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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
Εὐχαριστοῦμε ὅλους ἐσᾶς πού εἴχατε τήν εὐγενῆ καλοσύνη καί τή δι-

άθεση νά καταβάλλετε τίς συνδρομές σας γιά τή συνέχιση ἔκδοσης τοῦ 
παρόντος περιοδικοῦ ἀλλά καί δράση τῆς Ε.Φ.Μ..

Ὑπενθυμίζουμε τή συνέχιση τῆς συνδρομῆς σας καί γιά τό ἔτος 2019 
στόν ἀριθμό λογαριασμοῦ GR52 0172 1580 0051 5809 0159 918 τῆς 
Τράπεζας Πειραιῶς τοῦ ποσοῦ 15 € ἐτησίως ὅπως ὁμόφωνα ἀποφασίσθη-
κε ἀπό τό Δ.Σ. τῆς ἑταιρείας μας. 

α) Ἀνάδειξη Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίου Γεωργίου Φωκίδας 
Στά προηγούμενα τεύχη ἔχουν δημοσιευτεῖ οἱ προσπάθειες τῆς ἑταιρεί-

ας καί γενικά ἡ ἐξέλιξη τῆς ἀνάδειξης τοῦ ἐν λόγῳ σχολείου. Στό παρόν 
τεῦχος ἡ ἑταιρεία ἔκρινε σκόπιμο νά ἀναφερθεῖ γιά τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ 
τύπου σχολείων στήν Ἑλλάδα ἔτσι ὥστε νά ἀποκτηθεῖ μία πλήρης γνώση 
τῆς ἱστορικῆς του καί ἀρχιτεκτονικῆς του ἀξίας.

β) Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἱκανοποίηση λάβαμε ἀπό τό Διευθυντή τοῦ 3ου 
Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄμφισσας τήν ἐργασία τῶν μαθητῶν τῆς ΣΤ´ τάξης μέ 
τίτλο «Ἄμφισσα σέ ἀγγίζει… μέ τόν πολιτισμό της», γιά τό σχολικό ἔτος 
2019-2020. Ἡ ἐν λόγῳ ἐργασία δημοσιεύεται στό παρόν τεῦχος. 

γ) Μία ἀπό τίς πολλές δραστηριότητες τῆς Ε.Φ.Μ. εἶναι ἐδῶ καί πολ-
λά χρόνια ἡ προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς ἀδικημένης-ξεχασμένης μάχης τῆς 
Ἄμπλιανης 

14-7-1824. Ἐπί σειρά ἐτῶν διοργανώνει ἐκδηλώσεις μνήμης καί τιμῆς 
στή θέση «Πλάκες» στό 51ο χλμ Λαμίας-Ἄμφισσας. Τό ἔτος 2020 σέ συ-
νεργασία μέ τό Δῆμο Δελφῶν ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε γιά πρώτη 
φορά στό πραγματικό πεδίο μάχης πού σώζεται μέχρι σήμερα. Οἱ λεπτο-
μέρειες τῆς ἐκδήλωσης ἔχουν ἀναρτηθεῖ στόν ἱστότοπο τῆς Ε.Φ.Μ. www.
efokmel.gr καί δημοσιεύονται στό παρόν τεῦχος στά Νέα της Ἑταιρείας. 

Στή συνέχεια αὐτῆς τῆς προσπάθειάς μας αναδημοσιεύουμε τίς τρεῖς 
ἐπιστολές Πανουριᾶ, Τζαβέλλα, Περραιβοῦ καί λοιπῶν ἀγωνιστῶν ἀπό τό 
δημοσίευμα τῆς κας Κόλια Δερμιτζάκη* (καί κατόπιν ἀδείας της) γιά τήν 
ἐν λόγῳ μάχη στό περιοδικό «Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Στερεοελλαδικῶν με-
λετών» (τ. Δ΄) τό 1973. Οἱ ἐπιστολές δέ αυτές, συμπεριλαμβανομένης τῆς 
εἰσαγωγῆς καί τοῦ ἱστορικοῦ τῆς Μάχης τῆς Ἄμπλιανης, ἐπίσης ἀπό τήν 
κα Κόλια Δερμιτζάκη, ἔχουν ἀναρτηθεῖ στόν ἱστότοπο τῆς Ε.Φ.Μ. www.
efokmel.gr.

* Ὁμότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας Ἐθνικοῦ 
καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
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Δημοτικό σχολείο Τ.Κ.  
Ἁγίου Γεωργίου Φωκίδας 

Τό κτίριο τοῦ σχολείου Ἁγίου Γεωργίου Φωκίδας τό ὁποῖο ἀνε-
γέρθη τό 1898 ἀκολουθεῖ τό πρότυπο τοῦ μονοταξίου σχολείου καί 
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σχολεῖα τύπου Καλλία πού σχεδιάστηκαν ἀπό 
τό νομομηχανικό Δημήτρη Καλλία. Τά σχολεῖα αὐτά εἶναι γνωστά 
καί ὡς σχολεῖα Συγγροῦ ἀπό τόν εὐεργέτη Ἀνδρέα Συγγρό, πού μέ 
τή διαθήκη του κληροδότησε ποσό 750.000 δραχμῶν γιά τήν ἀνέ-
γερσή τους.

Τό κτίριο τοῦ Μονοταξίου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίου Γεωργίου.

Τά σχολεῖα τύπου Καλλία εἶναι κτίρια μονώροφα μέ νεοκλασικά 
μορφολογικά στοιχεῖα (γεῖσα, παραστάδες, κιονόκρανα, ἀετώματα). 
Σχεδόν 500 νεοκλασικά κτίρια κτίστηκαν τήν πρώτη δεκαετία τοῦ 
20οῦ αἰῶνα σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια χωρίς διαφοροποιήσεις. Ἀρ-
κετά σώζονται μέχρι σήμερα καί ἔχουν κηρυχθεῖ διατηρητέα μνη-
μεῖα ὅπως τό ἀναφερόμενο.

Τήν δεκαετία τοῦ 1880 τό πρόβλημα τῶν σχολικῶν κτηρίων ἀρ-
χίζει πλέον νά τίθεται μέ τρόπο ἔντονο καί δραματικό, καθώς μία 
σειρά ἐπιστημόνων τονίζουν τήν σημασία τοῦ ὑλικοῦ πλαισίου στήν 
παιδαγωγική λειτουργία. Παράλληλα ἐπισημαίνουν τούς κινδύνους 
πού ἀπορρέουν γιά τήν ὑγεία τῶν μαθητῶν, μέσα ἀπό ἕνα ἄσχημα 
κατασκευασμένο σχολικό κτήριο καί ἕνα ἀνθυγιεινό περιβάλλον πού 
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ἀπορρέει ἀπό αὐτό τό γεγονός.
Ἔτσι, διανοούμενοι καί πολιτεία συγκλίνουν ὅτι ἡ φοίτηση δέν 

μπορεῖ νά ἔχει μία γενικευμένη καί ὑποχρεωτική διάσταση, πρίν 
δημιουργηθεῖ ἕνας σχολικός κτηριακός χάρτης, συμβατός μέ τήν κα-
τάσταση τοῦ οἰκιστικοῦ πλέγματος τῆς χώρας.

Μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο, τήν 9η Ἰανουαρίου 1888 ἡ κυβέρνηση 
Τρικούπη θά φέρει πρός ψήφιση νόμο, βάσει τοῦ ὁποίου ἐγκαθιδρύ-
εται ἡ χρηματοδότηση τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης ἀπό εἰδικό 
ταμεῖο, ἐνῶ προέβλεπε τή χρησιμοποίηση μέρους τῶν πόρων του γιά 
τήν ἀνέγερση σχολικῶν κτηρίων. Ὅμως, πολύ σύντομα, ἀποδείχθηκε 
ὅτι οἱ προβλεπόμενοι πόροι δέν ἐπαρκοῦσαν καί ὅτι ἡ δημιουργία 
καί ἡ συντήρηση σχολικῶν κτηρίων ἀπαιτοῦσε ἕνα πρόγραμμα με-
γαλύτερου εὔρους σχεδιασμοῦ καί πόρων. Ἔτσι, ἕνα χρόνο ἀργό-
τερα, ἡ κυβέρνηση Τρικούπη θά ὑποβάλει στή Βουλή τό νομοσχέδιο 
«Περί δημοτικῶν προσόδων, δανείων καί βαρῶν», τό ὁποῖο μεταξύ 
ἄλλων προέβλεπε καί τή σύναψη δανείου γιά τήν ἀνέγερση νέων 
σχολικῶν κτηρίων, ὅμως τό νομοσχέδιο δέν ψηφίστηκε. 

Δ. Καλλίας, Διάγραμμα Μονοταξίου Δημοτικοῦ Σχολείου, Τύ-
πος Β´, 1898, ἀπό: Μάρω Καρδαμίτση-Ἀδάμη, ὁ Δ. Καλλίας καί 
τό Σχολικό Κτίριο, Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, Ἀθήνα 1986.
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Ἀνεξάρτητα ὅμως τίς διαφωνίες γιά τούς ὅρους χρηματοδότησης 
τοῦ προγράμματος ἀνέγερσης σχολικῶν κτηρίων, ἀναγνωρίστηκε 
ἀπό τό σύνολο τῶν κοινοβουλευτικῶν δυνάμεων ἡ ἄμεση ἀναγκαιό-
τητα πολιτειακῆς παρέμβασης στόν τομέα τῶν σχολικῶν ὑποδομῶν. 
Ἔτσι, ὅλη αὐτή ἡ πολιτειακή δραστηριότητα ἐπέδρασε θετικά ὥστε 
νά ἀποκτηθεῖ μία οὐσιαστική γνώση σχετικά μέ τήν σχολική κτηρι-
ακή ὑποδομή τῆς χώρας καί νά ἀποτυπωθοῦν πιό συγκεκριμένα οἱ 
σχολικές ἐλλείψεις. Ὅμως, ἡ ἀνυπαρξία κανονισμοῦ γιά τήν δημι-
ουργία σχολικῶν κτηρίων, βάσει τῶν νέων ἐπιστημονικῶν κατακτή-
σεων τεχνικῆς καί ὑγιεινῆς, ἀποτελοῦσε μία ἀκόμη τροχοπέδη γιά 
τή δημιουργία νέων σχολικῶν μονάδων.

Τό τελευταῖο αὐτό πρόβλημα ἔρχεται νά καλύψει τό ἱστορικό 
διάταγμα τῆς 17ης Μαΐου 1894, καθώς ἀποτελεῖ τό πρῶτο κανονι-
στικό κείμενο γιά τό σχολικό χῶρο. Τό διάταγμα συντάχθηκε ἀπό 
τόν ἀείμνηστο νομομηχανικό Δημήτρη Καλλία καί στηρίχθηκε, ἄν 
καί πολύ πιό περιορισμένο, σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου στό γαλλικό κανο-
νισμό γιά τήν κατασκευή καί τόν ἐξοπλισμό τῶν σχολικῶν κτηρίων 
τοῦ 1880. Τό πρῶτο ἄρθρο ὅριζε ὅτι τά σχέδια καί ὁ προϋπολο-
γισμός κάθε σχολικοῦ κτηρίου, δημόσιου ἡ ἰδιωτικοῦ, πρέπει νά 
ὑποβάλλονται στό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά νά θεωροῦνται ἀπό 
τό Συμβούλιο τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἐνισχύοντας ἔτσι τόν κεντρικό 
ἔλεγχο στόν σχεδιασμό τῶν σχολικῶν κτηρίων. Τά ἑπόμενα ἄρθρα 
γενικά ἀφοροῦσαν τήν χωροθέτηση τοῦ σχολείου. Ἐάν καί ἐξαρχῆς 
ἐλάχιστα σχολεῖα κατασκευάστηκαν σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές 
τοῦ διατάγματος, μετά τό 1898 τό διάταγμα θά ἐφαρμοστεῖ στήν 
κατασκευή ἑνός σημαντικοῦ ἀριθμοῦ σχολικῶν κτηρίων, καθώς ἀπο-
τέλεσε τήν βάση τοῦ πρώτου κρατικοῦ προγράμματος δημιουργίας 
σχολικῶν μονάδων. Παράλληλα, τό πρόβλημα τῆς χρηματοδότησης 
καί τοῦ διοικητικοῦ μηχανισμοῦ θά ἀντιμετωπιστοῦν ἀπό νέους νό-
μους, πού θά θέσουν τίς βάσεις γιά μία συνολική κρατική πολιτική 
στόν τομέα τῶν σχολικῶν ἐγκαταστάσεων. 

Ἀξίζει νά σημειώσουμε, ὅτι, σχετικά μέ τήν χρηματοδότηση τῶν 
δαπανῶν κατασκευῆς σχολικῶν κτηρίων, δημιουργεῖται εἰδικό χρη-
ματοδοτικό κεφάλαιο, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 4 τοῦ νόμου ΒΤΕ΄ 
«Περί ἐκπαιδευτικῶν τελῶν» τῆς 12ης Ἰουλίου 1895, βάσει τοῦ ὁποί-
ου «τό κεφάλαιο τοῦτο προορίζεται ἀποκλειστικῶς εἰς βελτίωσιν 
τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως καί συμπλήρωσιν αὐτῆς» καί «ἐπι-
τρέπεται νά διατίθενται ἐκ τοῦ κεφαλαίου τούτου τά ἀπαιτούμενα 
ποσά, ὅπως βαθμιδόν οἰκοδομηθῶσι τά ἀναγκαιοῦντα κτήρια, κατά 
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τούς ὑπό τῆς παιδαγωγικῆς γενομένης ἀποδεκτούς οἰκοδομικούς 
ὅρους διά τά ἐν πᾶσι τοῖς δήμοις ὑπάρχοντα δημοτικά σχολεῖα». 

Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι, λίγους μῆνες ἀργότερα, σύμφωνα μέ 
τό νόμο ΒΤΜΘ΄ τοῦ 1895, ἡ κατασκευή νέων σχολικῶν κτηρίων θά 
γινόταν πρῶτα στίς πρωτεύουσες καί στούς οἰκισμούς τῶν δήμων 
τρίτης τάξης καί μόνο μετά τήν κάλυψη αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν ἡ δρα-
στηριότητα θά ἐπεκτεινόταν στούς δήμους δευτέρας καί πρώτης 
τάξεως. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ὀφειλόταν στό γεγονός τοῦ μεγάλου κό-
στους κατασκευῆς σχολικῶν κτηρίων στίς μεγάλες πόλεις, πού θά 
εἶχε σάν συνέπεια τήν ἀπορρόφηση τῶν ἐσόδων ἀπό τά ἐκπαιδευτι-
κά τέλη γιά τήν ἀνέγερση μικροῦ ἀριθμοῦ κτηρίων, καθώς καί στό 
γεγονός ὅτι στίς μεγάλες πόλεις ὑπῆρχε πλούσιο οἰκιστικό ἀπόθεμα 
πού ἐπέτρεπε τήν κάλυψη τῶν σχολικῶν ἀναγκῶν μέ ἐνοικίαση δια-
φόρων κτηρίων. Πρόκειται λοιπόν γιά ἕνα θεσμικό πλαίσιο ἀρκετά 
πλῆρες ὥστε νά ὑποστηρίξει μία συστηματική κρατική δραστηριό-
τητα στήν ἐπικράτεια τῆς χώρας.

Ἔτσι, στίς 27 Σεπτεμβρίου 1895, τό ὑπουργεῖο στέλνει στά νο-
μαρχιακά ἐποπτικά συμβούλια λιθογραφημένα σχέδια τοῦ νομομη-
χανικοῦ Δ. Καλλία, πού ἀφοροῦν ἀρχιτεκτονικά σχέδια διδακτηρι-
ακοῦ τύπου σχολείων. Σύμφωνα μέ τά σχέδια αὐτά ἡ αἴθουσα θά 
ἔχει χωρητικότητα 80 μαθητῶν καί ἀμφιπλάγιο φωτισμό, ἐνῶ τόσο 
ἡ διάταξη τῆς κάτοψης ὅσο καί ἡ μορφολογία παρουσιάζουν πολλά 
κοινά σημεῖα μέ τά σχέδια-τύπους τοῦ διατάγματος τοῦ 1894. Ἡ 
ἐγκύκλιος πού συνόδευε τή λιθογραφία ἀνέφερε τήν ἄμεση ἀπο-
στολή ἑνός νέου σχεδίου γιά τόν ἴδιο τύπο σχολείου, ἀλλά μέ μονο-
πλάγιο φωτισμό. Παράλληλα, σέ συνεργασία μέ τούς ἐπιθεωρητές, 
οἱ νομομηχανικοί ἔπρεπε νά διαλέξουν τό διδακτηριακό τύπο πού 
προσαρμόζεται καλύτερα στό σχῆμα καί τόν προσανατολισμό τοῦ 
γηπέδου. Στή συνέχεια, στίς 5 Φεβρουαρίου 1898, τό ὑπουργεῖο 
Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημόσιας Ἐκπαιδεύσεως, θά συγκροτήσει 
εἰδική ἐπιτροπή πρός ἐξέταση καί ἔγκριση σχεδίων διδακτηρίων, μέ 
τίς σημαντικότερες προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς σέ θέματα παιδα-
γωγικῆς καί ὑγιεινῆς. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τόν Δ. Καλλία, στήν ἐπιτρο-
πή θά συμμετέχουν ὁ Σπ. Μωραΐτης, ὁ Γ. Βάφας, ὁ Π. Οἰκονόμου, 
ὁ Α. Τριανταφιλλίδης, ὁ Ι. Κυριακοῦ καί ὁ Ι. Μαμάης. Μερικούς 
μῆνες ἀργότερα τό ὑπουργεῖο στέλνει στά ἐποπτικά συμβούλια τά 
λιθογραφημένα σχέδια 4 τύπων διδακτηρίων, πού ἀντιστοιχοῦσαν 
στούς 4 τύπους ὑπαρχόντων δημοτικῶν σχολείων: μονοτάξιο, δι-
τάξιο, τετρατάξιο καί ἑξατάξιο. Ἔτσι, στίς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1898, 
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ἐγκρίνονται τά ἀρχιτεκτονικά σχέδια μονοτάξιου καί διτάξιου δημο-
τικοῦ σχολείου, πού σχεδιάστηκαν ἀπό τόν νομομηχανικό Δημήτρη 
Καλλία (σχέδιο μονοτάξιου ἡ παραπάνω εἰκόνα).

Ἔτσι τήν πρώτη δεκαετία τοῦ 1900 κατασκευάζεται στόν Ἅγιο 
Γεώργιο τό ἐν λόγῳ σχολεῖο μαζί μέ ἄλλα στό Ν. Φωκίδας. 

Ἡ αἴθουσα διδασκαλίας ἀποτελεῖ τήν ἐπαναλαμβανόμενη μονά-
δα στήν ὀργάνωση τῆς κάτοψης τῶν σχολείων τύπου «Καλλία», ἐνῶ 
ἡ ἐσωτερική της διαρρύθμιση εἶναι σύμφωνη μέ τό διάταγμα τοῦ 
1894. Τό νέο στοιχεῖο πού παρουσίαζε εἶναι ἡ χρησιμοποίηση διθέ-
σιων θρανίων, κατανεμημένο σέ σειρές καί στῆλες ἀνάλογα μέ τόν 
ἀριθμό τῶν μαθητῶν καί τό σχῆμα τῆς αἴθουσας. Ἡ διαφοροποίη-
ση αὐτή ἀντανακλοῦσε μία ρεαλιστική ἀντιμετώπιση, πού λάμβανε 
ὑπόψη τίς ἰδιαιτερότητες τῆς φοίτησης, καθώς ὁ νόμος ΒΤΜΘ΄ ὅριζε 
ὡς ἐλάχιστη διάρκεια φοίτησης τά τέσσερα χρόνια, ἐάν καί ἡ στάση 
τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν πιό χαλαρή ἀπό τό νέο θεσμικό πλαίσιο. Εἶναι 
χαρακτηριστικό ὅτι γονεῖς καί παιδιά δέν ἦταν ἀκόμη συνηθισμέ-
να σέ μία φοίτηση πού διαρκοῦσε ἀρκετά συνεχόμενα ἔτη, καθώς 
δέν εἶναι λίγες οἱ φορές, ὅπου, μαθητές μετά ἀπό ἕνα ἡ δύο χρόνια 
πρωτοβάθμιων σπουδῶν ἄφηναν τό σχολεῖο ἤ ἐγκατέλειπαν γιά ἕνα 
χρονικό διάστημα καί μετά συνέχιζαν καί πάλι τή φοίτησή τους.
Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι τό ἰσχυρό σημεῖο τῆς σύνθεσης τοῦ κτη-
ρίου πού σχεδίασε ὁ Καλλίας εἶναι ὁ ἄξονας συμμετρίας πού διέρ-
χεται ἀπό τήν κύρια εἴσοδο τοῦ κτηρίου. Πράγματι τά μονοτάξια 
σχολεῖα τύπου «Καλλία», παρουσιάζουν μία σειρά σημαντικῶν ἰδι-
αιτεροτήτων, ὅπου τά στοιχεῖα τοῦ νεοκλασικοῦ λεξιλογίου χρησι-
μοποιοῦνται μέ ἐπιτυχία. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Καλλίας ἀπο-
δίδει ἐξαιρετική σημασία στή μορφολογία αὐτῶν τῶν κτηρίων, ὅπως 
στή σύνθεση τῆς ὄψης πρός τό δρόμο, σέ ἀντίθεση μέ τήν ὄψη πρός 
τήν αὐλή, πού παρουσιάζεται μέ ἁπλότητα καί χωρίς διακοσμητικά 
στοιχεῖα. Ἡ ὄψη τοῦ μονοτάξιου σχολείου εἶναι πλινθόκτιστη καί 
ἐπιχρισμένη μέ δίκλινη στέγη καλυμμένη μέ κεραμίδια, ἐνῶ ἔχει 
ὡς κύριο διακοσμητικό στοιχεῖο τήν εἴσοδο πού περιβάλλεται ἀπό 
παραστάδες καί ἐπιστεγάζεται ἀπό ἀέτωμα. Ἐπίσης, τά τέσσερα 
παράθυρα, δύο ἀπό κάθε πλευρά τῆς εἰσόδου, ἑνοποιοῦνται ἀπό 
ἑνιαία κορνίζα καί διαχωρίζονται ἀπό παραστάδες, ἐνῶ μία κορνίζα 
διακοσμημένη μέ ἀκροκέραμα διαμορφώνει τή στέψη τοῦ κτηρίου. 
Αὐτή ἡ νεοκλασική μορφολογία, σημαντικά ἐπηρεασμένη ἀπό τό 
κτήριο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, συνιστᾶ ἀπάντηση στό ἤδη δι-
ατυπωμένο αἴτημα γιά ἕνα σχολικό κτήριο πού μέ τήν ἐπιβλητική 
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του ἐμφάνιση νά μπορεῖ νά συνεισφέρει στήν ἐνίσχυση τῆς ἐπιβολῆς 
τοῦ θεσμοῦ. 

Εἶναι γεγονός ὅτι ἀπό τό 1898 ἕως τό 1911 κατασκευάστηκαν σέ 
ὅλη τήν Ἑλλάδα 407 σχολεῖα μέ χρηματοδότηση ἀπό τά ἐκπαιδευ-
τικά τέλη, ἐνῶ ὁ ποσοτικός ἀπολογισμός δέν θεωρεῖται ἐντυπωσια-
κός, καθώς τά κτήρια αὐτά ἀντιπροσώπευαν μόνο τό 11,5% τῶν 
σχολείων πού λειτουργοῦν στό τέλος τοῦ 1910. Εἶναι χαρακτηριστι-
κό ὅτι τό 1910, 2.178 σχολεῖα στεγάζονται σέ νοικιασμένα κτήρια, 
ποσοστό πού ἀναλογεῖ στό 61% τοῦ συνόλου τῶν σχολείων. Τά 
κονδύλια πού διατίθενται γιά τήν κατασκευή νέων σχολείων δέν 
εἶναι ἐπαρκῆ, καθώς μεταξύ 1895 καί 1907 διατίθενται κάθε χρόνο 
650.000 δραχμές, ἐνῶ γιά τήν ἴδια περίοδο τό κόστος κατασκευῆς 
γιά ἕνα μονοτάξιο σχολεῖο ἀνέρχεται κατά μέσο ὅρο στίς 14.000 
δραχμές. Ἐπίσης, θά πρέπει νά συνυπολογιστοῦν τά ἔξοδα λειτουρ-
γίας τοῦ μηχανισμοῦ σχεδίασης καί ἐπίβλεψης τῶν ἐργασιῶν. 

Ὅμως, ὅλα αὐτά τά «μικρά πανεπιστήμια», ἀκριβῆ ἀντίγραφα 
τοῦ ἴδιου προτύπου, διασκορπισμένα σέ ὁλόκληρη τή χώρα, σέ ἔντο-
νη ἀντίθεση μέ τό ἀρχιτεκτονικό τους περιβάλλον, καθώς σύμφωνα 
μέ τό νόμο τά σχολεῖα αὐτά κατασκευάστηκαν κατά προτεραιότητα 
σέ ἀγροτικούς οἰκισμούς, ἐνῶ ὁ ἑνιαῖος τύπος τους ἐφαρμόστηκε σέ 
ὅλες τίς περιοχές, περιλαμβανομένων καί τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἰδιαιτερότητες καί τό ἀνάγλυφο τῆς κάθε πε-
ριοχῆς.
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Ἔτσι, τά κτήρια αὐτά ἔγιναν γιά μία ὁλόκληρη ἐποχή ἡ ἴδια 
εἰκόνα τοῦ σχολείου, ἔτσι ὥστε δεκάδες χρόνια ἀργότερα ἤ ἀκόμα 
καί σήμερα, κάθε νεοκλασικό σχολεῖο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡμερο-
μηνία κατασκευῆς του, νά χαρακτηρίζεται σχολεῖο «τύπου Καλλία», 
ἤ λανθασμένα σχολεῖο «Συγγροῦ». Σέ σχέση μέ τό τελευταῖο αὐτό 
σημεῖο, μία μεγάλη παρανόηση δημιουργήθηκε τότε καί διατηρεῖται 
ἀκόμη καί σήμερα, τροφοδοτώντας ἔτσι τό μύθο τῆς συνεισφορᾶς 
τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στή συγκρότηση τοῦ πρωτοβάθμιου σχολι-
κοῦ δικτύου. Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ ἀνέγερση αὐτῶν τῶν σχολείων 
στήν Ἑλλάδα, ἀποδίδεται συχνά σέ δωρεά τοῦ Α. Συγγροῦ, παρόλο 
πού τά συγκεκριμένα σχολικά κτήρια ἔχουν κατασκευαστεῖ μέ δα-
πάνες ἀπό τά ἐκπαιδευτικά τέλη. Στήν πραγματικότητα, ὅμως, ὁ Α. 
Συγγρός μέ τήν διαθήκη του πού συντάχθηκε τό 1896 ἀφήνει στό 
κράτος τό ποσό τῶν 750.000 μέ προορισμό τήν κατασκευή δημοτι-
κῶν σχολείων σ᾽ ὅλη τή χώρα ἐκτός ἀπό τήν πρωτεύουσα. Ὅμως, τό 
κεφάλαιο αὐτό, πού κατατέθηκε στήν Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος 
τήν 1 Ἰανουαρίου 1904, παραμένει ἀκέραιο (κεφάλαιο καί τόκοι) τό 
1926 (Μητρῶον τῶν εἰς τήν ἄμεσον διαχείρησιν καί τῶν εἰς τήν ἐπο-
πτείαν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων ὑπαγόμενων 
κληροδοτημάτων, Ἀθήνα 1929, τόμος Α΄, σ. 593), ἐνῶ ἀκόμα καί ἐάν 
ἡ πολιτεία ἔκανε χρήση τῶν χρημάτων τοῦ Συγγροῦ, δέν θά ἔφθα-
ναν γιά τήν κατασκευή περισσότερων ἀπό 50 μονοθέσιων σχολείων. 
Σέ κάθε περίπτωση, τά σχολεῖα τύπου «Καλλία» ἀποτελοῦν ἕνα 
σημαντικό κομμάτι τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονο-
μιᾶς τοῦ τόπου, ἐνῶ ἀποτυπώνουν τήν βάση τοῦ πρώτου κρατικοῦ 
κανονιστικοῦ προγράμματος δημιουργίας σχολικῶν μονάδων.

Ἐπίσης, στήν ἀνέγερση αὐτῶν τῶν σχολείων στό Νομό Φωκίδας 
συνέβαλε ἀποτελεσματικά καί ὁ Συντοπίτης μας Ἀνάργυρος Σιμό-
πουλος (1837- 1908), ἐπί σειρά ἐτῶν Ὑπουργός Οἰκονομικῶν στήν 
κυβέρνηση τοῦ Δημητρίου Ράλλη καί στίς κυβερνήσεις τοῦ Γεωργίου 
Θεοτόκη, στό κόμμα τοῦ ὁποίου ἦταν ἀπό τά βασικότερα στελέχη.

Ἀκολουθεῖ βιογραφικό του.

Ἐπιμέλεια Ι. Γ. Ρ. ἀπό στοιχεῖα τοῦ ἄρθρου τοῦ Δημοσθένη Κορ-
δοῦ, Ὑποψηφίου Διδάκτορος Ἱστορίας, Ἀρχαιολογίας καί Διαχεί-
ρισης Πολιτισμικῶν Ἀγαθῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
καί στοιχεῖα τοῦ ἀρχείου τῆς Ε.Φ.Μ.
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Ἀναδημοσιεύουμε τό βιογραφικό του Ἀναργύρου Σιμοπού-
λου ὅπως δημοσιεύθηκε σέ Φύλλο τῆς Ἐφημερίδας «ΦΩΚΙΚΟΣ 
ΛΑΟΣ» 7 Ἰουλίου 1952.

ΕΠΙ Τῌ ΕΠΕΤΕΙῼ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Ἡ ἡμέρα τῆς 22 Ἰουλίου 1952, καθ᾽ 
ἥν συμπληροῦνται 44 ὁλόκληρα 

χρόνια ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ διαπρε-
ποῦς Ἀμφισσέως, πολιτικοῦ καί οἰκο-
νομολόγου Ἀναργύρου Σιμοπούλου, 
μᾶς παρακινεῖ νά ἀφιερώσωμεν εἰς 
τήν μνήμην του τάς ὀλίγας αὐτάς λέ-
ξεις, πού δέν ἀποτελοῦν, φυσικά, βιο-
γραφίαν τοῦ ἀνδρός, ἀλλά ἁπλῶς 
μίαν σκιαγραφίαν του.

 Ὁ Σιμόπουλος! Ἦτο ὁ γίγας πού 
ὄχι μόνον ἐγέμιζεν ἐπί δεκαετηρίδας 
τήν Φωκίδα, ἀλλά καί ἐλάμπρυνε τήν 
ὅλην Ἑλληνικήν πολιτικήν ζωήν. Ἡ 
Παρνασσίς εἶχε, πλήν τοῦ Σιμοπού-
λου, γεννήσει τόν Εὐθύμιον Κεχαγιάν, 

ἐξέχοντα οἰκονομολόγον καί πολιτικόν τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, καί 
συνεχίζει ἀκόμη καί σήμερα νά χαρίζη εἰς τήν Ἑλλάδα ἐντίμους καί 
ἱκανούς πολιτευτάς. Τό ὄνομα ὅμως τοῦ Ἀναργύρου Σιμοπούλου 
συγκινεῖ πάντοτε τούς Ρουμελιῶτες, τῶν ὁποίων οἱ πρόγονοι ἐψή-
φιζαν τόν Σιμόπουλον. Ἀλλ᾽ οἱ νεώτεροι καί οἱ ἐκ τῆς λοιπῆς Ἑλ-
λάδος καταγόμενοι δέν γνωρίζουν τάς λεπτομερείας τῆς ζωῆς καί 
τάς σταδιοδρομίας του, δι᾽ αὐτό δέ ἡ ἔλλειψις μιᾶς βιογραφίας τοῦ 
Σιμοπούλου εἶναι πολύ αἰσθητή. 

Ὁ Ἀνάργυρος Σιμόπουλος ἐγεννήθη τό 1837 εἰς τήν Ἄμφισσαν, 
ὅπου καί παρηκολούθησε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς. Κατόπιν, με-
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τέβει εἰς Ἀθήνας, ἐργασθείς καί καταλαβών ταχαίως ἀνατωτάτας 
θέσεις εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν καί τό Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν, 
ὅπου προΐστατο τότε ὁ ἐπιφανής πολιτευτής καί οἰκονομολόγος 
συμπολίτης του Εὐθύμιος Κεχαγιάς. Ὁ Σιμόπουλος ὑπῆρξε αὐτο-
δημιούργητος. Γόνος ἐντίμου, ἀλλά πτωχῆς οἰκογενείας. Ἠγωνίσθη 
σκληρά διά νά ζήση καί νά ἐπιβληθεῖ. Ἦτο (μυαλό φυσικό) –ὅπως 
λέγει ὁ λαός– ἀλλά συνεδύαζε καί τήν ἐργατικότητα καί τήν τιμι-
ότητα, ἀρετάς, αἱ ὁποῖαι συνέβαλον πολύ εἰς τήν ἀνάδειξίν του. Ὁ 
Κεχαγιάς τόν ἐπρόσεξε καί τόν προώθησε, αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. 
Ἀλλά καί χωρίς τόν Κεχαγιά, ὁ Σιμόπουλος θά εὕρισκεν, ἴσως ὀλίγον 
ἀργότερα, τόν δρόμον του. 

Ἀπό τοῦ 1875 ἀρχίζει ἡ ἀνάμιξίς του εἰς τήν πολιτικήν καί ἡ λα-
μπρά πολιτική σταδιοδρομία του, ἡ ὁποία θά συνεχισθῆ ἄνευ διακο-
πῆς μέχρι τοῦ μοιραίου Ἰουλίου τοῦ 1908, χρονολογίας τοῦ θανάτου 
του. Καθ᾽ ὅλα τά 33 αὐτά χρόνια, ὁ Σιμόπουλος ὑπῆρξε σημαιοφό-
ρος τοῦ ἀνορθωτικοῦ προγράμματος τοῦ Τρικουπικοῦ κόμματος καί 
δεξί χέρι τοῦ ἀειμνήστου Χαριλάου Τρικούπη ἀρχικῶς, ἤτοι μέχρι 
τοῦ 1896 πού ἔζη οὗτος, καί τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Θεοτόκη, 
βραδύτερον. Στενώτατος συνεργάτης τοῦ μεγάλου τέκνου τοῦ Με-
σολογγίου διωρίσθη Ὑπουργός Δικαιοσύνης τό 1892 καί διεξῆγεν 
κατ᾽ ἔτος τούς κοινοβουλευτικούς ἀγῶνας διά τόν προϋπολογισμόν. 
Ὑπουργός Οἰκονομικῶν διά πρώτην φοράν ἐγένετο ὁ Ἀνάργυρος Σι-
μόπουλος τό 1898 ὅταν πλέον εἶχεν ἐκλείψει ὁ Χαρίλαος Τρικούπης 
ἀπό τήν ἑλληνικήν πολιτικήν σκηνήν καί ἀπό τήν ζωήν. Ἐν συνεχείᾳ, 
ἐχρημάτισεν Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τό 1899, τό 1900, τό 1901, τό 
1903, τό 1904, τό 1906 καί τό 1907.

Κατά κοινήν ὁμολογίαν, ὁ Σιμόπουλος δέν ἐπέτυχεν ἁπλῶς ὡς 
Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ἀλλ᾽ ἀφῆκεν ἐποχήν. Οἱ οἰκονομικοί του νό-
μοι καί οἱ προϋπολογισμοί, πού κατήρτιζε, ἦσαν κάτι τό ἀξιοθαύ-
μαστον. Χωρίς νά δικαιολογῆται ποσῶς ὁ χαρακτηρισμός τοῦ «φο-
ρομπήχτου» πού τοῦ ἀπέδιδαν οἱ πολιτικοί του ἀντίπαλοι, ἀπετέλη 
ἀντιθέτως κοινήν διαπίστωσιν ἡ μεγάλη οἰκονομολογική του ἀξία. 
Ἐγνώριζεν ὁ Σιμόπουλος τόν τρόπον νά ἔχη τά ταμεῖα τοῦ κρά-
τους γεμᾶτα μέ τό νοικοκυρειμένο του σύστημα καί μέ τό πρακτικό 
μυαλό του, διότι, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, ὁ Σιμόπουλος οὔτε εἰς τό 
ἐξωτερικό εἶχε σπουδάσει, οὔτε κἄν ἐν Ἑλλάδι εἶχε φοιτήσει εἰς 
Ἀνωτάτην τινά σχολήν. Ἐφόδιά του ἦσαν ὁ νοῦς του, ἡ μακρά πεῖρα 
του περί τά οἰκονομικά ζητήματα καί ἡ ἔφεσίς του πρός μάθησιν. Ὁ 
Ἀνάργυρος Σιμόπουλος ἦτο χαρακτηριστική περίπτωσις τοῦ θριάμ-
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βου ἑνός αὐτοδιδάκτου. 
Ἐγκολπωθείς τήν ἰδεολογίαν τοῦ Τρικουπικοῦ κόμματος μά τάς 

ὑψηλάς φιλολαϊκάς του ἐπιδιώξεις, ὁ Ἀνάργυρος Σιμόπουλος ἠνά-
λωσε τόν ἑαυτό του εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ ἔθνους καί τῆς ἰδιαιτέρας 
του πατρίδος, τῆς εὐάνδρου Παρνασσίδος, ὅπου ἡ μνήμη του παρα-
μένει εἰσέτι ἱερά. Καί εἰς τό τέλος, ἀπέθανε πραγματικά «Ἀνάργυ-
ρος», ὅπως ἦτο τό ὄνομά του, ἀκολουθήσας τόν κλῆρον ὅλων τῶν τι-
μίων της Ἑλλάδος πολιτικῶν ἀνδρῶν καί ἀποστομώσας ὅσους ποτέ 
τόν ἐσυκοφάντησαν ἤ τόν ἠδίκησαν.

Ὁ Σιμόπουλος ἦτο πολιτικός μεγάλης πνοῆς. Δέν ἦτο θιασώτης 
τῆς μικροπολιτικῆς καί τοῦ φατριαστικοῦ πνεύματος. Μέ τή βροντώ-
δη φωνή του, εἴτε εἰς τήν βουλήν εἴτε εἰς τήν Ἄμφισσαν, διεκήρυττε 
τάς ἀρχάς τῆς ἀνωτέρας πολιτικῆς ἠθικῆς, εἰς τήν ὁποίαν ἐπίστευ-
σεν αὐτός καί ὁ ἀρχηγός του. Τό ἐπιβλητικόν του παράστημα ὡς καί 
ἡ ἰσχυρά κεφαλή του ἐδημιούργουν τάς πρώτας προϋποθέσεις τῆς 
ἐπιβολῆς καί τοῦ γοήτρου του ἐπί τῶν βουλευτῶν καί τῶν ἐκλογέων 
του, καί ἀφώπλιζαν κάθε ἀντίρρησιν καί κάθε ἀμφιβολίαν. 

Οἰκονομολογική ἐμβρίθεια, εἰλικρίνεια, σεμνότης, καλλιέπεια καί 
μαχητικόν πνεῦμα διακρίνουν τάς ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν ἀπα-
γορεύσεις τοῦ ἐν τῇ βουλῇ, ταυτοχρόνως δέ καί βαθεῖα γνῶσις τῆς 
ἑλληνικῆς πραγματικότητος:

«Οὐδέποτε ἠξιώσαμεν ἡμεῖς οἱ ἀποτελοῦντες τήν τέως κοινοβου-
λευτικήν πλειοψηφίαν –ἔλεγε ὁ Σιμόπουλος– ὅτι τά πάντα εἶχαν 
παρ᾽ ἡμῖν ὡς ἔπρεπε νά ἔχωσιν. Οὐδέποτε ἠξιώσαμεν, ὅτι οὐδέν 
εἴχομεν ἔτι νά πράξωμεν πρός βελτίωσιν καί προαγωγήν τῶν καθ᾽ 
ἡμᾶς. Τοὐναντίον, φρονῶ, ὅτι τά θεμέλια μόνον τοῦ οἰκοδομήματος 
εἶχον τεθῆ κατά τήν παρελθοῦσαν τετραετίαν, πολλά δέ ὑπελείπο-
ντο τά πρακταῖα».

Ἡ γραμμή τοῦ Σιμοπούλου ἐβασίζετο ἐπί τοῦ προγράμματος τοῦ 
ἀρχηγοῦ του, ἦτο ὅθεν δημιουργική, προοδευτική καί δικαία. Ἀπέ-
βλεπεν εἰς τήν βαθμιαίαν ἀπολλοτρίωσειν τῶν μεγάλων θεσσαλικῶν 
καί λοιπῶν ἀγροκτημάτων πρός ἀποκατάστασιν ἀκτημόνων ἀγρο-
τῶν καί εἰς τήν ἐξασφάλισιν φορολογικῆς δικαιοσύνης. «Δέν εἶναι 
οὐδέ δημοτικόν, οὐδέ ἐπιθυμητόν εἰς οἱονδήποτε πολιτικόν ἄνδρα 
–ἐτόνιζεν ὁ Ἀνάργυρος Σιμόπουλος ἐν τῇ βουλῇ– ὅταν ἀνέρχηται εἰς 
τήν ἀρχήν νά προκαλῆ ἀμέσως παρά τοῦ κοινοβουλίου αὔξησιν τῆς 
φορολογίας». Καί ἀλλαχοῦ: «Ἡ κυβέρνησις ἐθεώρησε τήν παρελ-
θοῦσαν τετραετίαν ὡς ἔχουσαν κύριον καί θεμελιώδη προορισμόν 
τήν βελτίωσιν καί ἀνόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν ἡμῶν διά τῆς ἀναπτύ-
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ξεως τῶν πόρων τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καί διά τῆς ἐκτελέσεως τῶν 
ἀπαραιτήτων δημοσίων ἔργων ἐν συνδυασμῶ πρό τήν ἀνάπτυξιν 
τῆς ἐγχωρίου βιομηχανίας». Ἀλλ᾽ ὁ ρεαλισμός καί ἡ παρατηρητικό-
της του τόν ὠθεῖ εἰς μίαν θλιβεράν διαπίστωσιν διά τήν ἰδιοτέλειαν 
πολλῶν ἐκ τῶν φίλων τῶν διαφόρων κυβερνήσεων:

«Ἐγώ ὁμολογῶ –διεκήρυττεν εἰς μίαν συνεδρίασιν τῆς βουλῆς– 
ὅτι οὐδένα γινώσκω ἀνήκοντα εἰς ταύτην ἤ ἐκείνην τήν πολιτικήν 
πτέρυγαν, ἀποφασίσαντα νά ἐξυπηρετήση πολιτικόν τι σχέδιον ἐπί 
θυσίᾳ τῆς περιουσίας του». Καί ἐν συνεχείᾳ ἀνέφερε περιπτώσεις 
κερδοσκοπικῶν πράξεων εἰς τό χρηματιστήριον ἐκ μέρους ἰδιωτῶν, 
χωρίς νά ἀποδίδη, ὅμως, πολιτικήν σημασίαν εἰς τά ἐν τῷ χρηματι-
στηρίω τελούμενα διότι –ὡς ἔλεγεν– «Οἱ ἐν αὐτῷ ἐμπορευόμενοι ἤ 
παίζοντες ἕν ἔχουσιν ἐλατήριον· τό ἀτομικόν των συμφέρον». Τήν 
τεραστίαν σημασίαν τοῦ οἰκονομικοῦ ζητήματος διά τήν Ἑλλάδα 
εἶχε κατανοήσει καλῶς ὁ ἀείμνηστος αὐτός οἰκονομολόγος, ὅπως 
ἀποδεικνύεται ἀπό μίαν ἀγόρευσίν του εἰς τήν βουλήν κατά τάς 
ἀρχάς τοῦ 1892. «Δέν πρόκειται –ἔλεγε– περί ψήφου τῆς βουλῆς συ-
νήθους, ἀλλά πρόκειται περί ψήφου συνδεομένης πρός τό παρόν καί 
τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος. Προκαλεῖσθε εἰς ψῆφον, ἥτις θά περιβληθῆ 
μέ ἱστορικήν ἀξίαν, διότι σήμερον πρόκειται νά ἀποφασίση ἡ βουλή 
περί τοῦ μέλλοντος τῆς πατρίδας ἡμῶν».

Αὐτός ἦτο ὁ Σιμόπουλος. Καί γι᾽αὐτό, παρόλα τά σαράντα τέσ-
σερα χρόνια πού ἔχουν περάσει ἀπό τοῦ θανάτου του, τό κενόν πού 
ἀφῆκεν εἶναι, τουλάχιστον εἰς τήν ἰδιαιτέραν του πατρίδα, πάντοτε 
αἰσθητόν. Πότε, ἀλήθεια, θά συμπληρωθῆ ἡ ἔλλειψις ἑνός ἀνδριά-
ντος ἤ ἔστω μιᾶς προτομῆς τοῦ Σιμοπούλου εἰς τήν γεννέτειράν του 
Ἄμφισσα; Τό νέον Δημοτικόν Συμβούλιον τῆς πόλεως καί οἱ ἁπα-
νταχοῦ Σύλλογοι Παρνασσιδέων ἔχουν τόν λόγο.
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ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΑ (ΝΥΝ ΛΟΥΚΑ ΔΡΙΒΑ) 

ΕΝΑ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ «ΜΕΓΑΡΟ»
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ἕνα ἀπό τά πιό ὄμορφα ἀρχοντικά της πόλης τῆς Ἄμ-
φισσας, εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφτοῦμε μέ τούς 
μαθητές τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου. Τό «Ἀρχοντικό 

Ταράτσα» (τωρινό Λουκᾶ Δρίβα), στέκει ἐπιβλητικό στό κέντρο 
τῆς πόλης καί σαγηνεύει μέ τήν ὀμορφιά του τούς περαστικούς. 
Τό «Μέγαρο» τῶν Σαλώνων, μέ τήν ἐντυπωσιακή διακοσμημέ-
νη ξύλινη ἐξωτερική του πόρτα, τίς κορνίζες τῶν παραθύρων, 
τά ξεχωριστά σιδηροκάγκελα στίς μπαλκονόπορτες, τό μοναδι-
κό παράθυρο στό κλιμακοστάσιο, τήν ξύλινη ἐσωτερική σκάλα 
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περίτεχνης κατασκευῆς, τά ψηλοτάβανα δωμάτια καί τίς «ἀνα-
κτορικές» πόρτες ἐσωτερικοῦ χώρου μέ τίς μεγάλες διαστάσεις, 
μαγεύει τόν ἐπισκέπτη τῆς οἰκίας καί τόν κάνει νά ἀναρωτιέται 
πόση ἀκμή γνώρισε αὐτή ἡ πόλη στό παρελθόν. Ξετυλίγοντας 
τήν ἱστορία του μαθαίνουμε τά ἑξῆς:

Ὁ τωρινός ἰδιοκτήτης τοῦ σπιτιοῦ μᾶς εἶπε γιά τό ἀρχο-
ντικό:

«Ἡ κατασκευή τοῦ διώροφου κτιρίου ἐπί τῶν ὁδῶν Ἀνδρού-
τσου 24 καί Γάτου, ἔγινε περίπου μεταξύ 1915 καί 1918. Ὁ λό-
γος τῆς κατασκευῆς του ἀπό τόν κ. Δημήτρη Ταράτσα ἦταν νά 
λειτουργήσει τό ἰσόγειο ὡς ἐμπορικό κατάστημα καί ὁ ὄροφος 
ὡς οἰκία αὐτοῦ καί τῆς οἰκογένειάς του. Τό κτίριο αὐτό ξεχώριζε 
ἀπό τήν μεγαλοπρέπεια τῆς κατασκευῆς του, δεδομένου ὅτι στήν 
γειτονιά ἐκείνη τήν ἐποχή λειτουργοῦσαν πολύ μικρά μαγαζιά ὡς 
τσαγκαράδικα καί κουδουνάδικα, γι᾽ αὐτό καί τό συγκεκριμένο 
οἴκημα τό ἔλεγαν «Μέγαρο». 

Ἀρχιτεκτονικά πρόκειται γιά ἕνα ἀξιόλογο διατηρητέο μνη-
μεῖο μέ ΦΕΚ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί μέ πολύ ἰδιαίτε-
ρες καί ξεχωριστές κορνίζες στήν κεντρική πόρτα, ὅπως σέ ὅλα 
τά ἀνοίγματα τοῦ ὀρόφου καί στά παράθυρα. Ἡ πόρτα εἶναι 
ἴδια ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού κατοικήθηκε τό σπίτι, ἡλικιακά 
φτάνει τόν ἕναν αἰῶνα. Ἰδιαίτερης κατασκευῆς εἶναι ἡ ἐσωτερική 
ξύλινη σκάλα –ἑνός αἰῶνα καί αὐτή– πού ἀνεβαίνεις στόν ὄροφο 
μέ τήν μονοκόμματη κουπαστή καί τά κάγκελα στερεωμένα μέ 
ξύλινα καρφιά. Τό ἀσπρόμαυρο γκρί πλακάκι τῆς εἰσόδου εἶναι 
ἐπίσης τῆς ἐποχῆς ἐκείνης στά 19 ἑκατοστά ἡ πλευρά καί ἔχο-
ντας καί μεγάλο πάχος. 

Ὁ ὄροφος εἶναι 146 τ.μ. μαζί μέ τό κλιμακοστάσιο καί 130 τ.μ. 
τό ἰσόγειο μαγαζί. Ἔχει 12 ἐξωτερικά παράθυρα καί 4 μπαλκο-
νόπορτες μέ τρεῖς βεράντες μπροστά καί μία πίσω, ξύλινη, πού 
κατεβαίνει στόν κῆπο. Τά παράθυρα τοῦ σπιτιοῦ εἶναι μέ περ-
σίδες καί μεγάλων διαστάσεων γιά νά μπαίνει ἄπλετο φῶς στό 
σπίτι. Ἡ αὐλή τοῦ σπιτιοῦ εἶναι μεγάλη, γύρω στά 160 τ.μ. καί 
ἡ κατοικία διαθέτει καί ὑπόγειο, 146 τ.μ. περίπου. 

Τά μπαλκόνια στηρίζονται σέ μαρμάρινα φουρούσια (δοκάρι 
πού στηρίζει κάτι πού προεξέχει) καί ἔχουν μασίφ σιδεροκάγκε-
λα.

 Στήν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ, πρίν ἀνέβεις τή σκάλα, στόν τοῖχο 
ὑπάρχει μία κόγχη ὅπου ἐκεῖ οἱ κτήτορες, τά παλιά χρόνια, ἔβα-
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ζαν ἕνα ἄγαλμα γιά νά εὐλογεῖ αὐτούς πού ἔρχονται καί αὐτούς 
πού φεύγουν ἀπό τό σπίτι, κάτι πού συνηθιζόταν στό παρελθόν 
νά ὑπάρχει στίς εἰσόδους. 

Τά ἐσωτερικά χρώματα τῶν τοίχων εἶναι βιενέζικου στύλ, τό 
μεγάλο παράθυρο πού ὑπάρχει ἀνεβαίνοντας τή σκάλα καί φω-
τίζει ὅλο τόν ὄροφο, ἀπό τό κλιμακοστάσιο, ἔχει ἐπιρροές ἀπό 
«Belle Epoque» ἐποχή, ὅπως οἱ κορνίζες τῆς πόρτας καί τῶν 
παραθύρων, γιατί ὅπως μου ἔλεγαν οἱ συγγενεῖς του πού μου τό 
πούλησαν, ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ σπιτιοῦ ἦταν ἔμπορος καί εἶχε πολλά 
ὀπτικά ἐρεθίσματα ἀπό σπίτια τῆς Πλάκας, τοῦ Θησείου, ἀπό 
τό Μοναστηράκι ὅπου πήγαινε ἐκεῖ γιά τίς δουλειές του. Αὐτός 
ἔδωσε τίς ὁδηγίες στούς μαστόρους γιά τό πῶς θά κατασκευα-
στεῖ τό οἴκημα καί ἔχει αὐτές τίς ἰδιαιτερότητες στίς κορνίζες καί 
στά παράθυρα. 

Ὁ κατοικήσιμος ὄροφος ἔχει ἕξι μεγάλα δωμάτια σύν κουζίνα 
καί μπάνιο. Ἡ τουαλέτα τά πρῶτα χρόνια ἦταν ἐξωτερική, μετά 
ὅμως ἔγινε κατασκευή της στό ἐσωτερικό τοῦ σπιτιοῦ. Τό πάτω-
μα τοῦ διατηρητέου παραμένει ξύλινο καί οἱ πόρτες ἐπίσης. Εἶναι 
ξεχωριστές γιά τό μέγεθός τους. Τό δωμάτια εἶναι ψηλοτάβανα 
καί τό ὕψος τους φτάνει τά 4,40 μ. Εἶναι ἀπό τά πρῶτα σπίτια 
στήν Ἄμφισσα πού λειτούργησαν μέ ρεῦμα καί ὑπάρχουν καί 
ἀποδείξεις πληρωμῆς ρεύματος, ἀπό τόν ἰδιοκτήτη, στήν «Ἀνώ-
νυμη Ἠλεκτρική Ἐταιρεία Ἄμφισσας» πού ἱδρύθηκε τό 1927. 
Αὐτό πού ἀξίζει νά δεῖ κανείς εἶναι οἱ παλιοί διακόπτες τοῦ 
ρεύματος πού χρονολογοῦνται ἀπό ἐκείνη τή χρονική περίοδο.

Στήν κουζίνα ὑπάρχει ἀκόμα τό ξύλινης κατασκευῆς ντουλά-
πι, ὅπου τοποθετοῦσαν τά πιάτα σέ ράφια γιά νά εἶναι ἀσφαλι-
σμένα ἀπό τό σεισμό. Στήν ὀροφή τοῦ δωματίου ὑπάρχει μικρό 
ἄνοιγμα γιά νά μπορεῖ ὁ ἰδιοκτήτης νά ἀνεβαίνει καί νά βλέπει 
τυχόν προβλήματα στή σκεπή. Ἰδιαίτερης κατασκευῆς εἶναι καί 
ἡ «φούσκα» - ἀπορροφητήρας τῆς ἐποχῆς.

 Δύο δωμάτια –ἐκεῖ πού σέ ὁδηγεῖ ὁ ἐσωτερικός διάδρομος 
τοῦ σπιτιοῦ– ἐπικοινωνοῦσαν μεταξύ τους μέ πόρτες πού ἄνοι-
γαν καί γινόταν ἑνιαία αἴθουσα συνεδριάσεων τῶν ἐμπόρων τῆς 
ἐποχῆς. Στό ἕνα δωμάτιο ὑπάρχει ἕνα μικρό ἄνοιγμα πού ἐπι-
κοινωνεῖ μέ τό δωμάτιο ὑπηρεσίας ὅπου οἱ ὑπηρέτριες ἔβαζαν τό 
δίσκο μέ φαγητό, ποτό, νερό, γιά νά σερβίρουν τούς καλεσμένους, 
χωρίς νά εἶναι οἱ ἴδιες παροῦσες καί νά ἐνοχλοῦν στίς συσκέψεις. 

Κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου τοῦ 1940, εἶχε ἐπιταχθεῖ ἀπό 
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τούς Ἰταλούς καί ὕστερα ἀπό τό γερμανικό στρατό. Ἀπό μαρ-
τυρίες, ἀκούγεται πώς ἦταν τό ἀρχηγεῖο τους στήν Ἄμφισσα. Τό 
γωνιακό δωμάτιο ἐπί τῆς Ἀνδρούτσου καί Γάτου ἦταν τό γρα-
φεῖο τοῦ Γερμανοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητῆ τῆς Ἄμφισσας, τήν 
περίοδο τοῦ πολέμου. 

Τό ἰσόγειο τοῦ κτιρίου λειτούργησε ἀπό τόν Δημήτριο Τα-
ράτσα ὡς ἐμπορικό τῆς ἐποχῆς, ἀπό ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 
1920 ὥς τό 1962 περίπου. Μετά ἀπό τό 1962 ἐνοικιάστηκε σέ 
διάφορους ἐπιχειρηματίες καί ἐξακολούθησε νά λειτουργεῖ ὡς 
κατάστημα, τό ἰσόγειο, ἐνῶ ὁ ὄροφος λειτούργησε ὡς κατοικία, 
φροντιστήριο Ἀγγλικῶν, κλινική κ.λπ.

Στοιχεῖα γιά τό ἀρχοντικό Ταράτσα μᾶς ἔδωσε καί ἡ ἐγ-
γονή του Παναγιώτα –πού ζεῖ στήν Ἀθήνα σήμερα– κόρη 
Ἰωάννη Ταράτσα, γιοῦ τοῦ Δημήτρη. Αὐτά προέρχονται ἀπό 
ἀναμνήσεις ἀφηγήσεων τοῦ πατέρα της καί τῶν θείων της:

«Ὁ Δημήτριος Ταράτσας τοῦ Βασιλείου καί τῆς Κωνσταντίνας 
γεννήθηκε στίς 19-3-1879 στό Διακόπι Φωκίδας. Ἔμεινε ὀρφα-
νός καί ἀπό τούς δύο γονεῖς στήν ἡλικία τῶν 7 ἐτῶν καί ζοῦσε 
φτωχικά. Φεύγει, ὄντας παιδί, γιά τήν Ἀθήνα προκειμένου νά 
μάθει τήν τέχνη τοῦ τσαγκάρη πού θά τοῦ ἐξασφάλιζε ἕνα ἀσφα-
λές ἐπίπεδο διαβίωσης. Ὅμως καταπιάνεται μέ τό μικρεμπόριο 
πού ἀρχίζει νά τοῦ ἀποφέρει χρήματα. Ἡ οἰκονομική του κατά-
σταση γίνεται ὅλο καί καλύτερη καί ἀποκτᾶ μιά μεγάλη ἄνεση 
ὅσον ἀφορᾶ τή διαχείριση τοῦ χρήματος. Φεύγει ἀπό τήν Ἀθή-
να καί ἔρχεται στήν Ἄμφισσα, ἄγνωστο σέ ποιά οἰκία διαμένει 
ἀρχικά, γιά νά ἀνοίξει τελικά ἕνα μεγάλο ἐμπορικό κατάστημα 
μέ εἴδη νεωτερισμοῦ. Ἀγοράζει τό οἰκόπεδο –πού εἶναι σήμερα 
τό διατηρητέο σπίτι– καί ἀρχίζει νά κτίζει κατοικία διώροφη. 
Ἔψαχνε γιά ἕνα χῶρο σέ κεντρικό σημεῖο τῆς πόλης, θέλοντας 
νά κάνει ἕνα οἰκοδόμημα (σπίτι καί κατάστημα) πού θά προκα-
λοῦσε ἐντύπωση, θά ξεχώριζε καί τό μαγαζί του θά ἦταν εὔκολα 
προσβάσιμο καί ἐντοπίσιμο ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Ὁ 
ἴδιος τόν ὄροφο τόν ἤθελε γιά προσωπική οἰκία καί τό ἰσόγειο 
γιά κατάστημα.

Παράλληλα παντρεύεται ἀπό ἔρωτα τήν Παναγούλα Κανδή-
λαλα τοῦ Ἰωάννη (ἀδελφή τῆς γιαγιᾶς τῶν Ἀμφισσέων Δημή-
τρη καί Βαγγέλη Παλούκη), ἡ ὁποία ἦταν ὀρφανή ἀπό πατέρα 
καί προερχόταν ἀπό φτωχική οἰκογένεια. Ἡ ἴδια μάλιστα εἶχε 
φοιτήσει στό σχολεῖο μέχρι τή Β΄ Δημοτικοῦ, λέγοντας πώς τήν 
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ἐνδιέφερε νά μάθει μόνο νά μετρᾶ, γιά νά πάει σέ μικρή ἡλικία 
στήν Ἀθήνα καί νά μάθει τήν τέχνη τῆς μοδιστρικῆς. Ὁ Δημήτριος 
Ταράτσας καί λόγω τῆς οἰκονομικῆς του εὐρωστίας ἦταν ἕνας 
περιζήτητος γαμπρός στήν πόλη. Τό ζευγάρι ἀποκτᾶ τό πρῶτο 
του παιδί, τήν Κωνσταντίνα, στίς 12-4-1917 καί μετά τήν Ἀθηνᾶ 
στίς 19-1-1919. Οἱ ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ ἔχουν τελειώσει καί τό 
ζευγάρι μετακομίζει στή νέα του διώροφη κατοικία. 

Λειτουργεῖ καί τό ἐμπορικό κατάστημα μέ τήν ἐπωνυμία του, 
Δ. Ταράτσας, “Η ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ” πουλώντας ὑφάσματα, φορέμα-
τα, εἴδη κυνηγιοῦ, ὀμπρέλες, καλλυντικά, σαπούνια, εἴδη ραπτι-
κῆς, ἀρώματα, ὀδοντόκρεμες, ὀδοντόβουρτσες κ.ἄ. 

Τό σπίτι του πραγματικά ἐντυπωσιάζει τούς κατοίκους τῆς 
πόλης –τό ἐπιζητοῦσε καί ὁ ἴδιος αὐτό– καί ἦταν ἕνα πανέμορφο 
οἰκοδόμημα μέ διαφορετικά διακοσμητικά στοιχεῖα στίς ὄψεις. 
Δηλαδή, ὁ ἴδιος δέν ἤθελε νά ἀντιγράψει τά ἄλλα ἀρχοντικά τῆς 
Ἄμφισσας, ἀλλά ἤθελε νά δημιουργήσει κάτι διαφορετικό μέ 
μεῖγμα ἰδεῶν τόσο τοῦ ἰδίου πού “ἔκλεβε” στοιχεῖα ἀπό τά ἀρ-
χοντικά σπίτια τῆς Ἀθήνας ὅσο καί τῶν ντόπιων τεχνητῶν πού 
τούς καθοδηγοῦσε στήν κατασκευή. Γιά παράδειγμα, ἡ ἐξωτε-
ρική πόρτα τοῦ σπιτιοῦ, τό πορτόνι, ἔχει νεοκλασικά στοιχεῖα, 
τό παράθυρο στό κλιμακοστάσιο τῆς belle époque ἐποχῆς καί 
οἱ κορνίζες γύρω ἀπό τά παράθυρα, στοιχεῖα art deco καί art 
nouveau (διεθνές καλλιτεχνικό κίνημα, στήν ἀρχιτεκτονική καί 
στίς ἐφαρμοσμένες τέχνες, κυρίως τήν διακόσμηση, πού ἀναπτύ-
χθηκε μεταξύ του 1890 καί τοῦ 1910). Τό κτίριο εἶναι ἀπό ὠμο-
πλινθοδομή (πλίθα) μέ λίθινη θεμελίωση. Ὑπῆρχε τότε ἡ ἑξῆς 
ἄποψη γι᾽ αὐτές τίς κατασκευές: “φύλαξέ με ἀπ᾽ τό νερό νά σέ 
φυλάξω ἀπ᾽ τό σεισμό”. Οἱ ἐσωτερικοί χῶροι εἶναι ψηλοί (ψηλο-
τάβανοι), μέ μεγάλες πόρτες. 

Ἡ ἐσωτερική ξύλινη σκάλα ὁδηγεῖ σέ ἕνα εὐρύχωρο διάδρο-
μο-χόλ στό βάθος τοῦ ὁποίου εἶναι τό δωμάτιο πού ἦταν τό σα-
λόνι τοῦ σπιτιοῦ. Αὐτό ἑνοποιεῖται μέ τό διπλανό δωμάτιο, πού 
ἦταν ἡ τραπεζαρία, μέσω ἐσωτερικῆς τετράφυλλης πόρτας. Στόν 
τοῖχο ὑπάρχει ἕνα μικρό ἄνοιγμα πού ἐπικοινωνεῖ μέ τό βοηθη-
τικό δωμάτιο καί ἐξυπηρετοῦσε τό σερβίρισμα. Ἐκεῖ γίνονταν οἱ 
γιορτές καί τά τραπέζια τῆς οἰκογένειας. Τά ἄλλα τρία δωμάτια 
(πρός τήν ὁδό Γάτου) τά χρησιμοποιοῦσαν ὡς ὑπνοδωμάτια. Σέ 
ἕνα ἀπό αὐτά τά δωμάτια ὑπάρχει τζάκι (καλή κάμαρα). 

Ἡ οἰκογένειά του διευρύνεται στή νέα του κατοικία. Στίς 
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13/4/1920 γεννιέται ὁ γιός του Βασίλειος καί στίς 5/2/1922 ἡ 
Παρασκευή, ἡ ὁποία ὅμως πεθαίνει μετά ἀπό λίγο καιρό, στίς 
19/11/1922. Στίς 25/3/1923 ἔρχεται στόν κόσμο ἡ κόρη του Χρυ-
σαφούλα καί στίς 11/2/1925 ὁ γιός του Ἰωάννης. Ἡ οἰκογένεια 
ἀποκτᾶ ἄλλο ἕνα παιδί, τόν Σωκράτη, στίς 1/2/1929, τό ὁποῖο 
ὅμως φεύγει ἀπό τή ζωή μετά ἀπό δύο μῆνες, στίς 1/4/1929.

Ὁ Δημήτρης Ταράτσας συνεχίζει τήν ἐμπορική του δραστη-
ριότητα στήν πόλη καί ὄντας ἀνήσυχο ἐπιχειρηματικό πνεῦμα, 
βγάζει διαφημιστικά ἔντυπα –φέϊγ βολάν– μέ λογότυπο “Ὑφά-
σματα Ταράτσα”, καί μέ διάφορα ἄλλα προϊόντα, μοιράζοντάς 
τα στήν Ἄμφισσα. Κατορθώνει νά ἐπιβιώσει οἰκονομικά ἀπό τήν 
παγκόσμια οἰκονομική ὕφεση τοῦ 1929, ἀφοῦ ἐκείνη τήν ἐποχή 
δέν ὑπῆρχε παρόμοιο μαγαζί στά Σάλωνα. 

Ὁ ἴδιος δέν ἦταν μορφωμένος, ἴσα πού ἤξερε νά διαβάζει καί 
νά γράφει. Προσπαθοῦσε ὅμως νά βελτιώσει τίς γνώσεις του με-
λετώντας μόνος του, ἀκόμη καί νά μάθει Ἀγγλικά ἔχοντας δά-
σκαλο. Τό διάστημα τῶν καλῶν ἐποχῶν τῆς ἐπιχείρησης –πρίν 
τόν πόλεμο– ἔκανε παρέα μέ ὅλους τούς ἐπιφανεῖς ἀνθρώπους 
τῆς Ἄμφισσας. Στό κατάστημά του εἶχε “πρακτορεῖο” τῆς Ἐμπο-
ρικῆς Τράπεζας καί τῆς Λαϊκῆς Τράπεζας. 

Χρειαζόταν βοήθεια ὅμως στήν ἐμπορική του ἐπιχείρηση καί 
κάποιον ἔμπιστο νά τόν στηρίζει καί νά ξέρει γράμματα. Ἔτσι 
ἀποφασίζει ἡ μεγάλη κόρη του Κωνσταντίνα νά σταματήσει τό 
σχολεῖο στή Β΄ Γυμνασίου, τήν παίρνει κοντά του στή δουλειά 
καί μαθαίνει καί τά λογιστικά μέ τή βοήθεια κάποιου οἰκονο-
μολόγου τῆς ἐποχῆς. Ὄντας ὁ ἴδιος ὀρφανός, εἶχε καί τά ἄλλα 
τέκνα μαζί του στό μαγαζί καί ἤθελε καί αὐτά νά ἀσχοληθοῦν μέ 
τήν ἐπιχείρηση, “νά γίνουν ἔμποροι” ὅπως ἔλεγε.

Μετά τόν πόλεμο τά οἰκονομικά ἦταν δύσκολα. Οἱ κόρες του 
φεύγουν γιά τήν Ἀθήνα καί παντρεύονται ἐκεῖ. Ἡ Κωνσταντίνα 
παντρεύτηκε στίς 8/8/1945, ἡ Χρυσαφούλα στίς 7/3/1947 καί ἡ 
Ἀθηνᾶ στίς 12/1/1952. Τό ἴδιο κάνουν καί τά ἀγόρια πού πᾶνε 
στήν πρωτεύουσα, ἀνοίγουν ἐμπορικό κατάστημα στό Μοναστη-
ράκι καί παντρεύονται (ὁ Βασίλειος στίς 9/7/1961 καί ὁ Ἰωάννης 
τό 1969). 

Στό μεταξύ, οἱ γονεῖς μένουν πίσω στήν Ἄμφισσα, τό μαγαζί 
σιγά-σιγά ἀρχίζει νά παρακμάζει καί ἐπειδή τά χρόνια περνοῦν 
δυσκολεύονται νά ἀνέβουν τήν ξύλινη σκάλα τοῦ σπιτιοῦ. Ἔτσι, 
δημιουργοῦν δωμάτια πίσω ἀπό τό κατάστημα καί τό σπίτι τό 
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νοικιάζουν. Ἀργότερα φεύγουν καί αὐτοί καί πᾶνε στήν Ἀθήνα, 
κοντά στά παιδιά τους. 

Ὁ Δημήτρης Ταράτσας μέ διαθῆκες του ἀφήνει κληρονόμο στή 
διατηρητέα οἰκία του στήν Ἄμφισσα, τή γυναίκα του Παναγούλα 
καί τά παιδιά του. Ἡ Παναγούλα ὅμως πεθαίνει τό 1964 καί ὁ 
ἴδιος πεθαίνει λίγους μῆνες ἀργότερα στίς 27-2-1965 στήν Ἀθή-
να.

Τό νεοκλασικό σπίτι κατοικεῖται μέχρι τό 1994 περίπου.
Ἡ μεγάλη του κόρη Κωνσταντίνα πεθαίνει τό 1992. Ἀκολου-

θεῖ ὁ θάνατος τοῦ Βασιλείου καί τοῦ Ἰωάννη τό 1993 καί 1995 
ἀντίστοιχα. Τό 2001 πεθαίνει ἡ Ἀθηνᾶ καί τέλος ἡ Χρυσαφούλα 
τό 2010. 

Μέ τό πέρασμα τῶν χρόνων τά ἐγγόνια τοῦ Δημητρίου Τα-
ράτσα γίνονται κληρονόμοι τῆς διατηρητέας οἰκίας. Τό 2017 ὁ 
Λουκᾶς Δρίβας, ἀπό τήν Ἄμφισσα, ἀγοράζει τό νεοκλασικό σπίτι 
καί τό ἰσόγειο κατάστημα».

Τό ΦΕΚ χαρακτηρισμοῦ τοῦ σπιτιοῦ ὡς διατηρητέου
Τό ΦΕΚ μέ ἀριθμό φύλλου 655/Β/26 Ἰουλίου 1995 ἀναφέρει 

χαρακτηριστικά:
«Χαρακτηρισμός ὡς ἱστορικοῦ διατηρητέου μνημείου τοῦ κτι-

ρίου ἰδιοκτησίας Ἰωάννη καί Βασιλείου Ταράτσα στίς ὁδούς Ἀν-
δρούτσου 26 καί Γάτου στήν Ἄμφισσα.

Χαρακτηρίζουμε ὡς ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο τό κτίριο 
ἰδιοκτησίας Ἰωάννου καί Βασιλείου Ταράτσα στίς ὁδούς Ἀν-
δρούτσου 26 καί Γάτου στήν Ἄμφισσα, γιατί πρόκειται γιά ἀξι-
όλογο δεῖγμα κτιρίου στόν συγκεκριμένο χῶρο, σημαντικό γιά τή 
μελέτη τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς. Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά 
δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως».

Ἡ κλινική του Δημάρχου Δημητρίου Λιανουλόπουλου
H κλινική «Ἅγιοι Ἀνάργυροι» Ἄμφισσας λειτουργεῖ τό 1953 

στό διατηρητέο κτίριο τοῦ Ταράτσα (Σεργουνιώτης, 2007, σελ. 
233 - Χρονικόν Ἀμφίσσης). Τή δημιουργεῖ ὁ Δημήτριος Λιανου-
λόπουλος, ἰατρός-παθολόγος, ἀπόφοιτος ἀπό τήν Ἰατρική Σχολή 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1929. Τό 1951 μέ τό συνδυα-
σμό «Ὁ Σαλώνων Ἡσαΐας», κερδίζει τίς δημοτικές ἐκλογές τοῦ 
Ἀπριλίου μέ ψήφους 851 ἔναντι 814 τοῦ ἀντίπαλου συνδυασμοῦ 
«Πρόοδος» καί ἐκλέγεται Δήμαρχος Ἄμφισσας. Ἐπανεκλέγεται 
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στίς ἐκλογές τοῦ 1954. Δημιουργεῖ τήν κλινική στό ἀρχοντικό τοῦ 
Ταράτσα καί δίνει τό ὄνομα «Ἅγιοι Ἀνάργυροι», διότι τούς θεω-
ροῦσε προστάτες του. Ἡ κλινική ἔχει ὅλα τά τμήματα: παθολο-
γικό-παιδιατρικό (Δ. Λιανουλόπουλος), μαιευτικό-γυναικολογικό 
(Χ. Πατεράκης), χειρουργικό (Π. Κασαπίδης), εἶχε μόνιμο ἀκτι-
νολόγο (Π. Μπράμας) καί περιοδικά λειτουργοῦσαν τμήματα 
ΩΡΛ, ὀφθαλμολογικό (ἐρχόταν δύο φορές τήν ἑβδομάδα ὀφθαλ-
μίατρος ἀπό τή Λιβαδειά) καί μικροβιολογικό (Ντόρα Σκορδίνη) 
(Σεργουνιώτης, 232, σελ. 232 - Χρονικόν Ἀμφίσσης 1828-1940). 

Δείχνοντας μεγάλη δραστηριότητα σάν Δήμαρχος, κατεβαίνει 
στίς ἐθνικές ἐκλογές ὡς βουλευτής τό 1958, ὅπου καί ἐκλέγεται μέ 
τήν Ἐθνική Ριζοσπαστική Ἕνωση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, 
τοῦ νικητῆ τῶν ἐκλογῶν. Ἐπανεκλέγεται στίς ἐκλογές τοῦ 1961 
μέ τήν πλειοψηφοῦσα παράταξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. 
Ὁ ἴδιος διατηρεῖ βουλευτικό γραφεῖο στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ 
1958, στό ἰσόγειο τοῦ Ταράτσα ὅπου ἔχει χωριστεῖ σέ δωμάτια 
καί ἕνα ἀπό αὐτά τό κάνει γραφεῖο του μέ ὑπεύθυνο τόν ἀδελφό 
του Ἠλία Λιανουλόπουλο. Ἡ ἐνασχόληση μέ τήν πολιτική τόν 
ὁδηγεῖ σιγά-σιγά σέ ὑπολειτουργία καί κλείσιμο τῆς κλινικῆς μέ 
τό τελευταῖο τμῆμα της νά παραμένει τό ἀκτινολογικό.

Τό Φροντιστήριο Ἀγγλικῶν
Ἀπό τό 1958 ὡς τό 1962, ἔμεινε στό ὀροφοδιαμέρισμα ὁ Ρέλ-

λος Παναγιώτης τοῦ Γεωργίου ἀπό τή Λεύκα Δωρίδας. Εἶχε στό 
χῶρο τοῦ σπιτιοῦ καί τό φροντιστήριο Ἀγγλικῶν μέ τήν ἐπωνυ-
μία «Ἑλληνοαμερικανικό Ἐπιμορφωτικό Ἰνστιτοῦτο». Δέν ἦταν 
παντρεμένος, εἶχε σπουδάσει στήν Ἀγγλία καί εἶχε πτυχίο Ἀγ-
γλικῶν πού τοῦ ἐπέτρεπε ἀνοίξει ἀντίστοιχο σπουδαστήριο. Ἀπό 
τό 1959 ὡς τό 1961 δημιουργεῖ καί τμῆμα ἐκμάθησης Γαλλικῶν 
μέ δασκάλα τήν κα Καίτη Μοσχάτου. Τό 1960 ἔρχεται καί μέ-
νει μαζί του ἡ μητέρα του Ἑλένη μέ τά δύο ἀνίψια του ἀπό τή 
Λεύκα Δωρίδος, Εὐθύμη καί Θανάση, προκειμένου νά παρακο-
λουθήσουν τά μαθήματα στό Γυμνάσιο Ἄμφισσας. Διέμεναν στήν 
κατοικία ὥς τό 1962. Τήν περίοδο αὐτή ὁ κ. Ταράτσας ἔμεινε 
στό ἰσόγειο, ἔχοντας τό κατάστημα καί δωμάτιο διαμονῆς στό 
πίσω μέρος αὐτοῦ (μαρτυρία Θανάση Ρέλλου, γεωπόνου, πρώην 
ὑποδιοικητή ΑΤΕ, ὑποκαταστήματος Ἄμφισσας).
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Ὁ Ἠλίας Ρεκαΐτης γράφει γιά τήν ἐμπορική ζωή  
στήν Ἄμφισσα τοῦ 1938

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἠλίας Ρεκαΐτης στό βιβλίο του «Στήν Ἄμ-
φισσα τοῦ 1938» (Γ΄ἔκδοση, Ἄμφισσα 1979, σσ. 7-8) γιά τόν 
ἐμπορικό κόσμο τῆς Ἄμφισσας ἐκείνη τήν ἐποχή: «…Στόν ἐμπο-
ρικό κόσμο τῶν ὑφασματοπωλῶν –τά σημερινά καταστήματα νε-
ωτερισμῶν, ὅπως τά ὀνομάζουμε τώρα–, πρῶτος ὁ Χαράλαμπος 
Φαρόπουλος σέ στύλ μόδιστρου παριζιάνου, πού μέ τό λεπτό 
γοῦστο του ἔντυνε καί τήν πιό δύστροπη κυρία τῆς Ἄμφισσαϊκῆς 
κονωνίας, ὁ Ντίνος Γερολυμάτος καί ὁ πατέρας του Ἀνδρέας, πού 
μέ τόν βοηθό του τόν Εὐάγγελο Γρηγοράτο ἔφερναν τά πιό ὡραῖα 
ἀγγλικά “κασμίρ” γιά τούς κομψούς καί καλόγουστους Ἀμφισ-
σεῖς. Ὁ Ντίνος Γερολυμάτος ἀσχολοῦνταν καί μέ τό ἐξαγωγικό 
ἐμπόριο ἐλιῶν. Ἀκολουθοῦσαν οἱ ἀδελφοί Δανιλάτου (Ἀντώνης, 
Παντελῆς, Δημοσθένης) Κεφαλῆνες, ἄριστα σήμερα ἐγκατεστημέ-
νοι μέ πολλά μαγαζιά στόν Πειραιά καί στήν Ἀθήνα, οἱ ἀδελφοί 
Τζαμτζῆ Νίκος, Μίμης καί ὁ ἀνεπανάληπτος Σπύρος, καί τέλος ὁ 
Δημήτριος Ταράτσας μέ τίς τρεῖς χαριτωμένες κόρες του (Ντίνα, 
Ἀθηνᾶ, Τσικώ) πού ἐργάζονταν ὡς πωλήτριες στό ἐμπορικό του 
πατέρα τους, καθώς καί ὁ γιός του ὁ Βασιλάκης πού παρασκεύ-
αζε ἀρώματα καί κολόνιες καί ἕνα ἄρωμα τό ἔλεγε “Λάκη Τά” 
ἀπό τά ἀρχικά του ὀνόματός του: Λάκης Ταράτσας. Ἐπίσης, ὁ 
Σπύρος Κουλοβατιανός, ὁ Εὐάγγελος Πολυμέρος καί ὁ Γεώργιος 
Δεδούσης».

Οἱ ἐφημερίδες ἀναφέρουν γιά τόν ἔμπορο Δ. Ταράτσα
Ἀναφορά στόν ἔμπορο Δημήτρη Ταράτσα γίνεται καί στό βι-

βλίο τοῦ Χρήστου Σεργουνιώτη «Χρονικόν Ἀμφισσης 1828-1940 
& Περιληπτικόν Χρονικόν 1941-1962» (Ἄμφισσα 2007). Συγκε-
κριμένα σέ φύλλα ἐφημερίδων παλαιότερων ἐποχῶν γράφεται:
• στό ἔτος 1910: «Τό ἐμπορικόν Δ. Ταράτσα εἶχε κομίσει τελευ-
ταίως ἅπαντα τά χρώματα βαφῆς βαμβακερῶν, μαλλίνων, μετα-
ξωτῶν καί δερμάτων, μέ τάς ὁδηγίας των. Ἐπίσης, διέθετε καί 
καπέλα ἀγροφυλάκων καί ἅπαντα τά ψιλικά εἴδη εἰς τιμάς εὐθη-
νάς» (σελ. 87 - ἀπό ἐφημερίδα ΑΜΦΙΣΣΑ, φύλ. 310/10-8-1910).
• στό ἔτος 1911: «Εἰς τό κατάστημα τοῦ Δ. Ταράτσα καθημε-
ρινῶς ἐκομίζοντο νεώτερα καί γουστόζικα ἐμπορεύματα» (σελ. 
88 - ἀπό ἐφημερίδα ΑΜΦΙΣΣΑ). Τήν ἴδια χρονιά: «Τό ἐμπορικόν 
κατάστημα Δ.Β. Ταράτσα εἶχε πλουτιστεῖ μέ τά ἐκλεκτότερα 
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εἴδη πολυτελείας, ἀνδρικά τε καί γυναικεῖα, εἰς μεγάλας πα-
ρακαταθήκας, τά ὁποῖα εὐελπιστῶν ὅτι ἐπί τῇ καταναλώσει τό 
κέρδος, ἐπώλει εἰς τιμάς ἀνεπιδέκτους συναγωνισμοῦ» (σελ. 92 
- ἀπό ἐφημερίδα ΠΑΡΝΑΣΣΙΣ).
• στό ἔτος 1920: «…ὁ δέ ἔμπορος Δ. Ταράτσας εἰδοποιοῦσε τό 
κοινόν τῆς τε Ἀμφίσσης καί περιχώρων ὅτι λόγῳ τῆς ἐκπνεούσης 
θερινῆς ἐποχῆς, ὑποβίβαζε ὅλας τάς τιμάς τῶν θερινῶν εἰδῶν τοῦ 
καταστήματός του κατωθεν καί αὐτοῦ του κόστους…» (σελ. 108 
- ἀπό ἐφημερίδα ΑΜΦΙΣΣΑ).
• στό ἔτος 1923: «Ὁ ἔμπορος κ. Ταράτσας εἶχε ἀναχωρήσει δι᾽ 
Ἀθήνας, πρός ἀγορά νέων εἰδῶν καί μεγάλες ἐκπτώσεις» (σελ.121 
- ἀπό ἐφημερίδα ΦΩΚΙΣ) .
• στό ἔτος 1924: «Πληθώρα ἐμπορευμάτων, ἄρτι κομισθέντων, 
εἰς ποιότητας καί χρωματισμούς τῆς τελευταίας μόδας ΦΑΡΑΩ 
εἶχε τό κατάστημα “Η ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ” τοῦ Δ. Ταράτσα (σέλ. 127 - 
ἀπό ἐφημερίδα ΦΩΚΙΣ).
• στό ἔτος 1925: «Τό μέγα ἐμπορικόν κατάστημα “Η ΝΕΑ ΑΓΟ-
ΡΑ” Δ.Β. Ταράτσα, ἐν Ἀμφίσσῃ, γνωστοποιοῦσε ὅτι ὅλα τά εἴδη 
ἀρραβώνων, τά εἶχε κανονίσει εἰς ἀπιστεύτους χαμηλάς τιμάς, 
ὑπενθυμίζοντας συνάμα “ἐπί τῇ καταναλώσει τό κέρδος” (τό 
κέρδος θά προέλθει ἀπό τήν αὐξημένη κατανάλωση)» (σελ. 131 
- ἀπό ἐφημερίδα ΦΩΚΙΣ).
• στό ἔτος 1931: «Νήματα μάλλινα λευκά διά μπαντανίας, διέθε-
τε τό κατάστημα τοῦ Δημ. Ταράτσα» (σελ. 163 - ἀπό ἐφημερίδα 
ΦΩΚΙΣ).

Ἡ «Βρύση τοῦ Ταράτσα»
Στή γωνία τῆς ὁδοῦ Γάτου, ὑπῆρχε ὑπαίθρια βρύση, ἡ «Βρύση 

τοῦ Ταράτσα», πού οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τή δεκαετία τοῦ 
1950 –καί πιό πρίν– πήγαιναν καί ἔπαιρναν νερό. Σιγά-σιγά μέ 
τό ξεκίνημα τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου πού ἀφοροῦσε τό δίκτυο 
ὕδρευσης τῆς πόλης ἀπό τόν τότε Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λιανου-
λόπουλο (1951-1958), τά σπίτια εἶχαν «δικό τους» νερό καί ἡ 
ἐπίσκεψη στήν ὑπαίθρια βρύση σταμάτησε, μέχρι πού «ἐξαφα-
νίστηκε».
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Οἱ ἄνθρωποι πού ἔζησαν στό ἀρχοντικό  
καί στό ἰσόγειο κατάστημα

Στό ἀρχοντικό:
• 1918-1953: Οἰκογένεια Ταράτσα
• 1953-1958: Λειτουργία Κλινικῆς «Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι» ἀπό 
τόν Δήμαρχο Ἄμφισσας κ. Δημήτριο Λιανουλόπουλο.
• 1958-1962: Φροντιστήριο Ἀγγλικῶν Παναγιώτη Ρέλλου.
• 1963-1971: Οἰκογένεια Βασίλη Ταμπάκη μέ τά παιδιά του Κώ-
στα καί Γιῶργο.
• 1973-1981: Οἰκογένεια Εὐσταθιάδη Γιάννη μέ τά παιδιά του 
Κωνσταντῖνο καί Βασίλη, ἀξιωματικοῦ τῆς ἀστυνομίας πού ὑπη-
ρετοῦσε στήν Ἄμφισσα.
• 1982-1994: Παθολογικό ἰατρεῖο τοῦ Λεωνίδα Τριανταφύλλου, 
ὁ ὁποῖος δέν χρησιμοποιοῦσε ὅλους τους χώρους τοῦ σπιτιοῦ.
• 1994 ὥς Μάϊος 2017: Tό σπίτι μένει ἀκατοίκητο
• 25 Μαΐου 2017: Ὁ Ἰωάννης Δρίβας μέ τή σύζυγό του Ἡλιούλα 
(γονεῖς τοῦ Λουκᾶ Δρίβα) ἀγοράζουν τό σπίτι ἀπό τά ἐγγόνια 
τοῦ Δ. Ταράτσα. 
• 19 Νοεμβρίου 2018: μέ πράξη ἀποδοχῆς κληρονομιᾶς, ἰδιοκτή-
της τοῦ σπιτιοῦ γίνεται ὁ Λουκᾶς Δρίβας.

 Τό ἰσόγειο κατάστημα λειτουργοῦσε ὡς:
• 1918-1963: Ἐμπορικό «Ταράτσα».
• 1964-1971: παρέμεινε κλειστό.
• Ἐμπορικό κατάστημα «Μαράτος - Ράμμος».
• Δεκέμβριος 1980 - Νοέμβριος 1985: Φαρμακεῖο Βέτας Κατσι-
κούλη.
• 1985-1991: Κατάστημα πώλησης πλαστικῶν εἰδῶν καί χαρτι-
κῶν ἀπό τόν Ἀμφισσιώτη κ. Φάρο Γεώργιο.
• 1991-1998: Κάβα Ἀποστόλου.
• 1998-2013: Φοῦρνος Δημητρίου Βασιλειάδη.
• Μάρτιος 2019 ὥς σήμερα: Ἰχθυοπωλεῖο ἀπό τόν τωρινό ἰδιο-
κτήτη κ. Λουκᾶ Δρίβα.

Ἐνδιαφέρον ἦταν καί τό ἔντυπο ὑλικό πού μᾶς ἔδειξε ὁ κ. Δρί-
βας καί ἀφοροῦσε ἀποδείξεις ἀπό πληρωμές ἠλεκτρικοῦ ρεύμα-
τος, συναλλαγματικές, ἀντίγραφο λογαριασμοῦ ἀπό Ἐμπορική 
Τράπεζα, δελτία παραγγελίας ἀπό ἄλλους ἐμπόρους –μάλιστα ὁ 
ἕνας ἦταν Ἑβραῖος ἀπό Θεσσαλονίκη–, λογαριασμοί τηλεφώνου 
καί ἀπόδειξη συστημένης ἀλληλογραφίας. Πραγματικά σέ ὅλα 
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αὐτά τά ἔντυπα ἀποτυπώνεται ἡ ἐμπορική κίνηση τῆς ἀγορᾶς 
καί ἡ καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς.

To «Ἀρχοντικό Ταράτσα» (νῦν Λουκᾶ Δρίβα) εἶναι ἕνας ἀκό-
μα σπάνιος θησαυρός στήν πολιτισμική κληρονομιά αὐτῆς τῆς 
πόλης πού στέκει ζωντανό στήν καρδιά τῆς Ἄμφισσας γιά ἕναν 
αἰώνα, ἀντέχοντας στό χρόνο. Μέσα του ξετυλίγεται σημαντικό 
κομμάτι τῆς ἱστορίας τῶν Σαλώνων πού ἀξίζει νά τή μάθουν οἱ 
ἑπόμενες γενιές. Ἡ πρωτεύουσα τῆς Φωκίδας θά συνεχίζει νά 
εἶναι ὁ τόπος πού θά σέ ἀγγίζει … μέ τόν πολιτισμό του καί τήν 
ἱστορία του.

(Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στόν νῦν ἰδιοκτήτη κ. Λουκᾶ Δρίβα 
πού μᾶς ξενάγησε καί μᾶς φιλοξένησε στό ὑπέροχο ἀρχοντικό 
καί στήν κα Γιώτα Ταράτσα, ἐγγονή τοῦ πρώτου ἰδιοκτήτη, γιά 
τά σημαντικά στοιχεῖα πού μᾶς παραχώρησε. Ἐπίσης, ἕνα με-
γάλο εὐχαριστῶ γιά τίς πληροφορίες πού μᾶς ἔδωσαν στούς κ. 
Θανάση Ρέλλο, κ. Ἠλία Στάϊκο, κ. Λούλα Λιανουλοπούλου, κ. 
Βαγγέλη Παπούλια, κ. Γιῶργο Ταμπάκη, κα Βέτα Κατσικούλη, 
κα Παγωνίτσα Τσινταβή, κα Σπυριδούλα Βασιλειάδου, κ. Νίκο 
Τριανταφύλλου & κ. Γιάννη Ἀποστόλου).

Ὑπεύθυνος συγγραφῆς κειμένου: Νικόλαος Παπούλιας
(Διευθυντής 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄμφισσας)

Ονόματα μαθητών: Αγαπητός Παναγιώτης, Αλμπούρας Ιωάν-
νης, Δελμούζος Παναγιώτης, Τσούνης Στυλιανός , Μπακογιάννης 
Θανάσης, Καπούρος Γεώργιος, Παπαθανάσης Κωνσταντίνος, Πα-
πούλιας Παναγιώτης , Ρομβοτσάνος Δήμος, Νταούτι Παναγιώτης, 
Τσινταβή Παναγιώτα, Τσιγαρίδα Γεωργία, Τσαφόγιαννου Κων-
σταντίνα, Νακάι Άννα, Φουσέκη Παρασκευή, Ζωγράφος Ιωάννης, 
Πετρόπουλος Θεοφάνης, Οσμένι Ντανιέλα,
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Επιστολές Πανουριά, Τζαβέλλα, Περραιβού για τη Μάχη της 
Άμπλιανης 14-7-1824

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ Χ. ΤΑΛΑΝΤΗ
Ὀργάνωση καί Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας στή Φωκίδα

κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.
Ἐξέχουσες μορφές ἱερωμένων τῆς Φωκίδας πρό καί

κατά τή διάρκεια τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα

(Συνέχεια ἀπό τό τεῦχος 161)

Φραγκοκρατία - Καταλανοκρατία

Πρίν ἀναφερθοῦμε στήν περίοδο τῆς κατάλυσης τοῦ ἑλλαδικοῦ 
χώρου ἀπό τίς ὀρδές τῶν Τούρκων Ὀθωμανῶν, ὅπου, ὡς γνωστό δέν 
ἔχει τήν ἴδια χρονολογική ἡμερομηνία γιά ὅλα τά γεωγραφικά δια-
μερίσματα τῆς χώρας, εἶναι σημαντικό νά σημειώσουμε πώς κατά 
τήν ταραγμένη, ἀπό κάθε ἄποψη, περίοδο τοῦ Μεσαίωνα, ἡ περιοχή 
τῆς σημερινῆς Φωκίδας, δέ δέχτηκε μόνο τή θρησκευτική κατοχική 
ἐπίδραση τῶν Μωαμεθανῶν, ἀλλά πολύ ἐνωρίτερα εἶχε δεχθεῖ τήν 
ἐπιρροή τῶν Λατίνων Ρωμαιοκαθολικῶν. Σέ μιά περίοδο μάλιστα, 
πού οἱ ἀντιπαραθέσεις τῶν δύο ἐκκλησιῶν βρίσκονταν σέ μεγάλη 
ἔνταση καί οἱ πιέσεις ἦταν ἀνυπέρβλητες.

Ἀρχικά ἡ Φραγκοκρατία στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Φωκίδας 
ξεκίνησε τό 1204 μ.Χ. κατά τήν Δ´ Σταυροφορία, ὅταν ἡ περιοχή πε-
ριῆλθε στή δικαιοδοσία τοῦ Βασιλιᾶ τῆς Θεσσαλονίκης, Βονιφάτιου 
τοῦ Μομφερατικοῦ, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τό φεουδαρχικό σύστημα 
τῆς τότε Εὐρώπης, ἵδρυσε στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Φωκίδας τή 
«Βαρωνία ἤ Αὐθεντία τῶν Σαλώνων» καί διόρισε πρῶτο Αὐθέντη 
τῶν Σαλώνων τό Γάλλο ἱππότη Θωμᾶ Στρομονκούρ.

Μετά τήν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας, ἡ ὁποία διήρκεσε ἕως τό 
1311 μ.Χ., ἀκολούθησε μιά μακρά περίοδος Καταλανικῆς κυριαρ-
χίας, μέ πρῶτο Καταλανό ἡγεμόνα τόν ἱππότη Ρογῆρο Δελώρ, τόν 
ὁποῖο διαδέχθηκε ὁ Ἀλφόνσος Φρειδερίκος τῆς Ἀραγωνίας καί ἡ 
δυναστεία του.

Βέβαια ἐπί Φραγκοκρατίας ἔχουμε ριζική ἀλλαγή στή διοικητική 
καί ἐκκλησιαστική διάρθρωση στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Φωκί-
δας πού κατεῖχαν οἱ Φράγκοι (γιατί τό Λιδωρίκι ἐξακολουθοῦσε 
νά ὑπάγεται στό Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου καί ἐκκλησιαστικά στή 
Μητρόπολη Λάρισας).

Ἡ πόλη τῆς Ἄμφισσας μετονομάζεται σέ Σάλωνα (ὁ Σάλωνας 
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ἤ τά Σάλωνα) καί στήν ἐπισκοπή Σαλώνων βρίσκουμε Λατίνους 
ἐπισκόπους, πού ἀντικατάστησαν τούς Ὀρθόδοξους Ἱεράρχες, ἐνῶ 
ὁ κατώτερος κλῆρος προφανῶς ἔμεινε στή διάκριση τῶν ἀλλόδοξων 
προϊσταμένων13.

Στό Τακτικό του μέ ἀριθμό 1555Α τοῦ Παρισινοῦ Κώδικα ἀνα-
φέρεται ἡ Ἐπισκοπή Σαλώνων, «ὡς παλαιότερον ἐτιτλοφορεῖτο» νά 
ὑπάγεται στή Μητρόπολη Ἀθηνῶν μέ αὔξοντα ἀριθμό 30 ἐκ τῶν 38 
Ἐπισκοπῶν αὐτῆς14. 

Στούς χρόνους τοῦ Αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικου Β´ Παλαιολόγου 
(1282- 1328 μ.Χ.), ἡ ἐπισκοπή Λιδωρικίου ἐξακολουθεῖ νά ὑφίστα-
ται κι ἀναφέρεται ἕκτη σέ σύνολο εἴκοσι πέντε ἐπισκοπῶν τῆς Μη-
τρόπολης Λάρισας.

Σέ σιγιλλιῶδες γράμμα τοῦ Πατριάρχη Φιλόθεου15 τό Σεπτέμβριο 
τοῦ 1371 μ.Χ., σχετικά μέ τίς ἐπισκοπές πού ὑπάγονταν στήν Μη-
τρόπολη Λάρισας, ἡ ἐπισκοπή Λιδωρικίου βρίσκεται νά ἀναφέρεται 
ἕκτη σέ σύνολο δέκα ἕξι ἐπισκοπῶν.

Ἡ κατάσταση αὐτή συνεχίστηκε καί ἐπί Καταλανικῆς κυριαρ-
χίας. Ὁ Σάθας μᾶς πληροφορεῖ, πώς στά 1345 μνημονεύεται ἀπό 
τόν Ρογῆρο Ἀρχιεπίσκοπο Βιτουρεκίου16 καί ὁ ἐπίσκοπος Σαλώνων, 
ἄγνωστο ὅμως τό ὄνομά του. Καθώς ἐπίσης μᾶς πληροφορεῖ καί 
γιά τό ὄνομα τοῦ Λατίνου ἐπισκόπου Σαλώνων Ἰωάννη Α´ στά 139° 
μ.Χ.17

Ὡστόσο ὅμως, πρός τό τέλος τῆς Καταλανοκρατίας καί συγκεκρι-
μένα τό 1394 μ.Χ., ἀπαντᾶται Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης στήν ἐπισκοπή 
Σαλώνων κι εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος προ-
κάλεσε τό Σουλτάνο Βαγιαζήτ νά καταλάβει τήν πόλη τῶν Σαλώνων 
γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἡ περιοχή ἀπό τούς Καταλανούς. Δέν μποροῦμε 
νά εἴμαστε σίγουροι ἄν συνυπῆρχαν ταυτόχρονα Λατίνος καί Ὀρθό-
δοξος Ἱεράρχης στά Σάλωνα.

Πάντως ἡ περιοχή, πρός τό τέλος τῆς καταλανοκρατίας, ἀποτε-
λοῦσε συνέχεια τοῦ Δουκάτου τῶν Ἀθηνῶν (καταλανική κτήση) καί 
τήν κυβερνοῦσε ἡ Ἑλένη Καντακουζηνή18. 

Ἡ ὕπαρξη Λατίνου Ἱεράρχη πιθανόν νά μήν ἦταν μόνιμη στήν 
περιοχή, ἀλλά νά ἐπιβλήθηκε ἀπό τόν Πάπα, ὥστε νά ἐξυπηρε-
τεῖ προσπάθεια προσηλυτισμοῦ τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ. Ἀντίθετα 
ἡ ὕπαρξη Ὀρθόδοξου Ἱεράρχη, ὡς ἀνοχή πρός τό θρήσκευμα τῆς 
πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς, πρέπει ὁ Ἱεράρχης νά εἶχε τή 
φυσική παρουσία του στήν πόλη τῶν Σαλώνων.

(συνεχίζεται)
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Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης

τῆς Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ στήν Εὔβοια
(1920-1991)

(Συνέχεια ἀπό τό τεῦχος 161)

Ἡ ἀγάπη του γιά τήν ἐκκλησιαστική ζωή

Ἡ ἀγάπη τοῦ μικροῦ Ἰακώβου γιά τά προσκυνητάρια καί τά 
ἐξωκκλήσια τόν ἔκανε νά ἐπισκέπτεται τακτικά καί τό ἐξωκκλήσι 
τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, σ᾽ ἕνα λόφο λίγο ἔξω ἀπ᾽ τό χωριό, πού στά 
πρῶτα χρόνια λειτουργοῦσε ἐκεῖ καί τό σχολεῖο του. Ἀνάβοντας τά 
καντήλια καί περιποιούμενος τόν ναό της, εἶχε τήν εὐλογία, παιδάκι 
τότε ὀκτώ-ἐννέα ἐτῶν, νά δεῖ ἀρκετές φορές ὁλοζώντανη τήν ἁγία. 
Ὑπακούοντας σέ συμβουλή τῆς μητέρας του, ζήτησε ἀπ᾽ τήν ἁγία σέ 
μία ἀπό τίς ἐμφανίσεις της «νά τοῦ πεῖ, νά τοῦ δώσει τήν τύχη του». 
Καί ἡ ἁγία Παρασκευή τοῦ εἶπε: «ἄκουσέ με, Ἰάκωβε. Θά δεῖς δό-
ξες πολλές, πολύς κόσμος θά ᾽ρχεται νά σέ δεῖ, πολλά χρήματα θά 
περάσουν ἀπ᾽ τά χέρια σου, ἀλλά δέν θά μείνουν». Καί πράγματι 
ὅλα αὐτά ἐπαληθεύτηκαν.

Τό μεγάλο δῶρο τῆς πίστεως καί ἡ ταπείνωση τοῦ μικροῦ Ἰα-
κώβου, καθώς καί οἱ προσευχές τῆς ὁσίας μητέρας τοῦ ἦταν αἰτία, 
ὥστε ὁ Γέροντας Ἰάκωβος ἀπό παιδί νά ἔχει μία ζωντανή, μία θαυ-
μαστή πραγματικά σχέση μέ τήν Παναγία μας καί τούς ἁγίους μας. 
Ἔτσι, πολύ ἁπλά, πολύ φυσικά, εἶδε νά τόν εὐλογεῖ καί νά τόν 
θεραπεύει ἀπό δύσκολη ἀσθένεια ὁ ἅγιος Χαραλάμπης, τοῦ ὁποίου 
εἶχαν στό σπίτι τούς μία μικρή ἀσημένια εἰκόνα θαυματουργή ἀπό 
τή Μικρά Ἀσία, πατρογονικό κειμήλιο ἕως ἑξακοσίων ἐτῶν. Τό ἴδιο 
ἁπλά καί φυσικά προσέτρεξε λίγο ἀργότερα στή χάρη τῆς Παναγίας 
μας καί τήν παρακάλεσε μέ κλάματα, τῆς μίλησε ὅπως τό παιδί στή 
μητέρα του μπροστά στή θαυματουργή εἰκόνα τῆς ἐπωνομαζόμενης 
Ξενιᾶς, τήν ὁποία εἶχαν φέρει γιά προσκύνημα σέ διπλανό χωριό, 
καί εἶδε τήν Παναγία μας νά τοῦ θεραπεύει σχεδόν ἀμέσως τά 
πληγωμένα πέλματα τῶν ποδιῶν του, ἀπ᾽ τά ὁποῖα ἔτρεχαν ὑγρά 
καί μέ τά ὁποῖα εἶχε κάνει μαρτυρική πορεία δύο ὡρῶν γιά νά τήν 
προσκυνήσει.
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Ἡ ἁγία ζωή τοῦ μικροῦ Ἰακώβου ἔκανε τούς συγχωριανούς του, 
ἀλλά καί τούς κατοίκους τῶν γύρω χωριῶν, ὅπου πήγαινε εἴτε ὡς 
μαστορόπουλο, βοηθός τοῦ πατέρα του, εἴτε γιά νά ψάλλει μέ τή με-
λωδική καί ἐπιβλητική φωνή του στίς γιορτές τους, νά τόν σέβονται 
καί νά τόν ὑπολογίζουν ὡς παιδί τῆς Ἐκκλησίας, παιδί τοῦ Θεοῦ. Κι 
ἔγινε ἡ καταφυγή τους. Ἀπ᾽ τά ἐννέα του χρόνια καί μετά ὅλοι τόν 
εἶχαν γιά γιατρό. Ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας, χαριτολογώντας, ἔλεγε ἀργό-
τερα: «Ἐγώ δέν ἤξερα τίποτα. Εἶχα μία Σύνοψη καί ὅ,τι προσευχή 
ἔβρισκα τούς διάβαζα, τούς σταύρωνα, τούς ράντιζα μέ ἁγιασμό 
καί γινόντουσαν καλά». Ἀπό μικρό λοιπόν παιδί ἦταν στήν ὑπηρε-
σία τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα προικισμένο μέ τό χάρισμα τό ἰαματικό, 
ἀλλά καί τό προορατικό, ἀφοῦ μέ τήν καθαρότητα καρδιᾶς καί νοῦ 
πού εἶχε ἀποκτήσει μέ τήν ἄσκηση καί τήν προσευχή, προέβλεψε τά 
μεγάλα κακά πού πλησίαζαν λόγω τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ καί τοῦ Β´ 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Στό Δημοτικό Σχολεῖο τοῦ χωριοῦ ὅπου πήγαινε εἶχε σ᾽ ὅλες τίς 
τάξεις ἄριστη ἐπίδοση. Ἐντυπωσίαζε δέ τόσο πολύ καί γιά τήν συ-
μπεριφορά του, ὥστε τόν μικρό Ἰάκωβο τόν σεβόταν κι ὁ δάσκαλος, 
πού μαζί μέ τόν Ἐπιθεωρητή ἐπέμεναν στούς γονεῖς του νά τόν 
στείλουν στή Χαλκίδα στό Γυμνάσιο, γιά νά συνεχίσει τή μόρφωσή 
του καί νά μήν ἀδικηθεῖ ἕνα τέτοιο μυαλό. Ὁ πατέρας του ὅμως, 
φοβούμενος μήπως τό παιδί του κινδυνέψει ποικιλοτρόπως ἀπ᾽ τίς 
παγίδες τῆς κοινωνίας, δέν τό ἐπέτρεψε.

Ἔμεινε ἔτσι ὁ νεαρός Ἰάκωβος στό χωριό καί δούλευε στά χωρά-
φια τά δικά τους καί σέ ξένα γιά μεροκάματο. Ἔπειτα ὁ πατέρας 
του τόν πῆρε μαζί του βοηθό στά χτισίματα.

Τά πρῶτα βήματά του στήν ἄσκηση

Ὁ Ἰάκωβος, τό παιδί τῶν 13 καί 14 ἐτῶν, ἔγινε σιγά-σιγά ἕνας 
μικρός ἀσκητής. Ὅλη μέρα στή δουλειά, γιά τό μεροκάματο ἤ γιά 
τίς ἐξυπηρετήσεις τῶν συγχωριανῶν του, πού ὅλους τους συμπο-
νοῦσε πολύ καί δέν ἔλεγε ὄχι σέ ὅποιον καί ὅπου τοῦ ζητοῦσε χέρι 
βοηθείας, καί τό βράδυ στό σπίτι στήν προσευχή καί στίς μετάνοιες. 
Στίς νυχτερινές μετάνοιες πού στήν ἡλικία τῶν 15-16 ἐτῶν ἔφτανε 
τίς δύο χιλιάδες καί περισσότερες. Ἀλλά καί στό θέμα τῆς νηστείας 
ἐβίαζε πολύ τόν ἑαυτό του. Γιά μεγάλα διαστήματα, ὄχι συνεχῆ, 
ἀπό τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα μέχρι τό Σάββατο πού πήγαινε νά 
λειτουργηθεῖ, δέν ἔτρωγε τίποτα. Μεταλάμβανε, ἔπαιρνε ἀντίδωρο 
καί μετά ἔτρωγε λίγο προσφάϊ. Τήν Κυριακή ἔτρωγε κανονικά. Στήν 
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περίοδο τῆς Κατοχῆς ὅμως ἀπ᾽ τήν ἄσκηση, ἀθέλητα, κινδύνεψε δύ-
ο-τρεῖς φορές ἡ ὑγεία του, γιατί συνέβη μετά τήν ἑβδομάδα τῆς 
ἀφαγίας του νά βρεθοῦν πεινασμένα παιδιά τή μία φορά καί ἀνή-
μποροι γέροι τήν ἄλλη, τούς ἔδωσε ὅ,τι εἶχε νά φάει γιά τρεῖς-τέσ-
σερις ἡμέρες καί ὁ ἴδιος ἔμεινε χωρίς τίποτα.

Δέν ἔλειπαν βέβαια καί οἱ εἰρωνεῖες καί τά πειράγματα ἀπό ὁρι-
σμένους συγχωριανούς. Ἀλλά ὁ νεαρός Ἰάκωβος οὔτε ἀπαντοῦσε, 
οὔτε ἀνταπέδιδε. Ἡ φράση «εὐχαριστῶ, μπάρμπα-Γιώργη» ἔμεινε 
παροιμιώδης στό χωριό Φαράκλα καί στήν εὐρύτερη περιοχή. Ἦταν 
ἡ ἀπάντηση τοῦ νέου τότε Ἰακώβου πρός κάθε χυδαία βρισιά τοῦ 
συγχωριανοῦ του μπάρμπα-Γιώργη, ὁ ὁποῖος ἐνῶ τοῦ εἶχε κλέψει 
τή σειρά στό πότισμα τῶν χωραφιῶν, τόν ἔβριζε χυδαῖα, ὅταν ὁ νέος 
Ἰάκωβος διεκδίκησε τή σειρά του.

Στίς μαῦρες μέρες τοῦ 1942, παλληκάρι τότε εἴκοσι δύο ἐτῶν, ὁ 
Γέροντας Ἰάκωβος πέρασε ἕνα μεγάλο πόνο καί μία μεγάλη λύπη 
ἀπ᾽ τήν κοίμηση τῆς μητέρας τοῦ Θεοδώρας, μέ τήν ὁποία εἶχε πολύ 
μεγάλο φυσικό καί πνευματικό σύνδεσμο καί ἡ ὁποία ἐκοιμήθη μ᾽ 
ἕνα θάνατο ἀληθινά ὁσιακό, προγνωρίζοντάς τον ἀπό εἰδοποίηση 
τοῦ ἀγγέλου της τρεῖς μέρες πρίν τήν κοίμησή της.

Ἡ μετά θάνατον ὅμως ἐμφάνισή της στόν ὕπνο του καί οἱ νουθε-
σίες πού τοῦ ἔδωσε ἐνδυνάμωσαν καί παρηγόρησαν τήν ψυχή του. 
Συνέχισε ἔτσι τήν ἴδια ἀσκητική ζωή μέχρι τήν ἡλικία τῶν εἴκο-
σι ἑπτά ἐτῶν, ὁπότε τόν πῆραν στρατιώτη, καθυστερημένα βέβαια, 
λόγω τοῦ ὅτι εἶχε κηρυχθεῖ ὁ πόλεμος, ὑπῆρχαν ἀνώμαλες καταστά-
σεις, Κατοχή, ἀνταρτοπόλεμος καί δέν τούς εἴχανε καλέσει.

Ἡ στρατιωτική θητεία του

Ἡ ἐποχή πού πῆγε στρατιώτης (1947) ἦταν ἡ περίοδος τοῦ ἐμφυ-
λίου καί ἀδελφοκτόνου πολέμου στήν πατρίδα μας. Μέ τήν πίστη 
του στόν Θεό, τίς προσευχές καί τίς δεήσεις του, ἔχοντας πάντοτε 
μαζί του τό θαυματουργό εἰκονισματάκι τοῦ ἁγίου Χαραλάμπη, μέ 
τόν σεβασμό καί τήν πειθαρχία πρός τούς ἀνωτέρους του, τήν ἐρ-
γατικότητα καί τή σεμνότητά του, ξεπέρασε τίς ποικίλες δυσκολίες 
καί δοκιμασίες πού ἀντιμετώπισε κατά τή διάρκεια τῆς τριετοῦς 
στρατιωτικῆς του θητείας, ἀρχικά στό Βόλο κι ὕστερα στόν Πειραιᾶ. 
Δέν «συσχηματίσθηκε» ποτέ μέ ἄτοπες καί ἀπρεπεῖς ἐπιθυμίες ὁρι-
σμένων συστρατιωτῶν του καί γι᾽ αὐτό εἶχε, τουλάχιστον στήν ἀρχή, 
νά πολεμήσει μέ τά πειράγματα καί τή χλεύη τους. Μέ τήν ἐνάρετη 
ὅμως ζωή του ἐδίδαξε πολλούς καί στό τέλος ὅλοι τόν ἀγάπησαν, 
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γιατί στίς δυσκολίες καί στίς ἀρρώστιές τους ἦταν πάντα δίπλα 
τους.

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος συνέχισε καί στό Στρατό τήν ἄσκησή του. 
Οὐδέποτε κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του ἔφαγε λαδερό φαγητό 
τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές, καθώς καί τίς Σαρακοστές τῶν 
Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα. Αὐτό βέβαια γινόταν μέ μεγάλες 
θυσίες…

Ἡ εὐχαρίστησή του ἦταν μεγάλη πού πήγαινε καί προσκυνοῦσε 
ὅλους τούς μεγάλους ναούς καί τά ἐκκλησάκια πού ὑπῆρχαν στή 
διαδρομή ἀπ᾽ τόν Πειραιᾶ μέχρι τήν Ἀθήνα. Αὐτό γινόταν μέ κα-
θημερινή σχεδόν πεζοπορία, ἡ ὁποία βέβαια ἄφησε τά σημάδια της 
πού φάνηκαν ἀργότερα.

Οἱ εὐχές πού τοῦ ζήτησαν ἐπίμονα νά διαβάσει στό σπίτι ἑνός 
ἐφέτη στήν Ἀθήνα καί οἱ προσευχές πού ἔκανε, ὄντας ἀκόμη στρα-
τιώτης, ἐλευθέρωσαν τήν οἰκογένεια ἀπ᾽ τόν δαίμονα, τόν ὁποῖο ἡ 
σύζυγος τοῦ ἐφέτη εἶδε μέ τή μορφή μαύρου φοβεροῦ σκύλου πού 
ἔβγαινε ἀπ᾽ τό σπίτι της, λέγοντάς της: «Μ᾽ ἔδιωξε ἐκεῖνος ὁ κοκκα-
λιάρης». Τέτοιες εὐεργεσίες ἔγιναν καί χάριν ἄλλων.

Ἀπολύθηκε ἀπ᾽ τίς τάξεις τοῦ Στρατοῦ τριάντα καί πλέον ἐτῶν κι 
ἀφοῦ ἀποκατέστησε τήν ἀδελφή του, κατά τήν ἐντολή τῆς μητέρας 
του, ἔχοντας ζήσει «εὐαγγελικῶς» στόν κόσμο, ἀκολούθησε τή μο-
ναχική ζωή, πού ἀπό μικρός ὁλόψυχα ἐπόθησε.

Ἀρχική ἐπιθυμία τοῦ π. Ἰακώβου ἦταν νά πάει στούς Ἁγίους Τό-
πους κι ἐκεῖ νά ζήσει στήν Ἔρημο ὡς Ἀσκητής. Θεώρησε ὅμως καλό 
πρίν ξεκινήσει γιά τούς Ἅγιους Τόπους νά ἐπισκεφθεῖ τό μοναστήρι 
τοῦ Ὁσίου Δαυίδ, γιά νά ζητήσει τή βοήθεια καί τή μεσιτεία τοῦ 
ὁσίου.

Ἡ ὁλοζώντανη ὅμως ἐμφάνιση ἐνώπιόν του μέ τήν ἄφιξή του ἐκεῖ 
τοῦ ἰδίου τοῦ ὁσίου Δαυΐδ πού τόν ὑποδέχθηκε καί ἡ οὐράνια καί 
παραδείσια πολιτεία τῶν ἀσκητῶν πού εἶδε μπροστά του σέ ὅραμα, 
ἀντί τοῦ παλαιοῦ καί ἐρειπωμένου Μοναστηρίου πού ὑπῆρχε στήν 
πραγματικότητα, τόν ἔκαναν νά ὑποσχεθεῖ στόν Ἅγιο, ὅτι θά παρα-
μείνει στή Μονή, ὅπως καί παρέμεινε. Τήν ἐποχή ἐκείνη ζοῦσαν στή 
Μονή τρία γεροντάκια μέ τό ἰδιόρρυθμο σύστημα. Ἡγούμενος ἦταν 
ὁ μακαριστός ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Θωμᾶς, ἄνθρωπος ἐνάρε-
τος, ἠθικός καί πολύ ἐλεήμων, ἐργασθείς μέ πολύ ζῆλο γιά τήν ἀνα-
στήλωση τῆς Μονῆς.

(Συνεχίζεται)
Ἐπιμέλεια Ι. Γ. Ρ. ἀπό «Πεμπτουσία Βίος τοῦ Ἁγίου»
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Τό Σάββατο 1 Αὐγούστου 2020 ἡ Ε.Φ.Μ. σέ συνεργασία μέ τό 
Δῆμο Δελφῶν συνδιοργάνωσε Ἐκδήλωση Μνήμης γιά τή Μάχη 

τῆς Ἄμπλιανης (24.7.1824).
Γιά τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου ἐκδόθηκε ἡ ἀκόλουθη ἀνακοίνω-

ση: Ὁ Δῆμος Δελφῶν καί ἡ Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν συνδιορ-
γανώνουν ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης γιά τή μάχη τῆς Ἄμπλιανης 
πού θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 1η Αὐγούστου 2020 στήν 
θέση «Ταμπούρια», στό πραγματικό πεδίο μάχης μέ τό ἀκόλουθο 
πρόγραμμα: 

• 10.00 π.μ.: Προσέλευση, Χαιρετισμοί, Ἐπιμνημόσυνη δέη-
ση, Πανηγυρικός της ἡμέρας, Κατάθεση στεφάνων, Ἑνός λεπτοῦ 
σιγή, Ἐθνικός Ὕμνος

Ὁ ἑορτασμός θά πραγματοποιηθεῖ στό πλαίσιο τῶν ἔκτακτων 
μέτρων πού ἔχουν ληφθεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση διασπορᾶς τοῦ 
κορωνοϊοῦ.

 «Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ»
Οἱ ἐπαναστάτες Ἕλληνες συντρίβουν τήν ἰσχυρότατη στρατιά 

εἰσβολῆς τοῦ Δερβίς Πασᾶ.
196 χρόνια μετά ἐπιβάλλεται νά τιμήσουμε καί νά ἀναδείξουμε 

τό γεγονός τῆς μάχης αὐτῆς, πού τυγχάνει ἄγνωστη γιά τό εὐρύ 
Ἑλληνικό κοινό.

Ἡ μάχη τῆς Ἄμπλιανης ἦταν ἀπό τίς σφοδρότερες τοῦ Ἐθνικοῦ 
Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα μέ συμμετοχή 12.000 Τουρκο-Αλβανῶν 
καί 1.200 Ἑλλήνων.

Ἡ ἀμυντική γραμμή τῶν Ἑλλήνων μέ τούς 10 ἰσχυρούς προ-
μαχῶνες (ταμπούρια) πάνω στήν παλιά ὁδό Ζητουνίου (Λαμίας) 
- Σαλώνων (Ἄμφισσας), ἀντιστέκεται ἀκόμα στό χρόνο στή Δυτι-
κή πλαγιά τοῦ Παρνασσοῦ καί εἶναι ἴσως τό μοναδικό σωζόμενο 
πεδίο μάχης σέ ὅλη τή χώρα ἀπό τίς μάχες τοῦ Ἀγώνα τῆς Ἐθνε-
γερσίας τοῦ 1821.

Πρόκειται γιά μία πολύ μεγάλης Στρατηγικῆς σημασίας μάχη, 
ἀφοῦ δέν ἐπέτρεψε στά τουρκικά στρατεύματα νά ὑλοποιήσουν 
τό σχέδιό τους, τῆς καθόδου στήν Πελοπόννησο, μέ ὅλες τίς συ-
νέπειες πού αὐτό θά ἐπέφερε γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ Ἀγῶνα.
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Στήν προαναφερθεῖσα ἐκδήλωση πέραν τοῦ Δημάρχου Δελφῶν κ. 
Π. Ταγκαλή καί τοῦ Προέδρου τῆς Ε.Φ.Μ. κ. Ι. Ράμμου, παρέστει 
ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Γ. Δελμοῦζος, μέλη τοῦ Δ. 
Σ. τοῦ Δήμου Δελφῶν καί τῆς Ε.Φ.Μ. ἀλλά καί ἐκπρόσωποι συλλό-
γων καί πολίτες ἐνῶ ὁ Βουλευτής τοῦ νομοῦ μας κ. Ι. Μπούγας μέ 
μήνυμά του ἐνημέρωσε ὅτι λόγω ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων δέ θά 
παρευρίσκοντο.

Χαιρετισμό ἀπεύθυνε ὁ πρόεδρος τῆς 
Ε.Φ.Μ. ὁ ὁποῖος μέ ἀφορμή τήν ὁμοψυ-
χία καί τό ὑψηλό ἠθικό τῶν ἀγωνιστῶν 
τῆς μάχης τῆς Ἄμπλιανης, τόνισε ὅτι οἱ 
παράγοντες αὐτοί ἀποτελοῦν πολλαπλα-
σιαστή δύναμης καί εἶναι οἱ σημαντικό-
τεροι παράγοντες τῆς ἐξίσωσης τῆς ἐθνι-
κῆς ἰσχύος πού εἶναι τό γινόμενο τοῦ ἔμ-
ψυχου παράγοντα ἐπί τοῦ παράγοντα 
τῶν ἄψυχων ὑλικῶν. Ἐπισήμανε δέ, ὅτι ἡ 
ἐθνική ἰσχύς κλείνει τό μάτι στή Διπλω-
ματία καί τῆς δίνει δύναμη γιά τήν ἐπί-
τευξη τῶν ἀντικειμενικῶν σκοπῶν τῆς 
πατρίδας μας. 

Τέλος ἐπανέλαβε τίς προτάσεις τῆς 
Ε.Φ.Μ., ὅπως αὐτές εἶχαν εἰπωθεῖ καί 
στήν προηγούμενη ἐπέτειο τοῦ 2019, 
ἤτοι:

✓ Ἀνάδειξη τῆς θέσης τῆς Μάχης τῆς Ἄμπλιανης καί τῶν ὀχυρῶν 
(ταμπούρια) μέ σχετική τοπογραφική ἀποτύπωση τοῦ χώρου, προ-
στασία αὐτοῦ, ἀναστήλωση των βασικών ὀχυρῶν καθώς καί τοπο-
θέτηση ἐνός μνημεῖου. 
✓ Σύνδεση-ἀξιοποίηση τοῦ μονοπατιοῦ τῆς Μάχης μέ τό Πανευρω-
παϊκό μονοπάτι Ε4 πού περνάει ἀπό Ἀγόριανη - Κρόκι μέ ἀνάλογες 
σημάνσεις ὥστε νά συνδεθεῖ ἡ ἱστορία μέ τή φύση καί τό περιβάλ-
λον. 
✓ Ὑδροδότηση καί τοποθέτηση στή θέση «ΠΛΑΚΑ» ἐνημερωτικοῦ 
πίνακα. 

Προσθέτοντας ὅτι τοῦ χρόνου 2021 θά μποροῦσε νά προγραμμα-
τιστεῖ καί ἐκτελεστεῖ στό πραγματικό ἀναλλοίωτο πεδίο τῆς Μάχης 
(ταμπούρια Ἄμπλιανης) ἀναπαράσταση αὐτῆς. 
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᾽Απαγορεύεται ἡ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ 

ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό, 

μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφή καί. 

μέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ 

συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.
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