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Απ΄ ὅσα ὁ Ἰαχυδρόμος μᾶς φέρνει
Στὸ

πρακτικὸ

τῆς ὑπ

ἀριθμ.

25) 1977

συνεδριάσεως

κοῦ Συµθουλίου Δελφῶν διαθάζουµε:
ΘΕΜΑ

4ον.

Ὁ

δήμαρχος

λαθὼν

τὸν λόγον

τοῦ

Δημοτι-

«......ι
«νετ ε νει.
κώνο

Ἐκτιμῶντες τὴν ἐθνικὴν καὶ πολιτιστικὴν προσφορὰν
ταιρείας

τὴν

Φωκικῶν

ὁποίαν

Μελετῶν,

ἀνήκουν

καὶ

οἱ

πρὸς

τὴν περιοχὴν

Δελφοί,

τῆς

εἰσηγοῦμαι

τῆς Ἑ-

Φωκίδος,

τὴν

εἲς

χορήγησιν

χρηματικοῦ τινὸς ποσοῦ ὑπὸ τοῦ Δήμου, ὡς συμθολικὴν ἐνίσχυσιν,
πρὸς εὐόδωσιν τοῦ ἔργου της.
|
Τὸ Συμθούλιον,

ἀκοῦσαν τοῦ Δημάρχου

καὶ ἐκτιμῶν τὴν ἔθνι-

κὴν καὶ πολιτιστικὴν προσφορὰν τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν
πρὸς τὴν περιοχὴν Φωκίδος καὶ πιστεῦον, ὅτι ἀποτελεῖ καθῆκον
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως ἡ ἠθικὴ

ὁραστηριοτήτων,

καὶ ὑλικὴ ἐνίσχυσις τοιούτων

ἀποφασίζει ὁμοφώνως ...... «ιν

Ἡ Ἑταιρεία εὐχαριστεῖ τὸν κ. Δήμαρχο

λιο Δελφῶν καὶ ἐκφράζει τὴν ἱκανοποίησή
µόνο

πυρήνας

τῆς τοπικῆς

αὐτοδιοικήσεως,

κ εννοω ων ω ων ».

καὶ τὸ Δημοτικὸ

της γιατί, ἔστω
ἀποφάσισε,

Συμθού-

καὶ ἕνας

ἐπιτέλους,

νὰ

συμπαρασταθεῖ στὸ ἔργο μιᾶς τοπικῆς Ἑταιρείας, παρέχοντας σ᾿ αὐ-

τή, κυρίως, τῆν πολύτιμη ἠθικὴ ἐνίσχυσή του, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὴ θέ6αια, καὶ νὰ εὐρύνει τὰ ἐνδιαφέροντά του παρὰ πέρα ἀπ᾿ τὰ μέχρι σήμερα συνηθισμένα πλαίσια τῆς ρουτίνας, πράγμα πού, ὅπως ἐμεῖς τουλάχιστο ξέρουμε, συµέαίνει γιὰ πρώτη φορὰ στὸν τόπο μας,

Ἐλπίζουμε δὲ ὅτι ἡ πρωτοθουλία αὐτὴ τοῦ Δήμου Δελφῶν ϐ᾽ ἆποτελέσει τὴν ἀπαρχὴ γιὰ παρόμοιες ἐνέργειες καὶ ἀπὸ ἄλλους πυρῆνες

τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ποὺ
κῆς, πνευματικῆς, καλλιτεχνικῆς

θὰ ἐνισχύουν κάθε μορφὴ
κλπ. δραστηριότητας.

πολιτιστι-

Ὁ καθηγητὴς τοῦ Λυκείου Εὐπαλίου Κων)νος Ράπτης μᾶς γράφει:
ΜΕ ο

ο

ο

---

επ κα

αμ

ρα

᾿Επίσης ἐκδίδετέ το, ἂν εἶναι δυνατόν, κατὰ πυκνότερα χρονικἀ δια-

στήµατα. Εἶναι τόσο ἐνδιαφέρον περιοδικόν.,

Τέλος, ρωτοῦμε ἂν μποροῦμε νὰ στείλωµε καὶ ἐμεῖς συνεργασία το1/61

Σχολιάζοντας

τὰ γεγονότα

Ο ΠΑΡΜΑΣΣΟΣ.-- Μετὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ προκάλεσαν στὰ
δάση οἱ πυρκαγιὲς τοῦ καλοκαιριοῦ, πολλὰ ἀπ᾿ τὰ ἄλλοτε καταπράσινα ἑλληνικὰ θουνὰ ἀπόμειναν σήµερα γυμνὰ καὶ κατάµαυρα. Τὴν
τύχη

αὐτὴ

εἶχε

καὶ

ὁ Παρνασσός

µας.

᾿Απ᾿ τὴν ἑπόμενη τῆς καταστροφῆς ἕνα ἐρώτημα ἀνέθηκε στὰ
χείλη ὅλων µας: Τί θὰ γίνει τώρα; Θ᾽ ἀφήσουμε στὴ φύση τὴ φροντίδα γιὰ τὴν ἀναδάσωση ἢ θὰ δοηθήσουµε καὶ μεῖς; Καὶ ὅλοι µας 6έόαια συµφωνήσαμε μὲ τὸ δεύτερο. Γιὰ τὸ σκοπὸ ὅμως αὐτὸ πρέπει,
σὲ λίγους μῆνες ποὺ θὰ λιώσουν τὰ χιόνια, νὰ εἶναι ὅλα ἔτοιμα γιὰ
τὴ μάχη τῆς ἀναδασώσεως. Μρατικὲς ὑπηρεσίες, φιλοδασικὲς ὄργαγνώσεις, πρόσκοποι καί, γενικά, κάτοικοι τῶν χωριῶν καὶ τῶν πόλεων
πρέπει νὰ κινητοποιηθοῦν γιὰ νὰ συµόάλουν στὴν προσπάθεια αὐτή.
Μονάχα ἔτσι θὰ κερδηθεῖ χρόνος καὶ δὲ θὰ χρονίσει τὸ ζήτημα, γιατὶ
ὅ,τι χρονίζει, σὲ λίγο, παύει νὰ ἐνδιαφέρει.
Γιὰ ἕνα καλὸ ἀποτέλεσμα, ὅμως, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐπιμελημένη ὀργάνωση τῆς προσπάθειας ἀπὸ ἕνα φορέα. Πρέπει τοῦτος νὰ µελετήσει μὲ ἐνδιαφέρον τὸ θέμα, ἀπὸ κάθε πλευρά, ὀργανωτικὴ καὶ
ἐπιστημονική, καὶ νὰ πάρει ὀρθὲς ἀποφάσεις, ὥστε ν᾿ ἀποφευχθοῦν οἱ
αὐτοσχεδιασμοὶ καὶ οἱ ἄσκοπες ἐνέργειες. Πρέπει, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς
προσπάθειας,

νὰ

ξέρουμε

σὲ ποιὰ

περιοχή,

μὲ ποιὸ

τρόπο

πικοῦ, λαογραφικοῦ καὶ φυσιολοτρικοῦ ἐνδιαφέροντος».
Εὐραριστοῦμε τὸν καινούργιο φίλο τοῦ περιοδικοῦ

καὶ τί δέν-

τόσο

γιὰ τὴν

προσφερόµενη συνεργασία του, ὅσο καὶ γιατὶ μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ
δηλώσουμε,

γιὰ μιὰ ἀκόμα

φορά, τὰ παρακάτω:

1) Μία ἀπ᾿ τὶς κύριες φροντίδες µας, πέρα ἀπ᾿ τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ

τῶν

συνεργατῶν

καὶ

τὴν

ἐξασφάλιση

ἀξιόλογης

ὕλης,

εἶναι

ἡ

ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ σὲ συντομότερα χρονικὰ διαστήµατα καὶ ἡ
διάθεση ὁλοένα περισσότερων ἀντιτύπων στοὺς συμπατριῶτες µας.

"Αλλωστε
τεύχη

εὔκολα

ἐκδόθηκαν

μὲ

διαπιστώνει

κανένας,

διαρκῶς

αὐξανόμενο

ὅτι

ὅλα

ἀριθμὸ

τὰ

µέχρι

σήµερα

σελίδων.

2) Ἡ ἀποστολὴ κάθε συνεργασίας, ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν προαγωγἠ τῶν σκοπῶν τῆς Εταιρείας καὶ τὴν ἀνόύψωση τοῦ πνευματικοῦ
ἐπιπέδου στὴν περιοχή µας εἶναι πάντοτε εὐπρόσδεκτη. Οἱ «Σελίδες
ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα» θὰ νιώσουν µεγάλη ἱκανοποίηση ἄν, παράλληλα μὲ

τὴν προθολὴ τῆς Φωκίδας,
τικῶν ἀνθρώπων.
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συµθάλλουν

στὴν ἀνάδειξη

νέων πνευµα-

τρα

θὰ

πολλὲς

φυτέψουµε.
προτάσεις

Καὶ
καὶ

τοῦτο

γιατὶ

ὑποδείξεις

πολλὲς

γίνονται

γνῶμες

ἀπὸ

ὑπάρχουν

πολλὲς

καὶ

πλευρές.

Πολλοὶ γέροι χωρικοί, μὲ πολύχρονη πείρα, ἀλλὰ καὶ μερικοὶ
δασικοί, ποὺ ρωτήθηκαν, συμφωνοῦν στὴ διαπίστωση, ὅτι τὰ ἔλατα
δὲ ὁλασταίνουν εὔκολα καὶ δὲν ἀναπτύσσονται γρήγορα στὶς ἄποψιλωμένες

περιοχές,

ὅπως

αὐτὲς

ποὺ

κάηκαν,

γιατὶ

ἔχουν

ἀνάγκη

ἀπὸ

σκιὰ καὶ δροσιά. ἸΚαΐ, Υιὰ τὸ λόγο αὐτό, προτείνουν τὸ φύτεμα µέσα
στὴν ἀναδασωτέα περιοχή, σποραδικά, ἄλλων δέντρων ποὺ εἶναι εὖκολοθλάστητα καὶ ταχυανάπτυκτα, ὅπως π.χ. τῶν πεύκων, καὶ ποὺ
ἡ γρήγορη ἀνάπτυξή τους θὰ δημιουργήσει τὶς παραπάνω προῦποθέσεις,
Ἐπίσης γράφτηκε σὲ μιὰ ἐφημερίδα, ὅτι στὴν ᾿Ιαπωνία ὑπάρχει
ἕνα εἶδος ἔλατου ποὺ ἁλασταίνει εὔκολα καὶ ἀναπτύσσεται γρήγορα
κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συωνθῆκες, καὶ τὸ πρότεινε σὰν πιὸ ἐνδεδειγμένο γιὰ τὴν ἀναδάσωση τῶν θουνῶν µας. "Ολα τοῦτα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ οἱ δασολόγοι θὰ προτείνουν, πρέπει νὰ μελετηθοῦν καλά, νὰ Ερεθεῖ τί ταιριάζει στὶς δικές µας συνθῆκες, ὑπεύθυνα ὅμως,
καί νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἀπ᾿ τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, ὁ ἀπαιτούμενος ἀριθμὸς κατάλληλων δενδρυλλίων. Ἐμεῖς δέ, ὅλοι, θὰ περιμένουμε νὰ
μᾶς δοθεῖ τὸ σύνθημα γιὰ τὴν προσπάθεια τῆς ἀναδασώσεως,

Θὰ μᾶς δοθεῖ ὅμως;
Καὶ τοῦτο σὰν ὑστερόγραφο: Δὲ φρονοῦν οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες
καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας ὅτι ὅλος, γενικά, ὁ δασοσκέπαστος Παρνασσὸς πρέπει νὰ χαρακτηριστεῖ σὰν ἐθνικὸς δρυμός; Τὰ σπιτάκια,
οἱ καλύθες καὶ οἱ... ταθέρνες ποὺ ἄρχισαν νὰ ξεφυτρώνουν, σὰν µανιτάρια, µέσα στὸ δάσος γρήγορα θὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τῆς
πυρκαγιᾶς καί, σὲ λίγο, ἡ ἀσύγκριτη καὶ ἀνεπανάληπτη ὁμορφιὰ τοῦ
Παρνασσοῦ θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΓΤΖΗΣ.-- Σὲ διπλανὲς σελίδες δημοσιεύεται πραγµατεία γιά τὸν ἱδρυτὴ τοῦ Γυμνασίου ᾽Αμϕίσσης Ἠικόλαο Γιαγτζη.
Συμφωνώντας καὶ ἐμεῖς μὲ τὴ διαπίστωση τοῦ συγγραφέα ὅτι τίποτα, ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ ἕνα μνημόσυνο, δὲ θυμίζει τὸ µεγάλο αὐτὸ εὖεργέτη τῶν νέων καὶ δὲν προθάλλει τὸ πνεῦμα, ποὺ τὸν ὁδήγησε στὴν
προσφορά του αὐτή, προτείνουμε:

1) Τὴν ἀθλοθέτηση,

ἀπ᾿ τὸ κληροδότηµά του, θραθείων,

μὲ χρη-

ματικὰ ἔπαθλα καὶ τιμητικὲς διακρίσεις, στὴ µνήµη τοῦ εὐεργέτη. Τοῦτα θ) ἀπονέμονται κάθε χρόνο στὶς καλλίτερες πραγµατεῖες, ποὺ
θὰ γράφουν μαθητὲς

τῶν

γυμµνασίων

καὶ

λυκείων

τῆς

Φωκίδας,

πάνω

σὲ ἀρχαιολογικά, ἱστορικά, λαογραφικά, καλλιτεχνικὰ κλπ. θέµατα.
2) Τὴ χορήγηση θραθείων, κάθε χρόνο, ἀπ᾿ τὸ κληροδότηµα, στὴ
μνήμη πάντοτε τοῦ εὐεργέτη, μὲ τιμητικὲς διακρίσεις καὶ ἄλλες προσ9/05’

καασισπαασασααας,
αἱ.

ΚΛΙ

ΕΠΙ ΓΗΣ

ΕΙΡΗΝΠ...,
ΧΑΡ.

Τοῦτες τὶς ᾿μέρες, ποὺ ἡ χριστιανοσύΥη γιορτάζει τὴ Γέννηση τοῦ Ἄριστοῦ,
ἀντηχεῖ στ᾿ αὐτιά µας τὸ τραγούδι τῶν
᾿Αγγέλων «Ἐπὶ γῆς Βϊρήνη, ἓν ἀνθρώποις

εὐδοχία»

καὶ

μᾶς

θυμίζει

μιὰ

μα-

κρυνὴ ἐποχή, τότε ποὺ ὁ Ἰτησοῦς κατέξηχε στὴν ἁμαρτωλὴ γη, γιὰ νὰ µεταλαμπαδεύσει τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη τῆς
ἐπουράνιας Βασιλείας του, μιὰ ἐποχὴ ποὺ
οἳ ἄνθρωποι γεµίζανε μὲ αἷμα τὴν οἴκου-

µένη μὲ τοὺς πολέμους ποὺ κάνανε µεταξὐ τους καὶ ζούσανε
ἀπάτες παὶ ἕνα σωρὸ

μὲ τὶς χλεφιές,
ἄλλες χαχίες.

τὶς

Σὲ μιὰ τέτοια δύσκολη καὶ σκοτειγὴ
ὥρα γιὰ τὸν κόσμο Ίρθαν οἱ "Άγγελοι
καὶ ἀπίθωσαν τὸ Θεόσταλτο Ἀρέφος στὴ
Φάτνη τῆς Βηθλεέμ, γιὰ νὰ λυτρώσει
τοὺς ἀγθρώπους, νὰ τοὺς χαρίσει τὴν Ἆπέρτατη νίκη καὶ νὰ τοὺς ὑψώσει στὸν
πάµφωτο χῶρο τῆς αἰωνιότητας.
᾿Απὸ τὴν ταπεινὴ Σκείνη Φάτνη ᾽ τὸ
Θεῖο Ἠρέφος κάλεσε τὴν ξεστρατισμένη
ἀνθρωπότητα νὰ γυρίσει στὸ δρόµο τὸ σω-

στὀ, τὸ δρόµο

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

τῆς συµπόνοιας,

τῆς Χαλο-

σύνης καὶ τῆς ἀγάπης, νὰ νικήσει τὰ χατώτατα ἔγστιχτα, τὰ πάθη καὶ τοὺς ἔγωἴσμούς

της

καὶ

Υ

ἀπαρνηθεῖ

τὸν

ἑαυτό

της, γιὰ νὰ κερδίσει τὴν ἐσωτεριχή τῆς
ἀνύφωση.
Τὴν ἴδια πρόσκληση δεχόμαστε χαὶ σήµερα σὲ μιὰ ἴδια μὲ ἐχείγη ἐποχή. Τὸ µεΥάλο

τῆς
ε
Ἡ
πι

φῶς

ποὺ

ὑφώγετα.

ἀπὸ

τὴ

σπηλιὰ

᾿Ανατολῆς μᾶς θοηθάει νὰ ἀτενίσουτὸ θαῦμα τῆς ἐνανθρώπ:σης τοῦ Θεοῦ.
θεία του ὑπόσταση ντύθηκε τὴ σάρχα
ἦρθε ἀνάμεσά µας, γιὰ νὰ σηχώσει τὴ

Βαριά µας μοῖρα, νὰ ζήσει τὴ φτώχεια καὶ

τὸν πόνο µας χαὶ νὰ δώσει τὸ παράδειγµα
τῆς ἀδερφοσύνης, τὸ παράδειγµα ποὺ δείΧνει τὸ δρόµο τῆς σωτηρίας, τῆς ἀἆληθινῆς καὶ

ἠθικῆς

προόδου.

Μὲ τὴ γήϊῖνη ζωή του ὁ Τησοῦς μᾶς δίδαξε πώς, γιὰ νὰ κερδίσει ὁ ἄνθρωπος τὴν
ἐσωτερική του ἀνύψφωση, εἶναι ἀνάγκη νὰ
γιχήσει τὰ ἔγστιχτα, τὰ πάθη, τοὺς ἐγωϊσμοὺς καὶ τὶς ἐγχόσμιες

φιλοδοξίες του.

φορές, σὲ Φωκεῖς συγγραφεῖς, καλλιτέχνες καί, γενικά, ἀνθρώπους
τοῦ τόπου µας πού, μὲ τὰ ἔργα τους, διακρίθηκαν. Ἐπίσης σὲ ὀργανώσεις

συλλόγους,

ἑταιρεῖες

πνευματικὴ ἀνάπτυξη

κλπ.

ποὺ

τὸ

ἔργο

τους

πμ

στὴν

τῆς περιοχῆς µας.

Ὅλα τοῦτα θὰ προθάλλουν, κάθε χρόνο, καὶ θὰ συνεχίζουν τὴν
προσφορὰ τοῦ μεγάλου εὐεργέτη, θὰ ὑλοποιοῦν δὲ τὶς θελήσεις του γιὰ
μιὰ καλλίτερη παιδεία καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνύψωση τοῦ τόπου
μας.

Ἡ Ἐπιτροπὴ

Διαχειρίσεως τοῦ κληροδοτήµατός του ἔχει τὸ λόγο.
Δ.Ι.Κ.
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Αὐτὴ ἡ θεία

διδαχἡ καὶ κα.

κ»)

ιοσύγη τοῦ θεανθρώπου ἄποτελεῖ τὸ φωτεινὸ χαθοδηγητι3
,
4
γ.
.
/
κὸ φάρο, ποὺ φωτίζει τὸ δρόμο τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῆς
ἑξασφαλιτει
1.

.

μα

κοινωνικὴ

τν

--

χΙνῃ

3

νι

νἩ

Ἅπί

3

εἰρήνη. ᾿Αδερφώνει-

ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ το
κάνει νὰ αἰσθάγονται μιὰ ἀπό
λυτη φυχιχὴ καὶ ὑλικὴ ἵπανοποίηση.

Ὅμως

πολλοὶ λαοὶ σήµερα

παφραγνωρίξουν τὴ µεγάλη τοῦτη ἀξία, Ζοῦν µέσα στὸ σκοτάξι καὶ παραδέρνουν στὸ σΦωνα τοῦ μίσους, ἀγαζητώντας

τὴ σωτηρία στὶς ὑλικὲς συνθῆχες τῆς ζωῆς. ᾿Αγνοουῦν τὸ εὖ-

γενέστατο ὅπλο τῆς ἀγάπης,
ποὺ τόσο θοηθάει στὴν ὁλοχκλήρωση τῆς προσωπικότητας καὶ
τῆς ἀνύφωσής της στὸ τέλειο.

Νά γιατὶ ἔγιναν σήµερα δύοχολες

οἱ στιγμὲς

τῆς

ζωῆς.

Καιρὸς γιὰ νὰ στρέψουµε τὰ
µάτια µας πρὸς τὸν Οὐρανὸ
παὶ νὰ

ἀποζητήσουμε,

µέσα

στὴ σκοταδερὴ νύχτα ν᾿ ἀστράφει καὶ πάλι τὸ προαιώνιο λαμπερὸ ἄστρο, γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ
δρόμος τῆς ἐλπίδας πρὸς τὴ

Φάτνη. |
Ἐἶναι

σήµερα.

ἃ ανω

πραγματικὰ

δύσκολη

ἡ ζωή

µας

Τοῦτες ὅμως τὶς ἅγιες ἡμέρες

τῶν Ἀριστουγέννων γεγγήθηκε µέσα µας
καὶ πάλι ἡ ἐλπίδα καὶ ἀποζητᾶμε νὰ φθάσουµε σὲ μιὰ νέα Βηθλεέμ, γιὰ νὰ λατρέΨουμε τὴ σπηλιὰ τῆς νέας ἐλπίδας.
Μὲ καρδιὰ γιοµάτη εὐλάδεια ἂς στρέφουμε

τὴ ματιά

µας πρὸς τὸ λαμπρὸ φῶς
τὸ Εαθὺ

στίζεται

ἡ

πρὸς κάποια

δοκιμασμένη

Ῥηθλεέμ,

ἀνθρωπότητα,

πρὸς χάποια

μὺ-

ἕ-

τὸ μωστήριο

«Ἡ ζωή, εἶπε ὃ Γκαῖτε, εἶναι ξυνὸ προ-

µυστήρ.ο

γανθρώπισης τοῦ θεοῦ. ναι

|

Μέσα στὴ θαρυχειιωνιὰ κάποιο ἁστέρι
μακρυνὸ χαὶ τρεμόφεγγο θὰ φανεῖ γιὰ νὰ
μᾶς ὁδηγήσει νοερὰ στὸ δρόµο ποὺ συγω-

στηριώδη Φάτνη καὶ θὰ μᾶς χαρίσει στιγμὲς ποὺ θὰ γιώσουµε µέσα µας τὸ αἰώνιο
καὶ τὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς.

ποὺ ὑφώνεται ἀπὸ τὴν ταπειγὴ Φάτνη, ὅπου συντελεῖται

τῆς ἀπεριόριστης ἀγάπης του στὸν ἄνθρωπο.

τῆς
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ΞΝΑ

ΤΙΑΙΔΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
Κείμενο - Σχόλια - Σηµειώσεις; ΕΥΓΕΝΙΑΙ ΓέΡΟΛΥ μλΙΟΥ

Κοντανασαίν᾽
στὴν

ἡ

πκυρὰ

Λέν

ἡ µαμή,

ἀνηφοριά.

Τὴν πῆραν τὰ χρόνια. Ἐϊκοσιεφτὰ χρόγια πραχτικὴ μαμὴ στὸ χωριό, Τώρα ἔεγεννάει τὶς γυναῖχες, ποὺ χάποτε θόηθησε

νὰ ϐγοῦν στὸν κόσμο καὶ τὶς θάσταξε στὴν
ἀγχαλιά

της, τὶς φάσχιωσε (ϐ

καὶ τὶς να-

γούρισε...

Ὅλο

ἔγνοια, διαθαΐνει τρέχοντας σγε-

Ἡ συνταγὴ τῆς χυρὰ Λένς τῆς μαμῆς
γιὰ, τὶς ἑτοιμόγεννες, ποὺ Ὑχιοτεύουν (’)
νὰ γεννήσουν, εἶναι ἀλάθητη.
ΠἩρῶτα - πρῶτα, ἂν ἡ λεχώνα ἔχει µακρυὰ μαλλιὰ δεμένα σὲ κότσο, θὰ τὴ ἔάλει νὰ τὰ λύσει, νὰ λευτερωθεῖ τὸ σῶμα
της. Κάποια γειτόνισσα, θὰ πάρει τὸν κόπανο () καὶ θ) ἀρχίσει νὰ χτυπάει χοντά
στὴ γυναίκα,

ποὺ

πκοιλοπονάει, γχάπα -

Θανάσ᾽

τοῦ μαραγκοῦ, γιατ ἀπὸ χτὲς ἡ

γκούπα καὶ γχάπα - Υχούπα χαὶ θὰ φωγάζει δυνατά: «ἐγὼ τὸ παιδί μ’ τὅχαμ.,

γυναίχα

του ἡ Μαριὼ Χοιλοπονάει καὶ τὸ

ἐσὺ πότε θὰ τὸ κάμ-ς»; ().

δόν, τὰ στενοσόχαχα. Τὴν καρτερᾶνε

στοῦ

Ελοημένο τὸ παιδὶ δὲ λέει νὰ θγεῖ.
᾿Αν πεῖς γιὰ τὴν ᾿Αγγέλω, οἱ µέρες της
τὴν

ἔχουν

καὶ

Καλλιοπάχ

πρέπει

ποὺ

νὰ

τριῶ μηνῶ

πάει

χαὶ

γυφούλα,

στὸ

ἆᾱ-

πόρρξε (:).
Ἠολὺ

νὰ θγεῖ.

δουλειὰ τῆς ἔπεσε µαζειένη,

καὶ

πῶς θὰ τὰ χαλοπορέψ᾽:/).
Τὸ χωριό, εἶναι σκαρφαλωμµένο σὲ μιὰ
πλαγιά. Τραχειὰ γῆ, τραχειὰ ζωή, ϐουγήσια.
Στὸ

σπίτι

τῆς

ἑτοιμόγεννης

ΠΜαριῶς

πηγαινοέρχονται, ὅλο φροντίδα, ἡ μάνα
της κ: ἡ πεθερά της χι ὅλο περἰµένουν
τὴ μαμὴ νὰ φανεῖ γιατ’, ὅπως δείχνει ἡ
γέννα θάναι δύσκολη.
ζύμη. Ὁ Χριστὸς ἦρθε νὰ μᾶς δείξει, ὅτι
αὐτὸ τὸ ξυνὸ προζύμη μᾶς δόθηκε γιὰ νὰ
πλάσουμε μὲ τὸν πόνο καὶ τὴν ἀγάπη τὸν
ἄρτο τῆς ἀληθινῆς

ζωῆς --- τῆς αἰώνιας.

"Ὅταν, συντρίδοντας µέσα σου τὸ ἅτομο

(µ’ ἄλλα λόγια τὸ κτῆνος, ποὺ πορεύε-

ται μὲ τὶς παρωθείσεις) ἀνακαλύψεις τὸν
ἄνθρωπο, τὴ γνήσια εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὅλα
γύρω σου θὰ πάρουν νόημα καὶ χάρη. Ραἱ
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Ὁ ἄνδρας τῆς ἑτοιμόγεννης, ἂν δεῖ πὼς
τίποτα δὲν εἶναι ἀποτελεσματικό, θὰ πάϱει τὸ τουφέχι καὶ θὰ ρἱξ ἀπ᾿ τὸ παλεθύρ᾽ πολλὲς φορές, νὰ σχιαχτεῖ τὸ παιδί,
Κι) ἂν καὶ τοῦτο τὸ τέχνασμα δὲ 6οηθήσει, τότε ἡ μαμὴ θὰ πάει στὴ θρύση
καὶ θὰ φἐρ᾽ μὲς στὸ στόμα τς ἀμίλητο
γερὸ καὶ θὰ τὸ φτὺσ᾽ στὸν χέρφο τῆς Ύυναίΐνας, νὰ λαχταρίσ᾽, νὰ σειστεῖ, νὰ θγεῖ
τὸ παιδί (.
--Εΐδα ἐγὼ τὴν κοιλιά τς, εἶπε ἡ µαμὴ στὴν πεθερὰ τῆς Μαριῶς, εἶναι μπὶτ
μυτερὴ καὶ στραδή, θὰ γἐν δράχκος(").

Εῃ
τὸ

ἔχ᾽ς καὶ τὴν κουτσόρω () τὴν ἀγγοδάκρυ

σου θὰ ἱριδίσει

σὰν τὸ οὐράνιο

τόξο, μ᾿ ὅἕλα τὰ χρώματα τῆς θείας εἰρήνης. Θάχεις γίνει πολίτης τῆς Βασιλείας.
τῶν Οὐρανῶν».
Ας Ὑίνει Φάτνη, λοιπόν, ἡ Φυχὴ τοῦ
χάθε ἀγθρώπου γιὰ νὰ γεννηθεῖ µέσα µας
τὸ Θεῖο Ῥρέφος καὶ νὰ θασ'λεύσει σ᾿ δλόἈληρο τὸν κόσμο ἡ καλοσύνη, ἡ ἀγάπη
παὶ ἡ ἀδερφοσύγη.

γούλα

σ',

Παρασκευούλα

τὴν

γάσ᾽

τώρα θὰ δεῖςπ᾿ θὰ ζαλωθε εἲς (')
τὸν

χαλιά]ς,

Κι

ζήσ,

στὴν

ἀγ-

ἅ ονεὶ. ὴ;

ἂν προκάμ (3)

μερα,

θὰν

κατάρες,

καὶ
οὔτε

Σαβδατογεγγημένο;
γανὸ

µάτ

Οὔτ

θὰ τὸ πιάν

καὶ

δὲ θὰ γλέπ᾽ (3) φαντάσματα.
Ἡ μαμὴ γυρίζει πολλὰ χρόνια πίσω χι’
ἀνασκαλεύει τῇ θύμησή της. Τώρα τελευταία τῆς συμβαίνει γὰ Ενθίζετα: στὰ πεῥασμένα... Θυμᾶται ποὺ ξεγέννησε παιδιὰ μὲ πρσσωπίδα ('") τυχερὰ παιδιά, «τὺγ᾽
Ἕ

ουνό», καὶ τρία, θὲς

ια

δι

τεσσερα.

«ἂν-

ποιον

δρειωµένους»(..
Τὰ Εογγητὰ
ἐὐθισμά της.

--

"Αντε μωρή

τεύς,

ρᾶνε

τῆς Μαριῶς,

ἄντε

κι

Μαριώ,

διέκοψαν

τὸ

ἔλα καὶ κου-

ἀνάγκασ (5)

καὶ

μὲ

χαρτε-

-- Μὴν σ' ἀθάσκαν ἡ ἄκληρ ἡ Μαγξαληνή, σὲ τήραε προφές,
θεούλη

μὶ

κι

μ’ ἕνα μάτι
αὐτό,

νὰ

μὴν

κάμ ἕνα παιδί, ἡ μαρμάρω (].
Ἡ Μαριὼ ἐλευθερώνεται ἐπὶ τέλους μέσα στὰ παραζαλισμένα «πήγαινε ἔλα» τῶν
γυναικῶν

τοῦ σπιτιοῦ

καὶ

τῆς μαμῆς,

-- Δράκος καὶ Σαξθατογεννηµέγος, νὰ
σᾶς ζήσι Τυχερὸς θάναι καὶ χαλορίζινος

σαὶ

ἡ μαμὴ

παίρνει

γερὸ

μπαχτσί-

σι () γιὰ τὰ συχαρίκια καὶ ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ ἀπὸ τοὺς παποῦδες.
Ἡ μαμὴ εἶναι χαρούμενη ποὺ ξεμπέρδεφε καλὰ χι ἀγασκουμπώνεται (5) νὰ περιποιηθεῖ τὸ γεογένγητο.

Τὸ ἀφαλοχόθει, τὸ ἁλατίζει (33), τὸ φασχιώνει

δί, ἡ πεθερά της δὲ θαχστάχτηκε

νὰ περι;

μένει γὰ ρθεῖ τὸ παιδὶ γιὰ νὰ δεῖ ἂν θάταν
ἀγόρι ἢ κορίτσι, κι ἀποφάσισε γὰ ρίξει
τὸ κόκαλο τῆς χότας στὴ φωτιά. Τὸ χόΧαλο µέσα στὰ κάρβουνα ἄρχισε νὰ ζεσταίγεται, νὰ πυρώνει, κι ὕστερα ἔκλεισε ἡ
διχάλα, ἔγινε ἕνα, σημάδι ἀλάνθαστο, πὼὺς
θὰ γεννιόταν γιός(”').
᾽λλλὰ κ᾿ ἡ Μαριώ, ἔκρυδε χρυφὴ χαρὰ
µέσα της, πὼς γιὸ θ) ἀπόχταε γιατὶ εἷχε Σιαθεῖ κάτω ἀπὸ οὑράνιο τόξο (3), ᾱπὸ υτροπὴ ὅμως δὲν τὸ μαρτύρησε σὲ κα;

γένα.
Ὅσο

ὁ παιρὸς περγοῦσε,. τόσο

ἀνεθά-

σταγη Ὑινόταν ἡ πεθερά της, κι ἤθελε νὰ

ἀλλοῦ.

Σακατλήκ

Υόρι ποὺ θὰ πάρει τ᾽ ὄνομα καὶ τὸ παῥάνομα. τοῦ πεθεροῦ της, μεγάλωσε ἡ ἔκτίµηση τοῦ ἄνδρα της, γι αὐτήν.
Ἰάμποσο καιρὸ πρὶν γεγνηθεῖ τὸ παῖ-

καὶ τὸ θάζει στὸ μπισίχ᾽ ὤ

ἐνῶ

ἡ Μαριὸ ἀποχαμωμένη, ἀλλὰ δλ η εὖτυχία, τὸ τηράει (3) καὶ τὸ καμαρώνει. Τὴ
ζαλίζει, λὲς τὴ µεθάει, ἡ μυρωδ:ὰ

λιδάνι κι ἀπ᾿ τὸν σκροῦμπο ()

ἀπὸ τὸ

ποὺ καῖ-

γε στὴ διπλανἡ κάμαρα.
Ἑέρει τώρα πὼς στέριωσε ἡ θέση της
μὲς στὴν οἰκογένεια καὶ, μιὰ ποὺ ᾖρθε ᾱ-

ξέρει τί παιδὶ θἀάρχόταν. Μιὰ μέρα, µελέτησ ἕνα χάστανο καὶ τόέαλε στὴ χό6ολη, στὸ τζάκι. "Αν τὸ κάστανο πεταγόταν, καθὼς θὰ φηνόταν, τότε θάταν πχορί-

τσι, καὶ μάλιστα θὰ παντρευόταν στὰ ξένα), ἀλλὰ τὸ κάστανο φήθηχε ἤσυχαι
κι ἡ πεθερά της ἦταν σίγουρη πὼς γιὸς
θἀάρχόταν.

Μετὰ ἀπὸ τὴ γέννα τῆς Παρασκευούλας, ὅλοι στὴν οἰκογέγεια ἤθελαν τὸ δεύτερο παιδὶ νὰ γίνη ἀγόρι, γι αὐτὸ καὶ ἡ
μάνα τῆς Μαριῶς τὴν πότισε, χαλοῦ κα:
ποῦ, σιρχοχόρτ ().
Σὰν κίνησε ἔγκνος, τὸ θάσταξε µυστικὀ ὥσπου Υ) ἀχούσει τὸ παιδί, γιὰ νὰ γέγει ὄμορφο (”).
Τώρα ποὺ γέννησε, ϐ) ἀρχίσουν νᾶρΧονται συγενεῖς, φίλοι καὶ γείτονες νὰ
δοῦν τὸ παιδὶ καὶ νὰ εὐχηθοῦν. Ἓνα σίδερο θάναι ριγµένο μπροστὰ

στὴν

πόρτα,

παὶ τὸ λιθάνι χι ὁ σκροῦμπος θὰ παῖνε
ἀδιάκοπα.

παιδὶ

"Όλοι,

μόλις

θὰ τὸ φτύνουν,

θὰ

θλέπουν

τὸ

γιὰ νὰ μὴν ἄξα-

σκαθεῖ.
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Ῥίχγοντας τὰ κέρματα λένε: Λίγα σοῦ
δίνω ἐγώ, πολλὰ ὁ Θεός (3).

Ἐαμαρώγουν τὸ παιδί, ἀλλὰ ποτὲ δὲν
θὰ ποῦν πὼς εἶναι ὄμορφο, μὴν καὶ ζημι οἳ μαΐρες του χαὶ τοῦ προδιαγράφουν Συστυχίες.
Πιστεύουν

πὼς

τρίτη μέρα ἀπὸ
νου»,

Σηλαδὴ

οἳ μοῖρες

ἔρχονται

τὴ γέννηση
Ἀκαθορίζουν

καὶ

τὰ

Στὸ σπίτι τοῦ Θανάση τοῦ μαραγκοῖ
θἄρθουν ὅλοι νὰ εὐχηθοῦν καὶ ν᾿ ἀσημώ

τὴν

μοιρώ-

σουν

μελούμενα

περισσότερα

τοῦ παιδιοῦ. Τὴν τρίτη µέρα κάνουν καὶ
τὰ πολυμπίδια, τὸ πρῶτο ἐπίσημο απάγιο του,

καὶ

πρωτοστατεῖ

ἡ μαμὴ

σὲ

Ἡ

κετοῦ-

πει
ν᾿
τή,
κι

γενεῖς,
τὴ σκάφη ποὺ θὰ πλυθεῖ τὸ παιδί, γο-

Κοιμήσου
στὴν

ρίχνουν κἐρ-

χρήματα

θάναι

καμαρώνει

μὲ στοργὴ

θὰ

δώσει

τὰ

ὃ νονός (ῦ)).

τὸ παιδί της, τὸ

καὶ καμάρι, τὸ θλέ-

νὰ μεγαλώνει µέρα μὲ τὴ μέρα
ἀλλάζει, ναι µεγάλη στιγμὴ γι
ὅταν τὸ κοιµίζει στὴν ἀγχαλιά
ὕστερα τ᾽ ἀπιθώνει μαλακὰ στὸ

καὶ
αὖτης
µπι-

σὶκ᾿
ἐ
καὶ
ε
τοῦ φιθυρίζει
ἳ
ΗΕξ... (.

καὶ παράγγειλα

Βενετιὰ

Ἐκεῖνγος ποὺ

Μαριὼ

Ἀάμονήρος

τη τὴ γιορτή, ποὺ παρευρέσκονται καὶ συγ-

γεῖς, παποῦδες καὶ συγενεῖς
µατα ποὺ θὰ πάρει ἡ µαμή.

τὸ παιδί.

-

Τὰ ρουχαλάκια τοῦ μωροῦ καὶ τῆς λε. 11.
χώνας ϐ) ἁπλώνοντα: µόνο μὲ τὸ φῶς καπρ
ἡμέρας, γιατὶ στὸ σκοτάδι πηγαιγοέρχουται τὰ χακὰ πγεύµατα καὶ δὲν πρέπει νὰ
τὰ 6ροῦν μὴν καὶ χάμουν κακό ().

τὰ ροῦχα

σου

στὴν Πόλη
παὶ

τὰ προιχιά σου

τὰ διαµα τικά

σου.

Νάνι - νάνι, νανάχκια ὥσπου νᾶρθει ἡ µάνα του

ὃπ᾽ τὰ ξύλα, ἀπ᾿ τὸ νερὸ χι ἀπ᾿ τὸν κόκκινο γυαλό,
νάνι του νὰ κοιμηθεῖ καὶ νὰ μὴν ἀθασκαθεῖ,
Τὸ παιδί µου θέλει χορό, τὰ θιολιὰ δὲν εἶναι ἐδῶ,
εἶγ᾽ στὸν πέρα µαχαλά, ὅποιος πάει γὰ μοῦ τὰ φἑρει
πέντε
Στέλνω

πούναι
Ἡ

Μαριώ,

τἆληρα
τνα

στὸ

χέρι

στέλνω

κι
τἆᾶλλο,

ἄλλα

ὥσπου

νὰ

σαραντίσει

καὶ

πει νὰ πάει ἐπίσχεφη σ’ ἄλλο σπίτι, γ:αθὰ

Ἐυνίσουν

τὰ

χρασ-ἀ,

θὰ

θελάζουν

τὰ πράματα (), κι ἄλλες Ἱημιὲς θὰ
ένουν, ἀλλὰ δὲν θὰ δανείσει πράγματα
ἀπὸ

τὸ

σπίτι της ().

Αν τὸ παιδὶ συγκαεῖ θὰ τοῦ δουν
σχόνγη ἀπὸ κακατσΐίδα τῆς θελαν!διᾶς ().
Δὲ θὰ δανείσουν ἀγγούρια, γιατὶ τὸ παιδὶ θὰ ὀγάλει ἀλευρίτη().
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τὸ

χελιδονάχι

γρήγορο πουλάκι.

πάρε: τὴν εὐχὴ τῆς ἐχνλησ.ᾶς, δὲν πρέτὶ

τόσα στὸ χαρτέρι.

στέλνω

Οἱ γυναῖκες στὸ χωριὸ εἶναι τυχερές,
ὅταν γεννήσουν στὸ σπίτι τους, γιατὶ τὶς
περισσότερες φορὲς γεννοῦν στὸ χωράφι,
«τὸ σπέρνουν στ ἔργωμα» ὅπως συνηθί-

ζουν νὰ λένε. ᾿Αφαλοχόξουν μόνες τους
τὸ παιδί, τὸ τυλίγουν σ’ ὅτι ροῦχο θροῦν
καὶ τ) ἀπιθώνουν στὴ σέλλα τοῦ µουλαμωκία ποὺ ἀναποδογυρίζουν καὶ τὴν χάνουν
γιὰ τὴν περίσταση μπισἰκϱ)).
Στὰ χωριὰ συνηθίζεται νὰ δένουν τὸ
κεφάλι

τοῦ

γεογέννητου

γιὰ

νὰ

γένει

στρογγυλό, πι ἄλλες φορὲς στάζουν καὶ
λεμόνι στὰ μάτια του (").
Ἠάντοτε

θὰ

ἔχουν

πάνω

στὸ πα!δὶ

τὸ

φυλαχτό. Ἕνα γαλάζιο µάτι κι ἕνα νι»
κρὸ πάνινο θηλάρι ποὺ θὰ ἔχουν θάλει
λιθάνι, σκροῦμπο καὶ φωμί (3).
Αν τὸ παιδὶ εἶναι ἀνήσυχο,
κάνουν μπάνιο μὲ χρασί ().

θὰ

τοῦ

Οἱ σαράντα µέρες πέρασαν ἀπὸ τὴ µέρα ποὺ γεννήθηκε ὁ γιὸς τοῦ Θανάση τοῦ

ο

μαραγγοῦ.
Ἡ μάνα του, τοῦ Χάνει μπάνιο, τ' ὂορφαΐνει, τὸ στολίζει καὶ δὲ λησμονεῖ
του. Τὸ θαστάει στὴν ἂγκα-

κι ὃ τατὰς τ ἀπ᾿ τὸ χωράφι
μάνα τ᾽ νὰ τοῦ φἐρ᾽ κουλούρα
χι ὁ τατὰς μιὰ περδικούλα.

Τὸ παιδί µου τ᾽ ἀργυρὸ
παίρνω ροῦγες νὰ τὸ 6ρῶ
καὶ σοκάχια νὰ τὸ δῶ.
Τὸ παιδί µου ἄργησε
χάπου τὸ φιλεύουνε
καὶ μοῦ τὸ παντρεύουνε,
μοῦ τὸ

προξεγεύουνε

μοῦ τ’ ἀρραξωνιάζουνε.
Τἔμαθε ὁ Εασιληᾶς
ποῦνε

τὸ παιδὶ

μ

καλὸ

πι ἔστειλε συµπεθεριό,
Ἀαίρεται ἴδιαίτερα τὴ µέρα τούτη,
σηµαίνει τὴ
πέρκή της, ὕστερα
σαράντα μέρες Χλείσιμο ἀλλὰ γιατὶ
τὸ παιδὶ ἔχει πάρει ἐπάνω του χι

ποὺ
ἀπὸ
καὶ
ἔχει

ὀμορφήνει...

Τὸ παρακολουθεῖ μὲ
Χοιμιέται στὴν ἀγχαλιά
γουρίζει.

ἀγάπη ν ἄποτης καὶ τὸ να”

Ἔλα ὕπνο ἀπ᾿ τὰ κλαράχια
δροσιὰ ἀπ᾿ τὰ χορταράχια
γὰ ὑπνώσεις

τὰ παιδάχια.

Ἔλα ὕπνο, ὕπγωσέ το
καὶ γλυκὰ ἀποχκοίμῃσέ το
ἔλα ὕπνο ἀπ τὰ θουνὰ
πι ἀπ᾿ τὰ πρύα τὰ νερά.
Νάνι,

νάνι, γάνι, νάνι

χι’ ὅπου τὸ πονεῖ νὰ γιάνει.
ἔλα

ὕπνο,

ὑπνωσέ

το

νὰ χοιμᾶται γὰ ἡμερώνει
νὰ ξυπνάει νὰ μεγαλώνει.
Νάνι,

νάνι,

γάνι, νάνι,

Ἠθελ᾽ νὰ τὸ κάμ᾿ γαμπρό.
Τοῦ παράγγειλα καὶ γώ,

τὸ παιδί μ᾿ εἶναι μικρό.
Στεϊλ” του θάγες, δικαστή,
νὰ τὸ πᾶνε στὸ λουτρό,

γὰ τοῦ ρίξουγε γερὀ,

μὲ τὸ τάσι τ ἀργυρό,
νὰ τὸ κάµουνε γαμπρό.
Νάνι ἐχεῖ καὶ νάνι ἐδῶ
τὸ παιδί µου τὸ καλό,
ἔχανε νὰ φάει γάλα
καὶ κατάπιε τὴν πουτάλα,
Δός

του, δός του κχόπανο,

νὰ ξεράσει κόκαλο,
χόκαλο Βενέτικο
χαραμούζα θλάχικη
ἄλογα

πέταλα

περνούσανε

θαρούσανε ("').

Τὸ μπισίκ ἀργοχουνιέται
μάνα λέει, ὅλο λέει...

ρυθμικὰ

πι ὅπου σὲ πονεῖ νὰ γιάνει.

Καὶ ποιός κουνάει τὸ μάνταλο

ἸἈάρθει ἡ μάνα τ᾽ ἀπ᾿ τ᾽ ἀμπέλι

τοῦ νάνι, γάνι.

κ’
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Ἔγω τὸν ἄνδρα μ᾿ ἄρρωστο
καὶ τὸ παιδί μ στὴν κούνια.
Τοῦ

Τὸ παιδὶ ἔχει ἀποχοιμηθεῖ καὶ χαμςγελόει --- ποιός ξέρει τί ὀγείρατα θλέπει
τούτη τὴν ὥρα --- ἐνῶ ἡ μάνα του τοῦ φιθυρίζει...
σ’ ἀγαπᾶνε

δυὸ (3)

7) Ἡ
ὑπαίθρου

ξεπερνοῦνται

θρου

πηγαίνει

8)

Δράκος:

ἀγόρι.

ριά

λέγεται:

9)

σου

ἀθωμία.

πάρει

τὸ

καὶ τοῦ τελαλῆ «τὸ γιό,
γὰ μᾶς χουθαλᾶ νερὀ.

ἀπαραίτητο

νεται

2)
3)

τὸ

στὰ

νεογέννητα,

μειώνει

τὸ

γιὰ

νὰ γί-

ἴσιο,

τὴν

Μερικὲς

τὸ πρόσωπο.

τὸ

λαὸ
στὸ

ἀπὸ

ἐγγονή.

φορὲς

γεννιοῦνΑὐτὸ

θεω-

εὐοίωνο,

᾿Αγόρι

ποὺ

γεννιέται

καὶ

στὸν

κόκκυγα,

στῆθος

τὸ λαὸ ὅτι θὰ γίνει πολὺ

νατό.

Κάποιος

ἀπὸ

ματιὰ

καὶ

σκούζει,

νατά:

«᾿Ακοῦστε!!

τὸ

ἴ-

περιουσια-

Φορτωθεῖς,
ἀγγόνα: ἔγγονος,

᾿Ανδρειωμένος:

τρίχωμα

καὶ

ἡ προίκα ποὺ

σκεπασµένο
ἀπὸ

τὰ

οἰκογένειας,

τὸ

χωριὸ

θγαίΐνει

δηλαδὴ

Σήµερα

γεννήθηκ᾽ ἀνδρειωμένος
τάδε καὶ τῆς τάδε»,
ἀπὸ

γιατὶ

Προσωπίδα:

μὲ

μὲ

συγκατάβαση

14)

θεωρεῖται

᾿Απόρρίξε: ᾿Απέδαλε τὸ ἔμδρυο.
Καλοπορέψ’; Νὰ τὰ θγάλει πέρα ιμ’ ἐ-

πιτυχία.,
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κορμὶ

κορίτσι,

Τὴ
χαρὲς

Ὑέννηση τοῦ κο-

Προκάµω: Προφθάνω,
Γλέτ: Βλέπει.

15).

λετῶν ποὺ ἔχουν συγκεντρώσει δάσκαλοι τοῦ
Νομοῦ µας,
1) Φασκιώνω:
Τυλίγω σὲ μάλλινες λωρίδες ὑφάσματος. Τὸ φάσκιωµα παλαιότερα ἡ-

ταν

μὲ

μὲ

᾿Αντίθετα

τὴ

12)
13)

ρεῖται

πάρθηκαν

κορίτσι,

ζαλωθεῖς:
ἼΑγγονας,

ται

λαογραφικὸ ὑλικὸ τῆς "Ἑταιρείας Φωκικῶν ΛΛε-

τὸ

10)
11)

μὲ

Τὰ στοιχεῖα

ποτὲ

Πιθανὸν

γιὰ

στὴν

καὶ σὲ ἄλλα χωεἶναι ὅτι τὸ ἀγόρι

Κορίτσι.

ὑποδέχονται

τῆς

Τρίκορφο,

ὑποδέχονται

ἀναφερόμενα,

μὲ

θὰ

Σημειώσεις;

ἐνῶ

σως

κὴ δύναμη

καὶ θὰ τὸν χαταραστοῦνε.

τοῦ

προσωνυμία

στὸ

ἀγοριοῦ

ριτσιοῦ

νὰ

Δὲν τὸν χάνω τὸ χειμώνα
εἶναι λάσπες, εἶναι χιόνια.
Εἶναι λάσπες, θὰ 6ραχοῦνε

καὶ οἱ κίνδυνοι

Ρουμελιώτικη

Κουτσόρω:

παραπάνω

θὰ καλέσουν τὴ δασκάλα
γὰ σαρώνει τὴν ἀσχάλα.
Τοῦ Νικάκη µας τὸν γάμο
Καλοκαίρι θὰ τὸν χάµω.

[Πα-

σὲ κλινικές.

παιδί,

Ὑέννηση τοῦ
καὶ γλέντια,

αὐλὴ

στὸ

σίγουρα

στὴ
Σεργούλα
Χαρακτηριστικὸ

µας.

Θὰ καλέσουν τὸν ᾽Αλῆ
τὴν

γιὰ

ὑγεία τῶν γυναικῶν τῆς
πολὺ πιὸ οὐσιαστικὰ νὰ

᾽Απαντιέται

Πάνορμο,

πάλι ἐγὼ θὰ σ’ ἔχω γιό.

ἐξάρτημα

ρούχων.
ἀπαντιέται

οἱ δυσκολίες

γιατὶ

διστάζω,

ξύλινο

οἱ πραχτικὲς συνταγές, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο ἔφερναν, Σήµερα τὸ
μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν γυναικῶν τῆς ὑπαί-

τὸ

Κι ἂν σὲ χάµουνε γαμπρὸ

σαρώνει

Φοθᾶμαι,

Βαρὺ

σιδερένια
θοηθοῦσε

τοκετοῦ,

νὰ σὲ χάµουνε γαμπρό.

Νΐχο µου στὸ γάμο σου,
θὰ χορεύει ἡ μάνα σου,
καὶ στ δρραξωνιάσματά
θὰ χορεύει ἡ πεθερά σου.

Κόπανος:

πλύσιμο τῶν χονδρῶν
ϐ) "Ἡ συνήθεια τούτη,
λαιοξάρι,

νάν., τοῦ νάνι, τοῦ γανάκι...

µου

Γκιοντεύω:

5)
τὸ

Ἔφεξ᾽ ἀπόφε, ἔλα ταχειὰ τὸ δράΣυ (3).

Ἀίκο

4).

δυ-

σὲ ρε-

φωνάζει

δυ-

χωριό

µας

γιὸς

τοῦ

στὸ

κι’ εἶναι

ὁ

16) ᾽Ανάγκσ᾽:
Βιάσου,
17)
Μαρµάρω:
Γυναίκα
ἄκλπρη, δηλαδὴ
ἡ κοιλιά της εἶναι μάρμαρο, δὲν δίνει ζωή.
Στὰ χωριά ας, ὁ λαὸς εἶναι σκληρὸς γιὰ
τὶς ἄτεκνες,
18) Μπαχτσίσι: Δῶρο,
19)
δουλειὰ

᾽Ανασκουμπώνεται:
μὲ

᾿Αρχίζει

νὰ

κάνει

διάση.

20) ὙΣυνήθεια στὰ χωριά µας ν’ ἁλατίζουν τὰ νεογέννήτα σ᾿ ὅλο τὸ σῶμα ἣ μόνον
στὸν ἀφαλό, μασχάλη, σκέλια καὶ τοῦτο γιὰ

νὰ γίνουν σκληρά, ν᾿ ἀντέχουν στὶς κακουχίες.

τὴ

Τ’ ἁλατίζουν ἐπίσηῃς γιὰ νὰ μὴ µυρίζουν σὰν
τοὺς ᾿Οδραίους,
Σαρμινίτσα: Ξύλινη, Χειρο21)
Μπισίκ':

νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ τὸ ἄγνωστο ποὺ

λεχώνα

Τηρόει:

23)

Κοιτάζει.

Σκροὔμπος:

γεται,

Συνηθίζεται

σκροῦμπο

γιὰ

Μάλλινο
στὰ

τὴν

πανὶ

χωριὰ

ποὺ

νὰ

ἀπομάκρυνση

καῖ-

καῖνε

τῶν

τὸ

κακῶν

πνευμάτων. ᾿Εντύπωση μᾶς προκαλεῖ ὁ συγκερασμὸς
Χριστιανικῶν
ἐκδηλώσεων --- Ἀιδάνι --- μὲ τὰ κατάλοιπα ἐποχῶν εἴδολολατρείας
24)
25)
26)

--- σκροῦμπος,
Συνήθεια στὶς Καροῦτες,
Συνήθεια στὶς Καροῦτες.
Συνήθεια στὶς Καροῦτες.

27)
γιὰ

φᾶνε

Σννήθεια

κάποιο

οἱ

στὸ

χόρτο

γυναῖκες

Παλαιοξάρι,
ποὺ

Πρόκειται

τοῦ

Βουνοῦ

γιὰ

ν᾿ ἀποχτήσουν

ἀγόρι.

νεογέννητο

καὶ

φροντίζουν

3])
32)
33)
34)
35)

Συνήθεια στὸ Καστράκι.
Νανούρισμα τῆς Ποτιδάνειας,
Συνήθεια τς Ποτιδάνειας,
Συνήθεια στὸ Τρίκορφο,
Συνήθεια στὸ Παλαιοξάρι.

36)

᾽Αλευρίτης:

᾿Αρώστεια

νήθεια ποὺ Βρίσκυµε στὶς

μὲ τὸ

στὸ στόμα.

39)
χωριά,

ὙΣυνήθεια

στὸ

40)

Αὐτὸ

41)

Νανούρισμα

ἐντύπωση

τελευταῖες

γίνεται

τὸ

στοὺς

Ἡ

φράση:

καὶ

"Άγιους

ἄλλα

Πάντες.
ἡΛᾶς

κλείσιμο

ἀσάφεια

«Τὸ

σ’᾿

Λιλαίας

ἀταίριαστο

στροφές.

ἡ

Ζοριάνο

τῆς

Συ-

Καροῦτες,

37} 3Στὸ ζΖοριάνο λέγεται
σπέρνουν στ’ ὄργωμα».
38) Βελενίκος.

δίνουν νὰ

Σιρκοχόρτ’:
Παραφθορὰ τῆς λέξης σερνικοκόμτι, Σὲ ἄλλα χωριὰ ἀπαντιέται ὡς σερνι-

τὸ

φῶς τῆς ἡμέρας, τὸ ἀντιμετωπίζουν πιὸ θαρρετά. Ἡ νύχτα γι’ αὐτούς, εἶναι ὁ κίνδυνος.

ποίητη κούνια.
22)

καὶ

κάνει

στὶς δύο

ποὺ δίνουν

σή-

στὸ νόηµα τῶν τελευταίων στίχων εἶναι σκόπιµη γιὰ νὰ παραπλανήσουν τὴν κακὴ μοίρα

29) ὙΣυνήθεια στὸ Δάφνο. Στὴν ᾿Αμυγδαλιὰ καὶ στὴν Πάνορμο, συνηθίζουν νὰ ρίχνουν

ὅπως τραγουδήθηκε στὶς πρῶπες στροφές, καὶ
ἀπὸ ζήλεια μπορεῖ νὰ προδιαγράψει δυστυ-

κοχόρτι.
28) Ἡ

συνήθεια

αὐτὴ

ἀπαντιέται

καὶ

μερα.

ποὺ

ἴσως

ν᾿ ἄκουσε

τὸ

ἐγκώμιο

τοῦ

παιδιοῦ,

χίες.

µέσα στὴ σκάφη χρήματα, ἕνα σίδερο γιὰ νὰ
γένει ὅλο ὑγεία τὸ νεογέννητο καὶ ἕνα αὐγὸ
γιὰ νὰ εἶναι τὸ παιδὶ ἄσπρο καὶ τὸ σπίτι
που νάναι γιομάτο ἀγαθά.

ῥρίσµατα

30) Εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ κάτοικοι
ριῶν φοθοῦνται τοὺς κινδύνους ποὺ

εἶναι πολλά, καὶ πολλὲς φορὲς εἶναι θαυμάσια δείγματα λαϊκῆς λυρικῆς διάθεσης.

τῶν χώἀπειλοῦν

Φίλοι ἀναγνῶστες,
Διατηρεῖστε σὲ καλὴ

402)
43)

κατάσταση

Νανούρισμα
Νανούρισμα
ποὺ

τραγουδιοῦνται

τὸ τεῦχος τοῦτο.

ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ τὸ συμπληρώσουν
κάνοων

ἕναν τόμο χρήσιμο

γιὰ κάθε

τῆς ᾽Αποστολιᾶς,
τῆς Δεσφίνας. Τὰ
στὰ

Τὰ

νανου-

χωριά

µας

ἄλλα

καὶ ὅλα μαζὶ θὰ

διόθλιοθήκη.

Τὸ περιοδικό µας διατίθεται δωρεάν. Ἐὰν σᾶς ἐνδιαφέρει
ζητεῖστε το στὰ Γραφεῖα τῆς 'Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, Πλατεία Μεχαγιᾶ, ”Αμφισσα. ᾿Εφ᾽ ὅσον δὲν ἔχει ἐξαντληθεῖ θὰ σᾶς
τὸ στείλουμε εὐχαρίστως.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΓΤΖΗΣ

Ὅ Μεγάᾗος Εὐεργέτης τῆς πόἠεώς μας
ΛΗΜ.
Ἡ Ἑταιρεία,
τοῦ

νεαροῦ

ΧΡ. ΠΑΛΟΥΚΗ,

Μαθ. Α΄ Λυκείου

μὲ τὴ δημοσίευση τῆς παρακάτω

συμπολίτη

αἰσθάνεται διπλῆ

µας,

μαθητῆ

ἱκανοποίηση.

τῆς

Α΄

τάξεως

πραγµατείας
τοῦ

Λυκείου,

Απ’ τὴ μιὰ μεριὰ γιατὶ οἱ ἐκπρό-

σώποι τῆς καινούργιας γενιᾶς, παρὰ τὴν ἔμφυτη σχεδὸν δυσπιστία κάθε νέου, ἀρχίζουν νὰ πιστεύουν, ὅτι τὸ περιοδικὸ τοῦτο
εἶναι καὶ δικό τους περιοδικό, εἶναι τὸ θῆμα ἀπ᾿ ὅπου ὅλοι µποροῦν νὰ ἐκφράζουν τὶς ἀπόψεις τους καὶ νὰ παρουσιάζουν τὶς
ἐργασίες τους, εἶναι, τέλος, φίλος καὶ θερμὸς συµπαραστάτης

σὲ κάθε τους προσπάθεια, ὅπως ἄλλωστε ἡ Εταιρεία τὸ ὑποσχέθηκε στὸ «Ἐεκίνημα».
᾿Απ΄ τὴν ἄλλη δὲ μεριὰ γιατὶ τὰ αἰσθήματα τοῦ συγγραφέα
γιὰ τὸ µεγάλο εὐεργέτη ἀντικατοπτρίζουν καὶ τὰ δικά µας αἰσθήµατα --- ὅσων ὑπήρξαμε μαθητὲς στὸ Γιάγτζειο Γυμνάσιο --

καὶ πού, ποτὲ μέχρι σήµερα, δὲν μᾶς τὸ ἐπέτρεψαν οἱ περιστάσεις, οὔτε μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία -- ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ θῆμα 6έθαια --- γιὰ νὰ τὰ ἐκφράσουμε.
Ε.Φ.Μ.
Πρὶν

δύο Χρόνια

μιὰ ἐπέτειος γιὰ τὴ

μικρή µας πόλη πέρασε χωρὶς χανενὸς νὰ

προχαλέσει

τὴ

μνήμη,

νὰ

τὴν

ἐρεθίσει,

νὰ τὴν κάνει νὰ ξαγαφέρει μπρὸς στὰ µάτια τῆς φυχῆς πρόσωπα καί γεγονότα ποῦµειγαν θυθισµένα, ἀσάλευτα καὶ σιωπηλά,
στὸ παρελθὀν.
Τὸ Φλεθάρη τοῦ τὸ εἶχαν συµπληρωθεῖ ἑχατὸ χρόνια ἀπὸ τότε πού ὁ μεγάλος
εὐεργέτης τῆς πὀλεώς µας Νικ. Γιαγτζῆς

ἄφηνε

τὸν κόσμο τοῦτο,

τὸν πρόσκαιρο,

γιὰ νὰ περάσει στὴν αἰωνιότητα. Καὶ τὰ
λίγα στοιχεῖα ποὺ θρῆχα, προσπαθώντας
νὰ

ἱκαγοποιήσω

τ

ἀνάμικτα

αἰσθήματά

µου, τὸ θαυμασμό µου δηλ, γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ µορφή, ἀλλὰ καὶ υτροπἡ ἀπ᾿ τὴν

θητής, τὰ μεταφέρω ἐδῶ προσπαθώντας
νὰ σχιαγραφήσω τὴ µεγάλη προσωπιχότητα

τοῦ

εὐεργέτη,

ἀναφερόμενος

στὴ

οράση του καὶ τὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς
του, ποὺ εἶναι πραγματικὰ πολὺ μεγάλα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ:

πρωτοαντίκρυσε

Τὸ

φῶς

τὸ ΣῬεπτέμβρη

τῆς ζωῆς

τοῦ 11968

στὰ Σάλωνα, ἑνὼ τὸ ᾿Ἔβνος µας στένα-ε
χάτω ἀπ᾿ τὸ ξαρὺ ζυγὸ τοῦ δυγάστη. Οἱ

γονεῖς του (ὅταν τὸν θάπτισαν) τοὔδωσαν,
τὸ ὄνομα Αναγνώστης. Όταν ὅμως ἐνηλικιώθηκε ἄλλαξε τὸ θαφτιστ'κό του
ὄνομα --- ἄγνωστο γιατὶ --- κι ὀγομάστηκε Νικόλαος. ᾿Ἐξῶ ἔμαθε τὰ πρῶτα
γράμματα, συμπλήρωσε τὶς γνώσεις του

ἄγνοιά µου γιὰ τὸν ἱδρυτῇ τοῦ Τυμνασί-

πιὸ ἔξω --- ἡ οἰκογέγειά του ἦταν εὖχα-

ου, τοῦ ὁποίου καταξιώθηκα

τάστατη --- διεύρυνε τὸν πνευματικό
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νὰ Ὑίνω µᾳ-

του

ὁρίτοντα κι’ ἔλαθε μιὰ δυσκολοαπόχτητη,
γιὰ τὴν ἐποχή του, μόρφωση,

ὅπως, µαρ-

πυροῦν ἑρισμένα χειρὀγραφά του καὶ µάλιστα ἡ διαθήκη του. Συνεχίζοντας τὴν
παράδοση τῆς οἴκογεγείας του ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐμπόριο, ὅπου διέπρεψε. Στὸ µεταξὺ τότε ὅλα προμηνοῦσαν τὴν (ἀγατοχὴ
μιᾶς καινούργιας ἐποχῆς, γιὰ τὴν Ἕλ.
λάξα,

ποὺ

οἳ

Τοῦρχοι

τὴν

εἶχαν

θνθίσει

στὸ θαθὺ σκοτάδι τῆς σχλαθιᾶς. ἝἜνας
Ἅλιος περίλαµπρος, ἥλιος λεφτεριᾶς, θὰ
διέλνε τὰ πηχτὰ σχοτάδια καὶ θᾶξιγε πάἎι τὸ δικαίωµα στοὺς Ἕλληνες νὰ γίνουν
χύριοι τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τῶν πεπρωµέ

γων τους. Τιὰ τὴν πανελλήνια ἐπανάστα.

ο”

ση ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία προετοίμαζε τ
Ἓθνος, ἁπλώνοντας τὰ πλοχάµια της σ
ἔλες τὶς μάζες τοῦ ὑπόδουλου λαοῦ. ᾿Απ΄

τοὺς πρώτους δὲ ποὺ µυήθηκαν στὴ Φωχίδα ἦταν ὁ Τιαγτζῆς, χι ἀπὸ κείνη τὴ

Ἱέρα περίμενε νὰ σηµάνουν οἱ Χαμπάνες
τοῦ ἀγώνα.

Ἡ ἅγια αὐτὴ µέρα δὲν ἄργησε. Ὁ ὁπλαρχηγὸς

τῶν

Σαλώνων

Πανουργιᾶς,

ποὺ εἶδοποιήθηκε ἀπ᾿ τὸ δαιμόνιο ΠαπαΦλέσσα,

ἔπεισε τοὺς

πρόκριτους, ποὺ

µα-

ζεύτηχκαν στὸ μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἡλία στὶς 24 Μαρτίου τοῦ 91, νὰ κηρύἜουν τὴν ἐπανάσταση γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος γαὶ ἀπὸ χεῖ κάλεσαν
ὅλους τοὺς χριστιανοὺς ν᾿ ἀποτινάξουν τὸν

τούρκικο ζυγὀ. Παρὼν
τῆς πατρίδας εἶναι χι’
μὲ τὸ νεανικὸ - πύρινο
25 του χρόνων ρίχνεται

στὸ προσκλητήριο
ὃ Τιαγτῆς, ποὺ
- ἐνθουσιασμὸ τῶν
μ᾿ ὅλες του τὶς δυ-

γάµεις στὴν προσπάθεια τῆς ἐθγεγέρσεως.
Καὶ διαχρίθηχε ἔχι µόνο σὰν πολεμιστὴς

στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς χρηματιχὲς θυσίες του ὑπὲρ τοῦ ἀγώνα. ΣυγκεἌριμένα μετὰ τὴ σύσκεφη στὸν Προφήτη
᾿Ἠλία, κατέξηχε ὃ Πανουργιᾶς μὲ δύναμη
Σαλωνιτῶν καὶ λίγους Γαλαξειδιῶτες καὶ
προσέβαλε τὰ Σάλωνα. Ἐϊσηλθε στὴν πόλη, σχημάτισε ἀμέσως Ἑλληνικὴ διοίκη-

ση, ποὺ τὴν ἀποτέλεσαν: ὁ Δεσπότης Σα"
νώνων Ἡσαΐας, ὃ Παπαϊωάννης Οἰκονόµος, ὁ Αναγνώστης Γιαγτζῆς, ὁ Ρήγας
Παπακοντορρήγας, ὁ Στάθης Μαρχόπουλος καί Περικοὶ
τοὺς Τούρκους

ἄλλοι,
καὶ πολιόρκησε
ποὺ εἶχαν χλειστεῖ στὸ

Κάστρο, Στὴν πολιορκία μετεῖχε κι ὁ
Γιαγτζὴς µέχρι τῆς καταλήψφεως τούτου
καὶ

παραδόσεως

τῶν

Τούρκων

(10

᾿Α-

πρίλη 1851 ἀνήμερα τοῦ Πάσχα). ᾽Αμὲσως μετὰ τὴν ἐκπόρθηση τοῦ Φρουρίου

ὁ ᾿Αναγ. Γιαγτζῆς μὲ τὸ Βασίλη ᾿Άγαστασόπουλο πῆγαν στὴ Ζάκυνθο χι’ ἔφεραν στὸ Γαλαξείδι πολεμικὸ ὑλικὸ (µπαρούτι - θόλια - µπάλλες γιὰ τὰ κανόνια

κ.)

γιὰ τὶς ἀνάγχες τοῦ ἀγώνα.

Οἱ ἐκδουλεύσεις του 6έδαια δὲν σταµάτησαν ἐδῶ ἀλλὰ
συνεχίστηκαν ὅλα τὰ
χρόνια τῆς Ἐπαναστάσεως. Πῆρε µέρος
στὶς περισσότερες μάχες ποὺ δόθηκαν στὴν
περιοχἡ καὶ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀνδρεία

του. Προσέφερε ὑπηρεσίες στὴν πόλη μὲ
τὴ θέση του στὴν προσυρινὴ διοίκησή
της, οἱ δὲ χρηματιχὲς του προσφορὲς ἦταν
μεγάλες καὶ ἀποθήκαν πολύτιμες γιὰ τὴν
ἐπιτυχία τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ. Γι αὐτὸ ἡ
Ἑλλάδα,

ὅταν

ἀπελευθερώθηχε

δὲν ξέχα-

σε νὰ τὸν ἀνταμείψει παρασημοφορώντας
τον, ἂν καὶ δὲν τὸ ἐπεδίωξε, γιὰ τὴ δράση του, καὶ δίδοντάς του ἕνα μεγάλης ἐχ-

τάσεως ἀγρόκτημα τὸ «Αὐλάχι πλησίον
τῆς Στυλίδας, γιὰ τὴν οἰκογομικὴ ἐνίσχυση ποὺ πρόσφερε στὸ Ἓθνος.
Στὸ μεταξὺ εἶχε παντρευτεῖ τὴν ἄδερφἠ τοῦ Ἠλία Εεχαγιᾶ κι ἀπέκτησε πολλὰ παιδιά. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ἱεροῦ ᾽Αγώνα ἔφυγε ---κλείγοντας Εαθιὰ στὴν φυχἠ του τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴ γεγέτειρἆ
του, ποὺ Έντονα ἐκδηλώθηκε ἀργότερα--χι ἐγχαταστάθηχε στὴν Ἑρμούπολη τῆς
Σύρου, πού, ὅπως ὅλα σχεδὲν τὰ νησιά,
ἄχνμαζε καὶ ἦταν µεγάλο ἐμπορικὸ χέντρο. Συνεταιρίστηχε μὲ τὸν γυναικάδερφό
του ᾿Ἠλ. Ἐεχαγιᾶ κι ἵδρυσαν ἑταιρία μὲ
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τὴν

καὶ

θαιγαν τὸ «εὖ ζῆν» ἀποφάσισε νὰ, διαθέσει

Ἠλίας Ἐτγαγιᾶς» ποὺ τοὺς ἀποχόμισε µε-

τὴ µεγάλη περιουσία του στὴν ἀγέγερση
καὶ συντήρηση «εἲς αἰῶνα τὸν ἅπαντα» δι-

γάλα

ἐπωνυμία
κέρδη.
έρδη.

ἐκτιμώντας

«Ἀικόλαος
Ἡ

πόλη

Τιαγτζῆς

τῆς

τὴ ὃπραστηριοιότητά

Ἑρμουπόλεως
του

προυδευτ:κ κότητά του, ἀλλὰ καὶ γιὰ
ολο
να) τὸν ἠθιχό, ως τάσης ᾱπ

καὶ η
νὰ τ'

αρφήσεος
γραφἡτοῦ
θήκη του.

καὶ

ζοῦσε

μόνος

τοῦ παρελθόντος

το

στὴν "Άμφισσα

χιζαν

σπουδές

τὶς

τους

οἱ

ὅπου θὰ συνέ!
γεοι,

ποὺ

ἆλ-

λοιῶς ϐ᾽ ἀναγκάζονταν νὰ διακόφουν. Τοῦ-

δἡμαρχέ της. Στὴν ἴδι τική του ζωὴ ὅµως δὲ στάθηκε τυχερὸς καὶ ἡ δυστυχία
τὸν ἔπληξε μὲ τὰ φαρμακερὰ ξέλη της. Ἡ
γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του πέθαναν.
Ὅταν τελευταία πέθανε καὶ ἡ χόρη του
ἰωτεινὴ ---εἶχε παντρευτεῖ τὸ δικηγόρο
Ἠλία Παπαηλιόπουλο --- δέλυσε τὴν ἑταιρία τους μὲ τὸν ᾿Ἠλία Κεχαγιᾶ, ἀποτραξήχτηκε

Ῥαχτηρίου

μὲ

τὶς

καὶ τὴ συγ-

θιθλίου ποὺ ἀναφέρει στὴ δι1Τοῦτο θᾶρριχνε περισσότερο

το θὰ διέθετε Ἑλληνικὸ Σχολεῖο (ἀντίστοιχο τοῦ σημερινοῦ Γυμνασίου) καὶ τὸ
Γυμνάσιον (ἀγτίστοιχο τοῦ σημ. Λυκείου). Καὶ τὰ δύο ἦταν τριτάξια, προαιρετικὰ πι ἀποτελοῦσαν τὴ Μέση Ἐκπαίδευση τῆς ἐποχῆς.
Θέτοντας λοιπὸν σ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιό του, ἄφοῦ ἐξέτασε χάθε ἄποψη καὶ ὑπολόχισε

τὶς

δαπάνες

καὶ

φρόντισε

γιὰ

τὸν ἄρτιο ἐξοπλισμό του, µέχρι τὴν τελευταία λεπτομέρεια, «σ)λλογιζόμενος τὸ ἀό
ριστον τοῦ θανάτου», ὅπως εἶπε, τὴν Πρω-

τομαγιὰ τοῦ 1815 πηγαίνει στὸ συµδολα:φῶς σὲ πολλὰ σχοτεινὰ σημεῖα τῆς ζωῆς
ογράφο Ἑρμουπόλεως Ἰωάν. ᾿Αθαγασίου
του καὶ θᾶταν κάτι σὰν τ' «Απομγημοπαΐ συντάσσει τὴ διαθήκη του. "Ας δοῦμε
νεύματά» του. Δυστυχῶς δὲν ἔμαθα τίπο- | μεριχὰ ἀποσπάσματά της ὅπου ἐμφανὴς
εἶναι ἡ ἀγάπή του πρὸς τὴ γενέτειρά του
τα γι αὐτὸ οὔτε ἀχόμα ἂν θρέθηχε. Ἡ
τὸν
δὲν
κατάσταση
οἴκονομικὴ
καλή του
κι ὁ διακαἠς πόθος του νὰ συνεισφἑρε:
ἐγκατέλειψε, καὶ αὐτὸ τὸν θοήθησε νὰ
τὸ κατὰ δύναμη στὸ ἑωμὸ τῆς παιδείας.
πραιατοποιήσει μιὰ ἔπιθυμια του, ποὺἡ
ἔλλειψη ἄμεσων κληρονόμων ἂφ ἑγὸς καὶ
Ἡ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ: Ἐν Ἑρμουπόλει
ἂφ᾽ ἑτέρου ἡ µεγάλη ἀγάπη του γιὰ τὴ
Ἄύρου σήμερον πρώτην Μαΐου τοῦ χιλιογεγέτειρά του, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς νέστοῦ ὀχτακοσιοστοῦ ἐβλομηκοστοῦ τρίτου
ους καὶ τὴν παιδεία, τὸν ἔχαναν νὰ σχεἔτους, ἡμέραν Τρίτην μετὰ µεσημθρίαν, ἕφθεῖ.
γώπιον τοῦ συμβολαιογράφου Ἰωάννου ᾽ΑΤὸ θαθιὰ ριζωμένο αἴσθημα τῆς ἀγάθανασίου ἐνεφαγισθη αὐτοπροσώπως ὁ κ.
πης πρὸς τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του καὶ
Νικόλαος Γιαγτῆς γνωστὸς µοι καὶ ᾱἡ κατανόηση τῆς ἀξίας τῆς παιδείας, τὸν

σχετός

ὤθησαν νὰ δημιουργήσει πάτι ποὺ θὰ ἔξυπηρετοῦσε καὶ τὰ δυό. «Προνῶν ὅτι ἡ ᾱπαιδευσία γεγνᾶ ὅλα τὰ κακά, θέλω καὶ
ἐγὼ νὰ συντελέσω κατὰ τὴν. δύναμέν µου
εἲς τὸ νὰ προλαμθάνωνται διὰ τῆς ἔχπαιδεύσεως» θὰ γράψει στὴ διαθήκη του.
Τνωρίζοντας ὅτι ἡ ”Αμϕισσα
στερεῖται
σχολείων ---εἶχε µόνο σχολεῖο στοιχειώ-

ἐν Ἑρμουπόλει ὅστις µοι εἶπε' «θέλω κσυμθολαιογράφε γὰ μοῦ χάμῃς τὴ διαθήΧη µου». Αφοῦ ἐθεβαιώθην ὅτι ὁ διαθέ

δους ἐχπαιδεύσεως--- ὅπου οἳ νέοι της θᾶΕρισχαν τὸ κλειδὶ τῆς ζωῆς καὶ θὰ µά-
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της ἔχει

µοι

συγγενείας,

σώας

τὰς

ἔμπορος

φρένας

πατοικῶν

καὶ τὸν

νοῦν

ὑγιδ, "ὥρκισα τοὺς μάρτυρας... εἶπον εἷς
τὸν διαθέτην νὰ ἀρχίσῃ τὰς διατάξεις του,
ὁ δὲ κ. Ν. Γιαγτζῆς ἤρεατο νὰ μοί ὑπαγορεύη τὴν διαθήχην του τὴν ὁποίαν καὶ
γράφω αὐτολεξεὶ χωρὶς νὰ τῷ κάμῳ παῥατήρησιν τινά...

5 1. Ἐγεννγήθην εἷς τὴν ᾿Αμϕισσαν καὶ
ὑγομαξόμην πρότερον Αναγνώστης Γιαγζῆς, ἀλλ) ἐπανέλαβδον τὸ ξαπτιστιχκόν µου
ια καὶ ὠνομάσθην Ἀικόλαος Γιαγτζῆς
λία Κεχαγιᾶ ἑταιὡς εἲς τὴν μετὰ τοῦ
κ
α
:
ρίαν µου ὀνομάτομαι.
Υπηρέτησα κατὰ
᾿

”

8,

-

Μαστορίκου καὶ παρὰ τὴν ὁδόν, θέλει ᾱνεγερθῇ

ακτίριον εὐρύχωρον καὶ ἱκανὲν νὰ

περιέχῃ Ἑλληνικὸν

Σγχολεῖον καὶ Τυμνά-

σιον κατὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ συνταχθησόµεγον
ὑπὸ ἐπιστγο.
καὶ ἴκανοῦ ἀρχιτέχτονος

ἐ

δὲ ἓ δας ο

.

ό

μ]

πο
»

ματικὰς δι᾽ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα θυσίας, χαθὼς φαίνονται σηµειωµέναι εἷς τὸ θιθλίον

τῆς οἰκοδομῆς

νὰ

Σραχμῶν. Ἑϊς τὴν

ε]

ατρ'ωτικὸν μι εἷς τὸν ἱερὸν ὑπὲρ τῆς
ἱευθερίαςτοῦ ἜἛθνους ἀγῶνα καὶ πολιὰς ἕκανα μον τὴν κατάστασέν µου χρη-

,

πρόσοψιν

δὲ αὐτοῦ καὶ ἄνω τῆς θύρας νὰ

τεθῇ μάρμαρο», ἔχον τὴν ἑξῆς ἐπιγραφήν:
«Νικόλαος ὃ πρότερον ᾿Αναγνώστης Γιαγτζῆς ἀνήγειρεν ἐγεννήθη ἐν ᾽Αμϕίσσῃ ἓν
μηνὶ δεπτεμξρίῳ τοῦ χιλιοστοῦ ἕπταχοσιοστοῦ ἐγεγηχοστοῦ ἕκτου ἔτους». Πρὸ τῆς
ὀνεγέρσεως

ἡμάρ χος αἱ ὖ τῆς. ὍὉ Θεὸς μοῦ ἀφήρεσε
τὴν ονὐς ο) μου καὶ ἅπαντα τὰ τέκνα µου

περιθολίου µου, διότι ὑπὸ τοῦ ἐξάφους ὃπάρχουσιν Ἑλληνικαὶ ἀρχαιότητες, ὅσαι

παὶ

πο

π.

µου. Περὶ τὸ τέλος τοῦ Ἱεροῦ ἀγῶνος ἡλϐου καὶ ἀποχατεστάθην ὡς ἔμπορος εἰς
τν Ἑρμούπολιν, ἔπου ἐτιμήθην, ἐκλεχθεὶς

ἡλι κι

πέτρεψε

γὰ φάσω

αν, καὶ

συλλογι τόμε γος τὸ

εἰς προθεθηκυῖαν

ἀόριστον

δὲ

θέλω

τοιαῦται

ἀγρυξῶς

νὰ γίνη ἀνασκαφὴ

εὑρεθῶσι,

καὶ

νὰ

νὰ

τοῦ

χαταγραφῶσο

φυλλάττωνται

ἐπιμελῶς

τοῦ
θανάτου, κάμνω τὴν διαθήκην µου,
διατάττων τὰ ἑπόμενα περὶ τῆς περιουσἰας μου ἀγαθαιγούσης, χάριτι Βείᾳ, εἰς τρι-

στηµα

αχοσίας περίπου χιλιάδας δραγμῶν.

μγήματι τὰ ὁστᾶ µου καὶ νὰ προσαρτηθῶ-

δ 9. Ἡ μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ ᾿Ἠλία
Κεχαγιᾶ πολυετὴς ἑταιρία διελύθη... (κα;
τόπιν ἀπαριθμεῖ τὴν ἀχίγητην περιουσίαν
του παὶ παταλήγει στὰ πράγματα τοῦ σπιτιοῦ του, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὰ ἁρ-

γυρᾶ του ὅπλα γιὰ τὰ δε ἄναφέρει ὅτι
εἶγαι ἀποχλειστικὰ δικά του).
δ 5. Ἐπὶ πάσης τῆς περιουσίας µου
καὶ τῆς

αὐξήσεως

αὐτῆς

διορίζω

Χληρο-

γόμον µου τὸν Σῆμον ᾽Αμϕίσσης, ἵνα ἀφοῦ
πληρωθῶσι τὰ κάτωθι κληροδοτήματα, ὅ-

εἰς ἐπὶ τούτῳ δωµάτιον ἐν τῷ γυμνασίῳ.
6 6. Ες αὐτὸ τὸ ἐχπαιδευτιχὸγ κατά:
θέλω

σιν αἵ
ἦτοι ἡ
λοιπαί.
δ τ.
μάτων

τὰ

νὰ

κατατεθῶσιν

ἐν ἰδιαιτέρῳ

9 εἰκόνες, ἅς ἔχω ἐν τῇ οἰχίᾳ µουν
τοῦ Γερμανοῦ, ἡ ἰδική µου καὶ αἱ
(ἨἘδῶ ζητᾶ τὰ ὑπόλοιπα τῶν χρητου μὲ τοὺς τόχους τους χαθὼς καὶ

εἰσοδήματα

«Αὐλάχυ

ον

τ ἀγρόχτημά του

νὰ Σιατεθοῦν γιὰ τὴν συγτήρη:

ση τῶν ἀγωτέρῳ σχολείων).
ξ 8, Τὸ δημοτικὸν Συμθούλιον ᾽Αμϕίσσης, ἅμα μετὰ τὴν ἀποδοχὴν
γοµίας

μου,

θέλει

Σιορίσει

τῆς Χληροδύο

ἐντίμους

Σιαρκῶς

ἔγκατε-

σα διὰ τῆς παρούσης διορίζω, ἀνεγερθῆ
καὶ συντηρηθή εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα ἐν

στηµένων ἐν ᾽Αμϕίσσῃ ᾽Αμϕισσέων καὶ ἐκ

᾽Αμϕίσσῃ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον καὶ Τωμνά-

τῶν μὴ ἔντων Σημοτικῶν συμθούλων Ἴπα

σιον, ὀργανιζόμενα

ῥρέδρων ἡ ἄλλην τινὰ δηµοτικὴν ὑπηρεσίαν ἐχόντων, οἵτινες μετὰ τοῦ Σεθασμιωτάτου ἐπισκόπου ᾽Αμϕίσσης καὶ τοῦ κ. Ἡλία Παπαηλιοπούλου θέλουσιν ἀποδεχθῇ
τὴν φροντίδα, ὁμοῦ μετὰ τοῦ κατὰ παιρὸν
Ῥημάρχου ᾽Αμϕίσσης, περὶ τῆς καλῆς διαχειρίσεως τῆς χληρονομίας µου, τῆς ἔκτελέσεως τῶν διατἀξεών µου καὶ τῆς διευ-

χαὶ χαταρτιζόμεγνα κα-

τὰ τοὺς γόµους τοῦ κράτους. Ὀρονῶν

ὅτ.

ἡ ἀπαιδευσία γεγνᾶ ὅλα τὰ κακά, θέλω
καὶ ἐγὼ νὰ συντελέσω κατὰ τὴν δύναμ.»

μου

εἷς τὸ νὰ προλαμβάγωνται

διὰ τῆς

ἐκπαιδεύσεως.
ξ 4. Εἰς τὸ ἓν Αμϕί σση ἰξιόκτητόν

περιξόλιον, κείμενον

πλησίον

µου

τοῦ Λουκᾶ

οἰκογενειάρχας

ἐκ τῶν
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Φος

τῇ ἄνω

ἡμεροιη)ηνίαα σαὶ τόπῳφ.

Ὕστερα

ἐκτελέσεως

μιχρὀτ ερο τῶν Σύο ἐτῶν
διάστηµα, στὶς 19 το ὔ Φλεθάρη τὸ 1815
ὁ Ν. Γιαγτζῆς ἄφηνε τὴν τελευταία του
πνοὴ
π
Ἡ Ἐρ-

τῆς παρούσης διαθήκης μου.
αχειριστὰς τῆς Χληρο-

ὑομίας µου σωγιστῶ νὰ παταρτίσωσι χαὶ
θ:βλιοθήκην τοῦ σχολείου νατὰ τὰς συμ»
θουλὰς καὶ ὁῥηγίας τῶν διδασκάλων καὶ

καθηγητῶν καὶ νὰ προμχθευθῶσι

στοιχείων τῆς ἀστρονομίας ὄργανα, ἔπιμελούμενοι τῆς καλῆς συντηρήσεως αὐτῶν.
«δ 14. ...Ἐν περιπτώσει ἐγκαταλείφεως
καὶ μὴ ἐκπληρώσεως τῶν περὶ τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς θελήσεώς µου διατάξεών µου

διατόττω νὰ θεωργθῶσιν ὡς μη οὖσαι ὅπασα: αἳ προηγούµεναι διατάξεις µου καὶ
χαβιστῶ

Ὑληρονόµους

µου τοὺς

σε μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ πρώτου
--ἐκεῖ ἄλλωστε π
τερο µέρος τῆς ζωῆ

τὰ ἆνα-

Υχαῖα διὰ τὴν µάθησιν τῆς γεωγραφίας,
τῶν μαθηματικῶν, τῆς φυσικής καὶ τῶν

ἐπιζῶντας

ἀπὸ

σὰν

δικό

ἔμεινε

γιὰ

της

παιδί.

πάντα

πολίτη της,
μιεγαλύ-

Ἡ καρδιά του ὅμως
στὴν "Αμϕφισσα, στὴν

πόλη ποὺ πρωτοαντίχρυσε τὸ φῶς τῆς ζω-

ῆς. Στὴν "Άμφισσα λίγοι ἦσαν αὗτοί ποὺ
τὸν θυμόντουσαν ἔπειτα ἀπὸ σχεδὸν μισὸν
αἰῶνκ ζωῆς μακριά της. "Όμως μὲ τὸ ᾱγοιγµα τῆς διαθήκης του χαὶ τὴν ἀνάΎνωση

τῆς

Σωρεᾶς

του,

ὅλοι συγκχινήθη-

παν, συζητοῦσαν τὸ γεγονὸς καὶ θχύμαζαν
τὴ µεγαλοφυχία τοῦ λησιονημένου συµπατριώτη τους. Ἡροηκῶρὰ πάρα πολὺ µεγάλη γιὰ τὴν ἐποχή. Τὰ κίνητρα αὐτῆς

πλησιεστέρους συγγενεῖς µου.
ξ 16. Παρακαλῶ Σὲ τοὺς ἐν ᾽Αμϕίσσῃ
διαχειριστὰς τῆς Χληρονομίας µου γὰ τε:
λῶσι κατ ἔτος χατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς
Ορθοδοξίας ἀρχιερατικὸν μνημόσυνον πρὸς
σωτηρίαν τῆς φυχῆς µου.
Κι) ὁ Σιαθέτης σιωπᾶ. Ἡ ὑπαγόρευση

ταν ὅτι ἴθελε νὰ μείνει ἀθάνατο τ᾽ ὄνομά
του. "Ἠταν ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴ µόρφωση, γιὰ τὰ
μα τα», ποὺ ὁ ἴδιος ἔθλε-

τῆς δ:αθήκης του ἔχει τελειώσει. Μὲ τὴν

πε τὴν ἀμύθητη

φυχἡ ἁλαφρωμένη καὶ πλημμυρισμένη ἀπ᾿

ποὺ ἔτρεφε γιὰ τὴ γενέτειρά το. Τὴν
προσφορἀ του µιµήθηκαν ἀργότεα γ΄

τὴ

χαρὰ τῆς εὐεργεσίας ἀπαντᾶ

ἔχι στὴν

ἐρώτηση τοῦ συμθολαιογράφου, ἂν ἔχει
ποτε νὰ προσθέσει. Στὴ συνέχεια ὃ συµθολαιογράφος τὴ διαδάζει ἐνῶ ὁ Σιαθέτης
ἱκανοποιημέγος θλέπει τὴν ἐπιθυμία του
νὰ ἐγσαρχώνεται καὶ στὴ φαντασία του νὰ
προθάλλει τὸ διδακτήριο γεμάτο µαθητές.
«Νῦν ἀπολύεις τὸν δοὈλόν δου, Δέσποτα..». Απ' τὴ ζωὴ πλέον δὲν περίμενε
τίποτ᾽ ἄλλο. Τὸ ἄστρο του ἔδαινε μπρὸς
δύση του. Ὁ συμβολαιογράφος συγε-

χίζει:

«Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν

παρέδωκα

τὴν Σ:αθήκην πρὸς τὸν διαθέτην καὶ τοὺς
μάρτυρες,

οἵτινες

Ίδίᾳ ἕκαστος

τὴν

ἀνέ-

Ύνωσαν καὶ τὴν παρετήρησαν καὶ μετὰ
φαῦτα ὑπέγραφαν αὐτὴν ὁ διαθέτης, οἱ
τρεῖς μάρτυρες καὶ ἐγὼ ὁ συμθολαιογρά16/16

τῆς χειρονοµίας δὲν ἦταν ἡ δόξα, δὲν Ἱ-

ἄλλοι

ἀξία

σχηινατίζοντας

τους, κι ἡ ἀγάπη

ἔτσι

μιὰ

παράδοση

χιὰ τὴν πόλη µας, ποὺ παὶ σήµερα συνεχίζεται, καὶ ποὺ τόσα ἔχει προσφἑρει σ'

αὐτή. Όμωςὁ «πρῶτος διδάξας», χαὶ ὁ
μεγαλύτερος εὐεργέτης,
Νικόλαος Γιαγτζῆς.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

του:

τῶν

θὰ

παραμένειὁ

διαθέἐσεών

ὍὉ Δῆμος ᾽Αμϕίσσης Σέχτηκε τὴν

προσφορά του ---δὲν ἦταν νὰ τὴν ἀφήσει
γὰ πάει χαµένη--- Χι᾿ ἔτσι ἄρχισε τὶς ἑνέργειες
γιὰ τὴν πραγματοποίησή της,
σύμφωνα πάντα μὲ ὅτι ἔγραφε στὴ διαθήκη

του.

Ἔτσι

τὴν ἴδια

χρονιὰ

κιόλας

ἔγιναν τὰ σχέδια χι ἄρχισαν οἱ ἐργασίες.
Τὸ

οἰκόπεδο

ποὺ

διέθετε

ὁ Ν.

Γιαγτζῆς

θρίσχεται στὴ θέση τῆς πλατείας πού, µέΧρι

λίγα

χρόνια

τοῦ Δ. Γαρροῦ,
χῶρο

ποὺ

πρίν,

ἦταν

ἡ

προτομὴῆ

καὶ συνεχιζόταν

καὶ στὸ

θρίσχεται σήµερα

ἡ Νομαρχία.

Πολ µεγάλο καὶ κατάλληλο γιὰ τὸ σχοπὸ
ποὺ ὅὄριζε ὁ διαθέτης. Πάνω ἀπὸ ϐ6 χρόγια κράτησαν οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ἀνέγερσή του, παὶ τὸ Σεπτέμθρη τοῦ 1885
ἄρχισε

νὰ

λειτουργεῖ.

Καὶ

συνέρρευσαν

ἔχι µόνο οἱ ᾽Αμϕισσεῖς ἀλλὰ νέοι ἂπ᾿ ὅλο
τὸ νομὸ κι ἄλλοι

σαν γιὰ

πρώτη

ἔξω ἀπ᾿ αὐτὸν κι ἄχου-

φορὰ

τὴ

χρονιὰ

ἐχείνη

µέσα στὶς αἴθουσές του τὰ μα βήματα

τοῦ

Ἑλληνικοῦ Ἔχολείου καὶ τοῦ Γυμνασίου.
"Ἠταν τὸ µόνο ποὺ ὑπῆρχε στὴν περιφέ-

Ρεια, κι’ ἄπ᾿ τὰ πιὸ παλιὰ στὴν Ἑλλάδα.
"Ἠταν

ὡραῖο

Ἀτίριο μὲ πάρα

πολλὲς

εὖ-

βύχωρες καὶ εὖγλιες
αἴθουσες, µεγάλ2
προαύλιο, θθλιοθήκη χι ὅλα τ ἁπαραίτητα ὄργανα γιὰ τὰ µαθήµατα τῆς ὤυσιχῆς, τῶν Μαθηματικῶν, τῆς Γεωγραφίας,
παὶ θεωρήὔηκε δίκαια σὰν ἕγα ἀπ' τὰ
παλύτερα διδαχτήρια στὰ Βαλκάνια, Πάγω ἀπ᾿ τὴν κυρία εἴσοδο κατὰ τὴν ἐπιθυµία τοῦ εὐεργέτη, τοποθετήθηκε µαρµάριγη ἐπιγραφὴ ποὺ ἔγραφε: «Νικόλαος ὁ
ο.

πρότερον

᾿Αναγνώστης

Τιαγτζῆς

ἀνήγει-

ρε’ ἐγεννήθη ἐν ᾽Αμϕίσσῃ ἐν μηνὶ Σεπτεμθρίῳ τοῦ 1196». Ἔξ ἄλλου πρὸς τὴ
Ἐόρεια πλευρὰ τοῦ Γιαγτζείου (ποὺ ἆθλεπε στὴν ὁδὸ Β. Ἑασιλοπούλου) ἀντὶ ὅπο:ουδήποτε ἄλλου µγήµατος οἱ διαχειρισταὶ
πατασχεύασαν ἀνδριάντα τοῦ ἱδρυτὴ καὶ
στὴ θάση του τοποθετήθηκαν τὰ ὀστᾶ του.
Ἐπίσης πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι τὰ σχολεῖα (Ἑλληνικὸ --- Γυμνάσιο) λειτουρὙοῦσαν ἀπ᾿ τὰ ἔσοδα τῆς περιουσίας τοῦ
εὐεργέτη καὶ τῶν ἄλλων μιμητῶν του, μὲχρις ὅτου τὸ κράτος ἀνέλαθε΄ γεγικῶς τὴν
παιδεία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ
τΙΑΤΤΖΕΙΟΥ:
᾽Αμέσως μὲ τὴν ἔναρξη τῆς λειτουργί'ας του τὸ Γιάγτζειο ἐπαγδρώθηκε μὲ ἄρι-

στους καθηγητές, ποὺ ὄρχισαν νὰ μορφύ-

ΥουΥ τοὺς γέους σνφωνα μὲ τὰ Ἕλληντχριστιανικὰ

ἰδεώδη,

δίνοντάς τους τὶς σω-

στὲς κατευθύνσεις γιὰ ν΄ ἀποξοῦν ἄριστοι
ἐπιστήμονες καὶ χρηστοὶ πολίτες.
᾿Ανάμεσα στοὺς τόσους καὶ τόσους ἐκπαιδευτικοὺς, ποὺ λάμπρυναν μὲ τὸ πὲ-

ῥασμά τους, ξεχωρίζουν ὁ Γιάννης ΤρυπάΕῆς, ὁ Κεραμόπουλος κ.ᾱ. ᾽Αλλὰ δὲν ἦταν
µόνο

οἳ «διδάσκοντες»

ποὺ

λάμπρυγαν

τὸ

Γιάγτζειο.
Τὸ δόξασαν κι οἱ μαθηταὶ
του, ποὺ ἀχολούθησαν τὴ λαμπρὴ ἀνοδικὴ
πορεία, ἐξελιχθέντες σὲ μεγάλους
ἐπιστήμογες, ἐρευγητὲς κι ἀγθρώπους, γενικά,
τοῦ πνεύματος. "Όλοι τους ἀπ᾿ τὰ θρανία

τοῦ Γιαγτζείου χάραξαν τὴν πορεία ποὺ
τοὺς ὀλήγησε Ψηλά. "Όλοι αὐτοὶ τὶ θὰ
ἦταν ἂν δὲν ὑπῆρχε τὸ ΤΓιάγτζειο: Τὸ
τι οἱ περισσότεροι προέρχονταν ἀπ᾿ τὴν
ἁπλῆ, τὴ φτωχή, λαϊκὴ τάξη καὶ χάτω
ἀπ᾿ τὶς συγθῆχες

ποὺ ἐπικρατοῦσαν

τότε,

δείχνει ὅτι εἶναι ἀμφίέξολο ἂν θὰ μποροῦσαν

νὰ συνεχίσουν,

μεγάλα ἐμπόδια

ξεπερνώντας αὐτὰ τὰ

πού Έφραζαν

τὸ μέλλον

τους. Αὐτὸ καὶ µόνο δείχνει τὸ ὕψος τῆς
εὐεργεσίας τοῦ ἀείμνηστου Ν. Γιαγτζή.

Οἱ μαθητὲς «γνώριζαν» τὸν εὐεργέτη,
τὸν ἱδρυτὴ τοῦ Σχολείου ποὺ φοιτοῦσαν
«τῇ εὐγενεῖ φροντίδι» τῶν καθηγητῶν τους
καὶ τοῦ ἔδειχναν τὴ µεγάλη εὐγγωμοσύνη, ποὺ τοῦ ἔτρεφαν, ἰδιαίτερα τὴν Τυριακἡ τῆς Ορθοδοξίας πού, ὅπως εἶχε
ζητήσει, γινόταν τὸ μνημόσυνό του. Στὴ
μικρὴ γιορτὴ ποὺ διγόταν στὸ Γιάγτζειο,
μαζὶ μὲ τὸ συμβολικὸ
ῥδάφνινο στεφάνι,
τραγουδοῦσαν καὶ τὸν ὕμνο:
«Δέξου

πατέρα

µας

Γιαγτζῇ

καὶ

σεῖς

οἱ ἄλλοι εὐεργέτες τὸ μέτωπό σας νὰ

Σεχθῃ ἕνα ὁλόθερμο φιλὶ γεμᾶτο εὖὙνὼμοσύνη, γεμᾶτο χάλωσύγη... στὸ
γιόρτασµα τῆς µνήµης σας, νὰ εἶναι
παγηγύρι...».
Ἔτσι πέρασαν 66 χρόνια

συνεχοῦς λει-

1Τ/Ττ

”----

6ο, ἀνάφεραν στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅτι

παλλιεργήσυνα). "Όταν ἔπαφε ἡ αὗτοσυντήρηση τῶν Σχολείων τὰ εἰσοδήματα
χατατίθονταν στὴν Τράπεζα καὶ σήμερα
ἔχουν φθάσει τὰ ὃ περίπου ἑνατομμύρια
τὰ ὁποῖα ἡ Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπή, ὡς
πληροφορήθηκα, μὲ ἀπόφασή της πρόκειται νὰ διαθέσει γιὰ ἀνέγερση Ἠνευματιποῦ Κέντρο στὴν πόλη µας.
Κι ἕμως αὐτὸς ὁ Μεγάλος Εὐεργέτης

εἶχε καταστεῖ ἑτοιμόρροπο,

παραγκωνίστηχε,

τουργίας τοῦ Γιάγτζειου 66 χρένια πατὰ

ο ο

ο

ντ

υ

αι

τὰ ὁποῖα

ἐχπλήρωνε

τὸν

«ὑφηλὸ

σχοπὀ

του». Όμως στὰ 1958 οἱ σεισμοὶ ποὺ ἕπληξαν τὴν πόλη µας, δὲν τἄφησαν ἀπείΡαχτο. Τοῦ προξένησαν θλάδες, ἔχι ὅμως
ἀνεπανόρθωτες,

κατὰ πολλούς,

χυρίως

δὲν

µραγίσματα

πού,

ἐγέπνεαν ἀγησυχία.
Οἱ

τότε ὑπεύθυνοι ὅμως, ἀπὸ ὑπερξολικὸ φόκι’ ἔτσι ἔγχα-

δὲν κατέχει τὴ θέση ποὺ.

ταλείφθηκε τὸ κτίριο. Τὸ Γυμνάσιο µεταφέρθηκε στὸ Δελμούζειο, ποὺ εἶχε ἀἄνεγερθεῖ τότε χι ὀνομάστηχε πλέον «Γιάγτζειον --- Δελμούζειον». Γιὰ νὰ καταδαφιστεῖ ὅμως τὸ «ἑτοιμέρροπο» Γιάγτςε:ο
χρειάσθηκαν πολλὲς προσπάβειες,
µέχρι

τοῦ ἁρμόζει. Γιὰ τὴ ζωή το, ποὺ συγδέθηχε μὲ τὸν ἐθναπελευθερωτικὸ ἀγώνα
καὶ τὴν πνευματικὴ ἀνύφωση τοῦ τόπου
λίγα πράγµατα γνωρίζουμε. Καὶ τὸ χειῥότερο εἶναι παραγνωρισµένος στὸ Γυμνά-

καὶ

Ἐνῶ

ἐχρηκτικά,

ἂν

καὶ

ἦταν

µέσα

στ)

Ὑατοικημένη περιοχὴ τῆς πόλεως. Πῆραν πάντως τὴ μαρμάρινη ἐπιγραφή, τὴν
προτομὴ καὶ τὰ ὁστὰ τοῦ εὐεργέτη, τὴ
μεγάλη θιθλιοθήκη, τὶς εἰχόνες τῶν ἄγω-

γιστῶν καὶ τὴ δική του, ποὺ εἶχε ζητήσ::
γ΄ ἀναρτηθοῦν στὶς αἴθουσες, καὶ τὰ
µετέφεραν στὸ «Γιάγτζειο --- Δελμούζειο», ὅπου θρίσκονται σήµερα, γιὰ νὰ θυμίζουν

τὴν ἄγραφη ἱστορία τους ποὺ συνεχίζετα.
εἲς «αἰῶνα τὸν ἅπαντα», χατὰ τὴ θέληση
τοῦ διαθέτη.

Καθὼς προανέφερα σχοπὸς τοῦ διαθέτη
ἦταν «ἀνέγερσις καὶ «συντήρησις» ἝἙλληνικοῦ σχολείου καὶ Γυμνασίου, καὶ σὰν
πόρους του ὅριζε τὰ ἐναπομείναντα ἀπ᾿
τὴν ἀνέγερση, τοὺς τόκους τούτων, καὶ τὰ

σιο
ὄχι

ποὺ

αὐτὸς

ἀγήγειρε

χαὶ

συντήρησε..

δικθέτονται ὧρες γιὰ ἄλλα θέµατα,
τόσο

πουδαῖα,

δὲ

γίνεται

μιὰ

λία --παρουσίαση τῆς ζωῆς του,
γίζεται ἡ ἀξία τῆς προσφορᾶς
ἐχδόθηχε ἕνα θιθλίο γιὰ τὴ ζωή
τὴ Σράση του, οὔτε τιμήθηκε ἡ

ὅμι-

οὔτε τοτου. Δὲν'
του καὶ
ἐπέτειος

τοῦ θανάτου του καὶ τὰ ἕκατὸ χρόνια ἀπ᾿

αὐτόν. θὰ τικηθοῦν ἄραγε τὰ 100 χρόνια
λειτουργίας ---ποὺ συμπληρώνονται σὲ
χρόνια--- τοῦ ἓν ᾽Αμϕίσσῃ Γυμνασίου του;
Ἔτσι θὰ σπάσει κάπως τὸ τεῖχος τῆς
λήθης ποὺ σχεπάζει αὐτὸν τὸν Μεγάλο:

Ἐδεργέτη.

Ἔνα

τῆς Ὀρθοδοξίας,

μνημόσυνο τὴν Κυριαχὴ
ποὺ

ἄλλωστε

τὸ ζήτησε

ὁ ἴδιος, δὲν ἀρχεῖ. Δείχνει ἀδιαφορία πρὸς
τὸν ἄγθρωπο ποὺ τόσα προσέφερε στὸ τόπο µας μ᾿ ἀποχορύφωμα τὴ διάβεση τῆς

εἰσοδήματα τῆς ἀκίνητης περιουσίας του
καὶ μάλιστα ἀπ᾿ τ' ἀγρόκτημά του «Αὀ-

περιουσίας του γιὰ τὴν ἄνέγερση καὶ ουν--

λάχυ

(συγολικῆς ἐκτάσεως

ϐ) ἀνυφωθεῖ ὁ Μεγάλος

µάτων

ἐκ τῶν

ὁποίων

4.500

στρειµ.-

9.100 στρέμματα

τήρηση τοῦ Γυμνασίου. Μ᾽ αὐτὰ πιστεύω.

Ἐδεργέτης στὶ,

θέση ποὺ τοῦ ἀξίζει.

7

ΕΠΙ

Κατα
χρήµατα
πες του.

λὺ φιλότι
ἧταν, ἆ]
τὰ παρεξ

τερα ξέσ
μυστιχὴ
μοίρασε |

Ὁ Το
«Τὰ Σόλ
ὅπλων κι
κατὰ

τὴν

ἡ προγρα
γαι σὲ τοὶ

ξε τὸ ἀγή
γο γένος.
πᾶμε καὶ
κι ὀμορφ
ται πάθος
ἀγαθό, τὶ
Ἐίωμα τοῦ

ρα τὸν ἐς
ὁ Ἠσεῖαι
τριάρχη }
ταξίδι το
τας µαζί

συμεούλιο

κρεμῆ θέ
Συμπατριώτη,

Μὴν πετᾶς τὸ περιοδικὸ τοῦτο. "Εστω καὶ ἂν δὲ σοῦ ἀρέσει
μὴν τὸ καταστρέφεις.
Δῶστο σὲ κάποιον ἄλλο. Μπορεῖ ν΄ ἀρέσει σὲ κεῖνον.
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Καὶ σὰ,
σως σ’ ἐπι
ἄλλους ἡγ

Ὁ Κρέ

τριάρχης |

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΣΑΛΩΝΩΝ

0 ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΕΝΟΣ

ΗΣΑΤΑΣ

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ

ΔΗΜ.

Ἱ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β’
Καταθέτει μάλιστα πρῶτος τὰ πρῶτα
χρήματα ποὺ διέθετε χι ἄδειασε τὶς τσέπες του. Κι᾽ ἐκεῖνοι τὸν ἀχολούθησαν πολὺ φιλότιμα. Κι ὁ Φούντας ἔντιμος, ὅπως

ἦταν, ἀγόραζε ὅπλα στὸ ἐξωτεριχὸ καὶ
τὰ παρέδιδε στὸν Ἡσαϊα' κι’ ὅταν ἀργότερα ξέσπασε ἡ Ἐπανάσταση, ἄνοιξε τὴ
μυστική ἀποθήκη τῶν Σαλώνων καὶ τὰ
μοίρασε στὰ παλληκάρια τοῦ Πανουργιᾶ.
Ὁ Τούδας μᾶς ἐνημερώνει λέγοντας
«Τὰ Σάλωνα µετεθλήθησαν ες ἀποθήκην
ὅπλων καὶ πολεμοφοξίων ἀναγκαιοτάτων
κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείγην». Νὰ τί κάνε:
ἡ προγραμματισμένη ἀγωγιστικότητα. Εἷναι σὲ τούτη τὴν ὥρα ἡ Μορφὴ ποὺ δίδαξε τὸ ἀγθρώπινο χρέος πρὸς τὸ ἀνθρώπινο Ὑένος. Σὲ τέτοιες ὥρες ὅλα ὅσα ἆγαπᾶμε καὶ πονᾶμε χαί μᾶς γεμίζουν χαρὰ
κι ὀμορφαίνουν τὴ ζωή, ἕλα μαζὶ γίνουται πάθος

καὶ

παλμὸς

γιὰ

τὸ

ὑπέρτατο

ἀγαβό, τὴ Λευτεριά. Ἐΐναι τὸ πιὸ ἔγτονο
Είωμα τοῦ ᾿Ἠσαΐα. Τι’ αὐτὸ δίνει ὁλόπλευρα τὸν ἑαυτό του. Στὴν αὐγὴ τοῦ 1821
ὁ Ἠσαίας παίρνει μήνυμα ἀπ᾿ τὸν Πατριάρχη καὶ ξεχίγησε γιὰ τὴν Πόλη. Στὸ
ταξίδι του ἔδωσε γομηνοφάνεια παίργογτας

µαζί

του

2

µέλη

ἀπ᾿

τὸ

Ἡγουμενο:

Εόντες τὴν ἐμπιστευτικὴν

ἀποστολὴν πρὸς

ἐξέγερσιν τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ἔφοδιασθέντες μετὰ τῶν οἰχείων ἐγγράφων τῶν
τε ἑταίρων γαὶ τοῦ Πατριάρχου χατῆλθς)

εἷς τὴν Μονὴν τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ περὶ
Μάρτιο» συμπληρώνει ὁ Ἐρέμος. Οἱ
λικοί λοιπὸν ἔδωσαν γραπτὲς ἐντολὲς
νάχη τὴν ὑπευθυνότητα τῶν πράξεων
γιὰ νὰ δώση καὶ στοὺς ἄλλους ἡγέτες
Φιλικῆς

τὸν
Φιγιὰ
καὶ
τῆς

τὶς ὁδηγίες.

Ὁ Τ. Κορομηλᾶς, μάλιστα, λέει πὼς ὁ
Ἡσαίας πῆρε ἐντολὴ νὰ ἐπισκεφθὴ προσωπικὰ ὁ ἴδιος ὡρισμένους ἀρχιερεῖς τὸν
Ναυπλίου Γρηγόριο, τὸν Τριπόλεως Δανιήλ,

τὸ Νεόφυτο

Ταλαντίου,

τὸν Διονύ-

σιο ᾿Αθηνῶν καὶ πρὸ παντὸς τῶν Παλαι-

ὤν Πατρῶν Γερμανό. Τιὰ ποιὸν λόγο; Πα
βακεκιγδυγευµέγο;
τοῦ μηνύματος σὲ
ἴας κι ὅπως λέει
στὴ θέση «Δανιήλ»

"Αρα ἦταν διαγγελέας
εὑρύτερο χῶρο ὁ σαἡ στοματικὴ παράδοση
τῆς Δεσφίνας εἶγε κα-

θορισθη Υ ἀνάφη

ἡ συνθηµατικὴ φωτιὰ

ταυτόχρονα καὶ στὸ Μωριᾶ. Κι’ οἱ Δεσφινιῶτες τὴν ἄναψαν μὲ τὴν παρουσία τοῦ
Ἠσαϊα τὴν καθορισμένη ἡμερομηνία, μὰ

συμβούλιο τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, ποὺ εἶχε ἐκ-

τοῦ χάχου

χρεμῖ θέµατα.

τὸ Μωριᾶ τὴ, φωτιά. Τὴν ἡμέρα μάλιστα
αὐτὴ οἱ Δεσφινιῶτες σκότωσαν καὶ τὸν
Τοῦρχο Χασὰν - ᾿Αγᾶ ποὺ εἶχε τὸν ὀἐντᾶ
του στὸ Κατσαλιρέῖκο σπίτι ---στὸ ψήλωμα τοῦ χυριοῦ--- γιατί αὐτὸς ὁ πονηρὸς

Καὶ σὰν ἔφτασε στὴν Πόλη ἠρθε ἁμέσως

σ᾿ ἐπαφὴ μὲ τὸν Πατριάρχη
ἄλλους ἡγέτες Φιλικούς.

καὶ

τοὺς

Ὁ Ερέμος μᾶς θεξαιώνει πὼς ὁ Ἱατριάρχης ὑπέθαλε τὸν ᾿Ἠσαϊα στὶς ταλαι-

ἀστυνομικὸς

παρτεροῦσαν

νὰ

ἰδοῦν πι’ ἀπ

μόλις πληροφορήθηκε

τὸ γε-
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τέχνασμα

κάποιο

μὲ

τὴ

μιᾶς

οήθεια

ὅ-

εσφιγιωτοπούλας ἀπὸ τὴ γενπὰ
τῶν ἩΜαρθαίων (Αλεξίου) ποὺ φώναζε
Φεύτικα ὀνόματα γιὰ νὰ συσκοτίση τὴν
ἀναχώρησή

του.

Έτσι

δρόµο

τὸ

πηρε

πρὸς Συκιὰ χι ἀπὸ κεῖ μὲ θάρκα πίστευξ
πὼς θὰ περάση πρὸς Συκιὰ ἢ Ταλαξεῖδι
Ἁ Ἰτέα,

Διάλεξε ἕνα ἀπίθανο

δρομολόγιο’

ὅμως

σχἐνταψε πάνω στοὺς πρώτους ἀγωνιστὰς
καὶ τὸν σκότωσαν, γι
τῆς Ἐλευθερίας

αὐτὸ καὶ σήµερα ἀχόμα ὀγομάζουν οἱ χὠριανοί τὴ θέση αὗτὴ «στὸν Τοῦρκο». Τὴν
πρώτη τους αὐτὴ ἐπαγαστατικὴ ἐνέργεια
οἱ Δεσφινιῶτες τὴν πλήρωσαν μὲ μιὰ µαστὴν ἴδια περίπου
ζυκὴ ἀνθρωποσφαγὴ
οῦν «Μνήματα
ἀποκαλ
τοποβεσία ποὺ τὴν
καὶ Σκοτωµένους».
Ἐπναγυρίζουμε στὸ Αἰλουχαΐτικο (παραλία ᾿Αντικύρας στὸ σημερινὸ Ἐργοστάσιο τῆς ΓΤαλλ. Ἑταιρίας Πεσσιγὲ) ποὺ ᾱ-

ραξε τὸ πλοῖο μὲ τὸν ᾿Ἠσαία στὶς 11 τοῦ

Μάρτη. Τράθηξε ἴσα γιὰ τὸν "Όσιο Λουκᾶ γιατὶ τὸν καρτεροῦσε ὁ Θανάσης Διάκος.
Κατὰ τὸ ἐραδάχι συνάχτηκαν οἱ π.ὸ

ἔμπιστοι καλόγεροι στὸ γυναικωνίτη τῆς

Ἐκκλησιδς γιὰ ν ἀκούσουν ἀπ᾿ τὸ στόμα
τοῦ Ἠσαϊα τὸ Μεγάλο Μήνυμα. Τότε πα:
τάλαδαν

οἳ

καλόγεροι

πὼς

ταξίδι

τὸ

τὸ

γιατὶ ἐπωμιζότανε τὴν
Έχαμε ὁ Ησαΐας,
Εὐθύνη γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Γένους.
Κι

ὁ κάθε σύγεδρος ὁρκίστηκε στὸ Εὖ-

Δὲν
αγγέλιο «νὰ ἐργασθῇ τελεσφόρως.
ένη
ἔνεἶναι πιὰ ὁ' Ἡσαΐας μιὰ ἀφηρημ
νοια ἁγωνιστῆ, εἶναι τώρα ἕνας συγχεκρυμένος, χειροπιαστὸς τύπος, μεστὸς ἀπὸ

ζεστὸ κι᾿ ἀληβινὸ περιεχόμενο θώρακάς
του ἡ ὑψηλοφροσύγη, ἀσπίδα ἡ ἐλεύθερη
θούληση κ ὁδηγήτρα δύναμη ὁ στοχασμὸς
ἀτόφιος,
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ὁλοκληρωμένος

γιὰ

τὸ

Μεγάλο

ὁ

ο

α
εἱ

Β”

πό

-ὡς ὅλοι οἱ δρόμοι
ς ὑποδιάστηκε
ποὺ ὁδηγοῦν στὰ Σ:λὠγα θά ἦταν πιαἔγοπλους. Ἀρησιμοποίησε καὶ

αἱ

πὀ. Κι ὅπως μὲ περίσκεψη ἐνεργοῦσε
δυὸ πρῶτα

στάδια

στὴν ἐργάνωση

καὶ τώρα σηκὠγε.
,

δηλ.

στὴ

μύηση

τοῦ Κινήματος,

ἔτσι

στὶς πλάτες του τὸ πο,

σοστὸ τῆς Ἱστορικῆς του εὐθύνης.
άγτως τούτη ἡ συγεδρίαση εἶναι ἢἡ
ἐδρυτικὴ πράξη γιὰ τὴν Εθνικὴ ἐξέγερση στὴ Ῥούμελη. Ληξίαρχός της φωτεινός,
ὁ Δεσπότης. Καὶ μάρτυρες --- ᾿Εθελοντὲς
θανάτου --- οἳ Σύνεδροι.
Σ΄ αὐτοὺς τούς ἀφαγεῖς σύνεδρους Ὑυρί-

ζει εὐλαθιχὰ ἡ σχέψη ας. Πόσοι ἀπ᾿ αὖτοὺς δὲν ἀποξεχάστηχαν ὁλότελα, ἂν καὶ
σφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ Μεγάλο
ἔργο γιὰ νὰ δοξαστοῦν ἄλλοι καὶ νὰ τοὺς
τυλίξη σπάταλα ἡ αἴγλη: Ῥόλοι µεγάλο:
καὶ Ρόλοι ἄσημοι μπερδεύτηκαν ἔτσι ποὺ
χρειάζεται κάποια ἀλλαγὴ στὴν ἱστορική
σκηνογραφία.

Ἡ δόξα αὐτὴ ποὺ δὲν κοιμήθηκε ποτὲ
σὲ μαλακὸ χορτάρι ἂς σχεπάζη τὶς ἄληβινὰ Μεγάλες

᾿Αξίες χι ἂς εἶναι ἀγεμπιό-

διστη ἡ θριαμθικὴ
προέλασή τους στὴν
᾿Αθαγασία καὶ Φωτεινὴ γιὰ τίς µεταγεγέστερες γενηές.... |
Ἐκείνη τὴ θραδυὰ ὁρίστηκε ὡς ἄρχηγὸς τῆς Περιοχῆς ὃ Διάχος.
Κι’ ἀπὸ τὸ ἑπόμενο πρωὶ (19 Μαρτίοὐ) πκαλόγηροι, ὑπηρέτε καὶ φύλακες
τοῦ Μοναστηριοῦ «κατέστησαν ἀεικίγητοι
εἰς ὑπηρεσίαν τῆς Επαναστάσεως... λαμπρύνοντες τὰ ὅπλα, δένοντες φυσίχια κχι᾿
ἐχυροῦντες τὴν Μονήν». Αὐτὸ εἰσηγήθηχε ὁ Ησαΐας, Κι) ἀφοῦ ἑτοιμάστηχε ἡ

Ἐπανάσταση στὴ Βοιωτία, τράδηξε ὁ Ἠσαΐῖας γιὰ τὰ Σάλωνα. Έπρεπε νὰ ἔπιποινωνήση προσωπιχὰ καὶ μὲ τοὺς ἄρματωλοὺς

τῆς

Λοχρίδος

καὶ

Δωρίδος,

τὸν

Πανουργιδ, Δυοβουνιώτη, Τράκα, Σκουλπονμῆμο

καὶ

τοὺς Γαλαξειδιῶτες

ζαπε-

ταναίους.

Αὐτὴ Ἡἡ φωτισμένη ὁραστηριότητα τοῦ
᾽Αρχιερέα ᾽Αγωνιστῆ «Μέγα ἐπήνεγχεν
ἠβικὸν ἀποτέλεσμα» μᾶς λέγει ἕνας ἀπ᾿

τοὺς πιὸ ἀντικειμεγικοὺς ἱστοριχοὺς τῆς
ἐποχῆς ὁ Φ:λήµμων.
Στὴν "Άμφισσα κινήθηκε μὲ τὴν ἴδια
ση ὁ Ἠσαῖας, Κάτι κατάλαβαν οἱ Τοῦρχοι, ἀλλ᾽ ὁ Δεσπότης μὲ δεξιοτεχνία τοὺς

τλή παὶ νὰ αἰσθάγεται εὐτυχία ἀπ᾿ τὴ
δική του δηµιουργία.
Στὸ γλυκοχάραγµα λοιπὸν Ὑίνεται ἡ
δοξολογία ἡλιοπερίχυτη μέρα. µέρα ἀἄνεπαγάληπτη σὲ συγκινήσεις καὶ σὲ θύμησες «ἅμα τῇ ἕῳ ἐφάλη Σοξολογία μετὰ.

ἀποχοίμισε,

δαχρύων χαρᾶς ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου

ζωτικότητα,

Ἡ

ἀλλὰ

καὶ

μὲ τὴν

ἴδια

ἀγωνιστικότητα,

ἡ τόλμη,

καὶ

διωχέτευσαν

σύνε-

ἡ συνέ-

Ἠ-

στὴν

σαΐου παρόντων τοῦτε Διάκου χαί Ζαρεί-Φη» μᾶς θυμίζει ὁ ἘΚρέμος' οἱ λαµπροφο-

φυχἠ καὶ τὸ Νοῦ χαὶ τῶν ραγιάδων τὸ
«Ἐλευθεροῦτε Πατρίδα». Ὁ ἴδιος ἄγρυπγος χι’ ἀκούραστος στὸ µετερίζι του) παντοῦ κατευθύνσεις καὶ συμθουλές. Κι ἕ-

ῥεμένοι κληρικοὶ μὲ ἐπὶ πεφαλῆς τὸ Δεσπότη δονοῦν σύγκορμα
τὰ συναγµένα
παλληκάρια. Ὁ ὄρθρος αὐτὸς εἶναι κχὶ
ὄρθρος φυχῶν' ντυμένος τ᾽ ἄμφιά του ὁ

λοι ἔχουν ἀπεριόριστη
ἐμπιστοσύνη στὶς
ἐγέργειές του «ἡ ἔἕψη τῶν κατοίκων ἡλλοιοῦτο ὁσημέραι ἐπὶ τὸ πολεμ:κώτερον»
μόγον οἳ Τοῦρχοι ἐτύφλωττον, μᾶς λέει ὃ

Ἠσαίας

πεια

τὸ

ἠθός του

Ἱστορικός.

θγαίΐνει ἀπ᾿ τὸ παθολικὸ παὶ χα-

τευθύγεται

στὸ προαύλιο, Ἐκεῖ

στήθηκε

τὸ ἀθάνατο μνημεῖο τῆς εὐφυχίας. Ἔρατῶντας μὲ τὸ ἀριστερό του χέρι τὴν Ἠα-.
τερίτσα καὶ μὲ τὸ δεξὶ μιὰ πρόχειρη ση-

Τενικὸς ἀρχηγὸς στὴν Περιφέρεια ὁρίστηκε ὁ Τερο - Πανουργιᾶς ποὺ ἄνηφορίζει μὲ τὰ παλληκάρια του στὸν Προφήτη
Ἠλία παρτερῶντας τὸ σύνθημα.
Ὁ Ἠσαῖας ἀλαφρωμένος τώρα ἀπ᾿ τὶς

Προμάχου, φιλιοῦνται µεταξύ τους χι) ὁρ-

ἐνέργειές

τὸν

κίζονται τὸν ἱερὸ ὅρχο ποὺ τοὺς δένει σ᾿

Ὅσιο Λουκᾶ. Εἶναι ἡ ὥρα πιὰ Υ ἀφήση

ὅλα τὰ ἀρρεγωπὰ περπατήµατά τους.
Ὁ Διάκος εὐλογημένος πιὰ ξεχιγάει”
ἡ Βοιωτία ζη τὶς ἀστερωμένες ὧρες
της:
οἱ οἰκοδόμοι της οἱ θεμελιωτὲς τῆς Ἱ-'

του παίργει

τὸ δρόμο

γιὰ

τὴν Πατερίνσα παὶ νὰ πιάση στὰ χέρια
του τὸ χαρυοφύλλι, Καρτερεῖ ὅμως μάταια
τὸ σύγθημα τῆς Μεγάλης Φωτιᾶς στὴν
καθορισμένη
Ἠἡμερομηνία μὲ τὸ Μωριᾶ,
τὴν 28η Μαρτίου. Καὶ πεῖνος τὴν ἄναφε
στὴ θέση Δανιὴλ τῆς Δεσφίνας προσωπικὰ ὃ ἴδιος. Τι αὐτὸ ἀγαπτύσσει πρωτοθουλία συγκροτεῖ μιὰ µιχροσύσχεφη στὶς
26 Μαρτίου μὲ τὸ Διάκο καὶ Ζαφείρη,
στέλεχος τῆς Φιλικῆς' ἀποφασίζουν νὰ κη-

ρυχθῇ ἡ Ἐπαγάσταση στὶς 21 μ᾿ ὅλη τὴ
λαμπρότητα ποὺ ἐπέθχλε ἕνα τόσο σηµαντικὸ γεγονὸς. Ἆὰ τὰ Ἠγετικά του προσὀγτα. Τὸ Μεγάλο ἔνειρο σαρχώνεται αὗριο'
γιὰ

τέτοιες

ὑψηλὲς

καταξιώσεις

ἀξίζει

ὁ

µαία φέλγει ὁ Ἱεράρχης τὸ «Σῶσον Κύριε, τὸν λαόν Σου». Τὸ χιλιάχριθο
μα τοῦ Ἕλληνα,

ἡ Λευτεριά,

αἴτη-

συναρπάζει

τὶς ψυχές. Φιλοῦν εὐλαβικὰ τὸ χέρι τοῦ

στορίας

μᾶς

ἀνασυγχκροτοῦν

τὴν

Ἓλλην:

κἡ φυχὴ στὸ πέρασμά τους ἀπ᾿ τὰ ατω:
μένα χωριά’ ἐκτογώνεται ὁ ραγιαδισμὸς:
καὶ τὴν κλιµάχωση
τοῦ πόνου καὶ τοῦ.
σπαραγμοῦ,

τῆς δυστυχίας

καὶ τῆς χατα-

φρόνιας τὴν ἄντικαθιστᾶ ἡ Ἐθνικὴ θΒιταίνα, ὃ λυτρωτικὸς ἀέρας τοῦ Σηκωμοῦ.

Ὁ Βαλαωρίτης µας ἐρθέδοξκ

συλλαµ-

θάνει καὶ συγκεκριμενοποιεῖ τούτη τὴν
ὥρα τοῦ Ἠσαία λέγοντας «Καὶ πρὶν ἀρχίσει ὁ πόλεμος, θυµήσου, ὁ Ἡσαϊας νὰ.
Εγῆ ψηλὰ στὸ ξέφαντο πι’ ἐχεῖθε νὰ κη-

ἄνθρωπος νὰ ζη. Κι’ ὅταν μάλιστα ὁ ἴδιος
θεμελιώνει καὶ οἰκοδομεῖ τὶς προυποθέσεις,

ρύξη τὸ φοθερὸ τὸν ὅρκο µας».

πόση εὐτυχία πρέπει νὰ νοιώθη;:

θμὸς µαζί χι’ ἀφετηρία, θ᾽ ἁγναντέφη ἡῬωμιοσύγη τὸ μέλλον της τὸ φωτεινὸ" ἕ-

"Έτσι

πρέπει νὰ χαθοδηγηθῆ ὁ ἄνθρωπος, ν΄ ἀἂν-

᾽Απὸ τὴ θίγλα τούτη, ποὺ εἶναι στα-
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τσι θὰ µάθη ὃ κόσμος πὼς ἡ µίτρα τοῦ
Ἀεσπότη καὶ τὸ ράσο τοῦ Παπαγιάννη---

1Σελφοῦ

χάρου

γιὰ

τοὺς

φλά-

τυράννους...

ας

ἹΚατευολώντας τὸ Διάχο ὁ Ἠσαῖας τραιὰ τὰ Σάλωνα ἀμέσως. Μὰ πρίν ᾱ-

ον
[εν

Ἠπουρο

τοῦ ᾿Ἠσαϊα --- θὰ γίνουν

ἶσει

τὸν "Όσιο Λουκᾶ

ξαρματώ-

ἱεράἆ του ἄμφια” ἐγκαταλείπει γιὰ

ντα τὸν τόπο ποὺ τοῦ ἔθρεφε τὸν πνευματικό το) κόσμο στὰ πρῶτα του φτερουγίσματα. Ἡ ἀλκὴ τῆς φυχῆς ἄνο ή τὸ
δρόμο στὴ δράση. Πρὶν ὅμως ἄπ τομακρυγ6η ἀπ᾿ τὸ μοναστηριακὸ χῶρο γύρισε κι
Ἔρριξε τὴν τελευταία του ματιὰ κι ἔκλαΦφε᾽ «Ἀάχρυα κατέθρεξαν τὰς ροδόχρους
παρειάς του προαισθανόµεγος τὸν θάνκτόν του εἰς Χαλκωμάταν» λέγει ὁ Ἀρέμος.

΄"Άσημο καλογεροπαίΐδι ξαγνάντεφε καὶ
τὸν ἀποχαιρετάει μὲ τὸ Ὑπούργημα Ρνή-

γι αὐτὸ κι Ἱστορικὲς μαρτυρίες τὸν χαῥακτηρίζουν «τὸ χυριώτερον κο.
περ προείλτηφε
τοὺς ἐγκριτωτ

ἕ-

Ἐπαρχιῶν ᾽Αμϕίσσης - Ἐ δα» ας ς ἄνδρας
εἷς τὸν µέγαν Ἐθνικὸν ἀγῶνα. Αἴιῷ ὡς
πιστῷ καὶ φιλοπάτριξι εὐόρχως ἐκτελοῦντι
τὰ δεδογµένα ἐγεπιστεύετο ἡ Φιλική Ἕταιρεία

πᾶσαν

μυστικὴν

ἐγέργειαν,

ὅσον

ἀπέθλεπεν εἰς τὴν προπαρασκευὴν τῆς Ἔπαναστάσεως».

Καὶ

πιὸ

κάτω

«Οὐ

μήν,

ἀλλὰ τῷ Ἠσαία, ὡς ἀγδρὶ θαρραλέῳ,
ρέκτη
καὶ εὐσυγένῳ ἀνέθετο τὸ τολμηρὸν ἔργον τοῦ ἐπιψηφίσας καὶ κ ηρῦξας
τὴν Ἐπανάστασιν»,

Στὴν 1η Απριλίου οἱ Ἐπαναστάτες τῆς
Δειθαλιᾶς μαζεύτηκαν στὴν Ἐκκλησιὰ τῆς
Ἁγίας Παρασχευῆς γιὰ νὰ ἐπισημοποιή-

σουν τὴν Ἐπανάσταση,

Τὴν ἱεροτελεστία

νὰ, ἐναντιωνόμαστε στοῦ σοφοῦ τὴ γνώµη,
ὁ φιλελεύθερος ἀγθρώπινος τύπος, ὃ ἄγωγιστὴς ποτὲ δὲν ζῆ συντροφιὰ μὲ τὴν ᾱ-

τὴ λάμπρυνε χι ὁ ἨἩσαίας. Ὑπογράφει
καὶ τὴν Ἡπηναστατικὴ διακήρυξη τῆς Ἔπιτροπῆς. Καὶ τώρα μὲ τὸ Ἐθνικὸ δισάκι
του στοὺς ὤμους, ξαναπαίρνει τὴ στράτα
γιὰ τὰ Σάλωνα. Πυρετικὴ ἡ Συλλογή του.

παισιολοξία,

Στοχάζεται

σου

Πατριδολάτρη

ποτὲ

Ἡγέτη.

"Ὅμως

δὲν πορεύεται

δ΄χως

µοιρολα-

τρικἀ. Τὰ δάχρυα δὲν μαρτυροῦν μονάχα
πεσσιμισμὸ
ἡ μελαγχολική, ἀναπόληση
παρελθόντος, ἀλλὰ καὶ Ἐθνικὴ Περηφάγεια. Μι’ ὁ ᾿Ἠσαῖας ἀπὸ αἴσθημα εὐθύγης
νοιώθει: εὐτυχισμένα... Φτάνει λοιπὸν τὴ»
ἴδα µέρα τῆς Οἵης Μαρτίου στὸ Ἰονα-

στήρι τοῦ Προφήτη ᾿Ἠλία λίγο πιὸ ἔξω
ἀπ᾿

τὰ Σάλωνα.

Κάνει

τὴν

ἴδια δοξολο-

γία μὲ τὴν παρουσία τοῦ Πανουργιᾶ. «Συγορκισθέντων ἕλων ἓκ γέου ὑφοῦται ἡ Σηµαίακ τῆς Ἐπαναστάσεως» μᾶς λέει ὁ Φιλήμων.,

Τὸ ἀνατρίχιασμα πυριαρχεῖ σ) ὅλη τὴν
εἰκόνα τοῦ Ἓθνους χαὶ μπαίνει ἀσάλευτο
θεμέλιο χι’ αἰώγιο στὴν ᾿Ἐνική µας παράδοση.

τὴν

ἐξέλιξη

τῶν

γεγονότων

στὴν Παρνασσίδα. "Ηρθε γιὰ νὰ θάλη
σὲ χαλὺ κανάλι τὴ µαχητικότητα καὶ νὰ
προθλέφη τὸ µέλλον,
Στὴν "Άμφισσα ἐν τῷ μεταξὺ παραδέθηκαν

ἁρκετοὶ

Τοῦρκοι

καὶ

μὲ

τὰ ὅπλα

συγχροτήθηκε
ἕνα ἐπίλεχτο Σῶμα ποὺ
κοντοζύγωνε τοὺς δ0---θ0 ἄνδρες. Στὴν
χαιγούργια μορφὴ τοῦ ᾿Αγῶνα ποὺ ἔπέβαλαν

οἳ περ.στάσεις, ὁ Ἡσαΐας

ᾱ κο

καὶ μὲ ἆᾱπιστὰ
λούθησε
τοὺς ἆἄρσυνέπεια
πόλυτη
µματωμέγνους
τῆς
Παργασ
σίλδος.

:

Μαζί του πῆγε
παχιάννης, ποὺ κι᾿

χι ὃ ἀδελφός του Παδήα

ἄφησε τὴ θρη-

ὁ Ἱεράρχης ζεῖ μὲ τὴν ἵχανοποι-

σχευτιχή του ἔπαλξη στὴ Δεσφίνα γιὰ ν᾿
ἀποδοβῇ στὸν ἱερὸ ἀγῶνα. Κοντὰ κι ἕνας

Ἴση πὼς οἳ χόποι του πῆραν συγκεκριµέ-

ἀγηφιός τους γυιός τῆς μεγάλης του ἆδελ-

γη µορφή, πὼς δὲν λάθεφε

στὸν προγραµ-

ρῆς.

ματισμὸ

του

Τώρα
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τῆς

ὀργανωτικῆς

δουλειᾶς

Μόλις

Έμαθε ὃ Σουλτάνος τὴν Ἑπανά-

Σιέταξε,

᾿Ομὲρ

Βρυώνη

νὰ

ὅπως

εἶναι γνωστό, τὸν
καὶ τὸν Ἠιοσὲ - Μεχμὲτ

προελάσουν

τὴν

χαὶ

νὰ πνίξουν

στὸ αἷμα

Επανάσταση. Ἡ ἀναμέτρηση ἦταν ᾱ-

ποφασιστιχῆς σημασίας, γιατὶ θὰ ἦταν ἡ
πρώτη σύγκρουση ἀγάμεσα σὲ ὀργανωμέΎο στρατὸ χαὶ σὲ ἀπειροπόλεμους ἀγωνιστάς. Σὲ τέτοιες ὧρες χρειάζεται ὁ ἐμφυχωτής. Αὐτὴ ἡ αἰτία ὑπογχρέωσε τὸν Ἡσαΐα νὰ μὴν ἱερουργήση τὸ πρῶτο Πάσχα
ἐλεύθερο στὴν "Αμϕισσα, ἀλλὰ νὰ συνοδεύση τοὺς µαχητάς. ᾿Αταλάντευτη ἡ πο-

οὉ ἼἸσλάμ, κι εἶδαν τὴν κατάσταση ἀπὸ
στερη ὁπτικὴ γωνιὰ κι’ ὁ ασ
δ0-

το

-Ἐὰ
τ

--ν

γεῖ τοὺς γνήσιους φορεῖς τῆς πανανθρά

γης ἀντίθεσης στὰ σατανικὰ σχέδια τοῦ
χατακτητῃ. Τὸ αἱμάτινο ὁλοκαύτωμα τοὺς
κατέστησε παγίσχυρους ἐκφραστὲς τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν.
Νὰ τί ἔδωσε τὸ ΗἩολεμικὸ Συμβούλιο
στὶς 19
τ

στάση

ἊΑπον

στοὺς Κομποτάδες.

αρτυρία τοῦ Γούδα

µας γιὰ τὸν Ἠσαῖα:

ποφή

Ἡ

τεκμηριώνει τὴν ἄ«ἄξιον προσο-

χῆς εἶναι ὅτι ἡ θεία Ἐφωαι α ἐγέπνευσεν

ῥεία του οἳ συμβουλὲς ἔχουν ἀπήχηση,
ὅταν τὶς ἐφαρμόζουν οἱ ἴδιοι οἱ σύμβουλοι
πρῶτοι. Σὰν ἀντίκρυσαν ὁ Διάχος πι ὃ

ἁπάσας τὰς ἀρετὰς εἰς πολλὰ τέχνα τῆς
Παρνασσίδος. αἱ πρῶτον πάντων ἐδωρή:
σατο αὐτοῖς παθ᾽ ἅπαντα ἄξιον τῶν περί-

Δυσξουνιώτης,

στάσεων ἐκείνων ἀρχιερέα τὸν Ἡρωτομάρ-

µποτάδες,

ποὺ

ερισκόταν

ἀκολονθῆ

στοὺς

τὸν Πανουργιᾶ

Κ;-

κι

ὁ
σζολώθηκανγ. ι ὅμως Ἱταν παρὼν ς χι Ἄτπυρος τοῦ Ὕψφους. Ἡ
ὡραιολογία εἶναι εὔκολη δουλειά, ἡ πρᾶξη ὡστόσο ἐλέγχει τὸν χαρακτ ρα τοῦ ἆᾱκέραιου οωὸ του.
Γιὰ τὴν χατήχησι
πολλοί ἴσως θοήβησα) στὸ χαράχωµα τῆς
τιµῆς, ὁ Προὥτος κι’ ὁ Μόνος Δεσπότης
ποὺ τόθαφε μμ τὸ αἷμα του. "Έτσι µετα-

σχηματίζονται

Ὀδηγητικὲς Προσωπι-

χότητες οἳ ἄνθρωποι.
Ἡ ἀπόφαση τῶν ἑπλαρχηγῶν
σταθοῦν

ἦταν

παραλογισμὸς

ν ἀντι-

ὁλοφάνερος.

τυρα

τῆς

Ἑλληνικῆς

Ἐπαναστάσεως

τὸν

Ἡσαῖαν»,
Δὲν θὰ ὑπεισέλθωμε στὶς λεπτομέρειες
τῆς µάχης.
Πάντως ὁ ᾿Ἠσαϊας στάθηκε
χοντὰ στὸ Διάκο, στὴ Χαλχωμάτα. Τὸ ὁ.
θωμανιχὸ
λεφούσι
στὰ γλυκοχαράµατα

τῆς ὀδας

Απριλίου

κατηφόριζε ἀπ᾿ τὸ

Ζητούνι ἀνυποφψίαστα) ἡ μάχη πέρασε ἀπὸ

πολλὲς φάσεις
πατάλαθαν

κι ὅταν οἳ ὁπλαρχηγοὶ

τὴν κυχλωτικὴ

κίνηση τῶν

Τούρχων καὶ παράγγειλαν στὸν ᾿Ἠσαΐα νὰ
ὑποχωρήση, Κεῖνος ἀρνήθηκε Ἱατηγορη-

νατικά.

Τὴ σκοπιμότητα τῆς μάχης σ᾿ αὐτὸ τὸ
σημεῖον --- "Αλαμάνα --- Χαλκωμάτα --ὁρόσημο αἰώνιο τῆς Ἱστορίας --- δὲν µπο-

Προτίμησε τὸ θάνατο μὲ ἀπίθανη ἐγπαρτέρηση ὃ τέτοιος θάνατος εἶναι ἡ πιὸ
ἀγέραστη προέκταση τῆς ζωῆς. Γιατὶ πά-

ρῶ νὰ πάρω μὲ ὄρχο ποιὸς τὴν σκαρφίστηχε. Πάντως γρειαζέτανε μεστωμένος

λαιφε γιὰ τὴν Ἐθνικὴ ἀγάπλαση, γιὰ
ἕναν κόσµο ὄμορφο στὴν ψυχή, ζωντανὸ
στὴ δράση κι ἐλεύθερο στὴ Σχέψη.

-

”

.

ἐγχέφαλος γιὰ νὰ συλλάξῃ τὸ θέμα. Κι’
ἂν Σὲν ἦταν ὁ ἐμπυευστὴς, ἀσφαλῶς ταν
θασικὸς θεμελιωτής ὁ ᾿Ἠσαϊας. Τὸ πρῶτο
Ραγτεθοῦ
τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων τῆς
Τῆς µας γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Ἔθβνους
Ἀλείστηκε σὲ τοῦτα τὰ µατωµένα χώματα"

τὸ σκηγ:κὸ ἀσύλληπτο χι ἀνεπανάληπτο"
λίγες μισοπνιγµένες

χοῦσαν ὑψώνοντας
μεγαλεῖο

τους μὲ

φωνὲς θὰ κονταροµα-

τὸ Ὀλύμπιο

Φυχικὸ

τὸ ἀτέλειωτο

λεφούσ,

Ὅταν

λοιπὸν ἡ μάχη ἦταν στὴν πιὸ

δραματική

της χορύφωση, ἀκούγονταν ζε-

στὴ

Ἶ φωνὴ

τοὺς

ἀξελφοὺς

τοῦ Δεσπότη
του

ἐνθαρρύνοντας

πολέμαρχους:

«ὁ Θεὸς

μεθ᾽ ἡμῶν ἁδελφοί μου»,
Ἐΐδε τὸν ἀδελφό του Παπαγιάννη καὶ
τὸν ἄνηψιό του νὰ πνίγωνται στὸ αἷμα'
οἳ τροχοὶ Σδυστυχῶς

τῆς Ἱστορίας δὲν κι-

γοῦνται εὔχολα πρὸς τὰ µπρός.
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γάζια της χρειάζονται
τὸ ἄλιχκο αἵμα.

ἀχριδὸ

χι ὁ Ησαΐας

γὰ κινηθῃ, γιατὶ κοντοζύγωγαν οἱ Τοῦρτὸν χιλιοπαρακαλεῖ
ὁ ἔφορος τοῦ
νου

Στρατοῦ Μαρκόπης ν ἀνηφορίσῃ χατὰ τὸ

ριζοβούνι

πρὶν φτάσουν

οἳ μανιασμἑνοί
᾿Ἠσαί-

Ὀρξαγνιτάδες, ἀλλὰ τοῦ κάκου. Ὁ

ας δὲν ἐγδίδει ἔτσι ὃ χαλὸς Μαρκόπης
ἀναγκάζεται γὰ τὸν φορτωθῇ στοὺς ὤμους

του" φιλότιμη
τὸ

Ελέπουν

προσπάθεια

ἀλλ

χι’ οἱ δυό τους

ἄσκοπη'

«ὄχι,

παιδί

μου καλό, τοῦ ἔλεγε μὲ ἔρθια φυχἠ ὁ Δεσπότης, φύγε, σῶσον τὸν ἑαυτόν σου ὣς
χρησιμώτερον». Κι ὁ Γούδας συμπληρώγει τὴν πληροφορία: «ὍὉ Μαρχόπης ἀπέεσε ὑποχρεωτικῶς τὸ ἐπὶ τῶν ὥμων του
πολύτιμον φορτίου» κι ἀπομακρύνθηκε μὲ
τὶς εὐλογίες
τοῦ εὐγνώμονα
Ἱεράρχη.

Κείνη
στὸν

τὴν ὥραν

ἀκριβῶς

φτάνει κοντὰ

Ἠσαῖα ὃ µαχητὴς Κελεπούρης,

ξε-

χαθαλιχεύει ἀπ᾿ τὸ ἄλογό του καὶ τὸ προσφέρει στὸν Δεσπότη. Κι ὅμως ὁ ᾿Ἠσαΐας
δὲν ἤθελε νὰ τὸ στερήση ἀπ᾿ τὸ εὐγενικὸ
κλεφτόπουλο καὶ τοῦ εἶπε: φύγε, παιδ.

μου, ἐγὼ ἐξεπλήρωσα τὸ χρέος µου πρὸς
τὴν Πατρίδα», Κι ὁ Κελεπούρης παράτησε συγχιγηµένος τὸ ἄλογο γιὰ νὰ χρησι-

µοποιήση ὑποχρεωτικὰ ὁ Ησαΐας. Κάτω
ἀπ᾿ τὶς συνθῆκες αὐτὲς
τὸ χαλινάρι τ' ἄλογο
κοντινὴ πέτρα γιὰ νὰ
γέθασµά του μὰ ἦταν

ὁ 'Ἠσαΐας πῆρε ἀπ᾽
καὶ τράθηξε σὲ μιὰ
Σιευχολυνθῇ στὸ ᾱἀργὰ πιά ἔφτασαν

οἱ Τοῦρχοι πρὶν προλάξη ν ἀγεβῆ στὸ ἅτι
καὶ τοῦὔχοφαν τὸ χεφάλι. «Παναγία µου,
σῶσον τουλάχιστον τὴν Πατρίδα µου» εἶπε
ὁ ᾿Ἠσαΐας πρὶν κλείσῃ τὰ µάτιά του. Περγῶντας ἀπὸ τὸ ὀρόμο τοῦ Μπράλου, τὴ

λέμε δεσπότη θρύση, αὐτὰ ἦταν τὰ λόγια
ποὺ ἄχουσε τὸ κλεφτόπουλο, χατὰ τὸ Τούδα, γέρνοντας στὴ ράχη τοῦ θουνοῦ. "Ἔτσι
κράτησε τ “Αγιοχέρι της ἡ Εθνικὴ συείδηση καὶ πῆρε τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο τοῦ
λυτρωμοῦ.
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Οὕτω

ὁ

Ἠσαίας --κατὰ

εὐόρχως τὰ πάντα

τώρα

"Ηταν ἀγήμπορος

λιπαντικό,

Τ. Ερέμο--

διεπράξατο καὶ ἀνεδεί-

ἊἎριἐκλογῆς
χθη σχεῦος
τῷ Πατριάρχη, τῇῃ Εκκλησία, τῷ
στον
Ἑλληνικῷ Ἔθνει Έθυσεν ἑαυτὸν ὁ μεγαλοχίνδυνος ἀγὴρ ὑπὲρ τοῦ Ἓθνους µαχόµενος' οὕτω Μεγάλα διεπράξατο ὁ ἐκ τῆς
Δεσφίγης Φωκίδος ᾿Ἠσαΐας». Κι᾽ ὁ Περ-

ραιθὸς στὸ ἔργο του «Πολεμικὰ ἀπομνημονεύματα» συμπληρώνει τὴν ἱστορικὴ ἀχήθεια λέγοντας ἀνάμεσα στ ἄλλα: «ΤΓαῦτα
εἰπὼν ὁ χαλὸς Πατριώτης, ὃ Διάκος, Έδρα:

μεν ἀμέσως τὸν ὁποῖον ἠκολούθησαν πολλοί, ἀλλὰ παρουσιασθέντος τοῦ πιγδύνου ὂ-

λιγώτατοι τὸν ἐμιμήθησαν, ἔξαιρέτως ὁ
σεθασμιώτατος Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαέας, ὅστις καὶ ἔλαθε τὸν ἴδιον στέφανου τῆς

Δόξης μὲ τὸν Διάκον φυλάξας τὴν θέσιν

του».
Λιτὸ χι ἁπλὸ τὸ ὕφος τοῦ
ὅμως φωτίζει πολὺ εὔγλωττα
Ὅλει μὲ πολλὴ φυσικότητκ τὴν
τητα τῶν Προμάχων µας. Καὶ

Περραιθοῦ,
χαὶ προδάλΠροσωπικότώρα παίρ-

γει τὸ λόγο ὁ λαϊχὸς στυλίστας Μακρυγιάννης µας, ποὺ μὲ λαγαρὸ καὶ κρουστὸ γλωσ:

σικὸ ἴδίωμά του, μὲ τὴν ἀνόθεντη καὶ Παρθενικἡ Ῥουμελιώτικη δ:άἀλεχτό τουν λέγει
τοῦτα στ ἀπομνημονεύματά του.
«Ἐαγόρασαν ὅλοι αὐτῆνοι οἱ Τενναῖο: ἄνδρες τὸ αἷμα τοῦ Διάκου, ὅπου πρωτοχινήΔεθη αὐτὸς κ ὁ ΑἉγείμυηστος
τοὺς
μὲ
οι
αὐτῆν
σπότης Σαλώνων Ἠσαίας

ὀλίγους στρατιῶτες τους ἔλιωσαν ᾱ
πάνω στὸ γιοφύρι τῆς ᾿Αλαμάνας πολεμῶν-

τας μὲ τόσο πλῆβος Τούρχων».
Μὲ τὴ λέξη «ἀγείμνηστος» Σὲν θέλει φὺσικὰ ὁ Μακρυγιάννης νὰ δείξη μονάχα τὴ
θρησκευτικἡ του ξιωµατ:κότητα καὶ τὸ σὲἑασμό του στὸν ἀντιπρόσωπο τῆς ᾿Όρθοδοξίας, μὰ ὅποιος ξέρει κι᾿ ἑρμγεύει τὴ ϱονμελιώτ'κη γλώσσα θὰ καταλήξη ἀθίαστα
στὸ συμπέρασμα πὼς ὁ ἀπομγηματογράφος

πασχίζει νὰ Βρονιάση σ᾿ ἕνα ἀτράνταχτο
θάθρο τὸν Ἶρωα ᾿Ἡσαΐα γιὰ νὰ πάρη τὶς

φυσιολογικὲς του διαστάσεις στὴ συνείδη:
σή µας. Καὶ θάζει ὅλη τὴν ἀγωνιστικὴ του
ἐγτιμότητα γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ Ἠσαἕα ἂἀπ᾿ τοὺς µεταγεγέστερους. Μι ὁ Λάµπρος

Κουτσονίκας,

Ταγματάρχης

ἀπὸ

Σρυλιώτικη γενγά, ποὺ ἔγραφε νίως Ἱστο ρία τῆς Ἕλληπνικῆς Ἐπαγαστάσεως, ἆμμ.

5
γάθει
πληθωρικὰ . τὸ θυµέαµά του στὸν
σαΐα γιὰ τὸν ἠρωϊκὸ του θάνατο.

μὲ ἀχκουσμένο -φέρουν πολὺ τὸν Ησαΐα. Δὲν ἆντι
μαχόμαστε τοὺς πεθαµέγους, τὴ νοοτροπία
κρίνουμε, τὴ σκοπιμότητα ἀποστρεφόμα-

στε. Τὸ σφετερισμὸ τῆς Δόξας τῶν ᾿Αληθ.νὰ Μεγάλων στηλιτεύουµε, γιατὶ ἡ φωτοκτονία ἀναχόπτει

τῆς ζωῆς τὴ συγκίνη-

ση.

ἸΑναξαφτισμένοι στὴν χολυμθήθρα
ἀλήθειας θὰ ἀνταποχρινόμαστε πιὸ
΄ ειωµέγα ὄχι μονάχα στὸ χαράχωµα
Ἐθνικοῦ ᾽Αγῶνα, μὰ καὶ στὸ στίθο
η ἅμιλλας καὶ στὴ μάχη τῆς

τῆς
χύ

τ΄
Ἐἰ-

Ρήνης.
ὍὉ

Διονύσιος

Κόναι ἴνος,

ἄξιος

ἔρευνη-

τῶν

ἀναλογιῶν

ἁ κοινῶν
γνωἁ τω γ».
λάῥηοως τὴν εὐθυχρισία, στήνει ὁ λόσοφὸς ἓν κ μ, ᾿Αχέριον κι’ ἔρερίζι του γὰ μᾶς χαθοδηγη μὲ
τὸ λόγο του, τὴ σύνεσή του καὶ τὸ ζωοποιὸ
παρ Ἠηγμά ττου. Ποῦ εἶναι οἱ πολλοί οἱ
: ᾿Αφοῦ καὶ τοὺς λίγους τοὺς παραορίζουμε, τοὺς καταχωνιάζουµε στὸ ἵστο-

ρικὸ γρονοντούλαπο ἀνελέητα γι᾿ ἀλιόρθωτα. Ἑέρω πὼς εἶναι δύσκολο νὰ γκρεµίσης

εἴδωλα ἀπ᾿ τὰ θάθρα τους εἶναι παρακιγΣυγευµέγο γὰ πάφης νὰ λιθανίζης ἀνθρώπους ποὺ ἀργοπορημένα µυήθηκαν στὸ ΚἰΥηΏμᾶ, µεμφίµοιρα δέχτηκαν τὸ μήνυμα τοῦ
Σηκωμοῦ χι’ ἀνόρεχτα... Πρωτοστάτησαν.

Γιὰ μᾶς πάντως ὁ θάνατος τοῦ ᾿Ἠσαῖϊα
εἶναι περηφάνειά µας.
καύχημα τῆς Ἑλλάδας
σκύγηµα

Ἐθνικό.

Ἡ προσφορά του
ὃ τάφος του προ-

Τὸ µατωμέγο ράσο του,

τὸ τίμημα τῆς λευτεριᾶς. Στὸ Πανελλήνιο
κάλεσμα αἰώνιος στυλοβάτης στὸ µυσταγωγικὸ λιτάνεμα τῶν θείων Μορφῶν ὁ

τής, εὐσυνείδητος καὶ μεθοδικὸς Ἱστοριο-

Τροπαιοφόρος. Ἡ φεγγοδολἡ του ἀπέραγ-

δίφης, ποὺ τιμῶντας τὴν Ἱστορικὴ παρά»
δοση ἀνέξασε τὴν ὑπόληψή του, λέγει γιὰ

τη. Ὅ Νοῦς του Κυθερνήτης µας. Ἔνκλη-

τὸν 'Ἠσαία:

«Ἐπιθάλλεται

μιχρὰ παρέν-

θεση διὰ τὸν ἐπίσχοπον ᾿Ἡσαΐαν. Ὑπῆρεν ἐξαιρετικὴ πνευματικὴ ναὶ ἠρωϊκὴ
µορφή. Ἡ ἀναγνωριζομένη ἀπ᾿ ὅλους ἀξία
του, τὸ πνεῦμα του, ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ ἐφείλχυσεν ὁ σταθερὸς χαραχτήρ του καὶ ὁ
ατριωτισµός του τοῦ ἔδωσαν τὸν θρόνον

τῆς Ἐπισχοπῆς Σαλώνων.
τα

Ἐνωρίτα-

εἶχε μυηθῆ εἰς τὴν Φιλικὴν΄

καὶ ἔχτοτε

τὴν

δὲν

ἔζη

άκκασιν

παρὰ

ταιρίαν

διὰ

τοῦ Γένους».

Καὶ γιὰ τὸ δαφνοσπαρµένο Σρόμο τοῦ
᾿Ἠσαϊα στὴ Χαλκωμάτα ἐπιλέγει «Νομίζει
κανείς, ὅτι ὁ
ης ς τῶν ἐξαιρετιχῶν ἀἄγθρωπίνων

πράξεων

ἐφρόντισε

Υ᾿ ἄνταπο-

χριθῆ τὸ ἠρωϊχὸν γεγονὸς τῆς Χαλκωμάτας πρὸς τὴν θυσίαν τοῦ Λεωνίδα

σία τῆς φυχῆς

µας ἡ θύμηση ὅλων τους.

Ἐμεῖς θὰ θγάλουµε τὸ νόημα τῆς θυσίας
Ἐμεῖς οἵ νεώτεροι θὰ διατηρήσουμε
τὸ γόηµα αὐτό, τὸ ἠθιχὸ µέσα σὲ ὁποιαδήποτε πλαίσια κι᾿ ἂν μᾶς φέρη τὸ ρεῦμα
τῆς Ἱστορικῆς πορείας τοῦ ἀνθρωπίνου

πολιτισμοῦ.

Ας γίνη ἐπιδίωξή µας ὅ,τι

κι ἂν ἔρθη στὴ ζωὴ νάναι χάτω καί µέσα
σ᾿ αὐτὸ τὸ Νόημα τὸ ὑψηλὸ καὶ τὸ Μεγάλο.
Εἶναι τόσο Ἑλλληνοχριστιανικὸ καὶ σὰν
τόσο πολιτισµένο. Νὰ ζηλέφουμε ν ἀφομοιώσουμε δημιουργικὰ τὴν
προσφορά του. Θὰ τιμᾶμε ἀληθινὰ τὸν ἕαυτό µας χαὶ τὴν ἱστορία µας.
Ὀφείλει ἡ Πολιτεία γωρὶς προκαταλἠψεις, πω
ἀνεδαφιχὲς σκοπιμότητες, Υ
Αποχαταστήση τὴ φωτισμένη προσωπικέ
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ΤΟ ΦΩΤΑΝΑΜΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΛΡΝΑΣΣΙΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ἑϊς

ἐξέχουσαν

θέσιν

μεταξὺ

τοῦ

Ύνω-

τάνα

μα»,

Π. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Χτίσμα

σπουδαιότατον

καὶ

στοῦ ἀρχαίου πολιτειαχοῦ τριπτύχου Σόλωνος (Αμφίσσης), Κρίσσης (Χρισσοῦ)

ἀξιόλογον.

καὶ

γαφέρω, ὅτι «φωτάναµα (3) ἡ φῶκος()

Δελφῶν

ϐλεμµα

(Ναστρὶ)

ἵσταται

ὡς

ἀἄνά-

τὸ ἐπὶ τῶν κλιτύων παρυφῶν

Παργασσοῦ

πείµενον

ἐρυμνότατον

τοῦ

Ἰονα-

στήριον, τὸ εἷς μγήµην τοῦ Προφήτου Ἡλιοὺ τοῦ θεσέίτου

Ἡ

ἀἁπόστασις

τιμώμενον,

τῆς

“Ἱερᾶς

Μονῆς

ἀπὸ

τῆς πόλεως τῆς ᾽Αμϕίσσης καὶ τῆς κώµης

Κατ᾽

ἀρχὰς

φωτογώνι ()
σα, διαιέρισμα
Μονῆς, εἰς τὸ
τοῦ χειμῶγος
χειαν

τῆς

δὲν

ἑλονυχτίας

συντόμως

ἐχρημμοποιοῦγτο

ἱεροῦ προσκυνήµατος-

δος (’), ἥτις φέρεται ἀγιδρυμένη ἀπὸ πολλῶν αἰώνων, εἶναι ἐχτισμένον καὶ ἓν «Φ ω-

τητα τοῦ Ἡσαϊα. Νὰ νοιαστὴ ἐπίμονα γιὰ
τὴν ἀγακομιδὴ τῆς Μνήμης του. Ὁ Σύλλογος Δεσφιγιωτῶν πάγει ὅτι μπορεῖ γιὰ

τὴν ἀποχατάστασή του.

|

Ἐπὶ τέλους καὶ τὸ ἀργὰ εἶναι χρόνος.
Τὸ Ποτὲ μαρτυρεῖ
πγευματιχἠ μυωπία,
Φυχικὴ καχεξία καὶ στρουθοκαμηλισμὸ ἆγεπίτρεπτο στὰ περασμένα
καὶ στὴ ροὴ
τῆς

Ἱστορίας.

νὰ ᾱ-

ἡ

µετέξαιγον

ἐκ

πε-

ριτροπῆς οἱ γέροντες μοναχοὶ διὰ νὰ θερμανθοῦν ἐπί τι χρονικὸν διάστηµα». Δι’

αὐτὸν

ἕως τοῦ

ἄσκοπον

καλεῖται κελλίον --- αἴθου--ἐντὸς τοῦ περ'Βόλου τῆς
ὁποῖον κατὰ τοὺς ψυχροὺς
μήνας καὶ κατὰ τὴν διάρ-

τῶν Δελφῶν εἶναι μικρά, ἁμαξιτὴ δὲ ἑδὸς
μεταφέρει τὸν προσχυνητὴν ἓν ἀγέσει καὶ
Μεταξὺ τοῦ συγχροτήµατος τῆς ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἡροφήτου ᾿Ἠλιοὺῦ ἨΠαρνασσί-

θεωρῶ

τὸν

λόγον συνήθως τοιοῦτοι
εἷς

Μονὰς

ἀνιδρυμένας

καὶ

γεγικώτερον

ἐπὶ ἐρεινῶν περιοχῶν
εἰς κλίματα φυχρά.
Ὅλως

χδροι

παραδόξως

μέχρι

τοῦδε

εἶναι

γνωστὰ εἰς τὴν ἐπιτήμην µόνον ὀχτὼ φυγματικὰ οἱ μελέτες του.
Ζοῦμε σὲ μιὰν ἐποχὴ κοσμογονικὴ' θὲλουµε τὰ παιδιὰ µας κι’ ὅλες οἳ ἄλλες γεγιὲς νὰ κρατᾶνε φῶς γιὰ νὰ φωτίζουν τὴ

ζωή, νάναι Ἡ ρομηθεῖς. "Αν δὲν τοὺς ὃηµιουργήσουµε τὶς προὐποθέσεις ποὺ χρειάζεται ἡ Σιαστηµικὴ ᾿Ἐποχὴ, θά γίγουν Ἔ-

πημηθεῖς. Δίχως νὰ πνευματικοποιηθῃ ὃ
ἄνθρωπος, δὲν ἠθικοποιεῖται ἐγσυνείδητα.

θάναι ἐπιδερμικὴ καὶ ξώπετση ἡ ἠθικό-

Θά πρέπει στὰ Σχολειά µας, νὰ Ὑίνουν
διαφωτιστικὲς ὁμιλίες ἀπ᾿ ἀγθρώπους μὲ

τητά του.

Κάτω ἀπ᾿ τὸ φῶς αὐτῆς τῆς ᾿Αλήθειας

ξάστερο χι ἀμερόληπτο Νοῦ. "Όποιος σω-

θόναι τὸ Ἑλληνικὸ πνεύμα Ἐνιαῖο, ᾿Αδι-

στὰ δῆ τὸ καυτὸ θέµα, ϐ) ἀγεθάση τὴν ὃ-

αἱρετο,

πόληψή του θὰ φαγῆ χεῖνος ποὺ γοιώθει
πὼς εἶναι χι ὅπως θέλει νὰ τὸν λογαριά-

Ἡ

ζουν κι οἳ ἄλλοι μορφωμένοι

συνάνθρω-

ποι του. θὰ δείξη πὼς τὸν ὠφέλησαν πρα26/86

Γενναῖο,

Φωτεινὸ

καὶ Σεξαστὀ.

ζωὴ καὶ ἡ δράση τοῦ ᾿ΗἨσαῖα εἶναι
ἕνα δισχοπότηρο ποὺ γνοιώθεις τὴν ἀνάγκη
νὰ τὸ ἀποθέσης εὐλαθικὰ στὰ χέρια τοῦ
Ἓθνους λέγοντας «Λάθετε, Φάγετε...».

ταγάµατα, γεγογὸς μαρτνροῦν τὴν σπάγιν
τοῦ εἰρημένου ατίσματος. Εΐναι δὲ τὰ κάτοῦ Οσίου

Άου-

Καὶ
στ
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ἐπὶ τῶν τεσσάρων ἐσωτερικῶν πα--

5,50

µ.

ἀχριθῶς

τῆς παπνοδόχου

καὶ

εἰς τὸ μέσον τοῦ δαπέδου σώζεται χαµηἡ λιθγη ἄρουλα,
ἡ δάσις τῆς ὁτοίας εἶναι ἐστρωμένη διὰ γεραµοπλά.

Μονῆς
Μοενης

᾿Αγνοῦντος

᾿Αργολί-

Δημιόδης

Μεσσηνί-

1

Μονῆς Βαρσῶν ᾿Αρκαξίας (”).
Μονῆς Γοργοεπηκόου ᾿Άρχα-

στων

πλακῶν,

ἐφ᾽ ἧς «ἄρουλας»

ἠνάπτετο

ἡ πυρά. Ἡ ἄρουλα δὲ αὕτη εἶναι τετράγώνος διαστάσεων: 1,20 Χ 1,90 µ.
Ὑπεράνω αὐτῆς ἐτέθη ξύλιγος «ἕλκυστήρ», ἐαίνων ἀπὸ Ἑ. µέχρι καὶ τῆς Ν.
πλευρᾶς, ὅστις ἐχρησίμενεν πρὸς ἀγάρτη-

δύο τῆς Μονῆς Βουλκάνου Μεσ-

σιν δι ἀλύσεως σιδηρᾶς χύτρας, ἐντὸς τῆς

Εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν ἱερὰν Μονὴν

ὁποίας ἐθερμαίνετο ὕδωρ.
Πέριξ δὲ καὶ
τῶν τεσσάρων πλευρῶν τοῦ ἀξιοσπουδά-

σηνίας (’').
τοῦ Προφήτου ᾿Ηλιοὺ τῆς Παρνασσίδος
ἠὐτύχησα νὰ ἀνεύρω ἓν εἰσέτι καὶ οὕτω

γ) αὐξηθῆ
πὸ

ο

κα

Μονῆς τοῦ Αγίου Ἱεροβέου Ἆς-

ευ

ρειῶν τῶν τοίχων, ὑπάρχουν ἀντιστοίγως
τόξα τυφλά, ὕψους 4,99 µ. χαὶ ἀπτῖνος

Ἱάτωθεν

9) Τῆς
γάρωνς).
ϐ) Της
4) Τῆς
δίας (”).
6) Τῆς
δος (5).
ϐ) ΤῬῆς
ας(’’).
1/8) καὶ

-

ὀκτὼ

ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τούτων ᾱεἲς

ἐννέα.

Τὸ ἀξιόλογον τοῦτο Ἀτίσμα εὑρίσχεται
μεταξὺ τῶν λοιπῶν κτιρίων τῆς Δυτικῆς
πλευρᾶς τοῦ συγἈροτήµατος τῆς εἰρημένης

Μονῆς, παραπλεύρως τοῦ Διαβατικοῦ τῆς
παραπυλίδος. Διατηρεῖτα: εἷς πολὺ καλὴν
τάστασιν, παρουσιάζει µέγιστον ἔνδιαφέρον καὶ δύναται γὰ ἀποτελέσῃ δεῖγμα
ἄριστον τῆς μοναστηριαχῆς ἄρχιτεχτονι”
κῆς τοῦ 10ου οιαὶ 11ου αἰῶνος.
Τὸ ὑπὸ

ἐξέτασιν «φωτάναμα»

εἶναι µή-

του τούτου

κτίσματος ἐσωτερικῶς σώζον-

ται ἐλάχιστα Ἀτίσματα «πεζουλίου»
λήμματος),

τὰ ὁποῖα

ἐχρησίμενον

(ἆναὡς κα-

θίσµατα τῶν μοναχῶν.
Τὸ ἓν λόγω κτίσμα εὐκόλως δύναταί
τις νὰ τὸ ἐχλάέη ὡς «Ἑστίαν», Αἱ δίαστάσεις ὅμως τῆς προαναφερθείσης ἄρουλας καὶ ἡ διαμόρφωσίς της, εὐγλώττως
μαρτυροῦσιν,

ὅτι

ὄντως

πρὀχειται

περὶ

Φωτανάματος.

Τονίζεται δὲ ἰδιαιτέρως,

ὅτι τὸ περὶ οὗ

ὁ λόγος κτίσμα εἶναι ἓν τῶν παλαιοτέρων
διωσωθέντων ἐν τοῦ ὅἕλου μοναστηριακοῦ

συγκροτήματος καὶ τὸ πλέον ἁρτίως δια-

κους 5,50 µ., πλάτους 9.60 μ. καὶ ὄψους

τηρούμεγον

4.95 µ. ἕως τῆς χορυφῆς τοῦ δηµ.:ουργουµένου τόξου.

σµάτων. Ὑπὸ τῶν ἰδίων τῶν μοναχῶν ᾱναφέρεται μὲ τὴν παλαιὰν αὐτοῦ ὄγομα-

Ἡ ὀροφὴ τῆς αἰθούσης ὑψοῦται ὑπὸ
μορφὴν τρούλλου, στηριζοµέγη ἐπὶ τεσσά-

σίαν «φωτάγαμα». Ἐκ παραλλήλου ὅμως
ἀναφέρεται καὶ διὰ µεταγενεστέρας τουρ-

ρων λοφίων, εἲς τὸ μέσον τῶν ὁποίων Σημιουργεῖται «ὁπαῖον» --- Χαπνοδόχος -πρὸς ἐξαγωγὴν τῶν ἀτμῶν καὶ τῶν ὃηλη-

τηριωδῶν

ἀερίων ἐκ τῆς πυρᾶς,

τῶν

λοιπῶν

παροµοίων

ατι-

χικῆς ὀνομασίας «Μουσαφὶρ - ᾿Οντᾶ», δ:ότι προφανῶς

ἐχρησιμοποιήθη καὶ ὡς «ξε-

νών»,

Περὶ

τοῦ

ἀξιολόγου

ὅμως

τούτου

κτί-

21/81

σµατος

θὰ

ἀσχοληθῶμεν

εὐρύτερον

καὶ

θὰ ἀγαφερθῶμεν λεπτομερέστερον εἰς τὴν
ὑπὸ ἔχδοσιν µελέτην µας περὶ τῆς ἵστορι-

κῆς

Μονῆς

τοῦ

Προφήτου

᾿Ἠλιο

Παρ-

γασσίδος.
Περὶ τῆς περισποωδάστου ταύτης ΛΛοὅπᾳα:
Σπ.
Τρικούπη,
"Ιστοτῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Τόμ.

(1860), σελ.
σελ. 234-- Ε.

170 κ.ὲ, Τέμ. 3
Κοφινιώτου,

(18ό0),
Ἡ Ἐκ-

κλησία ἐν Ἑλλάδι, Ἐν ᾿Αθήναις 1897, σελ.
5.-- Ανανία
Λι άνου.
Ὁ Ἐθνοµάρτυς Ἐπίσκοπος Σαλώνων "Ησαΐας, ᾿Αβῆναι 1930 ---Γ.
Κόλια,
Ἡ Μονὴ ΠροΦήτου Ηλιου
Παρνασσίδας,
ΑΘΗΝΑ ΜΓ΄

(1931),

σ. 206 ---Τοῦ

αὐτοῦ,

Ἡ

Μονὴ ποῦ Προφήτου ᾿Ηλιοὺ καὶ τὸ ἀρχεῖον
της, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ε’΄
(1932),
σ΄ 277 -Δημ.
Ι.
Παπακωνσταντίνου,

ΤΟ

παραμερισµένος

Σαλώνων

᾿Εθνεγέρτης

᾿ΗἨσαΐας, ᾿Αβῆναι

᾿Ἐπίσκοπος

Ἰ9οόό---Θ.

Δια-

κομανώλη--όδΔ.
ΚραδαρτοΥγιάννη,
Τουριστικὸς ὁδηγὸς Νομοῦ Φωκίδος, "Αμϕισσα Ἰσό8,σ. 5ό-- Δρόσου
Κραδαρτογιάννη,
Ἡ ἄλωση τοῦ

Κάστρου

τῶν

Σαλώνων,

"Αμφισσα

197]

---

Τοῦ
αὐτοῦ,
"0Ο ἥρωας Δεσπότης τῶν
Σαλώνων "Ησαΐας, "Αμϕισσα 19/1 ---Τοῦ
α ὐ το ῦ,
Πολιορκία καὶ Πτώση τοῦ Κά-

στρου τῶν Σαλώνων, "Άμϕισσα 1974 --- Θ.
Σιμµοπούλου,
Λλάρτυρε καὶ ἀγωνισταὶ

“Ἱἱεράρχαι

182]1-. «1820,
καὶ ἀλλαχοῦ.

τῆς

τὸ

μνημειῶδες

᾿Αρχιτεκτονική,

"Ἑλληνικῆς

"Αθῆναι

2)
Πλείονα περὶ
αστασίου

εἰς

1958,σ.

68Β--

᾿ἘΕθνεγερσίας

1971, Τόμ.

Ἱ, σ. 405

Φωταναμάτων
ὅρα
Αγ
κ.
Ὁρλάνδου,

ἔργον

Ἔκδοση

του

Β΄

Μοναστηριακὴ

πηὐξημένη,

᾿Αθῆ-

Μ.

χαιολογίας

καὶ

Τέχνης,

καὶ

Βυζαντινῆς

Ἐν

᾿Αβήναις

1974,
ΝΔ.

Άύο φωτανάµατα εἰς
Μεσσηνίας, ἀνάτυπον

σ. 55 κ.ὲ. --- Κω νΞενογιάννη,

Ἱἱστορικὴν ΑΛονὴν τῆς
ἐκ τῶν πεπραγμένων

Διεθνοῦς Συνεδρίου τῆς Ε.Ε.
Πολιτισμός», ᾿Αβῆναι 1976.

3)

Αναστασίου

Κ.

ὁποιασδήποτε

κριτικῆς,

Ὀρλάν-

σελ 60-- ὶ Κωνσταντίνου
νογιάννη,
.4)

Τέχνης,

3298/88

µας.

Μα-

ἔνθ. ἀνωτ., σ. 583.

ὈὉρλάν-

Ἀναστασίου
ἔνθ, ἀνωτ. σ,

δου,

Ξε-

᾿Αρχαιοσ-

Βυζαντινῆς

Χριστιανικῆς καὶ

θήµατα
5)

Γκητάκου,

Λιχαὴλ

λογίας καὶ

ΑΝ.

ἔνθ. ἀνωτ., σ. 7.

ό8---όρ ---“Μιχαὴλ

Γκητάκου,
Μαθήματα Χριστιανικῆς
καὶ Βωζαντινῆς
᾿Αρχαιολογίας καὶ
Τέχνης,
ἔνθ, ἀνωτ, σ. 582 -- Τοῦ
αὐτοῦ,
Μονἡ ᾿Αγνοῦντος, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 60 --- Κων,
ἘΞενογιάννη,
σ.Τ--Εὐστ.
κα,
πὸ
Οἰκοδομικὸν
Χρονικὸν
τῆς

ΣτίΜονῆς

Ὡσίου Λουκᾶ Φωκίδος, Ἐν ᾿Αθήναις
6) "Όρα 5ην παραπομπήν.
7)
δου,

Ἀναστασίου
ἔνθ ἀνωτ.,
σ. 6 --

Γκητάκου,
νωτ., σ.

60 --

ὑΜονὴ

Τοῦ

1970.

ὈρλάνΜιχαἡὴλ

᾿Αγνοῦντος,

αὐτοῦ,

τα Χριστιανικῆς καὶ Βυζαντινῆς
γίας καὶ Τέχνης, ἔνθ. ὀνωτ., σελ,
ϐ) "ΌΟρα 7ην παραπομπήν.

ἔνθ, ᾱΜαθήμα-

᾿Αρχαιολο9582.

ϱ) "Ενθ. ἀνωτ.
10) "Ένθ. ἀνωτ.
11} "Ενθ. ἀνωτ.

οἱ ὑποδείξεις

σας

γιὰ

τὶς

ἐλλείψεις

µας καὶ γενικἀ ὅ,τι μπορεῖ νὰ συμθάλει στὴν καλλιτέρευση τοῦ
περιοδικοῦ

«Βνυ-

δου,
ἔνθ ἀνωτ σ.70-- Μιχαἡὴλ
Γκητάκου,
ΜονὴΑγνοῦντος, ἔνθ. ἀνωτ.,

Μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτες τόσο οἱ συνεργασίες σὲ θέµατα ποὺ
ἐξυπηρετοῦν ποὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας, ὅσο καὶ ἡ διατύπωση

᾿Αρ1975,

αὐτοῦ, Μονὴ ἸΑΔευτέρα μετὰ προσθη-

Τοῦ
Ἔκδοσις

σ 582.
γνοῦντος,

τοῦ Α΄
ζαντινὸς

Γκητάκου,

Χριστιανικῆς

κῶν, Ἐν ᾿Αθήναις
σταντίνου

σβεαα.

ασ... πα. Ὡἰπκκαα-πεακα «κος. ΠρΤ

τς -ος

αι

--ως Ἡ ταπωπιωαωκάωα--ας-πππες--τ

1)
νῆς
ρία

ναι

Μαθήματα

ΝΟΝΙΜΙ ΜΛΤΛΞΗ ΤΙ ΜΑΛΤΘΜΙΜΙΣ ΧΙΙ [ΛΙ
Με

τὴν

ἔναρξη

τοῦ

᾽Αγώνα

γιὰ

Τοῦ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ

τὴν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ (21.9.1821) καὶ μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν πρώτων
Ἕλληνες
θρέθηκαν
πολλά,

περιοχῶν
µμπροστὰ

καὶ ἐπείγουσας

θλήματα.

"Αμεση

γιὰ τὴ δηµιουργία

οἱ
σὲ

προ-

στὸ

ἡ ἀνάγκη

τὶς

φύσης,

ῆταν

κατοχυρώµένης.
Μιᾶς
πολιτείας
ποὺ νὰ εἶναι σὲ θέση, μὲ κοινἠ ἀποδοχή, νὰ ἐπιλύνει τὰ προθλήµατα

συγκρούσεις,
ο

ἐπεκτείνονταν

κι

τοῦ

πολιτικοῦ

τικοῦ συστήµατος

ἀνάγκη

καὶ

ἕἔν

διοικη-

τῶν τούρκων,

γιὰ τὴ θέσπιση

Ἡ

ἑνὸς νέου

Δικαίου, γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῆς ἔννοµης τάξης καί, γενικά, γιὰ τὴ δη-

µιουργία μιᾶς κεντρικῆς διοίκησης
ἦταν ἐπιταχτική. "Έπρεπε ν᾿ ἀντιμετωπιστεῖ ἀμέσως, καὶ μὲ µακρόχρονη
πρόθλεψη, ἡ στρατολογία
καὶ

ἡ

δηµιουργία

στρατιωτικῶν

πειθαρχηµένων

τµηµάτων,

νὰ

ἑξα-

σφαλιστεῖ ἡ μισθοδοσία τούτων καὶ
νὰ μποῦν οἱ θάσεις γιὰ μιὰ ἅρμονικἡ συνεργασία τῆς πολιτικῆς μὲ τὴ
στρατιωτικὴ διοίκηση.
πρεπε νὰ ἐξευρεθοῦν

τὴν οἰκονομικὴ

᾽Ακόμα, ἔτρόποι γιὰ

ἐνίσχυση τοῦ νέου

κράτους καὶ τοῦ διεξαγόµενου ἆγώνα, τόσο ἀπὸ εἰσφορὲς στὸ ἐσω-

τερικὸ

-- ἐθελούσιες

καὶ

«δοσίµα-

οὐς,

"Ηταν

μάθουν

ὄχι γιὰ

ραπέρα

ζητήματα

"Ἠταν λοιπὸν ἀναγκαία ἡ ἄμεση
συγκρότηση
ας,

ἑνὸς

νομοθετικἀ

καὶ

εἴδους

Πολιτεί-

συνταγματικὰ

τὸν

ᾱ-

στὸ

ἐ-

ἀνάγκη

ὅτι πρόκειται

νὰ
γιὰ

διαμαρτυρία

µερι-

γῶν, ὅπως οἱ ἐχτροὶ τῆς Ἑλλάδας
διακήρυτταν,

Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, καὶ πολὺ πρὶν

ψηφιστεῖὶ ἀπ᾿ τὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς ᾿Επιδαύρου
(20.12.1821) ὁ
«Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἑλλάδος», ἔγιναν μερικὲς ΄ προσπάθειες

γιὰ τὴν ὀργάνωση τοπικῶν διοικήσεων. Στὸ Μωρηὰ συστήθηκε ἡ Πε-

λοποννησιακὴ

Γερουσία

ἀπ᾿ τὴ Συ-

νέλευση τῶν Μαλτεζῶν (265.182)
καὶ στὴ
Ρούμελη
µψηφίστηκαν ὁ
«Ὀργανισμὸς τῆς Δυτικῆς Χέρσου

Ἑλλάδος»
στὸ Μεσολόγγι
(9.11.
1821) καὶ ἡ «Νομικὴ Διάταξις τῆς

ἀπαιτοῦσαν σύν-

λύσεις.

καὶ

ἀγώνα,

ἐπείγουσα

ἔνοπλη

Σάλωνα

τοµες

προθάλλει

κῶν, δυσαρεστηµένων μὲ τὴν τοπικἡ τουρκικὴ
διοίκηση, ὁπλαρχη-

᾿Ανατολικῆς

πα-

νὰ

μιὰ ὀργανωμένη χώρα ποὺ ἐξεγέρθηκε γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία της καὶ

τα» -- ὅσο καὶ μὲ δάνεια ἀπ᾿ τὸ ἐκαὶ χίλια δυὸ

της

οἱ ξένοι,

ξωτερικό.

᾽Αλλὰ

καὶ

χώρας

ξωτερικό, Ἐκεῖ τὸ κλίµα ἦταν δυσμενὲς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὑπόθεση
καὶ ἔπρεπε νὰ πείσει καὶ νὰ προσεταιριστεῖ, κυθερνήσεις καὶ λα-

περναν πανελλήνια γενίκευση,
κά ἔπρεπε, ταχύτατα, νὰ καλυφθεῖ
τὸ χάος ποὺ ἄφηνε πίσω της ἡ κατάργηση

τῆς

πελευθερωτικό

κοινῆς στρατιω-

τικῆς διοίκησης τώρα ποὺ οἱ ἐπιχειρήσεις, μετὰ τὶς πρῶτες τοπικὲς
Ωω

ἐσωτερικὸ
θέσεις

Γιὰ

τὴ

Χέρσου

(15.11.1631).

Ἑλλάδος»

σπουδαιότητα

τῆς

στὰ

τελευ-

ταίας, ποὺ ἦταν, ὅπως ἀποδείχτηκε, τὸ πληρέστερο ΄ συνταγματικὸ
κείµενο τῆς ἐποχῆς -- θεωρεῖται ᾱ-

πὸ

πολλοὺς

σὰν

ὁ πρῶτος
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κὸς ὀργανισμὸς τῆς Νεώτερης Ἑλλάδας -- πολλὰ γράφτηκαν, καλὰ
καὶ κακὰ καὶ πολλὲς ἀπόψεις ὑποστηρίχτηκαν. Εἶναι ἀναμφισθήτητο,
ὅτι πολλὰ εἶναι τὰ θετικἀ σημεῖα

της καὶ ὅτι περιέχει ἄρθρα ποὺ τὸ
περιεχόμενό τους, ἀρκετὰ προοδευτικό, προηγήθηκε κατὰ πολλὲς δεκαετίες

τῆς

ἐποχῆς

"Εχει ὅμως

τους.

καὶ ἀρνητικὰ σημεῖα,

καὶ μερικἀ εἶναι ὑποθολιμαῖα.

σμὸ καὶ τὰ κεντρικά καὶ περιφερειακὰ

ὄργανα

Διοίκησης.

Τὰ τµήµατα τῆς Μομικῆς Διάταξης, ποὺ θέσπιζαν τοῦτα ἦταν ὁρ-

θὰ -- μερικὰ

μάλιστα, ὅπως

εἴπα-

με, θεωρήθηκαν πρωτοπορειακὰἀ--,
ἐπέζησαν µέχρι σήµερα καὶ ἐπέδρα-

σαν, ποικιλότροπα, στὴ διατύπωση
τῶν νεότερων ἑλληνικῶν συνταγµάτων.
᾿Απ τὶς πρῶτες

Ση-

καὶ θετικὲς πρω-

µασία, θέθαια, ἔχει ποιά τελικἁ 6ά-

τοθουλίες τοῦ Αρειου Πάγου ἦταν

ρυναν περισσότερο καὶ ποιά ἁποτελέσματα ἔδωσε ἡ ἐφαρμογή της.

ἡ

᾽Ανεξάρτητα

ἁπ᾿

τὸν

τρόπο

ποὺ

ψηφίστηκε, ἡ ἐφαρμογή της, ἔστω
ἀτελὴς καὶ γιὰ μικρὸ Χχρονικὸ διάστηµα, πρόσφερε κάμποσες καλὲς
ὑπηρεσίες στὴν ὀργάνωση τῆς Διοί-

κησης καὶ 6οήθησε στὴν ἀπόδοση
ἔργου ἀπ᾿ τὰ διάφορα ὄργανα αὖτῆς. Πρόθλεπε καὶ καθιέρωνε τὴ
δημιουργία ἀστυνομικῶν

ἀρχῶν καὶ

δικαστηρίων, τὴν κατάρτιση μητρώὧν πληθυσμοῦ, ποὺ θοηθοῦσαν τὴν
ἐπιστράτευση, τὴν ὀργάνωση ὑπηρεσίας ἀνεφοδιασμοῦ τῶν στρατιω-

τικῶν

τμημάτων

σμοῦ,

τὴν

καὶ

ὑγειονομικὴ

τοῦ

πληθυ-

περίθαλψη

τούτων, τὴν ἐφαρμογὴ φορολογικοῦ
συστήµατος,

κότητα

στὶς

τὴν ἀρχὴ

προσπάθεια

γιὰ

σύναψη

ὃδαἔστω
ἀξιό-

λογη ἐνέργεια γιατὶ
παρουσίαζε,
γιὰ πρώτη φορά, τὴν Ἑλλάδα σὰν

ἴδια

νοµικὴ

προσωπικότητα.

Ἔπε-

δίωξε, ἀκόμα, τὴν κάθοδο στὴν Ἑλλάδα

τῶν

ξενιτεµένων

παιδιῶν της

καὶ συνέδαλε κατὰ πολὺ στὴ δηµιουργία φιλελληνικοῦ
µρεύματος
στὴ

Γερμανία.

γματι,
τα.

Τοῦτα

ἀξιομνημόνευτα

εἶναι,

πρά-

ἐπιτεύγμα-

Παρὰ ταῦτα, ὅμως, ὁ τελικὸς ᾱπολογισμὸς της δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ, γενικά, σὰν ἐπιτυχημένος.

Εἶναι γεγονὸς

ὅτι ἀπ᾿ τὴν πρώτη

στιγμὴ τῆς διατύπωσής της ἔκρυθε
µέσα της τὸ σπόρο τῆς διχόνοιας,

μὲ ἰσότητα

καὶ καθολι-

εἰσφορές.

Διακήρυξε

τὴν ἐμπάθεια

τῶν

τὰ ἁπώτερα καὶ κρύφια συμφέροντα τοῦ συντάκτη της Θεόδ. Νέγρη.

τῆς ἴσότητας

πολι-

καὶ τὴ

τῶν καὶ καθόρισε τὰ δικαιώµατα
καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τούτων, πράΎμα ἁδιανότητο γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, τὴν ἐποχὴ τῆς Ἱερῆς Συµµα-

διαπίστωση
τσου: «ἐσὺ

χίας. Καθιέρωνε

νος ποὺ ἀφάνισες

σὰν ἐπίσημη

θρη-

σκεία τὴν ἀνατολική, ὀρθόδοξη, τοῦ
Χριστοῦ ἐκκλησία, ἀναγνώριζε σὰν
γλῶσσα τὴν καθομιλούμενη καὶ ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν παιδεία. Καθόριζε, ἀκόμα, τὸν πολιτικὸ ὀργανι-
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τὴ

νείου ἀπ᾿ τὸ ἐξώτερικό, πού,
καὶ ἂν ἀπότυχε, ἀποτέλεσε

Δὲν

μέριμνα γιὰ

μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ τυχαία ἡ

δυνήθης,

χνολογίας

τοῦ ᾿Οδυσσέα ᾽Αντρού(ὁ ΝΜέγρης) εἶσαι ἐκεῖ-

ἐσὺ

τὸ γένος ὅσον ἡ-

μ᾿ ὅλας

σου

τὰς τε-

ἔκαμες νὰ κατατρέξη

εἷς τὸν ἄλλον». Ἡ

ὁ

ἐμπάθεια τοῦ Μέ-

γρη κατὰ τοῦ Δημ. Ὑψηλάντη καὶ
ἡ προσπάθειά του γιὰ τὴ µείωση

καὶ τὴν ἐκμηδένισή του εἶναι καταΦανής. ᾿Ακόμα, καταφανὴς εἶναι ἡ
προσπάθειά του γιὰ τὸν προσεταιρισμὸ τῶν προκρίτων καὶ γιὰ τὴ µείὥση

τοῦ

κύρους

καὶ τῆς ἰσχύος τῶν

καπετανέων, ποὺ ὅμως ἦταν οἱ δηµιουργοί,
ἀλλὰ καὶ οἱ πρόµαχοι
τῆς

χώρας.

Στὴν

τὴν προσωπική
όλεπε

τὴν

προσπάθεια

του ἐπιθολὴ

ἀναγκαιότητα

τῆς

γιὰ

παράἑνό-

θε

προσπάθεια

τῶν

στρατιωτικῶν

ἡγητόρων

τῆς

Ρούμελης,

νος,

τὴν

προθολή

ἴσως,

φοθούμετους,

καί,

ἰδιαίτερα, γιὰ τὸ κατατρεγμὸ τῆς
μεγαλύτερης
στρατιωτικῆς
(καὶ
πολιτικῆς;) φυσιογνωμίας τῆς Ρού-

µελης τοῦ

᾿Οδυσσέα

ποὺ

τὸν ἐξόντωσαν.

τελικἀ

᾿Αντρούτσου,
Οἱ

ὀλέ-

θριες ἐπιπτώσεις στὸν ἀγώνα
τὸ μακροχρόνιο
κατατρεγµό

ἀπ
του

τητας τοῦ ἔθνους καὶ καταργοῦσε
τὴν κοινὴ διοίκηση τῶν στρατιωτικῶν δυνάµεων καὶ τὸ συντονισμὸ

φάνηκαν ἀπ᾿ τὴν πρώτη στιγµή, καὶ
τὸ κενὸ ποὺ δημιούργησε ἡ θανά-

τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀδιαφορώντας ἢ
τουλάχιστο, ἁγνοώντας,
ἂν τοῦτα

μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Καραϊσκάκη.
"Ὅλα τοῦτα, καὶ ἰδιαίτερα τὸ τελευ-

τωσή

του

ἀποδείχτηκε

περίτρανα

ἦταν τὰ ἰσχυρότερα ὅπλα στὸ διε-

ταῖο,

ξαγόμενο ἀγώνα.
Μιὰ περίεργη
διάταξη
ἀπαγόρευε στὴν ᾿Εθνικὴ
Βουλὴ τὴν ἀποστολὴ στρατευμάτων

ἼΑρειο Πάγο καὶ τὸ συντάκτη τῆς
Νομικῆς Διάταξης καὶ τοὺς κατα-

στὴν ᾿Ανατολικὴ
Χέρσο Ἑλλάδα,
γιὰ ὁποιαδήποτε ἐπιχείρηση, χωρὶς
προηγούµενη ἔγκριση τοῦ "Αρειου
Πάγου, λὲς καὶ ὁ πόλεμος ἐπιτρέπει τέτοιες... πολυτέλειες. ᾿Απ’ τὴν

ἄλλη

πλευρὰ παρεῖχε

στὸν "Αρειο

Πάγο τὴ δυνατότητα νὰ καλεῖ σὲ
θοήθεια ξένα στρατεύματα ἢ νὰ συ-

νάπτει
ξένο

συμμαχίες
χωρὶς

νὰ

μ᾿ ὁποιοδήποτε

μπορεῖ

ἡ

κεντρικὴ

Διοίκηση νὰ τὸ ἀπαγορεύσει, ἔστω
καὶ ἂν τοῦτο ἦταν
ἑλαπτικὸ
μὲ τὴν

ἀσυμβίθαστο ἢ
ἐξωτερική της

πολιτική. Δημιουργοῦσε δηλαδὴ ὁµοσπονδία μὲ ἀσθενη κεντρικἡ κυθέρνηση,

τὴ

ὅπως

στιγμὴ

κυθέρνηση

θὰ λέγαμε

ἀκριθῶς
καὶ

ἡ

ποὺ

σήµερα,

ἡ ἰσχυρὴ

συσπείρωση

τοῦ

ἔθνους γύρω ἁπ᾿ αὐτὴ ἦταν ἀπαραίτητος παράγοντας γιὰ τὴν ἐπιθβίωσή του καὶ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἀγώνα.
Τέλος, ὁ "Αρειος Πάγος, καὶ τὰ
ἐπακόλουθά

του, θαρύνονται γιὰ τὴ

συστηματικὴ ἀντίδρασή τους σὲ κά-

Θαραίνουν,

ἀναντίρρητα,

τὸν

δικάζει, στὸ ποσοστὸ
συμμετοχῆς
του θέδαια τὸν καθένα.

Συμπερασματικά, μπορεῖ κανένας
νὰ πεῖ ὅτι ἡ Μομικὴ Διάταξη ὑπῆρἒε ἕνα μᾶλλον καλό, ἀρκετὰ προοδευτικό, ἂν καὶ «πονηρὸ» σχέδιο
γιὰ τὴ δηµιουργία Πολιτείας. ᾿ἘΕὰν
στὴν

ἐφαρμογή

θετικά

του

προσφέρει
καὶ

πολὺ
ρε.

ἔργο

του ὑπερίσχυαν τὰ

σημεῖα

μποροῦσε

σημαντικὲς
στὴ

χώρα,

περισότερο
Δυστυχῶς

ἀπ᾿

νὰ

ὑπηρεσίες
καὶ

πάντως,

ὅσα

πρόσφε-

ὅμως ἐκμεταλλεύτη-

καν τὰ ὑποθολιμαῖα σημεῖα της καὶ
ἔτσι οἱ ὀλέθριες

ἐκμηδένισαν

ἐπιπτώσεις

τὴν ἀξία

γμάτων της καὶ
προσφορά της,

τῶν

ἐπεσκίασαν

τούτων

ἐπιτευκάθε

Παρέμεινε
ἔτσι ἕνα νομικὸ καὶ
συνταγματικὸ κείµενο
ἀξιοπρόσεκτο μέν, γιὰ τὶς κατοπινὲς ἐποχές,

ποὺ ἡ ἐφαρμογή του ὅμως, στὴ δική της ἐποχή, ἔδωσε ἀρνητικὰ ἀποτελέσµατα.
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ος

πππππκωω

ου Ἂπ' τὴ ὁραστηριότητα ης Ἑταιρείας
Ὅ

διαγωνισμὸς

φωτογραφίας

τῆς

Ἑταιρείας

ἀναθάλλεται

γιατὶ

οἱ ἐκλογές, ποὺ προκηρύχθηκαν καὶ διεξήχθηκαν στὸ μεταξύ, δὲν ἐπέτρεψαν τὴ δημοσίευση στὸν τοπικὸ τύπο τῆς σχετικῆς ἀνακοινώσεως
καὶ ἔτσι ὅλοι σχεδὸν οἱ Φωκεῖς, ὅπως μᾶς παραπονέθηκαν, δὲν πληροφορῄθηκαν τίποτα σχετικό.
Γιὰ τὸ λόγο τοῦτο ἡ προθεσµία γιὰ τὴν ὑποθολὴ τῶν φώτογραφιῶν παρατείνεται µέχρι τὶς 25 Φεθρουαρίου 1978, ὁπότε καὶ ὁριστικὰ
λήγει.

κ
Μὲ τὴ λήξη τοῦ 1977 τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τῆς 'Ἑταιρείας συµπληρώνει ἑνὸς χρόνου θητεία.
Στὶς προσπάθειές του, τὸ χρόνο αὐτό, γιὰ τὴν προαγωγἠἡ τῶν σκοπῶν τῆς 'Ἑταιρείας θρῆκε, πρὸς µεγάλη του ἱκανοποίηση, πολλοὺς φί-

λους καὶ συµπαραστάτες.

αἰσθάνεται
1)

Γιὰ τὸ λόγο

τὴν ὑποχρέωση

"Ὅλους

ἐκείνους

ποὺ

αὐτό, σὰν

ἐτήσιο ἀπολογισμό,

νὰ εὐχαριστήσει:
πρόσφεραν

τὶς πνευματικές

τους

ἐργα-

σίες καὶ συνεργάστηκαν μὲ τὸ περιοδικὸ τῆς 'Ἑταιρείας «Σελίδες ἀπ᾿
τὴ Φωκίδα».
2)

Ὅλους ὅσους

πρόσφεραν

διάφορα

ἀντικείμενα

γιὰ

τὶς συλλο-

γὲς τοῦ «Λαογραφικοῦ Μουσείου Φωκίδας» ποὺ ἵδρυσε ἡ 'Ἑταιρεία.
3) Τοὺς κ.κ. ᾿Αθανάσιο Γκελεστάθη, τ. ὑφυπουργὸ Ἐσωτερικῶν

καὶ Δημήτριο

Χλωρό,

θουλευτὴ

Φωκίδας

ποὺ

μὲ τὶς ἐνέργειές τους

συµθάλανε, πάρα πολύ, στὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ
διάφορες πηγές.
4) Τὸ ᾿Εθνικὸ “Ἵδρυμα «Βασιλεὺς Παῦλος» γιὰ τὴ συνεργασία

του καὶ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση, ποὺ πρόσφερε στὴν 'Ἑταιρεία.
5) Τὸ Δῆμο Δελφῶν γιὰ τὴ συμπαράστασή του γιὰ τὴν οἴκογομικὴ
ϐ)

ἐνίσχυση ποὺ πρόσφερε στὴν Ἑταιρεία,
"Ὅλους τοὺς. κος τῆς 'Ἑταιρείας πού,

πρόθυμα,

πρόσφεραν

οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σ᾿ αὐτή.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ.

Στὸ κείµενο τοῦ Δημ. 1. Κολοθοῦ, «Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940», τεῦχος 3ον, σελίδα 5)41, στήλη 2η, σειρὰ 24, νὰ διορθωθεῖ τὸ ἐσφαλμένο
«Μεγάλη ᾿Ιδέα» μὲ τὸ ὀρθὸ «μεγάλα ἰδανικά».
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αμφισσα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ

