
Ημεγάλη τεσσαρακοστή είναι συνδεμένη με την 
προ του Πάσχα νηστεία των 40 ημερών. Στις 

40 ημέρες δεν περιλαμβάνεται η Μεγάλη Εβδομάδα. 
Η νηστεία απαντάται σχεδόν σε όλες της θρησκείες. 
Ο Χριστός δεν κατήργησε το θεσμό της νηστείας, 
αλλά ο ίδιος νήστευσε επί 40 ημέρες και υπέδειξε 
ότι αυτή μετά της Προσευχής συνιστά το μέσον κα-
ταπολέμησης του διαβόλου. Η χριστιανική θρησκεί-
ας ως θεσμός πνευματικός θεωρεί τη νηστεία όχι 
ως σκοπό, αλλά ως μέσον και κίνητρο πνευματικής 
ανάστασης. Τη βάση των χριστιανικών νηστειών 
στην αρχή απετέλεσαν τα πάθη και η Ανάσταση του 
Χριστού. Γι’ αυτό πρώτη και αρχαιοτάτη είναι η προ 
του Πάσχα νηστεία, ήδη απ’ τους αποστολικούς χρό-
νους, σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού. «Ελεύσονται 
ημέραι, όταν απαρθή απ’ αυτών ο Νυμφίος και τότε 
νηστεύσουσιν» (Ματθ. Θ΄ 15). Δηλαδή θα έλθουν 
ημέρες που θα πάρουν από αυτούς τον Νυμφίον και 
τότε θα νηστεύσουν (και θα πενθήσουν και θα κακο-
παθήσουν). Η διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής καθορίστηκε σε 40 ημέρες κατά τον 
4ο αιώνα. Σ’ αυτές τις μέρες δεν συμπεριλαμβάνεται 
η Μεγάλη Εβδομάδα. Πολύ μεταγενέστερα καθο-
ρίστηκαν και οι νηστείες των Αγίων Αποστόλων, 
του Δεκαπενταυγούστου και των Χριστουγέννων. 
Εκτός τούτων καθορίστηκαν και άλλες ημερήσιες 
νηστείες. Η χριστιανική θρησκεία διδάσκει δια των 
Πατέρων και άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων ότι 
η νηστεία είναι όπως αναφέραμε μέσον πνευματι-
κής ανόδου και κυριαρχίας τω πνεύματος επί της 
σάρκας και για να είναι πραγματική πρέπει να συ-
νοδεύεται και από καλά έργα. Ο Ιερός Χρυσόστομος 
γράφει: «Τιμή γάρ νηστείας ουχί σιτίων αποχή, αλλά 
αμαρτημάτων αναχώρησης». Και ο Μέγας Βασίλειος 

«Νηστεία αληθής ή των κακών αλλοτρίωσις». Αλλά 
και η σχετική υμνολογία της Εκκλησίας μας τονίζει 
τη σωστή νηστεία. Σε σχετικό τροπάριο της Μεγά-
λης Δευτέρας διαβάζομε: «Νηστεύσωμεν νηστείαν 
δεκτήν ευάρεστον τω Κυρίω: αληθής, εγκράτεραν 
γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός κα-
ταλαλιάς ψευδούς και επιορκίας. Η τούτων ένδεια 
νηστεία έστιν αληθής και ευπρόσδεκτος».

 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ. ΑΘΝ 49

Αριθμός Αδείας
121 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-7673

PRESS POST

PR
ESS POST

Χ+7

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κ. Ι. ΜΑΡΚΟΣ
ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΄ (36ο) • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 31 - 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ • ΤΗΛ. 210 59 87 848     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εφό-
σον τα μέτρα της πολιτείας το επιτρέψουν.

Στις 3 Μαΐου 2021 που γιορτάζει ο πολιού-
χος του χωριού μας Άγιος Γεώργιος. Η Αδελ-
φότητα θα συμμετέχει, όπως κάθε χρόνο, με 
αρτοκλασία και γλυκά και στη συνέχεια θα 
προσφέρει εδέσματα στο μαγαζί της Αδελφό-
τητας, στην πλατεία, με τραγούδι και χορό.

Στις 7 Ιουλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί 
η εορτή στο ομώνυμο εξωκλήσι της Αγίας 
Κυριακής όπου η Αδελφότητα θα έχει και 
αρτοκλασία όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Στις 10 Αυγούστου 2021 και ώρα 19.00 μ.μ. 
στην πλατεία του χωριού μας θα πραγματο-
ποιηθεί η εκδήλωση με λαϊκή ορχήστρα από 
το Κατάστημα του Χωριού.

 Στις 16 Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 19.00 μ.μ. στην πλατεία του χω-
ριού μας θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση 
Αναβίωση του γνησίου ύφους του δημο-
τικού τραγουδιού «ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ». 
Θέμα της εκδήλωσης είναι ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑ-
ΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821. Επίσης 
θα πραγματοποιηθεί και δρώμενο σχετικό με 
την συμμετοχή Κονιακιωτών την Επανάσταση 
του ᾽21. Παρακαλούνται χωριανοί και από 
τα γύρω χωριά όποιος μπορεί και θέλει να 
μας τραγουδήσει, να επικοινωνήσουν με τον 
πρόεδρο Δημήτριο Χολέβα Τηλ. 6973599416 
και τα μέλη της Αδελφότητας, ή στο e-mail: 
koniakosdoridas@yahoo.gr. Η εκδήλωση 
γίνεται για 8η χρονιά με ευρύτερη απήχηση 
σε όλη την Ελλάδα και είναι μουσικολογι-
κή, επιστημονική, πολιτιστική με συνεδριακή 
ομιλία με δρώμενα και χορευτικά.

Στις 22 και 23 Αυγούστου 2021 θα πραγμα-
τοποιηθεί το πανηγύρι του Χωριού μας.

Καλή αντάμωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αδελφότητας Κονιακιωτών 

Δωρίδος «Άγιος Γεώργιος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αδελφότητας εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

και υγεία σε όλους μας. 

(θρησκευτικά θέματα)

Η Αδελφότητα Κονιακιωτών Δωρίδος «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ευκαιρία την επέτειο της 25ης Μαρ-
τίου που συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 ετών 
από την εθνική μας παλιγγενεσία του 1821, τιμά 
όλους εκείνους που συμμετείχαν στον αγώνα για 
να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Όπως γράφει ο επίτιμος Πρόεδρός μας κ. Κων/νος 
Ι. Μάρκος: «Όλοι οι τόποι της πατρίδας μας, όλες οι 
πόλεις και τα χωριά της, τα βουνά και τα λαγκάδια 
της έχουν κάτι να μας πουν, κάτι να μας ιστορήσουν 
από το μεγάλο ξεσηκωμό του 1821, γιατί έδωσαν 
το παρόν τους στο ύψιστο εκείνο ιστορικό γεγονός 
του έθνους μας.

Ανήκει, λοιπόν, σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης 
κάποιο μερίδιο δόξας και τιμής, άσχετα αν η συμμε-
τοχή υπήρξε μικρή ή μεγάλη. Όλα τα γεγονότα και τα 
μικρά και τα μεγάλα έχουν την αξία τους και όλα μαζί 
συνθέτουν τον ιερό πανεθνικό αγώνα του 1821. Έτσι, 
και η δική μας γωνιά, ο τόπος μας, το χωριό μας έχει 
τη δική του συμμετοχή στην επανάσταση του 1821 
και μερίδιο στη δόξα. Κουρνιασμένο εκεί ψηλά στα 
Βαρδούσια, ανεμοδαρμένο απ’ τούς βοριάδες και τα 
δρολάπια, προσήλιο και σκληροτράχηλο, ανέμισε τη 
γκλίτσα, την κάπα και τη φουστανέλα του με τους 
ευθυτενείς και ρωμαλέους στην ψυχή και στο σώμα 
τσελιγκάδες του. Σε ειρηνικούς καιρούς, δεν έμεινε 
ούτε τώρα μένει αμέτοχο στην πνευματική και κοι-
νωνική ζωή του τόπου μας και έχει δώσει δυναμικά 
το παρόν στους εθνικούς μας αγώνες. 

Υπό την σκέπη του Άι Γιώργη, του προστάτου των 
απανταχού Κονιακιωτών, τα τέκνα του Κονιάκου 
πολέμησαν και γύρισαν.

Αποτελεί, λοιπόν, χρέος μας να τιμήσουμε και μείς 
και να στρέψουμε τη σκέψη μας, ιδιαίτερα τούτες τις 
μέρες που ο Ελληνισμός θα τιμήσει τα 200 χρόνια 
από τον ιερό αγώνα του ’21, προς όλους εκείνους 
τους συγχωριανούς μας, γνωστούς και αγνώστους, 
που σήκωσαν το γιαταγάνι και το καρυοφύλλι και 
ρίχτηκαν μαζί με τούς άλλους Έλληνες στη φωτιά 
του πολέμου».

Η Αδελφότητα ΚονιακιωτώνΔωρίδος «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ποτέ δεν έχει ξεχάσει τους αγώνες του 
Ελληνισμού και το δείχνει μέσα από τις εκδηλώσεις 
που συνεχώς διοργανώνει, με τα τραγούδια της, 
τους χορούς της, τα χορευτικά της, τα δρώμενα της 
(Αρματολός και Κλέφτης, Τα σταυραδέρφια), με το 
Επετειακό Ημερολόγιο της εις μνήμην αγωνιστών 
Κονιακιωτών στην Επανάσταση του 1821 και με την 
ανακατασκευή του Μνημείου Ηρώων στην Πλατεία 
του χωριού μας. 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΉΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΑΡΜΑΤΟΛΟΣ
 Ήμουνα νιος και γέρασα αρματολός και κλέφτης
αρματολός μες στα βουνά και κλέφτης μες τους κάμπους. 
Ζεστό ψωμί δεν έφαγα γλυκό κρασί δεν ήπια
μπεζέρησα ν’ απόστασα να πολεμάω αγάδες.
Έφαγε η φλόγα τ’ άρματα τη νιότη μου τα χρόνια
το αίμα πότισε τη γη απ’ τις λαβωματιές μου.
Δεν κλαίω τις λαβωματιές δεν κλαίω τ’ άρματα μου
μόνο θρηνώ που γέρασα και λευτεριά δεν είδα. 

Δημήτριος Χ. Χολέβας, Παγώνα Παν. Μπα-
λατσούρα, Αργυρώ Σπ. Χολέβα, Αικατερί-
νη Μιχ. Δακουτρού, Λάμπρος Ν. Μάρκος, 
Δημήτριος Ηλία Κολοβός, Απόστολος Κυρ. 
Λιάπης, Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης, Δημήτριος 
Στ. Λύκος, Ιωάννης Απ. Μίχος, Γεώργιος 
Ιωαν. Μπαλατσούρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αδελφότητας 

Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ο Αποστόλης Λιάπης τραγούδησε το τραγούδι «Αρ-
ματολός» στην Καλλιθέα 4ο Ρουμελιώτικο Αντάμωμα
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Καλοτάξιδος αγαπητέ εξάδελφε Βασίλη. ΤΟΡΟΝΤΟ 10/2020.
Αγαπημένε μου εξάδελφε Βασίλη, η απώλεια σου μας συγκλόνισε βαθειά, 
και η λύπη μου είναι μεγάλη. Είθε ο Μεγαλοδύναμος Θεός όπως σου ανα-
παύσει την ψυχούλα σου. Μας άφησες ένα μεγάλο κενό εξάδελφε, που θα 
είναι πολύ δύσκολο να επουλωθεί, αγωνίστηκες από μικρό παιδάκι πολύ 
σκληρά και πέτυχες πολλά, είναι βέβαιο ότι άφησες το στίγμα σου σ’ αυτή 

την ζωή, Ήσουν ένα παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς, το πρόσωπο σου ενέπνεες εμπιστοσύνη, 
σιγουριά, αγάπη, φιλία στους συνανθρώπου σου. Θα μας λείψεις εξάδελφε και καλό σου ταξίδι.

Με βαριά καρδιά ο εξάδελφος σου
Δημήτριος Παν. Χριστοδούλου

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

•  Στις 14 Ιανουαρίου 2021 πέθανε ο Ιωάννης Μπουμπλίνης (γαμπρός Γεωργίου Βώττα Καϊάφα), 
ετών 71.

Στις 31 Ιανουαρίου 2021 πέθανε ο Βλάσης Γ. Χολέβας ετών 85.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 πέθανε στη Κόρινθο η Αγγελική Ιωαν. 
Κουμπάρου, ετών 94.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2021 πέθανε ο Νικόλαος Δ. Κουμπάρος,  
ετών 91.

•  Στις 24 Φεβρουαρίου 2021 πέθανε ο Κωνσταντίνος Γιόμελος γαμπρός Γεωργίου Μπαλατσούρα 
(Περικλογιώργη), ετών 71.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2021 πέθανε η Καλλιόπη Κυρ. Λιάπη, ετών 90.

Συλλυπούμεθα τους οικείους τους 

K O I N Ω Ν Ι Κ Α

«Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ»
Ιδιοκτήτης:

AΔEΛΦOTHΣ KONIAKIΩTΩN ΔΩPIΔOΣ
«O ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκδότης: ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΣ
Παπαφλέσσα 31 - 22 44 Αιγάλεω

Τηλ.: 210 59 87 848
Εκτύπωση - σελιδοποίηση: «ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.» 

Ανδραβίδας 7, Χαμόμυλο Αχαρνών
Τηλ.: 210 34 10 436, www.lyhnia.com

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
  Ο Δημήτριος Παν. Χριστοδούλου από Τορόντο Καναδά έδωσε στην Αδελ-

φότητα εις μνήμην του εξαδέλφου του Βασίλη Γ. Χριστοδούλου 200 ευρώ.
  Η Δήμητρα Κλεμπετσάνη έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην της θείας 

της Αγγελικής Ιωαν. Κουμπάρου 200 ευρώ.
  Η οικογένεια Χαράλαμπου Μανώλη έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην 

της θείας της Αναστασίας Π. Μπαλατσούρα 100 ευρώ.
  Η Μαρία Κ. Δημοπούλου από Κύπρο έδωσε στην Αδελφότητα εις μνή-

μην των γονέων της Κωνσταντίνου και Όλγας Δημοπούλου 100 ευρώ.
  Η Ειρήνη Σπ. Φωλιά-Χατζίκου έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην 

του πατέρα της Σπύρου Φωλιά (Ιατρός) 50 ευρώ.
  Ο Γεώργιος Αθ. Βώττας έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην του παππού 

και της γιαγιάς του Γεώργιο και Σπυριδούλα Βώττα 50 ευρώ.
  Ο Κωνσταντίνος Ν. Παπακώστας έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην 

των γονέων του Νικολάου και Σταυρούλας Παπακώστα (Παπαδονίκου) 
50 ευρώ.

  Η Άννα Μανώλη έδωσε στην Αδελφότητα για την εφημερίδα 50 ευρώ.
  Ο Απόστολος Χ. Κρικέλας έδωσε στην Αδελφότητα 30 ευρώ.
  Ο Κωνσταντίνος Χ. Κρικέλας έδωσε στην Αδελφότητα 40 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Η Ελένη Αναδιώτη-Λιάπη έδωσε στον Άγιο Νικόλαο εις μνήμην της 

αδελφής της Λαμπρινή Μπούτσικου 600 ευρώ.
  Η Νίτσα Καραθανάση έδωσε στον Άγιο Γεώργιο εις μνήμην των γονέων 

της 100 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
Λογαριασμός της Αδελφότητας Κονιακιωτών

Δωρίδος «Ο Άγιος Γεώργιος»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ/σμού: 5102-020412-211

IBAN: GR14 0172 1020 0051 0202 0412 211
SWIFT – BIC της τράπεζας Πειραιώς  

είναι PIRBGRAA
Μην ξεχνάτε να δηλώνετε το όνομά σας

κατά την κατάθεσή σας και να ενημερώνετε
τηλεφωνικώς ή να μας αποστείλετε

το απόκομμα της τράπεζας με το επώνυμό σας

•  Πωλείται οικόπεδο στον Κονιάκο δίπλα στην 
Αγία Κυριακή, 2,5 στρέμματα περίπου. Πλη-
ροφορίες: Λεωνίδας Ι. Παπαδημητρίου, τηλ.: 
22950 421 98.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π Υ Ξ Ι Δ Α

ΕΛΕΝΗ ΧΟΛΕΒΑ - ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στο χωριό την παλιά εποχή οι Αποκριές περνού-
σαν ευχάριστα. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού, μετά 
την εκκλησία ή το απόγευμα, συγκεντρώνονταν στην 
πλατεία. Οι νέοι και οι νέες έπιαναν το χορό και σε 
λίγο τους ακολουθούσαν και οι άντρες. Οι γέροντες 
κάθονταν γύρω-γύρω στα πεζούλια και καμάρωναν. 
Πέρναγε αρκετή ώρα και το μεράκι ερχόταν και στους 
γέρους. Ο πιο μερακλής γέρος έσερνε το χορό και 
οι άλλοι ακολουθούσαν. Πιός είδε θυμάται απ’ τους 
παλιούς το μακαρίτη τον Τσιακμάκη που έσερνε το 
χορό απ’ άκρη, σ’ άκρη στην πλατεία τραγουδώ-
ντας. Χόρευε λεβέντικα. Συγκινητικές αναμνήσεις. Τα 
νιάτα και τα γεράματα χόρευαν και τραγουδούσαν 
μαζί. Το δυνατό τραγούδι των νέων ενθουσίαζε τους 
γέρους. Πολλές φορές στο τέλος συναγωνίζονταν 
οι άντρες στο τρέξιμο και στο λιθάρι. Οι νέοι που 
ενθουσιάζονταν ενδυνάμωναν το τραγούδι:

«Θα χορέψεις γέρο θέλεις,  
δε θες και θα πεις τραγούδια για μικρές».

Οι γέροι κουράζονται και υποχωρούν. «Το μεν 
πνεύμα πρόθυμο ή δε βάρε ασθενής». Κάποιοι ψι-
θύριζαν με παράπονο.

«Δεν ήμουν τάχα νιός κι εγώ  
δεν ήμουν παλληκάρι;»

Σε λίγο έφθανε οι ομάδα των μασκαράδων, 
πολλές φορές καβάλα σε γαϊδούρια και κοντά το 
τσούρμο. Μπαίναν όλοι στο χορό, οι περίεργοι τους 
πλησίαζαν για να τους αναγνωρίσουν. Ήταν κα-
λυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντήλια (σκέπες). 
Οπισθοχωρούσαν όμως για να μην έλθει στο κεφάλι 
τους, σαν κεραυνός, το καλτσούνι με την στάχτη. Ο 
κάθε μασκαράς προσπαθούσε με το δικό του τρόπο 
να σκορπίσει περισσότερη χαρά, γέλιο και ευθυμία. 
Όλοι διασκέδαζαν. Σε λίγο εξαφανίζεται η ομάδα 
αυτοί. Και ακολουθεί άλλη ομάδα μασκαράδων. Με 
αυτό τον τρόπο πέρναγε ευχάριστα όλη η μέρα. Το 
γλέντι συνεχιζόταν ως τα μεσάνυχτα. Ομάδες μα-
σκαράδων το βράδυ επισκεπτόταν τα σπίτια όπου 
με διάφορες αστείες κινήσεις διασκέδαζαν τους 
ενοίκους. Την άλλη μέρα αρχίζει η νηστεία για την 
μεγάλη γιορτή του Πάσχα.

Γ. Κ.

ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Απόκριες 1952 στην πλατεία Κονιάκου,  
οι φορεσιές ειναι αναλόγος με την περίσταση 
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούνται τα μέλη και φίλους της Αδελφότητας όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην αιμοδοσία 
να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας. Γιατί το Αίμα σώσει 

ζωές. Και η Αδελφότητα μαζί με τον Δ/ντη Αιμοδοσίας Αμ. Φλέμινγκ κ. Σωτήρη Παγώνη έχουμε εξυπη-
ρετήσει αρκετούς χωριανούς και φίλους και γι’ αυτό περιμένουμε την συμμετοχή σας.

Δημοπρατήθηκε το έργο «Συντήρηση Τεχνικών έργων σε επαρχιακούς χωμάτινους δρόμους» το οποίο 
περιλαμβάνει: Επαρχιακή οδός στο τμήμα από Κονιάκο έως διασταύρωση με Επαρχιακή οδό 

Αθανάσιο Διάκο-γέφυρα Νταού (απο parking του οικισμού Κονιάκος προς τη Μουσουνίτσα).
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει δοθεί σε ανάδοχο 

το έργο και τον επόμενο μήνα θα υπογραφή η σύμβαση μεταξύ περιφέρειας και αναδόχου. Ελπίζουμε να 
επιταχυνθούν οι εργασίες ώστε τους καλοκαιρινούς μήνες να τελειώσει και αυτός ο δρόμος γιατί η Αδελφό-
τητα με την Κοινότητα από το 1959 προσπαθούν και για αυτόν το δρόμο με έγγραφο που είχε έστειλε τότε 
η Αδελφότητα στην Νομαρχία και Βουλευτή στην συνέχεια μέχρι σήμερα ακολούθησαν και άλλες ενέργειες 
προς την κατεύθυνση αυτή όπως (αυτοψίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες, χάρτες, μελέτες από Δήμο και άλλα).

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στην επαρχιακή οδός 5 τμήμα από Κονιάκο έως διασταύρωση με την 
επαρχιακή οδός Αθανάσιο Διάκο - γέφυρα Ναού. 

Συγκεκριμένα:

	Καθαρισμός οχετών, άρση καταπτώσεων.
	Τεχνικά έργα σε 4 θέσεις στη διασταύρωση με την δασική οδό στα 600 μέτρα από το πάρκινγκ και όπου 

η οδός διασταυρώνεται με τις δύο μισγάγγειες που έχουν ως συνέπεια την καταστροφή της.
	Σήμανση.
	Στηθαία ασφαλείας, επικίνδυνων θέσεων, πληροφοριακά, χιονοδείκτες κ.λ.π. 
	Χορτοκοπή, κοπή 10 δένδρων για βελτίωση ορατότητας και προστασία ορθή απορροής των ομβρίων. 

Δ.Σ.

ΠΑΛΙΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΚΟΝΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 

Από αριστερά όρθιες Παναγιώτα Βενεκίτου, 
Χρυσούλα Λιάπη-Παπαλέξη (Καραγιάννη  

Λαμπρινή Μπούτσικου καθισμένη 
Μαρία Δημοπούλου Δήμινα)

(από αρχείο Μαίρης Δημοπούλου)

Ο Ιωάννης Κων. Θεοχαρόπουλος (1894) 
με τη σύζυγό του Παγώνα (1894-1965) 

το γένος Μιλτιάδη Λ. Μούτσικου

Σε συγκινητικό κλίμα εορτάστηκε και στο χωριό μας η 25η Μαρτίου 1821 τα 
200 χρόνια. Μετά την δοξολογία από τον Αρχιμανδρίτη Θεοφύλακτο Μπαλιάκο 
ο Πρόεδρος Ιωάννης Ε. Μίχος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο Ηρώων, στην 
πλατεία του χωριού, προς τιμήν των Ηρώων - Αγωνιστών της Επανάστασης 
του 1821.

Ο συγχωριανός μας Γεώργιος Η. Κολοβός που επέλεξε να απαγγείλει για 
τον πανηγυρικό της ημέρας ένα πατριωτικό κείμενο - ποίημα με τίτλο «απ’ 

των Προγόνων το κρασί» προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους παριστάμενους 
με τις αναφορές στην ανδρεία των Ηρώων του ’21. Όπως Ήρωες που με όπλα 
την πίστη και την Αγάπη για την Πατρίδα πήραν την εκδίκηση τους στα όνει-
ρα Αιώνων αποτινάσσοντας την αιμοσταγή τουρκικό ζυγό. Διακόσια χρόνια 
μετά, το κέλευσμα «πιείτε απ’ των Προγόνων το κρασί» παραμένει επίκαιρο 
γι’ αυτούς που φυλάνε Θερμοπύλες.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Το Είκοσι ένα δεν υπήρξε μονάχα το πανεθνικό σκίρ-
τημα του Γένους για την απόκτηση της πολυπόθυτης 

λευτεριάς του. Ήταν ταυτόχρονα και μια διαπίστωση της 
διάρκειάς του μέσα στό χρόνο, μια βαθύτερη επανασύν-
δεση με τις αρχέγονες ιστορικές και μυθικές του πηγές, 
από τίς οποίες δεν έπαψε ποτέ ν’ αντλεί τη δύναμη και 
την αυτοπεποίθησή του. Δεμένος έτσι ο Ελληνισμός με 
την παράδοση και το χρόνο, ως έκφραση του ατομικού 
και του συνολικού γίγνεσθαι, ήταν επόμενο να κρατήσει, 
και στις τραγικά μεγάλες εκείνες στιγμές, το λαογραφικό 
θησαυρό αιώνων που συνδεόταν με την ίδια την ύπαρ-
ξή του. Ιδιαίτερα εκείνες τις στιγμές, όπου ο καθένας 
αναμετριόταν αδιάκοπα με το θάνατο, η εθιμογραφική 
παρακαταθήκη αποτελούσε καταφυγή και παραμυθία.

Σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα ούτε οι γάμοι, ούτε 
οι μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις σταμάτησαν σε 
μέρες θρησκευτικής περισυλλογής και κατάνυξης. Σε 
ώρες ηρωικές και συχνά πολύπικρες, με δοκιμασίες 
και χαμούς που μπορεί, δικαιολογημένα, να οδηγήσουν 
σε μιαν εσωτερική περίσκεψη και φυγή, οι αγωνιστές 
και ο άμαχος πληθυσμός συνταίριαζαν τον αγώνα και 
τις προσδοκίες τους με το έθιμο. Έτσι μπορούσαν ν’ 
αντιμετωπίζουν με περισσότερη τόλμη την καταιγίδα, 
να νιώθουν πληρέστερα την εσωτερική δικαίωση του 
χρέους που επιτελούσαν. Καπεταναίοι και απλοί πολε-
μιστές, μέσα από δεισιδαιμονίες και λόγους παροιμια-
κούς, συνταίριαζαν την περίσσια τους αξιοσύνη με το 
λαογραφικό θησαύρισμα του λαού μας.

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, αλλά και απόδειξη 
της σημασίας που έχει το παραδοσιακό στοιχείο στη 
διαμόρφωση μιας πράξης ως αποτέλεσμα ιδιοσυγκρασί-
ας και πάθους, το γεγονός πως οι αγωνιστές του Είκοσι 
ένα μπορούσαν, στις ελάχιστες στιγμές ανάπαυλας, να 

τραγουδούν και να χορεύουν σε σκοπούς παλιότερους, 
να περιεργάζονται με περίσκεψη και να βγάζουν συμπε-
ράσματα από την πλάτη του ψημένου αρνιού, να δίνουν 
εξηγήσεις σε όνειρα, να ερμηνεύουν το πέταγμα των 
πουλιών, να συνδέουν γενικότερα την απαντοχή τους 
με το έθιμο. Οι ιστορικές καταγραφές που ακολουθούν, 
φανερώνουν πόση σημασία διεδραμάτισαν οι παραδο-
σιακές πηγές στην ηρωική συνείδηση τοτ φλεγόμενου 
Ελληνισμού. Και πόσο οι πηγές αυτές συνέβαλαν στην 
αντιμετώπιση του θανάτου με τρόπο στωϊκό, ανεξήγητο, 
ίσως από τη λεγόμενη «κοινή λογική». Αλλά οι αγωνι-
στές εκείνοι είχαν υπερβεί τα όρια κοινών προτύπων, 
ανυψωμένοι στον ονειρικό χώρο του θρύλου και του 
θαύματος.

Είναι γνωστή κι από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 
η παροιμία «Γάμος χωρίς σφαχτά δέν γίνεται», που την 
έλεγαν οι Κλέφτες σαν έβλεπαν τους συντρόφους τους να 
σκοτώνονται στις συγκρούσεις τους με τον τύραννο. Την 
ίδια παροιμία χρησιμοποιούσαν σε ανάλογες περιπτώ-

σεις και οι υπερασπιστές του Μεσολογγιού στη μεγάλη 
πολιορκία. «Αν πάλιν –γράφει ο αυτόπτης Νικόλαος 
Κοσομούλης– φονεύετο κανένας, άκουγες όλους: – Γάμος 
χωρίς σφαχτά δέν γίνεται. Τούτο είναι κοινή παροιμία 
εις τα παλληκάρια των Ελλήνων παλαιόθεν. Τον έθαπτον, 
τόν συγχωρούσαν καί πάλιν εις την εργασίαν και τον 
πόλεμον, αμέσως». Την ίδια φράση-παροιμία είπε κι 
ο οπλαρχηγός Θεοδωράκης Τράκας, όταν αντίκρυσε 
σκοτωμένο το γιο του στην επίθεση που έγινε για την 
άλωση του κάστρου των Σαλώνων (Άμφισσας).

Η εξαγωγή συμπερασμάτων από την εξέταση της 
πλάτης του αρνιού που έψηναν στη σούβλα, ήταν αρ-
κετά διαδεδομένη. Γράφει σχετικά ο Ιωάννης Φιλήμων: 
«Απόρροια των αρχαίων προλήψεων εις τους Έλληνας, 
και μάλλον τους πολεμικούς και τοις χωρικούς η προ 
μαντεία της πλάτης των προβάτων καθ’ αιγών (εψη-
μένων). Πολλάκις ωφέλησεν η πρόληψις αύτη, χωρίς 
ελπίδα. πολλάκις έβλαψε χωρίς λόγον. Στρατός ολίγος 
και διακινδυνεύων εμψυχώθη αιφνιδίως δια της αι-
σίας εξηγήσεως των σημείων της, και εκέρδισε νίκην 
αβέβαιον. και εξ εναντίας στρατός πολυάριθμος και 
έχων υγιές το ηθικόν του, εδειλίασε δια την αποφράδα 
πρόγνωσίν των, και ενικήθη στερηθείς την ελπίδα και 
τόλμην του. Εντεύθεν η καλή ή κακή έκβασις μιας μάχης 
εκρέματο ενίοτε από την καλήν ή κακήν μάντευσιν της 
πλάτης, και μάλιστα αν ήθελε τύχη γέρων ο τοιούτος 
μάντης. Αι συμπτώσεις, ηνωμέναι με τας κινδυνώδεις 
προλήψεις της αμαθείας, έμελλον να δώσωσι και εις 
τα κόκκαλα των ζώων επήρειαν θείαν. Ενθυμούμεθα, 
οποίαν άφησε (1826) ιστορικήν εποχήν εις το Ναύπλιον 
μία, φερομένη από τον Πανούτσον Νοταράν, πλάτη. Το 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ᾿21
(Στον αγώνα για τη λευτεριά, στην αναμέτρηση με τον Τούρκο και το θάνατο, οι αγωνιστές διατηρούν το έθιμο, 

δίνοντας μιαν άλλη διάσταση στον απαράμιλλο ηρωισμό τους)

του αείμνηστου φίλου μας, λογοτέχνη και συγγραφέως Δημήτρη Σταμέλου

Συνέχεια στην 4η σελίδα
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Γ΄. Συνωμοσιολογικές θεωρίες

Θα τελειώσω γράφοντας λίγα λόγια για το θέμα 
αυτό, επειδή αποτελεί μεγάλη πληγή για την χώρα 
μας, και αν δεν απομονωθούν οι άνθρωποι που 
ασπάζονται τις θεωρίες αυτές, η σχετικά καλή 
επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας θα χαθεί οριστικά. 
Άνθρωποι, που μέχρι χθες τους θεωρούσες νοήμονες, 
πιστεύουν σήμερα ότι υπάρχει μια παγκόσμια 
συνωμοσία στην οποία συμμετέχουν ΟΛΕΣ οι χώρες 
σε όλες τις ηπείρους, ΟΛΑ τα νοσοκομεία και ΟΛΑ τα 
πανεπιστήμια του κόσμου, ΟΛΟΙ οι πρωθυπουργοί 
και ΟΛΟΙ οι υπουργοί, που για κάποιο λόγο 
συμφώνησαν να καταστρέψουν τις οικονομίες των 
κρατών τους και ενδεχομένως τις καριέρες τους, ώστε 
να βγάλουν δήθεν λεφτά μερικές εταιρείες με εμβόλια 
και να μας βάλει τσιπάκια ο Μπιλ Γκέιτς! Πραγματικά 
κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό τους και στην χώρα 
μας. Καθημερινά βλέπω με μεγάλη ανησυχία να 
εξαπλώνεται η μπουρδολογία στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, με μερικούς οικονομολόγους, νομικούς, 
καλλιτέχνες και γραφικούς δημοσιογράφους να 
προβάλλουν διάφορες αστείες θεωρίες, σαν να 
είναι έμπειροι λοιμωξιολόγοι και επιδημιολόγοι, 
αμφισβητώντας αλήθειες, που είναι προφανείς 
σε κάθε νοήμονα άνθρωπο. Δυστυχώς, ανάμεσά 
τους είναι και μερικοί γιατροί, οι οποίοι δίχως 
καμιά εξειδίκευση στα θέματα αυτά, παρουσιάζουν 
διάφορες καινοφανείς θεωρίες, προφανώς για 
αυτοπροβολή, ίδιο όφελος και, συχνά, βαθύτερα 
οικονομικά και πολιτικά κίνητρα. Το κακό είναι ότι 
πολλοί ασπάζονται, αναμασούν και αναμεταδίδουν 
τις αστειότητες αυτές, κυρίως αγράμματοι ή αφελείς 
άνθρωποι, δίχως να τις περνούν στοιχειωδώς από 
την βάσανο της κριτικής σκέψης. 

Τα επιχειρήματα για τα τσιπάκια του BillGates, 
τα 5G, την παγκόσμια συνωμοσία των πολιτικών 
και του ιατρικού κόσμου για τα κέρδη από την 
χορήγηση εμβολίων, είναι αστεία πράγματα για να 
τα συζητάει κανείς σοβαρά εν μέσω μιας πανδημίας. 
Πρόκειται όμως για μια παγκόσμια συνωμοσία για 
την καταστολή των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων; 
Αν πρόκειται λοιπόν για παγκόσμια συνωμοσία, δεν 
έχω ξαναδεί χειρότερα οργανωμένη συνωμοσία. 
Όταν οι ηγέτες κάθε χώρας είναι σε αμηχανία για 
το πως θα αντιδράσουν, όταν άλλα λένε την μια και 
άλλα την άλλη, όταν την μια δεν παίρνουν μέτρα και 
την άλλη αναγκάζονται να προβούν σε καραντίνα. 

Δύο πράγματα είναι ολοφάνερα: 1) Η πανδημία 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τους έπιασε όλους εξ 
απίνης, απροετοίμαστους και πρόχειρους. Οι χώρες 
της Ανατολικής Ασίας, έχοντας σημαντική εμπειρία 
από μεγάλες επιδημίες στο παρελθόν, τα πήγαν 
πολύ καλύτερα. 2) Το κύριο μέλημα των ηγετών δεν 
είναι να μας κρατήσουν κλεισμένους, αλλά να μας 
επαναφέρουν το συντομότερο στην κανονική ζωή, 
ώστε να αποκατασταθεί η οικονομία χωρίς μεγάλο 
πλήγμα. Ιδιαιτέρως στην χώρα μας, το να ανοίξουν 
τα σύνορα, ώστε να αποκατασταθεί ο τουρισμός 
μας, το σημαντικότερο έσοδο για την οικονομία μας, 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους 
μας. Πως τώρα αυτά συμβιβάζονται με την παγκόσμια 
συνωμοσία εγκλεισμού και στέρησης των ελευθεριών 
μας, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ.

Ένα ακόμη επιχείρημα είναι ότι απλώς πρόκειται 
για μια ίωση σαν την γρίπη και ότι όλα αυτά τα μέτρα 
είναι περιττά και υπερβολικά. Σύμφωνα με όλα τα 
επιστημονικά δεδομένα, o κoρωνοϊός είναι πολύ 
μεταδοτικότερος και μολυσματικότερος από την γρίπη 
και πολύ πιο θανατηφόρος, ιδίως σήμερα με την 
επικράτηση μεταλλαγμένων στελεχών. Αλλά ακόμη 
και μια απλή γρίπη να ήταν, μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ γρίπη 
σε πληθυσμό επίνοσο, δηλαδή χωρίς αντισώματα, 
θα σκότωνε δεκάδες εκατομμύρια, χωρίς τα μέτρα 
προστασίας που παίρνουν όλες οι χώρες στον κόσμο. 
Σε ποια γρίπη η Κίνα, οι ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, η 
Ισπανία, έφτιαξαν εξτρά νοσοκομεία; Σε ποια γρίπη 
η Ιταλία έβγαζε ανθρώπους από μηχανήματα για 
να σώσει τους νεότερους; Σε ποια γρίπη γέμισαν τα 
νεκροταφεία, στρατιωτικά οχήματα έβγαζαν παρέλαση 
τους νεκρούς, ενώ σκάβονταν τεράστιοι λάκοι για 
ομαδικές ταφές; Σε ποιά γρίπη γέμιζαν όλες οι κλίνες 
των ΜΕΘ, παρά την μεγάλη αύξηση του αριθμού τους, 
και πολλοί ακόμη διασωληνωμένοι δεν εύρισκαν 
θέση για νοσηλεία, αλλά νοσηλεύονταν σε απλές 
κλίνες; Την θεωρία της γρίπης υποστήριζε αρχικά και 
ο καθηγητής Ιωαννίδης του Stanford και ισχυριζόταν 
ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά. Διαψεύσθηκε όμως 
παταγωδώς στις απόψεις του. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του, στις ΗΠΑ ο αριθμός των θανάτων 
θα κυμαίνονταν από 10.000 μέχρι 40.000 το μέγιστο. 
Σήμερα, παρ’ όλα αυτά τα μέτρα του διεθνούς 
αποκλεισμού και του lock-down, τα θύματα στις 
ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 550.000! Επίσης, προέβλεπε ότι οι 
θάνατοι από την COVID-19 θα έφθαναν τους 200.000 
παγκοσμίως, αλλά μέχρι τώρα που βρισκόμαστε στο 

μέσον του τρίτου κύματος ενώ συμπληρώνεται ένας 
χρόνος από την αρχή της πανδημίας, οι θάνατοι 
από την COVID-19 ξεπέρασαντα 2.700.000! Και όλα 
αυτά παρά τα πρωτοφανή διαδοχικά lock down του 
μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας, που δεν 
έχουν προηγούμενο. Αρκεί να δει κανείς τις καμπύλες 
θανάτων σε κάθε χώρα, τις αναμενόμενες και τις 
πραγματικές λόγω της πανδημίας που ξεφεύγουν 
απότομα προς τα επάνω και θα καταλάβει την 
διαφορά. Και λάβετε υπόψιν, ότι για την γρίπη έχουμε 
εμβόλια, έχουμε φάρμακα (το Tamiflu) και υπάρχει 
και ανοσία σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού κάθε 
χώρας.

Συμπέρασμα

Το τέλος του 2019, ένας νέος ιός που ανήκει 
στην οικογένεια των κορωνοϊών και ονομάσθηκε 
SARS-CoV-2, εμφανίσθηκε στην πόλη Wuhan της 
Κίνας και από εκεί εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. 
Λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας και της υψηλής 
θνητότητας του ιού, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού και στα ηλικιωμένα άτομα, έχουν 
καταγραφεί σχεδόν 2.800.000 θάνατοι και 125 
εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως. Η ταχεία 
εξέλιξη της πανδημίας δημιούργησε τεράστιες 
προκλήσεις και μεγάλη οικονομική επιδείνωση 
σε όλη την ανθρωπότητα. Δυστυχώς, ακόμη δεν 
υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία και επομένως, η 
μόνη αντιμετώπιση προς το παρόν, είναι η εφαρμογή 
μέτρων ατομικής προστασίας και προφύλαξης και 
η γενικότερη εφαρμογή μέτρων Δημόσιας Υγείας 
από την Πολιτεία. Όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα 
θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε με ψυχραιμία, 
υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, αλλά δίχως 
να διακατεχόμαστε από τρόμο και πανικό, που δεν 
βοηθούν στην ανάσχεση του κορωνοϊού. Ευτυχώς, 
εδώ και λίγους μήνες παρασκευάσθηκαν ασφαλή 
και αποτελεσματικά εμβόλια σε πολύ σύντομο 
χρόνο από την έναρξη της πανδημίας, χάρις σε μια 
πρωτοφανή παγκόσμια επιστημονική προσπάθεια 
και συνεργασία συνεπικουρούμενη από τις μεγάλες 
εξελίξεις της Βιοτεχνολογίας των τελευταίων 
χρόνων, και με την γενναία χρηματοδότηση από τις 
κυβερνήσεις των ισχυρών κρατών. Ο καθολικός 
εμβολιασμός του πληθυσμού και η επίτευξη 
της ανοσίας αγέλης, ώστε να σταματήσει η 
κυκλοφορία του κορωνοϊού, είναι ο μόνος 
τρόπος για να καταπολεμήσουμε την πανδημία 
και να επανέλθει η ζωή μας στην κανονικότητα. 
Τέλος, προσοχή στις πηγές πληροφόρησής μας και 
ας αφήσουμε τους ειδικούς να κρίνουν και την 
πολιτεία να αποφασίζει, βάσει των συμβουλών 
τους. Το πρόβλημα δεν θα μας το λύσουν οι κάθε 
λογής καλλιτέχνες και γραφικοί εναλλακτικοί, αλλά 
οι επιδημιολόγοι και λοιμωξιολόγοι.

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Η COVID-19
του Δημήτρη Μπαλατσούρα, 
Διευθυντή ΩΡΛ Κλινικής Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά

Συνέχεια από την προηγούμενη εφημερίδα

φύσει άκακον ζώον της γης καθίσταται παραδόξως και 
άπνουν μάλιστα, το υποκείμενον απεχθείας και λύπης 
εις την ζώνην της τοιαύτης διαγνωστικής».

Λεπτομερέστερη αναφορά στην πλατομαντεία μας δί-
νει ο υπαστηστής του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Φώτιος 
Χρυσανθόπουλος (Φωτάκος), ο οποίος γράφει:

«Κατά την επανάστασιν, και προ αυτής, οι Έλληνες εμά-
ντευαν και εμαντεύοντο δια της πλάτης του ψητού αρνιού, 
και όχι άλλου τινός ζώου. Ένας με τον άλλον επαρατήρουν 
μετά προσοχής την δεξιάν πλάτην του αρνιού. Υπήρχεν 
εις την Πελοπόννησον ουνήθεια κάθε οικογενειάρχης, 
και ως επί το πλείστον οι χωρικοί και οι ποιμένες, όταν 
έψηναν το αρνί, να στέλλουν την μίαν πλάτην εις τον 
Ιερέα και εν ελλείψει τούτου εις τον φίλον του, ή εις άλλον 
κανένα επίσημον άνθρωπον. Τούτο εγίνετο εναλλάξ. Το 
Πάσχα μάλιστα και του Αγίου Γεωργίου οι ποιμένες όλοι 
ψήνουν αρνιά, και στέλλουν την πλάτην εις τον ιερέα. Η δε 
μαντεία εγίνετο κατά τον εξής τρόπον. Έβλεπαν επάνω εις 
τήν πλάτην αυτήν κατά το μέρος, όπου έχει ένα κόκκαλον 
κατ’ ευθείαν γραμμήν ορθόν, και αν πλησίον αυτού και 
εις το κέντρον εφαίνετο μαυρίλα στρογγύλη, έλεγαν ότι θα 
λάβουν λάφυρα. Αν δε αυτή η μαυρίλα ήρχετο από κάτω 
προς τα άνω, τότε έλεγαν ότι έρχονται οι εχθροί και θα 
έχωμεν πόλεμον και τούτο πολλάκις αλήθευεν, και δεν 
έμεναν να πολεμήσουν, διότι ο οιωνός ήτο κακός και 
τοιουτοτρόπως δια της τοιαύτης προλήψεως, εσκέπαζαν 
την αδυναμίαν των. Άλλοτε πάλιν οι κοπτεταναίοι από την 
άλλην ημέραν διέδιδαν, ότι αύριον θα έχωμεν πόλεμον, θα 
νικήσωμεν και θα λάβωμεν πολλά λάφυρα, διότι η πλάτη 
το έδειξεν. Εάν δε τυχόν οι Τούρκοι ήρχοντο, και εσυνέπι-
πτε νΑ νικήσωμεν αυτούς, η πρόληψις τότε εστερεούτο. 
Εις δε το μέρος τγς πλάτης, όπου άρχεται το τρυφερόν και 
είναι το διπλούν κόκκαλον, το μέρος αυτό σχηματίζει ένα 

κακοκαμωμένον σταυρόν, και τούτο οι Έλληνες είχαν ως 
ιδικόν των, εις δε την αντικρύ άκραν, η οποία είναι και 
ολίγον υψηλοτέρα της άλλης, είχαν τους εχθρούς των. Οι 
πλατομάνται έλεγαν, ότι όταν η πλάτη γίνει ίση από την 
μίαν άκραν έως εις την άλλην, τότε θά είμεθα όμοιοι με 
τους Τούρκους, και θα γίνωμεν Έθνος και θα έχωμεν και 
ημείς ιδικόν μας Βασίλειον. Εις δε το άκρον της πλάτης, 
όπου είναι η κλείδωσις, όταν το κρέας είναι ψημένον 
καλά, και την καθαρίσουν με το χέρι, αφήνει ένα νεύρον 
χονδρόν και άσπρον καλλημένον κοντά εις την κλείδωσιν, 
και ενώνει αυτήν με τα άλλα του αρνιού κόκκαλα –τούτο 
το νεύρον σημαίνει ότι ο κύριος του αρνιού έχει χρήματα, 
και είναι δυνατός– αλλά τούτο είναι διφορούμενον, διότι ο 
μάντις κολλά την μαντείαν αυτήν όπου θέλει, είτε εις τον 
αρχήθεν κύριον του αρνιού, είτε και εις τον αγοραστήν 
αυτού. Εις δε το κάτω μέρος και πλησίον εις το χονδρόν, 
εις την κλείδωσιν υπάρχει μία ραφή, και μέσα έχει μαυ-
ρίλαν, και λέγουσιν ότι η μαυρίλα αυτή δηλοί, ότι κάποιος 
θα αποθάνει ή απέθανεν από εκείνους, οι οποίοι έχουσι το 
αρνί, διότι η μαυρίλα φανερώνει το μνήμα, ήτις, αν είναι 
μεγάλη, σημαίνει τότε ότι ο θάνατος συνέβη σύντομα ή 
ότι θα γίνει ανακομιδή των λειψάνων του αποθανόντος. 
Ενόσω λοιπόν εκρατεί ο πόλεμος κατά των Τούρκων, κάθε 
ημέραν τοιαύτα είχαμεν».

Για την πλατομαντεία, που την συναντάμε σ’ ολόκλη-
ρη την Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, 
ο Φωτάκος σημειώνει πως άλλοι την πίστευαν κι άλλοι 
όχι. Ωστόσο οι στρατηγοί και οι καπεταναίοι την χρησι-
μοποιούσαν και για να ενθαρρύνουν τους πολεμιστές 
στις συγκρούσεις με τους Τούρκους.

Ξεχωριστή σημασία έδιναν και στα όνειρα που τα 
ερμήνευε ο καθένας με το δικό του τρόπο και, ίσως, 
σε συνάρτηση με τις έγνοιες που είχε για την τύχη 
τη δική του και φίλων συμπολεμιστών του. Ονειρικό 

προμάντεμα για το χαμό του Καραϊσκάκη στο Φάληρο 
θα έχει κι ο Κολοκοτρώνης που βρισκόταν τότε (1827) 
στην Ερμιόνη. Διασώζει ο Φωτάκος:

«Όταν δε είμεθα εις την Συνέλευσιν της Τροιζήνος, 
μίαν αυγήν ο Κολοκοτρώνης αμέσως εσηκώθη από 
τον ύπνον και άρχισε να βλασφημεί και να λέγει ότι θα 
σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης και θα χαθεί το Ελληνικόν 
στράτευμα. είπε δε αμέσως εις τον γραμματικόν του 
Μ. Δραγούμην, όστις τότε ευρέθη εκεί και ήτο νέος και 
ομοτράπεζος του, ο οποίος ευτυχώς ζει και επικαλού-
μεθα την μαρτυρίαν του, να γράψει γράμμα προς τον 
Καραϊσκάκην συμβουλευτικόν, λέγων ούτως. “μανθάνω, 
ότι εμβαίνεις εις τους ακροβολισμούς και εις τους πο-
λέμους. αυτό δεν είναι έργον ιδικόν σου. αλλά πρέπει 
να στέκεις μακράν, να βλέπεις τούς πολεμούντας, να 
τους οδηγείς και ενδυναμώνεις τας θέσεις εκείνων, τους 
οποίους βλέπεις ότι αδυνατούν. διότι, αν εξακολουθείς 
έτσι, θα γίνεις βρυκόλακας να φάγεις τους στρατιώτας. 
Ο αρχηγός κινδυνεύει μόνον εις μίαν έφοδον και πότε, 
όταν δυνηθεί να εμβάσει το μισό στράτευμά του εις 
την πόλιν ή εις το φρούριον και ίδει ότι οπισθοδρομεί, 
τότε είναι ανάγκη η παρουσία του αρχηγού, δια να ρι-
χθεί ούτος μεταξύ των στρατιωτών του, να τους κάμει 
λέοντας, να αψηφήσουν τον θάνατον, ή, αν κινδυνεύει 
η μάχη δια να χαθεί, δια να την κερδήσει, τότε πάλιν 
χρειάζεται η παρουσία του. Εις αυτάς τας περιστάσεις 
ιδίως συγχωρείται του στρατηγού ο θάνατος». Το προ-
μαντευτικόν του Κολοκοτρώνη γράμμα ανεγνώσθη, καθ’ 
ην ημέραν και ώραν εξεψύχει ο αοίδιμος Καραϊσκάκης. 
παρήγγειλεν όμως να ειπούν εις τον Κολοκοτρώνην, 
ότι έπρεπε προτήτερα να τον ουμβουλεύσει, διότι τώρα 
είναι αργά. Είπεν όμως και τον αστείον του λόγον...».

Συνεχίζεται

Συνέχεια από την 3η σελίδα


