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Ψυ 

ΕΠΤΠΠΚΑΙΡΟΤΙΗ ΤΙΣ 

Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει 

1. -. Στὸ θιθλίο ἐντυπώσεων τοῦ «Λαογραφικοῦ Μουσείου Φωκί- 

δας» διαθάσαµε : 

«Μὲ πραγματικὸ θαυμασμὸ θέλω νὰ συγχαρῶ τὸν πρόεδρο καὶ 

τὸ Δ. Σ. τῆς Ε.Φ.Μ. γιατί, σὲ μιὰ κρίσιµη περίοδο γιὰ τὴ διαφύλαξη 

τῆς ἱστορικῆς µας µνήµης, τῆς ἐθνικῆς φυσιογνωμίας καὶ τῆς παρά- 

δοσης τοῦ λαοῦ µας, κατόρθωσαν, σχεδὸν ἀθοήθητοι, νὰ δηµιουργή- 

σουν τὸ Μουσεῖο (Λαογραφικὸ) τῆς περιοχῆς τους. Πρόκειται γιὰ 

ἕνα ἐπίτευγμα ἀληθινὰ καταπληκτικό, γιὰ ἕνα σπάνιο ἀποθησαύρι- 

σµα, ποὺ ἔγινε μὲ σωστὴ ἀντίληψη, ὑποδειγματικὴ διάταξη καί, προ: 

παντός, μὲ τὴ θερμἠ ἀγάπη, τὸ πάθος καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ αἴσθηση 

τοῦ Γιώργου Κουτσοκλένη. 

Τὸ κοινό, οἱ παράγοντες τῆς ”Αμϕισσας καί, κυρίως, ἡ ἁρμόδια 

κρατικἡ ἀντίληψη, ὀφείλουν νὰ κάµουν δική τους τὴν ἀνάπτυξη τοῦ 

Λαογραφικοῦ Μουσείου. ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ. 

19.4.80 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΜΚΙΝΟΣ: 

2. --᾽Απ᾽ τὸ Δήμαρχο ᾿Αθηναίων λάθαµε τὸ παρακάτω γράµµα: 

«᾿Αγαπητοὶ Κύριοι. 

Αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς ἐκφράσουμε τὶς θερμές µας 

εὐχαριστίες γιὰ τὴν ἀπὸ µέρους σας παραχώρηση θιόλίων στὴ Βι- 

θλιοθήκη τοῦ Κέντρου Λαϊκῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης. 

Ἡ εὐγενική σας αὐτὴ χειρονομία μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμαστε 

πλαισωμένοι ἀπὸ πνευματικοὺς ἀνθρώπους καὶ φορεῖς, ποὺ ἔρχον- 

ται συνεπίκουροι στὴν προσπάθεια τοῦ Δήμου µας νὰ προωθήσει τὸ 

πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τῆς ᾿Αθήνας δημιουργώντας νέα ἐρεθίσματα καὶ 
νὰ τὸ ἀναγάγει στὸ φυσικὸ προορισμό, δηλ. στὴν ἀρχὴ «ἡ Τέχνη γιὰ 

τὸ Λαό», 
Φιλικώτατα, 

ὍὉ Δήμαρχος ᾿Αθηναίων 
ΔΗΜ. ΜΠΕΗΣ» 
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0 ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 0 ΛΙΤΩΛΟΣ 
(208 χρόνια ἀπ 

᾿Ακόμα ἀνθοῦν τὰ λόγια σου στὰ θρά- 
χ.ια τῆς Ἠπείρω 

ἀπ τὰ θαθειὰ τοῦ στοχασμοῦ ὣς τὰ 
φηλὰ τοῦ ὀνείρου 

Ἰρόδρομε σὺ τῆς λευτεριᾶς, ζεστὴ 

τοῦ ἤλιου ἀχτίδα 
µοίραζες τὴν παρηγοριὰ κι’ ἔσπερνες 

τὴν ἐλπίδα. 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2ΙΤΣΑΙΑ 

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ 
τῶν 200 χρόνων ἀπ᾿ τὸ μαρτυρικὸ 
θάνατο τοῦ Ἐθνομάρτυρα καὶ Ἴσα- 
πόστολου "Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω- 
λοῦ, ἰδιαίτερη ἐπικαιρότητα ἀποκτᾶ 
ἡ κάποια ψηλάφηση τοῦ τεράστιου 
ἔργου του. Λίγα λουλούδια δηλαδὴ 
θὰ προσπαθήσουμε νὰ µαζέψουµε 
ἀπ᾿ τὸ τεράστιο εὐωδιαστὸ καὶ γε- 
µμᾶτο καρποὺς περιθόλι τοῦ "Αγίου, 
γιὰ νὰ τὰ προσφέρουμε στὴν ἀγά- 
πη σας, πιστεύοντας πὼς κάνουμε 

λειτουργία στὴ µνήµη του. 

Ὁ Πατρο-Κοσμᾶς, ὅπως λέγεται, 

ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε στὸ μικρὸ 
χωριὸ τῆς Αἰτωλίας, Μέγα Δέν- 

ὅὃρον, τὸ ἔτος 1714, ἀπὸ εὐσεθεῖς 

γονεῖς, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν καὶ γιὰ 

τὴ μόρφωσή του. Ἔτσι τὸν θλέπου- 
µε σὲ ἡλικία 8 χρονῶν νὰ μαθαίνει 
τὰ πρῶτα του γράμματα κοντὰ στὸ 
σοφὸ ἱεροδιδάσκαλο Γεράσιμο Λύ- 
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τὸ θάνατό του) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ 

τσικα, ποὺ δίδασκε τότε στὸ ἔακου- 
σµένο «Κρυφὸ Σχολειὸ» τοῦ Μονα- 
στηριοῦ τῆς Παναγίας τῆς Σεγδί- 
τσας. Εδῶ ἔμεινε 10 χρόνια καὶ κα- 
τόπιν πῆγε στὴ Λομπότινα τῆς Ναυ- 
πακτίας ὡς µαθητὴς καὶ σύγχρονα 

θοηθὸς τοῦ ἱεροδιδάσκαλου ἸΑνα- 
γία. 

Ἡ δίψα γιὰ περισσότερη μάθηση, 
ὁδήγησε τὰ θήματά του, σὲ ἡλικίχ 
30 χρόνων περίπου, στὸ µεγάλο Σχο- 
λεῖο τοῦ "Αγίου ὌὌρους (Μοναστή- 
ρι Βατοπεδίου), ποὺ εἶχε δασκά- 
λους τοὺς Παν. Παλαμᾶ, Εὐάγγ. 

Βούλγαρη καὶ Ν. Ζερτξούλη. 

Ἐπειδὴ ὅμως ἡ περίφηµη ἐκείνη 
Σχολἡ διαλύθηκε γιατὶ φύγανε οἱ 
διδάσκαλοι, ὁ Κώνστας, ὅπως τὸν 

ἔλεγαν πρὶν νὰ ἱερωθεῖ, πῆγε στὸ. 
Μοναστήρι τοῦ Φιλόθεου. Ἐδῶ ἔ- 
γινε καλόγηρος καὶ σὲ λίγο -- μιά 
καὶ τὸ Μοναστήρι δὲν εἶχε παπᾶ --- 
Ἱερομόναχος, 

ΩΣΜάΑ. ὁ Λίτσικας, κι ἐκεῖνος ἕ- 

νας δάσκαλος τοῦ Γένους, ἤθελε 

παπάδες ὅλους τοῦ λαοῦ τοὺς προ- 

κοµένους. Κι’ εἶπεν εἰς τὸν µαθη- 
τή του «πάρε Κώστα τὴν εὐχή µου 
καὶ στὸ “Άγιο ὌὌρος τρέχα, για- 
τὶ θλέπει ἡ ψυχή µου πὼς στὰ σπλά- 
χνα σου φυτρώνει τοῦ λαοῦ ὁ “Α- 
γιος Κρῖνος» καί... Κοσμᾶς στὸ “Α-



Ὑιο Ὄρος ἔγινε ὁ Κωνσταντῖνος, 

μᾶς λέει ὁ ποιητής. 

Σὲ κεῖνα τὰ δύσμµοιρα χρόνια ἡ 

πνευματικὴ κατάπτωση τοῦ Γένους 

τῶν Ἑλλήνων ῆταν πολὺ µεγάλη, 

κυρίως ἀπὸ ἔλλειψη κάθε μορφῆς 

παιδείας. 

Τὸ Γένος θυθισµένο στὴν ἀμάθεια 

καὶ τὸ σκοτάδι της, εἶχε φθάσει σὲ 

πρωτόγονη κατάσταση. ᾽Ακόμα καὶ 
οἳ παπάδες καὶ οἱ ᾿Επίσκοποι δὲν 

μποροῦσαν νὰ μεταδίδουν στὸ λαὸ 
τὰ ὑψηλὰ διδάγµατα τῆς Χριστια- 
νικῆς πίστεως. Οἱ τρεῖς αἰῶνες 

σκληρῆς δουλείας εἶχαν ἀφαιρέσει 

«ἅπ᾿ τοὺς σκλαθωμµένους "Ἔλληνες 

καὶ τὰ στοιχειώδη µέσα συντηρή- 

σεως καὶ διαθιώσεως. 

«Πικρῆς σκλαθιᾶς χειροπιαστὸ 

σκοτάδι»! Θὰ πεῖ ἀργότερα ὁ ποι- 

ητής. 
Αὐτὴ ἡ θλιθερὴ κατάσταση ἄνη- 

σύχησε ἰδιαίτερα τὴν εὐαίσθητη ψυ- 

χἠ τοῦ 'Αγίου Ιοσμᾶ καὶ μιὰ µέρα, 
κλεισμένος στὸ κελί του, ὁραματί- 

στηκε τὸ ξεσηκωμὸ τῶν σκλάθων 

"Ἑλλήνων. Πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ ἆ- 
φιερώσει τὴ ζωή του, τὶς δυνάµεις 
του, τὰ πάντα, χάριν τῶν ὑποδού- 

λων ὁμοεθνῶν του. "Ακουγε μιὰ φώ- 
νὴ ποὺ τοῦ ἔλεγε: «Κοσμᾶ! Τὸ "Ἐ- 

θνος καίγεται καὶ σὺ ἀναπαύεσαι;» 

Τότε, γιὰ νὰ λύσει τὸ πρόθληµά 

του, πῆρε τὴν Αγία Γραφή, τὴν ἄ- 
νοιξε καὶ τὰ µάτια του ἔπεσαν πά- 
νω στὴν ἀράδα: «Μηδεὶς τὸ 
ἑαυτοῦ ζητεῖτῳ, ἀλλὰ 

καὶ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκα- 

στος». (Πρὸς Κορινθ. Α΄ 10 -- 

24). 
Ας μὴ ζητᾶ κανεὶς µόνο τὸ δικό 

  

    ἡλιν εἰκένά ὠμνόμων ϱδν ἑωαλησίς ὁψ. Νικολάν 1) λήνας, 

  

του συμφέρον, ἀλλὰ καὶ τὸ συµφέ- 

ρον τοῦ ἀδελφοῦ του, τοῦ ἔλεγε ὁ 

᾽Απόστολος Παῦλος. Ἔπειτα ἀπὸ 

αὐτὸ οἱ ἐνδοιασμοί του, ὅτι τὸ ἐκ- 

χείρηµα τοῦ ᾿Αποστολικοῦ κηρύ- 

Ύματος ἦταν µεγάλο καὶ δύσκολο 

ἔπεσαν καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη του 

ὑποχώρησε. 

Κάλεσε ἀμέσως τοὺς ἀδελφούς 

του καὶ τὸν Ἡγούμενο, τοὺς ἀἆνα- 

κοίνωσε τὴν ἀπόφασή του, τοὺς ζή- 

τησε νὰ τὸν συγχωρέσουν καὶ Σε- 

κίνησε γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη. 

Ἐκεῖ θρῆκε πρῶτα τὸν ἀδελφό 
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του Χρύσανθο, ποὺ ἦταν διδάσκα- 

λος, ἀπ᾿ τὸν ὁποῖο πῆρε καὶ µερι- 
κὰ µαθήµατα ρητορικῆς τέχνης, 

καὶ κατόπιν συναντήθηκε μὲ τὸν 
Πατριάρχη Σεραφεὶμ Β΄ καὶ συζή- 
τησε τὸ ὅλο θέμα. Διαπιστώθηκε 
ὅτι ἡ ᾿Ορθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὁ 

Ἑλληνισμὸς Θρισκόντουσαν σὲ ἆ- 
περίγραπτα ἅθλια κατάσταση. Στὶς 
Βόρ. ἐπαρχίες οἱ Χριστιανοὶ ἐξι- 
σλαμίζονταν κατὰ ἑκατοντάδες. 

᾽Ακόμα καὶ ἱερεῖς, στὴ Δυτικὴ Μα- 
κεδονία δὲ καὶ Δεσπότες ἀλλαξο- 
πιστοῦσαν. 

Παπᾶς δὲν ὑπῆρχε σχεδὸν πουθε- 
νὰ καὶ ἂν θρισκόταν κανένας ῆταν 
ἐντελῶς ἀγράμματος. Πολλὰ παι- 
διὰ πέθαιναν ἀθάπτιστα. 

Μόνο οἱ ἐλάχιστοι ποὺ εἶχαν ἴσχυ- 
Ρὴ θέληση κατόρθωναν νὰ διατηρή- 
σουν τὴ θρησκεία τους, τὴν πίστη 
τους καὶ κατὰ συνέπεια τὴν ἐθνικό- 
τητά τους, ἀφοῦ ἡ πίεση τῶν Τούρ- 
κων ἤταν µεγάλη, σκληρἠὴ καὶ 6άρ- 
6αρη. 

Ὁ Φάνης Μιχαλόπουλος, ποὺ ἆ- 
σχολήθηκε συστηµατικὰ μὲ τὸν “Α- 
γιο Κοσμᾶ -- αὐτὸς τόν... ξέθαψε -- 
λέει: «Αποτέλεσμα τῆς καταπτώ- 
σεως τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ ἠθικοῦ 
ἐπιπέδου ὑπῆρξε κακὸν πρωτοφανὲς 
καὶ παράδοξο στὰ χρονικὰ τοῦ Ἑλ- 
ληνισμοῦ καὶ γενικῶς τῶν Ραγιά- 
δων τῆς ᾿Οθωμανικῆς αὐτοκρατο- 
ρίας. Θέλω νὰ πῶ γιὰ τοὺς ἐξισλα- 
μισμοὺς χιλιάδων Χριστιανῶν τῆς 
Βαλκανικῆς καὶ εἰδικῶς τῆς Μακε- 
δονίας, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Στερε- 
ἃς καὶ τῆς Θράκης, καὶ κυρίως τῆς 
Ἠπείρου». 

Αὐτὴ σύντομα ῆταν ἡ θρησκευτι- 
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κἡ κατάσταση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὴν 
ἐποχἡ ἐκείνη, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐθνική, 
δὲν διέφερε, ἀφοῦ τὰ δυὸ αὐτὰ συµ- 
θαδίζανε, γιατὶ σὲ ὅλους µας εἶναι 

γνωστὸ ὅτι, μετὰ τὴν κατάλυση τῆς, 

Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐκεῖνο 
ποὺ κρατοῦσε τὸ Ἔθνος ἑνωμένο, 
ἦταν οἱ ἐκκλησία, ἡ θρησκεία µας, 
τὰ Μοναστήρια. 

Σπάνια ἀκουγόταν ἡ Ἑλληνικὴ 

γλῶσσα' τούρκικα, ἀρθανίτικα καὶ 
θλάχικα τὴν εἶχαν ἀντικαταστήσει. 

Καὶ ὁ Πατρο-Κοσμᾶς εἶπε: «Τὸ Γέ- 
νος ἡμῶν ἀγρίεψε», 

Σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀπερίγραπτα τραγι- 
κὴ ἐποχὴ ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του 
ὁ εὐλογημένος καὶ φλογερὸς “Ἱερο- 
κήρυκας, ὁ Μεγάλος αὐτὸς Πατριώ- 
της. Προικισμένος μὲ ἰσχυρὴ καὶ 
ζῶσα πίστη καὶ μὲ τὴ σταθερὴ ἀπό- 
φαση ν᾿ ἀλλάξει τὴν κατάσταση καὶ 

νὰ θελτιώσει τὴ θέση τῆς Ρωμιοσύ- 
γης, παρουσιάστηκε στὸν Πατριάρ- 
χη καὶ τὸν ἔπεισε -- δὲν ἦταν καὶ 
δύσκολο αὐτὸ --- νὰ τοῦ δώσει τὴν 
ἄδεια καὶ τὴν εὐχή του. Καὶ ρίχτη- 
κε μὲ ὁρμὴ στὸν ἀγώνα. 

Τὸ 1199-1762 ἔκανε τὴν πρώτη 
του µεγάλη ἀποστολικὴ περιοδεία. 
Τὸ 1763-1773 ἐπραγματοποίησε τὴ 
δεύτερη. 

Τὸ κύριο θάρος καὶ στὶς δυὸ αὐ- 
τὲς περιοδεῖες τὸ ἔρριξε στὴ Μακε- 
δονία καὶ τὴ Θράκη. "Ἠταν ὁ πρῶ- 
τος ποὺ διέθλεψε, ὅτι ἀπὸ τότε οἱ 
Βόρειοι γείτονές µας ἀπόθλεπαν 
στὴ διάθρωση καὶ τὴν ἐξαφάνιση 
κάθε Ἑλληνικοῦ καὶ διαισθάνθηκε 
τὸ µεγάλο κίνδυνο, γι’ αὐτὸ πολέ- 
µησε ὅσο μποροῦσε τὴ θλάχικη καὶ 
σλαθικὴ γλῶσσα, «Θέλω νὰ κάνετε



ἑλληνικὸ σχολεῖο μαζὶ μὲ τὴν ἐκ- 
κλησία εἰς τὸ χωριό σας. Ἐπιμένω 
νὰ φεύγετε τὴν ἀγρίαν θλαχικὴν 
γλῶσσαν καὶ νὰ ὁμιλεῖτε τὴν Ἕλλη- 
νικήν...» λέει, ἀπαιτεῖ, στὶς «Διδα- 

χές» του, 

Πρῶτος αὐτὸς µόχθησε νὰ κρα- 
τηθεῖ στὴν ὑπέρτιμη Μακεδονία« 
καὶ Θράκη ἡ Ορθοδοξία καὶ ὁ Ἕλ- 

ληνισμός,. 

Τὸ 1775. ΤΙ έκανε τὴν τρίτη του 
περιοδεία καὶ τὸ 1777--1779 τὴν τέ- 
ταρτη καὶ τελευταία. 

Γύρισε ὅλα σχεδὸν τὰ νησιὰ τοῦ 
Αἰγαίου, τοῦ ᾽Ιονίου καὶ τὴν Κρή- 
τη, τὴ Θράκη, τὴ Μακεδονία, τὴ Στς- 
ρεὰ Ἑλλάδα καὶ τὴν "Ἠπειρο, ὅ- 
που, στὶς 24 Αὐγούστου 1779 -- 200 

χρόνια ἀπὸ φέτος -- τὸν κρέµασε ὁ 
Κοὺρτ - Πασᾶς στὸ χωριὸ Κολικόν- 

τασι, κοντὰ στὸ Βεράτι. Χαράμµατα 
τὸν κρέµασαν γιατὶ φοθόντουσαν 
τὸν ἀμέτρητο λαὸ ποὺ τὸν ἁκολου- 
θοῦσε. ΙΚι’ ὅταν ἡ “Αγια του ψυχἠ 
πέταξε πρὸς τὸν «Πατέρα» του, οἱ 

φονιάδες, ἀφοῦ τοῦ ἔόγαλαν τὴ θΘη- 

λειά, πέταξαν τὸ λείψανό του στὸν 

ποταμὸ "λψο, ἀπ᾿ ὅπου, μετὰ ἀπὸ 
τρεῖς ἡμέρες ἕνας παπᾶς -- ὁ παπα- 
Μᾶρκος, τὸν ἀνέσυρε, τὸν τύλιξε 

μὲ τὸ ράσο του καὶ τὸν ἔφερε εἰς τὸ 

Κολικόντασι ὅπου τὸν ἔθαψαν μὲ τι- 
μὲς στὸ νάρθηκα τῆς ἐκκλησιᾶς τῶν 

Εἰσοδίων τῆς Παναγίας. 

«Τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ κοκκίνη- 
σαν καὶ σήµερα ἀκόμα ἔχουν κὀκ- 
κινο χρῶμα», λένε ἀκόμα καὶ τώρα 

στὴ Δυτικὴ Μακεδονία, ποὺ ἡ ἀνά- 
µνησή του διατηρεῖται ζωντανή. 

"Ας σημειωθεῖ ὅτι ὁ πασᾶς δὲν θὰ 

τὸν κρεμοῦσε, ἀφοῦ καὶ τὶς «Διδα- 

χές» του εἶχε ἀκούσει, ἂν οἵ µισό- 

χριστοι καὶ θεοκτόνοι 'Εθραῖοι δὲν 
καλοπλήρωναν καὶ δὲν ἐπέμεναν 
γιὰ τὴν ἐξόντωσή του. 

Πρὶν ξεκινήσει ὁ Πατρο-Κοσμᾶς 

γιὰ τὶς περιοδεῖες Του εἶχε µελετή- 
σει πολὺ καλὰ τὴν ὅλη κατάσταση. 
ὌἨξερε ὅτι γιὰ νὰ ὀργανώσει κα- 

γένας τοὺς πληθυσμοὺς τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης -- ποὺ περιγράφηκε πιὸ πά- 
νω -- σὲ μιὰ ἀδιαπέραστη γραμμὴ 
ψυχικῆς ἄμυνας, χρειαζόταν δύνα- 
µη, πίστη, γνώσεις. Γαὶ αὐτὰ τὰ δι- 

έθετε. Δὲν ἦταν ἕνας καλόγηρος μὲ 
στεγνὸ θεολογικὸ ἐξοπλισμό. "Ηταν 
µορφὴ φωτεινὴ μὲ εὐρύτατες ἄνη- 
συχίες, µεγάλη µόρφώση καὶ πολ- 

λὰ ἄλλα προσόντα. 

᾽Αντιγράφω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ 

μιὰ ἔκθεση κατασκοπείας -- στά 
κρατικὰ ἀρχεῖα τῆς Βενετίας ὑπάρ 

χουν ἀρκετὲς τέτοιες, ποὺ ἔφερε στὸ 
φῶς ὁ Κ. Μέρτζιος, γιατὶ ἡ Δημο- 

κρατία τοῦ 'Ἁγίου Μάρκου παρακο- 
λουθοῦσε, ἄγρυπνα, τὶς κινήσεις 

τοῦ ἝἛλληνα διδάχου καὶ ἔθνοφωτ!- 

στὴ --- στὴν ὁποία φαίνεται κατακά- 
θαρα τὸ ποιός ῆταν ὁ Κοσμᾶς καὶ ἡ 

ὁποία ἔχει ὥς ἑξῆς: 

«Ἡ ἐντύπωσις, ἣν ἀπεκόμισεν ὁ 

Μαμωνᾶς (πρόκειται γιὰ τὸν Κερ- 

κυραῖο κατάσκοπο ποὺ παρακολου- 

θοῦσε τὸν Κοσμᾶ) διὰ τὸν Καλόγη- 

ρον, εἶναι ὅτι οὗτος εἶναι ὀξυνού- 

στατος, ἔμπλεως μεγάλων ἰδεῶν 

καὶ ἔχει ἀξιοθαύμαστον τρόπον ὅ- 

πως εἰσδύη «εἰς τὴν ψυχἠν οἴουδήπο- 

τε καὶ εἲς τοιοῦτον Θαθμόν, ὥστε 

δὲν ὑπάρχει τι τὸ ὁποῖον νὰ ἐκφρά- 

ση ἢ νὰ προτείνη ὁ ἴδιος καὶ τὸ ὃ- 
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ποῖον νὰ μὴ γίνη ἀμέσως ἀποδεκτὸν 
καὶ μετὰ τοῦ ἐπιθαλλομένου σεθα- 
σμοῦ παρὰ τῆς ὁλότητος, ἥτις καὶ 
τὸ ἐκτελεῖ μὲ τὴν πλέον ἐφικτὴν ἆ- 
κρίδειαν, ὅτι δὲ ἐπὶ πλέον ὁ ἀριθμὸς 
τῶν ἀτόμων, τὰ ὁποῖα συρρέουν 

πανταχόθεν, ἵνα τὸν ἴδουν, εἶναι κα- 

ταπληκτικός, ὥς ἐπίσης καὶ ὁ ἀρι- 

θμὸς τῶν ἀκολουθούντων αὐτὸν εἰς 

τὴν περιοδείαν ἀνὰ τὰς διαφόρους 
Κοινότητας...». 

Ὁ ᾿Εθνοφωτιστὴς π. Κοσμᾶς στὶς 
περιοδεῖες Του μιλοῦσε στὸ λαὀὸ καὶ 
τὸν δίδασκε μὲ πύρινο ζῆλο, µετα- 

δίδοντάς του τὴ φλόγα τῆς καρδιᾶς 

Του. 

«Ἑ κήρυττε τὴν κοινωνικἡ δικαιο- 
σύνη στὴν κατανομὴ τῶν θαρῶν, 
τὴν πειθαρχία στὶς ἠθικὲς ἀρχὲς τοῦ 

Εὐαγγελίου, τὴν ἰσότητα τῶν δικαι- 
ὠμάτων, τὸ σεθασμὀ, τὴν φιλανθρω- 

πία, τὴν ὀλιγάρκεια, τὴν κατάργη- 

ση τῆς πολυτέλειας, τὴν περίθαλψη 
τῶν φτωχῶν καὶ τὴ µόρφωση τῆς 
κοινωνίας μὲ τὴν ἵδρυση ἑλληνικῶν 
σχολείων. Ὁ "Άγιος Κοσμᾶς εἶναι 
ὁ πρῶτος ποὺ µίλησε γιὰ τὴ γυναῖ- 
κα ποὺ µεταχειρίζονταν τότε ὅπως 
τὰ ζῶα καὶ ζήτησε τὴν ἀνόψωση καὶ 
τὴν ἰσότητα δικαιωμάτων της μὲ 
τὸν ἄνδρα», μᾶς λέει κάποιος 6ιο- 

γράφος Του. 

Πίστευε πὼς ἡ πολιτικὴ ἀποκα- 

τάσταση ἔπρεπε νὰ στηριχθεῖ στὴν 
πνευματικὴ ἀνύψωση, στὴν οὐσια- 
στικὴ ἐπιστροφὴ στὸν Χριστό. Πί- 
οτευε ὅτι μὲ τὴ µόρφωση οἳἵ Χριστια- 
νοὶ θὰ μποροῦν νὰ κατανοοῦν τὴν 
ἀξία τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, θὰ 
μποροῦν νὰ διορθώνουν τὴ ζωή τους 
καὶ κυρίως νὰ διεκδικοῦν 
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τὴν ἐλευθερία τους, Πί- 
στευε δηλαδὴ καὶ τὴν πίστη Του αὖ- 
τὴ τὴ μετέδιδε στοὺς σκλαθωμέ- 
νους, ὅτι μὲ τὰ γράμματα θὰ γεῖ 
τὸ σκλαθωμένο Ἔθνος ἀπ᾿ τὴν ἆᾱ- 
µάθεια, στὴν ἀρχή, καὶ ἀπ τὴ σκλα- 
ιά, κατόπιν. 

Θεωροῦσε τὴ μόρφωση σὰν τὸ 
πρῶτο θεμέλιο τῆς ἀναγέννησης. Τὸ 
ξύπνημα τῶν ραγιάδων ἦταν ζήτη- 
μα ἐκπαιδεύσεως τῆς νέας γενεᾶς. 

"Ἔτσι ρίχτηκε στὸν ἀγώνα. Μὲ ἆ- 
νυπολόγιστους κόπους οσπέρνει - 

σπέρνει συνεχῶς τὴ χέρσα γῆ τῶν 
σκλάδθων ψυχῶν. ᾿Επὶ 15 χρόνια δί- 
δαξε στὴν ἁπλὴ γλῶσσα τοῦ λαοῦ 
μὲ ἁπλὰ καὶ κατανοητὰ λόγια, μ’ 
ἕνα ραθδὶ στὸ χέρι κι’ ἕνα τριμμένο 
ράσο, χωρὶς δεκαρολογίες, χωρὶς 

ὑλικὲς ἀπαιτήσεις, νύχτα καὶ µέρα, 
χωρὶς ἀνασασμό, ἀπὸ ἐπαρχία σὲ 
ἐπαρχία, ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ καὶ 

ἀπὸ κλεφτομπούλουκο σὲ ἁρματω- 
λίκι. 

Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινει 

ἜἜγινε ὃ "Άγιος τῶν γεωργῶν, 
τῶν ποιμένων, τῶν κλεφτῶν καὶ τῶν 

ἀδικημένων καὶ ἀκόμη ὁ "Άγιος 
τῶν Τουρκαλθανῶν, ποὺ πολὺ τὸν 
σέθονταν. 

Πέντε χιλιάδες κολυμµθῆθρες, δι- 
ακόσια ἈΣχολεῖα καὶ δέκα Γυμνά- 
σια εἶναι ὁ χονδρὸς ἀπολογισμὸς 
τοῦ ἔργου του, πραγματικὰ κατα- 
πληκτικὸς καὶ ἀνεπανάληπτος ἆ- 

θλος στὰ χρονικὰ τῆς Ανατ. Ἔκ- 

κλησίας. 

Γι αὐτὸ ὁ ὑμνογράφος του ἆνα- 
ρωτιέται;: 

«Τοὺς λαμπροὺς ἀγῶνας σου, οὓς



ὑπὲρ τῆς πίστεως ἠγώνισαι, τὶς διη- 
γήσεται, “Ἱερομάρτυς πανένδοξει;» 

Μὲ τὴ δράση του σάρωσε τὴν ᾱ- 

µάθεια, τὴ δαρθαρότητα, τὴν κακία, 

τὴν πολυτέλεια καὶ τὸ μῖσος καὶ ἔ- 
σπειρε τὴν ἁγνότητα, ξύπνησε τὴν 
Ἐθνικὴ συνείδηση σ᾿ ἕνα λαὸ ποὺ 
εἶχε ξεχάσει τὸν προορισμό του καὶ 
ἔπλασε ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἀναγέν- 

νηση καὶ τὴ Μεγάλη ᾿Επανάσταση. 

Σαφῇ εἰκόνα τοῦ ἔργου του μᾶς 
δίδει ὁ Περραιθός: «Διασπαρεῖσα 
ἡ φήμη τοῦ 'Αγίου Κοσμᾶ εἰς τὰ ἐν- 
δότερα τῆς Ἑλλάδος, προυξένησε 
θαυμασμὸ καὶ ἄκραν ἐπιθυμίαν εἰς 
ὅλας τὰς ἐπαρχίας, τὶς δηλαδἡ πρώ- 
τη ἐξ αὐτῶν νὰ δεχθῃ καὶ ἀκούσῃ 
τὰς ἱερὰς «Διδαχάς» Του. “ὋΟθεν ἐ- 
ξήρχοντο ἅπαντες σὺν γυναιξὶ καὶ 

τἐκνοις, νέοι καὶ γέροντες, εἰς προ- 

ὑπάντησιν, ἀσπαζόμενοι εὐσεθά- 
στως τὰς χεῖρας, τὰ πενιχρὰ ἱμάτια 

καὶ τοὺς πόδας του. Ὅ δὲ ἱεροκῆ- 
ρυξ, ὅταν ἔθλεπε πολὺν λαὸν ἐκ 

διαφόρων χωρίων συναθροισµένον 

καὶ παρακολουθοῦντα, ἐτίθετο εἴς τι 
εὐρὺ πεδίον καὶ ἐδίδασκεν αὐτὸν ἐ- 
πὶ δύο καὶ τρεῖς ἡμέρας». 

ὍὉ δὲ ἀναστηλωτὴς τῆς µνήµης 
Του Φάνης Μιχαλόπουλος σηµειώ- 
νει: «Ἡ πορεία του ἦταν μιὰ ἀπέ- 
ῥραντη θρησκευτικἠ λιτανεία, ποὺ ἕ- 

µοιαζε σὰν πολυάνθρωπη θρησκευ- 
τικὴ πομπὴ κι’ ὄχι σὰν ἁπλὴ διδα- 
σκαλία τῶν ἀρχῶν τοῦ Εύὐαγγε- 

λίου», 

ὍὉ ποιητὴς Παν. Λ. Συνοδινὸς τὸν 

θέλει ἀστραπὴ στὰ ὀάθη φοθεροῦ 
µεσονυκτίου, λαϊκὸ προφήτη, "ΑΥγ- 

γελο Κυρίου. 

Καὶ ὁ Γ, ᾿Αθάνας : 

«Πὸ Μέγα Δένδρο ξεκινᾶ, στὸ 
Καλοπάσι ἁγιάζει. 

Χτίζει σχολειά, χτίζει ἐκκλησιές, 

χτίζει τὴ Ρωμιοσύνη ! 

Πάτερ Κοσμᾶ, σὰ νὰ ῆταν χτὲς τὸ 
κἠρυγµά σου ἀχάζει, 

στὴ Ρούμελη, στὴν "Ἠπειρο, στὴν 

ἀπεραντωσύνη». 

ἜἜχουν μέχρι τώρα θρεθεῖ 12 «Δι- 
δαχές» Του, 12 ἐπιστολὲς καὶ περὶ 

τὶς 125 προφητεῖες Του. 

Μᾶς εἶναι γνωστὲς 12 ἐπιστολὲς 

καὶ 9 «Διδαχές» του, οἱ ὁποῖες ἀπο- 

τελοῦν μιὰ πραγματικὴ ὀρυσομάνα 
ἀληθείας καὶ νουθεσιῶν, μιὰ πυξί- 

δα γιὰ κάθε ψυχἠ ποὺ θέλει νὰ θρεῖ 

τὸ σωστό της δρόµο. Ἔκανε ἄρκε- 
τὰ θαύματα. "Ηταν Προφήτης. Σὠ- 
ζονται γύρω στὶς 125 .προφητεῖες 
του, ποὺ ἀπ᾿ αὐτὲς οἵ περισσότερες 

ἐπαληθεύθηκαν καὶ μερικὲς περιµέ- 

γουν τὴν ἐκπλήρωσή των. 

Ἡ ὅλη δράση του συνοψίζεται στὴ 
σχετικἠὴ Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου (Απριλίου 20 τοῦ 

1961) μὲ τὴν ὁποία ὁ Πατρο-Μοσμᾶς 
χαρακτηρίστηκε "Άγιος, ἡ ὁποίαχ 
μᾶς μαρτυρᾶ τὸ χαρακτήρα καὶ τὸ 

ἔργο του. 

«"Απασαν τὴν πατρώαν γῆν διέ- 

ὅραμε, κηρύττων ἵἱεραποστολικῶς 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, σχολεῖα πολλα- 
χοῦ ἱδρύων, ἀσθενοῦντας θεραπεύ- 
ων, τὴν ἁγίαν αὐτοῦ ἐκκλησίαν κρα- 
ταίνων, τύπον δ᾽ ἑαυτὸν ταπεινώσε- 

ὡς, αὐταπαρνήσεως, ἀρετῆς καὶ 

ἐγκρατείας, ἀναδείξας ἕως καὶ τὸν 
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μορτυρικὸν ὑπέμεινε θάνατον». 

Αὐτὴ εἶναι μὲ κάθε συντομία ἡ 
µεγάλη προσφορὰ τοῦ Ρουμµελιώτη 
"Ἁγίου. 

Αὐτὸς ὅμως ὁ μεγάλος «Άγιος, 
αὐτὴ ἡ µεγάλη Ἐθνικὴ φυ- 
σιογνωµία, ποὺ τόσα προσέ- 

φερε στὴ θρησκεία µας καὶ πρὸ 

παντὸς στὸ ὌἜθνος µας κατὰ τὰ 

σκοτεινὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρα- 
τας, ὅσα οὐδεὶς ἄλλος µέ- 

Χρι σήµερα, δὲν τιμήθηκε ἀκόμα 
ὅσο ἔπρεπε. Ἡ ἐκκλησία μόλις τὸ 

196] τὸν ἀνεκήρυξε “Άγιο, ἐνῶ “Α- 
γιος ἢἤῆταν στὶς καρδιὲς τῶν πι- 

στῶν της, ἀπ᾿ τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦσε 
ἀκόμα. 

Ὅ διαθόητος ᾽Αλῆ - πασᾶς τῶν 

᾿Εωαννίνων τοῦ ἔκτισε ἐκκλησία στὸ 
χώριὸ Καλκόντασι, κοντὰ στὸν τόπο 
ποὺ Εκτελέστηκε, καὶ ὅταν τὸν κα- 

τηγόρησαν γιὰ τὶς τιμὲς ποὺ ἔκανε 

σ’ ἕνα Χριστιανό, εἶπει: 
«Φέρτε µου ἕνα μουσουλµάνο σὰν 

αὐτὸν τὸ χριστιανὸ καὶ νὰ τοῦ φι- 
λήσω τὰ πόδια». 

Τὸ 1912 οἵ συγχὠριανοί του ἔχτι- 
σαν στὸ χωριό τους τὸν ὁμώνυμο 
ναό. 

Τὸ "Έθνος τὸν ξέχασε τελείως. 

Οὔτε ἕνας ἀνδριάντας του στὸ Πάν- 

θεο τοῦ Ἔβλσους, οὔτε ἕνα μικρὸ 

σχόλιο στὰ σχολικἁ Οθιθλία ὅλων 
τῶν τάξεων. Ὁ ΕΛΤΑ µόνο φέτος 

ἐκδίδει ἕνα γραμματόσημο πρὸς τι- 
μήν του. 

Οἱ Σταυροί του ὅμως, ποὺ μένουν 
στηµένοι ἀκόμα, ποὺ συµθολίζουν 
καὶ μᾶς θυμίζουν τὸ Γολγοθᾶ τοῦ 

Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς Πατρίδος, 

δείχνουν τὸ δρόµο σὲ μᾶς καὶ τοὺς 
νεώτερους καὶ μᾶς καλοῦν σὲ ἀγῶ- 

νες καὶ θυσίες. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Περιοδικὸ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ», 

2. Κώστα Σαρδελῆ : «Ὁ "αγιος τῶν 

Σκλάθων», 

3, Επισκόπου Αὐγουστίνου Παντιώτη 

«Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός». 

Α. Χριστόφορος Περραιόός : 

5. Παν. Π. Συνοδινοῦ: «Παιᾶνες, στόνοι, 

γέλωτες, ᾿Εθνικῶν ποιήσεων». (Συλ- 

λογὴ ΙΓ]. 

6. Περιοδικά, 

7. Εγκυκλοπαίδεια «ΔΟΜΗ» τόμος 8ος, 

δ. Μεγάλη 

δεια τόµος ΙΓ’. 

᾽Αμερικανικὴ. ᾿Ἐγκυκλοπαί- 

9. Μέα Παγκόσμιος ᾿ἘΕγκυκλοπαίδεια, 

τόμος Ίδος, 

10. Δ. Φωτιάδη: Ἡ ᾿Επανάστασις τοῦ 2], 

  

Μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτες τόσο οἱ συνεργασίες σὲ θέµατα ποὺ 
ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας, ὅσο καὶ ἡ διατύπω- 
ση ὁποιασδήποτε κριτικῆς, οἱ ὑποδείξεις σας γιὰ τὶς ἐλλείψεις 
μας καὶ γενικὰ ὅτι μπορεῖ νὰ συµθάλει στὴν καλλιτέρευση τοῦ 
περιοδικοῦ µας. 
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ΠΙΝΕΥΝΜΑΤΙζςΗ ΟΩΚΙΔΑΑ 

ΓΙΩΡΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ 
ΛΛΟΓΡΑΦΟΣ 

Παρουσίαση: Λρόσου Κραθαρτόγιαννου 

ον 

Γεννήθηκε στὴν Καλοσκοπὴ (Ίκουχου- 

ᾠίστα) τῆς Φωκίδας τὸ 1954. Διορίστηκε 

Ῥάσκαλος καί ὑπηρέτησε σὲ διάφορα µέρη 

τῆς Φωκίδας (Μαυοολιθάρι, Καλοσκοπή. 

Κίρρα, Άμφισσα) ἐπὶ 16 χρόνια, γιὰ νὰ 

ζυμωθεῖ μὲ τὸ μόχθο χαὶ τὴ ζωή τῶν κα- 

τοίκων της. Στὴ συνέχεια ὑπηρέτησε στὸ 

Λαύριο, στοῦ Ὀωγράφου ᾽Αττικῆς καὶ 

τώρα ὑπηρετεῖ σὰν Σιευθυντῆς σχολείο 

στὴ Νίκαια τοῦ Πειραιᾶ. 

Ἐπὶ τρεῖς σχεδὸν δεχαετίες προσφἑρει 

πολύτιμες ὑπηρεσίες σὰν ἐκπανδευτικὸς μὲ 

διαλέξεις, δηµοσιεύµατα καὶ εἰσηγήσεις σὲ 
ππιδαγωγιχὰ συνέδρια, δίνοντας παράλλη- 

3 

λα τὸ «παρὼν» στοὺς ἀγῶνε αν
 

-ᾱ
 . ο
”
 

«1
 

ε.
α ο 

ω-
ᾱ ορ
 

κ καὶ ὑλικὴ ἐξύψωση τοῦ κλάδου του, σὰν 

  

πρόσωπος τῶν συναδέλφων του σὲ συ- 

Ξ ες καί συσκέψεις. 

Στὰ γράμματα ἐιιφανίζεται τὸ 1968 κι δρασή τος) ἔχουν προκκλέσει θαλιὰ αἵ 
. . 

σῦηση στὸν ἑλληνικὸ πνευματικὸ χῶρο. 

Ν 

ἁπὸ τότε δημοσιεύει Σεκάδες ἄρθρων, µελε- 

ο 
ας / ᾽ . ΑΑ1/ ε 3 

τον, δοκιμίων και ποιημάτων παραδοσια- Τὸ Οι Λι του ἆ [5 τορικὰ καὶ Λαογρα- 

κῶν. φικὰ τῆς Κτυκουδίστας» (1968) παίρνει 

; / ὶ Τὸ πρῶτο του θιθλίο «Ταξιβεύοντας Τον ; 
ανν Παρνασσίδα» ἀποτελεῖ τὴν πρώτη μετὰ ἀπὸ μιὰ ἡμκεί τὸ ἔργο του 

«Γλωσσιχκὰ μυημεῖα τῆς Εούμελης» (1919) 

τμᾶται μὲ τὸ Ἡραθδεῖο τῆς Γλωσσιχῆς Ἑ- 

Ἔπαινο τῆς Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν χα ν 
4 

οελληνικὴ πηγἠ μελέτης καὶ γνώσης 

µιᾶς στερηµένης θιθλιογραφικὰ περιοχῆς 
τῆς Ῥούμελης. ταιρείας ᾿Αθηνῶν. 

Τὰ Ῥοκίμιά του ποὺ ἔχουν ὥς τώρα δη: Εϊναι µέλος τοῦ Συνδέσμου "Ελλήνων 

μοσιευτεῖ («Ἡ Δημοτικὴ γλώσσα», «Ἡ Λογοτεχνῶν (ἀπ τὸ 1910), τῆς ἝἜται- 

Λαογραφία ὡς ἐπιστήμη», «Ἱστοριοδιφία µῥρείας ΣἈτερεσελλαδικῶν Μελετῶν, ἐνῶ 

καὶ Ἱστορία», «Οἵ προλήψεις καὶ ἡ ἐπί πρόσφατα ἀνακηρύχτηχε ᾖταχτικὸ µέλος 
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τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφιχῆς “Ἑταιρείας 
γιὰ τὸ ἀξιόλογο λαογραφικό του ἔργο. 

Συνεργάστηκε ὣς τώρα μὲ τὰ περιοδικὰ 
Νέα Σκέφη, Σχολεῖο καὶ ζωήν Νεοελλη- 

γικὸς Λόγος, Σύγχρονη Σκέψη, Νέο Σχο- 
λεῖο, Παιδαγωγική πορεία, Δρυόπη, Ἡνευ- 
ματικὴἡ Ῥούμελη, Φθιωτικὴ Σκέψη, Σελί- 
δες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα κ.ᾶ. καὶ μὲ τὴ Νέα 
Ἑλληνικὴ Εγκυκλοπαίδεια (Χάρη ἩΠά- 
τση). 

Ασχολήθηκε ἐπίσης μὲ τὴν κριτική 
τοῦ διδλίου. Κριτικὰ του δοχίµια ἔχουν 

δημοσιευτεῖ χατὰ Χαιροὺς σὲ περιοδικὰ κι 

ἐφημερίδες. 

Ὁ Γιῶργος Χασιακὸς ἀποτελεῖ 
ξέχουσα µορφὴἡ στὴ Λαογραφία 
ρου τῆς Φωχίδας. Συνεχιστὴς τοῦ ἔργου 
τοῦ Λουχόπουλου καὶ τῆς Σπανδωνίδη ϐ' 

ἀποτελέσει μιὰ πολύτιμη πλουτοπαραγω- 

γιχἡ πηγἠἡ γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενιές. 

μιὰ ἐ- 

τοῦ χώ- 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΑ το ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

Γιά τὸ πρῶτο θιθλίο του «Γαξιδεύογ- 

τας στὴν Παρνασσίδα» θὰ γράψει ὁ Ν 

Καραντηνὸς στὴν Ἔφημ. ᾿Αθηναϊκὴ (34- 
4-61) 1... Ὁ συγγραφέας δὲν κάμνει μιὰ 

γεκρὴ περιγραφή. Δὲν δίνει πληροφορίες 

ποὺ πῆρε ἀπὸ κάπου ἄόριστα καὶ ὄχι ἕξα- 

κριθωμένα. Τὸ θυθλίο του μεθοδικὰ γραµ- 

µένο, χωρὶς περιττὲς πληροφορίες, σταµα- 

τᾶ στὰ δασικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἐνδιαφέρουν 

τὰ χωριά, γενικώτερα τὴν περιοχή, στοι- 

χεῖα ποὺ θέλει νὰ ἔχει ὁ ἐπισκέπτης... 

Γιὰ τὸ «Ἱστορικὰ καὶ Λαογραφικὰ τῆς 
Ἰουχουθδίστας» θὰ γράφουν: ...Ἡ θεωρη- 

τικ καὶ ἱστορική, παράλληλα, κατάρτιση 

νὰ, τοποθετεῖ τὶς διάφορες 

πγευματιχὲς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις 

τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας του καὶ νὰ τοὺς 

τοῦ ἐπιτρέπει 
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δίνει τὴ θέση ποὺ τοὺς ταιριάζει µέσα στὸ 

ὅλο πνευματικὸ οἰκοδόμημα τοῦ νεοελληνι” 

κοῦ πολιτισμοῦ. Παιδὶ τῆς μικρῆς ἀλλὰ 
τόσο ἐγδιαφέρουσας πατρίδας του, ποὺ τὴν 

τιμᾶ μὲ τούτη τὴν ἐργασία του... 

Περ. «Νεοελληνικὸς Λόγος» τ. 15, 1968 
Χάρης Σακελλαρίου 

.Νὲ γνώση, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀγάπη ἔγρλ- 

μιὰ ὡραία μονογραφία γιὰ τὴν ὑδιαιτέ- 

α πατρίδα του. Ἡ µελέτη αὐτὴ τοῦ Τ.Χ. 
ιασώζει πληροφορίες χιὰ τὴν ἱστορία, τὴ 
αογραφία, τὴν «αοινωνικὴ καὶ πνευµατι- 
. ζωὴ τῆς Κουκουδίστας --- Φωκίδας. 
μαζὶ μ ἕνα πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό.. 

κ
 

αι
 

ο
”
 
τ
 

Ἐκπομπὴ Ὑπουργ. Παιδείας (ΕΡΤ) ̓ 

25.9.10). Ἀπῦρος Κοκκίνης 

«τὸ θιθλίο αὐτό, ὁ συγγραφέας, µε- 

τουσιώγει ὅλη του τὴν ἀγάπη στοὺς ἀνθρώ- 

πους τοῦ χωριοῦ του, τὴν πατρίδα τοῦ, τὴν 

ἑστορία, τοὺς θρύλους, τὰ ἀνέχδοτα, τὶς 

δεισιδαιμονίες, τὴ µαγκανία, τὴ χαρὰ καὶ 

τὴ λύπη, τὴ Φιλοξενία, τὸν ἀγώνα γιὰ 

τὴν ἐπιθίώση, ἀλλὰ καὶ τὴ μοίρα τῶν 
ἀνθρώπων, ἴδίως αὐτῶν ποὺ ζοῦν μακριὰ 

ὁπ᾿ τοὺς ἄλλους 

φύσης καὶ τῆς τύχης των.. 

Ἔφημ. ᾿Αθηναϊκὸς Τύπος (91-5-10). 

᾽Αλέκος Βασιλείου 

καὶ εἶναι ἕρμαια τῆς 

-. Ἡ ἔκδοση αὐτὴ τιμᾶ καὶ στολίζει τὴ 
Ῥουμελιώπικη Τραµµατεία. Ἔρευνα µε- 
στή, ἀλήβινή, γραμμένη μὲ πάθος "καὶ 

πολλὴν ὄρεξη γιὰ τὴν παράδοση καὶ τὴ 

λαογραφία µας. Ἕνας κόσμος ὁλόκληρος, 
ποὺ ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ Ξεχαστεῖ, ξανα- 

ζεῖ στὸ ἔργο. Τέτοιες προσπάθειες δια- 

τηροῦν τὴ γέα γενιά]... 

Ἔφημ. Τὰ Νέα τῆς Ρούμελης (3) ὄριος 
1911) Γιάννης Γαϊτάνης



... Ὅταν ὁ πατέρας τῆς Ἑλληνικῆς Λα- 

ογραφίας, ὅπως ὀνομάστηχε ὁ Νικ. Πολί- 
της, Ξεχινοῦσε γιὰ τὸ µεγάλο του ἐθνιχὸ 

ἐγχείρηµα, τῆς συγχεντρώσεως δηλαδη 
τοῦ ἵστορικο - λαογραφιχοῦ µας θησαυροῦ, 

τοὺς Ἕλληνες δασκάλους σκέφτηκε. Καὶ 
σ᾿ αὐτοὺς στηρίχτηκε γιὰ νὰ κερδίσει τὴ 

μεγάλη του μάχη. Δίχως αὐτοὺς τὸ ἔργο 
τοῦ Πολίτη, μὰ καὶ ἡ Λαογραφία, θά αν 

δοσμένα πολὺ λειψφά. 

Ἔφημ. Ἡμερήσιος Κήρυξ (Λάρισα 91 
11Η. Μιχάλης Σταφυλᾶς 

Τιὰ τὸ θιθλία του «Γλωσσικὰ Μνημεῖα 

τῆς Ρούμελης θὰ γράφουν: 

κ. Αξιέπαινη ἔρευνα ἀγαφοριχὰ μὲ τὸ 
γλωσσικὸ θησαυρὸ τῆς Ρούμελης, θαυινάσι- 

ος χαρπὸς λαογραφιχοῦ μόχθου. Ἔμπνευ- 

σµέγος ἀπὸ τὴ θερµὴἠ ἀγάπη του γιὰ τὴ 

Ῥούμελη ὁ συγγραφέας, ἔχει ἐργαστεῖ μὲ 

ἀπόλυτη ὑπευθυνότητα καὶ μᾶς παρουσιάζει 

µέσα ἀπὸ τὸ λόγο τὴν ψυχή, τὴν οὐσία 

τῆς ἀλήθειας αὐτοῦ τοῦ τόπου, τοῦ τόσο 

πλούσιου σὲ ἱστορικὴ καὶ πνευματικὴ πα- 

ράδοση... 

Τὸ πόνηµα τοῦτο εἶναι μιὰ ἀξιόλογη 

συμθολὴ στὴν προσπάθεια γιὰ μιὰ συνολι- 
πἠ εἶκόνα τοῦ λαϊκοῦ λόγου... 

Περ. Νέα Ῥκέψη (Ἀθήνα, Ιούνιος 
1919). Ἑλένη Σιάτρα - Λαζανᾶ 

..«Ὁ ἀχούραστος δάσκαλός µας ΕΤ. Χ. 

παράλληλα μὲ τὸν πχαθημερινό του μόχβο 

γιὰ τὸ σχολεῖο καὶ γιὰ τὴ ζωὴ εἶχε τὴ δύ- 
γαμη καί τὴν ὑπομονὴ νὰ μαζέψει πολύτιμα 

«Γλωσσικὰ Μνημεῖα τῆς Ῥούμελης», τῆς 

πατρίδας του, ποὺ δίκαια δράθευσε ἣ Γλωσ- 

σικἡ Ἑταιρεία ᾿Αθηνῶν. Γιὰ τὴν ἀνεύρεση 
ὅλων αὐτῶν τῶν στοιχείων, γιὰ τὴ συ- 

Ὑχέντρωση, τὸν ἔλεγχο χα τὸ ψοιχοκύρε- 

Μά τους, πρέπει νὰ προυποθέσει χανεὶς 

ζῆλο, ἀντοχὴ κι ὑπεύθυνη δουλειὰ ---ποὺ 

τελικὰ σηµαίνει Ἐθνικὴ προσφορά... 
Περ. Ἑλληνικὰ θέµατα (Ά)ριος 1915). 

Τάκης Δόξας 

Τιὰ τὸ θυθλίο του «Ρουμελιώτικοι Παλ- 

μοὺ Υράφουυ: 
... Ἡ. προσφορὰ 

τοῦ ἐχπαιδευτικοῦ καὶ λογοτέχνη Τ. Χ. 

εἶναι θετικὴ καί ἀξιοπρύσεχτη. Τὸ διθλίο 

Ρ.Η. περιέχει ἕνα σωρὸ ἵστορικά, Χθινω- 

στὸ λαογραφικὸ τοµέα 

νικὰ, καὶ λαογραφικὰ στοιχεῖα, γύρω ἀπὸ 

τὸ λαὸ τῆς Ῥούμελης, Σοσμένα μὲ μεγάλη 
λεπτομέρεια, µ ἁπλοϊχὴ κι ὅμορφη γλὠώσ- 
σα, ποὺ φανερώνει πὼς ὁ συγγραφέας ζεῖ 

συμὰ στὸ λαὺ χαὶ ἀκούει τὴν ἀνάσα του 

καί τὰ καρλιοχτύπια του... 

«Έφημ. Στόχος [16-1-1916). 
Ῥασίλης Λαμνάτος 

Μέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ θιθλίο χινεῖται ᾱ- 

γετα τὸ ἱστορικὸ σημείωμα, τὸ θυζαντινὸ 

μγημεῖο καὶ τὸ μοναστήρι, ἡ ζωὴ τῶν χω- 

ρικῶν, τὸ λαογραφικὸ σημείωμα, ἡ ζωὴ μὲ 

τὴ θάλασσα, τὸ ἀνάλεχτο. Μοιάζε:, ἐπομά- 

νως, κάπως καὶ μὲ ὄργανο Ξεναγήσεως μιὰ 
χαὶ ὁ ἐπισχέπτης τῆς Γκιώνας, τῶν Φαι- 

δριάδων, τῆς Ρούμελης, τῆς Τραθιᾶς, τῆς 

᾽Αλαμάνας, ἔχει κοντὰ στὴ θέα καὶ τὸ ἵστο: 

ρικὸ τοῦ τόπου, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ μυθο; 

λογία καὶ φθάνει ὣς τὴν ἱστοριχὴ καταξί- 

ωση. Ὁ συγγραφέας εἶναι δάσκαλος ---- 

χει σημασία αὐτὸ γιὰ τὴ συγκέντρωση, 

τὴν κατάταξη καὶ τὴ! παρουσία τοῦ ὑλικοῦ 

ποὺ διαμορφώνει τὸ θιθλίο του... 

Ἔφημ. ᾿Ακρόπολις (20-1-1915). 

"Αγγελος Φουρ.ώτης 

Τιὰ, τὸ διθλίο του «Πνευματικὴ Κάλο- 

σκοπὴ» θὰ γράφει πάλι ὁ Φουριώτης: 

Θεμέλιο αὐτοῦ τοῦ θ'θλίου εἶναι νὰ, το- 
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νισθεῖ ποιὲς εἶνα οἱ καταγόµενες ἀπὸ τὴν 

λσμερηη Ἰ Τενιὲς καὶ πῶς ξεχώρισαν, στὴ 

ιαδρομὴ το ον ον ἀπὸ τὸ 1851 ὥς τὸ 

1916 ποὺ τὸ συγγραφέα συνθέτει καὶ 

τὸ τέρμα .. ἔρευνας π:ὺ ἔκανε περί τὴν 

Καλοσκοπή... 

Ὑ. τι ες η ει τοι 0) πάρχει μεθόδευση τῶν στοιχείων 

µέσα στὸ θιθλίο τοῦ Ὦ,Χ, Νυριώτερα: - 

πάρχει ὑγιῆς πρόθεση γιὰ τοποθέτηση τοῦ 

θέματος ποὺ χειρίζεται σὲ σωστὲς θάσεις. 

Ενωρίζει ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωµα 

νὰ, παίζει μὲ τὴν ἱστορία, ἀλλ᾽ ὅτι ὑπο- 

χρέωση τοῦ ἵστερικοῦ εἶναι νὰ ο. φῶς 

σ᾿ ὅντι ἔχει συντελεσθεῖ, χωρὶς 
ζει ἢ νὰ τὸν ἐχθιάσει, δηλαδἠ νὰ τὸ 

σαρµόζει σὲ συμφέροντα κι ἐπιδ 

ὰ τὸ θ:ἀ- 
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. 

επ
 Ἔχει, ἑπομένως, ὃ ἀναγνώστης 

ληθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση κι αὐτοῦ 

θλίου... 

Ἔφημ. Ακρόπολις (10-10-1976). 

ο)
 

ο ωι
 ; 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ 

1. Ταξιδεύοντας στὴν ΠἩαρνασσίδα. Α- 

θήνα 1961. Ἀελίδες 128. ἜἘξαντλη- .
 

ΜΕ. 

. Ἱστορικὰ καὶ Λαογραφικὰ τῆς Κου- 

κουβίστας. ᾿Αθήνα 1968. σελ. 160. 

ὃ. Μαθαίνω τὸν γύρω Χόσμο (Παιδικὴ 

λογοτεχνία). Αθήνα, «Κένταυρος». 

19Τ1, σελ. 1920. 

4. Τλωσσικὰ μνημεῖι τῆς Ῥούμελης.. 

᾿Αθήνα 1919. Σελ. 160. 

δ. Ἠνευματικὴ Καλοσκοπή. 
1916. Σελ. 160. 

τῶ
 

᾿Αβήνα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

. Νέα Ἑλληνικὴ Εγκυκλοπαίδεια (Χά- 
ρη Πάτση), Τ. 2ος, σελ. 463. 

. Περ. «Στερεά Ελλάς», Τ, 2ος, σ. 88. 

1978. 

« Περ. «Ἑλληνικὰ Θέματα», Δεκέμόριος, 
1915, 

« Περ. «ΒΠέα Σκέψη», ᾿Απρίλιος, 1978. 

σελ, 228. 

: Μιχάλης Σταφυλᾶς: Διαρκὴς "Ἱστορία 

τῆς Βεοελληνικῆς Λογοτεχνίας (Τόμος; 

1σς}. 

. Περ. ἔκδοση «Σύγχρονη Σκέψη» Δεκέμ- 

Βριος 1976. 

«Περ. «Φθιωτικὴ Σκέψη», τ. Ίος, σελ. 
21 (παράρτημα). 

  

Φίλοι ἀναγνῶστες, 

νουργιᾶ 1, 
στείλουμε εὐχαρίστως,.   

Διατηρεῖστε σὲ καλὴ κατάσταση τὸ τεῦχος τοῦτο. Τὰ ἄλλα 
ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ τὸ συμπληρῴσουν καὶ ὅλα μαζὶ θὰ | 
κάνουν ἕναν τόμο χρήσιμο γιὰ κἄθε θιθλιοθήκη. | 

Τὸ περιοδικό µας διατίθεται δωρεάν. ᾿Εὰν σᾶς ἐνδιαφέρει 
ζητεῖστε το στὰ Γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, Πα- 

"Αμφισσα. Ἐφ᾽ ὅσον δὲν ές ἐξαντληθεῖ θὰ σᾶς τὸ   
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0Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

Πολὺ λιγώτερο ἀπὸ κατοίκους 

ἄλλων πόλεων ἐμεῖς οἱ ᾽Αμϕισσεῖς 

νοιώθουµε τὴν ἔλλειψη τοῦ πράσι- 

νου καὶ γι’ αὐτὸ θὰ φανεῖ περίεργη 

ἡ σημερινὴ φυσιολατρικὴ διάχυσή 

μου. 

Ναί, δὲν γράφω σήµερα γιά κα- 

νένα σπουδαῖο συμπατριώτη µας 

ποὺ ξεχάστηκε οὔτε γιὰ κάποιο Υσ- 

γονὸς σημαντικὸ γιὰ τὴ ζωή, τὴ 

σχεδὸν ἀσάλευτη, τῆς πόλης µας. 

Ὁ λίγος µου χῶρος θὰ ἀφιερωθεῖ 

σ᾿ ἕνα πελώριο πράσινο καὶ ζωντα- 
νὸ στολίδι τῆς πόλης µας, ποὺ σή- 

µερα δὲν ὑπάρχει πιά. Πρόκειται 

γιὰ τὸ θεριοπλάτανο τῆς πλατείας 

Κεγαχιᾶ. 

"Αν οἱ σειρὲς τοῦτες γράφονταν 

πρὶν λίγα χρόνια θἄταν ἀσφαλῶς 

πιὸ ἐπίκαιρες μιὰ καὶ θὰ συνέπι- 

πταν μὲ τὴν ἀναμόρφωση τῆς πλα- 
τείας αὐτῆς. Μὰ καὶ τώρα ἔχουν 

τὴν κάποια ἐπικαιρότητα, γιατί, ᾱ- 

φοῦ ἀναμορφώσεις πάντοτε ἐπιχει- 

ροῦνται, ἡ γνώση τῶν περασμένων 

εἶναι ἀπαραίτητη. 

Σὲ ἀρκετὰ χωριὰ καὶ µεγαλο- 
χώρια τοῦ τόπου µας στὸ κεντρικὸ 
σημεῖο τους, καὶ ἀλλοῦ ὅμως, ὑπάρ- 

χει καὶ σήµερα ἀκόμη ἕνας πλάτα- 
νος. Στὸν ἴσκιο τρυ ἁπλώνονται τὰ 

καθίσματα τῶν καφενείων καὶ πα- 
ρέκει κελαρύζει τὸ δροσερὸ γνερὸ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡ. ΠΑΛΟΥΚΗ 
ΜΑΘΗΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

κάποιας ὀρυσούλας. Ὁ πλάτανος 

πίνει ἀχόρταγα καὶ δὲ φαίνεται οὔ- 

τε νὰ θαριέται οὔτε νὰ γερνάει µά, 

ἄγρυπνος πάντα, παρακολουθεῖ τὴ 

ζωὴ τοῦ χωριοῦ, ποὺ διαμορφώνεται 

μὲς τὸ µονότονο καὶ ἀτάραχο κύλι- 

σµα τοῦ χρόνου. 

Κάποτε, ὅταν ἡ "Αμϕισσα ῆταν ἆ- 

κόµα χωριὸ κολλημµένο στὴν ἀάμφι- 

θεατρική της θέση καὶ δὲν εἶχε ἆ- 

πλωθεῖ στὸ ἴσωμα, ἐκεῖ στὰ µεγάλη 

--καὶ µοναδικἡ ἴσως--πλατεῖα της εἷ- 

χε ἕνα πελώριο πλάτανο. Ὅ χῶρος 

τῆς πλατείας ἦταν πολὺ μεγαλύτε- 

ρος, ἀπ᾿ τὸ σημερινὸ μὰ ὁ πλάτανος 

μὲ τὰ θαλερὰ καὶ ἁπλωτά, σὰν ὁλο- 

πράσινη ὀμπρέλλα, κλαδιά του δὲν 

ἄφηνε οὔτε μιὰ πιθαμὴ ξεκέπαστη. 

᾿᾽Αγέρωχος, καµαρωτός, πανύψηλος, 

ντύνονταν κάθε ἄνοιξη τὴν ὁλοπρά- 

σινη φορεσιά του, στόλιζε καὶ δρό- 

σιζε τὸν τόπο τὸ καλοκαῖρι καὶ σὰν 

αὐτὴ πάλιωνε, τὸ φθινόπωρο, καὶ κι- 

τρίνιζε τὴν ἔρριχνε σιγὰ - σιγὰ στὸ 

χῶμα ποὺ σκέπαζε -- καὶ ἴσως κρύ- 

θει ἀκόμα -- τὶς ρίζες του, στρῶμα 

παχὺ καὶ χαλὶ ἀφράτο, θγαλμένο 

ἀπὸ τεράστιο ἀργαλειό. Κάθε χρό- 

νο ψήλωνε περισσότερο, ἁπλώνον- 

ταν πιὸ πέρα, χόντραινε ὁ κορμός 

του ὥσπου στὸ τέλος, τρεῖς ἄντρες 

δὲν ἔφταναν νὰ τὸν ἀγκαλιάσουν | 

Ἡ καμαρωτὴ κορµοστασιά του ὑψώ- 

νονταν πάνω ἀπ᾿ τὴν πόλη καὶ φάν- 
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ταζε ἀπὸ μακρυὰ σὰν τὰ καµπανα- 
ριά τῶν ἐκκλησιῶν της. Ποιοί καὶ 
πὀτε τὸν φύτεψαν, πόσες γενιὲς εἶδε, 
πόσων γεγονότων ὑπῆρξε µάρτυ- 
ρας, τί συνέθη κάτω ἀπὸ τὸ δρο- 
σερὸ φύλλωμά του, ἂν τούρκικα 
σαρίκια καὶ φέσια ἑλληνικὰ Σαλω- 
νιτῶν ὁπλαρχηγῶν ἀνέμισαν στὸ 
ἴδιο ἀγεράκι, ποὺ τρύπωνε μὲς στὰ 
δασιὰ κλαριὰ καὶ σάλευε τὰ πα- 
λαμωτὰ φύλλα του, δὲν μπόρεσε 6έ- 
δαια νὰ διηγηθεῖ. 

Ἡ φαντασία µας ὅμως μπορεῖ νὰ 
τὸν δέσει μὲ τὰ κυριώτερα γεγονό- 
τα τῆς νεώτερης ἱστορίας τῆς ”Αμ- 
Φισσας, ἀφοῦ μετὰ τὴν ἀπελευθέρω- 
ση, ἡ προστατευοµένη του πλατεῖα 
ῆταν τὸ κέντρο τῆς ἐμπορικῆς καὶ 
κοινωνικῆς ζωῆς. Τί καὶ τί δὲν θά- 
γινε κάτω ἀπὸ τὰ κλαδιά του; Τί 
χαρὲς καὶ πανηγύρια, τί ἀγορὲς καὶ 
πουλήµατα, τί παρεξηγήσεις καὶ 
καυγάδες, τί προξενειὰ ποὺ τέλειω- 
σαν ἢ χάλασαν, πόσα πράµατα κα- 
λὰ ἢ κακά, εὐχάριστα ἢ δυσάρεστα; 

Στὸν ἴσκιο του εἶδε ὁ Μάκης Τα- 
ράτσας τὸν προπάππο µου καὶ µε- 
τέπειτα πεθερό του Γιάννη Καντή- 
λαλα ν᾿ ἀπολαμθάνει τὸ δειλινό, σὲ 
μιὰ ἀπίθανη σύνθεση τοῦ χώρου. 
Τὸν θάµπωσε τὸ παράστηµά του, ἄ- 
κουσα νὰ διηγοῦνται, ἡ ἀρχοντιὰ 
ποὺ ἀπέπνεε, ἡ ἀλέκιαστη Φουστα- 
νέλλα του μ᾽ ἀμέτρητα λαγγιόλια 
της καὶ ὅταν ἔφυγε γιὰ τὸ σπίτι του 
τὸν ἀκολούθησε γιὰ νὰ δεῖ ποῦ µέ- 
γει καὶ νὰ τὸν γνωρίσει. Ἔτσι, γιὰ 
πρώτη φορά, ἀνηφόρησε ὣς τὰ Μάρ- 
µαρα, τὴ συνοικία ποὺ χρωστοῦσε 
τ ὄνομά της στὶς μηδαμινὲς κατα- 
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στροφὲς ἀπ᾿ τοὺς σεισμοὺς ποὺ συγ- 

Κλόνισαν τὴ Φωκίδα στὸ 1870 καὶ 
ξεθεµέλιωσαν ὁλόκληρα χωριό. 

Ὁ χρόνος ποὺ κυλοῦσε δὲν γέρ- 
ναγε τὰν πλάτανο, ἀντίθετα τὸν θέ- 

ριευε πιὸ πολὺ τόσο ποὺ ὁ χάρος 
τῶν δέντρων θάχε ἀσφαλῶς ἆπογο- 
ητευθεῖ, ἂν θὰ τοῦ ἦταν δυνατὸ κά- 
ποτε νὰ τὸν καταθάλει. Καὶ ἡ πλα- 
τεία του ῆταν πάντα τὸ κέντρο τῶν 
Σαλώνων. Τὶς τελευταῖες μέρες τῆς 

᾽Αποκριᾶς, ποὺ γιορτάζονταν τὸ Σα- 

λωνίτικο καρναθάλι -- μοναδικὸ κι 
ἀνεπανάληπτο τὸ χαρακτηρίζουν ὅ- 
σοι τὄζησαν -- ἡ παρέλαση γινόταν 
στὸ χῶρο τῆς πλατείας, γύρω του. 

"Ἔτσι δινόταν ἡ εὐκαιρία στοὺς ξέ- 

νους νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ θαυμάσουν 
τὸ θἐριεµά του, ἐνῶ τὸ κέφι τ᾿ ἄλη- 
θινὸ ποὺ Σξεχείλιζε µεταδίνονταν, 
θαρρεῖς, καὶ σ᾿ αὐτὸν καὶ ἐνθουσια- 
σµένος, χειροκροτοῦσε χτυπώντας 
τὰ κλαδιά του σὲ κάθε φύσημα τ’ ἆ- 
νοιξιάτικου ἀγέρα. Καὶ στὰ ὄψιμα, 
τὰ τελευταῖα χρόνια, ὁ Τιτίας, ἕ- 
νας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς χαρακτηρι- 
στικοὺς τύπους τῶν Σαλώνων, ποὺ 

σημάδεψαν μὲ τὴν ξεχωριστὴ πα- 
ρουσία τους μιὰ ἐποχή, κατόρθω- 
σε ν᾿ ἀνεθάσει -- ναί, ἀπίστευτο -- 
ἕνα γάϊδαρο, στὸν πλάτανο. Πῶς 

τὸ πέτυχε εἶναι ἄγνωστο. Τὸ θαυ- 
μαστὸ γεγονὸς ὅμως εἶναι ἀληθι- 
νὸ πέρα γιὰ πέρα. 

Τὸ πέρασµα ὅμως τοῦ χρόνου, 
καὶ μάλιστα ἀπὸ τότε ποὺ ὁ πλά- 
τανος, καὶ ὁ κόσμος ὁλόκληρος 6έ- 

6αια, καλωσόρισαν τὸν αἰῶνα µας, 
ἔφερε ἕνα καινούργιο ἀγεράκι ποὺ 
ὅλο δυνάµωνε, γινόταν ἀγέρας. "Η-



ταν ὁ ἀγέρας τῆς ἀναγέννησης, τῆς 
προσαρμογῆς στὶς νέες συνήθειες, 
ποὺ σιγὰ - σιγὰ µεταμόρφωναν τὸ 
χωριὸ Σάλωνα στὴν πόλη "Αμϕισ- 
σα. Καὶ ὁ ἀγέρας αὐτός, ἀνεμοστρό- 
6ιλος πιά, ἔπεσε ἀνελέητος καὶ ᾱ- 

πειλητικὸς πάνω στὸ γέρο - πλάτα- 
νο. ᾽Αντιπρόσωπος μιᾶς ἐποχῆς ποὺ 
ἔφευγε, ἀπροσκύνητος, ἀνοικονόμη- 

τος, κρατοῦσε δέσµια ὁλόκληρη τὴ 

πλατεία, μιὰ πλατεία μ᾿ ἁπλωσιὰ 
µεγάλη, ἄχαρη ὅμως καὶ φτώχοντυ- 

µένη μιὰ καὶ δὲν εἶχε τὴ «χάρη» τῆς 
πλάκας καὶ τὴν «πολυτέλεια» τοῦ 
τσιμέντου. "Εδοξε τῇ πολεοδομία, 
λοιπόν, νὰ ἐκλείψει ὁ πλάτανὸς. 

Κατηγορήθηκε ὅτι ἀσχήμιζε τὸν 

τόπο καὶ ἀκόμα, ὅτι έδινε ἆἄ- 
συλο στὶς μυριάδες πουλιὰ ποὺ μὲ 

τὶς φωνές τους ἐνοχλοῦσαν τοὺς ἀρ- 

γόσχολους καὶ τὰ ἀνεπιθύμητα πε- 
ριττώματά τους κάναν ἀπλησίαστη 
τὴν πλατεία, κρατώντας γιὰ τὸν ἑ- 

αυτό τους τὶς χάρες καὶ τὴ δροσιὰ 

τοῦ πλάτανου. Καὶ καταδικάστηκε 
ἐρήμην. Κάποιο πρωϊνὸ τοῦ 19160, ἐ- 
πὶ δημάρχου ᾽Αμϕισσέων ᾿Ιωάννου 
Σ. Γάτου, ὁ µονότονος ἀχὸς τῶν τσε- 
κουριῶν, ποὺ ἀνεθοκατέθαιναν στα 
µάτητα καὶ τὸ τρίξιµο κάποιας πρι- 
όνας ποὺ πηγαινοέρχονταν στὰ χέ- 
ρια ἀλύπητων δηµίων, φανέρωναν 
τὴν ἐκτέλεση τῆς καταδίκης τοῦ γε- 
ῥρο-πλάτανου, 

Ἡ πλατεία ἔμεινε χωρὶς φύλακα, 
χωρὶς προστάτη, ἔχασε τὸ σῆμα κα- 
τατεθέν της. ᾿Ὀρφάνεψε, χήρεψε, ξε- 
ἴσκιωσε γιὰ πάντα. Στὴ «Λογοδοσία 

πεπραγμένων» τοῦ Δημάρχου (1896 
--1914), ποὺ τυπώθηκε στὰ 1914 στὸ 
τυπογραφεῖο τοῦ Θεοχάρη Μελισ- 

σάρη, ἀναγράφεται τὸ ποσὸν τῆς ᾱ- 
ναμόρφωσης τῆς πλατείας, ποσὸν 
µεγάλο ὅσο καὶ τὸ κακό. Γιατὶ ὅ- 
ταν ὁ φύλακας ἔλειψε ὁ χῶρος ἕνα 
- γύρω, καταπατήθηκε ἀπ᾿ τὰ σπί- 
τια, ποὺ χτίστηκαν καὶ ἡ πλατεῖα 

µίκρυνε, ἔμεινε ὅση εἶναι σήµερα. 
Καὶ μὲ αὐτὴ τὴν καινούργια της 
µορφή, ὅπως τὴ θυμώμαστε µμέχρι 
πρὶν 4--5 χρόνια, ἔζησε μὲ τοὺς νεώ- 
τερους ᾽Αμϕφισσεῖς καινούργιες ἆλη- 
σµόνητες στιγμές, καλὲς καὶ κακιές, 
Σ αὐτὴ τελοῦνταν κάθε χρόνο τὰ 
«Φωκικά», πολιτιστικὴ ἐκδήλωση 
ποὔφτασε ὣς τὶς δικές µας μέρες, 

ἀμυδρὰ χαραγμένη στὴ µνήµη µας, 
ὅπως καὶ τόσες ἄλλες ἐκδηλώσεις. 

Τελευταία μνεία τοῦ πλάτανου, 
ποὺ πάντα ζοῦσε στὴ µνήµη τῶν Σα- 
λωνιτῶν, ἔγινε πολὺ ἀργότερα. Οἱ 

ἀδελφοὶ Π. ἀποκλειστικὰ δοσµένοι 
στὶς ἀσχολίες τῆς δουλειᾶς τους -- 

εἶχαν ταθέρνα -- καὶ ἀποκομμένοι 
ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς πόλης, ὑψώνοντας 

κάποια µέρα τὸ θλέμμα τους πρὸς 
τὴν ἄκρη τῆς ὁδοῦ ΒΜ. Γιατζῆ, ποὺ 

ἀνηφορίζοντας καταλήγει στὴν πλα- 

τεία, παραξενεύτηκαν. Κάτι ἦταν 
διαφορετικό, κάτι ἔλειπε. Καὶ ὅταν 
φωναχτὰ ἐξέφρασαν τὴν ἀπορία 
τους «ποῦναι ὁ πλάτανος;» ἔκαναν 

τοὺς παρευρισκοµένους νὰ χαµογε- 

λάσουν πικρὰ καὶ νὰ θυμηθοῦν τὸν 
γερο-πλάτανο, ποὺ δὲν ὑπῆρχε πιὰ 
καὶ τὸν παληὸ - καλὸ καιρὸ τῆς ἐ- 
ποχῆς του. 

Αὐτὸ ἦταν τὸ μνημόσυνό του. 

Σήµερα δυὰ ἄλλοι πλάτανοι ὑπάρ 
χουν σὲ κεντρικά σημεῖα τῆς ”Αμ- 
φισσας τοῦ 60. Δὲν ἔχουν τίποτα 
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κοινὸ οὔτε μποροῦν θέθαια νὰ πα- 
ραθληθοῦν μὲ τὸν πλάτανο τῆς πλα- 

τείας. Ὁ ἕνας, ὁ πιὸ μικρός, 6ρί- 

σκεται µέσα στὸν περίθολο τοῦ δΔι- 
καστηριακοῦ μεγάρου, στὴ Β. Δ, 
πλευρά του. Ὁ ἄλλος, ὁ µεγαλύτε- 

ρος, τριγυρισµένος ἀπὸ τὸ μπετὸν 
θρίσκεται στὴν αὐλὴ ἑνὸς παληοῦ 
χανιοῦ, δίπλα στὸ σπίτι τοῦ Λαχα- 
νᾶ ὅπου σήµερα στεγάζεται ἡ Οἱ- 
κονοµικὴ Ἐφορία. Ἡ καταπάτηση 
ὅμως τοῦ χώρου τούτου -- ἀνήκει 
στὸ κληροδότηµα Σταλλοῦ -- ἀπὸ 
τὸν ΟΤΕ. κάνει τὴν τύχη του ἀθέ- 
θαιη καὶ τὸ µέλλον του ζοφερὸ -- 
σημάδι τῶν καιρῶν καὶ τῆς σηµερι- 
νῆς νοοτροπίας. Μέχρι πότε θὰ χαί- 
ρεται τὸ ζωογόνο φῶς τοῦ ἥλιου δὲν 
ξέρουμε θέδαια, ξέρουμε ὅμως ὅ- 
τι, δυστυχῶς, θὰ πέσει καὶ αὐτὸς 

θύμα τῶν... τηλεπικοινωνιῶν. Κρῖ- 
μαι... 

ΣΗΜΕΙΩΣΗΙ: 
Γιὰ τὰ παραπάνω δὲν πρόκειται. 

γ᾿ ἀναφερθῶ σὲ θιθλιογραφία, ἡ 
πηγή µου εἶναι ζωντανή. ᾿Αληθινὸ 
χρυσορυχεῖο, θησαυρὸς γνώσεων 

καὶ ἀναμνήσεων, πρόθυμος, πάντα, 
εὐγενικός, καταδεχτικός, μὲ κατα- 

πληκτικὴ διαύγεια πνεύματος, μὲ έ- 
πιμελημένη ταξινόμηση τῶν συµθάν- 

των καὶ ἀξεπέραστη µνήµη, πρα- 

γματικὸς γερο - πλάτανος τῆς ”Αμ- 

φισσαϊκῆς κοινωνίας, ὁ μµπάρµπα 

Νῖκος Ιαστανᾶς, εἶναι ἡ µοναδικἡ, 
πηγή, µου σήµερα. Τὸ λιγώτερο ποὺ 
μποροῦμε νὰ τοῦ εὐχηθοῦμε, καὶ νὰ 
παρακαλέσουμε τὸν Ὕψιστο γι’ αὖὐ- 

τόν, εἶναι «νὰ μείνει γιὰ πολύ, μά 

πάρα πολύ, καιρό κοντά µας». 

  

Συμπατριώτη, 

Ψάξε στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ σου. Κάτι θὰ θρεῖς. Τὸ «Λαο- 
γραφικὸ Μουσεῖο Φωκίδας» δέχεται κάθε ἀντικείμενο, εἴτε σὰν 
δωρεά, εἴτε μὲ παρακράτηση κυριότητας. Εἶναι ἀπόλυτα ἐξα- 
σφαλισμένο ἀπ᾿ τὴ φθορά, γιατὶ συντηρεῖται καλλίτερα καὶ ἡ ᾱ- 
πόδειξη παραλαθῆς ἐξασφαλίζει ἀπ᾿ τὸ κίνδυνο ἀπώλειας. 
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Τὰ κουδουγάδικα στὴν "Άμφισσα 

Ἡ "Αμφισσα ἀπὸ τὰ παλιὰ χρό- 
για φημίζεται γιὰἁ τὰ κουδούνια 

της. Εἶναι ἡ πόλη μὲ τὰ μοναδικὰ 

σ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἐργαστήρια, 
ποὺ κατασκευάζουν τὰ γλυκόηχα 
καὶ ἁρμονικὰ κουδούνια. Κάθε ἔπο- 

χἠ στὸ πἐρασµά της ἀφήνει τὰ ἴχνη 
της. "Ὅιτι δημιουργεῖται σὲ κάθε 

τόπο, μένει σὰν ἀνάμνηση, ὅταν πε- 
ῥράσει ἡ ἐποχή του καὶ στὴ θέση του 
Έρχονται ἄλλα πράγματα. ᾿"Ετσι 

καὶ τὰ κουδουνάδικα, ποὺ ὑπῆρχαν 

ἄλλοτε στὴν "Αμφϕισσα (Σάλωνα), 
ἤταν στὴν ἀκμή τους καὶ ἀποτελοῦ- 
σαν τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα 
στὴν πόλη. Σὲ κάθε ξένο, ποὺ περ- 
νοῦσε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπ᾿ τὴν πό- 
λη, ἔκανε ἐντύπωση ὁ ρυθμικὸς θό- 
ρυδθος, ποὺ ἀναστάτωνε τὰ κεντρι- 

κἀ δρομάκια τῆς ἀγορᾶς. Οἱ µα- 
κρόστενες σιδερένιες σφύρες χτυ- 
ποῦσαν ἁδιάκοπα καὶ ρυθμικὰ ἕνα 
κομμάτι λαμαρίνα, γιὰ νὰ τὸ µε- 
ταθάλουν σ᾿ ἁρμονικὸ χο, φτιά- 
Χνοντας ἕνα κουδούνι. 

᾿Αλήθεια, τί ζωὴ ἔδιναν στὴν ”Αµ- 
φισσα τὴν ἐποχὴ ἐκείνη -- ἐδῶ καὶ 
σαράντα Χρόνια -- τὰ κουδουνάδι- 
κα! Δεκαπέντε περίπου ἐργαστή- 
ρια ὑπῆρχαν κι ἀπασχολοῦσαν πά- 
νω ἀπὸ 120 ἐργάτες. Σήµερα ὑπάρ- 
Χουν λιγότερα ἀπ᾿ τὰ µισά, κι αὐτὰ 

χωρὶς ἐργατικὸ προσωπικό, παρὰ 

() ᾿ἸΑπὸ τὸ θιθλίο του «Ρουμελιώτι- 
κοι παλμοί», ᾿Αθήνα 1975, σελ. 126 -- 
132. 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ 

µόνο 15--20 ἐργάτες καὶ χωρὶς πολ- 

λὴ δουλειά. 

Μὲ περηφάνεια μοῦ μιλοῦσε κά- 
ποια µέρα ὁ γεροντότερος κουδου- 
νᾶς Χρῆστος Γιαννικούλης, ὅτι κά- 

ποτε ἔφταναν τὸ χρόνο ἑκατοντά- 
δες χιλιάδες τὰ κουδούνια, ποὺ κα- 

τασκεύαζαν, Πολλά ἀπ᾿ αὐτὰ που- 

λοῦσαν στοὺς ντόπιους τσελιγκά- 

δες τοῦ Βομοῦ Φωκίδας (Βαρδου- 

σίων, Γκιώνας, Παρνασσοῦ), κα- 

θὼς καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. 

Επίσης στὴν Τουρκία, τὴ Σερθία 
καὶ τὴ Βουλγαρία ἔκαναν µεγάλη 
ἐξαγωγὴ κουδουνιῶν. Δυὸ - τρεῖς 

κουδουνάδες πρὶν ἀπὸ χρόνια πῆ- 
γαν στὴ Σμύρνη, στὴ Θεσσαλονίκη 
καὶ στὴ Σερθία κι ἄνοιξαν ἐκεῖ κου- 

δουνάδικα. Τὸ ἐπιχειρηματικὸ µυα- 
λὸ τῶν Ἑλλήνων πάντοτε ξαπλώ- 
νεται καὶ πέρα ἀπ᾿ τὰ ἑλληνικὰ σύ- 
γορα. Μετὰ τὸν πόλεμο ὅλα ἄλλα- 
ξαν. Ἡ ἐξαγωγὴ στὰ ξένα κράτη 

σταμάτησε. Καὶ ἡ ντόπια κτηνοτρο- 
φία ἐλαττώθηκε. Στὰ ἀπέραντα λι- 
θάδια τῶν Βαρδουσίων, τῆς Γκιώνας, 
καὶ τοῦ Παρνασσοῦ ἄλλοτε ἔτρεφαν 
ἑκατοντάδες χιλιάδες γιδοπρόθατα.. 
Ἡ "Αμφισσα µόνο ἔτρεφε δέκα χι- 
λιάδες πρόδατα καὶ σήµερα δὲν ἔ- 
χει οὔτε χίλια. Ὁ Παρνασσός, ποὺ 
φημίζεται γιὰ τὴ «φέτα» του, μιὰ 
µέρα θὰ ξεχαστεῖ κι αὐτός, ἂν ἐ- 
λαττωθεῖ ἡ κτηνοτροφία του. Ὅλα 
θὰ μείνουν σὰν καλἠἡ ἀνάμνηση καὶ 
θὰ περάσουν στὴ λαογραφία, μαζὶ 

19/419



μὲ τὴ Θθιοτεχνία τῶν σχοινάδικων, 
ποὺ ῆταν στὴν ἀκμή τους κι αὐτὰ 
παλιότερα, ὅπως καὶ τὰ κουδουνά- 

δικα. 
Ἡ ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν ὁ «χρυσὸς 

αἰώνας» γιὰ τὴν πόλη, γιατὶ πολὺ 

χρῆμα ἐρχόταν στὰ Σάλωνα καὶ κι- 

νοῦσε τὸ ἐμπόριο. Εἴχαν τὸ πιὸ δυ- 

νατὸ Σωματεῖο οἱ κὠδωνοποιοί, ποὺ 
τὸ διατηροῦν μέχρι σήµερα. Ἔπει- 
δὴ ταν καθαρὰ κτηνοτροφικἡ πε- 

ριοχὴ ἡ Φωκίδα, γιατὶ ἔχει ὀρεινὸ 

ἔδαφος, ἡ "Αμφισσα ξόδευε, ὅπως 

καὶ σήµερα ἀκόμα, πολλὰ σφάγια 
καλοθρεμμένα. Αὐτὸ τὸ ἐπιθεθαιώ- 

νει καὶ τὸ Δημοτικὸ τραγούδι : 

«Στὰ Σάλωνα σφάζουν ἀρνιὰ 
καὶ στὸ Χρισὸ κριάρια...». 

Ἡ δουλειὰ στὰ κουδουνάδικα εἷ- 
ναι σκληρή, μὰ ἀἁποδοτική, ὅπως 
μοῦ ἔλεγε ὁ γερο-κουδουνάς, ποὺ 
φαινόταν πολὺ εὐχαριστημένος. 

Αουλειά, ποὺ ἀπαιτεῖ λίγα καὶ φτη: 
νὰ ἐργαλεῖα: Τὸ καµίνι, ποὺ ἀνά- 
έουν μὲ τὸ φυσερὸ τὰ κάρθουνα -- 
σήµερα ἔχει ἀντικατασταθεῖ μὲ ἡ- 
λεκτροκίνητο ἀνεμιστήρα. Τ’ ἀμό- 
νια καὶ τὰ ὀγκώδη σιδερένια πα- 
ραλληλεπίπεδα, μὲ τὶς σφαιρικὲς 
λακοῦδθες --- μικρὲς ἢ µεγάλες --γιὰ 
νὰ σφυρηλατοῦν τὴν κατακόκκινη 
ἁἀπ᾿ τὴ φωτιὰ λαμαρίνα καὶ νὰ δί- 
νουν τὸ περίπου σφαιρικὸ σχῆμα 
στὸ κουδούνι ἢ νὰ κάνουν τὸ πλα- 
κερὸ τσοκάνι. Τὶς τσιµπίδες, ψαλ- 
λίδες, σφύρες καὶ σφυριά. Αὐτὰ εἷ- 

γαι ὅλα τὰ ἐργαλεῖα τους. 
"Ας δοῦμε, ὅμως, μὲ τὴ σειρὰ τί 

ἐργασία χρειάζεται γιὰ νὰ γίνει ἕ- 

να κουδούνι. Στὴν ἀρχὴ φαίνεται ἆ- 
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πλἠ ἡ κατασκευή του. "Ὅμως, πρέ- 
πει νὰ περάσει ἀπὸ 32 χέρια ἢ 32 
φορὲς ἀπ᾿ τὸ ἴδιο χέρι, ἀπ᾿ τὴ στι- 
γµή, ποὺ θὰ πάρει στὸ χέρι του ὁ 
τεχνίτης τὴ λαμαρίνα, ὥσπου νὰ πα- 
ραδώσει τέλειο τὸ κουδούνι. Παλιό- 

τερα, ποὺ εἶχαν µεγάλη ἐξαγωγὴ 
κουδουνιῶν, τὸ κάθε ἐργαστήρι εἷ- 

  

Ὅ γέρο - κουδουνὰς στὸ ἐργαστήρι του 

χε πολλοὺς τεχνίτες κι ὁ καθένας 

ἀναλάμθανε μιὰ µόνο ἀπ᾿ ὅλες αὐ- 

τὲς τὶς ἐργασίες, ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ 

κουδούνι. Νά, ποιές ἐργασίες ἀπαι- 

τοῦνται γιὰ ἕνα κουδούνι : 

ἝἛνας τεχνίτης χαρακώνει τὶς µ:- 

γάλες λαμαρίνες σὲ λουρίδες, πλα- 
τιὲς ἢ στενές, ἀνάλογα μὲ τὸ µέγε- 
θος τῶν κουδουνιῶν ποὺ θὰ κάµουν. 

Αλλος κόδει μὲ τὴ µεγάλη κινητὴ 

ψαλίδα, τὶς λουρίδες αὐτές. Συνέ- 

χεια, σὲ μιὰ ἄλλη µόνιµη ψαλί- 
δα, στερεωµένη σὲ πάγκο, κό- 
θει σὲ μικρὰ στενόµακρα κομμάτια



- μικρὰ ἢ μεγάλα -- τὶς λουρίδες, 
ποὺ μὲ τὸ καθένα θὰ Φτιάσουν ἕνα 

κουδούνι. "Αλλος τρυπᾶ μὲ τὸ ζου- 

μπᾶ (τὸ μυτερὸ ἐργαλεῖο, ποὺ τὸ 
Χτυποῦν μὲ τὸ σφυρὶ κι ἀνοίγουν 
τρύπες) σὲ μιὰ γωνιὰ 4--» κομµά- 

τια µαζί, ἂν εἶναι γιὰ μικρὰ κου- 

δούνια ἢ 2--3 ἂν εἶναι γιὰ μεγάλα 
καὶ τά καρφώνει μ᾽ ἕνα καρφί. “Ύ- 
στερα, ἄλλοι τεχνίτες παίρνουν τὰ 
καρφωμένα κομμάτια καὶ τὰ θάζουν 
στὴ φωτιά. ᾿Αφοῦ κοκκινίσουν, με 
τὴν τσιµπίδα τὰ τοποθετοῦν πάνω 
στὴν ἡμισφαιρικὴ λακούδα. "Ὅπως 

εἶναι πυρακτωµένα καὶ μαλακά ἀπ᾿ 
τὴ φωτιά, ἀρχίζει τὸ σφυροκόπη- 
μα, γρήγορα καὶ ρυθµικὰ ἀπ᾿ τοὺς 
τεχνίτες, μὲ τὶς µακρόστενες σφύ- 
ρες, ὥσπου ὅλα μαζὶ τὰ κομμάτια 
παίρνουν τὴ φόρμα τους µέσα στὴ 
λακούθα, στὸ καλούπι θὰ λέγαμε. 

"Ἔτσι, πολὺ γρήγορα ἑτοιμάζουν 
ἁἀρκετὰ κουδούνια, ποὺ τὰ ἕεκαρ- 
φώνουν καὶ τὰ ὀγάζουν τὸ ἕνα μέ- 

σα ἀπ᾿ τ ἄλλο. 
Συνεχίζεται ἡ δεύτερη φάση τῆς 

δουλειᾶς μ᾿ ἄλλους ἢ μὲ τὸν ἴδιο 

τεχνίτη. Παίρνει τὸ κάθε κουδούνι 
καὶ μὲ τὸ σφυρί του, πάνω στὸ κὠ- 
γικὸ ἁμόνι, τὸ σφυροκοπᾶ, γιὰ νὰ 
ἑνώσει τὶς σχισμὲς ποὺ εἶναι στὰ 
πλάγια, στὸ κάτω ἀνοιχτὸ µέρος, 
Ὕστερα τὸ καρφώνει ἀριστερὰ καὶ 
δεξιὰ μὲ δυὸ καρφιά. Τὸ µεταφέρ- 
νει σ’᾽ ἄλλο ἐργαλεῖο τὸν «κόκκο- 

τα», ἕνα χοντρὸ σίδερο, στερεωµέ- 
νο πλάγια στὸ ἔδαφος, ποὺ στὴν 

κορφὴ εἶναι πλατύτερο, σὰν κεφά- 
λι, Ὅ «κόκκοτας» μπαίνει στὸ ἐσω- 
τερικὸ τοῦ κουδουνιοῦ καὶ ὁ τεχνί- 
της τὸ σφυροκοπᾶ στὰ πλάγια, ὥσ- 
που νὰ κλείσει κάθε ὀπή, ποὺ ὑπάρ- 

χει καὶ νἁ γίνει σφαιρικὸ τὸ πάνω. 
µέρος (ρουμελιώτικος τύπος) ἢ ᾱ- 
φήνει δυὸ προεξοχὲς στὰ πλάγια, 
σὰν αὐτιὰ (ἠπειρώτικη προτίμηση). 
ἝΑλλος τεχνίτης ξακρίζει μὲ τὴ µό- 
νιµη Ψψαλίδα τὸ κάτω ἀνοιχτὸ μέ- 
ρος, τὰ χείλη τοῦ κουδουνιοῦ, ὥστε 

νὰ σχηματίσει κύκλο. Ὕστερα, μὲ 
τὸ ζουμπᾶ ἀνοίγει δυὸ τρύπες, στὴ 

µέση ἀκριθῶς ἀπὸ τὸ πάνω µέρος 
καὶ περνᾶ τὸ «θαστάκι» -- τετρά- 
γωνο κρίκο -- γιὰ νὰ κρεμαστεῖ τὸ. 
κουδούνι. Στὸ ἐσωτερικὸ µέρος, μιᾶ 

προέκταση ἀπὸ τὸ «θαστάκι» σχη- 
µατίζει ἁγκίστρι, γιὰ νὰ κρεμαστεῖ 
τὸ γλωσσίδι, 

᾿Αρχίζει τὸ τρίτο καὶ τελευταῖο 
στάδιο τῆς ἐργασίας, “Ἐτοιμο πλέον 
τὸ κουδούνι, τὸ θουτοῦν στὸ κου- 

ρούπι (ξύλινο κυλινδρικὸ δοχεῖο), 

ποὺ περιέχει διάλυση ἀπὸ ἁλάτι, 

κοκκινόχωµα, σκουριὰ ἀπὸ χαλκὸ 
καὶ νερό. Γίνεται τὸ λεγόμενο «χαλ- 
κοπότισµα», ποὺ προφυλάσσει ἀπ᾿ 
τὴ σκουριὰ τὴ λαμαρίνα καὶ δίνει 

στὸ κουδούνι τὴ στιλπνἠ χαλκωμα- 
µατένια ὄψη. Μετὰ τὸ χαλκοπότι- 
σµα, ἀφοῦ στεγνώσει, ξαναθάζουν 

τὸ κουδούνι στὴ φωτιά. Ρίχνουν στὸ 
ἐσωτερικὸ κομματάκια χαλκοῦ, ᾱ- 
νακατεµένα μὲ σκόνη γυαλιοῦ καὶ 
θόρακα, ὥστε μὲ τὴ φωτιὰ λιώνει τὸ. 
μεῖγμα αὐτὸ καὶ γίνεται «χαλκο- 

κόλληση» στὶς ἑνώσεις, ἀριστερὰ - 
δεξιὰ καὶ στὸ «ὁαστάκι», ποὺ ἀνοί- 

χτηκαν οἱ τρύπες. "Ἔτσι σταθερο- 

ποιεῖται ὁ μεταλλικὸς καὶ διαυγἠς 
ἤχος τοῦ κουδουνιοῦ. Τὸ χαλκὸ προ- 
μηθεύονται ἀπὸ παλιὰ ἄχρηστα 
χαλκώματα, ποὺ καῖνε πρῶτα στὸ 

καμίνι, γιὰ νὰ λιώσει ὁ κασσίτερος, 
γιατὶ ἂν κολλήσει στὸ κουδούνι ἀλ- 
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ς λοιώνεται ὁ ἤχος. Τελευταῖα, κρε- 
μοῦν ἐσωτερικὰ τὸ γλωσσίδι (λεπτὴ 
σιδερένια θέργα, μακρύτερη ἀπὸ 

τὸ θάθος τοῦ κουδουνιοῦ) καὶ εἴ- 

ναι ἔτοιμο πιά. 
Κατασκευάζουν 152 εἴδη (νούµε- 

ρα) κουδουνιῶν. ᾿Αρχίζουν ἀπὸ τὸ 
Νο 1 (τὸ μικρότερο κουδούνι), ποὺ 
κάνει τὸν πιὸ λεπτὸ καὶ διαπερα- 
στικὸ ἣχο καὶ φτάνουν στὸ ο 15 

(τὸ μεγαλύτερο), τὴν κουδούνα, ὦ- 
πως τὸ λένε, ποὺ κάνει τὸν πιὸ θΘα- 

ρὺ καὶ δυνατὸ ἤχο. ᾽Ανάλογα μὲ τὴν 
ἡλικία χρησιμοποιοῦν καὶ τὰ ἀνά- 

λογα εἴδη κουδουνιῶν. Τὰ µικρότε- 
ρα κρεμοῦν στὰ ἀρνοζύγουρα, τὰ 
μεγαλύτερα στὶς προθατίνες, τὰ πιὸ 

μεγάλα, τὶς κουδοῦνες, στὰ κριά- 

ρια ἢ στὰ τραγιὰ (γκισέµια), ποὺ 
ὁδηγοῦν τὸ κοπάδι. Στὰ τραγιὰ πολ 
λὲς φορὲς κρεμοῦν καὶ μεγάλους 

κύπρους, ποὺ γίνονται ἀπὸ μπροῦν- 
τζο. Πραγματικἀ κάθε ἡλικία ἔχει 
τὴ σχετικἡ εὐκινησία καὶ ἀνάλογα 
κρεμοῦν τὰ διάφορα εἴδη τῶν κου- 
δουνιῶν, ὥστε κάθε ἤχος νὰ εἶναι 

ἀνάλογος μὲ τὴν εὐκινησία τῶν 

προθάτων. Τὰ μικρὰ κουδούνια ται- 
ριάζουν στὰ μικρά, ποὺ εἶναι τὰ 
πλέον εὐκίνητα καὶ παιγνιδιάρικα 
καὶ ὁ ἥχος εἶναι λεπτὸς καὶ σύντο- 

μος. Τὰ μεγαλύτερα ταιριάζουν 

στὰ μεγάλα, ποὺ εἶναι λιγότερο εὐ- 
κίνητα καὶ ὁ ῆχος εἶναι θαρὺς καὶ 

διαρκἠς κι ἀντέχουν στὸ µεγάλο 
θάρος, ποὺ ἔχουν στὸ λαιμό τους. 

Ἐκτὸς ἀπ᾿ τὸ μέγεθος, τὰ κου- 

δούνια ἔχουν καὶ κάποια διαφορὰ 
στὸ σχῆμα. Ἕνα εἶδος εἶναι στὸ 
“πάνω µέρος σχεδὸν σφαιρικὸ (ρου- 
µελιώτικος τύπος). "Αλλο ἔχει, πά- 
γω στὰ πλάγια δυὸ προεξοχές, σὰν 
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αὐτιὰ καὶ εἶναι κάπως κοντόπλατα 

(ἠπειρώτικος τύπος). "Αλλο εἶδος 

εἶναι ὅμοια μὲ τὰ ἠπειρώτικα (δη- 
λαδὴ μὲ αὐτιά), ἀλλὰ µακρόστενα 
(δηµητσανίτικα), ποὺ τὰ προτιμοῦν 

στὸ Μοριά. 

Τὰ ἴδια κουδουνάδικα κατασκευ- 

άζουν καὶ τὰ τσοκάνια, ὅπως τὰ λέ- 

νε στὴ Ρούμελη ἢ τροκάνια καὶ 
τρουγγάνια στὸ Μοριὰ ἢ λέρι καὶ 

τσαφάρι σ᾿ ἄλλα µέρη μὲ τὰ λαϊκά 
ὀνόματά τους ἢ καὶ χαλκοκούδου- 
να, ποὺ ἔχουν χαλκωματένια ὄψη. 
Τὰ τσοκάνια εἶναι πλακερὰ κουδου- 
νάκια, μὲ τέσσερεις γωνιὲς (ἀκμὲς) 
στὰ πλάγια καὶ ἀνοιχτότερα στὸ 
κάτω µέρος, ποὺ εἶναι τὸ ἄνοιγμα, 

σ’ ἀντίθεση ἀπ᾿ τὰ προθατοκούδου- 
να, ποὺ εἶναι κλειστότερα κάτω. Γι 
αὐτὸ ὑπάρχει καὶ διαφορὰ στὸν ἢ- 
χο. Στὰ τσοκάνια εἶναι ἁπλὸς κι ᾱ- 
κούγεται ἕνα τίκι - τίκι, ἐνῶ στὰ 
κουδούνια εἶναι διαρκής, κουδουνί- 
ζοντας ντοὺγκ - ντούὐγκ. Παλιότε- 

ρα κατασκεύαζαν καὶ στενόµακρα 

τσοκάνια (ζακυνθινὸς τύπος). 

Ἡ ἐργασία στὰ τσοκάνια εἶναι ἆ- 

πλή. Στὶς σιδερένιες λακοῦθες δὲν 
τὰ περνοῦν καθόλου. Τὰ σφυροκο- 
ποῦν µόνο στ ἀμόνι. Καὶ στὰ τσο- 
κάνια κατασκευάζουν πολλὰ νού- 

μερα. Τὰ μικρότερα κρεμοῦν στά 
γίδια, ποὺ θόσκουν μὲ ὀρθωμένα τὰ 
πόδια πάνω στοὺς θάµνους (πουρ- 

νάρια, κουμαριὲς) κι ἐξυπηρετεῖ 

πρακτικώτερα τὸ πλακερὸ σχῆμα. 
Τὰ μεγαλύτερα μεγέθη τῶν τσοκα- 
νιῶν κρεμοῦν στὰ γελάδια, γιὰ νὰ 

τὰ παρακολουθεῖ ὁ «ὀουκόλος» στὸ 
λιδάδι ποὺ θόσκουν. Καὶ στὰ κοπά- 
δια τῶν ἀλόγων, στὸ θαλμαδιὸ ὅ-



πως τὰ λένε, κρεμοῦν μεγάλα τσο- 
κάνια (τσοκάνες) μὲ ξύλινη κου- 
λούρα (ζεύλα) στὸ λαιμό τους. 

Προτοῦ ἀνοίξουν δρόµους στὰ ὀρει- 

γὰ χωριά, γιὰ νὰ πηγαίνουν οἱ ἆ- 
λωνιστικὲς μηχανές, πήγαιναν οἱ 

«θαλμάδες» μὲ τ’ ἄλογά τους κι ἅ- 
᾿λώνιζαν τὶς θημωνιὲς τῶν χωρικῶν: 

«Σ ἁλώνια καλοσάρωτα καὶ ξε- 

χορταριασμένα...» καὶ μάζευαν τὴν 
καινούρια τους σοδειά. Σήµερα µέ- 
γουν σὰν καλὴ ἀνάμνηση οἱ γραφι- 
κὲς εἰκόνες τοῦ ἁλωνισμοῦ, ποὺ τό- 

σοι ποιητὲς ὕμνησαν καὶ πού, γιὰ 

τὰ παιδιὰ τὸ ἄκουσμα τῆς «τσοκά- 
νας» τῶν ἁλόγων σήμαινε σωστὸ 

πανηγύρι... 

Οἱ ἔμποροι ἢ τσελιγκάδες, ποὺ 

ἀγοράζουν τὰ κουδούνια, τὰ δοκι- 

µάζουν πρῶτα κατὰ μέγεθος (νού- 
µερο), γιὰ νὰ διαπιστώσουν, ἂν σὲ 

κάθε μέγεθος ἔχουν ὅλα τὸν ἴδιο 
ἢχο. Πολλὰ ἀπ᾿ αὐτά, ποὺ δὲν ται- 
ριάζουν στὸν ἢχο, τὰ ξεχωρίζουν ὡς 

ἀκατάλληλα καί, ἂς μὴ μᾶς φανεῖ 
παράξενο, οἱ τεχνίτες τὰ ξαναθά- 

ζουν στ᾽ ἁμόνι καὶ μὲ λίγα ἐπιδέ- 
ξια σφυροκοπήµατα δημιουργοῦν 
τὸν ἦχο, ποὺ ταιριάζει στὸ μέγεθός 
τους, ὥστε νὰ μὴ ξεφεύγει ἀπὸ τ᾽ 

ἁρμονικὸ σύνολο. Ὕστερα τὰ τοπο- 

θετοῦν σὲ κασόνια ἢ σακιὰ καὶ τὰ 
μεταφέρουν στὸν προορισμό τους. 

Πρὶν ἀπὸ χρόνια, ὁ Ραδιοφωνικός 
µας Σταθμὸς στὰ ἐργαστήρια τῆς 
”Αμφισσας παράγγειλε τὸ ᾿Εθνικὸ 

Σἢμα του, ποὺ ἔχει τὴν ἁρμονία τῶν 

κουδουνιῶν καὶ τσοκανιῶν. Ὅποιος 

γνωρίζει τοὺς ἤχους αὐτούς, εὔκο- 

λα μπορεῖ νὰ ξεχωρίσει, τὴν ὥρα 
ποὺ ἀκούγεται τὸ «Σῆμα» του, τοὺς 

δυὸ ἤχους, ποὺ ἀκούγονται μ’ ἐναλ» 

λαγές. 

Αὐτοὶ εἶναι οἱ κουδουνάδες τῆς 
”"Αμφισσας, οἱ ἀριστουργηματικοὶ 
τεχνίτες, ποὺ µόνον αὐτοὶ γνωρί- 

ζουν ὅλα τὰ μυστικὰ τῆς τέχνης, 

γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν γλυκόηχων 

κουδουνιῶν, Μόνο σ᾿ αὐτοὺς δίδα- 

ξε τὰ μυστικὰ τῆς τέχνης του... ὁ 
"Ἠφαιστος καὶ τοὺς ἔμαθε νὰ µετα- 

θάλλουν τὴ λαμµαρίνα σ᾿ ἁρμονικοὺς 
ἤχους, σὲ ποιµενική... συμφωνία. Τὰ 
μυστικὰ αὐτὰ παραδίδουν οἵ ἴδιοι, 
ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, στὰ παιδιά 

τους, στὰ ἐγγόνια τους, 

Ἡ τέχνη τῶν κουδουνάδων σκορ- 

πᾶ, µέσα στὴ γαλήνη καὶ τὴ γοη- 

τεία τῆς καλοκαιρινῆς νύχτας, τὴν 
πιὸ τέλεια μουσικἡ ἁρμονία σὲ λόγ- 
γους καὶ θουνά, σὲ ρεματιὲς καὶ σὲ 

κορφές. 
Πίσω ἀπ᾿ τοὺς ἁρμονικοὺς ἤχους 

τῶν κουδουνιῶν, πόσους μύθους δὲν 
ἔχει πλάσει ἡ φαντασία τῶν ἀνθρώ- 
πων τοῦ Θουνοῦ καὶ τῆς στάνης! 

"Ἔτσι δικαιολογεῖται τὸ δέος πο) 

αἰσθάνονται, µέσα στὶς ἐρημιὲς καὶ 

στὰ ἀπάτητα θουνά, ὅπου ζοῦν µέ- 
ρα καὶ νύχτα, μπροστὰ στὴν παντο- 
δυναµία τοῦ Θεοῦ! ᾿Ακοῦμε τοὺς 
τσοπάνηδες νὰ μᾶς διηγοῦνται γιὰ 
ξωτικά, γιὰ νεράιδες, γιὰ σκιές, 

γιὰ λιαράκηδες, γιὰ µεταμφιεσμέ- 
να σὲ σκύλους κακὰ πνεύματα καὶ 
τόσα ἄλλα. Σ’ ὅλα αὐτά, ὅμως, ἀν- 

τιστέκεται παλληκαρήσια δυναµόώ- 
γοντας τὴν πίστη τους, μὲ τὴ νυχτε- 

ρινἠ οὐράνια ἐπικοινωνία, Καὶ σὰν 
παρηγοριὰ στὴ μοναξιά τους, σὰν 
οὐράνια μελωδία, φτάνει ὣς τ αὖ- 
τιά τους ἡ μουσικὴ ἁρμονία τῶν κου 
δουνιῶν, μὲ τὸ νυχτερινὸ σκάρισµα 
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τοῦ κοπαδιοῦ γιὰ τὴ θοσκή. Βά, 
γιατὶ τὰ κουδούνια εἶναι ἡ µοναδι- 
κὴ συντροφιὰ στοὺς τσοπάνηδες, 
ποὺ δίνουν ζωὴ καὶ κίνηση στὸ κο- 

πάδι καὶ τὴ χαρὰ σ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἵ- 
διους. 

"Ἔτσι, περήφανος ὁ ἀρχιτσέλιγ- 
κας τῶν ἁπάτητων Θουνῶν, καµα- 

ρώνει τὰ τσελιγκάτα του, τοὺς µπι- 
στικούς του καὶ τὰ τσοπανόπουλα 

μὲ τὴ γλυκιὰ φλογέρα τους. Καὶ σἁ 

συμπλήρωμα σ᾿ αὐτὴ τὴ θουνίσια, 
τὴν ὅμορφη ζωή, δίνει ἕνα μουσικὸ 
τόνο ἀκόμα, μιὰ γλυκιὰ ἁρμονία, 
μὲ τὰ κουδουνίσµατα τῶν προθά- 

των, στοὺς αἰθέριους οὐρανοὺς τῶν 
ψηλῶν θουνοκορφῶν µας. Ὁλοζών- 

τανη μένει στὴ µνήµη µου, ὡς τώρα, 
αὐτὴ ἡ γλυκιὰ εἰκόνα τοῦ κοπαδιοῦ, 

ἀπὸ τότε ποὺ ἥμουν µμικρὸ παιδί. 
Κατηφόριζαν κάθε ἐράδυ τὰ πρό- 
6ατα, μὲ τὸ ἡλιοθασίλεμα, στὶς πλα- 

γιὲς τῆς Γκιώνας, γιὰ νὰ θοσκή- 

σουν καὶ νὰ σθήσουν τὴ δίψα τους 
ἀπ᾿ τὴ λαύρα τοῦ καλοκαιριοῦ, κον- 
τὰ σὲ κάποια γάργαρη πηγή. Καὶ 

σὰν ἄκουγα τ᾽ ἁρμονικὰ κουδουνί- 
σµατα, πόσο δυνάµώναν τὴν παιδι- 

κἡ Φαντασία µου καὶ πόση ἀγάπη 
ἔνιωθα γιὰ τὴ φύση, γιὰ τὸ σύμ- 
παν, γιὰ τὸ Θεῖο Μεγαλεῖο | 

“Ὅλ' αὐτὰ προσπαθῶ νὰ ξαναζή- 

σω, ὅταν τὰ καλοκαίρια ἀνεθαίνω 

στὶς θουνοκορφές, γιὰ ν᾿ ἀναπνεύσω 

ἀχόρταγα τὸ Θουνίσιο ὀξυγόνο, μέ- 
σα στὰ θαθύσκιωτα ἔλατα, ν᾿ ἀκού- 

σω τὸ σάλαγο τοῦ κοπαδιοῦ σὰ γλυ- 
Κόφωνο τραγούδι. Οἱ γάργαρες 

θρυσοῦλες θρηνοῦν, μὲ τὸ µονότο- 
νο μουρμούρισμά τους, ἀπὸ φὀόο 
µήπως χάσουν τὴ συντροφιὰ τῶν 

κοπαδιῶν, ποὺ προορισμό τους ἔ- 
χουν νὰ δροσίζουν στὶς ποτίστρες 
τόσα ἄκακα κι εὐλογημένα ζωντα- 

νά. 

Στὰ κεφαλοχώρια μετριοῦνται στὰ 
πέντε δάχτυλα μερικὲς ἑκατοντάδες 
πρόθατα, ἐνῶ τὰ γίδια ἀφανίστη- 
καν, προκειµένου νὰ περισωθοῦν... 
τὰ δάση. "Αλλοτε ἦ νοµαδικἡ κτη- 
νοτροφία ῆταν πολὺ ἀναπτυγμένη. 
Τὰ τελευταῖα χρόνισ λιγόστεψαν 
τὰ πρόθατα καὶ ἡ τυροκοµία ρί- 
σκεται ἀκόμα σὲ πρωτόγονη κατά- 

σταση. 

Σήµερα κάθε ξένος, ποὺ διαθαίνει 
ἀπ᾿ τὴν "Αμϕισσα, θλέπει στὸ Του- 
ριστικὸ περίπτερο διάφορα µεγέ- 
θη κουδουνιῶν, μερικὲς Συλόγλυ- 

πτες Ὑκλίτσες καὶ θεδούρια (ξύλ:- 
γα δοχεῖα, ποὺ πήζουν τὸ γιαούρτι), 
σὰν δείγµατα ἀπ᾿ τὴ 6ιοτεχνία, ποὺ 
κάποτε θρισκόταν σὲ µεγάλη ἆκ- 

μη, 

  

Συμπατριώτη, 
Μὴν πετᾶς τὸ περιοδικὸ τοῦτο. "Εστω καὶ ἂν δὲ σοῦ ἀρέσει 

μὴν τὸ καταστρέφεις. 
Δῶστο σὲ κάποιον ἄλλο. Μπορεῖ ν᾿ ἀρέσει σὲ κεῖνον. 

. 
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Το ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΧΑΡΜΛΙΝΑΣ 

Στὴν πόλη ποὺ γεννήθηκα, ἡ πιὸ 
ἁλαργινὴ συνοικία, κατὰ τὸ ψήλω- 

μα, εἶναι ἡ Χάρμαινα. 

᾿Εκεῖϊ πάνω ὑπάρχουν ἀκόμα πα- 
ληὰ κτίρια, καμωμένα μὲ πλῖθες, 
µαυρισμένα καὶ ἑτοιμόρροπα ἀπ] 
τὴν πολυκαιρία, πανέμορφα ὅμως 
στὰ μάτια τοῦ ζωγράφου, τοῦ ποιη- 
τῇ καὶ ὅποιου, ἀκόμα, ἔχει τὸ χά- 
ρισµα νὰ θλέπει μὲ τὰ µάτια τῆς 

ψυχῆς. 
Σὲ μερικὰ ἀπ᾿ τὰ κτίρια αὐτὰ ἐ- 

πεξεργάζονται, καὶ σήµερα ἀκόμα, 
τὰ δέρµατα, εἶναι δηλαδὴ τὰ φημι- 
σµένα ταµπάκικα τῆς ”"Αμφισσας. 

Πολλοὶ συντοπῖτες µου θγάζουν τὸ 

μεροκάματό τους, δουλεύοντας µέ- 
σα στὰ ἀνήλια αὐτὰ ντουθάρια, ὅ- 
που μονάχα ἡ ὑγρασία Θθασιλεύει. 
Αμα ὅμως ὀγοῦν στὸ δρόµο, ὁ νοῦς 
του ξεσκοτεινιάζει, ἡ µαγευτικὴ θέα 

τοὺς ἀποζημιώνει. Ὅλη ἡ πόλη ὅ- 

πλώνεται κάτω ἀπ᾿ τὰ πόδια τους, 
ἐνῶ πιὸ κεῖ ἡ σταχτοπράσινη θά- 
λασσα τῶν ἐληῶν πλημμυρίζει τὸν 
τόπο. 

ἝἛνας φιδωτὸς δρόμος σὲ φέρνει 
στὸ πανάρχαιο Κάστρο, μὲ τὴν ἔν- 
Ῥοξη ἱστορία καὶ τὰ μεγαλοπρεπῆ 
τείχη. "Ἠσυχα εἶναι σήµερα καὶ τὰ 
μεγάλα θαθυπράσινα πεῦκα, ποὺ 
στολίζουν τὰ χαλάσματά του, ἴσκι- 
ώνουν τὸν τόπο καὶ δίνουν στὸν ἐπι- 
σκέπτη ἕνα ξέχωρο αἴσθημα γαλή- 
νης. 

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 

Στὰ παληὰ χρόνια ἡ Χάρµαινα, 
ῆταν τὸ κέντρο τῆς πόλης καὶ τοῦ- 

τα τὰ ἐρειπωμένα σπίτια ἦταν πλού- 
σια ἀρχοντικά, γεμάτα ζωὴ καὶ δρά- 
ση, πνιγµένα στ᾿ ἀσημικὸ καὶ τὸ µε- 
τάξι. 

Σὲ κάποιο ἀπ᾿ αὐτά, λέει ὁ θρύ- 

λος, ζοῦσε ἕνας γερο - ἀφέντης. Γυ- 

ναίκα καὶ παιδιὰ δὲν εἶχε, µοναδι- 
κἡ συντροφιά του ῆταν ἡ ψυχοκό- 
ρη του, Ροδούλα τὴν ἔλεγαν, ποὺ 
ἀπὸ κάµποσα χρόνια τὴν εἶχε πάρει 
ἀπὸ ἕνα γειτονικὀ χωριό, μικρὸ κο- 
ριτσόπουλο τότε, μὲ μακριὲς κα- 
στανὲς πλεξοῦδες. Τώρα θέδαια ἧ- 

ταν µεγάλη, ὁλόκληρη κοπέλλα πιά, 
καὶ εἶχε τὴ φροντίδα τοῦ ἀρχοντι- 
κοῦ. Μεγάλο ῆταν τοῦτο, πολλὲς οἱ 

κάµαρες, ἀπέραντες οἱ αὐλές του. 

Κι ἀκόμα, εἶχε κήπους, περιθόλια 
καὶ ἕνα σωρὸ ζωντανά, ποὺ τὸ κα- 
θένα ἤθελε τὰ δικά του. Πολὺ κου- 
ῥράζονταν μ᾿ ὅλα αὐτὰ ἡ Ροδούλα 
οὔτε μιὰ στιγμἠὴ δὲ στεκόταν τὴ µέ- 
ρα, μὰ καὶ πάλι δὲν προλάθαινε. Κι 

ὅταν ἀκόμα 6ράδυαζε, οὔτε τότε 
κάθοταν μὲ χέρια σταυρωμένα, ἄλ- 
λοτε ἔπλεκε, ἄλλοτε µπάλωνε, ἄλ- 
λοτε σιδέρώὠνε, πάντα κάτι ἤθελε 

ἀποτελείωμα. 

Ποτὲ ὅμως δὲν θαρυγκομοῦσε, ᾱ- 
γαποῦσε τὸν ἀφέντη της μὲ τὸ δικό 
της τρόπο καὶ µπροστά του ἔσκυθε 

τὸ κεφάλι μὲ σεθασµό. "Όμορφη δὲν 
ἦταν, οὔτε ὅμως καὶ ἄσχημη. "Ἠταν 
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ἄνθρωπος ποὺ περνάει δίπλα σου 
χωρὶς νὰ κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση, 

ἕνα λουλούδι χωρὶς φανταχτερὰ 

χρώματα, χωρὶς ἄρωμα δυνατό. 

Οἱ μέρες στὸ µεγάλο σπίτι κυλοῦ- 

σαν ἥσυχα, χωρὶς τίποτα τὸ ξεχω- 
ριστό, χωρὶς κάτι ποὺ νὰ προκαλεῖ 

τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τῆς Ροδού- 
λας. Μοναχἁ ὅταν νόχτωνε καὶ ἔ- 

πεφτε στὸ κρεθθάτι της γιὰ ὕπνο, 
τὰ πράγµατα ἄλλαζαν, τὸ μικρὸ 
δωμάτιο γέμιζε φῶς καὶ χρῶμα. 
Τότε μποροῦσε καὶ αὐτὴ νὰ ὀνει- 
ρευθεῖ, ὅπως ὀνειρεύονται ὅλες οἱ 

κοπέλλες τοῦ κόσμου, γ' ἀποκτή- 
σει ὅ,τι ἤθελε, νὰ γίνει εὐτυχισμένη. 

Τὶς Ώρες αὐτὲς ἡ φαντασία της ἕ- 

µενε ἐλεύθερη νὰ πλανηθεῖ ὅπου ἤ- 
θελε, νὰ πλάσει ἀπίστευτες ἱστορί- 

ες, ὅτι νά! κάποιο φτώχὸ παλληκά- 

ρι͵ μὲ τίµια µάτια καὶ χέρια δουλευ- 

τή, νοιάζονταν γι’ αὐτὴ καὶ περίµενε 
στὴ γωνιὰ τοῦ δρόµου γιὰ νὰ τὴ 
δεῖ. Αὐτὸ ἔκανε τὴν καρδιά της νὰ 
σκιρτάει χαρούμενα, τὴ γέμιζε εὖ- 
τυχία καὶ ἂς ἤξερε καλὰ πὠὼς ὁ δρό- 

µος ἦταν ἔρημος καὶ πὼς κανένας 
δὲν περίµενε στὴ γωνιά του. Τὸ ὄ- 
νειρο εἶναι πάντα ὄμορφο. "Ἔτσι πέ- 
ρασε ὁ καιρός, χρόνια ὁλόκληρα, 
καὶ κάποια ἐποχὴ ἔγινε τ ἀναπάν- 

τεχο, γιὰ τὴ Ροδούλα. 

Μιὰ νύχτα θροχερή, ποὺ ἀστρα- 
πὲς σχίζανε τὸν οὐρανό, ὁ ἀφέντης 
της, ξαθνικὰ πέθανε. Καὶ τὸ πιὸ ἆ- 

ναπάντεχο, ἄφησε σ᾿ αὐτὴ ὁλόκλη- 
Ρρη τὴν τεράστια περιουσία του, κι’ 
ἔτσι ἡ Ροδούλα ἔγινε, ἀπ τὴ μιὰ 

στιγμὴ στὴν ἄλλη, πολὺ πλούσια. 

Τὸ νέο ἔκανε τὸ γύρω τῆς χώρας 
καὶ ὅλοι τὴ µακάριζαν γιὰ τὴν τύ- 
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χη της καὶ τὰ πλούτη της. Ἔφτασε 

καὶ στ αὐτιὰ κάποιου ὁμορφονιοῦ 

ποὺ δὲν εἶχε καμμιὰ ὄρεξη γιὰ δου- 

λειὰ καὶ τοῦ ἄνοιξε τὴν ὄρεξη, θρῆ- 

κε τὸν τρόπο, σκέφτηκε, νά ζήσει 

χωρὶς νὰ κουράζεται, Στολίστηκε, 

λοιπόν, ἔστριψε τὸ μουστάκι καὶ 

γραμμὴ γιὰ τὴ Χάρμαινα. Στήθηκε 

στὴ γωνιὰ τοῦ δρόµου καὶ περίµενε 

Ώρες ἀτέλειωτες, νὰ φανεῖ ἡ Ροδού- 

λα. Εκείνη τὸν εἶδε ἀπ᾿ τὸ παράθυ- 

ρο, ἀλλὰ δὲν πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλό 

της ὅτι αὐτὸ τὸ καλοντυμένο ὁμορ- 

φόπαιδο περίμενε αὐτή. Ὅταν ὅ- 
µως τὸν εἶδε νὰ τὴν κυττάζει κατά- 

µατα καὶ νὰ τῆς χαμογελάει, ταρά- 

χτηκε. Μακρυὰ ἀπ᾿ αὐτόν, εἶπε στὸν 

ἑαυτό της, δὲν εἶναι τῆς σειρᾶς 

σου. Τὰ λόγια ὅμως εἶναι λόγια 

καὶ ἡ καρδιὰ ἄλλο πρᾶγμα. "Αρ- 

χισε νὰ τὸν σκέπτεται συχνότερα, 

κρυφοκύτταζε νὰ τὸν δεῖ καὶ χαί- 
ροταν ποὺ ὑπομονετικὰ καθότανε 

στὴ γωνιὰ τοῦ δρόμου γι αὐτή. 
Σιγὰ - σιγὰ τὸν ἀγάπησε καὶ ἂς 

ἥξερε πὼς δὲν τοῦ ἄξιζε. 

Ὅταν οἳ συντοπῖτες ἄκουσαν ὅ- 

τι ὁ Γιαννιός, τοῦ κὺρ Βαγγέλη ὃ 

γυιός, θὰ παντρευθεῖ τὴ Ροδούλα, 
κούνησαν τὸ κεφάλι, περίλυπα. Μιὰ 
γειτόνισσα, μάλιστα, ἡ κυρὰ ἹΠα- 

ρασκευή, εἶπε στὸν ἄντρα της : 

-- Πρέπει, ἄντρα µου, νὰ ποῦμε 

στὴ Ροδούλα νᾶχει τὸ νοῦ της για- 

τὶ τοῦτος ὁ μορφονιὸς δὲν εἶναι γιὰ 

προκοπή. 

--αί! Καὶ πὲς πὼς θὰ σὲ ἀκού- 
σει. Δὲ θλέπεις τὸ σεθντά της; εἶπε 

ἐκεῖνος, 

Πραγματικά. Ἡ Ροδούλα δὲν εἷ- 
χε πλέον µάτια γιὰ τίποτα ἄλλο καὶ



Ώρες ὁλόκληρες καθόταν πίσω ἀπὸ - 
τὸ παράθυρο περιμένοντας ἐκεῖνον 
νὰ φανεῖ, Καὶ ὅταν φαινόταν ὅλος ὁ 
κόσμος ἤταν δικός της. 

Μιὰ µέρα ὁ Γιαννιὸς ἢρθε στενο- 
χωρηµένος. Δὲν πρέπει νᾶσαι κα- 
λὸς μὲ κανέναν, σήµερα, τῆς εἶπε, 
δὲν πρέπει νὰ λογαριάζεις τίποτα. 

Λυπήθηκα ἕνα φίλο, εἶχε ἀνάγκη, 
καὶ τοὔδωσα ὅλες τὶς οἰκονομίες 

τοῦ σπιτιοῦ, τώρα ὅμως ποὺ τὶς 

χρειάζεται ὁ πατέρας µου δὲν μοῦ 
τὶς γυρίζει πίσω. Σὲ ἀπόγνωση µε- 
γάλη θρίσκοµαι, δὲν ξέρω τί νὰ πῶ 
στὸν πατέρα µου. 

--Γι αὐτὸ πικραίνεσαι, καλέ µου, 
εἶπε ἡ Ροδούλα. Μἠ στενοχωριέσαι 
καὶ ἐγὼ θὰ στὰ δώσω. 

“Αμα γίνει ἡ ἀρχὴ τὰ ἄλλα εἶναι 
εὔκολα. Σὲ λίγο καιρό, πότε μὲ τοῦ- 

το, πότε μὲ ἐκεῖνο, ὅλη ἡ περιουσία 
τῆς Ροδούλας -- χρήματα, σπίτια, 
μαγαζιά, ἐληές, ἀμπέλια -- πέρα- 
σαν στὰ χέρια τοῦ Γιαννιοῦ. Καὶ ὅ- 
ταν πῆρε καὶ τὸ τελευταῖο ὄχι µόνο 
ἔπαψε νὰ μιλάει γιὰ γάμο, ἀλλὰ τὴν 
ἔδιωξε καὶ ἀπὸ τὸ σπίτι ποὺ τώρα 
ἧταν δικό του. 

Ἡ Ροδούλα, δὲν εἶπε λέξη. Μὲ τὸ 
κεφάλι σκυμμένο καὶ τὰ µάτια ἀνέκ 
Φραστα, σὰ νὰ τᾶχε χαμένα, πέρα- 
σε τὸ κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ καὶ θγῇ- 

κε στὸ δρόµο. Στὶς λίγες αὐτὲς ὥ- 

ρες τὸ μυαλό της εἶχε σαλέψει. Γιὰ 
κατοικία εἶχε τώρα τὰ χαλάσματα 
τοῦ Κάστρου -- ἐκεῖ κοιμῶταν τὴ 
νύχτα καὶ τὴν ἡμέρα γύριζε 
στοὺς δρόμους τῆς χώρας ἕυ- 

πόλητη καὶ κουρελιασµένη, ᾱ- 
ξια γιὰ κάθε συμπόνοια. ὌἜτρω- 

γε ὅ,τι τῆς ἔδιναν οἱ γειτόνισσες, 

τίποτα δὲν τὴν ἔνοιζε πιὰ καὶ διαρ- 

κῶς ἀδυνάτιζε, γέρασε ἄκαιρα. Κι” 

ὁ κόσμος μετὰ τὴν πρώτη λύπη γιὰ. 
τὸ κατάντηµά της τὴ συνήθισε, καμµ- 
μιὰ ἐντύπωση δὲν τοὔκανε. "Ηταν: 
ἡ Ροδούλα ἡ σαλεμένη, ἡ ἆλαφρο- 
ἴσκιωτη. 

"Ἔτσι πέρασαν κάµποσα χρόνια: 

καὶ μιὰ µέρα τὸ νέο θούῖξε στὴν πό- 

λη. Πέθανε ἀδόκητα, ὁ Γιαννιός, ὁ' 

µορφονιός. Τὸν ὀρῆκαν νεκρὸ ἔξω 
ἀπ᾿ τὴ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ τῆς Ρο- 
δούλας, στὴ γωνιὰ τοῦ δρόµου πού, 
στέκοταν τότε καὶ τῆς πουλοῦσε 

ψεύτικα αἰσθήματα. Τὸ µαντάτο ἕ- 

φθασε καὶ στ αὐτιά τῆς Ροδούλας. 

καὶ σὰν ἀστραπὴ φώτισε γιὰ λί- 
γο, τὸ σκοτισµένο λογικό της. Ἔ- 

τρεξε στὸ σπίτι καὶ μὲ φωνὲς στριγ- 
γλιές, οὐρλιαχτὰ ἀλλόκοτα ἄρχισε 
νὰ θρηνεῖ. Δὲν ἦταν θρῆνος τοῦτο τὸ. 

πρᾶμα, δὲν ἦταν µοιρολόγι, ἤταν 
κάτι τὸ ἄγριο, τὸ ἀνατριχιαστικό. 

"Ἠταν, ἄραγες ἡ γυναῖκα ποὺ 

θρηνοῦσε τὴν προδοµένη της ἀγάπη 
ἢ ἡ ζωτικιὰ ποὺ λυσσομανοῦσε γιὰ 
τὴν ἐκδίκηση ποὺ δὲν πῆρε; ᾽Αγά- 
πη ἦταν ἢ µῖσος; "Αγνωστο. 

᾽Απὸ τότε πέρασαν πολλὰ χρόνια. 

Πολλοὶ ἀνθρῶποι ἦρθαν στὴ ζωὴ 
καὶ ἄλλοι τόσοι ἔφυγαν. Πολλὲς 
συνήθειες ἔσθυσαν, πολλὰ γεγονό- 

τα συµθῆκαν, ὁ κόσμος ἄλλαξε. Ἔ- 

να ὅμως μένει τὸ ἴδιο ἀπὸ τότε, δὲν 
ἄλλαξε ποτέἐ. "Όταν κάποιος συν- 

τοπίτης εἶναι ἑτοιμοθάνατος ἕνα: 

στριγγιὸ οὐρλιαχτὸ ἀκούγεται τὴ 

γύχτα στὴ γειτονιά του. Εἶναι τὸ. 
στοιχειὸ τῆς Χάρμαινας ποὺ οὐρ- 
λιάζει λένε κεῖνοι ποὺ δὲν ξέρουν. 

Καὶ ὅμως δὲν εἶναι παρὰ τὸ ξωτικό 

τῆς Ροδούλας, πού, ὅπως καὶ τότε, 

φωώληάζει στὰ χαλάσματα τοῦ Ἰά- 
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ΗἩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ὍὉ διακαὴς καὶ ἐσώτατος πόθος 

νὰ ἀφήσει πίσω του κάποιες µαρτυ- 
ρίες ἀπὸ τὸ πέρασμά του πάνω 

στὴ ὙΥῆ, ὤθησε ἀνέκαθεν, τὸν 

ἄνθρωπο νὰ διαιωνίζει, μὲ ὁποιον- 
Ῥδήποτε τρόπο μποροῦσε (ἴχνογρα- 
φήματα, μνηµεῖα, γραπτὰ κείµενα, 

προφορικὴ παράδοση κλπ.) τὸ πα- 
ρόν, ποὺ σὲ λίγο δὲν θὰ ὑπῆρχε. 
Ταυτόχρονα κινούμενος ἀπὸ τὴ 
διάθεση νὰ πληροφορηθεῖ κάθε τι 
ποὺ προηγήθηκε, φρόντιζε νὰ ἐρευ- 

νήσει τὸ παρελθόν, ἔστω καὶ ἂν µο- 

"γαδικὲς πηγὲς πληροφόρησής του 
ταν ὅσα ἀπὸ στόµα σὲ στόμα ἕἔ- 
Φταναν στ᾽ αὐτιά του. "Ἔτσι ἄρχίσε 
νὰ δημιουργεῖται ἡ ἱστορία, ποὺ ὁ 

ὁρισμός της εἶναι: ἡ γραπτή, σωνή- 

θως, ἔκθεση γεγονότων ποὺ ἄνα- 

φέρονται σὲ ἔθνη, πρόσωπα, χῶρες 
καὶ ὁρισμένες περιόδους τοῦ Θ6ίου 

τῶν λαῶν. 

Στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιὰ τὴ συγ- 
Ὑραφὴ τῆς ἱστορίας εἶναι ἡ ἀνεύρε- 

ση πηγῶν πληροφόρησης (ἡ ἄμεση 
  

  

στρου καὶ τὶς νύχτες τριγυρίζει στὰ 
στενὰ τῆς Χάρµαινας, ἥσυχα καὶ ἆᾱ- 

θόρυόα. Μονάχα ὅταν νοιώσει τὸ 
χάρο νὰ ζυγώνει τότε ἀγριεύει καὶ 
ἀφήνει τὴ φοθερὴ στριγγλιά του. 

Θρηνεῖ ἀκόμα, ἄραγες, τὸν ἀνά- 

ξιο ἀγαπημένο γιὰ κλαίει τὴ δική 
του µοῖρα; 

Ποιός νὰ ξέρει ! | 
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ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 

παρατήρηση τοῦ ἱστορικοῦ, ἡ προ- 

φορικἡ παράδοση, ἡ γραπτὴ παρά- 
δοση, ἡ δι ἀπεικονίσεων παράδοση, 
ἡ διὰ λειψάνων παράδοση κλπ.) καὶ 
ἡ κριτικἠ ποὺ ἀποφαίνεται γιὰ τὴν 
αὐθεντικότητα, τὴν ἀξιοπιστία καὶ 

τὴ σηµασία τῆς κάθε μιᾶς πηγῆς. 
Καὶ μὲ τὴν ἱστορικὴ ἑρμηνεία, ποὺ 

ἐπακολουθεῖ ὁ ἱστορικὸς προσπα- 

θεῖ νὰ δώσει πνοὴ ζωῆς καὶ νόηµα 
ἱστορικὸ στὸ νεκρὸ καὶ ἄψυχο ὑλι- 
κὀ τῶν πηγῶν. ᾿Επειδὴ ὅμως σὲ αὐ- 

τὴ τὴν ἐπιχειρούμενη ἱστορικὴ ἀπει- 
κόνιση εἶναι ἀναγκαία καὶ ἡ συµ- 
μετοχὴ τῆς φαντασίας Χρειάζεται 
µεγάλη προσοχὴ καὶ ἰδιαίτερη φρον 

τίδα γιὰ νὰ μὴν ὑπεισέλθουν φαν- 
ταστικὰ στοιχεῖα στὴ θέση τῶν πρα- 
γματικῶν καὶ ὁδηγήσουν σὲ λαθεµέ- 
γες ἐκτιμήσεις καὶ συμπεράσματα. 

᾿Αξιώσεις ἱστορικῆς ἀντικειμενικό- 

τητας, μπορεῖ νὰ προθάλλουν µο- 

γάχα ὅσα ἀποφαίνεται ἡ ἱστορικὴ 
κατανόηση καὶ ἑρμηνεία, πειθαρχη- 
µένη στὸ χαλινὸ τῆς αὐστηρῆς καὶ 
ἐπίμονης ἐπιστημονικῆς διακρίδω- 

σης. ᾿Επειδὴ ὅμως ἡ ἐξαφάνιση τοῦ 

ἰδίου ἐγὼ κάθε ἱστορικοῦ εἶναι ἀδύ- 
νατη--καὶ ὄχι εὐκταία--γι’ αὐτὸ ἡ ἂν 

τικειµενικότητα δὲν μπορεῖ παρὰ 

νὰ εἶναι πάντοτε σχετικἡ καὶ ὄχι ἁ- 

πόλυτη. Τοῦτο θέθαια, δὲν εἶναι ἵ- 
κανὸ νὰ κλονίσει τὴν ὑπόσταση τῆς 

ἱστορίας ὡς ἐπιστήμης, γιατί, πέρα 

ἀπὸ τὶς ἀντιθέσεις καὶ τὶς ποικίλες 

ἀπόψεις τῶν ἱστορικῶν, θρίσκεται



πάντα ἡ ἰδέα τῆς ἱστορικῆς ἀλήθει- 
ας καὶ πρὸς αὐτὴ πρέπει νὰ κατα- 

τείνουν ὅλες οἱ ἐπιμέρους ἐπιστη- 
μονικὲς προσπάθειες. 

Ἡ ἱστορία πρέπει πάντοτε νὰ εἷ- 
ναι «ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας» λέγει 
ὁ Θουκυδίδης. 

ἈςἈνης 

Παρὰ τὸ σαφὲς τοῦτο περίγραµ- 
μα πολλὲς προσπάθειες παραποίη- 

σης τῆς ἱστορίας καταθλήθηκαν καὶ 
ἀρκετὲς ἀπόπειρες παραχάραξης 
τῶν γεγονότων ἔγιναν κατὰ και- 

ρούς. ἝΑλλοτε μεμονωμένα ἄτομα, 
µικροομµάδες ἐπιγόνων, φατρίες ἢ 
τάξεις ἐπιχείρησαν τὴ µεγαλοποίη- 
ση τοῦ ρόλου τους, τὴν ἐξιστόρηση 
φανταστικῶν καὶ ἀνυπάρκτων γε- 
γονότων, τὸ σφετερισμὸ ξένων δα- 
φνῶν ἢ τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων προσθή- 
κη σκοπῶν καὶ ἐπιδιώξεων στὰ διά- 
φορα γεγονότα καὶ ἄλλοτε πάλι εὖ- 

ρύτεροι κύκλοι μὲ ἀφθονία µέσων, 
τεχνικῶν καὶ ὑλικῶν, καὶ κατάλλη- 
λη ἐνορχήστρωση, ἀποπειράθηκαν 
νὰ δώσουν στὴν ἱστορία τὴ μορφὴ 
ποὺ ἐξυπηρετοῦσε τὶς κρύφιες καὶ 
ἀνομολόγητες ἐπιδιώξεις τους. Οἱ 
μὲν πρῶτοι μὲ «κατασκευασμένες» 

πηγὲς -- ἀπομνημονεύματα, προσω- 
πικὲς μαρτυρίες, ἀνέκδοτα ἔγγρα- 

φα καὶ ἀρχεῖα, μελέτες κλπ. -- εἷ- 
χαν τὴν ἀφέλεια νὰ πιστεύουν, ὅτι 
θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ χειραγωγήσουν 
τὴν ἱστορία καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν 
ἐκεῖ ποὺ αὐτοὶ ἤθελαν. 

Μάταιος ὅμως ὁ κόπος τους, για- 

τὶ οἱ πηγὲς ποὺ κατασκεύασαν δὲν 
ἄντεξαν οὔτε στὴν κριτικἡ οὔτε στὸ 
χρόνο καὶ γρήγορα ἔχασαν κάθε ἆ- 
ξία. Οἱ δεύτεροι ὅμως ἀποτελοῦν 

μιὰ διαφορετικἡ περίπτωση. ᾿Εδῶ 

οἱ μοναχικὲς καὶ ἀδέξιες προσπά- 

θειες δὲν ἔχουν θέση, ἀλλὰ ἐπίσημα 
κράτη, πολιτικὲς παρατάξεις, κοµ- 

ματικοὶ μηχανισμοὶ συνεπικουρού- 
µενοι -- δυστυχῶς --- ἀπὸ ἱστορικοὺς 

συγγραφεῖς μὲ ἀναμφισθήτητη ἐ- 
ρευνητικἠ ἱκανότητα καὶ δυνατότη- 

τα κρίσης ἐπεδόθηκαν στὴν παρα- 
ποίηση τῆς ἱστορίας, παραχαράζον- 

τας γεγονότα καὶ πλαστογράφον- 

τας ἀποτελέσματα μὲ µμονοδικὸ 

γνώμονα τὴν ἐξυπηρέτηση ἴδιοτε- 
λῶν -- πολιτικῶν, κομματικῶν κλπ. 
-- καὶ ὁπωσδήποτε ὄχι ἐπιστημονι- 
κῶν σκοπῶν. Βαρύγδουποι ἱστορι- 

κοὶ ἐπιστρατεύτηκαν γιὰ νὰ προσ- 
θέσουν τὸ κύρος τοῦ ὀνόματός τους, 

στὶς προσπάθειες αὐτὲς καὶ ἐπίση- 

µες ἁἀκαδημίες ἀγωνίστηκαν νὰ 
προσδώσουν κάποια ἐπιστημονικὴ 

ἐπίφαση στὰ ἐπίμεμπτα κατασκευ- 

άσματα. 

Καὶ ὅπου ἦταν δυνατὸν τοῦ- 
τα ἐπεθλήθηκαν καταπιεστικἀ. 

καὶ χωρὶς νὰ ἐπιτρέπεται ὁ ἀντίλο- 

γος, ὅπου ὅμως ὄχι ἐκεῖ ἐξαπολύ- 

θηκε, χάρη στὰ ἄφθονα οἴκονομικὰ 

µέσα, µιά, χωρὶς προηγούμενο, προ- 

σπάθεια πλύσης ἐγκεφάλου τοῦ μέ- 
σου πολίτη μὲ πλημμύρα ἐντύπων, 
κινηματογραφικῶν ταινιῶν καὶ ὅποι 

ουδήποτε ἄλλου µέσου κρίθηκε ᾱ- 
ναγκαῖο. 

Γεγονότα διαστρεθλώθηκαν συ- 

στηµατικά, πρόσωπα παραμορφώ- 

θηκαν μέχρι τὴ μὴ ἀναγνώρισή τους, 
ἡ νοοτροπία, τὸ μορφωτικό, πνευ- 

µατικό, οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ 
Επίπεδο τῆς ἐποχῆς, ὑποχρεώθηκαν 

ν᾿ ἀκολουθήσουν τὶς ἐπιδιώξεις τῶν 

παραχαρακτῶν. "Όλα τοποθετήθη- 
καν σὲ μιὰ «προκρούστεια κλίνη» 
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καὶ ἐκεῖ τοὺς δόθηκε τὸ μέγεθος 
ποὺ ἀπαιτεῖ μιὰ «ἐπὶ µέτρῳ» συωγ- 
Ὑραφὴ ἱστορίας. Βαρυσήμαντα γε- 
γονότα μὲ διεθνεῖς ἐπεκτάσεις καὶ 
καθοριστικὲς ἐπιπτώσεις ἀποσιωπή- 
θηκαν μέχρι τὴν πλήρη ἀγνόηση, ἐ- 
νῶ ἀσήμαντα ἐπιτεύγματα, τοπι- 
κῆς ἢ καμμιᾶς σηµασίας, ποὺ ὕπο- 

Φοηθοῦν τὶς ἐπιδιώξεις τους, προ- 

Θλήθηκαν μὲ τρόπο ποὺ προσθάλ- 
λει τὴ νοημοσύνη καὶ τοῦ πλέον ἆ- 
πλοϊκοῦ ἀνθρώπου. 

Καὶ ὅλα τοῦτα συµθαίνουν τὸν εἷ- 
κοστὸ αἰῶνα, τὸν αἰῶνα τῆς ἀφύ- 
πνισης τῶν λαῶν, καὶ χωρίς, µάλι- 
στα, καμμιὰ συστολή. 

Μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ κύμα τῆς πα- 
ῥραποίησης καὶ τῆς πλαστογραφίας 
ὁ σημερινὸς ἀναγνώστης στέκει ᾱ- 
παρηµένος, δὲν ξέρει τί νὰ σκεφτεῖ, 
δὲν ξέρει τί νὰ πεῖ καί, δικαιολο- 

γηµένα, διερωτᾶται : 
--Σὲ τί ἄλλαξαν, ἄραγε, τὰ κρι- 

τήρια ὥστε ὁ δαφνοστεφανωµένος 
ἥρωας τοῦ χθὲς ἐξοθελίζεται σήµε- 

ρα μὲ θδελυγμία ἀπὸ τὴν ἱστορία 

τῆς χώρας του, τὸ ὄνομά του ἆπα- 

λείφεται ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἐγκυκλο- 
παίδειες κλπ. σὰν ἀτιμωτικὸ καὶ 
Χολερόπληκτο, τὰ μνημεῖα καὶ οἱ 
προτομές του κατακρηµμνίζονται προ 
τοῦ ἀκόμα καεῖ ὁ λιθανωτὸς ποὺ οἱ 
ἴδιοι οἱ κατεδαφιστὲς ἀφειδώλευτα 
πρόσφεραν; 

--Ποιόν μπορεῖ νὰ πείσει ἡ «κατ᾽ 

ἐπιταγὴν» συγγραφἡ ἱστορίας, ὅταν 
μὲ σοφιστεῖες καὶ παραµορφωτι- 
κοὺς καθρέφτες ἐπιζητεῖ τὴν ἀμφι- 
σθήτηση γεγονότων ἢ μὲ τὴν αὐτά- 
ρεσκα ἀποκαλούμενη ἀπομυθοποίη- 
ση, ἐπιχειρεῖ τὴ µείωση προσώπων 
ποὺ γι’ αὐτὰ ἔχει ἀποφανθεῖ τεκµη- 
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ριώµένα πλειάδα ἀντικειμενικῶν Ἱἵ- 
στορικῶν κάθε προέλευσης καὶ μὲ 
τὴν κρίση τους ἔχει συμφωνήσει ἆ- 
κόµα καὶ ἡ ΑΙΤΕΚΑ ΡΑΚ5; 

--δΣὲ τί μειώνει τὴν ἀξία καὶ τὴν 
αἴγλη ἑνὸς ἐθνικοῦ ἐπιτεύγματος 
τὸ πολιτικὸ πιστεύω καὶ ἡ κομµατι- 

κἡ τοποθέτηση τοῦ δημιουργοῦ του; 
Ποιό σκοπὸ ἐξυπηρετεῖ ἡ πεισµα- 

τικἡ καὶ ἀγωνιώδης ἀναζήτηση τῶν 
ἀρνητικῶν του μικρολεπτομερειῶν-- 
ποὺ πάντοτε ὑπάρχουν --- ὅταν τοῦτο 
στὸ σύνολό του ἔχει τύχει γενικῆς 
ἀναγνώρισης καὶ παγκόσμιας πα- 
ραδοχῆς; Μὲ ποιά ἠθικὴ ἢ ἐπιστη- 
µονικὴἡ ἀρχὴ ἐπιδιώκεται ἡ ἀπόκρυ- 
Ψη λάθους, ἀποτυχίας ἢ συμφορᾶς 
ὅταν μοναδικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ σωγ- 
κάλυψη τῶν ὑπαιτίων; Καὶ ποιός 

χαρακτηρισμὸς ἁρμόζει στὶς ὀργα- 
νωμένες ὁμάδες ποὺ ἐπιχειροῦν τὴν 
παραποίηση, μὲ πλήρη ἐπίγνωώση τό- 
σο τῆς ἀνεντιμότητας τῆς πράξης, 
ἀπὸ κάθε πλευρά, ὅσο καὶ τῆς τᾱ- 
πάτης ποὺ ἐπιχειροῦν σὲ θάρος τῆς 
ἐπιστήμης, καί, κυρίως, τοῦ λαοῦ; 

-- Ποιά σκοπιμότητα ἐξυπηρετεῖ 
ὁ χείµαρρος ἐντύπων, ταινιῶν κλπ, 
ποὺ πλαστογραφῶντας τὴν ἱστορι- 
κἠ ἀλήθεια ἐξυμνοῦν γεγονότα, 
ποὺ ὅμως τὰ πασίγνωστα καὶ 
πασιφανῆ ἀποτελέσματά τους κα- 
θορίζουν ἐπακριόῶς τὴν ἀρνητι- 

κή τους ἀξία; Ὑπάρχουν, ἄραγε, 

ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν ὅτι τέτοι- 
ας ἕκτασης ἀνακρίθειες, ποὺ προ- 
θΘάλλονται χωρὶς καμμιὰ ντροπή, 

μπορεῖ νὰ πείσουν κανένα, ὅταν µά- 
λιστα οἱ ἀποδέκτες ἔχουν προσωπι- 
κἡ γνώση καὶ ἐμπειρία τῶν γΕΥο- 
γότων: 

Σ᾽ αὐτὲς καὶ ὅσες ἀκόμα ἄπο-



ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΠΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 70ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

(Ἐντυπώσεις μαὶ κρίσεις) 

τοὗΥ ΔΕΟΣΟΥ ΚΕΑΔΕΒΑΕΤΟΓΙΑΝΝΟΥ 

Ἡ «Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν», 

πιστὴ στοὺς σκοποὺς ποὺ ἔταξε νὰ 

φέρει σ᾿ ἐπαφὴ τοὺς Φωκεῖς καλ- 
  
  

ρίες ἔχεις μὴν περιμένεις ἀπάντη- 
ση, φίλε ἀναγνώστη. Οἱ παραχαρά- 
τες «δουλεύουν» πάντα στὸ σκο- 

τάδι καὶ στὰ «θολὰ νερά», τὸ 
ἄπλετο φῶς τοὺς ἐνοχλεῖ θλέπεις, 

ἀποκαλύπτει τὴν παραχάραξη ὅσο 

μαστορικἡ καὶ ἂν εἶναι. 
Ἡ θεωρία τοῦ Μακιαθέλι θρίσκει 

ἐδῶ τὴ δικαίώσή της. "Ὅλα τὰ μέ- 

σα, ἠθικὰ ἢ ἀνήθικα, εἶναι ἐπιτρε- 

πτὰ προκειµένου νὰ ἐπιτύχουν τὸ 
σκοπό τους καὶ δὲν πρόκειται 

νὰ κάνουν συζήτηση. 
Ἡ τοποθέτησή τους εἶναι γνωστὴ 

καὶ δὲν ἐκπλήσσει κανέναν. Ἐκεῖνο 

ποὺ ἐκπλήσσει εἶναι ἡ στάση τοῦ 

ἑλληνικοῦ κράτους ποὺ δὲν ἔχει ἐκ- 
δόσει ἀκόμα, µέσω τῆς ᾽Ακαδημίας, 
μιὰν ἐπίσημη, ἀντικειμενικὴ καὶ ὁ- 
πόλυτα τεκμηριωμένη ἱστορία τοῦ 

ἑλληνικοῦ ἔθνους. 

Αὐτὴ θὰ ἔδινε ἀπάντηση σὲ πολ- 
λὰ ἐρωτήματα, θὰ διευκρίνιζε ἁρ- 
κετὰ ἀσαφη ἢ ἀμφιλεγόμενα σημεῖα 
καὶ θὰ ἔδινε τὴ δυνατότητα στοὺς 

"Ἕλληνες νὰ μάθουν, ἐπιτέλους, τὴν 

πραγματικὴἡ ἱστορία.τους, κλείνον- 

τας τὴν πόρτα, μιὰ γιὰ πάντα, στοὺς 

παραχοράκτες. 

λιτέχνες μὲ τὸ φιλότεχνο κοινὸ τῆς 

Φωκίδας, ὀργάνωσε τὸ 19/9, γιὰ 

δεύτερη συνεχΏ χρονιά, ἔκθεση ζω- 
γραφικῆς τοῦ ᾽Αμϕισσέα ζωγράφου 

Χρήστου Παπουτσῆ. 
Ἡ ἔκθεση ἄνοιξε στὴ δηµαρχια- 

κἡ αἴθουσα (Πλατεῖα Κεχαγιᾶ) στὶς 
23 Δεκέμόθρη 1979 καὶ κράτησε ὣς 
τὶς 7 Γενάρη 1980. 

ὍὉ Χρῆστος Παπουτσῆς γεννήθη- 
κε καὶ ζεῖ στὴν "Αμϕισσα. “Αρχισε 
νὰ ζωγραφίζει πρὶν 10 χρόνια. Ἡ 

σεμνότητα ποὺ τὸν Χαρακτηρίζει 
τούγιν᾿ ἐμπόδιο νὰ Ὑίνει γνωστὸς 
καὶ σ᾿ αὐτὸ ἀκόμα τὸ κοινὸ τῆς ἴδι- 
αίτερης πατρίδας του. 

Ξεκίνησε ἐπιχειρῶντας ἀντιγρα- 
φὲς ἔργων μεγάλων ζωγράφων, 
παίρνοντας ἔτσι µαθήµατα «χωρὶς 

δάσκαλο» ἀπ᾿ τοὺς μεγαλύτερους 
ζωγράφους τῆς ᾿Αναγέννησης. 

Τὸ ταλέντο του τὸν θοήθησε νὰ 
ἐξελιχθεῖ ἀργὰ καὶ σταθερἀὰ κι ὅ- 
ταν ἄρχισε ν᾿ ἀσχολεῖται μὲ τὸ το- 
πίο «ἐκ τοῦ φυσικοῦ» ἔδειξε πὼς ἢ- 

ταν σὲ θέση νὰ στηρίζεται πιὰ στὶς 
δικές του δυνάµεις, Τὰ φῶτα του 
διακριτικἁ καὶ διάχυτα, τὰ χρώμα- 
τα καθαρὰ κ᾿ ἔντονα. Οἱ λιγοστοὶ 
«δικοί του πίνακες χάθηκαν μέσ᾽ 
τὶς ἀντιγραφές του μειώνοντας ἄ- 
δικα τὴν προσωπικότητά του. 

Απ΄ τ᾽ ἄλλο µέρος οἱ προσώπο- 
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Απ΄ τὴ ὑραστηριότητα τῆς Ἑταιρείας 

  

1. -- Στὶς 20.480, ἡμέρα Κυριακή, ἡ Ε.Φ.Μ. ὀργάνωσε διάλεξη 

στὴν ”Αμφισσα, μὲ ὁμιλητὴ τὸν ποιητή, συγγραφέα, καὶ ζωγράφο 

κ. Δημ. Κόκκινο, ἱδρυτή, διευθυντὴ καὶ κύριο συνεργάτη τοῦ περιο- 

δικοῦ «Ἠπειρωτικὴ 'Ἑστία», ὀραθευµένου ἀπ᾿ τὴν ᾽Ακαδημία ᾿Αθη- 

νῶν. Θέμα τῆς ὁμιλίας ῆταν «ἡ παράδοση καὶ ἡ ἐποχή µας», καὶ ἡ 

γλαφυρὴ ἀνάπτυξή του ἐντυπωσίασε τὸ πολυπληθὲς καὶ ἐκλεκτὸ ᾱ- 

κροατήριο. 

2. -- Συνεχίζεται ὁ ἐμπλουτισμὸς τοῦ «Λαογραφικοῦ Μουσείου 

Φωκίδας» μὲ νέα ἀντικείμενα καὶ ἡ διευθέτηση τῶν συλλογῶν του 

στὶς καινούργιες αἴθουσες, προκειµένου ν᾿ ἀποδωθοῦν, σύντομα, στὸ 

κοινό, 

3, -- Συνεχίζεται ἡ ἀνταπόκριση στὴν ἔκκληση τῆς Ἑταιρείας γιὰ 

οἰκονομικὴ ἐνίσχυση. Οἱ παρακάτω συμπατριῶτες µας ἔστειλαν τὰ 

ἀντίστοιχα ποσά : 

Κωών)νος 1. Γάτος, ᾿Ιτέα, δρχ. 150 ὡς ἐνίσχυωση. 

Δημήτριος ἸΙ. Παπαδῆμος, ᾿Αθήνα δρχ. 700 εἰς µνήµην τοῦ ἐξα- 

δέλφου του Εὐστ. Παπαδήμου. 

Γρηγόριος Χασιακός, ᾿Αθήνα, δρχ. 500 ὡς ἐνίσχυση. 

Εὐάγγελος Τσαρμακλιώτης, ᾿Ιτέα, δρχ. 1000 ὡς ἐνίσχυση. 

Ἡ 'Ἑταιρεία εὐχαριστεῖ θερμὰ ὅλους. 

  

γραφίες του ἔθεσαν τὴ σφραγίδα 
τοῦ σοθαροῦ ζωγράφου. (Ἐκεῖ φαί- 
νεται ὁ ζωγράφος, ἐκεῖ δίνει τὶς ἐ- 

ξετάσεις στὸ ἀνώνυμο κοινὸ τῶν ἐ- 

πισκεπτῶν του). 
Γιὰ πρώτη φορὰ ἐμφανίστηκε μ’ 

ἔργα του στὴν «Ἔκθεση ἔργων καὶ 
κειμηλίων τοῦ 21» ("Αμφισσα 71). 
Πέρσυ πῆρε µέρος στὴν «Ἔκθεση 
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εἰκαστικῶν τεχνῶν» τῆς Μαυτικῆς 
Ἑθδομάδος, στὴν Πάτρα. 

Ἡ ἔκθεση γιὰ τὴν ὁποία µιλήσα- 

µε ῆταν ἡ πρώτη του ἀτομικὴ ποὺ 

ὀργάνωσε ἡ «Ἑταιρεία Φωκικῶν 

Μελετῶν» σ᾿ ἕνα γενικώτερο πρό- 

γραμμα ἐμφανίσεως ἄξιων Φωκέων 

καλλιτεχνῶν,



/ εδρα ὴ 
αμφισσα 
  

ΔΙΑΜΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


