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Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει
Ἕνας

ξένος

Κυριακάκης,

γιὰ

τὸν

τόπο

µας

ὁ

κρητικὸς

δάσκαλος

Μανώλης

μᾶς γράφει:

«Νοιώθω ὅμως καὶ τὸ χρέος νὰ συγχαρῶ θερμὰ ὅλους ἐσᾶς, ποὺ
ἀναλάθατε τὸ δύσκολο καὶ κοπιαστικὸ αὐτὸ ἔργο. Γιατὶ πραγματικά
προὐποθέτει κόπους καὶ ἐργασία καὶ θυσίες ἡ ἐπιτέλεση ἑνὸς τέτοιου
ἔργου. Εἶναι ὅμως µεγάλη ἱκανοποίηση, ὅταν ἀνακαλύπτει κανένας
τοὺς θησαυροὺς τοῦ τόπου του καὶ μ᾿ αὐτοὺς φωτίζει τὸ νοῦ καὶ τὴν

χέρι τὴν
ποὺ μᾶς

ὁ κόσμος ἀπὸ πρῶτο
ὄχι τὴν παραποιηµένη,

καρδιὰ τῶν ἄλλων. "Ἔτσι μαθαίνει
ἱστορία του, τὴ σωστὴ ἱστορία καὶ

παρουσιάζουν οἱ κάθε λογῆς ἱστορικοί. Γνωρίζει τὸν τόπο του σωστὰ
καὶ γίνεται ἕνας ἀθεράπευτος πατριδολάτρης, ἕτοιμος γιὰ κάθε Θυ-

σία γιὰ τὴν προκοπὴ τοῦ τόπου του.
"Αν γινόταν αὐτὸ σ᾿ ὅλα τὰ διαμερίσματα
σίγουρο

πὠὼς δὲ θὰ ἐρήμωνε

κολα αὐτὸ ποὺ ἀγαπᾶ

ἡ Ἑλλάδα,

γιατὶ

τῆς χώρας
δὲν ἀφήνει

µας

εἶναι

κανένας

εὔ-

καὶ λατρεύει».

Ἂκ
Καὶ

ἕνας

δικός

µας,

ὁ συνταξιοῦχος

δάσκαλος

Εὐθύμιος

Γούθα-

λης, μᾶς γράφει:
"Ελαθα καὶ τὸ δεύτερο τεῦχος τῶν «Σελίδων ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα» καὶ
μὲ ἁπληστία διάθασα τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἐν ταυτῷ τερπνὰ περιεχόµενά
ἀξίους

του, σπεύδω δὲ ὁλόθερμα νὰ συγχαρῶ τόσο σᾶς ὅσο καὶ τοὺς
συνεργάτες σας, γιὰ τὴν παρουσίαση ἑνὸς τόσο ἐξαίρετου,

ἀπὸ περιεχόμενα καὶ ἐμφάνιση, περιοδικοῦ καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἔλλειψη
ἐπὶ τόσα ἔτη το αἰσθητή. Εἶναι τοῦτο αὐτὴ ἡ φωνὴ τῆς λεθεντογέννας
ἔιους

Φωκίδος

πού,

οἰκοδόμους

δωση τῶν εὐγενῶν
κῶν Μελετῶν».

Σχόλια

ἐπὶ
του

τέλους,
καὶ

καὶ

τὸ

εδρε
ὁποῖο

σὲ

πολιτιστικῶν

στὰ παραπάνω

σᾶς

πολὺ

θὰ

σκοπῶν

τοὺς

γεννήτορας

συντελέσει

τῆς

στὴν

«Εταιρείας

καὶ

ᾱ-

κατευό-

Φωκι-

δὲ χρειάζονται.
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Σχολιάζοντας
Α.- Η ΧΑΡΜΑΙΝΑ.
λιὰ

καὶ

συνοικία

Β.-χρόνια

ΕΛΑΙΩΝΑΣ.
ἄρχισε,

μὲ

Τὰ

τελευταῖα

προοδευτικἁἀ

αὖ-

Κάστρου

της,

ἑανόμενο ρυωθµό, ἡ ἐκρίζωση αἰωώνόθιων ἐλαιοδένδων καὶ ἡ οἴκοπε-

κι αὐτή, νὰ ὑποκύπτει

στὶς

δοποίηση

τοῦ

νέγερση

ἐργοστασίων

τῆς ”"Αμϕισσας
νες στὶς πλαγιὲς

ἄρχισε,

Τούτη ἡ πα-

χαρακτηριστικἠ

τὴ γεγονύτα

ριζωµένη ἀπὸ
τοῦ

αἰῶ-

σύγχρονες ἀπαιτήσεις. Καινούργια
σπίτια, μὲ τὸ ἔντονο χρῶμα τοῦ τούόλου καὶ τσιµεντένιες στέγες, ἐμ-

ἐπεξεργασίας

«λόγγου»
ἐλιῶν,

γιὰ τὴν

ἆ-

ἀποθηκῶν
ἐλαιοτριθείων

αρχοῦσαν τ’ ἁπαλὰ χρώματα, οἵ κε-

κλπ. Σωὠστὸ μέτρο ἀποτελεῖ ἡ ἀποµάκρυνση τῶν παλιῶν, ὅπως καὶ ἡ
ἀνέγερση νέων, ἐργοστασίων κλπ.

Ρραµοσκέπαστες

ἔξω

φανίστηκαν

ἐκεῖ

ποὺ

ἄλλοτε

στέγες

κυρι-

καὶ τὰ χα-

Υιάτια. Ἡ Ὑραφικὴ Χάρμαινα, μὲ
τὰ στενά της, σιγὰ - σιγὰ χάνεται.

Καὶ ὅμως πρέπει -- καὶ μπορεῖ -καὶ νὰ παραμείνει τὸ στο”"Αμφισσας. Καλὴ ἡ πρό-

νὰ σωθεῖ
λίδι τῆς

ταση τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Φώκίδας νὰ διατηρηθεῖ τὸ «Τουλασίδι». Δὲ φτάνει ὅμως. Ἐμεῖς πιστεύουμε,

ὅτι πρέπει

νὰ θεσπιστοῦν γιὰ

τὴ συνοικία αὐτὴ εἰδικοὶ ὅροι δοµήσεως

πού,

ἐνῶ

δὲ

παρακωλύ-

θὰ

συν τὴν ἀνέγερση νέων οἰκημάτων,
οὔτε θὰ παρεµθαίνουν στὴ θέληση
τοῦ κάθε ἰδιοκτήτη γιὰ τὴ διαρρύθµιση τῶν ἐσωτερικῶν χώρων, στὴν
ἔξωτερικὴ μορφὴ καὶ στὴν ἀρχιτεκτονικὴ

γενικά,

θὰ

ἐπιθάλλουν

τὴν

κλασσική, γιὰ τὴ συγκεκριμένη περίπτωση, Ὑραμμὴ καὶ ὅτι ἀκόμα
χρειάζεται ὥστε νὰ διατηρηθεῖ ἡ
παραδοσιακἠ μορφὴ τῆς συνοικίας.
Τὰ ὅσα θεσπίστηκαν γιὰ τὸ τμῆμα
τῆς Ναυπάκτου, ποὺ θρίσκεται µέσα στὰ τείχη

-- ἀλλά

καὶ γιὰ πολ-

λὲς ἀκόμα πόλεις -- ἂς ἀποτελέσει
τὸ

παράδειγµα.
Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα

λό.
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θὰ

εἶναι

κα-

ἀπ᾿

τὶς

πόλεις,

ἀλλὰ

σωστότε-

ρο εἶναι ἡ διαφύλαξη τοῦ ἐλαιώνα
μὲ τὴ δηµιουργία θιομηχανικῶν περιοχῶν ἔξω ἀπ᾿ αὐτὸν καὶ στὶς ὁποῖες θὰ συγκεντρωθοῦν τὰ κάθε
λογῆς ἐργοστάσια.
Ἔτσι ϐ᾽ ἀποφευχθεῖ ἡ διαφαινόµενη τάση γιὰ οἰκοπεδοποίηση καὶ
ἡ καταστροφὴ τοῦ «λόγγου» μὲ τὶς
ὀλέθριες

ἐπιπτώσεις

τόσο

στὴν

το:

πική, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐθνική, γενικά,
οἰκονομία ὅσο καὶ στὴ δημογραφία
τῆς περιοχῆς µας. ᾿Απ᾿ τὴν ἄλλη
πλευρά, μὲ τὴν κατάλληλη ὕποδομὴ τῆς Θιομηχανικῆς περιοχῆς (ᾱποχέτευση κλπ.) ϐ) ἀποφευχθεῖ ἡ
ρύπανση τοῦ περιθάλλοντος ἀπ᾿ τὰ
κάθε μορφῆς ἀπόθλητα καὶ ἡ ἐνδεχόμενη μόλυνση, ποὺ μὲ µαθηµατικἡ ἀκρίθεια ἀκολουθεῖ τὴν ἵδρυση
μεμονωμένων μονάδων.
Γ,-Η ΓΚΙΩΝΑ. Τὰ παθήματα τῆς
Πεντέλης ἀπ᾿ τὴ λατόμευση µαρµάρου, ὅπως τὰ «θαυμάζουµε» στὶς
ἐφημερίδες, παρουσιάζουν καὶ τὰ
δικά µας 6ουνά ἡ Γκιώνα ---κυρίως

-- καὶ ὁ Παρνασσός, ἀπ᾿ τὴν ἐξόρυξη τοῦ θωώξίτη. Λάκκοι ἐδῶ, στρἐµ-

1940

Η 286 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

(καὶ γιατὶ Πρέπει γὰ γιορτάζεται)
Στὴ μακραίωνη ζωὴ τοῦ Ἔθνους
μερικὲς στιγµές, ἀπ᾿ τὶς ἀναρίθμητες,

εἶναι

πραγματικὰ

µεγάλες.

Καὶ εἶναι µεγάλες γιατὶ τὶς στιγμὲς
ποὺ

ἀποφάσεις,

πάρθηκαν

αὐτὲς

συγκλόνισαν τὸ ἜἜθνος καὶ ποὺ ἐπηρέασαν τὴν παραπέρα πορεία
ποικιλότροπα. Καὶ τὰ γεγονότα
ἀκολούθησαν, μερικὲς φορές,
λαξαν τὶς τύχες καὶ τὴ μορφὴ
κόσμου.
Μιὰ τέτοια
Ἔθννους µας,

του
ποὺ
ἄλτοῦ

στιγμὴ τοῦ
τὶς µεγαλύ-

µεγάλη
καὶ ἀπ᾿

τερες τῆς “Ἱστορίας µας, εἶναι ἡ 268
Ὀκτωθρίου 1940, ἡ µέρα ποὺ ἄρχισε ἡ Μάχη τῆς Ἑλλάδας στὸ Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Καὶ ὑπῆρξε µε-

γάλη

ἡ στιγμὴ

αὐτή, γιατὶ

μὲ τὴ

Μάχη τῆς Ἑλλάδας συνέθησαν γεγονότα, ποὺ ἀνέτρεψαν τὴν κατάσταση τῶν πραγμάτων ποὺ ἐπικραµατα

ροὶ

ὁλόκληρα,

ἀμέτρητοι--

µπάζα

πέτρες

ἐκεῖ

--σώ-

πελώριες

κυλισµένες, παραπέρα. Καὶ ἡ ἆποψίλώση τοῦ πράσινου ὁλοκληρωτική. Σωστὸ
σεληνιακὸ
τοπίο τὰ
ἄλλοτε καταπράσινα όουνά µας.
Καὶ ὅμως κάποιος νόμος προθλέπει τὴν ἀποκατάσταση κάθε περιο-

χῆς στὴν πρότερη µορφή της καὶ τὴ
δενδροφύτευσή

της,

μετὰ

τὸ

τέλος

τῆς ἐκμεταλλεύσεώς της.
Δὲν εἶναι λοιπὸν καιρὸς ν᾿ ἀρχίσει ἡ ἐφαρμογή του ἀπ᾿ τὶς ὑποχρεὠμένες,

γιὰ

τοῦτο,

μεταλλευτικὲς

ἑταιρίες;

Δ.Ικ.

ΔΗΜ. ΚΟΛΟΒΟΥ
τοῦσε στὸν κόσµο μέχρι τὴ στιγμὴ
ἐκείνη. Μιὰ κατάσταση πού, μὲ ὑπόδουλα τὰ τρία τέταρτα τῆς Εὐρώπης, εἶχε γιὰ κύριο χαρακτηριστικὁὀ τὴν ἡττοπάθεια, τὴν παγκόσμια
ἀποθάρρυνση καὶ τὴν
κορύφωση
τοῦ ψυχροῦ ὑπολογισμοῦ καὶ τοῦ
καιροσκοπισμοῦ. Ἡ θαρραλέα Ἑλληνικὴ

στάση,

ΗΓΗΤΟΡΩΝ

καὶ ΛΑ-

ΟΥ, στάση γεμάτη παλληκαρωσύνη
καὶ αὐταπάρνηση,
ἀποτέλεσε τὴν
πρώτη φωτεινἠ ἀκτίνα καὶ τὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα, ποὺ θέρµανε τὶς
καρδιὲς τῶν λαῶν, ἐλεύθερων καὶ
σκλάθων καὶ τοὺς θοήθησε νὰ ἔαναθροῦν τὴ χαμένη τους πεποίθηση
γιὰ

τὴν

τελική

νίκη.

᾿Απ’

τὴ

στά-

ση αὐτὴ καὶ τὸν ἀγώνα, ξεκίνησε ἡ
πρώτη νίκη κατὰ τοῦ "Αξονα καὶ
αὐτὴ διέλυσε τὸ θρύλο γιὰ τὸ «ἀήττητόὀ»

του. Τέλος,

ἡ Μάχη

τῆς

Ἑλ-

λάδας, καθυστέρησε τὴν πραγµατοποίηση

τῶν

παραπέρα

σχεδίων

τοῦ

"Αξονα, γιὰ πολλοὺς µῆνες, καὶ ἔδωσε πολύτιμο χρόνο στοὺς ΣυμµάΧους γιὰ νὰ προετοιμαστοῦν καὶ ν᾿
ἀνακτήσουν τὸ ἠθικό τους,
᾿Απὸ τὸ 1938 μιὰ ἀτμόσφαιρα Φοβίας καὶ τρόµου σκέπαζε τὴν Εὐρώπη, ἀποτέλεσμα τῆς κραυγαλέας

Ὑερμανικῆς

προπαγάνδας

καὶ

τῆς προκλητικἁὰ ἐπιδεικνυόμενης δυνάµεως τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ.
ΗΓΗΤΟΡΕΣ καὶ ΛΑΟΙ κάµφθηκαν
καὶ - χωρὶς πόλεμο, χωρὶς κἀν μιὰ
τουφεκιά, χωρὶς ἀντίσταση-- σκύψαν
τὸ κεφάλι καὶ µπῆκαν, χωρὶς καµμιὰ ντροπή, κάτω ἀπ᾿ τὴν µπότα
339

τοῦ δυνάστη. Ἡ Αὐστρία, ἡ ΟὐγΥαρία, ἡ Τσεχοσλοθακία πέταξαν
στὴν πάντα -- σὰν ἄχρηστο φορτίο
--τὰ μεγάλα ἰδανικά
Ἐλευθερία,
Τιμὴ

καὶ

᾿Αξιοπρέπεια

καὶ

ἔδώσαν

«γῆν καὶ ὕδωρ» στὴ Γερμανία. Ἡ
᾽Αλθανία, χρόνια ὑποτακτικὸς τῆς
᾿Ιταλίας! ! καταλήφθηκε καὶ στρατιωτικἀ

τώρα,

γιὰ ν᾿ ἀποτελέσει

λίγο

πιστό της

σύμμαχο.

Φώνο

Γερμανίας

--- ΕΣΣΔ,

Τὸ

σὲ

σύμ-

ποὺ ἄκο-

λούθησε, διέλυσε καὶ τὸ τελευταῖο
δισταγμὸ τῆς
Γερμανίας, ἔσθησε
κάθε ἐλπίδα τῶν μικρῶν κρατῶν
καὶ ἄνοιξε τὸ δρόµο γιὰ τὸν πόλεμο, ποὺ σὲ λίγο ξέσπασε,
Ἡ

Πολωνία

συντρίφτηκε

ἀπ᾿ τοὺς

Γερμανοὺς καὶ τὰ ἐδάφη της µοιράστηκαν ἀνάμεσα στοὺς συνεταίρους

τοῦ συμφώνου. ᾿Ακολούθησε ἡ κατάληψη τῆς Δανίας, τῆς ΝΜορθηγίας,

τῆς

Ὀλλανδίας

καὶ

τοῦ

Βελ-

γίου, μετὰ ἀπὸ μικρὴ ἀντίσταση, ἐνῶ ἡ Ρουμανία παραδόθηκε ἆμαχητί.

Μιὰ

ἀπ᾿

τὶς

Μεγάλες

Δυνά-

μεις, ἡ Γαλλία -- χάρτινος πύργος
ἀπ᾿ τὶς ἀμφισθητήσεις καὶ τὰ ΡΟ(1ΚΩΠΟΙ τοῦ λαοῦ της -- ἔμεινε μ᾿
ἀνοιχτὸ τὸ στόµα, ὅταν εἶδε τοὺς
Γερμανοὺς νὰ παρελαύνουν στὸ Πα-

ρίσι µέσα σὲ 15 µέρες. Οὔτε ἡ πολυδιαφηµισµένη
γραμμὴ
Μαζινό,
οὔτε οἱ ἀναρίθμητες μεραρχίες της
στάθηκαν
Ἱἱκανὲς
νὰ ἐμποδίσουν
τὴν

κατάρρευση,

μιὰ

καὶ τοὺς ἔλει-

πε ἡ πίστη. Τὸ πλῆγμα ἧταν τροµερὸ γιὰ τὸν ἐλεύθερο κόσµο, ἐπιστεγάστηκε δὲ ἀπ᾿ τὴν εἴσοδο τῆς ]ταλίας

χώρηση

να.

στὸν

τῆς

"Ὅλοι

πόλεμο

καὶ

᾿Ιαπωνίας

μεῖναν

τὴν

προσ-

στὸν

"Αξο-

ἐμθρόντητοι.

Οἱ

συνεχεῖς ἐπιτυχίες
τοῦ
᾿λξονα,
στρατιωτικὲς καὶ πολιτικές, γέμι-

4/40

σαν τὴν ψυχἠ κάθε λαοῦ μὲ δέος
καὶ τοῦ παρέλυαν κάθε θέληση. “Ὁλοι σιωποῦσαν

τρέµοντας,

καὶ πολ-

λοὶ καιροσκοποῦσαν μὲ δύσκολα ἆποκρυπτόµενη ἀπόκλιση πρὸς τὸν
"Αξονα,

ὅπως

ἡ

Ἱσπανία,

ἡ Τουρ-

κία, οἱ ᾿Αραθικὲς χῶρες κλπ.
᾿Απ΄ τὶς µεγάλες δυνάµεις ἡ Αγγλία, περιορισμένη στὸ νησί της,
κλυδωνίζοταν ἀπ᾿
θομόαρδισμούς, ἡ

τοὺς τρομεροὺς
ΕΣΣΔ, μετὰ τὸ

διαμελισμὸ τῆς Πολωνίας καὶ τὴν
καταθρόχθιση τῶν Βαλτικῶν κρατῶν

(Ἐσθονία,

Λεττονία,

Λιθουα-

γία) ρίχτηκε στὴ μικρὴ Φινλανδία
καὶ τῆς ἀπέσπασε τελικά, ἔπειτα ἆᾱπὸ ἡρωικὸ ἀλλὰ ἄνισο ἀγώνα, ἁρκετὰ ἐδάφη, ἐνῶ ἡ ᾽Αμερική, ἧσυχάζοντας πίσω ἀπ᾿ τὸ δόγµα τοῦ
ἀπομονωτισμοῦ,
παρακολουθοῦσε,
µακάριος
γονότα.

θεατής,

τὰ

τραγικὰ

γε-

Μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴν ἐφιαλτικὴ καὶ
ζοφερὴ κατάσταση, μὲ τὴν ἔπαρση
τῶν συνεχῶν ἐπιτυχιῶν καὶ στηριζόμενη σὲ «ὀκτὼ ἑκατομμύρια λόγχες», ἡ Ιταλία ἐπεδίωξε τὴν ταπει-

νωτικὴ
στεψε

ὑποταγὴ
ὅτι ἕνας

τῆς Ἑλλάδας.
«στρατιωτικὸς

πατος»

θὰ ταν

κάμψει

τὴν Ἑλλάδα

ἁἀρκετὸς

Πίπερί-

γιὰ νὰ

καί, ὅπως

ἔγι-

νε μὲ ἄλλα κράτη, νὰ προσθέσει ἔτσι μιὰ ἀκόμα νίκη στὶς ἀναρίθμητες

ἐπιτυχίες

τους.

Φαίνεται

ὅμως

πὼς δὲν ἤξεραν καλά τὴν Ἕλληνικἡ “Ἱστορία καὶ πὼς δὲν εἶχαν ᾱκούσει γιά Μαραθῶνες καὶ Θερµοπύλες.

Οὔτε

στοῦν,

ὅτι

Υγμὴ

γιὰ τὸ

μποροῦσαν
ξανάρθε

ἡ

νὰ

Φφαντα-

µεγάλη

στι-

ἜἛθνος,

Στὶς 28 ᾿Ὀκτωθρίου

1940. τὴν ἡ-

µέρα τῆς ἐπιθέσεως τῆς ᾿Ιταλίας
κατὰ τῆς Ἑλλάδας, ἄνοιξε ἕνα και-

Ἱστορίας
τῆς
νούργιο κεφάλαιο
μας, μιᾶς Ἱστορίας γεµάτης ἀγῶ-

νες καὶ θυσίες γιὰ τὰ μεγάλα ἴδανικά, καὶ τὰ ὅσα ἀκολούθησαν ἐπέδρασαν σημαντικὰ στὶς τύχες τοῦ
κόσμου ὁλόκληρου. Καὶ τοῦτο γιατὶ ἡ Ἑλλάδα, ἀπροσδόκητα, ἀρνήθηκε νὰ δεχτεῖ τὴν ἀτίμωση, ἀπέρριψε, μὲ τὸ περήφανο «ΟΧΙ» -- τὸ
μοναδικὸ σ᾿ αὐτὴ τὴν περίοδο -- τὸ
τελεσίγραφο τῶν ᾿Ιταλῶν καὶ ϱίχτηκε στὸν ἀγώνα, ἀποφασισμένη
γιὰ ὅλα.
Μὲ

μιὰν

ἀνυπέρθλητη

ἕαρση, μὲ πρωτοφανὴ

τητα, ἀπίστευτα ἰσχυρὴ

ψυχικἡ

ἔ-

ἐθνικὴ ἑνόκαὶ άἄποφα-

σιστική, μὲ στιθαρὴ ἡγεσία, τσάκισε τὸν ἐπιδρομέα καὶ κάτω ἀπ᾿ τὰ
ἔκθαμόα μάτια ὁλόκληρης τῆς ῥ-

φηλίου,

ποὺ

μὲ

παρακολουθοῦσε

κρατηµένη

ἀνάσα

τὴν

ἀναμέ-

ἄνιση

τρηση, τὸν πέταξε ἔξω ἀπ᾿ τὰ σύγορά της. Καὶ ἐπὶ μῆνες τὸν ταπείγωνε συνεχῶς κατατροπὠνοντάς τον
στὰ Βορειοηπειρωτικὰ
Θουνὰ καὶ
τὸν ἔσπρωχνε σταθερὰ πρὸς τὴ θάλασσα.

Ἡ

µεγαλειώδης

ἑλληνικὴ

στάση,

ἡ ἀγωνιστικότητα, ἡ καρτερία στὶς
κακουχίες καὶ ἡ ἀγόγγυστη άποδο-

χἠ κάθε θυσίας προκάλεσαν τὸν
παγκόσμιο θαυμασμὸ καὶ ἀναγνώἀποτέλεσαν δὲ παράδειγµα
ριση,
γιὰ τοὺς ἄλλους λαούς. ᾿Απόδειξαν

οἱ Ἕλληνες σ᾿ ὁλόκληρο τὸν κόσµο, ὅτι ἡ ἀγάπη γιὰ τὴ Λευτεριὰ
καὶ τὸ αἴσθημα τῆς τιμῆς καὶ ἀξιοπρέπειας,

ποὺ

ἐδῶ

γεννήθηκαν,

δὲν

ἔπαψαν νὰ κατοικοῦν στὶς καρδιές
τους καὶ νὰ κατευθύνουν τὶς ἐνέργειές τους. Ἡ ἑλληνικὴ νίκη ἤταν
ἡ πρώτη νίκη τῶν συμμάχων, ἥταν

ἡ πρώτη ἥττα τοῦ µέχρι τότε «ἀήτ-

τητου» ἄξονα, ἥττα ἐξευτελιστική,
ποὺ ἀνάγκασε τὴ Γερμανία ν΄ ἆναπρογραμματισµένες
θάλει ἄλλες
-- καὶ ἐπείγουσες -- ἐπιχειρήσεις
καὶ ν᾿ ἀναζητήσει μιὰ διέξοδο γιὰ

τὸ ντροπιασμένο συνεταῖρο της. Γαὶ
στράφηκε κατὰ τῆς χώρας µας. Ἡ
Ἑλλάδα

ὅμως

δὲ

λύγισε.

Δὲν

τὴ

φόθησαν οἱ φανερὲς πιὰ ἀπειλὲς
τῶν Γερμανῶν, οὔτε ἡ εἴσοδός τους
στὴ Βουλγαρία, -- ὅπου ἡ θερμὴ ὁποδοχή τους μὲ λουλούδια καὶ πίπιζες προδίκαζε τὶς διαθέσεις τῶν

Βουλγάρων

καὶ τὸ μελλοντικὸ

ρό-

λο τους -- οὔτε οἱ παλινωδίες
ἀδύναμης καὶ σπαρασσόµενης

τῆς
Γι-

ουγκοσλαθίας.

ρήφανη,

εἶπε

Στάθηκε

τὸ

ὀρθή,

πε-

ΟΧΙ

στὶς

δεύτερο

6)4)4] καὶ ἔδωσε τὴ Μάχη της στὰ
᾿Οχυρὰ καὶ σ᾿ ὅλη τὴ χώρα, πολεµώντας

συγχρόνως

μὲ

δυὸ

αὐτο-

κρατορίες. Καὶ τελικὰ ὑπέκυψε, Θυσὶα στὴ Μεγάλη ᾿Ιδέα. Τὴν προσφορά της σ᾿ αὐτὴ ἀναγνώρισαν φίλοι καὶ ἐχθροί,

Απ’ τὴ Μάχη τῆς Ἑλλάδας πολλοὶ ὀφελήθηκαν πολλά, ἔστω καὶ
ἐὰν σήµερα δὲν τὸ παραδέχονται.
Ποτὲ τὸ λιοντάρι τῆς παροιµίας δὲ
θέλει νὰ παραδεχτεῖ, ὅτι γλύτωσε
χάρις στὸ μικρὸ ποντικὀ. Καμαρώνει γιὰ δύναμη καὶ τὰ σημερινὰ µεγαλεῖα

του

καὶ

καμώνεται

πὼς

ξε-

χνᾶ, ὅτι χωρὶς τὸν ποντικὸ θάταν,
τώρα, ξεδοντιασμένο καὶ ἆλυσοδεµένο, Φφτηνὸ θέαµα στὰ τσίρκα καὶ
παίγνιο στὸ καµτσίκι τοῦ δαμαστῆ.
Μὰ ὅσο καὶ νὰ προσποιοῦνται δὲν
παύουν οὔτε μιὰ στιγμὴ νὰ εἶναι ὁφειλέτες τόσο ἀπέναντι στὴ χώρα
µας, ποὺ τόσο σκληρὰ ἀγωνίστηκε
καὶ τόσες θυσίες ὑπέστη γιὰ τὴν
κοινἠ ὑπόθεση, ὅσο καὶ ἀπέναντι
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στὴν “Ἱστορία, ποὺ προσπαθοῦν νὰ
τὴν παραχαράξουν καὶ στὴν Ἠθική, ποὺ τόσο ὠμὰ καὶ ἀδίστακτα

γνας ἁκόμα λόγος. Μερικοὶ θερµοκέφαλοι καὶ
ὑπερόπτε
γείτονές
μας, στηριζόμενοι στὴν ἀριθμητική

παραβιάζουν.

τους ὑπεροχή, ξεσπάθωσαν,

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, κυ-

ὅπως οἱ

ρίως, πρέπει νὰ γιορτάζεται πανηγυρικὰ ἡ 28 ᾿Ὀκτωθρίου 1940, Πρέπει νὰ θυµίζουμε στὸν κόσµο ὁλόκληρο αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνοι πασχίζουν

᾿Ιταλοὶ τότε, καὶ μᾶς ἀπειλοῦν πότε στὴν Κύπρο καὶ πότε στὸ Αἰγαῖο.
Ἡ ὑπόμνηση τῶν συµθάντων τῆς ἐἑποχῆς ἐκείνης, ποὺ προφανῶς ἆᾱ-

νὰ ξεχαστεῖ.

γνοοῦν λόγω τῆς ἀπουσίας τους ἀπ᾿
τὸν τιτάνιο ἐκεῖνο ἀγώνα, θὰ τοὺς

Πρέπει νὰ τοὺς θάζου-

µε μπροστὰ στὸ χρέος τους --- ἐνώπιος

ἐνωπίῷ

--- ὅσο

μεγάλοι

καὶ

ἂν

εἶναι ἐκεῖνοι, ὅσο καὶ ἂν τοὺς πειράζει ἡ ὑπόμνηση. Πρέπει νὰ µάθουν, ὅτι τέτοια χρέη δὲν παραγρά-

φονται

ποτὲ

τέλος,

ἐθνικὸ

καὶ

μὲ τίποτα.

συμφέρον

Εἶναι,

νὰ προθάλ-

λουµε στὸν κόσµο τὴ µεγαλωσύνη
τοῦ ἜἛθνους µας, σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴ µικροψυχία καὶ τὴν ἀσυνέπεια τῶν ἄλλων. Καὶ θὰ τὸ προθάλλουμε κάθε χρόνο.
Μὰ καὶ γι ἄλλους ἀκόμα λόΎους πρέπει νὰ γιορτάζεται ἡ µέρα τούτη. ᾽᾿Αποτελεῖ αἰώνια ἐθνικὴ
ὑποχρέωση ἡ ἀπότιση φόρου τιμῆς

στὴ γενιὰ ποὺ µεγαλούργησε τὴ
γενιὰ δηλ. τοῦ ᾿40. Ὑπῆρξε ἄξια τῆς
Πατρίδας.

Εἶναι ἐπίσης ἀπαραίτητη ἡ ὑπόµνηση τοῦ τεράστιου ἐκείνου ἐπιτεύγµατος, γιατὶ σὰν καρπὸς εὖψυχίας καὶ ἐθνικῆς ἑνότητας ἆποτελεῖ ἄριστο δίδαγμα στὶς ἐπερχόµενες γενιὲς καὶ μοναδικὸ παράδειγµα γιὰ µίµηση.
Τελευταία δὲ προστέθηκε καὶ ἕ-

Φοηθήσει νὰ μάθουν, ὅτι τὰ ἔθνη
ποὺ εἶναι ἀποφασισμένα ν᾿ ἀγωνιστοῦν καὶ νὰ θυσιαστοῦν ποτὲ δὲν
νικιῶνται.
Καὶ

ἡ ἐπέτειος

θὰ τοὺς θυµίσει

ποὺ κρύθονται. Καὶ θὰ διδαχτοῦν
ἀκόμα αὐτὸ ποὺ ἡ σοφία τῆς παροιµίας λέγει: ὅτι τὰ παθήµατα τῶν
πρώτων, τῶν ᾿Ιταλῶν, πρέπει νὰ
γίνονται
µαθήµατα
στοὺς δεύτερους,

τοὺς

ὁποιουσδήποτε.

τὴν ἀριθμητική
καµαρώνουν,

θὰ

τους

Καὶ

γιὰ

ὑπεροχή,

ποὺ

μάθουν

ὅτι καὶ

σκεφθοῦν

λογικότερα

καὶ

ψουν τοὺς παλληκαρισμοὺς

νὰ
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πά-

καὶ τὶς

ἀπειλές, Πράγμα καλὸ θέδαια γιὰ
μᾶς, ἀλλὰ καὶ γι’ αὐτοὺς πολὺ πιὸ
καλλίτερο.

Καὶ ἐμεῖς, κάθε Χρόνο
τάζουµε τὴ µέρα τούτη.

µας καὶ γενικἀ ὅ,τι μπορεῖ νὰ συµθάλει
µας.

κά-

ποιοι ἄλλοι, τότε, στηρίχτηκαν σὲ
«ὀκτὼ ἑκατομμύρια λόγχες» ἀλλὰ
τ) ἀποτελέσματα εἶναι γνωστά. “Ὁλα τοῦτα ἴσως τοὺς θοηθήσουν νὰ

θὰ γιορ-

Μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτες τόσο οἵ συνεργασίες σὲ θέµατα ποὺ
ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοποὺς τῆς 'Ἑταιρείας, ὅσο καὶ ἡ διατύπωση ὁποιασδήποτε κριτικῆς, οἱ ὑποδείξεις σας γιὰ τὶς ἐλλείψεις
περιοδικοῦ

ὅ-

τι οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι ἀπὸ κείνους

στὴν

καλλιτέρευση

τοῦ

Οἱ ΛΜΦΙΣΗΣ ΤΙΜΛΝΕ 10 ΓΠΙΛΙΡΟ ΜΗΝΟΦΛΝΤΟ
ΕΝΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΛΙΟ ΨΗΦΙΣΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΛΙ. π.χ.
ΔΡΟΣΟΥ

φισσας πρὸς τοὺς πολίτες τῆς Σκάρφειας᾽

ἘΙΣΑΤΩΤΗ

ἐπιγραφὴ

Ἡ

παραθέτω

ποὺ

θρέθηκε

χαραγμένη πάνω σὲ χυλινδρικὴ πέτρα στὸ
περιθόλι τοῦ σπιτιοῦ µου (Αυοδουνιώτου

19, συγοικία Νάντρα)
ρασµένου

στὸ τέλος τοῦ πε-

αἰώνα ('). Τὸ σπίτι ἀγῆκε

τότε

τὸ Γιώργη Γιαλέσσα.
Τὴν ἀγακοίνωση τῆς ἐπιγραφῆς ἔκανε
πρῶτος ὁ ἀρχαιολόγος Υομε]ταῦί τὸ 1901”.
"Ῥὸ 1908 ὁ ᾽Αντώνιας Ἱκεραμόπουλος, τόπε ἔφορος ἀρχαιοτήτων Δελφῶν, δηµοσίευσε τὸ κείµενο τῆς ἐπιγραφῆς στὴν ΆΑρχα,-

θλογικὴ Εφημερίδα. ᾿Επακολούθησαν κι
ἄλλα σχετικὰ δημοσιεύματα ξένων ἀρχαιϱλόγων”".
Ὅταν

τὸ 1918

ὁ πατέρας

µου ἀγόρα-

ίσε τὸ σπίτι ἀπ᾿ τὸ Ὑαμπρὸ τοῦ Γιώργη

Γιαλέσσα Παντελή Ποριώτη, ἡ πέτρα εἷχε

Ίδη

µεταφερθῃ

--προσωρυὰ- -

στὸ

Τιάγτζειο γυμνάσιο τῆς "Άμφισσας --- γιὰ
μεγαλύτερη ἀσφάλεια -- ὅπου παρέμεινε
ἀρχετὰ χρόνια. Ἆτὶς 24.1.1959 µεταφέρἼθηκε στὸ μουσεῖο τῶν Δελφῶν κ΄ ἔλαθε ἆᾱριθμὸ ἀπογραφῆς 6960. Ἡ ἀπόθεσή της
στὰ ὑπόγεια τοῦ δελφιχοῦ μουσείου θεωρεῖται «προσωρινή», ἂν καὶ συμπληρώνει

μισὸ αἰώνα. Μόλις --- ἂν ποτε -- ἡ "Αμ:
φισσα ἀποχτήσει δικό της μουσεῖο, ἡ πέτρα αὐτὴ κι ὅλα τὰ εὑρήματα τῆς ἂρ-

γαίΐας

ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΥ

πόλης

τῶν

᾽Ἀμφισσέων

θὰ

µετα-

φερθοῦν ἐχεῖ.

Ἡ πέτρα --- ἂν καὶ σπασμένη στὸ πά-

νω της τμῆμα -- παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον. Περιλαμβάνει τὸ τέλος ἑγὸς διατάγματος καὶ στὴ συνέχεια δλόκληρο τὸ
πείµενο ἐπιστολῆς τῶν πολιτῶν τῆς "Αμ

καὶ

τοῦ

οὕνται

᾿Οποῦντος

οἳ

τιμὲς

ὅπου

ποὺ

τοὺς γνωώστοποι-

ἀπογεμήθηκαν

στὸ

γιατρὸ Μηνόφαντο ποὺ χαταγόταν ἀπ᾿ τὴν
Ὑρκανία",
Τὸ φήφισμαι ἀνάγεται στὸ β΄’ αἲ. π.Χ.

(19τ- 61)”

κι ἀποτελεῖ τὸ σπουδαιότε-

ρο πλῆρες Υραφτὸ μγημεῖο τῆς ἀρχαιότητας ἅπ᾿ ὅσα θρέθηκαν ὣς σήµερα στὰ χωμένα στὴ γη ἐρείπια τῆς ὀνομαστῆς ἂἀρχαίας πόλης. Τὸ κείµενο εἶναι γραμμένο
στὴ δωρικἡ διάλεκτο. Τὸ παραθέτω ὅπως

τὸ

ἀποκατέστησε

ὁ Ἀεραμόπουλος'.

Ἡ

μετάφραση στὴ νεοελληνικὴ ἔχινε μὲ τὴ
θοῄθεια παλῶν µου φίλων τοὺς ὁποίους
κι ἀπὸ δῶ εὐχαριστῶ''.

ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΗΣ
ΕΠΙΤΓΡΑΦ
Μὲ τὴ θοήθεια τῶν θεῶν: Οἱ ἄρχοντες
καὶ οἳ πολίτες τῆς "Άμφισσας χα!ρετίζουν

τοὺς ἄρχοντες, τὴ θουλη καὶ τοὺς πολίτες
τῆς Σκάρφειας. Τὸ ἀντίγραφο τῶν τήλητικῶν διακρίσεων, ποὺ ἀπὸ τὴν πόλη μάς

στὸ Ἰηνόφαντο τὸ γιὸ τοῦ ᾿Αρτεμιδώρου
τὸ Μακεδόνα ἀπὸ τὴν Ὑρχανία ἔχουν ᾱ-

πονειιηθη, ἔχοιε στείλει πρὸς τὴν πόλη
σας, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ
ἴδιου τοῦ Ἰηνόφαντου, στὶς εἴκοσι ἓξ τοῦ

μηνὸς ᾽Αμμῶνος. Ὅ δεῖνα γραμινατέας τῆς
πόλης: Ἐπειδὴ ὃ γιατρὸς Μηνόφαντος γιὸς
τοῦ ᾿Αρτεμιδώρου, Μακεδόνας ἀπὸ τὴν Ὕρ-

κανία, ποὺ μὲ πρεσθεία τῆς πόλης µας
εἶχε µετακληθη ἐδῶ καὶ ἀνάλαβε καὶ ἅσκησε Ἰόγος τὸ ἔργο τοῦ Ὑιατροῦ, φροντί-

ζοντας μ

ἐξαίρετη εὐσυνειδησία γιὰ τὶς

ἀρρώστιες, ποὺ κάθε φορὰ παρουσιάζονταν
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ΝΤΑΤΟΝΤΑΣΠΑΡΕΠΙΔΑΜΙΑΣΧΡΟΝΟΝΕΥΤΑΚΤΟΝΚΑΙΣΩΦΡΟΝΑΠΛΡΕΣ.
οκαιαξιανταΣτεπολιοσκαιτογεπιταδεΥυΜατοσἘτιδΕκαιτα90:
ἘΑΥΤΟΝΑΛΙΚΙΑΣΕΙΝΕΚΕΝΔΕΤΩΝΠΟΤΙΠΕΠΤΩΚΟΤΩΝΑΥΤΩΠ
ΟΠ)
3ΝΧΚΩΡΙ.ΟΜΕΝΟΣΕΚΤΑΣΠΟΛΙΟΣΑΜΩΝΕΠΟΙΗΣΑΤΟΠΟΟ᾽
ΝΔΑΜΟΝ.ΣΠΑΖΟΜΕΝΟΣΚΟΙΝΩΣΠΑΝΤΑΣΔΙΕΛΕΓΗΤ
ΠΑΣΑΣΕΥΝΟΙΑΣΑΥΤΟΥΦΡΟΝΤΙΔΑΠΟΙΗΣΑΣΘΑιΙιταΑαἠκ.
ΑΝΑΕΑΟΧΘΑΙΤΩΔΑΜΩΕΠΑΙΝΕΣΑΙΤΕΑΥΤΟΝΕΠΙΤ
35
οξ
ΑΥ
ΚΑΙΔΟΜΕΝΑΥΤΩΣΥΜΠΑΡΑΠΟΜ
Υξσλα
ΕΙΑΣΕΝΟΥΣΚΑΠΡΟΑ,,
ΕΤΑΣ
Α
ΗΤΑΙΤΟΠΟΥΣ
10

ΑΙΔΕΚΑΙΤΑΣΔΕΑ

ΟΜΕΝΑΣΑΥΤΩΠΡΟΞΕΝΙΑΣΤΟΑΝΤΙΓΡ

ΑΙΑΓΑΘΑΠΟΤΙΤΑΝΠΟΛΙΝΤΩΝΣΚΑΡΦΕΩΝΕ

30

ΑΜΦΙΣΣΕΙΣΕΔΩΚΑΝΜΙΗ.Ν

ΤΩΝΟΠΟΥΝΤΙΩΝ

ΑΝΤΠΑΡΤΕΑ.
ΞΕΝΙΑΝΙΣΟ
ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙ
ΕΜΟΥΚΑΙΕΙΡΑΝΑΣΚΑΙΤΑΛΛΑΤΙΜΙΑΠΑΝΤΑΟΣΑ
ΚΑΙΤοΟ
ΙΣΑΛ,
ΠΡΟΞΕΝΟΙΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣΤΑΣΠΟΛΙΟΣΥΠΑΡ
ΧΕΙΒΟΥΛΑΡΧΕΟΝΤΟΣ

Θα,

ΝΤΙΓΕΝΕΟΣΤΟΥΒΙΑΜΟΣΕ

καὶ πασχίζοντας ὅσο περισσότερο μποροῦσε
ὁ ἴδιος καὶ μὲ τὴ θοήθεια τῶν θεῶν νὰ, σώζει αὐτοὺς ποὺ κινδύνευαν,

ἐπειδὴ

ἀποδεί-

Χτηκε ἀπολύτως ἀντάξιος τῆς ἐμπιστοσύγης μὲ τὴν ὁποία τὸν περιθάλλαμε, γιὰ

΄

τῇ σωτηρία τῶν πολιτῶν τῆς ᾿Άμϕισσας
καὶ ἐπειδὴ ὅλον τὸν καιρὸ τῆς παραμονῆς
του στὴν πόλη µας ἔχει χάνει ζωὴ ὄξιοτρεπῆῃ καὶ σώφρονα, ἀντάξια καὶ τῆς πὀ-

ης

καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός

του καὶ

τῆς

ἡλικίας του, φεύγοντας ἀπὸ τὴν πόλη µας
ἐξ αἴτίας διαφόρων λόγων, ποὺ ξαφνικὰ
τοῦ ἔτυχαν, χατέθηχε στὴν ἀγορὰ τῆς πὀλης ἀποχαιρετώντας
ὅλους
ἀγεξαιρέτως

καὶ μίλησε σ᾿ ὅλους μὲ πολλὴ ἐγκαρδιό-
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ΕΚΑΙΠΟΤΙΤΕ

ΠΡΟΥΜΑΚΕΔΟΝΙΥΡΚΑΝΙΩΑΥΤΩΚΑΙΕΓΓΟΝΟΙΣΠ
ΡΟ
ΤΕΙΑΝΓΑΣΚΑΙΟΙΚΙΑΣΕΓΚΤΗΣΙΝΕΠΙΜΟΜΙΑ

τητα

«Ασο,.,Σ

κ΄ ἐκπλήρωσε

στὸ ἀχέραιο

τὶς ὑπο-

χρεώσεις του" οἳ ᾽Αμϕισσεῖς πολίτες ἄποφασίσαµε καὶ γὰ τὸν ἐπαιγέσουμε γιὰ τοὺς.
ἐξαντλητικοὺς κόπους του χαὶ νὰ τοῦ δώσουµε τιμητικὴ συνοδεία ἀπὸ συμπολίτες
µας, ποὺ θὰ τὸν συνοδεύσουν μὲ ἀσφάλεια.

γιὰ νὰ πάει σὲ ὅποια µέρη θέλει ἀκόμα
δὲ καὶ νὰ στείλουμε μὲ τὴ θοήθεια τῶν
θεῶν τὸ ἀντίγραφο τῆς προξενίας ποὺ τοῦ.

ἀπονεμήθηχε

πρὸς τὴν πόλη

τῶν Σκαρ-

φέων ἀκόμα δὲ καὶ πρὸς τὴν πόλη τῶν
Ὀπουντίων. Οἳ ᾽Αμϕισσεῖς ἀπένειμαν στὸ.

Ἰηνόφαντο, γιὸ τοῦ ᾿Αρτεμιδώρου τὸν λίαχεδόνα ἀπὸ τὴν Ὑρκανία, τόσο σ᾿ αὐτὸν
ὅσο καὶ στοὺς ἀπογόνους του τὰ προνόμια:

[καὶ τἆλλα

τίμια

,

π]α[ντα κ]α[ύ]ὼς κ[κ]ὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις [καὶ εὐεργέταις
τᾶ]ς π[όλ.ος] 1 ὑ[παρχε]..
-

Βουλαρχέοντος

Λυσιπόνου

[τοῦ ᾿Αριστο.Ν

΄

δ

αν
πρυδενίκς Λησίπονος
Ἔγγωυο:] τᾶς

Ἀλέα,

καὶ Καρίσενος.

᾽Αγαθα]. τύχαι

5: ᾽Αμιϕισσέων οἵ ἄρ]χοντες καὶ ἆ πόλες Σκαρφέων τοῖς ρομίοα
καὶ τῷ βουλ5] καὶ τδι πόχε. χαΐρειν. Τῶν δεδοµένων τ'µίων ὑπ[ὸ
υτᾶς π]ό[λι]ο[ς ἀμ.]ῶν Μπνοφάντωι ᾿Αρτεμι δώρου Μακεδόνι Ὑρκονίῳ
τὸ ἀ]ντι[ γ]βαφε[ν] ἐξαπεστάλκαμ. εν ποτὶ τὰν ἡμετέραν
καθάπεο] χα[ὶ] α[ὁ]τὸςὁ Μηνόφκντος ἁμὲτ αι.

πόλιν
λβηνὸς

Αμ[ῶ-

10 νο]ς [ἔ]κτα ἐπ᾽ εἰκάδι, - [Ν]ομογράφων. Επειδὴ Μηνόφαντος: Λοτεμι[δώῥρου] Μακεδὼν

ο

ἰατρός, ὑειακθνα ὑπὸ τᾶς πύόλιος
μ]ετὰ πρεσεείς α. καὶ ἐργολαθῆσας μόγος τὸ {κτοικὸν ἔργον,
ὦρρωστηυάτων
(τῶ]ν αεὶ ἐμ.π τιπτόντων
Επτοντ
οῷ
π στων

5

φ φιλυτέχνως
πνως

ἐπιμ.ε[λόεπιμ

µε]νος καὶ σπουδάζ[ω]ν κατὰ δύναμιν ἰδίχν μετὰ τᾶς τῶν θε[ῶν
εὐν]οΐας σῴζειν το[ὺς] κ.νδυνεύοντας ἀνέγκλητ(ω)ς ἐγενήθη, [τὰν
ἐγχει]ρισθεῖσαν

αὐτῷ

πίστιν

περὶ τᾶς κοινᾶς σωτηρίας

ἐφ ἴσου καὶ (π)οθ.

ἅπ]αντας εὐνοϊκῶς διαφυλάξας, τάν τε κατὰ τῦν βίον ἀναστροφὰν
πά]ντα πὸν τᾶς παρεπιδαμίας χθόνον εὔτακτον καὶ σώφρυνα παφέσ|χε-.

τ]ο κα(τ)᾽ ἀξίαν τᾶς τε πόλιος καὶ τοῦ ἐπιταδεύμκτος ἔτι δὲ καὶ τᾶς
καθ] ἑαυτὸν ἁλικίας, εἵνεκεν δὲ τῶν

ποτιπεπτωχύτων

αὐτῷ

π|ολ-

λῶν πραγµά]των χωρι[ζ]όμενος ἐκ τᾶς πόλιος ἁμῶν ἐποιήσατο πός[οδον
ποτὶ τὸ]ν δᾶμον
μετὰ]

πάσας

ἀσπαζόμενος κοινῶς πάντας

εὐνυίας,---

αὐτοῦ

διελέγη τε

φροντίδα ποιήσασθαι

τὰν κ[αθή-

κουσ]χν Δεδόχθαι τῷ δάµῳ ἐπαινέσα. τε αὐτὸν ἐπὶ τῷ

35

πόνῳ
π

τ]ῷ ἐς δύναμιν καὶ δόμεν αὐτῷ συµ.παραπομ/π]οὺς ἀσ[τοὺς
παραπέμψοντας αὐτὸν μ]ετ᾽ ἀσ[φ]α[λ]είας ἐν οὕςμ κα προα[ιρ]Ἴτα. τότεωυς"
ἐξαποστεῖλ]κι δὲ καὶ τὰς δεδοµ.ένας

αὐτῷ

-

προξενίας τὸ ἀντίγρ[α-

φον τύχ]αι ἀγαθὰ ποτὶ τὰν πόλιν τῶν Σκκωφέων ἔ[τι δὲ] καὶ ποτὶ τὰ[ν
:

με

σ

τῶν

᾽

νι

-

Ὀπουντίων.

..

---

μα

᾽

.

αωώ

-

--

τι

᾽᾿Αμϕισπεῖς ἔδωναν

ὃς

Μ

Μηνοφάντῳ

!

.

ε

ἡ

-

᾿Αρτε[μ.-

ᾱς. ΣΤΡ

ο

ς

90 δ]ώρου Μακεδόν, Ὑρκανίῳ αὐτῷ καὶ ἐγγόνοις πρ,τενίαν, ἴσοπολι]τείαν,
αν πολ]έμου

γᾶς

χαὶ οἰκίας ἔγκτησιν,

καὶ εἰράνας καὶ τἆλλα

ἐπινομίαν

κχὶ ἀσφάλει-

τίμια πάντα,

ὅσα καὶ τοῖς ἅλ--

λοις] προξένοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος ὑπάρχε.. Βουλαρχέοντος
᾽Α]ντιγένεος τοῦ Βίωνος' [ἔγγυος

τῆς προξενίας, τῆς ἰσότητας πολιτικῶν διπαιωμάτων, τὸ δικαίωµα Υ ἀποχτήσουν
Ὑῆ καὶ κατοικία χαὶ χώρους θοσκῆς καὶ
τὴν ἐγγύηση ἀσφάλειάς τους κατὰ τὸν πόἌεμο παὶ κατὰ τὴν εἰρήνη καὶ ὅλες τὶς

.... Ίος [Μν]άσωινο]ς (3 Θρ]άσω[νο]ς:

ἄλλες τιμητικὲς διακρίσεις, ὅσες χαὶ στοὺς
ἄλλους προξένους καὶ εὐεργέτες τῆς πόλης

δίνονται, "Όταν πρόεδρος τῆς θουλῆς ἦταν
ὁ ᾽Αντιγένης τοῦ Βίωνος' ἐγγυητὴς ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΕΩΝ
᾿Απὸ τὴν προσεχτικὴ

µελέτη

τῆς ἔπι-

Υραφῆς προκύπτει ἡ ἄρτια δηµοχκρατικὴ
ὀργάνωση τῆς ἀρχαίας "Άμφισσας, ποὺ ᾱποτελεῖ μιὰ ὑποδειγματικὴ πόλη - κράτος.

Διαθέτει θουλαρχεῖο κ᾿ ἐκκλησία τοῦ δήμου.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν "Άμφισσα λα-

τρεύεται

ὁ ᾿Ασχληπιός,

οἱ ᾽Αμϕισσεῖς ᾱ-

ποφασίξουν καὶ μεταχαλοῦν τὸ γιατρὸ
Ἰηνόφαντο, ποὺ ἀνταποχρίνεται στὴν πρόσ-

Ἀληση, ἐγκαθίσταται στὴν "Λμϕισσκ καὶ
προσφέρει τὸ ἰατρικό του ἔργα. Οἱ ἸΑμΦισσεῖς
κι

τὸν

αὐτὸς

περιθάλλουν

ἀποδείχνεται

μ᾽

ἐμπιστοσύγη,

ἀπολύτως

Αντάξιος

τῆς ἐμπιστοσύγης αὐτῆς, ἀγωνιζόμεγος γιὰ
τὴ σωτηρία τῶν πολιτῶν. Ὀἱ πολίτες τῆς
"Αμϕισσας δίνουν ἰδιαίτερη ση]ιασία στὴν

ἀξιοπρεπῇῃ

καὶ σώφρονα

φαντου καὶ τὴ θεωροῦν

ζωὴ

τοῦ Μηνό-

ἀντάξια πρῶτα τῆς

καὶ χοιγοτάρχες τοῦ παρελθόντος ἢ δὲν εἷχαν τὴν ἀπαιτούμενη καλλιέργεια ἢ
ἄφοσιωµένοι στὶς κομματικές τους «φιλοδοξί5» δὲν εὕρισχαν παιρὸ ν᾿ ἀσχοληθοῦν μὲ
έτοιου εἴδους

πολυτέλειες.

Τιὰ νὰ δοῦμε:

σημερινὸς συνάδελφος ϐ᾽ ἀποτελέσει τὴ
φωτεινή ἐξαίρεση: Τὸ χακὸ παρελθὸν
ἔμαθε νὰ δυσπιστοῦμε.
Απ τ᾽ ἄλλο µέρος ὃ ἄξιος ἔφορος
Χαιοτήτων Δελφῶν Πέτρος Θέμελης,
Μόνο ἐπισήμανε τὴν ἔλλειφη μουσείου
"Άμφισσα, ἀλλὰ καὶ καταθάλλει κάθε

μᾶς.
ἀρὄχι
στὴν
προ-

σπάθεια γιὰ τὴν ἵδρυσή του. (Βλ. ἐπιστολή του ἀρ. πρωτ. 1071) 91.4.ΤΤ πρὸς τὴν
ἐφημερίδα «Γαλαξείδι» φ. 959, ᾿Απρίλιος 1911).

Τὸ ὄγειρο τῶν ᾽Αμϕισσέων τοῦ σήµερα:
εἶναι ἡ ἀποκάλυφη χ᾿ ἡ διάσωση ἑγὸς χαµμένου πολιτισμοῦ.

Κι
πέτρα

ὅταν μιὰ µέρα ἡ χαραγμένη στὴν
ἐπιγραφὴ στηθή στὸ ἨΜουσεῖο, ἃς

πόλης τους κ’ ὕστερα τῆς ἡλικίας καὶ τοῦ
ἐπαγγέλματός του.
Ὅταν αὐτός, γιὰ προσωπικούς του λόΎους, ζητάει νὰ φύγει γιὰ τὴ Σχάρφεια οἳ

πέτρα ποὺ θὰ οἰκοδομήσουμε πάνω της ἔνωμµένοι τὸ νέο µας πολιτισµὀ.

᾽Αμϕισσεῖς

τὸν

τιμᾶνε

προνόμια τῆς προξενίας,
μῆς,

κατοικίας

πι’

μιὰ.

του

τὰ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ἴσοπολιτείας,

Υο-

1. ἸΑ. Κεραµόπουλος: «Ἐφημερὶς ᾿Αρχαιολογική», 1908, σ. 161. "Ο διαπρεπὴς Ἕλληνας ἀρχαιολόγος Αντώνιος Κεραμµόπουλος ἆᾱνακάλυψε τὸν τιτανόλιθα τὴν ἄνοιξη τοῦ 15859.
ὅταν θεµελιωνόταν τὸ σπίτι τοῦ Γ. Γιαλέσσα.
Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὑπηρετοῦσε στὸ γυμνάσιο
τῆς "Αμϕισσας σὰν φιλόλογος καθηγητής, ᾽Αµέσως ἔσπευσε νὰ κάνει γνωστὴ τὴν ὑπαρξή
της στοὺς Γάλλους ἀρχαιολόγους τῶν Δελφῶν.
Συγχρόνως μὲ τὸν τιτανόλιθο ἀποκαλύφτηκαν κι’ ἄλλα εὑρήματα, ποὺ ὁ ἴδιος περιγράφει

δίνοντάς

ἀσφάλειας,

ποὺ

μετα-

θιθάζονται καὶ στοὺς ἀπογόνους του. Αὐτός, εὐγνώμων, τοὺς ἀποχαιρετάει δηµοσίᾳ, αὐτοὶ τοῦ δίνουν τιμητικὴ συνοδεία

καὶ στέλουν ἀντίγραφο τοῦ ψηφίσματος
στὴν πόλη Σκάρφεια καὶ κοινοποίηση στὸν

᾿Ὀπούντα, τὴ μητρόπολη τῶν ᾿Ὀπουντίων.

ΟΙ ᾽Αμϕφισσεῖς σὰν Ἡσπέριοι Λοχροὶ διατηροῦν καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς «συγγενεῖς»
τους Λοχκροὺς ᾿Οπουντίους. Εΐναι ἡ ἐποχὴ

ποὺ ἡ ἀρχαία "Άμφισσα θρίσκεται στὴ µέγυστη ἀἄχπμή της. Διαγράφεται ἕνας ἄνεπανάληπτος προγονικός µας πολιτισμός.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἡ "Άμφισσα δὲν ἀξιώθηκε ἀχκόμα ν᾿ ᾱποχτήση μουσεῖο. Οἱ ᾽Αμϕισσεῖς δήμαρχοι
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εἶγαι γιὰ τοὺς νεώτερους ἔνα μήνυμα,

ὡς

ἑξῆς

(ἔ.ά, ὑποσημ.

2):

«Κατὰ

τὴν θεµε-

λίωασιν τῆς αἰκίας Γ, Γιεέσσα ἀνεσκάφησαν
διάφοροι ἐπάλληλοι τοῖχοι διασταυρούµενοι καὶ
ἀνήκοντες εἰς διαφόρους παλαιοὺς
χρόνους.
Ἐν τινι τῶν ὑψηλοτέρων στρωμάτων ἀπεκαλύφθη ὑδραγωγεῖον, ρωμαϊκὸν θεβαίως, ἀποτελούμενον ἐκ μµολυθδίνου σωλῆνος περιθεθληµένου διὰ μίγματος ἀσδέστου καὶ ἄμμου καὶ
διαπεπερασµένου εἰς ὀχετὸν ἐκ σωλήνων πη-

Πρόκειται γιὰ τοὺς 4 πρώτους στίχους
ἐπιγραφῆς ποὺ δὲ θὰ μᾶς ἁπασχολήσουν.
6. Σκάρφεια: "Αρχαία πόλη τῶν ᾿Οπουντίὧν Λοκρῶν, μὲ Ἀιμάνι στὸν Εὐθοικὸ κόλπο,
κοντὰ στὶς Θερμοπύλες,
7. "Οποῦς: Ἡ μητρόπολη τῶν ᾿Οπουντίων
Λοκρῶν, χτισμένη σὲ ὀχυρὴ θέση ποὺ δεσπό5

λίνων

μείζονος διαμέτρου. Μεταξὺ δὲ τῶν ᾱναριθµήτων ὀστράκων ἀγγείων (τοῦ 4ου αἰ.
καὶ ἐντεῦθεν) εὑρέθησαν εἲς λύχνος ἁπλοῦς
φέρων κατὰ τὴν κοιλίαν ἐξοχήν τινα σχηµατισθεῖσαν διὰ συμπιέσεως τῶν δακτύλων τοῦ
κεραµέως ἐπὶ τοῦ μαλακοῦ πηλοῦ καὶ διατρηθεῖσαν εἶτα καθέτως. Διὰ τῆς ὀπῆς ταύτης διεπερᾶτο σχοινίον καὶ οὕτω ἐφέρετο ὁ λύχνος

οὗτος

τῆς

ζει τῆς

μετ ἄλλων ὑπὸ πλανοδίου τινὸς λυχνο-

πώλου ἢ ἀνηρτᾶτο εἰς τὸ ἐργαστήριον αὐτοῦ.
Προσέτι εὑρέθησαν ἐνταῦθα ἐννέα ἀγνῦθες ὧν
µία δακτυλιόµορφος αἱ δὲ λοιπαὶ ὀκτὼ φακοειδεῖς,

Ἐκ

τούτων

πάλιν

µία

εἶνε

ἐκ

λευ-

κάζοντος πηλοῦ ἄτρητος ἁμεταχείριστος καὶ
φέρει ἐπὶ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς ἔντυπον μικρὸν
ρόδακα, ἕτεραι δὲ ξύο φέρουσι κακογράφους
ἐγχαράκτους ἐπιγραφὰς ἐπὶ νωποῦ εἰσέτι τοῦ
πηλοῦ ἡ μὲν (Ω, ἡ δὲ ΚΛΕΑΣ.
2. Ν]εμεί]πι ΝοἰρταΓΕ: «Βι]]ειῖπ 4ᾳ ΟσογγεςΡοπάαησο ΗεΙ]επίαθ», 25. Ι90Ι, «Όεικ ἵπ5οτἰριῖοπς

Ὑραφέας

πέτρα

ἆ᾽ Απιρῤηίορα»,σ.

ἀναφέρει

ἐσφαλμένα

22]---40.

(σ.

θρέθηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ

'Ὁ

221)

συγ

ὅτι

ἡ

1901.

3. ἸΑ,. Κεραµόπουλος, Ε.Α., ἔ-ά. «Αμϕισσαϊκῆς ἐπιγραφῆς ἔκδοσις δευτέρα», σ. 155
94. Πρόκειται γιὰ τὴν πληρέστερη µελέτη

τῆς

ἐπιγραφῆς

σεις

5

καὶ

μὲ λεπτομερειακὲς

παρστηρή-

σχόλια,

4. Α. ἨΙσπείπι, Βεϊίταρε, σ. 145 καὶ 164ο. ΣΕ, ΙΤ, 4358. --- Εάπατάας ΡΕΗΝΥΤΕΓ:

«Ὠἰα]εσίογαπι

Οτασσαταπι

εκαπρία

Λοκρικῆς

πεδιάδας.

8.

ερὶρτᾶ-

Ῥ]ίσα Ροϊίοτα» Πἱρείας 1923, 368-3
--- Εεἶεῃ
1οταί; «ἲ.ιες Ἱ.οσγίεπς ἄς 1’ Οµεςί», τ. 1, Ρααἱ 1052, σ. ΙΧ -Χ.

Ὑρκανία καὶ Ὑρκανίες
Πόλη τῆς ΜΑ,
"Ασίας στὴ Λυδία, ποὺ κατοικήθηκε ἀπὸ ἆποίκους τῆς ὁμώνυμης χώρας τῆς Κεντρικῆς
Ασίας, Οἱ Ὑρκάνιοι ἀργότερα ἀναμείχτηκαν
μὲ τοὺς Μακεδόνες κ᾿ ἐξελληνίστηκαν.
(Γιὰ
περισσότερες
λεπτομέρειες
ϐλ.
Κεραµόπουλου, ἔ.ά. σ. 170---«2].
ϱ, Κεραµόπουλς,
ἔ-ά., σ,
16/--9. Στὰ
χρόνια αὐτὰ ἡ "Άμφισσα δὲν ἔχασε τὴν αὐὔτοναµία της. Τὸ 190 π.Χ. οἱ Ρωμαῖοι τὴν πολιόρκησαν, χωρὶς ὅμως νὰ πετύχουν τὴν ὑπο-

ταγή της,
10, Προτίµησα τὴν ἀναξημοσίεμση τῆς ἐπιγραφῆς ἀπ᾿ τὸ κείµενο τοῦ 3Α. Κεραμόπουλου (Ε.Α., ἔ-ά., 168---6), ὅπως ὁ ἴδιος τὴ
συμπληρώνει στὰ σημεῖα ποὺ τὰ γράµµατα
εἶναι ἐφθαρμένα ἢ λείπουν, γιατὶ τὴν ἔκρινο
(Β.
πληρέστερη σὲ σύγκριση μὲ τοῦ Νοἰατα

ϱ.Η., ἔά,, σ, 234)

καὶ τοῦ Ξεμννγαετ

(Πἱ8ἱ.

ὅταες., ἔά, σ. 368---) παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι
πὸ κείµενο τοῦ τελευταίου δημοσιεύτηκε μετὰ
15 χρόνια.
11, Εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα τὸν φίλο Ε.Σ. ποὺ
φωτοτύπησε κ᾿ ἔθεσε στὴ διάθεσή µου ὅλα τὰ
σχετικὰ

κείµενα,

Φίλοι ἀναγνῶστες,

Διατηρεῖστε σὲ καλἠ κατάσταση τὸ τεῦχος τοῦτο. Τὰ ἄλλα
ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ τὸ συμπληρώσουν καὶ ὅλα μαξὶ θὰ
κάνουν ἕναν τόμο χρήσιμο γιὰ κάθε θιθλιοθήκη.

Τὸ περιοδικό µας διατίθεται δωρεάν. Ἐὰν σᾶς ἐνδιαφέρει
ζητεῖστε το στὰ Γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, Πλατεία Κεχαγιᾶ, "Αμϕισσα. Ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἔχει ἐξαντληθεῖ θὰ σᾶς
τὸ στείλλουµε εὐχαρίστως.

1147

Τὸ Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία Παρνασσίδας
Ῥ/

ΠΟΔΙΕΣ

ΤΩΝ

ΕΙΚΟΝΩΝ

α.--) Κάτω
τῆς
εἰἶκόνας τοῦ
δριστοῦ
Ἐδῶ ὃ καλλιτέχνης μὲ τρεῖς παραστάσεις ἔγραφε τὴν ἱστορία τοῦ Αγίου Μανδηλίου. ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:
Κάποιος Ῥασιληᾶς, ποὺ λεγόταν Αὔγαρος, ἀπὸ τὴν Έδεσσα

τῆς Μ. ᾿Λσίας, ἔπα-

σχε ἀπὸ ἀθεράπευτη

ἀρρώστεια.

πὼς

ἂν

ἔθλεπε

τὸν Ἀριστό,

Πίστευε

πού, ὅπως

ᾱ-

χουστά εἶχε, θεράπευε κάθε ἀρρώστεια, θὰ

γινόταν χαλά.

Ἠπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ

τὸν ἐπισκεφθῃ ἔστειλε ἕνα ζωγράφο νὰ
ζωγραφίση τὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ
τοῦ τὴν φέρη νὰ τὴ δῆ καὶ νὰ γίνη καλά.
Ὁ ζωγράφος πῆγε καὶ θρῆκε τὸ Χριστὸ

τὴν ὥρα τῆς διδασκαλίας Του κι ἀπὸ µαχρυὰ προσπαθοῦσε

νὰ ζωγραφίση

τὴν εἶ-

Χόνα Του. Ὁ Χριστός, σὰν παντογνώστης,
κατάλαθε τὴν προσπάθεια τοῦ ζωγράφου
καὶ ἄλλαζε συνεχῶς µορφή.

"Όταν

εἶδε τὴν µεγάλη

ὑπομονὴ

τοῦ

ζωγράφου, τοῦ ζήτησε τὸ μαγδήλιο, τὸ ἕθαλε στὸ πρόσωπό Του χαὶ ἀμέσως ἐκεῖ
ἀποτυπώθη ἡ µορφή Του. Δύο "Αγγελοι

μὲ σεθασμὸ κρατοῦν τὸ "Άγιο Μανδήλιο.
Ὁ
πῆγε

χτάρχ,

ζωγράφος πῆρε τὸ Μανδήλιο καὶ τὸ
στὸν Βασιληᾶ του, ὁ ὁποῖος μὲ λα-

ἀλλὰ

καὶ

σεθασμὸ

Ὑονάτισε

γιὰ

γὰ παραλάδη τὴ Θεία Ἠϊκόνα,
᾿Αξιοπρόσεχτο εἶναι τὸ ὅτι καὶ οἵ τρεῖς
μορφὲς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀχριθῶς οἱ ἴδιες,
λὲς καὶ θγῆχαν ἀπὸ τὸ ἴδιο καλούπι καὶ
ἔχι ἀπὸ χέρι ἀγθρώπου.

ϐ--ΒΕϊκόνα

“ἉΆ γ.

Προδρόμου
Οἱ Εὐαγγελισταὶ ἈἨᾶρχος
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Ἰωάννου

ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ

----9)

καὶ Ματθαῖος

(Κεφ. ΙΔ’. 1---12)

ἀφηγοῦνται τὸ περιστατικὸ τοῦ ἄποχεφαλισμοῦ τοῦ "Αγ. Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ
καὶ τὴν παράδοση τῆς Κεφαλῆς Του στὸ
πιάτο, στὴν κόρη τῆς Ἡρωδιάδας (Σαλώµη) σὲ ἕνα συμπόσιο μὲ τὴν εὐχαιρία τῶν

γενεθλίων τοῦ ᾿Ἠρώδη τοῦ ᾿Αντίπα.
Τὸ γεγονὸς τοῦτο Ἰέσα στοὺς αἰῶνες
τράθηξε τὴν προσοχὴ
τόσων καὶ τόσων
καλλιτεχνῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπεικονίσει
τὴ µκακάθρια σκηνή. Ἠταν ἀδύνατο νὰ
ὑστερήση καὶ ὃ δικός µας καλλιτέχνης.

0 ἀποχεφαλισμός,

τὸ ἀπέδωσε

μὲ

τρόπο

ὅλη παράσταση

ἀξιοθαύμαστο.

Ἡ.

συμπληρώνεται μὲ τὴν πα-

ῥουσία δύο ἀγγέλων, οἳ ὁποῖοι παραχολου-

Βοῦν τὸ θέµα

καὶ

τονίζουν

τὴν

ἔκσταση

καὶ τὸ φόδο.

(Ὁ ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς εἶναι

κατεστραµένος) .

γι Ἐϊἰκόνα
Αγ.
Χαραλάμπους
ἸΛκόμη δεξιώτερα δρισκόµαστε στὴν εἷΧόνα τοῦ Αγ. Χαραλάμπους, στὴν ποδιὰ
τῆς

ὁποίας

ὁὃ

καλλιτέχνης

ἀπέδωσε

τὸ

μαρτύριο τοῦ Ἁγίου.
Τρεῖς δήµιοι ἔχουν κρεμάσει τὸν "Άγιο
Χαράλαμπο

καὶ

τὸν

Ὑδέρνουν

ζωντανό.

Τότε ἔγινε τὸ θαῦμα. "Αγγελος ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ χόθδει τὸ χέρι τοῦ δηµίου, τὸ ὁποῖο
προσκολλᾶται
παραμορφώνει
λι

αὐτοῦ,

στὸ σῶμα τοῦ Άγιου καὶ
τοὺς δύο ἄλλους. Τὸ χεφά-

ποὺ

δρίσκεται

δεξιά,

φαΐνεται

νὰ, εἶναι γυρισµέγο πρὸς τὰ πίσω.

"πει-

τα ἀπ᾿ αὐτὸ ξεκρεμοῦν τὸν "Άγιο, τοῦ ὅποίου

(Κεφ. ς’. 21

τὸ κομμένο χεφάλι, ὃ

ἀνατριχιαστιχὸς φόδος ποὺ προκαλεῖ, ἄπετέλεσε τὸ θέμα τοῦ καλλιτέχνη, ὃ ὁποῖος

Ὅ

τὸ

"Άγιος

δέρµα

ἐπανῆλθε

ἀκολουθώντας

στὴ

θέση

του.

τὸ παράδειγµα

Στὴ δεξιὰ εἶκόνα ὑπάρχει ἡ σχηνἡ τῆς

τοῦ Κυρίου, ἐσυγχώρήσε τοὺς δηµίους καὶ
μετὰ τοὺς ἐθεράπευσε. Ἡ εἰκόνα συµπληρώνεται μὲ τὴν παρουσία δύο ᾿Αγγέλων μὲ

ἔξωσης

μορφὴ ποὺ δείχνει, ὅτι συμμερίζονται τὸν

τοπλάστους.

πόνο τοῦ "Αγίου, ὅτι συµπάσχουν. Καταπληκτικὴ εἶναι ἡ εἰκόνα τούτη σὲ σύλληΦη καὶ ἐκτέλεση.

Στὴν εἰκόνα αὐτὴ ὑπάρχει διαφωνία,
χιατὶ ὡρισμένοι πιστεύουν ὅτι πρόκειται

δ--Κάτω

τῆς

εἶκόνας

Κοιμήσεως
νου

τῆς

τῆς

χαὶ

τῆς

θεοτό-

Συντόάξ-ε-

ως τῶν
Ἀρχαγγέλων.
Μετὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Αγίου ΧαραλάΊπους θλέπουµε δεξιώτερα τὴν εἶκόνα τῆς
Κουνήσεως τῆς Θεοτόκου. Εΐναι ἡ τελευπαία πρὸς τὰ δεξιά, καὶ μετὰ τὴ δεξιὰ
θύρα τοῦ Ἱεροῦ, εἰκόνα.
Ἐπειδὴ

ποιὸν

ὃ καλλιτέχνης

"Άγιο

θὰ

δὲν γνώριζε

τοποθετήσουν

ἐδῶ,

στὴ

θέση αὐτή, ἐσκάλισε µόνο δύο ᾽Αγγέλους
-σὲ στάση εὐλαθείας.

τῶν

μὲ ροµφαία

πρωτοπλάστων.

ὍὉ

ἐκδιώκει

γυμνοὺς πρω-

χιὰ τὴν προστασία
τῶν θυγατέρων τοῦ
Λὼτ ἀπὸ τὴν χαταστροφἡ τῶν Ῥοδόμων χαὶ

Τομόρων καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἔξωση. Τοῦτο τὸ
στηρίζουν στὸ ὅτι οἱ δύο ἄλλες σκηνὲς

χουν

σχέση μὲ τὸν ᾿Αθραάμ.

προσέξουμε

ἰδιαίτερα

Ὅπως καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου
εἴπαμε, ἡ ἐκτέλεση ἐδῶ Ξεπερνᾶ τὴ σύλληφη. Μένει κανένας ἐκστατιχὸς μελετώγ-

ως τῶν ᾿Αρχαγγέλων.
᾿Αρχίζοντας πάλι ἀπὸ τὴν Ὥραία Πύλη,

σ.- Εϊἰκόνα
λιοῦ

πρὸς τ᾽ ἀριστερὰ τώρα, Βρισκόμαστε στὴν
εἰκόνα τῆς Παναγίας.

τὸς

Ἐδῶ

Ἡ

ποῦ

εἶναι

πεντρικὴ

Κεφ.

Παναγίας

σκαλισµένες

ἑρμηνεύει

τρεῖς

σχηνές.

τὸ ἐλάφιον

1Η’. τῆς Γενέσεως

Ἰ---δ

«..ἔπειτα

εἰχόνα τούτη.

Προφήτου

ἨἩ-

ὍὉ Μαστρο - Νικόλας, ὃ ἄφθαστος αὖκαλλιτέχνης ἀνιστορεῖ ἐδῶ, μὲ τρεῖς

σκηνές:
τῆς

"Αν ὅμως

ἀντιλαμθανόμεθα,

όριο καὶ δὲν ἔχει στῆθος, ἄρα ἀποχλείεται νὰ εἶναι «θυγατέρες».
τὴν ἁἀριστερὴ εἰκόνα ὃ χαλλιτέχνης
μὲ ἄφθαστη τέχνη μᾶς παρουσιάζει τὴ θυσία του Αβραάμ. (Γεν. Κεφ. ΚΒ’.1-19).

τας τὴν

Ἑἰκόνα

ἕ-

ὅτι ὁ πρῶτος εἶναι ἄνδρας, φέρει ἀγδρικὸ

Τὸ ἴδιο ἀκριδῶς ἔχανε χαὶ γιὰ τὴν ἀντίστοιχο εἰκόνα - ἀριστερὰ - τῆς Συνάξε-

ει

τοὺς

"Αγγελος

Ἡρώτη. Τὴν ἀνάσταση τοῦ γυιοῦ

τῆς χήρας. Δεύτερη. Τὴν ἀνάληφη
Ἡροφήτη στοὺς οὐρανούς, στὸ μέσον

τοῦ
καὶ

τρίτη τὴ χρίση τοῦ Ἐλισαιὲ ὡς Προφήτη,
ἀριστερά.

ἕλαδεν θούτυρον καὶ γάλα καὶ τὸ µοσχάριον, τὸ ὁποῖον ἑτοίμασε, καὶ ἔθεσε ἔμπρο-

Στὴν κεντρικὴ εἰκόνα. (Βλ. Π.Δ. ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β΄. Κεφ. Β΄.) «Καὶ ἐνῶ αὐτοὶ

σθεν αὐτῶν...». Δηλαδὴ τῆς φιλοξενίας τοῦ

περιεπάτουν
ἔτι λαλοῦντες, ἰδού, ἅμαξα
πυρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς
καὶ διεχώρησαν

"Αέραάμ.
Ὅ καλλιτέχνης

«φιλοξενία, ἡ ὁποία εἶναι ἀγάπη στὸ συν-

αὐτοὺς ἀμφοτέρους χαὶ ἀνέβη ὃ Ἠλίας μὲ
ἀνεμοστρόδιλον εἰς τὸν οὐρανόν. Ὁ δὲ Ἔ-

άνθρωπο

ἡ Παναγία

λισαιὲ ἔθλεπε καὶ ἐδόα, Πάτερ µου... Καὶ

ἡ χαρὰ τῶν θλιθομένων,

σηκώσας τὴν μηλωτὴν τοῦ ᾿Ἠλία, ἥτις ἔπεσεν ἐπάνωθεν ἐχείνου, ἐπέστρεφεν καὶ
ἐστάθη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ᾿Ἱορδάνου....

καὶ

εἶγαι πάντοτε

σκόπιμα θάζει ἐδῶ

θοήθεια, ἐπειδὴ

τὴ

τῶν πενομένων ἡ τροφή, τῶν ξένων ἡ παράχληση, ἡ θακτηρία τῶν τυφλῶν, τῶν
ὀρφανῶν θοηθός. Ἐδῶ ὁ ᾿Αδραὰμ φιλο-

Ἔεγεῖ τοὺς τρεῖς ᾽᾿Αγγέλους.

᾽Ανεπανάληπτη ἀπόδοση
νω ἐδαφίων τῆς Π.Δ. πάνω

τῶν παραπάστὸ ξύλο τῆς

139

καρυδιᾶς. Δυστυχῶς, οἱ «πολιτισµένοι» δάν-

ὁ Ἠὐστάθιος ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Αγίου

δαλοι, κατὰ τὸ χαλοχαίρι τοῦ 1915 ἔσπασαν τὰ δύο ἀπὸ τὰ τέσσαρα πυρφόρα ἅλογα καὶ τὰ πῆραν.
Ἡ σκηνὴ αὐτὴ συμπληρώνεται ἀριστε-

καὶ

ρὰ μὲ τὴ σκηνἡ τῆς Χρίσης, σὰν Προφήτη τοῦ ᾿Ελισαιὲ ἀπὸ τὸν Προφήτη ᾿Ἠλία
κατ

ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ.

Τὴ

ζήτησε συγνώµην.
σκην, αὐτή, τὴν ὁποία

χνης

μᾶς παρουσιάζει

ἐδῶ

ὃ καλλιτέ-

κατὰ, τρόπο

ἕ-

ξοχο, παρακολούθησαν καὶ οἱ τρεῖς Ἔτρατηγοὶ τοῦ Αὐτοκράτορα, ποὺ θρέθηκαν στὴν
περιοχὴ ἐχείνη
ἀνταρσίας.

γιὰ τὴν

καταστολὴ

μιᾶς

Μὲ εὐλάθεια καὶ σεθασμὸ γονατισμένος
ὁ Ἠλισαιὲ δέχεται τὸ χρῖσμα ἀπὸ τὸν ὅρ-

Κωνσταντινούπολη,

θιο, γεμᾶτον σοβαρότητα, ἀγάλογον μὲ τὴν

τὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ θὰ ἐξετελοῦντο, ἐὰν'

περίσταση Ἡροφήτην Ἠλίαν.
᾿Απὸ δεξιὰ ἔχομε τὸ θαῦμα τοῦ Ἡρο-

δὲν παρουσιάζετο στὸν ὕπνο τοῦ Αὐτοχρά-

φήτου "Ηλία, ποὺ ἔχανε στὴν πόλη Σερεπτὰ, ποὺ ἀνὲστησε τὸ «παιδάριον» τῆς χήῥας, στὸ σπίτι τῆς ὁποίας ἔμενε κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς πείνας.

τὰ ἀπὸ

Πεθαμένος ὃ γυιός,
ξαπλωμένος στὸ
κρεθθδάτι. Ἑπαραγμὸς τῆς µάννας καὶ ἕἔκΦραση ὀδύνης στὸ πρόσωπό της, τὸ ὁποῖο

ὍὉ καλλιτέχνης μὲ μιὰ εἰχόνα ἀπέδωσε
κατὰ τρόπο Εαπυμάσιο, Συὸ ἐνέργειες τοῦ.
Ἁγίου.
Ἠρέπει νὰ σημειωθῆ ὅτι ὁ "Άγιος Νι-

Φαίνεται τὸ μισό, γιατὶ τὸ ἄλλο

σκεπάζε-

ται ἀπ᾿ τὸ μαντῆλι, ποὺ παίρνει τὰ δάκρυά της. Πεποίθηση καὶ σοθαρότητα δείχνει τὸ πρόσωπο τοῦ Ἡροφήτη.

Δυὸ

"Αγγελοι

λουλούδια

καὶ

δυὸ ἀετοί μαξὶ

συμπληρώνουν

καὶ

μὲ

τὸ τμημα

"Όταν οἱ Στρατηγοὶ

ἐπέστρεφαν

στὴν

ἐσυκοφαντήθησαν

κα--

τορα καὶ ἐπάρχου ᾿Αδλαδίου ὁ "Άγιος, µεδλονύχτια

μελλοδανάτων,

θερµὴ

παράκληση

νὰ, διαφωτίση

Ἀράτορα καὶ νὰ σώση

τῶν

τὸν Αὔτο--

τοὺς µελλοθανάτους

δικκίους.

Χόλκπας

εἶναι

ἀπὸ

τοὺς

"Ἁγίους

ἐκείγους,

ποὺ ἔχει στὸ ἐνεργητικό του χιλιάδες θαύ-

µατα, ἀπέραντης ἀκτινοβολίας κι ἔτσι ἡ:
ἐπιλογὴ γιὰ τὸν καλλιτέχνη
τί ἄλλο, παρὰ εὔχολη.

ἧταυ,

κάθε

τοῦτο.

ΕΙΚΟΝΕΣ
ζ--Εἰχκόνα
λάου

Ἁγίου

Νικυ
Καὶ οἱ ὀκτὼ

Μερικοὶ ἄρχοντες τοῦ τόπου, ὅπου ὁ "Αγιος Νικόλαος ἦταν ᾿Αρχιεπισκοπος ἔσυχοφάντισαν τρεῖς ἄνδρες καὶ ὃ ἀντιπρόσωπος τοῦ Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου καὶ

διοικητής τοῦ τόπου Εὐστάθιος διέταξε ᾱδια τὴν ἐχτέλεση τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν. Οἱ
συγγενεῖς

τῶν

Ἱκαταδικασθέντων

πῆγαν

στὸν "Άγιο Νικόλαο καὶ τοῦ ζήτησαν τὴν
ἐπέμθασή του. Ὁ "Άγιος, ἀφοῦ διεπίστωσε τὴν ἀδικία, ἔτρεξε καὶ τὴ στιγµὴ ποὺ
ἐπρόχειτο ὃ δήµιος νὰ προθῆ στὸν ἅποχεφαλισμὸ τῶν καταδικασθέντων, τοῦ πῆ-

ρε ἀπ᾿ τὰ χέρια τὴ σπάθη καὶ κανένας
δὲν ἐτόλμησε νὰ φέρη ἀντίρηση. Μάλιστα
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χίας, Ἁγ.

εἰκόγες

(Χριστοῦ,

Πανα-

Ἰωάννου Προδρόμου, Ἡρ. Ἠ-

λία, Ἁγ. Χαραλάμπους, Αγ. Νικολάου,
Κουνήσεως Θεοτόχου καὶ Συνάξεως ᾿Αρ:
χαγγέλων) εἶναι
πολὺ καλῆς τέχνης,
χρονολογούμενες ἀπὸ τὸ αωλΣδ΄ (1854),

Ἁγιορίτιχες.
Μοναχοῦ

Ἡροφ.

(Ἠπιστασία

᾿Ιθηρίτου).

Ἠλία

δὲ

Στὴν

ἨἩορφυρίου.
εἰκόνα

εἶναι ζωγραφισμένα

τοῦ

θαύμι-

τα τοῦ Ἡροφήτη.
Τὰ πλαίσια τῶν εἰκόνων εἶναι σχαλι-σμένα καὶ διακοσμημένα μὲ ᾿Αγγέλους ὅ-

λων τῶν τάξεων. (ἑξαπτέρυγα ---᾿Αρχάγγελοι κ.λ.π.).

Πάνω ἀπ᾿ τὰ κεφάλια τῶν ᾿Αγίων εἷ-

γαι σκαλισμένο ἕνα ζευγάρι ᾿Αγγέλων, ποὺ
κρατδ, ἕνα στέμμα - µίτρα τιμὴ διὰ τὸν

ξίσταντο δὲ πάντες οἳ ἀχούοντες αὐτοῦ ἐπί.
τῇ συνέσει καὶ τοῖς ἀποχρίσεσιν αὐτοῦ».

ὝἉγιο. (50).
᾿Αξιοπρόσεχτο εἶναι ὅτι τὰ στέμματα
τῶν ΗἩροφ. Ἠλία καὶ "Άγ. Ιωάννου Ἡρο-

-δ]1 δι 40-69).

δρόμου δὲν ἔχουν ἀπὸ πάνω τους τὸν χα:
θιερωµένο σταυρὸ χαὶ τοῦτο διότι αὖτο

ἔζησαν πρὶν τὴ Σταύρωση τοῦ Τησοῦ.
Οἱ "Άγγελοι ποὺ κρατοῦν τὰ στέμματα
δὲν ἔχουν σὲ ὄλες τὶς εἰκόνες τὴν αὐτὴ
στάση, ἀλλὰ ἀνάλογη.
Διάφορες εἶναι οἱ παραστάσεις ποὺ θρίσχονται στὰ ἡμιχυχλικά, ἀμέσως πιὸ πάγω ἀπ᾿ τοὺς ᾿Αγγέλους μὲ τὰ στέµµατα.

Φτὸ στέμμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας εἶναι τέσσαρες. ᾿Αγγελοι μὲ θούκινα --σάλπιγγες-- οἱ δύο κρατοῦν στεφάνια καὶ

πλαισιώνονται ἀπὸ ἑξαπτέρυγα.

Ὁλόκλη-

ῥρο τὸ σύμπλεγμα ἑρμηνεύει τὴ Δευτέρχ
Παρουσία, ὅπου οἳ "Άγγελοι τοῦ Θεοῦ Βὰ
σαλπίσουν γιὰ νὰ ἀναστηθοῦν οἱ νεχροὶ γὰ
κριθοῦν καὶ νὰ, στεφανωθεῦν οαἳ δίκαιοι.
Πάνω

ἀπ᾿ τὶς εἰκόνες

τοῦ Προφ.

καὶ "Ἁγίου ᾿]ωάννου ἕνα ὡραιότατο
πλεγια

μὲ

τέσσαρες

᾽Αγγέλους

καὶ

᾿Ἠλία

σύμδύο

Ἡροφῆτες, μὲ ταινία στὸ χέρι, εἶναι ἄρι-

Μᾶς

λέει

Πάνω

ὁ Εὐαγγελιστὴς

Λουκᾶς.

ἀπ᾿ τὴν εἰκόνα αὐτὴ

(820

ἕνα ὡραῖο

ἐξαπτέρυγο πλαισιώνεται ἀπὸ δύο προφῆτες.
Στὶς ἀκραῖες εἰκόνες εὑρίσχεται µία δίθλος ἀνοιχτή, τὴν ὁποίαν προσπαβοῦν
διαθάσουν δύο "Άγγελοι.

νὰ

Πρόκειται γιὰ τὴ Βίθλο ποὺ ϐ᾽ ἀνοιχθη
κατὰ, τὴ Δευτέρα Παρουσία καί μὲ τὴν ὃποία θὰ, γίνη ἡ κρίση.

ΑΜΠΕΛΟΣ

άνω

ἀπὸ τὰ Ἠμιχυκλικά, ποὺ πιὸ πά-

γω περιγράφαµε, ὑπάρχει μιὰ ταινία πλάτους ὃδ--40 ἐκ. καὶ καθ ὅλο τὸ μῆκος
τοῦ τέµπλου. Μέσα στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς

ταινίας

ὑπάρχουν

Σ2ύο πληματαριές,

ποὺ

φυτρώνουν ἀπ᾿ τὸ στόµα ἐγὸς λιονταριοῦ,
ποὺ δρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ τέµπλου καὶ.
προχωροῦν δεξιά καὶ ἀριστερὰ σ᾿ ὅλο τὸ

μήκος του. Οἱ κληματαριὲς εἶναι φορτωµένες

σταφύλια,

τὰ

ὁποῖα

τσιμπολογοῦν

στα σκαλισµένο,

πουλιά. ᾿Αρχετοὶ ἐργάτες δρίσκονται µέσα

Στὰ ἡμικυχλικὰ τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους
χαὶ ΑΥ. Νικολάου ὑπάρχει σκαλισμένο ἕ-

στὴν ἄμπελο.

γα ἄλλο σύμπλεγινι μὲ τρεῖς ἄγγέλους ᾱ-

ῥιστούργηµα. Μὲ τὸ τμῆμα τοῦτο ὃ καλλιτέχνης, παθὼς καὶ στὰ ἄλλα σημεῖα ὅπου ὑπάρχει ἄμπελος, ἑρμηνεύει τὴν περικοπὴ ἀπὸ τοῦ χατὰ Ιωάννην Βὐαγγέλιον

πὸ

τοὺς

ὁποίους

ὃ μεσαῖος

κάθεται

πόνω

στὸ χεφάλι τοῦ λιονταριοῦ, ἄπ᾿ τὸ στόμκ
τοῦ ὁποίου ξαναφυτρώνει ἡ ἄμπελος καὶ

Τὸ ὅλο σύμπλεγμα εἶναι πραγματικὸ ᾱ-

χρατᾶ µία ταινία (98).
άνω στὶς ἀκραῖες θύρες τοῦ Ἱεροῦ εὖῥίσχεται ὁ ᾿]ησοῦς, δωδεκαετής, κρατώντας στὸ ἕνα χέρι Του µία Βίθλο καὶ στ
ἄλλο µία τανάλια, μὲ τὴν ὁποία ἔχει πιάσει ἕνα γερὸ καρφί. Ἡ εἰχόνα ἔχει τὴν

δ’.

ἔννοια, ὅτι ὃ Τησοῦς ὅταν ἦταν δωδεκαε-

ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα».

τὴς δίδαξε στὸ Ναὸ καὶ ἔφερε σὲ πολὺ δύσχολη θέση τοὺς σοφοὺς Τραμματεῖς,
«Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε, καὶ ἐκραταιοῦ-

το Ἠνεύματι πληρούμενον σοφίας..». «Ἐ-

2τ--δ1

καὶ ΤΠ’. 1---8]

ποὺ μᾶς

λέει: «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ καὶ
ὃ πατήρ µου ὁ γεωργὸς ἐστί. Πᾶν κλῆμα.

ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὀν, αἴρει αὐτό, καὶ
πᾶν τὸ χαρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα

πλείονα καρπὸν
Πάνω

φἑρει..» καὶ «Ἐγὼ

ἀπὸ τὴν κεφαλή,

εἰμὶ

ἄπ᾿ τὴν ὁποία

φυτρώνει ἡ ἄμπελος, ὑπάρχει ἐλεύθερος
χῶρος στὸν ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ ζωγραφισθή ἡ Αγία Τριάδα. Ἐπίσης πάνω ἀπὸ
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κάθε εἰκόνα, µέσα στὴν ἄμπελο, ὑπάρχουν

χες καὶ πολλὰ

δώδεκα ἡμισφαίρια ἐλεύθερα στὰ ὁποῖα θὰ
Έπρεπε νὰ, ἔχουν ζωγραφισθῆ οἳ Δώδεχα

πληρώνουν τὴν χορυφὴ τοῦ τέµπλου.
Ὅπως καὶ στὴν ἀρχὴ εἴπαμε, δὲν εἷ-

᾿Απόστολοι. "Έτσι θὰ ἑρμηνεύετο πλήρως
πό... «Καθὼς τὸ κλῆμα οὗ δύναται χαρπὸν
φέρευν ἀφ᾿ ξαυτοῦ, ἐὰν μὴ μένει ἐν τῇ

λυση αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Ἔξ ἄλλου ὃ σκο-

ἀμπέλῳ οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴν ἐν ἐμοὶ
μείνητε».

ἄλλα

διακοσμητικὰ συµ-

ναι δυνατὴ ἡ πλήρης περιγραφὴ καὶ ἀνάπὀς µας ἦταν νὰ δώσωμε στὸν ἐπισκέπτη
τὴ δυνατότητα νὰ µπῆ στὸ πνεῦμα τοῦ

χαλλιτέχνη γιὰ νὰ µπορέση ὁ γοῦς του νὰ
γευθη ὅτι τὰ μάτια θλέπουν.

ΤΜΗΜΑ

ΔΟΔΕΚΛΟΡΤΟΥ

Ἡ ἀρχική µας ἴδέα παραμένει.

Πάνω ἂπ᾿ τὴν ἄμπελο εὑρίσκεται τὸ
Δωδεχκάορτο. Οἱ εἰκόνες αὐτοῦ χωρίζονται
μὲ

χιονίσχους,

στὶς

θάσεις

τῶν

ὁποίων

ὃ-

πάρχει ἀπὸ µία κεφαλὴ τῆς ᾿Αποκαλύφεὡς.
Οἱ εἰκόνες ὅλες τοῦ Δωδεχάορτου εἶναι
θαυμάσιας

τέχνης.

ϱ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
Στὸ κέντρο τοῦ τέµπλου καὶ στὴν χορυφἠ

αὐτοῦ

δεσπόζει

ὁ ᾿ἙἘσταυρωμένος, ὁ ὃ-

ποῖος πλαισιώνεται ἀπὸ δύο ᾿Αγγέλους, οἱ
ὁποῖοι θαστάζουν
δισκοπότηρα καὶ ἀπὸ
τὶς εἰκόνες τῆς Μητέρας καὶ τοῦ ἀγαπηµένου Μαθητοῦ, Εὐαγγελιστοῦ Ιωάννη.

Ὁ Σταυρὸς στηρίζεται σ ἕνα θυρεὸ αὖγοειδοῦς σχήματος, ὃ ὁποῖος θαστάζετχι
ἀπὸ δύο µμεγαλόπρεπα λιοντάρια
Όὄρθια.
Τὰ λιοντάρια συμβολίζουν τὴν κραταιότητα τῆς πίστης, πατοῦν δὲ πάνω σὲ δυὸ ἆλυσοδεµένα πτερωτὰ Βηρία --- ἑρπετὰ --ποὺ συμβολίζουν τὶς δυνάµεις τοῦ χακοῦ,

τὸ δαίμονα, ποὺ νικήθηκε ἀπ᾿ τὸ Σταυρό.
Στὸ

Θυρεὸὺ

θὰ ἔπρεπε

νὰ ἔχη ζωγρα-

φισθῆ ὁ ἀκοίμητος ὀφθαλμός... «ὃς τὰ πάνθ᾽
ὁρᾶ».

νας

μιχρὸς

"Ε-

Ὁδηγός.

ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Παρ) ὅλες τὶς καταστροφὲς ποὺ ἔπαθε
τὸ Μοναστήρι καὶ ἰδιαίτερα τὸ κάφιμό
του

ἀπὸ

τὰ

στρατεύματα

τῆς

᾽Ιταλικῆς

χατοχῆς, τὸ 1945, καὶ τὴ λεηλασία ποὺ
ἀκολούθησε φυλάχτηχαν καὶ σώθηκαν μὲ
ὑπεμάνβρωπες προσπάθειες ὠρισμένα ἐκχλησιαστικὰ καὶ ἐθνικὰ κειμήλια.
Μετὰ τὴ συγχώνευση τῶν δύο Μονα-

στηριῶν

Ἡροφ.

Ἠλία

καὶ Τιμίου Ἡρο-

δρόμου Δεσφίνης, μεταφέρθηκαν ἐδῶ, γιὰ

λόγους ἀσφαλείας καὶ τὰ κειμήλια
Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου.

τῆς

Τὰ κειμήλια αὐτὰ εὑρίσχονται µέσα στὸ
Ναὸ σὲ προθῆκες, ἐχτὸς ἀπὸ τὰ χειρόγραφα ποὺ φυλάσσονται στὴ θιθλιοθήχη τοῦ
Μοναστηριοῦ.

Γιὰ νὰ διευκολυνβή
ραθέτω

τοὺς πιὸ

κάτω

ὁ ἐπισκέπτης παἐνημερωτικοὺς

πί-

ναχες.
ὍὉ αὔξοντας ἀριθμὸς τῶν καπαλόγων,
ποὺ παραθέτουμε, εἶναι γραμμένος πάνω
στὰ κειμήλια γιὰ νὰ διευκολύνεται ἔτσι ἡ
ἀναγνώρησή του.

Στὸ φηλότερο σημεῖο τοῦ τέµπλου καὶ
πάνω ἀπὸ κάθε εἰκόνα ἀκριθῶς εὑρίσκεται ἀπὸ µία περιστερά, ἀπ᾿ τὸ ράμφος τῆς
ὁποίας κρέμεται τὸ κανδήλι κάθε "Αγίου.

Λίγα

16/52

λουλούδια,

ἀναγεννώμενοι

φοίνι-

ΗΡΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ

ΗΛΙΟΥ

Αὐτὴ εὑρίσχεται μπροστὰ στὴ δεξιὰ θύ-

ρα τοῦ Ἱεροῦ καὶ φυλάγει µέσα τὰ ἑξῆς:

1) Ἕνα σταυρὸ "Αγιασμοῦ ξυλόγλυπτον
τοῦ 1140.

9) Τρεῖς σταυροὺς ᾿Αγιασμοῦ ξυλόγλυπτους, λεπτῆς τέχνης, μὲ ἀργυρὰ
ση, χωρὶς χρονολογία.
ϐ)

Δύο λειφανοθῆχες,

τεμάχια

Ἁγίων

ἐπένδυ-

ποὺ περικλείουν

λειψάνων

τοῦ 1809

καὶ

1809 καὶ δύο τοῦ 1814.

4) Μία λειψανοθήκη παλαιὰ χενή, χω:

γίων, μὲ χρονολογία 1800.
9) Μία λειψανοθήκη
παλαιά,
χρονολογία.

ὃ) Μία εἰκόνα τοῦ Αγ.

χωρὶς

Ἰωάννου τοῦ.

Προδρόμου ἀπὸ μαῦρο φίλτισι, χωρὶς Χρογολογία.

4) Δύο Σταυροὺς ᾽Αγιασμοῦ τοῦ 19521.
ϐ) Δύο Σταυροὺς Αγιασμοῦ, μὲ δυσδιἀκριτη Χρονολογία.

ρὶς χρονολογία.

ϐ) Ἕνα Σταυρὸ ᾽Αγιασμοῦ τοῦ 1Τ95..

ϐ) Λειφανοθήκη ποὺ περιέχει τὴν Κά:
ρα τῆς ᾽Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ 1195.
ϐ) Μία λειψανοθήκη παλαιά, μικρὴ ποὺ
περικλείει λείψανα τῶν Αγίων Χαραλά-

Ἰ)

µπους, Τρύφωνος, Ἰωάν. τοῦ Ἀρυσοστόµου καὶ Μάμαντος, χωρὶς χρονολογία.

Ἰ)

Μία

λείψανα

παλαιὰ
τοῦ

“Άγ.

λειψανοθήκη

μὲ ἱερὰ

Παντελεήμονος,

χωρίς

χρονολογία.
ϐ) Δύο Εὐαγγέλια μὲ ἐπίχρυση

ἐπέν-

9) ἛἜνα "Άγιο Ποτήριο τοῦ 1109.
10) Ἕνα "Άγιο Ποτήριο, ἐπίχρυσο
ποὺ φέρει ἐπιγραφή: «ΤΛΠΒΙΝΟΣ ΕΠΠΣΚΟΠΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΣΟΛΩΝ» τοῦ ἜΣαλώνων

Φιλοθέου,

ὁ ὁποῖος ἕ-

ποίµανε τὴν ἐπισχκοπὴ Σαλώνων κατὰ τὴν
περίοδο 1650---1684, χωρὶς καμμία χρονολογία.

ΠΡΟΘΗΚΗ

ΤΙΜΙΟΥ

ρύγων, ξυλόγλυπτο, ἔντος ἀργυρᾶς θήκης,
μὲ λεπτὴ τέχνη. (Ὁ Σταυρὸς τοῦτος εὑὗρί-

σχεται εἲς τὸ Ἱερό).
Ἡάρα πολλοὶ
προσκυνηταὶ στέκονται.
χιὰ πολὺ μπροστὰ στὰ "Άγια αὐτὰ λείψαγα καὶ μὲ εὐλάδεια ἵκετεύουν τὴν χάριν
Των.

Οἱ παλαιοὶ

δύση τοῦ 1805 καὶ 1104.

πισκόπου

Ἕνα πολὺ παλαιὸ Ἀταυρὸ Ἕξαπτε-

ἨΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ἠδρίσκεται μπροστὰ στὴν ἀριστερὴ θύρα τοῦ Ἱεροῦ καὶ φυλλάσσει:
1) Τέσσαρες (4) ὠοειδεῖς λειφανοθηκες ποὺ περικλείουν λείψανα διαφόρων Α-

θυμοῦνται καί διηγοῦνται.

πὼς οἳ γέροντες καλόγεροι
διάφορα ἰάματα, ποὺ κατὰ
6αν οἱ ταπειγοί

ἀνιατοροῦσαν
καιροὺς ἔλα-

κέτες.

Μέσα στὶς προθῆκες, ἑχτὸς ἀπὸ αὐτὰ
ποὺ ἀναφέρθησαν, ὑπάρχουν καὶ διάφορα

δῶρα---ἀναθήματα,

ποὺ προσέφεραν

διά--

φοροι εὐλαθεῖς χριστιανοί, σὰν ἀντάλλαΊνα. γιὰ κάτι --- ποιὸς ξέρει τί --- ποὺ ζή-

τησαν καὶ ἔλαθαν ἀπὸ τὸν Ἡροφήτη

Ἡ--

λία.
Ἡρὶν ἀπὸ τὸ
τελευταῖο κάψιμο, τοῦ
1948, ποὺ τὸ σημερινὸ παρεκκλήσιο τοῦ
Άγ. Τρύφωνα ἦταν λειψανοθήκη καὶ σκευοφυλάχιο, ὑπῆρχαν ἐδῶ καὶ πολλὰ παλαιὰ
καὶ μεγάλης ἀξίας ἱερὰ ἄμφια, δῶρα διαφόρων Μητροπολιτῶν καὶ μοναχῶν τοῦἹοναστηριοῦ, ποὺ λεηλατήθηκαν καὶ χάθηκαν.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο

ΣΛΛΟΝΩΝ

ΠΛΡΑΜΕΡΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ

ΔΗΜ.
Μιὰ

ὁλοκληρωμένη

προσωπικότητα

τοῦ

9] καταχωνιάστηκε ἀδικαιολόγητα σὲ θάρος τῆς Ἱστορίας µας. Γιὰ τὴν ἀναχομιδὴ
τῆς µνήµης του ὃ σημερυὸς λόγος. ᾿Απὸ
αἴσθημα εὐθύνης. Καὶ πρὸ παντὺς σ᾿ ἄνθρώπους ποὺ ἀντιχρύζουν μὲ ξάστερο μάτι
τὴ ροὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς Ἱστορίας. Ἔτσι

ΗΣΑΤΑΣ

1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

παὶ Πράξη,
ποῦν

καὶ

κήρυγμα καὶ δράση

ἴσορρο-

σφιχτοδέδονται.

Γεννήθηκε

στὴ

Δεσφίνα

Παρνασσίδας

στὰ 1118 ἡ 1119. Πατέρας του ὁ λεθεντόπαπας Παπαστάθης, ἡ Μάνα του λέγουταν ᾽Αρχόντω. Ηταν τὸ στερνοπαίδι τῆς

ἐπιτελοῦμε ὅλοι μαζὶ ᾿Εθνικὸ χρέος χι’ ἐκ-

φαµίλιας μὲ τὸ ὄνομα Ηλίας, Οἴκονομικὴ
ἀναιμία ἔδεργε τὸ Πατρογονικό του.

δηλώνουμε ταυτόχρονα τὴν εὐγνωμοσύνη
µας στοὺς ἀληθινὰ Μεγάλους µας, ποὺ εἴναι ζωοποιὸ τὸ παράδειγµα τῆς αὐτοβυ-

δα µας κείνους τοὺς χρόνους ἦταν ἀποκαίδια καὶ ρημαγµένος τόπος. Ὥτὶς φλέθες

σίας

τῆς ματωµένης

τους.

Ὅ

Ππραμερισμένος

Εθνεγέρτης

Ἐπί-

σχοπος Σαλώνων Ἠσαίας στὺ προσχήνιο
τοῦ ἐνδιαφέροντός µας. Καὶ μ’ ὅλο τὸ σεβασμό µας καὶ μὲ ἀπέραντη τὴν ἀγάπη

µας. "Όπως σ᾿ ὅλους ᾿Ἠκείνους ποὺ στάθηχαν Ὁδηγητικοί.. 'Απλᾶ χι ἀπέριττα
ἔδωσε ὁ ᾿Ἠσαϊΐας στὴν ἀρχὴ τὸ Ἀριστιανι-

κό του

Πιστεύω. Κι

ὕστερα

τὸ ᾿Εθνικὸ

του «Παρὼν». Στὴν ἀνεπιτήδευτη φυσικότητά του ὅμως στηρίζεται χι ἡ Μεγάλω-

σύγη του.
Παιδὶ φτωχοῦ λευΐτη ἦταν, μὰ μὲ πλη:
θωρικἡ ἐσωτερικάτητα τὸ θεθαιώνει ἡ ᾱἳτίσια περπατησιά του. Ὅ διανοητικὸς του
τὸν ὁρίζοντα
δυναμισμὸς τοῦ πλαταίνει

Φυσικὰ ὅλοι µας Ξέρουμε πὼς ἡ Ελλά-

µας Ρῆς περπατοῦσε

ἡ φυ-

χἠ δογγώντας καὶ πρυφοκλαίγοντας. ᾽Αγελέητος κι ἀδίστακτος ὃ τύραννος. Κι'
ἀσήκωτος ὃ πόνος τοῦ ραγιᾶ σκελετωμέγα σώματα ποὺ ἔσερναν τὰ δήµατά τους
χυλώντας τὴ χαμοζωή" πνίγηκε ἡ ᾽Αλήθεια χαὶ τὸ Δίκαιο ὠργίαζε ἡ θία᾽ τὰ
Σουλτανικὰ, φιρµάνια ἕἔστηναν ἀσταμάτητα τοὺς Γολγοθάδες στὸν Ἑλληνισμό,
ἝἜνας ὃ σκοπός τους: Νὰ στεγνώσουν

τὴν ψυχή τοῦ Ἓλληνα, νὰ φιμώσουν

τὸ

στόμα. Νὰ διπλομανταλώσουν τὴ σχέψη
καὶ γὰ σκορπίσουν τὸ σχοτάδι. Ὅ Τοῦρκος χατακτητὴς ἔτρεμε τὸ φῶς καὶ φοθότανε τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ καὶ τὴν σύμπνοιά του.
Ὡστόσο ἡ φυχἠ ἔμεινε ἄπαρτο κάστρο.
Κι ἡ μιὰ γενιὰ διαδέχονταν τὴν ἄλλη μὲ

καὶ τὸν δραστηριοπο,εῖ σ᾿ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης προσφαρᾶς. Ἠΐναι ἔπιστημονικὰ θεμελιωμένα, πὼς ὅσο πιὸ

τὸ Μεγάλο

πολὺ ἐργάζεται ὁ ἄνθρωπος καὶ μεθοδικά,

Καρδιὰ καὶ τὸ Νοῦ.

τόσο πιὸ πολὺ ὀξύνει τὸ Νοῦ του καὶ θλέπει σωστὰ τὴ ζωὴ ἢ τὸ αὔριο.
Ἑορυφαία ὥρα τοῦ ᾿Ἠσαία ἡ ᾿Εθνικὴ

Οἱ πνευματικοὶ µας ἄνθρωποι ἔγιναν οἳ
Διδαγοὶ τῆς Εὐρώπης, κρατώντας τὰ δετὰ Περγαμηνά, ὅπως τόσο ἔχφραστιχὰ μιλάει ὃ Παλαμᾶς µας γιὰ τὴν ἆλ-

"Ἔπαλξη, τὸ ὁλοχαύτωμά του στὴ Ἀαλχωἁτα μαζὶ μὲ τὸν ἀγέραστο Διάκο. Λόγος
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"Οχι

ριζωμένο

θαθειὰ

στὴν

λαγὴ τοῦ Ἱστορικοῦ τούτου σχηνικοῦ. ᾿Η-

ταν οἱ ΠἩρωτομάστοροι γιὰ τὴν ᾿ΑναγένὙήση.
Οἱ ἄλλοι οἳ ἁπλοὶ κι ἀπαίδευτοι συναπαντιοῦνται σμίγοντας τοὺς διαλογισμοὺς

τους θουθοὶ κι ἀμίλητοι.
εὔγλωττη
"Απλοὶ

ἡ Σιωπή

εἶναι

Κεῖνοι,

Μὰ ἦταν τόσο

τους.

Αὐτοὶ

ποὺ

μὲ τὴν

ὅμως

οἱ

ἀσταμά-

τητη ἀγωνιστικότητά τους καὶ τὴν ἆσυμθίδαστη ἔσπασαν τὰ δεσμά. Εΐναι τῆς ᾿Λ-

χέριας ᾿Ομορφάδας οἱ Πιστοί, οἳ ᾿Αθάνατοι κι Ὡραῖοι.,.
Μέσα σὲ ἀφόρητες οἰκονομιχὲς συνθῆπες κυλοῦσε εἰδικώτερα ἡ ζωὴ τῶν Δεσφινιωτῶν,
γαι

γιατὶ τὸ

ἀτέλειωτος

κεφαλοχώρι

«ἨΠέτρινος»

αὐτὸ

εἷ-

κάμπος

Οἱ φοροεισπραχτορικοὶ νόμοι ποὺ ἐπέθαλε τὸ τούρκιχο τιμαριωτικὸ σύστημα ὁλοκλήρωναν τὸ αἱμάτινο ντεκόρ. Ἡτσι ὅ
ΠἩατέρας τοῦ ᾿Ἠσαΐα δυσκολεύονταν πολὺ
γιὰ νὰ θρέψη τὰ παιδιά του. Ἡ ἄναγκαιότητα

τῆς

ζωῆς

λοιπὸν

τὸν

ἔσπρωξε

νὰ

κεῖ ὑπῆρχε

χαὶ μιὰ πλούσια

ἀστείρευτη θρυσοµάνα

θιθλιοθήκη,

τοῦ Ἠνεύματος,

ποὺ

θάσθυνε τὴ δίψα του.
Ὅπως κάθε νέος ὀφείλει νὰ θλέπη µαπρυὰ καὶ ψηλά, ἔτσι κι ὁ Ἠσαίας δὲν ἡ-

ταν γιὰ τὸ στεῖρο ἀσχητισμό,
ὑψηλὲς

ἐνατενίσεις,

παρµένος.

"Άλλωστε

χωρὶς

νάναι

τὰ ὑψηλὰ

ἀλλὰ γιὰ
ἄνειρο-

δράματα

ἐπιμαρτυροῦν τὴ λαχτάρα καὶ τὴν ὡριμότητα μαξὶ καὶ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀξία
τῆς ζωῆς. Ἔτσι ὁ ᾿Αἲ - Γιάννης τῆς Δεσ-

φίνας

τοῦμεινε

µμιὰ ἀνάμνηση

γλυκειά,

γιατὲ ἦταν τὸ πρελούντιο τῆς μοναστικῆς
του ζωῆς. Τώρα ὁὃ καιρὸς χυλοῦσε δηµιουργικὰ γιὰ τὸν ᾿Ἠσαΐα. Μέσα ἐχεῖ πλάτυνε τὴ μόρφωσή του καὶ συνέδη ὅτι συµ-

θαΐνει μ ὅλους τοὺς πγευματικοὺς ἀνθρώπους. Όσο πιὸ πολλὰ μαθαίνεις, τόσο πιὸ
πολλὰ χενὰ, δρίσχεις στὸν ἑαυτό Σου κι
ἀγωνίζεσαι γιὰ τὸν ἐξοπλισμό σου περισσότερο.

ατείλη τὸ γυιό του Θεοδόση χαλογεροπαί-

Στὸ μεταξὺ πέθανε ὁ πατέρας του" χι

δι ατὸν "Όσιο Λουκᾶ. Τὸν ᾿Ἠσαΐία τὸν ἕ
τειλε στὰ Σάλωνα, γιατὶ τὸν προώριζε

ὅμως ὁ πολὺς αὐτὸς Παπαστάθης καὶ πε-

λός του ἦταν ὃ καλόγερος Λύτηχας Γεράσιµος. Μὰ σύντομα τὸν ἀποχαιρέτισε γιατὶ προτίμησε νὰ μαθαίνη τὰ γράμματα ᾱ-

θαΐνοντας δοηθάει ἀποφασιστικὰ στὴν προχοπ] τοῦ Ἠσαϊα. Ἰκαὶ ἐξηγοῦμαι, ᾿Αρκετὰ χρόνια πρὶν ἀπ᾿ τὴν Ἐπανάσταση ὃ
ΠἩαπαστάθης γύριζε ἀπ᾿ τὸ νερόμυλο τῶν
Δελφῶν στὴ Δεσφινα καθάλα σ᾿ ἕνα γαϊδουράκι, ἐγῶ στὸ ἄλλο εἶχε τὸ ἄλεσμά του.

σχώντας ἐμπειρικὰ
τούργηινα

καὶ τὸ Ἱερατιχὸ Λει:

Στὸ δρόµο ἀντάμωσε ἕνα Τσαούση τοῦ
πούρκικου στρατοῦ ποὺ ἐπέστρεφε ἀπ᾿ τὴ

Μιὰ ὥρα πιὸ ἔξω ἀπ᾿ τὴ Δεσφίνα ἦταν
τὸ Ἰογναστήρι τοῦ
«Τιμίου Προδρόμου».
Ἐχκεῖ πρωτοθήτευσε τὴν Ορθοδοξία. “Ὁταν ἀποδείχτηχε ἄξιος στὴ δοκιμασία, πῆ-

Λειθαδιὰ, γιὰ τὰ Σάλωνα’ έκοψε ὁ ἄγνωστος αὐτὸς στρατοχόπος ἀπ τὸ ᾿Αραχω-

γιὰ τὸ ἱερατικὸ ἀξίωμα κι ἤξερε πόσο
χρειαζούμενα ἦταν τὰ γράμματα. Δάσκα-

ρε τὸ ὄνομα ᾿Ησαΐας καὶ μ᾿ αὐτὸ πάτησε
στὸ κατώφλι

ὁ παπᾶς παγωμµένον κι’ ἀνήμπορον νὰ περ-

τῆς ἀθανασίας.

Μὰ καὶ στὸ Μοναστήρι αὐτὸὁ
ποιήθηκε. Ἱκάτι ἄλλο
τερικός του κόσμος. Νὰ
ἀρτιωθῆ ἔτσι ποὺ νὰ
στὸ περίγυρό του, γι

βίτικο, ποὺ τὸ δέρνει πολὺ ἡ χιονιὰ χαὶ
κατηφόρισε πρὸς τὸ χαμήλωμα τῶν Δελφῶν, τὸ θαθούλωµμα” ἐχεῖ τὸν συναπάντησε

δὲν

ἔχαντ-

ἀποζητοῦσε ὁ εσικαταρτισθή καὶ Υ)
γίνη πιὸ ὠφέλιμος
αὐτὸ τράθηξε γιὰ

τὸ θασιλομονάστηρο τοῦ Οσίου Λουκᾶ. Ἔ-

πατήση ὁ Παπασττάθης μόλις τὸν ἀντιλήΦβηκε κχατέδηκε ἀπ᾿ τὸ γαϊβουράχι του,
τοῦ ἔδωσε λίγο χρασὶ νὰ τονωθῆ, τὸν ἔεπάγωσε κάπως πι ὕστερα τὸν ἀἄνέθασε
στὸ ζῶο. Σὰν ἕφτασαν στὴ Δεσφίνα συµπλήρωσε τὸ χομπογιανίτικο Ὑιατροσόφι ὁ
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παπᾶς,

χρησιμοποιώντας

σὰν

θεραπευτικὸ

µέσο τὴν κοπριὰ τῶν ζώων. Αὐτὴ ἡ πρωτόγονη θεραπευτικἠ ἀγωγὴ μαξὶ μὲ τὸ
ζεστὸ

χρασὶ

χαὶ

μὲ τοὺς

τριφτάδες Υγλύ-

τωσαν τὸν ξένο ἀπ᾿ τὸ θάνατο. Ἐπὶ ὃ µές τὸ φιλόξενο σπίτι παιδεύτηκε γιὰ νὰ
σώση µιὰ ζωή. Ἡ ἠθικὴ συμπαράσταση,
ἀλήθεια, σὲ ἀδύναμους εἶναι θεία µετάγγιση ἢ ἀναντικατάστατο νᾶμα. Ἔκαμε ᾱχέρια τὸ χρέος του ὃ Παπαστάθης καὶ σὰν
Κριστιανὸς καὶ σὰν ἄνθρωπος - Ἓλληνας,
"Έτσι ἔγοιωσε δική του τὴν ἀγάσα ὁ παγωμµέγος κι ἔφυγε κρατώντας στὸ γοῦ του

τὴν τὀσο φροντισµένη φιλοξενία τοῦ παπᾶ. Καὶ χάρηκε ἀχόμα πιὸ πολὺ ποὺ δὲν
Ἅµγιὰ ὅντι τοῦ
χαταδέχτηκε ἀντάλλαγμα
προσέφερε ὃ Σωτήρας του τὸ µόνο ποὺ -

μαθε ὃ παπᾶς ἦταν πὼς ὁ ᾿Λρθανίτης αὖτὸς ὀνομάζονταν ᾽Αλῆς, ὁ κατοπινὰ, διαθόητος ᾽Αληπασᾶς

χιλιοευχαρίστησε
ξουνὸ

δὲ

σµέγει,

ἀνταμώνει»,

«τά

ποὺ γιατρεµένος πιὰ τὸν

λέγοντας
ἄνθρωπος
τἀγκ

«Θουνὸ μὲ τὸ
μὲ

ἄνθρωπο

καδουσμᾶς,

ἰνσὰν

ἰνσανὰ καθουσοὺρ» τουρχιστί.
Ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια μιὰ Ἔπιτροπὴ Δεσφινιωτῶν πῆγε τὸ χαράτσι στὰ
Τιάννενα καὶ σὰν ἄκουσε ὃ ᾽Αλῆς --- ἦταν
τώρα πιὰ πασᾶς -- τὴν ἀντιπροσωπεία
τῆς Δεσφίνας τοὺς εἶπε «τὸ χαράτσι νὰ τὸ

ἐπιστρέφετε

στὴν

Γοινότητά

«ας.

Ὕ-

μα τῶν ἠλικιωμένων καλογήρων.

Ηολλὰ.

ἀναδεύονταν στὸ μυαλό του σὰν ἄκουγε
καὶ τὰ τραγούδια τῆς χλεφτουριᾶς μὲ τοὺς,
Κατσαντωναίους
καὶ ᾿Ανδρουτσαίους. Τὸ

πρῶτο ᾿Εθνικὸ ξύπνημα εἶχε πιόλας Ὑΐνει
στὴ συνείδησή του, Ὅ ᾿Ἠσαΐας διέθετε κεραία ἵκανὴ γιὰ νὰ πιάνη τὰ μηνύματα.
τοῦ καιροῦ του. "Όλα τοῦτα ἀποτέλεσαν

τὸ θεμελιαχὸ ἘΕθνικὸ ὑπόστρωμα ποὺ τὸν
ἔφεραν στὸ χαράχυµα τοῦ χρέους.

"Τὰ, δυναµογόνα φρονήματα Έχουν ἀῑτίσια φτερουγίσματα, Κι’ ὅποιος ἄνθρωπος,
ὑποστηρίζει μιὰ δίκαια ὑπόθεση μαρτυρεῖ
σφριγηλὸ μυαλὸ καὶ πλατειὰ χαρδιά. Μὲ
τέτοιο ὁπλισμὸ

ξεχίνησε ὁ ᾿'Ἠσαΐας γιὰ τὰ.

Γιάννενα. Ἐκεῖ ὑπῆρχε πνευματικὴ ὃραστηριότητα" ἡ ᾿Ἠπειρωτικὴ Πρωτεύουσα
ἔδινε μιὰν ἀξιόλογη πνευματ'ικὴἠ παρου-

σία. Αὐτοῦ σχορπάει τὸ φῶς του ὁ Πολὺς
Ψαλλίδας. Κάποια προνομιακὴ μεταχείριση ἐπιτρέπει στὸ φωτεισμένο

δάσκαλο

νὰ

λέη μερικὲς ἀλήθειες,
Τὴν ὥρα τούτη τῶν ἀναζητήσεων, στὸ
σταυροδρόμι τῶν νέων του προσανατολισιῶν, ὁ ᾿ΗἨσαΐας μαθαίνει τὸ φιρμάνι τοῦ.
᾽Αληπασᾶ. Τώρα μπαίνει σὲ καινούργια
καγάλια ἡ ζωτικότητα κι ἡ δραστηριότητά του’ τώρα οἳ πνευματικές του ἆνησυ-

χίες παίρνουν οὐσιαστικὴ µορφή. Στὴ Σχολὴ στὰ Γιάννενα ἔδειξε ἐξαιρετικὸ ζῆλο
κι’ ἐπίδοση στὰ γράμματα. Συγκίνησε δα-

στερα ρώτησε γιὰ τὸν Ἡαπαστάθη κι ὅταν ἔμαθε γιὰ τὸ θάνατό του θαθύτατα
συγκινηµένος εἶπε δακρυσµένος στοὺς ἀντιπροσώπους νὰ, διαμηνύσουν στὴν οἰκογέγεια τοῦ Παπᾶ νὰ τοῦ στείλουν τὸ πιὸ ἓ-

θύτατα τὸ Διδαχτικὸ προσωπικὸ ἡ ἄντιληπτικὴ ἱκανότητα, τὸ ἦθος του καὶ ἡ Φιλοπονία του ὅλοι τὸν χαιρόντουσαν δίχως ὁ

ἔυπνο

πία.

παιδὶ

γιὰ

ἄνοιξε ὁ δρόμος
τερο πνευματικὸ
Λλουχᾶ ἡ ᾿Αρετὴ
λύτιμο ἀπόχτημα

νὰ

τὸ

σπουδάση.

"Ἔτσι

τοῦ ᾿Ἠσαῖΐα γιὰ ἕνα εὑρύπεριθάλλον. Ἀτὸν "Όσιο
καὶ τὸ ἦθος ποῦναι ποτ' ἀνθρώπου σταθεροποι-

εἴται, τὸν χοσμεῖ καὶ τὸν προθάλλει. Ἠΐχε
πιὰ Ὑίνει ἀρχετὴ Ἀριστιανικὴ διεργασία.

Μὰ καὶ τὸ πατριωτικὸ φρόνημα τὸ λίπαγε μὲ Ἱστοριοῦλες ποὔθγαιναν ἀπ᾿ τὸ στόὀ-
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ἴδιος νὰ χάνη τὴν πνευματική του ἴσορροΠάντα

προσεκτικὸς

στὶς

ἐχδηλώσεις

του καὶ μὲ λεπτότητα. "Όσο πιὸ πολὺ φυ-

σικὰ καλλιεργεῖται ὁ ἄνθρωπος τόσο πιὸ
πολὺ µετριόφρονας εἶναι καὶ δείχνεται.
Κι) ὅσο πιὸ πολλὰ ξέρει, τόσο πιὸ πολλὴ
ἐπιείκεια δείχνει γιὰ τοὺς ἄλλους,

Κάτω ἀπ᾿ τὶς καινούργιες αὐτὲς προῦποθέσεις ἀνοίγει ὃ δρόμος γιὰ τὴν Κων)πολη. Ὁ ᾿Ἠσαίας θεμελιώνει τὴ στᾶδιο-

δρομία του μόνος του. Σὰν ἔφτασε στὴν
Πόλη λάμπει καὶ πάλι τὸ µέταλλό του:
ἔτσι Ὑίνεται τρόφιµος τοῦ Ἡατριαρχείου.
Τὸν προσέχουν
οἳ Φαναριῶτες καὶ τὸν

συνδέουν

μὲ

τὸν Πατριάρχη.

Ἡ

γενική

του συγκρότηση εἶναι τὸ καλύτερο διαθατήριο γιὰ τὸ πέρασμά του στὶς Πατριαρχικὲς Πύλες.

Τὸ συγαπάντηµα τοῦτο εἶναι σταθμὸς
πι ἀφετηρία μαζὶ γιὰ τὸν αὐριανὸ ᾿Αρχιερέα.

Καταγράφτηκε

στὰ χατάστιχα

ἡ

ἀξιοσύνη του) καὶ θαρθῆ ἡ ὥρα γιὰ ν΄ ᾱξιοποιηθῆ. Καὶ δὲν ἀντάμωσαν μονάχα οἱ
σκέψεις του, ἀλλ᾽ ἔσμιξαν καὶ δονήθηκαν
κι οἳ χαρδιὲς τους σιωπηλά. Ὅ πκαιρὸς
κύλησε γόνιμα, ἀλλὰ καὶ σύντομα σήµα-

νε ἡ ὥρα τοῦ γυρισμοῦ στὰ Πάτρικ. Συμπλήρωσε τὸ πνευματικό του ὁπλοστάσιο κι᾿
ἀναθαφτισμένος παίρνει τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Άφησε ὅμως κάτι ατὴν Πόλη:
Τὸ κάλλος τῆς φυχῆς του καὶ τὴ σφριγη-

λότητα τοῦ Νοῦ του. Φορτωμέγος μὲ τὶς
ἀναμνήσεις του ἀπ᾿ τὴ Βασιλίδα τῶν Τόλεω»,

ὥριμος

σὲ

ἐμπειρίες,

φτάνει

στην

ἰδιαίτερη Πατρίδα του μὲ περηφάνεια.
Τὸ ξεκίνημά του τόσο φτωχὸ χι ὃ γυρισµός του ἀνθηρὸς καὶ χαρποφόρος τώρα.

Ἡ

εὐγλωττία του δυναµωμένη ἀπ᾿ τὶς ᾱ-

ποθηκευµένες Ὑνώσεις τόσης μελέτης τὸν
χάνει πειστιχώτατο. ᾿Ἐπιθάλλετα, ἀπόλυτα μὲ τὸν πλοῦτο τῆς φυχῆς καὶ τὴν εὐφορία τοῦ Νοῦ. Ἡ ἀκτινοδολία του ξεπεργάει τὰ, στενὰ, ὅρια' ἁπλώνεται σὲ εὑρύτερους χώρους. Αὐτὴ τὴν περίοδο ἔγραψε ὁ

Ἠσαϊας κι’ ἕνα χρονικὸ τῆς «Ῥούμελης»,
ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Γούδας, ἀλλὰ δυστυχῶς χάθηκε µέσα στὴ δίνη τῶν γΕΥΟγότων. Θάταν ἀσφαλῶς πολὺ διαφωτιστιπκὸ ντοχουµέντο τούτη ἡ πνευματική του

προσφορά. Πάντως

ὁ ᾿Ἠσαΐας

ἧταν, ὅλα

Καὶ

δὲν

δέθηκε,

μονάχα μὲ τὸ λαὸ

ἀλλὰ

κι ὁ λαὸς µαζί του. Τρανἡ ἀπόδειξη πὼς
ὅλη ἡ περιοχἡ ἀποζήτησε νὰ χειροτονηθῆ

᾿"Ἠπίσχοπος Σαλώνων, ὅταν χήρεψε ἡ θέση μὲ τὸ θάνατο τοῦ Ἰωακείμ. Τὸ Καλὸ
καὶ τὸ Σπουδαῖο διαφημίζεται µόγο του
χι ὄχι ἀπὸ τεχγητοὺς πρεσδευτάς. Ἡ ἂνθρωπιά του ἀρωμάτιζε τὴν ὑψηλοφροσύνη

του πι αὐτὸ ἦταν ἡ καλύτερη φερεγγυότητα γιὰ τὴν κατοπινή του Πολιτεία. "Ἐ-

τσι στὰ 40 του χρόνια δηλ. τὸ 1818 χειροτονεῖται ᾿Ἐπίσχοπος Σαλώνων ἀπ᾿ τὸν Πατριάρχη

Γρηγόριο.

Ἀτηρίζει

πολλὲς

ἐλπί-

στὴ δημιουργικότητα
δες ὁ Πατριάρχης
τοῦ ᾿Ἠσαΐα καὶ τὸν κατευοδώνει μὲ προσοδοχίες γιὰ τὴ νέα του ἀποστολή. "Έπσι τὸ
φτωχόπαιδο τῆς Δεσφίνας
ἐγχαθίσταται

στὰ, Σάλωνα Επίσκοπος. Μὲ μετριοφροσύνη καὶ θουθὴ συγκίνηση δέχεται τὶς ΦιλοΦφρονήσεις καὶ τὶς ἐξαιρετικὲς τιμές, μὲ
τὶς ὁποῖες τὸν ὑποδέχτηκχε ὃ λαὸς τῆς εβιφερειας.
ὍὉ Ἡσαϊας νοιώθει θαθύτατα πὼς ὃ τί-

τλος τοῦ Μητροπολίτη κείνη τὴν ᾿Ἐποχὴ
καὶ γιὰ τὴν ἰδιοσυγκρασία του δὲν εἶναι
ἐξωραϊστικὸς στολισµός, ἀλλ ἡ συνισταµένη

ἀπεριόριστων

προσπαθειῶν

μὲ συνι-

στῶσες τὰ θρησκευτικά, κοινωνικὰ κι Ἐθνικὰ καθήκοντά του. τὸ δρόµο τῆς ζωῆς
ἀξία ἔχει ἡ πορεία κι ὄχι τὸ τέρμα μο-

νάχα,

αὐτὸ

σηµαίνει

πὼς

πρέπει

γάσαι

σφιχτοδεµένος μὲ τὴ ζωή, νὰ συμπληρώνης ἁδιάκοπα τὴν ἐμπειρία σου, γιὰ νὰ
καταλήγης σὲ συμπεράσματα πιὸ θετικὰ
παὶ πρακτικά. Κι ὃ νέος Ἐπίσχοπος ζυμωμέγος μὲ τοὺς ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώπους ἀντάµα --- λαϊκὸ ζυμάρι κι ὁ ἴδιος --- σµγει τοὺς διαλογισμούς του μ ὅτι λαχταροῦν οἱ Πανέλληνες. Μ ἐνθουσιασμὸ ϱίχνεται γιὰ νὰ, κρατήση τὸ σφυγμὸ τοῦ σα-

μαρτυροῦν τὰ κατοπινά, ἠθικὸς αἱμοδότης,
γιατὶ ἑρμήνευε τὰ θιώµατα καὶ τοὺς ὁρα-

χατεµένου

ματισμοὺς τοῦ λαοῦ γνήσια χι ἀνόθευτα.

ναδείχνεται

Ἔφτασε

ραγιᾶ.

σὰν Κιδωτὸς

Ἁγία

Ελπίδων κι ᾱ-

Τράπεζα

πίστης

γιὰ
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τὸ

ποίμνιό

'του., Μοιράζεται.

μαζί

του

τὶς

Ἐλπίδες καὶ τὶς μεκροχαρὲς τῆς ζωῆς καὶ
δὲν εἶναι χενὸς λόγος, ἀλλὰ μαρτυρία εὔγλώττη ποὺ τὸ θεθαιώνει ἡ ἀναφορὰ τοῦ
ἀδελφοῦ

στὴν

του

ἐπίσημη

θεοδόση,

ὅταν

Ἠολιτεία,

ἀπευθύνθηκε

μετὰ

τὸν ἔνδοξο

θάνατο τοῦ Ἱεράρχου - ᾿Αγωνιστῆ.

να Σύμθολο ἀξετίμητης ἀνθρωπιᾶς καὶ -κα-λωσύνης.

"Ας
του

προχωρήσουμε

Τύμδο

περήφανα

Ὅλη.

ἡ ζωή,

φτάνει

νᾶναι

καὶ

στὸν

καὶ

μὲ

εἶναι γεμάτη

Κι ἡ µορφὴ τοῦ ᾿Ἠσαϊΐα θαμπὴ καὶ πογεµένη,

πεγίᾳ

κὰ ὁράματα ποὺ τὸν δυνάµωναν

Ξέρετε

γιατί;

Δὲν

μοιράζει μονάχα τὰ εἰσοδήματά του, ἀλλὰ
δανείζεται κι ἀπ᾿ τοὺς πλούσιους γιὰ ν᾿

ἀνακουφίζιῃ τοὺς δύστυχους.
νονται

τ' ᾿Ανθρώπινα

πιστος ἄγθρωπος,

Νά πῶς

πρότυπα.

Ὅ

γί-

καλό-

ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ µαχρόσυρ-

το κείµενο ποῦγαι χαταχωνιασμένο σ᾿ ἀρ:
χεῖα τοῦ Κράτους, θὰ διαπισιτώση πολλὰ

κι ἀξιόλογα ποὺ ἀντέχουν σ᾿ ὁποιαδήποτε
σύγκριση.

Ὅ ἄνθρωπος ποὺ ξέρει νὰ κάνη θυσίες,
ὁ ἄνθρωπος ποὺ σπαταλάει τὴ στοργὴ καὶ
τὴν ἀγάπη του ἔμπραχτα, ὃ ἀφιλοχρήματος µπορεῖ νὰ ἐπηρεάξη εὐεργετιχά. Ε;
λοιπὸν

τέτοιος

στάθηκε

ὁ "Ἠσαίας

στὰ

ὃ

χρόνια τῆς ἀρχιερατείας του. Γι αὐτὸ ἡ-

ταν καθολικὸ τὸ Χύρος του κι’ οἳ φτωχοὶ
τὸν εἶχαν σύμδουλό τους κι οἳ πλούσιοι
στὶς διενέξεις τους εἱρηνοποιὸ καὶ συµ-

φιλιωτή, ᾿Ἠταν χαμωμένος ἀπὸ πάστα ἔεχωριστὴ ὁ ᾿Ἠσαΐας καὶ μὲ ἀληθινὲς ἴκαγότητες,

τέτοιες

ποὺ

χρειάζονταν

ἡ

ἀναμνήσεις:

ὁδηγητικές...

Ῥεχόδω. μιὰ φράση «ἐφογεύθη ἐγδόξως
ἀφήσας τὴν οἴκογέγειάν του ἐν ἀκροτάτῃ

καὶ δυστυχία».

Ἐθνικό.
εὐλάδεια.

δύσχο-

ὅπως

σαρχώνεται

στὸ

µατωμµένο

πρόσωπό του ἡ πικρία, μᾶς λέει τὰ γλυΣυνενῶν

ταῖς

Ἀριστιανικαῖς

στὴ ζωή.
ἀρεταῖς,

καὶ πατριωτισμὸν ἀγνόν, γράφει ὁ Ι. Σάθας, ὁλοκληρώνει τὸ ἀτομικό του θιθλίο
στὰ 1818, γιατὶ γίνεται Φιλικός. Εϊναι ἡ
χρονιὰ ποὺ ἁπλώνεται ἡ ᾿Εθνικὴ "Ἕταιρία ὕστερα ἀπ᾿ τὴν ὀργανωτική της ἂναδιάρθρωση.
Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Πατριάρχη ΓρηὙορίου καὶ ᾿Ἠσαΐα ἰσχυροποιεῖ τὴν ἄποψη
πὼς ὁ Γαλαξειδιώτης Καπετάνιος Φούντας ἔφερε τὸ Μεγάλο Μυστικό. ἸΚαὶ τὸ δέχτηκε µ ὅλη του τὴν Καρδιά. "Όποιος

τόχει ἔτοιμο µέσα του τὸ Ναί, ἀμέσως φαγερώνεται καὶ λέγοντάς το πιὸ πέρα πηγαΐνει στὴν τιμὴ καὶ στὴν πεποίθησή του.

ὀλόφυχα, λέει ὃ μεγάλος µας Καβάφης.
Παρατίθεται ἀποσπασματικά.
Τῷ ᾿Ἐπισκόπῳ Σαλώνων.
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε καὶ ἀδελφὲ ἨἩσαΐα.

᾽Αμϕοτέρας

τὰς

τιµίας

ἐπιστολὰς

διὰ

λη ἐποχή. Κι εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ καλύτερη ἁμοιδὴ σὲ ἀγῶνες εὐγενικοὺς εἷναι κείνη ποὺ δὲν καρτερεῖ πληρωμή. Κι)

τοῦ ἀγαθοῦ πατριώτου καπετάνιου Φούντα Γαλαξειδιώτου, ἀσφαλῶς ἐδεξάμην καὶ
τῶν ἐν αὐταῖς τιµίων σου λόγων ἔγνων.

οὔτε περίµενε χι οὔτε δέχτηκε. Ζοῦσε μὲ

Ἐχεμυθίας ἀδελφὲ μεγίστη χρεία καὶ προφύλαξη περὶ πᾶν διάδημα...

τὴν ἱκανοποίηση πὼς ἐπιτελοῦσε τὸ χρέος
πατὰ συνείδηση’ στάθηκε στὴν ἔπαλξή
του ὄρθιος κι ἀχέριος. Κι ἐπειδὴ ἦταν
τέτοιος, ἔχλεισε καὶ µέσα στὰ πλατειὰ στή-

θια του τὴν πονεμέγη εἰκόνα ὅλων τῶν ᾱδελφῶν του.

ὍὉ ᾿Ἠσαίας πρέπει νὰ ζήση καὶ στὸ νοῦ
καὶ στὶς χαρδιὲς τῶν Πανελλήνων,
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σὰν ἕ-

Διὰ τὴν ἀγαθὴν ἐξελέξω µερίδα, κοινολογῶν µας ἐμπιστευομένοις πατριώταις, τὰ

ἐχεμυθία, δεόµενα. Οἱ Γαλαξειδιῶται, οἷς'
συνεχῶς ἐπιστέλλεις µοι, περιφρονοντισµέγως ἐγεργοῦσι καὶ... οὗ µόγον τὰ σά, ἆλλὰ καὶ τῶν ἐν Μωρέα ἀδελφῶν γράμματα.
χομέζουσίν μοι. Ἡ τοῦ Παπανδρέα πρᾶ--

ὢε τς

ξις πατριωτικὴ μὲν τοῖς γιγνώσχουσι τὰ
Ίχια, κατακρίνουσι δὲ οἱ μὴ εἰδότες τὸν
δρα. Ἱρυφὰ ὑπερασπίζω αὐτόν, ἐν φανερῷ δ᾽ ἄγνοιαν ὑποκρίνου, ἀλλὰ μὴ παῥαδοθήτω εἰς λέοντος στόμα.
"Άπασαι σὺν ταῖς ἐμαῖς εὐχαῖς τοὺς
ἀνδρείους ἀδελφούς. ᾿Αγδρωθήτωσαν, ὦσπερ λέοντες, ἐγγὺς δὲ τὸ τοῦ Σωτῆρος
Ηάσχα.

Γεώργει

ἀκαμάτως

καὶ

ὄλθια

γεώργια

δώσει σοι ὁ Πανύψιστος.
Κωνσταντινουπόλει 90 Δεκεμθρίου
Ἕ Τρηγόριος

(Μάρης

Ἰουκουθιστιανάός,

1850

ἸΚκλοσκοπὴ)

Ὅ Παπανδρέας ἦταν ἕνας ντελίπαπας
ποὺ κάτω ἀπὸ τὸ ράσο του χρατοῦσε πάντα τὴν κουμπούρα του, ὄχι γιατὶ ἦταν καχός,

ἀλλὰ

γιὰ

νὰ

μὴ

λογαριάζη

:
τοὺς

Ῥούρχους,
Καὶ
σῶμα

τοὺς ἐνοχλοῦσε
του

ἀδίστακτα

μὲ
κι

τὸ πολυάριθμο
ἀλιάκοπα.

Τοὺς

εἶχε πάρει τὸν ἀέρα χαὶ τοὺς φερυότανε
σὰν σωστὸς ἝἛλληνας, ὅπως ἀπολείχτηκε
χατοπινά, γιατὶ μὲ τὸν χαλὸ χειρισμὸ τοῦ

Ἠσαία διασώθηκε καὶ ἀποτέλεσε τὸν πρωτοπυρῆνα

τοῦ ἐπαναστατικοῦ

ἀγαμέτρηση

στρατοῦ

στὴν

τῆς ᾽Αλαμάνας.

Διασώθηχε μιὰ ἀπάντηση μονάχα τοῦ
Πατριάρχη φερµένη στὸν ᾿Ἠσαία καὶ μὲ
χρονολογία 20.29.1850. Καὶ κάτω ἄπ᾿ τὸ
ἀλύγιστο στὺλ τῆς ἀρχαίΐζουσας γλώσσας
πόση δύναμη κι ἀλήθεια δὲν χρύθεται; Σὲ
κάθε λέξη τοῦ κειιένου ὑπάρχει µία δίγλα καὶ µία ἔπαλξη ἐθνική. Κι ὅλες οἱ
χαρακτηριστικὲς λέξεις στὴν ἀπλοξλληνιχὴ

σημαίνουν:

φυχικῇ

προετοιμασία

γιὰ

νὰ γίνη ὅλη ἡ χώρα Μέτωπο ᾿Αγῶνα, πὼς
ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Πατριάρχη στὸν ᾿Ἠσαΐα, ἦταν ἄπεριόριστη, πὼς ὃ ᾿Ἠσαῖϊας
στὰ μάτια τοῦ Πατριάρχη φαίνεται σὰν
γάχη διαινορφωθῆ σὲ μιὰ συνεπῃ
ἔπανα-

στατικἡ συνείδηση καὶ τὸ τελευταῖο ἐχεῖνο «Γεώργει
ἁκαμάτως
ποὺ
δείχνει μὲ πόση φυχικἡ ἠρεμ-α ἀποθέτει
στὴν πλάτη τοῦ ᾿Ἠσαίΐα τὸν ξεσηκωμὸ τῆς
Ῥούμελης.

Γιὰ ν᾿ ἀναλυθῆ ἡ ἐπιστολὴ θὰ χρειάζονταγ πολλὲς σελίδες,
Πάντως φέρνει τὴ
σφραγίδα κι᾿ ἔχει τὴν πνοὴ Μεγάλης Ἱστορικῆς εὐθύνης καὶ δημιουργίας. Ἡ Ἐ-

πισκοπἡ τοῦ ᾿Ἠσαΐα ἦταν ἀσταμάτητο κατηχητήριο γιὰ τὴ στρατολογία νέων φιλικῶν. Έτσι ἡ Περιφερειαχὴ ἀνάπτυξη
τοῦ κινήματος ἦταν ταχύρρυθµη, ἀγχάλιασε

καὶ

τοὺς

ἁπλοὺς

ἀνθρώπους

ποὺ

ἀπὸ

ἀμάθεια δὲν μποροῦσαν εὔκολα νὰ συλλάἔουν τὸν τρόπο τοῦ ξεσηκωμοῦ, ἀλλὰ καὶ
τοὺς προύχοντες
γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἑνί-

σχυση τοῦ κινήματος

καὶ γιὰ τὸν χαλῆς

ὑφῆς παραγοντισµό της. Τώρα οἳ ξαρματωµέγοι Ῥουμελιῶτες ρίσκουν πὼς εἶναι
πάνοπλοι’ μὲ τοῦτον τὸν ὁπλισμὸ τῆς χαρδιᾶς τους, ἀπόχτησε νόημα καὶ σκοπὸ ἡ
ζωή τους. ᾿Ανάμεσά τους φύτρωσε ἡ ἆδελφικἡ ἀγάπη' τὸ ἀναστάσιμο φῶς τῆς λευτεριᾶς

τοὺς

ποδηγετεῖ

καὶ

τοὺς

δυναμώ-

γει. ᾿Αποτοξινώνονται σιγὰ - σιγὰ ἀπ᾿ τὸ
ἀφιόνισμα τοῦ ραγιαδισμοῦ

στοσύνη

χι’ ἔχουν ἐμπι-

στὸν ἑαυτό τους. ᾿Απ᾿ τῆς ἀπελ-

πισιᾶς τὸ θράχο θὰ ξεκολλήσουν οἱ δεσμῶτες ἔτσι εἶναι στὴ ζωὴ τὰ σπουδαῖα καὶ
τὰ Μεγάλα στὴν ἀρχὴ εἶναι λαχτάρα καὶ
καῦμός, δάκρυ καὶ αἷμα' ὕστερα γίνοντα:
λέξεις ἠχηρὲς ποὺ μπαίνουν στὶς φλέθες

καὶ γίνονται

ἰδέες χι οἱ φωτεινὲς ἰδέες

γαλθανίζουν τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καθοδηγοῦν

στοὺς

ἀγῶνες

του

γιὰ

τέτοια

ἔργα,

ποὺ προκαλοῦν τὶς µεγάλες μεταθολὲς στὰ,
πεπρωµένα του.
Ξέρει ὃ ᾿Ἠσαΐας πὼς ἡ Ἐπανάσταση
θέλει καρυοφίλλια. Ῥυγχεντρώνει λοιπὸν
προύχοντες καὶ δηλώνει τοὺς σκοπούς

του.

Μυνεχίζεται)
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Απ΄ τὴ ὁραστηριότητα τῆς Ἑταιρείας
Ἡ

Ἑταιρεία

γραφίας

μεταξὺ

Φωκικῶν

Μελετῶν

ἐρασιτεχνῶν

προκηρύσσει

Θέμα τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι ἡ ΦΩΚΙΔΑ
τεκτονική, λαϊκὴ τέχνη, τοπεῖα, τύποι κλπ.).
Οἱ

φωτογραφίες

θὰ

διαγωνισμὸ

εἶναι

ἀσπρόμαυρες,

(μνημεῖα
διαστάσεων

λαϊκὴ

ἔπαθλα

τοῦ

διαγωνισμοῦ

ἀρχι-

24Χ36

καὶ πρέπει νὰ ὑποθληθοῦν στὴν Ἑταιρεία, Πλατεία Κεχαγιᾶ,
σα, μέχρι τὶς 15 Μοεμθρίου 1977, σὲ τέσσερα ἀντίτυπα.
Τὰ

φώτο-

φωτογράφων.

ἑκ.

"Αμϕισ-

εἶναι:

Πρῶτο
ὁραθεῖο δρχ. 3.000
Δεύτερο θραθεῖο δρχ. 2.000
Τρίτο 6ραθεῖο
δρχ. 1.000
Παράλληλα πρὸς τὸ διαγωνισμὸ τοῦτο καὶ στὴν προσπάθεια γιὰ
τὴν ἐξοικείώση τῶν νέων μὲ τὴ φωτογραφία ἡ 'Εταιρεία προκηρρύσσει καὶ δεύτερο διαγωνισμὸ γιὰ Φωκεῖς ἐρασιτέχνες φωτογράφους
ἡλικίας κάτω τῶν 18 ἐτῶν.
Τὸ θέµα τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι ἐλεύθερο, οἱ φωτογραφίες θὰ εἷναι ἐπίσης ἀσπρόμαυρες, διαστάσεων 18 Χ24 ἑκ. καὶ πρέπει νὰ ὑποὀληθοῦν μέχρι τὶς 15 ΒΜοεμθρίου 1977 στὴν 'Εταιρεία.
Τὰ ἔπαθλα

τοῦ διαγωνισμοῦ

Πρῶτο 6ραθεῖο
Δεύτερο 6ραθεῖο
Τρίτο ὁραθεῖο
Ὅσες

εἶναι:

Ὦὃρχ. 1.500
δρχ. 1.000
δρχ.
500

ἀπ᾿ τὶς φωτογραφίες

αὐτές,

καὶ τῶν δύο διαγωνισμῶν, κρι-

θοῦν κατάλληλες θὰ συμμετάσχουν στὴν ἔκθεση φωτογραφίας ποὺ
θὰ διοργανώση ἡ Ἑταιρεία.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε ν᾿ ἀπευθυνθῆτε στὸν Πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας Δημήτρη ᾽᾿Ιωάν. Κολοόό, ”"Αμϕισσα τηλ. (0265)

28.420.

Συμπατριώτη,

Μὴν πετᾶς τὸ περιοδικὸ τοῦτο. ὌἜστω καὶ ἂν δὲ σοῦ ἀρέσει
μὴν τὸ καταστρέψεις.
Δῶστο σὲ κάποιον ἄλλο. Μπορεῖ ν᾿ ἀρέσει σὲ κεῖνον,

24/60

ή

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ

