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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

α) ΒΟΥΛΕΥΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 3015

Στίς 25-04-2015 ἔγιναν οἳ βουλευτικές ἐκλογές. Οἱ κάλπες ἀνέ-

δειξαν:
Πρῶτο κόμμα ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος µέ τή συνεργασία τῶν ΑΝΕ-

ΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ σχημάτισε Κυβέρνηση.

Στή Φωκίδα βγῆκε βουλευτής ὁ κ. Κωστοπαναγιώτου Ἠλίας.

Τόν καινούργιο βουλευτή συγχαίρουµεκαί τοῦ εὐχόμαστε καλή

ἐπιτυχία.

β) Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΕΩΣ ΦΩΗΙΔΑΣ

ΚΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΔΗΜΗΣΒ

Τήν Δευτέρα 16-02-2015 πέθανε ὁ τέως Μητροπολίτης μας Κυρός

Ἀθηναγόρας, ὁ κατά κόσμου Νικόλαος Ζακόπουλος καί ἦτο 88 ἐτῶν.

Τήν Τετάρτη ἡ Άμφισσα ὑποδέχτηχε τό σκήνωµά του ὅλη τή µέρα

καί τήν Πέμπτη τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία στίς {3 τό μεσημέρι

καί στή συνέχεια ἔγινε ἡ ταφή του στό Μοναστήρι τοῦ Προφήτη

Ἠλία, ὅπως ἦταν ἡ θέλησή του.
Ἐμεῖς τοῦ εὐχόμαστε «ΑΙΩΝΙΑ Ἡ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ».

Υγ) ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ

Στή βροχερή ἡμέρα τῆς 13 Μαρτίου 93045, τό βράδυ, ἔγινε ἡ ἄλλα-

γή φρουρᾶςτῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Κάρολος Παπούλιας ἔπειτα ἀπό 10 χρόνια Προεδρείας ῴσυ-

νεχής θητεῖες), σέ σεμνή τελετή παρέδωσε τή σκυτάλη στόν νεοεκλε-

γέντα Πρόεδρο Προχόπη Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος πρίν εἶχε ὁρκισθεῖ,

ἀφοῦ πῆγε πρῶτα νά προσκυνήσει στὀν τάφο τοῦ ἀείμνηστου Ῥων-

σταντίνου Καραμανλῆ.

Εὐχόμαστε στόν καινούργιο Πρόεδρο δύναμη καί τύχη γιά νά

ἀνταποχριθεῖ στά καινούργια του καθήκοντα.



21758 --τανκς,

 

Ἑταιρεία Φωκιχῶν Μελετῶν

 

ὃ) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ

Στίς 233 Φεβρουαρίου 3015 ὁ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΤ-
ΓΡΑΦΕΩΝ», στό Πνευματικό Ἠέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἀκαδη-
µίας 50, Ἀθήνα) βράβευσε γιά τό ἱστορικό του διήγηµα «ΠΟΛΕΜΙ-
ΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ»τόν ἐπίτιμο πρόεδρό µας κ. Γεώργιο Κουτσοκλένη.

 

Τό σχετικό βραβεῖο ἔδωσε στόν κ. Κουτσοκλένη ὃ ταµίας τοῦ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ καί µέλος τῆς Ἑταιρείας
μᾶς κ. Γεώργιος Ἀναγνωστόπουλος.

Τ.Ν.Ε.
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Ὁ θάνατος τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου

Τό λιντσάρισµά του στήν Ἀκρόπολη

Τοῦ Γεωργίου Δ. Ἀναγνωστοπούλου

Κοντά στή Βελίτσα, στά βορεινά τοῦ Παρνασσοῦ, στό πετροβούνι
µέ τόνοµα «Ἀνατολικό», ψηλά σἕνα βράχο, βρίσκεται µιά µεγάλη
σπηλιά, ἀληθινή ἀετοφωλιά, ἡ «Μαύρη Τρούπα». Ὁ Ὀδυσσέας
Ἀντροῦτσος τήν ὀχύρωσεκαί τῆς ἔβαλε καί κανόνια, γιά ν᾿ ἀποτρα-
βιέται τίς δύσκολες ὧρες καί σαὐτήν ἀσφάλισε τήν φαμελιά του.
Ἡ σπηλιά τοῦ Ἀντρούτσου δέν ἦταν τό εὐκολοπρόσιτο περίφημο

«Κωρύκειο ἄντρο»τῆς ἀρχαιότητας, ὅπως πολλοί νομίζουν, µά ἡ
«Μαύρη Τρούπα». Τό ζήτημα αὐτό τό Ἑεκαθάρισαν πειστικά τόσο
ὁ Τάκης Λάππας στό βιβλίο του «Τά στερνά τοῦ ρουμελιώτη στρα-
τηγοῦ», ὅσο καί ἄλλοι.

Τό γιατί ὁ Ὀδυσσέαςδέν κλείστηκε στή σπηλιά τοῦ ὅταν κατα-
τρέχτηκε, ὅσο ποτέ ἄλλοτες ἀπό τήν κυβέρνηση, µά προτίµησε νά
παίξει τό διπλό παιγνίδι µέ τούς Τούρκους καί στό τέλος νά παρα-
δοθεῖ στό παλιό πρωτοπαλίκαρό του τόν Γκούρα, τόν µόνο πού δέν
ἔπρεπε νά ἐμπιστευτεῖ, ὅπως εἶχε γίνει πιά τυφλό ὄργανο τῶν πο-
λιτικάντηδων,εἶναι µιά δυσκολοξεδιάλυτη Ἱστορία.
Ὁ γραμματικός του Ἀντρούτσου, ὁ Α. Γεωργαντᾶς, λέει πώς ὃ

Καραϊσκάκης τοῦχε γράψει, πώς στίς σπηλιές πᾶνε μονάχα τ΄
ἀρκούδια καί πώς αὐτό στεχόταν ἀνάξιο γιά τό λιοντάρι τῆς Ῥούμε-
λης, τόν γιό τοῦ Ἀνρούτσου.

Ὅτανστίς 19 τοῦ Ἀπρίλη 1825 ὁ Ὀδυσσέας παραδόθηκε στόν
Γκούρα, µέσα στή σπηλιά βρίσκονταν ἡ µάνα του, ἡ γυναίκα του, Ἡ
ἀδελφή του Ταρσίτσα, ὁ Τοῦρκος Μπουσταφᾶς, πού κάποτε ὁ
Ἀντροῦτσος τοῦχε σώσει τήν ζωή καί ἀπό τότε τούµεινε ἀφοσιωμέ-
νος, ὃ Οὖγγρος Καμερόν, ξακουστός σάν καβαλάρης, πεντέξι ἀκόμα
παλικάρια καί τρεῖς Ἐγγλέζοι: Οὐάΐτκομπ (ΥΝΠΠςοπρθ), ὁ Φαίντων
(Βεπίο) καί ὁ Τρελώνη (ΤτεΙανντιεγ). Ὁ Τρελώνη, ἦταν ἕνας ὡραῖος
ἀθλητικός καί ἀνήσυχος ἄντρας, ἀξιωματικός του Ἐγγλέζικου ναυ-
τικοῦ στά νιάτα του, πού παραιτήθηκε ἀναζητώντας περιπέτειες.
Συγγραφέαςὁ ἴδιος, δέθηχε µέ στενή φιλία µέ τόν Σέλεῦ καί ἀργό-
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τερα µέ τόν Μπάῦρον. Ὅταν ἦρθε στήν Ἑλλάδα μαγεύτηκε τόσο
ἀπό τήν γνωριμία τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου, πού παντρεύτηκε τήν
18χροή µικρή, ἀπό τήν ἴδια μητέρα, µά ἀπό ἄλλο πατέρα, ἀδελφή
του Ταρσίτσα.

Ὁ Γκούρας, πού εἶχε προσταγή νά πιάσει καί τόν Τρελώνη, ἔπαι-
ξε µέ µεγάλη πονηριά τό παιγνίδι: Δέχτηκε πρόθυµα νά κάνει τό χα-
τήρι πού τοῦ γύρεφε ὁ Ἀντροῦτσος, δηλαδή ν᾿ ἀποτραβηχτεῖ στή
σπηλιά του καί τούδωσε µάλιστα καί δέκα νοµαταίους µέ ἐπικεφαλή
τόν ξάδελφό του Παπακώστα Τζαμάλα νά τόν συνοδέφουν.

Ἅμα φτάσανε κάτω ἅπ΄τή σπηλιά ὁ Παπακώστας ζήτησε, ἀξίωσε,
γά ἀνεβεῖ πρῶτος αὐτός καί τά παλικάρια του χαί κατόπιν ὁ
Ἀντροῦτσος. Τότε γίνηχκε φανερό πώς σκοπός τοῦ Παπακώστα ἦταν
νά βάλει στό χέρι τή φρουρά τῆς σπηλιᾶς, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε ἄλλος
τρόπος χατάληψής της.

Ὁ Τρελώνη ὅμως ὑποφιάζεται καί τούς φωνάζει ὅτι πρῶτα πρέ-
πει νά ἀνεβεῖ ὁ Ἀντροῦτσος καί τότε ἄς ἀποφάσιζε ἐκεῖνος γιά τά
παραπέρα. Σάν εἶδαν οἳ Ἄνθρωποι τοῦ Γκούρα πώς τό σχέδιο τους
ἀπότυχε, πῆραν τόν Ἀντροῦτσο καί ὅπως µάθανε πώς φτάνει ὁ Κα-
ραϊσκάκης ἀπό τό Μοριά, τόν περνᾶνε µέ γρήγορη πορεία ἀπό τό
μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, ὅπου οἱ καλόγεροι πετροβολᾶνε τόν
ἥρωα χαί τόν πάνε στό μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Δομποῦ
στόν Ἡλικώνα.

Στό ἀναμεταξύ ὁ Καραϊσκάκης, προτοῦ ἀκόμα διαβεῖ ἀπό τόν
Μοριά στή Ρούμελη, μαθαίνει ὅλα τοῦτα τά καθέκαστα καί γίνεται
θεριό.

--Ὁ παλιοβλάχος ὁ Γκούρας, ἔλεγε καί ξανάλεγε, νά κρατάει τό
λιοντάρι τῆς Ρούμελης! Ἄς φτάσω κεῖ καί βλέπουμε...

Μά τά ὅσα φοβέριζε ὁ Καραϊσκάκης τάµαθε ὁ Γκούρας καί προ-
στάζει νά πάρουν βιαστικά τὀν Ἀντροῦτσο ἀπό τό μοναστήρι τοῦ
Ὁσίου Σεραφείμ καί νά τόν πάνε στὀ κάστρο τῆς Ἀκρόπολης.
Ὁ Καραϊσκάκης τότες µηνάει στόν Γκούρα, ὅπως ἀνιστοράει ὃ

Τεωργαντᾶς, πώς θέλει νά τόν ἰδεῖ, ἀποφασισμένος νά τόν κρατήσει,
ὥσπου νἀφήσει λεύτερο τόν Ἀντροῦτσο.
Ὁ Γκούρας, φιλύποπτος, τοῦ ἀποκρίνεται πώς δέν εἶναι τόσο

κουτός γιά νά πιαστεῖ στή φάκα κι οὔτε τόν χαμπερίζει. Δέν ἀπόμενε
ἄλλο τίποτα στόν Καραϊσκάκη παρά νἀνοίξει ντουφέκι µαζί του, µά
τοῦτο ἐξόν πού δέν θάσωνε τόν Ἀντροῦτσο, θά γινόταν αἰτία ἑνός
καινούργιου ἐμφύλιου πολέμου στή Ρούμελη, τήν ὥρα πού αὐτή κιν-
δύνευε πιότερο ἀπό ποτές. Φεύγει, δίνοντας τόπο στήν ὀργή, ἀπό
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τήν Ἀνατολωή Ἑλλάδα καί τραβάει στή Δυτική, νά συντρέξει τό
µπλοκαρισμένο ἁπό τάἁσκέρι τοῦ Κιουταχη Μεσολόγγι.
Ἡ παράδοση τοῦ Ἀντρούτσου στόν Γκούρα εἶχε γίνει µέ τήν συµ-

φωνία ὅτι ἡ παραπέρα τύχη του θά ἐξασφαλιζόταν µέ τήν διεξαγωγή
κανονικῆς δίχης. Ὁ Ἀνδροῦτσος, ὡστόσο, θεωρούταν ἰδιαίτερα ἐπι-
κίνδυνος ἀντίπαλος γιά τούς πολιτικάντήδες καί ἡ καταδίκη τουεἶχε
ἤδη προαποφασιστεῖ.

Μέρα µέ τήν µέρα, τά προσχήµατα ἐξαφανίζονταν καί ὁ
Ἀντροῦτσος, πού ἀρχικά εἶχε περιοριοστεῖ στό μοναστήρι τοῦ Δομ-
ποῦ, λίγο µετά φυλακίστηκε στόν Ἐνετικό Πύργο τῆς Ἀκρόπολης,
τήν Κούλια, ὅπως τή λέγανε, πού βρισκόταν στήν εἴσοδο τῆς Ἀκρό-
πολης καί τήν γχρέµισαν τό 1878, βάζοντάς του βαριά σίδερα στά
χέρια χαίΐ στά πόδια.

Γιά δεσμοφύλακαεἶχε τόν παλιό του ἐχθρό, τόν φοβερό Παπα-
κώστα Τζαμάλα, συγχωριανό τοῦ Γκούρα. Ο Κεεσπίο, πού ἐπισκέ-
Φτηκε κεῖνες τίς µέρες τήν Ἀθήνα κι ἔμαθε πώς µέσα στόν πύργο
βρισκόταν φυλακισμένος ὁ Ὀδυσσέας, γυρεύει νά τόν ἰδεῖ µά δέν
τοῦ δίνουν τήν ἄδεια.

Στό ἀναμεταξύ ὁ Γκούρας, παρ᾽ ὅλα ὅσα τούλεγε ὁ Μήτρος
Τριανταφυλλίνας, ὁ ἄλλος μεγάλος ὀχθρός τοῦ Ἀντρούτσου, δίσταζε
νά τόν σκοτώσει. Τόν στέλνει, λοιπόν, στ Ἀνάπλι γιά νά πάρει τήν

τελική ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης. Γυρίζει ἔπειτα ἀπό λίγο στό στρα-
τόπεδο, πού βρισκόταν κάπου ἔξω ἀπό τήν Ἀράχωβα, φέρνοντας ἕνα
γράµµατοῦ Κωλέττη πρός τόν Γκούρα, ὅπου σαὐτό ὁ παλιός για-
τρός τοῦ Ἀλήπασα τούγραφε νά κάνει ὅ, τι θά τοῦ πεῖ ὁ Τριαντα-
φυλλίνας,

Ἀφοῦ κάθησαν κάτω ἀπό µιά ἐλιά καί τά κουβέντιασαν, ὁ Γκού-
ρας δέ φωνάζει τόν γραμματικό του, µά γράφειὁ ἴδιος, µέ τά λιγο-
στά γράµµατα πού Ἠξερε., δυό λόγια σ᾿ ἕνα χαρτί γιά τόν Μαμούρη,
πού τόν εἶχε ἀφήσει φρούραρχο στό κάστρο τῆς Ἀθήνας. Τό διπλώνει
καί γυρεύει νά τό σφραχίσει µέ βουλοχέρι, µά ὅπως φύσαγε ἀέρας
δέν τά καταφέρνει καί τό δίνει στό Γεωργαντά νά πάει σέ κάποιο
ἀπάγγειο µέρος νά τό βουλώσει. Αὐτός, πού ὑποψιάστηχε, μπαίνει
σ᾿ ἕνα ξωκχλήσι πού ἦταν παρακεῖ καί πρίν τό σφραγίσει τό ἔεδι-
πλώνει καί ρίχνει µιά γρήγορη ματιά.
Ὁ Γκούρας πρόσταζε, µέ τόση μυστικότητα τόν Μαμούρη, «νά

πουλήσει τό λάδιγιατί ἡ τιµή του θά πέσει». Κι ὁ Γεωργαντᾶς µπαί-
νει µέ μιᾶς στό συνθηματικό νόηµα τῆς παραγγελίας καί γράφει: «...
µέ συντριβήν τῆς καρδίας µου εἶδα τά τεκταινόμενα καί τόν χαϊμόν

τοῦ Ὀδυσσέως...»



6/7762 πιἙταιρία Φωκικῶν Μελετῶν

Παίρνει τό σφραγισμένο γράµµαγιά τό «λάδι» ὁ Τριανταφυλλί-
νας καί φεύγει ἀμέσωςγιά τήν Ἀθήνα.

Ἔπειτα ἀπό δυό-τρεῖς µέρες, τή νύχτα στίς ἆ µέ 5 τοῦ Ἰούνη, ὁ
Μαμούρης, ὁ Τριανταφυλλίνας καί ὁ Παπαχώστας πνίξανε τόν
Ἀντροῦτσο µέσα στή φυλακή του, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ στραγγαλι-
σµός του καί στρίψιµο τῶν γεννητικῶν του ὀργάνων.
Ἡ βιασύνη τῶν ἀντιπάλων του προκλήθηκε ἀπό τόν φόβο ἐπέμ-

βασης γιά τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τήν πλευρά τῶν ἄλλων στρα-
τιωτικῶν ἀρχηγῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ Καραϊσκάκη. Οἱ ἐχθροί τοῦ
Ἀντρούτσου δέν τόλµησαν νά τόν προσαγάγουν σέ δίκη, γιατί θά
ἀποκάλυπτε τό μέγεθος τοῦ ἄδικου κατατρεγμοῦ του.

-Ὁ μοναδικός μάρτυρας τῆς κολασμένης τούτης πράξης, ὁ Λει-
βαδίτης ἀγωνιστῆς Κωνσταντῖνος Καλαντζής, ἀνιστόρησε, γέρος πιά,
ὅλα τα καθέκαστα στό δικηγόρο Σπ. Φόρτη τό 1868 κι’ αὐτός, ἔπει-
τα ἀπό χρόνια, στίς 25 τοῦ Δεκέμβρη 18968, δηµοµοσίεφε τούτη δῶ
τή δραματική διήγηση στούς «Καιρούς»:

«...Ἠτο ἡ Τρίτη των Χριστουγέννων τοῦ 1868 ἔτους ἡμέρα.
Ἐνθυμοῦμαι καλῶς. Τήν ἐποχή τήν ἐσημείωσα,,διότι µοί ἐπροξένησε
βαθείαν αὕτη ἐνύπωσιν καί φρίχην ἐξ ὅσων κάταὐτήν ἤκουσα καί
ἐμνημόνευσα.

»Περί τήν ἑσπέραν τῆς ημέρας ταύτης, χάριν τῆς μεγάλης ἑορτῆς,
μᾶς ἐπεσκέφθη ὁ ἀείμνηστός τῆς φάλαγγος ταγματάρχης, ὁ γενναῖος
ἐκεῖνος τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος στρατιώτης, ὁ λεβέντης καί εὐθυτενής ὡς
ὑφίκορμος κυπάρισσος γέρων Κωνσταντῖνος Καλατζής. Ἐπειδή ἤν
χειμών δριµύς τόν ὠδήγησαεἰς τό χειµωνιάτικο, ὅπου ἤν ἡ ἑστία, ἐν
ἡ ἔλαμπε καί διέπρεπε πυρά ὡραῖα καί ζηλευτῆ, τρεφοµένη ἀπό
ξηρᾶς σχίνων καί κοτίνων ρίζας.

Μετά τάς ἀμοιβαίας ἐπί ταῖς ἐορταῖς εὐχᾶς, ἐγώ, ὅστις ἐμμανῶς
ἠγάπων τάς ἱστορίας καί τά διηγήµατα τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος, ἐξ ὧν
πλεῖστα πολλάκις εἶχεν ἡμίν διηγηθεῖ ὁ καλός ταγματάρχης, ἰδίως
δ᾽ἐπειδή, ὡς ἐγίγνωσκον, ἥν αὐτόπτης τῶν κατά τήν τελευτήν τοῦ
στρατηγοῦ καί αὐτήκοος, τόν παρεχάλεσα θερμῶς νά μᾶς διηγηθῆ
ταῦτα. Εἰς τήν παράκλησίν µου βαρύ στενάξας καί µετά µεγάλη τοῦ
γενναίου του στήθους ἀνάπλασιν, µοί ἀπήντησε: «Τί τά θέλεις αὐτά
τώρα,παιδί µου, αὐτά πέρασαν πλέον, ἄς ὄψονται οἱ αἴτιοι», δίσταζε
δέ νά ἀρχίση.

ΤΠῃ ἐπιμόνῳ ὅμως παρακλήσει µου προβάντος ἐκ περιεργείας µέ-
χρι φορτικότητος, ἤρξατο διηγούµενος τά τῆς τελευτῆς τοῦ στρατη-

γοῦ ὡς ἑξῆς:
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»-- Ἐπειδή ἐπεμένετε τόσον, ἀκοῦστε πώς συνέβη τοῦ στρατηγοῦ
ὁ θάνατος. Ἀπό καιρόν τόν εἶχαν φυλακίσειεἰς τήν μεγάλην Κούλιαν
τῆς Ἀκρόπολης. Τοῦ εἶχαν βάλει εἰς τά χέρια καί τά πόδια σίδερα
µέ µπάλες. Τροφή δέν τοῦ ἔδιναν τακτικά, οὔτε καλή, οὔτε στρῶμα.
Ὅταν ἐγώ τόν εἶδα εἰς τήν φυλακή, ἦταν ἀνάλλαγος, λερωμένος, κου-
ρελιασμένος µέ ἕνα κοντοκάππι καί µέ τόν Ἱστορικό του καλογηρό-

σκουφο λυγδωµένον ἀπό τή λέρα.
»Γήν νύχτα ἐκείνην ὅπου ἐχάθη, ἐγώ ἥμουν σκοπόςεἰς τήν πόρτα

τῆς Κούλιας, ἡ ὁποία ἦτο κλειδωμένη. ΄Ἠτο νύκτα πολύ σκοτεινή,
δέν ἔβλεπες τό δάκτυλό σου, ἔπεφτε ψιλή βροχή καί ἥμουν τυλιγμέ-
νος εἰς τήν κάππα µου. Ἠταν περασμένα τά µσάνυκτα, ὅταν βλέπω
τέσσαρας ἄνδρας νά ἔρχονται πρός τήν φυλακή.

»0 ἕνας κρατοῦσε φανάρι. "Ηταν ὅλοι τους ἁρματωμένοι καλά.
Ἕνας ἄλλος στάθηκε λίγο μακρύτερα καί δέν τόν εἶδα καλά ποιός
ἦταν. Ἀλλά, καθώς κατάλβα, ἦταν ὁ ἐπικεφαλῆς των. Ἠταν ἡ ἔφοδος
γιά ἐπιθεώρηση τῆς φυλακῆς. "Ἠταν γνωστοί µου. ὁ Τριανταφυλλί-
νας, ὁ Τζαμάρας καί ὁ Μαμούρης καί ἕνας στρατιώτης Σαλωνίτης,
πού δέν θυμᾶμαι τώρα τό ὄνομά του.

»Άμα ἐπλησίασαν ἀμέσως ἔγινε «ἀλλαγή» καί στή θέση µου
ἔβαλαν σκοπό τόν στρατιώτη ἐκεῖνον καί µένα µου εἶπαν νά πάγω
γιά ὄπνο. Ἀμέσως ἔφυγα µέσα στό σκοτάδι. Ἀλλά ἐπειδή ὑποπτεύ-
θηκα πώς τρέχει κάποιο µεγάλο κακό γιά τόν στρατηγό, στάθηκα
κρυφά, καί σιγά- σιγά πῆγα πολύ κοντά καί τούς παραµόνευα ἅπτά
σκοτεινά. Ἅχουσα τόν κρότο πού ἔκαναν τά κλειδιά τῆς φυλακῆς.
Τήν ἄνοιξαν καί μπῆκαν στήν Κούλια οἱ τρεῖς, καί ὁ σκοπός ἕστεχε
στή µισάνοικτη πόρτα τῆς φυλακῆς. Ἅμα μπῆκανοἳ τρεῖς τους µέσα,
ἄχουσα τόν κτύπο ἀπό τίς ἁλυσίδες τοῦ στρατηγοῦ πού φαίνεται
σηκώθηκε στό πόδι ἄπ'τήν ἀπροσδόκητη αὐτή ἐπίσκεφη. Τόν ἄκουσα
νά τούς λέγει, ὠρέ, ξέρω καλά ποιός σᾶς ἔστειλε ἐδῶ καί γιατί ἤρθα-
τε τέτοια ὥρα ἐδῶ µέσα. Δέν μοῦ λύνετε τόνα µου χέρι, νά σδᾶς δείξω
ποιός εἶμαι καί πῶς µέ λένε; Αὐτές ἐδῶ τίς σαποκοιλιές δέν τίς συµ-
µερίζομαι, µά σύ, μωρέ Γιάννη, γιατί;». (σ.σ. τόν Μαμούρη). Πάνω
σαὐτά ἀμέσως, καθώς κατάλαβα ἀπ᾿ τήν ταραχή πού ἀχολούθησε,
ρίχτηκαν χαταπάνω στόν ἁλυσωμένο. Ἄχουσά το βογγυτό του, τούς
ἀναστεναγμούς καί τό μούγκρισμα τοῦ λιονταριοῦ ἐκείνου καί ἡ
καρδιά µου ραγίστηκε. Ὕστερα ἔγινε πέρα ὡς πέρα µεγάλη σιωπή.
Σέ λίγο εἶδα τούς τέσσερες νά τραβοῦν µέ τό φανάρι πρός τό τεῖχος
τῆς Ἀκρόπολης, πού βλέπει πρός τοῦ Μακρυγιάννη. Ἀπό κεῖ ἐρχόταν
ἕνας κτύπος, ὅμοιος μ’ ἐκεῖνον πού γένεται, ὅταν µπήγουν στύλο µέ-
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σα στή γῆ. Ὕστερα τούςεἶδα νά γυρίζουν πίσω στή Μούλια, ἀπ᾿ ὅπου
πῆραν κάτι πολύ βαρύ καί τό πῆγαν µαζωμένοι µέ κόπο στό µέρος
τοῦ χτύπου. Ἐκεῖ πάλι κάτι ἔκαμαν µέσα σ᾿ ἀναστάτωση καί ὕστερα
πάλι ἄκουσα χτύπο πέτρας, πού χτυπᾶς σ᾿ ἄλλη πέτρα, καί στή στιγ-
μή ἔγιναν ἄφαντοι. Ἐγώ σιγά-σιγά τραβήχτηκα στό κατάλυµάµου.

Τό πρωῖ, ἅμα σηκώθηκα, ἔμαθα πώς ὁ Δυσσέας δραπέτευσε τή
νύχτα καί δοκίµασε νά χκατεβεῖ ἄπ/τήν Ἀκρόπολη µέ σκοινί καί πώς
τό σκοινί κόπηκε καί σκοτώθηκε, ἀπό τό ὕφος πεσµένος. Ὅπωςὅλος
ὁ κόσμος, ἐπῆγα κι ἐγώ καί εἶδα. Στό µέρος πού ἄκουγα χτύπους
ἦταν μπηγµένο παλούκι. Ἀπάνω του, δεμένο ἕνα κομμάτι τριχιά, πού
ἡ ἄκρη τῆς ἔδειχνε ξασμένη. Σάν πῆγα κάτω, εἶδα τό πτῶμα τοῦ
ἅμοιρου στρατηγοῦ κι εἶχε ἀπ᾿ ἔξω ἀπό τό κοντοκάπι τοῦ δεμένο
ἕνα μακρύ κομμάτι τριχιά. Τό στόµα τοῦ ἦταν καταματωμένο. Τά
χείλια τοῦ ἦταν κομμένα, σᾶ δαχτυλίδι στρογγυλά, σά νά τά χτύπησε
κανείς καί τάόκοψε µέ τό στόμα ντουφεκιοῦ ἤ πιστόλας. Ὁ λαιμός
τοῦ εἶχε μαυρίλες καί τά σηµάδια ἀπό νύχια. Ηρθε ἕνας γιατρός νά
δεῖ πώς ἔγινε τό θανάτικό του. Ἔμαθα ἀργότερα, ὅτι, ἐπειδή πιθ-
στοποίησε ὅτι ὁ θάνατός του ἔγενε ἁπό βία, καθώςτό ἔδειχναν ὅλα
τά σημάδια, ἔσκισαν τήν ἔκθεσή του καί ἔκαμαν φεύτικη, πώς ὁ
στρατηγός ἔπεσε ἀπό ψηλό µέρος καί σκοτώθηκε.

Τήν ἴδια µέρα ἔγινε τό ξόδι τοῦ πολύ χαταφρονεµένα καί χειρό-
τερο κι ἅπ/τοῦ τελευταίου κατάδικου. Τόν ἔθαψφαν σά σχυλί στόν
Ἅγιο Δημήτη, στά δυτικά της Ἀχρόπολης».

- Ἡ φεύτικη αὐτή Ἰατροδικαστική Ἔκθεση, πού τό πρωτότυπό
της σώθηκε, συντάχθηκε, ἀπό τόν Ἰταλό ντόκτορα ΥΠαΠ, ὑποπρόξενο
τοῦ Βασιλείου τῆς Νάπολης στήν Ἀθήνα, γιατί, προφανῶς, δέν θά
δέχθηκε κανένας ρωμιός νά γίνει συνεργός στή συγκάλυψη τοῦ εἰδεχ-
θοῦς ἐγκλήματος. Ἡ Ἔκθεση εἶναι γραμμένη στά Ἰταλικά καί τε-
λειώνει µέ τούτη δῶ τήν ἀνήκουστη ἀπόνα γιατρό σέ πιστοιποιητικό
θανάτου φράση: «.... ἐπέφεραν (τά τραύματα) αὐτοστιγμεί τόν θά-
νατον, ἄξιον εἷς κακοῦργον προδότην τῆς πατρίδος». Τόν ἔκαιγε πά-
ρα πολύ τόν Ἰταλό γιατρό-ὑποπρόξενο ἡ προδοσία τοῦ Ἀντρούτσου
καί δέν μπόρεσε νά κρατηθεῖ ὡς ἐπιστήμονας καί νά µήν τόν εἰπεῖ
καχοῦργο καί προδότη. Αὐτό δείχνει τήν ...ἀντικειμενικότητα τῆς
ἔκθεσής του. '

- Αὐτό στάθηκε τό τέλος τοῦ ἥρωα, πού στίς ἀρχές τῆς ἐπανά-
στασης µπῆκε, πιάνοντα τό μαντήλι καί χορεύοντας καί τραγουδών-
τας, στό χάνι τῆς Γραβιᾶς. Ὄργανα ἐκτέλεσης τοῦ στυγεροῦ ἐγκλή-
µατος ἦταν ὁ ὁμοχώριος, ἀπό τήν Δρέμισσα Παρνασσίδος χι συγγε-
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νής του Γκούρα Μαμούρης καί ἀντικαταστάτης του στά καθήκοντα
τοῦ Φρουράρχου τῆς Ἀκρόπολης, ὁ ἐπίσης ὁμοχώριος τοῦ Πάπα-Κώ-
στας Τζαμάλας καί ὁ Τριανταφυλλίνας

Δέν ἀναφερθήχαμεβέβαια στά δύο αὐτά ἐγκλήματα, τῆς Μαύρης
Τρούπας καί τῆς Κούλιας τῆς Ἀκρόπολης µανάχα γιά τήν δραµατι-
πότητά τους. Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι, ξέχωραοἱ πιό ἐπίσημοι ἀπό τούς
ἱστορικούς µας, πού γιά τόν φόνο τοῦ Ἀντρούτσου ρίχνουν ὅλα τα
βάρη στόν Γκούρα.

Ἄλλοι πάλι παραδέχονταιτήν εὐθύνη τοῦ Κωλέττη, ὄχι ὅμως καί
τοῦ Μαυροκορδάτου.

Τόν Ἀντροῦτσο πολιτικάντηδες καί προύχοντες, τό ἴδιο ὅλοι τόν
μισοῦσαν. Πολλές φορές θέλησαν νά τόν σκοτώσουν καί στό τέλος
τό πέτυχαν. Ὄχ µονάχα ὅ Κωλέττης καί ὁ Μαυροκορδάτος, µά καί
πολλλοί ἄλλοι, ἀπό καιρό προετοίµασαν γιά τούτη τήν πράξη τοῦ
φιλόδοξου καί φιλοχρήµατου Γκούρα.

Τά δύο αὐτά ἔγκληματα σέ βάρος τοῦ Τρελώνη καί τοῦ Ἀντρού-
τσου, σέ τόσες λίγες µέρες τό ἕνα ἁπό τό ἄλλο, μᾶς δείχνουν πώς
ἦταν συνταιριασµένα. Γιά τήν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τρελώνη,
γαμπροῦ τοῦ Ἀντρούτσου ἀπό ἁδελφή του, δέν χρησιμοποιήθηκαν
Ἕλληνες µά Ἐγγλέζοι, Ὁ Φαίντων καί ὁ Οὐάϊτκομπ. ἔπειτα ἀπό
ὑπόδειξη τῆς Κυβέρνησης, ὅπως παραδέχεται καί αὐτός ὁ Σπ. Τρι-
κούπης (τρίτος τόμος τῆς Ἱστορίας του σελ. 240). Καί τήν ὑπόδειξη
αὐτή δέν εἶχε τήν δύναμη νά τήν κάνει ἀπό µόνος του ὁ Κωλέττης.
Ποτέ οἱ Ἄγγλοι δέν θά ἐκτελοῦσαν µιά τέτοια προσταγή τοῦ Κω-
λέττη, ἀρχηγοῦ τῆς Γαλλικῆς φατρίας. Μονάχα ὁ Μαυροκορδάτος
μποροῦσενάχει τόση ἐπιρροή πάνω τους, γιά νά τούς σπρώξει νά
σχοτώσουν ἕνα συμπατριώτη τους. Κι οὔτε κι αὐτός ϐ ἀποτολμοῦσε
νά βάλει Ἠγγλέζους νά ξεπαστρέφουν Ἐγγλέζο, δίχως τήν ὑπόδειξη
ἤ τουλάχιστον τήν ἔγκριση τῆς μυστικῆς Ἀγγλικῆς ὑπηρεσίας στήν
Ἑλλάδα τότε.

Τήν δολοφονία τοῦ Ἀντρούτσου τήν ὀργάνωσαν ὁ Μαυροκορδά-
τος κι ὁ Κωλέττης καί τήν ἀπόπειρα ἐνάντια στόν Τρελώνη οἱ
Ἐγγλέζοι µέ τόν Μαυροκορδάτο, γιατί ἐνῶ τόν στείλανε γιά πρά-
πτορα, εἶχε τήν ἀποχοτιά νά ἐπηρεαστεῖ ἀπό τόν ἀγώνα τοῦ λαοῦ
μας γιά τήν λευτεριά του καί τήν λεβεντιά τοῦ Ἀντρούτσου καί ἀρνή-
θγκε νά παίξει τό παιγνίδι τους. -
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ΟΙ ΚΛΗΦΤΕΣ
(ὀργανώσεις καί ὁπλισμός)

Γ. Ν. ΚΟΥΤΣΟΕΚΛΕΝΗΣ

Οἱ σκλάβοι Ἕλληνες πού δέν ἄντεχαν τήν σκλαβιά τῶν Τούρκων,
τίς πάμπολλες καταπιέσεις, τούς ἀπερίγραπτους ἐξευτελισμούς καί
τίς καταπιέσεις, ἔπαιρναν ... τά βουνά καί γινόντουσαν «κλέφτες».

«Μάνα σου λέω δέν μπορῶ
Τούς Τούρχους νά δουλεύω
Δέ μπορῶ, δέ δύναμαι
Ἐμάλλιασε ἡ καρδιά µου
Θά πάρω τό τουφέχι µου
Νά πάω νά γίνω κλέφτης»

Καί ὅταν γινόντουσαν κλέφτες, τότε ζοῦσαν ἐλεύθεροι, ἀνεξάρ-
τητοι, µακριά ἁπό τή φοβέρα τῶν βάρβαρων κατακτητῶν.

Στό βουνό ὅμωςδέν ἦταν µόνοι τους, ἀλλά µέλη μιᾶς ὀργάνωσης,
μιᾶς µονάδας, ἑνός «νταϊφᾶ» τόν ὁποῖο διοικοῦσε ἕνας ἀρχηγός, ὁ
λεγόμενος «καπετάνιος».

Ὁ καπετάνιος εἶχε ἕνα ἤ καί περισσότερα «πρωτοπαλίκαρα»,
δηλαδή ὑπαρχηγούς, διαδόχους, ἀλλά χαί ὑπασπιστές.

Ἀκόμα ὁ Νταϊφᾶςεἶχε καί φροντιστή ἀλλά καί:

” Τόν «Μπαϊρακτάρη»του, δηλαδή τόν σηµαιοφόρο του, αὐτόν
πού ἔφερε τό «μπαϊράκι» -τή σηµαία- τοῦ Νταϊφᾶ.

ο Τόν «Ντουφεξή», δηλαδή τόν ὁπλουργό, τόν ὁπλοδιορθωτή.
ο Τόν «Χαμζά», δηλαδή τόν Κουρέα.
. Τόν «Μπαλωματή», αὐτόν πού φρόντιζε γιά τήν ἐπιδιόρθωση
τῶν χαλασμένων τσαρουχιῶν τῶν παλληκαριῶνκαί

ο Τούς «φυχογιούς», τό καθῆκον τῶν ὁποίων ἦταν ἡ παρασκευή
ψωμιοῦ, νά μαγειρεύουν, νά κουβαλοῦν τό «ἀσχί» µέ τό νερό
ἤ τό κρασί κ.ᾶ.

Πρέπει νά σηµειωθεῖ ὅτι ἡ πειθαρχία στό σῶμα τῶν κλεφτῶν
ἦταν µεγάλη.

Ἕνας κλέφτης ἔπρεπε νά εἶναι ἁρματωμένος. Ἀλλά ποιά ἦταν
τά ἅρματα τῶν κλεφτῶν;
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Τά ἅρματα, δηλαδή τά ὅπλα τῶν κλεφτῶν, ὁ ὁπλισμός τούς ἦταν:
α) Δύο ἤ καί µία παλάσκα µέσα στίς ὁποῖες ἔβαζαν τό ἀπαραί-

τητο μπαρούτι, ἀλλά καί τά «φουσέκια»τους
β) Ἕνα ὅπλο. Αὐτό μποροῦσε νά εἶναι:
Καριοφύλι: Πρόκειται γιά ἕνα µακρίκανο ὅπλο, ἐμπροσθογεμές,

τό ὁποῖο ἔπαιρνε φωτιά µέ τό χτύπημα τσακµακόπετρας, δηλαδή
στουρναρόπετρας.

Μποροῦσε ἀκόμανά εἶναι καί ἕνα ἀπό τά παρακάτω τουφέκια ὅπως:
Λαζαρίνα, Μιλιόνι, Τρικόνι, Ἀρμούτι, ὅλα βραχυκάνα καί ἀχόμα

Φιλύντρα, Γκιζαήρ, Μαντζάρι, Σισανέ, Φαλιδιά κ.ᾶ. Ὅμως ὅλοι τους,
ὅλους αὐτούς τούς τύπους τῶν τουφεκιῶν τά λέγανε «καριοφύλια».

Στό δημοτικό τραγούδι ὅμως ξεχωρίζουν.
«Νταλιάνα µου στόν πόλεμο

Κι Ἄρμουτι στό σημάδι
Καΐ Καριοφύλι στή φωνή
Σάν ἄξιο παλληκάρι».

Συμπλήρωμα τῆς ἁρματωσιᾶς τῶν κλεφτῶν ἦταν οἵ δύο κουµ-
ποῦρες, περασµένες στό σελάχι τους ἕἔτοιμες νά μπουμπουνίσουν
ὅταν ἐρχόταν ἀνάγκη.

Ἄλλο ἕνα σηµαντικό ὅπλο τούς ἦταν τό «ΠΓιαταγάνι». Τό γιατα-
Υάνι τό καλό, ἦταν τό φτιαγμένο στή Δαμασκό, µέ λεπίδα ἀπό σχλη-
ρό ἀτσάλι καί µέ ὁμορφοστολισμένη λαβή καί θήχη.

Τό γιαταγάνι πολλές φορές τό ἀντικαθιστοῦσε ἕνα γυριστό σπαθί,
τό ὁποῖο κρεµόταν στό ἀριστερό πόδι. Αὐτό τό γυριστό το φοροῦσαν
ἰδιαίτερα αὐτοί πού εἶχαν σχοτώσει κάποιο ἀξιωματοῦχο ἐχθρό.

Ὅμωςὅλα τα εἴδη τῶν σπαθιῶν θέλανε χέρι δυνατό, σταθερό καί
ἄτρομο.

«Δέν ἔχω χέρι γιά σπαθί καί µάτι γιά σημάδι», παραπονεῖται ὁ
γέρο-Βλέφτης.

Τύπος τοῦ γυριστοῦ σπαθιοῦ ἦταν καί ἡ «πάλα», στολισμένη στή
λαβή της καί στή θήκη της ἰδιαίτερα.

Ὅλα τα ἅρματα τῶν κλεφτῶν ἦταν διαλεχτά, φλωροκαπνισμµένα,
ἀσημοστόλιστα καί σκαλιστά.

Ῥέβαια ὅλα αὐτά τά ἅρματα δέν ἦταν ἀγορασμένα ἀπό κάποια
ἀγορά, ἀλλά ἁρπαγμένα ἀπό τούς ἐχθρούς των στίς µάχες µέ τήν
ποαλληκαριά τους, γιά αὐτό εἶχαν καί μεγαλύτερη ἀξία γι’ αὐτόν πού
τά φοροῦσε.

Ἡ συντήρηση, κυρίως τῶν ὅπλων, γινόταν ὅπως καί σήµερα, ἀλλά
ἀντί γιά γράσο πού δέν ὑπῆρχε τότε, χρησιμοποιοῦσαν τό μεδούλι,
πού ἔβγαζαν ἀπό τά κόκαλα τῶν σφαγείων.
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Μέ τήν εὐκαιρία, συμπληρωματικά τονίζουµε ἐδῶ ὅτι τό σχλα-
βωμένο γένος κατόρθωσε νά φτάσει καί νά γιγαντώσει, µέσα στό
ἴδιο κράτος τόν χατακτητή, τό δικό του στρατό καί νά τόν ἐπιβάλει
στόν κυρίαρχο Τοῦρκο. Οἱ Ἐλέφτες καί οἱ Ἁμαρτωλοί ἦταν οἱ πιό
ζωντανοί Ἕλληνες πού ξεχώριζαν ἀπό τή µάζα τῶν ραγιάδων. Μο-
ναχική των φροντίδα τό ντουφέκι καί τό σπαθί , ἀλλά καί τό γύμνα-
σµα τοῦ κορμιοῦ τους. Γι’ αὐτό ἔφτασαν σέ ἀπίστευτα ὅρια. Μέ ἕνα
σάλτο πηδοῦσαν ἄλογα στή σειρά, ἔτρεχαν ὅσο καί τό ἄλογο. Δεξιο-
τέχνες στό σπαθί, ἀλλά καί ἄριστοι σκοπευτές, ἀφοῦ μποροῦσαν νά
περάσουν τό βόλι µέσα ἀπό δαχτυλίδι.

Μέ λίγα λόγια ἦταν ἡ προσποίηση τῆς λεβεντιᾶς.

ΠΗΓΕΣ:
ο Ε. ΗΠ. ΓΟΥΒΑΛΗ, ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ,1981

ο ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΕΥΚΛΟΠΑΙΔΗΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ «ΗΛΙΟΣ» ΤΟΜ.100, σελ. 865

ο ΓΕΝ. ΠΑΓΚΟΣ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΛΙΔΕΙΑ «ΠΑΠΙΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ» ΤΟΜ. 80, σελ. 596

» ΠΑΓΚΟΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΕΥΕΛΟΠΑΙΔΕΙΑ «ΠΑΙΔΗΙΑ» ΤΟΜ. 60, σελ. 328

» ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΓΕΥΚΛΟΗΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜ. 170, σελ. 404
ο ΒΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΟΜΗ ΤΟΜ 30, σελ. 308
. ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΓΕΥΒΛΟΠΑΙΔΗΙΑ ΤΟΜ 50, σελ. 357
ο ΔΗΜ, ΦΩΤΙΑΔΗ Ἡ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21 ΤΟΜ 10, σελ. 134
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Μνήμες...

Τοῦ Γιάννη Δούκα

τήν πατρίδα µες τήν ὀρεινή καί ἄγρια, ἐκεῖ πού δεκάδες χωριά
ἀγωνίζονται νά κρατηθοῦν ὄρθια ἐνάντια στήν φθορά τοῦ χρόνου,
σιωπηλά καί ἄψυχα, ἐχεῖ πού ἄν βρεθεῖ κανείς ἴσως µέσα ἀπό τά
ἐρείπια καί τίς κλειστές πόρτες νά ἀκούσει θαυμαστές ἱστορίες ἀπό

τό παρελθόν.
Ἕνα μικρό χωριό εἶναι καί τό Σεβεδίκο (σήµερα Δωρικό), δέν

ἔχει γραφτεῖ σέ σελίδες τῆς ἱστορίας, ἡ σηµερινή του εἰκόνα κρύβει
πολύ καλά το παρελθόν. Θά ἔλεγε κανείς πώς κάποιοι διάλεξαν
αὐτό τό µέρος νά κατοικήσουν µόνο καί µόνο γιά νά κρυφτοῦν, νά
περάσουν ἀπαρατήρητοι ἀπό τόν κατακτητή καί ἀπό ὅλους, κι ὅμως
ω ἐδῶ ἀνάμεσα στίς πέτρες καί τά βράχια ἔζησαν ἀφανεῖς ἥρωες
πού θυσίασαν τά πάντα καί τήν ζωή τους γιά τήν πατρίδα. Ἄς γνω-
ρίσουµε κάποιους µέσα ἀπό τούς προσωπικούς τους φακέλους...
ο Δούκας Ἰωάννης τοῦ Γεωργ. - Ὑπαξ/κός Β΄ Μ.54.
ο άρμας Ἀθανάσιος τοῦ Ἀναγνώστη - Ἀξιωματικός δης τάξης 78.
9 Κάρμας Ἀπόστολος - Κ ἸδὐύπαξΕ.
9 Κάρµας Ἀναγνώστης - ΑΕΠ 10 χιλίαρχος 1824.

Κάρµας Ἀναγνώστης χιλίαρχος γαμπρός τοῦ Ἀναγνώστη Λιδωρίκι
σκοτώθηκε στήν µάχη τῶν Πεντεορίων, ἡ γυναίκα τοῦ (ἀδερφή τῆς
Ἀσήμωςτοῦ Γκούρα) καί τά παιδιά τοῦ σκοτώθηκαν στήν πολιορχία
τῆς Ἀκρόπολης, σώθηκε µόνο ἕνα ὁ Θανάσης µέ τραῦμα στόν αὐχέ-
να, ὅπως μαρτυρεῖ Ἡ ἐπιστολή του µέ ἡμερομηνία 11/5/4846, καί τά
ἱστορούμενα ἀπό τά ἐγγόνια του Γεώργιο καί Εὐθύμιο µέ τήν ἀπό
8/6/1865 αἴτησή τους πρός τήν ἐξεταστική ἐπιτροπή.

Κάρμας Ἀπόστολος σχοτώθηκε στήν µάχη τοῦ Ὁμέρ Ἐφέντη τό

1828.

Δούκας Ἰωάννης σωµατάρχης στὀ σπίτι τοῦ ὁποίου στόν Ἄβορο
εἶχε κρατηθεῖ ἀπό τούς τούρχουςὁ Α. Διάκος, ἀπό ὅπου καί δραπέ-
τευσε µέ τήν βοήθεια τῆς γιαχιᾶς.

Ἄς ἀφήσουμετούςἴδιους νά μιλήσουν...

3 Τά στοιχεῖα προέρχονται ἀπό τό βιβλίο τοῦ κ. Β. Ν. Σταθόπουλου, «Η
ΦΩΚΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» ἀπό τά γενικά ἀρχεῖα τοῦ κράτους.
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Γιάννης Ὑφαντῆς
Ὅ Ἕλληνας ἀφανής ἥρωας

πού προσελήνωσε τόν Ἄρμστρονγκ

Εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀφανεῖς ἥρωες τῆς ἱστορικῆς ἀποστολῆς τοῦ
«ΑΡροῇο 44» στό φεγγάρι! Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἔβαλε καί αὐτός
ἕνα λιθαράκι σέ µία ἀπό τίς σημαντικότερες διαστημικές ἀναζητή-
σεις τῆς ἀνθρωπότητας. Πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι... Ἕλληνας,
Ὁ λόγος γιά τόν ἐπιστήμονα Γιάννη Ὑφαντή, ὁ ὁποῖος δοκίµασε

καί βελτίωσε τό σύστηµα προσσελήνωσης τοῦ «ἵματιατ Μοάι]ε», τοῦ
ὀχήματος πού ἀποκολλήθηκε ἀπό τό «ΑΡρο!ο 14» καί πάτησε στή

Σελήνη.
Σήµερα,μιλάει γιά τήν ἐμπειρία του, γιά τά σοβαρά προβλήµατα

πού παρατηρήθηκαν κατά τή διάρκεια τῆς ἀπογείωσης πού λίγο
ἔλειψε νά στοιχίσουν τή ζωή τῶν ἀστροναυτῶν, ἀλλά καί γιά τό ὄνει-
ρό του νά δημιουργήσουν οἳ Ἕλληνες ἕνα διαστημικό πρόγραµµα.

ΟΓ. Ὑφαντῆς εἶχε ἀσχοληθεῖ γιά ἀρκετό καιρό µέ τά συστήµατα
ἀδρανοῦς πλοήγησης, ἐλέγχου, πορείας καί καθοδήγησης, τά ὁποῖα
χρησιμοποιοῦνται σέ ἀεροσκάφη, διαστημόπλοια, πυραύλους, πλοῖα
καί ὑποβρύχια.

«Ἀπό τεχνολογικῆς ἄποψης, τό πιό ζωτικό ὑποσύστημα µέσα σέ
ἕνα πολύπλοκο σύστηµα, ὅπως τό διαστημόπλοιο, εἶναι ἐκεῖνο τῆς
καθοδήγησης πορείας καί πλοηγήσεως. Ἀκριβῶς ἐπειδή ἥμουν γνώ-
στης τῶν πλοηγικῶν συστηµάτων, καθώς ἡ ἑταιρεία γιά τήν ὁποία
ἐργαζόμουν τότε κατασκεύασε τέτοια συστήµατα γιά τή ΝΑΡΦΑ. Ἡ
ἑταιρεία µου ἀνέθεσε τό ἔργο τῆς δοχιμῆς τοῦ διαστημόπλοιου προ-
σεληνώσεως "ὭΏνπατ Μοαυ]ε”. Ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας τεχνικῶν
καί μηχανικῶν, πραγµατοποίησα περιβαλλοντικές δοκιμές καί µελέ-
τες γιά νά σιγουρευτῶ ὅτι τό σύστημα εἶναι ἱκανό, φερέγγυο καί
μπορεῖ νά ἀντέξει στό ἀφιλόξενο περιβάλλον τοῦ Διαστήματος» δη-

λώνει ὁ κ. Ὑφαντῆς στόν «Τύπο τῆς Κυριακῆς».
Μάλιστα, ὁ Ἕλληνας ἐπιστήμονας καί ἡ ὁμάδα του ἐντόπισαν

χαί μερικές ἀδυναμίες τοῦ συστήµατος, καθώς κατά τή διάρκεια τῶν
ἐλέγχων διαπίστωσανὅτι κάποιες βίδες δέν συγκρατοῦσαν καλά τό
ρυθµιστή ὑψομέτρου, πρόβλημα πού θά μποροῦσε νά στοιχίσει ἀχρι-
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βά στούς ἀστροναῦτες. Τήν ἴδια ὥρα, ὁ Τ. Ὑφαντῆς ἐξέφρασε τήν
πικρία του στό γεγονός ὅτι µέσα σέ αὐτή τή γιορτή «ξεχάστηκαν οἳ
ἀφανεῖς ἥρωες, πού ἔχαναν δυνατή αὐτή τήν ἐπιτυχία». Μάλιστα,
ἔκανε λόγο γιά ἕνα πρόγραµµα πού κόστισε 20 δισ. δολάρια καί
στό ὁποῖο συμμετεῖχαν 190.000 ἐπιστήμονες, μηχανικοί, τεχνικοί,
ἀστροναῦτες καί ἐργάτες. «Ἀνάμεσά σε αὐτούς τούς ἀνθρώπους
ἦταν καί ἀρχετοί Ἕλληνες, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους ἥμουν καί ἐγώ»
ἀναφέρει, µεταξύ ἄλλων.

«Πέταξα στόν οὐρανό»

Τή ἡμέρα αὐτή, πού ἔμεινε στήν ἱστορία, ὁ Γ. Ὑφαντῆς βρισκόταν
στήν Ἑλλάδα. Ὅπως ἀναφέρει στόν «Τύπο τῆς Κυριακῆς» µαζί µέ
τό Χιοῦστον καρδιοχτυποῦσε καί ὁ ἴδιος. «Ὅλα εἶχαν δοκιμαστεῖ,
ἀλλά ἡ ἐφαρμογή εἶναι διαφορετικό πράγμα. Μέ ἐνδιέφερε νά δῶ
ὅτι ὅλα εἶναι ἐντάξει µέ τό “Ίμππαν Μοάπ]ε”, δέν ἔλεγα τίποτα ἐκείνη
τήν ὥρα, ἀλλά ἡ σκέψη µέ βασάνιζε. Μετά πέταξα στόν οὐρανό»
ὑποστηρίζει.

Ὁ ἐπιστήμονας πού ἔχει σχεδιάσει καί δοχιµάσει βαλλιστικούς
πυραύλους ὑποβρυχίων, δηλώνει εὐτυχής πού γεννήθηκε Ἕλληνας,
«Καΐ ἄν ποτέ κατάφερε νά πείσω τούς Ἕλληνες νά δημιουργήσουν
διαστημικό πρόγραµµα, τότε θά πεθάνω εὐτυχής» ἀναφέρει κλεί-
γοντας.

  
  

ΟΨΕΒΗΕΑΟ ΗΑΤΟΗ.   βενηΕζνους, κ -Ἄς σὸ ροςκινα,ΒΑΑΣ ΆντεΝνα δ ὃν ος
ἥ ν γηςποσκΙΝΕ ΑΝΤΕΛΝΑ

 Αμεεςδν ἁνεμθν
ΕΟΠΝΜΑΛΟ ΈωΣτες

ΕοπΕθς.
ΡΙΑΤΕΟΛΜ   
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Ὁμιλία τοῦ κ. Μιχάλη Ἠλιάδη
στήν ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε ἡ Ἱ. Μονή Προφήτου Ἡλιοῦ

Παρνασσίδος τήν Κυριακή 22 Μαρτίου 2045
γιά τήν ἐπέτειο τῆς κηρύξεως

τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1824 στή Ρούμελη

Σήµερα εἶναι µέρα τιμῆς καί µνήµης σέ αὐτούς πού σχεδόν 2
αἰῶνες πρίν μᾶς ἐλευθέρωσαν. Ἡμέρα εὐγνωμοσύνης σέ ὅσους ἔδω-
σαν τή ζωή τους γιά τήν λευτεριά τῆς Πατρίδος µας.

Δύο χαῖρε ἀποτελοῦν τό νόηµα τῆς μεθαυριανῆς µεγίστης ἔπε-
τείου. Τό «Χαῖρε κεχαριτωµένη Μαρία»καί τό «χαῖρε ὤ χαῖρε ἐέλευ-
θεριά». Τό πρῶτο προφέρεται ἀπό τά χείλη τοῦ Ἀγγέλου, τό δεύτερο
ἀπό τά χείλη τοῦ ἐθνικοῦ µας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Ἄλλωστε
ἡ σύζευξη τῶν ἀγώνων τοῦ Ἔθνους µέ τίς ἐκκλησιαστικές ἑορτές
ἀποκαλύπτει τόν ἐκκλησιαστιχό χαρακτήρα πού εἶχε ὁλόκληρη Ἡ ζωή
τῶν Ἑλλήνων.

Παρά τή συστηματική προσπάθεια διαστρέβλωσης τῆς Ἱστορίας,
ἀπό κάποιους δῆθεν προοδευτικούς, τά γεγονότα βοοῦν ὅτι ὁ Ἕλλη-
νισµός διατηρήθηκε καί διαφυλάχθηκε χάρη στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία. Τό Γένος διαφύλαξε τήν ἰδιοσυγκρασία του, τή γλώσσα του, τήν
Ἱστορία του, χάρις στό αἷμα τῶν χιλιάδων νεομαρτύρων, ὅπως αὐτό
τοῦ Πατροχοσμᾶ. Αὐτό τό αἷμα ἀνέκοψε τό κύμα ἐξισλαμισμοῦ τῶν
ὑπόδουλων Ρωμηῶν, καθώς εἴχαμε πολλούς ἑκούσιους ἐξισλαμι-
σμούς ἀνθρώπωνγιά νά γλιτώσουν ἀπό τά βάσανα. Ἀλλαξοπιστία
ὅμως, σήμαινε ταυτόχρονα καί ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς συνείδησης.

"Ἠρθε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης Ἐπανάστασης,- εἶχαν προηγηθεῖ πε-
ρίπου 30 ἄλλες- κλῆρος καί λαός µαζί, μιᾶς καί πάντα, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἦταν µαζί µέ τό λαό µας. Ἄλλωστε σάν Ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί, ὅλα τα σηµαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς µας, ἀπό τῆς γεννήσε-
ωςµέχρι τό θάνατό µας λαμβάνουν χώρα µέσα στήν ἐκκλησία.

Κεντρικό πρόσωπο, πρωτεργάτης τῆς Ἐπανάστασης στή Ρούμε-
λη, ὁ ἐπίσκοπος Ἠσαΐας Σαλώνων. Τά ἱστορικά γεγονότα ἔχουν ἀνα-
λυθεῖ στό παρελθόν ἀπό πλέον εἰδικούς ὁμιλητές, ὅμως µιά σύντομη
ἀναφορά, βοηθᾶ τούς παλαιότερους νά συνειδητοποιήσουν καί νά
ἐμβαθύνουν, τούς δέ νεότερους νά μάθουν τήν ἱστορία τοῦ Ἔθνους
μας. Ὁ ἐπίσχοπος Σαλώνων Ἠσαῖας, γεννήθηκε στή Δεσφίνα τό 1718
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καί ἦταν ὁ τρίτος γιός ἱερέα. Σέ ἡλικία 19 ἐτῶν ἐκάρη μοναχός στό
μοναστήρι τοῦ Προδρόμου τῆς Δεσφίνας, µέ τό ὄνομα ἩἨσαΐας. Στή
συνέχεια µονάζει στό μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, ὅπου γίνεταιΔιά-
κος. Ἀργότερα φεύγει γιά τά Ἰωάννινα, ἔχοντας ἀποφασίσει νά ἄνε-
βεῖ τούς βαθμούςτῆς Ἱεροσύνης. Στήν Κωνσταντινούπολη γνωρίζεται
μέ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’, ὁ ὁποῖος γίνεται δάσκαλος καί
ἐμπνευστῆς του. Τό 1818, 40 μόλις χρόνων χειροτονεῖται ἀπό τόν
Ἠατριάρχη ἐπίσκοπος Σαλώνων καί ἐπιδεικνύει πολύπλευρη ἀξιο-
σηµείωτη δραστηριότητα. Τένεται µέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Στίς
1 Μαρτίου 1831 ὁ Ἠσοῖας ἀποβιβάζεται κρυφά στήν Ἀντικυράἐπι-
στρέφοντας ἀπό τήν Πόλη καί μεταφέροντας τίς ὁδηγίες τούς Πα-
τριάρχη γιά τόν ξεσηκωμό. Στό μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ συναν-
τιέται µέ τόν Ἀθανάσιο Διάκο καί τούς μαχητές του. Ὅλοι δίνουν
ὄρχο γιά τήν λευτεριά. Ἔρχεται στά Σάλωνα, ὅπου συνεννοεῖται µέ
τόν ὁπλαρχηγό Πανουργιά καί ἀναθέτουν τήν ὀργάνωση τῆς Ἔπα-
νάστασης στούς προκρίτους τῆς πόλης. Στίς 34 Μαρτίου τοῦ 1824
σέ τοῦτο ἐδῶ τόν τόπο, στό μοναστήρι τοῦ προφήτη Ἠλία, συναν-
τῶνται ὁ Ἠσαίας, ὁ Πανουργίας µέ 60 παλικάρια καί προεστοί ἀπό
τά Σάλωνα. Μετά τή δοξολογία ὁρκίζονται καί ὑψώνουν τή σηµαία
τῆς Ἐπανάστασης. Ἐλευθερία ἤ θάνατος. Ὁ ἱστορικός της ἐποχῆς
Φιλήμων γράφει: «οἱ δυό µονές τῆς Λαύρας καί τοῦ προφήτη Ἡλιοῦ,
ἀξιοῦνται τῆς δάφνης περί τῶν πρωτείων κατά τόν ἀγώνα». Ἀπό τά
πρωτοπαλίκαρα τοῦ Πανουργιά ξεσηχώνονται οἱ Γαλαξιδιῶτες καί
οἱ κάτοικοι τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Πυρομαχικά φτόνουν ἀπό τό Ταλα-
ξίδι. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πόλης τῶν Σαλώνων στίς 27
Μαρτίου καί ἡ ἅλωση τοῦ κάστρου τῆς Ὀρχγιᾶς, στίς 10 Ἀπριλίου
μετά ἀπό πολιορχία 18 ἡμερῶν, ἀνήμερά το Πάσχα. Εἶναι τό πρῶτο
Χάστρο πού καταλαμβάνουν οἱ ἐπαναστατημένοι Ἕλληνες.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Ἠσαΐας ἀφήνει τά ἄμφιά του στό μοναστήρι,
ζώνεται τά ἅρματα χαί βρίσκεται δίπλα στόν Πανουργιά. Ἀπό τό
Ζητούνι, τή σηµερινή Λαμία, ὁ Ὁμέρ Βρυώνης παίρνει τήν ἐντολή νά
καταπνίξει τήν Ἐπανάσταση. Οἱ δικοί µας ἀποφασίζουν νά ἄντιστα-
θοῦν, ὁ µέν Διάκος στήν Ἀλαμάνα καί ὃ Πανουργιᾶς µέ τόν Ἠσαΐα
δίπλα του στήν Χαλκωμάτα. Ἐπεῖ πέφτει μαχόμενος µαζί µέ τόν
ἱερέα ἀδερφό τοῦ τόν παπά Γιάννη στίς 23 Ἀπριλίου τοῦ 18321.
Ὁ Ἠσαῖας ἦταν ὃ μοναδικός δεσπότης πού σκοτώθηκε στό πεδίο

τῆς µάχης. Κι ἐμεῖς σήµερα τιμοῦμε αὐτόν, πού ἔκανε τό ράσο ση-
μαία. Μαζί μ᾿ αὐτόν καί τούς ἄλλους ρασοφόρους, τούς 14 Πατριάρ-
χες, τούς 100 μητροπολίτες καί τούς περισσότερους ἀπό 6000 ἱερεῖς
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καί μοναχούς, πού θυσιάστηκαν στά χρόνια της σκλαβιᾶς χαί κατά
τήν ἐπονάσταση.

Τό μοναστήρι τοῦ προφήτη Ἠλία, ἔγινε στή συνέχεια ἢ βασική
ἑστία καί τό ὁρμητήριο τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων. Ἡ προσφο-
ρά τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ μοναστηριοῦ, πού χτίστηχε πρίν ἀπό 1000
περίπου χρόνια, στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους, εἶναι τεράστια.
Πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης, ἦταν τό καταφύγιο τῶν
φτωχῶν καί κατατρεγµένων Ἑλλήνων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ἠταν
ὅμωςκαί ὁ τόπος, ὅπου ὁ καλόγερος στό τρεμάμενο φῶς τοῦ καν-
τηλιοῦ, θέριευε τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα καί ἔσπερνε τό σπόρο τῆς
λευτεριᾶς στίς φυχές τῶν σχλαβωμένων Ἑλληνόπουλων. Ἠδῶ πρω-
τοὐφώθηκε Ἡ σηµαία τῆς λευτεριᾶς, Τό μοναστήρι ὅμως ἀπετέλεσε
καί τροφό τῶν ἀγωνιστῶν, ὅπως φαίνεται ἀπό πληθώρα ἐπισήμων
ἐγγράφων τῆς ἐποχῆς. Ἡ συμβολή τοῦ ὅμως, δέν ἐξαντλεῖται στά
προηγούμενα. Ὁ ἠἡγούμενος Βενιαμίν καί 90 μοναχοί ἀπό ἐδῶ, πῆραν
τά ὅπλα καί ἔλαβαν µέρος σέ πολλές µάχες, ὑπό τήν καθοδήγηση
τοῦ Πανουργιά καί τοῦ Γκούρα. Οἱ Τοῦρκοι συνειδητοποίησαν ὅτι
τό μοναστήρι χρησίµευε ὡς ὁρμητήριο τῶν ἐπαναστατῶν καί τό 1825
ἐπιτέθηκαν µέ ἰσχυρή δύναμη. Οἱ ὑπερασπιστές τούς ἀπέκρουσαν,
ἀλλά ἡ ἔλλειψη πολεµοφοδίων, τροφῆς καί νεροῦ τούς ἀνάγκασαν
γά τό ἐγκαταλείφουν νύχτα. Ὁ Μιουταχής ἀνατίναξε τά κτήρια καί
τήν ἐκκλησία τοῦ μοναστηριοῦ καταστρέφοντάς το ὁλοσχερῶς.

Ὅμωςτί ἦταν αὐτό ποῦ ὤθησε τούς ἀγωνιστές στήν Ἐπανάστα-
ση; Τί φλόγιζε τήν ψυχή τους; Τί ἄλλο ἀπό τό Ὀρθόδοξο φρόνημα,
ἀπό τό πνεῦμα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης αὐτοκρατορίας µας,
αὐτῆς πού ἄντεξε {. 100 χρόνια.

Αὐτό τό πνεῦμα πού ἄντεξε καί µετά τήν τελική Πτώση τῆς Βα-
σιλεύουσας τό 1458, κράτησε τό Γένος µας πνευματικά ζωντανό, πα-
ρά τήν γιά 400 χρόνια ὑποδούλωσή του σ᾿ ἕνα λαό βάρβαρο, κάτω
ἀπό τίς πιό ἀντίξοες καί ἀπάνθρωπες συνθῆκες. Πῶς ὅμως διατηρή-
θηκε αὐτό; Τούς πρώτους 2 αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς, ὑπῆρχε µόνο ἣ
ἐχκλησία καί τά χρυφά σχολειά. Ἡ πίστη. ἡ κοινή γλώσσα καί οἳ
διηγήσεις, διατήρησαν τόν Ἑλληνισμό σάν συλλογικότητα. Ὁ Πατρο-
κοσμᾶς ἵδρυσε ἑχατοντάδες σχολεῖα καί µέ τούς ἀναρίθμητους νεο-
μάρτυρες σφράγισαν µέ τό αἷμα τούς τήν ἱστορία δίνοντας τό πα-
ράδειγµα. Ἀργότερα εἴχαμε τούς δασκάλους τοῦ Γένους στίς σχολές
πού Ἱδρύθηκαν, κυρίως µέ τήν παρότρυνση τῶν ἐπισκόπων καί µετά,
στά χρόνια του ΝΕ; διαφωτισμοῦ, οἱ σχολές συνδύαζαν τήν ἀρχαι-
οελληνική γραμματεία µέ τήν πατερική διδασκαλία.

Αὐτό τό πνεῦμα τῆς Βασιλεύουσας τῶν Πόλεων ἀνέστησε καί
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ἀπελευθέρωσε τό Γένος µας τό 1824. Αὐτό τό πνεῦμα πού δέν εἶναι
µόνον ἡρωικό καί γενναῖο, ἀλλά πρωταρχικά Ὀρθοδόξως Χριστιανι-
κό, συνυφάνθηκε ἀπόλυτα µέ τήν Ἑλληνική φυχή καί ἀπετέλεσε τήν
φυχή τῆς φυχῆς καί τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ. Ριζώθηκε βαθειά µέσα
στό εἶναι µας ἡ Πίστη -- δηλαδή, ἡ Ζωή τοῦ Χριστοῦ -- καί μᾶς κρά-
τησε ἀλλιώτιχους καί ξεχωριστούς ἀπό ὅλους τούς ἄλλους λαούς,
πού νόθευσαν, ἤ ἀγνόησαν τελείως τόν Χριστιανισμό.

Τό πνεῦμα τῆς Πίστεως, τό πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων µας, τοῦ
Μ. Κωνσταντίνου, προσπάθησε νά ἐπαναφέρειὁ 1. Καποδίστριας µετά
τήν ἀπελευθέρωση, ἀλλά τόν πρόλαβαν οἱ δολοφόνοι του. Παρ᾽ ὅλα
αὐτά τό ἔργο του µέσα σέ τρία µόλις χρόνια θεωρεῖται κολοσσιαῖο.

Αὐτό µας προφύλαξε γιά ἄλλα 200 χρόνια µετά τήν Παλιγγενε-
σία, ἀνέδειξε ἀναστήματα σάν τοῦ Παύλου Μελᾶ, ἐνέπνευσε τούς
ἀγωνιστές τοῦ 40 καί παρά τούς συνεχεῖς ἐπιπόλαιους ἀκροβατι-
σμούς µας καί τίς ἐρωτοτροπίες µας µέ τίς ἀλλοφροσύνες καί τίς
διαστροφές τῆς Δύσης δέν μᾶς ἄφησε νά σαπίσουµε πνευματικά καί
νά ἀφανισθοῦμε ἐθνικά.

Αὐτό τό πνεῦμα χάθηκε ἀπό τήν πολιτειακή ζωή τῆς Ἑλλάδας
µετά τή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια χαί θά ἤθελα νά σταθῶ στό
πῶς καί τό γιατί.

Στή Δύση ὁ Πάπας θέλει νά ἀντικαταστήσει τόν Θεάνθρωπο µέ
τόν ἄνθρωπο καί γίνεται η ἀφετηρία ὅλων των οὐμανισμῶν, πού
ἐκθειάζουν τόν ἀλάθητο ἄνθρωπο. Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ Λούθηρος ἐξα-
σφάλισε τήν ἐπιτυχία τῆς ἐπαναστάσεώς του ἐναντίον τοῦ παπισμοῦ,
στηριζόμενος στούς εὐγενεῖς ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς του. Ἀνάγει τούς
εὐγενεῖς σέ ἄρχοντες ἀπευθείας ἐγκατεστημένους ἀπό τό θεό, χωρίς
τή μεσολάβηση τῆς ἐκχλησίας. Ἔτσι, δημιουργεῖται µιά κοσμική
ἐξουσία, ἐκ θεοῦ μέν, ἀλλά ἀνεξάρτητη καί πέρα ἀπό τήν ἐκκλησία,
Ἡ ὁποία μάλιστα ἐλέγχει τήν ἐχκλησία. Αὐτή ἡ πρακτική σύντομα
ἔγινε κανόνας στίς προτεσταντικές περιοχές, ὅπου οἱ πολιτικοί ἡγέ-
τες µέχρι τήν κατάργηση τῆς μοναρχίας τό 1948 ἦταν ἡ κεφαλή τῶν
ἐκκλησιῶν στά διοικητικά θέµατα.
Ἡ τερατώδης ἔμπνευση τοῦ Λουθήρου, ἡ ὁποία καταργεῖ τό ἴδιο

το Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, ἔγινε καθοριστική γιά τήν δια-
μόρφωση τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας µετά τή δολοφονία τοῦ
Καποδίστρια.

Μέ τήν πιστή ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς ἔμπνευσης τοῦ Λουθήρου
ἐγκαθίσταται ὁ Ὄθωνας, ὄντας ὁ ἴδιος παπικός, ὡς κεφαλή τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στά διοικητικά. Στήν πράξη αὐτό σηµαίνει
τήν πλήρη περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἀπόλυτο ἔλεγχό
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της ἀπό τόν Ἡασιλιά, ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία µέ τά γνωστά ἔπα-

κόλουθα (κλείσιμο μοναστηριῶν, ἀποεχκκλησιαστικοποίηση τῆς παι-
δείας, μετατροπή τῶν κληρικῶν σέ ὑπαλλήλους πού ἐλέγχονται ἀπό
τό κράτος κ.ἄ.). Σημαίνει φυσικά τήν πλήρη ἀνατροπή τῆς ζωῆς τῶν
Ὀρθοδόξωνχριστιανῶν, πού τήν θεμελιώνει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, λέγον-
τας: «καί ἄν τύχη ἕνας ἱερεύς καί ἕνας βασιλεύς, τόν ἱερέα νά προ-
τιµήσεις. καί ἄν τύχη ἕνας ἱερεύς καί ἕνας ἄγγελος, τόν ἱερέα νά

προτιμήσεις, διότι ὁ ἱερεύς εἶνε ἀνώτερος ἀπό τούς Ἀγγέλους.» Είναι

πολύ σηµαντικό το χωρίο αὐτό, ἐπειδή μᾶς δίνει τήν τάξη στήν χρι-

στιανική διακυβέρνηση, µιά τάξη πού σύμφωνα µέ αὐτό τό προτε-
σταντικό μοντέλο ἔχει πλήρως διαλυθεῖ καί ἀνατραπεῖ.

Σύμφωναὅμως µέ τό Εὐαγγέλιο στό Χριστό ἐδόθη «πάσα ἔξου-
σία ἐν οὐρανῶ καί ἐπί γής». Ἄρα, ἡ κοσμική ἐξουσία καί οἱ ἄρχοντες

δέν νοεῖται νά εἶναι οὔτε πάνω οὔτε ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία. Ἡ χρι-

στιανική διακυβέρνηση θέλει τούς ἄρχοντες µέσα στήν ἐκκλησία για-
τί ἢ ἐκχλησία εἶναι τό περιέχον. Διαφορετικό, συμβαίνει αὐτό πού
ζοῦμε σήµερα, δηλαδή ὁ Χριστός ἐκτοπίζεται καί στή θέση τοῦ
ἐνθρονίζεται ὁ ἀλάθητος, ὁ ἀπόλυτα αὐτονομημένος ἄνθρωπος,
πρῶτα τοῦ προτεσταντισμοῦ καί ἔπειτα τοῦ δυτικοῦ οὐμανισμοῦ, ὁ
ὁποῖος σήµερα πλέον ὡς ὑπεράνθρωπός τοῦ Νίτσε προχωρεῖ στήν
ἀνατροπή ὅλων τῶν ἀξιῶν. Ἑπομένως στήν Ἐκκλησία δέν πέφτει
λόγος στά θέµατα πού ἀφοροῦν στήν ὅλη κοινωνική πραγµατικότη-
τα, τήν καθημερινότητα τῶν πιστῶν, τήν παιδεία, τά ΜΜΕ. πού δια-
µορφώνουν ἤ μᾶλλον παραμορφώνουν σήµερατίς ἠθικές ἀξίες, πρίν
τίς ὁρίσει ἡ νοµοθεσία στήν συνέχεια. Καίΐ µάλιστα ἡ Ἐκκλησία,
ὅπως ὑποστηρίζουν,εἶναι ἕνας ἁπλός κοινωνικός φορέας, στήν οὐσία
τίποτε παραπάνω ἀπό ἕνα σύλλογο πού ἀποστολή ἔχει νά ἀσχοληθεῖ

αὐστηρά µέ τά τοῦ οἴκου της.
Τελικά, τόσο ὁ κλῆρος ὅσο καί οἱ πιστοί ἔχουμε ἀποδεχθεῖ αὐτό

τό παραμύθι. θεωροῦμεὅτι αὐτή ἡ κατάσταση εἶναι ἡ φυσική τάξη
τῶν πραγμάτων. Μόνο σέ ὁρισμένα συμπτώματα ἀντιδροῦμε. ΚΜα-
ταλήξαµε, ἀντί νά ἐπιλέγουμε τὀν Χριστό, τήν πηγή κάθε ἐξουσίας,
νά στηρίζουμε τήν ἐλπίδα µας ἐπ᾽ ἄνθρωπον, καί ὄχι ἁπλῶς ἐπ᾽
ἄνθρωπον, ἀλλά στόν χρεωκοπηµένο εὐρωπαῖο ἄνθρωπο, πού ἔχει
καταστήσει τόν ἑαυτό του ἀλάθητο καί ἔχει πετάξει τόν Χριστό στά

ἀζήτητα τῆς παγχόσµιας ἱστορίας.
Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία τῆς σημερινῆς µας κατάστασης. Ἡ πνευματική

ἀποδόμηση, ἡ ὁποία ὅπως εἴδαμε ἐντέχνως καλλιεργήθηκε ἐδῶ καί
πολλά χρόνια, ὁδήγησε στή σηµερινή πολύπλευρη κρίση. Ὄχι ὅμως,
ςἡ Ἑλλάδα δέν πέθανε ἐμεῖς τήν πεθαίνουµε.
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Ἔχουμε χρέος νά ξαναβροῦμε τήν πολιτισμική µας παράδοση,
αὐτή πού στηρίζεται στή δική µας ταυτότητα καί προσδιορίζεται
ἀπό τρεῖς ἄξονες: τήν Ὀρθοδοξία, τή γλώσσα, τόν πολιτισμό καί τήν
Ἱστορία µας. Νά σταματήσουμε νά συγχέουµε τήν πρόοδο τῶν θε-
τικῶν ἐπιστημῶν τῆς Δύσης µέ τόν πολιτισμό. Νά σταματήσουμενά
εἴμαστε μιμητές τοῦ χρεοχοπηµένου Δυτικοῦ πολιτισμοῦ καί νά τό
θεωροῦμε πρόοδο. Δάσκαλοι καί φωτιστές τοῦ κόσμου ἁρμόζει νά
εἵμαστε καί ὄχι εὐρωδιακονιάργδες. Πρέπει νά σταματήσουμε νά
ἑρμηνεύουμε τά πάντα µέ βάση τόν Ἱστορικό ὑλισμό. Δέν ἐξελίσσει
τίς κοινωνίες µόνο ὁ οἰκονομικός παράγων. Πίσω ἀπό τήν ὕλη βρί-
σχεται τό πνεῦμα. Ὑπάρχουν ἠθικοί νόμοι καί ἢ παράβασή τους ἐπι-

φέρει ἐξασθένιση καί ἐκφυλισμό.
Βασικός μοχλός ἀνατροπῆς τῆς σημερινῆς παρακμῆς,εἶναι ἡ παι-

δεία. Ἀναφερόμενος στήν παιδεία τῶν νέων καί ὄχι στήν ἐκπαίδευσή
τους σέ δεξιότητες, πρέπει νά κατανοήσουμεὅτι εἶναι τό σύνολο τῶν
ἀξιῶν πού θά τούς συνοδεύουν σέ ὅλη τους τή ζωή. Ἄρα,ὁ χαθορι-
σµός τῆς παιδείας ξεχινᾶ ἀπό τό τί ἀνθρώπους θέλουμενά δηµιουρ-
γήσουμε. Ἄνοἱ νέοι µας σήµερα µάθαιναν τήν πραγματική ἱστορία,
τήν πατρώα µας γλώσσα καί τόν Ἑλληνικό πολιτισμό, δέν θά ἦταν
οἳ αὐριανοί πολίτες εὔκολα διαχειρίσιµοι ἀπό τήν παγκόσμια Νέα
Τάξη, πού προσπαθεῖ νά ἐλέγξειτίς τύχες τῶν λαῶν τῆς γῆς. Νά λοι-
πόν ποιό εἶναι τό προτάγµα. Μιά πραγματική Ἐθνεγερσία.
Ἡ ἐπαναφοράτοῦ πραγματικά Ὀρθοδόξου ἤθους στό λαό καί τή

νεολαία µας. Ἑλλάδα καί Χριστό χρειάζονται τά παιδιά µας περισ-
σότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορᾶ. Αὐτά ἦταν τά πνευματικά ἐφόδια τῶν
ἀγωνιστῶν τοῦ ᾿24, αὐτά ἦταν τά ἐφόδια τοῦ Ἠσοΐα Σαλώνων.
Ἡ προσφορά τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ προφήτη Ἠλία συνεχίστηκε

ἀμείωτη καί µετά τήν ἐπανάσταση. Καλογερικά ὀνομάζονται καί σή-
μερα τά κτήµατα πού δώρισε τό µοναστήρι στούς κατοίκους τῆς πε-
ριοχῆς µετά τήν ἀπελευθέρωση. Κατά τή διάρκεια δέ τῆς Ἔταλογερ-
μανικῆς κατοχῆς τό μοναστήρι περιέθαλπε τούς ἀγωνιστές καί τούς
ἐφοδίαζε µέ ὅπλα καί τρόφιμα. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ ἠγούμενος Ἄγα-

θόνικος Καροῦζος ἐκτελέστηχε καί τό μοναστήρι κάηκε τόν Φλεβάρη
τοῦ 1943.

Σήμερα συνεχίζοντας τήν Ὀρθόδοξη παράδοση παραμένει πνευ-
µατικός φάρος τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Τιμώντας τούς ἀγωνιστές τοῦ ᾿34 κι ἐμεῖς τοῖς κείνων ρήμασι
πειθώμµενοι ἄς ἔχουμε στό νοῦ καί στήν καρδιά µας τά λόγια τοῦ
ποιητη: «τῆς πατρίδος µας τό χῶμα δέν μετριέται µέ τό στρέµµα,
μέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωµα μετριέται καί µέ τό αἷμα».
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ

ΓΡ. Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΕΚΛΕΝΗ

Ὅταν λέμε «στοιχειό»ἐννοοῦμαι τό ὄνομα πού δίνει ὁ λαός µας

σέ φανταστικά ὄντα, τά ὁποῖα θεωροῦνται ὡς ἐπιβιώματα ἀνθρώπων
ἤ καί ζώων, τά ὁποῖα παραμένουν στόν τόπο τοῦ θανάτου τους, ὅπως
π.χ. στό σπίτι τους, στό πηγάδιτους, στό γεφύρι κ.ἀ., ὅπου γίνονται
φύλαχες, φρουροίτους.

Ἄλλα στοιχειά εἶναι πονηρά καί ἄλλα ἀγαθοεργά. Ὑπάρχουν καί
περιπτώσεις πού τά στοιχειά συγχέονταιµέ νεράιδες ἤ λάµιες ἤ καί
τελώνια.

Τό ὄνομα τῶν στοιχειῶν χρονολογεῖται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Βυ-
ζαντίου, ἀπό τότε πού ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι νόμιζαν ὅτι αὖτά πού ἆνα-
φέρονται στά Ἱερά βιβλία ὡς «Στοιχεῖα τοῦ Κόσμου», ἤσαν ὑπερκό-
σµια δαιμόνια.
Ἡ παράδοση γιά τά στοιχειά ἔγινε ἡ αἰτία νά δημιουργηθοῦν διά-

φορες προλήψεις, ὅπως ἡ σφαγή τοῦ κόκορα στά θεµέλια του νεο-
κτιζόµενου σπιτιοῦ ἤ γέφυρας, ἀλλά καί πλαστοῦν πολλοί μύθοι,
ὅπως καί ὁ μύθος τοῦ «Στοιχειού τῆς Χάρμαινας», τῶν Σαλώνων,
μέ τόν ὁποῖο θά ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ.

Τό «στοιχειό» εἶναι εὐνόνυμο μέ τλο φάντασμα, ἀλλά καί μέ,τόν

«βρικόλακα», ὁ ὁποῖος ὅμωςεἶναι πάντα κακός.
Εἴπαμε λοιπόν ὅτι τό στοιχειό εἶναι ἡ ψυχή κάποιου πού πέθανε

χι ἔγινε φύλακας τοῦ τόπου ὅπου φονεύτηκε.
Ὑπάρχουν δύο εἰδῶν ἄνθρωποι. Αὐτοί πού εἶναι ρομαντικοί καί

οἱ ἄλλοι οἱ πρακτικοί.
Οἱ πρῶτοι θέλουν τό «Στοιχειό τῆς Χάρμαινας»νά ἦταν πρῶτα

ἕνας λεβέντης νέος πραγματικός ἄντρας ὄμορφος, δυνατός, παλλη-
κάρι πραγµατικό, τό ὁποῖο εἶχε ἐρωτευθεῖ µιά ὄμορφη, µιά καλλονή,
πραγµατικό στολίδι τῆς Χάρμαινας. Ἔφυγε λοιπόν γιά λίγες ημέρες
ὁ φίλος µας, γιά δουλειές του ἀπό τή Χάρμαινα. δέ αὐτό τό χρονικό
διάστηµα Ἡ καλή του πῆρε τή στάµνα της καί πἢγε γιά νερό στήν
πηγή, ἀλλά τότε ξέσπασε µιά µπόρα, µιά καταιγίδα καί ἡ χοπέλα
ἴσια πού πρόλαβε καί χούρνιασε Κάτω ἀπό τόν µεγάλο πλάτανο,
ἀλλά ἐκεῖ τήν βρῆκε τό ἀστροπελέχι τό κακό καί τήν σκότωσε. Οἱ
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γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ µή μπορώντας νἀ ἀντέξουν τό µεγάλο χτύπημα
πού τούς βρῆκε, ἄφησαντή Χάρμαινα καί πῆγαν ἀλλοῦ νά μείνουν.
Ἱάποτε γύρισε καί ὁ φίλος µας γεμάτος χαρά, λαχτάρα γιά νά δεῖ
πάλι τήν καλή του καί φορτωμένοςµέὄνειρα γιά τό µέλλον. Ἀμέσως
τράβηξε γιά τό σπίτι τῆς πολυαγαπηµένης του, ἀλλά σάν ἔφτασε
ἐκεῖ το βρῆκε θεόκλειστο, ἔρημο, σκοτεινό. Ῥώτησε καί ἔμαθε τά
συμβάντα καί τότε χάθηκε ἀπό τόν κόσµο. Ἔσβησε κάθε χαρά καί
ἐλπίδα µέσα του. Πίστεψε ὅτι µαζί µέ τήν καλή του χάθηκε κι ὁ κό-
σµος ὅλος καί τήν ἄλλη µέρα τόν βρῆκαν νεκρό, ἐκεῖ καί ἀπό τότε
τό καλό µας παλικάρι στοίχειωσε, ἔγινε τό στοιχειό τῆς πηγῆς τῆς
Χάρμαινας, τήν ὁποία προστατεύει ἀπό τά ἄλλα στοιχειά τῆς Ἄμφισ-
σας τῆς Τέχολης καί Παναγίας, ἀφοῦ σέ ὅλες τίς µάχες πού δίνει µέ
τά ἄλλα, αὐτό τῆς Χάρμαινας βγαίνει πάντα νικητής.

Τό στοιχειό αὐτό ἀγαπᾶ τή Χάρμαινα ἀλλά καί τούς Χαρμαι-
νιῶτες Ταμπόηδες, τούς ὁποίους ποτέ δέν πείραξε.

Αὐτά βλέπουν καί τέτοια πλάθουνοἱ ρομαντικοί. Οἱ ἄλλοι ὅμως
οἶι.., πρακτικοί θέλουν τό «Στοιχειό τῆς Χάρμαινας»νά εἶναι δηµι-
ούργηµα τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων πού εἶχαν σκοπό νά φέρνουν, ἀπό
τό βουνό τήν ἀπαραίτητη καί γιά ὅλες σχεδόν τίς ἀνάγκες τους λα-
θραία ξυλεία. Μηχανεύτηκαν λοιπόν καί σκάρωσαν τό παραμύθι τοῦ
στοιχειοῦ γιά νά μποροῦν νά σέρνουν ξύλα µέσα στά σοκάκια τῆς
Χάρμαινας µέ τά ζῶα τους, διαδίδοντας ὅτι αὐτός ὁ θόρυβος τοῦ
σερνόµενου κούτσουρου ἦταν ὁ θόρυβος πού ἔχανε τό στοιχειό µέ
τίς ἁλυσίδες του, ὅταν ἀποφάσιζε νά κάνει τή βόλτα του ἀφήνοντας
γιά λίγο τήν ἀγαπημένη του πηγή.

Ἐσύ ἀγαπητέ µου ἀναγνώστη διάλεξε καί πάρε ὅποια ἄποψη θέ-
λεις, ὅποια σέ βολεύει.

ἆν
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Μιά Μεσόγειος γεμάτη Ἑλληνική Ἱστορία...

 

   
πα λα ωρα αν, πα

Μιά µικρή περιήγηση στά ἀξιοθέατά των διαφόρων λαῶν, θά μᾶς
κάνει γιά ἄλλη µιά φορά νά συνειδητοποιήσουµε τήν σημασία πού
εἶχε κάποτε ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός σέ ὁλόκληρο τόν κόσµο καί θά
μᾶςδείξει τήν τεράστια διάδοσή του σέ ὅλους τους λαούς. Καΐ αὐτό
διότι τό 8050 τῶν ἀξιοθέατων, πού ἔχουν νά δείξουν τά ξένα κράτη
ἀπό τόν ἀρχαῖο κόσμο,εἶναι πέρα γιά πέρα Ἑλληνικά!

ΛΙΡΘΥΗ

“ἳ-

  

Ναός Διός - Σαχάτ (5µαϊιαί

Ἡ Σαχάτ ἱστορικά γνωστή ὡς Κυρήνη, εἶναι µιά πόλη στά βόρειά
της Λιβύης. Ἡ πόλη δημιουργήθηκε τό 691 π. Χ ἀπό Ἕλληνες όμογε-
νεῖς καί βρίσκεται χτισμένη πάνω στά ἐρείπια τῆς Κυρήνης. Ἔχει χα-
ρακτηριστεῖ ὡς Μνημεῖο Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς καί θεωρεῖται ἕνα
ἀπό τά πιό ὄμορφα... ἀπομεινάρια τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας σήµερα.
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Ἀπόλλωνα - Ἀπολλωνία (ΑΡρο]οπία)

Ἡ Ἀπολλωνία δημιουργήθηκε τόν 7 αἰώνα π.Χ. ἀπό Ἕλληνες
ἀποίκους της Λιβύης. Ἀποτέλεσε ἕνα σημαντικότατο κέντρο ἐμπορί-
ου καί διατέλεσε τό λιμάνι τῆς Κυρήνης γιά περισσότερο ἀπό µιά
χιλιετία. Ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς πόλης, διατηρεῖται ἀκόμα τό ἀρχαῖο
Ἑλληνικό θέατρο τῆς Ἀπολλωνίας σέ ἕνα ἐκπληκτικό σημεῖο χτισμένο
µέσα στά βράχια, ἔχοντας θέα τήν θάλασσα. Ἕνα µεγάλο µέρος τῆς
πόλης, βρίσκεται κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας, λόγο ἑνός
μεγάλου σεισμοῦ τό 3865 μ.Χ.

   : ααμανς δα εν

Ἀρχαία Ἀγορά - Πτολεμαΐδα (Ριο]επιαίς)

Ἡ Τολμέῖθα παλαιότερα γνωστή ὡς Πτολεμαΐδα,εἶναι µιά ἥσυχη
πόλη στό ΑΙ Μαη, στήν βορειοανατολική Λιβύη. Ἐκεῖ ὑπάρχει ὁ ναός
τῆς Δήμητρας καί ἡ ἐκπληκτική ἀρχαία Ἑλληνική ἀγορά. Κάτω ἀπό
τήν ἀγορά ὑπάρχει τό ἐκπληκτικό ὑδρευτικό σύστηµα πού δημιούρ-
γησαν οἱ Ἕλληνες ἄποικοι τόν 4ο αἰώνα π.Χ.
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Ἀρτεμίσιο - Ἔφεσος
(ΕρΙεςιιθ)

Ἡ Ἔκφεσος εἶναι ἀρ-
χαία πόλη τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας στά παράλια του

. Αἰγαίου. Γύρω στόν 8ο
. π.Χ. αἰώνα, ἡ Ἔφεσος ἔγινε
τό οἰκονομικό κέντρο τῆς

Ἰ Μικρᾶς Ἀσίας. Τό 9δά
. π.Χ. ἀπελευθερώθηκε ἀπό
τά στρατεύματα τοῦ Με-

;. γάλου Ἀλεξάνδρου, ἐνῶ
: βρισκόταν ὑπό τήν κατο-
χή τῶν Περσῶν. ἩἜφε-

'. σος ἦταν πόλη ἀφιερωμέ-
νη στήν Ἄρτεμη, Ἡ πόλη εεἶχε τό μεγαλόπρεπο Ἀρτεμίσιο. Ὁ ναός
αὐτός, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά ἑπτά θαύματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου.

  

Τετράπυλον - Ἀφροδισία (ΑΙτοάἱςίας)

Ἡ Ἀφροδισία βρίσκεται ἀνατολικά τῆς Κῶ στήν Τουρκική πόλη
Καρακάσους. Ἡ τοποθεσία ἦταν ἀφιερωμένη στήν θεά Ἀφροδίτη καί
χτίστηκε ἀπό τούς Ἕλληνες τόν 8ο αἰώνα π.Χ. Ὁ πανέµορφος ναός
τῆς Ἀφροδίτης, ὁ ὁποῖος ὀνομάστηκε «Τετράπυλον» ὑπολογίζε-
ται ὅτι χτίστηκε τόν 1ο αἰώνα μ.Χ.
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τν : σ : ζὰ πα.

Ναός Ἀπόλλωνα- Δίδυμα (Πἱάγπια)

Τά Δίδυμα ἦταν ἕνα πολύ σημαντικό ἀρχαῖο ἵερό καί μαντεῖο
ἀφιερωμένο στόν Ἀπόλλωνακαί τήν Ἄρτεμις. Τό περίφημο μαντεῖο
τοῦ Ἀπόλλωνα ἦταν τό 2ο σημαντικότερο στὀν ἀρχαῖο κόσµο, µετά
τούς Δελφούς. Σύµφωνα µέ τόν Παυσανία, τά Δίδυμα κατασκευά-
στηκαν ἀπό τούς Ἕλληνες τόν 10ο αἰώνα π.Χ. Σηµερινοί ἀρχαιολό-
γοι ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἑλληνική ἱστορία τούς φτάνει µέχρι τό 2000
π.Χ. Τό ἱερό βρισκόταν λίγο νοτιότερα τῆς Μιλήτου καί σήµερα κον-
τά του βρίσκονται τό τουρκικό χωριό Ὑεπῆήίδατ καί Ἡ µικρή τουρκική
πόλη Ὠ]άϊτη.

Ἀρχαία Ἀγορά - Μίλητος (ΜΠείις)

Ἡ Μίλητος ἀποτελοῦσε µιά ἀπό τίς σημαντικότερες ἀρχαῖες
Ἑλληνικές πόλεις. Χτίστηκε τό 1400 π.Χ. ἀπό τούς Μινωίτες τῆς
Κρήτης καί στήν συνέχεια κατοικήθηκε ἀπό τούς Μυκηναίους. Ἡ Μι-
λητός ἦταν ἀπό τίς πρῶτες Ἑλληνικές πόλεις πού ἔφτιαχνε νοµίσμα-
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τα. Ἀποτελοῦσετόν τόπο καταγωγῆς τῶν μεγάλων θαλῆ, Ἀναξίμαν-
δρου καί Ἀναξιμένη. Ὁ «Ἱερός δρόμος» ὅπως ἀποκαλεῖται, τῆς Μί-
λητου, ὁδηγεῖ στόν ναό τοῦ Ἀπόλλωνα στά Δίδυμα.

   Εμ ονο οβθανέων»...
ῬΒωμόςτοῦ Διός - Περγάμος (Βειραπια)

Ὁ βωμός τοῦ Διός, δημιουργήθηκε τό 197 π.Χ ἀπό τόν Ἕλληνα
στρατηγό Εὔμενη πρός τιμήν τοῦ Περγάμου γιά τήν νίκη τοῦ ἔναν-
τίων των Γαλάτιων. Ἀποτελοῦσε µιά δεύτερη Ἀκρόπολη τοῦ ἀρχαίου
κόσμου λόγο τῆς ἐκπληκτικῆς τοποθεσίας του στό ὑψηλότερο σημεῖο
τῆς πόλης. Στά χρόνια του Βυζαντίου, αὐτός ὁ ὑπέροχος ναός κατα-
στράφηκε καί τά µάρµαρα τοῦ χρησιμοποιήθηκαν γιά τό χτίσιμο
ἀμυντικών τειχων γιά τούς Βυζαντινούς.

ΙΤΑΛΙΑ

 

Ναός τῆς Ἡρας - Ποσειδωνία (ΡΒεβίιιπι)

Ἡ Ποσειδωνία ἦταν ἀρχαία ἑλληνική ἀποιχία τῆς Κάτω Ἰταλίας
στήν περιοχή τῆς Καμπανίας καί ἱδρύθηκε τόν 7ο αἰώνα π.Χ. κατά
τήν διάρκεια τοῦ δεύτερου ἑλληνικοῦ ἀποικισμοῦ. Ὁ ναός τῆς Ἡρας
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εἶναι ὃ παλαιότερος ναός πού διασώζεται στήν Ποσειδώνία καί ἀνή-
χει στόν 6ο αἰώνα π. Χ. Κοντά στόν πρῶτο ναό ὑπάρχει καί ἕνας

δεύτερος ναός ἀφιερωμένος στήν Ὥρα χτισμένος τόν 5ο αἰώνα π.Χ.
Στό παρελθόν θεωροῦσαν πώς ὁ ναός αὐτός ἦταν ἀφιερωμένος στόν
Ποσειδώνα.

 

Ναός τοῦ Ποσειδώνα - Ποσειδωνία (Ραεσίαπι)

Ὁ Ναός τοῦ Ποσειδώνα στήν Ποσειδωνία, βρίσκεται δίπλα ἀχρι-
βῶς ἀπό τόν ναό τῆς ραςκαί χτίστηκε τό 450 π.Χ. καί ἦταν ὁ πιό
τελειοποιηµένος ἀπό τούς ὃ) μεγάλους ναούς τῆς Ποσειδωνίας. Κά-
ποιοι πιστεύουν ὅτι ὁ ναός ἦταν ἀφιερωμένος στὀν Ἀπόλλωνα λόγο

τῶν ἀγαλμάτων πού ὑπάρχουν στόν ἀνατολικό βωμότοῦ ναοῦ.

 

Ναός τῆς Ἀθηνᾶς - Ποσειδωνία (Ραρειαπι)

Ὁ πανέµορφος ναός τῆς Ἀθηνᾶς βρίσκεται στό ὑψηλότερο σημεῖο
τῆς πόλης καί χτίστηκε περίπου τό 500 π.Χ.. Ἀποτελεῖ τόν τρίτο καί
τελευταῖο, μεγαλοπρεπή Ἑλληνικό ναό τῆς ἀρχαίας Ποσειδωνίας.
Λανθασμένα στό παρελθόν πίστευαν πώς ἦταν ἀφιερωμένος στήν

Δήμητρα.
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Ναός τοῦ Ἀπόλλωνα - Συρακοῦσες (9ἵταςαςα)

Ὁ ναός τοῦ Ἀπόλλωνα βρίσκεται στό νησί Οτιγβὶα στίς Συρα-
κοῦσες. Θεωρεῖται ὁ ἀρχαιότερος, Δωρικοῦ τύπου ναός, τῆς δυτικῆς
Μεσογείου. Δημιουργήθηκε τον 6ο π.Χ. αἰώνα ἁπό τούς Ἕλληνες
ἀποίκους τῶν Συρακουσῶν. Στούς βυζαντινούς χρόνους, ὁ ναός µε-
τατράπηκε σέ Ἐκκλησία καί στήν συνέχεια ὅταν οἱ Μουσουλμάνοι
κατέλαβαν τίς Συρακοῦσες, ὁ ναός μετετράπη σέ Μουσουλµανι-
κό Τέμενος.

..

 

Ναός Ἠρακλεους - Ἀκράγας (Αρτϊρεπιο)

Ὁ Ναός τοῦ Ἠρακλέους, δημιουργήθηκε ἀπό Ἕλληνες ἀποίκους
τό 500 π.Χ. περίπου καί βρίσκεται στην περίφηµη «Κοιλάδα τῶν
Ναῶν»στό Αρτὶρεπίο τῆς Σικελίας, δίπλα ἁπό τήν εἴσοδο τῆς πόλης.
Ἀποτελεῖ τόν δεύτερο µεγαλύτερο ναό τῆς Ἀκράγας µέ διαστάσεις
67χ25μ. Ὁ ναός ἦταν φημισμενος γιά τό ἐντυπωσιακό ἄγαλμα τοῦ
Ἡρανλη. Ἐπίσης ἕνα µεγαλο ἄγαλμα τοῦ Ἀσκληπιοῦ, ἀνακαλύφθηκε
σέ ἕνα ἀπό τά δωµάτια ἐσωτερικά τοῦ ναοῦ.
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Τά χαμένα ἀριστουργήματα τοῦ Φειδία

Ὁ Φειδίας (περ. 490 π.Χ. - 490 π.Χ.) ἦταν Ἕλληνας γλύπτης,
ζωγράφοςκαί ἀρχιτέκτονας, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 5ο αἰώνα π.Χ. καί
θεωρεῖται εὐρέως ὡς ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους γλύπτες τῆς
Ἠλασικῆς ἐποχῆς. Τό Ἄγαλμα τοῦ Ὀλυμπίου Διός στήν Ὀλυμπία, τό
ὁποῖο φιλοτέχνησε ὁ Φειδίας, ἦταν ἕνα ἀπό τά Ἑπτά θαύματα τοῦ
ἀρχαίου κόσμου.
Ὁ Φειδίας σχεδίασε ἐπίσης τά ἀγάλματα τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς πού

βρίσκονταν στήν Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν, δηλαδή τήν Ἀθηνᾶ Παρθένο,
πού βρισκόταν µέσα στόν Παρθενώνα, καί τήν Ἀθηνά Προμάχο, ἕνα
κολοσσιαῖο χάλκινο ἄγαλμα πού βρισκόταν ἀνάμεσα στό Ἐρεχθεῖο
καί τά Προπύλαια.

Τά πρῶτα ἔργα τοῦ Φειδία ἦταν ἀφιερωμένα εἰς μνήμην τῆς νίκης
τῶν Ἑλλήνων στόν Μαραθώνα ἐναντίον τῶν Περσῶν. Στούς Δελφούς

ὁ Φειδίας ἀνήγειρε ἕνα γλυπτικό σύμπλεγμα ἀπό ὀρείχαλκο, πού
περιελάμβανε τά ἀγάλματα τοῦ Ἀπόλλωνα καί τῆς Ἀθηνᾶς, μερικῶν
ἄλλων ἥρώων μαχητῶν καί τοῦ στρατηγοῦ Μιλτιάδη.

Ἀργότερα κατασκεύασε τή χάλκινη Ἀθηνᾶ Προμάχο πού ἦταν
ἀνάθημα τῆς Ἀθήνας στήν Ἀχρόπολη ἀπό τά λάφυρα τῆς νίκης. Τό
ἄγαλμα εἶχε ὄψος 8-9 μέτρα καί ὅπως ἀναφέρει ὁ περιηγητής τοῦ
2ου αἰώνα μ.Χ. Παυσανίας, ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος καί ἡ κορυφή τοῦ
λοφίου ἀπό τό κράνος τῆς ἦταν ὁρατά ἀπό τό Σούνιο.ταν στημένο
μεταξύ Προπυλαίων καί Ἐρεχθείου, ὅπου διατηρεῖται ἡ θεμελίωση
τοῦ βάθρου.
Ὁ Φειδίας φιλοτέχνησε τό περίφημοχρυσελεφάντινο ἄγαλματῆς

Ἀθηνᾶς Παρθένου γιά τό σηκό τοῦ Παρθενώνα (446-458 π.Χ.), ποῦ
εἶχε κολοσσικό μέγεθος καί ἀποτέλεσε καινοτομία στήν τεχνική των
λατρευτικῶν ἀγαλμάτων. Ὅμως τό ἔργο θά πρέπει νά καταστράφη-
χε ἀπό τήν πυρκαγιά πού ἔπληξε τό ἐσωτερικό του ναοῦ τόν 8οαἲἳ.
μ. Χ. Ἔχει ἀπομείνει ἕνα µέρος τῆς θεμελίωσης τοῦ βάθρου στό δά-
πεδο τοῦ Παρθενώνα
Ἡ Ἀθηνᾶ Παρθένος ὑπῆρξε µία δηµιουργία πού συνδύαζε τά πο-

λύτιµα ὑλικά µέ τά μυθολογικά θέµατα καί συμπύκνωνε τό ἱστορικό
παρελθόν καί τή δύναμη τῆς Ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας τοῦ δου π.Χ.
αἰώνα. Ὁ Πλίνιος ὁ Πρεσβύτερος ἀναφέρει τό ὕψος τοῦ ἀγάλματος
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(141544 μ.) καί ὁ Παυσανίας ἀναλυτική περιγραφή. Μία ἰδέα γιά τόν
τύπο τοῦ ἀγάλματος παρέχουν τά ρωμαϊκά ἀντίγραφα, ὅπως ἡ Ἀθη-

νά Ἱωεποτπιαπί καί ἡ Ἀθηνά τοῦ Βαρβακείου (Ἠθνικό Ἀρχαιολογικό

Μουσεῖο).
Ἡ θεά ἦταν ὄρθια σέ βάθρο ὕφους /.20µ., φοροῦσε αἰγίδα καί

πλούσια κοσμηµένο κράνος. Στό δεξί της χέρι κρατοῦσε χρυσή ΝύΩ,

ἐνῶ τό ἀριστερό ἄγγιζε τήν ἀσπίδα, ὅπου φώλιαζε τό Ἱερό φίδι, ὑπό-
σταση τοῦ μυθικοῦ Ἐριχθόνιου. τόν ξύλινο πυρήνα τοῦ ἀγάλματος

στερεώνονταν τά ἐνδύματα µέ µορφή σφυρήλατων ἑλασμάτωνχρυ-

σοῦ. ἐνῶ τό πρόσωπο καί τά γυμνά µέρη τῆς μορφῆς ἦταν ἀπό πλά-
χες ἐλεφαντόδοντου. Ὁ χρυσός ζύγιζε 44 τάλαντα {1.140 χλΥρ).
Ἡ τεράστια ποσότητα χρυσοῦ ἔδωσε ἀφορμή στούς ἐχθρούς του

Φειδία νά τόν κατηγορήσουν γιά κατάχρηση. Ὁ Φειδίας ἀπέδειξε

τήν ἀθωότητά του, ἐπειδή ὁ Περικλῆς τόν εἶχε συµβουλέψει νά κάνει
τό χρυσό ἔνδυμα τῆς Ἀθηνᾶς συναρμολογούμενο. Ἔτσι μπόρεσε νά

τό ἀποσυναρμολογήσει καί νά τό ζυγίσει. Τό βάρος τοῦ χρυσοῦ βρέ-

θηκε ἀχέραιο χι ἔτσι ὁ Φειδίας ἀθωώθηκε. Ὅμως κατόπιν κατηγο-
ρήθηκε γιά ἀλαζονεία ἐπειδή στήν ἐξωτερική ὄψη τῆς ἀσπίδας τῆς

Ἀθηνᾶς, πού ἔφερε ἀνάγλυφη Ἀμαζονομαχία, παρέστησε σέ δύο
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Ἀθηναίους πολεμιστές τό πορτρέτο τοῦ Περικλῆ καί τό δικό του. Ὁ
Φειδίας συνελήφθη καί καταδικάστηκε.
Ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει ὅτι ὁ Φειδίας πέθανε στή φυλακή, ἐνῶ

σύμφωνα µέ τό χρονικογράφο τοῦ 4ου αἰώνα π. Χ. Φιλοχῶρο, µετά
τήν ὁλοκλήρωση τῆς Παρθένου ὁ Φειδίας ἐγκατέλειψε γιά πάντα τήν
Ἀθήνα γιά νά ἀποφύγει τήν καταδίκη καί πῆγε στήν Ὀλυμπία.

Τό ἐργαστήριό του βρισκόταν στήν Ἅλτη. Ἐκεῖ, µέ τούς τεχνίτες
τοῦ ἐργαστηρίου του καί συνεργάτη τό γλύπτη Κολώτη, φιλοτέχνησε
τό κολοσσικό χρυσελεφάντινο λατρευτικό ἄγαλμα τοῦ Διός, ὕψους
44 µ., τό διασημότερο ἔργο του στήν ἀρχαιότητα, ὥστε περιελήφθη
στά ἑπτά θαύματα τοῦ κόσμου.

Γιά τό ἄγαλμα τοῦ Διός δέν σώζεται κανένα στοιχεῖο ἐκτός ἀπό
μερικές µικρές παραστάσεις σέ νομίσματα τῆς Ἠλείας, πού δίνουν
µία γενική µόνο ἰδέα τῆς στάσεως καί τοῦ σχήματος τῆς κεφαλῆς. Ὁ
θεός ἦταν καθισμένος σέ θρόνο µέ σκῆπτρο στό ἀριστερό του χέρι
καί Νίκη στό δεξί. Ὑτά σανδάλια τοῦ ἀναγραφόταν ἡ ἐπιγραφή
«Φειδίας Χαρμίδου υἱός μ᾿ ἐποίησε Ἀθηναῖος». Τά γυμνά µέρη τοῦ
σώματος ἦταν ἀπό ἐλεφαντόδοντο ἐνῶ τά ἐνδύματα ἦταν ἀπό χρυ-
σάφι. Ὁ θρόνος ἔφερε πλουσιώτατο γλυπτικό διάκοσμο καθώς ἦταν
ἀπό χρυσό, ἐλεφαντόδοντο, ἔβενο καί πολύτιμουςλίθους.

Δυστυχῶς ὅμως καί ἐδῶ τόν Φειδία τόν κυνήγησε ἡ ἴδια μοίρα,
ἀφοῦ ξανά κατηγορήθηκε γιά κατάχρηση καί κλοπή χρυσοῦ καί φυ-
λακίστηκε ὡς τό θάνατό του. Τό 408 μ.Χ. τήν ἐποχή τοῦ Θεοδοσίου
ὁ ναός πυρπολήθηκε, καί τό ἄγαλμα καταστράφηκε ἤ κατατεµαχί-
στηκε καί λεηλατήθηκε.

Σύμφωνα µέ µιά ἄλλη ἐκδοχή ὁ Θεοδόσιος τό 990 μ.Χ. τό µετέ-
φερε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καταστράφηκε ἀπό φωτιά τό
416 μ.Χ. Ὁ ναός λεηλατήθηκε ἀπό τούς Γότθους, καί τά ὑπολείμμα-
τά του γίνανε χριστιανικός ναός µέχρι πού γκρεμίστηκε ἀπό ἕναν
σεισμό. Ἀργότερα τά ἐρείπια σχεπάστηκαν ἀπό τήν κοίτη τοῦ πο-
ταμοῦ Ἀλφειοῦ.

Τό 1875 µιά γερμανική ἀποστολή ἔκανε ἀρχαιολογικές ἄνασκα-
φές χαί µέχρι τό 1881 ἐπανέφερε στό φῶς τά ἐρείπια, κάτω ἀπό
τέσσερα µέτρα χῶμα.

Τό 1958, στή χριστιανική βασιλική πού κτίστηκε στή θέση τοῦ
ἐργαστηρίου τοῦ Φειδία, οἱ ἀνασκαφές ἔφεραν στό φῶς ἐργαλεῖα,
θραύσματα ἀπό ἐλεφαντόδοντο, πήλινα καλούπια καί λοιπό ἐξοπλι-
σµό χύτευσης, καθώςκαί ἀγγεῖο µέ χαραγμένο τό ὄνομα τοῦ Φειδία.
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ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ

1. Α. Μακρής

Ἀντισταθεῖτεί
Στό διασυρµό τῆς προσωπικότητάς σας καί στήν ἀλλοίωση
τῆς ἀνεπανάληπτης ἑλληνικῆς γλώσσας.
Στήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος.

-- τήν ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητας.
τήν ἀπεμπόληση ἱερῶν καί ὁσίων

Ἀντισταθεῖτεί
--- Ἠτόν εὐτελισμό τῆς πολιτικῆς ἀπό τούς περισσότερους πολι-

τικούς.
Στούς φαταοῦλες καί στούς ζήτουλες, στούς ξερόλες φαφλα-
τάδες.
Στά πελώρια ψέματα καί στίς µισές ἀλήθειες.

--- Στά στραβά καί στά ἀνάποδα.
τε τήν ἅλωση τῆς δηµόσιας διοίκησης ἀπό τό κόμμα, στόν

ἐκμαυλισμό τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.

Μιά ἀναδρομή ἀπό τό παρόν στό παρελθόν ἑνός πρώην δημοσίου
ὑπαλλήλου, µέσω χυρίως ἀρθρογραφίας καί ἐπιστολογραφίας στόν
τύπο. Γιά νά διαπιστώσετε ὅτι, σέ βάθος τριακονταετίας καί πλέον,
πολλά πράγματα χειροτέρεφαν.

Ἀντισταθεῖτε:
-- Γιά νά μπορέσουμετουλάχιστον νά προσεγγίσουμετό εί8ίιας

4ο 8η1.
--- Γιά νά μπορέσουν, ἴσως, οἱ µέλλουσες γενιές νά θέσουν πιό

σταθερά θεμέλια.

Οἱ σημερινοί ΕΜΕΙΣ µόνο νά ἀντισταθοῦμε μποροῦμε. Καίΐ αὐτό
εἶναι κάτι.
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ΦΩΝΗΣ ΒΟΩΝΤΩΝ

Μαρή, τά µάθατι; θά βιάσ᾽νέ, λέει, χί μᾶς!
(Ἡ Ἀλεφαντώ)
Αἱ φῆμαι ὀργιάζουσι...

(Δρυάδες καί Ἀμαδρυάδες)
Οὐργιάζουσι, οὐργιάζουσι, ἀλλά, ἅμα.... Οὐργιᾶσ᾽ κι οὐ Θιος,
τότις θά ἰδοῦνὶ

(Ἠ Καλό(γλερίι)κή)
Ἰγῶ, παντούς, ἄλλου δώρου σέ ἄτακτα πιδιά δέ µατακάνου!

(Ὁ Ἅη Βασίλης)
Μά... σᾶς κάνουμε ἀποκατάσταση!
(Τά Γραφεῖα)
Δέ θέλου ἀλλ᾽ ἀπουκατάστασ', σᾶς λέου
(Τό Περιβάλλον)
Ἀποκατάστασ”", εἴπις;

(Διακορευθεῖσα Χαράδρα)
Ἐγώ θέλω βαθιά καί ὄχι ἐπιφανειακά!]

(Ἡ Ἐξόρυξη)
Ἀδέλφια µας, Οἰκολόγοι, σῶστε µας

(Λύκοι καί Φίδια οἰκολογικά)
Δός ΗΜΙΝ σήμερον!

(Τό Σήµερα)
Καΐ µέ μένα τί θά γίνει;
(Τό αὔριο)
Ὅττι ἔγινε καί µέ μένα.

(Ρῆς Μαδιάμ)
Άτα ου «ταζγ}
(Ποπιο Τουτίςήσιις)
Ὀλύμπιε Δία. Ἀγγέλω Ὑμῖν ἐκ τῆς πάλαι ποτέ ὑπό Δωριέων
Ἀσελήνου, καλουµένηςκαί νῦν σεληνιακῆς Γκιώνας,ὅ, τι, ἄν
ὁ θρόνος Σου, Μεγάλε, ἑδράζεται ἐπί βωξιτῶν, τήν .... Ἔβα-
φεςὶ Οὐκ ἔσονται ΑΥΤΟΙΣ Θεοί ἕτεροι, πλήν ἐμοῦ] Κα...
ΞΟΕΕΥ δηλαδή. (νσνσνη Κετάοοδετηίς. στ)
Εὐτυχῶς, ἐμένα, µέ τά «ξεις-ἀφήξειςς» τοῦ Λοξία Ἀπόλλω-
να, µέ πῆρε ξώφαλτσα. Ἀπό τότε δέ, πού σταμάτησαν νά χρη-
σιμοποιοῦν τό ὄνομά µου,οἱ σχέσεις μᾶς βελτιώθηκαν αἰσθη-
τά. Ἔπαφα χι ἐγώ ν᾿ συννεφιάζω...
(Ὁ Παρνασσός)

Καΐγιά τήν ἀντιραφή 1. Α. Μακρής (ὠτακουστής)
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Ὁ Φιλελληνισμός στήν Ἐπανάσταση τοῦ 24

Τά αἴτια τοῦ Φιλελληνισμοῦ

Τοῦ Γεωργίου Δ. Ἀναγνωστοπούλου

Ὁ Φιλελληνισμός εἶναι ἕνα θαυμάσιο ἱστορικό φαινόμενο, πού
ἐκδηλώθηκε λίγο πρίν τήν Ἐπανάσταση τοῦ ᾿24 καί κυρίως κατά
τήν διάρκεια αὐτῆς. Εἶναι ἡ ἀγάπη καί Ἡ λατρεία πρός τήν Ἑλλάδα
καί ἡ θερµή συμπαράσταση στόν ἑλληνικό (λαό) γιά τήν ἀνεξαρτη-
σία τοῦ ἀγώνα. Ἡ λατρεία πρὀς τήν κλασσική ἀρχαιότητα, ἡ ὁποία
ἄρχισε ἀπό τήν Ἀναγέννηση µέ τήν µελέτη τῶν ἀρχαίων κειμένων,
ἀναζωοπυρώθημε κατά τόν 18ον αἰώνα µέ τήν πρόοδο τῆς ἄρχαιο-
λογίας καί τήν µελέτη τῶν ἀρχαίων μνημείων, ἐστράφη δέ πρός τήν
σύγχρονη Ἑλλάδα µέ τά ἔργα τῶν περιηγητῶν τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου
αἰώνα,οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τήν λύπη τους γιά τό κατάντηµα τῆς
κοιτίδας αὐτῆς τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀλλά κυρίως
ἀναπτύχθηκε στό ἔπαχρο ἡ ἀγάπη αὐτή πρός τήν σύγχρονη Ἑλλά-
δα µέ τόν µεγαλειώδη ἀγώνα τῶν Ἑλλήνωνγιά τήν λευτεριά τους.
Ὅσοι συμπαθοῦσαν τήν Ἑλλάδα τότε ἐνθουσιάστηκαν ἀπό τά κα-

τορθώµατα καί τούς ἠρωϊσμούς τῶν Ἑλλήνων καί µέ κάθε τρόπο
ἐξήγειραν τά πνεύματα τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπηςὑπέρ τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ φλόγα τοῦ Φιλελληνισμοῦ πυρπόλησε τόσο πολύ τίς ψυχές

τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπηςκαί τῆς Ἀμερικῆς, ὥστε πολλοί ἦλθαν στήν
ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα, γιά νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν λευτεριά τῶν
Ἑλλήνωνκαί πολλοί ἔδωσαντό αἷμα τους καί θυσιάστηκαν γιά τήν

Ἱερή αὐτή ὑπόθεση.
Ἄλλοι συγκρότησαν ἐπιτροπές καί συγκέντρωσαν χρήματα,

ἀγόραζαν φάρμακα, πολεμοφόδια καί ἄλλα ἐφόδια, τά ὁποῖα
ἔστελναν στούς ἀγωνιζόμενους Ἕλληνες. Ἄλλοι ἔγραφαν ποιήµατα
ἢ πεζά, ἄλλοι ἄρθρα στόν τύπο καί ἐξυμνοῦσαν τά κατορθώματα

τῶν Ἑλλήνων καί παρακινοῦσαν τούς λαούς σέ βοήθεια πρός τούς
ἀγωνιζόμενους Ἕλληνες καί πρός θαυμασμό τῶν λαμπρῶν τους

κατορθωµάτων.
Τό ρεῦμα αὐτό τοῦ φιλελληνισμοῦ παρέσυρετελικά καί τίς Μυ-

βερνήσεις τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καί μετέτρεψε τήν πολιτική
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τους ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ, ὡς γνωστόν, ἀρχικά ἦταν κηρυγµένα
ἐναντίον κάθε ἐπανάστασης.ζαί τοῦτο γιατί τότε ἐπικρατοῦσαν οἱ

ἀρχές τῆς Ἱερῆς Συμμαχίας,ἡ ὁποία ἤθελε νά ἐμποδίσει ἐπαναστά-
σεις καί ἀναταραχές πού ἐπακολούθησαν µετά τήν Γαλλική Ἐπα-

νάσταση. Ἀλλά ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση δέν ἔμοιαζε µέ τίς ἔπα-
ναστάσεις τῶν ἄλλων λαῶν τῆς Εὐρώπης, εἶχε βαθύτερο περιεχόµε-

νο καί γι’ αὐτό συγκίνησε τίς καρδιές ὅλων καί τελικά πέτυχε νά

σπάσει τήν ἀντίδραση τής Ἱερῆς Συµµαχίας, νά κινήσει τόν θαυμα-
σµό ὅλων καί νά τούς πείσει γιά τήν ἁγνότητα τῶν σκοπῶν καί ἴδα-
νικῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀγώνα.

Τά Δυτικά κράτη ἀκολουθοῦσαν τότε φιλότουρχη πολιτική γιά
λόγους συμφέροντος καί ἀπό ἀντίδραση πρός τήν Ρωσία. Δέν ἦταν

δηλαδή µόνονοἳ ἀρχές τῆς Ἱερῆς Συμμαχίας, ἀλλά καί αὐτά τά

συμφέροντα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων πού ἐπέβαλαν στίς Κυ-

βερνήσεις τῶν κρατῶν αὐτῶν ὄχι εὐνοική στάση ἔναντι τῶν Ἑλλή-
νων. Καί ἡ πολιτική στηρίζεται πάντοτε στά συμφέροντα καί σπά-
νια σέ ἀνώτερες ἰδέες καί ἰδανικά.

Ἡ ὁρμητικότητα ὅμως τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1824 ἔκαμφε τήν ἀντί-
δραση τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων, ἡ ὁποία τελικά ὑποχώρησε

µπροστά στό κύμα τοῦ φιλελληνισμοῦ καί τοῦ λαϊκοῦ ἐνθουσια-

σμοῦ ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων. )
Ἔτσι µεταστράφηκε σχεδόν τελείως ἡ εὐρωπαϊκή πολιτική καί

ἀπό τήν ἀντίδραση πέρασε στή θερμή ὑποστήριξη καί στόν συνα-

γωνισμό ὣς πρός τό ποιός θά φανεῖ περισσότερο φίλος τῶν Ἑλλή-

γων καί θά τούς εὐεργετήσει περισσότερο.

Ἀπό τήν μεταστροφή αὐτή τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς καί τήν
ἐνεργό ἐπέμβαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων (π.χ. ναυμαχία Ναυαρί-

νου) προῇλθε τελικά ἡ ἐπισφράγιση τῶν θυσιῶν τῶν Ἑλλήνων καί ἡ
ἐπικύρωσητῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδας. Τήν τόσο εὐεργετική γιά

τόν ἑλληνικό ἀγώνα μεταστροφή αὐτή προκάλεσαν ὄχι µόνον τά
κατορθώματα τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί οἱ φιλέλληνες, ὁ ἔνθουσια-

σµός τῶν διανοουμένωνκαί τοῦ λαοῦ ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀγώνα.
- Ἀλλά, ΠΩΣ καί ΓΙΑΤΊ γεννήθηκε αὐτό τό ἐκπληκτικό φαι-

νόμενο τοῦ ἀχράτητου ἐνθουσιασμοῦ τῶν εὐγενέστερων πνευ-

µάτων τῆς Εὐρώπης ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀγώνα; Μέχρι τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης τουλάχιστον δέν εἶχε παρουσιασθεῖ ἀνάλογο

φαινόμενο στήν Ἱστορία. Κανείς ἄλλος πόλεμος, καµία ἄλλη
ἐπανάσταση λαοῦ γιά τήν ἐλευθερία του δέν προκάλεσε τόσες
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συµπάθειες καί τόσες θερµές ἐκδηλώσεις ἔμπρακτης ὑποστήρι-
ξης καί ἀγάπης. Τί τό ιδιαίτερο εἶχε ἄραγε ἡ Ἑλληνική Ἐπανά-

σταση, ὥστε νά προκαλέσει τόσο ἐνθουσιασμόστίς φυχές τῶν
πολιτισµένων λαῶν;

Ἀσφαλῶς στήν πρώτη θέση ἔρχονται τά ἡρωίϊχκά κατορθώματα

τῶν Ἑλλήνων τοῦ 18234. Ἀλλά δέν εἶναι µόνο τά κατορθώματα
αὐτά καθ’ ἑαυτά. Εἶναι τό γεγονός ὅτι τά κατορθώματα αὐτά

ὑπενθύμιζαν τούς ἄθλους καί τούς ἀγῶνες τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων

γιά τήν λευτεριά. Οἱ εὐρωπαῖοι ἔβλεπαν µέ ἐνθουσιασμό τήν ἐκ νε-
κρῶν ἀνάσταση ἑνός ἔνδοξου καί ἱστορικοῦ λαοῦ, ὕστερα ἀπό τό-

σους αἰῶνες δουλείας καί ἀφάνειας. Ὁ Ρε]µοπ, Γάλλος ἀξιωματικός

τῆς στρατιᾶς τοῦ Μαιζών, πού πολέμησε στήν Πελοπόννησο τό 1828,
ἔγραφε µεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Οἱ Ἕλληνες δέν ἦταν τό-

τε (πρίν τήν Ἐπανάσταση) ὀλίγον γνωστοί. Εἰς τό ἄκουσμα τῶν
πρώτων κατορθωµάτων των ἡ φαντασία ηὐχαριστήθη νά τούς

προβάλλει µέ τά δανεισµένα ἀπό τήν Ἱστορία τῶν προγόνων
τοὺς λαμπρά χρώματα. Ὁ πατριωτισμός τους φαινόταν ἀντά-

ξιος τῆς ἀρχαίας Σπάρτης. Οἱ ἀρχηγοί τους παραβάλλονται µέ

τούς ἥρωες τῶν ἐνδόξων χρόνων τῆς Ἑλλάδοςκαί µέ τήν πέννα
τῶν ποιητῶν αἱ µάχαι των ἐλάμβανον ἀπόχρωσιν ὁρμητικήν».

Ἑπομένως ὁ θαυμασμός πρός τήν ἄρχαία Ἑλλάδα καί ὁ πόθος

τους νά ἰδοῦν ἀναγεννώμενον τόν Ἑλληνικό πολιτισμό, ἔκαμε τούς
Ἐὐρωπαίους νά ἀγαπήσουν τούς ἀγωνιζόμενους γιά τήν λευτεριά

τους Ἕλληνες καί νά συνδράµουν µέ τόσον ἐνθουσιασμό τὀν ἀγώ-
να τους.

Πολλοί περιηγητές κατά τά προηγούμενα χρόνια ἐξέφραζαν τήν
λύπη τους, βλέποντας τήν παραχµή τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ τόπου,

τήν ἀμάθεια καί τό χαμηλό ἐπίπεδο τοῦ πολιτισμοῦ στήν κοιτίδα
τῶν φώτων καί τοῦ πλέον λαμπροῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας.

Πολλοί πίστευαν ὅτι χάθηκε πλέον τό γένος τῶν Ἑλλήνων, ὅτι οἱ

νέοι Ἕλληνες δέν ἔχουν τίποτα κληρονομήσει ἀπό τίς ἀρετές τῶν
προγόνων τους, ΗἨλθε ὅμως ἡ Πρωίκή Ἐπανάσταση τοῦ 1834, γιά

νά διακηρύξει µέ στεντόρεια τήν φωνή στήν οἰκουμένη ὅτι τό

Ἔθνος τῶν Ἑλλήνωνζεῖ καί ἦλθε ἡ ὥρα νά ἀποτινάξει τίς ἁλυσίδες

τῆς δουλείας. Ἡ Ἐπανάσταση αὐτή ἀπέδειξε σέ ὅλους ὅτι οἱ Ἕλ-
ληνες διατηροῦν τίς ἀρετές τῶν ἐνδόξων προγόνων τους, τό πνεῦμα

τοῦ ἠρωϊσμοῦ καί τῆς ἀγάπης γιά τήν λευτεριά. Ἡ παραχµή τῶν

γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν στὀν τόπο αὐτόν δικαιολογήθηκε ἀπό
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τήν µακρά περίοδο τῆς δουλείας, ἔγινε δέ πιστευτό ὅτι µέ τήν ἄπε-
λευθέρωσή του θά ἄρχιζε περίοδος νέας ἀχμῆς τοῦ πολιτισμοῦ στήν

ἔνδοξη αὐτήν χώρα. Αὐτό ἄλλωστε μαρτυροῦσε καί τό θερμό

ἐνδιαφέρον τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων γιά τήν παιδεία.

Ἄλλος σοβαρός λόγος πού προκάλεσε τό χύμα τοῦ φιλελληνι-
σμοῦ ἦταν καί ἡ συμπάθεια τῶν Χριστιανικῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης

πρός τούς Χριστιανούς Ἕλληνες, οἳ ὁποῖοι μάχονταν κατά τῶν

βαρβάρων Μωαμεθανῶν, ἕναν ἀγώνα ἠρωϊκό καί ἄνισο, ὡς ἄλλος
Δαυίδ πρός Γολιάθ. Τό θρησκευτικό συναίσθηµα ἐπηρέασε πολύτίς

φυχές τῶν Εὐρωπαίων καί µάλιστα τῶν Ρώσων,οἱ ὁποῖοι ἦταν ὁμό-

δοξοι καί ἀπό τά µέσα τοῦ 18ου αἰώνα ὑποστήριζαν τούς Ἕλληνες.

Τό θρησκευτικό συναίσθηµα προχάλεσε ὄχι µόνον ἡ ἀντίθεση τῶν
Χριστιανῶν πρός τούς Μωαμεθανούς, ἀλλά καί ὁ θρησκευτικός χα-

ρακτήρας τοῦ πολέμου τῶν Ἑλλήνων,ὁ ὁποῖος γινόταν «ὑπέρ ἩΠί-

στεως καί Πατρίδος». Ἔπειτα ἣ ἀθρόα συµµετοχή τῶν κληρικῶν
καί μοναχῶν,οἱ θυσίες τόσων Ἱεραρχῶν καί µάλιστα τοῦ Πατριάρ-

χου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ἔδωσαν ἔντονο θρησκευτικό χρῶμα στόν

ἑλληνικό ἀγώνα καί προκάλεσαν τήν συμπάθεια τῶν χριστιανικῶν
λαῶν τῆς Βὐρώπης, τῆς Ρωσίας καί τῶν Η.Π.Α. Ἡ ἀγάπη πρός τήν

ἀρχαία Ἑλλάδα καί πρός τόν τυραννούμενο χριστιανικό λαό συνυ-

πάρχουν πολλές φορές καί προωθοῦν µαζί τους Εὐρωπαίους στήν

ἐκδήλωση φιλελληνικῶν συναισθημάτων. Γράφει στή συνέχεια ὁ
Ῥοηίου: «Ἀμέσως τά περισσότερα εὐρωπαϊκά ἔθνη ἀντιπροσω-

πεύθησαν µέ εὐχενεῖς ἀντιπροσώπουςεἰς τά πεδία τῶν μαχῶν

τῆς Ἑλλάδος καί ἡ σηµαία τοῦ σταυροῦ ἔγινε τό σύμβολον τῆς
ἀνεξαρτησίας τῶν λαῶν».

Τέλος τό πνεῦματοῦ φιλελευθερισμοῦ, τό ὁποῖο ἐπεχράτησε στήν

Εὐρώπη µετά τήν Γαλλική Ἐπανάσταση προκάλεσε ἐνθουσιασμό
ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων,οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονταν γιά τό ἱερό ἰδανικό τῆς

ἐλευθερίας. Ἐδῶ µάλιστα ἐπρόκειτο γιά τήν λευτεριά ἑνός ἔνδοξου

καί ἱστορικοῦ λαοῦ, µιᾶς Χώρας στήν ὁποία γεννήθηκαν τά εὐγενή
ἰδεώδη τῆς ἐλευθερίας, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καί τῆς δημοκρατίας.

Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ὅτι µετά τήν Ἐπανάσταση ἀρχίζει ἡ
παρακμή τοῦ φιλελληνισμοῦ καί παρουσιάζονται φαινόμενα μισελ-

ληνισμοῦ καί ὑποτίμησης τῶν Ἑλλήνων. Τό κλῖμα αὐτό εὐνόησε τήν

γέννηση καί διάδοση τῶν ἰδεῶν τοῦ µισέλληνα Φαλλμεράῦερ,ὅτι οἱ
νέοι Ἕλληνες δέν ἔχουν χαµιά σχέση µέ τούς ἀρχαίους, ὅτι εἶναι
ἀπόγονοι τῶν Σλάβων κ.λπ.
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Ἡ στάση αὐτή δημιουργήθηκε καί λόγῳ τῆς ἀπογοήτευσης τῶν
Εὐρωπαίων ἀπό τά πρῶτα βήματα τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ κρά-
τους, ὅπου ἐπικροτοῦσε ἡ µικροπολιτική, τά πάθη καί ἣ διχόνοια
καί κυρίως διότι δέν παρουσιαζόταν ἡ ἀναμενόμενη πρόοδος τῶν
γραμμάτωνκαί τῶν τεχνῶν Ἡ ὁποία θά θύμιζε τήν δόξα τοῦ ἀρχαί-
ου πολιτισμοῦ.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔγιναν πολλά γιά τήν πολιτιστική πρόοδο τοῦ
τόπου κατά τούς µετά τήν ἀπελευθέρωση χρόνους. Ἀλλά τά πολι-
τικά πάθη δέν ἄφησαν νά διοχετευθεῖ ὅλη Ἡ ζωτικότητα τοῦ λαοῦ
σέ πολιτιστικά ἔργα καί τόν παρέσυραν στήν µικροπολιτική καί σέ
ἔριδες οἱ ὁποῖες ἐπιβράδυναν τήν πολιτιστική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου.

Τό φαινόμενο αὐτό τοῦ φιλελληνισμοῦ καί τοῦ ἐπακολουθήσα-
ντος μισελληνισμοῦ μερικῶν διανοουμένων καί τῆς φιλότουρχης
πολιτικῆς τῶν κυβερνήσεων ὅλων τῶν μεγάλων κρατῶν µέχρι καί
σήµεραεἶναι διδακτικό καί πρέπει νά μᾶς ἐμβάλλει σέ σκέψεις γιά
τόν τρόπο κατά τόν ὁποῖο θά διατηρήσουμετήν ἀγάπη καί τήν
ὑποστήριξη τῶν Ἑένων στά δίκαιά µας, τόν σεβασμό καί τήν ἐχτί-

µησή τους γιά μᾶς.
Τό παράδειγµα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 4824 εἶναι δυνατόν νά

μᾶς διδάξει πολλά. Ὅταν ἀγωνιζόμαστεγιά τίς ἐθνικές µας παρα-
δόσεις καί τήν χριστιανική µας πίστη. γιά τήν ἐλευθερία καί τή δη-
µοκρατία, ὅταν σεβόµαστε τόν ἑαυτό µας καί δέν ἐνθουσιαζόμαστε
ἀπό Ἑένες ἰδέες, ἀλλά χρατοῦμε µέ πίστη τά ἐθνικά µας ἰδανικά,
τήν πολιτιστική κληρονομιά τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητας καί τῆς
Ὀρθοδοξίας, οἱ ἄλλοι λαοί θά μᾶς σέβονται καί θά μᾶς ἀγαποῦν.
Ὅταν ὅμως στασιάζουµε καί ἀσχολούμαστε µέ µικρά πράγματα
καί τά ἀτομικά συμφέροντα,τότε δίκαια θά θεωρηθοῦμε ὡς λαός
παρηκµασμµένος, ἀντάξιοι κληρονόμοι ἐνδόξου ἱστορικοῦ παρελθό-
ντος.

Βέβαια καί ἡ πρόοδος τῆς τεχνικῆς καί τῆς βιομηχανίας θά ἄνε-
βάσει τό βιοτικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ χαί τό γόητρο τῆς Χώρας µας.
Ἀλλά στόν τοµέα αὐτόν δύσκολα θά ἀποκτήσουμε τά πρωτεῖα,
γιατί προηγοῦνται ἄλλοι λαοί µέ πολλές πηγές καί πλούσια οἰκο-
νομικά µέσα. Ἡ σύχρονη Ἑλλάδα θά προβληθεῖ κυρίως µέ τόν
πνευματικό της πολιτισμό.

ον
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΗΠΡΟΒΔΡΟΥ

Σεβαστοί πατέρες

Ἀγαπητά µέλη καί φίλοι της Ε. Φ. Μ.
Ἡ ἑταιρεία μᾶς σταθερά ἐδῶ καί 42 χρόνια δίνει τό παρόν στό

ἐτήσιο κάλεσμα τῆς κοπῆς τῆς πίτας καί ἀπολογισμοῦ τοῦ χρόνου
πού πέρασε, σέ συνδυασμόφέτος µέ τήν Ἐτήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση καί τίς ἐχλογές γιά τήν ἀνάδειξη νέων μελῶν τοῦ Δ.Σ. καί
Β.Σ.

Ἔτσι, λοιπόν, αὐτά τά δύο χρόνια:
ο Προσηλωμένοι στό σχοπό τῆς ἑταιρείας συνεχίσαµε τήν ἔχδοση
τοῦ περιοδικοῦ «Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα» φτάνοντας τά 152
τεύχη παρά τίς σοβαρές οἰκονομικές δυσχέρειες λαμβάνοντας
μάλιστα φέτος καί ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ἀπό τήν Ἕνωση Ἑλ-

λήνων Λογοτεχνῶν.
ο Δημιουργήσαμε ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο γιά τή διευκόλυνση
ὅλων µας

9 Ἠγήχαμε στό ἴαςεροοις
ο Ἐεχινήσαμε τή δηµιουργία ἰστοσελίδας στό διαδίκτυο µέ σκοπό
τή ψηφιοποίηση τῆς ὕλης τοῦ περιοδικοῦ καί τή περαιτέρω
γνωριμία τῆς ἑταιρείας στούς Φωκεῖς

ο Φτιάξαμε σέ πλακέτα τό ἔμβλημα τῆς ἑταιρείας
ο Συμμετείχαµε ἐνεργά µέ καταθέσεις στεφάνων σέ ὅλες τίς
ἐθνικές καί τοπικές ἐπετείους

ο Συμμετείχαµε στήν Α΄’ Ἀρχαιολογιχή Συνάντηση στό Λιδορίκι
καί στή δεύτερη στό Εὐπάλιο ὅπως ἐπίσης καί στό Ἐπιστημο-
νικό Συνέδριο γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ Κάστρου τῆς Άμφισσας.

ο Ἰάναμε προσπάθειες, χωρίς ὅμως ἀποτέλεσμα γιά χρηµατοδό-
τηση ἀπό διάφορα ἱδρύματα. Μόνη χορηγός σήµεραεἶναι ἡ µε-
ταλλευτική ἑταιρεία «Δελφοί -- Δίστομο».

» Ἡραγματοποιήσαμε ἐκδρομή στό Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης
. Προσπαθήσαμενά αὐξήσουμε τά µέλη µας, παραμένοντας βέ-
βαια αὐτό συνεχῆ µας ἐπιδίωξη.

ο Εἶναι ἕτοιμη ἡ ὕλη γιά τήν ἔχδοση ἡμερολογίου µέ ἱστορικά
γεγονότα τοῦ Νομοῦ µας.
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 Προσπαθήσαμε καί αὐξήσαμε τίς λαογραφιχές µας συλλογές
προσθέτοντας αὐτή τοῦ σχοινοποιοῦ πού δυστυχῶς ὅμως ἀκό-
μα βρίσκονται στίς ἀποθῆκες ἀφοῦ δέν ἔχει γίνει καμία πρόοδο
γιά τό Λ.Μ. Ἄμφισσας. Ἐλπίζουμε ἡ συνεργασία τῶν νέων
ἀρχῶν νά βοηθήσει ὥστε νά µπορέσουµε νά στεγάσουµεκαί
νά ἀξιοποιήσουμε ὅλο αὐτό τό ὑλικό. Συναφῶς σᾶς γνωρίζω
ὅτι ὑπάρχει καί αἵτημα λευθέρωσης τοῦ κτιρίου πού µέχρι τώ-
ρα µέ τήν εὐγενική της προσφορά ἡ Ἱ. Μ. Φωκίδας μᾶς εἶχε
παραχωρήσει καί πού τήν εὐχαριστοῦμε θερµάγιά ἄλλη µιά
φορά. Ἐδῶ μᾶς δημιουργεῖται πρόβλημα καί ἀποθηκευτικῶν
χώρων ἀλλά καί Γραφείου καί ζητῶ ἀπό ὅλους νά συμβάλλουν
µέ ὅποιο τρόπο νομίζουν γιά τό θέµα αὐτό.

Εὐχαριστῶ τά µέλη τοῦ Δ.Σ. γιά τήν ἄφογη συνεργασία.
Παραδίδοντας τήν προεδρεῖα τῆς Ε.Φ.Μ. εὔχομαι σέ ὅλους χρό-

νια πολλά καί καλή χρονιά !

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΜΜΟΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ἄμφισσα 27 Φεβρουαρίου 2045

Ἀγαπητά µέλη τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν µετά τίς ἐκλογές
πού διεξήχθησαν τήν 15 Φεβρουαρίου 32045 ἀνέλαβα νέος Πρόεδρος
σύμφωνα µέ τήν ψηφοφορία πού ἔγινε ἀπό τά µέλη τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τήν 16 Φεβρουαρίου 2045.

Γνωρίζοντας τό ἔργο τοῦ προηγούμενου Προέδρου κ. Ἰωάννη
Ῥάμμου ἀλλά καί τοῦ ἐπίτιμου Προέδρου κ. Γεωργίου Κουτσοκλένη
καί ἔχοντας διατελέσει µέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας µας γιά πάνω
ἀπό 10 ἔτη νομίζω ὅτι θά ἀνταπεξέλθω µέ τήν βοήθεια τοῦ Συµβου-
λίου ἀλλά καί ὅλων τῶν μελῶν στό δύσκολο ἔργο τῆς Ἑταιρείας µας.

Κύριοι στόχοι γιά τό νέο Συμβούλιο θά εἶναι ἡ συνεχιζόμενη ἆνα-
βάθµιση τοῦ ρόλου τῆς Ἑταιρείας µας στά Ἱστορικά - Λαογραφικά
καί Πολιτιστικά δρώμενα τῆς Φωκίδας καί τῆς Ἑλλάδος γενικότερα
καθώς καί ἡ ἠλεκτρονική ἐνημέρωση καί καταχώρηση ὅλων τῶν δρά-
σεων στίς ὁποῖες δραστηριοποιούµαστε σήµερα, ἐπίσης θά σχεδιά-
σουµενέες ἐκδηλώσεις καί θά καταθέσουµε προτάσεις πρός τήν Το-
πική Κοινωνία γιά νά ἀναδείξουμε τόν ἱστορικό πλοῦτο τῆς κάθε
περιοχῆς χωριστάἔτσι ὥστε, ὅταν ὅλα τά στοιχεῖα καταγραφοῦν καί
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ἀναλυθοῦν ἡ κάθε πρόταση νά μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο

συζήτησης καί διαλόγου µέχρι νά πάρει τήν ὁριστική µορφή της.

Στό πλαίσιο τοῦ νέου ρόλου πού πρέπει νά διαδραματίσει ἡ

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν τά ἑπόμενα χρόνια καλῶ ὅλα τα µέλη

µας νά πλαισιώσουν τό νέο συμβούλιο µέ ἀπόψεις, προτάσεις καί

θέσεις µέ γνώμονα πάντα τό καταστατικό µας, καθώς καί γιά τούς

συμπολίτες µας πού δέν εἶναι µέλη καί θέλουν νά βοηθήσουν στήν

ἀνάδειξη Ἱστορικῶν, Λαογραφικῶν καί Πολιτιστικῶν γεγονότων νά

ἐγγραφοῦν στήν Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 



᾿᾽Απαγορεύεται ἡ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ

ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,
μηχανικό, φώτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφή καί
μέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ

συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.
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