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ΕΥΑΙΣΟΗΣΙΕΣ
1οῦ ΙΧΝΗΛΑΤΗ
α’. Ἱστορικές µνηµες
Ἀπό τό Β΄ τρίµηνο τοῦ χρόνου ξεχωρίζει ὁ Ἀπρίλης, γιά τά πολύ
σπουδαῖα ἱστορικά γεγονότα. Ἀπ᾽ αὖτά σηµειώνω λίγα, πού κατά τή

γνώμη µου ξεχωρίζουν, γιά νά τά θυµήσω στούς φίλους µας.
θ.4.1941. Ἡ Χιτλερική Γερμανία, µέ τή βοήθεια τῆς Βουλγαρίας

ἐπετέθη κατά τῆς Ἑλλάδος, µέ τά γνωστά ἀποτελέσματα τῆς Ἀντιστάσεως τῶν Ὀχυρῶν τῆς Τραμμῆς Μεταξᾶ, τῆς Κατοχῆς καί τῆς
Ἀντίστασης.
104.1821. τήν Κωνσταντινούπολη 5.000 γενίτσαροι, πού συνοδευόντουσαν ἀπό µαινόµενο ὄχλο, εἰσόρμησαν στά Πατριαρχεῖα. Ὁ
Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ ἀπήχθη καί ὁδηγήθηκε µέσα σέ προπηλα-

κισμούς καί βρισιές, στήν Κεντρική Πύλη τοῦ Πατριαρχείου ὅπου οἱ
δήµιοί του τόν κρέµασαν. Ἀπό τότε ἡ Πύλη αὐτή δέν ξανάνοιξε!
Μαζί µέ τόν Πατριάρχη θανατώθηκαν καί ἄλλοι 8 ἀρχιερεῖς καί

πάνω ἀπό 700 Ἕλληνες τῆς γύρω περιοχῆς.

Τήν ἴδια µέρα ἐδῶ στά Σάλωνα, ὁ Γερο-Πανουργιᾶς καί ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαῖας µέ τούς συµπολεμιστάς των, ἔπαιρναν τήν

ἐχδίκησή τους γιά τό χαμό τοῦ Πατριάρχη τους, µέ τήν κατάληψη

τοῦ δυνατοῦ κάστρου τῆς Ὠριᾶςκαί τήν ἀπελευθέρωση τῆς πε-

ριοχῆς, ἔπειτα ἀπό 491 χρόνια φοβερῆς, ἀσιατικῆς σκλαβιᾶς.
21.4.1841. Στή Νάουσα ἔγινε ἕνα ὑπέρτατο γεγονός. Οἱ γυναῖκες

τῆς Νάουσας, γιά νά µήν πέσουν στά χέρια τῶν Τούρκων Υκρεµίστηχαν στό ποτάμι τῆς Ἀραπίτσας, ἀφοῦ πρῶτα πέταξαν τά παιδιά
τους, ὅπως ἔγινε παληότερα στό Ζάλογγο.

22..1827. Ἀποφράδα ἡμέρα, γιατί σ᾿ αὐτή τραυματίστηκε θανάσιµα, ὁ μεγάλος ἤρωας, ὁ Στρατάρχης Γεώργιος Καραϊσκάκης.

25.4.1834. Καί τούτη Ἡ µέρα θυμίζει τό ἀδέλφωματῆς συμφορᾶς

καί τοῦ Πρωίσμοῦ. Συμφορά γιά τήν ἀπώλεια τῆς γραμμῆς τῆς Ἄλα-

μάνας - Χαλκομάτας, ἀλλά καί τῶν ἐκλεχτῶν παιδιῶν τῆς Φωκίδας
Ἠσαῖα καί Ἀθ. Διάκου καί ἡρωϊισμοῦ γιατί στάση σάν αὐτή τοῦ Ἀθ.

Διάκου δέν ἔχει νά ἐπιδείξει ἄλλη ἡ Ἱστορία.
Εἶναι ἡ ἡμέρα πού θανατώθηκε ὁ Δεσπότης µας Ἠσαΐας, ὁ

ΜΟΝΟΣ πού ἔπεσε στίς ἐπάλξεις, σέ κεῖνο τόν ἱερό ἀγῶνα καί πού

σουβλίστηκε ζωντανός ὁρωας Διάκος.
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Τά παραπάνω γεγονότα εἶναι ἕνα μικρό δεῖγμα ἀπ᾿ τήν πλουσιωτάτη σέ τέτοια γεγονότα Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος.

β’. Μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς Ἄδης Μαρτίου 1821

Στίς 25 Μαρτίου 20083, ὁ Δήμος Δελφῶν, ὁ ὁποῖος πηρε τή σκυτάλη τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς, ἀπό τήν Ε..Φ.Μ., ὀργάνωσε ἐκδήλωση στό
Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλίας Παρνασσίδος γιά νά γιορτάσει η Φωκίδα καί ὁλόκληρη Ἡ Ἑλλάδα τό ξεκίνημα τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνα γιά τήν
ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἀπ᾿ τόν ἀνελέητο ἀσιάτη κατακτητή,

πού περισσότερα ἀπό 400 χρόνια καταπίεζε µέ τὀν χειρότερο τρόπο

τόν ὑποδουλωμένο Ἕλληνα, τόν ραγιά, ὅπως τόν ἀποκαλοῦσε.
Στόν πανηγυρικό τῆς Ἡμέρας ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΒ.Φ.Μ. συνεχίζοντας τήν προσπάθεια τῆς Ἑταιρείας νά ἀποκατασταθεῖ Ἡ ἀλήθεια, Ἡ
σχετική µέ τόν ξεσηκωμό τοῦ Ἔθνους, ὑπῆηρξε σαφέστατος καί προτρέπει κάθε ἐνδιαφερόμενο νά μελετήσει τά ὅσα διεδραματίστηκαν

στίς δύο ἱστορικές Συνελεύσεις πού ἔγιναν, πρίν τήν 25-3-1854, γιά

νά γίνει ὁ ἀπαραίτητος συντονισμός τῶν προσπαθειῶν καί ἡ τακτοποίηση τῶν λεπτομερειῶν, δηλαδή αὐτῆς τῆς πολυσυζητηµένης τής
Ἠοστίτσης (Αἰγίου), κατά τήν ὁποία, παρ) ὅλη τήν ὑπεράνθρωπη
προσπάθεια τοῦ φλογεροῦ Παπαφλέσσα. τά ἀποτελέσματά της

ὑπῆρξαν ἐντελῶς ἀρνητικά καί αὐτῆς τῆς Ἁγίας Μαύρας (τῆς Λευκάδας), κατά τήν ὁποία ἀποφασίστηκαν ὁμόφωνα καί ἀπόλυτα «...νά

ἐγερθή ἡ Ἑλλάς, τήν αὐτήν στιγμήν, ὡς εἷς ὁπλίτης µόνος...», δηλαδή στίς 25 Μαρτίου 1821.
Μία ἁπλή ἀνάγνωσις τοῦ χρονικοῦ αὐτῶν τῶν συνελεύσεων φανερώνει τίς προθέσεις καί τίς ἀποφάσεις τῶν συνέδρων τῆς πρώτης
καί αὐτῆς τῆς δευτέρας καί δέν χρειάζονται σχόλια.
Καΐ ὅμως, ἐνῶ τά πράγματα ἔχουν ἔτσι καί οἱ Μωραΐτες κάνουν
τό μαῦρο ἄσπρο, ἐμεῖς ἐδῶ, πιπιλᾶμε τήν καραμέλα τῆς... Ἁγίας

Λαύρας κι αὐτή τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

Κι’ ἀκόμα ἐνῶ ἐδῶ καί 27 ὁλόκληρα χρόνια Ἡ Ε.Φ.Μ. προσπαθεῖ

γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Ἱστορικῆς Ἀλήθειας, ὑπάρχουν ἄτομα
χαί φορεῖς πού ἀδιαφοροῦν ἤ καί ἀντιδροῦν ἀκόμα ἄλλοτε ἀθέλητα
καί ἄλλοτε ἠθελημένα ὁρμώμενοι ἀπό μικροσκοπιµότητες καί ἄθλι-

ους ἐγωϊσμούς, στήν προσπάθεια τῆς 'Ἑταιρείας µας πού θέλει καί

προσπαθεῖ νά δεῖ πιό καθαρά τό συμφέρον τῆς Φωκίδας µας.

Ἄς ἀποφασίσουμε λοιπόν µαζί νά ἀρχίσουμε τήν ἀποκατάσταση
τῆς Ἱστορικῆς Ἀλήθειας καί νά δώσουμεστήν Φωκίδα. πού τόσα καί

τέτοια προσέφερε σέ κεῖνο τόν Ἱερό Ἀγῶνα, τή θέση πού τῆς ἀνήκει
µέσα στήν Ἱστορία.
Ἐμπρός Λοιπόν!

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -

.
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΑΗΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
1οῦ Τ. Ν. Κουτσοκλένη

Ὅπως ὑποσχεθήκαμε συνεχίζουμετίς μεταμορφώσεις, τίς ἄλλες
ἐκδοχές τοῦ Ἀηδονιοῦ, ὅπως αὐτές τίς βρήκαμε στή ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΗΙΑ τοῦ Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ καί σέ
ἄλλες πηγές.

ΗΠαραλλαγή 1η

Ἡ Ἀηδόνα ἦταν θυγατέρα τοῦ Πανδάρεως καί εἶχε ἄνδρα της τόν

βασιληᾶ Ζήηθο, µέ τόν ὁποῖο εἶχε ἕνα παιδί, τόν Ἴτυλο.
Ὅπως εἴπαμε ὁ διάβολος κάτι τέτοια χαίρονται καί ἔβαλε στό
μυαλό τῆς Ἀηδόνας τή ζὔλεια πρός τή συνυφάδα τῆς, γιατί ἐκείνη
εἶχε πολλά παιδιά. Τυφλωμένη ἀπ᾿ τόν φθόνο, ἕνα βράδυ, πῆρε ἕνα
μαχαίρι καί τράβηξε νά σκοτώσει τό µεγαλύτερο παιδί τῆς Νιόβης,
ἀλλά µέσα στό σκοτάδι λάθεφε καί ἀντί νά σκοτώσει τό παιδί τῆς

Νιόβης, σκότωσε τό µοναχοπαίδι της.

Συντριµµένη ἡ παιδοχτόνος ἄρχισε νά κλαίει χωρίς παρηγοριά.
Αὐτή τήν τραγική εἰρωνεία λυπήθηκαν οἱ θεοί καί μεταμόρφωσαν τήν

Ἀηδόνα σέ πουλί. Ἡ Ἀηδόνα δέν μπορεῖ νά ξεχάσει ὅτι εἶναι µία

παιδοκτόνος, ὅτι σκότωσε τό μονακριβό της παιδί, δέν μπορεῖ νά ἔεχάσει τόν ἀγαπημένο της Ἴτυλο καί γι αὐτό κλαίει κάθε νύχτα µοιρολογώντας τον. ΄
Ὅτανἔγινε ἡ µεταμόρφωσις τῆς Ἀηδόντας σέ πουλί, οἱ συγγενεῖς
της παρακάλεσαν τούς θεούς νά μεταμορφωθοῦν χι αὐτοί ἀνάλογα.

Ἡ ἐπιθυμία τους ἔγινε ἀποδεκτή ἀπ᾿ τούς θεούς καί ἔτσι ἔχουμε τόν

πατέρα της Πανδάρεω ἁλιαετόν. Τόν σύζυγό της Πελεκάνον, τή µητέρα της Ἀλκυόνα, τόν ἀδελφό της Ἔποπα, δηλαδή Τσαλαπετεινόν
καί τήν ἀδελφή της Χελιδόνα.
Παραλλαγή 2η

Ἀηδόνι καί κότσιφας:
Ὁ λαός µας θέλει τό Ἀηδόνι νά ἦταν ὄμορφο τσοπανόπουλο πού
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--"Ἡταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

ἔπαιζε πολύ καλά τή φλογέρα του. Τό παίξιµό του ἦταν καταπληπτικό καί γι αὐτό ἔκανε ἕνα ἄλλο τσοπανόπουλο πού δέν τά κατά-

Φερνε, νά ζηλέφει. Τυφλό κι αὐτό ἀπ᾿ τό φθόνο ὅρμησε µιά µέρα
χατά τοῦ Ἀηδονιοῦ, ἐνῶ αὐτό ἀμέριμνα ἔπαιζε τή φλογέρα του, θέ-

λοντας νά τό σκοτώσει. Ὁ θεός ὅμως πρόλαβε καί ἀμέσως µεταμόρΦωσε τά δυό παιδιά σέ πουλιά Ῥαί τό παιδί πού ἔπαιζε τή φλογέρα
του τόσο γλυκά, τό ἔκανε ἀηδόνι καί ἐξακολουθεῖ νά παίζει τή
φλογέρα του. Τό ἄλλο παιδί, τό φθονερό, τό ἔκανε κότσυφα., τοῦ

ἔβαφε τά φτερά του μαῦρα, γιά νά μοιάζουν µέ τή μαύρη ψυχή του
καί τοῦ ἔκανε τή μύτη κίτρινη γιά νά τονίζει τόν φθόνο, ἀφοῦ κανέ-

να Κίτρινο πρόσωπο δέν εἶναι καλό.

Ὅμως οἱ Ἱστορίες - μύθοι - γύρω ἀπ᾿ αὐτό τό θέµα δέν στα-

ματᾶνε ἐδῶ.

Στήν Ἑλληνική Μυθολογία θά βροῦμε ἀρχετές ἄλλες καί µάλιστα

διαφορετικές ἀπό πόλη σέ πόλη ἱστορίες. Ἄλλη παραλλαγή ἔχει ἡ

Ἀθήνα, ἄλλη ἡ Θήβα, ἄλλη τά Μέγαρα, ἡ Θράκη, ἡ Μ. Ἀσία καί οἱ περισσότερες ἀπ᾿ αὐτές θέλουν φονιά τήν ἀηδόνα καί ὄχι τήν χελιδόνα.

Ἀλλά ἐδῶ πρέπει νά σταματήσουμεγιατί:
α΄. «τό νά µή λές πολλά τ) ἀηδόνι σέ μαθαίνει.

Τόν ἕνα µῆνα κελαηδεῖ, τούς ἔνδεκα σωπαίνει».
β’. «Ἠἴπαμε πολλά καί σώνει
κι ἄς λαλήσει κι’ ἄλλο ἀηδόνι».

Παραλλαγή 8η

Καΐ τοῦτος ὁ μῦθος θέλει τό ἀηδόνι νά ἦταν πρῶτα τσοπανόπου-

λο, τό ὁποῖο μάλιστα ἔπαιζε πάρα πολύ καλά τή φλογέρα.
Κάποια µέρα εἶχε τά κέφια του καί τραγούδησε κι ἔπαιξε τή
Φλογέρα του, ἥπιε καί χόρεψε καί ἀφοῦ κουράστηκε πῆγε γιά ὕπνο.

Αἰσθανόταν πολύ κουρασμένος καί γι’ αὐτό εὐχήθηκε: «Θεέ µου. κάνε νά ξημερώσει τοῦ Ἅη- Γιώργη γιά νά χορτάσω ὕπνο».

Πέρασαν μῆνες, ἀπό τότε πού ἀποκοιμήθηκε µέχρι νά φέξει τ᾽

Ἅη- Γιωργιοῦ, τήν Ἠμέρα πού ξύπνησε, ὅπως εἶχε εὐχηθεῖ καί παρακαλέσει τό Θεό.
Τό κοπάδι ἐν τῷ µεταξύ, ἀφοῦ δέν εἶχε τσοπάνη τράβηξε γιά
ἀπάτητα λιβάδια καί νοιώθοντας ἀσφαλισμένο γιατί πάντα κοντά

του ἦταν τά δύο ἀγαπημένα σχυλιά ἣ Τσίλα καί τό Ἰσιβέλι. Μέ τίς
συνθῆκες αὐτές τό κοπάδι μεγάλωσε πολύ καί ὅταν τό βρῆκε τό τσοπανόπουλο, ἀφοῦ δέν μποροῦσε νά τό κουµαντάρει, τό πούλησε µέ

χαλή τιµή.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα---------------------------------------------- 5/48ο0ι
Τά σκυλιά, πού ἔλειπαν ὅταν αὐτός πουλοῦσε τό κοπάδι, στενα-

χωρήθηκαν μόλις τό ἔμαθαν καί ἐξέφρασαντό πικρό τους παράπονο:

- Ἐμεῖς, ἀφεντικό, πού φυλάγαμε τόσους μῆνες τό κοπάδι δέν

ἔπρεπε ἔστω νά ξέρουμε;

Καίκεῖνος πίστεψε ὅτι τά σχυλιά εἶχαν δίκιο πικράθηκε πολύ καί:
-Θεέ µου, χάνε µε πουλί νά πετάω ψηλά κι ἀπό χκεῖ νά ἀγνα-

ντεύω τό κοπάδι µου.
Τό τσοπανόπουλο ἔγινε ἀηδόνι καί πάντα τραγουδᾶ λαλώντας τό

Τσίλα, τσίλα, Τσιβελή, Τσιβελί... σου, σου... µαυλίζοντας τά πρόβατά

του χαίΐ καλώντας τά σκυλιά του.

Παραλλαγή ἄη
Φίλοι ἤτανε κάποτε δύο ἄνθρωποι καί ζοῦσαν κοντά.
Ὁ πρῶτος, πού ἀργότερα ἔγινε ἀηδόνι, ὅπως θά δοῦμε, ἦταν
ὄμορφος, λεβέντης καί προπαντός πλούσιος. Ἀρκετά πλούσιος! Εἶχε
ἀκόμα µιά ἄλλη µεγάλη χάρη. Ἔξερε τί πάει νά πεῖ ἀγάπη.

Ὁ δεύτερος, αὐτός πού ἔγινε κότσυφας, δέν εἶχε τά προσόντα
τοῦ φίλου του, ὅπως ἀποκαλοῦσε καί ὄχι ὅπως πίστευε, δηλαδή τό
ἀηδόνι.

"Ἠταν ἄρρωστος. Εἶχε ἕλκος, ὄχι στό στομάχι ἀλλά στήν ψυχή,

ὅπως θέλει τό φθόνο ὁ Σωκράτης. Ἡ ψυχή του εἶχε σκοροφαγωθεῖ
ἀπ᾿ τόν φθόνο, ὅπως ἡ τσόχα ἀπ᾿ τόν σκόρο (Χρυσόστομος). Τόν
ἔλεγε φίλο. Ἔλεγε ὅτι τόν ἀγαποῦσε ὅπως αὐτός, τοῦ ἔλεγε «εὖχα-

ριστῶ» κάθε φορά πού δεχόταν τίς εὐεργεσίες τοῦ φίλου του, ἀλλά
ὁ φθόνοςδέν εἶναι ἴδιον τῆς εὐγενικῆς καρδιᾶς, ἀλλά μοιάζει µέ ὀχιά

πού κρύβεται στό πουρνάρι καί δέν συμφιλιώνεται ποτέ, γιατί κι-

νεῖται ἀπό µοχθηρία. Ὅλα τά προσόντα τοῦ φίλου του δέν τά ἔβλεπε δέν τά καταλάβαινε, γιατί φθονοῦσε!

Τό ἀηδόνι δέν κατάλαβε ποτέ τό πόσο τό μισοῦσε ὃ... Φίλοςτου,

γιατί τόν ἀγαποῦσε μ᾿ ὅλη του τήν καρδιά καί δέν τό ἔκρυρε.

Κάποτε δέν ἄντεξε ὁ φθονερός Κότσυφας καί ἄρχισε νά πείσει

τόν ἑαυτό του ὅτι ἔπρεπε νά ξεκάνει τόν «φίλο». «Θά τόν φάω τόν
κερατά. Ποῦ θά μοῦ πάει;».
Ὁ Παντογνώστης Θεός, ὅταν εἶδε τή µαυρίλα τῆς φυχῆς τοῦ Κό-

τσυφα τόν ἔκανε κατάµαυρο πουλί, γιά νά ἀποφύγει τό ἀδικαιολόΥΥἨτο φονικό.

Ἀλλά καί πουλί πού ἔγινε δέν μπόρεσε νά ἀπαλλαχθεῖ ἀπ᾿ τόν
φθόνο καί αὐτό τό δείχνει ἣ μύτη του, ἄλλοτε κόκκινη καί ἄλλοτεκίτρινη.
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ὍὉ φίλος του, τό ἀηδόνι, τόν λυπήθηκε καί ζήτησε ἀπ᾿ τό Θεό νά

τόν κάνει κι αὐτόν πουλί γιά νά βρίσκεται κοντά του καί ἀπό τότε
κάθεται πάντα ἀπέναντι ἀπό τόν Κότσυφα καί κελαηδεῖ.
Ἀλλάκαί ἔπειτα ἀπό ὅλα αὐτά ὁ Κότσυφας δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει καί τοῦτο γιατί... Οἱ φθονεροί πεθαίνουν, ὁ φθόνος ὅμως ΠΟΤΕ.
μᾶς τονίζει ὁ Μολιέρος.

-----

Ἀελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

1 4808

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τής ἐκδηλώσεως τῆς 28ης Φεβρ. 20058
στό ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
χατά τήν ὁποία ἔγινε:
30 χρόνων ζωῆς. δράσεως καί προτῶν
α’. Ὁ ἑορτασμός

σφορᾶς τῆς Β.Φ.Μ.
β’. Ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΙΛ-

ΜΑΤΑ - ΑΣΧΟΛΙΕΒΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΗΕΡΓΕΗΣ πού

ἔγραφε ὁ κ. Γ. Κουτσοκλένης καί ἐξέδωσε ὁ Δῆμος
Ἀμφίσσης.

Στό βῆμα ὁ κ. Δ. Σανιδᾶς, Γραμματέας τῆς Ε«Φ.Μ.:
Κύριε Ἀντινομάρχα,

Κύριε Δήμαρχε,

κ.κ. Νομαρχιακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Κυρίες καί Μύριοι,

Σήµερα σᾶς καλέσαμεἐδῶ νά σᾶς παρουσιάσουμε τά 30 χρόνια
ζωῆς, δράσεως καί προσφορᾶς τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν καί
νά σᾶς παρουσιάσουμετό βιβλίο τοῦ Γιώργο Κουτσοχκλένη πού ἐξέδωσε ὁ Δῆμος Ἀμφίσσης.
Καλοῦμε στό βῆμα τόν κ. Δήμαρχο γιά ἕνα χαιρετισμό.

κ. Δήμαρχος (Ν. Φουσέκης)
κ. Βοηθέ Νομάρχη.

κ. τ. Δήμαρχε Ἀμφίσσης Ζαφ. Ζαφειρόπουλε,

κ. Πρόεδρε τῆς Ε.Φ.Μ. καί ἀγαπητά µέλη τοῦ Δ.Σ. σας,
κ.κ. Νομαρχιακοί καί συνεργάτες Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία ἀργότερα πού θά πάρω τή θέση µου
στό βῆμα. νά ποῦμε περισσότερα πράγματα γιά τό βιβλίο πού πα-

ρουσιάζουµε. Πρός τό παρόν σᾶς καλωσορίζω στή φιλόξενη αἴθουσα

τοῦ Π.Κ.Δ.Α. καί εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν παρουσία σας ἐδῶ, πού

μᾶς τιμᾶ. Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τῆς ἐκδήλωσής µας
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καί στἠν παρουσίαση τῆς Ε.Φ.Μ. καί τοῦ βιβλίου τοῦ Γιώργου
Κουτσοκλένη.

Νομίζω ὅτι αὐτή Ἡ ἐκδήλωση θά ἀφήσει σέ ὅλους µας ἀρκετά

πράγματα πολιτισμοῦ καί ἱστορίας τῆς Ἀμφίσσης, τῆς Φωκίδα
ς καί
τῆς Ἑλλάδος γενικώτερα.

Εὐχαριστῶ.

(Χειροκροτήµατα)
κ. Σανιδᾶς

Τό λόγο ἔχει ὁ Πρόεδρος µας, ὁ Ἡρόεδρος τῆς Ε.Φ.Μ. κ. Κου-

τσοχλένης.

ΕΓ. Ν. Κουτσοκλένης

Ἀγαπητοί φίλοι, τιµώμενοι καί μή. Ὅλοι εἶσθε φίλοι.

Αἰδεσιμώτατε,
κ. Ἀντινομάρχα,
κ. Δήμαρχε,
Χ.κ. Ἐκπρόσωποι τῶν Μεταλλευτικῶν ἘἩταιρειῶν,
Ἀγαπητές φίλες καί φίλοι,

Διπλός εἶναι ὁ σκοπός τῆς σημερινῆς συγκεντρώσεως.

ὍὉ πρῶτος εἶναι ὁ ἑορτασμός τῶν 80 χρόνων ζωῆς, ὁδράσε
ως καί
προσφορᾶς τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν καί δεύτερ
ος εἶναι Ἡ
παρουσίασις τοῦ βιβλίου: «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ
ΑΤΑ -

ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ- ΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑ
-

ΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Καί σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ χαρίσ
ετε λίγη
ὑπομονή καί λίγη ἀγάπη.
Βρισκόμαστεστίς ἀρχές τοῦ 1973, ὅταν µιά ὁμάδα 94 ἀνήσυ
χων,
Φωτισμένων νέων - τότε - σκέφτηκαν, ὁραματίστηκαν καί
ἔπειτα
ἀπό συζητήσεις, ἀποφάσισαν νά ξεκινήσουν µιά προσπ
άθεια ἂφυπνισμοῦ αὐτῆς τῆς μικρῆς μέν σέ ἔχταση, ἀλλά πολύ
μεγάλης σέ
ἐθνική, πνευματική καί πολιτιστική προσφορά, Φωκίδ
ας.
Κὺ ἔτσι γεννήθηκε ἡ Ε.Φ.Μ. Αὐτῆς τῆς Ἑταιρείας τά βήματα
ἕε-

κινῶ νά ἰχνηλατίσω - κατά καιρούς ἰχνηλάτης βλέπετε - µέ
πολύ σεβασμµό, µέ βαθύ αἴσθημα εὐθύνης, µέ πολλή εὐλάβεια θά ἔλεγα.

Τριάντα χρόνια πέρασαν ἀπό τότε χι’ ὁ δρόµος ποτέ δέν
ὑπῆρξε
ὁμαλός, ἀλλά πάντα ἀνηφορικός καί κακοτράχαλος.
Τό πρῶτο Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας, πού ἀποτελοῦσανοἱ:
Γ. Κουτσοκλένης, ὣς Ἡρόεδρος

Ἀελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Δρ. Κραβαρτόγιαννος, Ἀντιπρόεδρος
Εὐστάθιος Σπαθιᾶς, Γραμματέας
Εὐγενία Γερολυµάτου, Ταμίας
Γεωργ. Βακράκης, Ἔφορος καί
Φίφη Μαργιέλου καί Εὐθύμ. Δρόλαπας, µέλη,
χατέλαρε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά κάνει γνωστή τή γένγηση τῆς Ἑταιρείας στίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες, καί στούς πολίτες καί

ἄρχισε τόν ἀγῶνα γιά τήν ἐξεύρεση πόρων καί ὀργάνωση τῶν Τρα-

φείων.
Ἡ ἀπόφαση 2-4 Ὀκτ. 1975 τοῦ Δ.Σ. βάζει τά θεμέλια τοῦ ὅλου

οἰκοδομήματος τῆς Ε..Φ.Μ. καί µέ τήν ἑπόμενη ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ.
ἀποφασίστηχε Ἡ δηµιουργία Λαογραφικοῦ Μουσείου.

Τό τέλος τοῦ 1974 ἡ Ἑταιρεία ἀναγκάσθηκε νά ἀναστείλει τίς
προσπάθειές της, γιά 30 περίπου μῆνες.
Τό 1976 ἀνέλαβε ὁ γιατρός Δημήτρης Κολοβός τή διοίκηση τῆς

Ἑταιρείας καί ἀμέσως ἄρχισε Ἡ ἐνεργοποίησή τῆς.
Πολλές, καθημερινές καί πολύ κουραστικές ἦταν οἱ συναντήσεις
μας καί οἱ συζητήσεις µας, µέ μοναδικό θέµα τό πῶς θά µπορέσουµε νά ὑλοποιήσουμετίς ἐπιταγές τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Καταστατικοῦ
μας πού θέλει:
α΄. Περισυλλογή, καταγραφή, µελέτη καί δημοσίευση ὑλικοῦ πού

ἔχει σχέση µέ τή γλώσσα, τή λαογραφία, τήν ἱστορία, τήν ἀνθρωπο-

λογία καί τήν καλλιτεχνία τῆς Φωκίδας.
β’. Τή διαφύλαξη τοῦ ἰδιαίτερου χρώματος λαϊικοῦ πολιτισμοῦ
τῆς Φωκίδας, ὅπου δηλαδή τοῦτο εἶναι δυνατόν. Ἰζαί
γι. Μιά σειρά ἄλλων ἐπιταγῶν.
Ἔχπειτα ἀπό πολλή σχέφη καί ἀπό πολύ µέτρηµα τῶν παραγόντων τολµήσαμετή δηµιουργία Λαογραφικοῦ Μουσείου, κι’ ἀπ᾿ τή

ατιγµή ἐκείνη ἄρχισαν τρεχάµατα τέτοια πολύ λίγοι μποροῦν νά κα-

τανοήσουν. Στίς 1 Ὀκτ. 1978 κάναμε τά ἐγκαίνια τοῦ Λ.Μ.Φ., τό

ὁποῖο εἴχαμε ἐγκαταστήσει στήν παληά Ἐλινική Λύτρα ἀπ᾿ τόν Ἰα-

νουάριο τοῦ 1978.
Μέ τήν ἵδρυση τοῦ Λ.Μ.Φ. διαπιστώθηκε ἡ ἀνάγκη ἐκδόσεως
ἑνός ἐντύπου πού νά συμπληρώνει τήν προσπάθειά του.

Καίΐ πάλι μᾶς βασάνισαν πολύ τά ἐρωτήματα, ποιό τό εἶδος, τό
μέγεθος, τήν περιοδικότητά του, τό ὕφος του. Προβλήματα γιά μᾶς
πολύ δύσκολα, γιατί κανείς µας δέν εἶχε ποτέ ἀσχοληθεῖ µέ παρόµοια θέµατα.
Ἀποφασίσαμενά εἶναι: περιοδικό, τριμηνιαῖο, µέ καθαρά ἱστορι-
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κο-λαογραφικό περιεχόµενο. Νά ἐπιδιώκει δηλαδή ὅλα ὅσα τό
ἄρθρο 2 τοῦ καταστατικοῦ ἐπιτάσσει. Ἀκόμα νά ἐπιδιώκει τήν
ἐνθάρρυνση καί ὀργάνωση πνευματικῶν καί καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων. Ἐπίσης τή διαφύλαξη τοῦ ἰδιάζοντος χρώματος λαϊκοῦ πολιτισμοῦ τῆς περιοχῆς µας, ὅπου ἀχόμα σώζεται, καί ὅτι σχετικό µέ
τά παραπάνω.

Ἕνας ἄλλος σκοπός τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς ἦταν - καί εἶναι - νά
ἀποτελέσει τόν κρίκο πού θά ἑνώνει ὅσο τό δυνατόν περισσότερους

Φωκεῖς καί θά τούς ἐνημερώνει γιά ἐνδιαφέροντα καί τίς ἀνάγκες
τοῦ τόπου µας, πιστεύονταςὅτι ἡ δύναμη τῶν πολλῶν δίνει εὐκολότερα ἐπιθυμητή λύση στά προβλήµατα καί εὐοδώνει τούς ἀγῶνες.
Μαί ἕνας ἄλλος σκοπός ἦταν νά γίνει τό µέσο γιά τήν προβολή
τῆς πνευματικῆς δουλειᾶς κάθε συμπατριώτη µας, δημοσιεύονταςτίς

ἐργασίες του καί τό βῆμα ἀπ᾿ ὅπου θ’ ἀκούγονται γνῶμες, ὑποδείξεις

καί ἐπικρίσεις ἀκόμα.
.εεαί τό Α΄ Τρίμηνο τοῦ 1977 κυκλοφόρησαν οἱ «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’

ΤΗ ΦΩΠΕΙΔΑ»,
Τό πρῶτο τεῦχος εἶχε µόνο 16 σελίδες. Τό 2ο εἶχε 30, τό 8ο εἶχε

24. Τά ἀπό τό 4ο µέχρι καί τό 47ο ἀνέβηκε στίς 32. Ἀπό τό 48ο µέχρι τό ὅ6ο ἔφθασεστίς 4δ σελίδες καί ἀπό κεῖ καί πέρα σχαρφάλωσε στίς 64, µέ ἐξαίρεση τό 1006, τό ὁποῖο εἶναι µέ 120 γιατί ἦταν πανηγυρικό.
Ποιός τολμοῦσε, στό ξεκίνηματοῦ περιοδικοῦ τούτου νά φαντασθεῖ ὅτι θά ἐκδίδεται ἀνελειπῶς γιά 36 ὁλόκληρα χρόνια, ὅτι οἱ σελίδες του θά ἔφταναν τίς 4.806. ὅτι θά γινόταν περιζήτητο ἀπ᾿ τίς
Πανεπιστημιακές Σχολές πού ἀσχολοῦνται µέ τή Λαογραφία, κι
ἀχκόμαὅτι θά τύχαινε τέτοια καί τόσα ἐπαινετικά σχόλια:
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τά 20 πρῶτα χρόνια τό περιοδικό µας
αὐτό διανέµετο δωρεάν.
Ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 1979 τήν Ἡροεδρεία τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἕταιρείας ἀνέλαβε ὁ ὑποφαινόμενος, τήν ὁποία διατηρεῖ - δυστυχῶς -

µέχρι σήµερα.

Παράλληλα µέ τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ ἔγινε προσπάθεια

ἔκδοσης καί τῆς ἐπετηρίδας τῆς Ἑταιρείας. Ὑλικό ὑπῆρχε, ἀλλά δέν
ὑπῆρχαν χρήματα καί τό ἀπαιτούμενο ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ γιά

ἀγορά της καί γι αὐτό κατορθώσαµε νά ἐκδόσουμε µόνο τρεῖς τόµους, λίαν ἀξιόλογους ὅμως.

Ἕνας ἄλλος στόχος πού ἔθεσε ἡ Ε.Φ.Μ. ἦταν ἡ ἀνάστασις τοῦ

ΠἩρωά µας Ἠσαῖα καί τοῦ ἱστορικοῦ µας Μοναστηριοῦ τοῦ Π.

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα-----
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Ἠλία. Ἔτσι ἀρχίσαμε τίς ἐκδηλώσεις σέ κάθε ἐπέτειο ξεσηκωμοῦ
ἐκεῖ, ἀλλά µέ πολλή θλίψη πρέπει νά πῶ πῶς βρέθηκαν ἄτομα, Σύλλογοι καί ἀρχές ἀκόμα πού ὄχι δέν συνεργάστηκαν ἡ δέν συνέτρεξαν

τήν προσπάθεια τῆς Ἑταιρείας, ἄλλά τήν πολέμησαν µέ πολύ

πεῖσμα. Ἐμεῖς συνεχίσαµε τήν προσπάθειά µας. Στήσαμε ἕνα φτωχό μνημεῖο ἐκεῖ, µέ τήν ἐλπίδα πώς κάποτε θά συνεκινεῖτο Ἡ Ηολιτεία καί θά ἔκανε ἕνα ἀντάξιο τῆς προσφορᾶς τῶν ἠρώων µας καί
τοῦ ἱστορικοῦ Μοναστηριοῦ µας.

τήν προσπάθειά µας αὐτή ἦλθαν ἀρωγοί ὁ ΣΕΑ Ν. ΦΩΜΙΔΟΣ,

ἡ Π.Π.Ο. «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΣ» καί ἀπό πέρυσι ὁ Δῆμος Δελφῶν

στήν περιοχή τοῦ ὁποίου βρίσκεται τό Μοναστήρι. Ἄς ἐλπίσουμε
πώς κάποτε ἡ προσπάθειά µας αὐτή θά γίνει προσπάθεια τῆς Πολι-

τείας, τῆς µόνης ὑπεύθυνης, ἄν θέλει νά εἶναι καί ...«εὐγνωμονοῦσα».
Παρόμοια προσπάθεια ἔγινε καί µέ τήν περίπτωση τῆς µάχης τῆς
Ἄμπλιανης. Ἐδῶ µεταβιβάσαμε τήν πρωτοβουλία µας στόν Δῆμο
Ἀμφίσσης, ὁ ὁποῖος, πρός τιμήν του, σκέπτεται κάτι περισσότερο

ἀπ᾿ αὐτά πού ἐμεῖς µπορέσαµε.

Αὐτά πού µέχρι τώρα ἀναφέραμεεἶναι οἱ βασικές προσπάθειες
καί ἐπιτεύγματα τῆς Ἑταιρείας µας καί ἀκολουθεῖ µιά ὁλόκληρη
σειρά ἀπό ἄλλες δραστηριότητες, ὅπως Ἡ ὀργάνωσις διαφόρων

ἐκθέσεων, διαλέξεων, ἐκδρομῶν, συνεστιάσεωνκ.λπ.
Καί ἐνῶ τό περιοδικό µας συνεχίζει τήν ἀνηφορική μέν, ἀλλά πά-

ρα πολύ καλή πορεία του - καί κανείς µας δέν πιστεύει ὅτι δέν
ὑπάρχουν πολλά ἀχκόμα περιθώρια βελτιώσεώς του -,τό Λαογραφικό µας Μουσεῖο, βρίσκεται ἀποθηχευμένο σέ κιβώτια µέσα ἤ ὄχι, σε
ἀποθήκη πού μᾶς παραχώρησε ὁ Δῆμος Ἀμφίσσης καί κεῖ θά παραμείνει, χωρίς καμιά δραστηριότητα, μέχρις ὅτου γίνει Ἱ μετατροπή
τοῦ παληοῦ Νοσοκομείου σέ Λαογραφικό Μουσεῖο, ὅπως ἔχει ἀπο-

φασισθεῖ ἀπό τόν Δήμο Ἀμφίσσης.
Αὐτή εἶναι ἡ πορεία τῆς Β.Φ.Μ. στά 30 χρόνια πού πέρασαν, τά
ὁποῖα γιορτάζουµε σήµερα καί ὅπως εἴπαμε χωρίς τά «ἐγώ»µας,
ἀλλά µέ σεβασμό καί βαθύ αἴσθημα εὐθύνης.

Εἶμαι ὑποχρεωμένος τώρα καί ἀπ᾿ αὐτή τή θέση νά εὐχαριστήσω

ὅλους ὅσους δούλεψαν γιά νά σταθεῖ στά πόδια της καί νά ἐξελιχθεῖ
Ἡ Ἑταιρεία µας.
Ὅλους ὅσους μᾶς βοήθησαν οἰκονομικά καί ἰδιαίτερα τήν Α.Ε. .Ε..

ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ἆ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ, χάρις στήν ὁποία
ὑπάρχουμε. Καίΐ αὐτό τό λέω µέ πλήρη συναίσθηση καί γι’ αὐτό σήµερα τήν τιμᾶμεἰδιαίτερα.
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Ἀλλά πι’ ἀπό κοντά τήν ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., πού κ
αὐτή, ἀπό τότε πού ἦλθε στήν περιοχή µας μᾶς βοηθᾶ. Εἶναι κι’ αὐτή

τιµωμµένη σήµερα.
Κύριε Δήμαρχε, παρακαλοῦμε νά δεχθεῖτε τίς θερµές µας εὐχαριστίες γιά ὅσα γιά τήν Ἑταιρεία µας ἔχεις κάνει µέχρι τώρα καί παρακαλοῦμε ἐπίσης νά διαβιβάσετε τίς εὐχαριστίες µας αὐτές καί στό
Δημοτικό σας Συμβούλιο.
Εὐχαριστοῦμε καί ὅλους ἐσᾶς πού ἀνταποκριθήκατε στό κάλε-

σµά µας γιά νά γιορτάσουµεμαζί τά 90 χρόνια ζωῆς, δράσεως καί

προσφορᾶς τῆς Ἑταιρείας µας στόν τόπο µας καί στήν Ἐπιστήμη.

Στή συνέχεια θά ἀκολουθήσει ἡ βράβευσις αὐτῶν πού ὁμόφωνα

ἀποφάσισε τό Δ.Σ. γιά τήν ἰδιαίτερη προσφορά τους στήν Ἑταιρεία

μας χι᾿ αὐτοίεἶναι:
1. Ἡ ΑΕΕ ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΗΥΜΑΤΩΝ
2. Ἡ ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ

3. Ὁ κ. Δημήτρης Κολοβός
ᾱ. Ὁ κ. Γιάννης Ἡλιόπουλος καί
5. Ὁ Δήμαρχος Ἀμφίσσης κ. Νικ. Φουσέκης.

Θά ἀκολουθήσει ἡ κοπή βασιλόπιτας, µετά τήν παρουσίαση τοῦ
βιβλίου «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΤΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΗΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»,
καί κεῖ πίνονταςεἰς ὑγείαν τῆς Ἑταιρείας µας καί εὐχόμενοι τήν πα-

ραπέρα προκοπή καί πρόοδο, θά ἔχετε τήν εὐχκαιρία νά δεῖτε τήν

Ἔκθεση Φωκέων Συγγραφέων, πού ὀργανώσαμεγιά χάρη σας.

Καΐ πρίν κλείσω θέλω νά σᾶς παρακαλέσω γιά τή συνέχιση τῆς
βοήθειάς σας, ὅποιου εἴδους - οἰκονομικῆς, ἠθικῆς κ.λπ -. γιατί

πράγματι καί δύσκολος εἶναι ὁ ἀγώνας µας, ἀλλά καί ἀξίζει τόν κόπο.
Ειὐχαριστᾶ.
κ. Σανιδᾶς

Καΐ τώρα καλοῦμε στό βῆμα τόν Αἰδεσιμώτατο π. Νικόλαο (Καραγιάννη) νά βραβεύσει τόν ἐκπρόσωποτῆς Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕ-

ΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ἅ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ.

π. Νικόλαος Καραχιάννης

Πρώτα νά δικαιολογηθῶ γιά τήν καθυστέρηση, ἀλλά ἤμουν στό
Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλίας ἐκ καθήκοντος καί ἔφθασα ἀσθμαίνων

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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μάλιστα, ἀλλά ὁ κ. Κουτοσχκλένης, παρά ταῦτα, µέ ἀνέβασε στό
βήμα, γιά νά βραβεύσω τόν κ. Διευθυντή, τόν ὁποῖο καί γῶ παρα-

καλῶ ἰδιαιτέρως νά προσέχει λιγάκι ἐδῶ τίς Φωκικές Μελέτες, ὅσο
μπορεῖ περισσότερο, γιατί ὄντως προσφέρουν ἔργο.
(Χειροκροτήματα)

κ. ΓεώρΥ. Λάμπος,

Δ/ντής τῆς Α.Ε.Β. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ὅς ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ
Νά μοῦ ἐπιτρέψετε δύο λόγια. Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ µέρους τῆς

ΑΡΕΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ καί ἐμοῦ προσω-

πικῶς γιά τή διάκριση αὐτή καί νά διαβεβαιώσω ὅτι θά εἴμεθα µόνιµοι ἀρωγοί στό πολύ σηµαντικό ἔργο τῆς Ε.Φ.Μ. Εὔχομαιτήν ἐπιτυχηµένη πορεία τῶν 90 ἐτῶν νά ἀκολουθήσουν πολλές ἀκόμα
Ἀθετίες.
κ. Σανιδᾶς
Παρακαλῶ τόν κ. Ἀντινομάρχη νά ἔλθει γιά νά βραβεύσει τόν
ἐκπρόσωπο τῆς Ἑταιρείας ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

Ἀντινομάρχης κ. Γ,. Κατσαρέλης
Σᾶς χαιρετῶ καί εὔχομαι στήν Ἑταιρεία σας νά βοηθάει πάντα
τήν ἄλλη Ἑταιρεία, τή δική µας τῶν Φωκικῶν Μελετῶν, γιατί πράγματι ἐπιτελεῖ ἕνα σπουδαῖο ἔργο γιά νά δείξει τήν Κουλτούρα τῆς
Φωκίδος πού ὑπάρχει καί τήν ἀμφισβητοῦν πολλοί καί μᾶς θεωροῦν
πολύ χαμηλῶν ἱκανοτήτων καί εὔχομαι σ᾿ ὅλους πού ἀποτελοῦν τό

Δ.Σ. καί σ᾿ αὐτούς πού θά ἀκολουθήσουν, δύναμη καί συνέχεια στό
ἔργο τους.

Εὐχαριστῶ.

Ὁ κ. Ἰ. Λουκᾶς, Ἐχκπρόσωπος τῆς ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Θά ἤθελα καί ἐγώ, ἐκ µέρους τῆς ἑταιρείας «ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ»πού ἐκπροσωπῶ, νά εὐχαριστήσω γιά τήν πρόσκληση
τόν κ. Δήμαρχο, ὁ ὁποῖος παρ’ ὅτι εἶναι τεχνοκράτης καί στίς σπουδές, καί στό ἐπάγγελμα καί στή νοοτροπία πάντοτε στηρίζει τά ἔργα
τοῦ πολιτισμοῦ στή Φωκίδα.

Θά ἤθελα ἐπίσης νά διαβεβαιώσω µέ τή σειρά µου ὅτι θά εἴμα-

στε ἀρωγοί, κατά τό µέτρο τῶν δυνατοτήτων µας, σ’ αὐτήν τήν προ-
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σπάθεια τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, ἡ ὁποία σέ καιρούς ρη-

χούς καί ἰσοπεδωτικούς ἐπιτελεῖ ἕνα δύσκολο καί ἐπίπονο ἔργο πολιτισμοῦ.
Αὐτό ἐξάλλου γίνεται κατά τά τελευταῖα ὀχτώ χρόνια πού βρι-

σχόµαστε στήν περιοχή τῆς Φωκίδας µετά τήν µετακόμισή µας ἀπό
τήν περιοχή τοῦ Διστόμου ὅπου ἀσκούσαμε δραστηριότητα γιά
τριάντα περίπου χρόνια.

ἘἨπιθυμῶ νά συγχαρῶ τέλος καί τόν κ. Γεώργιο Κουτσοχκλένη γιά

τό πολύτιμο αὐτό ἔργο του πού περιγράφει τά Φθίνοντα Ἐπαγγέλµατα, τίς Ἀσχολίες Γυναικῶν πού ξεχάσθηκαν καί τίς Παραδοσιακές
Καλλιέργειες, βιβλίο πού προσωπικά ἀντίκρισα µέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση. Κατάγομαι καί ἐγώ ἀπό ἕνα κοντινό µέρος στό ὁποῖο καί δια-

µένω, στήν Ἀράχωβα: Ἔχω ζήσει σάν παιδί πάρα πολλά στοιχεῖα
ἀπό αὐτά πού διάβασα στό βιβλίο, ἐνῶ κάποια ἄλλα τά ἔχω ἀκού-

σει ἀπό διηγήσεις τῶν παππούδων µας.
Θά ἤθελα ὅμως νά κάνω καί µιά εὐχή: τό ἐπάγγελμα τοῦ μεταλ-

λωρύχου, πού σήµερα ἐκπροσωπῶ, νά μήν περιληφθεῖ ποτέ σ᾿ αὐτό
τό ὡραῖο βιβλίο τῶν Φθινόντων Ἐπαγγελμάτων, ἀλλά νά εἶναι πάντοτε ἕνα ἀξιόμαχο καί ἀνθηρό ἐπάγγελμα τόσο γιά τό καλό τῆς
Φωκίδας, ὅσο καί τό συμφέρον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας.
Εὐχαριστῶ.
(Χειροκροτήματα)

κ. Σανιδᾶς
Θά παρακαλέσω τόν κ. Ἀντιδήμαρχο κ. Ἰ. Τζαβάρα νά ἀνερεῖ

στό βῆμα γιά νά βραβεύσει τὀν κ. Ἰ. Ἠλιόπουλο.
κ. Τζαβάρας

Εὔχομαι καί γώ θερµά συγχαρητήρια στόν κ. Ἠλιόπουλο καί
στήν Ε..Φ.Μ. καί τά 80 χρόνια πού γιορτάζει σήµερα, νά ἀποτελέ-

σουν τήν ἀρχή γιά πολλές ἑπόμενες Ἀθετίες.

Εὐχαριστῶ πολύ.

(Χειροκροτήματα)
κ. Σανιδᾶς

Παρακαλῶ τόν κ. Ἰντέρνο νά ἔλθει στό βῆμα νά βραβεύσει τόν κ.

Κολοβό, τόν παληό Πρόεδρό µας.

Σελίδες ἀπ᾽ τή Φωκίδα
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κ. ]. Ἰντέρνος
Θά μοῦ ἐπιτρέφετε καί µένα, παρά τή συγκίνηση πού µέ κατέχει
νά βραβεύσω τόν κ. Κολοβό καί νά πῶ µέ ὅλη τή δύναμη τῆς φυχῆς

µου στό Δ.Σ. καί τόν ἄξιο Πρόεδρο κ. ΓΡ. Κουτσοκλένη νά ἔχουν τή

δύναμη καί τό κουράγιο νά συνεχίσουν νά παρουσιάσουν περισσότερα πράγματα στό µέλλον, στόν Πολιτιστικό τοµέα.
(Χειροκροτήµατα)
κ. Κολοβός

Ἐγώ τί νά πῶ; Οἱ προλαλήσαντες τά εἶπαν ὅλα. Πάντως εὖὐχαρι-

στῶ θερμά τήν Ε.Φ.Μ. γιά τή διάκριση. Ἠταν κάτι τό ἀπρόσμενο.
Ἐπί πλέον εὐχαριστῶ θερµά καί σᾶς πού παραβρεθήκατε σ᾿ αὐτή

τήν ἐκδήλωση. Ἠταν κάτι συγκινητικό γιά µένα νά ξαναβρεθοῦμε
ἔπειτα ἀπό τόσα χρόνια. Προσωπικά νοιώθω κάπως ἄβολα, ἀμήχα-

να χαί τοῦτο γιατί πιστεύω ὅτι ἡ προσφορά οἱασδήποτε μορφῆς
στήν γενέθλια γή ἀποτελεῖ ἐκπλήρωση χρέους. Ἡ ἐκπλήρωση χρέους
δέν ἐπιδέχεται ἀνταμοιβή. Γι’ αὐτό νοιώθω ἄβολα. Ἐν πάσῃ περιπτώσειἔτσι ἤ ἀλλοιῶς εὐχαριστῶ καί πάλι θερµά ὅλους σας.
(Χειροκροτήματα)
κ. Σανιδᾶς

Παρακαλῶ τόν κ. Δήμαρχο νά ἀνέβει στό βῆμα. Τοῦ ἔχουμε µιά

ἔκπληξη. κ. Δήμαρχε, σέ µένα ἔλαχε νά σέ βραβεύσω. Ἡ Ἑταιρεία
µας ὁμόφωνα ἀποφάσισε νά σέ βραβεύσει γιά δυό κυρίως λόγους:

ὍὉ πρῶτος εἶναι γιά τήν µεγάλη προσφορά σου στόν πολιτισμό

καί στά γράμματα πού μᾶς βοήθησε καί μᾶς βοηθᾶς καί ὁ δεύτερος
εἶναι γιατί µέ ἀγῶνες καί θυσίες ἐσεῖς προσωπικά καί τό Δημ. Συμβούλιό σας, τό προηγούμενο καί τό σημερινό, ἀγωνίζεσθε νά στεριώσουµε τό Λαογρ. Μουσεῖο πού θά στεγάσει τά κόκκαλα τῶν προγό-

νων µας. Θά στεγάσει τά ἐκθέματά µας. Πού θά στεγάσει ἐκτός ἀπ᾿

τά ἐκθέματα τῆς Ε.Φ.Μ. καί τόν ἀγῶνα καί τόν ἱδρῶτα τόν δικό µου

καί τῆς οἰκογενείας µου, θά στεγάσει τή συλλογή µου. Ἔτσι αἰσθάνοµαικαί γώ πολύ εὐτυχισμένος πού µετά ἀπό 40 χρόνια, θά βροῦνε
κι’ αὐτά, τά δικά µου ἀντικείμενα χῶρο νά στεγαστοῦν καί τό ὄνειρό µου νά γίνει πραγματικότητα.
Εὐχαριστῶ.
(Χειροκροτήµατα)
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Ὁ Δήμαρχοςκ. Ν. Φουσέκης
Εἶπε πρίν ὁ κ. Κολοβός ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε προσφορά στή γενέ-

θλια γη, καί ἡ ὁποιαδήποτε ἀνάμιξη µέ τά κοινά, εἶναι χρέος καί δέν

ἐπιδέχεται τήν ὁποιαδήποτε ἀνταμοιβή. Ὅμως οἱ δηµόσιοι ἄνδρες,

οἱ ἀσχολούμενοι µέ τά κοινά, ὡς μοναδική ἀνταμοιβή ἔχουν καί πρέπει νά ἔχουν, γιατί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀνταμοιβή εἶναι ἐχτός θεσμῶν.

κάποιες στιγμές σάν τή σηµερινή, πού ἀναγνωρίζεται Ἡ προσπάθεια
καί Ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά στόν τόπο τους.
Γιά τό λόγο αὐτό εἶμαι ἰδιαίτερα συγκινηµένος, πού ἄνθρωποι µέ

τούς ὁποίους παλαίφαµε ἐπί ἆ χρόνια µαζί, τώρα ἀναγνωρίζουν

ἐνώπιόν σας τήν προσπάθεια τή δική µου καί τῶν συνεργατῶν µας
γιά τό στήσιμο αὐτοῦ τοῦ ἰδιαίτερα µεγαλεπίβουλου ἔργου, τοῦ Λ.
Μ. Ἀμφίσσης, γιά τό ὁποῖο θά μᾶς δοθεῖ Ἡ εὐκαιρία νά μιλήσουμε
λίγο ἀργότερα.

κ. Πρόεδρε καί µέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Φ.Μ., ἀπ᾿ τά βάθη τῆς ψφυχῆς

καί τῆς καρδιᾶς µου, σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
(Χειροκροτήματα)'

κ. Δήμαρχος
Κυρίες καί Κύριοι, θά περάσουμεστό Β’ µέρος τῆς σημερινῆς µας

ἐκδήλωσης πού εἶναι ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τά ΦΘΙΝΟΝΤΑ
ΕΠΑΥΓΕΛΜΑΤΑ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ τοῦ Γιώργου Κουτσοχλένη καί παρακαλῶ τόν κ. Δρόσο Κραβαρτόγιαννο, τήν κ. Ντίνα Βάρ-

σου - Κραβαρτόγιαννου καί τόν κ. Γιάννη Ἡλιόπουλο νά ἔλθουν στό
βήμα µαζί µου γιά νά κάνουμε μαζί τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου.

Μυρίες καί Κύριοι, ἐμεῖς τοῦ Δήμου τῆς Ἄμφισσας θεωροῦμεὅτι

Ἡ ἔκδοσις ἑνός βιβλίου ἀποτελεῖ αἰώνια παρακαταθήκη πολιτισμοῦ
γιά τή Φωκίδα καί γιά τήν Ἑλλάδα. Γιά τό λόγο αὐτό ὡς Δημοτική
Ἀρχή τήν περασμένη τετραετία προχωρίσαµε στήν ἔκδοση ἑπτά (7)
τίτλων βιβλίων. Μαΐ αὐτό ἀποτελεῖ µέρος τῆς συµβολῆς τῆς προηγουμένης Δημοτικῆς ἀρχῆς στόν πολιτισμό τῆς περιοχῆς µας. Τό τε-

λευταῖο βιβλίο πού ὁ Δῆμος Ἄμφισσας ἐξέδωσε. ἦταν τά ΦΘΙΝΟΝΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ κ.λπ. τοῦ Γιώργου Κουτσοκλένη καί ἐπειδή ὁ

Δήμος δέν εἶναι ἐκδοτικός οἶκος, θά πρέπει νά δικαιολογεῖται

ἐπαρκῶς ὁποιαδήποτε ἀπόφαση τοῦ Δημ. Συμβουλίου πού λαµβάνεται γιά ἔκδοση ἑνός βιβλίου.

Ἡ Ε.Φ.Μ. μπορεῖ νά εἶναι ὑπερήφανη. πολύ ὑπερήφανη γιά δύο
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κυρίως ἀπ᾿ τίς ἐνέρχειες πού ἀναλυτικά ἀνέφερε ὁ Πρόεδρός της λί-

ΥΟ πρίν ἀπό μένα.
Ἡ µία εἶναι ἡ ἔχδοσις τοῦ Περιοδικοῦ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ

ΦΩΠΜΙΔΑ. Γι’ αὐτούς πού γνωρίζουν ἀπό ἐχδόσεις, ἀσφαλῶς ἀνα-

γνωρίζουν πόσο δύσκολο εἶναι ἕνα περιοδικό νά ἔχει ζωή τόσων
χρόνων, νά φθάνει σ᾿ αὐτόν τόν ἀριθμό τῶν σελίδων καί νά κρατάει

τήν ποιότητα, πού τό περιοδικό αὐτό κρατᾶ. ὅλα αὐτά τά χρόνια.

Τό δεύτερο, πολύ µεγάλο, ἐπίτευγμα τῆς Ε..Φ.Μ. εἶναι ἢ δηµιουργία τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου, τό ὁποῖο στεγαζόταν στήν παἎπά κλινική Λύτρα καί τώρα ἐδῶ καί δύο χρόνια εἶναι ἀποθηκευμένο στά ὑπόγεια τῆς παληᾶς κλινικῆς Καρανάσου, πού σήµερα ἄποτελεῖ περιουσία τοῦ Δήμου Ἀμφίσσης.
Ἀπ᾿ τήν ἀρχή τῆς ἀετίας καί µάλιστα καί πρίν ἀναλάβουμε τή Δη-

µοτική Ἀρχή καί γώ ἀναλάβω ὡς Δήμαρχος εἴχαμε κάνει ἐχτεταμένες

συζητήσεις µέ τόν κ. Γιῶργο Κουτσοχλένη καί λίγο ἀργότερα µέ τόν
κ. Δημ. Σανιδᾶ, γιά τό πῶς ἀκριβῶς ἔπρεπε νά προχωρήσουμεγιά

τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Λ. Μουσείου, πῶς ἔπρεπε νά προχω-

ρήσουμε στό τεχνοκρατικό κομμάτι τοῦ ἐγχειρήματοςγιά νά µπορέσουµενά φτιάσουµετό γτίριο, καί τί µορφή ἔπρεπενά ἔχει αὐτό τό
Λαογραφικό Μουσεῖο γιά νά µήν ἀποτελεῖ µιά ἀχόμα ἀποθήκη, σάν
πολλές ἀποθῆκες µέ λαογραφικό ὑλικό πού ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα
καί θέλουν νά λέγονται Λαογραφικά Μουσεῖα.
Καΐ ἔπειτα ἀπό πολλές συζητήσεις ὁ Δημ. Σανιδᾶς, ὁ Γιῶργος

Κουτσοχλένης καί ἡ ὁμάδα τοῦ Δήμου πού ἀσχολήθηκε µέ τό θέµα,
ἀποφασίσαμε ὅτι ἔπρεπε νά φτιάσουµεἕνα Μουσεῖο, τό ὁποῖο νά

ἀποτελεῖ αὐτοτελές κύτταρο πολιτισμοῦ γιά τήν πόλη τῆς Ἀμφίσσης.
Τό Λαογρ. Μουσεῖο, Κυρίες καί Κύριοι, τό ὁποῖο ἔχουμε προγραμματίσει νά κατακευάσουµεστήν Πόλη µας - ἐλπίζουμε ὅτι θά
ξεκινήσει Ἡ κατασκευή του µέσα στό 2008 -, δένεἶναι µιά ἀποθήκη
λαογραφικοῦ ὑλικοῦ. Εἶναι ἕνα ζωντανό Μουσεῖο µέ µεγάλη λειτουργικότητα πού στούς χώρους του θά φιλοξενηθοῦν οἱ σημαντικές
συλλογές τοῦ Δημ. Σανιδᾶ καί τοῦ Λ.Μ.Φ. τῆς Ε..Φ.Μ. Διαθέτει ἐπίσης ὅλους ἐχκείνους τούς χώρους πού τό χάνουν νά ξεχωρίζει ἀπ᾿ τά
ἀνάλογα μουσεῖα, σέ εἰσαγωγικά, στήν Ἑλλάδα καί θά εἶναι ἕνα

ἀπό τά πέντε (6) στήν Ἑλλάδα πού θᾶχει αὐτή τή µορφή. Θά διαθέ-

τει χώρουςδιοικήσεως καί χρήσεως, ἐξοπλισμένη µέ ὅλα τα σύγχρονα µέσα συντηρήσεως τῶν ἐκθεμάτων. Κυρίως θά διαθέτει αἴθουσα
πολλαπλῶν ὀπτικοακουστικά µέσα γιά νά μπορεῖ νά παίξει τό ρόλο

ἑνός σύγχρονου. νέας ἀντιλήφεως Μουσείου.
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Φιλοδοξοῦμε τό Μουσεῖο αὐτό νά ἀποτελέσει συγχριτικό πλεονέχκτηµα τῆς Ἄμφισσας καί ὅπλο τῆς πόλεως στήν προσπάθειά της
νά ἀναδείξει τά σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα πού διαθέτει.
Ἐντεταγμένη λοιπόν σ᾿ αὐτή τή λογική τοῦ Λαογρ. Μουσείου

εἶναι καί ἡ ἔκδοση τοῦ Βιβλίου τοῦ Γιώργου Κουτσοκλένη, Προέδρου τῆς Ε.Φ.Μ., καί θεωροῦμε ὅτι ἀτύπως αὐτή ἡ ἔκδοση εἶναι

πρώτη πράξη πολιτισμοῦ πού αὐτό τό ζωντανό κύτταρο πολιτισμοῦ
τό Λ.Μ. Ἀμφίσσης ἔκανε τήν Δετία 1999 - 2002.

Ὅσον ἀφορᾶ τό περιεχόµενο τοῦ Βιβλίου, οἱ ἀγαπητοί φίλοι καί

συνεργάτες Δρόσος Κραβαρτόχιαννος καί Γιάννης Ἡλιόπουλος, πού
σήµερα εἶχα τήν τιµή νά γνωρίσω καί ἀπό κοντά, θά σᾶς ἀναφέρουν

ἐπί τῆς οὐσίας πόσο σηµαντικό εἶναι. Ἐγώ ἁπλῶς θά σᾶς ἀναφέρω
ὅτι οἱ κριτικές πού παίρνουμε γιά τό Βιβλίο αὐτό εἶναι διθυραµβι-

κές, εἶναι δεκάδες καί θεωροῦμε ὅτι στόν τοµέα του, στήν Λαογραφία, ἀποτελεῖ ἕνα κορυφαῖο ἔργο γιά ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα.
Πρίν δώσω τόν λόγο στόν κ. Κραβαρτόχιαννο, θέλω ἀπ᾿ τή θέση

αὐτή νά εὐχαριστήσω θερµά τήν Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ-

ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ, ὄχι µόνο γιά τήν βοήθεια πού μᾶς ἔδωσε
στήν ὑπόθεση τοῦ Λ. Μουσείου, ἀλλά καί γιά τή γενικώτερη στήρι-

Εη στόν πολιτισμό πού παρέχει στό Δῆμο τῆς Ἄμφισσας. Γιά τήν

ἐνεργή συµµετοχή της στήν ὑπόθεση τοῦ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, πού εἶναι
µιά ἄλλη µεγάλη συνιστῶσα πολιτισμοῦ γιά τήν πόλη πού κι αὐτή
ἐλπίζουμε νᾶχει ὁλοχληρωθεῖ ἤ ἔστω νᾶχει δρομολογηθεῖ πλήρως
αὐτή τήν ἀετία πού διανύουμε, ἀλλά καί στήν ὑπόθεση τοῦ Κέντρου
Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως, πού ἐπίσης Ἡ συμβολή της ἦταν
σηµαντική.
Κύριε Δρόσε Κραβαρτόγιαννε, ἀγαπητέ Δρόσο, ἔχεις τό λόγο, σέ

λίγο τελειώνοντας, ὁλοχληρώνοντας τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου θά

μοῦ ἐπιτρέφετε νά βραβεύσω καί γώ τόν Πρόεδρο τῆς Ε.Φ.Μ., ὄχι
µόνο γιά τήν Προεδρεία καί τήν ψυχή πού ἔχει δώσει στήν Β.Φ.Μ.,

ἀλλά καί γιά τήν γενικώτερήη προσφορά τοῦ Δήμου Ἀμφίσσης, κυρίως µέ τήν παροχή στήν πόλη τῆς περιουσίας τῆς Ἑταιρείας πού
εἶναι τό Λαογραφικό Μουσεῖο, γιά νά µπορέσουµενά φτιάσουµε

ὅλα αὐτά, πού ὅλοι µας ἔχουμε ὁραματισθεῖ.
Ἀγαπητέ Γιῶργο, σ᾿ εὐχαριστοῦμε πολύ.

Δρόσε Κραβαρτόγιαννε, ἔχεις τό λόγο.

(Χειροκροτήματα)

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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κ. Κραβαρτόγιαννος
Α΄ Τό παρόν βιβλίο Φθίνοντα ἐπαγγέλματα - Ἀσχολίες γυναικῶν - Παραδοσιακές καλλιέργειες, πού εἶχε τήν ὑπομονή, τήν
τόλμη καί τό µεράκι νά συγγράφει ὁ λαογράφος Γιῶργος Κουτσο-

Χλένης εἶναι ἕνα σύγγραμμα πρωτοφανές στά λαογραφικά χρονικά

τῆς πόλεως Ἀμφίσσης (Σαλώνων) ἀλλά καί τοῦ Νομοῦ Φωκίδος καί

ὅλης τῆς χώρας τῶν Ἑλλήνων.

Ὅ συγγραφέας τοῦ βιβλίου καταγράφει καί περιγράφει τή σκλη-

ρή ζωή πού ζοῦσαν οἱ πρόγονοί µας, ἀπ᾿ τά πρῶτα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ὥς τά µέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἐξασκώντας ὁ καθένας µέ
ἀγάπη καί ζῆλον τό ἐπάγγελμα πού τάχθηκε νά ὑπηρετεῖ, πού ὅσο
σκληρό κι ἄν ἦταν τοῦ ἐξασφάλιζε τήν κοινωνική ἀποδοχή, τήν οἶκο-

γενειακή γαλήνη καί, ἐν τέλει, τήν ἐπιβίωση.

Σήµερα, στόν αἰῶνα τοῦ θριάµβου τῆς τεχνολογίας, τά ἐπαγγέλµατα πού παρατίθενται φαντάζουν σάν παραμύθι στούς νεώτερους,
ἐνῶ παράλληλα δημιουργοῦν στούς παλιότερους µιά γλυκόπικρη
ἀνάμνηση μιᾶς ἐποχῆς κι ἕνας δέος γιά τήν ἀρχή - καί τήν ἀπρόβλεπτη ἐξέλιξη - μιᾶς ἄλλης.

Τά «Φθίνοντα ἐπαγγέλματα..»εἶναι ἢ διαρκής ἱστορία τοῦ χοι-

νωνικοῦ βίου τῶν Ἑλλήνων, Ἡ ἱστορία πού πρέπει νά γνωρίζουμε

καλῶς, γιά νά περάσουμεὁμαλά στήν ἐξέλιξη.

Τό βιβλίο αὐτό τοῦ Γιώργου Κουτσοκλένη λαμβάνει ἰδιαίτερη
ἀξία κυρίως στή σηµερινή περίοδο τῆς «παγκοσµιοποίησης«(γιά νά
χρησιμοποιήσω τόν ἀπεχθη καί ἀδόκιμο αὐτόν ὅρο) πού σκοπεῖ, µεταξύ τῶν ἄλλων, στήν ἀποχοπή τῶν λαῶν πού ἔχουν ἱστορία ἀπό τήν
ἱστορία τους γιά νά γίνουν ὑπερ-καταναλωτές τῶν πλαστικῶν καί
φονικῶν προϊόντων τῶν μεγάλων συγκροτηµάτων τοῦ ὑπερκέρδους
καί τοῦ βρώμικου χρήματος.

Ἡ ἀντίσταση κατά τῆς «ἀρχῆς» τῶν ἄθλιων αὐτῶν συνδικάτων

εἶναι γιά μᾶς τούς Ἕλληνες ἡ γνώση τῆς ἱστορίας µας, πού ἀλλοιώ-

νεται σκοπίµως καί ὑποβαθμίζεται, ἀλλά καί Ἡ µελέτη τῆς Λαογραφίας πού τείνουν νά καταργήσουν ἀπό τά Ἑλληνικά Πανεπιστήμια

οἱ λίγοι - εὐτυχῶς - µισ-έλληνες, καλοπληρωμένοι μισθοφόροι ξένων

συµφερόντων.

Υ.Γ. Οἱ ἔπαινοι ἀνήκουν πρῶτα στόν συγγραφέα τοῦ σπάνιου καί

μοναδικοῦ αὐτοῦ βιβλίου, τόν Γιῶργο Κουτσοκλένη, πού Ἡ συμβολή
του στή λαογραφική ἔρευνα τοῦ τόπου µας - ἀλλά καί τῆς χώραςθεωρεῖται ἀνεχτίμητη.

Ὕστερα στόν Δήμαρχο Ἀμφίσσης Νίκο Φουσέκη πού ἀνέλαβε
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ἀπό εἰδικό κονδύλι, τή χρηματοδότηση τῆς ἔκδοσης. Ἰαί εἶναι τό τέταρτο βιβλίο ἀπό τά ὀκτώ πού ἐκδόθηκαν ὥς τώρα ἀπό τόν Δῆμο
Ἀμφίσσης ἐπί δημαρχίας Φουσέκη, τοῦ ὁποίου Ἡ ἀγάπη πρός τόν
ἑλληνικό Ηολιτισμό εἶναι ἀπαράμιλλη (χαΐ αὐταπόδικτη).

Τέλος στόν ἐκδότη τοῦ βιβλίου, τόν Πενταγιώτη Κώστα Σανιδᾶ,

τόν ἐξαίρετο αὐτόν καλλιτέχνη καί ἄνθρωπο.

Β΄ Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίασης στό κοινό τῆς Ἀμφίσσης τῆς
Φωκίδος κι ὅλης τῆς χώρας τοῦ μνημειώδους ἔργου τοῦ Γιώργου
Κουτσοκλένη μοῦ παρέχεται ἡ δυνατότητα νά προσθέσω λίγες ἀκό-

µη σχέψεις πού ἀφοροῦν στήν πολιτισμική ἀνάπτυξη καί ἐν γένει τήν
πρόοδο αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Ἀτό πρῶτο μισό τοῦ 90οῦ αἰῶνα Ἡ χώρα δοκιμάστηκε ἀπό δύο
βαλκανικούς πολέμους, δύο παγχόσµιους, µιά ἐθνική καταστροφή.

τή Μικρασιάτικη, κι ἕναν ὀδυνηρό ἐμφύλιο. Παρά ταῦτα ὑπῆρξαν
συμπατριῶτες µας πού, µέσα ἀπ᾿ τίς καταστροφές, διατήρησαν τήν

αἰσιοδοξία τους χι ἀσχολήθηκαν µέ τίς Τέχνες καί τά Τράµµατα.
Ἔτσι ἱδρύθηκε στήν πόλη ὁ «Μουσικός Σύλλογος» πού κληροδότησε στόν Δημο τή Φιλαρμονική, παγιώθηκε τό «Κομιτᾶτο»τῆς Ἀποκριᾶς, ἐνῶ παράλληλα ἥχμασε τό Θέατρο µέ παραστάσεις ντόπιων
καί ξένων θιάσων.

Κατά τό δεύτερο µισό αὐτοῦ τοῦ αἰῶνα ἱδρύθηκε ἡ Δημοτική Βιβλιοθήκη Ἀμφίσσης πού ἐμπλουτίτηκε µέ τή μοναδική Βιβλιοθήκη
Λαχανᾶ, ἡ Κινηματογραφική Λέσχη µέ προβολή ἀριστουργημάτων

τοῦ παγκόσμιου κινηματογράφου, ἡ Περιηγητική Λέσχη πού καθιέρωσε τά «Φωκικά», ὁ «Γυμναστικός Ἀθλητικός Σύλλογος Ἀμφίσσης» πού ἱδρύθηκε τό 1978 καί δραστηριοποιήθηκε στή δεκαετία
τοῦ 80, ἐνῶ τό ἴδιο ἔτος (41978) ἱδρύθηκε ἤ «Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν» πού δημιούργησε ἕνα πλούσιο κι ἐκπληκτικό «Λαογραφικό
Μουσεῖο Φωκίδος», τό ὁποῖο φέρει τή σφραγίδα τοῦ ἰσόβιου προέ-

δρου Γιώργου Κουτσοκλένη, μουσεῖο πού πλουτίστηκε ἀπό τή δω-

ρεά τῆς πλούσιας συλλογῆς τοῦ Δημήτρη Σανιδᾶ, ἔργο ζωῆς του. Τίς
τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰῶνα ἱδρύθηκε ὁ Θίασος «Μαγικό
Μανίδι» τοῦ Δημήτρη Ἀποστόλου, τό «Πολιτιστικό Κέντρο» πού

ἵδρυσε χορευτικό συγκρότηµα καί πάντα συμβάλλει στό Καρναβάλι,
ἐπαναλειτούργησε ἡ «Κινηματογραφική Λέσχη»καί ἱδρύθηκε Δημο-

τικό Ὠδεῖο.

Μεγάλα ἔργα γιά τήν πόλη ἀποτελοῦν τό Πνευματικό Κέντρο
Ἄμφισσας, ἡ ἀναστήλωσητοῦ μοναδικοῦ στόν κόσµο τοιχογραφικοῦ

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

---
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ἔργου τῆς Μητροπόλεως Ἀμφίσσης τοῦ Σπύρου Παπαλουκᾶ καί τέλος τό λαμπρό Ἀρχαιολογχικό Μουσεῖο, τό κόσµηµα αὐτῆς τῆς πόλης.
Νέος ἄνεμος ἔπνευσε στήν ἱστορική µας πόλη. Ἡ πλούσια ἵστορία της, ἄγνωστη - δυστυχῶς- µέχρι πρό τινος, προβλήθηκε παντοι-

οτρόπως κι ἔγινε γνωστή στό Πανελλήνιο. Τήν πρώτη κίνηση ἐπιχεί-

ρησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδος Ἀθηναγόρας µέ ὁλιγοµελῆ ἐπιτροπή Ἀμφισσέων πού πρόβαλε τό ἔργο τοῦ ἥρωα Δεσπότη Σαλώνων Ἠσαῖα καί καθιέρωσε ὡς ἀρωγός ὁ Σύλλογος τῶν ἅπανταχοῦ Ἀμφισσέων «Τά Σόλωνα»µέ τήν ἔκδοση τοῦ δίτοµου ἔργου
«Ἱστορία τῆς πόλεως Ἀμφίσσης» (δωρεά δημάρχου Δ. Λιανολοπούλου) τῶν Πέτρου Καλονάρου, Κωνσταντίνας Βάρσου καί Δρόσου
Κραβαρτόγιαννου καί ἡ ἔχδοση τοῦ τεύχους «Π» - Ἱστορικά τῆς
«Ἐλευθεροτυπίας», ἀφιέρωμα στά Σάλωνα καί τούς ὁπλαρχηγούς

πού πρῶτοι ὕψφωσαν τό λάβαρο τῆς Ἐπανάστασης στή Ρούμελη.

Τήν τελευταία διετία οἱ ἐπισκέπτες, ἐκδρομεῖς πληθαίνουν γιά νά
θαυμάσουν καί διαφηµίσουν τούς πολιτισμικούς µας θησαυρούς.
Μπορεῖ σήµερα νά τιμᾶται ὁ ἄξιος συγγραφέαςἑνός διαχρονικοῦ

βιβλίου, πού ἀποτελεῖ ἔργο ζωῆς. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς ὁ

Γιῶργος Μουτσοκλένης ἀποτελεῖ φωτεινό παράδειγµα πρός μµίμησιν.
Ὅμως ἄς µή μᾶς διαφεύγει πώς ὁ ἄξιος δήμαρχος Νίκος Φουσέκης
καί οἱ ἐπίσης ἄξιοι προκάτοχοί του δίδαξαν τούς κατοίκους αὐτῆς
τῆς πόλης πρός τό παρόν καί τό µέλλον της εἶναι ὁ Πολιτισμός. Οἱ

Ἀμφισσεῖς ἐνστερνίστηκαν τή µεγάλη αὐτή ἰδέα, ἀναστήλωσανκι
ἀνακαίνισαν τά οἰκοδομήματά τους καί συμμετεῖχαν στίς πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ὅτι κι ἄν αὐτές ἐκφράζουν, ἀπ᾿ ὅπου κι ἄν προέρ-

χονται. Οἱ βουλευτές καί οἱ κομματάρχες τοῦ παρελθόντος ἐγκατέ-

λειψαντίς ὑποσχέσεις καί τά ρουσφέτια. Ἴσως νά κατάλαβαν, ἔστω
ἀργά, πώς ὁ πολιτισμός, τό µέλλον αὐτῆς τῆς πόλης, αὐτῆς τῆς χώ-

ρας φέρει ψήφους μακροπρόθεσμα.

Ἡ ἱστορική Ἄμφισσα διαθέτει δεκάδες ἄξιων, ἰδιαίτερα νέων,

ἀνθρώπων πού οἱ εὐγενεῖς τους φιλοδοξίες μετατρέπονται σέ δηµι-

ουργικό ἔργο καί ὅλοι µαζί ἀποτελοῦμε τούς ἰσχυρούς κρίκους τῆς

ἁλυσίδας τοῦ Πολιτισμοῦ.

Ἀπ᾿ τό «ἐγώ» περάσαμεστό «ἐμεῖς» - Χρυσόστομος Μακρυγιάννης.
(Χειροκροτήματα)
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κ. Δήμαρχος
Ἀφοῦ εὐχαριστήσουμε τήν κ. Κραβαρτόγιαννου πού εὐγενῶς

προσφέρθηκε νά ἀναγνώσει τό κείµενο πού μᾶς ἔχει ἀποστείλει ὁ

Λαογράφος- Συγγραφέας κ. Δημ. Κουτσουλέλος θά τῆς δώσουμε τό

λόγο ἀμέσως.

κ. Ντίνα Βάρσου - Κραβαρτόχιαννου
Κύριε Νομάρχα,
Κύριε Δήμαρχε,
ἀγαπητοί φίλοι Ρουμελιῶτες,

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρά γιά τήν ἐπίσχεψή µου στήν ὡραία καί
ἱστορική Ἄμφισσα καί τήν παρουσία µου ἀνάμεσά σας. ὕστερ) ἀπ
τήν εὐγενική πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Με-

λετῶν κ. Γεωργίου Κουτσοκλένη, τόν ὁποῖο θερμά εὐχαριστῶ. Ἡροερχόμενος ἀπ᾿ τή γειτονική Φθιώτιδα, ἔχω ἐπισκεφθεῖ, κατά τό πα-

ρελθόν, πολλές Φορές, τήν πόλη σας. Κάθε ἐπίσκεψη στή Φωκίδα

εἶναι ἐκπλήρωση ἐθνικοῦ χρέους. Δυναμώνει τήν ἀγάπη στή θρυλική
ΥΠ καί δημιουργεῖ γόνιµες φυχικές καί πνευματικές ἀνατάσεις. Ἡ
ζωή της εἶναι γεμάτη ἀπό ἁδιάκοπους, σκληρούς καί Αἱματηρούς
ἀγῶνες, πού φέρνουν στήν ἐπιφάνεια συγκλονιστικούς μάρτυρες καί

ἥρωες.

Στά Ἱερά αὐτά χώματα ἡ ἐλευθερία βαδίζει ἀδελφωμένη µέ τή

θυσία. Ἁπλωμένη στό κέντρο τῆς Χώρας, ἀνάμεσα σ᾿ ἀγέρωχα βουνά, µέ τήν προστασία τῶν μαρτύρων καί τῶν ἡρώων της, πλημμυρισµένη ἀπό φῶς, γαλήνη καί φωτεινούς στοχασμούς, πόσα ἔχει νά

μᾶς διηγηθεῖ ἀπ᾿ τά περασμένα: τά δίσεχτα χρόνια, τούς ὀργισμένους καιρούς καί τίς λαμπρές δόξες! Μᾶς ἱστορεῖ πάντοτε τρόπαια
θριάµβου καί κεφάλαια ἀνθρωπιᾶς. Ἡ ἱστορία καί ὁ πολιτισμός, Ἡ
ζωή καί οἱ καλλονές, τό φρόνημακαί ἡ σχέφψη. τά ἰδανικά καί οἱ πὀό-

θοι, ἡ παιδεία καί ἡ ἀθάνατη ρουμελιώτικη ψυχή ἀποτελοῦν πλούσιες καί ἀνεξάντλητες πηγές προόδου, συγκινήσεων καί ἐμπνεύσεων

γιά κάθε πνευματικό ἄνθρωπο.
Ἡ Ἄμφισσα, ἀπολησμονημένη, µέσα στά βάθη τῶν αἰώνων, μέ
τούς ἀρχαίους ἀνθρώπους, µέ τά βαθύριζα καί πολύχλαδα δέντρα
χαί τά πυχνά συνταραχτικά ἱστορικά γεγονότα, καταπληγωµένη ἀπό

βάρβαρους λαούς, πού πάτησαν τήν ἱερή γῆ της, προβάλλει σήµερα
περήφανη καί θαυμαστή, ζωντανή καί δημιουργική. Δικαιοῦται νά
ὑπερηφανεύεται καί νά ζητεῖ ἀπ᾿ τή Πολιτεία ὅττι τῆς ἀνήχει.

Ἀελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

Ξ

Ἕτ--
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Ἕνα εὐχάριστο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα ἔρχεται ἀπ᾿ ἐδῶ. Μία

ὁμάδα φωτισµένων, ζωντανῶν καί εὐαίσθητων ἐργατῶν τοῦ πνεύµατος προβάλλει, ἀπό πολλά χρόνια, τή δύναμή της, τήν ἀρετή της καί
τό χρέος της, µέ ἀδιάφθορη φυχή καί παλλόμενη καρδιά ἀπό τίµιες
ἀγάπες. Οἱ πνευµατικοί αὐτοί ἄνθρωποι, ἄξιοι κάθε ἐπαίνου, «τῆς
πέννας οἱ ἀντρειωμένοι», σηµαιοφόροι καί κήρυχες,, πιστοί διάκονοι

τῆς Ῥουμελιώτικῆς καί, γενικότερα, τῆς Ἑλληνικῆς Ἰδέας, προσφέρουν µόχθο καί µελάνη, πίστη καί δημιουργική πνοή, ἀναδημιουργία
χαί ἐνατένιση γιά τήν προβολή καί τήν ἀξιοποίηση τῶν πολύτιμων

Φωχικῶν θησαυρῶν.
ΜἩ Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν, συνισταμένη πνευματικῶν δυνάµεων, µιά ἀναγεννητική, πνευματική καί κοινωνική κυφέλη, µέ πολύχρονη καί πολυποίκιλη δράση, ἀνανεώνει γόνιμα τήν ἐθνική παράδο-

ση καί βοηθεῖ θετικά στή συνεχή ἄνοδο μιᾶς ἔξοχης προσπάθειας.
Χ. ἁ 3

Ἡ χαρά µου γίνεται µεγαλύτερη, ὅταν καλοῦμαι ν᾿ ἀναφερθῦ σ᾿
ἕνα προσφιλές θέµα καί νά παρουσιάσω ἕνα γνήσιο καί δημιουργικό
πνευματικό ἔργο.
Ἡ Λαογραφία εἶναι, ὡς ἐπιστήμη, δημιούργημα τῶν νεωτέρων
χρόνων. Ἀληθινός καθρέπτης τῆς ἐθνικῆς ζωῆς, καθορίζει τόν ἰδιάζο-

ντα χαρακτήρα κάθε Λαοῦ, συντελεῖ στή διευκρίνιση τῆς ἐθνικῆς συ-

στάσεως μιᾶς χώρας καί ὑπηρετεῖ σηµαντικά ὅλες τίς φιλολογικές
ἐπιστῆμες. Ἀποκαλύπτει τή ζωή τοῦ παρελθόντος, ἀνιχνεύει τήν
προφορική παράδοση, συμβάλλει στήν καλύτερη κατναόηση τῆς
γραπτῆς παραδόσεως καί ἐνδιαφέρεται γιά τίς νέες μορφές, πού ἣἩ

ἔρευνά τους συντελεῖ στή γνώση τῆς λαϊκῆς ψυχῆς. Ὑποχείμενό της

εἶναι ὁ λαϊκός πολιτισμός. Ἐπιστημονικό σκοπός της ἣ ἑρμηνεία
του, ἀπό ἱστορική, συγκριτική καί ψυχολογική ἄποψη.

Κύριος δημιουργός, θεμελιωτής καί πατέρας τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίαςεἶναι ὁ Νικόλαος Τ. Πολίτης (1852 - 1924), πού, ὅταν ἔγινε
Καθηγητής τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, τό ἔτος 1890, ἔταξε ὡς σκο-

πό του νά καταδείξει, µέ τή µελέτη τῶν λαϊκῶν μνημείων τοῦ λόγου,
τή συνέχεια καί τήν ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς, ἀπ᾽
τήν ἀρχαιότητα, πιστεύοντας στήν κοινότητα τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίµων, τὼν δοξασιῶν καί τῶν παραδόσεων. Ἀπευθύνθηχε σ’ ὅλους
τούς παράγοντες καί ἐζήτησε τή συνεργασία τους γιά τή θεμελίωση
τῆς νέας ἐπιστήμης.
εκ

Τή φωνή του ἄχουσε καί τό μήνυμά του ἐνστερνίστηχε ὀλόφυχα,
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πρίν ἀπό χρόνια, ὁ ἐμπνευσμένος χαί ἀριστοτέχνης λαογράφος κ.
Γεώργιος Ν. Κουτσοκλένης, Πρόεδρος της Ἡταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν ἐχδότης τοῦ Περιοδικοῦ «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΠΚΙΔΑ», πού,
πάνοπλος καί ἁδάμαστος, στάθηκε καί στέκεται ὁ πρωτοπόρος καί
ὁ ἄξονας γιά ὑφηλές ἀνατάσεις ψυχῆς καί πνεύματος. Πανευαίσθητος καί ἐνορατικός, ἀκαταπόνητος χαί ἀνεξάντλητος, ὑπεύθυνος καί
δημιουργικός, ἀγωνιῶν καί ἄγρυπνος, ἀκούραστος ὁδοιπόρος στίς
µεταλλαγές τῶν καιρῶν, ζεῖ πάντοτε τόν ἰδανικό κόσμο τοῦ ἠρωικοῦ
ἤθους, τῆς ἀρετῆς καί τῆς ὁμορφιᾶς. «Ἡ Ρούμελη ἀφρίζει µέσ᾽ τό
αἷμα του...». Ἄξιος συνεχιστής τοῦ ἔργου τοῦ Δημητρίου Λουκοπούλου, μάχεται στήν πρώτη γραμμή, µέ μοναδικό γέρας τήν ἀπόλυτη
συνέπεια στό ἐπίμονο χρέος, στὀ «βασανιστικό χρέος», ὅπως ἔλεγε
ὁ ἀναστηλωτής τοῦ Εἰκοσιένα Τιάννης Βλαχογιάννης. Ἀγωνίζεται μ᾿
ὅλες τίς δυνάµεις του, γιά µιά πλουσιότερη πνευματική ζωή καί
ὡραιότερη Πατρίδα. Ὁ Κουτσοχλένης εἶναι ἕνα πνευματικό, ἠθικό
καί κοινωνικό κεφάλαιο.

Τό νέο βιβλίο του «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. ΑΣΧΟΛΙΕΣ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΤΕΣ», καρπός τοῦ ἔγχυρου μόχθου του, τῆς ἀξιέπαινης
εὐσυνειδησίας του, τῆς ἱκανῆς πρωτοτυπίας του καί τῆς ἀξιοζήλευτης ἐρευνητικῆς ὑπομονῆς του. συμπυκνωµμένος πνευματικός θησαυρός, πλούσιο, εὕρωστο καί ἀξιόλογο ἔργο, εἶναι µιά πολύτιμη προσφορά στή Ῥουμελιώτικη καί, γενικότερα, στήν Ἑλληνική Λαογαφία,

πού κρατεῖ, µέ τή διαύγεια καί τή λάμφη του, ἁδιάπτωτο καί ζωηρό

τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη. Ζωντανεύει τό παρελθόν καί μοσχοβολᾶ ἀπό εὐλογημένες ἀναμνήσεις.
Γραμμένο µέ παλμόκαί δύναμη, μ’ εὐαισθησία καί ζήλο, µέ πίστη
καί πόνο, µέ τόν πλοῦτο τῆς καρδιᾶς του καί τοῦ νοῦ του τήν ἀστραφτερή κόψη, πηγάζει μέσ) ἀπό µιά ἀγάπη καί δυναμώνει µιά θέληση.
Ἀποστάζει πνευματικό ἄρωμα καί κρατεῖ µιά δροσιά, πολύτιμη ἀρετή γιά τήν κυριαρχία τοῦ λόγου. Ἀναζητεῖ στίς θηµωνιές τῶν ἆἄναµνήσεων τήν προέκταση τοῦ παρόντος, εὐχάριστων καί δυσάρεστων.,
πού, κοπάδι ὁλόκληρο ξεσηκωμένα πουλιά. ἔχουν στόχο τήν καρδιά
μας, ραμφίζοντάς την, δίχως ἔλεος. Ὑπενθυμίζει τά περασμένα,
µαζί

µέ τά ἀγαπημένα µας πρόσωπα, ἀῑδιες µορφές, πού χάσαμε γιά πά-

ντα, τά δάκρυα, τούς πόνους καί τήν εὐλογημένη δύναμη, πού
νιώ-

θαµε νά μᾶς ὁδηγεῖ στή δηµιουργία. Τούς νεκρούς, πού μᾶς κυβερ-

νοῦν, µέ τή φοβερή ἀπουσία τους, καί μᾶς περιμένουν γιά συνομιλ
ία.
Ὀγδόντα χαρακτηριστικά κείµενα αὐτογνωσίας καί εὐθύνης,

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------------
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ἀνησυχίας καί ρουμελιώτικου ἤθους, συγκεντρωμένα στοργικά σ᾿
ἕναν, ὑποδειγματικά, καλαίσθητο τόμο, ἀποτελοῦν σωστή πινακοθή-

χη σφύζουσας τοῦ παρελθόντος καί ἀναδεικνύουν τό συγγραφέα ζω-

γράφο της, καλόκαρδο πάντοτε, εὐγενικό καί καλοπροαίρετο. Παρουσιάζουνἕνα ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιατί ἀνασυνθέτουν ἕναν ὁλόχληρο πίνακα ζωῆς, χαρούμενο, ζωηρό καί πολυδιάστατο, µέ ἀκρίβεια καί εὐθυβολία. Ἀποκαλύπτουν µιά πανοραματική εἰκόνα τόσων
ἐπαγγελμάτων, ἀσχολιῶν γυναικῶν καί παραδοσιακῶν καλλιεργειῶν, πού, δυστυχῶς, χάθηκαν, μαζί µέ τόν ἁγνό καί ζωντανό,
πλούσιο καί αἰωνόβιο λαϊκό πολιτισμό, ἐσωτερικό πλοῦτο καίπηγή
τοῦ ἜἛθνους,
Τά κείµενα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, πού ἐντάσσονται στά ὑψηλά ἰδανικά τοῦ συγγραφέα, στό ὀρεινό ῆθος τῆς αὐστηρῆς παραδόσεως καί
τῆς ἀκατάβλητης ἀγωνιστικότητάς του, ἀποτελοῦν, συγχρόνως,

πνευματική ἀντίσταση στόν ἀφόρητο µόχθο καί στήν αὐξανόμενη

φθορά. Ἡ ἀγρύπνια εἶναι βασικό στοιχεῖο τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς µας.
Ὅ τόπος µας ἔχει ἀνάγχη ἀπό παλληκάρια ἀληθινά, πού θά µετριάσουν τήν ὕλη καί θά ἐμπνεύσουν τήν πανάχγια παρουσία τοῦ πνεύμα-

τος, πού, ζωή καί µόχθος, συντηρεῖ ἀγέραστη, αἰώνια καί ἀκατάβλη-

τη ἀπ᾿ τή φθορά τοῦ χρόνου καί τήν ἀνεμοζάλη τῶν καιρῶν, τή δοξασμένη Πατρίδα µας. Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου πρέπει νά σημάνει,
χωρίς καθυστέρηση. Ἐπιστροφή στήν ἀληθινή ἑλληνική ζωή. Ποτέ

δέν εἶναι ἀργά. Ἡ Πατρίδα µας ὑπῆρξε πάντοτε Γένος. Ὡς Ἑλληνι-

κό Ἔθνος - Γένος ἐμεγαλούργησε στόν κόσμο ὁλόκληρο καί ὡς
ἱστορική προσωπικότητα πορεύεται στούς αἰῶνες. Ἡ ἐθνική µας ζωή
θεμελιώνεται ἐπάνω στό λαϊκό µας πολιτισμό, πού πρέπει νά δηµιουργηθεῖ ὑγιής καί πλούσιος. Ἡρέπει νά ἐπιστρέφουμε στήν ἔξω καί
πέρα ἀπ᾿ τήν Πρωτεύουσα Ἑλλάδα. Ἐκεῖ εἶναι ὁ κορμός τοῦ
Ἔθνους, «Ἐνκεῖ, θ) ἀναζητήσουμε - γράφει ὁ Ἠλίας Βενέζης - καί θά
βροῦμετίς ἑστίες τῆς γνησιότητας, πού χρειάζονται Ἡ ζωή καί ἡ Τέ-

χνη. Ἐκεῖ, Ἡ χειρονομία, ἣ πράξη, ὁ λόγος ἔχουν σοφία καί καταγω-

γή. δέν εἶναι σύµβαση, ἀπόκντημα χθεσινό... Ἡ ἀνάσα γίνεται πιό
καθαρή. τό παρελθόν ζεῖ ὀργανικά, σά δύναμη παροῦσα, οἱ θρύλοι

εἶναι µέσα στήν καθημερινή ζωή».

Διαβάζοντας τό βιβλίο τοῦ ἀκάματου συγγραφέα, ἄχκουσα τούς

παλμούς τῆς ρουμελιώτιχκης καρδιᾶς του καί ἔνιωσα τά ἴδια βιώµατα. Γύρισα, µέ τήν ψυχή µου ὁλόκληρη. στά περασμένα, στίς δικές
µου ἀναμνήσεις.
Χαιρετίζω τήν ἔκδοση τοῦ ἀξιόλογου αὐτοῦ βιβλίου, ἐκφράζω τά
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ἐγκάρδια συγχαρητήριά µου καί εὔχομαι ὀλόψυχα νά συνεχίσει τόν
καλλίκαρπο ἀγώνα του, πού δίνει τήν ὡραιότερη ἀνθρώπινη δόνηση

καί τήν ὀξύτερη ἐνατένιση τοῦ μέλλοντος. Νά μᾶς δώσει καί ἄλλες

πνευματικές βακτηρίες, µέσα στή δίνη τῶν παθῶν τῆς ζωῆς καί στίς
µικρόφυχες ἐποχές µας.

Δέ χαιρόµαστε µόνο τήν ἀξιόλογη πνευματική προσφορά του.

Χαιρόμαστε καί τόν ἴδιο ἐκλεχκτό φίλο µας: ἄνθρωπο σεµνό καί

ἀπαταπόνητο, γνήσιο Ῥουμελιώτη, πλημμυρισμένο ἀπό ἀληθινή ἀγά-

πη καί ἀπέραντη καλωσύνη, φυχική ρωμαλεότητα καί εὐπρέπεια. τίµιο παράδειγµαγιά ὅλους.
Χς ἃς κ

Καταλυτικοί, ταραγµένοι καί παμφάγοι εἶναι οἱ καιροί µας, µέ

τίς θύελλες, τίς καταιγίδες χαί τά θολά ποτάμια τῆς ζωῆς. Τό πνεῦμα
ἀργοπεθαίνει, ὑπό τίς λοιδωρίες τῶν ἀμαθῶν καί τῶν ἀναξίων, τῶν

ἐπιτηδείων καί τῶν καιροσκόπων καί µέσα στό πανδαιμόνιο τῶν κορυβαντιώντων στοιχείων τῆς ἀρνήσεως, τῆς ἀθεῖας, τῆς πλάνης καί

τῆς παταπτώσεως. Ἕνας ἐπαίσχυντος Μιθριδατισµός ἀποκοιμίζει

τήν πορεία τῆς ζωῆς µας. Πέρ᾽ ἀπ᾿ τόν πάταγο τῆς καθημερινῆς ζωῆς
καί τίς πολύβουες πολιτεῖες, ὀφείλουμε ν᾿ ἀναζητήσουμε τή σωτηρία

μας σέ µιά βαθύτερη αὐτογνωσία, ἀτενίζοντας, µέ πίστη καί αἶσιο-

δοξία, τό µέλλον τῆς Πατρίδας µας καί θέτοντας σκοπό τῆς ζωῆς µας

γιά µιά ἑλληνική ἀνωτερότητα. Οἱ πρόοδοι τῆς τεχνικῆς, τῆς μηχανικῆς καί τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης τότε μόνο εἶναι γόνιµες σ᾿ ἕναν

Λαό, ὅταν ἐνδοσκοπηθεῖ ἡ λαϊκή φυχή ἀπ᾿ τό λοογράφο καί τόν
ἱστορικό, τόν ποιητή καί τό λογοτέχνη. Ἂν δέ βροῦμε τή ζωή στήν

παράδοσή µας, μᾶς περιμένει ὁ θάνατος.

Κάθε περιοχή τῆς Πατρίδας µαςἔχει δική της πνευματική φυσιο-

γνωμία καί δικό της πνευματικό χρῶμα. Εἶναι ἕνας ἀκόμη ἀνεξερεύνητος πνευματικός χῶρος καί µιά πλούσια πηγή ἐμπνεύσεων γιά

τά Γράµµατά µας ἡ φύση, ἣ ζωή καί ἡ ἱστορία της. Ὅλος ὁ βυθισµένος στή νάρκη πνευματικός πλοῦτος τοῦ παρελθόντος καί τῆς ζωῆς
τοῦ παρόντος πρέπει νά ἔρθει στό φῶς, νά προβληθεῖ, µέ πρόγραμμα καί συντονισμό, καί ν᾿ ἀξιοποιηθεῖ. Νά θυμηθοῦμε, ν᾿ ἀναπολή-

σουµεκαί νά διδαχθοῦμε τί σημαίνει, σήµερα καί αὔριο καί πάντο-

τε, νά εἶσαι Ῥουμελιώτης, νά εἶσαι Ἕλληνας, Προῦπόθεση ὅλωνεἶναι
µία καί θεμελιώδης: Νά κρατήσουμε ἄχραντη τήν Πατρίδα μας. καί

χρέος ὑπέρτατο: Νά ὑποτάξουμε χαί νά ἐναρμονίσουμε τά θέματά
μας, τίς σκέψεις μας, τίς βουλήσεις µας, ὁλόκληρη τή ζωή µας, στό

βασικό αὐτό αἴτημα.

Σελίδες ἁπ᾽ τῇ Φωκίδα
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Ἡ γνήσια φωνή τοῦ Λαοῦ µας ἔρχεται ἀπ᾿ τά βάθη τῶν αἰώνων,
γεμάτη φλόγα, ὀμορφιά καί ἀλήθεια. Ὀφείλουμε νά τήν ἀκούσουμε,
γιά ν᾿ ἀνταποκχριθοῦμε στά μεγάλα αἰτήματα τῆς ἐποχῆς µας: Ἐπιστροφή στήν αἰωνόβια παράδοσή µας, γυρισµός στή γνήσια λαϊκή

ζωή, ζωντανή ἐπαφή µέ τόν ὑπέροχο Λαό µας. ἀσάλευτη πίστη στά
ὑψηλά ἰδανικά µας, διαρκής ἐνατένιση τοῦ μέλλοντος γιά τή θεµε-

λίωση τῆς ἀληθινῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Ἔνθνους κατά τήν προσταγή τοῦ ποιητή µας:
«Τραγούδα, ἀθάνατη φυχή, τής βρύσης καί τοῦ λόγγου..».

ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ

(Χειροκροτήµατα)

κ. Δήμαρχος
Κύριε Ἡλιόπουλε, ἐπιτέλους ἦλθε ἡ ὥρα νά μᾶςπεῖτε αὐτά πού

πρέπει νά πεῖτε γιά τό βιβλίου τοῦ Γιώργου Κουτσοκλένη καί σᾶς
εὐχαριστοῦμε θερµάγιά τήν ἐπί πολλά χρόνια συµµετοχή σας στό
περιοδικό ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ τοῦ ὁποίου σχεδόν κάθε
τεῦχος φιλοξενεῖ ἄρθρο σας.
κ. Ἡλιόπουλος
Ἀφοῦ πήραμε τήν ἄδεια λοιπόν προχωρᾶμε...

Ἡ Τριακονταετηρίδα τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν
Αἰδεσιμώτατε,

κύριε Δήμαρχε τῶν Ἀμφισσαίων,

κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑταιρείας Φωχικῶν Μελετῶν,
κύριοι τιμώμενοι ἀπό τήν Ἑταιρεία Φωκπικῶν Μελετῶν
κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς Νομαρχιακῆς καί Τοπικῆς αὐτοδιοίκησης,
κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων
καί πνευματικῶν ἱδρυμάτων,
Κυρίες καί Κύριοι, ἐκλεκτοί παρευρισκόμενοι,
Νά εὐχαριστήσω, ὀφείλω, τόν ἀξιότιμο Πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας
Φωκικῶν Μελετῶν, τόν ἐχλεκτό πνευματικό ἄνθρωπο τοῦ τόπου
μας, τόν κύριο Γιῶργο Κουτσοκλένη, γιά τά καλά του λόγια.

Ἀλλάκαί νά εὐχαριστήσουμε πρέπει, ὅλους ἐσᾶς, πού διαθέσατε

τόν πολύτιμο χρόνο σας καί παρευρίσκεστε ἐδῶ, τιμώντας τήν Τριακονταετηρίδα τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, πού ἄλλο σκοπό
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δέν ἔχει, παρά τήν πνευματική ἀνάπτυξη χι ἀνάταση τῶν ἀνθρώπων
τῆς εὐρύτερη περιοχῆς µας, τή συνολική τους εὐημερία, τήν ἀναβάπτισή τους στήν προγονική Ἀρετή.
Τρεῖς βαθμίδες ἔχει ὅλες χι ὅλες ὁ πολιτισμός µας: Τή Χθεσινή,
τή Σηµερινή καί τήν Αὐριανή.
Τήν Παράδοση, τή σηµερινή Πραγματικότητα, τήν αὐριανή ἐξελιγμένη µορφή του.
Κι αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό ἔργο τῆς Ἑταιρείας: Ἡ µέσα ἀπ᾿ τήν
ἰδιομορφία τῆς παράδοσης τοῦ ἑλληνικοῦ µας πολιτισμοῦ κατανόη-

ση τοῦ Σήµερα καί διαµόρφωση. κατά τίς ἀρχές καί τ᾿ ἀξιώματάτου,

τόν προσανατολισμό του στό αὔριο, ἀκολουθώντας τίς ἐπιταγές τῶν
πραγμάτων καί τῆς οἰκονομίας τῶν καιρῶν.
Ἡ Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν, ὅλο αὐτό τό διάστηµα τῶν τριάντα ἐτῶν, καλλιεργεῖ τήν Παράδοση, µέσα στή σηµερινή Πραγματικότητα.
Γιατί ἡ Παράδοση. ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, δέν εἶναι, ὅτι περι-

χλείει ἣ ἐννοια τῆς λέξης «παρελθόν».
Βέβαια, ὅσα εἴδη. ὅσα ἀντικείμενα, ὅσες ἐνέργειες ἔπαφαν νᾶἆναι
λειτουργικά στή σηµερινή ζωή, ἀποτελοῦν πολύτιμα λαογραφικά,
µουσειακά εἴδη κι ὁ ἔπαινος ἀνήκει ἐδῶ στήν Ἑταιρεία Φωκικῶν
Μελετῶν. - Τί νά ποῦμε γιά τόν ἐκλεχτό, τό ρέκτη Πρόεδρό της, τό

Γιῶργο Κουτσοκλένη, ποὔχομε μέσ) τήν καρδιά µας - πού συγκρότησε καί ὀργάνωσε καί πλούτισε ἕνα ἀπ᾿ τ ἀξιολογότερα Λαογραφιχά Μουσεῖα τῆς Ἑλλάδος, πού πρόσφατα οἱ ἐκπρόσωποι τῆς αὐτο-

διοίκησης τῶν Ἀμφισσαίων, τῆς τοπικῆς κοινωνίας οἱ προέχοντες,
περιέβαλαν µέ τήν ἀγάπη καί τίς φροντίδες τους.

Ἀλλ' ἡ Παράδοση δέν εἶναι η ἀναφορά σέ µή λειτουργικά σήµερα

πράγματα. Ἡ Παράδοση εἶναι ζωή. Ῥυμπορεύεται µέ τή ζωή. Φεύγοντας τό παρελθόν, τό χθές, ἀφήνει ὅσα πράγματα μποροῦν νά ἐπι-

βιώσουν, νά συνεχίσουν καί μαζί µέ τό παρόν, τό σήµερα, νά μᾶς

δώσουν τή συνέχεια, τό αὔριο.
Κάθε γενιά ἀνεβαίνει τίς τρεῖς τοῦ πολιτισμοῦ βαθμίδες. Περνάει ἀνάμεσα στούς τρεῖς διαρκῶς κληρονομούμµενους κύκλους: Τῆς
Παράδοσης- τοῦ χθές - τοῦ Σήµερα, τοῦ Αὔριο.
Ἡ Παράδοση ἔχει ἕνα δυναμικό καί Προοδευτικό χαρακτήρα.

Δέν εἶναι ὀπισθοδρόμηση ἤ καθυστέρηση ἤ συντήρηση. Πρόοδος
εἶναι, ἄρα καί Ζωή.
Ζοῦμε µέσα στό παρόν, µέσα στό παρελθόν καί µέσα στό διαμορφούμενο μέλλον.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Δέν εἶναι, ἄραγε, τό παρόν, ἕνα σύνολο πολλαπλῶν βιωµάτων, τά
ὁποῖα συγκινοῦν καί ρυθμίζουν τή ζωή τους, τήν ἐξέλιξη καί τό µε-

τασχηµατισµό του;

Δέν εἶναι ἑπομένως ἡ παράδοση κινούμενη καί δέν πλάθει, µέσα

στό παρόν, τόν ἐρχομό τοῦ αὔριο;
Πολλά ὀφείλουμε σ’ ἐκείνους τούς ἀγαθούς πατριῶτες, πού
ἐγκολπώθηκαν χι ἀποδέχτηκαν κι ἐνστερνίστηκαν τήν Ἰδέα, ὅτι Ἡ

παράδοση εἶναι ζωή κι ὀργανώθηκαν σέ Ἑταιρεία πνευματική ἐκείνη τῶν Φωκικῶν Μελετῶν - καί µέσα ἀπό πολλούς ἀγῶνες καί
χόπους καί θυσίες καί πίκρες καί χαρές, µέ ὑπομονή κι ἐπιμονή, µέ
συνέπεια χι ἀγάπη γιά τό ἔργο τους, γέμισαν µιά τριακονταετία µέ

ἔργα ἀρετῆς, πού ἔχουμε ὅλοι ἐμεῖς σήµερα τήν τιµή, νά τά χαιρόμαστε.
ὍὉ ἔπαινος ἀνήκει στούς ἱδρυτές τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν καί στούς ἄξιους συµπαραστάτες τους. Ἀνήκει στό σύνολο

τῶν κατά καιρούς διοικητικῶν συμβουλίων καί τά µέλη τῆς Ἑταιρεί-

ας, πού στήριξαν µέ τό δικό τους τρόπο αὐτή τήν ὡραία προσπά-

θεια, τριάντα ὁλόκληρα χρόνια, προσπάθεια, πού διεξάγεται ἀπό
τόν πνευματικό κόσµο τῶν Ἀμφισσαίων µέ ἀνεγνωρισμένη ἐπιτυχία.
Ἡ Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν κι οἱ παράγοντές της, ἐργάζονται, εἶναι διαπιστωµένο, μ᾿ ἀγάπη στή δουλειά τους, πού τή χαρα-

κτηρίζει ἤ ἁπλότητα, Ἡ µεγάλη, ἡ ὕψιστη αὐτή ἑλληνική ἀρετή.

Καΐ σήµερα ἀπονέμονται βραβεῖα χι ἔπαινοι, στούς ἀκάματους
ἐργάτες τοῦ πνευματικοῦ, κοινωνικοῦ καί πατριωτικοῦ ἔργου τῆς

Ἑταιρείας.
Κι αὐτό εἶναι καλό παράδειγµα εὐγνωμοσύνης, ἕνας τρόπος νά
λέμε κάποτε «εὐχαριστῶ»καί ν’ ἀμοίβονται ἠθικά, ὅσοι τήν ἀγάπη
καί τή θυσία γιά τό συνάνθρωπο βάζουν µπροστά.

Εἶναι µιά ἀναγκαία πρόσκληση, κυρίως πρός τούς νεώτερους, γιά
κοινωνική προσφορά.
Ὁ Περικλῆς, πού ὅταν µίλαγε στήν Πνύκα, ἄκουγε χι ἀφουγκραζόταν Ἡ Ἱστορία, ἀνέφερε στόν Ἐπιτάφιό του:

«Ἄθλα, οἷς κεῖνται, ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δέ καί ἄνδρες, ἄριστοι

πολιτεύουσι».
Πού σημαίνουν, πού πᾶνε νά ποῦν, ὅτι:

«Ὅπου ἔχουν θεσμοθετηθεῖ βραβεῖα ἀρετῆς, ἐχεῖ ἀναδεικνύονται

καί ἄριστοι ἄνδρες».

Νά, λοιπόν, ἡ «Ἐν ζωῇῃ», ἑλληνική παράδοση.
Ὅσον ἀφορᾶ τόν ἔπαινο, πού μοῦ ἀπενεμήθη ἀπό τήν Ἑταιρεία
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καί τούς παράγοντές της, ὅλους τούς εὐχαριστῶ.
Ἠρέπει ὅμως νά σημειώσω, ὅτι πλῆθος πνευματικῶν ἐργατῶν τοῦ

λαοῦ µας, ἐχλεκτῶν, πλῆθος Δασκάλων καταξιωµένωνκι ἀναγνωρι-

σµένων γιά τίς πνευματικές τους προσφορές καί τήν ἀγάπη τους
στὀν τόπο καί τίς παραδόσεις του, κατά πολύ προπορεύονται.
Ἐμεῖς ἁπλῶς ἀχκολουθοῦμε καί µάλιστα βραδυπορώντας.
Σ’ αὐτούς ἀνήχει χι ἀποδίδεται Ἡ τιμητική διάκριση στό πρόσωπό µου.
Ἀλλά, κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, ἀγαπητέ

μας Γιῶργο Κουτσοχκλένη, ἡ σηµερινή µέρα θά πρέπει, νά εἶναι ἀπ᾽

τίς εὐτυχέστερες τῆς ζωῆς σου, γιατί βλέπεις µιά προσπάθεια τριῶν

δεκαετιῶν, νά καρποφορεῖ.

Καΐ σήµερα Ἡ τοπική κοινωνία κι ὄχι µόνο αὐτή. τιµάει τό ἔργο
σου, τήν προσφορά τή δική σου καί τῶν ἄξιων συνεργατῶν σου στήν
Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν.
Ἔπαινο δικό σου, νά θεωρεῖς, τήν ἀναγνώριση ἀπ᾿ τούς πολλούς,
ἀπ᾿ τό λαό καί µάλιστα ἀπ᾿ τούς ἐπαΐοντες καί τούς ταγούς του, τῆς
ἁγνότητας τῶν προθέσεων καί προσπαθειῶν σου, γιά τήν εὐώδοση
τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας, ἀλλά καί γιά τό πλουσιότατο χι ὡραιότατο πνευματικό σου ἔργο, μ’ ὅποιες χι ὅσες δυνάµεις ἔχεις καί πού
συνεχίζει νά δημιουργεῖ μ’ ὅσα µέσα διαθέτεις καί κάτω ἀπ᾽ ὅποιες

συνθήκες ζωῆς ἐργάζεσαι.

Γιῶργο Κουτσοχλένη,
Βραβεῖο δικό σου εἶναι ἤ προβολή τοῦ ἔργου σου, ἡ ἀγάπη, ἡ
ἐκτίμηση κι ὁ σεβασμός τῶν Ἀμφισσαίων χι ὄχι µόνο, πρός τό πρόσωπό σου, ἀχριβῶς γιατί ἐργάστηκες κι ἐργάζεσαι τό καλό καί πρός
τό συμφέρον ὅλων καί μάλιστα µέ προσωπικές σου θυσίες.
Γιῶργο Κουτσοκλένη.
Ἡ εὐρύτερη περιοχή τῶν Σαλώνων ἔχει λαμπρή ἱστορία κι ἔχει

διαχρονικά ἀναδείξει ὑπέροχους ἀνθρώπους σ᾿ ὅλους τούς κλάδους

τοῦ ἐπιστητοῦ.

Εἶναι µιά Μεγάλη Πατρίδα χι ἐσύ κατάγεσαι ἀπ᾿ αὐτή. Κι εἶναι
αὐτό τιμητικό, ἀλλά εἶναι τό ἐλάχιστο. Ἀλλ᾽ ὅμως, τό συνολικό

πνευματικό σου ἔργο φανερώνει καί βεβαιώνει, ὅτι εἶσαι καί πράγ-

ματι Ἀντάξιος αὐτῆς τῆς Μεγάλης Πατρίδας.

Κυρίες καί Κύριοι,
Ἀρετή δική µας εἶναι ἡ ἀνυπόκριτη διακήρυξη τῆς εὐγνωμοσύνης
μας, πρός τίς ἑκάστοτε διοικήσεις τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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καί τούς τοπικούς Ἄρχοντες, πού τίς στηρίζουν, γιά τούς Ἀγῶνες
τους, µέ σκοπό τήν ὁλόπλευρη καί συνετή πρόοδο τοῦ τόπου µας,

πού διακρίνονται, οἱ Ἀγῶνες, γιά τή διάρκεια, συνέχεια καί συνέπεια.

Εὔχομαι, νά ἑορτάσουμε καί τά πενήντα καρποφόρα χρόνια τῆς
Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν.

Κυρίες καί Κύριοι,

γιά τήν καλοσύνη πού εἴχατε, νά διαθέσετε τόν πολύτιμο χρόνο

σας καί νά µέ ἀκούσετε,
Σᾶς εὐχαριστῶ.

(Χειροκροτήματα)
κ. Δήμαρχος

Κύριε Πρόεδρε τῆς Ε.Φ.Μ. παρακαλοῦμε νά ἔλθετε.
(Μετά τήν ἄνοδο τοῦ Προέδρου)

Ὅ Δήμος Ἀμφίσσης...
Τιμοῦμε τόν Γιῶργο Κουτσοκλένη, τόν ἐπί 27 χρόνια Πρόεδρο

τῆς Ε..Φ.Μ., τόν κύριο δημιουργό τοῦ Λ.Μ.Φ., τό ἄνθρωπο πού ξέ-

χωσε μνῆμες καί ἔφερε στό φῶς παληά ἤθη καί ἔθιμα,τά ΦΘΙΝΟΝΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΑΣΧΟΛΙΗΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, πού κατέγραψε µέ ἀγά-

πη καί σεβασμό.
(Ἐπίδοση βραβείου - πλακέτας) - (Χειροκροτήματα)
κ. Κουτσοχκλένης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.»
Ὅταν τό 1977 μοῦ ἀνατέθηκε ἀπ᾿ τήν Ε..Φ.Μ. Ἡ φροντίδα γιά τή

δηµιουργία τοῦ Λ.Μ.Φ., ἀναγκάστηκα νά δῶ τά πράγµατα ἀπό χοντά.
τσι κάθε ἀντικείμενο πού προοριζόταν γιά ἔκθεμα τοῦ Μουσείου, περνοῦσε ἀπό τά χέρια µου νά καθαρισθεῖ καί νά συντηρηθεῖ,

ἀλλά καί νά μοῦ γίνει γνωστός ὁ τρόπος καί ὁ λόγος τῆς κατασκευῆς

του, τό πῶς καί γιατί φτιάχτηκε δηλαδή, ποιό ρόλο ἔπαιξε στή ζωή
τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀλλά ὅταν μαθαίνεις τόσα πράγµατα γιά κάτι, φροντίζεις νά µά-

θεις καί τήν ἱστορία του, τό ἀπό ποῦ ξεχίνησε καί τό ποῦ καί πῶς
ἔφθασε.
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Μιά µέρα ἡ Ἰτέα µέ κάλεσε νά χάνω µιά διάλεξη γιά τά κουδουνάδικα καί τά κουδούνια. Ἡ ὅλη ἐκδήλωσιςεἶχε ἐπιτυχία. Ὅμως δέν

ξέρω ἄν τό ἀκροατήριο κράτησε κάτι ἀπ᾿ ὅσα εἴπαμε καί δείξαµε.

Ἑέρω ὅμωςὅτι ἐγώ εἶχα γράψει καί εἶχα κρατήσει τό λῆμμα «κουδουνᾶς».

Ἡ ἁλματώδης τεχνολογική ἐξέλιξις τά τελευταῖα χρόνια ἄλλαξε

χυριολεκτικά τόν τρόπο ζωῆς µας. Τά παραδοσιακά ἐπαγγέλματα,.

πού κάποτε ἄνθισαν στήν περιοχή µας - καί ἀλλοῦ - ἤ ξεχάστηκαν
τελείως ἤ ἄλλαξαν τρόπο δουλειᾶς ριζικά.

Κάποτε βρέθηκα µέ µιά συντροφιά νέων καί χκεῖ διαπίστωσα ὅτι
μοῦ ἦταν ἀδύνατο νά συνεννοηθῶ µαζί τους, γιατί ἄλλη γλῶσσα µιλοῦσα ἐγώ κι’ ἄλλη αὐτοί. Διαπίστωσα ὅτι τά παιδιά δυσκολευό-

ντουσαν νά μάθουν, νά ἀκούσουν θά ἔλεγα, ὅτι ὑπῆρξαν ἐπαγγέλ-

µατα, πού ἄκουγαν γιά πρώτη φορά καί παραξενευόντουσαν, γιατί
παράξενο ἀκούγεται σ᾿ αὐτά ὅτι ὑπῆρξαν ἄνθρωποι πού ἔβγαζαν τό
Ψωμί τους κάνοντας τόν «ἀκονιστή», τόν «νερουλᾶ», τόν «τελάλη»,
τόν «τσαμπάση»ἤ τόν ...«σκυλοσκατᾶ»καί τόσα ἄλλα.
Ἡόση προσπάθεια χρειάζεται νά θυμηθεῖ χανείς ὅλα ἐκεῖνα τά
παληά πού τό πλαστικό τά ἐξωστράκισε καί τά ἀντικατέστησε, γιατί ἦταν φθνηνότερα, σιγουρότερα καί πολλές φορές ὑγιεινότερα.

Ἀλλά καί οἱ παροτρύνσεις ἀνθρώπων πού νοιαζόντουσαν γιά τήν

παράδοση, γιατί σχεφτόντουσαν ὅτι τώρα πού Ἡἡ Ἑλλάδα µας µπαίνει στό µεγάλο χωνευτήρι, πού λέγεται Ε.. Εὐρώπη, ὅπου κινδυνεύει

νά χάσει τήν ταυτότητά της.
Αὐτά τά δύο µέ ὁδήγησαν στή σκέψη γιά τήν συγγραφή τοῦ Βι-

βλίου τούτου.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή δέν παράλειψα νά καταγράφω καί τίς
ἀσχολίες τῶν γυναικῶν πού ξεχάστηκαν, ἀφοῦ οἱ περισσότερες ἀπ᾿
αὐτές ἦταν καί ἐπαγγέλματα, ὅπως αὐτά τῆς «ὑφάντρας», τῆς
«πλύστρας»κ.ἄ.
Ἐδῶ πρέπει νά πῶ καί τοῦτο. Μιά συντροφιά, κάποτε, μοῦ πα-

ραπονέθηκε γιατί ἀσχολούμεθα µέ ὅλα τ’ ἄλλα καί δέν ἀσχολούμεθα µέ τό κατ’ ἐξοχήν προϊόν τοῦ τόπου µας, πού εἶναι Ἡ ἐλιά. Πράγ-

ματι ἔφαξα ἀλλά δέν βρῆχκα κάτι σχετικό γραμμένο γιά τό εὐλογηµένο αὐτό κλαρί.
Φαίνεται ὅτι ὅλοι τό θεωροῦσαν σάν περιττό. ἀφοῦ ὅλοι τους
τό... γνωρίζουν. Ὁ λόγος αὐτός µέ ἔχανε νά ἀσχοληθῶ καί µέ τίς
καλλιέργειες, πού ἄλλες ξεχάστηκαν καί ἄλλες ἄλλαξαν τρόπο
ἐντελῶς.
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Αὐτοί ἦταν οἱ λόγοι πού µέ ὁδήγησαν στήν συγγραφή τοῦ βιβλίου τούτου, πού ἐκδόθηκε µέ δαπάνη τοῦ Δήμου Ἀμφίσσης, γιατί ὁ

Δήμαρχος κ. Ν. Φουσέκης, βλέποντας τήν προσφορά του, εἰσηγήθηκε στό Δημ. Συμβούλιο καί κεῖνο ὁμόφωνα ἀποφάσισε τήν ἔκδοση.

Τό ὅτι δέν ἔκανε λάθος στήν ἀπόφασῃη αὐτή ὁ Δήμος φαίνεται ἀπ

τά πολύ ἐπαινετικά σχόλια πού λαμβάνουμε καθημερινά.

Καΐ ἀπό τή θέση τούτη εὐχαριστῶ, πρῶτα ὅλους ὅσους µέ βοή-

θησαν καί µέ ὁποιοδήποτε τρόπο στήν συγγραφή τούτου τοῦ βιβλίου, ὅπως τούς γέρους, παληούς ἐπαγγελματίες κ.λπ.
Εὐχαριστῶ πολύ τόν κ. Δήμαρχο καί τό Δημοτικό Συμβούλιό του

γιά τήν διάθεση τῆς δαπάνης ἐκδόσεώς του.

Εὐχαριστῶ τόν ἐκδότη κ. Σανιδᾶ γιά τήν πολύ προσεγμένη του

ἐργασία.
Εὐχαριστῶ τούς καλούς φίλους πού βρῆκαν τά καλά λόγια νά

ποῦν γιά µένα καί τό βιβλίο µου.

Εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε ἐδῶ σήµερα γιά νά γιορ-

τάσουµεµαζί τό γεγονός.

Ἀγαπητοί φίλοι. Στή διάρκεια τῆς Στρατιωτικῆς µου ζωῆς εἶχα
τήν τιµή νά παρασημοφορηθῶ πολλές φορές. Ὅμως τή ζεστασιά πού
νοιώθω σήµερα μ’ αὐτή τή χειρονομία τοῦ κ. Δημάρχου δέν τήν ἔνοι-

ὠσα ποτέ καί γι αὐτό πολύ θερµά εὐχαριστῶ.
(Χειροκροτήματα)

Τώρα θά κατεβοῦμε κάτω ὅπου θά χόψουµε τήν βασιλόπιτά µας,

θά δοῦμε τήν Ἔκθεση τῶν Βιβλίων Φωκέων Συγγραφέων, πού νοµίζω ὅτι ἀξίζει τόν κόπο καί πού γιά τήν ἀγάπη σας ὀργανώσαμεκαί

θά πιοῦμε ἕνα ποτήρι κρασί νά εὐχηθοῦμε στήν Ἑταιρεία µας τά
Χρόνια Πολλά!
Εὐχαριστῶ πάρα πολύ. Εὐχαριστὸ.
(Χειροκροτήματα)

Ἀκολούθησε ἡ κοπή τῆς βασιλόπιας τῆς Ε.Φ.Μ. καί Ἡ δεξίωσις.
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Σκύλος, ὁ πιό πιστός καί ἀφοσιωμένος
σύντροφος καί φίλος
Τοῦ Ζάχου Ξπηροτύρη

Ὁ σκύλος εἶναι ὁ πρῶτος σύντροφος τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ὅλο τό
ζωϊκό Βασίλειο. Ἐξημερώθηκε καί ἔζησε αἰῶνες αἰώνων δίπλα στόν
ἄνθρωπο, ἥμεροςκαί πειθήνιος, ἐνῷ ὁ ἀδελφός του λύκος πού ἔμεινε σέ ἄγρια κατάσταση ἔμεινε στό βουνό καί δημιούργησε ἕνα τρο-

µερό µίσος πρός τόν ἐξημερωμένο σκύλο καί χεῖνος τό ἴδιο πρός τόν

λύκο. Ἔξυπνος ὅπως εἶναι συνεμορφώθη µέτίς ἐντολές καί ὑποδεί-

ξεις τοῦ ἀνθρώπου καί παράλληλα αὐτοδίδακτος, ἀνέπτυξε τήν ἀρετή τῆς ἀφοσιώσεως, τῆς εὐγνωμοσύνης, τῆς πιστότητας καί αὐτοθυ-

σίας. Ἀρετές πού δέν μποροῦμενά τίς µεταδώσουμε στά παιδιά μας
καί κεῖνα ν᾿ ἀφοσιωθοῦν τόσο στούς γονεῖς τους καί οὔτε µέ διδασκαλίες µέ σχολεῖα καί Πανεπιστήμια µπορέσαµε νά ἐμφυσήσομε
αὐτές τίς ἀρετές. Ὁ σχύλος στάθηκε καί παραστάθηκε πάντα ἀφοσιωµένος πλάϊ στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος διαφέρει στό ὅτι εἶναι

ἐξυπνότερος ἀπό ὅλα τά ζῶα (χόμο σάπιενς).

Μαίΐ ὅπως ὁ ἄνθρωπος ξεκίνησε ἀπό τρωγλοδύτης καί ἔγινε κά-

τοικος τοῦ οὐρανοξύστη, ἔτσι καί ὁ σκύλος ξεκίνησε ἀπό ἄγρια ζωή
νά γίνῃ οἰκοδίαιτος σύντροφος. Μαί οἱ δύο ξεκίνησαν ἀπό τήν προίστορία καί ἔφθασαν ἐχεῖ πού ὁ καθένας ἔφθασε σήµερα, ὡς τόσο
ὅμωςστενοί συνεργάτες καί φίλοι.

Ἀπό τήν πρωτόγονη ἐποχή τοῦ ἀνθρώπου κυνηγοῦ συνεργάσθηκε
ὁ σχύλος, πέρασε ὁ ἄνθρωπος στήν ποιµενική ἐποχή καί πάλι σύ-

ντροφοςὁ ποιµενικός τώρα σκύλος. Εἰσέρχεται στή Γεωργική περίο-

δο ὁ ἄνθρωπος µέ τήν ἐξημέρωση τοῦ βοδιοῦ καί τοῦ ἀλόγου ἄχο-

λουθεῖ τό σύντροφό του ἄνθρωπο ὁ σκύλος πάντα οἰκοδίαιτος καί
πιστός.
Ὁ σκύλος ἔγινε ἀχώριστος σύντροφος τοῦ ἀνθρώπου σέ ὅλες τίς

ἐποχές καί σέ ὅλα τά µέρη τοῦ κόσμου, ἕνας κοσµοπολίτης. Ἐκεῖνο
ὅμως τό προτέρηµα πού χαρακτηρίζει τό σκύλο καί δέν τό ἔχει ἀνε-

πτυγµένο ἀκόμα ὁ ἄνθρωποςµέχρις αὐτό τό σημεῖο, εἶναι ὅτι ὁ σχύλος εἶναι «ὁ ἐφευρέτης τῆς φιλίας τῆς πίστεως καί ἀφοσιώσεως».
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Εἶναι γνωστή Ἡ ἱστορία τοῦ σχύλου τοῦ Ὀδυσσέα πού τόν ἀνεγνώρισε ὕστερα ἀπό 20 χρόνια, κούνησε τήν οὐρά του καί ἐξέπνευσε.
ἀπό συγκίνηση. Ἀλλά καί στή φωτιά ρίχνεται καί χάνεται, χάριν τοῦ
χυρίου του ὁ σκύλος, ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς πληροφορεῖ ὁ Πολίβιος γιά τό σκύλο τοῦ Πύρρου, Βασιλιᾶ τῆς Ἠπείρο. Ὅταν πέθανε ὁ

Πύρρος καί Ἡ σορός κατά τήν συνήθειαν ἐχαίετο, ὁ σκύλος πού παρηκολούθησε ὅλη αὐτή τή σκηνή, πιστός καί ἀφοσιωμένος ὅπως

ἦταν, περνάει µέσα ἀπό τό πλῆθος καί ρίχνεται στή φωτιά πού ἐκαίετο τό πτῶμα τοῦ Πύρρου καί θυσιάσθηκε, κάηκε καί αὐτός μαζί µέ
τόν κύριό του.
Εἶναι ἄπειρα τά παραδείγματα ἀλληλεγγύης τοῦ πιστοῦ αὐτοῦ
συντρόφου τοῦ ἀνθρώπου, ἡ εὐγνωμοσύνη του δέ καί ἀφοσίωσή του
ἀνεξάντλητη, µόνο ὁ ἄνθρωπος δέν τοῦ ἔδωσε τήν ἀξία καί τή θέση
πού τοῦ ἁρμόζει, ὅλοι µας τόν ἀποκαλοῦμε παλιόσχυλο, ἐνῷ ἔπρε-

πε νά τόν θαυμάζοµε. Ἰδανικός στρατιώτης ἀπό τήν ἀρχαιοτάτη
ἐποχή. φρουρός µας ἀκοίμητος µέ θάρρος καί αὐτοθυσία. Ἀλτρουϊ-

στής ἦταν ὅπως τά σκυλιά τοῦ Ἁγ. Βερνάρδου σώζουν τόσους καί

τόσους µέσα στά χιόνια καί τούς πάγους καί ἄλλα σκυλιά σώζουν
ναυαγούς στούς τρικυµισµένους ὠκεανούς. Κυνηγοί πού ὑπέστησαν

ἀτυχήματα σώθηκαν πολλές φορές ἀπό τούς σκύλους τους μένοντας

κοντά τους ἤ οὐρλιάζοντας καί καλώντας βοήθεια. Αὐτός ὁ σκύλος

πΏηρε τό κεφάλι τοῦ Βλαχάβα ἀπό τά χέρια τῆς Τουρκιᾶς, πού τόν

τυράννησαν οἱ Τοῦρκοι τοῦ Ἀλη Πασᾶ, ὅταν τόν ἔπιασαν µέ µπαµπεσιά καί ἀπιστία τόν ἀετό αὐτόν τῆς Θεσσαλίας, τόν ἀἁρματωλό
τοῦ Ὀλύμπου καί τῆς Ὄσσας, τό φόβητρο τῆς Τουρκιᾶς Παπαθύμιο

Βλαχάβα. Αὐτός ὁ σκύλος στάθηκε πιστός σάν ἄλλος Λαμπέτης γιά
τόν Ἀστραπόγιαννο καί δέν ἀφῆκε τό κεφάλι τοῦ Βλαχάβα νά πέσει
στά χέρια τῆς Τουρχιᾶς. Κι’ ἀκχόμα σάν πῆγε κι’ ἔσκαφε «λάχκον
βαθύ», ἔπεσε δίπλα καί ξεφύχησε ἀπό λύπη μᾶς λέει ὁ ποιητής Βαλαωρίτης.

Ὅ '᾿Ἡρόδοτος πού ἐπεσκέφθη τήν Αἴγυπτο τόν ὅον π.Χ. αἰῶνα,

μᾶς διηγεῖται ὅτι «εἰς ἔνδειξιν ὀδύνης γιά τό θάνατο ἑνός σκύλου οἱ
οἰχεῖοι ξύριζαν τό κεφάλι τους».
Μιά Γαλλική ἱστορία πού διηγεῖται ὁ ΙΑΝ ΕΟΚΕΊ, εἶναι συγκινη-

τική. Ὁ Φερδινάνδος Ντενιέν, ἀφοῦ πρῶτα ληστεύθηκε καί ἀπογυ-

µνώθηκε ἀπό ὅτι πολύτιμοεἶχε, δέθηκε χειροπόδαρα, φιμώθηκε καί
ρίχθηχκε στίς σιδηροδρομικές γραμμέςνά διαμελισθεῖ σέ λίγο πού θά

περνοῦσε Ἡ ἁμαξοστοιχία. Ὁ πιστός του σκύλος ὅμως, βλέποντας
ὅτι ἀργοῦσε ὁ ἀφέντης του, µέ τό μυστηριῶδες ἔνστικτό του καί

μελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα----

Ξ
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ἱκανότητα πού ἔχουν τά σκυλιά νά προσανατολίζονται, ἀνησύχησε
καί ἔτρεξε ἐρευνώντας γιά τά χνάρια τοῦ ἀφεντικοῦ καί τά βρῆχε,

μά βρῆκε καί τούς ληστές ἐχεῖ καί τούς ἐπετέθη. µιά τουφεχιά ὅμως

τῶν κακοποιῶν τὀν τραυματίζει. Παρ’ ὅτι λαχανιασµένος καί τραυµατισμένος ὁ σκύλος ἔφαξε καί βρῆκε τό φιμωμένο καί δεμένο ἀφε-

ντικό του, ἔτσι πού νά µή μπορεῖ νά σαλέφει ἀπό τή Σιδ. Γραμμή. Ὁ
Ντενιέν ἔνοιωσε τό σκύλο δίπλα του, µά σέ λίγο θά περνοῦσε τό
τραϊῖνο καί ἀπό µαχκρυά φάνηκαν τά δυό φωτεινά µάτια τῆς Μη-

χανῆς, χωρίς νά μπορεῖ νά μετακινηθεῖ. Ὁ Ντενιέν ἀπελπίσθηκε. τό
ἴδιο καί ὁ σκύλος «Φρινέ». Ὅταν ἐπλησίασε τό τραῖνο βγήκε ἔξω

ἀπό τή γραµµή καί ἔτρεξε πιό µακρυά καί μ᾿ ἕνα πήδηµα βρέθηκε

στό σκαλοπάτι καί ὥρμησε µέ ὁρμή µεγάλη πρός τόν ὁδηγό κρατώντας στὀ στόµα του ἕνα κουρέλι ἀπό τά ροῦχα τῶν κακοποιῶν καί
ἀπό τό τραυματισµένο αὐτί τοῦ σκύλου ἔτρεχε αἷμα.
Ὁ ὁδηγός ἦταν ὁ ἀδελφός τοῦ δεµένου καί ριγµένου στίς γραμ.µές, ἀνεγνώρισε τόν σκύλο τοῦ ἀδελφοῦ του καί ἀμέσως σταμάτησε
ὑποφιασθείς ὅτι κάτι κακό συμβαίνει στόν ἀδελφό του. Ἡ συμπεριφορά τοῦ σκύλου δέν ἦταν ἤ συνήθης. βογγοῦσε σάν ἄνθρωπος καί
τραβοῦσε τόν µηχανοδηγό ἀπό τό σακάκι νά τὀν κατεβάσει κάτω.
Ἀταματάει τή μηχανή ὁ ὁδηγός µέσα στήν ἀμηχανία του καί ἄχολουθεῖ τόν σκύλο, ὁπότε ἔκθαμβος σέ ἀπόσταση λίγων µέτρων ἀντίκρυσε τόν ἀδελφό του ξαπλωμένο στίς γραµµές δεμένο καί Φφιμωμένο
ἀδυνατοῦντα νά μεταχινηθεῖ. Ἔτσι σώθηκε ὁ Ντενιέν καί ὅλοι θαύµασαν τόν σωτήρα σκύλο. Τό κομμάτι ροῦχο πού κρατοῦσε στό

στόμα ὁ σκύλος, ἦταν ἀπό τό σακκάκι τῶν κακοποιῶν πού ρίχθηκε

νά τούς σχίσει καί κεῖνοι τόν πυροβόλησαν. Τήν ἄλλη µέρα βρέθηκαν
οἱ κακοποιοί καί ὑπέστησαντίς συνέπειες τοῦ νόµου.
Αὐτόςεἶναι ὁ σκύλος, ὁ πιό πιστός σύντροφος τοῦ ἀνθρώπου καί
ἴσως εἶναι πολλοί ἄνθρωποι πού δέν γνώρισαντί θά πεῖ σύνδεσμος
ἀνθρώπουκαί σκύλου... Ἴσως ἀκόμη νά ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι

πού δέν γνώρισαν τήν πίστη καί ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.

Λίγοι, ὅμως, πολύ λίγοι εἶναι ἐχεῖνοι πού δέν γνωρίζουν τήν ἀγάπη,
τήν ἀφοσίωση, καί τήν αὐτοθυσία τοῦ σκύλου γιά τόν σύντροφό του
ἄνθρωπο. Ἀρετές πού τίς ἀπέκτησε µόνος του καί αὐτοδίδακτος

ἀπό κάποια ἐσωτερική παρόρµηση καί ἄς τόν ἀποχκαλοῦμε ἡμεῖς
παληόσκυλο. Εἶναι, ὅπως λέει ὁ ποιητής Ἀλέξ. Σουρῆς, ἡ σχιά μας
πού μᾶς ἀκολουθεῖ παντοῦ' «μακρυά µου ἕνα βῆμα, πιστέ σκύλε
µου, δέ μένεις καί σάν ἴσκιος µου ἀγάλια µέ ἀκολουθεῖς».
Καΐ νά πώς χαίρεται ὁ σχύλος τόν ἀφέντη του στήν αὐλή, χωρίς
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λόγια καί µιλιά,µέ τό χαρούμενο ἐκεῖνο γρύλισμα καί κουνώντας τήν
οὐρά του µιά καί δέν ξέρει νά μιλάει, μᾶς τό λέει ὁ Ζαχαρίας Παπαντωνίου στό ποίηµά του «Τοῦ σκύλου Ἡ οὐρά»:

Τοῦ σκύλου ἡ οὐρά
Ἔχω ἀκούσειχίλια λόγια
χαρωπά, λυπητερά,

μµά ποτέ, καμιά φορά

δέ µιλήσανε τά λόγια

σάν τοῦ σκύλου τήν οὐρά.
Ἀνταμώθηκαν ἀνθρῶποι,

χι ἔχουν κλάφει ἀπό χαρά,

μά κανείς, καμιά φορά,

«καλωσόρισες»δέν εἶπε
σάν τοῦ σκύλου τήν οὐρά.

Καΐσέ φίλους καί σέ ξένους
ἔχω δώσει τή χαρά.
Μέ ξεχάσαν µιά φορά...
Μά πιστός µου μένει ὁ σκύλος
καί σαλεύει τήν οὐρά.

Ἠελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------------------------υ
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12π ΜΑΙΟΥ:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
1οῦ Ἀριστείδη Χρ. Πετρόπουλο

(Σκαρμιτσιώτη)

Ὁ λογισμός ἀκέραιος καί ἀδιαίρετος σήµερα στή μάνα. τήν
ὅποια µάνα, τοῦ ὅποιου χρώματος καί ἐθνικότητας, τῆς ὅποιας τά-

ξης καί κατηγορίας.
Καὶ ἡ καρδιά µας συμπυκνωµένη. ὁμόρρυθμη κι ἀφειδώλευτη.

Δίκαια καί εὔλογα γιορτάζεται παντοῦ, σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς, µέσα
στό ἀέναο χκύλισμα τοῦ χρόνου Ἡ ἀξία καί ἡ σηµασία τῆς µητρότη-

τας.
Στό πιό ἀξιοσέβαστο πρόσωπο τῆς ζωῆς µας στή µάνα µας, Ἡ
σχέφη, γιατί ὁ ἀθάνατος ὀμφάλιος λῶρος, ἡ στοργή τῆς, θά μᾶς συνδέει - ἀκόμα κι ὅταν εἶναι τά κόκκαλά της σ’ ἕνα χουτί (πόσο σχκληρή αὐτή ἡ θύμηση) - µέχρι τή στερνή ὥρα τῆς ζωῆς µας. Μέσα στόν
χόρφο της ἀπάνω στά χέρια τῆς, λέει ὁ σοφός ὁ λόγος, παίρνει γιά
πρώτη φορά ὁ ἄνθρωπος εἴδηση τῆς ἀξίας τῆς ζωῆς.

«Στοῦ τέκνου σύρριζα τοῦ νοῦ Θεοῦ τῆς µάνας µάτι, λόγος, ἔργο,
νόηµα ἀπό τό πρωτοµίληµα στόν ἀγγελόκορμό του»µας θυμίζει
στοχαστικά ὁ Σολωμός.
Πόση εὐτυχία νιώθει µεταγγίζοντας τό νάµα τῆς ζωῆς!
Κι εἶναι ὁ πόνος τοῦ παιδιοῦ πόνος ἁβάσταχτος δικός τῆς. ὅπως
καί τό γέλιο του, ἡ ἀπέραντη χαρά της. Καί στίς λύπες καί στίς µιχροχαρές, στούς ἐνθουσιασμούς, στά μεγάλα µας ξαφνιάσματα, στίς

δύσκολες ἀνησυχίες, στίς ἀρρώστιες, ἁβάσταχτους πόνους, καί τίς

ἐχνευριστικές φυχικές µας διαταραχές, φωνάζουµεχι ἐπικαλούμεθα
«Μάνα µου».
εε Θώραχας χι ἀσπίδα του, κρατάει ἀσάλευτα κι ἀνυποχώρητα

τό σφυγµό του καί δένεται συγχεχριµένα μαζί του, εἶναι ἡ ἴδια της ἡ
ζωή, ὁ κάθε παλμός του. Τίποτα δέν κρατάει γιά τον ἑαυτό της,

ἀνοίγει τήν καρδιά της καί κραυγαλέα διαλαλεῖ «λάβετε φάγετε.

τοῦτο εἶναι τό αἷμα µου».
Μάνα θά πεῖ ὁλοκληρωτική θυσία κι ἀνεξάντλητη ἀγάπη. Ἡ µά-
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να ἀποτελεῖ τήν αἰσθητότερη ἀνθρώπινη παρουσία πάνω στή γῆ.
Ἀποτελεῖ τήν πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ὀμορφιᾶς. Τή μήτρα τῆς αἰωνιοτητας. Είναι «τῆς ζωῆς ἡ γεννήτρα καί ἡ τεχνήτρα».
Συγκινητική Ἡ γιορτή τῆς µάνας, κάποιοι σύζυγοι, κάποια παιδιά, νά θυμηθοῦν τίς µάνες τους - ἄν ζοῦν βέβαια - καί νά τούς προσφέρουν λίγα λουλούδια καί νά συνοµιλήσουν µέ δυό τρυφερά λόγια. Ὅμως, τίς πεταµένες στά Υηροκομεῖα καί στούς οἴκους εὐγηρίας µάνες, ἀπό τά εὔπορα παιδιά τους θά τίς σκεφθεῖ ἄραγε κανέ-

νας µας;
Αὐτές πού στίφθηκαν σάν τά λεμόνια κι ἔδωσαν ὅλο τό χυμό

τους στούς σημερινούς λαμπρούς βλαστούς των, πού φρόντισαν µόνο νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν παρουσία των, ποιός θά τίς θυμηθεῖ;
Σάν μάνα, σάν σύζυγος, μᾶς ἐμπνέει, ἀντιμετωπίζοντας τή ζωή

ἀγωνιστικά. Μᾶς προσφέρει τή µεγάλη ἐλπίδα, τήν ἀσφάλεια, τή

βοήθεια κι ὅλη τή ζωή γιά νά γίνουμεἄξιοι τῆς προκοπῆς µας.

ἂν πᾶμε πίσω στά παλιά χρόνια, στίς µάνες τῆς φτωχειᾶς συνοιχίας, τῆς πόλης καί τοῦ χωριοῦ, γιά νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους
εἶχαν νά παλαίψουν µέ πολλά. Τό κυριώτερο ἀπ᾿ ὅλα ἤτανε ἡ φτώχεια.

Γεννοῦσαν τά παιδιά τους στή φάμπρικα, στό χωράφι, στό µαντρί ἤ στήν καλύτερη περίπτωση δίπλα σέ κάποιο τζάκι ἤ φουφού,
μέ τήν βοήθεια κάποιας γειτόνισσας. Ἀχόμα γιά τό µεγάλωμα τῶν
παιδιῶν τους ἔκαναν πλάϊ στόν ἄνδρα ὅλες τίς σκληρές δουλειές τοῦ
γησιοῦ Ἡἤ τοῦ χωριοῦ.
Ἡρῶτες στό σκάψιμο, στό πότισμα, στό θέρισµα, ὁλημερίς κοντά
στά ζωντανά τους. Μετά ἀπό τίς σκληρές δουλειές, νυχτέρευαν γιά
νά ἑτοιμάσουν τήν προίκα τῆς θυγατέρας τους. Κι ὅταν τά παιδιά

γίνονταν µεγάλα, τά περισσότερα ξενιτεύονταν. Μέ δάκρυα στά µάτια τότε, µέ εὐχές καί ὁρμήνιες, ἡ ἐπαρχιώτισσα Ξεπροβόδιζε τά παι-

διά της γιά τήν µεγάλη πόλη ἤ στήν μετανάστευση καί στό µπάρκο,

πέρα ἀπ᾿ τούς ὠκεανούς.

Καΐ Ἡ φτωχειά καί ἡ πλούσια, χι ἣ μορφωμένη κι ἡ ἀκαλλιέργη-

τη εἶναι τό ἴδιο προσκολληµένες στό λατρευτικό τους δημιούργημα.
Ἡ σκέψη µας στρέφεται στό ἀνθρώπινο ὄν πού λέγεται «ΜΑΝΑ»
καί ὑμνεῖ καί ἐξυμνεῖ τήν προσφορά της καί τό μεγαλεῖο της, τόν
ἀγῶνα της καί τό ἔργο της.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα ---

τε
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ
τόν παλιό καιρό
τοῦ Δημητοίου Σανιδᾶ

Τά παντισνά τά χρόνια, πού λές, παλληκάρι μ’, δέν εἶχε σπίτγια

ὁ κόσμος, δέν εἶχε µόνιμο κατοικό - ζούσανε Ἑωχίτες - κλαρίτες σα-

πέρα, µές στίς σπηλιές καί τά ρουµάνια, ζούσανε ἀλάργα ἀπ᾿ τόν
κόσμο πι’ τόν ντουνιά, π᾿ λέμε. Εἴχανε γιά κατκοιό κατ᾽ κουτσουκάλυβα γιά ν’᾿ ἀπαγγιάζουν, γιατ’ ὁ βουριᾶς δέ χωρατεύει. Παράµερα
εἴχανε τσ γαϊδαροκαλύβες - τά µουλαροχκόνακα, µέ λίγα λόγια το
καλύβες γιά τά ζωντανά.
ἨΗολύ ὑστερότερα φκιάξανε τά σπίτια µέ τίς πλίθες τά λιθάρια

καί τή σκέπη. Τίς πλίθες τσ’ φκιάχναμµε µέ λάσπη κι’ ἄχυρο, τά πλιό-

τερα σπίτια τ᾽ χουριοῦ ἔχουν χτιστεῖ µέ πλίθες, ξέρεις τί ἀντοχή
ἔχουν οἱ ἀθεόφοβες, δέν σκιάζονται οὔτε τούς σεισμούς, οὔτε τό
Φχιό καί τά νεῦρα τοῦ Γερολέκα. Μοναχά τό νεροβοριά φοβοῦνται.

Γιά νά φκιάξουµετίς πλίθες ἀνακατώναμε τό ἄχυρο µέ τήν κόκκινη

γλίνα ἄλλοτε µέ τά ποδιάρια µας, σάν τόν Καλατζή. καί ἄλλοτε μέ
τό τσαπί, τήν κάναμε κουρκούτ’ καί µετά µέ τήν καζάκα τή βάζαμε

στά καλούπια καί σέ ἕξι (6) µέρες ἥτανε ἔτοιμες γιά κόψιμο.

Τά σπίτια τά φκιάχναµε στενοχάµαρα ἤ ἀβέρτα, ἀνώγια καί κατώγια. Στά κατώγια βάζαμε τά μουλάρια, τά βόϊίδια, τ᾿ ἀμπάρια µέ
τούς καρπούς, τίς τρακᾶδες µέ τά ξύλα γιά νά ξεχειμωνιάσουµε, τά
µανάρια µας, τά παχνιά γιά τά ζά κι’ τσ καµάρες νά γεννᾶνε οἱ κότες. Παρά λίγο ν᾿ ἀστοχήσω τά βαένια µέ τό γιοµατάρι.
Τί λέγαμε; Ἄ! ναί, λέγαμε τοῦ λοιπόν, ὅτι τά σπίτια τά φκιάχναµε νά τρᾶνε τήν ἀνατολή, νά τρᾶνε τόν ἥλιο κατάματα κνά μπαίνει

ὅλ' μερούλα µέσα - ὁ ἥλιος εἶναι γιατρός, εἶναι Ὑειά - τό σπίτι τό
τράγαµε σάν τά µάτια µας.
Τούς ἐξωτερικούς τοίχους τσ’ φχιάχναμεµέ κχιρέτσι καί στίς γωνίες βάζαμε τ’ ἀγγωνάρια. Αὐτά τά πελεκάγαµεὧρες ὁλόκερες, για-

τί αὐτά εἶναι τό ἀντιστύλιο τοῦ σπιτιοῦ. Ἀπόξω βάζαμε καλοπελε-

χηµένα λιθάργια, τά γιοµίζαµε µέ σόμπολα καί βάζαμε καί λάσπη
ἀπό ἄμμο καί ἀσβέστη καί γινότανε κερέτσι.
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Τώρα πού εἶπα γιά σόµπολα, θυμήθηκα τό συχωρεµένο τόν πατέρα µου, αὐτός στήν ἀλήθεια καί μεῖς ζοῦμε στό ψέμα. Μοῦ λέει
µνιά µέρα, θές ϱρέ νά φύγεις ἀλάργα ἀπό αὐτή τή δουλειά, ἀπό αὐτή
τήν κολοτυραγνίλα, µακριά ἀπ᾿ αὐτή τήν κολαντέρα τά πρόβατα καί
νά βάλεις τό κεφάλι σου κάτ’ ἀπό ἕνα κεραμίδι; νά ζεῖς ἀντάμα µέ
τήν οἰκογένειά σου νά µή σέ τρῶνεοἱ βοριάδες καί τά ξεροτσιβούρια; Τήν ἄνοιξη πού θά ἔρθουνοἱ τσοῦσδες νά πᾶς νά µάθεις τήν τέχνη τοῦ χτίστ’.

"Ἠρθε Ἡ ἄνοιξη. Καμιά τριανταριά τσοῦσδες ἀπ᾿ τά Κράβαρα,σαλαγάγανε µπροστά χαµιά δεκαριά γαϊδουράχια, ξαγνάντιασαν στ᾽
ἁλώνια. Ἐκεῖ στήσανε προσωρινά τό κατοικιό τους καί ἀνεβήκανε
στό χωριό γιά νά δοῦν τούς παλιούς φίλους καί νά βροῦνε δουλειά.
Πήγαμε µέ τόν ἀρχιμάστορα, θυμοῦμαι σάν τώρα δά, καί τοῦ λέει ὁ πατέρας µου πού ἤτανε φίλοι.

-"Θανάσ', αὐτός εἶναι ὁ δικός µου πού σοὔλεγα πέρισι. Θέλω νά

τοῦ µάθεις τέχνη ν᾿ ἀνοίξει τά µάτια του, τά γκαβά του, ἅμα δέν τήν
παίρνει, δός του καί καμιά στό χεφάλι νά ξυπνᾶνε τά αἵματα - βγά-

λε του κερί ἀπό τ᾽ αὐτιά.

Χαράματα τήν ἄλλη µέρα στό σπίτι τοῦ Γερο-Μοσβομήτρου.
-Τί δουλειά θές νά σοῦ χάµω, µάστορα;
-Τίπουτα, Μήτρου, τίπουτα, ἐσύ θά κάθεσαι, θά κουβαλᾶς µοναχά σόµπολα καί λάσπη καί τό βράδυ θά πηγαίνεις µέ τήν κυρά.
Δέν ξέρεις τί χαρά πΏρα. Σάν ἀρχίσαμε ὅμως τή δουλειά, ποῦ νά
τούς προκάµω... ἄλλος μοῦ χάλεβε σόµπολα, ἄλλος λάσπη, ἄλλος
νερό κι’ ἄλλος τά κέρατά του τά τράγχια,ντέ ποῦ νά τούς προκάµω...

᾿Ε τελευταῖα ἔδωσα λόγο στό Θεό, οὔλ μερούλα, ἄμαθος βλέπεις
ὁ χλιβερός, τσοπανόπουλο - Ἑωχίτης σαπέρα, ὅλη µέρα τέντωνα τήν
ἀρίδα µου κάτω ἀπό τόν ἴσκιο καί βάραγα τήν νταρβίρα. Τό βράδυ

καρτέραγα νά πάωστήν κυρά, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ µάστορας, ἀλλά

αὐτός ἀφοῦ πήρανε τ᾿ ἀπόσκια πέρα στήν Κρεµαστή στόν Παρνασσό, μοῦ λέει: -- Πάρε τή γαϊδούρα καί τράβα νά τή βοσκήσεις. -- Καί

Ἡ κυρά; τόλµησα νά πῶ. -- Αὐτή εἶναι ἡ κυρά, μοῦ ἀπάντησε.
Ἀγάλια - ἀγάλια µπῆκα στό ζυγό σάν τό ἀμούριο ζωντανό. Ζεύ-

τηκα γιά καλά στή δουλειά. Ἄσε, πού νά σοῦ τά λέω, ἀφοῦ γνωρί-

στηκα µέ τούς µαστόρους ἔκανα καί χωρατά καί τρώγαμεκαμιά πίτα, κανά κόκκορα. Ἔλεγα στούς µαστόρους' ἀναγκάστεπαιδιά, δέν
βλέπετε ἡ κυρά πόσο μᾶς προσέχει, ταχιά θά μᾶς φκιάξει καί κανιά
πίτα, κάνα κόκκορα. Τήν ἄλλη µέρα ἀπό πολλή ντροπή ἡ κυρά
ἔφκιαχνε πίτα.

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --------------------υ--
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Ἴμουνα ἀπό τούς πρώτους πού ἔμαθα τέχνη. Ἀγάλια - ἀγάλια

ξάνοιξα τή δουλειά, πῆρα καί ἄλλους ἀντάμα, τούς Μαγκλαραίους,
τόν Μολέτσο, τόν Μπολκόγιαννο καί κάναµε παρκιά, κάναμε χοµπα-

νία καί δουλεύαµε µέχρι τελευταῖα.

Μαζί στή δουλειά, ἀντάμα καί στίς ταβέρνες τά βράδια καί τίς

Κυριακές. Τά πλειότερα πατσοκέφαλα ἐμεῖς τά φάγαμε. Τώρα

εἴπαμε πατσοχκέφαλα καί θυμήθηκα τή γριά Σαἵτενα, αὐτή παρά δέ

καταγινόταε µέ τό πατσοκέφαλο. Τόβαζε τό Σαββάτο τό βράδυ σέ
σιγανή φωτιά, τὄχριζε κι’ ὅλας ἀπό πάνω καί τήν Κυριακή τό πρωΐ

µετά τή λειτουργία ἤτανε ἔτοιμο - ὅλος ὁ τσέτσερης παραγγελία. Ὁ
Μαστραδάµ ἔτρωγετό μπλίνι. Ρέ, τότε εἴχανε νοστιµιά τά φαγητά,

τώρα ἔχουν γίνει ἄνοστα, ἄχερα - τρῶς καί δέν καταλαβαίνς γεύση
στή γλώσσα σου. Εΐδες, ἀλαργέφαμε τήν κυουβέντα κι’ ἀστουχήσαμε, τί λέγαμε; Ἄ' ναί, λέγαμεγιά τό σπίτι͵ γιά τό λιθαρόσπιτου τώρα. Βάζαμε, πού λές, ἀνάμεσα στά καλοπιλεκημένα λιθάρια σόμπο-

λα καί λάσπη καί ἔδινε καλά. Τίς χαραµάδες ἀπόξω τίς γιοµίζαμε

λάσπη. τίς µυστρίζαµε καί γινότανε ἄϊντε.

Μπριοῦ κάνουμ’ ἔναρξ' κι’ ὄντας εἴχαμε ἀνοίξ τά θέµιλα, φωνάζαμε τό παπά τ) χουριοῦ καί ἐρχότανε ν᾿ ἁγιάσ'.
--Ναέ, ὁ Πρωτομάστορας ἔκανε µέ τό σφυρί ἕνα σταυρό στό θέ-

µιλο, εἶπε ἡ γριά Φέγγω.

--Σώπα, µαρή γριά, ἐσύ τί νουγᾶς ἀπ᾿ αὐτά; ἐγώ δέν ἤμουνα
ἀρχιμάστορας; τί μπαίνεις στή µέση σάν τό µπασνάκ) ἀπ᾿ τό σκατόρεµα κι’ ἀστόχησατί εἶχα νά πῶ, τί εἶχα νά ξιστορίσω στόν ἄνθρωπο!
-Τί λέγαμε; Ἄ, ναί, χρέναµε στόν π᾿Νικόλα κι’ ἐρχότανε, μᾶς
διάβαζε τό φαλτήρ’, τά θεοτικά του. κι’ ὕστερα ρίχναµετό τρανό τό
λιθάρ’, τό θέµελο, πού τό λέγαμε. Τό σταυρώναμε τρεῖς βολές, τοῦ

µατώναμεκι’ ὅλας ἀπό τόν κόκκορα πού σφάζαµεκαί λέγαμε: ἄϊντε,

καλοστεργιωμένὀ νᾶναι, καλορίζικο, σάν κάστρο νά ζήσει καί νά

γιομόσει µέ παιδιά, µέ γέλια καί χαρές.
Τά πρῶτ᾽ ἀρχικά σπίτια τά χτίσανε οἱ τσοῦσδες, ὅπως σοῦ εἶπα.

Ἐρχόντουσαν τήν ἄνοιξη καί φεύγανε τέλος τοῦ Ἅη-Δημήτρη, ὄντας

ἐρχόντουσαν, οἱ χωριανοί τούς καλοδεχόντουσαν µέ γέλια καί χαρές
καί φωνάζαν’ «καλῶς τά περιστεράχια µας». Ὅταν φεύγανε καί
ἀδειάζανε τίς τσέπες τῶν χωριανῶν πούς λέγανε «στό διάβολο, χο-

θάκια». Παίρνανε ἀποκοπή τά σπίτια καί πηγαίνανε καί βγάζανε λι-

θάρια πέρα στό Θυμµιό, πάνω στά Χάβια, τά φορτώνανε στά γαϊΐδου-

ῥάκια, βάζανε δυό σανίδες δίπλα στό σαμάρ᾽ καί κεῖ ἀπάν᾽ βάζανε
ἀπελέχητα λιθάργια.

Παλατζόνια. (Ἀπό τή λαογραφική συλλογή Δ. Σανιδᾶ)
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Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --------------
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Οἱ γυναῖκες τῆς Κολοβάτας ἔχουν κοφομεσιαστεῖ ἀπό τά λιθάρια, ἔχουν λιώσει τά κόκκαλά τους καί στραβώσει τά παϊΐδια τους
ἀπό τ᾿ ἀγγωνάρια, ἀπό τό βάρος ἔχουν ξετσετσελωθεῖ ἀπ᾿ τά βαριά
φορτία. Ἀντρογύναικες σωστές. Ἔβαζαν πλάτη νά φκιάξουν µιά
τρύπα νά βάλουν τό κεφάλι τους µέσα.
Τά μεγάλα τά ξύλα, τίς µανάδες, τά πάτερα, τά σβαρνάγαµεἀπ᾿
τοῦ Ἅη- Λιᾶ ἴσα τόν κατήφορο µέ τούς γάτζους, ἐχεῖ πού εἶναι τώρα
τό ρέμα τῆς Ἀβασκαντήρας, ἤτανε, µολόγαγε ὁ πατέρας µου ὁ σχωρεµένος, πατεροσυρµή καί ἀγάλια - ἀγάλια αὐτή ἡ αὐλακιά, ἡ πατε-

ροσυρμή, ἔγινε ρέμα καί τώρα σκιάζεσαι νά τράξεις τόν κατήφορο.

Ἠλέπεις οἱ παπποῦδες µας πού βρήκανε ἕνα κεφαλάρι µέ δάσος τό

κατάστρεφαν, τίς κόψανε τίς χιλιόχρονες πουρνάρες γιά ξύλα, γιά

φράχτες καί ξεβρακώσανε τόν τόπο, τό γυμνώσανε τό κεφαλάρι καί
τά νερά βρήκανε τήν πατεροσυρµή καί κάνανε τή δουλειά τους. Ἀφήνουµε τή µιά κουβέντα καί πιάνουµε τήν ἄλλη, τί λέγαμε; Ἄ ναί.
Ὄντας τό µισάζαµε τό σπίτ’, τότε βάζαμετίς µανάδες καί µετά

τά πατοπάτερα καί ἀνεβαίναμε σαπάν᾽ - σαπάν᾿. Ἀστόχησα νά σοῦ

πῶ ὅτι ξεκινάγαµε µέ 80 πόντους, ἀπ᾿ τή µέση καί ἀπάν᾽ ὁ τοῖχος
εἶναι στενότερος κατά δέκα πόντους καί αὐτό γίνεται γιά τό βάρος.

Σκαλωσιές εἴχαμε ἑλατοσκαλωσιές, ὅπως ἔχουν ἀκόμα μερικοί.
Ἂνκαί τώρα βγήκανε οἱ σιδηρένιες. Ὄντας τό χτίζαμε ὅλο τότε βάζαμε τρεῖς µανάδες ἀπό τοῖχο σέ τοῖχο. Ὅπως ἡ µάνα ἔχ᾽ τά βάριτα

τοῦ σπιτιοῦ, ἔτσ᾽ καί ἡ µανάδα πού βάζουμε στό σπίτι ἔχ᾽ ὅλο τό βάϱος ἀπάνω της.
Ἡ ξυλόδεσ’᾽εἶναι µεγάλη τέχνη... βάζαμε ξυλόδεσ᾽ µνιά τοῦ µέσα
µέρος καί µνιά τοῦ ὄξω µέρος.

Ῥίχναμε τέσσερες γωνιές, µετά, γιά νά καταλάβ᾽ς, παίρναµετό

ἐνδιάμετρο καί ὕστερα ρίχναµετίς µανάδες. Ὕστερα βάζαμε τσ᾽ παπάδες κι τά ζεφτά καί τέλος ρίχναµε τσ µαχιές. Ἀστόχησα νά σοῦ
πῶ ὅτ᾽ βάζαμε καί τά φαλίδια, αὐτά µπαίνανε στηρίγματα τσ᾽ µα-

χιές. Κατ’ ἀπ᾿ το᾿ παπάδες βάναµετ’ ἀντιστυλιώματα καί στό τέλος
καδρονιάζαµε καί πεταβρώναμε. Βγάζαμεκι τσ γριπίδες µέ τά τσι-

λίχια, αὐτά τά τσιλίκια ἥτανε µαθές µικρά ξύλα - κοντόξυλα ἀπό

χέδρο - κι’ ἔτο τελείωνε κι ἡ ρούντα.
Ἡ χαρά µας ἤτανε ὄντας ἀρχινίζαμε τό πετάβρωμα, τότεινες

εἴχαμε καί τά δῶρα µας. Φκιάχναμε ἕνα σταυρό στ᾽ κουρφή τσ᾽

σκεπῆς, βάζαμε µνιά φούντα ἀπό ἔλατο σά φλάμπουρο κι’ χαρτεράΎαμε τά δῶρα.
Ἐγώ σάν πρωτοµάστορας πού ἤμουνα, ὄντας μᾶς φέρνανε οἱ

46 { 4842

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

συγγενεῖς καί οἱ φίλοι τοῦ Ἰδιοκτήτη δῶρα, ὅπως πετσέτες - ἐγώ
τούς εὐχαριστοῦσα καί τά καλφούδια ἀπ᾿ τήν ἄλλη µεριά βροντάγα-

µε τά σκεπάρνια καί τά σφυργιά ἀπάν᾽ στή σκεπή καί γινότανε τό

πολύ κακό.

Θυμᾶμαι σάν τώρα δά, τί ἔλεγα:

-«Καλῶς μᾶς Ίρθες τό δῶρο τοῦτο ἀπ᾿ τον τάδε... ὅσα λουλούδια στά βουνά, γεννήµατα στόν κάμπο, ὅσα κρυφοπατήµατα τ᾽ λαγοῦ, ὅσα ἔλατα τ᾽ Παρνασσοῦ κι’ ὅσα καλά τοῦ κόσμου, τόσα καλά
χαί ἀγαθά νά τοῦ δόσ᾽ ο θεός. Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τό δῶρο τ’».
Ἅμα ἤτανε κοπέλα ἀνύπαντρη, ἔλεγα: «καλῶς μᾶς ἠρθε τό δῶρο
τοῦτο ἀπ᾿ τήν τσούπρα τοῦ ... κμᾶς καλοκάρδισε, ὁ θεός νά τήν

χαλοπαντρέφ᾽ κι νά τ’ ἀξιώσ'᾽ νά φκιάξ’ κι’ τό δικό της τό σπίτι». Λέγαµε, θυμᾶμαι, εὐχές γιά καλοδέξιµο ἅμα εἶχε ἄνθρωπο στήν ἔενι-

τειά, «Καλή λευτεριά» ἅμα ἤτανε γχαστρωμένη καί νά τά χιλιάσει
ἅμα ἥτανε τσέλιγκας.

Ἑέρεις τί γοῦστο εἶχε ἅμα τύχαινε καί πεταβρώναμε δυό σπίτια

ἀντάμα; τότε γινότανε τοῦ κουτρούλ’ ὁ γάμος, παραβγαίναµε ποιός
θά σκούξει πλειότερο καί ποιός θά πάρει τά πλειότερα καί καλλίτερα δῶρα.
Πρέπει νά ξέρεις ὅτι τά ξύλα γιά τίς ξυλοδεσιές, γιά τή σκεπή καί

γενικά τά ξύλα γιά τό σπίτ’, τά κόβαµε σέ ἐποχή πού δέν ἔχουν τά
δένδρα χυμούς καί ὄχι στή χάση τοῦ φεγγαριοῦ, γιατί τότε, νά ξέρεις.
τά ξύλα σαπίζουν, ἐνῶ ἅμα τά κόψεις τόν τρυγητή,τ’ Ἅη- Δημήτρ), τότινε τά, ξύλα εἶναι ἀπέθαντα. Ξετάζαμς καί τίς µέρες, δέν ρίχναµε
κατ’ ἔλατο Τετράδ’᾽ ἤ Παρασκευή γιατί εἶναι ἀποφράδες µέρες.
Μετά σκεπάζαμετό σπίτ᾽ µέ κεραμίδια, βάζαμε τά µισά ἀπ᾿ κάτ᾽

χι τά µισά ἀπ᾿ πάν’.

Θᾶχεις ἀκουστά κι τήν παροιμία πού λέει: «χίλιοι τά μπρούμυτα, χίλιοι τ᾿ ἀνάσκελα, τί εἶναι;». Ὕστερα πατώναµετό σπίτ᾽ φκιάχναµε τήν ἀσκάλα ἀπ᾿ ὄξου κι’ ἀκούμπαγε πάνω στό χαγιάτ᾽.
Μπριοῦ μποῦμε στό σπίτ’ εἴχαμε τό χαγχιάτ’, µέ ὡραῖα κάγκελα ἕνα

τρουΐρ᾽. Ἀπ᾽ πάν᾽ ἀπ᾿ τό χαγιάτ’ ἤτανε σκεπασμένο τσίγγια καρφωµένα ἀπάν᾽ στά ξύλα ἀπό κέδρο. Ἔχεις ἀκουστά γιά τόν κέδρο; Ξύ-

λο ἀπέθαντο, ἀλλά ἀπαγορευμένο. Μιά βουλά, πού λές, καλόπαιδο.
ἔτσ᾽ νά μαθαίνεις γιά νά ᾽μολογᾶς κι’ παρακάτ’, νιά βουλά, πού λές,

εἴχανε ἔρθει στό χωριό µας κατ’ δασικοί, τούς φιλοξένησε ὁ γέροΛιαράκης, τούς τάϊίσε καλά - καλά, ἡ γυναίκα του ἔβγαλε τά και-

νούργια σχουτιά ἀπ᾿ τό σεντούκ’ νά τούς στρώσει νά κοιμηθοῦνε, καί
τήν αὐγή Ἡ τσούπρα τοῦ σπιτιοῦ τούς ἔριχνε νερό µέ τήν κανάτα νά
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νιφτοῦνε. Ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς ἐχκεῖ πού νιβότανε καί ἔπαιζε µέ τό νερό,
τήραξε ἀπάν᾽ στό χαγιάτ᾽ σκεπασµμένο µέ κέθρα. Τότε ἀφοῦ σκουπίστηκε καλά - καλά καί ἥπγιε τόν καφέ του, γυρίζει καί λέει στό Γε-

ρο-Παναγιώτ’:
--Ἄκουσε νά σοῦ πῶ, µπάρμπα-Παναγιώτ’, τά κέθρα εἶναι λα-

θραῖα καί μόλις πῆγε στά Σάλωνα τοῦ στούρνισε τό πρωτόκολλο.
Ἀπό τότε, ὅποιος δασικός ἐρχότανε στό χωριό µας κοιµότανε στό
καμπαναριό, δέν τόν µπάζανε στό σπίτι͵ ἤ ἅμα πήγαινε σέ στροῦγκες
τόν ταΐζανε σταλποτύρ᾽ καί δέν ἔβρισκε τόπο νά κρυφτεῖ, τόν χόρευε
ὁ τόπος, τό ἔκοβε Ἡ κοιλιά του. Ἀπό πάνω ἀπ᾿ τό χαγιάτ’ στά τσίγα

λιάζαµε τή φακή, τά ρεβύθια μπρίν τά στουµπήσουµε, λιάζαµε καί

τά τσάγαλα καί τίς κοχόσιες.
Ὄξω στά κάγκελα ἁπλώναμε τά σκουτιά πού κοιµόμαστε νά
λιαστοῦν καί νά ἀεριστοῦν. Οἱ κοπέλλες πάλε βγάζανε καί ἁπλώνα-

νε τά προικιά καί παραδέ αὖὐτά τά καραφάνταλα οἱ τσελιγκοποῦλες

ἅμα γυρίζανε ἀπ᾿ τά παζάρια τσ’ Λαμίας, τ’ Δαδιοῦ καί τ’ Σαλώνων.
Ἀλλά, θά μ’ πεῖς τώρα, τί εἶναι τσο᾽ βλάχας τά προικιά «οὔὕλου τράϊστα κι σαχχιά».
Τά σπίτια µέσα τά χουρίζαµε χι’ ὅλας µέ τσατµάδες, ξέρεις τί

κάναμε; πού νογᾶς τώρα ἐσύ ἀπ᾿ αὐτά... ἄκσειν᾿ ἀχούσεις. Βάζαμε
Καδρόνια ὄρθια ἀπ᾿ τό πάτωμαἴσαμε τό ταβάνι κι’ τό ντύναµεκάπως ἀρίλουγα µέ βέργες ἀπό μπαμζίνες ἤ ξυλοπήχεις καί µετά τά

σουβατίζαµε ἀφοῦ κάναμε χαρµάν᾿ ἀπό ἄμμο - ἀσβέστ', ἄχυρο καί
τραγόµαλλα.

Ἕνατρουϊρ᾽ στό σπίτ’ εἴχαμε τσ’ παλεθοῦρεςκι’ τσ) μπαλκουνόπορτες. Πουλλές βουλές τοῦ σπίτ᾽ γιά ὀμορφιά καί νά µή Φαίνεται ὁ

χάρος ἀμ᾽ πάν τόν νταβανώναμε χι’ ὅλας. Ὁ καπνός τᾶκανε τά ξύλα γερά σάν σίδερο, δέν προχώραγε ὁ σχόρος - τό σαράν’ πού λέμε
-,γενόντουσαν τσελίκια.
Σέ µιά ἀγχωνή τοῦ σπιτιοῦ νά τράει κατά τήν ἀνατολή βάζαμε τά

εἰκονίσματα, τίς στεφανοθῆκες κι τό καντήλ’. Ἔκαιγε τό λαδοκάνΤὐλΟ τσ᾽ Παναγιᾶς κι’ τσ᾽ ἁγίας Παρασκευῆς λίγες βολές γιατί δέν
εἴχαμε δραξιά λάδ’, δέν εἴχαμε οὔτε γιά τά λάχανα πού λέμε, μή

τρᾶς τώρα πού πνιγόµαστε στ) λαδούρα, τότε, τά χρόνια κεῖνα τά

δύσκολα, ἕνας ἔβαζε µέ τό χλιάρ’ τό λάδ᾽ στό φαῖ καί ἀλλ ἀμ᾽ πάν

τοῦ φωνάζαμε «σώγ’, σών’».

Σοῦ εἶπα γιά τήν ξώπορτα; δέν σοῦ εἶπα. Ἡ ξώπορτα ἤτανε µονόφυλ’ ἤ δίφυλ’, τά φύλλα τά στεργιώναµε ἀπάν᾽ στά παράστατα.

ἩΠρωταρχικῶς τά σπίτια δέν τά πλακώναμε, δέν τ᾿ ἀμπαρώναμε

-ο)λάλετρο,

λαιμαριές κ.λ.π. (Ἀπό τή λαογραφική συλλογή Δ. Σανιδᾶ)
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τᾶχαμε ἀβέρτα, τσ’ πόρτες δευτερότερα τσ ἀμπαρώναμε µέ τό κουράκ’, ἢ µιά διχάλα ἤτανε στό παράστατο καί Ἡ γιάλλη ἀπάν) στήν
πόρτα ἤ φκιάχναµε ἀμπάρα πού ἔπιανε ἀπό παράστατο σέ παράστατο. Μετά βγήκανε οἳ κλειδαριές µέ κάτ᾽ τρανά κλειδιά, σάν πιστόλια! Ἅμα ἤτανε δίφυλ᾽ ἡ πόρτα, τή µνιά τή σιγουρεύαµε µέ
ἀμπάρα ἀπ᾿ µέσα καί τήν ἄλλ' τήν κλειδώναμε ἀπ᾿ ὄξου. Τά κατώγια τά πλακώναμε ἀπ᾿ µέσα µέ κάτ᾽ τρανές ἀμπάρες σιδηρένιες Ἡ
Ἑλέρνιες. Εΐχαμε κι’ κάτ᾿ τρανές ἀμπάρες πού πιάνανε ἀπό τοῖχο σέ
τοῖχο, σάν αὐτές πού εἴχανε στά κάστρα καί στά μοναστήρια, θᾶχς
δεῖ κανιά βολά...
-Εΐδες, µέ τήν κουβέντα ἀστουχήσαμε νά σέ τρατάρουµε. νά σέ

φιλέφουμε κάτι τί, ἕνα νερό, πού λέει ὁ λόγος, σέ πιάσαµε ἀπ᾿ τό
λαιμό, πού ἔλεγε ἡ κυρούλα μ᾿ Ἡ Γαρέφω. Φέρε, µαρή γριά, κάνα

γυαλί κρασί, ὅ τι ἔχεις τέλος πάντων, νά φλέψουμε τόν ἄνθρωπο.

Ἔκφερε Ἡ γερόντισσα... ἀπόθεσε τήν κοιλάρα, τή στενόλαιμµη
µπουκάλα, µέ κρασί καί δυό σβόλια τυρί. Τέμισε ὁ γέρος τά ποτή-

ρια ἀπό τό γιοµατάρι καί σηκώνοντας τό γυαλί εἶπε:
--"Ἄϊντε γειά καί σιγουριά κι’ οὔλα οὗ παντουδύναµος νά τά φέρ᾽

δεξιά, κι’ σύ, καλόπιδο, καλή µπρόοδο νᾶχς. Τέρα, ἄνΈει τά µάτια

σ’ κι’ µάθει γράµµατα, αὐτά τά ἔρμα ἀνοίγουν τά µάτια µας, τό νοῦ
μας χι’ µαθαίνουµετί γίνεται παρά ὄξω στόν κόσµο. Ἐμεῖς µείναµε
ξύλα ἀπελέχητα. Τά γράµµατα τά µάθαμε στ Μαχαίρα τό Σκολειό.
Ὁ Μαχαίρας ἥτανε τσοπανόπουλο τοῦ Παρνασσοῦ κι’ ἀργότερα ἔγινε βρουκόλος στά βόδια τοῦ χωριοῦ, δέν ἤξερε νά βάλ᾽ οὔτε τήν

ὑπογραφή τ’, γι αὐτό ὅταν κανένας δέν ἤξερε νά ὑπογράφειτοῦ λέ-

Ύαμε «σύ ξέρεις πολλά γράµµατα, πῆγες στοῦ Μαχαίρα τό Σκολειό».

Ντέ πού ἄφησε ἡ κολοπαιδεφίλα ἡ κολοτραγνίλα καί ἡ φτώνεια
νά τράξ’ οὗ κόσμους γιά γράµµατα, οὗ κόσμους τέραγε πῶς θά ζήσ',

πῶς θά βγάλ’ τοῦ φωμάκιτ’.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτ᾽ τό κράτος ἔστελνε κάπου - κάπου κάτ᾽ δασκάλ’ς στοῦ χουριό, ἀλλά τά µισά πηγαίνανε στό Σκολειό.

Ὁ πρῶτος δάσκαλος ἀπ᾿ ὅστ᾽ µμουλόγαγε οὗ πατέραςμ, οὗ σχου-

ρεµένος, ἤτανε κάποιος Μπουραζάν’ς, ναί, Γιῶργος Μπουραζάν᾽ τόν
λέγανε, οὗ δεύτερος ἤτανε οὗ Ξενοφών Μπαμπάλας.
Τά πιδιά βγαίνανε κάθε Δευτέρα στόν πέρα - Βράχο κι στήν
Ἀλπότρυπα µέ τά ξυλοκούμπουρά τους, πυρουβουλούσανε καί λέ-

γανε κιόλας:

50 / 4846

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

Μπουραζάν - Μπουραζάν”’,
τοῦ κιφάλι σ᾿ σάν καζάν’.

Καίΐ στόν ἄλλον τόν Μπαμπάλα λέγανε:

Δάσκαλε Μπαμπάλα
μέ τή χοντρή Κεφάλα,
Δάσκαλε Μπαμπάλα
στόν κ......ς µιά µπουχκάλα.
Ἀπ᾿ ὅτ᾽ γλέπεις τσ) δασκάλτά πιδιά δέ θέλανε οὔτε νά τσ’ βλέπνει. Οἱ γοναῖοι ἀπ᾿ τ ἄλλ᾽ µιργιά δέν τσ κιγότανε καρφάν’ ἄν µά-

θνει ἤ δέ µάθνει γράμματα τά πιδιά τσ’. Αὐτοί κάνανε πιδιά νᾶχουν

παραχέρια γιά τίς δουλειές τους, γιά τά κοπάδια. Δέν δίνανε σου-

µασία στά γράμματα, πιδίμ’, κι’ ἐρχότανε οὗ χασάπ᾽ς «φερ᾽ εἰπεῖν»

κι τσ µασκάρευε τσ λουγαριασμούς. Παένανε στά Σάλωνα γιά φώνια κι’ τσ’ γελάγανε οἱ µπακάλήδες, οἱ φαράδες, οἱ µανάβηδες - τσ
λογαριασμούς. Γι’ αὐτό σοῦ λέω, τά γράµµατα ξυπνάει τό πνεῦμα,
ξΕέρ]ς τί γίνεται στόν παρά ὄξω, στόν ἄλλο κόσµο.
-- Ἄς τ᾿ ἀφήσουμε τώρα αὐτά. Τό μεσημέρ’ θά καθίσεις νά φᾶμε
ἀντάμα.
-Μά... θέλω νά φύγω...

-Μή λές κτά τώρα πού θά φύεις, ποῦ θά πᾶς; Ἐδῶ θά µείνς, θά
φᾶμε, θά πιοῦμε κι’ θά τά εἰποῦμε κι τό ἀπόγιομα, ἅμα πῆραν τά

ἀπόσκια στόν Κοκκινόβραχο πᾶς στό καλό κι’ στ εὐχή τσ᾽ Παναγίας.
Ἄλλωστε ἔχουμε µιά κάµαρα στο φτωχικό µας νά σέ φιλοξενήσου-

µε, ὅσο καιρό θέλεις. Ἐγώ ἔχω µνιά δουλειά ἐδῶ κοντά. δέν θά χα-

σοµερίσω, θά γυρίσω οὐγλήγορα, θά πάω νιά δρούµη ν᾿ ἀλλάξω τόν
χαταπότ᾽ ἀπ᾿ τό νερό, νά δῶ χι τά ζωντανά πὄχω δεμένα κάτ) στ’

ἁλώνια χι’ θά γυρίσω. Ἐσύ πές τα µέ τή γριά μ’.

Κάλεσε παράµερα τή γριά τ) κι’ τσ’ ἔδωκε διάτες:

-ἹΝά σαρώσεις τήν ὄξου κάμαρ’ εἶδες, στὄλεγα ὁ χλιβερός, σά-

ρωσε Υριά τοῦ σπίτ’, θά μπεῖ κάνα σκυλί κι θά λακίσ᾽ ἀπ᾿ τήν ντρο-

πή του. Νά µαχειρέψεις κεῖνα τά γιαπράκια, νά τά κάν-ς αὐγουλέµουνου, γιά τόν Ἐένο.

Μᾶς χαιρέτησε καί ἔφυγε.
--Σφάζαμε, π᾿ λές παλληκάρι μ᾿ τόν κόκκουρα στά θέµελα, εἶπε ἡ
γριά, κι ὕστερα κάναμεµιά σούπα αὐγουλέμουνου. Τί λέω, τώρα γιά
χι τρέχνει τά σάλια μ’. Μετά στρώναμετραπέζ κι τρώγαμε. Ἄσε πού
οἱ καθώς πρέπ᾽ νοικοχυραῖοι, αὐτοί ποὔχανε τόν τρόπο τσ’ σφάζανε

κι’ στά θέµελα κι’ στοῦ τέλους ἀρνιά, κατσίκια καί δίνανε καί παίρ-
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νανε οἱ τσίτσες µέ τό γιοµατάρ). Φέσ᾽ γινόντουσαν οἱ μαστόρ᾽ οἱ
Τσοῦσδες. Τοῦ σπίτ᾽ ἔτσι τοῦ βρήκαμε πάπ᾽ πρός πάπ’᾽, τοῦ σπίτ᾽
ἔμεινε στό πιδί, τοῦ κουρίτσ᾽ τοῦ παντρεύαµε, πάγαινε στ γαμπροῦ
τό σπίτ’. Τοῦ δίναµε στό πιδί γιά νά συνεχίσ᾽ τοῦ νταµάρ’. Ὅταν κανένας εἶχε οὔλου κουρίτσια, τότε ἔπαιρνε σώγαμπρο. Οὗ σώγαμπρος

ἔπαιρνε γιά τόν κόσμο τ᾽ ὄνομα ἤ τό παρατσούκλ’ τ’ πιθεροῦ τ’.

Ηουλλά λένε, πιδάκι μ’, γιά τούς σώγαμπρους τούς φουκαράδες.

Τούς εἴχανε σήκου - κάτσε, γι αὐτό λέει κι ἤ παροιμία «-- Πῶς

περνᾶς, Γιάννη; -- Σά σώγαμπρος».

Ἅμα κανείς εἶχε πουλλά πιδιά, τέραγε νά τά διώξ, νά τά στείλ

σέ νοικοχυραίους ποὔχανε βιός, ποὔχανε ζηφιές χωράφια, ποὔχανε
δυό βόδια, ἤ εἴχανε τσελιγκάτα. Ἐμένα ὁ πατερούλς μ’, Θεός σχω-

ρέστον, αὐτός στ’ ἀλήθεια κι’ γώ στό ψέμα μοὔδωσε προῖκα: χωρά-

φια 10 ζήψιες, ἀμπέλια στήν Παναγία καί στά Παλιάμπελα. Τά

προικιά μ’ τἄχε φκιάξ’ ἡ μανούλα μ᾿ µέ τό θυλήκ’ κι’ 100 γίδια γαλά-

ρια χι’ στέρφα, τόν ἀθέρα τοῦ κοπαδιοῦ, διαλεγµένα ἕνα - ἕνα.
Ἀλλά τοῦτος οὗ ἀνεπρόκοπος ὁ γέρος μ’, τά πούλησεκι’ τἄκανε

τρεῖς - τρεῖς ἐννιά -τᾶκανε φτύλια - τᾶκανε... νά... κασαή. :; Τά πέρασε οὔλα ἀπ᾿ τόν κώλοτ’. Σούτ, πιδάκι μ’, γιατί θαρρῶ πώς ἔρχεται. Αὐτός, πιδάκι μ’, δέν ἥτανε ἄνθρωπος, ἤτανε φαραώς' Ἔχω φάει ξύλο, μό᾽ ἀργάσ᾽ του τουµάριμ’, μό᾽ βΥάλ᾽ κιρί ἀπ᾿ αὐτιά, ἀπ᾿ τήν
ἀποστασίλα. Μοναχούλα μ’ ξεχίναγα τίς δουλειές. Δέν εἶχα παραχέρια, ἤμνα μοναχούλα κι’ ᾿ ἀμ᾿ πάν’ ἄκουγα κι τά ξαρέσια - ἄκουγα

τά ρέστα.

Οὔλ' οἱ ἄντρες ἐδῶ στό χωριό εἶναι κέρβυρ’, οὖλα τά καρτερᾶνε

ἀπού μᾶς, οὖλα στοῦ χέρ᾽ τά θέλουν. Ἐμεῖς κάνουμε οὖλες τίς δουλειές στό σπίτ’, µμαγειρεύουµε, πλένουµε, ζυμώνουμε, τή νύχτα σκω-

νόµαστε καί παχνιάζουµε τά μουλάρια καί τά βόϊδια, γιατί τήν ἄλλη
µέρα θά ξεκινήσουμεγιά τό χωράφ᾽. Ἀπό κάτω στό κατώι τά ζω-

ντανά κι’ ἀπό πάνω ζούσαμε ἐμεῖς, ἀκούγαμε τό βέλασμά τους, τό

ἀναχάραμα, τό ποδοβολητό τους, ὅταν ποδαρίζανε νευρικά. Ἄσε τά

παιδιά, εἶναι ὅλοντράλλα... ἄλλο ἔκλαιγε, ἄλλο ζήταγε πετσί κι’
ἄλλο λουρί. Ἄν εἶχες καί πεθερικά, ἀλλοίμονό σου. Οὔλ' ἀπό μᾶς τά

ζητάγανε, οὔλ' στό χέρ᾽ τά καρτεράγανε. Κανιά φορά θά στά ἕἔιστορήσω οὖλα κατά λεπτῶς. :

Μπῆκε ὁ γέρος στό σπίτι καί χωρίς ν᾿ ἀκούσει τή συζήτηση πού
εἶχα µέ τήν γερόντισσα, ἄρχισε τά δικά του:

-Ῥέ τήν παλιομούλα, εἶχε κουλοτυλιχτεῖ, πῶς δέν πῆγε κάτ᾽ ἀπ᾽
τό πεζούλ’ νά κὀφ᾽ τή σφαή της χι’ νά γελάει οὗ πᾶσα πικραμένος.
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Γύρισε µετά σέ µένα καί µέ ρώτησε:
--Τί ἔγινε, καλόπιδο, τά εἴπατε µέ τή γριά μμ’, τά εἴπατε;...

Τί νά εἰπῶ ἐγώ, γέρο, πέστα σύ στὀν ἄνθρωπο, ἐγώ τώρα τἄᾶχω
δώσ᾽ µέ τό γιόµορφο τά μυαλά μ’, προβάτ...σα, ἐνῶ ἐσύ τᾶχ᾽ς τετραχόσια ἀκόμα.
--Ἀπ]λές, Λεβέντη μ’, σφάζαµε κοχκόρια, ἀρνιά στά θεμέλια καί

γινότανε γλέντι τρικούβερτο.
--Τά εἶπα αὐτά, γέρου, πές τίποτα ἄλλο στόν ἄνθρωπο.

Τί μπαίνεις στά δικά μ’τ᾿ ἀμπέλια, µαρή παλιόγρια, τί φυτρώνς

ἐχεῖ πού δέν σέ σπέρνουν. Σ’ ἀρέσ᾽ νά χών᾽ς τή μύτη σ’ παντοῦ. Τέ-

ϱα νά µή κουλήσ᾽ τοῦ φαῖ κι’ τοῦ τσιχνίσεις, κι’ μᾶς µολογάει ὁ

ἄνθρωπος σακάτ᾽ τσ᾽ Ἀθῆνες.
Τά πολύ παλιά χρόνια ἔφκιαχνε ὁ κόσμος µονοκάµαρα σπίτια,

γιά νά βάλ’ τό κεφάλ᾽ τ’ κάτ᾽ ἀπ᾿ τό κεραμίδ’, ἀργότερα ὅμως, ὅπως
σοῦ εἶπα φκιάχναµε ἀνώγια καί κατώγια.

--Στό ἀπάν᾽ σπίτ’ ἡ πρώτ' δουλειά ἥτανε νά φκιάξουµετό τζάκι.
Δέν ζεῖς ἐδῶ χωρίς φωτάναμα καί δίχως τραχκάδες ἀπό ξύλα. Τό χει-

µώνα παραδέ πού εἶναι μυλαύλαχκας τή νύχτα κάναμεκαί νυχτέρια
γύρω γύρω στό τζάν’ οἱ γυναῖκες πλέκαμε κουρμοφανέλλες, τσουράπια, κεντάγαµε δαντέλλες καί τά γερόντια, λέγαμε ἱστορίες πα-

λιές ἀπό τούς πολέμους καί παραμύθια µέ νεράίδες καί ξωτικά. Ὅλη

νύχτα μᾶς κράταγαν συντροφιά τά ἀδερφωμένα κούτσουρα καί ζεσταινόµαστε. Ἅμα ὅμως τό γύριζε ὁ Καράλης ὅλος ὁ καπνός γύριζε
πίσω καί μᾶς στράβωνε.

Τί νά σοῦ πρωτομµολογήσω, παλληκάρι μ’, γιά τό τζάκι, νά σοῦ

πῶ γιά τά φαγιά πού φκιάχναμµεοἱ νοικοχκυρές, νά σοῦ πῶ γιά τά

παγανά, θέλω µέρες, µῆνες, νά λέω χωρίς τελειωμό.

Σέ µιά ἄγκωνιά τοῦ σπιτιοῦ πού τηράει πρός τήν ἀνατολή βάζα-

µε τά εἰκονίσματα, χριμάγαμετό καντήλ τα᾽ µιγαλόχαρ:ς κι’ το’ ἅηγιά Παρασκευῆς, καθώςκι’ τ’ στεφανοθήκ’. Κριβάτια δέν εἴχαμε καί
βρουμοκιταζόµαστε καταή στό πάτωμα οὗλ' ἀντάμα στρουματσάδα.

Βάζαμε τή τσέργα ἀπ᾿ κάτ χοντρό σκουτί ἀπό τράγιο μαλλί σάν

στρῶμα. Γιά τραπέζεἴχαμε ἕνα σοφρά µέ κάτ᾽ κουτσοσκαµνιά, ἅμα

δέν φτάνανς καί αὐτά τότες βάζαμε καί καθόµαστε ἀπάν) σέ ψχε-

φαλάδες, µπαρδάκες, βαρέλες, ὅ τι βρίσκαµε... Τρώγαμε µέ τά ξυλοχούλιαρα, χι’ ἅμα εἴχαμε κι ἀπό αὐτά.
Τά τσουκάλια ἥτανε χωµατέρνια. Εἴχαμεκάτ’ πνιάτες χουρίς κα-

πάκ’ µέ δυό αὐτάκια γιά χειρούλια. Γιά Μπρίκ) φτιάχναµε κάνα
κονσερβοκούτ’,τό παγαίναµε στόν Κουτσοβασίλ’ καί μᾶς κόλαγε ἕνα
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χειρούλ’ µέ τά καλάχια του καί γινότανε σάν τ’ ἀγοραστά ἤ τοῦ περνάγαµε μοναχοί µας ἕνα σύρμα γυρωβολιά καί κάναμε τή δ᾽λειά

μας.
Γιά νά σκουπιζόµαστε εἴχαμε τίς µπόλιες χι’ τό σοφρά τόν σκε-

πάζαμµε µέ τραπεζοµάνδηλο ὑφαντό.
Τήν ἄλλη φορά πού ϐ’ ἀνταμώσουμε θά σοῦ διηγηθῶ βία πολλά.

Τί τράβηξε τοῦτος ὁ χόσμος πού φύτρωσε καί πέθανε µέσα σ’ αὐτόν

τόν τόπο κάτω ἀπό τόν ἴσκιο τοῦ Γερολέχα.

Ἀελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα-

ΞξΞ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Συνεχίζουμεµέ λίγα ἀπ᾿ τά πολλά Σχόλια πού λάβαμεγιά τό βιβλίο τοῦ Γιώργου Κουτσοκλένη ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ κ.λπ.

πού ἐξέδωσε ὁ Δῆμος Ἀμφίσσης.

α’. Ἐφ. ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ (κ. Πέπη Σκαρλῆ - Τσιαπλαρῇ)
ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΒΡΑΡΒΕΙΟ
Ἔχω παραστεῖ σέ δεκάδες παρουσιάσεις βιβλίων καί βραβεύσεις

ἀτόμων.

Ἀρχετές ἀπό αὐτές περικλείουν φανφάρες, µπουρδολογίες καί
χρυσά βραβεῖα γιά νά θαμπώσουν τούς παρευρισκόμενους καί νά

ἐπισχιάσουν τό «τενεκεδένιο» θέµα τῆς ἐκδήλωσης.

Ἡ λαμπρή τελετή πού θά σᾶς περιγράψω, µέ ταξίδεφε σέ ἐποχές

οἱ ὁποῖες παραμένουν χλειδωμένες στίς μνῆμες τῶν μεγαλυτέρων
μας καί µέ συγκίνησε βαθειά γιά τήν εὐαισθησία της καί τή διάχυτη

ἀνθρωπιά της.
Καμία σχέση µέ «Υκλαµουριά», ἄγνωστη µέ τίς προσωπικές φι-

λοδοξίες, ἀδιάφορη πρός τόν µή σχκεπτόµενο ἄνθρωπο, ἡ παρουσία-

ση ἑνός βιβλίου καί ὁ ἑορτασμός τῶν τριάντα χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν πού πραγματοποιήθηκε στό
Ἠνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἄμφισσας στίς 33/92/9003, ἦταν µιά

ἐξαιρετική ἐμπειρία.

Ἐπιτυχημένη ἀπό κάθε ἄποφψη θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ Ἡ
ἐκδήλωση, διότι πέρα ἀπό τήν ἄριστη ὀργάνωσή τῆς καί τήν ἀθρόα

προσέλευση τοῦ κόσμου, ὁ δήµαρχος Ἄμφισσαςκ. Ν. Φουσέχης δε-

σμεύτηκε νά ἱδρύσει τό Λαογραφικό Μουσεῖο σέ µία ὑπερσύγχρονη

αἴθουσα µέ ὀπτικοακουστικά µέσα (εὖγε στό δήμαρχο).
Τό στοιχεῖο ἐκεῖνο ὅμως πού σφράγισε τήν ἐπιτυχία τῆς τελετῆς,
ἦταν ὅτι ὅσοι παρευρεθήκαµε, µοιραστήκαµε τήν εὐθύνη τοῦ πνεύµατος, τοῦ ἤθους ἀλλά καί τῶν ἀνιδιοτελῶν προσπαθειῶν τῶν μελῶν

αὐτῆς τῆς ἐξαίρετης Ἑταιρείας.
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Στήν τελετή τοῦ ἑορτασμοῦ, παρουσιάστηκε τό ἐξαίρετο βιβλίο

τοῦ Τ. Κουτσοκλένη «Φθίνοντα Ἐπαγγέλματα - Ἀσχολίες Γυναικῶν

- Παραδοσιακές Καλλιέργειες»(ἔκδοση τοῦ Δήμου Ἄμφισσας), πού
κατά τήν προσωπική µου ἄποψη δέν πρέπει νά λείψει ἀπό καμία βι-

βλιοθήκη ἐφόσον ἀποτελεῖ ντοκουμέντο γιά τόν καθημερινό βίο τῶν
προγόνων µας ὄχι µόνο στό ἀπώτερο ἀλλά καί στό πρόσφατο παρελθόν.
Καίΐ γιά νά εἶμαιεἰλικρινής, δέν γνώριζα τί εἴδους ἐπάγγελμα

ἦταν ὁ «Βαλμᾶς», οὔτε ὁ «Ἀλμπάνης», οὔτε εἶχα ἰδέα ὅτι τό πλύσιμο τῶν ἀσπρορούχων ἦταν λιτανεία καί ἀσφαλῶς δέν ἥξερα ὅτι οἱ
ἄνθρωποι προπολεμικά ἔτρωγαν κοχκινιστά φαγητά καταχείµωνο

ἀφοῦ ἤ τοµάτα εἶναι ζαρζαβατικό τοῦ καλοκαιριοῦ. Μι ὅμως! Καί

κοκκινιστά ἔτρωγαν, γιατί ἔφτιαχναν µόνες τους οἱ γυναῖκες πελτέ
καί κάτασπρα ροῦχα φοροῦσαν(κι ἄς μήν εἶχαν βιοδιασπώµενα

ἀπορρυπαντικά) καί τά κατάφερναν θαυμάσια στόν καθημερινό

τους βίο

Ἴσως τό σύγχρονο μυαλό µας νά μήν μπορεῖ νά συλλάβει τήν δύ-

σχολη καθημερινότητα τοῦ παρελθόντος, ὀφείλει ὅμως νά τή γνωρίζει.

Ἡ παράδοση εἶναι δίδυμη ἀδελφή τῆς ἱστορίας καί ἀλίμονο ἄν

χτυπηθεῖ ἡ µία ἀπό τίς δύο γιατί τό ἀποτέλεσμαεἶναι ὀλέθριο. Ἂν
ἐμεῖς σάν λαός δέν χρησιμοποιήσουμετήν παράδοση καί κατ’ ἐπέχταση τήν ἱστορία µας ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς, τότε ὁ χείμαρρος τῆς
Εέφρενης καί ἰσοπεδωτικῆς τεχνολογίας, θά μᾶς ἐξαφανίσει.

Ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε, γιά νά μποροῦμε νά ἀντιστεκόμαστε
καί νά ἀξιολογοῦμε τί εἶναι χρήσιμο καί τί εἶναι ἄχρηστο ἀπό τούς
σημερινούς τεχνολογικούς πειρασμούς τῆς ὑπερβολῆς καί τῆς κατά-

χρήσης, πού σέ τελική ἀνάλυση δημιουργοῦν ὁλοένα καί περισσότερες ἀνάγκες στήν ἀνθρωπότητα.
Ἡ Ἑταιρεία Φωχικῶν Μελετῶν, εἶναι ἕνα σπάνιο στολίδι τοῦ νο-

μοῦ µας! Ἀπαρτίζεται ἀπό ἀνθρώπουςοἱ ὁποῖοι ἔχουν ἦθος καί τιμή. Προσπαθοῦν ὅλα αὐτά τά χρόνια γιά τό κοινό καλό καί θά συνεχίσουν νά προσπαθοῦν µέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους.
Κύριοι ὁμιλητές ἦταν ὁ πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Με-

λετῶν καί συγγραφέας κ. Κουτσοκλένης, ὁ δήμαρχος κ. Φουσέχης,

τό ζεῦγος Κραβαρτόχιανου, ὁ κ. Ἡλιόπουλος.

Δέν θά πρέπει νά παραλείφουµε, ὅτι ἡ Ἑταιρεία βράβευσε µέ

εὐχαριστήριες πλακέτες τούς χορηγούς της, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν

αὐτό τό δύσκολο ἔργο καί ἢ συμβολή τους εἶναι πολύτιμη στή συνέχιση τῶν προσπαθειῶν αὐτῶν.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -----------------
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Γιά τίς εὐγενικές τους χορηγίες τιμήθηκαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν

ἑταιρειῶν κ. ΓΡ. Λάμπας (Ἀργυρομεταλλευμάτων ἃ Βαρυτίνης), Ἰ.

Λουκᾶς(Δελφοί - Δίστομο), ἐνῶ γιά τήν ἀμέριστη συμπαράσταση

καί πολύτιμη προσφορά τους στήν Ε.Φ.Μ. βραβεύτηκαν οἱ κ.κ.
Ἡλιόπουλος καί Κολοβός.
Ὁ δήμαρχος Ἄμφισσας κ. Φουσέχκης βραβεύτηκε ἀπό ἕνα ἐπίσης
πολύτιμο στέλεχος τῆς Ἑταιρείας καί συλλέκτη σπάνιων ἀντιχειμένων λαογραφικοῦ ἐνδιαφέροντος, τόν κ. Δ. Σανιδᾶ, τόσο γιά τή χορηγία του ὅσο καί γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή του στό δύσκολο ἔργο τῆς ἑταιρείας.
Τέλος, ὁ κ. Μουτσοκλένης, ὅταν παρέλαβε τό δικό του βραβεῖο

εἶπε χαρακτηριστικά: «...Ἔχω λάβει πολλά μετάλλια στή ζωή µου

ἀλλά αὐτό πού κρατάω στά χέρια µου...» (Ἡ συγκίνηση δέν τόν ἄφησε νά ὁλοκληρώσει)... Φαντάζομαι πώς θά τελείωνε τή φράση του
κάπωςἔτσι;:
«...Ἀλλά τό σημερινό, εἶναι ἡ κατάθεση τῆς φυχῆς µου σέ ἕνα
ἔργο ζωῆς πού οὔτε ὁ χρόνος τό προσπέρασε, οὔτε οἱ ἄνθρωποι κατάφεραν νά τό φιµώσουν... κι αὐτό εἶναι πού μετράει πιό πολύ...».

ΕΥΤΕΙ

β’. Ἐφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ (κ. Κ. Λιάσκας)
ΒιβλιοκριτυκΜ
Γεωργίου Ν. Κουτσοχκλένη
Φθίνοντα ἐπαγγέλματα -

ἀσχολίες γυναικῶν πού ξεχάσθηκανπαραδοσιακές καλλιέργειες

Μέ τόν παραπάνω τίτλο, ὁ Ἀμφισσιώτης λαογράφος Γεώργιος Ν.

Κουτσοκλένης, κυκλοφόρησε πρόσφατα (ἔκδοση 2002) ἕνα ὀγκωδέστατο βιβλίο, ἀποτέλεσα ἐπίπονης καί ἐπίμονης ἔρευνάς του, πού
ἀποτελεῖ συνέχεια καί προσθήκη στό πολυγραφότατο λαογραφικό

του ἔργο.

Ἰδιαίτερα εὐαίσθητος «στίς ρίζες µας» ὁ συγγραφέας πρόσφερε
καί προσφέρει συνέχεια τόν πολυτιµότατο θησαυρό τῶν λαογραφικῶν του ἐρευνῶν συμπληρώνοντας ἐν µέρει ἤ καί καλύπτοντας
ἀπόλυτα, πτυχές, παραδόσεις καί καταστάσεις προγονικῶν µας συ-
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νηθειῶν καί ἐνεργειῶν, συμπληρώνοντας ἔτσι ἕνα κενό χώρου, ὁ
ὁποῖος ἄν δέν πληρωθεῖ θά μείνει ἄγνωστος, ἀπαρατήρητος, σκοτεινός.
Ἀκούραστος καί συστηµατικός ἐρευνητής, ἀναζητᾶ καί ἐρευνᾶ,
συλλέγει καί ταξινομεῖ, ἀναλύει καί παρουσιάζει τό κάθετι πού πέρασε καί ἔσβησε ἤ σβήνει, γιά νά τό καταγράψει ἔτσι, ὥστε νά µεί-

νει γιά πάντα ζωντανό καί ἄσβεστο.

Σέ τοῦτο, πού εἶναι τό δέκατο ἔνατο κατά σειρά βιβλίο του,πα-

ρουσιάζει ἐπαγγέλματα πού χάθηκαν ἤ χάνονται, ἀσχολίες γυναικῶν

πού ξεχάστηκαν ἤ ξεχνιοῦνται καί παραδοσιακές καλλιέργειες πού

παραμερίστηκαν Ἡ περιφρονοῦνται.

Γλαφυρός στό λόγο καί παραστατικός στίς περιγραφές του, µέ
σειρά καί σύστηµα ἀξιοζήλευτο, παρουσιάζει τό καθετί διανθίζοντάς
το σέ σημεῖα πού τό ἀπαιτοῦν µέ σχετικούς μύθους καί παραδόσεις,

ἔτσι πού νά κάνει τήν ἀνάγνωσή του, εὐχάριστη καί εὔληπτη, παρα-

στατική καί ἐνδιαφέρουσα, συνοδεύοντάς της καί µέ ἀνάλογα σκιτσαρίσµατα.
Μένει κανείς ἐκστατικός καί συγχρόνως προβληµατίζεται βλέποντας ἀρχικά τόν πλοῦτο καί τήν ποικιλία τῶν ὀνομασιῶν - γλωσσάρι
- πού χρησιμοποιοῦσαν σέ καθένα ξεχωριστά ἐπάγγελμα µέτήν ἰδιαίτερη σημασία τῆς καθεμιᾶς λέξης.
Ἔτσι παρουσιάζονται ζωντανά µπροστά στό μελετητή - ἀναγνώστη τοῦ βιβλίου, ἐπαγγέλματα πού δέν γνώρισε καί οὔτε γιά µερικά
ἀπ᾿ αὐτά ἄχουσε ποτέ κάτι σχετικά, τά ὁποῖα ὅμως µέ τή ζωντανή,
γλαφυρή, παραστατική περιγραφή τοῦ συγγραφέα τά βλέπει,τά παρακολουθεῖ, τά ἐπεξεργάζεται.
Τό ἴδιο σχεδόν παρατηρεῖται καί µέ τίς ἀσχολίες τῶν γυναικῶν

(ἕξι τόν ἀριθμό) πού ξεχάστηκαν.
Ἀτούς παλιούς τίς θυμίζει. Στούς νέους, καί ἰδιαίτερα στίς νέες,

τίς παρουσιάζει µέ τέτοιο τρόπο σάν νά λέει:

-Σάν τί δημιουργικό παρουσιάζετε ἐσεῖς σήµερα µέ τά ἔτοιμα
ἐνδύματα πού παίρνετε, ὑφασμάτινα Ἡἤ μάλλινα, µέ τά ροῦχα πού

σᾶς πλένουν τά πλυντήρια, μέ τό ψωμί πού ἀγοράζετε ἔτοιμο ἀπό τό
φοῦρνο, µέ τόν τραχανά, τίς χυλοπίτες, τόν τοµατοπελτέ πού τά βρίσκετε ἕἔτοιμα;

Μιά πράγματι ὄμορφη καί ἔντεχνη σύγκριση, πού βγαίνει ὄχι

ἀπό µιά ἁπλή παρουσίαση τῶν ἀσχολιῶν τῶν γυναικῶν, ἀλλά καί

ἀπό τή διδασκαλία τους.
Τέλος, µέ τή λεπτομερή ἀναφορά τῆς παραδοσιακῆς καλλιέργει-

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------------
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ας τοῦ ἀμπελιοῦ, τῆς ἐλιᾶς καί τῶν δημητριακῶν τήν ὁποία ἁπλώνει

χαρακτηριστικά καί τήν περιβάλλει πλουτίζοντάς την καί µέ ἄλλα
στοιχεῖα, ἱστορικά, λαογραφικά, ποικιλίας καί ἐπεξεργασίας τῶν
παραγοµένων, δέν ἀφήνει οὔτε πτυχή ἄγνωστη, οὔτε ἀπορία.
Μιά πράγματι ἀξιολογότατη λαογραφική ἱστορική ἔκδοση πού
ἀπαραίτητα πρέπει νά στολίζει κάθε βιβλιοθήκη.
Συγχαίροντας θερµότατα τον ἀγαπητό φίλο Γιῶργο Κουτσοκλένη, εὔχομαι νά τοῦ δίνει ὑγεία καί δύναμη ὁ Θεός νά συνεχίσει τό
τόσο ὡραῖο καί πολύτιμο ἔργο του.

Υ. Ἐφ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ (κ. Ἄνθης Βέργης)
Γεωργίου Ν. Κουτσοκλένη
Φθίνοντα Ἐπαγγέλματα
Τά νεοελληνικά Γράµµατα, ἄνοιξαν τοῦτες τίς µέρες τίς αἴθουσες,
φωταγώγησαν τό κέντρο τῆς ἐθνικῆς µας παράδοσης, τοῦ Μύθου,
τοῦ Λαογραφικοῦ στοχασμοῦ, γιά νά ὑποδεχθοῦμε ἐπίσημα, µιά δη-

µιουργία γλαφυροῦ Λόγου. Μιά φωτεινή ἐθνική ἀνταύγεια, πού μᾶς
ἔρχεται ἀπ᾿ τήν πρωτεύουσα τῆς γειτονικῆς Φωκίδος. Σ’ αὐτή ἐδῶ

τήν πόλη, ὑπάρχει χρόνια τώρα µιά πολιτιστική ἑστία, πού συντη-

ροῦν πανάξιοι πνευµατικοί καί ταλαντοῦχοι ἄνθρωποι. Ἕνας ἀπ

αὐτούς καί συγγραφέας τοῦ σημερινοῦ ἀξιόλογου βιβλίου, πού ἔχει
τόν παραπάνω τίτλο καί πού χωρίζεται στά κεφάλαια «ἀσχολίεςγυ-

ναικῶν πού ξεχάσθηκαν»καί «Παραδοσιακές καλλιέργειες».

Ἡ καταγράφηση μᾶς πληροφορεῖ πώς σ’ αὐτές τίς σελίδες θά παρελάσουν παλιά ἐπαγγέλματα, ποιό νά θυμηθῶ ἀπ᾿ ὅλα, τό βαρελᾶ,
τό Δραγάτη, τό Ζευγᾶ., τόν Καλαντζη, τό Μυλωνᾶ, τό Σαμαρᾶ, τό
Φαναρτζή, εἶναι τόσοι πολλοί. Ὡραῖοι, ντυµένοι ὅπως τότες, ἔτοιμοι,

µέ τά ροῦχα τῆς δουλειᾶς, τό σάκκο στόν ὤμο, µέ τά ἐργαλεῖα τους,
θά τούς δοῦμε νά παρελάσουν σέ λίγο. Τούς ἀγάπησε ὁ λαός µας

αὐτούς τούς ἀνθρώπους. Τούς παραστάθηκαν στίς ἀνάγχες τους.
Γιά τό λόγο αὐτό, τώρα πού ἔφυγαν ἀπό κοντά µας, κάθε πρᾶμα

δικό τους, ἀπό ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη. µάζεφε ἀπ᾿ τούς τόπους τῆς
δουλειᾶς τους, καί ὅ τι ἀπόμεινε ἀπ᾿ τά παλιά νοικοκυριά, πεταµένα

στίς ἀποθῆχες, στούς στάβλους καί τά κατώγχια καί τά φύλαξε μ᾿

ἀγάπη, σέ ξεχωριστούς χώρους, πού τούς ὀνόμασε «λαογραφικά

Μουσεῖα». Ἡ ἐξέλιξη, ἡ ἄνεση καί ὁ σύγχρονος πολιτισμός, ἀναζη-
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τοῦσε ἀνανέωσῃ. Μαί ὁ συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, ὁ Γιῶργος
Κουτσοκλένης, ἕνας ἀπ᾿ τούς ἑλληνολάτρες, π᾿ ἀγάπησε τοῦτο τόν
τόπο, ἄνθρωποςτῆς παράδοσης, µέ ἀγάπη καί τήν ἀγωνία τοῦ τίµιου πνευματικοῦ ἀνθρώπου, αἰσθάνθηκε τήν ψυχική ἀνάγκη νά μᾶς
περιγράψει κείνη τήν ἐποχή, τούς τεχνίτες καί τούς ντόπιους ἐπαγγελματίες της, καί τά κατάφερε μ’ ἕναν τρόπο ἁπλό καί εὐχάριστο.
Ὑπεύθυνος, ταλαντοῦχος καί χαρισματικός σέ τέτοια θέµατα.

Γύριζε χρόνια τώρα ἀπό χωριό σέ χωριό, σέ φτωχά καί ἐρειπω-

μένα ἐργαστήρια, συνάντησε γέρους ἀπόμαχουςτῆς δουλειᾶς καί µέ
ὑποδειγματική μέθοδο καί ὑπομονή, μᾶς γύρισε σέ κεῖνα τά χρόνια.
Σέ µιά ἐποχή πού ὅλοι αὖὐτοί οἱ ἐπαγγελματίες κάλυπταν τίς ἀνάΎχες µας καί μᾶς στήριζαν στή σκληρή βιοπάλη µας. Λίγοι οἱ τεχνί-

τες καί περιζήτητοι. Βιοποριστικά ἐπαγγέλματα, πολλά ἀπ᾿ τά
ὁποῖα µεταδίδονταν ἀπ᾿ τόν πατέρα στό γιό. Ἀπ᾽ αὐτά τά μικρά, ταπεινά ἐργαστήρια, βγήκανε ἀξιόλογοι ἄνθρωποι στήν Ἐπιστήμη, τήν
Ἠολιτική,τά Γράμματα. Ἐεφυλλίζοντας λοιπόν κανείς αὐτό τό πολύ-

τιµο βιβλίο, πλούσιο σέ σχέδια καί φωτογραφίες τῆς ἐποχῆς, ζεῖ τήν

ἑλληνική παράδοση, τά ἤθη καί ἔθιμα τῶν ντόπιων ἐπαγγελματιῶν.

πού ἦταν διάσπαρτοι σ᾿ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Αὐτό τό κομμάτι τοῦ λαϊ-

κοῦ µας πολιτισμοῦ, τό χρήσιμο, δεμένο µέ τή ζωή µας, χάθηκε.
Σήµερα π᾿ ἁπλώθηκε παντοῦ ὁ ὑλικός εὐδαιμονισμός, βιβλία π᾿
ἀναφέρονται στήν ἱστορική µας παράδοση εἶναι χρήσιμα καί διδα-

χτικά. Πληροφοροῦν τούς νέους µας µέ ποιά µέσα µπόρεσε νά συ-

ντηρηθεῖ τοῦτος ὁ λαός νά καλύψεις τίς βιοτικές του ἀνάγκες. Εἶναι

ἐθνική αὐτή ἡ ἀναδρομή στό παρελθόν. Ἡ ἐξέλιξη, µέ τίς τερατογόνες μηχανές τῆς ἄνεσης καί τοῦ εὔκολου βιοπορισμοῦ, μᾶς ἀπογύµνωσαν ἀπό κάθε ἀντίσταση. Μέ τά ξενόφερτα, σύγχρονα ἐπαγγέλµατα τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἀνάπτυξης, ἀνακατώθηκαν καί βάναυσα ἐπαγγέλματα, τῆς ἀπάτης καί τῆς διαφθορᾶς. Νόθα καί παρα-

πλανητικά. Μιά ὀδυνηρή ἀποφλοίωση τοῦ βίου µας. Χρειάζεται
προσοχή, δύσκολη ἡ ἀναπάτριση τῶν πατρίων, δέν μᾶς ἐξυπηρετοῦν.
Ἄς παραμείνουν μνῆμες ἀγαπητές στά «Λαογραφικά Μουσεῖα».

Θέλω νά ἐκφράσω τά συγχαρητήριά µου καί τό δίκαιο ἔπαινό

μου στό Δήμαρχο Ἄμφισσας, τόν φιλόκαλο, ζηλωτή καί ἀφοσιωμένο
στό λαϊκό µας πολιτισμό, τό Νίκο Φουσέκη, πού χρηµατοδήσε τό

ἔργο. Εἶναι µιά γνήσια ἐθνική φωνή. Ἄς τήν ἀφουγκραστοῦν τό
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Κι ἄς παρευρεθοῦν
στή λαμπρή ἐκδήλωση πού ὀργανώνουν τά «Νεοελληνικά Τράµµα-

τα»τοῦτες τίς µέρες. Εἶναι ἐπίσημοι καλεσμένοι. Τούς περιμένουμε.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα-----
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δ'.κ. Νίκος Ἀνώγης
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ
ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Πραγματεία
Τοῦ Γεωργίου Ν. Κουτσοκλένη

Ὅ ἄνθρωπος στήν πολύπαθη πορεία τῆς χιλιόχρονης ἱστορίας του
καί στό πέρασμά τους, ἀπό τή ζωή τῶν σπηλαίων καί τοῦ κυνηγιοῦ,
µέχρι τή διαµόρφωση τῆς μόνιμης Χαοτικίας καί τό σημερινό τρόπο
διαβίωσης, ἀνακάλυψε καί ἄσκησε διάφορα ἐπαγγέλματα, τά ὁποῖα
χάθηκαν στήν ἀχλύ τοῦ χρόνου. κάτω ἀπό τήν πίεση τοῦ πολιτισμοῦ
καί τῆς ἐξέλιξης καί ἰδιαίτερα τῆς τεχνολογικῆς προόδου καί τῆς
ἐπιστήμης.
Μαζί µέ τά ἐπαγγέλματα, συνδέθηκαν πολιτεῖες, πρόσωπα. παραδόσεις, ἔθιμα καί συνήθειες. Ἕνας πολύτιμος ἱστορικός θησαυρός.

Ἕνας κόσμος πού χάθηκε στό χθές. Ἕνας κόσμος πού χάραξε τή

ζωή τοῦ χθές πού ἔγινε σήµερα καί θά ἀκολουθήσει τήν ἴδια πορεία
στό αὔριο.
Αὐτόν τόν κόσµο, πρόσωπα, ἀντικείμενα καί πράγματα, φθίνοντα ἐπαγγέλματα, ἀσχολίες γυναικῶν, παραδοσιακές καλλιέργειες,

πού ἦρθαν καί ἔφυγαν καί ὑπηρέτησαν τόν ἄνθρωπο καί τή ζωή, καταγράφει στό βιβλίο «Φθίνοντα ἐπαγγέλματα»., ὁ ἐρευνητής λαο-

γράφος καί πνευματικός δημιουργός κ. Γιῶργος Κουτσοκλένης.
Ἀπουδαία ἡ προσφορά του.
Ἀποθησαυρίζει ὅσα ὁ ἄνθρωπος σκέφτηκε καί δημιούργησε, γιά

νά τόν ὑπηρετοῦν καί νά ὑπηρετεῖ τή ζωή. Καταγράφει καί διαφυ-

λάττει μνῆμες. Ἀναπλάθει τή ζωή τοῦ χθές. Εἶναι, ὅλα ἐκεῖνα τά

θαυμαστά ἔργα καί ἡμέρες, πού διασώζει µέσα ἀπό τίς μνῆμες καί

αὐτό ἀποτελεῖ ἱστορική προσέγγιση... Εἶναι ἀνάσες ζωῆς πού περνᾶ
τόν ἄνθρωπο ἀπό τό χθές στό σήµερα καί στό αὔριο.

ε’. Δρ. Ἀργύρης Πετρονώτης
Θεσσαλονίκη, 01.01.2003

Ἀγαπητέ φίλε κ. Γιῶργο Κουτσοκλένη,
Μέ εὐχάριστη ἔκπληξη πῆρα τό βιβλίο «Φθίνοντα ἐπαγγέλματα...». Ἠλούσιο τό ὑλικό του, ἐνδιαφέρουσα ἡ εἰκονογράφηση. Μά-
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λιστα αὐτή µέ τά σκαριφήµατα: νά, λόγου χάρη, «τό Σαμάρι», σ.
299, ξεπερνάει χάρη καί στήν ἀναγραφή τῆς ὁρολογίας του τήν καλλίτερη φωτογραφία.
Πολύ χάρηκα, σᾶς συγχαίρω καί σᾶς εὐχαριστῶ γι αὐτό τό βιβλίο σας, ὅπως καί γιά τήν παλαιότερη προσφορά σας στήν ἔρευνά

μου.

Ἠὔχομαι Καλή Παραγωγική Χρονιά.
Μετά τιμῆς

Ἀργύρης Πετρονώτης

Ἀελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

Ιόπανα ἁλωνίσματος µέ στουρναρόλιθαρα.

(Ἀπό τή λαογραφική συλλογή Δ. Σανιδᾶ)
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Ἡ Ἑταιρεία µας συμμετεῖχε στίς παρακάτω ἐχδηλώσεις:

α΄. τίς 25 Μαρτίου συμμετεῖχε στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πού

ὀργάνωσε ὁ Δῆμος Δελφῶν µέ τήν Ἑταιρεία µας, στό Μοναστήρι τοῦ

Ἡροφ. Ἠλία καί ὁ Πρόεδρός µας κ. Γ. Κουτσοκλένης ἐξεφώνησε τόν

πανηγυρικό τῆς Ἡμέρας.

Στήν ἐκδήλωση αὐτή ἡ συμμετοχή ἐπισήμων καί µή ἦταν µεγάλη.

β.. Στίς ὃ καί ά Μαΐου, ὀργάνωσε στήν Ἄμφισσα, ὁ Δῆμος ἐκδηλώσεις γιά νά γιορτασθεῖ ἡ ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν Σα-

λώνων ἀπ᾿ τούς Τούρκουςστίς 10-4-1821.
Τό Σάββατο, ὃ Μαΐου, τό βράδυ, σύσσωµοςὁ λαός τῆς Ἄμφισ-

σας καί τῶν περιχώρων - ἡγεσία καί λαός - ὑποδέχθηκε τά κειμήλια
τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἠσαία, τά ὁποῖα φυλάσσονται στήν Ἱ. Μ.
Ὁσίου Λουκᾶ. Μίλησε ὁ Δήμαρχος Ἀμφίσσης κ. Ν. Φουσέκης καί
ἀναφέρθηκε στόν ἀδικημένο Δεσπότη.
Τήν ἄλλη µέρα ἆ Μαΐου, Κυριακή, ἔγινε δοξολογία στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἀμφίσσης. Τόν πανηγυρικό τῆς μέρας ἐξεφώνησε
ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας µας κ. Τ. Κουτσοκλένης, ὁ ὁποῖος ἄνα-

φέρθηκε στό Χρονικό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως καί τῆς κα-

ταλήψεως τοῦ πρώτου κάστρου, τοῦ κάστρου τῆς Ὠριᾶς, καί ἐτόνισε τήν ἀνάγκη συνεργασίας ὅλων τῶν φορέων γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Ἱστορικῆς ἀλήθειας καί τῆς ἄδικημένης ἀπ᾿ τήν Ἱστορία Φωχίδας µας.
Ἀκολούθησε παρέλασις καί δεξίωσις τοῦ Δήμου.
Υ. Στίς 11 Μαΐου συμμετεῖχε στόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τοῦ
Χανιοῦ τῆς Τραβιᾶς.

2. Γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας µας προσέφερανοἱ
Φίλοι µας τά παρακάτω ποσά. Τούς προσφέροντες εὐχαριστοῦμε κι
ἀπ᾿ τή θέση αὐτή θερµάκαί ἰδιαίτερα τήν εὐεργέτιδά µας Α.Β.Ε.

ΑΡΡΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ἆ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ.
Α.Ε.Β. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ἆ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣΕ
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΄᾽Απαγορεύεται ἢ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ
ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,

μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφή καί

μέ κανένατρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ
συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.
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