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((ΜΜααννάάγγοουυλληη))

Από την Έκθεση Ιδεών η οποία εδόθη κατά
τις εισαγωγικές εξετάσεις εις την σχολή Υπε-
νωμοταρχών του νομού Θεσσαλονίκης κατά το
έτος 1955.

Θέμα: Χρόνου φείδου
1. ... Ο χρόνος του φείδου είναι ως εξής: Τον

μήνα Μάιον εξέρχεται από την φωλεάν του ζητώ-
ντας την τροφήν του, τρώγει μόνον τα πιο κατα-
στρεπτικά έντομα που βλάπτουν εις την γεωργί-
αν, όχι μόνον έντομα αλλά και διάφορα ποντίκια.
Στο διάστημα της περιόδου όχι μόνον τρώγει αλ-
λά και εναποθηκεύει διότι εισέρχεται εις χειμερι-
νήν νάρκην. Είναι τα φίδια τα οποία είναι βλαβε-
ρά εις τον άνθρωπον διότι δαγκώνουν και έχουν
δηλητήριον ζούνε πολλά χρόνια και υπάρχουν
πολλών ειδών μικρά και μεγάλα.

2. ... Χρόνου φείδου είναι ο χρόνος ή το χρή-
μα ή και ο πλούτος που χάνει κανείς όταν δεν
σπεύδει αμέσως εις τον χρόνο δια το χρήμα και
τον πλούτον τον σκορπά, δηλ. τον σπαταλά ή τον
διαθέτει εκεί που δεν χρειάζεται να τον διαθέτει.

3. ... Ο χρόνος χωρίζεται εις τέσσαρας επο-
χάς, την άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρον και χει-
μών. Αυτάς τας εποχάς όλος ο κόσμος τας θέλει
διότι ο καθείς μας εις τας εποχάς αυτάς βρίσκει
και τας ημέρας τας οποίας τας εκτιμά, όλοι μας
οι Έλληνες τας τιμούμε αύται δε είναι η 25η Μαρ-

τίου κ.ο.κ.
4. ... Διά να κερδίσωμεν  τον χρόνον του φεί-

δου αιτείται μεγάλην ευφυ+αν και ψυχραιμίαν εις
εξιπερθέτως δια πας φύσεως που πρόκειται να
μας παρουσιασθούν δια το όφελός μας. Πολλά
παραδείγματα είναι που μπορεί να κερδίσει κα-
νείς τον χρόνον του φείδου.

5. ... Ο φθινόπωρος είναι μία από τας 4 επο-
χάς του έτους. Έπειτα έρχεται ο χειμώνας με τας
πολλάς βροχάς και μετά έχομεν την ωραίαν επο-
χήν. Τότε βγαίνει από την φωλεάν του ο όφις φεί-
δος εις ταχύτατον χρόνο και ψάχνει για τροφήν...

6. ... Ο Φείδος ήταν ένας εκ των μεγάλων σο-
φών της Πατρίδος μας και ήκμασε κατά την επο-
χήν του μεσαίωνα. Κατήργησε το επικρατούν κα-
τά την εποχήν του μεσαίωνα ημερολόγιον και
ώρισε νέον χρόνον. Γι’ αυτό και εκείνον τον χρό-
νον που έγινε η αλλαγή αυτή ονομάστηκε ο χρό-
νος του Φείδου...

7. ... Εις κάθε μας ενέργειαν πρέπει να είμα-
στε ενεργητικοί όπως ο όφις. Ο όφις όταν ενερ-
γήση επίθεσιν κατά τινος εμψύχου αντικειμένου,
δεν έχει ουδεμίαν καθυστέρησιν κατά την αρχι-
κήν του απόφασιν. Το αποτέλεσμα δεν γνωρίζε-
ται ποιο θα είναι, πάντως θα το εκτελέσει παρ’
όλην την σωματικήν του διάπλασιν. Εφ’ όσον ο
όφις έχει αυτήν την ενεργητικότητα, έστω και αν
αποτύχει ημείς ως έμψυχα και κοινωνικά ζώα θα
πρέπει να ενεργούμε γνωρίζοντες και το αποτέ-
λεσμα ως μας διακρίνει η λογική...

8. ... Το φείδι είναι ένα ζώον ερπετόν το οποί-
ον συντηρείται δια της τροφής του χώματος, το
οποίον δεν μπορεί να ζήση κατά την χειμερινήν

περίοδο όπου έρχεται εντός των κρυπτών της
γης και μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου ή 20 Απριλίου
αναλόγως τας καιρικάς συνθήκας της φύσεως.
Εκεί αυτό συντηρείται μέσα στη γη δια της ατομι-
κής του τροφής. Τον Απρίλιον αρχίζει την θερι-
νήν ζωήν άμα και την τεκνοποίησιν. Χρειάζεται
λοιπόν να είναι όλοι οι άνθρωποι προσεκτικοί κα-
τά την διάρκειαν της ζωής των, με τον φόβον
καθ’ όλην  την ώραν μήπως αναγκασθή κανένας
όφις και δαγκάσει και του προξενήση ζημιά και
προβεί εις δηλητηριάσεις και μπορεί να πεθάνη.

Δι’ αυτό ο άνθρωπος όταν βαδίζει έχει φόβον
εις τον δρόμον, έχει τον φόβον απο τα φείδια και
τα φείδια από τον άνθρωπον, διότι ο Θεός το έχει
ορίσει να σέρνεται εντός της γης όπως και με την
Λενέρδα ύδρα.

9. ... Από την ημέραν καθ’ ην άρχεται η ζωή
του ανθρώπου, άρχεται και ο χρόνος του φείδου,
δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος χρόνος οικονομικά.

10. Ο χρόνος του φείδου χωρίζεται εις καλόν
και κακόν όταν είναι κακός συνηθίζομεν να λέμε
και κακών χρόνων να έχης. Επίσης λέμε και χρό-
νος του (μαύρος) φείδου, που τον έφαγε ο φεί-
δος. Είναι σπάνιον και περίεργον ζώον, δεν
ομοιάζει δε σε τίποτα με την αχλάδα, πλην του
ότι ο φείδος όπως και η αχλάδα έχουν πίσω την
ουρά.

11. Ο φείδος έχει πολύ ωραίον σώμα γι’ αυτό
και η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει φειδίσιο κορμί
όπως όμως λέει ο Παπαμιχαήλ είναι φείδι στην
ψυχή.

Σημ. Τηρήθηκε ο ορθογραφία των κειμένων
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ÑÉÃÁÍÇ
Αυτοφυές φυτό με πλούσιο άρωμα. Φυτρώνει στα

βράχια, στα βουνά, σε πετρώδη ηλιόλουστα μέρη της
Ανατολικής Μεσογείου. Η καλύτερη ρίγανη είναι η ελ-
ληνική. Ο Θεόφραστος την αναφέρει ως «ορίγανος η
λευκή» και ο Διοσκουρίδης «ορίγανος η ηρακλειώτικη».
Η ρίγανη (origanum) ή αλλιώς αρίγανη, ορίγανο είναι
πολυετές και αυτοφυές αρωματικός θάμνος. Τα φύλλα
του είναι μικρά και χνουδωτά, σταχτόχρωμα, με λευκά
ανθάκια που τραβάνε τις μέλισσες σαν μαγνήτης.

Η συλλογή της ρίγανης γίνεται την εποχή της ανθο-
φορίας. Ο καλύτερος μήνας είναι ο Ιούλιος. Παρόλο
που έχουν γραφτεί πολλά για την προέλευση του ονό-
ματος «βουνό Ριγάνι» και χωριό Ριγάνι, εγώ πιστεύω ότι
έχει να κάνει με τη ρίγανη, που τη συναντάμε άφθονη
και πάρα πολύ αρωματική.

Η ρίγανη θεωρείται βασικό καρύκευμα των χωρών
της Μεσογείου, κυρίως της ελληνικής και ιταλικής κου-
ζίνας. Είναι ευρέως γνωστή ως λαδορίγανη. Ένα άρτυ-
μα που το χρησιμοποιούμε σε ψητά σχάρας ψάρια, κρε-
ατικά κ.λπ. Είναι βασικό συστατικό στις σως Ναπολιταίν
και στη σως για πίτσες. Η ρίγανη συνδυάζεται εξαιρετι-
κά με φρέσκια ντομάτα. Ταιριάζει επίσης σε φαγητά
που περιέχουν ντομάτα. Η χρήση της είναι σημαντική
και στα αλλαντικά. Η έντονη μυρωδιά της διώχνει τα μι-
κρόβια. Λειτουργεί ως αντισηπτικό.

Αντώνης Γεωργ. Πολύδωρος
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