 
Κεφαλάδες στὰ χωριά, προσφέροντας τὶς 
ολύτιμες ὑπηρεσίες τους καὶ τὸ πέρασμά 

τους χαράχτηκε ἔντονα στὴ μνήμη τῶν 

χωρικῶν. κηρότηπιν μὲ τὴν «τέχνη» 

τους ὁλόχληρες γενιές, ποὺ ἀγωνίζονταν 
σχληρὰ γιὰ τὴν ὕπαρξή τους --- τὶς ἔδερ 

γε ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀνέχεια -- καὶ γιὰ 
τὴν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Φυλῆς. 

Ἠολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ταξιδιῶτες ᾱ- 

τενίζουν μὲ θαυμασμὸ τὶς ἑλληνικὲς ἀρ- 

χαιότητες κ΄ ἐχθειάζουν τὶς φυσικὲς ὅμορ- 
φιὲς τῆς χώρας τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἡ γοη- 
τεία τοῦ μεγαλείου τής τοὺς ἔφερε ποντά 

της προσκυγητές. 

Απὸ τὶς 

Φφωκίξα» (ϱὰ 

ἀπ᾿ τ ἀγγλικὰ -- τὸ Ὁξδοιπορικὸ τοῦ 
ΟεΙΙ «Ἔπε ΤΊπετατν οἱ ΟΌτεεσε..» (1η 

ἔκδ. 1819, 2η 1821], 

στὴ Φωκίδα, ἰδιαίτερα στὶς σημαντικές 

τοποθεσίες: ἵα: 

αι, Ἐίρρα, Α- 

τῆλες τῶν «Σελίδων ἀπ᾿ τὴ 

δώσουμε --- µεταφρασμέγο 

ποὺ ἀναφέρετα: 

ὣ
 της πόλεις χωριὰ καὶ 

στρί, Ἀρισσό, Σάλωνα, Σκάλ 
γιαθυµιά, Λιδορίκι. 

Οἱ περιγραφὲς καὶ τὰ σχεδιαγράµµατκ 
τοῦ ΟΕ] ἂν καὶ στεροῦνται ἀρχαιολογι- 

κοῦ Εάθους καὶ μεγάλης ἀπχρίδειας, θεω- 
ρήθηκαν χρησιμώτατα γιατὶ συνετέλεσαν 

ὥστε νὰ Ὑίνη γνωστὴ Ἶ Ἑλλάδα στοὺς 

"Αγγλους, ποὺ τὴ γνώριζαν ἑλάχιστα τότε 
χι ἀχόμα γιατὶ ὑπῆρξαν οἱ τελευταῖες 

(1). Γκέλλ} (6εΙ}, σὲρ Γουλιέλμος: "Αγ- 

γλος ἀρχαιοξίφης καὶ περιηγητὴς (1777 --- 

1836). Σπούδασε στὸ Κολλέγιο τοῦ ᾿Ιησοῦ, 

στὸ Καϊμπριτζ καὶ κατόπιν στὴ Βασιλικὴ ἸΑ- 

καδηµία,. Τὸ 1800 στάλθηκε σὰν διπλωμάτης 

στὰ νησιὰ τοῦ Ιονίου καὶ στὴν ἐπιστροφή 

του ἔλαδε τὸν τίτλο τῆς εὐγενείας. ᾿Ἐπισκέ- 

ῴθηκε τὴν Τρωάδα, τὴν Πελοπόννησο, τὴν ]- 

θάκη καὶ τὴ Στερεὰ Ἑλλάδα κ᾿ ἐξέδωσε ξιά- 

φορα ἔργα καὶ τοπογραφικοὺς χάρτες πάνω σ᾿ 

ἔρευνες ἀρχαιολογικῶν τόπων. Μερικὰ ἀπ' τὰ 

χειρόγραφά του Βρίσκονται στὴ Γεννάδιο Βι- 

Βλιοθήκη τῆς ᾿Αβήνας.



πληροφορίες γ.ὰ τὴ χώρα µας τρ 

σπάση ἡ Ἐπανάσταση τοῦ "91. 

ΑΠ ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΑ 

Στὸ ἀνατολιχὸ ἄκρο τοῦ Ἠυθικοῦ στα- 

δίου. στὸ ὕφος τῶν σπιτιῶν 

Καστρί (), ποὺ ἐρίσκεται 

τοῦ χωριοῦ 
τὸ ψηλότερο 

σημεῖο, ὑπάρχει ἕνας Εράχος μὲ χώρους 

᾽Ανατολικὰ 

πηγὴ ϱ) καὶ 
πάνω ἀπ᾿ αὐτὴ χοντὰ σ’ ἕνα μονοπάτι μιὰ 

Ερύση, ποὺ µπο ή νὰ εἶναι ἡ Κασσοτὶς 
(Οπςςοίίς). Δίπλα της ἐρίσκεται ἡ Λέ- 

σχη (1.εξεβῖ), ννα µέρος ποὺ θυμίζει σύγ- 
χρονο καφενεῖο. Ίσως ἑ γαὸς τοῦ ᾽Απόλ- 

λωνος νὰ θρισκόταν ἐχεῖ κοντά, κάτω ἀπ᾿ 

᾽Αφή- 

Ἁγίου "Ηλία 
χτισμένη πάνω σ᾿ ἀρχαῖο τεῖ- 

χος, δ.ασχίζω τὴ ράχη ὅπου θρισκότ 

πόλης σαὶ χατεβαίνω ἀπὸ 

...Έ ’ . : λαξευμέγους γι ἀφιερώματα. 

τοῦ Εράχου θρίσκεται μ.ὰ 

τὸν χργμνό, πάνω σ᾿ ἕνα σπήλαιο. 

γούτας τὴν ἐχκχλησία τοῦ 

στὸ Καστρί, 

τὸ τεῖχες τῆς 

ἕνα κρημνῶδες 

γαντάω τάφους, 

Φτάνοντας στὴν κοιλάδα τοῦ Πλειστοῦ, 

μεταξὺ Ἑίέρφης καὶ Παρνασσοῦ κάτω ἀπὸ 
ἀπόκρημνους 6ράχους, παρατηρῷ τὰ ϐε- 

µέλια ἑνὸς ἐρειπωμέγου πύργου καὶ πιὸ 
μαχρυὰ ἕνα ἡμιχύχλιο κοίλωμα. 

σως τὰ σύνορα Κρίσσας καὶ Δελφῶν 3 ἕ- 

μονοπάτι, ἐνῶ δυτικὰ συ- 

ταν ἵ- 

γα θέατρο ἢ κάποιο µέρος γι ἀγῶνες. Τό- 

σο ὁ Πίνδαρος ὅσο χι ὃ Παυσανίας ἀναφέ- 
δν ὅτι οἱ ἀγῶνες γίνονταν στὴν Ἐρίσ- 

α. Ὅμως δὲν καθορίζουν ποῦ ἀχριθῶς: 
στὴν κοιλάδα ἢ στὴν πεδιάδα. 

Προχωρώντας συναντάω μιὰ κατεστραµ- 
µένη ἐκκλησία καὶ δεξιὰ τὴν πόλη Ἡ τὸ 

χωριὸ Χρισσό, στὸ µέρος ποὺ Ερισχόταν ἡ 

ἀρχαία Κρίσσα. ᾿Εξῶ Ερίσκεται ἕνας ϐν- 

ηθὸς τοῦ ἐπισκόπου τῶν ᾿Αθηνῶν. Στὸ ση: 
μεῖο τοῦ ἐράχου, ποὺ εἶναι χτισμένη ἡ ἐκ- 
κλησία, Ερισκόταν ἡ ἀρχαία ἀχκρόπολη τῆς 

Κρίσσας ποὺ τὰ τείχη της µποροῦν ν᾿ ᾱ- 

ποχαλυφθοῦν. "Ίσως ἐκεῖ ποντὰ Ερισκό- 
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ταν ὃ γαὸς τῆς Δήμητρας (Οετες). 

Ἐξῶ ὑπάρχει μιὰ ἀρχαία ἐπιγραφὴ στὸ 

Ἠουςίτορμεάοη, ποὺ δὲν ἐξηγήθηκε ἀχό- 

μα. Τὸ Χρισσὸ ἀπέγει π 

ἀπὸ τὴ Σκάλα τῶν Σαλών 

ᾱἱ δα]οηα). 

Κάτω ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἐκκλησία ἡ κοι- 

ερίπου μιὰ ὥρα 

γων () (δεα]α 

λάδα τοῦ Πλειστοῦ εἶναι ἴσως ἡ τοποθεσία 
τοῦ δελφικοῦ Ἱππόδρομου, γιὰ 
δὲν ὑπῆρχε ἐπαρχὴς χῶρος στὶς πιὸ πά- 

γω κατωφέρειες. Σ ἐνγέα λεπτὰ κατεθαί- 

τὸν ὁποῖο 

γω ἀπ᾿ τὸ ὕψος τῆς Ἀρίσσας στὴν κοιλά- 

δα τοῦ Πλειστοῦ χοντὰ στοὺς ἀπομονωμέ- 
νους θράχους. [...). 

ερνώντας μὲς ἀπ᾿ τὴν πόλη τοῦ Ἆρι 

σοῦ κατεθαίνω στὴν ἱερὴ πεδιάδα ἀπὸ 

γαν κακοφτιαγµένο ὀρόμο κι ἀφήνοντας 
στ᾿ ἀριστερά μου τὸ δρόμο, πρὸς τὴ θά: 

λασσα καὶ τὴ Σχάλα, παίρνω ἔναν ἄλλο 

Σρόµ., πιὸ εὔκολο ἂν ἔχι πιὸ ποντινό, ποὺ 

ὁδηγεῖ στὰ Σάλωνα μὲς ἀπ᾿ τὴν πεδιάδα. 

᾿Αφήγοντας τὴν πεδιάδα ἀγεθαίγω στὸ 
μετόχι τοῦ ᾿Αγίου Ἠλία ἀπ᾿ ὅπου ἡ θέα 

εἶναι θαυμάσια. 

᾿Ανεθβαίγοντας ἀκόμα φηλότερα χατα- 

χτῶ τὴν χορυφἡ μιᾶς συνέχειας τοῦ Παρ- 

νασσοῦ ποὺ λέγεται Μελίσι (Με]ς!). 
Ἔγχοντας ἤδη κατεθῆ στὴν πεδιάδα 

τῶν Σαλώνων διασχίζω ἕνα ποτάμι χα- 
τὰ μῆχος τοῦ γάσµατος 

Παρνασσὸ καὶ τὰ ψηλὰ Εουνὰ τῆς Αἰἴτω- 
λίας. ᾿ΕΡῶ ὑπάρχει μιὰ δωριχἡ 

ουσα (3). 
Δεξιά µου, μὲς τὴν 

ἕνας ἀπομονωμέγος λόφος μ᾿ ἕνα σπήλα:ο 
κι ὃ δρόμος πρὸς τὸ Χάνι τῆς Γραθιᾶς 

(Κταέία). 
ωριό ). 

στὴν ἁρχαία 

Διαχρίνω τὸ κάστρο μὲ τὰ ἐρείπια τοῦ ᾱρ- 

χαίΐου φρευρίου. ᾿Ανεξαίγοντας πρὸς τὰ κεῖ 
συναντῶ μιὰ θαυμάσια θρύση (). Πίσω 

ἀπ᾿ τὴν πόλη ὀρθώνοντα: τὰ ψηλὰ θουνὰ 

ἀνάμεσα στὸν 

πρωτεύ- 

πεδιάδα, θρίσκεται 

Αριστερά µου ὑπάρχει ἕνα 

Διασχίζω μιὰ γέφυρα. Φτάνω 
"Άμφισσα, τώρα Σάλωνα. 

-
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ἀπὸ ἔλατα σχεπασµένα ἀπὸ χιόνι, Οἱ δρό- 
μοι στὰ δυτικὰ αὐτοῦ τοῦ τοπίου δὲν εἷ- 

ναι πολυσύχναστοι, οὔτε ἡ ἐξοχὴ πολὺ 

γνωστή. 

Ὅ Αἰσχίγης τοποθετεῖ τὴν "Αμϕισσα 
σ᾿ ἀπόσταση 60 σταδίων ἀπ᾿ τοὺς Δελφοὺς 
πι ὁ Παυσανίας 190. Ἡ πραγµατιχὴ; ἀπό- 
σταση ποὺ χωρίζει τὶς πόλεις αὐτὲς εἶναι 

Τ μίλια. 

ΑΠ) ΤΑ ΣΑΛΩΝΑ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠ’ 
Το ΞΕΡΟΠΗΓΑΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΕΙ- 
11Α ΤΗΣ ΕΙΡΡΑΣ 

Ἡ ἁπρόπολη τῆς ᾽Άμϕισσας θεωρεῖτο 

ὅτι ἦταν ἀπόρθητη. 

᾽Απὸ τὰ Σάλωνα ὑπάρχει δρόμος ἄνά 
μεσα ἀπ᾿ τὰ θουνά, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Ναύ- 
πακτο ἡ Λεπάντο, Παίρνοντας τὸ δρὀμ2 
πρὸς τὸ Λιδορίκι (1ήΜποτίκί ἢ 1οἱάοκί) 

συναντάω ἕνα ψηλὸ δουνό, τὸν ἛἝλατο, ὅ- 

που σὲ μιὰ καλλιεργημένη ἔκτασή του, 
ρίσκεται τὸ χωριὸ Μαρούτα (Ναττου 

ἢ Καντοιῖ) μὲ 650 σπίτια, ποὺ ἀπέχει 
τρισήµισυ ὧρες ἀπ᾿ τὰ Σάλωνα. Κατεξαί- 
γοντας ἀπ᾿ τὸ Θουνὸ συγαντάω ἕνα µονα- 
στήρι, μ.άμιση ὥρα μακρυὰ ἀπ᾿ τὸ Λιδο- 

ρίκι. Τὸ Λιδορίκι εἶναι ἕνα ἀλξανικὸ χω- 
ριὸ μὲ 100 σπίτια κ᾿ ἕναν ἀγᾶ. Παρακά- 
τω Βρίσκεται μιὰ πεδιάδα, ποὺ διασχίζε- 
ται ἀπ᾿ τὸ ποτάμι Βελούχοξο () (8Βε- 
1ουΚοῦο), ποὺ κυλάει πρὸς τὸν "Ἔπα- 

χτο. Δεξιὰ ὑπάρχει ἕνα παλαιὸ ΄ κάστρο 
καὶ μιάμιση ὥρα ἀπ᾿ τὸ Λιδορίκι ἡ γέφυ- 
ρα Στεγὴ (5ίπεπΙ ἢ 5ίεπῖ) , ποὺ λένε πὼς 

ε ὅταν φυσάη ἄέρας. ὃ ὧρες μακρυὰ 

ἀπ᾿ τὸ Λιδορίκι ὑπάρχει ἕνα χάνι, ποὺ λέ- 
Ύεται Παλιοξάρι (:) (Ρεἱαῖο Ολα). Α- 
π 
ἀπέχει 6 ὧρες δρόµο, πεὺ ἴσως περνάει 

ἀπ᾿ τὸ Εὐπάλιο, κατὰ μῆκος τῆς δασώ- 

δους κοιλάδας, μὲ μιὰ δύσκολη διάδαση 

ἀπ᾿ τὸ θουνὸ Ἑόραχας (Οοταχ). 

πόσταση μιᾶς ὥρας ἀπ᾿ τὰ Σάλωνα, 
στὰ γότια, βρίσκεται μιὰ ἑλληνικὴ πόλη, 

ποὺ τὴ λένε "Αγιαθυμιὰ (Αεία Τηνπιῖα) 
καὶ (διηγοῦνται ὅτι) καταστράφηκε ἀπὸ 

Μυανία (Ἠγοπία), ὅπου ὑπῆρχε μιὰ δύ- 

σξατη εἴσοδος πρὸς τὴ Λοκρίδα. Ἡ Μυα- 
γία ἀπεῖχε 96 στάδια ἀπ᾿ τὴν "Αμϕισσα, 

ἀλλ᾽ ὁ Παυσανίας λέει͵ ὅτι ἦταν περισσό- 
τερο μεσογειακή. 

Ἡ Σεγξίτσα εἶναι ἕνα γωριό, ποὺ ἆ- 
πέχει ὃ ὧρες ἀπ᾿ τὰ Σάλωνα. Μιὰ ὥρα 
μακρυά της ὑπάρχει μιὰ χαράδρα (") μὲ 

νερὸ τόσο ἀπόχρημνη, ὥστε εἶναι ἀδύνα- 

το κάποιο μονοπάτι νὰ ὁδηγῆ στὸν πυθµέ- 

να. Κοντὰ (στὴ χαράδρα) Ερίσχεται ἕνα 

Ἀάστρο ποὺ τὸ λένε Γκιώνα (Κίοπα). 

Φτὰ φηλὰ θουνά, ἕνα ἀπ τὰ ὁποῖα λέγε- 

ται ῶουπα ἢ Τοη8, θόρεια καὶ ϐορειοδυ- 

τικὰ τῶν Σαλώνων ὑπάρχουν ὑπέροχα ἐ- 

ξοχικὰ µέρη ἀνεξερεύνητα. ᾽Αλλὰ εἶναι 
μάταιο γὰ ζητᾶμε θέξαιες πληροφορίες 
χιὰ τὶς ἀρχαιότητες τόπων, ποὺ ὁ Παυσα- 

νίας δὲν ἐπισκέφτηκε. 

(Μπαίνοντας στὰ Σάλωνα) διακρίνω 
δυὸ ἐχκλησίες: τὴ μιὰ δεξιὰ καὶ τὴν ἄλ- 
λη ἀριστερά µου. Τὸ χωριὸ Κούσκι () 
θρίσκεται μισὸ μίλι δεξιά. Ἐπίσης δεξιὰ 

ἕνα ἄλλο χωριὸ (’"), ἀκολούθως (τὸ χω- 
ριό:) ὁ "Άγιος Γεώργιος μὲ πολλὲς ἐλιὲς 

ἀριστερά του καὶ πιὸ πέρα τὸ χωριὸ Σερ- 

γικάκι (Τεετπήκοκ!). {..). 

(Βαδίζοντας πρὸς τὴ Σκάλα) 
τάω ἕνα ἀγρόχτημα, κατὰ µῆκος τοῦ πο- 
ταμοῦ ἀριστερὰ καὶ πιὸ πέρα, δεξιά µου, 

ἕνα λατομεῖο. 

Στοὺς πρόποδες ἑνὸς ἀπομονωμένου 6ρά- 
χου, στὴν ἱερὴ περιάδα, δυὸ ὧρες μακρυὰ 

ἀπ᾿ τὰ Σάλωνα καὶ μόλις 16 λεπτὰ ἀπ' 

τὴ Σκάλα, ὑπάρχουν, ὅπως λένε οἱ ντὀ- 

πιοι, τὰ λείψανα μιᾶς ἑλληνικῆς πόλης. 
Ἔσως εἶναι τὰ ἐρείπια τῆς πόλης Απίτᾶ- 

ρα]άαε (’'), ποὺ οἱ κἀτοικοί της, ὅπως οἱ 

συναν- 
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μα ο ο. τοὺς προσχυγητὲς 

μι 

αη λίαντ τείς 

Αφ .. νοντας μη μου τὸν εὐθὺ δρόμο 
τι ποὺ ὀδηγεῖ στὴ Σ πδλα τῶν Σαλώνων, συ- 

γαντάω λίγο ἀριστερὰ τὸ νά, ποὺ τρέ- 
χει ἀπ᾿ τὰ Σάλωνα. μη ιασχίζω ἕνα ξερο: 
πόταµο καὶ φτάνω στὸ γωριὸ 

(Ἀειτο Ῥεραάία), 

πρόποδες τοῦ θουνοῦ Κίρφη κι ἀποτελεῖ- 
τα: ἀπὸ 50 σπίτια. 

Ῥαδίζοντας δεξιά, κατὰ µῆκος τῆς ἆ- 

πτῆς, συγαγτάω τ᾽ ἀρχαῖα τείχη τῆς πόλης 

Ἠέρρα (Οτηια) ἀπὸ µεγάλες τετράγωνες 
πέτρες. Τὸ σχῆμα τῆς πόλης εἶναι τετρα- 

γωνικό. Ὁ Ῥτράξων τὴν τοποθετεῖ σ᾿ ἀπό- 
σταση 80 σταδίων ἀπ 

Στὴν ἀκτὴ διακρίνω μιὰ ἐκκλησία, ἕνα 

πύργο”) καὶ τὰ ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου 
μώλου (Μο]ε). Ἓνας μύλος ἀριστερὰ γυ- 

ρίξει ἐξ αἰτίας ἑνὸς ρυακιοῦ μὲ ἁρμυρὸ 

γερό. Στὴν ἔξοδο πρὸς τὴ Σκάλα ὑπάρχει 
σχκεπασµέγο πηγάδι μὲ καθαρὸ νερὀ. 

Πρὸς τὰ δεξιὰ φαίΐγονται τὰ δυὸ στό- 
µια τοῦ Πλειστοῦ. Στὸ θάθος (διακρίνω) 
τὸ Γαλαξείδι μὲ δυὸ ὡραῖα λιμάνια, ὅπου 

ὑπῆρχε μιὰ ἑλληνικὴ (ἀρχαία) πόλη (). 

Ἡ τοποθεσία Σχάλα τῶν Σαλώνων, μιὰ 
ὥρα περίπου μαχκρυὰ ἀπ᾿ τὸ Χρισσό, δια- 

θέτει ἕνα ὡραῖο λιμάνι, μιὰ µπαρουταπο- 
θήκη κ᾿ ἕνα τελωνεῖο. Στὰ Εόρεια τοῦ λι- 
μανιοῦ φαΐνεται πὼς ὑπάρχουν τὰ ἴχνη 

μιᾶς ἑλληνικῆς πόλης. Ὅ ἨΗλίνιος ἀνα- 
φέρει ὅτι τὸ Χάλαιο (ΟΠ8Ιαεοπ) ὑπῆρξε 
λιμάγι ποὺ ἀπεῖχε Ἰ μίλια ἀπ᾿ τοὺς Δελ- 
φούς. Κοντά του Βρισκόταν τὸ λιμάνι τοῦ 

Φαιστείου Απόλλωνα. 

Ἑεροπήγαξο 

εν
 

" µε " ποὺ ἐρίσκεται στοὶ 

᾿ ποὺς Δελφούς. 

ΑΠ’ ΤΟΝ ΕΠΑΧΤΟ ΣΤΑ ΣΑΛΩΝΑ 

Ὁ Σρόµος ἀπ τὸν Ἔπαχτο στὰ Σάλω- 

νὰ διασχίζει τὴ χώρα τῶν ᾿Οζολῶν Λο- 
πρῶν. 

Περνώντας τὸν ποταμὸ ἸΜόρυο (Μογ- 
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πιος) φτάνει στὸ Κλῖμα σὲ ὃ ὧρες χαὶ 15 
λεπτά. Τὸ Ἐλῖμα ἔχει 15 σπίτια κι ἀπέ- 

χει 9 ὧρες ἀπ᾿ τὴ θάλασσα. Κοντά του ὁ- 
άργει ἕνα παλαιὸ κάστρο καὶ στὺ δρόμο τ1 

πρὸς τὴ Βιτρινίτσα τὸ μοναστήρι τῆς Βαρ- 

γάκοδας. Ἡ Βιτρυίτσα (ΒειΠπίίσα ἢ Ῥε- 
πἰπίισα. -- ο) ἀπέχει 10 ὧρες ἀπ τὸν 

Ἔπαχτο κ᾿ ϐ ὧρες ἀπ᾿ τὰ Σάλωνα, Ῥογ- 
τά της θρίσκεται ἕνα παλαιὸ χάστρο χι 

ἀνατολικὰ ἕνα χωριὸ ποὺ λέγεται Μίσιλη- 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1) Οἱ Δελφοὶ ὠνομάστηκαν Καστρὶ κατὰ 

τοὺς Ευζαντινοὺς χρόνους, 'Ἡ λέξη ἀποτελεῖ 

παραφθορὰ τοῦ «Κάστρ»», γιατὶ ὁ ἐκεῖ χῶ- 

Ρος ἦταν ἕνα φυσικὸ κάστρο. 

2) Πρόκειται γιὰ τὴν Κασταλία Πηγή, (Βλ. 

μονογραφία Αλ. Κοντολέοντος «Οἱ Δελφοὶ 

καὶ ἡ Κασταλία πηγή», ἐν 'Αθήναις, 1911, 

3) Τοποθεσία ὅπου χτίστηκε ἀργύότερα ἡ 

᾿]τέα, 

4) ᾿Ἐννοεῖ τὴν "Αμφϕισσα, συναντώντας γιὰ 

πρώτη φορὰ τὸ ἀνατολικό της ἐρειπωμένο τεῖ- 

χος. (Πρ6λ. Τ οῖεπ 1 εταί «ἶ ος | οστῖεῃς. 
ας» 1’ Οµες» Ρατὶς 1952, 1. ΤΙ Ρρ. 66, 108). 

5) "Ισως πρόκειται γιὰ τὴν Τοπόλια, 

6) Εἶναι ἡ θρύση τῶν «Πηγαδιῶν», κάτω 

ἀπ᾿ τὸ Κάστρο, ποὺ σώζεται ὣς σήµερα καὶ 

Εγάζει ἄφθονο κρύο νερό, 

7) Τὸ ποτάµι Βελούχοβο λέγεται καὶ Κόκκι- 

νος κ᾿ εἶναι παραπόταμος τοῦ Αλόρνου, 

ϐ) Εἶναι ἡ γνωστὴ χαράδρα τῆς Ρεκκᾶ. 

9) Κούσκι: Χωριὸ πολὺ κοντὰ στὰ Σάλω- 

να, στὸ νότιο ἄκρο, ποὺ ἀργότερα ἑνώθηκε 

μὲ τὴν πόλη κι ἀποτέλεσε τὴ συνοικία Τέχολη. 

10) Εἶναι σίγουρα ὁ "Άγιος Κωνσταντῖνος 

ἢ Σεργούνι. 

11) "Αγνωστη πόλη, "Όπου κι ἂν ἕψαξα 

δὲν τὴ Ερῆκα, οὔτε καὶ κάτι σχετικὸ μὲ τ᾽ ὅ- 

νοµα αὐτὸ. 

12. Σώζεται ἀκόμα στὴ 

ῥρας, κοντὰ στὸ μῶλο, καὶ 

«φάρος». 

13) Παλιότερα πίστευαν, πὼς ἤταν ἡ Οἱ- 

άνθη. Σήµερα θεωρεῖται Βέδαιο, ὅτι στὴν το- 

ποθεσία ποὺ εἶναι χτισμένο τὸ Γαλαξείδι ὁ- 

πῆρχε τὸ Χάλαιον. 

ἠν παραλία τῆς Κίρ- 
φέρει τ' ὄνομα.



ΤΟ ΚΑΣΙΡΟ ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ 

Μέσα ἀπ᾿ τὰ χαλάσματα τόσων χρόνων. 
τὸ Κάστρο τῶν Σαλώνων ὀρθώνεται στὴν 
πλάτη τῆς "Άμφισσας, σὰν κάτι συμθολι- 
κὸ τῆς Ἑλληνικῆς μεγαλοσύγης καὶ αἷ- 
ώνια ἀκατάλυτο ἀπ᾿ τὸν παγδαµάτορα χρό- 
νο. 

Απ΄ τὴ χαραυγἡ τῶν αἰώνων καὶ µέ- 
Χρι τὴ σύγχρονη ἐποχή, ξεπήδησαν ἀπὸ 

τὴ ράχη του δόξες, αὐτοθυσίες, ἥρωες καὶ 

μάρτυρες, ποὺ Ὑεμίζουν τὶς σελίδες τῆς 

ἐθνικῆς µας ἱστορίας καὶ τὸ κάνουν σὀμ- 
έολο τῆς ἀδούλωτης Ἑλληνικῆς ψυγῆς. 

Σήµερα στέχει ἐλεύθερο, περήφανο κι᾿ 
ἁλαφροΐσκιωτο, σφηνωµένο κάπου ἐχεῖ 
ποὺ πᾶνε γὰ συγαπαντηθοῦν ἡ λεθεντοτρό- 
φα Γκιώνα μὲ τὸ µεγαλόπρεπο Παρνασ- 
σὸ καὶ διαφεντεύει τὸν ἄσημένιο λιόφυτο 

Χάμπο, ποὺ ξετυλίγεται ὁμαλὰ στὰ πόδι 
του, σκορπώντας γύρω του μιὰ ξέχωρη 

γοητεία καὶ ἕλξη. 
Ανάμεσα στὰ σχόρπια Χαστρολίθαρα, 

τοὺς ρειπωµένους πύργους καὶ τὰ φηλό- 
ορμα πεῦχα, ποὺ σκεπάζουν τὸ χουφάρι 
του, πλανιέται ὁ θρύλος καὶ ἡ ἱστορία του. 

Μερικοὶ χαλαμαράδες ἀπὸ «κείνους ποὺ 
χώνουν τὴ μύτη τους µέσκ στὰ χαρτιὰ 
τῆς ἱστορίας καὶ ἀγαχαλύπτουγε τὸ κα- 
θετίς, ποὺ συνέξηχε ἀπ᾿ τὰ πολὺ παλιὰ κι’ 
ἄγνωστα Ὑρόνια, λένε τάχα πὼς τούτη 
τὴν πόλη τῆς "Άμφισσας πρῶτοι τήν κα; 
τοίκησαν οἱ Πελασγοί, ποὔρθαν ἀπὸ τὴ 
θεσσαλία, Ὑηρεύοντας καλλίτερη τύχη. 

Ανδρειωμέγοι ὅπως ἦταν, μὲ ἀτσχλέ- 
για. μπράτσα, πελέχησαν ναὶ στέριωσαν 
μὲ τόση μαστοριὰ τὶς θεµέλιες χι ἀσή- 
Χωτες πέτρες τοῦ Ἰάστρου, ποὺ, ἀπάνωθέ 
τους, χτίσανε κατοπινὰ Ἕλληνες καὶ ξάρ- 
δαροι, Καθένας μ ἀλλιώτικη τέχνη, στὴν 
προσπάθειά τους νὰ ἐπιζήσουν καὶ νὰ ἕ- 

ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ. ΜΑΣΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 

πικρατήσουν στὶς τραγιχὲς ἐποχὲς τῆς. 

πολυτάραχης Ἑλληνικῆς ἱστορίας. 

Ἔρμο σήµερα κι’ ἀποσταμέγο τὸ Μά- 

στρο τῶν Σαλώνων, ἀπ᾿ τὴν τρισχιλιόχρο- 
γη σχεδὸν πορεία του, Μέγει σκυθρωπὸ 

στὴ θέση του, µολογάει μὲ τὴ δική του 

γλώσσα τὸ θιὸς καὶ τὴ μοίρα του καὶ μέσ. 

στὴν ἀποθέωση τῆς πρωινῆς ἀνοιξιάτικης 

φωτολουσιᾶς του ζωντανεύουν οἱ μορφὲς 

τῶν γιγαντόκορμων χαστρομµάχων --- 

λιορκητῶν καὶ πολιορκημένων ---ποὺ ξό- 

ἕεψαν τὴ ζωή τους γιὰ λογαριασμὸ τοῦ 

τὴ 5 

Πλούτωνα. 
Κι ἂν τοῦ νοῦ µας τὰ φτερὰ ξεδιπλώ: 

σουµε θὰ ὁραματισθοῦμε πάνω του, ἄρχόν" 

τισσες σὲ καιρὸ εἰρήνης, νὰ περπατᾶνε μὲ 

χάχανα καὶ σβελτοσύγη Σίπλα σὲ Ἠαστρο- 

γευνηµένους ἄρχοντες. 

Κάπως ἔτσι φανταστικὴ θὰ δοῦμε τὴ 
μορφὴ τῆς ”Αμϕισσας τῆς χόρης τοῦ Μά- 
χαρος --- ποὺ ἁπλόγερα άρισε τ' ὄνομά 
της στὴν ὄμορφη πρωτεύουσα τῆς Φωχί- 
δας --- νὰ σεριανᾶ θεργόλιγνη, τὰ φεγγα- 
Ρόλουστα Βράδια, ἀνάμεσα στοὺς ἐγκόλι- 
θους καὶ νὰ πατηφορίζει τὴ στράτι γιὰ 
τὴν πόλη. 

Ἔδῶ, σ᾿ ἁγναντερὴ θέση τοῦ Κάστρου. 
ἧτανε στεριωµένο γιὰ πολλὰ Χρένια τὸ 
χάλκινο ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς, ποὺ λένε 
τάχα, πὼς τόφερε ἀπ᾿ τὴν Τροία ὁ θόας, 
γιὸς τοῦ ᾿Ανδραίμονα, Εασιλιᾶ τῶν Άίτω- 
λῶν. 

Ἕνα σωρὸ λαοὶ θὰ διαθοῦν ἀπὸ τὴ ρά- 
Χη του πι ὁ καθένας ϐ) ἀφήσει κάποια 

ἀχνάρια. "Άλλοι γχρέμισαν χι’ ἄλλοι στέ- 
Ρίωσαν πύργους, ἐπάλξεις κι’ ἐχχκλησιές. 

"Άγοιξαν στὰ σπλάχνα του ἀπόχρυφες σή- 
ΡαΎγες, Υτάπιε, µπαρουταποθῆχες καὶ 
στέρνες γιὰ νερό. 
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Ἔδῶ θὰ φιλιωθοῦν οἱ ᾿Ὀζόλες Λοκροὶ 
μὲ τοὺς Αἰτωλοὺς καὶ θὰ γίνουν ἕνα. Θὰ 
συμπληρώσουν τὶς καστρέπετρες καὶ θὰ 
τὸ χάμουν ἀσπίδα γιὰ τὶς δύσκολες ὧρες 
τους, 

Ὅμως ὁ κυκλώπειος τοῦτος ἐράγος δὲ 

ϱ) ἀντέξει ἀργότερα, στὰ 958 π.Χ. στὴν 
ὁρμη τῶν πολέμαρχων Μακεδόνων τοῦ ὥι- 
Ἀίππου, ποῦρθαν νὰ τιμωρήσουν τὴν "Αμ. 
φισσα, μὲ ἀπόφαση τῶν ᾽Αμϕιμτιόνων. 

Στ ἀπομεινάρια τοῦ Κάστρου, ἀπ᾿ τὴν 
παταστροφἡ ποὺ τοὔφεραν οἱ Μακεδόνες, 
στεριώθηχκαν καιγούργια τείχια, ποὺ στὰ 
πλευρά τους χατοπινά, γύρω στὰ 190 π. 
ὰ. ξεφύχησαν οἱ ἐπιθέσεις τῶν Ῥωμαίων 
τοῦ ᾿Ακίλιου Τλαβρίου καὶ τοῦ Σκιπίωνα 
τοῦ ᾿Αφρικανοῦ. 

Μιλιούνια ἦταν οἳ ὀχτροὶ ποὺ θάφτη- 
αν στὰ ριζὰ τοῦ ἀπόγκχρεμου ἔράχου, κι’ 
σοι ἀπόμειγαν, μετὰ τὸ σάλαγο τοῦ πο- 
μου, ρεβόλησαν ντροπιασµένοι χάτω στὸ 

φιζοθούνι τοῦ Ἠαρνασσοῦ, γιὰ νὰ ζητή- 
σουν στὴ συνέχεια ἀναχωγή. 

κ
 
Ό
ς
 

Οἱ χρόνο: χυλᾶνε στὸν ἀτέλειωτο δρό- 

μο τους, τὸ Κάστρο μένει δυνατὸ κι’ ἡ πὀ- 
λη κάτωθέ του, μέσ τὴ σιγαλιὰ τοῦ κά- 
µπου. μεγαλώνει καὶ γίνεται ἀστέρευτη 
πηγἡ πλούτου γιὰ τὴν περιοχή, στὰ ρω- 
μαϊκὰ καὶ τὰ πρῶτα Ευζαντινὰ χρόνια 

ποὺ ἀκολούθησαγ. 

ὍὉ ᾿ἸἹουστιγιανὸς μὲ περισσὴ φροντίδα 
γοιάστηχε γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς ”Αμϕισ- 
σας. Συμπληρώνει τὶς ὀχυρώσεις τοῦ Κά- 
στρου, στήνει παστέλια καὶ προναχῶνες 
καὶ φυχώνει τοὺς ὑπερασπιστές του, ποὺ 

γιὰ χαιρὸ κράτησαν φηλὰ τὸ φλάμπουρο 
τῆς Ἑλληνικῆς περηφάνειας. 

Στὰ 996 μ.Χ. ξολοθρευτὲς καὶ ξεριζω- 
τὲς Βούλγαροι πολέμαρχο: χατάφεραν, 
ἀλλοίμονο, ιὲ τῆς προδοσιᾶς τὸ ὅπλο νὰ 

βιαβοῦν τὶς καστρόπορτες καὶ νὰ φέρουν 

τὴν καταστροφή. Σχκότωσαν, λήστεφαν, ἕ- 

Έαλαν φωτιά, ἀλλὰ τὴν ἀναπνοὴ τοῦ Κά- 
στρον δὲν τὴν σταμάτησαν, ἡ ψυχή του ἕ- 
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µεινε ὄρθια, 

Λίγα Χρόνια ἀργότερα, στὰ µέσα τοῦ 
ἐγδέκατου αἰώνα, σὲ μέρες Ὑιοµάτες ἆ- 

παντοχἡ καὶ θάσανα, θὰ ἀντέξει στὴν ᾱ- 
φρισµένη λύσσα τῶν πειρατῶν καὶ τῶν 

Νορμανδῶν τῆς ᾽Απουλίας καὶ θὰ γίνει 
τὸ ἀποχούμπι τῶν ἀποσταμένωγ καὶ πο- 

γεµέγων ἀνθρώπων τῆς "Αμϕισσας. 
Έἵμαστε στὰ 1904. Φτερουγίσματα ᾱ- 

πελπισµένης φήμης ἔρχοντα: ἀπ τὴν ἀνχ- 

τολή, σὰγ κάποια θουερὴ ταραχή, γιὰ νὰ 

φέρουν τὸ χαχὸ μαντάτο. 

Ἡ Κωνσταντινούπολη στὰ γέρια τῆς 

Φραγκ.ᾶς. 
Τότε ἡ "Άμφισσα μπῆκε στὴν ἐξουσία 

Στροµογ- 

χλώνων, 

τοῦ Φράγχου ἐαρώνου Θωμᾶ 
κοὺρ, τοῦ πρώτου θαρώνου τῶν Σ 
κατὰ πὼς λέγονταν τοῦτος. 

Γιατί, ὅμως, ἡ Αμϕισσα πῆρε τὸ ὅ- 
γοµα «Ῥάλωνας» στὴ φράγκικη ἐχείνη ἑ- 
ποχἠ, ποὺ τὸ κράτησε ἐπίσημα µέχρι τὰ 

μεταπαναστατικὰ Χρόνια, Σὲν εἶναι 

θαρισµένο, 

Αὐτός, λοιπόν, ὁ φράγχκος ἔχτισε, πάνω 
στὸ παλιό, µεγαλόπρεπο κάστρο χι Ίμθα- 

γε καὶ κόνεψαν στοὺς πύργους του ἄρχον- 

τόπουλα μὲ μακριὲς µπέρτες καὶ γρυσὰ 

σπαθιὰ στὴ µέση καὶ σεριάνισαν στὰ λι- 

θόστρωτα χαλντιρίµια του, δίπλα σὲ λιγε- 

Ρόκορµες καὶ χρυσοπλόκαµες πρ'γκίπο- 

ποῦλες μὲ παιχνιδιάρικο χαμόγελο. 
Δύσχολα ὅμως τὰ Χρόνια ἐκεῖνα. 6Θ1- 

νάσυµοι ὀχτροὶ τῶν Φράγκων οἱ Καταλα- 

γοί, ξαπτισμένοι στὴ φωτιὰ καὶ τὸ αἷμα. 
πάσχιζαν μὲ ἀσίγαστο μίσος νὰ πατήσουν 

ξεχα- 

τὸν τόπο τοῦτο. 

Οἱ θουκινάτορες θὰ. σηµάνουν πολλὲς 

φορὲς πολεμικὰ σαλπίσµατα καὶ τὰ θρασξ: 

μένα φαριὰ µέσα στοὺς σταύλους τους χλι- 

µιντρίζουν ἀνυπόμονα νὰ πάρουν στὴ ρά- 

χη τοὺς καβαλάρηδες γιὰ νὰ ἐγοῦν στὴ 

μάχη. 
Μὰ κάποτε δὲ θὰ γυρίσουν, τὸ Κάστρο 

στὰ 1511 μ.Χ. θὰ πέσει, μ᾿ ἀλάλητη τρο-



ο. στὰ χέρια τῶν μις στων Ματαλανῶν 
ϱ ἡ πέλη θὰ γίνη κομητεία τους. 

Μὲ τούτους τοὺς σχληρόκαρξους καὶ κἁ- 
Κότροπους ἀφέντες δὲ θὰ φιλιωθοῦν ποτὲ 
οἱ Σαλωνίτες, οὔτε μὲ ταξίµατα, οὔτε καὶ 
μὲ φοδέρες. θὰ ἀντισταβοῦν ἀντρίχια στὸν 
ξένο δυνάστη, σὰν θὰ ζητήσει τὴ Σαλω- 
τικη θοήθεια, γιὰ νὰ ἀπωθήσει τὸ στρα: 

τὸ τοῦ τούρχου σουλτάνω Βογιαζήτ, ποὺ 
ὅπου νᾶναι θὰ ξεμυτήση στὸ προθούνι τῆς 

πόλης. 

Αὐτὸ ἔχει σηµασία σὲ τέτοιους καιρούς, 
γὰ πό μαθὲς ὄρθιος χαὶ νὰ μὴ συλ- 

λογέσαι τίποτε ἄλλο, παρὰ µόνο πὼς πρέ- 

πει γὰ ο, μὲ τὴ θέλησή σου, ἴσα- 

µε τὴν ἀληθινή συνείδηση τοῦ ἀγωνιστῆ. 

Κι ὅταν οἱ Καταλανοὶ ϐ᾽ ἁρπάξουν 
µπαμπέσικα τὴν φηλόλιγνη κ ὄμορφη Α- 
ῥετήν τὴν ἀνεφιὰ τοῦ δεσπότη τῶν Σα- 
λώνων Σεραφείμ, ἔτσι θὰ σκεφτοῦν οἱ Σα- 
λωνίτες καὶ δὲ θἄρθουν µαζί τους σὲ τα- 
πειγωτικὲς συμφωνίες, 

θὰ ἀκολουθήσει, μὲ δολοφένο μαχαίρι, 
ὁ θάνατος τῆς ὡραίας κόρης µέσα σὲ χά- 

ποιο μπουντρούµι τοῦ χάστρου χαὶ θὰ τὸν 
πάρει ὁ θρύλος γιὰ νᾶχει νὰ μιλάει γιὰ 
ἕνα ἀχόμα κάστρο τῆς Ὡριᾶς. 

Ὡστόσο ὁ θάνατος τῆς ᾿Αρετῆς ἐκδική- 
θηκε. Ὁ Βογιαζὴτ στὰ 1994 μὲ τὴ θε- 
ληµένη θοήθεια τῶν Σαλωνιτῶν θὰ πάρει 
τὸ Κάστρο κι’ ὁ τελευταῖος κόμης τῶν Σα- 

λώνων, θέλουν νὰ ποῦνε, θρῆχε τὸ θάνατο 
ἀπὸ τὸν ἐχλεκτὸ τῆς καρξιᾶς τῆς ἀδικοχα- 
µένης ᾿Αρετῆς. 

Πέρασε ἔτσι τὸ Ἑάστρο στὰ τούρχικα 
χέρια κι ἀπὸ τότε ἀχολούθησε τὴ μοίρα 

τοῦ ἝἙλληνισμοῦ στὰ δίσεχτα χρόνια τῆς 
μακρόχρονης σχλαθιᾶς. 

Μέσα στὴ σκοταδερὴ νύχτα τούτης τῆς 
σχλαθιᾶς, θλέπουμε Υ) ἀχνοφέγγοων, ἐδῶ 

καὶ ᾿χεῖ, μικρὲς ἑστίες φώτων, Υ αὖγα- 

ταΐνουν καὶ σιγὰ - σιγὰ νὰ φουντώνουν 
ἀπὸ τὰ µέσα τοῦ δέκατου ἔέδομου αἰώνα 

μα τῶν ραγιάδων καὶ τοὺς ἑτοίμασαν γιὰ. 

τὴν Ἐθνικὴ ἀναγέννηση τοῦ Εἰκοσ.ένα. 

"Αδραξαν τ᾽ ἅρματα κι’ ὅντι γίνει, λεν- 
τεριὰ ἢ θάνατος. 

᾿Απὸ τοὺς πρώτους στὸ ξεκίνημα τοῦτ 
ἦτανε ἡ πόλη τῶν Σαλώνων, μὲ κεφαλή, 
καὶ φυχὴ τὸ .. Πανουργιᾶ, δοξασμέν» 

πλεφταρματωλὸ τῆς Ῥούμελης. 

Τὸ άστρο της, ποὺ ἡ μοίρα τοῦ ἔτα- 
ξε νὰ πατηθεῖ ἀπ᾿ ὅλους τοὺς ἐχτροὺς τοῦ 

γένους, κράτησε ψηλὰ τὸ κεφάλι του, ἔτοι- 

μο πάντα γὰ χτυπήσει τοὺς δυνάστες το». 

Κι ἡ µυριοπόθητη τούτη ὥρα ἕφτασε. 
τὰ πόδια τοῦ πέτρινου Γέωνα μαζωμέ- 

γα τὰ παλληκάρια του, μέσ 
μα τῆς ἀνοιξιάτικης αὐγῆς, ἑτοιμάζονται 

νὰ Σώσουν τὴ λευτεριά του. 

ταγε Πάσχα, 10 ᾿Απρίλη 1851. Ὅ' 

γιορταστικὸς ἀχὸς τῆς πόλης ἀγέέηκε Φτ- 
λὰ καὶ χάϊδεφε ἁπαλὰ τὰ φλάμπουρα τῆς 

νίκης, ποὺ κυµάτιζαν στὶς ἐπάλξεις τοῦ 

πρώτου Λλευτερωμένου  Ἑλληνικοῦ κά- 

| 

τὸ ροδοχάρα- 

στρου. 
Στὸ δύσκολο ἀγώνα ποὺ ἀχολούθησε, τὸ 

Ἱάστρο τῶν Σαλώνων ξανάπεσε κατὰ και- 
ροὺς στὰ γέρι« τῶν Τούρκων. Τὸ 18958 
ἔμεινε ὁριστικὰ λεύτερο. 

Καὶ σὰν τέλειωσε τοῦτος ὁ γνικηφόρος 

ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων τὸ Κάστρο ἐγκα- 

ταλείφτηκε ἀπ᾿ ὅλους. 

᾿Αφρόντιστο πιά, ἀντιστέκεται ὅἕσο µπο- 
ρεῖ στὴ φθορὰ ποὺ τοῦ φέρνει ὁ χρόνος 

καὶ ταξιδεύει χωρὶς σταματημὸ τὸν ἀτέ- 

λειωτο δρόμο του στοὺς αἰῶνες ποὺ ἔρ- 

χονται, στοὺς ἀπειράριθμους ἄγνωστους 

αἰῶνες, ποὺ θὰ σταθοῦν συλλογισμένοι 

Μπροστά του γιὰ νὰ ἁκούσουν τοὺς θρύ- 
λους καὶ τὴ μακραίωνη πολεμική του 

ζωή, ποὔγραφε μιὰ χρυσὴ σελίδα τῆς Ἔ- 

θνικῆς µας Ἱστορίας. 
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Ἡ ἀπελευθέρωσιςρ τῆς ᾽Αμϕίασης 

Ἡ πόλις τῶν ᾿Οζολῶν, ἡ ὁπο 1 
οία εἶγε 

ὁ ὄνομα κ να τ ο 

παθ ὅλας τὰς περ αδοος τῆς ος 

Ἡ- πολυχύµαντος τύχη--της τὴν 
ὑδήχησε πολλάκις εἴτε τήν ἀκμήν, εἴ- 

ἣν κα Ὀοκορήν, 

στροφήν της, περὶ τὰ τέλη τοῦ 10.υ αἰῶ- 
τε εἷς τ Μετὰ τὴν κατκ- 

γος, ὑπὸ τῶν Βουλγάρων τοῦ Σαμουήλ, ᾱ- 
γεξίωσε καὶ πάλιν περὶ τὴν ὀχυράν της 

ἀχρόπολιν ὑπὸ τὸ ὄνομα Αὐλών, τὸ ὁποῖ- 
ον ἐπὶ ὥραγκοχρατία ας παρεφθάρη, κατὰ 

4 
ἰαν ἄποφιν, εἷς τὸ νεώ 

Τὰ Σάλωνα ὑπῆρξαν ἐκ τῶν πόλεων 
τερον Ῥάλωνα.. ες

 
κἳ
 ἃς Ἑλλάδος, αἱ ὑποῖα, ἐπρωτοστάτησαν 

εἷς τὸν ἀγῶνα τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας 

ἐπανεστάτησαν ἓκ τῶν «πρώτων. Οἱ 

πολιορχηθέντες εἰς. τὴν ἀχρόπο- 
Ἅιν, ἠγαγκάσθησαν νὰ παραδοθοῦν τὴν 10 

"Απριλίου 16821. Ἐκεῖ, κατὰ Νοέμθριον 

18251, ἐφηφίσθη τὸ πρῶτον Ἑλληνικὸν 
πολίτευμα, ἡ «Νομικὴ δ.άταξις τῆς Άνα- 
τολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος». Ἕκτοτε Ἱ πό- 

ἐδοχίμασε τὰς σχληρὰς 

ἀγῶνος, χαταληφθεῖσα τὸ ἐπόμενον 

ἔτος ὑπὸ τῶν τούρχων, ἐλευθερωθεῖσα 

εραδύτερον καὶ πάλιν κυριευθεῖσα μετὰ 
τὴν ἅλωσιν τοῦ Μεσολογγίου καὶ ἄνακτη- 

θεῖσα ὑπὸ τῶν ἑλλήνων κατὰ τὸ 1821. Οἱ 
τοῦρκοι ὅμως ἐξηκολούθουν νὰ παραμένουν 

εἷς τὴν ἐχυρὰν ἀκρόπολιν τῆς πόλεως. 

ΓΚατὰ τὴν Εκκαθάρισιν τῆς πέριξ 

παὶ τὴν ἐχδίωξιν αὐτῶν ἐκεῖθεν, κατόπιν 

τῆς εἷς ᾿Ανατολιχὴν Ἑλλάδα ἔκστρατεί- 

ας τοῦ στρατάρχου Δημητρίου Ὑφηλάντη, 
ἠναγκάσθησαν καὶ οὗτοι νὰ παραδοθοῦν 
παὶ οὕτω συνετελέσθη ἡ πλήρης ἄπελευ- 

(σ
ι 

αἱ 

τοῦρχοι, 

περιπετείας 
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ΤΟΥ ΑΘ60 ΊΤΣΟΥΤΣΟΥ 
  

θέρωσις τῆς πόλεως κατὰ Δεχέμβριον τοῦ 

1898. 
Ἡ συγκίνησις καὶ ἡ ὑπερηφάνεια τῶν 

κατοίκων το ἀπροσμέτρητος. Ἔργιζε 
πλέον ἡ ἐλευθέρα ζωὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κρά- 

τους. Τὸ Κρρμόσυνον γεγονὸς ἀναγγέλουν 

ικῶς οἱ δημογέροντες τῶν Σαλώ- 
τὸν κυθερνήτην τῆς Ἑλλάδος 

Καποδίστ ο Τὸ σιετικὸν ἔγ- 
η 
ἴσκεται εἷς τὰ Γεν:- 

παν ηγνρ 

νων πρὸς 
ο 

φ. 116) ἀξίζει νὰ αν 
Ἔχει ὡς ἑξῆς: 

Ἐνταῦ θα αὖ- 

τούσιον. 

«Ἑλληνικὴ Πολιτεία 

ἀριθ. 19 

Πρὸς τὸν 

Ἑλλάδος 
ἡ Προσωρινὴ Δημογεροντί ία τῆς ἐπαρχίας 
Σαλώνων. | 

σι 
Ἐξοχώτατον Πκυξερνήτην τῆς 

,". Ἐλευθερώθη τέλος 
ἤδη λήγοντος μηνὸς καὶ ἡ ἐπαρχία τῶν 

Ῥαλώνων. Οἱ ἐν αὐτῆ τοῦρχοι ὑποχκλίναν- 
τες ἀτίμως τὸν αὐχένα των εἰς τὰ ὅπλα 

πάντων τὴν 11 τοῦ 

τῶν Ἑλλήνων ἔφυγαν διὰ συνθηκῶν. Ἀἱ 

μὲν. μοῦσαι -λοιπὸν τοῦ Ἑλικῶνος καὶ ὃ 

Φοῖθος ᾿Απόλλων ἐπανῆλθον εἷς τὰς ἕ- 

στίας των, διὰ νὰ πλέξουν τοὺς ἀμαράν- 

(τους στεφάνους καὶ γὰ στε φαγώσουν ἐχεί- 

νους, δι ὧν ἀπήλαυσαν τὰς χαθέδρας των, 

οἳ δὲ κάτοικοι τῆς ἐπαρχίας τούτης, οἵτι- 

γες µέχρι τοῦδε διέτριθον εἰς ἀλλολαπὰς 

γαῖας ἐπανέρχονται Ίδη διὰ νὰ κατ αφι- 

λήσουν τὸ ἱερὸν χαὶ γλυκύτατον ἔδαφος 

τῆς φίλης των Πατρίδος, ἐλενθερωθὲν δ:ὰ 

τῶν ἑλληνικῶν ὅπλων, κυβερνωμένων -πα- 

ρὰ τῆς Α.Ε. τοῦ Κυδερνήτ ου καὶ ὃ. ευθν-



  

Ο ΜΠΑΡΜΑ ΝΑΚΟΣ 
1ὸὁ µαντάτο µαῦρο χι. ἄραχλο, πέταξε 

Ὑοργόφτερο σ᾿ ὅλη τὴ γούρνα µας. «Πέ- 
θανε» λέε: «ὁ Μπάρμπα ἈΝάκος» 

-- «Ἀπί, Ἠέβαν Εδ. 

παληοὶ καὶ ὅπως τὸ δείχνουν τὰ πράμα- 
τν. οἳ µπορετά, Μαΐ, ἀχόμα ἡ 

πων: Πέθανε. 

“Στὸ ἄχκουσμα τοῦ µαντάτου ὅλα τὰ γύ- 

ρω χωριὰ ἀγαστατωθῆκαν. Οἱ γωριανοὶ 

παρατῆσαν τὶς δουλειές, φορέσαν τὰ γιορ- 
τινά τους καί, συφάµελοι, κιγῆσαν γιὰ τὸ 

χωριὸ τοῦ πεθαιένου. Ἐκεῖ, σύνταχα, ἡ- 

τον µαζεμέγος ἕνα σωρὸ χόσμος, µελισττ- 

  

Καὶ ὅμως. Στὴ ζήση, ὅπως τὸ λένε οἱ Ἀλόϊ σωστό. Καὶ ὁλοένα φτάναν καὶ ἄλλοι 

/ ᾱ αρ ος 8 - -. : -- - ’ ᾿ Ὑομένων παρὰ τοῦ Στρατάρχου Ίου Δη: γαθῆς καὶ πατρικῆς κηδεµονίας σας χαὶ 

μητρίου Ὑφηλάντη. ᾽Ανγαζωπυρούμεγοι δὲ 
καὶ οἱ ὡς οἱ χοχλίες διωκώµεγοι εἲς τὰς 

ὁπὰς τῆς γῆς καὶ τὰ σπήλαια ἀνέρχοντα: 

τὸν ἐλεύθερον ἀέρα καὶ 

ν τῆς ἡμέρας, νὰ 

διὰ νὰ πνεύσουν 
ἈἊ 

ύσας περάδας, νὰ 

ὁ λαμπρὸν φῶς 

} 
τς
 α 

ὋὍ
 ο
 ας τ
 « 

τὰς χλοκςο 

θεωροῦν αὐτὰς περ:χυχλωµένας ἀπὸ ποί- 

Άνια προξάτων ἠρέμα Εελαζόντων καὶ ἐ- 

λευβέρως αρννσκων καὶ τοὺς ποιμένας 

ς ἔπισθεν αὐτῶν συρί- 

πάντων μὲ ὅμια 

ἂν καὶ χα- 

ἀθώους χαὶ ἀφόέως ἕἔ 

ζοντας νὰ ἐλέπουν λὰς 

ης χαρᾶς τὰς οἶχί 

ταδεδαφισµένας καὶ τοὺς 

χρηµνισµέγους. 

ος των, ἄ 

γας ὐς των χατα- 

Δι’ αὐτὰς λοιπὸν τὰς εὐτυχεῖς καὶ έκ- 

σίµους ἀπολαύσεις ὑποχρεωμένοι ὄντες κη- 

Ρύττουν διὰ τοῦ παρόντος τὴν ἐκ θάθους 

καρδίας ἀντηχοῦσαν εὐχαρίστησιν, καὶ 

χεῖρας ἱχέτιδας αἴροντες πρὸς τὸν Πανά- 

Ὕαθον Θεὸν εὔχονται χράζοντες τὸ Ζήτω 
ὁ Κυθερνήτης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπολεσθή- 
τω ὁ τύραννος αὐτῆς. Τὴν εὐχαρίστησιν 
δὲ ταύτην πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον Ἀνθδερ- 
γήτην τῆς Ἑλλάδος δι’ ἡμῶν προσφέρογ- 
τες, ἐπικαλοῦνται 'χαὶ τοῦ λοιποῦ τῆς ἆᾱ- 

τῶν σεξαστῶν διαταγῶν καὶ ὁληγιῶν σας 

διὰ νὰ ὁδηγηθῶμεν εἷς τὰ ἀληθη συιιφέ- 
Ροντα τῆς Πατρίδος. 

Ὑποσημειούμεθα μ’ ὅλην τὴν ἐξαίρετον 
ὑπόληφιν 

Ἔν Σαλώνοις τῇ 2ἵ 10Οδρίου 1898 
Οἱ Δημογέροντες 

Ῥασίλης Βασιλείου 
Γιώργης Πκτέλος 

ὍὉ γραμματεὺς 
Δημήτριος Νικολαΐδης. 

Ἐΐναι, γομίζοµεν, περιττὸν οἱονδήποτε 
σχόλιον ἐπὶ τοῦ ἀνώνερῳ αλύο ρα λα- 

θρεπτίζει τὴν ἁγνὴν ἑλληνικὴν φυχήν, 

τὸν ὑψηλὸν ἐνθουσιασμὸν καὶ τὸν ἄδολον 
πατριωτισμὸν ποὺ ἐνέπνευσαν τὸν ἀγῶνα 
τοῦ 1851 αὶ ἐξηχκολούθησαν μετὰ ταῦτα 

γὰ ἐμφυγώνουν τὸ πνεῦμα τοῦ γεώτερου 

ἑλληνισμοῦ. 

ΑΘΩΣ Τ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ 

Δημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ «ΒΟΜΟΙ», 
τεῦχος ὅδον, ᾿Ιούλιος - Αὔγουστος 1916, 
γαὶ ἀναξημοσιεύεται ἔπειτα ἀπὸ ἄδεια τοῦ 
συγγραφέα. 
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Ἡ τούρχονταν γιὰ νὰ παρασταθοῦν στὴ δ:κ. 

Ἰογιἀά του πού, μὲ πρόσωπα παγιασμέγκ 
π᾿ τὴ συμφορὰ θργνοῦσε γύρω ἀπ᾿ τὸ νε- 

προκρέβατο, καὶ γιὰ νὰ δώσουν τὸ «τελευ- 
ταῖον ἀσπασμὸν» στὸ Μπ άρπα Κάκο, 5 ποὺ 

ἔστο τα” 

αν
 
ε
ς
 

. 
ξεκίναγε γιὰ τὸ στερνὸ χαὶ ἁγύρ 

ξίδι. 
ὍὉ µακαρίτης ἦταν θεμέλιο μαζὶ χαὶ 

αὐτὸ καὶ ὁ θάνατός 

του, ὅμοια μὲ σεισμό, τὸν ταρακούγησε 

συθέµελα. "Ἠταν ἕνας αἰωνόδιος λεθεντό- 

γερος, προικισμένος ἀπ᾿ τὴ φύση μ' ἕνα 

σωρὸ χάρες καὶ χαλωσύνες, Ύερο - ρά- 

χος σωστός, πανύφηλος καὶ ἀγεμοδαρμέ- 

νος, ποὺ στέχοταν πάντοτε περήφανος χαὶ 

ἀλύγιστος στὶς Ἠπόρες τῆς ζήσης καὶ στὰ 

µανιασμένα χτυπήματα τοῦ Ὑρόνου. "Ἡ- 
ταν ἕνας ἄνθρωπος «παληοχαιρίτης» 

ἀπ᾿ τοὺς τόσους -- καὶ ἔφερνε μαζί του 

ὅλα τὰ γνωρίσματα τοῦ πχαιροῦ του, ποὺ 

τώρα τρεμοσθύνει πιά, ἑνὸς χαιροῦ τόσο 
ἀγθρώπινου. "Ἠταν ὁ «οικοχύρης» τοῦ 
χωριοῦ, ὁ ἀνοιχτοχέρης, ὁ καλόχαρξος συγ- 

χωριανὸς ποὺ στὴ ζήση του δὲν ἔκανε κα 
κὸ κανενοῦ -- θεληματικὰ τουλάχιστο -- 
ποὺ δούλεψε μέρα - γύχτα χωρὶς ἀνστα- 
μό, ποὺ πάλεψε σκληρὰ μ’ ὅλες τὶς δυσκο- 
λίες -- νίκησε τὶς περισσότερες φορὲς -- 
καὶ ποὺ τελικὰ ἐπεθλήθηκε. ᾿Αγάπησε 
τοὺς ἀνθρώπους δίπλα του, μὲ τὰ Κπλά 
τους καὶ τὰ καχά τους, μιὰ ναὶ ἦταν ἆν- 

θρῶποι, μοιράστηκε µαζέ τους χαρὲς καὶ 

λύπες, περισσότερα ἔδωσε καὶ λιγώτερα 

πῆρε, «ἔζησε» μ᾿ αὐτούς, καὶ, τώρα ποὺ 
Ίρθε ἡ ὥρα, ἔχλεισε γιὰ πάντα τὰ μάτια 
του ἀφήνοντας πίσω του τὸ ὄνομα -ὔ 
«καλοῦ ἀγθρώπου», συχώριο τῆς Ψυγης 

του καὶ χαµάρι γιὰ τὰ παιδιά του. 

Οἱ λιγοστοὶ «παληοκαιρίτες», ποὺ ἀνλ- 

µα ζοῦν, ἔχουν νὰ μολογᾶνε χίλια δυὸ γι’ 
αὐτὸν καὶ γιὰ τὴ ζήση του. 

Τὸν θυμᾶμαι καὶ ἐγώ, μ.ὰ φορά, τον 
γέρος πιὰ κι ἀνήμπορος ἀπ᾿ τὴν παρδιά 

του, χάθοταν στὸ λιαχωτὸ τοῦ σπιτιοῦ τ.υ 

κολώνα τοῦ τόπου, γι 
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καὶ χύτταζε, μὲ μάτι περίλυπ 

τὰ πού, µεστωμένα πιά, χιτρίνιζαν Ἀντί- 

κρυ στὴ Λυκοπλαγιά. 

-- «θελα, μωρὲ παιδί µου» μοῦ εἶπε. 

«γὰ μποροῦσα γὰ θέριζα ἑλοημερὶς καὶ ἅμα 
ἐράδυαζε ἂς πέθαινα, γερὸς ὅμως, καὶ 

ἀναστέναξε θαθιὰ ἐνῶ δυὺὸ δάκρυα ἀργ:- 

κυλοῦσαν στ αὐλαχωμένα ἄπ᾿ 
μάγουλά του. 

Ἔμεινγα ἄφωγος μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο 
ποὺ ξεπήδαγε ἀπ᾿ τὰ λόγια του, ἀπ᾿ τὸ 

«πιστεύω» τῆς ἑχατοντάχρονης ζωῆς 

Απ΄ τὴν ἀφοσίωση στὴν τίμια δουλειὰ --- 
ὑποχρέωση στὴ Μάνα Τη --- καὶ ἀπ᾿ τὴ 

λατρεία τῆς λεθεντιᾶς -- μαχρυὰ ἀπ᾿ «ὃ 

τὰ χρόνια 

ω”
 

του. 

µισέρωµα καὶ τὸ παρασιτισµὀ. Τέ πιὸ ἆ- 

πλὸ χαὶ πιὸ ἀγθρώπινο; Καὶ ὅπως τό» 

ῥυσκολοπλησίαστο γιὰ πολλούς. 

-- «Άκου» μοῦ εἶπε μιὰ ἄλλη φορά. 

«Άκου τὸ τραγούδι καὶ θὰ καταλάξεις τί 

εἶναι ἡ ζωή». Ἡρόσεξα τότε τὸ λιανοτρά- 

Υουδο, ποὺ μιὰ παρέα γύφτων εἶχε στήσει 

κάπου ἐκεῖ κοντά. "Άκουσα τὸ σ'γανόπαι- 

γμα τοῦ κλαρίγου στὸ λεβέντιχο σκοπὀ τῦ 
τσάµ:κου καί, ἔπειτα, τὴ φωνὴἠ τοῦ τρὶ- 

γουδιστῆ, χαμηλή, τρεµουλιαστή, ποὺ θαρ- 
ρεῖς καὶ ἔκλαιγε μὲ πικρὸ παράπονο: 

«Ἑλαίει ὁ ποὺ τὸν "Όλυμπος θρηνεῖ 
Εαροῦν τὰ χιόνια 

χλαίει καὶ ἕνας γέροντας ποὺ πέρασαν 
τὰ χρόνια». 

ἛἜνοιωσα τὸν παημὸ τοῦ γέρου ἁπόμα- 
χου καὶ ἔφυγα ἁλαφροπατώντας σὰν εἶδα 

τὴν ὄφη του γαληνεμένη καὶ ἀπόκοσμη, 
μ ἕνα γλυκὸ χαμόγελο Υ᾿ ἀνθίζει στὰ γεί- 

λη του. Ποιὸς ξέρει ποῦ πέταγε ὁ νοὺς του 
καὶ ποιὲς περασµέγες στιγμὲς ξαναζοῦσαν 

στὴν ὀνειροφαντασία του; : 
Καὶ τὶ δὲ μολογᾶνε γιὰ τὴ ζήση του] 

Πόσος κόσμος δὲν πέρασε ἀπ᾿ τὸ σπίτι 
του σὲ μέρες καλὲς ἀλλὰ καὶ σὲ μέρες Σί- 
σεχτες; Πόσοι ἀνθρῶποι δὲ στρώθηκαν 

στὴν τάβλα του, τόσο σὲ χαρὲς ὅσο χαὶ στὰ



μον χρόνια τῆς σκλαθιᾶς 

οἱ μυλωγάξδες ἀχόμα πρὶ 
΄ τα; Πόσοι χατατρεγµέγοι ἂπ 

τὰ ἄστραωπε τῆς ν παρηγό- 

ρησε ἡ ζωογόνα ο τῆς ὃ νὰ ὃς 

του; Πόσες φορές, ἐ 4 μο
. ζὴ 

η
»
 

ο
 

ο 
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κ
α
 

δ 
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π
ο
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π
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χτ 
γὸ περπάτημα μμ. μούλας του δρα 

ἐεήθεικ στὸν χατατρεγμένο ἀπ᾿ τὸν ἐχτρὸ 

καὶ τὴν πείνα φίλοι και πόσες φορὲς δὲν 

ἁκούστηκε τὸ χυπρί της, γαρούμενος ἆᾱ- 

γὸς χαμπάνας κστάσημης, πούδινε Χου- 

ράγιο στὸν ἀπελπισμένο καὶ διαλαλοῦσε 
πὼς ὅσο ὑπάρχει ἀνθρωπιά, ὅσο ἡ φιλία 

δένει τοὺς ἀγθρώπους, ἡ ζωή πάντοτε Υι- 
κάει καὶ ὁ κόσμος τραθάει μπροστά. "Ε- 

τσι, σὰν τὸ φωτεινὸ φάρο, τὸν ὁδηγητὴ 

τῶν ναυτικῶν καὶ τὸ παρηγορητὴ τῶν ναυ- 

αγῶν, πέρασε τὴ ζήση του παὶ τώρα στὰ 
τερνὰ ἠσύχαζε στὸ σπίτι του ἆπολαμ- 

ἑάνοντας τὴν ἀγάπη τῶν Σικῶν του καὶ 

τὴν ἐκτίμηση τῆς κοινωνίας. 
Πανηγύρι σωστὸ στήνοταν ἀνήμερα στὴ 

γιορτή του. Συφάμελοι φτάναν ἀπ᾿ τὸ 
πρωὶ γιοὶ καὶ κόρες, οἱ Χάμαρες γέμιζαν 

δικολογιὰ καὶ στὶς αὐλὲς χαλοῦσε ὁ χὀ- 
σµος ἀπ᾿ τὶς φωνὲς καὶ τὰ τρεχάµατα τῶν 

ἐγγονιῶν του. ᾿Ορθάνοιχτες οἱ πόρτες, χω- 
ριαγοὶ μπαινοθγαῖναν, Ἀόσμος πολὺς ἀπὸ 
χοντὰ καὶ μακρνὰ «φερµένος, ἀνάκατα 

πλούσιοι χαὶ φτωχοί, γνωστοὶ καὶ ἄγνω- 

στο: ἕλοι καλοδεχούμενοι --- στήνου- 
ταν στὴν πλούσια τάθλα γιὰ νὰ φᾶνε, νὰ 

πιοῦνε καὶ νὰ εὐχηθοῦν στὸ γέροντα ποὺ 
Υιόρταζε. Κα) στὴν κεφαλὴ της τάθλας ὁ 

Μπάρμπα ἈΝάκος, στρωιέγος ἀπ' τὴν ὥρα λα τια ο) ος, στροῃ. ς π | ρ 

ποὺ σχόλασε ἡ ἐχκλησιᾶα, λάμποντας ἀπὸ 

γαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, Ὑπλωσόριζε τοὺς 

πάντες, Ῥέγοταν τὶς εὐχές τους καὶ, ὅλοι 

μας Ό ὶ τρῶγαν, πίναν καὶ σιγοτραγουδοῦ- 

Χλαρίνου, πε 

τάδλας. Καἱ σὰν νή- 

τοῦ ὁλημερὶς 

τωνε καὶ ἄδειαζε ὃ τόπος ἀπ᾿ τοὺς ἁγή- 

ωφα- οἳ γύφτο: 

τὸ γλέντι -
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ῦ χορεύουν πα- 
σχίζοντας Υ ἀδειάσουν τὰ θαρέλια τῆς 

ρτίθας 

Ἔτσι ἔγινε καὶ φέτος. Μονάχα ποὺ τὶς 

πρωινὲς ὥρες, ὅταν φεύγαμε, ὃ γερο-ἀξ- 

τὸς Φαίνεται πὼς ἔνοιωσε τὶς φτεροῦγες 

του δαριὲς ἀπ᾿ τὰ χρόνια καὶ γι) αὐτό, ἀφοῦ 

µας εὐχκαρίστησε, πρόστεσε: «ὕτι χάµα- 

µε σὲ τούτη τὴ ζήση εἶναι παλὰ παμωέ- 
7ο μωρὲ παιδιά. Καὶ ὅτι ἄλλο εἶναι νὰ 

Υίνη σὲ τοῦτο τὸ χρόνο νὰ γενῆ Υιατὶ ὁ 

ἄλλος δὲ μὲ Ερίσχει». 

λαὶ τὶς παραμονὲς τῆς ΠἩΠρω- 

τορββρᾶς εκ νιςλ 
Μὲ τὸ θάνατο τοῦ Μπάρμπα 

σθήνει μιὰ ἐποχή. 

πέθανε 

το 

Νάκου 

Ἰλαῖμε τὸ Μπάρμπα Νάχο ποὺ φεύγε: 
Υιό πάντα ἀπὸ κοντά µας καὶ ἡ ψυχή µας 
πλημμυρίζει λύπη στὴ σκέψη πὼς ἡ καλ] 

ἐποχή τους, ποὺ χάνεται μὲ τοὺς «παλη»- 
χαιρίτες ποὺ φεύγουν, δὲ θὰ ξανάρθη πιά. 

ΜΗΤΣΟΣ ΕΛΑΤΟώΣ 

  

Μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτες τόσο οἱ συνεργασίες σὲ θέµατα ποὺ 
ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοποὺς τῆς 'Ἑταιρείας, ὅσο καὶ ἡ διατύπω- 

ση ὁποιασδήποτε κριτικῆς, οἱ ὑποδείξεις σας γιὰ τὶς ἐλλείψεις 

µας καὶ γενικἀ ὅτι μπορεῖ νὰ συµθάλει στὴν καλλιτέρευση τοῦ 
περιοδικοῦ µας. 
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Απ΄ τὴ ὁραστηριότητα τῆς Ἑταιρείας 
2 

    

--Μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἑταιρείας νὰ ἱδρύσει τὸ «Λαογραφικὸ 

Μουσεῖο Φωκίδας» καὶ τὴ γνωστοποίησή του στὸ εὐρύτερο κοινό, 
ἄρχισαν οἱ πρῶτες προσφορὲς σ᾿ αὐτὸ ἀντικειμένων λαϊκῆς τέχνης 

καὶ ἡ δηµιουργία τῶν πρώτων συλλογῶν του. 

Μὲ νεώτερη ἀνακοίνωση θὰ Ὑγνωστοποιηθεῖ στὸ κοινὸ ἡ ἔναρξη 
τῆς λειτουργίας του καὶ οἱ ὧρες ἐπισκέψεως σ᾿ αὐτό. 

--Ἡ παράλειψη ἀποστολῆς τοῦ πρώτου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ 
μας «ΣΕΛΙΔΕΣ ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα» σ᾿ ὁποιοδήποτε συμπατριώτη δὲν πρέ- 
πει νὰ θεωρηθεῖ, ὅτι ὀφείλεται σ᾿ ἄλλο λόγο πέρα ἀπ᾿ τὴν ἀδυναμία 

νὰ ξέρουμε ὅλους ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀπόκτησή του. 

ὝὍσους λοιπὸν παραλείψαµε τοὺς παρακαλοῦμε νὰ τὸ ζητήσουν 

στὰ Ὑραφεῖα τῆς Ἑταιρείας καὶ εὐχαρίστως θὰ τοὺς παραχωρηθεῖ. 

--Τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο καλωσορίζει τὰ νέα µέλη τῆς Ἔται- 

ρείας καὶ τὰ εὐχαριστεῖ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρο τους, γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς 

Ἑταιρείας καὶ τὴ διάθεσή τους νὰ ἐργαστοῦν γιὰ τὴν πραγµατοποί- 
ησή τους. ες 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΦΑΑΜΕΝΟΥ: 

Στὸ λαογραφικὸ κείµενο τοῦ προηγούμενου τεύχους «Γιορτάζοντας 

τὸ «Πάσχα» τῆς Εὐγενίας Γερολυμάτου, στὴ σελίδα 10, σειρὰ 6, ἀντὶ 
τοῦ ἐσφαλμένου, νὰ γραφεῖ τὸ ὀρθό: | 

«... Ἡ ᾿Ανάσταση εἶναι τὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα, ἡ νίκη τοῦ ἀγαθοῦ, 
τοῦ δικαίου, τοῦ ἀληθινοῦ. Εἶναι ἡ νίκη τῆς ζωῆς...». 

  

Φίλοι ἀναγνῶστες, 
Διατηρεῖστε σὲ καλὴ κατάσταση τὸ τεῦχος τοῦτο. Τὰ ἄλλα 

ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ τὸ συμπληρώσουν καὶ ὅλα μαζὶ θὰ 

κάνουν ἕναν τόμο χρήσιμο γιὰ κάθε θιθλιοθήκη. 

ο: Τὸ περιοδικό µας διατίθεται δωρεάν. Ἐὰν σᾶς ἐνδιαφέρει 

ζητεῖστε το στὰ Γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, Πλα- 

τεία Κεχαγιᾶ, "Άμφισσα. Ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἔχει ἐξαντληθεῖ θὰ σᾶς 
τὸ στείλλουµε εὐχαρίστως.     
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


