
1

ETO™ 45 IANOYAPIO™ - ºEBPOYAPIO™ - MAPTIO™ 2005 ¶EPIO¢O™ °' TEYXO™ 186

O ATT I KO™
TPIMHNIAIO ¶EPIO¢IKO TOY ATTIKOY

ºY™IO§ATPIKOY KAI OPEIBATIKOY OMI§OY

MAPNH 20 - AΘHNA 104 33 - THΛEΦΩNO 210 523 5149

I¢IOKTHTH™: «ATTIKO™ OMI§O™»

™YNTAKTIKH E¶ITPO¶H: NÙfiÚ· §·˝ÓË - MÂÏ›Ó· ™ËÊ¿ÎË

TEXNIKH E¶IME§EIA: TÚ‡ÊˆÓ AÓ·ÁÓÒÛÙÔÔ˘ÏÔ˜

™TOIXEIO£E™IA: L-PRESS, Z·˝ÌË 40, ÙËÏ. 210 8228258

H§EKTPONIKO MONTAZ - ºI§MO°PAºH™H: 70¯100, M·˘ÚÔÌ·Ù·›ˆÓ 2, ÙËÏ. 210 8236335

E•øºY§§O E™øºY§§A
ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: TÚ˘Ê. ANA°Nø™TO¶OY§O™ B¿Ó· Kø™TO¶OY§OY °È¿ÓÓË˜ XA§KEA™

AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi AÁÚÈfiÏÂ˘ÎÂ˜ ÛÙ· X·ÓÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ (1Ô BÚ·‚Â›Ô) ¶ÔÙ¿ÌÈ (2Ô ‚Ú·‚Â›Ô)
™ËÏÈ¿

meρες και ωρες

λειτουργιας των γραφειων µας:

Tρiτη, Tετaρτη, Πeµπτη, Παρασκευh: 7εωσ 
9 µ.µ.

Kάθε Πέµπτη τα Γραφεία του Συλλόγου µας θα είναι ανοικτά

από τις 7.30 µ.µ. για τις καθιερωµένες µας συγκεντρώσεις.

Σας περιµένουµε
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KOINΩNIKA - ANAKOINΩΣEIΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η Κριτική Επιτροπή µε µέλη τους: Τρύφ.

Αναγνωστόπουλο, Ανδρέα Αντωνόπου-

λο και Θανάση ∆ηµάκα επέλεξε σαν τις

δύο καλλίτερες φωτογραφίες, τις:

1. « Αγριολεύκες στα Χάνια Πηλίου»
της Βάνας Κωστοπούλου και 

2. «Ποτάµι» του Γιάννη Χαλκέα.

Οι φωτογραφίες των βραβευθέ-

ντων θα αναρτηθούν και θα στολίσουν

τους τοίχους της Αίθουσας του Αττικού.

Η απονοµή των αντίστοιχων βραβείων

θα πραγµατοποιηθεί στην εκδήλωση για

το «Κόψιµο της Πίτας», στο Σύλλογό µας.

Το ∆.Σ. του ΑΤΤΙΙΚΟΥ και η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού
εύχονται στα µέλη και στους φίλους του Αττικού

που γιορτάζουν αυτές τις ηµέρες
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!!

Το ∆εκέµβριο
συµπληρώθηκαν
20 χρόνια από τότε
που έφυγε από κοντά µας
ο αξέχαστος Νίκος Ζέρβας.

Τον θυµόµαστε
πάντα µε πολλή αγάπη

και νοσταλγία.

❖ Παρακαλούνται τα µέλη και οι φίλοι
του Αττικού να µας δίνουν φωτογρα-
φίες από τις εκδροµές µας για το
περιοδικό αναγράφοντας, οπωσδή-
ποτε, στην πίσω πλευρά το όνοµά
τους, την τοποθεσία και την ηµερο-
µηνία.

❖ Τον τελευταίο καιρό έχουν παρατη-
ρηθεί επανειληµµένες ακυρώσεις και
απουσίες την τελευταία στιγµή από
τις µονοήµερες εκδροµές. Πολλές απ'
αυτές χωρίς ούτε καν προειδοποίη-
ση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο Σύλ-

λογος να µην µπορεί να συγκεντρώ-
σει τον απαιτούµενο ναύλο του πούλ-
µαν που έχει πρόσφατα αυξηθεί
λόγω της ανόδου της τιµής των καυ-
σίµων.

❖ Εφιστούµε την προσοχή στα µέλη και
στους φίλους του Αττικού ότι οι ακυ-
ρώσεις θα πρέπει να γίνονται το
αργότερο µέχρι τις 8 µ.µ. της Παρα-
σκευής, ειδάλλως θα καταβάλλεται η
αξία του κοµίστρου η οποία, σηµειω-
τέον, από τον Ιανουάριο θα αυξηθεί
κατά 2 Ευρώ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

∆ΙΟΡΘΩΣΗ
Ο «δαίµων» του τυπογραφείου
ευθύνεται για την απόδοση της εσω-
τερικής φωτογραφίας του οπισθό-
φυλλου στο προηγούµενο τεύχος
στον κ. Γιάννη Χαλκέα ενώ ανήκει
στον κ. Ανδρέα Αντωνόπουλο.
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™
την ιερή φάτνη ο νεογέννητος Θεός
χαµογελάει στην αγκαλιά της µητέ-
ρας του. Τριγύρω, οι ποιµένες

γονατιστοί ακούνε τη θεία µελωδία των
αγγέλων. Τα ζωντανά αισθάνονται πως
κάτι παράξενο, κάτι απόκοσµο συµβαίνει
και στέκουνε βουβά. Η Παναγία βλέπει
στην είσοδο της σπηλιάς να αστράφτουνε
πολύτιµες στολές, να λαµπυρίζουν πετρά-
δια στις φορεσιές και στα κεφαλοδεσίµα-
τα των τριών ανδρών που πλησιάζουν και
πέφτουνε γονατιστοί µπροστά στα πόδια
της. Μαζί µε τις ευχές τους αποθέτουνε τα
δώρα τους: χρυσό, λιβάνι, σµύρνα. Και
σαν αέρας βγαίνουν, καβαλικεύουν τα
άτια τους και χάνονται.

Αυτά τα δώρα η µάνα τα έκρυψε σαν
ιερά κειµήλια της γέννησης του παιδιού
της, της γέννησης του Θεού της, σ' όλη
της τη ζωή. Τα χρόνια πέρασαν και σαν
ήρθε η ώρα ν' ανέβει στους Ουρανούς, τα
πολύτιµα δώρα παραδόθηκαν στα χέρια
δυο παρθένων από την Ιουδαία που η
Θεοτόκος είχε βαφτίσει. Τα δώρα παρέ-
µειναν στην Ιερουσαλήµ για πολύ καιρό
και, λέγεται, πως ήταν θαυµατουργά.

Για την προέλευση των Μάγων έγι-
ναν πολλές έρευνες στα επόµενα χρόνια.
Στα κάλαντα τραγουδάµε: « εκ της Περ-
σίας έρχονται τρεις µάγοι µε τα δώρα».
Στην Περσία οι µάγοι ήταν διακεκριµένα
και αξιοσέβαστα πρόσωπα. Έπρεπε να
έχουν βαθιά γνώση της θρησκείας, να
γνωρίζουν αστρονοµία και να ασχολού-
νται µε τις επιστήµες. Να έχουν ακόµη
µαγικές ιδιότητες. Η παράδοση θέλει τους
Μάγους που έφτασαν στη Βηθλεέµ να
είναι βασιλιάδες. Ορισµένοι τους αναφέ-
ρουν σαν αστρονόµους. Ο Ωριγένης,
εκκλησιαστικός συγγραφέας από την
Αλεξάνδρεια (200-250 µ.Χ), τοποθετεί

την προέλευσή τους στην Χαλδαία ή την
Περσία.

Ποίοι ήταν οι τρεις Μάγοι : ο Γκα-
σπάρ ή Γκασπαθά, ο Βαλτασάρ ή Βηθισα-
ρέας και ο Μελχιώρ.

Σε καθολικές εκκλησίες, όπως στα
µωσαϊκά της Σάντα Μαρία Ματζόρε στη
Ρώµη, στον Άγιο Απολλινάριο της Ραβέν-
να οι τρεις µάγοι απεικονίζονται µε φορε-
σιές των ιερέων του θεού Μίθρα ή
αλλιώς Μιθριδάτη, θεού διαδεδοµένου
στην Ασία. Τα δώρα που προσφέρανε
είχαν συµβολική σηµασία: ο χρυσός ήταν
σύµβολο της βασιλικής ιδιότητας του
Χριστού, ο λίβανος της θείας λατρείας και
η σµύρνα το εξιλαστήριο του θανάτου
του.

Όταν Αυτοκράτορας της Ανατολικής
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας στέφθηκε ο
Αρκάδιος (395-410µ.Χ.) τα ιερά δώρα
από την Ιερουσαλήµ µεταφέρθηκαν στην
Κωνσταντινούπολη. Σύµφωνα µε µια
παράδοση, τα λείψανα των Τριών Μάγων
µετακοµίσθηκαν στην Κωνσταντινούπολη
µετά από επέµβαση της Αγίας Ελένης.
Την εποχή των Σταυροφοριών φυλάχτη-
καν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και,
όταν ο Μιχαήλ Παλαιολόγος κατατρόπω-
σε του Σταυροφόρους, επιστράφηκαν στη
Κωνσταντινούπολη. Μετά την άλωσή της,
προσφέρθηκαν στη Μονή του Αγίου Παύ-
λου στο Άγιον Όρος όπου και φυλάγονται
µέχρι σήµερα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει µε
µεγαλοπρέπεια τη Προσκύνηση των
Μάγων στις 25 ∆εκεµβρίου, τα
Χριστούγεννα. Η Καθολική Εκκλησία
γιορτάζει τη Προσκύνηση των Μάγων
στις 6 Ιανουαρίου. Μέσα απ' τα πρόσωπά
τους η Ανατολή προσκύνησε το
Χριστιανισµό.

XPIΣTOYΓENNIATIKO

TA ¢øƒ∞ ∆ø¡ ª∞°ø¡
Πιτσα Αστερη
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Στη Θράκη, τα Χριστούγεννα άρχι-
ζαν από τη παραµονή της οµώνυµης
γιορτής. Οι γυναίκες από µέρες έκαναν
όλες τις προετοιµασίες, συγύριζαν τα σπί-
τια τους που άστραφταν από πάστρα και
έφτιαχναν όλα τα φαγητά και τα πατρο-
παράδοτα γλυκά. Κι' αυτό γιατί τη παρα-
µονή ήταν αµαρτία να µαγειρεύουν.
Νήστευαν όλο το σαραντάµερο που
προηγείτο, οι περισσότεροι κι απ' το λάδι
ακόµα, ώσπου να κοινωνήσουν οικογε-
νειακώς. Έτσι σαν καθαρά νηστίσιµα
φαγητά ήταν τα φασόλια, ο χαλβάς, το
ταχίνι, το τουρσί, κ.α. Για τις γιορτές,
κάθε σπίτι έκοβε το οικόσιτο γουρούνι ή
τον κούρκο του, ενώ οι φτωχότεροι
περιορίζονταν στο σφάξιµο της κότας.
Αυτά προορίζονταν να στολίσουν το γιορ-
ταστικό τραπέζι των τριών ηµερών που θ'
ακολουθούσαν τα Χριστούγεννα. Όσοι
πάλι δεν είχαν τίποτα, περίµεναν να τους
θυµηθούν οι άλλοι και δεν έµεναν παρα-
πονεµένοι.

Στο τραπέζι πάντως της παραµονής,
στα περισσότερα µέρη της ∆. Θράκης
έπρεπε να σερβιριστούν εννιά φαγητά.
Γιατί; ποιος ξέρει... Ίσως το έθιµο σχετιζό-
ταν µε τους εννιά µήνες εγκυµοσύνης της
Παναγίας. Τώρα, πώς οι φτωχοί µπορού-
σαν να παρουσιάσουν στο τραπέζι τους
εννιά φαγητά; Με καλή διάθεση όλα µπο-
ρούν να γίνουν. Το πρώτο πιάτο ήταν η
πίτα, µικρότερη από τη βασιλόπιτα. Τη
στόλιζαν µε σκελίδες καρυδιού σε σχήµα
σταυρού µε µια τρυπούλα στη µέση όπου
τοποθετούσαν ένα κερί. ∆εύτερο πιάτο

ήταν οι κλασικοί λαχανοντολµάδες., τρίτο
ο χαλβάς, τέταρτο οι ελιές και παρακάτω η
έξυπνη φτωχονοικοκυρά σκαρφιζόταν
διάφορους τρόπους για να συµπληρώσει
τα πιάτα: π.χ. έβαζε το αλατοπίπερο χώρια
σε δυο πιάτα, σαν έβδοµο πιάτο έβαζε το
τουρσί, µετά χώρια τις πιπεριές και χώρια
τις µελιτζάνες. Σύνολο εννιά πιάτα.

Το βράδυ της Παραµονής θα κάθο-
νταν όλοι γύρω από τον σοφρά (στα
αγροτικά σπίτια). Ο πατέρας θα άναβε το
κερί, θα θύµιαζε το εικονοστάσι και το
τραπέζι και µε τη γυναίκα του και τα παι-
διά του θα έψελνε το τροπάρι των
Χριστουγέννων. Τότε θα έκοβαν την πίτα.
Το πρώτο κοµµάτι ήταν του Χριστού, το
δεύτερο της Παναγίας, το τρίτο του ξενη-
τεµένου κι έπειτα µε τη σειρά ένα κοµµά-
τι για τον κάθε οµοτράπεζο. Έκοβαν
ακόµα δυο κοµµάτια, ένα «του Άγιου» και
ένα «της δουλειάς». Αυτά τα τελευταία,
µαζί µε του Χριστού, τα έδιναν στους
ξένους.

Οι περισσότερες οικογένειες το
βράδυ της Παραµονής ξενυχτούσαν.
Έβαζαν σ' ένα ποτήρι ή πιάτο ένα κοµµα-
τάκι ξερό βασιλικό ή το «λουλούδι της
Παναγιάς» και περίµεναν ν' ανοίξουν τα
φύλλα του. Πίστευαν πως εκείνη την ώρα
γεννιόταν ο Χριστός και το' χαν «για
καλό» και φυσικά έκαναν τη σχετική ευχή
για την εκπλήρωση οποιασδήποτε επιθυ-
µίας τους. Όλη την Άγια Νύχτα, µέχρι να
σηµάνουν οι καµπάνες ή να έρθει ο κρά-
χτης της εκκλησίας να χτυπήσει τη θύρα
του σπιτιού τους και να τους πει ψαλµου-

Ãƒπ™∆√À°∂¡¡∞ ™∆∏ £ƒ∞∫∏
Επιµελεια: Βασιλη Ζερβα
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δίζοντας το τυπικό «ορίσατε εις την
εκκλησίαν», πολλοί έµεναν ξάγρυπνοι.
∆ιηγούνταν θρησκευτικές παραδόσεις,
παραµύθια και ανέκδοτα του ∆ωδεκάµε-
ρου από άλλες χρονιές.

Εδώ, σχετικά µε τις κωδωνοκρου-
σίες, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα πως
αυτές απαγορεύονταν από τον Τουρκικό
νόµο. Μονάχα µε το γνωστό διάγγελµα
του Φλεβάρη του 1856, δυο χρόνια ύστε-
ρα από τον Κριµαϊκό πόλεµο, αναγκα-
σµένος ο Σουλτάνος από τις Μεγάλες
∆υνάµεις, έδωσε στις χριστιανικές µειο-
νότητες κάποια θρησκευτική ισοπολιτεία.
Ήταν το περίφηµο Χάτι Χουµαγιούµ.

Από τότε, άρχισαν οι Χριστιανοί να
οικοδοµούν µεγαλύτερες και µεγαλοπρε-
πέστερες εκκλησίες, να επεκτείνουν τις
παλιές και ερειπωµένες και προπάντων
να τοποθετούν στα καµπαναριά χυτές
καµπάνες και σιδερένια σήµαντρα. Έως

εκείνη την εποχή, στη Θράκη, τα περισ-
σότερα καµπαναριά χτίζονταν µε ξύλο ή
«παγιάντα», δηλ. ξύλινο σκελετό µε πλι-
θιές και είχαν µόνο ξύλινα σήµαντρα.
Όσο για τις εκκλησίες, κατά γενικό κανό-
να, ήταν λιθόκτιστες.

Ανήµερα του Χριστού και την Πρω-
τοχρονιά, παρατηρούσαν τον καιρό και
προσπαθούσαν να µαντέψουν το µέλλον.
Χαίρονταν όταν χιόνιζε γιατί πίστευαν
πως όσο πιο πολλά τα χιόνια τόσο πιο
µεγάλη σοδειά θα είχαν το καλοκαίρι.
Απ' όπου κι ένα σωρό παροιµίες:

«Χιόνι του ∆εκέµβρη,
χρυσάφι του καλοκαιριού»

«Χριστούγεννα και Φώτα χιονισµένα,
καλοσηµαδιά για τα σπαρµένα»

«Χαρά στα Γέννα τα στεγνά,
τα Φώτα χιονισµένα

και στη Λαµπρή βρεχούµενη,
τ' αµπάρια γεµισµένα».

Χριστουγεννιάτικο τοπίο - Φωτογραφία Γιαν. Χαλκέα
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EK∆POMEΣ - EK∆HΛΩΣEIΣ

5 ηµέρες - 4 νύχτες Ευρώ: 240
(περιλαµβάνονται ηµιδιατροφή και ρεβεγιόν)

Θα διανυκτερεύσουµε στην ΑΡΤΑ
στο πολυτελές ξενοδοχείο

«ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ».
Θα περιηγηθούµε την Άρτα,

τις βυζαντινές εκκλησιές
και το κάστρο. Το Γεφύρι Πλάκας,

Άραχθο, Ροδαυγή. 
Την αρχαία ∆ωδώνη, Γιάννενα,
Βουλγαρέλι, Κέντρο Υγρότοπων
Ροδιάς στον Αµβρακικό Κόλπο.

Αναλυτικό πρόγραµµα στο Σύλλογο.

¶ƒø∆√Ãƒ√¡π∞∆π∫∏
∂∫¢∏§ø™∏

Στο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του εντευκτηρίου του Οµίλου την
Παρασκευή 14/1/2005 θα συγκεντρωθούµε για να γιορτάσουµε τον
ερχοµό του καινούργιου χρόνου. Η παρουσία σας θα µας δώσει χαρά.

∞¶√∫ƒπ∞∆π∫√™ Ã√ƒ√™
ΣABBATO 26.2.05

Ο ΑΤΤΙΚΟΣ σας περιµένει στον ετήσιο Αποκριάτικο χορό του που θα
γίνει το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στην πολυτελή Αίθουσα
«ΚΟΣΜΟΣ» του ξενοδοχείου HOLIDAY INN. 

Σας περιµένουµε όλους µε την παρέα σας να διασκεδάσουµε.

∂∫¢ƒ√ª∏ Ãƒπ™∆√À°∂¡¡ø¡
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¶ITA √PEIBATøN ™TO ∫ATAºY°IO TOY ∫I£AIPøNA

ΠΕΜΠΤΗ 6 Ιανουαρίου 2005

Αναχώρηση στις 8:30 για Βίλλια-Κιθαιρώνα. Στο Καταφύγιο του ΕΟΣ Ελευσίνας θα γίνει η καθιε-
ρωµένη κοπή της πίτας. Η ορειβατική οµάδα θα ξεκινήσει τη πορεία της. Οι υπόλοιποι θα µεταβούν
στο Πόρτο Γερµενό για να παρακολουθήσουν τον Αγιασµό των Υδάτων. Το απόγευµα συνάντηση των
δύο οµάδων και επιστροφή στην Αθήνα.

∞¡∞µÀ™™√™-§∂°ƒ∞π¡∞-∫∞ª∞ƒπ∑∞

ΚYPIAKH 9 Ιανουαρίου 2005

Αναχώρηση στις 8:30 µέσω παραλιακής οδού για Ανάβυσσο απ' όπου η ορειβατική οµάδα θα πραγ-
µατοποιήσει τη διαδροµή Ανάβυσσος - Προφ. Ηλίας - Καµάριζα. Οι λοιποί εκδροµείς θα συνεχίσουν
για Λεγραινά και θα περπατήσουν µέχρι την Καµάριζα. Όσοι δεν θα περπατήσουν θα µεταβούν µε
το πούλµαν στο Λαύριο-Σούνιο - Καµάριζα (φαγητό). Οι δυο οµάδες θα συναντηθούν στη Καµάριζα.
Επιστροφή στην Αθήνα το απόγευµα. 

√™π√™ §√À∫∞™

ΚYPIAKH 16 Iανουαρίου 2005 (Τουριστική)

Αναχώρηση στις 8:30 για ∆ίστοµο, Στείρι, Οσιο Λουκά. Θα επισκεφτούµε τη Mονή για ξενάγηση.
Στη συνέχεια θα καταλήξουµε στο Στείρι, σe ταβέρνα για φαγητό και τραγούδι. Στις 4:30 αναχώρη-
ση για Αθήνα.

æ∞ƒπ ∞ƒ°√À™

ΚYPIAKH 23 Iανουαρίου 2005

Αναχώρηση στις 8:00 για Κόρινθο, Άργος, Ασπρόκαµπο (υψ. 700 µ). Από εδώ ξεκινά η πορεία στην
Ν.Α απόληξη της Ζήριας (Ψάρι). Εύκολη ανάβαση. ∆υνατότητα φαγητού στο χωριό. Το απόγευµα
επιστροφή στην Αθήνα.

¢∞À§∂π∞ -  ª√¡∏ π∂ƒ√À™∞§∏ª

ΚYPIAKH 30 Iανουαρίου 2005

Αναχώρηση στις 8:00 για Λιβαδειά. Ολιγόλεπτη στάση και συνέχεια για την ∆αύλεια-Μονή Ιερου-
σαλήµ όπου θα παραµείνουµε. Ελεύθερες διαδροµές στη γύρω ελατόφυτη περιοχή. Αναχώρηση το
απόγευµα µε ενδιάµεση στάση κατά τη κρίση του αρχηγού. Φαγητό µαζί µας.

EK¢H§ø™H
ΠΕΜΠΤΗ 20 Ιανουαρίου στις 8:30 µ.µ.

(στην Αίθουσα του Συλλόγου)
Ο κ. ∆ηµ. Μαλακάσης, συγγραφέας, επίτιµος Εισαγγελέας Εφετών και ∆ιδάκτωρ του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών θα µας διαβάσει και θα συζητήσουµε το µονόπρακτο του Γιώργου Σκούρτη
«Η Πάλη» που είχε παιχθεί στο Θέατρο Τέχνης.

¶ITA TOY ∞TTIKOY ™THN ∞I£OY™A TOY ™Y§§O°OY

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Ιανουαρίου 2005

Στις 8:00 µ.µ. θα συγκεντρωθούµε στο Σύλλογο να κόψουµε την πίτα µας και να ανταλλάξουµε
ευχές.



8

EK∆POMEΣ - EK∆HΛΩΣEIΣ

º ∂ µ ƒ √ À ∞ ƒ π √ ™
∞°π√™ ∞£∞¡∞™π√™ -  º∞ƒ∞°°π ∞°∞§∏™

ΚYPIAKH 8 Φεβρουαρίου 2005

Αναχώρηση στις 8:00 για Εύβοια. Παραµονή για καφέ και στη συνέχεια µετάβαση στον Άγιο

Αθανάσιο όπου η πεζοπορική οµάδα θα περπατήσει µέσα στο φαράγγι προς ∆ίρφυ. Επιστροφή

το απόγευµα στο χωριό όπου θα συναντήσουµε την τουριστική οµάδα και θα αναχωρήσουµε για

Αθήνα.

º∂¡∂√™ -  §πª¡∏ ¢√•∞

ΚYPIAKH 13 Φεβρουαρίου 2005

Αναχώρηση στις 8:00 για Καλύβια Φενεού µε ενδιάµεση στάση. Η πεζοπορική οµάδα από δασι-

κό δρόµο θα πραγµατοποιήσει το γύρο της λίµνης µε επίσκεψη στο παλιό µοναστήρι του Αγ.

Γεωργίου. (Σύνολο πορείας: περίπου 3 ώρες). Η τουριστική οµάδα θα παραµείνει στα Καλύβια

για µικροδιαδροµές στη γύρω περιοχή. Με την επιστροφή των πεζοπόρων αναχώρηση για

Αθήνα.

∑∂ª∂¡√ -  ∫πƒº∏

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2005

Αναχώρηση στις 8:00 για Λιβαδειά - Χάνι Ζεµενού. Η ορειβατική οµάδα θα πραγµατοποιήσει

ανάβαση στην κορυφή Κίρφη (υψ. 1567 µ). Η υπόλοιπη οµάδα θα µεταβεί στους ∆ελφούς. Το

απόγευµα συνάντηση των δύο οµάδων στο Ζεµενό και επιστροφή στην Αθήνα.

∞∫ƒ∞πº¡π√ -  ¡∞√™ ¶∆ø√À ∞¶√§§ø¡√™ -  ª√¡∏ ¶∂§∞°π∞™
ΚYPIAKH 27 Φεβρουαρίου 2005

(Τουριστική-Πεζοπορική)
Αναχώρηση 8:30 για Ακραίφνιο. Η πεζοπορική οµάδα θα πραγµατοποιήσει από δασικό δρόµο

τη διαδροµή προς το ναό του Πτώου Απόλλωνος (συνολική πορεία 1.30 ώρα) µε προέκταση τη

µετάβαση, πεζή, όσων επιθυµούν στη Μονή Πελαγίας (σύνολο πορείας 3 ώρες) και συνέχεια

άνοδο στο βουνό Πτώον (σύνολο πορείας 4,5 ώρες). Φαγητό µαζί. Όσοι δεν θέλουν να πεζοπο-

ρήσουν θα παραµείνουν στο χωριό Ακραίφνιο. Αναχώρηση για Αθήνα.

EK¢H§ø™H
ΠΕΜΠΤΗ 17 Φεβρουαρίου 2005 στις 8.30

(στην Αίθουσα του Συλλόγου)

Βιντεοπροβολή µε θέµα : «Απο τον χρόνο που πέρασε», του Τρύφωνα Αναγνωστόπουλου

A¶OKPIATIKO™ XOPO™
ΣABBATO 26 Φεβρουαρίου στο HOLIDAY INN
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EK∆POMEΣ - EK∆HΛΩΣEIΣ

ª ∞ ƒ ∆ π √ ™
∫∞¡∆∏§π ∂Àµ√π∞™

ΚYPIAKH 6 Mαρτίου 2005

Αναχώρηση στις 8:00 για τον Άγιο Ευβοίας. Η ορειβατική οµάδα θα προωθηθεί στους πρόποδες του

βουνού για την ανάβαση στο Καντήλι. Η υπόλοιπη οµάδα θα µεταβεί στο Πήλι. Το απόγευµα συνά-

ντηση των δύο οµάδων και επιστροφή στην Αθήνα.

∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞

12 - 14 Mαρτίου 2005 (πληροφορίες στο Σύλλογο)

∫∞§§π¢ƒ√ª√ -  ∫¡∏ªπ¢∞ -  ∞°.∫ø¡™∆/¡√™ -  ∫∞ª∂¡∞ µ√Àƒ§∞

ΚYPIAKH 20 Mαρτίου 2005

Αναχώρηση στις 8:00 για Καµένα Βούρλα - Καρυά µε ολιγόλεπτη ενδιάµεση στάση. Η πεζοπορική

οµάδα θα πραγµατοποιήσει ανάβαση στην κορυφή Τσιλάτσι (υψ. 978 µ) µε κατάβαση στην Κλεφτό-

βρυση κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο (συνολική πορεία: 5:30 ώρες). Οι λοιποί εκδροµείς θα παρα-

µείνουν στην Καρυά για ελεύθερες διαδροµές. Το απόγευµα αναχώρηση, παραλαβή της πεζοπορι-

κής οµάδας και επιστροφή στην Αθήνα.

µ∞ƒ¢√À™π∞ -  ∞£. ¢π∞∫√™

25 - 27 Mαρτίου 2005

Παρασκευή 25 Μαρτίου: αναχώρηση για Καµµένα Βούρλα, Παύλιανη, Καλοσκοπή, Μουσονίτσα.

Τακτοποίηση στον ξενώνα «ΡΑΒΑΝΗ». Ελεύθερο απόγευµα.

Σάββατο 26 Μαρτίου: Οι ορειβάτες θα ανεβούν στην κορυφή «Κόρακας» (υψ. 2495 µ). Η πεζοπο-

ρική οµάδα θα βαδίσει προς τον Προφήτη Ηλία - πηγές του Μόρνου.

Την Κυριακή, πρόγραµµα κατά τη κρίση του αρχηγού.

∞ ¶ ƒ π § π √ ™

ª√¡∏ ∫∂ƒ¡π∆™∞™ -  ª∞°√À§π∞¡∞
ΚYPIAKH 3 Aπριλίου 20.05

Αναχώρηση στις 8:00 για τη Μονή Κερνίτσας όπου η ορειβατική οµάδα θα πραγµατοποιήσει

πορεία µέσα σε ένα πανέµορφο δάσος και θα καταλήξει στο χωριό Μαγούλιανα (∆ιάρκεια

πορείας: περίπου 4 ώρες). Η υπόλοιπη οµάδα θα παραµείνει στα Μαγούλιανα.

EK¢H§ø™H
ΠΕΜΠΤΗ 17 Mαρτίου στις 8:30

(στην Αίθουσα του Συλλόγου)

Οµιλία του κ. Ευάγγελου Θωµαδάκη µε θέµα: «Ιουλιανός ο Παραβάτης - Ο παραγνωρισµένος Αυτο-

κράτορας»
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°
ια τους περισσότερους απ' όσους βρεθή-
καµε στο Καταφύγιο της Παύλιανης το
διήµερο 6-7 Νοεµβρίου δεν ήταν η

πρώτη φορά. Έχουµε περάσει εκεί τουλάχιστον
τρία τριήµερα Καθαράς ∆ευτέρας και τα γλέντια
που έχουµε κάνει έχουν µείνει στην ιστορία...

Η ζεστή φιλοξενία του καταφύγιου και
των υπεύθυνων του Φοίβου (κκ. Γιώργου
Παπαδόπουλου και Μαρίνου Ζηρά) αποτελεί
κάθε φορά µια ευχάριστη έκπληξη.

Φθάνοντας εκεί το Σάββατο κατά τις
12.30, βρήκαµε το καταφύγιο ζεστό, το τζάκι
αναµµένο να τριζοβολά και να µυρίζει ξύλο, τα
µεγάλα τραπέζια στρωµένα κατάλευκα και τη
φασολάδα αχνιστή να µας περιµένει µε όλα τα
σχετικά της (ελιές, ρέγκες και φρέσκο ψωµί).
Τα πάντα προσεγµένα στη λεπτοµέρεια. Φάγα-
µε σαν πεινασµένοι λύκοι και στη συνέχεια
άλλοι αναπαύθηκαν κι άλλοι εκµεταλλεύτηκαν
το ηλιόλουστο αποµεσήµερο κάνοντας µικρές
διαδροµές στη γύρω περιοχή.

Και έφθασε η ώρα του βραδινού γλεντι-
ού! Ξεκίνησε, µετά το φαγητό, µε την κιθάρα
του ∆ηµήτρη Οικονόµου και τη φυσαρµόνικα
του Γιώργου Βουδούρη πλαισιωµένους από τις
ωραίες φωνές των δύο οικοδεσποτών. Το γλέ-

ντι κατέληξε σε τρελό, διονυσιακό χορό.
Αποκάλυψη οι χορογραφικές επιδόσεις του
∆ηµήτρη Μπούτου. Οι φιγούρες είχαν τέτοιες
τεχνικές δυσκολίες που σε κάποια στιγµή
∆ηµήτρης και Βιβέτ βρέθηκαν πεσµένοι στο
πάτωµα, έτσι µπουρδουκλωµένοι που δεν µπο-
ρούσαµε να τους ξεχωρίσουµε!

Η µουσική επένδυση της βραδιάς και
γενικά της εκδροµής ήταν προσφορά της
Μαρίας Μίκαϊτς.

Τη Κυριακή το πρωί, η σφυρίχτρα ήχησε
στις επτά παρά τέταρτο για να ξυπνήσουν οι
ορειβάτες που θα έκαναν την 5ωρη πορεία στις
Καταβόθρες. Όλοι ωστόσο περπατήσανε- κι
αυτοί που δεν ανέβηκαν στις Καταβόθρες- και
χάρηκαν την ολόλαµπρη µέρα και την οµορφιά
του τοπίου.

Για το µεσηµεριανό είχε στηθεί ψησταριά
στον έξω χώρο. Η µέρα τελείωσε ήρεµα και η
επιστροφή µας ήταν οµαλή χωρίς προβλήµατα.

Ευχαριστούµε τον αρχηγό Ευτύχιο
Μίκαϊτς που φρόντισε να περάσουµε όλοι καλά
και ευχόµαστε σύντοµα να ξανακάνουµε αυτή
την εκδροµή και να έρθουν κι όσοι άλλοι δεν
έχουν γνωρίσει τη µαγεία του καταφύγιου της
Παύλιανης.

∂Î‰ÚÔÌ¤˜
Η εκδροµές στην Κορώνεια και στο Βουραϊκό είχαν επιτυχία παρ' όλο ότι στο

Βουραϊκό οι πεζοπόροι µας ταλαιπωρήθηκαν πολύ γιατί το µονοπάτι είχε στρωθεί µε
µεγάλες πέτρες και η κατάβαση ήταν δύσκολη και κοπιαστική. Φαίνεται ότι οι αρµόδιοι,
για κάποιους λόγους, αποφάσισαν να στερήσουν τους φυσιολάτρες και λάτρεις του φαραγ-
γιού απ' αυτή την ωραία πορεία.

Το φαράγγι του Βύρου ήταν µια ακόµη πολύ δύσκολη 10ωρη πορεία που οι ορει-
βάτες µας, παρ' όλο ότι δεν ήταν προετοιµασµένοι για κάτι τέτοιο, τα κατάφεραν µια χαρά.
Βέβαια, γύρισαν όλοι στο ξενοδοχείο κατάκοποι και αγχωµένοι, ωστόσο βρήκαν το κου-
ράγιο να ξυπνήσουν πρωί για να επισκεφθούν τα σπήλαια του ∆υρού. Οι υπόλοιποι, όσοι
δεν κατέβηκαν τον Βυρό, ανταµείφθηκαν περπατώντας στο ∆άσος της Βασιλικής και όσοι
έµειναν στην πανέµορφη Καρδαµύλη επισκέφτηκαν την παλιά πόλη. 

¶∞À§π∞¡∏
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Από το γλέντι της Παύλιανης Φωτογρ. Ντόρα Λαΐνη

Ορειβάτες προς το δάσος της Βασιλικής Φωτ. Τρ. Αναγνωστόπουλος
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Στις 16 ∆εκεµβρίου έγινε η παρουσίαση µε θέµα
«Από το Ρωµαίο και Ιουλιέτα στο WEST Side Story - 5 αιώνες»

από τη Ντόρα Λαΐνη και τον Τρύφωνα Αναγνωστόπουλο. 

∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜
Οι εκδηλώσεις του προηγούµενου τριµήνου ξεκίνησαν στις 21 Οκτωβρίου µε τη διά-
λεξη του κ. ∆ηµήτρη Μαλακάση πάνω στον σύγχρονο και σχετικά άγνωστο ποιητή
Ανέστη Ευαγγέλου. Με την άνεση και τη φυσικότητα που χαρακτηρίζει την οµιλία του
κατάφερε να µας κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον καθ όλη τη διάρκεια της διάλεξης.

Στη φιλόξενη αίθουσα του Πολιτιστι-
κού Κέντρου του ΟΤΕ, στις 18 Νοεµβρίου,
όσοι παρευρέθηκαν είχαν την τύχη να απο-
λαύσουν τη συναρπαστική οµιλία της κυρίας
Ποτίτσας Γρηγοράκου-Παρνασσού µε θέµα
«οι πόλεις του Μ. Αλεξάνδρου και ο Ελλη-
νιστικός πολιτισµός στην Ασία».

Γοητευθήκαµε από τον άµεσο, πλούσιο
και γοητευτικό λόγο της οµιλήτριας και όλη
η διάλεξη δόθηκε χωρίς η οµιλήτρια να χρη-

σιµοποιήσει χειρόγραφο ή σηµειώσεις. Η
Κα Γρηγοράκου µας ταξίδεψε στις «εκτεταµέ-
νες επικράτειες» του Ελληνισµού, όπως γρά-
φει ο ποιητής Κ. Καβάφης, όπου οι Μακεδό-
νες «την κοινή ελληνική λαλιά πήγαν ως
µέσα στη Βακτριανή και ως τις Ινδίες».

Ένα µεστό µάθηµα ιστορίας, άγνωστο
στους πολλούς. Περιµένουµε από τον Αττικό
παρόµοιες υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις.

Aφρ. Mιχαηλ

∞›ıÔ˘Û· √∆∂ - √ÌÈÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ

Φωτ. Τρ. Αναγνωστόπουλος

... και µια εκδήλωση αβρότητας !
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Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Μ Ι Α Σ  Ε Κ ∆ Ρ Ο Μ Η Σ

£
αύµαζα πάντα τη φύση και µου έδινε ιδιαίτερη χαρά να βρίσκοµαι κοντά της.
Όµως τώρα που την περιγράφω, η χαρά που πληµµυρίζει τη ψυχή µου είναι
ακόµη πιο µεγάλη.

Προσπαθώ να είµαι όσο γίνεται πιο ακριβής, πιο σωστή, πιο αντικειµενική
στην περιγραφή µου χωρίς να παρασύροµαι από τον ενθουσιασµό µου γιατί πρέ-
πει να το οµολογήσω πως µερικές φορές µαγεύοµαι τόσο από την οµορφιά γύρω
µου και τότε ξεχνιέµαι. Είναι σα να ζω σ' ένα όνειρο, σ' έναν επίγειο παράδεισο. Το
µάτι και το πνεύµα ξεκουράζονται, κάθε σωµατική και ψυχική κούραση εξαφανίζε-
ται και απολαµβάνω µε όλο µου το είναι το µεγαλείο της φύσης.

Έτσι αρχίζω τώρα µια περιγραφή για τα όµορφα Τζίτζινα. Είναι ένα µικρό
χωριό κρυµµένο σε µια απόµερη ρεµατιά του Πάρνωνα. Πνιγµένο στο πράσινο,
µέσα σε πλαγιές από έλατα, άφθονα νερά και µαγευτικούς λοφίσκους. Θεόρατα πλα-
τάνια, δροµάκια ανηφορικά και κατηφορικά ανάµεσα στα λιγοστά σπιτάκια. Να και
ο µικρός ξενώνας που µας φιλοξένησε αρκετά καλά για κείνη την εποχή.

Στα γραφικά µαγαζάκια που ήταν συγχρόνως και καφενεδάκια συγκεντρώνο-
νταν οι λιγοστοί κάτοικοι και έβρισκαν ξεκούραση οι περαστικοί κυνηγοί µια και η
περιοχή προσφέρεται για κυνήγι.

∆υο ηµέρες στα Τζίτζινα. ∆υο ηµέρες στην αγκαλιά της φύσης, περπατώντας
στα δροµάκια του χωριού και ανηφορίζοντας στις πλαγιές του. Μα εκείνο που δεν
θα ξεχάσω είναι η πλαγιά που ορθώνεται απέναντι απ' το χωριό, µια πλαγιά τόσο
κάθετη που νοµίζεις ότι είναι αδύνατο να την ανέβεις. Κατάφυτη από έλατα και στην
κορφή της µια σπηλιά, όχι ακριβώς σπηλιά. Όταν πλησίασα είδα ότι επρόκειτο για
ένα βαθούλωµα µε ανώµαλα τοιχώµατα από πέτρα, θα έλεγα µια φυσική κρύπτη.
Όπως πληροφορήθηκα αργότερα, όταν κατέβηκα στο χωριό, επί Τουρκοκρατίας
εχρησιµοποιείτο σαν καταφύγιο Υπήρχαν µάλιστα εκεί, όταν εγώ το επισκέφθηκα,
αποµεινάρια από παλιές στάµνες και άλλα αντικείµενα που επιβεβαίωναν τη πλη-
ροφορία. Σήµερα έχουν τοποθετηθεί εκεί διάφορες εικόνες αγίων. Έτσι δηµιουρ-
γήθηκε ένα µικρό εξωκλήσι , του Άη-Γιάννη, σκαρφαλωµένο στο βράχο, σχεδόν
στην κορφή του βουνού, κοντά στα σύννεφα, να αγγίζει τον ουρανό. Η θέα από κει
πάνω είναι µοναδική. Ξεκουράζει το σώµα, γαληνεύει τη ψυχή και πληµµυρίζει τη
καρδιά χαρά και αγαλλίαση.

Με τη φαντασία σου µεταφέρεσαι από τα επίγεια στα επουράνια, σ' ένα κόσµο
γεµάτο γαλήνη. ∆εν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι έζησα στιγµές µοναδικής και
ανεπανάληπτης ευτυχίας.

™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1968 (∆˙›Ù˙ÈÓ·)

Ιωaννας Μaρκου



14

√
Μάρτιος είναι ο τρίτος µήνας του
πολιτικού έτους. Σύµφωνα µε το
αρχαίο Ρωµαϊκό ηµερολόγιο, το

έτος άρχιζε τον µήνα Μάρτιο και εποµέ-
νως ήταν ο πρώτος µήνας καθιερωµένος
από τον Ρωµύλο προς τιµήν του πατέρα
του, γενάρχη των Ρωµαίων και θεού του
πολέµου Άρη (Mars) απ' όπου και η ονο-
µασία του µηνός. Απεικονιζόταν από
άντρα που φορούσε δέρµα λύκαινας.
Αργότερα, κατά τους χρόνους της ελεύθε-
ρης Ρωµαϊκής πολιτείας, ήταν αφιερωµέ-
νος στον θεό Ερµή. Όταν ο Νουµάς διαρ-
ρύθµισε το ηµερολόγιο, ο Μάρτιος µετα-
τοπίστηκε σαν τρίτος κατά σειρά µήνας,
ενώ η αρχή του έτους ορίστηκε από τον
Ιανουάριο προς τιµήν του Ιανού, ενός
θεού ειρηνικού. Σύµφωνα µε άλλες
πηγές, η µετατόπιση του Μαρτίου ως τρί-
του κατά σειρά µηνός έγινε από τους υπά-
τους µετά το 153 π.Χ. Το θρησκευτικό
όµως έτος εξακολούθησε να αρχίζει από
του Μαρτίου. Στον Ζωδιακό κύκλο κατά
τον Μάρτιο ο ήλιος βρίσκεται στον αστε-
ρισµό των Ιχθύων κατά δε την 20ή προς
21η του µηνός, οπότε συµπίπτει η εαρινή
ισηµερία και αρχίζει η άνοιξη, µπαίνει
στον αστερισµό του Κριού.

Τα λαϊκά προσωνύµια του Μαρτίου
είναι πολλά και έχουν την προέλευσή
τους στις παρατηρούµενες καιρικές ανω-
µαλίες.

Οι άνθρωποι που ήταν δεµένοι µε τη
γη και εξαρτούσαν την επιβίωσή τους από
την καρποφορία της, βρίσκονταν εντελώς
απροστάτευτοι µπροστά στις ιδιοτροπίες
και τις απότοµες µεταβολές του καιρού. Γι

αυτό προσπαθούσαν µε ξόρκια, λιτανείες,
προσφορές και κατάλοιπα ειδωλολατρι-
κών πρακτικών παλαιότερων εποχών να
καλοπιάσουν και να εξευµενίσουν τον
Μάρτιο που, σύµφωνα µε µυθικές αφηγή-
σεις-λείψανα παγανισµού-, τον είχαν
προσωποποιήσει και τον φαντάζονταν
σαν άντρα δυνατό, ιδιόρρυθµο, άστατο
και δύστροπο. Γι αυτό και ο λαός θεώρη-
σε τον Μάρτιο σαν ένα από τους κυριότε-
ρους µήνες του έτους.

Ο καιρός, κατά τον Μάρτιο είναι
ευµετάβλητος και γι' αυτό το κρύο δεν
θεωρείται ότι υποχώρησε οριστικά. Η
λαϊκή πείρα συµβουλεύει: «Φύλα ξύλα για
το Μάρτη, να µην κάψεις τα παλούκια» ή
«Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκά-
φτης». Πανελλήνια είναι η παράδοση για
τη γριά που κατά το τέλος Μαρτίου είδε
καλοκαιρία, πήρε τα κατσικάκια της και
ανέβηκε στο βουνό. Ξέχασε πως ο
Μάρτης είναι άστατος κι έχει «κάψει καρ-
διές». Ούτε θυµήθηκε την παροιµία «τον
Μάρτη φύλα τ' άχερα, µην χάσεις το ζευ-
γάρι». Είδε λίγη συννεφιά αλλά την πήρε
αψήφιστα. «Στις ποµπές σου γέρο-Μάρτη
τα κατσικάκια µου τ' ανάστησα!». Κι ο
Μάρτης τ' άκουσε. Άστραψε και βρόντηξε.
Πώς ν' ανεχτεί τέτοια προσβολή από µια
γυναίκα! Επειδή ο χρόνος δεν τον έπαιρ-
νε, για να ξεπλύνει τη βρισιά δανείστηκε
δυο µέρες από τον Φεβρουάριο, τις χειρό-
τερες και «κοκάλωσε» τη γριά. Ο Φεβρου-
άριος, όµως έµεινε κουτσός γι' αυτό και
«Κουτσοφλέβαρος». Από τότε, όµως, οι
τρεις ή οι έξι πρώτες µέρες του Μαρτίου
λέγονται «µέρες της γριάς» ή «δρίµες» και

ΠOΛITIΣTIKA
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Του Κωστα Π. Χατζακη
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θεωρούνται γρουσούζικές.
Σύµφωνα µε µιαν άλλη παράδοση, ο

Μάρτης έχει δυο γυναίκες. Η µια είναι
πλούσια και άσκηµη, η άλλη όµορφη και
φτωχή. Ο Μάρτης κοιµάται στη µέση.
Όταν είναι στραµµένος προς την άσκηµη-
µην ξεχνάµε πως αυτή έχει τα λεφτά-, στε-
ναχωριέται και κατσουφιάζει. Όταν γυρίζει
προς την όµορφη χαίρεται και χαµογελάει.
Αυτός είναι ο λόγος που ο καιρός τον
Μάρτιο όλο αλλάζει διάθεση απ' όπου και
το «πεντάγνωµος».

Ο Μάρτης ο πεντάγνωµος
πέντε φορές εχιόνισε
Και πάλι το µετάνιωσε
που δεν εξαναχιόνισε».

Επειδή δε, συνήθως, στα ορεινά χιο-
νίζει πολλές φορές, υπάρχει και η γαµήλια
ευχή:

«Όπως το Μάρτη τα βουνά
ασπρίζουν απ' τα χιόνια

έτσι ν' ασπρίσουν
τα µαλλιά της νύφης απ' τα χρόνια».

Αλλά η Άνοιξη είναι εδώ. «Απ' τον
Αύγουστο χειµώνα κι απ' τον Μάρτη
καλοκαίρι». Τα χιόνια και οι βροχές του
Μαρτίου θεωρούνται ευνοϊκές γα τη γεωρ-
γία και οι ξωµάχοι έχουν κάθε λόγο να
είναι ευχαριστηµένοι:

«Αν ρίξει ο Μάρτης δυο νερά
κι ο Απρίλης άλλο ένα
χαρά σε κειόνε το ζευγά
πόχει πολλά σπαρµένα».

Ή «Μάρτης βρέχει; ποτέ µην πάψει».
Ή «Μάρτης έβρεχε, θεριστής εχαίρονταν»
και «Κάλλιο Μάρτης καρβουνιάρης παρά
Μάρτης λιοπυριάρης», και πολλά άλλα.
∆εν παύουν όµως να είναι επιφυλακτικοί.:
«Μη σε γελάσει ο Μάρτης την αυγή και
χάσεις την ηµέρα». Οι µέρες τον Μάρτιο
µεγαλώνουν κι αυτό δεν περνάει απαρα-

τήρητο: Τον Μάρτη βάλε αργάτες, κι
άστους να ψυλλίζονται».

Αλλά και οι ακτίνες του ήλιου τον
Μάρτιο, ιδίως το πρωί, θεωρούνται καυτε-
ρές απ'αυτού δε και το έθιµο να φορούν
τον «µάρτη». «Οπόχει κόρην ακριβή, του
Μάρτη ο ήλιος µην τη δει», ή, «του Μάρτη
οι αυγές µε κάψανε, του Μάη το µεσηµέ-
ρι».

Ο «µάρτης» είναι είδος φυλακτού
από διπλή κλωστή, συνήθως κόκκινη και
άσπρη, που δένουν οι γυναίκες και τα παι-
διά στον καρπό του χεριού ή γύρω από το
λαιµό για να προφυλαχτούν από τον ήλιο.
Το έθιµο είναι παλαιότατο και το αναφέρει
ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος που το κατα-
κρίνει ως ειδωλολατρικό κατάλοιπο, κάτι
που σηµαίνει ότι προϋπήρχε των χρόνων
του. Ο Νικόλαος Πολίτης στα «Λαογραφι-
κά Σύµµεικτα» του, σχετίζει το έθιµο µε
την αρχαία κρόκη που έφεραν οι µυηµένοι
στα Ελευσίνια Μυστήρια στον καρπό του
δεξιού χεριού ή στο πόδι για άγνωστη σ'
εµάς συµβολική σηµασία.

Άλλο έθιµο που τα τελευταία χρόνια
µάλλον ατόνισε ήταν τα «χελιδονίσµατα»,
ο χαιρετισµός στην αναγεννηµένη φύση
µε τραγούδια από παιδικές παρέες που
περιέρχονταν κατά την 1η Μαρτίου τις γει-
τονιές και εισέπρατταν φιλοδωρήµατα από
τις νοικοκυρές.

Τον Μάρτιο εµείς γιορτάζουµε τον
Ευαγγελισµό της Θεοτόκου και µαζί την
επέτειο του αγώνα για την Εθνική µας
Παλιγγενεσία και, βέβαια προετοιµαζόµα-
στε για το Πάσχα.

Εφέτος που έχουµε όψιµο Πάσχα, η
Σαρακοστή ανοίγει στο δεύτερο δεκαπεν-
θήµερο του Μαρτίου για να επαληθευτεί
το «Λείπει ποτέ ο Μάρτης απ' τη Σαρακο-
στή;»!!
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Ένας φίλος απ' τη Πόλη.....η καρδιά του περιβόλι.
Καϊµάκι θέλει στον καφέ, πολλά, βαρύ και όχι
Κι από γυνή δεν πιάνεται ούτε και µε απόχη!!
Ο αρειµάνιος µύστακας του δίνει γοητεία
Και πάντα στη συζήτηση κατέχει τα πρωτεία.
Και λύνει το ζωνάρι του, έτοιµος για καυγά...
Κι άµα θυµώσει φίλε µου, µωρέ σιγά τ' αυγά...
Και συνεχώς φιλοσοφεί µες της ζωής τη δίνη..
Μα όµως για τους φίλους του και τη ζωή του δίνει!.

Νιοβη

Η προετοιµασία του ορειβάτη Φωτογρ. Ντόρα Λαΐνη


