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Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει 
Στὸν ἐτήσιο ἀπολογισμὸ ποὺ ἔγινε στὴ Γενικὴ Συνέλευση τῆς 

Ἑταιρείας, διαθάζουµε : 

1. Τὸ «Λαογραφικὸ Μουσεῖο Φωκίδας», ποὺ ἵδρυσε καὶ συντη- 
ρεῖ ἡ Ἑταιρεία µας, ἀπέκτησε καινούργια ἐκθέματα, προχωρεῖ εἰς 
τὴν συμπλήρωση τῶν συλλογῶν του καὶ πλουτίστηκε μὲ φώτογρα- 
φικὸ ὑλικὸ ἀρίστης ποιότητας καὶ καλλιτεχνικῆς ἐμφανίσεως. "Ἔ- 
τσι ἀποκτᾶ ὅλο καὶ περισσότερο τὴ µορφή, τὴ σοθαρότητα, ἀλλὰ 
καὶ τὴ φήμη ἑνὸς πολὺ ἀξιόλογου Μουσείου καὶ ἔγινε γνωστὸ εἰς 
τὸ Πανελλήνιον. Τὸ τελευταῖο τοῦτο φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις 
ποὺ ἔχει ἀπὸ πολλὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, 

Ἔδη ἑτοιμάζεται μιὰ ἄλλη ἐργασία, ἡ φωτογράφηση τῶν ἐκ- 
θεμάτων του καὶ ἡ πλήρης καταγραφἡ καὶ περιγραφὴ αὐτῶν μὲ 
τὴν πεποίθηση ὅτι τελικἀ θὰ καταγραφεῖ ὅλη ἡ Λαογραφία τῆς πε- 
ριοχῆς. 

2. Συνεχίσθηκε ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα» 
μὲ τὴ συμμετοχὴ νέων συνεργατῶν καὶ εὐρύτερη διάδοση. Παρὰ τὶς 
ὁρισμένες ἐπιφυλάξεις μερικῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας τὸ ΔΑ. Σ. πι- 
στεύει ὅτι μὲ τἠὴνἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ ἡ 'Ἑταιρεία δίδει κάθε τρί- 
µηνο ζωντανὴ παρουσία ὄχι µόνο στὸ Φωκικὸ χῶρο, ἀλλὰ καὶ στὸ 
Πανελλήνιο, Μέσον τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ διατυπώνονται οἱ ἀπό- 
Ψεις τῆς Ἑταιρείας, οἱ προτάσεις της, τὰ σχόλιά της, ἀλλὰ καί, σ᾿ 
αὐτό ἀποθησαυρίζονται ἡ Λαογραφία καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ τόπου 
μας, ὅπως τελικὰ καθορίζεται ἀπὸ τὸν πρῶτο σκοπὸ ποὺ θέτει τὸ 
Καταστατικό της. ᾿Ακόμα μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ δη- 
μιουργοῦμε φυτώριον νέων πνευματικῶν ἀνθρώπων, μὲ τὴν ἐλπίδα 

κάποτε νἁ ἀνεθοῦν ψηλά. 

3. Κατεθλήθη προσπάθεια νὰ ἐκθοδοῦν τὰ «ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑ- 

ΤΑ» καὶ φέτος γιὰ νὰ μὴ διακοπεῖ καὶ ἡ προσπάθεια αὐτὴ καὶ νά 
δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ δημοσιευθοῦν ἐργασίες ὑψηλότερης ποιοτικῆς 
στάθµης. Τὰ ἀπαιτούμενα ἀφ᾽ ἓνὸς ἔξοδα τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς, ποὺ 

εἶναι δυσθάστακτα γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἑταιρείας, καὶ ἡ ἀδια- 
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φορία ἀφ᾿ ἑτέρου τοῦ ἀγοραστικοῦ κοινοῦ, ποὺ φθάνει στὰ ὅρια τῆς 

ντροπῆς, δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν τὴν ἔκδοσή τους. Τὸ Δ.Σ. ὅμως, παρ᾽ 

ὅλα αὐτά, προσπαθεῖ νὰ θρεῖ τρόπο, δηλαδὴ πόρους οἰκονομι- 

κούς, ὥστε νὰ προχωρήσει στὴν έκδοση τοῦ Β΄ τόμου. 

4. Ἔπειτα ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐπιτυχίες, στὶς διάφορες ἐκδηλώσεις 

τῆς 'Ἑταιρείας, ὅπως ὀργανώσεις ἐκθέσεων, διαλέξεις κλπ., πολ- 

λοὶ μιμητές της τὴν ἀκολούθησαν καὶ ἔτσι ἡ Ἑταιρεία ἀναγκάστη- 

κε νὰ περιορίσει τὴν δραστηριότητά της στὸν τοµέα αὐτό γιατὶ ὁ 

κόρος τοῦ κοινοῦ τοῦ δημιούργησε ἀδιαφορία. ᾿Εμεῖς στραφήκαµε 

στὴν ἐνίσχυση ἐκδηλώσεων ποιότητας ὅπως π.χ. ἐκείνων τοῦ Εὐρω- 

παϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν. Πράγματι, ἡ συνεργασία 

µας μὲ τὸ Ε.Π.Κ.Δ. ὑπῆρξε ἁρμονικὴ καὶ ἐποικοδομητική. 

5, Τελευταῖο ἀφίνω τὸ Ἡρῶον ποὺ ἡ ᾿Ἑταιρεία µας ἔστησε στὸ 
χῶρο μπροστὰ οτὸ Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία γιὰ νὰ δείχνει 

πὼς ἀπ ἐκεῖ ξεκίνησε, συνειδητά, ἡ µεγάλη ᾿Επανάσταση 

τοῦ 21. Μᾶς μένουν ἀκόμα λίγες λεπτομέρειες καὶ πρέπει νὰ κα- 
θορισθεῖ ὁ χρόνος τελέσεως τῶν ἀποκαλυπτηρίων του. 

6. Θέλω νὰ εὐχαριστήσω καὶ ἀπ᾿ ἐδῶ ὅλους ὅσους ἐθοήθησαν 
τὴν Ἑταιρεία µας ὑλικά, οἰκονομικὰ καὶ ἠθικά, ὡς καὶ τὰ µέλη 

τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν προσφορά τους καὶ τὴ συνεργασία τους. 

Εὐχαριστῶ. 

  

Σχολιάζοντας τὴ γεγονύτη 
  

  
  

1έ-- ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ: Δὲν εἶναι διόλου ἄσκοπες κά- 

ποιες διευκρινήσεις σ᾿ ἕνα σχόλιο τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας «Ὁ ᾽Αγὼν 
τῆς ᾿τέας», σχετικὸ μὲ τὸ μνημεῖο τοῦ Προφήτη Ἠλία. 

Καΐ, πρῶτα - πρῶτα, ἡ Ε.Φ.Μ. συμφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴ διατυ- 

πούµενη ἄποψη ὅτι ἡ κήρυξη τῆς Επαναστάσεως στὴ Ρούμελη, ποὺ 
ἔγινε στὸ Μοναστῆρι τοῦ Προφήτη Ἠλία στὶς 25.3.1821, ἀποτελεῖ γε- 

γονὸς μεγάλης ἱστορικῆς οηµασίας ποὺ πρέπει νὰ προθάλλεται μὲ 
τρόπο πανηγυρικο. Τὸ θεθαιώνουν, ἄλλωστε, οἵ ἀγῶνες της πρὸς 
τὴν κατεύθυνση αὐτὴ καὶ οἱ προσπάθειές τους ν᾿ ἀνακηρυχθεῖ 

τὸ Μοναστῆρι διατηρητέο θρησκευτικο - καλλιτεχνικὸ καὶ ΙΣΤΟ- 
ΡΙΚΟ μνημεῖο τῆς περιοχῆς µας. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ συμφωνήσει 
καὶ ἡ ἐφημερίδα -- τὸ ἐπιθάλλουν τὰ γεγονότα ἄλλωστε --- ὅτι στὰ 
150 χρόνια τοῦ ἐλεύθερου 6ίου τῆς Πατρίδας µας δὲν ἔγινε ἀπολύ- 
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τως ΚΑΜΜΙΑ κίνηση, καὶ ἀπὸ ΚΑΝΕΜΝΑΜΗ, ὄχι γιά τὴν πανηγυρικἡ 

καὶ ἀνάλογη μὲ τὴ σηµασία του προθολὴ τοῦ γεγονότος τούτου ἢ 

τὸν ἀποθανατισμό του, ἀλλὰ οὔτε κἀὰν ἁπλῆ µνηµόνευσή του. Πρόσ- 

φατο παράδειγµα ἡ κατὰ τὸν ἐφετεινὸ ἑορτασμὸ τῆς Ό2ης Μαρτίου 

ἐκπομπὴ τῆς τηλεοράσεως ὅπου εὐρεῖα συζήτηση -- καὶ ἔρευνα -- 

ἔγινε γιὰ τὴν διευκρίνηση ἂν στὴν "Αγία Λαύρα ἢ στὴν Καλαμάτα 

πρωτάρχισε ἡ Ἐπανάσταση γιὰ τὸν Προφήτη Ἠλία ὅμως «ἄκρα τοῦ 
τάφου σιωπή». ᾿Αφέθηκε ἁπ᾿ ὅλους -- πολιτεία, τοπικἡὴ αὐτοδιοίκη- 

ση, συλλόγους κλπ. --νὰ πέσει στὴν ἀφάνεια καὶ τὴ λησμονιὰ ποὺ 

φέρνει ὃ χρόνος καὶ ἡ συστηµατικἡὴ ἀποσιώπηση τῶν... εἰδημόνων --- 

ἀπόδειξη τὸ προαναφερθὲν -- σὰ νὰ ἦταν κάτι τὸ ἀσήμαντο. 

Καὶ ἂν δὲν τὸ «ξέθαθε» τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Κραθαρτόγιαν- 

νος -- ἴσως καὶ κάποιοι ἄλλοι νωρίτερα, ποὺ οἱ προσπάθειές τους 

ὅμως ἔχουν ξεχαστεῖ- ποὺ ἡ ἀγανάκτησή του γιὰ τὴ στάση τοῦ «ἀπί- 
θανου» κράτους τὸν ὀδήγησε κατηγορούμενο στὰ δικαστήρια καὶ Ἡ 
Ε.Φ.Μ., ποὺ ἀφιέρωσε ἕνα πανηγυρικὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ της σ᾿ 
σ’ αὐτό, θὰ ἦταν ἀκόμα ξεχασμένο ἀπὸ τὸν πολὺ κόσµο. Γιὰ νὰ μὴν 
ξαναπέσει σ᾿ αύτη, τὴν καθόλου τιμητικὴ γιὰ τὸν τόπο µας ἀγνόηση, 
ἡ Ἑπαιρεία ἀποφάσισε τὴν ἀνέγερση ἑνὸς λιτοῦ καὶ ἀπέριττου µνη- 
µείου -- οἱ οἰκονομικὲς δυνατότητές της δὲν ἐπέτρεπαν τίποτα 
περισσότερο -- κρίνοντας ὅτι ἀπὸ τὸ ΤΙΠΟΤΑ τῶν 150 χρό- 
νων εἶναι προτιµώτερο τό... λιγοστό, ἔστω, τοῦ σήµερα, πού, πάν- 
τως, θ’ ἀποτελεῖ συνεχῆ ὑπόμνηση τοῦ γεγονότος. Καὶ ποὺ σὲ καµ- 
μιά περίπτὠση δὲν κλείνει τὸ δρόµο σ’ ὅποιον θελήσει ν᾿ ἀναγείρει 

«κάτι πιὸ πλούσιο καὶ ὁπωσδήποτε καλλίτερο ἀπ᾿ αὐτὸ-- «ἡ Ρόδος 
εἶναι πάντοτε στὴ διάθεσή του. "Εως ὅτου ὅμως θρεθεῖ ὁ «ἄλτης» καὶ 
πραγματοποιηθεῖ τὸ «πήδηµα» ἂς ἀνεχθοῦμε τὸ σημερινὸ -- δὲν χά- 

νοµε τίποτα. 

Καὶ ἂς μὴν θελήσουµε νὰ μιμηθοῦμε κάποιους συμπατριῶτες 

µας ποὺ ὁραματιζόμενοι ἕνα ἀνδριάντα τοῦ Δεσπότη Ἡσαϊῖα πιὸ 
«καλλιτεχνικὸν» ἀπ᾿ αὐτὸν ποὺ τόσο χρόνια ὑψωνόταν στὴν ὁμώ- 

γυµη πλατεῖα τῆς ”"Αμϕισσας δὲν ἐπεζήτησαν τὴν ἐπανατοποθέτη- 

σή του, ὅταν τὸν μετέφεραν γιὰ τὴν ἀναμόρφωση τῆς πλατείας, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ παραμένει ἡ πόλη δίχως τὸ μνημεῖο τοῦ Ἡσαῖα 
εἰκοσιπέντε χρόνια τώρα, καὶ ποιός ξέρει καὶ γιὰ πόσα ἀκόμα στὸ 
μέλλον. 

Κάτι τέτοιο θἄᾶταν περισσότερο ἀπὸ λάθος. 

2.-- ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ: Σὲ περιοδικὸ τῆς ᾿Αθήνας δηµο- 

σιεύθηκαν τὰ παρακάτω: 

Τὰ 900.000 δενδρύλλια καὶ ὁ κ. Ὑπουργὸς!... Μὲ τὶς ὑ- 
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ποκριτικὲς εἰσηγήσεις τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ὁ νέος ὑπουργὸς Γεωρ- 

γίας εὐλόγησε καὶ φέτος τὴ σφαγἡ τῶν νηπίων. Θὰ εἴδατε τὰ ἐλα- 

τάκια καὶ τὶς ἑλατοκορφὲς στὰ σκλαθοπάζαρα τῶν ἀθηναϊκῶν 

«γκέτο». Σὲ λίγο θὰ τὰ δεῖτε, στυμµένες λεµονόκουπες, μὲ τὰ γιορ- 

ταστικἁ ξεφτίδια νὰ κοίτονται στὰ πεζοδρόµια, περιμένοντας τὸ 

αὐτοκίνητο τοῦ σκουπιδιάρη. Αὐτὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν 

ἔλατα. 

Οχι, μᾶς εἶπε ὁ κ. ὑπουργός, πρωὶ - πρωὶ τῆς Ζης Δεκεμθρίου, 

δὲν κόθονται ἀπὸ τὰ δάση, ἀλλὰ ἀπὸ ἰδιωτικὰ φυτώρια. Καὶ δὲν εἷ- 

χε ἀκούσει τὶς εἰδήσεις τῆς προηγούμενης ὅτι «συνελήφθη» ὁλό- 

κληρο αὐτοκίνητο μὲ παράνομα ὑλοτομημένα δεντράκια. ᾽Αλλὰ τί 

σᾶς λένε καὶ τί λέτε κ. ὑπουργέ; "Ότι πρὸ τριῶν - τεσσάρων ἐτῶν 

ἡ Ἐθν. Τράπεζα δανειδότησε ἰδιῶτες καὶ ὀργάνωσαν φυτώρια ἐλάτης 

γιὰ χριστουγεννιότικη δέντρα. Πρώτη φορὰ µαθαίνουµε ὅτι γίνον- 

ται ἐπενδύσεις γιὰ τέτοιους... ἐθνικοὺς σκοπούς. ᾽Αλλὰ κ. ὕπουρ- 

γέ, µέσα σὲ τέσσερα χρόνια τὸ ἐλατάκι μόλις προφτάνει νὰ γίνει 

030 ἑκ. Ποῦ ὀρίσκουν ἐκεῖνα τὰ ἔλατα ποὺ ξεπερνοῦν τὸ μέτρο 

καὶ ποῦ θρίσκουν τὶς κορυφές; Οἱ... περσινοὶ ὑπουργοὶ ῆσαν «εἶλι- 

κρινέστεροι», (τρόπος τοῦ λέγειν), ὅταν δήλωναν ὅτι τὸ κάνουν 

γιὰ νὰ παίρνουν κάποιο μικροποσὸν οἱ ὀρεινοὶ πληθυσμοί. 

Τὰ ἰδιωτικὰ φυτώρια εἶναι τὸ πρόσχηµα κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο 

τὸ τσεκούρι τοῦ λαθροὔλοτόμου ἔδρασε καὶ φέτος. ᾽Αλλὰ ἂς ἔρθου- 
µε στὴ Θιομηχανία τῶν ἴδιωτικῶν φυτωρίων. 

Ὅ κ. ὑπουργὸς μᾶς θεθαίώσε ὅτι αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὑπάρχουν 

900.000 δενδρύλλια ἑλάτης στὰ Ιδιωτικά φυτώρια, τὰ ὁποῖα δὲν' 

θεωροῦνται δάση κι ἑπομένως μπορεῖ νὰ μακελλεύονται, 

Μείναµε κατάπληκτοι. Ὥστε, κ. ὑπουργέ, θεᾶσθε τὴν κοπὴ καὶ 
τὴν ἐμπορία τῶν 900.000 δενδρυλλίων ἐλάτης ἀντὶ νὰ τὰ ἀγοράσετε 

(τὰ ἔχετε ἤδη μιὰ φορὰ πληρώσει μὲ τὰ δάνεια τῆς Τράπεζας) 
καὶ νὰ τὰ διαθέσετε στὴν ἀναδάσωση; Ἡ ἀναδάσωση εἶναι ζήτημα 
δενδρυλλίων καὶ σεῖς τὰ δενδρύλλια τὰ θερίζετε; 

Σὲ μιὰ χώρα ποὺ ἀφανίζεται ἀπὸ τὶς πυρκαγιές, ποὺ ἔχει µό- 
λις 1120 δασικἠ κάλυψη καὶ ὅπου καταστρέφονται σὲ κάθε χρόνο 
τουλάχιστον 200.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γῆς ἀπὸ τοὺς χει- 
µάρρους, γιατί δὲν ὑπάρχουν δάση νὰ συγκρατήσουν τὴ γῆ ποὺ 
κατρακυλάει, ἔχετε στὴ διάθεσή σας 900.000 δενδρύλλια ἐλάτης 

καὶ τὰ σφαγιάζετε; Ἐδῶ δὲν χρειάζεται νὰ μᾶς ἀπαντήσουν οἱ ἁρ- 
µόδιοι, πρέπει ν᾿ ἀπολογηθοῦν». 

Μεταφέρουµε ἐδῶ, αὐτὲς τὶς τόσο ἁπλὲς διαπιστώσεις σὰν συ- 

νεχεια κάποιων δικῶν µας σχολίων γιὰ τὸ ἔθιμο τοῦ Χριστουγεν- 
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νιάτικου δέντρου καὶ τὴν ἀναδάσωση, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κάποτε θὰ 

θρεθεῖ ἕνας ὑπουργὸς ποὺ θὰ θελήσει νὰ θάλει τὰ πράγματα στὸ 

σωστὸ δρόμο. 

Καὶ νὰ εἶναι θέθαιος ὅτι θὰ τοῦ τὸ Χρωστᾶμε χάρη. 

3.  Ἡ ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ: Ἡ Δωρικὴ ᾿Αδελφότητα, δια- 

Δάσαμε, προκήρυξε, µέσω τῆς ᾽Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, δυὸ θραθεῖα 

γιὰ τὸ 1982. Γιὰ τὴ συγγραφὴ μελέτης μὲ θέμα τὴ συμθολὴ τῆς 

Δωρίδας στὴν πνευµατικἡ καὶ θρησκευτικἡ ζωὴ κατὰ τὴ θυζαντι- 

νὴ καὶ μεταθυζαντινὴ ἐποχή τὸ ἕνα, καὶ μονογραφίας μὲ θέµα τὴν 

Ἱστορία τῆς Δωρίδας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας τὸ ἄλλο. 

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς Δ. Α. εἶναι ἀξιέπαινη καὶ τιμᾶ ἰδιαίτερα 

αὐτοὺς ποὺ ἀνέλαθαν τὴ σχετικἠ πρωτοθουλία. ᾿Επειδὴ δὲ τὰ δια- 

τιθέµενα χρηματικὰ ποσὰ --- 200.000 τὸ κάθε ὁραθεῖο -- μαρτυροῦν 

τὴν οἰκονομικὴ εὐρωστία της µήπως θὰ ταν σκόπιµη κάποια δι- 

εύρυνση τῆς δραστηριότητάς της καὶ πρὸς τὸ Φωκικὸ χῶρο μὲ δια- 

γωνισμοὺς ἀνάμεσα σὲ Φωκεῖς καὶ σὲ τοπικἁ θέµατα, ὅπως ἡ λαο- 

γραφία καὶ ἡ ἱστορία τοῦ τόπου µας, ἀλλὰ καὶ τὸ διήγηµα, ἡ ποίη- 

ση κλπ.; Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ πρέκυπτε μιά τόνωση στὴν πνευµα- 

τικὴ ζωὴ καὶ κίνηση τοῦ τόπου µας καὶ θὰ ὑποθοηθεῖτο ἡ ἀνάδειξη 

γέων πνευματικῶν ἀνθρώπων. 

"Ας τὸ σκεφθεῖ. 

4- ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ: Στὶς 9:12.1981 πέθανε σὲ θαθὺ γῆρας ἡ Βα- 
σιλικὴ Νικ. Μπελούμπαση, ἀπὸ τὴν Τοπόλια Παρνασσίδος. 

Κάτοχος ἀπείρων γνώσεων στὰ θέµατα λαογραφίας, λαϊκῆς τέ- 

χνης, ἀγροτικῆς ζωῆς καὶ γενικὰἁ τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων τοῦ 

τόπου µας, ἡ σεθαστὴ «γιαγιὰ» ὑπῆρξε πολύτιμος -- καὶ ὁ κυ- 

ριώτερος -- σύμθουλός µας στὴ διοργάνώση τοῦ «Λαογραφικοῦ 

Μουσείου Φωκίδας». Κι ἀκόμα, ὑπῆρξε ἀκούραστος συµπαραστά- 

της µας στὴ δημιουργία τῶν συλλογῶν του τόσο μὲ τὴν ἀνεύρεση 

καὶ ἀξιολόγηση παραπεταµένων ἢ ξεχασµένων στὰ ὑπόγεια ἀντι- 

κειμένων καὶ τὴν πρόθυµη προσφορὰ προσωπικῶν της εἰδῶν ὅσο 

καὶ μὲ τὴν καταθολἠ χειρωνακτικῆς ἐργασίας γιὰ τὴν κατασκευὴ 

γέων. 

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ποικιλόµορφης προσφορᾶς της καὶ οἱ ὀφει- 

λόμενες εὐχαριστίες µας, ποὺ δὲν τῆς ἀποδόθηκαν ὅσο 6ρισκόταν 

κοντά µας. γιατὶ δὲν ἔγινε δυνατὴ ἀκόμα ἡ ἔκδοση τοῦ «Ὁδηγοῦ 

τοῦ Λ.Μ.Φ.» ἂς θξωρηθεῖ ὅτι περικλείονται στὶς γραμμὲς τοῦτες µα- 

ζὶ μὲ τὴν ἀπότιση τιμῆς στὴ μνήμη της. 
Δ. 1. Ι. 
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ϐ ΛΠΡΙΛΙΟΥ 194! 

Αν καὶ ἔχουν περάσει σαράντα, 
καὶ πλέον, χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα 

τῆς γερμανικῆς εἰσθολῆς στὴ χώ- 
ρα µας -- τυπικὸ δεῖγμα ὠμῆς συµ- 
περιφορᾶς ἰσχυροῦ πρὸς ἀδύνατον 
--Ἡ τεράστια σηµασία τῆς ἑλληνι- 
κῆς στάσης δὲν ἔχει μειωθεῖ οὔτε 
στὸ ἐλάχιστο, παρὰ τὶς ἀλλεπάλ- 
ληλες πρὸς τοῦτο προσπάθειες ἐχ- 
χθρῶν καὶ φίλων, καὶ τὸ χρέος ὁλό- 
κληρης τῆς ἀνθρωπότητας, στὴν ὃ- 
ποία χάρισε τὴν πρώτη νίκη κατὰ 
τῶν δυνάµεων τῆς θίας, ἐξακολου- 
θεῖ νὰ παραμένει ἀκέραιο -- καὶ ἆ- 
νεξόφλητο. 
Μέσα σὲ μιὰ θαρειὰ ἀτμόσφαιρα 

ἀπειλῶν καὶ τρόµου ὅπου κυριαρ- 
χοῦσε, σὲ παγκόσμια κλίμακα, ἡ ᾱ- 
ποθάρρυνση καὶ ἡ ἡττοπάθεια καὶ 
ὅπου τὸ «ὁ σώζων ἑαυτὸν σωθήτω» 
εἶχε ἀναχθεῖ σὲ δόγµα, ἡ μικρὴ καὶ 
ἀδύνατη χώρα µας, γιὰ δεύτερη 
φορὰ µέσα σὲ ἕξ µῆνες, στάθηκε ᾱ- 
πτόητη, χωρὶς ὑπολογισμοὺς καὶ 
παζάρια, στὸ πλευρὸ τοῦ ἐλευθέ- 
ρου κόσμου ἀντιμετωπίζοντας τὸν 
πιὸ ἰσχυρὸ ἐκπρόσωπο τῶν δυνά- 
µεων τῆς δίας, τὴ Γερμανία. 

᾿Αντίθετα ἀπὸ τὴ στάση ἄλλων, 
πολὺ ἰσχυροτέρων, κρατῶν ποὺ πα- 
ραδόθηκαν ἐπονείδιστα χωρὶς νὰ 
ρίξουν οὔτε µία τουφεκιά, ἁδιαφο- 
ρῶντας γιὰ τὸ κατό μα πανίσχυ- 

ρων Δυνάμεων ποὺ ἢ ὑπόκυψαν ἄ- 
δοξα στὴν πρώτη ἐπίθεση ἢ ὑπο- 
γράψαν, ἀνερυθρίαστα, σύµφωνα φι- 
λίας μὲ τοὺς γερμανοὺς --- θανατι- 
κἡ καταδίκη γιὰ τὴν εἰρήνη -- καὶ 
παραθλέποντας τοὺς γρυλισμοὺς -- 
σηµάδι ἁἀδηφάγου ὀρέξεως -- γει- 
τόνων ποὺ πρόθυμα παραχωροῦσαν 
«γῆν καὶ ὕδωρ» στὸ προελαῦνον 
«τρίτο ράϊχ» μὲ τὴν ἁπλῆ ὑπόσχεση 
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ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 

ἄδειας γιὰ σκύλευση τῶν κατακτη- 
µένων χωρῶν, ἡ Ἑλλάδα ἀκολού- 
θησε, γιά μιὰ ἀκόμα φορά, τὸ δρό- 
μο τῆς τιμῆς καὶ τοῦ ὁλοκαυτώμα- 
τος ποὺ µόνο αὐτὴ ξέρει νὰ 6αδί- 
ζει ὅταν πρέπει -- δίδαγμα αἰώνων. 
Παρὰ τὴν κόπωση ἀπὸ τὸν πεντά- 

µηνο ἄνισο ἀγῶνα κατὰ τῆς ἴταλι- 
κῆς αὐτοκρατορίας τῶν «ὀκτὼ ἑκα- 
τομμυρίων λογχῶν», τὶς συνεχεῖς ᾱ- 
πώλειες σὲ ἄνδρες, ὑλικὸ καὶ οἴκο- 
νομικοὺς πόρους, τὸν ἀποκεφαλισμὸ 
τῆς ἡγεσίας του ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ 
πρωθυπουργοῦ καὶ τὴν ἐγκατάλει- 
ψη ἀπὸ γειτονικἀ κράτη - συμµά- 
χους ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν λύγισε. 
᾿᾽Αντιμετώπισε μὲ περιφρόνηση τὴν 
«ἐκ τῶν ἔσω» προσπάθεια διάθρω- 
σης τοῦ ἠθικοῦ του, ποὺ ἐπιχειροῦ- 
σαν Ὑνωστοὶ ψιθυριστὲς - πράκτο- 

ρες ξένων καὶ διεθνιστικῶν κύκλων 
καὶ ἀντιστάθηκε στὴ γερμανικἡ ἐ- 
πίθεση μὲ ὑψηλὸ φρόνημα καὶ μὲ 
τὴν ἴδια ὀργὴ καὶ ἀποφασιστικό- 
τητα μὲ τὴν ὁποία ἀντιστάθηκε καὶ 
στὴν ἰταλικὴ ἐπίθεση στὶς 25 Ὀκτω- 
θρίου 1940. 

Καὶ ἂν ἡ Ἑλλάδα, κάτω ἀπὸ τὴν 
πίεση δύο πανίσχυρων αὐτοκρατο- 
ριῶν, ἔπεσε -- φυσικὸ ῆταν -- αὐτὸ 
δὲν μειώνει διόλου οὔτε τὴν πελώρια 
προσφορά της στὴν ὑπόθεση τῆς 
παγκόσμιας ελευθερίας οὔτε τὶς θυ- 
σίες τῶν παιδιῶν της πού, κυριολε- 
κτικά, «μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη» 
θάδιζαν πρὸς τὸ θάνατο πολεμών- 
τας γιὰ τὰ εὐγενέστερα ἰδεώδη τοῦ 
ἀνθρώπου: τὴν Πατρίδα, τὴν Ἔ.λευ- 
θερία, τὴν Θρησκεία. 

Ἡ γενιὰ τοῦ 40--41, ἣ γενιὰ τῆς 

ἐποποιῖας, ὑπῆρξε καθ᾽ ὅλα ἀντα- 
ξία τῆς Πατρίδας καὶ τῆς µακραίώ- 
γης “Ἱστορίας της,



σπινευγματικη ΦΩΓ:(ΙΚίΙΦΑΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ. 
ΔΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

Παρουσίαση: Δρόσου Κραθαρτόγιαννου 

Γεννήθηκε στὴν ᾿Ιτέα τὸ Μάρτιο 

τοῦ 1915 καὶ κατοικεῖ στὴν ᾿Αθήνα 

(Μομφεράτου 50). Σπούδασε φιλο- 

λογία καὶ ἀρχαιολογία στὸ Πανε- 

πιστήµιο τῶν ᾿Αθηνῶν (19358) καὶ 

μετεκπαιδεύτηκε στὸ Μόναχο (1952 

--5Ί). ᾿Ἐπιμελητὴς ᾿Αρχαιοτήτων 

Δελφῶν (1950--1955) καὶ 6΄ άρχαι- 

ολογικῆς περιφέρειας (1956--1960). 

Ἔφορος ᾿Αρχαιοτήτων Πατρῶν 

(1961-1969), 6’ περιφέρειας ᾿Αττι- 

κῆς (1969--1974) καὶ ᾿Ἐφορείας 

Σπηλαιολογίας καὶ Παλαιανθρωπο- 

λογίας (1974--1950). 

Διηύθυνε τὶς ἀνασκαφὲς ἀρχαϊ- 

κοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς στὴν ᾿Αντί- 

κυρα, θαλαμωτῶν μυκηναϊκῶν τά- 

φων στὴ Σαλαμίνα, μεγάλου θωμοῦ 

στὴν Πάρνηθα, τμήματος τῶν Μα- 

κρῶν Τειχῶν τῶν ᾿Αθηνῶν, τάφων 

Ραμοῦντος ᾽Αττικῆς, θολωτῶν μυ- 

κηναϊκῶν τάφων στὸν “Άγιο Ἠλία 

(Ἴθωρία) Μεσολογγίου, νεκροτα- 

φείων γεωμετρικῆς ἐποχῆς στὴν 

Καλυδόνα, ᾽Αμϕίκλεια καὶ Μυρρι- 

νοῦντα (Μαρέντα) κλπ. 

᾽Αποκάλυψε τὰ χάλκινα ἀγάλμα- 

τα στὸν Πειραιά (1959). 

Ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτὴς τῶν Μουσείων 

᾽Αγρινίου καὶ Θυρρείου. 
᾿Επόπτευσε τῶν ἐκθέσεων ἀρχαιο- 

τήτων στὰ Μουσεῖα Αἴγινας, Θέρ- 

  

µου, ᾽Αγρινίου, Θυρρείου καὶ Πει- 

ραιᾶ. 

ἜἜχει πάρει µέρος στὸ Β΄ Διε- 

θνὲς ᾿Αρχ)γικὸ Σωνέδριο (19/3), 

Α΄ Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν 

(1975), ΧΝ Βυζαντινῶν Σπουδῶν 
(1976), Γ΄ Διεθνὲς (1977) καὶ στὸ 

Συμπόσιο γιὰ τὴν ἀρχαία Μακεδο- 

νία. 
Εἶναι µέλος τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς 

Ἑταιρείας ᾿Αθηνῶν καὶ τοῦ ΒΕ(ΠΙ- 

ΤΕΟΟ(ΗΕΣ5ς ΑΚΕςΠΑ'ΟΙΟαΙΣςΠΕ5 

ΙΝΦΤΙΤΤ, 
Ἔχει τιμηθεῖ μὲ μετάλλιο Πο- 
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λέμου 1940-41 καὶ 
Πράξεων (1950). 

Ἔχει δημοσιεύσει ἐκθέσεις ἄνα- 
σκαφικῶν εὑρημάτων καθὼς καὶ 
πολλὲς μελέτες σὲ ἀρχαιολογικὰ 
περιοδικά, δελτία κι ἐφημερίδες 

στὴν ἑλληνική, Ὑερμανικὴ καὶ γαλ 
λική. 

Τὸ πλούσιο ἀνασκαφικὸ καὶ συγ- 
γραφικὸ ἔργο τοῦ Θύμιου Μαστρο- 
κώστα τὸν τοποθετοῦν στὶς ὑψηλό- 
τερες θαθμίδες τῆς κατ’ ἐξοχὴν ἑλ- 
ληνικῆς ἐπιστήμης. Σεµνός, ἐργατι- 
Κός, ἀεικίνητος ψάχνει ἁδιάκοπα, 

ἀποκαλύπτει, ἀποκαθιστᾶ, κατα- 

γράφει, δημοσιεύει. 
Ὅ Θύμιος Μαστροκώστας θεω- 

ρεῖται ἕνας ἀπ᾿ τοὺς ἀξιολογώτε- 

ρους Ἕλληνες ἀρχαιολόγους. 

Ἐξαιρέτων 

ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 

ὍὉ Θύμιος Μαστροκώστας φρόν- 
τισε νὰ πλουτιστεῖ τὸ Λαογραφικὸ 
Μουσεῖο Φωκίδας μὲ μουσειακὰ εἴ- 
δη οἰκιακῆς χρήσης, ἐνῶ παράλλη- 
λα φωτοαντέγραψε καὶ χάρισε στὴν 
«Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν» σπά- 
για κείµενα -- ἱστορικὰ καὶ λαο- 
γραφικὰ τῆς Φωκίδας -- ἀπὸ πα- 
λαιὰά κι ἐξαντλημένα Φθιθλία καὶ 
περιοδικά, γιὰ ν΄ ἀποτελέσουν τὴ 
θάση τοῦ 6’ τόµου τῆς ἐπετηρίδος. 

Ὅταν τοῦ ζητήσαμε νὰ μᾶς δώ- 
σει στοιχεῖα νὰ τὸν γνωρίσουμε στὸ 
εὐρύτερο κοινὸ τῆς Φωκίδας, αὐτὸς 

μᾶς ἀρνήθηκε. "ἴσως ἀπὸ ὑπέρμε- 
τρη μετριοφροσύνη. Χρειάστηκε νὰ 
ψάξουμε πολὺ γιὰ νὰ συγκεντρώ- 

σουµε τὰ στοιχεῖα ποὺ συνθέτουν 

τὸ ἔργο του, ἕνα ἔργο ποὺ τιµάει 
τὸν ἴδιο ἀλλὰ καὶ τὴν πατρίδα ποὺ 
γεννήθηκε, ἀνατράφηκε κι ἔμαθε 
τὰ πρῶτα γράμματα. 

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΔΠΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

«Κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τῆς "Αγίας 
Μονῆς Δωρίδος», Λατύπη δελφικὴ 
(1953), «Θραῦσμα νέου δελφικοῦ 
λογαριασμοῦ» (1954), «Ἐπιγραφαὶ 
Ἑσπερίας Λοκρίδος, Αἰτωλίας, Δωῶ- 

ρίδος καὶ Μαλίδος» (1955), «Προϊ- 
στορικοὶ συνοικισμοὶ ἐν Ἑσπερίᾳ 

Λοκρίδι, Φωκίδι καὶ Βοιωτία», 
(1956), «Μεσαιωνικὰ μνημεῖα ᾿Ατ- 
τικῆς, Φωκίδος κ.λ.π.» (1956), «Ἐ- 
πιτύµθιοι στῆλαι καὶ ἀνάγλυφα ἐξ 
᾿᾽Αττικῆς καὶ Σαλαμῖνος»᾽ «Επιστή- 

µατα ἐκ Μυρρινοῦντος», «Ἑλληνι- 
καὶ καὶ λατινικαὶ ἐπιγραφαὶ ᾿Αχα- 
ῖας καὶ ᾿Αρκαδίας» (1964), «ΙΝς- 

ΟΡΙΡΤΙΟΝ5 ΙΟξΙΡΕ ΕΤ ΡΕ 
ΤΗΕΦΘΡΑΙ ΙΕ» (1964), «Δύο ἀρχαϊ- 
κἁ ἀγάλματα ἐκ Μυρρινοῦντος» 
(1972) κλ.π. 

  

Συμπατριώτη, 

μὴν τὸ καταστρέφεις, 

  
Μὴν πετᾶς τὸ περιοδικὸ τοῦτο. "Εστω καὶ ἂν δὲ σοῦ ἀρέσει 

Δῶστο σὲ κάποιον ἄλλο. Μπορεῖ ν’ ἀρέσει σὲ κεῖνον. 
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ΕΥΝΔ ΠΔΛΜΕΡ -ΣΙΚΕΛΙΔΝΟΥ 
(30 χρόνια ἀπ᾿ τὸ θάνατό της) 

Αν τὸ 1981 ὑπῆρξε ΕΤΟΣ. Σικε- 
λιανοῦ, θὰ πρέπει καὶ τὸ 1982 νὰ 
θεωρηθεῖ ΕΤΟΣ τῆς Εὔας Πάλμερ 
- Σικελιανοῦ, γιατὶ σημαντικὰ Θοή- 

θησε τὸν ποιητὴ τοῦ αἰῶνα στὴν 
παγκόσμια πνευματικὴ ἀκτινοβθο- 

λία του. Καὶ ἦταν μὲν ἡ Εὔα ᾿Αμε- 
ρικανίδα στὴν καταγωγή, ὅμως 
γεννήθηκε γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ πέ- 
θανε στὰ ἑλληνικὰ χώματα, ποὺ τὰ 
θεωροῦσε πατρίδα της. Τούτη ἡ ἐρ- 
γασία ἂς θεωρηθεῖ φιλολογικὸ µνη- 
µόσυνο στὴ µνήµη της Φέτος, ποὺ 
συμπληρώνονται 30 χρόνια ἀπ᾿ τὸ 
θάνατό της. 

Ἡ Εὔα γνώρισε τὸν ᾿Αγγελο 
στὴν ᾿Αθήνα, ὅταν ἢρθε μὲ τὴν ᾱ- 
δερφή του Πηνελόπη ἀπ᾿ τὸ Παρί- 
σι, ὅπου σπούδαζαν μαζὶ καὶ εἶχαν 
γνωριστεῖ ἐκεῖ. Ἡ Πηνελόπη μιλοῦ- 
σε τόσο ἐγκωμιαστικὰ γιὰ τὸν ᾱ- 
δερφό της, ὥστε ἡ Εὔα ἐπιθυμοῦσε 

πολὺ νὰ τὸν γνωρίσει, γι’ αὐτὸ καὶ 
ἢρθε στὴν Ἑλλάδα. Μετὰ τὴ γνῶ- 
ριµία τους ἄρχισε νὰ γίνεται λόγος 

γιὰ γάμο, ἀλλὰ ὁ "Αγγελος ἦταν 

μόλις 23 χρόνων καὶ τῆς εἶπε. ὅτι 

δὲν πρέπει, κατὰ τὴ γνώμη του, νὰ 
παντρευτοῦν: «Εἶμαι πολὺ νέος καὶ 
καταλαθαίνω τὸν ἑαυτό µου. ὅτι 

θὰ κάνω πολλὰ πράµατα ποὺ ἴσως 

νὰ μὴ σ᾿ ἀρέσουν». Καὶ ξαφνικὰ ὁ 
"Αγγελος ἔφυγε γιὰ τὴν Αἴγυπτο, 

ὅπου κι ἔγραψε τὸν «᾽Αλαφροίΐσκι- 
ὠτο» µέσα σὲ μιὰ θδομάδα. 

Ἡ Εὔα πῆγε χωρὶς καθυστέρηση 
στὴ Λευκάδα, ἔπεσε στὰ πόδια τῆς 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ 

μάνας τοῦ "Αγγελου, τῆς Χαρίκλει- 
ας καὶ τῆς εἶπε:(Ἠ) «Ἐγὼ θὰ µεί- 
νω ἐδῶ σὰν θυγατέρα σου. ὡσότου 
θελήσει καμιὰ φορά, μὰ σὲ δέκα, 
μὰ σὲ εἴκοσι χρόνια, νὰ γυρίσει. 
Δεχθεῖτε µε νὰ μείνω». ᾿Εδῶ νοµί- 
ζει κανείς͵ ὅτι ἔχει ζωντανὴ μιὰ ἄλ- 

λη παρόμοια εἰκόνα ἀπὸ τὴν Πα- 
λαιὰ Διαθήκη, μὲ τὴν ἱστορία τῆς 
καλῆς νύφης Ροὺθ πρὸς τὴν πεθε- 
ρά της Βοεμίν: «Μἠ μὲ παρακα- 
λεῖς νὰ σ᾿ ἀφήσω, νὰ φύγω ἀπὸ κον- 

τά σου, γιαπὶ ὅπου πᾶς ἐσὺ κι ἐγὼ 
θὰ πάω κι ὅπου παραµείνεις κι ἐ- 
γὼὠ θέλω παραμείνει. Ὅ λαός σου. 

λαός µου καὶ ὁ Θεός σου. Θεός 
µου». Τὴν ἴδια, λοιπόν, θιθλικἡ σε- 
µνοπρέπεια, λιτότητα, εὐλάθεια, 

ταπεινοφροσύνη ἀποφυγὴ ἀπὸ κά- 
θε τι τὸ ἐξωτερικό, θρίσκει κανεὶς 

σ᾿ ὅλο τὸ ἔργο τοῦ "Αγγελου. 
Γυρίζοντας ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὴν 

᾿Αθήνα ὁ "Αγγελος, ζήτησε ἀπὸ τὴν 

ἀδερφή του νὰ µάθει γιὰ τὴν Εὔα. 
᾿Εικείνη τὸν ἔπεισε νὰ φύγουν ἁμέ- 
σως γιὰ τὴ Λευκάδα. Βρῆκε τὴν 
Εὔα πολὺ ἀδύνατη, λέει ὁ ποιητής, 
ἀπὸ τὸν καηµό της καὶ τὴν ἀγωνία 
γὰ τὸν περιμένει. Μετὰ ἀπὸ λίγο 
ἔφυγαν στὴν ᾽Αμερική, ὅπου ἔγινε 
καὶ ὁ γάμος πους, γιὰ νὰ τοῦ µεί- 

γει ἀφοσιωμένη ὡς τὸ τέλος τῆς 

ζωῆς της, ἀκόμα καὶ μετὰ τὸ χωρι- 
σµό τους (1934). Ἡ ἅγια ψυχή της, 
μὲ τὴ δύναμη τῆς θέλησης, δὲν ᾱἄ- 
φησε νὰ γίνει καμιὰ ἐσωτερικὴ ἆλ- 
λαγή. Διατήρησε ἀκόμα καὶ τὸ ἐ- 
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πώνυμµο (Σικελιανοῦ), ἐνῶ τὰ γράµ 
µατά της, ποὺ συχνὰ ἔστελνε στὸν 

ποιητή, ῆταν γεμάτα τρυφερότητα, 
γιατὶ δὲν εἶχαν ἀλλάξει καθόλου 
τὰ αἰσθήματά της ἀπέναντί του, ἂν 
καὶ χωρισμένοι. Ὁ γάμος τους ὃ- 

πῆρξε σημαντικὸ γεγονὸς στὴ ζωὴ 
τοῦ ποιητῆ κι ἐπηρέασε ἄποφασι- 
στικὰ τὴν ὅλη πνευματικὴ ἐξέλιξή 
του. Ἡ Εὔα ἀγάπησε τὸν ὥραιο- 

φτιαγμένο "Αγγελο σὰν ἐκφραστὴ 

τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος 

καὶ τὸν λάτρεψε σὰν τὸ ἀπολλώ- 
νειο πνευματικὸ φῶς. 

Τὰ ὅσα ἐγκωμιαστικὰ ἔλεγε ἡ 
Πηνελόπη στὸ Παρίσι γιὰ τὸν "Αγ- 
Ύελο, ἐπέδρασαν τόσο στὴν ψυχἠ 
τῆς Εὔας, ὥστε νὰ γίνει στὴ φαν- 
τασία της ὁ ποιητὴς τὸ τελειότερο 
ἀνθρώπινο πλάσμα, ἕνας ἡμίθεος 
τῆς ἀρχαιότητας ἢ καὶ ὁ µουσηγέ- 
της ᾽᾿Απόλλωνας ἀκόμα. Μὲ ἄλλα 

λόγια ἡ Εὔα ἦταν μιὰ ρομαντικὴ 
γυναίκα, ποὺ δὲν κοίταζε τὴν ἐξώ- 

τερικὴ ὄψη τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ 
στρεφόταν πάντοτε πρὸς τὸν ἐσω- 
τερικὸ ψυχικὸ κόσμο. Γι αὐτὸ κι 
ἐπέμενε τόσο πολύ, ὥστε στὸ τέλος 

ἐνώθηκε μὲ τὸν "Αγγελο καὶ πά- 
λαιψαν, ἀγωνίστηκαν σκληρὰ γιὰ 
τὴν πραγματοποίηση μιᾶς ὑψηλῆς 
ἰδέας, τὴν ἀναθίωση τοῦ Δελφικοῦ 

πνεύματος. Ὑπῆρξε τόσο ἀφοσιω- 
µένη στὴν προσπάθεια αὐτὴ του 

Αγγελου, λὲς καὶ ὑπηρετοῦσε ὡς 
ἱέρεα γιὰ τὸ µεγάλο σκοπὸ στὸ 
ναὸ τοῦ ᾽Απόλλωνα, ποὺ καὶ ὁ "Αγ- 

γελος ἐπὶ χρόνια ἱερουργοῦσε γιὰ 

τὴ Δελφικὴ ἰδέα, μὲ τὴν προσπά- 
θειά του νὰ παιγθεῖ ἡ ἀρχαία τρα- 
γωδία «Προμηθέας Δεσμώτης», ἐ- 

κεῖ στὸν ἴδιο τόπο, ποὺ πρωτοπαί- 
χθηκαν στὴν ἀρχαιότητα καὶ τόσες 
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ἄλλες τραγωδίες, 
Ἡ ἴδια ἡ Εὔα γιὰ νὰ θοηθήσει 

τὸν "Αγγελο δὲν ἠσύχαζε οὔτε στι- 
Ὑμή. Ἔμαθε κοπτική, ραπτικἡὴ καὶ 
ὑφαντική, γιὰ νὰ ἑτοιμάζει, μὲ τὴ 

θοήθεια κοριτσιῶν τοῦ Παρνασσοῦ, 

τὶς στολὲς γιὰ τὸ ἀρχαῖο θέατρο. 
Ἡ ἴδια ἔγινε χορογράφος, γιὰ νὰ 

διδάξει στ ἁπλοϊκὰ κορίτσια τῶν 

γύρω χωριῶν τὸ ρόλο τους, χωρὶς 

νὰ καταφύγει εξ ὁλοκλήρου σ᾿ ἐ- 
παγγελµατίες ἠθοποιοὺς (κομπάρ- 
σους κ.ᾶ.) γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῶν 
ρόλων τῆς τραγωδίας. ἼἨθελε ἡ ἐ- 
πιτυχία τῶν ἔργων νὰ θγεῖ µέσα 
ἀπὸ τὰ λαϊκὰ στρώματα (ὁ Χχο- 
ρός), ὅπως ἀκριθῶς συνέθηκαν τὰ 

γεγονότα στὴν ἐποχὴ τοῦ Αἰσχύ- 
λου καὶ τοῦ Εὐριπίδη, ποὺ ἐμπνεύ- 
στηκαν κι ἔγραψαν τὶς τραγωδίες 

τους. Ἡ διεισδυτικότητα τῆς Εὔας, 

μὲ τὴ Φαντασία της, στὸ πνεῦμα 
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ῆταν ἀφάν- 
ταστα µεγάλη καὶ πασχίζοντας 
γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀρχαίας τρα- 
γώδίας, ὀοήθησε πολὺ τὸ Σικελια- 
νό, 

Ἡ Εὔα μπορεῖ νὰ ἔζησε στὸν εἰ- 
κοστὸ αἰώνα, μὲ τὴν ψυχή της ὅ- 

µως ζοῦσε στὴν ἐποχὴ ἐκείνη τῆς 

ἀρχαίας τραγωδίας. Μπορεῖ νὰ 
γεννήθηκε στὴ μακρινἠ ᾽Αμερική, 
ἡ µοίρα της ὅμως τὴν προόριζε νὰ 

ζήσει στὴν Ἑλλάδα τῆς ἀρχαίας 
θεϊκῆς παντοδυναµίας. Διέθεσε ὁ- 

λόκληρη περιουσία γιὰ τὴν ἐπιτυ- 
χία τοῦ πνευματικοῦ σκοποῦ τοῦ 
Αγγελου. Σὲ πολλὰ µέρη (Ξυλό- 
καστρο, Σαλαμίνα, Δελφοὺς) ἔχτι- 

ζε μ᾽ ἔξοδά της κι ἀπὸ ἕνα ἐξοχι- 

κὀ σπίτι, γιὰἁ νὰ ἐργάζεται μὲ ᾱ- 
γεση ὁ ποιητὴς καὶ νὰ ἐμπνέεται τὸ 
ἔργο του.



Αν στὴν ἐπιτυχία τῆς Δελφικῆς 
ἰδέας ὁ ΖΣικελιανὸς ὑπῆρξε τὸ ἕνα 

σκέλος, ἡ Εὔα ἦταν τὸ ἄλλο, ποὺ 

μὲ τὴν ἁμέριστη συμπαράστασή 
της στήριξε τὸ ἔργο τοῦ ποιητῆ. Τὸ 

ἔργο της ὑπῆρξε πλατὺ ὅσο πλατὺς 
κι ὁ κόσμος, ὅπως ὑπῆρξε καὶ τὸ 

ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα παγκό- 
σμια πλατύ. 

Στὴν κατοχὴ ἡ Εὔα όρέθηκε στὴν 
᾽Αμερική, χωρὶς κανένα περιουσια- 
κὸ στοιχεῖο. Τὴν ἡμέρα ποὺ πέθανε 
ὁ Αγγελος (1951) πῆρε ἕνα λα- 

κωνικότατο μήνυμα ἀπὸ τὴ δεύτε- 
ρη γυναίκα του: «Χάσαμε τὸν "Αγ- 
γελο». Ἡ Εὔα ἔφτασε ἀμέσως στὴν 
Ἑλλάδα, ὅπου κι ἔμεινε ὥς τὸ θά- 
νατό της (1922). Τελευταία της ἐἑ- 

πιθυµία ῆταν νὰ ταφεῖ στοὺς Δελ- 
φούς, ἐκεῖ ποὺ ἀφιέρωσε τὸ «εἶναι» 
της καὶ εἶδε νὰ πραγµατώνεται τὸ 
ὅραμα τῆς Δελφικῆς ἰδέας. 

Στὴ συνέχεια παραθέτω μερικὰ 
ἀκόμα θιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν 

Εὔα Πάλμερ, ποὺ δημοσίευσε σὲ 

ἄρθρο ἡ ἐφημερίδα Τάιμς τῆς Μ. 

"Ὑόρκης» τὴν ἑπομένη τοῦ θανάτου 
της(Πέµπτη, 5 Ιουνίου 1922), (33) 
μὲ τίτλο: «Η ΕΥΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 
ΠΕΘΑΝΕ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» καὶ μὲ 
ὑπότιτλο: «Χήρα Ἕλληνα ποιητη, 
κέρδισε τὴν ἀναγνώριση γιὰ τὴν ᾱ- 
ναθίωση τῶν Δελφικῶν ἑορτῶν τὸ 

1921». 
«Ἡ Εὔα Πάλμερ - Σικελιανού, 

στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ τιμὴ ὅτι ἐνέ- 
πνευσε τὴν ἀναθίωώση τῶν Δελφι- 

κῶν ἑορτῶν στὴν ἐποχή µας, πέθα- 

νε στὸ Βοσοκομεῖο Εὐαγγελισμὸς 

σήµερα (4 Ιουνίου). ᾽Αμερικανίδα 
καὶ χήρα ἑνὸς ἀπ᾿ τοὺς πιὸ γνω- 
στοὺς σύγχρονους "Ἕλληνες ποιη- 
τές, τοῦ "Αγγελου Σικελιανοῦ, ἡ 

Εὔα Σικελιανοῦ ὑπέστη ἐγκεφαλι- 
κὀ ἐπεισόδιο τὴν περασμένη θδομά- 

δα, καθὼς παρακολουθοῦσε παρά- 

σταση ᾿Αρχαίου Δράματος στὸ ἀρ- 
χΧαῖο θέατρο τῶν Δελφῶν. Σύµφωνα 
μὲ τὴν ἐπιθυμία της θὰ ταφεῖ στοὺς 
Δελφούς. 

Ἡ Εὔα Σικελιανοῦ ἔκανε πολλὰ 
γιὰ νὰ ξαναζωντανέψει τὸν ᾿᾽Αρχαῖο 
Ἑλληνικὸ Πολιτισμό. Σπούδασε 
γιὰ πολλὰ χρόνια τὴ ζωὴ τῆς ᾿Αρ- 
Χαιότητας καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἄντρα 
της τὸ 1927 ξαναζώωντάνεψαν τὶς 

ἀρχαῖες Δελφικὲς γιορτὲς μὲ μιὰ 
παράσταση τοῦ «Προμηθέα Δεσμώ- 
τη» τοῦ Αἰσχύλου, παιγµένη στὰ 
Βεοελληνικά, σ’ ἕνα ἀρχαῖο θέατρο. 
Σκοπός τους ῆταν, ὅπως εἶχε ἐξηγή- 

σει ὁ ἄντρας της, νὰ ξαναζωντανέ- 

ψουν τὸ ἀρχαιοελληνικὸ πνεῦμα 
καὶ νὰ συγκεντρώνουν τὴν παγκό- 
σµια «πνευματικὴ ἀριστοκρατία» 

στοὺς Δελφούς. Τὸ 1930 οἱ γιορτὲς 

ἔγιναν ἐπὶ τρεῖς μέρες, γιὰ νὰ γιορ- 

τασθεῖ ἡ ἑκατοστὴ ἐπέτειος τῆς ἆ- 

νεξαρτησίας τῆς σύγχρονης Ἑλλά- 

δας, 

Ἡ Εὔα μεγάλωσε µέσα στὴν κα- 
λὴ κοινωνία τῆς Ν. Ὑόρκης καὶ ἆἁ- 

ποφοίτησε ἀπὸ τὸ Κολλέγιο Μπρὺν 
Μὼρ τὸ 1900. "Ἠταν κόρη τοῦ Κώρ- 
τλαντ Πάλμερ, πρώτου Προέδρου 
τῆς «Λέσχης τοῦ Ίθου αἰῶνος» καὶ 
ἀδελφὴ τοῦ πιανίστα Πάλμερ. Ἔ- 
πιστρέφοντας τὸ 1907 ἀπὸ τὸ δεύ- 
τερο πολύμµηνο ταξίδι της στὴν Ἑλ- 
λάδα, δημιούργησε ἀναστάτωση 
στὴ Ν. Ὑόρκη, ὅταν ἔφτασε μὲ τὸ 
πλοῖο ντυμένη μὲ ἀρχαῖα ἑλληνικὰά 
ἐνδύματα. ᾿Ανακοίνωσε ὅτι εἶχε ᾱ- 
ποκηρύξει τὰ σύγχρονα ροῦχα. "Ἠ- 
δη τὸ 1907 ἦταν γνωστὴ σὰν συγ- 

γραφέας, μουσικὸς κι ἐρασιτέχνις 
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ἠθοποιός. Μάλιστα τράθηξε τόσο 

τὴν προσοχἡ τοῦ Σὲρ Χένρυ "]ρδιν, 

τοῦ μεγάλου "Αγγλου ἠθοποιοῦ, 
ποὺ αὐτὸς τῆς ἔδωκε τὸ ρόλο τῆς 
Βεατρίκης στὸ ἔργο «Δάντης». "Αν 
καὶ συμμετεῖχε στὶς πρόδες, τελι- 

κἁ δὲν ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της στὸ 

ἔργο. Λίγο ἀργότερα, τὸ 1907, παν- 

τρεύτηκε στὸ Μπὰρ ”Αρμπορ. Πολ- 
λὲς προσωπικότητες τῆς καλῆς κοι- 
νωνίας παραθρέθηκαν στὸ γάµο. Ὁ 

γάμος(Προτεσταντικὸς) ἔγινε στὴ 
Γαλλικὴ γλώσσα, γιατὶ ὁ ἄντρας 
της δὲ µίλαγε Αγγλικά. Τὸ ζεῦγος 
μετὰ διέµεινε ἐπὶ 20 χρόνια στὴν 
Ἑλλάδα, ὅπου ἐφημολογεῖτο, ὅτι ἡ 
Εὔα Σικελιανοῦ εἶχε ἀνακαλύψει 
τὰ μυστικὰ τῆς ὑφαντικῆς τέχνης 
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Πάντως, ἕ- 
γινε διάσηµη ὑφαντουργὸς ἀρχαί- 
ὧν ἑἙλληνικῶν ἐνδυμάτων. Αὐτὴ ὕ- 

φανε τὰ ροῦχα ποὺ φορέθηκαν στὶς 
πρῶτες Δελφικὲς ἑορτὲς καὶ συνέ- 

θεσε, ἐπίσης, τὴ Φυζαντινὴ µουσι- 
κἡ γι αὐτές. Στὴν Ἔκθεση Διακο- 
σμητικῶν Τεχνῶν στὸ Παρίσι, κἐρ- 
δισε χρυσὸ μετάλλιο γιὰ τὰ ὄφαν- 
τά της. Τὸ 1927 ἢρθε πάλι στὴν ᾽Α- 
µερικἡ γιὰ μιὰ σειρὰ διαλέξεων καὶ 
εἶπε ὅτι ἀφιέρωσε τὴ ζωή της στὶς 
ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς Τέχνες καὶ στὸ 

νὰ κάνει τοὺς Ἕλληνες χωρικοὺς 

νὰ γνωρίσουν τὴ «λαμπρὴ παράδο- 
ση καὶ τὴν κληρονομιά» τους, Τὸ 
1933 σκηνοθέτησε τὸ ἔργο «Διθύ- 
Ρραµθος τῆς Ρόδου», ποὺ παίχτηκε 

σ’ ἕνα ἀνοιχτὸ θέατρο, ποὺ εἶχε 
σχεδιάσει ἡ ἴδια, στοὺς πρόποδες 

τῆς ᾿Ακρόπολης. Ἐπίσης σκηνοθέ- 
τησε τὶς «Βάκχες» τοῦ Εὐριπίδη 
στὸ Κολλέγιο Σμὶθ τὸ 1933 καὶ στὸ 
Κολλέγιο Μπρὺν Μὼρ τὸ 1934. 

Γιά πολλὰ χρόνια, ἡ Εὔα Σικε- 
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λιανοῦ μελέτησε τὴ σχέση τῆς µου- 

σικῆς μὲ τὰ δρώμενα στὰ ἀρχαῖα 

ἑλληνικὰ ἔργα, προσπαθώντας νὰ 
θρεῖ τὴ μέθοδο μὲ τὴν ὁποία οἱ ἀρ- 
χαῖοι, στὰ θέατρα καὶ στοὺς γυµνα- 
στικοὺς ἀγῶνες, χόρευαν τραγου- 
δώντας συγχρόνως. Προσπάθησε νὰ 

κάνει κάτι παρόμοιο, χρησιµοποι- 
ώντας ἀνδρικὸ χορὸ ἀπὸ 50 ἄτομα,. 
στὸ Κρατικὸ θέατρο. Ἡ προσπάθεια 
ὅμως ἀπέτυχε, γιατὶ δὲν θρῆκε ἀρ- 
κετοὺς ἀνθρώπους ποὺ νὰ μποροῦ- 

σαν νὰ κάνουν αὐτὰ ποὺ ζήταγε. 
Τὸ 19358, μαζὶ μὲ τὸν Τὲντ Σών, πει- 

ραματίστηκε κοντὰ στὴν πόλη Λῆ 
τῆς Μασσαχουσέττης, στὴ σχέση 
μεταξὺ χοροῦ καὶ τραγουδιῶν. Μά- 
λιστα ἀνέθασε καὶ τὸ πρόγραµµα 
«Περιπλανήσεις µέσα σ᾿ ἕνα ὁρατὸ 

τραγούδι». 

Ἡ Εὔα Σικελιανοῦ τελευταῖα ἔ- 

µενε στὴ Β. Ὑόρκη. Ὁ ἀδερφός της. 
ποὺ πέθανε τὸν περασμένα χρόνο, 

τῆς εἶχε ἀφήσει κληρονομιά 250. 

000 δολλάρια». 
Γωναῖκες σὰν τὴν Εὔα Πάλµερ - 

Σικελιανοῦ σπάνια γεννιῶνται στὸν 

κόσµο. Ὑπῆρξε ἡ προσωποποίηση 
τῆς ἀφοσίωώσης σ᾿ ἕνα µεγάλο σκο- 
πὀ, τὴ Δελφικὴ ἰδέα, γιὰ μιὰ παγ- 
κόσμια σωναδέλφωση, τῆς ἀπεριό- 
ριστης λατρείας στὸ µεγάλο ποιη- 

τή, τῆς καλοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης, 
τῆς ἐπιμονῆς καὶ τῆς καρτερικότη- 
τας, τῆς πραότητας καὶ τῆς ἀνεξι- 

κακίας. Τὸ ψυχικὸ μεγαλεῖο της 
καὶ ὁ ρομαντισμὸς της τὴν ἐξαῦ- 
λώσαν καὶ τὴν ἀνέθασαν σ᾿ ἕναν 
οὐράνιο κόσµο γιὰ τὴν τελείώσή 
της. 

(3) Ἐγκυκλοπαιδεία «ΗΛΙΟΣ» τ. 16, 

σελ. 1017, 

(33). Μετάφραση: Τάσου Γ, Χασιακοῦ..



ΕΥΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ᾽ 
Γέννημα τῆς μεγάλης χώρας τοῦ Τζώρτζ Οὐάσιγκτων 
τοῦ Λίνκολν καὶ τοῦ Οὐώλτ Οὐίτμαν, 
κόρη τῆς ᾽Αμερικῆς, Εὔα Πάλμερ 
γεννήθηκε µέσα σου ὁ σπόρος τῆς Ἑλλάδος, 

Δελφικὰ ὄνειρα 
στόλιζαν τὴν πορεία σου, ἑλληνικὰ 
λευκὰ περιστέοια ὁδηγοῦσαν τὸ δρόμο σου 
στὴν ἑλληνικὴ: εὐδία, 

σπουδάστρια ἤσουν τοῦ δελφικοῦ φωτὸς 
τοῦ ἀθάνατου ἑλληνικοῦ πνεύματος. 
Δούλεψες τὴ µεγάλη ἰδέα τοῦ θεάτρου 
κοντὰ στὰ θήµατα, στὶς σκέψεις 

τοῦ "Αὖγγελου Σικελιανοῦ, 

μαζὶ πλάσατε τὸ μεγαλεῖο 
τοῦ ἀρχαίου δράματος, τοῦ αἰώνιου. 
Σᾶς ὁδήγησε τὸ πνεῦμα τοῦ δημιουργικοῦ Αἰσχύλου 
ὁ «Προμηθέας δεσµώτης» ἄνοιξε 
τὶς πύλες τῆς τραγωδίας στὸ δελφικὸ τοπίο, 

ὁ Οἰδίποδας ξαναγεννήθηκε 

στὴν ἑλληνίδα γἢ. 

Εὔα Πάλμµερ, 
ἡ Ἑλλάδα πάντα θὰ σὲ σκέπτεται, 
θὰ εὐγνωμονεῖ τὴν παρουσία σου 
δίπλα στὸν Σικελιανό, κοντὰ στὰ φώτεινά του τραγούδια 
στὶς πράξεις τῶν Δελφικῶν γιορτῶν, 

στὴν «παγὰν λαλέουσα» 
τῆς Κασταλίας. 

Στὸν τάφο σου 
δίπλα στοὺς Δελφούς, ξυπνοῦν 

νέα ὄνειρα 
γιὰ τὴν ἀγαπημένη σου Ἑλλάδα, 
γιὰ τὴν ἑλληνικὴ τέχνη καὶ τὸ 
θαυμαστὸ τόπο τῶν Ἑλλήνων. 
Κοιμήσου ἐλαφρὰ 
Εὔα Σικελιανοῦ -- Πάλμερ, 
οἱ Ἕλληνες 

δὲν σὲ ξεχνοῦν 

σὲ ἀγαποῦν καὶ σὲ λατρεύουν... 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΗΣ 

(3) Βραθεῖο 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμοῦ Ποιήσεως «ΔΕΛ- 

ΦΙΚΩΝ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΩΝ» 1981. 
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Ὢ ᾿Ανήργυρος Σιμόπουλος καὶ ἡ ἐποχή του 

Τὸ παληὸ ἀρχοντικὸ ἥταν χτισµέ- 
νο στὸ ἔμπα τῆς Θορειοδυτικῆς 

πλευρᾶς τῆς "Άμφισσας, ποὺ ὅδη- 
γεῖ στὶς γειτονιὲς τοῦ “Αη Θανάση 

καὶ τοῦ Γκιρίζι. 
"Ηταν ἕνα ἁπλόχωρο ἄσπρο στε- 

νόµακρο σπίτι δίπατο, μὲ τὴν µα- 
κρύτερη πλευρά του στραμμένη στ᾽ 
ἀνατολικά, στολισμένη μὲ πολλὰ 
παράθυρα ποὺ κοίταζαν στὸ δρό- 
μο. ᾿Ακριθῶς σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ὁ 
Ὀρόμος φάρδαινε, ἀφήνοντας ἕνα 
πλάτωμα ποὺ ἔχει ὡς σήµερα τὸ 
ὄνομα: πλατεία Σιμοπούλου. 

Ἡ μακρύτερη πλευρὰ τοῦ σπιτι- 
οῦ, ἀκούμπαγε σὲ μιὰ μικρότερη 
κάθετη πτέρυγα ποὺ προστέθηκε 

ἀργότερα, κι’ ἔτσι τὸ κτίριο γώνια- 

ζε. Τὸ χαγιάτι ῆταν στὸν πάνω ὄ- 
ροφο κι’ ἔπιανε τὸ μάκρος τῆς και- 

γούργιας πτέρυγας, 

Προφτάσαµε µόνο τ’ ἀπομεινάρια 
τοῦ ἀρχοντικοῦ ποὺ ἀνῆκε στὸν 
πολιτικὸ καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια Ὑ- 

πουργὸ τῶν Οἰκονομικῶν, ᾿Ανάρ- 
γυρο Σιµόπουλο. 

Ἐξωτπερικὰ δὲν εἶχε πάθει πολ- 

λὲς ζημιές. Εἴχε μιὰ ἀρχοντιὰ ποὺ 
σ᾿ ἐντυπωσίαζε, κι’ ἡ ἀπόλυτη σιω- 

πἠή του καὶ τὰ κλειστὰ παράθυρα, 
δημιουργοῦσαν περιέργεια γιὰ τὴν 

ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἰδιοκτήτη του. 
Πρὶν ἀπὸ τὸν Ἑλληνοϊταλικογερ- 

μανικὸ πόλεμο τὸ σπίτι πουλήθηκε 
στὸν ᾽Αμϕισσιώτη κ. Εὐτύχιο ἀπὸ 
τὴν Βιργινία, κόρη τοῦ Σιµόπουλου. 
Μετὰ τὴν κατοχή, πουλήθηκε γιά 
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δεύτερη φορὰ στὸν κ. Γ. Φουσέκη, 
ποὺ μένει πάντα ἐκεῖ, ἀφοῦ τὸ ἄλ- 
λαξε ριζικά. 

Οἱ Ναζῆδες εἶχαν πληγώσει τὸ 

σπίτι. Περισσότερες ὅμως ζημιὲς 
ἔπαθε ἀπὸ τὶς οἰκογένειες ποὺ κα- 
τὰ καιροὺς στέγαζε στὸ διάστηµα 
τῆς κατοχῆς. 

Μαζεύονταν ἀπὸ τὰ γύρω χωριὰ 
µέσα στὴν πόλη, ἢ ἀπὸ φόθο ἢ 
ἀπὸ διωγμούς, καὶ τοῦτο τὸ ἔρημο 
σπίτι προσφερόταν σὰν θεόσταλτο 
καταφύγιο. Ἐπειδὴ τὸ ᾿Ιταλικὸ. 
καὶ ἀργότερα τὸ Γερμανικὸ Φρου- 
ραρχεῖο ἀπαγόρευαν πολλὲς φορὲς 
στοὺς κατοίκους νὰ ὀγοῦν ἔξω ἀπὸ. 
τὴν πόλη, στὸ θουνὸ ἢ στὸν λόγγο, 
ἡ ἔλλειψη ξύλων, ἀνάγκαζε τοὺς 

ἀνθρώπους αὐτοὺς νὰ ξηλώνουν τὰ 

πατώματα καὶ ν᾿ ἀνάθουν φωτιὰ 
στὶς παγωμµένες νύχτες τοῦ χειμώ- 
να. 

"Ἠταν τέτοια ἡ μιζέρια καὶ τέ- 

τοιες οἱ συνθῆκες, ποὺ τὸ χάλασµα 
ἑνὸς παληοῦ σπιτιοῦ μὲ ἱστορία, 
δὲν συγκινοῦσε κανέναν. 

Τὸ σπίτι ποὺ τώρα εἶναι στὴν ἴδια 
ἀκριθῶς θέση, δὲν θυμίζει τίποτα 
ἀπὸ τὸ παρελθόν. 

Πόσο δύσκολο εἶναι νὰ θροῦμε 
καὶ νὰ συνταιριάσουµε τὰ νήµατα 
ποὺ μᾶς ἑνώνουν μὲ τὶς ρίζες µας; 
᾿Εδῶ στὸν τόπο µας δὲν ὑπάρχει 
κανένα στοιχεῖο ποὺ νὰ μιλάει γιὰ 
τὸν ᾽Ανάργυρο Σιµόπουλο, ἐκτὸς 

ἀπὸ τὴν πλατεία ποὺ ἔχει τ᾽ ὄνομά 
του καὶ μιὰ προσωπογραφία του,



ποὺ θρίσκεται στὴν Δημαρχία. 
Πολύτιµες πηγὲς γιὰ τὴν συγκέν- 

τρὠση συγκεκριμένων πληροφορι- 
ὢν στάθηκαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ λεξικά, 

οἱ ἀναμνήσεις ἑνὸς καλοῦ φίλου, 

καὶ ἡ ἔκδοση ἑνὸς θιόλίου μὲ τὸν 
τίτλο: «Πολιτικοὶ ἀγῶνες 1892 -- 

1935» τοῦ Ιώνσταντίνου 1. ἸΑγγε- 
λοπούλου, θουλευτῆ ᾿Αθηνῶν, διευ- 
θωντοῦ τῆς «Παλιγγενεσίας», ποὺ 
παρ᾽ ὅλο ποὺ ἀνήκει στὴν ἀντιπολί- 
τευση, μᾶς δίνει παραστατικἡ εἰ- 
κόνα τῆς ἀξίας καὶ τῆς προσωπικό- 

τητας τοῦ ἀντιπάλου πολιτικοῦ Σι- 
μοπούλου. 

Οἱ προφορικὲς μαρτυρίες τοῦ κ. 
Εὐθυμίου Ζουμᾶ μεταφέρονται στὸ 

κείµενο αὐτὸ χωρὶς καμιὰ διόρθω- 
ση, Υιατὶ πραγματικὰ εἶναι ἕνα µο- 
ναδικὸ ντοκουμέντο τῆς ἐποχῆς 

πρὶν καὶ μετὰ τὸ 1900, καὶ μιά σπά- 
νια ἀναφορὰ στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο 

τοῦ Παρνασσιδέα πολιτικοῦ. 
Καὶ μᾶς πληροφοροῦν οἱ ἀναμνή- 

σεις του... 

«Ὁ ᾿Ανάργυρος Σιμόπουλος ἥταν 
ἁδελφὸς τῆς μητέρας τῶν ἀδελφῶν 
Μευροπολίτη ποὺ κατοικοῦσαν στὸ 
σπίτι ποὺ σήµερα κατοικεῖ ὁ κ. Εὐ- 
θύμιος Σκουρλέτος. "Ηταν ἐπίσης ὁ 

πολιτικός, θεῖος τῶν ἀδελφῶν ἵα- 

ράλη, οἵ ὁποῖοι ῆταν ἀνώτεροι ὑπάλ 
ληλοι εἰς τὴν ᾿Εθνικὴν Τράπεζαν. 

Τοῦ ἀπέδωσαν καταγωγὴν ἐκ 

Σιγδίτσης (ἢ ἴσως ὑπῆρχε κάποιος 

πρόγονος ἀπὸ ἡν Σιγδίτσα) καὶ 
τοῦτο ἤταν μᾶλλον ἐκλογικὴ προ: 
παγάνδα τοῦ ἀντυπάλου του Γιάν- 

ναρου Γάτου, καὶ τῶν ὁπαδῶν του. 
Εἴχε πέσει τὸ σύνθημα «Ψηφίσα- 

τε Σαλωνίτη καὶ ὄχι Σιγδιτσιώτη» 

γιὰ εὐνοήτους λόγους, 

Δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιθολία ὅ- 
τι ἦταν ἰδιοκτήτης τοῦ σπιτιοῦ κον- 
τὰ στὸ Παρθεναγωγεῖο. Ὁ Σιµό- 
πουλος εἶχε θάλει νὰ κτίσουν τὴν 
καινούργια πτέρυγα ἡ ὁποία εἶχε 
καὶ περισσοτέρας ἀνέσεις. Στὴν 

πτέρυγα αὐτή, ποὺ εἶχε γρυλωτὰ 
γαλλικὰἀ παράθυρα, ὁ Σιμόπουλος 
εἶχε τὸ γραφεῖο του. κι’ ἐκεῖ ἐδέ- 
χετο τοὺς ὀπαδούς του. 

Τοὺς λόγους τῶν προεκλογικῶν 

του ἀγώνων, ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ χαγιάτι 
τοὺς ἐκφωνοῦσε πρὸς τὸ πλῆθος 

ποὺ συγκεντρὠνωνόταν στὴν πλα- 
τεία, ἐμπρὸς στὸ σπίτι του. Ἡ ρη- 
τορική του ἐθαυμάζετο, καὶ γιὰ τὸν 

λόγο αὐτόν, τοὺς λόγους, τοὺς πα- 

ρακολουθοῦσαν καὶ οἱ ὀπαδοὶ καὶ 
οἱ ἀντίπαλοι. 

Ἡ ἱστορία τοῦ ᾽Ανάργυρου Σιµο- 
πούλου εἶναι τόσο ἀπίθανη ποὺ 
μοιάζει φανταστική. 

"Ἠταν Φφτωχόπαιδο. Τέλειωσε τὸ 
Σχολαρχεῖο καὶ διορίστηκε κλητή- 
ρας στὸ Τελωνεῖο τῆς ΙΚορίνθου. Σ’ 
αὐτὴν τὴν θέση, ἔμεινε πολλὰ χρό- 

για, 

Φύσις . ἀνήσυχη, μελετοῦσε πολὺ 
στὸ διάστηµα αὐτό, καὶ . κατόπιν 

παρατηρήσεων καὶ σπουδῶν, ἑτοί- 
µασε μιὰ µελέτη «περὶ ἀναδιοργα- 
νώσεως τῶν Ἑλληνικῶν Τελωνεί- 

ων» καὶ τὴν παρουσίασε στὸν Διευ- 

θυντήν του, περιμένοντας νὰ τὸν ἐ- 

παινέση. ὍὉ Διευθυντὴς ὅμως θρῆ- 
κε ἀνάρμοστο, ἕνας κλητήρας νά 

τολµήση νὰ καταπιαστῆ μ᾿ ἕνα τό- 
σο σοθαρὸ ἔργο καὶ τὸν ἔδιωξε. 

Ὁ Διευθυντής, ἤθελε κλητήρα, ὄχι 

διανοούµενο. 
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Τὸ φτωχόπαιδο ἀπὸ τὴν Παρνασ- 

σίδα δὲν ἔχασε καιρό. καὶ στέλνει 
τὴν µελέτην του, χωρὶς κανένα δι- 
σταγµό, µέσῳ τοῦ Ταχυδρομείου, 
στὸν Ὑπουργὸ τῶν Οἰκονομικῶν. 

ὍὉ Ὑπουργὸς ἔδωσε τὴν µελέτην 
στὸν Διευθυντὴν τοῦ Ὑπουργείου 
του. μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ τὴν µελετή- 
ση καὶ νὰ τοῦ ἀναφέρη σχετικῶς, 
Χωρὶς κανένα ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ- 

ρον καὶ ἀπολύτως πεπεισμένος ὅτι 
τὸν περίµενε σίγουρα ἕνα ἀνούσιο 
καὶ θλακῶδες κείµενο, ξάπλωσε 
στὸ κρεθθάτι του, κι’ ἄρχισε τὸ διά- 
6ασμα, περιμένοντας ὅτι ὕστερα ἆ- 
πὸ μιὰ δυὸ σελίδες, θὰ κοιμόταν 
εὐχάριστα. 

Ἡ αὐγὴ ὅμως, τὸν θρῆκε ἄγρυπνο 
νὰ διαθάζη μὲ θαυμασμὸ τὴν δια- 
τριθὴ τοῦ ἀσήμου κλητήρα. 

Σὲ δυὸ ἡμέρες, παρουσιάστηκε 

στὸν Ὑπουργὸ ὁ Διευθυντὴς καὶ τοῦ 
ἀνεκοίνωσε ὅτι ἡ µελέτη εἶναι ἕνα 
ἀξιόλογο σύγγραμμα μὲ σοφὲς προ- 

τάσεις καὶ λύσεις ποὺ θ᾽ ἄνοιγαν 

γέους δρόμους στὰ Ἑλληνικὰ Τε- 

λωνεῖα. καὶ ἔμμεσα στὴν ἀναδιορ- 
γάνωσιν τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας. 

Ὁ Ὑπουργὸς καλεῖ τηλεγραφι- 
κῶς, νὰ παρουσιαστῃ στὸ ὑπουρ- 
γεῖο ὁ ᾿Ανάργυρος Σιμόπουλος. Κι’ 
ἀρχίζει μιὰ καταπληκτικὴ σταδιο- 
δροµία. 

Ὅ Σιμόπουλος γίνεται ὑπάλλη- 

λος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν 
καὶ προθιόθαζόµενος, πάντοτε κατ’ 

ἐκλογήν, ἔφθασε στ’ ἀνώτερα σκα- 
λοπάτια. Κάθε πρόθληµα ποὺ πα- 
ρουσιαζόταν σὲ οἰκονομικῆς «φύ- 
σεως θέµατα. ὁ Σιμόπουλος ἐκα- 
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λεῖτο νὰ δώσει λύσιν. Εἶναι αὐτο- 
γόητο πὼς παρέμεινε ἀκλόνητος εἰς 
τὴν θέσιν του καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν 
ἢ ἄνοδον τῶν κυθερνήσεων ἐφ᾽ ὅ- 
σον ἢτο περιζήτητος εἰς ὅλες τὶς 

κυθερνήσεις κι’ ἀναντικατάστατος. 

Εἴχε ἀποκτήσει στὸ μεταξὺ ἀνω- 
τέραν µόρφωσιν, διότι εἶχε φροντί- 
σει μὲ σκληρὰν µελέτην νὰ συµπλη- 
ρώση τὰ κενά. Κατεῖχε καὶ τὴν Γαλ- 
λικὴν γλῶσσαν τελείως, καὶ πολὺ 
τοῦ ἐχρησίμευσε ὅταν πλέον ὥς Ὑ- 
πουργὸς ἐπισκεπτόταν τὴν Εὐρόώ- 
πην γιὰ κρατικὲς ὑποθέσεις, σύνα- 
ψιν δανείων κ.ᾱᾶ. 

Κατ᾽ ἀρχὰς οἰκονομικὸς σύμθου- 
λος στὴν κυθέρνησιν τοῦ Χαρ. Τρι- 
κούπη, καὶ ἀργότερον εἰς τὴν κυ- 
Θέρνησιν Γ. Θεοτόκη, παρεκινήθη 
νὰ θγῇἢ εἰς τὴν πολιτικήν, ὅταν κά- 
ποτε τὸν ἔπεισαν νὰ µετάσχη κά- 
ποιας ὑπηρεσιακῆς κυθερνήσεως. 
ὌἜκτοτε ἧταν πάντοτε ὑποψήφιος 

στὸ κόµµα Θεοτόκη καὶ ἐκέρδιζε 
τὰς ἐκλογάς ὡς θουλευτὴς τῆς 

Παρνασσίδος. 

Ὁ νομὸς ὑπερψήφιζε τὸν ᾿Ανάρ- 
γυρο Σιµόπουλο σύσσωμος, ἐκτὸς 

τῆς ᾽Αμϕίσσης ποὺ τὸν κατεψήφιζε 
συστηματικά. 
᾿Αντίπαλο στὶς ἐκλογές. εἶχε τὸν 

Γιάνναρο Γάτο. Πρὶν ὅμως ἀπὸ τὸν 
θάνατό του, συμφιλιώθηκε μὲ τὸν 
Γιάνναρο, καὶ µάλιστα σ᾿ αὐτὲς τὶς 

ἐκλογὲς ὀγῆκαν θουλευταὶ καὶ οἱ 
δύο. 

Ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν ”"Αμφισσα 
κατὰ τὴν προεκλογικὴν µάχην ῆταν 
πολὺ ἠλεκτρισμένη, μὲ τὴν γνωστὴ 
φανατικἡ ἐπιδίωξη τοῦ κάθε κόμ- 
µατος, νὰ ἐξασφαλίση τὴν ὕπερο-



χὴν καὶ νὰ ἐκμηδενίση τὸν ἀντίπα- 
λο. 

«Φήκω καηµένε Γιάνναρε 
νὰ πιῆς καφὲ καὶ γάλα, 
νὰ δῆς καὶ τὸ Σιµόπουλο 
στὸν γάϊδαρο καθάλα». 

Δηλαδὴ γινόταν νύξις τῆς ἆστι- 
κῆς καταγωγῆς τοῦ ἑνὸς καὶ τῆς 

πτωχικῆς τοῦ ἄλλου. 

ἢ 
«Τὸ κορδόνι τὸ κορδόνι 
τὴν ἐληὰ τὴν ξεριζώνει», 

τραγουδοῦσαν μὲ ἀναίδεια οἱ όπα- 
δοὶ τοῦ Γιάνναρου, κι ἀπαντοῦσαν 
οἱ Σιμοπουλικοὶ μὲ ἀκόμα πιὸ µε- 
γαλύτερη ἀναίδεια καὶ προπέτεια: 

«Τὸ κορδόνι τὸ κορδόνι 
τῆς Γιανναρίνας τὀ... 

Τὸ κορδόνι ἦταν τὸ ἔμόλημα τοῦ 
Γιάνναρου ικαὶ ἡ ἐλιὰ τοῦ Σιμοπού- 
λου. Ὁ ἀγώνας ἁγίαζε τὰ µέσα. Ἡ 

προεκλογικὴ περίοδος εἶχε καὶ ἔμ- 

φαση καὶ περιπέτεια. 
Τὸ κάθε κόµµα συγκέντρωνε ὅ- 

λους τοὺς δικούς του καὶ ὠργάνω- 

νε τὶς πιὸ θορυθώδεις διαδηλώσεις. 
Μπροστὰ πήγαιναν τὰ λάθαρα, 

ἀκολουθοῦσαν τὰ παιδιὰ ξεφωνί- 
ζοντας συνθήµατα καὶ πιὸ πίσω οἱ 
ἐνθουσιώδεις ὁπαδοί, θερµόαιµοι 
καὶ εὐκολοπαραξηγούμενοι μὲ τὴν 
πιὸ ἀθῶα ἀντέγκλησι τῆς ἀντιθέτου 
πολιτικῆς πλευρᾶς, μὲ τραγούδια 
καὶ σατιρικὰ δίστιχα ποὺ ἡ λαϊκὴ 
μοῦσα συνταίριαζε στὸ ἄψε - σθῦσε. 
Ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος περνοῦσε ἀπὸ 
τὶς πιὸ κεντρικὲς γειτονιὲς τῆς Αμ- 
φίσσης. 

Κάποια φορά, περνώντας οἱ δια- 

δηλωτὲς κάτω ἀπὸ τὰ παράθυρα 
τῆς µακαρίτισσας µάνας µου Φω- 
τεινῆς Ἠλία Ζουμᾶ, ἀποχτῆσαν μιὰ 
ἐξωπραγματικὴ ἐμπειρία. 

Ἡ µάνα µου, ἀνεψιὰ τοῦ Σιμοπού- 
λου, παρασυρόµενη ἀπὸ τὴν ἀγω- 

νιστικὴ διάθεσι τῶν ὁὀπαδῶν του, 
Χωρὶς νὰ χάση καιρό, ἅρπαξε τὸ 
γκρά. καὶ ἀπὸ τὸ παράθυρο, πυρο- 
θόλησε στὸν ἀέρα. 

Τὸ τί ἔγινε, δὲν περιγράφεται. 
«Ζήτω ὅ Σιμόπουλος» ! | φώναζε τὸ 
πλῆθος μ᾿ ἀπερίγραπτο ἐνθουσια- 
σµό. «Νὰ μᾶς ζήσης Ζουμίνα»!!! 
Στὸν ἀγώνα, ποὺ ῆταν σκληρός, 

ἀναφερόντουσαν τὰ ἔργα ποὺ εἶχε 
κάνει ὁ κάθε πολιτικός. 

Ὅ Σιμόπουλος εἶχε συµθάλλει 
στὴν ἀνάπτυξι τοῦ νομοῦ τῆς Φω- 
κίδος. ᾿Εδῶ στὴν ”"Αμφισσα, στὴν 
πρωτεύουσα τῆς Φωκίδος, εἶχε χρη- 
µατοδοτήσει τὴν ἀνέγερση τοῦ Παρ 
θεναγωγείου (σχολείου θηλέων), 
ποὺ ἀργότερα ἔγινε τὸ Β΄ Μικτὸ 

Δημοτικὸ σχολεῖο, τὶς Φυλακὲς ᾽Αμ- 
φίσσης, τὸ Δικαστικὸ Μέγαρο, κ.ἄ. 
Καὶ στὰ γύρω χωριὰ καὶ κωμµοπό- 
λεις εἶχε χρηματοδοτήσει τὴν ἀνέ- 
Ὕερση σχολείων. ᾿Ἐπίσης μὲ δική 
του πρωτοθουλία, ἔγινε ὁ δρόμος 
᾽Αμϕίσσης, Γραθιᾶς, Μπράλου. 
Τοὺς συμπατριῶτες του τοὺς διό- 

ριζε, (μὲ τὸν ἄγραφο νόµο τῆς πο- 
λιτικῆς ποὺ ἐπέτρεπε κάθε µεταθο- 
λή, μεταθέσεις ἢ διορισµούς, στὸ 

ἑκάστοτε κυθερνὸν κόμμα) στὶς οἱ- 
κονομικὲς ὑπηρεσίες: Ἐφορία, Τρά 
πεζα, Τελωνεῖα, Μεταλλεῖα Λαυ- 

ρίου κ.ᾱ. 
᾽Αλλὰ εἶναι γνωστότατη καὶ προ- 

διαγεγραµµένη ἡ μοίρα τῶν εὖὐερ- 
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γετούντων νὰ πληρώνωπαι μὲ ἀγνω 

μοσύνη, καὶ ἀκολουθώντας πιστὰ 
τοῦτο τὸ ἀξίωμα οἱ Σαλωνίτες, τὸν 
κατεψήφιζαν μὲ φανατισμό. 
Ὅ Σιμόπουλος ὅμως, ὄχι µόνον 

ἔόγαινε θουλευτής, ἀλλὰ καὶ Ὑ- 
πουργὸς Δικαιοσύνης ἔγινε, καὶ γιὰ 
πολλὰ χρόνια ῆταν Ὑπουργὸς τῶν 
Οἰκονομικῶν. Λέγεται ὅτι µέσα στὸ 
κόμμα του ὑπῆρχαν ἀντιζηλίαι(καὶ 
ἦταν μοιραῖο μὲ τὴν ἀπότομη ἄνο- 
δό του νὰ παραγκωνίση παλαιοτέ- 
ρους ποὺ περίµεναν κάποια διά- 
κρισι) καὶ ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο τῆς 
Δικαιοσύνης τοῦ ἐδόθη σκοπίμως 

γιὰ νὰ ἀποτύχη, διότι ἐκεῖνος ἦταν 
οἰκονομολόγος καὶ ὄχι νοµοµαθής. 
Ὁ Σιμόπουλος ὅμως, κάλεσε τοὺς 

ἀρίστους τῶν νομομαθῶν καὶ πλαι- 
σιωµένος ἁπὸ τὴν ὁμάδα αὐτὴ κα- 
τάφερε τὴν ἀναδιοργάνωσι τῶν Δι- 
καστηρίων. Τότε ἐψηφίσθη καὶ ὁ 

νόµος ΒΜΗ περὶ Δικαστηρίων 

Κακουργειοδικῶν (ὁρκωτὰ Δικα- 
στήρια). Ὁ Σιμόπουλος ἀπέκτησε 
τρεῖς κόρες, κι’ ἕνα γιό, τὸν Πίκο. 

Στὴν "Αμφισσα ἐρχόταν τακτικά, 
μάλιστα τὸν ἐρχομό του ἀνήγγει- 
λαν κὠδωνοκρουσίες. Πολλὲς Φο- 
ρὲς τὸν συνόδευε ἡ κόρη του ΒΙργι- 
γία. Μάλιστα στὶς ἐκλογές ἡ Βιρ- 
γινία στεκόταν πίσω ἀπὸ τὴν κάλ- 
πη τοῦ πατέρα της, καὶ προσέφερε 
ἡ ἴδια τὸ σφαιρίδιο στοὺς ἐκλογεῖς, 
χαμογελώντας καὶ λέγοντας εὖγε- 
νικὰ «παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς προ- 

τιµήσετε μὲ τὴν ψῆφο σας». 

κι ἐδῶ τελειώνει ἡ προφορικὴ 
μαρτυρία τοῦ καλοῦ φίλου, ποὺ μᾶς 
δίνει μιὰ ἀναδρομικὴ εἰκόνα τῆς ἐ- 
ποχῆς τοῦ 1900 καὶ ἐνωρίτερα, ὅταν 
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ἡ Ἑλλάδα ψηλάφιζε νὰ θρεῖ τὸν 
δρόμο της µέσα ἀπὸ ἐρείπια κι’ ἆλ- 
ληλοφάγωμα. 
Πρῶτα - πρῶτα, μᾶς θύμισε ἕνα 

ἄλλο τρόπο ψηφοφορίας, τὴν ψηφο- 
φορία σὲ σφαιρίδιο, ποὺ θὰ πρέπει 
νὰ κάνωµε μιὰ σχετικὴ περιγραφή, 
γιατὶ εἶναι καὶ τοῦτο ἕνα κομμάτι 

τῆς τότε πραγματικότητας. 

Τὶς ἐκλογὲς μὲ σφαιρίδιο καθιέ- 
ρωσε τὸ Σύνταγμα τοῦ 1864. Τοῦτο 
κρίθηκε ἀπαραίτητο γιὰ ν᾿ ἀποφεύ- 
γεται ἡ νοθεία ποὺ ἦταν σίγουρα 
ἐξασφαλισμένη ἀπὸ τὸ γεγογὸς ὅ- 
τι ὁ Ἑλληνικὸς πληθυσμός, μετὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν Τουρκι- 
κὀ ζυγό, ταν στὸ µεγαλύτερο πο- 
σοστὸ ἀναλφάθητος καὶ στὶς πρῶ- 
τες ἐκλογὲς τοῦ 1844 ἔγιναν πολ- 
λὰ ἐπεισόδια ἀκριθῶς γιατὶ οἱ ψη- 
φοφόροι δὲν ἤξεραν νὰ διαθάσουν 
καὶ νὰ σταυρώσουν τὸ ὄνομα τοῦ 
προτιµομµένου ὑποψηφίου ἂν δὲν κα- 

τέφευγαν σὲ κάποιον γραμματιζού- 
µενο. "Ἔτσι ἐξαρτιόνταν ἀπὸ τὴν 
καλή, ἢ ἐλαστικὴ συνείδηση τοῦ 
γραμματιζούµμενου µεσολαθητή, 

Ἡ ἐκμετάλλεπση τῶν ἀναλφαθή- 
των ψηφοφόρων, δημιούργησε σο- 
θαρώτατο πρόθληµα ποὺ ἔφθασε, 

πολλὲς φορές, σὲ ἀλληλοσπαρα- 
γμοὺς κι αἱματοχυσίες, μέχρι τὸ 
1864, ποὺ τὸ Σύνταγμα εἰσήγαγε 

τὸ σφαιρίδιο. Οἱ ἐκλογὲς διεξήγον- 

το ὅπως ἐξηγεῖται στὴ συνέχεια. 

Ὅ κάθε ὑποψήφιος εἶχε τὴν κάλ- 
πη του μὲ τὴν φωτογραφία του κολ- 
ληµένη πάνω, ὥστε ν᾿ ἀποφεύγεται 
τὸ µπέρδεµα. Οἱ κάλπες ῆταν µέσα 
σὲ μιὰ αἴθουσα. Ἡ κάθε κάλπη ἢ- 
ταν χωρισμένη στὴ µέση καὶ ἡ µι-



σὴ ἦταν 6αμμένη ἄσπρη (ναὶ) καὶ 

ἡ ἄλλη μισὴ μαύρη (ὄχι). Ὁ ψη- 
φοφόρος ἔπαιρνε τὸ σφαιρίδιο ἀπὸ 
τὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ δικοῦ του Ἆὃ- 
ποψηφίου Θουλευτῆ, ἔθαζε τὸ χέρι 
του µέσα σὲ μιὰ στρογγυλὴ τρύπα 
τῆς κάλπης καὶ μὲ μιὰ ἀνεπαίσθη- 
τη κίνησι, ποὺ νὰ μὴν φανερώσει 
στοὺς παρισταµένους τὴν πορεία 
τοῦ σφαιριδίου, ἔριχνε δεξιὰ ἢ ἀρι- 
στερά. 

Ἔτσι ὀγῆκε καὶ τὸ «θὰ φάει μαῦ- 
ρο» ἢ τὸ «ψήφισε δαγκωτὰ» γιατὶ 
οἱ φανατικοί, δάγκωναν τὸ σφαιρί- 
διο πρὶν τὸ ρίξουν στὴν κάλπη. Τὸ 
πρόσωπο ποὺ ἔθαζε ὁ κάθε ὑποψή- 
φιος θουλευτὴς νὰ προσφέρει τὸ 
σφαιρίδιο στοὺς ψηφοφόρους, διαλ- 
λεγόταν μὲ κριτήρια νὰ ἔχει κοι- 
νωνικὴ προθολἡ καὶ ἐκτίμηση. Τοῦ- 
το τὸ πρόσωπο, μποροῦσε καὶ τὴν 
τελευταία στιγμὴ νὰ ἐπηρρεάσει 
τοὺς ἐκλογεῖς. 

Γιὰ τὸν Σιμόπουλο, φαίνεται ὅτι 

τὰ προσόντα αὐτὰ τὰ συγκέντρωνε 
ἡ κόρη του Βιργινία, ἡ ὁποία ἦταν 
πάντοτε πίσω ἀπὸ τὴν κάλπη τοῦ 
πατέρα της. 

Γιὰ τὴν καταγωγἠ καὶ τὴν καριέ- 
ρα τοῦ Παρνασσιδέα πολιτικοῦ, ὁ- 
πάρχει καὶ ἡ ἄλλη πλευρὰ τοῦ νο- 
µίσµατος. Δηλαδὴ ὅτι γεννήθηκε τὸ 
183/. στὴν Σιγδίτσα. καὶ πραγµατι- 
κἁἀ ἡ ἐξέλιξή του, ἦταν µυθιστορη- 

µατική. Λέγεται ὅτι στὴν ἀρχή, καὶ 
μετὰ τὸ Τελωνεῖο Ἰορίνθου, στα- 
διοδρόµησε ὥς Τμηματάρχης καὶ 
ἀργότερα ὡς Ὑποδιοικητὴς τῆς Ἐ- 

θνικῆς Τραπέζης καὶ μάλιστα μετὰ 

τὴν ἀποχώρηση τοῦ Διοικητή Κε- 
χαγιᾶ, ἔγινε Διοικητής, 

᾽Απὸ τὸ 1882 ῆταν οἰκονομικὸς 

συνεργάτης τοῦ Χαρ. Τρικούπη καὶ 
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Πρωθυπουρ- 
γίας του ἔγινε εἰσηγητὴς καὶ ἀργό- 
τερα Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 
Προὐπολογισμοῦ τοῦ κράτους. Τὸ 
1892 ἔγινε Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύ- 
νης μὲ τὴν κυθέρνηση τοῦ Χαρ. Τρι- 
κούπη κι αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπίσημη εἴ- 
σοδός του στὴν πολιτική. 

Τὸ 18597, στὴν κυθέρνηση Ράλλη, 
Ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν. Τὸ 
1899 Ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν 
στὴν κωθέρνηση Γ, Θεοτόκη καὶ συ- 
νεχῶς µέχρι τοῦ θανάτου του ποὺ 
συνέθη τὸ 1908, ἐκτὸς τῶν χρόνων 
1902 καὶ 1903, ἦταν Ὑπουργὸς τῶν 
Οἰκονομικῶν στὴν κυθέρνηση Θεο- 
τόκη. Τὸ 1902 Πρωθυπουργὸς ῆταν 
ὁ Θ, Δεληγιάννης καὶ τὸ 1903 ὁ Α- 
λέξ. Ζαΐμης. 

Ἡ παρουσίαση τοῦ ᾿Ανάργυρου 
Σιμόπουλου, δὲν θὰ κρινόταν ὅλο- 
κληρωμένη ἂν δὲν ἀναφέραμε τὰ 
ὅσα γράφει ὁ θουλευτὴς τῆς ἀντι- 
πολίτευσης ΙΚ. ᾽Αγγελόπουλος, στὸ 

θιθλίο του «Πολιτικοὶ ἀγῶνες 1892 
--1935». 

Γράφει: 
«Ἐνθυμοῦμαι ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 

1896 ἥμην καὶ τότε µέλος τῆς ἐπι- 

τροπῆς Προὐπολογισμοῦ εἰς τὴν ὁ- 
ποίαν συμμετεῖχεν ὁ ἐκ Κραναίας 
συνάδελφος (κ. Ρωμᾶνος) ἀντιπρο- 
σωπεύων εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τὰς ἵ- 
δέας τῆς ᾽Αντιπολιτεύσεως, ἡ ὁποία 

τότε ἀνεγνώριζε ὡς ἀρχηγοὺς τὸν 

κ. Θεοτόκην καὶ τὸν κ. Σιµόπουλον, 
Ὅ ἐκ Κραναίας συνάδελφος ζη- 

τοῦσε οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τὸν πε- 
ριορισμὸν τοῦ Προὔπολογισμοῦ τοῦ 
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1896 κατὰ 10.000.000, δυστυχῶς ὁ 

κ. Ῥωμᾶνος μᾶς ἐστέρησε τὴν ἑπο- 
µένην καὶ τὰς ἀκολούθους ἡμέρας 
ἀπὸ τῆς πεφωτισµένης συνεργασί- 
ας του, διότι ἔγινε ἄφαντος, ἔνεφα- 

γίσθησαν ὅμως στὴν ἐπιτροπὴ Προ- 
Ὀπολογισμοῦ ὁ κ. Θεοτόκης καὶ ὁ 
κ. Σιμόπουλος καὶ εἶπον ἀμφότεροι 
ὅτι ὁ Προὐπολογισμὸς ἦτο σπάτα- 
λος καὶ ἔπρεπε νὰ συνταχθῆ ἄλ- 
λος Προὔπολογισμὸς κατὰ 10.000. 
000 κατὰ τὸν κ. Θεοτόκην καὶ κατὰ 
5.000.000 ὁλιγώτερον, κατὰ τὸν κ. 
Σιµόπουλον..» (σ. 172). 

Ἡ πληροφορία εἶναι πραγματικὰ 
πολύτιμη ὅτι στὸ κόµµα Θεοτόκη 
ἦταν δύο συναρχηγοὶ τὸ 1896, δη- 

λαδὴ Θεοτόκης καὶ Σιμόπουλος. Ἡ 

προσωπικότητα τοῦ Παρνασσιδέα 
πολιτικοῦ παίρνει μιὰ ἄλλη διά- 
σταση, πέρα ἀπὸ τὴν οἴκονομολο- 
γικἡ καριέρα ὅπου θεωρῆτο εὖθεν- 
τία, δείχνει ὅτι στὸ κόμμα εἶχε ἐ- 
πιθληθεῖ καὶ σὰν ἄξιος πολιτικὸς 

ἡγέτης. 
Καὶ συνεχίζει ὁ ᾽Αγγελόπουλος: 

«Ὁ κ. Σιμόπουλος πρὸ ὀλίγου 
παρεπονέθη ὅτι τὸν ἀδικεῖ καὶ τὸν 
συκοφαντεῖ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία 
φανταζοµένη ὅτι αὐτὸς ρέπει πρὸς 
τὴν αὔξησιν τῶν δαπανῶν καὶ φό- 
ρων, ἐνῶ ἀντιθέτως οἱ Προὔπολο- 
γισμοὶ ποὺ συνέταξεν ἀποτελοῦν 

τὸ ἄκρον ἄώτον τῆς φειδοῦς καὶ 

τῆς οἴκονομίας. 

Ἡ ἐξέτασις τῶν Προὐπολογισμῶν 

τοῦ κ. Σιµοπούλου, ἰδού Πύριοι, τί 

ἀποδεικνύει: 
Ὅ Προὐπολογισμὸς τοῦ κ. Σιμο- 

πούλου συνταχθεὶς τὸ 1889 περι- 
λαμθάνει ἔξοδα καθαρᾶς διοικήσε- 
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ως ἐκ δρχ. 66.257,663. 
Ενῶ ὁὃ Δεληγιαννικὸς 

λογισμὸς 63.351 ,740. 

"Ας ἐξετάσωμε καὶ τὸν δεύτερο 

Προὐπολογισμὸ Σιμοπούλου τοῦ 

1900, ἔξοδα καθορᾶς διοικήσεως ἐκ 

δρχ. 71.421.448. 
Διὰ τὰ ἔτη 1901--1902 δὲν ὑπάρ- 

Χει ἀπολογισμός, νὰ κρίνωµε πόσα 

ἀκριθῶς δαπανήθηκαν. 

Καὶ κατὰ τὸ 1903 προτίθεται ὁ 
Ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν νὰ ἐ- 
φΦαρμµόση τὸν Προὐπολογισμὸ τοῦ 
1902. Ὁ Προὐπολογισμὸς τοῦ 1902 
εἰσήχθη ὑπὸ τοῦ Φωκίωνος Μέγρη, 
Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν τῆς 
κυθερνήσεως τοῦ Αλ. Ζαΐμη, ἀλλὰ 

πάντες γνωρίζουσι ὅτι κατ’ οὐσίαν 

ὁ Προὐπολογισμὸς ὑπῆρξεν ἔργο 
τῆς Θεοτοκικῆς πλειοψηφίας». (σ. 
335). 

Καὶ πάντοτε ἀπὸ τὸ θιθλίον τοῦ 
Κ. ᾽Αγγελοπούλου, ἔχομε τὰ περισ- 

σεύµατα τῶν Προὐπολογισμῶν τῶν 
χρόνων ποὺ κατηύθυνε τὰ οἴκονο- 

μικὰ τῆς χώρας ὁ ᾿Ανάργυρος Σι- 
µόπουλος. 

Προῦπο- 

Πρ) σμὸς Πρωθ)ργὸς Περίσσευµα 
19669 ἨΤ, Θεοτόκης 6.440,034 
1900 » 1.074, 796 
1901 » 3.005,2/1 
1902 Αλ. Ζαΐμης 2.139,969 
1905 Θ. Δεληγιάννης 2.962 
1904 Γ. Θεοτόκης 13129589 

1905 » 50,652 
1906 » 843.176 

1907 » 2.9609322 
1908 » 4.306,242 

Μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ ἀφιερωμένη 
στὴν οἰκονομικὴ ἐξυγίανση καὶ ᾱ-



ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

Τὸ πάθηµα τοῦ ᾽Αμερικάνου 

Σὲ ἕνα χωριὸ τῆς Ρούμελης ἡ κυ- 
ρὰ - Παγώνα, χήρα 80 χρονῶν, ζεῖ 
μὲ τὸ ὄνειρο νὰ Ιἰδῆ τὸ γυιό της, τὸν 

Κώστα, νὰ γυρίζη ἀπὸ τὴν ᾽Αμερι- 
κἡ καὶ κατόπιν «ἂς πεθάνει». 

Πραγματικά, ὁ Κώστας, μετὰ 40 
χρόνια σκληρῆς νοσταλγίας καὶ 

ἀρκετὰ πλούσιος, ἀποφασίζει γε- 

μᾶτος νοσταλγία καὶ χρυσαφικὰ 
(ρολόγια διπλά, καδένες κλπ.) νὰ 
ἐπιστρέψη στὸ χωριό του. 

Σπὸ τελευταῖο του γράμμα ἀπὸ 
τὴν ᾽Αμερικὴ πληροφορεῖ τὴ µητέ- 

ρα του ὅτι φθάνει μὲ τὸ ὑπερωκεά- 
νειον «ΣΑΤΟΥΡΜΙΑ» στὴν Πάτρα 
τὴν ἐρχόμενη Πέμπτη, τὸ δὲ Σά6- 
όατο μεσημέρι θὰ Θθρίσκεται στὸ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑ.Ι: ΜΑΡΑ 

χωριό. 

Γεμάτη χαρὰ ἡ κυρὰ - Παγώνα 
ἀναγγέλει τὴν εἴδηση εἰς τὸν γεί- 
τονα, Πρόεδρον τῆς Μοινότητος, τὸν 
γέρο - Θανάση, ὁ ὁποῖος πάντα τὴν 
ρωτοῦσε «πότε θὰ γυρίση τὸ παιδὶ 
κυρὰ - Παγώνα;» δείχνοντας τώρα 

τελευταῖα µεγάλο ἐνδιαφέρον διὰ 

τὴν ὑγείαν τοῦ Κώστα. 
Ὁ γέρο - Θανάσης, ἔξυπνος καὶ 

πολὺ πονηρὸς χωρικός, εἶναι ὁ 
πλουσιώτερος τσέλιγγας τοῦ χω- 

ριοῦ. "Εχει πέντε γυιοὺς λεθέντες 
(ντερέκια κατὰ τὸν πατέρα τους) 
καὶ μιὰ κόρη, τὴν ᾽Αγγέλω, πλέον 
τῶν 50 Μαϊων, ἀνύπαντρη, πολὺ ἆᾱ- 

δικηµένη ἀπὸ τὴ φύση ἀλλὰ πολὺ 
  

γόρθωση, ἕνας μεγάλος ἀγώνας μµέ- 

σα ἀπὸ ἀριθμούς, προὐπολογισμοὺς 

καὶ περισσεύµατα, καὶ ἂν κριθεῖ 
σήµερα ὁ Σιμόπουλος, μὲ τὰ τότε 
δεδοµένα. 

Μιὰ δεσπόζουσα φυσιογνωμία 
στὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας γιὰ μιὰ 
εἰκοσαετία καὶ πλέον. Οἱ Πρωθυ- 
πουργοὶ ἔπεφταν, ὁ Σιμόπουλος ἆᾱ- 
κλόνητος στὸ θαρύ του ἔργον, κύ- 
ριος μοχλὸς στὴν κρατικἡ μηχανή. 

Τὸ φτωχόπαιδο, ὁ ἄσημος κλητή- 
Ρας ποὺ καταξιώθηκε νὰ πάρει τέ- 
τοια θέση στὴν κοινωνία του, ὅταν 
πέθανε δὲν ἄφησε πλούσιες ὑλικὲς 
κληρονομιές. ἝἜνα σπίτι ὅλο κι’ 
ὅλο εἶχε ἀγοράσει γωνία Πλατείας 
Συντάγματος καὶ Μητροπόλεως, Τὸ 
σπίτι τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ τὸ σπίτι τῆς 

᾽Αμϕίσσης, ἄφησε στοὺς ἀπογόνους 

του. Πάμπτωχος ξεκίνησε, πάµπτω- 
χος πέθανε. ΟΗ ΤΕΜΡΟΡΑΙ ΟΗ 

ΜΟΚΕΣΡΙ 

Στὰ χρόνια ποὺ πέρασαν, πόσες 
κοινωνικές, πολιτικές, τεχνολογικὲς 

ἀλλαγές! Πόσο ἀναποδογύρισαν 
τὰ πιστεύω µας! Πόσο μεθοδεύτη- 
κε ἡ προώθηση τῆς µετριότητας! 

Κι ὅμως, ἕνας τόσο μεγάλος ᾱ- 

γωνιστὴς τῆς ζωῆς, ἕνας φτασμέ- 

νος μιᾶς ἀπίθανα λαμπρῆς καριέ- 
ρας, ποὺ μοιάζει σὰν νὰ ξέφυγε µέ- 

σα ἀπὸ τὶς ἀπίθανες ἱστορίες τῆς 

ζωῆς τοῦ Μάρκ Τουέην, θἄᾶπρεπε 

νὰ ξεσκονίζεται ποῦ καὶ ποῦ ἀπὸ 
τὶς ἀράχνες τῆς λησμονιᾶς, καὶ ἂς 

μὴν εἶναι τῆς µόδας σήµερα, ἡ ἆᾱ- 
ξιοκρατία. 
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ντροπαλἠ καὶ τέλεια νοικοκυρά. 
Ὅ γέρο - Θανάσης στὰ νειάτα 

του ἤταν ὁ φοθερώτερος ζωοκλέ- 
πτης καὶ ἁλογοσούρτης τῆς περιο- 
χῆς. Τώρα στὰ 80 του σταμάτησε 
θέθαια τὴν κλεψιά ἀλλὰ ἤταν πολὺ 
ὑπερήφανος, διότι τὰ «ντερέκια» 
τὸν πέρασαν στὴ τέχνη τῆς κλεψιᾶς. 
Παρὰ τὴ δύναμη ποὺ εἶχε σὰν Πρό- 
Έδρος τοῦ χωριοῦ, τὰ 600 γιδοπρό- 
6ατα καὶ τὰ τόσα στρέµµατα ἆμπε- 
λοχώραφα ποὺ ἔδιδε πρῖκα στὴν 
᾿Αγγέλω. δὲν κατώρθωσε νὰ τὴν 
παντρέψη, διότι κανείς νέος δὲν 
τὴν ἤθελε. ἐπειδὴ ταν καμπούρα 
καὶ δύσμορφη (υρηὰ γκιόσα γίδα, 
τὴν ἔλεγαν τὰ παλληκάρια τοῦ χω- 
ριοῦ). 

Ὅταν ἔμαθε ὁ γέρο - Θανάσης 
τὰ τῆς ἀφίξεως τοῦ ᾽Αμερικάνου, 
ἀμέσως ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ τὸ ἀπὸ 
καιρὸ καταστρωμένο σχέδιό του. 
Ἔδωσε ἐντολὴ στὰ «ντερέκια» νὰ 
ἑτοιμάσουν διὰ τὸ Σάθθατο τὸ 6ρά- 
δυ πλούσιο τραπέζι ἀπὸ ψητὰ (κλέ- 
φτικα θέθαια, διότι αὐτὰ ἦταν νο- 
στιμώτερα ἀπὸ τὰ δικά του), κο- 
κορέτσια, τυριά, κρασὶ κλπ. διότι 
θὰ εἶχαν Χχαρὲς (χωρὶς νὰ τοὺς 
ἐξηγήσει περὶ τίνος πρόκειται). 

Τὸ Σά6θατο τὸ μεσημέρι ὁλόκλη- 
ρο σχεδὸν τὸ χωριό, μὲ τὸ γέρο - 
Θανάση ἐπὶ κεφαλῆς καὶ τὴ γρηὰ - 
Παγώνα, ὑποδέχεται, συνοδεία λα- 
Ἰκῶν ὀργάνων, στὴν πλατεία του 
τὸν ᾽Αμερικάνο μὲ φιλιά, δάκρυα 
καὶ χαρές. Μετὸ τὰ κεράσµατα ὁ 
Ὑέρο - Θανάσης καταφέρνει τὸν ἆᾱ- 
πονήρευτο καὶ εὐγενικὸ Κώστα νὰ 
περάσουν ἀπὸ τὸ σπίτι του γιὰ ἕνα 
ποτήρι κρασί, χωρὶς θέθαια, τὴν 
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κυρὰ - Παγώνα, ἡ ὁποία «σὰν γρηά 
ποὺ ταν» κατὰ τὸν γέρο - Θανά- 
ση, «ἔπρεπε νὰ πάη νὰ κοιμηθῆ νω- 
ρίς». 

Τὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Κώστα τραπέ- 
ζι ἔγινε σὲ πολὺ στενὸ οἴκογενεια- 
κὀ περιθάλλον. διὰ λόγους σκοπι- 
µότητος. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ γέρο - 
Θανάση ῆταν στὸ τραπέζι καὶ ὁ ᾱ- 
δελφός του, ὅ Ὑέρο - Γιάννης, Ἡ 
᾽Αγγέλω ἦταν οτὶς δόξες της ἐκεί- 
νη τὴ 6ραδυά, τὸ δὲ τραπέζι πλου- 
σιώτατο, μὲ τὰ νόστιμα φαγητά, 
τοὺς ὡραίους μεζέδες, τὸ ὑπέροχο 
κρασὶ καὶ τὶς Ἱστορίες τοῦ γέρο - 
Θανάση καὶ τοῦ μπάρµπα - Γιάν- 
νη. 

Κατὰ τὰ μεσάνυχτα ὁ γέρο -Θα- 
νάσης µελαγχόλησε καὶ πρὸς στι- 
Ὑμὴν ἀναστέναξε Φαθειά, ᾽Αμέσως 
ὁ ἁἀδελφός του, ποὺ ἤξερε τὸν πόνο 

του, τοῦ λέει: 

-“Πάψε, ρὲ ἀδερφέ, μὴ στενοχω- 
ριέσαι, ἂς εἶναι καλὰ ὁ ΙΚώστας 
καὶ ἡ ᾽Αγγέλω καὶ ὅλα θὰ πᾶνε 
καλά. Στρεφόμενος δὲ πρὸς τὸν 
Κώστα, τοῦ λέγει: 

--"Άκου παιδί µου, Κώστα. Αὐτὸς 
ὁ παληόγερος τὸ ἔχει θάλει στὸ 
μυαλό του ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγες 
γιὰ τὴν ᾽Αμερικὴ νὰ σὲ παντρέψη 
μὲ τὴν ᾽Αγγέλω. Γι αὐτὸ τὴν κρά- 
τησε ἀνύπαντρη µέχρι σήµερα. Τὲ- 
λεια νοικοκυρούλα καὶ χρυσοχέρα 
ἡ ᾽Αγγέλω, χώματα πιάνει καὶ μα- 
λάµατα γίνονται. Θὰ εἶστε τὸ πιὸ 
ταιριασµένο ζευγάρι τοῦ χωριοῦ. 
"Αν εἰπῆς γιὰ προῖκα, ὅτι θέλει ἡ 
ψυχή σου... 
Ὅ Κώστας αἰφνιδιάστηκε μὲ τὴν



Περὶ τοῦ τοπικοῦ τύπου 

Ὅ πολιτισμὸς τῆς ἐποχῆς µας, γεγονὸς 

πιά, εἶναι ΟὈΙΤΟΒΕ ΥΙΡΘΟΠΗΙ ΕΡΕ ΕΤ 

ΑΡΡΙΤΙΥΤ. Απ τὴν μετατόπιση τούτη 

συνδυαζομένην μὲ τὴ διαφοροποίηση τῶν 

διαύλων μαζικῆς ἐπιυκοινωνίας ἐρευνᾶμε 

τὸν καινούργιο ρόλο τῶν µέσων πληροφό- 

ρησης ποὺ εἶχαν δημιουργήσει τὸν Ο0]- 
ΤΙΟΒΕ, ΙΙΝΥΒΕΡΟΙΕ. Ἡ συγκεκριμένη 

ἀναφορά µας Ὑίνεται στὸν τύπο, τὶς ἔφη- 

μερίδες. Ἡ θασική τους διαφορὰ μὲ τὴν 

τηλεόραση, τὸν χαθαυτὸ δίαυλο τοῦ ἁπτι- 

χοακουστικοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι ὅτι ἡ μὲν 

τηλεόραση ἀπευθύνεται σ᾿ ἕνα εὐρύτερο 
κοινὸ -- πρᾶγ]α ποὺ δὲν συμβαίνει μὲ 

τὶς ἐφημερίδες γιὰ τὸ λόγο ὅτι διαθιθά- 

ζουν περισότερο προσαγατολισμένη πληρο- 

φορία. 

ὍὉ τύπος στὸ μέτρο ποὺ διακρίνεται σὲ 

ἐθνυχὸ χαὶ τοπικὸ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σὲ 

ΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΛΟΥΚΗ 

φωκικὸ ἐπίπεδο. Τὸ φκιόμενο τῆς εὑρεί- 

ας διάδοσης, καὶ εἷς θάρος τοῦ ἐθνικοῦ, 

χυχλοφορίας, κι ἠπήχησης τοῦ τοπιχοῦ 

τύπου παρατηρήθηκε κι ἐρευνήθηκε σ᾿ ὃ- 

ρισµένες ἐπαρχίες τῆς Γαλλίας. Τὰ συµ- 

περάσματα τῶν ἐπιστημόνων στὴ διαλεύ- 

κανση τῶν αἰτίων τοῦ φαινομένου μιλοῦν 

γιὰ τὴν πράκρυση τοῦ τοπιχοῦ, στὸ ση- 

μεῖο ποὺ ἀναφέρεται καὶ μεταδίδει εἰδγ- 

σεις τῆς περιοχῆς προσιτὲς καὶ συγκεχρι- 

µέγες κατ ἀντιδιαστολὴ μ᾿ ἐκεῖνες τὶς Υὲ- 

νιχὲς κι ἀναφομείωτες, χαμιὰ φορά, τοῦ 

ἐθνικοῦ. 

Υπερθαίνοντας τὸν ἔναν αἰῶνα παρου- 

σίας ὁ φωκικὸς τύπος παρουσιάζεται σή- 

µερα μὲς ἀπ᾿ τὴν καθοριστικὴν ἀντίστρο- 

φη ἀναλογία ποσοτικῆς - δυναμικῆς - ρη- 

χῆς κυκλοφορίας. Καὶ τὰ φύλλα τῶν μὲν 

χωριῶν, ὅσα γράφονται ἀπ᾿ τὴν πρὸς τὰ 

  

πρόταση καὶ παρὰ τὸ κρασὶ ποὺ 
εἶχε πιῆ, ἀπάντησε: 

--"“Οχι, ὄχι, μὴ θιάζεσθε, ἀφῆστε 
νὰ τὸ σκεφθῶ καὶ νὰ τὸ κουθεντιά- 
σω μὲ τὴ µάννα µου καὶ τὰ ἔανα- 
λέμε, 

-- ΑΙ τὸ γοργὸ καὶ χάρη ἔχει 
παιδί µου, ἀπά"τησε ὁ γέρο - Θα- 
νάσης, ὑψώνοντας τὸ ποτήρι του. 

«Νὰἀ ἔχετε τὴν εὐχή µου, ἡ ὥρα ἡ 
καλὴ παιδιά µου καὶ στὰ δικά σας 

ντερέκια ἀπὸ τὴν ᾽Αγγέλω». 

--Σᾶς παρακαλῶ, μὴ 6ιάζεσθε, 

δὲν πῆρα ἀκόμα τὴν ἀπόφαση νὰ 

παντρευτῶ, λέγει ὁ Κώστας, στενο- 

χώωρημένος. 

-- «Πές τὸ «ΝΑΙ» καὶ μὴν τὴν 

παίρνεις», ἀπάντησε ὁ γέρο - Θα- 

γάσης. 

Καὶ πρὶν προλάθη νὰ τελειώση ὁ 

γέρο - Θανάσης τὴν τελευταία του 

λέξη, τρεῖς πυροθολισμοὶ ἔπεσαν 
στὸ μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ ἀναγγέ- 

λοντας στὸ χωριὸ τοὺς ἀρραθῶνες 

τοῦ ᾽Αμερικάνου μὲ τὴν ᾽Αγγέλω. 
Ποῦ νὰ τολµήση ὁ Κώστας, τὴν ἔπο- 

χἠ ἐκείνη, δηλαδὴἡὴ πρὶν ἀπὸ 100 
χρόνια, νὰ ἀρνηθῆ τὸν λόγον, τὸν 
ὁποῖον, οὐδέποτ: ἔδωσει 

"Ἔτσι ἔμεινε ἡ ἱστορία τοῦ «πὲς 
τὸ ΝΑΙ καὶ μὴ τὴ παίρνεις», τὴν 
ὁποίαν μοῦ διηγήθηκε ἕνας γέρον- 
τας Ρουμελιώτης 90 χρονῶν στὴν 
κατοχή. 
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πατρικὰ χώματα ἀγάπη καὶ φροντίδα δι- 
παιολογοῦν τὴ Ισυνέχιση ἐκδόσεώς τους ᾱ- 
φοῦ ἀνταποκρίνονται σ᾿ ἕνα ΜΙΝΙΜΙΙΝ 
«πολιτικῆς ἀναμονῆς». Διαθέτουν δὲ τὰ 

περισσότερα χωριὰ τὴν ἐφημερίδα τους. 

Ὅ τύπος ὅμως, ὁ περισσότερο ἢ λιγότερ» 
ἀμφισσαϊκὸς (ἀπ᾽ τὸ ἑκάστοτε συµπληρω- 
µατικό του φωκικὸς) ἐξετάζεται ἀπὸ ἅλ- 
λο πρίσμα λόγω τῆς παθολογιχῆς αὔξησης 
ποὺ σημείωσε τὴν τελευταία πενταετία 

(περὶ τὶς δέκα ἐφημερίδες δλέπουν τὸ 
φῶς στὸ χρονικὸ τοῦτο διάστηµα). 

᾽Αγνοώντας, τελείως, τὸ παλὸ παρελ- 
θὸν τῶν «Φωκικῶν Νέων» κι ἀχόμα τὸ 
σύντομο τοῦ «Φωχικοῦ Ταχυδρόμου», ποὺ 
ἀγήγαγαν σὲ ὕψη περιωπῆς τὴν τοπικὴ 
δημοσιογραφία, γράφεται πρὸς τέρψιν τῶν, 
καὶ µέσα στὸν ἴδιο κομματικὸ σχηµατισμὀ, 

κατωστρεπτικὰ ἄγπφυομένων ἀποχκλίσεων 

καὶ διαφοροποιήσεων ἐξυπηρετώντας τοὺς 

ὅποιους φατριακοὺς σκοπούς. Οἱ ἄντιθέ- 

σεις ἐντονοποιοῦνται στὸ σημεῖο ποὺ ὦπου- 

σάζει, χωρὶς μεταδικτατορικὴν ἀποκατά- 

σταση, ἡ ἴδιαιτεροποιητικὴ λειτουργία τοῦ 

τοπικοῦ ραδιοφωγικοῦ σταθμοῦ. 

Ἡ ἀπήχηση, ἀντιστρόφως ἀγάλογη τῆς 

ὀξύτητας, περιορίζει τοιουτοτρόπως τὸν 

ρόλο τοῦ τοπικοῦ τύπου στὴν ἐπίλυση τῶν 

προθληµάτων. Τυχὸν προτεινάµεγη φυγό- 

πεντρη τάση ἀποχλείεται νὰ δημιουργοῦ- 

σε ἰδεολογυκὴν ἀποταυτοποίηση κι ἀπ᾿ τὴ 
δυσανάλογη πρὸς τὸν ἡμερήσιον ἐθνικὸ 

τύπο ἐπιρροή, μὰ κι ἀπ᾿ τὸν τρόπο χυχλο- 

φορίας τοῦ τοπικοῦ. ᾿Ακόινη ὁποιαδήποτε 

οἰκονομικὴ διαχινδύνευση τοῦ ἄναγγωστι- 

κοῦ κοινοῦ δὲν συςητεῖται, ἀφοῦ ἡ ἄντα- 

πὀχκρισή του στὰ ἔξοδα ἐκτυπώσεως εἶναι 

μηδαμινή. Ἡ οὐδετεροποίηση, προσπάθεια 

ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς ΦΩΚΙΔΟΣ, τῆς 
ἐφημερίδας μὲ τὴν χρονικὰ μεγαλύτερη 
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δεσμευμένη πολιτικὴ πρόσδεση, ἔγιν ὁ- 
ἱαλὰ καὶ παραδειγματικὰ' χι ἡ προσυ- 

ρινἠ ἀναστολὴ στὴν ἔκδοσή της ὀφείλε- 

ται ισὲ ξένους πρὸς τοῦτο παράγοντες. Τὸ 

πρόθληµα ἔγκειται στὴ γοοτροπία τῶν ἐκ- 
δοτῶν, τὸν ἱεραρχ'κὰ ἀνώτερο σκοπὸ ἔκ- 
δοσης τοῦ φύλλου πιοὺ θέτουν. 

Πολλὰ χρόνια ποὶν τὴ διατύπωση τῶν 
καταξιωµένων πορισµάτων τῆς Πολιτικῆς 
Ἐπιστήμης καὶ τοῦ χλάδου τῆς Τολιτι- 
κῆς Ἐπικοινωνίας εἴδικά, ὃ ἐχλεκτὸς ρου- 
μελιώτης κ. Δημοσθένης Γούλας ζήτησε 
ἀπ᾿ τὸν Ζαχαρία Παπαντωνίου δυὸ λόγια 
γιὰ τὴν ἐφημερίδα ποὺ ἐξέδιδε (Φωνὴ 
τῆς Βὐρυτανίας). ᾿Αφήνοντας χατὰ µέρος 
τὰ κουνὰ καὶ χιλιοεπωμένα ὃ ποιητὴς 
τότε ἔγραφε τὶς ὑποθῆκες του γιὰ τὸν ἐ- 

παρχιακὸ γενικότερα τύπο. Την ὀρθότητά 

τους ἂς κρίνει ὁ ἀναγνώστης μὲ τὴν ἄντι- 

παράθεση στὰ σύγχρονα πορίσματα τῆς ἔ- 

πιστήµης. 

«.. Ἡ τοπικὴ ἐφημερίδα μιλεῖ γιὰ ζη- 

τήµατα ποὺ δὲν ἐκτείνονται παρὰ, σὲ λίγα 

στρέμματα, σὲ μιὰ μικρὴ πλατεῖα, στὸν 

κύκλο ἑγὸς χωριοῦ. Τὸ πολὺ ϐ᾽ ἀσχολη- 
θῇ μὲ τὸ ζήτημα. Ἰαὶ αὐτὸ εἶναι ἀκρι- 

θῶς ἡ ἀξία της. ᾿Ασχολεῖται μὲ συ γ- 

Χεχριμένα πράγματα, ποὺ μπορεῖ 

νὰ τὰ ἐπηρεάση.. Ἡ ἐπαρχιαχὴ ἔφημε- 

ρίδα. ᾠσχολεῖται µόνον μὲ τὴν ἐπαρχία 

της. Είναι θετική. Γι αὐτὸ διαθάζεται 
καὶ μπορεῖ νὰ ὠφελήση». 

  

Α. 1. Δ. Μεταξᾶ: Πολιτικὴ Ἐπικοι- 

γωνία. Ἐφηρμοσμένη Πολιτικὴ Ἐπιστή- 
µη. Ὀλκὸς 1916. 

Δ. Γούλα : Δυὸ μορφὲς τῆς Ῥούμελης 
(ρανίτσας - Παπαντωνίου). Αθήνα, 
1961.



ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Πρὸς τὴν 

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν 

”"Αμϕισσαν 

᾿Αθῆναι, 12.1.1982 

᾿᾽Αγαπητοί µου, 

Διαθάζω καὶ παρακολουθῶ μὲ ἐνδιαφέρον τὸ περιοδικό 

Σας «Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα». Ιδιαίτερα ὅμως μὲ ἐντυπωσία- 

σε -- ὅπως καὶ τὸν ἀγαπητό µου φίλο κ. Κώστα Στοφορόπου- 

λο --- τὸ τεῦχος 19 τοῦ περιοδικοῦ, ποὺ τὸ περιεχόμενό του 

ἀναφέρετα: στὸν "Αγγελο Σικελιανό. στ 

Γιὰ τὸν "Αγγελο Σικελιανό, λοιπόν, κι’ ἐγὼ θὰ σᾶς γρά- 

ψω δυὸ λόγια. Εδῶ καὶ κάµποσα χρόνια (τὸ 1332), ἡ τότε 

ἝἜνωσις ΒΜέων Γαλαξειδίου καταπιάστηκε μὲ τὸ ὡραῖο, ἀλλὰ 

ὄχι καὶ τόσο εὔκολο, ἔργο τῆς συγκροτήσεως Μουσείου τῆς 

Ἱστορίας τοῦ Γαλαξειδιοῦ καὶ ἀπευθύνθηκε στὸν πνευματικὸ 

κόσµο τῆς περιοχῆς ζητῶντας ἠθικὴ συμπαράσταση καί, µπο- 

ρῷ νὰ πῶ, πνευματικὴ καθοδήγηση, γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ 

σκοποῦ αὐτοῦ. 

"Ἔτσι ἀπευθύνθηκε καὶ στὸν ”Αγγελο Σικελιανό, Σᾶς ἐ- 

σωκλείω, σὲ φωτοτυπία, τὴν ἀπάντησί του --- τὴν ὁποία µπο- 

ρεῖτε, ἂν θέλετε, νὰ τὴν δημοσιεύσετε --- γιατὶ πιστεύω πὼς 

µέσα σ᾿ αὐτὴ τὴν ἐπιστολή, μπορεῖ κανεὶς νὰ διακρίνη τὰ 

πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ Σικελιανοῦ. 

Μὲ τιμὴ 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Π. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Κερκύρας 60 ---᾿Αθήνα Τ.Τ. 811 
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{ ὃν ζοια γιάςι, ἄβ! ορ 1400 
αλαισύ Ἓδλερον. 

(μειο α!, εαν ἀρη[αἰε. ἠνροίιία. {οι 

Αναζ δοο. 

«Ἡ αχείή βροδίείκ αξίες ἵκον [.ῇ «Ὄνον- 

{λα {ο σημα ζ, Του ἲ) «δινα΄ .. 

Ἰωωχιατἰαία Ἕνρ. ο ειν στ» ἰωὺ φυχ! ο, 

θορΑ]]μίο Ὀραΐκ ο οἱ, ῄς. ασόιε;-.2 ος 

Ει! Ἅχ, οἶσιι [λεγγο-; αρ]μο μα [ο ρου, 

1 : δῥ[μρο ων Αθια οτι, «αχ ον ον -- α (οταν χ») 
ἐεσν Ίυι (ωτε οἴησιν ΟἰοοΤεωκς, τσι» 

ἡ ανοίρω” ψεχα δν ἠκοδήκέε [γάστα”) 
αἱ ἀδνλωΐο (ου όΊρλ] ο Ἶω; ὃν ρλγιο]ων νροία. 
αν σα εωεή δέκα, («ζω Πιερ ἴσοι Ἅρυα - 
Ν ἱυμωά τεοὃ (εν εκανες ο. [εσν μοι 
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πνβνχφιίευα! ικαδυδώχ. ». δίων «ἄνρέ(ανε 

ἴοσικα {Άν ϱῇραονι εὖνι έόσν [2):, ὅσο 

ωχ]. οὖν ᾿ οἱ Φρο]ιες Ε) εί ῥ]λ)ες, κ» α«ό 
ΙΑ Φρι νμο[β2; ω/αί {νο δ.ὃ έερι δνής σ ο ε{.”, 

Ἐπμίκ η ἀγι δεις ρἵδκ ζες (ουν μ. 

«θοσρυτηιενή παρ ζα ! Γ! οἱ ήν [ωὰ ι-- 

πα σσσµε(θιή ἛθενχΑ΄ ΑονΙκ)σὺν-Α 

να ἠΕνυντέα ελ’ ὄύυχ/ρςο [ες ,νῃο/΄α, εκ 

άν μα μα. οι {ει να’ ἐα' ηθών 
ς { στ ,. / Γι) Ἆ ς [οκ ἐσὺ οσα, τα) γα γὴ. α χαβ..- 

68, [ον(α" 
σλν. ο αι, {ί α- ᾖὉπ ὃ ρα” 

[ιν Στυλ 2 «σνόχ»ᾖεσ, 

ω ῥᾳ ιά]. συ ον; ἀγος {συ - 

ο... ος 
όστοι 2] οε[ο-, είς! ἐν ἀρκόκρν Ῥχάι 

όρο, οτεοίκ ο Απισοςόδεν εαι έους- 
θέενβοςό - | 
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9) 

[ὲ ἵοχκ' ἔ2, Ἰμίε κα! νι επί ον {24- 
ύζι οσμή. ολ μον ο πο 

Ἕος Γέαρωσα γεν εε- «νι δν” ἐς 
41 Αχνοοὸ οκ. [ως ον πάνε, κ 

α΄ (νῤ]ρ Ακ θιρκ’ ει κ ἔ.θκς/ δα 

πέα οσον (α δερικ' Ακο. μι «ργρέι.., 

οί, α , νεα Υγοινἑενσσν/ σσ τή. 

{ οί) .Σ μη) ὁ/, ιν νιώ : 

ᾖ σνκδια« ἵωκ. α΄ Θες γε γήσ- 

Αουνθνεσέ]/νο κι Εδω αν μα 

ζἷωρ δν Ἑμεομήρίω ἓο εαπρωο 
αν ον ώρε 

ακ« ω2 γε 

ος ών ωωμώ ος ο, 
ἔωμψε- ἂμφθη/« πνε, εἳ ἱρρά ελ ἒε, 
έγρα. εννία ἵω- οἱ ρα] ὄ]αων. ὁρν»- 
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τω ὀβερο τεοῦ ἡία!ρ δε ιωίοδκό - ϱ) 

ταν ϱή} Δνὸ λε (σον σουμ/γορε”.- 

[νόνέ ἴοιι ον ἰωὴ παλ” Άν νέος µπαρζ 

ς ον μα (υι/όο (ες ναί μονος 

[εαν ο νίεν ῥβρσι - θῶνκ« μ Ανν 

ή] ὄ[( κω! κἰκ]ης χος ον. 

θςπ/θιεσει ἐκ Χρέσε, ἐκαγ [µο-; «νν- 

(νλν πεουνῦ 1) Χρόιω /-έρα μαρνέ 

νώχίς ὅλων ἠοχή κν τουσ (ιο ο µ... 

νοπά ἐο Αι θιεσύ ει εδω, 

παρ κ |Ψεν .. νο ὄβεο ᾖ---- 

Χάγ "ως νο [αν ἵωφρες/- ὅσν ογ»«ό 
πρό «εκ ἰ) ρὐδάνο ἰι εκ’ ονού 

ος μι ζω ρα τα 
ἠήο Ανν σ/ψς. ἔκαι εσυχοκίκσ, 0 

[μια [ος οχοι 6 κκρλε(ν σε» σον σέσν. 
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[8ος ἐΙεεαες.. πα" αρωρέν Χρσνηες» τε 

ζίεςιά- 9 ο(σνέσι, ᾖνσήίσις ο ἔρσρερςλελα, 

Ίρνή ρθρο 242 74.σ. (4 ονὺ ὤ”- ρὲν 

νε βρορέν ιά {ωί ο “πμ 

αν ἐκ οα 2εό2ε) φεείω, πεί εὔο. πο σδικ΄ ο. } µία Ύπρν) ἀίθρω-, ἆ. 
Ἰιωῦ ει [ε«5 δν {κ 4η 

Ὀορεραρειήκ (χασι γα, δε ρε.” 

ζἸ εντ" “Ὕει εναν ϱ) γρ έκσι κο ζ Ίο σ, 

ο Τὸ εἒν κκ ισα Αα’ 6ῇρκλα ον 

ργο ν) ν πανχος µη Ην 
θες δερνσο φοῖ- «Οχι», «2 
ασ [νι αι λκή ἑσιέμε--ο. Ίωκς ἐγ-- 
παν σικοα (2207 ρε ας ᾗμ/ ο"νον», ολα 

ο. ο δα” («62 λσΏρεσ1.«/-- 623 

Φέ(ο Ίδ ως (14) «χχαρα]ο ἐν μή 2ο 
σι αι ο). ο ή) ιέρ, σα... Αωγει... 
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ϐωνιή οώχοούρερι., ἠνρήμαα τα 

Αν ἑήρκ να" γγος ΦεἹκλ ας κ 
ον εδ ή δλδ” οὰ ϱὸα «νέες. 
α- νετ {ὴ η ἑοδυνάσει. στέγες, 
πιβαοο[αία ΑΠοχ/ικκς {α, ΕΤ δες . 

ἡ α Ε/ε]ραίω )ωμ./ [ο] 
Ἱ] ΄ ή ή φίη, 

ιδ 3 σα .. ών μυ .“..ὔὔὔ 

ΝΕΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ {| 
᾿Απὸ τὶς ἐκδόσεις «ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΤΙΜΕ» ἑτοιμάζε- 

ται νέα πολύτοµη ἀνθολογία τῆς Ἑλληνικῆς Πεζογραφίας 
καὶ Ποίησης. "Όσοι θέλουν, μποροῦν νὰ στείλουν θιογραφι- 
κό τους σημείωμα καὶ Θιθλία τους ἢ χει ρόγραφα πεζογρα- 
φήµατα ἢ ποιήματά τους, στὴ Δ)νση: ,Εκδοτικὸ ᾿ΟὈργανισμὸ 
«ΙΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΤΙΜΕ», Πειραιῶς 37--39, ὄροφος Ίος, ; 
γραφεῖο 11, ᾿Αθήνα, Τ.Τ. 113. Τὰ κείµενα κρίνει Ἀμελὴς ἐπι- 
τροπή, ποὺ θὰ διαλέξει καὶ τὰ κατάλληλα γιὰ τὴν άνθολο- : 
γία ἡ ὁποία -- μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἑλληνικῆς ἔκδο- 

3 σής της --- θὰ μεταφρασθεῖ καὶ θὰ κυκλοφορήσει στ’ ᾽Αγγλι- 
κἁἀ στὶς ᾽Αγγλόφωνες χῶρες, στὴν Εὐρώπη, ᾽Αμερικὴ καὶ 
Αὐστραλία.     

ή; ν ν ν ν ν η ν 1 ν .
.
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Απ΄ τὴ ὑὁραστηριότητα τῆς Ἑταιρεία 

  

.. 

1. Πραγματοποιήθηκε στὰ γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας, Πανουργιᾶ Ἱ, 

"Αμφισσα, ἡ ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση. 

Κατ’ αὐτὴν ἔγινε ἀπολογισμὸς πεπραγμένων τοῦ χρόνου ποὺ πέ- 

ρασε (δημοσιεύεται στὶς «Ἐπικαιρότητες»), ἐγκρίθηκε ὁ οἴκονομι- 

κὸς ἀπολογισμὸς τοῦ 1981, ὃ προὐπολογισμὸς τοῦ 1982 καὶ ὕστε- 

ρα ἀπὸ ἀνταλλαγὴ σκέψεων καὶ συζήτηση προτάσεων προγραμ- 

µατίστηκαν οἱ δραστηριότητες γιὰ τὸ νέο χρόνο. 

Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ πρόθυµη καί γόνιμη συνεργασία τῶν συµπα- 

τριωτῶν µας μὲ τὴν Ἑταιρεία θὰ θοηθήσει σημαντικὰἁ τὸ δύσκολο 

ἔργο τοῦ Δ.Σ., πού, πραγματικά, μοχθεῖ ἀθόρυόα. 

2.--Συνεχίστηκαν οἱ προσφορὲς τῶν συμπατριωτῶν γιὰ τὴν οἱ- 

κονομικὴ ἐνίσχυση τῆς 'Εταιρείας. 

Οἱ παρακάτω ἔστειλαν τ᾽ ἀντίστοιχα ποσά: δρχ. 

1. Ἐπαμεινώνδας Ράϊκος, "Αμϕισσα 1.900 

2, ᾿Ιωάν. ᾽Αγουοόπουλος, ἸἹτέα 1.900 

3. Εὐγεν. Γερολυμάτου, "Αμϕισσα 1.000 

4. Εὐθ. Μπελούμπασης συμθολαιογράφος, Γραθιὰ 1.000 

5. Γεώργ. Κουτσοκλένης, Ἐλαιὼν 500 

6. Γεώργ. Καραΐνδρος, ”"Αμϕισσα 500 

7. Χρυσὼ Δεδούση, ἰατρός, ”Αμϕισσα 1.900 

δ. "Ιωάν. Λακαφώσης, συµθολ., "Αμϕισσα 1.000 

9. ἸΑλ. Παπαλεξανδρῆς, Ιτέα 1.000 

10. ᾿Αφοὶ Κραθθαρίτη, ἔμποροι, "΄Αμϕισσα 2.000 

11. Νικόλ. Δημητρίου, Λασκαρίδου Ί2δα, Καλλιθέα 1500 

12. Χρῆστος Καρθέλης, "Αμϕισσα 500 

13. Φωτο--Μάκης, "Αμϕισσα 1.000 

23. Γεώργιος Κακανᾶς, ᾿Αθήνα 1.000 

15. Δημήτρης κοὶ Ἑλένη Κολοθοῦ, εἰς µνήµην Μαριγὼς 

Α. Κανάτα, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἔτους 1.500 

Ἡ Ἑταιρεία τοὺς εὐχαριστεῖ θερµά. 
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