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Ἡ Ἑταρεία Φωκιτῶν Μεἠετῶν 

καὶ τὸ «Ἱσπογραφικὸ Μουσεῖο Φωμίόαρ 

Εὔσονταί 

Καπὰ Χριστούγεννα 

καὶ εὐτυχιομένος ὁ Καινούργιος Κρόνος 
κά 

  

Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει 

Ἱ--- Ὁ δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας Τάκης Παπαγιαννό- 

πουλος, ᾿Αθήνα, μᾶς γράφει: 

πς ταδε προς δι ὡς ρθει ν βώνη, ές δε μα ο 

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρία σᾶς συγχαίρω ἐγκαρδίως, καὶ δι΄ ὑμῶν ὅ- 

λους τοὺς συνεργάτας καὶ συνεργάτιδάς σας, διὰ τὸ ὡραῖον καὶ 

ἐξόχως δημιουργικὸν ἔργον ποὺ ἐπιτελεῖτε ἀπὸ τῶν στηλῶν τοῦ 

περιοδικοῦ σας «Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα» καὶ ἀκόμη περισσότε- 

ρον ἀπὸ τὴν ἔπαλξη τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν. 

2. .᾿Απὸ τὴν Πρόεδρο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Βεανίδων 

᾽Αθηνῶν πήραμε τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή: 

Φίλε κύριε Πρόεδρε, 

Εἴμαστε ὅλοι, ὅσοι ἤρθαμε Σαθθατοκύριακο στὴ Φωκίδα, γε- 

μᾶτοι ἀπὸ ἐντυπώσεις καὶ συγκίνηση. Εντυπώσεις γιὰ ὅτι εἴδα- 
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με καὶ μάθαμε, συγκίνηση γιὰ τὴν ἀφιέρωση καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ 
γιὰ τὸ ἔργο τῆς Ἑταιρείας σας ποὺ μᾶς µεταγγίσατε. 

Θἄταν σπουδαῖο νὰ ὑπάρχουν πολλοὶ πού, σὰν ἐσᾶς, νὰ δί- 
νουν ὅλο τὸν περίσσιο χρόνο τους καὶ ὅλο τὸ πάθος τους γιὰ τὴν 
καλλίτερη γνώση τῶν ἠθῶν καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ λαοῦ τῆς 
Ἑλλάδας, 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε εἰλικρινὰ καὶ πολὺ θερμὰ γιὰ τὸ χρόνο 
ποὺ μᾶς δόσατε καὶ ἐλπίζουμε νὰ ξανανταµώσουμε, 

Πολὺ φιλικὰ 

ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Πρόεδρος 

  

Σχολιάζοντας τὴ γεγονύτι 

Ί.--- ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ «ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»: Σχετικὰ μὲ τὸ σχό- 
λιο τοῦ προηγούμενου τεύχους µας «ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ὁ ΤΟΕΒ 
᾽Αμϕίσσης καὶ περιχώρων μᾶς ἔστειλε τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή: 

      

  

᾽Αγαπητὲς «Σελίδες». 

Ζτὸ «Σχολιάζοντας τὰ γεγονότα» τοῦ 27ου τεύχους σας ἐκ- 
πέµπετε τὸ «Σῆμα κινδύνου» γιὰ τὸν ἐλαιώνα µας. 

Μὲ τὶς διαπιστώσεις σας συμφωνοῦμε ἀπόλυτα καὶ συμπλη- 
ρώνουμε ὅτι σὲ ὁρισμένα µέρη ὁ λόγγος.. ἀγρίεψε. 

Ἐπίσης συμφωνοῦμε καὶ μὲ τὰ αἴτια ποὺ ἔφεραν αὐτὸ τὸ 
θαυμάσιο, ἄλλοτε, περιβόλι στὸ σημερινὸ χάλι. 

᾿Εμεῖς σὰν τοπικὸς φορέας προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦ- 
με ὅσο πὸ δυνατὸν περισσότερο στὴν ἀποστολή µας, ᾿Απὸ φέτος δέ, 
καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴ µεγάλη δωρεὰ τῆς ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣ- 
ΣΟΥ ἐξ ἑνὸς ἑκατομμυρίου δραχμῶν γιὰ τὴν ἀγορὰ μηχανήματος 
ποὺ θὰ μᾶς ὀοηθήσει νὰ μὴν ἀφήσουμε κανένα αὐλάκι κλειστὸ 
καὶ κανένα δέµα ἀτακτοποίητο, ἐλπίζουμε ν᾿ ἀνταποκριθοῦμε 
πλήρως. 

Ἐπ' εὐκαιρία θεωροῦμε χρέος καὶ ἀπὸ δῶ νὰ εὐχαριστήσου- 
µε τὴν ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ἑ- 
πέδειξε γιὰ τὸν ἑλαιῶνα µας. 

Μὲ τιμὴ 
Ὁ Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓ, ΚΑΣΤΑΝΑΣ 
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Θὰ συμφωνήσουμε ἁπόλυτα μὲ τὴν προσδοκία τῶν ἀνθρώπων 
τῆς γῆς µας γιὰ αὔξηση τῆς ἀποδοτικότητας τοῦ «λόγγου» ὕ- 

στερα ἀπὸ τὴν ἀπόχτηση προηγμένων τεχνικῶν µέσων καλλιερ- 
γείας καὶ μὲ τὶς ὀφειλόμενες πρὸς τὴν δωρήτρια ἑταιρία ΑΕΜ 
ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ εὐχαριστίες, δὲν θὰ πάψουµε ὅμως νὰ 
περιμένουμε τὴν ἀπαραίτητη λήψη ἀπ᾿ τὴν πολιτεία λυσιτελῶν 
µέτρων γιὰ τὴ διάθεση τῆς παραγωγῆς καὶ τὴν ἐπίτευξη σταθε- 

ρῶν καὶ ἱκανοποιητικῶν τιμῶν. 

2.-- ΥΠΟΘΗΚΕΣ: "Ας μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ παραθέσουµε τὸ ἆ- 
κόλουθο ἀπόσπασμα ἀπ᾿ τὸ λόγο ποὺ ἐκφώνησε στὸ Δίο Μακε- 

δονίας ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμανλῆς: 

«Βασικὸς σκοπὸς τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων δὲν πρέπει 

νὰ εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε ψυχαγώγηση τῶν πολιτῶν ἀλλὰ ἡ πολι- 
τιστικὴ καλλιέργεια τοῦ λαοῦ µας, ἡ αἰσθητικὴ δηλαδή, ἡ ψυχι- 

κἡ καὶ ἡ πνευματική του εὐαισθησία. Τὸ πολιτιστικὸ ἀγαθὸ µπο- 

ρεῖ, καὶ πρέπει ἀσφαλῶς, νὰ φθάνει καὶ στὸ τελευταῖο χωριὸ δὲν 

μπορεῖ ὅμως ὁ κάθε τοπικὸς σύλλογος νὰ γίνεται, κατὰ τρόπο 

ἀσυντόνιστο, φορεὺς καὶ ὄργανο τῆς πολιτιστικῆς ἀναπτύξεως 

τῆς χώρας», 
Ἡ λιτή, σχεδὸν ἐπιγραμματικὴ σκιαγράφηση τῆς ἔννοιας 

καὶ τοῦ σκοποῦ τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ὕστερα μάλιστα 
ἀπὸ τὴν πλημμύρα τῶν τυποποιηµένων «πανηγυριῶν» ποὺ κατα- 
κλυσαν τὸν περασμένο Αὔγουστο τὴ χώρα µας, πρέπει ν΄ άποτε- 
λέσει, φρονοῦμε, ὑποθήκη γιὰ διοικοῦντας καὶ διοικουµένους καὶ 
πολύτιμο ὁδηγὸ ἐνεργείας γιὰ τὸ μέλλον. 

  

Συμπατριώτη. 

Διάδθασες τὰ «ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»; "Αν ὄχι μὴν τὸ ἆμε- 

λήσεις. Εἶναι ὅτι καλλίτερο ἔχει ὁ τόπος µας. 

Παράλληλα ζήτησε καὶ τὶς «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ᾽ ΤΗ ΦΩ- 
ΚΙΔΑ». Εἶναι μιὰ ζωντανή, ὅσο καὶ πιστή, εἰκόνα τῆς ἴδιαί- 

τερης πατρίδας µας στὸν τοµέα τους καὶ ἀποστέλλονται 

δωρεάν. 
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ΚΑΛΟΣ ΗΡΘΕΣ ΝΕΕ ΧΡΟΝΕ 
"Ἔθιμα τῆς λωρίδας, ἀπὸ τὶς πρῶτες μέρες τῆς νέας χρονιᾶς 

Σὰν ἡ κουθέντα τὸ φἑρει γιὰ τ᾽ 
“Αι-Βασλιοῦ καὶ τὴν Πρωώτοχρο- 
νιά, ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ µέρα καὶ ἡ 

ἐποχὴ τοῦ χρόνου, τὰ πρόσωπα ὅ- 
λων γελᾶνε, 

Φαίνεται, πὼς εὐχάριστες μνῆμες 
καὶ προσμονὲς ἔρχονται στὶς σκέ- 
ψεις, 

Κι ἂν οἱ πρῶτες εἶναι γιὰ τοὺς 

ἡλικιωμένους περισσότερες, οἱ δεύ- 

τερες εἶναι γιὰ τοὺς νέους καὶ τὰ 

παιδιά μεγαλύτερες... 
Θυμᾶται ἡ γιαγιά, τότε, τὴν κα- 

λὴ ἐποχὴ ποῦταν νέα νοικοκυρὰ 
στὸ πατρικό µας σπίτι, τὶς προετοι- 

µασίες γιὰ τὸ µεγάλο γεγονὸς τῆς 

Πρωτοχρονιᾶς: 
Ζύμωμα τὴν παραμονὴ καλοῦ καὶ 

καθάριου Ψψωμιοῦ καὶ ἰδιαίτερη 
φροντίδα γιὰ τὶς κουλοῦρες. Αὐτὲς 
θὰ δίνονταν τὴν ἡμέρα τ᾽ “Αι-Βασ- 
λιοῦ στ᾽ ἀγόρια τοῦ χωριοῦ πού, 
ἔχοντας στὴ ζωή τοὺς γονεῖς τους, 

θὰ πέρναγαν στὰ σπίτια γιὰ «πο- 
δαρικό»: 
-“Χρόνια πολλά, καλἠ χρονιά, 
-- Φχαριστοῦμε. Καλὴ πρόοδο 

νᾶχετε. 
-- Κι τ᾽ χρόν’. 
Τὰ παιδιὰ ἔπαιρναν τὴν καθάρια 

κουλούρα μὲ τὴν κοκόσια στὴ µέ- 
ση κι ἔφευγαν γι’ ἀλλοῦ. 

Μ᾽ ἰδιαίτερη φροντίδα ψηνόταν ἡ 
τρύπια κουλούρα τοῦ θοϊδιοῦ: 

4/59 

ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Καλοζυμωμένη, καλοπλασμένη, 
εἶχε πάνω της, μὲ ζυμάρι καμωμέ- 
νους, τέσσερους σταυροὺς σ᾿ ἀνά- 
λογο σχῆμα. 
Πρωϊ τ’ “Αι-Βασλιοῦ, μετὰ τὴ λει- 

τουργία, ἔθγαιναν τὰ καματερά 
στὰ θοσκοτόπια. Στὸ κέρατο τοῦ 
πιὸ περήφανου πέρναγαν τὴν κου- 
λούρα καὶ τὸ παρακολουθοῦσαν 

στὴ θοσκή. 
Τὸ 6όδι ἔσκυθε νὰ φόει χορτάρι 

καὶ κάποτε ἔπεφτε ἡ κουλούρα. 

Ἔτρεχαν τότε νὰ δοῦν ἂν πῆγε 
τ' ἀνάποδα ἢ τὰ πρόσωπα μὲ τὰ 
σταυρούδια πρὸς τὸν οὐρανό, "Αν 
γινόταν τὸ δεύτερο, ἦταν σημάδι 
καλῆς σοδειᾶς στὴ νέα χρονιὰ καὶ 
τὸ γεγονὸς πανηγυριζόταν ἀπ ὅ- 
λους τοῦ σπιτιοῦ, ποὺ δοκίµαζαν κι 

αὐτοὶ καὶ τὰ ζωντανά τους ἀπὸ τὴν 

κουλούρα. 
Τὴν παραμονἠὴ ἑτοιμάζονταν καὶ 

τὰ γλυκὰ γιὰ τὸ γλύκαμα τοῦ νέ- 

ου Χρόνου, γιὰ τὸ καλό: Τηγανί- 
τες, χαλθὰς κουταλιοῦ, κουραμπιέ- 

δες,  µελομακάρονα, µπακλαθάς, 
ὅτι μποροῦσε νὰ φτιάξει ἡ κάθε 

νοικοκυρά, 
Ὅλες ὅμως συναγωνίζονταν, γιὰ 

τὸ ποιά θὰ πήγαινε πρώτη στὶς θρύ- 
σες, μὲ τὸ πρῶτο λάλημα τοῦ κόκ- 

κορα καὶ θὰ τὶς «φίλευε», ρίχνον- 
τας τηγανίτες, γλίνα, ἄλλα γλυκά, 

γεννήµατα, σπόρους ροδιοῦ καὶ δια-



τυπώνοντας τὴν εὐχὴ - παράκληση 
καὶ ἐπιθυμία µαζί: 

-- Ὅπως τρέχουν τὰ νερὰ τῆς 
θρύσης ἁδιάκοπα, ἔτσι νὰ τρέχουν 

στὸ σπίτι ὅλο τὸ χρόνο τά ἔχοντα... 

᾽Αλλὰ δὲν τελείωναν ἐδῶ οἱ φρον- 
τίδες τῆς κυρούλας. Ἔπρεπε νὰ 

πλυθοῦν ὅλοι τοῦ σπιτιοῦ καὶ νᾶ- 
χουν ἔτοιμα τὰ καλά τους γιὰ τὴν 
ταχινή, πού, σὰν µεγάλη μέρα, ἔ- 
πρεπε νὰ τοὺς δεῖ ὅλους στὴν ἐκ- 
κλησία. Κι ἄρχιζε μὲ τὴν ἀἁποστο- 
λἠἡ τῆς λειτουργιᾶς στὸν παπἀ καὶ 
συνεχιζόταν μὲ τὸν οἰκογενειακὸ ὁ- 
μαδικὸ ἐκκλησιασμό. 

᾽Ακολουθοῦσε τὸ «ὕψωμα» στὸ 
σπίτι μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ εὐλογία 
τοῦ παπᾶ καὶ τελείώνε μὲ τὶς ὅμα- 
δικὲς ἐπισκέψεις σ᾿ ὅλα τὰ σπίτια 
τοῦ χωριοῦ εἴτε αὐτὰ εἶχαν ἕορτα- 
ζόμενο εἴτε ὄχι. 

Μετὰ τὴν ἐκκλησία γινόταν ἀκό- 
µα ἀνταλλαγὴ γλυκισμάτων ἀνά- 
µεσα σὲ συγγενικἁ καὶ γειτονικἁ 

σπίτια. 

Τὸ μεσημέρι ὅλη ἡ οἰκογένεια γύ- 
ρῳ στὸ τζάκι ἔτρωγε τὸν κόκκοτο 
μὲ τὰ πολλὰ τραγούδια. Ἔπιναν οἱ 
μεγάλοι ἀπὸ τὸ πρωτάνοιχτο γιο- 
µατάρι νὰ δοκιμάσουν τὸ κρασὶ καὶ 
νὰ εὐχηθοῦν εὐχὲς καλάκουστες : 

Χρόνια πολλά. Νἄᾶμαστε καλά. Μά- 
χουμε ὑγεία. Πάντα μὲ καλό. Κα- 
λὰ νὰ περάσουμε τὸν καινούργιο 
χρόνο κλπ. Μὲ τὴν ἄδεια τῶν µε- 
γάλων δοκίµαζαν καὶ οἱ μικροὶ λί- 
γο, γιὰ τὸ καλό... 

Καὶ τὸ πανηγύρι τῆς Πρώτοχρο- 
νιᾶς συνεχιζόταν τὶς ἀπογευματι- 

νὲς καὶ θραδινὲς Ώρες μὲ τὶς ἔπι- 

σκέψεις, τὰ φαγοπότια, τὰ τραγού- 

δια... 
Κάπως ἔτσι θὰ ἀσχοληθεῖ καὶ ἡ 

νέα νοικοκυρά. Μόνο ποὺ δὲ θὰ πάει 
τὰ χαράματα στὴ θρύση. Εἶναι ὀλέ- 

πετε τὸ νερὸ µέσα στὸ σπίτι τώρα. 

Κοντὰ στ᾿ ἄλλα ὅμως θὰ ἑτοιμά- 

σει καὶ τὴ Φασιλόπιττα μὲ τὸ μικρὸ 

ἀσημένιο νόμισμα, ποὺ θὰ κοπεῖ ἆ- 

πὸ τὸν πατέρα στὸ τέλος τοῦ µε- 

σηµεριάτικου φαγητοῦ. 

Αὐτὸ τὰ γίνει μὲ ἐπισημότητα καὶ 
τάξη : Πρὶν κόψει κάθε κομμάτι, 

λέει σὲ ποιόν ἀνήκει: Τοῦ Χριστοῦ, 
τ᾽ “Αι-Βασίλη, τοῦ σπιτιοῦ, τὸ δικό 

του καὶ ἀκολουθοῦν τ᾽ ἄλλα πρὀ- 
σωπα τοῦ σπιτιοῦ κατὰ ἡλικία. Τυ- 
χερὸς τῆς χρονιᾶς ὅποιος στὸ κομ- 
µάτι του θρεῖ τὸ νόμισμα. Θὰ ἔτοι- 

µάσει ἀκόμα ἡ νέα νοικοκυρὰ τὰ 
δῶρα γιὰ τὰ θαφτιστικούδια τῆς 
οἰκογένειας, ποὺ εἶναι συνήθως ροῦ- 

χα, παπούτσια καὶ χρήματα καὶ θὰ 
μοιραστοῦν ἀνήμερα τ᾽ “Αι - Βα- 

σλιοῦ. 

Τὸ πρωῖ τῆς Πρωτοχρονιάς καὶ 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ὁ πατέρας 

θὰ δώσει, γιὰ τὸ καλὸ τῆς χρονιᾶς, 
χρήματα, µποναμµάδες σ᾿ ὅλους τοῦ 
σπιτιοῦ, ἀλλὰ ἀποθραδὶς θὰ κάνει 

κάτι ἄλλο, σύµφωνα μὲ παλιὸ ἔθι- 
μο: Θὰ παντρέψει τὴ φωτιά. Θὰ ἆ- 
δελφώσει δηλαδὴ στὴ γωνιὰ δυὸ 

χοντρὰ κούτσουρα, ποὺ θὰ καῖνε ὅ- 
λη τὴ νύχτα, μαζὶ μὲ ἀγριοκερασιά, 

ἔτσι ποὺ ὁ νέος χρόνος νὰ θρεῖ ᾱ- 
ναμµένη τὴ φωτιὰ καὶ τὸ τζάκι τοῦ 
σπιτιοῦ νὰ καπνίζει... 

Στὸ μεταξὺ τὰ παιδιὰ ἔχουν ὁρ- 
γανωθεῖ στὶς παρέες ποὺ θὰ ποῦν 

τὰ κάλλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς κι 
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ἔχουν κάνει καὶ τὶς δοκιμὲς ἀπὸ µέ- 
ρες, γιατὶ καρτερᾶνε γλυκίσµατα, 

λεφτὰ καὶ µποναµάδες, παιγνίδια. 
Ζοῦν στὸ δικό τους κόσµο, ποὺ ἔχει 
ξαγρύπνιες, κόπους, καλλίφωνα 
κάλλαντα, ἀγωνία. 

᾿Απὸ τὰ χαράµατα τῆς παραµο- 
νῆς ξεσηκώνουν τὸ χωριὸ χτυπών- 
τας τὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν μὲ τὰ 
ματσούκια τους καὶ τραγουδώντας, 
πρὶν ἀκόμα οἱ νοικοκυραῖοι τοὺς 
δώσουν τὴν ἄδεια: 

᾿Αρχὴ μηνιὰ κι ἀρχὴ χρονιά 
κι ἀρχὴ καλός µας χρόνος. 
“Άγιο Βασίλης ἔρχεται 
Γενάρης ξηµερώνει, 

--Βασίλη μ’ ποῦθεν ἔρχεσαι 
καὶ ποῦθε κατεθαίνεις; 
--'Απὸ τὸ σπίτι μ ἔρχομαι 
καὶ στὸ σχολειό µου πάω. 
-Βασίλη μ πες µας γράμματα, 
πές µας τὴν ἄλφα-θῆτα. 
Καὶ στὸ ραθδί του ἀκούμπησε 

νὰ πεῖ τὴν άλφα-θῆτα. 

Ξερὸ - χλωρὸ ἦταν τὸ ραθδὶ 
χλωροὺς θλαστοὺς πετάει. 

Κι ἀπάνω στὰ µσοθλάστια του 
περδίκια εἶν καθισµένα. 
Δὲν εἶναι µόνο πέρδικες 
παρὰ εἶναι περιστέρια. 
Τὰ περιστέρια πέταξαν 

καὶ πᾶν στὶς κρύες θρύσες, 
Φέρνουν νερὸ στὰ νύχια τους 
καὶ πάχνη στὰ φτερά τους. 
Νὰ λούσουν τὸν ἀφέντη τους 
νὰ θρέξουν τὴν κυρά τους. 

-"“Ἀρόνια πολλὰ καὶ τ᾽ χρόν᾽ 
νᾶμαστε καλά... 

Βέδαια, τὰ σύγχρονα ἤθη ἆπαι- 
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τοῦν καὶ κάποια δοκιμὴ τῆς τύχης 
μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ νέου χρόνου κι 
ἔτσι οἱ μεγάλοι πᾶνε καὶ γιὰ λίγο 
«χαρτὶ» στὸ μαγαζὶ καὶ τὰ παιδιὰ 
γιὰ «δεκάρες» στοὺς δρόµους καὶ 

τὶς πλατεῖες, ἐνῶ δὲν εἶναι λίγοι 

καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ξαγρυπνοῦν μέχρι 
τὰ μεσάνυχτα, γιὰ νὰ τοὺς θρεῖ εὐύ- 
πνιους ὁ καινούργιος χρόνος καὶ νἁ 
σθησο-ἀνάψουν στὶς δώδεκα ἀκρι- 
θῶς τὸ φῶς τοῦ σπιτιοῦ τους... 

Καὶ στὶς ἑπόμενες µέρες τὸ γλέν- 
τι συνεχίζεται, μέχρις ὅτου ἔρθει 
τοῦ Σταυροῦ μὲ τὴ νηστεία του κι 
ὅλα τὰ κακὰ πνεύματα θὰ σκορπι- 
στουν. 

Θὰ περάσει ὁ παπὰς ἀπ ὅλα τὰ 
σπίτια καὶ μὲ τὴν ἁγιαστούρα του, 
τὸν Τίμιο Σταυρό, θὰ ἁγιάσει ὅλους, 
τοῦ σπιτιοῦ καὶ ὅλα τὰ δωμάτια, 
ψάλλοντας τὸ «Ἐν ᾿Ιορδάνη 6απτι- 
ζομένου Σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος 
ἐφανερώθη προσκύνησις..» καὶ θ᾽ 
ἀφήσει φεύγοντας λίγο ἀπὸ τὸν µι- 
κρὸ ἁγιασμὸ ποὺ ἔχει στὸ µπακρα- 
τσάκι του (μικρὸ κακάβθι-τέντζερι), 
νὰ πιοῦν ὅλοι καὶ νὰ φυλάξουν στὸ 
οπίτι ὅλο τὸ χρόνο, γιατρικὸ κάθε 
ἀρρώστιας... 

Τὸ πρωὶ τοῦ Σταυροῦ, πρὶν κατα- 
φτάσει ὁ παπὰς μὲ τὴν ἁγιαστούρα 
του, ἡ γιαγιὰ θὰ φροντίσει ἐπειγόν- 

τως νὰ ἀπομακρύνει ὁριστικὰ ἀπὸ 
τὸ σπίτι τὰ παγανά. 

Ὅλο τὸ δώδεκαήμερο τὰ παγα- 
νὰ (πάγανα, δρύμες, καλλικάντζα- 
ροι, ξωτικὲς) ἁλωνίζουν ἐλεύθερα 
καὶ κάνουν ζημιὲς στὰ σπίτια καὶ 

τοὺς σπιτικούς, ὅταν μπαίνουν μέ- 

σα στὰ γρέκια. 

Ἔτσι καίγονται συνέχεια στὸ



τζάκι ἀγριοκερασιές, ποὺ μὲ τὴν 
μυρωδιά τους ἀποτρέπουν τὰ πα- 
γανὰ νὰ μπαίνουν µέσα στὸ σπίτι. 

Ἡ στάχτη ὅμως δὲν πετιέται. Συγ- 
κεντρώνεται καὶ πρωὶ - πρωὶ τοῦ 
Σταυροῦ ρίχνεται σὲ συνεχῆ ζώνη 
γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι, ὥστε νὰ μὴ µπο- 
ροῦν νὰ γυρίσουν µέσα σ᾿ αὐτὸ τὰ 
παγανά, ποὺ φεύγουν μακριὰ μὲ 
τὴν προσέγγιση τοῦ παπᾶ. 

Ἡ ὑπόλοιπη ρίχνεται γύρω ἀπὸ 

τοὺς σταύλους, στ’ ἀμπέλια καὶ στά 

σκόρδα τοῦ κήπου, ποὺ ἔτσι παγα- 

νίζονται. 

Καὶ ἐνῶ αὐτὰ συµθαίνουν στὰ 

σπίτια, τὰ παιδιὰ εἶναι ἀπὸ τὸ πρωὶ 

ξαμολυμένα καὶ λένε τὰ κάλλαντα 

τῶν Φώτων: 

Αὔριο εἶν' τὸ Φῶτα κι ὁ φωτισμός 

καὶ χαρὰ µεγάλη στὸν Κύριό µας. 

Περπατεῖ ἡ Κυρά µας ἡ Παναγιά 

μὲ τὰ θυµιαστήρια στὰ δάχτυλα. 

Περπατεῖ καὶ λέει καὶ τραγουδεῖ 

καὶ τὸν “Αι-Γιάννη παρακαλεῖ: 

--᾿Αφέντη “Αι-Γιάννη καὶ Πρόδροµε 

δύνασαι θαφτίσεις Θεῶν παιδί; 

-"Δύναμαι καὶ θέλω καὶ προσκυνῶ, 

κι αὔριο θ᾽ ἀνέόθω στοὺς οὐρανούς, 

γιὰ νὰ ρίξω µόσχο καὶ λίδανο, 

ν᾿ ἁγιαστοῦν οἱ κάµποι μὲ τὰ 
σπαρτά, 

ν᾿ ἁγιαστοῦν οἱ ὀρύσες μὲ τὰ νερά, 

ν᾿ ἁγιαστοῦν κι ἀφέντης μὲ τὴ κυρὰ 

Χρόνια πουλλά... 

Τὰ Φῶτα εἶναι γιὰ τὸ χωριὸ Λαμ- 

πρή: 
Μὲ τὰ καλά τους ὅλοι στὴν ἔκ- 

κλησία, Κάθε οἰκογένεια φέρνει µα- 

ζὶ της στὸ τσικάλ’᾽ καὶ τὸ δικό της 

νερό. Στὴ µέση τῆς ἐκκλησίας εἶναι 
τοποθετημένο τὸ τραπέζι, γιὰ τὴν 
τελετὴ τοῦ Μεγάλου Αγιασμοῦ. Πά- 
νω του μιὰ μικρὴ κολυμθήθρα. ἸΑ- 
πὸ κάτω τοποθετοῦνται ὅλα τὰ δο- 

χεῖα μὲ τὰ νερά. 
Σὰν ἔρθει ἡ ὥρα τ᾽ ἁγιασμοῦ ὁ 

νεωκόρος χύνει στὴν κολυµθήθρα 
λίγο νερὸ ἀπ᾿ ὅλα τὰ δοχεῖα. 

Μὲ κατάνυξη παρακολουθοῦν ὅ- 

λοι τὴν τελετὴ τ᾽ ἁγιασμοῦ καὶ στὸ 
τέλος μὲ τὴν εὐλογία τοῦ παπᾶ πί- 
νουν ὅλοι μὲ τὴ σειρὰ (ὅλοι ἔχουν 
νηστέψει ἀπὸ τὴν προηγούµενη καὶ 
τὸ πρωὶ δὲν ἔθαλαν τίποτα στὸ στό- 
μα τους), θάζοντας καὶ λίγο στὸ 

τσουκάλι τους. 

Ὁ Μεγάλος '"Αγιασμὸς ἔρχεται 
στὸ σπίτι. ᾿Εκεῖ στήνεται πλούσιο 
τραπέζι καὶ κατεθαίνουν πολλὰ κύ- 

πελλα κρασιοῦ, μιὰ καὶ παλιὰ πα- 
ράδοση θέλει, ὅσο κρασὶ πίνεται τὴ 
µέρα τῶν Φώτων νὰ γίνεται ὅλο 

αἷμα. 

Σὲ λίγο θὰ ξεκινήσει τὸ συνερ- 
γεῖο ἁγιασμοῦ ὅλων τῶν ὑπαρχόν- 
των: κήπου, ἀμπελιοῦ, χωραφιῶν, 

δέντρων, ζώων, οσπιτιοῦ κι ἄλλων 

ἐγκαταστάσεων. 

Παλιότερα τὸ ἅγιασμα τῆς φύ- 
σης ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ παπὰς πού, συ- 

νοδευόµενος ἀπὸ τοὺς χωριανούς, 

γύριζε ἀπὸ χωράφι σὲ χωράφι κι 
ἀπὸ μαντρὶ σὲ µαντρί. 

Τώρα εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο 
ποὺ ἔχουμε ἕνα παπὰ κάθε πέντε 
χωριὰ καὶ ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ κα- 
λοδεχτοῦμε ἕνα ἀκόμα χρόνο του, 

"Ας εἶναι, ὅπως Ἐικεῖνος τὸν θέ- 

λει... 
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ΗΜΕΡΕΣ ΖΟΦΟΥ 

Ὁ μπάρµπα Τάκος δὲν ἔχει ὕπνο 
ἀπόψε, γυρίζει καὶ µαταγυρίζει στὸ 
στρῶμα του μὰ θολὴ καὶ ἀνάπαψη 
δὲν θρίσκει. Πᾶνε κάµποσες ὢὧρες 
ἀπὸ τότες ποὺ ἔγειρε νὰ κοιμηθεῖ 
-- εἶναι περασμένα μεσάνυχτα πιὰ 
-- καὶ ὅμως οὔτε οἱ ἁρμοί του λέν 
γὰἁ λυθοῦν οὔτε τὰ µάτια του νὰ 
κλείσουν --- τί κακὸ εἶναι τοῦτο ἆ- 
πόψε; "Αν εἶχε καλοφάει γιά καλο- 
πιεῖ ἀποθραδὺς θὰ τόρριχνε ἐκεῖ, 
ποῦ ὅμως τέτοια µπερκέτια τοῦτο 
τὸ δίσεχτο καιρό; -- ἄσε ποὺ ψὲς 
ἦταν παραμονὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ νή- 
στευε. Κάτι τις ἄλλο τρανύτερο καὶ 
σοθαρότερο, κάποιο ἀπ᾿ τὰ τόσα 
δεινὰ ποὺ δέρνουν τὸν κόσμο τὶς μέ- 

ρες ἐτοῦτες -- Δεκέμθρης τοῦ 41 εἷ- 
ναι --- πρέπει νἄᾶχει ἀγγίξει τὴ ψυ- 
χή του κεῖ ποὺ τὸν πονάει καί, ἴδιο 
ἀγκάθι, τὸν τριθελάει ἀσταμάτητα 
τώρα, -- ἀλλοιῶς δὲν ἐξηγιέται, 

Καὶ εἶναι τόσο φοθερὰ καὶ τροµε- 
ρὰ ὅσα συµθαίνουν γύρω µας ποὺ 
καὶ στὴ σκέψη τους ἀκόμα νοιώθεις 
ἀνατριχίλα θανάτου νὰ σὲ τυλίγει 
καὶ ἡ ἀνάσα σου κόθεται λὲς καὶ 
πέρασαν θηλειὰ στὸ λαιμό σου. 

Κάτι τέτοιο νοιώθει ἀπόψε καὶ ὁ 
μπάρμπα Τάκος, πρᾶμα πού, στὸ τέ- 
λος τὸν ἔκαμε νὰ σηκωθεῖ ἀπ᾿ τὸ 
στρώμα του-- δὲ γινόταν ἀλλοιῶς, 
πνιγόταν- καὶ ν᾿ ἀρχινέψει ἕνα ἆ- 
διάκοπο πηγαινέλα στὴ στενὴ κά- 
µαρή του, ἴδιο ἀγρίμι σὲ κλουθί. 
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ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΥ ΕΛΑΤΟΥ 

Καὶ τὸ συλλογισμό του θασανί- 
ζουν σκέψεις μαῦρες καὶ πικρὲς -- 
σὰν τὶς μέρες ποὺ περνᾶμε. 

πεις 

Χριστούγεννα ξηµερώνουν σὲ λί- 

γο μὰ τίποτας δὲ µαρτυράει τὸν ἐρ- 
χομὸ τῆς πιὸ τρανῆς, καὶ ἅγιας, μέ- 
ρας τῆς Χριστιανωσύνης. Σκλα- 

διά πλακώνει τὴν Πατρίδα µας 
φέτος -- κατοχὴ καὶ τρόμος καὶ ᾱ- 
ποθάρρυνση φωλιάζουν στὶς ψυχὲς 
οὕὔλων. 

Καὶ στὸ χωριό µας, σὲ μιὰ πλα- 
γιὰ τοῦ Μεγάλου Βουνοῦ, τὰ ἴδια 
καὶ ἁπαράλλαχτα, τίποτας δὲν 
παραλλάζει. Μέσα στὴ γενικὴἡ ἆνα- 

στάτωση καὶ στὴ θολοῦρα ποὺ 6α- 
σιλεύουν οἱ χωριανοὶ τάχουν χαμέ- 
να καὶ δὲ ξέρουν τί νὰ κάµουν--ά- 
προσδόκητα καὶ ἀπανωτὰ ἤῆταν τὰ 
χτυπήματα καὶ ἔχουν σαστίσει. Τρο- 
μαγμένοι ἀπ τὴν παγωνιὰ τῆς 

οκλαθιᾶς καὶ τὰ κρύα τοῦ πρώϊμου, 
φέτος, χειμῶνα μαζεύονται νωρὶς 

γωρὶς --- μὲ τὶς κότες -- στὰ φτωχι- 
κά τους, ἀμπαρώνουν γερὰ πόρτες 
καὶ παραθύρια, λὲς κι’ ἔτσι θὰ κλεί- 

σουν τὸ κακὀὸ ὄξω, καὶ χωμµένοι κά- 

τω ἀπ τὰ σκεπάσµατα πασκίζουν 
γὰ θροῦν στὸν ὕπνο τὴ λησμονιὰ 
τῶν δεινῶν ποὺ τοὺς ζώνουν σήμµε- 
ρα καὶ ὅσων θὰ γεννοθολήσει ἡ τα- 
χινὴ -- θραχνᾶς κατάντησε ἡ ζωή. 
συχο ἦταν τὸ χωριό µας πάν- 

τοτε καὶ ἤρεμα πορεύονταν οἱ ἄν- 
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θρωποί του γενιὲς καὶ γενιές. Τίπο- 

τας δὲν τάραζε τὴ γαλήνη τῆς µι- 

κρῆς κοινωνίας του καὶ ἄν, ἀνάρια 

- ἀνάρια, κάτι τις δὲν πάγαινε κα- 

λὰ τῆς στιγμῆς πρᾶμα ῆταν, λίγο 

κράταε καὶ ὕστερα πέρναε. "Ἔτσι 

ζοῦσαν ὡς ἕνα χρόνο πρὶν ποὺ ἤρ- 

θε ὁ πόλεμος καὶ τ ἀναστάτωσε οὗ- 

λα συθέµελα φέρνοντας τ ἀπάνω 

κάτω. Τὰ παληκάρια τοῦ χωριοῦ, 

ὅπως καὶ ὅλης τῆς χώρας ἄλλωστε, 

παρατῆσαν τἀλέτρι καὶ τὴ γκλίτσα 

καὶ ἁρπάζοντας τὸ ντουφέκι τράθη- 

ἔαν κατὰ τὰ σύνορα ν᾿ ἀνταμώσουν 

τὴ δόξα καὶ τὸ θάνατο. Μανιασμέ- 

να ριχτῆκαν στὸν ξενοµπάτη ἐ- 

χτρὸ--τὸν ἴταλὸ--τὸν πλερῶσαν ὅ- 

πως τοῦ χρειαζόταν -- τὸν ρεζίλε- 

ψαν -- καὶ θὰ τὸν ρίχναν στὴ θά- 

λασσα ἂν δὲν ἔμπαινε στὸν πόλε- 

μο ὁ ἄλλος κολλῆγας του --ΎΕΡ: 

μανὸς -- καὶ τὸ τσιράκι του -- ὁ 

θούλγαρος -- γιὰ νὰ τὸν γλυτώ- 

σουν. 

Ἔτσι ἡ Πατρίδα γονότισε καὶ 

μαύρη σκλαθιὰ τὴν πλάκωσε, φέρ: 

νοντας μύρια δεινά. Καὶ πρῶτο ἀπ᾿ 

οὗλα τὴν πεῖνα ποὺ μ᾿ αὐτήνην 

ὁ ἐχτρὸς θουλήθηκε νὰ ξεκληρίσει 

τὸ γένος µας -- τιµὠρία γιατὶ 

µονάχα αὐτόνο ἀπ᾿ οὔλο τὸν κόσµο 

τόλμησε νὰ τοῦ σηκώσει κεφάλι -- 

καὶ νὰ πνίξουν κάθε σκέψη γιὰ 

ἐναντίωση στοὺς σκοπούς του. Μὲ 

τὸ κοῦρσος καὶ τὸ διαγούµισµα ἆλ- 

λὰ καὶ μὲ τὰ χάρτινα λεπτὰ τῆς κα- 

τοχῆς -- τὰ «ρούθλια» -- ἄδειασαν 

τὴ χώρα ἀπὸ κάθε λογῆς φαγώ- 

σιµα ἑνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἀπαγό- 

ρευαν τὴ μεταφορὰ κάθε σοδειᾶς 

ἀπ᾿ τὸν ἕνα τόπο στὸν ἄλλο γιὰ νὰ 

τὴν ἔχουν τοῦ χεριοῦ τους. 

Τὸ σχέδιό τους, σατανικὸ 

πραγματικά, πέτυχε περσότερο 

ἀπ᾿ ὅσο θὰ μποροῦσε νὰ καρτε- 

ρεῖ καὶ ὁ πιὸ καλὸς µάστοράς του. 

Καὶ τοῦτο γιατὶ ἐμεῖς, ἀνέμελοι ᾱ- 

πὸ φυσικοῦ µας, συνεπαρµένοι ἀπ 

τὶς νίκες καὶ τὸ θρίαµόο στὰ ϐ6ο- 

ρειοηπειρωτικἀ Θουνὰ καί, τὸ κυ- 

ριώτερο, δίχως κεφαλὲς πιά, δὲν 

µπορέσαµε νὰ μυριστοῦμε σύγκαι- 

ρα τί μᾶς µαγείρευαν. Καὶ ἔτσι ϐρε- 

θήκαµε ἀνέτοιμοι ν᾿ ἀντιμετωπίσου- 

µε αὐτόνον τὸν καινούργιο καὶ µπα- 

µπέσικο πόλεμο. Καὶ πάθαµε µεγά- 

λη ζημιά. 
᾿Αναρίθμητο ψωχομέτρι -- Χι- 

λιάδες νιοί, γέροι, παιδιὰ -- ἀάργο- 

πέθαναν µέσα σὲ λίγους μῆνες ἀπ 

τὶς στερήσεις καὶ ἄλλο τόσο χαρο- 

παλεύει καθηµερινά. Θλιθερὰ ἄπο- 

µεινάρια ἀνθρώπων -- πετσὶ καὶ 

κόκκαλα -- κρύθονται τὴ μέρα πί- 

σω ἀπ’ τὰ κλειστὰ παραθύρια γιατὶ 

ντρέπονται νὰ δείξουν τὸ φριχτὸ κα- 
τάντηµά τους, μὰ σὰν πέσει τὸ σκο- 

τάδι παραμερᾶν ντροπὴ καὶ διστα- 
γμοὺς καὶ ΟΘγαίνουν νἁ Κζητιανέ- 

ψουν, μὲ τὸ μοῦτρο σκεπασμένο καὶ 

τὴ φωνὴ ἀλλαγμένη, ἕνα κομµατά- 

κι ψωμὶ γιά ἕνα κόμπο λάδι, 

Στὶς µεγάλες πολιτεῖες, λένε, τὰ 
λείψανα αὐτάνα γυρίζουν στοὺς 
δρόμους µέρα μεσημέρι καὶ ὅσοι 
δὲν πεθαίνουν μµεσ᾽ στὴ γενικὴ ᾱ- 
διαφορία ἀνασκαλεύουν τοὺς σκου- 

πιδοντενεκέδες τοῦ κατακτητῆ µαλ- 
λώνοντας μὲ τὰ ψωρόσκυλα γιὰ 
ἕνα µισογλυμένο κόκκαλο. Καὶ κά 
ποσων ποὺ φάγαν γιὰ καιρὸ 6θαλά- 

νι, ρό6θη γιὰ λαθοῦρι στρεθλῶσαν 
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τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια καὶ τὰ δά- 
Χτυλά τους κοκκαλιάσαν σὰν τοῦ 
πεθαµένου -- παράλυτοι κείτον- 
ται στὸ στρῶμα. Ἡ καμπάνα χτυ- 
πάει συχνὰ - πυκνὰ καὶ τοὺς πεθα- 
µένους ἀκολουθεῖ στὸ µμνῆμα ὄχι 
τὸ κλάμα καὶ ἡ ὀδύνη τῶν ζωντα- 
νῶν ἀλλὰ ἡ ζηλότυπη, θαρρεῖς, δια- 
πίστωση: «πάει κι αὐτόνος, γλύτω- 

σε, ἀλλοὶ ἀπὸ μᾶς». Μεῖ φτάσαμε. 
Κι᾿ ὅσο ὁ καιρὸς περνάει καὶ ἡ πεῖ- 
γα ἀντριεύει τόσο ἡ κατάσταση χει- 
ροτερεύει καὶ ὁ ἄνθρωπος δείχνει, 
ὅλο καὶ συχνότερα, τ’ ἄλλο πρόσω- 
πό του--τὸ ἀποκρουστικό, Τὸ πρᾶ- 
το ἀλάφιασμά του ἀπ᾿ τὴν πεῖνα 
καὶ τὸ θανατικὸ καὶ ἡ ξέφρενη, πα- 

νικόθλητη πές τρεχάλα του γιὰ τὸ 

ξασφάλισµα τοῦ ταϊνιοῦ τ᾽ ἀκολού- 
θησε τώρα τὸ κλείσιμο τοῦ καθενοῦ 
στὸν ἑαυτό του καὶ οἱ ὑστερόδουλες 
σκέψεις πῶς θὰ καταφέρει νὰ τὰ 
θγάλει πέρα ὁ ἴδιος ἁδιαφορώντας 
γιὰ τοὺς ἄλλους, µακάρι μάνα καὶ 

πατέρας του νᾶναι͵  ὍὉ ἄνθρωπος 

ξεµάκρυνε ἀπ᾿ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἕ- 
τοιµος εἶναι νὰ ξεσκίσει, σὰ ϐθε- 
ριὸ ἀνήμερο, τὸ διπλανό του γιὰ 
ἕνα σπειρὶ στάρι -- θαθὺ κι ἆγε- 
φύρωτο χαντάκι ἄνοιξε ἀνάμεσα 
καὶ στ’ ἀδέρφια ἀκόμα. Ὁ καθέ- 
γας παρασταίνει τὸν ἀνήξερο καὶ 
καμώνεται πὼς δὲ θλέπει τ άργο- 
λυώσιμο τοῦ γείτονα γιά τοῦ συγ- 
γενῆ μὴ τυχόν καὶ χρειαστεῖ νὰ 
δώκει κάτι τις ἀπ᾿ τὰ δικά του. Τὸ 
περισσεούµενο τὸ καταχωνιάζει στὴ 
σκοτεινότερη γωνιὰ τοῦ κατωγιοῦ 
του γιὰ νὰ σιγουρέψει τ’ αὔριο, 
λέει, γιά πασκίζει νὰ τὸ µοσκο- 
πουλήσει στὴ «μαύρη ἀγορά» καὶ 
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ν᾿ αὐγατήσει τὸ 6ιός του, 

Τὴν ἀλλαγὴ αὐτήνη στὸ χαρα- 
κτῆρα µας δὲν τὴν καρτέραε κανέ- 
νας, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ ἐχτρὸς ἀκόμα, 

ποὺ μ᾿ ἀνυπόκριτη χαρὰ θλέπει τώ- 
ρα τὸ µόνοιασµα τοῦ Γένους, ποὺ 

τόσο εἶχε φοθηθεῖ, νὰ γκρεµίζεται 
σὲ συντρίμμια. Καὶ τρίθει τὰ χέρια 
του εὐχαριστημένος θλέποντας τὰ 
καμώματα κάποιων ταµάχηδων δι- 
κῶν µας--πάντα στὸ στάρι θὰ ϐρε- 
θεῖ γεῖρα- ποὺ θοηθᾶν ἀφάνταστα 
τὰ σκέδιά του νὰ ρίξει τὸν ἕνα µας 

ἀπάνω στὸν ἄλλο καὶ ν᾿ ἀνάψει τὴν 
ἀδερφοφαγωμάρα. 

Πραγματικά, κάποιοι ἀδίσταχτοι, 
ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο, 
πέσαν ἁπάνω στοὺς πεινασμένους 
καὶ τοὺς ἀναγκεμένους σὰν τὰ ὄρνια 
στὸ ψοφίµι καὶ ἁρπάζουν ὅ,τι µπο- 
ροῦν -- σπίτια καὶ χωράφια, προῖ- 
κες καὶ προικιά, µαλάµατα καὶ 
χρυσαφικά, ὥς καὶ τὴν τιμὴ τῶν γυ- 
ναικῶν καὶ τῶν δυγατέρων τους ἆ- 

κόµα ἂν εἶναι μπορετὸ- γιὰ μιὰ χοῦ 
φτα καλαμποκάλευρο, Καὶ ἄδιαφο- 
ροῦν ἂν μαζὶ μὲ τὰ ἔχοντα ἀδειά- 
ζουν καὶ τὴ ψυχἠ κάθε παθοῦ ἀπ᾿ 
ὅτι καλὸ εἴχε καὶ στὴ θέση του 
σπέρνουν τὴν ἁμάχη καὶ τὴν 
ἔχθρητα, ποὺ μόλις Θθροῦν τὴν 
εὐκαιυρία θὰ Ἠπνίξουν τὸν τόπο 
στὴ φωτιὰ καὶ τὸ αἷμα. Τὰ πρῶ- 
τα φύτρα τους ποὺ κιόλας φα- 
νῆκαν --- κάτι ληστεῖες σὲ χωριὰ καὶ 
σὲ ντερθένια, κάτι αὐτοδικίες καὶ 
ἁρπαγὲς τῶν πιὸ δυνατῶν, κάτι φό- 
γοι γιὰ προσωπικὰ -- δὲν προµη- 
γῦαν τίποτας καλὸ καὶ πρέπει νᾶναι 
ὁλότελα στραθὸς ἢ Λλιγόμυαλος



κανένας, γιὰ νὰ μὴ θλέπει τὴν κα- 

τηφόρα ποὺ πήραμε καὶ νὰ μὴν τὸν 

ζώνουν φίδια, 

Γιὰ κάτι τέτοια ὁ µπάρµπα Τά- 

κος κάθεται σὲ κάρθουνα ἀναμμέ- 

να -- νοιώθει τὴ µπόρα ποὺ γκα- 

στρολογιέται -- καὶ δὲ θρίσκει ἧσυ- 

χία οὔτε στὸν ὕπνο οὔτε στὸ ξύπνιο. 

᾿᾽Απόψε ὅμως εἶναι κάτι τις χειρό- 

τερο αὐτόνο ποὺ τὸν καίει ᾽Απὸ 

πρωὶ - πρωὶ ψὲς ἀρχίνεψε τὸ πλά- 

κωµα τῆς ψυχῆς του καὶ ὅσο ἡ ὥρα 

πέρναε τὸ κακὸ οὖλο καὶ µεγάλω- 

γε σὰν τὸ προζύμι ποὺ ἁδιάκοπα 

φουσκώνει. Πρῶτα - πρῶτα δὲν ἆ- 

κούστηκαν στοὺς δρόμους τῆς 

γειτονιᾶς οἱ χαρούμενες φωνὲς 

τῶν παιδιῶν νὰ ψέλνουν τὸ «κα- 

λὴν ἡμέρα ἄρχοντες», οὔτε ἀν- 

τήχησε στὴν πλατεία ὁ γνώριµος 

ἀχὸς τῆς πίπιζας καὶ τοῦ νταου- 

λιοῦ τῶν γύφτων -- µεγάλη ἡ κακο- 

σηµαδιά. Καὶ ὥσπου νὰ συνέρθει 

ἀπ᾿ τ' ἀπρόσμενο τοῦτο πλάκωσαν 

τ᾽ ἄλλα. "Αδεια τὰ μαγαζιὰά ἆᾱ- 

πὸ κόσμο -- τὶ νὰ πουλήσουν, 

ἄλλωστε; -- ἄδεια καὶ ἡ ψυχἠ τῶν 

χωριανῶν - παγωμένη. Σφιχτοὶ καὶ 

λιγόλογοι δεῖχναν σὰ νὰ μὴ ξέρουν 

πὼς ταχιὰ ξηµερώνουν Χριστού- 

γεννα -- μόλις καὶ μετὰ θίας ψιθύ- 

ριζαν «χρόνια πολλὰ» -- καὶ ὁ κα- 

θένας κύτταε νὰ Φολέψει κάτι 
τις γιὰ τὴ χρονιάρα µέρα κρυφὰ κι 
ἀπόκρυφα ἀπ᾿ τοὺς ἀλλουνούς. Ὅ 
νοῦς του μµηχανευόταν Χίλια δυὸ 

γιὰ νὰ μὴ φανεῖ τίποτας παραόξω, 
λὲς καὶ ἔκανε ἀτιμία, καὶ πάσκιζε 

νὰ μὴν προδοθεῖ ἀπ᾿ τὴ μυρουδιὰ 
τοῦ φούρνου γιά τῆς κατσαρόλας-- 

πράµατα πρὠωτόφαντα στὸ χωριό 

µας ὅπου οἱ πόρτες µέναν ὀρθόνοι- 

χτες μέρα - νύχτα. 
Τ) ἁπόγιομα τὸ κακὸ τρίτώσε. 

Ὅ ἴταλὸς διοικητὴς -- ποιός ἑέ- 

ρει τί νὰ φοθᾶται ἄραγες -- ἅπα- 

Ὑόρεψε τὴν κυκλοφορία ὕστερα 

ἀπ᾿ τὶς ἐννιὰ τὸ 6ράδυ καὶ ἕ- 

τσι τὸ χαρούμενο ἄγγελμα «ἡ Γέν- 

νησή σου Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν» δὲ 

θ) ἀκουστεῖ, ὅπως κάθε χρόνο, µεσ᾽ 

στὴ σιγαλιὰ τῆς "αγιας [ύχτας 

ἀλλὰ μέρα μεσημέρι, ὅπως στὰ χρό 
νια μεγάλης συφορᾶς εἶπαν οἱ πα- 

λιότεροι. Τὸ πρᾶμα τοῦτο ἔπεσε σὰ 
µολύόθι στὰ στήθια οὕλων καὶ τὰ 
θάραινε ἀπελπιστικὰ --- πικρὴ πάν- 
τοτε ἡ μοῖρα τοῦ σκλάθου. 

Μ᾽ αὐτήνη τὴ θαρειὰ ἀπογοήτεψη 

καὶ μ ἀφόρητη θαροκάρδιση ἕ- 

Φτασε τὸ θράδυ κρύο καὶ παγώ- 
µένο. Καὶ τότες ἤρθε ἕνα ἀκόμα 
χτύπημα, τὸ τελειωτικὸ ποὺ λένε. 

Κάποιος χοντρονοικοκύρης χωρια- 
νὸς ἔχοντας ἀρραθωνιάσει πρὶν λί- 
Υο καιρὸ τὴν κόρη του, μιὰ φοράδα 
ξεκαπίστρωτη, ποὺ πρὶν καλὰ κα- 
λὰ στεγνώξει τὸ χῶμα ποὺ σκέπα- 
σε τὸν ἀδερφό της -- ἔφεδρο ἀνθυ- 
πολοχαγὸ -- κεῖ ψηλά στὰ 6ορειο- 
ηπειρωτικὰ θουνά, ἀρχίνεψε ἐρ- 
γολαθίες καὶ νταραθέρια μὲ τοὺς 

ἴταλος καὶ θούηξε ὁ τόπος, ἑτοίμα- 

ζε ξεφάντωµα τρικούθερτο γιὰ τὰ 
συµπεθέρια. 

Κι ἔπνιξε τὸ χωριὸ στὴν τσίκνα 

τῶν ψαριῶν καὶ τῶν κρεάτων καὶ 
στὶς μοσκοθολιὲς τῶν κουλουρι- 

ὢν καὶ τῶν γλυκισµάτων λὲς καὶ 
δὲν ἤξερε τίποτας γιὰ τὴν πείνα 
καὶ τὴ δυστυχία ποὺ δέρνει τοὺς χώ- 
ριανούς. Οὔλοι ἀναστατωθῆκαν, 
ἔξω φρενῶν γενῆκαν καὶ δεῖχναν 
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ἄγριες διαθέσεις -- καὶ εἶχαν 

δίκιο. Γιατὶ αὐτόνο τὸ πρᾶμα, 
μωρέ; Τὸ καζάντι σου θὲς νὰ τε- 
λαλίσεις γιά νὰ δείξεις πὼς μὲ τὸν 

παρᾶ σκεπάζεις μπομπὲς καὶ κέρα- 

τα καὶ ἀγοράζεις τὸν καλλίτερο; 

Δὲ συλλογίστηκες, µωρέ, πόσοι καὶ 
πόσοι, προπαντὸς παιδιά, δὲ θά 

γλὠσσάσουν ἀπόψε ὄχι φαῖ ἀλλὰ 
οὔτε κἂν µπομπότα ἁλάδιαγη; Καὶ 

πὲς πὼς θόλωσε τὸ µάτι καποια- 
νῶν καὶ κάµαν γιούργια στά 
καλούδια σου τί θὰ γίνει; ΙΠό- 
σα κορμιὰ θὰ πέσουν ἀπ᾿ τὰ θόλια 
τῶν ἰταλῶν φίλων τῆς κόρης σου, 
ποὺ εἶναι καλεσμένοι ἀπ᾿ τοὺς πρώ 
τους καὶ ποὺ ἀσφαλῶς δὲν θὰ 

μείνουν μὲ σταυρώμµένα τὰ χέρια; 
”Αε στὸ γερο διάολο, λοιπόν, πα- 
λιοκερατᾶ -- Θεέ µου συχώρα µε, 

χρονιάρα µέρα σήµερα. 
Στὴ θύμηση τούτη πὸ αἷμα τοῦ 

μπάρµπα Τάκου ἀνέθηκε ὁόρμητι- 
κἁ στὸ κεφάλιτου καὶ ὁ θυμός του 
φούντωσε -- ἄναψε γιὰ καλὰ πάλι. 
"Ἔτσι εἶχε ἀνάψει καὶ ἀποθραδὺς 
καὶ ἔκαμε νὰ χυμµήξει στὸ σπίτι τοῦ 
ἄφρονα, νὰ τὸν ἁρπάξει ἀπ᾿ τὸ λαι- 
μὸ καὶ νὰ τοῦ φωνάξει : «γλέντα 
τὰ καλά σου ὅπως θές, µωρέ, μὴ 
ξύνεις ὅμως πληγὲς ποὺ ἀκόμα στά- 

ζουν αἷμα», ἀλλὰ κρατήθηκε τὴν τε- 
λευταία στιγμὴἡ Θλέποντας κάτι τις 
τ᾽ ἀπίστευτο, ποὺ τοῦ ἔκοψε τὴ φό- 
ρα. Οὔλοι κεῖνοι ποὺ θρίζαν καὶ 
φοδθέριζαν μόλις ὁ λεγάμενος πρό- 
6αλε στὴν αὐλόπορτα κατάπιαν τὴ 
Ὑλῶσσα του καὶ μὲ τὸ κεφάλι σκυ- 
φτό, σὰ σκυλιὰ δαρµένα π᾿ ἀργο- 
κουνᾶν τὴν οὐρὰ ἀνάµεσα στὰ 
σκέλια, τρέξαν νὰ τοῦ εὐκη- 
θοῦν «χρόνια πολλὰ» καὶ νὰ τοῦ 
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ποῦν πὼς θὰ στείλουν τὶς γυναῖκες 

καὶ δυγατέρες τους νὰ θοηθήσουν 
στὸ τσιμπούσι του -- κε καταν- 
τῆσαν οἱ ἀνθρῶποι. Φύσαε καὶ 
ξεφύσαε ἀπ᾿ τὴν ὥρα κείνηνε ὁ 
μµπάρμπα Τάκος καὶ τὴ μιὰ ἄναθε 
καὶ κόρωνε -- φτοῦ σας Ίσανακο- 

γλύφτες -- καὶ τὴν ἄλλη καλμµάρι- 
ζε καὶ τοὺς δικαιολόγαε -- πεινα- 

σµένο ἀσκέρι εἶναι, τί καρτερᾶς; 

Κεῖνο ὅμως ποὺ τὸν ἄναθε περ- 
σότερο ἦταν ὁ ἴδιος,  ὁ ἑαυτός 
του, ποὺ τόσα εἶδε καὶ ἔπαθε στὴ 

ζήση του καὶ ὅμως μυαλὸ δὲν ἔδα- 

λε -- δὲν ἔμαθε. Τί θές, µωρέ, καὶ 

µπερδεύεσαι στ᾽ ἁλισθερίσια τῶν 
ἀλλουνῶν καὶ δὲν τοὺς ἀφήνεις νὰ 
πᾶν νὰ κουρεύουνται τέτοιοι ποὺ 
εἶναι; Γιατί πᾶς καὶ φυτρώνεις κεῖ 
ποὺ δὲ σὲ σπέρνουν; Δὲ ξέρεις, τά- 

χατες, πὼς κανένας δὲν ἀκούει 

λόγια ποὺ δὲν τὸν συφέρουν καὶ 
πὼς ὅποιος μπαίνει στὴ µέση τρώει 
τὶς περσότερες, ἀφοῦ τὸν θαρᾶν 
καὶ οἱ δυό; "Ό,τι µπόραες νὰ κά- 

μεις γιὰ τὸ διπλανό σου ποὺ δυστυ- 
χάει -- τὸ χρέος σου -- τὄκαμες ἆ- 
πὸ καιρὸ ἀπάνω καὶ ξαπάνω προσ- 

φέροντας στ’ ἀνήλικο, στὸ γέροντα, 
στὸν ἀνήμπορο ὄχι μοναχὰ ἀπὸ τὸ 
περίσσευµα, ἀλλὰ καὶ ἀπ᾿ τὸ ὑστέ- 

ρηµα τῆς φαμελιᾶς σου -- γιατί δὲν 
κάθεσαι στ᾽ αὐγά σου τώρα; Θὰ 

μοῦ πεῖς θέᾷαια πὼς δὲ γίνεται, 

δὲ σοῦ δαστάει ἡ καρδιά, νὰ στέκεις 
ἀδιάφορος μπροστὰ στὸ θανατικὸ 
ποὺ θερίζει τὸ Γένος µας οὔτε νὰ 

καμώνεσαι πὼς δὲ θλέπεις τοῦτο τὸ 

ξεπεσμὸ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τὸν 
πάει γενιὲς πίσω καὶ τὸν κάνει ᾱ- 
6ουλο προσκυνηµένο -- ραγιά. Σ’ 
αὐτόνα δὲ θὰ σοῦ ρίξω άδικο, ἔτσι



πρέπει νὰ σκέφτεται καὶ νὰ κάνει 

ὁ σωστὸς ἄνθρωπος, πόσοι ὅμως 

σὰν καὶ σένα ὑπάρχουν; Μὴν ἁστο- 

χᾶς -- εἶναι παλιὰ ἱστορία καὶ πρέ- 

πει νὰ τὴν ξέρεις -- πὼς κάτι τέτοι- 

ες ὧρες τὸ μυαλὸ τοῦ κοσµάκη 

θολώνει, ξεχνάει πὼς εἶναι ἄν- 

θρωπος κι ὄχι ζωντόθολο καὶ δὲ 

γνοιάζεται παρὰ μονάχα γιὰ τὸ 

στομάχι του. Καὶ θλέπεις ἄλλους 

νὰ πασκίζουν, σὰν τοὺς λύκους στὴν 

ἀναμπουμπούλα, νὰ φᾶν ὅσο περ- 

σότερα μποροῦν καὶ ἄλλοι, ἴδια 

σκουλήκια, νὰ σέρνονται τῆς κοιλι- 

ἂς ξοπίσω ἀπὸ κεῖνον ποὺ κρατόει 

τὸ καρθέλι, πρόθυμοι νὰ γίνουν χῶ- 
μα νὰ τοὺς πατήσει φτάνει νὰ ξα- 

σφαλίσουν τ’ ἀποφάγια του. Γιὰ νὰ 

μπορέσεις, λοιπόν, νὰ κόψεις τὴν ὅ- 

ρεξη τῶν πρώτων καὶ νὰ µαταστή- 

σεις ὀρθούς, στὰ δυὸ ποδάρια, τοὺς 

δεύτερους δὲ φτάνουν οἱ ὀρθὲς διά- 
τες, μὰ χρειάζεται καὶ κάτι παρα- 

πάνω, ντουφέκι φόθος γιὰ τούτους 

καὶ µεγαλύτερο καρθέλι γιὰ κεί- 

νους. Τᾶχεις; 

Πίκρα περίσσια καὶ ἀπογοήτεψη 

θαθειὰ -- ἴδιο φαρμάκι -- πλημμύ- 

ρισαν τὴν ψυχἠὴ τοῦ μπάρµπα Τά- 

κου, γιατρειὰ δὲν Φαίνεται νὰ ὑ- 

πάρχει Ψψιθύρισε µεσ᾽ στὰ δόντια 

του καὶ ἀποκαρδιωμένος στάθηκε 

μπροστὰ στὸ παραθύρι κυττώντας 

ὄξω τὸ κοιµισµένο χωριό. Πηχτὸ 

σκοτάδι σκεπάζει τὰ πάντα καὶ τί- 

ποτας δὲν ἀχνοφέγγει πουθενά, ᾱ- 

κόµα καὶ τὸ καντῆλι τῆς ἐκκλη- 

σιᾶς, μπροστὰ στὸ κόνισµα τοῦ Ἆρι- 

στοῦ ποὺ σήµερα γεννιέται, σθυστὸ 

εἶναι-- σώθηκε τὸ λιγοστὸ λάδι του. 

Τὰ κοκόρια τρομαγµένα ἀπ’ τὴ 6α- 

ρυχειμωνιὰ καὶ λαθεµένα ἀπ᾿ τὴν 

ἁδιαπέραστη µαυρίλα δὲ λαλῆσαν 

ἀπόψε, οὔτε ὁ αὐγερινὸς φάνηκε 

ψηλὰ στὴ Θουνοκορφή, ϐ’ ἀργήσει 

πολὺ ἀκόμα τὸ ξημέρωμα, φαίνε- 

ται -- καὶ ἡ λεφτεριὰ τὸ ἴδιο. 

Καὶ τ’ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ, ποὺ 

κάθε χρόνο τούτη τὴ νύχτα λάμπει 

ζωηρὰ στὸν οὐρανὸ καὶ µαταζώων- 

τανεύει τὶς ἐλπίδες τοῦ κόσμου ἆ- 

ναγγέλλοντας τὴ γέννηση τοῦ Λὺυ- 

τρωτῆ του, δὲν θ᾽ ἀνατείλει φέτος-- 

θαθὺς εἶναι ὁ ζόφος. 

Δύστυχη ἀνθρωπότητα | | 

  

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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ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΣΙΛΛΙΜΟΝΙΕΣ 

ΤΗΣ ΦΟΩΚΙΛΑΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τὸ ζωηρὸ ἐνδιαφέρον µου γιὰ 
τὴν πατροπαράδοτη ζωὴ τοῦ τόπου 
µας καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ περιοχή 
µας δὲν ἔχει ἀξιοποιηθεῖ ἀπὸ λαο- 
γραφικῆς πλευρᾶς μ᾽ ἔκανε ν᾿ ἁ- 

σχοληθῶ μὲ τὴ συγκέντρωση τῶν 

προλήψεων καὶ δεισιδαιμονιῶν τῆς 
Φωκίδας --- ὅσο ἦταν δυνατόν. 

Λίγο ἡ σημερινἠ ἐξέλιξη, λίγο ἡ 
μόρφωση καὶ περισσότερο ἡ ἀδια- 
φορία, ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὸ 
τῆς ἐποχῆς µας, δοηθοῦν εἷς τὸ νὰ 
χάνονται καθημερινὰ λίγες - λίγες 
ἀπ᾿ αὐτές, 

Ὅ Β. Πολίτης, ποὺ θεωρεῖται ὁ 

πατέρας τῆς Λαογραφικῆς Ἐπιστή- 
µης στὴν Ἑλλάδα, θέλοντας νὰ δεί- 
ξει τὴ µεγάλη προσφορά καὶ ἀξία 

τῆς Λαογραφίας λέει: 
«᾿Αναντίρρητον εἶναι, ὅτι ἡ ἱστο- 

ρία δὲν ἐπαρκεῖ µόνη, ἵνα καταδεί- 
ἔἕη τὸν 6ίον ἔθνους τινός' ἀνάγκη 
νὰ ἐπέλθη πρὸς πλήρη τοῦ χαρα- 
κτῆρος καὶ τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ 
κατανόησιν καὶ γνῶσις τοῦ καθέ- 
καστα θίου, τῆς διανοητικῆς κατα- 
στάσεως καὶ τῆς γλώσσης, δι ἧς 
τοῦτο τὰς ἐνδιαθέτους ἐννοίας ἐκ- 
φράζει», 

Δύσκολη ἡ προσπάθεια. Πολλὲς 
οἱ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες ἆλ- 
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΟΥΤΣΕΟΚΛΕΝΗ 

λὰ καὶ σκόρπιες. Χρειάστηκε πολ- 
λὴ ὑπομονὴ καὶ χρόνο ἡ συγκέν- 
τρωση, ἡ καταγραφὴ καὶ ἡ ταξινό- 
µησή τους. Μένουν ἀσφαλῶς καὶ 
ἄλλες ποὺ δὲν μπόρεσα νὰ θ6ρῶ γι’ 
αὐτὸ παρακαλῶ ὅσους ξέρουν κά- 

ποιες, νὰ μᾶς τὶς γνωρίσουν γιὰ νὰ 

Ὑΐνει δυνατὴ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς 
συγκεντρώσεώς τους, 

Ἀρέος µου δὲ θεωρῶ νὰ εὐχαρι- 
στήσω ὅλες ἐκεῖνες τὶς γρηοῦλες 
ποὺ προσφέρθηκαν νὰ μὲ θοηθή- 
σουν στὴ συγκέντρωση καὶ ἐπεξή- 
Ὕηση τῶν προλήψεων καὶ δεισιδαι- 
μονιῶν ποὺ ἀκολουθοῦν. 

Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οἱ «Προλήψεις» καὶ οἱ «Δεισιδαι- 
µονίες» εἶναι ἕνα κομμάτι ἀπ᾿ τὴ 
ζωή µας ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ 
ἀποχωριστοῦμε. Καὶ εἶναι ἀμφίθο- 
λο ἐὰν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ 

εἶναι ἐντελῶς ἁπαλλαγμένος ἀπ᾿ 

αὐτές. "Ἔνα σημαντικὸ µέρος ἆν- 
θρώπων παραδέχεται εὐθέως ὅτι 
εἶναι προληπτικοί. Οἱ ὑπόλοιποι 
μπορεῖ νὰ τὸ ἀρνηθοῦν, ἴσως νὰ τὸ 
εἰρωνευθοῦν, ἀλλά... θὰ κτυπήσουν 
ξύλο ἢ θὰ φτύσουν τὸν κόρφο τους 
σὰν ἀκούσουν κάποιο κακό. 

Ὅλοι κρύθουµε στὴ ψυχή µας 
κάποιο φόθο καὶ μὲ τὸ νὰ μὴ τὸ



δείχνουμε δὲν σηµαίνει ὅτι προστα- 
τεύουµε τὸν ἑαυτό µας ἀπ᾿ αὐτόν. 

Οἱ προλήψεις εἶναι πα- 

ρέκλιση ἀπ᾿ τὸ θρησκευτικὸ συναί- 

σθηµα τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχουμε δη- 

λαδὴ πρόληψη ὅταν διασαλευθεῖ ἡ 

πίστη µας γιὰ τὴν ὀρθότητα μιᾶς ἰ- 

δέας, ἀλλὰ οἱ πράξεις µας ἔξακο- 

λουθοῦν νὰ κανονίζονται σύμφωνα 

μ᾿ αὐτήν. Εἶναι δὲ συχνὰ ἐπιθίωμα, 

ἀπολίθωμα, λείψανο κάποιας πα- 

λιότερης πολιτιστικῆς καταστάσε- 
ως, δηλαδἡ φαινόμενο ποὺ συνδέε- 
ται μὲ τὸ μὴ λογικὸ κόσμο τοῦ ὃ- 
ποσυνείδητου. Προληπτικὸς γίνεται 

µόνο ὁ ἀδύνατος. 

Κάθε πρόληψη ἔχει τὴ δική της 
ἱστορία ἡ ὁποία χάνεται καμιὰ Φφο- 
ρὰ στὰ θάθη τῶν αἰώνων καὶ ἔφθα- 
σε σὲ μᾶς ἀπ᾿ τοὺς προγόνους µας, 

χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ δώσουμε κα- 
μιὰ ἐξήγηση τὶς περισσότερες Φο- 

ρές. 

Ἡ δεισιδαιµονία εἶναι 

ἄλλο πράγμα. Ἐνῶ στὴν ἀρχὴ ἡ λέ- 

ἔη σήµαινε τὸ σεθασμὸ ποὺ ὀφεί- 

λουμε στὸ Θεό, ἀργότερα πῆρε τὴ 

σηµασία τοῦ παράλογου φόθου 

πρὸς τὸ θεῖο, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἕἔ- 

χει καθαρὴ καὶ ὀρθὴ θρησκευτικὴ 

ἀντίληψη. Αὐτὸς ὁ Φφόθος ὀφείλεται 

σὲ ἐλλιπῆ θρησκευτικἠ διαφώτιση 

καὶ σπὶς τάσεις τοῦ ὑποσυνείδητου 

ποὺ συνδέονται μὲ ἁμαρτωλὲς σκέ- 

ψεις καὶ παράλογα πάθη ποὺ ἔχουν 

σκοπὸ νὰ καθησυχάσουν τὴν ἀφώ- 

τιστη συνείδηση. 

Τὶς δεισιδαιμονίες τὶς διακρίνου- 

µε σὲ δοξασίες καὶ πράξεις ποὺ 

εἶναι σχετικὲς μὲ τὸν ἄνθρωπο, τὰ 

ζῶα, τὴ φύση καὶ τὶς ἀνθρώπινες ἐ- 

γέργειες καὶ σὲ ἐκεῖνες ποὺ ἀναφέ- 

ρονται σὲ ὑπερφυσικὰ ὄντα, ὅπως 

π.χ. στοιχειά, φαντάσματα, θρυκό- 

λακες, Μοῖρες, Μεράϊῖδες, ᾿Αράπη- 

δες κλπ. 

᾿Απ᾿ ὅσα εἴπαμε φαίνεται ὅτι ἡ 

δεισιδαιµονία ἔχει ἄλλη πηγἠ ἀπ 

αὐτὴ ποὺ ἔχει ἡ πρόληψη. Καὶ οἱ 

δύο ὅμως εἶναι πλάνες τῆς ψυχῆς 

καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου. 

Γι΄ αὐτὸ ἤταν ἀδύνατο καὶ ὁ δικός 

µας λαὸς νὰ ἀποφύγει τὴν ἐπιρροή 

τους, Καὶ ἔτσι δέχτηκε τὶς ὑπάρχου- 

σες, δημιούργησε νέες καὶ πολλὲς 
ἐξακολουθεῖ νὰ τὶς πιστεύει ὡς σή- 

μερα. 

Πολλὲς φορὲς μάλιστα τὸ πρᾶ- 
γμα γίνεται κὠμικό. Βλέπουμε π.χ. 
στὴν ἴδια ἁλυσίδα κρεµασμένα ἕνα 
χρυσὸ σταυρὸ καὶ μιὰ γαλάζια χάν- 
τρα ἢ ἕνα τριφύλλι μὲ τέσσερα φύλ- 

λα. Ακόμα μιὰ «ντάσκα» μὲ 

φυλαχτὰ ἀπ τὸ “Άγιο Ὄρος μαξὶ 

μὲ μιά... ἀλλαξοφιδιὰ ἢ κοκκαλάκι 

τῆς νυχτερίδας. 

Αὐτὲς λοιπὸν τὶς προλήψεις καὶ 

δεισιδαιμονίες ποὺ πιστεύει ὁ λαὸς 

τῆς περιοχῆς µας, τῆς Φωκίδας, 

προσπάθησα νὰ συγκεντρώσω καὶ 

νὰ καταγράψω. 

Ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν, ὅπως 

προεῖπα, καὶ ἄλλες ποὺ δὲν κατόρ- 

θωσα νὰ 6ρῶ, καίτοι ἡ προσπάθειά 

µου κράτησε χρόνια, ὅπως ἐπίσης, 

δὲν στάθηκε δυνατὸν νὰ θρῶ γιὰ ὅ- 

λες ἐξηγήσεις. Κάθε συμπλήρωση, 

λοιπόν, εἶναι εὐπρόσδεκτη. 
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Β΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΑΣΚΑΜΙΑΣ, 

ΜΑΤΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΩΝ 

Ἡ 6ασκανία ξεκίνησε ἀπὸ 
τὸν πόθο ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι νὰ 
θαυμάζουν κάτι ποὺ δὲν ἔχουν καὶ 
θἄᾶθελαν νὰ τὸ εἶχαν. Ὁ πόθος πἐρ- 

νει τὴ μορφὴ τῆς ζήλειας ἢ χαιρε- 
κακίας καὶ γι’ αὐτὸ λέμε ὅτι οἱ ἄν- 
θρώποι αὐτοὶ εἶναι κακοὶ ἢ ἔχουν 
«κακὸ μάτι» ἢ εἶναι γουρσούζηδες 

ἢ κακοϊσκιώτοι, 

Στὸ «μάτιασμα», λένε, τὰ διά- 
φορα ἠλεκτρομαγνητικὰἀ κύματα 
ποὺ ἐκπέμπει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ µά- 
τια του ἐπενεργοῦν μὲ τρόπο ποὺ 
δημιουργεῖ προὐποθέσεις κατα- 
στροφῆς τοῦ ἀντικευμένου ποὺ θαυ- 

µάζει -- κυρίως τὰ μικρὰ παιδιά. 

Στὴν Κάτω ᾽Αγόριανη (Λιλαία) 
οἱ κάτοικοι πιστεύουν πὼς ἡ θαυ- 
µάσια λαξευμένη θολωτὴ πέτρα ποὺ 
θρίσκεται πάνω ἀπ᾿ τὴν πόρτα τῆς 

ἐκκλησίας "Αγιος Γεώργιος... ἔσκα- 

σε ἀπὸ μάτι, 
Ἡ πρόληψη τοῦ µατιάσµατος εἷ- 

ναι πολὺ παλιά. Βλέπουμε λοιπὸν 
ὅτι: 

α. Σ ἕνα νοµοκάνονα τοῦ ΙΖ᾽’ αἰ- 
ώνα κατηγοροῦνται «ἐκεῖνοι ποὺ 
πτύουσι εἰς τὸ στόµα τῶν παίδων 

νὰ μὴ θασκαθῶσι». 

6. Ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει: «ᾱ- 
λείφουσαι τὰ μέτωπα τῶν μικρῶν 
διὰ τοῦ ρύπου τῶν ἀπολουσμάτων». 

Υ. ὍὉ Θεόκριτος λέει: «ὣς μὴ 6α- 
σκανθῶ τρὶς τὸν ἐμὸν κόλπον ἔπτυ- 
σα», 

Γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ µάτιασµα 
ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι ὅπως τὸ 

«φτύσιμο στὸν κόρφο», ἀλλά καὶ τὰ 
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ἄλλα ποὺ ἀναφέρονται παρακάτω. 

Τὸ φτύσιμο συμθολίζει τὸν ἄπο- 
τροπιασμὸ πρὸς τὸ κακὸ µάτι καὶ 

ἀπὸ δῶ ὀγαίνει τὸ «φτῦσε τὸν κὀρ- 

Φο σου». 

Στὴν Καλοσκοπὴ -- καὶ σὲ ἄλλα 
ἐκτὸς τοῦ Βομοῦ µέρη -- ὅταν δὲν 
ἤξεραν ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ 6ά- 
σκανε κάποιον μάζευαν φτύματα ἆ- 
τὸ σαράντα ἀνθρώπους τὰ ὁποῖα 
ἔδιναν στὸν ἄρρωστο νὰ πιεῖ γιὰ 

νὰ γειάνει. 

"Ίσως γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ 
πιὸ πάνω ἀπαράδεκτα γιὰ τὴν ὃ- 
γεία τῶν παιδιῶν κυρίως, ἡ ἔκκλη- 
σία καθιέρωσε εἰδικὴ εὐχὴ γιὰ τὴν 
περίπτωση τῆς θασκανίας. 

Τὸ σκόρδο καὶ τὸ κρεμμύδι λόγω 
τῆς καυστικότητάς τους ἐμποδί- 

ζουν τὸ κακὸ μάτι νὰ κάνει τὸ κα- 
κὀ. Γι αὐτὸ «σκόρδα στὰ µάτια 
σου». Μὰ καὶ ἡ «γαλάζια χάντρα» 

ὅμως εἶναι ἀποτελεσματική. δὲν 
πρόκειται ὅμως γιὰ «χάντρα», ἆλ- 
λὰ γιὰ «πέτρα» δηλαδὴ τὴ γαλα- 
ζόπετρα, ποὺ ἐπίσης εἶναι πολὺ 

καυστική. 

Τὰ διάφορα φυλαχτὰ παρουσιά- 
στηκαν μαζὶ μὲ τὸ φόθο τοῦ µατιά- 
σµατος. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ποὺ 

τὰ ἔλεγαν «προθασκάνια» τὰ εἶχαν 
περὶ πολλοῦ. ᾽Απὸ τὴν ὥρα ποὺ γεν- 
γιώντουσαν μέχρι τὰ γεράµατά 
τους φοροῦσαν διάφορα φυλακτά, 
ἄλλοτε γιὰ τὸ µάτι, ἄλλοτε γιὰ τὸν 
ἔρωτα καὶ ἄλλοτε γιὰ νὰ μὴ γίνουν 
«φαλακροί. Μὲ τὰ προθασκάνια ᾱ- 
σχολήθηκαν πολλοί, ὅπως ὁ Λου- 
κιανός, ὁ Πολυδεύκης, ὁ ᾿Αριστο- 

νης κ.ᾶ. 
ὍὉ «ἀπήγανος» ἔχει ἐπίσης κατα-



πληκτικὲς ἱκανότητες -- «ξωρκισμέ- 
γος μὲ τὸν ἀπήγανο νᾶσαι». Ὅ “Ὁ- 
µηρος μιλάει γι αὐτὸν ὅταν ἀἆνα- 
φέρεται στὸν ᾿Ὀδυσσέα μὲ τὴν Μίρ- 
κη. 

Τὰ φυλαχτὰ ποὺ φορᾶνε γυναῖκες 
καὶ ἄντρες ἐμποδίζουν ἀπ᾿ τὴ μιά 
μεριὰ τὸ κακὸ καὶ φέρνουν γούρι 
ἀπ τὴν ἄλλη. Τὰ ἔφτιαχναν μὲ πο- 
λύτιµες ἢ ἡμιπολύτιμες πέτρες ἀπὸ 
εὐγενῆ ἢ ἄλλα μέταλλα, γιατὶ ἀπὸ 
τὰ πολὺ παλιὰ χρόνια ὅλοι πίστευ- 
αν ὅτι οἱ πολύτιμες πέτρες ἔχουν 
μαγικὲς Ιδιότητες καὶ προστατεύ- 
ουν αὐτοὺς ποὺ τὶς φοροῦν. "Ετσι 

γεννήθηκαν τὰ κοσµήµατα ποὺ Φο- 
ροῦν, κωρίως, οἱ γωναῖκες σήµερα, 
γι’ αὐτὸ τὰ σπαθιὰ εἶχαν τὶς χειρο- 
λαθές τους στολισµένες μὲ τέτοιες 

πέτρες, καί, ἀκόμα, τὰ παράσημα 

ποὺ ἀπονέμονται στοὺς πολεμιστές, 

Ἡ ἐξήγηση εἶναι ὅτι ἕνα καλὸ 
κόσµηµα τραθᾶ τὴν προσοχὴ τοῦ 
ματιοῦ καὶ δὲν τὸ ἀφίνει νὰ ἁσχο- 
ληθεῖ μὲ τὸ πρόσωπο τὸ ὁποῖο ἔτσι 
ἀποφεύγει τὸ κακό. 

Αν παρ᾽ ὅλες τὶς παραπάνω προ- 
φυλάξεις --- καὶ πολλὲς ἀκόμα ποὺ 

δὲν ἀναφέραμε -- κάποιος µατια- 
στεῖ, τότε ἔρχεται ὁ «ξεματιαστὴς» 

-- ποὺ κυρίως εἶναι γυναῖκα -- γιὰ 

νὰ τὸν ξεµατιάσει. Πάρα πολλοὶ 

τρόποι ξεµατιάσµατος ὑπάρχουν. 
Σχεδὸν ὅμως ὅλοι ἔχουν ἕνα παρά- 
ξενο µπέρδεµα θρησκείας, μαγείας 

καὶ διεισιδαιµονίας. Βλέπεις λιθά- 

νια καὶ λουλούδια τοῦ Σταυροῦ µα- 

ζὶ μὲ μπαροῦτι, ἁλάτι, μαχαίρια -- 
καὶ μάλιστα µαυρομάνικα -- κι ᾱ- 
κοῦς προσευχὲς μὲ κατάρες καὶ ἄλ- 

λα ἀκατάληπτα μαζί. 

ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ 

Τὸ πέταλο τοῦ ἁλόγου θεωρεῖ- 
ται -- καὶ μάλιστα σὲ ὅλο τὸν κό- 

σµο -- σὰ σύμόθολο εὐτυχίας καὶ 
προφυλακτικὸ ἀπ τὸ κακὸ μάτι. 
Γι αὐτὸ ἂν τὸ θροῦμε πρέπει νὰ τὸ 
κρεµάσουµε πίσω ἀπὸ τὴν πόρτα 
καὶ μάλιστα μὲ τὸ ἄνοιγμα πρὸς τὰ 
πάνω. 

Ἡ ἐξήγηση εἶναι ὅτι: α) τὸ ἅλο- 
Ύο ποὺ τὸ φόραγε εἶχε μαγικὲς ἵ- 
διότητες, ϐ) ἔχει τὸ σχῆμα τῆς ἡμι- 
σελήνου ποὺ ταν μυστικὸ σύμόο- 

λο γιὰ πολλοὺς «ἀρχαίους λαοὺς 
καὶ γ) εἶναι σίδερο κρύο καὶ γι 
αὐτὸ δὲν μποροῦν νὰ τὸ περάσουν 
οἱ μάγισσες. 

Ἡ ἐπιστημονικὴ ὅμως ἐξήγηση εἷ- 
ναι ὅτι ἀπ᾿ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐφευρέ- 
θηκε τὸ πέταλο τὸ ζῶο στηρίζεται 
πιὸ σταθερὰ καὶ ἔτσι ἀποδίδει πε- 
ρισσότερη μυϊκὴ δύναμη, ἄρα προ- 
σφέρει μεγαλύτερο ἔργο. ἜὌἜχουμε 
λοιπὸν καλύτερο ὄργωμα, ἄρα κα- 
λύτερη σοδειὰ καὶ περισσότερη εὖ- 
τυχία ἀπ᾿ αὐτὸν ποὺ τὸ ζῶο του δὲν 
εἶχε πέταλο. "Ἔπσι ἔμεινε καὶ τὸ 
«πάρε κανένα πέταλο», συμθουλὴ 

σ᾿ αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἔδερνε ἡ κακο- 
τυχία, ἡ κακοδαιµονία. 

ΤΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ 

Τό... τετράφυλλο τριφύλλι τὸ εἷ- 
χε πάρει ἡ Εὔα ἀπ᾿ τὸν Παράδεισο 
φεύγοντας. Ἐπίσης οἱ ἀρχαῖες Δρυ- 
ἴδες πίστευαν πὠὼς ἔχει μαγικὲς ἵ- 
κανότητες καὶ πὠὼς μποροῦσε αὖ- 
τὸς ποὺ τὸ κρατοῦσε νὰ θλέπει φαν- 

τάσµατα ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ τὰ 
δοῦν οἱ ἄλλοι. 
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Ἕνα τετράφυλλο τριφύλλι, ἐκ- 
τὸς ἀπὸ τὸ γούρι ποὺ φέρνει, εἶναι 
καὶ ἀνεκτίμητο ἐρωτικὸ φίλτρο. "Αν 
δὲ ἀποκτηθεῖ τὴν Πρωτομαγιὰ ἢ 
τὸ Πάσχα καὶ «ἀστριστεῖ» ἐπὶ τρία 
Σαθθατόόθραδα πάνω σὲ κόκκινο 
πανὶ καὶ «λειτουργηθεῖ κρυφὰ σα- 
ῥάντα φορές», τότε ἀποκτᾶ τὸ ἆγα- 
ποθότανο αὐτὸ πολὺ µεγάλη μαγι- 
κἡ δύναμη. Κανένας ἐρωτικὸς στό- 
χος δὲν ἀντιστέκεται, καμιὰ κλει- 
δωνιὰ δὲ μένει κλειστὴ μπροστά 
του, καὶ σοῦ φανερώνονται ὅλοι οἱ 
κρυμμένοι θησαυροί. 

ἝἜνα... τετράφυλλο τριφύλλι, ποὺ 
ἔχει µάλιστα τὰ φυλλαράκια του σὲ 
σχῆμα καρδιᾶς, ιεἶναι σπάνιο καὶ 
εἶναι πάντοτε τυχερὸς ὅποιος τὸ ᾱ- 
ποχτάει. 

ΤΟ ΛΑΓΟΠΟΔΑΡΟ 

Ὅ λαγὸς καὶ τὸ κουνέλι θεωροῦν- 
ται πάντοτε γουρλίδικα ζῶα γιατὶ 

ἔχουν µεγάλη γονιμότητα. Γι’ αὐτὸ 
οἳ προληπτικοὶ κρατοῦν πάνω τους 
ἕνα λαγοπόδαρο. Οἱ γυναῖκες πι- 
στεύουν πὼς τὶς θοηθᾶ νὰ γεννή- 
σουν πολλά καὶ εὔρωστα παιδιά, 

Στὸν καιρὸ τοῦ Λυκούργου, ποὺ 
ἀπαγόρευε τὴ στειρότητα, ὅλες οἱ 
Σπαρτιάτισσες εἶχαν κρεμασμένο 
στὸ λαιμό τους ἕνα λαγοπά- 
δαρο. Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ οἱ Ἕλλη- 
γίδες τοῦ Μεσαίωνα, τὸ ἴδιο γίνε- 
ται καὶ σήµερα. 

Ο ΜΑΡΤΗΣ 

Ἡ κόκκινη κλωστὴ ποὺ θάζουμε 
τὴν Ίη Μαρτίου εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ 
πάρα πολὺ παλιὰ συνήθεια, Οἱ ἀρ- 
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χαῖοι Ἕλληνες φοροῦσαν «μάρτη» 
καὶ μάλιστα οἱ κοπέλλες στόλιζαν 
μὲ «μάρτη» καὶ τὸ ἄγαλμα τῆς ᾽Α- 

θηνᾶς, 

Ὅ Παυσανίας λέει πὼς τὴν πρό- 

ληψη αὐτὴ τὴν εἶχαν πάρει ἀπ᾿ τοὺς 
Αἰγυπτίους, 

Ὅταν τελείωνε ὁ µήνας ἔπλεναν 

τὴν κόκκινη κλωστὴ (ταινία) στὸν 
Ἰλισσὸ καὶ τὴν ἔκρυθαν γιὰ τὸν 
ἄλλο χρόνο. "Ἔτσι ἡ ταινία αὐτὴ 
πήγαινε ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ καὶ ὅ- 
σο πιὸ παλιὰ ταν τόσο πιὸ γούρι- 
κη θεωρεῖτο. 

᾽Αλλὰ καὶ ὅλες οἱ πόλεις, πλὴν 

τῆς Σπάρτης, εἶσαν ἀνάλογη πρό- 
ληψη. Στὴ Μακεδονία µόνο ἔχουμε 
μιὰ παραλλαγὴ -- ἀντὶ κόκκινης 
κλωστῆς ἔθαφαν τὸν καρπὸ τοῦ ἆ- 
ριστεροῦ χεριοῦ μὲ πορφύρα. 

Τὸ ἔθιμο - πρόληψη πέρασε καὶ 
στὸ Βυζάντιο. ᾿Ἐδῶ ὅμως ὁ πλοῦ- 
τος ἄλλαξε τὴν κόκκινη κλωστὴ μὲ 
χρυσῆ. Σὰν ἐρχόταν ἡ ὥρα νὰ 6γά- 
λουν τὴν κλωστή, καλοῦσαν τοὺς 
φίλους σὲ γλέντι καὶ πρὶν ἀπ᾿ αὐτὸ 
ἔκαιγαν τὴν κλωστὴ µέσα σ᾿ ἕνα 
πιάτο καὶ ἀπ᾿ τὸ σχῆμα τῆς στά- 
χτης µάντευαν τὸ µέλλον, Πίστευ- 
αν ἀκόμα οἳ Βυζαντινοὶ ὅτι ἡ ἄσπρη 
κλωστὴ συμθολίζει τὸ πρωϊνὸ φῶς, 
ἐνῶ ἡ κόκκινη τὸ µεσηµεριάτικο 
καῦμα. Ἔτσι ὅταν τὶς φοροῦσε κα- 
νεὶς ἀπέφευγε τὶς ἀκτίνες τοῦ ἤ- 
λιου καὶ δὲν μαύριζε --- δὲν «ἅρπα- 
ζε» -- πρᾶγμα ποὺ γιὰ τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη δὲν ῆταν ἐπιθυμητό. 

Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 

ὍὉ λαὸς θεωρεί τὴν κουκουθάγια



σὰν προάγγελο τοῦ θανάτου καί- 
τοι εἶναι ὠφελιμότατο µπουλί. 

Τὸ λέει µάλισα κλαψοπούλι καὶ 
χαροπούλι, Αὐτὴ ἡ δεισιδαιµονία 
προέρχεται ἀπὸ τὴ συνήθεια ποὺ ῥ- 
πῆρχε στὰ χωριὰ νὰ ἔχουν φῶς µό- 
νο τὰ σπίτια ποὺ εἶχαν κάποιον ἑ- 
τοιµοθάνατο ἢ θαρειὰ ἄρρωστο καὶ 
οἱ δικοί του ξενυχτοῦσαν γιὰ νὰ τὸν 

περιποιηθοῦν. 

Τὸ μοναδικὸ λοιπὸν φῶς προσέλ- 
κυε τὰ νυκτόθια αὐτὰ πουλιὰ ποὺ 
ἄρχιζαν τὰ «κουκουθάου» τους προ- 
αναγγέλοντας ἔτσι -- ὅπως πίστευε 

ὁ λαὸς -- τὸ ἐπερχόμενο τέλος τοῦ 
ἄρρωστου. Καὶ ἀπὸ τότε θγῆκε καὶ 

ἡ κατάρα: «Κουκουθάγιες νὰ λαλή- 
σουν στὸ σπίτι σου». 

᾿Απὸ τὰ λίγα ποὺ ἀναφέραμε πιὸ 

πάνω θγαίνουν δύο συμπεράσματα: 
Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι ἐνῶ ἡ ἐπιστή- 

µη προοδεύει, ἡ κοινωνία ἐξελίσσε- 
ται καὶ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τοῦ 
ἀνθρώπου ἀνεθβαίνει, οἱ προλήψεις 
παραμένουν! Εἶναι ριζωµένες 6α- 
θειὰ στὴν ψυχή µας καὶ μᾶς ὑπο- 
χρεώνουν νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ δρό- 
µο τους, τουλάχιστον στὶς κυριώ- 
ρες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς µας, ἔστω 

καὶ ἂν εἶναι ἐξευγενισμένες. 

Τὸ δεύτερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι 
ὁ λαὸς ποὺ ζεῖ στὸ µέρος τῆς γῆς 

ποὺ λέγεται Ἑλλάδα εἶναι ὁ ἴδιος 

ἀπὸ τὸν "Όμηρο καὶ δῶθε χωρὶς 

καμία διακοπή. 

Δέν κάνουν τίποτα οἵἳ σημερινοὶ 

Ἕλληνες ποὺ δὲν τὸ ἔκαναν οἱ πρό- 

Ὑονοί τους. Μήπως τὸ σφάξιµο τῆς 
κόττας, σὰν λαλήσει, στὸ παράστα- 
Θο τῆς πόρτας ἢ στὸ τζάκι καὶ τὸ 
σφάξιµο τοῦ κόκκορα στὰ θεμέλια 

τοῦ σπιτιοῦ δὲν εἶναι ἡ θυσία ποὺ 
ἕκαναν οἱ ἀρχαῖοι στὴ θεὰ Ἑστία; 
Καὶ σήµερα στὸ νεκρὸ δὲν θάζου- 

µε κέρµατα γιὰ νά... πληρώσει τὰ 
«πορθμεῖα» του; Δὲν θάζουμε κον- 
τά του τὰ ἀγαπημένα του ἀντικεί- 
µενα ὅπως ἔκαναν οἱ πρόγονοί µας; 

᾽Αλλὰ καὶ µία πρὸς µία ἂν ἐξετα- 
σθοῦν οἱ προλήψεις καὶ δεισιδαιµο- 
γίες τὸ ἴδιο πρᾶγμα μαρτυροῦν! 

Ὅτι οἱ Ἕλληνες παραμένουν... 
Ἕλληνες, 

Γ΄ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ. 

ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

Οἱ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες 
ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ χρόνο, τὶς 
ἡμέρες, τοὺς μῆνες καὶ τὶς γιορτὲς 

εἶναι πάρα πολλές, "Αλλες ἀπ᾿ αὖ- 

τὲς εἶναι ὄμορφες καὶ ἔξυπνες, ἄλ- 

λες ὅμως εἶναι ἀκατανόητες καί, ἐν 

πολλοῖς, χαζές. Σχεδὸν ὅλες ἔχουν 

πάρει ἀπ᾿ τὴ θρησκεία τῶν ἀρχαί- 
ων Ἑλλήνων, τὶς καλένδες τῶν Ρω- 

µαίων, ἀπ’ τὶς παραδόσεις τῶν Βυ- 
ζαντινῶν καὶ τὴ θρησκεία τοῦ Χρι- 
στοῦ, Ὑεγονὸς ποὺ μᾶς θοηθᾶ νὰ 

δοῦμε πόσο ἡ νεώτερη λαογραφία 
θοηθᾶ στὴν ὀρθὴ κατανόηση τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς λαϊκῆς θρη- 
σκείας. 

Βλέπεις π.χ. τὸν “Αἴ--Βασίλη, ἀπ᾽ 

τὴν Καισάρεια, φορτωμένον χιόνια 
καί... δῶρα, νὰ θοηθᾶ τούς... χαρτο- 
παῖκτες κλπ., ἢ τοὺς ἀμπελουργοὺς 
γὰ μὴ κλαδεύουν τὴν ἡμέρα τοῦ Α- 
γίου Τρύφωνα γιὰ νὰ μὴ κοποῦν |! 

Ὁ "Άγιος Τρύφωνας πάντως εἰἶ- 

κονίζεται νὰ κρατᾶ ἕνα κλαδευτῆρι 
ἀλλὰ δὲν ξέρω τὸ γιατί. Ὁ μῦθος 
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πάντοτε -- ποὺ ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει 
-- λέει πὼς ἥταν τοῦ 'Αγίου Τρύ- 

φωνα ὅταν ὁ παπᾶς ξεκίνησε γιὰ 

νὰ κλαδέψει τ ἀμπέλι του. Ἡ πα- 
παδιά, ποὺ εἶχε δεῖ κακὸ ὄνειρο, 
δὲν τὸν ἄφινε, ἀλλὰ κεῖνος δὲν τὴν 
ἄκουσε. Κατὰ τὸ γιόµα ἡ παπαδιά, 
ποὺ δὲν τὴ χωροῦσε ὁ τόπος, ξεκί- 

νησε γιὰ τ’ ἀμπέλι. 

-- Τί συμθαίνει παπαδιὰ καὶ ἤρ- 
θες ὡς ἐδῶ; τῆς λέει ὁ παπᾶς σὰν 

τὴν εἶδε. 
--ΒάΙΙ παπά µου, αὐτὸ τὸ ὄνει- 

ρο ποὺ εἶδα μὲ ἀναστάτωσε καὶ ἤρ- 
θα νὰ δῶ ἂν εἶσαι καλά. 
--Καὶ σὰν τί ὄνειρο εἶδες χριστια- 

γή µου ποὺ τόσο σὲ κοψοχόλιασε; 
--Εἶδα, παπᾶ µου, πὼς ἐνῶ κλά- 

δευες... ἔκοψες τὴ μύτη σου. 

Σὰν τ᾽ ἄκουσε ὁ παπᾶς ἔσκασε 

στὰ γέλοια καὶ λέει στὴν παπαδιά: 
--Βρὲ εὐλογημένη, πῶς νὰ κόψω 

τὴ μύτη µου; ᾿Εγὼ κλαδεύω ἔτσι 
--Έσκυψε καὶ ἔκοψε ἕνα κλῆμα -- 
ὄχι ἔτσι -- καὶ μὲ μιὰ χειρονομία 
ἔκαμε νὰ περάσει τὸ κλαδευτήρι 
ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω μπροστὰ 

στὰ µάτια του. ᾽Αλλὰ ἀπὸ κακὸ Ἄ- 
πολογισμὸ ἔκοψε τὴ μύτη του... καὶ 
τὸ ὄνειρο ἀλήθεψε. 

᾽᾿Απὸ τότε λοιπὸν δὲν μπαίνουν 
στ᾽ ἀμπέλια τὴν ἡμέρα τοῦ "Αγίου 
Τρύφωνα, 

Γιὰ νὰ κάνουν δὲ καλοὺς ὅλα- 

στοὺς τ᾿ ἀμπέλια δὲν μπαίνουμε μµέ- 
σα σ᾿ αὐτὰ τοῦ Αγίου Βλασίου. 

Καὶ τόσα ἄλλα ἀκόμα. 

Ἡ Κυριακὴ εἶναι φωτεινὴ ἡμέρα, 
χαρούμενη, ἡμέρα καλώσύνης, γι 
αὐτὸ τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ Κυ- 
ριακἠ θεωρεῖται εὐτυχισμένο. 
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Ἡ Δευτέρα εἶναι µέρα κατάλλη- 

λη γιὰ νὰ ξεκινᾶμε κάθε δουλειά. 

Ἡ Τρίτη εἶναι ἡμέρα ἀποφράδα, 
ἀφοῦ οἱ "Έλληνες Χριστιανοὶ ἔχα- 
σαν τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ σὰν 
τέτοια δὲν εἶναι κατάλληλη γιὰ κα- 
μιά δουλειά. ᾽Ακόμα θεωρεῖται ἄ- 
τυχη καὶ ἡ θυγατέρα ποὺ θὰ γεν- 

νηθεῖ τὴν ἡμέρα τούτη. «Σάθθατο 
γυιὸ μὴ χαίρεσαι καὶ Τρίτη θυγα- 
τέρα», λέει ὁ λαός. 

Ἡ Τετάρτη, ὅπως καὶ ἡ Παρα- 
σκευή, εἶναι ἡμέρες νηστείας καὶ δὲν 
πρέπει νὰ ἀποθάλει κανεὶς κάτι ᾱ- 
πὸ πάνω του γιατὶ εἶναι κακό. «Τε- 

τάρτη καὶ Παρασκευὴ τὰ νύχια σου 
μὴ κόψεις...» καὶ δὲν πρέπει νὰ κα- 
ταπιαστεῖ μὲ σοθαρὲς δουλειές. 

Τὸ Σάόθατο θεωρεῖται δύσκολη 
ἡμέρα γιὰ τοὺς προληπτικούς. Εἴ- 
ναι ἡ ἡμέρα τῶν φαντασμάτων. Οἱ 
σαθθατογεννηµένοι θλέπουν εὔκο- 
λα φαντάσματα, χωρὶς ὅμως νὰ 
τοὺς κάνουν κακό, δὲν θασκένονται 

ἀλλὰ θασκάνουν τρομερὰ καὶ δέν... 
προκόθουν. Τὸ Σάόθατο θεωρεῖται 

ἐπίσης ἡ πιὸ κατάλληλη ἡμέρα γιὰ 
τὰ μάγια. 

Τί Σάθόθατο... τί σάθανο! λένε, ᾱ- 

κόµα, γι’ αὐτὸ δὲν κόθουν ροῦχο 
γιὰ νὰ μὴ γίνει.. σάδανο. 

᾿Απ΄ τοὺς μῆνες ὁ Γενάρης, ἀφοῦ 

ἔχει µέσα του τὴν Πρωτοχρονιὰ καὶ 

τὰ «Σκαλικαντζούρια», εἶναι ὁ µή- 
νας μὲ τὶς πιὸ πολλὲς προλήψεις 

καὶ ἀκολουθοῦν ὁ ᾽Απρίλης μὲ τὸ 
Πάσχα καὶ ὁ Μάης ποὺ εἶναι δύ- 
σκολος μήνας καὶ ἀπὸ πλευρᾶς και- 
ρικῶν συνθηκῶν -- χαλάζι, θροχές, 
ἥλιυος -- καὶ ἀπὸ πλευρᾶς ὑγείας. 

Γι αὐτὸ ἀκοῦμε συχνὰ τὀ: «Μάη



µου µάγιεψέ τον» ἢ «Ὁ Μάης ἔχει 

πολλὲς κακιὲς Ώρες» ἢ «Ἡ ὥρα τοῦ 

Μάη νὰ σ’ εὕρη». 

Οἱ ὑπόλοιποι μῆνες ἔρχονται σὲ 
δεύτερη μοῖρα ἀπὸ πλευρᾶς προλή- 
ψεων ἐκτὸς ἀπ᾿ τὸν Σεπτέμόθρη ποὺ 
µοιάζει μὲ τὸν Γενάρη, ἀφοῦ εἶναι 
ὁ μήνας ἀπ᾿ τὸν ὁποῖο ἄρχιζε κά- 
ποτε ὁ χρόνος καὶ ἐξακολουθεῖ ν΄ 
ἀρχίζει τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, “Ο- 
λοι τους ὅμως ἔχουν τὸν «τρόπο 
τους». Άλλος μὲ τὶς ᾽Αποκρηὲς καὶ 

τὰ Ψψυχοσσάδατα, ἄλλος μὲ τὸν 

«κλείδωνα», ἄλλος μὲ τὰ «μερομή- 

νια» καὶ λοιπά, 

Παρακάτω καταχωροῦμε ὅλες 

τὶς προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες 

ποὺ θρήκαµε κατὰ ἡμερολογιακὴ 

σειρά. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Ίη.-- "Αγίου Βασιλείου - Πρωτο- 

χρονιά. 

α. Δὲν δανείζουν τίποτα. 

6. Δὲν κάνουν ἐπισκέψεις. Γιὰ νὰ 

ἐπιτραποῦν αὐτὲς πρέπει νὰ ἐξα- 

σφαλισθεῖ ἡ πρώτη ἐπίσκεψη ἑνὸς 
ποὺ ἔχει καλὸ γούρι. Ἐὰν τοῦτο δὲν 
κατορθωθεῖ ὁ ἐπισκέπτης πρέπει νὰ 
καθήσει πολὺ καλά στὴν καρέκλα 

του γιὰ νὰ κάθεται καλὰ στ’ αὐγά 

της ἡ κλῶσσα. 

Υγ. Δὲν σκουπίζουµε γιατὶ ὅσα 

σκουπίδια πιάσει ἡ σκοῦπα τόσες 

ζημιὲς θὰ ἔχει τὸ σπίτι. 

δ. "Ο,τι ἐργόχειρο ἔχει ἀρχίσει 
πρέπει νὰ τελειώσει τὴν παραμονὴ 
γιὰ νὰ ἀρχίσει ἕνα καινούργιο τὴν 

Πρωτοχρονιά, 

ε. Δὲν δίνουν τίποτα ἀλλὰ προσ- 

παθοῦν νὰ πάρουν γιὰ νὰ πέρνουν 

ὅλο τὸ χρόνο. 

ζ. Γυρίζοντας ἀπ᾿ τὴν ἐκκλησία 

σπάζουµε ἕνα ρόδι γιὰ νὰ ρθεῖ ἡ 

εὐτυχία στὸ σπίτι. 

η. Μόλις χαράξει τὸ πρωῖ ἕνας 

ἀπ᾿ τὸ σπίτι πέρνει γλυκά, διάφο- 

ρους καρποὺς (σιτάρι, κριθάρι, κα- 
λαμπόκι κλπ.) ἢ καὶ γαζέτες καί, 

χωρὶς νὰ μιλήσει, πηγαίνει στὴ 6ρύ- 

ση, πλένεται χωρὶς νὰ σκουπισθεῖ 
καὶ ἀφίνει τὰ δῶρα του λέγοντας 

τὴν εὐχή: «Ὅπως τρέχει τὸ νερὸ 

στὴ ὀρύση νὰ τρέχουν τὰ καλὰ στὸ 
σπίτι». Πέρνει δεῖγμα ἀπ᾿ τὰ γλυκὰ 

ποὺ τυχὸν θὰ θρεῖ ἐκεῖ καὶ «ἀμίλη- 
το νερὸ» καὶ χωρὶς μιλιὰ πάλι γυ- 
ρίζει στὸ σπίτι καὶ ραντίζει ὅλους 

καὶ ὅλα μὲ τὸ νερὸ εὐχόμενος τὸ 
«καλὴ χρονιά». Αὐτὸ λέγεται «Κέ- 

Ρασµα τῆς ὀρύσης». 

δη. ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 

α. Μὲ τὸν ἁγιασμὸ τῶν Φώτων 
ραντίζουµε ὅλα τὰ µέρη τοῦ σπι- 
τιοῦ, ἀκόμα τὶς κάδες, τὰ θαρέλια 

κλπ., καθὼς καὶ τὰ κτήµατα, γιὰ 
νὰ τ ἁγιάσουμε. 

6. ᾽Ασημώνουμε τὰ θαρέλια καὶ 
μετὰ ἀπὸ αὐτὸ γίνεται ἡ δειγµατο- 
ληψία τῶν κρασιῶν. "Ἔτσι καθορί- 
ζεται ἡ προτεραιότητα ἀνοίγματος 

τῶν θαρελιῶν, 

Υ. Πρωῖϊ - πρωῖ οἱ νοικοκυρὲς ζώ- 

νουν τὸ σπίτι μὲ στάχτη γιὰ νὰ φύ- 
γουν τὰ σκαλικαντζούρια. 

δ. Ὅσες μέρες εἶναι ἐδῶ τὰ σκα- 
λικατζούρια δὲν ἐπιτρέπεται νὰ 
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λουσθοῦμε. Μποροῦμε µόνο τοῦ "Α- 
γίου Βασιλείου γιατὶ τὴν ἡμέρα αὖ- 
τὴ λείπουν. 

ε. Κατὰ τὰ Ἀριστόημερα, δηλαδὴ 
ἀπὸ τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέν- 
νων μέχρι καὶ τῶν Φώτων, δὲν τρῶ- 
µε ἐληὲς καὶ ὅσπρια γιὰ νὰ μὴ θγά- 

λουµε σπυριά. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 

1η. Τοῦ 'Αγίου Τρύφωνα δὲν κλα- 
δεύουν τ᾽ ἀμπέλια γιὰ νὰ μὴ κο- 
ποῦν. 

2α. Τῆς Ὑπαπαντῆς, “Ο,τι καιρὸ 

κάνει σήµερα θὰ κάνει ἐπὶ 40 ἡμέ- 
ρες καί: «Παπαντοῦλα χιονισμένη, 
κοφινοῦλα Ὑγιοµισµένη», «Πηπαντὴ 
6ρεμµένη, ἄνοιξη µαραμένη». 

Ἄη. Τοῦ "Αγίου Συμεῶνος. 
Ὅ,τι γιὰ τὶς ἔγκυες τὴν Ίην Σε- 

πτεμθρίου. 

11. Τοῦ 'ΑΥ. Βλασίου. Δὲν µπαί- 
νουν στ ἀμπέλια γιὰ νὰ κάνουν αὖ- 
τὰ καλοὺς θλαστούς, 

ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ 

Εὰν φτερνιστεῖς τὸ Θ6ράδυ τῆς 
Μεγάλης ᾽Αποκρηάς γιὰ νὰ μὴ πά- 

θεις κακὸ πρέπει νὰ σκίσεις ἕνα σου 

ροῦχο. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Τὴν πρωτομαρτιὰ θάζουμε τὸ 
«μάρτη», δηλαδὴ μιὰ κόκκινη καὶ 
μιὰ ἄσπρη κλωστὴ στριµµένες, στὸ 
χέρι µας καὶ κοιτάζουµε µέσα στὸ 
λάδι γιὰ νὰ μὴ μᾶς µαυρίσει ὁ ἥ- 
λιος, 

«Μάρτη» θάζουµε καὶ σὲ ὅλες τὶς 

πόρτες τοῦ σπιτιοῦ. Τὸν θγάζουµε 
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δὲ τὸ Πάσχα καὶ τὸν ρίχνουμε στὸν 
«λάκκο» μὲ τὸ πασχαλινὸ ἀρνί. 

25η. Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Δὲν σκου 
πίζουµε γιατὶ στὸ µέρος ποὺ πρῶ- 
τα ἀρχίζουμε τὸ σκούπισµα θὰ φα- 

νερωθεῖ φίδι. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

1η. Πρωταπριλιά. Λέμε ψέματα 
καὶ προσπαθοῦμε νὰ ξεγελάσουµε 
τοὺς ἄλλους ἀποφεύγοντας νὰ μᾶς 

γελάσουν, 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

-- Δὲν τραγουδάµε σ᾿ ὅλη τὴ δι- 
άρκεια τῆς Μ. Ἑ θδομάδας. 

-- Τὰ κόκκινα αὐγὰ τὰ θάφουμε 

µόνο τὴ Μ. Πέμπτη. Ἕνα δὲ ἀπὸ 
αὐτὰ τὸ θάζουµμε στὸ εἰκονοστάσι 
τοῦ σπιτιοῦ γιὰ νὰ παραμείνει ἐκεῖ 
µέχρι νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπ᾿ τὸ νέο 

τῆς ἑπομένης Μ. Πέμπτης. 
-- Τὴν Μ. Παρασκευή: 

α. Δὲν ἀνάθουμε φωτιὰ στὸ σπίτι. 

6. Δὲν πίνουμε κρασὶ (εἶναι τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ) ἐνῶ πίνουμε οὔ- 
ζο (εἶναι τὀ.. δάκρυ τῆς Πανα- 

γίας). 
Υ- Δὲν πιάνουµε θελόνα καὶ οὔ- 

τε καρφώνουµε τίποτα ἀφοῦ κάρ- 

φώσαν τὸν Χριστό, 

δ. Λουζόμαστε γιὰ νὰ ἀποφύγου- 
µε τὸν πονοκέφαλο γιὰ ὅλο τὸ χρό- 
νο μὲ τὴν προὐπόθεση ὅτι δὲν θὰ 
λουσθοῦμε ἄλλη Παρασκευή. 

-Γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ «διαθά- 

σουµε» τὴν πλάτη τοῦ ἀρνιοῦ, ποὺ 

θὰ μᾶς πεῖ τὰ μελλούμενα, πρέπει 
αὐτὸ νὰ ἔχει κοιμηθεῖ μιά τουλά-



χιστον θραδυἀὰ στὸ σπίτι, 
-- Γυρίζοντας ἀπ᾿ τὴν ᾽᾿Ανάσταση 

φροντίζουμε νὰ μὴ μᾶς σθύσει τὸ 
κερὶ μὲ τὸ ὁποῖο θὰ σταυρώσουμµε 
τρεῖς φορὲς τὸ πάνω µέρος τῆς πὀρ- 
τας... γιὰ τὸ καλὸ τῆς χρονιᾶς. 

-- Προσέχουµε ὅταν μεταφέρουμε 
τὸ ἀρνὶ τοῦ Πάσχα στὴ φωτιὰ καὶ 
ἀπὸ τὴ φωτιὰ στὸ σπίτι νὰ πηγαίνει 
τὸ κεφάλι μπροστά. 

-- Δὲν σηκώνουµε τὸ τραπέζι τοῦ 
Πάσχα ὅλη τὴ μέρα {..ἡ τράπεζα 

γέμει). 
-- Τὴν πρώτη Πέµπτη τοῦ Πάσχα 

δὲν ἁπλώνουν οἱ γυναῖκες ἄσπρα 
ροῦχα γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ χαλά- 
ζι, 

-- Τὶς τρεῖς πρῶτες Πέμµπτες τοῦ 
Πάσχα δὲν μπαίνουν στ’ ἀμπέλι γιὰ 
νὰ μὴ μπεῖ τὸ «κουφό», δηλαδὴ νὰ 

μὴν ἀρρωστήσουν τὰ σταφύλια ἀπὸ 
τὸ κούφωμα. 

--Τῆς ᾽Αναλήψεως πρέπει νὰ κα- 
τέθουµε στὴ θάλασσα καὶ νὰ κά- 
νουµε τὸ πρῶτο μπάνιο γιὰ νὰ φύ- 
Ύουν οἱ ἀρρώστιες, νὰ πάρουμε νε- 
ρὸ ἀπὸ 40 κύματα γιὰ νὰ ραντίσου- 
µε τὸ σπίτι ὅπως ἐπίσης καὶ μιὰ 
«μαλλιαρὴ» πέτρα γιὰ γούρι. 

-- Οἱ τσοπάνηδες θεωροῦν τὴ µέ- 
ρα τούτη δική τους, Σφάζουν ἀρνιά, 
πήζουν γιαούρτι, φτιάχνουν κοσµά- 
ρι καὶ δέχονται τοὺς φίλους τους νὰ 

φᾶνε καὶ νὰ πιοῦν στὴ στροῦγγα 
τους. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ ἐγκατα- 
λείπουν τὰ χειμαδιὰ καὶ ἀνεθαί- 
νουν στὰ 6ουνά. 

ΜΑΓΟΣ 

-- Τὸ µῆνα τοῦτο δὲν παντρεύ- 
ονται, Σὰν δικαιολογία φέρνουν τὸ 

γεγονὸς ὅτι κατὰ τὸ μῆνα τοῦτο... 

παντρεύονται οἱ γάϊδαροι. Ὁ πραγ- 
ματικὸς ὅμως λόγος πρέπει νὰ εἷ- 
ναι ὅτι τοῦτο τὸ μῆνα παντρεύονταν 
οἱ θασιλιάδες καὶ ὁ λαὸς ἀπὸ σε- 

θασμὸ τοὺς ἄφινε τὸ προνόμιο. 

-- Ὅλο τὸ Μάη οἱ γυναῖκες δὲν 

«καλαμίζουν» καὶ δὲν «διάζουν» 

γιὰ νὰ μὴν ἀκουστοῦν τὰ καλάμια 
ἀπὸ τὸ ἀντρόγυνο καὶ χηρέψει. 

Ίη.-- Πρωῖ - πρωῖ κρεμοῦμε στε- 
φάνια στὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ καὶ 

στολίζουµε ὅτι εἶναι δυνατὸν μὲ 
λουλούδια γιὰ νὰ καλωσορίσουμε 
τὸ Μάη. 

Ἄη. -- Τῆς "Αγίας Μαύρας, 

α. Δὲν πέρνουµε ὅ,τι καὶ νὰ θροῦ- 
µε γιατὶ θὰ κολλήσουμµε «μαυριές». 
Αν ἔχουμε τέτοιες τὶς «ρίχνουμε» 
δηλαδὴ πέρνουµε ἕνα κέρμα, τὸ ᾱ- 
κουμπᾶμε στὸ σπυρί µας καὶ τὸ ρί- 
χνουμε στὸ δρόμο. "Ὅποιος τὸ θρεῖ 
καὶ τὸ πάρει θὰ πάρει καὶ τὰ σπυ- 
ριά µας. 

6. Δὲν πιάνουν οἱ νοικοκυρὲς 6ε- 

λόνες, γιατὶ θὰ ὀγάλουν «μαυριές». 
(Σπυριὰ μαῦρα καὶ ἐπώδυνα). 

Υ. Ὅποιο παιδὶ γεννηθεῖ τὴν ἡ- 
µέρα τούτη θὰ περάσει μαῦρες µέ- 

ρες. 
6η. Τοῦ "Αγίου Σεραφείμ. 
Δὲν µπαίνουµε στ’ ἀμπέλι γιὰ νὰ 

τὸ προφυλάξουμε ἀπ᾿ τὴν ἀκρίδα. 

ΙΟΥΜΙΟΣ 

24η. Τοῦ "Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Ρη- 
γανᾶ. 
Σκουπίζουµε τὸ σπίτι μὲ καναπί- 

τσα καὶ σπίλιθρο (ψύλιθρο) γιὰ νὰ 
μὴν ἔχουμε ψύλλους, προσέχοντας 
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ὅμως ἡ πρώτη σκουπισιὰ νὰ εἶναι 
μακρυὰ ἀπ᾿ τὸ σπίτι γιατὶ ἐκεῖ θὰ 
φανερωθεῖ φίδι. 

Ἐπίσης τοῦ 'Αγίου ᾿Ιώάννου τοῦ 
«Ρηγανᾶ» ἢ τοῦ «κλείδωνα» ἢ τοῦ 
«λυοτροπιοῦ» ἢ τοῦ «ριζικάρη», τὰ 
κορίτσια ρίχνουν τὰ «ριζικάρια» ἢ 
τὸν «κλείδωνα» γιὰ νὰ δοῦν τὸ µέλ- 
λον τους. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

20η. Τοῦ Προφήτη Ἠλία, 

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ γυρίζει ὁ καιρὸς 
πρὸς τὸν χειμῶνα. «Τοῦ 'Αη-Λιός, 

γυρίζει ὁ καιρὸς ἀλλοιῶς», 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

1η. ᾿Αρχίζουν τὰ ἡμερομήνια. 
Κατ’ αὐτὰ γίνονται παρατηρήσεις 
γιὰ τὸν καιρὸ καὶ θγαίνουν τὰ προ- 
γνωστικὰ γιὰ ὅλο τὸ χρόνο. 

Τὰ «µεροµήνια» κρατᾶνε ἕξ ἡμέ- 
ρες καὶ κάθε µέρα ἀντιστοιχεῖ σὲ 
δυὸ μῆνες. "Ἔτσι ἀπ᾿ τὸ πρωῖ τῆς 
πρώτης μέχρι τὸ μεσημέρι ὅ,τι και- 
ρὸς κάνει τέτοιος θὰ εἶναι τὸ Γε- 

νάρη κλπ. "Αλλοι τὰ κρατοῦν 12 ἡ- 
μέρες, ὅσοι δηλαδὴ καὶ οἱ μῆνες 
καὶ ἡ κάθε µέρα ἀντιστοιχεῖ σ᾿ ἕνα 
μήνα. 

27η. Τοῦ 'Αγίου Φανουρίου. 

Σήµερα πολλοὶ «φτιάχνουν τὴν 

πίττα τοῦ Αγίου γιὰ νὰ τοὺς «φα- 
νερώσει» αὐτὸ ποὺ ἔχασαν. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

1. Τοῦ "Αγίου Συμεών. Παλιὰ 

Πρωτοχρονιά. 

α. Δὲν δανείζουν τίποτα. 
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6. Δὲν ἐπιτρέπονται οἱ ἐπισκέ- 
ψεις. Γιὰ νὰ ἐπιτραποῦν πρέπει νὰ 

ἐξασφαλιστεῖ μιὰ ἐπίσκεψη ἑνὸς 

ποὺ εἶναι ἐξακρυθωμένο τὸ καλό 

του γούρι. Νὰ κάνει δηλαδὴ «καλὸ 
ποδαρικό». ᾿Εὰν τοῦτο δὲν κατορ- 
θωθεῖ, ὁ ἐπισκέπτης πρέπει νὰ κα- 

θίσει καλὰ στὴν καρέκλα του γιὰ 
νὰ κάθεται καλὰ ἡ κλῶσσα στ’ αὖ- 

Υά της. 
Υγ. Δὲν δίνουν τίποτα καὶ προσ- 

παθοῦν νὰ πάρουν γιὰ νὰ πέρνουν 
ὅλο τὸ χρόνο. 

δ. Οἱ ἔγκυες γυναῖκες δὲν κάνουν 

δουλειές, γιατὶ σηµαδεύονται (ση- 
μειώνονται) τὰ παιδιὰ στὴν κοιλιά 
της. Π.χ. ἂν πιάσεις σφουγγαρόπα- 
νο τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ θὰ ἕἔ- 

χει ἕνα µπάλωμα μαῦρο. 

14η. Τοῦ Σταυροῦ. 
α. Σήµερα «σταυρώνει» τὸ λάδι, 

δηλαδὴ ἀρχίζουν νὰ λαδώνουν οἱ 
ἐληὲς ποὺ εἶναι στὰ δένδρα. 

6. Τὸ λουλούδι τοῦ Σταυροῦ τὸ 
χρησιμοποιοῦμε σὰ λιθάνι γιὰ νὰ 
γιατρέψουµε διάφορες ἀρρώστειες, 
ὅπως τὸ θάσκαμα, τὸ ἄντισμα κλπ. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Ἄθη. Τοῦ "Αγίου ᾿Ανδρέα. 
«Τ ᾽Αἴϊντριὸς ἀντριεύει ἡ μέρα» 

ἢ καὶ «ἀντριεύει» τὸ κρύο. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

4η. Τῆς Αγίας Βαρδάρας. 

“ὍΟιτι καιρὸ κνόει σήµερα θὰ κά- 
νει καὶ τὰ Χριστούγεννα. 

(Συνεχίζεται)



ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

ΚΟΥΡΒΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ 

Λίγο πιὸ πάνω ἀπ᾿ τὸ Λιδωρίκι, 

ἀπέναντι στὸ Κονιᾶκο, θρίσκε- 

ται τὸ Λευκαδίτι, Τυπικὸ χωριὸ τῆς 

Δωρίδας εἶχε ἄλλοτε πολλοὺς κα- 
τοίκους ἐνῶ σήµερα ἀκολουθεῖ τὴ 

μοίρα ὅλων τῶν ὀρεινῶν Χχωριῶν 

τῆς πατρίδας µας, ἀργοπεθαίνει-- 

ζήτηµα ἂν ἀπομεῖναν καμμιὰ δια- 

κοσαριά. Στὸ χωριὸ τοῦτο ἔθγαι- 

ναν, τότε, τὰ καλλίτερα πλατοφά- 

σουλα, ἔφκειαχναν τὴ νοστιµότερη 

µπομπότα καὶ ἔτρεφαν χιλιάδες γι- 

δοπρόθατα. Σήµερα -- ΕΙ! ρὲ πῶς 
ἀλλάζουν οἱ καιροί; -- ποὺ τὸ νερὸ 
τῆς λίμνης τοῦ Μόρνου ἔφτασε στὰ 
πόδια του οἱ Λευκαδιτιῶτες ἄλλα- 

ξαν τὰ «μπαρμπούνια» φασόλια μὲ 

πέστροφες καὶ σὲ λίγο δὲν ἁπο- 
κλείεται νὰ παρατήσουν τὴ γκλί- 
τσα τοῦ τσοπάνη καὶ νὰ πιάσουν 
τὴ λαγουδέρα τῆς θάρκας -- ὅλα 

νὰ τὰ περιμένεις πιά, 
Πάνω ἀπ᾿ τὸ χωριό, κατὰ τὴ µε- 

ριὰ τῆς Συκιᾶς, θρίσκεται τὸ ὕψω- 
µα Πελέσι, τὸ κυριώτερο θερινὸ 

θοσκοτόπι τοῦ χωριοῦ. Στὸ ὕψωμα 

τοῦτο ἔγινε τὸ 1825, τὸ πρῶτο ὃε- 

καήµερο τοῦ Μάη, γερὴ μάχη μὲ 
τοὺς Τούρκους ποὺ χύθηκαν κατὰ 

τὸ χωριὸ γυρεύοντας τὸ χαλασμό 
του. Οἱ χωριανοί, μπροστά στὸν 
κίνδυνο ἀφανισμοῦ, ἀνέδασαν τὰ 

γυναικόπαιδα στὸ Πελέσι καὶ κεῖ- 

νοι ταμπουρώθηκαν στὴ πλαγιά 

τοῦ ΤΕΝΙΚΟς 

του ἀποφασισμένοι ν᾿ ἀντιμετωπί- 
σουν τὸν ἐχθρὸ μὲ τὰ λιγοστὰ του- 
φέκια τους -- καμμιὰ ὀγδονταριὰ 
-- καὶ τ' ἄφθονα.. κοτρώνια. Ἡ 
µάχη, σκληρὴ καὶ πεισµατική, κρά 
τησε ὅλη τὴ µέρα καὶ κατὰ τὸ 6ρά 
δυ οἱ Τοῦρκοι τσάκισαν -- τὄδαλαν 
στὰ πόδια ἀφήνοντας πίσω σαράν- 
τα νεκροὺς καὶ ἁἀρκετοὺς λαθωμέ- 

νους, ᾿Απ τοὺς Λευκαδιτιῶτες πλη- 

γωθῆκαν μοναχὰ μερικὲς γυναῖκες 
ἀπ᾿ αὐτὲς ποὺ κυλοῦσαν τὰ κοτρώ 

νια ἐνάντια στὸν ἐχθρό. Γιὰ τὴ µά- 
χη αὐτὴ οἱ γέροι τοῦ Λευκαδιτιοῦ 
ἀφηγοῦνται πολλὰ καὶ καµαρώ- 
νουν, ζήτημα ὅμως εἶναι ἂν λεγό- 
µενά τους εἶναι πραγματικότητα 
καὶ ὄχι θρύλοι καὶ παραδόσεις. 

Τὸ χωριὸ καµαρώνει ἀκόμα για- 
τὰ γέννηµά του ὑπῆρξε καὶ ὁ Πρι- 
κέλας, ἕνας ἀπ᾿ τοὺς µεγαλύτε- 

ρους... λήσταρχους τῆς ἐποχῆς του 
-- εἶναι καὶ αὐτὸ κάτι, 
"Ὅπως σ᾿ ὅλα τὰ ὀρεινὰ χωριὰ 

τοῦ τόπου µας ἔτσι καὶ στὸ Λευκα- 
δίτι ἡ ζωοκλοπὴ ταν κάτι τὸ συ- 

νηθισµένο. Καὶ οἱ χωριανοὶ άναγ- 
καστῆκαν -- φυσικὸ ῆταν -- νὰ προ- 
σαρμοστοῦν στίς... ἀπαιτήσεις της 
καὶ ὁ καθένας, ἀνάλογα μὲ τὶς ἵ- 
κανότητές του, νὰ ζητήσουν τρό- 
πους γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της. Ἔ- 
τσι γεννήθηκαν διάφορα ἔθιμα στὸ 
χωριό. Ἕνα ἀπ αὐτὰ ἀπαιτοῦσε 
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νὰ κλέθουν κάποιο ζωντανὸ ἀνή- 
µερα τοῦ ἁγίου Μηνᾶ ἂν ἤθελαν 
νὰ πάει καλὰ ἡ.. κλεψιὰ ὅλο τὸ 
χρόνο. Τοῦτο θέθαια ἦταν κάπως 
δύσκολο γιατὶ ὅλοι τὴ µέρα αὐτὴ 
φύλαγαν ἄγρυπνα τὸ κοπάδι τους 
γιατὶ ἂν τοὺς ἔπαιρναν ἔστω καὶ 
ἕνα ψηµάρι ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ 
τοὺς κλέθουν ὁλοχρονίς, "Ὅσοι δὲν 
τὰ κατάφερναν καλὰ μὲ τὴν κλε- 
ψιὰ ἔταζαν ατὸν ἅγιο Κωνσταντῖνο 
ἕνα μερίδιο ἀπ᾿ τὰ ζωντανά τους 
γιὰ νὰ φυλάει τὸ κοπάδι τους, 

Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ γέρο Κοντού- 
λας, ἕνας ἤσυχος Λευκαδιτιώτης 
τσοπάνης. Μιὰ χρονιά λοιπὀν, εἷ- 
χε τάξει στὸν “Άγιο ἕνα καλὸ τρα 
γί, θρεμμένο καὶ παχύ. Κάποιο θρά 
δυ ὅμως.. µπῆκαν κλέφτες στὸ 
μαντρὶ καὶ μαζὶ μὲ τ ἄλλα πῆραν 
καὶ τοῦτο. Τό... πῆραν καὶ πᾶν, χα- 

θῆκαν. Καὶ τ᾽ ἄλλο 6ράδυ ὁ γέρο 
Κουτούλας κακοπαθιόταν στὴ πλα 
τεία τοῦ χωριοῦ, μπροστὰ στοὺς 
χωριανοὺς ποὺ σταματῆσαν τὴν 
πρέφα καὶ τὸ σκαμπίλι γιὰ ν᾿ ᾱ- 
κούσουν τὸ συµθάν, 
--“Μωρὲ νὰ πάρουν καὶ τὸ τραῖ 

τ ἅη Κωσταντίνου οἱ θεομπαῖχτες; 
Τί νὰ κάµου τώρα, θεούλη µου», 
ἔλεγε καὶ χτυπιόταν. 
--«' Άκου τί ἔκαμα ἴγώ, καὶ ἀνά- 

λογα πράξε» τὸν συμθουλεύει κά- 
ποια στιγμὴ ὁ γέρο Πανοραφτος, 
ποὺ Θαρέθηκε νὰ τὸν ἀκούει νὰ 
κλαίγεται. «Εἶχα κι ἰγὼ ταµένο 

κάποτε ἕνα κατσίκι ατὸν “Άγιο γυ 

ρεύοντας νὰ μοῦ, φ᾽λάει τὸ κοπάδι. 
Σὰν ἢρθε ἡ ὥρα ἀνέθκα στὸ Πε- 
λέσ’, ἔπιασα τὸ ζωντανό, τὸ φόρ- 
τὠώσα στὸ μ᾿λὰρ καὶ μιὰ καὶ δυὸ 
τράθηξα γιὰ τὴ χάρη Τ’. Κάποια 
στιγμὴ ὅμως ἀκούω τὴ γ᾿ναίκα μ 
γὰ ρεκάζει: πώ - πώ ἄντρα μ’ κα- 
κὀὸ ποὺ μᾶς όρῆκε, ψόφ᾽σε τὸ ἔρ- 
µου, ψόφΊσε τ’ ἄχρηστου τὸ πρᾶμα, 
τάξε ἄλλο γρήγορα». 

-- Τί λές, µαρή; τς ἀποκρένου- 

µε.. Ἐδῶ ὁ "Άγιος δὲν εἶναι ἄξιος 

νὰ φ᾽λάξ᾽ τὰ δ'κά τ' καὶ τοῦ ψοφᾶ- 

νε καὶ σὺ περιμένεις νὰ φλάξ’ τὰ 
ὅ'κά µας; Εἶσαι μὲ τὰ σουστά σ᾿; 
Κι’ ἀπὸ τότες τὸν παράτησα καὶ πῆ- 
γα μὲ τὸν ἅη Μηνᾶ», 

"Ἔτσι ὁ Ὑέρο - Κουτούλας ἔπα- 
Ψε νὰ κακοπαθιέται καὶ ἡσύχασε. 
Καὶ σὰν σκέφτηκε καλίτερα τὸ πρᾶ- 
μα συμφώνησε ἁπόλυτα μὲ τὸ γέρο 
Πανάρεφτο καὶ δὲν ξανάταξε σφα- 
Χτὸ στὸν ἅη Κωσταντῖνο, ἀλλὰ ἆᾱ- 
κολούθησε τὸ δρόµο τ) ἅη Μηνᾶ-- 
φρόντισε νὰ κλέθει περσότερα ἀπ 
ὅσα τοὔπερναν οἱ ἄλλοι γιὰ νἄχει 
στὸ τέλος µπάση... 

  

περιοδικοῦ µας,   

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 γενικὰ ὅ,τι μπορεῖ νὰ συµθάλει στὴν καλλιτέρευση τοῦ 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

  

ὍὉ συμπατριώτης µας Στέφανος 
Παπακωνσταντίνου, ᾿Αθήνα, μᾶς ἕ- 
στειλε τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή: 

Πρὸς 

Τὴν Διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ 

«Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα». 

Στὰ φύλλα σας ὑπ᾽ ἀριθ. 23 καὶ 

24η ἡ Εὐγενα Γερολυμάτου μὲ 

τρόπο ἐμπεριστατωμένο καὶ λεπτο- 

µερειακὸ ἀναφέρεται στὸ 6ίο. καὶ 

τὴ δράση τοῦ ἐκλεκτοῦ τῆς Ἔπαρ- 

χίας µας τέκνου, τοῦ ᾿Ανάργυρου 

Σιµόπουλου, ποὺ ἀνῆλθε στ᾿ ἀνώτα- 

τα τῆς Πολιτείας ἀξιώματα χάρις 

στὸ ἦθος του τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν 

ἐργατικότητά του. 

Ας ἐπιτραπεῖ καὶ σὲ µένα ν΄ ἆ- 

ναφέρω κάτι σχετικὸ μὲ τὸ περι- 

γραφόµενο ἄντρα, ποὺ ἄκουσα ἀπὸ 

ἕνα παππᾶ Πουρνάρα, πατέρα τῶν 

δυὸ ἀδελφῶν Πουρνάρα, ποὺ τό- 

σα ὡραῖα παρουσιάσανε στὴ μµετέ- 

πειτα ζωή τους, καὶ ὁ ὁποῖος ἐγνώ- 

ρισε κατὰ τὰ ἔτη 1903--1905 πολ- 

λοὺς τῆς ᾿Επαρχίας µας, μεταξὺ 

τῶν ὁποίων καὶ τὸν Σιµόπουλο, για- 

τὶ ὡς ἀποσπασματάρχης, ἐπὶ κεφα- 

λῆς δηλ. ἀποσπάσματος Χωροφυ- 

λάκων, εἶχε ὡς ἀποστολὴ τὴν κατα- 
δίωξη ἢ καὶ τὸ φόνο τοῦ λυμαίνον- 

τος τότε τὸν τόπαν µας ληστάρχου 

Μαργώνη. 

Πρὸ 50-55 ἐτῶν ἀνέθηκα στὸ Λυ- 

καθηττὸ μὲ τὸν ἐπ᾽ ἀδελφῃ γαμ- 

πρὀν µου Παναγιώτη Βαλαούρα, ἐ- 
φηµέρια τῆς ᾿Ιτέας, ἕνα ἀπόγευμα 
Κυριακῆς. Μπήκαµε στὸ μικρὸ Βαὸ 
τοῦ "Αγίου Γεωργίου καὶ παρακο- 

λουθήσαµε τὸν Ἑσπερινό. Μετὰ τὸ 
τέλος του ἐξήλθαμε στὸ προαύλιο 

καὶ σὲ λίγα λεπτὰ μᾶς χαιρέτησε 

ὁ παππᾶς τῆς ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος 

ἀπευθυνόμενος στὸ δικό µου παπ- 
πᾶ τὸν ρώτησε «πόθεν»; δηλ. ἀπὸ. 
ποῦ ἔρχεσαι καὶ ποῦ ὑπηρετεῖς, κα- 

τὰ τὴν φρασεολογίαν τῶν ἱερωμέ- 
γων. "Όταν ὁ Βαλαούρας τοῦ εἶπε 
ὅτι εἶναι ἀπὸ τὴ Δεσφίνα καὶ ὑπη- 
ρετεῖ στὴν Ἰτέα, ὁ παπα-Πουρνά- 

ρας μὲ πολλἠὴ συγκίνηση μᾶς διη- 
γήθηκε τὴν παρακάτω ἱστορία, τὴν 

ὁποία καὶ περιγράφω: 

Τί μοῦ θυµίζεις ἀγαπητὲ συνά- 
δελφε. "Ὅταν εἶχε θγεῖ στὸ κλαρὶ 
κατὰ τὰ ἔτη 1903-1905 στὴν Ἔπαρ- 
χία σας ὁ Μαργώνης, ὑπηρετοῦσα 

ὡς ἀποσπασματάρχης στὴν περιφέ- 
ρειά σας μὲ ἀποκλειστικὴ ἐντολὴ 
τὴν σύλληψη ἢ καὶ τὸν φόνο του. 

Μιὰ ἡμέρα μὲ φώναξε στὸ 

σπίτι του στὴν "Αμϕισσα ὁ ῥὅ- 

πουργὸς τότε Σιμόπουλος, "Ἔσπευ- 

σα νὰ παρουσιασθῶ καὶ ὁ κ. ὑπουρ- 
γὸς μοῦ εἶπε, ἐπειδὴ εἶχε καὶ ἄλ- 

λους ἐπισκέπτες, νὰ μπῶ σ᾿ ἕνα δι- 

πλανὸ δωµάτιο καὶ νὰ περιμένω. 
Πράγματι µπῆκα στὸ δωμάτιο καὶ 
ἐκεῖ εἶδα ἕνα ἄλλο χωρικὸ μὲ τὸν 
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ὁποῖο ἀρχίσαμε κουθέντα. Σὲ μιὰ 
στιγμὴ ἐμφανίζεται στὴν πόρτα ὁ 
ὑπουργὸς ποὺ μᾶς ρώτησε ἂν γνω- 
ριστήκαµε καὶ ἂν τὰ εἴπαμε. Σ’ ἀρ- 
νητικὴ ἀπάντησή µας ἔκαμε τὶς συ- 
στάσεις καὶ τότε κατάλαθα ὅτι ὁ 
συνομιλητής µου ἦταν ὁ ἴδιος ὁ 
Μαργώνης. Στὴ ζωγραφισμένη στὸ 
πρόσωπο κατάπληξή µου γιὰ τὸ ᾱ- 
κατανόητο τοῦ πράγματος ὁ ὑπουρ- 
γὸς ἔσπευσε νὰ μᾶς ἐξηγήσει ὅτι 
μᾶς κάλεσε γιὰ νὰ γνωριστοῦμε 
καὶ νὰ μὴ ἔλθωμε εἰς σύγκρουση 
μέχρις ὅτου συμπληρωθοῦν οἱ ἐνέρ- 
γειες ποὺ εἶχαν ἀρχίσει γιὰ τὴν αὐ- 
θόρµητη παράδοση τοῦ Μαργώνη 
στὶς ᾽Αρχὲς καὶ γιὰ τὶς ὁποῖες, ὁ ἴ- 
διος ἐνδιαφερόταν καὶ ἦταν γνώ- 
στης. Συνεννοηθεῖτε λοιπὸν ποιές 
θὰ εἶναι οἱ κινήσεις σας ὥστε νὰ 
μὴ θρεθεῖτε ἀντιμέτωποι, εἶπε. 

᾽Αμέσως καταστρώσαµε σχέδιο 
καὶ ἀποφασίσαμε ὅταν ὁ ἕνας 6ρί- 
σκεται κατὰ τὰ ᾿Αραχώθίτικα ἢ 
Δεσφινιώτικα ἐδάφη, ὁ ἄλλος νὰ 
πηγαίνει κατὰ τὸ Λιδωρίκι καὶ ἄν- 
τίθετα ὕστερα ἀπὸ συγκεκριμένες 
ἡμέρες. Γιὰ νὰ μὴ φανεῖ δὲ καὶ ἡ 
συμπαιγνία πιάναµε καὶ κανένα 
τσοπάνη ποὺ τὸν ὑποχρεώναμε, ὕ- 
στερα καμμιὰ φορὰ καὶ ἀπὸ ξἔυλο- 
δαρμό, νὰ μᾶς ψήσει καὶ κανένα κα- 
τσίκι ἢ ἀρνί. 

Μιὰ ἡμέρα καθὼς κατέβαινα 
μὲ τὸ ἀπόσπασμα στὴν ᾿]τέα καὶ εἴ- 
Χαμε πιάσει τὸ ποτάµι (τὸν Πλει- 
στὸ) ἄκουσα μιὰ σφυρίχτρα, ὅταν 
θρισκόµουνα κοντὰ σὲ μιὰ ἐκκλη- 
σούλα (τὸν “Αγιο Πολύκαρπο) καὶ 
γυρίζοντας θλέπω ξαρμάτωτο τὸν 
Μαργώνη, ποὺ εὐτυχῶς δὲν γνώρι- 
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ζαν οἱ χωροφύλακες. 

Μὲ φώναξε «Καπετάνιο, θέ- 

νω κάτι νὰ σοῦ εἰπῶ». Εἶπα στὸ ἆ- 
πόσπασµα νὰ προχωρήσει καὶ ἐγὼ 
τὸν πλησίασα, ὁπότε μοῦ εἶπε: «Ἠ- 
ξερα ὅτι θὰ περνοῦσες ἀπ᾿ ἐδῶ καὶ 
ἔχω ἑτοιμάσει ψητὸ κατσίκι». Κα- 
θήσαµε, στρωµατσάδα 6έδαια, καὶ 
κάναµε ἕνα φαγοπότι θαυμάσιο, 
γιὰ νὰ χωριστοῦμε στὸ τέλος καὶ 
νὰ συμφωνήσουμε τὶς στράτες ποὺ 
θὰ ἔπερνε καθένας µας στὴ συνέ- 
χεια. Εὐτύχημα ἥταν ὅτι ὁ Μαργώ- 
γης σὲ λίγες ἡμέρες παραδόθηκε 
στὶς ᾽Αρχὲς καὶ ἔτσι τέλειωσε καὶ ἡ 
δική µου ἀποστολή. 

Αὐτὰ μᾶς εἶπε ὁ παππᾶς, ὁ πρώ- 
ην ἀποσπασματάρχης. 

"Ας μὴ κρίνωµε τὴ στάση τοῦ 
τότε ὑπουργοῦ μὲ τὰ σημερινὰ δεδο 
μένα. Θὰ τὸν ἀδικήσουμε, ὅπως καὶ 
κάθε πολιτικὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, 
ποὺ ἔρχονταν σὲ συμφωνίες μὲ ἀν- 
θρώπους ὑποδίκους ἔναντι τῆς Δι- 
καιοσύνης, ποὺ ἔθγαιναν στὸ κλαρὶ 
γιατὶ ταν τῆς µόδας καὶ γιατὶ ἡ 
σύλληψή τους ἢ καὶ ὁ φόνος τους 
δὲν ἦταν εὔκολος. Καὶ ἔρχονταν σὲ 
συνεννοήσεις µόνον ἂν τοὺς δίδον- 
ταν ἐγγυήσεις μέχρις ὅτου παραδο- 
θοῦν στὶς ᾿Αρχές, ἀφοῦ ὅλοκληρω- 
θοῦν ἐν τῶ μεταξὺ καὶ οἱ ἐνέργειες 
τῶν πολιτικῶν γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὀ. 
Στὴν περίπτωση τὴ δική µας ἂς μὴ 
ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ὑπουργὸς καὶ ὁ Μαρ- 
γώνης ἦταν ἀπὸ τὸ ἴδιο χωριό, τὴ 
Σεγδίτσα-- τώρα Προσήλιο-- καὶ ἑ- 
ποµένως οἱ παρακλήσεις τῶν σωγ- 
γενῶν τοῦ ὑπουργοῦ γιὰ ἐπιείκεια 
ἔναντι τοῦ Μαργώνη καὶ τὴν διαθε- 
θαίώση τῶν συγγενῶν τοῦ Μαργώ-



νη ὅτι ὁ τελευταῖος θ᾽ ἀπεῖχε ἀπὸ 

κάθε ἐγκληματικὴ ἐνέργεια, ὑπῆρ- 

ξαν ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ µεσολαθήσει 

ὁ ὑπουργός. Μεταχειρίζονταν οἱ τό- 

τε πολιτικοὶ αὐτὴ τὴν τακτικἡ καὶ 

κατάφερναν πολλὲς φορὲς νὰ ἔπα- 

ναφέρουν τοὺς παρασυρµένους 

στὸν ἴσιο δρόµο, ἐπειδὴ ἡ ἐξόντωσή 

τους δὲν ἤταν εὔκολη, ἀφοῦ οἱ 

γύρω χωρικοί, εἴτε ἀπὸ φόθο, ἀλλά 

καὶ ἀπὸ χριστιανικὲς ἀντιλήψεις, 

προτιμοῦσαν ξυλοδαρμοὺς ἀπ᾿ τ ᾱ- 

ποσπάσµατα παρὰ νὰ καταδώσουν 

στὶς ᾿Αρχὲς κατατρεγµένους, κατ 

αὐτούς, συνανθρώπους τους. "Ηταν 

ἕνα µέσο ποὺ συντελοῦσε ὄχι θέ- 

6αια μὲ ὀρθὸ καὶ νόμιμο τρόπο, 

ἀλλ᾽ ἀναγκαῖο γιὰ τὴν περίσταση, 

εἰς τὸν περιορισμὸ τῆς ληστείας, 

ἀφοῦ τὸ Κράτος δὲν ἦταν ὀργανω- 

µένο, χωρὶς δρόμους καὶ τηλέφωνα, 

ἀλλ᾽ οὔτε θέθαια καὶ ἀεροπλάνα, 

γιὰ νὰ ἐπισημαίνουν τὸ χῶρο ποὺ 

θρίσκονταν οἱ ληστὲς κάθε στι- 

γµή, γιὰ νὰ ἀκολουθοῦν τ᾽ ἀποσπά- 

σµατα, ᾽Αλλ᾽ οὔτε εἶχε παρουσια- 

σθεῖ καὶ ἕνας Πάγκαλος ποὺ ἔθεσε 

σ᾿ ἐφαρμογὴ ἕνα δικό του Μόμο κα- 

τὰ τὸ 1925, σύµφωνα μὲ τὸν ὁποῖο 

θὰ μποροῦσε καθ’ ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς 

νὰ ἐξοντώσει σύντροφό του καὶ νὰ 

παραδοθεῖ, χωρὶς ἄλλες παραπέρα 
συνέπειες, ὅπως ἔκαμε, ἐπωφελη- 

θεὶς ἀπ᾿ αὐτὸν τὸ ἨἩόμο, ὁ ᾿Αραχώ- 
θίτης πολὺς Καραθανάσης, μὲ τὸν 

φόνο δυὸ συνεργατῶν του. 

Αν νομίζετε ὅτι τὰ παρὰ πάνω 
εἶναι δηµοσιεύσιμα στὶς «Σελίδες 

ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα», ἂς δημοσιευθοῦν. 

Μετὰ τιμῆς 
ΣΤΕΦ. Η. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΟΥ 

  

  

Συμπατριώτη, 

ζωὴ καὶ τὸν παλμό του. 

τὸ διαθέτει ἀντὶ 300 δρχ.   

Στὰ «ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» θὰ θρεῖς μελέτες ποὺ ἆ- 

ναφέρονται σὲ θέµατα τοῦ τόπου σου, ὅπως γιὰ τ’ άρχαιο- 

λογικὰ εὑρήματά του, τὴν ἱστορία του, τὴ λαογραφία καὶ 

τὶς παραδόσεις του, τὴ λαϊκἡὴ ἀρχιτεκτονική του, τὴ δηµο- 

γραφία του, πλήρη θιθλιογραφικἡ ἐνημέρωση, τὶς ἐφημερί- 

δες καὶ τὰ περιοδικἀ κλπ., ποὺ σὲ φέρνουν πιὸ κοντὰ στὴ 

Ζήτησέ το ἀπ᾿ τὴν Ε.Φ.Μ., Πανουργιᾶ 1, ”Αμϕισσα, ποὺ   
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΙΕ 
  

  

(ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) (ΤΙΤΛΟΣ) (ΔΩΡΗΤΗΣ) 

1, Α. Καρακκτσάνη καὶ Θ. Σταθακοπούλου «Αχαΐα Ἠλεία» Ρ. Κουτσοκλένης 
9. Ὁ. Ἐ. Καφάλη «Προσωπικότητες τῆς Ρούμελης» Τ. Κουτσοκλένης 

ὃ, ᾽Αγάτ. κ τοῦ «Μάρτυρες τῆς Ελευθερίας. «ΗΣΛΊΤ ΑΣ» ΤΡ. Βακράκης 
4. Αν. 1. Σκαδᾶ «Ῥὸ Μοναστήρι τῆς Σωτῆρος Γαλαξιδιοῦ» Τάσος Ἀκιαλδᾶς 

ὅ, Αν. Ν. Σκιαδᾶ «Ὁ Ναὸς τοῦ Αγ. Νικολάου στὸ Γαλαξίδι» Τάσος κιαδᾶς 

6. Θ. Γιαννίτση «Ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῶν Ἑλλ. Ταχυδρομείων» Τ. Κουτσοχλένης 
τ. 1. Δ. Ζουμᾶ «Ἡ ἸἹτέα καὶ τὰ σχολεῖα Μ. Ἐκπαιδεύσεως» ᾿Ιωάν. Ζουμᾶς 
8. Ν. Ολυμπίου «Τὰ Ἑυλόγλυπτα τῆς ἹΙ. Μ. Ἡρ. Ἠλιοῦ Παρνασσίδος» Ν. ᾿Ολυμπίου 

9. Μαρία Ἀταυρίδου «Ἀύγχρονο Ἑλληνικὸ Θέατρο» Ῥ. Κουτσοκλένης 

10. Κώστα Παπαμαρινοπούλου «Πατρίδα Ἡλιόλουστη» Κ. Παπαμαρινόπουλος 
11. Τ. Κουτσοκλένη «Τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἡρ. Ἠλία Παρνασσίδος» Ῥ. Μουτσοκλένης 
19. Τάσου Φιλιππόπουλου «Λαογραφικὰ Δωρίδος «ΤΓρίκορφον» Ἑ, Φιλιππόπουλου 
18. Ἐ.Η.Μ 1919--81 «Ἠπειρωτικὸ Ἡμερολόγιον Ε.Η.Μ. 

14. Κ. Παπαμαρυόπουλου «Στῖχοι στὸ Περ.θώριο» Κ. Παπαμαρινόπουλος 
16. Μουσεῖο Μπενάκη «Παραδοσιακὲς Καλλιέργειες» Μουσεῖο Μπενάκη 

16. Ἐ. ἨἩ. Γούδαλη «Ἱστορία τῆς Ἰκοιγότητος Πανουργιᾶ» Ἐ ἩΠ. Γούδαλης 
1Τ. Τάκη Λάπα «Αναγνώστης - Νικόλαος Τιαγτζῆς- Ῥ. Παπαηλιόπουλος» Ἐ. Λάπας 

18. Τ. Ἐ. Καφάλη «Θανάσης Μανίκας καὶ οἳ Πολιορκητὲς τῶν Σαλώνων» Τ. Κρυτσοκλένης 
19. Μιχ. Ἐμ. ᾿Αρϕαρᾶ «Ὀήσης "Αφεριμ» Μ. ᾽Αρφϕαρᾶς 

20, » «Ἡ Μονοκατοιχία εἰς Ρέδον» . 

ο], » «Οἱ πεταλοῦδες τῆς Ῥόδου» » 

22. Δ. Ι. Σ. «Ὁ Μακεδονικὸς ᾽Αγὼν καὶ τὰ εἲς θράχην γεγονότα» Τ. Κουτσακλένης 
38. Δ. 1. Σ. «Αἴτια καὶ ἀφορμαὶ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου 1940-41» Τ. Κουτσοκλένης 

94. Γεωργ. Χασιακοῦ «Γενέθλια Γὴ» Γ. Χασιακὸς 
26, « «Ἔνας Ῥουμελιώτικος παραδοσιακὸς Γάμος» » 

26. «Ἱστορικὰ καὶ Λαογραφικὰ τῆς Κουχουθίστας» » 
2τ. » «Ρουμελιώτιχοι Παλμοὶ» » 
928. » «Πνευματικὴ Καλοσκοπὴ» . 
29. » «Γλωσσικὰ Ἠγημεῖα τῆς Ρούμελης» » 

90. ΤΡ. Λ. Χριστοδούλου «Κωγ) νος Στ. Κόντος» 

51. Στέλιου Ξεφλούδα «Ἐσύ, ὁ χύριος Χ κ᾿ ἕνας µμκρὸς πρίγκηπας» ὃτ. Ξεφλούδας 

α, » «Ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ πόλεμος χωρὶς μὔῦθο» » 

89. Ανδρέα Κονιάκου «Αντὶ- Ὕλη στὸν Μεγακόσμο» Λνδρ. Κονιάκος 

94, » «Ῥελευταῖα ὑλικὴ ὑφὴ» 5 

36. Ῥούλας Λιάσκου «Χρισσὺὸ» Ῥούλα Λιάσκου 

16. Πελ. Οἰκονομίδη «Ἡ ᾿Αδακούμειος Ἱερατικὴ Σχολὴ Νήσου Ιωαννίνων» Π. Οἰκονομίδης 
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(ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) (ΤΙΤΛΟΣ) (ΔΟΡΗΤΗΣ) 
  

91. Φ. ζωφειροπούλου «Αρχαιότητες καὶ Μνημεῖα Φωκίδος--Αἰτωλ)νίας Φ. Λαφειροπούλου 

58. » «Κάλκινα ᾿Αγγεῖα καὶ πήλινοι λύχνοι ἐκ τῆς ᾿Αρχαιολογι- 

κῆς Συλλογῆς Γαλαξειδίου» Φ, Ζαφειροπούλου 

89. Ἑλένης ᾿Αργέστη «Ἠρωτικὰ Ποιήματα» Ἑλένη ᾿Αργέστη 

40. ᾿Αρχιμ. Χερουδεὶμ «Σύγχρονες ᾿Ἁγιορείτικες Μορφὲς Τ,. Κουτσοκλένης 

41. ᾿Αποστ. Παπαθεοδώρου «Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Δραμεσῶν Δωδώνης» » 

4». Παν. Πορτούλα «Παναγία ἡ Κουτσουριώτισσα» » 

49. Π. Καλογνάρου «Βαρνάκοθα» » 

44. 1. Μυταί «Τὸ ξεκλήρισμα τοῦ Ἑλληνισμιοῦ» Ἐπιτροπὴ Διαλογῆς Βιθλίων 

46. Δρ. ᾽Αγνὴ Βαλθανοῦ - ᾿Αρθανίτη «Κ. Παλαμᾶ ᾿Ανέκδοτα Γράμματα. Ἐτὸ 
Νίκο Β. Φανδρίδη Συγγραφεὺς 

46. Πάνος Τ. Μαυριᾶς «Ντρέμισσα (Πανουργιᾶς) Σαράντα σπίτια, Σαρανταένα 

παπεταναῖοι» Συγγραφεὺς 

4π. Νατάσσα Παπαδημητρίου «Ἡ Τέχνη τοῦ Ἀμάλτου» ΕΟΕΧ 

48. Τάχη Παρλαθάτζα «Ἡ Τέχνη τοῦ Βιτράϊγ» ων 

49. Γιάννη Ν. Κολέφα «Ἡ Τέχνη τοῦ Ψηφιδωτοῦ» 9 

50. ΕΟΕΧ. «Ἑλληνικὰ Διακοσμητικὰ Θέματα» ν 

δι. » «Ἑλληνικὰ Διακοσμητικά Θέματα » 

62. Πόπη Ζώρα «Δύο μεγάλοι µάστοροι τοῦ ἀσημιοῦ» » 

685. ΕΟΕΧ «ΤΗΒΑ(Ε» » 
δα. » «Ἐλπλογὴ ἔργων τῆς Ἓλλην. Λογοτεχνίας» » 

66. Χαρίκλ. Μυταρᾶ «Ἡ Ῥέχνη τῶν Σταμπωτῶν καὶ τοῦ Μπατὶκ» » 
66. Μάνου Δάνου «Ἡ τέχνη τῆς Κεραμιχῆς» » 
6Ἱ. ΕΟΕΧ «Κρητιχὲς Μπαντανίες» » 

58 » «Ὑφαντὰ, ἀπὸ τὴν ᾿Αρχαδία» » 
66. » «Ἠ αραδοσικχκὰ Μ.κρασιατικὰ καὶ θραχικὰ κεντήματα» » 
60. Κίτσου Α. Μακρῆ «Ἑλλην. Καλλιτεχν. παράδοση καὶ σύγχρονη χευροτεχνία» » 
61. ΕΟΕΧ «Νεοκλασικὲς σιδεριὲς» » 
69. Βασ. Χατζηνικολάου «Μαραθώνιος Δρόμος» Συγγραφεὺς 

65. » «Πύλες Κολάσεως» | 

64. » «Ανθοῦσα» » 

65. » «Ῥνωρυνίες» » 

66. » «Λύχνισμα» » 

6ῇ, » «Δελφικοὶ Παλμοὶ» » 
68. » «Πράσινο Λειβάδι» » 
6ο. » «Αναμνήσεις» » 

το. » «Μαρμαρένιες ἨΠολιτεῖες» » 

τι. Κων. Ι. Μδρκος «Δημοτικὰ Τραγούδια Κονικκοῦ Δωρίδος» » 
τὸ. ΟΡΕ «1ο Πανρουμελιώτικο Συνέδριο Περιφ. ᾿Αναπτύξεως» ΟΡΕ, 
Τ8. ᾿Αχμὲτ Μουφὶτ «Αλή Πασᾶς ὁ Τεπελενλῆς» (1144-1859) Ἐ. Ἡ. Μ. 

(δυνεχίζεται) 
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Ἱι- Ἕνας ἀρκετὰ μεγάλος ἀριθμὸς θιθλίων εἶναι ἡ ἀνταπό- 
κριση πολλῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων στὴν ἀπόφαση τῆς Ἔται- 
ρείας νὰ δημιουργήσει θιθλιοθήκη - ὁδηγὸ ἐκδόσεων Φωκέων 
καὶ ἐκδόσεων ποὺ ἀναφέρονται στὴ Φωκίδα. Σχετικὸς κατάλο- 
γος τῶν ἀποσταλέντων θιθλίων δημοσιεύεται σὲ ἄλλη σελίδα. 

Ἡ Ἑταιρεία εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς ἀποστολεῖς καὶ δωρητὲς 
διαφόρων ἐκδόσεων καὶ προσδοκᾶ τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τους, 

2--- Συνεχίστηκαν οἱ προσφορὲς τῶν συμπατριωτῶν µας γιὰ 
τὴν ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας. 

Οἱ παρακάτω μᾶς ἔστειλαν τὰ ἀντίστοιχα ποσά: Δρχ. 
Κων)νος Παστᾶς, "Αμϕισσα 200 
Πέτρος Δρίθας, ἔμπορος, ”Αμϕισσα 1.000 
Ἠλίας Τσινταθῆς, Σερνικάκι 150 
Πηγἡ Πλατανιώτου, ᾿Αθήνα 3200 
Βικ. Καλογερόπουλος, ᾽Αθήνα 300 
Μαίρη Ψυράκη, ᾿᾽Αθήνα 200 
Ἕλλη Σκουλούδη, ᾿Αθήνα 500 
Αἰκατ. Γρίθα, ”Αμϕισσα 1.000 
Ἔπαμ. Ράϊκος, ”Αμϕισσα 1.000 
Ἠλίας Ἄκαρίμπας, δικηγόρος, Κίρρα 1.000 

Ἡ Ἑταιρεία εὐχαριστεῖ θερμὰ ὅλους, 

κ 

«Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΚΗ ΤΕΧΝΗ» 
Κυκλοφόρησε σὲ δεύτερη ἔκδοση ἡ µελέτη τοῦ Δημ. Σταμέ- 

λου συμπληρωμένη μὲ νέα στοιχεῖα. Εἶναι µία ἱστορική, αἴσθητι- 
κἡ καὶ διθλιογραφικἡ ἐργασία ὅπου παρουσιάζονται ἄντιπροσω- 

πευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς λαϊκῆς µας τέχνης ἀπὸ τὸ 16ο αἰῶνα 

ὡς σήµερα καὶ ἀποτελεῖ συμθολὴἡ στὴ θαθύτερη καὶ εὐεργετικὴ 
ἐπικοινωνία µας μὲ τὸ ἡρωϊκὸ καὶ ποιητικὸ πνεῦμα ποὺ ἀντιπρο- 
σωπεύει, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, ἡ 

νεοελληνικὴ λαϊκὴ τέχνη. 
᾿᾽Αναφέρεται στὴν ἀσημουργία, χρυσοχοῖα, ξυλογλυπτική, λι- 

θογλυπτική, ζωγραφική, κεντητική, ὑφαντική, κεραµικἡ καὶ ἀγ- 
γειοπλαστικἡ ποὺ παρουσιάζονται μὲ διερευνητικἡ ἐποπτεία καὶ 
ἱστορικὴ καὶ θιθλιογραφικὴ τεκμηρίωση. 

Γενικὰ εἶναι μιὰ ἀξιόλογη ἔκδοση ποὺ πλουτίζει τὴ σχετικἡ 
θιθλιογραφία. 
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Ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀναδημοσίευση τῶν κειμένων, μὲ τὴν 
προυπόθεση νὰ γίνεται μνεία τοῦ περιοδικοῦ, ὅπου πρωτοδημοσιεύθηκε 
καὶ νὰ δημοσιεύεται ὁ πρόλογος ἢ τὸ σχόλιο τῆς συντάξεως, ἂν ὑπάρχει,



αν) αμφισσα 
  

ΔΙΑΒΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


