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Απ΄ ὅσα ὁ Ταχυδρόμος μᾶς φέρνει 
Ὅ κ. Βασίλης Σταυρόπουλος ἀπὸ τὰ Ζερμπίσια Μεσσήνης μᾶς 

γράφει : 

«Εἶναι πολὺ εὐχάριστο νὰ συναντᾶς περιοδικὸ σὰν τῆς στάθµης 

τοῦ δικοῦ σας, τὶς «Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα», ποὺ ὅλως τυχαῖα τὸ 

θρῆκα στὸ Ὕπ)μα Ἐμπ. Τραπέζης Μελιγαλᾶ, καὶ μοῦ τὸ δάνεισε ὁ 

Διευθυντής του κ. Περρωτής, γιὰ νὰ τὸ διαθάσω μὲ τὴν ἡσυχία μου. 

Εἶναι ἐπίσης παρήγορο. πὼς τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει γίνει ἆ- 

ξιέπαινη προσπάθεια στὰ διάφορα διαμερίσματα τῆς χώρας µας νὰ 

ἐκδίδονται ἔντυπα ποὺ στὶς σελίδες τους καταγράφεται ἡ πολιτιστι- 

κἡ καὶ λαογραφικἡ παράδοση τοῦ τόπου µας, ὅσο ἀκόμα εἶναι και- 

ρός, γιατὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ εἶναι καὶ αὐτὸ πολὺ δύσκολο. Ἡ τιµή 

γιὰ τὴν διάσωση τοῦ λαογραφικοῦ µας θησαυροῦ ἀνήκει δικαιωµα- 

τικὰ καὶ πάλι στὴν ἰδιωτικὴ πρωτοθουλία ποὺ ζητιανεύει, στὴν κυριο- 

λεξία τὴν δεκάρα τῶν συμπολιτῶν της γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἔξοδα, 

καὶ ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν φθάνουν καὶ τὰ θάζει ἀπὸ τὴν τσέπη της. 

Αὐτὸ συµθαίνει καὶ μὲ τὸ περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδει ὁ δικός µας 
Σύλλογος τῶν Κυπαρισσίων «ἡ ᾿Αρκαδιά», τὴν «Τριφυλιακὴ 'Εστία» 

ποὺ μὲ χίλιους δυὸ µόχθους τὴν κυκλοφοροῦμε πληρώνοντας κι’ ἐ- 

μεῖς οἱ συντάκτες της ἀναλόγως γιὰ τὰ ἔξοδα τῆς ἐκδόσεώς της. 

Διάθασα μὲ προσοχἡ τὸ 20 τεῦχος καὶ χάρηκα τὸ περιεχόμενό 
του μὲ τὶς ἀνώτερηῃης στάθµης μελέτες του καὶ στάθηκα μὲ προσο- 

χἠ στὶς παράλληλες πράγματι συνήθειες τοῦ τόπου σας καὶ τοῦ τό- 

που µας, 

Τὰ κάλαντα εἶναι κατὰ λέξη ὅμοια μὲ τὰ δικά µας ὅπως καὶ οἱ 
συνήθειες στὴ γέννηση τοῦ παιδιοῦ, τὸ «δράκο» καὶ τὴν «κοτσιόρῶ», 

καθώς καὶ τὰ νανουωρίσµατα ποὺ σἀν τὰ διάθασα θυμήθηκα τὴν για- 

γιά µου σὰν νανούριζε τὸν μικρότερο ἀδερφό µου, 

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ όνοµα «Σάλωνα» συμφωνῶ ἀπόλυτα μὲ τὸν κ. 
Δρόσο Κραθαρτόγιαννο. Κάτι ἀνάλογο συωµθαίνει καὶ μὲ μᾶς: ἹΚυ- 

παρισία εἶναι τὸ ἀρχαῖο ὄνομα τῆς μεσαιωνικῆς ᾿᾽Αρκαδιᾶς, τὸ ὁ- 
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ποῖο φἐρει ὁ Σύλλογος τῶν Κυπαρισσίων, καὶ οἱ γεροντότεροι τῆς 
περιοχῆς µας ἐπιμένουν ἀκόμα νὰ λένε ᾽Αρκαδιὰ τὴν Κυπαρισσία. 

-- ων ο ωΦ 

  

Σχολιάζοντας τὴ γεγονότα 
  

  
  

1.--ΔΩΡΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ... Τὸ πνεῦμα τῆς προσφορᾶς πρὸς 

τὸ κοινωνικὸ σύνολο ἦταν ἀπὸ ἀνέκαθεν ἰσχυρὸ στὸν τόπο µας καὶ 
ἀπόδειξη ὁ μεγάλος ἀριθμὸς δωρητῶν καὶ εὐεργετῶν τῆς "Αμϕισ- 
σας. "Ας σημειωθεῖ ὅτι ἐφέτος συμπληρώνονται ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ 
τότε ποὺ τὸ ὅραμα τοῦ ΒΜικολάου ᾽Αναγνώστη Γιατγτζῇ γιὰ καθο- 
λικἡὴ παροχἡὴ παιδείας στὸ λαὸ ἔγινε πραγματικότητα καὶ τὸ φερώ- 
γωµο Γυμνάσιο οτὴν "Αμφϕισσα ἄρχισε νὰ προσφέρει στοὺς νέους 
τοῦ τόπου µας τὸ πολύτιμο αὐτὸ ἀγαθὸ ποὺ µέχρι τότε ἦταν ἀπρό- 
σιτο σ᾿ ὅλους σχεδόν. 

Στὸ μακρὺ κατάλογο δωρητῶν καὶ εὐεργετῶν τῆς πόλεώς μας, 
ποὺ τὴν κατατάσσει μεταξὺ τῶν πρώτων στὸ σχετικὸ πίνακα τῆς 
χώρας, προστέθηκε πρὶν λίγο καιρὸ ἕνα ἀκόμα ὄνομα, τοῦ Εὐθυμίου 
Ζουμᾶ, ποὺ δώρησε σὲ πολιτιστικὸ σωματεῖο τῆς "Αμϕισσας ἕνα 
κεντρικὸ οἰκόπεδο γιὰ τὴν ἀνέγερση γραφείων καὶ ἀπόκτηση µόνι- 
µης στέγης. Ἡ ἐπιθυμία του γιὰ ἀποφυγὴ κάθε δηµοσιότητας μᾶς 
ὑποχρεώνει στὴν ἁπλὴ μνεία τοῦ γεγονότος καὶ στὴν κοινοτυπία τῶν 
«θερμῶν συγχαρητηρίων» ποὺ ἂς θεωρηθοῦν ὡς μικρὸ δεῖγμα τῶν 
αἰσθημάτων τῶν συμπολιτῶν µας. 

Οἱ προσφορὲς ὅμως τῶν διαφόρων συμπατριωτῶν µας, ἁδιάφορο 
ἂν µεγάλες ἢ µικρές, ποὺ φανερώνουν ἁπτὰ τὸ ἀπαράμιλλο ψυχικό 
τους μεγαλεῖο καὶ τὴ συναίσθηση τῶν ὑποχρεώσεών τους πρὸς τὸν 
τόπο ποὺ γεννήθηκαν, δημιουργοῦν τεράστιες ὑποχρεώσεις στοὺς ἆ- 
ποδέκτες τούτων καὶ στοὺς ἀπὸ τὸ νόµο ἢ τὴν θέληση τοῦ διαθέτη δια- 
Χειριστές τους. ᾽Αποτελεῖ διπλᾶ ἐπιθεθλημένο καθῆκον τους--καὶ ἀπὸ 
τὸ νόμο καὶ ἀπὸ τὴν ἠθικὴ ἐπιταγὴ --- ἡ ἄμεση ἀξιοποίηση κάθε δω- 
ρεᾶς ἢ κληροδοτήµατος, ἡ διατήρηση τῆς ἀποδοτικότητας τῶν οἱ- 
κονομικῶν τους πόρων, ἡ διασφάλιση καὶ συντήρηση τῶν περιου- 
σιακῶν τους στοιχείων καὶ γενικὰ ὅ,τι μπορεῖ νὰ προάγει καὶ νὰ ἐ- 
πεκτείνει τὸν ἀγαθοεργὸ ἢ κοινωφελῆ σκοπὸ ποὺ ἔταξε ὁ δωρητής. 
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑλοποιοῦνται ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ὁ διαθέτης ἀπγ- 
οκοπεῖ καὶ ὁ λαός, ὁ τελικὸς ἀποδέκτης κάθε δωρεᾶς, ἀπολαμθά- 
γει τὰ ἀγαθὰ που προκύπτουν -- καὶ ποὺ δὲν εἶναι εὐκαταφρόνητα 
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πιολλὲς φορές. Ἡ ἐπακολουθοῦσα δὲ ἀναγνώριση τοῦ ἐπιτελούµενου 
κοινωνικοῦ ἔργου καὶ ἡ παραδοχὴ τῶν ἀγαθοεργῶν προθέσεων καὶ 
τῶν εὐγενικῶν κινήτρων τῶν δωρητῶν ἀποτελοῦν ἰσχυρὴ ὤθηση 

Ὑιὰ µίµηση καὶ δημιουργοῦν τὶς κατάλληλες προὺποθέσεις γιὰ τὴ 

συνέχιση τῆς ὡραίας αὐτῆς παραδόσεως ποὺ δημιούργησαν τέσοι 

καὶ τόσοι φωτισμένοι συμπατριῶτες µας καὶ ποὺ λαμπρύνει τὸν 
τόπο µας. 

2-- ΤΑ «ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ». Ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετοῦ καιροῦ διακοπὴ 

Επανακυκλοφόρησαν τὰ «Τετράµηνα» τοῦ Δρόσου Κραθαρτόγιαννου. 

Εἴναι γνωστὸ ὅτι ἡ κυκλοφορία ἐντύπων ποιότητας συμθάλλει 
οὐσιαστικὰ στὴ δηµιουργία ὑπευθύνων καὶ ὑγιῶς σκεπτοµένων πο- 
λιτῶν καὶ συντελεῖ στὴ διεύρυνση τοῦ πνευματικοῦ ὁρίζοντα ἑνὸς 

τόπου. Κι ἀκόμα, τὰ ἔντυπα τοῦτα ἀποτελοῦν σημαντικὸ ἐρέθισμα 
γιά πνευµατικὴ δηµιουργία, καὶ ἀσφαλὲς µέσον γιὰ τὴν ἀνάδειξη 
καὶ ἐξέλιξη ταλαντούχων ἀνθρώπων, ἐνῶ, παράλληλα, ἡ συνεχὴς 

προσπάθειά τους γιὰ ποιοτικἠ θελτίωση, ἡ ἐπίμονη ἀναζήτηση καὶ 
ὁ σεθασμὸς τῆς ἀλήθειας, ἡ ἀντικειμενικὴ καὶ ἀνυστερόθουλη πα- 

ράθεση τῶν γεγονότων, ἡ πολύπλευρη πληροφόρηση, ἡ αὐστηρὴ ἆἀλ- 
λὰ εὐπρεπῆς κριτικἠ καὶ γενικἀ ἡ ὑπευθυνότητα ποὺ τὰ χαρακτη- 
ρίζει ἀποτελοῦν φραγμὸ στὸν κιτρινισµό, στὴν παραχάραξη τῆς ἆ- 

λήθειας, στὴ µονόπλευρη ἐνημέρωση, στὴ χυδαιολογία, στὴ ρυπα- 
Ρρογραφία, στὴ σκόπιµη καὶ µεθοδευµένη παραπλάνηση καὶ στὰ τό- 
σα ἀκόμα, ἰδιοτελῆ καὶ ἀνένπιμα, ποὺ µετέρχονται οἱ ἀποσκοποῦν- 
τες στὴ πνευματικἠ ἀποτελμάτωση, στὸν ἀποπροσανατολισμὸ ἀπ᾿ 

τὰ καίρια θέµατα καὶ στὴν κατάργηση τῆς δυνατότητας γιὰ σκέψη 
καὶ προθληματισμό. 

᾽Απὸ τὴ οκοπιὰ αὐτὴ κρίνοντας τὰ «Τετράµηνα» --- γιὰ τὶς ἄλλες 
δὲν διαθέτουµε τὶς ἀπαιτούμενες ἱκανότητες -- δὲν μποροῦμε παρὰ 
νὰ συγχαροῦμε τὸν ἐκδότη τους καὶ νὰ τοῦ εὐχηθοῦμε «καλἠ ἐπιτυ- 
χία» στὴν καινούργια του προσπάθεια, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου μας 

πάντα. 

Ἆ-- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ἥταν ὁ 
τίτλος μιᾶς εἰδικῆς ἐκθέσεως ποὺ ἔγινε στὶς 1--12.5.82, στὸ ξενοδοχεῖο 

«ΠΑΡΗ» στὴν ᾿Αθήνα. Ἡ ἔκθεση, ἄριστα ὀργανωμένη, περιλάµθανε 
ὅλα σχεδὸν τὰ εἴδη τῆς ἑλληνικῆς παραδοσιακῆς χειροτεχνίας, ποὺ 
παρουσίαζαν περισσότεροι ἀπὸ ἑξῆντα ἐκθέτες, καὶ οἱ πολυάριθμοι 
επισκέπτες της θαύµασαν τὰ ἔργα τῶν ἀφανῶν δημιουργῶν καὶ ᾱ- 

ποχτῆσαν μιὰ θαυμάσια αἰσθητικὴ ἐμπειρία. 
Τὴ χειροτεχνια τῆς περιοχῆς µας ἐκπροσώπησε ἡ ἀραχωθίτισσα 
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Φρόσω Χαρίτου, ποὺ ἀπὸ χρόνια δουλεύει τὸν ἀργαλειὸ μὲ πάθος: 
καὶ φαντασία. Παρουσίασε μιὰ σειρὰ «ἀραχώθίτικων» ὑφαντῶν ποὺ" 
πραγµατικὰ ἐντυπωσίασε καὶ συγκέντρωσε τὸ γενικὸ ἐνδιαφέρον 

καὶ τὸν ἀνεπιφύλακτο θαυμασμό. Οἱ ἐπισκέπτες κατάκλυζαν ὅλες, 

τὶς ἡμέρες τὸ περίπτερό της περιεργαζόµενοι τὸ κιλίµια, τὰ στρω- 
σίδια, τὰ ταγάρια« κλπ. καὶ ἡ ἀκούραστη δημιουργὸς δὲν ἔπαυε νὰ. 
τοὺς ἐνημερώνει γιὰ τὴν παράδοση καὶ γιὰ τὰ «µέσα» τῆς τέχνης. 

της ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ τόπου µας. 
Μήπως θᾶταν σκόπιμο κάποιος τοπικὸς φορέας νᾶρχεται συνε-- 

πίκουρος σὲ παρόμοιες προσπάθειες, ποὺ μὲ τόση ἐπιτυχία προθάλ-- 
λοων τὸν τόπο µας καὶ τὴ λαϊκή του τέχνη; 

4. ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΜΚΑΣ. Πολλὲς καὶ ποικίλες ὑπῆρξέαν πρό- 
σφατα οἱ ἐκδηλώσεις, στὴν ᾿Αθήνα κι’ ἀλλοῦ, γιὰ τὸ µεγάλο δεσφι-- 

γιώτη ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκᾶ καὶ τὸ ἔργο του (θλέπε καὶ σελ.. 

8/664 τοῦ ἀνὰ χεῖρας). 
Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐλέχθησαν καὶ μερικὰ διόλου καθησυχα- 

οτικά, γιὰ τὴν κατάσταση τῶν ἁγιογραφιῶν του, στὸ μητροπολιτικὀ: 

ναὸ τῆς ”"Αμϕισσας καὶ γιὰ τὴν ἔλλειψη, ἢ τὸν µέχρι ἀνυπαρξίας. 

6ραδὺ ρυθµό, κάθε συντηρήσεώς τους, 

Παληὸ τὸ θέµα, θέθαια, καὶ πολυσυζητηµένο, δὲν μπορεῖ ὅμως, 

νὰ μὴν προκαλεῖ, κάθε φορά, τὴ θλίψη τῶν ἐντοπίων καὶ νὰ μὴν ἐπι- 

οηµαίνεται ἡ ἀνεξήγητη ἀδιαφορία µας γιὰ τὸ ἔργο ἑνὸς διακεκρι- 

µένου συμπατριώτη µας -- ἀλλοῦ ἡ κίνηση γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἔργου. 

τοι) θάχε πάρει τὴ µορφή... σταυροφορίας -- καὶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ 
παράθλεψη, στὸν τόπο ποὺ γεννήθηκε, τόσο τῆς προσφορᾶς του στὴν' 
Τέχνη ὅσο καὶ τῆς προσωπικότητάς του καὶ τῆς ἀξίας του ὡς καλ- 

λιτέχνη. Καὶ ἀναρωτιώμαστε: γιατί ἄραγε; 

5.--- ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ. Στὴ φετεινἠ ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως τῆς «6α- 
σιλίδος τῶν πόλεων» (29.59.1453) ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁπότιση φόρου τι- 
μῆς σ᾿ ὅσους, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐμφανίσεως τῶν Τούρκων 
μέχρι σήµερα, ἀγωνιστῆκαν καὶ θυσιαστῆκαν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση, 
τοῦ σκότους καὶ τῆς θαρθαρότητας ποὺ ἔφερναν µαζί τους, σκόπιμη 
εἶναι καὶ ἡ µελέτη τῆς καταστάσεως καὶ τῆς νοοτροπίας ποὺ ἔἐπι- 
κρατοῦσαν τότε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τῶν γεγονότων ποὺ ὅ- 

δήγησαν στὴ παρακμὴ τοῦ Βυζαντίου καὶ τὴν ἅλωση. Καὶ εἶναι θέ- 
6αιο ὅτι πολλὰ χρήσιμα θὰ διδαχθοῦμε, ποὺ θὰ μᾶς θοηθήσουν στὴν 
ὀρθὴ ἀντιμετώπιση τῆς τὠρινῆς ἀπειλῆς μιὰ καὶ ἡ σημερινἠ κατά- 
σταση παρουσιάζε! πολλὲς ὁμοιότητες μὲ ἐκείνην. 

Ἡ ἱστορία πάντοτε εἶναι καλὸς δάσκαλος καὶ ἂς τὴν άμφισθη- 

τοῦν, τελευταία, ἡ ΕΡΤ καὶ μερικοὶ ἄλλοι «ἱστορικοί». 

ιο ώ ΔΙ. Ν. 
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ΨΙΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΩΚΙΦΔΑ 

ΚΑΤΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΕΡΑΜΙΣΤΡΙΛ 

Τευνήθηκε στὸν Πειραᾶ, χαταγόμενη 

π᾿ τὸ Γαλαξείδ.. Τέλειωσε τὸ ἐργαστήρ: αυ
 

ο
ν
 σωτερικῆς διακόσμησης τοῦ . Βα- 

σιλείου στὴ χολὴ Δοξιάδη κι ἔμαθε πε- 

ραμκὴ πλάι στὸν Μάνο Αά, 

Μὲ «λάδια» παρουσιάζετα. αξ ος 

«Νέων» τοῦ Πειραιᾶ καὶ τῆς 
τ 
{ νῶ εἶναι ἀχόμα μαθήτρια τοί 

Πρὶν τελειώσει τὶς σπουδές της παίρνε: 

µέρος στὴν Πρώτη Πανελλαδική Νέων 

καὶ -στὴ συνέχεια σὲ ἕξη «ὁμαδικὲς ζω: 

γραφικῆς στὸ ή αρεῖο Πγευιατικῆς 

Συνεργασίας» τοῦ Ἱάριου Βαϊάνου. 

ἩΜ Κεραμική, σὰ μορφὴ Τέχνης συγ- 

γενυκὴ ινὲ τὴ Ζωγραφιχή, τὴν κέρδ:σε ἅ- 

Ἰαριρώςς κά, καὶ τὸ 1910 παρουσιάξετα: 

στὴ 14η 

αρανν Α- 

γιὰ πρώτη φορὰ σὰν κεραμίστρια :σ 

κ λκι Κεραμιχῆς, στὸ Μία 

µέρος, μόνα 

δέκα Πανελλήνιες, 

πραγµατ” 

τομικὲς» στὴν ᾿Αθήνα, Ιία στὴ Θεσσχλο- 

νίκη καὶ µία στὴ Γιουγκοσλαβία. Παίρ- 

γει µέρος σὲ δέκα «ὁμαδιχὲς στὴν “Ἑλ- 

λάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, σὲ μιὰ διεθνΠ στῖ 

Ἰ πὸ τότε παίρνει 
: 

στρ», τε 

Μαρούσι, καὶ οιεῖ τέσσερεις «ᾱ- 

“Φλωρεντία, καὶ τώρα ἐχθέτει στὰ πλαίσ'α 

τῶν ἐχδηλώσεων τῆς «Ἔκφρασης»- 

Ἔχει φτιάξει σκηνικἁ καὶ 

Ὑτὰ τέσσερεις παρωστ 

κωστούµια 

ἀσεις ἔργων στὶν Α- 

Παρουσίαση: 

  

Δρόσου Κραθαρτόγιαννου 

΄ 

θήνα καὶ τὴ θεσσαλονίκη, κάνε: ἐξώφυλ- 

τεχνικά, ἀσχολεῖται μὲ τ τη
, θυθλία λογ» 

τὴ φωτογρΆφνα, 

ογραφίες κχὶ κεραμικά της μὲ τί- 

καὶ ἔχει ὀγάλε. ἕνα 6:δλίο 

ο φωτο 

«Ἐδαὣ Γαλαξείδι 9.0.9... Έχει 

εἰκονογράφηση στὸ ᾿Αγαγνωστικὸ τῆς 

Δημοτικοῦ (πνολι ἔτος 1980-81). 

Ἔργα της ὑπάρχουν σὲ ώς κὲς συλ- 

κάνει   

ην ν 
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«Κατεδοφίζεται» Κεραμικὸ Κάτιας Μητροπούλου (ἀπὸ τὸ «Ἐ- 

δῶ Γαλαξείδι... 5.0.5.») 

λογὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτεριχὸ καὶ ρημά. Ἀταματηρένα τὰ καράθια τσ ἕνα. 
. δη. ἃ -- -. 3 , η) ᾿ στὸ ἵδ'ωτικὸ Μουσεῖο τοῦ Ἱ. Βορρέ ἅσπρο Χενό. Δὲν ὑπάρχει θάλασσα. Ἔρη- 

ΙΝΔΕΙΝ ΤΙΝΑ 

«Τὰ κεραµικὰ τῆς Κάτ 
λρηρ 
ων 

. παν 3 ο να, 
Λου ον ει λαι μιά τυ 

ουλειά. Είναι δημ,ουργία 

ΛΠΟΣΗΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ τοῦ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 

ας Μητροποῦ- 

Τμέγη, τεχ κτ] 

μωμένο τὸ Γαλαξείδ. της, µέσα ἀπὸ ἕνα 
Α- µραγισμένο τζάμι παραθυριοῦ, 

ἔρημη πολιτεία, που- 

θενά. "Όμως ὅλα 
, 

ο ο 

Ἀιχά της χρώματα, 

ἑνὸς χρυνένου καὶ ρίζας». ζωῆς { 

ἂν Έτούνου νὰ ἔκραγει ἀγθρώπου. Βἶνα: "πνατίου). 
πάθος φυχῆς καὶ δἀπανο. Κυττάξτει Ἔ- «Ἡ κεραµικὴ τῆς Κάτιας Μητροπούλου, 
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ἔχει πνευματικότητα. Ἡ ζωγραφική της 
ἀραιώνει υνέσχ. στὸν πηλὸ τὰ χρώµατο, καὶ 

τοὺς δίνει τόσες προεκτάσεις, τόση θελκτι- 

χὴ ἀθεβχιότητα. Τὰ φόντα εἶναι ἀπίνητα- 

Οἱ μεταπτώσεις δὲν εἶναι σκληρές, ἔχου- 

γε µεταθατική, παλλόμεγη διάθεση. "Ἔπσι 
ὁ χύχλος ---θλίψη, μοναξιά, ἀνάμνηση-- 

πάντα ὑπάρχει µέσα στὰ, χρώματα, δίπλα 

στὰ σχἡματά της. Ζωγραφίζοντας µκλάε:. 

Χτ σενα ει, . Ἀρεοθιορίς ο 
   
ει, Ἱαὶ στὸ 

δι --- καὶ μοίρα καὶ σχοπὸς -- τὴν παρα- 

µονεύε: παντοῦ, τὴν ἀχολουθάει. Ἔρωτας 

καὶ καταβολή. Ηῶς νὰ τὸ ξεχάσε:; «Φω- 

τογραφίες ἀπὸ τὸ Γαλαξείδι»: 
κὀγι, παράθυρο. Τὰ σπίτι σὲ κυττάζει μὲ 

δυὸ µαῦρα μάτια, χατάµπυρα. Πρέ 

πενθεῖ. 

Ἐπίτι, μπολ 

  

νὰ 

Ἡ ξώπορτα γαλάζια, ὁ τοῖχος 

χρῶμα ἄσπρο φθαρινένο, Ὑωνκτένιο. κ: 

ἀποπάνω ἕνα σκέτο, φτωχὸ ἀέτωμα, χω- 

ρὶς στολίδ.α. Απ΄ τὴ γαλάζια 

γιὰ νὰ, φτάσεις 

Ν] ξώπορτα 

θὰ δρασκελίσεις τὸ μπαξὲ 

στὸ ἀρχοντικό, Δίπατο μὲ 
ράτσα, μὲ σχεπἠ ορ Ὁ οὐρανὸς 

φθαριένος, ἄντικα- 

θρέφτισµα. τῆς γῆς, 

να. Τ ἀρχοντυκὸ πυρόξανθο». 

αεί. νο Απ. 
Εςώστη σε τα 

γαλάζιος στὺ καφετί, 

τὰ σύννεφα ξεφτισμέ- 

(Δ. Βασι- 

λειάδης). 

«Αγαπάε: τὸ 
τὶς µικρές, ἀπήμαντες 

ωτιάχνουν τὸν περίγυρο 

λεύει σὰν σκηνογράφος σ 

τὸ σκηνικὸ μπαίνει 

θέατρο, τὸ σχημ)κὸ χῶρο, 

λεπτομέρειες ποὺ 

ἑνὸς ἔργου, 5ον- 

σὲ ἐοθίρ ἔργα, 

µέσα. στὰ περαμνικά 

τής, τώρα εἶναι ὅλα μαζὶ τὰ στοιχεῖα σὲ 

ἕνα: Πολιτεῖες ποὺ μοιάζουν μὲ σκην! κό, 

μιά κουΐντα ζωγραφισιένη ποὺ «προχω- 

ρεῖ» πολὺ πιὸ πέρα ἀπὺ τὸ λογικὸ καὶ πε- 

βιορισµέγο. Μιὰ, σύνθεση ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ 

μοιάζουν ἐξωπραγματικά, καὶ ποὺ ὡστόσο 

εἶναι ἀληθινὰ -- ἡ µεταλλαγή τους σὲ ἕ- 

ἐπίπεδα γα, σὲ τρία, σὲ πέντε τὰ χάνεῖ 

νὰ, γίνονται µοναδ.κά. 

Αν κανένας θελήσε, νὰ «περπχτήσει» 
μ᾿ ἕνα ὁδηγὸ στοὺς δρόμους τῆς παλιᾶς 

θεσσαλονίκης ποὺ ἔφτιαξε ἡ Κάτικ ἢ στὰ 

παλντερίµι τοῦ Γαλαξειδιοῦ ὅπως τὰ εἶδε 

καὶ ϐ) ἀνακαλύψει 

Χαιροῦ ποὺ ἔφυγε 
καὶ δὲν τὸν πρόφτασε κανένας ἔτσ.. Αὐτὴ 

ἡ ἄγνωστη διάσταση στὰ θέµατα τῆς Κά- 

τας, εἶναι κάτι σὰν τὸ Χλαμένο χαμόγελο 
3 

ὅλα τὰ 

ἐκείνη, θὰ μπερδευτεῖ 

μιὰν ἄλλη πόλη ἑνὸς 

ἑνὸς κλόουν ποὺ τὸν ζωγραφίζει µ᾿ 

τῆς χρόνια συγχεντρωµέ- 

ποὺ χρησυμοποιεῖ καὶ δὲν 

κάνει τίποτα γιὰ νὰ κρύψει τὸ Χλάμα του, 

ἕνα κλόμα ποὺ τὸν ἐπιξάλλει 

χαμένα παιδικά 

γα ιστὰ χρώματα : 

σὰν κάτι ᾱ- 

πὸ τῇ θεµατογραφ-α τοῦ καιροῦ Ίνας. (Ἰω- 

στούλα Μητροπούλου). 

ΜΙΚΘΕΗΣΕΙΣ 

απ Ἔξη ανθλλήνις κ 

Μαρούσ 

Χκ Πρώτη Ἡ αγελλαδ'κὴ Ἓκθεση νέων. 

Ἂ- Πέντε ὁμαδικὲς στὴν 

κ Μία Συεθνῆς 

Χ΄ Μία ἀτομικὴ Ιστὴ Γιουγκοσλαβία. 

Ἂ Δύο ἄτομικὲς στὴν ᾿Αθήνα. 

Ἄ Μία ἀτομικὴ στὴ θεσσκλονίκη 

απ Μία 

τῆς 

ΣΚΗΝΙΚΑ 

Ἔκανε τὰ σκηνικά: 

Ἁ Τιὰ τρία μονόπρακτα στὸ ᾿Ελεύθερα 

Θέατρο τοῦ Κυριαςή Χαραταάρη, στὴ Θεσ- 

σαλονίκη. 

εραμικῆς στὸ 

᾿Αθήνα, 

τὴ Φλωρεντία. 

3 - 1 ..: ον δα 
στα πλρισια των Έα ωσξεον) 

«Ἔκφρασης» 1 ορ, 

ε 
Ἁ Γιά τὸ ἔργο ώὰ σερες ᾿Ἠρ 

στὸ θέατρο «Κάδα», ρήνα, 

ΜΝΔΟΣΕΙΣ 

«Ἔδο Γαλαξείδ.... 905», Αθήνα, Μπου- 
χουµάνης, 1919, 949Χ1Τ, σελ. 56. (Στὸ 

θιθλίο αὐτὸ ἡ Κωστούλα Μητροπούλου ἕ- 

ημιές», 
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ΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ /{ΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΙΟΥ ΣΙΠΙΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

Πνευματικὸ Κέντρο Λήμου ᾿Αθηναίων (29-4-81 ἕως 18-5-82) 

᾿Αφήνοντας τὸ ξεχείλισµα τοῦ ἤ- 
λιου κεῖνο τὸ µαγιάτικο δειλινὸ ἔ- 
ἕω ἀπ τὸν ἀπρόθλεπτα διαµορφω- 
µένο -- σὲ ὑψηλὸ 6αθμὸ φυγῆς -- 
χῶρο τοῦ Πνευμ. Ἰέντρου τῆς Α- 
θήνας (Ακαδημίας 50) καταθάλ- 
λαµε ἐνδόμυχα τὴν ἐλαχιστότερη 
προσπάθεια προσαρμογῆς -- οὔτε 
συζήτηση γιὰ προετοιμασία -- ὅπως 

  

  

Ύρανε τὰ κείµενα καὶ ἡ Κάτια Μητρεπού- 
λου ἔχανε τὸ ἐξώφυλλο, τὸ ὁπ'σθόφυλλο, 
τὶς φωτογραφίες καὶ τὰ χεραιωκά). 

ΒΙΤΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(Τὰ σπουδαιότερα ἄρθρα ποὺ γράφτη- 
καν γιὰ τὸ ἔργο τῆς Κάτιας Μητραπού- 
λου) : 

Κωστούλας Ἰητροπούλου : «Ὀνειρικὲς 

εἰχόνες τοῦ γθὲς (παρακολουθώντας τὴν 

Κάτια Μητροπούλου νὰ ζωγραφίζει πάνω 

στὸν πηλό)», Περ. «Ὀυγός», τεῦχ. 49, 

Ἰούλ.--Αὔγ. 1980, σ. 41---9. 

Φωτεινῆς Μαραγκοῦ - Ἱπνατίου: Ἆρι- 

τικ παρουσίωση «στὸ δίπτυχο μὲ τὴν εὖ- 

Καιρία τῆς ἀτομικῆς ἔχθεσης στὴ Γκκλερὶ 

«Διογένης». 

Δ. Βασιλειάδη: Κρυτικὴ ἀνάλυση τῶν 
ἐπὶ μέρους περαμ:κῶν στὸ ὀπισθόφυλλο τῆς 

ἀφίσσας μὲ τὴν εὐχκιρία τῆς ἀτομυκῆς ἕκ- 

θεσης στὴν αἴθουσα τέχνης «Μέδουσα» (11 

Νοέμόρη--Ὁ Δεκέμθρη 1980). 
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τὴν καθόριζε ἡ ἀναμονὴ γιὰ τὴν ἐ- 
πίσκεψή µας. ᾽Ανταλλάξαμε συνω- 
μοπικἁ φευγαλέο ὀλέμμα διασχί- 
ζοντας τὸν μακρὺ διάδρομο καὶ μὲ 
ἐπιταµένα ἀνοιγοκλείματα τῶν µα- 
τιῶν κοιτάζαµε νὰ ἀποχρωματίσου- 
µε τὸν ὁρίζοντα τῆς αἴσθησης γιὰ 
μιὰ Ὑνησιότερη δεκτικότητα. "Εκ- 
θεση Παπαλουκᾶ δὲν εἶχα ξαναδεῖ, 
οὔτε θυμᾶμαι νἄγινε, ᾽Ανανέωνα ὅ- 
µως τὶς ἐντυπώσεις µου ἀπ᾿ τὴν ἐπί- 
σκεψη τῆς Μητρόπολης τῆς "Αμϕισ- 
σας, στὸ πρῶτο µου πἐρασµα καλε- 
σµένος καὶ ξεναγούµενος ἀπ᾿ τὸν 
Δημήτρη Παλούκη. 

Ὅσο κι ἄν, λοιπόν, ἦταν σταθ- 

μὸς στὴν σταδιοδρομία τοῦ Παπα- 

λουκᾶ ἡ εἰκονογράφηση τῆς Εὐαγ- 
γελίστριας στὴν Αμϕισσα τούτη 

τὴν ὥρα σὲ μᾶς ἐπιδροῦσε στενεύ- 
οντας χρονικὰ καὶ φορτίζοντας µε- 

ταφυσικὰ τὰ κανάλια καὶ τοὺς χώ- 

ρους ὑποδοχῆς. Δὲν εἶναι περίεργο 
πὼς τὴ µελέτη τῆς ᾿Αγιορίτικης φύ- 
σης καὶ κυρίως τῆς Βυζαντινῆς τέ- 

χνης, ὅπως τὶς ἀφομοίωνε θαθύτε- 
ρα, τὶς ἐπεχείρησε μὲ τὶς συνθέσεις 
τῆς Παρνασσίδας εἰκονογραφώντας 
τὴν Εὐαγγελίστρια ἢἤ ἀκόμα ἐκτε- 
λώντας ἀντίγραφα θυζαντινῶν µω- 

σαϊκῶν τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ. ὌἜχω ὦ- 
στόσ» νὰ πῶ πὼς ἀπὸ κείνη τὴ πρὠ



τη ἐπίσκεψη στὴν "Άμφισσα εἶχα 

διαπιστώσει -- συγκριτικἁ καὶ μὲ 
συγκαιρινοὺς φίλους ὁμότεχνους 
τοῦ Παπαλουκᾶ -- πὼς «ἡ Βυζαντι- 
νἡ τέχνη δὲν σθύνει ἴσα - ἴσα φῶ- 
τίζει τὸ νόηµα τῆς σύγχρονης», ὁ- 
δηγεῖ «στὴ σύνθεση πηγῶν». 

Πολὺ λίγο Φάσταξε ἡ πρώτη µας 

ἐντύπωση : Συμθατικὴ ἔνταξη τοῦ 
ζωγράφου στὸν μεταϊμπρεσιανισμό, 
ἐπιδράσεις ἀπ τὸν Σεζὰν ποὺ διέ- 

κρινε κάποιος µας ἀπ᾿ τὴν παρέα. 

"ίσως μιὰ πολὺ πρὀχειρη ἀπόδοση 
τῆς «γεύσης τοῦ φωτὸς στοὺς πί- 

νακές του ποὺ τὸν πλημμυρίζει στὴν 

Ἑλλάδα». Μὰ ἔτσι ὁδηγούμαστε 

στὶς προσυνειδησιακὲς ἀφετηρίες 

του. Τὶς εἶχε ὀνομάσει καὶ ὁ ἴδιος, 
τὶς καταγράφει καὶ ή Ε. Βακαλὸ 
στὴν προσεγμένη ἔκδοση τοῦ διορ- 
γανωτῆ Δήμου ᾿Αθηναίων: 

«Τὸ κυριώτερο ὅμως ἐφόδιό του 

ἦταν ἡ ρίζα ποὺ κρατοῦσε ἀνέπαφη 

ἀπὸ τὴν καταγωγή του. Γεννήθηκε 

καὶ ἔζησε μικρὸς στὴ Δεσφίνα, κον- 

τὰ στοὺς Δελφούς. Οἱ μνῆμες τὸν 

ξαναφέρνουν «κατόπι συχνὰ στὸ δρό 
μο ποὺ ἔπαιρνε γιὰ νὰ πάει νὰ δεῖ 

τὶς ἀρχαιότητες, ποὺ στὸ παιδικὸ 

καὶ ἀδιαμόρφωτο ἁἀκόμη αἴσθημά 
του, δημιούργησαν ἰσχυρὴ ὅσο καὶ 
γνήσια συγκίνηση. Στὶς ἀναπολή- 
σεις του αὐτὲς δὲν ξεχωρίζουν οἱ 

ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν Φύση καὶ 

οἳ ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν τέχνη. 

Τὰ χρώματα καὶ τὰ σχήµατα ποὺ 
ἀλλάζουν στὸ φῶς, ποὺ ἑνώνονται 

μὲ τὸ φῶς, ποὺ γράφονται μὲ ὅλη 

τὴν καθαρότητα καὶ τὴν πληρότη- 

τά τους µέσα στὸ ἑλληνικὸ φῶς, ἔ- 

µειναν γιὰ πάντα µέσα του». 
Μία ἄλλη, τὸ ἴδιο ἴσως πλανεμέ- 

νη κρίση, ἀποκρούει ὁ ἴδιος ὁ ΓΤα- 
παλουκᾶς: «δὲν εἶμαι τοπιογράφος 

γιατὶ μὲ τραθοῦν τὰ θέλγητρα τοῦ 
τοπίου. Δὲν κάνω ζωγραφικὴ ποίη- 

ση. Βγαίνω στὸ ὕπαιθρο ἐμπνέομαι 
ἀπ᾿ αὐτὸ καὶ πλουτίζω ἐντός µου 

ὅλες τὶς ζωγραφικὲς ἀξίες, τὸ ρὺ- 

θµό, τὶς συνθετικὲς δυνατότητες». 

Στοὺς πίνακες κυριαρχεῖ μιὰ σο- 

φἠ σύνθεση Θασισμένη σὲ µαθηµα- 
τικὲς σχέσεις κι ἁρμονικὲς χαρά- 
ξεις, μιὰ ἀκρίθεια θαυµαστὴ στὴν 
ἔνταξη τοῦ τοπίου µέσα στὸν πίνα- 

κα, καὶ ἡ ἁρμονία τοῦ συνόλου πε- 

τυχαίνοντας μὲ μεταθέσεις θάρους 

µέσα στὸ ἔργο, μὲ τὸ χρῶμα καὶ τὴν 
ἔκταση τῶν σχημάτων. Καὶ παντού 
μιὰ «φύση κτίσμα φωτός». Μὲ ἀφε- 
τηρία ὅτι ἡ φόρμα πλάθεται μὲ τὸ 

φῶς (γράφει ἡ Ε. Βακαλὸ) προ- 
χωρεῖ στὴν ἄποψη ὅτι τὸ φῶς δὲν 
τὴν περιγράφει ἁπλῶς ἀλλὰ καὶ τὴν 

ἀποτελεῖ. 

Μιλώντας γιὰ τὸ θασικὸ χαρα- 
κτήρα τῆς ζωγραφικῆς του ὁ Παπα- 

λουκᾶς εἶχε πεῖ: «..εἶναι ἡ προσή- 
λωση στὸ ἀντικείμενο. Συγκεντρώ- 
νοµαι σ᾿ αὐτὸ μὲ τὸ σκοπὸ νἁ τοῦ 
ἀποσπάσω τὰ μυστικὰ τοῦ φωτι- 
σμοῦ, τοῦ τόνου, τοῦ σχεδίου, τοῦ 

χρώματος καὶ ἐκεῖνο ποὺ λέμε κα- 
λὴ τοποθέτηση. Μὲ τὴν πάροδο τού 
χρόνου καὶ ἔπειτα ἀπὸ μακρὰ καὶ 

πολύμοχθη ἐργασία, προέκυψε ἡ ἆ- 
νάγκη τῆς πλατύτερης ἀνάπτωξης 

τῶν ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο ἔτσι ἆπο- 
σπωµένων στοιχείων, τὴν ἀνάπτωξη 
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δὲ αὐτὴ τὴν ἐπέόαλε ἡ ἴδια ἡ φύση 

τῶν στοιχείων αὐτῶν...» ᾿Απ᾽ τὴν ἀρ- 
χὴ καὶ πάντα σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀνασύστα- 
ση τοῦ φυσικοῦ ἀντικειμένου ἔμπαι- 
νε ἡ προὐπόθεση τοῦ ἑλληνικοῦ φῶ- 
τός. ᾿Απ τὶς δυνατότητες εἰσδοχῆς 

τοῦ φωτὸς στὴν ὕλη τους ὁ Παπα- 

λουκᾶς κάνει δικές του διακρίσεις 

στὰ χρώματα. Βάσει τῶν διαθαθµί- 
σεώὠν τους ἡ φωτεινότητα. 

Οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ φωτός, διέκρι- 

νε, αἴρουν τὴν στατικότητα τοῦ φυ- 

σικοῦ φαινομένου στὸ χῶρο. Οἱ κρα 
δασμοὶ τῆς ὅλης κάθε ἀντικειμένου 

καὶ τῶν ἀτμοσφαιρικῶν µορίων εἴ- 
ναι ἡ διαλογικἡ συµµετοχή του στὴ 
ζωὴ μὲ τὸ περιθάλλον του. Σ’ αὐτὸ 

τὸ σταθμὀὸ τῆς πορείας του υἱοθετών 

τας μιὰ σχεδὸν στιγματογραφικὴ 
τεχνικἡ ἔδωσε τὰ «Σπίτια στοῦ [Κκυ- 
πριάδη» διατυπώνοντας τὶς ἅμοι- 

θαῖες διεισδύσεις ἀτμόσφαιρας καὶ 

ἀντικειμένων. «Ὁ Παπαλουκᾶς θλέ- 

πει στὴν ἑλληνικὴ φύση πὼς τὸ φῶς 
γίνεται τὸ ἴδιο ὕλη µέσα στὶς µορ- 
φὲς καὶ συγχρόνως ἐξαὐλώνει τὴ 

δυκή τους σκοτεινὴ σωμµατικότητα». 

Τὸ θαρὺ ἄκαμπτο καὶ συμπαγὲς 
Φαινόμενο ἀνυψώνεται σὲ φωτεινὸ 

καὶ ὁλοζώντανο γεγονός. 

Προχωρώντας πιὰ πρὸς τὸ τέλος 

(πάνω ἀπὸ 150 πίνακες φιλοδοξοῦν 

σὲ μιὰ καθολικἠ κάλυψη τοῦ ἔργου 
τοῦ Παπαλουκᾶ) θλέπουμε μιὰ ἑ- 
φαρμογἡ πιστὴ τῆς ἄποψής του «μ᾽ 
ἐνδιαφέρει», εἶχε πεῖ σὲ μιὰ σωνέν- 
τευξη, «αὐτὸ ποὺ δημιουργῶ νἁ εἴ- 
ναι ἀπαλλαγμένο ἀπὸ κάθε ξένο κι 

ἐπιζήμιο στοιχεῖο ποὺ θὰ µπέρδευε 
τὴ σαφήνεια καὶ τὴν ἀλήθεια του». 
Ἡ ἁπλοποίηση καὶ ὁ περιορισμὸς 
στὰ ἀπολύτως ἀπαραίτητα τῶν ἐκ- 
φραιστικῶν µέσων του δίνει καὶ σπὶς 
παραμικρότερες πινελιὲς θαρύτητα 
καὶ δύναμη «ποὺ σπάνια ξαναθρί- 
σκονται στὴν ἑλληνικὴ τέχνη». 

Βγαίνοντας εἴχαμε τὴν ἐνπύπωση 

πὠς διαχέαµε ἕνα φῶς γύρω µας. 
"Ἠταν ἣ ὥρα τῆς πιὸ ἀμφίρροπης 

πάλης μέρας καὶ νύχτας. Κοιτάξα- 

µε µακριά, ψάχναµε τὴν διαφάνεια 
στὸν ὁρίζοντα ποὺ ἀνοίγει γιὰ τὴν 
ἑλληνικὴ τέχνη ἡ ζωγραφικὴ τού 
Σπ. Παπαλουκᾶ: «Ὁ Παπαλουκᾶς 
μᾶς παρέχει μιὰ δεθαιότητα γιὰ ἔρ- 
γα παρόντος. Δὲν τὴν δίνει ἡ σων- 
τήρηση ἀλλὰ τὸ ἄνοιγμα τῆς πα- 
ῥράδοσης σ᾿ ἐξελίξεις», διάθασε κάἁ- 

ποιος ἀπ᾿ τὸ ἔντυπο ποὺ κρατούσα- 

με. Προχωρήσαμε... 

  

Σωμπατριώτη, 
ψάξε στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ σου. Κάτι θὰ θρεῖς. Τὸ «Λαο- 

γραφικὸ Μουσεῖο Φωκίδας» δέχεται κάθε ἀντικείμενο, εἴτε σὰν 
δωρεά, εἴτε μὲ παρακράτηση κυριότητας. Εἶναι ἁπόλυτα ἐξα- 
σφαλισµένο ἀπ᾿ τὴ φθορά, γιατὶ συντηρεῖται καλλίτερα καὶ ἡ ᾱ- 
πόδειξη παραλαθῆς ἐξασφαλίζει ἀπ᾿ τὸ κίνδυνο ἀπώλειας. 
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ΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΜΠΟΙ 

ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

"Αν καὶ ἔχουν περάσει πενήντα ῥλόκλη- 
ῥᾳ χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Νικόλααως Π2- 
λίτης ἔδωσε τὸν ὁρυσμὸ τῆς λαογραφίας 

αὶ µαλογότι ὁ Ἠπίλπων Κυριακίδης στὶς 
ἐργασίες του ἀναλυτικὰ ἐρεύνησε καὶ δτα- 
τύπωσε τὸ πκρακόμαλς καὶ τὴ μέθοδο κ 

Ἀαογραφικῆς ἐπιστήμης, ὃ χῶρος της 
ξαπκολουθεῖ νὰ παραμένει ἕνα παρθένο 
ὄαφος γιὰ κάθε υέο ἐρευνητή. 

Μὲ τοὺς ὅρους «λαογραφία», θλέπουμε 
γὰ τιτλοφοροῦνται τὰ πιὸ ἑτερόκλλητα κεί- 
μενα, ἐνῶ τελευταῖα προτιμοῦν μερυχοὶ τὸν 
ἄρο «φολκλὸρ» ποὺ εἶναι πιὸ νέος καὶ ἴσως 
πιὸ ἐμπορικός. 

Ἠρέπει, λοιπόν, νὰ ἀνατρέξουμε στὸν 
ὁρισμὸ τῆς λαογραφίας ποὺ ἔδωσε πάνω 
ἀπὸ μεσὸ αἰῶνα ὃ πατέρας τῆς ἐπιστήμης 
αὐτῆς. Σύμφωνα μ αὐτὸν τὸν ὁριτμὸ ἡ λα- 
ογραφία ἐξετάζει «τὰς κατὰ παράδοσιν διὰ 

λόγων, πράξεων ἢ ἐνεργειῶν ἐκδηλώσεις 
οὗ ψυχικοῦ καὶ κοινωνικοῦ θίου τοῦ ΑΚ- 

σ 

ν. 

ε
ς
 ν
α 

ν, 

οὗ». καὶ γιὰ συντομία ὅπως ταιριάζε ' 
ἔγαι ὁρισμό, λαογραφί ία εἶναι, κατὰ τὸν 
υριακίδη, ἡ ἐπιστήμη τοῦ λαϊκοῦ πολ:- 

τισμοῦ. 

Αγεξάντλητος σὲ ἀποθέματα, ὁ λαός µας 
δημιούργησε τὴν δική του ἐπιστήμη. Δ.α- 
πωμωδεῖ, περιγράφει, ἐξιστορεῖ χρυφὲς χοὶ 
μὴ πτυχὲς τῆς ἑλληνιωκῆς κουνωνίας, τῆς 
ἑλληνικῆς γῆς, τοῦ τὀπου µας. 

Ἡ μιχρὴ αὐτὴ ἐργασία ἀποθλέπει στὸ 
νὰ παρουσιαωστοῦν µέσα ἀπὸ τὶς παροιμίες, 
τὰ, αἰγίγματα καὶ τὰ τραγούδ-α, δηλαδη 
µέσα ἀπὸ τὰ, ἅμεσα, ἐχφραστικὰ µέσα, τοῦ 
λαοῦ, πὼς αὐτὸς καταλαθαίνει τὸν γύρω 
του κόσμο, τὴν ἑλληνικὴ φύση, τὴν ὁποία 

ἔχουν τραγουδήσει ὅλοι ὅσοι εἶχαν τὴν τύ- 
χη νὰ γεννηθοῦν καὶ νὰ μεγαλώσουν στοὺς 
κόλπους της. 

ΣΤΑΘΗ ΤΣΟΜΙΔΗ 

ΔΑ. Τὰ θουνὰ ἀντιπροσω- 
πευτιχὴἡὴ μµορφὴ στὴ λαῦ- 
γραφία µας. 

Τὰ θουνὰ χαθὼς δεσπόζουν σπὸ ἕλληνι- 
κὸ τοπίο ἦταν φυσιχὸ νὰ δεσπόζουν καὶ 
στὴ γοστραπία, τῶν Ἑλλήνων. ᾿Απὸ τὴν 
μακρυή ἐποχὴ τῆς ἀρχαό τητας ὁ ἕλλη- 
γικὸς λαὸς Ἑωρκὼς τοὺς λογι σμοὺς του 
πρὸς τὰ δουνά. Ἐχκεῖ τοποβετοῦσε τοὺς Βὲ- 
οὓς του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πήγασε ἡ μυθολογία 
του. 

Μεριχὲς ἀπὸ τὶς πιὸ Χχαρακτηριστικὲς 
παροιμίες ποὺ ὃ λαὸς ἀποδίδει στὸ ὀρεινὸ 
στοιχεῖα ποὺ θεωρεῖ σὰν σύμβολο τῆς δύ- 
γαμης καὶ τῆς λεθεντιᾶς: «Οἱ κάμποι τρέ- 
φουν ἄλογα καὶ τὸ, θουνὰ λεθέντες» λέγε- 
ται σὲ πολλὰ μέρη. Πρόχειται γιὰ συνη- 
θισµένη ἔξαρση τῆς ἀξίας τῶν ὀρεσίθι ων 
σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς κατοίκους τοῦ κάμπου 
καὶ ὑποστηρίζεται ὅτι τὰ δουνὰ, τρέφουν 

γενναίο ους ἄγδρες, ἐνῶ οἱ πεδ.άδες τίποτε 
ἄλλα ἀπὸ ἄλογα. 

"Ὅμως καὶ χαταφύγιο χάθε ἀδ.κημένου, 
κάθε ἀπελπισμένου, εἶναι τὰ. θουνὰ γι αὖ- 

«Θὰ πάρω τὰ δουνἀ, νὰ πά᾿ νὰ μὴν 
ἀνοιώθουνα» λέει αὐτὸς ποὺ θλίδεται (Τή- 
γος). 

«Πῆρε τὰ δουνὰ» λέγει ἄλλη κοινότα- 
τη παροιµία ποὺ χαρακτηρίζει ὅποιον δρί- 
σχκεται σὲ ἀπόγνωση. 

«δτὰ θουνὰ καὶ στὰ κλαριὰ» (Ἠπει- 
ρος) ἀποτελεῖ εὐχὴ γιὰ νὰ φύγει τὸ κακό. 

᾽Αλλὰ τὰ θουνὰ εἶναι καὶ σύμθολο τῆς 
σταθερότητας. ὍὉ λαὺς λόει χαρακτηριστι- 
κά: «Βουνὸ μὲ θουνὸ δὲ σμίγε.». Επίσης 
πολλὲς παροιμίες ποὺ ἀναφέροντα. στὰ 
ξουνὰ, φανερώνουν τὶς μεταπτώσεις ἀπὸ τὴν 
εὐτυχία στὴ δυστυχία ὅπως αὐτὴ ποὺ ᾱ- 
κούγετα: στὴν Κεφαλλονιά : «ἀπὸ δουνὸ 
σὲ λαγούδι», 
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λυκοχάραμαχ στὸ δθουνὸ 

Μιὰ εἰ δυλλιακὴ ὥρα στὴν ἑλληνωι ὕ- 
πα θρο εἶγαι τὸ γλυκοχάραµα. Είναι Ἡ ὅ- 
ρα ποὺ ξυπνοῦν τὰ πουλιὰ καὶ ποὺ οἱ νέες 
κοπέλες ξεκιναῦσαν, παλαιότερα, γιὰ νὰ 
πᾶνε οτὸ ποτάμι ἢ στὴ θρύση, νὰ πλύνουν 
καὶ ν᾿ ἁπλώσουν τὰ ροῦχα στὸν πρωϊνὸ 
ᾖλιο. Τὶς ἴδιες στιγμὲ ἐς ὁ αὐγερυνὸς τρα- 

τὸν αἰώνιο δρόιο του πρὸς τὴ δύση, 
ἐγῶ πέρα στὰ δουνὰ «γλυκοχαράζει»: 

ΤἙ -ᾱ
 -- 

Ῥ 

Ἐρόδισε ἡ ἀνατολὴ καὶ ξηµερώνει ἡ 
δύση 

γλυκοχαράζουν τὰ δουνὰ κι ὁ αὐγερινὸς 
τραθιέται. 

Ἠδν τὰ πουλάκια στὴ θᾳσχὴ κι οἱ λὺ- 
γερὲς στὴ ἀρύση, 

θγαίνω κ᾿ ἐγὼ κ. ὃ μαῦρος µου 
θρίσχω μιὰ πόρη ποὔπλενε σὲ μαρμαρέ- 

νια θρύση. 

Τὰ δουγ)ὰ προπύργια τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ λαοσοῦ. 

᾿Αναμφισθήτητα τὰ θουνὰ ἔπαιξαν νε- 
Υάλο ρόλο στὴν ἱστορία τοῦ λκοῦ µας. ὢτά- 
γει ἁπλῶς νὰ θυμηθοῦμε ὅτι στὴν περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας ἦταν τὰ ἀπάτητα, χρη- 
σφύγετα τῶν Ἀλεφτον. Ἡ λαϊκἡ μοῦσα 
ἐξύμνησε τὰ θουνὰ καὶ ὁ Ῥήγας στὸν Θού- 

ριό του χαλεῖ τοὺς ὀρεσίδιους μαχητὲς σὲ 
Ιιὰ πανεθνυκἠ ἔνωση γιὰ νὰ λυτρωθρεῖ 
τὸ ἔθνος: 

Φοῦλιῶτες καὶ Ἰζανιᾶτες, λεοντάρ:α ἔα- 
πουστὰ 

πότε στὲς σπηλιές σας κοιμᾶστε σφαλι- 

χτά: 
Ολύμπου 

σταυραετοὶ 
᾽Αγράφων τὰ ξεφτέρια, γενῆτε μιὰ 

φυχή. 
Μιὰ σωστὴ γνώµη γύρω ἀπὸ τὰ θουνὰ 

καὶ τὸν ο. τους στὸν ἀπελευθερωτικὸ ᾱ- 
γῶνα μᾶς δίνει ὁ ΕΑΙΓΒΙΕΙ, ποὺ γράφει 

χαπλόνια κ. Μρουθουνιοῦ 

«Μιὰ, ὁλοχληρωμένη συλλογὴ τῶν κλά- 
Φτιχων τραγουδιῶν θὰ εἶχε μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα. Μιὰ τέτοια αυλλογὴ θὰ Ἱ- 
ταν ἡ πραγματικὴ ἱστορίι τῆς Ἑλλάδας, 
ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς κατακτήσεώς της ἀπὸ 
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τοὺς Τούρκους. Θὰ θλέπαμε σ᾿ αὐτὴ τὴν 
ἵστορία ὅτι πάνω στὰ δουνὰ εὕρύσκε χα- 
ταφύγιο μιὰ, Ἑλλάδα, ἄξια τῆς ἀρχαί ας. 
Μιὰ τέτοια ἱστορία ϐ᾽ ἀποτελοῦσε μιὰ σολ- 
λογή ἀπὸ χαρακτηριστικὰ Ὑνωρίσματα ἡ- 
ρωϊσμοῦ. ποὺ θὰ εἶναι πολὺ ἀνώτερα σὲ 
λάμψη ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν πολεμιστῶν τῆς 
᾿Ἐλιάδας». 

Σ΄ αὐτὴ τὴν κατηγορία τῶν χλέφτίκων 
τραγουδιῶν, ὄχι σπάνια συναντᾶμε στί- 
Χους ὅπου ὁ τραγουδιστής, καὶ µαζί του. 
καὶ ὃ λαός, στρέφετα. πρὸς τὰ φηλὰ Έου- 
νὰ καὶ τὰ ρωτάει, τί γίνονται καὶ ποῦ 6ρί- 
σκονται οἱ Ῥιλέφτες. Ἐΐναι τόσο στενὰ δε- 
µένη ἡ ὕπαρξη θουνοῦ καὶ κλεφτουριᾶς, 
ὥστε εἶναι ἀδ. αγόητο πὼς µπορεῖ νὰ ὅ- 
πάρχ ες τὸ ἕνα χωρὶς τὸ ἄλλο. Ἡ μόνη ἐκ- 
δοχ γ:ὰ, ὅποια προσωρινἡ ἀπουσία τῆς 

κλεφτουριᾶς εἶναι ὅτι κάπου ἐκεῖ στὰ ϐου- 
νὰ, πρέπει οἱ Χλέφτες νὰ θρίσκονται πκρυ- 

µένοι. Πρόχειται λοιπὸν γιὰ μιὰ ἀπορία 
ποὺ µόγο τὸ θουνὸ μπορεῖ νὰ λύσει: 

Ἐσεῖς θουνά, ψηλὰ θουνά, μὲ τὰ δασὰ 
Χλαριά σας, 
ἓν' ἀπόάνως 

τἄλλο, 
τοὺς χάµατε, τοὺς Κο- 

λοχοτρωνκίους:. 

μὲ τὰ δασιὰ τὰ ἔλατα, τὸ 

τοὺς κλέφτες τί 

Ῥύμδολα τῆς ὀθανασίας. 

Τὰ θουνὰ ὅμως δὲν εἶναι µόνο σύμβολα 
τῆς ἐλευβερίας ἀλλὰ καὶ τῆς αἰωνιότη τας. 
Ἡ μόνιμη καὶ ατέρεη παρουσία τους μὲ 
τὸν ἀμετάθλητο καὶ τὸν ἀγέραστο ὄγχο 
ἐξηγεῖτα: σὰν ἀθανασία. Τι αὐτὸ καὶ ὅ- 
ταν ὃ Βνητὸς ἄνθρωπος θέλει νὰ ἀἄνακα- 
λύψει ἕναν ἀθάνατο ὃ νοῦς του πηγαίνει 
στὰ, θουνὰ καὶ στοὺς κάμπους ποὺ ταν, 
εἶναι καὶ θὰ εἶναι αἰώνια. Αὐτὴ τὴν ἆθα- 
Υασία µακαρίζει ὃ θνητὸς ποὺ καρτερικὰ 
περιμένει τὸ θάνατο: 

Καλότυχα να. τὰ δουνά, χαλότυχοι εἶγ᾽ 
οἱ κάμπο:, 

ποὺ θάνατο δὲν καρτεροῦν καὶ χάρο δὲν 
προσιένοὺν, 

μόν᾽ χαρτεροῦν τὴν ἄνοιξη, τ ὄμορφο. 
καλοκαίρι. 

νὰ πρασινίζουν τὰ θουνάἀ, νὰ λουλου- 
δοῦν οἱ κάμπο.



Ὁ ἀποχαιρετισμὸς το 3 

θουνοῦ. 

᾿Απὸ παρόμοια φυχολογικὰ κίνηρα, ξε- 

πμνώντας ὃ λαός µας δὲν χάν:: τὴν εὖκα:- 

ρία νὰ τονίσει ἰδιαίτερα ὄχι μόνο τὴν ᾱ- 

γάπη του στὰ θουνὰ ἀλλὰ καὶ τὸν πόνο 

του γιὰ τὸν ἀποχωρισμό του ἀπ᾿ αὐτά. Δὲν 

εἶναι μιοναδυκὸ τὸ παράδει ἵγα τοῦ Κατσαν- 

τώνη ποὺ τὸν πηγαίνουν αΏμνάλωτο καὶ 

παρακαλεῖ νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ ἄποχαρε- 

τήσει τὰ θουνά: 

Τοῦρχοι θαστᾶτε τ᾽ ἄλογα λίγο Υὰ Ἔα- 
γασάνω 

νὰ. χαιρετήσω τὰ θουνὰ καὶ τὶς Ἀοντο- 
ραχοῦλτς. 

ος
 

Ίκι ὁ ἁπλὸς ὀρεσίθιος παρό]νοιο φυχιν 

προσανατολεσμὸ δυατηρεῖ. Μερικὲς φορὲς 

«καὶ σὲ τραγούδια, ποὺ δὲ |μλᾶνε ἀρχ:κὰ 

γιὰ τὸ Βουνό, παρεμθάλλοντα: στίχοι 

τσακέσινατου λυγίσματα -- καὶ αὐτὰ γίνξ- 

ται γιὰ νὰ, ὑμνηθοῦν καὶ πάλι τὰ θουνᾶ. 

δὲ αἰτωλιχὴ παραλλαγη τοῦ τραγουδι οῦ 
ποὺ µ.λάξε, γιὰ τὸν νέο καὶ τὸν χάρο πἍ- 

φαπηροῦμε: 

"λσε µε, Χάρε μ’, ἄσε µε ἀκόμα πέντε 
μέρες μέρες 

τὶς δυὸ νὰ φάω καὶ νὰ πιῶ, τὶς τρεῖς νὰ 
γκι ζερήσω 

Ἔχετε γειὰ φηλὰ δουνὰ κ ἐσεῖς κ2Υ- 
τοραχοῦλες, 

χ᾿ ἐγὼ πάω στὴ μαύρη γῆς καὶ δὲ νά 
ταχυρίζι 

Ῥ. Τὰ ποτάμια καὶ ὁλαός 

Ῥὸ ποτάμι καθὼς εἶναι πολύμορφ» 

λοτε ὁρμητικὸ καὶ ἀφρ'σμένο καὶ 
σιγανὸ καὶ ὕπουλο, ἦταν ἀδύνατο νὰ 
ἔχει ἀνάλογη φυσιογνωμία καὶ στὶς 
ροιµίες τοῦ λαοῦ. 

Παντοῦ καὶ μὲ τὴν ἴδια ἐπιμονὴ τὸ σ:- 

Ὑανὸ ποτά. θεωρεῖτα. ὕπουλο καὶ ἔπι- 

κίνδυνο, γί αὐτὸ καὶ μεταφορικὰ "υμδο- 
λίζει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει παρόμ» ες ἴδιό- 
τητες καὶ χαρακτήρα. Οἱ πορονν ίες τοῦ 
εἴδους αὐτοῦ ἐπυμένουν νὰ προε-δπονοο) 

πόσο πρέπει νὰ φυλάγεται Κάποιος ἀπ 

ἀγθρώπους αὐτοῦ τοῦ εἴδους! 

«Ἀπὸ σιγανὸ ποτάμι πν ἁ ροῦγα 

σου» (νὰ φυλάγεσα: ἀπὸ τοὺς Ῥεπλοπρό- 

σωποὺυς) . 
«Απὸ δουδὸ ποτάμ: ἄπεχε τὰ ροῦχα 

. Σ 

σο)» (Κάρπαθος) ὥ 

«Τὸ ἐαθὺ ποτών. δὲν δροντάε» (Πε: 

λοπόννησος) σημαίνει «ὃ Σόλιος ξέρε. ποὺ 

κρύβεται». 
«Κάμε τὸ χαλὸ 

μὸς» (νωμικὸ ποὺ 
τῆς χαλῆς πράξ ξης). 

Εἶνα. Ύεγονς ὅτι ὑπάρχε: 
ϐθμο πλῆθος παροιμ:ῶν καὶ γνωιικῶν ποὺ 

ἔχουν θασικὸ θέμα τὰ ποτάμι. τν τό- 

ση ἦ ἐντύπωση ποὺ ἔχει προξεγήσει τὸ 

λαὸ ὁ πολύμορφος ρόλος τῶν πσταμιῶν τῆς 

πατρίδας μας ὥστε τοῦ ἦταν ἀδύνατον 

ἀποφύγε: τὶς ἀλλεπάλληλες ἐμπνεύσε: ις Υ: νι 

μμιὰ, µεταφορ: ο] καὶ ἄλληγορ: κ χρήσ 

τῶν φυσικῶν αὐτῶν ήν. 

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὶς παροιμίες ἄπὶ τὰ 

γνωμικά, τὸ ποτά. παρουσ. νι καὶ σὲ 

διάφορ ες ἄλλες περιπτώσεις. «Ἡ οταμὸς» 

ὀνομάζεται τὸ πα:δικὸ ππιχν(δ. ὅπου τὰ 

πα!διὰ μπαίνουν σὲ μιὰ σειρά, σκύδουν 

καὶ τὰ ἄλλα πηδοῦν πάνω ἀπὸ τὴ ράχη 

παθεγός, ἐπειδὴ ἡ σερὰ «χυλάξ.» ὅλο καὶ 

ο ο καὶ μοιάζει μὲ ποτάμ. ποὺ τρέ- 

. Τὸ ἴδιο παιχν(δι σ᾿ ἄλλα µέρη λέγε- 

ται «ποτολιάκ.» καὶ ἀλλοῦ «δαρελάχια». 

᾿Απὸ τὰ ἀμέτρητα λ.αγοτράγουδα 

εἶναι γνωστὰ καὶ ἀγαφέρουν συιτωινατ!- 

κἁ τὸ ποτάμι ἀξίσει ν΄ ἀγαφερθεῖ ἕνα χα: 
ρακτηριστικὸ ἀπὸ τὴν Ἀρήτη, αὐτῃ τὴν 
ἀστείρευτη πηγἡ τῶν διστίχων: 

χι ἃς τὸ π 

ἐγκωμιάζει 

ἕνα πολυάρ:- 

ποὺ 

Τὰ δάκρυά µου σὰν ποταιὸς Ἱκέρᾳ καὶ 
νύγτα τρέχουν 

καὶ μοῦ υρυποῦν τὸ στῆθος που καὶ τὴ 
καρδιά Ίου θρέχουν. 

᾽Αξήει προστεθεῖ καὶ ἕνα σύντομο 

όρισμα, 3 ποὺ οὸ συνηθίζεται στὴ Χίο καὶ " 

που ὁ ἐρωτευμένος τραγουδιστὴς Άχταρ"έ 

ται τὴν ἄθλια μοῖρα του: 

Ὁ ποταμὸς τραθᾶ χλαδιὰ 

ἐγὼ γιὰ λόγου σου σχλαθδιά. 
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μα. ο Ὁ. ' 

Στὴν ἀρχαία γλυπτική οἱ ποταμοὶ παρ:- 
στάνοντα. στὰ ἀετώματα τῶν υαῶν σὰν 
ἄνδρες ξαπλωμένοι, ὅπως ξαπλωμένος εἶ 
γαι στὴν κοϊτη του καὶ ὁ πο ταµός. πῑ δέ 
αὐτὴ διε λόνες τὸν καλλιτέχνη νὰ 
μεταλλευτεῖ τ τὸν χῶρο γγατὶ στὶς 
τῶν ἀετωμάτω») Ἰόνο παρόμοιε 
μποροῦν νὸ ἄπεικ2ήσουν. 

τ 
{- 

..
 - ν]
 

Ὅ
 

κ Αὐτὴ ἢ παράσταση τοῦ ποταμοῦ σὰν 
πυεῦμα, ποὺ ἀντιπροσωπεύει ἀλν. ἔννοιχ 

«ποτ ταιμὸς», στὴν γεελλην:κὴ Ἀπκογραφία 
ἐκφράξεται μὲ τὸ «στοιχειὸ τοῦ ποταινοῦ». 

Σ΄ ἕνα δημοτικὸ τραγοῦδ., ἀπὸ τὴν 

ημών τῶν αν τῆς ὁ ἀγάόπης, πξ- 

στὸ γεφύρ 
1 - 

τος ποτομι.) 

Κόρη ξανθὴ τραγούδαγε σὲ πέτρ:νο γε- 
φύρι 

χι ἀπὸ τὸ χλιθερὸ σχοπὀ, τὸ χλιδερὸ 
ος τραγούδ., 

καὶ τὸ γεφύρ: ράγισε χαὶ τὸ ποτάμι 
στάθη 

καὶ τὸ στοιχειὸ τοῦ ποτωιοῦ σα 
ἐπετάχτῃη. 

Κι ἕνας διαδάτης φώναξε ᾿πὸ πέρα ᾱ- 
πὸ τῇ ράχη. 

Ἕλλλαξε Χόρη τὸν ἠχὸ καὶ πὲς ἄλλο 
τραγούδ;, 

γιὰ νὰ κινήσει ὃ ποτωιός, νὰ αμέξε: τὸ 
γεφύρι 

αμοῦ στὸν τόπο 
του νὰ πόει... 

καὶ τὸ στοιχειὸ τοῦ ποτ 
ι] 

, ᾿ 
ἁμι στὰ ὄγειερα, Ῥὁ ποτ 

Τὸ ποτάµ: στὰ ὄνειρα δὲν εἶναι καλὺ 
σημάδι γιατὶ πάντοτε προφητεύει μὰ κά- 
ποια περιπέτεια γιὰ κεῖνον ποὺ θὰ τὸ δεῖ. 
Αν δεῖ κάποιος ὅτι Μπαίνει σὲ ποτά. 
καὶ τὸ περνάει Ισηµαίνει ὅτι κάποια ἀρρώ- 
στι θὰ περάσει ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ γ:α- 
τρευτεῖ. "Αν ὅμως δεῖ ὅτ. δὲν θγαίνε' ἂν- 
τίκρυ τότε τὸ ὄνειρο εἶναι κακὸ καὶ ση- 
μαίΐνει πιθανὸ Βάνατο, ἰδίως ὅταυ τὸ πο- 
τάμ., εἶναι θολό. 

Αὐτὸ τὸ ποτάµ. 5 
τὸ θαλό, τὸ θρύσκουινε 
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χαὶ στὸ Ἀημοτικὸ τραγούδ.. "Όταν ἡ κόρη. 
θλέπε: χάποιο παρόμοιο ὄνειρο ἡ μάννα 
της προσπαθεῖ γὰ την παραπλανήσει καὶ 
νὰ, τὴν καθησυχάσει ἐξηγώντ τας τὸ ὄνει- 
βο λανθασμένα. Ἡ όρη. ὅμως τὴ ἣν δ.ορθώ- 
νε: δίνοντας τὴ σωστὴ ἐξ ἠγηση: 

Απόψε ποὺ πουμώμουνα 
εἶδα κι ὀνειρευόμουνα, 

εἶδα, σὲ | πρ ἀνέδαινα, 
ἔμπα: γα, 

τοτάννια, μὲ γερό, 
ἵ, τ ἄλλο πὸ 2ῶ. 

) πύργος εἶναι ὁ ἄντρας σου, 
τὸ περ:δόλι ὃ γάμος σου, 
τὰ Φδυὸ ποτάμια μὲ γερὸ 
Χρασὶ γιὰ τὸ συµπεθεριό. 
Μαγγούλα µου γλυκειά, γλυκειὰ 
δὲ μοῦ τὸ ξήγησες καλά. 
Ὅ πύργος εἶν ὁ χάρος µου, 
τὸ περθόλι ὁ τάφος μου, 
τὰ Ῥνὸ ή ποτάμια μὲ νερὸ 
εἶν᾽ τὰ µατάχια σου τὰ δυό, 

  

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ τὸ θολὸ ποτάμι 
π'δέχετα: ματωτροπὴ στὴν ἑρμηνεία του 
"ἀλλὰ, εἶναι σίγουρα σημάδι τοῦ θανάτου 
εἶναι στὸ χλέφτ:κο τραγούδι. Σὲ παρόιο.α. 
τραγούδια συναντᾶμε τὸ µοτίθα τοῦ θολοῦ 
ποταμοῦ. Είναι γνωστὸ τὸ τραγούδ. ποὺ 
ἀκούγεται στὴ Ῥούμελη καὶ τὸν Μοριά: 

Απόψε 

δὲν ἐ- 

εἶδα στὸν ὕπνο µου 

εἶδχ καὶ ὄγειρό 

θολὸ ποτάμι πέρναγα, 

καὶ πέρα δὲν ἐθγῆκα. 

μου. 

βία... .... ο .... β.... πι ᾱ- Ἡ 

ας 
δ. Οἱ χκχάμµποι χαὶ ὃ λαός. 

Ἡ παρουσία Χπὶ ὃ ρόλος τοῦ κάμπου 
µέσα στὶς παροιμίες καὶ τὰ γνωμ.κὰ εἶναι, 
ὅπως ἄλλωστε θὰ τὸ περίμενε κανείς, ὅνλ- 
λοτε κχυριολεκτικὰ καὶ ἀναφέρονται στὰ 
πλεονεκτήµὄώτα ποὺ ἔχε: ὁ χάµπος καὶ ἅλ- 
λοτε μεταφορικά, καὶ δηλώνουν κάποιες 
ἀντίστοιχες ἰδέες τῆς λαϊκῆς φ'λοσοφίας. 

Μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς παρο.- 
µίες εἶναι καὶ οἱ ἀκόλουθες: 

«Οἱ κάμποι τρέφουν ἄλογα καὶ τὰ 6ου--



νὰ, λεθδέντες», «Όσοι σκαπετᾶγε στὸν κά- 

µπο δὲν εἶναι οὗλοι ζευγολάτες» [δὲν εἷ- 

νχι ὅλοι αὐτὸ ποὺ φαίνονται). «τὸν κά: 

µπο γίνετα: ἡ ζημιὰ στὸ σπίτι χαταντάξιο» 

(δείχνει ὅτι χάθε πράξη ἔχει τὸν ἀντίχτυ- 

πὀ της καὶ ἀλλοῦ). 

Μιὰ κατάρα ξεκινημένη ἀπὸ τὸν μόγθο 

τῶν ἀτελεύτητων γξωργικῶν ἐργασιῶν εἷ- 

ναι χαὶ ἡ ἑξῆς: «Α, ποὺ νὰ χάμεις τὸν 

κάμπο ράχη». Ηρόκειται ἀσφαλῶς Υὰ 

ἕνα ρόλο νέου Σισύφου, καθὼς ὁ Χαταρα- 

µένος θὰ ἀνπλάθε. νὰ κάνει σωρὸ τὸ χῦ- 

μα ὁλόκληρου κάμπου. 

επ
α 

Ὁ χάμπος στὰ ανοίγματα ιάμπος στ νἱγματα. 

“Ὁ κάμπος χρησιμοποιεῖτα: σὰν ϐασικὸ 

στοιχεῖο αἰνιγμάτων σὲ μιὰ ὁμάδα, ποὺ 3η- 

λώνουν τὸ θ:θλίο καὶ ποὺ εἶναι πανελλή- 

για διαδεδομένη. Μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸν κύπλα 

τῶν αἰνιγμάτων μὲ τὴ λέξη κάμπος σπη- 

µαίνοντα: μεταφοριχκὰ οἱ λευχὲς σελίδες 

τοῦ θιθλίου. Νά μερικὲς χαρακτηρ:στικὲς 

παραλλαγὲς ἀῑπ᾿ αὐτὸν τὸν κύκλο: 

ἝΛσπρος 
"Άσπρος 

Ἡ πρώτη παραλλαγὴ μὲ τὴ λέξη φύ- 

τρα, εἶνα. γεωργ:κῆς κατηγορίας, Ἡ δεύ- 

τερη μὲ τὰ γίδια ποιμεν.κῆς. 

κάμπος μαῦρα φύτρα 

χάμπος µαδρα γίδια. 

Ὅ κάμπος ἕνας «πεβριφρο- 

νηµένος στὸ ὃδημοτικ»ὸ 

τραγούδι 

Ὁ κάμπος στὸ δημοτικὸ τραγούδι πα- 

ρουσιάζεται σὰν ἕνας τόπος χωρὶς ἰδιαέτε- 

ρη φυσιογνωμία. ᾿Ἐνῶ τὰ θουνὰ µέσα στὰ 

χλέφτικα τραγούδια μνημονεύονται δικρ- 

πῶς καὶ πὲ θαυμασμὸ γιὰ τοὺς 

σπανιότατα γίνεται λόγος κ. αὐτὸς θὰ εἷ- 
γαι συμπτωµατικός. Σχεδὸν µόνο μιὰ φο- 

ῥρά, στὰ χλέφτικα, γίνετα: κάποιος εἰδ'χὸς 

λόγος γιὰ τοὺς κάμπους ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 

εἶνα: σύντομος καὶ περιφρονητικός. Αὐτὸ 

γίνεται μέσα σ᾿ ἕνα τραγούδι γιὰ τοὺς ᾿Αν- 

χάμπους 

τρουτσαίους, ὅπου ἡ Λιάκουρα τοῦ Παρ- 

νασποῦ καὶ ἡ Γκιώνα τῶν Σαλώνων θλέ- 

πουν τὴν κλεφτουριὰ γὰ ροθολάει στὸν κά 

πο. ᾿Οργισιμένη τὶς στγµὲς ἐκεῖνες Ἡ 

Λιάκουρα, ἀπευθύνεται μ αὐτοὺς τοὺς πε- 

ριφρονητικοὺς λόγους στὸν Χχάμπο: 

  

Ἡρὲ Χάµπε ἀρρωστιάρυκε, θρὲ κάμπε 

μαραςιάρη, 
μὲ τὴ δική ου λεθεντιὰ νὰ στοληστεῖς 

  

γυρεύ 

Γιὰ θγάλε τὰ στολίδια µου, δῶ µου τἩ 

λεθευτ:ό, μου 

ιν λυώσω οὖλα τὰ χιόνια Ίου καὶ θά- 

λασσα σὲ όνω. 

Εΐναι ἴδιαίτερα σημαντικὸ τὸ γεγονὸς 

ὅτι ἡ περιφρονητικὴ αὐτὴ στάση τοῦ ἕλ- 

ληνικοῦ λκοῦ ἀπέγαντι στὸν ζωοδότη κά- 

µπο δὲν τὴν συγαντᾶμε µόνο στὰ πλέφτ:- 

κα τραγούδια ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες Ἰατη: 

γορίες. Ξεχωρίζει ἕνα τραγούδι τῆς ἀγά- 

πης ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν εἶναι ἐρωτικὸ ἆλ- 

λὰ τραγούδι τοῦ ξεν,τεμένου: 

Μάνα μ μ) ἑκακοπάντρεψες καὶ ν ἕ- 
δωκες στοὺς χάμπους 

κ᾿ ἐγὼ στοὺς χάµπους δὲ δαστῶ, ζεστὸ 

γερὸ δὲν πίνω. 

Θὰ μαραθοῦν τὰ γείλη µου, θὰ Ὑντρο- 

γοφυλλιάσουν, 

ἀπ᾿ τὴ μεγάλη 
πάφα. 

ὁ τὸ χλίο τὸ. νερὸ κι Εν
 

Δ. Ἠπίλογος, 

Ἡ. μικρὴ αὐτὴ ἐπιλογὴ 
γαὶ τῶν τραγουδ.ῶν δείχνε., πιστεύουμε, 

παθαρὰ τὸν πλοῦτο τῆς παράδοσης καὶ μέ- 

σι ἀπὸ αὐτὴ φαίνεται 

τῶν παρουμῶν 

ὁ πλούσιος ἔσωτε- 

ρυκὸς χόσιος τοῦ Ἓλληνα πού, μποροῦμε 

νὰ, ποῦμε, ὅτι ταυτίζει, σχεδόν, τὶς λάπες 

χαὶ τὶς χαρές του χα, γενικά, ὅλες τὶς 

ψυχολογικές του καταστάσεις μὲ τὰ θουνὰ 

τοὺς χάµπους καὶ τὰ ποτάµ-α τοῦ τόπου 

μας, 
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«Ἀριστούγεννα 89 
ἦταν τὸ ἐλεύθερο θέµα ποὺ δόθγρα στοὺς ἱναθητὲς τοῦ Λυκείου ᾽Αμϕίσσης, 
προχειµέγου νὰ διατυπώσουν τὶς σκέψεις τους γιὰ τὸ γόημα τῶν Ἀριστουγέν- 
νυν, μὲ τὴν εὐκαιρία μιᾶς γιορταστιχῆς ἐκδηλώσεως. 
Μεταφέρουµε, παρακάτω, τὶς σκέψεις» τοῦ μαθητή 

22 Δεκεμθρίου 1981 Γέννησις τοῦ 
Χριστοῦ. ᾽Αργία. “Απαντα γενικῶς 
κλειστά. ᾽Ανατολὴ ἡλίου 6.30’ δύσις 
Εε.00. Ὁ ἀθλητικὸς σύλλογος ΦΩΚΙ- 
ΚΟΣ σᾶς εὔχεται χρόνια πολλά. 
"Άσπρο χαρτί, κόκκινα γράµµα- 

τα. Μιὰ σελίδα κι αὐτὴ ἄσπρη, µέ- 
σα στὶς 364 ἄσπρες, τετράγωνη ὅ- 
πως καὶ οἱ 364 τετοάγωνες. Ἔχει 
συνηθίσει τὸ µάτι σου στὸ ἄσπρο 
καὶ τὸ κόκκινο, στὸ τετράγωνο σχῆ- 
μα, ἡ μύτη σου στὴ μυρωδιὰ τοῦ 
Χαρτιοῦ, τ’ αὐτί σου σ᾿ ἐκεῖνο τὸ 
θρόϊῖσμα, ποὺ κάνει τὸ φύλλο ὅταν 
σκίζεται, τὸ χέρι σου στὸ ἄγγιγμα 
τῆς λείας ἐπιφάνειας, ἔχεις πάθει 
τὴν ἀρρώστια ποὺ λέγεται ἀχρωμα- 

τοψία καταστάσεων, ἀχρωματοψία 
αἰσθημάτων. 

22 Δεκεμθρίου. Γέννησις τοῦ Χρι- 

στοῦ. Χριστὸς σηµαίνει ἀγάπη. Δη- 
λαδὴ γεννιέται ἡ ἀγάπη, στέλνεται, 
ἐκπέμπεται 2000 χρόνια τώρα αὐτὴ 
ἡ ἀγάπη, ἡ εὐγένεια, ἡ ἀνθρωπιά, 

ή ἰσότητα, ἡ ὀμορφιά. "Όμορφα γιὰ 
τοὺς ρομαντικούς. Ἕνα τροπέζι, 5 
καρέκλες, πρεῖς γενιὲς γιορτάζουν 
τὰ Χριστούγεννα. Αὐστηρὸ οἰκογε- 
γειακὸ περιθάλλον, σεθασµός, σύμ- 
πνοια καὶ προπαντὸς ἀγάπη. ᾽Αλί- 
μονο! Σήµερα τιμᾶμε αὐτὸ τὸ πα- 
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νανθρώπινο μήνυμα ποὺ γιορτάζε- 
ται. Γιὰ ὀρεκτικὸ κοντοσούφλι, κο- 
κορέτσι καὶ σπληνάντερο καὶ μετὰ 
ἔρχεται τὸ κυρίως πιάτο, γουρου- 
γόπουλο ψητὸ ἢ µπριζόλες ἢ γεμµι- 
στὴ γαλοπούλα μὲ κάστανα. Κρα- 
σάκι θαρελίσιο, φροῦτο, γλυκό, ὁ- 
δοντογλυφίδες, χρόνια πολλὰ --κα- 
λὴ χώνεψη -- καὶ τοῦ χρόνου! 

232 Δεκεμόρίου. Γέννησις τοῦ Χρι- 
στοῦ. Χριστὸς σηµαίνει ἀγάπη. Σή- 
µερα γεννιέται ἡ ἀγάπη ! ᾿Απόγευ- 
μα. Ὅ γιορτασμὸς τῆς ἀγάπης, πε- 
Ριλαμθάνει τηλεοπτικὴ παρακολού- 
θηση τοῦ ἑορταστικοῦ προγράµµµα- 
τος τῆς Ε.Ρ.Τ. γιατὶ Υ.ΕΜ.Ε.Δ. ποτὲ 

δὲν πιάνουµε καλά. Φέτος πήραμε 
κι ἔγχρωμη τηλεόραση καὶ ὁπωσ- 
δήποτε τὰ Χριστούγεννα θά χουν 
περισσότερο χρῶμα. 
Τραγούδια ἐλαφρολαϊκά, µπαλέ- 

τα ἑλληνικὰ ἡμίγυμνα, ὁ Σκροῦτζ 
τοῦ Ι. Ητίκενς, Εἰδήσεις - Ἐπικαι- 

Ρότης, τὸ ἐκνευριστικὸ σῆμα -- ἡ 
Ε.Ρ.Τ. σᾶς εὔχεται χρόνια πολλά | 
Χριστούγεννα. Ἡ Γέννησις τοῦ 

Χριστοῦ. Ἡ γέννησις τῆς ἀγάπης | 
Τὸ ρολόϊ τοῦ κόσµου κτυπᾶ µε- 

σάνυχτα. Κάποιοι µεθυσμένοι τρα- 
γουδοῦν ἀπ᾿ ἔξω, στὴν παγερἡ χει- 
µωνιάτικη νύχτα, μὲ πάθος ὅτι «ὑ-



πάρχουν», σὰν νὰ μὴν εἶναι σίγου- 
ροι ὅτι ὑπάρχουν καὶ ζητοῦν ἀπε- 
γνωσμµένα ἀπ᾿ τὸν Καζαντζίδη νὰ 

τοὺς θεθαιώσει τὴν ὕπαρξή τους. Ὁ 

γείτονας ἀπέναντι καυγαδίζει μὲ 

τὴ γυναίκα του γιατὶ τὸ φαγητὸ δὲν 

εἴχε ἀρκετὸ ἁλάτι. 

ἝἛνα ζευγαράκι περνᾶ σιγά - σι- 

γά, σιωπηλά, κλεφτά, ψιθυρίζοντας 
τὴν ἀγάπη του, λὲς καὶ φοθᾶται νά 

τὴν πεῖ δυνατά, μὴν ἀποτελέσει πα- 
ραφωνία στὴν ὅλη ἀτμόσφαιρα, λὲς 

καὶ φοθᾶται μὴ χαλάσει τὴ συνέ- 
χεια τοῦ τραγουδιοῦ τῶν µεθωσμµέ- 
νων καὶ γιὰ μιά στιγμὴ ἀρχίσουν 
ν᾿ ἀάμφιθάλλουν ἂν πραγματικὰ ὃ- 

πάρχουν. 

ἝἜνας σκελετὸς ἀπὸ κὀκκαλα στὸ 

σχῆμα τοῦ σκύλου, Ὥτρικλίζοντας, 

ψάχνει ἕναν τενεκὲ καὶ θρίσκει ἕνα 

πενιχρὸ κόκκαλο. Κουνάει εὐχαρι- 
οτηµένος τὴν οὐὖρά του! Θὰ ζήσει 
καὶ σήµερα! Δὲν ξέρω γιατί, αὐτὸς 
ὁ σκελετὸς μοῦ θύμισε Μπιάφρα, 
Ινδίες, Οὐγκάντα, Αἰθιοπία, Βιετ- 

νάμ. Μοῦ θύμισε πρησµένες κοιλιές, 
θαθουλωμένα μάτια, ἀνθρώπινους 
σκελετούς.Αὐτοὶ ἄραγε θὰ θρίσκουν 

στοὺς τενεκέδες κόκκαλα, ἀπομει- 

νάρια ἀπὸ χριστουγεννιάτικο γεῦ- 

μα νὰ ζήσουν καὶ σήµερα καὶ νὰ 
ἐλπίζουν γιὰ τὸ αὔριο; 

Χριστούγεννα. Ἡ γέννησις τοῦ 
Χρισποῦ. Δηλαδὴ ἡ γέννησις τῆς ἆᾱ- 

γάπης. ὍὉ «Απόλλων» παίζει τὸ 

«κατάσκοπος Μέλλη», ἔργο ἄκρως 

πατριωτικό, ἀντιστασιακό, ἄντιφα- 
σιστικό, ἔργο δραματικό, συγκινη- 

τικό, ἔργο σύμθολο, γιὰ νὰ θυμᾶ- 
στε ὅτι ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 

81 σᾶς ἔμεινε, τὸ «κατάσκοπος 

ΒΝέλλη» | 
26 Δεκεμθρίου. Ὥρα 9.00 π.μ. 

Κλείσανε τὰ νυχτερινὰ κέντρα, κλεί 

σανε καὶ τὰ «χίλια φῶτα» καὶ μιὰ 

παρέα περνᾶ κάτω ἀπ᾿ τὸ παράθυ- 
ρό µου. 
«Ἐντελῶς αἰσχρὸ καὶ παληοπρό- 

γραμµα τὸ σημερινό! "Ακου νὰ θά- 
λει τὸ «ΑΝΟΤΗΕΚ ΒΕΙΚΕ ΙΝ ΤΗΕ 
ΝΑΙ Τ.Σ | 

Χριστούγεννα 1981. "λλλο ἕνα 
τοῦθλο στὸν τοῖχο, ἄλλο ἕνα τοῦ- 
Θλο στὸν τοῖχο, στὸν τοῖχο ποὺ μᾶς 
κυκλώνει νὰ μᾶς πνίξει, ποὺ μᾶς 
Ρρουφᾶ σιγὰ - σιγά, μᾶς ἀἆναισθη- 

τοποιεῖ, μᾶς ἀδειάζει ἀπὸ αἰσθήμα- 
τα, ἀγάπη, ἀνθρωπιά. 

26 Δεκεμθρίου. ὍὭρα 7.00 π.μ. 
Σηκώθηκα, πῆγα στὸ ἡμερολόγιο, 
πῆρα μὲ τὸ χέρι µου τὸ χαρτί, κεῖ- 

νο τὸ ἴδιο λεῖο χαρτὶ καὶ τὸ ἔσκι- 
σα. Ὁ ἴδιος κράτος, τὸ ἴδιο θρόῖ- 

-σμα. Κοίταξα ἀπὸ πίσω τὴ σελίδα, 
γιὰ νὰ διαθάσω τὸ στιχάκι, ποὺ 
γράφει συνήθως, μὰ δὲν ὑπῆρχε. 

Κοίταξα πόλι τὴ σελίδα ἀπὸ µπρο- 
στά. 

25 Δεκεμθρίου 1981. Γέννησις Ἆρι- 

στοῦ. ᾽Ανατολὴ ἡλίου 6.30’. Δύσις 
6.00’.  “Απαντα γενικῶς κλειστά. 

Κοίταξα τὴ νέα σελίδα. 26 Δεκεμ- 
θρίου 1981. ᾽Ανατολὴ ἡλίου 6.30”. 
Δύσις 6.02. Σύναξις Ὑπεραγίας Θε- 

οτόκου. Ἡμιαργία. Μὲ γράµµατα 
κόκκινα σ᾿ ἄσπρο τετράγωνο χαρ- 
τί, ποὺ μύριζε κείνη τὴν ἴδια µυρω- 
διά. Στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων πέ- 
ταξα τὴ σελίδα τῆς προηγούμενης 

µέρας, τῆς µέρας τῶν Χριστουγέν- 

νων. 
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΜΦΙΣΣΕΩΣ 

Ὑπάρχουν σήµερα στὴν ”"Αμφισ- 
σα μιὰ Φιλαρμονική, ἕνα θέατρο-- 
τὸ Κορδώνειο, --- καὶ ἕνα Γομµνασπή- 
ριο' πολλοὶ ὅμως δὲν ξεύρουν τὴν 
ἱστορία τους οὔτε πῶς καὶ πότε ἵ- 
Ὀρύθηκαν. Γι αὐτὸ γυρίζω πίσω 55 
περίπου χρόνια γιὰ νὰ δώσω στοὺς 
νεώτερους πληροφορίες οσχετικὲς 
καὶ νὰ ξαναζήσω καὶ ἐγώ, ἔστω 
γιὰ λίγο, τὶς Ώρες ἐκεῖνες ποὺ λί- 
γοι, νέοι τότε καὶ ἐμεῖς, προσπαθή- 
σαµε μὲ κόπους καὶ θυσίες νὰ στε- 
ριώσουµε τὰ πολιτιστικἁ αὐτὰ ἔρ- 
γα τοῦ τόπου µας. 

Ξεκινήσαμε ἀπὸ τὸ δεδομένο ὅτι 
οἱ ᾿Αρχὲς τοῦ τόπου µας δὲν νοια- 
ζόνταν γιὰ τέτοια ἔργα, εἴτε γιατὶ 
δὲν εἶχαν χρήματα, εἴτε γιατὶ δὲν 
τὰ θεωροῦσαν ἁπαραίτητα, γι’ αὐ- 
τὸ ἐπωμισθήκαμε ἐμεῖς τὸ θάρος 
αὐτὸ καὶ εὐτυχῶς τὰ θγάλαμε πέ- 

ρα. Ἱδρύσαμε λοιπὸν -- κατὰ δια- 
στήµατα -- ἕνα Μουσικὸ Σύλλογο, 
ἕνα Γωμναστικὸ καὶ ἕνα Ἔκδρομι- 
κὸ καὶ στόχο θάλαµε νὰ ὀργανώ- 
σουµε μιὰ Φιλαρμονική, ἕνα Γωμνα- 
στήριο καὶ νὰ πραγματοποιοῦμε ἐκ- 
δροµές. Τὸ δυσκολότερο ῆταν ἡ ὁρ- 
γάνωση τῆς Φιλαρμονικῆς γιατὶ 

χρειάζονταν χρήματα πολλά, τόσο 
γιὰ τὰ ὄργανα τῆς Μουσικῆς καὶ 
γιὰ τὸ μουσικοδιδάσκαλο, ὅσο καὶ 
γιὰ τὴν αἴθουσα ποὺ θὰ γίνονταν 
τὰ µαθήµατα, οἱ πρόθες κλπ. Δὲν 
διστάσαµε ὅμως ξεκινήσαμε μὲ λί- 
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Κ. ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 

γα χρήματα δικά µας καὶ γιὰ νὰ 
συγκεντρώσουµε πιὸ πολλὰ ὀργα- 
νώναµε ἐρασιτεχνικὲς θεατρικὲς πα 
ραστάσεις καὶ χοροὺς καὶ ἔτσι µπο- 
Ρέσαµε νὰ συγκεντρώσουμε ἕνα ισε- 
δαστὸ ποσὸν ποὺ μᾶς ἐπέτρεψε νὰ 
ἀγοράσουμε τὰ µμουσικὰ ὄργανα 
καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἔξοδα 
µισθοδοσίας τοῦ µουσικοδιδασκά- 
λου. Εἴχαμε ἀκόμα καὶ τὶς συνδρο- 
μὲς τῶν μελῶν τοῦ Μουσικοῦ Σωλ- 
λόγου, ὅπως καὶ μερικὲς ἀξιόλο- 
γες δωρεές, καὶ ἔτσι ἀρχίσαμε νὰ 
πλησιάζουµε τὴν ἐπιτυχία τοῦ σκο- 
ποῦ µας. 

Σιγὰ - σιγὰ μὲ παιδιὰ ἐργαζόμε- 
να καὶ μὲ τὴ φιλότιμη προσπάθεια 
τοῦ Δασκάλου, καταρτίστηκε ἡ πρώ 
τη στὴν "Αμϕισσα Φιλαρμονική, ποὺ 
μὲ πολὺ φόδο καὶ µεγάλη ἀνησυ- 
χία παρουσιάσαµε σὲ λίγο καιρὸ 
στὴν ᾽Απάνω Πλατεῖα νὰ παιανί- 
σει! ἸΚαΐ, ὢ τοῦ θαύματος! "Ὅλα 
πῆγαν καλὰ καὶ τὸ ἀκροατήριό της 
Χειροκρότησε θερμὰ καὶ ἀνεπιφύ- 
λακτα. 

Σημειώνω γιὰ τὴν ἱστορία ὅτι στὶς 
θεατρικὲς παραστάσεις ποὺ δίδα- 
με, πολύτιμη ῆταν ἡ συνδρομὴ τοῦ 
µακαρίτη -- ταλαντούχου -- ΄Αση- 
µάκη ᾿Ασημακοπούλου, καθὼς καὶ 
τῶν καθηγητῶν τοῦ Γυμνασίου, προ- 
παντὸς ἑνὸς τότε καθηγητοῦ ὀνό- 
ματι Κρητικοῦ, πού, μαζὺ μὲ μᾶς 
παρακολουθοῦσε Ώρες ἀτέλειωτες.



τὶς πρόθες ποὺ κάναμε, ὑποδεικνύ- 
οντας στοὺς μαθητὲς καὶ µαθήτριές 

τὴ σωστὴ ἀπόδοση τῶν ρόλων τους. 
Ἐπειδὴ διαπιστώσαμε ὅτι τό κα- 

φενεῖο τοῦ μπάρµπα Θανάση στὴν 
᾽Απάνω Πλατεῖα -- Κεχαγιᾶ -- ποὺ 
γίνονταν οἱ θεατρικὲς παραστάσεις, 
δὲν ἦταν κατάλληλο γι’ αὐτὲς τὶς 
δουλειές σκεφθήκαµε μὲ ποιό τρό- 
πο θὰ μπορούσομε νὰ κάνουμε ἕνα 
πραγματικὸ θέατρο, ὄχι µόνο γιὰ 
μᾶς, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ξένους θιάσους 
ποὶ περνοῦσαν τότε ἀπὸ τὴν "Αμ- 
φισσα καὶ ἔδιδαν λίγες παραστά- 
σεις. Καὶ Ιµοναδικἡ λύση ἀπέμεινε 
γὰἁ θρεθεῖ κανένας Φιλοπρόοδος 
᾽Αμϕισσιώτης ποὺ νὰ διαθέσει τὸ 
ἀπαιτούμενο οἰκόπεδο καὶ τὰ χρή- 
µατα ἀνοικοδόμησης τοῦ κτιρίου, 
ὥστε νὰ γίνει, τέλος πάντων, ἕνα 
σύγχρονο καὶ εὐπρεπὲς θέατρο. 

Στὶς σχετικὲς ἐνέργειές µας θρή- 
καµε, εὐτυχῶς, ἀνταπόκριση ἀπὸ 
τὸ µακαρίτη Μικόλαο Κορδώνη, ἕ- 
γαν πολὺ προοδευτικὸ καὶ ἀρκετὰ 
πλούσιο κτηµατία καὶ ἐκεῖ κοντὰ 
στὴ Κάτω Πλαπτεῖα -- Ἠσαῖα -- στὸ 
πολὺ κατάλληλο γιὰ ἀνέγερση θε- 
άτρου οἰκόπεδό του, κτίστηκε τὸ 

Κορδώνειο θέατρο, ποὺ ὃ- 

πάρχει µέχρι σήµερα καὶ ποὺ ἐξυ- 
πηρετεῖ τοὺς θιάσους καὶ λειτουρ- 
γεῖ καὶ ὥς κινηματογράφος. Εἶναι 
τὸ θέατρο ποὺ ἂν καὶ δὲν ἔχει πο- 
λυτέλειες καὶ ἴσως δὲν ἀνταποκρί- 
νεται στἰς σημερινὲς ἀπαιτήσεις, μ’ 
ὅλα ταῦτα εἶναι μιά αἴθουσα κα- 
τάλληλη γιὰ θεατρικὲἐς παραστά- 
σεις καὶ ἡ μοναδικἡ -- νομίζω -- αἴ- 
θουσα χειμερινοῦ κινηματογράφου 
μέχρι πρὶν λίγα χρόνια. Σηµειώνω 

δὲ ὅτι ἄδικα, κατὰ τὴ γνώµη µου, 
θάλλεται τὸ θέατρο αὐτὸ ὥς πεπα- 
λαιωμένο καὶ ἀἁκατάλληλο, ἀκόμα 
καὶ γιὰ τὸ ὄνομά του, γιατὶ δὲν 
θλέπω νὰ ἔχει προσφερθεῖ εἴτε ὁ 
Δῆμος ᾽Αμϕίσσης εἴτε κανένας ἄλ- 
λος φιλοπρόοδος ᾽Αμϕισσιώτης νὰ 
φκιάξει κάτι καλλίτερο. 

Ἐπανέρχομαι ὅμως. ᾽Αφοῦ κα- 
τορθώσαμε νὰ δώσουμε στὸν τόπο 
μας Φιλαρμονικὴ καὶ Θέατρο, σκε- 
φθήκαμε νὰ φκιάξουµε καὶ ἕνα Γυ- 
µναστήριο, ὥστε κοντὰ στὴ πνευ- 
µατικἡ πρόοδο τῶν πατριωτῶν µας 
νὰ ἐξασφαλίσουμε καὶ τὴ σωµατικἡ 
ἁρπιότητα καὶ ὑγεία τῶν νέων, Εὐ- 
τυχῶς καὶ σ᾿ αὐτὸ τὸ θέµα θρέθη- 
κε λύση. Ὁ τότε Δήμαρχος ᾽Αμϕίσ- 
σης ᾿]ω. Γιδόγιαννος, εἶχε πρὸς τὸ 
δρόμο ᾿]τέας, ἕνα µεγάλο οἰκόπεδο 
ποὺ προσφερόταν γιὰ Γυμναστήριο 
καὶ γενναιόδωρος, ὅπως ἦταν, μᾶς 

τὸ δώρησε καὶ ἔτσι ἔγινε Γυμνα- 
στήριο, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ γυμνά- 

ζονται ἐκεῖ οἱ νέοι, ἄσχετα ἂν σή- 
μερα ἐξυπηρετεῖ µόνο τὸ ποδόσφαι- 
ρο, ἀφοῦ ὁ κλασικὸς ἀθλητισμὸς. 

ἔχει, δυστυχῶς, παραμερισθεῖ, "Ε- 

τσι, ἔμεινε νὰ γίνει ἀκόμα καὶ ὁ 

Ἐκδρομικὸς Σύλλογος, ποὺ καὶ 
αὐτὸς πράγματι ἔγινε καὶ ποὺ ἂν 
σήµερα δὲν ὑπάρχει (ἂν καλὰ γνω- 
ρίζω) ὅμως ἡ συγκρότησή του μὲ 
συνεκίνησε ἰδιαίτερα γιατὶ εἶχα γί- 
γει καὶ πρὀεδρός του. Κάναμε 6έ- 
6αια τότε διάφορες µικροεκδρομές, 
δὲν θὰ ξεχάσω ὅμως ποτὲ μιὰ ἐκ- 
δροµή µας στὸν "Όσιο Λουκᾶ γιά 
τὴν εὐτράπελο κατάληξή της. 
Ἐεκινήσαμε μὲ κάποιο λεωφορξεῖο, 

πῆρε ὁ καθένας µαζύ του λίγα τρό- 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 
  

᾿Απὸ τὸν πρόεδρο τοῦ «Συλλόγου 
Δεσφινιωτῶν ᾿Αθήνας -- Πειραιᾶ» 

κ. Δημ. Παπακωνσταντίνου, πήρα- 

µε τὸ ἀκόλουθο γράµµα: 

᾿Αθήνα, 17.44.82 
«Φίλοι µας, 

Παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ «Γύ- 
ρω ἀπὸ ἕνα σχόλιο», τοῦ τελευταίου 
(21) τεύχους τῶν «Σελίδων ἀπ᾿ τὴ 

  

  

Φιμα καὶ φθάσαμε αἰσίως στὸ Μο- 
ναστῆρι, ποὺ τότε ἦταν στὶς δόξες 

του μὲ τὸ πλῆθος τῶν μοναχῶν του, 

μὲ τὰ ἰδιόρρυθμα κελλιά του, καὶ τὸ 
ἀπαράμιλλο τοπίο του. Ἡ ὑποδοχὴ 
ἤταν ἐγκάρδια, ἀφοῦ δὲ ἐπισκεφθή- 
καµε τὰ ἀξιοθέατα τοῦ Μοναστη- 
ριοῦ καὶ ἐντυπώσιαστήκαμε ἀπὸ τὰ 
θαυμάσιο ψηφιδωτὰ τῆς κεντρικῆς 
ἐκκλησίας, τὸ μεσημέρι δεχθήκαµε 
νὰ φιλοξενηθοῦμε ἀπὸ τὸ Μοναστῆ- 

ρι ποὺ εἶχε ἑτοιμάσει διάφορα φα- 
γητά. Πέντ᾽ - ἔξη μοναχοὶ μὲ ἔπι- 
κεφαλῆς τὸ Προηγούμενο (ἔτσι λέ- 
γεται ὁ πρώην Ἡγούμενος), μᾶς 
περιποιήθηκαν καὶ ἐμεῖς μὲ ἕνα θερ 

μὸ λογίδριο εὐχαριστήσαμε τὸ Μο- 
ναστῆρι γιὰ τὴ φιλοξενεία του, κα- 
τασυγκινηµένοι ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ 
καὶ τὴ περιποίηση. Μὰ ξάφνου, λί- 

Ύο πρὶν φύγουμε, ἕνας μοναχὸς 

μᾶς ἐγχειρίζει ἕνα λογαριασμὸ γιὰ 
τὰ φαγητὰ ποὺ φάγαμε, ἀρκετὰ 
τσουχτερὸ καὶ πρὸ παντὸς ἀναπάν- 

τεχο, τόσο ποὺ τὰ χάσαμε ὅλοι. Αλ 

λὰ τὴν φιλοτυµίαν ποιούµενοι, ἑἐ- 
πληρώσαμε, ὅμως ἔμεινε µέσα µου 
τὸ περιστατικὸ αὐτὸ ἀνεξίτηλο. 
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Φωκίδα» θέλουμε νὰ κάνουμε γνω- 
στὸ πὠς τὸ σημεῖο «καὶ ἂς μὴν θε- 
λήσουµε νὰ μιμηθοῦμε κάποιους 

συμπατριῶτες µας, ποὺ ὁραματιζό- 

µενοι ἕνα ἀνδριάντα τοῦ Δεσπότη 
Ἠσαϊῖα πιὸ «καλλιτεχνικόν»... δὲν ἐ- 
πεζήτησαν τὴν ἐπανατοποθέτησή 

του, ὅταν τὸν μετέφεραν γιὰ τὴν ᾱ- 
ναµόρφωση τῆς πλατείας, μὲ ἆπο- 

τέλεσμα νὰ παραμείνει ἡ πόλη δί- 
χως τὸ μνημεῖο τοῦ Ἠσαῖα, εἴκοσι 

πέντε χρόνια τώρα, καὶ ποιός ξέ- 
ρει καὶ γιὰ πόσα ἁκόμα στὸ μµέλ- 
λον», χρειάζεται κάποια συμπλή- 
ρώση. Καὶ ἐξηγοῦμαι: 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Δεσφινιω- 
τῶν ἐκδίδει δῶ καὶ 4 Χρόνια (Ὁκ- 
τώθριος 19/8) ἐφημερίδα μηνιαία, 
«τὴ Φωνὴ τῆς Δεσφίνας» καὶ σχο- 
λιάσαµε τὸ γεγονὸς τῆς µετακινή- 

σεως τοῦ ἀνδριάντα στὸ φύλλο (5) 

Φεθρουαρίου 1979 ὡς ἑξῆς: Ἡ Με- 

τακίνηση τοῦ Ἠσαΐα: Πληροφορη- 
θήκαμε πὼς στὴν ”"Αμϕφισσα... µετα- 

κινήθηκε ἀπ τὴν πρώτη της θέση 
ἡ προτομὴ τοῦ ᾿Επισκόπου Ἠσαῖΐα 
καὶ τοποθετήθηκε κάπως πιὸ παρά- 
µερα. Πρέπει νὰ θεθαιωθοῦν ὅλοι 
οἱ ἁρμόδιοι πὼς στὴν παρατήρησή 

µας αὐτὴ δὲν ξεκινᾶμε ἀπὸ φτηνὸ 
κι ἀρρωστημένο συναισθημµατισμό, 
ἀλλὰ ἀπὸ χρέος ἐθνικό. Γι αὐτὸ εἴ- 

µαστε ὑποχρεωμένοι νὰ θυμίσουμε 
τί εἰπώθηκε πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρό- 
νια (65..), ἀπ᾿ τὸ στόµα τοῦ ἀεί- 
µνηστου γυμνασιάρχη Γιαννούτσου, 

κατὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ μνημείου 
καὶ μπροστὰ σ᾿ ὅλους τοὺς κατοί-



κους τῆς Αμϕισσας καὶ φυσικὰ 
στοὺς ἐπίσημους τῆς περιοχῆς: 
«Αθάνατε Ἠσαίῖα. Σὲ ἠγνόησεν ἡ 

ἱστορία, Σὲ ἠδίκησεν ἡ πατρίς, Σὲ 
ἐξευτέλισεν ὁ καλλιτέχνης»... δὲν 
πρέπει λοιπὸν νὰ συμπληρώσουμε: 
«Σὲ παραµερίζει... ἡ ἐποχή µας καὶ 
ἡ νοοτροπία της;» 

Δὲν θέλουµε μὲ κανένα τρόπο νὰ 
ὑποθαθμίσουμε τὴν πατριδολατρεία 
κανενὸς μὲ τὸ ἀτόπημα τῆς µετα- 
κινήσεως τῆς προτομῆς τοῦ ἐἔθνε- 
γέρτη Ἠσαῖα, ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ 
κάνουµε πάντοτε καὶ παντοῦ -- ἀπ᾿ 
ὅποια ἔπαλξη κι’ ἂν ὑπηρετοῦμε τὴ 
ζωὴ ἐμεῖς οἵ Ρουμελιῶτες γενικὰ 
καὶ εἰδικὰ οἱ Παρνασσιδεῖς -- ὅ,τι 
μποροῦμε γιὰ νά προθληθεῖ καὶ νὰ 
πάρει τὶς φυσικές του (ἐθνικὲς) δια 
στάσεις τὸ ἔργο καὶ τὸ πνεῦμα αὖ- 
τοθυσίας τοῦ 'Ἠσαῖα στὸ χαράκω- 
μα τῆς Χαλκωμάτας - ᾽Αλαμάνας. 

Εἶναι ἐπιταγὴ τῆς ἐποχῆς µας νὰ 
ζωντανεύουμε τὰ ᾿Ανθρώπινα πρό- 
τυπα, τοὺς ὑποδειγματικοὺς Ὅδη- 
γοὺς τῆς ζωῆς γιὰ νὰ παραδειγµα- 

τίζεται ἡ Νεολαία µας. ᾽Αρκετοὶ θε- 

σμοὶ καὶ λειτουργίες κοινωνικὲς ἔ- 

χουν χάσει τὴν ἀξία τους καὶ τὸ κύ- 
ρος τους δὲν πρέπει ἑπομένως ἡ 
Νεολαία νὰ χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη 
της ὁλότελα στὸ κάθε τι... Μπορεῖ 
νὰ τὸ ἐξετάσει τὸ θέµα καὶ ἡ Μη-΄ 
τρόπολη Φωκίδος καὶ ἡ Δημαρχία 

᾽Αμϕίσσης, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλος 
πολιτισπικὸς φορέας τῆς περιοχῆς.. 

Αὐτὰ γράψαµε καὶ στείλαµε τὸ 
σ᾿ ὅλους τοὺς δηµόσιους παράγον- 
τας ὑπογραμμίζοντας τὸ σχόλιο. 
Ἐπανήλθαμε άργότερα μὲ ἔγγρα 

Φό µας τόσο στὴ Μητρόπολη, ὅσο 

καὶ στὴ Δημαρχία. 
Μὰ δυστυχῶς οὔτε ἀπάντηση πή- 

ραµε οὔτε -- τὸ κυριώτερο -- ἔανα- 
ὀρῆκε τή... θέση του ὁ ἨἩσαῖας. Αὖ- 
τὰ γιὰ τὸν ἀνδριάντα. 

Ὡς πρὸς τὴν ἡμερομηνία κηρύξε- 
ως τῆς ἐπαναστάσεως, νοµίζουµε, 

πὼς Ἱστορικὰ δὲν τεκμηριώνεται, 
γιαπὶ ὅλοι οἱ ἱστορικοὶ μιλοῦν γιὰ 
τὴν 27 Μάρτη πρῶτα στὸν "Όσιο 
Λουκᾶ, ὅσο καὶ στὸν Προφήτη Ἠ- 

λία ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Ἠσαίϊα. Εἴχε 
πράγματι, συνεννοηθεῖ ὁ ἨἩσαῖϊας 
μὲ τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸ 
γιὰ τὶς 23 Μάρτη μὲ συνθηµατικὴ 
φωτιὰ (περιοχὴ Αἰγίου -- Ὑψίπεδα 
Δεσφίνας, Δανιήλ) μὰ ὃ... Μωριᾶς 
δὲν ἀπάντησε, γιατὶ ἱστορικὰ δὲν 
ἀποδείχνεται πὼς ἔγινε στὰ Καλά- 
ϐρυτα ἡ κήρυξη, ἀλλὰ στὴν Πάτρα 
μὲ τὸν Καρατζᾶ στὶς 23.35.1821. 

Θὰ χαροῦμε ἰδιαίτερα ἂν μᾶς 
δώσετε τὰ στοιχεῖα, ποὺ «ξέθαψε» 
ὁ Κραθαρτόγιαννος. Δυστυχῶς οἱ 

Ρουμελιῶτες πληρώνουν πάντα τὴν 

ἁγνότητά τους καὶ τὴν ντομπροσύ- 

γη τους. Καὶ δυστυχῶς εἶναι λιγάκι 

δύσκολο νὰ γκρεμµίσεις ἀπὸ τὰ «Φά- 
θρα τους» εἴδωλα, ποὺ τά... τίµησε 
σπάταλα ἡ Δόξα, ποὺ ποζάρουν σὲ 

ἱλλουστρασιὸν λιθογραφίες... σὰν 

πρωτοστάτες, ἐνῶ πολύ... ἀνόρεχτα 

καὶ ἀργοπορημένα.. πρωτοστάτη- 
σαν. 

Ὁ Σύλλογος Δεσφινιωτῶν ἀπὸ 
τὴν ἵδρυσή του δὲν ἀφήνει εὐκαιρία 
γιὰ νὰ μάθει τὸ Πανελλήνιο ---µι- 
κροὶ καὶ μεγάλοι, ὑπεύθυνοι καὶ 
µή, Παν) κοὶ Δάσκαλοι καὶ ἁπλοὶ-- 
πὼς ὁ Ἠσαϊας ἦταν ὁ µόνος Δεσπό- 

της, ποὺ ἔπεσε στὸ χαράκωµα τοῦ 
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χρέους, στὴ Χαλκωμάτα - ᾽Αλαμά- 

να, ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ γιορτάζει 
τὸ α΄ ἐλεύθερο Πάσχα στὴν ἕδρα 

του, τὴν "Αμφϕισσα, ὅπως ὅλοι... οἱ 

ἄλλοι. 

Ὅμως γιὰ νἆναι συνεπὴς σ᾿ ὅσα 

διεκήρυσσε κατὰ τὴ «μύηση» στὴ 
Φιλ. "Ἑταιρεία, ἀκολούθησε τοὺς 
πρωτοµάχους. 

Πρὶν ἀπὸ 5 χρόνια μὲ εἰσήγηση 
τοῦ συμπολίτη µας κ. Αθ. Γκελε- 
στάθη -- εἰσηγήσεις καὶ προτάσεις 
ἔγιναν καὶ ἀπὸ ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώ- 

πους κατὰ διαστήµατα, δίχως ἀἄπο- 
τέλεσµα -- ἐκδόθηκε Προεδρικὸ Δ) 
γμα γιὰ νὰ γιορτάζεται ἡ ᾿Ἐπέτει- 
ος τῆς κηρύξεως ᾿Ἐπαναστάσεως 
στὸν "Ὅσιο Λουκᾶ ἀπὸ τὸν Ἠσαϊα 
κάθε χρόνο τὴν πρώτη Κυριακὴ µε- 
τὰ τὶς 22 Μαρτίου. Καὶ ἡ ἐκδήλωση 
-- ὁ πρῶτος ὁμιλητὴς μίλησε, δυ- 

στυχῶς, γιὰ ὅπιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς 
ἀπὸ τὸν Ἠσαίῖα -- ἄρχισε καλὰ καὶ 

μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἴδιου τοῦ κ. 
Γκελεστάθη σὰν Ὑφυπουργοῦ Ἔ- 

σωτερικῶν καὶ μὲ ὅλη τὴ λαμπρό- 
τητα, μὰ στὸ 1980 τήν... ξέχασαν! 
Γιατί; Κάναμε σχόλιο στὴν ἐφημε- 
ρίδα µας γιὰ τὴ Νομαρχία, ἀλλὰ 

δέν... ἀπάνπησε. Πολλὰ διαδόθηκαν 

τότε πρωτάκουστα γιὰ ἐθνικὰ θέ- 
µατα. 

Τὴ Φφετεινἠ χρονιὰ ὅλα πῆγαν κα- 
λὰ στὸν "Όσιο Λουκᾶ μὲ τὴν πα- 
ρουσία τοῦ συμπολίτη µας κ. Στά- 

θη ᾽Αλεξανδρῆ, Ὑπουργοῦ Δικαιο- 

σύνης καὶ Βουλευτῶν καὶ προπαν- 

τὸς µαθητιώσης νεολαίας καὶ πλή- 
θους κόσμου, μὰ ἔλειπαν οἱ τηλεο- 
ῥράσεις, ἂν καὶ μὲ τέλεξ εἰδοποιή- 

θηκαν ἀπὸ τὴ Νομαρχία, ἐνῶ Σο- 
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δεύουν χρόνο γιὰ πολὺ ἁπλὰ θέ- 
µατα καὶ ἀνούσια. Θεωροῦμε τὴν 
ἀπουσία τῆς τηλεόρασης µεγάλη 
παράλειψη γιατὶ ἔτσι θὰ μάθει τὸ 
Πανελλήνιο πὠς κάτι σημαντικὸ ἔ- 
γινε καὶ στή... Ρούμελη κι ὄχι µο- 
νάχα στὸ Μωριά. Καὶ μάλιστα ἆ- 
ληθινὰἁ Μεγάλο καὶ Σπουδαῖο κι 
ὄχι φτιαχτό, ἔτσι ὅπως τὸ ἤθελαν 

οἱ τότε κρατοῦντες. "Ἔφτιαξαν ἛἜ- 
θνικὸ Σύμόολο τὸ Γερμανό, ποὺ ἢ- 
ταν ὁ πιὸ ἀντιδραστικὸς καὶ ὁ πιὸ 

ἐχθρικὸς στὴν κήρυξη τῆς Ἐπανα- 
στάσεως -- ἀκόμα καὶ τὸν Παπα- 
Φλέσσα φυλάκισε, ὅπως γράφουν οἱ 
ἀληθινοί, οἱ ἀντικευμενικοὶ ἱστορι- 

κοί, 

Καὶ γιὰ τὸ λάθαρο καὶ τὰ Καλά- 

ὄρυτα µονάχα ἀπὸ τὸ 1851 γίνεται 
πρώτη φορὰ λόγος καὶ μάλιστα ὅτι 
τὸ λάθαρο δὲν ἤἦταν τῆς Αγίας 

Λαύρας (Ε. Γ, Πρωτοψάλτης -- ᾽Α- 
γαϊκά τ. Β΄ 1938, 9-11). 

Σέθοµαι τὸ χῶρο Σου, γιατὶ ἆλ- 
λοιώτικα πολλὰ θὰ μποροῦσαν νὰ 
γραφοῦν γιὰ τὸ πρωτοξεκίνηµα τῆς 

᾿Επαναστάσεως, ὄχι γιατὶ δὲν τὰ 

ξέρετε καὶ Σεῖς καὶ ἄλλοι πολλοὶ 

ἀλλὰ νὰ τά μάθουν ὅλοι οἱ "Έλλη- 
νες σωστὰ μιὰ καὶ ἡ “Ἱστορία δια- 
στρεθλώνεται συχνά. 

Εὐχαριστῶ πολὺ - πολὺ γιὰ τὴ φι- 

λοξενία Σου 

Φιλικώτατα 
ὍὉ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Δεσφι- 

νιωτῶν τῆς ᾿Αθήνας -- Πειραιᾶ 

᾿Επίτ. Λυκειάρχης - Συγγραφέας 

Δημ. 1. Παπακωνσταντίνου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διευκρινίζουμε ὅτι 
ὁ Κραθαρτόγιαννος καὶ ἡ Ε.Φ.Μ. 
«δέθαψαν» τὸ Ὑεγονὸς τῆς κηρύξε-



Ὁ κ. Γεώργιος Παπαγιάννης, πρό- 

Έδρος τοῦ «Συλλόγου ἱστορικῶν µε- 
λετῶν ἵεροῦ ᾽Αγῶνος εἰς Στερεὰν 

Ἑλλάδα» Σόλωνος 114, ᾿Αθήνα, μᾶς 

γράφει: 

Ἐν ᾿Αθήναις τῇ 6.5.1982 

᾿Αξιότιμε κ, Διευθυντά, 

"Ελαόα τὸ περιοδικό σας «Σελί- 

δες ἀπ τὴ Φωκίδα», "Αιμϕισσα 1992, 
καὶ σᾶς εὐχαριστῶ. Εἶδα ὅτι στὴν 
σελ. 3 καὶ 4/626- 627, ὑπὸ τὸν τίπλον 
«σχολιάζοντας τὰ γεγονότα» ἀἆνα- 

γράφεται ἐπὶ λέξει: «Ἡ κήρυξη τῆς 
᾿Επανασπάσεως στὴ Ρούμελη ποὺ ἔ- 
γινε στὸ Μοναστήρι τοῦ Προφήτη 

ως τῆς Ἐπαναστάσεως ἀπὸ τὴν ἆ- 
φάνεια καὶ τὴ λήθη ποὺ εἶχε περι- 
πέσει καὶ ἀγωνιστῆκαν γιὰ τὴν εὖ- 
ρύτερη προθολή του. 

Σχετικἀ μὲ τὴν ἡμερομηνία τῆς 
κηρύξεως τῆς ᾿Επαναστάσεως στὸν 
Προφήτη Ἠλία Παρνασσίδας γρά- 

φουν οἱ: 

α) Δρόσος Κραθαρτόγιαννος στὸ 
πανηγυρικὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ 
«Σελίδες ἀπ τὴ Φωκίδο» ἀρ. τεύ- 

χους 9, σελ. 28/248 «ἡ ἅλωση τοῦ 
κάστρου τῶν Σαλώνων», ποὺ πρω- 

τοδημµοσιεύθηκε στὰ «Τετράµηνα» 

τὸ 1974. 

ϐ) Γεώργιος Κουτσοκλένης, στὸ ἵ- 

διο τεῦχος, σελ. 11/231 «ἡ Φωκίδα 

στὸ 21». 

Υ) Γεώργιος Ποιπαγιάννης σὲ σχε- 
τικὴ ἐπιστολή του ποὺ δημοσιεύεται 
στὸ ἀνὰ χεῖρας τεῦχος στὴ διπλανὴ 
στήλη, γιὰ τὴν ὁποία καὶ τὸν εὖχα- 
ριστοῦμε θερµά. 

Ἠλία στὶς 232.3.1821, ἀποτελεῖ ΎΕΥΟ- 

νὸς μεγάλης ἱστορικῆς σηµασίας θὰ 

πρέπει γὰ προθάλλεται κατὰ τρόπο 
πανηγυρικὸ κλπ.» καὶ περαιτέρω «ὅ- 
µως θὰ πρέπει νὰ συμφωνήσει καὶ ἡ 

ἐφημερίδα -- τὸ ἐπιθάλλουν ἄλλω- 
οτε καὶ τὰ γεγονότα -- ὅτι στὰ 150 
χρόνια τοῦ ἐλευθέρου θίου τῆς πα- 

τρίδος µας δὲν ἔγινε ἀπολύτως καµ- 

μιά ΚΙΒΗΣΗ καὶ ἀπὸ ΚΑΝΕΝΑ, ὄχι 

γιὰ τὴν πανηγυρικἡ καὶ ἀνάλογη μὲ 
τὴν σημασία του προθολἠ τοῦ γεγο- 

νότος ἀλλὰ οὔτε κἂν ἁπλῆ µνηµό- 

νευσή του». 

Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπομνή- 
σουµε στὸν συντάκτη τῶν «γεγονό- 

των» ποὺ φαίνεται δὲν παρακολού- 
θησε τὰς ἑορτὰς ποὺ ἔγιναν γιὰ τὴν 
πτῶσιν τοῦ φρουρίου τῆς ᾽Αμϕίσ- 

σης, τὰ ἑξῆς: 

Ἰον.- Ἡ Ἐπανάσταση στὸν Προ- 

φήτη Ἠλία δὲν ἔγινε τὴν 25.3.1821, 
ὅπως γράφει, ἀλλὰ τὴν 24.3.2] καὶ 
τὴν 26 Μαρτίου κατῆλθον οἱ Ἔπα- 
ναστάτες καὶ ἤρχισαν τὴν πολιορ- 
κίαν τοῦ φρουρίου τῆς ᾽Αμϕίσσης. 

Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ ἐπισήµους πη- 
γὰς (6λ. Σπ. Τρικούπη : «Ἱστορία 
τῆς Ἑλληνικῆς Επαναστάσεως» ἔκ- 

δοση 7η, σελ. 20 κλπ.) καὶ τόσον ἐ- 
γὠ ὅσον καὶ ὁ κ. Κραθαρτόγιαννος, 
στὶς ὁμιλίες ποὺ κάναµε στὴν ”Αµ- 
φισσα τὴν 12.5.1974, κατὰ τὴν ἑορτὴν 
γιὰ τὴν πτώση τοῦ φρουρίου τῆς 
"Αμφισσας, αὐτὴν τὴν ἡμερομηνίαν 
εἴπαμε καὶ µάλιστα ἐγὼ εἶπα καὶ τὰ 

ἑξῆς: 

«Εἶμαι θέθαιος ὅτι τοῦ λοιποῦ µό- 

νον ἡ πόλις τῆς ᾽Αμϕίσσης θὰ ὀργα- 

γώνη διὰ τὴν ἔνδοξον αὐτὴν ἐπέτειον 
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ἑορτὰς ἕως ὅτου ἐπυσήμως καθιερώ- 
θῇ ἀπὸ τὸ Κράτος», 
Ἐπειδὴ δὲ θλέπω ὅτι τὰ γεγονό- 

τα εὔκολα ξεχνιοῦνται ὅταν ἔλθη τὸ 
πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ ἐκδοθῇ ὁ 
Β΄ τόμος τῶν 'Ἱστορικῶν τῆς Ρούμε- 
λης ὑπόσχομαι ὅτι θὰ δηµοσιευθῇ ἡ 
παραλειφθεῖσα ἀπὸ τὸν Α΄ τόμο σύν 
τοµος ὁμιλία μου. ὌἜχω τὸ πρωτότυ- 
πον εἰς τὴν διάθεσή σας, ἀλλὰ ὅπως 
εἶπα παραπάνω ἐδημοσιεύθη ὁλόκλη 
ρη ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Κραθαρτόγιαγ- 
νου, ὁ ὁποῖος ἐσημείωσε τὴν ἀκρι- 
Θη ἡμερομηνία τῆς Ἐπαναστάσεως 
(6λ. σελ. 57, Α΄ τόμος, “Ἱστορικῶν 
τῆς Ρούμελης). 

2ογ.-- Ὁ Σύλλογος Ἱστορικῶν Με 
λετῶν Ἱεροῦ ᾿᾽Αγῶνος στὴν Στερεὰ 
Ἑλλάδα, τοῦ ὁποίου ἐξ ἀρχῆς εἷ- 
μαι [Ἱρόεδρος, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν 
Δῆμον ᾽Αμϕίσσης καὶ τὸν τότε Δή- 
μαρχον κ. Λεωνίδαν Ἱαπράλον, ὁ 
ὁποῖος ἔδειξε πολὺ ἐνδιαφέρον γιὰ 
τὴν ἐπιτυχία τῆς ἑορτῆς, ὠργάνω- 
σε τὴν 12.5.1974 μεγαλοπρεπῆ ἑορ- 
τὴν γιὰ τὴν ἐπέτειον τῆς πτώσεως 
τοῦ φρουρίου τῆς ᾽Αμϕίσσης. Αύτη 
ἤρχισε μὲ δοξολογία στὴν Πλατεῖα 
Μητροπόλεως πρὸ τοῦ ᾽Ανδριάντος 
τοῦ ᾿Ἐπισκόπου Ἠσαῖα, τὸ τμῆμα 
δὲ τοῦτο τῆς ἑορτῆς, ὅπου κατετέ- 
θησαν καὶ στέφανοι, µετεδόθη ἀπὸ 
τὴν τηλεόραση καὶ κατόπιν δὲ ἔγι- 
ναν αἱ ὁμιλίες εἰς τὸ Κορδώνειον 
Θέατρον. Ὡμίλησα ἐγώ, καὶ ὁ κ. 
Κραθαρτόγιαννος, ὡς κύριος ὁμι- 
λητής, ἐξήγησε τὴν σηµασίαν τῆς 
πτώσεως τοῦ φρουρίου τῆς ᾽Αμϕίσ- 
σης καὶ τὰς ἐκ ταύτης συνεπείας͵ 
μετὰ δὲ ὅλοι, μαζὶ μὲ τοὺς µαθη- 
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τὰς καὶ µαθητρίας τοῦ Γυμνασίου, 
ἀνεθήκαμε στὸ φρούριο, ὅπου μᾶς 
ἐξενάγησε ὁ κ. Κραθαρτόγιανγος. 

Εἴχε καὶ συνέχεια ἡ ἑορτὴ τὸ ᾱ- 
πόγευµα. Ἡ ἑορτὴ ἱστορεῖται εἰς 
τὰ “Ἱστορικὰ τῆς Ρούμελης (τόμος 
Α΄ σελ. 53-63) καὶ ἀναγράφεται 
τὶ ἔγραφε ἡ ἐφημερὶς «᾿Ανεξάρτη- 
τος» ἐν συντόµω, δηλ. ὅτι ὠμίλησα 
ἐνώπιον πυκνοτάτου ἀκροατηρίου 
εἰς τὸ Κορδώνειαν Θέατρον καὶ με 
συγχαίρει διὰ τὴν πρωτοθουλίαν 
μου. Δὲν ἀναγράφει τὴν ὁμιλίαν 
μου ἀλλά ἀναγράφουν τὰ “Ἱστορικὰ 
τῆς Ρούμελης, ὁλόκληρον τὴν ὁμι- 
λίαν τοῦ κ. Κραθαρτόγιαννου ὁ ὁ- 
ποῖος συνεχάρη τὸν Σύλλογόν μας 
διὰ τὸ ἔργον ποὺ ἀνέλαθε, τὴν ἔ- 
ρευνα δηλ. τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας 
(6λ. σελ. 54), ἀλλὰ ἐπιπλέον σπὴν 
ὁμιλίαν του καθόρισε τὴν ἡμερομη- 
γίαν τῆς κηρύξεως τῆς ᾿Ἐπαναστά- 

σεως ἀπὸ τὸν Πανουργιὰ στὸν Προ- 
φήτη Ἠλίαν, τὴν 24 Μαρτίου, ὡς 
προελέχθη. Ὅ τόμος οὗτος ἐστάλη 
στὴν ᾿Εταιρείαν Φωκικῶν Μελετῶν 
ὡς φαίνεται ἀπὸ τὰς ἀπὸ 6.2.1980 
καὶ ἀπὸ δ.2.1980 εὐχαριστηρίου ἐπι- 
στολὰς τῆς Ἑταιρείας πρὸς ἐμὲ 
προσωπικῶς ἡ πρώτη, καὶ πρὸς τὸν 
Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου µας ἡ δευ- 
τέρα. Συνεπῶς ἀφοῦ ἔλαθε τὸ πε- 
ριοδικὸν πρὸ 2 ἐτῶν καὶ 3 μηνῶν τὸ 
θιθλίον τοῦ Συλλόγου µας ποὺ πε- 
ριγράφει τὴν ἑορτὴν κακῶς ὁ συν- 
τάκτης προεξοφλεῖ στὸ περιοδικό 
σας «καὶ ἡ ἐφημερίδα», ὅπως τὴν 
γράφει, «θὰ συµφωνήση» ὅτι δὲν ἔ- 
γινε τίποτε. 

Τὸ σημαντικὸν τοῦ γεγονότος τῆς 
πτώσεως τοῦ φρουρίου τῆς ᾽Αμοίσ-



σης τὸ ἀναγνωρίζει καὶ ὁ Φιλήμων, 
ὁ σύγχρονος τοῦ 21, καὶ προσθέτω 
ὅτι τὸ γεγονὸς εἶναι πράγµατι ση- 

μαντικὸν γιατὶ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ 
”Αμφισσα ἐπαναστάτησε μαζὶ μὲ 
τὰς ἐπαρχίας τῆς Πελοποννήσου ὅ- 
πως εἶπα ἐγὼ καὶ ἐτόνισε ὁ κ. Κρα- 
θαρτόγιαννος εἰπὼν τὰ ἑξῆς: «Ἔ- 

τσι ὁ Πανουργιᾶς κήρυξε τὴν ἜἘπα- 

νάσταση στὴν περιφέρεια τῶν Σα- 
λώνων στὶς 24 τοῦ Μάρτη τοῦ 1821 
σχεδὸν ταυτόχρονα μὲ τοὺς Καλα- 
θρυτινούς, τοὺς Πατρινοὺς καὶ τοὺς 
Μανιάτες» (6λ. σελ. 57, Α΄’ τόµος 
“Ἱστορικῶν τῆς Ρούμελης). 

Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κραθαρτόγιαν- 
νος θγαίνει καὶ ἀπὸ ἄλλες πηγὲς 
δηλ. ὄχι µόνον ἀπὸ τὸν Τρικούπη 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Φιλήμονα, ποὺ 
ὡς σύγχρονος τοῦ 21 εἶναι πηγή. 
Αὐτὸς διαμαρτύρεται γιὰ τὸν πα- 
Ρραγκωνισμὸ τῶν ἡγετῶν τῆς ᾽Αμϕίο 
σης καὶ γράφει; 

«Γιατί, ἐνῶ πρώτη ἡ ”Αμϕισσα ἐ- 

κινήθη ᾿Επαναστατικὰ καὶ ἔδει λό- 
γω ΑΛΗΘΕΙΑΣ καὶ ΔΙΚΑΙΟΣΥ- 
ΝΗΣ οὗτος, ὅπως καὶ ὁ Διάκος τῆς 

Γόρτυνος, τῆς Λακωνίας, παρ᾽ ΟΥ- 

ΔΕΝΟΣ ἐμνημονεύθησαν οὔτε αὖ- 
τὸς οὔτε οἱ ἕτεροι δύο (6λ. Γ΄ τό- 
μος σελ. 68 ὑπὸ τὸν τίτλον «"Αμϕισ 

σα» (1. Φιλήμωνος «Μεγάλη '"Ίσπο- 
ρία τῆς Ἑλληνικῆς ᾿Επαναστάσε- 
ὡς» 1860, ἔκδοσις τῆς Ἑταιρείας 

Ἑλληνικαὶ Εκδόσεις. 

Ἄον.- Ὁ Σύλλογός µας ὅταν ἤρ- 
χισε νὰ ἀνεγείρη μνημεῖα γιὰ τά 

σημαντικὰἀ γεγονότα τῆς παλιγγε- 

νεσίας ἠθέλησε νὰ ἀνεγείρη καὶ µνη 
μεῖον γιὰ τὴν πτῶσιν τοῦ φρουρίου 

τῆς ᾽Αμϕίσσης, τοῦ πρώτου τουρκι- 

κοῦ φρουρίου ποὺ ἔπεσε εἰς χεῖρας 
Ἑλλήνων κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν, 
καὶ ἡ Γεν. Συνέλευσις τὴν 2.2.80 ᾱ- 

πεδέχθη σχετικὴν πρότασίν µου. 
᾿Ετηλεφώνησα ἁἀμέσως στὸν κ. 

Δήμαρχον ᾽Αμϕίσσης νὰ παραχω- 
ρήση εἰς περίθλεπτον µέρος τῆς πό- 
λεὼς κοινόχρηστον χῶρον διὰ τὴν ᾱ- 
νέγερσιν τοῦ μνημείου καὶ ἐπειδὴ 
μοῦ ἐζήτησε ἔγγραφον πρὸς τοῦτο, 

ἀπέστειλα τὴν 25.280 ἔγγραφον εἰς 
τὸ ὁποῖον τοῦ ὑπενθύμιζα τὴν ἕορ- 
τὴν ποὺ ὁ Σύλλογός µας, μὲ σύμ- 
πραξη τῆς τότε Δημοτικῆς ᾿Αρχῆς, 
ὠργάνωσε τὴν 12η Μαΐου 1974 στὴν 
"Άμφισσα καὶ ὅτι ἐπειδὴ τὰ μνημεῖα 
εἶναι διαρκέστερα καὶ ἐπιπλέον θυ- 
µίζουν στὴν νέαν γενεὰν τὰ κατορ- 
θώματα τῶν προγόνων των ἀπεφά- 
σισε ὁ Σύλλογός µας τὴν ἀνέγερσιν 
τοῦ μνημείου στὴν "Αμϕισσα κλπ. 
κατὰ τὰ ἐν τῷ ἐγγράφω µας. 

Μετὰ δύο καὶ πλέον µήνας ἔλα- 
6ον τὸ ἀπὸ 24.4.1980, ὑπ ἀριθ. 101 

ἔγγραφον τοῦ κ. Δημάρχου διὰ τοῦ 
ὁποίου μοῦ ὑπέσχετο, ὅτι στὴ προ- 
σεχῆη συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ 
Συµθουλίου θὰ ἔθετε ὑπ ὄψιν του 
τὸ ἔγγραφό µας γιὰ τὴ λήψη ἆπο- 

φάσεως. ᾿Εκκτὸς τούτου, μὲ ἐπιστο- 
λὴν ποὺ ἔστειλα στὴν Ἑταιρεία Φωώ- 
κικῶν Σπουδῶν τὴν παρεκάλουν ὅ- 
πως ἐνεργήσει ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν κ. 
Κραθαρτόγιαννον, τὸν ὁποῖον διὰ τὸ 
ἐνδιαφέρον ποὺ δείχνει διὰ τὰ ἴστο- 
ρικὰ καὶ γενικἀ θέµατα χρησιµο- 

ποιῆ ὁ Σύλλογός µας ὡς ἀντιπρό- 

σωπόν του στὴν "Αμϕισσα ὅπου ἕ- 
χει καὶ παράρτημα. Καὶ στὴν ἀπάν- 
τησή της ἡ Εταιρεία Φωκικῶν Σπου 
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δῶν, μοῦ γράφει ὅτι θὰ ἔκανε τὶς 
ἐνέργειες ποὺ τὴν παρεκάλεσα. 
Πέρασαν πλέον τῶν δύο ἐτῶν ἀπὸ 

τὸ ἔγγραφον τοῦ κ. Δημάρχου καὶ 
κανεὶς δὲν μᾶς ἐγνώρισε τὴν ἀπό- 
φασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συµθουλίου. 
Ἐν τᾶῶ μεταξὺ ἐξηκολούθησα νὰ ἐἑ- 
νοχλῶ τὸν κ. Δήμαρχον μὲ τηλεφω- 
νήµατα καὶ μάλιστα ἐπειδὴ ἐγνώ- 
Ρριζον τὴν "Αμφισσα, ὅπου ὑπηρέτη- 
σα ὡς Εἰσαγγελεύς, τοῦ ὑπέδειξα 
ὅτι ὁ πλέον κατάλληλος χῶρος ἦτο 
ὁ πρὸ τοῦ καφενείου Κάζου μεγά- 
λος χΏρος. Μοῦ ἀπήντησε ὅτι ἐκεῖ 
σαν ἄλλα δύο μνημεῖα, ἀλλὰ τοῦ 
εἶπα ὅτι εἶναι μεγάλος καὶ χωρεῖ 
ἕνα ἀκόμη. "Ὅταν ἦλθον στὴν "Αμ- 
Φισσα τὸ ἀπόγευμα τῆς 16.55.1981, 
παρετήρησα ὅτι ὁ ἐκεῖ κοινόχρη- 
στος χῶρος ιεῖχε Χωρισθῆ εἰς δύο 
µέρη καὶ εἰς τὴν µίαν πλατεῖαν ἧ- 
σαν δύο μνημεῖα ἐνῶ εἰς τὴν ἄλλην, 
τὴν µικροτέραν, δὲν ὑπῆρχε τίπο- 
τε, συνεπῶς μποροῦσε σ᾿ αὐτὸ νὰ ἆ- 
νεγερθῃ τὸ μνημεῖο ἐκεῖ. Στὰ τηλε- 
φωνήματα τοῦ ἔλεγον ὅτι πρέπει νὰ 
σπεύση διότι ὁ κ. Πανουργιᾶς, τὸν 
ὁποῖον σχετικῶς παρεκάλεσα, μοῦ 
ὑπεσχέθη ὅτι ἠδύνατο νὰ μᾶς δώ- 
σει χρηματικὴν ἐνίσχυσιν ἀπὸ τὸ 
ἁρμόδιον Ὑπουργεῖον ὕψους 100-- 
120.000 δρχ. διὰ νὰ γίνη µεγαλο- 
πρεπὲς μνημεῖον. 

Τοῦ ἑτόνισα μάλιστα εἰς τὰς τη- 
λεφωηνικὰς συνδιαλέξεις ὅτι πρέ- 
πει νὰ θιαστοῦμε διότι πλησιάζουν 
οἱ ἐκλογὲς καὶ δὲν ξέρουμε ἂν ἐ- 
πανεκλεγεῖ ὃ κ. Πανουργιᾶς, ποὺ 
ἐφάνει πρόθυμος νὰ μᾶς θοηθήση 
γιὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ μνημείου, ἆλ- 
λὰ καὶ ἐὰν ἐπανεκλεγεῖ πιθανῶς 
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δὲν θὰ εἶναι Κυθερνητικός, ὅπως 
καὶ ἔγινε, 

Μετὰ πολλὰ συµφωνήσαμε νὰ συ- 
γαντηθοῦμε στὴν ”Αμϕισσα τὴν 16. 
5.1951, ὁπότε θὰ περνοῦσα μὲ τὸν 
Σύλλογον ᾿Αντιστάσεως τοῦ 5)42 
γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ μνημείου 
Ψαρροῦ, καὶ νὰ συναντηθοῦμε 15’ 
πρὸ τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἀνδρι- 
άντος τοῦ Ψαρροῦ, διὰ νὰ μοῦ δεί- 
ξη τὸν πλέον κατάλληλον δι’ αὐτὸν 
χῶρον. Ὡς τόπος συναντήσεως ὦ- 
ρίσθη τὸ φαρμακεῖον του. Τὸ ὄντι, 
12΄ πρὸ τῆς ἑορτῆς, ἐρωτῶν, θρῆκα 
τὸ φαρμακεῖον του τὸ ὁποῖον ὅμως 
ἦτο κλειστόν. Ἐνόμισα, ὅτι, ἐφόσον 
µετέθαλλε γνώµην, θὰ μοῦ ἐτηλε- 
φώνει στὴν ᾿Αθήνα ἢ κάποιον θὰ 
ἔστελνε νὰ μοῦ παραγγείλη ἢ ἔξω 
ἀπὸ τὸ φαρμακεῖον ἢ κατὰ τὴν ἑορ- 
τήν Ἔφυγα ἀπὸ τὸ κλειστὸν φαρ- 
φακεῖον καὶ περιῆλθον τὴν ἀγορὰν 
µήπως τὸν εὕρω, μὲ ἀποτέλεσμα, 
νὰ θραδύνω ὀλίγον νὰ ὑπάγω εἰς 

τὴν ἑορτήν. 
Ὅταν ὅμως ἔφτασα ἐκεῖ ἔμαθα 

ἀπὸ τὸν κ. Κάζον καὶ ἀπὸ ἄλλους 
ὅτι ὁ κ. Δήμαρχος δὲν παρίστατο 
κἂν εἰς τὴν ἑορτήν. Τὴν ἑπομένην 
συνήντησα τὸν δικηγόρον κ. Γούνα- 
ρην εἰς Ναύπακτον καὶ τὸν κ. Αν. 
Μήταλον μὲ τοὺς ὁποίους συνταξι- 
δεύσαµε στὸ Κλῆμα Δωρίδος γιὰ 
τὸ ἐκεῖ μνημόσυνον καὶ τοὺς παρε- 
κάλεσα νὰ Ὑνωρίσουν τὰ ἀνωτέρω 
εἰς τὸν κ. Δήμαρχον καὶ τὸν δικη- 
Ὑόρον Ι. Μανέον, ὁ ὁποῖος ἔμαθα 
ὅτι ἦτο ἀντιδήμαρχος, γιὰ νά σπεύ- 
σουν νὰ λάθουν ἀπόφασιν γιὰ τὴν 
παραχώρησιν καταλλήλου χώρου 
διὰ τὸ μνημεῖον. ᾽Αναφέρω ξηρῶς



τὰ γεγονότα χωρὶς κανένα σχόλιον 
καὶ παρακαλῶ νὰ δημοσιεύσητε τὴν 

ἐπιστολήν µου εἰς τὸ πρῶτον ἑπό- 

µενον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ σας, 

διότι εἶναι ἄδικον νὰ παραγνωρί- 
ζεται ὁ ἀγῶὼν καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ 

Συλλόγου καὶ ἡ δική µου προσω- 
πικἡ τοιαύτη. 

Μεθ’ ὑπολήψεως 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΠΜΕΙΩΣΗ: Στὰ ὅσα γράφει ὁ 

κ. Γεώργιος Παπαγιάννης πρέπει 
γὰ παρατηρήσουμε τὰ ἀκόλουθα : 

α) Οὐδέποτε ἀμφισθητήθηκε, ἤ, 
πολὺ περισσότερο, ἀποσιωπήθηκε ἡ 
συμθολὴ ὁποιουδήποτε στὴν προ- 
ξολὴ τοῦ παραγνωρισµένου γεγο- 
γότων τῆς κηρύξεως τῆς Ἔπανα- 
στάσεως στὸν Προφήτη Ἠλία --ᾱλ- 
λὰ καὶ τῶν ἄλλων γεγονότων τῆς 

ἑπτάχρονης ἐθνεγερσίας -- καὶ ᾱ- 
πόδειξη τὰ γραφόμενα στὸ άναφε- 
ρόµενο οχόλιο: «ἴσως καὶ κάποιοι 
ἄλλοι νωρίτερα ποὺ οἱ προσπάθει- 

ἐς τους ὅμως ἔχουν ξεχαστεῖ». 

ϐ) Ἡ σωγκεκριµένη ἐκδήλωση 
ποὺ ἀναφέρετα'ι στὴν ἐπιστολή, οἱ 
γιορτὲς δηλ. στὶς 12.5.1974 ὄχι µό- 

νο δὲν ἀγνοήθηκε, ἀλλὰ ἀντίθετα, 

ἀναφέρεται ὄχι ἁπλῶς ὡς µία ἐκδή- 

λὠση ἀλλὰ ὡς «ξέθαµα» τοῦ λη- 
σμονηµένου γεγονότος. Καὶ ἂν ἀπ 
τὰ ὀνόματα τῶν διοργανωτῶν καὶ 
συμμεπασχόντων ἀναφέρθηκε µονα- 
χὰ τοῦ Κραθαρτόγιαννου τοῦτο ὁ- 
φείλεται στὸ ὅτι αὐτὸ συνδέθηκε 
στενότερα μὲ τὴν ἐκδήλωση λόγω 
τῆς Ὑγνωστῆς δικαστικῆς διώξεώς 

του. 

Πάντως πρόθυμα δίνουμε στὴ δη- 

µοσιότητα τὰ ὀνόματα καὶ τῶν ἄλ- 
λων παραγόντων τῆς ἐπιτυχημένης 
ἐκείνης ἐκδηλώσεως, ποὺ ἀναφέ- 

Ρρονται στὴν ἐπιστολή, καὶ μὲ τὴν 
ἴδια προθυμία θὰ δημοσιεύσουμε 
καὶ ἄλλων ποὺ τυχὸν ἀγνοοῦμε. 

κ 

Ὁ συμπατριώτης µας ᾿Ανδρέας 
Μήταλας, Εὐφρονίου 26, ᾿Αθήνα, 

μᾶς ἔστειλε τὴν ἀκόλουθη ἐπιστο- 
λὴ - συμπλήρωμα γιὰ τὸν ᾽Ανάργ. 
Σιµόπουλο : 

Πρ ὁὅ.5 
Τὴν 'Ἑταιρείαν Φωκικῶν Μελετῶν 

Εἰς ”Αμϕισσαν 

Εἰς τὸ ὑφ' ὑμῶν ἐκδιδόμενον χρη- 
σιμώτατον διὰ τὴν Φωκίδα περιο- 
δικὸν ὑπὸ τὸν τίτλον «Σελίδες ἀπ᾿ 
τὴν Φωκίδα», ἐδιάόασα, σὺν ἄλλοις, 

στὶς σελίδες ἀπὸ 14) 638- 21) 645, τὸ 

δηµοσίευµα ὑπὸ τὸν τὸν τίτλον «Α- 

νάργυρος Σιμόπουλος καὶ ἡ ἐποχή 
του» καὶ τὰ σχετικἁἀ μὲ τὴν κατα- 
γωγἡ αὐτοῦ ἢ τῆς οἰκογένειάς του 

καὶ θὰ ἐπιχειρήσω, μὲ τὸ παρόν, νὰ 
φέρω στὴν δημοσιότητα χάριν τῶν 
ἐπερχοµένων καὶ τῆς ἱστορικῆς ᾱ- 
ληθείας, ὅ,τι καὶ ἐγὼ γνωρίζω πε- 

ρὶ τοῦ ἀειμνήστου Σιμµοπούλου. 

Εἶμαι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ πιστεύ- 

ουν στὸ λαϊκὸ γνωμικὸ ὅτι «κάθε 

ἀρνάκι ἀπὸ τὸ δικό του πόδι κρέ- 
µεται» καὶ δὲν διαθλέπω ὅτι θὰ ὁ- 
φελήσω σὲ κάτι τοὺς Σεγδιτσῶπες 
ἢ καὶ τὸν ἑαυτόν µου ἐὰν πολιτο- 
γραφήσω τὸν ἀείμνηστον Σιµόπου- 

λον ὡς Σεγδιτσιώτη. Στὴν περιοχὴ 
τοῦ χωριοῦ Σεγδίτσα εὑρίσκονται 
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ἄλλωστε πάρα πολλὰ καὶ πάρα 
πολλὲς τοπονυµίες (ἱστορικὲς σφρα 
γίδες κατὰ τὸν γυμνασιάρχη Γιαν- 
νοῦτσον) ποὺ μαρτυροῦν τὸ πέρα- 
σµα ἀπὸ αὐτὸ καὶ πάρα πολλῶν 
ἄλλων προσωπικοτήτων. 

Τὸ ἀναφερόμενον στὴ σελίδα 15) 
639 τοῦ περιοδικού σας πολιτικὸ 
σύνθημα τοῦ ἀντιπολιτευόμενου τὸν 
Ζιμόπουλον Σαλωνίτη Γιάνναρου 
Γάτου (ἂν καὶ περὶ τῆς μακρυνῆς 
καταγωγῆς αὐτοῦ καὶ πολλῶν ἄλ- 
λων οἰκογενειῶν τῆς ᾽Αμϕίσσης πρέ 
πει νὰ μᾶς προθλημµατίζουν πολλαὶ 
τοπονυμικαὶ σφραγίδες ἐπὶ µεγά- 
λων ἐκτάσεων τῆς περιοχῆς τοῦ χώ- 
ρίου Σεγδίτσα, ὡς ἐπὶ παραδείγµα- 
τι Γατέῖκα, Λαχανέῖκα, Ταρναρέῖ- 
κα, Δελμουζέϊκα, Χοσαδέϊκα, Κο: 
τορέῖκα χωράφια, Ζητόγιαννου ᾱμ- 
πέλια, Σεφέρη σπηλιὰ καὶ ἄλλα) 
«Ῥηφίσατε Σαλωνίτη καὶ ὄχι Σεγδι- 
τσώτη», εἶναι ἀρκετὸ γιὰ ν᾿ ἄποδει- 
χθῆ ἡ ἀπὸ τὴ Σεγδίτσα καταγωγὴ 
τοῦ Σιμοπούλου. Καὶ τοῦτο διότι ὁ 
Γ. Γάτος οὔτε ψεύτης ἦτο οὔτε κου- 
τὸς ὥστε γὰ ἐκτοξεύση ἕνα τέτοιο 
ἀνακριθὲς πολιτικὸ σύνθημα κατὰ 
τοῦ πολιτικοῦ του ἀντιπάλου πρὸς 
ὀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἦσαν σύγχρο- 
νοι τῶν δύο πολιτευοµένων καὶ ἆ- 
σφαλῶς ἐγνώριζον πολὺ καλὰ πρό- 
σωπα κοὶ πράγματα, καὶ ἑπομένως 
τὴν καταγωγή των, καὶ τὸ ὁποῖον 
θὰ ἐθεωρεῖτο τουλάχιστον ὡς ἀσέ- 
θεια κατὰ τῆς νοημοσύνης τῶν ψη- 
φοφόρων. 

Επίσης ἐκ τοῦ γεγονότος, ποὺ 
ἀναγράφεται στὴ σελίδα 17)641 
τοῦ περιοδικοῦ σας, τῆς καταψηφί- 
σεως ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν τοῦ Σιµοπού- 
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λου ὑπὸ τῶν Σαλωνιτῶν, παρὰ τὰς 
πολλὰς πρὸς τὴν πόλιν των εὖερ- 
γεσίας του, ἀποδεικνύεται ὅτι στὰ 
Σάλωνα ἐπικρατοῦσε ἄκρατος το- 
πικισμὸς καὶ ὡς ἐκ τούτου εὕρισκε 
ἄμεσον καὶ σοθαρὸν ἀπόηχον τὸ πο- 
λιτικὸ σύνθηµα τοῦ Σαλωνίτη Γ. Γά- 
του «ψηφίσατε Σαλωνίτη καὶ ὄχι 
Σεγδιτσιώτη», μὲ ἄμεσο ἀποτέλε- 
σµα νὰ ψηφίζεται ὁ Σαλωνίτης Γά- 
τος καὶ οὐχὶ ὁ μὴ Σαλωνίτης ἀλλὰ 
Σεγδιτσοιώτης Σιμόπουλος. 
Πέραν τῶν προαναφερθέντων Υ- 

πάρχει περὶ τούτου καὶ ἡ μαρτυρία 
τῶν πρακτικῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλ 
λήνων καθ’ ἅ, κατὰ µίαν συζήτησιν 
εἰς ταύτην ἐπὶ τοῦ Προὐπολογισμοῦ 
τοῦ Κράτους, τὸν ὁποῖον εἶχεν κατα- 
θέση καὶ εἰσηγηθῆ ὁ τότε ὑπουρ- 
γὸς τῶν οἰκονομικῶν Σιμόπουλος, 
ὁ ἀνελθὼν μετὰ τοῦτον εἰς τὸ θῆμα 
Θ. Δεληγιάννης γιὰ νὰ ἐπικρίνη, 
ὡς ἀντιπολιτευόμενος, τὰ κυθερνη- 

τικὰ οἰκονομικὰ µέτρα ἤρξατο 
τὰς ἐπικρίσεις του εἰ- 

πῶν σκωπτικῶς διὰ τὸν 

ὑπουργὸν Σιµόπουλον: 
μᾶς εἶπεν ὁ ἐκ Σεγδί- 
τσης πολιτικὸς καὶ οἶ- 
κονομολόγος Σιµόπου- 

λος»' ἀπήντησεν δὲ εἰς τοῦτον ὁ 

Σιμόπουλος μὲ τὸ ἐπίσης σκωπτι- 
κὀν, τὸν ὁποῖον κατέστη περιώνυ- 
μον εἰς τὸν τότε πολιτικὀν κόσμον, 
καὶ τὸ ὁποῖον συνώδευσε τὸν Δελη- 
γιάννη μέχρι τοῦ θανάτου του: «ᾱ- 
παντώντας εἰς τὸν ἐκ 
λαγκαδίας Μαρκήσιον.» 
διότι ὁ Δεληγιάννης κατήγετο ἀπὸ 
τὰ Λαγκάδια Γορτυνίας, καὶ ἆγο- 
ρεύων ἐν συνεχεία ἐπὶ 20΄ λεπτὰ



καὶ πλέον, οὐδαμοῦ ἀντεῖπε διὰ τὸν 

τόπον καταγωγῆς του, ὅπως δὲν 

όλέπομεν νὰ ἀντιλέγη στὸ προανα- 
φερθὲν πολιτικὸὀν σύνθημα τοῦ [., 
Γάτου περὶ τῆς ἐκ Σεγδίτσης κατα- 

γωγῆς του τόσον αὐτὸς ὅσον καὶ ἡ 
δυναμικὴ καὶ πανέξυπνη κόρη του 

Βιργινία. 

Ὕστερα ἀπὸ τὰ προαναφερθέν- 
τα, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἀπὸ ἐπί- 
σηµα ἔγγραφα στοιχεῖα καὶ τὰ ὁ- 
ποῖα ἐγὼ τουλάχιστον θεωρῶ ὑπὲρ 
ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἐκ 

Σεγδίτσης καταγωγῆς τοῦ Σιµο- 
πούλου, θὰ ἔπρεπε νὰ σταματήσω 
ἐδῶ ἀλλὰ ἐπειδή, ὡς ἐν ἀρχῆ γρά- 
φω, δὲν ἧτο αὐτὸς µόνον ὁ σκοπός 

μου, καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ ὅτι στὸ περιο- 

δικό σας διαθάζω πολὺ ὀλίγα εἶναι 
γνωστὰ περὶ τοῦ Σιµοπούλου, ἀκό- 
µη καὶ ἀπὸ συγγενεῖς του, ὁ ὁποῖος 

στὴν ἐποχή του ὑπῆρξε πρώτου ἆ- 

ναστήµατος πολιτικός, καμάρι τῆς 
Ρούμελης ἂν ὄχι καὶ ὁλοκλήρου τῆς 
Ἑλλάδος, καὶ τέλος, ἐπειδὴ νοµί- 

ζω ὅτι ἡμεῖς οἱ παλαιότεροι πρέπει 
γὰ ἐνημερώνομεν ἐπὶ ὅσων γνωρί- 

ζομεν τοὺς ἐπερχομένους, παρακα- 

λῶ νὰ μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ συνεχίσω 

ἐπὶ τοῦ θέµατος τῆς καταγωγῆς 

τοῦ Σιυμοπούλου., 

Κατὰ τὸν Δεκέμόριον τοῦ 1925 ὃ 
θεῖος µου Γεώργιος ᾽Αντ. Μήταλας 
(λεθεντόκορµος, καὶ στὰ γηρατειά 
του ἀκόμη, μὲ τὴν κάτασπρη φου- 

στανέλλα, ὅπως θὰ πρέπει νὰ τὸν 
θυμοῦνται τουλάχιστον οἱ συνοµή- 
λικοί µου στὴν "Αμϕισσα καὶ ἰδία 
οἱ Φαρόπουλοι στοὺς ὁποίους εἴχε 
οὗτος ἐνοικιάσει τὸ ἐν ᾽Αμϕίσση κα- 

τάστηµά του) ὁ ὁποῖος, ὡς πρόε- 

Όρος τῆς Κοινότητος Σεγδίτσης, ἓ- 
κρατοῦσε τὰ ἀρχεῖα τῆς Κοινότη- 
τος ἀλλὰ καὶ τὸ οἰκογενειακό µας 

ἀρχεῖο, μοῦ ἔδειξε τοὺς φορολογι- 

κοὺς καταλόγους τῆς ΠΜοινότητος 

τῶν ἐτῶν 1800 «1820, οἵ ὁποῖοι εἴχον 

συνταχθῆ ἀπὸ τὸν Εὐστάθιο Κεχα- 

γιδ, πατέρα τοῦ Εὐθυμίου ἄεχα- 
γιᾶ, καὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους προέ- 

κυπτεν ὅτι ἡ οἰκογένεια Σιμοπού- 

λου το φορολογούμενη στὸ χωριὸ 
Ζεγδίτσα καὶ μάλιστα ὄχι ὡς ἄ- 

πορος διότι ἐκτὸς τοῦ σουλτανικοῦ 

φόρου (χαράτσι κατὰ κεφαλἠ) ἐ- 
πλήρωνε καὶ ἄλλους φόρους τοὺς 
ὁποίους ἐνδιαμέσως ἐπέθαλον οἱ 

πασάδες καὶ οἱ ἀγάδες ἑκάστης 

περιοχῆς. Δεύτερον, ὁ αὐτὸς θεῖος 

µου, ὁ ὁποῖος παρέλειψα νὰ πῶ ὅτι 

ἦτο θιασώτης καὶ φίλος τοῦ Ζιµμο- 
πούλου, μοῦ ἔδειξε ἕνα συµφωνη: 

τικὸ πωλήσεως ὑπὸ Μ. Σιμοπούλου 

πρὸς τοὺς ἁἀδελφοὺς ᾽Αντώνιο, Θεό- 

δωρο καὶ ΒΜικόλαο Δ. Μήταλα τῆς 
ἐν Σεγδίτση οἰκίας του. Τὸ συμφω- 

νητικὸ αὐτὸ εἶχε συνταχθῆ, ἐὰν ἐἓν- 
θυμοῦμαι καλά, κατὰ τὸ ἔτος 1832 

στὸ χωριὸ Τοπόλια καὶ ὑπεγράφε- 
το, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἠ. Συµόπουλο καὶ 

τὸν Θ. Δ. Μήταλα, καὶ ἀπὸ τὸν πα- 
πᾶ τοῦ χωρίου Τοπόλια καὶ ἀπὸ 
κάποιο Ζουμᾶ ὡς μάρτυρας. 
Πολλοὶ συνοµήλικοι ἢ καὶ νεώτε- 

ροι ἀκόμη πρέπει νὰ θυμοῦνται τὸ 

σπίτι τοῦτο ὅπου κατώκει ἡ θειὰ 

Σταύρω, σύζυγος τοῦ Δημητρίου 

Θ. Μήταλα ἢ Κούτρα καὶ συγγενὴἠς 
τοῦ Σιµοπούλου, ὡς ἐπὶ παραδεί- 

Ύματι τὰ τέκνα τοῦ Δημ. Σαράντη 

ἢ Κουκοϊμάνη (Εὐστάθιος  Εὐθύ- 
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µιος, ᾿Αθανάσιος, ᾿Αρετὴ κλπ.), ὁ 

Θεόδ. Μιλτ. Μήταλας καὶ τὰ τέκνα 

τοῦ ἑτέρου Θεοδώρου Εὐθ. Μήτα- 
λα (Εὐθύμιος, Βικόλαος, ᾽Αντω- 

γιὰ κλπ.) μὲ τὰ σπίτια τῶν ὁποίων 
ἐσυνόρευε ἡ κατοικία τῆς θειᾶς 

ἈΣτοαύρως. 

Τέλος, καὶ τὸ σπουδαιότερον καὶ 

χαρακτηριστικότερον, ὁ θεῖος µου 

ὁ Γεώργιος μοῦ ἐπέδειξε αὐτογρά- 
Φφους ἐπισπολὰς τοῦ Σιμοπούλου 
καὶ Κεχαγιᾶ πρὸς τὴν προγιαγιά 
µου Βασιλικὴ Δημ. Μήταλα, τὸ γέ- 
νος Ἐηροτήρη (Πανουργιά). δΔιὰ 

τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν ἀπαντοῦσαν 
σὲ ἐπιστολὴ τῆς προγιαγιᾶς µου, ἣ 
ὁποία, προφανῶς τοὺς εἶχε παρα- 
καλέση νὰ διορίσουν στὴν Τράπεζα 
τὸν ἐγγονό της Δημ. Μ. Μήταλα ἢ 
Καζαμία καὶ ἐκεῖνοι ἀφοῦ τὸν ἐδιό- 

ρισαν τὴν ἐνημέρωναν. Τὸ Χαρακτη: 

ριστικὸ εἶναι ὅτι, ἐνῶ καὶ οἱ δύο 

ἔκλειναν τὰς ἐπιστολάς των ταυτο- 

σήµως: «Μὲ ἀπέραντον ἀγάπη καὶ 

σεθασμὸ γιὰ τὴν σεθαστὴ γιαγιά 

καὶ ὀρχόντισα Βασιλική», ὑπέγρα- 
φον, ὁ μὲν Σιμόπουλος ὡς «ὁ Χαζο- 

γαλιούρας σου» ὁ δὲ Ιεχαγιᾶς ὡς 

«ὁ μέχρις ἀηδίας ἐνάρετος». Μοῦ 
ἐξήγησε δὲ ὁ θεῖος µου ὅτι ἡ προ- 
γιαγιά µου συνήθιζε στὰ πρόσωπα 

ποὺ ἀγαποῦσε νὰ δίδη παρατσού- 
κλια, ὡς ἐπὶ παραδείγματι στὰ δύο 
προαναφερθέντα ἐγγόνια της στὰ 
ὁποῖα εἶχε δώση τὰ παρατσούκλια 
«Κούτρας» καὶ «Καζαμίας», καὶ ὅτι 

ὅταν ἐδιάθαζε τὶς δύο ὡς ἄνω ἐπι- 

στολὰς γελοῦσε πάρα πολὺ διότι, 

ἐνῶ ἐκείνη εἶχε ξεχάση, ὡς ἔλεγε, 
τὰ παρατσούκλια τους, ἐκεῖνοι τὰ 
εἶϊχαν θυμηθῆ καὶ ἐκ συμφώνου, προ 
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φανῶς, ὑπέγραφον οὕτω. 
Σὲ σχετική µου ἀπορία διὰ τὰ 

παρατσούκλια ἐκεῖνα ὁ θεῖος µου 

θυµόταν ὅτι, καθ᾽ ἃ τοῦ εἶχε εἴπη 
ἡ γιαγιά, στὸν μὲν Σιµόπουλον τὸ 
εἶχε δώση ὅταν, δεκαετὴ ὄντα, τὸν 
ἐφιλοξένησε ἕνα καλοκαίρι μαζὶ μὲ 
τὴν γιαγιά του στὸ χωριό, ἐπειδὴ 
τῆς ἐθύμιζε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πιστὰ 
καὶ ἀφοσιωμένα στὸν πατέρα της 

παληκάρια, τὸν πάντα παραπονιά- 
ρη Γαλιούρα, στὸν δὲ Κεχαγιᾶ, σὲ 

πολὺ µεγαλύτερη ἡλικία, ἐπειδὴ ἢ- 
το μέχρις ἀηδίας τίµιος καὶ ἐνάρε- 

τος. 
Αὐτὰ τὰ τελευπαῖα θὰ ἤθελα νὰ 

τὰ παραλείψω ἐπειδὴ δὲν θὰ ὦφε- 
λήσουν σὲ τίποτε τοὺς ἐπερχομέ- 
νους ἀλλὰ τελικὰ ἀπεφάσισα νὰ τὰ 

παραθέσω ἐπειδὴ ἀφοροῦν τὰ παι- 

δικὰἀ χρόνια τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων 

οἱ ὁποῖοι ἐπὶ δεκαετίας δυεχειρίσθη- 

σαν τόσον εὐστόχως τὰ οἰκονομικὰ 
τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν θὰ τὰ γνώ- 

ρίζουν ἀσφαλῶς οὔτε συγγενεῖς 

των ἀφοῦ, ὡς προκύπτει, δὲν γνω- 
ρίζουν οὔτε τὰ τῆς ὠρίμου ἡλικίας 
τούτων πολὺ σοθαρώτερα γεγονό- 

τα.. 
Κατὰ τὸν Γ. Μήταλα καὶ τὰς 6α- 

σίµους πληροφορίας, ἡ οἰκογένεια 

Σιμοπούλου πρέπει νἁ ἔφυγε ἀπὸ 
τὴ Σεγδίτσα κατὰ τὸ 1830 καὶ µε- 

τὰ καὶ ἐν ἀρχῆ μὲν µετώκησεν εἰς 
χωρίον Τοπόλια, ὅπου εἶχε συγγε- 
νικὸ δεσμὸ ἢ καὶ φιλικὸ καὶ ἔπειτα 
εἰς "Αμϕισσαν ὅπου καὶ πιθανὸν ἑἐ- 
γεννήθη ὁ ᾽Ανάργυρος. Τοῦτο μού 

τὸ ἐθεθαίωσε κατὰ τὸ 1960 καὶ ὁ 
ἐκ Τοπόλιας καταγόμενος συνταξι- 

οῦχος διευθυντὴς Οἰκον. Ἐφοριῶν



Δημ. Ζουμᾶς, ὁ ὁποῖος, διευκρινί- 

ζοντας, πρόσθεσε καὶ τὰ κάτωθι: 
1) ὅτι ἦ προγιαγιά του κατήγετο 

ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Σιµοπούλου ἐκ 
Σεγδίτσης, 

2) ὅτι ἡ οἰκογένεια Συμοπούλου 
μπορεῖ νὰ µετώκησεν ἀλληλοδια- 
δόχως ἀπὸ Σεγδίτσα εἰς Τοπόλια 
καὶ ἀπὸ Τοπόλια εἰς ”"Αμφισσαν, 
ὅπου καὶ ἐγκατεστάθη καὶ ἐγεννή- 
θη ὁ ᾽Ανάργυρος, ἀλλὰ δὲν µετα- 
δηµότευσεν οὔτε εἰς Τοπόλιαν οὔτε 
εἰς "Αμϕισσαν καὶ περὶ τούτου, μιὰ 
καὶ τὰ ἀρχεῖα τῆς Κοινότητος Σε- 
Ὑδίτσης εἶκον καῆ κατὰ τὴν ἐν ἔ- 
τει 1943 πυρπόλησιν τοῦ χωρίου ὅ- 
πὸ τῶν ᾿Ιταλο-Γερμανῶν, μὲ παρέ- 
πεµψε στὰ Μητρῶα τῆς Κοινότητος 

Τοπόλιας καὶ τοῦ Δήμου ᾽Αμϕίσ- 

σης, 

Ἀ) ὅτι ἡἣ µάνα τοῦ ᾿Αναργύρου 
Σιμοπούλου δὲν κατήγετο ἀπὸ τὴν 

περιοχὴν τοῦ Μομοῦ µας ἀλλὰ ἀπὸ 
κάποιο νησί, καὶ κατὰ πᾶσαν πιθα- 
γότητα ἀπὸ τὴ Σύρον, ὅπου ὁ φτω- 
χεύσας ἐν τῷ μεταξὺ πατέρας του. 

ἠργάσθη διὰ μικρὸν Χρονικὸ διά- 
στηµα στὰς ἐκεῖ ἐπιχειρήσεις τῶν 

ἐκ Σαλώνων Γιαγτζαίων, 

4) ὅτι ἐγνώριζε πολὺ καλὰ τὸν 
᾽Ανάργυρον Σιµόπουλον καθ’ ὃ προ 
στατευόμµενός του, κοὶ 

3) ὅτι μὲ καμάρι ἤθελε ὁ Σιµό- 

πουλος νὰ τὰν λένε Σεγδιτσιώτη 
καὶ ὅτι μάλιστα εἶχε τὴν πρόθεσιν 
; ἀγοράση τὸ εἲς Σεγδίτσα οἶκο- 
γενειακό του σπίτι, ποὺ ὁ πατέρας 

του τὸ εἶχε πουλήση. 

Δὲν ἔχω κανένα λόγο νὰ μὴ πι- 
στεύω τὰ ὅσα μοῦ εἶπε ὁ πρεσθύ- 
της ΑΔ. Ζουμᾶς καὶ γι’ αὐτὸ τὰ πα- 

Ρραθέτω σὰν ἱστορικὰ ντοκουμέντα. 

2τὸ σημεῖο αὐτὸ κλείνω τὸ ὑπὸ 
δηµοσίευσιν μὲ εὐχαριστίες διὰ τὴν 
διεύθυνσιν τοῦ περιοδικοῦ καὶ γιὰ 
µένα τὴν εὐχὴν νὰ ἔχω τὴν ση- 
μερινὴν διάθεσιν νὰ γράψω καὶ γιὰ 
τὸν Κεχαγιᾶ, τοῦ ὁποίου οἱ ἀπό- 
Ύονοι ὄχι µόνον δὲν ἀμφισθήτουν, 
πρὸς τιµήν των, τὴν ἀπὸ τὸ χωριὸ 

Σεγδίσα, καταγωγήν του, ἀλλὰ 

καὶ δαπάναις των ἔστησαν ἀνδριάν- 
τα στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ καὶ ἐν 
συνεχεία γιὰ νὰ γράψω γιὰ τὴν πί- 
στιν τοῦ γυμνασιάρχου Γιαννούτσου 
στὴν ἱστορικὴ ἀξία τῶν τοπονυμιῶν 
ὡς καὶ τὴν ὁμοίαν τοῦ καθηγητοῦ 
τοῦ Πανεπιστηµίου Γεωργίου Ταξ. 
Κόλλια μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ κεν- 
τρίσω τὸ ἐνδιαφέρον τῶν νέων γιὰ 
τὴν ἱστορία τῆς περιοχῆς. 

᾿Αθῆναι τῇ 15.5.1982 

Μετὰ πάσης τιμῆς 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΑΛΑΣ 

Εὐφρονίου 26 -- ᾿Αθῆναι (508) 

  

περιοδικοῦ µας,   

Μᾶς εἶναι εὐπρόσδεκτες τόσο οἱ συνεργασίες σὲ θέµατα ποὺ 
ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας, ὅσο καὶ ἡ διατύπω- 
ση ὁποιασδήποτε κριτικῆς, οἱ ὑποδείξεις σας γιὰ τὶς ἐλλείψεις 
μας καὶ γενικἀ ὅτι μπορεῖ νὰ συµθάλει στὴν καλλιτέρευση τοῦ 
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δω. ... Φώς. δε. 

ο Απ΄ τὴ ὁραστηριότητα τῆς Ἑταιρείας 

Ι.--- Πρὶν λίγες ἡμέρες ἡ Ἑταιρεία παρέλαθε ἀπὸ τὸ Πολιτιστι- 
κὀ Κέντρο Φωκίδας διάφορα ἐργαλεῖα τῶν «ταμπακαριῶν» τῆς Χαρ- 
μένας, τὰ ὁποῖα εἴχε συγκεντρώσει τοῦτο γιὰ ἔκθεση στὰ «Φφωκικά» 
τοῦ "80, καὶ ποὺ τὰ πρόσφερε τώρα στὸ «Λαογραφικὸ Μουσεῖο Φω- 
κίδας». 

Ὕστερα ἀπὸ τὸν καθαρισμὸ καὶ τὶς φροντίδες συντηρήσεώς τους 
τὰ νέα ἐκθέματα τοποθετήθηκαν στὴν αἴθουσα τῶν Θιοτεχνιῶν τῆς 
περιοχῆς µας, ὅπου ὑπάρχουν ἀντιπροσωπευτικὰ ἀντικείμενα ἀπὸ 

τὶς τρεῖς θασικὲς θιοτεχνίες ποὺ ἄνθισαν στὴ περιοχή µας --- τὴ 6υρ- 

σοδεψία, τὴν κωδωνοποιῖα καὶ τὴ σχοινοπλεκτικὴ --- καὶ ποὺ ἄφησαν 
ἀνεξίτηλη τὴ σφραγίδα τους ἰδιαίτερα στὰ Σάλωνα. 

Ἡ Ε.Φ.Μ. εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸ Πολιτιστικὸ ΙΚέντρο Φωκίδας γιὰ 
τὴν προσφορά του καὶ παρακαλεῖ, γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά, τοὺς κα- 
τόχους ἀντικειμένων καὶ ἐργαλείων ποὺ δὲν τὰ χρησιμοποιοῦν σήµε- 
ρο, νὰ τὰ προσφέρουν στὸ Λ.Μ.Φ. γιὰ τὴ συμπλήρωση τῶν συλλογῶν 
του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἐνῶ ἐκεῖνοι δὲν ἀποξενώνονται ἀπ᾿ αὐτά, ἓν 
τούτοις θοηθοῦν οὐσιαστικὰ στὴν ἀρτιότερη ἐμφάνιαη τοῦ Μουσείου 
καὶ στὴν ἰδιότυπη αὐτὴ ἀπεικόνιση, τῆς ζωῆς καὶ τῶν συνθηκῶν τῶν 
ἀνθρώπων τοῦ τόπου µας. 

Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία ἐκφράζουμε καὶ μιὰ ἀπορία: ἀπὸ τὰ περί- 
φηµα «στραγαλάδικα» τῆς ”Αμφισσας ὅπου παρασκευάζονταν παλιὰ 
τὰ ἀνεπανάληπτα στραγάλια -- τὰ ἀφράτα, τὰ ἁλμυρά, τὰ σκληρά, 
τὰ µαλακά, τὰ µυρωδάτα κλπ. -- δὲν ὑπάρχει πουθενά, οὔτε ἕνα ἐρ- 
Ὑαλεῖο ἢ ἀντικείμενο; Δὲν εἶναι κρίµα μιὰ θιοτεχνία ποὺ ἄνθισε στὴν 
πόλη µας νὰ μὴν ἀναφέρεται οὔτε στοιχειωδῶς στὸ «Λαογραφικὸ 
της Μουσεῖο»; 

  "ρὀ σα. 

ΓΙ] Συνεχίστηκαν οἱ προσφορὲς γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας. 
Οἱ παρακάτω συμπατριῶτες μᾶς ἔστειλαν τὰ ἀντίστοιχα ποσά: 

1. Νικόλ. Κουλαδοῦρος Αθ. Διάκου 11, Δάφνη ᾿Αθήνα 1.900 
2. Βικ. Σιδηρόπουλος ἔμπορος, "Αμϕισσα 200 
3. Αναστ. [. Παχός, Ἴθης 20, Παλ. Φάληρον 1.000 
4. ᾿Ιωάν. Μαναῖος Δικηγόρος, "Αμϕισσα 1.000 
2. Ιωάν. Ν. Κολοθὸς Ζυρνόθου 2 ᾿Αθήνα 1.000 
6. Κοσμᾶς Παπαδόπουλος ᾿Ιατρός, "Αμϕισσα 1.00υ 
7. Δημ. Μπούγας, Γραθιὰ 400 

Ἡ Εταιρεία τοὺς εὐχαριστεῖ θερμά. 
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Ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀναδημοσίευση τῶν κειμένων, μὲ τὴν 

προυπόθεση νὰ γίνεται μνεία τοῦ περιοδικοῦ, ὅπου πρωτοδημοσιεύθηκε 

καὶ νὰ δηβῥσιεύεται ὃ πρόλογος ἢ τὸ σχόλιο τῆς συντάξεως, ἂν ὑπάρχει. 

 



αν αμιισσα 
  

  

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


