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Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει 
Ὅ συνεργάτης µας Στάθης Ἰσομίδης, φοιτητὴς τῆς Παντείου 

Σχολῆς, μᾶς γράφει: 

«Μὲ τὸ γράµµα αὐτὸ κατ’ ἀρχὴν θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω 
γιὰ τὴν εὐγενικὴ καλωσύνη ποὺ εἴχατε νὰ δημοσιεύσετε στὸ περιο- 
δικό σας τὸ μικρὀ κειμενο ποὺ σᾶς ἔστειλα μὲ τὸν ἀγαπητὸ φίλο 

Δημήτρη Παλούκη. 

Ἡ προσπάθεια τῆς ᾿Εταιρείας καὶ τοῦ περιοδικοῦ σας ἀξίζει νὰ 

ἐπαινεθεῖ καὶ νὰ ἀποτελέσει παράδειγµα καὶ γιὰ ἄλλους φορεῖς ὦ- 
στε νὸ κατορθώσουµε νὰ διασώσουμµε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα 
οτοιχεῖα ἀπὸ τὴν “Ἱστορία καὶ τὴν Λαογραφία τοῦ τόπου µας. 

Ιδιαίτερα θὰ πρέπει νὰ ἐξαρθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι φιλοδοξία τῆς 

Ἑταιρείας εἶναι ἡ προώθηση νέων ἀνθρώπων ποὺ ἔξω ἀπὸ κυκλώ- 

µατα καὶ συμφέροντα ὑπάρχουν, δημιουργοῦν, αὐτοκριτικάρονται 
  

καὶ προσπαθοῦν νὰ θροῦν μιὰ διέξοδο πρὸς τὸ κοινὸ ποὺ θὰ τοὺς 
  

ἐπαινέσει ἢ θὰ τοὺς, ἀπορρίψει. 
  

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις σᾶς στέλνω καὶ ἕνα μικρὸ κείµενο ποὺ νο- 

µίζω ὅτι θὰ ἐνδιέφερε τοὺς ἀναγνῶστες σας. 

ὍὉ δρόμος ποὺ ξεκινήσατε εἶναι μακρὺς καὶ δύσκολος, 

Πρέπει ὅμως νὰ συνεχίστε πρὸς τὴν ᾿Ιθάκη». 

κ 

"Ας μᾶς ἐπιτραπεῖ νἁ προσδώσουµε κάποια ἰδιαίτερη ἔμφαση 

στὸ ὑπογραμμισμένο, ἀπὸ ἐμᾶς, σημεῖο τῆς ἐπιστολῆς καὶ τοῦτο 
γιατὶ φρονοῦμε ὅτι αὐτὴ ἀκριθῶς πρέπει νὰ εἶναι ἡ τοποθέτηση κά- 
θε πνευμαπικοῦ ἀνθρώπου, κι’ ἰδίως νέου: νὰ ἐπιζητεῖ πάντοτε τὴν 
προθολὴ τοῦ ἔργου του στὸ εὐρὺ κοινὸ ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποδέχεται 
τὴν κρίση τούτου ἔστω κι’ ἂν εἶναι ἀρνητική. Καὶ νὰ προθληµατί- 
ἔεται. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν «᾿Ιθάκη» πάντα μακρὺς πρέπει νὰ παραµέ- 
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γει ὁ δρόμος της γιὰ ὅλους µας -- ἀλλοίμονο ἂν κάποια στιγμὴ 
πιστέψουμε πὼς φτάσαμε σ᾿ αὐτὴ καὶ πὼς οἱ ἀναζητήσεις πῆραν 

πιὰ τέλος. 

κ 

“Ὁ ἐπίσης συνεργάτης µας Δημ. Χ. Παλούκης, φοιτητῆς Βομικῆς, 
ἐπανερχόμενος σ’ ἕνα παλιὸ αἴτημα, μᾶς γράφει: 

«Ἡ "Αμφϕισσα τὸν τελευταῖο καιρὸ γνωρίζει τὴν πιὸ ἔντονη κι 

ἀποδοτικὴ περίοδο στ᾽ ἀρχαιολογικὰ χρονικά της. Τὸ µεράκι τῶν 

ἀρχαιολόγων τῆς Εφορείας ᾽Αρχαιοτήτων Δελφῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν 
νεαρῶν συμπολιτῶν µας - θοηθῶν τους φέρει καθημερινὰ στὸ φῶς 
τὶς πολλές, τὶς µικρές, τὶς πολύτιμες ψηφίδες τοῦ μωσαϊκοῦ τῆς Ἱ|- 
στορίας τῆς πόλης µας. Μποροῦμε ἀπὸ τώρα νὰ φανταζόµαστε -- 
καὶ χαιρόµαστε στὴ σκέψη -- τὸν πλοῦτο γνώσεων ποὺ θὰ κοµίσει 
ἢ µελέτη τῶν εὑρημάτων στὴν ἰσχνή, ἀφώτιστη ὡς σήµερα καὶ μὲ 
πολλὰ κενά, λόγω ἕλλειψης ἱστορικοῦ ὑλικοῦ - πηγῶν, ἱστορία 
τῆς ᾽Αμϕίσσης. 

᾽᾿Απασχολεῖ ὅμως τὸ θέµα τῆς ἔκθεσης τῶν εὑρημάτων. Σὰν ἐ- 
φέστιες θεότητες ποὺ εἶναι ἀνόσια θἄταν κάθε ἁπομάκρυνσή τους, 
ἔστω καὶ «προσωρινή», γιὰ τὰ μπουντρούµια τοῦ Μουσείου Δελφῶν, 
ὅπου κιθωτιάστηκαν τὰ προηγούμενα -- κι εἶναι τόσα πολλὰ -- εὑ- 
ρήματα κι ὅπου θολεύτηκαν τὰ εὑρήματα ἸΚαλλιπόλεως. Τὸ θέμα 
᾿Αρχα!ιολογικὸ Μουσεῖον ᾽Αμϕίσσης δὲν ἀνακαινίζεται. Πάντα μᾶς 
καίει. Παραχωρημένο οἰκόπεδο, ἀπέναντι ἀπ᾿ τὸ Ι υµναστήριο, γρα- 
φειοκρατικὲς τρικλοποδιὲς κι ἀθελτηρία τῶν ἁρμόδιων - ὑπεύθυνων 
(τὰ εἰσαγωγικὰ ἐπαφίενται στὸν ἀναγνώστη), ὅλα γνωστά. Κι ἆνα- 

μονὴ γνωστή, ἔξω ἀπ᾿ τὰ ὅρια, ἐπαίσχυντη. Μιὰ πρόσφορη σ᾿ ἐκτέ- 

λεση σκέψη ποὺ διατυπώθηκε πρόσφατα δίνει ἀφορμὴ στὸ σημερινὸ 
µας διάδηµα. Τὴν ἐκθέτουμε. Μὲς ἀπ᾿ τὸ πρίσμα τῶν συνεχιζόµενων 
ἀνωσκαφῶν στὸ χῶρο τοῦ Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου, ποὺ δίνουν ἀνυ- 
πολόγιστης (ἀκόμα, τοῦτες τὶς στιγμὲς) ἀξίας εὑρήματα, προθάλ- 

λει ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ὄχι µόνο συνέχισης τῶν ἀνασκαφῶν ἀλλὰ 

ὁλοκληρωτικῆς παραχώρησης τοῦ οἰκοπέδου στὸ Ὑπουργεῖο Πολι- 
σμοῦ κι ἀἄνέγεροη ἐκεῖ τοῦ ᾿Αρχαιολογικοῦ Μουσείου ᾽Αμϕίσσης. 
᾽Ανταλλαγή, θᾶναι οὐσιαστικά, μὲ τὴν παράδοση στὸν Ο.Σ.ΙΚ. τοῦ 
οἰκοπέδου ἀπέναντι στὸ Γυμναστήριο. Οἱ λόγοι ποὺ πλεονεκτεῖ μιὰ 
τέτοια ρύθμιση εἶναι πασιφανεῖς. Γνωστὲς καὶ καθόλου παραθλεπό- 
µενες οἱ ἀνάγκες γιὰ Σχολεῖο, Ὁ ὑπογράφων ἔζησε κι ἔπαθε δώ- 
ὑεκα πλήρεις μαθητικοὺς ἑνιαυτοὺς στὴν ”"Αμφισσα τοῦ Γιαγτζη, 
τοῦ Μαρκίδη καὶ τοῦ Δελμούζου. 
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Ἐν ἐπιγνώσει, λοιπὀν, ἀπευθυνόμαστε σὲ κάθε (ὄχι ἁρμόδιο, 

αὐτοὺς ποὺ ξέρουμε), ἱκανὸ νὰ ἐνστερνιστεῖ τὸ αἴτημα καὶ νὰ 

τὸ προχωρήσει. Πἱρὸ πάντων δὲ στὴν Κυθέρνηση ποὺ σεμνύνεται ὅτι 

εἶναι ὅλων τῶν Ἑλλήνων. "Ας ἐνδιαφερθεῖ, ἔμπρακτα αὐτὴ σ’ ἀντί- 

θεση μὲ ἄλλες, γιὰ μᾶς, τὴ συντριπτικὴ μειοψηφία ποὺ πόνεσε ὅταν 

σκεπάστηκε ἡ Καλλίπολη, ποὺ μαγεύτηκε σὰν ἤρθε στὸ φῶς τὸ κομ- 

ψοτέχνηµα τῆς κεφαλῆς τοῦ Διονύσου στὸ χῶρο τοῦ Β΄ Δημοτικοῦ 

Σχολείου. "Ας πιστοποιήσει τὴν ἀλλαγὴ στὶς θραδύτατες (καὶ συχνά 

παράλογες στὸ ἀποτέλεσμα) διοικητικὲς διαδικασίες. Περιμένουμε. 

αι Ἄ 

Τὸ περιοδικὀ µας πού, πρῶτο ἀπ’ ὅλους, συνέστησε τὴν ἀνάγκη 

συστηματικῆς καὶ ἐμπεριστατώμένης ἀνασκαφικῆς ἔρευνας τοῦ χώ- 

ρου τοῦ Β΄ Δημοτικοῦ (τεῦχ. 16-4/1980, σελ. 4)468) καὶ ποὺ ἡ. ἐπι- 
µονή του δικαιώθηκε πλήρως ἐκ τῶν... εὑρημάτων, ἐπιθωμεῖ, μὲ τὴν 

εὐκαιρία τῆς ἐπιστολῆς, νὰ τονίσει ἐμφαντικὰ ὅτι ἡ ἀνέγερση ἀρ- 

χαιολογικοῦ μουσείου στὴν πόλη µας δὲν ἀποτελεῖ ἁπλὸ αἴτημα ἆλ- 
λὰ ἐπιτακτικὴ ΑΝΑΓΚΗ, γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ὁποίας ἀπαιτεῖται 

γενικὴ κινητοποίηση τοῦ τόπου µας. 

"Ὅσον ἀφορᾶ τὸ σημεῖο ἀνεγέρσεώς του φρονοῦμε ὅτι τοῦτο πρέ- 
πει νὰ ἐπιλεγεῖ ἀφοῦ ληφθοῦν ὑπ ὄψη καὶ πλεῖστα ἄλλα δεδοµένα 
καὶ κυρίως ἡ σκέψη μεταφορᾶς σ᾿ αὐτὸ τῶν διαφόρων ψηφιδωτῶν 

ποὺ ἀνευρέθησαν στὴν πόλη µας καὶ τὴν ὁποίαν ἀπὸ μακροῦ χρό- 

νου ἔχουμε εἰσηγηθεῖ (τεῦχ. 1--1/1977, σελ. 2). 

  

Σχολιάζοντας τὴ γεγονύτηα 
      

Ί.--ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΔΑΣΗ. "Ὅπως καὶ πέρυσι τὸ καλοκαῖρι -- μὰ 
καὶ προπέρυσι κοὶ κάµποσα ἀκόμα καλοκαίρια νωρίτερα -- ἔτσι κι 
ἐφέτος τὰ πράγματα ἀκολούθησαν τὸ γνωστὸ πιὸ δρόμο: οἱ φωτιὲς 
ξανάναψαν ἀπὸ τὴ μιὰ ἄκρη τῆς χώρας ὣς τὴν ἄλλη καὶ τὰ λιγο- 

οτὰ δάση τῆς χώρας µας ἔγιναν ἀκόμα λιγώτερα. 
Πολλὰ εἰπώθηκαν καὶ πάλι γιὰ ἐμπρησμούς, οἱ δράστες ἐπικη- 

ρύχθηκαν, ἔπαινοι ἀπονεμήθηκαν σὲ ὅσους θοήθησαν στὴν κατάσθε- 
ση τῶν πυρκαϊῶν, ἐξάρθηκε, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση μάλιστα, ἡ ἑτοιμό- 
τητα τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν μὰ ὁ ἐπίλογος ἦταν τὸ ἴδιο πάντα 

θλιθερός, τραγικὸς θὰ λεγαμµε, -- πολλές, χιλιάδες εἶναι τὰ στρέµµα- 
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τα δασικῶν ἐκτάσεων ποὺ πυρπολήθηκαν. Καὶ σὰν παρηγοριὰ ἕανα- 

κούστηκαν οἱ διαθεθαιώσεις πὼς οἳ περιοχὲς αὐτὲς θὰ ἀεροφώτο- 

γραφηθοῦν γιὰ ν’ ἀποφευχθεῖ ἡ οἰκοπεδοποίηση ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη 

χρήση τους καὶ πὼς σύντομα ϐ' ἀναδασωθοῦν-- λόγια χιλιοειπωμέ- 

να. Δέν ἀμφισθητεῖται θέθαια, ἀπὸ κανέναν ἡ ἀγαθὴ πρόθεση τῶν ὅ- 

πευθύνων οὔτε τὸ ἰδιαίτερα δύσκολο καὶ «ἄχαρι» ἔργοτους' δὲν µπο- 

ρεῖ ὅμως νὰ μὴν ἐπισημανθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι δραστηριοποιοῦνται... 

πάντοτε κατόπιν ἑορτῆς καὶ ἀντιμετωπίζουν, περιστασιακά, μονάχα: 

τὸ αἴτιο ποὺ προκολεῖ τὶς ἐντυπώσεις τῆς στιγμῆς, πρᾶγμα ποὺ δεί- 

χνει ὅτι δὲν ὑπάρχει εὐρύτερο σχέδιο. Ἡ πείρα καὶ τὰ παθήματα τοῦ 

παρελθόντος φαίνεται ὅτι δὲν δίδαξαν τίποτα σὲ κανέναν καὶ τὰ αἴτια 

τῆς ραγδαία φθίνουσας δασοκαλύψεως τῆς χώρας µας δὲν ἀντιμετωπί 

στηκαν ποτὲ στὸ σύνολό τους. Χθὲὸ μᾶς ἀπασχολοῦσε ἡ γίδα καὶ ἡ 

ὑπερθόσκηση, σήµερα οἱ ἐμπρηστὲς καὶ αὔριο ποιὸς ξέρει τὶ ἄλλο. 

Οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, μὲ μιὰ τυποποιημένη πιὰ δραστηριότη- 

τα, περιορίζονται νὰ ἀνακοινώνουν κάθε χρόνο τὶς διατάξεις τῶν' 
νόμων γιὰ τὴν προστασία τῶν δασῶν καὶ τὰ ποσὰ ποὺ διατέθηκαν 
για τὸ σκοπὸ αὐτό, γιὰ τ’ ἀποτελέσματα ὅμως οὔτε λέξη. ᾽Απὸ τὴν’ 
ἄλλη μεριά οἱ µακάριοι πολῖτες τῆς εὐδαίμονος αὐτῆς χώρας, ὅπου 

σὲ λίγο δὲν θὰ θάλλει ὄχι ἡ «ἐλαία» ἀλλὰ οὔτε ἀγριοχόρταρο, 6αριε- 

στηµένοι, προφανῶς, ἀπὸ τά... εὐχολόγια τύπου «ἀγαπᾶτε τὸ πράσι- 

νο», «προστατέψτε τὸ δάσος» κλπ., ἀπογοητευμένοι ἀπὸ τὴν άδυνα- 

µία συλλήψεως καὶ παραδειγματικῆς τιμωρίας τῶν ἐνόχών καὶ ὦ- 

θούμενοι, μερικὲς φορές, ἀπὸ ἰδιοτελῆ κίνητρα, ἀδιαφοροῦν ὅλοκλη- 

ρωτικὰ καὶ παρακολουθοῦν ἀδρανεῖς τὸ θέαµα τῆς καταστροφῆς. 

τῶν δασῶν καὶ τῆς ἀποψιλώσεως τῶν θουνῶν µας, σὰν τὸ πρᾶγμα. 

τοῦτο νὰ μὴν τοὺς ἀφορᾶ διόλου. 

Ἡ κατάσταση ὅμως αὐτή, ἐντελῶς ἀπαράδεκτη, ἔφτασε 

στὸ ἀπροχώρητο, δὲν πάει ἄλλο. Δὲν εἶναι πλέον ἐπιτρεπτή, οὔτε 

κἀν ἀνεκτή, καμμιὰ ἁδιαφορία, καμμιά ἀναθλητικότητα, καμμιὰ 
ὀλιγωρία. Ἐπιθάλλεται ν᾿ ἀρχίσει ἀμέσως μιὰ σύντονη προσπάθεια 
ὅλων τῶν ἁρμοδίων τόσο γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ προστασία τῶν δα- 

σῶν ποὺ ἀπόμειναν ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς δασώσεως τῆς χώ- 

ρας µας ποὺ θρίοκεται σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα στὸν κό- 
σµο. Πρέπει δὲ ν᾿ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐχθροὶ τοῦ δάσους δὲν εἶναι µόνο ἡ 
φωτιὰ ἀλλὰ καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλοι. Ἡ οἰκοπεδοποίηση δασοσκεπῶν' 

περιοχῶν, ἡ ἀποψίλωσή τους γιὰ τὴ μετατροπὴ σὲ λιθάδια ἢ χωρά- 

φια, ἡ οἰκοδόμηση «ἐξοχικῶν» στὰ δάση, ἡ τουριστική... ἀξιοποίηση 

δασικῶν ἑκτάσεων, ἡ ὑλοτομία -- λαθραία ἢ μὴ -- ἑλατοκορυφῶν γιὰ 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, ἡ ἐπιφανειακὴ ἐξόρυξη μεταλλευμάτων 
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χωρὶς τὴν προθλεπόµενη ἀπὸ τὸ νόµο ἀποκατάσταση τοῦ χώρου καὶ 

τὴν ἐπιθαλλόμενη ἀναδάσωση, οἱ ἀρρώστιες τῶν δέντρων, οἱ ἐπιπτώ- 

σεις ἀπὸ τὴν ρύπανση καὶ τὴ μόλυνση τοῦ ἄέρα, τῶν νερῶν καὶ τοῦ 

ἐδάφους εἶναι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς συντελεστὲς τῆς σημερινῆς τραγικῆς 

καταστάσεως. Χρέος, λοιπόν, τῆς πολιτείας εἶναι ἡ ἄμεση ὃραστη: 

ριοποίηση τῶν ὑπηρεσιῶν της πρὸς κάθε κατεύθυνση, ἡ ἀνάληψη συ- 

στηματικοῦ καὶ αὐστηροῦ ἐλέγχου, ἡ πάταξη κάθε αὐθαιρεσίας ἢ πα- 

ρανοµίας, ἡ τιμωρία τῶν ὀργάνων της ποὺ ὀλιγωροῦν ἢ παραθλέ- 

πουν. Καὶ χρέος κάθε πολίτη εἶναι, συνειδητοποιώντας ὅτι τὸ δάσος 

εἶναι κύριος παράγοντας τῆς οἰκολογικῆς ἰσορροπίας, νὰ παραστέ- 

κεται ἐνεργὰ σὲ κάθε προσπάθεια τῆς πολιτείας γιὰ τὴ φύλαξη καὶ 

τὴν ἐπέκτασή του. 

Ἐπιθεθλημένο ἐπίσης εἶναι, οἱ μικροὶ μαθητὲς νὰ διδάσκονται, ἀπὸ 

τὶς πρῶπες κιόλας τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, τὴν ἀγάπη γιὰ 

τὸ ὕπαιθρο, τὴν πολύμορφη ὠφελιμότητα τοῦ «πράσινου» καὶ τὴν ὐ- 

ποχρέωσή τους, γιό τὴν προστασία καὶ ἀνάπτυξη τοῦ δάσους. Μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ ἡ συμθολἠ στὴν ἀναδάσωση καὶ ἡ συμμετοχὴ σὲ ὁμάδες 
ὁασοπροστασίας καὶ πυροκατασθέσεως θὰ εἶναι αὐτονόητες καὶ ἐθε- 
λοντικὲς καὶ δὲν θ΄ ἀποφεύγονται σὰν καταναγκασµός, ὅπως σήµερα. 

᾽Απαραίτητη εἶναι ἀκόμα ἡ ἐκπόνηση καὶ σύντομη ἐἔφαρ- 
µογὴ ἑνὸς μακροχρόνιου σχεδίου ἀναδασώσεως, πού, θασισμέ- 

νο σὲ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ δεδοµένα, προσαρμοσμένο στὶς τοπικὲς 

συνθῆκες καὶ ἀναπροσαρμοζόµενο ἀνάλογα μὲ τὶς ἀποκτώμενες ἐμ- 

πειρίες, θά κληθοῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν, μαζὶ μὲ τὴν πολιτεία, οἱ δῆ- 

μοι καὶ οἱ κοινότητες, οἱ ἐξωραϊστικοὶ σύλλογοι καὶ οἱ φυσιολατρι- 

κοὶ ὅμιλοι, οἱ πρόσκοποι καὶ ὅσοι ἀκόμα ἐπιθυμοῦν νὰ συνδράµουν 

τὴν προσπάθεια ἀναλαμθάνοντας ὑπεύθυνα ἕνα τοµέα. 

Καὶ τέλος, πρέπει τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο νὰ μελετήσει, σοθαρὰ 
πλέον, τὸ θέµα τῶν ἐθνικῶν δρυμῶν, καὶ νὰ προχωρήσει στὴν δηµι- 

ουργία τους παρὰ τὶς ὁποιεσδήποτε ἀντιδράσεις γιατὶ µόνο μὲ τὸν 

τρόπο αὐτὸ εἶναι δυνατὸν νὰ διασωθοῦν ἡ πανίδα καὶ ἡ χλωρίδα τοῦ 
τόπου µας ποὺ ἀπειλεῖται ἄμεσα μὲ ἐξαφάνιση. Καὶ ὅλα τοῦτα τὸ 
συντοµώτερο δυνατὸν γιατί τὰ περιθώρια ἔχουν στενέψει ἀσφυκτικὰ 

καὶ ὁ κίνδυνος ἐπικρέμεται ἄμεσος. 

Οἵ εὐθύνες ὅλων µας εἶναι τεράστιες. 

2.--ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ. Εὐχάριστη πραγματικὰ ἔκπληξη ἀποτέλε- 
σε γιὰ ὅσους τὴν ἐπεσκέφθηκαν ἡ κατασκήνωση τῆς τοπικῆς Ἔφο- 
ρείας Προσκόπων Φωκίδας. 

Σὲ μιὰ ἄριστα ἐπιλεγμένη τοποθεσία, ποὺ συνδυάζει τὴν εὐχερῆ 
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προσπέλαση, τὴν ναλήνη τοῦ 6ουνοῦ καὶ τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ δά- 

σους, δίπλα στὸ Μοναστῆρι τοῦ Προφήτη Ἠλία, οἱ κατασκηνωτὲς 

πρόσκοποι ἔστησαν μιὰ ὑποδειγματικὴ κατασκήνωση καὶ ἔζησαν 

γιὰ δυὸ ἑθδομάδες, τὴν ἀπέριττη, μὰ ὄμορφη, ζωὴ τοῦ ὑπαίθρου, ποὺ 

τόσα διδάσκει στο νέο ἄνθρωπο. Ἡ συλλογικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ᾱ- 

ναγκῶν τῆς κατασκηνώσεως, ἡ ἐξοικείωση στὴν ὁμαδικὴ διαθίωση, 

οἱ ἀσκήσεις καὶ ἡ ἄθληση, ἡ ἅμιλλα γιὰ καλλίτερες ἐπιδόσεις καὶ 

μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα, ποὺ θρῆκαν ἐδῶ τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογή 

τους, ἀσφαλῶς ἔδωσαν στὰ νέα παιδιὰ µιά, ἁμωδρὴ ἔστω, γεύση 

τοῦ ἀγῶνα τῆς ζωῆς. ποὺ σὲ λίγο θ᾽ ἀντιμετωπίσουν. καὶ τὶς πρῶ- 

τες, ἴσως, χαρὲς καὶ ἱκανοποιήσεις ἀπὸ τὴ διαπίστωση τῶν δυνατο- 

τήτων τους. 

Τὰ διδάγµατα ποὺ ἀποκομίζουν ἀπὸ τέτοιες κατασκηνώσεις, 

μαζὶ μὲ τὸ «εὖ πράττειν» καὶ τὸ «ἔσο ἔτοιμος» ποὺ ἀποτελοῦν τὶς 
ἀρχὲς τοῦ προσκοπισμοῦ, εἶναι ἀναμφισθήτητο ὅτι προσφέρουν τε- 

ράστια ὑπηρεσία στὴ νεότητα ποὺ σήμερα, κυριολεκτικά, πολιορ- 

κεῖται --- δεινοπαθεῖ -- ἀπὸ τὴν ἐπιθουλὴ διαφόρων ψυχοφθόρων ἵ- 

δεῶν καὶ ἄλλων ἰδιοτελῶν ἐπιδιώξεων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιδιώκεται ἡ 

ἐκτροπή της ἀπ᾿ τὴ φυσικὴ πορεία καὶ ἡ ἐκμετάλλευση τῆς ὁρμῆς 

καὶ τῆς ἀφελείας της γιὰ κρύφιους καὶ ἀνομολόγητους σκοπούς. 

Θερμὰ συγχαρητήρια στοὺς συντελεστὲς τῆς ἐπιτυχημένης αὐτῆς 

προσπάθειας μαζὶ μὲ τὴν εὐχὴ γιὰ ἐπέκταση τοῦ προσκοπισμοῦ καὶ 

στ’ ἄλλα, μικρότερα, χωριὰ τοῦ νομοῦ µας. 

Κάτι τέτοιο θὰ ῆταν ἡ καλλίτερη προσφορὰ στὴ νέα γενηά,. 

Δ. Ι. Π. 

  

Συμπατριώτη, 

Ψάξε στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ σου. Μάτι θὰ θρεῖς. Τὸ «Λαο- 

γραφικὸ Μουσεῖο Φωκίδας» δέχεται κάθε ἀντικείμενο, εἴτε σὰν 
δωρεά, εἴτε μὲ παρακράτηση κυριότητας. Εἶναι ἀπόλυτα ἐξα- 
σφαλισμένο ἀπ᾿ τὴ φθορά, γιατὶ συντηρεῖται καλλίτερα καὶ ἡ ἆ- 
πόδειξη παραλαθῆς ἐξασφαλίζει ἀπ᾿ τὸ κίνδυνο ἀπώλειας. 
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χινόπωρο 

Τὸ ἀσταμάτητο γύρισμα τῆς ἀνέ- 
µης τοῦ χρόνου, ποὺ ἀργοτυλίγει τὸ 

νῆμα τῆς ζωῆς, φέρνει, μαζὶ μ’ ὅσα 
οἱ μοῖρες ἔχουν γράψει γιὰ τὸ κάθε 
τι στὸν κόσµο τοῦτο, καὶ τὰ γυρί- 
οµατα τοῦ καιροῦ, τὶς ἐποχές. Τέσ- 

σερες ὅλες κι’ ὅλες τοῦτες καὶ ἡ 

κάθε μιὰ ἀλλοιώτικη ἀπ᾿ τὶς ἄλλες 
πορεύονται ὅπως οὖλα τὰ πλάσμα- 
τα τῆς δημιουργίας -- ἔρχονται σὲ 
κάποια στροφὴ τῆς ἀνέμης καὶ φεύ- 

γουν -- περνοῦν -- σὰν τυλιχτεῖ τὸ 
γῆματους. Καὶ ὅταν διαθοῦν οὔλες, 
ἡ μιὰ πίσω ἀπ᾿ τὴν ἄλλη καὶ ὁ γύ- 
ρος ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνέμη µαταρ- 

χινεύει πάλι ἀπ᾿ τὴν ἀρχὴ -- ἕνας 
χρόνος φεύγει, ἄλλος χρόνος ἔρχε- 
ται. 

Ἔτσι ὅρισε ὁ Δημιουργὸς καὶ ἔ- 
τσι θὰ γίνεται στοὺς αἰῶνες τῶν αἱ- 

ώνων -- ὣς τὴ συντέλεια τοῦ κὀ- 

σμου. 
8ε 1. 1: 

ὍὉ γερο πλάτανος τῆς ᾽Αλαφιώ- 
τισσας, δεντρὶ χιλιόχρονο καὶ 6ε- 

ριακώμµένο -- στὸν ἴσκιο του στα- 
λιάζουν κατοσταριὲς γιδοπρόόθατα 

-- τοῦτο τὸν καιρὸ εἶναι κάπως ᾱ- 

γναστατωµένος καὶ ἀνήσυχος δίχως 
ὅμως νὰ μπορεῖ νὰ ξηγήσει τὸ λό- 
γο. Δέ θλέπει τίποτας τὸ χειροπια- 
στὸ ψυχανεµίζεται ὅμως ὅτι κάτι 
τις τὸ ἀλλοιώτικο, ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ 

τὸ ξεδιαλύνει, ἀρχίνεψε νὰ πλανιέ- 
ται γύρω του, -- καὶ αὐτόνο δὲν 
τοῦ ἀρέσει. Ξέρει πολὺ καλὰ -- τοῦ 

ΜΗΤΣΟΥ ΕΛΑΤΟΥ 

τὸ µάθαν τ ἀμέτρητα χρόνια του, 

διάολε -- πὼς σὰν περάσει ἡ µεγά- 

λη γιορτὴ τῆς Παναγιᾶς τὸ δεκα- 

πενταύγουστο καί, ἀκόμα πιὸ πο- 

λύ, σὰν σκολάσει τὸ πανηγῦρι τῆς 
᾽Αλαφιώτισσας, στὰ ᾿Εννιάμερα, πά- 

ει τὸ καλοκαῖρι, πέρασε, καὶ ἄς ψή- 

γει ἀκόμα τὴν πλάση ἡ λάθρα. Καὶ 
ξοπίσω του ἔρχεται τὸ χινόπωρο -- 
ὁ τρυγητής, ὁ ἁγιοδημητριάτης, ὁ 

ἀντρειᾶς, 

Μὲ τὸν ἐρχομό του ἡ µέρα µι- 
κραίνει, ἡ νύχτα αὐγατίζει καὶ ἀπ᾿ 

τοῦ Σταυροῦ κι ὀμπρός, σὰν περά- 
σει τὸ ἴσα µέρα - ἴσα νύχτα, τὸ σκο- 

τάδι κεφαλώνει γιὰ καλὰ καὶ ἁρ- 

χινεύει ἡ ψυχρούλα. Οἱ γλυκιὲς µέ- 

ρες, τὰ γαλήνια δειλινὰ καὶ οἱ ὃρο- 

σερὲς ξάστερες νύχτες σκορπᾶν σ’ 

ὁλόκληρη τὴν πλάση ἕνα γλυκὸ ἆ- 
ποκάρωµα, μιὰ Χχαύνωση, ποὺ σὲ 
λύνει καὶ μιὰ ἀνάλαφρη θλίψη ποὺ 
σὲ γιοµίζει μελαγχολία. 

Ὅ γερο πλάτανος, πρῶτος ἀπ 
οὖλα τὰ δεντριά, ἔνοιωσε τὰ μηνύ- 
µατα τοῦ ἐρχομοῦ του. Μιὰ πλάκω- 
ση Θαραίνει, µέρες τώρα, τὴ ψυχή 
του -- ποιὸς εἶπε πῶς τὰ δέντρα δὲν 

ἔχουν ψυχή; -- καὶ μιὰ ζαόλακωμά- 
ρα, κούραση πές, τὸν κάνουν νὰ 
στέκεται, Ώρες ὁλόκληρες, ἀκούνη- 
τος σὰ παράλυτος -- κλώναράκι δὲ 

σαλεύει. Γιομᾶτος ἀπόρεση γιὰ τοῦ- 
το τὰ πρᾶμα, μὰ καὶ μ᾿ ἕνα τσίµπη- 
μα φόόου, σκύθει καὶ ἀρωτάει τὶς 
γειτόνισσές του τὶς λεῦκες, ποὺ θρα- 
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σομανᾶν στὴ ρεματιά, ἂν καὶ αὖτε- 

νες νοιώθουν τὰ ἴδια. Ναί!, τοῦ ᾱ- 

ποκρίνονται ἀδίσταχτα κεῖνες, τὰ 

ἴδια κι ἀπαράλλαχτα νοιώθουν καὶ 
ἀκόμα. ἕνα σύγκρυο ποὺ κάνει τὰ 
φύλλα τους ν᾿ ἁλαφροτρέμουν -- 
δὲν τὰ θωρεῖς; Τὰ θωρεῖ, θέθαια, 

καὶ τὰ καλοθωρεῖ μὰ ὅποιος δὲ θέ- 
λει νὰ δεῖ τὸ θεριὸ ποῦναι μπροστά 
του τὸ ντορό του γυρεύει--λὲς νᾶναι 
ἄντισμα καὶ ἀθασκαμὸς τοῦτο τὸ 
πρᾶμα γιὰ κάνα ἀερικὸ ποὺ μᾶς 
πῆρε ξώφαλτσα; ἀναρωτιέται. Καὶ 

καμώνεται πὼς δὲν καταλαθαίνει 
ὅτι εἶναι ποὺ οἱ χυμοὶ ἀρχινεύ- 
ουν πιὰ νὰ μὴν ἀνεθαίνουν μὲ 
τὴν ἴδια φούρια κι ἂς ρουφᾶν ᾱ- 
χόρταγα οἱ ρίζες του τὸ νερὸ τῆς 
πηγῆς π᾿ ἀναθρύζει ἀπ᾿ τὴ σκισµά- 

δα τοῦ ὀράχου, δυὸ θήµατα πιὸ κεῖ 
ἀπ᾿ τὰ ποδάρια του καὶ π᾿ ἀργοκυ- 

λάει κελαρίζοντας, στὴ ρεματιὰ μὲ 

τὶς λεῦκες. Δὲ μπορεῖ νὰ χωνέψει 
-- ποιός τὸ μπορεῖ; -- πὼς τὸ θρά- 

σεµα τῆς ἄνοιξης, ποὺ κάνει τὰ 

κλωνιά του νὰ τανυῶνται γαῦ- 

ρα κατὰ τὸν οὐρανὸ καὶ ποὺ μ᾿ ἕ- 
να ξέσπασμα τὸν γιοµίζει ἄνθια καὶ 

φύλλα -- μιλλεούνια ἀμέτρητα σὲ 
μιὰ µέρα,-- δὲν γίνεται νὰ κρατήσει 

αἰώνια, ὅπως δὲν κρατάει καὶ τὸ 
νταθράντισµα τοῦ καλοκαιριοῦ, ποὺ 

τὸν σπρώχνει ν’ ἀντιμάχεται τὸ λιο- 
πύρι τοῦ θεριστῃ καὶ τ᾽ ἁλωνάρη 
καὶ ἰσκιώνοντας τὸν τόπο, νὰ δίνει 

μιὰ στάλα ὃδροσιὰ στὸν ἀποκαμω- 
µένο διαθάτη γιὰ στὸ ξεπνοηµένο 

ζωντανό. 

Κάποια στιγµή, ὅπως ἡ ἀνέμη γυ- 
ρίζει καὶ τὸ νῆμα τυλίγεται, οὔὖλα 
τοῦτα φτάνουν στὸ τέλος τους καὶ 
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τὸ χινόπωρο ποὺ ἔρχεται φέρνει τὰ 
δικά του, 

Τὰ θάµνα καὶ τὰ χαµόκλαρα ἕνα 
γύρω ἀρχίνεψαν κιόλας ν᾿ ἆλαφρο- 
κιτρινίζουν, τὰ κούµαρα καὶ τὰ κρά- 
νια µεστωµένα πιά, νὰ κοκκινολο- 
γᾶν καὶ τ᾽ ἁγιόκλημα νὰ σκορ- 
πάει ἁπλόχερα τὶς στερνὲς µο- 
σκοθολιές του. Τὰ καρπερὰ κλαριὰ 
-- μηλιές, συκιές, ροϊῖδιές, κυδωνι- 

ἐς -- μἁ καὶ τ᾽ ἀμπέλια καὶ οἱ κλη- 
ματαριὲς λυγίζουν ἀπ᾿ τὸ θάρος τοῦ 

καρποῦ -- Ὑουρμασμένος πιὰ καὶ 
καλὰ μελωμένος εἶναι σὰ µολύθι-- 
καὶ ἀνυπόμονα καρτερᾶν τὴν ὅρα 
ποὺ θὰ ξαλαφρώσουν -- θὰ µαζευ- 
τεῖ ἡ σοδειὰ -- γιὰ νὰ ξανασάνουν 
λιγάκι καὶ ν᾿ ἀναπαυτοῦν ὕστερα 

ἀπὸ τὴ προσπάθεια τόσων μηνῶν-- 
ἄξιος ὁ µιστός τους. 

Τὰ κελαϊδοπούλια, πού, σμάρια 
ὁλόκληρα, κουρνιάζουν κάθε θρά- 
δυ στὰ κλωνιά του -- ἀπ αὐτὰ πρω- 

τοξαφτούριξαν τὰ περσότερα -- πά- 

ψαν νὰ κελαϊδᾶν ἀνέμελα καὶ ἁρ- 
χίνεψαν νὰ κάνουν σὰ νὰ μὴν τὰ χω- 
ράει ὁ τόπος. Γυροφέρνουν σκεφτι- 
κἀ δῶθε - κεῖθε καὶ μοιάζει νὰ ἑ- 

τοιµάζονται γιὰ κάτι τις τὸ µεγάλο 

καὶ τὸ σοθαρὸ -- γιὰ τὸ μακρινὸ 
ταξίδι κατὰ τὸ νοτιά. Τὰ πιὸ 6ια- 
στικὰ κινῆσαν κιόλας καὶ οἱ τρυγο- 
νοσοῦρτες ποὺ ἀργοδιαθαίνουν σἐρ- 
νουν ξοπίσω τους χιλιάδες πετού- 

μενα -- τρυγόνια, λελέκια, χελιδό- 
νια -- καὶ τραθᾶν κατακεῖ ὅπου ἡ 

ζέστα δὲν ἀπολείπει ὁλοχρονίς. 

Καὶ κανέναν δὲν ξεγελᾶν οἱ 

τσαλαπετεινοὶ καὶ τὰ συκοφάγια 
ποὺ πλημμύρισαν ἡτἷς πλαγιὲς --



διαθατάρικα εἶναι καὶ ὅπως ἤρθαν, 
ξαφνικά, ἔτσι θὰ φύγουν. Καὶ θ’ ᾱ- 
ποµείνουν μοναχά, σὰν γιὰ παρηγο- 
ριά, τ’ ἀγριοπούλια τῆς παγωνιᾶς-- 

οἱ κυριαρίνες, τὰ κοτσύφια, τὰ τσώ- 

για -- ἔτσι γιὰ νὰ μὴ ρηµάξει ὁ τό- 
πος, 

Χτὲς τὸ πρωῖ τὸ κουνάθι ποὺ φω- 

λιάζει στ’ ἀντικρυνὸ τσογκρὶ ἕξε- 

τρύπώσε φορώντας τὸ καινούργιο 
ντύμα, τὸ χειμωνιάπτικο--ὄμορφο κα- 

στανόµαυρο «ἀστάχι» ἀπ’ ὄξω, παχὺ 

ἀσπριδερὸ «θαμπάκι» ἀπὸ µέσα -- 
καὶ γιομᾶτο νάζι δὲ χόρταινε νὰ 
καθρεφτίζεται στὸ νερὸ τῆς πηγῆς 
καὶ νὰ καµαρώνει. ᾿Ακολούθησαν 
τ᾽ ἄλλα ἀγρίμια τοῦ θουνοῦ--ἡ ἆλε- 
ποῦ, ὁ τσάκαλος, ἡ θερθέρα -- οὖλα 

μὲ καινούργια γυαλιστερὴ τρίχα, 

καὶ στῆσαν χορὸ τρικούθερτο δί- 
πλα στὴν πηγή, κάνοντας χίλια δυὸ 
παιχνίδια καὶ χαρές. Μοναχὰ ὁ 

σκατζόχερας καὶ ὁ ἄσόος µμεῖναν 

παράµερα, δὲν πῆραν µέρος στὸ 
γλέντι μὰ συνέχισαν σκεφπικοὶ τὴ 
δουλειά τους -- τὶς ἑτοιμασίες γιά 

τὸ μακρὺ ὕπνο τοῦ χειμῶνα. 
Οἱ ἀγριομέλισσες, ποὺ ἀπ᾿ τὴν 

περασμένη ἄνοιξη πιάσαν γιὰ κυ- 
θέρτι τὴν κουφάλα ἐνοῦ πολυχρο- 
γίτη ἔλατου δῶ παραπανούλια, ἀρ- 
χίνεψαν καὶ αὐτενες νἁ φράζουν 
τὶς τρύπες ἐνῶ οἱ Ὑλεντοκόποι 

τοῦ καλοκαιριοῦ -- τὰ τζιτζίκια -- 

εἶπαν γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ θάλουν 
μυαλὸ καὶ νὰ σοθαρευτοῦν -- τὰ 
τρόµαξαν οἱ πρῶτες ψῦχρες καὶ 
πάψαν τὶς φωνές... Ι ρήγορα ὅμως, 
μὲ τὸ καλοκαιράκι τ᾽ ἅη Δημήτρη, 
εἶδαν πὼς δὲν θγαίνει τίποτας οὔτε 
γίνεται ν᾿ ἀλλάξει τὸ χούϊ καὶ ἡ 

μοῖρα τους -- τραγουδιστάδες τᾶ- 

πλασε ὁ δημιουργὸς καὶ τραγουδι- 
στάδες θὰ παραμείνουν -- Υί αὖ- 

τόνο τόριξαν στὸ γλέντι καὶ ἀφῆκαν 
τὴ φρόνηση καὶ τὸ νοικοκύρεµα στὰ 
μερμήγκια πού, ἀλαφιασμένα τούτη 
τὴν ἐποχή, πιλαλᾶν δῶθε - κεῖθε 
πασκίζοντας νὰ συμπληρώσουν τὴν 

κουμπάνια τους γιὰ τὸ χειμῶνα ὅ- 
σο εἶναι καιρὸς ἀκόμα, 

Κάποια ἀνάλαφρα συγνεφάκια, 
ποὺ φανῆκαν πέρα μακρυὰ στὶς ψη- 
λὲς θουνοκορφές, καὶ τ᾽ ἀνάριο ᾱ- 

στραποθόληµα, π᾿ ἀχνόφεγγε ἅπο- 

θραδίς, σκορπίσαν ἀνατριχίλα στοὺς 
ξωμάχους ἐνῶ τ᾽ ἀγέρι τῆς αὐγῆς 
ποὔφερε ἴσαμε δῶ πέρα τὴ ψυχρού- 

λα τῆς σιγανοψιχάλας καὶ τὴ µυ- 

ρώδιά τῆς θρεµένης γῆς τοὺς ἔκα- 

µε νὰ τυλιχτοῦν σφιχτότερα στὴ 

θελέντζα καὶ νὰ πάρουν τὴν ἀπό- 

φαση ποὺ ἀπὸ σήµερα τὴν ἀνέθα- 

λαν γι΄ αὔριο. 

Οἱ τσοπαναρέοι παρατῆσαν τ ἆ- 
πόσκια, ἡ φλογέρα ἔπαψε ν᾿ ἄχο- 
λογάει ὁλημερὶς καὶ ὁ νοῦς τους 

γυρίζει, οὖὔλο καὶ συχνότερα, στὰ 

χειμαδιὰ --- ἣρθε πιὰ ἡ ὥρα. Κι ἂν 
οἱ ἴδιοι δὲν τὸ νόησαν τοὺς τὸ δεί- 

χνουν καθημερινὰ τὰ ζωντανὰ πού, 

ἐνῶ ὁλημερὶς 6οσκᾶν ἀμέριμνα, σὰν 
6ραδυάσει αὐτιάζονται καὶ κάνουν 
νὰ πάρουν τὸν κατήφορο -- τὰ τρο- 
µάζει κάτι τις ποὔρχεται... Οἱ λο- 

τόμοι, πάλι, ἀφῆκαν κατὰ µέρος 

τὶς λιάτες καὶ τὶς πριόνες, ζέψαν τὰ 

µπλάρια καὶ ἀγωνίζονται νὰ σύ- 
ρουν τὰ κούτσουρα ἴσαμε τὶς κυλί- 
στρες τῆς κατηφόρας προτοῦ τὰ 
πρωτοθρόχια δυσκολέψουν τὴ δου- 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
(Πρόλογος σὲ ἔκθεση ζωγραφικῆς στά ''θωκικὰ 62,)) 

Γνωρίζοντας τὶς δυσκολίες στὶς 

σχέσεις τοῦ κοινοῦ μὲ τὴ σύγχρονη 
τέχνη κρίναµε σκόπιμο νὰ συνοδεύ- 
σουµε μ᾿᾽ ἕνα σύντομο κείµενο τὴν 
ἔκθεση τῶν ἔργων µας. Δὲν πιστεύ- 
ουµε, φυσικά, πὼς λύνουµε ἔτσι τὸ 

πελώριο ζήτημα τῆς ἐπικοινωγίας 
µέσω τῆς τέχνης ἢ πὼς ἐξαντλοῦ- 
µε τὴ σχετικὴ προθληματική. Θε- 
λήσαμε µόνο νὰ ποῦμε δυὸ - τρία 
πράγµατα, χρήσιμα, νοµίζουµε, 

γιὰ ὅλους µας. 

Απ΄’ τὴν ἀρχὴ θὰ πρέπει νὰ ἐπι- 
σηµάνουµε πὠὼς γιὰ τὴν κατανόηση 
τῆς σύγχρονης τέχνης δὲν εἶναι πάν 
τα πρόσφορη ἡ ἀνίχνευση ἀπ᾿ τὸ 
θεατὴ ἑνὸς συγκεκριμένου μηνύμα- 
τος ἢ νοήµατος ποὺ θρίσκεται κα- 
τὰ κάποιο τρόπο «πίσω» ἀπ᾿ τὸν πί- 
γακα’ ἡ ζωγραφικὴ ἀπευθύνεται πε- 
ρισσότερο στὴν ὅραση καὶ λιγότερο 
στὴ νόηση, ἐνῶ πολλὲς φορὲς ὁ καλ- 
λιτέχνης δὲν ἔχει κἂν τὴν πρόθεση 
νὰ μεταδώσει ἕνα «μήνυμα». Ἐξ ἅλ- 

  

λειά. Καὶ οἱ καρθουνιαρέοι πιὸ κεῖ 

φορτώνουν μὲ θιάση ὅσο κάρθουνο 
ξέμεινε ἀπούλητο καὶ τὸ στέλνουν 

στὸ χωριὸ γιατὶ ὁ καιρὸς πῆρε πιὰ 
νὰ θιάζει. Καὶ δὲν θ᾽ ἀργήσει ἡ ὥ- 

ρα ποὺ οὗλοι τοῦτοι θὰ πάρουν τὸ 
δρόµο γιὰ τὰ χαμπλώματα καὶ τὸ 
θουνὸ θὰ ἐρημώσει -- ἀρκετὰ γιὰ 
φέτο, καὶ τοῦ χρόνου πάλι. 

Ὅσο τὸ χινόπωρο θὰ προχωράει 
τόσο ἡ φύση θὰ ξαρματώνεται ἀπ᾽ 
τὰ στολίδια καὶ τὶς ὀμορφιές της -- 

γεράματα θὰ πλακώνουν. Καὶ τὰ 
δεντριὰ τὰ περήφανα, τὰ κοµαρώ- 

τά, θὰ θλέπουν μὲ θλίψη ἀνείπωτη, 
τὰ φύλλα τους ὁλοένα ν᾿ ἁδυνατί- 

ζουν πιὸ πολὺ -- ν΄ ἀδυνατίζουν, 

νὰ κιτρινζουν σὰ μµαραζωμένα, 

καὶ στὸ τέλος νὰ πέφτουν τὸ 
ἕνα. πίσω ἀπ τ) ἄλλο στὴ γῆς, 
μπαίγνιο τοῦ ἀγέρα. Μοναχὰ ὁ ἔ- 
λατος κατὰ τὴν ἀπάνω πάντα. δὲν 
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ἔχει τέτοια ἔγνοια, μὰ αὐτόνον πά- 
λι τὸν θασανίζει ἡ σκέψη τοῦ χιο- 
νιοῦ --- ὁ καθένας μὲ τὸν πὀνο του. 

Ὅ γερο πλάτανος, μὲ τὸ ἕω- 

κλῆσι τῆς Παναγιᾶς τῆς ᾽Αλαφιώ- 
τισσας κάτω ἀπ᾿ τὰ κλώνια του καὶ 

τὴν πηγἠ ποὺ τὸν τρέφει πιὸ κεῖ, 
θὰ µείνει κι αὐτόος σὲ }λί- 

Υο Ὑγδυτὸς ἀπ τὰ στολίδια του 
καὶ ξεπεσµένος -- ποῦναι οἱ ἀνοιξιά- 

τικες καὶ οἱ καλοκαιρινὲς οἱ ὀμορφά 
δες του; Κοὶ μοναχός του στὸ ἕξά- 

γναντο τοῦ 6οριᾶ, θ) ἀκούει τ’ ἆλυ- 

χτηµα τοῦ λύκου -- τὴ φωνὴ τοῦ 
χειμῶνα -- νὰ ζυγώνει κάθε µέρα 
καὶ πιὸ πολὺ ἐνῶ τὸ θρηνολόγηµα 
τῶν κλωνιῶν του, ποὺ θὰ τὰ δέρ- 
νει τὸ µανιασμένο ἀνεμοθρόχι, θὰ 
µατώνει τὴ ψυχή του. 
Κακὸ πρᾶμα τὸ κοντοζύγωµα τοῦ 

χειμῶνα -- καὶ τοῦ θανάτου τὸ ἵ- 
διο.



λου δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρ- 
χει σὲ κάθε ἔργο ἕνας καλυμμένος 
συμθολισμὸς τὴν ἀποκωδικοποίηση 
τοῦ ὁποίου θὰ πρέπει νὰ ἐπιχειρή- 
σει ὁ θεατὴς προχωρώντας μὲ τὴ 
λογική, σημεῖο πρὸς σημεῖο, ἀνάλυ- 

ση τῆς αἰσθητῆς ὑπόστασης τοῦ πί- 

νακα πρὸς τὸ ὑπεραισθητὸ νόη- 
μα. Ἡ «κατανόηση» τοῦ ἔργου ἆ- 
παιτεῖ τὴν κινητοποίηση ὅλων τῶν 
ψυχικῶν καὶ  διανοητικῶν δυνά- 
µεων τοῦ ἀνθρώπου ὅπως ἀκριθῶς 

καὶ ἡ δηµιουργία του. 
Αλλωστε στὴ σύγχρονη τέχνη 

εἶναι δύσκολος, ἂν ὄχι ἀδύνατος ὁ 

διαχωρισμὸς μεταξὺ  µμορφῆς καὶ 

περιεχομένου’ ἂν δὲ σκεφθεῖ κανεὶς 
πὼς τοῦτο ἰσχύει ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν 
ποίηση, ποὺ περισσότερο ἀπὸ κάθε 

ἄλλη τέχνη δουλεύει μὲ νοήµατα, 
τότε θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι 

στὴ ζωγραφικὴ περιεχόµενο εἶναι 
ἡ μορφὴ καὶ µορφὴ τὸ περιεχόµενο. 
Ἐνῶ στὴ παλιότερη τέχνη ἡ μορφὴ 

πραγματοποιεῖται μὲ παραστατικἁ 
µέσα, στὴ σύγχρονη, ἡ ἀξιοποίηση 
τῶν πλαστικῶν στοιχείων (χρῶμα, 
γραμμή, σχῆμα κλπ.) ἀποφασίζεται 
τελικὰ μὲ κριτήριο τὴ ζωγραφικότη 
τα τῶν μεταξύ τους σχέσεων. Ἕνα 

χρῶμα, μιὰ Ὑραμμή, ἕνας ρυθμὸς 
δυνατὸν νὰ ἔχουν αὐτόνομη ἐκφρα- 
στικὴ σημασία. Ἡ ἀνεξαρτητοποί- 
ὐηση αὐτὴ τῶν πλαστικῶν στοιχείων 
ἐπιδιώχθηκε γιὰ νὰ ἀποδεσμευθεῖ 
ἡ ζωγραφικὴ ἀπ᾿ τὰ ξένα (Φιλολο- 
γικὰ) στοιχεῖα ποὺ τὴ θάραιναν μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ ξεπέφτει πολλὲς 

φορὲς σὲ ἁπλῆ θεµατογραφία. Ἡ 
τέχνη ἀλλάζει μαζὶ μὲ τὴ ζωή. Ἡ 
σημµερινὴ πραγματικότητα ἔχει ἕἔ- 

πιθάλει νέες ἐκφραστικὲς ἀνάγκες, 
πιὸ σύνθετες κι’ ἴσως πιὸ «Ὀύσκο- 

λες». 

Ἡ πρόσθαση στὴν τέχνη προῦ- 
ποθέτει τὴν ὕπαρξη ἐσωτερικῆς 
ζωῆς καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριθῶς τὸ λό- 

Υο φοθόµαστε πὼς ἡ παροῦσα λο- 

γοκρατικἡὴ καὶ ὠφελιμιστιικὴ ὁρ- 
γάνωση τῆς συνείδησης τοῦ σύγ- 
χρονου ἀνθρώπου συνιστᾶ ταυτό- 
χρονα καὶ τὴν θασικότερη ἄδυνα- 
µία του γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ ἔρ- 
γου τέχνης. Μὲ δεδομένο, ἐξ ἄλλου, 

τὸν ἀποκλειστικὰ τεχνοκρατικὸ καὶ 
οἰκονομικὸ προσανατολισμὸ τοῦ 
σύγχρονου κράτους ἦταν μοιραῖο 
γὰ ὑποτιμηθεῖ ἀπελπιστικὰ ἡ σηµα- 
σία τῆς αἰσθητικῆς παιδείας και 

τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας. Οἱ 
κυθερνήσεις ὑπερηφανεύονται γιὰ 
τὰ οἰκονομικά τους ἐπιτεύγματα, οἱ 

πολίτες γιὰ τὶς διευρυνόµενες κα- 

ταναλωπικές τους δυνατότητες καὶ 

ἡ πνευματικὴ καὶ αἰσθητικὴ ὅλο- 
κλήρωση τοῦ ἀνθρώπου πάει περί- 
πατο... 

Ἡ Τέχνη ζητάει σήµερα τὴν πνευ- 
µατικἡ ἀφύπνιση τοῦ ἀνθρώπου. Ζη- 
τάει ἀκόμα, ὄχι µόνο τὴν παθητικἡ 
θέασή της, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπεράσπι- 

ση τῆς ὑπόθεσής της. Καὶ τὴ δικαι- 
οὗται, ἀφοῦ ὄρος ὕπαρξης τῆς ἴδιας 

εἶναι ἡ ἀνησύχαστη ἐγρήγορση, ἤ 
ἀγωνία καί, κάποπε, τὸ μαρτύριο 

τοῦ, πράγματι, καλλιτέχνη γιὰ λο- 

γαριασμὸ ὅλων µας. 

(Τὸ κείµενο αὐτὸ γράφτηκε ἀπ᾿ 
τὸν Τ. Παυλοστάθη σὲ συνεργασία 
μὲ τοὺς Θανάση Στεφόπουλο καὶ 
Γιῶργο Σκυλογιάννη). 
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ΑΝΑΡΕΓΥΡΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
µέρος β᾽. 

Στὸ πρῶτο µέρος τῆς παρουσία- 
σης τοῦ ᾿Ανάργυρου Σιµόπουλου, 

προσωπικότητας τῆς ἑλληνικῆς πο- 
λιτικῆς, ποὺ τὸ ἔργο καὶ ἡ δράση 
του ἔχουν ταυτιστεῖ μὲ τὴν οἴκονο- 
μικὴ πολιτικὴ σὲ κρίσιμες ἐποχὲς 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα, θοηθήµατα πρα- 
Ὑματικὰ ἐνδιαφέροντα στάθηκαν, 
προφορικὲς ἀναμνήσεις καὶ γραπτὰ 
ἐπίσημα στοιχεῖα, 

Αὐτά, κύρια, θοήθησαν νὰ διαθοῦ- 
µε τὸ κατώφλι τῶν στερνῶν χρόνων 
τοῦ Ίθου καὶ τῶν πρώτων χρόνων 
τοῦ 20οῦ αἰώνα, γιὰ νὰ δοῦμε μιὰν 
ἄλλη ἐποχὴ καὶ ἄλλους ἀγωνιστές. 

Οἱ προσωπικὲς θύμησες ἢ οἱ προ- 
Φορικὲς μαρτυρίες, ποὺ καμιὰ Φο- 

ρὰ μεταφέρονται ἀπὸ γενιὰ σὲ γε- 
γιὰ σὰν κληρονομιά, στὴν ἔπιχει- 
ρούµενη ἀνασκόπηση γεγονότων εἷ- 

ναι ἀναντίρρητα ὁ καµθάς. ᾿Εκεῖ 

ἁπλώνεται καὶ συνταιριάζεται, κοµ- 
μάτι μὲ κομμάτι, κάθε τεκμηριωμέ- 

νη πληροφορία. 
Οἱ θύµησες μᾶς δίνουν τὴν ἀτμό- 

σφαιρα, τὶς καλὲς καὶ τὶς ἀδύνατες 
πλευρὲς ἑνὸς χαρακτήρα, τὴν κοι- 
νωνικότητα, τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν 
κοινωνία, τὴν θέση στὴν οἰκογένεια, 

ὅτι δηλαδὴ δὲν μπορεῖ νὰ συµπερι- 
ληφθεῖ µέσα στὴν ἱστορικὴ πραγµά- 
τωση. 

Κι ὅταν ἡ συναισθηµατικἡ παρεµ- 
θολἠ ξεστρατίζει γιὰ νὰ ὥραιοποι- 
ήσει ἢ νὰ ὑποθαθμίσει τὸ ἀντικεί- 

μενο, παρεμθαίνει, διορθώνει καὶ 
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ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 

συμπληρώνει ἡ ἱστορικὴ ἐνημέρω- 
ση. Καὶ τὸ ἀντίθετο. Ἐκεῖ ποὺ τὰ 
ντοκουμέντα δὲν ἀγγίζουν τὴν ἀν- 
θρώπινη ὑπόσταση, σὲ µία εὐρύτε- 
ρη ἀνάγκη ἀνάλυσης τῆς προσωπι- 
κότητας σὲ συχέτιση μὲ τὴν πορεία 
(ης µέσα στὰ ἱστορικὰ γεγονότα, 
ἔρχονται οἱ μαρτυρίες καὶ ρίχνουν 
φῶς στ ἁπλὰ καὶ τὰ καθηµερινά. 
Εἶναι ὁ κύκλος, καὶ κάπου ἐκεῖ μέ- 

σα εἶναι ἡ ἀλήθεια, 
Καλοδεχούμενες ὅλες οἱ πληρο- 

Φορίες εἴτε πραγματικὲς εἴτε λαθε- 
µένες. Ξεκαθαρίζει, σήµερα, αὔριο, 
μεθαύριο ἡ πραγματικότητα στὸ 
κοσκίνισµα τῆς γνώσης. 

Ἡ πόρτα τῆς ἔρευνας, εὐτυχῶς, 
δεν κλείνει ποτέ. 

Μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώ- 
θηκαν, ἡ θαμπωμένη εἰκόνα τοῦ ἸΑ- 
νάργυρου Σιµόπουλου. μοιάζει νὰ 
θρίσκει σιγἁ - σιγὰ τὰ χαρακτηρι- 

στικά της, 

Στὰ Σάλωνα τῶν πρώτων χρόνων 
ἐλεύθερης ζωῆς, τῆς κερδισµένης 
μὲ τόσα αἷμα, ξεκαθαρίζει, στρώ- 

νει σιγὰ - σιγὰ ὅτι θολὸ καὶ µπερ- 
δεμένο ἄφησε ἡ Τουρκικὴ σκλαθιά. 

Κίνησ᾽ ὁ κόσμος γιὰ τὴ σπορά, 
γιὰ τ᾽ ὄργωμα. Γίνηκε τὸ θάµα. Ὁ- 
ρίζουν πιὰ τὸ διὸς καὶ τὸ κεφάλι 

τους, Μήτε ἡ προσταγἡ κι’ ὁ θούρ- 
δουλας τοῦ σερντάρη,(') µήτε ἡ 
κρίση τοῦ καδῆ νὰ τοὺς φέρνει χτυ- 

ποκάρδι, τέλεψαν ὅλα τοῦτα. Ξε-



Φούϊξαν τ) αὐτιὰ τῶν Σαλωνιτῶν 

ἀπὸ τὸν ἀμανὲ τοῦ μουεζίνη πάνω 
στὸν μιναρέ, ποὺ φχαριστοῦσε τὸν 

Μωάμεθ γιὰ τὰ καλὰ ποὔστελνε 
στὴν Τουρκιά. Πᾶνε κι οἱ µιναρέ- 
δες καὶ τὰ σεράγια, Ὑκρεμίστηκαν, 
τίποτα νὰ μὴν θυμίζει τὸ 4θΟχρονο 
μαρτύριο... 

Σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, καὶ στὰ Σά- 
λωνα, ἀρχίζει ἡ νέα ζωή. 

ὍὉ ΠΒικόλαος Σιμόπουλος, -- πα- 
τέρας τοῦ ᾿Ανάργυρου Σιµόπουλου, 
-- αὐτὴ ἀκριθῶς τὴν ἐποχή, πέντε 
Έξη χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὸ διώξιμο 

τῶν Τούρκων, μπαίνει γαμπρὸς στὸ 
κονάκι τῶν Καμαρογιώργηδων. (3) 

Ἡ οἰκογέγεια Καμαρογιώργη, 

γνωστὴ οἰκογένεια τῶν Σαλώνων, 
εἶχε δώσει στὸν ἱερὸ ἀγώνα γιὰ τὴ 
λευτεριὰ πολλοὺς ἀγωνιστές. Γιὰ 
νὰ συγγενέψουν μὲ τὸν Μικόλα καὶ 

νὰ τοῦ δώσουν γυναίκα τὴν ᾿Ιωάν- 

να Καμαρογιώργη, καμάρι ὄνομα 

καὶ πράµα τοῦ σπιτιοῦ των καὶ τοῦ 
Σάλωνα, οἱ γονεῖς της πῆραν τὶς 

καλύτερες πληροφορίες γιὰ τὸν χα- 
ρακτήρα καὶ τὸ 6ιὸς τοῦ γαμπροῦ. 

Γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μικόλα 
Σιµόπουλου δὲν ὑπάρχει κανένα 
διαφωτιστικὸὀ στοιχεῖο σὲ ἀρχεῖο. 
Ἡ Γερμανικὴ κατοχἡ δὲν ἦταν ἐγ- 
κληματικὴ κι ἀπάνθρωπη µόνο γιὰ 
τὶς ὀργανωμένες ἀνθρωποθυσίες 
καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα, ἀλλὰ καὶ 

γιὰ τὴν συστηµατικὴ καταστροφὴ 
καὶ κάψιμο τόσων χρήσιμων στοι- 
χείων καὶ ἀρχείων ποὺ εἶναι ἡ ἵ- 
στορία µας. 

Στοὺς ἀπόγονους τοῦ Μικόλα Σι- 

µόπουλου ὑπάρχει ἡ θεθαιότητα, 
ποὺ πηγάζει ἀπὸ πολλὲς ἐνδείξεις, 

ὅτι ἡ ρίζα του εἶναι γνήσια Σαλωώ- 

νίτικη. (2) 
Γιὰ ν᾿ ἀκριδολογήσωμε, κυκλο- 

ροῦν καὶ δυὸ ἄλλες φῆμες ἀκόμα. 
Ἡ μιὰ ἐπιχειρεῖ νὰ παρουσιάσει τὸν 
Σιµόπουλο σὰν κάτοικο τῆς Σεγδί- 
τσας(”) καὶ αὐτὴ ἀκριθῶς ἡ ἄπο- 
ψη χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Θεό- 
δωρο Δεληγιάννη, ἀντίπαλο πολιτι- 
κὀ τοῦ ᾿Ανάργ. Σιµόπουλου, σὰν 
σλόγκαν στοὺς πολιτικοὺς διαξιφι- 

σμοὺς µέσα στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν ὅ- 
ποθάθµισή του. Καὶ συνεχίστηκε νὰ 
γίνεται ἡ µνηµόνευση αὐτῆς τῆς ᾱ- 
όριστης καταγωγῆς κατὰ τὶς πολι- 
τικὲς ἀναμετρήσεις κι ἐδῶ στὴν 
"Αμφισσα, ὅταν ὁ Γιάνναρος Γάτος 

πάλευε γιὰ μιὰ θέση στὸ Κοινοθού- 
λιο. ᾽Απευθυνόμενος στὸ κοινό, ἔρ- 
ριχνε τὸ σύνθημα «Ψήφισε λαὲ Σα- 
λωνίτη καὶ ὄχι Σεγδιτσιώτη», λὲς 

καὶ ἡ καταγωγή, ἔστω, ἀπὸ τὴ 2ε- 
γδίτσα μποροῦσε νὰ μειώνει τὸν κα- 
ταγόµενο, σὰν νὰ μὴν προερχόταν 

τὸ 5000 τοῦ Ἑλληνικοῦ ΓΚοινοβου- 
λίου ἀπὸ χωριὰ καὶ κὠμοπόλεις. 

Τὸ ὅτι δὲν ἀπήντησε ὁ Σιμόπου- 
λος σ᾿ αὐτὴ τὴν προκλητικὴ προσ- 
φώνηση στὸν Θ. Δεληγιάννη, γνω- 
στὸ δηµοκόπο καὶ μεταχειριζόµενο 
γιὰ τὴν ἐπικράτησή του κάθε µέσο 
καὶ κάθε συνταγὴἡ ἔξω ἀπὸ τὰ ἔἐπι- 
τρεπόµενα ὅρια, δὲν εἶναι ἀπόδει- 
ἕη καταγωγῆς. Κανένας ἄξιοπρε- 

πὴς πολιτικὸς δὲν θὰ κατέδαινε στὸ 

ἐπίπεδο τοῦ Δεληγιάννη καὶ ν’ ἁρ- 
χίσει ἀνάλυση τοῦ γενεαλογικοῦ 
του δένδρου, ποὺ δίκαια θὰ ἔφερνε 

ἱλαρότητα µέσα στὴ Βουλή. 
Ἡ ἑτοιμότατη καὶ εἰρωνική του 

ἀπάντηση: «ἀπαντὸ εἰς τὸν ἐκ Λαγ- 
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γαδίας Μαρκήσιον...» ῆταν ἕνα µά- 
θηµα στὸν ἀγενέστατο ἀντίπαλο ἆλ- 
λὰ θέθαια κι’ ἕνας ἔμμεσος τρόπος 
ν᾿ ἀφήσει τὸ θέµα µετέωρο. 
Αν πραγματικὰ ὁ Νικόλαος Σι- 

µόπουλος, πατέρας τοῦ πολιτικοῦ, 
εἶχε ἕνα σπίτι στὴ Σεγδίτσα, ποὺ τὸ 
πούλησε τὸ 1832(3) καὶ τὰ συµθό- 
λαια ἔγιναν στὴν Τοπόλια μὲ πω- 
λητὴ τὸν Μικόλα καὶ ἀγοραστὲς 
τοὺς ἀδελφοὺς ᾽Αντώνιο, Θεόδωρο 

καὶ Νικόλαο Δ. Μήταλα, δὲν ἄπο- 
δείχνει ὅτι ἔπρεπε κιόλας νᾶταν κά- 
τοικος Σεγδίτσας. 

Ὑπάρχει καὶ μιὰ ἀκόμη φήμη, ἀό- 
Ρριστη καὶ τούτη, ποὺ θασίζεται στὸ 
θρύλο ποὺ διηγόταν μιὰ συγγενὴς 
τῶν Σιµόπουλων, ἡ ᾿Αθανασία φά- 
ρου, ὅτι κάποιος Ἠπειρώτης ὄνομα- 
ζόμενος Σῖμος, ἢ Σιμῆς, ἢ Χατζη - 
Τσιμπῆς μετανάστευσε στὰ Σάλωνα 
ὅταν ἡ πατρίδα του, τὸ Σούλι, κα- 

ταπατήθηκε ἀπὸ τὸν ᾽Αλῆ Πασά. (4) 
Τούτη ἡ ἄποψη θγαίνει λαθεμένη 

γιατὶ ἂν παραδεχτοῦμε πὼς κάποι- 
ος πρόσφυγας ἔφτασε στὰ Σάλωνα 
τότε, σύµφωνα μὲ τὶς χρονολογίες, 
θὰ πρέπει αὐτὸς νὰ εἶναι ὁ ἨΜικό- 
λαος Σιμόπουλος, πρᾶγμα ἀπαρά- 
δεκτο γιατὶ ὀνομάζεται Νικόλαος 

καὶ ὄχι Σιμῆς ἢ Σῖμος. 

ἜἜγινε ὁ γάμος, γύρω στὰ 1832, 

τοῦ Μικόλαου Σιµόπουλου καὶ τῆς 
Ιωάννας Καμαρογιώργη. Τὸ ζευ- 
γάρι ἐγκαταστάθηκε στὸ ἀρχοντι- 
κὀ (7) ποὺ θρίσκεται στὴ 6ορειοδυ- 

τικὴ πλευρὰ τῆς ”"Αμφισσας, κάτω 
ἀπὸ τὸ κάστρο,("') στὴν ὁμώνυμη 
σήµερα πλατεία. 

Οἱ Σαλωνῖτε, σύµφωνα μὲ τὴν 

τοπικἡ συνήθεια νὰ δίνουν στὸν κά- 
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θε ντόπιο παρατσούκλι ἀνάλογο μὲ 
τὰ σουσούµια του, ἔδωσαν καὶ στοὺς, 
Σιµόπουλους τὸ ἀνάλογο δευτερώ- 
νυµο, τοὺς εἶπαν: «Στρογγομούρη- 
δες» κι’ ἐπικρατέστερη ἐξήγηση γιὰ. 
τοῦτο τὸ στρογγυλὸ σχῆμα τοῦ προ- 
σώπου τῆς οἰκογένειας, (») 

Κατὰ µία παράδοση µέσα στὴν 
οἰκογένεια Σιµόπουλου δίνεται ἡ ἐ- 
ξήγηση -- ποὺ στερεῖται ὅμως ἀπό- 
δειξης -ὅτι τὸ παρατσούκλι «Στρογ- 
γομούρης», εἶναι ἀναγραμματισμὸς 
τοῦ Φράγκικου ἐπώνυμου 5ΤΕΟ- 
ΜΟΒΝςΟΩΚΤ ποὺ εἶναι γνωστὸ ὅτι 
ἀνῆκε στοὺς Φράγκους καταχτητές, 
᾽Αϕέντες τῶν Σαλώνων. ('») 
Στὸ Σαλωνίτικο ἀρχοντικὸ ἡ ζωὴ 

κυλοῦσε ἀκολουθώντας τὸν γενικὸ 
ρυθμὸ τῆς ἀνόρθωσης, Ἡ ᾿Ιωάννα 
ἔφερε στὸν κόσµο τρεῖς θυγατέρες. 

Τὸ ζευγάρι ἥταν εὐτυχισμένο, ἆλ- 
λὰ κάτι τοὺς ἔλειπε. ὍὉ γιὸς ποὺ 
δὲν ἐρχόταν, Μιὰ µέρα ὁ Μικόλαος 
κι’ ἡ ᾿Ιωάννα ἀνηφόρησαν κατὰ τὸ 
ξωκλήσι τῶν Σαλώνων "Αγιοι ἸΑ- 
γάργυροι καὶ κεῖ ἔκαμαν τὴν εὐχῆ, 
γὰ δώσει ἡ χάρη τους ν’ ἀποχτή- 
σουν γιὸ καὶ νὰ τὸν ὀνομάσουν ᾽Α- 

νάργυρο.(’') 
Τὸ τάµα τους ἔχει καὶ ἄλλη προέ- 

κταση. Σὰν ντόπιοι Σαλωνῖτες, ζή- 
τησαν τὴ χάρη ἀπὸ τοὺς θαυµα- 
τουργοὺς προστάτες τῆς ”"Αμϕισ- 

σας καὶ δὲν τάχτηκαν στὴν θαυμα- 
τουργὴ Παναγία τῆς Σεγδίτσας, ὅ- 
πως πολὺ φυσικὸ θάταν, ἂν αἴσθα-- 

νόντουσαν Σεγδιτσιῶτες. 

Ἡ ἐπιθυμία τους πραγµατοποιή- 
θηκε τὸν ἑπόμενο χρόνο. Ἐημερώ- 
νοντας τοῦ "Αγίου ᾿Ανδρέα, 30 Νο- 
εµθρίου 1837, µέρα παγωμένη, ποὺ



ὁ Κόφινας ἄσπριζε ψηλὰ - ψηλὰ στὴ 
κορφή του μὲ τὸ πρῶτο χιόνι τῆς 
χρονιᾶς, τὴν ᾿Ιωάννα τὴν πιάσανε οἱ 
πόνοι. Σὲ λίγο ἣρθε στὸν κόσµο ἕνα 
ὑγιέστατο ἀγοράκι. Τὸ θάφτισαν 
σὲ λίγους μῆνες καὶ τὸ εἶπαν ἸΑ- 
νάργυρο. 

Ὁ μικρὸς µεγάλώνε. "Ἠταν ἕνα 
λεπτό, συμπαθητικὸὀ ἀγόρι μ᾿ ἕνα 
λεπτὸ µελαχρινό, ἴσως μελαγχολι- 
κό, πρόσωπο. Δυὸ ζωηρὰ μάτια ἢ- 
ταν τὸ Κύριο χαρακτηριστικό του. 
Τίποτα δὲν ἔδειχνε, στὰ πρῶτα χρό- 
νια, ὅτι τὸ παιδὶ αὐτὸ ταν κάτι ξε- 

χωριστό, πὼς κάποια µέρα θὰ γι- 

νόταν ἡ δόξα τῆς οἰκογένειάς του 

καὶ ἕνας πολὺ σημαντικὸς παρά- 
γοντας τῆς πατρίδας του. 

«Πολυάργυρο», συνήθιζαν νὰ τὸν 

ὀνομάζουν ἀργότερα ἐχθροὶ καὶ ἄ- 
σπονδοι Φίλοι, ποὺ δὲν κατάπιναν 

εὔκολα τὴν πικρὴ γεύση ποὺ τοὺς 

ἔφερνε ἡ ἀπίθανη, ἡ µυθιστορηµα- 

τικὴ ἐκτόξευσή του σὲ ὕψη Πανελ- 

λήνιας ἀποδοχῆς καὶ φήμης. 

Τὰ 1837, ποὺ εἶναι ὁ χρόνος τῆς 

γέννησης τοῦ μετέπειτα ρυθμιστῆ 

τῶν οἰκονομικῶν προθληµάτων τῆς 

Ἑλλάδος, χαρακτηρίζεται ἀπὸ γε- 

γονότα ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ κυριώτε- 

ρα εἶναι: 

--Πρωθυπουργὸς Ρουδχάρδος -- “]- 

ὃρυσις τῆς Ἕλλην. ᾿Αρχαιολογι- 
κῆς Ἑταιρείας -- ᾿Εγκαίνια τοῦ 
Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου ἐν 
οἰκήματι τῆς Πλάκας -- Λοιμὸς 
εἰς Πόρον -- Τὰ «Διάφορα ποιή- 
µατα» τοῦ Ραγκαθῆ. -- Ὁ ΠΚ. Π. 

Μάκης ἀρχίζει τὴν ἔκδοσι τῆς Αρ 
χαιολογικῆς Ἐφημερίδος. -- "Ἔκ- 

δοσις τοῦ Περιοδικοῦ Συγγράµ- 
µατος τῆς ᾿Ιατρικῆς '᾿Ἑπταιρείας 
«Ασκληπιὸς -- Ἔκδοσις τοῦ πρώ- 
του Γυμναστικοῦ Συγγράµµατος 

«Περίληψις τῆς Γυμναστικῆς» -- 
Σεισμοὶ ἐν Αἰγίνῃ, Πόρῳ, Ύδρα 
καὶ Μεθάνοις -- Χολέρα -- Παραί- 
τησις τοῦ Ρουδχάρδου. (3) 

Τὰ πράγματα στὴν Ἑλλάδα δὲν 
διακρίνονται καὶ πολὺ γιὰ ὁμαλό- 
τητα καὶ αἰσιοδοξία, παρ᾽ ὅλες τὶς 

φιλότιμες προσπάθειες τῶν "Ἑλλή- 

νων ν᾿ ἀνοίξουν ἕνα θατὸ δρόµο μµέ- 

σα ἀπὸ λαθύρινθο. Καὶ στὰ Σάλω- 

να δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ ζωή, 
ἰδίως στὰ πρῶτα μετὰ τὴν ἄπελευ- 
θέρωση, Χρόνια. 

Μιὰ περιγραφὴ τῆς Σαλωνίτισσας 
λογίας Πηνελόπης Λιδωρίκη - ΠΠα- 
παηλιοπούλου--κόρης τοῦ Θανάση 

Λιδωρίκη, γερουσιαστῆ, ποὺ πολὺ 

μικρὴ ἔφυγε μὲ τὴν οἰκογένειά της 

ἀπὸ τὰ Σάλωνα κιἐγκαταστάθηκεν 

στὴν ᾿Αθήνα ὅπου καὶ μορφώθηκε 

στὰ καλύτερα σχολεῖα τῆς ἐποχῆς 

καὶ δεκαοχτὼ χρονῶν διορίστηκε 

Κυρία τῆς Τυμῆς τῆς Βασίλισσας 

᾽Αμαλίας(’’), γύρω στὰ 1551, χρο- 

γιᾶς τοῦ γάμου τῶν γονιῶν τοῦ ᾿Α- 

νάργυρου Σιµόπουλου, λέγει: 

«Ἐν ᾽Αμϕίσσῃ εἶχον ἐγκαταστα- 

θεῖ οἱ ἀρχές, τοῦρκοι δὲν ὑπῆρχον 

πλέον, καὶ ἐξ ἄλλων μερῶν εἶχον 

συρρεύσει πολλοὶ ὡς µέρος άσφα- 

λές. ᾽Αλλ᾽ οἱ πάντες ἐν πτωὠχείᾳ καὶ 

στερήσει διότι μόλις ἤρχιζαν νὰ 
καλλιεργῶσι τοὺς ἀγρούς των καὶ 

ν᾿ ἀναλαμθάνωσι τῶν ἀγαθῶν τῆς 
τάξεως, καὶ ἔρχονται ἀρωγοὶ εἰς 

τὰς πρόσφυγας οἰκογενείας! |» 
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Ἡ Πηνελόπη Λιδωρίκη παντρεύ- 
τηκε τὸν ἐπίσης Σαλωνίτ Ἠ- 
λία Παπαηλιόπουλο, θουλευτή, ποὺ 
σὰν Νομάρχης ἀργότερα ὑπηρέτη- 
σε στὴν Χαλκίδα, στὴν ᾿Αχαΐα καὶ 
ἜἨλιδα (') καὶ ἦταν ἐξ ἆἀγ- 
Χιστείας συγγενὴς μὲ τοὺς Σιµό- 

πουλους. Ἡ µεγαλύτερη ἁδερφὴ τοῦ 
᾿᾽Ανάργυρου παντρεύτηκε ἕναν Πα- 
παηλιόπουλο, καὶ ἦταν μητέρα τοῦ 
τραπεζιτικοῦ ὑπαλλήλου Παπαηλιο- 
πούλου καὶ τῶν κυριῶν Φάρου καὶ 
Σεγδίτσα. ("3) 

Ἐδῶ φαίνεται καθαρὰ πὼς οἱ Σι- 
µόπουλοι διασταυρώνονται μὲ οἰκο- 
γένεια ποὺ κατάγεται ἁπὸ τὴν Σε- 
Ὑδίτσα, καὶ δυναμώνει τὴν ἄποψη 
ὅτι ἔχουν σχέση μὲ τὸ ἐλατοσπαρ- 
µένο χωριὸ τῆς Ρούμελης χωρὶς ν᾿ 
ἀποδείχνεται ἡ καταγωγή. Οἱ δύο 
ἄλλες ἀδελφὲς τοῦ ᾿Ανάργυρου εἷ- 

χαν παντρευτεῖ τὸν Καράλη ἡ µία, 

µητέρα τῶν πολλῶν γιῶν Μαράλη, 
καὶ ἡ ἄλλη τὸν γυμνασιάρχη Βορ- 
τσέλλα. 

Ὅ ᾿Ανάργυρος Σιμόπουλος, πη- 

γαίνει στὸ σχολειό, Εἶναι ἐπιμελέ- 
στατος, ξεπερνάει τὸ κοινὸ μέτρο 

εὐφυΐας. Οἱ γονεῖς του καὶ οἱ δά- 
σκαλοι τὸν παρακολουθοῦν μὲ ἀγά- 

πη. Εἶναι περισσότερο σοθαρὸς ἀπ᾽ 

ὅτι θἄπρεπε γιὰ τὴν ἡλικία του. Τὴν 

ὥρα ποὺ οἱ φίλοι του κυνηγιοῦνται 
στὶς ἀλάνες καὶ παίζουν τούρκους 

κι’ ἕλληνες ξεχνῶντας νὰ μαζευτοῦν 

στὸ σπιτικό, ὁ ᾽Ανάργυρος περνάει 
ὢρες ὁλόκληρες καὶ δὲν τὸ κατα- 
λαθαίνει πὼς ἀποξεχνιέται πάνω 

στὸ Θιθλίο. "Η συλλογιέται, τοῦ ἆ- 
ῥέσει τόσο νὰ συλλογιέται. 

Ἡ ἐποχὴ τούτη ἔχει ἐνδεικτικὰά 
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γεγονότα, ποὺ εἶναι χαρακτηρισµέ- 
να ἀπὸ ἕνα κατευνασμὸ ὕστερα ἆ- 
πὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1843 (Καλ- 
λέργης - Μακρυγιάννης - Μετα- 
ἑᾶς) γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ 
Συντάγματος. Οἱ ληστὲς ὅμως εἴ- 
γαι σοθαρότατο πρόθληµα. 

1847 Ὁ ᾿Ανάργυρος εἶναι 10 Χρο- 
νῶν. 

-“Θάνατος τοῦ Κωλέττη. Ταραχὲς 
καὶ ληστεῖες. -- Τὸ ληστανταρτι- 
κὸν ἐπεισόδιον τῶν Μερενδιτικῶν. 
--᾿Αγγλοελληνικὴ διπλωματικὴ 
ἔρις ἕνεκα τῶν Μερενδιτικῶν, -- 
Ἔναρξις τῆς λειτουργίας τοῦ ᾽Α- 
στεροσκοπείου ᾿Αθηνῶν, 

1550 ᾽Αποκλεισμὸς τοῦ Πειραιῶς 

ὑπὸ τοῦ ᾽Αγγλικοῦ Στόλου, 

1853 Κριμαϊκὸς πόλεμος. Σεισμὸς 
εἲς τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα, 

1854 Ὁ Κριμαϊκὸς πόλεμος προκα- 
λεῖ εἰσθολὰς ἑλληνικῶν σωµά- 
των εἰς Θεσσαλίαν καὶ "Ἠπει- 

ρον, ἐξ ὢν ἐπέρχεται διακοπὴ 

σχέσεων μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ 
Τουρκίας καὶ ἐπεμόθασις Γαλ- 
λίας καὶ ᾽Αγγλίας. Ὑπουργεῖ- 
ον ᾽Α. Μαυροκορδάτου. ("5) 

Ὁ ᾽Ανάργυρος Σιμόπουλος τελει- 

ὠνει τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του στὰ 

Σάλωνα. ᾿Εδῶ πιὰ εἶναι στενὰ τὰ 
ὅρια γιὰ τὰ προγράµµατα ποὺ ὁ- 
ραμµαπίζεται γιὰ τὴν πατρίδα του. 
Παρακολουθεῖ τοὺς ἀγῶνες της, 

θλέπει ὅτι ἡ συνεχἠὴς ἐξάρτησή της 
ἀπὸ τοὺς «ξένους προστάτες» εἶναι 

ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς ἐξω- 
τερικῆς ἐνίσχυσης ποὺ πληρώνεται, 
κάθε τόσο, μὲ χρυσὸ ὀπερτοκισμέ- 
νο ἀλλὰ καὶ μὲ ἑλληνικὸ αἷμα.



Φεύγοντας ἀπὸ τὰ Σάλωνα διορί- 
ζεται στὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν 
ὅπου τὸν περιμένει μιὰ φανταστικὴ 
ἀνοδικὴ ἐξέλιξη. Γρήγορα παίρνει 
τὸν θαθμὸ τοῦ Τμηµατάρχη (12) καὶ 
τότε παραιτεῖται γιὰ ν᾿ ἀναλάθει 
στὴν ᾿Ἐθνικὴ Τράπεζα τὸ Δικαστι- 
κὀ τμῆμα. (03) 

Σ’ αὐτὸ τὸ διάστηµα διαρκῶς κο- 
Ρρυφώνεται ἡ ἀντιοθωνικὴ πολιτικὴ 
μὲ τὴν ἀπόλυτη συνταύτιση τῆς 
θέλησης τοῦ λαοῦ. 

Ἡ Πηνελόπη Λιδωρίκη - Παπαη- 
λιοπούλου, μᾶς δίνει παραστατικἁ 
μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὸν προεκλογικὸ 
ἀγώνα στὰ Σάλωνα γύρω στὸ 18568 
--Ίδ6Ι. 

«Εἰς τὴν ”"Αμφισσαν εὗρον τὸν 
τὸν Δεληγιωργισμὸν (δηλαδή τοὺς 
τοὺς ἀντιδραστικοὺς) εἰς τὸν κολο- 

φώνα καὶ τὴν ἐπανάστασιν ἐναντίον 
τοῦ "Ὄθωνα τρέχουσαν εἲς τοὺς 
δρόμους, Οἱ νέοι ἐξάδελφοι τοῦ Ἠ- 
λία (Παπαηλιοπούλου) τριάκοντα 
τὸν ἀριθμὸν ὠρύοντο ὡς λύκοι ἐ- 
ναντίον τοῦ Βασιλέως, οἱ δὲ ἡλικι- 

ὠμένοι τῆς ᾽Αμϕίσσης, οἱ οἰκοκυρέ- 

οι, ἐκ σεθασμοῦ πρὸς ἐμέ, δὲν ἐξε- 

φράζοντο δριµέως κατὰ τοῦ "Οθω- 
νος, ἀλλὰ λέγουσι ὅτι ἡ ἀνάγκη µι- 
ἃς µμεταθολῆς το ἀναπόφευ- 
κτος. 

Ὅταν διώχνονται τὸ 1862 οἱ 6α- 
σιληάδες "Όθωνας καὶ ᾽Αμαλία ὁ 
Σιμόπουλος πρέπει νὰ εἶναι 25 χρο- 
νῶν. ᾽Απὸ τὸ πόστο ποὺ κατέχει 
τώρα στὴν ᾿Εθνικὴ Τράπεζα, κι’ εἰ- 
ναι μιὰ περίόλεπτη θέση, παρακο- 
λουθεῖ ἄγρυπνα τὶς πολιτικὲς καὶ 
τὶς οἰκονομικὲς καταστάσεις, ᾽᾿Απὸ 
τὴν θέση του αὐτὴ θοηθιέται ση- 

μαντικὰ νὰ πληροφορεῖται ἀπὸ πρῶ 
το χέρι τὰ τῶν χρεῶν καὶ δανει- 
σμῶν τῆς Ἑλλάδος, Δὲν παύει νὰ 

μελετάει. Στοιθάζει γνώσεις ἁδιά- 
κοπα, ἀχόρταγα, σ᾿ ἕνα καταπλη- 
κτικἁὰ δυνατὸ µνηµονικό, ᾿διαίτε- 
ρη κλίση δείχνει σ’ ὅτι ἔχει σχέση 
μὲ ἀριθμοὺς κι’ ὀργάνωση. 
Πολλὰ ἔχουν εἰπωθεῖ γιὰ τὴν ἆ- 

πίθανη καριέρα τοῦ Σιµόπουλου. 
Δὲν μποροῦμε ν᾿ ἀποσιωπήσωμε μιὰ 
σημαντικὴ προφορικὴἡ μαρτυρία (3) 
ποὺ τὸν θέλει νὰ ξεκινάει σὰν κλη- 
τήρας τοῦ Τελωνείου Κορίνθου, ἀπ᾿ 
ὅπου µετεπήδησε στὸ Ὑπουργεῖο 
Οἰκονομικῶν, γιατὶ ἐξεπόνησε µε- 
λέτη «περὶ ἀναδιοργανώσεως τῶν 
Ἑλληνικῶν Τελωνείων» μὲ ἁποτέ- 
λεσµα νὰ τὸν προσέξει ὁ ἴδιος ὁ Ὕ- 
πουργός, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν κάλεσε. 

Στὶς 26 ᾿Ιανουαρίου 1867, τριάν- 
τα μόλις χρονῶν, τιμήθηκε μὲ τὸν 
᾿Αργυρὸ Σταυρὸ τοῦ Σωτῆρος. (”) 
Χωρὶς προστάτες γιὰ νὰ τοῦ χαρί- 

ζωνται, μὲ μοναδικὸ στήριγμα τὴν 
ἀξία του, αὐτὸ τὸ ἄξιο, αὐτοδημι- 

ούργητο παιδὶ τῆς Παρνασσίδας, 
μιά ἀνεπανάληπτη φυσιογνωμία 
στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, χαράζει τὸν 
Ὀρόμο τῆς μοίρας του. 

Οἵ φίλοι του τὸν ἔσπρωχναν νὰ 
δοκιμάσει τὴν πολιτική, ὄχι γιὰ δό- 
ἔα, ἀλλὰ σὰν µέσο ν΄ ἀξιοποιήσει 

καὶ νὰ προσφέρει στὸν λαό τὶς οἱ- 
νομικὲς μελέτες καὶ τὰ ἐνοράματα 
οἰκονομικῆς ἀνόρθωσης. ὍὉ Κεχα- 

γιᾶς, φίλος του καὶ Παρνασσιδέας 

πατριώτης, τὸν παρακινεῖ περισσό- 
τερο ἀπ᾿ ὅλους, (3) 

Τὸ 1881 ἐκλέγεται γιὰ πρώτη Φο- 
ρὰ θουλευτής, εἶναι 44 χρονῶν. 
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Μπαίνει στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοθούλιο 

κάτω ἀπὸ τὴν σηµαία τοῦ Χαρ. Τρι- 

κούπη καὶ ποτὲ πιὰ δὲν τὸν ἔγκα- 

ταλείπει. Εἶναι ἕνας πιστὸς φίλος 

του, καὶ σύμθουλός του γιὰ τὰ οἱ- 

κονοµικά. (3) 

Εἶναι γιὰ δεύτερη φορὰ παντρε- 

μένος. Γυναίκα του εἶναι ἡ Αἰκατε- 

ρίνη Σγούτα καταγόµενη ἀπὸ τὴν 

Χίο. Ὁ γάμος τους ἔγινε περίπου 

τὸ 1875. ᾿Απόχτησαν τέσσερα παι- 
διά: Τὴν Ιωάννα, στὰ 1876, ποὺ παν 

τρεύτηκε τὸν ᾽Αλέξανδρο ἈΧριστο- 

δούλου καὶ πέθανε τὸ 1955. Τὸ δεύ- 

τερο παιδί, ἡ Βιργινία, ποὺ ἔμεινε 

ἀνύπαντρη, γεννήθηκε τὸ 185/Γ/ καὶ 
πέθανε τὸ 1948. Τὸν Νικόλαο Σιµό- 

πουλο, τρίτο παιδί, 189/9--1948 καὶ 

τέταρτο τὴν ᾿Αλεξάνδρα, ποὺ παν- 

τρεύτηκε τὸν Σταμάτιο Σέρμµπο, 

1886-1910. 

Ἡ πρώτη γυναίκα τοῦ ᾿Ανάργυ: 

ρου Σιµόπουλου ἤταν Ἡ Θεοδώρα 

Καμπᾶ. ὍὉ Ὑάμος τους, ἔγινε τὸ 

1869 περίπου ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ 

Θεοδώρα ἀφοῦ ἀπέκτησε ἕνα γιό, 

τὸν Νικόλαο, πέθανε τὸ 1871. "Ηταν 

μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες θλίψεις 

τῆς ζωῆς του γιατὶ ἐκτὸς ὅτι ἦταν 

ὥραιοτάτη ῆταν καὶ ἐξαιρετικοῦ 

χαρακτῆρος καὶ τὴν ὑπεραγαποῦ- 

σε. Τὸ παιδί, ἀκολούθησε σὲ λίγο 

καιρὸ τὴν μητέρα του, πέθανε 6-- 

7 χρονῶν -- ἄλλος ἕνας μεγάλος 

κλονισμὸς γιὰ τὸν Σιµόπουλο. (") 

Τὸ 1881, ὅταν πρωτομπῆκε στὴν 

Βουλὴ σὰν ἀντιπρόσωπος τῆς Παρ: 

νασσίδας, φτασμένος πιὸ οἰκονομο- 

λόγος -- παρ᾽ ὅλο ποὺ ἥταν αὐτο- 

δίδακτος -- κάτοχος ξένων γλωσ- 

σῶν μὲ τὸ ἴδιο σύστηµα μάθησης, 

18/106 

παρασημοφορηµένος ἀπὸ τὸ 186/ 

γιὰ τὸ ἐπιδειγμένο «εΌ ποιεῖν», 6ρέ- 

θηκε μάρτυρας μιᾶς ἐπιχειρούμε- 

νης ἐν ψυχρῷ κατασπίλωσης καὶ 

κατασυκοφάντησης: "Ηταν μιὰ κα- 

θαρὴ πλεκτάνη ποὺ στόχευε στὸν 

πολιτικὸ ἀφανισμὸ τοῦ Χαρ. Τρι- 

κούπη. 

Ἡ κατηγορία, κατευθυνοµένη ᾱ- 

πὸ τὸν Θεόδ. Δεληγιάννη, εἰσαγό- 
ταν ἀπὸ ὁμάδα 20 θουλευτῶν ποὺ 

ζητοῦσαν τὴν παραπομπὴ τοῦ Τρι- 

κούπη μὲ αἰτιολογικὸ τὶς ὑπαινισ- 

σόμενες ἀτασθαλίες του κατὰ τὴν 
διαχείριση δανείου ποὺ εἶχε λάθει 

ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ τὸ 188ή, καὶ ἔ- 

φθανε στὸ ὕψος τῶν 135.000.000. 

Κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Βουλῆς 
στὶς 20 Μαρτίου (1 ᾿Απριλίου)1881 

παίρνει τὸν λόγο ὁ Σιμόπουλος καὶ 

ἀρχίζει μὲ τὴν φράση: «Δὲν θὰ ἤ- 

θελα ν’᾿ ἀναμειχθῶ, ἀλλὰ λόγοι δι- 

καιοσύνης καὶ τάξεως μοὶ τὸ ἐπι- 

θάλουν... καὶ στὴ συνέχεια τοῦ λό- 

γου του ἀναλύει μὲ πειστικότητα 

καὶ στοιχεῖα ἁδιάσειστα τὰ περὶ 

διαθέσεως τῶν σχετικῶν κονδυλίων 

σ) ἕνα λεπτομερῃ ἀπολογισμό. (") 

Στὶς ἑπόμενες συνεδριάσεις τῆς 

Βουλῆς, ἐπεξεργαζόντουσαν τὸ ἴ- 

διο θέµα, περὶ τῆς παραπομπῆς ἢ 

ὄχι τοῦ Χαρ. Τρικούπη κι ῆταν πο- 

λὺ θλιθερὴ κατάντια νὰ θλέπει κα- 

νεὶς μιὰ Βουλὴ σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια 

τοῦ 1881 νὰ κλείνει µάτια κι αὐτιὰ 

σὲ πολὺ σοθαροὺς κινδύνους ποὺ ᾱ- 

πειλοῦσαν τὴν Ἑλλάδα. 

Κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς 10--22 

Φεόρουαρίου (3) τῆς Βουλῆς, ὁ Σι- 

µόπουλος ἔλαθε πάλιν πρῶτος τὸν 

λόγον καὶ στὴν ἀγόρευσή του γιὰ



μιὰ ἀκόμα φορὰ ἐπιχειροῦσε τὴν 
πλήρη ἀνάλυση γιὰ τὴν χρήση τῶν 
δανείων καὶ τὴν ἀπόδειξη τῆς ᾱ- 
θωότητας τοῦ Τρικούπη, θρῆκε τὴν 
εὐκαιρία νὰ τονίσει: 
Κατὰ τὴν γνώμµην µου, οἱ ἐν Ἑλ- 

λάδι πολιτευόµενοι Θιοῦσι θίον ἐ- 
πίμοχθον καὶ ἀνιαρὸν καὶ ὑποθάλ- 
λονται εἰς µυρίας θυσίας καὶ ἐνο- 
Χλήσεις, οὐδόλως δὲ ὁμοιάζουσι 
πρὸς τὸν 6ίον τῶν πολιτευοµένων, 
τῶν ἄλλων χωρῶν. Παρ᾽ ἡμῖν δυ- 
στυχῶς ὁ πολιτικὸς ἀνταγωνισμὸς 
προέθη μέχρι τοσούτου ὥστε, ν᾿ ᾱ- 
νοίξη χάσμα εὐρὺ εἰς τὰς κοινωνι- 
κἁς καὶ εἰς τὰς ἀτομικὰς σχέσεις 
τῶν πολιτευοµένων... 

"Αν ζοῦσε καὶ στὶς μέρες µας, δὲν 
θὰ ἄλλαζε δυστυχῶς ἡ πικρή του 
διαπίστωση. Πολὺ ἐλάχιστα πρά- 
γματα διορθώθηκαν. Ὁ λόγος του 
ἦταν τέλειος σ᾿ ὀρθολογισμὸ καὶ 

σχῆμα. Ἕνας ρήτορας, ποὺ θὰ ᾱ- 
φηνε ἐποχὴ ἀπὸ τὸ πἐρασµά του ᾱ- 
πὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, ἔκανε τὸ 
ντεμποῦτο του ποὺ τὸν καθιέρω- 

σε. (37) 

Οἱ δύο ἀγορεύσεις του, -- ἡ πρώ- 

τη μὲ τὴν ἀνάλυση τῶν κονδυλίων-- 
καὶ ἡ δεύτερη μὲ τὴν τεκµηριωµέ- 
γη ὑποστήριξη τοῦ Τρικούπη ποὺ 
κατέληγε: 

«Οὐχὶ µόνον ἀφορμὴ πρὸς κατη- 
γορίαν τῶν ὑπουργῶν ὑφίσταται, 
ἀλλὰ τουναντίον ἂν ἐπρόκειτο νὰ 
ἐξεταστῇ ἡ ὑπόθεσις αὕτη ὑπὸ τὴν 

ἔννοιαν τῆς ἀνορθώσεως τῶν Οἰκο- 
νομικῶν ἡμῶν πραγμάτων καὶ τῆς 
δηµοσίας ἡμῶν πίστεως, τὸ Κοινο- 
θούλιον ὤφειλε νγ᾿ ἀπονείμῃ εἰς τὴν 
τέως Κυθέρνησιν ἐπαίνους». 

Οἱ ἀγορεύσεις του ἔκαναν αἴσθη- 
ση. 

Μὲ τὴν ἁπαλλαγὴ τελικὰἀ τοῦ Χ. 
Τρικούπη ἀπὸ κάθε κατηγορία, ἡ 
κυθέρνηση Δεληγιάννη ἤρθε σ᾿ ἆ- 
διέξοδο γιατὶ καὶ ὁ λαὸς ἀλλά πε- 
ρισσότερο ὁ Βασιληὰς Γεώργιος. 
Α΄, εἶχαν προθληματισθεῖ μὲ τὴν 
ποταπὴ αὐτὴ ἐνέργεια, Ἡ πολιτι- 
κἡ κρίση ὁδήγησε τὸν Γεώργιο Α΄ 
νὰ πάψει τὸν πρωθυπουργό. Μιὰ νέα 
ἐποχὴ ἀρχίζει γιὰ τὸν ᾿᾽Ανάργυρο 
Σιµόπουλο. ᾿᾽Αναλαμδάνει ἡ ὕπηρε- 
σιακὴ Κυθέρνηση Κ. Κωνσταντοπού- 
λου, διενεργοῦνται οἱ ἐκλογὲς ποὺ 
εἶναι ἕνας πρωτοφανὴς θρίαµθος 
γιὰ τὸν Χ. Τρικούπη. Παραιτεῖται 
ἡ ὑπηρεσιακὴ κυθέρνηση καὶ ὁ Τρι- 
κούπης καλεῖται στ’ ἀνάκτορα καὶ 
ὑποθάλλει στὸν Γεώργιο Α΄ τὰ ὀνό- 
µατα τοῦ νέου Ὑπουργικοῦ Συμ- 
θουλίου. (3) 

Ὁ πρωθυπουργὸς Τρικούπης 
κρατᾶ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Οἰκο- 
νομικῶν. ᾿᾽Ανάργυρος Σιμόπουλος, 
ὑπουργὸς Δικαιοσύνης. Γ. Θεοτό- 
κης ᾿ἘΕσωτερικῶν. Ι. Κοσσονάκος 
τῶν ᾿Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσί- 
ας Ἐκπαίδευσης, Μ. Τσαμαδὸς τῶν 
Στρατιωτικῶν καὶ Σ. Σκουλούδης, 
τῶν ΜΝαυτικῶν. 

Στὴ Βουλή, ἡ νέα κυθέρνηση ἐμ- 
φανίστηκε στὶς 11--23 ᾿Ιουνίου 1892. 
Ὅ λαὸς πανηγυρίζει. Πρώτη φορὰ 
µέχρι τώρα, κυθέρνηση ἔφερε τέ- 
τοια πλειοψηφία, Οἱ ἐκλογὲς εἶχαν 
καὶ φανατισμὸ καὶ πεῖσμα. Τώρα 
ὁ κόσμος ξεχύνεται στοὺς δρόµους 
καὶ γιορτάζει τὴν συντριθὴ τοῦ Δε- 
ληγιάννη. Πῶς ἀλλάζει, ἀλήθεια, 
τόσο γρήγορα τὸ σκηνικό; Ἔχουν 
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κιόλας τονισθῆ τραγούδια κατάλ- 

ληλα γιὰ τὴν περίσταση. "Ἔδωσαν 

τὴν χαρακτηριστικὴ ἀτμόσφαιρα 

στὶς προεκλογικὲς ἑθδομάδες, τώ- 

ρα ἀποθεώνουν τὸν νικητή. 

«Κανεὶς δὲν θέλει λάχανα, µποτί- 

λιες μὲ σουµάδα 

ἀλλὰ κεφάλι μὲ μυαλὸ νὰ σώσει 

τὴν Ἑλλάδα». 

«Ἐυπνᾶτε μὲ τὴν σάλπιγγα, ξυ- 

πνδτε μὲ τ᾽ ἀηδόνι 

καὶς δός του ἄσπρο στὴν ἐληὰ 

καὶ μαῦρο στὸ κορδόνι.» 

Ἡ ἐληὰ ἦταν τὸ ἔμόλημα τοῦ Χ. 

Τρικούπη καὶ τὸ κορδόνι τοῦ Θεόδ. 

Δεληγιάννη. 

Μὲ πολὺ ἐνθουσιασμὸ τραγουδή- 

θηκε καὶ τὸ ἐμθατήριο: 

«Τὴν ἐληὰ εἰς τὰ στήθη σας ὅλοι 

τὸν Τρικούπη θαθειὰ στὴν καρδιὰ 

καὶ στὴν κάλπη μὲ τ’ ἄσπρο σας 
θόλι 

καὶ στὴν κάλπη, Τρικούπη, παι- 

διά!» (0) 

Στὴν ”"Αμφισσα, τὴν πρωτεύουσα 

τῆς Παρνασσίδας, ὁ ἐκλογικὸς ᾱ- 

γώνας μεταφερόταν μὲ φανατισμό, 

πειράγματα καὶ συχνοὺς καυγάδες 

στὰ καφενεῖα, στὶς πλατεῖες ἀλλὰ 

καὶ στοὺς δρόμους, ὅπου οἱ ΨηΦο- 

φόροι τοῦ κάθε κόμματος ὠργανῶ: 

µένοι σὲ ὀγκώδεις παρελάσεις, προ 

σπαθοῦσαν μὲ τὸν ὄγκο καὶ μὲ τ’ 

αὐτοσχέδια δίστιχα, νὰ ἐπιόληθοῦν 

καὶ νὰ θριαμθολογήσουν. 

Ἡ λαϊκὴ μοῦσα καὶ δῶ στὴν ”Αμ- 

“90/τ08 

φισσα σκάρωνε τραγουδάκια ποὺ ἡ 

μιὰ παράταξη ἐκτόξευε στὴν ἄλλη 

καὶ γινόταν σαματᾶς. ὝὍλοι τὸ 

γλεντοῦσαν, 

«Τὸ κορδόνι, τὸ κορδόνι τὴν ἐληὰ 

τὴν ξερριζώνευ οὔρλιαζαν ρυθµι- 

κἁ καὶ μὲ πάθος οἱ Δεληγιαννικοί. 

Καὶ οἱ Τρικουπικοὶ --- ψηφοφόροι 

τοῦ Σιµόπουλου -- μὲ πολὺ λίγο 

τάκτ, ἀντιμετώπιζαν τοὺς ἀντίπα- 

λους ξεφωνίζοντας: 

«Τὸ κορδόνι τὸ κορδόνι, τῆς Γιαν- 

ναρίνας τὀ... (ἡ Γιανναρίνα Γάτου 

σύζυγος τοῦ ὑποψηφίου ὁπαδοῦ τοῦ 

Δεληγιάννη Γιάνναρου Γάτου. (3) 

Στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1892, τὸν ᾿Ανάρ- 

γυρο Σιµόπουλο τὸν παραστέκει ὅ- 

λη ἡ οἰκογένεια συγγενεῖς καὶ φί- 

λοι. Ἡ κόρη του Βιργινία εἶναι 12 

χρονῶν. Χαρακτηρίζεται γιὰ τὴν ᾱ- 

νεπτυγµένη νοημοσύνη της καὶ τὸ 

ταλέντο της γιὰ τὴν μουσική. ᾿Απὸ 

τὶς ἐκλογὲς αὐτὲς καὶ μέχρι τὸν θά- 

νατο τοῦ πατέρα της, σ' ὅλη τὴν 

διάρκεια τῆς πολιτικῆς του ζωῆς, 

ῆταν πάντα κοντά του, 

Σ' ὅλες τὶς ἐκλογές, στεκόταν εὖ- 

γενική, σοθαρὴ πίσω ἀπὸ τὴν κάλ- 

πη τοῦ πατέρα της. Μὲ τὴν προσῶ- 

πικὀτητά της εἶχε καταφέρει νᾶναι 

λαοπρόθλητη, πρᾶγμα ὄχι ἰδιαίτε- 

ρα εὔκολο. 

Ὁ νέος Ὑπουργὸς τῆς ΔΛικαιοσύ- 

νης, ἐκτὸς ἀπό τὸ παράσημο τοῦ 

᾿Αργυροῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος 

(1867) ἔχει τιμηθεῖ κ ἄλλη μιὰ 

φορά, στὸ μεταξύ, μὲ παράσημο. 

Τὸ 18988, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς εἰκο- 

σιπενταετηρίδας τοῦ Γεωργίου Α΄ 

πῆρε τὸ παράσημο τοῦ Χρυσοῦ Σταυ 

ροῦ τοῦ Σωτῆρος.(”))



Ἡ πρώτη ὑπουργοποίηση τοῦ Σι- 
µόπουλου, γιορτάζεται στὸ ἄρχον- 
τικόὀ του στὴν ᾿Αθήνα, γωνία πλα- 
τεία Συντάγματος καὶ Μητροπόλε- 

ως 1. 

"Ἠταν μιὰ χλιαρὴ µέρα τοῦ ᾽Ιοὐύ- 
νη. Όλη ἡ οἰκογένεια συγκεντρώ- 
µένη, ἀδέρφια, πρωτοξαδέρφια μὲ 

τὶς γυναῖκες τους καὶ τὰ παιδιά 

τους καὶ οἱ ἁλαργινότεροι συγγε- 

γνεῖς. Ὅλοι οἱ φίλοι καὶ ὅσοι ἀπ᾿ τοὺς 
ἐκλογεῖς θέλουν νὰ σφίξουν τὸ χέρι 
τοῦ πολιτικοῦ. Παληοὶ καλοὶ συνά- 
δελφοι. Κόσμος ἀτελείωτος µπαινο- 
θγαίνει καὶ ποῦ νὰ προφτάσουν νὰ 
κεράσουν ὅλο τοῦτο τ ἀσκέρι; 

Κατὰ τὸ 6ράδυ ἀργά, ὅταν ἔφυγε 

ὃ πολὺς κόσμος, ἔμειναν λίγοι φί- 
λοι: ὁ Κεχαγιᾶς, ὁ ᾿Ανδρέας Σωγ- 
Ὑρός, -- νουνὸς τῆς κόρης του - 

ὠάννας, (3) οἱ Καμπάδες, -- ἀδέρ- 

φια τῆς πρώτης του γυναίκας», ὁ 
Κοφινᾶς καί, ἀργότερα, θὰ περνοῦ- 
σε καὶ ὁ Χαρ. Τρικούπης. 

Τὰ γεγονότα τοῦ 1892, ὅπως πε- 

ριγράφονται συμπεριληπτικά: 

--ὍὉ Θεόδ. Δεληγιάννης παύεται 
ὑπὸ τοῦ στέµµατος -- Κυθέρνησις 
Κ. Κωνσταντοπούλου -- Κυθέρνησις 

Χαρ. Τρικούπη -- “Ίδρυσις ἐν ᾿Αθή- 
γαις τοῦ ᾽Αόερωφείου Ἐφηθείου -- 
᾽Ανασκαφαὶ ὑπὸ Γάλλων ἐν Δελφοῖς 
-- Ἔκδοσις τοῦ «Πατούχα» τοῦ Ἰ. 

Κονδυλάκη. 

Ὁ ᾿᾽Ανάργυρος Σιμόπουλος ἐργά- 

ζεται πάρα πολύ. Στὴ διάρκεια τῆς 

ὑπουργίας του στὸ Ὑπουργεῖο δΔι- 
καιοσύνης, εἰσάγει τὸν νόμο Β.Ι.ΕΙ. 
περὶ ὁρκωτῶν δικαστηρίων καὶ Κα- 
κουργιοδικείων. (33) 

Βάζει καὶ κεῖ τὴν σφραγίδα του 
τῆς διευθέτησης, καὶ ἀναμόρφωσης. 
Ὅ θρίαµόθος εἶναι πολὺ πρόσκαι- 

ρος, σὰν τὴν ἀστραπὴ ποὺ χάνεται 

µέσα στὴ νύχτα. Καὶ γιὰ τὸν Χαρ. 
Τρικούπη δὲν μπορεῖ νὰ κρατηθεῖ 
γιὰ πολὺ αὐτὴ ἡ θαυμαστὴ ὑπερο- 

χή, κι’ ἡ δημοτικότητα. Στὶς λαϊκὲς 
μάζες ἀρχίζει μιὰ δυσφορία γιὰ τὸν 
πολιτικό, ποὺ ἔχει θάση, θέδαια. 

Οἱ συνεχεῖς δανεισμοὶ ἀπὸ τὸ ἐξω- 

τερικὸ ἔχουν ὁδηγήσει τὴν Ἑλλά- 
δα στὴν οἰκονομικὴ κρίση. Ἡ κυ- 
ὀέρνηση ἀναγγέλλει ἀναστολὴ πλη 
ρωμῶν τόκων. Ἔρχεται τὸ ἁδιέξο- 
δο. Ὅ Σιμόπουλος παραιτεῖται στὶς 
3 Μαΐου 1893. 

(Συνέχεια στὸ ἑπόμενο) 

ΣΕ ΜΕ Ες 5. ΕΙ 

(1) Σερντάρης: Τοῦρκος ἀνώτ. στρα- 

τιωτικὸς καὶ πολιτικὸς διοικητὴς ὅλης τῆς 
περιφέρειας. Τὸ σπίτι του μὲ τὸ περίδο- 

λο Ἆταν ἀκριθῶς στὴν θέση ποὺ θρίσκε- 
ται τὰ ἀλσύλλια, δώρεὰ Εὐθυμίου 7ου- 
μᾶ πρὸς τὴν "Αμφϕισσα. 

(3) Γεωργίου Χριστοδούλου (ἀνέκδο- 
το). Οἰκογένεια Συµοπούλου, σ. 29, Γεώρ- 

γιος Χριστοδούλου, ἔγγονος τοῦ ᾿Αναρ- 

γύρου Σιμοπούλοῦ, γιὸς τῆς μεγαλύτερης 
κόρης του "Ιωάννας, ποὺ παντρεύτηκε τὸν 

᾿Αλέξανδρο  Ἀριστοδούλου. Χρημάτισε 

πρέσθυς, διπλωματικὸς τῆς καριέρας. 
Συγγραφεὺς τῆς ἀνέκδοτης μελέτης; «Οἱ- 

κογένεια Σιμοπούλου» τὴν ὁποία εἶχε τὴν 

Καλωσύνη νὰ μοῦ ἐμπιστευθῃῇ ἡ Μαρί- 
να Χριστοδούλου, κόρη τοῦ συγγραφέα 

καὶ δισέγγονη τοῦ πολιτικοῦ. 

(3). Γ. Χριστοδούλου (ἀνέκδοτο) Οἰἶκο- 

γέν. Σιμοπούλου σ. 29. 

(4) Σελίδες ἀπ᾽ τὴ Φωκίδα, τ. 21 Εὐγ. 

Γερολυμάτου : ᾿Ανάργ. Σιμόπουλος σελ. 
19)643, Σελίδες ἀπ' τὴ Φωκίδα, τ. 22 ἸΑν- 
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δρ. Μήταλας, ἐπιστολὴ - συμπλήρωμα 

γιὰ τὸν ᾿Ανάργυρο Σιµόπουλο σελ. 28) 

684--31)687. 

(5) Σελίδες ἀπ τὴ Φωκίδα, τ. 22, ᾿Αν- 

δρ. Μήταλας, ἐπιστολὴ - συμπλήρωμα σ. 

28)685, 

(7) Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα, τ. 21, Εὐγ. 

Γερολυμάτου, Αν. Σιμόπουλος σ. 14) 638. 

(8) Γ. Χριστοδούλου ἐ.ά, σ. 20. 

(9) ᾿Ιδίου ἐ.ά. σ. 30. Ὅ κ. ᾿Ανδρέας 

Μήταλας. (Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα, τεῦχ. 

22) ἀναφέρει ὅτι ὅταν ὁ ᾿Ανάργυρος Σι. 

µόπουλος ἦταν περίπου δέκα χρόνων 

καὶ φιλοξενήθηκε στὴ Σεγδίτσα ἀπὸ τὴν 

Βασιλικὴ Δημητρίου Μήταλα, Χαϊδευ- 

τικἁ τὸν ἀποκαλοῦσε «χαζο-γιαλούρα», 

ἐπειδὴ τῆς θύμιζε ἕνα ἀπὸ τὰ ἀφοσιωμέ- 

να παληκάρια τοῦ πατέρα της, τὸν πάν- 

τα παραπονιάρη Γιαλούρα. Κι’ αὐτὸ δὲν 

µαρτυράει καταγωγή, γιατὶ ὁ καθ’ ἕνας 

μποροῦσε, καὶ μπορεῖ, νὰ ἐμπιστεύεται 

γιὰ φιλοξενία τὸ παιδί του σὲ κάποια φι- 

λικἡ οἰκογένεια. "Αλλωστε τὸ παράνομα 

«Στρογγομούρηδες» εἶχε ἀποδοθεῖ πολὺ 

νωρίτερα ἀπὸ τοὺς Σαλωνῖτες. 

(10) Κ. Σάθας, Χρονικὸ Γαλαξειδίου 

ἐκδ. 1914, σ. 66 --Ν. ΜάΙ.Ι ΕΕ “Ἱστορία 

τῆς Φραγκοκρατίας στὴν Ἑλλάδα (1950) 

σελ. 73. -- Εὐγενία Κ. Γερολυμάτου, Σά- 

λωνα 1204--1394 σελ. 105. 

(11) Γ. Χριστοδούλου, ἐ-ά. σ. 32. 

(12) “Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ "Ἔθνους 

Κ. Παπαρρηγόπουλος ἔκδ. ΣΤ΄ Προσθῆ- 

κες - σημειώσεις - θελτιώσεις, ὑπὸ Παῦ- 

λου Καρολίδη Παράρτημα σ. 268. Ρουδ- 

χάρδος Ἰγνάτιος, Βαυαρὸς πρωθυπουρ: 

γὸς τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ "Όθωνος, 

(13) Τάκη Λάππα. Πηνελόπη Λιδωρί- 

κη Παπαηλιοπούλου σ. 11. 

(14) Ιδίου ἐ.ά. σ. 13 Ἠλίας Παπαη- 

λιόπουλος. Εἶχε γεννηθεῖ κ αὐτὸς στὰ 

Σάλωνα τὸ 1817. Γιὸς τοῦ προεστοῦ, ἆ- 

γωνιστῃ Σαλωνίτη Γιωργάκη Παπαηλιο- 

πούλου" ἦταν ἀρκετὰ μορφωμένος καὶ 

δυναμικὸς ἄνθρωπος. Κάµποσα χρόνια ἕ- 
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καµε γραμματέας τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµ- 
θουλίου κι ὕστερα ΒΗομάρχης σὲ διάφο- 

ρες περιοχές, θουλευτὴς Παρνασσίδας τὸ 

1862 ὡς τὸ 1885 καὶ γιὰ λίγο διάστηµα, 
τὸ 1886, ἔγινε Ὑπουργὸς ᾿Εσώωτερικῶν. 

Σδὲ τοῦτον χρωστιέται ἡ κινητὴ γέφυρα 

τοῦ Εὐρίπου. Πρὶν παντρευτεῖ ὁ ᾿Ἠλίας 

Παπαηλιόπουλος δὲν ἦταν φίλος μὲ τὸ 
Στέμμα, Φοιτητὴς εἶχε πάρει µέρος στὸ 

κίνηµα τοῦ 1843. Ὁ πατέρας του ἦταν 
τότε ἀπ᾿ τοὺς ἀρχηγοὺς στὰ Σάλωνα, Μὲ 

τὸν Ὑάμο του ὅμως μὲ τὴν Πηνελόπη, 

ἄλλαξε καὶ ἔγινε φιλοθασιλικός. 

(15) Γ, Ἡριστοδούλου ἐ.ά, σ, 35, 

(16) “Ἱστορία "ἙΕλληνικοῦ "ἛἛθνους ἐ.ά. 

σ. 269. 

(17) Γ. Χριστοδούλου ἐ.ά. σ. 32. 

(18) Πολιτικὴ “Ἱστορία τῆς Βεωτέερας 

Ἑλλάδος. Σπ. Τόμµ. 2, σ. 258. 

(19) Τάκης Λάππας, ἐ.ά. σ, 16. 

(20) Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα, τ. 21, Εὐ- 
γενία Μ. Γερολυμάτου σ. 14)637--211645. 

(21) Γ. Χριστοδούλου ἐ.ά. σ, 35. 

(22) ᾿Ιδίου ἐ.ά. σ. 35. 

(23) Πολιτικὴ “Ἱστορία τῆς Ν. Ἑλλ. 

ἔ, ὅς -σ. 238. 
(24) Γ. Χριστοδούλου ἐ.ά. σ. 24. 

(25) Πολ. "στ. τῆς Ν. Ἑλλ. ἐ-ά. σελ. 

210, 

(26) 
(23) 
(28) 

Πολ. ἰδίου ἐ.ά, σ, 212. 

Ιδίου ἐ.-ά. σ. 206. 
Ιδίου ἐ.ά. σ. 2350. 

(29) ᾿Ιδίου ἐ.ά, σ. 230. 

(30) Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα, τ. 21, Εὐ- 

γενία Γερολυμάτου σ. 14)638--21)645. 

(31). "Ιστ. τοῦ Ἑλλ. Ἓθνους ὲά, σ. 

272 καὶ Γ. Χριστοδούλου ἐ,ά, Τὸ πρῶτο 

παράσημο παρεδόθη στὸν Δῆμο ᾽Αμϕίσ- 

σης ἀπὸ τὴν Οἰκογ. Χριστοδούλου. 

(32) Γ. Χριστοδούλου ἐ.ά. σ. 27. 

(33) Πολιτικὴ “Ἱστορία τῆς Βεωτ. Ἓλ- 

λάδος, Σπ. Μαρκεζίνη σελ. 231. "Ἱστορ. 

τοῦ Ἑλλ. Ἔθνους ἐέ., τόμ. δ’, 40 ὑπο- 

σηµείωσις,



ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΙΚΙΩΝ 

.. Οἱ σοδειὲς µαζευτήκανε, οἱ δου- 

λειὲς τακτοποιηθήκανε, τὸ κτίσιμο 
τοῦ καινούργιου σπιτιοῦ ἔφθασε 
σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ δε- 
χθεῖ καὶ νὰ στεγάσει τὸ καινούρ- 
γιο ζευγάρι. Συµπληρώθηκε ἀκόμα 
καὶ ἡ προῖκα τοῦ κοριτσιοῦ καὶ ἕ- 
τσι ὅλα εἶναι ἕτοιμα. Λὲν μένει πα- 
ρὰ νὰ ὁρισθεῖ ἡ Κυριακὴ ποὺ θὰ 
γίνει ὁ γάμος, Καὶ ἡ Κυριακὴ ὁρί- 
στηκε. 

Πύρια φροντίδα τώρα εἶναι τὸ 
πλύσιμο τῶν προικιῶν. Τὰ χονδρά, 

δηλαδὴ οἱ θελέντζες, οἱ µπατανίες, 
οἱ τσέργιες, τὰ σκουτιά, τὰ τράστα, 

οἱ τορθάδες, οἱ µαξιλάρες, τὰ στρω 
σίδια κλπ., δὲν θέλουν πλύσιμο. Τὰ 
ἄλλα ὅμως, τὰ λευκά, ὅπως τὰ σεν- 

τόνια, τὰ μαξιλάρια, οἱ ἀλλαξές, 

τὰ Ὑκλίφια, οἱ πετσέτες, οἱ στροῦ- 
µπες μὲ τὰ πάνινα, µαζεµένα ἕνα - 

ἕνα ἀπὸ τότε ποὺ τὸ κορίτσι ἦταν 
ἀκόμα μικρὸ -- γιατὶ ἂς μὴ ξεχνᾶ- 
µε «κορίτσι στὰ κολόπανα, μαντῆλι 

στὸ μπαοῦλο», λέγανε οἱ παληοὶ-- 
καὶ λερωμένα εἶναι καὶ κιτρινισµέ- 
να ἀπ᾿ τὴν πολυκαιρία. Σ’ αὐτὴ τὴ 
κατάσταση δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἐκ- 
τεθοῦν στὸ κόσµο γιὰ νὰ τὰ δεῖ, 
νὰ τὰ καμαρώσουν οἱ φίλοι καὶ νὰ 

σκάσουν οἱ ἐχθροί. Πρέπει νὰ µο- 
σκοπουληθοῦν καὶ νὰ ὀμορφοσιδε- 
ρωθοῦν. 

Τὸ πλύσιμο τῶν προικῶν δὲν εἴ- 
ναι ἁπλὴ δουλειά, Γι αὐτὸ μόλις 
ἡ νύφη συγκεντρώσει ὅλα ὅσα θέ- 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ 

λουν πλύσιμο, εἰδοποιεῖ τὶς φιλενά- 
δες της καὶ τὶς συγγένισσές της, 
γιὰ τὴν ἡμέρα ποὺ ϐ᾽ ἀρχίσει τὸ 
πλύσιμο, Συνήθως ἀρχίζουν τὴν Δευ 
τέρα. 

Στὴν ὥρα τους λοιπὸν οἱ νιές, ᾱ- 

νασκουμπώνονται, φορᾶνε τὶς πο- 
διές τους, πέρνουν θέση μπροστὰ 
στὰ σκαφίδια καὶ περιμένουν, Πε- 
ριµένουν τὶς γρηὲς ποὺ φθάνουν σέ 
λίγο γιὰ νὰ ἀσημώσουν τὰ -- πάν- 
τα µονά, πεντε ἑφτά, ἐννιὰ -- σκα- 
φίδια, νὰ εὐχηθοῦν τὰ καλορρίζι- 
κα καὶ νὰ μοιράσουν εὐχὲς σὲ ὅλες 
τὶς παραθρισκόµενες. 

Ἐν τᾶῶ μεταξὺ ἡ πεθερὰ τῆς νύ- 

φης ἔχει ἀπὸ χθὲς στείλει τὸ σα- 

πούνι, τὸ λουλάκι καὶ τὸ γλυκό. 

Καὶ τὸ πλύσιμο ἀρχίζει μὲ τὴν 
παρακάτω σειρά, 

Κάθε ροῦχο σαπουνιέται τρεῖς 

φορές καὶ μετὰ μπαίνει μὲ τάξη στὸ 
μπουγαδοκόφινο, ποὺ εἶναι στεριώ- 

µένο δίπλα στὸ καζάνι ὅπου θρά- 
ζει τὸ νερό. "Οταν τὰ μπουκαδοκό- 
Φινο γεμίσει τὸ σκεπάζουν μὲ τὸ 
σταχτοπάνι, θάζουν ἀπὸ πάνω τὴ 
στάχτη ποὺ τὴν ἔχουν περάσει ἀπ᾿ 
τὴ ξάρα --- συνήθως οἱ στάχτη εἶναι 
μαζεµένη ἀπ τὸ φοῦρνο γιὰ νᾶναι 

καθαρὴ -- καὶ ἀρχίζουν νὰ ρίχνουν 
τὸ καυτὸ νερό. 
Ἐδῶ θὰ μείνουν τὰ ροῦχα καὶ τὴ 

δεύτερη µέρα. Τὴν ἑπομένη τὰ 6γά- 
ζουν ἀπ᾿ τὸ μπουγαδοκόφινο καὶ τὰ 
ξανασαπουνᾶνε. Μετὰ τὰ ξεθγά- 
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ζουν, τὰ λουλακιάζουν καὶ τ’ ἁπλώ: 

νουν γιὰ στέγνωµα. Χαίΐρεται τὸ µά- 

τι σου νὰ θλέπει ὅλη τὴν αὐλὴ ζω- 
σµένη μὲ σχοινιὰ φορτωμένα ἄσπρα 
ροῦχα καὶ τὶς γύρω φράχτες γεµά- 
τες ἀπὸ ὑφαντά. 

Μόνο οἱ στροῦμπες φτάνουν γιὰ 
νὰ γεμίσει μιὰ αὐλὴ -- σκεφθῆτε 
τἄλλα -- ἀφοῦ μιὰ τέτοια μπορεῖ νὰ 
εἶναι 50 µέτρα ἢ 520 ὀργιές. Τέτοιες 

δὲν ἔχουν μιά καὶ δύο' Ἡ µία εἶναι 
γιὰ τὶς πετσέτες ὁλόκληρης σχεδὸν 
τῆς ζωῆς τῆς νέας νοικοκυρᾶς, ἡ 
ἄλλη γιὰ τὶς µοδάντες τοῦ αὗρια- 
γοῦ ἄντρα της ὅλα του τὰ χρόνια 
καὶ ἀπὸ κε καὶ μπρὸς θάλε. 
Μὲ τὸ πλύσιμο καὶ τὰ συνακό- 

λουθα πέρασε ἡ µεγάλη φούργια, 
ἡ κοπιαστικὴ δουλειά. Μένει ὅμως 

τὸ σιδέρωµα ποὺ θὰ φάει κι’ αὐτὸ 
δυὸ μέρες ἀκόμα. Τοῦτο εἶναι εὖ- 

χάριστο γιατι τώρα ποὺ εἶναι ὅλες 

μαζὶ ἔχουνε νὰ ποῦνε, νὰ΄ ποῦνε, 

καὶ θὰ τραγουδήσουν. Τὰ τραγού- 

δια ποὺ ἔχουν θέση ἐδῶ εἶναι ὃια- 

λεγμένα γιὰ τὴν περίσταση. Θὰ 

ποῦν τραγούδια τοῦ χωρισμοῦ, τρα- 

γούδια ποὺ δείχνουν τὴ λύπη τῆς 

κόρης ποὺ ἀφίνει τὸ σπιτικό της, 
τοὺς δικούς της, γιὰ νὰ πάει ἆλ- 

λοῦ, σὲ ξένο περιθάλλον, καὶ ποὺ 

μαρτυροῦν κάποιο Φόδο γιἁ τὴν 

καινούργια ζωὴ καὶ τὴν δυνατότη- 
τα προσαρμογῆς στὸ ξένο σὀϊ. 

«Σοὔπα µάννα μ᾿ πἀντρεψέ µε, 
σπιτονοικοκύρεψέ µε, 

μὰ στὰ ξένα μὴ μὲ δώσεις, 

γιατὶ θὰ τὸ µετανοιώσεις. 

Γὼ στὰ ξένα κι ἂν ἀρρωστήσω 

τί μαννοῦλα θὰ ζητήσω; 
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Θὰ φωνάξω τὴν κουνιάδα 
καὶ τὴν πρώτη συνυφάδα. 
Ἡ κουνιάδα δὲν ἀδειάζει, 
. ἡ συνυφάδα μπουγαδιάζει». 

"Αλλα τραγούδια ὅμως θὰ προ- 
σπαθήσουν νὰ προϊδεάσουν τὴν κὀ- 
ρη γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις της, νὰ της 
τονίσουν πῶς εἶναι συνυπεύθυνη 
γιὰ τὸ χωρισμὸ -- στὸ κάτω - κάτω 
δὲν τὴν παντρεύουν καὶ μὲ τὸ ζόρι... 

«Δικό σου εἶναι τὸ φταίξιμο 
καὶ τὸ θαρὺ τὸ μπλέξιμο 
ποῦρθα καὶ σ᾿ ὥρα μοναχὴ 
καὶ δὲ σὲ χόρταινα φιλί. 
Καθόμουν καὶ σὲ ρώταγα: 
κοτούλα μ᾿ ποῦναι ἡ µάννα σου, 
ποῦ εἶναι ὁ πατέρας σου; 

-Ἡ μάννα μ πάει στὴν ἐκκλησιὰ 

πατέρας μ᾿ πάει στὰ μαγαζιά. 

Τὰ δυό μ᾿ ἀδέρφια στὸ σχολειό, 

τ’ ἄλλα μ’ τ’ ἀδέρφια στὸ Στρατό 

καὶ γὼ εἶμαι µοναχή µου». 

Καὶ τοῦτο τὸ τραγούδι τέλος, ποὺ 

ἀκολουθεῖ προσπαθεῖ νὰ πεῖ στὴν 

κόρη ὅτι τὴν περιμένουν καὶ καλὲς 

στιγμὲς καὶ Ώρες εὐτυχισμένες, δὲν 

ἔχει µόνο ἀρρώσειες καὶ θάσανα ἡ 

ζωή: 

«Απόψε µαυρομάτα µου θὰ κοιµη- 

θοῦμε ἀντάμα. 

κοιμηθοῦμε λεθέντη μου, 

τί ἔχεις νὰ μοῦ κάνεις; 

--Θὰ σὲ φιλήσω σταυρωτὰ στὰ µά- 

τια καὶ στὰ φρύδια. 

--κι' ἂν μὲ φιλήσεις σταυρωτὰ γὼ 
νίδουµε καὶ θγαίνει, 

ἀλλοιὰ ἀπ᾿ τὰ χειλάκια σου ποὺ 
σκάζουν καὶ δὲ ὀγαίνει- 

--μι ἂν



ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΟΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ 

᾽Απὸ τὰ "Ηθη καὶ τὰ Ἔθιμα τῆς Δωρίδας 

Εἶναι θαθιὰ ριζωµένη ἡ πίστη σ᾿ 
ὅλους µας ἐδῶ στὸ χωριό, ἀνθρώ- 

πους κάποιας ἡλικίας καὶ µή, ὅτι ἡ 

ζωὴ δὲν ἐξαρτᾶται µόνο ἀπὸ τὴ δι- 

κή µας ἐργατικότητα καὶ συµπερι- 

φορά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ Θεία Πρό- 
νοια. 

Τὸ ἄγρυπνο µάτι τοῦ Θεοῦ πα- 

ῥρακολουθεῖ τὰ πάντα, τὰ φροντίζει 
καὶ ἀποδίδει δικαιοσύνη. 

Τὸ Θεῖο ἔργο Του συνεπικουροῦν 
καὶ ὅλοι οἱ “Αγιοι, ποὺ λατρεύον- 

ται στὰ ἐρημοκκλήσια τοῦ χωριοῦ, 
μὲ πρῶτο τὸν πολιοῦχο “Αγιο. Δὲν 
νοεῖται χωριανὸς - χριστιανός, ἐκεῖ- 

νος ποὺ θὰ περάσει κοντὰ στὴν ἐκ- 
κλησιὰ κάποιου ἁγίου καὶ δὲν θὰ 

κάνει τὸν σταυρὀ του... 

Στὸ Θεὸ καὶ στοὺς 'Αγίους Του 

στηρίζουµε τὶς προσδοκίες µας γιὰ 

καλὲς Θθροχές, σοδειές, προκοπὲς 

στὰ ζωντανὰ καὶ δική µας ὑγεία... 

Κι ὅμως. Ὑπάρχουν καὶ ἐνάντιες 

δυνάµεις ποὺ προσπαθοῦν μὲ κάθε 

τρόπο νὰ θλάψουν τοὺς χωριανούς. 
Βὰ κλονίσουν τὴν ὑγεία τους. Νὰ 
φέρουν τὸ «ἄντισμα» καὶ τὸ θανα- 

τικό. 
Εἶναι τὰ κακὰ πνεύματα ποὺ ἔνε- 

δρεύουν στὰ διάσελα καὶ τὶς ρεμα- 
τιὲς καὶ ζητᾶνε εὐκαιρία νὰ ἐπι- 
δράσουν ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων 
τοῦ χωριοῦ καὶ νὰ τοὺς ἀφανίσουν. 

Καὶ τὸ καταφέρνουν, ὅταν ἡ ἀπι- 

ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

στία καὶ ἡ ἁμαρτία περισσέψουν... 
Τότε τὸ θανατικὸ χτυπάει τὴ μιά 
πόρτα ὕστερα ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅπως 
πιστεύεται ἀπὸ τὰ παλιὰ χρόνια. 
Ἡ πείρα ὅμως ἀπέδειξε ὅτι ὑπάρ- 
χει ἕνα φοθερὸ κατὰ τῶν κακῶν 
πνευμάτων ὅπλο κι’ αὐτὸ εἶναι ὁ Τί- 
µιος Σταυρός. Σηµάδι ποὺ συντρί- 

6ει κάθε δαιμόνιο, 

Ἡ πίστη στὴ ζωοποιὸ δύναμη τοῦ 
Σταυροῦ κάνει ὅλους µας συχνὰ 
τὴν ἡμέρα νὰ κάνουμε τὸν σταυρό 
µας μὲ κατάνυξη, νὰ παρακολου- 
θοῦμε στὴν ἐκκλησία τὴ Σταύρωση, 

τὸ Πάσχα, ὅπως καὶ τὴν "Ύψωση 
τοῦ Τίμιου Σταυροῦ, τὸν Τρυγητή, 
καὶ τὸ σπουδαιότερο νὰ «Σταυρώ- 
νουµε» τὸ χωριό µας. Νὰ τὸ περι- 
ὀάλλουμε δηλαδὴ μὲ σταυροὺς φύ- 
λακες τῆς ὑγείας µας... 

Τὸ τελευταῖο εἶναι ἔθιμο παλιὸ 
καὶ διάσπαρτο στὴ Δωρίδα. Πολλὰ 
εἶναι τὰ τοπωνύμια μὲ τὴ λέξη 

«Σταυρὸς» γύρω ἀπὸ κάθε Χχωριὸ 

καὶ ἡ ἱστορία τους χάνεται στὰ χρό- 
νια, ὣς καὶ πέρα ἀπὸ τὸ Εἴκοσι “Ε- 

να, ὅπως μᾶς θεθαιώνουν οἱ παλιό- 

τεροι. 
Πάρα κάτω θὰ περιγράψουμε 

πῶς ἔγινε τὸ «Σταύρωμα» τοῦ χὠ- 
ριοῦ σ᾿ ἕνα χωριὸ τῆς Δωρίδας, τὰ 
Νέα Κούκουρα, τὸ 1969. 

Ὕστερα ἀπὸ κατολίσθηση τοῦ 
παλιοῦ χωριοῦ, μεταφέρθηκαν οἱ 
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Κουκουριῶτες πέντε χιλιόμετρα µα- 

κρύτερα ἀπὸ τὴν παλιὰ διαμονή 
τους, στὴν ἔξοδο τοῦ Φαραγγιοῦ 

τῆς Μαντήλως καὶ δίπλα στοὺς οἱ- 

κισμοὺς Βερατζιᾶς καὶ Πηγῆς. 

Νέο χωριὸ μὲ σχέδιο, νέα σπίτια, 

νέος ἀγώνας γιὰ ἐπιθίωση. Καὶ πά- 

νω σ᾿ αὐτὰ ξέσπασε στὸ χωριὸ τὸ 

κακό : Κάθε θδοµάδα πέθαινε κι 
ἕνας. Τὴ μιὰ Κυριακὴ μνημόσυνο 
τὴν ἄλλη κηδεία... Τὸ πράγμα ῆταν 
φοθερό. Οἱ γεροντότεροι θρῆκαν, 
ὅτι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ ἦταν στὴν ἕλ- 
λειψη Σταυρῶν γύρω στὸ χωριό. 
Ἔπρεπε ἑπομένως νὰ σταυρωθεῖ 

τὸ χωριὸ τὸ γρηγορότερο, ὅπως ἢ- 
ταν καὶ τὸ παλιό. "Όλοι θρῆκαν 
σωστὴ τὴ σκέψη καὶ τὸ ἔθιμο τού 
«Σταυρώματος» τοῦ χωριοῦ ἀναόθί- 
ωσε: 

Μιὰ ἐπιτροπή, ἀντιπροσώπεία 
τοῦ χωριοῦ, πῆγε στὸ κοντινὸ Μο- 
ναστῆρι τῆς Βαρνάκοθας, νὰ ζητή- 
σει ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο νὰ φέρει στὸ 
χωριὸ τὸ «Κουτὶ» καὶ νὰ σταυρώσει 
τὸ χωριό. (Τὸ «Κουτί», ὅπως τὸ λέ- 
νε στὰ γύρω χωριά, εἶναι μιὰ ἀπὸ 
τὶς τρεῖς Λειψανοθῆκες ποὺ φυλάσ- 

σονται στὴ Βαρνάκοθα καὶ περιέχει 
Ὕαγια λείψανα τοῦ "Αγίου Θεοδώ- 
ρου, τοῦ "Αγίου Χαραλάμπους, τῆς 

"Αγίας Παρασκευῆς, τοῦ Αγίου 
Βείλου, τοῦ "Αγίου Παντελεήμονα, 

τοῦ Αγίου Στυλιανοῦ). 
Ὅ Ἡγούμενος, µακαρίτης τώρα, 

Χρυσόστομος, ὥρισε τὴν Κυριακὴ 
ποὺ θἄᾶφερνε τὴ Λειψανοθήκη καὶ 
στὸ χωριὸ κηρύχθηκε αὐστηρὴ νη- 
στεία μιᾶς ἑθδομάδας. 
Κατασκευάστηκαν καὶ ἕξι τσιµεν- 

τένιοι Σταυροὶ μὲ μικρὴ κρύπτη ὁ 
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καθένας, ποὺ θὰ δεχόταν τὴν ἁγια- 

σµένη ὕψωση καὶ ἐπιλέχτηκαν οἱ 
χῶροι ποὺ θὰ τοποθετοῦνταν τὴν 
παραμονὴ τοῦ «Σταυρώματος». Τὴν 

ὁρισμένη Μυριακὴ ὁ Ἡγούμενος μὲ 
τὸ «κοπέλλι» του ἔφεραν τὸ «ἴου- 
τὶ» καὶ τὸ τοποθέτησαν στὴν ἐκκλη- 
σία τοῦ ᾽Αγίου Μικολάου, κάτω ἀπὸ 

τὸν πολυέλαιο. 

"ὌἜγινε ἡ θεία λειτουργία κι’ ὕ- 

στερα εἰδικὲς προσευχές, δεήσεις 

καὶ παρακλήσεις, Μὲ εὐλάθεια προ- 
σκυνήσαµε ὅλοι τὰ “Αγια Λείψανα. 
Ὕστερα, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, 

σχηματίστηκε ἡ ποµπή : Μπροστὰ 

τὸ «κοπέλλι κρατώντας ἀνοιχτὸ 

τὸ «Κουτί». "Ύστερα ὁ παπὰς τῆς 

ἐνορίας μὲ τὸ πετραχήλι καὶ τὸ Θυ- 
µιατό. Πίσω ὁ Ἡγούμενος μὲ τὸ πε- 
τραχήλι του κι ἐκεῖνος. ᾽Ακολου- 
θοῦσε τὸ χωριό. 

ὍὉ παπᾶς ξέροντας τὸ προκαθο- 

ρισµένο δρομολόγιο, ὁδηγοῦσε τὴν 
πομπὴ περιφερειακὰἁ γύρω ἀπὸ 
τοὺς οἰκισμούς, ὅπου εἶχαν τοποθε- 

τηθεῖ ἀπὸ τὴν προηγούµενη ἡμέρα 
οἱ Σταυροὶ σὲ ἐπιλεγμένες θέσεις, 
ὥστε νὰ εἶναι ἀνὰ δύο ἀντικρυστὰ 
καὶ νὰ ἐπικαλύπτουν ὅλες τὶς ἐγ- 

καταστάσεις τοῦ χωριοῦ, κατοικίες 

ἀνθρώπων καὶ ζώων. Σὲ κάθε Σταυ- 

ρὸ γινόταν ἡ συγκέντρωση ὅλων. 
Ψάλλονταν δεήσεις, ἐνῶ ὁ παπὰς 

θυµιάτιζε γύρω ἀπὸ τὸν Σταυρὸ 
καὶ ὁ κόσμος ἔψελνε τὸ Ιύριε Ἔ- 

λέησον. 

ὍὉ Ἡγούμενος ἔπαιρνε τότε μιὰ 
ἀπὸ τὶς ἕξι ἁγιασμένες ὑψώσεις 
καὶ τὴν τοποθετοῦσε στὴν εἰδικὴ 
κρύπτη τοῦ Σταυροῦ ποὺ τὴ σφρά- 
γιζε στὴ συνέχεια μὲ τσιμέντο. Οἱ



ὑψώσεις ῆταν ἀπὸ λειτουργειὰ εἰ- 

δικἁἀ γιὰ τὴν περίπτωση ζυμωμένη 
καὶ «μελετημένη» κι’ ἀπ᾿ αὐτὴ πάρ- 
θηκε ὁ ᾽Αμνὸς στὴ Λειτουργία. Ὅ 
παπὰς ξαναθυμιάτιζε ἄλλη μιὰ Φφο- 
ρά, μετὰ τὸ σφράγισµα τῆς ὑψώσε- 
ὡς καὶ ἡ πομπὴ συνέχιζε τὸ δρόµο 
της γιὰ τὸν ἑπόμενο Σταυρό, ὅπου 

γίνονται τὰ ἴδια. 

ὍὉ κύκλος ἔκλεισε στὴν ἐκκλη- 
οία τοῦ ᾿Αγίου Μικολάου, ἀφοῦ πέ- 
ρασε ὅλος ὁ κόσμος ἀνάμεσα σὲ 
ρουµάνια, ἀνέθηκε Θουνά, κατέθη- 
κε σὲ λαγκαδιές, διαπέρασε τὸ πο- 

τάµι δύο φορές, χωρὶς νὰ αἰσθαν- 

θεῖ κανεὶς τὴν παραμικρὴ κούρα- 
ση, πράγµα ποὺ ἐντυπωσίασε ὅλους 
μας... 

Στὴν ἐκκλησία ἡ Λειψανοθήκη το- 
ποθετήθηκε στὴν πρώτη της θέση 
καὶ ἀφοῦ προσκύνησαν ὅλοι, ἡ τε- 
λετὴ τοῦ «Σταυρώματος» τελείώσε. 
Πέρασαν ἀπὸ τότε δέκα ὁλόκληρα 
χρόνια. Σὲ κάποια διάνοιξη τοῦ 
δρόμου ἕνας Σταυρὸς ϐγῆκε ἀπὸ 

τὴ θέση του και πετάχθηκε κατα- 
γῆς. Οἱ καμπάνες χτύπησαν πάλι 
πολλὲς φορές. Ὅ Σταυρὸς τοποθε- 

τήθηκε πάλι στὴ θέση του καὶ ἀπὸ 
τότε ὅλα πᾶνε καλά... Καὶ τὰ συ- 
νακόλουθα τοῦ ἐθίματος: 

ὍὉ Σταυρὸς εἶναι ἀνάγκη νὰ πα- 

ραµείνει στὴ θέση του αἰώνια. Γι 

αὐτὸ παλιότερα διαλέγονταν τὰ δέν 
τρα ποὺ θὰ κρατοῦσαν τὴν ὕψωση 
καὶ τὸ Σταυρὸ νὰ εἶναι αἰωνόδια. 
᾿Ανοιγόταν σ᾿ αὐτὰ μικρὴ τρύπα. 
Τοποθετοῦσαν µέσα στὴν ὕψωση 
καὶ πάνω της κάρφωναν ἕναν ξύλι- 

νο, δένδρινο σταυρό, πρὸς τὸ µέρος 
τοῦ χωριοῦ φυσικά. Κανεὶς δὲν ἔ- 
πρεπε νὰ κάψει οὔτε ἕνα κλωναρά- 

κι ἀπὸ τὸ σταυρωμένο δέντρο, ποὺ 
κατὰ προτίµηση ἦταν Μοκκορέτσα, 
Δέντρος, Πουρνάρι καὶ στὴν ἀνάγ- 
κη ᾿Αγκουρτσιά. Ἐξ ἄλλου, πρέπει 

νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ τοποθέτηση κά- 
θε Σταυροῦ γίνεται ὕστερα ἀπὸ 
προσεχτικἡ ἐπιλογὴ τῆς τοποθεσίας 
καὶ γιὰ δύο λόγους ἀκόμα: 

Πρῶτα γιὰ νὰ φαίνεται ἀπὸ κά- 
θε σπίτι ἕνας τουλάχιστον Σταυρὸς 
καὶ νὰ δίνει ἄμεση δύναμη καὶ σι- 
γουριὰ σὲ κάθε πιστὸ καὶ ὕστερα 
γιὰ νὰ ἀποκλείεται ἡ μετακίνησή 
του ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν. 
Καὶ κάτι ἀκόμα: Οἱ νοητὲς γραμ- 
μὲς ποὺ συνδέουν δύο ἀντικρυστοὺς 

Σπαυροὺς πρέπει νὰ περνᾶνε πάνω 
ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ πα- 
ραθιάζονται προπαντὸς ἀπὸ συµ- 

πεθερικό, λεχώνα ἢ λείψανα. 

Γιὰ τὸν παραπάνω λόγο δὲν φέρ- 
νουν µέσα στὸ χωριὸ ἀπὸ τὸ ση- 
μεῖο ποὺ ὑψώνεται ἕνας προστατευ- 
τικὸς Σταυρός, νύφη, λεχώνα ἢ νε- 

κρό... 

  

Συμπατριώτη, 

μὴν τὸ καταστρέφεις. 

  
Μὴν πετᾶς τὸ περιοδικὸ τοῦτο. "Εστω καὶ ἂν δὲ σοῦ ἀρέσει 

Δῶστο σὲ κάποιον ἄλλο. Μπορεῖ ν᾿ ἀρέσει σὲ κεῖνον. 
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗ ΧΛΡΜΛΙΝΑ 

Στὸ θορειοδυτικὸ τμῆμα τῆς ”Αμ- 
Φισσας, στὶς ὑπώρειες τοῦ Κοκκινό- 

6ραχου ποὺ εἶναι τὸ κεφαλάρι τῆς 
πόλης, ὑπάρχει ἡ συνοικία Χάρμαι- 
να. 

Τὰ παλιὰ χρόνια ἡ συνοικία αὖ- 
τὴ ταν ὁ τόπος ποὺ γινόταν ἡ ἐ- 
πεξεργασία τοῦ δέρµατος μιὰ καὶ 
ἐκεῖ ὑπῆρχαν ἄφθονα νερὰ καί, 

ποιός ξέρει πρὶν ἀπὸ πόσα χρόνια, 

οἱ σχετικὲς ἐγκαταστάσεις, τὰ τα- 

µπάκικα. "Ὅσοι κατοικοῦσαν στὴ 

συνοικία αὐτή, οἱ Χαρμαινιῶτες, κα- 

τὰ τὸ µεγαλύτερο µέρος ἀσχολοῦν- 
ται μ᾿ αὐτὴ τὴν ἰδιόρρυθμη δουλειὰ 
καὶ ζοῦσαν μιὰ δική τους ζωή. Ἔ- 
ξυπηρετούµενοι στὸ χῶρο της ἀπὸ 

µικροµάγαζα ποὺ λειτουργοῦσαν 
ἐκεῖ καὶ ψυχαγωγούμενοι στὰ τα- 
θερνάκια της κοντά στὸν παλιὸ ἅη- 
Μικόλα περνοῦσαν ὅλες τὶς ἡμέρες 
ἐκεῖ πάνω καὶ μοναχὰ τὰ Σαθθατό- 
6ραδα κατέθαιναν στὴν ἀγορὰ γιά 
τὰ ψώνια καὶ στὰ κεντρικὰἁ Κκαφε- 

νεῖα γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς 
γνωστοὺς καὶ νὰ μάθουν κανένα 
νέο. Μετὰ τὴ δουλειὰ συγκεντρώ- 
νονταν, ὅπως εἴπαμε, στὶς ταθερ- 

νοῦλες καὶ πίνοντας τὸ κρασί τους 

ξεκουράζονταν ἀπὸ τὴν κούραση 

τῆς ἡμέρας. 
Ὅλοι τους φηµίζονταν γιὰ τά... 

γερὰ στοµάχια τους ποὺ δέχονταν 
ποσότητες φαγητοῦ ἀπίστευτες καὶ 

γιὰ τίς... κρασοκατανυκτικές τους 

398/116 

ΚΩΝ. ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ἱκανότητες --- τοὺς ἔφερναν τὸ κρα- 
σὶ μὲ τὸ γκαζοντενεκὲ καὶ τὸ ἔπι- 
ναν χάριν συντοµίας, μὲ τὴ «μισή». 

Ἡ δουλειὰ στὰ ταµπάκικα ἦταν 
σκληρὴ καὶ ἰδιότυπη. Πολλὲς Φο- 

ρές, ὅπως ἄκουα ν’ ἀφηγοῦνται, ἒυ- 
πνοῦσαν, χειμῶνα - καλοκαίρι, στὶς 

4 τὸ πρωῖ καὶ ἐργάζονταν, μὲ μιὰ 
μικρὴ  µεσηµεριάτικη διακοπή, μέ- 
χρι ἀργὰ τὸ 6ράδυ συμπληρώνον- 
τας δώδεκάωρη ἐργασία καὶ ἁκό- 

µη. ΄"Πταν ὅμως ἀποδοτικὴ καὶ τοῦ- 
το τοὺς ἱκανοποιοῦσε. Ἡ τελειότη- 
τα τῆς ἐπεξεργασίας ἦταν ἀναγνω- 

ρισµένη σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα 
καὶ οἱ παραγγελίες γιὰ χοντρὰ δέρ 
µατα, γιὰ θακέττες, γιὰ σαχτιάνια, 

γιὰ προθιὲς καὶ τόσα ἀκόμα εἴδη 

ἦταν ἀτέλειωτες. "Ας σημειωθεῖ 6έ- 

θαια ὅτι τὰ χρόνια ἐκεῖνα κύριο 

µέσο μεταφορᾶς ῆταν τὰ πόδια καὶ 

οἱ δρόμοι, κακοφκειαγµένοι καὶ ᾱ- 
νώµαλοι, δὲν σήκώναν... σεθρὰ καὶ 

λουστρίνια. 

Πολλοί, πάρα πολλοί, ἦταν οἱ 

θρύλοι τῆς Χάρμαινας ἀπὸ τὸ πα- 

λιὰ χρόνια, ὅπως τοὺς εἶχα ἁκού- 

σει ἀπὸ κάποιο συγγενῆ µου ποὺ 
δούλευε στὰ ταµπάκικα. 
Πολλὰ λέγονταν, µέχρι πρὶν λί- 

γα χρόνια, καὶ γιὰ τὸ περιώνυµο 
«στοιχειὸ» τῆς Χάρμαινας, στὸ ὁ- 

ποῖο ὁ καθένας τοῦ ἀπέδιδε ἵκανό- 

τητες καὶ προθέσεις ἀνάλογες μὲ 
τήν... ἐμπειρία του. Ὁ δικός µου



ἀφηγητὴς πίστευε πὼς ἧταν φίλος 
τους καλὸς καὶ τοὺς συμπονοῦσε 

γιὰ τὴ σκληρὴ δουλειά τους. Πολ- 
λὲς φορές, ἔλεγε, τὴν ὥρα ποὺ πή- 

γαιναν νὰ πιάσουν δουλειὰ ἀξημέ- 

ρωτα, ἄκουγαν ἕνα µεγάλο θόρυ- 
6ο, σὰ νὰ σέρνονταν ἁλυσίδες στὸ 

καλντερίµι καὶ μέσ στὸ σκοτάδι 
νόμιζαν πὼς ξεχώριζαν ἕνα µεγά- 
λο τετράποδο, σὰν λύκο, νὰ φεύ- 
γει ἀπ᾿ τὰ ταµπάκικα καὶ νὰ χάνε- 
ται στὰ στενοσόκακα. Σὰν φτάναν 
δὲ στὸ «μαγαζὶ» εὕρισκαν τὴ δου- 
λειὰ θαλμένη μπρὸς καὶ µισοτε- 

λειωμένη -- ἀπόδειξη πὼς τὸ στοι- 

χειὸ ποὺ τοὺς συμπονοῦσε δούλεψε 
ὅλη τὴ νύχτα γιὰ λογαριασμό τους. 
Ὅλα αὐτὰ θέθαια ἦταν ἀποκυή- 
µατα τῆς φαντασίας τους καὶ τὸ πι- 
θανότερο, πώς, ζαλισμένοι πολ- 

λὲς φορές, ἀπὸ τὴν ἑσπερινὴ κρα- 
σοκατάνυξη δὲν θυµόνταν σὲ ποιό 

σημεῖο εἶχαν ἀφήσει τὴ δουλειά 
τους, δείχνουν ὅμως ὁλοφάνερα τὴν 
τάση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀποζητᾶ στὸ 
ὑπερφυσικὸ τὸν Θοηθὸ καὶ προστά- 

τη τῆς δουλειᾶς του. 
Στὴ Χάρμαινα ὑπῆρχε ἀκόμα μιὰ 

ξεχωριστὴ τοποθεσία, κοντὰ στὸν 
παλιὸ ἅη-Μικόλα, μιὰ ρεματιὰ κα- 
τάφυτη ἀπὸ πλατάνια καὶ ἄλλα 
δέντρα, ὅπου, τὶς φεγγαρόλουστες, 
θραδιὲς τῆς ἄνοιξης καὶ τοῦ καλο- 
καιριοῦ μαζεύονταν κόσμος πολὺς 
γιὰ γ΄ ἀκούσει τὰ ἀηδόνια ποὺ κε- 
λαϊδοῦσαν ὅλη τὴ νύχτα, συντρο- 
φεύοντας τὸ τραγούδι τῶν νερῶν 
ποὺ κατρακυλοῦσε στὴ ρεματιά. 
Καὶ δὲν ἦταν λίγες οἱ φορὲς ποὺ 

ἑημερωθήκαμε ἐκεῖ συνεπαρμένοι 

ἀπὸ τὴ µαγεία τῆς νυχτιᾶς καὶ τὴν 

μελωδία. 
Αὐτὰ θυμᾶμαι ἀπὸ τὰ χρόνια ἑ- 

κεῖνα γιὰ τὴ Χάρµαινα καὶ θᾶθελα 
κάπου νὰ μείνουν γραμμένα, γιατί, 

ὅπως ὅλα τὰ πράµατα στὸν κόσµο, 
ἔτσι καὶ ἡ Κάραμινα, µὲρα μὲ τὴν 
ἡμέρα ἀλλάζει, χάνεται, καὶ σὲ λί- 
Ύο τίποτε δὲν θὰ θυμίζει ὅλο ἐκεῖ- 
νο τὸν κόσµο ποὺ ἔζησε ἐκεῖ ἐπά- 
γω -- τοὺς πατέρες, τοὺς παποῦδες, 

τοὺς προσπάπους µας, 

  

Συμπατριώτη, 

  

Ὅπου καὶ ἂν γεννήθηκες, εἴτε στὴ Δωρίδα εἴτε στὴν Παρ- 
νασσίδα, ὅπου καὶ ἂν διαµένεις, εἴτε στὴ Φωκίδα εἴτε ἔξω ἀπ᾿ 
αὐτή, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσεις πὼς τὸ «Λαογραφικὸ Μουσεῖο 
Φωκίδας» εἶναι τὸ μουσεῖο τοῦ τόπου σου, μουσεῖο δικό σου. Βο- 
ἠθησέ το μ᾽ ὅποιο τρόπο μπορεῖς. Καὶ μὴν ξεχνᾶς πὼς κάθε πα- 
λιὸ ἀντικείμενο, εἴτε ξεχασμένο στὸ ὑπόγειο εἴτε τακτοποιημέ- 
νο στὸ σπίτι σου, ἔχει μιὰ θέση στὸ Μουσεῖο.   
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

᾿Αθήνα, 29 ᾿Ιουλίου 1982 

᾽Αγαπητοὶ συμπολίτες, 

Καλὸν νὰ µάθετε, κάτι ποὺ δὲν ξέ- 

ρετε. 

Πρέπει νὰ εἶσθε ὑπερήφανοι, γΥια- 

τὶ στὴν ”Αμϕισσα ἱδρύθηκε ὁπρᾶ- 
τος -- κ ἴσως μοναδικὸς μέχρι 

σήµερα -- μαθητικὸς Λαογραφικὸς 
Σύνδεσμος «Η ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ» δηλ. 

σύλλογος ποὺ γιὰ τὴν ἵδρυσή του 

τὴν πρωτοθουλία εἶχαν ἕνας µαθη- 
τῆς καὶ ἕνας φοιτητὴς καὶ µέλη ἢ- 
ταν κυρίως µαθητές. Κι) αὐτὸ τὸ 

1905, τότε ποὺ μόλις εἶχε πρωτοξε- 
κινήσει μὲ τὸν Πολίτη, ἡ ὀργανω- 
µένη, γενική, σοθαρή, λαογραφικἡ 
συλλογικὴ προσπάθε:α. 

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1909, ἔχοντας 

τελειώσει τὴν Γ΄ Γωμνασίου παρα: 

θέριζα στὴν ᾿Ιτέα. 'Ὁ µακαρίτης 

φίλος µου (καὶ ποιητής) Γιάννης 

Παπαναστασίου (γιὸς τοῦ γιατροῦ 
Παπαναστασίου) μοῦ μίλησε γιὰ 
τὴ Λοαγραφία, ποὺ σὰν πρωτοετὴς 
Φφοιτητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς 
εἶχε ἀκούσει µαθήµσοτα λαογραφί- 
ας ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ν. Πολίτη. Ἡϊ 
κατάπληξή µου καὶ ὁ ἐνθουσιασμός 

µου δὲν εἶχε ὅρια' παρέσυρε καὶ τὸ 

Φίλο µου. 

Σκεφθήκαμε νὰ δουλέψουμε οἱ 
δυό µας, Δὲν θυμᾶμαι, ὅμως, πῶς 
μᾶς ἠρθε ἡ ἰδέα νὰ χρησιµοποιή- 
σουµε ὅλη τὴν Δ΄ (τελευταία) τά- 
ξη τοῦ Γυμνασίου. Οἱ λεπτομέρειες 
δὲν ἔχουν σηµασία. ᾽᾿Αρχὲς Δεκεμ- 
6ρίου εἴχαμε ἱδρύσει τὸν «Λαογρα- 
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φικὸ Σύνδεσμο» «Π ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ». 
Μέλος μποροῦσε νὰ γίνει «οἱοσδή- 

ποτε καὶ ὁπουδήποτε τῆς Ἑλλάδος». 
Κυρίως ὅμως, ἀποθλέψαμε στοὺς 

μαθητὲς (ὅλη ἡ τάξη) καὶ μὲ αὖ- 
τοὺς κυρίως ἀρχίσαμε καὶ ἐννοού- 
σαµε νὰ δουλέψουμε. ᾿Ενοικίαση 

γραφείων δίπλα στὸ Γυμνάσιο, 
σφραγίδα (θλέπε Οργανισμό), ἐ- 

πίπλωση, εἴδη γραφείου καί... πο- 
λύγραφος, γιὰ τὶς ἀνατυπώσεις τῶν 

προγραμμάτων ἐργασίας κλπ. 

Δὲν ἔχουν ἐνδιαφέρον ἄλλες λε- 
πτοµέρειες,. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ 
πρωτότυπο σύστηµα ἐργασίας ποὺ 

ἐπινοήσαμε. "Όταν ἐδῶ καὶ 20 χρό- 
για τὸ ἀνέφερα στὸ µακαρίτη φίλο 
µου καθηγητὴ τῆς Λαογραφίας στὸ 

Πανεπιστήµιο Γ. Μέγα ἔμεινε κα- 
τάπληκτος. Εἶχε ἐκδώσει τὸ ἔργο 
του «Ζητήματα Ἑλληνικῆς Λαογρα- 
φίας» 1939 στὸ ὁποῖο ὅλο τὸ λαο- 

γραφικὸ ὑλικὸ ἀναπτύσσεται κατὰ 
εἴδη, σὲ ἐρωτήματα, τὸ ἴδιο εἴχαμε 

ἐφαρμόσει κι’ ἐμεῖς, Μὲ ρώτησε ποὺ 
τὸ εἴχαμε διαθάσει. "Όταν τοῦ εἴ- 

πα, πὼς τὸ Φφανταστήκαμε µόνοι 
μας, ἔμεινε κατάπληκτος. 

Τί κάναμε; Ἐπειδὴ οἱ μαθητὲς 
ἦταν τελείως ἀκατατόπιστοι, γιὰ 

ὅλο τὸ θέµα ἑτοιμάζαμε ἐρωτήσεις, 

ὥστε ὁ µαθητὴς πηγαίνοντας στὸ 

χωριό του δὲν εἴχε, παρὰ νὰ ρῶ- 
τήσει καὶ συμπληρώσει τὰ κενά. 
Προηγουμένως Ὑίνονταν µερικὲς 

κατατοπιστικὲς θεωρητικὲς ἄνα- 
πτύξεις σὲ εἰδικὲς συνεδριάσεις. 

Ἐγὼ καὶ ὁ φίλος µου διαθάζαµε



ὅ,τι σχετικὸὀ θεωρητικὰ εἶχε Ύρα- 
φεῖ ἢ τὸ ἀντίστοιχο λαογραφικὸ ὅ- 
λικὸ καὶ ἑτοιμάζαμε τὴν ἀνάπτυξη 
καὶ τὶς ἐρωτήσεις. 

"Ετσι εἶχαν προετοιμαστεῖ οἱ µα- 
θητὲς γιὰ τὶς διακοπὲς «Χριστού- 

Ύεννα -- Πρωτοχρονιὰ -- Φώτων». 

Τότε ξέσπασε ἕνα ἀπροσδόκητο. 

Εἴκοσι μέρες νωρίτερα οἱ μαθητὲς 
τῆς Β΄ Γωμνασίου εἶχαν ἀπεργήσει 
καὶ ὁ γυμνασιάρχης ἸΚουροσόπου- 

λος ἀπαγόρεψε κάθε συγκέντρωση, 

Τὸν ἐπισκέφθηκα καὶ τὸν ἐξελιπά- 
ρισα, νὰ κάμει ἐξαίρεση γιὰ τὶς συ- 

νεδριάσεις τοῦ Συνδέσμου. Μὲ ἀπεί- 

λησε μὲ διαρκῆ ἀποθολή. Καὶ ὅμως 
ῆταν ἕνας ἀγαπητός, ἐξαιρετικὰ 

μορφωμένος (καὶ μὲ γερμανικὰ) 

φιλόλογος καί, τὸ σπουδαιότερο, 

µέλος τῆς Λαογραφικῆς 'Ἑταιρείας 

τοῦ Ν. Πολίτης. Εἰς µάτην ἐπικαλέ- 

στηκα τὴν ἰδιαίτερη αὐτὴ ἴδιόπη- 
τά του (ὅτι κι ἐγὼ καὶ ὁ φίλος µου 
εἵμαστε µέλη της) καὶ τὴν κοινὴ 
ἀγάπη µας γιὰ τὴ λαογραφία. ”Η- 
ταν ἀνένδοτος. 

"Ἔτσι σταμάτησε ἡ ἐξόρμησή 

µας καὶ διαλύθηκε ὁ Σύνδεσμος. 
Τὸ πλῆγμα ῆταν ἀπὸ χερι ἀάγαπη- 
τὸ τῆς λαογραφίας καὶ ἐξαιρετικὸν 

ἐπιστήμονα. Μὲ πικρία συλλογίζο- 
μαι, τί θὰ ὑπῆρχε σήµερα συγκεν- 
τωµένο, ἂν δοκιµαζότανε τὸ σύστη- 
μα, θελτιώωνότανε καὶ συστηματικὰ 

συνεχίζονταν ἀπὸ μαθητὲς τὰ κατο- 

πινὰ χρόνια, τότε, ποὺ ἀκόμα, πολ- 
λὰ λαογραφικἀ στοιχεῖα δὲν εἴχαν 
ἐξαφανιστεῖ. Θυμᾶμαι π.χ. πὼς µε- 
ταξὺ ἄλλων, ἀναφέρθηκε ἀπὸ µα- 

θητή, ὅτι στὴν Ὑπάτη καὶ τοὺς Δελ- 
φοὺς ἐπικρατοῦσε ἀκόμα τὸ ἔθιμο 

νὰ θάζουν στὰ χέρια τοῦ νεκροῦ, 
ὅταν ἦταν στὴν κάσα, χρήματα. 

Σᾶς στέλνω τὸν «Ὀργανισμὸ τοῦ 
Συνδέσμου», τὸν «Ὁδηγὸ τῶν µε- 
λῶν» καὶ τὴν 1η Ὁδηγία (ἀντίγρα- 
φο). Σᾶς ἐκλιπαρῶ νὰ προσέξετε νὰ 

μὴ χαθοῦν, Δὲν ὑπάρχουν παρὰ 2 
µόνο ἀντίγραφα ἑκάστου στὴ Δη- 
μοτικὴ Βιθλιοθήκη (θιθλία Β. Λα- 
χανα). Τὰ φύλαξα 80 χρόνια, νὰ 

μὴ χαθοῦν, εἶναι τιμὴ γιὰ τὴν πα- 
τρίδα µας καὶ τοὺς νέους ἐκείνης 

τῆς ἐποχῆς. 

Στὴ Βιθλιοθήκη θὰ θρῆτε ἐπίσης 
ἐπιστολὲς τοῦ Ν. Πολίτη καὶ λίγο 
ἄλλο σχετικὸ ὑλικό. Δυστυχῶς δὲ 

σώθηκε ἀντίγραφο τοῦ ἑτουμασθέν- 
τος ἐρωτηματολογίου γιὰ τὰ Ἆρι- 

στούγεννα. 

Σᾶς εὔχομαι ἐπιτυχία στὸ ἔργο 

σας. 
Νὰ μὲ θεωρεῖτε πάντα φίλο τοῦ 

ἔργου σας. 
Β. ΛΑΧΑΝΑΣ 

.... 

Υ.Γ. Ἔχω μιὰ μικρὴ συλλογή ἆᾱ- 
πὸ 80 περίπου τραγούδια ἐκείνης 
τῆς ἐποχῆς. “Όταν τὰ καθαρογρά- 
ψω καὶ δακτυλογραφήσω, θὰ σᾶς 
στείλω ἀντίγραφο. 

Στὴ Θιθλιοθήκη µου, ὅταν λει- 
τουργήσει, θὰ θρῆτε πάρα πολλὰ 

λαογραφικὰ θιθλία. ᾿ἘΕπίσης ἕνα 
σημειωματάριό µου μὲ ἐρωτήσεις 

θάσει τῶν 2 τόµων τοῦ θιθλίου ΛΝ. 
Πολίτη, Παραδόσεις. 
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οσο όνος ο 

Απ΄ τὴ ὑραστηριότητα τῆς Ἑταιρείας 

    

Συνεχίστηκαν οἱ προσφορὲς γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Εταιρείας. 

Οἱ παρακάτω συμπατριῶτες μᾶς ἔστειλαν τὰ ἀντίστοιχα ποσά: 

Δρχ. 

᾿Αφοὶ Μαµαρέλη ”Αμϕισσα 2.000 

Ιωάν. Μίχος Μ. Σπηλαίου 30, ᾽Αμπελόκηποι 1.900 

Αὐγ. Σκουρλέτος "Αμϕισσα 1.000 

Χρ. Καρανάσος "Αμϕισσα 200 

᾿Ανδρ. Δενιόζος "Αμϕισσα 100 

Βασίλ. Λαχανᾶς Δελφοὶ 1.000 

Βασίλ. Μαργώνης, ἔμπορος, ”Αμϕισσα 500 

Νικόλαος Σιδηρόπουλος, ἔμπορος, "Αμϕισσα 200 

Ἡ ᾿Εταιρεία τοὺς εὐχαριστεῖ θερμά. 

  

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΒΛΕΨΙΑΣ 

Ὁ δαίµονας τοῦ τυπογραφείου, ποὺ συνήθως ἐπικαλούμαστε, 

καί, κυρίως, ἡ ἀθλεψία τοῦ διορθωτῆ -- ἐμένα -- τὰ κατάφεραν ὥστε 

νὰ ἐξαφανιστεῖ τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέα τοῦ δημοσιεύµατος «Απ΄ 

τὴν ΄Ἔκθεση τοῦ Σπύρου Παπαλουκᾶ» (τεῦχος 22)2--52, σελ. 8) 664) 

Ἀίμωνα Δαλέντη. 

Ζητοῦμε συγγνώµην ἀπὸ τὸ συνεργάτη µας γιὰ τὴν ἀθλεψία 

καὶ πρόθυμα προθαίνουµε στὴν ἐπανόρθωσή της, ΑΔ. |. Π. 
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Ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀναδημοσίευση τῶν κειμένων, μὲ τὴν 
προὺπόθεση νὰ γίνεται μνεία τοῦ περιοδικοῦ, ὅπου πρωτοδημοσιεύθηνε 

καὶ νὰ δημοσιεύεται ὃ πρόλογος ἢ τὸ σχόλιο τῆς συντάξεως, ἂν ὑπάρχει.



  

/ εΌρα ὴ 
αμφίσσα 

ἈΙΑΝΜΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


