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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

α. ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑΣ)
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ -- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στίς 22. 28 ὃτ 24 Νοεμβρίου 3048 πραγματοποιήθηκε συνέδριο
ἐπί τοῦ θέµατος στήν Ἄμφισσα. Συνδιοργανωτές ὁ Δήμος Δελφῶν,
ἡ 94η Ἐφορία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί Ἡ 1. Ἐφορία Προϊστο-
ρικῶν καί Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων, στά πλαίσια τῆς κοινῆς τους
προσπάθειας γιά τήν προστασία --τήν ἀνάδειξη καί τήν ἀποχατά-
σταση τοῦ ἐμβληματικοῦ μνημείου τῆς Ἄμφισσας τοῦ φημισμένου
κάστρου τῶν Σαλώνων.

Στό ὀργανωτικό σχῆμα τοῦ Συνεδρίου μεταξύ ἄλλων συµµε-
τεῖχε καί ἡ Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν (ΕΦΜ). Κατά τήν ἔναρξη
τοῦ συνεδρίου χαιρετισμό ἀπεύθυνε καί ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΦΜ ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στά ἀκόλουθα:

Κυρίες καί Κύριοι Καλησπέρασας,
Μέ τήν ἄδειά σας δέν θά ἐπαναλάβω τίς προσφωνήσεις οἱ

ὁποῖες βεβαίως ἰσχύουν καί ἀπό πλευρᾶς µου καί µέ τή σειρά τοῦ
πρωτοκόλλου.

Σάν πολίτης πού γεννήθηκα καί διαµένω στόν τόπο αὐτόν, σάν
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεᾶς Ἑλλάδας ἀλλά χαί ὡς Ηρόε-
δρος τῆς ΕΦΜ κατ᾽ ἀρχήν θά ἤθελα νά καλωσορίσω καίνά εὐχαρι-
στήσω ὅλους τους ἐπιφανεῖς καί καταξιωμένους ἐπιστήμονεςοἱ
ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν στό σημερινό κάλεσμα καί μᾶς τιμοῦν µέ
τήν παρουσία τους καίτίς εἰσηγήσεις τους στό ὄημερο αὐτό Ἐπι-
στηµονικό Συνέδριο.

Στό ἄκουσμα ΑΜΦΙΣΣΑ-ΣΑΛΩΝΑ ὅλοι οἱ ἐκτός τῆς περιοχῆς
µας, ἀναφέρονται στό ἐξαιρετικό τοπικό µας προϊόν τήν ΕΛΙΑ καί
τόν πἀνέμορφο Ἐλαιώνα µας. Σχεδόν κανένας δέν ἀναφέρεται στό
ΚΑΣΤΡΟ ἤ στή ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗτοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ ἤ καί στά δυό. θά
ἔπρεπε ὅμως! Χωρίς βεβαίως νά ὑποβαθμίσω ὅλα τα ἄλλα ἱστορικά
καί πολιτιστικά μνημεῖα καί ἀξιοθέατά τῆς πόλης µας, θά ἔπρεπε
αὐτή νά εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη µέ τό Κάστρο της καί ἀντίστρο-
φα.
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Ἡσηµερινή λοιπόν κίνηση θεωρῶ ὅτι εἶναι ἱστορική καίθά µπο-
ροῦσενά ἔχει γίνει ἀπό χρόνια. Ἔστω ὅμως καί τώρα ἡ ἀνάδειξη
τοῦ αἰώνιου Κάστρου τῶν Σαλώνων, τό ἔμβλημα τῆς πρωτεύουσας
τῆς Φωκίδας, εἶναι ὑπόθεση ὅλων µας καί ὄχι µόνο της Ἄμφισσας

ἀλλά ὁλόκληρου τοῦ Νομοῦ µας. Δέν θά ἀναφερθῶ σέ ἱστορικά
στοιχεῖα τοῦ Κάστρου. Ἄλλωστεγι’ αὐτό εἶναι ἐδῶ, οἱ εἰδικοίµέ τήν
συμπυκνωµένη γνώση πού ἔχει ὁ καθένας καίτήν ἐξειδύιευσή του.
Ἡ ΕΦΜ στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων της πού ἀπορρέουν

ἀπό τό καταστατικό της, στά 40 χρόνια ζωῆς της, µέτίς µικρές, ἐλά-
χιστες οἰκονομικές δυνατότητες πού ἔχει, µεταξύ ἄλλων ἔχει κάνει
ἑστορικές ἀναδείξεις καί εἶναι ἔτοιμη καί πρόθυµη νά διαθέσει τήν
συλλογή της γιά τήν ἄμεση λειτουργία τοῦ λαογραφικοῦ μουσείου
τῆς Ἄμφισσας. Ἑπομένως καί προσωπικά χαί ἐκφράζοντας τήν
ΕΦΜ, χαιρετίζουµε µέ ἐνθουσιασμό καί ἐπικροτοῦμε καί στηρίζου-
µε τή σηµερινή πρωτοβουλία τῆς προσπάθειας ἀἁνάδειξης τοῦ
ΚΑΣΤΡΟΥτῶν ΣΑΛΩΝΩΝ καί συγχαίρουµε ὅλους αὐτούς πού συ-
νέλαβαν αὐτή τήν ἰδέα ἀλλά χαί ὅλους αὐτούς πού πραγματικά κο-
πίασαν νά τήν ὀργανώσουν καί νά προβλέφουν κάθε λεπτομέρεια.

Σήµερα ἐδῶ ὑπογοάφεται ἕνα συμβόλαιο ἀπό ὅλους µας γιά τήν
ἔμπρακτη συνέχιση αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας.

Δέν πρέπει ἡ σηµερινή προσπάθεια νά παραμεύνει στά χαρτιά.
Ἐμεῖς καίοἳ ἑπόμενοι θά πρέπει νά καταβάλλουμε κάθε δυνα-

τή προσπάθεια γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ τελικοῦ ἀντικειμενικοῦ σκο-
ποῦ ὅσο χρόνο καί προσπάθεια αὐτό ἀπαιτήσει, γιατί ὅπως ὅλοι θά
συμφωνήσουμεἐκεῖνο πού µετράει εἶναι τό ἀποτέλεσμα.

Εὔχομαι Καλή Ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου.
Εὐχαριστῶ

β. Π ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

«ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

Στίς 46 Φεβρουαρίου 2044 πραγματοποιήθηκε στό Εὐπάλιο ἢ

"Ἡμερίδα θέµατος τήν ὁποία συνδιοργάνωσαν οἱ 1. Ἐφορία Προί-
στορικῶν καί Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), ὁ Δῆμος Δωρίδας
καί ἡ Ἕνωση Εὔπαλιοτων. Οἱ ἀρχαιολόγοι τῆς 1. ΕΠΚΑ ἀναφέρθη-
καν ἀναλυτικά καί µέ σαφήνεια γιά τά ἱστορικά μνημεῖα τῆς πε-
ριοχῆς. Στήν ἡμερίδα συμμετεῖχε ὁ πρόεδρος τῆς ΕΦΜ κύριος Ἰω-
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άννης Ῥάμμος ὁ ὁποῖος στόν χαιρετισμό τοῦ µεταξύ ἄλλων ἐἑτόνισε
ὅτι ἡ ἀνάδειξη παντός ἱστορικοῦ καί πολιτιστικοῦ στοιχείου πού

ἔχει σχέση µέ τήν περιοχή µας, τήν Φωκίδα, ἀποτελεῖ πρωταρχικῆς
σημασίας στόχο γιά τήν ΕΦΜ. Κατά συνέπεια συγχαίρουµεκαί
ἐπικροτοῦμε αὐτή τή πρωτοβουλία. Ζήτησε δέ ἀπό τούς παρευρι-

σκόµενους µεγαλύτερη συμμετοχή τους σέ ὅτι ἀφορᾶτίς δραστη-
ριότητες τῆς ΕΦΜ.

Υ. ΒΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

«ΣΙΠΡΟ ΚΑΦΑΤΖΑΕΗ»

Στίς 24 Φεβρουαρίου 3044 µέ μέριμνα τῆς Ἐφορίας Προσκόπων

Άμφισσας, πραγµατοποίήηθηκε ἐχδήλωση µνήµης καί τιμῆς γιά τόν
Τοπικό Ἔφορα προσκόπων Άμφισσας Σπύρο Καφατζάκη ὁ ὁποῖος

ἐκτελέστηκε ἀπό τούς Ἰταλούς κατακτητές στίς 20 Φεβρουαρίου
1943. Ἡ ἐκδήλωση - ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατάθεση στεφάνων

πραγματοποιήθηκε παρουσία ἐκπροσώπωντῆς Περιφέρειας καί
τοῦ Δήμου Δελφῶν στόν τόπο τῆς ἐκτέλεσης, στόν βράχο τοῦ Νε-

κροταφείου Ἁγίου Νικολάου. Στό παρόν τεῦχος δημοσιεύεται Ἡ
ὁμιλία ἐχείνης τῆς μέρας τοῦ κυρίου Χρήστου Δημητρέλου.

δ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 14100 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Στίς 8 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Μέ-
ντρο Ἄμφισσας ἐκδήλωση µέὁμιλία τοῦ Λέχτορα νεότερης ἱστορίας

τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν κυρίου Σπύρου Πλουμίδη. Τήν ἐκδή-
λωση συνδιοργάνωσαν ὁ Δῆμος Δελφῶν, ἡ Δημοτική Βιβλιοθήκη
Άμφισσας, τό Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας χαί τό Μουσικό Σχο-

λεῖο Ἄμφισσας. Μετά τήν ὁμιλία τοῦ κυρίου Πλουμίδη, ἀναγνώστη-
καν ἀποσπάσματα τοῦ τοπικοῦ τύπου τῆς περιόδου ἐκείνης ἀπό

τήν κυρία Π. Τριάντη καί τόν κύριο Δ. Κανέλλο. Ἡ ΒΦΜ παραχο-
λούθησε µέ ἐνδιαφέρον τήν ἐκδήλωση καί βέβαια θά ἤθελε νά συµ-

μετάσχει καί αὐτή ἀφοῦ κατά καιρούς τόσο πολύ ἔχει ἀσχοληθεῖ
καί τόσα πολλά ἔχει γράψει γιά τούς Βαλκανικούς Πολέμους. Τά

κείµενα πού ἀναγνώστηκαν καί ἀποσπάσματα τοῦ τοπικοῦ τύπου
δημοσιεύονται στό παρόν τεῦχος.
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ε. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΙΑ

Χρόνια τώρα ἡ Δεσφίνα ἀγωνίζεται νά στεριώσειτό ὄνειρό της,
δηλαδή νά φτιάξει τό Μουσεῖο γιά νά τιμήσει τό μοναδικό στήν
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τέκνον της, τό παιδί πού ἀπό
φτωχός μοναχός ἔγινε Δεσπότης. Πρόκειται γιά τόν Δεσπότη καί
Ἐπίσκοπο Σαλώνων, τόν Ἐπίσκοπον πού ἔγινε τό σύμβουλο τῆς
συνέπειας.

Στίς 28 Ἰουλίου 9048, ἔπειτα ἀπό πολλές προσπάθειες, κατόρ-
θωσε καί ἔκανε τά ἐγκαίνια τοῦ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΑ-
ΛΩΝΩΝ.

Εἶμαι ὑποχρεωμένος νά δώσω µέσα ἀπό τήν ψυχή µου τά ὁλο-
θερµά συγχαρητήρια µου πρῶτα στήν πόλη τῆς Δεσφίνας γιατί εἶχε
τήν τύχη νά εἶναι γενέτειρα τοῦ μεγάλου Ἠσαῖα καί ἔπειτα γιατί οἱ
ἀπόγονοί του κατόρθωσαν σήµερα νά τόν τιμήσουν.

Τώρα θυμοῦμαι ἐχεῖνο τό «Ὅταν ὑπάρχει ἕνα ΘΕΛΩ χίλιοι δρό-
μοι ἀνοίγονται».
Ἡ Δεσφίνα καί τά περισσότερα χωριά µας θέλησαν καί στέρ-

γίωσαν ἕνα μουσεῖο, στό ὁποῖο ἔβαλαν µέσα τή ζωή τοῦ χωριοῦ
τους, ἔγραφαν ἐκεῖ τήν Ἱστορία τους, δημιούργησαν τό σωστό σχο-
λεῖο τοῦ τύπου τους.
Ἡ Ἄμφισσα τί ἔκανε; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνο τό Λαογραφικό Μουσεῖο

πού εἶχε ἕτοιμο ἡ Β.Φ.Μ.;
Τίποτα βέβαια!
Τίποτα γιατί; Ἁπλά γιατί δέν ὑπῆρχε τό ΘΕΛΩ!

στ. ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Θέλοντας νά τιµήσουµεἐχείνους τούς Ἕλληνες τῆς Τουρχοχκρα-
τίας καί τούς ἀγῶνες τους γιά τήν ἀνεξαρτησία κρίναµε ὡς ἐπίχαι-
ρο νά θυµίσουµε στούς φίλους µας τό ποίηµα τοῦ Ι. ΠΟΛΕΜΗ. τό
ὁποῖο θεωροῦμε ὅτι μιλᾶ καί γιά τό σήµερα, ἀφοῦ μᾶς μιλᾶ γιά
ἀνεξαρτησία, ἀδούλωτη Ἑλληνική ψυχή.

Ἐπίκαιρο εἶναι γιατί μιλᾶ γιά τά ἱερά καί τά ὅσια του Ἑλληνι-
κοῦ Λαοῦ πού καταπατῶνται, πού ἐξευτελίζονταιοἱ ἀξίες καί δια-
στραυλώνεται Ἡ Ἱστορία της:

Ἀπ᾿ ἔξω µαυροφόρ ἀπελπισιά,
πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστό σκοτάδι,
καί µέσα στή θολόκτιστη ἐχκλησιά,
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στήν ἐκκλησιά, ποῦ παίρνει κάθε βράδυ
τήν ὄφγ τοῦ σχολειοῦ,
τό φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ
τρεµάμενό τα ὀνείρατα ἀναδεύει,
καί γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει.
Ἐκεῖ καταδιωγµένη κατοικεῖ
τοῦ σκλάβου ἡ ἁλυσόδετη πατρίδα,
βραχνά ὁ παπάς, ὁ δάσκαλος ἐκεῖ
θεριεύει τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα
μέ λόγια μαγικά,
ἐχεῖ ἡ φυχή πικρότερο ἀγροικά
τόν πόνο τῆς σκλαβιᾶς της, ἐκεῖ βλέπει
τί ἔχασε,τίἔχει, τέτῆς πρέπει.
Κι ἄπ τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ φηλά,
ποῦ ἐβούβανε τά στόµατα τῶν πλάνων,
καί ρίχνει καί συντρίβει καί κυλᾶ

στήν ἄβυσσο τούς θρόνους τῶν τυράννων,

χι ἀπό τή σιγαλιά,
ποῦ δένει στό λαιμό πνιγμοῦ θηλιά,
χι ἅπ τῶν προγόνων τ ἄφθαρτα βιβλία,
ποῦ δείχνουν τά πανάρχαια μεγαλεῖα,
ἕνας φαλμός ἀχκούγεται βαθύς
σά μελωδίες ἑνός κόσμου ἄλλου,
χι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθείς
προφητικά τα λόγια τοῦ δασκάλου
μέ µία φωνή βαριά.
«Μή σκιάζεστε στά σκότη! Ἡ λευτεριά
σάν τῆς αὐγῆς τό Φεγγοβόλο ἀστέρι
τῆς νύχτας τό ξημέρωμα θά φέρει».
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ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΒΣΗΚΩΜΟΥ

Τοῦ Γεωργίου Δ.Ἀναγνωστοπούλου

ΤΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΙΑ

Στά Σάλωνα, τήν σηµερινή Ἄμφισσα, τό Ἐθνικό προσκλητήριο
τοῦ Μεγάλου Ξεσηκωμοῦ τοῦ 18234, βρίσκει ὑπέρμαχο τοῦ Ἱεροῦ
Ἀγώναἕναν Δεσπότη.Ἡ µορφή τοῦ δίνει πίστη καί κουράγιο στούς
ξεσηκωμένους ραγιάδες καί ὁ Σταυρός τοῦ τούς ὁδηγεῖ στόν δρό-
μο τῆς θυσίας, Ὁ ἴδιος ἀκολουθώντας τούς ὁραματισμούς τοῦ
Ἑλληνοχριστιανισμοῦ. ἀναβαίνει τόν Γολγοθά του. γιά νά προσφέ-
ρει τήν ζωή του στόν βωμό τοῦ Μεγάλου Χρέους.
ταν 23 Ἀπριλίου 1824, ὅταν στήν «Χαλκομάτα» τοῦ Μπράλου

τόν συνάντησε ἡ αἰωνιότητα. Ὁ Δεσπότης αὐτός, ἦταν ὁ Σαλώ-
νων ᾿Ἡσαΐα. Καΐ ἦταν ὁ πρῶτος Ἕλληνας Ἱεράρχης πού

ἔπεσε, τότε, πολεμώντας ὑπέρ Πατρίδος.
Ὁ Ἠσαῖας γεννήθηκε τό 1788 στήν Δεσφίνα Παρνασσίδος.Ἔμα-

θε τά πρῶτα γράµµατα καί ἑτοιμαζόταν γιά τήν καλογερική στό
Μοναστήρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου στή γενέτειρά του καί στή συνέ-
χεια στό βασιλομονάστηρο τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, στό Στείρι Βοιωτίας
μέ τό Σχολειό καί τήν µεγάλη βιβλιοθήκη του. Ἐκεῖ χειροτονήθηκε
Διάκος. Ὕστερα ἔφυγε γιά τά Γιάννενα, ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα

πνευματικά κέντρα τῆς ἐποχῆς.
ὉὍ πόθος του γιά «νά µάθει πολλά γράμματα»τόν ἔφεραν τό

1814 τρόφιμο στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὅπου γνωρίστηκε µέ
τόν Πατριάρχη Κύριλλο τόν ΣΤ’ καί ὕστερα µέ τόν Πατριάρχη Τρη-
γόριο τόν Ε΄, ὁ ὁποῖος ἐξετίμησε πολύ τήν μόρφωσή του καί τίς
ἀρετές του.Ἐκεῖ ὁ Ἠσαῖας μυήθηκε στήν Φιλική Ἑταιρεία.Τό 1848
ὁ Γρηγόριος τόν καλεῖ στήν Κωνσταντινούπολη καί τόν χειροτονεῖ

Ἐπίσκοπο Σαλώνων.
Ἀπό κεῖ κι ὕστερα, ὁ Ἠσαΐῖας, παράλληλα µέ τίς ποιµαντορικές

του φροντίδες, ἐργάστηκε κρυφά, νύχτα-μέρα, γιά τήν Μεγάλη
Ἰδέα, πού τοῦ ἔκαιγε τά σωθικά. Στή Φιλική Ἑταιρεία μυεῖ ἕναν-
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ἕναν ὅλους τους προκρίτους τῆς περιοχῆς καί συγκεντρώνει ὅπλα,
πυρομαχικά καί ἄλλα ἐφόδια.Ξέρει ὅτι ἡ Ὥρα τοῦ Μεγάλου Ἔεση-
κωμοῦ ζυγώνει.

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1831 ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, µέ τόν
ὁποῖον βρισκόταν σέ πυχνή, μυστική, ἀλληλογραφία, καλεῖ τόν
ἩἨσαία στή Πόλη καί τοῦ δίνει ὁδηγίες γιά τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα
στή Ῥούμελη καί στόν Μωριά.Ἐπιστρέφοντας ὁ Ἠσαΐας πηγαίνει
στήν Πελοπόννησο, συναντᾶ τόν Π.Πατρών Γερμανό, τόν Ναυπλίου
Γρηγόριο καί τόν Τριπόλεως Δανιήλ καί συζητᾶ µαζί τους τίς ὃδη-
γίες τοῦ Πατριάρχη καί τῆς Φιλικῆς.

Στίς 205 Μαρτίου ὁ Π. Πατρῶν Γερμανός ὑψώνει τήν σηµαία τῆς
Ἐπανάστασης στή Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, στό Μωριά καί δύο

µέρες ἀργότερα, στίς 27 Μαρτίου, Ὁ Σαλώνων Ἠσαῖας ὑφώνει τήν
σημαία τῆς Ἐπανάστασης στή Ρούμελη, στή Μονή τοῦ Ὁσίου Λου-
κδ, ὅπου ἔχουν συγκεντρωθεῖ ὁ Ἀθανάσιος Διάκος καί τά παλικά-
ρια του, μυημένοι φιλικοί πρόκριτοι, κληρικοί καί κάτοικοι τῆς πε-

ριοχῆς.
Ἡ παρακάτω ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’, τρεῖς µόλις

μῆνες πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα, παράλληλα µέ τήν ἐμπιστοσύνη
πού δείχνει πρός τόν Ἠσαῖα, εἶναι ἀξιομνημόνευτη γιά τίς ὁδηγίες
τοῦ Πατριάρχη γιά ἐχεμύθεια, «κρυφίνοια» καί γενικά µέτρα προ-
φύλαξης πού ἔπρεπε νά πάρουν:

Τῷ Ἐπισκόπω Σαλώνων
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε καί ἀδελφέ Ἡσαΐα

Γρηγόριος Ε΄ κ.λπ.
Ἀμφοτέρας τάς τιµίας ἐπιστολᾶς διά τοῦ ἀγαθοῦ πατριώτου

Φούντα Γαλαξειδιώτου, ἀσφαλῶς ἐδεξάμην καί τῶν ἐν αὐταῖς τι-
µίων σου λόγων ἔγνωνἘχεμυθείας, ἀδελφέ, μεγίστη χρεία καίπρο-
φύλαξις περίπᾶν διάβηµα, οἱ γάρ χρόνοι πονηροίεἰσί καί ἐν τοῖς
φιλοπατριώταις ἐστι καί μοχθηρῶν ζύμη, ἄφᾗῆς, ὡς φωραλέου προ-
βάτου, φυλάττεσθε. Καχόν γάρ πολλοί μηχανῶνται διά τό τῆς φιλο-
πλουτίας ἔγκλημα. Διό τήν ἀναθήν ἐξελέξω µερίδα, κοινολογῶν µοί
ἐμπιστευμένοις πατριώταις τά ἐχεμυθείας δεόµενα.Οἵ Γαλαξει-
διῶται, οἷς συνεχῶς ἀποστέλλεις µοί, πεφροντισµένως ἐνεργούσι,
καί ἔφὧν ἔγνων ἀδύνατον ἀντί παντός τιµίου οὔδ΄ἐλάχιστον λόγον
ἕρκος ὀδόντων φυγεῖν, οὐ µόνον τά σά, ἀλλά καί τά τῶν ἐν Μωρέα
ἀδελφῶν γράμματα κοµίζουσιµοί.

Οὑτοῦ Παπανδρέου πράξις πατριωτική μέν τοῖς γηνώσκουσι τά
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μύχια, κατακρίνουσιδέ οἱ µή εἰδότες τόν ἄνδρα. Κρύφα ὑπερασπί-
ζου αὐτόν, ἐν φανερῶ δ΄ἄγνοιαν ὑποκρίνου, ἔστι δ΄ὅτε καί ἐπέκρινε
τοῖς θεοσεβέσιν ἀδελφοῖς καί ἀλλοφύλλοις ἰδία.Πράῦντον τόν Βεζύ-
ϱην λόγοις καί ὑποσχέσεσιν ἀλλά µή παραδοθήτω εἰς λόντος στόµα.

Ἄσπασαισύν ταῖς ἐμαις εὐχαῖς τούς ἀνδρείους, ἀδελφούς, προ-
τρέπων εἰς κρυφίνοιαν διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων. Ἀνδρωθήτω-
σαν ὥσπερ λέοντες καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου κρατυνεῖ αὐτούς,
ἐγγύς δέ ἔστι τό τοῦ Σωτῆρος Πάσχα. Αἴ εὖχαί τῆς ἐμῆς Μετριότη-
τος ἐπί τῆς κεφαλῆς σου, ἀδελφέ µου Ἠσαΐῖα.Γεωργει ἁκαμάτως
καί ὄλβια γεώργια δώσει σοί ὁ Πανύφιστος.

Κωνσταντινουπόλει, 28 Δεκεμβρίου 1820

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄

Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ὅ ὍὌρκος τῶν Φιλικῶν

Ἡ Τριανδρία τῶν ἱδρυτῶν τῆς ΦΔιλικῆς Ἑταιρείας, ὁ Νικόλαος
Σκουφᾶς (4779-1819) ἀπό τό Καμπότι τῆς Ἄρτας,ὁ Θανάσης Τσα-
κάλωφ (1790-1854) ἀπό τά Γιάννενα καί ὁ Μανώλης άνθος (1772-
1882) ἀπό τήν Πάτμο. µέσα στήν κατάνυξη τῆς φθινοπωριάτικης
νύχτας τῆς 14 Σεπτεµβρίου 18414, κατά τήν ἐγκυρότερη γνώµη, στήν
Ὀδησσό, γύρωσ᾿ ἕνα τραπέζι, πάνω στά Ἐεγυμνωμένα σπαθιά τούς
--τύποι παρµένοι ἁπό τήν µασωνία -- µέ τό δεξί χέρι στήν καρδιά
καί στό ἀριστερό κρατώντας ποτήρι µέ κρασί, ἔδωσαν τόν ὅρκο,ὁ
ὁποῖος καθιερώθηκε ὡς ὄρχος τῶν μυούμενων μελῶν τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας:

«Ὁρκιζόμεθα ὡς τίµιοι ἄνθρωποι οἳ ὁποῖοι δέν κινούµεθα ἀπό

κανένα ἄλλο αἴσθημα εἰμή ἀπό τό πρός τήν ἐλευθερίαν τῆς πατρί-
δος μᾶς, ἵνα συντρέξωµεν µέ τόν νοῦν, µέ τήν καρδιά καί µέ τό
σῶμα µας εἰς τήν ἐλευθερίαν της, µή πτοούµενο μήτε πῦρ, µήτε
σίδηρων, µήτε ὁποιανδήποτε βάσανον, ὡς ἀπό µέρους οὐὗτινοσδή-
ποτε, ὅστις ἤθελε τολµήση νά μᾶς ἀποκόφη ἀπό τήν ἱερότητα τοῦ
σκοποῦ µας. Οἱ κόποι καίοἱ ἀγῶνες θέλουν λογίζεσθαι ὡς μηδέν ὡς
πρός τήν ἀπόφασίν µας. Ὅ,τι δέ ἤθελεν εἶναι μυστικόν µετα-
ξύ ἡμῶν, τοῦτο ἐν οὐδεμία περιπτώσει δέν μπορεῖ νά κοινοποιηθεῖ
εἰς ἄλλον, ἄν ἐκ συμφώνου δέν ἐγκριθεῖ ἡ κοινοποίησίς του.
ὈΟρπκιζόμεθα δέ προπάντων ὅτι µεταξύ ἡμῶν καί τῶν τυ-
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ράννων τῆς πατρίδος µας τό πῦρ καί σίδηρος εἶναι τά µόνα

µέσα τῆς διαλλαγῆς καί τίποτε ἄλλο. Ἐκ τοῦ ἑναντίου δέ καί

ἤθελεν ἀναιρέσωμεν τήν ἱερότητα τῶν χρεῶν µας, χινούµενοι ἀπό

αἰσχροκέρδειαν τινά, δειλίαν ἡ ἄλλην ὁποιανδήποτε αἰτίαν τό ὀνο-

µά µας νά παραδίδεταιεἰς τό αἰώνιων ἀνάθεμα καίεἰς τήν κατά-

ραν τῶν ὁμογενῶν µας... Τό αἷμα µας νά χυθεῖ ὡς χύνεται αὐτήν

ταχυτάτην στιγμήν ὃ οἶνος τοῦτος, τό δέ σῶμα µας, µή ἀξιούμενων
ταφῆς, νά γύει βορά τῶν θηρίων καί τῶν ὄρνεων, Ἀμήν».

Καΐ ἔχυσαν τό κρασί στά σπαθιά τους. Ὅλες οἱ δυνάµεις τῆς
Γῆς καί τοῦ Ἅδου μποροῦν τώρα νά συμμαχήσουν ἐναντίων των
ῥραγιάδων. Ἀπό τήν στιγµή ὅμως πού ὁ Ὅρχος αὐτός σφράγισε τήν
ἀπόφαση τῶν Ἑλλήνων,ὁ ζυγός τσακίστηκε καί τινάχτηκε µακριά,
γιατί τίποτα δέν ὑπάρχει πιά, πού νά μπορεῖ Υ ἀντισταθεῖ σέ τέ-
τοια ἀπόφαση. Ἀπό ἐχείνη τήν νύχτα τοῦ Σεπτέμβρη τοῦ 1844, ἔχει

στήν οὐσία, συνταχθεῖ ὁ καταστατικός χάρτης τῆς Ἑλληνικῆς λευ-

θεριᾶς. Μπροστά στήν ἁδάμα, στή θέληση τῶν ἁπλοικῶν, µά µεγα-

λόψυχων τούτων τριῶν ἀνδρῶν, θά λυγίσει σάν καλάμι καί ἡ δύνα-

μη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί ἡ Ἱερή Συμμαχία καί ὁ κό-

σµος ὁλάκερος. Ἰαΐ ἐνῶ ὅλοι ἔβλεπαν τήν ἀποκοτιά τῶν Ἑλλήνων

σάν σίγουρη ἀποτυχία, ἡ ἐπαναστατική φλόγα ὄχι µόνο δέν ἔσβησε

ἀλλά φούντωσε καί µεταλαμπάδευσε στή συνείδηση τῶν σκλαβω-

µένων λαῶν τόν πόθο γιά λευτεριά ὁριοδείχνοντας τούς τόν δρόµο

τῆς τιµῆς. Ἀπό ἐχεῖνες τίς φλογισµένες ψυχές ξεπήδησε τό φοβερό

σύνθημα, πού κυµάτιζε, µέ τίς ἄπειρες σημαῖες τοῦ πολέμου, ἅπ

τήν Βλαχιά ὣς τήν Μάνη κι ὡς τήν Κρήτη: Ἐλευθερία ἤ Θθάνα-

τος. Αὐτή ἡ ἀπόφαση τοῦ θανάτου στάθηκε ἡ μυσταγωγία τῆς Φι-

λικῆς Ἑταιρείας καί τό µεγάλο μυστικό της ἀπρόσμενης ἐπιτυχίας.

Ὁ ραγιάς ἀποφασίζει νά πεθάνει. Κι ἔτσι ξαναγινόταν ἄνθρω-

πος, πλάσμα λεύτερο.
Γιά κεῖνον πού παίρνει τήν ἀπόφαση νά πεθάνει, ζυγός δέν

ὑπάρχει πιά: Ἔχει καταλυθεῖ.
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0Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

(1864 - 1928)

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΙΗΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΡΙΔΑ

Ἀγαπητές «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΙ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ»,γιά ἐμᾶς τούς Ζωρια-
γίτες Δωρίδας, τό δημοσιευόµενο στίς σελίδες του (8-19/τεῦχος
147013) ἄρθρο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Χριστόπουλου Χρυσό-
πουλου, τό ἀναφερόμενο στόν µακαριστό Ἐπίσκοπο Φωκίδας
Ἀμβρόσιο Τσάπο, ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον, γιατί συμπληρώνουν οἱ
πληροφορίες του τίς γύρω ἀπό τόν τότε Ἐπίσχοπό µας Μακαριστό

Ἀμβρόσιο, δραστηριότητες, τίς ὁποῖες ἀπό καιρό ἀναζητοῦμε.
Στό προσωπικό Ἀρχεῖο τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέα µας, πατέρα Μων-

σταντῖνο Τσαλτάκη (4874 - 1958), πού ἀπό τοῦ 190ά κι ἕως τό 1941
ἱερουργοῦσε στόν Ζωριάνο Δωρίδας, βρέθηκε µία ἐπιστολή τοῦ
«Φωκίδος Ἀμβροσίου» πρός τόν ἴδιο, πού προαναγγέλλει τόν
ἐγκαινιασμό ἐχχκλησιῶν στά Δωρικά χωριά Ζωριάνου, Ἀλποχωρίου
καί Κουπακίου. Ἡ ἰδιόχειρη αὐτή ἐπιστολή εἶναι ἀνέκδοτη, παρου-
σιάζει ἐνδιαφέρον Λαογραφικό καί Ἱστορικό καί τήν ἐπισυνάπτου-
µε ἐδῶ σέ φωτοαντίγραφο.
Μέ τήν ἐπιστολή αὐτή, εἰδοποιοῦνταιοἱ ἱερεῖς Ζωριάνου, Ἀλπο-

χωρίου καί Κουπαχίου νά ἔχουν ἔτοιμους τούς πρός ἐγκαινιασμό
ἱερούς ναούς καί προσκαλοῦνται σέ σύσκεφη καί τελική συνεννόη-
ση στό κοντινό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας.

Αὐτή ἡ πολύ ἐνδιαφέρουσα ἐπιστολή τοῦ «Φωκίδος Ἄμβροσί-
ου», φυλασσόταν στό Ἀρχεῖο παπα-Τσαλτάκη, ἀπό τό 1909 καί
µέχρι τό 2008, καί βρέθηνε, µαζί µέ ἄλλα ἔγγραφα στό φράχτη τοῦ

κήπου του, ὅταν τό σπίτι του ἀνακαινιζόταν...
τήν Ἐπιστολή τοῦ Ἐπισκόπου Φωκίδας Ἀμβροσίου, πρός τόν

Ἱερέα Ζωριάνου, παπα-Κώστα Τσαλτάκη, ἀναγράφονται:

«Αἰδεσιμώτατε Παπά Κώστα,

Ἐπιστολήν σου ἔλαβον καί ἀνέγνωσα τά ἐν αὐτῇ μετ’ εὐχαρι-

στήσεως.
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Ἐπίσης ἔλαβον χθές καί τήν ἐπιστολήν τοῦ Παπᾶ Νικολάου,
Ἐφημερίου Ἀλποχωρίου, τόν ὁποῖον παραλαμβάνεις καί ἔρχεσθε
εἰς τήν Ἱ. Μονήν Βαρνακόβης.
Ἐγώ ἀναχωρῶ ἀφεύφχτως τήν ἐρχομένην Πέμπτην, ἤτοι 12 τρέ-

χοντος µηνός.
Εἰς τήν Μονήν θά εὑρίσκομαι τό Σάββατον ἤ τήν Κυριακήν, τήν

Δευτέραν σᾶς προσµένω, διά νά συνεννοηθῶμεν.
Ἄς φροντίσει ὁ Παπάς Νικόλαος ἀπό κοινοῦ µέ ἐσᾶς διά τήν

ἑτοιμασίαν τῆς Παναγίας Ἀλποχωρίου.
Ἐπίσης ὁ Κώστας Καμπούρης µέ ἔλεγε, ὅτι ὁ Ἰωάννης Καμπού-

ϱής σκέπτεται διά ἐγκαινιασμόν, ἀλλά δέν µοί ὥρισε ποίαν ἐχκλη-
σίαν.
Ηρό τοῦ ἀναγωρίσαντε, βλέπετε καί τόν Παπά Θεόδωρον Κου-

πακίου Ζάρκαν, εἰς τόν ὁποῖον λέγετε νά µεριμνήσει τήν ἑτοιμα-
σίαν τοῦ Ναοῦ τοῦ Νεκροταφείου, ὅτι θά ἐγκαινιασθῆ, ὡς εἴπομεν
προφορικῶς, καίνά ἑτοιμάσει καίτόν Ναόν.

Ἂν ἔχει καιρόν ἔρχεται καί οὗτος εἰς τήν Μονήν καίτά λέγομεν
ἐκεῖ συνεπῶς.

Ἕτερον.
Διατελῶ Εὐχέτης

Ἱ Ὁ Φωκίδος Ἀμβρόσιος.»

Τή χρονική ἐκείνη περίοδο, τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα, οἱ ἐπι-
κοινωνίες στό µεγαλύτερο µέρος τῆς Φωκίδας κι ὁπωσδήποτε σέ
ὁλόχληρη τή Βόρεια καί Δυτική Δωρίδα γίνονταν πεζῃ ἤ µέ τούς
ἡμιόνους.
Ὁ Δεσπότης,γιά νά φτάσει ἀπό τά Σάλωνα στό Μοναστήρι τῆς

Ῥαρνάκοβας χρειαζόταν µία πορεία, µέ μεταφορικά ζῶα, δύο
ἡμερῶν. Οἱ καλούμενοι σέ σύσκεφη ἱερεῖς θά πορεύονταν κι αὐτοί
µέ τά μουλάρια τους σέ πορεία πέντε ἤ ἕξι ὡρῶν... Ὅμωςοἱ ἐγκαι-

νιασμµοί τῶν ναῶν ἔπρεπε νά γίνουν καί ἡ συνεννόηση τῶν ἱερέων µέ
τόν Ἐπίσκοπό τους, τὀν ὁποῖον ἤδη εἶχαν ἐνημερώσει, ἦταν ἄνα-
γκαία...

Καίΐ ἡ συνέχεια: ᾿
Ἡ ὅλη Ἱστορία τῶν τριῶν ἐγκαινιαζομένων Ἱερῶν Ναῶν, φαίνε-

ται νά ἔγινε κατά τόν Μάϊο µήνα τοῦ 1909, Στόν Ἱερό Ναό «Τῶν
γενεθλίων Ἰωάννου τοῦ Ἡροδρόμου», πάνω στόν ὁμώνυμο, ἱστορι-
κό τοῦ Ζωριάνου λόφο, καί σέ Ἐπίγραμμα στό ἐσωτερικό του δια-
βάζουμε:

΄
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«ΕΝ ΕΚΕΚΛΗΣΙΑΙΣ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ “ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ

ΤΟΥΠΡΟΔΡΟΜΟΥ” ΜΑΙΟΥ 1597. ΔΙΕΒΟΣΜΗΘΗΕΩΣ 1901.

ΕΝΕΚΑΙΝΙΑΣΘΗ {7 ΜΑΙΟΥ 1Ρ0Ρ.
ΥΠΟ ΤΟΥΦΩΚΙΔΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΑΜΗΡΟΣΙΟΥ.
ΜΥΣΤΑΓΩΓΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩ ΙΕΒΡΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΣΑΛΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ2ΖΑΕΚΑ
ΟΛΙΚΑΙΣ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΜΟΥ

ΤΩΝΑΤΕΚΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥΔ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΕΙΡΗΝΟΔΙΚΟΥ
ΚΑΓΕΒΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥΑΥΤΟΥ
ΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΟΥΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΕΞ ΕΛΕΤΣΟΥΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΟΝΕΙΡΟΥ.»

ταν δέ ὁ Ἰωάννης Δημητρίου Καμπούρης (1840 - 1914), Ἵδρυ-
τής Ἱερῶν Ναῶν κι Ἀφιερωτής κτημάτων σέ Ἱερές Μονές (Βαρνά-
χοβας, Προυσσοῦ) κι Ἱερούς Ναούς (Εὐπαλίου, Ζωριάνου, Ἔλα-
τοῦς, Κροκυλείου)...

Μ’ Ἐξαιρετική Τιμή
Γιάννης Ζωριάνος

 
Τό χωριό Ζωριάνος Δωρίδος
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ΑΠ’ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Τοῦ Γ.Ν. Βουτσοκλένη

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Τά δέντρα τοῦτα ἀνήκουν σέ οἰκογένεια µέ ἀειθαλής θάμνους ἡ
δέντρα τῆς τάξεως τῶν ρυτωδῶν, πού περιλαμβάνει πολλά γένη

φυτῶν ἰθαγενῶν καί τροπικῶν χωρῶν ἄπ ὅπου διαδόθηκαν σέ ὅλο

τόν κόσμο.
Κυριότερα ἀπό αὐτά εἶναι τα: κίτριον στὀ ὅποιο περιλαμβάνο-

νται τά εἴδη γιά παραγωγή καρπῶν, χυμῶν κ.λ.π. βιομηχανικῶν

προϊόντων καί αἰθέριων ἐλαιῶν, εἴτε ὡς κοσμικά, αὐτά πού λέμε

ξινόδεντρα, ξινά ἡ λεμονοπορτόκαλλα. Πιό ἀναλυτικά ἔχουμε: κι-

τριά, λεμονιά, πορτοκαλιά, µανδαρινια, νεραντζιά, περγαµόντο,

γλυκολεµονιά, τό Ἰαπωνικό κουκάτ, τό σινικό κινότο, φράπα,

γκρειπ-φρούτ, κιτρολεµονιά, καί ἀλλά γένη τῆς ἴδιας οἰκογένειας.

Τά ἑσπεριδοειδή αὐτά πού ἀναφέραμε καλλιεργοῦνται σέ ὅλες

τίς ὑποτροπικές χώρες καί ἰδιαιτέρα σέ ὅλες τίς παραµεσόγειες

χῶρες στήν Δυτική περιοχή τῶν ΗΠΑ, Δυτικῆς Ἰνδίας, Κεντρική

Ἀφρική καί ἄλλων.
Τά ἑσπεριδοειδή δέν ἤταν γνωστά στην ἀρχαιότητα, πλην της

Ακιτρέας” τήν ὁποία οἱ Ἑβραῖοι ἔφεραν ἀπό τήν Παλαιστίνη ὅταν

ἔγινε ἡ ἅλωση τῆς Βαβυλώνας καί ἀπό ἐκεῖ διαδόθηκε στήν Ἑλλά-

δα καί τήν Ἰταλία τό Τ΄ ὃ Δ μΧ αἰώνα.

Ἡ Λεμονιά µας ἦλθε µετά τόν 10ο αἰώνα στήν Ἑλλάδα. Τά

ἐσπεριδοειδή καλλιεργοῦνται σέ ὅλες τίς θερμές παράλιες περιοχές

µέχρι τό ὑφόμετρο τῶν 650µ.
Στόν παρακάτω πίνακα φαίνεται ἡ ἀναπτυξη καί ἡ παραγωγή

σέ τόνους τῆς ἐσπεριδοειδῆς καλλιέργειας στήν Ἑλλάδα.
(Κατά τό 1955)  Ἀριθμός δέντρων Παραγωγή τόνων
Πορτοκαλιά 3.954, 000 4341, 800

Μανταρινιά 499, 000 20.900

Λεμονιά 1.515, 000 4λ.900
Κίτρου 42.000 490
Λοιπά (νερατζ) 304.000 2.100
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Τά ἐσπεριδοειδή εἶναι δέντρα ἀειθαλή µέ ὅμορφη κόμη και βα-

θυπράσινα φύλλα.
Τά ἄνθη τῶν μικρῶν συνήθως ἑρμαφρόδιτων, κατά κανόνα

λευκῶν, μοσχοβολούν θαυμάσια καί ἀνθίζουν την ἄνοιξη. Τό µο-
σχοβόληµαεἶναι τόσο δυνατό πού προκαλεῖ τις μέλισσες νά τό Ὑο-
νιµοποιήσουν. Ο καρπός τῶν δέντρων αὐτῶν ποικίλει σέ μέγεθος
καί σχήµατα καί ἤ καρποφορία τους ἐπίσης ποικίλει ἀνάλογα µέ

τήν ἀνάπτυξη καί τήν φροντίδα τῶν δέντρων.
Τά φύλλα, ὁ φλοιός των φρούτων,οἱ βλαστοί ἀκόμα καί ἡ ρίζα

περιέχουν κύτταρα µέ ἀρωματώδεςαἰθέριο ἔλαιο, χαρακτηριστικής

γιά κάθε ἕνα εἶδος μυρουδιᾶς.
Ἡ πιό ἀνθεκτική στό κρύο εἶναι ἤ νεραντζιά καί ἀκολουθοῦν ἡ

µανταρινιά, πορτοκαλιά, λεµονιά κλπ.
Πολλαπλασιάζεται µέ σπόρους, μοσχεύματα, καταβολάδες καί

ἐμβολιασμούς. Προτιμάται ἡ σπορά µέ σπόρους νεραντζιᾶς καί
στην συνέχεια ὅ ἐμβολιασμός µέ τό δέντρο της ἀρεσκείας.

Οἱ ἐχθροί των δέντρων αὐτών εἴναι πολλοί οἱ ὁποίοι μπορούν νά
φτάσουν µέχρι καί την καταστροφή τού δέντρου. Οἱ ψῶρες, ὁ ἀνθο-
τρήτης, ὁ τετράνυχος καί ἡ μύγα της Μεσογείου ἀλλά κ.α. εἴναι
αὐτά πού ἐπηρεάζουν δέντρα καί φροῦτα.

Οἱ νωποί καρποί τῆς πορτοκαλιᾶς, μανδαρινιᾶς, λεμονιᾶς καί
µερικά ἄλλα καταναλίσκονται αὐτούσιοι. Οἱ χυµοί των ἔχουν πολύ-
τιµες ὑγιεινές καί διαιτητικές ἰδιότητες, πού ὀφείλονται στά συ-
στατικά καί τις βιταμίνες Α, Β, {6 ΚΑΙ Ρ ἀλλά καί τά μικρά φροῦτα
ἡ φλοιοί μερικῶν ὅπως καί τά ἄνθη τῆς λεμονιάς γίνονται θαυμάσια
γλυκά κουταλιοῦ ἤ καί µαρμελάδες. Οἱ χυµοί χρησιμοποιούνται γιά
την παραγωγή ἡδύποτων, ἀναφυκτικῶν, ἀρωματικών οἴνοπνευμα-

τώδη.
Τό ξύλο τῶν ἐσπεριδοειδῶν εἶναι καταλληλο γιά ἐπιπλα καί γιά

τήν τορνευτική.
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ΠΟΙΗΜΑ ΛΙΒΑΝΕΗΖΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΗΠΡΑΝ

Ὁ μεγάλος Λιβανέζος ποιητής Χαλίλ Γκιμπρᾶν (1888-1931) µε-
ταξύ των ἀριστουργηµάτων πού ἔγραψε εἶναι καί τό ἔργο τοῦ «Ὁ
κῆπος τοῦ προφήτη».

Τό ποίηµα ἐκδόθηκε τό 1928 (λές καί προφήτευε τήν Ἑλλάδα
τοῦ σήµερα). Ἰδού ἕνα ἀπόσπασμα:

«Τό ἔθνος νά λυπάστε ἄν φορεῖ ἔνδυμα πού δέν τούφανε
ψωμί ἄν τρώει ἀλλά ὄχι ἀπ᾿ τή σοδειά του
χρασί ἄν πίνει ἀλλά ὄχι ἀπ᾿ τό πατητήρι του.
Τό ἔθνος νά λυπάστε πού δέν ὑψώνει τή φωνή παρά µονάχα

στήν πομπή τῆς κἠδείας.
Ποῦ δέν συμφιλιώνεται παρά μονάχα µές τα ἐρείπιά του
ποῦ δέν ἐπαναστατεῖ παρά μονάχα σάν βρεθεῖ ὁ λαιμός τοῦ

ἀνάμεσα στό σπαθί καί τήν πέτρα.
Τό ἔθνος νά λυπάστε πού ἔχει ἀλεποῦ γιά πολιτικό, ἀπατεώνα

γιά φιλόσοφο, μπαλώματακαί ἀπομιμήσεις εἶναι ἡ τέχνη του.
Τό ἔθνος νά λυπάστε πού ἔχει σοφούς ἀπό χρόνια βουβαµέ-

νους».
ΤΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Γ.ΜΑΣΤΟΡΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

με ΡΕΟΡΗΗΤ᾿
ΣΑΣ. οβδοὶ     

ου   λα 5
ο

η ο...ο δι

  



Σελίδες ἁπ᾿ τή Φωκίδα ----------- - 11 /1584

ΑΣΤΡΑΠΟΒΟΛΑ ΓΗ

Γράφει ὁ Ἠλίας Δ. Παπακωνσταντίνου ἀπό τή Δεσφίνα

Χαράζοντας ἥλιους στό βλέμμα
καί ξεκινημένος ἀπ᾿ τά σχοτάδια
δρασκελοῦσα πάνω ἀπό ρηµαγμµένες αὐγές
ζωσμένος πάντα µέ τό γαλάζιο σου ἀνάστημα
γάτζωσατό μέλλον, πορφυρή ἀγάπη κι ἀχριβῆ γύμνια
στήν ἄκρη τοῦ θαλασσί.
Ὅπου γεννᾶς ἀμέτρητα νέα βήματα
μέ χοῦφτες σχέψεων ἀπ᾿ τό παρελθόν
καί γεφυρωμµένες πλάτες στό µέλλον.
Ἡ τροχιά δέν ἀποζητᾶ τήν εὐθεία πλέον
μέ κίνηση τῆς γῆς, ἄροτρο ξεχκινᾶς
ἁπό τό σταμναγκάθι τῆς χρυσῆς νήσου
στῆς Γκιώνας τήν ὀρθοπλαγιά ξεδιφᾶ
ὁ νοῦς τῆς ἀμφιχτυονίας σου.
Στό διάσπαρτο διαμαντένιο φῶς
τοῦ ἀνοίγματος τοῦ αἰγαίου, πνοή
καί κολῶνες ἑλληνιστικῆς περιόδου
καί σιτάρι στά μπράτσα...
Ἐκχεῖ ψηλά στό ἀκτινωτό ἔμβλημα
εἶναι τά πυρωµένα νεῦρα πού κρατοῦν
τή σάρκα πάνω ἀπό τό ἄστρο τῆς πράσινης σχέφης.
Καί σέ µιά Ὀλύμπια ἕἔνωση µέ ἄνοσό το χρῶμα τοῦ ὀνοματός σου
Ἑλλάδα θά φτεροχκοπήσεις
πάνω ἀπό τά βλέφαρα τοῦ θαύματός σου.
Στενή Ἡ τροχιά τῆς γῆς µπρός τή δική σου]
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ΗΠ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΣ
(ΔΠΗΓΗΜΑ)

Γράφει ὁ Εὐθύμιος Χάρ. Ταλάντης'

Ἡ φινετσάτη κυρία µέ τό ροδαλό -ἀπ᾿ τό ρούζ- μάγουλο, τό
μπουκλωτό κορακί μαλλί καί τή διεισδυτική µατιά, τράβηξε μ’
ἀργές κινήσεις τό μαγικό χαρτάκι ἀπ᾿ τήν κληρωτίδα. Τό ξεδίπλω-
σε µέ ἀχόμα πιό βασανιστικό ρυθμό, ἐντείνοντας τήν ἀγωνία ὅλων
χι ἐκφώνησε µέ σταθερή φωνή τό ὄνομά του πού ταν γραμμένο

πάνω σ’ αὐτό.
Στήν οἴθουσα τά περισσότερα κεφάλια γύρισαν ἀπότομα πρός

τό µέρος του. Σηκώθηκε µέ δυσκολία ἀπ᾿ τή θέση του, σάν ἄρσιβα-
ρίστας πού τοῦ βαλαν νά δοκιµάσει περισσότερα κιλά. Τά πόδια
ἔτρεμαν ἀπ᾿ τὀ βάρος τοῦ σώματος. Τό φορτίο στούς ὤμους βαρύ
χι ἀσήχωτο. Δέν ἦταν σίγουρος ἄν θά τ’ ἄντεχε] Ὡστόσο ὅμως, ἦταν
ὑποχρεωμένος νά τό δοκιμάσει.

Ἐαφνικά µιά ἀκαταμάχητη δύναμη ἀναπήδησε ἀπ᾿ τά σώθηκά

του. Μιά βαθιά ἐσωτερικιά ἀνάταση, πού Ίρθε ἀπροσδόκητα τήν
τελευταία στιγµή νά τόν λυτρώσει ἀπ' τήν ἀβεβαιότητα.

Ἠταν σένια ντυμένος --“κάθ᾽ ὑπόδειξιν” βέβαια- µέ κουστούµι
καί γραβάτα, ὅπως ἀπριβῶς ἅρμοζε στήν περίσταση κι αὐτό προ-

σέδιδε κύρος καί κάπως μεγαλοπρέπεια στό παρουσιαστικό του.
Ὄρθωσεὁλόισια τό κορμί του καί κοίταξε ὅλους τους παράγοντες
μ᾽ αὐτοπεποίθηση χι ἀποφασιστικότητα στά μάτια.
Ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου κοίταξε τόν συνήγορο ὑπεράσπι-

σης κι ἀφοῦ δέν ὑπῆρξε καμιά ἀντίδραση, μ᾽ ἕνα νεῦμα τοῦ χεριοῦ

τοῦ τοῦ Χάμε νόηµα ν’ ἀνέβει στήν ἔδρα.

4 Συγγραφέας-Λογοτέχνης, Μέλος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, Μέλος
τῆς Ἕνωσης Συντακτῶν Μή Ἡμερησίων Ἐντύπων, Μέλος τῆς Ἕνωσης Συντακτῶν
Ἡμερησίου ἃς Περιοδικοῦ Συνδικαλιστικοῦ Τύπο, Μέλος τοῦ Ὁμίλου γιά τή διά-

δοση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Μαθηματικῶν.
” Τό Διήγημα «Ἡ Ἐτυμηγορία τοῦ Πριτῆ» ἀπέσπασε διακρίσεις σέ πανελλή-

νιους διαγωνισμούς πού διοργάνωσαν λογοτεχνικά σωματεῖα γιά τό ἔτος 2010 α)
Τρίτο Βραβεῖο τοῦ Λογοτεχνικοῦ Συλλόγου «Βιβλιόφιλοι Ἔδεσσας» β) Πρῶτος
"Ἔπαινος (4ο Βραβεῖο) τῆς «Πνευματωῆς καὶ Ὀλυμπιακῆς Στέγης Δημητρίου Βι-

χέλα τοῦ Δήμου Βέροιας».
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Μέ σταθερό βήμα ἀπόλυτης σιγουριᾶς, κατευθύνθηκε κι ἔχατσε
στά ἕδρανα τῶν δικαστῶν τοῦ Μικτοῦ Ὀρκωτοῦ Κακουργιοδικεῖο
Άμφισσας.

Ὀφείλω νά ὁμολογήσω, πώς, ἀπ᾿ τήν Ἠμέρα πού ὁ ἐντεταλμένος
ἔνστολος ἀστυνομικός του ἐπέδωσε, μ’ ὅλους τους τύπους τῆς γρα-
φειοχρατικῆς διαδικασίας, τό συστηµένο ἔγγραφο κλήσης, ἀναμι-
χτα συναισθήματα, δέους, ὑπευθυνότητας ἀχκόμα χι ἀνασφάλειας,
τόν εἶχαν κατακυριεύσει. «Δέν εἶναι δυνατόν...» εἶπε µέσα του,
«Ἐμένα!... ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ;». Ἀλλά καί πάλι σκέφτηκε, «γιατί
ὄχι]. Εἶμαι ἐνεργός πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας χι ἐπιβάλετε ἡ οὖσια-
στωή συμμετοχή µου στίς ὅποιες διαδικασίες ὁρίζουν οἱ Νόμοι καί
τά φηφίσµατα τοῦ Κράτους. Ἁλῶστε αὐτό ἐπιτάσσουν οἱ δηµοχρα-
τικοί θεσμοί χι εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τούς σεβαστῶ!».

Βέβαια, ἡ ἀλήθεια ἦταν, πώς ἡ διατύπωση τοῦ ἐγγράφου. ἦταν
παραπάνω ἀπό σαφής καί δέν ἄφηνε πολλά περιθώρια γιά τή µή
συμμόρφωση ἀπό µέρος του, στίς ἀπαιτήσεις τῆς χλήσεως, «κα-
λεῖστε ὅπως ἐμφανισθεῖτε ὣς ἔνορκος, ἐνώπιόν του Μικτοῦ ὍὌρχω-
τοῦ Δικαστηρίου Ἄμφισσας, δηµόσια συνεδριάζοντας στό ἄχροα-
τήριό του κατά τίς διαδικασίες τοῦ Α΄ {2ηµέρου τοῦ µηνός Μαΐου,
ἤτοι τήν 6η ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 09:00 κατά τήν ὁποία θά ἐχδι-
καστεῖ ὑπόθεση κακουργήµατος. Σέ περίπτωση µή ἐμφανίσεώς σας
θά ὑποστεῖτε τίς νόµιµες συνέπειες.... κλπ»

Γιά πρώτη ἴσως φορά, ἡ ἀπόλυτη ἐπίγνωση τῆς βαρύτητας μιᾶς
συμμετοχῆς σέ κακουργιοδικεῖο καί µάλιστα ἀπτή θέση τοῦ ἔνορ-
κου δικαστῆ, τοῦ ἀνατροφοδοτοῦσε τήν αἴσθηση τῆς μέγιστης
εὐθύνης, γιά τήν οὐσία στίς λεπτές ἀποχρώσεις πού ἀπορρέουν ἀπ᾽
τήν ἀνάληφη ἄσχησης ἐξουσίας ζωῆς ἤ θανάτου ἐπί ἄλλου ἀνθρώ-
που. Ἄσχετα ἄν στή χώρα μᾶς ἔχει πρό πολλοῦ ἀνασταλεῖ ἡ θανα-
τική ποινή.

Ὅσοκι ἄν στήν καθημερινότητά του πλανιόταν ἡ διάθεση γιά
σχολιασμό, κριτική, ἤ καί κατάκριση τῶν πράξεων, ἤ τῶν παραλή-
Ψεων τῶν συνανθρώπωντου,Ἡ συνειδητοποίηση ὅτι χι ἀπ᾿ τή δικιά
του ἐτυμηγορία θά κρινόταν ἄμεσα Ἡἡ ὑπόθεση τῆς ζωῆς ἑνός
ἀνθρώπου, τόν ἔβαζε σέ διαδικασία αὐστηρῆς αὐτοκριτικῆς.

Κριτής γιά τίς πράξεις τῶν ἄλλων]... Ἠταν ἄραγε ἄξιος γιά νά
κρίνει; Ὄχι πώς ἦταν μειωμένης ἀντίληψης, ἀλλά νά, ἐχεῖνο το: «ἐν
ᾧ γάρ κρίµατι κρίνετε κριθήσεσθε, καί ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε µετρη-
θήσεται ὑμῖν» στό κατά Ματθαῖον, τοῦ Ῥαζε ψηλά τόν πήχη τῆς

κριτικῆς του ἄποφης.
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Ἡ κρίση εἶναι δῶρο Θεοῦ, γιά νά Ίει ὁ ἄνθρωπος τήν ἱχανότη-

τα νά ἑρμηνεύει τά γεγονότα, νά ἐμβαθύνει καί νά ἐχφέρει γνώµη
κι ἄποψη γιά τήν ὀρθότητα ἐνεργειῶν ἤ παραλήψεων τῶν ἄλλων,

χωρίς νά παρεκκλίνει στήν κατάκριση, πολύ δέ περισσότερο στήν

ἐξουθένωση τοῦ συνανθρώπου.
Ἡ ἀπονομή δικαιοσύνης µέ τήν παραδειγματική τιμωρία, εἶναι

σοβαρή ὑπόθεση πού δέν πρέπει σέ καμία περίπτωση νά ἱκανοποι-
εἴ μονομερῶςτό περί δικαίου αἴσθημα, µόνο καί µόνο γιά νά κατα-

πραῦνει πάθη ἀντεχκδίκησης, ἀλλά πρωτίστωςνά βάζει φραγμούς

σέ ἀχαλίνωτες συμπεριφορές καί πράξεις. δέ µιά συντεταγµένη

κοινωνία προτάσσεται ἐπιτακτικά Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς θέσπισης
κανόνων καί νόμων πού νά ρυθµίζουν τήν ἁρμονική συμβίωση, κι

ἀπορρέει ἀπ᾿ τή βούληση τῆς πολιτείας στό νά διασφαλίσει τήν

ἔννομη τάξη µεταξύ των µελλών πού τήν ἀπαρτίζουν. «Ἡ ἐλευθε-
ρία τοῦ καθενός µας, πρέπει νά σταματᾶ ἐχεῖ πού ἀρχίζει ἡ ἐλευ-

θερία τοῦ ἄλλου, διαφορετικά εἴμαστε πρωτόγονοι χι ἅς διατεινό-
µαστε ὥς λελογισμένα ὄντα»ἰσχυριζόταν στίς συζητήσεις µέ τούς

φίλους του.
Οἱ ὑποθέσεις πού δικάζουν τά μικτά ὁρκωτά κακουρχιοδιχεία,

δέν εἶναι γνωστές ἐκ τῶν προτέρων στούς ἐνόρκους. Οἱ ἔνορχοι

καλοῦνται νά ἐκφέρουν γνώµη ἀπ᾿ αὐτά πού θά ἀκουστοῦν κατά τή
διάρκεια τῆς ἀκροαματιχῆς διαδικασία. Ἔτσι δέν εἶχε ἰδέα γιά τό

τί ὑπόθεση ἐπρόκειτο νά δικάσει τό δικαστήριο, στό ὁποῖο καλού-

ταν νά παρουσιαστεῖ ὡς ἔνορκος. ,
Στίς συζητήσεις πού εἶχε µέ τή γυναίκα του, σχετικά µέ τή βα-

ρύτητα καί τήν εὐθύνη τῆς ἄποφης τοῦ ἐνόρκου,ἄν καί ξεκινοῦσαν
ἀπό διαφορετική ἀφετηρία, στήν πορεία, µέ τή ζύμωση τῶν συζη-

τήσεων, τό ᾿δογματικό” συμπέρασμα, «καλύτερα νά ἀθωωθεῖ ἕνας
ἔνοχος, παρά νά δικαστεῖ ἕνας ἀθῶος»,ὅταν ὑπάρχει ἔστω καί ἡ

παραμικρή ἀμφιβολία, τούς ἔβρισκε καί τούς δυό σύµφωνους.

Τήν ἐπίμαχη ἡμέρα, φρόντισε νά παρουσιαστεῖ στό δικαστήριο
γραβατωµένος, ὅπως ἀπαιτοῦσε τό πρωτόκολλο, ἤ γιά νά ἤμαστε

πιό ἀχριβεῖς, ὅπως ἀπαιτοῦσε ὁ συγκεκριμένος πρόεδροςτοῦ δι-

καστηρίου, ὁ ὁποῖος προφανῶς ἤθελε νά διαφυλάξει τή σοβαρότη-

τα, ἤ τή σοβαροφάνεια τοῦ δικαστηρίου του.
Ἀκριβῶς στήν προκαθορισμένη ὅρα, οἱ ταχτικοί δικαστές, ὁ

εἰσαγγελέας καί ἡ γραμματέας τοῦ δικαστηρίου ἐμφανίστηκαν
στήν ἔδρα. Ἡσυχία ἐπικράτησε παντοῦ στήν αἴθουσα. Σέ λίγο ὁ
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πρόεδρος, ἕνας κομφοντυμένος εὐπαρουσίαστος µεσήλικας, κήρυξε
τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ δικαστηρίου καί ξεκίνησε ἡ διαδικασία.

Ἀρχικά ἐκφώνησε µεγαλοφώνως τά στοιχεῖα τοῦ χατηγορουµένου.
Ἀπό τ’ ὄνομα κατάλαβεὅτι ἐπρόκειτο γιά ἄτομο ἀλλοδαπῆς κα-

ταγωγῆς. Ἕνας λιπόσαρκος φτωχοντυμµένος ἀνθρωπάκος πού καθό-
ταν ἀνάμεσά σε δύο ἔνστολους ἀστυνομικούς σηκώθηκε ὄρθιος.
Ὁ πρόεδρος ρώτησε ἄν γνώριζε ἑλληνικά κι ἄν εἶχε δικηγόρο. Ὁ

κατηγορούμενος δήλωσε πώς γνώριζε τή γλώσσα, ἀλλά δέν εἶχε δι-
χηγόρο. Τό δικαστήριο µέ συνοπτικές διαδικασίες διόρισε ἕναν ἀπ᾿
τούς παριστάµενους δικηγόρους, ὡς συνήγορο τοῦ κατηγορουµέ-
νου. Ῥτή συνέχεια ὁ πρόεδρος ἀπάγγειλε τίς κατηγορίες,οἱ ὁποῖες
ἦταν: ἀπόπειρα βιασμοῦ, καθώς καί, παράνομη εἴσοδο καί παρα-
μονή στή χώρα.
Ἡ καρδιά τοῦ αὔξανε ἐπικίνδυνά τους ρυθµικούς παλινδρομικοῦς

της χτύπους, κατά τή διάρκεια πού ἣ γραμματέας στήν ἔδρα, Ἐεκι-
γοῦσε τή διαδικασία κλήρωσης τῶν ἐνόρχκων. Εἶχε µιά ἐλπίδα νά µήν
κληρωθεῖ στήν ἔδρα, ἡ ὁποία ἐξανεμίστηκε γρήγορα σάν τήν πρωινή
δροσοσταλιά, ὅταν ἡ γραμματέας διάβασε φωναχτά τ ὄνομά του.

Σέ λίγο Ἡ σύνθεση τοῦ ἑπταμελοῦς μικτοῦ ὀρχωτοῦ δικαστηρί-
ου διαμορφωνόταν ὡς ἑξῆς: Ὁ πρόεδρος καί δύο νεαρές δικαστί-
νες, ἀπ᾿ τήν πλευρά τῶν τακτικῶν δικαστῶν. Τρεῖς γυναικεῖες
ὑπάρξεις κι ἡ δικιά του παρουσία ἀπ᾿ τήν πλευρά τῶν ἐνόρκων.

Οἱ ἔνορκοι, δώσανε τόν ἐπιβαλλόμενο ὄρκο, πώς θά ἀποφαν-
θοῦμε ἀμερόληπτα καί χωρίς προκατάληψη. σύµφωνα µέ τά χρηστά
ἤθη, περί τῶν πράξεων τοῦ κατηγορουμένου. Ὅλοι µαζί τακτικοί
καί ἔνορκοι -μάλιστα µέ πλειοψηφία τῶν ἐνόρχων- ϐ’ ἀποφαίνο-
νταν πρωτόδικα ἐπί τῶν ἁδικοπραξιῶν τοῦ κατηγορουμένου,σέ
βαθµό κακουργήµατος.
Ἡ πλοκή τῆς ὑπόθεσης π’᾿ ἀναφυόταν µέσα ἀπ᾿ τήν ἀκροαματι-

κή διαδικασία, εἶχε τό χαρακτήρα μᾶλλον ἀτυχοῦς ἐπεισοδίου.
Ὁ κατηγορούμενος, ἀλβανικῆς καταγωγῆς. Παντρεμένοςκαί

πατέραςἑνός παιδιοῦ, εἶχε εἰσέλθει παράνομα στή χώρα µας. Με-
τά ἀπό πολλές περιπλανήσεις, βρέθηκε νά ἐργάζεται σέ παραθερι-
στικό κέντρο, σέ παραλία κάπου στόν Μαλιακό Κόλπο.

Στό ἴδιο κέντρο παραθέριζε ἐπίσης ἀλλοδαπή µεστωμένη δε-
σποινίδα, ἀπό χώρατῆς βόρειας Εὐρώπης, ἡ ὁποία γνωρίστηκε µέ
τόν κατηγορούμενο. Ἠταν ὁ σερβιτόρος πού τῆς σέρβιρε καθηµερι-
νά -γιά τό διάστηµα τῶν λίγων ἡμερῶν πού βρέθηκε ἐκεῖ-, τόν κα-
φέ της στήν παραλία.
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Κάποια µέρα -σύμφωνα πάντα µέ τήν µηνυτήρια ἀναφορά τῆς
ἀλλοδαπή δεσποινίδας- ὁ κατηγορούμενοςεἰσέβαλε στό δωμάτιό

της. τήν ὥρα πού αὐτή ἦταν µέ τό μαγιό καί προσπάθησε νά τή
βιάσει. Αὐτή ἀντιστάθηκε! Ἔβαλε τίς φωνές καί ὁ κατηγορούμενος

τράπηχε σέ φυγή. Ἡ ἀστυνομία ἐπιλήφθηκε τοῦ ἐπεισοδίου. Κατα-

τέθηκε μήνυση. Συνελήφθη ὁ δράστης ὁ ὁποῖος καί προφυλακίστη-
χε, µέ τίς κατηγορίες, ἀπόπειρας βιασμοῦ, παράνομης εἰσόδου καί

παραμονῆς στή χώρα μας.

Τό πόσο στενή ἦταν ἡ γνωριμία τοῦ κατηγορούµενου µέ τήν µη-

νύτρια, πρίν τό ἐπεισόδιο χι ἀπό ποῦ ἄντλησε αὐτός τό θάρρος ἥτό
θράσος ὥστε νά ἐπιδιώξει στενότερες ἐπαφές, αὐτό δέν κατέστη

δυνατό νά ἀποδειχθεῖ, ἀφοῦ ἡ μηνύτρια δέν παραβρισκόταν στήν

ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσής της. Ἡ ὅλη ἀκροαματική διαδικασία, στη-
ριζόταν ἀποχλειστικά στήν ἔγγραφη µηνυτήρια ἀναφορά, πού εἶχε

καταθέσει τό ὑποφήφιο θύμα τήν ἡμέρα τοῦ συμβάντος καί στίς

μαρτυρίες τῶν ἀστυνομικῶν πού ἐπιλήφθηκαν τοῦ ἐπεισοδίου.
Έχε σχεδόν ὁλοχληρωθεῖ ἡ ἀκροαματική διαδικασία, ὅταν ὁ

χύριος πρόεδρος πρότεινε ἡμίωρη διακοπή γιά ξεκούραση, λόγω

ὅτι εἶχε περάσει ἀρχετή ὥρα ἀπ᾿ τήν ἔναρξη τοῦ δικαστηρίου.
Λίγα λεπτά ἀργότερα τό θέλγητρο τῆς Θέμιδος πλημμυρισµένο

μέ τ᾿ ἀρώματα τῶν ἐνόρκων γυναικών, π᾿ ἀντανακλοῦσαν µεθυστι-

κό καθωσπρεπισµό, ἕἔτοιμο νά ἀποδώσει δικαιοσύνη. κατέκλυζε τό
χῶρο τοῦ πολυτελοῦς γραφείου τοῦ προέδρου. Οἱ δερµατόντιτες

πολυθρόνες τοῦ σαλονιοῦ βόλεφαν τούς περισσότερους, ἐνῶ ἐπι-
στρατεύτηκαν δυό ἀκόμη ἀπό διπλανό χῶρο γιά τούς ὑπόλοιπους.

Ὁ πρόεδρος καθισμένος πίσω ἀπ᾿ τό σκαλιστό ξύλινο -σέ στύλ

ροχοκό- γραφεῖο πῆρε τό λόγο γιά µιά πρώτη διερευνητική συζή-

τήηση μεταξύ τους.
--- Λοιπόν ἀγαπητοί µου, ὅπως ἀντιληφθήκατε ἐδῶ συζητᾶμε

μιά ὑπόθεση ἡ ὁποία βασικά παραπέμφθηκε µέ τό ἄρθρο τοῦ ποι-

νικοῦ κώδικα ὡς ἀπόπειρας βιασμοῦ. Ἔκχετε τήν ἐντύπωση πῶς θά
ἔπρεπε νά τή δικάσουµε µέ τό ἄρθρο τοῦ ποινικοῦ κώδικα τό

ὁποῖο προβλέπει τήν προσβολή τῆς γενετήσιας ἀξιοπρέπειας:

---Δέν νοµίζω κύριε πρόεδρε! Ἡ ὑπόθεση πρέπει νά δικαστεῖ
ὅπως πραγματικάεἶναι, ὡς ἀπόπειρα βιασμοῦ, βιάστηκε νά τοποθε-

τηθεῖ ἡ µία ἀπό τίς δυό κομφοντυμµένες νεαρές τακτικές δικαστίνες.

--- Παρακαλῶ κύριε πρόεδρε, μπορεῖτε νά γίνετε πιό σαφής, σέ
σχέση µέ τήν τοποθέτησή σας, εἶπε, μή γνωρίζοντας τά δικονοµικά.
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Δηλαδή ἐξηγῆστε μᾶςτί ἀκριβῶς διαφοράἔχει τό ἕνα µέ τό
ἄλλο, ἀπ᾿ αὐτά πού εἴπατε, συμπλήρωσε µιά ἀπ᾿ τίς ἐνόρκους,
ὑπάλληλος σέ δηµόσια ὑπηρεσία.

--- Μάλιστα!.. ἀπάντησε ὁ πρόεδρος καί συνέχισε, στήν πρώτη
περίπτωση, δηλαδή, ἄν δεχτοῦμε ὅτι ὑπήρξε ἀπόπειρα βιασμοῦ,ἡ
πράξη θεωρεῖται κακούργημακαί Ἡ ποινή πού πρέπει νά ἐπιβληθεῖ,
εἶναι ἕως δέκα χρόνια κάθειρξη. Στή δεύτερη περίπτωση, δηλαδή
τῆς προσβολῆς τῆς γενετήσιας ἀξιοπρέπειας, Ἡ πράξη δέ θεωρεῖται
κακούργημα καί ἡ προβλεπόμενη ποινή εἶναι ἕως δυό χρόνια φυ-
λάκιση. Σ᾽ αὐτή τήν περίπτωση οὐσιαστικά ὁ κατηγορούμενος,γι
αὐτή τοῦ τήν πράξη, ἔχει σχεδόν ἐχτίσει τήν ποινή. ἀφοῦ εἶναι δε-
καέξι μῆνες προφυλακισµένος. Ἀπομένει µόνο οἱ ὑπόλοιπες πρά-
εις περί παράνομηςεἰσόδου καί παραμονῆς στή χώρα μᾶς κλπ
Ἡ τακτική δικαστίνα ἐπέμενε στήν ἀπόπειρα βιασμοῦ. Ἴσχυρι-

ζότανε πώς Ἡ περίπτωση προσβολῆς τῆς γενετήσιας ἀξιοπρέπειας,
ἔχει ἐφαρμογή σέ ἑκούσια προκλητική ἐπαφή ἐντός ἐσωτερικοῦ χώ-
ρου χαί πώς στήν περίπτωση πού δικάζανε δέ συνέτρεχε λόγος γιά
κάτι τέτοιο, ἀντίθετα ἐπέμενε πώς ὑπῆρχε προμελετηµένη ἀπόπει-

ρα βιασμοῦ.
--- Τό σχετικό ἄρθρο στό ὁποῖο ἀναφερθήκατε κ. πρόεδρε, προ-

βλέπει τά ἑξῆς: «Ὅποιος µέ ἀσελγεῖς χειρονομίες ἤ προτάσεις πού
ἀφοροῦν ἀσελγεῖς πράξεις προσβάλλει βάναυσα τήν ἀξιοπρέπεια
ἄλλου στό πεδίο τῆς γενετήσιας ζωῆς του, τιμωρεῖται µέ φυλάκιση
µέχριἑνός ἔτους, ἤ χρηματική ποινή» στήν περίπτωσή µας δέν συ-
ντρέχει χάτι τέτοιο..., συμπλήρωσε ἢ µελετηρή δικαστίνα.

Προβληματίστηκε κάµποσο ἀπ᾿ αὐτά πού ἄκουγε ἀπ᾿ τούς τα-
κτικούς δικαστές. Γι’ αὐτό εἶχε τήν ἐντύπωση, πώς ἀπ᾿ τή στιγµή
πού δέν εἶχε συντελεστεῖ τό ἀδίκημα, ἐπίσης τό γεγονός πώς ὁ κα-
τηγορούµενος τράπηκε σέ φυγή ἀπό τήν ἀντίδραση τῆς μηνύτριας,
πράγµα πού δήλωνε ἀβεβαιότητα στίς προθέσεις του κι ἄναποφα-
σιστικότητα στήν ἄσκηση βίας, καθώς καί τό γεγονός ὅτι βρισκόταν
ἤδη δεκαέξι μῆνες στό φρέσκο -κατά δήλωση τοῦ προέδρου- θεώ-
ρησε πώς θά ἦταν ἴσως ὑπερβολή νά παραπεμφθεῖ ὡς κακούργημα
καί ἐξοντωτική τήν ἐφαρμογή μιᾶς ἀνώτατης ποινῆς.

Ἐκείνη ἡ λέξη ᾿κάθειρξη” τόν τρόµαζε κυριολεκτικά. Ἂν καί
γνώριζε τή σημασία τοῦ ὅρου, ὡστόσο, τό σύμπλεγμα τῶν λέξεων
Ἀχάθειρξη, καθαίρεση, καρατόμηση” τοῦ ἀνατροφοδοτοῦσαν εἰκό-
νες ἀπό κατάδικους πού τούς ὁδηγοῦσαν στό θάνατο. Ὅπωςἐκεί-
νους πού τούς περνοῦσαν τή θηλιά στό λαιμό καί τό σῶμα ἔπεφτε
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στό κενό, καθώς ἄνοιγε ἡ καταπακτή κάτω ἀπ᾿ τά πόδια τους,κι

ἀχουγόταν ὁ χαρακτηριστικός γδοῦπος τοῦ κορμιοῦ, τήν ὥρα πού
αὐτό τερμάτιζε στό τέντωµα τοῦ σχοινιοῦ. Ἠ τούς ἄλλους, αὐτούς
πού τούς κολλοῦσαν τό κεφάλι στήν καρµανιόλα κι ἀκουγόταν ὁ
ἀνατριχιαστικός τσιριχτός ἦχος τῆς βαριᾶς λεπίδας, καθώς ἔπεφτε
ἀπό φηλά, λίγο πρίν ἀποκόψει τήν κεφαλή ἀπ᾿ τό σῶμα. Ἠ σέ πιό
πρόσφατες πρακτικές, µέ αὐτούς πού ἔστηναν στό ἐκτελεστικό
ἀπόσπασμακι ἄκουγες τό κροτάλισµα τῶν ὅπλων, ἐνῶ ταυτόχρο-
νά το κορµί ἐχτινασσόταν τρυπηµένο ἀπ᾿ τίς σφαῖρες. Ὅσο γιά τό
κώνειο, αὐτό ὑπέθετε πώς ἦταν ξεχασμένο ἀπ᾿ τήν ἐποχή τοῦ Σω-
κράτη. Ἡ ἠλεκτρική καρέκλα καί τό σταύρωμα, δέν εἶχαν ποτέ
ἐφαρμογή στή χώρα µας, ἦταν πρακτικές ἄλλων λαῶν. Ὄχι πώς μ’
αὐτές τίς πρακτικές ἡ τελευτή γινόταν πιό ἀνώδυνα, ἀντίθετα εἶχε
τή γνώμη πώςὅλες οἱ πρακτικές ἦταν ἐξίσου βάρβαρες. Μᾶλλον
ἐπρόκειτο γιά θέµα κουλτούρας τῶν λαῶν!

Ἔτσι λοιπόν ἦταν ἐπιφυλακτικός ὡς πρός τήν ἐξάντληση τῆς
αὐστηρότητας τοῦ νόµου. Συνέχισε τίς παρεμβάσεις τοῦ κατά τή
διάρκεια τῆς συζήτησης, µέ σκοπό νά καταδείξει πώς δέν ἔπρεπε
νά δικάσουν τήν ὑπόθεση ὡς κακούργημα καί νά δώσουν µιά
εὐκαιρία σ᾿ αὐτόν τόν ἄνθρωπο, νά σταθµίσει ἐνδεχομένως τό
ὅποιο σφάλμα του. Ἐξάλλου εἶχε ἤδη τιμωρηθεῖ µέ δεκαεξάµηνη
παραμονή στίς φυλακές, ὅπου παρά τό βαρύγδουπο τίτλο τους, ὡς
σωφρονιστικά καταστήματα, ἀπεῖχαν πολύ ἀχόμα στό νά παρέ-
χουν σωφρονισμό.

Ἡ πιθανότητα ἀλλαγῆς τοῦ κατηγορητηρίου ἀπό κακούργημα
σέ πληµμµέλημα, ἐνδεχομένως νά εἶχε ἀρνητικές ἐντυπώσεις στούς
δικαστικούς κύκλους, διαφορετικά δέν ἐξηγούταν ἡ ἐπιμονή τῆς τα-
κτικῆς δικαστίνας,  ὁποία εἶχε σχεδόν ἐχτραχυνθεῖ, γιατί βλέποντας
τόν νά διαφωνεῖ βάλθηκε νά ἐπιστρατεύσει µή σύννοµες πραχτιχές.

--Ἀπό πληροφορίες πού ἔχω, ὁ κατηγορούμενοςεἶναι ὑπότρο-
πος στήν ἴδια ἀδικοπραξία, κατά τή διάρχεια κάποιας ἄδειας πού
πῆρε ἀπ᾿ τίς φυλακές, εἶπε ἡ δικαστίνα, ἔτσι ἀόριστα, χωρίς περι-
σπασμό.

Ἀπότήν ἐμπειρία πού εἶχε, γνώριζε πώς ἄδεια ἀπ᾿ τίς φυλακές
λαμβάνουν οἱ κατάδικοι πού ἔχουν ἐκτίσει.τό µεγαλύτερο µέρος τῆς
ποινῆς τους κι ὄχι οἱ προφυλακιστέοι. Ἠταν ὁλοφάνερο! Μέ τήν
πληροφορία πού τούς ἔδινε ἡ δικαστίνα, βαυκάλιζε τούς ἐνόρχους,
γιά νά ἐπηρεάσει τήν ἐτυμηγορία τους, ὥστε νά μήν καταρρεύσει τό
κατηγορητήριο. Πρός στιγµή πέρασε ἀπ᾿ τό μυαλό του, κάτι πού
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ἄκουγε ἀπ᾿ τή συχωρεµένη τή γιαγιά τοῦ «Ἅμασέ τυλίξουν σέ µιά
χόλα χαρτί, θά βρεθεῖς µπερδεµένος κι ἄιντε νά ξεμπλέξεις».

Τύρισε πρός τό µέρος τῆς νεαρῆς δικαστίνας.

--Ἀγαπητή µου, ἐδῶ δέν ἤρθαμε σέ κάποιο ἀπ᾿ αὐτά τά τηλε-
οπτικά {αϊΚ εἶιουν, ὅπως τά λένε, γιά νά ποῦμε τό κοντό, ἤ τό µα-

κρύ µας, ἤ ὅτι ἄλλο πρεσβεύει ὁ καθένας µας. Ἐδῶ καλούµαστε νά
ἐκφέρουμε γνώµη χι ἄποψη γιά ἕνα συγκεκριµένο γεγονός καί µέ

τήν τοποθέτησή µας νά ἀπονείμουμεδικαιοσύνη γιά τίς πράξεις
ἑνός ἀνθρώπου. Λυποῦμαι πολύ πού ἡ συζήτησή µας δέν ἔχει τό

ἀνάλογο ἐπίπεδο, τῆς εἶπε µέ σοβαρό ὄφος.
Αὐτή τόν κοίταξε ἐπιτιμητικά.

--Ἐάν ἦταν ἡ γυναίκα σας ἤ Ἡ κόρη σας, στή θέση τοῦ θύμα-

τος, θά τά λέγατε αὐτά ἀγαπητέ κύριε;... τ’ ἀντέτεινε µέ σοκαρι-
στική εὐθύτητα.

Πρός στιγµή ἡ δικαστίνα ἔκλεψε τίς ἐντυπώσεις κι ὁμολογημέ-

νος τόν προβληµάτισε κάµποσο στήν πιθανότητα μιᾶς λαθεµένης
ἀπό µέρος τοῦ ἐκτίμησης. Ἂν ἤθελε πραγματικά νά δικαιώσει τίς

πεποιθήσεις του, ἔπρεπε νά ὑπερβεῖ τίς ὅποιες πιθανές ἀδυναμίες,
ὥστε νά µή χαθεῖ στά δαιδαλώδη σοκάκια τῶν διληµµάτων, ἀλλά

οὔτε νά διαλέξει τήν εὔκολη λεωφόρο της ἀνευθυνότητας. Ἡ οὐσία
ἦταν νά διατηρήσει πάση θυσία τήν αὐτοχυριαρχία του, δίχως νά

πνιγεῖ στά ὅποια συναισθήματα ἐνέσκηπταν ὡς καθαρή ἀντίφαση

τῆς στιγμῆς, ἀμφισβητώνταςτόνἴδιο του τόν ἑαυτό.
Ὁ πρόεδρος ἔκαμε µιά κίνηση µέ τὀ δεξί χέρι, σημάδι πώς ἐπι-

θυμοῦσε νά καταλαγιάσει κάπως Ἡ συζήτηση, πού εἶχε ἀρχίσει νά
διεξάγεται σέ ἔντονο ὄφος.

Ἡ παρέμβαση τοῦ κυρίου προέδρου ἠρέμησε κάπως τήν ἀτμό-
σφαιρα, ἀφοῦ συνέστησε σ’ ὅλους νά προσεγγίσουνε τήν ὑπόθεση

μέ βάση αὐτά πού ἀχούστηκαν κατά τή διάρκεια τῆς ἄκροαμα-
τικῆς διαδικασίας.

Μιά ἀπ᾿ τίς κυρίες ἐνόρχους, πού καθόταν πλησίον του, ἔσκυφψε
πρός τό µέρος του. «Ἔλα καλέ πώς κάνεις ἔτσι, ἕνας κῶλο-Άλβα-

γός εἶναι, χώστωνε µέσα νά τελειώνουμε!» τοῦ εἶπε ψιθυριστά.

Οἱ λέξεις βούιζαν στ’ αὐτί του σάν πυροβολισμοί ἐκτέλεσης σέ

μουντό φθινοπωρινό σκηνικό βικτωριανής ἐποχῆς. ΡῬίγος διαπέρασε
τό κορμί του σάν ν’ ἄκουσε µοιρολόι ἑνός προαποφασισµένου µέ

σύννομεςδιαδικασίες θανάτου. Μέ τήν ἐν λόγω κυρία δέν εἶχε ἰδι-

αίτερες γνωριμίες. Περισσότερες γνωριμίες εἶχε ἡ γυναίκα του, πού
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τ’ ἔλεγαν κάθε φορᾶ πού βρισκόντανε στό κομμωτήριο. Ἔτσι ὅτι
γνώριζε γιαὐτή, ἦταν µέσω κάποιων συζητήσεων -σέ στύλ κουτσο-

μπολιοῦ- π᾿ εἶχε µέ τή γυναίκα του.
Γύρισε πρός τό µέρος της. Τήν κοίταξε συµπαθητικά.
-- Ὡραῖο το χωρατό σᾶς Μαντάμ... τῆς εἶπε χαμογελώντας

εὐγενικά.
Ῥτήν οὐσία ὅμως, ἀνατρίχιασε. Ὄχι γιατί διακατεχόταν ἀπό

ἀμοραλιστιχές τάσεις χι ἤθελε νά ἀπαλλάξει κάποιον ἀπό µιά τέ-
τοια κατηγορία ἠθικῆς φύσεως. Ἀντίθετα μάλιστα, εἶχε σταθερά
τήν πεποίθηση πώς Ἡ ἔννοια τῆς ἠθικῆς, ἔχει διαχρονική ἀξία γιά

κάθε τόπο καί κάθε λαό.
Τό γεγονός ὅμωςὅ, τι πλανιόταν ἡ ἔντονη διάθεση νά ἐπιβληθεῖ

µιά ἐξοντωτική ποινή, γιά ἀπόπειρα ἑνός πιθανοῦ ἀδικήματος,καί
τό γεγονός πώς ἐχεῖνος ὁ ἄνθρωπος εἶχε ἤδη δεκαέξι μῆνες φυλα-
κή, ἔβαζε σέ δοκιμασία τά δικά του πιστεύω, ὡς πρός τήν ἀπονομή
τῆς δικαιοσύνης. Τόν ἔφερνε πρό τῶν δικῶν τοῦ εὐθυνῶν. Πίστευε
ἀκράδαντα πώς ἡ ἀπονομή δικαιοσύνης εἶναι µιά σοβαρή ὑπόθεση
πού ἔπρεπε νά παίρνεται ἀμερόληπτα κι ἀνεπηρέαστα. Τό ὅ,τι καί
οἱ «Κρίνοντες Κρίνονται»κι ἴσως κάποια µέρα θά κλιθοῦμε νά δώ-
σουµε λόγο γιά ἀποφάσεις πού πήραμε κι ἐπηρεάζουν τή ζωή τῶν
ἄλλων, τόν καθιστοῦσε ἰσχυρό στό νά ἀπαιτεῖ νά γνωρίζει ὅλες τίς
παραμέτρους πού ἐνδεχομένως συνέβαλλαν στό νά πάρει ὀρθή
ἀπόφαση. Ἡ δυσαρµονία κι ἡ ἀμετροέπεια λόγων καί ἔργων, ἐκθέ-
τει ἀνεπανόρθωτα τόν ἄνθρωπο καί καταρρακώνει τήν προσωπικό-
τητά του στά µάτια τοῦ εὐρύτερα γνωστοῦ κοινωνικοῦ του περίγυ-
ρου. Πῶς θά ἔπαιρνε λοιπόν µιά ἀπόφαση, ἔτσι "ἐλαφρά τήν καρ-

δία” ἐπειδή ἅπλά ὁ κατηγορούμενος ἦταν ἀλλοδαπός.
Ὁ χύριος πρόεδρος, ὁμολογουμένως, κατέβαλε ἰδιαίτερη προσπά-

θεια νά ἰσορροπήσει τίς ἀντεγχλήσεις στό θέατρο τοῦ παραλόγου,
ὅπου ὁ καθένας τούς ἔπαιζε τό δικό του ρόλο. Ὄχι δέ φορούσανε πε-
ροῦχες σέ στύλ Λουδοβίκου δεκάτου τετάρτου, οὔτε γουνάχια στούς
ὤμους! Αὐτά μᾶλλον ἀποτελοῦσαν ἀτραξιόν σ᾿ ἄλλη κοµπανία.

--Θά ἀχούσουμε καί τίς προτάσεις τοῦ κυρίου Εἰσαγγελέα καί
θά ἐπανέλθουμε στό ζήτημα, εἶπε στό τέλος γιά νά ἐκτονωθεῖ κάπως
ἡ κατάσταση. ὅσο γιά τό δεύτερο µέρος τῆς κατηγορίας Ἡ νοµοθεσία
προβλέπει δύο μῆνες φυλάκιση καί ἄμεση ἀπέλαση. Δέν πιστεύω νά
ἔχετε ἀντίθετη ἄποψη:... συμπλήρωσε ὁ πρόεδρος µέ νόημα.

Ὡς πρός τό σκέλος αὐτό κανείς τους δέν εἶχε διαφορετική το-

ποθέτηση.
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ταν τότε κοντά πού εἶχαν «ἀνοίξει» τά σύνορα καί εἶχαν
εἰσβάλει ἀρκετοί λαθρομετανάστες ἀνεξέλεγχτα στή χώρα. ΚΜαί ἡ
κοινωνική ἄποφη γιά τούς ἀλλοδαπούς, ὅπου µέ τή συμπεριφορά
ὁρισμένων ἀπ᾿ αὐτούς, δέν ἦταν ἡ καλύτερη καί εἶχε συμβάλει στή
δηµιουργία ἑνός κλίματος φοβίας χαί ἀποστροφῆς γιά τούς ξένους.

Τό γεγονός αὐτό δέν ἐπηρέαζε τή θέση του, ὡς πρός πρῶτο
σκέλος τοῦ κατηγορητηρίου. Ὡστόσο, ἡ ἀνοχή στή ἀθρόα ἐπέλαση
λαθρομεταναστῶν τόν εὕρισχε χάθετα ἀντίθετο. Τό φαινόμενο
αὐτό ἱκανοποιοῦσε ἐν µέρει, µόνον αὐτούς πού ἤθελαν νά διατηρή-
σουν σέ χαμηλά ἐπίπεδα τήν παροχή τῆς ἐργατοτεχνικῆς κι ἀγρο-
τικῆς ἁμοιβῆς στή χώρα.
Ἡ ἄποφή του ἦταν πώς τά ἐργασιαχά κενά ὅπου αὐτά ὑπῆρχαν,

μποροῦσαν νά καλυφθοῦν µέ ἐλεγχόμενη εἰσροή οἰκονομικῶν µε-
ταναστῶν κι ὄχι μ᾿ αὐτό τό µπάχαλο πού ἔζησε ἡ χώρα μᾶς τά τε-
λευταῖα χρόνια.

Δέν χατασταλάξανε κάπου, ἀφοῦ ἔπρεπε νά ὁλοχληρωθεῖ ἡ
διαδικασία καί νά ἀκουστοῦν οἱ θέσεις τοῦ εἰσαγγελέα.

Στό διάδρομο τῶν ἐσωτερικῶν χώρωντοῦ δικαστικοῦ μεγάρου.
στό πίσω µέρος τῆς αἴθουσας ἐκδίκασης τῶν ὑποθέσεων,ὁ εἴσαγγε-
λέας, ἕνας εὔσωμος κύριος γύρω στά πενῆντα πέντε. βηµάτιζε ἀργά
πέρα δώθε, περιμένοντας τούς δικαστές, ὥστε νά ξαναμποῦνε ὅλοι
μαζί στήν ἔδρα.

Καθώς πλησίαζε κοντά τόν ἄχουσε νά μονολογεῖ, τάχατες ἀδιά-
φορα,ὥστε νά ἀκουστεῖ μοναχά ἀπό αὐτόν «Δέ ξέρουν νά κάνουν
τή δουλειά τους, τρία-ἕνα σύνθεση καί µετά φταίει ὁ εἰσαγγελέας
ποῦ εἶναι ὑποχρεωμένος νά κάνει τή δικιά του! Γίνονται αὐτά σε
τέτοιες δίκες;» Ἀργότερα κατάλαβε πώς ἀναφερόταν στή σύνθεση
τῶν ἐνόρκων καί στήν ἁδιαφορία τοῦ διορισµένου δικηγόρου νά
ἐξαιρέσει κάποιες ἀπ᾿ τίς γυναικεῖες παρουσίες.

Στήν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου ἡ διαδικασία συνεχίστηκε κανονι-
κά -ἀπό τό σημεῖο πού χε σταµατήσει-, μ’ ὅλους τους τύπους καί τή
σοβαρότητα πού προέβλεπαν οἱ νόμοι. Ὁ εἰσαγγελέας ἐπέμενε στό
κατηγορητήριο γιά ἀπόπειρα βιασμοῦ. Ζήτησε νά κηρυχθεῖ ἔνοχος ὁ
κατηγορούμενος καί νά τοῦ ἐπιβληθεῖ ποινή φυλάχισης ἕξι χρόνων.

Τό δικαστήριο ἀποσύρθηχε γιά συνεδρίαση, ὥστε νά ἀποφανθεῖ
τελικά ἐπί τῶν ἀδικοπραξιῶν τοῦ κατηγορούµενου.

Λίγη ὥρα ἀργότερα στήν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου ἁπλώθηνκε
βαθιά σιωπή. Ὁ κατηγορούμενος σηκώθηκε ὄρθιος. Ἀτό ἀγωνιῶδες
βλέμμα ἦταν ζωγραφισμένη ἡ ἐλπίδα, ἡ παρηγοριά γιά µιά δίκαια
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ἀπόφαση. Ἔψαχνε ἐναγωνίως στά µάτια τῶν δικαστῶν νά ἐκμαι-
εύσει τήν ἀπόφαση, πρίν αὐτή ἐκφωνηθεῖ ἀπό τόν πρόεδρο.
Ὁ πρόεδρος, ἀφοῦ τακτοποίησε γιά λέγο τα χαρτιά του, κοίταξε

πρός τό ἀκροατήριο. Οἱ λέξεις ἔβγαιναν ἀργόσυρτες ἀπ᾿ τό στόµα
κι ἀκούγονταν σάν χοντρές σταγόνες βροχῆς πού ἔπεφταν σέ ἀσά-
λευτο νερό.

--- Τό δικαστήριο ἀφοῦ ἔλαβε ὑπόφιν τοῦ ὅλες τίς παραμέτρους
πού ἀναπτύχθηκαν κατά τή διάρκεια τῆς ἀκροαματικῆς διαδικα-
σίας καί τίς προτάσεις τοῦ κυρίου εἰσαγγελέα. Ἀποφαίνεται: Γιά
τήν πρώτη κατηγορία, κρίνει κατά πλειοψηφία ἕξι πρός ἕνα, ἔνοχο
τόν κατηγορούμενο γιά ἀπόπειρα βιασμοῦ καί ἐπιβάλει ποινή, ἕξι
χρόνων φυλάκιση. Ἕνας ἐκ τῶν ἐνόρκων εἶχε διαφορετική ἄποφη.
Γιά τή δεύτερη κατηγορία, ὁμόφωναἐπιβάλει ποινή δύο μηνῶν φυ-
λάκιση καί ἀπέλαση τοῦ κατηγορούµενου µετά τό πέρας ἐχτίσεως
τῆς ποινῆς του..., εἶπε µέ σταθερή φωνή.

Ὁ κατηγορούμενος, ἕνα ἀνθρώπινο ράκος ἔσκυψε τό χεφάλι.
Βυθίστηκε στό σκοτάδι τῶν συλλογισμῶν. Ποιός ξέρεις τί εἰκόνες
περνοῦσαν ἀπ᾿ τό μυαλό του καί τί γνώµη σχημάτιζε γιά τήν ἀπο-
νοµή τῆς δικαιοσύνης. Ἀφοῦ κοίταξε γιά λίγο τους δικαστές ἔχπατσε
ἀμήχανα στό ἑδώλιο.

Τήν ὥρα πού ἐγκατέλειπε τά δικαστικά ἕδρανα γύρισε καί κοί-
ταξε τόν κατηγορούμενο µέ συμπάθεια. χε τή γνώµη πώς ἡ ἀνθρώ-
πινη ὑπόσταση δέν μπορεῖ νά εἶναι µιά ἀφηρημένη ἔννοια, γιά ν᾿
ἀντιμετωπίζεται κατά τό δοκοῦν, ἀναλόγως τῆς ἐθνολογικῆς ταυτό-
τητας, ἤ τῆς οἰκονομικῆς εὐμάρειας, ἤ τῆς κοινωνικῆς θέσης, πού ἔχει
ὁ καθένας. Τά ἴδια µέτρα χαί σταθµά ἔπρεπε νά ἰσχύουν γιά ὅλους.

Λίγο ἀργότερα στό γραφεῖο τοῦ προέδρου, τήν ὥρα πού ὑπό-
γραφε τά σχετικά ἔγγραφα µέ τήν ἀπόφαση τῆς δίκης, ὁ πρόεδρος
τοῦ εἶπε µέ συγκαταβατικό ὄὕφος.

-Μήν ἔχεις τύψεις ἀγαπητέ µου, κάναµε ὅλοι σωστά το χα-
θῆκον µας. Ὁ κατηγορούμενος θά προσφύγει στό ἐφετεῖο. Ἐκεῖ θά
λάβουν ὑπόφιν τους καί τή διχιά σου θέση καί θά τοῦ µετριάσουν
τήν ποινή.

Ἔφυγε φορτωμένος μ’ ἕνα σορό σχέψεις καί προβληματισμούς
γιά τό εἶδος ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης τῶν ἀνθρώπων. Ὡστόσο,
εἶχε ἤσυχη τήν συνείδησή του πώς ἔπραξε ἀμερόληπτα κι ἀνεπηρέ-
αστα, χωρίς καµία προκατάληψη. τό καθήκον του!
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ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ

Εἶχα μπλέξει µέ λαχειοπωλήδες µέ γχαρσόνια καί µέ δυό φτηνές πόρνες
εἴμασταν µιά συντροφία τραγική ὅταν Ίρθε ἕνας σακάτης πού πουλοῦσε

ρολόγια
µμιλούσαμε δυνατά δέν χρύβαμετίς σκέψεις µας δέ μᾶς πείραζε πού μᾶς

ἄχουγαν
ὅλοι µας γνώριζαν ὅπως γνωρίζει κανείς τό δρόµο πού τόν παίρνει καθη-

μερινά
µόνο πού ὁ περιπλανώμενος ρολογάς μιλοῦσε φιθιριστα ἐνῶ συνήθως φω-

νάζει
μά αὖτά πού ἔλεγε ἦταν πιό κοινά κι ἀπό τίς φωνασες του γιά τήν πρα-

μάτεια.
Οἱ πόρνεςεἶχαν σοβαρό ὕφος αὐτό τό ὕφος τό σοβαρό πού μπορεῖ ναχούν

τά
κοινόχρηστα πράγματα,
καί τά Ὑκαρσόνια τήν ἐχτίμηση τούς ἀπολαβαίνοντας τίς ἄκουγαν προσε-

χτικά
ἐνῶ ἐγώ σάν ἕνας παρείσαχτος πού δέν ἔχει πρόσωποτό ἴδιο τους ἔκανε
ἄν μιλοῦσα ἤ ἄν δέν μιλοῦσα, προσεχα τούς λαχειοπωλήδες πού ἦταν

ἀδιάφοροι
χράτωντας ἑκατοντάδες ἑχατομμύρια στά χεριά πού δέν μποροῦσε ναναι

δικά τους.
Θέλω ν΄ ἀποτυπώσω ἕνα συναίσθηµα πού βγαίνει συνήθως µέσα ἀπό ἕνα

ἐντελῶς
ἄδειο γέλιο
θέλω νά σκιαγραφήσω µιά ρεκλάµα πού δέν τήν προσέχουν
θέλω νά ἐκφράσω µιά μελαγχολία πού κάνεις δέν τῆς ἔχει δώσει σημασία.
Ἐάν τά καταφέρω µέ τό ρυθµό νά μοῦ τό πεῖτε, µά ἡ φωνή τοῦ ρολογά
σάν ἕνα ρολόγι πού πάει νά σταματήσει, πάει νά σταματήσει
καί οἱ πόρνες, τά γκαρσόνια,οἱ λαχειοπωλήδες κι ἐγώ
ἀφηφούσαμε ὅλα τα πεπρωμένα.
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ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΑΛΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΩΡΑ, 4.132.188 -- Μᾶς γραφουσιν ἐξ Ἄμφισσης,ὅτι ὁ κ. Εὐθύ-
µιος Κεχαγιάς ἀπηύθυνε πρός τέ τούς δημάρχους Παρνασσιδος καί

πρός προσωπικούς αὐτῶν φίλους τήν ἕξης ἐπιστολήν.
«Φίλε Κύριε
Διά πολλούς λόγους καί ἰδίως τῆς ἡλικίας µου, ἠναγκασθην ν᾿

ἀπόσχω τῆς πολιτικῆς πάλης.
Ἀπομακρυνόμενοςδέ ταύτης, θεωρῶ καθήῄκον µου νά ἐκφράσω

δί ἤμωνεἰς τούς συνδηµοτας σᾶς τήν εὐγνωμοσυνήν μοῦ διά τ’ ἀγα-
θά αὐτῶν αἰσθήματα, ἅτινα θεωρῶ ὡς τήν µεγαλυτεραν ἁμοιβήν
τῶν κοπῶν, οὓς κατέβαλαν κατά τό μακρόν πολιτικόν µου στάδιον.

Ὡς γνωρίζετε, εἰς τούς προχείµενας βουλευτικάς ἐκλογας θά
ἐκτεθῆ ὡς ὑποφψήφιος καί ὁ ἀνεφιός µου Ἑὐστάθιος Κεχαγιάς, υἱός
τοῦ κ. Ἠλία καί ἐγγονός τοῦ µακαρίτου θείου µου Ἀναγνωστοῦ
Κεχαγιά, µετερχόμενος εὐδόκιμως τό δικηγορικόν ἐπάγγελμαἐν
Σύρῳ. Τοῦτον συνιστῶ εἰς τήν ἀγαπήν σας, οὐ µόνον ὡς στενόν
συγγενη µου, ἀλλά καί ὡς δυνάµενον ν᾿ ἀντιπροσωπεύσειεἰς τήν

βουλήν τήν ἐπαρχία µας.
Κρίνω ἀναγκαῖον νά φέρω εἰς γνῶσιν σας ὅτι ἀπέσχον ὁλοτελῶς

νά ἐκφράσω γνώμηνεἰς τινά συνδυασµόν νά ταχθῆ. διότι, ὡς γνω-
ρίζετε, ἀμφότεροιοἱ ἀντίπαλοι συνδυασμοί συγκροτοῦνται ἐκ προ-

σώπων,ἅτινα ἐκτιμῶ καί ἀγαπῶ.
Δέω πιστεύω νά τοῦ ἀρνηθῆτε τήν συνδροµήν σας καί ὡς ἐκ

τούτου νά µέ λυπήσετε µεγάλως.
Παρακαλῶ νά γνωστοποιήσετε ταῦτα εἰς συνδηµότας σᾶς ἁδια-

χρίτως.
Σᾶς ἀσπάζομαι ἀπό καρδίας

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΗΧΑΓΙΑΣ»

Διά τήν ἀντιγραφήν
Ἀντώνης Βενέτης
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚ«ΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1912-1915

Τοῦ Γ. Ἀναγνώστου

Βρισκόμαστε στό νοµό Φθιωτιδοφωκχίδας στήν Άμφισσα στά 1941.
Μιά µικρή πόλη µέ 5.700 περίπου κατοίκους, ἕδρα τοῦ Δήμου

Ἀμφισσέων, σ’ αὐτόν ἀνήκουν ἀχόμα ἡ Ἰτεά, ὃ Ἅγ. Γεώργιος, Ἡ Σε-
Υδίτσα, τό Σεργούνι καί τό Σερνικόμα.

Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται µέ τίς ἐλιές, τό δέρµα, τό κουδούνια,

τή σχοινοποῖῖΐα.
Ὅμως τά τύμπανα τοῦ πολέμου ἔχουν ἀρχίσει νά χτυποῦν.
Ἡ Βαλκανική συμμαχία ἑτοιμάζεται νά χαράξει τά νέα σύνορα

στά Βαλκάνια ὅπως ἐπισημαίνει ὁ τοπικός τύπος «Ἄμφισσα»τοῦ

κ. Μελισσάρηή.
«Ἐμπρός! Ἀπό τό ἕνα ἄκρο τῆς µεθορίου ὡς τό ἄλλο αὐτή ἡ

λέξις τρέχει σάν μυστική λαμπάς τῆς Ἀναστάσεως... Ὅλοι τή σχέ-
πτονται. Τήν εἶπεν ὁ Βασιλεύς, τήν εἶπεν ἡ Ἐυβέρνησις, τήν εἶπον
οἱ ἀρχηγοί τοῦ στρατοῦ καί τοῦ στόλου, τή λέγει ὁ στρατιώτης καί
ὁ ναύτης. Αἱ μητέρες πρίν κλάψουν διά τά παιδιά τῶν προφέρουν
ἀπό τά βάθη τῆς φυχῆς τήν λέξιν αὐτή... Δέν εἴμεθα μόνοι. ὍὌρχος
μᾶς δένει µέ τρεῖς λαούς, ὄρκος Χριστιανικός. ὄρχος ἀδελφι-
κός...Ἐμπρός! Κάθε πολεμιστής δέν εἶναι πλέον Ἕλλην, Βούλγα-
ρος, Ῥέρβος, Μαυροβούνιος, ἀλλά στρατιώτης τῆς μεγάλης Βαλκα-
νικῆς ἐποποιίας».

Μέσα σ’ αὐτό τό κλίμα, γίνονται προτάσεις καί γιά τήν ἐνίσχυ-
ση τοῦ στρατοῦ µας σέ πολεμικό ὑλικό.

«Γνωστός ἀξιωματικός συµπολίτης μᾶς συνιστᾶ ἐκ Λαμίαςεἰς
ἐνταύθα ἔμπορον ὅπως φροντίσει διά τόν ἀπό κοινοῦ ἔρανον ὥστε
νά ἀγορασθεῖ ἕνα ἀεροπλάνο...
Ἡ ἀξία τοῦ ἀεροπλάνου εἶναι 22 χιλιάδας ....Ἐκεῖνο ὅμως τό

ὁποῖο μᾶς ηὐχαρίστησε καί μᾶς κατενθουσίασεεἶναι ὅπου εἴδαμεν
ὡς ἀεροπόρον νεαρόν καί συµπαθήν συμπολίτην µας... ἐάν ὁ Θεός
τό φέρει χαί διευθύνει τό ἀεροπλάνο µέ τό ὄνομα Άμφισσα ἡ χαρά
µας θά εἶναι µεγαλύτερη...».
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Κάποιοι θυμοῦνται τίς προβλέψεις τῆς διεθνοῦς Πυθίας ἐκ Πα-

ρισίων κᾶς Δέ Τέμπ.
«Ἀνωτάτη λογική θά εἶναι ἡ ἰσχύς καί τά πυροβόλα. Τά πάντα

προαναγγέλουν ὅτι δέν θά ἀποφύγωμεν τήν τύχην τοῦ πολέμου
Ἀλλά μᾶλλονεἰς τό τέλος τοῦ 1942 ἤ εἰς τήν ἀρχήν, ὁπωσδήποτε

ὅμωςεἰς τό 19158 ὅλα θά ἔχουν τελειώσει...»

Νύχτα 18 Σεπτεµβρίου τοῦ 1912 θά γίνει ἡ ἀναχώρηση τῶν ἐφέ-
δρων ἀπό τήν Άμφισσα.

«Κάθ ὅλην τήν νύχταν ἅπαντες σχεδόν οἱ συμπολίτες μᾶς ἔμει-

ναν ἄγρυπνοι. Ἀπό τήν πρώτην μεταμεσονύκτιαν ὥραν οἱ ἔφεδροι
ἤρχισαν νά ἀναχωροῦν καθ’ ὁμάδες τραγουδῶντες διάφορα ἡρωικά

καί κλέφτικα τραγούδια,µέ ἐνθουσιασμό καί ζωηρότητα διά Βράλ-

λον καί ἐκεῖθεν διά Λαμίαν.
Εἰς τήν πρώτην γέφυραν διά Λαμίαν εἶχον συναχθεῖ σχεδόν ὅλοι

οἱ συμπολίτες µας.

Ἅμαξαι, σοῦσται, κάρρα καί λοιπά ζῶα μετέφεραν αὐτούς. Οἱ
περισσότεροι ἀναχώρησαν πεζοί ἑλλείφη μεταφορικῶν µέσων...

Ἔβλεπεςτίς συγκινητικούς χαιρετισμούς,χειραφίας, φιλήµατα,

ξεκαπελλώματα, σινιάλα...ἠ µικρή Άμφισσαδέν εὑρίσκει καταλλή-
λους λέξεις διά νά ἐπαινέσει τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἐπιθυμίαν

τῶν ἐφέδρων μᾶς μεθ’ ἦν ὑπεδέχθησαν τήν ἐπιστράτευσιν..».

Ὅμως ἡ ἀναχώρηση τῶν ἐπιστράτων δημιουργεῖ οἰχονομικά
προβλήµατα στίς οἰκογένειές τους.

«Οἱ ἔφεδροι ἀνεχώρησαν διά νά ὑπερασπιστοῦν τήν τιμήν καί
τήν ἐλευθερίαν, μεταξύ ὅμως τῶν ἀναχωρησάντων ὑπάρχουν καί

πτωχοί καί ἐνδεεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀναχωρήσαντες ἐκτάκτως δέν ἄφησαν
οὔτε µίαν ζυμωσιᾶν ἄλευρα εἰς τάς πολυμελεῖς οἰκογένειάς τους...».

Στό κύριο ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας ἐπισημαίνεται ἣ ἀναγκαιότητα
δημιουργίας ἐπιτροπῆς γιά τήν ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειῶν.

«Καθῆκον ἔχουν οἱ ἐξέχοντες καί οἱ πλούσιοι νά σχηματίσουν

µίαν σοβαρᾶν καί ἐπιβλητικήν ἐπιτροπήν, ὅπως τοῦτο ἐγένετο καί
εἰς ἄλλας πόλεις, διότι εἶναι τό µεγαλύτερο κακούργημα καί τό

ἀπαισιώτερον φαινόμενονοἱ µέν ἄνδρες νά πολεμοῦν διά τήν τιμήν

τῆς πατρίδος µας καί νά ὑποφέρουν καί νά ταλαιπωροῦνταιδιά τήν

τιμήν καί τήν περιουσίαν ἡμῶν, αἵ δέ οἰκογένειές τους νά ψωφοῦν
ἀπό τήν πεῖναν καί νά εὑρίσκονταιεἰς ἐσχάτην ἀπελπισίαν».

Οἱ ἐκχλήσεις τοῦ τύπου βρίσκουν ἀνταπόκριση ἔτσι στίς 44

Ὀκτωβρίου 1942 θά μοιραστοῦν τά πρῶτα βοηθήματα.

«..
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«Ἡ ἐπιτροπή ἐπί τῶν βοηθηµάτων εἰσέπραξε περί τάς 2.000
δραχμᾶς, προχθές δέ διένειµε τάς πρώτας βοήθειας...».

Ὅμωςκαί διάφορες συντεχνίες συνεισφέρουν στόν κοινό ἀγώνα.
«Εἰς πράξιν ἐπαινετή προέβη τό σωματεῖον ὑποδηματοποιῶν,

τιµώσα ἀληθῶς τά µέλη αὐτοῦ καί δίδουσα παραπέρα καλό παρά-
δειγµα, παµφηφί παρεχώρησαν ὅλα τα χρήματα τοῦ ταμείου ὑπέρ
τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἐπιστράτων».

Παράλληλα ξεκινάει µιά προσπάθεια ἐξόρμησης γιά τήν συγκέ-
γτρωση χρημάτων καί τροφίμων γιά τό στράτευμα.

«Οἱ ἁπανταχοῦ της γῆς Ἕλληνες πρόσφεραν ὅτι ἕχαστοςεἰς
χρῆμα ἤ εἶδος ἠδύνατο πρός ἀνακούφισιν τοῦ στρατοῦ µας...καίΐ
µόνον ἡ πόλη μᾶς ὑστέρησε, εὐτυχῶς τήν ἔλλειψιν ταύτην, ἔρχεται
νά συμπληρώσει σήμερον ἐπιτροπή, ἡ ὁποία περιελθοῦσα τήν ἄγο-
ράν κατήρτησε κατάλογον εἰσφορῶν βρωσίµων ἐλαιῶν ὑπέρ τῶν
ἀνδρῶν τοῦ στρατοῦ, ἀλλά τοῦτο δέν ἀρχεῖ, ἀνάλογος πρέπει νά
εἶναι καί ἡ προσφοράεἰς χρήµατα....μέχρι τοῦδε ἀρχκούμεθα νά
μεμφώμεθα ἐν τοῖς καφενείοις τήν ἁδιαφορίαν, ἐάν δέν ἔχεις ἐλαί-
ας ἔχεις χρήματα καί τά χρήματα γίνονται ἐλιές καί δέν πιστεύοµεν
ὅτι θά εὑρεθεῖ κανείς νά µήν προσφέρει, ὅταν ἡ προσφορά σκοπόν
ἔχει νά ἀνακουφίσει ἐκείνους οἵτινες ἐπί τεσσάρων καί πλέον
μηνῶν, θυσιάζουν τήν ζωή τῶν διά τήν Πατρίδα...».

Στό μεταξύ ἡ νικηφόρα πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ δηµι-
ουργεῖ ρίγη ἐνθουσιασμοῦ.

«Μετά μεγάλης συγχινήσεως περιμένουν τά τηλεγραφήματα καί
τάς Ἀθηναϊχκᾶς ἐφημερίδας οἱ συμπολίτες μᾶς διά νά μάθουν τάς
ἐκβάσεις τῶν δεδοµένων εἰς τό τουρκικόν ἔδαφος μαχῶν, µετά τήν
ἀνάγνωση τῶν ὁποίων ὁ ἐνθουσιασμόςεἶναι τόσον μέγας ὥστε δέν
περιγράφεται.

Καίΐ δικαίως ἐνθουσιαζόμαστε διότι κάθε πολίτης ἐνδιαφέρεται
διά τό ἔθνος του καί πολύ περισσότερο ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες,οἱ ὁποῖοι
εἴμεθα ἀσυνήθιστοιεἰς νίκας».

Βέβαια κάποιοι πού ἔμειναν πίσω, δέν χάνουν εὐκαιρία νά σχε-
διάζουν χάρτες νά ὀνειρεύονται πολέμους νά ἐκμεταλλεύονται τήν
ἔλλειφη ἐπικοινωνίας δημιουργώντας τετελεσμένα.

«Οἱ ἐναπομείναντες ἐλάχιστοι θαμῶνες τῶν καφενείων, ἄσχο-
λοῦνται ἀπό πρωίας µέχρι ἑσπέρας µέ πολεμικᾶς συζητήσεις καί µέ
κατάστρωσιν πολεμικῶν σχεδίων, ἐναγωνίως περιμένοντας τήν
ἑσπέραν τάς Ἀθηναϊκᾶς ἐφημερίδας....ὑπάρχουν καί μερικοί ἐπιτή-
διοι φαρσέρήδες οἱ ὁποῖοι μεταδίδουν λίαν τεχνηέντως διαφόρους
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φευδεῖς πολεμιχκᾶς εἰδήσεις...εὐτυχῶς ἀπό προχθές ἐμετριάσθη τό

κακόν διότι µερικοί ἐπιστήμονες ἔλαβον τήν εὐγενῆ καλοσύνη καί

εἰσέπραξαν ἐράνους καί ἀπέστειλαν αὔτους εἰς τό τηλεγραφικόν

Ἀθηναϊκόν Πρακτορεῖον τό ὁποῖο μᾶς τηλεγραφεῖ τάς κυριωτέρας

πολεμικᾶς εἰδήσεις... καί ὅλα αὐτά τά παθαίνοµεν διότι εἴμεθα
ἀποχλεισμένοι ἀπό κάθε νεωτέραν συγκοινωνίαν...καί ἐπειδή ὁ λό-

γος περί συγκοινωνιῶν, ἀναχαινίζομεν εἰς περίστασιν ἀκατάλληλόν

το ζήτημα τῆς διακλαδώσεωςτοῦ σιδηροδρόµου...».
Στά πεδία τῶν μαχῶν οἱ συμπολίτες μᾶς δίνουν τή δική τους

μάχη µέ τραυματίες καί νεκρούς.

«Εἰς τόν τραυματισθέντα συμπολίτην μᾶς κ. Δ. Σταματόπουλον

εὐχόμεθα ταχείαν ἀνάρρωσιν.
Εἰὶς τήν µάχην τοῦ Μπιζανίου ἔπεσεν ἠρωικῶςὁ ἐκ Δεσφίνης Γε-

ωρ. Ἄνδ. Ἀλεξίου
Ἐπίσηςεἰς τάς αὐτᾶς µάχας ἐτραυματίσθη ὁ εὔζωνος συμπολί-

της μᾶς Γεωρ. Η. Μλέτζαρος».
Στήν πόλη ἡ ζωή ἀχολουθεῖ τούς δικούς της ρυθμούς, προχαλώ-

ντας κάποιες φορές.
«Παρακαλοῦνται αἱ κυρίαι καί δεσποινίδες τῆς πόλεώς µας νά

µήν περιφέρονταιἐν στολή καί µέ τά πλατύγυρα καπέλλα τῶν διό-
τι τό ἔθνος εὑρίσκεταιεἰς ἐμπόλεμον κατάστασιν καί εἰς περίστα-

σιν πολύ κρίσιµον».
Κι ἐνῶ ὁ στρατός προχωρᾶ νικηφόρα, στίς ἀρχές Αὐγούστου τοῦ

1913 ὁ Βενιζέλος θά ὑπογράψει τή συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου µέ

τά νέα σύνορά της Ἑλλάδος πού φθάνουν ὡς τό Νέστο ἐνῶ περι-
λαμβάνουν καί τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καί τήν Κρήτη.

Λίγο νωρίτερα, στίς 28 Ἰουλίου τοῦ 1913 στήν Ἱερά Μητρόπολη
τῆς Άμφισσας, ὁ Γεώργιος Μπούρας, Διευθυντής τῆς δημοτικῆς

σχολῆς ἀρρένων, θά ἐχφωνήσει λόγο σέ μνημόσυνο πού ἔγινε γιά

τούς ἥρωες τῶν Βαλκανικῶν πολέμων.
«Δέν ἐζήτησα τήν συγκατάθεσιν τῶν οἰκογενειῶν διά νά χαιρε-

τίσω τό κενοτάφιο τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος.....
Ἁπλῶς ἐσκέφθην ϐ᾽ ἀνέλθω ἐνταύθα νά ἐξωτερικεύσω πώς τά

καταπλημμυρούντα πάντων ἡμῶν τήν καρδίαν αἰσθήματα εὐγνωμο-

σύνης καί θαυμασμοῦ πρός τούς πεσόντας.

Ὅταν ἐλευθέρως καί µέ δικαιολογηµένην πλέον ὑπερηφάνειαν

βαδίζει παραλλήλως πρός τούς λοιπούς του πολιτισμοῦ χώρας ἤδη

µεγάλη καί ἐκτεταμένη ἡμῶν πατρίς, ὅταν Ἰνωμένος πλέον ὁ Ἕλλη-  
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νισµός καί ἐλεύθερος ἀναπτύξει τάς ἔμφυτους ἐχπολιτιστικᾶς τοῦ
ἀρετᾶς, τότε ὁ κόσμος ὅλος της Ἀνατολῆς θά εὐλογεῖ τό αἷμα τῶν
ἠἡρώων τῆς Δοϊράνης, τοῦ Κιλκίς, τοῦ Λαχανά, τῆς Κρέσνας, τῆς
Τζουμαγιᾶς...τότε θά ἐννοεῖ ὅτι οἱ ἄνδρες τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ,
ὡς λέοντες πολεμοῦντες καί ὡς Τιτάνες πίπτοντες, δέν ἐνεπνέοντο
ἐξ ἐκδικήσεως πρός τόν ἐχθρόν, ἀλλ’ οἱ ἰδέαι, αἵτινες τούς ἐχίνουν
πρός τόν θάνατον, ἤσαν πολύ ὑψηλότεραι, ἤσαν οἱ ἀρχαί τοῦ πολι-
τισμοῦ, αἵ ὑψηλαί ἐξάρσεις θρησκείας, ἤσαν τό δίκαιόν των ἀδίχως
σφαζοµένων ἀδελφῶν, ἦταν τέλος τά ἰδανικά της συγκεντρώσεως
τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος».

Τό τέλος τῶν Βαλκανικῶν πολέμωνβρίσκει τήν Ἑλλάδα διπλά-
σια σέ ἔκταση.

Στή Βουλή ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος μιλᾶ γιά τά νέα δεδοµένα.
«Κύριοί το ἔργον τό ὁποῖον εὑρίσχεται πρό ἡμῶν ἀκόμα εἶναι

µέγα...Τό ἔργον τοῦτο μέλλει συντελεσθῆ µετά πλήρους ἐἔπιτυ-
χίας...Οὐ µόνον Ἡ στρατιωτική αὐτῆς σύνταξης, ἀλλά καί Ἡ ὅλη
ὀργάνωσις καί ἡ ἀνάπτυξις τῶν πόρων αὐτῆς καί ἡ ἀκμή τῶν ἐπι-
στημῶν καί ἡ ἀχμή τῶν τεχνῶν θέλει ἔλθει νά ἐπιβραβεύση τούς
πολεμικούς ἡμῶν ἀγώνας, ὅπως τοῦτο πάντοτε παρετηρήθη εἰς πά-
σαν ἀνάλογον πολιτικήν σταδιοδροµίαν».

Σ᾽ αὐτό τό µέγα ἔργο, καί ἡ µικρή Άμφισσαεἶχε τή δική της µε-
γάλη συμβολή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Γεννήθηκε στήν Άμφισσα καί ζεῖ στήν Λαμία. Ὑπηρέτησε σάν δάσκα-

λος σέ διάφορα σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας. Ἔχει ἐκδώσειτίς ποιητικές συλλο-
γές «Τέμπλο µέ δυό εἰκόνες»καί «Σκόρπιες φηφίδες».

Ἀσχολεῖται µέ τό παιδικό θέατρο, ἀλλά καί µέ ἐχπαιδευτικά προ-

γράµµατα γιά µαθητές σέ μουσεῖα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΜΦΙΣΣΑ», Ἐκδότης: Θεοχ. Με-

λισσάρης 1912-18.
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ΟΜΙΛΙΑ ΡΙΑ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΗΡΟΣΚΟΗΟ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΦΟΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΣΠΗΠΥΡΟ ΚΑΦΑΝΤΖΑΚΗ

Χρῆστος Δημητρέλος

Γιά νά ξετυλίξουµετό κουβάρι τῆς ὑπέροχης αὐτῆς ἱστορίας θά
χρησιμοποιήσουμε ἀποσπάσματα:
- ἀπό τό ὑπό ἔκδοση βιβλίο τοῦ Γιώργου Κούχιου «Ἀσπρόμαυ-

ρες εἰχόνες, φυλακτά...», Γραμμένο στήν Ἀθήνα τήν περίοδο
4990 - 2010. Προσαρμογή γιά τό Ἀφιέρωμα πού ἑτοίμασε Ἡ Πε-
ριφερειακή Ἐφορεία Προσκόπων Φωκίδας γιά τόν Σπύρο Μα-

Φφαντζάκη
- ἀπό τό Βιβλίο τοῦ κ. Γεωργίου Κουτσοχκλένη γιά τόν Ἀγαθόνι-

χο Καροῦζο,

- ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ Δρόσου Ἠραβαρτόγιαννου καί ἀπό µαρ-

τυρίες συγγενῶν µας προσώπων)
-- ἀπό τό βιβλίο τῆς Θάλειας Κρητικοῦ: Ἡ ἱστορία τοῦ Μοναστη-

ριοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία
- ἀπό γνωστά µας πρόσωπα

Λίγο πρίν τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὁ Γιάννης Κούκιος εἶχε
παντρέψει ἕναν πολύ καλό του φίλο στήν Ἄμφισσα: τόν Σπύρο
Καφατζάχη (Καφετζάχης ἡ καί Καφατζώαιο). Ὁ Καφαντζάνης κι ὁ
Γιάννης Κούκιος στά νιάτα τούς ἤσαν σπουδαῖοι ἀθλητές Ὁ Σπύ-
ρος ἦταν ἅλτης στό ἐπί κοντῶ, εἶχε λάβει µέρος ὅπως λέγεται
στούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, ὁ δέ Γιάννης ἄλτης στό ὕψος καί στό
τριπλοῦν εἶχε λάβει µέρος στούς Βαλκανικούς.
Ὁ Καφατζάχης ἦταν ἕνα παλληκάρι µέ ἔντονό το αἴσθημα τοῦ

χιοῦμορ καί πολύ καλός στήν παρέα του καί τούς φίλους του.
Ἠταν γραμματισµένος καί γλωσσομµαθής. Στό Ἡμερολόγιο τοῦ Δρό-
σου Κραβαρτόγιαννου ἀναφέρεται ὡς Περιφερειακός Ἔφορος
Προσκόπων Φωκίδος,ὁ δέ Γιῶργος Κατσίμπρας σέ δικό του
ἔγγραφο τόν ἀναφέρει ὡς Ἔπαρχο.
Ὁ Σπύρος Καφατζάκης ἦταν Ἕλληνας Αἰγύπτιος, δηλαδή γεν-
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νηµένος στήν Αἴγυπτο ἀπό Ἕλληνες γονεῖς. Οἱ γονεῖς τοῦ διαφώ-
νησαν µαζί του ἐπειδή ἤθελε νά παντρευτεῖ µιά κοπέλα πού δέν
ἐνέχριναν,κι ἔτσι τό ζευγάρι ἔφυγε ἀπό τήν Αἴγυπτο κι Ἴρθε στήν
Άμφισσα ὅπου καί παντρεύτηκε.

Τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ Καφατζάκης ἄρχισε νά ἐργάζεται ὡς ὑπεύ-
θυνος στίς ἀποθῆκες Ἄμφισσης, στήν ἐλαιοπαραγωγική ἐπιχείρηση
τῶν ἀδελφῶν Κονιάκων. Μέ τόν πόλεμο, τό ἐμπόριο σταμάτησεκαί
Ἡ οἰκονομία τῆς χώραςεἶχε διαλυθεῖ. Στήν Κατοχή, οἱ Ἰταλοί ἐπι-
στράτευσαν τόν Καφετζάκη, λόγω τῆς γλωσσοµάθειάςτου, γιά µε-
ταφραστῆ τους. Οἱἴδιοι, τόν πέρασαν στρατοδικεῖο καί τόν χατα-
δίκασαν σέ θάνατοδιότι εἶχαν ἀποδείξεις πώς συνεργαζόταν µέ τήν
ἀντίσταση. Στίς 230 Φεβρουαρίου τοῦ 1948, τόν ἐκτελέσανε οἱ Ίτα-
λοί ὡς ἀντιστασιακό. Τόν ἐκτέλεσαν µαζί µέ τόν Ἀγαθάγγελο Κα-
ροῦζο -Ἠγούμενο τῆς μονῆς τοῦ Προφήτη Ἠλία. Οἱ ἀντάρτες µπαί-
ναν-βγαίναν στό Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία, γιατί ἦταν σέ ἀπό-
µερο σημεῖο στό δάσος µακριά ἀπότίς ἐχθριχές µονάδες.

Ἀπό τούς πρώτους μῆνες τῆς κατοχῆς οἱ ἀντιστασιακές ὀργα-
νώσεις βρῆκαν στό Μοναστήρι φίλους, ὑποστηρικτές καί ὁπαδούς
µέ πρῶτο τόν Ἠγούμενο Ἀγαθόνικο, πού συνεργάσθηκε ἀνελλιπῶς
δραστήρια, παίρνοντας ὅλα τα ἐνδεικνυόμενα συνωµοτικά µέτρα
λόγω τῆς θέσης πού κατεῖχε. Ὁ Ἡγούμενος βοηθοῦσε τήν ἀντίστα-
ση µέ τρόφιμα καί πληροφορίες γιά τά µέτρα καί τή δράση τῶν
Ἰταλῶν, πού κάθε µέρα γινόταν πιό βίαιη καί ἐπικίνδυνη γιά ὅσους
συμμετεῖχαν σέ αὐτές τίς ὀργανώσεις. Τούς παραχωροῦσε περίθαλ-
ΨΗ καί στέγη πολλές φορές καί παρὅλα τα προβλήµατα ὑγείας
πού ἀντιμετώπιζε κεῖνα τά χρόνια, ἑτοιμαζόταν νά ἐγχαταλείψει τό
Μοναστήρι καί νά συμμετάσχει πιό δραστήρια στήν Ἐθνική Ἀντί-
σταση καί νά ἀφιερώσει ὅλες του τίς δυνάμεις γιά τήν ἀνάπτυξη
τοῦ ἀγώνα γιά τή λευτεριά τῆς πατρίδας..
Ὁ Ἀγαθόνικος Ίρθε στήν Ἄμφισσα καί ἔμενε στό σπίτι τοῦ

ἀδελφοῦ του. Μαί ἐξακολούθησε νά ἐπικοινωνεῖ µέ τίς ἀντιστασια-
χές ὀργανώσεις. Οἱ κινήσεις του καί οἱ ἐπαφές τοῦ παρακολου-
θοῦνταν ἀπ᾿ τούς Ἰταλούς συστηματικά πιά.

Ἡ ἀντίσταση συνέχισε, ὅπως πρῶτα, νά τροφοδοτεῖται ἀπό τό
Μοναστήρι. Ἀπ΄ τό Μοναστήρι διέσχιζαν τόν ἐλαιώνα, ἔβγαιναν
πάνω ἀπ᾿ τό χωριό Σερνικώα καί Άη Γιώργης καί περνοῦσαν στήν
Γκιόνακαί ἀντίστροφα. ταν ὁ πιό σύντομος καί σχετικά ἀσφαλής
δίαυλος ἐπικοινωνίας µεταξύ Παρνασσοῦ καί Γκιόνας.

Οἱ Ἰταλοί πληροφορημένοιγιά τίς κινήσεις τους, ἔστελναν συχνά
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ἀπόσπασμανά περιπολεῖ καί νά ἐνεδρεύει στήν τοποθεσία Στενή,

κάτω ἀπό τό Μοναστήρι,στήν πλαγιά τοῦ Παρνασσοῦ πάνω ἀπό τόν

ἐλαιώνα, µέ σκοπό νά παρεµποδίσουν τό πέρασμα ἀπό τό Μονα-

στήρι πρός τή Γκιόνα. Στίς 17 Φλεβάρη τοῦ 43 τό Ἀρχηγεῖο Παρνασ-

σίδας στή θέση Στενή, κάτω ἀπό τό Μοναστήρι χτύπησε καί συνέτρι-

φε ἰπαλικό ἀπόσπασμα. Σχετικά µέ τίς ἀπώλειες πού ὑπέστησανοἳ

Ἰταλοί στή µάχη στή Στενή ἀναφέρονται ἀντικρουόμενα στοιχεῖα.

Ἄλλοι ἀναφέρουνὅτι: «... ὅλοιοἱ Ἰταλοί ἔπεσαν νεκροί... πλήν

ἑνός, πού τραυματισμένος μεταφέρθηκε στή Μονή, γιά περίθαλφη

ἀπό τούς Μοναχούς», ἐνῶ ἄλλοι ὅτι: «Οἱ Ἰταλοί αἰφνιδιάστηκαν,

τό ἔβαλαν στά πόδια, -ἀφήνονταςἐχεῖ καί τόν μοναδικό τραυματία

τῆς συμπλοκῆς- κι ἔφτασαν στήν Άμφισσα τρέχοντας». Οἱ πληρο-

φορίες πού κυκλοφοροῦσαν τότε ἀνάμεσα στόν κόσμο µετά τά γε-

γονότα ἤταν ὅτι τό ἀπόσπασμα ἐξοντώθηχε παντελῶς καί ὁ µονα-

διχός ἐπιζήσας ἦταν ἕνας τραυματίας πού περισυνέλεξαν οἱ µονα-

χοί καί τόν παρέδωσαν στούς Ἰταλούς ὅταν αὐτοί ἐπέδραμαν στό

Μοναστήρι καί τό ἔχαφαν. Λόγω αὐτοῦ του γεγονότος ἔτσι ἔξη-

γοῦνται καί τά σκληρά ἀντίποινα τῶν Ἰταλῶν -νά κάφουν τό Μο-

ναστήρι καί νά ἐκτελέσουν τόν Ἡγούμενο Ἀγαθόνικο.

Τήνἴδια µέρα οἱ Ἰταλοί συνέλαβαν τόν Ἀγαθόνικο στό σπίτι

τοῦ ἀδελφοῦ του ἐνῶ προέβησαν σέ συλλήψεις καί ἄλλων ὑπόπτων

πολιτῶν.Τήν ἑπόμενη µέρα ἰσχυρές δυνάμεις Ἰταλῶν, παίρνοντας

μαζί τους τόν Ἡγούμενο ἔφθασαν στό Μοναστήρι,καί μικρό ἴπαλι-

κό ἀπόσπασμα περιµάζεφε τούς νεκρούς Ἰταλούς στρατιῶτες ἐνῶ

κατά τήν ἐπιδρομή συνελάµβαναν ὅσους συναντοῦσαν στό δρόµο.

Κατόπιν ἐπέδραμαν στό Μοναστήρι, τό λεηλάτησαν καί τό ἔκαφαν.

Πῆραν ὅ, τι πολύτιμο βρήκανε, ἄδειασαν τά κελάρια του. Ἡ λεηλα-

σία καί ἡ φωτιά κατέστρεφαν πολλά ἀπό τά κειμήλια καί τά βιβλία

πού βρίσκονταν ἐχεῖ. Ἐὐτυχῶς ἡ βαρβαρότητα τῶν Ἰταλῶν δέν ξέ-

σπασε καί στήν ἐκκλησία καί δέν τήν κάφανε. Οἱ Ἰταλοί ἐπιστρέ-

φοντας τό βράδυ ἀπό τό Μοναστήρι, πῆραν µαζί τους καί τόν κρα-

τούµενο Ἀγαθόνικο, τόν ἔφεραν στήν Ἄμφισσα καί τόν ἔκλεισαν

στό παλιό Γιάγτζειο Γυμνάσιο σέ ἕνα μικρό βοηθητικό δωμάτιο

πού χρησίμευε ὡς πειθαρχεῖο τοῦ νεοχλασσικοῦ κτιριακοῦ συγκρο-

τήµατος. Στό παλιό γυμνάσιο ἦταν καταυλισµένα τά τμήματα καί ἡ

διοίκηση τοῦ ἰταλικοῦ συντάγματος τῆς Ἄμφισσας. )

Ἡ ἀπόφαση γιά τήν ἐκτέλεση τοῦ Ἡγούμενου ἔγινε γνωστή το

Σάββατο τό πρωί, 20 Φλεβάρη 1948. Ἡ εἴδηση διαδόθηκε σὲ ὅλη τήν

πόλη. Ὁ κόσμος ἐμβρόντητος καί ἀναστατωμένος περίμενε µέ ἄγω-
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νία τήν τροµερή καί μαύρη αὐτή ὥρα τῆς ἐχτέλεσης τοῦ ἐχλεκτοῦ

κληρικοῦ, Ἡγούμενου Ἀγαθόνικου καί λαμπροῦ Ἕλληνα πατριώτη.
Ὁ κόσμος δέν ἀπομακρυνόταν καί µέ ἀγωνία ἀνέμενε µέχρι τήν

τελευταία στιγµή, µήπωςκαί γίνει κάτι νά σωθεῖ ὁ Ἡγούμενος. Οἱ
Ἰταλοί σέ µιά αἰωνόβια ρίζα ἐλιᾶς ἔστησαν τόν Ἀγαθόνικο σέ ἕνα
κάθισμα, τόν ἔδεσαν πάνω σ᾿ αὐτό, τοῦ σκέπασαν τά µάτια μ’ ἕνα
μαντήλι καί παρέταξαν τό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα γιά νά ὁλοχκλη-
ρώσουν τό μακάβριο ἔργο τους. ὁ Ἀγαθόνικος, µέ πλήρη συνείδηση
τοῦ χρέους του πρός τήν Ὀρθοδοξία καί τήν πατρίδα, ἀτάραχος
ἀντιμετώπισετίς τελευταῖες στιγμές τῆς ζωῆς του.
Ὁ Ἀγαθόνικος πρίν δεχθεῖ τά δολοφονικά βόλια τοῦ ἀποσπά-

σµατος ἀναφώνησε «Ἡ Ἑλλάς θά ζήσει» καί ἔφυγε ἀπό τή ζωή σέ
ἡλιχία 59 χρονῶν, ἀνάμεσα στούς πρώτους στόν κατάλογο τῶν
ὑφηλά ἱστάμενων κληρικῶν πού τά στρατεύματα κατοχῆς δολοφό-
νησαν γιά τή συμμετοχή τους στούς ἀγῶνες τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστα-
σης. Μέ τό αἷμα τοῦ Ἡγούμενού της, τίς φλόγες καί τούς καπνούς,
Ἡ πυρποληµένη Μονή τοῦ Προφήτη Ἠλία Παρνασσοῦ, ὅπως καί τό
31, ἄναψε γιά ἄλλη µιά φορά τή φλόγα τῆς Ἐθνεγερσίας στή Ρού-
μελη καί σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Τό μακάβριο ἔργο τῶν Ἰταλῶν κατακτητῶν δέν περιορίστηκε
στήν ἐκτέλεση τοῦ Ἡγούμενου. Ἀχκολούθησε ἡ ἐκτέλεση τοῦ Σπύ-
ρου Καφαντζάκη.

Πρίν τουφεκιστεῖ ὁ Καφαντζάκης ἀποχκάλυψετίς µικρές µεταλ-
λικές συμμαχικές µαζί µέ τήν ἑλληνική σηµαία, πού εἶχε στό πέτο
του ἀπό τή µέσα µεριά σταυρωτά. Βροντοφώναξε «Ζήτω ἡ Ἑλλάς,
ζήτω οἱ Σύμμαχοι». Στή συνέχεια ξαπλώθηκε καταγῆς ἀπό τά πυ-
ῥά τοῦ ἐκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος ὁ Σπύρος Καφαντζάκης ξεφύ-
χος. Ἠταν ἕνας γενναῖος ἄντρας. Ἕνας ἥρωας
Ὁ Γιάννης Παπαϊωάννου πού διετέλεσε γιά ἀρκετά χρόνια Δι-

κηγόρος Άμφισσης στήν μετέπειτα ζωή του), ὁ Χρῆστος Παλούχης
νέοι τότε 15 χρονῶν καί ἐλάχιστοι ἄλλοι Πρόσκοποι ἦταν ἀπό τούς

μάρτυρες αὐτῆς τῆς τραγωδίας.
Ἡ τελευταία μαύρη στιγµή τοῦ δράµατος αὐτοῦ, ἦταν ὅταν τύ-

λιξαν οἱ συντοπίτες τά σώματα τῶν ἐκτελεσμένων ἀγωνιστῶν µέ
τουλουπάνια καί κουβέρτες καί τά μετέφεραν φορτωμένα µέ τά
κάρα στούς δικούς τους. Δυστυχία καί θλίψη εἶχε κυριεύσει τότε
τόν Μαρτυρικό Τόπο µας...

Θά ἀναφέρουμε δύο λόγια γιά τήν Ἡροσκοπική Ἐίνηση ἐχείνης
τῆς ἐποχῆςὅτι :
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Ὁ Σπύρος Καφαντζάκης Ίρθε στήν περιοχή µας λίγο πρίν τόν Β

Παγκόσμιο πόλεμο.
Σχεδόν ταυτόχρονα ὁ ΠἩροσκοπισμός ξεκινᾶ στή Φωκίδα µέ δει-

λά βήματα.
Πρώτη πόλη τῆς Φωκίδας ἀναφέρεται τό Γαλαξίδι. Ποντοπόροι

τότε οἱ Γαλαξιδιῶτες καί κοσμογυρισμένοι δημιουργοῦν τίς πρῶτες

Ἡροσκοπιχές ἑστίες.

Στήν Άμφισσα, ὁ Προσκοπισμός ξεχκινᾶ τό 1955.
Ἰδρυτικά µέλη τοῦ Προσκοπισμοῦ εἶναι οἱ:

Ἰωάννης Μελισσάρης (καθηγητής Φυσικῆς)
Σπύρος Καφαντζάκης (ἰδιωτικός Ὑπάλληλος)
Σοφοχλῆς Σίδερης (καθηγητής Φιλόλογος)
Ἀθανάσιος Πατρῶνος (καθηγητής Φιλόλογος)
Νικόλαος Παπαγεωργίου (καθηγητής Φιλόλογος)
Παναγιώτης Μαυραειδής (καθηγητής Γυμναστικῆς)
Θεόδωρος Σταµατόπουλος (ἔμπορος)

Ἠλίας Τζαμτζής (ὑπάλληλος Πρόνοιας)
Ἀξίζει νά παρατηρήσουμεὅτι ὅλοι οἳ ἀνωτέρω διακρίνονταν γιά

τό ἦθος καί τήν ἐκπαιδευτική τους κατάρτιση. Τό κύρος καί Ἡ ἄξιο-

πρέπειά τους ἐνδυνάμωσαν τόν Ἡροσκοπισμό.
Πέραν αὐτῶν, σχεδόν ὅλοι οἱ Ἐκπαιδευτικοί Δάσκαλοι καί Καθηγη-

τές σέ ὅλα τα σχολεῖα Δημοτικά καί Γυμνάσια, βλέποντας τήν ὠφελιμό-
τητα τοῦ Προσκοπισμοῦ ἀπό τήν ἔμπειρη ὁπτωσ γωνία τοῦ Ἐκπαιδευ-

τικοῦ, γίνονται βαθµοφόροι καί ἀναλαμβάνουν ἐνεργό δράση.
Ἱδρύονται ὃ πλήρεις ὁμάδες καί σύµφωνα µέ τά δεδοµένα τῆς

ἐποχῆς χωρίζονται σέ παιδιά πού εἶναι µαθητές (ἐσωσχολικές ὁμά-

δες) καί σέ παιδιά πού δέν πηγαίνουν σχολεῖο ἀλλά δουλεύουν
(ἐξωσχολικές ὁμάδες) ὥστε νά εἶναι πιό εὐέλιχτό το πρόγραµµα

δραστηριοτήτων.

Στίς ἐξωσχολικές ὁμάδες καί εἰδικότερα στήν

Πρώτη, ἀρχηγόςεἶναι ὁ Σπύρος Καφαντζάκης, στή
Δεύτερη, ἀρχηγός εἶναι ὁ Θεόδωρος Σταµατόπουλος καί στή

Τρίτη, ἀρχηγόςεἶναι ὁ Νίκος Παπαγεωργίου

Στίς Ἐσωσχολικές ὁμάδες καί εἰδικότερα στήν
Πρώτη, ἀρχηγός εἶναι ὁ Σοφοκλής Σίδερης καί στή
Δεύτερη, ἀρχηγός εἶναι ὁ Ἰωάννης Μελισσάρης
Οἱ δραστηριότητες καί τό κόστος ἐνοικίασης τῶν αἰθουσῶν κα-



Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------ στ------- 44 / 7605

λύπτουν ἀρωγᾶ µέλη τῆς Τοπικῆς κοινωνίας τῆς Άμφισσας πού
εἶναι σχεδόν ὅλοι οἱ ἔμποροι ἀλλά καί πολύς ἄλλος κόσµος..

Ταμίας χαί Γραμματέαςεἶναι ἀντίστοιχα ὁ Θεόδωρος Σταματό-
πουλος καί ὁ Σπύρος Καφαντζάκης.

Γίνονται ἐκδρομές καί ἐξορμήσεις
στό Λιδωρίκι, ὅπου το 1987 ἱδρύονται Προσκοπικές ὁμάδες,

στήν Ἀράχωβα, δενδροφυτεύσεις, κατασκηνώσεις, ἐκπαιδεύσεις
πού ἀποβλέπουν στή φυχαγωγία ἀλλά καί στόν ἐμπλουτισμό τῆς
γνώσης τῶν νέων.

Ἐκχδρομές ἐπίσης πραγματοποιοῦνται στήν Ἰτέα, στούς Δελ-
φούς, καί ἀλλοῦ σε ὅλες αὐτές τίς πρωτόγνωρες γιά τά δεδοµένα
τῆς ἐποχῆς δραστηριότητες ὁ Σπύρος Καφαντζάκης πρωτοστατεῖ
καί µέ τό προσωπικό του παράδειγµα δίνει τό στίγµα τοῦ σωστοῦ
Βαθμοφόρου

Ὁ Προσκοπισμός τῆς Ἄμφισσας µέ ἀργά καί σταθερά βήματα
πρωτοπορεῖ στά τοπικά δρώμενα µέ

Ἐπιδείξεις στό Γήπεδο τῆς Άμφισσας
Ἐκδρομές στή Χαλκίδα
Κατασκηνώσεις στό Γαλαξείδι καί ἀλλοῦ
Στίς ἐκδρομές οἱ Βαθμοφόρου συμμετέχουν µέ τίς οἰκογένειές

τους, ἐνῶ οἱ δραστηριότητες πού ἀναπτύσσονται δίνουν τό παρά-
δειγµα γιά δεκαετίες στούς κατοπινούς χρόνους

Ὅλεςτίς ἐκδηλώσεις τίς παρακολουθεῖ µεγάλο πλῆθος κόσμου
καί οἳ δραστηριότητες τῶν Προσκόπων ἀποτελοῦν κύριο θέµα στή
κοινωνία τῆς Ἀμφισσας. Σέ ὅλα τα παιδιά χωρίς ἑξαιρέσεις δίνο-
νται πρωτοβουλίες καί ἴσες εὐκαιρίες γιά ἀνάπτυξη βιωμάτων καί
ἐμπειριῶν.

Φτάνουν µέχρι τά ἕλληνοσερβιχκά σύνορα.

Οἱ Πρόσκοποι τῆς Άμφισσας κάνουν ἔκδηλωσεις καί δραστηριό-
τητες σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα: Ἔδεσσα, Κοιλάδα Τεμπῶν, Θεσσαλονί-
χη εἶναι μερικοί τόποι τῆς ὄμορφης Ἑλλάδας µας πού ἐπισχέπτο-
νται οἱ Ἀμφισσεῖς Πρόσκοποι.

Ὅλα αὐτά σε µιά περίοδο πού, ὁποιοσδήποτε ἄνθρωποςἐκείνης
τῆς ἐποχῆς, γιά νά κάνει µπάνιο στήν Ἰτέα ἔπρεπε νά πάρει τήν
ἅμαξα- κάρο

Τό 1999 καί λόγο τῆς πολυπληθοῦς συμμετοχῆς τῆς νεολαίας
στόν Προσκοπισμός Ἀμφισσας, ἀλλά καί τῶν προαναφεροµένων
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δράσεων ἡ πόλις μᾶς γίνεται γνωστή στό Πανελλήνιο καί τήν ἐπι-

σκέπτεται ὁ Γενικός Ἔφορος τοῦ ΣΕΠ γιά νά ἀποδώσει στούς ἐπι-

κεφαλεῖς ἰδιαίτερη εὔφημη μνεία.
Οἱ ἀξίες καί τά ἰδανικά της πατρίδας μᾶς δημιουργοῦν τό ἔπος

τοῦ 1940.
Ὁ Προσκοπισµός συμμετέχει ἐνεργά γιά παροχή κάθε δυνατῆς

βοήθειας. Ὑφηλόβαθμα στελέχη τοῦ Ἀμφισσαϊκοῦ Προσκοπισμοῦ
ἀλλά καί κάθε ἁπλός Πρόσκοπος, γνωρίζει καλά τί πρέπει νά κά-

νει,
Οἱ Ἰωάννης Μελισσάρης καί Σοφοχκλῆς Σίδερης Περιφερειακός

Ἔφορος καί Ἀναπληρωτής ἀντίστοιχα συλλαμβάνονται καί βασα-

νίζονται.
Ὁ Σπύρος Καφαντζάκης πού εἶναι πλέον Τοπικός Ἔφορος

Άμφισσας, ἐκτελεῖται στό Νεκροταφεῖο «Ἅγιος Νικόλαος» ἔξω

ἀπό τήν Άμφισσα. καί εἶναι χαρακτηριστική ἡ στάση τοῦ Ἀρχηγοῦ
σύμφωνα µέτίς μαρτυρίες τῶν μικρῶν Προσκόπων του πού ἕρπουν

ἀπό τά διπλανά χωράφια πρός τό µέρος τῆς ἐχτέλεσης: Χαιρετᾶ

Προσκοπικά, λέγοντας δυνατά «Ζήτω ἡ Ἑλλάς».
Ἡ συγκίνηση εἶναι µεγάλη. Ὁ Ἑλληνικός Προσχκοπισμµός καί ὅλη

ἡ Άμφισσα θρηνεῖ γιά τό χαμό τοῦ ἤρωα, τοῦ ὑπέροχου ἀνδρός,

τοῦ ὑποδειγματικοῦ Βαθμοφόρου, τοῦ γενναίου Τοπικοῦ Ἐφόρου

καί γράφεται ἄλλη µιά σελίδα ἔνδοξης ἱστορίας καί αὐτοθυσίας τοῦ

Ἑλληνικοῦ ἔπους.
Ἡ δική µας ἔνδοξη σελίδα.
Ἄςκλίνουµε τό περήφανο Ἑλληνικό σῶμα πού οἱ ἀθάνατοινε-

κροί µας, μᾶς ἔμαθαν νά τό κρατᾶμε ὀλόρθο καί αὐτή τήν ὑπέροχη

µέρα τῆς ἄνοιξης πού ξυπνᾶ τή φύση ἅς ἀφουγκραστοῦμε τή ζωή

πού ὑπάρχει γύρω µας καί ἄς ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς σέ αὐτούς.
Ὁ Προσκοπιοµόςεἶναι µιά ἐθελοντική, παιδαγωγική κίνηση, γιά

νέους ἀνθρώπους,ἀνοικτή σέ ὅλους,χωρίς διάκριση καταγωγῆς, µέ
σκοπό νά συμβάλλει στήν ἀνάπτυξη τῶν νέων σωματικά, διανοητι-

κά, κοινωνικά καί πνευματικά µέσω τῆς ἀλληλεκπαίδευσης µέ

ἔμφαση στήν ὑπαίθρια ζωή
Ἀποστολή τοῦ Προσκοπισμοῦεἶναι νά συνεισφέρει στήν ἐκπαί-

δευση τῶν νέων, µέσω ἑνός συστήµατος ἀξιῶν βασισµένου στό
«Καθῆκον πρός τόν Θεό», «Καθῆκον πρός τούς ἄλλους»καί

«Καθῆκον πρός τόν ἑαυτό µας» ὥστε, νά βοηθήσει τήν πατρίδα

µας στήν οἰκοδόμηση ἑνός καλύτερου κόσμου, ὅπου οἱ ἄνθρωποι
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ὁλοκληρώνονται σάν ἄτομα καί διαδραματίζουν ἕναν ἐποικοδομη-
τικό ρόλο στήν κοινωνία.

Χθές ὅπως χαί κάθε χρόνο, στίς 22 Φεβρουαρίου γιορτάσαµεσέ
ὅλο τόν κόσµο τήν Ἡμέρα Σκχέφης.

Τήν ἡμέρα αὐτή οἱ Πρόσκοποι ὅλου του κόσμου σκέπτονται τά
παιδιά στίς ἄλλες χῶρες, προάγοντας ἔτσι τήν παγκόσμια φιλία,
τήν συναδέλφωση καί τήν κατανόηση, ἀνταλλάσσουν μηνύματα συ-
ντροφικότητας καί ἀλληλεγγύης καί ἀσχολοῦνται µέ δραστηριότη-
τες πού ἐνδυναμώνουν τήν διάσταση τῆς Προσκοπικῆς Κίνησης.
Ἡ θυσία τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτη Ἠλία Ἄγα-

θόνικου Καρούζου καί τοῦ Τοπικοῦ Ἔφόρου Άμφισσας Σπύρου
Μαφατζάκη, ἅς μείνει στή μνήμη µας καί ἅς εἶναι ὁδηγός τῶν ἐνερ-
γειῶν κάθε βαθµοφόρου, κάθε µέλους τῆς κίνησής µας ἀλλά καί
κάθε ἄλλου συνανθρώπου µας ὥστε νά καταφέρουμεαὐτό πού μᾶς
ἄφησε σάν παρακαταθήκη ὁ ἱδρυτής µας: νά ἀφήσουμε τόν κόσμο
καλύτερο ἀπό ὅτι τόν βρήκαμε.

Γιατί µόνο τότε θά καταφέρουμενά ἔχουμε πραγματική εἰρήνη.
Σήμερα ἅς θυμηθοῦμε κάτι ἀπό τούς δικούς µας ἀνθρώπους,

ἀπό τούς παλαιούς Προσκόπους καί δέν εἶναι ἐδῶ µαζί µας.
Παρακαλῶ ὅλους νά κρατήσουμεἑνός λεπτοῦ σιγή γιά ὅλους

τους Προσκόπους πού ἔχουν φύγει ἀπό τή ζωή καί πάνω ἀπό ὅλα
γιά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτη Ἠλία Ἀγαθόνικο Κα-
ροῦζο καί τόν Τοπικό Ἔφορο Προσκόπων Ἄμφισσας Σπύρο Κα-
φατζάκχη καί µετά νά ψάλλουμε τόν ἐθνικό µας ὕμνο.

ΣΩΜΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στίς 26 Ἰανουαρίου 2044 ἡ ΕΦΜ ἔκοψε τήν ἐτήσια πρωτοχρο-
νιάτυςῃ πίτα στήν Άμφισσα, παρουσία τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου, πολ-
λῶν μελῶν καί φίλων. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεωςὁ πρόε-
δρος κός Ἰωάννης Ῥάμμος κάνοντας τόν ἀπολογισμό τοῦ ἔτους
ἀναφέρθηχε στά παρακάτω:

Ἀγαπητά µέλη καί Φίλοι της ΕΦΜ
Ἡ ἑταιρεία μᾶς σταθερά ἐδῶ καί 44 χρόνια δίδει τό παρόν στό

ἐτήσιο προσκλητήριο τῆς κοπῆς τῆς πίττας καί ἀπολογισμοῦ τοῦ

χρόνου πού πέρασε.

Ἔτσιλοιπόν:
. Προσηλωμένοι στό σκοπό τῆς Ἑταιρείας σύµφωνα µέτό

ἄρθρο 2 καί ὃ τοῦ καταστατικοῦ συνεχίσαµετήν ἔκδοση τοῦ περιο-
δικοῦ «Σελίδες ἆπ᾿ τή Φωκίδα» βελτιώνοντάς το, κάτι πού εἶναι
συνεχής µας ἐπιδίωξη καί φθάνοντας αἰσίως στίς 7.ὅ6ά σελίδες σέ
448 τεύχη παρά τίς σοβαρές οἰκονομικές δυσχέρειες.

ο Ἀνακηρύξαμε ὁμόφωνα ἐπίτιμο Πρόεδρο τῆς ΕΦΜ τόν κο.

Γεώργιο Ν. Κουτσοκλένη
ο Προσπαθήσαµενά ἐπικοινωνήσουμε ᾿Ἠλεκτρονικά γιά λόγους

οἰκονομίας καί ταχύτητας καίἔτσι δημιουργήσαμεἠλεκτρονικό τα-
χυδρομεῖο, ἀναμένοντας νά μᾶς στείλετε τά δικά σας. Ἡ ἀνταπό-
χρισή σας πρός τό παρόν εἶναι βραδεία -- ἐλπίζω νά ἐπισπεύσετε

ὅσοι ἔχουν, γιά τούς ἴδιους λόγους.
5 Βγήκαμε ἀρχικά στό ΕπεεροσΚ.
. Κάναμε τό ἔμβλημα τῆς Ἑταιρείας σέ πλακέτα.
ο Συµµετείχαµε ἐνεργά µέ καταθέσεις στεφάνων σέ ὅλες τίς

ἐθνικές καί τοπικές ἐπετείους καί βεβαίως καί στίς δύο τοπικές
ἐπετείους πού ἡ Ἑταιρεία ἔχει ἀναδείξει. Αὐτή τῆς Ἐπανάστασης
τοῦ 1834 στήν Μονή Πρόφ. Ηλίου καί τῆς Μάχης τῆς Ἄμπλιανης.
Συμµετείχαµε στήν Ά᾿ Ἀρχαιολογική Συνάντηση στό Λιδορύα καί
ἐπίσης εἴχαμε ἐνεργό συµµετοχή στήν ὀργανωτική ἐπιτροπή τοῦ
Δήμου Δελφῶν τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ
Κάστρου τῆς Ἀμφισσας.

ο Ὀργανώσαμε καί συντελέσαµεµέἐπιτυχία ἐπίσκεφη στό
Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης.
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. Ὀργανώσαμεκαίἐκτελέσαμε ἑορτή γιά τήν συμπλήρωση 40
χρόνων τῆς Ἑταιρείας καί παράλληλα τιµήσαμε τόν ἐπίτιμο Πρόε-
δρο κό Γ. Κουτσοκλένη.

 Προσπαθήσαμεκαί αὐξήσαμε τά µέλη τῆς Ἑταιρείας καί βέ-
βαια καί αὐτό παραμένει συνεχής µας ἐπιδίωξη.

5. Προσπαθήσαµενά αὐξήσουμε τίς λαογραφικές µας Συλλογές
χαίἤδη μᾶς παραχωρήθηκε µεγάλο µέρος τοῦ ἀργαλιοῦ τοῦ βιοτέ-
χνη τοῦ σχοινοποιοῦ Εὐσταθίου Αλωνάρη, εὐγενική προσφορά τοῦ
υἱοῦ τοῦ Ἰωάνν. Αλωνάρη τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ.

Οἰκονομικός Απολογισμός
Ἔσοδα 2016 - 2.610 εὐρώ
Ἔξδοδα 2015 - ὅ.405 εὐρώ

Τά ἔσοδα τῆς ἑταιρείας μὰς προέρχονται ἀπό τίς νέες ἐγγραφές
μελῶν, τίς ἐτήσιες συνδρομές τῶν μελῶν καί {000 εὐρώ τῆς µεταλ-
λευτικῆς Ἑταιρείας ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ τήν ὁποία εὐχαριστοῦμε
καί πάλι θερµά.

Οὐδεμία ἄλλη βοήθεια ἀπό τούς Δήμους, τήν Περιφέρεια ἤ
ἄλλους χορηγούς σέ χρῆμα ἤ ὑλικά (π.χ. Η/Υ -- ἐκτυπωτή -- ἔπιπλα
καί ἄλλα).

Βεβαίως δέν μποροῦμε νά παραγνωρίσουµεκαίνά µήν ἀναφέ-
ρουµε τήν εὐγενική καί σηµαντική προσφορά δωρεάν Στέγασης τῶν
Γραφείων µας ἀπό τήν Ι.Μ.Φωκίδος καί τήν εὐχαριστοῦμε ἐπίσης
θερμά.

Στό σημεῖο αὐτό ἀναφέρω ὅτι πλέον ἄλλων ἐπαφῶνκαίἐνερ-
γώντας γιά χρηματοδοτήσεις ἀπευθυνθήκαμε καί στό ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ χωρίς ὅμως ἀποτέλεσμα.

Στήν παροῦσα φάση ὀφείλουμε ἕνα σηµαντικό ποσό στόν
Ὑπεύθ. Τυπογραφείου τοῦ περιοδικοῦ µας καίγιά νά µπορέσουµε
νά τό συνεχίσουμε νά τό ἐκδίδουμε µειώσαμε τούς ἀποδέχτες του
χαί ἀπό τό ἑπόμενο τεῦχος θά μειωθεῖ καίὁ ἀριθμός σελίδων κατά
μιά βιβλιοδετική Δέσμη (δηλ. 16 σελίδες). Δακτυλογοαφήσαμεκαί
δακτυλογοαφοῦμε πολλά δημοσιεύματα μόνοι µας ὥστε νά τά δί-
δουµε στό τυπογραφεῖο σέ ἠλεκτρονική µορφή µέ σκοπό νά µειώ-
σουµε τό κόστος ἔκδοσης. Ὅποιος μπορεῖ νά βοηθήσει ἐθελοντικά
νά μᾶς τό δηλώσει, ζητᾶμε δέ ὅλοι οἱ ἀρθρογράφοι τοῦ περιοδικοῦ
μᾶς ἐάν εἶναι δυνατόν νά ἀποστέλλουν τα πρός δημοσίευση κείµε-
νά τους σέ ἠλεκτρονική µορφή ὅπου θά ἀποκτοῦν καί µεγαλύτερη
προτεραιότητα.
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Λαογραφικό Μουσεῖο

Καμία ἐξέλιξη δυστυχῶς. Εἴμαστε σέ ἀναμονή ἐνεργειῶν τοῦ

Δήμου Δελφῶν. Ἐμεῖς εἵμαστε πρόθυμοικαίδιαθέσιμοι.

Στόχοι 2044
. Συνέχιση πάση θυσία ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ.
ο Διεύρυνση μελῶν. Σέ αὐτό μπορεῖτε νά συµβάλλετε ἄποτελε-

σματικά.
9 Ἔκδοση πρακτικῶν συνεδρίου «Μακεδονικοῦ Ἀγώνα». Βὗρι-

σκόµεθα στή διαδικασία εὕρεσης χορηγοῦ
ο Ὀργάνωση ἐκδρομῆς.
ο. Ὀργάνωση συνεστίασης καί λαχειοφόρου ἀγορᾶς-- συγκρό-

τηση ἐπιτροπῆς
ο Ὀργάνωση Ημερίδας
ο Δημιουργία δε στό διαδύπυο καί φηφιοπούῃση ὅλης της ὕλης

τοῦ περιοδικοῦ.

ο Αποπληρωμήτοῦ χρέους στόν τυπογράφο
« ᾿Ενδεχόµενη τροποποίηση τοῦ καταστατικοῦ ἡ ὁποία θά

ἐγκριθεῖ ἀπό τήν Γ.Σ. καί πρίν τίς ἐκλογές τόν Ἰανουάριο τοῦ 20465.

ο Απόκτηση Η/Υ καί πολυμηχανήµατος.
ο Προώθηση τοῦ θέματος «Λαογραφικό Μουσεῖο».
Συνοφίζοντας σᾶς εὐχαριστοῦμεγιά τήν συμμετοχή σας καί σᾶς

ζητᾶμε νά βοηθήσετε τά ἔργο µας µέ ὅποιον τρόπο νομίζετε ὅτι

μπορεῖτε ἐθελοντικά.

Καλή Χρονιά - Ὑγεία καί Δύναμη

Ἡ ἑταιρεία µας συμμετεῖχε
α. Στό Συνέδριο γιά τό Κάστρο τῶν Σαλώνων στίς 28, 25 ὃς 24

Νοεμβρίου 20438 στήν Άμφισσα.
β. Στήν ἡμερίδα «Ἡ πολιτιστική κληρονομιά τῆς ΝΔ Δωρίδας»

στίς 16 Φεβρουαρίου 2014 στό Ἐὐπάλιο Δωρίδος
Υ. Στήν ἐκδήλωση µνήµης καί τιμῆς γιά τόν ἤρωα τοπικό ἔφορο

προσκόπων Άμφισσας «Σπύρο Καφαντζάκη»στίς 25 Φεβρουαρίου

32014 στήν Άμφισσα.
δ. Στήν ἐχδήλωση γιά τά 100 χρόνια ἀπό τούς Βαλκανικούς

ἀγῶνες.
Ε. Στόν ἑορτασμό τῆς κήρυξης τῆς ἐπετείου τῆς ἐπανάστασης

στή Ῥούμελη στίς 28 Μαρτίου 2044 ὅπου ὃ πρόεδρός της ΕΦΜ κα-
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τέθεσε δάφνινο στεφάνι στό Ἡρώων τό ὁποῖο ὡς γνωστῶν βρίσκε-
ται στή Μονή Πρόφ. Ἠλειού. Μιά ἐκδήλωση µνήµης πού ἐδῶ καί
πολλά χρόνια ἡ ΕΦΜ ἔχει ἀναδείξει.

στ. Στόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου 2δης Μαρτίου µέ κατάθεση
στεφάνου.

ΒΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ἡ ΕΦΜ εὐχαριστεῖ θερμά τα παρακάτω ΜΜΕ τά ὁποῖα δηµο-
σίευσαν χωρίς καμία οἰκονομική ἐπιβάρυνση τήν ἀνακοίνωση γιά
τά 40 χρόνια.

Ταλαξίδι, Σάλωνα, Μαΐστρος
Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τόν δάσκαλο Γεώργιο Βακράκη γιά τό

πόνηµά του «Τό παραδοσιακό µας καφενεδάκι».

Ἀκόματόν κύριο Χρ.Ι. Παπαιωάννου γιά τό βιβλίο τοῦ «Περι-
µένοντας τήν Ἀνάσταση (1940-1944)».

Ανταποκρινόμενοι στό αἴτημα τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ δημοσιεύουμε τήν προκήρυξη διαγωνισμοῦ ἱστορι-
κοῦ διηγήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΠ{ΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Ὁ Σύνδεσμος Ἱστορικῶν Συγγραφέων προχηρύσει Πανελλήνιο

Διαγωνισμό Ἱστορικοῦ Διηγήματος γιά τό ἔτος 2044:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΟΤΟΧΗΣ ἔχουν Ἕλληνες ἢἤ Ἀλλοδαποί, µέ

Ἕνα (4) µόνον Διήγημα, γραμμένο στήν Ἑλληνική γλώσσα, πού νά
ἀναφέρεται Μόνον στήν Ἑλληνική Ἱστορία (ἀπό ὅλες τίς περιόδους
της, κατ᾽ ἐπιλογήν τοῦ συντάκτου) καί νά εἶναι ἀνέκδοτο καί
ἀδημοσίευτο.

Θά δοθοῦν: Α΄, Β΄ καί Γ΄ Βραβεῖο καί Α΄, Β΄καί Τ΄ Ἔπαινος.
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ πρέπει νά ἔχει ἕχταση ΟΧΙ

μεγαλύτερή των Πέντε (6) σελίδων, μεγέθους Αά, τυπωµένες µέ
γραμματοσειρά Απίαί ἤ Ίππιες Νανν Ἐοπιαη {2.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τό Διήγημα θά ἀποσταλεῖ ταχυδρο-
μικῶς σέ Τέσσερα(4) εὐανάγνωστα δακτυλογραφηµένα ἀντίτυπα,
πρέπει νά ἔχει τίτλο, καθώς καί φευδώνυμό του συγγραφέα, τό
ὁποῖο θά ἀναγράφεται στό ἐπάνω δεξιό µέρος τῆς πρώτης σελίδας
τοῦ κειµένου.
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Τά πραγματικά στοιχεῖα τοῦ διαγωνιζόµενου (Ὀνοματεπώνυ-

μο-Διεύθυνση-Τηλέφωνο) θά κλεισθοῦν σέ μικρότερο φάκελλο, ἐπί

τοῦ ὁποίου θά ἀναγράφεται µόνον τό ψευδώνυμο.

Τά Τέσσερα ἀντίτυπα τοῦ Διηγήματος καί ὁ μικρός φάκελλος

θά κλεισθοῦν σέ µεγαλύτερο φάκελλο, στό ἐπάνω ἀριστερό μέρος

τοῦ ὁποίου, στή θέση τοῦ ἀποστολέα, θά γραφεῖ µόνον τό ψευδώ-

νυµό του. Ὁ Φάκελλος θά ταχυδρομηθεῖ ὡς ἁπλή ἐπιστολή (ὄχι συ-

στημένη) καί ὡς καταληκτική ἡμερομηνία ἀποστολῆς τῶν πειµένων

ὁρίζεται ἡ 8θη Σεπτεµβρίου 3044 (Λαμβάνεται ὑπόφη ἡ σφραγίδα

τοῦ ταχυδρομείου) στήν διεύθυνση:
Σύνδεσμος Ἱστορικῶν Συγγραφέων

Ἐμμ. Μπενάκη 16 Τ..106 78 Ἀθήνα.

Ἡ ἀποδοχή τῶν παραπάνω ὅρων εἶναι ὑποχρεωτική γιά τήν

ἐγκυρότητα τῆς συμμετοχής καί ἡ ἀπόφαση τῆς Κριτικῆς Ἐπι-

τροπῆς εἶναι ἀμετάκλητή τα δέ κείµενα τῶν διηγημάτων δέν ἐπι-

στρέφονται.

Ὅσα διηγήµατα διακριθοῦν. θά ἐνημερωθοῦν τηλεφωνικά οἱ δη-

µιουργοί τους. Ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων καί Ἐπαίνων θά γίνει τόν

Ἰανουάριο τοῦ 3045, σέ ἡμερομηνία καί χῶρο πού θά γνωστοποιη-

θοῦν ἔγκαιρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στό Τηλέφωνο τοῦ Συνδέσμου 240 38000άά

Τρίτη καί Πέμπτη, ὧρες 10.00-132.060 καθώς καί στά τηλέφωνα τῶν

μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Συνδέσµου.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ἡ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εὐστάθιος Παρασκευόπουλος Πόπη Βραχιώτου-Λυμπεροπούλου

το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Εὐστάθιος Παρασκευόπουλος τηλ. 210 6004312

Τ.Γραμματέας: Πόπη Βραχιώτου-Λυμπεροπούλου 9 τηλ. 240 64250602

Ἀντιπρόεδρος: Μιλτιάδης Κάππος 9 τηλ. 240 5254750

Ταμίας: Γεώργιος Ἀναγνωστόπουλος ο τηλ. 2107601260

Ἔφορος: ΓεωργιοςΠαπακωνσταντίνου 9 τηλ. 240 2485451



 ᾿Απαγορεύεται ἡ μερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ
ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,
μηχανικό, φωτοαντιγραφικόκαί δέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφή καί
μέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ
συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.
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