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Το ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
Μὲ τὸ σημερινὸ -- τὸ πρῶτο -- τεῦχος τῶν «ΣΕΛΙΔΩΝ» ἀρ- 

χίζει, ἔστω καὶ λίγο καθυστερημένα, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς προσπά- 

θειας γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς Εταιρείας. 

Ἡ Ἑταιρεία µας ἱδρύθηκε τὸ 1973 καὶ ἔχει γιὰ σκοπό της 
τὴ µελέτη καὶ τὴν προαγωγἠἡ κάθε ζητήματος ποὺ ἔχει σχέση μὲ 
τὴν πρόοδο τῆς Φωκίδας. 

Εἰδικώτερα ἐπιδιώκει τὴν περισυλλογή, µελέτη καὶ δηµοσίευ- 
ση λαογραφικοῦ, ἱστορικοῦ καὶ ἀνθρωπολογικοῦ ὑλικοῦ, τὴ µε- 
λέτη τῶν ἱστορικῶν καὶ ἀρχαιολογικῶν χώρων, τὴν ἐνθάρρυνση 
καὶ ὀργάνωση πνευματικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, τὴ 
διαφύλαξη τοῦ ἰδιάζοντος χρώματος λαϊκοῦ πολιτισμοῦ τῆς πε- 
ριοχῆς µας, ὅπου ἀκόμα σώζεται, καὶ ὅ,τι σχετικὸ μὲ τὰ παρα- 
πάνω. 

Στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἐπιδιώξεων τούτων 
ἀλλὰ καὶ στὴν κάλυψη τῆς ἀνάγκης τόσο γιὰ μιὰ στενότερη γνω- 
ριµία τῶν Φωκέων ὅσο καὶ γιὰ τὴ σύσφιξη τῶν δεσμῶν τους μὲ 
τὸν τόπο τῆς καταγωγῆς µας, πιστεύουμε ὅτι τὸ περιοδικὸ τοῦτο 

θ᾽ ἀποτελέσει πολύτιμο 6οηθό. 

Θὰ διανέµεται δωρεὰν σ᾿ ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερους συµ- 
πατριῶτες, µέσα καὶ ἔξω ἀπ᾿ τὸ Βομό µας, καὶ μαζὶ μὲ τὸ Λαο- 
γραφικὸ Μουσεῖο τῆς Φωκίδας, ποὺ τὴν ἵδρυσή του ἐπίσης ἀπε- 
φάσισε ἡ Ἑταιρεία µας, μὲ τὰ γραφόμενα τούτου καὶ τὶς συλλο- 

γὲς ἐκείνου, θὰ ἐπιδιωχθεῖ ἡ διαφύλαξη ὅσων ὁ µόχθος τῶν πα- 
τέρων µας -- σωματικὸς καὶ πνευματικὸς -- δημιούργησε καὶ ἡ 
προβοχή τους σὰν ἐνδεικτικῶν τοῦ ερόπαυ ζωῆς καὶ σκέψεώς των 

καὶ σὰν πηγἠ ἐμπνεύσεως γιὰ τοὺς ὄπεοκ- μενανς, 
Φιλοδοξεῖ ν᾿ ἀποτελέσει τὸν κρίκο ποὺ θὰ ἑνώνει ὅσο τὸ δυνα- 

τὸ περισσότερους Φωκεῖς καὶ θὰ τοὺς ἐνημερώνει γιὰ ἐνδιαφέ- 
ροντα καὶ τὶς ἀνάγκες τοῦ τόπου µας, πιστεύοντας ὅτι ἡ δύναμη 
τῶν πολλῶν δίνει εὐκολότερα ἐπιθυμητὴ λύση στὰ προθλήματα 
καὶ εὐοδώνει τοὺς ἀγῶνες. 

Καὶ ἀκόμα φιλοδοξεῖ ν’ ἀποτελέσει τὸ µέσο γιὰ τὴν προθολἡ 
τῆς πνευματικῆς δουλειᾶς κάθε συμπατριώτη µας, δημοσιεύον- 
τας τὶς συνεργασίες τους, καὶ τὸ θῆμα ἀπ᾿ ὅπου θ᾽ ἀκούγονται 

γνῶμες, ὑποδείξεις καὶ ἐπικρίσεις ἀκόμα. 
Γιὰ τὴν εὐόδώση τούτων ζητᾶμε τὴ θοήθεια ἀλλὰ καὶ τὴν 

ἐνεργὸ ο κάθε συμπατριώτη µας, ὅπου κι ἂν θ6ρί- 

σκεται. 
Πιστεύουμε ὅτι ἀξίζει τὸν κόπο ν᾿ ἀγωνιστεῖ κανένας γιὰ τὸ 

καλὸ τοῦ τόπου, 
Μὲ τὴν πίστη αὐτὴ ξεκινάμε. 
Καὶ ἐλπίζουμε.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ἓδρα, "Αμϕισσα 

”"Αμφισσα, 12 Μαρτίου 1977 

ΔΑΝΑΚΟΙΝΕΣΣΗ 

Τὸ Δ.Σ. τῆς Εταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν ἀναγγέλλει τὴν ἆ: 

πόφασή του νὰ ἱδρύσει Λαογραφικὸ Μουσεῖο στὴν πόλη µας. 

Σκοπὸς τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου εἶναι ἡ συγκέντρωση, 
συντήρηση, διαφύλαξη καὶ ἔκθεση στὸ Κοινό, ἀντικειμένων λαῖϊ- 
κῆς τέχνης τῆς περιοχῆς. µας. Σὰν τέτοια δὲ θεωροῦμε τόσο τὰ 
ἀντικείμενα καθημερινῆς χρήσεως στὴ δουλειὰ -- τὴν ὁποιαδή- 
ποτε -- στὸ σπίτι καὶ γενικὰ ὅπου ὑπῆρχε ζωὴ καὶ ἀνθρώπινη ὃρα- 
στηριότητα, ὅσο καὶ τὰ στολίδια ποὺ ἔντυναν τὸ σπίτι καὶ ὁμόρ- 

φαιναν τὴ ζωὴ τῶν πατέρων µας. 

Πιστεύοντας ὅτι ἡ ἔλλειψη ἑνὸς τέτοιου Μουσείου στὴν πολη « 
μας εἶναι αἰσθητὴ καὶ ὅτι ἡ διαφύλαξη ὅσων οἱ πατέρες µας μᾶς 
κληροδότησαν εἶναι καθῆκον ἐπιθεθλημένο, ἡ 'Ἑταιρεία πῆρε τὴν 

ἀπόφαση γιὰ τὴν ἵδρυσή του. Καὶ ἀκόμα, ἐπειδὴ πιστεύουμε ὅτι 4 

ἡ λαϊκὴ τέχνη ἀποτελεῖ ἀστείρευτη πηγἡἠ ἐμπνεύσεως, ἐπιδιώ- 

κουµε τὴν προθολἠἡ τῶν αὐθεντικῶν δημιουργηµάτων της καὶ τὴν ἆ 
πληρέστερη γνώση της ἀπ᾿ ὅλο τὸ κόσμο καὶ ἰδιαίτερα τοὺς νεώ- 4 

τερους. 

Τὸ Λαογραφικὸ Μουσεῖο Φωκίδας στεγάζεται στὰ Γραφεῖα 

τῆς Ἑταιρείας καὶ δέχεται προσφορὲς ἀντικειμένων ἀπὸ κάθε 
συμπατριώτη µας. Τὰ διάφορα ἀντικείμενα μπορεῖ νὰ προσφερ: 

θοῦν στὸ Μουσεῖο εἴτε σὰν δωρεὰ εἴτε μὲ παρακράτηση κυριό- 
τητας γιὰ ἔκθεση. Παραλαμθάνονται ἁπ᾿ τὸν ἔφορο τοῦ Μου- 
σείου κ. ᾿Ιωάννη Λακαφώση, συμθολαιογράφο, μὲ ἀπόδειξη πα- 
ραλαθῆς, καταγράφονται σὲ εἰδικὸ Φιθλίο μὲ κάθε λεπτομέρεια : 

καὶ φυλάγονται μὲ εὐθύνη τῆς 'Ἑταιρείας. 

Ὁ κάθε συμπατριώτης ποὺ ἔχει στὴν κατοχή του ἀντικείμε- 
να ποὺ μπορεῖ νὰ πλουτίσουν τὶς συλλογὲς τοῦ Μουσείου, δηλ. 

τοῦ Μουσείου τοῦ τόπου µας, καλεῖται νὰ ἐοηθήσει τὴν προσπά- 

θεια αὐτή, προσφέροντάς τα μὲ ὁποιοδήποτε ἀπ᾿ τοὺς παραπάνω 

τρόπους, μὲ τὴ 6εθαιότητα ὅτι θὰ διαφυλαχτοῦν τόσο καλά, ὅσο 

τουλάχιστο. καὶ στὰ χέρια του. 
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Ὅ Πρόεδρος 
ΔΗΜ. 1. ΚΟΛΟΒΟΣ 

ορ σον 

Ὁ Γραμματεύς | 
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  



ΔΡΧΛΙΘΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 
  

᾿Ἀπὸ τὸ θιθλίο τοῦ Θεοχάρη Μελισσάρη, «Ἡ ἱστορία τῆς ᾽Αμϕίσ- 
σης καὶ τῶν πἐριξ κὠωμοπόλεων καὶ χωρίων», ποὺ γράφτηκε τὸ 

1923, μεταφέρουμε τὴν παρακάτω περικοπή: 
  

  

    

ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΠΗΦΙΔΩΤΑ 

φειρεπούλου εἶναι κατάστρωτον ἀπὸ φηφι- 
Σωτὸν μὲ ἒια πόρους παραστάσεις ἀγρί (ων 
ζόων καὶ πτηνῶνγ, Εἶναι μεγάλης ἑκτάσε- 
ως καὶ εἷς ἄννωσι ον αὐτοῦ μέρος θὰ ἄπει- 
Ὑαγψετας ὁ ὌὈρφεύς ἐ ἐξημερώνων διὰ τῆς 

1Ὄρας του ἄγρια ζῶα καὶ πτηνά. θὰ εἶναι 
δὲ τὴ μέγα ἐχεῖγο νηφι Ῥωτόν, τὸ ὁποῖον 
εἴδε καὶ περιγράφει ὃ ὁ Ἠουχεβῇ χατὰ τὰς 
ἀρχὰς τοῦ 18ου αἰῶνος. Συνεχίζεται εἰς 
τὸ ὑπόγειον τοῦ ἄλλοτε ὑπογείου γαοῦ τῶν 
Ἁγίων θεοξώρων, τὸ ὁποῖον πατεχώπη ᾱ- 
ϐ:1τον, καὶ ἑχτεί ἰ ἐχτείνεται εἲς τὸ ὑπόχειον ᾿Α- 
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Οἱ ἀρχαῖο. συγγραφεῖς γράφουν ὅτι τὸ 
οκρικὸν Νεμεῖον ἔχειτο παρὰ τὸν ποτα- 

μὸν Δάφνον καὶ οἳ νεώτεροι συγγραφεῖς, 
ἀγγοοῦντες ἐντελῶς τὴν ὕπαρξιν τοῦ πρα- 
γματικοῦ Δάφνου, φέρουν αὐτὸ παρὰ τὸν 
ποταμὸν Δαφνοῦντα τῆς Ναυπάκτου. Κα- 
θόλου δὲ ἀπίθανον νὰ ἐπῆλθε σύγχνσις τοῦ 
παρὰ τὴν Ναύπακτον ποταμοῦ το αφνοῦντος 
μὲ τὸν παρά, τὴν "ΆΑμϕισσαν ποταμὸν Δά- 
Ὄνον (Γατσοπνίχτην) ὁ νὰ εἶναι ἔντε- 

ο
 

ε . 
λῶς ἄγνωστος καὶ τοῦ ὁποίο ου τὴν ἀδιαφι- 
λονίκητον ὕπαρξιν καὶ τὸ πλευστὸν αὐτοῦ 
θὰ ἀποδείξω παραγχάτω δι νλ πεισνον χαὶ 
ἀκαταμαχγήτων ἐπιχειρημάτ 

᾿Αφοῦ ᾗ ἐπισημοτέρα πόλις τῶν ᾿Όζο- 
λῶν Λονρῶν ἦτο ἡ "Άμϕι σσα, ἦπο ἀλύνα- 
τον νὰ μὴ εἶχε χα ο) ἐς τίσημον Λοκρι κὸν Νε- 
μεῖον. Εὰν ποτὲ δηµοσ.ευθη ἡ εὑρεθεῖσα 
ἐπιγραφὴ εἲς τὸ ὑπόγειον τοῦ ᾽᾿Αγροπού- 

περισσότερον . 
εἰς τὸ σκότος περὶ τῆς πραγµατικῆς τοπ 
βεσίας τοῦ Λοχρικοῦ Νεμείου. 

ει νὰ σημειώσω ὅτι ὁ ἀρχαῖος 

συγγραφεὺς Παυσανίας ἠβίκησε πολὺ τὴν 
. -- κ ἔ "Αμϕισσαν κατὸ, τὰς περιγραφάς του διό- 

διὰ τὰς ἄλλας πλησιεστέρας μὴ” 
3 

έρας πόλεις ἔγραφε πολλά, διὰ τὴν 
Άμφισσα. ἔγραψε ε τρεῖς παὶ μόνου σελι- 

6 καὶ αὐτὰς χωρὶς ὄρεξιν. Αν καὶ 5 
ιος Παυσανίας τιτλοφορεῖ τὴν ᾿"Αμϕισ- 

σαν ο καὶ ὀνεμαημπάμή, πόλιν 
τᾷ ν ᾿Οξολᾶ ὤν Λοχρῶν», ἐν τούτοις δὲν ἔξη- 

ποῦ ἔγχειτο «τὸ μέγιστου καὶ τὸ ὄγο- 

αὐτῆς. 
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περιἐγραφα ἀνωτέρω καὶ ὅσα θὰ 
εριγράψω ἀρχαιολογικὰ λείψανα, τὰ ὃ- 

ποῖα εὑρέθησαν κατὰ καιροὺς εἷς τὴν πό- 
ν µας, ὅλα τότε ἦσαν χαταφανῆ εἲς τὴν 
ἐπιφάγεναν. Καὶ ὅμως, ὃ Ἡπυσανίας, δὲν 
ἔγραφεν τίποτε ἀπολύτως περὶ αὐτῶν. 
Φαίνεται ὅτι, ἢ δὲν περ ποιήθησαν τὸν 

ὃ
ν
 

Ἠαυσανίαν οἱ τότε ᾽Αμφισσεῖς ς καὶ δὲν θὰ 
ἔβωσεν μεγάλη ον προσοχὴν εἷς τὰ ἀρχαῖα 

λείφανα καὶ τεκμήρια τῆς πόλεως ἢ θὰ 
Ἴσχο λήθη πολὼ εἷς τοὺς Δελφοὺς καὶ εἲς 

τὴν "Άμφισσαν ἦλθε θωραρμέγος γύχτα 
καὶ ἔφυγε νύχτα καὶ θὰ ἔγραφεν ὅτι προ- 

ο. 

3



χείρως τοῦ εἶπαν γωρὶς νὰ ἴδη τίποτε μὲ 
τὰ μάτια του. ᾽Αλλέως δὲν ἐξηγεῖται ἡ 
σοι του. 

Τὸ ὑπόγειον τῆς οἰχίας τοῦ κ. ᾿Άθανα- 
σίου Ἀριστίδου καλύπτεται ἀπὸ φηφιδωτὸν 
τὸ ὁποῖον συνεχίζεται καὶ ἑκτὸς αὐτῆς. 
Ἐῖς τὴν κάτωθεν οἰκίαν Κανάτα -- Μπα- 
λαλάκη εὑρέβησαν δύο πλαισιούμενα ἡμι- 
Ῥυκλικὰ μαρμάρινα τεμάχια, προερχόµε- 
να ἀπὸ μεγάλην πλαισιουμένην λεκάνην. 
Τὸ πρῶτον παριστᾶ ἀναγλυφικῶς εἷς μὲν 
τὸ δεξιὸν µέρος ἄγνωστον ζῶον μὲ χαίτη», 
εἰς δὲ τὸ ἀριστερὸν τράγον, ἔχοντα ἄναση- 
Κωμένον τὸν ὀπίσθιον δεξιὸν πόδα καὶ ξύ- 
γοντα τὸ δέρµα του, ἀλλὰ μὲ τοιαύτην φυ- 
σικότητα καὶ τέχνην͵ ὥστε νὰ τὸ θαυμάζη 
τις ὅταν τὸ θλέπη. Εἰς τὸ μέσον δὲ γενειο- 
Φφόρον ἄνδρα, πιθανῶς ποιμένα, καθήµενον 
ὑπὸ τὴν σχιὰν ἀναγεγλυμμένου δένδρου καὶ 
θόσχοντα τὰ ζῶα του. Τὸ ὑπόλοιπον τῆς 
λεχάγης θὰ εἶναι ἐχεῖ ὅπου χωμένον. Πα- 
νομοιότυπον καθ’ ὅλα λεκάνη ὑπάργχει εἷς 
τὸ ἐν ᾿Αθήναις Ἐθνικὸν Μουσεῖον. Καὶ ἡ 
λεκάνη τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ τὰ τεμάχια τῆς 
᾽Αμϕίσσης εἶναι ἔργον ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ 
ἐργοστασίου. 

Ῥάτωθεν αὐτῆς καὶ εἷς τὸ δυτικὸν µέρος 
τοῦ “Ἁγίου ᾿Αθανασίου, κατὰ τὴν κατα- 
σχευἠν τοῦ δρόμου, εὑρέθησαν διεσπαρµέ- 

γα Βάσεις στηλῶν, πέτρινα καθίσματα, τά- 
Φοι ἀγέπαφοι χαὶ ἀνθρώπινα χόκχαλα ὃ- 
περφυσικῶν διαστάσεων. ὮἙἲς ὁλόχληρον 
ἐχεῖνο τὸ εὑρὺ τετράγωνον ὑπῆρχεν ἀρχαῖ- 
ον ἐπίσημον οἰκοδόμημα ἀγγώστου ὄνομα- 
σίας. 

Ὁλόκληρον τὸ ὑπόγειον τῆς οἰκίας πρώ- 
Ἡν Κόκκαλη καὶ νῦν Ἑ. Τάτου καλύπτε- 
ται ἀπὸ φΦηφιδωτὸν τὸ ὁποῖον συνεχίζεται 

χαὶ εἲς τὴν οἴχίαν νῦν Δ. Κουτρολίκου γαὶ 
ἐχτείνεται µέχρι τοῦ περιξολίου ᾿Αναργ. μι 

Ἀενιόζου καὶ τοῦ νεοανοιχθέντος ἐκεῖ δρό- 
μου μέχρι τῆς οἰχίας Γερολυµάτου, Τὸ 
ψηφιδωτὸν αὐτὸ εἶναι πολὺ στερεὸν καὶ 

ἔχει γεωμετρ'κὰ σχήματα. Ἐχεῖ εὑρέθη- 
σαν ἀρχαῖα θεμέλια καὶ χατειργασμέγαι 
πέτραι καὶ πλάκες. Τὰ λείφανα ταῦτα ᾱ- 
νήκουν πατὰ πᾶσαν πιθανότητα εἲς Ὑυ- 
μνάσιον ἢ Εαλανεῖον ρωμαϊκῶν χρόνων. 

τα 

κα
 Ἑϊς τὸ ὑπόγειον Ἑ. Παστᾶ καὶ εἲς τὸ 

συνεχόμενον περιθόλιον τοῦ καθηγητοῦ κ 
Τ. Παπανάνου ὑπάρχει ψηφιδωτόν. 

Ἑϊς τὸ περιβόλιον τοῦ γυμνασίου ὑπάρ- 
χει φηφιδωτὸν τὸ ὁποῖον συνεχίζετα: καὶ 
ἐγτὲὸς αὐτοῦ. 

ϱ 

προ αᾱ αι ο ο εν ον ο 

Δρεῖλουν- Γερανομαχία. 
Ἀμφίέσσης, Ἑΐς τὸ ὑπόγειον τῆς οἳ- 
χίας νῦν Τερολυμάτου εὑρέθη πρὸ ἃ 
γεπίγραφον ψηφιδωτὸν μεγάλης ἄρχαιολο- 

χικῆς καὶ μυθολογικῆς ἀξίας, τὸ ὑποῖου' 

ἐγένετο ἀντικείμενον ἀργαιολογικῆς συςη: 
τήσεως καὶ ἐδημοσιεύθησαν πολλαὶ ἔσφαλ- 
μέναι ἐχδόσεις, τὰς ὁποίας ἀποφεύγω νὰ 

γράφω. θὰ γράψω τὴν τελευταίαν ἔχδο- 

σιν τοῦ κ. Κεραμοπούλον, ἡ ἑποία εἶναι 

καὶ ἡ ὀρθοτέρα. 

Ἡ λέξις Δρεῖλον, ἡ ὁποῖα ἐννοεῖ τὸν ἄν- 

θρωπον, εἶναι πρωτοφαγὴς εἰς τὰ ἀρχαιολο- 

γικὰ χρονικά, διότι δὲν εὑρέθη εἲς κανένα. 

ἄλλο µέρος τῆς Ἑλλάδος. Εὐρέθη καὶ σώ- 
ζεται ἀκεραία εἰς τὸ ἀνωτέρω φηφιξωτόν, 

τὸ ὁποῖον παριστᾶ µάχην μεταξὺ πυγµαίου 
(ἀνθρώπου πολὺ μικροῦ ἀγαστήματος) καὶ 
γεραγοῦ (μεγάλου πτηνοῦ). 

Ῥώζεται ἀχέραιον καὶ περιτοιχίζεται ἱ- 

σοδομικῶς διὰ τοίχου διπλῆς σειρᾶς 

µαρμαρίνων πλίνθων, Χαμπτόμενον γατ 
ἐρθὴν γωνίαν καὶ φέρον ἐπάνω αὔλαχα ὃ- 
ἑραγωγόγ. θὰ ἦτο κόσμημα πολυτελοὺς αἳ- 
θούσης ἢ αὐλῆς μεγάλου ἐπισήμου κτιρίου, 
Φαίνεται εἰς αὐτὸ ἕνα σύμπλεγμα μετ᾽ ἔπι- 
γραφῆς καὶ ἑτέρα ἐπιγραφὴ ἄγήκουσα εἷς 
ἀφανὲς ἄλλο σύμπλεγμα. Τὸ πρῶτον δει- 
πνύει ἕνα πυγμαῖον ἄνθρωπον, φοθισμέγον 
παὶ φεύγοντα μὲ κρεμάμενον τὸ ἕνα αἰδοῖ- 

ον καὶ στρεφόµενον χαὶ θλέποντα μετὰ φό- 
6ου πρὸς τὰ ὀπίσω τὸν καταλιώχοντα αὖ- 
τὸν γερανόν, πρὸς τὸν ὁποῖον φωνάζει ὅ,τ" 
λέγει ἡ ἐπιγραφή: «Ῥχόλη μὴ τὸ Δρεῖλου», 
ἦτοι παῦσε μὲ θίγεις, μὲ πειράζεις τὸ 
Δρεῖΐλον. Ἡ ἄλλη ἐπιγραφὴ εἶναι ἀντίπους 
πρὸς τὴν προηγουµένην ἐπιγραφὴν καὶ 
πιθανώτατα ἀνήκει εἷς ἄλλην ἀφανῆ παρά- 
στασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ παταδιώχεται 

ἄλλος πυγμαῖος ὅστις ἐπικαλεῖται τὸν πά- 
παν αὐτοῦ λέγων: «ῬΒοήθει παπᾶ». Ἠιθα-



νὸν ὃ τεχνίτης πάπαν ἢ παπᾶν νὰ ἔλεγε 
τὸν πα τέρα, ἀλλὰ τὸ ὄνομα τοῦτο ἀνήκει 
εἷς τὸν παλαιὸν πυρῆνα τοῦ μύθου τῶν 
πυγιιπίωγ. 

Ἡ παράστασις αὐτὴ καὶ ἐν γένει τὸ φη- 
Φιδωτὸν ἔχει μεγάλην ἀρχαιολογικὴν ἀξί- 
αν, Σιότι εἷς καγὲν μέρος τοῦ χόσμου δὲν 
ὑπάρχει τοιοῦτον φηφιξωτόν. ο. ὅ- 
πάρχει μόνον εἰς τὸ υμών τῆς 
ὙΝεαπόλεως Ἰταλίας, ἡ Δὲ λέξις «δρ πο. 
δὲν εὑρέθη µέχρι σήμερον εἷς αρένα ἄλλ» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Φ.Μ. -- Με Ὑάλη ἐπι- 
παιρότ Ἶ τα ἀπόν ον τὰ πο Ἆτο τάνω -ἐδῶ 

καὶ μισὸ αἰώνα νωρίτερα-- γραφόμενα ἀπ᾿ 
τὸν Θ. Μελι σσάρη, μὲ τὴν ἀνεύρεση, πρὶν 
Ένα περίπου μήνα, δίπλα στὸ μητροπολιτι- 
χὸ - τῆς ᾿Αμϕισσας ἑνὸς λουτροῦ τοῦ 
Φου µ. Χ. αἰώνα. Τὸ θᾳυμάσιο ψηφιδωτὸ 
βάπε ὃν του διατηρεῖται σὲ ἄριστη χατά- 

αση θεωρεῖται δὲ πολὺ πιθανἡ ἡ ὕπαρξη 
καὶ ἄλλων τμημάτων τοῦ ἴδιου κτιρίου κά- 
τω ἀπ᾿ τὰ παριμο οἰχόπεξα. 

Δὲν γνωρίζουμε οὔτε ποιὰ θὰ εἶναι ἡ 
εἶσ σήγηση τῆς ἀρχαιολο ογικῆς μα 
ιὰ τὴν τύχη του οὔτε ἂν οἱ ἀνασκαφὲς ϐ 

ἐπε κ ταβονν στὰ γειτονικὰ οἰκόπεξδα,. δω: 
Ρίτουμε ὅμως ὅτι ὅλοι ἐξῶ ὀγαρωτιοῦνται: 
τι ϐ) ἀπογίνη τὸ φηφιλωτὸ καὶ τὸ λουτρὸ 
γενικώτερα; Οὰ ταφῆ μήπως κι αὐτὸ στὸ 
ὑπόγειο τῆς οἰχοδομῆς, ποὺ στὰ θεµέλιά 
της ἐρέθγκε, γιὰ θὰ πέση .. ἄγνοια ἕὅ- 
πως καὶ τόσα ἄλλα ποὺ Ερίσχονται στὰ 

ορα ὑπόγεια; "Ἡ ϐ᾽ ἀπολλοτριωθή τὸ 
πεδο, θὰ ἃ στεγαστῆ τὸ λουτρὸ καὶ ἔπει- 

ο. γιὰ νὰ ξεχαστεῖ καὶ αὐτὸ 
λο ψηφιδωτὸ στὰ «Πηγάξια» 

[κία Ἠπροι υγταννάχκη) 
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Εθνόητο εἶναι ὅτι οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ 

προτάσεις εἶναι ἀπορριπτέες. Γιατὶ μὲ τοὺς 
τρόπους αὐτοὺς χάνονται γιὰ τὸν πολὺ χό- 
σιο πολύτιμα εὐρήματα τῆς πόλεως καὶ, 
μαςὶ μ αὖ ὐτά, ξεχν! έται ἡ ἱστορία τοῦ τό- 
που, πρά ὝΎμα ποὺ εἶναι ἀπ «αμ ιο Άπα- 
ράδεχτο εἶναι ὅμως καὶ τὸ νὰ ζεῖ ὁ κάθε 
Σαλωνίτης μὲ τὸ θραχνὰ τῆς ἀπαλλοτριώ- 

1. 
σεως τοῦ οἱ χοπέδου του σὲ περίπτωση ποὺ 
κάτι θὰ ον σ᾿ αὐτό, πράγμα ποὺ ἔχει 
γιὰ ἀποτέλεσμα τὴν ἀγαστολὴ Χάθε οἴκο- 

υκῆς ἑραστηριότητας ἢ τὴν ώιοςς 
Σήποτε εὑρήματος. Καὶ οὔτε μπορεῖ 

παλλοτριώνεται κάθε οἰκολομή, ποὺ στὰ 
λιά της κάτι ἐρίσχεται, γιατὶ τότε 

πρέπει Υ᾿ ἁπαλλοτριωθεῖ ἡ μισή, τουλάχι- 
ο 

τείγουµε τὸν ἄμεσο, ἀπ᾿ τοὺς ἁρμύόδιους 

ῥογραμματισμὸ γιὰ τὴν, ὅσο πιὸ 
εἶναι δυνατό, ἀγέγερση ἄρχαιο- 

λογικοῦ Μουσείου στὴν "Άμφισσα καὶ γιὰ 
τήν ἀναζήτ μα χατάλληλων τρόπων µετα- 

ορᾶς σ᾿ αὐτὸ κάθε εὑρήματος, παλιοῦ ἢ 

νέου, ὥστε καὶ νὰ συντηροῦνται καλύτερα 

(αἱ νὰ εἶναι προσιτὰ στὸ κάθε μελετητή, 

καί, προπαντός, στὸ εὐρὺ κοινὸ. Παράλ- 
ληλα ἡ πόλη, ΑΡΗ ἀπ᾿ τὸ δραχνὰ 
τῶν ὅσων ἀκολουθοῦν Ἂν ὁποιαξήποτε ᾱ- 
νακάλνυψη, θὰ ἐπιλοθῇ στὴν ἀγοικοδόμηση, 
πράγμα ποὺ πχαθημερινὰ θὰ φέρει σὲ φῶς 

γέα εὑρήματα, ποὺ μὲ τὸν περιορισμὸ τῆς 
τάσεως γιὰ Χαταστροφ ὴ) ἡ ἀπόχρυφη, θὰ 

-ς
 

κ 

πλουτίζουν ἑλοένα τὸ Μουσεῖο, 

Οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ὑπουργείου καὶ οἱ ἁρ- 
χὲς τοῦ τόπου µας ἂς μελ λετήσουν τὸ ἐπεῖ- 
Ύον τοῦτο ζήτημα, καὶ τὶς προτεινόμενες 
λύσεις. καὶ ἃἂς δώσουν, τὸ γρηγορότερο, 

. τὴν πιὸ κατάλληλη καὶ µόνυνη λύση. 

  

ἄλλο δίνουν λύση στὸ πρόθληµα καὶ σὰγ Ε.Φ.Μ. 

ᾖ 

α Συμπατριῶώτη, 

: Μἠἡ πετᾶς: τὸ περιοδικὸ τοῦτο. "Εστω κι ἂν δὲν σοῦ ἀρέσει, 
μὴ τὸ καταστρέφεις. 

  Δῶστο σὲ κάποιον ἄλλο. Μπορεῖ ν᾿ ἀρέσει σὲ κεῖνον. 

 



Ὅ Λεσπύτης Σαλώνων Φιλόβεος 

καὶ ἡ ὑιαθήκη τοῦ Δημητρίου Χαριτοπούλου 

ΤΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΚΡΛΒΛΡΤΟΓΙΛΝΝΟΥ 
  

Τὸ νὰ τιᾶμε τὴ μγήµη τῶν ἠρώων 
ο Ύ π μοι µας ---αὐτῶν ποὺ σκοτώθηκαν 

πολεμώντας τὸν ἐχθρὸ γιὰ νὰ ροῦμε μεῖς 

λεύτεροι--- εἶναι χαθῆχον ἱερό. Όταν ὅ- 
φ 

µως οἱ ἥρωες αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν κεφαλὴ 

τῆς Πολιτείας ἡ τῆς Ἐκκλησίας τὸ καθ: 
χον µας αὐτὸ εἶναι ἐπιξεθλημένο. 

Ν: ὅταν τοὺς ἀγνοοῦμε εἶναι σὰ νὰ πε- 
Ριφρονοῦμε τὸ ἄξιο παράδειγμά τους κ εἴ- 

μαστε τότε ἀγάξιοι ἀπόγονοι προγόνων 

πούδωσαν τὴ ζωή τους μ’ ἀντάλλαγμα τὴ 
λευτεριὰ τοῦ Γένους. 

Πρῶτος ἀνάμεσα στοὺς προγόνους µας 
αὐτοὺς ὁ ἐπίσκοπος Σαλώγων Φιλόθεος --- 
ἑγάμισο αἰώνα πρὶν ξεσπάσει ἡ ᾿Ἐπανά- 
σταση --- ὁραματίστηχε τὴ λευτεριὰ τοῦ 
σχλαθωµένου Τένους. Βοηθώντας τοὺς ὅμο- 
θρῄσκους του Ῥεγετσάνους, συμπολεμώγ- 
τας µ αὐτοὺς, σκοτώθηκε σὲ µάχη μὲ τὸν 
Τοῦρχο χαταχτητή, προδοµένος πι’ ἔγχα- 
ταλειμμέγος στὸ τέλος ἀπ᾿ τοὺς θάρθαρους 

Φευτοσυμμάχους. Καὶ ξεχάστηκε. ᾽Αγνοή- 
θηνε ἀπ᾿ τὴν Ἱστορία. 

Τὸν Φιλόθεο μᾶς ἀποχάλυψε ὁ Σάθας, 

ποὺ θρῆχε καὶ δηµοσίεφε τὴ διαθήκη τοῦ 
ἀδερφοῦ του. ()) Λίγο ἀργότερα τὸν ἐξύ- 
μνησε ὁ Βαλαωρίτης σ' ἕνα ἀπὸ τ ἄσμα- 
τά το. () Κι ἀκολούθησαν οἱ «ἱστορ.- 
κοῖ» µας, οἳ πλαστογράφοι καὶ χακογρά- 

φοι τῆς Ἱστορίας, Κι ἔπνιξαν τὸν Φιλό- 

θεο στὴ σιωπή! 

Λίγοι οἳ εὐγγώμονες ποὺ δὲν ξέχασαν 
τὸ Ἱερό τους καθῆχον. Πρῶτος ἀνάμεσά 
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τους ὁ Θύμιος Σταθόπουλος ἔγραψε 
λογο ἄρθρο γιὰ τὴ διαθήκη τοῦ Δημ. Χα- 
ριτόπουλου στὴν ἐφημ. «Φωκιχὸς Ταχυ- 
δρόμος» (1966) (ϐ). Ακολούθησαν κι ἅλ- 
λοι.() Θεωρήσαμε κι ἐμεῖς ἐθγικό µας 
χρέος νὰ τιµήσουμε γιὰ μιὰ φορὰ ἀχόμα 
τὴ μνήμη τοῦ Δεσπότη Φιλόθεου, τοῦ ἄξι- 
ου αὐτοῦ ο καὶ γευναίου ἄγωνι- 

στη. Τίς λίγες πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ 

καὶ τὸ ἔργο 4 . ἱλόθεου ἀντλοῦμε ἀπὸ. 
τὴ διαθήκη ποὺ ἄφησε ὁ ἀδερφὸς του Δη- 

µήτριος Ἀαριτόπουλος : Ἡ διαθήκη θρέθη- 
χε στὴ Ζάκυνθο ἀπὸ . Κωνσταντῖνο Σά- 
θα πρὶν ἕνα περίπου αἰώνα. ᾽Αποτελεῖ ἓν᾽ 

ἀπ᾿ τὰ σπάνια σ᾿ ὡραιότητα κείµενα τῆς 
γεοελληνικῆς γραμµατολογίας. 

ἀξιό-- 

Ὁ ἐθνικός µας ποιητὴς Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης ἀναφέρει σγετικὰ τὰ πιὸ χά- 
τω. ()). 

ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΝΛΙ 
8ΟΥΡΜΑΣ. Ἐϊς τοὺς μεγάλους καὶ δει- 
νοὺς περισπασμούς, οἵτινες διετάραξαν τὴν 

1. Περιοδικό: «Χρυσαλλίς» 1805 τ. γ΄, σ. 555. 

2. Ἡαλαωρίτου: "Άπαντα, 1995 τ. 6’, α. 958. 

8. «φωπιμὺς Ταχυδρόμος», φ. 4 (5.4.66) καὶ. 

δ {10..66). ώ 

4. "Ακόμα ἔγραφαν οἳἵ: Κώστας Κορδώνης 

στήν ἐφημ. εΦωκικὺς Λαός», φ. ὅδα (21.95.66) 
καὶ 450 (15.10.10), Βαγγέλης Ζαχαρόπου-- 
λος σὲ δυὸ συνέχειες στὴν ἴδια ἐφημ., ϱ- 
510 καὶ 511 (1915) μαὶ παλιότερα ὁ Τ. Γά-- 

τος στὰ «Αἰτωλιμὰ Γοάµµατα» φ. ἄ(1960).. 
5. Ῥαλαωρίτου, ἔ-ά., σ. 508----ᾱ.
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ἑλληνιχὴν φυλἠν κατὰ τὴν μακρὰν χαὶ 
ζοφώδη γύχτα τῆς δουλείας, εὐλόγως χα- 

ταλογίζετα: τπ ὁ ἐπὶ τριάκοντα ὅλα ἔτη 
δι αρχέσας πρὸς ἀνάχτησω τῆς ἐθνικῆς αὖ- 
τογοµίας, ο. τοῦ 1648 µέχρι τοῦ ἔτους 
115. 

Αὲν προτίθεµαι θεθχίως νὰ Σιεξέλθο 
πάντα τὰ αἱματηρὰ ἐπεισόξια, δι ἐδά- 
φησαν αἱ σελίδες τῆς ἱστορίας ἐκείνης. Ὁ 
χύριος Κωνσταντῖνος Σάθας, ἓν συντόμῳ 
περ,γράφας τὴν ἐπαγάστασιν τοῦ 12 αἲ- 
ὤνος καὶ δικνοούµεγος νὰ ὅπα αγέλθη εἷς 
τὸ θέµα τεῦτο, δὲν ἦθελεν ἀνεχθῇ ἀλλο 
πρ ἐπέμβασιν. ᾽Αλλὰ χάριν Εσμή Ξ- 
ς ἐν τῷ πονήματι ενημονεμσιΕ! επι” 

τραπήτω μοι νὰ ἀρυσθῶ ἐκ τοῦ πογἡµατός 
του τὰς εἰδήσεις, δ:᾽ ὤν μᾶλλον πο 
ληπτος ἀποθαίνε:ι ἡ ὁπτασία τοῦ Διάκο 

ώ 
τε, ὡς καὶ ὕὥστερον, ὁ ἀνώτατος τῇ 

ου ἀνατολιχῆς Ἑκκλησίας Ἀλῆρος 

μία. ἀνεπέτασε τὴν σηµαίαν τῆς ἔλευ- 

βερίας. "ὌΌθεν, ἐν ὦ τῇ ἀρωγῇ τῶν ἡμε- 
τέρων ἐξήλαυνεν ὁ ού τοὺς Ὁ- 
θωμανοὺς τῆς Πελοποννήσου, οἱ ἐπίσκοποι 

Φιλόθεος ὁ Σαλώνων, Ἱερόθεος ὁ θη6ῶν, 

σο
ν 

1“ 

ϐ. ᾿Εννοεῖ τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπ' τὸ ποιη: 

τικό του ἔργο «Αθανάσιος Διάκος». "Ασμα 

δ’, (ἔ-ά., σ. 358). Ππαραθέτομε τοὺς στί- 

χους: 

Μακάριος ὁ Λαρίσης, Ἰάχωδος ὁ Αθηνῶ/ 
καὶ ᾽Αμόρόσιος ὁ ον ως ο. ουν καὶ 
τεστήριζον ἐν τῇ ἀγατολι "8 Ἑλλάδι τὴν 

ἐπαγάστασιγ. ἅπ ταθὰς ἐν τῶν ὀρέων τῆς 
Δωρίδος χαὶ ὁ ἀρματωλὸ ς Κούρμας ἐπέπε- 
σε κατὰ τοῦ λοιδορυκίου καὶ κατέστρεψε 
τοὺς ἐκεῖσε ἐπιδημοῦντας Τούρκους. Ὅ δὲ 
Φιλόθεος ἐπὶ πεφαλῆς τῶν ἐπαγαστατῶν 

τροπαιοῦχος ἐξέδαλε τοὺς ἐν Παρνασσίδι. 

Μετ᾽ οὗ πολὺ συνασπισθέντες οἱ ἐχβροὶ 
ἐπανῇλθον μετὰ πολυκρίθµου στρατοῦ, καὶ 
οἳ μὲν Βενετοὶ προξώσαντες τὴν ἔπανά- 
τασιν ἐγκατέλιπον τοὺς ἡμετέρους, οἱ δὲ 

ἀρχηγοὶ αὐτῆς ο νὰ, καταθέσωσι 

ἀπέθαγον μαχό- 
πατρίδο τν ο πὲ σσ ο) Πσνο. Όπτερ τς ης πατριοος. 

τετρόπως ἔν τιγι συμπλοκῇ ἔπεσε) 

θὶ μπε. 5, ὑκματηφόρως δὲ πληγεὶς χαὶ 
Φιλουεος | παρέδωχε τῷ θεῷ τὴν ἄκατα- 

στεν καὶ γενναίαν Φυχήν. Ἡ ὡς ἓκ 

αύματος Σιασωθεῖσα διαθήκη τοῦ αὗτα- 
έλφευ αὐτοῦ Δημητρίου ΧἈαριτοπούλου, 

περιουσία ἀνεχτίμητος καὶ πολιτικὸν εὖαγ- 
γέλιου, περιέχον ἐν τῇ ἁπλοϊκωτέρα αὐτοῦ 
διατιπώσε: τὸ σύμξολον τῆς ἐθνικῆς πἰ- 
στεως, ὲ μαρτυρεῖ περὶ πάντων τούτων. ᾿Α- 
σιέγως δὲ, καίΐτοι Φημοσιευθεῖσαγ, χατα- 
χωρίζω ἐνθάδε, ἀῑδιον μὲν τοῦ Σιαθέτου 
μνημόσυνο, καλὸν δὲ παράδειγµα πρὸς ἡ- 
ο, ἀπαραίτητου ἔχοντας ἀνάγκην τοιαύ- 
της διδασκαλίας, κόσμον δὲ τοῦ θ.8λιαρί- 

ου µου τούτου. 
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Χιλιάδες ἤρθανε μὲ μιᾶς τριγύρω στὸ Θανάση 
φυχαὶς μεγαλολύναμαις ἀπὸ τὸν ἄλλον κόσμο 

μὲ τὰ παληά τους θάσαγα, μὲ τὴν παλληκαριά τους, 

καὶ τοῦ φιλοῦν τὸ μέτωπο καὶ τὸν περιδροσίζουν. 

Στὴ σκοτειγή του φυλακή, γαλανοφορεμέναις, 
ἁπλώνουν τὰ φτερούγια τους κ᾿ ἐπάγωθέ του ἀγοίγουν 

ξαθύν, ἀπέραντο οὐρανὸ καὶ τοῦ τὸν ἀστερώνουν 

μ΄ ἀθάγαταις ἐγθύμησες, μοσχοθολιαἰς τοῦ τάφου. 

Κατέξηκε ὁ Φιλέθεος μὲ θυμιατὸ στὸ χέρι 
καὶ λιδανίζει κ᾿ εὐλογᾷ. Μαζί του αχ: ὁ Δημήτρης 
αοβρτας στὸ δισάχι του Ἀρυμιένα τοῦ Δεσπότη 

τ ἀγαπημένα λείψανα, σὰν νὰ ζητοῦσε ναῦρη 
λιγάκι χῶμα, φυχικό, ἐλεύθερη μιὰν ἄχρη 

γιὰ νὰ τὰ θάΦχ ὁ δύστυχος. Τοὺς συντροφεύει ὁ Κούρμας.



  

Τῦ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΙΛΘΗΚΗΣΟ 

Ἑφτὰ ᾽Αλωναρίου 1808 εἰς χωρίο Ζα- 
κύνθου Ἱκαταστάρ.. 

“ Ες τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Αγίου Ἠνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἁμήν. 

Ἔλῶ πάγω πατάγραµµα τῆς δυστυχι- 
σµέγης φαμίλιας µας, ποὺ γαταγόµαστε 
σχλιτάδα καὶ σχλιτάδα ἀπὸ τὴ Ῥούμελη 
καὶ Ίρθαμε σὲ τοῦτο τὸ νησὶ τῆς Ζακύν- 
θου ἀπὸ πατατρεμμὸ καὶ ὄχι ἀπὸ ἄλλο, 

« ᾿ 
ποὺ ν΄ ἁγιάσουν τὰ ο πατέρας μᾶς, 

πόνγαλά τ τουν ἐλέγονταν Τι ιάννης καὶ ἦτοι 

ἀπὸ τὴν χγώραν Ἅγι θυμιά, καὶ η] μάνα μας, 
ποῦ ὁ θεὲς νὰ τὴ σχωράη, Σαλωνίτισσα, 
καὶ ἐλέγονταν Βιολέτα. Γεννηθήκαµε τέσ- 
σερα ἀλέρφια. Ὅ πο ο 

Φιλόθεος χαὶ εἶνα ὗ Δεσπότης, ὁ Σοῦλος 
τοῦ Θεοῦ, ποῦ νὰ δν τὴν ἁγίαν του εὐχὴ 
ἐγὼ καὶ πᾶς ἄλλος Ἀριστιανός, ἀγκαλὰ κ 

πα ἀπεθαμένος. Ὕστ τερα ἔρχομαι στὴν 
α ἐγὼ καὶ ἡ ἀλερφή µου Μάρω καὶ 

ὁ ἀλέρφι µου ὁ Γηώργης. Καὶ ὁ πατέρας 
μου πέθανε Χρόνωνε ἐγλοῆντα μὲ θάνατο 
χριστ:αγικὀό, σὰν παλὸς Χριστιανὸς ὁποῦ 
ἠταγε. χάνοντας Φυχικά, καὶ ποτὲ στὸ ζῦ- 
γι μήν ἀγελῶντας χαὶ ἀξιώθηχε νὰ τὸν 
ἐθγάλη ὁ Φιλέὂεος ὁ Δεσπότης, ποῦ τοῦ 
ἔδωχκε καὶ τὴν ἁγίαν του εὐχή. Καὶ ἡ μά- 
να µας πέθανε ἀπὸ λ αική, ποῦ μᾶς --- 
ῥανε οἱ Βενετσιάνοι καὶ πολὺς κόσμος ἐ- 
χάθηΧΕ, χρόνωνε ἑξῆντα τρία. 

ο Φιλόθεος εἶχε γραμματαλλαγὴ μὲ 
τοὺς Βενετσιάνους, νὰ τὸ Εαρέσουνε λευ- 
θερόγοντας τὸ σχλαθωμένο Γένος µας καὶ 
ἀγρτικόταν μὲ τοὺς χαπεταναίους καὶ δε- 
σποτάδες τῆς 'Ῥούμελης. Κατὰ χαιρό, ποῦ 
χατέξηκε ἡ ρα στὰ νησιά, οὔλη ἡ 
Ῥούμελη ἐδούλεφε σπαθί, καὶ ἐκλάδεφαν 
πᾶσα ψυχἡ ἀλλέπιστων "Αγαρηνῶν. Τότε 
ἤτονε Χαπετάνιος Σάλωνα καὶ Λοιδορίκι ὃ 
καπετὰν ἙἈούρμας γαὶ μὲ πεγταχόσιους 
ἁριατωλοὺς ἐπῆρε Σάλωνα, Λοιδορίκι καὶ 
Ἔπαχτο, χαὶ περίττο ἀπὸ δυὸ χιλιάδες 
Τουρκῶν ἔσφαξαν. 

Ὕστερα σὲ λίγο μᾶς ἠρθες ἡ λοιικὴ 
καὶ πολὺς κόσμος ἐχάθη. Τότε καὶ ἡ µάνα 

8 

ἁ τὴ 
ον, χαὶ ἳ ἁδερφή µου Μάρω γρονῶν 

εἴχοσι ὀχτώ. 

Σᾶμπως ἦρθαν οἱ Τοῦρκοι, οἱ Βενετσιά- 
νοι ἑμτεῆχαν στὰ κάτεργα καὶ ἀφῆσαν ἐ- 
μᾶς τοὺς Σύστυχους. Καὶ ἑ χαπετὰν Κούρ- 
µας μὲ τε τραλόσους ἐθγῆχε καὶ τοὺς ἐτσά- 
ϊσε σὲ τέσσεραις πάνταις. Ηρθε καὶ ὁ 

Φιλό όθεος, ποῦ ὁ χαπετὰν γχενεράλες τὸν 
εἶχε μαςί τοῦ, γιατὶ εἶγε ὑπόληφι καὶ στί- 
µα καὶ ἀχουόνταν ἀπ᾿ ἕλους τοὺς Ῥουμε- 
λιώταις, καὶ ἐκάμαν μὲ τὸν καπετὰν Κοὺύρ- 

μα θουλἠ νὰ πάρουνε καὶ τὸ Ζητοῦνι. Μὰ 
ῥρεσαν, γιατὶ ἐκλείστηκαν ἐχτὼ πα- 

σάδες, καὶ ο καὶ τὴ Φήδα, ἐχτυπῆ 
σαν γαὶ τὸ ὀρδὶ τοῦ Τούρκο χογτὰ στὸ 
Εαμανα, καὶ τὸ Ταλάντι ἐπῆραν καὶ 
ὃ Κούρμας λαθ ἑώθηκε. Ηρθε ὁ Λιμπερ 
πης νὰ πάρῃ τὸ Σάλωνα, μὰ ὁ Ἰούρμας 
τὸν πῆγε τοῦ χυνηγιοῦ σ στὸ Καρπενῆσι καὶ 
σὲ τρίχα νὰ τόνε πιάση ὁλοζώντανο, Ὁ 
Δεσπότης ὃ Φιλόθεος ἐέαρέθη στὸ λαιμό, 
στὸν πέλεμο, χαὶ σὲ δέκα µέραις ἐπρίστη- 
κε καὶ πέθανε καὶ ὁ Κούρμας ἐσκοτώθη. 

ρθαν οἱ Τοῦρχοι καὶ ἐλιῶξαν τοὺς 
Ἠενετσιάνους χαὶ ἐγὼ μὲ ἄλλους πολλοὺς 5 η 
ἀγκαλὰ χαὶ μᾶς ἑτάξαν οἱ Τοῦρχοι μὲ ὅρ- 

δὲ από 

αξ 
χο νὰ ον μᾶς πειράξουν, ἔφυγα μὲ τὸ ᾱ- 

δέρφι µου τὸ ιάρηη καὶ μὲ κάτεργο τοῦ 
χαπετὰν ὃν Σ 49η Ἑλαστοῦ ἦλθα σὲ τοῦτο ος 

γησὶ τῆς Ζακύνθου. 

Σὰν ἀληθιγὸς Ἀριστιανὸς χρήζοντας νὰ 
ημαι ἔτοιμος σὲ πᾶσα ὥρα καὶ στιγμὴ νὰ 
παρουσιαστῷ εἷς τὸ τρομερὸ χαὶ σρικτὸ 
τοῦ Θεοῦ κριτήριον, ἐρεγολάρησα τὸ, πρά- 
γματά µου. Καὶ πρῶτο πιχώρέω πᾶσα ἄν- 
ϐρωπο ποῦ μὲ ἔθλαψε καὶ ζητάω ἀπ᾿ οὖλα 
τἀδέρφια μου τοὺς Χριστιανοὺς συγχώρε- 
σι σὲ ὅ,τι τοὺς ἐπίχραγα χαὶ τοὺς ἑζημίω- 

α. Αφί νω τὸ τἰποτές µου εἷς τὸ ἀδέρφι 
μου τὸ Γηώργη χαὶ θέλω γὰ μὲ θάψῃ χω- 
εἰς καμμία ἐξόδευσι καὶ κοσμοπομπή. Νὰ 

μοῦ ἀφήση μονάχα τὸ θραχί καὶ τὸ μαῦρο 
ποκάμισο καὶ τίποτας ἄλλο, καὶ νὰ μὲ ρἱ- 

τ. "Ε. ἆ., σ. 913---θ.



ξη σ ἕνα ταφί. Καὶ ἂν δώσῃ ὁ πανάγαθος 
καὶ παγοικτίρµονας Θεὸς καὶ παπιτάρη νὰ 
ἐλευθερωθῇ τὸ δυστυχισμένο Ρένος µας 
ἀπὸ τὸν τρομερὸ καὶ ἀντίχριστο παὶ ἄνε- 
λεήµονα ᾿Αγαρηνόν, νὰ ξεθάφη τὰ χόκκα- 
λά µου, καὶ τὰ κόκκαλα τοῦ μαλαρίτου ἆ- 
δερφοῦ µου Φιλόθεου, ποῦ τὰ ἔχω κρυµ- 

μένα σὲ μιὰ σακκοῦλα στὴν σπηληὰν ποῦ 
ἐγνωρίζει, καὶ νὰ τὰ θάΨῃ μαζὶ καὶ ποντὰ 
στὰ χόχχαλα τῶν γονηῶν µας εἲς τὴν ἐκ- 
χλησιὰ τῆς πατρίδος µας µά, τὸ ξαναλέ- 

γω, σὰν ἐλευδερωθῇ καὶ ὄχι τώρα ποῦ εἴ- 
μαστε σχλάθοι. Καὶ ἂν κάµη ἔτσι γᾶχη 
τὴν εὐγὴ τοῦ Φιλόθεου καὶ ἐμέγα, ἀλλέως 
τὴν κατάρα µας γιατί ἔτσι μὲ ὥρχισε στὸ 
Ἐναγγέλιο ὁ µακαρίτης Φιλόθεος ὡσὰν ἐ- 
ξεφύχου. 

᾿Αφίνω ἀχκόμα διάτα παὶ τόνε θάνω σὲ 

ἔρχο φρικτὸ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, τοῦ 
Ἀριστοῦ, τῆς Παρθένος, εἲς τὰ κόκκαλα 

τῶν γογηῶν µας καὶ τοῦ ἀλερφοῦ µας Όι- 
λέθεου, καὶ ἐξορκίζω τὸν ἀξερφό µας Τ1- 
ὤργη, τὸ στκυρὸ τὸ μαλαμματένιο νὰ μὴν 

Ἅ 

ἔνν 

τόνε πειράξη νὰ τὸν ἀπιθώσῃ σὲ μιὰ ἐκ- 
κλησιὰ νὰ λειτουργιέται καὶ νὰ χάμηῃ κο: 
λάγι ναὶ τόνε στείλῃ στὴν πατρίδα μας 

τοῦ Παπαθανάση νὰ τὸν ἀπ'θώσῃ στὴν ἐχ- 
Χλησιά µας, γιατὶ ἀνθρῶποι εἴμαστε καὶ 
πέφτοµευν σὲ λάθο αὐτὸς ὁ σταυρὸς εἶγαι 
τοῦ µακαρίτου ἀλερφοῦ µας Φιλόθεου καὶ 
γἆγης τὴν εὐχή του, Γηώργη µου, νὰ τὸν 
φυλάξης. 

᾽Αφίνω παὶ στὸν ἀδερφό µου Μῆτρο νὰ 
Σώσῃ 60 τσεχίνια στὴν χάσα γιὰ ἐλευθέ- 
ρωµα σκλαξῶν, παὶ 10 στὸ ὀσπιτάλε καὶ 
χωρὶς ἄλλο νὰ τὸ χάµη. "Άλλο τίποτι δὲν 
ἔχω νὰ εἰπῶ καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ τελεία καὶ 
ὑστεριγή µου θέλησι. 

ΔΗΜ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ἐπληρώθη ἄρά γε ἡ 
ἀεμιγήστου φιλοπάτριδος ἢ τὰ ὁστᾶ αὐτοῦ 

πεῖνται εἰσέτι χεχωρισμένα τῶν τοῦ Φι- 

λοθέου καὶ τῶν γονέων αὐτοῦ»... 

παραγγελία τοῦ 

Σχετικὰ μὲ τὸ χειρόγραφο τῆς διαθήκης ὁ Ἰ. Σάθας ἔγραφε: 

«Ἡ ἀνωτέρω διαθήκη ὑπάρχει εἷς τὸ ἐν Ζακύνθῳ µοναστήριον Ἰωάννου τοῦ 

Προδρόμου. Σημειωτέον δέ, ὅτι ὁ ἓν αὐτῇ ἀναφερόμενος Γεώργης γυμφευθεὶς τὴν 

µέχρι τῶν Ἱέσων τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, ὅτε ἄμνή τευθεὶς ὑπὸ τῆς τουρχιχῆς 
θυγατέρα ἑτέρου συμφνγάδος, Σπαθόγιαννου ἐκ Ἐηρομέρου, Σιέμεινεν ἐν Ζακύνθῳ 

κυθεργήσεως ἐπαγέστρεψεν εἲς Σάλωνα μετὰ τῆς οἰκογενείας του, ἄχρι τανῦν δια- 

τηρουµένης. 

» Ὁ Ἐνετὸς ἱστοριογράφος ᾿Αλέξανδρος Λοχατέλλης ἀναφέρει πολλὰ περὶ τοῦ 

ἐπισχόπου Φιλοθέου καὶ τοῦ ἄνω διαθέτου Δημητρίου Χαριτοπούλου ἣ Χαρίτου». () 

ὍὉ Δήμος τῆς "Άμφισσας δὲν σκέφτηκε ποτὲ νὰ ἐρευνήσῃ τουλάχιστον γιὰ τὸ 

χειρόγραφο. 

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀλλὰ συγχρόνως καὶ θρησκευμάτων µας δὲ φρόντι- 

σε ποτὲ νὰ δάλη σι ᾿Αναγνωστικὰ τῶν σχολείων ἕνα ἐθνικὸ πειµήλιο σὰν τὴ Δια- 

θήχη τοῦ Δημ. Ἀαριτόπουλου. 

. 
Β, «Ἀρυσαλλίς», ἔ-ά,, τ, γ΄. 

  

Φίλοι ἀναγνῶστες, 

  

Διατηρῆστε σὲ καλὴ κατάσταση τὸ τεῦχος τοῦτο. Τὰ ἄλλα 

ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ τὸ συμπληρώσουν καὶ ὅλα μαζὶ θὰ 

κάνουν ἕνα τόμο χρήσιμο γιὰ κάθε θιθλιοθήκη. 

 



  

ΓΣ Ἱορτάγοντας 

τὸ Πάσχα 
ΡΥά, 6αριά, τὰ σήµαντρα τῆς Εὐαγγελίστριας, τ' ἅη Νικόλα καὶ 

Λ τ ἅη Θανάση ποῦναι τὰ τρία καθολικἁ τῆς ”Αμφισσας, θὰ καλέ- 
σουν, θρηνώντας μὲς τὸ σούρωπο, τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν καθημερινὴ 
ὁραδυνὴ ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Ἑθδομάδας. 

Τὸ θεῖο δράµα, σὲ συγκινητικὴ παρουσίαση ἀπ τὸ Πραιτώρειο 
ὡς τὸν Γολγοθά, μιλάει ἴσα στὴν ψυχή µας, μᾶς συγκλονίζει. Ἡ ᾿Ανά.. 
σταση γιατὶ ἀντάμα μὲ τὸ θρησκευτικὸ χαρακτήρα γιορτάζοµε καὶ. 
τοῦ ἀληθινοῦ. Εἶναι ἡ νίκη τῆς ζωῆς. 

Μέσα στὴν ψυχή µας ἡ γιορτὴ τῆς ᾽Ανάστασης παίρνει διπλἠ ὑπό-- 
οταση γιατὶ ἀντάμα μὲ τὸ θρησκευτικὸ χαρακτήρα γιορτάζοµε καὶ 
τὴν ἀνάσταση τῆς γῆς ποὺ τώρα ἀναρριγάει, ἁπλώνει ἑλάστηση, σκορ- 
πάει τὴ δύναμη τῆς φύτρας, διώχνει τὸν χειμώνα. Αν γυρίσουμε πί- 
σὠ στὸ μακρινὸ παρελθὸν τῆς ράτσας µας, θὰ δοῦμε νὰ γιορτάζεται 
ὁ ἐρχομὸς τῆς ἄνοιξης μὲ τὰ ᾿Ανθεστήρια στὸ ἴδιο Χρονικό. 

Στὸ Πάσχα γιορτάζοµε καὶ τὴν ἐπιθίωση τῶν ἔθιμων καὶ τῶν συ- 
νηθειῶν µας µέσα ἀπὸ τὸν τουρκικὸ κατατρεγµό. Γύρω στ᾽ ἀρνὶ ποὺ: 
ἔψηναν οἱ ραγιάδες Ρωώμιοί, συνύπαρχε τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο, ἡ ἐθνι- 
κἡ ὑπόσταση καὶ μὲ τὴν ᾿Ανάσταση γιορτάζαμε τὴ νίκη τοῦ ὑπο-- 
ταχτικοῦ ποὺ δὲν ὑποτάχτηκε ποτὲ ἡ ἐλεύθερη ψυχή του. 
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Μέρα ξεχωριστή, µέρα λαμπρὴ γιὰ τὸν λαό µας γι) αὐτὸ ὀνομα- 
τίζεται Λαμπρή, κι εἶναι τόσο ὡραία καὶ πολλὰ τὰ ἔθιμα ποὺ ἔχου- 
µε γι’ αὐτὲς τὶς ἡμέρες. 

Ἐδῶ στὴν Φωκίδα συνηθίζεται ν᾿ ἀρχίζει ἡ προετοιμασία μιὰ 

ἑθδομάδα νωρίτερα ἀπὸ τὴν Μεγάλη 'Ἑθδομάδα. 
Θὰ γίνει ἄσπρισμα στὰ σπίτια µέσα κι ἔξω καὶ γενικὸ καθάρι- 

σµα. Χαΐρεται ἡ κάθε νοικοκυρὰ νὰ παστρέψει τὸ σπιτικό της, δίχνει 
τὴν µπουγάδα, καλοσιδερώνει τὰ κεντητὰ ἐρχόχειρα, γυαλίζει τὰ 
µπακίρια, ὅλα πρέπει ν᾿ ἀστράφτουν. Κ᾿ ὕστερα θὰ ζυµώσει καὶ θὰ 

πλάσει τὰ κουλούρια καὶ τὴν λαμπριάτικη τούτη συνήθεια, κανένα 

σπίτι δὲν παραμελεῖ. 

Τὴν παραμονὴ τοῦ Λάζαρου, πρωϊῖ πρωῖ τὰ μικρὰ κορίτσια γυ- 
ρίζουν μὲ τὰ καλαθάκια στολισµένα μὲ λουλούδια στὶς γειτονιὲς ἀπὸ 

σπίτι σὲ σπίτι καὶ τραγουδοῦν μὲ τὶς δροσερὲς φωνὲς ἱστορώντας τὰ 

πάθη καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου κατὰ πως τὸ φαντάστηκε ὁ 
λαϊκὸς ποιητής: 

Τὸ ἐμάθατε τί ἐγίνη σήµερα στὴν Παλαιστίνη: 
Κλαίει ἡ Μάρθα κ. ἡ Μαρία ἔξω ἀπὸ τὴν Βυθανία 

Λάζαρον τὸν ἄδελφόν τους καὶ τὸν ἀγαπητικόν τους. 

Τρεῖς ἡμέρες τὸν θρηνοῦσαν καὶ τὸν ἐμοιρολογοῦσαν 
τὴν ἡμέραᾳ τὴν Τετάρτη κίνησε ὁ Ἀριστὸς γιὰ ν᾿ ἄρθη. 

---'Αν ἐρχόσουνα Χριστέ µου δὲν θὰ πέθαινε ὁ ἀδελφός µας. 

τότε ὁ Χριστὸς δακρύσει καὶ τὸν “Αδη φοβερίζει 

καὶ τὰ καλαθάκια γιοµίζουν μὲ τὰ φιλέματα, λεφτὰ ἢ αὐγὰ ἄσπρα: 
ποὺ θὰ τὰ θάψουν οἱ μητέρες τους τὴν Μεγάλη Πέμπτη. 

Σ᾽ ἕνα χωριό, στὸ Ζοριάνο, τὰ κορίτσια συνοδεύονται ἀπὸ ἕνα ἆᾱ- 
Ὑόρι, τὸν φυλαχτή. Σὲ ἄλλα χωριὰ τὸ ἀγόρι ὀνοματίζεται άδελφοπη- 
τός. ᾿Εκεῖ τραγουδοῦν: 

"Ἠρθε ὁ Λάζαρος, Ίρθαν τὰ Βάγια 
Ἔρχεται ὅ Χριστὸς χι᾽ ἀναστήσεταί µε. 
Μάρθα καὶ Μαγδαληνὴ εἶναι ἀδελφάδες 
μύρο τὶς ἕφερα νὰ τὶς μυρίσω 
καὶ στὰ πόδια τὶς θηλειὲς γὰ λύσω, 

Αὐτὸ λέγεται σὰν εἰσαγωγὴ καὶ ὕστερα ἀκολουθεῖ ἀνάλογο τρα- 
γουδάκι γιὰ τὸν καθένα καὶ γιὰ τὴν κάθε περίπτωση. Τραγουδάκι 
γιὰ τὸν παπά, ἄλλο γιὰ τὸν γραμματισμένο, γιὰ τὸν ἀρραθωνιασμέ- 

νο, Υιὰ τὴν ἀρραθωνιασμένη, γιὰ τὸ µοναχογιό, τραγούδι γιὰ τὴν 
µοναχοκόρη, γιὰ τὸ σπίτι ποὺ καρτεράει ξενιτεµένο ἀκόμα καὶ γιὰ 
κεῖνον ποὺ ἔχει ἄλογο ὑπάρχει τὸ πρεπούμενο στιχάκι. 

Μεγάλη Πέμπτη θάφονται τ᾽ αὐγὰ κόκκινα κατὰ τὴν συνήθεια στὴ 
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Φωκίδα. Στὰ χωριὰ συνηθίζουν τὸ ἀπονέρι ἀπὸ τὸ θάψιμο τῶν αὐγῶν 
νὰ τὸ χύνουν µέσα στὸ κατώι (ὑπόγειο), κατάλοιπο ἀπὸ τὴν τουρκι- 

κἢ κατοχή, νὰ μὴ προκαλοῦν. 

Τὴν ἴδια µέρα θὰ γίνει καὶ τὸ ζύμωμα. Τὸ ψωμὶ μπαίνει στὶς πινα- 
᾿κωτὲς νὰ γίνει (ν’ ἀνέθει τὸ ζυµάρι), πλάθονται καὶ οἱ λαμπριάτικες 
κουλοῦρες μὲ τὸ κόκκινο αὐγό, καὶ ψήνονται στοὺς φούρνους, ποὺ στὰ 

χωριὰ ὑπάρχουν στὸ κάθε σπίτι. 

Τὸ 6ράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ἀφοῦ τελειώσει ἡ ἐκκλησιά, οἱ 
Ὑυναῖκες στολίζουν µέσα στὴν ἐκκλησιὰ τὸν ᾿Επιτάφιο μὲ Φφρεσκο- 

κομμένα λουλούδια ἀπὸ τοὺς κήπους. Προσφέρει ἄφθονα ἡ φύση αὖ- 
τὴν τὴν ἐποχή. Πρέπει νὰ εἶναι ἄσπρα καὶ ἐλάχιστα μὼθ καὶ τὸ στό- 
λισµα γίνεται μὲ τέχνη’ ἀραδιάζονται Θιολέτες, κάλες, Φρέζες, ζου- 

µπουλάκια. 

Ἑημερώνοντας ἡ Μεγάλη Παρασκευή, ὁ Ἐπιτάφιος εἶναι ἕτοιμος. 

Ἡ µέρα αὐτὴ εἶναι µέρα τοῦ θρήνου καὶ τοῦ μεγάλου πένθους. 
Τσουκάλι δὲν μπαίνει στὴ φωτιά, δὲν πίνουν κρασί, δὲν παίζουν 

χαρτιά, κρεμᾶνε τὸν θαλέ, ὅπως συνηθίζεται νὰ λέγεται. 

Συνήθεια εἶναι νὰ περνοῦν τὰ παιδιὰ τρεῖς φορὲς κάτω ἀπὸ τὸν 
"Επιτάφιο, ἀφοῦ τὰ θάλουν νὰ προσκυνήσουν, κι’ ὅλος ὁ κόσμος θὰ 

προσκυνήσει. 

Τὸ 6ράδυ τῆς ἴδιας µέρας, περιφέρονται οἱ Ἐπιτάφιοι µέσα στὴν 

πόλη καὶ ἀφοῦ ψαλεῖ ἡ δέηση στὴν ᾿Επάνω πλατεία, γίνεται καὶ ἢ 
κριτικὴ τοῦ καλύτερα στολισµένου ᾿Επιτάφιου. Ἡ ἐπιτυχημένη ἐνορία 

ὅταν ἀρχίσει ὁ κόσμος νὰ φεύγει, θριαμθευτικὰ φωνάζει: Ζᾶς κάψσ- 
με, σᾶς κάψαµε. 

Οἱ οἰκογένειες ποὺ δὲν ἔχουν θρεφτάρι, δικό τους δηλ. θρεμµένο 

ἁρνί, ἀγοράζουν τὸ ἀπαραίτητο ἀρνὶ ἀπὸ τὸ πρωῖ τῆς Μ. Παρασκευῆς 
γιὰ νὰ θελάξει µέσα στὸ σπίτι γιὰ τὸ καλό, 

Τὸ Μεγάλο Σά6θθατο θὰ γίνουν οἱ ἑτοιμασίες γιὰ τὸ δεῖπνο τῆς 

᾿Ανάστασης. Σφάζεται τὸ ἀρνὶ καὶ ἑτοιμάζεται. Οἱ νοικοκυρὲς ἀπὸ 

τὰ ἐντόσθια θὰ κάνουν τὴν µαγειρίτσα. 

Τὸ πρωῖ θὰ γίνη ἡ πρώτη ᾿Ανάσταση. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ 
σπάσιμο ἑνὸς πήλινου τσουκαλιοῦ μετὰ τὴν πρώτη ἀνάσταση, στὸ 

κάθε σπίτι στὸ Γαλαξείδι, γιὰ νὰ πατήσουν τὸν Δαίμονα, 

Κι ἔρχεται τὸ 6ράδυ τῆς ᾿Ανάστασης. 

"Ὅλοι θὰ παρευρεθοῦν ντυµένοι γιορτινὰ καὶ θαστώντας λαμπά- 
δα, τὰ μεσάνυχτα μόλις ἁἀκουστεῖ τὸ «Χριστὸς ᾿Ανέστη», χαλάει ὁ κὀ- 
σµος ἀπὸ τὰ θαρελότα καὶ τὶς φωτοθολίδες, τ᾿ ἀναμμένα κεριὰ φωτί- 
ζουν Ὑιορταστικά, ὁ κόσμος χαίρεται, ἀλλάζει εὐχές: Χριστὸς ᾽Ανέ- 

στη! ᾽Αληθῶς ᾿Ανέστη! 
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Τὸ φῶς τῆς ᾿Ανάστασης δὲν πρέπει νὰ σθήση, στὸ κατώφλι τοῦ: 
σπιτιοῦ ὁ νοικοκύρης θὰ κάνη μὲ τὴν φλόγα τοῦ κεριοῦ τὸ σημάδι 
τοῦ σταυροῦ κι ἡ νοικοκυρὰ θ᾽ ἀνάψει τὸ καντήλι καὶ θὰ φροντίσει 
νᾶναι ἄσθεστο σαράντα μέρες. 

᾿Ακολουθεῖ πλούσιο γεῦμα μὲ τὴν µαγειρίτσα, πίτα, τσουγκρί- 
ζουν τὰ κόκκινα αὐγά, τσουγκρίζουν τὰ ποτήρια μὲ τὴν ρετσίνα. Χρι- 
στὸς ᾿Ανέστη! ᾿Αληθῶς Ανέστη | 

Ἡ νοικοκυρὰ θὰ φυλάξει στὸ εἰκονοστάσι ἕνα κόκκινο αὐγὸ πού’ 
θὰ παραμείνη φρεσκότατο μέχρι τὸ Πάσχα τοῦ ἄλλου χρόνου. 

Ἐημερώνει τὸ Πάσχα. 

᾿Απὸ τὸ πρωῖ στὴν κάθε γειτονιὰ ἀνάθουν µεγάλη φωτιὰ νὰ πέ- 
σει χόθολη. Μαζώνονται παρέες παρέες καὶ ψήνουν ἀντάμα, ἄγαπη- 

μένα, τ᾽ ἀρνιά τους σὲ μεγάλους λάκκους, ἑφτὰ ὀχτὼ ἀρνιὰ µαζεμένα᾽ 
κι εἶναι νὰ σὲ πιάνει ἡ χαρά. 

Ὥσπου νά ψηθοῦν τ’ ἀρνιά, ψήνονται τὰ κοκορέτσια, ἀλληλοπροσ- 
φέρουν µέσα στὴν παρέα μεζέδες, τσουγκρίζουν τὰ ποτήρια μὲ τὸ 

κρασί, τσουγκρίζουν καὶ τ᾽ αὐγά, γίνεται µεγάλο γλέντι, ᾽Αρχίζουν 

τὰ Ρουμελιώτικα τραγούδια κι οἱ χοροί... 

Στὰ Σάλωνα σφάζουν ἀρνιὰ 
καὶ στὸ Ἀρισσὺ χριάρια... 

Στὸ γλέντι εἶναι καλοδεχούμενος πάντα ὁ ξένος κι εἶναι ἡ συνή-- 
θεια νὰ μὴν ἀφήνουν νηστικὀ τὸν ἀπρόσμενο διαθάτη, καὶ ὑπάρχει 
πάντοτε θασταγµένος μεζὲς καὶ κρασὶ γι’ αὐτόν. 

Κι ἔρχονται πολλοὶ ξένοι ποὺ χαίρονται ἐδῶ στὴν Φωκίδα ἕνα 
ἀλησμόνητο Πάσχα. 

Τυχερὸς θεωρεῖται ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ σπάσει τὸ αὐγό του, ὅλη 
τὴν ἡμέρα. 

Συνήθεια εἶναι σὲ πολλὰ χωριἀὰ νὰ διαθάζουν τὰ μελλούμενα στὸ. 
κόκκαλο τῆς πλάτης τοῦ ἀρνιοῦ. 

Ἡ γιορτὴ τελειώνει μετὰ τὴν ἀκολουθία τῆς ᾽Αγάπης, τὸ ἀπό- 
γευµα. 

Φιλιώμένοι σήµερα οἱ ὀχτροί, «σήµερα εἶναι ᾽Αγάπη, µόνον Α- 
γάπη». Στὸ Ζοριάνο ὕστερα ἀπὸ τὴν ᾿Αγάπη, χορεύουν στὴν πλατεία. 
τραγουδώντας: 

Σήµερα Ἀριστὺς ᾽Αγέστη χι αὔριο ἀληθῶς ᾿Ανέστη. 

Σήµερα γαὶ τὰ κορίτσια στέκονται σὰν χυπαρίσσια. 

Σήµερα χι οἱ παντρεµένες στέκονται χαμαρωμµένες 
Σήµερα τὰ παλληκάρια στέκονται σὰν τὰ λιοντάρια. 
Ῥήμερα κι αὐτὲς οἱ χῆρες στέκονται σὰν χαχομοῖρες. 

ΕΥΑΓ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 
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Ὀδυσσέας 

᾿ἸΑνδροῦτσος 

Σὲ λίγες µέρες θὰ γιορταστεῖ καὶ 

φέτος ἡ ἐπέτειος τῆς µάχης στὸ Χά- 
νι τῆς Γραθιᾶς. Θὰ ὑμνηθοῦν, γιὰ 
μιὰ ἀκόμα φορά, τὰ 117 ἀτρόμητα 
παλληκάρια πού, μὲ ἀρχηγὸ τὸ µες- 
Ὑάλο πολέμαρχο Ὀδυσσέα ᾿ἸΑν- 

ὁροῦτσο, πέτυχαν τὸ ἀπίστευτο αὖ- 
τὸ κατόρθωμα. Καὶ ἦταν τόσο µε- 
γάλη ἡ ἀπήχηση ἀπ᾿ τὸ κατόρθω- 
μα αὐτό, ποὺ -- τὸ σπουδαιότερο -- 

ἔγινε στὴν πιὸ κρίσιμη στιγμὴ τοῦ 
ἀγώνα καὶ ποὺ τόσα πρόσφερε σ᾽ 
αὐτόν, ὥστε σκέπασε ὅλα τ’ ἄλλα 
κατορθώματα τοῦ ᾿Οδυσσέα καὶ 
αὐτὴ ἀκόμα τὴν πληθωρικὴ προσῶω- 
πικότητά του. 

"Ἕνα γραφτὸ κείµενο, τὸ παρα- 
κάτω γράµµα του πρὸς τὸν ἸΑνα- 

“στάσιο Λόντο()), πέρα ἀπ᾿ τὴν ὁ- 
ποιαδήποτε Φιλολογικὴ ἀξία του, 
μᾶς φανερώνει μερικὲς πτυχὲς ἀπ 
τὸ Χαρακτήρα του καὶ μᾶς ἆποκα- 
λύπτει πολλὲς ἀπ᾿ τὶς ἰδέες του, 

Στὸ γράµµα του γράφει: 

«Κύριε ᾿Αναστάσιε Λόντε 

. 
σὺ ἔχεις πολλαὶς Σουλειαὶς καὶ 

θὼς ἀπούω χαταγίνεσαι ἡμέραν καὶ νύ- 

Ἅτα. Διὰ τοῦτο δὲν ἔπρεπε νὰ σὲ ἐμποξί- 

κα- 

(1) Απ τὴν «᾿Απολογία τοῦ ᾿Οδυσσέως 
"Ανδρούτσου, τοῦ Μπάμπη "Αννινου, ποὺ δη- 

μοσιεύτηκε στὸ διξλίο του «Ἱστορικὰἀ Σηµει- 

ὤματα». 
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σω μὲ τοῦτο τὸ γρᾶμμα, καὶ μάλιστα ὁ- 

ποῦ µαζί σου δὲν ἔχω ἀνταπόχρισιν ὄν- 
τας ἄλλη ἡ ἰδική µου δουλειὰ καὶ ἄλλη ἡ 

ἰδική σου. Μολοντοῦτο, ἐπειδὴ εἶδα εἰς 
ε ώ μ 5 5 αν ο ἑγός σου φίλου γρᾶμμα ν᾿ ἀναφέρης τ᾽ ὕ- 

νομά μοὺ, θιασµένος εἶμχι νὰ σοῦ πάνω 
ς 

πέντε ἓξ ἀράδαις. Καὶ 

καλὺ µέσα, ἀκουσέ το, εἰδεμὴ κάφε ταις. 

  

  

χοὺς διαθόλους ἀπὸ μέσα του. Τοῦ τὸ λέ- 

γω μπέσα μὲ | 
χρήσιμος εἰς τὴν πατρίδα, καὶ ϐ 

Ἠόριε, 
δύο λογιῶν 

' 

Εξ οι 

ζει τὸν ῥαιμονισμένον ἀπὸ τοῦ νὰ πράξη 

τὸ κακόν, Ἡ θρησκεία µας μᾶς διδάσκει 
γὰ, πιστεύωμεν ὅτι κατ τὰ

 .. σο
 

μμ Μ π
ο
 Ἡ τα
 μ .ν
 

ξ-
 

ὋὍ
 

ο 
ΐ 

σιν μπαίνει πολλαὶ 

ἕναν ἄνθρωπο ναὶ 

ἕλα τὰ κακά, καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ δεύτερος 

διάδολος. Τώρα ἐγὼ εἶμαι σὲ ἀπορίαν, 
ποῖος δΣιάδολος σὲ σένα γατοικεῖ, ὁ πρῶ- 

τος ἢ ὁ δεύτερος; "Όσον διὰ τοῦ λέγου
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α 

..
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” τοὺς μι. γα 

ς, ὅσαις φο- 

ς τὰ : έάβη τὶς θάλασσας, 
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Όυ
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) 

- ω
 μ
α
 

απ
 

ὃ
 

ω
π
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λ
ε
ς
 

' 

πω
 

αν
 

φοῦ μωσε πα μάς παρχίαις τῶν τν- 

ῥάννων, ὡς ἀληθινὸς δαιμογισμέγος ὑπὲρ 

Πατρίδο αν ἐμαροσαμονν εἰς αὐτὴν τὴν τε] σ
ι
 

τὰ
 

Ὑνωρίζω ἀπὸ ποῖον δαίμονα 

Ἓρρς μου, ἤρχισα ἀπὸ 

ῦ 

νο, Τὸν περισσότερο χπιρὸ 
έ ποῦ τὸν ἐπ 

, Ὕοντας Τούρκους, κυνηγῶντας τυράννους. 
Τὸν νὰ εἲς τὰ σπήλαια καὶ εἷς τὰ 
Φουγά. Τὰ χαρτέρια τῶν Ἀρόμων, οἱ λόγ- 
Υοι καὶ τὰ ἄγρια θηρία εἶναι μάρτυρες ὃ- 

τι Συσκόλως ἔφευγεν ὁ Τοῦρχος ἆπ ΄ 

χέρια µου, ἂν ζύγωνε χαμμιὰ πεγηνταριὰ .ς
 

α Ἐγὼ ἐσυναναστρεφόμευν μὲ αὖ- 
τυράννους καὶ Ίμουν καλὰ πλη- υ 5 Ἰ | 

ἐργυιαίς 

τοὺς τοὺς 

Ῥωμένος διὰ νὰ σέξωµπι τοὺς ὄμογεν κ 
των ἀλλὰ κινούμενος ἀπὸ τὸν διάξολό 
μου, Τούρκους ἐσκότωνα. Οἱ κρτµνοί, τὰ 

τὰ χιόνια καὶ τὰ δά- 

Μ
ι
 

ος
 

ποτάμια, οἱ πάγοι͵ 

ση ἦταν τὰ ἀγαπητά μου κατοικητήρια, 

τὸ τουρχικὸν αἷμα τὸ προσφάγι µου, Ἐ- 

τπκώδη ἡ Ἐπανάστασις, καὶ εὐθύς, συρὀ- 

μου, 
τήν σωνήν 

ο αν ροκ Σ ιο πὸ τὰ φυλλυκάρλια µου, ἐσεθάστηκα 

τὴν ἀπόφασιν της καὶ ἔτρεξα μὲ ὅλους 

ἐλάτρευσα 

της ἄκου- 

τῆς 

Μολονότι ἐχέρδιζα ἐν 

χαιρῷ Τουριάας ὁ διάρολός μου μοῦ ᾱ- 

φήρεσεν αὐτὴν τὴν .. ἀφοῦ ἐσηκώ- 

ἁ πολυλογῶ; Τό- 
ιός μου, ὥστε νὰ 

ο
ς
 

γεµίσω Ψείραις, νὰ . τω τὸ ψωμί, νὰ 

ποίτωμαι εἷς τὰ γερά, εἲς τὰ χιόνια καὶ 

χάθε στρα- 

δν ἁγαριστίαν, νὰ πίνω φαρµάχια 

ἀπὸ - οὓς καὶ φίλους, νὰ κυνηγῶμα: ὡς 

εἲς τὴν λάσπην, νὰ δοκυιάζω 

κατάδικος ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς συγγενεῖς καὶ 

τοὺς ολο λους τῆς δικαιοσύνης, νὰ ἐπιθυμῶ 

συνελεύσεις ἐθνικάς, νὰ ἀγαπῶ δικαΐους 

ον, νὰ εἶμαι λάτρις τῶν ἐγαρέτων 

τῶν σοφῶν, νὰ διφῶ τὴν αὗτο- 

ον καὶ ἀγεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, 
ἐπιθυμῶντας καὶ µόνον Ἕλληνες νὰ διοι- 

ποῦν καὶ νὰ θασιλεύουν εἷς τοὺς Ἕλλη- 

γας. Ἔκ τούτων ἕλων, Σάσχαλε, ἠμπορεῖς 
νὰ συµπεράνης ποῖος Σιάδολος εὑρίσκεται 
µέσα µου. Εΐναι ὁ διάβολο ος ἔπκεῖνος ὁποῦ 

β ” . Γ . . » 

ἔχαμε τὸν Σωκράτη» νὰ πίῃ τὸ φαρμάκι 
διὰ τὰς εἰλικρινεῖς εἲς τὴν πατρίδα 

του ἐκξουλεύσεις, Ἡ πάλιν εἶναι ὁ δαίμο- 

νας, ὅστις ἔκαμε τοὺς ὑμογεγεῖς µας νὰ 

παραδώσουν τὴν ιν εἷς τοὺς Μαχε- 
Ῥόνας, εἷς τοὺς Ῥωμαίους καὶ ἔπειτα εἰς 

τοὺς Τούρκους: 

Ἐγὼ γιὰ λόγου µου γομίζω ὅτι ἐσὺ ἕ- 
χεις µέσα σου τὸν διάξολον ὅπου εἶχε καὶ 

ὁ Σωκράτης, ποὺ ξέρεις ο μοί- καὶ 
διαθάζεις τὸν Ξενοφῶντα χαὶ τὸν Πλάτω- 

  

Μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτα τόσο οἱ συνεργασίες σὲ θέµατα ποὺ 
ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας, ὅσο καὶ ἡ διατύπωση 
ὁποιασδήποτε κριτικῆς, οἱ ὑποδείξεις σας γιὰ τὶς ἐλλείψεις µας 
καὶ γενικὰ ὅτι μπορεῖ νὰ συµθάλει στὴ καλυτέρευση τοῦ πε- 
ριοδικοῦ µας.     
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να. Εἰ--: νέος ἕως 93 χρονῶν, καὶ μρλου- 
τοῦτο εἰπαι θουλευτής. Χαίρεσαι ὑπόλη- ῦ 
Ν, ας παία, Ἐν η ᾽ . , Φτν, Ῥολογόοτι λὲς πὼς χαὶ χωρὶς ὀμέγοια 

ς 

πρατοῦν τὰ ἐθνικὰ εἰσοξήματα, σπείρεις 
ζιζάνια εἷς Μωργὰν καὶ Ῥούμελην ἀναι- 
θάζεις καὶ παταιβάζεις ἀπὸ τὰ ἀξιώματα 

τοιον θέλεις. Τέλος πάντων δίγεις κα- 

..
 
Ο 

Ἰ 
ῳ ͵ 

λὸν παράδειγµα εἲς τὴν ἐπαρχίαν σου, τῆς 
χρηστοηθείας, τῆς ἐγχρατείας, τῆς ἄφ:- 

λοπερδείας, τῆς δικαιοσύνης. Ἑρμηνεύεις 

τοὺς συγγενεῖς σου ὡς μαθητὰς τοῦ Σω- Ξ ήν Ε ο 

«ράτους, νὰ μὴν ἀδικοῦν εἷς τὴν ζωήν, οὐ
 

εἷς τὴν τιμήν, εἲς τὴν Ἰδιοχτησίαν ὅλους 
τοὺς συνεπαρχιώτας των. Εἰς ὀλίγα λόγια 

ἐρευνγῶντας χαὶ ἐγὼ ἀπὸ μέρους µου τίγες 

αἱ πράξεις τοῦ πατρὀς σου καὶ αἱ ἄνδρα- 

γαθίαι τοῦ ἀξελφοῦ σου, τὸ φέρσιµον τῶν 
προυχόντων συγγενῶν σου, ἐνθυμούμενος 
τὴν διάλυσιν τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως 
ἐξ αἰτίας σου, τὴν προσκόλλησιν σου εἷς 

τὴν ξένην Αὐλὴν καὶ ἔχι εἰς τὴν ἄπελευ- 

θέρωσιν τῆς Ἑλλάδος, συιπεραίνω, δά- 

σχαλε, μπέσα μὲ μπέσα, ὅτι ἐσὺ ἔχεις µέ- 

σα σου τὸν Δαίμονα τοῦ Σ 

ταξε ὅμως καλά, ὅτι κάθε Ἕλληνας ἔχει 

υχράτους. Κύὐτ- 

µέσα του δώδεκα λεγεῶνας Σιαξόλωγ. Καἱ 
ἔπαρε τὰ µέτρα σου, διότι, ὡς λέγει ἡ πα- 
Ρβοιµία, ἕνας διάδολος σκοτώνει τὸν ἄλλον. 
Κύτταξε καλά, διότι ἢἡ κοντεύει νὰ γαθῆ 

| Πατρίς, ἢ νὰ πέση εἰς κανένα χειρότε- 

ἀπὸ ἐκεῖνου ὅπου δαστοῦσαν 
πατέρες µας. Κύτταξε χαλὰ μὴν τύχη 

Ἔξ ᾿Αθηνῶν τῇ 14 Φεβρουαρίου 1854 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ» 

Τὸ γράμμα τοῦτο, τὸ σχεδὸν ᾱ- 
γνωστο, μαζὶ μὲ τὸ πασίγνωστο 

πρὸς τοὺς Γαλαξειδιῶτες (Υρά- 

φτηκε στὶς 22.3.21) ρίχνουν ἀρκετὸ 
φῶς στὴ µεγάλη αὐτὴ µορφὴ τοῦ 
21, ποὺ ἀπ ὅλους πιὰ θεωρεῖται 

σὰν μιὰ ἀπ᾿ τὶς σημαντικώτερες τοῦ 
Αγώνα γιὰ τὴ Λευτεριά. 

  

ΑΠ᾽ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Στὶς 2 Μαρτίου 1977 ὀργανώθηκε στὴν πόλη µας, ἀπ᾿ τὴν Ἔται- 

ῥεία Φωκικῶν Μελετῶν καὶ τὸ ᾿ἘΕθνικὸ “Ίδρυμα «ὁ Βασιλεὺς Παῦ- 
λος», ἐκδήλωση μὲ θέµα «ὁ Μακρυγιάννης». 

Ὁμιληταὶ ἦταν ὁ ποιητὴς Φοῖδος Δέλφης καὶ ὁ λογοτέχνης Κων/ 
νος Βαλέτας, ἐνῶ ἡ ος τοῦ Ἔθν. Ἱδρύματος "Αννα Πολυτίμου - 
Παπακώνσταντίνου ιάθασε ἁἀπόσπασμα ἀπ᾿ τὰ «Απομνημονεύματα» 
τοῦ Μακρυγιάννη καὶ ἀπήγγειλε ποίηµα τοῦ Σικελιανοῦ γι’ αὐτόν. 

Ἡ ἐκδήλωση σημείωσε ἐπιτυχία ἀπὸ κάθε πλευρά. Παραθρέθη- 
κε πλῆθος κόσμου καὶ μεταξὺ αὐτῶν ὁ κ. Νομάρχης Φωκίδος, ὁ Σε- 
6ασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδος, οἳ κ.κ. Δήμαρχοι ᾽Αμϕίσσης καὶ 
Δελφῶν καὶ ὅλες οἱ τοπικὲς ἀρχές. 

Ἡ Ἑταιρεία εὐχαριστεῖ τὸ ᾿Εθνικὸ “Ίδρυμα γιὰ τὴν πολύπλευρη 
συµθολή του στὴν ὀργάνωση τῆς ἐκδηλώσεως καθὼς καὶ ὅλους ποὺ - 
παραθρέθηκαν σ᾿ αὐτή. 

  

Τὸ περιοδικό µας διατίθεται δώρεάν. Ἐὰν σᾶς ἐνδιαφέρει ζη- 
τῆστε το στὰ Γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, Πλα- 
τεία Κεχαγιᾶ, ”Αμϕισσα. Ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἔχει ἐξαντληθεῖ, θὰ σᾶς 
τὸ στείλουμε εὐχαρίστως. 

  

  

  

 



  

  

΄αμϕισσαλ 
  

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


