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Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει
Στὸν ἀπολογισμὸ ποὺ ἔκανε στὴ
ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ διαθάζουµε:

Γενικἡὴ Συνέλευση

τῆς Ε.Φ.Μ.

«Φτωχός, μπορεῖ νὰ πεῖ κανείς, ἦταν ὁ χρόνος ποὺ πέρασε. Φτῶχὸς σὲ χρήματα καὶ ὡς ἐκ τούτου φτωχὸς καὶ στὴ δραστηριότητα
τοῦ Λ.Σ.
Μαραθώνιους δρόμους, καὶ μάλιστα μετ’ ἐμποδίων, κάναμε γιὰ
νὰ µπορέσουµε νὰ πείσουµε τὸ Ὑπ. Πολιτισμοῦ καὶ ᾿Επιστημῶν ὅτι
πρέπει νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὴν Ε.Φ.Μ. καὶ τὸ Λαογραφικό της Μουσεῖο. Φτάσαμε µέχρι τοῦ σηµείου νὰ ἀπειλήσουμε διάλυση τοῦ Λ.Μ.Φ.
εἰς τοὺς ἁρμόδιους καὶ εἷς αὐτὸν τὸν κ. Ὑπουργὸ προσωπικῶς. ”Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰ τὸ ΥΠ.Π.Ε. μᾶς ἐνίσχυσε, στὸ τέλος τοῦ ἔτους, μὲ
100.000 δρχ. καὶ μὲ 250.000 δρχ. ποὺ μᾶς ἔστειλε µόνο γιὰ ἐκδόσεις.
Δὲν ἀναφέρω τὰ ἄλλα μικροποσὰ ποὺ πήραμε. Μὲ γράμμα τονίσαµε στὸ Δῆμο ᾽Αμϕίσσης τὴν ἀπελπιστικὴ κατάσταση ποὺ θρίσκεται
ἡ Ε.:Φ.Μ. ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς καὶ ὅπως μάθαμε, τὸ Δημ. Συµθούλιο ψήφισε τὸ ποσὸ τῶν 60.000 δρχ. ἀλλὰ οὔτε χρήματα πήραμε
ἀκόμα, οὔτε κἂν μιὰ κοινοποίηση τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς.
Μέσα στοὺς φταῖχτες τῆς φτώχιας µας
γιατὶ δὲν ἐνδιαφερθήκαμε νὰ προὠθήσουμε

εἴμαστε καὶ ἐμεῖς
τὶς πωλήσεις τῶν

ὅλοι,
«ΦΟ-

ΚΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», Παρ᾽ ὅλες ὅμως τὶς προαναφερθεῖσες δυσχέρειες ἔχουμε στὸ ἐνεργητικό µας τὶς παρακάτω δραστηριότητες:
1.-- Συνεχίσαµε τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ

µας «Σελίδες ἀπ᾿ τὴ

Φωκίδα».

2.-- Μὲ ἀπόφαση τοῦ κ. Νομάρχη ἡ Ε.Φ.Μ. ἔγινε µέλος τῆς Γνωώμοδοτικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῶν Εκδηλώσεων τῆς Βομαρχίας.
3... Στὶς 20 ᾿Απριλίου ἐ.ξ. ὀργανώσαμε διάλεξη, ποὺ δόθηκε στὸ
Κορδώνειο, μὲ ὁμιλητὴ τὸν ἐξαίρετο συγγραφέα, ποιητὴ κλΠπ., κ. Δηµοσθένη Κόκκινο καὶ θέµα «Ἡ παράδοση καὶ ἡ ἐποχή µας».
ᾱ-- Μὲ ἄλλη ἀπόφαση τοῦ κ. Βομάρχη ἡ Ἑταιρεία ἔγινε µέλος
στὴν ᾿Ἐπιτροπὴ Προθολῆς Ἑλληνικῶν Προϊόντων.
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5.- Στὶς 12 ᾿Ιουλίου ἐ.ξ. ἡ Ἑταιρεία ὀργάνωσε καλλιτεχνικὴ ἐκδήλωση στὸ Γυμναστήριο ὅπου ἡ Ἑλένη Βιτάλη τραγούδησε λαϊκοδημοτικἁ τραγούδια.
6.-- Ἡ Ε.Φ.Μ. συμμετεῖχε στὴν ὀργάνωση τῶν Φωκικῶν 80 ποὺ
ἔγιναν μὲ εὐθύνη τοῦ Π.κ.Φ.
7.-- Οἱ προσπάθειες τῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴν ἀνέγερση - ἀποπεράτὠση Μνημείου, ποὺ εἶχε προγραμματιστεῖ, στὴν “Ἱ. Μ. Προφήτη Ἠλία, ποὺ θὰ θύμιζε τὸν Ξεσηκωμὸ τοῦ 21 δέν τέλειωσαν. Ἡ ἀσυνέπεια
τῶν τεχνιτῶν ἀπ᾿ τὴ μιὰ μεριὰ καὶ ἡ ἔλλειψη χρημάτων ἀπ᾿ τὴν ἄλλη ἁπλῶς µετέθεσαν τὸ χρόνο.
Β.-- Πλουτίσαμε

τὸ Λ.Μ.Φ. μὲ νέα ἐκθέματα

καὶ συμπληρώσαμε

ὁρισμένες ἀπ᾿ τὶς συλλογές του,
9... Ἡ καθιερωμένη ὀργάνωση Εκθέσεων Ζωγραφικῆς ἢ ἄλλης
καλλιτεχνικῆς προσπάθειας δὲν ἔγινε, γιατὶ πρῶτον δὲν θρήκαμε
καλλιτέχνες ἕτοιμους νὰ ἐκθέσουν καὶ δεύτερον δὲν ὑπάρχει καμμιὰ
κατάλληλη. αἴθουσα γιὰ τέτοιο σκοπὀ. ᾿Αρκετοὶ ὅμως μᾶς ὑποσχέθηκαν πὼς θὰ εἶναι ἔτοιμοι γιὰ τοῦ χρόνου.
10.-- Ἡ Ἑταιρεία ἔδωσε παρὸν σὲ ὅλα τὰ προσκλητήρια τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν.
Αὐτὴ

ὑπῆρξε

ἡ δραστηριότητά

µας

τὸ χρόνο

ποὺ

πέρασε.

Καὶ

πρὶν τελειώσω, θεωρῶ ὑποχρέωσή µου νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ὅσους
ἐνίσχυσαν τὴν Ἑταιρεία οἰκονομικὰ καὶ ἠθικά, ὅπως ἐπίσης καὶ
τὰ

µέλη

τοῦ

ΔΣ.

γιὰ

τὴν

ἁρμονικὴ

συνεργασία

καὶ

τὴ

Φοήθειά

τους κατὰ τὴ διετία ποὺ πέρασε.
Οἱ ἀρχαιρεσίες, ποὺ σὲ λίγο θὰ γίνουν, ἂς ἀναδείξουν τοὺς καλλίτερους γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ τόπου.
Εὐχαριστῶ».

Σχολιάζοντας
Ἱ.-- ᾿Απ’ τὸ πλῆθος τῶν

τὴ γεγονύτη

ἱστορικῶν γεγονότων τῆς νεώτερῆς

Ἓλ-

λάδας μοναχὰ ἡ ἐπέτειος τῆς ᾿Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 γιορτάζεται
ἐπίσημα στὶς 25 Μαρτίου, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἐπέτειος τῆς ἐπίθεσης
τῶν ᾿ταλῶν κατὰ τῆς Ἑλλάδας τὸ 1940 στὶς 28 ᾿Ὀκτωθρίου. "Ὅλες
οἱ ἄλλες

ἐπέτειοι

περνοῦν

ἀπαρατήρητες

ἢ

τὸ

πολὺ

γιορτάζονται

τοπικά. Μιὰ ψυχρὴ δοξολογία, μὲ τὴν παρουσία δυὸ - τριῶν ἔκπροσώπων τῶν ἀρχῶν, μιὰ τυπικὴ κατάθεση στεφάνου, ἴσως καὶ μιὰ
ἀπροπαράσκευη παρέλαση μαθητῶν, -- ἀγγαρεία περισσότερο παρὰ ἀπότιση φόρου τιμῆς --- καί... τοῦ χρόνου πάλι. Καμμιὰ προσπά-
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Θεια φρονηματισμοῦ τοῦ λαοῦ, καμμιὰ προσπάθεια ἐπεξήγησης στοὺς
νεώτερους τῶν ἀνυπερθλήτων, πολλὲς φορές, δυσχερειῶν ποὺ ἀντιμετώπιζαν οἱ ἀγωνιστὲς

καὶ τῶν

πολιτικῶν

στὸ

ἀντιδράσεων

λαμπάδευσης
πουθενά.

τοῦ πνεύματος

δυσμενῶν

ἔργο

τους,

καὶ ἀντιξόων

καμμιὰ

ποὺ τοὺς κατεῖχε

κοινωνικο-

προσπάθεια

µετα-

δὲν ἐπιχειρεῖται ἀπὸ

"Αγνοια τάχα ἢ ἀδιαφορία τῶν ἁρμοδίων; Καὶ ὅμως γεγονό:
τα ὅπως ἡ ἐποποιῖα τοῦ Μπιζανίου καὶ ἡ ἀπελευθέρωση τῶν ᾿ώανγίνων (21.29.1913), ἡ ἐπίθεση τῆς Γερμανίας κατὰ τῆς Ἑλλάδας (6.
4.1941), ἡ παράδοση τοῦ Κάστρου τῶν Σαλώνων (10.4.1821), ἡ µά-

χη τῆς ᾽Αλαμάνας καὶ ὁ θάνατος τοῦ Θαν. Διάκου καὶ τοῦ ᾿Επισκόπου

Ἡσαῖα

(23.4.1821}), ἡ µάχη

στὸ Χάνι τῆς Γραθιᾶς

καὶ ἡ προσώ-

πικότητα τοῦ ᾿Ὀδυσσέα ᾽Αντρούτσου, γιὰ νὰ σταθοῦμε στὰ πιὸ κοντινὰἁ µονάχα, εἶναι γεγονότα ποὺ διδάσκουν πολλὰ καὶ γι’ αὐτὸ
πρέπει νὰ παραμείνουν πάντοτε ζωντανὰ στὴ ψυχἠ τοῦ λαοῦ καὶ νὰ
χαραχτοῦν ἀνεξίτηλα στὴ µνήµη τῶν νέων.
Καὶ ἐδῶ, ἀπ᾿ τὸ σημεῖο αὐτό, ἀρχίζει, κατὰ κύριο λόγο, ἡ ὑποχρέωση. τῶν δασκάλων τῆς δημοτικῆς καὶ µέσης ἐκπαίδευσης. Τώρα ποὺ ἢ «οἴκο. ἐργασία» τῶν μαθητῶν ἔχει καθιερωθεῖ ὁλοκληρώτικὰ -- ἄσχετο ἂν ὀρθὰ ἢ ὄχι -- εὔκολα μπορεῖ νὰ δοθεῖ, στὶς ἀρχὲς
κάθε σχολικοῦ ἔτους, ὣς θέµα ἔκθεσης ἢ πραγµατείας ἕνα ἵστορικὸ γεγονὸς ἢ πρόσωπο τὸ ὁποῖο οἱ μαθητὲς θὰ ἐπεξεργαστοῦν ὁλό-

κληρο τὸ πρῶτο ἑξάμηνο καὶ θὰ τὸ παρουσιάσουν τὸ δεύτερο. Τοῦτο
θ᾽ ἀποτελέσει ἰσχυρὸ κίνητρο γιὰ πληρέστερη µελέτη καὶ ἀναζήτηση ἐκτενέστερων ἀπ᾿ τὰ συνοπτικἁ σχολικὰ θιθλία πηγῶν, θὰ ἔχει
δὲ ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπόχτηση περισσότερων γνώσεων, τὴν εὐχέρεια

κρίσης

καὶ

ἀνάλυσης

τῶν

γεγονότων,

τὴ

δυνατότητα

εὐρύ-

τερης θεώρησης τῆς ἱστορίας µας, καὶ, τὸ κυριώτερο, τὴν ἑδραίωση
Ἰσχυροῦ ἐθνικοῦ φρονήµατος,
Κι’ ὅλα τοῦτα χωρὶς καμμιὰ ἰδιαίτερη ἐπίπτωση στὴ διδασκαλία
καὶ στὴ µελέτη τῶν μαθητῶν, οὔτε στὴν ἀπασχόληση τῶν δασκάλων.
᾿Αξίζει νὰ τὸ δοκιµάσει
2.--- ᾿Εκεῖνο ποὺ

ὅλοι

κανένας,

ἀπευχόμαστε

-- γι

αὐτὸ

εἴχαμε

συστήσει

-σ’ ὅλους μετριοπάθεια -- συνέθη. Ἡ διένεξη γύρω ἀπ᾿ τὸ θέµα τῆς
μετατροπῆς τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία σὲ γυναικεῖο εἴχε
ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀναχώρηση τῶν γυναικῶν μοναχῶν, ποὺ εἶχαν
ἐγκατασταθεῖ σ᾿ αὐτὸ ἐδῶ καὶ ἕνα περίπου χρόνο. "Ἔτσι ἡ κίνηση
αὐτὴ ποὺ ἀπέθλεπε στὴ σωτηρία του Μοναστηριοῦ ἀπ᾿ τὴν ἐρήμωση
καὶ τὴν ἐγκατάλειψη κατάληξε στὸ μηδέν. Καὶ τὸ πιὸ λυπηρό, ὅπως
εὔκολα διαπιστώνει κανένας ἀπ᾿ τὰ δημοσιεύματα, τὶς ἀνακοινώ8/499

σεις,

τὶς

διευκρινήσεις,

τὶς

διαψεύσεις,

εὐθυνῶν,

λὲς

καὶ

τὰ

τηλεγραφήματα

κλΠ.,

ἡ

σκοπροσπάθεια ξέφυγε ἀπ᾿ τὸν παραπάνω κύριο. καὶ πρωταρχικὸ
τὸν
καὶ
μῶν
χειρισ
πὀ. καὶ στράφηκε στὴν ἐπισήμανση λαθεµένων
κατσολογισμὸ

αὐτὰ

εἶναι

ἐκεῖνα

ποὺ

θὰ

σώσουν

τὸν Μοναστῆρι.
Παρ’ ὅτι δὲν ἔχουμε καμμιὰ διάθεση γιὰ κρίσεις -- καὶ ἀκόμα:
περισσότερο γιὰ ἐπικρίσεις -- δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀναρώτιώμαστε:
γιατί ὅλη ἡ παραπέρα φασαρία καὶ ποιό σκοπὸ ἐξυπηρετεῖ ἡ ἔντονη ἀντιδικία;

᾿Αγνοοῦν,

ἄραγε,

οἱ ἀντιδικοῦντες

ὅτι ἡ ὀξύτητα

καὶ

δὲν προάγουν

τὴν

ἡ ὑπερθολὴ δὲν ὁδηγοῦν πουθενὰ καί, πάντως,
ὑπόθεση τοῦ Μοναστηριοῦ;
οἱ δυὀ'
Εἴναι ἀναμφισθήτητο, καὶ εἶχε τονιστεῖ ἀπὸ καιρό, ὅτι
στὶς
ν
ὑπερήλικες καλόγεροι δὲν ἦσαν πιὰ σὲ θέση ν᾿ ἀντεπεξέλθου
αὖἀνάγκες συντήρησης καὶ διαφύλαξης τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ γι΄
η
πολίτ
Μητρο
του
τὸ μᾶς ἐξέπληξε ἡ ὑπαναχώρηση τοῦ Σεθασμιωτά
ἀπ᾿ τὴ λύση ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε προκρίνει ὡς ὀρθότερη καὶ ποὺ άσφαλῶς θὰ ὑπῆρξε ἁπόρροια ὥριμης σκέψης καὶ ὀρθῆς ἐκτίμησης ἀπὸ,
µέρους του τῶν σημερινῶν δεδοµένων. Τὸ ἴδιο ὅμως ἀναμφισθήτητο εἶναι ὅτι καὶ ὁ περιορισμένος ἀριθμὸς τῶν γυναικῶν μοναχῶν -τρεῖς μονάχα ἤλθαν -- δὲν μποροῦσε ν᾿ ἀποδώσει τίποτα περισσότερο, καὶ ὁπωσδήποτε δὲν θ᾽ ἀποτελοῦσε τὴ θαυματουργὸ λύση, ὅπως μερικοὶ πίστευαν, ὥστε νὰ δικαιολογεῖται ἡ ἐπιμονὴ σ᾿ αὐτὴ.
ὁρισμένων κύκλων, τώρα μάλιστα ποὺ καὶ αὐτὲς οἱ λίγες ἀναχώρησαν.
Κατὰ τὴ δική µας γνώµη ἡ παληὰ πρότασή µας, ἡ μετατροπὴ:
δηλ. τοῦ Μοναστηριοῦ σ’ ἕνα εἶδος µουσείου --- διατηρητέου ἱστορικοῦ μνημείου, ὅπως ὁ "Όσιος Λουκᾶς Βοιωτίας, ἀποτελεῖ τὴν προσ:

φορώτερη λύση. Ἡ εὐχερὴς ἐξεύρεση ἱκανῶν καὶ εὐσυνειδήτων Φφυ--

λάκων - δημοσίων ὑπαλλήλων, ὁ σαφἠς καθορισμὸς τῶν καθηκόντων τους, ἡ δυνατότητα αὐστηρῆς ἐποπτείας τους ἀπ᾽ τὴν προϊσταµένη ἀρχὴ καὶ ὁ ἐνδεχόμενος ἔλεγχος ἀπ’ τὸν Εἰσαγγελέα, θὰ ἐπιτύχει τὴν συνεχῆ περιφρούρησή του. Ἡ συντήρησή του θάναι ἔ-

πιµελέστερη. κάτω

ἀπ᾿ τὴν ἐπίθλεψη

καὶ τὶς ὁδηγίες εἰδικῶν ἐπι-

στηµόνων καί, ἐπιπλέον, θὰ καταστεῖ, ἴσως, δυνατὴ ἡ ἀφαίρεση τῶν
μεταγενέστερων κτισμάτων καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀρχικῆς του,
χαροκτηριστικῆς, μοναστηριακῆς ἀρχιτεκτονικῆς μὲ τὶς θολωτὲς.
σκεπές, τὶς καµάρες καὶ τὰ συναφῆ.
Τέλος, ἡ ἐπιθολὴ καὶ αὐστηρὴ τήρηση ὁρισμένων περιοριστικῶν΄
µέτρων, ποὺ ἐπίσης εἴχαμε προτείνει, θὰ συμθάλλει οὐσιαστικὰ στὴ.
διατήρηση τοῦ μυστικιστικοῦ κλίματος ποὺ χαρακτηρίζει τὰ µονα-στήρια καὶ ποὺ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν πρέπει νὰ καταστρέφεται
μὲ τὴν µετατροπή τους σὲ κέντρα συναθροίσεως καὶ ὀχλαγωγίας.,
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τὴν
μὲ τὴν ἀνέγερση τουριστικῶν Σενώνων καὶ κυλικείων καὶ μὲ
ἀσύδοτη πρόχειρη ἢ µόνιµη κατασκήνωση (εαπιρ]ηρ).
Καὶ ὅλα τοῦτα χωρὶς νὰ παρεμποδίζεται σὲ τίποτα ἡ προσέλευση τῶν προσκυνητῶν καὶ ἡ δυνατότητα ἐπίσκεψης καὶ ξενάγησης
τῶν κάθε λογῆς ἐνδιαφερομένωγν.
ΥΓ. Τὴν τελευταία στιγμἠ πληροφορηθήκαµε ὅτι ἐγκρίθηκε ἡ
μετατροπὴ τοῦ Μοναστηριοῦ σὲ γυναικεῖο.
Αν καὶ δὲν τὸ πολυπιστεύουµε, πάντως εὐχόμαστε ἡ λύση ποὺ
τελικά προκρίθηκε ν᾿ ἀποθεῖ ἀποδοτικὴ καὶ σωτήρια.
"Ίδωμεν.
3.-- Τώρα ποὺ οἱ εἰδικοὶ ἄρχισαν τὸν ἔλεγχο τῶν κτιρίων ποὺ
πλήγηκαν ἀπ᾿ τὸ πρόσφατο σεισμό, κρίνεται σκόπιμο ν᾿ ἀναφερθεῖ
ἕνα γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ παράδειγµα γι ἆἄποφυγή. Τὸ 1938, ὕστερα ἀπὸ ἕνα σεισμὸ ποὺ συντάραξε τὴν περιοχή
μας, κάποιος εἰδικός, -- ἢ κάποιοι -- ποὺ

ἔλεγξε τὸ κτίριο τῆς Γιαγ-

τζείου Γυμνασίου ᾽Αμϕίσσης, ὠθούμενος προφανῶς ἀπὸ αἴσθημα
εὐθυνοφοθίας ἢ ἀπὸ ἄγνοια καὶ ἀθελτηρία ἢ καὶ ἀπ᾿ τὰ δυὸ µαζί,
τὸ χαρακτήρισε ἀκατάλληλο καὶ συνέστησε τὴν ἐγκατάλειψή του.
Πραγματικἀ τὸ κτίριο ἐγκαταλείφθηκε καὶ τὸ Γυμνάσιο µεταστεγάστηκε στὸ «Δελμούζειο» ποὺ μόλις εἶχε ἀποπερατωθεῖ. Τὸ ἑτοιµόρροπο(! !) Γιάγτζειο ὅμως διέψευσε πανηγυρικὰ τὴ γνωμάτευση
τοῦ... «εἰδικοῦ» καὶ ἀπόδειξε τὴν ἀσχετοσύνη του μὲ τὰ θέµατα ἀἄντοχῆς τῶν κτιρίων. Δεκαπέντε ὁλόκληρα χρόνια παρέμεινε ἀκλόνητο,
ἀδιαφορώντας γιὰ τοὺς σεισμούς, ποὺ στὸ διάστηµα αὐτὸ ἔγιναν,

καὶ γιὰ τὰ θλήµατα τῶν πυροθόλων, τῶν ὅλμων καὶ τῶν ἀντιαρμα-

τικῶν, ποὺ τὸ ἔπληξαν κατὰ τὶς διάφορες µάχες, παρὰ τὴν ἐγκατάλειψή του στὴ φθορὰ τοῦ χρόνου καὶ τὴν κακομεταχείρισή του ἀπ᾿
τοὺς διάφορους οἰκιστές του, ὅπως τὰ ἰταλογερμανικὰ στρατεύµα:τα κατοχῆς,

ποὺ τίποτα δὲν λογάριαζαν.

Καὶ ὅταν ἀποφασίστηκε

ἡ

κατεδάφισή του γιὰ ν᾿ ἀναγερθεῖ στὴ θέση του τὸ σημερινὸ κτίριο
τῆς Μομαρχίας, τότε ἀποδείχτηκε ἡ παραγνὠρισµένη ἀντοχή του -µέχρι ἐκρηκτικά ἁπαιτήθηκαν γι’ αὐτή. Τέτοιου εἴδους πραγµατογνωμοσύνες καὶ γνωματεύσεις ἐλπίζουμε ὅτι δὲν θὰ γίνουν σήµερα.
Πάντως τὸ κράτος, σὲ περιπτώσεις παροµοίων εἰσηγήσεων, ποὺ εἷγαι ἐνδεχόμενο νὰ γίνονται µόνο καὶ µόνο γιὰ «νᾶχει τὸ κεφαλάκι
του ἤσυχο» κάποιο ἁρμόδιο ὄργανο, καλὸ εἶναι νὰ κάνει ὅτι τουλάχιστον καὶ οἱ ἰδιῶτες, ὅταν μάλιστα δὲν συντρέχει περίπτωση ἆποζηµίωσής τους. Νὰ ζητεῖ δηλ. δεύτερο καὶ τρίτο, ἴσως, ἔλεγχο καί,

ποτὲ νὰ μὴν ἀποφασίζει τὴν κατεδάφιση πρὶν ἀποκλειστεῖ κάθε δυνατότητα ἀποκατάστασης μ᾿ ὅσα ἡ σύγχρονη τεχνολογία μπορεῖ
Δ. Ι. ἵ.
νὰ προσφέρει.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

ΜΝΗΜΕΙΛ

Ὢ ναὸς τοῦ Σωτήρα στὴν Λμϕισσα”
ΓΙΩΡΓΟΥ

ΧΑΣΙΑΚΟΥ

ἝἜνος ἅπ' τοὺς θυζαντινοὺς ναούς, ποὺ
ὑπάρχουν στὴν Ἑλλάδα, εἶναι καὶ ὃ ναὸς

"Αμφισσα δὲν ἐπισκεφτεῖ τὸ ναὸ τοῦ Σωτήρα, γιὰ νὰ θαυμάσει τὴν τέχνη καὶ τὸ

τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτήρα στὴν
"Άμφισσα. Διατηρεῖται σὲ πολὺ παλὴ χατάσταση, ἂν καὶ πέρασαν ἐννιὰ αἰῶνες ἀπ᾽
τὴν Χατασχευή του. Ἡ ὅλη τεχνικὴ τοῦ
γναοῦ καὶ τὰ ὑλικά, ποὺ μεταχειρίστηκαν
γιὰ τὴν κατασκευή του, δὲν ἄφησαν τὸν
καταλύτη χρόνο νὰ φθείρει τὸ ὑπέροχο αὖτὸ μνημεῖο καὶ νὰ, τὸ ἀφανίσει.

πάλλος του, ποὺ διατηροῦνται

Μὲ τὸ ναὸ ἀσχολήθηκαν εἶδικοὶ ἀρχαιολόγοι καὶ θυζαντινολόγοι καὶ μᾶς ἔδωσαν
ἀρχετὰ στοιχεῖα, σχετικὰ μὲ τὴν ἄρχιτεπτονικὴ τοῦ γαοῦ καὶ τὴν ἐποχὴ τῆς κατασκευῆς

του.

Τὸ 1896 ἐπισκέφτηκε τὸ ναὸ ὁ θυζαντινολόγος Τ. Λαμπάκης, ὁ ὁποῖος δηµοσίευσε φωτογραφιγἡ ἄποψη τοῦ ναοῦ, ὅπως ἀναφέρει σὲ µελέτη ὁ ἀρχαιολόγος

χαθηγητὴς ᾿Αναστ. Ορλάνδος. Ὡς ἔπισχέπτες τοῦ γαοῦ ἀναφέρει, ἐπίσης τὸν
ΦΤΗΕΕΟΚ

καὶ

σᾱ. ΜΠΙΕΤ.

πκαθὼς

καὶ

τὸν Ἡ. ΜΕΑΝ ποὺ ἀσχολήθηκε, χυρίως,
μὲ τὴν κεραμίνη διακόσμηση τοῦ ναοῦ.
Παραθέτει,

ἀκόμη,

ἀρκετὰ

στοιχεῖα,

τόσο γιὰ τὸ ἐξωτεριχὸ µέρος τοῦ ναοῦ {τοιχοδομία,

ὁδοντωτὲς

ταινίες,

Χεραµοπλα-

Ὀαυμάσια

ἐδῶ καὶ ἐγνιὰ αἰῶνες,

Εΐναι πράγματι ἔργο θαυμασμοῦ. Οἱ ἄρχαῖοι πρόγονοί µας, ποὺ δὲν εἶχαν στὴ διάθεσή τους τὰ σημερινὰ οἰκοδομικὰ ὑλικά,
χρησιμοποιοῦσαν ὑλικὰ τέτοια, ποὺ μέχρι
σήµερα ὁ χρόνος δὲν τὰ ἔφθειρε.
ὍὉ ναὸς εἶναι κατασκευασμένος χυρίως
μὲ πωρολίθους καὶ μὲ δρισµένα χεραµοεῖ-

δῆ τεμάχια, ποὺ συμπληρώνουν

τὴν ἔσω-

τερικὴ διακόσμησή του. τοὺς ἀρμοὺς συνδέονται οἱ λίθοι μὲ κουρασάνι (ὕλη ποὺ
κατασκεύαζαν μὲ χεραµόσκονη,
Ψημένη
σὲ φούρνους).
Σήµερα ἀντικαταστάθηχε
Ιὲ τὸ τσιμέντο, ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ οἶκο-

δομική.

Ὁ

ἐξωτερικὸς

χρωματισμὸς

τοῦ

ναοῦ εἶναι ἐρυθροχίτρινος ἀπὸ τὰ ὑλικὰ
ποὺ εἶναι κατασκευασμένος.

Τὸ ἐπιθλητικὸ αὐτὸ θυζαντινὸ μνημεῖσ
εἶναι χτισμένο στὸ ρίξωµα μιᾶς πετρώδους

θουνοσειρᾶς, ποὺ καλύπτεται ἀπὸ γκριζόµαυρους θάμνους

καὶ ἀποτελοῦν τὸ φόντο

τῆς ὅλης εἰκόνας. Στὸ πεζούλι

(πλατεία)

τοῦ γαοῦ ὑπάρχουν μερικὰ ψηλόκορμα χυπαρίσσια, ποὺ μὲ τὶς κορφές τους ἀγγί-

στικὴ διακόσμηση κλπ.), ὅσο καὶ γιὰ τὸ
ἐσωτερικὸ µέρος [τὸ γλυπτὸ διάκοσμο, τὶς

αὐστηρότητα

παραστάσεις κλπ.)

περικλείει τὸ τοπίο ἀπὸ τρεῖς πλευρὲς καὶ

Θά ναι µεγάλη

παράλειψη

γιὰ κάθε

ἐπισχέπτη, ποὺ ἐγδιαφέρεται νὰ γνωρίσε:
ὀἀρχαιολογικὰ μγημεῖα, ἂν φθάνοντας στὴν
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ζουν

τὸν

οὐρανὸ

καὶ

συμπληρώνουν

τοῦ τοπίου.

τὴν

Ἡ θουνοσειρὰ,

ἀφήνει ἀνατολικὰ µόνο ἄνοιγμα, πρὸς τὴν
(1)

ες

μοί».

τὸ

θιθλίο

«Ρουμελιώτικοι

Παλ-

κοιλάδα τῶν ἐλιῶν, ποὺ ἁπλώνεται Υκριζοπράσινη πέρα ἀπ᾿ τὴν πόλη. Σ αὐτὴ τὴ
θέση προφυλάσσεται ὃ ναὸς ἀπ᾿ τὶς καιρι-

χριστιανῶν συγκεντρώνονται, γιὰ νὰ τιµήσουν τὴ μνήμη τῶν “Αγίων ποὺ γιορτάζουν.

(ἀνέμους κλπ.). Ἴσως, γι’

Στὶς 6 Αὐγούστου οἱ κάτοικοι τραθοῦν

αὐτὸ τὸ λόγο νὰ θρῆκαν κατάλληλο αὐτὸ

τὸν ἀγηφορικὸ δρόµο, γιὰ νὰ φτάσουν στὸ

τὸ µέρος, ἂν χαὶ εἶναι ἔξω ἀπ᾿ τὴ σηµερι-

θυζαντινὸ

χκὲς μεταθολὲς

νἡ πόλη, ἀλλὰ καὶ ἀπ᾿ τὴν ἀρχαία ποὺ
ἦταν θορειοανατολικὰ τοῦ ναοῦ. Ίσως καὶ

ναὸὺ καὶ

νὰ

δεηθοῦν στὸ

Σωτή-

ρα τοῦ κόσμου, νὰ φωτίσει τὶς φυχές τους

γιὰ ἄλλο λόγο ἔχτισαν τὸ ναὸ ἐχεῖ, ἐπειδὴ

καὶ νὰ λάμφουν, ὅπως ἔλαμψε Εκεῖνος στὸ
ὄρος θαδώρ, τὴν ἡμέρα τῆς μεταμορφώσε-

θρισκόταν πλησίον τοῦ Κάστρου τῆς Ὡρ:

ὡς Του.

ὍὉ

θυζαντινὸς

τοῦ

ναὸς

Σωτήρα.

γιᾶς, μὲ τὰ κυκλώπεια καὶ ἀργότερα τὰ
φραγκικὰ τείχη, ποὺ δεσπόζει σ' ὁλόκλη-

ρη τὴν πόλη.
Ἐϊναι σὲ θέση ἁπόμερη καὶ γι αὐτό, ἵσως, ἔμεινε ἀπείραχτος στὸ πέρασμα 6αρΦράγκων,
θαρυκῶν ὁρδῶν (Βουλγάρων,

Τούρκων), ποὺ λεηλάτησαν καὶ ατέστρεφαν πολλὲς φορὲς τὴν "Άμϕισσα.
Στὰ θυζαντινὰ χρόνια, ἡ πίστη τῶν κα-

τοίχων ἧταν πολὺ µεγάλη χαὶ τοὺς ὁδήγησε νὰ χτίσουν τὸ ναό τους σὲ ἄσφαλισμένο

μέρος.

Την πίστη τῶν κατοίκων φανερώνου»

καὶ στὰ μετέπειτα χρόνια,

τὰ διάσπαρτα

µέσα στὴν πόλη παρεκκλήσια κι ἔξω ἀπ
αὐτὴν ἐξωκκλήσια, ὅπου πλῆθος εὐσεθῶν

Ῥὴν ἡμέρα αὐτή, κάθε εὐσεθὴς προσκυ-

νητὴς δὲ νιώθει μονάχα τὸ μεγαλεῖο τοῦ
Θεοῦ νὰ ἐγγίζει τὴν φυχή του, ὅταν δρθεῖ στὸν «οἶκο» του, ἀλλὰ θαυμάζει καὶ τὸ
κάλλος τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ κτίσματος, ποὺ
μὲ τόση πίστη καὶ τέχνη κατασκεύασαν οἳ

πρὀγονοἰ µας. Θὰ προσέξει ἰδιαίτερα, τὸ
σταυρό ποὺ σχηματίζει ἡ τοιχοδοµία καὶ
τὸν ὀχτάπλευρο τροῦλο του, δυὸ θασικὰ
γνωρίσματα τοῦ θυζαντινοῦ ρυθμοῦ. Θὰ ἵδεῖ, ἁκόμα, τὰ διάφορα μεγέθη τῶν παρα
θύρων στὸν τροῦλο χαὶ στοὺς ἄλλους τοί-

χους

(µονόλοδα, () δίλοδα, τρίλοθα), μὲ

τὰ, χαμπυλωτὰ πλίθινα πλαίσια, ποὺ περιθάλλονται μὲ ὁδοντωτὲς ταινίες.

θαυμάσια

ἐντύπωση προξενοῦν, ἀκόμα,
τ/σ0ᾶ

τὰ κεραμοπλαστικὰ κοσμήματα, ποὺ ὑπάρχουν στὶς ἐξωτεριχκὲς πλευρὲς τοῦ ναοῦ.
λεκοειδεῖς ταινίες

καὶ χατακόρυφοι

ἁρμοί,

σὲ σχῆμα ψαροκόχκαλου, ὑπάρχουν στὴ
μεσαία κόγχη () τοῦ ἱεροῦ.
᾽Απὸ τὰ δυὸ µέρη τῆς θύρας, στὴ νότια
πλευρὰ τοῦ ναοῦ καὶ σὲ ὕψος 9,6 µ. ἀπ᾿
τὸ ἔδαφος, ὑπάρχουν χαραγμένα πάνω σὲ
πωρολίθους δύο ἡλιακὰ ὠρολόγια, διαστάσευν 0409Χ0.20 µ.

ζουν, ὅτι χτίστηκε τὸν 11ο αἰώνα (ΜΠ;
ΤΕ Τ) καὶ ἄλλοι στὶς ἀρχὲς τοῦ 12ου. Ὁ
Ορλάνδος τάσσεται μὲ τὴ γνώµη, ὅτι κα”
τασκευάστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα,
ἂν παὶ διατηρεῖ ἀκόμα καὶ στοιχεῖα ἀπὸ

τὸν 11ο αἰώνα.
Ἡ πόλη έχει συνδεθεῖ μὲ τὸ ναό, τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ αὐτοχινητόδρομο. Ὅ
ναὸς ἀπέχει ἀπ᾿ τὴν πόλη δυὸ χιλιόμετρα

Ἡ στέγη τοῦ ναοῦ εἶναι ξύλινη, σχεπασµέγη μὲ κεραμίδια, Τὰ δυὸ τύμπανα (
(οἱ τοῖχοι τῆς νότιας χαὶ θόρειας πλευρᾶς,
ποὺ σχηματίζουν τὸ σταυρὸ στὴν τοιχοδο-

µία) ἔχουν δίπλευρη στέγη. Κάτω ἀπ᾿ τὴ
στέγη ὑπάρχει ἕνα δίλοδο παράθυρο, ἄκρι-

θῶς πάνω ἀπ᾿ τὴν πόρτα.

Τὰ τελευταῖα

Χρόνια τοποθέτησαν στὰ παράθυρα πλέΎματα καὶ πολύχρωμα τζάμια.
Ἀτὸ ἐσωτεριχὸ τοῦ ναοῦ παρουσιάζει ἀρκετὸ ἐγδιαφέρον ὃ γλυπτὸς διάσκοσµος. Ἱ-

πάρχουν δυὸ ἐλλειφοειδῆ κιονόκρανα μὲ
γλυπτὰ φύλλα ἀκάνθης, ποὺ στηρίζονται
πάνω σὲ πυλινδρικοὺς
µαρµάρινους χορμοὺς (στύλους). Οἱ δυὸ πλευρὲς τῶν κχιο-

νόκρανων ἐξέχουν ἀπ᾿ τοὺς στύλους, γιατὶ
προέρχονται, ἀσφαλῶς, ἀπὸ Ἀίονες χάποιου
ἀρχαίου εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ, ἴσως
τῆς

γειτονικῆς πόλης τῶν Δελφῶν.
Ὑπάρχουν, ἐπίσης, ὑπολείμματα τοῦ παλαιοῦ τέµπλου τοῦ ναοῦ (δυὸ πεσσίσκοι ()

-

Ἡ

δυτικἡ

ἀπὸ τὴν ὡραία Πύλη καὶ δύο ἐπιστύλια (5)
ποὺ βρίσκονται συγκεντρωμένα σὲ κάποια

περίπου,

θύρα τοῦ ναοῦ καὶ ἀπὸ
ἕνα τρίλοθο παράθυρο,

πάνω

διαθαίνοντας

γκρι-

κανένας

στὴ

ζοπράσινη ἀπὸ ἐλιὲς κατάφυτη πλαγιά. Τὸ

γωνιὰ τοῦ ναοῦ. Τὸ τέμπλο ποὺ ὑπάρχει

αὐτοχίγητο

σήµερα εἶναι ξύλινο, τωρινῆς χατασχευῆς.
Γιὰ τὴν Χρονολογία τῆς κατασκευῆς

πεζούλι, ὄφους ὅ µ. ᾿Ανεβαίνουμε ἀπὸ µονοπάτι πάνω σ αὐτό ὅπου σχηµατίζετα:

τοῦ γυαοῦ οἵἳ γνῶμες τῶν εἰδικῶν δὲ συµ-

μιὰ μικρή πλατεία καὶ εἶναι χτισμένος ὃ
ναός. τὸ ἀγατολικὸ µέρος τοῦ πεζουλιοῦ,
μπροστὰ ἀπ᾿ τὸ ἱερό, ὑπάρχει ἕνας γεροπλάτανος, ἀπὸ τὰ χρόνια τσακισιένος καὶ

φῳγοῦν, γιατί, ἀτυχῶς, δὲ θρέθηκε χανέγα ιστοιχεῖο γιὰ τὴν κατασκευή του. Τὴ

χρονολογία προσδιορίζουν ἀπὸ τὴν ὅλη ἁρχιτεχτονικὴ τοῦ ναοῦ. "λλλοι ὑποστηρί-
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σταματᾶ

κάτω

ἀπόνα μεγάλο

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στὴ σελίδα 15/609)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

ΟΦΩΚΙΑΑ

ΡΟΔΟΥΛΑ

ΚΟΥΜΑΡΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΛΑΤ ΚΗ

ΤΕΧΝΗ

Παρουσίαση:

Δρόσου

Κραθαρτόγιαννου

Γεννήθηκε στὴν Κηφισιὰ τὸ 1925, καταγόµενη ἀπ᾿ τὸ Γαλαξείδι. Τέλειωσε τὸ
γυμνάσιο στὴν ᾿Αθήνα.
Διπλωματοῦχος

γερμανικῆς γλώσσας καὶ φιλολογίας (Αθήνα) . Ἔχεις ἐπίσης λάθει δίπλωμα γραμ”
µατέως Ἠμπορικῆς
(Βέρνη Ἑλθετίας).

Σχολῆς
«ΒΑΡΥ»
Εΐναι κάτοχος τῶν

πτυχίων τῆς Σχολῆς Ἐεναγῶν, τῆς ᾿Ανωτάτης Βιομηχανικῆς ᾿Αθηνῶν καὶ τοῦ Κέντρου Τουριστικῶν Μελετῶν. Ξεναγός.
Ἔχει ὑπηρετήσει στὸ τμῆμα Ἠιθλιοθή-

χης τοῦ Ὑπουργείου Προεδρίας Κυθερνήσεως (1964--19ὔ8) καὶ σιὸν Ἑλληνικὸ
᾿Οργανισμὸ Τουρισμοῦ (1958---19689). ΔιΕτέλεσε

γραμματέας

καὶ

συνεργάτης

τῆς

᾿Αγγελικῆς Χατζημιχάλη (1950--1969).
Απ΄ τὸ 1965 τακτικὴ
συγεργάτης τοῦ
«ΚΑΒΑΥΝΛΑΝΕ
ΤΙ ΡΙΕΝΒΕΙΡΕΝ.
Ρ0 Πο ΕΤΕ ΤΑ ΝΡΕΒ ΤΝ ΥΟἹΚΕΒΚΟΌΝΡΕ» 10 ΡΙΝΤσΞΒΓΒ6. Ἐπίτιµη ἛἜκφορος Ἱστορικοῦ καὶ Λαογραφικοῦ
Ὁλήματος τοῦ Μουσείου Γαλαξειδίου (1914
ὣς σήµερα) παὶ µέλος τῆς Καλλιτεχνικῆς

᾿Ἐπιτροπῆς τοῦ ΕΟΜΕΣ.
᾽Απὸ τὸ 1918 ὣς σήµερα

διδάσκει στὴ

ΧΕΝ Νεοελληνικὴ Λαϊκὴ Τέχνη. Γιὰ τὸ
ἴδιο θέµα ἔχει δώσει

ἀρκετὲς

διαλέξεις

στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.
Ἔχει γράφει πολλὲς μελέτες μὲ θέµα τὴ
λαϊκἡ τέχνη σ᾿ ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ

τῆς Ἑλλάδας

καὶ τῆς Γερμανίας,

Ηολλὰ

ἀπὸ τ᾽ ἄρθρα της ἔχουν κυκλοφορήσει καὶ
σὲ

ξεχωριστὰ

ἀνάτυπα.

Έχει

συγγράψει

τρία θιθλία μὲ πλοῦτο σχεδίων καὶ πολύχρωµη εἰκογογράφηση: Τὸ πρῶτο γιὰ τὶς
Κρητιχὲς Πατανίες τὸ δεύτερο γιὰ τὴν
Πολιτεία

καὶ

τὰ

σπίτια

τοῦ

Τ.αλαξειδιοῦ

(μαζὶ μὲ τὴν "Ασπα Τσαουσάκη καὶ τὴ
Γωγὼ Χαθιαρᾶ) καὶ τὸ τρίτο, γραμμένο
στὰ γερμανικά, ἔχει γιὰ τίτλο «ΛΕΒΚΟΝΟΤ ΙΝ ΚΕΕΤΑ. ΟΒΝΑΜΕΝΤΙΚ
ὉΝΡ ΘΥΜΡΟΙΗΙΝ».
ϱ/σ0ῦ

Πολύπλευρη προσωπικότητα ἡ Ῥοδούλα
ταθάώκη ἀσχολεῖται μὲ πλῆθος ἀντικειμένων τῆς νεοελληνικῆς λαϊκῆς κληρονομιᾶς,

Ἡ Κρήτη, μὲ τὸν πλοῦτο τῶν μνημείων
τῆς λαϊκῆς µας ἔκφρασης, τὴν ἔχει γιὰ

εἶχαν παράθυρα. Τοὺς ἴδιους τοίχους, ὅσους δὲν εἶχαν Υκρεμαστεῖ, μεταχειρίστηκαν

γιὰ τὰ καινούργια ἀρχοντικά.

Οἱ πόρτες

πολλὰ χρόνια ἀπορροφήσει, χωρὶς νὰ παραλείπει ποτὲ Υ᾿ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἴδιαί-

θαρειές, ξύλινες, εἶχαν ἀπὸ πίσω
γερὲς
σιδερένιες Ἰπάρες, καὶ ἀνεθαίνοντας τὴ
σκάλα ἀπκόμα σὲ μερικὰ παλιὰ ἀρχοντιχὰ
θλέπομε νὰ ὑπάρχη ἡ μικρὴ τρύπα γιὰ

τερη πατρίδα της, τ' ὄμορφο

Γαλαξείδι.

νὰ περνάη τὸ ὅπλο, τὰ πιὸ χαμηλὰ παρά-

Γλαφυρὴ στὴν ἀφήγήση, ἄχριθὴς καὶ σαφὴς στὴν περιγραφή, ζωντανὴ στὴν ἔκ-

θυρα ἔθαζαν γερά, μεγάλα σιδερένια χάγ-

Χελλα. Ἡ ἀνάμνηση ἀπὸ τὶς παλιὲς ἔπιδρο-

Φφρωση

µές, δὲν εἶχε ἀχόμα σθύσε'.

κατορθώνει

νὰ δίνει

σάρκα

καὶ

ὁ-

στὰ στ ἀνεικείμενά της. Μ’ ὅλη τὴ δύναμη
τοῦ λόγου καὶ τῆς πέννας συμβάλλει στὴ
διάσωση καὶ διάδοση τῆς λαϊχῆς µας Χληρονομιᾶς.

ΜἩ Ῥοδούλα Ἀταθάκη εἶναι ἀναμφισθήτητα μιὰ σημαντικὴ φυσιογνωμία στὸ χῶρο τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ τεχνῶν.
ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΗΣ
ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ).

«Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ ὅμορφο Γαλαξείδι ἕχανε ὅσους καπετάνιους ἔζησαν μετὰ τὴν

᾿Αρχίζοντας ἀπὸ κάτω

πρὸς τὰ ἐπάνω,

ὅλα τὰ σπιτικά, μεγάλα - μικρά, εἶχαν τὸ
κατώϊ. Ῥὸ κατώὶ ἦταν τὸ ἰσόγειο, ἢ σπανιώτερα τὸ ὑπόγειο. Δὲν ἦταν χωρισµένο, ἀλλὰ ὅλο ἦταν ἕνα δωμάτιο. Ἐπειδὴ
στὸ ἰσόγειο δὲν ἔδοζαν παράθυρα, ἢ ἂν ἕβαζαν ἦσαν πολὺ μικρά, δὲν τὸ κατοικοῦσαν. "Ἠταν ὅμως θασικὸ δωμάτιο, γιατὶ ἐκεῖ συνήθως ὑπῆρχε ἡ στέρνα μὲ τὸ θρόχινο

σὲ κάθε

σπιτικό.

Στὸ κατώϊ πολλὲς φορὲς ὑπῆρχε

γερό

ἀπαραίτητη

ὃ φοῦρ-

γος καὶ τὸ χευνωνιάτικο κοτέτσι. Ἔνα µέρος ἀπὸ τὸ χατώϊ, τὸ πιὸ δροσερό, χρησίµευε πολλὲς φορὲς χαὶ γιὰ ἀποθήκη τροφίμων. Έναι γνωστὸ ὅτι σὲ ἀποχλεισμούς,

ἐπανάσταση τοῦ 185] νὰ γυρίσουν "στὸν
τόπο τους καὶ νὰ κτίσουν πάνω στὰ ἐρείπια τὴν καινούργια πολιτεία τους {[..).
"Ὅμτι καλύτερο εὕρισκαν οἱ καπεταναῖοι
τὸ ἔφερναν, μὲ τὸν πόθο νὰ κτίσουν τὰ σπιτυκά τους γερά, ἄνετα καὶ πλούσια.
Τὰ
καράδια ἔφευγαν γεμᾶτα ἐμπορεύματα καὶ
γύριζαν γεμᾶτα μὲ πέτρες µαλτέζιχες καὶ
ξυλεία σπάνια καὶ ἐκλεχτή. Τὰ πρῶτα ἀρχοντικὰ ἄρχισαν νὰ στεριώνονται πάνω
στὰ ἐρείπια τῶν παλιῶν σπιτῶν. Βασικό,
γιὰ τὴν ἐποχὴ πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως, Ἱ-

κετὸ θάθος, ὑπάρχουν καθίσματα σχαλισµέγα στην πέτρα, γιατὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς, ποὺ οἳ Γαλαξειδιῶτες κρύφτηκαν ἐχεῖ
γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν μανία τῶν χατα-

ταν νὰ εἶναι τὰ σπίτια ἀσφαλιασμένα ἀπὸ

κτητῶγ.

τὸ φόθο τῶν πειρατῶν. Σὰν κάστρα ἦσαν
Χτισμένα. Οἱ τοῖχοι ἦσαν χοντροὶ καὶ ἀπέβαστοι καὶ σὲ µεγάλο ὕψος ἀπὸ τὴ γῆ δὲν

Στὰ μεγάλα αὐτὰ χατώϊα,
χειμῶνα οἱ καπεταναῖοι τὶς

10/506

οἳ Ταλαξειδιῶτες,

πλούσιοι

πκαπεταναῖοι,

ἐπειδὴ εἶχαν τὰ πκτώΐα τους γεμᾶτα ἀπὸ
τρόφιμα, δὲν ὑπόφερον ἀπὸ τὴν πεῖνα. ᾿Αχόμα, διηγοῦνται οἳ παλιοί, ὅτι στὶς στέρνες τὸν χαιρὸ τῶν Τούρκων ἔκρυδαν οἳ κα:
ραθοχυραῖοι τὰ χρυσᾶ φλουριά,
Μερικὲς

στέρνες εἶναι πολὺ µεγάλες. Κάτω, σὲ ἀρ-

ἔφερναν τὸν
ἁριιατωσιὲς

τῶν καραθιῶν τους, ποὺ ἀραγμένα στὸ ἤ-

συχο λιμάνι περίμεναν τὴν ἄνοιξι γιὰ νὰ

χαίρι, χαὶ γιὰ λίγο Χαιρὸ ταξίδευαν μὲ τὸν

ξαναφύγουν. Στὰ πλουσιώτερα ἀρχοντικὰ
τὰ κατώϊα ἦσαν στρωµένα μὲ θότσαλα, στὰ

καπετάνιο καὶ ἄντρα τοὺς στὰ μεγάλα λιµόνια τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀπὸ ὅπου ἀγόραζαν

πιὸ μικρὰ πατᾶς στὸ χῶμα. ᾽᾿Απὸ τὸ κατώϊι
ἀγεθαίγεις στὸν πρῶτο ὄροφο ἀπὸ μιὰ µι-

ὅτι πιὸ ἐκλεκτὸ καὶ ἀχριδὸ ὑπῆρχε. Οἱ
πλούσιες καπετάνισσες ἦσαν γνωστὲς γιὰ

πρὴ ξύλινη σκάλα, ἡ ὁποία συνήθως

τὴν χομφότητά τους.

σὲ

φέρνει στὴν κουζίνα. Ἡ καταπακτὴ χλείγεται μὲ ξύλινο θαρὺ σκέπασµα καὶ ἄρχε-

τὲς φορὲς καὶ μὲ σιδερένια ἄμπάρα.

Ὅ

πρῶτος αὐτὸς ὄροφος ἦταν καὶ ἡ πωρίως
πατοιχία στὰ σπίτια τοῦ Γαλαξειδιοῦ. Ἡ

χυρία εἴσοδος μὲ σκάλα µεγάλη ἢ µικρή,
ἀνάλογα μὲ τὸ ὅλο ὕψος τοῦ σπιτιοῦ σὲ
Φέρνει στὸν διάδρομο ποὺ ὁδηγεῖ στὰ διά-

φορα δωμάτια. Τὰ ξύλινα πατώματα καὶ
τὰ ξύλινα ταθάνια- δίνουν μιὰ ζεστασιά,
ποὺ μόνο τὸ ξύλο μπορεῖ νὰ τὴν δώση.

Οἱ καπεταναῖαι
τῶν

ἔφερναν πολλὲς φορὲς

σπιτιῶν

τους. Δυστυχῶς,

ὃ

Χρόνος καὶ οἱ σεισμοὶ κατέστρεφαν πολλὰ
ζωγραφισμένα ταβάνια, ποὺ µόνο γι αὐτὰ

θὰ μποροῦσε νὰ γραφῆ ξεχωριστή µελέτη.
Τοργόνες,

καράδια,

πουλιά,

σημαῖες

καὶ

ὄντι ἄλλο ἡ φαντασία μπορεῖ νὰ προσθέση
ἦσαν ζωγραφσμένα στὶς σάλλες καὶ στὶς
τραπεζαρίες τῶν ἀρχοντικῶν τοῦ Γαλαξει-

διοῦ. ᾿Απαραίτητος στὴν σάλλα ἦταν ὁ µεὙάλος χρυσοσκαλισμένος καθρέφτης πάνω
ὠπὸ τὴν κονσόλα μὲ τὰ ὡραιότατα ξύλινα

σκαλίσµατα. Μέσα σ᾿ αὐτοὺς τοὺς θΘεγετοιάνικους, συνήθως, καθρέφτες χαθρεφτ'ζότανε ἡ παλιὰ ἀρχοντιά. Πλούσιες, δαρειὲς λάμπες πετρελαίου φώτιζαν ἔπιπλα

φερμένα ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλία καὶ τὴν Γαλλία.
Ὑφάσματα πανάκριδα ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολὴ
παὶ τὴ Δύσι πλαισίωναν τὰ σκαλισμένα ἕπιπλα καὶ σχέπαζαν τὰ παράθυρα. Μὲ γοῦστο καὶ Καλαισθησία οἳ Ταλαξειδιῶτες διἈκοσμοῦσαν τὰ δωμάτια τῶγ ασπιτιῶν τους.

« ἀρχόντισσες ἔφευγαν συνήθως τὸ καλο-

ἀπὸ τὴν σάλλα καὶ τὴν

θασικὸ δωμάτιο ἦταν τὸ

τραπε-

«χειμω-

νιάτικο». Βρισκόταν στὸν ἴδιο ὄροφο καὶ ἆᾱ-

ποτελοῦσε τὸν πεντρικό τὸν

ἁπαραίτητο

πυρῆνα κάθε σπιτιοῦ. Εχεῖ ἄναθε τὸ τζάχι στὴν θαρυχειμωνιὰ χαὶ μάζευε τὴν οἱκογένεια μὲ πχύριο πρόσωπο τὸν καπετάνιο,
ποὺ ξεχειμώνιαζε σπίτι του. Σὲ χάθε χειμωγιάτικο δωμάτιο ἄναθε τὸ χαντήλι καὶ

φώτιζε τὰ "Άγια Πρόσωπα µέσα στὸ εἰ-

πεχνῖτες Ἱταλοὺς γιὰ νὰ ζωγραφίσουν τὰ
παβάνια

Ἐκτὸς

ζαρία,

κονοστάσι μέρα καὶ νύχτα. Κοντὰ στὴν
Παναγία καὶ τὸν Χριστό, ἀπαραίτητος ὃ

“Αη Νικόλας,

ὃ προστάτης τῶν θαλασσι-

νῶν καὶ ὁ προστάτης τῆς ναυτικῆς πολιτείας. Κοντὰ στὰ, εἴχονέσματα ἦταν τὰ, στέ-

φάνα

τοῦ καπετάνιου

καὶ τῆς καπετάγισ-

σας.
Ἠ όσες διηγήσεις θὰ μᾶς ἔλεγαν, ἂν µποροῦσαν νὰ μιλήσουν τὰ χειμωνιάτικα δωμάτια τῶν ἀρχοντικῶν τοῦ ΤΓαλαξειδιοῦ:
Γιὰ φουρτουνιασµένες θάλασσες
γεμᾶτες

ἀγωνία καὶ ἁρμύρα, γιὰ ἤσυχα λιμάνια σὲ
χῶρες μακρυνὲς καὶ παράξενες, γιὰ χρυφὰ
χαρδιοχτύπια

καὶ

λόγια

ἀγάπης,

µά,

ἆλ-

λοίµονο, τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς γιὰ χαμοὺς
καὶ θάσχνα πικρά, ποὺ µόνο μιὰ ναυτικὴ
πολιτεία μπορεῖ γὰ ἱστορήση. Στὸν ἴδιο ὅΡοφο, ἦταν καὶ τὰ ὑπγοδωμάτια καὶ ἡ χουζίνα μὲ τὴν χαταπακτὴ ποὺ κατέδαινε στὸ
καπτώϊ,
Ὅ δεύτερος ὄροφος
Γαλαξειδιοῦ εἶναι ἀπὸ
κώτερα γνωρίσματα τῆς
ῥρισσότερα σπίτια, ὅλος

στὰ ἀρχοντιιὰ τοῦ
τὰ χαραχτηριστιπολιτείας. Στὰ πεὁ ὄροφος ἀποτελεῖ-
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το ἀπὸ ἕνα δωµάτο, τὸ λεγόμενο «ἀβέρτο».

Ταδάνι δὲν ὑπῆρχε, κι ἔνσι φαίνονταν τὰ
ξύλα τῆς στέγης. μὲ τὰ θαυμάσια τοποθετηµένα δοκάρια. ᾽Ακόμα καὶ σήµερα, μετὰ
ἀπό τόσες ταλαιπωρίες, στέχουν οἱ ξυλοδε-

σιὲς μὲ τόση µαεστρία͵ λὲς χαὶ εἶναι μόλις
καμωµένες. Τὸ πελώριο αὐτὸ δωμάτιο, ποὺ
ἔπιανε ὅλο τὸ σπίτι, Χρησίμευε γιὰ νὰ
µπαλώνουν τὸν χειιῶνα τὰ πανιά. ἜἘκεῖ
τὰ ἅπλωναν καὶ σιγὰ - σιγὰ τὰ µαντάρι-

ζαν, γιὰ γὰ εἶναι ἔτουμα τὴν ἄνοιξι, ποὺ
συνήθως σάλπαραν τὰ καράθια. "Όταν ὅµως ἡ οἰκογένεια εἶχε µεγάλη γιορτή, κυρίως γάμους καὶ χορούς, τὸ ἀθέρτο. πολλὰ
ἀρχοντικὰ τὸ χώριζαν σὲ δύο ἢ τρία δωµάτια. "Έκαναν δεύτερη σάλλα, καὶ ἄλλα

ὑπνοδωμάτια. "Ἔπσι ὑπάρχει χάτω ἡ χειμωνιάτικη

Ισάλλα,

δωμάτιο καὶ ἐπάνω

χευμωνιάτικο

τὸ

ὑπνο-

ἡ καλοκανρινὴ σάλλα

παὶ τὸ κχαλοχαιρινὺ ὑπνοδωμάτιο.
Στὸν πρῶτο χαὶ δεύτερο ὄροφο εἶναι τὰ

μπαλκόνια καὶ πολλὲς φορὲς οἱ θεράντες.
Οἱ ὥραιότατες σιδεριὲς χαὶ τὰ χοντρὰ ξύ-

λα τῶν μπαλκονιῶν δείχνουν ἀκόμα μιὰ
φορά, μὲ πόση ἀγάπη ἔχτιζαν οἳ χαπετα-

κάθε ἄνοιξι. Μαζὶ μὲ τὶς εὐχὲς τῶν ἆγαπηµένων, οἳ χωπεταναῖοι καὶ τὰ τσοῦρμα
τους, ἔκλειναν θαθειὰ στὴν φυχή τους τὸ
ἄρωμα τῆς πατρίδας τους, γιὰ νὰ Ιπορέ-

σουΥ γὰ τὸ κρατήσουν, ὅσον παιρὸ θὰ πάλευαν στὰ ξένα μὲ τὴν ἁρμύρα τῆς θάλωσσας.
Ἐῆθε, χανεὶς σεισμός, κανεὶς ἐχθρὸς νὰ.

μὴν ξαναγκρεµέίση τὴν ὄμορφη ναυτικὴ] πο-

λιτεία. Νὰ μένουν ὄρθια τὰ περήφανα ἀρχοντικά της γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἵστοροῦν
μιὰν ἐποχὴ ποὺ ἔφυγε. Μιὰ ἐποχή, ποὺ
προσθέτει στὴν

Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος,

ἕνα

χεφάλαιο ναυτικῆς παραδόσεως, ἀρχοντιᾶς
καὶ ἀγάπης γιὰ τὴν Πατρίδα».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΣΤΑΘΑΚΗ

ΤΗΣ

ΡΟΔΟΥΛΑΣ

1. «᾿Απὸ τὴν Λαϊκὴ Τέχνη τῆς Κρήτης»,
Πρακτικὰ Συνεδρίων «Ἑλληνικῆς ᾿Ανθρωπολογικῆς Ἑταιρείας»,
᾿Αθῆναι
1966, σ. 15--12.
2. «Τὸ Κρητικὸ Μαχαίρι», Περ. «Περιηγητική», τεῦχ. 95, ᾿Αθῆναι 1960, σελ.
14--Ρ.
3. «Ἡ

Πέτσα

καὶ

ἡ

πετσέτα

στὴν

Κρή-

- γύρω ἀπὸ τὴν σκεπἠ ἕνα γεῖσο γύφινο,
ἔτσι ὥστε τὰ νερὰ τῆς θροχῆς νὰ μαξεύωνται σὲ λούχια, ποὺ τὰ, ἔφερναν κατ᾽ εὐθεῖαν

τη», Πρακτικἁ Συνεδρίων
«Ἕλλην.
᾿Ανθρωπολογικῆς
Ἑταιρείας», ᾿Αθῆναι 1967, σ. 30--40.
Δ. «Τὰ Καράθια στὰ
Ὑφαντὰ καὶ τὰ:
Κεντήματα
τῶν Ἠησιῶν
µας», περ..
«Περιηγητική», τεὈχ. 102--103, ᾿Αθῆ-ναι 1967, σ. 60--1.
5, «Οἱ ὑφαντὲς Πατανίες τῆς Κρήτης»,
«Φιλολογικὴ
Πρωτοχρονιά», ᾿Αθῆναι.
1968, σ. 160--1.

στὶς στέρνες.

6. «Αρχοντικά

γαῖοι τὰ σπιτικἀ τους.

Οἵ σκεπὲς συγήθως ἦταν καμωµένες ᾱΧαρακτηριστιχὸ
πὸ χεραµίδια γαλλικά.
πολλῶν ἀρχοντικῶν εἶναι ὅτι ἔχουν γύρω

Κάθε σπιτικὀ, µεγάλο ἢ μικρό, εἶχε τὸν
κῆπο του. Νερατζιές λεμονιὲς καὶ χάθε λογῆς λουλούδια γέμιζαν τὴν ἄνοιξι μὲ τὸ ᾱρωμά τους τὴν πολιτεία. Μὰ ὅταν ὁ κῆπος ἄνθιζε τότε ἐρχόταν καὶ ἡ πικρὴ ὥρα
τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ. Τὰ καράθια ἔφευγαν
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τοῦ

Γαλαξειδιοῦ»,

Περ..

«Ἠέα Σκέψη», τεὈχ. 64, ᾿Αθῆναι, 19668,
ο, σε
7. «Συμθολὴ εἰς τὴν ὁμοιομορφίαν τῆς:
παγκοσμίου Λαϊκῆς Τέχνης», Πρακτικἁ Συνεδρίων «Ἕλλην.
᾿Ανθρώπολο-.
γικῆς Εταιρείας», ᾿Αθῆναι 19668, σελ..
35--8Β.
8δ. «ΤΗΕ. ΕΟΙΚ ΑΝΚΤ ΟΕ «ΕΕΤΕ», Περ.

«ΟΙΙΑΙ.ΙΤΥ»,

τεῦχ.

σ. 33--4.
9, «Οἱ ὑφαντὲς

8,

᾿Αθῆναι

Πετσέτες

τῆς

1970,

Κρήτης»,

Λαϊκὴ Τέχνη», τεῦχ.

Περ. «Ἑλληνικὴ

2, ᾿Αθῆναι 1971, σ. 113--4.
Τέχνη», Περ.
Π0, «Καράθια στὴν Λαϊκὴ
«Ἑλληνικὴ
Λαϊκὴ Τέχνη», τεὈχ. 3, ᾿Α:
θῆναι 1971, σ. 161--5.
Πα.

Διάκοσμο

στὸν

Μοτίδα

αφυτικἀ

τῆς

Ἑλληνικῆς Λαϊκῆς Τέχνης», «Δελτίον
Ἐθνικοῦ ᾿Οργανισμοῦ Ἕλλην. Χειροία, τεῦχ. 10, ᾿Αθῆναι 1971, σελ.

12. ΝΕΒΚΙΙΝΞ5Τ
ΙΝ ΚΕΕΤΑ. ΟΚΝΑΜΕΝΤΙΚ ΙΝΡ 5ΦΥΜΒΟΙΙς, ΙαΡΝΙαΣΒί]κα 1974, 21Χ13,5, σ 72.
13. «άΕΝΕΒΤΕ. ΟΕΝΒΑΜΕΝΤΕ.
ΤΑ», Περ. «ΠΕΙ ΕΒΜΙΚΑ»,
1975, σ. 69--82.
ΝΟΝ

ΚΚΕΤΑ»,

«Τὸ

Γαλαξεῖδι»

Περ. «ΤΕΧΤΙΙ ΚΙΠΡΤ»,

τεὈχ. 4, ΗΑΒΝΟΝΕΚΝ 1975, σ. 79--δ0.
15. «Ἡ “Ἱστορία τοῦ Μουσείου µας», Ἐφ.
ραιᾶς

Ἴ6. «ὈΙΕ.
Περ.

ϕ. 321, 328, 329.

1975-1971.

ΦΤΙΚΕΕΕΙΕΝ

ΝΟΝ

«ΤΕΧΤΙΙ ΚΙΝ5Τ»,

Πει-

ΘΗΑΥΚΟΕΣ»,

τεὈχ.

1, ΠΑΗ-

ΝΟΝΕΕ 1977, σ. 10--1.
17. «Κατάλογος
Πρητικῶν
Ὑφαντῶν»,
ἩράΠερ. «Κρητολογία», τεὈχ. 4,
κλειον

1977,

σ.

113-227

(καὶ

᾿Αθήνα

1977,

20. «ΒΕΙΕΕΜΑΕΚΕΗΜΟΤΙΝΕ.
ΟΗΙ5ΟΗΕ. ΤΕΑΟΗΤΕΗ»Σ, Περ.

ΕΙΕ«ΤΕΧ-

τεὈχ.

κα,
σ. 46--ᾖ.

ΤΙΙΚάΝΞΤ»,

τεὈχ.

112,

3,

ΠΑΒΝΟΝΕΚ

1918, 6, ττ-ο,
21, «Συμδολὴ στὴ µελέτη τῆς Ἠεοελληνικῆς Λαϊκῆς Τέχνης», «Δελτίον Συνδέσµου Καθηγητῶν Οἰκιακῆς οἴκονομίας», φ. 22--3, 1919, σ. 13--4.
22. «Σκέψεις γύρω ἀπὸ ον Μεοελληνικἡ
Χειροτεχνία», Περ. «Βέοι Ὀρίζοντες»
ΧΕΝ ᾽Αθηνῶν, τεῦχ. 183, 19/9.
23.

ΒΕΤΤΡΕΟςΚΕΗ

«ἄΕΝΕΒΤΕΝ

14. «ὉΙΕ

ΙΝ ΚΕΕΒΟςΠΙΜ

18. «Ἡ χειροτεχνία στὴν Κρήτη καὶ ὁ ρόλος τῆς γυναίκας», Ἔφημ. «Τὰ Χρονικἁ Κισάμου καὶ Σελίνου», φ. 69, ᾽]ούλιος 1977.
19. «Ἱστορικὰ πρόσωπα καὶ θέµατα σὲ
Κρήτης», Περ.
χειροτεχνήµατα τῆς

Ἀρητικὲς Πατανίες, Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
θήνα 1980, 29,2Χ23, σ. 26.

ἸΑ-

24. «Τὸ Κρητικὸ Μαχαίρι», Περ. «᾽Αμάλθεια», τεῦχ. 42, "Άγιος Νικόλαος 19650,
σ. 89--04 (καὶ ᾽Ανάτυπο).
25. Γαλαξείδι: Ἡ Πολιτεία -- τὰ σπίτια.
(Συνέκδοση μὲ τὴν "Ασπα Τσαουσάκη
καὶ τὴ Γωγὼ Χαθιαρᾶ). Πρόλογος:
Πέτρος Θέμελης, Εἰκονογράφ. Γιῶργος

Τσαουσάκης,

᾽Αγγλικὸ

κείµενο

"Αριάδνη Κούμαρη - ΞΑΒΕΟΕΡΡ. Ἔκδ.
Μακέδος, ᾿Αθήνα (χωρὶς χρονολογία),
24Χ22,5, σ. 120.

᾿Ανά-

τυπο).

:

Ὢ ναὺς τοῦ Σωτήρα στὴν Αμϕισσα
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ἀπὸ τὴ σελίδα 8/004)
σ᾿ ἕνα ἀπ᾿ τὰ γέρικα χλωνάρια του κρέµεται τὸ χαµπανάκι,

ποὺ

μὲ τὸ χνύπηµά

του ταράσσει πὀτε - πὀτε τὴ γαλήνη τοῦ
τοπίου. Στὴ θάση τοῦ πεζουλιοῦ εἶναι ἕνα
ἄνοιγμα, ποὺ

ἔρχεται

ἀπὸ

ἀρχετὸ

θάθος

καὶ θγάζει λίγο νεράκι, γιὰ νὰ δροσίζει
τοὺς ἐπισκέπτες. Συχνοὶ ἐπισκέπτες εἶναι
τὰ, σχολεῖα

τῆς πόλης,

ποὺ

κάνουν

ὡς

ἕ-

κεῖ περίπατο, γιὰ ν᾿ ἀπολαύσουν τ ὄμορφο

τοπίο καὶ ν᾿ ἀνάφουν, μ’ εὐλάδεια, ἕνα κερώκι μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Σωτήρα.
Ὅπως ἕλα τὰ διάσπαρτα μγημεῖα στὴν παπρίδα µκις φανερώνουν τὴ δόξα καὶ τὸν πο-

λιτισμὸ τῆς φυλῆς µας ἔτσι καὶ ὃ θυδαντινὸς ναὸς τῆς Άμϕισσας, ἀποτελεῖ ἔναν
ἱστορικὸ χρίκο, ποὺ ἑνώνει τὸ παρελθὸν μὲ

ὐ) παρὸν καὶ συνέχεια μὲ τὸ μέλλον τῆς
ἑλληνικῆς φυλῆς.
ΓΤλωσσόάριο
(2)

Λοδός:

κάθε χωριστὸ

τμῆμα τοῦ πα-

ραθύρου.

: ἡμικυκλικὸ κοίλωµα στὸν
τοῖχο.
(4) Τύμπανο: τοῖχος, ποὺ σχηματίζει τρίγῶνο στὴν κορυφή.
(5) Πεσσίσκος: τετράγώνη κρηπίδα,
ὡς
ἀψίδα.
(6) ᾿Επιστύλιο: µαρμάρινος παραλληλε(3). Κόγχη

πίπεδος δοκὀς, ποὺ τίθεται
τοὺς δυὀ κίονες τῆς θύρας.

πάνω

ἀπ
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ΑΙΠΠ’ ΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ

ΤΟΥ

ΕΓΚΕΛΑΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗ
Βωπὲς

οἱ μνῆμες ἀπ᾿ τὶς ἐφιαλτι-

κὲς στιγμὲς

ποὺ

σημάδεψαν

τὴν τε-

λευταία ἐπίσκεψη τοῦ ᾿Εγκέλαδου.
Συθέµελα
τραντάχτηκεν
ἡ γῆς.
Σκόρπισε στοὺς ἀνθρώπους τὸν πανικό,

τῆς

θυμίζοντας

φύσης.

νομίζεις

τὴν

παντοδυναµία

Θεριὸ ἀνυπόταχτο

τιθασεµένο,

νικηµένο,

ποὺ
ἕυ-

πνᾶ δείχνοντας ἀπροκάλυπτα
τὶς
ἀντιρρήσεις του, ἢ χειρότερα τὴν ἆ-

Χ.

ΠΑΛΟΥΚΗ

Ἡ περήφανη
ψυχἠὴ τοῦ λαοῦ
γιὰ
μιὰν ἀκόμα φορὰ εἶχε, ἀπ᾿ τὸ τάἔιμο 6οήθειας, φριχτὰ ἐξαπατηθεῖ
καὶ λούφαξε ἀνασυντάσσοντας

δυνάµεις

καὶ τὴ φλόγα

κρατώντας,

ὅταν

τὶς

ἀναμμένη

«...εῖς

ἔτος

αφπ΄

(1580), σεισμὸς μεγάλος καὶ τρομερὸς ἐγκρέμισε πολλὰ σπίτια στὸ
Γαλαξείδι,

Ῥάλονα,

Λιδορίκι

καὶ

ειδητοποιήσουµε πὼς εἶναι σχετικὲς

"Ἔπαχτο. Ἐτότες γοῦν ἐπέσασι οὔὗλα τὰ κελλία τοῦ Μοναστηρίου τοῦ
Σωτῆρος, καὶ ὡς ἐκ θαύματος ἡ ἐκκλησία δὲν ἔπεσε, οὔτε καὶ ἐσείστηκεν, ἀλλὰ οὔτε καὶ πέτρα ἐρραγίστη ἐπλακωθήκασι γοῦν τρεῖς µοναχοὶ µέσα εἲς τὰ κελλία τους' καὶ

ἀκόμα

ποδοκιµασία

του,

σ᾿ ὅλα

κεῖνα

ποὺ

στεριώσαµε ἐρήμην ἀπάνω του. Λιγοστεµένοι σὲ ψυχὲς καὶ
δύναμη
ζωῆς µένουμε μπρὸς στὰ ἐρείπια τ᾽
ἀχνιστά,

τὰ

µατωμένα,

γιὰ

νὰ συν-

πὼς

ὕστερα ἔχτισαν ἄλλα κελλία μὲ πέ-

πρέπει νὰ ξαναχτίσουµε γερότερα.
Ἐκτείνονται θαθιά µέσα στὸ χρόνο οἵ ἐπιδρομὲς τῶν σεισμῶν. Πληγὲς ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη στὴν Ἑλλά-

τραις προσωρινὰ ὁποῦ καὶ τώρα εἷ-

δα. Ἡ ζωὴ

ποῦ

οἱ

δυνατότητές

µας,

κι ὁ χρόνος τὶς κλείνουν

καὶ τὸ αὔριο θεριεύει τὸ πάθος νὰ
στεριώσουμε' νὰ στεριώσουµε καὶ
ν΄ ἀνέθουμε λίγο ψηλότερα. ᾿Απείραχτη δὲν ἔμεινε φυσικὰ ἡ Φωκίδα
ἀπ᾿ τοὺς σεισμούς. Κατ’ ἐπανάληψιν
δέχτηκε τὰ πλήγματά τους πληρώγοντας καὶ μ ἔμψυχες ἀπώλειες τὸ
φόρο στὸν Ἐγκέλαδο.
Συνυφασμένος μὲ τὴν ἱστορία τῆς
Ἁγια-Θυμιᾶς

εἶναι

σμὸς ποὺ συνέθηκε
αἰῶνες στὴν περιοχή
τυχηµένη ἀπόπειρα
ναξη τοῦ τούρκικου
τὶς γνώριμες

ὁ µεγάλος

σει-

πρὶν τέσσερες
µας. Μιὰ ἆπογιὰ τὴν ἁποτίζυγοῦ εἶχε, ἀπ᾿

συνέπειές της, ἐπισκι-

άσει τὴ ζωὴ στὴ νότια Παρνασσίδα.

14/510

γαι

ἀκόμα

τριγύρω'

ἐτότες

γοῦν

σύρριζα ἐχάλασε ἕνα χωριό, ποῦ τὸ
ἐλέγασι Μυγιά, καὶ οἱ ἐγκάτοικοι
ἐγλύσασι,

ἐπήρασι

τὰ θουνὰ

κλαίοντας' καὶ ἐκεῖ ἐφανερώθηκε ὁ
Ἅγιος

Εὐθύμιος,

καὶ

τοὺς

ἐπαρη-

Ὑόρησε καὶ τοὺς εἶπε νὰ πηγαίνουσι πίσω στὸ χωριό, καὶ νὰ καθήσουνε, καὶ νὰ μὴ φοθῶνται τίποτες,
καὶ αὐτὸς τοὺς διευθεντεύει, ἐκεῖνα τὰ λόγια, ἐγυρίσασι, καὶ ἐξανα-

χτίσασι τὰ πεσµένα σπήτια, καὶ τὸ
χωρίον ὠνομάσασι "Ἁγίαν Εὐθυμίαν, πρὸς δόξαν καὶ τιμὴν τοῦ "Αγίου, ποῦ τοὺς ἐγκάρδιωσε, καὶ τοὺς
εἶπε τὸ πῶς θὰ τοὺς
διευθεντεύη.

Ἐπάθασι στὸ σεισμὸ ἐκεῖνο καὶ τὰ
χωρία Καλοπετρίτζα καὶ Βουνοχώρα καὶ πέντε "Ὄρνια καὶ τὰ ἄλλα
τοῦ Σαλόνου».

Ἔτσι παραστατικὰ περιγράφει ὁ
ἱερομόναχος Εὐθύμιος στὸ Χρονικό

του κεῖνον τὸ χαλασμό' τὴν ὅλοκλητῆς Μυγιᾶς
ρωτικὴ καταστροφὴ
καὶ τὶς µεγάλες ζημιὲς στὴ Βουνιχώρα, τὰ Πέντε “Όρια, τὴ Καλοπετινίτσα (Καλοπετρίτζα) καὶ τ’ ἄλλα
χωριὰ τῆς περιοχῆς τῶν Σαλώνων.
Σάλωνα,

μὲ τὴν εὐκαιρία,

εἶχε ἀπὸ

μερικοὺς ὑποστηριχτεῖ, πὼς προέρχεται ἀπ᾿ τὸ «σάλος»,

ἐξ αἰτίας τῶν

πολλῶν σεισμῶν ποὺ µαίνονταν τὴν
περιοχή.
᾿Ατόφιους ἀπόηχους τοῦ Μεγάλου
ὌἜἜπους
του, σὰν

κουθάλαγε στὶς πλάτες
ἄλλος «Τακη-Πλούμας» ὁ

Κῶτσος ὁ Λιανός. Τὸ γέρµα τοῦ 6{ου δὲν τὸν εἶχε ἀποθέσει στὸ περιθώριο. Καὶ ἐκεῖ, μιὰν ὥρα τῆς Ἴουτ)
λιάτικης νύχτας, ἑηµερώνοντας
Αἴ-Λιός, εἶδε στὸν ὕπνο του ἕνα Ὑε-

ρο-γελαδάρη π᾿ ὁδήγαγε μιὰν
λη Θόδια. Μὲ ἀνυπόκριτ
καταδεχτικότητα
σότητα καὶ
χαιρετησε καὶ τὸν ρώτησε ποῦ
γαινε τὰ ζωντανά. Τὰ
κρίθηκε

κεῖνος,

φούς, τ’ ἄλλα

τᾶχω

γιὰ

ἀγέἄμετὸν
πή-

μισά, τ ἆπογιὰ τοὺς

Δελ-

τὴν ᾽Ιτιὰ κι ἔχω

θαστάξει καὶ γιὰ ἄλλα χωριὰ ἀκόμα. Δὲν ἐπρόλαθε καλά - καλὰ νὰ
τὸ νιώσει τοῦτο τὸ παράδοξο ὄνειρο, κι ἕνα θουητὸ μὲς ἀπ τὰ ἔγκατα τῆς γῆς, µούγκρισμα ἀνήμερου
στοιχειοῦ, θανάτωσε τὴν ἁπαλὴ γαλήνη τῆς νύχτας, Ὁ κόσμος πετάχτηκε μὲ μιᾶς στὸ πόδι. Τρόμος καὶ
φωνές, κακὸ καὶ σύγχιση κι ὁ τόπος νὰ μὴ λέει νὰ ἡσυχάσει. Ὅ Ἐγκέλαδος εἶχε πέσει μ᾿ ὅλο τὸ καταστροφικό

µένος του στὴ Φωκίδα. Ἰ]-

τέα, Δελφοί, "Αμϕισσα καὶ τ’ ἄλλα

χωριὰ ἰσοπεδώθηκαν. Ἔτρεμε συνέχεια ἡ γῆς. Ὁ κόσμος ἔφυγε µακριὰ στ᾽ ἁλώνια νὰ σωθεῖ.
Γιὰ τὴν ἐπικείμενη γιορτὴ -- πού
Ἴαν γιορτὴ τοῦ σπιτιοῦ τοῦ ΠΜ. Λιανοῦ --- εἶχαν, μὲ τέχνη καὶ φροντίδα
περισσή, φκιαχτεῖ τηγανίτες. Μέρες
μετὰ χοροπηδοῦσαν
ἁπλησίαστες
μὲς στὸ χάλκινο ταψὶ κι ἔσταζαν,
ἀπ᾿ τὸ χαγιάτι ὁποὺ ἦταν ἀπιθωμένες, τὸ μέλι ποὺ τὶς εἶχαν σιροπάσει. Οἱ σεισμοὶ συγκλόνιζαν τὸν τόπο ὣς τὸ 1875 (γιὰ 3 1)2 χρόνια!)
καὶ σήµερα ὑπολογίζουν τὶς µετασεισμικὲς δονήσεις σὲ 70.000! 11 Οἱ
ἄνθρωποι πέρασαν
δύσκολες στιγμές,

παιδιὰ

γεννήθηκαν

ἐκεῖ

ἔξω,

στ ἁλώνια, Ξεθεμελιώθηκε ἡ περιοχή. Κι ἡ παλιὰ συνοικία τῆς ”Αμφισσας, ψηλὰ κοντὰ στὸ Πηγάδια,
ἔχοντας ὑποστεῖ ἐλάχιστες ζημιὲς

--ἡ ἐξαίρεση δηλ. στὸ γενικὸ χαλασμὸ -- ἀποκλήθηκε Χχαρακτηριστικά: Μάρμαρα.

Ἡ τραγωδία ἐκείνη χαράχτηκε
6αθιὰ στὴ µνήµη τοῦ λαοῦ κι ἡ εὖαίσθητη

μοῦσα του

τραγούδησε:

Τότε ποὺ γίναν οἱ σεισμοὶ καὶ τρέμαν οἱ ὀντάδες,
τότε σ᾿ ἀγάπησα κι ἐγὼ μὲ πόνους, μὲ τροµάρες...
Μέα μορφὴ ἔδωσε στὸν τόπο ἡ ἐπανανοικοδόµηση

τάθλητο

πάθος

κι ἔδειξε τὸ ἀκα-

τοῦ ἀνθρώπου

γιὰ

ἐπιθίωση. Γι’ ἄλλη μιὰ φορά ἡ ᾽Αθηνᾶ, προσωποποίηση τῶν ἀνώτερων δημιουργικῶν δυνάµεων
τοῦ

ἀνθρώπου,

καταπλάκωνε

βρὸ γίγαντα ᾿Εγκέλαδο.
καὶ τώρα θὰ νικήσει...

τὸ φοθεἩ

᾿Αθηνᾶ
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Τὺ

Β΄ Δημοτικὺὸ

κιτεὑπφίζεται
ΕΥΓ.

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ

Τὸ συνεργεῖο κατέθηκε θιαστικὰ
ἀπὸ τὸ φορτηγό. Θἄταν καμιὰ δεκαριὰ ἐργάτες ποὺ σκόρπισαν µέ-

νοµάστηκε Παρθεναγωγεῖο. ὍὉ τότε ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν ᾿Ανάργυρος Σιμόπουλος,
καταγόµε-

σα στὸν περίθολο, καὶ σὲ λίγο, σκαρ

γος

φάλωσαν στὴν σκεπή, ἀνεθαίνοντας
ἀπὸ τὶς ἀνεμόσκαλες,
Ἡ πρώτη σκεπαρνιὰ ἀντήχησε στὸ
ἤρεμο πρωϊνὸ σὰν τὴν θολὴ
ποὺ
στέλνει τὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα,
στὸν θανατοποινίτη ποὺ εἶναι στημένος ἀντικρυστά. Καὶ τὸ χάλασµα
ἄρχισε.
Ἕνα ἀκόμα κτίριο νεοκλασσικοῦ
ρυθμοῦ, τὸ Β΄’ Δημοτικὸ
Σχολεῖο
τῆς "Αμϕισσας
παραδόθηκε στὸν
κασμὰ τῆς διάλυσης, καὶ στὴν στρατηγικἡ ἐπίθεση τῆς µπουλντόζας,
Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο τούτου
τοῦ Σχολειοῦ
µμπορεῖ νὰ μὴν εἶχε

τῆς διαθήκης τοῦ πεθεροῦ του ΣωγὙροῦ, διέθεσε ἕνα µεγάλο κονδύλι
γιὰ τὴν περιφέρειά µας, γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τοῦτο τὸ Παρθεναγωγεῖο
χτίστηκαν ἀκόμη οἱ Φυλακές καὶ
τὰ Δικαστήρια, στὴν "Αμϕισσα καὶ
πολλὰ σχολειὰ στὶς κυριώτερες κὠµοπόλεις καὶ στὰ μεγαλύτερα χώ-

τὴν ὑπογραφὴ

µως

ἑνὸς Τσίλερ, ἔδενε ὅ-

μὲ τὴν τριγύρω

γειτονιὰ καὶ

τὰ παληὰ κεραμιδοσκεπασµένα σπίτια, στηριγµένο
λιτά, σεµνά, στὶς
μπροστινὲς κολόνες του.

᾽Απὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ χτίστηκε ἴσαµε σήµερα, χιλιάδες ἀγόρια καὶ κο-

ρίτσια συλλάθισαν
λεξοῦλες,

ἐδῶ τὶς πρῶτες

τραγούδισαν

τὸν ἜἘθνικὸ

Ὕμνο, ἔμαθαν τί εἶναι Πατρίδα καὶ
τί Οἰκογένεια, ἔμαθαν γράµµατα ἔµαθαν καὶ τὴν ζωή.
Τοῦτο τὸ Σχολειὸ ξεκίνησε τὴν
λειτουργία του σὰν σχολειὸ κοριτσιῶν καὶ γιὰ τοῦτο, στὶς ἀρχές, ὁ-
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ἀπὸ

τὴν

Σεγδίτσα,

ἐκτελεστὴς

ριὰ τῆς Φωκίδας, ὅπως στὴν ᾿Ιτέα,
στὸ Γαλαξείδι, στὸ Χρισσό,
στοὺς

Δελφούς, στὴν "Αγία Εὐθυμία, στὸν
“Αγιο Γεώργιο, στὴν Τοπόλια, στὴ
Σεγδίτσα.

"Ὅταν

ὁλοκληρώθηκε

τὸ

Παρθε-

ναγωγεῖο, πολὺ λίγες οἰκογένειες,
κι ἀσφαλῶς οἱ πιὸ προοδευτικές,

ἐμπιστεύτηκαν στὰ θρανία του τὰ
κορίτσια τους, γιατὶ ἡ κοινἠ γνώµη
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς Ἆταν σκληρὴ
καὶ ἀδυσώπητη γιὰ τὶς πρῶτες µαθήτριες.
«Ὅποια

πάει

γιὰ γράµµατα

κά-

γει κι ἄλλα πράµατα»,
Κυκλοφοροῦσε σὰν ἀφορισμός. ᾽Αλλὰ ἡ πρό:
οδος ὅλο καὶ περισσότερο κέρδιζε
μὲ τὸ µέρος της τὸ σύνολο, καὶ ὅλο
περισσότερα κορίτσια γέμιζαν τὶς
αἴθουσες,

Β΄

Πολὺ ἀργότερα μετατράπηκε στὸ
Μικτὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο.

Τὸ κτίριο

ποὺ σωριάστηκε,

ἔχει

πλούσια ἱστορία. Στάθηκε ἁκλόνητο σ’ εἰρηνικὲς περιόδους καὶ σ’ ἆναθρασμούς, ὑπηρέτησε τὸν Ἔϊθνικισµό,

ἔδωσε

φῶς

καὶ γνώση

σ᾿ ἆ-

µέτρητα ᾽Αμϕισσόπαιδα,
εἶδε καὶ
καλὲς καὶ κακὲς μέρες. Παραστάθηκε καὶ ὀοήθησε τὴν ἐξέλιξη τοῦ
τόπου, ταλαιπωρήθηκε ἀπὸ τὴν ᾿]ταλικἡ καὶ Γερμανικὴ κατοχἡ ἁλλά
δὲν ταπεινώθηκε οὔτε ἀπὸ
ἐπιτάξεις οὔτε ἀπὸ διαγουµίσµατα, γιατὶ τοῦτος ὁ πόλεμος ντρόπιασε τοὺς

νικητὲς

κι᾿ ὄχι τοὺς νικηµένους.

"Ἔνοιωσε

τὸν παλμὸ τῆς ἀντίστα-

σης, γεύτηκε μαζὶ μὲ τοὺς μαθητὲς
καὶ ὅλο τὸν κόσµο τὴν χαρὰ ἀπὸ
τὴν ἀποθεωτικὴ τελετὴ τῆς λευτεριᾶς, σὰν φύγανε οἱ Γερμανοί.
Τὸ

κτίριο

τοῦτο. εἶναι ἕνα κομµά-

τι ἀπὸ τὸ χθές, ἕνα κομµότι ἀπὸ τὴν
ἱστορία

τῆς πόλης

δὲν

ἔχει

τίποτ

ἄλλο

Σ’ ἄλλες χῶρες, ἔχουν εἰδικευμένους ἀρχιτέκτονες ποὺ σέθονται τὸ
ἐξωτερικὸ τῶν παληῶν σπιτιῶν, καὶ

ποὺ μποροῦν νὰ µεταλλάζουν τὸ ἐσωτερικό ἀκολουθῶντας
ταῖες ἐξελίξεις.

τὶς τελευ-

Κι ἔτσι οἱ πόλεις διατηροῦν τὸ
χρῶμα τους, γιατὶ ἂν διακοπεῖ κάθε σύνδεση μὲ τὶς ρίζες τότε οἱ πόλεις θὰ γίνουν ἀπρόσωπες, θὰ
σουν τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτό,

Τὸ γκρέµισµα τοῦ Β΄
σχολείου

χά-

Δημοτικοῦ

ἦταν ἀναγκαῖο,

γιατὶ πο-

τὲ δὲν ἔγινε μιὰ ριζικἠ
ἐπισκευὴ
ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ξαναζωντανέψει.

Κι ἂν κάποιοι συγκινήθηκαν ἀπὸ

µας.

"Ἔχομε συνηθίσει νὰ λέμε, ὅτι τὸ
χθὲς

χωρὶς πρωτοτυπίες, παραμερίζοντας
τὴν παράδοση, τὴν πλούσια κληρονοµιά µας σ᾿ ἀρχιτεκτονικὲς φόρμες, κι αὐτὴ τὴν ἱστορία µας.

νὰ

μᾶς

προσφέρει πέρα ἀπὸ ἕναν ἀνεδαφικὀ ρωμαντισμὸ
καὶ ἀσυμθίθαστη,
γιὰ τὸ σήµερα, ἔλλειψη προσαρµο-

γῆς.
Τοῦτα τὰ παληὰ κτίρια, τὰ δεµένα μὲ τὸ παρελθόν, ὅσο πλούσια καὶ
γᾶναι σὲ θύμησες, ἔχουν τὸ µεγάλο
µειονέκτηµα νὰ µένουν
πίσω ἀπὸ
τὴν πρόοδο καὶ νὰ εἶναι ἀπροσάρµοστα στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ σηµερινοῦ τρόπου διαθίώσης.
Ἡ σημερινἠ τεχνικἡ δίνει περισσότερη σηµασία στὶς ἀνέσεις καὶ τὸ
πετυχαίνει, σηκώνοντας, πολλὲς Φορὲς, ὄγκους μπετόν, ἄκομψους καὶ

τὸ ξεθεµέλιωμά

του, αὐτοὶ ῆταν

οἱ

γεροντότεροι ποὺ δὲν συγκινήθηκαν
τόσο γιατὶ χάθηκε
νικὸς ρυθµός, ἀλλὰ
για δημιουργήθηκε
ἀνάμεσα σὲ τοῦτο
στὶς

Μιὰ

γενιὲς

µέρα,

ποὺ

ἕνας ἀρχιτεκτο:
γιατὶ μὲ τὰ χρόἕνας σύνδεσμος
τὸ σχολειὸ καὶ

φοίτησαν.

ἕνας

γεροντάκος

κα-

θόταν στὸ σταυροδρόμι καὶ περιεργαζόταν τὰ χαλάσματα.

Κάτι ἆσφα-

λῶς θὰ θυμήθηκε, καὶ ἕνα δάκρυ
ἀνέθηκε στὴν κόγχη
τοῦ ματιοῦ
του, ἦταν

τοῦτο

κάτι σὰν ἐπικήδειος

τῆς ρωμαντικῆς ἐποχῆς.
«Ξέρεις», μοῦ εἶπε --, σὰν πλησία-

σα, «σὲ τοῦτο τὸ σχολειὸ
μάθαμε
γράμματα, ὁ παπποῦς µου, ὁ πατέ-
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Πόσα καὶ πόσα µαθητούδια δὲν
παίζαμε ξέγνοιαστα στὰ διαλείµµατα μ᾿ ὅλο ποὺ πολλοὺς ἀπὸ μᾶς

µεινε ἀπὸ τὴν ἐποχή του.
Κοιτάζοντάς τον νὰ ξεµακραίνει,
σκέφτηκα πόσο ἐπικίνδυνα παράλογο εἶναι νὰ ζοῦμε µόνο γιὰ τὸ παρελθόν, κλείνοντας τὰ µάτια σὲ κά-

μᾶς περίµενε ἕνα φτωχικὸ τραπέζι;

θε πρόοδο

Χαιρόμαστε τὸν
τὴν ζωή. Παίζαμε

σο ἐπίσης ἐπικίνδυνο εἶναι νὰ Ὑατζωνόµαστε στὸ σήµερα
περιφρονῶντας τὸ χθές,

ρας µου,
μου.

ἐγὼ

κι’

5

ε

ὕστεα

ὁ

γιός

ἥλιο, τὸν ἀέρα,
ἐέγνοιαστα τὶς

ἀμάδες, τὸ θαρετό, τὴν τσιλίκα, τὸν
ψευτοπόλεµο, τοὺς θόλους, τὸν 6ε-

ζόρη, τὴν ἁμπάριζα,
κυνηγητό.

τὸ κρυφτὸ

τὸ

Πολλὰ παιδιὰ ἀπὸ μᾶς µάθαιναν
γράμματα, δούλευαν
συνάµα εἴτε
κοντά στὸν γονιό, εἴτε κοντὰ σ᾿ ᾱφεντικά, ἦταν ἕνας ἀγώνας γιὰ ἐπι-

θίωση,

σκληρὸς

ἀλλὰ

τίμιος.

Τότε δὲν εἴχαμε ναρκωτικὰ καὶ
ἀπόγνωση, δὲν εἴχαμε ἄγχος κι’ ᾱνασφάλεια, τὸ ἐνεργειακὸ πρόθλημα καὶ πυρηνικοὶ ἐξοπλισμοὶ ἦταν
ἄγνωστα.

Σὲ τοῦτο ἀκριθῶς τὸν χῶρο παληά, πολὺ παληά, ταν ἡ ἐκκλησία
τ᾽ “Αη-Γιώργη, κι ὅπως λέγεται, στὰ

χρόνια τῆς Τουρκικῆς σκλαθιᾶς
τανε κρυφὸ σχολειό.

ἤ-

"ὌἜλα νὰ τὸ δεῖς, τώρα ποὺ τὸ ξέθαψε ὁ κασµάς, Τοῦτος ὁ τόπος εἷ-

ναι εὐλογημένος ἀπὸ τὸν “Αη-Γιώργη»

εἶπε «γιατὶ ὅπως

γυρόφερνε

λένε, ὁ ἅγιος

πηλαλῶντας

μὲ τ᾽ ἅλο-

ὙΥό του»,

Καὶ ἀπομακρύνθηκε, σκυφτὸς, πνιγμένος στὴν συγκίνηση καὶ τὶς θύµησες, σέρνοντας µαζί του, ὅ,τι ἀπό-
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κι’ ἐξέλιξη, ἀλλὰ καὶ πὀό-

Ἕνας Σιμόπουλος,
ἕνα αἰῶνα
πρίν, ἦταν τόσο φωτισμένος. ᾿Λξιοποίησε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, τοῦτον τὸν τόπο ποὺ καθαγιάστηκε ᾱπὸ τὶς λειτουργίες, τοὺς
ὄρθρους
καὶ τοὺς ἑσπερινοὺς τῆς ἐκκλησιᾶς,

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πίστη τῶν σκλαθόπουλων ποὺ γιόµιζαν τὸ ὁράδυ τὸ
κρυφὸ σχολειό, καρτερῶντας
ἕνα
λεύτερο

αὔριο.

Σχολειὸ θέθαια θὰ ξεπεταχτεῖ καὶ
τώρα.

Σχολαρούδια θὰ τὸ γιοµίσουν καὶ
πάλι

καὶ

θὰ

ποὺ θὰ εἶναι
μέλλον τους.

παίρνουν

τὶς γνώσεις

καθοριστικὲς

Χρειαζόμαστε

τόσο

πολύ,

γιὰ τὸ
ἄνετα

καὶ Φφροντισµένα κτίρια κι’ ἀκόμα
περισσότερο σχολειά, γιατὶ ἐκεῖ δημιουργεῖται ὁ
χαρακτήρας κι ἡ
προσωπικότητα τῶν παιδιῶν. ᾽Αλλὰά
γὰ ταιριάζουν στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, κι ἡ µελέτη τῆς κατασκευῆς τους νὰ μὴν ἀφορᾶ μµόνον τὴν λειτουργικότητα καὶ τὴν ᾱνεση, ἀλλὰ νὰ συμπορεύεται μὲ τὴν
πλούσια ἐθνική µας κληρονομιὰ σὲ
ἀρχιτεκτονικὲς

κατασκευές.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΑΠ’

ΤΗ

ΛΟΡΙΛΛ

"το

ΜΑΥΡΟ

ΠΕΤΣΙ,

ΓΙΑΝΝΗ
᾿Απ'

τὴν

ἱστορία

τοῦ

Δημήτρη

τικἀ Χρόνια, ἀλλὰ καὶ σὲ
ρίως στὴν πεδινἠὴ Λωρίδα,

ὅλη

Δασκαλόπουλου,

τὴ

διάρκεια

Παιδικοὶ φίλοι ἦταν ὁ Δημήτρης
Δασκαλόπουλος κι ὁ Τριανταφύλλου καὶ ζοῦσαν σ᾿ ἕνα χωριὸ τ᾽ ᾽Απὀκουρου κοντὰ στ᾽ ᾽Αγρίνιο. Ζωηροὶ καὶ οἳ δυό τους δὲ μποροῦσαν
νὰ ὑποφέρουν τὴν τουρκικὴ τυρανγία καὶ ὁλοένα δημιουργοῦσαν ἐπεισόδια μὲ τοὺς τυράννους καὶ περισσότερο καιρὸ ἦταν στὸ «κλαρὶ» καὶ
λιγότερο

στὰ

σπίτια

ποὺ

ἕἔδρασε

τοῦ Μεγάλου

στὰ

δάσκαλου
προεπαναστα-

᾽Αγώνα

τοῦ

1821,

κυ-

Δώδεχα χρόνους ἕχαμα
στοὺς Ἀλέφτες καπετάνιος.
Σὲ στρῶμα δὲν ἐπλάγιασα
οὐδὲ σὲ μαξιλάρι.

Τὸ χέρι µου προσκέφαλο
καὶ τὸ σπαθί µου «στρῶινα
καὶ τὸ καριοφιλάχι µου
ἦταν τὸ σκέπασυά µου.

τους.

Γι αὐτὸ τοὺς ταίριαζε τὸ παρακάτω τραγούδι:
«Π ΚΑΤΑΡΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»

Οὔὖλες οἵ µάνες στὰ παιδιὰ

εὔχονται νὰ προχόφουν
καὶ μένα Ἡ μανούλα µου
θαριὰ κατάρα δίνει:
Κλέφτης νὰ πᾶς παιδάκι µου
κλέφτης νὰ κατωντήσεις.
Νὰ κατοικήσεις στὰ θουνὰ

Δὲν μποροῦσαν νὰ σταθοῦν ἄλλο
στ᾽

Απόκουρο,

Τριχωνίδας,
πιαστοῦν

ἀπὸ

στὴν

γιατὶ

περιοχὴ

κινδύνευαν

τοὺς

Τούρκους

τῆς

νὰ
καὶ

γι’ αὐτὸ ἔφυγαν καὶ ἤρθαν στὴ Δωρίδα γύρω στὰ 1800. Ὁ Δημήτρης,
ἐγκαταστάθηκε
στὸ Μλῆμα, στὸ
κεῖθε Κλῆμα ἢ Κοκκιναίους. Τὸ χωριὸ αὐτό, ποὺ εἶχε τὴν χειμερινὴ ἕὃρα του ὁ Δεσπότης Λιδορικίου, εἷγαι κοντὰ στὴ θάλασσα κι ἀνάμεσα
στὰ κτήµατα ῆταν τὸ Μετόχι καὶ οἱ
μύλοι τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Βαρνά-

καὶ στὶς φηλὲς ραχοῦλες,

κοθας,

Νὅᾶχεις τοὺς λόγγους συντροφιὰ

λος,

καὶ τὰ, πουλιὰ κουθέντα,
νᾶχεις χαὶ τὰ κλεφτόπουλα
καθημεριὸ ληµέρι.

του καὶ τὸ περιθάλλον, γρήγορα ἔγινε Παπαδηµήτρης στὸ κεῖθε Κλῆμα. Ὁ Τριανταφύλλου ἐγκαταστά-

Ἔτσι

ὁ Δημήτρης

θοηθούµενος

Δασκαλόπου-

ἀπὸ

τὴ

«φύση»
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θηκε

στὸ

Ύινε

Πάνω

γνωστὸς

Παλαιοξάρι

μὲ τὸ

κι ἔ-

ὄνομα:

Τριαν-

τάφυλλος ᾽Αποκορίτης.
᾽Αλλὰ ἡ ἥμερη θρησκευτικἡ καὶ
οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ νέου
σπιτιοῦ

τους δὲν ἡμέρωσαν

καὶ τὸν

ἀνυπόταχτο χαρακτήρα τους.
Γρήγορα παρουσιάζονται σὰν καπεταναῖοι μὲ
τριάντα - σαράντα
παλληκάρια ὁ καθένας.
Ὁλόκληρη ἡ πεδινὴ Δωρίδα ἤταν
κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τους: Ὅ
᾿Αποκορίτης κατεῖχε τὶς ὀρεινὲς δια-

Μπροστὰ στὴν ἐκδικητικὴ μανία
τῶν τυράννων οἱ κάτοικοι τῶν χω:
ριῶν κρύθονταν στοὺς λόγγους. Τὶς
περισσότερες φορὲς ὅμως κατέφευγαν στὴ µεγάλη σπηλιἁ τῆς ΓΚώκας,
ποὺ ῆταν στὴ
μέση τοῦ μεγάλου
θράχου καὶ ἀνέθαινε ἀπὸ ἐπικίνδυνο μονοπάτι.
Στὴν εἴσοδο εἶχε πλάτωμα καὶ
προστατευτικὸ µονδρότοιχο. Μὲ τὰ
τουφέκια καὶ τὶς πέτρες ποὺ κυλοῦσαν

οἱ δικοί

µας

ἐμπόδιζαν

τοὺς

Παπαδηµήτρης τὶς πεδινότερες. Απ΄

Τούρκους ν᾿ ἀνέθουν.
Μποροῦσαν
δὲ νὰ µένουν στὴ σπηλιὰἁ γιὰ μέρες.
Κυριολεκτοῦσε ὁ Ρήγας, ὅταν ἕἔ-

αὐτὲς τὶς διαθάσεις περνοῦσε ὁ δρό-

γραφε:

θάσεις

τοῦ

Τρίκορφου

ὄρους

κι ὁ

µος ποὺ συνέδεε τὸν ΄Ἔπαχτο μὲ τὸ
Λιδορίκι καὶ τὰ Σάλωνα.
Ὁ Παπαδηµήτρης, μὲ τὸν κλεφτοπόλεμο ποὺ ἄνοιξε στοὺς τοπικοὺς ἀγάδες καὶ µπέηδες, δὲν ἄργησε νὰ γίνει ὁ φόθος καὶ ὁ τρόµος

τῶν τυράννων, πού, ἀπὸ τὸ µαυριδερὸ χρῶμα τοῦ σώματός του, τὸν
ὀνόμασαν Καραμεσίνη, δηλ. Μαῦρο
πασᾶς

τοῦ "ὌἜπακχτου,

ποὺ διοι-

κοῦσε τὴν περιοχή, συχνὰ ἔστελνε
ἐναντίον τοῦ Καραμεσίνη ἀποσπάσματα.
"Ἔτσι πολλὲς ἦταν οἱ συγκρούσεις ἀνάμεσα στοὺς
κλέφτες
καὶ
τοὺς ἐχθρούς. Τέτοιες συγκρούσεις

ἔγιναν στὸ Κεφαλογιόφυρο, µοναδικὀ πέρασμα τοῦ Μόρνου ποταμοῦ
σὲ καιρὸ

χειμώνα,

στὰ

Ταμπούρια,

περιοχἡ Κλήματος - Κουκούρων καὶ
στὶς ὀρεινὲς διαθάσεις τοῦ

Τρικόρ-

φου, κοντὰ στὴν Κώκα, τὸ ἀπρόσιτο
ληµέρι τοῦ Παπαδηµήτρη καὶ τοῦ
᾽Αποκορίτη.
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θλέπουμε

κλαριά,

νὰ φεύγουμε ἀπ᾿ τὸν κόσμο
γιὰ τὴν πικρὴ σκλαθιά...
Πότε ἔγινε µέλος τῆς Φιλικῆς Ἓταιρείας ὁ Καραμεσίνης εἶναι ᾱγνωστο.

Γνωστὸ

πάντως

εἶναι,

ὅτι

μὲ τὴν ἔναρξη τῆς Επαναστάσεως

Πετσί.
Ὁ

Σπηλιὲς νὰ κατοικοῦμε,
γὰ

ἔκαμε ἐπιδρομὴ σ᾿ ὅλη τὴν τουρκοκρατούµενη πεδινἠ Δωρίδα.
"Ἔπιασε

αἰχμάλωτους

κοὺς ἀγάδες

τοὺς τοπι-

καὶ τοὺς ὁδήγησε

στὸ

πρὸ ὀλίγου λευτερωμένο Μαλανδρίνο.
Ἐκεῖ τοὺς ἔκλεισαν σ᾿ ἕνα ἄχερώνα καὶ τοὺς ἔκαψαν...
᾿Ανάμεσα στοὺς αἰχμαλώτους ἢταν οἱ ἀγάδες: Τσαμαλᾶς, Σούλης,
Χασάν, Μανάγουλης καὶ Ὀμέρ, ποὺ

ἔδωσαν καὶ ὀνόματα σὲ τοπωνύμια
(Ἰσαμαλάδες), ἢ σὲ χωριᾶ (Σου-

λὲς -- Εὐπάλιο), (Χασὰν - ἀγᾶ, Μα-

(Μαραφέντ

νάγουλη),

- Ὁμὲρ

ἆ-

στὰ Ταμπούρια,

Τούρκους

φέντη).

Στὸ μεταξὺ θγῆκαν οἱ Τοῦρκοι τοῦ
"ὌἜπαχτου γιὰ ἀντίποινα. Ρήμαξαν

ὅ,τι θρῆκαν µπροστά τους:

"Ἔπια-

σαν αἰχμαλώτους,

κόσμο

ἔκαψαν

ὅταν ἐκεῖνος ἔδωσε μάχη

σκότωσαν

ἐκκλησίες καὶ μετόχια, ρή-

μαξαν σπίτια,

τοῦ

καν; οἱ Θανάσης

Κλῆμα, Κοκκιναῖοι,
µπος, Παλιόμυλος,
σπηλιὰ τῆς Κώκας

Παντούλα,

κλεισµένοι ἐκεῖ δυὸ μέρες.
Στὸ μεταξὺ οἱ Τοῦρκοι ποὺ ἀνέ6ηκαν μέχρι τὸ Πάνω Παλιοξάρι,
συνάντησαν ἰσχυρὴ ἀντίσταση στὰ
περάσματα

τοῦ Τρ ικόρφου ἀπὸ τοὺς

᾽Αποκορίτη καὶ
Παπαδηµήτρη κι
ἀναγκάστηκαν νὰ γυρίσουν πίσω
στὸν

ρα

ὌἜπαχτο,

καὶ

στέλνοντας

αἰχμαλώτους

στὸ

λάφυ-

Μεσο-

λόγγι...

Δὲ μᾶς εἶναι γνωστὸ

κόµα µάχες ἔλαθε
µεσίνης.
λούθησε

σὲ ποιές ᾱ-

µέρος ὁ Γαρα-

Καθόλου ἀπίθανο ν᾿ ἆκοκαὶ τοὺς ἄλλους Δωριεῖς

ἀγωνιστὲς στὶς πάμπολλες ἔκστρατεῖες τους καὶ τὶς µάχες ποὔδωσαν

σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ᾽Αγώνα.
᾿᾽Ακόμα μπορεῖ νὰ πῆρε
µέρος

στὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ "Ἔπαχτου, νᾶ-

τοῦ

Πα-

παδηµήτρη...
Βέθαια πάντως εἶναι τά ἑξῆς:
Στὰ 1819 γεννήθηκε τὸ παιδί του
Χρίστος Παπαδημητρίου ἤ Καραµεσίνης. ᾽Απὸ τὸ Χρίστο γεννήθη-

Οἱ περισσότεροι ὅμως ἀπὸ τοὺς
κατοίκους τῶν χωριῶν ΚΜουπλαῖοι,
Κούκουρα, Κάἀνέθηκαν στὴ
καὶ
σώθηκαν,

τόπος

καὶ

Κλήματος

μὲ τοὺς
περιοχὴ

(περίπου τό 1844)

᾿Αναστάσης,

Δημήτρης,

Γιῶργος,

Καλλιόπη,

Παρασκευή.

Ὁ Θανάσης πῆρε τὴ Βασιλικὴ τοῦ
Γιώργου Λιοκώστα (Ἠλιόπουλου),
ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Ζωριάνο καὶ
ἔφτιαξε τὰ παρακάτω

παιδιά, κατὰ

σειρὰ ἡλικίας: Μῆτσο, Μίκο, Ρίνα,
᾿Αριστομένη, Χρίστο, Γιάννη Κώστα,
Χρυσάφω, Ἠλία, ᾿Ανδρέα. Σήµερα
ζοῦν

ὁ

Γιάννης,

Κώστας

᾿Αν-

καὶ

δρέας καὶ φυσικὰ τὰ ἐγγόνια τοῦ
Θανάση.
ὍὉ µπαρμµπα - Γιάννης, ποὺ μᾶς
διηγήθηκε τὴν παραπάνω ἱστορία,
εἶναι σήµερα 97 ἐτῶν καὶ μένει μὲ
τὴ γυναίκα του Κατερίνη (ἀπὸ τὴ
οἰκισμὸ
Ζωριάνο) στὴ Μαγούλα,
τῆς κοινότητας Μοναστηρακιοῦ Δωρίδος.

χει

δὲ τὰ

παιδιά:

Κούλα

(Βασιλική,) Θανάση, Κωστία, Ρίνη,
Τασία, Θύμιο.
Τὸ τραγούδι μᾶς τὸ εἶπε ἡ θειὰ
84 χρόνων
Καραχάλιου
᾽Αγγέλω

Μεσολόγγι

(ὁ ᾿Αποκο-

ρίτης ἐκεῖ διακρίθηκε)

ἢ νὰ πολέ-

καὶ τραγουδιόταν στὰ Κούκουρα ἆπὸ παλιά, ὡς τὰ τελευταῖα ἔεµπου-

τοῦ Καραϊσκάκη,

λτσίσια, ἐδῶ καὶ δεκαπέντε χρόνια...

φτασε

στὸ

µησε στὸ πλευρὸ

Συμπατριώτη,
Μὴν πετᾶς τὸ περιοδικὸ τοῦτο. "Ἔστω καὶ ἂν δὲ σοῦ ἀρέσει
μὴν τὸ καταστρέρεις.
Δῶστο σὲ κάποιον ἄλλο. Μπορεῖ ν’ ἀρέσει σὲ κεῖνον.
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Τὸ ἐπελευθερωτικὸ κίνηµα τῆς Γυγπίκας
ΕΥΘΥΜ.

ΔΡΟΛΑΠΑ,

ΑΝΑΣΤ.

τ. ᾿Αντιπροέδρου Ε.Φ.Μ.

Δημοσιεύεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς «Διεθνοῦς
8 Μαρτίου 1981.

Ὁ φεμινισμὸς σὰν κίνηση γιὰ τὴν
ἀπελευθέρωση τῆς γυναίκας ἔχει
λάθει στὴν ἐποχή µας ἀπροσμέτρητες διαστάσεις, Οἱ συνδικαλιστικὲς
ὀργανώσεις, οἱ πολυάριθµες καὶ πολυποίκιλες ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν προ-

θολἠἡ καὶ τὴ διεκδίκηση τῶν δικαιωµάτων

τῆς γυναίκας,

ἀποτελοῦν

µε-

ρικὲς ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἐκφρά-

σεις τοῦ κινήματος ἡ δραστηριότητα τοῦ ὁποίου ἔχει ἐπιταχυνθεῖ κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία,
Πρακτικὰ

τὸ φεμινιστικὸ

κίνημα,

μέσα ἀπὸ τὸ τεράστιο πλέγμα τῶν
ἀντικτύπων καὶ τῶν ἀναδιαρθρωτικῶν
κοινωνικῶν μεταθολῶν ποὺ
προσπαθεῖ νὰ ἐπιλύσει ἀλλὰ καὶ ποὺ
παράλληλα δημιουργεῖ, ἕνα, συνυφα
σµένο μὲ τὶς γενικώτερες γεωπολιτικὲς
καὶ
κοινωνικοοικονομικὲς
συνθῆκες καὶ δυνατότητες, ποὺ µπο
ροῦν νὰ ἐκφράσουν τὶς μεταθολὲς
αὐτὲς ἢ νὰ τὶς δώσουν µετουσιώµένες σὲ μιὰ ὁλότητα, ποὺ ἔχει τὴ
θέληση
δεχτεῖ.

καὶ

τὴ

δυνατότητα

νὰ

τὶς

Θεωρητικὰ ὅμως µέσα στὴ νέα
κοινωνικοπολιτικὴ
συγκυρία τῶν
καιρῶν, ποὺ δημιουργοῦν οἱ κοσµοκοινωνικὲς διαρθρωτικὲς
µεταθολές, τὸ θέµα
τῆς ἀπελευθέρώσης
τῆς γυναίκας, μὲ εὐρύτερη ἔννοια,
σὰν πρόθληµα, ποὺ ἔχει ἀνυπολόὙιστη γιὰ τὸ σύνολο ἀπήχηση, ἓχει ἀνάγκη ἀπὸ µία σωστότερη, ὁρθὴ θὰ μποροῦσα νὰ εἰπῶ, τοποθέτηση ἔξω ἀπὸ ἀντιδικίες καὶ ἀνταγω29/018

νισμούς,

ἡμέρας

τῆς

γυναίκας»

Φφανφαρονισμοὺς

ἢ καπη-

λίες μὲ συνειδητοποίηση τῶν δεδοµένων καὶ σαφῆ καθορισμὸ τῶν ζη-

τουµένων.
Μόνον ἔτσι, ἂν δηλαδὴ
τεθοῦν
«παράγοντες» καὶ «προθλήµατα» σὲ
σωστὴ ἀξιολόγηση τῶν προθληµατισμῶν καὶ τῶν προσανατολισμῶν,
«τὸ γυναικεῖο κίνημα»
µμπορεῖ νὰ
κατευθυνθεῖ σωστὰ καὶ μὲ τὶς λιγώτερο ἐπιζήμιες γιὰ τὸ ἴδιο καὶ
τὸν ἄνθρωπο συνέπειες, --ποὺ εἶναι
ὁπωσδήποτε ἀνυπολόγιστες-- ἂν ᾱ-

ναλογισθεῖ κανείς, ὅτι ἀναθεωρεῖ ὅλες

σχεδὸν

τὶς

θασικὲς

δομὲς

ποὺ

στηρίχτηκε
καὶ στηρίζεται ἀκόμα
τὸ κοινωνικὸ οἰκοδόμημα
3

Πρωταρχικὸ -- θεσμικὸ ἂν θέλετε-- ἀπὸ τὰ προθλήματα ποὺ στοχεύει, ἀλλὰ καὶ ποὺ προσδιορίζουν
τὸ φεμινιστικὸ κίνημα, εἶναι ἡ θέση,
ποὺ θὰ πάρει ἡ γυναίκα στὴ ζωή.
Τὸ πρόθληµα
Φδέθαια δὲν εἶναι
καινούργιο. Ἔχει ζωὴ ὅσο καὶ τὰ
ἐπίσημα φεμινιστικὰ κινήματα τῆς
χειραφέτησης τῆς γυναίκας καὶ πασχίζει νὰ στηριχθεῖ ἄλλοτε σὲ μιὰ
ἀλλοτρίώση τῆς γυναίκας --ποὺ
προέρχεται ἀπὸ τὴ σχέση, ὑποταγῆς
καὶ ποὺ ἐξελίσσεται σὲ ἀγῶνα ᾱμΦισθήτησης τῆς ἐξουσίας

καὶ τῆς ἐ-

ξάρτησής της ἀπὸ τὸν ἄνδρα-- καὶ
ἄλλοτε σὲ μιὰ παράλληλη μὲ τὀν
ἄνδρα τοποθέτηση μὲ ἴσες καί ἴδιες
μετοχές, ποὺ ἀποθλέπει στὴν εὐρύ-

τερη ἔννοια ἄνθρωπος καὶ στὰ συνολικὰ ἐν γένει τῶν ἀνθρώπων προόλήματα,

ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἴδια τὴν

ἀνθρώπινη κοινωνία.
Τὸ θέµα γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ
θέση ποὺ θὰ πρέπει νὰ πάρει ἡ γυναίκα στὴ

ζωὴ

εἶναι ἀπ᾿ αὐτά,

ποὺ

περισσότερο σήµερα ἔχουν δηµιουργήσει

ἕνα κυκεώνα

πολλὲς

συζητήσεων

ἀντικρουόμενες

μὲ

ἀπόψεις,

Μι

Στὰ πολὺ παληὰ χρόνια ἔλειπε
ἢ δὲν δημιουργοῦσε σοθαρὰ προὀλήματα μεταξὺ τῶν «ἁρμοδίων»,
ἀλλὰ κυρίως στὴ ζωὴ τὸ θέµα τῆς,
μὲ τὴ σηµερινἠ ἔννοια, χειραφέτησης

τῆς

γυναίκας

Ἡ

θέση

της

ἢ-

ταν καθορισμένη κάθε φορὰ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα κοινωνικἡ διάρθρώση καὶ κυρίως τὴ γενικὴ νοοτροπία ποὺ ἐποίκιλλε στὴ
πορεία τῶν ἀλληλοδιαδόχων ἔποχῶν.
"Ετσι ἄλλοτε θρίσκοµε τὶς
γυναίκες νὰ κυκλοφοροῦν καὶ νὰ
συμπεριφέρονται ἐλεύθερα,
ὅπως
καὶ οἱ ἄνδρες (ἀρχαιότατος ἄρητικὸς

Πολιτισμὸς)

κι’ ἄλλοτε

κλει-

σµένες στὸ σπίτι μὲ διπλοµανταλωμένα
παράθυρα
νὰ ζοῦν τὴν
ζωὴ

τῶν

οἰκοσίτων.

Σήµερα ὅμως τὸ θέµα τοῦτο γίγηκε πρόθληµα ποὺ στὶς πάµπολες
ἀναλύσεις

λόγους

του

ἀπὸ

τοὺς

καὶ γενικά τοὺς

κάθε ἄλλο παρὰ τὴ λύση
σκουµε.
Οἱ διϊστάµενες
δὲν

στέκονται

ἱκανὲς

νὰ

κοινώνιο-

«εἰδικοὺς»
του 6ρίἀπόψεις
μᾶς

φωτί-

σουν οὔτε ἀκόμα καὶ κεῖνες ποὺ
φιλοδοξοῦν νὰ πάρουν τὸ δρόµο τῆς
«γκαμµήλας», "Έτσι ἔχομε ἕνα κυκεώνα θεωριῶν
ποὺ ὅλες φιλοδοξουν

νᾶναι

ὀρθές.

Τὴν κοσμοθεωρητικἡ διαφορὰ τῶν
ἀντιλήψεων θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουµε σὲ ὑποθόσκουσες ἢ σὲ ἔπη-

ρεάζουσες

µκοινωνικὲς

σεις

καὶ

ποὺ

πολλὲς

ἐπιδρά-

τοπικισικὰἀἁ
φορὲς

ἐλατήρια
«ἀναλύονται

σὲ ἀνάγκες. Σ’ αὐτὴ τὴ περίπτώση
μποροῦμε νὰ κατατάξουµε τὶς ἀπόΨεις ποὺ ἔρχονται ἀπὸ χῶρες στὶς
ὁποῖες ἡ ἀνάγκη ἐπιθάλλει μιὰ πιὸ
ἐνεργητική,
περισσότερο πλατειὰ
καὶ μὲ μεγαλύτερες
εὐθύνες θέση
τῆς γυναίκας ἢ τῶν ἄλλων ποὺ οἱ
συνθῆκες ἀναγκάζουν τὸ ἀντίθετο.

Παληὸς φυσικοκλιματολογικὸς
γόµος ποὺ στὴ κάθε πορεία γιὰ μιὰ
γενικώτερη
«ἐπιστημονικὴ συµφωγία» στέκεται ἐμπόδιο σὲ μιὰ γνωστικὴ ὁμογνωμία.
᾿Εκτὸς ἀπ᾿ αὐτή, τὴ δικαιολογηµένη ἀπὸ μιὰ ἄποψη αἰτία τῆς ἄν
θέλετε

ἀντιγνωμίας,

ρῶς

γενικώτερης

νικὲς

γνῶμες

--οἵ

ἔχομε

καθα-

ὑφῆς

ὑποκειμε-

ὁποῖες

ἐμπνέον-

ται συνήθως ἀπὸ τὸν ἄκρατο φεµινισμὸ ἢ τῆς ἀνατολίτικες

ἰδέες τοῦ

ὁμιλοῦντος -- ποὺ οἱ περισσότερες
συγχέουν τὸ καθαρὸ θέµα τῆς γυναικείας ἀποστολῆς καὶ τῆς χειραφέτηση τοῦ γυναικείου φύλου πρὸς
τὴν μὲ δυτικοευρωπαϊκἡὴ προέλευση
νέα περὶ ἰσότητας τῶν δύο φύλων
θεωρία, κάθε ἄλλο παρὰ ἐγγίζουν
πρὸς τὴν ἀλήθεια. (Ἐδῶ ἔχουν θέση
ἐκεῖνοι ποὺ καθορίζουν τὴν τοποθέτηση τῆς γυναίκας μὲ θάση τὴν ἀρχἠ τῆς ἰσότητας τὴν ὁποίαν συναρ-

τοῦν πρὸς τὴν ἰσοϊκανότητα ἢ κατωτερότητα
(ἐσφαλμένη
θάσις)
καὶ ὄχι πρὸς τὴν δυνατότητα (ὁρθή).
Ἡ ἀναφερόμενη δεύτερη κατηγορία μαζὶ μὲ μιὰ τελευταία ὁμάδα, τῆς ὁποίας οἱ ἀπόψεις στηρίζονται

ὡς

ἐπὶ

τὸ

πολὺ

σὲ

ἆναπο-

δείκτους «μεταφυσικὲς» πολλὲς φορὲς

προὔὐποθέσεις

ποὺ

ἀσκοῦν

ἐπί-

ὅραση στὴν ἑρμηνεία τῶν δεδοµένων
ποὺ τοὺς παρέχει ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ

εἰδικώτερα ἡ κοινωνιολογικὴ

ἔρευ-
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να,

στεροῦνται

δημιούργησε κυρίως ἡ ἀσάφεια τῆς
θέσης ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἡ Ύυναίκα στὴν οἰκογένεια. Μπορεῖ ὅλοι
νὰ συμφωνοῦν γιὰ τὴν κυρία της ᾱποστολἡ ὅτι δηλ. θασικὸς καί ὄψι-

συµµε-

οὐσιαστικῆς

τοχῆς στὸ οἰκοδόμημα τῆς γνώσης
ἐξαντλεῖται
καὶ ἡ ἀποστολὴ τους
στὸν ἐπιδιωκόμενον ρηχὸ --ᾱν ἐκφράζοµαι καλά-- σκοπό.
Ἔτσι ἀπομένουν στὴν ἐπιστημονί-

στος ρόλος τῆς γυναίκας εἶναι ἡ µη-

κἡ ἀλήθεια αἱ ἀπόψεις τῆς πρώτης

κατηγορίας τὸ κΌρος τῶν ὁποίων θὰ

πρέπει νὰ ἀναγνωρίσομε.
Αὐτὲς παραδέχονται στὴν ἀποστολὴ καὶ στὴ θέση τῆς γυναίκας σὰν

τὶς ᾱ-

καὶ

τὶς ἐκδηλώσεις

σωστὲς

σχολίες ποὺ γιὰ νὰ καταπιαστῆ καγεὶς χρειάζεται ὄχι μονάχα ἐπιτηµε

κάθε

γιὰ

ποὺ

ἀπαιτοῦ-

γενικώτερα

ὀρθολο-

δηλ

ἀρετὴ

δειότητα,

γιστικὴ ἐνέργεια, ἀλλὰ καὶ ποὺ ὅκαὶ ἄλλες
πηρετοῦν ταυτόχρονα
σκοπιμότητες τοῦ ἀνθρωπίνου γένους

καί

γενικώτερα

κοσμοκοινῶ-

νικές. Βέθαια στὴν ἐρώτηση ποιὲς
ἀκριθῶς εἶναι αὐτὲς δὲν μποροῦμε
γὰ δώσουμε μιὰ ἀπόλυτη κι οὔτε
Δὲν μποροῦμε
ἐνιαία ἀπάντηση.
νὰ δώσουλὴ
συμθου
λ.χ. τὴν ἴδια
σὲ μιὰ ᾿Ακαὶ
να
µε σὲ μιὰ ᾿Αφρικά
νὰ ἶμπορεῖ
καὶ
οὔτε
ίδα,
µερικαν
σχύση μιὰ εἰδικὴ συμθουλὴ σ’ ὅλες

τὶς γυναίκες,

ἀφοῦ

στὶς

μὲν

ἡ

εὐαισθησία εἶναι ἔμφυτα ριζωµένη
στὸ ὑποσυνείδητό της ἐνῶ στὴν ἄλλη ὁ ἐπαναστατικὸς καὶ θεληµατιἀποτελοῦν τὴν
κὸς χαρακτήρας
ὑφή. Γεθετικἠ
κύρια του ψυχοσυν
νὰ ποῦσαμε
νικὰ ὅμως θὰ μπορού
α
ριότητ
δραστη
ία
γυναικε
ἡ
µε πὼς
ες
ἐκεῖν
περιλαμθάνει
τὶς

ἀσχολίες

ποὺ

πε-

μὴν
νὰ
τυχαίνουν
νὰ
οὔτε
τάσσουν,

ὑποσυμµ-

κύριο

προ-

πνίγουν

ορισµό

τὸ

της.
ὔν

Σήµερα θρισκόµαστε σὲ μιὰ ἐποχὴ
«οἰκογενειακῆς ἐπανάστασης» ποὺ
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τρότητα καὶ ὅτι ἡ ἀποστολή της εἷναι συνυφασμένη μὲ τὴ δηµιουργία
καὶ τὴ διατήρηση τῆς οἰκογένειας,
πλὴν ὅμως ἡ ἐπαγγελματικὴ ἆπασχόληση, καὶ οἱ νέες ἀπόψεις, ποὺ
ἤδη σὲ πολλὰ µέρη γίνηκαν πράξη,
γιὰ τὴ σχέση καὶ τὴ συµθίωση τῶν
δύο φύλων, κλόνισαν τὴν οἰκογένεια
καὶ ἐδημιούργησαν σοθαρὰ προθλήµατα ἔτσι ποὺ ἐνῶ σκεπτόµαστε τὴ
χειραφέτηση σὰν ἕνα µέσο ποὺ τὸ
ὑπαγόρευαν λόγοι ἠθικῆς τάξης καὶ
γενικώτερης θελτίωσης τῆς κοινῶγίας, εἶχε ἐντελῶς ἀντίθετο ἀποτέλεσμα.

Ἡ κατάκτηση ἵἩ χειραφέτηση,
καὶ τόσα ἄλλα
σων δικαιωμάτων
ποὺ γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους ἀγωνίζεται ἡ σημερινἠ γυναίκα, τὴν ὑποχρέωσαν, μπορεῖ ἀσυνείδητα, ν᾿ ᾱπαρνηθῆ τὰ προνόμια τῆς θηλυκότητας καὶ νὰ παραμµελήση τὴν οἶκογένεια.

Βέθαια ὅπως εἴπαμε παραπάνω,
ἐδῶ δὲν μποροῦμε νὰ δώσουμε ἕνα
κατάλογο μὲ τὸ σύνολο τῶν ἐπιἐπιδιώξεών
γυναικείων
τρεπτῶν
θἄναι σχεγιατὶ
καὶ
καὶ ἀσχολιῶν,
θασικὴ
ὅμως
σωστὴ
τὴ
πρὸς
τικός,
εἶναι
προχωρῶντας,
κατεύθυνση
ὀρθὸ ἡ γυναίκα νὰ κινεῖται ἐλεύὃ ηνὰ μὴν
ἀρκεῖ
θεα,
ἔπαρτόση
μιουργήση
περιφρό:
τόση
καὶ
ση
νηση

γιὰ

τοὺς

ἄλλους

ν ἀἁδιαφορήση
ὥστε
τὸ θαᾳασικὸ
ρόλο

στὴ

γῇ.

γιὰ
της

ὍμΚΑΙ

ΛΠΟ ΜΑΡΤΗ

ΚΛΛΟΚΑΡΙ,
ΜΗΤΣΟΥ

ὌἜδωκε

ὁ Θεὸς

καὶ ἤρθε

τὸ τέ-

λος τοῦ χειμῶνα, καιρὸς ῆταν πιά.
Τ ἀνεμόχιονα σταµατῆσαν,
ἡ πα-

γωνιὰ λιγόστεψε, ἡ µέρα τὸ πῆρε ἆπάνω

της. Τὰ

σύννεφα

ἀραιῶσαν,

ὁ

οὐρανὸς ξάνοιξε καὶ ὁ ἥλιος ἀρχίνεψε νὰ ζεσταίνει τὴ πλάση -- ἡ ᾱνοιξη ὅπου νάναι φτάνει.
Ἡ νεκρωμµένη ἀπ᾿ τὰ τσάφια καὶ
τὶς κοκκαλωτὲς γῆς συνέρχεται σιγὰ - σιγὰ καὶ ζωντανεύει --- οἱ ρίζες

πος ἀπὸ φωνὲς

μεῖναν πίσω, σ᾿ ἀναθρασμὸ θρίσκονται τοῦτο τὸν καιρό. Τὸ μαντρὶ καὶ
τ᾿ ἀχοῦρι στένεψε καὶ δὲν τὰ χωράει
πιά, ἀνυπόμονα χτυπᾶν τὸ πόδι στὴ
γῆς καὶ

ζητᾶν

διάσουν.

Καλὴ ἐποχὴ ἡ ἄνοιξη -- εὔλογηµένη -- καὶ τὸ σπουδαιότερο φτάνει
τὴν ὥρα ποὺ τὸ κουράγιο καὶ ἡ καρ

κἁ καὶ στ ἀπάγγεια πρασίνισε κιό-

πὀσο

πόσο ν’ ἀντέξει;

στὰ γυ-

τους,

Ποιός τὰ κρατάει πιά;

λας

καὶ

τὴν ἀμολυσιά

νὰ τρέξουν, νὰ πηδήσουν, νὰ ἔεμου-

τερία,

χλωρασά

καὶ κελαϊδίσματα.

Μὰ καὶ τὰ µερωμένα ζωντανὰ δὲν

ἀναδευτῆκαν, οἱ χυμοὶ κυλῆσαν, οἱ
σπόροι θλαστῆσαν. Στὰ προσηλιαἡ πρώτη

ΕΛΑΤΟΥ

εἶναι

νὰ

στ᾽ ἀπόσωσμά

ὑπομονέψει

τους

κανένας,

Στ’ ἁπόσωσμά

καὶ
τους

μνὰ κλαδιὰ φουσκῶσαν τὰ «μάτια»,

θρίσκονται ἀκόμα

ὅπου νἄᾶναι τὰ δέντρα θ᾽ ἀνθίσουν
-- ἑκτὸς ἀπ᾿ τὴν ἅμοιρη ἀμυγδαλιὰ
ποὺ θιάστηκε καὶ τὴν κάψαν οἱ πάὙοι τοῦ Γενάρη.

λάρια καὶ οἱ ἀχυρῶνες -- καὶ οἱ χωριανοὶ στέκονται γιομᾶτοι συλλογἡ

Τὸ
ἕης
πισε
καὶ
ραν

µήνυµα τοῦ ἐρχομοῦ τῆς ἄνοι-- μήνυμα χαρμόσυνο -- σκόργοργὰ ὁλόγυρα, σὲ κάµπους
6ουνά. Πρῶτα - πρῶτα τὸ πῆεἴδηση τ᾽ ἀγριομερνὰ ποὺ λού-

φαζαν

στὶς

µονιές τους

τρομαγμµέ-

γα ἀπ᾿ τὴν ἀγριάδα τοῦ χιονιοῦ καὶ
τοῦ πάγου. Τ' ἀρκούδια ξυπνῆσαν
ἀπ᾿ τὸ μακρὺ ὕπνο τοῦ χειμῶνα, οἱ
ἀλεποῦδες ὀγῆκαν στὸν ἥλιο νὰ στεγνώσουν

τὴ γοῦνα

τους, τὰ πουλιά

παρατῆσαν τὰ σύθαμνα καὶ τὰ χαµόκλαρα καὶ πετάξαν στὶς δεντροκορφὲς -- σὲ λίγο θὰ γιοµίσει ὁ τό-

καὶ οἱ κάθε

--

λο-

γῆς κουμπάνιες -- ἀδειάσαν τὰ κελ-

-- τί θ) ἀποκάμουν ἂν ἡ ἄνοιξη

ὄψι-

µίσει; Νὰ ὅμως ποὺ δὲν ἄργησε,
πάνω στὴν ὥρα φτάνει καὶ μαξὶ μὲ
τ᾽ ἄλλα καλὰ φέρνει καὶ τὴν ἆπολύτρωση ἀπ᾿ τὸ ὁραχνᾶ ἐτοῦτον -χίλιες δόξες νᾶχει ὁ Πύριος..,
Οἱ ζευγάδες, στὰ χωριά, ποὺ κον-

τεύουν νὰ μουχλιάσουν ἀπ᾿ τὸ καθησιό, σὰ νὰ νοιῶσαν κάτι τις ἀλλοιώ-

τικο. Σηκὠθῆκαν ἀπ’ τὸ µεντέρι, δίπλα στὴ φωτιά, τανυστῆκαν νὰ φύγει ἀπὸ πάνω τους ἡ τεµπελιά καὶ
ἀργὰ - ἀργὰ ζυγῶσαν στὸ παραθύρι.

Ρίξαν

δαν τὰ

τὴ µατιά

σημάδια

τοῦ

τους

ὄξω,

ἐρχομοῦ

εἷ-

της
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καὶ τὸ σκοτεινιασµένο

μοῦτρο

τους

φωτίστηκε --- ἂρθε ἡ ὥρα, ψιθύρισαν.
Πέταξαν ἀπ᾿ τὶς πλάτες τὴν πατατοῦκα, ἀνασκουμπῶσαν τὰ μανίκια,
καὶ κάνοντας τὸ σταυρό τους, ἀρχινέψαν μὲ κέφι. Τὰ σύνεργα τῆς δου-

λειᾶς -- ἀλέτρια καὶ σθάρνες, τσατσεκούρια

καὶ πλατίτσες,

πιὰ

καὶ

κλαδευτήρια, ψεκαστῆρες καὶ θειαφιστήρια --- ὅλο καὶ κάτι θέλουν ὅστερα ἀπ᾿ τὰ παράτηµα τόσου καιροῦ -- µερεμέτισμα τὄνα, ἀκόνισμα
τ

ἄλλο,

λάδωµα

τὰ καµατερά,
δικά

τους

τὸ τρίτο.

κάτω

γυρεύουν,

Μὰ

καὶ

στ ἀχοῦρι, τὰ
-- ξύστρισμα,

πετάλωμα, σιγύρισµα, ἀμολυσὰ στ᾽
ἁλώνια γιὰ νὰ λυθοῦν τὰ νεῦρα καὶ
οἱ ἁρμοί τους πόχουν πιαστεῖ. Ὅλα
σύγκαιρα
πρέπει νὰ ἑτοιμαστοῦν

γιατὶ οἱ δουλειές, ποὺ σὲ λίγο θ᾽
ἀρχινέψουν μὲ φούρια -- θέρος, τρύγος, πόλεμος --- δὲ σηκώνουν λάσκο
καὶ χασομέρι, ἴσαμε τῆς Μεσοσπορίτισσας καὶ θάλε δὲν θὰ τοὺς θολεῖ

οὔτε ἀνάσα νὰ πάρουν. "Όνομα Κυρίου, λοιπόν.
Τὴ µεγαλύτερη χαρὰ ὅμως τὴν
πῆραν οἱ τσοπαναραῖοι, κάτω στὰ
χειµαδιά. Τὰ χιόνια τραθηχτῆκαν
νερά
τὰ
κατὰ τὰ κορφοθούνια,
στραγγίσαν ἀπ᾿ τὶς ἅπλες καὶ τὰ
ἰσώματα, οἱ στράτες καὶ τὰ περάσµατα
ἀνοῖξαν -- ἀνάσαναν.
Ἡ
δουλειὰ μπῆκε τώρα στ αὐλάκι, οἱ
φροντίδες λιγοστέψαν, ἡ ζωὴ γίνηκε ἀνθρωπινότερη. Κι) ἀκόμα, θρῆκαν λιγάκι λάσκο καὶ πεταχτῆκαν
ἴσαμε τὸ χωριὸ -- εἶδαν τὴ φαµελιά, φάγαν ζεστό φαῖ, κοιµηθῆκαν
σὲ στρῶμα µαλακό. Ἔγνοια καµ-
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μιὰ δὲ σκοτίζει πιὰ τὸ μυαλό τους,
τὰ

νιόθγαλτα

πιαστῆκαν, τὸ γρασίδι
ὍὉ σκάρος
θρασεύει.
πανηγῦρι -- θάλασσα ἡ
οἱ χρεῖες τοῦ κοπαδιοῦ

καθημερινὰ
μοιάζει μὲ
μέρα -- καὶ
-- ἄρμεγμα,

ὁ

λύκος

πήξιµο,

τας

ἀλάργεψε,

θοσκὴ--εἶναι

μπροστὰ

σὰν

τίπο-

καὶ

στὰ ὅσα πέρασαν

--

δὲν ἱδρώνει τ αὐτί τους ἀπὸ κάτι
τέτοια. Ὁ χιλιοθασανισµένος ἀπ᾿ τὶς
χειμῶνα καὶ τὰ
κακοπάθειες τοῦ
τσοπάμύρια ὅσα τοῦ κοποδιοῦ
γης ξαπλώνει τώρα ἀμέριμνος στὸν
ἥλιο καὶ τεντώνει μ εὐφροσύνη τὰ
ποδάρια του -- ἄᾶᾶᾶἄᾶ! ! ᾽Αγαλλίαση πλημμυρίζει τὴ ψυχή του --- δόξα
σοι ὁ Θεός, καλὰ πήγαμε --, καὶ σι-

γουράδα γιὰ τ᾽ αὔριο -- τὰ φετεινάδια θὰ καλοπουληθοῦν, τὸ τυρὶ
καὶ τὸ θούτυρο ἔχουν ζήτηση, --- οὗλα καλά,

Πασᾶ ραχατλῆ τὸν λογιάζεις τοῦτο τὸν καιρὸ ποὺ
Χουζουρεύει σὲ
πασαλῆκι ζηλευτὸ -- κάμπο κατα-

πράσινο γιομᾶτο

λελούδια

πολύ-

χρωμα ποὺ σὲ μεθᾶν μὲ τὴ µοσκο6ολιά τους καὶ λογῆς λογῆς πετούµενα ποὺ σὲ τέρπουν μὲ τὸ λάληµά
τους.
Κι ὅμως

αὐτοῦ δὰ πέφτεις ὄξω, δὲν

εἶναι ἔτσι τὰ πράµατα. Προτοῦ καλὰ - καλὰ χαρεῖ τὴ ξεγνοιασιά, προτοῦ πάρει μιὰ ἀνάσα καὶ ξαποστάσει, κάτι τις ἀρχινεύει νὰ τὸν τρώει
καὶ νὰ μὴν τὸν ἀφήνει στὴ θολή
του καὶ στὶς χαρὲς τὶς ἄνοιξης.

Κά-

τι σὰν ἀγκάθι, μικρὸ στὶς ἀρχὲς
καὶ ποὺ ὅσο πάει μεγαλώνει, τοῦ
τριθελάει ἀσταμάτητα τὴ ψυχἠὴ καὶ

τοῦ χαλάει
᾿Αθέλητα τὰ
τὰ τὰ ψηλὰ
σµένα, καὶ
καρδιά

του

ταροῦδι,
ἀκόμα

τὴ χαρούμενη διάθεση.
µάτια του γυρίζουν καθουνὰά τὰ χιονοσκεπαστ’ ἀντίκρυσμά τους ἡ
φτεροκοπάει

σὰ

ἔεπε-

-- νά τί ἀποζητάει.

Πρὶν

λαλήσει

ὁ κοῦκος

στὶς πλα-

γιές, πρὶν φανεῖ ὁ τρυγονοσούρτης
καὶ τὸ πεῖ ἡ πετροπέρδικα αὐτόνος
τὸ σήκωσε νὰ φύγει λὲς καὶ ψύλλιασε ὁ τόπος.

Τί κακὸ

εἶναι τοῦτο, ὁ-

ρέ, νὰ μὴν πιάνει πουθενὰ ἡ παραστιά του στάχτη, νὰ μὴν παλουκώνεται Κάπου γιὰ λίγο -- ὅλο ὁ νοῦς
του στὸ φευγιό; Νάναι, λές, ὁ φό6ος γιὰ τὸν κάµπο πού, γενηὲς καὶ

γενήές, φωλιάζει στὴ ψυχή τους γιὰ

νάναι ἡ συνήθεια ὁλόκληρης

ζωῆς

νὰ περπατᾶν ἁσταμάτητα -- µπροστὰ τὸ κοπάδι καὶ πίσω αὐτῆνοι;
Δέ ξέρω, θὰ σ᾿ ἀποκριθεῖ ὅποιον κι’
ρωτήσεις, ὅτι ὅμως καὶ
πρᾶμα δὲν ἀλλάζει, τὰ

νᾶναι τὸ
χαμπ)λώ-

µατα δὲν εἶναι γιὰ μᾶς, πάει καὶ
τελείωσε.
Δὲ γίνεται νἀρθεῖ ἀνά-

ποδα ἡ τάξη τοῦ Θεοῦ οὔτε νὰ µείνει στὸ ἴδιο µέρος χειμῶνα καλοκαῖρι τὸ πουλὶ τὸ διαθατάρικο -δὲν θᾶναι

τότενες λελέκι, τσαλαπε-

τεινὸς γιά χελιδονάκι ἀλλὰ κότα
ποὺ κακαρίζει στὴν αὐλή. Μὰ κι’ ἂν
τὸ φέρει ἡ ἀνάγκη καὶ μείνει τὸ νοῦ
του ἀλλοῦ τὸν ἔχει καὶ µόλις ἔελεφτερωθεῖ ἀπὸ δαύτην ἄντε πιάστο.
Ἔτσι καὶ μεῖς. Τὸ χιόνι καὶ ἡ παγωνιὰ μᾶς ἔφερνε δῶ κάτω στὰ ριζά, τώρα

ὅμως ποὺ

πῆρε

νὰ

καλο-

συνεύει δὲν μᾶς ἀναπαύουν τὰ κατώµερα, τὸ θουνὸ -- τὴ µάνα µας --ἀποζητᾶμε.

Μὰ καὶ ἀπ᾿ τὴν ἄλλη πάντα νά τὸ
πάρεις στὸν ἴδιο παρονομαστὴ καταλήγεις --- ὄχι Γιάννης, Γιαννάκης.

Πῶς νὰ σταθεῖ κοπάδι στὸν κάµπο
ποὺ σὲ λίγο θὰ θρασέψουν τὰ σπαρτὰ --- στάρια, κριθάρια, σανὰ -- καὶ

θ) ἀρχινέψουν τὰ ντράόθαλα
ζευγᾶ

καὶ

τὰ

μὲ τὸ

τζερεµετίσµατα

ἀπ

τὸ δραγάτη -- φυλάγονται τόσα κεφάλια;

Κι’ ὑστερότερα,

σὰν

σπαρ-

θοῦν τὰ θαρκὰ καὶ ὀργωθοῦν
τὰ
μπαῖρια δὲν θ᾽ ἀπομείνει τόπος ὄχι
νὰ Φοσκήσει τὸ κοπάδι μὰ οὔτε τὴν
«ἀνάγκη»

σου νὰ κάµεις, "Ὅσο

γιὰ

τὶς πλαγιὲς δῶ στὰ ριζἁ μὴν κραίνεις ντίπ, αὐτοῦνες τελευταῖες γρασιδώνουν καὶ πρῶτες ξασταχιάζουν
-- ζεῖ τὸ κοπάδι μὲ ξερονοµή; Λοι-

πόν;

Μαῦρο

αἷμα

νὰ

φτύσεις,

τὰ

μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς σου νὰ πλερώσεις δὲν τὴ θγάζεις ἴσαμε τὸ θεριστὴ
μά κι’ ἂν τὴ θγάλεις δὲν Φφελάει σὲ
τίποτας. Δὲν προκάνεις νὰ πεῖς «δό-

ξα σοι ὁ Θεὸς» καὶ
«θοήθα Παναγιά» -κατακαλόκαιρο. Τὸ
Ψήνει τὸν κάμπο ἀπ᾿

ἀρχινεύεις τὸ.
πλακώνει τὸ
λιοπύρι ἕεροἄκρη σ᾿ ἄκρη,

ἀγέρας δὲν ἀνασαίνει ντίπ -- κ

ἂν

ἀνασάνει τρισχειρότερα, λίθας θᾷᾶναι -- ἡ κάψα παρανταλιάζει ἀνθρώ.
πους καὶ ζωντανά. Τὰ πηγάδια καὶ
οἱ προδέχτες

ξεραίνονται,

οἱ πηγὲς

καὶ οἱ ἀνάθρες στερφεύουν, ἡ νομὴ
ξηλώνει --- τί νὰ φάει

καὶ τί νὰ πιεῖ

τὸ ζωντανό; Τὸ κάµα τῆς µέρας σ᾿
ἀναλιγώνει καὶ ἡ καφτερὴ ἀνάσα
τῆς νύχτας ποὺ ξερνάει τὸ πύρωμα
τῆς

γῆς,

σ᾿ ἀποκάνει

-- πῶς

νὰ

ζήσει ἄνθρωπος; "Ασε τὰ ζούμπερα ποὺ λυσσομανᾶν -- μιλλιούνια οἱ
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μῦγες,

καὶ

τὰ κουνούπια,

πέφτουν

χτα,

ἀπάνω

μελισσολόϊ

οἱ σκνίπες

σου

σωστό,

--

μέρα

νύ-

καὶ

σοῦ

ρουφᾶν τὸ αἷμα ἴσαμε νὰ πεῖς κίμινο, -- θειαφοκέρι ἡ φάτσα σου. Καὶ

ἀπὸ

πάνω

νά!!

οἱ θέρµες ποὺ σὲ

λυώνουν καὶ ἡ φθίση --- ὄξω καὶ µακρυὰ -- ποὺ σοῦ τρώει τὰ σωθικὰ
-- ἀπὸ τί νὰ προτοφυλαχτεῖς;
"στα,

λοιπόν,

νὰ πᾶνε

κατ

ἀνέ-

μου,
µαραζάρης
καὶ
σπληνιάρης καὶ Χτικιάρης εἶναι ὁ κάμπος
καὶ δὲ χρειάζεται πολλά νὰ τὸ καταλάθεις. Γιά φέρε τὴ µατιά σου
Ὑγυροθολιὰ

καὶ πέσµου,

εἶδες

ποτὲς

ἀετὸ νὰ φωληήάσει στὰ κατώµερα
γιὰ λάφι νὰ κατηφορήσει στὸ κάµπο; Εἶδες ἔλατο γιὰ ὀξιὰ νὰ φυτρώσει στὰ ριζά, γιά, ἅμα ἄνθρωπος τὸ καταφέρει καὶ ριζοπιάσει,

νὰ ψηλώνει καὶ νὰ κλαρώνει;
Μὴ
μοῦ πεῖς! !! "Αειντε, τότενες, ἀφῆστε

τὶς παραπανίσες

κουθέντες--δὲ

Φελάει-- καὶ στρωθεῖτε στὴ δουλειά.
Μερεμετῖστε τὰ σαµάρια,
πλέξτε
τριχιές, συμμαζέψτε τὰ σέα γιατὶ
λίγος καιρὸς μᾶς ἀπομένει -- ζυγώγει ἡ Λαμπρή. Θὰ κατεθοῦμε τὴ ΜεὙάλη Παρασκευἠ στὴ πολιτεία νὰ
δώκουµε τ) ἀρνιὰ καί, κοντὰ σ᾿ αὖτόνο, θὰ κάµουµε καὶ τὶς δουλειές
μας.

πουρο, θὰ
δοῦμε
τοὺς
κουµπαξενέψουμὴ
νὰ
γιὰ
ραίους µας
µε, θὰ κάµουµε καὶ τὸ κουμάντο
γιὰ τὸ ξεκαλοκαίριασµα -- οὖλο καὶ
κάτι θὰ θέλει τὸ σπίτι καὶ τὸ Υρέκι, Κι ἀνήμερα τὴ Λαμπρὴ θὰ τὸ

κάψουµε στὸ
στὸς ᾽Ανέστη»
τὴ

Φωτιά,

καὶ

ὁλημερὶς

λάκκο.

Μὲ

τὸ «Χρί-

θὰ θάλουµε
μὲ

τοὺς

µμπρὸς

γειτόνους

θὰ γλεντήσουμε --

θὰ ψἀμε, θὰ πιοῦμε, θὰ τραγουδήσουµε. Τ’ ἀπογιοματάκι θὰ πᾶμε
στὴν ᾽Αγάπη νὰ φιλιωθοῦμε μ’ ὅσους
τᾶχουμε τσουγκρισµένα -- στὸν ὀξαποδῶ οἱ διαφορὲς καὶ τὰ πεἰσµατα-καὶ ὕστερα τὰ τραθήξουµε γιὰ τὸ
Χοροστάσι νὰ τὸ φέρουμε
καμμιὰ
θόλτα μὲ τὰ ὄργανα -- ἔτσι γιὰ νὰ
δοῦμε καὶ νὰ μᾶς δοῦν, διάολε. Καὶ
ξώλαμπρα ϐθ᾽ ἀφήκουμε γειὰ στὸν
κάµπο, τὸ Σποριᾶ πάλι. Θὰ πάρουµε τὸν ἀνήφορο ἀκολουθώντας τὰ
χνάρια τῶν πατεράδων καὶ τῶν παπ
πούδων µας -- αὐτῆνοι πρωτανοίξαν τὶς στράτες καὶ τὰ µονοπάτια-καὶ σὰν αὐτούνους, θὰ πορευτοῦμε.
Μπροστὰ

ὁ τσέλιγκας,

-- ἴδιο

γκε-

σέμµι -- πίσω οὔλο του τὸ ἔχει -- Κοπάδι, ζᾶ σαµαριάρικα, νοικοκυριὸ-καὶ παρὰ πίσω οὔλοι οἱ ἄλλοι -- πιστικοί,

ρωγιασμένοι,

ραθάνι

ὁλόκληρο.

ἴσα

στὶς

Θὰ

θουνοκορφὲς

σκυλιά ---, κα:

τραθήξουµε
νὰ

χορτάσει

ἀνόψουμε ἕνα κερὶ καὶ ν᾿ ἀσπαστοῦ-

τὸ µάτι µας ἀπ᾿ τὴν ἁπλωσιὰ τοῦ
κόσμου, νὰ ξαλεγράρει ὁ νοῦς µας

µε τὸν Ἐπιτάφιο, θὰ μποῦμε καὶ στὰ

ἀπ᾿

ἐμπορικὰ ν᾿ ἁγοράσουμε κάνα και-

φραθεῖ ἡ ψυχή µας ἀπ᾿ τὴ µοσκο-

Θὰ πᾶμε στὴ µεγάλη

ἐκκλησιὰ ν᾿

νούργιο ροῦχο, ἔτσι γιὰ τὸ καλό.
Θ’ ἀνταμώσουμε στὴ πλατέα τοὺς
παληόφιλους νὰ πιοῦμε κάνα τσί-
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τὴ

χλεμπονιὰ

τοῦ

κάµπου,

νὰ

θολιὰ τοῦ θυμαριοῦ καὶ τῆς τσαγιᾶς--καινούργιο αἷμα θὰ θάλουμε.
Θ’ ἀχολογήσει ἡ πλαγιὰ ἀπ᾿ τὴν ἀρ-

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
᾽Αγαπητὲς
Θέλω

ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«ΣΕΛΙΔΕΣ».

καὶ πάλι νὰ ἁἀσχκοληθῶ μὲ

κάτι ποὺ πραγμµατικὰἀ μὲ κάνει νὰ
ἀπορῶ, ἀπ᾿ τὸ 1976 καὶ δῶθε, καὶ
σᾶς παρακαλῶ νὰ φιλοξενήσετε τὰ
λίγα

ποὺ

θὰ ἀκολουθήσουν,

ἂν

σᾶς

τὸ ἐπιτρέπει ὁ χῶρος.
Τὸ 1976 κόπηκαν τὰ καινούργια
κέρματα τῆς Δημοκρατίας, ποὺ εἷχαν ἀπ᾿ τὴ µία ὄψη τό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ἕνα σύµόολο
καὶ
τὴν ὀνομαστικὴ ἀξία τους καὶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη: τὸ τῶν 20 δρχ. τὸν Περικλῆ, τὸ τῶν 10 δρχ. τὸν Δημόκριτο,

ματωσὰ τοῦ κοπαδιοῦ, θ᾽ ἀντιλαλήσει τὸ φαράγγι ἀπ᾿ τὸ τραγοῦδι τῆς
φλογέρας, θὰ γιοµίσει τὸ Φουνὸ ᾱπὸ φωνὲς καὶ ζωή. Θὰ μᾶς καλοδεχτοῦν ὁ ντοῦσκος καὶ ὁ κέδρος γιοµάτοι ἀνθὸ καὶ τὸ πουρνάρι πνιγµέ-

τὸ τῶν 5 δρχ. τὸν Αριστοτέλη, τὸ
τῶν 2 δρχ. τὸν Καραϊσκάκη, τὸ τῆς
1 δρχ. τὸν Κανάρη καὶ τὸ τῶν 50
λεπτῶν τὸν Μάρκο Μπότσαρη.
Εἶναι πράγματι ὡραία σκέψη νὰ
γραφεῖ πάνω σὲ κέρματα ἡ Ἕλληνικὴ “Ἱστορία. Θαυμάσια θὰ ἔλεγα,
γιατὶ αὐτὰ εἴτε σὰν νομίσματα, εἴτε σὰν συλλογὲς θὰ φθάσουν καὶ
στὰ πιὸ μακρυνὰ σημεῖα τῆς γῆς
καὶ θὰ διδάξουν πὼς

ἐδῶ, σὲ τούτη

τὴ χώρα ποὺ λέγεται ΕΛΛΑΔΑ

--

καὶ ὄχι «Ρωμανία» ὅπως ἰσχυρίστηκε καθηγητὴς (;) τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ἀλλοίμονο) --

ρούµενα τὰ κλώνια του -- παληοὶ

Θὰ περάσουμε μέρες ἀξέχαστες
οὔλο τὸ καλοκαῖρι, µέρες ποὺ δὲν
ζεῖς πουθενὰ ἀλλοῦ. Θὰ μᾶς ἕυπνόει τὴν αὐγὴ ἡ πετροπέρδικα, θὰ
δροσολογιόµαστε ὁλημερὶς στ᾽ ἀνήλιαγα ρουµάνια, δίπλα στὸ νεράκι
τῆς πηγῆς, παρέα μὲ τ’ ἀγριόγιδα,
θὰ παραθγαίνουµε μὲ τὸν πετροκότσυφα -- σφύριγμα κεῖνος, φλογέρα
ἐμεῖς. Καὶ σὰν ραδυάζει καὶ πέφτουν τὰ σκοτάδια θὰ κοιμώμαστε

Ὑνώριμοι,

ἀνέμελα

νο στὰ ροδάµια του, ἐνῶ ὁ γέρο

ἔ-

λατος ὁ Χιλιόχρονος, ποὺ στὸν ἴσκιο
του στήνουμε κάθε χρόνο τὸ γρέκι,

θὰ μᾶς καλωσορίζει κουνώντας χαθλέπεις,

πάππου

Καὶ

ἐδῶ

πρὸς

θὰ

πάππου,

καρτεροῦμε

φίλους, γνωστοὺς

καὶ συγγενεῖς

Ψήσουµε

ἀρνὶ τῆς ᾿Αναλή-

Ψεως,

νὰ

ἀντάμα

Ὑγλεντήσουμε

καὶ τῆς Παναγιᾶς,

τ᾽

νὰ

Απλιὸς

τὸν δεκαπενταύ-

Ύουστο, στὸ πανηγύρι, νά Φφιλέψουµε ὅποιον διαθεῖ ἀπ᾿ τὰ µέρη ἐτοῦτα.

τὸν ὕπνο τοῦ

δικαίου,

ὕπνο:

ἀλαφρὺ καὶ ἁδιατάραχτο -- οὔλος
ὁ κόσμος δικός µας καὶ ὁ Θεὸς πάγωθε. Αὐτήνη εἶναι ζωή, Χαρισάµενη, ποὺ λένε.
"ΕΙ

ὀρὲ ψηλὰ θουνά, καλότυχοι

ὅσοι θρίσκονται σιµά σας, ἔλα ὅμως

ποῦναι

Μάρτης

ἀκόμα;
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γεννήθηκαν ἡ τέχνη, ἡ ἐπιστήμη, ἡ
Λογική, ἡ Δημοκρατία καὶἡ Ἔλευ-

ωρία,

θερία, ἡ ὁποία

τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας τὸ
Ἑλληνικὸ Κράτος διαθέτει τεράστια
ποσά; Καὶ πότε;
Σήµερα ποὺ οἱ
Τοῦρκοι διεκδικοῦν τὸ Αἰγαῖο µας
καὶ αὔριο ἴσως διεκδικήσουν καὶ τὴ
Θεσσαλονίκη ἀφοῦ αὐτὴ ἔχει.. τὸ
Γεντὶ-- Κουλέ.
Νομίζω πὼς στὸ σημεῖο αὐτὸ στὸ
Ἑλληνικὸ Κράτος δὲν γνωρίζει ἡ

γιὰ νὰ

κερδηθεῖ

καὶ

νὰ κρατηθεῖ θέλει θυσίες καὶ παλληκαριά.

Σήµερα ἔπεσε στὰ χέρια µου τὸ
καινούργιο κέρμα τῶν 20 δρχ. Εἶχα
ἀπὸ καιρὸ ἀκούσει πὼς
κόπηκαν
κέρματα τῶν 50 δρχ. καὶ πίστευα,
ὁ ἀφελής,
διορθωθεῖ

πὼς αὐτὸ
τὸ λάθος

κόπηκε γιὰ νὰ
ποὺ εἶχε γίνει

μὲ τὴν πρώτη κοπή, ἀφοῦ κέρματα
τῶν 50 δρχ. μέχρι τώρα µόνο ἀναμνηστικά εἶχαν κοπεῖ.
Τὸ πῆρα στὰ χέρια µου καὶ μὲ κατάπληξη εἶδα πὼς εἶχε πάνω τὴν
κεφαλὴ τοῦ Σόλωνα.
Δὲν ξέρω πολλὰ πράγματα
γιὰ
τὸν τρόπο ποὺ σκέπτονται αὐτοὶ ποὺ
ἀποφασίζουν γιὰ τὸ τί θὰ ἔχουν πά-

γω τὰ νομίσματα, γι αὐτὸ δὲν ξέρω ἂν θὰ μπορέσουν νὰ λύσουν τὴν
ἁπορία µου.
᾿Αφοῦ, ὅπως εἴπαμε, τὰ κέρματα
εἶναι ἕνα ἀνοικτὸ θιθλίο τῆς Ι!στορίας γιὰ τὴ χώρα ποὺ ἀνήκουν, τότε γιατί ἐμεῖς ἀγνοοῦμε

ἕνα ἀπ᾿ τὰ

μεγαλύτερα
κομμάτια τῆς “Ιστορίας µας --- 1.000 καὶ πλέον χρόνια
-- αὐτὴ δηλαδἡὴ ποὺ
ὀνομάζουμε
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ; Μήπως γιὰ νὰ ἐνισχύσουµε μιὰ κάποια ἀνθελληνικὴ ϐθε-

ποὺ θέλει τοὺς

ΠΜεοέλληνες

ξένους ἀπ᾿ τὸ Βυζάντιο καὶ ποὺ γιὰ

δεξιὰ τί ποιεῖ ἡ ἀριστερά,

γιατὶ ἆλ-

λοιῶς μοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ καταλάθω γιατί τόσες καὶ τόσες µεγάλες φυσιογνωμίες
τοῦ
Βυζαντίου

(Κωνσταντῖνος

ὁ Μέγας,

Κώνσταν-

τῖνος ὁ Παλαιολόγος, Βουλγαρκτόνος, Φωκᾶς, ᾿Ιουστινιανὸς κ.ᾱ.) χρω

µατισµένες ἢ ἀχρωμάτιστες γιὰ τὴ
τὴ σηµερινὴ ἐποχή, ἀγνοήθηκαν ἀπ᾿
τοὺς ἁρμόδιους,
Καὶ

ἐρωτῶ.

Θὰ

ὑπάρξει

κανένας

νὰ μᾶς δώσει κάποια ἐξήγηση; "Ἠ,
τουλάχιστον, νὰ σκεφθεῖ καὶ νὰ εἰσηγηθεῖ τὴν κοπὴ ἑνὸς ἄλλου κέρµατος,

ἔστω

νὰ θυμίζει

καὶ

ἀναμνηστικοῦ,

φαινομενικἀ

γονός, οὐσιαστικὰ

ὅμως

νὰ συνδέει

τὴν ᾿Αρχαία Ἱστορία μὲ τὴν Ἠεοελληνική;

"Ας τὸ εὐχηθοῦμε.
Εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενεία
Γ. ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ

Μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτες τόσο οἱ συνεργασίες σὲ θέµατα ποὺ
ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοποὺς
ση ὁποιασδήποτε κριτικῆς,

τῆς Ἑταιρείας, ὅσο καὶ ἡ διατύπωοἱ ὑποδείξεις σας γιὰ τὶς ἐλλείψεις

μας καὶ γενικά ὅτι μπορεῖ νὰ συµθάλει

περιοδικοῦ µας.
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ποὺ

μὲν τὸ γε-

στὴν

καλλιτέρευση

τοῦ

Απ΄ τὴ ὑραστηριότητα τῆς 'Ἑταιρείας
1.--- Ὁ ἐξαιρετικὰ 6αρὺς χειμῶνας καὶ τ’ ” ἄφθονα χιόνια ποὺ ὃυχέραναν τὶς ἐπικοινωνίες στὸ Νομό µας, κατέστησαν ἀδύνατη ὅποιαδήποτε

κόµα,

πνευματικο-καλλιτεχνικἡ

µαταίωσαν

ὅσες ῆταν

ἐκδήλωση

τῆς

'Ἑταιρείας

προγραμματισμµένες

καί,

γιὰ τοὺς

ᾱ-

μῆνες

αὐτούς.

᾽Ανάγκα

καὶ θεοὶ πείθονται.

2-- Στὰ γραφεῖα τῆς Εταιρείας συνῆλθε ἡ ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευσή της. Κατ αὐτὴ ἔγινε ἔκθεση πεπραγμένων τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὸ
χρόνο ποὺ πέρασε, (δημοσιεύεται στὶς «ἐπικαιρότητες»), καὶ συζητήθηκαν ἡ οἰκονομικὴ διαχείριση, ὁ προὐπολογισμὸς τοῦ 1981 καὶ
διάφορα ἄλλα θέµατα. Ἐγκρίθηκαν ὁμόφωνα οἱ ἐνέργειες τοῦ Δ.Σ.
καὶ ἀἁπαλλάχθηκε τοῦτο ἀπ᾿ τὶς εὐθύνες οἰκονομικῆς διαχειρίσεως
γιὰ τὸ 1980.

Στὸ τέλος, ὁ πρόεδρος
κλήρου

τοῦ

Συµθουλίου,

εἰσηγήθηκε τὴ διεξαγωγἠ

ἐφ᾽ ὅσον

ἡ διετὴς

ἀρχαιρεσιῶν,

Κατ’ αὐτὲς ἐκλέχθηκε νέο Δ.Σ. καὶ
σῶμα

ὣς

τὴν παραίτηση

ὅλο-

θητεία του ἔληξε,

καὶ

τοῦ Δ.Σ. ὑπέθαλε
ποὺ

ἐπακολούθησαν.

Ε.Ε., ποὺ

συγκροτήθηκαν

σὲ

ἀκολούθως:

ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γεώργιος Πουτσοκλένης
᾽Αντιπρόεδρος: Εὐγενία Γερολυμάτου
Γραμματεύς: ᾿Ιώάννης Πάλλας
Ταμίας: Γεώργιος Μαραΐνδρος
"Ἔφορος: Χρυσὼ Μοσκαχλαειδῆ
Μέλη: ᾿Ἰωάννης ᾿᾽Αργυρόπουλος, Σωτήριος Ζήσιμος.
᾿Αναπληρωματικὰ µέλη: ᾿Ιωάννης Λακαφώσης, Εὐθύμιος

Αν.

Δρόλαπας,

ΕΞΕΛΕΓΑΤΙΚΗ

Πρόεδρος:
Μέλη:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

᾽Αλ. Παπαλεξανδρῆς

᾿Ιωάν.

Δημητρέλος,

Πέτρος

Μίχος.
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3.-. Συνεχίστηκαν

οἱ εἰσφορὲς γιὰ τὴν οἰκονομικὴ

Ἑταιρείας :

συμπατριῶτες

Οἱ παρακάτω

ἐνίσχυση τῆς

μᾶς ἔστειλαν τὰ ἀντίστοιχα ποσά:
δρχ.

Ἠλίας Παχός, ᾽Αμϕιτρίτης Ί, Παλ. Φάληρο,
Εὐθύμιος Ζουμᾶς, "Αμϕισσα
Νικ. Σιδηρόπουλος, ἔμπορος, "Αμϕισσα
Γαρυφαλιὰ Κανάτα, ”Αμϕισσα
Παναγιώτης Ζήσιμος, "Αμϕισσα
Σπῦρος Τραχανᾶς, ἔμπορος, ”Αμϕισσα

1000
500:
200
500
1000
1000

αἰδ. Παναγιώτης Βαλαούρας, ᾽Αστυδάμαντος 57, ᾿Αθήνα
Εὐθύμιος Α. Γούδαλης, ᾿Αθ. Διάκου 11, Δάφνη, ᾿Αθήνα

1000
500

᾿Αθανάσιος Μερλῆς, "Αμϕισσα
Νικ. Κουλαδοῦρος, ᾿Αθ. Διάκου 11, Δάφνη

1000
1000

᾿Αθήνα

1000
300

᾿Αθανάσιος Κρανιᾶς, Γραθιά
Δημ. Μπούγας, ἔμπορος, Γραθιὰ

Ἡ Εταιρεία τοὺς εὐχαριστεῖ θερμά.
ΟΙ
ΣΕΙΣΜΟΙ
Ὅ μεγάλος σεισμὸς τῆς 24.2.81, ποὺ συγκλόνισε καὶ τὴν περιοχή µας καὶ οἱ μετασεισμοὶ ποὺ ἐπακολούθησαν, μικρὲς µόνο ζημιὲς
προκάλεσαν καί, εὐτυχῶς, δὲν ὑπῆρξαν ἀνθρώπινα θύματα. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ζημιῶν δὲν ἔχει ἀκόμα καθορισθεῖ γιατὶ ὁ ἔλεγχος τῶν
ἁρμοδίων συνεχίζεται. Δὲν ἀναφέρθηκαν ὅμως ζημιὲς σὲ μουσεῖα
τοῦ

τόπου

µας,

μνημεῖα,

ἐκκλησίες,

µοναστήρια,

σχολεῖα

κλπ.

καὶ

οἱ πρῶτες πληροφορίες γιὰ ρωγμὲς καὶ σημαντικὲς ὀλάθες τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ᾽Αμϕίσσης, ὅπου οἱ θαυμάσιες ἁγιογραφίες τοῦ
δεσφινιώτη Παπαλουκᾶ, δὲν ἀποδείχθηκαν ἀληθινές. ᾽Αντίθετα ἡ
«Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρα» στὴν ᾿Ιτέα φαίνεται νὰ ἔπαθε σηµαντικὲς θλάθες. Γιὰ τ᾽ ἄλλα µέρη τοῦ τόπου µας δὲν ἔχουμε ἀκόμα πληΡοφορίες.
Συμπατριώτη,

"Ὅπου
νασσίδα,

καὶ ἂν γεννήθηκες,
ὅπου

καὶ ἂν

διαµένεις,

εἴτε στὴ
εἴτε

Δωρίδα

στὴ

Φωκίδα

εἴτε στὴν Παρεἴτε

ἔξω

ἀπ

αὐτή, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσεις πὼς τὸ «Λαογραφικὸ

Μουσεῖο

Φωκίδας»

σου.

εἶναι τὸ

μουσεῖο

τοῦ τόπου

σου,

μουσεῖο

δικό

Βο-

ἠθησέ το μ᾿ ὅποιο τρόπο μπορεῖς. Καὶ μὴν ξεχνᾶς πὼς κάθε παλιὸ ἀντικείμενο, εἴτε ξεχασμένο στὸ ὑπόγειο εἴτε τακτοποιηµένο στὸ σπίτι σου, ἔχει μιὰ θέση στὸ Μουσεῖο.
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