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ΦΩΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ 

1.-ΤΟ ΚΑ, ΙΝΟΥΡΓΙΟ ΞΕΚΙΝΗΜΛ. Πριν ε::να χρόνσ ή Ε . .Φ•.Μ. 

άvέατ:ειλε αίφνιδιαστικό., τη:ν εκδοση -υοϋ -rοε,ριοδικοG της «~ελί1δες 

ά11:' τή ΦωκLδα» -που κυκ:λοψοροΟ-σε άνε:λλι1τως ά:-π:ό το 1977. Και -π:ολ
λοl φίλοι 1ηις ώτόρη:σαν ,άrcό τό γεγονός τοϋτο, -που δέ;v μ:π:οροGισαν 

νό. ,εξηyήσσυν, ενω άναyνωστες του, ,ά-π:' δλη τη χώρα, εξέ.φραζαν 

'ιωι,κιλότρο-π:α τη λύ·-π:η τ~ους και ,ζη~οσσαν ,ε-π:ίμονα τηιν έ-π:αrvέiκδοσή 

του. ~Η 'Εταιρεία ομ6)ς δέν είχε ,κιαμμιά δυrνατότηιτα για την 

ίκανο1tοίηση του τόσο κολακευτικου yι' αύτi1 αί":ή,ματό:ς των γιατί ή 

τιολί-vεία είχε μ,ειώσει ατό ελάχιστη την .έ1τιχορήyησή της 1τρός αύτή 

μέ ά-π:οτέλsσμα τα αLκονο.μι,κ,ά της να εγγίζουν τό μηδέν. 

Είναι γνωστό στι ή 'Εταιρεία δέν διαθέτει ιδί,~υς οιικονσμικους 

-π:<όρους και οτι yιά τήν ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων αλλά κ.αi 

yι,ά τη ουν,έχιση έκείvωv ,του εχει ηδη άνα-πτι'>ξει -- συντήρηιση καί 

:i11έκταiση του «·ΛαογραφικοΟ Μουσείου ΦωκίJδας,,, εκδαση και δω

ρεάν διάθωη τοσ 1τεpίοδικοΟ «ΣελLδες άm' τη Φωκtδα»,. εκδσση της 

επε:τη:ρίδας «Φωκ~κά Γράμματα» ~ στηρίζεται σ-rην ενίσχυση των 

συιμ-rοατριωτωv μας καί, κυρ~ως, στην έrcιχορήyηση -rης rcολιτ'είας . 

Ή ,έ1τιχορή1yηση αύτή, αν .και ούδέ,τοτε εφΘασ:ε σέ ίκαναποιη,τικά έ

-π:ίrτtεδα, εy1καιρα ,τάντως και τακηι,ά .κατα~αλλόμενη έπέτρεψε, y ιά 
σειρά ετων, την εκτέλεση ένός μίνιμουμ rcροyράμ1ματος. Τά τελ•ευ

ταί:α, ομως, zρόνια τn ποσόν της ,τερισρίστηκ•ε ση,μαvτι,κά φτάνον

τας σέ fπίπεδα εμπαιyμου. Κι' αν δέν περ,Υόπηκε όλοσχερως, όφεί

λπαι σε ι,. όynυς σκηπ! μ6τητας μ&λλοv παρά σέ. άyαθη 1ψόθεση. Κα

νένας, φαίνεται, δεν r.Tzc τr1ν τόλμη νά επωμιστεί: την ευθύνη της δια
λ,ύαεως -rοϋ Λ.Μ.Φ , κιαl ν' άντι,μετωπLσε,ι την κατακραυyη που θά ξε

σή~ωνε στο Νοιμό μας μια τέ:vοια ένέρyεια. Και yι·' αυ,τό ,τροέκρι

ναν τό δράμ,ο του οί1κονομικου ιμαpΟ!cψοΟ rcou ,τί,στε,υαν στι θ,ά δδη

γουσε, άρyά μά σίγουρα, στ,όν επ~διωκ6μενο σκαπό καί. .. οδτε γά
τα οϋτ,ε ζημLά. Ένδεικτιικά άναφέρεται οτι ένω, σέ σύακεψη, πού 

fyιvε στην 'ΆμψισΙJcι: το Μάρτιο του 1984 μέ συμμετοχή της κ. Ύ

πουρyοΟ ΠολιτισμοΟ -<:αl Έ11ιστημων, του γεν. γραμματέα του ίδίου 

Ύ11ουρyείου καl -rτο\.λδν ύπηρεσιακωv και το-π:ικωv παραγόντων 

άναyνωρίσ:τη:κε τό ε,τιτ'θλσύ,με\λο από την Ε.Φ.Μ., ε.pyo ,και ενω, ε,τει

τια &πό εrcίσηψη στο Λ.Μ.Φ. ή κ. Ύ,τουρryός εξέ,ψ<ρασε τον ενθου
σιιασμό της και ύ,τσσχέθηκε τη συνέχuσ,η της επιχ'),ρηyήσεως, ω),τη 
τ,ελυκά 11ραιyματσποιήθη,κε τό Δε:κέ.μι~ριο τοG 1934 και άνηλθε στ6 ... 
δυσθεώρητο ποσό των ( ! ! ! ) 150.000 δρχ. 
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Μ-πραστά, λοιπόν, στο διαyραψό~μενο κίνδυνο διαλύσεως -rοϋ 

Λ.Μ.Φ., λόγω άδυναιμίας κατα€>ολης των .ενοικίων - κίνδυνο πού 

&φησε δ:δ&άιψορους δλους σχεδόν, τούς τοπ 1 κους παράγοντες καl φο

pεις - ·ή 'Εταιρεία •άνα,yκάστηκε vό: άναστ-εD. ·<=, ι την εκδοση του πε

ριοδι1κοΟ τηrς παρ' οτι πιστεύει οτι ή -παύση διακινή<Ί'εως ιδεων καl ή 

. άnοτελμάτωση της πνευμαηκης ζωης ένός τόπου. ά:πατελει €>αρυ 

nληγμσ κ.αl σαψη όπιαθιο:δρόμηιση. Ά.νάyκα, ομως, καl θεοl πείθονται. 

'Έτσι τα τεύχη ·"Απριλίου - ΊσuvLou, Ί ουλίου -- Σεπτεμ®ρίου 

~,;αl Όκτω€>ρίσυ - Δεκιψ,~ρίου 1984 δεν ε1\Jδόθη~καv, τό Λ .Μ.Φ. δμως 

διασώθηκε. 

Αιη,ό είναι, συ\ιiοπτικά, το ίστ:οριικό της ά\,,αστολης εικ,δόσεως του 

πφιοδι;κοG. Καl ή δ~sύθυνσή του Θεωρεί: ύποχρέωσή της νό: ενη1με

ρώσει σχετuκά, ,εστω καl έκ τ:ωv ύστέρων, τους ά:ναyνωστες του άiλ
λά ,καl ολους τούς Φω,κεις γενικότερα .. 

Άπο τις άρχες δμως του καιναύρyιου ~ρόvου τό: πράγματα 

κάπως αλλαξαv. 'Η οtκοvσμικη ενίσχυση κf.(ποιων συματατριωτων 

μ.ας ικαί, ,κ.υρίως, ή άπόψαση της Λ.Ε.Μ ΒΩΞΙΤΛ! ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, 

νά •κατιαit!ιάλιλει αυ,η τό: ,ενοίκια το.Ο, Λ.Μ.Φ. για ενα χρόνο, δημιούρ

γησαν τlς στ.οιχειώδεις -προϋποθ-έσsις για την ε1τανέκδοσιη τοσ πε

.ριοιδικοΟ. Το έyχείρημα εΙναι δύσκολο καl έπί'!Τηνο, yιό: ει)νόητους 

λ•όyους, πιλήν ομως άξίζει τον κόπο. ·Κκχl γι' αι)ΤΟ το εnιχειροϋιμε. 

Οί σκσποl καl ot ::.πιδιώξεις -rου παραμένnυν πάντοτε οί 'ίδιοι-

1 ί ποτα δεv αλλ:.αιξε - διπως, θέλουμε νό: ,τ&στεύαυμε, δεν άλλαξε καί 

rι διάJθaση των συμτrατιριωτωv .μας yιό: συνεργασία 1<.αl συιμπαρά

,ηαση στο εργο της 'Εταιρείας. 

Και ,μ,ε την τιίστη αύτή αρχίζουμε το καινούργιο ξεκίνημα. 

2.-ΜΙΑ ΕιΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ .. (*) ~ον έ.ορτασμο της 
όγδοηκοστης έτrετείου τσΟ ΜσκεδονικοΟ 'ΑyC:)Ινα, που yιορτάστηικε 
,φlv λίγο καιρό, ά:,κσυστηκαν με,ρuκες ττιικρες άλήθειες. Και 

ίμία άττ' αύτες είναι ,·1 δια~πίστωση οτι οί -n:εριισσftτεροι 'Έλληνες 

δεν yνω,ρLζουν, .έαν δεν αyν,οοϋν πανrrελως, τη,ν ύατε.ράινΘρω1τη 

1eαί έ1τικη προσπάθεια των σκλά®ων άiδελφων ·μας, άλλα και της ιμι· 

κρης, τότε, Πατρί.δας μας, yιό: την σωτηρία της ΜαΥ.εδονίας μας 

άπο τή ,®ουλιμLα των ®συλyάρων καl τη δtάσωση τοσ έλληvικοϋ 

στοιχείου ατrο τό ιμαχαιρι τοϋι κομιτατζη. 'Ελάχ~στα πράγματα, καί 

ξ,ερά,, άναψέρουν οί δ:.άφ,ορες ιστορίες για το σκληρο και πολυαί

•μακτο αyωνα ένcwτίον των δύο άvτιτrάλων - των €>ουλγάρων και 

τcσν τούρκω\ - καί λ~yα εϊναι τό: ®,ι?ι;ι..ία '!Ιού γραφτηκαν yιό: την 

έποnτοιία αύc11, Καί, φυσul(ό: άποσιωπηθηκαv συστηιμαrτuκά, yιά δια-
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ψιόρους κάθε φορα. λ6y,ους, οί -ττροu,φο.ρές, οί θυσί!ες και αυτή, ακό
μα, ή έλληνlκότητσ των Μακεδόνων. 

Τώρα, δμ.ως, ό 1<όμπος εφ:rασε στο χτένι. 7Ηρθε πια ό καιρός vά: ά

ναισυρθεϊ από τό σ,κοτάδι καl τήv άφάνεια ό ήρωϊκός Άyωνας καi 

νό: ,μάΘουν, έπιτέλους, ο: ελληνες, ποιός ηταν ό Κορομηλας, ό "1 δας, 
ό Γερμανός !~αραι5α;yyέλης, ό Παϋλος Μελας,· ό 'ΆΑ.yρας, ό Κώττας, 

ό Γκόνος,. ό f.'\πσύας, ό Ματαπας, ό Νι,κηφόρος, ό 'Ακρίτας, ό Βο

λάνης καl τόσοι άλλοι ,άyωνιστες καl τί πρόnψερε σέ αίμα καl δά

κρυα τό άνώνυμο .τ\ηθος. Καl νό: τιμηΘσϋν άνάλοyα. 

Ώς πρωτο Gfjμα ·rφέιπει ή πολιτεία - η, έν ανάγκη, κά,ωιος 

άλλος φορέας - νό: προχωρήσει άμέσως στήv ε 1<.nοση καl δωρεάν 

χορήγηση στα έλληrνόπουλα της στοιχειώδους καl μ,έσ;ης εκnαιδεύ

σεως ~ι15-λίων πού άv~φέροvrαι στο Μακεδονικό 'Αyωνα. Το εργο 

της Πηvελάπ:ης Δfλτα «Στό: μυστι1κό: του Βάλτισυ» π.χ., -πού μέ 

θαυμαστό τρ6τω ά:'Π!εικονίζει το πνεϋμα της άyωνισηκότητας τοΟ 

Ελληvυκοϋ λαοϋ σ.τό: μ,εyάλα έκεϊvα χρόνια καί τή σκλη,ρή του nά

λη, τlς θυσίες καί τό: όλοκαυτώματα δειν ειναι δ(;σκολσ να κυικλο

φορήισει πρωτο, ωσrrε ν' άρχισουν οί 'Έλληνες νό: μαθαίνουν σωστά: 

τ11ν ίστορία τσϋ 'Έθνους τοvς καl νό: μην παραπλανωνται άπό τlς 
διαστρε~λώσεις κά-rrΓΗων διατεταγμένων, δηθεν, ίστορικων, πού 0-
nηρε.τοϋv ιϋποnπς σκοnψότητ1ες. Γιαrr,ί, ας -μήν -παρα(?λέττουμε δτι 

·η αyνοια η ή ήμι,μάθεία είναι σί καλλίτεροι σuμμΟJχ()ι των nα;ρα

χαρακτων της ,. 1 στορίας μας. 

Καί, δυστυχως, ύnάp)COUV αρκετοί τουτο τον καιρό. 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1985. Δραματική έ:ιη(5ει(5αίωση της άναyκαιό-τη

τας των ,τιο ,τάνω 1τρr:>τεινομ~vωιν ά'1τατ.sλοϋν τό: yραφ()!μ:εvα από ά:

ναy,νώστη -της «1ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» σέ σχετικη έπισταλή του (8.2.85). 
Σέ 11:αvελλi1νιο διαyωνισ,μό, yράιp,ει, nού -τrρσικήρυξε τό ΜσυσεΊο 

Μ01κεδονικοϋ Άyωvα,. μεταξύ μα1θηιτC)ν yuμιvασίων, λυκεί.ων καl σ'Ιtου

δαι:m-ων παιδαryωγικων ακαδημ1Cw μέ θέματα ά:~~αφφόμεν:α σrτην 

ε,τοnτοΊα αιJτή ή συμμετοχή ύnηρξε ένδευκ.τι1,ή. Ό άρι ,θμός των συμ

μετασχ6vτων ,μαθη,των yυμνασuου ύ,τηρξε σχεηκό: ίκαvαrτΟLητuκός 

-- ά:νηλθ:ε σε T!fl3 - των ,μαθητων λυκ1ειου δμως καl των σ,nουδα

οrrων τcαιδαyωyικων ακαδ:rη.ιιω.ν ηταν έλάχισ'Γος ώς μηδενικός - 82 
και 4 αντίσιτσιχα. 

Έδω,, (5,έ(5α:ια, εχει θέση καl μια άλVΙ.η διαιττίσ,τωση. Έκεϊνοι, δη

λαδή, nσύ ικαΒfjκοιν τους ευναι ή διδΙαΚJΙκαλία της 'Ιστορίας μα~ στούς 

μαθητές καl ή sμψί)σηση ένδιαφέροντος γι' αυτή στους σ.t:ιριανούς 
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δασκάλους των έλληνατταίδων, φαίνεται δτι «περl άλλων τυρeά
ζουν» ,τολυπραyνωμοΟντες. Αύτο καταμαρτυροΟν, άδιάψευστα, ol 
,ταραπάνu"' άριθμοί. 

~ρίιμια ! 

2α.- ΚΑ I Η ΒΟ ΡΕ I ΟΣ ΗΠΕ I ΡΟΣ. Τα προα:ναφερθϊντα Lσχύουιν 
καl yια τηιν Έλληνtκη Βόρειο "Ηrοειρσ, ό -ιτληθυσμός της όποί.ας -
'ίσος περίπου προς τΑν 'Ελληνισμό της Κύ-ττρου-ύφίσταται άφόpητα 

δεινά καί με ποικίλες μεθοδεύσεις πιέζεται ν' άπαρvηΘ,εϊ την έθνι-
, 'δ ' ' θ ' ,κη του συνει· ηση και τη . ρησΚ1εια του. 

Δεν ύπ,άρχει, eΝ~αια, Μοοσεϊο ΒορΗnηπε,φωτLκοσ Άyω:να -
· y~ατl αιι.cψφcσβήτητα t'J-π:ηρξε τέτοιος Άyωνας - yια να 'Ι"tpο~άίλ.

λει τήν πάλη και τlς θυσίfς των Βορειοηπειρωτων, οϋτε κανέ~ας 

έπuσημος φρόντισε, έ~<τός λίyων έξαιρέσα,1ν, νά προ~άλλει τα άπα

ράyιραmα δικαιώ,μστα της έλληνικης ,μ.,ειονότητας της 'Αλ~ανίας 

καl νά δl.iCΧ!μ.αρτυρηθr:.ϊ yια τα δεινό: ,καl ~ίς πιέσεις που ύψίσταται, 

ύπάρ,χει δμως ή ε,κι:)εση της Διεθνοσς ΈπLτροπης ΆνθρωΤrίνων Δι 

καιωμάτων, "Του άπαrελεϊ rφαyματuκό κατΟJ1τέλτη καί που τό κΟ

ρος της ,κανένας δεν μπορεί' να άμφιrσ~ητήαει., 

Δέν νομίζουν κά-ποιοι άρμόδιοι δτι είναι καιρός να Τrρο~ληθεϊ 
συστη1ματικα τόσο στ,ους 'Έλληνες δσο καl στσυς ξένους; 

3.-- ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ.-r- Θά επανέλθουμε, yιό: 
:μιά άlκ6μα φορά, σέ κάποια παλιότερη 1ψότασή μας, πού, κατά δια
στήμαrrα, Θχει τσvισrr:εϊ καl ά1τό &λλους .. 

Τ~ψα 'Γ(Ου το ΥΠ.Π.Ε. μοιράίjεt ανοιχτόχερα έπιχοιpηy11σεις σέ .. . 
θιωους καl μπουλούκια, τr~ρα, 'ΠΟίJ ή ,καιναι1ρyια πλημμύρα 'Ποίλ,ι
τ~στικων ... «Αυγουστωv» -- η οπως αλλ:οιως απσκληθοϋν έψέτ0ις -
Ε.τοιμάζε;τω να κατ(Χ)κλ6σει τή χC:ψα μας, τώρα πσυ κάπτοια χρονι 

κά: -π:;εριθ6ρtσ - καl χρήματα - ί'J-rrάρχουv ι3Ηνόιμα, ·είν,αι, vομίζοιψε, 

11 c'.)ρα να σκε::ψθοΟν, οί άρμόδιοt κο.:l αί κρατσϋντ:ες κάτι σσ6αρότ~
pc> και μcνιμότ.ερ:) y,.α το άρχαϊο Θfατρο Δελφωv. Οί -περιστασια
κές έμφανίσεις κάποιr,)ν «θιάσων» δέν άποψέρ:=:ι τ ίποτα άλλο έκτός, 

'ίσως, αιτr• την χαριστ,κη χρηματοδότηση μερLκδν ,ΚJατα:φ,ερτζήδωv, 
t.νω 1μιά: €yκαιρα σχc~ιασμένη καl κα1λα τφοyραμιμαπι01μένη, κάθ1ε 
χρόνο, σt1 ρα έκδηλώσεων, οπως παραστ&.σε,ις αρχαίου δράιματος, 
συναυλίsς :(λασσι.;ςης ,μουσικης, 1ταραατάσεις χοροιδράιμcχτος κλπ. , 
,eό: άrrrοτελιέσηυν, άναμψ ~σ~ήτητα, αριστο ,ρόπο πνευματικης καl 
καλλιτ,εχνLκης καλλιέργειας του λαοί} της περιαχης μας καl πα'\Λελ
λήνιας, αν οχl ακόμη 'ΠLΟ εύρύπρης, 'Π'pο:®·οιλης της, με δλες τlς εύ
ερyε1:1ι,κες έπιmώσεις. 

4/916 



"Ολες οί n:αραrτέρα Ίτpοϋn:οΘeσεις - ,τρασ'-rοέιλαση, δια,μοvή, σλ

λα ένδ-ια;φ,έροvrα κλπ. -· είναι δειδι:ψένες - καί α:ψθονες - έπΟΙμέ

νως ή πρσσπ.άθεια fχει n:ολλες -ττιθανότητες έ,τιτυχLας. 

"Ας δακιψ:.ωουμε, λοιπόν. 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1985. Οί προγροψJμαηcψένες yια έφέτος έκδη
λώσεις τσΟ Ευ,ρω-παϊκοί: ΠολιτιrrτικοΟ Κέντρου Δι:λφων καl ιδιαίτε

ρα ή Δι·εθνης Συνά,vτ.η.ση 'Αρχαίου 'F.λληνι 1<00- Δράματος (3-25 '1 -
c.υνίου), άποτeλοϋν ευοίωνο σημεiο. Ευχόμαστε την επιτυχία τους 

και την έ1τέκτασή τους. 

4.- ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ. Έκε'i'vο τό α:χρωμο καl ΊΌρα
χειρσιψκ.ε,ιαy,μένο τηιλε.οmικό κατασκ,εύο:,σ1μα «Χριστο;ύγεννα στη 

Φωκίδα», yια τό δποιο yράφαμε στό ,υε,ρυισινό φ,ταχριστουryεννιά

η,κο τεΟχος μας προ6λ11Θψκε καl τα ψετεινα Χρuστούyεννα. 

Οί. .. -ττάνσοφοι προyρcψματιστές της τηλεοράσεως θά ακεφ,τηκαv, 

φαίνεται, οτι, άφοΟ -ττέρυσι, πού f~ταν ,~ ζεστό», τούς επεσε 6αρύ καi 

τούς «στομάχιασε» κα:λό ιθο:τ.αν να τό ξαvαδο:κuμάσουν καl φέτης 

«κρύο»--ποΟ ξέρεις, μ""ορει νά τοι';ς άρέσFι. Καl χωρlς πολλη σκέψη 

- προς τί. αλλωστε, σε n:οιόν λοyοδοτοϋν; - μας τό ξανασέρ(?ιραν. 

Δύστυχε ελληνα Αεατή . F.Ισαι, φαrνsται, 1<ατα:δικctσμένος, έ;κ

τός άπΑ την ύπηχρ:::ωτικη κατα{?ολή της συ•,δραμης σου, η να ύφ,ί

στασε τίς... φαεινες 1Ξ.'μ11νεϊ>σεις των άριμ()·διαναpιμοδίων της ΕΡΤ 
~' \ '\ Ι , , \ ' Ι , R. , 
η να κ,,.εuνε•ις rro κουμπι και να κατο::ψευyε•.ς στις ~:.ιιvτεοκασσετ~ες. 

Μη·v μοΟ πεις οτ( -τα <' Παιδια,> δεν έv1δ(αψtρονται yιά την τεχνο

λοyι1κη 11ρόοδό σσ'>; 

5.- Η ΠΛΑΤΕΙΛ ΗΣΑ·/·Α. Με ίκανοmnίηση -ττληρnφορηΘήκα:με 

. .. τα ερyα α:6τη τη στιy,μη δέ δsίχνουν τίποτα - οτι, f.11ιτέλους, το 

μνημειο του 'Επισκόιπ:ου Σαλώνων ΉσαΊα θά ξαvασrrη-Αει στη φυσι

κή του θέση, στην cψ-:~1νιψη 11λατεϊα της 'Άμφισσας, -πού άναμορ

φώ~εται. 

Ή Ε.Φ.Μ. από πολύ καιρό (€>λέπε «Σελ~δες άπ' τη Φωκίδα» τεϋ

χος 3/78,. σελ. 4/16R), ε1χε έπιση1μάνει την άνάyκη, ο:ϊηη καl τό σχε

t&ν άνέξοδ() της -π.ραγματο,ποιήσεώς του ~λλά ή πρότ~ασή της ά

ψέιθη1κε άττ' δλους νcc ,τeσει στο !<)ενο - κανέ\ι.ας δεν ,ένiδ~α:φ,έρθηκε 

οϋτε να την συζητήσει. Ή σημ,εριvή Δημοτική άρχη εκαμε όρθη ε-

11ιλοyη έvέ.ρyειας και 1Ί απόψασή της 6ρη•κε σύμφωνους ολους τούς 
δηιι,Lότες. 

Γι' αυτό και της άξίζουν συyχαρητ,ήρια. 

Καl κάτι -reα:ραιτέρα. Μή11ως παρόμοια 011<έψη πρέ"!Τf,~ να κάμει 
.καl ή Κοινότητα Δεσψίνας; Οί συνθη,κες εί"ΙΛαι σχεδόν ο,ί ίδ~ες :και αν 
ή προτqμη του Δωn6τη είναι κάπως << φτc,)χό-~:-:ερη» δεν εχδι ίδιαίrrε-

5/917 



ρη σημαισία. Ό Ήσα"ίας δ,εv είναι ενας κοινός ε.,τ,σκοιττος ωστε vά 

-r::α~ραμέ<ν1ει ση'> ατενο ,τροαύλιο •μιας ε,κ.κληισίας. 

"Ας το μ,ελετήσει. 

6.- ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ. Τον τελ:ευταϊο 

~αψο -ττολλοl ασ'Πο'-1δοι ... cpίλοι του Λ.Μ.Φ. i1ττt1δί<δονται, με ιδιαίτερο 

ζη,λο μό::λι.στα, στήν έξεύρεση δικαιολοyιων για την &π:α:ρό::δεκτα 

χαμηλη οίκοvcψι·κη ένίσχυση που του ,ταρέχει ή 'Ποίλ.ιτε{α, σε άντί

Θsση με -~:ην κατασ-:r:λ,ά:ληιση, την ίδια .έ,τοχή, έικα:τοιμμυρίων δρα:χ

μ,ων σε ά:μφίι3ολης έπ:τυχίας κα1 χρησψότητας ,έικδηλώσεις. 

Καl τφωτα . 1tpCnrx,. οί αύτόκλητοι ... άτι:Ιολοryψες της στάισ1F..ως 

της πολιτείας ό:νακά\υψαν( 1 ! ) δτι δεν ,έ,πιτρέ,πε,ται ή έπιχορήyηση ... 
tδιωτικων μουσείων, οπως τό Λ.Μ.Φ. Φαίνεrαι οτι οί ( ! ! ! ) έcpευρέτες 

αυτοί η διο.1κατέχονται, άπο τrαχυλη αyνοια - 1τρα-y1μα δχι ασύνηθες 

αλλά ότrωσιδήποτε συyyνωσrrό - η τrcφuστάναυv τους «χαζου9, -
τ.:ραyμα εϊη1ελες καί ασυγχώρητο . Γιατί είναι γνω!(JΙΤο καl στον τrιό 

αδαη, οτι τά έκθϊματα των διαψόρωv μουισεLωv...:... 1κρατικων, δημοτι

κών η. άλλων φορέων - . τrροέ.ρχονται ε'ίτ•ε ά:πο αγορές, ε:ίτε άπο δω

ρεές, ε'ίτε κυρίως άπο παραχώρησ,η uδιωτιικων συλλοyωv με τrαρα-

1κρά'τηιση 1<υριότητας, χωρίς τό -rελεurrαϊο νά τους προσδLδει καl τό 

χcφα1κτηρισμο τοϋ «tδιωτιικοσ». Καl ή ποiλι-rΞία ποτε ώς σήμερον δεν 

επαψε νά τα έτηχορηysϊ καί, γενικά, να ύ,τοι3οηθεϊ η1ν εϋρρυθμη 

λειτουρyίσ τους, τnν πλουτισμο των συλλοyδν τους καl την κτιρια

κή έπέκτασή τους. Λnιπόν; 

'ΌiOOV οε άφορα f-κείvους ,του -πρσι3άλλουv τον tσχ.υρυσιμό δτι κα

λως το ι\.f-1.Φ. δέ.v t:"Τίχορηyείται αφοΟ δεν ,λ<ειτουρyεϊ ι3ό-σει ένος αύ

σ-~ηρ& τηρούμεvσL' c'ψαρίου, θά επι9υμούσαμε Viά τούς ρωτήσουμε: 

21κ•έ.ψθηκαν ποτέ, αραyε, 1τόσο στοι~ίζει ή μισθοδοσία ένός καl μόνου 

ύπαλλήλου; 'Υπολοy1σαν το τrΟΙσόν τταυ &'1'1Jαιτεϊται ικάθiε χρόνο yιά 

τη στέγαση του Λ.fΛ.Φ., πα;ρα τό φιλuκα χcψη~λο ένοLκιο; Μποροϋν 

να μας rι:ληρσψορήσ')υv γιατί, ώς πρlv λίyο καιρό, τα κρα'Τικά, δη

,μοτιικα '<λπ μcυισεϊα δέν λ1ειτουρyοϋσαν τlς Κυριακες και τlς yιορ

τtς, παρ· δτι οί 1'1μfcρες αυτές προσφέρονται στον ποiλ.υ κόσμο για 
-::-η ,ν έπίσκsψή τους; Ξέρουν πόσα χρή,ματα χορηγεϊ 11 πολιτεία στό 
Λ.Μ.Φ. για ολες τ.ίς ανάγκες του, κάΘε χρόνσ; 

•· Ας μελεττ1ασυv πρωτα δλα τοϋτα τά στοιχ,ϊία καi. ϋστερα ας α

πευθύνουν τον ευκολο, πάντα, ψόryσ τους. Πρός τη σωστή κατε,ύΘυν
οη δμως τrου άσφαλως δεν ε'ίι.ΙJα:στε έιμεϊς. Κι' ας αφήσ1ουν κατά: μέ

ρος -rους φαρισαϊσμσυς yιατ,ί μ' αuτους δεν πά:ει μ1τροστα ό τόπος. 

Καi. 1<άτι ακόμσ. Το .μέτρο Π()LJ ή 11:ολιτεία Εφάρμοσε τελευταϊα, 

με -π:ανηyυρισμους κc::i τυμ-π:αvοκρουσίες, χcΥρακτηρίζοντάς το ώς 

,μι:.yό::λη :καινοrομία, την δωρεάν δηλ. ε'uσοδο των έλλr'1νων στα κρα-
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τuκό: μουσ~εια, το Λ .. Μ.Φ. έφαρμόζει, άθόρυιι3α καί συσ.τη!μ.ατικό: άτrο 

την ίδρυuή του (1978) χωρίς να έ1τιζηrr.ει 1~ανένα ίδιαίτερο ε-παινο η 
-προιι3ολή yιατί το θ~ωρει ύοοχρέωσή του ά-πένανη στον έλληνικο 
λαό. 

7.- ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 'Ένας από τους μ,ι=:yαλύτ:ερους σύγ
χρονους ελληνες ζωγράφους, ό γαλαξε,ιδιc:)της Σ:τϋρος Βασιλείου, 

'Ι'tέθ~ε στις 22.3.85. 
Πολυισύνθ'εοο ταλέντο -- ζωγράφος, άyιοy,ράφος, χαράκτης, 

σκηrνοyράψο,ς κλπ - δέσ-πσσε yια πολλά: χρόνια στο καλλιτ1εχνικό 

στsρέωμα και χαραJκτηρίστηκε ,ώς ό ζωγράφος της {:.λληνικης πρα

)ψ,ατvκfπηrrας και του fλληνικοΟ ταπ:ίου. Γι' αί,τό και ή ζωγραφι

κή του μπηκε στήν ψυ,χή τοΟ έλληνικοG λα:nυ που άyά1τ.ησιε το •ερ
yο του. 

Ή έλληνuκη λαϊκη '!Τα:pάιδαση και ή €>υζαντινή κσl κλα01σικη τ,έ

χvη ηταν οί πη,yές άπ' οτωυ αντ,λησε την g1μ'Πνευισή τΓJυ ώς την τε

λευταία στιyμη· - άπόοειξη ή μισοτελιειωμF.νη yορynνα του_ Πα.ράλ

ληλ.α αμως 1'.Jπηpξε ·και ενας άπο τους κυρ1 ι:ηερους μετ,φρυθιμιστες 

της σύγχρονη:; τέχνη:ς Jςαl όδήyψJ'ε την έλληνι·κή ζωyρακpι,κή σέ δρό

ιμους 1τρωτοτυπίας και δημιουρyικης Τ'ό1λ:μης - ισέ vεωτ;ερισ,τι.κές 

κατακτήσεις. 

,Έκαμε τι:ολλές &.τομικές έκθέισεις - τί,ς 1ηψι'Οlσότ-ερες ά:πο κάθε 

αλλο ελληνα ζωγράφο - και πηρε ;μέρος σέ ενα πiληθος δμ:ο:Jδuκωv 

~κΘ,έσεωv aτήv Έλλάδcr .και στο έξωτειρuκό, δπσυ ,μετέσχιε και σέ δυο 

Μ-π:l'εvάλε. ,Έρyα του 6ρίσκονται σε ιπολλό: μ:ουσFια της Πατρίδας 

,μας και αλλων χωρων και σε πληθας ,uδιωηκων σι~λλοyωv. 

8.- 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941. Ή έτrέτεισς τ,ης yερ;μαvικης εtσt!ιολης 

σ:την 'Ελλάδα, ή ήρωϊχη αντίσταση της ιμιικρης και καταπο,νηιμένης, 

άπο τόv έξάμηvο σκληρό και αvισο α:yωνο: κατό: των tταλωv πατρί

δας μας, σέ δλο τό χΓψο της, άπο τπ 'Οχυρό: ώς την Κρήτη καl η 

συνέχιση της -πάλης καl 11:έρα από τα σύνορά ,:ης, -π:έρασε έφέτος ά

-παρατήρητη. Οϋτε ή "Τnλιτεία, οϋτε τα μέσα μαζικης έvημερώσεως 

οϋτε κανένας αλλος σύλλογος t) φορέας, sκτ')ς άπό μερικές έφημε
ρίθες, δεν άναφέρθψ:ε στο άξωμvημόνευτο αύτο yεyοvός. Οϋτε κάv 

yιά vά μνημονεύσει tκsίvους που επεσαv «τοις κείνων ρήμασι πει

θόμεvοι» . 

Σηιμεtσ των και ρωv, λέ.τε; Δ. Ι .Κ. 

* Τσ. σχόλια το,ίίτα · είχω,ι γp!Υ.ψεί για το -δεύ,,ε,pο τεϋχος, 'Απριλίου - 'Ι

αυνίου, 1984, πού δμως δεν ,εκδόθηκε. Δεν ψαί,νιε-ται δ.ϊJ,ως vσ. εχουν χά.σει τήν 

ε.π~κ,α,ιpό'τ.ητα. τους κα-ί γι' αδτο τα. δ-η:μσσ~εύουμ,ε iψέ~()ς. 
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ΟΙ μπορες · 

-«1Γρήγοιρα πόδια» Ί11ρόσταJξε κά

ποια σ:τιyιμη ,ό Θύμιος κό.Gον1τας ά

-πό,τΟΙμα τη :ν κουG,έ~τια μας καl χτυ-

1tώmας τό γαϊδοΟρι του, rrρδ::μα που 

δέv τό συνιήιθ~ιζε, yιό:: vά ταιχ-ύ-VΙει την 

περrrοατ.ησιά του. 

Παραξεv,"Ξ,μένος yύρισα νά δω τί 

τρέχει, τ{ τόν άνάyικCΧJσε ν' άλλάξει 

αξαφινα ,ψύλλο .κα,l νά Gιάζεται., Δέν 

ε:ίδα δμως -rίποτ:ας. f'.1ουντό ηταν τό 

1tpωϊνό - μουχλόκαιρος - καl σι

γαλιά Gασίλευε rrαντοΟ ενα yύρω. 

Οϋτε φωνή ζωντανοΟ, οϋτε κραξιά 

πουλιοΟ, οδτε τίrrοτας άλλο μαρτύ

ραε κάrroLo κίτρινο πού ,μπορεϊ, ά

ναιτάντεχα, νά παρουσιάστη1κ1ε. Τ 6-
τε:ς; Ό Θύμιος διμως δξω αη:' τη ,ν α

νεξήγητη (':,()"rrύνη .του, πού τώρα δέν 

κρυGόταν μέ τίrrοτας, είχε απάνω 

του ικαl κάτι τις άλλο άνησυχητιικό. 

Κάτι τό ακαθόριστο, σάν φό

C!:ιος ιμεyαλου κακοΟ 11ού κρέμεται 

πάνω αιπο τό κεφάλι ,μας κ:αί 1tου 

από ,στιyμή σε στιγμή θά ξ!εση:ά

σει, ηταv όλοφάνερο στ,ά φερσί,μα

τά του - καl οδλο αύyάτιζε. Σά

στισα. Δεν ηξερα τί νό:: σκεφτ&') καi 

τ,ί νά ιύrrοθιέ.σω. Τί τον εrrιασε στα 

καλά καθούμενα, αναρωτήθηκα, 

Ίναl γιατί άψrιάστηικε ετσι; 

-«ιΓιατί, αύιτ,ήνη ή C!:ιιασύνη, 6pέ 

Θύμιο ;» ρc:)τησα. «Νά ερριξαν, λές, 

τ:ό ρύζι στο ζσυμι καl ψσGδ:σαι μή 

κρυώσε,ι ή ,σούπα;» 
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Μητσου Εlατοu 

-«'Άσε τα λό:yια και C!:ιιάσου», ά-

11aκρί1Θηκε κεϊνος τ,ρα~ειά σαλα-
, ' ζ , π , 

yωντας το ωνιτανο του. «· ρε.πει 

νά σ:καητετίσσυμε σύγκ~αψα τη λάκ

κα, yιατl δεν !!ιλέπω τά rrράματα 

καλά» , συμπrλήρωσε δείχνοντας κα

τά την άπά,νω ~μεριά. 

Εtχ,ε δίκη:ο. Ή Gουνοκσρφή, ,του 

ώς πρίν λίγο ηταν ξεικάθα:ρη, είχε 

τc()ρα σ,κεrrα1στει αιτ' τη,ν πη?(τή κα

ταχνιό:: της μπόρας που κατιάφτανε 

yopyά ,καl τα C!>α,ρειά, μ,ολυ!!ιένια, 

σύγνεφα, -π' άyyίζαν, θαρρείς, τίς 

έλατοκορφϊς, ερχονταν καταmάνω 

·μας yιοιμάτα φο'9έρα. Την είχαμε 

πάθει σαν άyρcψματοι. 

θες yια1τl μας ξεγέ.'λ.ιασε τό μισο

σ.κότ:αδο της αυyης, θες yιατί ξε

χασrτήκκΧ!με ιμε την κου~έντα, 11:άν

τως δεν πή,ρ<ψ,ε ε'uδηση τά σημάδια 

της ξαφνuκη,ς άλλα-γης τσΟ καιροΟ 

οϋτ,ε rrροσέqαμε rrό άrrότομο κάπνι

σμα της Gουνaκορψης πού τίrrστας 

καλό δ,εν 11ipαμηνάει. Καl κιντ~νεύ

οιψε τώρα νά ,μας πιάσιει ή μΤCόρα 

σε τούτη δω τη λάκ.κα orrou, 1ψαμα 
,τερίερyο, δε ψαίνπαι οϋτε καλύGι 

ξωμάχου, οϋτε μαντρl τσοπάνη οϋ

τ,ε κάv ενα δεvτρl yιά ν' αιπ:αyγειά

σιουιμε καl νά ,μη μας ι'9αρεί ή ι'9ρο

χη κατακέφαλα. 

"Ασκη~μα, {:)eι'9αια, τό:: πράματα -
εϊχε κόJΤCοιο δίJκηο ό θύιμι,ος - &χι 

ομως καl τόσο τραμερά ωστ,ε να 



ξη:yαν τό φά6ο τ10υ. Ξωμάχος άπ' 

τ,cχ: μuκράτα του . αυ.τόvος - τ~σοπά

νης, ζευγας, λοτΙψος - yένvη,μα -
Θρέ,μιμια τσΟ 6•ουvο0 έyώ δεν ιε'ί,μα

στ,ε δα και άμαθοι ά:11:ό μπόρες και 

άνεμ,όχολα - yιατ,ι λοιπόν τ' άλά

φια:σ:μα; 'Άλλη ,έξήγη,ση δεν ύπάp

χει παρά δτι ω'Jτόνος, σό: ντ•ό.πως, 

κάτι Π1Εpσότερο ξέρει, κάποια ση

μάδια εΊδε και αίστανό~μενος τόν 

κίντυνσ άρχίνεψε να 6ιά·ζεται τ~όσο 

πολύ. Γι' αuτόνσ ε-παψα νό: ά:ρωτάω 

και τ;άχυvα τό t!~η,μα μου άκλουθών

τας τον. 

*** 
'Άνοιξη είναι, τελ,εόει ό Μ,άρτης 

και σύ\hταχα την αυγή, - μια ωρα 

νύχτα - εϊχ~αμ,ε κινήσει yιό: την Πέ

ρα Ράχη. Άπο6ραδύς, είχε ξετιελ~

ψειι μαyιάηκη μέρα, λιόλουστη καl 

ζεσ'Τή, και γι' .ααιόνσ άποφαισί.σcψε 

ι•ό: πε,ταχτοuμε ώς τό: καλοικαιρινό: 

eοσκοτόπuα τοσ Θύμιου νό: δοΟιμε 

αν πάΘαv καμ:μιό: ζημιά άπ' τα χιόι

νια τα yρέκια και τί θα χρειαστ.εί' 

να κρατάει μαζί τσυ τόν αλ.λο ιμη
να πού ιθ' ά:vηφορίσει με τ,ό κοnτά!δι . 

Και άκόμα ε'ίπCΧΙμ!: να ξεδώσου.μιε 

λιγάκι ά:π' την κλει,σούρα του χει

μώνα ικαι να φέρουμιε και κάνα ξύ-

1\JΟ yιατι τό κρύο τσούζει ακόμα τό: 

6,ράδια και ή φωτιά: ζητιέται. Ξα

'Π!όστατοι, λοιπόν, απ' την ποιλυή.με

ρη, άνα:δουλειό: -- ®ροχερός Ίτάε ι ό 

Μάρτης -· και δίχως φορτιό στην 
πλάτη - τό ταyάιρι με τό ταίνι καl 

τ' αλ.λα χρειc::ιδη sίν.αι φορτωμένα 

στό γαϊδούρι - πήραμιο τό δρόμο 

άλαφροπατ,ώντας σό:ν ατια τ:ό Μάη 

και οδτ,ε 'Π!Ού καταλά6αμε πως φά

y.cψε τό ,μισό, και πaρσότερο δ;ρό-

μο. Δια:eή,καμε την πλαγιά: με 

τό: σπαρτά, πού πηραν νό: yρα

συδώνουv yιά καλά,. χωΗή.κcχ~μ,ε 

στό φαράγγι τ.' άνήλιαyο με τις ο

ξιές, δπου εχουv τό κα;τσικιό ιmυς 

νεράϊδες καί ξωθιές, περάσαμε 

τόν ΆνεμόGραχο δπου οί «τροϋ

πεις» - τ,' &πατα καρκό;ρια - ξιε,ρ

ναν ,~ε.στό αγέρα τό καrrαχε. ί!μωvο 

και μπήικαμε (ΤΕ Τ.ΟΙJτη δω άπ' τη 

λάικκα, πού δεν ξέρω y,ατί, μά ·μου 

φΟ::ί1Λεrrαι παράξ~vη . Κ.αι οϋλη την 

ωρα δε πάψαμε νό: κου€>Εντολοyα

με. για χίλια δυό με τή ψυχη γιομά

τη ψροσύvη, διχως ν' ανησυχήσουμε, 

οϋ.τε για μια στιγμή, yιό: τό μου

χλόκ.αιρο 11Jσύ μας ξηιμέρωσε - ψου
σκοδενίpιό:ς θ&ναι εϊπσμε-οϋτε. yιά 

τό .φέιyyιος της, μέρας πού είχε άρ

yοπσρέισει. Καl ,μονάχα σαν ®yή,κα

με άπ' τό σιάιδι της λάκκας, δπου 

οί ξιΕ~χειλες ά:ιτ' τά νερά τιοΟ, χειμω

να λοϋστρες κρύ,(l~ουν τις σύρτ:ες και 

τα μσνσπάτια καJ δυσκολεύουν τό 

διάι6α, ~αι πήρ~μ,ε τό ~α(5ό τόrmο τό

τες ό θύ:μιος είδε τ:ό: σημάδια της 

μπόιρας και άλαψια01μέvος πρόσ'Τα

ξε νά ®ιαστιοϋ,μ·ε. 

*** 
"Η ιμ,nτό,ρια ξέσπασε σε λίγο άγρια 

και φσ6.ερή .. Λες και άvoίξCXiV διά-

1τλατ1α σί nύλες τ' ούιρανσΟ ξε~ύθη

κ,αν μφιας τ' αyρια στοιχειό: της 

φύσης, τό νερό κrxl ή φωτιά, και 

όρμησαν μανιο:!01μέvα νά ξεθε.με.λιώ

σιουν τη γης. 

Βαρε.ιά σιγή, του τάφου πού λέν, 

ε.Ίχε. άπλω.θε1 για λίγο - προ,μήνυ

μα της ,μπόρας --- και αυτόνο εcp,τα

σ,ε yιό: να σκοιρrπ:ίσει 11:ανrοΟ την ά-
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νατριχLλα καl την παγωνιά. Τ' ά· 

yριομερνά, τpΟΙμαy,μένα άπ' τά ση

μάδια τnΟτα καl ειδοποιημένα σύγ

καιρα ά·,-ι' ,,.., αλάθευτο ενστικό τους 
κρύφτηκαν ι3αθειά στlς τροΟπες καl 

τlς μονιές 11ους και λουφάζουν. Μο

ναχά ιε,μεις ε,'ίχ,ψΕ μείνει δξω καl 

αyωνιί;όιμακπε, μi: τη ψυχή στό στό

μα, νά ξεμακρύνουμε άπ' τη λάκκα 

κ,αl να ,φτάσουμε σέ μια ψεuτοκα

λύ'3ια - -δυό, τρία τσίyκα σέ μtά 

ξερολvθΊά - 1Του εtδα1με κει παρα

"Π'ανούλια. Καl 1μόλις μπήκαμε ξέ

σπα01ε τό κα:κό. 

Τ' ,ασ,τραπό~ροντα, 1τpωτα - πρω

τα, τ' άντιφέyyισμα καl τό μοΟy

κρος της μάνητας :-τ~οΟ καφοϋ, κά

μαν πλαyίες κα1 φ.αράyyια v' άχο
λοyήσουv και φfραν, μέ τ' άν1τι

ι3ούϊσμα, τc μήνυμα της μπόρας άπό 

πέρα, μακριά. Καl άπό κοντά, σά 

να κυλη101αν Ή'ΟΙΤάιμvα ολόκληρα, ηρ

θ·ε ή ~ροχή, ,δυνατή, δα;ρrτή,. θυμω

μένη. Δεν είναι 19ροχη -vοΟτο τό πρδ:

μα, δεν είναι νεροποντή, είναι σω

στός κατακλυσμός, οπως τόν γρά

φουν τά παλιά (?)ι ,~λία και. που εφιε

ρε. τό χαλασμό . Μεμιδ:ς ο,ϋίλη ή γης 

πλημμύρισF. άπό νερά καl οί νε

ροσυρμές κίνησαν όρyισμένες μεσ' 

στlς κοτρωνες καl τους χαλιάδες. 

Καl δσο πsρνάει ή ωρα τόσο αυγα

τίζουν κσl φουσκώνουν, ανταμώ

νουν πιό'!"Ιψες αντάμα καl γίνονται 

ρέμοrτ:α σωσίτά που θολά κι' αy,ρι:ε

μavα, ξεχύνσνται τον .κατήιφιορο προ

σθέτιοvιυας τι' άχ.ολόyημά τους στην 

χλαπαταγή της μπόρας. Καl στον α

γέρα άπλώνε,ται, όλοιένα καl πιό 

11:σλλή, .μια πη;χηΊ ίJyράδα που ,1τ,ε

ρονιάζε ι τά πάντα, ζωντανά καl α-
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ψυχα, :κ.αl ,κρύ!S,ει άπ' τά μάτια μας 

τη θωριά της γης. Μαζl δέ μέ τη 

ι3ρο~η μ,πηκrαν σ-vό χορό καl τ' ά

στ1pιaπελέικια, όλσκληρώνισντας τήV 

ΚΟισιμ~οχαλασιά. Τ ρα,νές yλωσσ,ες 

φωτιας α,νσmηδαιν άητό ~ουνΙΟ,κορφή 

σέ ~συνοικσρφή, .φιιδοσέρνονται, καa 

ταtκάκ,κι'Vες ιστό: πλά:τεια τ' ουρανο.Ο 

καl οπό ϋσιτiε,ρσ ρίχνονται ,με λ6-σΙΟΙα 

στη γης. Ή λο:ιμπ,εράδα τους σκί-ί:;:ι 

τη σκοτεινιά της μπόρας κάνοντας 

την πλάJση νά ψεyyοti>σλάει, θαρ• 

ρεις, γιορταστικά καl ή C?ροντή 

πού ιr' ακλαυθάει - χιλιάδ·ες κανα

νιές ά;νrrά,μα - κάνει τη γης νά τ1ρέ

μ,ει συθέψελα;' Ό ψο(?ερός κρψγμός 

ταυ χιλιόχρονου δέντρου πού, χτυ-
, ~ , ~ :t , R.. λ 

πη!μrενο απ ϊ1 ασιτpCΧΙΤQσ1:110 ο, y1κρε• 

μοτσακίζιεται στη γης σικορrοάει ό

λόyυρα τη φρίκη ενΔ μιό: eαρειά: 

μυρωδιά καμένου θειαφιοΟ άπλώ

νεται παντοΟ. - Τούτη είναι ή ωρα 

-mου τά Θερtακωι-,tJένα ελσ.τα - σi 
' δ λ ' ' φ' μ11ρο:σταρη ·ες -- Ί1J ηρωvσυν το ο-

ρο της Ιδύιν:αJμης κα~l τ1οσ μ,εγαλείου 

που το;ύς δίΜουv τ·ό ϋψος καl ή αv

τρειωισύνη τους. Παιyώνει τό αuμα 

στlς φλέC?ες καl ,κό(?σνται τα γόνα

τα τέτοι,ες στιy,μ,ές, ενω στr1 θύμη

ση, αθ-ελα, ερχονται σκηνές απ' τα 

παλιά κονίσιματα που Lστοραν τόν 

κατο:1κλυσμό καl τό χάλασμα τοϋ 

κόσμου. 

Κεινο ομως που μας φέρνει σύγ

κρυο είναι τό μεγάλο κακό που γί

νεται κάτω στη λάκκα δπου πρtν 

λίyσ ~,ριισκάμαστε. Τά μολυι(?ένια 

σύyνιεφα, ε.χοuν σταθ-εί: λίyα μέ:τ:ραι-

πέντιε - εξ καλάμια~πάνωθέ της, ή 

Sραχη ,κuλά1ει ποτάJμι αφρισιμ,ένο καt 

μια θολοΟρα πηχτη τη σκεπάζει 



άπ' άκ1ρη σ' άκρη. Καί τ' άς11φοπ,ε

λέκια, -π:έφτουν άπανωτό: στό χωρο 

της λες καJί ε~ουν στήσει σύναξη 

καί χqρό αντάμα. Άναπηδαν απ' 
ουλες τίς μεριες τ' ούρανοΟ, σκορ

παν στα πλάτεια του, λες yιό: να 
-πάρουν δύναιμη, Ι<!αl στό ϋισ;υερο ;μαJ

νια:01μένα ξε.σπα:ν στή λάκ,κα μ' ενα 
βρόντο, ,τού ξυπνάει 1τ:εθα;μένους. 

Τό φιέyyωμά '(!ους δε σ~,ύνιει σϋπ. 

μια στιyμή καί τ,' άχολόημά τους τό 

ϊδισ - τόαο -πολλά: είναι. 

Αυ1τή1νη τη στιγμή ή λά'κκα καί,yε
ται., 'Α1μέ:φητ,ες σπτί:θiες άναιmηδαν 

κάθ~ε λιίyο κα:ί τρανΘς yλωσσες φω

τιας κατακαινf. τα -πάντα - καμίνι 

στό πρωτάvα1μά του θυμίζει. Άλλο{

μονο στ,όν ανιθρωπο yιά στό ζωντα

νό 11:σύ θα Gρε>Θι=ί: τέτοια ωρα κει 

μέσα, οϋτε ,κοκκαλάκι δεν πρό1Κ'Εl

ται να ,μεLνει - ετσι ξηyιέται γιατί 

κάποιοι χάvο0.ιrrα 1• δίχως ν' ώpήκουν 

χνάρια. Μα κι' αν εχει την τύχη να 

γλυτώσει - ενας στό μιλλεσύνι καl 

Gάλε - παραίλnϊσμένος yιά:, πάντα 

Θ' άπομείνει, -rόσο είναι -rό κακό., 

-«:'Αληθινά, λ:ωπόιν, είναι δσα μο

λοyα1ν για τη;ν 'Αιστραπόλα,κκα οί 

yε.ρό-ντ:οι», άρyοψιθ1ύρωε κάποια 

στιγμή, σόϊ χαμένος ό Θύμιος, ενώ 

ίΟ: μάτια υου, ορθάΊΛοιχτα αrrτ' τ'ον 

τρόμο και τό θϊψασ;μα, εtναι -κιαρ

φωμέ,να κει κάτω. «Πολλες φορες 

τα είχα ά:κουστό: μα δε τα πί-στευα 

- παραμύθια, ελεyα. Νά ο;μως πού 

σήμερα τά είδα μΕ τα 'ίδια τα μά

τια μου - καί είναι 11:ολύ ~ειρόcτε

ρα. Ναναι, αρα:yε-ς τό μετ,cολλεϊiο, 

πού κρύ~ει στα σ'Πλάχνα της ή Ά

στραπόλα1κ1κα, -πσύ τρCΧΙ~άει τ,' άστρο 

πελέκια, οπως λεν καμπόσοι, yιά 

ναναι τό καμίνι του όξαποδω, · πού 
ξeΘιψα:ίνει άrr' τα κα:ρκάρια τ' 'Α

νεμό~ραχου, δπου μαζεύει τή φω

τιά:, δπως πuστ1εύουν κά,ποιοι αλ

λσι;» 

«-Τάξερες, ό,ρέ, τά κίντυνα τοσ

τα», ρώτησα παγωμένος άπ' τ,ό φmε

ρσύyισ1μα του χάρου πάνω άπ' τα 

κεφάλια μας, «ταξερες κcxl δεν ε

κρει-~ες καθ1αρά; » 

-« Τrί να πω καl τί να κρίνω ; » μα
τάπε κ-εινος άρyα - άρyά. « Είχα ά
κ,σύσει, οπως ::=ιπα, τους παλιο,και

ρίτες να μιλαν yια την Άστραπό

λακ-κα-ετσι ό ενας, αλλοιως ό άλ

λος, παραλλοιri!ς ό τρίτος-το κακό 

δμως πού είδαν τα μά:τια μας δέ 

μποροϋσα να τό φαν:ταστω ποτές. 

~«:Καl μοιάζει yιά η1μερσς τό,πος, 

παΊΑάΘεμά ί1ον, της καλης ωρας» 1 
ε'ίπα συιλ:λ:οyισ,μιένος. «Είδες πως 
μwοιpιεις νά γελCΧiατεϊς; » 

-«Λείπεις -κιαφό άπ' τ:ό ~συνό» ά

πΟΙιφίθη!κ,ε ό Θύμuος ά)(ιΛ.ογε~λών:τας 

«καί ξέχασ,ες. Δεν τ,ηρα:ς πιά τα ση

μάlδια, ενα γύρω και yι' αΔτόνο εί

δες μαναχα την άπλωταριά, όρyω" 

τικο -rόιττο με χωμ,ο: παχύ και αφρά

το, καί τά μπόλι1να νε,ρά. Δεν άνα-: 

ρωτ:ήιθη1κες διμως yι:ατί δεν είναι 

σπαριμιένη, yια1Τ1 δεν εΊναι χτι01μέa 

να οϋτε κα1λύC?ι σϋτ1ε ξωκλη,σι, σϋ1:1ε 

καν προδέχτης, Gρ' αδερφέ, να ξε0 

δι,ψαν τα ζωrνυανιά τ'όν άλω,νάρη; 

Δi:.ν πcφcχξεν:έψτηκες, που δ-εν εί

δες να Glλοyάiει οχι δέντρο καρ-ττε

ρό yιά άyριόδεν:φο τοσ (9ουνοϋ μα 

σϋτε ,καν χα1μόΚί\αρο της πέτρας 

καl του χιονιcΟ - πουρνάρι yιά 

σκίV!Ος. Καί, ακόμα, δεν πρόσεξες 
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,τώς τό: χνάρια τωv άyριομερνων 
σταματαν στην ά'Πάνω μπα~σιό: τοϋ 

φαραyyuσϋ 1καl άπό 'κ,ει καl πέρα 

τιπο,τας. Με ημερο τό'Πο μοιάζ,ει, δ

πως ,είπες, της κακιας ωρας, δμως 

του διαf>λ')υ, συναπάντημα, είναι

δ Θεός νπ φυλάει. 

«'Άονrrε» συμη:iλήρωσε κυττωντας 

ζερC?όδ-εξα, rσή κω νό: τα μαζεύουμε 

yιατl ή ,μπόρα 'Π1εpνάει. 

Πραy,ματuκά. Τ ό κακό τrη,ρε σιγά 

• σιryό: να ξεθυμαίνει καl ή μπόρα 

νό: χά,νιει τη δύναμη καl την μάνιητά 

τη,ς. Τα σύyινsφα ,τραC?ιο.Gνrαιι yορ

yό: - δτrως ηρθιαν - καπό: τα χαμ

'Γιλώιμαrrα καl τ' άσrφοιττελέκια τό 

'6δισ-οί -C?ρσνrrές τους ακούγονται, 

άνά:ρια - άνάρια, Ε;φακρυσμένιες . 

Ό ούρανός πά:νωθ:έ .μας άpD(ίνεψε 

κ~όλας να ςΟΜοίy,ε~ ,καl σε Myo, δέ.ν 
ά,τcοκλιείεται, νό: C:Jy,ει και ό ηλιος -

Συμη:ατριώτη, 

ετσι είναι. δ Μάρτης. 

«----<Καl σ' . ε.να άiκό\μα φαίνεται να~ 
χουν δίικηο ο,ί 1ταΧ1οικαφίτες» ξαvα

wε δ Θύμιος συλιλοryισμέν1ος. «"O
η:οuος δε φυλά~τηκιε στη μπόιρα μο

ναsχ._ά 1κ~εινιος •μ.Jf.rr,ά,νοιω:σε, οί άλλοι 

τι;' άνeμ1ερίισαν yιά άτrα:yy,ειάσαν κά 

που πάiνrοα κερ6ωμέν10 ι C:J yη καν 
ετσt δεν είναι;» 

''Fτσι είναι, φίλε Θύμιο, κι ετσι 

yίνιεται σ' σϋλες τlς μπόρες της ζή

σης. 

'Αλλσ~μο\Λο τrάν:τα σ' δποιον ή 

μ71Τόpα -rόν C:Jρί<σκει σ:τό ξέλακκο μα 
δυο καιl τριεϊς φqρες άλλο~μσνό του 

αν δέ.ν τioG η:ό:Jει, •ε'ίτιε ά,τ' τή φκ;εια

ξιά του εϊτε απ' τό , χρέος, να κρύ~ 
ψει τό κεφqλι yια ν' ,άναfλ]ε,ρLσ,ει. 

Αύ.τόν:ον τόν κλαίω μα καl τον 

θαμάζω αντάμα - είναι άντρας 

'Τί ραyιμαrr~κός. 

'Όπου καl αν γεννήθηκες, ε'ίτε στη Δωρίδα ε'ίτε στην Παρ

νασσίδα, δη:ου καl αν διαμένεις, ε'ίτε στη Φωκίδα ε'ίτε εξω άη:' 

αύτή, πρέπει νό: συνειδητοποιήσεις η:ώς το «Λαογραφικό Μουσειο 

Φωκίδας» είναι τό μουσειο του τόη:ου σου, μουσειο δικό σου. Βο

ήθησέ το μ' δΤCοιο τρόΤCο μη:ορεις. Καl μην ξεχνας ΤCώς κάθε η:α-

λιό άντικείμενο, ε'ίτε ξεχασμένο στο ύΤCόyειο είτε τακτοη:οιημέ

νο στο σΤCίτι σου, εχει μια θέση στο Μουσειο. 
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ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΙΙΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ 
Δωρικά εθιμα άπ, τόν καιρό τ, Ομήρου 

Χ τiζω τό 1QίΠιWJΚι μου 

μέ δυό - 1μέ τρία. ιπα,τώμα,τα. 

1μ' έ.ξήv"Όα παροοθύρια, ... 
Βl)Jέπω τ•ό Χά,ρο κι' έρχονταν. 

Μα,υ:ρος σέ μα,υρο α,λογο, 

μαύρα ·καί τιz σκυλιά. του ... 

(' Α Υέ.'Κlδ·aτο Δωρι,κό .μοιρολόϊ) 

'Εκεί: τrού 1ή ζωή ,1<1υλάει ηρφα κι 

ή αίωvιότψα τρα(9άaι τ.ο διρό:μο της 

χαρLζοντα:ς τlς όιμορφιές των ·επτο

χιακων της rμετα1(9·01λωv ατο Δωρ~κό 

χωρο,, οάν τη νέα ,χ·οwδλ.λα_ τrού δέν 

άδιαφσρεϊ yιά τή ιμόδα, ξαψνvκά ά

πο τ,ο στό1μα της καμrrτάνας μετα

φέρεται σ' δλιους στο χωριο κι άχό

μαι πέρα: ά:nο την ετruκράτ:ειά του, 

το θιλι(9ερο ν1έο yιά το χαμό κά

τrοιου. 

Τόrrιε οί δουλειές στα χωράφια 

σταματοσν κι δλοι ιμα:ζειύ-ονιται στο 

χωριό. Ιϊρήyορα ,(9ρίσκουν ά,,τάντη

ση στο «τrοιός ΤUέιθ!CΧ'\ι\ε ~ κι δλοιι μα

ζεύονται σία σοτίτι του νεκραυ .. 
'Ε:κεϊ 6 θιρηνσς δλων εχει άτrο ω

ρα ,αρχίσει. Των yυναι:κων τrιο εν

τονα. Οί συy,yενεί:ς του νεκροΟ Θρη

νωντας ά01)(η~μ1ίζουν το τrρόσωτrό 

,:,ους, αλλά κα:l την δλη περι(9ολιή 

τους: 

Βyά,ζουν τα φανταχτερά: ρουrχα 

καl vrύνσvται στα ιμαϋρα. Οί yυ

ναϊκες λύνουν τά ~μαλλιά τους. Ξε-

ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥ ΛΟΥ 

σχίyουν τά ,μάγουλά τους ιμέ τά νύ

χ~α uους καl χτυ'Ιτοσν τά στήθια 

τους. Χ1:uτrιοΟ~νπαι στον τοϊχο ... 
<Ο ί!δuος θρ,ηνσς ,καl ατούς ανδριες: 

ΣκοΟiρα ρουιχα ιKCX!l περι,(9,ραχι·όνιο 

μα~Gρο, έν6ευκτυκο τοΟ η:ένθ·ους. 'Α

φήνουν τά yένια yιά σαράντα μέ

ρες. Κι ένω άCJΙ)(η~μιLζσυν το σπίτ-ι 

κρΜοντας τ' άvθοyιάλια, γυρίζον

τας ανάτrοδα τούς ,καθρέφτες, τοπο

θετωντας πένθη.ι,ες κορδέλλJες στ:ά 

παράθυρα καl τlς τrόρπς, αλλες 

yυναϊικΕς έτσι:μάζουv το νΕικ,ρ6: 

Τ όν πλένουν μέ νιερο κα:l κρασl 

και τον ΤΟιΠΟiθ!ετοισv σέ καιθ'αρα α

σπρα: σεντόνια. <Ύσuερα τοσ φορα· 

ν:ε καινούρια ρουχα και τον το-π:ο

θετσυv στην «1κάiσα» , 6α:λιμένη στ~1 

μέιση τσσ 1μεyαλύ,τ:ε:ρου δωματίου. 

Έ,κεϊ σ·ωλίζετσ• ,μέ λουλούιδια. Το 

τφόσωπο τασ νaκροιΟ :καλύ,,τ,τεται 

μέ λ&υκο :μα\ιlυήλι καl ταπ:οθ~ετουv

τα ι ή είκόvα, το ιμειγάλο σπειρωτό 

κερl καl το ,καντήλι .... 

Γύρω σrτο νε,κρο κά8ονται οί συy

yενεϊς καl ψίλοι, πού θρηινοσν, 6:μα

δι1κά το 'ίiδισ μοφοiλ,ό,'ί κα:l στα έv

δ ιcψεσα ιμ:οψολο,γσυv καl κλαϊνε 

άτοιμι,κά .. 
<Ο πο::πας του χωριου θιά ψάλλει 

το Τρισάyιο, ,ένω τ:ο χωρ,ιο θα ξα

yρυπνήσει yύ,ρω στο νsκρο 1με t!>άρ

διε.ς. Στην κουζίνα του σιτητιοϋ -ιuρα-
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σψέροvται 'Π)ρόχιειρα ψαyητα στους 

πε·νθοϋ,νιτες άπό ιμιέραυς -rων χωρια

νων, χωρlς να οτ.εριώνε.ται τραπέζι. 

Μ,ετά τη ν:εκρώσιιμη άκολοιυθία 

στην 1ε1<,κλη01ία τοσ χωριου γίνεται 

ή TCCiψή: Ό λάκκος άνοίγε-rαι τό 

πρωl ,μετρηιμ1ένσς 1μ,έ ~άτο. Ό θρη

νος γίνεται απαρακηκότειρος, εvω 

ό παπας τΙΘλειώνε,ι τη σχ,ετι-κη ό::κο

λουΕΗα. 

Τ έ"ι'λ:ος ο.ί παριστάμενοι ρίχνουν 

άπό ,μια πέτ~ρα πάνω ιστό μικρό τύ,μ

~ο του ιμvή,μαιrος καl πλένο\llαις τό. 

χέρια τους σέ ουv,sχη ροιή του δο

χείου με τό νερό, ψεύyσυν. 

Στό Οίπίτι του νsκροϋ οιί συyyε

νεις δέv πίνουν ιμιόνοι τον ,καφέ της 

1rcφηyοριας. Συντρο:ψ'Ξύονται απο 

τούς χωριανούς, '!τού πάντα λένε 

λόγια παρήγορα. Καl τό \ΜΞ1κpι!Κό 

τραιπέιζι δεν ό::ρyιεϊ να έτσιιμαστεϊ. 

Προσφέ,ρεται φυσυκα από τό χωριό, 

μιας κι ολαι το,σ σrπιτ•σΟ ~ρίισ1κον

ται ,σέ Lδιόpρι..ψ1θη ψυχ~κή κατάστα

ση. Οί yυνα11κες κάιΘε σπιτιο,0 έτοι

μ.άζ,ουν καl φέρνουν ψάρια, ,τίτες, 

πατάτες, κι αλλα φαγητά, ψωμί, 

κρασί. Ποτέ 11φέας. 

Στό τραπέζι της παιρηyοριας .κά

θονται δλοι οί συγyενεις ,καl φίλοι, 

c.. παπ,άς, ό :δάσκα1λ:ος. Εύiλαyών.τας 

ό πιαΉας δίνε· ι τό σύ•ν1θημα τσΟ φα

yητοΟ κι οται,; ερθ;ει ή ωρα: ύψώνοv

τας τό ποτή,ρι κάνει την άρ;χη τσϋ 

ποτου με τη φρά-ση : «Ό Θεός να 

τόν άναιπάψει, ζωη ισέ λόιyου σας» . 

Στό τραπέζι αύ,τό δεν τσουγκρα

νε ποτήρια. ΆνCΧΙψέρ,ονιΤαι οιί αρετές 

του νθκιpοσ, λέγονται λόγια παρη.

yσριας καl ·ό -ττεριισσότερος χρόνος 
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περιστρέφεται -σ' ααχετες συιζητή
σε ις. 

Τό νεκρ~κ,ό 1:1ραπέζι κρατά:ει ώρες 

καl άπο;χωροϋν δια1ΚΙριτικό: παίρνο,ν.. 

τας μα:ζ:ί τους κα:l :τ' άνrruκεί~μενα 

πού μεrrέφ~εραν τα φαγψά. ("Αν ξε

χαστουv ,ε-rτιστ~ριέιψονται ,μετά τα τρι

ήμερα). Μέ\Λaυv οί άπσκλεισ:rικοl 

συyyενεις, οί γε.ίτ~ες, σί πολύ φί

λοι. Στα τ;ρLήιμερα ,καl εvνιάιμερα 

ά:πό τό θάνατο ψέλ νε.;ται Τρισάγιο 

στό ,μνηιμα τοσ νaκροσ. Έ1κει καίει 

καvϊήλι .δίπλα στό Οίταυρό, πού κοι

τάζει πάνιτα την 'Ανατολή, τοποθ-ε

τοΟ,νrτ-αι λουλο,ύδια και πιάτο με 

1<.όλυ~α ... 
Στlς σα1ράν1τα μέρες γίνεται τό 

επίσημο μνηιμιόσυνο στην ε•κκλησία 

καl στό σπ{τι οί καλεσμένοι είναι 

πολλοί, yύρω άπό πλούσιο τρα-π:έ

ζι, πού προ01φ,έριει τώρα ή οιliκοyέ

νεια του v.ε.κρ:ο,Ο,. Σrτ·ό τραη:έζι αυτό 

ύπάρχιει κυρίως κρέας και κρασί 
αψθονιο. , Α•κόιμα πίτες, &;λ;Λα φαγη

τά, φρουrrα. 

Τα έ-rτίΌJη1μα πρόσωπτα ταυ χωρισϋ , 

συιyy,ε.,ν:εις, ψίν--.αι, χωριανοί, παρcχ

Κ,CΧJθο,..παι καJλεσμέν:σι ά:πό την ο:ίικο

yένεια του, μετασ'τάντος. 

Δεν άiκ:ούyοl\Λται θ!piηνοι καl μοι

ρολόγια, οπως στ,ό νε,κρικό τρα'Γτέ

ζί. Άντί,Θετα εξαίιρονται οί αρετές 

του δκλιπόvτος καl οί συζητήσεις 

κατα 1μ,ε:yάλο 1μέρος καλύπτουν ά
σχετα Θιέιματα .. Οί ,ε.ύ~ές ε.Τναι: «Ό 

Θεός να τόν ά'ναπά:ψε-ι. Συyχωρφ.έ

νος ναναι ,KCXΙl ζωη σέ λόγου σας». 

Καl -rώρα:, ο.σα σχετικά μας ερ

χονται άπ' -rό'V "Οιμηριο yιά τlς α

ναιyκαίες συγκρ~σεις. Γιό:, την όιμο,ρ

φι,ά των ειuκόvων θα ,μιλήσει ό ίδιος 



ό 11:οιητης :μ;έ το ιστ;άμα τ'Οϋ λογο

τέχνη - μεταιψραmη Γιάννη ΟLκο

νο:μίιδη: 

Β' 

ΙΛΙΑΔΑ 

... Στlς πλούαιες ,τεδιάιδες της 

Τροίας πολειμοΟσαν 'Έλληνες και 
Τ.ρωες. Κι ό Πάτρο,κλος, χτυπηιμ.έ

vος άπό χέρι θ!εοιϋ και 'Πlληyωμ1ένος 
ά1t' τό -κοvϊάp.ι δέχεται. τό θ·αινα.τη

φόιρο χτύπημια του "Εκτορα. Τότ11Ξ 

,τέταξε ,ά,τ' τό: στήθια ή ψυχή vά 

πάει στον "Αiδη, κλαίy()ντας την 'ί

δια τή ιμοιρα της, yιατl αφηνε τά 

νιάτα ,καl τη λε~εvτιά. 

Το χαιμό τοσ ιΠάτρακλο.υ πρωτα 

τόν θρήνησαι,, τ' &λοryα τ' 'Αχιλλέα: 

«"Ειμεvαν ά:σάλευτα, ζεμένα στό ώ
ραιότατο αρμα τους, :μέ τό: κεφά
λια τους σκι.ψ1μ,ένα ως κάτω στη 
yη. Θρηνοϋσαν τόν ήνίοχο ,τού 'χα
σαν καl τό: θερ1μά τους δάκρυα κυ

λοϋισαν χcψω από τά ~λeφαρά 
τους, έvω ή -rολούσια χαίτη τους, 

ξεφεύγοντας αιπό τη ζίΞ..ύyλα, χυνό
ταν ά:,τ' τη ιμιό: ιμιεριό: ,ου ζυyο,ϋι κι 

άπ' την αλλη καl λιερωνόrτανε στlς 

cκόvες» . (Καl τό: ζωα α~ίσθάvσνται 

καl λυΊtοϋνται, :μάλ~σιτα δέ πιστεύ

εται, δπως καιl στην περίwτωση το.ϋ 

Άχιλλ,έα, ισιι π:ρολέ:yουν τ1ό θάνατο 

τ' αφεντ υκου τους). 

Ό 'Αχιλλέας !μαθαίνει τό θάνα:rο 

του Πα~τρό1κλο.υ (Τό θλιι~ερό αy

yε:λιμα ταυ Θανάτου φτάνει στους 

οίκ>είους) : 
« ... Ζύ,yωσε ό yιός του έκλcψ11:ρο

τάτου Νέστο:ρα, χύνοντας δάκρυα 

θε:ρ:μά, καl τοϋφεριε cήν τροιμερή 

άyyελία: ... Κοίτεται ό Πάτροκλος 

καl τώρα πσιλιε-μανε γύρω σιrό νε

κρό τ10υ ... ». 

<~Εί11:ε, κι έικ,εινσν τόνt έσ.κέπασε τό 

μαυροσόννεψο τιοϋ ~ό\fiou· ,καl παίρ

νοντας καl ,μέ τό: δυό του χέρια 

χώιματα μ,αΟ:ρα σαν ά~άλη, τάριξε 

πάνω στ,ό κεφάλι του ασχημί,ζοvτας 

τό χαριτωμ,ένο του πρόσωπα καl ή 

μαύρη τέφρα κάθονταν στό θεϊκό 

χιτωvα. Καl αύ,τός ξαπλώ'θηι κ:ε κα

τάχcψα, φαιρδυς - Ίtλατυς ιμέσα <1τlς 

σ;κόνε,ς κα:i μάδαε μέ τό: χέρια του 

καl χάλαε τό: μαλλιά του. 

Οί ακλcάeες, που •ό 'Αχιλλέας καl 

ό Πάτρακλος sίχαν α1χμαλωτίσ,ει, 

eάλαν1ε τlς φωνές μέ σπαραy,μένη 

η1ν κ,αρ~διό: καl τρέ[,αν εξω, γύρω 

από τόν ά:ντ:ρειωμtνο 'Αχιλλέα. 'Ό

λες χτυ1Όούσαν,ε τά σ,τήθια μέ τα χέ

ρ·ια τους ,καl νιώθαvε νό: λύνονται ιrό: 

γόνατό: ταυς. Ό Άντίλο~ος ,τό:λι 

όδύρονταv χιύν:οvτας δάικρυα .καi 

κρατοΟ,σε τό: χέρια τοΟ Άχιλλ{α, 

που ολο ι~αριοιστέναζε μέσ,' άητ:' τη 

yε\Λναία κα1ριδιά του, yιατl φο,eόταν 

μή,πως κόψει 1μέ τό σuδερο τ,όν λαι

μό του ». 

Ή Θέτυδα παρηyορει τό πονεμένο 

ττα. υδί της μ' άν~φυλλητό: καl φτε

ρωμένα λόγια. 

Μετά τη Θέτ uδα, οί Άχαιοl (με

τά τη ιμάνα, οί ,01υyryενεϊς καl φί

λο ι ), ερχοvται νό: συμπαρcχστ-αθ'οΟ,ν 

στόν Άχιiλiλέα: 

« •.. Οί Άχαιοl κο:τC:ψθ'ωσαv νά 

τρα6ήξσυν εξω άτιό τlς κο,νταριές 

τόν ΠάτροιΚJλο •καl vό: τον ά:ποΘέ

σουν ,σέ νεκροικιρέ,~~ατ·ο . Δεξιό: κι 

αρισιτερό: παράστ,sκαν οί ψίλοι καi 

θρην'Ο'Οσαν, Μ ακολοιυθοϋισε ό Ά-
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χιλλ,έας χύνονrας δάκρυα θερμά, 

που •ε€>λε:πε τον 1τι1στό του σύν:τροψο 

νό: .κοίτ,εται στο ψέρεrrρα άiπο αlχ

μηρο ,κσιΑτάρι ακaτωιμένσς ... ». 

· Οί Θρηνοι καl τό: μοιρολόγια .. Ή 
ξαyρύr~τvια: 

« ... οί Άχωοl ιμε ά:νασrrεναyιμους 

όλοvυχτ:lς τον Πάτροκλο θρ:ηνσσ

σαν. Καl πρωτος τοϋι Πηλέα ό γιος 

1η1<1ρό το μοιρολΔyι ά!ρχί1~ει. Είχε 

ά:κουμπrήσει 'Τ'' άvτροφ6να χέρια του 

,τάνω στα ,σ,cήθια wσ vsκροϋ συν

τρό.φσυ καί στ,έναζ:ε συχνα: - πυ:κνά., 

σαν το (5α.Ηύτ1ριχο λιοντάρι, οταν 

έλαφοκυνηyός του άρη:όJξει τό: μι

κρά του ,μέσ' απ' τον λόγγο TiOV πυ

κνό, καl ψτόJι-,ει ·άρryό: και δεν τά 

δρuσικει κι δλο 'τlο δά1σος τριγυρνάει 

~σyryωντας, ψάχνοντας μήmως κά

,του (5ρει του 1κυνηγου τ' αιχνάρια 

κι είναι απ' τον -πάνα τρομερά άyρι

εμένο ... ». 

Τ,ρό1πος καθαρι~σμοΟ ~<αl η:ροετοι

μασ{ας νε<κpοGι - ξαγρύ.η:νια: 

« .. .'Έτ1σι εί-π:ε ό θεϊ1κος 'Αχιλλέας 

1,ι ε~δωσε δια;ταyη σ7ους συντρό

φους τοιυ, νά 01τ,ήσουν -ττάνω στη φω

τιό: μiayάiλo τ1ρLποιδο λε,(5έτι, yιό: νά 

nλύνσυν ιά;μaσως τον Πάτροκλο ά:

πό τό: η:ηryιμ,έ\Λα α~ματα. Κι έκ.εινοι 

στησαν σέ τ~ρανη ψωιτ•ια: yι,α, τό λου

τρό τιριιτrόδ, και χύο~ανε μ1έσα νερά 

κι δλο ιάη:ο ~άτω ρuχναν,ε και και

yαν ξύλα. Και την 1κοιλια του λε

(3ετιου τριyύρ~ζαν οί φλόγες και 

ζaσΙΤαινόταν το νερό. Κι δταν εη:ηρε 

~ράση 1μ,έσα στα αστραψη:ρό χάλ

κωμα, λοGιΟΙαν καλά το σωμα καί 

το άλείiψαν ιμ~ϋιpο καl τlς πη;yες μ' 

εννιάχρονη y,9μίJσαν 1άλοιφ.ή. 'Έπει-
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τα το ωτόιθεσαν σι' ενα κλινάρι κι 

αψοu το σκεrπ:άJσαν αnτό την κ,εψαλ;η 

ως rrα πό:δια ~με άη:αλό σεντόνι, ά

-ττλω:σαν 1ό:Ιπο πάνω του ϋψασμα λευ

κό. Κ.ι δλονυχτlς οί Μυρμ.ιδ6νες τρι

γύρω ό:Jπό τ:όν Άχι~λλέα 1με γόους 

κι άναστεναyιμούς τον Πάτρσκλο 

θpirj!VOuσαv» .. 

Ταρίχευση: 

« .... ε(5αiλαν στlς 'ΠJληryες εννιάχρο

νη αλο~ψή 1καl στάλαξε στα ρουθ:ού

νια του ΠάυpΙΟΙκλου ά,μ,Gροσία και 

κόκ;κινο νέικταρ, για vά ~μείνει το 

σωμα του αναλλοίωτο:?. 

Ή συιμη:ε:ριφσρα των yυναι,κων. 

Ή Βριση·~δα κλαίει τό;ν Πάτ,ροκλο: 

«,Καθ'ώς ή Βρισ~ηΊδα ,μ-ττη,κε σηi 

σι<:η\Λή, π;εντάμοιρψη σαν τη χρυσή 

Ά,φροιδίτη ,κι ,εuδε τον Πάτρσκλσ 

σκοτωμένο αη:ό χάλικινο οπλο, την 

εη:ιασαν τα •κ1λόJματα και χύθηκε ά:

πά:ν του ιμε λJυyιμσύς . Καl σχύζον1τας 

ιμε υα χέρια τ,η:ς τά στ,ήθ-ια της, τον 

άπαλο λαqμό 1 1<:αl 't"o ώραιο της η:ρό 
σωη:ο, aλεγε ,J<ίλαίοντας ή ομσια ί,lέ 

θεά γυναίκα (,α:ρχισε το μοφοίλ.ό

yι). 'Έτ.σιι θριηνωντα:ς ελεyε κι δλ:ες 

στενάζαv nί yυνα'ικες, τάχατες yιά 

τον Πάτρ:οκλσ, 1μα ή ,κάθ-ε ,μια yιά 
τάν δ~κ,ό τη,ς -πόνο. 

"Οσο για τον 'Αχιλλέα, τον nερι

στοίχιζαv οί yερσντότ:εροι καl τον 

Ίϊαρακαλοϋσαν νά δε.ι-ττvήσει· δμως 

αυ,τος ό:Ιρνυόrrαν κι ολο στέναζε ... » . 

Οί Μυρμιδόνες, ά:φοϋ ό.μαιδικά 

Θιρήνηραν τόιν Πάτρο,κλο « ... . ε(5yα

λαν τ,' 1ό:Jστρα~φτερό: χά'λ κι να δ-ττλα 

τους, λυσαv τό: ύψαύχενα αλσyα 

και μυριαδες άΊκόJθηραν κοντά στ·ο 



~pΊ:ο του γορyσ'Π'αδι ΆχιΧλ,έα κι 

αύτός τ ο υς ,τ α ρ έ θ ε σ ε ε ·ν α 
-π λ ο ύ σ ι ο ν ε ΙΚ ρ ι κ ό δ ε Ί:

'Π ν ο ... ». 

Τ ραmέιζι πcφηϊΥοριας rοτό τους φ,ί
λους ;με rδι.κά τους φαyη;τά: 

«,Έ:rοι εί,τε. 1κι δλοι άμέ.σως ύ,τCΧ'

κουσαν σιτό: λόγια του. Βιασrηκό: -
~ω~στι;κά, έ τ ο ί μ α σ ε· ό κ α -
θένας τ ·ο δεΊ:,τνο του 

καl κα~Ηησαιν να φανε, χωρlς να λεί 
,τει τί,τοτε απ' οσα 'Ι'(Οθ~ου'σrε ή καρ

δ ιά τους». 

Μ,έvουν σί ά:,τοκλε~σιrικοl •μετό: τό 

δεu,τνο της ,ταρηιyοριας: 

« ... Καl σαν έα~η.σαv του ,τιστοϋ 

και του ψαyιοΟ τον 1τόθο, ε,φυyε ό 

καιθ'ένας ,καl τράi~ηξε y ιό: τη σκη:νή 

τ1ου κι ,ό Πηλε:ίδης -aπεσ.ε χάιμω στό 

-rτολύψλοuσ~ο αηφοyιάλt καl ι!Jαρια

ναστέναζε ανάιμsσα σε ,τληθσς Μυρ 
μuδόινες, σε τ,όπτσ ,καθαρό, έ κει -πού 

ξε,,τλέvαv την άJκτη τό: κύματα» . 

,,Εθψα ταφης: 

« .. • ι<,ι δλοι οί ξυλΟΙκό-ποι, κατά δια 

ταyή του~ ,Μηριόνη, κουι!Jαλούσαvε 

δε,μάτια ξύλα. Κι δταν εφ.τασαv στο 

,τsριyιάλι, τά 'ρ ιχναν κοντό: - κον

τά, ,ατό ιμέρος δ,,του ό 'Λχιλλέας 

μειλετοΟισε να σtτ·ήσeι μvηιμα μεyά

λο yιό: τόν Πάτιροκλο καl yιό: τόν 

έαυτό του. Κι άψου σωριάσανε ,ταν

του ενα -rολη~θ•ος ξύλα, καiθησαν δ

λοι ιμαζφέ~οι έ· κεΊ: καl -περίμ.εvαν. 

Τότε ό 'Αχιλλέας εδωσε διαταγή 

ατους ψιιλ·οπόλφσυς Μυρμιδ•όvες 

νά: ζωrστουν τά χάλiκινα δrιλα καί 

νά ζέψε>ι ό καθένας τ' αλοyά του 

στο αρ,μα του. '5κεϊινοι στη,κωθη•καnι 

άμeσως,, eφόρεσαν τlς nανο'Πλίες 
τους, κι άνέ1~η1καv ,στους δίφρους, 

,το~φισπε-ς ,και ηνίοχοι. Μπροστά 

,τηιyαίναν τ' α:ριμαrτα,, καl ,τίσω σύ·V

νε,φ,ο αί rrεζol ακολουθούσανε μυ

ριάδες. Μsσα στη ~μέση οί σύντρσ

φ,οι τόν Πάτlροκλο ,έσηκωναν. 

Πίσω ,τήyα~νε δ Θ>ε·~κος Ά,χιλλέ

ας, κρατώντας την ·κeφαλη του vε

κ.ριου, καταλυrπηrμέιvος rωύ rrροι!Jα

δοΟσε στον "Αιδη ,τόv εξα~ρε.το φ.ί

λο του . .,. ά-πόιθιεσa;ν το νεκρό κ~ ά

μeσως αpi)(LΟ'αν να crτοιβάζουν τ' α

τ:αιτοίψεyα ςύλα. Στό ,μεταξυ ό 

θε'~κος 'Αχιλλέας ... εικοψε τήν ξαν

θή του κάμη ... καl την ει!Jαλε σ:τοΟ 

άyαιτητοϋ οuvτ,ρό.φου τό: χέρια .. » .. 

Στο 1μJεταξυ οί πολλοl σικορπίστη

καν να έ τ ο ι 1μ ά σ ο υ ν τ ό v 6 -
μ α δ ι κ ό ,δ ε Ί: ,τ ν ο της rrcφψ 

yορια·ς ,καl τό νeκρό ε,μΗναν νά 
ψ,ρον\τίζουν σί Μυρμ~δόν1ες κα:l oi 
αλλοι άρχηyοί. « ... ,Καl στοιι!Jάζον

τας τά ξύλα έσχημάτισαν ενα σω

ρό, ,τού ή κάΘε πλευρά του .εtχ,ε μη

κος έ κατο -πό!δες. Κι α-πάνω - ά:rrά.

νω στό σωρό, θiσανε το νεκρο ,μέ 

τ;ή ν καρδιά θλψ·μ~vη. 

,Έ-πειτα ,μπρος στη πυρό: εyδ>ε ρ-

ναv κι έτο ίιμαζαv ενα 11ληθος καλο

θρΕΙμιμένα πρόι!Jατα ,καl κυ1ρτοκ1έρα

τα σίψιφ:τοπτό>δαρα Gόδια. Άrrc' ολα 

αυτά ,τηρε λί~-πος ό μεγαλό,κα,ρδος 

'Αχιλλέας .J<~αl κάλυψε το νεκρό ά

-πο τ,ην ,κε~φαλη ως τα ,τόδια, σωριά

ζοντας ε-πειτα yύρω του τα yδcφ

μέν.α ζωα, καl τa,τοιθετώιvτας, yερ

μέιvους ,crτo vεκροι!Jρέ~C5αίο, άμψο

ρ:εις yειμάτοuς rμέλι καl αλ·ει,μμα ... 
Καl τέλος 6:ναψε. την. ασ1τλ<ΧΙΧ,νη• φω-
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;ιιά, yιό; να φάε:ι :με τήν όριμή της 

δλα» . 

Στό μιεταξύ ό 'Αχιλλέας ε,,ται,ρνε 

ιφασι αιττό "X)pUP-0 κρατηρα και Ε· 

χ\Jνε χά1μω, nοτίζονn:ας τή γη ικαι 

κάνοντας ετσι ,cJιη:ον1δ,ές, όλόyυρα 

QΙΤη φωτιά, μνημο"ΙΑε~ύοντας τήν ψυ

χη του Πατpό:Υ.λου. 

Τήv αλιλη ;μέρα σ,t5ησαν τή φωτιά 
με φλ•οyάτο κραJσί, σε δλα τ,ά μέ

ρη δη:ου εϊχαν ξcαιλω:Θεϊ ,με μα:νία 

οί φλόγες. 'Έη:ειτα έμά,ζεψαv τά ά

στα σε 1μιά χ,ρυιση θ.ήκη με διη:λό 

στρω;μα λίπους, 1τοϊ1 την ταποθέτη

σΟJV στ,η σκηvη '01Κεrτάιζοντάς την ,μέ 

λεπτό σεντόνι. Τέλος, χά,ραιξαν ταν 

τύμ~ο, ~άλαν τά ,θιφέλια yύ,ρω ά:-

11:ό τήν πυρά και ερριξαν ά:ρκε.τιό 

χωμα. 

Μετά τήv τελετή της ταψης εyι

ναv οί y:vωστοί άθλητι,κσι άyωνες 

'!l'ρός τιιμη τοσ Πατιρόκλου ,και ά:ρ

yότερα ,ουyκ,εvτρώΘηικαν y ι ά τ ό 
λ α μ π ρ ό ν ε .κ ρ ι κ ό δ ε ϊ -
Ή v ο , 'Π'Ού παρέθεσε ό 'Αχιλλέας, 

Σιψττατριώτη. 

άv.άλοyο μt το τραπέζι - yεΟιμα ,τού 

τώρα 1τcφαπίθ1εται στό τ,εσσαρα

κονθήιμειρο μwιιμ,όισυνο. 

Τα 'ίδια συνέ~αινw και στους 

Τρώες. 'Ο Πρ~ο:ιμσς ζητώντας άνο:

κωχι\ άπο τόν Άχι;J..λέα yιό: την τα

φη του "Εκ,τορα, τιοσ λέει: 

« ... Θα ,μας χρειαστιοΟν εννιά ίμ:έ

ρες yιά να ταν θρηνήσουμε στο ,τα

λάτι, στις ιδaκα πάνω θα τόν θάψου

με και θά 1-φοιο,ψέ,ρουμε τό νε,κ,ρικό 

δει'ΠJVΟ, στις εvrrsκα θα τοσ ψτιάiξου

ιμε τ~όν τύμ·~ο ιωι ατις δώδε-κα ξα

ναπ~άνοιUΙμε τόv πόVΙcειμο, αψσυ εΤvαι 

άνάy,κη». 

Γ' 

Τα εθψα yύρω ιά-πό τό y,εγονός 

του θανάτου Έί\Λαι 'Π:Ολλά και προ>

έρχο,νται άπό την ά:ριχ.α(α ,έ.~ληvική 

έποχή καl τή χριστιανrκή ιθρη,σκεία. 

Γ,ράψα1με έδω χαραικτηριατ υκα 

στσι,χεϊα, που δε<ίχνο,υν τη συνέχεια 

της έλλη:νuκης παράδοσης μέσα ά:

πό τους αίωνες .... 

Διά6ασες τα «ΦΩΚΙ .ΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» ; "Αν οχι μήν τό αμε

λήσεις. Είναι δ,τι καλλίτερο εχει ό τόπος μας. 
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Παράλληλα ζήτησε καl τlς «ΣΕΛΙ ,ΔΕΣ ΑΠ' ΤΗ ΦΩ

Κ Ι ΔΑ». Είναι ,μια ζωντανή, δσο καl πιστή, είκόνα της ίδιαί

τερης πατρίδας μας ατόν τομέα τους καl ά:ποστέλλσνται 

δωρεάν. 



3 Ά,τριλίου 1984. Τα <?αρειά ,,μη

χανιή,ματα εριyω,ν πηραν θ,eσεις -καi 

σε λίyο &ρχuσ,ε ή κατΕδάφιση τοϋ 

Κορrδων1είοιυ Θεάτρου , Αμφίσσης. 

~ό γιφε~μίζουν, λέιει, για νό: φ,κειά 

ξσυν στη ιθέ,ση του ~μοντέρνο Πνευ

ματ,ικό Κέντρο - είναι φαίνεται φυ

σuκός νόιμος να 1τsθαίνει τό παλιο 

yιά να yεννηrθεϊ Ι<Jάτι κ:αινούρyιο. 
Και ιμε , κά:1τοια ,sκ~λη1ξη δια-πuστ·ώνω 

δτι ενω ΚJά1τaτε,. δταv ηθελαν να χα

ραικτηρίαουν τ1ό ~κτίριο τοϋ,το δια

τηιρψr:έο,, ε,τε~δη για ιμισό αιίωvα η

ταν του καμάρι ,συ Σάλωνα, εγώ 

ειχα ποiλλες ,άν.ηρρήι01εις, τώρα πrού 
, Ρ..λ' , , :) , 

το ·\;) ε,τω ;να ,καταρρεει, ανυrruερα-

σ,,τuστο, ,κ,άτω άiπό τα 1τ1λήγ1ματα του 

.. 1ταλιτισ1μοu, μελαγχοiλ.ω. 

ιΠολ1λες χCΧΙρες νοι1ωσαν ε.κει ~μέ 

σα οί συιμ-πατ~ριωτ,ες μαις στό -μι,σό 

αίωνα της ζωης του, άλλα καi κάμ

πασες λύπες. Λύπες, θα ,μοσ ,τεϊτε, 

στο Θέατρο ; Ναί, λυrrτ!ο.ς και άyω

vίες μαζi yι01τi, ας ιμην ξεχνοϋιμ.,ε δ

τι τη χ1ρ:αvιά, το 19Gi8 ,νοιμίζω, πού 

τό Γιάτiζεισ ,ΓU\μνάiσιο κρLθηΚJε... α

κατ,άiλληλο, λόγω αευσμο11τληιξίας, 

και τό ΔεiλιμΙΟ'ύζειο δεν είχε ά:κό1μα 
ό;,τοπeρατωθεϊ, σ' αιχτό στιεyάiστη!ΚΕ 

μια τάξη του Γ,υ~μvασίσυ - και τό 

σχολειό τότε ,ε'ί:χε και ~άσανα καi 

λΟπες. 

Πάντως στό κτίριο αυτο οί Σα

λωvίτες γεύονταν 1τολιτυ01μένα τα 

ΤΟΥ ΙΧΝΗΑΑΤΗ 

καλά του θεάτρου δταν αλλες πό

λεις, αρκετό: μεγαλότιερες, δεν διέ

θεταν παιρά κά,τοιο ... yιαλi καφενέ 
της κακιας ωρας. Σ' αύτό, ακόιμα, 

δίνΟJV οί σύλλογοι τ,lς χο:ροεσrπερί

δες, σ' αυτό yινόνταν διαλέξεις καi. 

δμιλlες, αυτό ,ύπηρξε, για 1τολλό: 

χρό-vια, α'ίΘσυσα κινηιματο:yρά,φου. 

"Ο1τως δε ,μας 1τληροψο:ρεϊ ή τ'Ο-

11:uκη εψηrμeρ uδα «Μuκρά Φωκίς» της 

23ης , 1 οuνίοrυ 1928, rό ΗιΞΙμέλιος λί

θος του κατατιέθη1<1ε από τόν ·τ-ότε 

άντιπρόεδρσ τοσ .Κ,οινοτuκσσ Συμ

(3ουλίου 'Αiμφuσ:σης Τάκη Μαρyέλο, 

την Κυριαική, 17 '1 ουνίου 192,8, ωρα 
7 ,μ ,μ. κάτω άπό τούς ηχους της Φι 

λαρμονuκης της ,τ,όlλεως. Ή 'ίδια έ

ψημερίδα -μας πληιροιψσρει δτι ανα
γείρεται με δCΧ11Τάνιες του « ευysvους 

κα:i •ψιλοπτροάδου τέη~νου της Άμ

φίσσοης κ . Ν~κολάου ~(ορδώνη» , δ
τι οί δα;,τάνες ανεγέρσεως θα ύπερ

βσυν το 1μισό έ1κατ,01 μ.1μύ,ριο δραχ_rμ.ές, 

ποσό τ;ερά:;οτιο yιά την έ,τ-rοχη εκεί

νη, κ,αl οτι δλοι είναι <?έ6αιοι δη τό 

ερyο τοϋτο «rθά συντελέση καιτ.ά πο

λύ εις τΟΙν έκ,τολιτισιμόν του τό,του 

καl θα: δ C:v,ει ωθησιν 1τρός καλλιέρ

yπαv της Μσυσuκης. Δ ιά τόν λόγον 

α.ιηόν ή εφη:μερϊς σφίγγει την χΕ ί 

ραν τοσ δωρη"Γοσ και ,ευχεται δλσ

ψύχως ή γενναία αϋτη χειρονΟΙμία 

να εϋρηr καί αλιλους 1μιιμητ,άς τοιού

των έκnολιτιστικων έκ,δηλώcπων». 
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Στην ίδια ,έφη1μιφ~δα, Myo παρα
κάτω,, ι3ρLσ1κα.JΙμιε και την προισφ,ώ

νη,ση τοϋ ΤΟΙ'Πiατιηρηrrσσ τrj,ς Μητρο

τ.:άλεως Φωκί!δας κ. 'Α vαvία Μάνου_ 

κατά τηΙV τελ:ε,τη rrωv εy1καινίων, πού 

είναι ή άκόλουθη: 

«Φιλό1μουσοι Κύριοι. 

Λαμπρός ΚΙαl έλπuδοφόρος ό ηλι

ος διατρέ:χ~ει την τροχιάν του &νω
θεν της πόλεως ταύτ:ης μεταιι3αίνων 

-π;ρός τόv νέον .κόι0Jμ1οv, κ,ατά την 

κοινήν άvτίληψιν, 'ίνα την χαριμόσυ

νσν αyyελ!ίαν άναyγείλη δτι σήμε

ρον τίθε,ται ό θ-ε1μέλως λίθος του έν 

'Αiμψuσ:ση Μιε1yάρου τοΟ, Μουσικοϋ 

Συλλόyου. 

Τό ίδρυόιμεcνον τέμε\ΛΟς των Μου

σων πολλων ,sνέχει την σηιμασίαν, 

δι-ό<τι προωρυσμένον εϊναι νά σιψ

ι3άλη η μ&λλον να ΚΙαλλιερyήιση τό 

συναίσιθημα τσΟ ,καλοΟ."Οντως ευrγ,ε 

νής ή -rοροαίριωις .και ύψηiλή ή aμ
πvεuσις τ'Οϋ ,άy,α18'ου έκείνου αν

δρός, τσϋ ΉαpαCJ!Χό~ος τα ,μέ,σα, δ

πως τε,θη ή ι3άσ,ις της άνεyέρσεως 

ενος αvαμ,ορψωηκοσ tδρ&ματος, 

,μέλλοιντας νά άακήση! 1μεyίστηv ε:~τί

δρασι ν έπl την ή:θ'uκόrrηrrα των άν

Θρώπων. 

Ή rμεyάλη σπουιδαιότ,ης της Μου

σιικης προ ποiλiλ:οG ικατενοήΘη. Ό 

Πλάτων έν τω Π ρωταyόρα, συν τοϊς 

αλλοις πε,ρl ,μουσι,κης, λέγει « ... Πας 
yαρ ό ι3ίος ά,,1Θρώ·πων, ευρρυθ:μία,ς 

τε καl ,ευαρμοστίαις δε.ιται » . Καl ο 

'Α,ριστοτέλης πσΜ.α:χ~οϋ της πσλιτεί

ας κάιμνει λόyον περl της σrττουδαιι

ότη,τος της μουισ~κης «,ή μουσι,κή δύ

ναrrαι ποιόν τι τό της ψυχης ηθος 

παρασκευάζειv» άλλα !<.αl ό μeyας 
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αλλος δρα:μαιηκό-ς ποιη;τής Σαιξ

πεϊρος λέγει δτι «1ό ανΘρωπος, δσ

τις έν έαυτω δεν fχει μουσικήv, δν 

τινα δεν συy~κιν1ει ή άfψον,ία καλων 

τόνων, είναι ~ατ,άλ:ληvως δια 'Πpο

δοσίαν, λrηστεϊαν καl ιμοχΗηρίαν» . 

Καl ποϊος ·άyνοεϊ τη,ν έπί:δρασιν 

της ,μουσικης; Τήν κ~θάραν τισΟ Ό,ρ 

ψέως; δοτrυς οχι ,μόνον τ,α αyρια 

ζωα εξη,μέρωνεν, αλλά ΙΚαl αυr~ά 

τά αψυχα δέν:δρα ε,κλινον τα κσρυ

ψάς των οίοVΙεl δια νά άκούσουν την 
μ,είλ.:ωδίαν του. 

Ναί, τοιαύιτηrv ε1τίiδρασιv άσκεϊ η 

μαυσιrκή, ή δπο>Lα ιεχε,ι την δύναμιν 

να εξαλείψη ΤΩ σκληρόν και τραχύ, 

κατά ταν ι30Jθ1ύνσυv ίστοιρί,κον Πο

λύ\3 ιαν, ό ό1τοϊος λέ.yει -ιτερl των Ά,ρ 

κάδων. «Ή Ά,ρικαιδία ,εϊναι χώρα ψυ 

χρά ,καl ώς τοιαιύτη ειμεrλλε να άνα

δείξη τούς κατιαίκους σκωούς, άλλ' 

οί vσμιο:θ'έται αυrrης θέλσντες να ,μα

λόJξωσι τό ,01κλ:ηρόν καl αυιθάδες 

της ,φύσεως δια τ10σ ιιάμου είς πάν

τας επέ,ι3αλον την ιμουσιικήν,. ης ά

ποσχάντ1ες οι Κυναιιθεϊς άπεθηριώ

θη,σαv». 

Ή Μουσική συναρητάζεί τήν ψυχην 

άκαταιμο:JΧήrτως . 'Η Μουσικη έξημε

ρώνει ,c>:iyρίους, Θέλγει θη,ρία, άνlα

χωτίζ~ει 6ξυθ~ίψι0υς ,φύσεις, μαλάσ

σει ά,μ,ει~ίικ,το,υς ~αραJκτή,ρ,ας. Δια 

της λ1ύ ρας του 'Α,μφίοvος άνεyεί

ρον1το τα τείχη των ΘηGων .. Δια τ~οϋ 
fixou τ,ωv 1σα1λπίιyyωv n:ί11τσυσι τα 

τεί:χη της '1 ερουσια~λήιμ. Δια της κι

θάρας απελαύνει ό νcαρός Δαυίδ 

τό πανηρόν πνεΟιμα τό καται3ασα

νίζον τον Σαούλ. 

Ό Φρειδερϊκος ό Β' της Πρωσίας 



τό.ν ό1τοϊοrν ου1δέ1τατ~ε ε~δέ τις 1τρο-

01εuχό1με:νον, ,~αί,τοι ύ1t1έστη ,μυρίσυς 

κινδύνους ε1ς τον 'Π!όλψον της Σι

λεισίας, οτε 1μετα την έν Οι)®ιερτ~ 

®σύργω είρήνη,ν, ηκαυσεν έv τη έκ

κληισLα ψαiλλόιμενον τ,ό «Σωσον Κύ

ριε τό1v Λαόν σαυ» κ.αιτανυχθ'εlς την 

κα:ρ,διίαν, ά-rτaκcΧJλ.ύψα:το την κ~φα

λήν, έ,γονυ-rτέrrη01εν, ετεuνε 1τρός τόιν 

ου.ρωι1όv τό:ς χ,εLρας καl έδάιφυσεν. 

Ό Γεώργιος ό Α' της Άyγλίας μ,ε

τό: την ε,ίρήνη,ν της ΡιVΌ1τιερίας ό:

κούσας την δοξσλοyίαΙV τοΟ Αίνδέ

λου, ύ1τέyραψε καl εκυρωσε την 

κ.αθι0λι,κηιν qμινηστίαν, ην έ,'rτuμόνως 

ηρνεϊτο όλlyας ωρας -πρότερον. 

Ό Σουλτα:νος Μοοράτ ό Δ' κυ

ρι~εύσας τό Βαyιδατιον δι,έιταξ~εν εν 

τη λύσση του 'ίνα 1καρcm01μηθ'ωσιν 

α1τCXJVr'r!ες σt CΧJί~[J!άiλωτ~σθένrες. ,, Αρ~ 
χετα~ ,ή ισ~φαyή. Μιε-1:1' ολίγον οιμως 

συy:κινεLται την καρ1δίαv ύτrό του 

yλuκυtrάrωυ ασιματος Πέρσο:υ τ ινός 

κ.ιθαρωδου, δι.α;κάrττει την σφαγήν, 

ά1τολύει τους α:ίχιμαλώτους καl συ

μπα:ραλαμ®άνει τον κ ιθαρωδόν αί

χ~μαλωrrον ε,ίς την Κωνσταν~ηvο6πο

λι:ν. 

'ΏΌΙτε καλως ,καtτΙενόησε το συν-

αί01θη1μ:α τοϋ rκαλσυ της θεραητ;είας 

δηVΙ.dVόrrι της Μουσuκης, ό ψιλοyε

vης έκε,ϊνος ό:vηρ ό αψ.ειδως παρα

σχών τα ,μ,έσα προς άνέγε,ρσι v τσι -
ούτοu Lδρ6ματος. 

"Ας καλλι,ε,ρyωμεν λοιπόν την 

μουσικηv καl ας εύχό~μεΘα, ϊνα καl 

αλλοι, rκαl είναι ποiλiλοl τ~οιοϋrτοι, 

μιμηΘωσιν την πραξιν ταύτην, την 

ό:ξιίαν rrολλων ,έ11:αίνωv καl παρά-

. σχω:σι 1:1α μέσα πρός ό:νέyερσιv καl 

της έrrέρας mτέ.ρυyος, τοϋ yv,μνα

στηρίου, ιδιάτι Μουσι1κη καl Γυφια

στ uκη είιναι αί δύο -rττtρυyες δια 

των ότcοίων ό ανθρωπος ανέpχΕται 

την κ.λuμακ.α της ό:ναμορφώσΕως : 
« Δει τόν νέ2σν rέν 1μουσικη καl yυ

μ ναστι:κη τaτιpά1<pθαι». 

Αύrτα τά λίyα yρά.qπη,καν ώς έ

πι1κή&ειος του « Κο:pδω';,ε,ίου » , δπως 

rιταν yνωσιτό, καl που τώρα πια δθν 

ύπάρχει. 

Καl έκ.φ'Ράζαυμε την εύ,χη το α

vαyερθησόιμ,εvο Πνευματυκό Κέν

τρο να συνε,χlσει - καl ύπrε,ρ~άλιλει 

- την πpοσφορα έκείvου στην πρό

οδο και πViευματιικη 1<.αλλιέρyεια 

του τόnου μας. 

Μας είναι εύ,τρόσδεκτες τόσο οί συνεργασίες σε θέματα ,του 

έξυ,τηρετοϋν τους σκο,τους της <Εταιρείας, οσο καl ή διατύπω

ση όποιασδήποτε κριτικης, οί ύποδείξεις σας για τlς έλλείψεις 

μας καί γενικά ο,τι μ,τορε'ι να συμeάλει στην καλλιτέρευση τοϋ 

τcεριοδικοϋ μας. 
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UΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜ·ΟΝΙΕΣ ' 

ΤUΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΟΥΤΣΟΚΑΕΝΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

'Αρχε1τοί συμπατpιω,τες., α.'ιταπαχpιvόμενaι στή,v -ε-χ:κλη::-ή μας γ:σ. συμ

πλ ήpωση των πpολ -Ι;ψΞων χαί δΞ11πδαι1μσvιώv του Ν ψ,ου μας, ,μας ε1στειλα.ν 

fι ιμci.ς γvώp:σα..v μzp:χές &.χόμα. οί όιπαίες κα.ιταγρά.<pοvτα.ι πιο κιχ.τω. 

Γι.ά, τήν προσ;χ:,pά τους τι;ύς εοχαpιστω Θ'εpιμά ! 

Και -π:ρωτα απ' ολα, στο κεφιάλαuο -rrJερl Βα.σ~κανίας, Ματιά

σ.μο:πσς και φυλακτων, ας 1τροισrτεiθοισν δύο άiκάμα φυτά τωλύ κα

τάλληλα και δυνατά yιά τέτσι,ες ... δουλειές. 

Ο ΑΠΗΓΑΝΟΣ 

Τό φυτό τουτο ϊίναι yνωατό σαν κατ;ά-λληλο και ά11οrrελε

σματικό καrτά της ~ασκανίας άι1τ' την έπαχη των άpχαίων Άθη

ναίωrν rrτσύ τό φύ,τευα'J στην αυiλή τους καl 1μ,ά:λιστα ,στο αριστερό 

μ,έρος της αυλόιπορτας. «Ξορκισμ-ένος 1μέ τ~όν άπήγαvο», λέ.Jμε ο

ταν ύπάριχει κάτι τό ο:11αράδειχτο καl 'Ί'ό 01καΜδο:Ιλωδες, πού θέ

λουμε νά τό έξουδειερώσουμε. Τ ό λέιμε ακόμα ο ταν θέλουμε vά 

δηλώσουμε οτι κάποιος μας είναι άν1ειπ 1.θίψηrτος, yι' αυτό ξο,ρκι

σ,μέvος καi. διωy1μένος μακρυά καl όριστικά. 

Ό ρίyανος κι' ό α'ΙΠ}yαινος 

κι' ό μοvοιττύ:pης σκόρδαρος 

του ~ουρκολάικοu ~ότανος 

είναι .μεγάλο ξόρκι, 

λέει, συνήθως, ό λαός μας . 

Η ΣΚiΛΛΑ 

Ή Σκίλλα, 110:ύ λέγεται καl ,ιφειμυδό.σκιλλα η 01κιλλακρε1μιμύ
δα η κ·ουwούπα, η άσικέλλα, η αρκόακιλλα, δεν ιεtναι τίποτα αλ
λο ά:π' τό διπό μιας <,ιμπότσΊκο». 
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ΤσGτο τό φυτ,ό τό θιεωροϋν σαν μεγάλο ο'ΠJλο κα~τά: της ι!>ασ,κα

νLας καl yι' αυτό θα -ιό δοϋμε κ,ρειμα01μένο πολυ συχνά σrrlς πόρ
τες των σττιτ'.ων. Ι\αl τσύτη ή συν:ήΘ1ευα εϊναι πολυ παληά, χρονο

ιωιy:εΊτα uάπό 'Π] 'V εττοχη του Πυθαγόρα άκqμα. 

Ή άvιτίληψη αυrτη όιφ,είλεται στην ττολυ μεγάlληι ζωτυκότψrα 

τσϋ <5ολι3οϋ της, ττου μπορεί: νά διαπηιρηθει ικ.αί ·νό: r3λαστήσει ά

κ,6μ,α καl εξω αττ τό χωμα πάνω αττό ί:'να χρόνο. 

Για τό λόyο τοϋτ,ο τά τελωταια ~ρόνια ε.χει καθιερωθεί:, κυ

ρίως σιτ' άiσcυκά κέντρα, τό ε.θψο νά κριψοϋν την Πρωτοχρονιά 

μιττότσι,κα στην ττόρτcχ το ϋσττιτιοσ yια;τl πιστΞύηυν δτι θά τους φέ

ρει ,ύyεία, F.ϊψωστία καl ευ-ημερ~α yια δλο τό χρόJ\/ο. 

Οί προλήψεις καi. δεισιδαιμονύες πCJυ ττήρα~με καιταχωροϋν

ται καιτα ΚΞψ,άλαιο yια να είναι εϋκολη ή ιμ5τα;φορά τοιυς καi. 

συιμ1τλήρωσr1 τους στό 'Π'εpιοδικό η στο σχεηκό (!>Lι3λίο ττου ηδη 

εκδόθηκε. 

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ το ΧΡΟΝΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ» . 

y . Να συ,μ.ττλη1ρωιθει «τή στάχτη αύτή, των Φώτων δηλ., τή ρί

χνουμε στη μττουyάδα yια νά μην Τipυττήσουv ,ά ροϋχα» . 

ΣΧΕΤΙΚΑ /ν\Ε το ΠΑΣΧΑ 

Νά τψοστεθοϋν: 

«Την .fν\. Τρίτη οιί κουδουνάδες καl οί σuδηρουρyοJ. σταιματοϋν 

τlς εργασίες τους άn' τό q>όι!>ο μη ψrιάσουν καν:έ!να ... καρφ,ί». 

Πρlν αττό τ,c) ΜΑ· Ι ·Ο : « "Αν ®ρέχει τούτη τή μιέρα (της 'Ανα-

λήψεως δηιλαδη) αιοχή θαχει τό κοττάδL,> . 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 

Νά τψοστεθοϋιν: 

53. 'Όποιος y,εννηιθει με τταν:σιέληνο ττρaκΜει mή ζωή . 
54. Τό παιδl πού δεν θά φορέσει τrα..,.ί'σύτσια του νονοϋ δεν ύ

πσφέρει ό:λλα ιστό ττόδι του . 

55. Ά,τrσφ,εύyουν νά κάνουν κουμπαριά :με αικληρους , αΉό φ~ 
~ο ,μη γίνουν κι' αυ,τcί. 

56 .. Τό κάρ®ουνο 1του ®ρίακου.με ιμέσα ατό νaφρο του σειρνι
κου λαyοΌ, . αν το φάει ή yυναϊκα ιμαζl ιμέ συα,φίιδα tξασ,φαλίζει 
την άρριεvοyονία. 

57. 'Άλλος τρόπος yιά να ,εξο:ισ.φ;αiλισθεΊ: τό ... σερνυκο είναι νά 
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δ.ρα:σ~κελίαει ή γυναικα το δσmερσ ~μιας 01ερν~κσμάνας. 

58. "Αν ή yυναuκα όmσ~άλλει συχνό:: πρέrττει vό:: κραrrα επάνω 

της δα1κτυιλίδι αuματακράτη . 

59. Ή yυνα~κα που Θέλει vό:: κάνει αγάρι τ,ρώyει τον ξηραμέ

νο 6μ1φάλιο λωρσ 1<:άη:οιου αyαρωϋ. 

60. Το παιδ,l 6'ό:: μοιάσει ε1κ,είνου που η ε:γκυος θα tδει τη στι

Υlμιr] 'Π'Ου Θα το πρωτακούσει, δη;λαιδη τη 01ηy1μ1η πού θό:: νοιώσει 

τό η:,ρωτο σκLρτη,μα. 

61. Για νό:: μην γίνει το παιδl ·κίτρινο η ίλιγόκαρδο ή εy1κυος 

δεν ά:σrττάζεται νaκρό. · 

62. Ή εyκυος δεν τρώyει λαγο yιά νό:: μη λαyο,κοιμαται τό 

παυδ,l η yιό:: νό:: ,μή γίνει φο6ιτσιάρ~κσ., 

63. 'Ακόμα δε\· πρέπει νό:: τ,ρώει ααλι,y1κάρια ι;yό:: νό:: μη γίνει 

το 1ταuδl ,σ,αλιάρι:κο, καl ρόδια yιό:: νό:: 1μή 16yάζει το παιδl «ροδί

σ:τ,ρsς» στο πρόσωπο. 

64. Ή: εcyκυος δεν καLει στο ψοϋρν:ο τό:: «,κόπλα» (1τεifl.ε,κσυδά

κια καl αλλα ξυλάκια), yιό:: νό:: μή 6yάζει το 11αιιδί της «κοπλίτη». 

65. "Αν το πανωτσάγουλο του σψάyισυ <3γει μέ πολύ κρέας, 
Τ(Υ(Ιε το παιδl θ'<'χ είναt σερνι1<1ό. 

66. "Αν το παυδl γεννηθεί: με ιμόJσικα, ή 1μα:μη τη 6yάζ1ει με 

1ψοσαχ.η καl τη σ,Τεyνιώνει για νό:: γίνει καl αυτή sνα κατάλληλο 

φυλαχτό πού 6οηιθα σ:τίς .... ά;-yορές, στό:: δuκασrrήρuα, στο στρατΌ 

καl ατlς ύ:πσψήιφιες νύφες αφ:00, είχε ,τη δύναμη vά .... θαμ1ιώνει τόν 
α.λλον. 

67. "Αν ή γυvα1,1<Jα γενν0ήισει τρί:δυ1μα πρέπει να φτιάξει εί

κόrνα της Ά γίας Ί ριάiδας. 

68. Έό::ν ή λsχώνα; εχ,ει πανα:δες 01κε1ϊ1ά,ζsται 1ναιλό:: με τό:: ροσ

χα της για να ίδρώσει και ,01φοΟ τ:ο πετύχει, 01Κ:ΟU1τLζεται με τό 

σώ6ρα1κσ τσΟ α:νδρα 1:ης για να φύγουν. 

69. "Αν το παιδl Gάζει το ενα πόδι ,τάνω ισιτ1ό αλλο τότε τό 

έπόιμενσ θό:: είναι αγόρι καl :μάλιστα yρηyαρα. 

70. ·Άν ή yυναuκα θιέrλει νό:: μη ξαναικ,άνει κορίτισι πρέrrτει σ'Τ'α 

«τιρίΤΙ<Χ» κ&ττσιου σερνικοϋ να φάει το άλ,άτι του. 

71. 'Όποια γυναίκα μυρισΗει το 66τανο πού λέγεται «ατ:ε
κνο» δεν κάνει παιδί. Κι' δποια το φάει για έφτό:: χρόν ια δέν κά

νει παιδ ί (γύρω στ1ό α:τεκvσ δέrv φυτ,ρώνε,ι κανέν:α αλλο €ιόταν0ι) . 

72.. Για v<x κατe6άσει γάλα ή :λcεχώ,να τφέπτει νό:: φάει yαλα
κτόχσρrτο καl μ,άλωτα άφοΟ 6ελάξει τ1ρεί'ς ,φορές. 
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73. "Αν, το γάλα της λεχώνας είναι ιrrολυ τότε το άρμέ,yει μέ
σα στην ,ταvτσύφλα της κ.αt m χύνει σε κά'Ποιαv άκρη, ,του δεν 

τcατιέτ~αt. Ποτε αμως στη ψωτια: yιατt θϊχ: ~apαίθοGν τα αιήθη της. 

74. "Αν ή λεχώνα Θέiλει να κο,τ;εϊ τό γά"λ..α της κρεμα: γύρω 

στο λα4μ,ό της τρία σφον:δύλια yια να στρίψει το γάλα δτrως στρί

~συv τα σφον~δ:ύλια. 

75. Ά-παyοριεύειτ:αι να κοuναμε την κούνια τοϋ μωρου άδεια
νη yιατl Θά ,τεθάιv1ει το τrαυδί. 'Ακάμα άτrαryσρεύε,ται νά την κου

να:ν δύο μαζί. 

76. Δέν κοιμί,ζουιμε το τrαιδl στο 01τ,ρ&ψα των yονtων, ,και -μά

λιστα ,μεταξύ των, γιατί. .. χω,ρuζει το ,άνδρόyυνο. 

77. Για vά μήν τrάρει δ ετr~σικέ1Έτης τοv δ-πνο τοϋ τrαιιδιοϋ cp,εύ

yσvτ:ας λέεt στη μ,άνα: του: «Άρvάiκι - Άρνάκι». 

78. "Αν το τrαυδt που -τtλέvαu1με orrlς τρεις ή.μ1έιρες είναι κορί

τσι Κ;αl θ'έλουμε τό έ-rιό,με.νο ναναι ά!yάρι τότε ρίχνουμε μέσα στό 

νερο «σF.pνικο κλειδl καl τrρόκες». 

79. Για νά μή Q)ΟiσκαΘεϊ τrο τrαιιδl τοΟ ικρεμοσμιε μια σαΚιΚΟU

λίτrσα δτrου Q)άζουμε ϋψωμα, μια γουλιά σ1κόpδο, μτrαρούτι, 1ίά

λιουιρα, ,μαλλt άπό άρικσύδα, άλάτι, χωμ1α αιπ:' την 'Δ..yία Τράτrε

ζα, ιματ-όιχαvφα και ,τροσωπLδα. 

80. 'Όταν το τιωδl Q)yαίνει εξω άπ' το σπίτι, έκτος ά-π:' τη 

μουτζούρα που τοΟ Q)ά,ζου,με -π:ί:σω ιά-π:ο το αυτί, τοΟ κρεμαμε ενα 

σταυρό, λ~®άνι άnτ' τό εξαιρέτως, τρύπι:Ξς δΙΞΙκάρες, κέρατο άΊτό 

cpί!δι, δόντια α-π:ό 'Π1εθαιμ1ένο. ,Έτσι ,άτrοφεύyουιμ,ε σί!yουρα τόν κίν

δυνο του μ,ατιάισ,ματος. 

81. 'Όταν δεν «σrερyιώνουν» -παιδιά στο άντρόryυνο, τότε τό 

νεοyένντητο το ®αφτίζου1με Στέργιο. Το -π:ρωτο του ντύσψο δε 

1φέrπει vά τό κάνει yυναικα που να ,μην της εχουν -π:εΘ·ά.νει -παι

διά, κα.l μετά τό περνοΟν α-π:,ό τρύπιο λιθ'όψι (τρυποπέρασμα), 

σ'Π'όmε ~-yάζουν τά ροϋχα του ·και τ' άcpίνουν εικεϊ. 

Πολιλες φορες τάζουν νά το καλοyερ<Ξψουν yιά δ.ρισμένο χρό

νο καl οταν φΘάσε~ δ ·καιρος τό ντύνουν στά ιμ~αΟρσ (.καλοyε

,ρό:Jκι). 

82. "Αν το ι,ή-πισ δει το πρόσωπό του στοv καθρέφτη θά φέ

ρει κt' άλλο ό:δέλψι. 

83. 'Όπαν τό πωδl -πέφτει συχνα -πρέπτει vά τοσ φτιάξει η 
' ' λ ' ' θ' ' ' ' 'λ νσνα του 1μια κου ουρα -που α την Ίt&pα1σουν στο κεcpα ι του. 

84. 'Όταν το Ήωδl -παραληρεί: και ιρίιζει τά δόντια του τη 

νύχτα τό κ.τυποΟμε τρεις ψορες CJ1Tό στόμα με τό παmούτσι τοu πα
τέρα του yιά... νά μιλα δσο και τό Ήαπού,-rσι. 
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85. Τά 1tρωτα νύχια τοΟ παιδιοΟ -ττού θά κόψοιψε δέν τά ρί
χνου,με σέ ξένο σ,τίτι yιατl έκ:εϊ θα πsσει φαιyσύρα 1<αl yικρίνια. 

86. Έάν το τcρωτο δό\,,τι του 11:αuδιου (9yεϊ α'Τt'Ο πάνω είναι κα

κο σιηιμάδι yιατl κά-ττο~ος άn' τούς yοΊΛείς του, η και το 'ίδιο, θα 

,τεθάνει. 

87. Το nωδl σό::ν μιεyαλώσει δέν π,ρέη:ει vό:: σφυρίξει τη νύχτα 

yιατl μαζjεύονται οί δ~α(9όλοι. 

88. Δέν yυαίλίζε:τα~ τη νύχτα το ΊUαιδl yιια να ,μήν nεθάνει ή 
ιμάνα του. 

89. Δέν κατουρα: στο δράμα yιατl τότε σό::ν κάθεται στη φω
τιά, ό κCΧ!-ττνος θά nη1yαίνει ολος πάνω του. 

90. Γιό:: νό:: -μή νυχτοnατηθεϊ το nαuδι δ,έν ιαψίνουμε τό:: σrrτάρ

yανά το,υ εξω, δεν τ6 φιλοϋμε καl δεν το χορeύ-ου.με τη νύχτα. 

91. 'Όταν το nαtδl κλαίει ποίλυ :κα.l δέν «1μ,ερώνει» η το 11'ερ

νοGν άrττο τρύnι.ο λίθά.pί η το (91ράδυ του (9άζουν κάτω α1τ' το ιμα

ξ~λάρι του άμύyιδαλα καl χρήματα. Το πρωί ή γυνα1:κα πού τά 

ε(9αiλ.ε τα πέρνει, -rτηyαίνει σέ ενα σταυροδρόμι καl τό:: ακορnα 

άψο.Ό- 1ψωτα πει: «'Άλλος πουλα ψασόλια, αλiλος φ,χκή, αλλος ... 
καl yώ 1tουiλω την κάκια καl την 1κα:κορι,ζικια του (τάδε παι

δισυ), να γίνει άρνάκι». 

92. 'Όταν τό 'Ττ!αιδl στό:: καλό: 1<ια1θούμ:ενα άρχίσει να κλαίει , 

κου11σοιμαδ ιέται, τρί~ει τη ιμύτη του, εχει τάση yια εμε.το και 

στρu(9ονται τα τσίvουρά του 1tp81τει Vdν\CX:l ~α01καιμέ:ν:ο. Για να τό 

έξακtρυ~ώσου,με ρίχνουμε σ' ε\Ι'<Χ φλυντ1ζάνι με νερό ιμιά στ·αιyόνα 

λJαδιοϋ, το σταt,Jρώνουμε καl λέ!μ,ε: «Ί ησοΟ Χρuσιτέ, Παναγία θεσ

τόκε, (9οήθαμε » . "Αν ή σταγόνα τοΟ λαδισΟ χαθ-εϊ τό παιδl εί

ναι · {9αΟJκαμένο ,καί τότ;ε έ-τταvαλcψ~άνεται το παρα-ττάvω ξόρ

κι αλiλ:ες ιδυο ψο,ρές. 

Μετα το λόγο εχει ή ξεμ,ατιάστρα. 

ΣΧΕΤί--ΚΑ ΜΕ ΤΟ Γ ΑΜΟ 

Να ΤQρο:στ~ε.θουν : 
«19. Ποιός δέν ξέρει οτι τό δί:σεκτ'Ο χρόνο δέν γίνονται yά

ιμοι; » 

ΣΧΕΤΙΚΑ f•\E ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
Να προστεθοϋν: 

«18. "Αν στο χωpίό φέρουν καl Θάψουν ξένο . τότε μεγάλο 
θαvατιικό Θά πέσει στο χωριό». 

«19. Μετά την κη5εία μαy,ειρεύου.με ρύιζι yια vά φανε οί οί
κεϊοι Κiαl τοϋτο yιά vό:: ριζώσει ό χάρος στον πεθα,μένο καl vά 
μή γυρίσει nίσω ». 
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ΣΧΕΤιΚΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ 

Νό: ,τροστειθοuν: 

<<•100. Τό: κο:μμαrrάκια των αύτιων ,του κό~ονται ά:11:' τον τσο-

11:άvη. δταν «σημαδειόει» τό: yuδοοτρό~ατά τ>ου τό: μαζεύοιψε ,τρο

σεκτuκό: καl -rό: . ρίχνουμε σε τρεχούμ,εvο νερό λιέyοντας: «δ,τως 

τρέχει το νε,ρο νό: τpέχει το 1tραιμια καί το Gιός». 

101. Κicχ.κο σημάιδι είναι δταν το ,τρωτο αρνl η κα:τ1σίκι ,τού 

θα yεννηθ:εϊ στη στάνη είναι μαϋρο. Ά•κ6μα: αν τό: γίδια yεννοϋν 

τη νύχτα καl τό: ΤΙJρό~~ατα τη μέιρα. 

102. Γιό: νά ά-π-οφύyουν την ατsκνία τό: ανύη:αν1:.ρα κορίτσια 

δεν τρωνε κ,ρέας ατrο μαρμάρα yuδα η προGατ{vα, δηλ. στεϊρα. 

103. Δεν ,τ:ρέ:1τει νό: Gyαϋ.με εξω το GράJδυ ιμ:ε'r'ό: το λούσιμο 

yιατl μnορει vό: μας Gcφέσει αερυκό"' 

104. ''(Οταν το ,φιε,yyάρι εχεύ χάcτη δεν αρχ~ζοu-με .κcψιμιά 

δουλ:εl'ό:, δεν ψuτεύουμε, δεν κλκΧΙδεύου.μc. καl δεν μmολιάζου.με 

δέViδρο αν θέλουμε ναχουμΙΕ καλη σοδειά .. Οί γυvα:ι,κες οϋτε υ

ψαίνουv, οϋτε 'Ιtλένουν yιατl κόιGονrαι ( ,ψΘεLρονται) 1:ό: ροϋχα. 

105. 'Όταν κραταμε τό κομπολόϊ - η καl αλλα ανηκεί.μ•ενα 

- του νεικ.pΌG τωύ ξεθάψαμε, σίγουρα εχο~μ~ε γούρι. 

106. 'Όταν -δεΊς κωνούρyιο ψεy,yάρι ΤΙJρέ-rοει vό: η:ιάσεις κά

,τοιο άσηιμικό yιό: ναναι τά χέριια σου yφατα χρή.ματα. 

107. Δεν τινάζοuμε το τραπεζ0jμάντηiλ.ο τη vύχτ·α yιό: να μην 
τ;ό δουν τ' άστρα. 

108. Το δ·ακτυλuδι ,τού εχει πέτ,ρα αίματοκράτη σταμαιrα κά

θε ε'ίδους αιμορραγία. 

~Ε~-,ηθυμω, ,ακ,ό,μα, νό: προσθ-έJCJiω τlς 11:ηιyες ικ,αl Gοη1θή1μάτ,α 

τωύ χρησιμο11:01ίηισα yιό: να y.ράψω τα nαραrπάνω, ωστ.ε ν' οοτο

ψε~θουν τυχόν 11:αρa[,ηyήσευς καl ν' άπτο:δαθσυν ... τα τοϋ Καί
Οϊαpος.... ι\01.11:όν: 

ΠΗΓΕΣ - ΒΟΗΘΗΜΛ ΤΑ 

1. NJ:K. ΠΟΛΙΤΗ: «Πcψοοδόσεις». 

2. ΚΩ,ΣΤ. PQMAIOf : Λ,α,ογρ,αιψιχή χο:,t Γεωγραψι,Jή Έγχυ;,λc,πα.ί-

•οrει ,α, Ε1\.Δ.ΑΣ. 

3. Α. l\ΙΠΟfΊΌf,ΡΑ: Προλήψεις Έλλψιrwυ Λα.aϋ. 

4. ΤΑΚΗ ΝΑΣ~ΟfΛΗ: Προλήψεις χα.ί Δει1σιδφμο-;ί1ες. 

5. Ε. Η. ΓΌfΒΑΛΗ: 'Ήθη καί 'ΈΗψα. Άγ. Γεωργίου. 
6. Σταμ,α,τικές παροοδάσεις. 
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ΣΤΟΡΙΟΥ ΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠ ΟΥ ΜΑΙ 

ΛΟΓΙΑ ΤUΣ ... ΜΙΣUΣ 

0 
'Έτσι συνεχuστη,κ:ε ή ζωrι καί καθημε

ρινό: ή ψιιλοσοψία Ήάνω στό κ,ρασί εδινε 
καί εΉαιρv,ε. 

Ό yερο-Θανασούλας - θεός σ'χωρέ
στοv - ηταv Ήάντα στό προσκήνιο. Μιό 
φορά eκανε τήν ερώτηιση. Πόσους 0α
Θμούς εχει τό κρασί; Καί πηρε μερικές 
όmαντήισεις, δΉως 12, 13, 14 κλΉ. 'Όχί 
λέει ό γέροντας. '/\νάλοyα μέ τή χρονιά, 
δηλαδή αν ε0ρεξε η οχι καί στήv ωρ.α 
του. Οϋτε ! Μή,Ήως yερο-Θανασούλα θές 
να πεις κάτι σχετικ,ό ,μέ τόν τόrπο, δηλαδή 
αν εlναι ρεGέν,ος η οχι; "Οχι ! ξαναλέει 
ό γέροντας. 'Έ ! τότε Θα έννοεί:ς τήν ΉΟι
κιλ~α: των στ01φuλιων, δηλαδrη αν είναι 
μαυρα,, κόκκινα: η άστφουδες. 'Όχι. 'Όχt, 
λέει ό μΉάp1μτια - Θαvασούλας, και ας 
μή σας κουράζω πφuσσότερο. Τό κρα,σί 
άΉ' δπου κι' αν είναι, άΉ' δΉοια σταφύ
λι•α κλΉ. πάν~α εχει τέσσeρεις Gαθ:μ:ούς, 
και ακουστε τους. 

Ό Ήpωτος Gαiθiμός του κρ01σιου είναι 
τό τιαyώνι, ό δεύτερος τό αηδόνι, ό τρί
τος τό λυοrντάρι καί ό τέταρτος τό γου
ρούνι. Μέ άνοι~τό τό στόμα έμειναν οί 
ακροατές Κ'αί ό γέροντας, ά:ψοG τράG,ηξε 
άκόμα ενα «y1υαλί», συνέχισε. UΟ:ταν ό 
άνθpωΉος Ήάpει μερυκό: Ήοrτηράκιια φθά
νει στον -πρωτο Gα~μό στόν όΉοί:ο τοϋ ά
ρέσει vό: φαίνεται ώραί:ος. ΣτρίGει τό -μου
στάκι του, φτιάχ,νει τόν κ01ρέ του, ξεσκο
νίζει κα:ί τακτοΉοιεϊ τ•α ρουχα του κα:ί γε
νικό: ΉpοσΉαθΈϊ νό: γίνει δμορφος. 

Σό:ν Ήιεϊ δμως μερικά άκόμα: αρχίζει 
τό τραγούδι. ΣιΥ'ό: - συyό: στήν αρχή, Ήιό 
Θορυ.Gώδuκα κατό-πιν καί στό τέλος η;ολύ 
μερακλήδικα. Βρισκόιμαστε δη,λαδή στό 
G•αθ,μό του αηδονιου. 

"Αν ό γλεντζές δέν εχει τό μυαλό νά 
σταματήσει εδω καί Ήιιεϊ μερuκό: καιο
σταράκια άκόμα: τότε ψτάνει στόν τρίτο 
<r>α:θ)μό, δη~αδή στό λιοντάρι. "Ηδη ε~ει 
ξεκου,μ>πωθεϊ. Τό: μάτια του γυρίζουν δε
ξιά - αριστερά καί είναι ετο~μος νό: Ήα, 
ρεξη,yή;σει κάθiε κου<r>έντα, κάθε κίw~ση· , 
άλλά καί κάθε όmραξία. • Αμολάει τό ζου, 
νάρι του, οΉως λέιvε, 1tε-τ,άε·ι τό Ήοτήρι 
του. Θυμαται τίς Ήpοη,yούμwες διαφορές 
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Τοϋ ΓΕΝΙΚΟς 

του μέ τούς θσιμωνες του μαyαζιου, τούς 
Ήpοκα:λεϊ κ,αί yενικα ά'Ποζηrτάει καυyδ:, 
αδιαψ:ορώ,ντας αν θα δώσει η θά φάει ξύ· 
λο - δλοι οί ψόνοι εχουν γίνει δταν ό 
άνθρωπτος ~ριuκόταv στόν τρίτο Gαθμό. 

Τέλος, στόν τέταρτο Gαθμό, τοϋ yου
ροuνιοu δη,λαδή, φθάνει ό άνθρωπος δταν 
συνεχLσΗ νό: κ,αrr,e0άζει τα κατοσταράκια 
του. Τότε τό μΒθuσι είνω τόσο Ήού χά
νεται ΚJάΘΙε ελεyχος των Ήpάξεών του,, ,τα
ρατιατάει, Ήέφrι,ει ΚJαταyης, ξερrνοGολα καί 
κυλιέται στή λάσΉη η, όmο,κοLμιέται Ήάνω 
στα ξερνοGολη:τά του. Ποιά, δηλαδή είναι 
ή δ~α:ψορά α!JΙ'ί'ουνοϋ α:τι:· τό yοuρού\Ιι; 

Σάν τελείωσε ό yέρονιrας τήν «άνάmυ

ξη τοϋ Θέματός του», κα:υyδ:ς εyιvε για 

τό ΉΟιός θό: τφωιτοκερά!σει τήv συντροφιά 

- κα:ί τό y.ε.ρο-ΘανΟΙσούλα ίδιαίτερα. Καί 
τότε ... 

"Ε ! ! Ήplν φτάσουμε στό «ψυλλιάτικο» 
ο;ς Ήιοu;με ενα «πλυνοδόντιον» λέει δ γέ

ροντας ευχ,ό1μενος «είς ύyεLαν». 

«Τί είναι αυτό: Ήάλι», ρωτδ:ν οί ακροα

τές, 'ΠΟU τώρα: είχαν πληθύνει για ν' α

κούσουν... τίς φιλοσοφίες, του κρασιοG. 

«Βρέ Ήα:ιιδί μου» - αύτή ηταν ή συνη

θισμένη εκφραιση του Ήάντα γλυκομίλη
του Θα:ν()jσούλ,α: - δέ ξέρεις δτι σσ:ν τε
λειώσει τό ψαyοτcότι ΉpέΉει νό: Ήιεί:ς εvα 
yιό: νό: η:λύνΗς τό στό,μα: κ,αί τό: δόντια 
σου; Καί αιμα σέ λίγο ακεφτ1εί:ς δτι Ήpέ
η:ει νό: ψύyεις καί ό τόιττος δέ σέ χωράει 
yιατ,ί μπηκαν ψύλλοι στ· αυτιά σου τότε 
κατsGάζεις τό «ψυλλιάτικο». Μ' αυτό στα
ματαν δλiα: κα:ί δέν όmομένει Ήαρό: τό 
«στρατιάτ~κο», δηλαδη τό τελευταί:ο yιό: 
την «·καλή στράτα» πού Θό: κλείσει τή 
Gραδυό: - άντε ε!?>u0α:». 

Σή;κωσα:v δλοι τα Ήοτήρια, ηΉιαν τό 

τελευταϊο - τό «Ότpατιάτικο» - καληνυ

χτίστηικαν καί ό καθέwχς τράGηξε yιό: 

τό ΟΉίτι του καvονίζοmας α:τι:ό τώρα: τlς 

δοuλεvές για νό: είναι εδΚ!α:ιpος αϋριο τό 

Gράδu νό: συνεχίσει την κου~έmα μέ τούς 

γερόντους στου 'Αναστάση τό μα:yα/;ί. 



ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

ΣΥΊ'ΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ 

130. ΣιΠiJpος Γα.λα.ίος . «Θέ,μα, Κcpυφής> Συγγ.pα,ψεύς 

131. Κ. Ιlωπα.μ,α,pινάπουλος. «'Ασύμ,ψυτα» (Ποίψη) » 

132. Νι,κ. Χ. ΆλΙJΠip,ά:,~τ~ης. «'Εθνικά όνόιμ,α.τα ,σ:τ-ην Πripo» » 
133. Σπινόζ,α,. «Ή Ήθιική» Γ. Ι. Πχ.παϊωά.ννου 

134. Νικοδή,μJΟυ Μητρ. Άττικης. « Ηpο.,;έγγιση αιό Μuαcήpιο της Έ,χ-

κλησία,ς» » 
135. Ν ιrχ,ι;ιδήιμου Μητp. Άττικης. «Μιεγαλαμοορrτ:υς Παντ.ελεήιμων» » 

136. Σuχρ. 'Α:6pα,μίδης. «Τό κή.pυγμα, τc;υ Εόα.γγε~λίου είς ττrι Όpθ. 

σήμιεpον» » 

137 .. Σ1:1ειφ . Ά:6ρ,α;μ&δης. «Ό Μσ.,κα,ρ. Πα.τρι,ιipχης τfuν Σέp·6ωv Γφμ-ανός » 

13'8< ιΔ . Σrtα.ιμέλος. «Ροψελ:ώτικο Ήμεpc,;_όγι:ο 1960» » 
139. Γ. Σrτοομχτελάπαυλου . «Λουχa,ς Τ'σ6τρα.ς» » 
140. Μ. Σrtαισι·νάπο.υ,λος. «Με ψήψο.υς ·φ,εϊς ε,;αντι δύο» » 
141. Δ. Βικέλα. «Λουιχ.α.ς Λιiριχ.ς» » 
142. Ε-ίι ά.y. Γpα1μμένος. ,~Μά.θετ·ε 'Αγγλικά_ μ;(Χ/ζί μου» » 

143. « 01καν. κα,l Λογισ.τ. 'Εγχιrι.λοrιvΔcε:.α. (τόιμο; Α') » 
144. Δ. Γλύκα - Μ. Ρυμ~κ:η - Δ. Στ~αμέλοu «Χίος» » 
145. Χρ. Γ. Εύα.yyειλιά.του « υ Αγια. Λαύρ,σ,» » 
146. Γ. Ν. Κουτσακλένη. « Προλήφzις χα.l δ.ει1σιδαι,μ,ονί,ες Ν. Φωχ,ίδα.ς» » 
14 7. Ε. Η. Γού6α.λη. «Μή-ν παντρ.ευ,τ1εtτε πplv με συιμ6ουλευτείτε» » 

148. Μαρία, Λογ1αθέτη. «Π,ερl των κρυφών ,συνειριμων» ιιφοσ. «Τετραμήνων» 
149. Θ. Δισ,καμ,α,νώλη - Δρ. Κραι6·αφ,τ,όryιαννt>υ. «Το.υριιστ. Όδηryός Φωκίδας» » 

150. Νοοτά,σα, Κ~ε,01μ.έτη - Ώραιαιτ:αύλου. «'Άχ, ν&μουν ρημ,α.γι,ιένος κα. :ρενες » 

151. » » ,, Τά. 7 της 'Άp,κτου» » 

152. Τ:άJκ:ης Μπ:άιρ,λιαις. «Αbσχύλου 'Ορέσ:εια» » 

151. Ρένο.ς. «Λόγος γισ, ·τόν Καιποδίαιρια,» » 
154. Δρ . Κρω6αιpτ6για,γγος. «Τά Νφίσ·μα.τα της 'kμψί101σης» » 

155. Εύ,ρ. Άιτζουλάτου - Ρε:οσίλα.. Μωσιικιοψιλολογικός 
156. Νιόοη Λυγγιοοp-η. «'Γό Λα.ογρα.ψιικό Μο.υ~w τη; 'Ά,ρτα.ς» Σύλλ. «Σκοο:p,χς» 
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Α' Στή Γ.Σ. της Ε.Φ.Μ. (20.1.85) εyινε ώτολοyισμός των ,τε

π;ρα,y,μένων του 1984. Ό ,τρό:εδρος της Έταφείας εϊ,τε σχ:εηκά: 

«"Ενας ακόμα χ;-ι,όνος ,τέρασε. "Ας εύχηι:)c(ψε νά είναι ό φτω
χότερος α,,τ' δσους ακόμα θά yνωρίσ:ει ή 'Εταιρεία μας. 

Πέρυσι τέτοια έποχη είχαμε, ά:πό την 'uδιια Θ·έση, τονίσει οτι 
δλη μας ή προσπάιθc.ια θά ε1φεττ:ε να είν.αι ή έξεύρεση χρη.μά
των yιά τη σωτηρία του Λ.Μ.Φ. και του περιοδυιωϋ μας. 

Είχαμε την εύκαιρία νά κατ1αταπίσοu[-1!ε σχετuκό:: την κ. Ύ
,τουρyό Πολιτισμού και Έ11ιστημ.ωv, δταv έ11εσκέφθηκε την 
πόλη μας καl τό Μουσεί:ο μας, καl αυτή, άψοG εκφράστηκε 

με τά καλύτaρα λό-yια yιά την 11ροισΉά:JΘεuά 1μ~ας, ύποσχέθηκε 

συ1μιπαράσταση καl κάθε διυνατη οLκονοιμuκη t3οήιθ:εια:. 

Ό καιρός περνουσε δμως και χρημα:τα δεν έρχόνrσυσαν, 

έvω οί απαιτήσεις δέv χασομεροu01αν. 'Έτ~σι τό Δ.Σ. ά,τοψάσισε 
την άνα,σ-rολή, προσωρινά, της έκιδάσ,εως του περιοδικοϋ «ΣΕ

Λ I Δ ΕΣ ΑΠ' ΤΗ ΦΩΚ 1 ΔΑ», την έ:ττLακεψη ό.ρt.σ:μ1eνωv μ,ε)...ωv στό 

Ύπουρyειο η δτrου -:χλλου θά χρειαζόταν καl σε ,τερίmωση. ά:

πστυχίας των παραπάνω νό: συy,κ,αλέισιει 'Έκτακτη Γενική Συν{

λευιση yιά νά ληιΨθεΊ τελικά ώτόφαση yιά τό μέλλον του π·ε,ριο

δuκοϋ- και προιπαντός του Μουσείου 1μας. 

Άnό τα τρία ,τού άναφ,έραμε μόνο τό ,τρωιτΌ τrραγματο,τοιή

θη:κε, δηλαδη ή άvαστολη της sκιδόαεως του -rοφωδικου. 

Στο ΎπουριyεΊο δέν 1τήyαJμε, άλλα μόνο εyώ - ώς πρό1ε

δpΌς - ηλθα σέ τηλεφων~κη έΉαψή. Ή Ε.Γ. δεν χρειάστη,κε νά: 

yίνει, yιατι έν τω μc:ταξυ με ,τρασωrιηκες παρCΧΙσιτάισιεις • . μελωv 
του Δ.Σ., nήρα-μ.ε την ύπόσχεση άmό την Α.Ε.,Μ. ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡ

ΝΑΣΣΟΥ δτι θά ένίσχυε την Έταψεία. Προσωrιτι1κά ή ένόχλησιή 

μου πρός την ΑΕΜ γινόταν κάιθ'ε Τρίτη καί ,κάθε Τρίτη επερνα 

την 'tδια πά\ΙΙ'['α απάντηση, αλλά έ1τέjμεινα yιατl είχα πισχ,έψει 

~)ς εuλuκρινη τη στάση της Έταιρείας. Καί . πρό · ήμερων 1με εί

δο,τοίηισαν οτι ή AE/v\ ΒΩΞlΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ά~vαλαμ,(3άνει την 
πλη,ρωιμη του ενοικίου του Λ.Φ.Μ. yιό: όλάκ:ληιρο τό χρόνο. 

Το Δ.Σ. άιφοσ ένη,μερώθη,κ.ε, άnαδ:έιχτηικε τη δωρεα καί έξέ

φρcrοε τlς θερμές του εύ,χαριιστίες. 

'Αλλά, επιτέλους, στίς 15 Όικιrωt3ρίου μας yvωαιο,ποιήθηικ,ε 

ΚΙαl ή ά,τάψCΧiση του 'Υ,τουρyείου yια έrrτιχορήyη,ση ,με τό πο,σόν 

τωΊ,1 150.000 δρχ. 'Αξίζει δέ. να σηιμειωΘ1εΊ δτι τό σχετικό εyyραψο 
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είχε ή:μ<Ε<pομηνία έ.κδόσεως 28.8.84 καί εφθασε σε ιμας στις 15.10. 
1984. Καί αύτο χωρίς σχόλια. 

Αύ,τες ηταν :μ,ε άδρό: λόyια καί χωρίς φυλολοryί.ες ο,ί -π:ροσπά

θειές :μαις yιά την εξοικονόμη;ση χρημά:τωv yιά τή σωτη~ρία 

του Μουσείου καl τοϋ περιοδιχοΟ ·μας .. 

<Η σημ~ερινη δέ κατάστ1crοη δεν διαφέρει πολύ άπ.' αύτή πού 

ά.ναψέρετ,αι στον Ίσυλοyισμό μας το,Ο 1984. Με Gάση τα -π:αρα
-π:άνω κα:ταρτίσα.μιε. ;ωl τον Προϋπολοyισ1μο του 1965. 

Για το Μουσεϊο μας εχω να πω οτι ουμ,πληρώθφ:·ε . και ψέτος 

·με άρικετά ε. κθέ,ματ:α καl πώς αρκετά yκρ:ούπς κκχ:ί μεμονωμένα 

ατσμα το ε:π:ιση~έ1ψθη~καν καl εξεφ:ρ:ά01θη καν ,με τά: καλύτερα λό

y ~α. Τό μvνο πρό'3λημά :μας είναι οτι δεν εχουιμε -π:οϋ νά:, Gάλου~ 

.με τά δύο Gαρειά: aκθέματα πού ,εχουμε αn' εξω αιπ:' το Μουσειο, 

ατο πεζοδρόμιο, yια:rί ή Lδιο.κτήτ,ρια οϋτ~ μ,έrσα μας tπιτρέ-π:-ει νά 

τα Gάλ·ουιμε, λόryω του Gάρους τους, οϋτε ,μας ενο υκιάζει yια το 

οκοrπ:ο αυτό ενα ·ι:μη,μα της aσωτερ ~κης αύλης. 

<Όπως καl πιό πάνω άiναψέpα;με του 'Π'ε.pιαδικου ανεστάλη ή 

εκιδοιση. Ά.πο πολλούς καl διάφσρους είχαμε nαρά-:τονα καl θά 

f.λεyα παρατηρήσεις, yιατι. εyκαταλείψαμιε την π,ροσπ,άθεια αι)

τή . Τώρα τcού εξασφαλίσαμε τα εξαδα 1ι=κ!δόσεως, το Δ.Σ. πηρε 

άπόιψα1ση ν' ,άρχίσουμιε την έτcανέκiδοση yιά νά συνεχίσουμ,ε νά 

δίνοUΙμιε το -παρόν οnως nρωτα, καl δτcως nολλοl φ ίλοι άξιοϋν. 

Γt' αύτό το λόγο φέτος, οί ενισχυσεις ,εψθιοjΟία'V το ποσοv τωιv 40. 
000 δρχ. Τό μόνο πού μας μένει είναι vά Gοηθήισαυιμ,ε γράφο~ας. 

ΠροGλ,ήιματα ύτcάρχουν, αλλά αυτά δεν μ'Ττορουν καl δέν τcρέ,τrει 

νό: σrrαιματήσουν τη οραστηριό,ψτά μας. 

<Η Βι~ιοθ11,κη μας ένισχύθηκ.ε φ.έτος με 35 μάνο GιGλία. 

Παρα;καλοu:με τα μέ·λη, ολα τα μέλη της Έταφείας, να πλαι
σιώσουν τlς τcροσπάθειές της, να συιμπ:α?ασταJθοΟ,ν στις δύσκολες 

σηy:μές της καl να ~ή Gοηθήσουv ήθυκα καl σίικονομικά. 

Σέ δλους εύχόμαστε ύyεία καl χαρά σ' ολο Το 1985 καl στην 
Έταφεία μας εpyΙΟ πιο άποδοτω~ό. 

Παρα,καλω, οnοιος θέλΕL κάnοια διευ κρίνηση η fχει να ύ1το

l9άλει ερωτήσεις σχc.τικά μέ τα nαραπάνω, να λάGει τό λόyο. 

Έαν δέ δέν ύnάρχε ι κανένας δέν μένει nαρά νά ύ-πο(Βάλω τήν nα
,ραLτηιση, του Δ.Σ., yιατl εληξε Τ] θητεία του, καί ά:φου εύχαριστήσω 
τά μέλη του, δπως ευιχ_αριστω θερμά κα:. ολους δσους 1ταραστά
θηκαν στην τcροσπάΘε ιά μας καί Lδιαί,τc:ρα την ΑΕΜ ΒΩΞΊΤΑ Ι 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ να δώσω τό λόyο στον κ. Πρόsδρο -της Γεν. Συνιε
λεύαεως» . 
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Β.- Τό νέο Δωικηηκό Συιμ(!>ούλυο της Έταφaίας ,τού aκλέ

χθη,κε στlς άρχαιρεσίΕς της 20.1 . .85 συyκροτήιθηκε σε σωιμα ώς 

-π'αιρακάτω : 

Γεώργιος Κουτσοκλένης, πρόεδρος. 

Σω"rήριος Ζήσuμιος, αντιπρόεδρος .. 

Εύθύιμιος Τσαφόyιαννος, yρ,αμμα:τεύς. 

Πεώρyιος Καρα"ϊv,δ,ρος, ταμίας. 

Χρηισ:τος Καρ6έλης, ,εφορσς. 

Θφισrοικλης Φουσέκης, μέλος. 

'1 ωάννης 'Αyουρ&π:ουλος, ιμέλ:ος .. 

Γ.- Συνεχίστ,η1κ,αν οί προσφορές συμπατριωτων μας yιό: οί

κονομικη ,ενίσχυση της Έται,ρεϊας .. 
Οί ,ταρα:κάrrω μας ε.στειλαν τό: άνrΓLστοιχα ποσά: 

Τ. Δηιμιήτριος Π. Μπού,yας, Γρα6ιά Δρχ. 

2. Γιεώρytος ΧασιαΊ<ός, Δημιακρατίας 6 - Ζωγράiφου » 

3. Βcοcrίλειος Λα:χανας, 'Αθ1jv,α » 

4. 'Αrττόαrολος Τ ριάντης, Δελφοl » 

5. Στέφ. Η. Παπαικων,σταντίνου, Καυκάσου 51, 'Αθ,ήνα » 

6. Εύιθ. θ. Κουρsμένος, Κολο1ωψώνη 44, 'ΑJΘή~α » 

7. Νuκ. Δημητρvου, Λασικαρίδο,υ 1 ,26α, ΚαιλλιΘέα » 

8. Χρηισ'τΌς ,Κiανελλόπου:λος, "Λμ;φ,uσσα » 

9. Δήιμηrφα Τσαy!κpινου » 

10. Άθαν. Ήλ. Κρέιμαστ:σς, Λtτωλίας 4, Ήλυσύπολη » 

11'. Σωτήριος Ζήσιμος, ,, Αμφισσα » 

12. Δα:νάη Γ,κοϊκοεισsα, Παρίσι » 

13. Παναιyιc~,τα Ρειμπη, Μ. Σπηλαίου 30, Άμπrειλόκηrττοι » 

14. Έπτcψ., Ράϊκος, 'Άμφισσα » 

15. Εύάyyελος Παπούλιας, "Αιμφυσrσα » 

16. Ε. Ε. Βωξ~ται Διστό:μου » 

17. Δηιμοσθ. Κρα616cφίτης, 'Ά1μψυ01σα » 

18. Άθαν. ΚρCΧΙνιας, Γ,pCΧΙ(:>ια » 

19. Εύiθ. Η. ΓοΔ®αλης, 'Αθ. Διάκ:ου 11, Δό:Jψvη » 

20. θφuστο,κλης Μ'ελιασάρης,. Γρα®ια » 

21'. Βασίλ. Σο,ρωκσς, "Α1μ:φισσα » 

22. Ί ωάννης καl Κ,ατ{ι,1α Μίχου, Μ .. Σ,την-.αίου 30, Άμ-
'Π.1ελ·6κηrrτσι, ειίς μνή,μην yσνέων των Ά1Αδpέα κ:αl 
Μαρίας έκ Κ:αλλίου 

Ή ΈταιρεLα εύl)(αρ~στεϊ θε,ρμα ολους. 
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'Επιτρέmται ή μερική' ή δλιχή &ναδημοσιευση τΘν κειμένων, μέ την 

προυπ6θεση νά. γίνετα.ι μνεια. τοϋ περιοδιχΟ!), • δποu πρωτοδημοσιεύθηχ.ι 

mt νcχ ~ημοσιεuετα.ι δ πρ6λογο~ i'j το σχόλιο τη, , συντάeεω,, a.ν όπάρχει. 



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡF.ΑΝ 


