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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

τς Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
«ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ᾽ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ»

εὔχονται

εἰρηνικό καί δημιουργικό

τὸ 2018

 

 

Γιά ἀχόμα µία φορά ἡ Ἑταιρεία Δελφοί - Δίστομο μᾶςἐνί-
σχυσε µέ τό ποσό τῶν 1.000 εὐρώ γιά νά μποροῦμε νά πραγµα-
τοποίήσουµετήν παροῦσα ἔχδοση. Τήν εὐχαριστοῦμε θερµά.   
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ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ἩἹερά Μονή Βαρνάκοβας στή Δωρίδα
καί ἡ προσφορά της στό ἔθνος

Β΄ ΜΕΡΟΣ

9. Ἡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Διαπιστώσεις προερχόμενες ἀπό τά διασω-
θέντα ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου Βαρνάκοβας, τῶν κατά καιρούς δηµοσιευ-
θέντων μαρτυριῶν, τά ἀρχεῖα τῶν Συνεταιρισμῶν Ἀκτημόνων Καλλιερ-
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γητῶν Κτηµάτων Βαρνάκοβας (Ζωριάνου), τῶν ἀρχείων τῶν ὑπηρεσιῶν
γεωργίας (Λαμίας), πού ἀναφέρονται στά κτήματα Βαρνάκοβας πού

ἀπαλλοτριώθηκαν.
1.Ἵδρυση τῆς Μονῆς Βαρνάκοβας στά 1077 (κατά τό προηγούμενο

ἔτος 1ο75, ἱδρύθηκε τό πρῶτο Μετέωρο Μοναστήρι). Κατά τό 1194 σὲ
διάστηµα ἑνός αἰώνα, τό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας βρισκόταν µέ µε-
γάλη κτηµατική περιουσία στή Στερεά, στὀ Μοριᾶ καί εἰδικότερα στό
Εὐπάλιο, στό όρνο, στή Ναύπακτο, πού παραχωρήθηκε ἀπό τούς Κο-
μνηνούς αὐτοκράτορεςτῆς Πόλης.

3, Ὁ Ἀνδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος μεταβίβασε στή Βαρνάχοβα χαί νέες
ἐχτάσεις τῆς περιοχῆς Πατρῶν. Πρόκειται γιά ἀφιερώσεις κτημάτων,
ἑλαιοδένδρων, ἀλλά καί µικρο-οικίσεων ἀγροδίαιτων (13990).

8.Ἡ ἐμφάνιση καί ἐγχατάσταση τῶν Τούρχων στήν περιοχή Βαρνά-
χοβας καί τήν περίμετρο τῶν κτημάτωντης τόν ἑπόμενο αἰώναεἶχε σάν
συνέπεια, ἀνάμεσα καί σ᾿ ἄλλα, τή διαρπαγή μεγάλου ἀριθμοῦ γόνιμων

ἐδαφῶν τοῦ Μοναστηριοῦ, τμήματα τῶν μετέπειτα. '.Εθνικῶν γαιῶν”..

ᾱ. Μέ τήν πρώτη Βενετοκρατία στήν περιοχή της (1497-ιά99) ἡ Βαρ-
νάχοβα ἀνέκτησε τά περιουσιακά της στοιχεῖα, περιοχῆς Βενέτικου, ἀλλά
οἱ νέες ἐπιδρομές τῶν Τούρχων καί τά µετά τό 1600 γεγονότα τῆς πε-
ριοχῆς κατέληξαν στήν καταστροφή τῆς Μονῆς καί τήν ἀπώλεια τῶν πε-
Ρισσότερων καί καλύτερων κτημάτων της. Ἡ δεύτερη Ἑνετοχρατία τῆς
περιοχῆς µετά ἑκατόν πενῆντα χρόνια (1687-1Ποι) ἐπέτρεψε στή Βαρνά-
χοβα νά ἀνακτήσει καί πάλἰ τά κτήματά της στήν εὑρύτερη περιοχή γύρω
ἀπό τή Ναύπακτο, τὀ γνωστό µας Βενέτικο. Ἀκολούθησε µετά τό 1700
ἡ ὁριστική ἐγκατάσταση στήν περιοχή τουρκικῶν πληθυσμῶν καί ἡ ἁπώ-
λεια χαί πάλι καρπερῶν κτημάτωντοῦ Μοναστηριοῦ χαί φυσικά ἡ δίωξη
τῶν ἐχεῖ μικροκαλλιεργητῶν καί µικροοικίσεων τῶν ραγιάδων...

6. Ἀπό τοῦ 1738 ὁ Πατριάρχης Σεραφείμ. Β΄’ κατορθώνει ν᾿ ἀποσπά-
σει ἀπό τόν Σουλτάνο εὐνοϊκά γιά Σταυροπηγιακό Μοναστήρι τῆς Βαρ-
νάχοβας φιρµάνια, µέ τά ὁποῖα ἡ κτηματική περιουσία τῆς Βαρνάχοβας
γινόταν ἰσότιμη µέ τίς βακουφικές περιουσίες καί προστατευόταν ἀπό
τούς τουρχικούςνόμους.Ἔτσι µεταξύ τοῦ 1759 καί 1788, χωρίς ν᾿ ἆπο-
κτήσει καί πάλι τά καταπατηθέντα κι ἁρπαχθέντα ἀπό τούς ἐγκατεστη-
µένους στήν περιοχή Τούρκους, κατορθώνει ἡ Βαρνάκοβα ν᾿ αὐξήσει τήν
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περιουσία της µέ ἀγορές κτημάτων ἀπό τούς Τούρχους γαιοκτήμονες
(ἀγάδες) καί τούς μικρο-ιδιοχτῆτες Ῥωμιούς. Πολλά σχετικά ἔγγραφα

διασώζονται στή Βαρνάκοβα - τά τουρκικά εἶναι ἄλλα μεταφρασμένακι
ἄλλα ὄχι - φιρµάνια κι ἁπλές ὁμολογίες...

ϐ.Ἔτος 18οο: Ἡ Βαρνάκοβα. κατέχει 13 μεγάλα ἀγροχτήματα, τσι-
φλέχια, πολλά ποίµνια, 169 ὑποζύγια, µετρητά 41.900 Ὑρόσια καί πολ-
λούς κολίγους.

Τ. Κατά τόν Ἀγώνα τοῦ 31 δαπανήθηκαν τά Ὑρόσια, τροφοδότησαν
τούς ἀγωνιστές τά ποίµνια, ἄδειασαν ἀπό ἐφόδια οἱ ἀποθῆκες τοῦ Μο-

ναστηριοῦ καί τῶν Μετοχέων, ἀπωλέστηκαν τά ὑποζύγια, ἔπεσαν πράγ-
µατι ἠἡρωϊκά μαχόμενοι ἔξη Καλογεροπαπάδες τοῦ Μοναστηριοῦ,
Ἀκολούθησαν καταπατήσεις κτημάτωνκαί διανοίξεις νέων στά δάση τοῦ

Μοναστηριοῦ - τά ὀνομαζόμενα Νόνια ἤ Ῥόγχια, τά γνωστά σέ κάθε

χωριό τῆς περιοχῆς τοπωνύμια...
δ.Ἔτος 1862:Ὕστερα ἀπό δικαστικούς ἀγῶνες ἡΒαρνάχοβα ἀποχα-

βίσταται στίς καταπατηµένες ἐκτάσεις χι.ἀνακτᾶ τήν.περιουσία-της͵.Τά
καταπατηθέντα ἄλλοτε ἀπό τούς Τούρχους κτήµατα τῆς Μονῆς περιέρ-
χονταιστό ἑλληνικό κράτος καί διανέμονται στούς ἀγωνιστές, ἀντί ἄλλης
οἰκονομικῆς ἀμοιβῆς, πού δέν ὑπῆρχε ἄλλωστε. Εΐναιοἱ περίφηµες ἐθνι-
χές γαῖες...

ϱ.Ἔτος 127:Τό ἑλληνικό δημόσιο ἀπαλλοτριώνει σχεδόν ὁλόκληρη
τήν κτηματική περιουσία τῆς Βαρνάκοβας, ἐχτός τοῦ γύρω της δάσους,
δέκα στρέµµατα Ὑύρω ἀπό τό Μετόχι Μαντήλως, στά Νέα Κούχουρα
καί πέντε στρέμματα στό ἄλλοτε τσιφλίχι τοῦ Πλατανιᾶ γιά τήν οἴχονο-
µική στήριξη τῶν γερόντων τοῦ Μοναστηριοῦ... Κι ἀκόμα ἀπαλλοτριώ-
γει κατά τή δεχαετία τοῦ 196ο τά µιχροχτήµατα ἹΜπαμπουζίνας -
Νεραντζιᾶς-Παλαιοπερίβολου ὅπου μεταφέρονταικι ἐγχαθίστανται αὐτο-
τελῶς τά Κούχουρα, πού χτυπήθηχαν ἀπό κατολισθήσεις...

1ο. ΟΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ,
ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ.

α) Ἡροστάτεψε πολλά στρέµµατα τῶν ραγιάδων τῆς περιοχῆς του,
ἐκτάσεις µοναστηριακές καί ἰδιωτικές, πού γιά λόγους προστασίας προ-

σφέρθηχαν ἤ παραχωρήθηκαν στὀ Μοναστήρι ἀπό τούς ἰδιοχτῆτες τους



Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --------------------ἷ-υ-υ -υ-υ- -- 58001

μέτούς εὐνοϊχούς νόμους πού ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπό τοῦ 1738
κατόρθωσε ν᾿ ἀποσπάσει ἀπό τό τουρχικό κράτος µέ σουλτανικά φιρµά-
νια,Ἡ Βαρνάκοβα σάν Σταυροπηχιαχό Μοναστήριεἶχε εἶδικά προνόμια
καί τά κτήματά της εἶχαν τίς εὐνοϊκές νομικές διατάξεις, ὅπως καί τά

Βακουφιχά, τά ἀνήχοντα στά μουσουλμανικά τεμένη.
β) Βοήθησε στή διαβίωση τῶν πληθυσμῶν τῆς περιοχῆς της, µέ τά

προνόμια πού διέθετε, ἀλλά καί µέ τίς παρεμβάσεις τῶν καλογέρωντης.
Ὑπάρχουν ἀποδεικτιχά στοιχεῖα στά διασωζόµενα ἀρχεῖα τοῦ Μοναστη-
ριοῦ.

Υ) Ἡ Βαρνάκοβα διέθεσε ὁλόκληρη τήν κινητή της περιουσία (χρή-
µατα, ἐφόδια, ζῶα) στὀν Ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, δηλαδή

πρός τό λαό τῆς περιοχῆς καί τό ἔθνος.
ὃ) Συμμορφώθηκεπρόςτίς διατάξεις τῶν ἁπαλλοτριώσεων καίοἱ ἑνα-

ποµένοντες καλογερο-παπάδες τοῦ Μοναστηριοῦ ἔνιωσαν χαρά, ἀγαλ-
λίαση χι ἀνακούφιση, ὅταν εἶδαν ὅτι τά χτήµατα τοῦ Μοναστηριοῦ, ὅπου
δούλευαν µιά ζωή, θά περνοῦσαν στά χέρια τῶν χαλλιεργητῶν τους χαί
θά προστατεύονταν, πέρα ἀπό τήν οἰκονομική βοήθεια πού θά εἶχαν ἀπ᾿
αὐτά οἱ νέοι τους ἰδιοκτῆτες, Γνώριζαν τό εὐαγγελικό: “ Ἂν ἔχεις δύο
χιτῶνες, δῶσε τόν ἔναν”, Κι ἄλλωστε τό τετριμμένο τους ράσο τούς ἦταν
ἐπαρκέστατο...
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ὁλοφάνερο γίνεται ὅτι ἡ µεγάλη ἀκίνητη περιουσία τοῦ Μεγαλομο-

νάστηρου τῆς Παναγίας Βαρνάκοβαςτῆς Δωρίδας ἔγινε προσφορά οἶχο-
νομική πρός τό λαό τῆς περιοχῆς της. Οἱ συνεταιρισμοί τῶν ἀκτημόνων
καλλιεργητῶν τῶν χωριῶν πού ἐργάζονταν στά κτήµατα τοῦ µοναστη-
βιοῦ (τσιφλίχια) µέ τίς κρατικές ἀπαλλοτριώσεις ἔγιναν νόµιµα χύριοι της
περιουσίας τῆς Βαρνάκοβας καί µέ χλήρους τή µεταβίβασαν στά µέλη
τους.

Προσωπικά γνωρίζουμετίς ἐξελίξεις αὐτές, πού ἀφοροῦν τούς Συνε-
ταιρισμούς τῶν περιφερειακῶν χωριῶν Ζζωριάνου, Κουπακίου, Κλήματος,
Κουχούρων, Κάμπου, Παλαιομύλου. Μικρή λεπτομέρεια, µά σπουδαίας
κοινωνικῆς προσφορᾶς: Τό Μετόχι στό ποτάμιτῆς Μαντήλως, στήν πε-

Ριοχή τῶν Νέων Κουκούρων ἀνέχαθεν ἦταν ἕνα σηµαντικό, ὁλοζώντανο
παραγωγικό κύτταρο τῆς περιοχῆς, καθώςδιέθετε ποτιστικά κτήματα,
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ξενώνα, ὑδρόμυλο καί ἐλαιοτριβεῖο, κινούμενο κι αὐτό µέ τά νερά τοῦ
μύλου καί ἀπό τό 19οᾷ µέ ὑδραυλικό πιεστήριο κατασχευασµένο ἐν Πει-
ραιεῖ. Ἐΐχε ἀκόμα ὁλόγυρά του ἐλαιῶνες, ἀμπελῶνες καί δύο παρεκ-
χλήσια. Ἀλλά ἡ παρακμή τοῦ Μοναστηριοῦ ἔγινε ὁρατή τή δεκαετία τοῦ
1049.Ἔτσι οἱ πατέρες τῆς Βαρνάκοβας ἀνέθεσαν τή φροντίδα τοῦ Μετο-

χίου σὲ ἰδιῶτες πού ἔδιναν κάποια ἐνίσχυση στό Μοναστήρι ὅπως αὐτοί
νόμιζαν.

Μέ αὐτόν τόν τρόπό πολλές οἰκογένειες τῶν περιοίκων βοηθήθηκαν
οἰχονομικά καί µέχριτό 1055, πού ἔκλεισαν μύλος καί λιοτρίβι ἀπό τόν
ἀνταγωνισμό ἄλλωνἰδιωτικῶν, γειτονικῶν παρόμοιων ἐπιχειρήσεων.Ἡ
κοινωνική προσφορά τῆς Βαρνάκοβας στούς καλλιεργητές τῆς περιοχῆς

της ἔχει ἐδῶ καί ὄνομα “Μετόχι Μαντήλως”.

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Ἀπό τόν 8ο μ.Χ. αἰώνα καί µέχρι τίς ἀρχές τοῦ 10ου μ.Χ. αἰώνα, στήν

περιοχή τοῦ Μεγαλομονάστηρου τῆς Παναγίας Βαρνάκοβαςδροῦσαν οἱ
Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι Λιδωρικίου καί Κραβάρων.
ἩἘπισκοπή Λιδωρικίου ὑπό τὴν ἐποπτεία τῆς Μητρόπολης Λάρισας

καί µέ τήν ὑποστήριξη τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορα καί φυσικά τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἐργάστηκε κάτω ἀπό σκληρές συνθῆκες καί ἐπί
αἰῶνες γιά τή στερέωση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης τοῦ λαοῦ τῶν ἐπαρχιῶν
Λιδωρικίου-Κραβάρων, ἀλλά καί τὴν ἐπιβίωση αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, πραγ-
ματοποιῶντας κοινωνικό ἔργο ἀνυπολόγιστης ἀξίας.

Ἀλλά οἱ ἐπίσχοποι Λιδωρικίου, τῆς εὐρύτερης δηλαδή περιοχῆς τῆς

Βαρνάκοβας πραγματοποίησαν χαΐ µεγάλο ἐθνικό ἔργο καί σ’ ὅλο τό

διάστηµα τῆς τουρχοκρατίας καί πῆραν µέρος σ) ὅλα τά τοπικά ἐπανα-

στατικά κινήματα συνεργαζόµενοι µέ τόν χλῆρο τῆς περιοχῆς χαί φυσικά

μέ τά Μοναστήρια.

Λιασωζόμενα ἔγγραφα στά ἀρχεῖα τῶν Ἱερῶν Μονῶν Βαρνάκοβας

χαί Ἀμπελαχιώτισσας μᾶς φανερώνουν αὐτή τήν κοινωνική καί ἐθνική

τους δράση. Τούς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη καί ἀναγνώριση τοῦ κοινωνι-

κοῦ καί ἐθνικοῦ τους ἔργου στό λαό καί τήν περιοχή, ὅπου εἶχαν ταχθεῖ

νά ὑπηρετήσουν. Αἰωνία ἅς εἶναι ἡ ἀγαθή τους µνήμ]...
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ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ
Ὁ λαός λέει “Τό ἕνα χέρι νίβει τ’ ἄλλο χαίΐ τά δυό τό πρόσωπο”. Δη-

λαδή συνιστᾶ συναντίληψη, αυνεργασία, ἀλληλεγγύη, ἀλληλοβοήθεια,
ἀλληλοεκτίμηση, σεβασμόστούς θεσμούς κι ὅντι ἄλλο συντελεῖ στήν τε-
λική ἐπιβίωση καί ἀνάταση τοῦ ἔθνους,τοῦ ὁποίου ἕνας θρησκευτικός θε-
σµόςεἶναι καί τά ὀρθόδοξα ἑλληνικά μοναστήρια καί µέλη τοῦ ἔθνους καί
οἱ ἐκεῖ ἀφιερωμένοι...

Κι ἐδῶ ἔχει τήν ἐφαρμογή του “Τ’ ὅλο γιά τό µέρος καί τ’ ἀντίθετα”.
Πρέπει δηλαδή καί τό ἔθνος µέ τίς ὀργανωμένες δυνάµεις του νά µερι-
μνᾶ γιά τά µέλη του. Καἡ Βαρνάκοβα χρειάστηχε καίχρειάζεται ἀχόμα
τήν ποικίλη συμπαράσταση τῶν ἐθνικῶν ἀρχῶν κι ἐξουσιῶν, γιατί ὁ λαός
τῆς περιοχῆς κάνει τό χρέος του. Καΐ πράγματι οἱ παροικοῦντες εἴδαμε:

α) Τόν τελευταῖο παπα-Καλόγερο Ἀμβρόσιο Γεωργακό νά ἐξυπηρε-
τεῖ τή μακρινή ἐνορία τοῦ δωρικοῦ χωριοῦ Ἄβορου, ὥστε νά συντηρεῖται
στοιχειωδῶς µέ τό μικρό του µισθίο.Ἠταν κι αὐτό τό γεγονός µία οἶκο-
νομική μέριμνα τῆς προϊσταμένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς πρός τόν τε-
λευταῖο καλόγερο τῆς χιλιόχρονης Βαρνάκοβας...

β) ἩἹερά Μητρόπολη Φωκίδος καί ὁ Σεβασμιώτατός µας κ.κ. Άθη-
ναγόρας, ἀφηφῶντας ὑγεία, χόπους χαί µόχθους, ἀγωνίστηκε µέ κάθε
µέσο καί θυσία νά διασώσει τή Ῥαρνάχοβα, πού ἀπό τοῦ 1085 καί ἕως

τοῦ ἔτους 19032 ἦταν ἔρημη χαλογέρων κι ὁ καθένας µπαινόβγαινε στό
μοναστήρι ὅποτε χι ὅπως Ίθελε. Τελικά ἐγκατέστησε ἐκεῖ τή σηµερινή
Γυναικεία Μοναστική Ἀδελφότητα,Καἱ φυσικά γνωρίζουμε,ὅτι οἱ ἀγῶνες
τοῦ Σεβασμιωτάτου συνεχίζονταν γιά δέκα πέντε χι ἀχόμα χρόνια, µέ-
χρις ὅτου τό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβάς µας, ὅπως τό λέει, ξεχινήσει κἀί

πάλι µιά νέα ἐποχή ζωῆς καί προσφορᾶς πρὸς τόν λαό τῆς περιοχῆς του
χι ὄχι µόνο καί τελικά πρός τό ἔθνος.Ἔτσι ἔχουμε ἐδῶ τή θετική ἀντι-
προσφορά, τή φροντίδα καί μέριμνα ἤ τό χρέος, ἄν θέλετε, τῆς ἐχκλη-
σιαστικῆς ἀρχῆς πρός αὐτό τό ἱστορικό καί κοινωνικό Μοναστήρι πού
λέγεται Βαρνάκοβα...

Υ) Εἴδαμε καί χαρήχαµε χι ἐνθουσιαστήχαμε οἱ παροικοῦντες, ὅταν
τό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας συνδέθηκε µέ τήν ἐθνική ὁδό, μέ στέρεο
ἀσφαλτόδρομο.

δ)Ὅταν ἀπέκτησε ἠλεκτρικό ρεῦμα.
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ε)Ὅταν προστατεύτηκαν οἱ ἐγκαταστάσειςτου.
στ)Ὅταν στά 1.000 χρόνια ζωῆς καί δράσης τῆς Βαρνάκοβας ἐπιτέ-

λους ἐπί Μητροπολίτου Φωκίδος κ.κ. Ἀθηναγόρα, Ἱομάρχου ἀειμνή-
στου Δημητρίου Ἀνδρίτσου καίἩγουμένης Θεοδοσίας Ἀνδρικοπούλου,τό
Μεγαλομονάστηρο τῆς Ῥούμελης ἀπέχτησε νερό σέ ἐπάρκεια.
Ὁ Κι ἄμεση, βλέπουμε, τήν ἀνταπόδοση τῆς Βαρνάκοβας. Κοσµοσυρ-

ροή προσκυνητῶνκι ἄνθιση τοῦ θρησχευτικοῦ χι ἄλλου εἴδους τουρισμοῦ
τῆς περιοχῆς... Καΐ ξανά παροχή φυχικῆς γαλήνης καί τόνωσης τοῦ θρη-
σκευτικοῦ αἰσθήματος τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆςκι ὄχι µόνο καί ξανά πνευ-
µατική χαί ποικιλόμορφη προσφορά πρός τό ἔθνος.

η)Ὅμωςτό ἔθνος ὀφείλει ἀχόμα νά µεριμνήσει γιά τήν ἐπεξεργασία,
ἔχδοση κι ἀξιοποίηση ὅλων τῶν ἐγγράφων στοιχείων πού διασώζονται
ἀκόμα στό Μεγαλομονάστηρο τῆς Βαρνάκοβας καί χρονολογοῦνται ἀπό
τό 1850 χι ὕστερα, ὅπως χαί τῶν κωδίκων καί κατάστιχων µέ τό ἐχεῖ
ἀποθησαυριαμένο ἱστορικό καί λαογραφικό ὑλικό. Ὀφείλει νά ἐρευνήσει,
νά ἀνεύρει καί νά δημοσιεύσει τό ὑλικό τῆς ὁμάδας Κόλλια. Διαθέτει
εἰδικούς ἐπιστήμονες καὶ µέσα, Τί περιμένει; Νά τά πραγματοποιήσουν
αὐτά οἱ καλόγριες τοῦ μοναστηριοῦ µέ τήν γνωστή κι ὁμολογούμενη ἆπο-

ρία τους;

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ἡ σηµερινή προσφορά τῆς Βαρνάκοβας πρός τό λαό τῆς περιοχῆς

της καί τό ἔθνος

Τό ἔργο τῆς Βαρνάκοβας τό μοναστικό, τό χριστιανικό, τό παιδευτικό,
τό ἐθνικό συνεχίζεται καί σήµερα µέ γρήγορους ρυθµούς. Ἀπό τοῦ ἔτους
1903 μιά νέα πνευματική ἐποχή ἔχει ξεκινήσει γιά τό δωρικό µας µο-
ναστήρι, Διαπιστώνουμε:

1, Πρόκειται γιά ἕνα παραδοσιακό, ὀρθόδοξο, Ἑλληνικό Μοναστήρι,
πού τό χαρακτηρίζουν ἡ σοβαρότητα τοῦ ἔργου, ἡ ἠρεμία καί ἡ γαλήνη

τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἐπιβλητικάτητα τοῦ ἱεροῦ τοῦ Καθολικοῦ καί τό

ἱερό δέος στό ἀντίκρυσμα τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας “Μεγαλομάτας».
Κι ἀκόμα ἡ ὁρατή χι αἰσθητή παραδοσιαχἠ μοναστική ζωή τῆς σ) αὐτό
ἐγχαταστημένης γυναικείας μοναστικῆς ἀδελφότητας. Τό αὐθόρμητο ξά-
νοιγµα τῆς φυχῆς γιά ἐπαφή µέ τό θεῖο, γιά τήν προσευχή κι ἐπίκληση
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τῆς Θεοτόχου.
9.Ἕνα θεραπευτήριο φυχικοῦ ἄλγους εἶναι σήµερα ἡ Βαρνάκοβα µέ

τήν παρουσία τῆς Θεοτόχου καί τῶν ταπεινῶν θεραπαινίδων της, τοῦ
ἐπιβλητικοῦ Καθολικοῦ, τοῦ καλαίσθητου, ἀνθοστόλιστου καί περιποιη-

µένου µέ ἀληθινή ἀγάπη καί ταπείνωση τοῦ ὅλου μοναστικοῦ περιβάλ-

λοντος, τοῦ ἐσωτερικοῦ αὔλειου χώρου, ἀλλά καί τοῦ περιφερειακοῦ
ὑπέροχου δάσους µέτήν σέ αὐτό ποικίλη χλωρίδα καί ἤρεμη πανίδατου.

8. Χῶρος ἄσχησης ὄχι µόνο πνευματικῆς µέ θεμέλιο τήν προσευχή,
ἀλλά χαί τοῦ χρέους γιά τή θεραπεία τῶν εὐγενῶν τρόπων ἐκδήλωσης
τῶν ἀνθρωπίνων πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων. Ὁρατές κι ἑλκυστιχές οἱ
ὄμορφες χειρωνακτικές ἐργασίες τῆς ἀδελφότητας τῶν μοναχῶν, πα-
ῥράλληλα µέ τίς συγχινητικές ἐκκλησιαστικές τους ἐκδηλώσεις καίτίς θε-
σπέσιες ἀποδόσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους, πού μεταφέρουν τόν

ἀκροατή σέ κόσμους μυστηριακούς πλημμυρισμένους ἀπό ἀγγελικές πα-
ρουσίες. Τά ἔργα τῆς διαχόσµησης διδακτικότατα, µά καί τά πνευματικά
πέρα ἀπό τά καθαρά θεολογικά, μονάστηριακά ὅπως ἡ ὀργάνωσή τῶν
ἐκθεσιακῶν χώρων καί ἡ παρουσίαση τῶν καταχείµενων στή Βαρνάκοβα

ἱστορικῶν, λαογραφικῶν, φιλολογικῶν χι ἄλλων θησαυρῶν σέ βιβλία χι
ἀντικείμενα. Κι ἐδῶ εἶναι τό πρωτόγνωρο κι εὐχάριστα συντελούμενο
στή Βαρνάκοβα πνευματικό ἔργο. Ἡ ὁμάδα τῶν λογίων μοναχῶν ἐπι-
μελεῖται διδακτικότατων, ὡραίων καὶ πλούσιων σέ περιεχόμενα ἐκδό-

σεων, πού µέ ἁπαλό χι ἁπλό τρόπο φέρνουν κοντά τόν ἀναγνώστη µέ τή
Βαρνάκοβα, σ) ὅλη της τὴν πολύπλευρη ἔννοια, τήν ἱσταρία της χαί τήν
προσφορά της στό λαό τῆς περιοχῆς, στούς προσκυνητές, στό ἔθνος. Κεί-
μενα, ποιητικός λόγος, ἔνθετα, πηγές πληροφοριῶν καί πλῆθος ἵστο-
ρικῶν καί λαογραφικῶν γεγονότων ἀποτελοῦν µιά ἔγγραφη καί
οὐσιαστιχή καὶ σύγχρονη πνευματική προσφορά τῆς Βαρνάκοβας. Θερα-
πεύονται στή Βαρνάκοβα ὁ ἐχκλησιαστικός λόγος, ἡ ἐκκλησιαστική µου-
σική, τά ἑλληνικά γράµµατα, οἱ καλές τέχνες, ἡ ἀρχιτεκτονική, ἡ
ἱστορική καί λαογραφική ἔρευνα χωρίς νά παραμελοῦνται τά χειρωνα-
κτικά ἔργα πού, µαζί καὶ παράλληλα µέτόν ἁπαλό,χριστιανικό, ἆδελ-
φιχό τρόπο σχέσεων πρόςτούς ἐπισχέπτες-προσκυνητές τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ
μοναστηριακοῦ χώρου, ἀποτελοῦν ἕνα μικρό µέρος τῆς σύγχρονης προ-
σφορᾶς τοῦ Μεγαλομονάστηρου τῆς Βαρνάκοβας πρός τήν περιοχή της



 1410/8006 - Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

καί τό ἔθνος. Ἄς γίνεται αὐτό τό θεάρεστο κι ἁπαραίτητο ἔργο γιά τό λαό

τῆς περιοχῆς τοῦ Μοναστηριοῦ, γιά τό Ἔθνος καί γενικά τόν Ἄνθρωπο

ἀτέλειωτα...
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8. Εὐπάλιο, Οἱ ρίζες καί ἡ πορεία του στό χρόνο, ἔκδοση Ἕνωσης

Εὐπαλιωτῶν Δωρίδας, Ἀθήνα 1998.

ϱ.Ἡ Δασχάλα Οὐρανία, ἔκδοση 2007.
ἳ Καραβίδα Κωνσταντίνου Δ. Τά κτήµατα τοῦ Μοναστηριοῦ ττῆςὃς Βαρ-

νάκοβας καί οἱ Συνεταιρισμοί Ἀκτημόνων Καλλιεργητῶν περιοχῆς της,
ἐφημερίδα ΝέαἙλλάς, 22-6-1021.

Δ. Ἱστορικές πληροφορίες ἀπό τό βιβλίο Ἡρωϊκά χρόνια τῆς Βαρνά-
χοβας. Στόν καιρό τοῦ πολέμου καί τῆς εἰρήνης. Μοναστική Ἀδελφότης

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωχίδος,
Δωρίδα 9009. ἷ

1. Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας.

9. Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Σπυρ. Τρικούπη, ἔκδοσις

Ἀπ. Χαρίση.
8. Ἱστορία τοῦἙλληνικοῦ Ἓθνους, Κων. Παπαρρηγοπούλου,ἔκδοσις

Ἐλευθερουδάκη.
4.Ἡ Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου καί ἡ μοίρα τῶν ἁμάχων, Νικ. Κο-

λόμβα.

6.Ἡ Φωκίδα τῆς ἘπανάστασηςΕ,, Ν. Σταθοπούλου, Ἀθήνα αορά.

6. Ἰωάννου Καποδίστρια Ἀπομνημονεύματα, µετ. Μ. Θ. Λασκάρεως,
ἔχδοσις Ἀπ. Χαρίση.

7. Ἐμμανουήλ Ἐάνθου, Ἀπομνημονεύματα.

8. Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Διήγηση συμβάντων ἑλληνικῆς φυλῆς.
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9. Γιάννη Μακρυγιάννη, Ἀπομνημονεύματα.
10. Κόχχοτα Ἀ. Τά Ἱερά µας προσκυνήµατα, Πάτρα 1976.
11. Γιάννη Ἡλιόπουλου, Εὐπάλιο,οἱ ρίζες του καί ἡ πορεία στό χρόνο,

Ἀθήνα 1ρο8.
19. Μ. Λουχοπούλου-Παττίχη, Βαρδούσια στά χωριά τῆς ὀρεινῆς Δω-

ρίδας, Ἀθήνα 1996.
18. Διονυσίου. Μιτάκη, Πότε ἔγινε ἡἜξοδος τοῦ Μεσολογγίου, Πά-

τραι 1976.
14. Θρησχευτική καί Ἠθική ἐγκυκλοπαίδεια, ἔχδοσις 1969.
Ε. Πληροφορίες Ἐκπαιδευτικές ἀπό τό βιβλίο "' Ὁ Ὅσιος Δαβίδ καί

Καλογεροδάσχαλοι τῆς Βαρνάκοβαςἐπί Τουρκοκρατίας”, ἔκδοσιςἹερᾶς
Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας 5οοή.

1. Κων. Ζήση, Ἡ Παιδεία κατά τήν περίοδο τῆς τουρχοκρατίας στήν
περιοχή Ἀγράφων, Ἀθήνα αρ0ο.

3. Ἐκδόσεις Καλονάρου, Ὀρλάνδου, Σάθα, Κατσαροῦ, Σταµέλου.

8: Θωμᾶ Ν.,Ἡ ἀχολουθία καί ὁ βίος Ὀδ. Δαυίδ, Ἀθήνα ιρθο.
4. Ματθαίου Βικτ., Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθ. Ἐκκλησίας.
Ρ. Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαίδεια, τόµ.. Υ, σελ. 649, ἔκδοση

10629.

Στ. Πληροφορίες Θρησκευτικές ἀπό τό βιβλίο Μηνύματα ἀπό τόν
οὐρανό, ἔχδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας, Δωρίδα 3005.

1. Καινή Διαθήχη.
ᾱ. Παλαιά Διαθήκη.

8. Φιλοχαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν τόμος εἰ.
4. Περί ἀθανασίας ψυχῆς, Ἁγίου Νεκταρίου.
Ρ. Γεροντικά ἉγίουὌρους,
ϐ6.Ἔκφρασις μοναχικῆς ἐμπειρίας, Ἰ. Σπηλαιότου.

7. Ἐμπειρίες κατά τή θεία λειτουργία, Σ. Ἀναγνωστοπούλου.
8. Ἠθυή καί Θρησκευτική ἐγχυκλοπαίδεια.

ΛΟΥΣΚΟΥ: Φαίνεται ὅτι ὄχι µόνο τό µεγαλομονάστηρο τῆς Βαρνά-
χοβας εἶναι θέµα συνεδρίου, ἀλλά καί πολλά ἄλλα μοναστήρια. Τελικά

ἡ Φωχίδα εἶναι πληθωρική σέ ἱερούς τόπους, πληθωρική σέ δράση καί
μᾶς ἀφήνει ἔκπληκτους, Ἐὐχαριστοῦμε. Ἀκολουθοῦν ἐρωτήσεις χαί ἐπι-
σηµάνσεις.
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ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν».

Τοῦ Γεωργίου Δ. Ἀναγνωστοπούλου

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὖδο-
κία». Τόν χαρούμενο, παναρµόνιο καί ἀγγελλοσύνθετον αὐτόν ὕμνον
τῶν Ἀγγέλων τῆς Ἅγιας Ἐκείνης νύχτας στή Βιθλεέµ, πού ἔγινε τῆς
Ἐκκλησίας καί ὅλης της Οἰκουμένης τό ἀσίγητο καί θῥιαµβικό ἄσμα,
τό πηραν οἱ ἄνθρωποι καί τό τραγουδᾶνε σὅλες τίς γλῶσσες καί
μὅλους τους τρόπους, «καί µέ φωνές βυζαντινές καί µέ φωνές τῆς
Δύσης» καί µονόφωνα καί πολυφωνικά καί σέ ναούς τοῦ Θεοῦ καί
σέ μέγαρα μουσικά καί χορωδιακά καί ὀρχιστριακά καί σἈνατολή
καί Δύση.

Γλυκόηχο καί τερπνό το μήνυμα τῆς σωτηρίας! «Εὐαγγελίζου ὑμίν
χαράν μεγάλην... ὅτι ἐτέχθη ὑμίν σήμερον σωτήρ». Τά ὄνειρα καίοἱ
προσδοκίες γίνονται πραγματικότητα. Τά σύµπαντα χαρᾶς πλη-
ροῦνται». Τά µάτια τῆς φυχῆς ἀνοίγουν στό φῶςμιᾶς νέας ζωῆς. Οἱ
καρδιές γεμίζουν µέ τήν Θεία παρουσία.

Τό μυστήριο τῆς κατά σάρκα γέννησης τοῦ Κυρίου,εἶναι τό ὑπέρ
ἔννοιαν μυστήριο τῆς Θείας οἰκονμίας, εἶναι τό κέντρο χαί ὁ πυρήνας
τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας. Πήρε µορφή ἀνθρώπου, «ἴνα ἡμᾶς συµ-
µόρφους ποιήση τῆς εἰκόνος καί τῆς δόξης αὐτοῦ», κατοίκησε στή
Υῆ, γιά νά μᾶς πολιτογραφήσει στή Βασιλεία Του.

Ὅταν τοῦ Θεοῦ τό ἀνεξιχνίαστο μυστήριο συνµε διεργασίες ἀπρο-
σπέλαστες στό ἀνθρώπινο λογικό, τότε τά χείλη σιωποῦν. Ὅταν ὁ
λόγος ἁἀδυνατεῖ νά ἐκφράσει γό ὑπερλόγο, σιωπᾶ. Ἐκεῖ πού στα-
ματᾶ ὁ λόγος, συμπληρώνει ἡ εὐλάβεια τῆς σιωπῆς.
Ἡ ἅγια αὐτή σιωπή εἶναι ὃ μόνος τρόπος ὑπέρβασης τοῦ ὑπερ-

βατικοῦ καί ὅρασης τοῦ ἀοράτου. «Τό ἄθλον ἀθλως καθορῶμεν».,
λέγει ὁ ἅγιος Συμεών Θεολόγος, ὁ Νέος.

Ὅσοι παραμένουν στόν σκεπτικισμό καί τήν ἀμφισβήτηση, παρα-
μένει καί ὁ Τησοῦς γρίφος καί αἴνιγμα. Ὅσοι µέ ταπείνωση Τόν ἅπο-
δέχοται καί Τόν πιστεύουν, πλημμυρίζουν µέ φῶς καί χάρη μυστική.
Μονάχα καρδιές ἀφοσιωμένες μποροῦν νά κατανοήσουν τόν Ἰησοῦ
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καί νά νιώσουν τήν ἀγάπη Του. Καρδιές ἀφοσιωμένες. χωρίς ὑπολο-
γισμούς καί ἐπιφυλάξεις.

Τόσοι αἰῶνες ἀπό τήν Γέννησή Του καΐ κανένας δέν εἶναι τόσο
ζωντανός, ὅσο ὁ Ἰησοῦς. Ὅσες φορές θέλησαν οἱ ἄνθρωποι νά τόν
διαγράψουν, τόσο καί πιό ἐπιβλητικός ἀναδείχθηκε. Τό Θεῖο µεγα-
λεῖο Του νωιᾶ τούς χρωστῆρες τῶν ζωγράφωνκαί τήν πέννα τῶν ποι-
πητῶν καί τούς ἐναρμόνιους ἤχους τῶν μουσουργῶν. Ξεπερνάει κάθε
ἀνθρώπινη περιγραφή. Μονάχα ὅποιος µέ πίστη Τόν ἀγάπησε καί

µέ ἀγάπη Τόν πίστεψε, μπορεῖ νά νιώσει τήν παρουσία Του στά βάθη

τοῦ εἶναι του.
Ὅσοιἕως τώρα πῆραν ἀρνητική στάση, ἄτομα, συστήµατα λαοί,

κατέπεσαν καί κατεστράφησαν στίς µελανές σελίδες τῆς Ἱστορίας.

Ἀντίθετα, ὅσοι Τόν λάτρεψαν καί Τόν λατρεύουν ἀποδείχθηχαν καί
ἀναδείχθηκαν εὐεργετικοί παράγοντες στή ζωή τῆς κοινωνίας.

Τόσοι αἰῶνες ἀπό τότε καί τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, «τό ὑπέρ πᾶν

ὄνομα», παραμένειτό πιό γοητευτικό καί ὑπεραγαπημένο, Οἱ ἄγγε-

λοι τό θαυµάζουν καί τό δοξολογοῦν, οἱ δαίµονες τό φοβοῦνται καί
οἱ ἄνθρωποι τό προσκυνοῦν καί τό λατρεύουν.

Ὅσοκι ἄν γιά πολλούς ὑπῆρξε «σημεῖον ἀντιλ[ησούς ὡστόσο, θά

εἶναι στήν Ἱστορία τοῦ κόσμου ὁ μοναδικός καί αἰώνιος ψυχοχατα-

κτητής τῶν ἀνθρώνων. Θά εἶναι τό «Α καί τό Ὢ, ὁ Ὡνκαί ὁ Ἡν καί

ὁ Ἐρχόμενος».
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Ἔθιμα καί δοξασίες τοῦ «Δωδεκαήμερου»

«Ἀρχιμηνιά κι Ἀρχιχρονιά, Ἀρχή καλός µας χρόνος»

«Καινούργιος χρόνος πάλι ξηµερώνει
καί σβήνεται καί χάνεται ὁ παλιός...
Μ᾽ ἐλπίδα ὁ Θεός νά τόν χρυσώνει
καίνάν’ εὐτυχισμένος καί καλός».

Τοῦ Γεωργίου Δ. Ἀναγνωστοπούλου

Ὅλα καλά καί ὅλα εὐλογημένα τίς χρονιάρες µέρες τοῦ «Δωδε-
καήµερο ὃ». Μιά εὐφροσύνη, µιά ἱλαρή εἰκόνα γαλήνης καί µακα-
ριότητας ξεχύνεται καί σκορπίζει τήν ἀγαλλίαση καί εὐτυχία στή
χειμωνιάτικη ἀτμόσφαιρα πού γαληνεύειτίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων
τοῦ μόχθου καί καταπράινεῖ τά πάθη καί τούς καημούς τοῦ κόσμου.
Εἶναι ἡμέρεςτῆς χαρᾶςκαίτῆς γιορτῆς. Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά.
Σταθμοί σέ κάθε κύκλο τῆς ζωῆς πού λέγεται χρόνος. Σταθμοί γιά
ξαπόσταμα καί κουράχιο. Γιά τήν ἀνακωχή τῆς πίκρας καί τῆς
χαρᾶς. Καΐ πάλι γιά ξεκίνημα πού βγάζει στά ψηλά.

ἩΠροηγεῖται ἡ ταπεινή ράτνη τῆς Βηθλεέμ κι ἀχολουθεῖ ὁ Ἅιϊ-
Βασίλης. Ὁ καινούργιος χρόνος ἔρχεται, -ἔτσι τόν θέλουμε νά
ἔρχεται,- µέ δῶρακι ἐλπίδες πολλές. Στό φτωχικό παµπάλαιο τζάκι
τοῦ χωριοῦ ἤ στό ὑπερμοντέρνο... καλοριφέρ τῆς πόλης, τά παπου-
τσάκια τοῦ παιδιοῦ περιμένουν τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς τόν
ἐκ Καισαρείας χαλοκάγαθο ἐπισχέπτη.

Στά γραφικά σπιτάκια τοῦ χωριοῦ, ἐκεῖ ὅπου τα ξενόφερτα ἔθιμα
δέν μπόρεσαν ἀκόμα νά μεταβάλλουν τίς σκέψεις καί τίς καρδιές
τῶν ἀνθρώπων,νά τούς στερήσουν τήν ζεστασιά τῆς πίστης πού λά-
τρεφαν οἱ πατέρες τους, ἐχεῖ οἱ γιορταστικές αὐτές ἡμέρες ἔχουν
μιά σεµνή γραφική ὡραιότητα.

Σ αὐτό τό ἀμόλευτο περιβάλλον τοῦ χωριοῦ ἀποζητᾶμε ἀκόμα
τήν εὐφρόσυνη αὐτή περίοδο τήν γλυκιά θαλπωρή πού δίνει τό τζάκι.
Ἐχεῖ τα βράδυα τοῦ Δωδεκαήμερου σάν ἔπεφτε τό βαθύ σούρουπο
κι ὁ παγωµένος ἀγέρας θρηνολογοῦσε µακρόσυρτα καί ἀσταμάτητα
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στά γυμνοκλώναρα τοῦ κήπου, στήν παραστιά τριζοβολοῦσαντά ξε-
ρά ἐλατήσια κούτσουρα καί παιγνίδιζαν πασίχαρα οἱ κίτρινες καί
Υαλάζιες φλόγες τῆς φωτιᾶς, στό παραγώνι, διπλωµένη στό χαμηλό
σκαμνί της Ἡ γιαγιά, αἰώνιο σύμβολο τοῦ παραμυθιοῦ. ἀνασκάλιζε
τήν φωτιά καί τίς ἀναμνήσεις της καί ἱστοροῦσε, ὅλο ἱστοροῦσε στά
παιδαρέλια πού τήν τριγύριζαν, γιά «πράματα καί θάµατα»,γιά ἕω-
τικά καί καλικάτζαρους, γιά μύθους καί δοξασίες τῶν ἡμερῶν καί
ἱστορίες ἀπό τά περασμένα, κρατώντας ζωντανή τήν παράδοση καί
τό τραγούδι τῆς Φυλῆς µας.

Γύρω ἀπό τήν Πρωτοχρονιά στρέφεται τό «Δωδεκαήμερο», οἱ
ἅγιες ημέρες πού ἀρχίζουν ἀπό τά Χριστούγεννα καί τελειώνουν µέ
τά Φῶτα. Τό Ἑλληνικό ἑορτολόγιο καί οἱ παραδόσεις τοῦ λαοῦ μᾶς
δίνουν µιά ξεχωριστή θέση στό Δωδεκαήμερο, τά ἔθιμα τοῦ ὁποίου
εἶναι τόσο γραφικά καί ἰδιάζονται στήν Ἑλλάδα. Μολονότι ὅμως Ἡ
ἑορτάσιμη αὐτή περίοδος χαρακτηρίζεται κυρίως ἀπό τήν θρηήσκευ-
τικότητά της, ἡ Ἡμέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ξεχωρίζει ἰδίως ὡς κοσμική

γιορτή.
Τόσο στή Χώρα µας, ὅσο καί σὅλο τὀν κόσµο, ἡ Πρωτοχρονιά

εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς μεγάλης χαρᾶς, πού πλημμυρίζει τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων πού πανηγυρίζουν τόν ἐρχομό τοῦ Νέου Ἔτους. Ἡ Πρώτη

αὐτή ἡμέρα τοῦ Καινούργιου Χρόνου ἀνατέλλει γεμάτη ἀπό ἐλπίδες
καί ὑποσχέσεις γιατί κάθε Νέο Ἔτος θεωτεῖται ἀπ΄ὅλους µας ἔλπι-
δοφόρο.

Οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι τά πράγματα ϐ) ἀλλάξουν πρός τό
Χαλλίτερο κατά τήν διάρχεια τοῦ Χρόνου πού ἀρχίζει καί µέ αὐτήν

τήν ἐντύπωση, πού δημιουργεῖ συναισθήµατα χαρᾶς καί εὐχαρίστη-
σης, ὑποδέχονται τήν Πρωτοχρονιά: «Ἀρχιμηνιά κι Ἀρχιχρονιά, ἀρχή
καλός µας Χρόνος».

Αὐτόεἶναι τό πιό γνωστό ἄσμα τῶν Ἁγιοβασιλιάτικων καλάντων.
Ὅμωςκάθε περιοχή ἔχει καί τά δικά της κάλαντα, πού µάλιστα δια-
φέρουν Χαΐ ἀπό χωριό σέ χωριό, πού δίνουν ἕνα τοπικό γραφικό
χρῶμα. Τό ἴδιο φυσικά συμβαίνει καί µέ τά ἄλλα ἔθιμα χαί δοξασίες,
πού παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία καί ξεχωριστή γραφικότητα.
Πλῆθος εἶναι οἱ παραλλαγές. Γιατί ὅλες αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις δέν
εἶναι ἄσχετες πρός τό φυσικό καί κοινωνικό περιβάλλον, ἀλλά βρί-
σκονται σέ ἄμεση σχέση µέ αὐτό.
Ἕνα ἀπό τά πολλά διαδοµένα ἔθιμα τῆς Πατρίδας μᾶς εἶναι ἡ

Ἁγιοβασιλιάτικη κουλούρα, πού µέσα βρισκόταν καί τό ἀπαραίτητο
νόμισμα, ἡ ἀσημένια δραχμή, τό φλουρί κ.λ.π. Οἱ κουλοῦρες εἶναι
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ἀληθινά ἀριστουργήματα λαϊκῆς τέχνης. Θρησκευτικά σύμβολα, λου-
λούδια µέ ἕνα ἀπίθανο «καλλιτεχνικό» ἔνστικτο, μεταβάλλουν τό
ζυμάρι σέ ἕνα, θά ἔλεγε κανείς, ἔργο τέχνης.

Τά παλιότερα χρόνια, ἀλλά καί σήµερα ἀκόμα σέ µερικά χωριά,
οἱ κοπέλλες τά χαράματα παίρνουν γλυκά καί πηγαίνουν στά πηγά-
δια τοῦ χωριοῦ. Ἐκχεῖ ἀφήνουν τήν προσφορά τούς λέγοντας: «Σάν
τό ἀστήρευτο νερό, ἔτσι νά τρέχουν καί σέ μᾶς τά καλά στόν χρόνο
πούρχεται»Ἔπειτα γεμίζουν τές βαρέλλες µέ νερό καί γυρίζουν στό
σπίτι πάλι ἀμίλητες γιά νά πιούν ὅλοι το «ἀμίλητο νερό».

Γενικά, ἡ ἡμέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, αὐτή καθἑαυτή, εἶναι ἢ ημέρα
ἐπισκέψεων καί εὐχῶν. Προσέχουν ἰδιαίτερα τότε πολλοί ἄνθρωποι
πῶς θά περάσουν αὐτήν τήν Ἡμέρα. Μιά παλιότερη, ἀλλά ἀχόμα καί
σήµερα ἰσχυρή ἀντίληψη, ὑποστηρίζει ὅτι ὅπως θά περάσει κανείς
τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ χρόνου, ἔτσι περίπου θά περάσει καί ὅλον τόν

ὑπόλοιπο χρόνο.
ἂν δηλαδή βγεῖς κερδισµένος στά «χαρτιά» τήν Πρωτοχρονιά,

τοῦτο σηµαίνει ὅτι καί ὁλόκληρο τόν χρόνο θά βρίσκεσαι κερδισµέ-
νος. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι ἡ ἀρχαία γνωµική παροιμία πού ὑποστηρί-
ζει ὅτι «ἡ ἀρχή εἶναι τό ἥμισυ τοῦ παντός» βρίσχει τήν Ἠμέρα τῆς
Πρωτοχρονιᾶς καί στίς ἀντιλήψεις πού τήν συνοδεύουν τήν ἰδεώδη
κυριολεκτικά ἐφαρμογή της.

Γι αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο πολλοί προσέχουν αὐτήν τήν Πρώτη
ἡμέρα τοῦ χρόνου νά µήν κλάφουν, οὔτε καί νά χάσουν τίποτα, οὔτε
δανείζουν τό παραμικρό πράγµα σέ τρίτους γιατί φοβοῦνταιὅτι καί
ὁλόκληρο τόν χρόνο ἐνδέχεται νά παθαίνει τίς ἴδιες ἀναποδιές. Δη-
λαδή νά χάνουν διαρκῶς, νά ἀποστεροῦνται χρήματα καί πράγματα
πού ἴσως δέν πρόκειται νά ξαναπάρουν, τέλος νά περιπλέκονται σέ
συνθῆκες πού θά προκαλοῦν µόνον δάκρυα. Ἀντιλαμβανόμαστε,λοι-
πόν, τώρα ὅτι, σύµφωνα µέ µιά τέτοια ψυχολογία, ἄν ὁ καταστηµα-
τάρχης ἀδιαφορήσει καί δέν πάει ν᾿ ἀνοίξει τό κατάστημάτου. ἐνδέ-
χεται ὁ ρυθµός καί τό ὄὕφος τῆς πρώτης Ἡμέρας νά προαιωνίζει καί
κάποιο ὁριστικό κλείσιμο τοῦ καταστήµατος µέσα στόν ἴδιο χρόνο.
Γιαὐτό κάθε Πρωτοχρονιά, πολλά ἀπό τά κεντρικά καταστήµατα
τῶν Ἀθηνῶν καί τοῦ Πειραιῶς, ὅπως ἀσφαλῶςκαί τῶν ἄλλων ἐμπο-

ρικῶν πόλεων τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ παραμένουν Χλειστά, ὡστόσο δέ-
χονται µιά ξαφνική ἐπίσκεψη. Τό ἀφεντικό, ὁ ἰδιοκτήτης του

καταστήματος, ἔρχεται τέτοια χρονιάρα µέραγιά νά καληµερίσει
τό μαγαζί του καί νά εὐχηθεῖ τόν καινούργιο χρόνο νά εἶναι εὐτυχι-
σµένος καί γιά τό μαγαζί καί γιά τόν ἰδιοκτήτη του.
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Σέ πάρα πολλά σπίτια, τέτοια µέρα προσέχουν, ποιός θά εἶναι
ἐκεῖνος πού θά ἔρθει καί θά πρωτομπεῖ στό σπίτι. Προσέχουν ἐπίσης,
ἄν χρειαστεῖ νά βγοῦν ἔξω στήν αὐλή τους γιά νά ρωτήσουν κάτι
τούς γείτονές τους, νά ἔχουν περιποιηθεῖ τό πρόσωπό τους καί νά
μήν εἶναι ἄνιφτοι, ἄρα ἑστίες νυκτερινοῦ µιάσµατος.

Στά χωριά τῆς περιοχῆς µας, ἀλλά καί ἁλού, συνηθίζουν νά σπᾶνε
ἕνα ρόδι καί νά ρίχνουν ἕνα λιθάρι πρωϊ-πρῶι µέσα στό σπίτι καί
νά λένε: «Σάν τό λιθάριγεροί καί σάν τό ρόιδο γιοµάτοι». Στήν εὐχή
τούτη, πού τήν λένε συνοδεύοντας τό σπάσιμοτοῦ ροδιοῦ καί τό ρί-
ξιμο τοῦ λιθαριοῦ, ἀναγνωρίζουμε τόν καημό τῆς φτωχολογιᾶς.
Ἐὔχονται γεροσύνη σάν τό λιθάρι καί τσέπη γεμάτη «στουμπωτή»
σάν τό γεμάτο ρόιδο.

Ἰδιαίτερα λαχταριστή ἤ περίοδος τούτη γιά τόν παιδοχόσµο, πού
βρίσκει τήν εὐκαιρία νά ξεχάσειγιά λίγο τίς σκοτοῦρες τοῦ θρανίου,
νά δρέψει τίς ἀποχλειστικές συγκινήσεις καί τά φιλέµατα τῶν κα-
λοχυράδων ἀπό τά κάλαντα, νά µπολιάσει τίς ἁγνές φυχές τους µέ
τήν γλυκιά λαχτάρα καί τό τρυφερό μυστήριο τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ κα-
λοχάγαθου ἀσπρομάλλη γέροντα, πούρχεται «ἀπό τήν Καισαρεία»
φορτωμένος µέχίλια δυό καλούδια.

Ἔτσιτόν θέλει ἡ λαϊκή παράδοση τόν Ἅι-Βασίλη, τόν Πατέρα τῆς
ἐκκλησίας µας. Μπορεῖ τά ἔθιμα καί οἱ δοξασίες γιά τίς ἡμέρες τοῦ
Δωδεκαήμερου νά διαφέρουν ἀπό περιοχή σέ περιοχή καί ἀπό χωριό
σέ χωριό, ἀλλά σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδακανείς ἄλλος ἅγιος δέν κα-
τάκτησε τήν λαϊκή ψυχή τόσο, ὅσο ὁ Μέγας Βασίλειος.
Ὁ λαός μᾶς ἔδωσε στά κάλαντα, στά ἔθιμα καί στίς παραδόσεις

τοῦ ξεχωριστή θέση στόν πρόθυμο, τόν γεναιόδωρο, τόν γλυκύτατο
ἀσπρομάλλη γέροντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς, πού κάθε χρόνο μᾶς ἔρχετοι,
ἁπ᾽τήν Ἀνατολή µέ τόσες ἐλπίδες κρυμμένες στόν σάκο του, µαζί µέ
τά παιγνίδια τῶν παιδιῶν, πού τούςεἶναι ὁ πιό ἀγαπημένος Ἅγιος.
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΑΡΤΗΡΙΑ»

Ἔχουν γραφτεῖ πολλές φορές στόν τοπικό τύπο ἀλλά καί τοῦτο
τό περιοδικό ἔχει ἐπίσης φιλοξενήσει τήν ναυμαχία τῆς Ἀγκάλης στήν
σκάλα Σαλώνων µέ τή συµµετοχή τοῦ θρυλικοῦ πολεμικοῦ πλοίου
«ΚΑΡΤΕΡΙΑ».

Τό «Καρτερία», τό πρῶτο στήν παγκόσμια ἱστορία ἀτμόπλοιο
πού πἢρε µέρος σέ πολεμικές ἐπιχειρήσεις, ἕνα πλοῖο πού πολέμησε
στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί στή Ναυμαχία τῆς Ἀγκάλης, ἄνα-
κάλυψε ὁ ἀρχιτέκτων ἀναστηλωτής τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, Μι-
χάλης Λεφαντζῆς, στόν ναύσταθμοτῆς Σαλαμίνας.
Ἡ ἐπιστημονική ἀναχκοίνωση τοῦ εὐρήματοςἔγινε σέ εἰδική ἐκδή-

λωση τό βράδυ τῆς Πέμπτης 34 Σεπτεµβρίου 2047 στόν Ναύσταθμο
σέ ἐπιλεγμένο κοινό.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ἡ ἡγεσία τοῦ Πολεμικοῦ µας Ναυ-
τικοῦ, Πανεπιστηµιακοί, ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας καί
τοῦ Ὑπουργείου Ἠξωτερικῶν καί ἐπιλεγμένοι δημοσιογράφοι.
Ὁ Μιχάλης Λεφαντζής, εὐρύτερα γνωστός ἀπό τήν ἀρχαιολογική

ἀνακάλυψφη στόν Τύμµβο Καστά τῆς Ἀμφίπολης, μίλησε στούς παρευ-
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ρισκοµένουςγιά τό πῶςἐντοπίστηκαν τά μηχανικά µέλη τοῦ πολεμικοῦ
µας πλοίου, ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία τοῦ «Καρτερία» καί ὑπέδειξε
πού μπορεῖ, κατά τή γνώµη του, νά βρίσκεται τό ὑπόλοιπο πλοῖο.
Ὁ Μιχάλης Λεφαντζής στή σηµαντική αὐτή ὁμιλία ἀρχικά ἀνα-

φέρθηκε μεταξύ ἄλλων καί στά ἑξῆς :
Τό «Καρτερία», τό πρῶτο στήν παγχόσµια Ἱστορία ἀτμόπλοιο

πού πῆρε µέρος σέ πολεμικές ἐπιχειρήσεις, τό γνωρίζουμε ἀπό τό
πλῆθος τῶν ἱστορικῶν καταγραφῶν τῆς νικηφόρας διαδρομῆς του
στίς ναυτικές ἐπιχειρήσεις τῶν τελευταίων χρόνων τῆς ἑλληνικῆς
ἐπανάστασης(1826-1828), ἀλλά καί ἀργότερα τῆς ἐνεργοῦ του δρά-
σης στήν Καποδιστριακή περίοδο.

Τά ἅπτά ὅμως στοιχεῖα τεκμηρίωσης πού σώζονται, 200 χρόνια
µετά ἀπό τήν σημαντικότατη πολεμική δράση τοῦ θρυλικοῦ πλοίου,

εἶναι ἐλάχιστα:
Τά ἀρχικά κατασκευαστικά σχέδια τῆς ξύλινης χορβέτας τοῦ ναυ-

πηγείου Βτεπί 9Πργατά Ώερμοτά-οα--Τματηθς στό Λονδίνο τό 1835,
οἱ ἀποσπασματικά δημοσιευμένες μελέτες τοῦ Λόρδου Τποπιας (ο-
«Ώταπε χαί τοῦ Αἰοχαπάετ (0811ΟΥΥ8Υ γιά τά μηχανικά µέρη τοῦ πλοίου
χαί χειρόγραφες σημειώσεις τῆς ἐπισκευῆς πού κατέστησε τελικά τό
«Καρτερία»λειτουργικό καί ἀξιόμαχο, ἀπό τόν πλοίαρχο Ἐτατπ|κ ΛΟ-

ΠΕΥ Ηδρίίηρς.
Ἡ εἰκόνα τοῦ πλοίου µέσα ἀπό τούς πίνακες καί τίς γχραβοῦρες

τῆς ἐποχῆς, ὅπωςκαί τό αὐθεντικό ξυλόγλυπτο ἀκρόπρωρό του (πού
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κ
βρίσκεται στό Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο), ἔχει ὁδηγήσει τούς µελε-
τητές σέ σειρά ἀναπαραστάσεων τοῦ κελύφους τοῦ πλοίου, δίχως
ὅμως νά ἐπιλύεται, τόσο ἱστορικά ὅσο καί τεχνικά, τό ζήτημα τῆς
προσαρμογῆς τῆς πρώτης ἀτμομηχανῆς σέ µεγάλο πλήρως ἐπανδρω-
µένο ξύλινο πολεμικό πλοῖο µέ πανιά, ἱκανό γιά ἐπιχειρήσεις στήν
ἀνοιχτή θάλασσακαίὄχι γιά λέµβους καί µικρά ποταµόπλοια, ὅπως
συνέβαινε ἀπό τό 1805 µέχρι τό 1824.

Ἡ νέα ἔρευνα

Ἡ σύγχρονη ἔρευνα γιά τμήματα τῆς μηχανῆς τοῦ «Καρτερία»,
ξεκίνησε μᾶλλον ἀναπάντεχα τόν Ἀπρίλιο τοῦ 20417, ὅταν µου ζητή-
θηκε ἀπό τήν Διοίκηση τοῦ Ναυστάθµου Σαλαμίνας, νά ἐπικαιρο-
ποιήσω µιά Τεχνική Ἔκθεση πού ἐχπόνησα κατά τήν θητεία µου ὡς
Ἀτρατεύσιμος Μελευστής στόν Καύσταθμο τό 1998. γιά τήν ἄρχιτε-
κτονική ἀποχατάσταση τοῦ κτιρίου τῆς Κίνησης Λιμένος, κατα-
σκευασµένου στό δεύτερο µισό του 19ου αἰῶνος.

Στή συνέχεια παρουσίασε λεπτομερῶςτίς οἰκοδομικές φάσεις τοῦ
Ἐτιρίου τῆς Ἠένησης τοῦ Λιμένος Σαλαμίνας ὅπου ἐκεῖ ἀναφέρει:

Α΄ Οἰκοδομική Φάση (4883)
Β΄ Οἰκοδομική Φάση (4891)
Γ΄ Οἰκοδομική Φάση (1914)
Δ΄ Οἰκοδομική Φάση (4941)
Ε΄ Οἰκοδομική Φάση (1970)
Στ΄ Οἰκοδομική Φάση (1998)}
Στό δυτικό ἄκρο τοῦ κτιρίου τῆς Κίνησης Λιμένος, βρίσκεται ἐνσω-

µατωμένος κυλινδρικός λέβητας ἀτμομηχανῆς τῆς περιόδου τοῦ 1820,
ὁ ὁποῖος σήµερα χρησιμοποιεῖται ἀκόμη, ὡς δεξαμενή καυσίμων.

Διακρίνονται ὁ κιβωτιόσχημος λέβητας τοῦ «Καρτερία»(μοντέλο
(οεΏταπ -- Δ11ούναγ), ὁ ἀρχαιότερος σωζόµενος λέβηταςδιεθνῶς καί
ἀκριβῶς δίπλα ἕνας ἀπό τούς πρωϊμότερους κυλινδρικούς λέβητες,
ὁ δεύτερος λέβητας τοῦ «Ἐπιχείρησις» ἀπό τόν (ΔΙΙΟΥΥΑΥ.

Στόν λέβητα σώζονταιοἱ σειρές ἥλων πού ὑποδηλώνουν τήν ἀκτι-
νωτή διάταξη τῶν ἐσωτερικῶν του ἐνισχυτικῶν ἐλασμάτων, χαρα-
πτηριστικό του σχεδίου τοῦ Αἰεχαπάετ (ε81]ονναγ ὁ ὁποῖος στό ἰδιό-
Χτητο ἐργοστάσιο παραγωγῆς ὑφασμάτων πού εἶχε, χρησιμοποίησε
γιά πρώτη φορά τέτοιους λέβητες τό 18325. µέ διάµετρο 2.10µ. καί
μήκος 6.20µ καί 8.20µ. ἀντίστοιχα.

Ὁ λέβητας στήν Κίνηση Λιμένος,ἔχει µῆκος 8. 20µ. καί ἀποτελεῖ
τό ἐνισχυμένο μοντέλο τῆς σειρᾶς.
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Ἡ πρώτη πειραματική χρήση κυλινδρικοῦ λέβητα ἀπό τόν (541]ο-

γναΥ σέ λέμβους καί πλοιάρια μικρῆς κλίµακας, Ἐεχινάει πολύ νωρίς,

κυρίως σέ βασιλικές παραγγελίες τῶν βόρειων χωρῶν, ὅπως τῆς Δα-

νίας, τό 1820. ᾿

Ἡ σπάνια περίπτωση τῆς τοποθέτησης ἐνισχυτικῶν ἥλων στόν κορ-

µό τῶν στύλων πού βρέθηκαν στήν Κίνηση Λιμένος, ὅπως καί Ἡ µικρή

ἀλλά αἰσθητή κύρτωση τῶν ἄκρων τῶν δοχῶν, ὁδήγησε στό συμπέ-

ῥασμα, πώς στήν δεύτερη χρήση τους, εἶχαν μετατραπεῖ σέ φέροντα

στοιχεῖα ἀτμομηχανῆς πλοίου τοῦ πρώτου τετάρτου τοῦ 19ου αἰώνα.

Πιό συγχεκριµένα, βάσει καί τῶν μηχανολογικῶν χαρακτηρι-

στικῶν του ὑλικοῦ αὐτοῦ, φαίνεται! ὅτι προέρχεται ἀπό ἀτμοχκίνητο

τροχήλατο ξύλινο πλοῖο στό ὁποῖο τοποθετήθηκαν σιδηροί νομεῖς καί

μεταλλικό πλαίσιο στόν χῶρο τοῦ μηχανοστασίου του γιά τήν στή-

ριξη τοῦ ἄξονα τῶν πλευρικῶν τροχῶν του.

Τό δεξιό καί τό ἀριστερό σχέλος τοῦ ἄξονα τῶν τροχῶν λειτουρ-

γοῦσε ἀνεξάρτητα, ἦταν πακτωμένο σέ διπλή σιδηρᾶ δοκό, ἤ ὁποία

δέν ἐφαπτόταν στά πλευρικά τοιχώματα τοῦ πλοίου πρός ἀποφυγή

τῶν διατοιχισμῶν καί στηριζόταν µόνο σέ ὀκτώ στύλους, ἑδραζόμε-

νους σέ ἐνισχυμένη σιδηρᾶ βάση στό κατώτερο τμῆμα τῆς Υάστρας

τοῦ πλοίου.

Ὑπολογίζοντας τή στρέψη πού δεχόταν ἡ δοχός ἀπό τούς τροχούς

κατά τήν κίνησή τους στό νερό, κατέστη µετρήσιµη καί ἡ ἰσχυρή κάµ-

Φη πού δεχόντουσαν οἱ ὑψηλόκορμοι σιδηροί στύλοι κατά τήν λει-

τουργία τῆς ἀτμομηχανῆς.

Ἡ ἥλωση, τό «κάρφωμα»τῶν κορμῶν τῶν κούφιων στύλων, ἐνδέ-

χετα! νά ὑποδηλώνει καί τήν τοποθέτηση ξύλου ἤ ἄλλου ὑλικοῦ πλή-

ρωσης στό ἐσωτερικό τους, γιά τήν περαιτέρω ἐνίσχυσή τους.

Ὅλα αὐτά τά πρωτόλεια µέτρα προστασίας καί ἐνίσχυσῆης σι-

δηρῶν μονάδων, δηλώνουν ἀκριβῶς, τήν ἐσπευσμένη καί ἐν µέρει

ἄστοχη προσαρμογή τῶν δομικῶν τμημάτωνἑνός βιομηχανικοῦ κτι-

ρίου σέ ἕνα ξύλινο πλοῖο.

Ἠέβαια, ἄν ἀναλογιστοῦμετήν τεχνογνωσία τῆς ἐποχῆς, θά κατα-

νοήσουµετίς ἀνυπέρβλητες καί πολυπαραμετρικές δυσκολίες ἑνός

τέτοιου ἐγχειρήματος, ἑνός ἀπαράμιλλου τεχνολογικοῦ ἄλματος µέ-

σα στήν βιομηχανική ἐπανάσταση.

Μιά τέτοια περίπτωση καί µάλιστα ἡ πρώτη στήν παγκόσμια

Ἱστορία, ἦταν αὐτή τῶν δύο τροχήλατων ἀτμοκίνητων πλοίων πού

ἦρθαν στήν ἐπαναστατική Ἑλλάδα κατά τήν περίοδο 1526-1828, τοῦ

«ΚΑΡΤΕΡΙΑ»καί τοῦ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ».
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Εἶναι γνωστό ὅτι οἳ 0οεΏταπε καί (Δ8Ηογ/αΥ σχεδίασαν τήν πρώτη
παραγγελία συνολικά ἕξη πειραματικῶν ἀτμοκχίνητων πλοίων γιά τήν
ἑλληνική ἐπανάσταση, µέ χρήματα ἀπό τό δεύτερο ἐπαναστατικό
δάνειο τῆς Ἑλλάδας.

Τελικά, µόνο δύο ἀπό αὐτά ἔφτασαν ἐδῶ: ἀρχικά το «Καρτερία»
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1826 µέ τήν ἐντατικότατη προσπάθεια τοῦ πλοι-
άρχου τοῦ Εγαηϊς ΗαφΗηρ» καί ἀργότερα τό «Ἐπιχείρησις», τό 1821.

Ἀπό τά καταγεγραμμένα γενικά χαρακτηριστικά των πλοίων,
γνωρίζουμεὅτι διέθεταν μηχανή Βου]ίοπ -- Ἠαιί καί κιβωτιόσχημους
λέβητες (οεηταπε- (4ἱἱονίαγ χωρίς ὅμως νά ὑπάρχει ἀχριβής σχεδια-
στική τεκμηρίωση αὐτοῦ του ὑλικοῦ.

Τά πέντε μεταγενέστερα τροχήλατα ἀτμόπλοια πού κατασκευά-
στηκαν τήν πενταετία 1885-1845 στόν Ναύσταθμο τοῦ Πόρου, δέν
διέθεταν αὐτόν τόν τύπο μηχανῆς καί λέβητα. ὅπως καί λίγο ἀργό-
τερα, τά πρῶτα μεταλλικά πλοῖα µέ προπέλα,εἶχαν ἐντελῶς διαφο-
ρετυή διάταξη µηχανοστασίου.

Τά σχέδια κατασκευῆς τοῦ «Ἱαρτερία», τῆς τετρακάταρτης ξύ-
Ἄινης κορβέττας τοῦ ναυπηγείου Βτεπί σέ συνεργασία µέ τούς (ο-
εμταπε καί 6ΔΙΙον/αγ περιγράφουν µόνο τὀν ἄδειο χῶρο τοῦ µήχανο-
στασίου χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, στά ὁποῖα φαίνεται ὁ κα-
ταμερισµός τῶν χώρων τοῦ πλοίου σέ τρία διακριτά τμήματα, ὅπου
στό μεσαῖο, θά τοποθετοῦνταν πλήρως ἀπομονωμένη, ἡ μηχανή.

Οἱ διορθώσεις καί ἐπισκευές πού κατέγραφε στά σχέδια αὐτά µέ
τό μολύβι τοῦ ὁ Ἠδεήπρς λίγο ἀργότερα, δηλώνουν µέ λίγη παρατη-
ρητικότητα, τά τεράστια τεχνικά προβλήµατα πού εἶχαν ἀνακύψει
στό πλοῖο κατά τήν προσαρμογή τῆς μηχανῆς, ἡ ὁποία προερχόταν
ἀπό τό ἐργοστάσιο τοῦ (68Πογαχ

Ὅπωςφαίνεται, τό µεγαλύτερο πρόβλημα ἦταν τό διάφορο ὄψος
τῶν στύλων πού στήριζαν τούς πλευρικούς τροχούς µέ αὐτό τοῦ χώ-
ρου τῆς μηχανῆς τοῦ πλοίου.

Ἡ Βτεπίεἶχε κατασκευάσει ἐσωτερικό χῶρο γιά στύλους ὄὕφους
2.Βὸμ.καί αὐτοί πού ἔφερε νά προσαρμόσει ὁ (αἴἱονίαν ἦταν ὃ. θάµ.,
ὁδηγώντας στήν µεταλλαγή τῆς κατασχευῆς τοῦ ἀνώτερου τμήματος
τῶν πλευρῶν τοῦ πλοίου καί τήν τοποθέτηση τῶν τροχῶν 1,00µ. φη-
λότερα, µέ ἀποτέλεσμα µόνο ἕνα τμῆµα 0.40μ ἀπό τά πτερύγια
τους, νά εἰσάγεται στό νερό.

Τό πλοῖο θεωρήθηκε «ἄχρηστον» ἀπό τούς σχεδιαστές του χαί
τέθηκε ἐχτός της παραγγελίας τοῦ δανείου, ὡς τό πρῶτο δοκιµαστι-
κό μοντέλο.
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Ἡ ἐμφανής καθυστέρηση στήν κατασκευή τῶν πλοίων καί τά κα-
ταγεγραμµένα ἀτυχήματα κυρίως στούς λέβητες, ὁδήγησαν τόν φι-
λέλληνα Ἡδεήπρε µετά ἀπό προτροπή τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ἰωάννη
Καποδίστρια, νά ἀναλάβει τό «ἄχρηστο»πλοῖο καί µέ δικά του χρή-
µατα, νά τό ἐπισχευάσει καί νά τό φέρει ὁ ἴδιος στήν Ἑλλάδα ὡς
δικό του πλοῖο.
Ὁ Ηαβῆηρς προσθέτει Ἱστία, αὐξάνει καί ἰσοκατανέμει ἐκ νέου τα

φορτία ἀγωνιζόμενος νά ζυγοσταθµίσει τήν τροπίδα τοῦ πλοίου καί
βυθίζει τήν ἴσαλο γραµµή κατά 0.80µ., ἔτσι ὥστε τά πτερύγια τῶν
τροχῶν νά βυθίζονται περισσότερο στό νερό.

Ἐπικαλύπτει µέ σιδηρᾶ ἑλάσματα τόν ἐσωτερικό χῶρο τοῦ µηχα-
νοστασίου καί σχεδιάζει τά κανόνια, τίς καρονάδες τῶν 68πηπι, µέ τήν
προδιαγραφή νά ἀντέχουν στήν ἐντατική χρήση πυρωμένων βλημάτων.
Ἡ μηχανή τοῦ «Καρτερία» δέν παρουσιάστηκε ποτέ στήν δηµο-

σιότητα, διότι οἱ ζοεμταπε καί (8Πον/αΥ εἶχαν κατηγορηθεῖ ἀπό τό
1826 γιά κλοπή πνευματικῆςἰδιοκτησίας τῆς μηχανῆς τοῦ «ΝονεΙιψ»
ἀπό τούς Βταϊινγαίκαί ΕπίςβκοΏῦ.

Μονάχα στό τέλος τῆς δικαστικῆς διαμάχης, τό 1880, παρουσιά-
ζονται τά σχέδια «...ἑνός ἀτμόπλοιου...» ἀπό τόν Ε8Η 6Α11ουναγ τά
ὁποῖα ὅπως καταλαβαίνουμεπιά, εἶναι ἡ «ἀνώνυμη» ἀπόδοση τοῦ
ἀκριβοῦς ἐξοπλισμοῦ τοῦ «Καρτερία»καί τοῦ «Ἐπιχείρησις».

Τοποθετώντας ὅλα τα σχέδια ὑπό χλίµακα καί συγκρίνοντας τά
ἐπί µέρους χαρακτηριστικά τους, καταλαβαίνουμε πώς ἄναπαρι-
στοῦν τόν ἴδιο τύπο πλοίου καί πώς τό σχέδιο τοῦ ΕΗ/αἩ (8Ι1ονίαγ
εἶναι τό πληρέστερο σχεδιαστικά, ἀφοῦ περιέχει τούς στύλους καί
τίς δοκούς τῶν τροχῶν µέσα στό μηχανοστάσιο.

Τό ὄψος τῶν στύλωνεἶναι ὄντως ὃ,θάμ. καί τό µῆκος τῶν δοκῶν
εἶναι ὅ,44μ. ὅπως καί στά στοιχεῖα πού συναντήσαμε στήν Ἐίνηση
Λιμένος, ἐπιβεβαιώνοντας τήν ταύτιση τοῦ ὑλικοῦ πού διαθέτουμε,
μέ αὐτό τῆς «Καρτερίας»καί τῆς «Ἐπιχείρησης».

Πέραν τῶν ὀκτῶ στύλων πού στήριζαν τούς πλευρικούς τροχούς,
τά πλοῖα διέθεταν καί ἕναν πιό κοντό στύλο, ὄὕφουςὃ. 00µ. τοποθε-
τηµένο ἀνάμεσα στά πιστόνια τῆς μηχανῆς, δηλαδή στό σύνολο 9,
ὅσοι εἶναι ἀκριβῶς καίοἱ στύλοι στό κτίριο τῆς Είνησης Διμένος.

Μιά ἔκπληξη πού μᾶς ἐπιφύλαξε ὁ σημερινός ἱστός τῆς σημαίας
τοῦ Ναυστάθμµου, ἤ ἀλλιῶς ὁ ἱστός ἀπό τό βρίκιον «Ἄρης»τοῦ Ίσα-
μαδοῦ, τό πρῶτο πλοῖο τῆς ἐπανάστασης,εἶναι ὅτι στηρίζεται σέ 5
ἐπιπλέον σιδηροῦς στύλους ὅπως αὐτοί τῆς Κίνησης Λιμένος, ἐκ τῶν
ὁποίων ὁ ἕνας πιό κοντός.
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Ὁ ἐξαιρετικός συμβολισμός τῆς συνύπαρξης τοῦ καταρτιοῦ τοῦ
«Ἄρη»µέ τούς στύλους τοῦ «ζαρτερία», μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι οἱ

ἄνθρωποι τοῦ Ναυτικοῦ το 1931, ἐποχή πού βυθίστηκε τιμητικά ὁ
«Ἄρης»ἐνόσω εἶχε ἔντονα προταθεῖ νά «ἐντοιχιστεῖ» σέ κτίριό τοῦ
Ναυστάθμου, γνώριζαν τά κομμάτια τοῦ «Καρτερία» καί τό σημεῖο
στό ὁποῖο εἶχε τοποθετηθεῖ µέσα στόν Ναύσταθμο, τό 1890.
Ὁ πρῶτοςπιβωτιόσχημος λέβητας πολεμικοῦ πλοίου στήν παγκό-

σµια ἱστορία
Παρόλη τήν χαρά γιά τήν ταύτιση τό ὑλικοῦ πού προαναφέρθηκε,

τά ἐρωτήματαἔγιναν ὅλο καί περισσότερα γιά τά δύο πλοῖα.
Κατά τήν ἐξέλιξη τῆς ἔρευνας κατέστη σαφές, ὅτι ὁ ΕΠΗ (α[]ο-

ἨΒΥ τό 1890, «τοποθετεῖ» στό σχέδιό του κυλινδρικούς λέβητες, ἐνῶ
οἳ 6οεπταηθ καί (811όγΔΥ στό «Καρτερία» τοποθετοῦν δύο «χιβω-
τιόσχηµους»πειραματικούς λέβητες µέ τήν τροφοδοσία καυσίμου
ἀπό τήν ὀροφή.
Ἡ τεχνική περιγραφή αὐτοῦ του λέβητα, ἀποτελεῖ καί τόν πυρήνα

τῆς δικογραφίας γιά τήν κλοπή πνευματικῶν δικαιωμάτων πού προ-

αναφέρθηκε.
Ὁ λέβητας αὐτός δημοσιεύεται ἀνεξάρτητα µετά τό πέρας τῆς δί-

κης καί ἦταν ὡς τώρα,τό µόνο διαθέσιμο στοιχεῖο τεκμηρίωσης, µέ-
χρι πού ὁ Διοικητής τοῦ Ναυστάθμου Σαλαμίνος κ. Μπαμπλένης, µέ
ἐνημερώνει πώς ὑπάρχει µιά παλαιότατη δεξαμενή νεροῦ πλησίον
του Διοικητηρίου.

Πράγματι βλέπω µιά περίεργη, σιδηρᾶ κιβωτιόσχημη κατασκευή
πού ἔχει μετατραπεῖ σέ δεξαμενή, «καρφωτή»µέ ἥλους, τεχνολογικά
σύγχρονη µέ τά προαναφερθέντα εὐρήματα, στηριζόµενη σέ ἀκόμα
ᾱ σιδηροῦς στύλους.

Ὅπως ἀποχαλύφθηκε, αὐτή ἡ δεξαμενή, εἶναι ὁ παλαιότερος σω-
ζόμενος κιβωτιόσχημος λέβητας πολεμικοῦ πλοίου, γεγονός πού πι-
στοποιεῖται ἀπό δύο σηµαντικά στοιχεῖα: Τό σχέδιο καί τήν περι-
γραφή τοῦ λέβητα ἀπό τούς ἴδιους τους (οεΏταη χαί (58Ί1ογγαγ σέ
δημοσίευση τοῦ 18380 καί στό ὅτι τό πρῶτο τροχήλατο ἀτμόπλοιο
πούοἱ ἴδιοι εἶχαν σχεδιάσει τό 1824 γιά τήν ἐπανάσταση στήν Χιλή
µέ τό ὄνομα «Υβ]ραταίβο», διέθετε λέβητες αὐτοῦ του τύπου, οἱ
ὁποῖοι ἐξερράγησαν.
Ἕνα λίγο μεταγενέστερο ἀντίγραφό τους σέ ἀμερικανικά ποτα-

µόπλοια, ἀποτυπώνεται σέ σχέδια καί µακέτες ἀπό τούς μελετητές,
ἐνῶ τό µόνο σωζόμενο μέχρι τώρα παράδειγµα κιβωτιόσχημου λέ-
βητα µέ κάποιες ἀλλαγές, εἶναι αὐτό τοῦ τροχήλατου ἀτμόπλοιου
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«ΜαΙΥ Απῆη», τοῦ 1835, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τό βασικό καί σηµαντι-
χότερο ἔκθεμα ἑνός μεγάλου μουσείου στήν Αὐστραλία σήµερα.
Ὁ σωζόµενος κιβωτιόσχημος λέβητας τοῦ Ναυστάθμου,εἶναι ἕνας

ἀπό τούς δύο του «Καρτερία», διότι ὅπως ἀναφέρεται στίς πηγές,
µόνο ὁ ἕνας λέβητας τοῦ πλοίου εἶχε καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς.

Ἀντίθετα, στό «Ἐπιχείρησις»ἔγινε ἀντικατάσταση χαί στούς δύο
λέβητές του πρίν φθάσει στήν Ἑλλάδα τό 18327, ἀφοῦ οἱ δύο ἀρχικοί
ἐξερράγησαν ἀπό τίς πρῶτες µέρες τοῦ ταξιδιοῦ.

Ο ζ8ΗογναΥ γιά µεγαλύτερη ἀσφάλεια, χρησιμοποίησε στήν ἀντι-
κατάσταση τό δικό του δοχιµασμµένο σχέδιο κυλινδρικοῦ λέβητα καί
ὄχι αὐτό πού εἶχε σχεδιάσει µέ τόν (οεΏταπ.

Λόγω τοῦ κακοῦ προηγούμενου τῆς πρώτης παραγγελίας, ὅπου
παραδόθηκαν µόνο δύο πλοῖα ἀπό τά ἕξι (ἐκ τῶν ὁποίων ἡ «Καρ-
τερία»εἶχε κιόλας τεθεῖ ἐκτός παραγγελίας), ἀλλά καί γιά τόν ση-
µαντικό λόγο ὅτι ὁ γιός τοῦ Αἰεχαπάετ (5αΠονναγ τήν ἴδια ἐποχή τῆς
παραγγελίας ἦταν ὁ βασικός συνεργάτης τοῦ Ἰμπραήμ τῆς Αἰγύπτου,
ὀνομαζόμενος καί (81ογναγ Βεγ οἱ σχέσεις τῶν κατά τά ἄλλα πρω-
τοπόρων μηχανικῶν µέ τήν Ἑλλάδα, ἔχουν διακοπεῖ.

Ἑπομένως, µέ δεδομένο το ὅτι τό ἑλληνικό κράτος δέν ἔχανε ποτέ
ξανά παραγγελία λεβήτων καί μηχανῶν ἀπό τήν Ἑταιρεία τῆς οἶκο-
γένειας Ο811ογ/αχ ὁ χυλινδρικός λέβητας πού βρίσκεται ἐνσωματω-
µένος στό κτίριο τῆς Κίνησης Λιμένος,εἶναι ὁ λέβητας τῆς «Ἐπιχεί-
ρησης»καί ὁ κιβωτιόσχημος λέβηταςεἶναι τοῦ «Μαρτερία».
Ἡ ἀλλαγή τῆς θέσης τοῦ πηδαλίου καί τό ἰδιαίτερο ἀκρόπρωρο

τῆς «Καρτερίας»

Τό «Καρτερία», στίς διάφορες ἀναπαράστασείς του, τόσο στά
Ὑνωστάσέ ὅλους δημοσιευμένα μοντέλα µέ µικρές παραλλαγές, ὅσο
καί στούς πίνακες ἀλλά καί τίς γκραβοῦρες τοῦ Εταζείρεπ,ἔχει ἄρχε-
τές ἰδιαιτερότητες ὡς πλοῖο, ἐξαιτίας τῆς πειραματικῆς προσαρμογῆς
τῆς ἀτμομηχανῆς σέ αὐτό, µέ πρωταρχική αὐτή τῆς τοποθέτησης τοῦ
πηδαλίου σέ ὑπερυφωμένο χῶρο ἀνάμεσα στούς τροχούς, πού βρί-
σκονται πρός τό πλωραῖο 1/3 τοῦ πλοίου, ἐξαιτίας τῆς ἔλλειφης ὁρα:
τότητας πού θά εἶχε ἡ τιµονιέρα τοῦ πλοίου ἀπό τήν πρύμνη.

Μιά ἄλλη ἰδιαιτερότητα, ἐντοπίζεται στό ἐξαιρετικό ξυλόγλυπτο
ἀκρόπρωρό του πού ἐκτίθεται σήµερα στό Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο
καί τό ὁποῖο ἀναπαριστᾶ ἀρχαῖο πολεμιστή, πιθανότατα µακεδόνα,
μέ λινοθώρακα καί κράνος,ὁ ὁποῖος στό δεξί χέρι κρατᾶ σπαθί, ἐνῶ
τό ἀριστερό προτάσσειἕνα ἐπίμηκες ἀντικείμενο πού θά μποροῦσε
νά εἶναι δόρυ ἤ ράβδος.
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Σέ µιά ἀπό τίς γκραβοῦρες τοῦ Ετασεῖρεπ φαίνεται ὅτι εἶναι στρα-

τηγική ράβδος λόγω τοῦ μήκους της.
Το γλυπτό μελετᾶ ὁ ἀρχαιολόγος Απιοηίο (οτβο, σέ µιά προσπά-

θεια περαιτέρω ἑρμηνείας του, ἀφοῦ τό ὄνομα «Καρτερία»δέν συν-

δυάζεται µέ τό θέµα τοῦ ἀκρόπρωρου.
Ἡ ἑρμνηνεία ὡς πρός τό ὄνομα, πρέπει νά προέρχεται ἀπό τήν

Καρτερία στόν «Τίμωνα»τοῦ Λουκιανοῦ, ἀγαπημένο θέµα τῶν Βρε-

τανῶν λογίων ἀπό τόν 16ο αἰώνα.
Ἡ ἱστορία τοῦ φτωχοῦ Τίμωνα πού ἀποκτᾶ τόν Πλοῦτο µέ ἐπέμ-

βαση τοῦ Δία, ὡς ἐπιβράβευση γιά τήν Καρτερία του καί τό ὅτι ὅλοι
ὅσοι τόν χλεύαζαν, µεταστρέφονται καί γίνονται κόλακές του, εἶναι
μᾶλλον µιά µεταφορά, τῆς ἀντιμετώπισης τῶν μεγάλων δυνάμεων
τῆς ἐποχῆς στήν μόλις ἐπαναστατημένη, µικρή Ἑλλάδα.

Οἱ πρωταγωνιστές τῆς ἱστορίας τῆς «Παρτερίας»
Ὁ Λόρδος ΟοςΏταη, παρότιεἶναι ὁ βασικός συντελεστής τοῦ άρχι-

κοῦ σχεδιασμοῦ τοῦ πλοίου, δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖἰδιαίτερα
ἀποτελεσματικός: ἐγκατέλειψε ἐν τῇ γενέσει τό µόνο πλοῖο τοῦ ἐπα-
ναστατικοῦ δανείου πού πολέμησε στήν ἑλληνική ἐπανάσταση χα-
ρακτηρίζοντάς το «ἄχρηστον», σέ ἀντίθεση µέ τόν Ἠδβεήπρε πού µέ
τήν ἐπιμονή του καί µόνο το καθιστά λειτουργικό.
Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, µετά τήν καταστροφή τῆς φρεγάττας

«Ἑλλάς» ἀπό τόν Μιαούλη στόν Πόρο, χρησιμοποιεῖ τό «Καρτερία»
ὡς τό ἐπίσημο πλοῖο τοῦ Κυβερνήτη καί ὀρχίζει τούς ΟοεΏταη καί Ηθ-
βῄτπσς ὡς ὑπευθύνους του πρώτου Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδας.
Ὁ θάνατος τοῦ Ηαρίπρε τό 1828 στό Ἰόνιο, ὅπως καί ἀργότερα Ἡ

δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἀλλάζουν τήν ἀντιμετώπιση στό «Καρ-
τερία» καί τό «Ἐπιχείρησις».
Ὁ Ὄθωναςθεωρεῖ τά δύο πλοῖα κατάλοιπα τῆς Καποδιστριακῆς

περιόδου, τῆς ὁποίας τήν μνήμη θέλει νά σβήσει.
Στούς καταλόγους τῶν πλοίων τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ του 1854,

τό ἐξάχρονο πλοῖο χαρακτηρίζεται γιά µία ἀκόμη φορᾶ «ἄχρηστον»,
ἐνῶ ἀναφέρονταιοἱ ἀτυχεῖς προσπάθειες δύο ἄγγλων μηχανικῶν, νά
τό ἐπισκευάσουν στόν Ναύσταθμο τοῦ Ἡόρου. Ἔκτοτε κυριαρχεῖ σι-
γή καί λήθη γιά τό ποῦ κατέληξε τό πλοῖο.

Τό «Καρτερία» καί ἡ Κίνηση Λιμένος
Σήµερα, μποροῦμε νά ποῦμεὅτι ἔχουμε βρεῖ τήν ἄκρη τοῦ νήµα-

τος: Ἐπί Γεωργίου Α΄, τό 1891, σιδηρά τμήματα τοῦ πλοίου ἔντοι-
χίζονται στήν Κίνηση Λιμένος τοῦ νέου Ναυστάθμου Σαλαμίνας καί
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τό πλοῖο, σάπιο καί σέ κακή κατάσταση, βυθίζεται σέ κάποιο σημεῖο
στήν εὐρύτερη περιοχή.

Σέ παλαιότατο φωτογραφικό ὑλικό πρό τοῦ 4888, ἔμπροσθεν τοῦ
σημείου πού θά κατασκευασθεῖ ἡ Κίνηση Λιμένος, βρίσκονται τρία
πλοῖα: τό ἀριστερό ταυτίζεται µέ τόν Ἄρη τοῦ Τσαμαδοῦ καί τό δε-
ξιό σέ ἐπαφή µέ τόν νοτιοανατολικό προβλήτα τοῦ Ναυστάθμου, δια-
κρίνεται τό ἀκρόπρωρο τοῦ «Καρτερία».

Σέ ἄλλη φωτογραφία τῆς ἰδίας περιόδου, ἕνα τροχήλατο ἀτμό-
πλοιο µέ τέσσερα κατάρτια καί ἐμφανές ὑπερυφωμένο δωμάτιο
ἀνάμεσα στούς τροχούς πού βρίσκονται πρός τό πλωραῖο 1/3 τοῦ
πλοίου, δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό «Καρτερία».

Σέ φωτογραφία τῆς δεκαετίας τοῦ 1894, ἀπό ἀερόστατο, βλέπου-
µε τό κτίριο τῆς Ἠένησης Λιμένος ἰσόγειο καί µπροστά του τό ἴδιο
τροχήλατο πλοῖο µέ ἰκριώματα (σκαλωσιές) στό σημεῖο τῶν τροχῶν.
Εἶναι ἀχριβῶς ἡ Ἱστορική στιγµή τῆς ἀφαίρεσης τῆς μηχανῆς τοῦ
«Καρτερία», ἀπό τό ξύλινο πλοῖο, ἔτσι ὥστε τό ὑλικό νά ἐνσωμα-

τωθεῖ στό κτίριο.
Τά σημεῖα στά ὁποῖα βρέθηκαν τά προαναφερθέντα κομμάτια τῶν

δύο πλοίων, ἐκτείνονται ἀπό τό χτίριο τῆς Ἠίνησης, µέχρι καί τήν

κορυφή τοῦ λόφου τοῦ Διοικητηρίου.
Ἡ σχηµατοποίηση τοῦ ἀρχικοῦ περιγράµµατος τοῦ νοτιοανατολι-

κοῦ προβλήτα στήν περιοχή αὐτή, μᾶς ὑποδειχνύει ὅτι τό σκαρί τοῦ
ἑνός ἀπό τά δύο πλοῖα, δέν θά πρέπει νά βρίσκεται πολύ µακριά.

΄"Ἠταν ἄλλωστε συνηθισμένο νά χρησιμοποιοῦνται παλαιά πλοῖα
ὡς ὑπόβαθρογιά τίς θεµελιώσεις στούς προβλῆτες τοῦ Ναυστάθμου,
ὅπως καταγράφεται στήν περίπτωση τοῦ πλοίου «Ἀφρόεσσα».

Πράγματι, ὑπάρχει κάποιο σημεῖο πρός διερεύνηση.
Παρότι ἡ εὐρύτερη περιοχή πλησίον του κτιρίου τῆς Κίνησης πρός

τόν προβλήτα ἔχει ὑποστεῖ ἐχτεταμένες καθιζήσεις, ὑπάρχει ἕνα
τμῆμα πού φαίνεται νά διαφέρει καί ξεχωρίζει ἀχόμα καί στήν σύγ-
χρονη ἀεροφωτογραφία.

Τό τμῆμα ἔχει διαστάσεις 99.00 Χ 8.50µ. καί στό βόρειο ἄκρο
του, διακρίνεται ἡ γνώριµη κυρτή πρυµναία περιμετρική χάραξη ἑνός

πλοίου.
Ὑπάρχει µεγάλη πιθανότητα τό «Καρτερία» ἤ τό «Ἐπιχείρησις»

νά ἔχει βυθιστεῖ στό σημεῖο αὐτό γεµισμένο µέ πέτρες καί περιβαλ-
λόμενο ἀπό ἀργολιθοδομή.

Μιά γεωφυσιχή διασκόπηση, ἤ ἀκόμα καί µιά µικρή τοµή θά µπο-

ροῦσε νά τό ἐπιβεβαιώσει.
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Τό κτίριο τῆς Κίνησης Λιμένος, ἔχει λειτουργήσει ἁδιάλειπτα ὡς
ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα κτίρια τοῦ Ναυστάθμου, ἀπό τό 1888,
µέχρι σήµερα.
Ὅ φέρωνὀργανισμός τοῦ κτιρίου ἔχει ἀρκετά δοµικά καί στατικά

καί γεωτεχνικά προβλήµατα, δεδοµένης τῆς φθορᾶς καί τῆς πολυε-
τοῦς καταπόνησης τῶν δομικῶν ὑλικῶν του.
Ἡ σημασία του ὡς μνημείου εἶναι πολύ µεγάλη, συμπεριλαμβα-

νοµένων καί τῶν τμημάτων τοῦ «Καρτερία»καί τοῦ «Ἐπιχείρησις»
πού βρίσκονται ἐνσωματωμένα σέ αὐτό πιθανότατα καί γιά συµβο-
λικούς λόγους.
Ἡ ἐκπόνηση τῶν βασικῶν τεχνικῶν μελετῶν γιά τήν στερέωση καί

ἀποχκατάσταση τοῦ μνημειακοῦ αὐτοῦ συνόλου, ὅπως καί τό ἴδιο το
ἐγχείρημα τῆς συντήρησης καί ἀναστήλωσής του ἀλλά καί ἀνάδειξής
του ὡς χώρου µνήµης τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτιχκοῦ, θά εἶναι πιστεύω ἡ
καλύτερη στρατηγική ἐπιλογή γιά τήν διαχείρισή του στό µέλλον.

Γιά τήν ἐπιμέλεια Ι.Γ.Ρ.

      
τοσα

6)
ακυνημερο ἑαττνφος δρα

ΑΒη
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Μάχη τῆς Ἄμπλιανης 14 Ἰουλίου 1824

Τοῦ Γεωργίου Ζοῦμα

Κυρίες καί κύριοι
Ἀνταμώσαμε σήµερα ἐδῶ γιά νά τιµήσουμε μαζί τα 190 χρόνια

ἀπό τήν µεγάλη µάχη τῆς Ἄμπλιανης, µεγάλης, ἀλλά καί ἀδικημένης,
ἀπ᾿ τήν Ἱστορία καί τούς ἱστορικούς.
Ἡ µάχη τῆς Ἄμπλιανης στίς 14 Ἰουλίου 1824, ἔγινε ἡ αἰτία νά

μήν ἐφαρμοσθεῖ τό µεγάλο καί καλοδουλεµένο φαίνεται, σχέδιο τοῦ
Σουλτάνου, πού ἤθελε τόν ἀφανισμό ὁλοχλήρου του Ἔθνους,

Σαὐτή τή µάχη, πού ἔγινε στήν πιό χρίσιµη στιγµή τῆς Ἐπανά-
στασης -τότε δηλαδή πού τό πολιτικό πάθοςεἶχε σπρώξει στόν ὅλε-
θρο τό ἐπαναστατημένο Ἔθνος- σκοτώθηκαν πάνω ἀπό 2.000
Τοῦρκου,

Ἡ Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν τήν ξέθαψε ἀπ᾿ τό σεντούκι τῆς
Ἱστορίας καί προσπαθεῖ χρόνια τώρα νά τήν ἀναδείξει χαίΐ νά τήν
τοποθετήσει στό ὄὕφος πού τῆς ἁρμόζει.

Τά ἐμπόδια πολλά, ἀλλά καί οἱ ἀντιδράσεις πολλές καί ἀπαρά-
δεκτες. Ἠμεῖς ὅμως πάντα θά θυμόμαστε τά λόγια ἐχκεῖνα, πού ὁ συ-
νεργάτης τοῦ Ρήγα Φεραίου, Χριστόφορος Περραιβός, ὁ ὁποῖος ἔλαβε
µέρος σέ πολλές µάχες στήν περιοχή τῆς Φωκίδας, ὅπως καί σέ τού-
τη, πού σήµερα γιορτάζουµεκαί τιμοῦμε:

«Τό Ἔθνος μέλλει βέβαια ἐπί τῆς ὠρίμου ἡλωάας του νά κάμει
τάς ἀνηκούσας ἀνακρίσεις καίκρίσεις τῶν ὑπέρ ἀνεξαρτησίας ἄγω-
νισθέντων. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅμωςὅτι ἡ ἐπιμονή καί ἡ ἀνδρεία κα-
τά τοῦ Τούρκου συνοδευόµεναι µέ αἱματοχυσίας, αἰχμαλωσίας,
πυρκαϊᾶς, γυµνότητα, πεῖναν καί παντός εἴδους πολυχρονίους κα-
κοπαθείας, ὑπερισχύοντα, ἀξιώθησαν τῆς ἀνεξαρτησίας.

Ταῦτα ἐκθέσαντες ἀφήνομεν πρός γνῶσιν τῶν µεταγενεστέρων,
παρά τῶν ὁποίων δέν ζητοῦμε τινά ἀνταμοιβήν, διότι δέν ἐπράξα-
μεν, παρά τό πρός τήν Πατρίδα χρέος.

Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως καί παρακαλοῦμεν αὐτούς, τήν µέ τοιαύτας
θυσίας καί δάκρυα ἀναστηθεῖσαν Ἑλλάδα, νά τήν ὑφώσωσιν εἰς
τήν πρώτην της λαμπρότητα καί εὐδαιμονίαν, διά τῆς σοφίας,
εὐνομίας καί ἀνδρείας καί τότε αἵ φυχαί ἡμῶν θέλει ἀγάλλονται,
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ὡς µή µάτην ὑπέρ αὐτῆς ἀγωνισθεῖσαι καί ὡς γνησίους ἀπογόνους
καταλιποῦσαι».

Αὐτό προσπαθοῦμεκαί μεῖς νά κάνουμεκαί εὐχαριστοῦμε ὅλους
σας, πού μᾶς συµπαραστέκεστε.

ἂν ἡ Ἱστορία μᾶςἔχει ἄπειρες σελίδες δόξας καί ἠρωϊσμού ἄναμ-
φίβολα µιά ἀπ᾿ αὐτές ἀνήκει στή µάχη τῆς Ἄμπλιανης.

Τή σηµαντική ὅμως αὐτή µάχη δέν τήν κυβερνοῦσε µόνο ὁ νοῦς,
ἀλλά κι ὁ Ἄκρατος Ἐνθουσιασμός, ὁ Ψυχικός Σεισμός, ἡ Φλόγα καί
τό Πάθος γιά τή Λευτεριά. Αὐτές οἱ ἀρετές ὁδήγησαν γιά µιά ἀκόμα
φορᾶ τούς Ἕλληνες πάνω στά βουνά, νά πολεμήσουν τόν ἐχθρό καί
νά γίνουν σύμβολα ἀνδρείας καί ἠρωϊσμού. Γι’ αὐτό δίκαια τραγου-
δάει ὁ ποιητής:

Πάρε τή ράχη τοῦ βουνοῦ κι ἀνέβα πέτρα -πέτρα
Καΐ κάθε πέτρα πού πατᾶς χι ἕναν ἀγώνα µέτρα.
Ἄςθυμηθοῦμε µαζί το ἱστοριχό της µάχης, κάνοντας µιά σύντομη

ἀναδρομή στά ἱστορικά γεγονότα.
Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασητοῦ ᾿34, τό κοσμοϊστορικό αὐτό µεγα-

λούργημα τῶν Ἑλλήνων, γράφτηκε στά βουνά τῆς Ἑλλάδας σ᾿ ὅλο
το διάστηµα τῶν σκοτεινῶν αἰώνων τῆς πικρῆς σκλαβιᾶς. Καΐ ὅσο
κι ἄν ἀργοῦσε ἡ µέρα τῆς Ἐθνικῆς Ἀνάστασης, ἡ σπίθα τῆς λευτεριᾶς
δέν ἔσβησε, ἀλλά σιγοκαῖγε ἁδιάκοπα στίς φυχές τῶν σκλαβωμένων
Ἑλλήνων. Καί ὅταν ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ξεσπάθωσε - ἀπ᾿
ἄκρη σ᾿ ἄκρη, ἡ σωριασμένη ἀπό αἰῶνες µέσα στήν ψυχή τοῦ σκλά-
βου - ἀγανάκτηση καί βγῆκε στό φῶς χι ἀντήχησε σάν κεραυνός,γιά
νά σαρώσει τό τύραννο τραγουδώντας:

Δέν τήν βαστάω τή σκλαβιά στόν κόσµο τόν ἀπάνω
Καΐ τόχω πύκρα µου νά ζῶ, χαρά µου νά πεθάνω.
Γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ χρειάστηκε ἕνας ὀκτά-

χρονος ἄνισος, σκληρός καί αἱματηρός ἀγώνας, µέ αὐτοθυσίες καί
ὁλοκχαυτώματα.

Ἡ φλόγα τῆς Άδης Μαρτίου ἄναφε Τεράστια Πυρκαγιά, ἡ ὁποία
ἔφερε µεγάλες µάχες καί σημαντικές ἐπιτυχίες, στήν Ἀλαμάνα, στό
Χάνι τῆς Τραβιᾶς, στήν Τριπολιτσά, στά Δερβενάκια, στή Χίο καί
ἀλλοῦ.

Ὅσο μµεγαλειώδη καί ἀληθινά ἦταν τά κατορθώματα τῶν Ἑλλή-
νων, τόσο δυσάρεστη καί ἐπιχίνδυνη ὑπῆρξε γιά τόν Ἀγώνα,ἡ ἐμφύ-
λια διαμάχη, πού ἐκδηλώθηκε τό φθινόπωρο τοῦ 1828, ἀρχικά ὥς
πολιτική σύγκρουση καί λίγο ἀργότερα ὡς ἔνοπλη ἀναμέτρηση µε-
ταξύ πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν,γιά τήν ἐξουσία.
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Ἡ Διχόνοια πού βαστάει -- ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή
Καθενός χαμογελάει -- πάρ᾽ τό λέγοντας καί σύ.
Ἡ διαµάχη αὐτή ἔβαλε σέ κίνδυνο τήν Ἐπανάσταση καί ἔφερε τή

μακρόχρονη προσπάθεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους, γιά τήν ἐλευθερία
του στό χεῖλος τοῦ ἀφανισμοῦ. Καΐ σοφά ἀπαγγέλλει ὁ ἐθνικός µας
ποιητής:

Ἂν μισοῦνται ἀναμεσά τους δέν τούς πάει λευτεριά.
Εὐτυχῶς, ὅλα ξεπεράστηκαν χάρη στή σύνεση, τήν ψυχραιμία, τήν

ἀγάπη γιά τή λευτεριά, ἐνώθηκαν καί ἀκολούθησαν θαύματα, ὅπως
αὐτό τῆς µάχης τῆς Ἄμπλιανης.

Τό 1824 ὁ Σουλτάνος ἦρθε σέ συμφωνία µέ τόν ἠγεμόνα τῆς Αἰγύ-
πτου Μοχάμετ Ἅλι, προσφέροντάς του τήν Κρήτη καί τήν Πελοπόν-
νησο, σέ περίπτωση καταστολῆς τῆς Ἐπανάστασης.

Τό κοινό Τουρκοαιγυπτιακό σχέδιο μεταξύ των ἄλλων προέβλεπε
καί τήν κατάπνιξη τῆς Ἐπανάστασης στήν Ἀνατολική καί Δυτική
Ἑλλάδα.

Γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου, πού ἀφοροῦσε τή Ἑτερεά Ἑλλάδα
ὁ Σουλτάνος ὅρισε Σερασχέρη (Ἀρχιστράτηγο) τόν Δερβίς πασά, ὁ
ὁποῖος ἔφτασε στό Λιανοκλάδι στίς 14 Ἰουνίου 1824, ὅπου καί στρα-
τοπέδευσε. Ἀπό ἐκεῖ ἔστειλε στρατιωτική δύναμη νά περάσει ἀπό τό
Λιδωρύα καί ἀφοῦ ἀπέτυχε ἀποφάσισε νά περάσει ἀπό τήν Ἄμπλια-
νη τῆς Φωχίδας, τή στενή διάβαση µεταξύ Άμφισσας καί Γραβιᾶς.

Μπροστά στόν µεγάλο αὐτό κίνδυνο οἳ διχασµένοι Ἕλληνες λησμο-
γώνταςτίς διαφορές, ἑνώθηκαν καί ἀποφάσισαν νά ἀμυνθοῦν γεναία.

Τράφει σχετικά ὁ Ἀνδρέας Κάλβος «Ὢ Ἕλληνες ὦ θεῖαι φυχαί
πού εἰς τούς μεγάλους κινδύνους φανερώνετε ἀκάματον ἐνέργειαν
καί φύσιν ὑφηλήν».

Ἔτσι ἐδῶ στή στενή διάβαση τῆς Ἄμπλιανης στρατοπέδευσαν ὁ
Νάκος Πανουργιᾶς µέ 600 ντόπιους, 250 Σουλιῶτες ὑπό τούς Γε-
ωργάκη Δράκο, Διαμαντή Ζέρβα, Γιώτη Δαγκλή καί Χριστόφορο
Περραιρό.

Στίς 13 Ἰουλίου ἔφτασε κι ὁ Κίτσος Τζαβέλας µέ 130 ἄνδρες καί
ὁ Κορίνθιος Παναγιώτης Νοταρᾶς µέ 250.

Ὁ Νάκος Πανουργιᾶς γιά νά ὀχυρώσει τήν τοποθεσία ἔχτισε δέχα
προμαχῶνες - ταμπούρια, ἐρείπια τῶν ὁποίων µέχρι σήµερα εἶναι
διακριτά. Προμαχῶνες κατάλληλους γιά πυχλική ἄμυνα, γιατί ἦταν
ἀποφασισμένοι νά ἀμυνθοῦν γενναία, νά µήν ἐγχαταλείφουν τίς θέ-
σεις τους, ἀλλά νά πέσουν μαχόμενοι γιά τήν ἐλευθερία γνωρίζοντας
ὅτι «θέλει ἀρετή καί τόλμη ἡ ἐλευθερία» καί ὅτι:
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Ἡ μεγαλοσύνη στά ἔθνη δέν μετριέται µέ τό στρέµµα
Μέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωµα μετριέται καί µέ τό αἷμα.
Ἐπίσης, γιά νά βλάψει τό ἵππικό των Τούρχων, ἔφραξε ὅλα το

πιθανά περάσματα µέ ἐλάτινους κορμούς.
Ὁ Μίτσος Τζαβέλας ἀφοῦ μελέτησε τίς θέσεις ἀνέλαβε τήν ἀρχη-

γία καί τοποθέτησε τόν καθένα, ὅπου ἔχρινε σωστό. Ἔϊτσι ἔτοιμοι
περίμεναν τόν ἐχθρό «πνέοντες ἐχδίκησιν διά τήν ζηµίαν» στό Λι-

δωρίκι.
Οἱ Τοῦρκοι 6.000 περίπου µέ δύο κανόνια ξεχίνησαν ἀπό τή Γρα-

βιά τή νύχτα τῆς {8ης Ἰουλίου γιά τά Σάλωνα καί ἔφτασανστίς 9

τό πρωί τῆς Ί4ης Ἰουλίου 1824. Ἠπιτέθηκαν µέ ὁρμή χατά τοῦ ἑλλη-
νικοῦ στρατοπέδου καί ἄρχισαν µάχη δυνατή, πού κράτησεἕως τό
βράδυ, κάπου 9 ὧρες.

Τήν πρώτη βίαια ἔφοδο τοῦ ἐχθροῦ παρ’ ὅλο ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀντι-
στάθηκαν µέ γενναιότητα, δέν μπόρεσαν νά τήν ἀποκρούσουν. Μετά
τήν ἄφιξη ὅμως ἐνισχύσεων ἀπό τήν Άμφισσα, ἡ πολεμική σκηνή
ἄλλαξε.

Τώρα οἱ Ἕλληνες πολεμώντας ἀπ᾿ τά ταμπούρια τους, βρίσχον-

ταν σέ πλεονεκτική θέση. Ἐπιτιθέμενοι ὡς λέοντες στήν ἀριστερή
πτέρυγα τοῦ ἐχθροῦ κατόρθωσαν νά τή διασπάσὀυν καί νά τοῦ προ-
καλέσουν πανικό.

Τότε ὁ Ἐίτσος Τζαβέλας, ὁ Νοταρᾶς καί ἄλλοι ἀρχηγοί µέ τούς
ἄντρες τους, κάνοντας ἰσχυρή ἐπίθεση, ἀνάγκασαν µεγάλο µέρος τῶν
Τούρκων νά τραπεῖ σέ ἄτακτη φυγή, ἐνῶ οἳ ὑπόλόοιποι Ἕλληνες τούς
χτυποῦσαν ἀπό παντοῦ.
Ἡ διάσπαση τῆς ἀριστερῆς πτέρυγας τῶν Τούρκων συνετέλεσε

στό νά κλονιστεῖ καί τό κέντρο. Μόνο Ἡ δεξιά πτέρυγά τους συνέχιζε
τήν ἐπίθεση καί προσπαθοῦσε ἀπεγνωσμένα νά καταλάβει τόν προ-

μαχώνα, πού ὑπεράσπιζε ὁ Νάκος Πανουργιᾶς.
Ἡ ἑλληνική δύναμη πού ἦταν ἀντιμέτωπή του τουρκικοῦ κέντρου

μετακινήθηκε πρός ἐνίσχυση τοῦ Πανουργιά ὁπότε οἱ ἐχθρικές δυ-
νάµεις διαλύθηκαν, καταδιώχθηκαν ἀπό τούς Ἕλληνες καί ἀποδε-
κατίστηκαν.
Ἡ καταδίωξη συνεχίστηκε γιά πολύ καί σταμάτησε µόνο ὅταν ὁ

ἐχθρός εἶχε περάσει τή Γραβιά.
Σύμφωνα µέ τίς πληροφορίες τῶν στρατηγῶν πού δημοσιεύθηκαν

στά «Ἑλληνικά Χρονικά»οἱ νεκροί καί οἱ τραυματίες τῶν Τούρκων
ἀνέρχονταν πάνω ἀπό 2.000, ἐνῶ τῶν Ἑλλήνων 87.

Πολλοί ἀπό τούς Τούρχους βρῆκαν τό θάνατο στήν ἄτακτη φυγή
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πέφτοντας στούς γκρεμούς καί τίς χαράδρες τοῦ Παρνασσοῦ. Ἀνά-
μεσα στούς νεκρούς ἦταν καί ὁ Σουλεῖϊμᾶν µπέης ἀπό τή Θράκη.

Στά χέρια τῶν Ἑλλήνων πολεμιστῶν ἔπεσαν πολλά λάφυρα, χρή-
µατα, πολεμοφόδια, τροφές, ὅπλα, τά δύο κανόνια, σκηνές καί τό
ἄλογό του πασᾶ, ζουρνάδες καί ὅλες οἱ ἀποσκευές τους.

Οἱ Ἕλληνες κέρδισαν περίτρανη νίκη στήν Ἄμπλιανη, ἡ ὁποία δέν
ἔχει νά ζηλέψει τίποτα ἀπό τίς προαναφερόμενες. Ἡ νίκη αὐτή
ἀσφάλισε τήν ἐπικράτηση τῶν ἑλληνικῶν ὅπλωντό 1824 στή Ἄνατο-
λική Ἑλλάδακαί δίκαια θεωρεῖται ἀπό τίς σηµαντικότερές του ἀγώ-
να, γιατί ἀνέτρεφε τά σχέδια τοῦ ἐχθροῦ, νά περάσει στήν Πελοπόν-
νησο καί διατήρησε ἐλεύθερη τή Στερεά Ἑλλάδα.

Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ µάχη τῆς Ἄμπλιανης, ἦταν
ἀποτέλεσμα ὁμαδικῆς Συνεργασίας καί Ὁμοψυχίας τῶν ἀγωνιστῶν
πού παραμερίζοντας τή διχόνοία - νόσος ἐθνική - τίς φιλοδοξίες, τήν
φιλοπρωτία καί τά ἀτομικά τους συμφέροντα, πολέμησαν γιά τήν
ἐλευθερία τῆς πατρίδας τους.

Οἱ Ἀγωνιστές τῆς µάχης τῆς Ἄμπλιανης µέ τήν ἀνδρεία τούς ὕψω-
σαν στό οὐρανό τήν εἰχόνα τοῦ πολεμιστῆ καί ἀνέδειξαν τήν ἕλλη-
νική λεβεντιά. Ἡ θυσία τούς ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα Ἀρετῆς, Πρότυπο
Φιλοπατρίας, Ἀξιοσύνης, Παλικαριᾶς καί Ἑνότητας σ᾿ ὅλους ἐμᾶς,
καί μᾶς δείχνει τόν Ἱστορικό δρόµο τοῦ Χρέους καίτῆς Τιμῆς σήµε-
ρα, πού Ἡ πατρίδα ἀντιμετωπίζει σοβαρά ἐθνικά θέµατα καί ἔπιχει-
ρεῖται ἡ ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας µας, µέ πρωταγωνιστές ἑλληνόφω-
νους κρατικούς ὑπαλλήλους, ἑντός των τειχῶν, ἀλλά καί ξένους συ-
νεργάτες. Μπροστά σ᾿ αὐτούς τούς κινδύνους δέν πρέπει νάἔφησυ-
χάζουµε, ἀλλά νά προβάλλουμε συνεχῶς καί µέ κάθε τρόπο τήν ἴστο-
ρική µας ἀλήθεια γιά τή σωστή διαφώτιση τῆς παγκόσμιας κοινῆς
γνώμης, ἡ ὁποία πληροφορεῖται μονομερῶς ἀπό τούς γείτονες, πού
διαρκῶς, ἁδιάλειπτα προκαλοῦν καί ἀπειλοῦν.

Ὀφείλουμε νά διαφυλάξουµετά πνευματικά µας ἀγαθά πού μᾶς
χαρίσανε οἱ ἀγωνιστές τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀγώνα καί νά τούς ὑποσχεθοῦμε
ὅτι:
Ὅπου πολέμου κράξιµο χι ὅπου της µάχης κρότοι
Ἐσεῖς περνᾶτε πρῶτοι κι ἀκολουθοῦμε ἐμεῖς.
Δόξα καί τιµή -- Τιμή καί δόξα σέ σᾶς ἀθάνατοι ρωες τῆς µάχης

τῆς ἌἍμπλιανης.
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ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο «ΜΗΠΑΓΛΑΜΑΣ»
ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΕΚΡΥΓΙΑΝΝΗ.

ΗΡΩΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΑ «ΑΠΟΜΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΜΑΗΡΥΓΙΑΝΝΗ»- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΡΙΑΝΝΗ.

Οἱ Ἀγωνιστές τοῦ 1821-στήν Ἀνάπαυλα- τοῦ Ἀγώνα τραγου-
δοῦσαν.

Πρώτη μαρτυρία τοῦ Μακρυγιάννη:
«Ἀπομνημονεύματα»: Σελίδες 71-72. «...Ἀφοῦ πήγαμε εἰς τό

βουνό, καί ἦταν ἐκεῖ ὁ Χαλμούκης καί ὁ Θανασούλας κ ἐγώ, κα-
θήσαµε ἀποσταμένοι καί νηστικοί καί πικραμένοι διά τόν Γούρα
χαί τούς συντρόφους ὁπού ἀφήσαμε εἰς τό κάστρο. [Πρόκειται
γιά τό κάστρο τῆς Ὑπάτης-Πατρατζύα-καί τίς ἐκεῖ µάχες τοῦ

ἔτους1822].
Διά τήν πείνα τή µεγάλη ὁπού εἴχαμε, ὁ Θεός στέλνει ἕναν

ἄνθρωπο φορτωμένονζαιρέ, κρέας, πίτες, κρασί, φωμί, ἕνα ζῶον
φορτωμένον ἀπό τίς φαμελίές ἐκεινῶν. ὀπούχα ἀπό τά τέσσερα
χωριά καίτούς εἶχα µαζί µου κι ἀπό τόν ἀδελφόν µου. Καΐ συνά-
ζω ὅλους τους συντρόφους, νηστικούς καί κατατρεµένους ἀπό
τούς Τούρκους, καί τούς ἀδελφούς µου Νικήτα καί Χατζηχρῆστο
χαί καθόµαστε νά φᾶμε. Φτάσαν ἐχεῖνοι ὀπούταν πολιορκημένοι
εἰς τό κάστρο. Βήκαν µέ γερούσι χωρίς νά βλαφτῆ κανένας.
Ἔρχεται χι ἕνας ἀπό τόν Γκούρα καί μᾶς εἶπε ὅσα δοκίμασαν καί
πώς σώθηκαν. Βαίεἶναι στό τάδε βουνό.

Τότε δοξάσαµεν τόν Θεόν καί κάµαµετά μεγαλύτερα γλέντια
χαί τραγούδια. Τήν αὐγή σµίξαµε ὅλοι. Ἡρθε κι ὁ Γκούραςεἰς τῆς
Καταβόθρες. Ἐχκεῖ κάµαµε τά γιατάκια νά κοιμηθοῦμε»..

Δεύτερη μαρτυρία τοῦ Μακρυγιάννη:
«Ἀπομνημονεύματα»: Σελίδες: 204-208. «Ἄμυνα στόν Παρθενώ-

να. 1826.».

«.... Καΐ τοιούτως φκειάσαµετά γράµµατα διά τήν Κυβέρνησιν
χαί προσµέναμεν τό φεγγάρι νά βασιλέφη νά βγάλω τόν πεζοδρό-
μον διά τήν Κυβέρνησιν [ὅτι ἔβγαιναν ἀπό τό πόστο µου]. Δυπη-
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μένος ὁ δυστυχής Γκούρας διά τούς ἀχάριστους συντρόφους του,
ὁπού ἔγιναν φιλόζωοιεἰς τόν κώτυνον τῆς πατρίδος κ ἀνώτερού τους.
Καίεἰς τ ἀγαθά αὐτεινοῦ τοῦ κάστρου ἦταν γενναῖοι κι ἀτρόμητοι.
Καίτρώγαν τούς δυστυχεῖς Ἀθηναίους. Ἀφοῦ εἶδα τήν λύπη του, µί-
λησα καμποσουνῶν σημαντικῶν Ἀθηναίων καί πῆγαν καίτοῦ εἶπαν

«Μήν πικραίνεσαι ὅτι θέλουν νά φύγουν αὐτεῖνοι. Αὐτό τό κά-
στρο τό φυλάμεν ἐμεῖς, ὁπού τό κιργέφαµεν ἀπό τούς Τούρκους.
Καΐ τώρα δέν τούς τό δίνοµεν. ἅν δέν μᾶς πεθάνουν.

Τότε ἔκατζε ὁ Γκούρας καί οἳ ἄλλοι καί φάγαμεν φωμί. Ίρα-
γουδήσαµεν. Ὅτ εἴχαμεν τόσον καιρόν ὁπού δέν εἴχαμεν τραγου-
δήση ---τόσον καιρόν, ὁπού μᾶς ἔβαλαν οἱ ἰδιοτελεῖς καί γγιχτή-
καμεν διά νά κάνουν τούς κακούς τους σκοπούς.

Τραγουδοῦσα καλά. Τότε λέγω ἕνα τραγούδι:
[ΠΟ λιος ἐβασίλεφε,
Ἕλληνά µου, βασίλεφε
Καΐ τό Φεγγάρι ἐχάθη
Κι ὁ καθαρός Αὐγερινός πού πάει κοντά τήν Πούλια,
Τά τέσσερα κουβέντιαζαν καί κρυφοκουβεντιάζουν.
Ρυρίζει ὁ λιος καί τούς λέει, γυρίζει καί τούς κχρένει.
«ἨἘφές ὁπού βασίλεφα πίσου ἀπό µιά ραχούλα,
Ἄκ σά γυναίκεια κλάματα κι ἀντρῶν τά μυργιολόγια
Π αὐτά τά ρωικά κορμιά σ τόν κάµπο ξαπλωμένα,
Καΐµές το αἷμα τό πολύ εἶν ὅλα βουτηµένα.
Γιά τήν πατρίδα πήγανε σ τόν Ἅδη, τά καιμένα».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ:
« Τοῦ θαυμασίου τούτου ἄσματος ὑπάρχει παραλλαγή τίς, ἐν τῇ

συλλογή δημοτικῶν ἀσμάτων τῆς Ἠπείρου τοῦ Π. Ἀραβαντινού σέλ.
88. Οἱ τρεῖς τελευταῖοι στίχοι καί τό τσάκισµα «Ἑλληνά µου, βασί-
λεψε», ἐποιήθησαν αὐτοσχεδίως ὑπό τοῦ Μακρυγιάννη, ἁρμόδια
πρός τήν περίστασιν. Σώζεται παρά τή οἰκογενεία αὐτοῦ ὁ ταµπου-
ῥράς, ὅν ὑποκρούων ἦδεν εὐφώνωςκαί ἀνδρικῶς µέ τόν ἀέρα ἐκεῖνον
τοῦ ἀληθινοῦ παληκαριοῦ, ὅστις περιέπνεε τό γνησίως λεβέντικον

ἀνάστημα, τά κινήματα καί τούς λόγους τοῦ Μακρυγιάννη.
Είχε δέ ποιητικήν τήν φύσιν οὗτος, Ο Α. Γούδας ἐν τῷ ἐπικηδείω

εἰς τόν Μακρυγιάννην λόγω [σέλ. 12] λέγει περί αὐτοῦ, ὅτι κατά
τούς χρόνους τῶν πολιτικῶν καταδρομῶν «ἐτραγώδει πρός παρη-
γορίαν του καί ἐβαρυαλγοῦσε µόνον ὁσάκις ἡ φωνή του δέν ἐπήρκει,
εἰς τοῦτο».
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Καΐ περί τοῦ Γκούρα λέγεται, ὅτι ἐν τῇ Ἀκροπόλει ἔπαιζε τήν
Φφλογέραν εἰς ἐπήκοον τῶν στρατιωτῶν.
Ἐν τοῖς ἐγγράφοις τοῦ Μακρυγιάννη σώζονται, διά χειρός αὐτοῦ

ἐν συνεχεία γεγραμµέναι, πιθανότατα δέ καί ὕπ αὐτοῦ ποιηθεῖσαι,
δύο ἀνέχκδοτοι παραλλαγαί δημοτικῶν ἀσμάτωνεἰς τήν µάχην τῆς
Ἀράχωβας καί τόν θάνατον τοῦ Καραισκάκη ἀναφερομένων, ἅτινα
παραθέτοµεν ἐνταύθα.

«Τρία πουλάκια κάθονται σ τῆς Λιάκουρας τή ράχη.
Τόνα τηρόει τή Λιβαδειά, τάλλο κάτ τή Φοντάνα,
Τό τρίτο το χαλύτερο μυργιολογάγει καί λέγει.
«Τ εἷν τό κακό ὁπού γένεται κ ἥ ταραχή µεγάλη!
Ἐκίνησε ὁ Μουστάµπεγης σ τήν Ἀράχωβα νά πάγη.
Σ τήν Δαύλεια ρίχνει τό ὀρδί, στένει καί τά τζαντίρια.
Τόν μπαγχιραχτάρη τοῦ ἔκραξε, κρυφά τόν κουβεντιάζει:
«Σηκῶστε τά µπαγιράπια μᾶς σ τήν Ἀράχωβα νά πᾶµε,
Ῥωμαίγους νά σχλαβώσουμε, κεφάλια γιά νά πάρω
Καΐ νά τά στείλω στόν Πασιά, στόν Κιταγή βεζύρη».
Ἕλληνες τόν τόπο πιάσανε, µουασερέ τόν χάνουν .
Ἑπτά ἡμέρες πόλεμο σ τή λάκκα καί στά χιόνια.
Μουστάµπεγης σκοτώθηκε, τοῦ πῆραν τό κεφάλι,
Ἄλλουςτούς πιάσαν ζωντανούς καί ἄλλους τούς σχοτῶσαν».

Είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά βαμμένα,

Εἶχαν καί τά κεφάλια τούς σ τό αἷμα βουτηµένα.
Μυργιολογοῦσαν κ ἔλεγαν, μυργιολογοῦν καί λένε:
«Τρίτη, Τετράδη χλιβερή. Πέφτη φαρμακωμένη,
Παρασκευή ξηµέρωσε,μήνεἶχε ξημερώσει,
Ποῦ πιάστηκε ὁ πόλεμος. τό Βρητικό ντουφέκι.
Καραισκάκης τ ἄικουσε, ἦταν καί θερµασμένος,

Καΐ τόν σείζη τοῦ ἔχραξε καί τοῦ σείζη λέγει:
«Σείζη, φχειάσε τ ἄλογο, βάλ του καί τό ταχίµι,
Ἆρίν τέ καί τῶν συντρόφων μᾶς τῶν καπεταναραίων.

Τροχᾶτε, ἀδέρφια, τά σπαθιά, συγυρίστε τά ντουφέχια,
Νά βγούµ νά πολεµήσουµε σ τόν κάμπο τῆς Ἀθήνας».
Σάν πιάστηκε ὁ πόλεμος, σκοτίστηχε ὁ κχάµπος.
Ῥαρέθηκε ὁ ἀρχηγός κι ὁ Καραισκάκης.
«Παιδιά µ, νά νταγιαντήσετε, νά γίνετ ἕνα σῶμα,

Νά µή χαθῆ ἡ πατρίδα µας, τήν πάρτε στό λαιμό σας,
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Μένα µέ πᾶν σ τήν Κούλουρη, πέρα στόν Αἰδημήτρη,
Ποῦ εἶναι παντοτεινός γιατρός, αὐτός θά µέ γιατρέφη».
Πουλάκι πῆγε κ ἔχατζε σ τοῦ Αἰδημητριοῦ τό δέντρο,
Δέν ἐλαλοῦσε σάν πουλί, οὐδέ σά χελιδόνι,
Μόν τό δεντρί µαράθηκε ἄπ τόν κελαιδισµό του.
Τόν κλαῖνε χῶρες καί χωριά κι ὄλ οἱ καπεταναῖοι,

Τόν κλαῖν τά παληχάρια του κι ὅλος ὁ ταιφᾶς του».

Ὁ μαῦρος ὁ Γκούρας ἀναστέναξε καί μοῦ λέει: «Ἀδελφέ Μαχρυ-
γιάννη, σέ καλό νά τό κόμη ὁ Θεός. Ἄλλη φορᾶ δέν τραγούδησες
τόσο παραπονεµένα. Αὐτό τό τραγούδι σέ καλό νά μᾶς βγή- Εἶχα
κέφι, τοῦ εἶπα, ποῦ δέν τραγουδήσαµεν τόσον καιρόν». Ὅτι εἰς τ
ἆρδιά παντότες γλεντούσαμεν.

Τρίτη μαρτυρία:
Ἐπιμέλεια Γιάννη Βλαχογιάννη:
«Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη: Σέλ. 318.
«Ἡ ἀνάβαση τοῦ Φαβιέρου. σ τήν Ἀχκρόπολη. Γέν Ἔφημ,

4ης/{8δης/22ας Δεκεμβρίου 18326. Παράθεση ἀποσπάσματος δημοτικοῦ
ἄσματος, δηµοσιευθέντοςἐν τοῖς {{Προπυλαίοις)], τόμ. Α., σέλ 88.

« Ὁ Γκούρας ἐβαρέθηκε καί πάει γιά τό Γένος
Χ ἡ συντροφιά τοῦ σχόρπησε, γυρεύει γιά νά φύγη.
Κ ὁ Μακρυγιάννης φώναξε χι ὁ Μακρυγιάννης λέει:
«Παιδιά µ. νάνταγιαντήσωµε ἀχόμα δέκα μέρες,
Σ ἐμᾶς µεντάτι ἔρχεται στεριᾶς καί τοῦ πελάου.
Φέρνουν µπαιράχια µέ σταυρόκαί Φράγγους µέ καπέλλο.
Μαμούρη, πέσε τοῦ Φαββιέ, τοῦ καπετάνου Τσούρτση,
Τό κάστρο νά µή δώσουμε, τήν παινεµένη Ἀθήνα.
Γί ἀκοῦστε τς Ἀθηναίισσες καί τς Ἀθηνιωτοποῦλες
Πῶς κλαῖνε γιά τόν τόπο τους χαί γιά.τά πατρικά τους,
Νά μήν τά παραδώσετε στό σκύλο τόν Κιουτάγια».

«Ο Ἰωάννης Μακρυγιάννης ἐγεννήθη κατά τόν Ἰανουάριον τοῦ
4198 ἐν Ἀβωρήτη τῆς Δωρίδος».
Ἀπό τόν Ἐπικήδειο λόγο τοῦ «Α. Ν. Γούδα, τῆς 28ης Ἀπριλίου τοῦ

4884, δηµοσιευόµενο στό (Παράρτημα) τῶν «Ἀπομνημονευμάτων».
Τή Βιβλιοθήκη κάθε Δωρικῆς φαμελιᾶς, πρέπει νά ΤΙΜΟΥΝ,

Τά «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΡΓΙΑΝΝΗ». :
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΖΩΡΙΑΝΟΣ



40/8036 Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

ΠΑΖΑΡΙΑΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ
(Ναυπακττιακά Παζάρια - Ἁγίου Δημητρίου)

«Ὁ κύριος ἐπέρδισε ἕναν... Μπάκαχα!».
Περίμεναν τά Παζάρια πῶς καί πῶς! Νά κατεβοῦνε πρῶτα στά

«Ὄξω»σ ἐχεῖνα τοῦ Σουλέ (Βὐπαλίου), µιά βδοβάδα, µαθές πρίν
ἅπ τά «Μέσα Παζάρια», ἐχεῖνα τοῦ Ἔπαχτου, γιά νά δοῦνε κόσμο,
νά κουβετιάσουν, νά δώσουν καί νά πάρουν πραµάτια καί παρά δέ
ν ἀγοράσουν κανένα σχουτί καί κανένα καλό καµατερό, ἔστω χι ἅπ
τό ταπεινό γένος τῶν γαϊδάρων...

Καί ἡ κάθοδος ἀπ᾿ τίς «Δωρικές Η.Π.Α.»!, τούς ἑπτά οἰχισμούς
τῆς Κοινότητας τοῦ Κλήµματος γινόταν θαµπά, μπονώρα-μπονώρα κι
ὁμαδικά. Ἀναλάμβαναν τά πράµατα καί τίς ἄλλες δουλειές, νά
εἰποῦμε, οἳ μισοί καί οἳ ὑπόλοιποι κατηφόριζαν µέ πῄήδους, γέλια
καί χωρατά σέ µιά µακρόσυρτη πομπή πανηγυριοῦ., γιά νά ἐπιστρέ-
φουν καί πάλι ὁμαδικά τίς τελευταῖες ὧρες τοῦ σούρουπου, κάνο-
ντας γνωστή τήν παρουσία τους στήν ἀγναντερή ράχη, µέ τό µετα-
φερόμενο πανηγυρικό μένος καί πανηγυριώτικο ὑλικό !

Οἱ ἐντυπωσιαχές εἰδήσεις καί ἡ θέα τῶν ἐμπορευμάτων ἀπό σπι-
τικούς, γειτόνους καί χωριανούς, κάτω ἄπ τίς μυστηριώδεις ἀνταύγιες
τοῦ λύχνου ἦταν τό δυνατό ἐρέθισμα, νά μεταβληθοῦν καί οἳ ὑπόλοι-
ποί του χωριοῦ, ἀπό τό πρωί τῆς ἄλλης µέρας σέ «παζαριανούς»...

Ἀπ᾿ τά «Μέσα Παζάρια»δέν ἦταν ἡ προέλευση τοῦ καραβανιοῦ τῶν
δέκα κυπρελλοφόρων καί χαντροστολισµένων ἀποτρεπτικά κατά τῆς
«Ἀβασκανίας», ἁρμαθιασμένων καί σέ πορεία χατά µονάδα, γχριζόα-
σπρων γαϊδάρων, πού ὁ µεταπράτης τοῦ χωριοῦ µας, ὁ ἀείμνηστος
Μπαλταδοῦρος, ἐποχούμενος ἴδιος στόν προπορευόµενο, μεγαλόσωμο
σαμαροφόρο κύρ Μέντιο, µιά χαραυγή μᾶς ἔφερε στό χωριό καί γέμισε
ἡ πλατεία νεόφερτα παζαριανά μεταφορικά µέσα προσδεδεµένα στή
δενδροστοιχία,, κάθε δέντρο κι ἕνα συμπαθητικό τετράποδο. Κι ἐκεῖνα
τά πολύχρωμα κι ἐντυπωσιακά πλαστικά σκεύη -λεκάνες, κοῦτλες,
σουρωτήρια, πιατικά, τραπεζοµάντηλα καί λοιπά-πού µέ πραγματική
ὑπερηφάνεια καί πολλούς ἐπαίνους ἔδειχναν οἱ «παζαριανές», 'απ᾿ τά
παζάρια τοῦ Ἔπακχτου (Τά Μέσα) δέν εἶχαν κουβαλήσει.

Καΐ πάλι τί ἦταν ἐκεῖνο τό φοβερό πού εἶχαν ἀντικρίσει στό Κε-
φαλόβρυσοὶ Μιά κάδη θερία, πού θά χώραγε ὡς καί δέκα τόνους
ἀμπελοστάφυλα, νά μουγχρίζει ἀπό τά σωθικά της καί νά τρομάζει
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τόν κόσµο πού τή «χάζευεν»! Ὁ «γύρος, λέει, τοῦ θανάτου» ἦταν κι
αὐτό τό περίεργο.
Μά τό διασκεδαστικό, ἐντυπωσιακό καί διαχρονικό νέο των «Μέ-

σα Παζαριῶν»μᾶς ἔφερε στό χωριό ἐχείνη τή χρονιά τό «Παλαβό».
Είδε, λέει, χόσμο στή λοταρία, νά ρίχνουν κρόκους δίνοντας φράγγα

καί νά κερδίζουν λαμπρά πράγματα, µέσα σ ἐνθουσιασμό, ἵκανο-
ποίηση, γέλια καί χαρές. Ἀγόρασε κι αὐτός ἕνα πλοχέρι λότους κι
ἄρχισε νά τούς ξανοίγει ἔναν-ἕνα. Καί τοῦ βγῆκε ἕνας τυχερός ἀριθ-
µός, πού ὁ «παζαριανός» ἔμπορος διαλάλησε τό τυχερό ἀπόχτημα

σέ γῆ κι οὐρανό, λέγοντας τρανταχτά: « Ὅ κύρνρς ἐκέρδισε ἕναν
Μπάκακαὶ». Τί καταπληκτικό, τί γέλια, τί χαρές, τί εὐτυχίαΤό νέο
ταξίδεφε στό χωριό, ἔγινε ἀνέκδοτο πρόσχαρο κι ἀκόμα τό λέμε: Τό
«Παλαβό» ἔφερε στό χωριό μᾶς ἅπ τά «Μέσα Παζάρια» ἕνα µε-
ταλλικό Βάτραχο, πού ὅταν πατοῦσες τό ἔλασμα, ἐχεῖνος «χόαζε»
δυνατά. Κοάξ-κοάξ-κοάξ... Βρεκεχέξ κουά ! Τά ἀνέκδοτά του χω-
ριοῦ µας καί τά σχετικά, πρόσφατα «Ρεπορτάζ»τῶν τοπικῶν ἐφη-
µερίδων «Ἐμπρός». μᾶς θύμισαν ἀκόμα δύο τινά:

Πρῶτα ἕνα Πιστοποιητικό του Δημάρχου Ναυπακτίδος τῆς 28η-
δβρίου τοῦ 1909, πού χορηγεῖται πρός πιστοποίηση τῆς ἀγορᾶς «ἑνός
ἡμιόνου ἀναστήματος µέτριου, χρώματος, στακτί, ἐτῶν 2-9. ἀξίας

δραχμῶν 300». Ἀγοραστής ὁ ἀπό τό χωρίον Ζωργιάνου τοῦ Δήμου
Κροκυλείου Ἰωάννης ζων. Ἡλιοπουλος (προππάπος) καί πωλητής
ὁ Παναγιώτης Τοῦτσος, κάτοικος τοῦ χωρίουΠορτιτσά του Δήμου
Νευροπόλεωςτῆς ἐπαρχίας Καρδίτσας... Ὑπογράφει ὁ Δήμαρχος Χ.
Τριανταφύλλου. Στό ἔντυπο ὑπάρχει καί ἡ σφραγίδα- τίτλος τοῦ κα-
ταστήµατος χαρτικῶν Καυπάκτου (Ἰωάν. Δ. Ῥοντήρης).

Κι ὕστερα, ἕνα νεώτερο ἔγγραφό της περί τό 1920 κοινότητας
Εὐπαλίου, πού ἀποφασίζει, νά καταχκυρώσειπλειοδοτική δηµοπρα-
σία Ἐνοικίασης τοῦ Φόρου «τῆς τελεσθεισόµενης ἐνταύθα ἀπό 18
ἕως 95 Ὀκτωβρίου ἐ.ξ. ἐμποροπανηγύρεως ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἀλέξ.
Λαγιανδρέου, ἀντί δραχμῶν ἑξακοσίων πεντήκοντα...»....

Σήµερα -2.007 μ.Χ. - δέν τελοῦνται ζωοπανηγύρεις σέ Εὐπάλιο
καί Ναύπακτο. Ἐλάχιστα μεταφορικά καί ἀροτριόντα τετράποδα
κυκλοφοροῦν στίς ἐνδοχῶρες τους χι ἄγνωστο, ἄν ὑπάρχουν ἀκόμα
τέτοια στήν Καρδίτσα. Οἱ ἐμποροπανηγύρεις ὅμως µέ τή συμμετοχή
πολλῶν ἐμπόρων Ἀφρικανικῆς καταγωγῆς, βρίσκονται σέ ἀνοδική
πορεία µέ σύγχρονο κ ἐμπλουτισμένο εἶδος ἐμπορευμάτων καί µέ
τίς ἀπαραίτητες τάψες µέ τό «Χαλβά Φαρσάλων». Ἡ Θεσσαλία, ἔξα-
κολουθεῖ νά εἶναι πάντα παροῦσα καί νά μᾶς... γλυκαίνει...

ΤΙΑΝΝΟΣ ΖΩΡΙΑΝΟΣ
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ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΙΧΝΗΛΑΤΗ

Ἕνα καφενεῖο παλιό, χλασικό, παραδοσιακό εἶναι µιά αἴθουσα
ἀρκετά µεγάλη, εὐρύχωρη γιά νά φιλοξένει καί ἐξυπηρετεῖ τούς φί-
λους, πελάτες του.

Τό µέγεθος βεβαῖα της αἴθουσας οὔτε σταθερόεἶναι, οὔτε ὅμοιο,

ἀλλά αὐτό ἐξαρτᾶται κυρίως ἁπ᾿τό µέρος στό ὁποῖο βρίσκονται καί
τόν ἀριθμό τῆς πελατείας πού προτίθεται νά ἐξυπηρετήσει.

Ηἶναι ὁ χῶρος συνάντησης ὅλων των φίλων συγχωριανῶν, οἱ
ὁποῖοι φθάνουν ἐχεῖ γιά νά ξεφορτωθοῦν τήν κούρασή τους, νά συ-
ναντήσουν τόν φίλο τους, νά πιοῦν τόν καφέ τούς συνήθως νά ἀλλά-
ξουν γνῶμεςκαί ἀπόψεις, νά µάθουν τά νέα του χωριοῦ, τῆς πολι-
τείας, ἀλλά καί τοῦ κόσμου ὅλου καί νά διασκεδάσουν παίζοντας
τά χάρτια τους ἤ τό τάβλι τους.

Στά χώρια ἦταν καί ὁ χῶρος συνελεύσεως τῶν μελῶν τοῦ Συναι-
τερίσµου των.

Ἐδᾶῶ εὕρισχαν καί τήν ἐφημερίδα, κοινή γιά ὅλους, στερεωμένη
συνήθωςσέ εἰδικό πλαίσιο, γιά νά μήν ..... χάνεται, τήν ὅποια διά-
βαζε ὅποιος προλάβαινε καί µέ τή σειρά .

Ἐπιπλώσεις
Ἕνα καφενεῖο δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό πολλά χαί βαριά ἔπιπλα.

Τραπέζια τῶν (4) τεσσάρων καθισμάτων ἤ χαί μερικά εἰδιχά γιά τό
μεγαλύτερο χαρτοπαίγνιο καί µάλιστα µέ πράσινη τσόχα καί οἱ ἀνά-
λογες καρέκλες εἶναι ἡ βασικοί ἐπίπλωση.
τήν ἐπίπλωση αὐτή, τήν ἁπλή, μπορεῖ νά προστεθεῖ κάποια σόμ-

πα, συνήθως µέ ξύλα.
Πολλά ..... προοδευµένα καφενεῖα εἶχαν ἐφοδιασθεῖ µέ κάποιο

γραμµόφωνο. Ἀργότερα τό γραμµόφωνοἀντικαταστήθηκε µέ ραδιό-
Φφωνο. Ὅταν ἐμφανίστηχε τό τζού - μπόξ, µερικοί ἔβαλαν στό μαγαζί

τούς ἕνα τέτοιο.
Ἠλάκες -- ἀπ᾿ αὐτές τίς μαθητικές µέ τό κοντύλι- ἤ χαρτί (μπλόκ)

γιά τό γράψιμοτῆς παρτίδας στά χαρτιά ἤ τό τάβλι καί ὁπωσδήποτε
οἱ ἀπαραίτητες σταχτώθηχες,γιά τούς καπνιστές, οἱ ὁποῖοι ἦταν σχε-
δόν τό σύνολο τῶν θαμώνων, κάνοντας τήν ἄτμόσφαιρα τοῦ καφε-
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νείου ἀποπνικτική καί τούς χειμερινούς μῆνες πού τά παράθυρα καί
οἱ πόρτες ἦταν Χλειστές ἀνυπόφορη.

Στολισμός
Ὁπωσδήποτε ἕνα καφενεῖο ἔπρεπε νά ἔχει χαί κάποιο στολισµό.

Τά µεγάλα, τά δυνατά εἶχαν φωτογραφίες διάφορες, πίνακες, σκίτσα
διάφορα. Συνηθισμένη φιγούρα ἦταν ὁ «χαρτοχλέφτης», ἡ «σκάλα
τῆς ἠλιχίας», ἤ Ἡ « κυρά - Φροσύνη» ἤ ἡ «Μαρία Πενταγιώτισσα».

Ἀκόμη λαογραφικό ὑλικό, ὅπως κεντηµένες ρόκες καί γκλίτσες,
κουδουνοκύπρια καί ὅτι ἄλλο εἶχε ὁ καθένας.

Ἐξοπλισμός
Γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πελατῶν ἦταν ἀναγκαῖο το καφενεῖο νά

διαθέτει:
«Δίσκους σερβιρίσµατος
: Δίσκους κλειστούς, κρεμαστούς γιά τή µεταφορά τῆς παραγγε-

λίας ἔξω ἀπ᾿ τό καφενεῖο
:Ποτήρια νεροῦ, χρασιοῦ καί οὔζου
:Φλιτζάνια τοῦ καφέ φιλά καί χονδρά
:Φλιτζάνια τσαχιοῦ
:Μπρίκια διάφορα
«Κουταλάχια καί πιρουνάκια
:Πιατελάκια καί πιατάκια
:Ἑουταλάκι- δοσοµετρητή τοῦ καφέ
:Κουταλάνχι ἀναχατώματος τοῦ καφέ
:Δοχεῖο βρασμοῦ νεροῦ
"Γκαζιέρα ἤ κάτι ἄλλο σχετικό
:Βιτρίνα γιά τά μπουκάλια µέ τά διάφορα ποτά
ἩΠροσφερόμενα εἴδη
Στό καφενεῖο ὁπωσδήποτε θά ἔβρισκε ὁ πελάτης τα:

:Γλυκά τοῦ κουταλιοῦ διάφορα
:Ὑποβρύχια (Βανίλια ἤ μαστίχα)
«Καφέδες (γιά ὅλα τα γοῦστα)
:Τσάι τοῦ βουνοῦ ἤ εὐρωπαϊχκό
:Καμομήλι καί τίλιο
«Ποτά, οὔζο, κονιάκ, τσίπουρο, ρούμι, µέντα κ.α.

'Ἀναφυκτικά, γκαζόζα, λεµονάδα, πορτοκαλάδα κ.α.

:"Μπύρα

.Ἔρασί
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:Ἑόκα-κόλα καί
«Διάφορους μεζέδες

Παμνίδια
Γιά νά περάσει Ἡ ὥρα καί νά ξεφύγει ὁ πελάτης ἄπ΄ τήν καθηµε-

ρινή σκοτούρα ἔπαιζε διάφορα παιχνίδια, ὅπως:
«Τάβλι
«Χαρτιά. Ἔχω μετρήσει 22 εἴδη γιά τήν περιοχή µας. Ἀκολουθεῖ

ἕνας κατάλογος. (4)
«Ντόμινο- τριῶτες -- ντάµα
 λέχα, ἐλάχιστα καφενεῖα ὅπως τό Μεγάλο Καφενεῖο στήν

Άμφισσαεἶχε καί µπιλιάρδο.
Τά μεγάλα καφενεῖα διέθεταν τήν αἴθουσά τους γιά νά προβληθεῖ

ἕνα ἔργο κινηματογραφικό ἤ γιά νά παιχτεῖ θεατρική παράσταση
ἀπό περιοδεύοντα θίασο «Μπουλούκι».

Λίγα καφενεῖα διέθεταν καί τόν περιβόητο ναργιλέ γιά τούς µε-
ρακλῆδες.

Προσωπικό

Γιά νά ἐξυπηρετηθεῖ ἡ πελατεία, ἕνα καλά ὀργανωμένο καφενεῖο,
ἰδιαίτερά τα πολύ μεγάλα των μεγάλων πόλεων εἶχαν τό παρακάτω
προσωπικό:

:Ὁ καφετζής, δηλαδή ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ Καφενείου
:Ὁ µπουφετζής, αὐτός πού ἑτοίμαζε τίς παραγγελίες
:Τά γκαρσόνια, οἱ σερβιτόροι καί
:Ὁ λαντζέρης, µέ ἀποστολή τήν καθαριότητα, τό πλύσιμο τῶν

σκευῶν ὅλων
Ἠέβαια στά µικρά καφενεῖα ὅλες αὐτές τίς δουλειές τίς ἔχανε µό-

νο ἕνας, ὁ καφετζής.

Σήµερα

Σήµερα λίγα παραμένουν ὅπως τά παλιά, στά χωριά. Στίς πόλεις
ἐπικράτησε ἡ καφετέρια µέ ὅλα τα ξενόφερτα εἴδη καφέ, ὅπως τόν
«Νές Καφέ».

Κατάλογος παιχνιδιῶν µέ τράπουλα
Μέ τά χαρτιά, τήν τράπουλα δηλαδή, παιζόντουσαν τά παρακάτω

παιχνίδια:
:Κολτσίνα . Παίζεται µέ 2 Ἡἤ ἆ ἄτομα (1)
:Ἑερή. Παίζεται µέ 2 ἤ ἆ ἄτομα (ἢ)
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:Σκαμπίλι. Παίζεται µέ 3 ἤ ἁ ἤ 6 ἄτομα. (1)
:Ἠρέφα. Παίζεται µέ ἃ παῖκτες. Μπορεῖ νά ὑπάρχει καί τέταρτος,

ἀλλά πάντα ὁ ἕνας κάθεται. Εἶναι ὁ τεµπέλης.(13)
:Πωκέτο. Παίζεται µέ 32 ἄτομα.(1)
'Τσαπλιάντερο. Μέχρι καί 6 ἄτομα.(1)

:Μουντζούρη. Μέχρι καί 6 ἄτομα.(ϐ)
"Ῥαμί. Παίζεται µέ 3 ἤ ὃ ἤ ἆ ἄτομα,(ὐ
τΠινάκλ. Παίζεται µέ 2 ἤ 4 ἄτομα. (13)
Πόκερ. Παίζεται µέ 2 ἤ ἆ ἄτομα. (13)
:Πόκα. Μέ 2 ἤ καί περισσότερα ἄτομα. (18)
: Τριάντα ἕνα. Μέ ὅσα ἄτομα θέλουν. (1)
:Ἠΐχοσι ἕνα. Ὅπωςκαί τό τριάντα ἕνα (11)
""Μπουράκο ἤ µπιρίµπα. Παίζεται µέ 32 ἤ ἁ ἄτομα. (19)
'Κοῦπες ἤ τσέντο. Παίζεται µέ ἆ ἄτομα.(3)
:Δηλωτή. Παίζεται µέ 2 ἢ ὁ ἄτομα.(4)
:Ἱριόμφο. Παίζεται µέ ἆ ἄτομα. (4)
«Θανάσης. Παίζεται µέ πολλούς παῖκτες. (11)
:Μούμ -- καν. Παίζεται µέ πολλούς παῖχτες. (11)
:'Ἑξήντα ἐξ. Παίζεται µέ πολλούς παῖχτες. (11)
:Μπλάκ τζάκ. Ὅπωςκαί ὅλα τα χερδοσκοπικά (13)
:«Κιάμµο. Θέλει ἆ παῖχτες. (1)

Ἀπ΄ τά παιχνίδια αὐτά ἄλλα παίζονται µέ 2 τράπουλες χαί ἄλλα
μέ µία, ἄλλα µέ 32 µόνο φύλλα καί τό Σκαμπίλι µέ 86.

Σηµείωση :

() Γιά νά περνδᾶ ἡ ὅρα.
(4) Γιά νά περνᾶ ἡ ὥρα, ἀλλά καί κερδοσκοπικά.
(4) Κερδοσκοπικά.

 



4686/8042 ----------------------η Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΩΕΙΔΑΣ

α. «Ἀρχαιολογικές Συµβολές. Τόμος Δ'. Φωκίδα»

Στό Μουσεῖο Κυκλαδικῆς Τέχνης πραγματοποιήθηκε στίς 08-06-
9047 ἡ παρουσίαση σέ ἠλεκτρονική µορφή σειρᾶς διαλέξεων πού
ἔδωσαν στό ΜΕΤ τό 3016 ἀρχαιολόγοι καί συνεργάτες τῆς Ἐφορεί-
ας Ἀρχαιοτήτων Φωκίδος µέ τίτλο: «Ἀρχαιολογιχές Συμβολές. Τόμος
Δ: Φωκίδα». Ἡ ἔχδοση περιλαμβάνει 10 κείµενα πού παρουσιάζουν
µέ λεπτομέρεια τά σημαντικότερα εὐρήματα ἀπό τό πρόσφατο ἄνα-
σκαφικό καί ἐρευνητικό ἔργο καθώς ἐπίσης τήν προβολή, προστασία

καί ἀνάδειξη τῶν ἀρχαιοτήτων τοῦ νομοῦ Φωκίδος. Τό βιβλίο ἔχει

πλούσια εἰκονογράφηση, ἀφοῦ στίς σελίδες τοῦ μπορεῖ κανείς νά
βρεῖ πάνω ἀπό 100 ἔγχρωμεςεἰκόνες, πίνακες καί σχέδια.
Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπό τούς καθηγητές Πέτρο θέµελη καί Νι-

κόλαο Σταμπολίδη, τὀν Διευθυντή τῆς Γαλλικῆς Ἀρχαιολογικῆς
Σχολῆς, κο Ἀλέξανδρο Ἐατπουσ, τήν προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας
Ἀρχαιοτήτων Φωκίδος, κα Ἀθανασία Ψάλτη καί τήν ἐπιμελήτρια τῆς
ἔχδοσης, δρ. Σταυρούλα Οἰκονόμου.
τήν παρουσίαση ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας Φωχικῶν Μελετῶν

παρέστη ὁ πρόεδρος τῆς κός Ἰωάννης Ῥάμμος.
Μπορεῖτε νά διαβάσετε τήν ἠλεκτρονική ἔκδοση στήν ἱἰστοσελίδα

τοῦ Μουσείου Κυκλαδικῆς Τέχνης (ννννς σγε]ααἰς.ϱτ)

β. Ἀντικείμενα τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου
Δελφῶν καί Ἄμφισσας στή µεγάλη ἔκθεση

«Χρῆμα. Σύμβολα ἁπτά στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα».

Στό Μουσεῖο Κυκλαδικῆς Τέχνης ἐγχαινιάστηκε στίς 2 Νοεμβρίου
χαί θά διαρχέσει ὡς τίς {5 Ἀπριλίου 3048 ἡ µεγάλη ἔκθεση µέ τίτλο
«ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα ἁπτά στήν ἀρχαία Ἑλλάδα» ἡ ὁποία διοργα-
γώνεται ἀπό τό Μουσεῖο Κυκλαδικῆς Τέχνης καί τή Νομισματική
Συλλογή τῆς Α΄ρῃα ΒαπΚ.
Ἡ ἔκθεση παρουσιάζει µία διαφορετική ὄψη τοῦ νομίσματος, τό

ὁποῖο ἔκανε τήν ἐμφάνισή του στά τέλη τοῦ 7ου αἰώνα π.Χ. Τό νό-
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µισµα ἀποτελεῖ, πρωτίστως, τό βασικό µέσον συναλλαγῆς τῶν ἂν-
θρώπων, µέ τό ὁποῖο καλύπτουντίς καθημερινές τους ἀνάγχες, πρα-
Ὑματοποιοῦν τίς πληρωμές καί ἐκπληρώνουν τίς ὑποχρεώσεις τους.
Στήν ἀρχαιότητα, τό νόμισμα εἶχε καί µίαν ἄλλη χρήση, µία χρήση
πού σχετίζεται µέ τήν εἰκονογραφία του: ἦταν ἕνα µέσον συµβολι-
σμοῦ, ἕνα µέσον πού ὁ καθένας μποροῦσε νά κρατήσει στά χέρια
του, ἕνα σύμβολο ἁπτό.
Ἡ ἔκθεση χωρίζεται σέ ὀχτώ θεματικές ἑνότητες, στίς ὁποῖες πα-

βουσιάζονται 86 νομίσματα ἀπό τή Συλλογή τῆς Αἴρῃα Βαπκ µαζί
μέ 159 ἀντικείμενα (πήλινα ἀγγεῖα καί εἰδώλια, μαρμάρινα καί χάλ-
χινα ἀγαλμάτια, ἀνάγλυφα, χρυσά κοσµήµατα, µετρητικά σχεύη, νο-
µίσµατα καί ἐπιγραφές) πού προέρχονται ἀπό 32 Ἀρχαιολογικά
Μουσεῖα καί Συλλογές τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἰταλίας, τῆς Γαλλίας καί
τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου. Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζουν τά ἀντικείμενα
ἀπό τά Ἀρχαιολογικά Μουσεῖα τῶν Δελφῶν καί τῆς Άμφισσας.

Στό πλαίσιο τῆς ἔχθεσης, πραγματοποιοῦνται ἐχπαιδευτικά προ-
γράµµατακαίοἱ ξεναγήσεις γιά µαθητές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευ-
τεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης καθώς καί δωρεάν ξεναγήσεις γιά τό χοι-
νό κάθε Σάββατο καί Κυριακή, στίς 12:00 καί στίς 15:00.

ῶὢνας
ον
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΗΙΑΣ

4. Ἡ Ἐταιρεία συμμετεῖχε στίς παρακάτω ἐκδηλώσεις µέ ἀντί-
στοιχες καταθέσεις στεφάνων:

α. Ἑορτασμός τῆς Ἱστορική Μάχης τῆς Ἄμπλιανης στίς 28 Ίου-
λίου 20417. Τό πανηγυρικό της ἡμέρας ἐχφώνησε τό μέλος τῆς ἑται-
ρείας µας Γεώργιος Ζουμᾶς.

ο
β. 28η Ὀκτωβρίου Ἐθνική Ἐπέτειος

2. Ἡ Ε.Φ.Μ. συμμετεῖχε στήν παρουσίαση «Ἀρχαιολογικές Συµ-
βουλές, Τόμος Δ, Φωκίδα.

8. Ἡ Ἑταιρεία Δελφοί-- Δίστομο πρόσφερε 1.000 εὐρώ, τήν εὖχα-

ριστοῦμε θερµά.

ᾱ, Ὁ κ. Κουλαρµάνης Φ. πρόσφερε 100 εὑὐρώ.

5, Συμμετεῖχε στίς ἐχδηλώσεις γιά τά 60 χρόνια λειτουργίας τῆς
Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Άμφισσας πού πραγµατοποιήθηκαν στήν
Οἰκία Πανουργιά ἀπό τίς 9 ἕως τίς 14 Σεπτεµβρίου 2047 µέ διάθεση
τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’᾽ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ».

6. Τό Δ.Σ. µέ τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 8/17 ἀπόφασή του καθόρισε ὁμόφωνα
ὅπωςἡ ἐτήσια συνδρομήεἶναι 15ἀντί τῶν 20Ε πού ἦταν πρίν, ὅσοι
ἔχουν ἐκχρεμότητες παρακαλοῦμεγιά τήν κατάθεση τοῦ ἀντίστοιχου
ποσοῦ στόν παρακάτω λογαριασμό.

7. Ὁ λογαριασμός τῆς Ε.Φ.Μ.εἶναι ὁ ἑξῆς: 6852 0472 1550 0054
5809 0159 918 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

8. Ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ε.Φ.Μ. Γεώργιος Κουτσοκλένης μᾶς
πρόσφερε τό νέο του πόνηµα µέ τίτλο «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΗ]Ι-
ΔΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ 1821-1880» καί πού θά παρουσιάσει ἡ
ἑταιρεία µας στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεωνγιά τή γιορ-
τή τῆς πόλης τῆς Ἄμφισσας στίς 14-4-3018.



᾽Απαγορεύεται ἢ μερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ
ἀναδημοσίευση,ἡ ἀποθήκευσησέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἦλεκτρονικό,
Μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφή καί
μέ κανένα τρόπο κείµενο,χωρίςπροηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ
συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ. :



΄εὃρα
αμφιοσα

Έτος ιδρυσεώς 1973

155Ν 1105-6215

 


