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καὶ τὸ «Παογραφικὸ Μουσεῖο φωκ{όσπο 
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Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει 
᾿Απὸ τὴν Ἐφορεία προϊστορικῶν καὶ κλασσικῶν ἀρχαιοτή- 

των Δελφῶν λάθαμε τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή, ποὺ εὐχαρίστως 

δημοσιεύουμε: 

«ΘΕΜΑ: ᾿Αναφερόμενοι στὴν ἐπιστολὴ τοῦ συνεργάτη σας 

κ. Δημ. Χ. Παλούκη, φοιτητῆ τῆς Μομικῆς, ποὺ δημοσιεύεται στὸ 

ἀριθμ. 23 τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ σας ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΝΙ- 

ΔΑ, θεωροῦμε ὑποχρέωσή µας, πρὸς ἀποφυγὴ ὁποιασδήποτε σύγ- 

χυσης στοὺς ἀναγνῶστες του, νὰ διευκρινίσουµε τὰ ἑξῆς: Τὰ κι- 

γητὰ ἀρχαῖα εὑρήματα ποὺ περισυλλέγονται κατὰ τὴ διάρκεια 

τῶν ἀνασκαφῶν τῆς Ἐφορείας ᾿Αρχαιοτήτων Δελφῶν σὲ διάφο- 

ρα σημεῖα τῆς περιφερείας της (”Αμφισσα, ΠΚίρρα, Δίστομο, 

᾽Αντίκυρα κ.ἄ.) μεταφέρονται αὐθημερὸν στὸ Μουσεῖο Δελφῶν. 

᾿Αφοῦ καθαριστοῦν καὶ συντηρηθοῦν, στὶς περιπτώσεις ποὺ ἅπαι- 

τεῖται, στὸ ἐργαστήριο τοῦ Μουσείου, καταγράφονται στὸ εὗρε- 

τήριο καὶ τοποθετοῦνται κατὰ εἶδος (κεραμικά, λίθινα, µεταλλι- 

κἀ) καὶ τόπο εὑρέσεως στὶς ἀποθῆκες τοῦ Μουσείου, ποὺ σὲ καµ- 

μιὰ περίπτωση δὲν μποροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς «μουντρού- 

µια»’ ὅπου «κιθωτιάζονται» τὰ ἀρχαῖα. τὶς ἀποθῆκες αὐτές, ποὺ 

διαθέτουν κεντρικἡ θέρμανση καὶ σύστηµα συναγερμοῦ (άσφα- 
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λείας), ἔχουν κατασκευαστεῖ προθῆκες καὶ ράφια εἰδικὰ γιὰ τὴν 
τακτοποίηση τῶν ἀρχαίων, καθὼς καὶ τραπέζια γιὰ τὴ µελέτη 
τους ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους ἀρχαιολόγους. 

Ὁπωσδήποτε ἡ συσσώρευση ἀρχαίων ἀπὸ ὅλη τὴν περιφέ- 
ρεια τῆς Ἐφορείας ἔχει δημιουργήσει πρόόληµα συμφόρησης στὸν 
ἤδη σχετικὰ μικρὸ χῶρο τῶν ἀποθηκῶν τοῦ Μουσείου Δελφῶν 
ποὺ πιστεύεται νὰ λύσει τόσο ἡ ἀνέγερση νέων ἀποθηκῶν στὸ χῶ- 
ρο θόρεια τοῦ Μουσείου, ὅσο καὶ ἡ ἀνέγερση τοῦ Μουσείου τοῦ 
Νομοῦ στὴν "Αμφισσα. 

Εὐχόμενοι τὴν σύντομη ὑλοποίηση καὶ τῶν δύο σχεδίων πρὸς 
ὄφελος τῶν ἀρχαίων, εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴ φιλοξενία. 

ΕΥΑΓ. ΠΕΝΤΑΖΟΣ 
"Ἔφορος ᾿Αρχαιοτήτων Δελφῶν 

Σχολιήζυντας τὴ γεγονύτη 
Ίι- ΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΞΗΡΟΣ. Ἡ συμπλήρωση, ἐφέτος͵ ἑξῆντα 

χρόνων ἀπὸ τὴ Μικρασιατικἡ καταστροφὴ ἔδωσε ἀφορμὴ γιὰ ποι- 
κίλες ἐκδηλώσεις, ὅπως ὁμιλίες, ἐκθέσεις ἐνθυμημάτων, ἐκδόσεις 

θιθλίων κλπ. γιὰ τὶς «χαμένες πατρίδες» καὶ γιὰ συγκινητικἁ 

µνηµόσυνα τῶν ἀναρίθμητων θυμάτων τῆς τουρκικῆς θηριωδίας. 
Καὶ πολὺ ὀρθά, θέθαια, γιατὶ ἡ ἱστορικὴ µνήµη, στοιχεῖο ἁπα- 
ραίτητο στὴ ζωὴ τῶν λαῶν, πρέπει νὰ διατηρεῖται πάντα ζωντα- 
νἡὴ γιὰ νὰ διδάσκει καὶ νὰ φρονιματίζει, Λαοὶ ποὺ παραμέλησαν 
ἢ ἀγνόησαν τὴν ἀλήθεια αὐτὴ ὁδηγήθηκαν, ἀργὰ ἢ γρήγορα, 

οτὸν ἀφανισμό, -- τοῦτο ἔχει διαπιστωθεῖ πολλὲς φορές, 
Κατὰ τὴν ἀναδρομὴ στὰ γεγονότα τῆς τραγικῆς αὐτῆς ἔπο- 

χῆς συναντοῦμε πράξεις µεγαλειώδεις, ἄξιες ἰδιαίτερης µνείας, 

πράξεις ἀνθρώπων ποὺ μὲ ἡρωϊσμὸ καὶ αὐταπάρνηση ἀγωνι- 

σθέντες κατόρθωσαν νὰ µετριάσουν τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς 
παὶ νὰ διασώσοων ἀπὸ τὸ χαμὸ χιλιάδες συμπατριῶτες µας -- 

πολεμιστὲς ἢ ἄμαχους. 

Ἕνας ὁπὸ αὐτοὺς -- τοὺς ὄχι λίγους, εὐτυχῶς -- ἦταν καὶ ὁ 

συμπατριώτης µας σµήναρχος ἐ.ά. Γεώργιος Δημ. Ξηρὸς, ἀπὸ 

τὴν "Άμφισσα. 
Μόνιμος ἀξιωματικὸς τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς ὑπηρετοῦσε κατὰ 

τὴν μµικρασιατικἡ ἑκστρατεία στὴ Διεύθυνση ᾿Αεροπορίας τῆς 

Σπρατιᾶς (ἡ ἀεροπορία δὲν ἀποτελοῦσε τότε ξεχωριστὸ ὅπλο). 
Στὶς ἐφιαλτικὲς Ώρες τῆς ὑποχωρήσεως, τὸν Αὔγουστο 1922, ποὺ 
ἡ κατάσταση στὸ ἀχανὲς µέτωπο ἄλλαζε ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγµή, 
ἡ ᾽Ανεξάρτητη Μεραρχία (7.200 ἄνδρες) μετεκινεῖτ, κατόπιν 
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διαταγῆς, ἀπὸ τὸ Σεϊντὴ Γαζῇῆ πρὸς τὸ Οὐσὰκ γιὰ ἐνίσχυση τῶν 

ἐκεῖ δυνάµεων, Φτάνοντας στὸ Τσεντὶζ ὅμως, περιοχὴ ὅπου δροῦ- 

σαν οἱ πλέον αἱμοχαρεῖς τσέτες, θρέθηκε σὲ δύσκολη θέση. Χώ- 
ρὶς καμμιὰ ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς τακτικῆς καταστά- 
σεως -- ἦταν ἀδύνατη ἡ ἐπικοινωνία διά τοῦ ἀσυρμάτου μὲ τὴ 
Στρατιὰ -- καὶ χωρὶς τὴ δυνατότητα νὰ πληροφορεῖται τὰ ὅσα 
συνέθαιναν γύρω της, ὅπου µόνο τοῦὔρκοι χὠρικοὶ εἶχαν ἁἅπο- 
ψείνει, ἦταν κυριολεκτικἀ ἀποκομμένη. Δὲν ῆταν φρόνιµο νὰ συ- 

νεχίσει τὴν πορεία της στὰ τυφλά, ἐνῶ γύρω της ἕνα πλῆθος 

τουρκικῶν ἀσυρμάτων μαρτυροῦσε τὴν παρουσία τοῦ ἐχθροῦ, 
οὔτε ὅμως μποροῦσε νὰ ἀγνοήσει τὴν ἐντολὴ ποὺ εἶχε λάθει, 
Τὸ δίληµµα ἧταν σοθαρὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση πολλὰ ἐξαρτιόν- 
ταν -- καὶ ὁ θάνατος ἀκόμα. Ἡ Διοίκηση τῆς Στρατιᾶς πάλι, 

ποὺ εἶχε πληροφορηθεῖ τὴν κατάληψη τοῦ Οὐσὰκ ἀπὸ τοὺς 
τούρκους καὶ τὴν κίνηση δυὸ μεραρχιῶν τους ἐναντίον τῆς ᾽Α- 
γεξάρτητης Μεραρχίας, ἀγωνιοῦσε γιὰ τὴν τύχη της καὶ προσ- 
παθοῦσε νὰ ἐπικοινωνήσει µαζί της, μὲ κάθε τρόπο, γιὰ νὰ τὴν 

ἐνημερώσει. Τοῦτο ὅμως δὲν στάθηκε δυνατὸ γιατὶ λήψη ἐπαφῆς 
μὲ τὸν ἀσύρματο δὲν ἐπιτεύχθηκε καὶ ἄλλος τρόπος δὲν ὑπῆρχε. 

Μπροστὰ στὸ διαγραφόµενο κίνδυνο καταστροφῆς ἀποφασίστη- 
κε ἡ διαθίόθαση τῶν ὁδηγιῶν μὲ ἀεροπλάνο ἔστω καὶ ἂν τοῦτο, 
μὴ μπορώντας νὰ ἐπιστρέψει, ἔπρεπε νὰ προσγειωθεῖ στὸ χῶρο 
τῆς Μεραρχίας καὶ νὰ καταστραφεῖ, Μὰ καὶ τὸ σχέδιο τοῦτο θεώ- 
ρήθηκε ἀπὸ τὴ Διεύθυνση ᾿Αεροπορίας ὥς μὴ δυνάµενο νὰ πρα- 
Ὑματοποιηθεῖ καὶ ἀπορρίφθηκε ἀσυζητητί. Ἐνῶ λοιπὸν ἡ ᾽Ανεξάρ- 
τητη Μεραρχία φαινόταν νὰ θαδίζει πρὸς τὴν ἐξόντωση ἢ τὴν 
αἰχμαλωσία, παρουσιάστηκε, ὡς ἀπὸ μηχανῆς θεός, ὁ λοχαγός, 

τότε, Γεώργιος Δημ. Ἐηρὸς καὶ ἀνέλαθε τὴν θεωρούμενη ὣς ἆ- 
πιραγµατοποίητη ἀποστολή. ᾽Απογειώθηκε ἀπὸ τὴν Προῦσσα, ἀνα- 
ζήτησε καὶ ἀνεῦρε τὴ «χαμένη» Μεραρχία, ἔρριξε τὸ φάκελλο 
μὲ τὶς ἐντολὲς καί, ἀντὶ νὰ φύγει, συμπλήρωσε τὴν παράτολµη 
ἀποστολή του μὲ μιὰ ἐνέργεια ποὺ δείχνει τὸ ὑψηλὸ αἴσθημα τοῦ 
καθήκοντος ποὺ τὸν συωνεῖχε καὶ τὴν ἄρτια στρατιωτική του κα- 
τάρτιση. Πετῶντας πάντα πάνω ἀπὸ τὴ Μεραρχία ἔγραψε -- στὸ 
ἕδρανο τοῦ συνοδηγοῦ, κατὰ τὴν ἀφήγηση τοῦ ἀμφισσιώτη για- 

τροῦ Χαρ. Λαλαούνη ποὺ ὑπηρετοῦσε, τότε, ὡς ἔφεδρος ἆνθυ- 
πίατρος στὴν ᾽Ανεξάρτητη Μεραρχία --- τὴ δική του ἐκτίμηση τῆς 
καταστάσεως, ὅπως διαμορφώθηκε ἀπὸ ὅσα κατὰ τὴν πτήση του 
παρατήρησε, καὶ τὴν ἔρριξε: «Οχι στὸ Οὐσὰκ γιατὶ ἔχει κατα- 
ληφθεῖ» ἔγραφε. -- «Προσοχὴἡὴ ἀπὸ τὰ νότια γιατὶ κινοῦνται πολ- 
λοὶ τοῦρκοι, ὁ θορρᾶς εἶναι ἐλεύθερος». Καὶ ἀφοῦ θεθαιώθηκε 
ὅτι πῆραν τὸ μήνυμά του τότε µόνο ἔφυγε΄ καὶ συνέχισε τὴν άνα- 
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γνώριση ὡς τὸ Τουμλοῦ Μπουνὰρ καὶ τὸ Οὐσάκ, γιά νὰ προσ- 

γειωθεῖ τελικὰ σῶος στὴ Φιλαδέλφεια φέρνοντας στὴ Στρατιά 

πολύτιμες πληροφορίες. 

Ἡ ᾽Ανεξάρτητη Μεραρχία, ἐνημερωμένη πιὰ ἀπὸ τὶς πληρο- 

φορίες τοῦ Γεωργίου Δημ. Ἐηροῦ, ἄλλαξε πορεία, στράφηκε 

πρὸς θορρᾶν καὶ μὲ μιὰ ἐπικὴ πορεία. µέσα σὲ τουρκοκρατού- 

µενη περιοχή, ποὺ θυμίζει κάθοδο τῶν µυρίων, µπόρεσε τελικἁ 

νὰ φτάσει στὴ θάλασσα-- στὸ Δικελῆ--καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ διαπεραιώ- 
θεῖ στὴ Μυτιλήνη, συναποκοµίζοντας ὁλόκληρο τὸ ὑλικό της -- 

ἰδίως τὸ πολυτιµότατο πυροθολικό της -- καὶ δέκα χιλιάδες πρό- 
σφυγες, ἕλληνες καὶ ἁρμενίους, ποὺ τὴν ἀκολουθοῦσαν στὴν πο- 
ρεία της καὶ ποὺ χάρη σ᾿ αὐτὴ διέφυγαν τὴ σφαγἡ ἢ τὸν ἐξαν- 

δραποδισµό. 
Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ᾽Ανεξάρτητη Μεραρχία σὲ λίγες 

ἡμέρες στάλθηκε στὴ Θράκη, ὡς ἡ πλέον ἀξιόμαχος καὶ καλλί- 

τερα ὁπλισμένη, καὶ ἀποτέλεσε τὸν πυρῆνα τῆς Στρατιᾶς τού 
“Ἔθρου ποὺ διαφύλαξε τὴν ἑλληνικότητα τῆς Δυτ. Θράκης. 

᾽Απὸ ὅλα τοῦτα εὔκολα γίνεται ἀντιληπτὸ τὸ μέγεθος τῆς 

προσφορᾶς τοῦ Γεωργίου Δημ. Ξηροῦ. 
Δὲν ξέρουμε ἂν ἡ πολιτεία τοῦ ἀπένειμε ποτὲ κάποια διά- 

κριση γιὰ τὴν πράξη του αὐτή, ἂν καὶ τὸ πιθανότερο εἴναι ὅτι 
µέσα στὴν παραζάλη τῆς συμφορᾶς καὶ τὴν τραγικότητα τῶν 
ὅσων ἐπακολούθησαν θὰ ξεχάστηκε, οὔτε ἂν ἡ πόλη ποὺ γεννή- 

θηκε τοῦ πρόσφερε κάποια ἀναγνώριση. 
Οἱ «Σελίδες ἀπ τὴ Φωκίδα» πάντως τοῦ ἀφιερώνουν τὶς 

γραμμὲς αὐτὲς ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα ὀφειλόμενης τιμῆς καὶ θέ- 

λουν νὰ πιστεύουν ὅτι κάποιος ἁρμόδιος φορέας θὰ ἀποφασίσει 
κάποτε νὰ τὸν τιµήσει ὅπως ἀκριθῶς τοῦ ἀξίζει. 

Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία παρακαλοῦν ὅσους τυχὸν γνωρίζουν πα- 
ρόµοιες πράξεις συμπατριωτῶν µας κατὰ τὴ µεγάλη, ὅσο καὶ 
τραγική, ἐκείνη περίοδο νὰ τὶς φέρουν στὴ δημοσιότητα συμθάλ- 
λοντας στὴ δικαίώση πολλῶν ἀφανῶν ἡρώων. 

2.--- ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ. Ἡ ἀνέκδοτη ἐργασία τοῦ προέδρου τῆς 

Ε.Φ.Μ. Γεωργίου Ν. Κουτσοκλένη «Γλωσσικὰ ἀποθησαυρίσματα 

περιοχῆς ᾽Αμϕίσσης» θραθεύθηκε μὲ ΕΠΑΙΝΟ σὲ σχετικὸ δια- 
γωνισμὸ τῆς Γλωσσικῆς Ἑταιρείας ᾿Αθηνῶν. 

Συγχαίρουµε θερμἀὰ τὸ συγγραφέα τῆς ἀξιόλογης αὐτῆς ἐρ- 

γασίας καὶ εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ ἐξευρεθεῖ τρόπος γιὰ τὴν ἔκδο- 
ση καὶ τὴν εὐρύτερη κυκλοφορία της, ὥστε καὶ περισσότεροι νὰ 
ἐξοικειωθοῦν μὲ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῶν πατέρων µας καὶ ἡ 

σχετικἡ θιθλιογραφία νὰ πλουτιστεῖ. κ. Κ- 
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΚΙΛΛ 

0! ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΠΥΣΣΟΝ 
Πρόλογος - Διασκευὴ - Σχόλια: ΔΡΟΣΟΥ ΕΡΑΒΑΡΊΟΤΙΑΝΝΟΥ 

Μετάφραση: ΔΕΣΠΟΩΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 

Ὅ Ἰωάννης - Αλέξανδρος Μπυσσὸν 

418ΑΝ - ΑΠΒΧΑΝΡΒΕ ΒΡΙΟΠΟΝ), 

Γάλλας ἱστοριχός, μελετητής καὶ φιλέλ- 

ληνας (1191-1846) ὑπῆρξε μιὰ σηµαν- 

τὴ προσωπικότητα γιὰ τὴν ἐποχή 

᾿Απὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς παλιγόρθωσης 

ἔλαθε ἐγεργὸ µέρος σὰν φιλελεύθερος 

στοὺς ἀγῶνες ἐνάντια στὴν κυδέρνηση, ὃ- 

ποστηρίζοντας μὲ πάθος τὴν πολεμική του, 

ἀπ᾿ τὶς στῆλες τῆς «ΒΒΝΟΜΜΕΕ» καὶ 

τοῦ «ΟΒΝΡΕΌΗ ΕΟΠΟΡΒΕΝ», ᾽Απὸ τὸ 

1851 ἐμφανίζεται ἐνεργῶς στὰ. γράμματα 

μὲ σειρὰ µαθηµάτων πάνω στὴν Ἱστορία 

τῆς δραματικῆς τέχνης στὴν ᾽Αγγλία. Ἡ 

ἑλληνικὴ ἐπανάσταση θρίσχει ἰσχυρὴ ᾱ- 

πήχηση στὴν ἰδεολογία του χι ἀναδεικνύ- 

εται ἕνας ἀπ τοὺς σημαντικώτερους ὑπο- 

στηριχτές της στὴ Ταλλία. Τὸ 1824 ἔπι- 

χειρεῖ µεγάλο ταξίδι στὴν Εὐρώπη γιὰ 

γὰ συλλέξει πληροφορίες κι αὐθεντικὰ ΕΥ: 

Ύραφα καὶ νὰ ἐκδόσει μεταξὺ 1854 καὶ 

18959 τὴν περίφημη συλλογὴ ἐθνικῶν χρο- 

νικῶν («Ο011ΕΟΤΙΟΝ ΡΗΕΗ5 ΟΠΒΟΝΙ- 

Ως ΝΑΤΙΟΝΑΙΕΡ»). Διετέλεσε γε- 

γικὸς διευθυντής τῶν ἐπαρχιακῶν καὶ 
χοινοτικῶν ἀρχείων τῆς Γαλλίας (1559 

---1850), ἀλλὰ παύτηκε ἀπ᾿ τὴ θέση του 
αὐτὴ λόγῳ τῶν πολιτηκῶν του φρονημά- 

των. Στὴ συνέχεια ἀσχολήθηκε μὲ τὴ δη- 

µοσίευση ἀπ᾿ τὶς στῆλες τοῦ «ΡΑΝΤΗΕ- 

ΟΝ ΙΗΤΤΕΒΛΑΙΒΗ» ἀνέκδοτων ἔργων τοῦ 
μεσαίωνα καὶ τῶν νεώτερων χρόνων. Τό- 

τε γιὰ πρώτη φορὰ ἄρχισε νὰ ἐνδιαφέρε- 

του. 

ται γιὰ τὴ φραγκοκρατία στὴν Ἑλλάδα 

καὶ τὴν ἐγκατάσταση τῶν Τάλλων στὴ 
Ἑτερεὰ καὶ τὴν Πελοπόννησο. ᾿Αρχὲς τοῦ 

1840 ταξίδεψε στὴν Ἑλλάδα, περνώντας 

ἀπ᾿ τὴ Νότιο Ἰταλία, Σικελία καὶ Μάλ- 

τα, γιὰ νὰ συλλέξει στοιχεῖχ σχετικὰ μὲ 

τὸ ἀντυκείμενο τῆς μελέτης του. Στὴν Ἕλλ- 

λάδα ὁ Μπυσσὸν παρέμεινε δυὸ ὁλόχληρα 

χρόνια. Περιηγήθηκε διάφορους τόπους, 

συνέλεξε χαὶ κατέγραφε πολύτιμα ἴστο- 

ρικὰ χι ἀρχαιολογικὰ στοιχεῖα ποὺ δηµο- 

σίευσε σὲ διάφορα ἕντυπα, ἰδιαίτερα στὴ 

«ΒΕΥΤΌΕ ΡΕ ΡΑΒΙΕΡ», ὅπου τὰ ἔτη 1842 
---1δ4β ἔγραφε σειρὰ μελετῶν μὲ τὸν τί- 

τλο «Ἡ Ἑλλάδα, οἳ Κυκλάδες καὶ τὰ 1ό- 

για νησιὰ» καὶ ἄλλη µελέτη στὴ «ΒΕΝΤΙΕ 
ΙΝΡΕΡΕΝΡΑΝΤΕ» μὲ τίτλο «Ἱστοριχὲς 

ἐδρομὲς στὶς Κυκλάδες». Μετὰ τὸ θάνα- 

τὸ του ἐκδόθηκε τὸ «Ταξίδι στὴν ΕΒὔδοια, 

τὰ Ἰόνια νησιὰ καὶ τὶς Κυκλάδες κατὰ 

τὸ 1841». Ὑπάρχει ἀχόμα στὴν ᾿Εθνικὴ 

Βιθλιοθύρνη τοῦ Παρισιοῦ τετράτοµο ἀνέκ- 

δοτο ἡμερολόγιό του ἀπ᾿ τὸ ταξίδι του 

στὴν Ἑλλάδα. 

ὍὉ ἨΜπυσσόν ὑπῆρξε πολυγραφώτατος 
συγγραφέας. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πέθα- 

νε σχετιχὰ γέος, ἄφησε µεγάλο ἀριθμὸ ἵ- 

στορικῶν ἔργων. Τὸ γεγονὸς ἔχει γιὰ μᾶς 

τοὺς Ἕλληνες ἰδιαίτερη σημασία, γιατὶ 

σχεδὸν τὰ μισά του ἔργα ἀναφέρονται στὴν 

Ἑλλάδα. Τὰ σπουδαιότερα ἔργα του: «Συ- 

γοπτικὴ ἱστορία τῶν μεταφυσικῶν, ἠθικῶν 

καὶ πολιτικῶν ἐπιστημῶν ἀπὸ τῶν χρό- 
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γων τῆς ᾿Αναγεννήσεως τῶν γραμμάτων» 
(1820), «Ἑλληνικὲς ἀρχαιότητες ἢἡ πί- 
ναξ τῶν ἐθίμων, συνηθειῶν καὶ θεσιῶν 
τῶν Ἑλλήνων» (2 τὸμ., 1929), «Ῥυλλο- 
Υὴ τῶν ἐθνικῶν γαλλικῶν χρονικῶν» (1854 

--18ρθ, σὲ 41 τόμ.), «λαϊκἡ Ἱστορία τῶν 

Γάλλων» (18599), «Ἱστορικές, γομµίσμα- 
τολργικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες πε- 

ρἱ τοῦ πριγκηπάτου τοῦ Μορέως» (1840), 

«Ἔρευνες καὶ στοιχεῖα γ'ὰ τὴν ἱστορία 

τῆς γαλλικῆς κυριαρχίας στὶς καταληφθεῖ- 

σες ἐπαρχίες τῆς ἑλληνικῆς αὐτοχρατο- 

ρίας» (1840), «Νέες Ἱστοριχὲς 
περὶ τοῦ πριγκηπάτου τοῦ Μορέως καὶ τῶν 

θαρονειῶν του» (1845---1844) σὲ δύο τό- 

µους μὲ γενεαλογικοὺς πίνακες, «Ἡ Στε- 

ρεὰ Ἑλλὰς καὶ ἡ Πελοπόννησος (Μορέ- 
ας), ταξίδι, διαμονὴ καὶ ἱστορικὲς µελέ- 
τες» (1845), «Ἱστορία τῶν κατακτήσεων 

καὶ τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν Γάλλων στὶς 

χῶρες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Βιλ- 

λεαρδουΐνο» (1846) ποὺ παρέμεινε ἆτε- 

λές, καὶ πλῆθος ἄλλων συγγραμμάτων 

διατριδῶν. 

ἔρευνες 

Τὸ κείµενο ποὺ ἀκολουθεῖ ἀποτελεῖ µε- 

τάφραση ἀπ᾿ τὰ γαλλικὰ τῶν ἐντυπώσεων 

τοῦ συγγραφέα ἀπὸ ἕνα μιχρὸ κομμάτι τῆς 

Φωκίδας (Χρισσό, "Άμφισσα, Μογαστήρ: 

Προφήτη Ἠλία) ποὺ περιηγήθηκε τὸ 

1841 χι ἐξέδωσε ἕνα χρόνο ἀργότερα μὲ 
τίτλο «λ 6ΒΕΟΕ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΑΙΑΕ 

ΕΤ ΤΑ ΜΟΒΕΕ» (ΡΛΗΙς, 1849), ὅπου 

φαίνεται ἡ ἀρχαιολατρία τοῦ περιηγητή 

καὶ ὁ θαυμασμός του γιὰ τὴν ἑλληνικὴ 

φύση. 

»Ἐγκατέλειψα τοὺς Δελφούς, παίρνου- 
τας τὸν ἀντίθετο δρόμο ἀπὸ χεῖνον ποὺ εἷ- 

χα ἀνέδει ὣς ἐκεῖ, καὶ κατέθηκα ἀπ τὴν 

πλευρὰ τοῦ Ἀρισσοῦ (ΚΗΒΥΡΡΟ). Εν 
ἕνα πολὺ ὅμορφο χωριὸ μὲ καλοχτισμένα 
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απίτια καὶ οἱ κάτοικοί του φαίνονται ἐ- 

ξαιρετικὰ χαρούμενοι. ρίσκεται πάρα πο- 

λὺ κοντὰ στὸ χῶρο, πάνω στὸν ὅποῖα εἶχε. 

χτιστεῖ ἡ ἀρχαία Ἐρίσσα ποὺ ἔδωσε τ ὅ- 
νοµά της στὸν κόλπο τῆς Κρίσσας ἡ τοῦ 

Σάλωνα ἢ τοῦ Γαλαξειδιοῦ. Ὁ δρόμος ᾱ- 

κολουθεῖ αὐτὸν τὸν κολπίσχο χατὰ μῆκος 

ἑνὸς μικροῦ ποταμοῦ ποὺ ζωογονεῖ τὴν 

κοιλάδα ποὺ εἶναι εὐκολοδιάθατη, ἀρκεῖ 

ν΄ ἀκολουθήσει καγεὶς τὴν κοίτη μὲ ἄλο- 

Υὸ.. ᾽Αριστερὰ διακρίνοµε τὸ χωριὸ Σερ- 
γούνι. (ΘΕΗ-ΙΑΝΝΙ) μὲ φράγκικη ὁ- 
νγομασία, καὶ μετὰ τέπσερες ὧρες πορεία 

φτάνομε στὸ Σάλωνα, τὴν ἀρχαία "Αμ- 

φισσα (ΑΜΡΗΙΟΡΕ). 

᾿Απὸ πολὺ πρωὶ κάθε µέρα ἄρχιζα τὶς 
ἐκδρομές µου µέσα στὸ Σάλωνα, μὲ τὴν 

ἐπίσχεψη τοῦ ἀρχαίου φρουρίου, τοπαθετη- 

μένου στὸ ὕψος ἑνὸς θουνοῦ πάνω ἀπ᾿ τὴν 

πόλη. Αὐτὴ ἡ κατασκευή, Ἑλληνικῆς κα- 

ταγωγῆς, ἐπαυξήθηχε ἐπὶ αὐτοκρατορίας 

τοῦ Βυζαντίου, κι ἐπιδιορθώθηκε ἀπὸ τοὺς 

γάλλους κόμητες τοῦ Σάλωνα. Τὰ ἕλ- 

ληνικὰ τείχη εἶναι πολὺ σπουδαῖα. Ἡ ἐ- 

σωτερυκὴ] θύρα εἶναι πανάρχαιι. Έχε: 

9,1 µέτρα ὕψος, 9,90 πλάτος καὶ 3,10 

θάθος. Τὸ πλαίσιο στὴν ἄκρη εἶναι ὕψους 
9,940 ἐπὶ 1,τ0 πλάτος. ᾽Αποτελεῖται ἀπὸ 

δύο ψηλὲς πέτρες πάνω στὶς ὁποῖες εἶναι 
τοποθετημένη μιὰ τρίτη πέἐτρα, ὅπως ᾱ- 

χριθῶς συµθαίνει μὲ ὅλες τὶς ἑλληνικὲς 

θύρες. Ο ἑλληνικὸς περίθολος εἶναι σχε- 
δὸν παντοῦ πολὺ χαλὰ διατηρηµένος καὶ 

παρατηροῦμε ἐκεὶ τὰ δύο εἴδη πατασκευ- 

ῆς ἑνωμένα: τὸ ἀνώμαλο πολυγωνικὸ καὶ 
τὸ τετράπλευρο. "Όλες οἱ γωνίες τῶν τοί- 
χων εἶναι χτισμένες ἀπὸ µεγάλες τετρά- 

πλευρες πέτρες πολὺ καλὰ λαξευμένες, ἐ- 

νῶ οἱ ἐνδιάμεσες πλευρὲς ἀποτελοῦνται 

ἄλλοτε ἀπὸ πολυγωνικὲς ἀνώμαλες πέτρες 

καλὰ ἡ άσχημα λαξευμέγες ἢ ἄλλοτε ἀπὸ



τετράπλευρες λαξευμένες μὲ µεγάλη ἔπι- 
μέλεια κι ἀπ᾿ τὴν ἄλλη πλευρὰ τελείως 

χοντροκομµένες. Αὐτὴ ἡ διαφορὰ χατα- 

σχευῆς δείχνει ἄραγε δύο ἢ τρεῖς ἐποχές, 

ἢ ἁπλῶς δύο σύγχρονες µόδες χατασκευ- 
ῆς: Ἡ ἐξέταση τῶν τοίχων τοῦ Ῥάλωνα 
χάνει τὴ δεύτερη γνώµη πιὸ πιθανή. Οἱ 

γωνίες, ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ Ἰσχυρές, 

εἶναι καλύτερα λαξευμένες καὶ ἀποτελοῦ)- 

ται ἀπὸ σειρὰ ὁμαλῶν τετράπλευρων λί- 

θων. Οἱ ἐγδιώμεσοι τοῖχοι, ποὺ ἴθελαν λι- 
γώτερη φροντίδα, ἀποτελοῦντα:ι ἀπὸ ἀνώ- 
µαλες πέτρες περισσότερο ἢ λιγώτερο λά- 

ξευμένες. "Ετσι ἐμφανίζονται τὰ τρία εἴδη 

χατασκευῆς ἑνωμένα α᾿ ἕνα σημεῖο. Δύο 

στρογγυλοὶ πύργοι εἶναι προφανῶς θυζαν- 

τινῆς καταγωγῆς. Δύο τετράγωνο: πύργοι, 

στὸν ἕνα τῶν ὁποίων διπκρίνοµε τὰ ἵχνη 

μιᾶς θύρας παρασκηνίων, εἶναι φράγχ.κης 

κατασκευης καὶ προέλευσης. Στὸ ἔπωτε- 

ρυκὸ τῶν τοίχων ρίσκονται τὰ ἐρείπια 

μιᾶς φράγκυκης ἐκκλησίας, κάτω ἀπ᾿ τὰ 

ὑποῖα ὑπάρχει μιὰ μικρὴ ὑπόγεια ἔκκλη- 

σία μὲ φόρινκ τελείως ἀσυνήθιστη. Ελα" 

διπλή, ἀλλὰ δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο σώ- 

µατα ἐνωμένα κατὰ μῆκος: ἡ µία πέφτει 

μὲ τὴ δεξιὰ γωνία στὴν ἄχρη τῆς πρώτης 

καὶ δὲν ἔχει ἔξοδο παρὰ µόνο ἀπ᾿ τὴν πρώ- 

τη. Κοντὰ στὴν φράγκικη ἐκκλησία θρί- 

σχονται τὰ ἐρείπια μιᾶς μιχρῆς θυζαντι- 

γῆς ἐχχλησίας, καὶ δίπλα στὴν τελευταία 

ἕνα μικρὸ. ἱερό, πολὺ πιθανῶς ρωμαϊκό. 

Μπαίνοντας ἀριστερὰ, ὑπάρχει ἕνα σκαλο- 

πάτι σκα]νμένο στὸ θράχο σ᾿ ὅλο τὸ μῆκος 

τῆς πλευρᾶς τοῦ τοίχου, καὶ ὅλο τὸ λιθό- 
στρωτο εἶναι ὅμοια σχλαυσµένο στὸ θρά- 

χο. "Έτσι. Ἴρθαν νὰ συγκεντρωθοῦν σ᾿ αὖ- 

τὸν τὸ στενὸ χῶρο πολλὲς γενεὲς ἀνθρώ- 

πων, ποὺ δὲν ἄφησαν ἐχκεῖ παρὰ σκόνη κ. 

ἐρείπια." 

Κατεθαίγοντας ἀπ τὸ κάστρο, σταµά- 

τησε νὰ θαυμάσω μιὰ ὄμορφη πηγἡ μὲ 

ἀφίδα τουρχυκῆς κατασκευῆς.' Τὸ νερὸ 

ἐκεῖ εἶναι ἄφθονο χι ἐξαιρετικῆς ποιότη- 

τας. Ποτίζει ὅλους τοὺς κήπους τῆς πό- 

λης καὶ παρέχει τὴ δυνατότητα σ᾿ ὅλους 

τοὺς κατοίκους νὰ στολίζουν τὰ σπίτια 

τους μὲ λίγα δέντρα. Ὅ Σάλωνας εἶναι 

διασκορπισµένος ἐδῶ κι ἐκεῖ, χωρὶς κα- 

νένα σταθερὸ δρόµο, πάνω σ’ ὅλες τὶς πλα- 
γιὲς τοῦ λόφου, σὰν ἕνα ἑλθετικὸ χωριό. 

Ἡ ἐντύπωση εἶναι θαυμάσια ἀπὸ μακρυά, 
ἀλλὰ. ἀπὸ κοντὰ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ 
εἰσχωρήσει καγεὶς µέσα σ᾿ ἕνα τέτοιο δαῖ- 
δαλο ἀπὸ πέτρες καὶ θάταν πολὺ ἄσχημο 

νὰ τὰ ἑνώσουν κάποτε ὅλ᾽ αὐτὰ χτίζον- 

τας μιὰ μαχρὴ πόλη. 

Διέτρεξα ὅλ᾽ αὐτὰ τὰ ἐρείπικ. Πάνω 
στὴν πλευρὰ τοῦ τείχους θρίσχεται ἄχόμα 

ὄρθια μιὰ, ἐκκλησούλα, ἐρειπωμένη, τοῦ 

Αι-Γιάννη τοῦ Θεολόγου (5ΛΙΝΤ-ΙΒΑΝ 
ΞΗ-ΤΗΡΟΙΟΟΕΙΕΝ), χτισμένη πάνω στὰ 
ἐρείπιι ἑγὸς ἀρχαίου ναοῦ ποὺ σώζονται 

οἱ δάσεις του Καὶ ποὺ φαίνεται Δκό- 

μα ἕνα μακρόστενο παράθυρο μὲ ἀφίδα, 

φράγκύκης προέλευσης. τὸ κάτω µέρος 

τῆς πόλης μιὰ ἄλλη ἐκκλησία στ ὄνομα 

τοῦ ἁγίο Νικολάου καὶ τῆς ἁγίας Πα- 

ρασκευῆς προσφέρει πάνω στὸ τοίχω- 

µά τῆς, στὸ κέντρο, ἐχεῖ ποὺ φάλλουν, ἕνα 
πρότυπο ποὺ παρουσιάζει τὸν διχέφαλο ἆ- 

ετὸ τῆς Βυζαντινῆς αὐτοχρατορίας νὰ 

κρατάει μιὰ σφαίρα στὸ δεξί του πόδι. 

Τὸ ἴδιο ἔμθλημα δρίσκεται πάνω ἀπ τὴ 

θύρα ἑνὸς ἴδιαίτερου οἰκήματος. ᾿Απ΄ τὴν 

τούρκικη ἐποχὴ δὲν μένει στὸ Σάλωνα πα- 
ρὰ µόνο ἕνα τζαμί. Πρέπει νὰ προσθέσου- 

µε ἀχόμα πὠὼς ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπανάστα- 

ση γι ἀντίποινα στοὺς Γούρχους, ποὺ γκρέ- 

µισαν ὅα τὰ καμπαναριὰ τῶν χριστιονι- 

κῶν ἐκκλησιῶν κι ἀπαγόρευαν νὰ χτί- 

σουν ἄλλα, οἱ χριστιανοὶ κατέστρεφαν 
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μιγαρὲ τοῦ τζαμιοῦ. Δύο ἄλλες ἔπκλη- 

σίες ὑπάρχουν πάνω ἀπ᾿ τὴν πόλη, αὐτὴ 

τῆς Παναγίας, καὶ μιὰ ἄλλη πιὸ µι- 

χρὴ ἀφιερωμένη στὴν Παναγία καὶ στὸν 

Σωτήρα, χαὶ ποὺ εἶναι χτισμένη πιὸ ψη- 

λὰ µέσα στὰ πλατάνια, στὴν πλαγιὰ τοῦ 

βουνοῦ." ᾽᾿Αλλὰ ἐκεῖ 

ἀξιόλογο. 

δὲν θρῆχκα τίποτα τὸ 

Τὰ τείχη τῆς ἀρχαίας "Άμφισσας, ᾱ- 
ποτελούµενα ἀπὸ μεγάλες 

νες πότρες, συνεχίζονται σ᾿ 

τετραγωνισµέ- 

ὅλο τὸ μῆ- 

Χος τοῦ ποταμοῦ, στὴν ἄκρη τοῦ νέου 

Σάλωνα. Απ΄ Ἡν ἄλλη πλευρὰ τοῦ π;- 

ταμοῦ ὑπάρχει ἕνα πανάρχαιο μνημεῖο 
Εήναι 

γωνικὰ πόδια, 

ἕνα σπήλαιο, περίπου ἕξ να 

στὸ θράχο." 

Ἡ θύρα εἶναι φαρδειὰ καὶ ψηλή, καὶ 
οτὸ θάθος εἶναι ἕνας ἀνουχτὸς τάφος. ᾿Α- 

χολουθώντας τὶς τοπικὲς ἑρμηνεῖες, ἦταν 

ὁ τάφος τοῦ Αἰγύπτιου Φώκου (ΡΗ0- 

60Λ), ποὺ ἔδωσε τ ὄνομά του στὴ Φω- 
χίδα. Απ΄ αὐτὸ τὸ σπήλαιο, λίγο πιὸ 
φηλὰ ἀπ᾿ τὸ ποτάμι, πάνω στὴν πλαγιὰ 

τοῦ θουνοῦ, ἀπέναντι ἀπ τὸ Σδάλωνα, 
διαχρίνοµε ὅλη τὴν κοιλάδα, καὶ θὰ θλέ- 

παμε παλιότερα τὴν ἀρχαία "Αμϕυσσα, 

ποὺ τὰ τείχη τῆς, χαμιὰ ἑκατοστὴ πόδια 

πιὸ κάτω, ἀχολουθοῦσαν τὴν κοίτη τοῦ 

ποταμοῦ. 

σχαλισμένο 

Δύο λεῦγες ἀπ᾿ τὸ Σάλωνα, πάνω στὸ 

θουνό, κοντὰ, στὸ δρόµο ποὺ ὁδηγεῖ στοὺς 

Δελφούς, θρίσκεται τὸ πολὺ παλιὸ καὶ 

πολὺ πλούσιο μοναστήρι τοῦ Προφήτη 

Ἠλία» (ΦΑΙΝΤ- ΕΙΤΕ). "Ηλπιζα ὃ- 

:. θάδρισκα ἐχεῖ μερυκὰ χειρόγραφα, ᾱλ- 

λὰ, οἳ καλόγεροι τοῦ Προφήτη Ἠλία, ποὺ 

μμανν ἴζουν θαυμάσια τὰ χωράφια 

τ΄ ἀμπέλια τους καὶ τὴν ἐχκλησία τους, 

δὲν εἶχαν νὰ μοῦ δείξουν τίποτα ἀπὸ δι- 

θλιοθήκη ἢἡ ἀρχεῖα. Γιατὶ τὸ μοναστήρι κ᾿ 
ἐξ δλοκλήρου Εαναχτ:- 

τους, 

ἡ ἐκκλησία εἶχαν 
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στεῖ πρὶν λίγα μόλις χρόνια. Ἕνας ἕξυ- 

πνος καὶ χωρὶς μόρφωση καλλιτέχνης Σια- 

πόσμησε τὸ ἱερὸ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας 

ἕνα θαυμάσιο ξυλόγλυπτο κάλυμμα, καιιὰ 

εἰκοσαριὰ πόδια ὕψος ἐπὶ τριάντα πλάτος, 

ποὺ δὲν στερεῖται ἀξίας', Ἡ σύλλη- 

ψη φανερώνει πολλή φαντασία γιὰ ἕναν 

ἄνθρωπο ποὺ πρὶν δὲν εἶχε τίποτα δεῖ ἢ 
μελετήσει. Οἵ κολόνες εἶναι στὺλ ἄραθουρ- 

γήµατος μὲ δέντρα, λουλούδια, ζῶα καὶ 

συγαθβροίσεις ο. προσώπων. Ἡ 

χρήση τῆς σµίλης δείχνει [χανὸ χέρι, ἆλ- 

λὰ τὸ σχέδιο δὲν ἀνταποκρίνετοι στὸ τα- 

λέντο τοῦ δημιουργοῦ. Πυστεύεις πὼς θλέ- 

πεις ἕνα δικό µας ξυλόγλυπτο τοῦ ἐνδέκα- 

του αἰῶνα, τόσο πολὺ τὸ σχέδιο εἶναι τρα- 
χὺ καὶ λανθασμένο. 

αλ
 

Ὁ ἡγούμενος, ποὺ μὲ ὑποδέχτηχε μὲ 
πολλὲς περιποιῄσεις, μοῦ ἑτοίμασε στὸ δω- 

µάτιό του ἕνα χολλατσὸ καὶ μερικὰ µπου- 
Χάλια ἀπ᾿ τὸ ἐξαιρετωιό του αρασί. Ἔ- 

πειτα θγήχκαµε νὰ χαροῦμε τὴ θέα ἀπ᾿ τὴν 

ταράτσα του. Ἡ θέα εἶναι μεγαλοπρεπής. 

Στὰ πόδια µας ὁ κόλπος τῆς Κορίνθου ποὺ 

τὴν ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη, ἀπ τὰ θουνὰ 

τῆς Μεγαρίδας ὣς τὴν Πάτρα χι ὣς τὸ 

ῥουνὸ Σανταμέρι, φρούριο τοῦ Νικο- 
λάου µας, πυργοδεσπὀτη τοῦ Σαΐντ - ὍὉ- 

μὲρ (08 ΘΑΙΝΤ - ΟΜΕΒ). Νότια ἡ θέα 
ἐχτείνετα, στὴν Πελοπόννησο ὣς τὰ θουνὰ 

τοῦ Γαὐγέτου, θόρεια ὃ Παρνασσός, ἄνα- 

τολικὰ ὁ Ἑλικών, καὶ ἣ θέα προεχτείνε- 

τα: δυτικά, ἀχολουθώντας τὴ θάλασσα ὣς 
τὰ Ἰόνια νησιὰ κι ὣς τὰ τελευταῖα σηµεῖα 

τῶν θουνῶν τῆς Καλαθρίας. Ἔτσι ὃ ἀπέ- 

ραντος ὁρίζοντας ἐκτείνεται ἀπ᾿ τὶς πρῶ- 

τες ἀκτὲς τῆς Τουρκίας ὣς τὶς τελευταῖες 

ἧς Ἱταλίας χι ὅπως περιλάμθανε ἕνα σύ- 

γολο ἀπὸ κοιλάδες, Βουνά, νησιὰ καὶ θά- 

λασσες ἡ ὀμορφιά του μᾶς κράτησε ὧρες 

χαθηλωμµένους. Παρ ὅλ᾽ αὐτὰ Ίμουν ᾱ-



ναγκασµένος νὰ σχεφτῶ τὸ Ύυρισμόὀ. Ὅ 

δρόμος τοῦ δουνοῦ, γιὰ νὰ πατέόω στὴν 

κοιλάδα τῆς ᾿"Αμϕίσσας, εἶναι τραχὺς καὶ 

δραχώδης κ. ἔπρεπε νὰ μὴ χαθεῖ ὁ ἤλιος 

γιὰ νὰ κατέθω τὰ θράχια. Έτσι μὲ λύπη 
µου πῆρα τὴν ἄδεια νὰ φύγω ἀπ' τοὺς κα- 

λούς µου καλόγερους καὶ τὸ θαυμαστό τους 

Μοναστήρι, ὅπου θὰ μποροῦσα νὰ, ζήσω μιὰ 

ζωὴ δενεδικτίνου, μοιρασµένος ἀνάμεσα 

στὸ θαυμασμὸ μιᾶς ὠὡραίας φύσης καὶ στὶς 

καθαρὲς μελέτες γιὰ νὰ ἐξευγενίσω τοὺς 

ἀνθρώπους. 

Ὅ οὐρανὸς ἦταν δαρὺς φεύγοντας ἀπ᾿ 
τὸ Σάλωνα καὶ τὰ σύννεφα μαρτυροῦσαν 
τὴ θροχἡ ποὺ θὰ ᾿ρχόταν. Μὲ κόπο ἂνέ- 
θηκα ὣς τὸ χωριὸ Ῥοπόλια, μιὰ λεύγα 
ἀπ᾿ τὸ Σάλωνα, ὅταν ἄρχισε μιὰ ραγδαία 
καὶ τρομερὴ θροχή, σὰν αὐτὲς τῶν µεσημ- 
θριῶν χωρῶν. Ἡ θροχὴ συνέχιζε νὰ, πέ- 

φτει δίαια πάνω ἀπὸ τρεῖς ὥρες, χωρὶς 

διακοπή, καὶ συνοδευόταν ἀπὸ ἕνα τέτοιον 

ἄνεμο, ποὺ πολλὲς φορὲς κόντεψε νὰ μὲ 

αν ἀπ᾿ τ ἄλογό µου. "Όλος αὐτὸς ὃ 

ἁμ χατὰ µῆκος τοῦ Παρνασσοῦ, ἄπο- 
ελεῖται ἀπὸ δράχους καὶ θουνὰ ἀμιώξη. 

Όταν πέφτε, ἡ δροχἡ καὶ δ.αλύεται ἡ 

ξεχειλίζουν πάνω στὸ ἄμμος οἱ μας ροι 

ος μονοπάτια, ποὺ µέσα σὲ λίγες ὥρες µετα- 

βάλλουτηι σὲ λάσπη, πο ολα ὅπου δὲν 

ὑπάρχουν τσακισµένα δράχια ποὺ νὰ σχη- 

µατίζουν τὸ δρόµο, τὰ πόδια τῶν ἀλόγων 

θυθίζονται στὴ λάσπη χωρὶς τέλος. "Αν 

προσπαθούσαµε νὰ, προχωρήσουμε, ἔξω ἀπ᾿ 

τὸ χεήιαρρο κπὶ τὸ µονοπάότι, ἀπ τὰ φυ- 

σικἁ λειθάδια, θὰ διατρέχαµε τὸν κίνδι- 

Υο νὰ μείνουμε θυθισιµένοι στὴ λάσπη χω- 

ρὶς νὰ μποροῦμε νὰ θγοῦμε, ἀχριθῶς ὅπως 

στὰ ἔλη τῆς Ολλανδίας. Αὐτὸς ὁ φριχτὸς 

παιρὸς ἔδινε φοθερὴ ὄψη στὸ θουνό, μ’ ἕνα 
χρῶμα τραχὺ καὶ µονότονο. Ὅλα τὰ ξύ- 

λα τῶν πεύκων εἶχαν ἕνα σκοῦρο πράσ.- 

” ο καὶ οἳ χίλιων λογιῶν χαράδρες τὸ ἕ- 
χαναν ἀνώμαλο, γαρνιρυσμένο μὲ δαᾳσωινέ- 
νες πλευρές, καί, χάνοντας τὴ χάρη ποὺ 

δίνει ὁ ἥλιος σὲ μιὰ ὄμορφη φύση, ἔδει- 

χναν ὅλη τους τὴ σκληράδα. Παρὰ τὴ ρα- 
Υδαία θροχἡ ποὺ μὲ εἶχε κχαταμουσκέψει, 

αὐτὴ ἡ δυνατὴ καὶ ὄμορφη φύση εἶχε κυ- 
ριέψει τὸ θαυμασμό µου, Σταματοῦσα με- 

ρικὲς φορὲς νὰ µελετήσω τὶς σκηνὲς ποὺ 

παρουσιάζονταν αὐτὴ τὴ στιγμή στὰ ιιά- 

τια µου καὶ ποὺ δὲν θὰ ἑανάδλεπα ποτέ. 

Κάποτε ὁ καιρὸς γλύκανε κ᾿ ἡ δροχἡ ἕ- 

πεφτε ἁπαλώτερα, καθὼς κατεθαίναιιε 

πρὸς τὴν κοιλάδα τῆς Δωρίδας. Αὐτὸ ποὺ 

κάνει τὰ, ταξείδια στὴν Ἑλλάδα τόσο χο- 
πιαστυχκὰ εἶναι ὅτι μετὰ ἀπὸ μιὰ τέτοια 

κακοκαιρία ἢ μετὰ ἀπὸ φοθερὴ κούραση 

ἐν μπορεῖς νὰ θρεῖς, κατὰ, τὸ μεγαλύτερο 

µέρος, μιὰ καλὴ φωτιὰ νὰ στεγνώσεις, ἕ- 

γα χαταφύγιο Υ ἀναππυτεῖς, ἕνα ὑποφερ- 

τὸ γεῦμα γιὰ Υ ἀγαλάθεις δυνάµεις. “Ό- 

ταν καταμουσκεφτεῖς πρέπει νὰ περιμᾶ- 

νεις γὰ σταματήσει ἡ θροχἡ γιὰ νὰ στε- 

γνώσεις ἢ Υ᾿ ἀλλάξεις, ἂν θεωρεῖς θέθαια 

ἄρχετὴ μιὰ δυνατὴ φωτιὰ στὸ ὕπαιβρο. 
Όταν εἶσαι κατάκοπος ξεκουράζεσαι κά- 

τω ἀπὸ ἕνα δέντρο: εὐτυχιαμένος ὕποιος, 

μετὰ, ἀπὸ μιὰ θυελλώδη θροχἡ σὰν αὐτὴ 

ποὺ δρῆκα στὸ δρόµο, συναντήσει ἕνα χά- 

νι γιὰ καταφύγιο. Μιὰ ἀστραπὴ μὲ ὄφησε 

νὰ δῶ σὲ κάποια ἀπόσταση τὸ χάνι τῆς 

Τραθιᾶς, καὶ σπιρούνυσα τὸ ἄλογό µου γιὰ 

νὰ, φτάσρυμε γρήγορα ἐκεῖ, 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ἰ, Πρόκειται γιὰ τὸ χωριὸ Σεργούνι, 

ποὺ ἡ ὀνομασία του δὲν εἶναι φραγκικὴ 
ἀλλὰ τουρκική, καὶ σηµαίνει: τόπος ἐξο- 

ρίας (Κ. Σάθα: «Χρονικὸν ἀνέκδοτον Γα- 
λαξειδίου», ᾿Αθῆναι 1864, σ. 201, καὶ ἐ- 

πανέκδ. 1914, σ. 212--3). Παλιώτερα ὁ- 

νοµαζόταν Πύργος (Δρόσου Πραθαρτό- 
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γιαννου: «Τὰ Σάλωνα στὴν Τουρκοκρα- 

τία», περ. «Φωκίδα», "Αμϕίσσα 19/2, τεὈχ. 
4-5, σ. 14). 

2. Τὸ ὀρθὸ εἶναι: αὐθέντες, κι ὄχι κό- 

µητες (Κ4ΒΙΟ Υ 1 αςΠ: «Ἱστορικὰ τῶν 

δαλώνων», περ. «Τετράµηνα», τ. Υ’, "Αμ- 

φισσα 1965, τεῦχ. 235). 

Ἀ. Γιὰ τὸ Κάστρο τῶν Σαλώνων (Αμ 

φίσσης), ϐ6λ. καβιο Υ αμ ασΠ: «Περὶ 

τῶν Καταλανικῶν Φρουρίων τῆς Ἠπειρω- 
τικῆς Ἑλλάδος» μετ. Β. Μαυράκη, ᾿Αθῆ- 

ναι, «Ἑστία», 1917, σελ. 73--6. 

4. Εἶναι ἡ θρύση τῶν «ἰηγαδιῶν», 

κάτω ἄπ᾿ τὸ Κάστρο, ποὺ σώζεται ὣς σή- 

μερα. 

5. Ὁ ναὸς αὐτὸς σώζεται µέχρι σή- 

µερα σὰν 'Αγιάννης, Ὁ Θεοχάρης Μελισ- 

σάρης γράφει σχετικά: «Ἐπὶ τῶν θεµε- 

λίων ἀρχαίου ναοῦ ἔχει κτισθῃ ὁ παρὰ 

τὸν Γατσαπνίχτην μικρὸς ναὸς τοῦ Βα- 

πτιστοῦ ᾿Ιωάννου, Κατὰ τὴν ἀνοικοδόμη- 
σιν τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, ὅστις το καὶ ὑπό- 
γειος, εὑρέθησαν τὰ περικοσμοῦντα τὸν 

ἀρχαῖον ναὸν διάφορα καλλωπιστικὰ λεί- 

ψανα. Κολῶναι, κράνα, θάσεις καὶ ἄλλα 

συναφῆ τεκμήρια ὑπάρχουν ἐκεῖ µέχρι σή- 

µερον. ᾿Εὰν ποτε ἐξακριθωθῇ ὅτι ὁ ναὸς 

τῆς Χάρμανας ἐτιμᾶτο εἰς τὴν µνήµην ἄλ- 
λου Θεοῦ, τότε ἀφεύκτως ὁ ναὸς αὐτὸς 

θὰ ἐτιμᾶτο εἰς τὴν µνήµην τοῦ Ποσειδῶ- 
γος, διότι παραπλεύρως αὐτοῦ διήρχετο ὁ 
ποταμὸς Δάφνος» (8. Μελισσάρη: «Ἡ ἵ- 

στορία τῆς ᾿Αμϕίσσης καὶ τῶν πἑριξ...», 

τ. α’, ἐν ᾽Αμϕίσσῃ, 1924, σ. 69. 

6. Καὶ αὐτὸς ὁ ναὸς -- μὲ τὶς νεώ- 

τερες προσθῆκες -- σώζεται ὣς σήµερα 

μὲ τ' ὄνομα «Αγία Παρασκευἠ ἢ Παλιὸς 
Ἁιπικόλας, "ως τὰ τέλη τοῦ προηγού- 

µενου αἰῶνα ἀποτελοῦσε Ιδιαίτερη ἐἔνο- 

ρία. 

7, "Ιδιαίτερη ἑνορία ἀποτελοῦσε κ᾿ ἡ 
«Παναγία», γραφικὸ ἐκκλησάκι ποὺ σώ- 
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ζεται κι αὐτό, καὶ ποὺ μαζὶ μὲ τὴν «Α- 
γία Παρασκευὴ» (ἐ. ἆ,) συστεγάστηκαν 

στὸν καινούργιο ναό, ποὺ ὀνομάστηκε 

«Κοίµησις τῆς Θεοτόκου καὶ "Άγιος ἢι- 
κόλαος». 

8. Εἴναι ἡ εΜεταµόρφωσις τοῦ Σῶ- 

τῆρος», θυζαντινὸς ναὸς τοῦ 11ου αἰ. ἑ- 

ξαιρετικῆς τέχνης. (Θωμᾶ Διακομανώλη 

-- Δρόσου Κραθαρτόγιαννου: «Τουριστι- 
κὸς 'Οδηγὸς Μομοῦ Φωκίδος», "Αμϕισσα 

1968, σ. 25--6). 

9. Γιὰ τὸ μνημεῖο αὐτό, ποὺ στὸ λαὸ 

εἶναι γνωστὸ σὰν «Λυκότρυπα», 6λ, Δρό- 

σου Μραθαρτόγιαννου «Ἡ Λυκότρυπα», 
περ, «Φωκικὰά Χρονικά», τεῦχ. 1, ᾿Οκτώ- 

ϐρης 1970, σ. 13--4, ὅπου καὶ θιόλιογρα- 

φία. Εἶναι περίεργο πῶς σώθηκε τὸ πα- 

νάρχαιο καὶ κοµψότατο αὐτὸ μνημεῖο ὣς 
τὶς μέρες µας. Πρὶν λίγα χρόνια, μ ἐ- 

νέργειες τοῦ ἐφόρου ᾿Αρχαιοτήτων Δελ- 

φῶν Πέτρου Θέμελη, κηρύχτηκε διατη- 

ρητέο. 

10. Τὸ μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία 

εἶναι ὁ τόπος ποὺ κηρύχτηκε ἡ ἐπανάστα- 

ση τοῦ ᾿21 στὴ Στερεὰ Ἑλλάδα. Φαίνεται 
πὼς ὁ Μπυσσὸν δὲν τὸ πληροφορήθηκε, 

γιατί, ἂν καὶ λάτρης τῆς ἑλληνικῆς ᾿Ἔπα- 

νάστασης, δὲν τὴν ἀναφέρει. 

11. Θ. Διακομανώλη -- Δρ. Κραδαρ- 

τόγιαννου, ἔ-ά., σ. 36--τ. -- Γ. Κουτσο- 
κλένη: «Τὸ μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠ- 

λία Παρνασσίδας», 1976 -- Ν. ᾿Ολυμπίου: 

«Τὰ Ευλόγλυπτα τῆς “Ἱερᾶς μονῆς τοῦ 
Προφήτου Ἠλιοῦ Παρνασοίδος», ᾿Αθῆ- 

ναι, «Θεολογία», 1979. 

12. Σανταµέρι: Ὀρεινὸ χωριὸ τῆς ἔ- 
παρχίας Πατρῶν, χτισμένο στὴν κορυφἡ 

τοῦ. θουνοῦ Σκόλλιος, ποὺ ὀνομάζεται ἐ- 
πίσης Σανταμέρι, ἀπ τὸ ὁμώνυμο φραγ- 

κικὸ κάστρο ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ, καὶ ποὺ 

ἔχτισε τὸ 1273 ὁ ΒΜικόλαος ντὲ Σαἱντ - 

Ὀμέρ.



ΟΙ “ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,, 

Πέρασαν ἑξῆντα χρόνια ἀπὸ τὸ 
μαῦρο ἐκεῖνο Αὔγουστο. τοῦ 1922, 
ποὺ ἡ µεγάλη συμφορά, ἡ Μικρα- 
σιατικἠ καταστροφή, ξέσπασε ἆνα- 

πάντεχα. καὶ ἔπληξε καίρια τὸ Ἔ- 
θνος µας -- ἦταν ἡ µεγαλύτερη συµ- 
φορὰ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς 

Πόλης. 

Ὅ στρατός µας, ἀποκαμωμένος 
ἀπὸ τὸ σκληρὸ ἀγῶνα μιᾶς ὁλό- 
κληρης δεκαετίας καὶ ὑπονομευμέ- 
νος ἀπὸ τὸν ἐθνοφθόρο διχασμὸ καὶ 
τὴ προπαγάνδα τῶν ντόπιων ψιθυ- 
ριστῶν καὶ τῶν ξένων πρακτόρων, 
δὲν ἄντεξε στὴν ἐπίθεση τῶν τούρ- 
κων -- ἄρτια ἐξοπλισμένων ἀπὸ ἔἕ- 
χθροὺς καί... φίλους µας -- καὶ λύ- 
Ὑισε. Τὸ λαμπρὸ δημιούργημα τοῦ 

πολύχρονου ἀγῶνα, ἡ Ἑλλάδα τῶν 

δύο ἠπείρων καὶ πέντε θαλασσῶν, 

ποὺ περιέκλειε τὰ πιὸ πολλὰ ἔθνι- 

κά µας ἐδάφη, ὙΥκρεμίστηκε σὲ 

συντρίµµια καὶ τὸ ὅραμα ἀναρί- 

θµητων γενεῶν -- «πάλι μὲ χρό- 

για μὲ καιροὺς πάλι δικά µας θᾷ- 

ναι» -- ἔσθησε ὁριστικά. 

Ὁ ἀφηνιασμένος τσέτης καὶ ὁ 

ἀδίστακτος νεότουρκος ὅρμησαν μὲ 

λύσσα πάνω σὲ κάθε τι Ἑλληνικὸ 

γυρεύοντας νὰ τὸ ἐξαφανίσουν ἆ- 

πὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς καί, κυριο- 

λεκτικά, «ἔθυσαν καὶ ἀπόλεσαν»-- 

εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ καλὰ ἀπὸ τὴ γε- 

νοκτονία τῶν ἁρμενίων ποὺ προη- 
γήθηκε. Φλόγες ἔζωσαν πόλεις καὶ 

χωριὰ καὶ οἱ στάχτες σκέπασαν τὸ 

µόχθο ὁλόκληρων αἰώνων -- τὰ 

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 
ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 

µετέόαλαν σὲ μαῦρα ἀποκαῖ- 
δια. Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Μικρα- 

σίας, ἀπὸ τὴν κοντινὴ ᾿Ἰωνία 

καὶ τὸ μακρινὸ Πόντο καὶ τὸ µυθο- 
λογικὸ Καύκασο, ξερριζώθηκε ἀπὸ 
τὴν ἐφέστια γῆ καὶ μὲ ἕνα ἀπερί- 
γραπτο ὄργιο σφαγῆς καὶ ὀλέθρου 
ἀφανίστηκε. Ὅσοι πρόλαθαν νὰ πε- 
ράσουν στὴν Ἑλλάδα γλύτωσαν, 

ὅσοι ἔμειναν πίσω χαθῆκαν -- ἄλ- 
λοι σφάχτηκαν ἀλύπητα ἐπὶ τόπου 
καὶ ἄλλοι ἀργοπέθαναν στὰ Φάθη 

τῆς ᾿Ανατολίας ἀπὸ τὴν πεῖνα, τὶς 

κακουχίες καὶ τὶς ἀρρώστειες. Καὶ ἡ 

ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ὁλοκλή- 
ρωώσε τὴ συρρίκνωση τοῦ «ἕλληνι- 
σμοῦ» στὸν «ἑλλαδισμό», ὁριστικο- 
ποίησε τὸν ξεπατρισμὸ καὶ δημιούρ- 

Ύησε τὶς «χαμένες πατρίδες» θΘά- 

ζοντας, ταυτόχρονα, τὴν ταφόπλακα 

σὲ μιὰ συνέχεια χιλιάδων χρόνων. 

ἙΕνάμιση ἑκατομμύριο ἕλληνες 

µικρασιάτες ἔφτασαν τότε πρόσφυ- 

γες στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴ φρίκη 

τῆς σφαγῆς στὰ µάτια καὶ τὴν 

ἀπόγνωση τοῦ ξερριζωμοῦ στὴ ψυ- 
χή. Καὶ τὸ θαρὺ ἔργο τῆς ἀποκα- 

τάστασής τους -- τόσο τῆς ἄμεσης 

περίθαλψης ὅσο καὶ τῆς μετέπειτα 
ἐγκατάστασης -- ἔπεσε στοὺς ἀνή- 

µπορους ὤμους τῆς μικρῆς καὶ ἆ- 

ποκαμωμµένης χώρας µας. ἜἜργο 

τιτάνειο, ἱκανὸ νὰ κλονίσει χῶρες 

πολὺ μεγαλύτερες καὶ οἰκονομικὰ 
εὐρωστότερες ἀπὸ τὴ δική µας, ποὺ 
ὅμως εὐοδώθηκε, ἔστω καὶ ἂν ἀρ- 

γὙοπόρησε κάπως, χάρη στὴν εὖψυ- 
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χία τοῦ ντόπιου ἑλληνισμοῦ. Αν 
καὶ ἀποδεκατισμένος ἀπὸ τὸν πόλε- 
μο--δὲν ὑπῆρχε οἰκογένεια νὰ μὴν 
πενθεῖ κάποιο χαμένο στρατιώτη-- 
καὶ οἰκονομικὰ ἐξουθενωμένος ἀπὸ 
τὴν πολύχρονη ἐπιστράτευση καὶ τὴ 
θαρύτατη φορολογία -- ὡς τὸ «κό- 
Ψιμο» τοῦ χρήματος εἶχε φτάσει -- 
δὲν εἶχε χάσει ὅμως τὴ ψυχική του 
δύναμη καὶ τὴν ἀγωνιστικότητα. Καὶ 
δίχως ἀμφισθητήσεις, µεμψιμοιρίες 
ἢ ἀντιδράσεις ξαναρίχτηκε στὸν ἆ- 
γῶνα. 

Δέχτηκε τὸν ξερριζωµένο ἀδερφὸ 
μὲ προθυμία, ἔσκυψε ἐπάνω του μὲ 
συμπόνοια καὶ θγάζοντας, κυριολε- 
κτικά, τὴ μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόµα του 
τὴ μοιράστηκε µαζί του --- δὲν εἴχε 
τίποτα ἄλλο,. Ἔκαμε ὅ,τι περνοῦσε 
ἀπὸ τὸ χέρι του γιὰ νὰ ἀνακουφί- 
σει τὸν πὀνο του καὶ νὰ ἁπαλύνει 
τὴν δυστυχία του καὶ κρατώντας 
τον ἀπὸ τὸ χέρι θάδισαν τὸ δρόμο 
γιὰ τὸ Γολγοθᾶ. 

Κάτι ἤξερε καὶ τοῦτος ἀπὸ κατα- 
τρεγμοὺς καὶ προσφυγιά, κάποιες 
μνῆμες, ὄχι πολὺ παλιές, ζοῦσαν ᾱ- 
κόμα µέσα του. 

ης ας Ἄς 

Δὲν εἶχε ξεκαθαρίσει διόλου ἡ 
σύγχυση ἀπὸ τὰ δραματικὰ Ύεγο- 
γότα καὶ ὁ ἀπόηχος τῆς καταστρο- 
φῆς δὲν εἶχε καταλαγιάσει οὔτε στὸ 
παραμικρὸ ὅταν μιὰ ἡμέρα -- Ὁκ- 
τώθρης τοῦ 1922 ῆταν -- ἔφτασαν 
στὸ μικρὸ καὶ ἥσυχο λιμανάκι τῆς 
᾽Ιτιᾶς κάτι φορτηγὰ καράδια μὲ ἀν- 
θρώπινο φορτίο. Ἡ πολιτεία στὴν 
προσπάθειά της νὰ ἐξασφαλίσει κά- 
ποιες στοιχειώδεις συνθῆκες διαθί- 
ὠσης καὶ ἐργασίας στοὺς πρόσφυ- 
γες τοὺς ἔστελνε σὲ περιοχὲς ὅπου 
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ἡ ἁπασχόληση καὶ ἡ στέγαση πα- 
ρουσιαζόταν κάπως δυνατή. Καὶ 
τὸ ἀνθρωπομάνι τοῦτο ποὺ μυρ- 
µήγκιαζε στὰ καράθια, προοριζό- 

ταν νὰ ἐγκατασταθεῖ στὸν τόπο 

µας -- στὴν Ἰτιά, στὴν "Αμϕισσα 
καὶ στὰ ἄλλα χωριά. 

ὍὉ κόσμος τῆς περιοχῆς -- ὅπως 
καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδας -- εἶχε 6έ- 

6αια ἀκουστὰ γιὰ τὴ φοθερὴ κα- 
ταστροφή, δὲν εἶχε ὅμως Φφαντα- 
στε τὸ δρᾶμα ποὺ ἀντίκρυσε 
ὅταν ἄρχισαν νὰ θγαίνουν ἀπὸ. 
τὰ καράδια οἱ πρόσφυγες. "Αντρες 
καὶ γυναῖκες γερασμένοι πρὶν τὴν 

ὥρα τους ἀπὸ τὸν τρόμο καὶ τὶς κα 
κουχίες, ἀδυνατισμένοι ἀπὸ τὶς 

στερήσεις καὶ τὴν κακοπέραση, 
μὲ τὸ κορμὶ ντυµένο στὰ κουρέλια 
καὶ τὴ ψυχὴ ἄδεια ἀπὸ κάθε αἴ- 
σθηµα, πατοῦσαν ἁδιάφοροι τὴ γἢ 
ποὺ προοριζόταν γιὰ νέα τους πα- 
τρίδα. Μὲ τὰ λιγοστὰ πράγματά 
τους -- τὸ νοικοκυριό τους --- φορ- 

τωµέναι στὸν ὤμο, κρατῶντας τὰ 
παιδιὰ στὴν ἀγκαλιὰ ἢ ἀπὸ τὸ χέ- 
ρι ἔπαιρναν, ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν 
ἄλλο, τὸ δρόµο γιὰ τὰ δέντρα τῆς 
παραλίας. Βάδιζαν μηχανικά, σὰν 
«κοπάδι», δίχως καμμιὰ ἀντίδραση 
ἢ ἐκδήλωση, δίχως κἀν ἕνα στενα- 
γμὸ ἀνακούφισης γιὰ τὸν τελειώ- 
μὸ τοῦ θασανιστικοῦ ταξιδιοῦ τους 
--εἶχαν παραδοθεῖ στὴ µοίρα τους. 

Οἱ λιγοστοὶ ἰτιῶτες ποὺ εἴχαν 
συναθροιστεῖ γιὰ νὰ δοῦν τί ἔφεραν 
τὰ καράθια, ἔμειναν ἀποσθολωμέ- 
νοι στὴ θέα τῆς δυστυχίας ἐτούτης - 
µαρμάρωσαν. Εὐτυχῶς γρήγορα ἔ- 
φτασαν οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ, ξε- 
σηκωµένες ἀπὸ τὸ µαντάτο ποὺ 
γοργόφτερο πέταξε ἀπὸ σπίτι σὲ



σπίτι καὶ ἄρχισαν νὰ προσφέρουν 
ὅτι μποροῦσαν. Τὸ ψωμί, τὸ φαῖ, τὸ 

γάλα ἧταν χρειαζούµενα σὲ τού- 
τους τοὺς θασανισµένους ἀνθρώ- 

πους, περισσότερο ὅμως χρειαζού- 
µενος -- θάλσαµο σωὠστὸ -- ἦταν ὁ 
καλὸς λόγος καὶ τὸ πρόθυμο δέξι- 

μµο ποὺ ἔδειχναν ὅτι ἡ ἀνθρωπιὰ 
δὲν χάθηκε ἀπὸ τὸν κόσµο -- καὶ 
τὴν εἶκαν τόσο ἀνάγκη. "Ηρθαν καὶ 
οἱ γιατροὶ τοῦ τόπου γιὰ νὰ για- 

τρολογήσουν ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, 
ἣρθε καὶ ὁ παπᾶς νὰ τοὺς καλώ- 
σορίσει καὶ νὰ τοὺς πεῖ δυὸ λόγια 

παρηγοριᾶς ν᾿ ἀναθαρρήσουν. Καὶ 
σὲ λίγο ὅλο τὸ χωριό, μικροὶ καὶ 
μεγάλοι, ῆταν συναθροισµένοι ἐδῶ, 
ἔτοιμο νὰ θοηθήσει σ’᾿ ὅ,τι ὅ καθέ- 
νας μποροῦσε. 

Τὸ «κοπάδι», ποὺ τόση ὥρα στε- 
κόταν ἀσάλευτο, παγωμένο θαρ- 
ρεῖς, ἔνοιωσε νὰ τὸ τυλίγει τώ- 

ρα μιὰ ζεστασιά, μιὰ ἀνθρωπιά, 
ποὺ σχεδὸν τὴν εἴχεν ξεχάσει, καὶ 
ἄρχισε σιγὰ - σιγὰ νὰ συνέρχεται - 
ἀναδεύτηκε. Τὰ ἀνέκφραστα µάτια 
πῆραν ζωή, τὰ πικραµένα χείλια 
γλύκαναν, ἡ ἀπελπισμένη ψυχἠ στυ- 
λώθηκε -- ἔνοιώσε τὸ στήριγμα καὶ 
ἅπλωσε τὸ χέρι σ᾽αὐτό. Οἱ γυναῖκες 
πρῶτες ἤρθαν ἡ μιὰ κοντά στὴν ἄλ- 
λη καὶ ἄνοιξαν τὶς καρδιές τους--εἰ- 

παν καὶ ἄκουσαν τὰ θάσανα, παρη- 
γορήθηκαν, ἁλάφρωσαν. 

Οἵ ἄντρες πάλι, ὥσπου νὰ 

τακτοποιηθοῦν τὰ σχετικὰ μὲ τὴν 
ἐγκατάσταση, κάθησαν ἀντάμα μὲ 
τοὺς ντόπιους, ἤπιαν καφέ, ἄναψαν 

τσιγάρο, πιάσαν τὴν κουθέντα. Καὶ 
τὰ ἀόρατα δεσμὰ ποὺ δένουν ἆκα- 
τάλυτα τοὺς ἀνθρώπους τέτοιες ἃ- 

ρες συμφορᾶς καὶ ὀδύνης θρῆκαν 

ἔδαφος πρόσφορο καὶ ἄρχισαν σι- 
γὰ - σιγὰ νὰ ἁπλώνονται καὶ νὰ 

δημιουργοῦν, ἀπὸ τὴν πρώτη κιό- 
λας στιγµή, γνωριμίες καὶ φιλίες. 

Τὸ μακρὺ ταξίδι τῶν ξεπατρισµέ- 

γων τῆς Μάκρης καὶ τῆς Κίου ἕἔ- 
φτανε πιὰ στὸ τέλος του καὶ τὸ ρο- 
δοχάραµα μιᾶς καινούργιας ζωῆς, 

γιὰ ντόπιους καὶ γιὰ ξένους, φαι- 

γόταν στὸν ὁρίζοντα. 
3. 

Δύσκολο εἶναι νὰ ριζώσει κάποι- 
ος σὲ ξένο µέρος καὶ ἀκόμα δυσκο- 

λότερο ἂν ἡ εἰκόνα τῆς «χαμένης 
πατρίδας» διατηρεῖται ἄσθεστη στὴ 
ψυχή του. Καλὸς ὁ τόπος σας, ἔλε- 

Ύαν οἱ πρόσφυγες, καλοὶ καὶ οἱ ἄν- 

θρῶποι του, τί τὰ θέλεις ὅμως δὲν 

εἶναι γιὰ μᾶς -- ὁ ξένος καὶ ὁ ποτα- 

μὸς τὴν κοίτη τους γυρεύουν. Καὶ 
αὐτοὶ νοιῶθαν ξένοι καὶ νοσταλ- 

γοῦσαν τὰ µέρη τους -- καὶ τὶς ὃ- 
ποιεσδήποτε ἀνέσεις τους. Τώρα 

ποὺ ὁ ἄμεσος κίνδυνος ἔπαψε νὰ 

τοὺς ἀπειλεῖ καὶ ὁ τρόμος ὑπο- 

χώρησε, ἄρχισαν νὰ νοιώθουν τὰ 
ἄλλα δεινὰ τῆς προσφυγιᾶς. Ὅ 

χειμῶνας ἤταν θαρύς, τὸ κρύο δυ- 

σθάσταχτο καὶ τὰ λιγοστά κατα- 
λύματα -- δηµόσια κτίρια, ἀποθῇ- 
κες, σχολεῖα, ἀγροτοκαλύθες --δὲν 

τοὺς παρεῖχαν καμμιὰ θολὴ--πάμ- 
πολλη ἦταν ἡ κακοπέραση. ᾿Απὸ 
τὴν ἄλλη πλευρά τὰ ἐπιδόματα ἢ- 
ταν µικρά, ἡ ἀπασχόληση λιγοστή, 
τὰ µεροκάµατα χαμηλά -- πλε- 
όναζε ἡ φτώχεια. "Ετσι ἡ εἰκόνα 
τοῦ πατρογονικοῦ σπιτιοῦ ἔπαιρνε 
στὰ µάτιατους ἄλλη µορφή, εἰδυλ- 
λιακή, καὶ δυνάµωνε τὸν πόθο καὶ 
τὴν ἐλπίδα τοῦ γυρισμοῦ -- ἔτσι δὲν 
ἔγινε καὶ τὸ 1914; ᾿Απὸ τὴν ἄλλη 
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μεριά, κάµποσοι Ἠπολιτικάντήδες, 
δὲν ἔπαυαν νὰ τοὺς ὑπόσχονται τὸ 

γρήγορο γυρισμό, γιὰ νὰ τοὺς ἔ- 
χουν τοῦ χεριοῦ τους, καὶ δὲν τοὺς 
ἄφηναν νὰ δοῦν τὴ σκληρὴ πρα- 
Ὑματικότητα καὶ νὰ τὸ πάρουν ἆᾱ- 
πόφαση. Κανένας δὲν ἐνδιαφερόταν 
γιὰ µόνιµη ἐγκατάσταση --- τὰ σπί- 
πια µας καρτερᾶν «ἐκεῖ κάτω» 
ἔλεγαν --- καὶ ὅλο πηγαινοέρχονταν 
ἀπὸ καταυλισμὸ σὲ καταυλισμὸ προ 
σπαθώντας νὰ μάθουν κάτι γιὰ τὸν 
περιπόθητο γυρισμό. Καὶ ἔπρεπε νὰ 
περάσει πολὺς καιρὸς καὶ νὰ γευ- 
θοῦν πολλὲς πίκρες καὶ ἀπογοητεύ- 
σεις γιὰ νὰ πεισθοῦν πὼς τὸ κάλε- 
σµα δὲν πρόκειται ναρθεῖ ποτὲ καὶ 
πὼς ὁ τόπος τοῦτος θὰ ἦταν ἀπὸ 
ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς ἡ πατρίδα τους -- 
ἐδῶ θὰ ζοῦσαν καὶ ἐδῶ θὰ πέθαι- 
ναν. Δύσκολο εἶναι νὰ ἄπαρνη- 
θεῖς αὐτὸ ποὺ γεμίζει τὴν ψυ- 
χή σου -- τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς σου 
--μὰ στὴν ἀνόγκη καὶ οἱ θεοὶ πεί- 
θονται. 

Καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ πῆραν 
ἀπόφαση ἄλλαξαν ταχτική. Παρα- 

τῆσαν τὸν περίγυρο ὅπου εἶχαν 

κλειστεῖ καὶ ἄρχισαν νὰ συων- 
ταυτίζονται μὲ τοὺς ντόπιους ἆνα- 

ζητῶντας τρόπους νὰ ζήσουν καὶ 

νὰ ριζώσουν. Ζωτικὸς καὶ φιλόπο- 

νος κόσμος -- στὴν πλειονότητα -- 
ἐπεδόθηκαν σὲ ὅ,τι τοὺς ἦταν πρόσ- 
φορο -- στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, 
στὸ ψάρεμα, στὴ µαστορική, στὸ 
µικρεµπόριο -- πασχίζοντας γιὰ τὸ 

καθημερινὸ Ψωμί. Λιγοστὸ ὅμως 
καὶ δυσεύρετο ἦταν τοῦτο γιατὶ καὶ 
τὰ χέρια ποὺ γύρευαν δουλειὰ-- καὶ 
ποὺ τὴ μοιράζονταν -- ἦταν πολλὰ 
καὶ οἱ ντόπιοι ἄρχισαν κιόλας νὰ 
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μὴν τοὺς καλοθλέπουν -- φοθήθη- 
καν ὅτι «τὰ ἄγρια θὰ διώξουν τὰ 
ἥμερα». 

Ἡ ἔνταξή τους πάντως στὸ ἐργα- 
τικὸὀ δυναμικὸ τοῦ τόπου µας γρή- 
γορα δημιούργησε μιὰ καινούργια 
κατάσταση στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ 
του καὶ ἕνας ἀλλοιώτικος ἀέρας 

φύσηξε στὴ συντηρητικὴἡ καὶ ἀν- 
τροκρατούµενη κοινωνία του. Ἡ µό- 
νιµη ἀπασχόληση -- ἐπαγγελματι- 

κἡ -- τῶν προσφύγων γυναικῶν σὲ 
ἐξωσπιτικὲς ἀσχολίες συνέδαλε οὐ- 

σιαστικἁἀ στὴ θελτίωση τοῦ οἴκογε- 
νειακοῦ εἰσοδήματος καὶ ἐπέδρασε 
-- Εκτὸς τῶν ἄλλων --- εὐνοϊκὰ στὴ 

δηµιουργία νέων οἴκογενειῶν καὶ 
τὴν ἀπόκτηση παιδιῶν, ποὺ τίποτα 
δὲν τὰ ἔδενε μὲ τὸν τόπο τῶν Ὑο- 
γιῶν τους. Καὶ ἡ ἀπόχτηση, τέλος, 
ἰδιόκτητης κατοικίας μὲ τὴν ἀνέ- 
Ὕερση προσφυγικῶν συνοικισμῶν 

στὴν Ἰτιά, "Αμϕισσα καὶ Χρισσὸ εὖ- 
χέρανε τὴν παραπέρα ἐξέλιξη καί, 

ὁριστικοποίησε τὴν ἐγκατάστασή 
τους στὸν τόπο µας σθύνοντας κά- 

θε σκέψη γιὰ γυρισμό. 
Ἐνῶ ὅμως ἡ ἔνταξη τῶν προσφύγων 
στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ δὲν ὀρῆκε µε- 
γάλα ἐμπόδια καὶ πραγµατοποιή- 
θηκε σὲ σύντομο Χχρονικὸ διάστηµα 
ἀντίθετα ἡ κοινωνικὴ ταύτιση τῶν 
δύο στοιχείων -- τοῦ ντόπιου καὶ 
τοῦ προσφυγικοῦ -- ποὺ τόσο εὖ- 
οίωνα εἶχε ἀρχίσει κατὰ τὴν ἄφιξή 
τους, θρῆκε πολλὰ ἐμπόδια καὶ ἁρ- 
γοπόρησε ἀἁρκετά. Κυριώτερος λό- 
Ύος ῆταν ἡ ἐγκατάστασή τους σὲ 
συνοικισμούς, γεγονὸς ποὺ διευκό- 

λυνε μὲν τὴ διατήρηση τῆς νοοτρο- 
πίας καὶ τῶν ἐθίμων τοῦ τόπου προ- 
ἐλευσής τους ἀπέκλεισε ὅμως -- ἢ



πάντως δυσχέρανε σημαντικὰἁ -- 

τὴν ἀνάμιξη μὲ τοὺς ντόπιους πα- 

παρακωλύοντας τὸ ἔργο τῆς ἄφο- 

µοίωσής τους, Πέρα ἀπὸ τοῦτο ὅ- 

µως ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι λόγοι ποὺ 

ἔπαιξαν ἀρνητικὸ ρόλο. ᾿Απὸ τὴ μιὰ 
πλευρὰ οἱ ἴδιοι πρόσφυγες δὲν µπό- 

ρεσαν ν᾿ ἀντιδράσουν στὴ γέννηση 

τοῦ πικροῦ αἰσθήμαπος ποὺ κάθε δο- 

κιμαζόµενος νοιώθει γιὰ τὸν πλησί- 

ον του καὶ ποὺ λίγο ὑπολείπεται ἀπὸ 
τὴν ἐχθράτητα καὶ τὴ χαιρεκακία. 
Καὶ μὲ μιὰ προκλητικἡ ἐπίκληση τοῦ 
ὥραιοποιημένου πιὰ χθὲς --- τῆς ζω- 

ῆς στὶς χαμένες πατρίδες -- καὶ τὴν 

συνεχῆ ἀντιπαράθεσή του στὴ σκλη 
ρὴ καὶ ἄχαρη καθημερινότητα -- 
στὴ ζωὴ τοῦ σήµερα -- προκάλε- 
σαν τὴν ἀντιπάθεια τῶν ντόπιων, 

ποὺ ἔνοιωθαν νὰ τοὺς ἐχθρεύονται 
ἄδικα, καὶ ποὺ τὴν ἐπέτειναν οἱ συ- 
νεχεῖς, Καίΐ, πολλὲς φορές, ὑὕπερ- 

θολικές, ἀπαιτήσεις τους. ᾽Ακόμα 

καὶ ὁ πιὸ «ἀνοιχτὸς» τρόπος ζωῆς 

τῶν προσφύγων καὶ ὁ καθημερινὸς 

συμφυρμὸς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, 

ποὺ σκαντάλιζε τοὺς ντόπιους καὶ 

θεωρήθηκε ὡς «ἐλευθεριασμός», ᾱ- 

ποτέλεσε αἰτία εὔρυνσης τοῦ χά- 

σµατος. 
᾿Απὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ οἱ ντό- 

πιοι δὲν εὐθύνονται λιγότερο γιὰ 

τὴν ἀργοπορία αὐτή. Ἐργοδότες οἱ 

περισσότεροι -- μικροὶ ἢ μεγάλοι 

ἀδιάφορο -- δὲν ἀπέφυγαν, ἢ δὲν 

μπόρεσαν νὰ ἀντιδράσουν στὸν πει- 

ρασμὸ τῆς ὠμῆς καὶ ποικιλόµορφης 

ἐκμετάλλευσης τῶν προσφύγων, 

ποὺ ἡ ἄμεση ἐξάρτησή τους ἀπὸ τὸ 

«μεροκάματο» τοὺς καθιστοῦσε εὔ- 

κολη λεία. ᾿Αξίωμα, θέθαια, τῆς οἱ- 

κονομικῆς συναλλαγῆς εἶναι ἡ 

«προσφορὰ καὶ ἡ ζήτηση» ἀλλὰ 

στὴν περίπτώση αὐτὴ ἡ ἀδυναμία 

τῶν προσφερόντων ἦταν πολὺ µε- 

γάλη καὶ ἐπέτρεπε στὴ «ζήτηση» τὰ 

πάντα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δηµιουρ- 

γηθοῦν αἰσθήματα ἀδικίας, µείώ- 

σης τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ κοινωνι- 

κῆς ἀνισότητας, ποὺ τόσα δεινὰ ἐ- 

πεσώρευσαν στὸν τόπο µας ἀργό- 

τερα, στὰ χρόνια τῆς ξενικῆς κατο- 

χῆς. 
Κακὸ καὶ ὀλέθριο ρόλο στὴν ὅ- 

πόθεση αὐτὴ ἔπαιξαν καὶ δυὸ ἀκό- 
μα παράγοντες: οἱ «προσφυγοπα- 

τέρες» καὶ οἱ πολιτικοί.Αθλια καὶ 

ἀδίστακτα ὑποκείμενα--κάθε φύλου 
καὶ ἡλικίας--οἱ πρῶτοι ἐκμεταλλεύ- 

θηκαν ἀγρίως «πρὸς ἴδιον ὄφελος» 
τὰ αἰτήματα καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν 
συμπατριωτῶν τους εἴτε ὡς πρόε- 

δροι προσφυγικῶν σωματείων ἢ ὁρ- 
γανώσεων, εἴτε ὥς πράκτορες ἔργα 

τικῶν χεριῶν πρὸς ἐνοικίαση ἢ ἐκ- 

λογικῆς µάζας πρὸς διάθεση, εἴτε 

ὡς προαγώγοὶ γυναικῶν, εἴτε, τέλος 

μὲ ὁποιοδήποτε καὶ πάντως ὄχι ἔν- 

τιµο τρόπο. Καὶ ἐπεδίωκαν τὴν δι- 

αιώνιση τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν δύο 

στοιχείων ὅπως τὴν ἐπεδίωκαν καὶ 

ὁρισμένοι ἀδίστακτοι πολιτικοὶ 

γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴν παθο- 

λογική, σχεδόν, ἀγάπη τῶν προσφύ- 

γων γιὰ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέ- 

λο καὶ ὁρισμένυς ἀξιωματι- 

κοὺς - πολιτευτές.  Τὴ διατήρηση 

τῶν προσφύγων στὴ κατάσταση τοῦ 

«ἀπόθλητου» ἐπεδίωξαν καὶ ἐκεῖνοι 

ποὺ συνηθίζουν νὰ ψαρεύουν στὰ 

«θολὰ νερὰ» καὶ νὰ ἐκμεταλλεύον- 

ται κομμαιτκὰ κάθε παρατεινόµενη 

δυστυχία ἢ ἀθλιότητα--ἂν δὲν τὴν 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στὴ σελίδα 23/43) 
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ΑΝΑΡΕΥΡΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
µέρος β'. 

(συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο) 

Στὴ νέα κυθέρνηση συνασπισμοῦ 
τοῦ Χαρ. Τρικούπη ποὺ ἐμφανίζεται 
στὴν Βουλὴ στὶς 1)13 Δεκεμόρίου 
1893, δὲν περιλαμθάνεται. Ὕπουρ- 
γοὶ εἶναι: 

Χ. Τρικούπης Πρωθυπουργὸς καὶ 
Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Δ. Στεφά- 
νου Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης καὶ 
προσωρινῶς τῶν ᾿Ἐξωτερικῶν, ΠΙ. 
Μπουφίδης τῶν ᾿Εσωτερικῶν, Δ. 
Καλλοφρονᾶς τῶν ἸἘκκλησιαστι- 
κὠν καὶ τῆς Δημ. Ἐκπαιδεύσεως, 
Β. Τσαμαδὸς τῶν Στρατιωτικῶν καὶ 
Γ. Μπούμπουλης τῶν ΜΝαυτικῶν. (0593) 

Ὅ χρόνος κυλᾶ σὲ θάρος τοῦ Χ. 
Τρικούπη. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς χρεο- 
κοπίας τοῦ κράτους, οἱ προστριόθές 
του μὲ τὸ Στέμμα, λόγω τῆς ἄδυνα- 
µίας του νὰ προικοδοτήσει τὶς πριγ 
κίπισσες, ὁ ἐξαναγκασμός του ἀπὸ 

τὰ γεγονότα νὰ ἐπιθάλει οἰκοδομι- 
κὲς φορολογίες, ποὺ ξεσήκωσαν έ- 

ναντίον του τοὺς ἰδιοκτῆτες, ὁδη- 
γοῦν σὲ κρίση, στὶς ἐκλογὲς στὶς 

16)28 ᾿Απριλίου καὶ στὴν συντριπτι- 
κή του ἥττα, ποὺ τὴν πικρή του ἆ- 
πογοήτευση, λακωνικά, περιέλαθε 

στὴ γνωστὴ φράση: 
«Ανθ’ ἡμῶν ὁ κ. Γουλιμῆς». 

Ὅ Χ. Τρικούπης παραιτεῖται ἀπὸ 

τὴν ἐνεργὸ πολιτική, Τὸν Μάϊο τοῦ 
1895 φεύγει γιὰ τὸ ἐξωτερικό, ὅπου 

καὶ πεθαίνει, (3) 
Τὰ γεγονότα αὐτῆς τῆς χρονιᾶς. 

1892. ᾿Επεισόδιο διαδόχου καὶ Χ. 

Τρικούπη εἰς τὸ Πεδίον τοῦ "Αρεως 
--Προστριόαὶ μεταξὺ θασιλείας καὶ 
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ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 

Χ. Τρικούπη -- ᾽Αποχώρησις τοῦ Χ. 
Τρικούπη ἐκ τῆς ἐνεργοῦ πολιτι- 
κῆς -- Νέα ἄνοδος τοῦ Θεοδ. Δελη- 
γιάννη εἰς τὴν ᾽Αρχὴν -- Διωγμοὶ 
καὶ σφαγαὶ ᾽Αρμενίων εἰς Τουρκί- 
αν -- ᾿Ανοικοδόμησις τοῦ Παναθη- 
ναϊκοῦ Σταδίου δαπάναις τοῦ Γεωρ 
γίου ᾿Αθέρωφ -- Τὸ πρῶτον ἕλλην. 
κοινωνικὸν δρᾶμα τοῦ Γρηγ. Ἔενο- 
πούλου «Ψυχοπατέρας» -- Ἔκδοσις 
τῆς µεταφράσεως τῆς ᾽]λιάδος ὑπὸ 
τοῦ Πάλλη -- "Ἔκδοσις τοῦ «Σκρίπ» 
τοῦ Κουσουλάκου -- Θεσπίζεται τὸ 
παρακράτηµα τῆς σταφίδος -- Ἔ- 
ναρξις ὀργανώσεως τῆς τηλεφωνι- 
κῆς Ἑταιρείας, (3) 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ 1894 

Δάνεια εἰς χρυσόν: 
α) Τὰ 6 µεγάλα δάνεια 1881, 1893 
Κεφάλαια 254.314.510. 

ϐ) Τὰ προσωρινὰ δάνεια εἰς χρυ- 

σόν. Κεφάλαια 14.194.015. 

Υ) Τὰ δάνεια μεταλλικὸ νόμισμα 
ἐπὶ καταναγκαστικῇ κυκλοφορίαᾳ 
Κεφάλαια 16.000.000. 

Σύνολον 285.407.885 
Τόκοι μετὰ τὴν πτώχευση: 7.502. 

0/2 --- 857.462 --- 198.000 ἀντιστοίχως. 

Σύνολον 8.477.234. 

Εἰς τὰ 8.47/.334 χρυσᾶ φράγκα 
δέον νὰ προστεθῶσι καὶ ἄλλαι 900. 

000 ὡς τοκοχρεωλύσια τοῦ δανείου 

τῶν 60 ἑκατομμυρίων. 
α) Ἐκ τῶν ὑπολοίπων τῶν ἐσω- 

τερικῶν δανείων εἰς ἃ προσθέτει τὸ



χρέος πρὸς τὸν "Όθωνα καὶ δάνειον 
τοῦ 18692 Κεφάλ. 66.445.643, Τόκοι 
2.640.150. 

ϐ) Τῶν ἐντόκων γραμμµατίων. 
Κεφάλ. 14.000.000, Τόκοι 500.000. 

γ) Τῶν δανείων ἐπὶ καταναγκα- 
στικῇ κυκλοφορίᾳ εἰς τραπεζογραμ 
μάτια, Κεφάλ. 88.000.000, Τόκοι 880. 
000. Σύνολον 168.445.643, Τόκοι 4. 
020.158. 

Εἰς τοὺς ἐκ ἐκ 4.020.158 τόκους 
τούτους προσθετέα καὶ τὰ ἑξῆς χρε 
ὠλύσια : 

α) Χρέος πρὸς τὸν Ὄθωνα 119 194 
ϐ) Πατριωτικὸν δάνειον 36.280 
Ύ) Δάνειον 16.500.000 (1892) 435.000 

500.474 
Σύνολον ὑπηρεσία δημοσίου χρέ- 

ους εἰς χρυσὸν 9.377.534 καὶ εἰς δρ. 
2.110.632. (50) 

Μὲ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Χαρ. Τρι- 
κούπη στὸ ἐξωτερικό, ἐπικρατεῖ ὁ 
Δεληγιάννης. 

Δὲν ἀργοῦν ὅμως τὰ πράγματα 
νὰ φθάσουν σὲ καινούργιο ἀδιέξο- 
δο μὲ τὸ Κρητικὸ κατὰ τὸ 1897, μὲ 
τὸν ἐμφύλιο πόλεμο στὰ Χανιὰ καὶ 
τὴν κήρυξη τοῦ τέλους τῆς αὐτονο- 
µίας τῆς Κρήτης ποὺ ὁδηγεῖ, τὸν 
Μάρτη τοῦ 18937, στὴν εἰσθολὴ τῆς 
Εθνικῆς "Ἑταιρείας στὴ Μακεδο- 
νία μὲ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πα- 
ῥραθίασης τῶν τουρκικῶν κτήσεων, 
νὰ κηρύξει τὸν πόλεμο ἡ Τουρκία 
στὶς 2 ᾿Απριλίου ἐναντίον τῆς Ἓλ- 
λάδας. Μὲ τὶς γνωστὲς ὁδραματικὲς 
φάσεις χάθηκε ὁ πόλεμος. Πέφτει 
ἡ κυθέρνηση Θ. Δεληγιάννη. Στὴν 
νέα κυθέρνηση τοῦ Δημ. Ράλλη στὶς 
18 ᾿Απριλίου 1897, ὑπουργὸς Οἰκο- 
νομικῶν ὁ ᾿Ανάργ. Σιμόπουλος. (53) 

Σύνολον 

Οἵ ἄλλοι ὑπουργοὶ εἶναι: 
Στέφ. Σκουλούδης ᾿Εξωτερικῶν, 

Βικ, Τριανταφύλλου εἰς τὸ Δικαιο- 
σύνης, ᾿Αθαν. Εὐταξίας εἰς τὸ Ἐκ- 
κλησιαστικῶν καὶ Δημ. Ἐκπαιδεύ- 
σεως, Γ, Θεοτόκης Ἐσωτερικῶν, Ν. 
Ἰσαμαδὸς Στρατιωτικῶν. Ὁ Πρω- 
θυπουργὸς Δημ. Ράλλης κρατᾶ καὶ 
τὸ ὑπουργεῖο Μαυτικῶν. (3) 

Πρὶν νὰ πέσει ἡ κυθέρνηση Δε- 
ληγιάννη ἔγιναν στὰ παρασκηνιακὰ 
σκηνὲς φαιδρότατες. 
Ὅταν τὸν καλεῖ ὁ Γεώργιος Α΄ 

νὰ παραιτηθεῖ ὁ Δεληγιάννης ἀρ- 
νεῖται καὶ προτρέπει τὸν θασιλιᾶ 
νὰ τὸν ἀπολύσει Ὁ Γεώργιος διστά- 
ζει νὰ ἐπαναλάθει τὴν ἴδια στορία 
τοῦ 1893, ὅταν εἶχε ἀναγκαστεῖ ἀπὸ 
τὰ πράγµατα νὰ τὸν ἀπολύσει. (9) 

Τελικά, ὅμως, μὲ πολὺ μεγάλη 
πίεση, δέχεται νὰ παραιτηθεῖ ὁ Δε- 
ληγιάννης. Ἰαὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη 
τοῦ Αν. Σιµόπουλου καὶ τοῦ Σκου- 
λούδη ἀνατέθηκε ἡ πρωθυπουργία 
στὸν Δ. Ράλλη. Συμφωνοῦσε καὶ ὁ 
Γεώργιος γιατὶ οἱ σφυγµομµετρή- 
σεις τῆς κοινῆς γνώμης ἔδειχναν ὅ- 

τι ὁ λαὸς τὸν συμπαθοῦσε καὶ ταν 
γνωστὸ ὅτι ὁ Γεώργιος ποτὲ δὲν πή- 
Ὑαινε κόντρα στὸ πεζοδρόμιο. 

Ἡ οἰκογένεια Σιμοπούλου ἀπὸ 
τὴν ἄνοιξη κατέθαινε στὴν καλο- 
καιρινὴ ἔπαυλη στὴν Καστέλλα. Ἐ- 
κεῖ ὁ Σιμόπουλος μποροῦσε νὰ ἐρ- 
γάζεται ἤρεμα ἔχοντας ἀπέναντι 
τὴν πανέμορφη ἄποψη τῆς θάλασ- 
σας πάνω ἀπὸ τὴν χερσόνησο Κου- 
μουνδούρου. Γύρω - γύρω στὸ µε- 
γάλο σπίτι ταράτσες καὶ λόζες, γύ- 
ρώ κῆπος, ἔδιναν τὴν ἄνεση τῆς ξε- 
κούρασης. Γιὰ τὰ µπάνια τῆς οἶκο- 
γένειας εἶχε θάλει νὰ χτίσουν ἕνα 
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περίπτερο, ἀκριθῶς µέσα στὸ κύμα. 

Ἐκεῖ χαιρόντουσαν ὅλη τὴ χαρά, 
καὶ τὴν ξεγνοιασιὰ τῆς θάλασσας. 
Τὸ καλοκαίρι ἀνέδαιναν καὶ ἔμεναν 
γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ στὴ θίλλα τῆς 
Κηφισιᾶς. (:’) 

ὍὉ ᾽Ανάργ. Σιμόπουλος, ὅπως κι 
ὅλοι τὸ περίµεναν, σ᾿ αὐτὴ τὴ δύ- 
σκολη ἐποχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, µε- 
τὰ τὸν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897, δί- 
γει τὶς πιὸ καλὲς λύσεις στὰ οἶκο- 

νομικὰ προθλήµατα. (3) 
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ κυθέρνηση Ράλ- 

λη πέφτει στὶς 21)9)1897. Εἴχαν 
προηγηθεῖ ὅλες οἱ μειωτικὲς δια- 

πραγματεύσεις γιὰ τὴν ἀνακωχὴ 
καὶ γιὰ τὴν ἀποζημίωώση τῆς Τουρ- 
κίας γιὰ τὸν ἄτυχο πόλεμο τοῦ 
1897. (55) 
᾿Ανέλαθε ὁ ᾿Α. Ζαΐμης. Ὁ Σιµό- 

πουλος δὲν ὑπουργοποιήθηκε. 

Τὸ 1898 ἔγινε ἀπόπειρα ὃολοφο- 

γίας τοῦ Γεωργίου Α΄’ µέσα στὴν ἅ- 

µαξα ποὺ ἦταν μαζὶ μὲ τὴν κόρη 
του Μαρία, στὴν ἐπιστροφή τους 

πὸ τὸ Παλιὸ Φάληρο, ἀκριθῶς στῆ 
θέση «ἸΑνάλατος», Στὸ μεταξδὺ τὸ 

κόμμα τοῦ Δεληγιάννη χάνει ἔδα- 
φος. Παρατηρεῖται µία τάση γιὰ ᾱ- 
ναθίωση τοῦ Τρικουπικοῦ Κόμματος 
καὶ ἐξακολούθηση πολιτικῶν ἕἑλι- 

γμῶν πάνω στὰ Τρικουπικὰ χνάρια. 
Ὁ Χ. Τρικούπης ἔχει πεθάνει στὸ 
ἐξωτερικό. ὍὉ Γ. Θεοτόκης ἑρμη- 
νεύοντας τὴν κοινὴ γνώμη άποφα- 
σίζει τὴν ἀνασύσταση ἑνὸς νεοτρι- 
κουπικοῦ κόμματος, 

Οἱ ἐκλογὲς εἶναι θρίαµόος. Ὁ Α. 

Σιμόπουλος παίρνει τὶς περισσότε- 
ρες ψήφους ἀπὸ ὅλους τοὺς ὑποψη- 
φίους καὶ μ’ αὐτὴ τὴ δύναμη θὰ ἢ- 

λάθει τὴν ἀρχηγία τοῦ νεοτρικου- 
πικοῦ κόμματος. ᾿Αρκεῖται καὶ πά- 
λι στὸ χαρτοφυλάκιο τῶν Οἰκονο- 
μικῶν. Τὸ κόµµα ὀνομάσθηκε «Θεο- 
τοκο - Σιμοπουλικὸν» δηλ. ὁ Σιμό- 
πουλος συναρχηγὸς τοῦ Γ. Θεοτό- 

κη στὸ κόμμα. ("") 
Στὶς 2)14 ᾿Απριλίου 1899 ὁ Γ, Θε- 

οτόκης, στὴν ἔναρξη ἐργασιῶν τῆς 
Βουλῆς παρουσιάζει τὸ καινούργιο 
ὑπουργικὸ Συμθούλιο: 

Γ. Θεοτόκης Πρωθυπουργός, "Α- 
θως Ρωμµάνος ὑπουργὸς Ἐξωώτερι- 

κῶν, Ανάργυρος Σιμόπουλος Οἰἶκο- 
νομικῶν, ᾿Αθαν. Εὐταξίας Παιδείας 

καὶ ᾿Εκκλησιαστικῶν, Βασ. Βου- 

δούρης Ναυτικῶν. 

Ὅ Πρωθυπουργὸς ἦταν συγχρό- 
γως καὶ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν. ("’) 

Ἡ κυθέρνηση Θεοτόκη ἔχει ἆνα- 
λάθει ὅλες τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ οἵ- 
κονομικἀ προθλήματα ὅλων τῶν 
προηγούμενων κυθερνήσεων. Ὁ Σι- 
µόπουλος καταφέρνει πάλι τὸ ἀκα- 
τόρθωτο : νὰ 6άλει κάποια τάξη 

στὸ λαθύρινθο τῶν οἰκονομικῶν ἆ- 
δυναμιῶν ποὺ ῆταν καὶ ὁ σηµαντι- 
κότερος ἐχθρὸς τῆς παγίωσης μιᾶς 
ἠρεμίας καὶ ἀνόρθωσης. Ἡ Ἑλλά- 
δα φαίνεται ὅτι ἀναπνέει. ὍὉ Αν. 
Σιμόπουλος, ἀκάματος ἐργάτης, 
στήνει τὰ πρῶτα κίνητρα τῆς ἀνά- 

πτυξης. (") 
Τὸ 1900 παρασημοφορεῖται ὁ ἆᾱ- 

ξιος ὑπουργὸς ἀλλὰ καὶ ὁ θαυμά- 
σιος ἄνθρωπος. Παίρνει τὸν Σταυρὸ 

τῶν ᾽Ανωτέρων Ταξιαρχῶν τοῦ Σω- 

τῆρος. (”) 
Καὶ ἐνῶ ὅλα πᾶνε καλὰ πάλι ἕνα 

καινούργιο γεγονὸς ἔρχεται ν᾿ ἆνα- 
στατώσει τὸ Πανελλήνιο ἀλλὰ καὶ 

ταν φυσικὀ -- ἂν τὄθελε --- ν᾿ ἆνα- νὰ ρίξει τὴν κυθέρνηση. Τὸ 1901 τὰ 
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Εὐαγγελικά, ἡ γνωστὴ ὑπόθεση 

τῆς μετάφρασης τοῦ Εὐαγγελίου 
ἀπὸ τὴν ᾿Τουλία Σωµάκη Καρόλου 
μὲ τὴν ὑπόδειξη τῆς θασίλισσας 
ὌὌλγας ξεσηκώνει τὸν δυσαρεστη- 
µένο λαό. Τὸ φανατισµένο πλῆθος 
στρεφόταν κατὰ τῆς μετάφρασης, 
ἀλλά, στὴν οὐσία, ἐναντίον τῆς ἡ- 
θικῆς αὐτοῦργοῦ τῆς Θασίλισσας. 
(3) Οἱ ταραχὲς τῆς 8)21 Νοεμθρίου 
1901 ἀναγκάζουν τὸν Θεοτόκη νὰ 

παραιτηθεῖ. (53) 

Ὅ Γεώργιος ἀποδέχεται τὴν πα- 
ραίτηση καὶ ἀναθέτει στὸν Αλ. Ζαϊ- 
µη τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας κυθέρ- 
γησης ἡ ὁποία καὶ σχηματίζεται στὶς 

12)25 Μοεμόρίου 1901. Είναι ἡ ἑ- 
ποχὴἡ ποὺ ὁ Σιμόπουλος ἀποφασί- 

ζει νὰ χρησιμοποιήσει λίγο χρόνο 
ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του. 

Μοιώθει ὅτι ἔχει προσφέρει πολλά 
στὰ κοινά, καὶ πολὺ λίγα στὴν οἱ- 

κογένειά του καὶ στὸν ἴδιο. Δὲν ἔ- 

χουν στερηθεῖ ἀνέσεις, κάθε ἄλλο. 
"Ἔζησαν πάντα µέσα στὴν καλύτε- 
ρη κοινωνία, μὲ τὶς σχέσεις, μὲ τὶς 

δεξιώσεις. Δὲν γνώρισε ὅμως τὴν 
οἰκογένειά του, νὰ παίξει, νὰ κου- 

θεντιάσει μὲ τὰ παιδιά του. Τώρα 
μάλιστα ποὺ μεγάλωσαν κι ἕνα - 
ἕνα παντρεύεται -- ὅπως ἡ πρωὠτό- 
τοκη ᾿Ιωάννα ποὺ ζεῖ μὲ τὸν ἄνδρα 
της ᾽Αλέξανδρο Χριστοδούλου στὴν 
Αἴγυπτο -- νοιώθει κάτι σὰν τύψη, 
πὼς δὲν τὰ εἶδε, δὲν τὰ χόρτασε. 
᾿Αποφασίζει ἕνα ταξίδι στὴν Αἴγυ- 
πτο. Θἄναι καὶ ἡ εὐκαιρία νὰ 6ά- 
λει τὶς σκέψεις του σὲ μιὰ τάξη, σ᾿ 

ἕνα αὐτοέλεγχο ποὺ τοῦ εἶχε γίνει 
πιὰ συνήθεια. "Αν τοῦτο ἢ τ’ ἄλλο 
καλὰ ἔγιναν ἢ µήπως θᾶπρεπε νὰ 
κινηθεῖ μὲ ἄλλο τρόπο. 

Μὲ τὴν κόρη του Βιργινία φεύ- 
γουν γιὰ τὴν Αἴγυπτο. Θέλει τόσο 
πολὺ νὰ δεῖ τὴν ἀγαπημένη του Ἰ- 
ὠάννα, ἀλλὰ καὶ τόσο πολὺ νὰ ἔε- 

κουραστεῖ ἀπὸ τὶς τόσες εὐθύνες. 
Τὸ ταξίδι ὅμως, ἐνῶ εἶναι καθαρα 
ἰδιωτικό, παίρνει µεγαλύτερη σηµα- 
σία μὲ τὴν προθολὴ τῆς Ἑλλάδας 
στὴν Αἴγυπτο ποὺ μὲ τὴν προσωπι- 
κότητα τοῦ τέως ὑπουργοῦ ἐπιχει- 
ρεῖται. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ 
ἝἛλληνας πολιτικὸς ἐπισκέπτεται 

τὶς ἑλληνικὲς μειονότητες καὶ γιὰ 
τὸν Ζιµόπουλο εἶναι ἕνας θρίαµθος. 
Οἱ "Έλληνες παντοῦ, ὅπου καὶ νὰ 

πάει, τὸν ὑποδέχονται μὲ μιὰ συγ- 
κινητικὴἡ ἐκδήλωση ἐκτίμησης. Ὁ 
τόσο λιτός, τόσο ἀπεχθανόμενος 

τὶς δημαγωγίες Σιμόπουλος, συγκι- 
νεῖται. Εἶναι τόσο αὐθόρμητα ὅλα 
τοῦτα, 

Στὴν ἐπιστροφή του νοιώθει ἔα- 
νανιωµένος. Στὸ ἀρχοντικό του τῆς 
πλατείας Συντάγματος ἀπομονώνε- 

ται κάθε µέρα στὸ γραφεῖο του καὶ 

ἐργάζεται. Νοιώθει τὸν ἑαυτό του 

χρήσιμο γιὰ προσφορά. Εἶναι ἔτοι- 
µος νὰ ἐπιστρέψει στὶν παλαίστρα 

τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς, ἂν τοῦ τὸ 

ζητήσουν. 

Στὶς 14 ᾽᾿Ιουνίου 1903 στὴν κυθέρ- 
γηση Γ. Θεοτόκη, παίρνει τὸ χαρτο- 

φυλάκιο τῶν Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ µε- 
τὰ δυὸ ἑθδομάδες ἀνετράπη ἡ κυ- 

θέρνηση, κι ἀνέλαθε ὁ Δημ. Ράλ- 
λης, ἀλλὰ ὄχι γιὰ πολύ. Πέφτει ἡ 
κυθέρνηση Ράλλη. Καλεῖται πάλι ὁ 
Γ. Θεοτόκης ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ὑπο- 
στήριξη τοῦ Α. Ζαΐμη, ἔκαμε κυ- 
θέρνηση στὶς 13 Δεκεμθρίου 1905. 
Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο µετανοιώνει ὃ 
Ζαΐμης, ἀποσύρει τὴν ὑποσοτήριξη 
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καὶ ὁ Θεοτόκης πέφτει στὶς 15 Δε- 
κεµθρίου 1904. (59) 
Τελευταία φορὰ ποὺ ἔγινε ὑπουρ- 

γὸς ὁ Σιμόπουλος εἶναι στὶς 2)2] 

Δεκεμθρίου 1905, στὴν κυθέρνηση 
πάντα τοῦ Γ. Θεοτόκη καὶ πάλι µε- 
τὰ τὶς θριαμθευτικὲς ἐκλογὲς στὶς 
26 Μαρτίου 1906. Παίρνει ὅπως πάν- 
τοτε τὸ χαρτοφυλάκιο τῶν Οἰκο- 
νομικῶν. Αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ κυθέρνη- 
ση κατάφερε νὰ παραμείνει στὴν 
ἐξουσία µέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 
1909.(3). Εἴχε δολοφονηθεῖ ὁ Δε- 
ληγιάννης στὶς 3Ί Μαΐου 1905 καὶ 
δὲν ὑπῆρχε σοθαρὸς ἀντίπαλος. Αλ 
λὰ γιὰ τὸν ᾿Ανάργυρο Σιµόπουλο 
εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. 

Γιὰ ὅποιον θὰ θελήσει νὰ κρίνει 
τὸ ἔργο του θρίσκεται μπροστὰ σ᾿ 
ἕναν ἐπιτυχημένο πολιτικό, πρα- 
Ὑματικὸ γνώστη τῶν οἰκονομι- 
κῶν θεµάτων, ποὺ στὶς μέρες του 

συντελεῖ νὰ γεφυρωθεῖ τὸ χάος τῶν 
ἐλλευμματικῶν ἰσολογισμῶν, ἐνερ- 
γώντας μὲ σύνεση καὶ αὐτάρκεια 

µέσα σὲ πολὺ προθληματικὲς ἐπο- 

χές, δραματικὲς θὰ μποροῦσε νἁ 

πεῖ κενείς, ὅπως ὁ πόλεμος τοῦ 

1897. Σταθερότητα τοῦ νομίσματος, 
ἰσοσκελισμένοι προὐπολογισμοί, 

(5) μιὰ ἀναγέννηση τῆς Ἑλλάδας 

ἀπὸ τὸ χάος, μὲ προγράµµατα ἆ- 

νάπτυξης. Πρὶν ἀναλάθει τὰ οἶκο- 

γομικἁὰ τῆς πατρίδας του οἱ προῦ- 
πολογισμοὶ ἀφοροῦσαν τὶς µισθοδο- 
τήσεις καὶ σχεδὸν τίποτ ἄλλο. Ἐ- 
νῶ τώρα πιὰ γίνονται προγραµµα- 
τισμοί, γίνονται ἔργα ὑποδομῆς. 
Ὁ Σιμόπουλος ὅμως δὲν μπορεῖ 

νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν κακὴ μοίρα τῆς 
φθορᾶς, ποὺ ὁ φθόνος καὶ ἡ µισαλ- 
λοδοξία τὴν ὑποθόλπτουν. Καὶ ποι- 
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ός μπόρεσε ν᾿ ἀποφύγει µέσα στὴν 
ἱστορία τὴν ὑπονομευτικὴ δύναμη 
τῆς ζήλειας, ποὺ εἶναι πιὸ δυνατὴ 

κι ἀπ᾿ τὸν πιὸ ἀνίερο πόλεμο; 
Καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριθῶς τὸ θέµα, 

γράφει ἀναλυτικότερα ὁ Γεώργιος 
Χριστοδούλου: 
«Ὡς ἢτο φυσικόν, ἡ ἐξαιρετικῶς 

ἐπιτυχὴς σταδιοδρομία τοῦ ᾿Αναρ- 
γύρου Σιμοπούλου προὐκάλεσεν ἂν 
τιζηλίας, οὐ µόνον τῶν ἀνηκόντων 
εἰς τὰ ἀντίπαλα κόμματα πολιτευ- 
τῶν, ἀλλὰ καὶ εἲς αὐτὰς τὰς τάξεις 

τοῦ Θεοτοκικοῦ κόμματος. Ὀλιγά- 
ριθµος ὁμὰς τοιούτων θουλευτῶν, 
εἰς ἣν προεξῆρχεν ὁ κατόπιν τυφε- 
κισθεὶς Νικόλαος Στράτος, ἐπετέθη 
εἰς τὴν Βουλὴν κατὰ τοῦ Σιμοπού- 
λου περὶ τὸ τέλος τοῦ 1907, ἐπ᾽ ᾱ- 
φορμῇ τῆς ὑποθέσεως τῆς Σταφιδι- 

κῆς Τραπέζης. (53) 
Μἠ τυχὠν τῆς ἀναγκαίας ὑποστη- 

ρίξεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Θεοτό- 
κη, ὁ ᾽Ανάργυρος Σιμόπουλος συν- 
τετριµµένος, παρητήθη. Μετ οὐ πο- 
λὺ ἠσθένησε σοθαρώτατα καί, μὴ 
ἀναρρώσας πλέον, ἀπέθανε κατὰ 
τὸ θέρος τοῦ ἑπομένου ἔτους 1908. 
Σημειωτέον ὅτι ἡ ἀποχώρησις τοῦ 

Σιμοπούλου ἐκ τῆς πολιτικῆς ἔφερε 
καὶ τὴν μετ’ ὀλίγους μήνας, ὁριστι- 
κἠν πτῶσιν τῆς κυθερνήσεως Θεο- 
τόκη». 

"Οταν ἔπεσε στὸ κρεθόάτι σοθα- 
ρώτατα ἄρρωστος ὁ ᾿Ανάργ. Σιµό- 
πουλος, μαθεύτηκε γρήγορα καὶ 
στὴν πατρίδα του, τὴν ἀγαπημένη 
του ”Αμϕισσα, ὅπου τὸ πἐρασµά 
του καὶ τὴν ἀγάπη του μαρτυροῦν 

τόσα ἔργα ποὺ ἔκανε καὶ ἐδῶ καὶ 

σ’᾽ ὅλη τὴν περιφέρεια. ᾽Αλλὰ καὶ 
ὅλη ἡ Ἑλλάδα εἶχε συνηθίσει νὰ



νοιώθει ἀσφάλεια μὲ τὴν παρουσία 
του µέσα σ᾿ ὅλες σχεδὸν τὶς κυθερ- 
νήσεις τῆς δεκαετίας 1897-1907, 

Λίγες µέρες πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό 
του ὁ Γεώργιος Α΄ τοῦ ἀπένειμε 
τὸν Μεγαλόσταυρο τοῦ Σωτῆρος: 
(55). Στὶς 22 Ιουλίου 1908 πέθανε 
στὸ σπίτι του τῆς Κηφισιᾶς (οἰκία 
Μαύρου, τώρα δὲ Τσάτσου). (59) 
"Ἠταν 71 χρόνων. 

Οἱ καμπάνες στὴν ”Αμφισσα χτύ- 
πησαν γιὰ τελευταία φορά, σὰν φό- 
ρο τιμῆς καὶ σεθασμοῦ γιὰ τὸν πα- 
τριώτη καὶ πολιτικὀ. Δὲν τάφηκε 
στὴν πατρίδα του. Ἡ τελευταία του 
θέληση ἦταν νὰ ταφεῖ στὸν οἴκογε- 
νειακό τάφο, ποὺ εἴχαν ταφεῖ ἡ 
πρώτη του γυναίκα καὶ ὁ πρῶτος 
γιός. ὍὉ τάφος εἶναι στὸ Α΄ Βεκρο- 
ταφεῖο ᾿Αθηνῶν, σὰν ἕνα μικρὸ Μαυ 
σωλεῖο, μὲ τὴν προτοµή του. Ἔχει 
τὴν ἐπιγραφή: 

«Θεοδώρα Α. Σιμοπούλου 
τὸ γένος Καμπᾶ 

Γεννηθεῖσα 1844, νυμφευθεῖσα 8 
Φεθρουαρίου 1869, ἀποκτήσασα 
25 Ιανουαρίου 1870, υἱὸν ὄνο- 
µασθέντα Νικόλαος. 

᾿Απεθίωσε 12 Σεπτεµόρίου 1871». 

Στὸν ἴδιο τάφο τάφηκαν κι’ ἡ δεύ- 

τερη γυναίκα του Αἰκατερίνη, τὸ 
γένος Σγοῦτα, ὁ δεύτερος γιὸς Νι- 

κόλαος (ἀπὸ τὸν δεύτερο γάμο), 

ἡ ἀνύπαντρη Βιργινία, ἡ ᾿Ιωάννα 
Χριστοδούλου καὶ ὁ ᾽Αλέξ. ΧἈριστο- 
δούλου. 

Μὲ τὴν διαθήκη του ἄφησε τὸ σπί- 
τι τῆς "Αμϕισσας στὴν κόρη του 
Βιργινία. "Αλλα περιουσιακὰ στοι- 
χεῖα ποὺ ἄφησε στοὺς κληρονό- 
μους: 

α) Τὸ τριώροφο σπίτι στὴν πλα- 
τεῖα Συντάγματος καὶ Μητροπόλε- 
ὡς (γωνία). ϐ) Θερινὴ ἔπαυλη στὴ 
Καστέλλα καὶ περίπτερο κοντὰ στὴ 
θάλασσα. γ) Μεγάλο κτῆμα στὴν 
Κηφισιά, κοντὰ στὸν σιδηροδροµι- 
κὀ Σταθμὸ ὅπου ἔγινε ἀργότερα 
ξενοδοχεῖο, τὸ «ξενοδοχεῖο τοῦ Στα- 
θμοῦ», 

Ὅλα πουλήθηκαν, Δὲν ἔμεινε τί- 
ποτα ἀπ᾿ αὐτὰ στοὺς ἀπογόνους, Τὸ 
σπίτι τῆς ”Αμφισσας τὸ πούλησε ἡ 
Βιργινία γύρω στὸ 1940. Ἔτσι ἕ- 
κοψε καὶ τοὺς τελευταίους δεσμούς 
της μὲ τὴν "Αμϕισσα, Μετὰ τὸν θά- 
νατο τοῦ πατέρα της ἀφοσιώθηκε 
σὲ φιλανθρωπικὰ καὶ κοινωφελῆ 
ἔργα. Ὑπῆρξε ἐκ τῶν κυρίων στε- 
λεχῶν τοῦ «Λυκείου τῶν Ἑλληνί- 
δων», τῆς «Προόδου» καὶ τῶν «Μι- 
κρῶν φίλων καὶ πτωχῶν», 

Ἡ πριγκίπισσα ᾿Ανδρέου τῆς Ἑλ- 
λάδος (ἡ πριγκήπισσα ᾽Αλίκη) τὴν 
κάλεσε, ὕστερα ἀπὸ τὴ σύσταση τῆς 

κυρίας Γρίδα, γιὰ νὰ τὴν θοηθήσει 
στὴν ἵδρυση ἑνὸς Νοσοκομείου τραυ 
ματιῶν τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. 
Τὶς δυὸ γυναῖκες ἔδεσε ἀδελφικὴ 

φιλία καὶ ποτὲ δὲν χώρισαν. Τὸ 
1913 διορίστηκε ἐπισήμως Κυρία ἐ- 
πὶ τῶν Τιμῶν τῆς ᾽Αλίκης, Ἡ Βιρ- 
γινία πέθανε τὸ 1955. 

᾿Απὸ τὶς θύμησες τοῦ καλοῦ φί- 
λου κ. Εὖθ. Ζουμᾶ, σµηνάρχου ἐ-ά., 
μεταφέρω τὰ ὅσα διηγήθηκε γιὰ 
τὸν γιὸ τοῦ ᾿᾽Ανάργυρου Σιµόπου- 
λου, τὸν Μικόλαο: 

«1908. Εἴμεθα μαθηταὶ τῆς Ίης 
Ἑλληνικοῦ. Σὲ κάποια στιγμὴ ὅλα 
τὰ παιδιὰ τῆς τάξεώς µας ξεχύνον- 

ται στὸν περίθολο τοῦ Γιαγτζείου 
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μεριά, κάµποσοι µπολιτικάντηδες, 
δὲν ἔπαυαν νὰ τοὺς ὑπόσχονται τὸ 
Ὑρήγορο γυρισμό, γιὰ νὰ τοὺς ἕἔ- 
χουν τοῦ χεριοῦ τους, καὶ δὲν τοὺς 

ἄφηναν νὰ δοῦν τὴ σκληρὴ πρα- 
γματικότητα καὶ νὰ τὸ πάρουν ἆ- 
πόφαση. Κανένας δὲν ἐνδιαφερόταν 
γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση -- τὰ σπί- 
τια µας καρτερᾶν «ἐκεῖ κάτω» 
ἔλεγαν -- καὶ ὅλο πηγαινοέρχονταν 
ἀπὸ καταυλισμὸ σὲ καταυλισμὸ προ 
σπαθώντας νὰ µάθουν κάτι γιὰ τὸν 
περιπόθητο γυρισμό. Καὶ ἔπρεπε νὰ 
περάσει πολὺς καιρὸς καὶ νὰ γευ- 
θοῦν πολλὲς πίκρες καὶ ἀπογοητεύ- 
σεις γιὰ νὰ πεισθοῦν πὼς τὸ κάλε- 

σµα δὲν πρόκειται ναρθεῖ ποτὲ καὶ 
πὼς ὁ τόπος τοῦτος θὰ ἦταν ἀπὸ 
ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς ἡ πατρίδα τους -- 
ἐδῶ θὰ ζοῦσαν καὶ ἐδῶ θὰ πέθαι- 

ναν. Δύσκολο εἶναι νὰ ἁπαρνη- 
θεῖς αὐτὸ ποὺ γεμίζει τὴν ψυ- 

χή σου -- τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς σου 

-- μὰ στὴν ἀνάγκη καὶ οἱ θεοὶ πεί- 
θονται. 

Καὶ ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ τὸ πῆραν 
ἀπόφαση ἄλλαξαν ταχτική. Παρα- 
τῆσαν τὸν περίγυρο ὅπου εἶχαν 
κλειστεῖ καὶ ἄρχισαν νὰ συν- 
ταυτίζονται μὲ τοὺς ντόπιους ἀἄνα- 
ζητῶντας τρόπους νὰ ζήσουν καὶ 

νὰ ριζώσουν. Ζωτικὸς καὶ φιλόπο- 
νος κόσμος -- στὴν πλειονότητα -- 

ἐπεδόθηκαν σὲ ὅ,τι τοὺς ῆταν πρόσ- 
φορο -- στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, 
στὸ ψάρεμα, στὴ µαστορική, στὸ 

µικρεµπόριο -- πασχίζοντας γιὰ τὸ 
καθημερινὸ ψωμί. Λιγοστὸ ὅμως 
καὶ δυσεύρετο ῆταν τοῦτο γιατὶ καὶ 

τὰ χέρια ποὺ γύρευαν δουλειὰ-- καὶ 
ποὺ τὴ μοιράζονταν -- ῆταν πολλὰ 
καὶ οἱ ντόπιοι ἄρχισαν κιόλας νὰ 
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μὴν τοὺς καλοθλέπουν -- φοθήθη- 
καν ὅτι «τὰ ἄγρια θὰ διώξουν τὰ 

ἥμερα». 
Ἡ Ενταξή τους πάντως στὸ έργα- 

τικὸ δυναμικὸ τοῦ τόπου µας γρή- 
γορα δημιούργησε μιὰ καινούργια 

κατάσταση στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ 
του καὶ ἕνας ἀλλοιώτικος ἀέρας 

φύσηξε στὴ συντηρητικἡ καὶ ἆν- 
τροκρατούµενη κοινωνία του. Ἡ µό- 
γιµη ἀπασχόληση -- ἐπαγγελματι- 
κἡ -- τῶν προσφύγων γυναικῶν σὲ 
ἐξωσπιτικὲς ἀσχολίες συνέθαλε οὐ- 

σιαστικὰ στὴ θελτίωση τοῦ οἴκογε- 
νειακοῦ εἰσοδήματος καὶ ἐπέδρασε 
-- ἐκτὸς τῶν ἄλλων -- εὐνοϊκὰ στὴ 

δηµιουργία νέων οἰκογενειῶν καὶ 

τὴν ἀπόκτηση παιδιῶν, ποὺ τίποτα 
δὲν τὰ ἔδενε μὲ τὸν τόπο τῶν Ὑο- 
γιῶν τους. Καὶ ἡ ἀπόχτηση, τέλος, 
ἰδιόκτητης κατοικίας μὲ τὴν ἀνέ- 
Ὕερση προσφυγικῶν συνοικισμῶν 

στὴν Ἰτιά, "Αμϕισσα καὶ Χρισσὸ εὖ- 

χέρανε τὴν παραπέρα ἐξέλιξη καί, 
ὁριστικοποίησε τὴν ἐγκατάστασή 
τους στὸν τόπο µας σθύνοντας κά- 
θε σκέψη γιὰ γυρισµὀ. 
Ἐνῶ ὅμως ἡ ἔνταξη τῶν προσφύγων 

στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ δὲν θρῆκε µε- 
Ὑάλα ἐμπόδια καὶ πραγµατοποιή- 
θηκε σὲ σύντομο χρονικὸ διάστηµα 

ἀντίθετα ἡ κοινωνικἡὴ ταύτιση τῶν 
δύο στοιχείων -- τοῦ ντόπιου καὶ 
τοῦ προσφυγικοῦ -- ποὺ τόσο εὖ- 

οίωνα εἶχε ἀρχίσει κατὰ τὴν ἄφιξή 
τους, θρῆκε πολλὰ ἐμπόδια καὶ ἀρ- 
Ὑοπόρησε ἀρκετά. Κυριώτερος λό- 

γος ἦταν ἡ ἐγκατάστασή τους σὲ 

συνοικισμούς, γεγονὸς ποὺ διευκό- 

λυνε μὲν τὴ διατήρηση τῆς νοοτρο- 

πίας καὶ τῶν ἐθίμων τοῦ τόπου προ- 
ἐλευσής τους ἀπέκλεισε ὅμως -- ἢ



πάντως δυσχέρανε σημαντικὰ -- 
τὴν ἀνάμιξη μὲ τοὺς ντόπιους πα- 

παρακωλύοντας τὸ ἔργο τῆς ἀἆφο- 

µοίωσής τους. Πέρα ἀπὸ τοῦτο ὅ- 
µως ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι λόγοι ποὺ 

ἔπαιξαν ἀρνητικὸ ρόλο. ᾿Απὸ τὴ µιὰ 

πλευρὰ οἱ ἴδιοι πρόσφυγες δὲν µπό- 
ρεσαν ν᾿ ἀντιδράσουν στὴ γέννηση 
τοῦ πικροῦ αἰσθήματος ποὺ κάθε δο- 
κιµαζόµενος νοιώθει γιὰ τὸν πλησί- 
ον του καὶ ποὺ λίγο ὑπολείπεται ἀπὸ 

τὴν ἐχθρότητα καὶ τὴ χαιρεκακία. 
Καὶ μὲ μιὰ προκλητικἡ ἐπίκληση τοῦ 
ὡραιοποιημένου πιὰ χθὲς -- τῆς ζω- 
ῆς στὶς χαμένες πατρίδες --- καὶ τὴν 
συνεχῆ ἀντιπαράθεσή του στὴ σκλη 

ρὴ καὶ ἄχαρη καθημερινότητα -- 
στὴ ζωὴ τοῦ σήµερα -- προκάλε- 
σαν τὴν ἀντιπάθεια τῶν ντόπιων, 
ποὺ ἔνοιωθαν νὰ τοὺς ἐχθρεύονται 
ἄδικα, καὶ ποὺ τὴν ἐπέτειναν οἱ συ- 

νεχεῖς, καί, πολλὲς φορές, ὑπερ- 

θολικές, ἀπαιτήσεις τους. ᾿Ακόμα 

καὶ ὁ πιὸ «ἀνοιχτὸς» τρόπος ζωῆς 

τῶν προσφύγων καὶ ὁ καθημερινὸς 

συμφυρμὸς ἀνδρῶν καὶ γυναικών, 

ποὺ σκαντάλιζε τοὺς ντόπιους καὶ 

θεωρήθηκε ὡς «ἐλευθεριασμός», ᾱ- 

ποτέλεσε αἰτία εὔρυνσης τοῦ χά- 

σµατος. 
᾽Απὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ οἱ ντό- 

πιοι δὲν εὐθύνονται λιγότερο γιὰ 

τὴν ἀργοπορία αὐτή. Εργοδότες οἱ 

περισσότεροι -- μικροὶ ἢ μεγάλοι 

ἀδιάφορο -- δὲν ἀπέφυγαν, ἢ δὲν 
μπόρεσαν νὰ ἀντιδράσουν στὸν πει- 

ρασμὸ τῆς ὠμῆς καὶ ποικιλόµορφης 

ἐκμετάλλευσης τῶν προσφύγων, 

ποὺ ἡ ἄμεση ἐξάρτησή τους ἀπὸ τὸ 
«μεροκάματο» τοὺς καθιστοῦσε εὔ- 
κολη λεία. ᾿Αξίωμα, θέδαια, τῆς οἱ- 

κονομικῆς συναλλαγῆς εἶναι ἡ 

«προσφορὰ καὶ ἡ ζήτηση» ἀλλὰ 
στὴν περίπτώση αὐτὴ ἡ ἀδυναμία 

τῶν προσφερόντων ἦταν πολὺ µε- 

γάλη καὶ ἐπέτρεπε στὴ «ζήτηση» τὰ 

πάντα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δηµιουρ- 
γηθοῦν αἰσθήματα ἁδικίας, µείω- 
σης τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ κοινῶνι- 
κῆς ἀνισότητας, ποὺ τόσα δεινὰ ἐ- 

πεσώρευσαν στὸν τόπο µας ἀργό- 
τερα, στὰ χρόνια τῆς ξενικῆς κατο- 

χῆς. 
Κακὸ καὶ ὀλέθριο ρόλο στὴν ὅ- 

πόθεση αὐτὴ ἔπαιξαν καὶ δυὸ ἀκό- 
μα παράγοντες: οἱ «προσφυγοπα- 
τέρες» καὶ οἱ πολιτικοί.Αθλια καὶ 

ἀδίστακτα ὑποκείμενα- κάθε φύλου 
καὶ ἡλικίας--οἱ πρῶτοι ἐκμεταλλεύ- 
θηκαν ἀγρίως «πρὸς ἴδιον ὄφελος» 
τὰ αἰτήματα καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν 
συμπατριωτῶν τους εἴτε ὡς πρόε- 
ὅροι προσφυγικῶν σωματείων ἢ ὁρ- 
γανώσεων, εἴτε ὡς πράκτορες ἔργα 

τικῶν χεριῶν πρὸς ἐνοικίαση ἢ ἐκ- 

λογικῆς µάζας πρὸς διάθεση, εἴτε 

ὡς προαγωγοὶ γυναικῶν, εἴτε, τέλος 

μὲ ὁποιοδήποτε καὶ πάντως ὄχι ἔν- 

τιµο τρόπο. Καὶ ἐπεδίωκαν τὴν δι- 

αιώνιση τοῦ διαχὠρισμοῦ τῶν δύο 

στοιχείων ὅπως τὴν ἐπεδίωκαν καὶ 

ὁρισμένοι ἀδίστακτοι πολιτικοὶ 

γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴν παθο- 

λογική, σχεδόν, ἀγάπη τῶν προσφύ- 

γων γιὰ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέ- 

λο καὶ ὁρισµένους ἀξιώματι- 

κοὺς - πολιτευτές. Τὴ διατήρηση 

τῶν προσφύγων στὴ κατάσταση τοῦ 

«ἀπόθλητου» ἐπεδίωξαν καὶ ἐκεῖνοι 

ποὺ συνηθίζουν νὰ ψαρεύουν στὰ 

«θολἀὰ νερὰ» καὶ νὰ ἐκμεταλλεύον- 

ται κομμαιτκὰ κάθε παρατεινόµενη 

δυστυχία ἢ ἀθλιότητα--ᾶν δὲν τὴν 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στὴ σελίδα 23//45) 
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ΑΝΑΡΕΥΡΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
µέρος β’. 

(συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο) 

Στὴ νέα κυθέρνηση συνασπισμοῦ 
τοῦ Χαρ. Τρικούπη ποὺ ἐμφανίζεται 
στὴν Βουλὴ στὶς 1)13 Δεκεμόρίου 
1853, δὲν περιλαμθάνεται. Ὕπουρ- 
γοὶ εἶναι: 

Χ. Τρικούπης Πρωθυπουργὸς καὶ 
Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Δ. Στεφά- 
νου Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης καὶ 
προσωρινῶς τῶν Ἐξωτερικῶν, ῃ. 

Μπουφίδης τῶν ᾿Εσωτερικῶν, Δ. 
Καλλοφρονᾶς τῶν Ἔκκλησιαστι- 
κῶν καὶ τῆς Δημ. Ἐκπαιδεύσεως, 
Ν, Τσαμοδὸς τῶν Στρατιωτικῶν καὶ 
Γ. Μπούμπουλης τῶν Ναυτικῶν. (33) 
Ὅ χρόνος κυλᾶ σὲ Φάρος τοῦ Χ. 

Τρικούπη. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς χρεο- 
κοπίας τοῦ κράτους, οἱ προστριθές 
του μὲ τὸ Στέμμα, λόγω τῆς ἄδυνα- 
µίας του νὰ προικοδοτήσει τὶς πριγ 
κίπισσες, ὁ ἐξαναγκασμός του ἀπὸ 

τὰ γεγονότα νὰ ἐπιθάλει οἰκοδομι- 

κὲς φορολογίες, ποὺ ξεσήκωσαν έ- 
ναντίον του τοὺς ἰδιοκτῆτες, ὅδη- 

γοῦν σὲ κρίση, στὶς ἐκλογὲς στὶς 

16)28 ᾿Απριλίου καὶ στὴν συντριπτι- 
κή του Ἠττα, ποὺ τὴν πικρή του ἆ- 

πογοήτευση, λακωνικά, περιέλαθε 

στὴ γνωστὴ φράση: 
«Ανθ᾽ ἡμῶν ὁ κ. Γουλιμῆς». 

Ὅ Χ. Τρικούπης παραιτεῖται ἀπὸ 
τὴν ἐνεργὸ πολιτική. Τὸν Μάϊο τοῦ 
1895 φεύγει γιὰ τὸ ἐξωτερικό, ὅπου 
καὶ πεθαίνει. (53) 
Τὰ γεγονότα αὐτῆς τῆς χρονιᾶς. 

1895. ᾿Επεισόδιο διαδόχου καὶ Χ. 
Τρικούπη εἰς τὸ Πεδίον τοῦ "Άρεως 
--Προστριθαὶ μεταξὺ θασιλείας καὶ 
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ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΓΕΕΟΛΥΜΑΤΟΥ 
Χ. Τρικούπη -- ᾽Αποχώρησις τοῦ Χ. 
Τρικούπη ἐκ τῆς ἐνεργοῦ πολιτι- 
κῆς -- Νέα ἄνοδος τοῦ Θεοδ. Δελη- 
γιάννη εἰς τὴν ᾿Αρχὴν -- Διωώγμοὶ 
καὶ σφαγαὶ ᾽Αρμενίων εἰς Τουρκί- 
αν --- ᾿Ανοικοδόμησις τοῦ Παναθη- 
ναϊκοῦ Σταδίου δαπάναις τοῦ Γεωρ 
γίου ᾿Αθέρωφ -- Τὸ πρῶτον ἕλλην. 
κοινωνικὸν δρᾶμα τοῦ ΓρηΥ. Ξενο- 
πούλου «Ψυχοπατέρας» -- Ἔκδοσις 
τῆς µεταφράσεως τῆς ᾽Ιλιάδος ὑπὸ 
τοῦ Πάλλη -- "Ἔκδοσις τοῦ «Σκρίπ» 
τοῦ ΙΚουσουλάκου -- Θεσπίζεται τὸ 
παρακράτηµα τῆς σταφίδος -- Ἔ- 
γαρξις ὀργανώσεως τῆς τηλεφωνι- 
κῆς Ἑταιρείας, (55) 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ 1894 

Δάνεια εἰς χρυσόν: 
α) Τὰ 6 µεγάλα δάνεια 1881, 1893 
Κεφάλαια 524.314.510. 
ϐ) Τὰ προσωρινὰ δάνεια εἰς χρυ- 
σόν. Κεφάλαια 14.194.015. 

Υγ) Τὰ δάνεια μεταλλικὸ νόμισμα 

ἐπὶ καταναγκαστικῇ κυκλοφορίαᾳ 
Κεφάλαια 16.000.000. 

Σδύνολον 587.407.885 

Τόκοι μετὰ τὴν πτώχευση: 7.502. 

0/2 --- 857.462 --- 128.000 ἀντιστοίχως. 

Σύνολον 8.477.534. 

Εἰς τὰ 8.477.234 χρυσᾶ φράγκα 
δέον νὰ προστεθῶσι καὶ ἄλλαι 900. 

000 ὡς τοκοχρεωλύσια τοῦ δανείου 
τῶν 60 ἑκατομμυρίων. 

α) Ἐκ τῶν ὑπολοίπων τῶν ἐσω- 

τερικῶν δανείων εἰς ἃ προσθέτει τὸ



χρέος πρὸς τὸν "Όθωνα καὶ δάνειον 
τοῦ 1892 Κεφάλ. 66.445.643, Τόκοι 
2.640.150. 

ϐ) Τῶν ἐντόκων γραμμµατίων. 
Κεφάλ. 14.000.000, Τόκοι 500.000. 

γ) Τῶν δανείων ἐπὶ καταναγκα- 
στικῇ κυκλοφορίᾳ εἲς τραπεζογραμ 
µάτια, Κεφάλ. 88.000.000, Τόκοι 880. 
000. Σύνολον 168.445.643, Τόκοι 4. 
020.158. 

Εἰς τοὺς ἐκ ἐκ 4.020.158 τόκους 
τούτους προσθετέα καὶ τὰ ἑξῆς χρε 
ωλύσια : 

α) Χρέος πρὸς τὸν "Ὄθωνα 119.194 
ϐ) Πατριωτικὸν δάνειον 36.280 
Υ) Δάνειον 16.200.000 (1892) 435.000 

590.474 
Σύνολον ὑπηρεσία δημοσίου χρέ- 

ους εἷς χρυσὸν 9.377.534 καὶ εἰς ὃρ. 
2.110.632. (53) 

Με τὴν ἀποχώρηση τοῦ Χαρ. Τρι- 
κούπη στὸ ἐξωτερικό, ἐπικρατεῖ ὁ 
Δεληγιάννης. 

Δὲν ἀργοῦν ὅμως τὰ πράγματα 
γὰ φθάσουν σὲ καινούργιο ἀδιέξο- 
δο μὲ τὸ Κρητικὸ κατὰ τὸ 1897, μὲ 
τὸν ἐμφύλιο πόλεμο στὰ Χανιὰ καὶ 
τὴν κήρυξη τοῦ τέλους τῆς αὐτονο- 
µίας τῆς Κρήτης ποὺ ὁδηγεῖ, τὸν 
Μάρτη τοῦ 1897, στὴν εἰσθολὴ τῆς 
Ἐθνικῆς "Ἑταιρείας στὴ Μακεδο- 
νία μὲ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πα- 
ραθίασης τῶν τουρκικῶν κτήσεων, 
νὰ κηρύξει τὸν πόλεμο ἡ Τουρκία 
στὶς 3 ᾿Απριλίου ἐναντίον τῆς ἙἛλ- 
λάδας. Μὲ τὶς γνωστὲς δραματικὲς 
φάσεις χάθηκε ὁ πόλεμος. Πέφτει 
ἡ Κκυθέρνηση Θ. Δεληγιάννη. Στὴν 
νέα κυθέρνηση τοῦ Δημ. Ράλλη στὶς 
18 ᾿Απριλίου 1897, ὑπουργὸς Οἰκο- 
νομικῶν ὁ ᾿Ανάργ. Σιμόπουλος. ("") 

Σύνολον 

Οἱ ἄλλοι ὑπουργοὶ εἶναι: 
Στέφ. Σκουλούδης ᾿Εξωτερικῶν, 

Βικ. Τριανταφύλλου εἰς τὸ Δικαιο- 
σύνης, ᾿Αθαν. Εὐτοαξίας εἷς τὸ Ἐκ- 
κλησιαστικῶν καὶ Δημ. Ἐκπαιδεύ- 
σεως, Γ. Θεοτόκης Ἐσωτερικῶν, Μ. 
Τσαμαδὸς Στρατιωτικῶν. Ὁ Πρω- 
θυπουργὸς Δημ. Ράλλης κρατᾶ καὶ 
τὸ ὑπουργεῖο Βαυτικῶν. (99) 

Πρὶν νὰ πέσει ἡ κυθέρνηση Δε- 
ληγιάννη ἔγιναν στὰ παρασκηνιακὰ 
σκηνὲς φαιδρότατες. 

Ὅταν τὸν καλεῖ ὁ Γεώργιος Α΄ 
νὰ παραιπηθεῖ ὁ Δεληγιάννης ἀρ- 
νεῖται καὶ προτρέπει τὸν θασιλιᾶ 
νὰ τὸν ἀπολύσει.Ὁ Γεώργιος διστά- 
ζει νὰ ἐπαναλάθει τὴν ἴδια ἱστορία 
τοῦ 1893, ὅταν εἶχε ἀναγκαστεῖ ἀπὸ 
τὰ πράγματα νὰ τὸν ἀπολύσει. (9) 

Τελικά, ὅμως, μὲ πολὺ μεγάλη 
πίεση, δέχεται νὰ παραιτηθεῖ ὁ Δε- 
ληγιάννης. Καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη 
τοῦ Αν. Σιµόπουλου καὶ τοῦ Σκου- 

λούδη ἀνατέθηκε ἡ πρωθυπουργία 
στὸν Δ, Ράλλη. Συμφωνοῦσε καὶ ὁ 
Γεώργιος γιατὶ οἱ σφυγµομµετρή- 
σεις τῆς κοινῆς γνώμης ἔδειχναν ὅ- 

τι ὃ λαὸς τὸν συμπαθοῦσε καὶ ἤταν 
γνωστὸ ὅτι ὁ Γεώργιος ποτὲ δὲν πή- 
γαινε κόντρα στὸ πεζοδρόμιο. 

Ἡ οἰκογένεια Σιμοπούλου ἀπὸ 
τὴν ἄνοιξη κατέβαινε στὴν καλο- 
καιρινἠ ἔπαυλη στὴν Καστέλλα. Ἐ- 
κεῖ ὁ Σιμόπουλος μποροῦσε νὰ ἐρ- 
γάζεται ἤρεμα ἔχοντας ἀπέναντι 
τὴν πανέμορφη ἄποψη τῆς θάλασ- 
σας πάνω ἀπὸ τὴν χερσόνησο Κου- 
μουνδούρου. Γύρω - γύρω στὸ µε- 
γάλο σπίτι ταράτσες καὶ λόζες, γύ- 
ρω κῆπος, ἔδιναν τὴν ἄνεση τῆς ἔε- 
κούρασης. Γιὰ τὰ µπάνια τῆς οἶκο- 
γένειας εἶχε θάλει νὰ χτίσουν ἕνα 
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περίπτερο, ἀκριθῶς µέσα στὸ κύμα. 
Ἐκεῖ χαιρόντουσαν ὅλη τὴ χαρά, 
καὶ τὴν ξεγνοιασιὰ τῆς θάλασσας. 
Τὸ καλοκαίρι ἀνέθαιναν καὶ ἔμεναν 
γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ στὴ θίλλα τῆς 
Κηφισιᾶς. (”') 
Ὁ ᾿ΑνάρΥγ. Σιμόπουλος, ὅπως κι 

ὅλοι τὸ περίµεναν, σ᾿ αὐτὴ τὴ δύ- 
σκολη ἐποχὴ γιά τὴν Ἑλλάδα, µε- 
τὰ τὸν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1851, δί- 
νει τὶς πιὸ καλὲς λύσεις στὰ οἶκο- 

γομικὰ προθλήµατα. (53) 
Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ἡ κυθέρνηση Ράλ- 

λη πέφτει στὶς 21)9)1897.  Εἴχαν 
προηγηθεῖ ὅλες οἱ μειωτικὲς δια- 
πραγματεύσεις γιὰ τὴν ἀνακωχὴ 

καὶ γιὰ τὴν ἀποζημίωώση τῆς Τουρ- 
κίας γιὰ τὸν ἄτυχο πόλεμο τοῦ 
1897. () 
᾿Ανέλαθε ὁ ᾿Α. Ζαΐμης. Ὁ Σιμµό- 

πουλος δὲν ὑπουργοποιήθηκε. 

Τὸ 1898 ἔγινε ἀπόπειρα δολοφο- 

νίας τοῦ Γεωργίου Α΄ µέσα στὴν ἅ- 
µαξα ποὺ ῆταν μαζὶ μὲ τὴν κόρη 

του Μαρία, στὴν ἐπιστροφή τους 

πὸ τὸ Παλιὸ Φάληρο, ἀκριθῶς στὴ 

θέση «Ανάλατος». Στὸ μεταξὺ τὸ 

κόμμα τοῦ Δεληγιάννη χάνει ἔδα- 
φος. Παρατηρεῖται µία τάση γιὰ ᾱ- 

ναθίωση τοῦ Τρικουπικοῦ Κόμματος 
καὶ ἐξακολούθηση πολιτικῶν ἑλι- 

γμῶν πάνω στὰ Τρικουπικὰ χνάρια: 
Ὁ Χ. Τρικούπης ἔχει πεθάνει στὸ 
ἐξωτερικό. Ὁ Γ. Θεοτόκης ἑρμη- 
νεύοντας τὴν κοινὴ γνώµη ἀποφα- 
σίζει τὴν ἀνασύσταση ἑνὸς νεοτρι- 
κουπικοῦ κόμματος. 

Οἱ ἐκλογὲς εἶναι θρίαµόος. Ὁ Α. 

Σιμόπουλος παίρνει τὶς περισσότε- 
ρες ψήφους ἀπὸ ὅλους τοὺς ὑποψη- 
φίους καὶ μ᾿ αὐτὴ τὴ δύναμη θὰ ἢ- 
ταν φυσικὸ -- ἂν τὄθελε -- ν΄ ἆνα- 

18/158 

λάδει τὴν ἀρχηγία τοῦ νεοτρικου- 

πικοῦ κόµµατος. ᾿Αρκεῖται καὶ πά- 

λι στὸ χαρτοφυλάκιο τῶν Οἰκονο- 

μικῶν. Τὸ κόµµα ὀνομάσθηκε «Θεο- 

τοκο - Σιμοπουλικὸν» δηλ. ὁ Σιμό- 
πουλος συναρχηγὸς τοῦ Γ. Θεοτό- 

κη στὸ κόμμα. ("") 
Στὶς 2)14 ᾿Απριλίου 1899 ὁ Γ. Θε- 

οτόκης, στὴν ἔναρξη ἐργασιῶν τῆς 
Βουλῆς παρουσιάζει τὸ καινούργιο 

ὑπουργικὸ Συμθούλιο: 
Γ. Θεοτόκης Πρωθυπουργός, ”Α- 

θως Ρωμάνος ὑπουργὸς ᾿Ἐξωτερι- 

κῶν, ᾽Ανάργυρος Σιμόπουλος Οἰκο- 

νομικῶν, ᾿Αθαν. Εὐταξίας Παιδείας 

καὶ ᾿Εκκλησιαστικῶν, Βασ. Βου- 

δούρης ΒΝαυτικῶν. 
ὍὉ Πρωθυπουργὸς ἦταν συγχρό- 

νως καὶ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν. ("3) 
Ἡ κυθέρνηση Θεοτόκη ἔχει ἆνα- 

λάθει ὅλες τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ οἵ- 

κονομικὰ προθλήµατα ὅλων τῶν 

προηγούμενων κυθερνήσεων. Ὁ Σι- 
µόπουλος καταφέρνει πάλι τὸ ἄκα- 

τόρθωτο : νὰ θάλει κάποια τάξη 

στὸ λαθύρινθο τῶν οἰκονομικῶν ἆ- 
δυναμιῶν ποὺ ἦταν καὶ ὁ σηµαντι- 
κότερος ἐχθρὸς τῆς παγίωσης μιᾶς 

ἠρεμίας καὶ ἀνόρθώσης. Ἡ Ἑλλά- 

δα φαίνεται ὅτι ἀναπνέει. Ὅ ΄Αν. 

Σιμόπουλος, ἀκάματος ἐργάτης, 

στήνει τὰ πρῶτα κίνητρα τῆς ἄνά- 

πτυξης. (") 
Τὸ 1900 παρασημοφορεῖται ὁ ᾱἄ- 

ἒιος ὑπουργὸς ἀλλὰ καὶ ὁ θαυμά- 

σιος ἄνθρωπος. Παίρνει τὸν Σταυρὸ 

τῶν ᾽Ανωτέρων Ταξιαρχῶν τοῦ Σω- 

τῆρος. (””) 
Καὶ ἐνῶ ὅλα πᾶνε καλὰ πάλι ἕνα 

καινούργιο γεγονὸς ἔρχεται ν’ άνα- 
στατώσει τὸ Πανελλήνιο ἀλλὰ καὶ 
νὰ ρίξει τὴν κυθέρνηση. Τὸ 1901 τὰ



Εὐαγγελικά, ἡ γνωστὴ ὑπόθεση 
τῆς μετάφρασης τοῦ Εὐαγγελίου 
ἀπὸ τὴν ᾿Ιουλία Σωµάκη Καρόλου 
μὲ τὴν ὑπόδειξη τῆς Φασίλισσας 
ὌὌλγας ξεσηκώνει τὸν δυσαρεστη- 
µένο λαό. Τὸ φανατισµένο πλῆθος 
στρεφόταν κατὰ τῆς μετάφρασης, 
ἀλλά, στὴν οὐσία, ἐναντίον τῆς ἡ- 
θικῆς αὐτοῦργοῦ τῆς Θασίλισσας. 
(5) Οἱ ταραχὲς τῆς δ)21 Νοεμθρίου 
1901 ἀναγκάζουν τὸν Θεοτόκη νὰ 
παραιτηθεῖ, (59) 

Ὁ Γεώργιος ἀποδέχεται τὴν πα- 
ῥραίτηση καὶ ἀναθέτει στὸν ᾽Αλ. Ζαϊ- 
μη τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας κυθέρ- 
νησης ἡ ὁποία καὶ σχηματίζεται στὶς 

12)22 Νοεμθρίου 1901. Εἴναι ἡ ἐ- 
ποχἡὴ ποὺ ὁ Σιμόπουλος ἀποφασί- 
ζει νὰ χρησιμοποιήσει λίγο χρόνο 
ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του. 

Βοιώθει ὅτι ἔχει προσφέρει πολλὰ 
στὰ κοινά, καὶ πολὺ λίγα στὴν οἱ- 
κογένειά του καὶ στὸν ἴδιο. Δὲν ἕ- 

χουν στερηθεῖ ἀνέσεις, κάθε ἄλλο. 
"Εζησαν πάντα µέσα στὴν καλύτε- 

ρη κοινωνία, μὲ τὶς σχέσεις, μὲ τὶς 
δεξιώσεις. Δὲν γνώρισε ὅμως τὴν 

οἰκογένειά του, νὰ παίξει, νὰ κου- 

θεντιάσει μὲ τὰ παιδιά του. Τώρα 
μάλιστα ποὺ μεγάλωσαν κι’ ἕνα - 

ἕνα παντρεύεται -- ὅπως ἡ πρωτό- 
τοκη ᾿Ιωάννα ποὺ ζεῖ μὲ τὸν ἄνδρα 
της ᾽Αλέξανδρο Χριστοδούλου στὴν 
Αἴγυπτο -- νοιώθει κάτι σὰν τύψη, 

πὼς δὲν τὰ εἶδε, δὲν τὰ χόρτασε. 

᾿Αποφασίζει ἕνα ταξίδι στὴν Αἴγυ- 
πτο. Θἄναι καὶ ἡ εὐκαιρία νὰ Θά- 
λει τὶς σκέψεις του σὲ μιὰ τάξη, σ᾿ 

ἕνα αὐτοέλεγχο ποὺ τοῦ εἶχε γίνει 
πιὰ συνήθεια. "Αν τοῦτο ἢ τ ἄλλο 
καλὰ ἔγιναν ἢ µήπως θἄᾶπρεπε νὰ 
κινηθεῖ μὲ ἄλλο τρόπο. 

Μὲ τὴν κόρη του Βιργινία φεύ- 
γουν γιὰ τὴν Αἴγυπτο. Θέλει τόσο 

πολὺ νὰ δεῖ τὴν ἀγαπημένη του Ἰ]- 
ὠάννα, ἀλλὰ καὶ τόσο πολὺ νὰ ξε- 

κουραστεῖ ἀπὸ τὶς τόσες εὐθύνες. 

Τὸ ταξίδι ὅμως, ἐνῶ εἶναι καθαρὰ 

ἰδιωτικό, παίρνει μεγαλύτερη σηµα- 
σία μὲ τὴν προθολἠ τῆς Ἑλλάδας 
στὴν Αἴγυπτο ποὺ μὲ τὴν προσωπι- 
κότητα τοῦ τέως ὑπουργοῦ ἐπιχει- 
ρεῖται. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ 
ἝἛλληνας πολιτικὸς ἐπισκέπτεται 
τὶς ἑλληνικὲς μειονότητες καὶ γιὰ 

τὸν Σιµόπουλο εἶναι ἕνας θρίαµθος. 
Οἵ Ἕλληνες παντοῦ, ὅπου καὶ νὰ 
πάει, τὸν ὑποδέχονται μὲ μιὰ συγ- 
κινητικὴ ἐκδήλωση ἐκτίμησης. Ὁ 
τόσο λιτός, τόσο ἀπεχθανόμενος 
τὶς δηµαγωγίες Σιμόπουλος, συγκι- 
νεῖται. Εῖναι τόσο αὐθόρμητα ὅλα 
τοῦτα, 

Στὴν ἐπιστροφή του νοιώθει ἔα- 
γανιωµένος. Στὸ ἀρχοντικό του τῆς 
πλατείας Συντάγματος ἀπομονώνε- 

ται κάθε µέρα στὸ γραφεῖο του καὶ 
ἐργάζεται, Νοιώθει τὸν ἑαυτό του 

χρήσιμο γιὰ προσφορά. Εἶναι ἔτοι- 
µος νὰ ἐπιστρέψει στὶν παλαίστρα 
τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς, ἂν τοῦ τὸ 
ζητήσουν, 

Στὶς 14 ᾿Ιουνίου 1903 στὴν κυθέρ- 
νηση Γ. Θεοτόκη, παίρνει τὸ χαρτο- 
φυλάκιο τῶν Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ µε- 
τὰ δυὸ ἑθδομάδες ἀνετράπη ἡ κυ- 
θέρνηση, κι’ ἀνέλαθε ὁ Δημ. Ράλ- 
λης, ἀλλὰ ὄχι γιὰ πολύ. Πέφτει ἡ 

κυθέρνηση Ράλλη. Καλεῖται πάλι ὁ 
Γ. Θεοτόκης ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ὑπο- 
στήριξη τοῦ Α. Ζαΐμη, ἔκαμε κυ- 
θέρνηση στὶς 13 Δεκεμθρίου 1903. 
Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο µετανοιώνει ὁ 
Ζαἴμης, ἀποσύρει τὴν ὑποστήριξη 
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καὶ ὁ Θεοτόκης πέφτει στὶς 15 Δε- 
κεµθρίου 1904. (35) 
Τελευταία φορὰ ποὺ ἔγινε ὑπουρ- 

γὸς ὁ Σιμόπουλος εἶναι στὶς 2)21 

Δεκεμθρίου 1905, στὴν κυθέρνηση 
πάντα τοῦ Γ, Θεοτόκη καὶ πάλι µε- 
τὰ τὶς θριαμθευτικὲς ἐκλογὲς στὶς 

26 Μαρτίου 1906. Παίρνει ὅπως πάν- 
τοτε τὸ χαρτοφυλάκιο τῶν Οἰκο- 
νομικῶν. Αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ κυθέρνη- 
ση κατάφερε νὰ παραμείνει στὴν 
ἐξουσία μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 
1909. (5'). Εἴχε δολοφονηθεῖ ὁ Δε- 
ληγιάννης στὶς 31 Μαΐου 1905 καὶ 
δὲν ὑπῆρχε σοθαρὸς ἀντίπαλος. Αλ 

λὰ γιὰ τὸν ᾿Ανάργυρο Σιµόπουλο 
εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. 

Γιὰ ὅποιον θὰ θελήσει νὰ κρίνει 
τὸ ἔργο του θρίσκεται μπροστὰ σ᾿ 
ἕναν ἐπιτυχημένο πολιτικό, πρα- 
Ὑματικὸ γνώστη τῶν οἰκονομι- 
κῶν θεμάτων, ποὺ στὶς µέρες του 

συντελεῖ νὰ γεφυρωθεῖ τὸ χάος τῶν 
ἐλλειμματικῶν ἰσολογισμῶν, ἔνερ- 

γώντας μὲ σύνεση καὶ αὐτάρκεια 
µέσα σὲ πολὺ προθληματικὲς ἔπο- 
χές, δραματικὲς θὰ μποροῦσε νὰ 
πεῖ κενείς, ὅπως ὁ πόλεμος τοῦ 

1897. Σταθερότητα τοῦ νομίσματος, 

ἰσοσκελισμένοι προὐπολογισμοί, 

(53) μιὰ ἀναγέννηση τῆς Ἑλλάδας 

ἀπὸ τὸ χάος, μὲ προγράµµατα ἆ- 
νάπτυξης. Πρὶν ἀναλάόει τὰ οἶκο- 

νομικὰ τῆς πατρίδας του οἱ προῦ- 
πολογισμοὶ ἀφοροῦσαν τὶς µισθοδο- 
τήσεις καὶ σχεδὸν τίποτ) ἄλλο, Ἔ- 
νῶ τώρα πιὰ γίνονται προγραµµα- 
τισµοί, γίνονται ἔργα ὑποδομῆς. 

Ὁ Σιμόπουλος ὅμως δὲν μπορεῖ 

νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν κακὴ μοίρα τῆς 
φθορᾶς, ποὺ ὁ φθόνος καὶ ἡ µισαλ- 
λοδοξία τὴν ὑποθόλπτουν. Καὶ ποι- 
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ός μπόρεσε ν᾿ ἀποφύγει µέσα στὴν 
ἱστορία τὴν ὑπονομευτικὴ δύναμη 
τῆς ζήλειας, ποὺ εἶναι πιὸ δυνατὴ 

κι ἀπ᾿ τὸν πιὸ ἀνίερο πόλεμο; 

Καὶ γι αὐτὸ ἀκριθῶς τὸ θέµα, 
γράφει ἀναλυτικότερα ὁ Γεώργιος 
Χριστοδούλου: 
«Ὡς ἤτο φυσικὀν, ἡ ἐξαιρετικῶς 

ἐπιτυχὴς σταδιοδροµία τοῦ ᾿Αναρ- 
γύρου Σιμµοπούλου προὐκάλεσεν ἆν 
τιζηλίας, οὐ µόνον τῶν ἀνηκόντων 
εἰς τὰ ἀντίπαλα κόμματα πολιτευ- 
τῶν, ἀλλά καὶ εἲς αὐτὰς τὰς τάξεις 

τοῦ Θεοτοκικοῦ κόμματος. ὈΟλιγά- 
ριθµος ὁμὰς τοιούτων θουλευτῶν, 

εἷς ἣν προεξῆρχεν ὁ κατόπιν τυφε- 
κισθεὶς Ἡικόλαος Στράτος, ἐπετέθη 

εἷς τὴν Βουλὴν κατὰ τοῦ Σιμοπού- 
λου περὶ τὸ τέλος τοῦ 1907, ἐπ᾽ ᾱ- 
φορμῇ τῆς ὑποθέσεως τῆς Σταφιδι- 
κῆς Τραπέζης. (3) 

Μὴ τυχὼν τῆς ἀναγκαίας ὕποστη- 
ρίξεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Θεοτό- 

κη, ὁ ᾽Ανάργυρος Σιμόπουλος συν- 
τετριµµένος, παρητήθη. Μετ’ οὐ πο- 
λὺ ἠσθένησε σοθαρώτατα καί, μὴ 
ἀναρρώσας πλέον, ἀπέθανε κατὰ 

τὸ θέρος τοῦ ἑπομένου ἔτους 1908. 

Σημειωτέον ὅτι ἡ ἀποχώρησις τοῦ 

Σιµοπούλου ἐκ τῆς πολιτικῆς ἔφερε 
καὶ τὴν μετ’ ὀλίγους μήνας, ὁριστι- 
κἠν πτῶσιν τῆς κυθερνήσεως Θεο- 
τόκη». 

"Ὅταν ἔπεσε στὸ κρεθθάτι σοθα- 
ρώτατα ἄρρωστος ὁ ᾿Ανάργ. Σιμό- 
πουλος, μαθεύτηκε γρήγορα καὶ 

στὴν πατρίδα του, τὴν ἀγαπημένη 
του "Αμϕισσα, ὅπου τὸ πέρασμά 

του καὶ τὴν ἀγάπη του μαρτυροῦν 
τόσα ἔργα ποὺ ἔκανε καὶ ἐδῶ καὶ 
σ᾿ ὅλη τὴν περιφέρεια, ᾽Αλλὰ καὶ 
ὅλη ἡ Ἑλλάδα εἶχε συνηθίσει νὰ



νοιώθει ἀσφάλεια μὲ τὴν παρουσία 
του µέσα σ’ ὅλες σχεδὸν τὶς κυθερ- 
γήσεις τῆς δεκαετίας 1897-1907. 

Λίγες µέρες πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό 
του ὁ Γεώργιος Α΄ τοῦ ἀπένειμε 
τὸν Μεγαλόσταυρο τοῦ Σωτῆρος: 
(33). Στὶς 22 ᾿Ιουλίου 1908 πέθανε 
στὸ σπίτι του τῆς Κηφισιᾶς (οἰκία 
Μαύρου, τώρα δὲ Τσάτσου). (59) 
"Ἠταν 7] χρόνων, 

Οἱ καμπάνες στὴν "Αμϕισσα χτύ- 
πησαν γιὰ τελευταία φορά, σὰν φό- 
ρο τιμῆς καὶ σεθασμοῦ γιὰ τὸν πα- 
τριώτη καὶ πολιτικό. Δὲν τάφηκε 
στὴν πατρίδα του. Ἡ τελευταία του 
θέληση ἦταν νὰ ταφεῖ στὸν οἴκογε- 
γειακό τάφο, ποὺ εἴχαν ταφεῖ ἡ 
πρώτη του γυναίκα καὶ ὁ πρῶτος 
γιός. Ὁ τάφος εἶναι στὸ Α΄ εκρο- 
ταφεῖο ᾿Αθηνῶν, σὰν ἕνα μικρὸ Μαυ 
σωλεῖο, μὲ τὴν προτομή του. Ἔχει 
τὴν ἐπιγραφή: 

«Θεοδώρα Α. Σιμοπούλου 
τὸ γένος Καμπᾶ 

Γεννηθεῖσα 1844, νυμφευθεῖσα 8 
Φεθρουαρίου 18693, ἀποκτήσασα 
25 Ιανουαρίου 1870, υἱὸν ὀνο- 
µασθέντα Νικόλαος. 
᾿Απεδίωσε 12 Σεπτεµθρίου 1871». 

Στὸν ἴδιο τάφο τάφηκαν κι ἡ δεύ- 
τερη γυναίκα του Αἰκατερίνη, τὸ 

γένος Σγοῦτα, ὁ δεύτερος γιὸς Μι- 

κόλαος (ἀπὸ τὸν δεύτερο γάμο), 
ἡ ἀνύπαντρη Βιργινία, ἡ ᾿Ιωάννα 
Χριστοδούλου καὶ ὁ ᾽Αλέξ,. Χριστο- 
δούλου. 

Μὲ τὴν διαθήκη του ἄφησε τὸ σπί- 
τι τῆς "Αμφϕισσας στὴν κόρη του 
Βιργινία. "Αλλα περιουσιακὰ στοι- 
χεῖα ποὺ ἄφησε στοὺς κληρονό- 
μους: 

α) Τὸ τριώροφο σπίτι στὴν πλα- 
τεῖα Συντάγματος καὶ Μητροπόλε- 
ὡς (γωνία). ϐ) Θερινὴ ἔπαυλη στὴ 
Καστέλλα καὶ περίπτερο κοντὰ στὴ 
θάλασσα. γ) Μεγάλο κτῆμα στὴν 
Κηφισιά, κοντὰ στὸν σιδηροδροµι- 
κὀ Σταθμὸ ὅπου ἔγινε ἀργότερα 
ξενοδοχεῖο, τὸ «ξενοδοχεῖο τοῦ Στα- 
θμοῦ», 

Ὅλα πουλήθηκαν, Δὲν ἔμεινε τί- 
ποτα ἀπ᾿ αὐτὰ στοὺς ἀπογόνους, Τὸ 
σπίτι τῆς ”Αμφισσας τὸ πούλησε ἡ 
Βιργινία γύρω στὸ 1940. τσι ἕ- 
κοψε καὶ τοὺς τελευταίους δεσμούς 
της μὲ τὴν "Αμϕισσα. Μετὰ τὸν θά- 
νατο τοῦ πατέρα της ἀφοσιώθηκε 
σὲ Φφιλανθρωπικὰ καὶ κοινωφελῆ 
ἔργα. Ὑπῆρξε ἐκ τῶν κυρίων στε- 
λεχῶν τοῦ «Λυκείου τῶν Ἕλληνί- 
δων», τῆς «Προόδου» καὶ τῶν «Μι- 
κρῶν φίλων καὶ πτωχῶν». 

Ἡ πριγκίπισσα ᾿Ανδρέου τῆς Ἑλ- 
λάδος (ἡ πριγκήπισσα ᾽Αλίκη)τὴν 
κάλεσε, ὕστερα ἀπὸ τὴ σύσταση τῆς 
κυρίας Γρίδα, γιὰ νὰ τὴν Φοηθήσει 
στὴν ἵδρυση ἓνὸς Μοσοκομείου τραυ 
ματιῶν τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. 
Τὶς δυὸ γυναῖκες ἔδεσε ἀδελφικὴ 
φιλία καὶ ποτὲ δὲν χώρισαν. Τὸ 
1913 διορίστηκε ἐπισήμως Κυρία ἐ- 
πὶ τῶν Τιμῶν τῆς ᾽Αλίκης, Ἡ Βιρ- 
γινία πέθανε τὸ 1955, 

᾿Απὸ τὶς θύμησες τοῦ καλοῦ φί- 
λου κ. Εὐθ. Ζουμᾶ, σμηνάρχου ἐ-ά., 
μεταφέρω τὰ ὅσα διηγήθηκε γιὰ 
τὸν γιὸ τοῦ ᾿Ανάργυρου Σιµόπου- 
λου, τὸν Μικόλαο: 

«1908. Εἴμεθα μαθηταὶ τῆς Ίης 
Ἑλληνικοῦ. Σὲ κάποια στιγμὴ ὅλα 
τὰ παιδιὰ τῆς τάξεώς µας ξεχύνον- 
ται στὸν περίόολο τοῦ Γιαγτζείου 
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Γυμνασίου, μαζὶ καὶ ἐγώ. Δυὸ αὐ- 

τοκίνητα, ἴσως ἀπὸ τὰ πρῶτα ποὺ 
ἔφθασαν στὴν ”Αμφϕισσα, προκα- 
λοῦσαν τὴν γενικὴν περιέργεια καὶ 
τὸν ἀπεριόριστον θαυμασμὸν τῶν 
μικρῶν μαθητῶν. 

Στὸ πρῶτο αὐτοκίνητο ὁ Διάδο- 
χος Κωνσταντῖνος, Στὸ δεύτερο ὁ 
Μικόλαος Σιμόπουλος καὶ εἶμαι 6ε- 
θαιότατος διὰ τοῦτο καὶ διότι τὸ 

μεσημέρι συζητήθηκε τὸ περιστατι- 
κὀ στὸ σπίτι µας ἀπὸ τὴν μητέρα 
µου, ποὺ ἦτο ἀνεψιὰ τοῦ πολιτικοῦ, 
καὶ διότι ἦταν ἀπὸ τὶς λίγες φορὲς 

ποὺ ὁ Βικόλαος ἐπεσκέπτετο τὴν 
”Αμφισσαν, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν ἁ- 

δελφή του. Στὴν "Αμϕισσα ὀνομά- 

ζεται πλατεία Σιμοπούλου ἡ μικρὴ 
πλατεία ποὺ εἶναι ἐμπρὸς στὸ σπίτι 
του. ᾿Απ ἐκεῖ ἐκφωνοῦσε τοὺς λό- 

Ύους του. Κάποτε είχαν ἀποφασίσει 

νὰ στήσουν τὸν ἁδριάντα του ἄκρι- 

θῶς σ᾿ αὐτὴ τὴν πλατεία ἀλλὰ ἡ 
σκέψη αὐτὴ δὲν πραγµατοποιήθη: 

κε. Τὸ 1962 δωρήθηκε ἀπὸ τοὺς οἱ- 
κείους του στὸ 'Ἱστορικὸ καὶ Ἔϊθνι- 

κὀ Μουσεῖο µία προσωπογραφία 
τοῦ ᾿Αναργ. Σιµοπούλου, ἔργο τοῦ 

ζωγράφου Ματθαιοπούλου. Ὑπάρ- 
χει καὶ στὸ Δημαρχεῖο ᾽Αμϕίσσης 
μιὰ ἐλαιογραφία μὲ τὴν ὑπογραφὴ 
Ν. ΧΥΡΙΑ5 καθὼς καὶ τὸ πρῶτο 
παράσημο τοῦ ᾿Αργυροῦ Σταυροῦ 
τοῦ Σωτῆρος ποὺ ὁ Σιμόπουλος ἔ- 
λαθε τὸ 1867. Τὸ παράσημο ἐδωρή- 
θη ἐδῶ ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του τὸ 
1966. (3) 

Τὸ ἔργο τοῦ ᾿Ανάργυρου Σιµό- 

πουλου δὲν ἔχει πάρει ἀκόμα τὴν 
σωστὴ θέση µέσα στὴν Ἱστορία ὅ- 
πως τοῦ ταιριάζει. Καὶ εἶναι και- 
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ρὸς νὰ γίνει ἀνασκόπηση γιὰ νὰ γί- 

νει καὶ ἡ ἀναδρομικὴ καθιέρωσή 
του. "Ίσως ὁ λαός µας ἔχει µάθει 
ἀπὸ τὶς ἀπανωτὲς σκλαθιὲς ὅτι τὸ 

τουφέκι καὶ τὸ σπαθὶ κάνουν τοὺς 
ἥρωες. Ἡρωας θέδαια δὲν εἶναι ὁ 
Σιμόπουλος εἶναι ὅμως ὁ ἀκούρα- 

στος ἐργάτης ποὺ πάλαιψε σκληρὰ 
γιὰ γὰ φέρει κάποια ἰσορροπία µέ- 
σα στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, ὁ στυλο- 
θάτης τῆς οἰκονομικῆς ἀνόρθωσης 
στὰ πρῶτα χρόνια ἑνὸς ἄναγεννω- 
µένου, µέσα ἀπὸ τὰ ἐρείπια, συµφο- 
ρές, αἷμα καὶ φτώχεια κράτους. 

Τὰ δάνεια ποὺ ἔπαιρνε ἡ Ἑλλά- 
δα ἀπὸ τοὺς φίλους τοῦ ἐξωτερι- 

κοῦ μὲ τὰ ὑπέρογκα τοκοχρεωλύ- 
σια, τὴν ἔριχναν ὁλοένα στὴν ἅπο- 
διοργάνωση καὶ στὸ χάος. Ὁ Σιµό- 
πουλος κατάφερε νὰ φέρει ἰσοσκέ- 
λιση καὶ μάλιστα καὶ περίσσευµα 
στοὺς προὐπολογισμούς. 

Οἱ ἐχθροί, κι ἴσως καὶ κάποιοι 

Φίλοι, ἀδιαφοροῦσαν γιὰ τὰ ἔργα: 
Τὸ µόνο ποὺ τοὺς ἐνδιέφερε, καὶ ἐν- 
δόµυχα τοὺς τάραζε, ῆταν ἡ τόσο 

µακρά του θητεία στὸ Ὑπουργεῖο 

Οἰκονομικῶν καὶ ἡ διαχείριση τοῦ 
ἘΕθνικοῦ χρήματος, Γι) αὐτὸ ἀκού- 

στηκαν καὶ κάτι ψίθυροι γιὰ ἀτομι- 
κὲς ὠφέλειες. Κι᾽ ὅμως, μὲ τὸν θά- 

νατό του φάνηκε ὅτι ὕστερα ἀπὸ κα- 
ριέρα τόσων χρόνων ἄφησε μὲ μέ- 
τρια περιουσία --- ἦταν σχεδὀὸν φτω- 

χός, 
Ἠθχαρυστῶῷ θερµότατα τὴν Να Μαρίνα 

Χριστοδούλου κόρη τοῦ συγγραφέα τῆς ᾱ- 

νέκδοτης μελέτης «Οἰκογένεια Σιμοπού- 

λου» Ῥ. Χριστοδούλου, πρέσδεως τῆς Ἑλ- 

λάδας καὶ δισεγγονῆς τοῦ Παρνασσιδέα 
πολιτικοῦ Α. Σιμοπούλου, ἡ ὁποία εἶχε τὴν



καλωσύνη νὰ μοῦ ἐμπιστευτεῖ τὴν µελέτη 

τοῦ πατέρα της. 

ΣΗΜΕΙΟ ΣΕΤ ση 

(34) Πολ. “Ἱστορ. τῆς Ιεωτ. “Ελλά- 
δος ἔπ, Μαρκεζίνη σ. 247, 

(35) ᾿Ιδίου ἐ.ά. σ. 262. 
(36) "Ἱστορ. τοῦ Ἕλλην, Ἓθνους, ΠΚ. 

Παπαρρηγοπούλου ἐ.ά. σ. 274. 

(34) Πολ. 'Ἱστορ. τῆς Μεωώτ. Ἑλλάδος, 

ὃδπ, Μαρκεζίνη ἐ-ᾱ. σα. 215. 

(38) "Ιδίου ἐ.ά., σ. 258, 326. 

(39) ᾿Ιδίου ἐιά., σ. 325, 
(40) Πολ. “Ἱστορ. τῆς Μεώτ. Ἑλλάδος, 

ἐά, σ. 326. 

(41) Γ. Χριστ. ἐ.ά. σ. 36. 
(42) ᾿Ιδίου ἐ.ά. σ. 33. 

(45) Πολ. "Ἱστορ. τῆς Ἠεωτ. Ἑλλάδος, 
ἐιά. σ. 349. -- Ἱστορ. τοῦ Ἕλλην. Ἓθνους 

ΚΝ. Παπαρρηγοπούλου ἐ.ά. σ. 215. 

(44) Γ. Χριστοδούλου ἐ,ά, σ, 38. 
(45) Πολ. "Ἱστορ, τῆς Ἠεώτ. Ἑλλάδος, 

Ἐπ. Μαρκεζίνη, τ. 6’, σ. 356. -- Πολ. "- 
στορ. τῆς Ἑλλ., (1821--1980) ΒΠομοβ, σώ- 
µατα "Αλκ, Προβοτᾶ. 

(46) Σπ. Μαρκεζίνη ἐ.ά., σ. 361. 

(48) Γ, Χριστοδούλου ἐ.ά., σ. 33. 

(49) Πολ. “Ἱστορ. ᾽Αλκ. Προθξοτᾶ -- 
Σπ, Μαρκεζίνη ἐ.ά., σ. 3τή, 

(50) Πολ. “Ἱστορία ἐά. σ. 319--380. 
(51) "Ιδίου ἐ,ά. σ, 384, 

(52) Γ. Χριστοδούλου ἐκ. σ. 33--34. 

(54) ἘΣταφιδικὸν ζήτημα εἶναι ἡ κρίση 
ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν δυσαναλογία µετα- 

ξὺ τῆς παραγωγῆς καὶ προσφορᾶς τῆς 
” κορινθιακῆς σταφίδας σὲ συσχετισμὸὀ μὲ 

τὴν ζήτηση αὐτῆς. 
(55) Γ. Χριστοδούλου ἐ, σ, 38. 
(56) ᾿Ιδίου ἐά, σ. 34. 

Συμπατριώτη 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,, 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

(ΣΥΜΕΧΕΙΑ ἀπὸ τὴ σελίδα 15/735) 
προκαλοῦν--καὶ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ 
αὐτὲς δημιουργοῦν. 

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως ἡ ἀφομοίώ- 

ση τελικἀ ἐπιτεύχθηκε. Ἡ μαζικὴ 

μετακίνηση τῶν πληθυσμῶν κατὰ 
τὸν 6΄ παγκόσμιο πόλεμο, τὸ πνεῦ- 
μα ποὺ ἐπεκράτησε μετὰ αὐτὸν καὶ 
ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος γκρέμµισαν 
«τείχη» καὶ προκαταλήψεις αἰώνων 
καὶ ἔτσι, στὸ τέλος τῆς πρώτης τρι- 

ακονταετίας ἀπὸ τὴν ἄφιξη τῶν 

προσφύγων ἡ ἀφομοίωση εἶχε μπεῖ 
γιὰ καλὰ στὸ δρόμο της, γεγονὸς 
ποὺ διευκόλυνε τὴν ὁλοκλήρωσή 
της στὰ πρῶτα χρόνια τῆς δεύτερης 
τριακονταετίας. 

Καὶ σήµερα, μετὰ ἑξῆντα χρόνια, 
δὲν ὑπάρχουν πιὰ πρόσφυγες. Τί- 
ποτα δὲν χωρίζει τούτους ἀπὸ ἔκεί- 

νους καὶ ἡ λέξη «προσφυγικὰ» ὅριο- 
θετεῖ ἁπλῶς, κάποια συνοικία, ποὺ 

δὲν παραλλάζει ἀπὸ τὶς ἄλλες καὶ 
ὅπου ἄνθρωποι κάθε προέλευσης 
ζοῦν καὶ δημµιουργοῦν χωρὶς καµ- 
μιὰ διάκριση, διαχωρισμὸ ἢ προ- 
κατάληψη. 

Καὶ γιατί ἄλλωστε; Μήπως δὲν 

εἴμαστε ὅλοι τῆς ἴδιας Μάνας παι- 
διά; 

Μὴ δεχτεῖς νὰ καταστραφεῖ, γιὰ χάρη ἑνὸς ξενόφερτου 
ἐθίμου, οὔτε τὸ πιὸ μικρὸ δέντρο. 

Τὰ θουνά µας, καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, τὰ ἔχουμε ἀπόλυτη ἆᾱ- 

γάγκη -- δὲν μᾶς περισσεύουν. 

υοοσσσοσσσσσω λε... 
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η ΙΤΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
(1990 - 

Στὸ θάθος τοῦ Κρισσαίου κόλπου, 

ἐκεῖ ὅπου ἡ λιόφυτη κοιλάδα τῶν 
Σαλώνων συναντάει τὸ κύμα, εἶναι 

χτισμένη ἡ ᾿Ἰτιά. Καινούργια σχε- 
τικῶς πόλη -- τὸ διάταγµα γιὰ τὴν 

ἱδρυσή της ὑπογράφηκε ἀπὸ τὸν 
᾿Ἰωάν. Καποδίστρια τὸ 1829 ἀλλὰ ὁ 
ἐποικισμός, ὕστερα ἀπὸ μερικὲς ἆ- 
ποτυχηµένες προσπάθειες, ἄρχισε 

τὸ 1855 --- ἐξελίχθηκε γοργὰ χάρη 
στὴν πλεονεκτικὴ γεωγραφικὴ θέ- 

ση τῆς. 
᾽Αποτελώντας τὴ μοναδικὴ διέξο- 

δο ὁλόκληρης σχεδὸν τῆς Παρνασ- 
σίδας, πρὸς τὴν θάλασσα -- ποὺ τό- 

τε ἀντιπροσώπευε τὸν ἔξω κόσμµο-- 

καὶ παίρνοντας τὴ θέση καὶ τὸ ρό- 

λο τῆς ἀρχαίας Μίρρας, πού, μὲ τὸ 

ὄνομα Ξεροπήγαδο 6ρισκόταν στὸ 

«παλιὸ χωριὸ» κοντὰ στὸν ἁη-ΓΙο- 

λύκαρπο, φυσικὸ ῆταν νὰ μπεῖ γρή- 

Ύορα στὸ δρόµο τῆς προόδου καὶ 

τῆς ἐξέλιξης. Τὴν πορεία της δὲ εὖ- 

γόησαν καὶ ἐπετάχυναν μερικὰ γε- 

γονότα ποὺ ἐπέδρασαν καταλυτικἀ 
στὴν ἀνάπτυξή της. Ὁ σεισμὸς τοῦ 

1870, πρῶτα, ποὺ κατάστρεψε ὁλό- 

κληρη σχεδὸν τὴν ἐπαρχία, ἔφερε 

πολλοὺς νέους οἰκιστὲς στὴν ᾿Ιτιά, 

καὶ τὸ κυριώτερο, ξανάφερε τὸ Ξε- 

ροπήγαδο δίπλα στὴ θάλασσα, στὴ 
θέση ποὺ εἶναι σήµερα. 

Ἔτσι ἡ ἁραιά, ἔστω, κατοικη- 
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1940) 

ΔΗΜ. Ι. ΚΟΛΟΒΟΥ 

µένη περιοχἡὴ ἐπεκτάθηκε ἀπὸ τὴν 

᾽Αγκάλη ὡς τὴ Σκληρή, καὶ τοῦ- 

το ἔδωσε ἄλλο ἀέρα στὴν ᾿Ιτιά. 
Καὶ τὸ ἄνοιγμα τοῦ ᾿Ισθμοῦ τῆς Κο- 
ρίνθου, ποὺ ἐπακολούθησε σὲ λίγο 

(1892), κατέστησε εὐκολότερη τὴ 

συγκοινωνία μὲ τὸν Πειραιᾶ καὶ Α- 
θήνα--μὲ τὴν Πάτρα καὶ τὴν Εὐρώ- 
πη ὑπῆρχε ἤδη -- καὶ ἄνοιξε νέους 
Ὀρόμους, Μὰ τὰ γεγονότα ποὺ ἕ- 

παιξαν σπουδαιότερο ρόλο, καθο- 

ριστικὸὀ γιὰ τὴν παραπέρα πο- 
ρεία της, ἦταν ἡ ἐπιλογή της ἆ- 
ἀπὸ τοὺς ᾽Αγγλογάλλους τὸ 1916 

ὥς θάσης ἀνεφοδιασμοῦ καὶ ἡ ἐγ- 
κατάσταση τῶν προσφύγων τὸ 1922. 

Ἡ κατασκευἠ ἀπὸ τοὺς πρώτους 

τῶν ἀναγκαίων γιὰ τὸν ἀσφαλῃ 
καὶ ἀδιατάρακτο ἐφοδιασμὸ τοῦ 
μακεδονικοῦ μετώπου ἔργων, ὅπως 
τῶν «γαλλικῶν µώλων», ποὺ διατη- 
ροῦνται ὡς σήµερα στὴν ᾽Αγκάλη 
(οἱ ἀγγλικοὶ ἦταν ξύλινοι καὶ κα- 

ταστράφηκαν) καὶ τοῦ ἁμαξιτοῦ 
δρόµου ὡς τὸ Μπράλλο γιὰ τὴ σύν- 
δεση μὲ τὸ σιδηρόδρομο, καθὼς 
καὶ ἡ συνεχὴς διακίνηση στρατευ- 
µάτων ἀπὸ καὶ πρὸς τὴ Θεσσαλο- 

νίκη τὴν καθιέρωσαν ὡς σηµαντι- 

κὀ συγκοινωνιακὸ κόμµόο καὶ εἶχαν 

σπουδαῖες ἐπιπτώσεις στὴν µετέπει- 

τα ἐξέλιξή της. 

Εξάλλου ὁρισμενα ἄλλα ἔργα



τους, ἀναγκαῖα γιὰ τὶς ἀνάγκες 

τῶν στρατοπέδων καὶ τῶν νοσοκο- 
µείων τους, ὅπως τὸ ὑδραγωγεῖο 
ἀπὸ τὸν «Περιθολάρη» Δελφῶν καὶ 
ἡ κατασκευὴ δεξαμενῆς πάνω ἀπὸ 

τοὺς «γαλλικοὺς µώλους», ἐἔξα- 

σφάλισαν τὴν σύγχρονη ὑδροδό- 
τηση τῆς πόλης, ἡ ὁποία ὡς τότε 
ὑδρευόταν ὑποτυπωδῶς ἀπὸ τὰ ῥὃ- 
φάλμυρα ἀρτεσιανά, καὶ συντέλε- 
σαν στὴ θελτίωση τῶν ὅρων διαθίω- 
σης τῶν κατοίκων της. 

Ἡ ἐγκατάσταση δὲ στὴν πόλη ἕ- 
ἑακοσίων προσφύγων, ἐκτὸς ἀπὸ 

τὴ σημαντικὴ αὔξηση τοῦ πληθυ- 
σμοῦ, τῆς Ἠπροσπόρισαν ἄφθονο 
ἐργατικὸ δυναμικὸ ποὺ σὲ λίγο ᾱ- 
ποδείχθηκε πολύτιμο γιὰ τὴν πρὀο- 
δό της. Καὶ ἡ ἀνέγερση, τέλος, τῶν 
δύο προσφυγικῶν συνοικισμῶν -- 
τοῦ «πέρα» (δυτικοῦ) καὶ τοῦ «δᾶ- 
θε» (ἀνατολικοῦ) εὕρυνε τὰ ὅριά 
τῆς οἰκοδομήσιμης περιοχῆς καὶ ἔ- 
δώσε μιὰ ἄνεση πολύτιμη γιὰ τὴν 
οἰκιστικὴ ἀνάπτυξή της. 

Μ᾽ αὐτές, λοιπόν, τὶς προεργα- 

σίες ἔφτασε ἡ ᾽Ιτιὰ στὴν περίοδο 
τοῦ 1936--1940Ό, περίοδο οἰκονομι- 

κῆς ἄνθησης καὶ οἴκοδομικο - πο- 
λεοδομικῆς ἀναμόρφωσης, ποὺ δί- 
καια θεωρεῖται ἡ σηµαντικώτερη 

τῆς λιγόχρονης ζωῆς της ἀφοῦ κα- 

τὰ τὴ διάρκειά της μετατράπηκε 

ἀπὸ χωριὸ σὲ πόλη, 

Κύριος παράγοντας τῆς ἄνθησης 
ποὺ ἔφερε τὴ μετατροπὴ ἦταν τὸ 

λιμάνι. Μὲ τὴν καθιέρωσή της ὡς 
συγκοινωνιακοῦ κόµόου ὁλόκληρη 
σχεδὸν ἡ ἐπιθατικὴ κίνηση καὶ τὸ 
διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο τῆς πε- 
ριοχῆς διεξαγόταν ἀπὸ τὴν Ἰπτιά. 

Ὁ παλιὸς αὐτοκινητόδρομος, µέσω 

Μπράλλου, πρὸς τὴν ᾿Αθήνα καὶ ὁ 
γέος, µέσω ᾿Αράχωθας --- Λειθαδιᾶς, 

δὲν πρόσφεραν καμμιά διευκόλυν- 
ση καὶ γι’ αὐτὸ σπάνια χρησιµοποι- 
οὔνταν. ᾿Αντίθετα ἡ κίνηση τοῦ λι- 
μανιοῦ τῆς ᾿Ιτιᾶς, ἰδίως μετὰ τὴν ἐ- 

πέκτασιν τοῦ «μώλου», ποὺ ἐπέτρε- 
ψε τὸ πλεύρισμα τῶν πλοίων, ἦταν 
ζωηρὴ καὶ ὁλοένα αὐξανόμενη. Καὶ 
ἡ ὁρμὴ τῆς ἀνάπτυξης παρέσυρε 
κάθε τι παλιό, δύσχρηστο ἢ ἀἆνα- 
σταλτικὸ καὶ ἔφερε τὸν ἐκσυγχρο- 
γισµὀ. Οἱ μαοῦνες, ποὺ ἄλλοτε πε- 
ρίµεναν στὰ «ἀνοιχτὰ» Ώρες ὁλό- 
κληρες γιὰ νὰ φέρουν ἢ νὰ πάρουν 
ἐμπορεύματα ἀπὸ τὰ καράδια, ἐκ- 
λεῖψαν τώρα --- τοῦ Κουλελῆ, δεµέ- 
νες στὸ μῶλο, θούλιαξαν ἀπὸ τὴν 
ἀχρησία καὶ τοῦ Στοφόρου, τραθη- 
Ὑμένες στὴν ξηρά, δίπλα στὸ ἐκ- 
κλησάκι τῆς Εὐαγγελίστριας, ἀρ- 

γοσάπιζαν. 

Στὸ μῶλο ἔθλεπες τώρα τὰ καϊκια 

τῶν ντόπιων καραθοκυραίων -- τὸν 
«Άγιο Μικόλαο» τοῦ Κουμπούρα 
(Β. Μωραΐτης), τὸν «ἅγιο Διονύσιο» 
τοῦ Ροδάντζα (Π. Παναγόπουλος), 

τὴ «Γαρουφαλιὰ» τοῦ Μπαλωμένου 
(Α. Παναγόπουλου), τὸν «Προφ. Ἡ- 

λία» τοῦ Ν. Παπαδῆμα --- ποὺ ἔπαιρ 
ναν καλὸ μερίδιο ἀπὸ τὶς µεταφο- 
ρές, καὶ τὶς γαλαξειδιώτικες «Θεν- 

ζίνες» --- τοῦ Κάθουρα καὶ τοῦ Σκού 

πελου -- ποὺ πηγαινοφέρναν ἐπι- 
θάτες ἀπὸ τὸ Γαλαξεῖδι καὶ τὰ πέ- 

ρα χωριὰ μιὰ καὶ ὁ δρόμος, µέσω 
Πεντεορίων, δὲν ἐξυπηρετοῦσε κα- 

γέναν. "Εόλεπες ἀκόμα ἕνα πλῆθος 
ξένα καϊκια καὶ θάρκες λατινάδι- 

κες ποὺ ἄλλοτε ἔφερναν σταφί- 
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δα νωπὴ ἢ ξερὴ--ἀπὸ τὸν ἀντικρυνὸ 

Μωριά, ὀπωρικὰ -- καρπούζια, πε- 

πόνια, ἀχλάδια, κέρινα -- ἢ σκεύη 
πήλινα--πηνιάτες, καραμπούς, στά- 

μνες, κιούπια--γιὰ πούλημα καὶ ἄλ- 
λοτε ἔπαιρναν ἐλιές, λάδι ἢ ὅτιδή- 
ποτε ἄλλο ὁ τόπος παρήγαγε. Καὶ 
τὰ καλοκαίρια ὅταν ἔρχονταν τὰ 
ξένα γρι-γριά, ὁ μῶλος γέμιζε ψά- 

ρια μιὰ καὶ τὸν ἄλλο καιρὸ οἱ ντό- 
πιες τράτες -- τὰ µπραγάνια τοῦ 
Ἑρμαλῆη καὶ τοῦ Κοτσάµπαση --μὰ 
καὶ οἱ ξεροπηγαδιώτικες -- τοῦ Μα- 
νιάτη, τοῦ Μάπα, τοῦ Πάλα, τοῦ 

Σκούρα, τῶν Χαραμαίων -- ἕεπου- 
λοῦσαν τὴ ψαριά τους ἐπὶ τόπου. 
᾿Εκεῖνα ὅμως ποὺ ἔδιναν ζωὴ -- καὶ 
χρῶμα -- στὸ λιμάνι ἦταν τὰ κάθε 

λογῆς, καράθια καὶ κυρίως τὰ 

«πλοῖα τῆς γραμμῆς» -- τὰ ποστά- 
λια. Μὲ τὰ χαμηλά, λόγω συναγω- 

νισμοῦ, ναῦλα καὶ τὰ μεγάλα ἆμ- 

πάρια τους ἔδιναν λύση σὲ ὅλες τὶς 

ἀνόγγκες τοῦ τόπου µας καὶ γι’ αὐτὸ 

κυριαρχοῦσαν. Κάθε 6ράδυ ἔφταναν 

δυὸ - δυὸ -- ἡ ᾽Αμϕιτρίτη καὶ ἡ ᾿Α- 

θηνᾶ. τὴ μιὰ µέρα, ἡ ᾽Αμθρακία 

καὶ ἡ Μαυσικᾶ τὴν ἄλλη -- τῶν ἄν- 

ταγωνιζοµένων πρακτορείων ᾿Αλο- 

γοσκούφη καὶ Στοφόρου -- ποὺ ἢ- 

ταν καὶ πλοιοκτήτης -- καὶ ὁ τόπος 

γέμιζε φωνὲς καὶ φασαρία. 
Μέσα σὲ λίγες Ώρες ἔπρεπε νά 

ξεφορτώσουν ἕνα πλῆθος ἐμπορεύ- 

µατα καὶ νὰ φορτώσουν ὅσα ὅλη 

τὴν ἡμέρα κουθάλησαν σοῦστες 
κάρρα, αὐτοκίνητα -- καὶ γι αὐτὸ 
ἔπρεπε νὰ θιαστοῦν. Οἱ ἐπιθάτες, 

τόσο αὐτοὶ ποὺ κατέθηκαν ὅσο καὶ 
ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἀνεθαῖναν, περίµε- 

ναν στὰ δυὸ ἑστιοτόρια τῆς παρα- 
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λίας- τὸν «Ἑρμῆ» τῶν Παπαλαϊαί- 

ὧν καὶ τὸν «Βύρωνα» τοῦ Διαμαν- 
τῇ -- ἢ στὰ τόσα καφενεῖα της -- 
τοῦ Βρούζα, τοῦ Πανατάκη, τοῦ 

Λεμονιᾶ, τοῦ Ταρναρᾶ, τοῦ Τσακ- 

πίνη -- ὥσπου νᾶρβει ἡ ὥρα τῆς ᾱ- 
ναχώρησης. Καὶ ὅταν, μετὰ τὰ µε- 
σάνυχτα, ἡ δουλειὰ τέλειωνε καὶ 
τὰ πλοῖα σαλπάριζαν, τότε μονάχα 
ἔθρισκε κάποια ἡσυχία τὸ λιµάνι-- 
ὡς νὰ ξημερώσει καὶ νὰ ξαναρχί- 
σει πάλι ἡ κίνηση. 
Μὰ καὶ τὰ ἄλλα καράθια ποτὲ 

δὲν ἀπολεῖπαν. Μικρὰ µότορσιπ ἔ- 
φερναν διάφορα ἐμπορεύματα -- 
δοῦγες, ξυλεία, στάρι -- καὶ µεγα- 
λύτερα φορτηγά, ὁλοένα καὶ περισ- 
σότερα, φορτῶναν θωξίτη, ἐνῶ τὰ 
κάτασπρα πολυτελῆ ὑπερωκεάνια 

--τὰ «λόρδικα» -- ἔφερναν κάθε 
χρόνο χιλιάδες ξένους γιὰ νὰ ἐπι- 

σκεφθοῦν τοὺς Δελφοὺς καὶ νὰ θαυ- 
µάσουν τὸ τοπίο καὶ τὶς ἀρχαιότη- 
τες -- τὸν Ἡνίοχο. 

Πολλοὶ ᾿Ιτιῶτες δούλευαν στὸ λι- 

µάνι -- ἀπὸ τοὺς θαρκάρηδες καὶ 

τοὺς λιμενεργάτες ὣς τοὺς διασα- 

φιστὲς καὶ τοὺς τελωνειακοὺς --καὶ 

ἀκόμα περισσότεροι ἀπασχολοῦν- 

ταν σὲ δουλειὲς ποὺ δημιούργησε 

καὶ συντηροῦσε ἡ ὕπαρξή του. Καὶ 

ὅλοι αὐτοὶ κέρδιζαν, μὰ περισσό- 
τερο κέρδιζε ἡ ἴδια ἡ πόλη. γιατὶ 
χάρη στὸ λιμάνι μπόρεσε νὰ ἆνα- 

πτυχθεῖ ἱκανοποιητικὰ τὸ ἐξαγώ- 

γικὸ ἐμπόριο τοῦ μοναδικοῦ προῖ- 
όντος τοῦ τόπου µας -- τῆς θρώσι- 

µης ἐλιᾶς -- ποὺ ἔδινε ζωὴ σὲ ὁλό- 
κληρη τὴν περιοχή. 

Πολλὲς ῆταν οἱ «ἀποθῆκες» -- 
τοῦ Γάτου, τοῦ Κονιάκου, τοῦ Κου-



τσουλιούτσου, τῶν Μοσκαχλαειδαί- 
ὧν, τοῦ Μπραούζου, τοῦ Πετρόπου- 

λου, τοῦ Τουλιάτου -- ποὺ συσκεύ- 
αζαν καὶ ἐξήγαγαν ἐλιὲς καὶ µε- 
γάλα τὰ ποσὰ ποὺ εἰσέρρεαν στὴν 
οἰκονομία τοῦ τόπου. Μακριὲς σει- 
ρὲς τετράτροχα κάρρα μετέφεραν 
καθημερινὰ χιλιάδες ὀκάδες ἐλιὲς 
ἀπὸ τὰ ἐλιοπαραγωγὰ χωριὰ -- 
”Αμφισσα, Τοπόλια, Άη - Γιώργη, 
Σεργοῦνι, Σερνικόκι, Χρισσὸ -- στὶς 
«ἀποθῆκες» καὶ ἑκατοντάδες ἀν- 
θρῶποι, ἀπὸ τοὺς λογιστὲς καὶ τοὺς 

εἰδικοὺς στὴ συσκευασία ὡς τὶς 

διαλέχτρες τοῦ πάγκου καὶ τοὺς 
ἀχθοφόρους, ἐξασφάλιζαν τὴν κα- 
θημερινὴ ἀπασχόληση --- καὶ τὸ εἰ- 
σόδηµά τους φυσικά. 

Κοντὰ στὶς «ἀποθῆκες» ἀναπτύ- 

χθηκαν, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, καὶ 
διάφορες Θιοτεχνίες, ἀἁπαραίτητες 
γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τους 
σὲ διάφορα εἴδη. Κυριότερη ἀπὸ 
αὐτὲς ἦταν τὰ «θαρελάδικα» ὅπου 
ὁλόκληρες οἰκογένειες -- Μπηλιαῖοι, 
Μπουλουμπασαῖοι, Ταλαρουγκαῖοι, 
Παπαγιάννηδες, Καθθουραῖοι -- μά 

καὶ ἕνα πλῆθος ἄλλοι, µαστόροι 
καὶ µαθητευόµενοι, δούλευαν ἆ- 
πὸ τὰ χαράματα ὡς τὴ θαθειὰ νύ- 
χτα γιὰ νὰ καλύψουν τὴ ζήτηση -- 
χιλιάδες Φαρέλια. Καὶ τὰ µακρό- 
στενα κάρρα μὲ τὰ φαρδυκάπουλα 
οὐγγαρέζικα ἄλογα -- τοῦ µπαρ- 
µπα-Πανάγου Δελῆ, τοῦ μπάρμπα 
Παναγιώτη Καραμπελᾶ’᾽ τοῦ µπάρ- 
µπα Βασίλη ΕΒαθάτσικου, τοῦ Ι. 

Κουτρολίκου, τοῦ Β. Κούκου, τοῦ 
Τσολῆ, τῶν Μαλακαίων- δὲν πρό- 
φταιναν νὰ μεταφέρουν, ἄλλοτε 
δοῦγες ἀπὸ τὸ μῶλο στὰ θαρελά- 

δικα, ἄλλοτε ἄδεια θαρέλια ἀπὸ 
τὰ θαρελάδικα στὶς «ἀποθῆκες» 

καὶ ἄλλοτε γεμᾶτα ἀπὸ τὶς «ἄπο- 
θῆκες» στὸ μῶλο γιὰ φόρτωση. 

ἝἛνας κόσμος ὁλόκληρος ἆπα- 
σχολοῦνταν στὴν ἁλυσίδα λιμάνι, 
«ἀποθῆκες», συναφεῖς Θιοτεχνίες -- 

ἡ μισὴ ᾿τιά. ᾿Απὸ τοὺς ὑπόλοιπους 
οἵ περισσότεροι ἦταν κτηµατίες 

ποὺ καλλιεργοῦσαν τὰ χωράφια, τ 
ἀμπέλια, τὰ µποστάνια καὶ κυρίως, 
τὴν ἐλιά, ποὺ ἔδινε τὴν πρώτη ὕλη-- 

τὴν κινητήρια--τῆς παραπάνω ἁλωυσί 
δας. Καὶ ἦταν ὥραῖϊο τὸ θέαµα ποὺ 
παρουσίαζε τὰ χειµωνιάτικα πρωῖ- 
γὰ ὁ κεντρικὸς δρόμος ὅταν, τὴν ἵ- 

δια περίπου ὥρα, ξεχύνονταν οἱ 

σοῦστες καὶ τὰ κάρρα ποὺ µετέφε- 
ραν τὶς «ἀργατιὲς» στὸ λόγγο γιὰ 

τὸ λιοµάζωμα ἢ τὰ ἀπογεύματα 
τοῦ καλοκαιριοῦ ὅταν οἱ σοῦστες. 
πλημμύριζαν τὸν παραλιακὸ ὃρό- 

μο μεταφέροντας τὶς «κόφες» μὲ τὶς 

ντοµάπες ποὺ προορίζονταν γιά τὸν 
Πειραιᾶ καὶ τὴν ᾿Αθήνα. 

"Ἠταν ἀκόμα οἱ διάφοροι ἔπαγ- 

γελµατίες, οἱ τεχνίτες καὶ οἱ θιοτέ- 

χνες. ᾽᾿Απὸ τὶς Βιοτεχνίες -- ἐκτὸς 
τῆς θαρελοποιῖας, θέθαια --ξεχώρι- 

ζε ἡ Θθυρσοδεψία, ἐπέκταση τῆς 
ἀνθούσας στὴν "Άμφισσα Θ6ιοτεχνί- 

ας. Παρ’ ὅτι οἱ δουλειὲς εἶχαν λιγο- 
στέψει ἀρκετά, λειτουργοῦσαν ἆᾱ- 
κόµα µέσα στὴν πόλη κάµποσα «τα- 
µπάκικα» -- τρία τῶν Καλλιαίων, 
τοῦ Δ. Μούτου, τῶν Μεγκαίων -- 

ποὺ ἐπεξεργάζονταν τὰ δέρματα 
τῆς τριγύρω κτηνοτροφικῆς περιο- 

χῆς. Λειτουργοῦσαν ἀκόμα δυὸ λιο- 
τρίθεια -- τοῦ ᾽Ανάγνου καὶ τοῦ 
Παπαλεξανδρῆ -- ποὺ οἱ «σφυρί- 
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χτρες» τους ἔδιναν τὸ σύνθημα γιὰ 
τὴ μεσημερινὴ καὶ τὴ θραδινἠὴ παύ- 
ση ἐργασίας καὶ ὁ μεγάλος κυλιν- 

δρόµυλος τοῦ τελευταίου --- σὲ ἐπί- 
πεδο Θιομηχανικῆς µονάδας ἐτοῦ- 
τος -- ποὺ ἔδινε δουλειὰ σὲ ἆρκε- 

τοὺς ᾿τιῶτες -- μυλεργάτες καὶ µε- 

ταφορεῖς. 
Τὴν ἐποχὴ ἐτούτη εἶχε ἀρχίσει νὰ 

ἀναπτύσσεται, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Ἰ]- 

τιά, μιὰ νέα πηγἠ ἀπασχόλησης, ἡ 

φόρτωση τοῦ θωξίτη. ᾿Απὸ τοὺς 
«γαλλικοὺς µώλους» ἡ μιὰ ἑταιρεία 

καὶ ἀπὸ τὴ «γέφυρα», λίγο ἀργότε- 
ρα, ἡ ἄλλη φόρτωναν στὰ καράθια 
Χιλιάδες τόννους θωξίτη ποὺ μµετέ- 
φεραν ὣς ἐκεῖ μεγάλα αὐτοκίνητα 

καί, κυρίως, ὁ «ἐναέριος σιδηρόδρο- 

µος» ποὺ τότε ἄρχισε νὰ λειτουρ- 
γεῖ. Βαρειὰ δουλειά θέθαια--καὶ γι 
αὐτὸ ὄχι ἀρεστὴ στοὺς ντόπιους-- 

ποὺ ἀπασχολοῦσε πολλοὺς ἐργάτες 

ἀπὸ τὰ γύρω χωριά, κυρίως τὴν Κο- 

λοπετινίτσα, τὴν 'Αγιὰ Θυμιὰ καὶ 

τὴ Βουνιχώρα. Μὰ καὶ οἱ οἴκοδομι- 

κὲς ἐργασίες ἀνθοῦσαν τὴν ἐποχὴ 

ἐκείνη στὴν ᾽Ιτιὰ καὶ ἀπασχολοῦσαν 

πολλοὺς ἐργάτες. Ἡ µεγάλη πληµ- 

µύρα τοῦ 1935 εἶχε καταστρέψει τὴ 

μισὴ σχεδὸν πόλη καὶ τώρα χτίζον- 

ταν ἕνα πλῆθος σπίτια-- ἄλλα γιὰ νὰ 
στεγάσουν τοὺς πλημμυροπαθεῖς 
καὶ ἄλλα τοὺς καινουργιοφερµέ- 
νους ἀπὸ τὰ γύρω χωριά ποὺ τοὺς 
τράθηξε ἡ δυνατότητα ἀπασχόλη- 
σης. Παράλληλα οἱ ἀνασκαμένοι 

δρόμοι τῆς πόλης ἀνακατασκευά- 
ζονταν καὶ ἡ καταστραµένη παρα- 
λία ἀναμορφωνόταν ριζικὰ μὲ ἕνα 
ὡραῖο σχέδιο ποὺ ἔδινε τὴ μορφὴ 
πόλης στὸ ὣς τὰ χθὲς χωριό. Μπο- 
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ρεῖ, θέθαια, ἡ ἐλιόφυτη «Περιθόλα» 
νὰ παρεµμθαλλόταν ἀκόμα ἀνάμε- 
σα στὰ τελευταῖα σπίτια τῆς πόλης 

καὶ στὸν «πέρα» συνοικισμὸ ἢ ὁ 

«λόγγος», σὲ ὁρισµένα σηµεῖα, νὰ 

ἔφτανε ὡς τὸ δεύτερο παραλιακὸ 

δρόμο, τοῦτα ὅμως δὲν παρεμπόδι- 
ζαν τὴν ἀναμόρφωσή της οὔτε ἔπηρ- 
ρέαζαν ἄμεσα τὴν ἐμφάνισή της ὅ- 
πως δὲν τὴν ἐπηρρέαζαν καὶ τὰ µε- 
γάλα ἀκάλυπτα οἰκόπεδα -- τοῦ 
Γεωργίτσα στὴν ᾽Αγκάλη, τὰ Φα- 

ναρέϊκα στὴν Κουρουμαδιά, τὰ Λυ- 
τρέῖκα κάτω ἀπὸ τὸν «δῶθε» συνοι- 
κισμὸ -- ἢ ἄλλα μικρότερα, ἔστω 
καὶ ἂν ἀποτελοῦσαν σκουπιδό- 
τοπους κάθε γειτονιᾶς ἢ θΘουρλό- 

τοπους ὅπου ἀφθονοῦσαν τὰ κουνού 
πια. Οἱ πλατιοὶ καὶ εὐθεῖς δρόμοι, 

ἐκτὸς ἀπὸ τὸν παραλιακὸ καὶ τὸν 
κεντρικὸ ᾿Ιτιᾶς--"Αμϕισσας, ὅπως 

καὶ ὅλες οἱ πλατεῖες της, ἤταν χώ- 

µατόστρωτοι καὶ γι αὐτὸ ἡ λάσπη 

τὸ χειμῶνα καὶ ἡ σκόνη τὸ καλο- 

καῖρι ἦταν ἀνυπόφορες. Γιὰ τὴν ἀν- 

τιμετώπιση τῆς δεύτερης, μὰ καὶ 

γιὰ πυροσθεστικἡὴ χρήση, ἡ Ικοινό- 

τητα προμηθεύτηκε, τὴν ἐποχὴ ἐ- 

κείνη, τὴν πρώτη «καταθρεχτῆρα» 

τῆς ἐπαρχίας µας, μιὰ κόκκινη 

ΚΕΟ, ποὺ κάθε ἀπόγευμα τοῦ κα- 

λοκαιριοῦ κατάθρεχε τοὺς δρόμους 
µέσα στὶς φωνὲς καὶ τοὺς ἄλαλα- 
γμοὺς τῶν παιδιῶν ποὺ ἔτρεχαν πί- 
σω της. 

Διοικητικὰ ἡ πόλη ῆταν κοινότη- 

τα καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἀποτελοῦσε 
μιὰ ἑνορία. Στὴ μοναδικἡ ἐκκλησία 
της, τὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρα, 
ἐφημέριος ἧταν ὁ παπα-Πανάγος 
Βαλαούρας, ἕνας ἐξαίρετος ἱερώ-



µένος καὶ ἱκανότατος κοινωνικὸς 

λειτουργός, ποὺ τὸ πέρασμά του 

ἀπὸ τὴν πόλη ὑπῆρξε πολὺ δηµιουρ- 
γικὀ. Τὸ δημοτικὸ σχολεῖο -- πεν- 
ταθέσιο -- ὅπου τοὺς παλιοὺς δα- 
σκάλους -- ᾿Ιωάν. Παππᾶ, Μαργ. 

Ράπτη κλπ. -- μόλις εἴχαν διαδε- 

χθεῖ οἱ νεώτεροι -- Ἠλ. Σκαρίμπας, 

Μήτσα Οἰκονόμου, Γ. Μαυριᾶς -- 
στεγαζόταν ἀκόμα στὰ δυὸ κτίρια 
τῆς δωρεᾶς Συγγροῦ δίπλα στὴν 

ἐκκλησία -- ὅπου σήµερα τὸ κοινο- 
τικὀὸ κατάστηµα καὶ τὸ νηπιαγω- 

γεῖο -- καὶ σ᾿ ἕνα µισθωμένο οἴκη- 
μα -- τοῦ Πολ. Κουτσούκου -- ἀνά- 

µεσά τους, ἐνῶ τὸ καινούργιο σχο- 

λικὸ κτίριο, στὴν ἀνατολικὴ πλευ- 
ρὰ τῆς πόλης, θρισκόταν στὴν ἆπο- 

περάτωσή του. Σὲ ἕνα ἰσόγειο οἴκη- 
μα -- τοῦ Κ. Λύτρα -- ὁ Παναγ. Κα- 

ψάλης, καθηγητὴς μαθηματικῶν ᾱ- 
πὸ τὴν 'Αγιὰ Θυμιά, στέγασε τὸ {- 

διωτικόὀ του γυμνάσιο, ποὺ τότε 

πρὠωτολειτούργησε, καὶ ἀπάλλαξε 

τοὺς ᾿Ιτιῶτες ἀπὸ τὸ Φάρος τῆς φοί- 
τησης τῶν παιδιῶν τους στὸ Γιάγ- 
τζειο Γυμνάσιο τῆς "Αμφισσας δί- 
νοντας, ταυτόχρονα, τὴ δυνατότητα 

μόρφωσης σὲ πολλοὺς νέους τῆς ᾽- 

τιᾶς καὶ τῶν γύρω χωριῶν. 

Τὴν ὑγεία τῶν κατοίκων φρόντι- 
ζαν δυὸ παλιοὶ γιατροὶ -- ὁ 'Αθαν. 

Καϊλοθανάσης καὶ ὁ "Ιωάν. Σκα- 

ρίµπας -- καὶ δυὸ νεώτεροι -- ὁ - 

ὠάν. Διαούρτας καὶ ὁ Αθ. Πιλάλας 

-- ἐνῶ ὃ μαιευτῆρας Εὖθ. Μπήλιος 
ἵδρυε τότε τὴν πρώτη, καὶ μοναδικἡ 
στὴν ἱστορία τῆς πόλης, μαιευτικἡ 
κλινική. Ὑπῆρχε ἀκόμα ἕνας ὁδον- 
τογιατρὸς --- ὁ Αθ. Παπαϊωάννου-- 
καὶ ἕνα φαρμακεῖο-- τοῦ Ν. Βακάλη 

--ὅπου πλεόναζε τὸ κινίνο γιατὶ ἡ 
ἑλονοσία ἐξακολουθοῦσε νὰ ἄποτε- 

λεῖ πρόόθληµα παρὰ τὴ δραστηριό- 
τητα ποὺ ἀνπέπτυσσε τὸ νεοσύστα- 
το συνεργεῖο ἐξυγίανσης καὶ ὁ προ- 

Ἰστάμενός του «κουνουπᾶς» -- ὁ 

'. Χατζημανωλάκης. 

Ἕνας τηλέγραφος µόρς. καὶ ἕ- 
νας τηλεφώωνικὸς θάλαμος, ἐγκατε- 
στηµένα σὲ ἕνα παλιὸ κτίριο τοῦ 
δεύτερου παραλιακοῦ δρόµου ἤταν 
τὰ μοναδικὰἀ µέσα τηλεπικοινωνίας 
ἐνῶ τὰ στεριανὰ µέσα συγκοινω- 
γίας, διακίνησης καὶ μεταφορᾶς, 
παρουσίαζαν χαρακτηριστικἡὴ πο- 
λυµορφία. Κύριο µέσον πάντως, καὶ 

μοναδικὸ στὰ ὀρεινά, ῆταν τὸ ὑπο- 
ζόγιο, ἐνῶ ὅπου ὑπῆρχαν δρόμοι οἱ 
σοῦστες, τὰ κάρρα καὶ τὰ αὐτοκί- 
νητα. Δίπλα στὰ μικρὰ πενταθέσια 

τοῦ Ξελιγωμένου (Δ. Κουλομπού- 
ρου), τοῦ Τσελίκη (Γ. Κουλομπού- 

ρου), τῆς Σκλεποῦς (Μ. Κουλομπού 
ρου), τοῦ Νώντα (Σακέτου) ἐμφα- 
νίστηκε τώρα καὶ τὸ πρῶτο λεώφο- 
ρεῖο, ἡ «Πόπη» τῶν Τσωναίων, καὶ 

ἀκολούθησαν ἡ «Βίκη» καὶ ὁ «᾿Αθέ- 
ρώφ» τῶν ἰδίων, καὶ τὸ Φαργκὸ τῶν 
Οἰκονομαίων, ποὺ δρομολογήθηκε 

στὴ γραμμὴ τῆς ᾿Αθήνας, 
᾿Αξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ἡ πόλη 

ἦταν ἠλεκτροφωτισμένη ἀπὸ κάμ- 
ποσα χρόνια νωρίτερα χάρη στὸ ἐρ- 
γοστάσιο τοῦ Θρασ. Παπίνη, ποὺ 

στὴ συνέχεια ἀγόρασε ὁ Ἠλ. Μα- 
κρῆς καὶ τὸ συμπλήρωσε μὲ ψυγεῖο 
καὶ παγοποιεῖο, 

᾽Απὸ ὅσα προαναφέρθηκαν εὔκο- 
λα γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ κοινωνι- 

κο-οἰκονομικὴ δομἠ τοῦ πληθυσμοῦ 
τῆς πόλης ἦταν ἡ αὐτὴ ὅπως τό- 
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σων ἄλλων πόλεων τῆς χώρας µας 

τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Λίγοι ἦταν οἱ µε- 
γαλοεισοδημµατίες--οἵ πλούσιοι--πε- 
ρισσότεροι οἱ μµεσαῖοι-- οἱ κτηµα- 
τίες, οἱ ἐπαγγελματίες, οἱ Θιοτέ- 

χνες- καὶ πολὺ περισσότεροι οἱ µι- 
κρο-εισοδηµατίες--οἱ ἐργάτες. Τ]1α- 

ρὰ τοῦτα ὅμως ἡ ζωὴ τῆς πόλης ἔ- 
δινε τὴν εἰκόνα οἰκονομικῆς ἄνθη- 
σης καὶ γενικῆς εὐημερίας. Καινούρ 
για σπίτια ἀνεγείρονταν, παλαιὰ 

εὐπρεπίζονταν, ἡ πόλη ἐξωραῖϊῖζό- 

ταν. Τὰ προϊόντα τοῦ μόχθου τῶν 

κατοίκων διατίθονταν μὲ εὐχέρεια, 
ἡ ἀπασχόληση ἧῆταν συνεχής, και- 

νούργιες δουλειὲς δημιουργοῦνταν. 
Τὰ καταστήματα εἰδῶν ἔνδυσης καὶ 
ὑπόδησης διέθεταν ὅτι ἡ µόδα ἆ- 
παιτοῦσε καὶ τῶν εἰδῶν διατροφῆς 

εἶχαν τὰ πάντα καὶ σὲ ἀφθονία. Καὶ 
τὸ ἐνδεικτικότερο, κάθε 6ράδυ τρεῖς 

- τέσσερες «κομπανίες» --- τοῦ Σα- 

μούρη, τοῦ Ρούσκα, τοῦ Ζαλέα -- 

ἔπαιζαν στὰ διάφορα καφενεῖα καὶ 

ὁ κόσμος διασκέδαζε μὲ ἐκείνη τὴν 

ἀνεμελιὰ ποὺ χαρακτήριζε τὰ χρό- 

για τοῦ μεσοπολέμου, καὶ ποὺ δὲν 

τάραζε οὔτε ἡ ἀπειλὴ τοῦ πολέμου 

ποὺ ἦταν ὁλοφάνερη. Τὰ δυὸ ἔενο- 

δοχεῖα, ὁ «Ἑρμῆς» καὶ ὁ «Βύρων», 

δὲν ἤξεραν τί θὰ πεῖ ἀναδουλειὰ 
καὶ στὰ ἑστιατόρια καὶ στὶς ψηστα- 
ριὲς -- ΑΛΤ, ψητὸ σούθλας, ὁ 2υμµ- 

πέθερος -- κοταναλίσκονταν µεγά- 

λες ποσότητες κροσιοῦ καὶ μπύρας 
--Μάμος-- ποὺ τότε εἶχε πρὠτοεμ- 
Φανιστεῖ στὴν πόλη. 

Ἡ ἀθλητικὴ κίνηση ῆταν περιορὶ- 
σµένη στὴ δραστηριότητα τοῦ ποδο- 
σφαιρικοῦ ὁμίλου «᾿Αστὴρ»--ποὺ οἱ 
συναντήσεις του μὲ τὴν ἀντίστοιχη 
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ὁμάδα τῆς "Αμφϕισσας κατέληγαν, 

τὶς περισσότερες φορές, σὲ ὁμαδικὴ 

συμπλοκὴ παικτῶν καὶ θεατῶν -- 
καὶ μιᾶς ὑποτυπώδους κολυµόθητι- 
κῆς ὁμάδας. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δη- 
µιουργήθηκε καὶ ἡ προσκοπικἡ ὅὃ- 
µάδα ᾿Ιτιᾶς --λυκόπουλα-- ἱδρυτὴς 

καὶ ψυχἠ τῆς ὁποίας ἦταν ὁ νεοδιο- 
ρισµένος δάσκαλος Ἠλ. Σκαρίµπας 

ἀλλὰ γρήγορα διαλύθηκε, ὅπως 
καὶ ὅλος ὁ προσκοπισμὸς ἄλλωστε, 
καὶ ἐντάχθηκε στὴν Ἐθνικὴ ᾿Οργά- 
νωση Μεολαίας. 

Σημαντικὰ κοσμικὰ γεγονότα ἆᾱ- 

ποτελοῦσαν οἳ σχολικὲς γιορτὲς καὶ 

οἱ χοροὶ διαφόρων σωματείων, καὶ 
γιὰ τήν... εὐπρεπῆ ἐμφάνιση τῶν χο- 
ρευτῶν ὑπῆρχε τὸ χοροδιδασκαλεῖο 
τοῦ Γ. Διομήδη. Δυνατότητα ψυχα- 
γωγίας στὰ εὐρύτερα στρώματα ἔ- 
δώσε ὁ πρῶτος κινηµατογράφος-- 

ὑπαίθριος -- ποὺ λειτούργησε ἕνα 
καὶ µόνο καλοκαίρι στὴν ἀνατολι- 
κἡ πλατεία τῆς παραλίας ἐνῶ τὴν 

ἴδια ἐποχὴ ἕνας «ἀμερικάνος» δε- 

σφινιώτης--ὁ ᾿Αν. Κάτσος--ἔχτισε τὸ 

κτίριο ὅπου στεγάστηκε, ὣς πρὶν 

λίγα χρόνια, χειμῶνα καλοκαῖρι, 
ὁ μοναδικὸς κινηματογράφος τῆς 
πόλης, τὸ ΡΕΞ. Λίγο νωρίτερα, τὸ 

1936, εἶχε ἀκουστεῖ, γιὰ πρώτη Φο: 

ρὰ ἐπίσης, ἡ φωνὴ τοῦ ραδιοστα- 

θμοῦ τῆς ᾿Αθήνας ἀπὸ τὸ ραδιόφώ- 

νο τοῦ Σωτ. Γιακουμῆ, στὸ κατά- 
στηµα τοῦ ὁποίου, στὸν κεντρικὀ 
δρόµο, συγκεντρωνόταν κάθε 6ρά- 
δυ πλῆθος κόσμου γιὰ νὰ ἀκούσει 

τὶς εἰδήσεις καὶ νὰ δεῖ τὴ συσκευή. 
Τὸ θῆμα τούτου ἀκολούθησαν πολ- 
λοὶ ἰτιῶτες καὶ στὰ ἑπόμενα χρό-



ο Απ΄ τὴ ὑὁραστηριότητα τῆς Ἑταιρείας 
  

Ἱ.-- Ἡ Ἑταιρεία θρίσκεται στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀναγγεί- 
λει τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ 2ου τόµου τῆς 
ἐπετηρίδας της «ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ». 

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὴν ἀπόκτησή του μποροῦν νὰ προεγ- 
γραφοῦν ἀπευθυνόμενοι στούς: 

α) Γεώργιο Κουτσοκλένη, πρόεδρο τῆς Ε.Φ.Μ., Ἐλαιῶνα -- 

Φωκίδας. 

ϐ) Γεώργιο Καραϊνδρο, ταµία τῆς Ε.Φ.Μ., "Αμϕισσα- Φωκίδας 

Υ) Δρόσο Κραθαρτόγιαννο, ὑπεύθυνο τῆς ὕλης, "Αμϕισσα-- 
Φωκίδας, 

Κάθε ἀντίτυπο τιμᾶται δραχμὲς πεντακόσιες (500) καὶ θά 
ἀποστέλλεται ταχυδρομικῶς μετὰ τὸ ἔμθασμα τοῦ ἀντιτίμου. 

Ἡ Ἑταιρεία γνωστοποιεῖ ἐπίσης ὅτι τὰ ἐλάχιστα ἀντίτυπα 
τοῦ Ίου τόµου τῶν «ΦΩΚΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ποὺ ἁπόμειναν 

  

για ὅλα τὰ καφενεῖα καὶ ἀρκετὰ 
σπίτια διέθεταν ροδιόφωνο -- ὃ πο- 

λιτισμὸς εἶχε εἰσθάλει ὁρμητικὰ 
στὴν πόλη μὲ τὴ μορφὴ τῆς νέας 
τεχνολογίας, 

Ὕστερα ἦρθε ὁ πόλεμος καὶ τὰ 
σάρωσε ὅλα. 

Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση πολλὰ 
ἄλλαξαν στὴν πόλη µας, ἄλλα πρὸς 
τὸ καλύτερο καὶ ἄλλο πρὸς τὸ χει- 
ῥότερο. Οἱ πληγὲς τοῦ πολέμου καὶ 
τῆς κατοχῆς ἔκλεισαν σιγὰ - σιγά, 

ἡ ἠρεμία ἐπανῆθε, ἡ πόλη µεγάλω- 
σε ἀκόμα περισσότερο, τὸ λιμάνι 
ὅμως δὲν ξαναζωντάνεψε ποτὲ --νέ- 
κρωσε γιὰ πάντα. Καὶ κοντὰ σ᾿ αὖ- 
τὸ νέκρωσαν καὶ πολλὰ ἄλλα -- οἱ 

«ἀποθῆκες» ἄλλαξαν μορφὴ ἢ ἔφυ- 

γαν, τὰ θαρελάδικα ἔσόθυσαν, ἕνα 
πλῆθος ἐπαγγέλματα ἐξαφανίστη- 

καν. Πολλοὶ ἰτιῶτες ξεπατρίστηκαν, 
πολλοὶ ξένοι, γυροχωρίτες, ἦρθαν 

γιὰ ἐγκατάσταση, ἡ πόλη ἄλλαξε 
ἀπότομα σύνθεση καὶ µορφὴ--ὁ κλο- 
γισμὸς της ἧταν ἰσχυρός. "Αντεξε ὅ- 
µως στὴ δοκιμασία αὐτὴ -- ἄλλες 
χάθηκαν -- προσαρμόστηκε στὶς 
καινούργιες συνθῆκες, ἔδειξε ζωτι- 
κότητα ἀκατάλυτη. Καὶ ἔτσι µπόρε- 
σε νὰ κρατήσει τὴ φυσιογνωμία της 
καὶ σιγὰἁ - σιγὰ νὰ ξαναθρεῖ τὸ 
δρόμο τῆς προόδου καὶ τῆς ἀνά- 
πτυξης, 

Αὐτὸ ὅμως εἶναι μιὰ ἄλλη ἱστορία. 
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διατίθενται ἀπὸ τοὺς ἰδίους ἔναντι τετρακοσίων (400) δρχ. τὸ 

καθένα. 

2.-- Ἡ Ε.Φ.Μ. εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸ συμπατριώτη µας Εὐθύ- 

µιο Μαστροκώστα, Ἔφορο ᾿Αρχαιοτήτων, γιά τὴ δωρεά στὸ 

«Λαογραφικὸ Μουσεῖο Φωκίδας» δύο γκραθουρῶν. 

3. Συνεχίστηκαν οἱ προσφορὲς γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση 

τῆς ᾿Εταιρείας. 

Οἱ παρακάτω συμπατριῶτες μᾶς ἀπέστειλαν τὰ ἀντίστοιχα 

ποσά : 
Δρχ: 

Κων)νος Παρτίδας, ”Αμϕισσα 1000 

Καλλιόπη Κουτρολίκου, "Αμϕισσα 200 

Δημ. Τζώτζης, “Αγ. Σαράντα 29, ᾿Αθῆνα 200 

Στέφανος Ἠ. Παπακωνσταντίνου, Καυκάσου 21, ᾿Α- 

θῆναι, εἰς µνήµην τῆς συζύγου του 1000 

Σωτήριος Ζήσιμος, ”Αμϕισσα 200 

᾿Ιωάννης Πάλλας, "Αμϕισσα 1000 

Πέτρος Μίχος, ”"Αμϕισσα 100 

Εὐγενία Γερολυμάτου, "Αμϕισσα 1000 

Θωμᾶς Διακομανώλης, "Αμϕισσα 1000 

Δημ. Παπανικολάου, ”Αμϕισσα 800 

᾽Ανάργυρος Ματατάνας, ”Αμϕισσα 400 

Σωτηρ. Σπαθιᾶς, ᾿Αθήνα 300 

Αλεξ. Παπαλεξανδρῆς, ᾿τέα 100υ 

᾿Ιωάν. ᾽᾿Αγουρόπουλος, ᾿Ιτέα 1000 

Χρυσὼ Δεδούση, "Αμϕισσα 1000 

Ἠλίας Κρέµαστος, ᾿Αθήνα Μο 

Ἡ Ἑταιρεία τοὺς εὐχαριστεῖ θερμά. 

Συμπατριώτη. 

Διάθασες τὰ «ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»; "Αν ὄχι μὴν τὸ ἆμε- 

λήσεις. Εἶναι ὅ,τι καλλίτερο ἔχει ὁ τόπος µας. 
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Ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀγαδημοσίευση τῶν κειμένών, μὲ τὴν 
προυπόθεση νὰ Ὑίνεται μνεία τοῦ περιοδικοῦ, ὅπου πρωτοδημοσιεύθηκε 

. καὶ νὰ δημοσιεύεται ὃ πρόλογος ἢ τὸ σχόλιο τῆς συντάξεως, ἂν ὑπάρχει.



εν αμφισσα 
  

  

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


