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ΕΥΑΙΣΟΗΣΙΕΣ
Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἀμφίσσης
Τοῦ ΙΧΝΗΛΑΤΗ

Εἰς τά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (Γεν. Γραμμ. Υ. 176), βρίσκεται τό ἔγγραφο πού ἀκολουθεῖ, τό ὁποῖο καθρεπτίζει τήν ἁγνή
Ἑλληνική φυχή καί τόν ἄδολο πατριωτισμό, πού ἐνέπνευσαν τόν
ἐπικόν ἀγώνα τοῦ 1821.
Τό παραθέτοµε, τιμῶντας τήν ἀπροσμέτρητη συγκίνησηκαί ὑπε-

ρηφάνια τῶν κατοίκων τῆς περιοχής , ὅταν ἔνιωσαν ἐλεύθεροι ἀπό

τόν δυνάστη Τοῦρκο.

«Ἑλληνική Πολιτεία ἀριθ. 12
Πρός τόν

Ἐξωχότατον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος!

Ἡ προσωρινή δηµογεροντία τῆς ἐπαρχίας τῶν Σαλώνων.
Ἐλευθερώθη τέλος πάντων τήν 17 τοῦ ἤδη λήγοντος µηνός καί ἡ

ἐπαρχία τῶν Σαλώνων. Οἱ ἐν αὐτῇ Τοῦρκοι ὑποχλίναντες ἀτίμως τόν

αὐχένα των εἰς τά ὅπλα τῶν Ἑλλήνων ἔφυγον διά συνθηκῶν. Αἱ μέν
μοῦσαι τοῦ Ἑλικῶνος καί ὁ Φοῖβος Ἀπόλλων, ἐπανῆλθον εἰς τάς

ἑστίας των, διά νά πλέξουν τούς ἀἁμαράντους στεφάνους των, καί νά

στεφανώσουν ἐκείνους, δι ὧν ἀπήλαυσαν τάς καθέδρας των, οἱ δέ
κάτοικοι τῆς ἐπαρχίας ταύτης, οἵτινες µέχρι τοῦδε διέτριβον εἰς

ἀλλοδαπάς Υαίας, ἐπανέρχονται ἤδη διά νά καταφιλήσουν τό ἱερόν
καί γλυκύτατον ἔδαφος τῆς φίλης των Πατρίδος, ἐλευθερωτῶν διά

τῶν ἑλληνικῶν ὅπλων, κυβερνωμένων παρά τῆς Α.Β. τοῦ Κυβερνή-

του (Ἰ. Καποδίστρια) καί διευθυνοµένων ὑπό τοῦ Στρατάρχου Κου
Δημητρίου Ὑψηλάντη. Ἀναζωπυρούμενοι δέ καί οἱ ὡς οἱ κολλίες
διωκόµενοι εἰς τάς ὁπάς τῆς γῆς καί τά σπήλαια" ἀνέρχονται διά νά
πνεύσουν τόν ἐλεύθερον ἀέρα καί νά χαροῦν τό λαμπρόν φῶς τῆς
Ἡμέρας, νά περιέλθουν τάς χλοαζούσας πεδιάδας, νά θεωροῦν αὐτάς

περικυκλωμµένοι ἀπό ποίµνια προβάτων, ἤρεμα βελαζόντων καί
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ἐλευθέρως σκιρτώντων καί τούς ποιµένας ἀθώους καί ἀφόβους ὅπισθεν αὐτῶν συρίζοντας, νά βλέπουν τέλος πάντων µέ ὄμμα πλῆρες

χαρᾶς τάς οἰχίας των, ἄν καί τούς ναούς των κατακρηµνισµένους.
Δι’ αὐτάς λοιπόν τάς εὐτυχεῖς καί βασίµους ἀπολαύσεις, ὑποχρεωμένοι ὄντες, κηρύττουν διά τοῦ παρόντος τήν ἐκ βάθους καρδίας
ἀντηχοῦσαν εὐχαρίστησιν καί χεῖρας ἱχέτιδας αἵροντες πρός τόν Πα-

νάγαθον Θεόν, εὔχονται κράζοντες τό ζήτω ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος καί ἀπωλεσθήτω ὁ τύραννος αὐτῆς.
Τήν εὐχαρίστησιν δέ ταύτης πρός τόν Ἐξοχώτατον Κυβερνήτην

τῆς Ἑλλάδος δι ἡμῶν προσφέροντες, ἐπικαλοῦνται καί τοῦ λοιποῦ
τῆς ἀγαθῆς καί πατρικῆς κηδεµονίας σας καί τῶν σεβαστῶν δια-

ταγῶν καί ὁδηγιῶν σας, διά νά ὁδηγηθῶμεν εἰς τάς ἀληθῶς συµφέροντα τῆς Πατρίδος.

Ὑποσημειούμεθα μ᾿ ὅλην τήν ἐξαίρετον ὑπόληφιν.
Ἐν Σαλώνοις τῇ 27] {0βρίου 1828

Οἱ Δημογέροντες
Βασίλης Βασιλείου
Γιώργης Πατέλος
Ὁ Τραμματεύς

Δημήτριος Νικολαΐδης

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Ἄνοιξη τῆς φυχῆς καί τοῦ γένους
Τοῦ κ. ΔΗΜ. ἴ ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ
Ἐπίτιμου Ἐπόπτη Δημοτικῆς Ἐκπ/σεως

«ΜΜ λησμονεῖς, πώς Ἕλληνα σ᾿ ἔχει γεννήσει ἡ μοίρα

χι ἑντός σου λάμπει ἀδάμαστη τοῦ Γένους σου ἡ φυχή»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

Κάθε χρόνο, µέσα στά Μαρτιάτικα ἀνθίσματα, ὑψώνεται ἕνας
καταστόλιστος βωμός. Στό βάθρο του λάµπουν στέφανα καί χρυσά

γράµµατα ἀνακαλοῦν στή μνήμη µας ὀνόματα, χρονολογίες, γεγονότα καί ἠρωϊσμούς. Ἡ 25η Μαρτίου 1824, ημέρα θρύλων καί θριάµ-

βων, συμβολίζει τήν ἀκατάβλητη ρώμη καί τόν ὑπέρτατο δυναμισμό

τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς. Ἡ Ἱστορία ὅλων τῶν αἰώνων καί ὅλων τῶν
λαῶν τῆς γῆς ἀτενίζει εὐλαβικά τό µεγάλο ἑλληνικό ἆθλο, πού, πρίν
ἀπό 182 χρόνια, ἐφώτισε ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη καί ὀνομάστηκε
θαῦμα, ἐνῶ δέν ἦταν τίποτ ἄλλο, παρά ἡ ἐκδήλωση τῆς ὑπεροχῆς
τοῦ Γένους.
«Μ’ ἀνθούς τοῦ ὀνείρου ἡ γή ξαναγεµίζει.

Ἀνάστα τώρα µέ τήν Ἄνοιξη, Λαέ µου».
(1Τ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ)

Μέσα σέ µιά Εὐρώπη, βαθύτατα κλονισμένη, τρομαγμµένη ἀπ᾿ τή

θύελλα καί ἠθικά ξεπεσμένη, οἱ ἡμίθεοι τῆς μεγάλης Ἐποποιϊΐας

εἶχαν τήν ἀπίστευτη τόλμη ν᾿ ἀντιμετωπίσουν, σέ θανάσιμη πάλη,
σῶμα µέ σῶμα, τά πλήθη καί τούς θησαυρούς, τούς στρατούς καί

τούς στόλους τῆς τρομερῆς Αὐτοκρατορίας. Μ’ ἕνα καί µόνο µέσο,
µέ τή µεγάλη ἑλληνική φυχή τους, τήν ἐκλεκτή τοῦ Κυρίου. Πιστοί
στίς αἰώνιες καί ἄφθαρτες ἑλληνικές παρακαταθῆχες, διέθεσαν ὁλόΧληρη τή ζωή τους στό βωμό τῆς ἐθνικῆς τιμῆς, συνεχίζοντας τόν

ἱστορικό ἀγώνα τους γιά τήν περιφρούρηση τῶν ἀξιῶν ἀπό κάθε
βαρβαρότητα. Ἡ ἱστορία εἶναι πάντα µία ἡ Ἱστορία τῆς ἀρετῆς καί

τῆς τόλµης, τῆς πίστης καί τῆς θυσίας, τῆς πρσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης

µέχρι θανάτου γιά τήν ἱερή ἰδέα τῆς Πατρίδας. «Χωρίς ἀρετή καί
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πόνο στήν Πατρίδα καί πίστη στή Θρησκεία, ἔθνη δέν ὑπάρχουν»,
τονίζει ὁ μεγάλος Μακρυγιάννης.
ας ας ας

Τό Εἰκοσιένα, ἕνα ἀπ᾿ τά μεγάλα καί τ᾽ ἀπροσμέτρητα θαύματα

ἐνθουσιασμοῦ, μοναδικό φαινόμενο σ᾿ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα

ἐμπνευσμένο, ἀπ᾿ τήν ἀρχή ὥς τό τέλος, ἀπό καθολική ἰδέα, βγήκε
ἀπ᾿ τήν ἀρχαιότατη πηγή τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας καί λάμπει, μ᾿ ἆβα-

σίλευτη αἴγλη, ἐπάνω ἀπ᾿ ὅλα τά ἀπελευθερωτικά κινήματα τῶν δια-

φόρων λαῶν τῆς γῆς. Ὅπου μάχεται ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπό πο-

ντά του εἶναι ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ἡ ἴδια καρδιά, ἡ ἴδια λαχτάρα, ἡ ἴδια ψυχή. Εἶναι ὁ καθολικός ξεσηκωμός ἑνός ὁλοχκλήρου

ἱστορικοῦ λαοῦ, πού, αὐτόφωτος, πρωτοπόρος καί ὁδηγός, ἔγινε τό
ὑφηλό κέντρο τῆς ἱστορικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους.

«Τό Βἰκοσιένα - σημειώνει ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης - εἶναι τό πύρινο ἄνθος μιᾶς ἀργῆς κυοφορίας, πού συντελεῖτο, ἐπί αἰῶνες, σέ
τούτη τή γή. Στιγμή τή στιγµή, ημέρα τήν Ἠμέρα, χρόννο τό χρόνο,

αἰώνα τόν αἰώνα. Στή διάκριση τοῦ ἀπιανοῦ βαρβάρου Ἡ τιµή. τά
παιδιά, ἡ γυναίκα, ἡ σοδειά, ἡ ζωή, Ἡ κοινότητα, τό γένος τῶν Ἑλλήνων. Δέν εἶναι λίγο. Εἶναι μισή χιλιετία, ὅπου ἀναδίνεται τόσος σπαραγμός καί τόσος χαὺὐμός ἀπ᾿ τό δουλωμένο γένος. Εἶναι ὁ ἀκατάλυτος καὺὐμός τῆς ρωμιοσύνης, ἢ ὁποία δουλώθηκε στίς Τουρχκοµανικές ὀρδές τῆς Ἀσίας, πού µόνη τους συμβολή στήν παγκόσμια ἵστο-

ρία εἶναι νά σβήσουν πολιτισμούς. Ὥσπου ἔφτασε ἡ στιγµή. πού
ἔπαυσαν οἱ Ἕλληνες νά διηγοῦνται τά βάσανά τους, κλαίγοντας. Μαί

ἐξεγέρθηκαν».

Ἐνῶ χτυποῦν χαρµόσυναοἱ καμπάνες καί τά κανόνια, οἱ καρδιές
μας δονοῦνται µέ ὑπερηφάνια κι ἐνθουσιασμό ἀπ᾿ τούς ἴδιους ὑψηλούς ὁραματισμούς τοῦ Ρήγα καί τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

τοῦ Σαμουήλ καί τοῦ Καφάλη, τοῦ Διάκου καί τοῦ Καραϊσκάκη καί
ὅλων τῶν ἐλευθερωτῶν προγόνωνµας. Τό αἷμα τους ρέει στίς φλέ-

βες µας, στίς καρδιές µας χτυποῦν οἱ καρδιές τους. Μέσα µας ζεῖ,

ἀκατάλυτο, ἀπόλυτο καί αἰώνιο, τό Βἰκοσιένα. Μέσα µαςζεῖ καί

πάλλεται ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα! Μακάριοι οἱ λαοί, πού, γυρνώντας
πίσω. στή διαδρομή τοῦ χρόνου, μποροῦν νά ἐμπνέονται καί νά φρονηµατίζονται ἀπ᾿ τή µεγαλειώδη ἱστορία τοῦ θρυλικοῦ Βἰκοσιένα. Μέ

τό κεφάλι ψηλά, θά μποροῦν αἰδιόδοξα ν᾿ ἀντικρύσουν τό µέλλον.
κ κ κ
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Γιορτάζοντας τήν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς ἀνάστασής µας, ὑψώνουμε

ἄξια τῆς θυσίας τῶν προγόνων µας ἐγκώμια καί δεχόµαστε τό
αἰώνιο κι ἐκτυφλωτικό φῶς τοῦ μεγάλου θαύματος. Αἰώνιοι νέοι
στήν καρδιά καί στό στοχασμό, ἀκολουθοῦμε τό μοναδικό ἐθνικό
δρόµο µας. Λιτοί δωρικοί στύλοι, αἰώνιοι Τριακόσιοι τῶν Θερµοπυλῶν, ἀθάνατοι Μεσολογγίτες, θ) ἀπελευθρώνουμε τήν ἀνθρωπότη-

τα ἀπ᾿ τό πνεῦμα τοῦ κακοῦ καί τοῦ µίσους, µή ξεχνώντας τόν Παλαμικό λόγο:

«Δέν εἶν᾽ οἳ Ἑλλάδες τέρματα, γέρµατα γιά τόν Ἅδη,

ζωή ὁ Κανάρης, πνοή ὁ Μιαούλης καί δέν περνᾶ

τό Μεσολόγγι, µέ τήν Ἀράχωβα, µέτ᾽ Ἀρκάδι,
τά παλιωµένα σάν τωρινά.

Ἄρχαῖες ὑπάρχουν καί νέες Ἑλλάδες µέτίς θυσίες
χι οἳ ἐλευθερίες πάντα ἐναγώνιες µέ τούς λαούς

καί σβοῦν κι ἀνάφτουν καί θά ξανάρθουν οἳ ἀθανασίες,
πάντα οἰκοδόμοι γιά τούς ναούς».

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΛΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ κ. ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟ
Στόν κ. ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟ, Ἐπίτιμο Ἐπόπτη Δημοτικῆς
Ἐκπαιδεύσεως, Λογοτέχνη καί Συγγραφέα, ἀπένειμαν τιμητικές

διακρίσεις:
|
α) Ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, Ἀναμνηστικό Δίπλωμα γιά
τήν οὐσιαστική συμβολή του στή θετική ἐκτέλεση τῶν ὑφηλῶν πνευματικῶν ἐπιδιώξεων καί ἰδεωδῶν του, σέ ἰδιαίτερη ἐκδήλωση, πού
πραγματοποιήθηκε στό Ἐενοδοχεῖο «ΙΛΙΣΣΙΑ», στίς 28 Δεκεμβρίου
2002.
β) Ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, Χρυσό Μετάλλιο πνευµα-

τικῆς ἀξίας Α΄ τάξεως γιά τήν προσφορά του στά Ἑλληνικά Γράµµατα καί στή Λογοτεχνία, σέ πνευματική ἐκδήλωση, πού πραγµατοποιἤθηκε στίς ὃ Φεβρουαρίου 93008, στήν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου Ὑπαλλήλωντῆς Τράπεζας Ἑλλάδος(Σίνα 16).
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Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
Τοῦ Γιάννη Ά. Σαντάρμη

Ξεσηκωμός, ραγιάδες, πιά! Στόν Κύριο τ’ ἀλληλούια,

ὁ Κύριος μᾶς σπλαχνίστηκχε καί μᾶς καλεῖ στό βόλι,
ἀχολογᾶνε βρονταριές, γροικιοῦνται πολυβούια,
ἄναφε ἀκέριος ὁ Μωριάς, καίγεται ἡ Ρούμελη ὅλη.
Πάψετεοἱ νιές τά κλάματα, τά µοιρολόγια οἱ µάνες
κι ἐσεῖς τ ἀντροπαλίκαρα σηκῶστετό κεφάλι,

στόν κόσµο τρισχαρούµενες ἄς ἀκουστοῦν καμπάνες,
νά διαλαλήσουν τούτη Ἡ Υῆ πώς ἀναστήθη πάλι.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Χρέος καί τιµή ὀφειλόμενη
Τοῦ Γιάννη Ἡλιόπουλου

Κάθε χρόνο τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, ἡ καρδιά τῆς Πατρίδας
µας, τῆς Ἑλλάδας Ἡ φυχή, φτεροκοπάει πάνω ἀπ᾿ τό Μεσολόγγι.
Ἡ Πολιτική, ἡ Στρατιωτική, ἡ Πνευματική ἡγεσία τοῦ τόπου, µέ

πρωτοπορία τή Θρησκευτική του ἠγεσία, συγκεντρώνονται στήν πόλη «Τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων»κι ἀποδίδουν τίς ὀφειλόμενες

τιµές στούς Νεκρούς τῆς ἄμυνας τῆς Ἱερῆς Πόλης, σ’ ὅοσυς ἔπεσαν,
κατά τό κορυφαῖο γεγονός τῆς Πρωϊκῆς Ἐξόδου, τῆς 10ης Ἀπριλίου
1826, σ’ ὅσους ἀγωνίστηκαν «Νά ζεῖ τό Μεσολόγγι»καί νά μάχεται
γιά τή λευτεριά ὅλης τῆς Ἑλλάδας.
Κι ἦταν οἱ ἀγῶνες των πολιορκημένων στό Μεσολόγγι καί τά ξαχουστά κατορθώματα τῶν μπουρλοτιέρηδων τοῦ Κανάρη οἱ κύριες

αἰτίες τῆς ἀποφασιστικῆς ἐπέμβασης τῶν Ἑένων δυνάμεων, ὑπέρ τῶν
µαχόµενων Ἑλλήνων.

Ἀλλάδέν εἶναι µόνον οἱ ἐπίσημες ἀρχές τῆς Πολιτείας, πού ἄποδίδουν τίς ὀφειλόμενες τιµές, κατά τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς
ἐπετείου τῆς Ἐξόδου, στό Μεσολόγγι.

Ἀντιπροσωπεῖες ἀπό πολλά µέρη τῆς Ἑλλάδας συμμετέχουν στίς
ἑορτές ἱστορικῆς µνήµης καί τιμῆς, πρός τήν Πρωίκή Φρουρά τοῦ

Μεσολογχιοῦ, τοῦ 1826, µαζί µέ τίς ἀντιπροσωπεῖες τῶν «Προστάτιδων Δυνάμεων»κι ἐκεῖνες τῶν Πατρίδων καί πεσόντων στό Μεσολόγγι, Φιλελλήνων.
Ἀλλ᾽ εἶναι καί ὁ Λαός: Κοσµοσυρροή καί συγχίνηση καί ψυχική
συμμετοχή στά δρώμενα. Κι ὅσοι ἀδυνατοῦν νά βρεθοῦν στό Μεσο-

λόγγι, κατά τίς ἐτήσιες ἐκδηλώσεις τῆς Ἐξόδου, παίρνουν µέρος, νοερά, στήν Ἔξοδο, ἀγωνιζόμενοι ἀνάμεσα στούς Μεσολογγίτες ἀδελφούς µέ τό γιαταγάνι στό χέρι ἤ ἀμυνόμενοι, στόν Πύργο τῆς θάλασσας, γίνονται στό τέλος σπίθες καί φλόγες τοῦ πυρσοῦ τοῦ Καφάλη...
Τή Φρουράτῆς ἱερῆς πόλης τοῦ Μεσολογχιοῦ, κατά τούς ἀγῶνες
τῆς περιόδου 1821 - 1826, ἀποτελοῦσαν, κατά κανόνα στρατεύματα
τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἠπείρου (Σουλιῶτες), καθώς καί τµήµατα Φιλελλήνων.
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Ὅμως, «Καραϊσκάκης τῆς Στεριᾶ κι Ὑδραῖοι τοῦ Πελάγου», κα-

τά τό δημοτικό µας τραγούδι, οἱ ἀγωνιστές δηλαδή τῆς ἐλευθερίας,

πού δροῦσαν ἔξω καί πέρα ἀπ᾿ τά τείχη καί τήν ἀμυντική γραμμή
τοῦ Μεσολογγιοῦ, παρενοχλοῦσαν κι ἔφθειραν τόν ἐχθρό µέ συνεχεῖς
ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν θέσεων καί ἐφοδιοπομπῶν του, ἀλλά καί µέ
καταδροµμικχές ἐνέργειες - Στόλος καί Πεζοί - ἔμπαιναν στό χλεισμένο Μεσολόγγι φέρνοντας στούς ἀμυνόμενους τροφές καί πολεμοφό-

δια καί νέα τμήματα ἀγωνιστῶν, δυναµώνονταςἔτσι τήν ἄμυνά του.
Ἡ Ἱστορία τῆς Ἄμυνας χι Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγιοῦ καί τῶν
διασωθέντων Ἐλεύθερων Πολιορχημένωνεἶναι µεγάλη, συγκλονιστική καί προκαλεῖ, στό σκεπτόµενο ἄνθρωπο, ρἴγος καί φρικίαση.
Ἀλλά, νά σταθοῦμε, πρέπει στό θέµα τῆς συμμετοχῆς στούς ἹρωἸκούς ἀγῶνες τῶν Ἡρομάχων τῆς Ἐλευθερίας, στό Μεσολόγγι, τοῦ
Λαοῦ καί τῶν µάχιμων τμημάτων του στή γειτονική περιοχή τῆς σημερινῆς Φωκίδας καί κυρίως στήν πλησιέστερη πρός τό Μεσολόγγι
ἐπαρχία τῆς Δωρίδας σήµερα, τῶν ἐπαρχιῶν Λιδωρικίου καί Μαμανδρίνου, τότε.

Οἱ ἐπαρχίες αὐτές βρίσκονται σ᾿ ἐπανάσταση ἀπ᾿ τίς 23 Μαρτίου

τοῦ 1824 καί στά 1835-26 διέθεταν ἐμπειροπόλεμες καί συγκροτηµένες στρατιωτικές δυνάµεις µέ πολλούς καί ἱκανότατους Ἠγήτορες,

ὅπως τό Σχκαλτσο-Δῆμο, Σιαφάκα, Καλύβα, Ρούκη, Ἀποκορίτη, Μαστραπᾶ, Μποσνέκη, Μπίτη, Κουτρούκη, Ταράτσα κ.ᾶ.
Τά ἐπίσημα ἔγγραφα τοῦ Ἀγώνα βεβαιώνουν καί τά Πιστοποιητικά τῶν Ἀγωνιστῶντοῦ 1824 δείχνουν, ὅτι πολλοί ἀγωνιστές, ἀπ᾿ τή
σηµερινή Φωκίδα, ἀγωνίστηκαν ἔξω καί µέσα στό Μεσολόγγι, σάν
ἄνδρες τῆς ἠρωϊκῆς Φρουρᾶς του καί πολλοί ἐπίσης πῆραν µέρος
στήν Ἔξοδο.

Καΐ τό σημαντικότερο γιά τή σηµερινή Δωρίδα: Τμήματα ὀργα-

νωµένα, τοῦ τοπικοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ, κατ ἐπανάληφψη

μπῆκαν στό κλεισμένο, στό πολιορκούµενο Μεσολόγγι, ἐνῶ ἄλλα
ἔφθειραν συστηματικά τόν ἐχθρό στήν περιφέρεια, πέρα ἀπ᾿ τίς ἄποστολές «ἀποκοπῆς καί χαταστροφῆς ἐφοδιοπομπῶν τοῦ ἐχθροῦ».
Ὥστε, παλικάρια ἀπ᾿ τούς σημερινούς Δήμους τῆς ἐπαρχίας Δω-

ρίδας - Βαρδουσίων, Εὐπαλιέων, Λιδωρικίου, Τολοφωνίων - ὁμαδι-

κά ἀγωνίστηκαν στό Μεσολόγγι, µάτωσαν τούς προμαχῶνες του,
ἁγίασαν µέ τά κόκκαλά τους τό χῶμα του, ὕψωσαν µέ τούς ἀγῶνες
καί τίς θυσίες τους τόν Τύμβο του, ἔπεσαν κατά τήν Ἔξοδο τῶν
Ἐλεύθερων Πολιορκημένων, αἱματοπότισαν χι αὐτοί τό ἑλληνικό
Λευτερόδεντρο. Κι ἀπ᾿ τό μεδούλι καί τῶν δικῶν τους κοκκάλων

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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ἀντρειεύτηκε ἡ Λευτεριά, πού τραγούδησε ὁ Σολωμός καί ψάλλουμε

σήµερα οἱ Πανέλληνες, ἀναρριγοῦντες...

Κι ὄχι µόνον αὐτό! Ἕνα ἀπ) τά Κέντρα ἀνεφοδιασμοῦ τῆς ὥρου-

ρᾶς τῆς Ἱερῆς Πόλης τοῦ Μεσολογγιοῦ ἦταν στήν παραλιακή, σηµε-

ρινή Δωρίδα, στά ἱστορικά Τροιζώνια, καί οἱ ἀποστολές του, πρός

τούς ἀγωνιζόμενους μετέφεραν τροφές, πολεμοφόδια καί περισσά
στήριξαν τό ὑψφηλότατο ἐθνικό φρόνημα τῶν ὑπερασπιστῶν...
Ὅλαὐτά, γεγονότα γνωστά καί ἀληθινά.
Δημόσια ἔγγραφα τῶν Ἀρχείων τοῦ Ἑλληνικοῦ Πράτους, Πιστοποιητικά ἀγωνιστῶν, Βιογραφίες καί Ἀπομνημονεύματα ἡγητόρων
τοῦ Ἀγῶνα, Ἱστορικά βιβλία, Πονήματα πνευματικά ἐρευνητῶν τῶν

γεγονότων τῶν ἀγώνων γύρω ἀπ᾿ τό Μεσολόγγι, τά ἐπιβεβαιώνουν.
Στό βιβλίο, π.χ. τοῦ Β,.. Σταθόπουλου: «Ἡ Φωκίδα τῆς ἘἨπανάστασης», Ἀθήνα 1994, εἶναι ἀποθησαυρισμένα τά ὀνόματα τῶν ἑξῆς

48 ἀγωνιστῶν «Φωκέων», πού ἔπεσαν στό Μεσολόγγι (49 Δωριεῖς

καί 30 Παρνασσιδεῖς), χωρίς φυσικά ὁ κατάλογος νᾶχει ἐξαντληθεῖ:
1. Ἀγγελῆς Γεώργιος. Παρνασσίδα: Τοπόλια - Ἐλαιών.

2. Ἀναστασίου Μήτσιος: Παρνασσίδα: Ἀγόριανη - Πεντάλοφος.
3. Ἀρμάγος Δημήτριος. Δωρίδα: Παλιοκάτουνο - Ἐροκύλειο (Ἔπε-

σε στήν Μλείσοβα).

ᾱ. Αὐγερόπουλος Νικόλαος. Παρνασσίδα: Καστέλλια.
5. Βάγενος Δημήτριος. Παρνασσίδα: Ἄμφισσα.

6.
7.
8.
9.
40.
41.
432.
{3.
44,

Βαρνάβας Γεώργιος. Παρνασσίδα: Ἀπό Ἁγιά Θυµιά.
Γαϊίτάνης Κώστας. Δωρίδα. Ἀρτοτίνα.
Γάρδος Παναγιώτης. Δωρίδα: Σεργούλα.
Γιαννάκης Αὐγερινός. Παρνασσίδα: Χρυσό.
Δρόσος ... Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.
Εὐσταθίου Δημήτριος. Παρνασσίδα: Τοπόλια - Ἐλαιών.
Θεοχάρης Λουχκᾶς. Παρνασσίδα: Στρώµή.
Καμπερόπουλος Ἀγγελής. Δωρίδα: Πενταγοί (Ἔπεσε στήν Ἔξοδο).
Καλαφάτης Παναγιώτης. Παρνασσίδα: Σόλωνα - Ἄμφισσα.

45. Κόκκινος ... Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.

46. Κολοβός Ἠλίας ἤ Σαπλαούρας. Δωρίδα - Καρυά (Ἔπεσε στήν

Κλείσοβα).

47. Κοντορρήγας Νικόλαος. Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.
48. Κοτρότσος... Δωρίδα: Ἄνω Παλιοξάρι - Ποτιδάνεια.
49. Κοτρότσος... Δωρίδα: Ἄνω Παλιοξάρι - Ποτιδάνεια.

19α. Κουλαδοῦρος Λουκάς. Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.
20. Κουτσοσταθόπουλος Φώτιος. Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.
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31. Ερίνας Παναγιώτης. Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.
2}. Λεονάρδος Νικόλαος. Παρνασσίδα: Δεσφίνα.

25. Λιακόπουλος Παναγῆς. Δωρίδα: Ἑυλογαϊδάρα - Καλλιθέα
(Ἔπεσε στήν Ἔξοδο).

24.
25.
26.
27.

Λιαρογεωργόπουλος Ἀντώνης. Δωρίδα. Ἀρτοτίνα.
Μπαϊδάκης Κώστας. Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.
Μπαλῆς Κώστας ἤ Κούτελος. Δωρίδα. Ἀρτοτίνα.
Μποζίκης Γεώργιος. Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.

28. Μπομπότας Ἀνδρέας ἤ Ἀναγνώστου. Δωρίδα. Ἀρτοτίνα.
29. Ντορμαῖος Ἀθανάσιος. Παρνασσίδα: Χλωμό.

90. Ντορμαῖος Γιαννάκης. Παρνασσίδα: Χλωμό.

81. Παναγιώτης Γεώργιος. Παρνασσίδα: Δεσφίνα.
ὃλ. Περιφάνης Θεόδωρος. Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.

ὅδ. Περιφάνης Τριαντάφυλλος. Παρνασσίδα: Σάλωνα - Ἄμφισσα.
84. Πλουμπάνης Κων/νος. Παρνασσίδα: Σερνικάκι.

85. Πολίτης Κων/νος. Παρνασσίδα: Καστριώτισσα.
38θ. Πολυζώης Α. Παρνασσίδα: Τοπόλια - Ἐλαιών.
87. Ράϊκος Ἰωάννης. Δωρίδα - Ἀρτοτίνα (Ἔπεσε στήν Ἔξοδο).

88.
39.
40.
41.

Σάθας Γιάννης. Παρνασσίδα: Γαλαξείδι.
Σκορπιάς ... Παρνασσίδα: Χλωμό.
Ὑκορόπουλος Αὐγέρης. Δωρίδα: Κριάτσι - Κερασέα.
Στράτος ... Δωρίδα: Παλαιοκάτουνο - Κροχύλειο.

42. Τζόκας ἤ Τζίκας ... Παρνασσίδα: Καστέλλι.
48. Χαντζιχαράλαμπος Νικόλαος: Παρνασσίδα: Γαλαξείδι.

Καΐ νά τώρα τό ἐρώτημακαί τό πρόβλημα:

Ἔχουν ἐπιτακτική τήν ὑποχρεώση οἱ σημερινοί Δήμοι τῆς Φωκί-

δας, ὁ τῶν Ἀμφισσαίων καί μάλιστα οἱ τῆς Δωρίδας Δῆμοι, νά παίρ-

νουν µέρος στήν ἑορτή τῆς Ἐξόδου ἤ ν᾿ ἀπουσιάζουν;

Και ἄν ναί, πότε σκέπτονται, νά τιμήσουν καί αὐτοί (κι ὄχι µόνο
π.χ. οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Μυτιλήνης, τῆς Ρόδου καί ἄλλων ἀπόμακρων
περιοχῶν τῆς πατρίδας µας, ὅπωςεἴδαμε νά συμβαίνειστίς ἐκδηλώσεις τῆς Ἐξόδου τοῦ 4999), τό σύνολο τῶν ἀγωνιστῶν, ἀλλά καί

τούς «δικούς»τοὺς νεκρούς, τούς ἤρωες τῆς δημοτικῆς τους περιφέ-

ρειας, κατά τή µεγάλη καί ἱερή ὥρα τοῦ Ἔθνουςκαί τοῦ Πανελλήνιου προσκυνήµατος;
Δέν εἶναι πατριδοκαπηλία, ἀλλά πρώτιστο χρέος τιμῆς καί ὕστερα διδαχῆς καί ὕστερα - γιατί ὄχι - καί προβολῆς δικαιούµενης τῆς

περιοχῆς, τῆς γενέτειρας ἡρώων - ἀγωνιστῶν καί προµάχων τῆς
Ἱερῆς Πόλης τοῦ Μεσολογγιοῦ.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Ποῦ εἶναι οἱ «Βαρδούσιοι»; Μήπως ἀπ᾿ τίς κορφές τοῦ «Κόρα-

κα», δέν φαίνονται οἱ φλόγες τοῦ Ολοκαυτώματος τοῦ Καφάλη καί
τῶν συντρόφων του;

Μήπως ὁ «Βαρδουσιώτης» στρατηγός τοῦ Ἀγώνα, ὁ Δήμος ὁ
Ἀκαλτσᾶς, δέν ἔστειλε µέσα στό Μεσολόγγι τόν Κώστα Καλύβα μ᾿
ἐκλεκτό ἀπόσπασμα παλικαριῶν τῆς περιοχῆς ἤ µήπως καί ὁ ἴδιος,

μέ τίς κύριες δυνάµεις του, δέν µάτωσε πολλές φορές στά ὑφώματα
τοῦ «Ζυγοῦ»;

Τό ἴδιο δέν ἔκαναν ὁ Ἀνδρῖτσος Σιαφάκας καί τό ἐπίλεχτο τμῆμα
τοῦ Πιστιόλη Σιαφάκα;

Ποῦ νἆναι, ἄραγε, οἱ δραστήριοι τῆς Ἀρτοτίνας, τοῦ Κροκυλείου,
τοῦ Ζωριάνου, τῆς Πενταγιοῦς καί τῶν ἄλλων χωριῶν; Μή δέν ἔχουν

«Ἐθνικές ἐνδυμασίες», νά στείλουν τμῆμα τῆς νεολαίας τοῦ Δήμου
στίς τελετές τοῦ «Π]άνθεου τῶν Ἡρώων»τοῦ Μεσολογγιοῦ;
Ὁ Δήμος τοῦ Λιδωρικοῦ, ἄφαντος! Προβλήματα µέ τή Λίμνη, στίς
«φυλακές» στό Μαλανδρίνο χι ὁ Δῆμος Τολοφωνίων ξέµακρος...

Ἐ]ναι ἀκόμα καί ὁ Δημος τῶν Εὐπαλιέων, ἡ περιοχή τοῦ ὁποίου,
κατά τήν περίοδο τοῦ μεγάλου Ἀγώνα τοῦ 1821 - 1826, ἦταν ἕνα ἀπ᾽
τά βασικά στρατηγικά στηρίγµατα τῶν ἀμυνομένων στό Μεσολόγγι.

Ἀγωνιστέςτῆς περιοχῆς ἀπασχόλησαν σημαντικές ἐχθριχκές δυνά-

μεις στό Φρούριο τῆς Ναυπάκτου καί τῆς γύρω ὀρεινῆς περιοχής

του.

Ὀργανωμένο τμῆμα ἐπίλεχτων παλικαριῶν, ἀποκλειστικά προ-

ερχόµενων, ἀπό τή σηµερινή ἐδαφική περιφέρεια τοῦ Δήμου, µέ τήν
ὁδηγία τοῦ Ἀποστόλη Ἀποκορίτη, μπῆχκαν στό ἀποχλεισμένο Μεσο-

λόγγι, ὕστερα ἀπό ἄριστα ἐκτελεσμένη καταδροµική ἐνέργεια καί

ἔμειναν ἐκεῖ ἀγωνιζόμενοι μέχρις ἐσχάτων.

Ὁ ἠρωϊκός παπα-Πολίτης, ἀπ᾿ τή Σεργούλα, ὁ Φιλικός καί πρό-

µαχος, ὁ «Ἠσαΐας» τῶν ἐπαρχιῶν Λιδωρικίου - Μαλανδρίνου, πού

εὐλόγησε τά ἐπαναστατικά ὅπλα τῆς περιοχῆς στίς 39 Μαρτίου τοῦ

1824, στήν «Ἁγία Παρασκευή τοῦ Λιδωρικιοῦ, ἦταν ὁ ὑπεύθυνος
«Τροφοδοσίας» τοῦ Μεσολογγιοῦ, στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ Δήµου τῶν Εὐπαλιέων.
Κι ἀκόμαὁ ἴδιος ὁ γενικός Καπετάνιος τοῦ νότιου τοµέα Λιδω-

ρικίου - Μαλανδρίνου, ὁ ἀπό τό Πάνω Παλιοξάρι ὁρμώμενος Τρια-

ντάφυλλος Ἀποκορίτης, µέ ἄξιόμαχο τμῆµα του πολυτραυματίστηχε
σ᾿ ἀδιάκοπους ἀγῶνες ἔξω ἀπ’ τ ἀγῶνες τοῦ Μεσολογγιοῦ, εἰσέβαλλε ὕστερα στό Φρούριο, ἀμύνθηχε καί πῆρε µέρος στήν Ἔξοδο, πάντα ὁδηγώντας τούς ἀγωνιστές τῆς περιοχῆς του - τοῦ τωρινοῦ Δή-
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µου τῶν Εὐπαλιέων.
Ρέκτη Δήμαρχε τῶν Εὐπαλιέωνκαί φίλε, κύριε Κώστα Τσιακούμµήη:
Ὅ Δήμος µας δικαιοῦται νά λαβαίνει µέρος στίς ἑορτές τῆς Ἐξόδου, στό Μεσολόγγι, τουλάχιστον ὅσο καί ἄλλοι συμμετέχοντες
Δήμοι. Ὄχι µόνο µέ τήν κατάθεση δάφνινων στεφανιῶν στόν Τύμβο

τῶν πεσόντων, ἀλλά καί µέ πολυπληθή παρουσία ἐκπροσώπων τῶν

χωριῶν τοῦ Δήμου, µέ τήν παρέλαση ἀντιπροσωπευτικῶν ὁμάδων

τῶν Σχολείων, τῶν Συλλόγων, τῶν χωριῶν. Καίΐ µέ φυχική προετοιµασία καί ἔξαρση τοῦ φρονήµατος τοῦ Λαοῦ, µέ κάποιες τοπικές
ἐκδηλώσεις µνήµης τῶν γεγονότων τοῦ Μεγάλου Ἀγώνα τοῦ 18214,
πού τοῦ ὀφείλουμε τή Λευτεριά µας.
Ἡ πρωτοβουλία ἀνήχκει στό Δῆμο, γιά συνεργασία µέ τούς

ἄλλους Δήμους ἤ καί αὐτοτελή ἐνέργεια. Νά, ἔργο, γιά τήν «Πολιτι-

στική Ἐπιτροπή»τοῦ Δήμου τῶν Εὐπαλιέων. Ἡ νεολαία τοῦ Δήμου
περιμένει χι ἐμεῖς οἱ δημότες ἐπικροτοῦμε.

Πέρα ἀπ᾿ τήν Πανελλήνια καί Διεθνῃ προβολή τοῦ Δήμου (πού
κάνουν σήµερα τά Μέσα Ἐνημέρωσης, καθώς καταγράφουν καί
προβάλλουν διεθνῶς τά διαδραματιζόµενα στίς ἐκδηλώσεις µνήµης

τῆς ἡρωύκῆς Ἐξόδου).

Ὁ Δήμος ἔχει καί χρέος, νά τιµάει κατ’ ἔτος τούς προγόνους
ἀγωνιστές, πού κατάγονταν ἀπ᾿ τό δῆµο του καί νά δείχνει στούς νέ-

ους τό δρόµο τῆς Ἀρετῆς καί τῆς Τιμῆς. Καί ἐδῶ δίδεται σπουδαία
εὐκαιρία. Ὅ σωστός Ἐθνικός καί Ἠθικός φρονηµατισµός τῆς νεολαίας, εἶναι καλό πρᾶγμα.
Ἄςἔχουμε ὑπόφη καί τίς «πατρογονιχές»µας ἐπιταγές:
«Δίχως Ἀρετή, Πατρίδα καί Θρησκεία, τά Ἔθνη δέν ὑπάρχουν».
Καί τήν ἄλλη:
«Θέλει Ἀρετή καί Τόλμη ἡ Ἐλευθερία», γιά νά κερδηθεῖ καί νά
διατηρηθεῖ.

Σηµείωση:

Τό σύνολο σχεδόν τῶν ἀπό τήν Παρνασσίδα καταγοµένων καί πεσόντων στό Μεσολόγγι ἀνῆχκαν σέ ὀργανωμένο τμῆμα τοῦ Πανουργιᾶ, πού
ἐνίσχυσε τή Φρουρά τῆς Ἱερῆς Πόλης. Οἱ περισσότεροι ἦταν Σαλωνίτες. Τί
κάνει γιά τήν προκείµενη περίπτωση ὁ Δήμος τῶν Ἀμφισσαίων ἤ τί σκέπτεται νά κάνει στό µέλλον, δέν τό γνωρίσουμε.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα
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ΜἩ Ἰσέτουλα καί ἡ Φασούλα
ὡς µετρικόν σύστημα τοῦ λαοῦ µας
Τοῦ Ζάχου Ἐηροοτύρη

Ἂν καί εἶναι ἄγνωστο πῶς καί πότε ἐφευρέθηκε ἡ γραφή, εἶναι
ὅμως γνωστό καί βέβαιο ὅτι ὁ πολιτισμός ὀφείλει πολλά στήν ἐφεύ-

ρεση τῆς γραφῆς. Λέγεταιὅτι πατρίδα ἔχει τήν Αἴγυπτο καί Μέση

Ἀνατολή καί προέλευσή της τήν Κεραμεική µέ τά σκαλίσµατα καί

λοιπά σχήματα καί σύμβολα πού ἀποτύπωνανµέ τά νύχια ἤ τά δάχτυλα ἀπάνω στόν πηλό. Τή γραφή αὐτή τοῦ εἴδους αὐτοῦ ἀκολούθησαν τά ἱερογλυφικά τῆς Κρήτης 2.500 χρόνια π.Χ., πού καί αὐτά
στήν ἀρχή παρίσταναν ἰδέες, κατόπιν συλλαβές καί κατέληξαν, σύν

τῷ χρόνῳ, σέ Ἀλφάβητο. Καΐ ἔτσι ἐν ᾧ ἀρχικά µέ αἰχμηρή καί σφηνοειδή γλυφίδα χάραζαν διάφορες παραστάσεις, σύν τῷ χρόνῳ, συνέτασσαν καί ἔγγραφα καί δικαστικές ἀποφάσεις πάνω στόν πηλό.
Ὅ θυµόσοφος ὅμως λαός µας, καίἰδίᾳ ὁ ποιµενικός κόσμος, ἐρη-

µίτης καί ἀγράμματος ὅπως ἦταν, σκέφθηκε δική του λύση καί δικό
του εἶδος γραφῆς καί μετρήσεως, τήν Τσέτουλα, πού ἀκόμαεἶναι ἐν
ἰσχύει στόν ποιμενικό µας κόσµο καί σήµερα. Οἱ ποιμένες κάνουν
ἀχόμη µεγάλη χρήση τῆς Τσέτουλας ὄχι µόνο μεταξύ τους καί µεταΕύ σμικτῶν ποιµνίων, ἀλλά καί στό ἐμπόριο, συνηθίζοντας τοὐτέστιν
ὁ γαλακτοπαραγωγός νά βάνει µέσα στό δοχεῖον τό ξυλαράκι µέ τίς

ἐγκοπές πού ὑποκαθιστᾷ τό σύστηµα γραφῆς καί μετρήσεως.

Ἡ Τσέτουλα κατασκευάζεται ἀπό κάθε εἴδους ξύλο, ἀλλά κυρίως

ἀπό Κέδρο. γιατί ὁ κέδρος καί γερό καί ἀμετάβλητο ξύλο εἶναι καί

πιό ἐμφανεῖς εἶναι οἱ ἐγκοπές πού χαράσσονται µέ τό ἀπαραίτητο

ἐκεῖνο ποιμενικό µαχαιρίδιο, τό «πινέλι», πού εἰδικότερα χρησιµεύ-

ει γιά τήν ξυλογλυπτική τῶν ποιμένων. Τό σχήματῆς Τσέτουλας κατά κανόνα εἶναι τετράγωνο, ἔτσι πού ἣ µία πλευρά ὑποδηλοῖ τίς
χαρδάρες τό γάλα, ἄλλη τούς Κοῦτλες τούς μεγάλους, τρίτη γιά τούς

μικρούς Κοῦτλες καί Ἡ ἄλλη γιά τίς ὀκάδες.

Δηλαδή, ἔλεγε ὁ Τσέλιγκας ἤ ὁ Τσοπάνος στό σµίκτη του, σοῦ
χρωστῶ ἤ σοῦ δίνω ὃ καρδάρες γάλα, 2 κοῦτλες µεγάλες καί 3 µιχρούς ἤ στόν γαλατᾶ, σοῦ στέλνω τόσες καρδάρες ἤ τόσες ὀκάδες

γάλα καί ὅλα αὐτά ἀπετυποῦντο µέ ἐγκοπές χαραγμένες στήν Τσέτουλα πού ἀποτελοῦν ἰδιαίτερο γραφικό καί µετρικό σύστημα. Ἀπό
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τούς σµίχτες Τσοπάνήδες καίτοι Ἡ θέση τῆς Τσέτουλας ἦταν πάντα

στόν «Ἀρεμανταλᾶ»κανείς ποτέ δέν διανοήθηκε νά χαράξῃ κρυφά

μιά ἐπί πλέον ἐγκοπή, ὁπότε θά ἀλλοιώνετο Ἡ ποσότης τοῦ γάλα-

χτος. Ἕνα τέτοιο ἦταν ἀνεπίτρεπτο γιά τά ποιµενικά ἤθη πού ἐπι-

κρατοῦσαν, ἀλλά καί ἐκ προκαταλήψεως, ὅτι µιά τέτοια πράξη θά
ἔφερνε κακό στό κοπάδι καί στό «βιό», στά ζωίκά τους ὑπάρχοντα.
Κανείς δέν ἔβαζε βέβηλο χέρι στήν Ἰσέτουλα, τήν θεωροῦσαν σάν

χάτι τό ἱερό, τό ὅσιο τῆς στάνης καί ἄς ἦταν κρεμασμένη καί ἀφύλαχκτη στόν Κρεμανταλᾶ. Εἶναι δέ ὁ Κρεμανταλᾶς µιά ἐλατοκορφή
ξεφλουδισμένη - ἕνας κοντοέλατος πού κρέµονταν οἱ Καρδάρες, οἱ
Κοῦτλες, ἩἹ Ἰσέτουλα, οἱ Τσαντῆλες, ὁ ἐξοπλισμός ἐν γένει καί τό συνεργεῖο τῆς στάνης. Καί ὅταν ὁ Τσέλιγκας συζητοῦσε γιά τή χειµερινή ἡ θερινή μίσθωση καί τότε Ἡ τσέτουλα Ἴ
ἢ ταν σ᾽ ἐνέργεια. Κουβεντιάζοντας γιά τό µίσθωμα, ἔξυνε ἀρχικά ἀραιά τό ξυλαράκι πού
κρατοῦσε καί τό λεπτοπελέκαγε καί ὅταν ἔφθαναν στό τελικό σημεῖο

συνεννοήσεως, Ἡ σύµβαση ἐπεσφραγίζετο µέ µιά «φασούλα», ἔκανε
τοὐτέστιν µιά µεγάλη ἐγκοπή καί ἡ συζήτηση ἐπεσφραγίζετο µέ τήν
στερεότυπη φράση «κόψε φασούλα».
Φασούλα ἔκοβαν ὄχι µόνο οἱ Τσελιγκάδες σέ τέτοιες περιπτώσεις, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι Βλάχοι καί Τσοπαναραῖοι, ὅταν γινόταν συ-

µπεθεριό καί ρύθμιζαν τήν προῖκα. Στά ποιµενικά συνοιχέσια, ὅταν
κατέληγαν στό Α. ποσόν, ἔκοβαν φασούλα πού ἐπεσφράγιζε τό πο-

σόν τῆς προίχκας καί ἦταν τρόποντινά τό προικοσύµφωνο. Ἡ µεγάλη σφραγίς τοῦ διακανονισμοῦ τῆς προίκας, εἴτε σέ χρήματα εἴτε σέ

βιός, ἐτίθετο µέ τό κόψιμο τῆς «φασούλας». Ὅταν ὁ ἕνας συµπέθερος ἔταζε, ὁ ἄλλος ἔχανε ξέσμα. Τά ἀπάνω στό ξυλαράκι, ὅταν
ὅμως ἔφθανε ὁ πατέρας ἤ ὁ προξενητής συµπέθερος στό ἀνώτερο

ὅριο οἰκονομικῆς ἀντοχῆς καί ὑποσχέσεως προίκας, ἔλεγε στόν πατέρα ἤ προξενητή τοῦ γαμπροῦ, αὐτή εἶναι Ἡ προῖκα τοῦ κοριτσιοῦ

µου «κόψε φασούλα, ἄν θέλεις νά γίνωµε συγγενεῖς». Ἂν ἔκοβε φασούλα ὁ συµπέθερος, ἐπεσφράχγιζε καί τό αἴσιο πέρας τοῦ συνοιχκεσίου καί τό ποσόν τῆς προίκας, πού ὡς ἀνώτερο προσέφερε ὁ ἄλλος

συµπέθερος. Οἱ γάμοι τῶν ποιµνίων ἐγίνοντο κατά κανόνα μεταξύ
ποιμενικῶν οἰκογενειῶν, τοῦ συναφιοῦ καί ὡς ἐκ τούτου ἦταν καί
περιορισμένος ὁ κύκλος, σπάνιοι οἱ γάµοι πέρα ἀπό τόν ποιμενικό
κύκλο, ἀλλά καί ἀποχλειστικά µέ συνοικέσιο. Οἱ σημερινοί ἐκ συ-

µπαθείας γάμοι, ὄχι µόνο ἄγνωστοι ἦσαν, ἀλλά καί ἀνεπίτρεπτοι.

Γιά νά γίνῃ ἕνας τέτοιος αἰσθηματικός γάμος ἔπρεπε νά προηγηθῇ
ἀπαγωγή καί τήν ἀπαγωγή κατά τά ποιµενικά ἤθη, ἄλλοτε τήν διαδέχεται ὁ ὑμέναιος, συνήθως ὅμως ποιµενικός πόλεμος µέ ἀπρόβλε-

πτες αἱματηρές συνέπειες.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Ο ΓΚΙΩΝΗΣ
Ἰοῦ ΙΓ. Ν. Κουτσοκλένη

Ἕνα πουλί, πού τό ἐπίσημο ὄνομά του εἶναι «σκύφ»ἤ καί «ἴυγ-

Υξ», πού τοῦ ἀρέσει ἡ νύχτα, μοιάζει λίγο µέ τήν κουκουβάγια καί
περισσότερο µέ τόν Μποῦφο, γιατί ἔχει κι’ αὐτός, ὅπως καί ὁ Μποῦ-

Φος, δύο λοφία ἀπό φτερά στό κεφάλι πού μοιάζουν µέ ἀφτιά ἤ κέρατα, αὐτός εἶναι ὁ Γκιώνης.
Εἶναι τό μικρότερο ἀπ᾿ ὅλα τά νυκτόβια πουλιά.

Ὁ Γκιώνης φθάνει στήν Ἑλλάδα τήν Ἄνοιξη μαζί µέ τόν Κοῦκο,

τό Ἀγδόνι καί τά ἄλλα ἀποδημητικά πουλιά, καί

«...Ὀ Γκιώνης µέ νανούρισε,
μέ ἐξύπνησετ᾽ Ἀηδόνι...»,
τραγουδᾶ ὁ ποιητής λαός µας.

Ἡ ταυτόχρονη παρουσία τοῦ Γκιώνη καί τοῦ Κούκου. ἔχανε τόν

µυθοµανή λαό µας νά πλάσει τήν πρώτη παραλλαγή τοῦ μύθου.
Ὁ Γκιώνης, λέει ὁ μύθος, ἦταν κάποτε ἄνθρωπος, πρίν µεταµορφωθεῖ σέ πουλί.
Γιά νά βγάλει τό µεροκάματό του, ἔγινε ὑπηρέτης καί δούλευε
στά κτήµατα κάποιου κακοῦ ἀνθρώπου.

Ὅταν τελείωσε τό ρόγιασµά του, ζήτησε ἀπ᾿ τό ἀφεντικό του νά
τοῦ πληρώσει τή ρόγα του. Ἐκεῖνος ὅμως δέν τόν πλήρωσε καί ἄς
ἔλεγε ὅτι ἦταν εὐχαριστημένος ἀπ᾿ τήν προσφορά τοῦ Γκιώνη. Παρακάλεσε, ξαναπαρακάλεσε ὁ Γκιώνης, ἀλλά ὁ κακός ἐκεῖνος ἀφέντης καί πάλι ἀρνήθηκε. Ἔτσι πικραμένος, ἀηδιασμένος γιά τήν
ἄθλια συμπεριφοράτοῦ ἀφεντικοῦ του, πῆρε τῶν ὀματιῶν του, ἔφυ-

γε καί παρακάλεσε τό Θεό νά τόν κάνει πουλἰ.

Ὁ Θεός τόν λυπήθηκε καί τόν μεταμόρφωσεσέ πτηνό, στόν γνω-

στό µας Γκιώνη.

.Ὅμως ὁ Γκιώνης δέν ξέχασε τήν ἀδικία πού τοῦ ἔκανε τό ἂφε-

ντικό του καί κάθε βράδυ, γυρίζοντας, κατά κανόνα στά χαλάσματα,
τόν ἀκοῦμενά κλαίει µέ κείνη τήν μονότονη, τήν παραπονιάρικη,λυ-

πητερή φωνή «Γκιών - Γκιών - Γκιών...».
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Ἀπ᾿ αὐτό τό θλιβερό κλάμα πῆρε καί τό ὄνομά του, µέ τό ὁποῖο

τόν ξέρουμεἐμεῖς.

Παραλλαγή Άη

Ὑπάρχουν κι ἄλλα παραμύθια, σχετικά µέ τήν μεταμόρφωση τοῦ
Γκιώνη. Βλέπετε, ὅτι ὁ λαός µας εἶναι ἀνεξάντλητος σέ τέτοια πα-

ραμύθια.

Ἄνθρωπος, λέει, ἦταν ὁ Γκιώνης πρίν γίνει πουλί καί εἶχε ἕνα
ἀδελφό πού τόν λέγανε Ἀντώνη, τοῦ ὁποίου ἡ δουλειά ἦταν νά φυ-

λάει πρόβατα.
Κάποια µέρα, κάποια ζαβατάρικα πρόβατα ξέχοψαν καί τράβη-

ξαν τό δικό τους, ἀνεξάρτητο δρόµο. Ὁ Γκιώνης θεώρησε ὑπεύθυνο
τόν ἀδελφό του Ἀντώνη γιά τόν χαμό τῶν ζαβατάρικων καί ἔτσι ὀξύ-

θυµος πού ἦταν, σκότωσε τόν ἀδελφό του.
Ἄλλοι πιστεύουν πώς τά δύο ἀδέρφια ἐχκεῖ πού συναγωνίζονταν
γιά τό ποιός θά ρίξει μακρύτερα τό λιθάρι, ὁ Γκιώνης, κατά λάθος,

κτύπησε µέ τήν πέτρα του στό κεφάλι τόν Ἀντώνη καί τόν σκότωσε.
Καΐ στή µιά καί στήν ἄλλη περίπτωση - ἐσεῖς διαλέξετε ὅποια
θέλετε - ὁ Γκιώνης πικράθηκε πάρα πολύ καί µή ὑποφέροντας τόν

µεγάλο πόνο του, παρακάλεσε τό Θεό καί κεῖνος ἄκουσε τήν παρά-

κλησή του καί τόν μεταμόρφωσε σέ νυκτόβιο πουλί, σέ πουλί πού
µόνο τή νύχτα δίνει τό παρόν καί τοῦτο γιατί ντρέπεται πολύ πού
εἶναι ἀδερφοκτόνος.
Τώρα µέσα στήν νύχτα ἀναζητᾶ τόν ἀδελφό του καί µέ κεῖνο τό
Χλαφάρικο, τό παραπονεµένο λάλημα, µετανιωμένοςεἰλικρινά τόν

φωνάζει µέ τό ὄνομά του: Ἀντών - Ἀντών, δηλαδή Γκιών - Γκιών.
Παραλλαγή 5η

Τοῦτος ὁ μύθος θέλει τόν Γκιώνη καί τόν Δημήτρη νά εἶναι ἀδέλφια. Δέν ξέρουμε γιατί ὁ Δημήτρης σκότωσετόν ἀδελφό του.
Ἕνας ἄλλος μύθοςθέλει αὐτά τά δύο ἀδέλφια νά εἶναι τσοπανόπουλα καί νά φυλάγουν πολλά γίδια. Μόνο πού σέ τοῦτο τό μύθο
τόν ἕνα ἀδελφό τόν ἔλεγαν Ἀντώνη καί ὄχι Δημήτρη.
Ἕνα βράδι, ἀφοῦ βύζαξαν τά κατσίκια καί τά χώρισαν, τά ἔβα-

λαν στό κατσικοµάντρι καί τίς µανάδες τους στό µαντρί, ἔφαγαν καί
ἔπεσαν γιά ὕπνο.
Κάποια στιγµή µέσα στόν ὕπνο του ἀχκούει ἕνα βέλασμαμιᾶς γίδας. Πίστεψε πώς κάποια εἶχε μείνει ἔξω ἀπ᾿ τό µαντρί καί οἱ λῦκοι
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δέν ἀστειεύονταν. Ἑυπνᾶ ἀμέσως τόν ἀδελφό του Γκιώνη καί τόν
στέλνει νά βρεῖ τή γίδα, πού βέλαζε καί νά τή σιγουρέψει στό µανδρί. Ὁ Γκιώνης σηκώθηκε, πήγε στό µαντρί, µά γίδα δέν βρῆκε καί

γύρισε πίσω, νά συνεχίσει τόν ὕπνο του. Μόλις ξανακοιμµήθηχε, τόν
Εύπνησε πάλι ὁ ἀδελφός του:

--Βρέ, δέν ἀκοῦς τό βέλασµα; Τρέξε καί μή γυρίσεις πίσω, ἄν δέν

τή βρεῖς.

--Μά, δέν ἀκούω τίποτα ἐγώ, ἀπόρησε ὁ ἀδελφός του.
-Ἱράβα καί µή χάνεις τόν κουφό! ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ μεγάλου
ἀδελφοῦ καί ὁ μικρός ξαναπῆγε στό µαντρί. Ἔφαξε, φώναξε, προσπάθησε, µά γίδα δέν βρῆκε καί γύρισε πίσω ξανά ἄπρακτος.
-Τή βρῆκες; ρώτησε ὁ μεγάλος.
-Ἄει, βρέ, κοιμήσου! Ὄνειρο βλέπεις!

Ἀλλά ἐκεῖνος νευρίασε καί πάνω στόν θυμό του κτύπησε τὀν

Ἀντώνη στό κεφάλι. Όμως... «ὅσα φέρνει Ἡ κακή ὥρα, δέν τά φέρ-

νει ὁ χρόνος»καί µή ξεχνᾶμεὅτι... «Ἡ ὀργή κατεβαίνει ἀπ᾿ τά κεραµίδια».

ὍὉ Ἀντώνης µέ τό κτύπημα αὐτό τοῦ ἀδελφοῦ του, ἔμεινε ξερός.
Μόλις εἶδε τί κακό, πού ἄθελά του ἔκανε ὁ μεγάλος, νά γίνει ἀδελφοκτόνος γιά µιά παληογχιώσα, πνίγηκε στό χλάµα ἀπαρηγόρητος.
Τότε ὁ καλός Θεός τόν λυπήθηκε γιά τόν τόσο µεγάλο του πόνο
καί τόν ἔκανε πουλί.

Ἀπό τότε, αὐτό τό πουλί, ψάχνει νά βρεῖ τόν ἀδελφό του ὅλη τή
νύχτα, φωνάζοντάς του:
Ἀντών - Ἀντών καί μεῖς ἀκοῦμε τό γνωστό µας, Γκιών - Γκιών...
- Ἄκουσα τοῦ Γκιώνη τό παράπονο,
τοῦ ἔρμου πουλιοῦ τό κλάμα.
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ο ΚΟΥΚΟΣ
Εἴπαμε προηγούμενα ὅτι ὁ Γκιώνης, πρίν γίνει πουλέ, ἤτανε

ἄνθρωπος καί ὅτι αὐτός ἦταν ὑπηρέτης σ᾿ ἕνα κακό ἀφεντικό τό
ὁποῖο δέν πλήρωσε τόν φτωχό Γκιώνη γιά τήν προσφορά του. Καΐ
ὅτι ὁ Γκιώνης πικραμένος καί ἀηδιασμένος παρακάλεσε τό Θεό νά
τόν κάνει πουλί. Καίΐ ὁ Θεός ἄκουσε τήν παράκληση τοῦ φτωχοῦ
Γκιώνη, τόν μεταμόρφωσε σέ πουλί, ἀλλά δέν σταμάτησε ἐκεῖ. Με-

ταµόρφωσε καί τό κακό ἀφεντικό σέ πουλί. Τόν ἔκανε Κοῦκο καί
τόν καταδίκασενά τρώει µαλλιαρές κάµπιες, χωρίς νά ἔχει οἰκογέγεια, ἀφοῦ οὔτε γυναίκα μόνιμη ἔχει, οὔτε φωλιά καί τά παιδιά του
τά μεγαλώνουν ἄλλοι.

Εἴπαμε πιό πάνω ὅτι... τόν «καταδίκασε». Ἀλλά καταδίκη εἶναι
τό νά εἶσαι... ἐλεύθερος ἀπ᾿ ὅλα;

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Στή Χάρμαινα πρίν χρόνια
Τής Ρούλας Λιάσκου
Τό δρόµο παίρνω γιά τή Χάρμαινα µέ τά ταµπάκικα.

Ἀπ᾿ τοῦ καιροῦ τίς ἀλλαγές καί τά γυρίσματα ἐρήμωσαν, τά παράθυρα χάσκουνε, βαρέλια καί καζάνια καί προβιές, σκόρπια στούς
δρόμους. Ἡ µυρουδιά βαριά, σκυλιά γαυγίζουνε, καί κάπου - κάπου
ἕνας ταµπάκος μοναχός, χτυπάει τά δέρµατα, μ᾿ ἕνα ρυθµό ἀργό,
σάν µοιρολόι...

τά μαγαζιά, σκιάχτρα οἱ προβιές, ἄδειες οἱ κόγχες, πού λυχνάρια χαίγανε.
Στό ὑπόγειο σκοτάδι, µυρουδιά βαριά. Τή µάκενα δουλεύουνε,

τό καβαλέτο.

Ἀπ᾿ τούς διαχόσιους - τόσοι ἦταν µιά φορά - ἔντεχα μείνανε, µέ

τήν ποδιά ὥς τόν ἀστράγαλο, τό σκοῦφο, τίς γαλότσες.
Τό κάλανο ἀμολάγανε στό Τολασίδι. ῬΤομάρια πλένανε, γυναῖκες
τά µαδάγανε, οἱ ἄντρες ἀσβεστῶναν.

Τά ρίχναν στίς ἀμμόλιμπες καί στίς σιδεροστιές. Βράζαν νερό
µές στά καζάνια.
Τίΐς νύχτες - μολογᾶνεοἱ Υριές - μεσάνυχτα - ἀπ᾿ τό λαγούμι τό

στοιχειό τῆς Χάρμαινας κατέβαινε, τίς ἁλυσίες σούρνοντας, τρα-

βοῦσε γιά τά ράμνα.
Ἀπ΄ ἔξω ἀπ᾿ τήν πηγή τῆς Χάρμαινας, κάτω ἀπ᾿ τόν Ἁη-θανάση,
ὁ πλάτανος, θεριό. Καΐ κάπου - κάπου, ἕνας ταµπάκος μοναχός

χτυπόει τά δέρματα, μ᾿ ἕνα ρυθµό ἀργό σά µοιρολόι.
Κάνω νά φύγω, τά κυπριά γλυκαίνουνε τή µυρουδιά, πού ἔεθυμαίνει,

Ἀντίκρυ µου στό γιασεµί, χορταριασµένα τά σκαλιά, καί Ἡ µικρούλα ἡ Χάΐδω, τό κοριτσάκι µέ κοιτᾶ µέ τά μεγάλα μάτια. Ναί
κάπου ἐκεῖ, θαρρῶ, πώς στέκει, μοῦ χαμογελᾶ, µές στοῦ καιροῦ τίς
ἀλλαγές καί τά γυρίσματα - παλιός µου γνώριµος- ὁ Σιούλας ὁ Ταμπάκος"!
Ἐ «Σιούλας ὁ Ταμπάκος»: Ἀπ᾿ τή συλλογή τοῦ Δημήτρη Χατζή: «Τό
τέλος τῆς μικρῆς µας πόλης», 19653.
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Ἡ χειραφέτηση τῆς γυναίκας
Τοῦ Γιῶργου Παπαϊωάννου
ηλοχωρίτη

Ὅσο ἄλλαξε ὁ χόσµος τόν 306 αἰώνα (4900 - 2000), δέν εἶχε
ἀλλάξει μήτε τά 1.000 προηγούμενα χρόνια. Θέλω νά πῶ ὅτι οἱ πα-

πούληδές µας, ἴδίως στά χωριά, ζοῦσαν ὅπως οἱ πρόγονοί µας πρό

χιλίων ἐτῶν. Π.χ. καλλιεργοῦσαν τή γή µέ ξύλινα ἀλέτρια, τά σκεύη

τους ἦταν ὅλα ξύλινα καί τά σκουτιά τους τά ὕφαιναν µόνοι τους.

Ὅμωςστόν 206 αἰώνα, νέος ἄνεμος φύσήηξε καί πολλά ἄλλαξαν,
ἄλλα πρός τό καλλίτερο καί ἄλλα πρός τό χειρότερο.
Πρός τό καλλίτερο ἦταν Ἡ χειραφέτηση τῆς γυναίκας.
Ἄς ἀνατρέξουμε συνοπτικά στά κυριότερα γεγονότα τοῦ αἰῶνος

τούτου καί πῶςἔγινε ἣ χειραφέτηση αὐτή.
Τί ὅμως νά πρωτογράψει κανείς. Τίς νέες ἀνακαλύψεις καί ἐφευθέσεις, τίς τεράστιες βελτιώσεις αὐτῶν πού ὑπῆρχαν ἀπό τόν 19ο
αἰώνα Ἡ τίς κοσμογονικές µεταβολές στόν κόσµο, πού εἶδαν τά µά-

τια µας.

)

Ἀπό τίς νέες πρός τό καλό ἀνακαλύψεις, περιορίζοµαι νά μνηµονεύσω τά νέα φάρμακα πού ἐξαφάνισαν θανατηφόρες ἀρρώστιες, οἱ
ὁποῖες ἀποδεκάτιζαν τήν ἀνθρωπότητα ἐπί αἰῶνες, ὅπως Ἡ εὐλογιά,

Ἡ χολέρα, Ἡ λέπρα, ἡ πανούχλα κ.ἄ.
Τά φάρμακα αὐτά καί πολλά ἄλλα, ἐν συνδυασμῷ µέτίς νέες τε-

χνικές τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί τήν ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου

τοῦ κόσμου, αὔξησαν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων καρά 20 - 380 χρόνια, ὄχι
βέβαια παντοῦ.
Ἐνπίσης, οἱ νέες ἐφευρέσεις, ὅπως τό ῥαδιόφωνο, Ἡ τηλεόραση,
πληροφορική µαζί µέ τή βελτίωση αὐτῶν πού ὑπῆρχαν ἀπό τόν 19ο

αἰώνα, ὅπως οἱ τηλεπικοινωνίες, ὁ ἐξηλεκτρισμός τῶν πάντων, τά
µέσα μεταφορᾶςκαί καλλιέργειας, ἔφεραν ἐπανάσταση στή ζωή τῶν

ἀνθρώπων.

Ἔκαναν ὅμως τούς ἀνθρώπους πιό εὐτυχισμένους; Ἰδού, τό ἐρώ-

τηµα.
Ἔνχουμε ὅμως καί ἐφευρέσεις πού εἶναι ἔργα τοῦ διαβόλου.
Ἀναφέρομαι στά ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς, ὅπως τά ἀτομικά καί
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τά χημικά, πού ποτέ νά μήν εἶχαν ἐφευρεθεῖ.

Ὁ αἰώνας πού ἀναφέρομαι (20ός) δέν ἦταν αἰώνας ἀνακαλύψεων
καί ἐφευρέσεων, ἀλλά καί αἰώνας αἱμάτων καί πυρός.
Δυό παγχόσµιοι πόλεμοι καί πολλοί τοπικοί καί ἐμφύλιοι, ἄφη-

σαν πίσω τους /496.000.000 νεκρούς, σύµφωνα µέτήν ἔκθεση τῆς ΠαΥκοσμίου Ὀργανώσεως Ὑγείας, χώρια οἱ σακατεµένοι.
Αὐτοκρατορίες κατέρρευσαν. Βράτη διασπάσθηκαν, ἄλλα προέχυφαν καί τεράστια πλήθη ἀνθρώπωνμετακινήθηκαν ἀπό Κράτος σέ
Κράτος γιά φωμί ἤ ἐκδιώχθηκαν βιαίως ἀπό τά σπίτια τους, µέ τή

φωτιά καί τό σίδερο.

ὍὉ κόσμος χωρίστηκε στά δύο, σέ ἐλεύθερα καί ὁλοκληρωτικά

κράτη καί στά ὁλοκληρωτικά πείνασαν οἱ ἄνθρωποι.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Πατρίδα µας, αὐτή, κατά τόν ἐν λόγῳ αἰώνα,

γνώρισε ἡμέρες δόξας ἀλλά καί συμφορῶν. Δόξας ὅταν µέ τούς ἄπε-

λευθερωτικούς ἀγῶνες της ἀπελευθέρωσε τά ἀπό αἰώνων σκλαβωµένα παιδιά της (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θρά-

Χη, Ἠπειρος) καί τριπλασιάστηκε σχεδόν ἐδαφικά καί πληθυσμιακά.

Καΐ συμφορές ὅμως, ὅπως τό ξερρίζωµα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μ.
Ἀσίας, τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας, τῆς Ῥου-

μανίας, τῆς Αἰγύπτου κ.ἄ.

Εἰδε ἐπίσης τόν ἐθνικό διχασµότοῦ 19417 καί τή φοβερή ἄλληλοσφαγή τοῦ ἐμφυλίου πολέμου 1946 - 1949, πού δέν ἄφησε λίθον ἐπί

λίθου.

Ἀλλά ἄς ἐπανέλθουμεστό θέµα µας πού εἶναι ἢ χειραφέτηση τῆς
γυναίκας καί πού ἔγινε καί αὐτή τόν ἀιώνα πού μόλις μᾶς πέρασε.

Ὅμως τί εἶναι χειραφέτηση τῆς γυναίκας;
Ἀπό κοινωνικής καί οἰκονομικῆς ἀπόφεως, εἶναι ἣ ἀπελευθέρωσή
της ἀπό τήν πατρική ἀρχικά ἐξουσία καί κατόπιν ἀπό τήν συζυγική
ἐξουσία. Ἀπό νομικῆς πλευρᾶς, εἶναι ἡ ἰσότης στά δικαιώµατα καί

τίς ὑποχρεώσεις.

Ἄς ἀναλύσουμε καλλίτερα τό πρᾶγμα. Ἀπό κοινωνικῆς καί οἶκο-

νομικῆς πλευρᾶς, οἱ γυναῖκες µέχρι τό 1950, ὡς ἀνύπαντρες ἦταν
ὑπό τήν ἀπόλυτη ἐξουσία καί ὑποταγή τοῦ πατέρα καί ὡς παντρε-

µένη τοῦ συζύγου, ἀχόμη καί τῆς πεθερᾶς. Ἄλλο ἀπό ἕνα πιάτο φαῖ

τίποτα δέν εἶχε δικό της. Ἔπρεπε νά ἐργάζεται ἀπό νύχτα σέ νύχτα

στό σπίτι, στά χωράφια, στά πρόβατα, στά ἀγώγια, στό μύλο, στό
ἐργοστάσιο χωρίς νά ἔχει στήν τσέπη της οὔτε µιά δραχμή καί γιά
τήν ἐκκλησία ἔπρεπε νά ζητήσει ἀπό τόν ἄντρα γιά ἕνα κερί.
Τό ποιόν θά παντρευτεῖ τό ἀποφάσιζε ὁ πατέρας καί λόγος δέν

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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τῆς ἔπεφτε. Κουτσός, στραβός αὐτός ἦταν καί ἔπρεπε νά τόν πάρει.

Πλήρης ὑποταγή δηλαδή.

Καί ἀπό νομικῆς πλευρᾶς ἦταν πρόσωπο ἑνός κατώτερου θεοῦ.

-Δέν εἶχε δικαίωµα ψήφου.
-Δέν ἐδικαιοῦτο νά διαχειρίζεται τήν προίκα της (π.χ. εἶχε προίκα ἕνα σπίτι, ὁ ἄντρας ἔπαιρνε τά ἐνοίκιο).
-Δέν μποροῦσε νά ἀνοίξει μαγαζί, χωρίς τήν ἄδεια τοῦ ἄντρα
της.

--Δέν τῆς ἐπετρέπετο νά γίνει Συμβολαιογράφος, Ὑποθηκοφύλακας, Δικαστικός κλητήρας, Δικηγόρος(5), Δικαστής, Βουλευτής, Δήµαρχος, Νομάρχις, Ἀστυνομικός, Στρατιωτικός καί ὡς δημόσιος
Ὑπάλληλος µόνο ὡς δακτυλογράφος γινόταν δεχτή.

- Δέν εἶχε δικαίωµα νά παραστεῖ ὡς µάρτυρας σέ Συμβόλαια,
διαθήκες κ.λπ. κ.λπ.
Ὅλα ὅμως αὐτά κατέρρευσαν μερικῶς κατά τό δεύτερο ἥμισυ
τοῦ περασμένου αἰώνα καί ὁλοσχερῶς µέ τό Σύνταγματοῦ 1974 καί
καθιερώθηκε πλήρης ἰσότης µέ τόν ἄντρα. Ἔτσι σήµερα μποροῦμε
νά δοῦμε γυναίκα Ἀτρατηγό, Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου ἤ καί Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἀκόμα. Πλήρης χειραφέτηση.
Πῶς ὅμως ἔγιναν ὅλα αὐτά; Πῶς ἀνετράπη ἕνα καθεστώς

αἰώνων; Ἔδῶ ἔγινε µιά εἰρηνική γυναικεία ἐπανάσταση. Ἀπό τό
1900 στήν Ἀθήνα ὑπῆρχαν Σύλλογοι γιά τά δικαιώµατα τῆς γυναίκας, ἀλλά ποιός τίς ἄκουγε... Ὥσπου ἔγινε ὁ ἀνταρτοπόλεμος 1946
- 1949.
Ὁ Ἀρχιστράτηγος Παπάγος, γιά νά τελειώσει µιά καί καλή µέ τόν

ΕΛΑΣ, τό 194δ8 διέταξε τήν ἐκκένωση ὅλων τῶν χωριῶν ἀπό τούς
κατοίκους. Ψυχή ζῶσα δέν ἔπρεπε νά μείνει στά χωριά. Ἔτσι τό σύ-

νολο τῶν χωρικῶν μαζεύτηκαν στά ἀστικά κέντρα, κυρίως Ἀθήνα καί
Θεσσαλονίκη. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἔπρεπενά ζήσουν καί ἄντρες - γυναῖκες ἔπιασαν δουλειές, ὅπου ἔβρισκαν.
Οἱ γυναῖκες, ὅταν πήραν «τό πρῶτο βδοµαδιάτικο...», «γλυκάθη-

καν». Μπῆκαν στό πρῶτο μαγαζί καί φώνισαν µιά ποδιά, ἕνα ζευγάρι παντόφλες. Στήν ἄλλη πληρωμή, παπούτσια, φουστανάκι κ.ἄ.
χωρίς τήν ἄδεια τοῦ ἄντρα τους.
- «Τί καμώματαεἶναι αὐτά, γυναίκα!».

- «Αὐτά καί ἄλλα θά δεῖς, ἄντρα. Πάει ὁ καιρός πού σοῦ ζήταγα ἕνα δίφραγκο γιά τήν ἐκκλησιά καί σύ μοῦ ἔδινες ἕνα πενηνταράκι!».

Ὅταν τήν ἄνοιξη τοῦ 1950 οἱ ἄντρες ζήτησαν οἱ γυναῖκες νά γυ-
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ρίσουν πίσω στά χωριά τους, πῆραν τήν ἀπάντηση:

--Δέ πάω πθινά! Ἰδῶ εἶν) τά πιδιά μ’ κι τἀγγόνια μ

- Δέν πάου νά σκάβου τσ᾽ ξυλάστρις, νά φουρτώνουµι σα γµάρ

κούτσουρα χι σκούπαγιά τς γίδις. Ἐιπακιάστικα νιά ζωή, σά ζῶ.
-Δε μ᾿ χρειάστηκαν τριφύλλια κι ρόβια.
- Ἅμα θέλεις, σύρει μοναχός, ἀπάν᾽ πάει ἢ στράτα!
Καΐ ἔτσι βλέπουμε ὅτι ἀντεστράφηκαν τά πράγµατα. Πρῶτα

ἔφευγαν οἱ ἄντρες ἀπό τά χωριά καί ἄφηναν τίς γυναῖκες πίσω, τώ-

ρα πηγαίνουν μοναχοί τους οἱ ἄντρες καί οἱ γυναῖκες λίγες µέρες τό
καλοκαίρι. (Ὑπάρχουν βέβαια καί ἐξαιρέσεις).
Τό 19532 ἐπρόκειτο νά γίνουν βουλευτικές ἐκλογές. Πρωθυπουργός ὁ Ν. Πλαστήρας καί Ὑπουργός Ἐξωτειρκῶν ὁ Γεώργιος Παπαν-

δρέου. Ἐπειδή προέβλεπαν ὅτι θά τίς χάσουν τίς ἐκλογές, καί µιά

πού οἱ γυναῖκες «ἐστασίασαν», σκέφτηκαν, µέ νόµο νά τῆς δώσουν

δικαίωµα φήφου, ὅπως καί ἔγινε. Γιά τήν ἱστορία σηµειώνω, ὅτιοἱ
γυναῖκες τότε τούς... καταφήφισαν ἀγρίως!
Μέ τό Σύνταγμα τοῦ Γερο-Καραμανλή τοῦ 1974, κάθε διάκριση

ἀνδρῶν καί γυναικῶν καταργήθηκε καί πλήρης ἰσότης ἰσχύει.

Κάνουν ὅμως χρήση καλή τῆς δοθείσης ἰσότητας οἱ γυναῖκες; Σέ

γενικές γραµµές, ναί.
Ὑπάρχουν πολλές καί πολλές πού σήχωσαν «μύτη». Ἀρνοῦνται

νά κάνουν πολλά παιδιά καί γιά τό παραμικρό ζητοῦν διαζύγιο.

Κακό τοῦ κεφαλιοῦ τους.
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.’
ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

Πέρασαν οἱ Δώδεκα μέρες, αὐτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ

Νέου Ἔτους, αὐτές τίς Ἅγιες. Αὐτές πού περίμεναν μικροί καί µεΥάλοι, ὁ καθένας µέ τόν τρόπο του καί γιά τόν λόγο του.
Ἀκουστήκανε τά κάλαντα, σφαχτῆκαν τ᾽ ἀρνιά, κεντήθηκαν οἱ
πρεβέντες, γίνανε ὅλες οἱ προετοιμασίες ἀπ᾿ τίς νοικοχυρές, ἀνάφψανε τά φωτάκια, χτυπήσανε χαρµόσυναοἱ καμπάνες, ἦλθε ὁ καινούργιος χρόνος - τό 2008 - καί, τελικά, φύγανε τά Καλικατζούρια.
Ὅλες αὐτές τίς Ἡμέρες δέν ἀκούστηχε τίποτα ἄλλο ἀπ᾿ τό «Χρό-

για Πολλά». Χρόνια Πολλά! Ἄραγε νά εἶναι σωστή αὐτή ἡ εὐχή; Τί

νά τά κάνεις τά... πολλά ἄν δέν εἶναι καί καλά; Τί νά τά κάνεις, ἄν
εἶναι βασανισµμένα; Θά μοῦ πεῖς τό «...καί µέ τά χίλια βάσανα πάλι

ἡ ζωή γλυκειά εἶναι».

Ὁ παπᾶς ὅμως σέ κάθε λειτουργία προσεύχεται καί παρακαλεῖ
τό Θεό καί µάλιστα τρεῖς φορές νά εἶναι τά τέλη µας χριστιανά,
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά καί καλήν ἀπολογία.

Τό νά ἔχουμε χριστιανά τέλη καί καλήν ἀπολογίαν ἀφορᾶ µόνο
ἐμᾶς τούς Χριστιανούς καί ὄχι τούς ὀπαδούς ἄλλων θρησκευμάτων.
Τά ἀνώδυνα, τά ἀνεπαίσχυντα καί τά εἰρηνικά ὅμως τέλη, ἀφοροῦν
ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξάρτητα ἀπό τό χρῶμα τους, τό γένος

τους, τήν ἡλικίαν τους, τό θρήσκευµά τους. Αὐτή, νομίζω, πώς θά

ἦταν Ἡ καλύτερη εὐχή καί ὄχι τό ... «Ἀρόνια Πολλά».
Τήν ἄποφή µου αὐτή τήν ἐνισχύει καί Ἡ περίπτωση τοῦ Τιθω-

νοῦ.
Ὅπως ὁ Ἅλιος εἶναι ἡ προσωποίησις τοῦ ἄστρου τῆς ημέρας,

ἔτσι καί ἡ Ἠώςεἶναι Ἡ προσωποίησις τῆς «ροδοδακτύλου» Αὐγῆς,
θεά πάντοτε νέα καί ὡραία, Ἡ ὁποία κάθε πρωΐ φέρνει τό φῶς στούς
θεούς καί τούς ἀνθρώπους.

Ὁ Τιθωνός ἦταν ἕνας θνητός πού ἀγαπήθηκε ἀπ᾿ τήν ἀθάνατη
Ἠώ, Ἡ ὁποία τόν ἀπήγαγε καί ζήτησε ἀπ᾿ τόν Οὐράνιο Δία νά τόν
χάνει κι αὐτόν ἀθάνατο. Ὁ Ζεύς δέχθηκε κι ὁ Τιθωνός ἔγινε ἀθάνατος. Ἡ Ἠώ ὅμως εἶχε ξεχάσει νά ζητήσει µαζί µέ τήν ἀθανασία τοῦ

ἀγαπημένου τής, τό νά μείνει αὐτός καί ἀγέραστος. Ἔτσι τά χρόνια
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περνοῦσαν, γίνανε «Χρόνια Πολλά», ἀλλά ὁ Τιθωνός, ὅπως ἦταν
φυσικό, ἄρχισε νά γερνᾶ. Ὅσο ἦταν νέος, ἔμενε µέ τήν ἀγαπημένη

του Ἠώ µαζί, σάν γέρασε ὅμως, ἐκείνη, πάντα φρέσκια καί ὡραία,
ἔπαφε νά κοιμᾶται µαζί του καί, τελικά, βρῆχε τή λύση νά τόν κλεί-

σει σ’ ἕνα διαμέρισμα τοῦ ἀνακτόρου της, ἀφοῦ πλέον οὔτε ὄρθιος
δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ἀπ᾿ τά βαθειά του γεράματα.

Λοιπόν, ἔζησε καί ζεῖ ἀκόμα ὁ Τιθωνός τά «Χρόνια Πολλά».

ἀλλά κατάκοιτος στά στρωσίδια του, Χλεισμένος στήν κάµαρή του

βλέπει κάθε πρωϊ ἐκείνη τή µατιά, τῆς πάντα πανέµορφης Ἠοῦς, τή
γεμάτη οἶκτο, περιφρόνηση καί ἀηδία καί ἀκούει µόνο τήν ἀκατανόητη φωνή του.
Τί νά τά κάνει, λοιπόν, τά πολλά;
Ὅσα κι’ ἄν εἶναι, νά εἶναι χαρούμενα κι εὐλογημένα, τά δέ τέλη
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα καί εἰρηνικά.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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ΤΟ ΣΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΔΛΙΟΥΣ
Τοῦ Γιάννη Α. Σαντάρµη
Τό λέει ὁ κοῦκος στίς λογγιές, ἡ πέρδικα στά πλάγια,

τό λέει ὁ πετροκότσυφας στό δάγναντο λιθάρι,

τό λέει στ’ ἀμπέλι κι ἡ ἀργατιά µέτά σιδεροτσάπια,

κάτου ἀπ᾿ τήν καταγάλανη µαρτιάτικη λιακάδα.
Ἀράδα - ἀράδα εἶν᾽ οἱ σειρές, ἀράδα - ἀράδα οἱ ὄργοι,
ὅπου σειρά κι ἀπό ᾿νας νιός, ὅπου ὄργος καί µιά κόρη

χι ὃ κάθε νιός χι ἡ κάθε νιά κι ἕνα σκαφτήρι ἁρπάζει,

ἕνας πιάνει πλατύ τσαπί, κάποιος παίρνει ἀγουτσάπι,

ἄλλος, πού "ναι θεριός αὐτός, τό κοφτοτσάπι ἀδράχνει,
µέ µυτοτσάπι ἄλλος ἐδῶ καί µαναρότσαπα ἄλλος
χι αὐτός ὁ πρῶτος ὁ σκαφτιάς κρατεῖ βαρύ µπικούνι.
Καίμέ τά πόδια ὁλάνοιχτα, µέ τά τσαπιά στά χέρια

βαροῦν τήν ἄσκαφτη τή γῆ, χτυπᾶν τό χέρσο χῶμα,

σκάβουν τ᾽ ἀμπέλι τό παλιό, σκάβουν τ᾽ ἀμπελοφύτι.
Κι εἶναι τ’ ἀμπέλι διάπλατο κι εἶν᾽ ἡ φυτειά µεγάλη,
πολλοί ΄ναικι οἱ δελακκωτές, πολλοί ΄ναι κι οἳ σχιστάδες,

πού ξελακκώνουνε τή γῆ, πού σχίζουνε τό χώμα.
Ἁπάνω κάτου τά τσαπιά καίτά σκαφτήρια πᾶνε
χι ὅπως ὁ ἥλιος τά βαρεῖ καίτά φιλᾶνε οἱ ἀχτίδες,

λαμποκοπᾶν σάν µάλαμα, γυαλίζουν σάν ἀσήμι.

Ἀσπρολογάειτριγύρα ἡ γῆ, παρδαλοφέρνει ὁ τόπος
ἀπ᾿ τά κεφαλομµάντηλα κι ἀπ᾿ τίς ριχτές µπαρέζες,

ὅπου φορᾶνε οἱ κορασιές, πού φέρνουν στό κεφάλι,

νά µήν τίς κάφει ἡ ἀντηλιά, µήν τίς µαυρίσει ὁ ἥλιος.

Τά σιδερένια τά τσαπιά, πού χουν φαρδύ τό στόμα,

τρῶνε τό χῶμα κι ἀπ᾿ τή γή κομμάτια ἀνασηκώνου»,

σκάβουν βαθιά τά κλήµατα, στή ρίζα τους τους τά σκάβουν,
κόβουν τ’ ἀδράχτια τά λιανά, χοντρά ἄλλα ἀδράχτια ἀφήνουν,
πολλά νά γνέσουν λούλουδα, πολύ καρπό νά δέσουν.

Κάποιος βαρεῖ καί µπλάνες σπᾶ µέ τοῦ τσαπιοῦ τόν τσῶκο,

χάποιος πετᾶ ἀπ᾿ τό σκάµµα του στόν ἁρμακά τίς πέτρες,
κάποιος ἀπ᾿ τ’ ἀγριοχόρτατα τόν ὄργο καθαρίζει
χι ἕνας σ᾿ ἀλογοπατησιά βρίσκει νερό µιά στάλα
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χαί παίρνει ἀπό τή γούρνα της καίτό τσαπίτροχάει,

πού στόµωσε ἀπ᾿ τό σκάφιµο, πού δέν τραβάει στόν ἔργο.

Οἳ δουλευτάδες κάποτε σφουγγίζουν τόν ἱδρώτα,
ὅπου σταλοβολάει στή γῆ, σάν δάκρυ λές καθάριο,
χι ἕνας, ὅπου ζεστάθηκε, πού παραπύρωσεἕνας,
τόν κόρφο ξεθηλύκωσε, νά δροσιστεῖ µιά φίχα.
Κι ὅσο ὁ ἔργος προχωρεῖκι ὅσο διαβαύει ἡ µέρα,
πίσω ἀπό τούς ξελακκωτές καί πίσω ἀπ᾿ τούς σχιστάδες,

ἀράδα - ἀράδα οἱ αὐλακιές, ἁράδα - ἁράδα οἱ γοῦρνες,
ἀράδα - ἀράδα κι οἱ σωροίκαίτά κουμούλια πᾶνε,

ἀχνάρι καί ξελάκκωµα, δρασκέλι καί κουμούλι.

Καΐπότε - πότε στίς σειρές, στούς ὄργους πότε - πότε,
σέρνεται ἀπό τήν ἀργατιά φιλό - φιλό τραγούδι,
τραγούδι γιά τό σκάφιµο, τραγούδι γιά τ’ ἀμπέλι,
χι ἀπ᾿ τίς φωνέςτίς ὄμορφες, τοῦ τραγουδιοῦ τά λόγια,
ἀντιλαλεῖ γλυκά ἡ φυτειά κι ἀχολογάει τ’ ἀμπέλι.

Ἀπ᾿ ἄλλα ἀμπέλια ὁλόγυρα κι ἀπ᾿ ἄλλα ἀμπελοφύτια
χι ἄλλες φωνές ἀκούγονται κι ἄλλα τραγούδια ἀχοῦνε
χι ἄλλα τσαπιά πού σκάβουνε κι ἀντιβουίζει ὁ τόπος,
λές καί µελίσσια χύθηκαν μ᾿ ἄπαυστο πολυβούι.
Ὁλοῦθε τώρα ὁ κάµατος, τό σκάφιµο στ’ ἀμπέλια,

σκάφιµο ἀπό τό χάραµα καί µέ τό πρῶτο ὀρνίθι,
χαίτώρα, ὁ ἥλιος πού ψηλά τό μεσημέρι δείχνει,

χόβει τόν ἔργο ἡ ἀργατιά, γιά γιόµα ἀποτραβιέται.
2τούς ὄχτους γύρα οἱ νιοίκι οἱ νιές στρώνονται σκόρπιοι - σκόρπιοι,
ἄλλος σέ µπλάνα κάθεται, µές σ᾿ αὐλακιά ἕνας ἄλλος,
ἄλλος γέρικο κούρβουνο προσκάµνι του ἔχει κάνει
χι ἄλλοι σέ κληµατόβεργες σκαλώνουν στιβαγμένες.
ἍἈπλό µπροστά τους τό φαγί δροσάτο τό χρασίτους

χι ἐκεῖ πού τρῶν καίπίνουνε, γλυκά τούς συντροφεύουν

ὃ κατσουλιέρης πού λαλεῖ στά φωτερά τά οὐράνια,
τό κρασοπούλι τ᾿ ὄμορφο πού κελαηδεῖ στό κλῆµμα,

τό χιονιστάρι πού τό λέει κατάκορφα στήν κλάρα,

τό κιτρινάκι στή φραγή, στ’ ἀγκάθι ἡ τουρκοπούλα,

ᾗ παπαδούλα σέ λυγιά, σέ πέτρα ἡ ἀσπροκώλα

χι ἀπό βατιές καί χλωρασιές κι ἀπ᾿ ἀνθισμένες τοῦφες
τό ἁπαλό τραγούδι του τ’ ἀηδόνι ζευγαρώνει

στήν ποταµιά µέ τ’ ἄκουσμα τῆς ὄμορφης βουργάρας.

Καΐ σάν οἳ ἀργάτες ἀποφᾶν, τά χέρια ξαναφτύνουν,
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ἀδράχνουν πάλι τά τσαπιά, τ) ἀρόζοτα στυλάρια

καίμ’ ἄλλα τότε ἀνάκαρα, μ᾿ ἄλλα ἥπατα καινούρια

τήν ἀμπελίσια σκάβουν γῆ, µέχρι νά ᾿ρθεῖ τό σοῦρπο.
Κι ἐκεῖ πού ἡ µέρα σώνεται, πού πέφτει γύρα ἀπόγειο,
πού παύει πιά ὁ κορυδαλλός καί τά πουλιά κουρνιάζου»,

τότε χι οἱ ἀργάτες σταματᾶν, σκορπᾶνκι οἱ δουλευτάδες.
Σηκώνεταικι ὁ ἀφέντης τους κι ὅπως σταυροκοπιέται,
πού τέλεφεν ὁ ἔργος τους, χι ὅπως κινάει καί φεύγει,
ρίχνει στερνή πίσω µατιά καίµές στό φῶς τ᾽ ἀνάριο
θωρεῖ σωρούς µές στίς σειρές, κουμούλια µές στούς ὄργους,
σάν βουναλάκια χαμηλά καί σάν κοντές ραχοῦλες,
χι ὀνείρεται παράωρα, κρυφή χαρά τόν πιάνει
καί βλέπει τή φυτειά χλωρή, τ’ ἀμπέλι φουντωμένο,
βλέπει χι ἀπό τά κλήµατα νά κρέμονται σταφύλια,
καθάρια σάν τά κρούσταλλα, σάν πολυκάντηλαἴδια.

Γλωσσάρι
ἀγουτσάπι, τό Ξ εἶδος τσαπιοῦ µέ ἕνα στόμα, πιό στενό καί μακρύ ἀπ᾽
τήν τσάπα, πού χρησιμοποιεῖται γιά τό ἄνοιγμα γουβῶν στ’ ἀμπέλι,
Υύ αὐτό πῆρε τό ὄνομα ἀγουτσάπι, γουβοτσάπι.
ἀδράχτι (κλήματος), τό Ξ τό ρίζωµα πού πετάει τό κλῆήµα κάθε δέκα
ἑκατοστά, ὅπου ὑπάρχει κόμβος, κάτω ἀπ᾿ τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους πού, κατά τό σκάψιμοτ᾽ ἀμπελιοῦ, καθαρίζεται (µέχρι τρία
ἀδράχτια) καί, ἀφοῦ κοπρισθεῖ ὁ λάκκος, σκεπάζεται πάλι µέ χῶᾶμα
καί ἐπιτυγχάνεται περισσότερη καρποφορία.
ἀμπελοφύτι, τό Ξ νεοφυτευµένο ἀμπέλι δύο ἕως τριῶν χρόνων, φυτειά.
ἀνάκαρα, τά Ξ σωματικές δυνάµεις, ψυχική ἀντοχή. διάθεση.
ἀπόγειο,τό Ξξ δροσερός βραδινός ἀγέρας.
ἁρμακάς, ὁ Ξ σωρός ἀπό πέτρες, χαλιχκιά, βοµός.
ἀρόζοτο, τό αὐτό πού δέν ἔχει ρόζους, σκληρά δηλαδή σαρχώµατα σάν
κάλοι.
ἀσπροκώλα, Ἡ Ξ μικρό πουλί, μικρότερο ἀπ᾿ τό σπουργίτι, ἀποδημητικό,
πού ἔρχεται νωρίς τήν ἄνοιξη, µέ διμορφισμό στό χρωματισμό του,
δηλαδή τό ἀρσενικό ἔχει ἔντονα καί σαφῶς χωρισμένα χρώματα,
μαῦρα καί ἄσπρα, μαῦρο στά φτερά καί ἄσπρο στήν κοιλιά καί στήν
οὐρά, γι αὐτό ὀνομάσθηκε ἀσπροκώλα, ἀχόμα τό ἐπάνω µέρος τοῦ
σώματός του εἶναι σταχτί µέ µία ἄσπρη ζώνη πρός τή βάση τῆς

οὐρᾶς, ἐνῶ στό θηλυκό τά χρώματα εἶναι πιό σβησμένα καί γαιώδη,
ἔχει χελάδηµα, παράτοῦ ὅτι δέν εἶναι συνεχές. εὐδιάθετο καί εὐχάριστο, οἱ δέ κινήσεις στό σῶμα του παιχνιδιάρικες, συχνάζει δέ σέ πετρωτά µέρη, ὅπου καί φτιάχνει τή φωλιά του, ἀσπρόχωλος.
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ἀχνάρι, τό Ξ τό διπλό σημάδι πού ἀφήνουν τ’ ἀνοιγμένα σκέλη τοῦ ἐργάτη πού σκάβει στ’ ἀμπέλι, ἀχναριά.
βατιά, Ἡ Ξ ὁ θάμνος, ὁ βάτος.

βουργάρα, ἡ Ξ πουλί ἀποδημητικό (µέροφ), στό μέγεθος τῆς τσίχλας,

ἔχει σῶμα σπαθάτο, ράμφος μακρύ, μυτερό καί λίγο γυρισµένο, τά
πόδια του εἶναι κοντά, συγκαταλέγεται στά ὡραιότερα πουλιά τοῦ
τόπου µας γιά τήν ποικιλία καί τή ζωηρότητα τῶν χρωμάτων τοῦ πετρώματός του, στό ὁποῖο συνδυάζονται θαυμάσια τό κίτρινο, τό θαλασσί, τό πράσινο, τό ἄπρο καί τό μαῦρο, τό πέταγµάτου εἶναι γρήΎορο καί εὐέλικτο, πετᾶ συνήθως ψηλά στόν οὐρανό πρίν ἀπό τή βροχόπτωση, τό λάληµά του εἶναι ἕνα διακεκομµένο: βούρου - βούρου βούρου, ἀπ᾿ ὅπου ὀνομάσθηκε βουργάρα, ζεῖ κατά ὁμάδες καί σκάβει
τή φωλιά του στίς ἀπότομες χωµάτινες ὄχθες τῶν ποταμῶν, πού εἶναι
µία στοά ὁριζόντια μήκους 150 ἑκατοστῶν, τρέφεται µέ ἔντομα καί
ἰδίως µέ μέλισσες, στίς ὁποῖες ὀφείλει τό δεύτερο ὄνομά του, διακρἰνεται δέ γιά τό ἀνεπτυγμένο αἴσθημα ἀλληλοβοήθειας στούς ὁμοφύλους του, µελισσουργός, µελισσοφάγος, µελισσολόγος.
Ὑνέθω Ξ µεταβάλλω τό μαλλί ἤ τό βαμπάκι σέ νῆμα µέ τό χέρι ἤ τή µηχανή, κλώθω, νηματοποιῶ.
ὁρασκέλι, τό Ξ ἡ ἀπόσταση τῶν ἀνοιγμένων σκελῶν.
ἔργος, ὁ Ξ Ἡ ἐπιτέλεση χειρωνακτικῆς ἤ πνευματικῆς ἐργασίας.
ἥπατα, τά Ξ σωματικές δυνάμεις, σωθικά.
θεριός, ὁ -- εὔσωμος, σωµατώδης.
κατσουλιέρης, ὁ Ξ τό πουλί ὁ κορυδαλλός, σποροφάγο, μικρότερο ἀπ᾿ τή
Υαλιάντρα, ἔχει φτέρωμα ἴδιο στό χρωματισμό του µέ τό ἔδαφος,
ξανθό, πού δύσκολα τό διακρίνει κανείς σ᾿ αὐτό, τό χαρακτηριστικό
σηµάδι τουεἶναι µία µικρή φτεροδεσμίδα, σάν λοφίο (κατσούλα), πού
φέρνει ἐπάνω στό κεφάλι του, ζεῖ σέ ἀκάλυπτους χι ἐλεύθερους χώρους, ὅπου καί φωλιάζει, δίπλα συνήθως σ᾿ ἕνα ἀγκάθι ἤ πλάχι σέ
κομμάτι χώματος (µπλάνα), πού σηκώνει τό ἀλέτρι, ἀνάμεσα στά
σπαρτά ἤ ἐξω στίς χορταριασμένες ἐκτάσεις, μετακινεῖται δέ περπατητά, καί γρήγορα στό ἔδαφος καί, τέλος, νωρίς τό πρωί πού ξυπνᾶ,
ἀνεβαίνει ψηλά στόν οὐρανό καί χαιρετίζει τό πρῶτο φῶς τῆς µέρας
μέ γλυκά καί χαρούμενα κελαδήµατα, κατσιουλέτρας, κατσιουλάνι,
τσιτσιλιάγχος.
κιτρινάκι͵, τό -- µικρό πουλί, ἀποδημητικό, ἐντομοφάγο, µέ χρῶμα στή
ράχη ἀνοικτό λαδί, στό στῆθος καί στήν οὐρά ἀνοικτό σταχτί καίκίτρινο, µέ λεπτό, µονόφωνο κελάδηµα, σύντομο, ζεῖ δέ κατά ζεύγη.
ὅπου πετᾶ τό ἕνα, ἐχεῖ κοντά βρίσκεται καί τό ταίρι του, δέ φοβᾶται
τόν ἄνθρωπο, γι’ αὐτό τό βλέπει κανείς στούς κήπους, στά µπαλκόνια, στίς γλάστρες νά ψάχνει γιά ἔντομα καί γιά αὐγά ἐντόμων, µυγούλι,
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κουμούλι,τό Ξ σωρός χώματος πού σχηματίζεται ἀνάμεσα στή σειρά τῶν
χληµάτων, κατά τό σκάφιµο τοῦ ἀμπελιοῦ, γιά νά συγκρατεῖ τά βροχόνερα.
κούρβουλο, τό Ξ ὁ ξερός κορμός καί συνήθως κυρτός τοῦ κλήµατος.
χοφτοτσάπι͵ τό ξ τσάπα µέ πλατύ στόµαγιά τό σκάψιμο μαλακῶν χωμάτων.
κρασοπούλι, τό Ξ ὄμορφο πουλέ, λίγο πιό µεγάλο ἀπ᾿ τό σπουργίτι, µέ
κίτρινη κοιλιά, κιτρινόµαυρα φτερά, σταχτιά ράχη καί μαῦρο κεφάλι,
πού ζεῖ στ’ ἀμπέλια καί στά σιταροχώραφα, χελαδεῖ δέ µελωδικά καί
ἰδιόρρυθμα, ἀμπελουργός, κριθαράς, µεθύστρα, µπερβέλι, ἐμπέριζα,
χοντρομύτης ὁ µελανοκέφαλος.
λυγιά, ἡ Ξ θάμνος(λυγός ὁ ἁγνός), πού ἀπαντιέται στίς κοίτες καί στίς
ὄχθες τῶν χειμάρρων καί σέ δροσερά ἐδάφη τοῦ κάµπου, ἔχει λεπτές,

μακριές καί εὐλύγιστες βέργες (γύ αὐτό λέγεται λυγιά), κατάλληλες

στήν καλαθοπλεκτική, τά φύλλα του µυρίζουν βαριά, τά δέ ἄνθη του
εἶναι γκρίζα, λιλά ἤ θαλασσί, ὀνομάζεται καί λυγαριά καί καναπίτσα.
µαναρότσαπα, Ἡ Ξξ στενή τσάπα µέ μικρό τσεκούρι στό πίσω µέρος γιά
τό κόφιµο τῶν ριζῶν.
µπαρέζα, ἡ Ξ Ἡ προεξοχή στό μπροστινό µέρος τῆς κεφαλῆς τοῦ γυναιχείου κεφαλομάντηλου.
μπικούνι, τό Ξξ βαρύ τσαπί γιά βαθύ σκάψιμο.
µπλάνα, Ἡ Ξ µεγάλο κομμάτι ἀπό στέρεο χῶμα, σύμπλεγμα ἀπό ἀγριάδες καί χώματα πού βγάζει τ᾽ ἀλέτρι ἤ Ἡ τσάπα, κατά τό ὄργωμα καί
τό σκάψιμο.
μυτοτσάπι, τό Ξ τσάπα μυτερή γιά χωράφια µέ χαλικῶδες ἔδαφος.
ξεθηλυκώνω Ξ Εεπιάνω κάτι ἀπό τή θηλιά, ξεμπουκώνω.
ξελάκκωμα, τό - ἄνοιγμα λάκκου γύρω ἀπό τή ρίζα φυτοῦ ἤ δένδρου.
ξελακκώνω Ξξ σκάβω γύρω ἀπό τή ρίζα τοῦ κλήµατος, δημιουργώντας
λάκκο.
ξελακκωτής, ὁ Ξ ὁ ἐργάτης πού ἀνοίγει λάκκο γύρω ἀπό τή ρίζα τοῦ
κλήµατος καί δημιουργεῖ αὐλάχια ἀνάμεσα στά κουμούλια (σωρούς)
τοῦ ἀμπελιοῦ.
ὄργος, ὁ Ξ λωρίδα γῆς πού παίρνει ὁ ἐργάτης στ ἀμπέλι ἤ στό σιταροχώραφο, γιά νά τή σκάψει ἤ νά τή θερίσει, ὁρδίνι.
παποαδούλα, Ἡ ξ ὄμορφο πολύχρωμο πουλί, ὁ αἰγίθαλος, πιό μικρότερο
ἀπ᾿ τό σπουργίτι, µέ χρῶμα κυανογκρί στό ἐπάνω µέρος τῶν φτερῶν,
στό τέλος τῆς ράχης καί στήν οὐρά, τό στῆθος του εἶναι κίτρινο, πού
αὐλακώνεται ἀπό κάθετη μαύρη λωρίδα, ἔχει μαῦρο, στιλπνό κεφάλι
καί λαιμό, δύο ἄσπρες βοῦλες κάτω ἀπ᾿ τ’ αὐτιά καί λευκή ὁριζόντια
ταινία ἐπάνω στά φτερά, εἶναι δέ ὁ καθαριστής τῶν δένδρων καί τῶν
θάμνων ἀπ᾿ τά ἔντομα, ὀνομάζεται καί παπαδίτσα καί τετετζιά, ἐπειδή
μέ τό µονότονο κελάδηµά του ἐπαναλαμβάνει: τετετζί, τετετζέ, τετετζί.
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παράωρα, ἐπίρρ. Ξ σέ περασμένη ὥρα, ἀργά.
πετροχότσυφας, ὃ Ξ εἶδος κοτσυφιοῦ, ὅμοιο µέ τόν κότσυφα, µέ τή διαφορά ὅτι τό φτέρωμάτου ἔχει ἀνοικτά στίγματα, σάν πετράδια, δέν
ἔχει κίτρινη μύτη καί συχνάζει ὄχι στά δάση καί στούς βάτους, σάν
τόν κότσυφα, ἀλλά στούς γυµνότοπους καί στίς πέτρες καί στούς
βράχους, στίς σχισμές τῶν ὁποίων χτίζει τή φωλιά του, ἐραστής δέ
τοῦ τραγουδιοῦ, κάθεται ὧρες ἐπάνω στίς πέτρες καί κελαδεῖ µέ τή
γλυκιά φωνή του, µελωδικά ἐπίσης τραγουδεῖ, καθισμένος πλάγι στή
φωλιά του, χατά τήν περίοδο πού µέσα σ᾿ αὐτή ἡ συντρόφισσά του
Χλωσσᾶτ᾽ αὐγά, κόσσυφαςὁ κυανοῦς.

προσκάµνι, τό Ξ σκαμνί.

σκαλώνω Ξ ἀνεβαίνω, ἀναρριχιέμαι.
στιβαγμένη, Ἡ Ξ σωριασμµένη.
στοµώνω Ξ ἐλαττώνω τήν ὀξύτητα κοπτεροῦ ἀντικειμένου, ἀνακόπτω,
ἀναχαιτίζω.
στυλιάρι, τό Ξ χοντρό καί μακρύ ξύλο, δυνατό στήν ἀντοχή του, στή µία
ἄκρη τοῦ ὁποίου εἶναι περασμένη ἡ τσάπα.

σχίστης, ὁ Ξ- ὁ ἐργάτης πού ἀνοίγει (σχίζει) τό χέρσο χῶμα τοῦ ἀμπελιοῦ,

κατά τό σχάψιµό του.
τελεύω Ξ φέρνω σέ τέλος κάτι, τελειώνω, ἀποχκάμνω, ἐξαντλοῦμαι.
τουρκοπούλα, Ἡ Ξ τό ὡραιότατο πουλί ἡ καρδερίνα, παίρνοντας τήν προσωνυµία αὐτή ἀπό τό κόκκινο χρῶμα, πού ἔχει στό κεφάλι του χαί
μοιάζει µέ τό πορφυρό τουρκικό φέσι, ἀγκαθοπούλι, σπίζα ἡ ἀκανθοΦφάγος.
τροχῶ Ξ περνῶ ἀπό τό ἀκόνι κοπτερό ἤ μυτερό ἀντικείμενο γιά νά κὀβει, ἀκονίζω, ὀξύνω.
τσῶχος, ὁ Ξ- τό πίσω µέρος τοῦ τσεκουριοῦ ἤ τῆς τσάπας.

φραγή, Ἡ Ξ φράχτη.

Φυτειά, ἡ Ξ- ἀμπέλι µέ νέα κλήµατα, ἀμπελοφύτι.
χέρσο, τό Ξ στεῖρο, ἄγονο.
χιονιστάρι, τό -- τό πουλί ὁ σπίνος, πού συγγενεύει µέ τό σπουργίτι, τό
χρῶματου εἶναι κοκκινοπράσινο µέ ἄσπρες ταινίες στά φτερά του,
ἔχει ράµφος κοντό καί δυνατό, ζεῖ στά δάση, στά χωράφια καί σέ κατοικηµένους χώρους, ὁ δέ ἐρχομός του τό φθινόπωρο καί ἣ μονοσύλλαβή λαλιά του: τσιόν - τσιόν, προαναγγέλλει τό χειμώνα, ἔχει ὅμως
Χι ἄλλο κελάδηµα, πού τό ἐκδηλώνει σέ ὧρες εὐφορίας, πάρα πολύ
µελωδικό, τσιόνι, βλαχότσιονο, χειµωνιάς, χιονάδα.
φίχα, ἡ Ξ- ἐλάχιστη ποσότητα ἀπό ἕνα σύνολο, λίγο.

” Ἀπό τήν ἀνέκδοτη ποιητική συλλογή τοῦ Γιάννη Ά. Σαντάρµη: «Στά
Χωράφια καί στ’ Ἀμπέλια»
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ΤΑ ΔΥΟ ΛΑΓΟΥΛΑΚΙΑ
Τοῦ Ἀποστόλη Παντέλη (Βαρδουσιώτη)
Νότια στούς πρόποδες τῶν Βαρδουσιῶν, ἐκεῖ πού τελειώνουν τά

ἔλατα, ἐκτείνεται µιά µέτρια ἔκταση γῆς, πού λέγεται Πλάτανος, µέ

ποτιστικά χωράφια. Ἐκεῖ ἔχει χωράφι, ἕνα στρέμμα, καί ὁ γείτονάς

µου στό χωριό Γιάννης. Τό ’σπειρε φέτο τό µισό καλαμπόκι καί φασόλια, γιά καρπό τοῦ σπιτιοῦ του, καί τ ἄλλο μισό τριφύλλι, γιά

τροφή τῶν ζώων του. Τούς καλοκαιρινούς μῆνες, κάθε δέκα μέρες,

ἔρχεται ἡ ἀράδα του νά ποτίσει τόν ἀγρό του. Μιά βραδιά, ἀρχές
τοῦ Ιούλη, πότιζε µέ τό γιό του Βασίλη κι ἀπάνω στό σούρουπο

ἄκουσαν ἕνα ἰδιόρρυθμο καί γνώριμο χο, τή φωνή μιᾶς λαγίνας,

πού καλοῦσε τά παιδιά της νά πᾶνε σ’ αὐτήν νά βυζάξουν. Ὁ λαγός

γεννάει τά µικρά του γύρω ἀπό τριφύλλια, ὥστε νά βρίσκουν εὔχκο-

λα τροφή, ὅταν ἀρχίσουν νά τρῶνε. Ὁ πατέρας Γιάννης µέ τό παιδί
του Βασίλη, ἀκούγοντας τό κράξιµο τῆς µάνας λαγίνας, ἔμειναν
ἀσάλευτοι, κρυμμένοι µές στίς καλαμποκιές καί κατάλαβαν πώς γύ-

ρω ἀπ᾿ τό τριφύλλι θά ὑπάρχουν λαγουδάκια. Καί δέν ἔπεσαν ἔξω.
Καί ἐνῶ Ἡ λαγίνα συνέχιζε τό κάλεσμα πρός τά μικρά της, βλέπουν

ἕνα λαγουδάκι νά τρέχει, μᾶλλον νά περπατάει, ὅσο γρήγορα µποροῦσε, πρός τή µάνα του. Ἀμέσως πετάχθηκε κι ἄλλο ἀπό ἄλλη

ἄκρη τοῦ χωραφιοῦ. Ὡς γνωστό, ὁ λαγός γεννάει τρία περίπου παι-

διά, ἀφήνοντάς τα σέ διαφορετικά µέρη, σέ κοντινή ἀπόσταση τό

ἕνα ἀπό τό ἄλλο, γιά λόγους ἀσφάλειας, ὥστε ἄν κινδυνεύσει ἕνα ἤ

περισσότερα, κάποιο νά γλυτώσει, νά Ἴει ἣ µάνα παρηγοριά.

Βλέποντας ὁ μικρός Βασίλης νά προχωροῦν τά λαγουδάκια πρός

τή µάνα τους, τρέχει καί χωρίς αὐτά νά φέρουν καμιά ἀντίσταση, τά

πιάνει καί τά δυό. Μαίτί ἀντίδραση νά φέρουν πού ἦταν μιᾶς ἑβδο-

µάδας ζωάκια, ἀδύναμα καί νηστικά, κάνοντας πρίν ἀπό ἀρκετές

ὧρες τό τελευταῖο τους βύζασμα.
Τελειώνοντας τό πότισμα τοῦ χωραφιοῦ, ὁ Γιάννης µέ τό παιδί
του φόρτωσαν τά πράγματά τους στό γαϊδούρι, πῆραν µαζί τους καί
τά λαγουδάκια καί µέ τό φεγγάρι γιά λυχνάρι, πού ἔφεγγε σάν µέρα, κίνησαν γιά τό χωριό, τήν Κάτω Μουσουνίτσα, ἐνῶ ἡ λαγίνα πί-

34 / 4766

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

σω θά συνέχιζε νά καλεῖ τά παιδιά της καί θά παρηγοριόταν πού τῆς
ἀπόμεινε ἔστω καί τό ἕνα.

Σέ µιά ἄκρη τῆς αὐλῆς τοῦ σπιτιοῦ του καί σ᾿ εὐρύχωρο µέρος

στέγαζε ὁ Γιάννης µιά κουνέλα µέ τά τέσσερα µικρά της καί τήν ἄλλη
µέρα τό πρωί ἔρριξε ἐχεῖ τά µιχρά λαγουδάκια καί παρακολούθησε
γιά κάµποση ὥρα τίς ἀμοιβαῖες ἀντιδράσεις κουνελιῶν καί λαγουδιῶν. Ὅλα πῆγαν καλά. Ἡ κουνέλα δέν ἀντέδρασε, ἀλλά καί τά κου-

νελάχια δέχθηκαν µέ χαρά τά ξαδερφάκια τους τά λαγουδάκια.
Στά µέσα τοῦ Ἰούλη πῆγα, γιά τίς καλοκαιρινές διακοπές, κι ἐγώ
µέ τή γυναίκα µου στό παραπάνω χωριό. Ὁ Γιάννης εἶναι ξάδερφός

µου καί γείτονάς µου καί ἐπισκέπτοντάς τον εἶδα μ’ ἔκπληξη καί χαρά τ) ἀδερφωμένα κουνελάχια µέ τά λαγουδάκια καί μοῦ ἐξήγησε'

πῶς βρέθηκαν τά τελευταῖα µέσα στά κουνέλια.

- Ἐγώ, ξάδερφε Γιάννη, εἶμαι, κατά κάποιο τρόπο, τουρίστας
καί δέ θά Ίχω ἐδῶ στὀ χωριό καμιά συγκεκριμένη δουλειά’ ἄν θέλεις, μπορῶ νά τρέφω καί νά φροντίζω τά οἰκόσιτά σου, τά κουνέλια
καί τά λαγουδάκια.

-Ναί, Ἀποστόλη, ἀφοῦ ἡ περιποίησή τους θά σ’᾿ εὐχαριστήσει,

ἀνάλαβέ τα.

Ἀπό τήν ἄλλη µέρα, τούς ἔφερνα χλωρό τριφύλλι, χορταράκι τρυφερό καί φύλλα ἀπο μαρούλι. Διαπιστώνοντας τήν ἰδιαίτερη προτίµηση πού εἶχαν τά ζωάκια στά μαρούλια, δέν τά ριχνα κάµω νά τά

φᾶνε, ὅπως τ᾽ ἄλλα φαγητά, ἀλλά τά κρατοῦσα στά χέρια µου. Στήν

ἀρχή φοβόνταν καί στέκονταν µακριά, ἀλλά σιγά - σιγά ξεθάρρεφαν
κι ἔρχονταν τρέχοντας νά πάρουν τό µερδικό τους ἀπ᾿ τά μαρούλια.

Ἐγώ µέ τό γα χέρι βαστοῦσα τά μαρουλόφυλλα καί µέ τ’ ἄλλο χάϊ-

δευα τά κεφαλάκια τους. Τί γλυκιά, μυστική χαρά κι εὐχαρίστηση

ἔνιωθα µέσα µου µέ τό νά περιποιέµαι τά κουνελάκια καί τά ἥμερα

πιά λαγουδάκια. Τό καλοκαίρι ἐκεῖνο θά τό θυμᾶμαι, ὅσο θά ζῶ.

Σκεφτόµουν πώς τά λαγουδάκια Ἐέχασαν τήν ἄγρια ζωή τους, γιατί

ξεκίνησαν ἀπό μικρά νά ζοῦν µέ ἥμερα πλάσματα κι ἔγιναν κι αὐτά

ἥμερα.
Περνώνταςοἱ µέρες, τά λαγουδάκχια ἔγιναν κανονικοί λαγοί, διαφέροντας στό μέγεθος ἀπ᾿ τά κουνέλια ἤ ἐξ αἰτίας τοῦ σογιοῦ τους

ἤ ἀπ᾿ τήν ὑπερτροφία πού τούς ἔκανα, ἐπειδή, ἐξομολογῶ τήν ἁμαρ-

τία µου, ἔδινα περισσότερη τροφή σ’ αὐτά, θέλοντας νά μεγαλώσουν
ὅσο γίνεται πιό γρηγορότερα, σκεφτόµενοςνά εἶναι ἱκανά στήν ἆτο-

µική τους διαβίωση. Ἔγιναν τώρα 40 ἡμερῶν κι ἐνδιαφερόμουν γιά
τό µέλλον τους.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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--Τί σχέδιο ἔχεις, Γιάννη. τόν ρωτῶ µιά µέρα, γιά τούς λαγούς,

πού μεγάλωσανπιά;

-Νά τρανέφουν λίγο ἀκόμα, μοῦ ἀποκρίνεται, νά γίνουν δυό

μηνῶν καί τότε βλέπουμε... Καί γέλασε πονηρά.

Μπῆκα στό νόημα. Εἶχα ἀχόμα ἕνα δεκαπενθήµερο στήν παρα-

θεριστική µου διάθεση γιά νά ἐνεργήσω ὅπως ἐγώ θεωροῦσα σωστά.
Ἕνα ἀπό τ ἀπογεύματα τότε βγῆκα περίπατο στήν ὄμορφη ράχη

τοῦ Κακοδούκα καί συλλογιζόµουν πῶς θά καταφέρω νά γλυτώσω
µέ κάθε θυσία τούς λαγούς χαί νά τούς στείλω πάλι στό φυσικό τόπο τῆς ζωῆςτους, στή µάνα φύση.

Τήν ἄλλη µέρα βρίσκω τό μικρό Βασίλη, ἕνα ἔξυπνο καί συναισθηµατικό παιδί, ἄς ἦταν σέ µικρή ἡλιχία, καί τόν ρωτῶ:
-Δέ μοῦ λές, Βασιλάκη, ἅμα τά λαγουδάκια γίνουν δυό μηνῶν, τί
σκοπεύετε νά τά κάνετε;

-Ὅπι κάναμεκαί τ᾿ ἄλλα, μµπάρμπα!
-Ποιά ἄλλα;
-Τόν Ἀπρίλη, πού μᾶς πέρασε, πιάσαµε ἄλλα δυό λαγουδάκια
κι ὅταν γίνηκαν δυομηνίτικα, τά κάναμεὅτι κάνουν τούς λαγούς’ τά

μαχειρέφαμε.

-Τοῦτα ὅμως, Βασιλάκη, τοῦ εἶπα µέ καλωσύνη, πού ἔχουμε τά
κουνέλια, δέν πρέπει νά τά κάνουμε ὅπως κάνατε αὐτά πού πιάσα-

τε τόν Ἀπρίλη, ἀλλά πρέπει νά τά πᾶμε στό τριφύλλι σας, νά τ᾿ ἀφήσουµελεύτερα, νά βροῦν τή µάνα τους, πού ἀκόμα Ἡ καηµένη θά τά
περιμένει, κλαίγοντας.
κό.

-Τί, κλαῖνε καί οἱ λαγοί, μπάρμπα; µέ ρώτησε τό παιδί σκεπτι-

--ᾖαί βέβαια κλαῖνε, καλό µου παιδί: πλάσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι
κι αὐτά καί πονᾶνε ὅπως ὅλοι µας. Ὅταν πιάσατε τά λαγουδάκια
καί τά βάλατε στό ταγαράκι καί μεῖναν ἐχκεῖ κλεισμένα δυό ὧρες,
µέχρι νά τελειώσει τό πότισμα τοῦ χωραφιοῦ, ἡ λαχίνα ἐξακολουθοῦσε νά καλεῖ τά παιδιά της, ἀλλά βλέποντας πώς αὐτά δέν πᾶνε

κοντά της, κατάλαβε πώς κάτι κακό τούς συνέβηκε καί ἡ φωνή της

θά ἦταν κλάμα, θά ἦταν µοιρολόι μιᾶς µάνας, πού ἔχασε τά παιδιά
της. Ἀπ᾿ τή µιά µεριά ἔχκλαιγε ἡ µάνα κι ἀπ᾿ τήν ἄλλη τά λαγουδάκια, ἀπό κεῖ πού ἦταν χλεισµένα, ἄκουγαν τή µάνα τους πού ἔχλαι-

γε χι ἔχλαιγαν κι αὐτά, μήν μπορώντας τίποτα νά κάνουν. Ἐνῶ, Βασίλη, ἄν, τότε πού τελειώσατε τό πότισμα καί ξεκινήσατε νά γυρίσετε στό χωριό, ἄνοιγες τό ταγαράκι κι ἔπιανες τά λαγουδάκια στά χέρια σου, θα ῬΆλεπες ὅτι τά µατάκια τους ἦταν ὑγρά ἀπ᾿ τό βουβό
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χλάµα πού ἔκαναν, ἀκούγοντας τόν κλάμα τῆς µάνας τους.
-Μπάρμπα, µή μοῦ λές ἄλλα, γιατί ϐ᾽ ἀρχίσω τώρα κι ἐγώ νά

κλαίω. Δέν ἤξερα, σοῦ λέω, πώς κι οἱ λαγοί καί τά λαγόπουλα

χλαῖνε... Αὐτά τά λόγια πού μοῦ εἶπες, δέν τ’ ἄκουσα οὔτε ἀπ᾿ τόν
πατέρα µου, ἀλλ᾽ οὔτε χι ἀπό κανέναν ἄλλον. Ἄκουσέ µε τώρα καί

μένα. Σοῦ ὑπόσχομαιὅτι λαγόπουλα δέ θά ξαναπιάσω κι αὐτά πού

ἔχουμε στό σπίτι, τά παίρνουμε, ἄν θέλεις καί τώρα, καί τά πᾶμε

στό λόγγο νά τ᾿ ἀπολύσουμε.
Λέγοντας αὐτά, τό παιδί ἔδειχνε στό πρόσωπό του μετανιωμένο

πού πιάσανε τά λαγουδάκια,

-Σ᾽ εὐχαριστῶ, Βασίλη, γιά τήν κατανόηση πού ἔδειξες γιά τά

λαγουδάκια. Ἂνκι εἶσαι μικρός στήν Ἠλικία, µίλησες σάν μεγάλος

ἄνθρωπος, µυαλωμένος, καί πολύ σπλαχνικά. Κι εὔχομαι τοῦτες τίς

καλές σκέψεις σου, νά τίς ἔχεις σ᾿ ὅλη τή ζωή σου, γιά τό δικό σου
καλό, τήν οἰκογένειά σου μεθαύριο καί γιά τήν κοινωνία πού θά ζεῖς.
Νά σαι καλά, παιδί µου.

Τήν ἄλλη µέρα ἔπιασα τὀν πατέρα τοῦ παιδιοῦ καί τόν πληρο-

φόρησα ὅτι ὁ Βασιλάκης του συμφωνεῖ γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν

λαγουδιῶν. Ἡ ἀντίδρασή του ἦταν πια. Κάποια ὅμως ἔννοια τόν

βασάνιζε.
-Πῶς θά τό πάρουν, Ἀποστόλη, οἱ χωριανοί, ὅταν µάθουν ὅτι ὁ
Γιάννης ἀμόλησε τούς λαγούς, πού µέρωσε; Ἀλλ᾽ ἀφοῦ ἐπιμένεις τόσο πολύ νά τούς λευτερώσουµε, πᾶμε ν᾿ ἀνοίξουμε τήν πόρτα τῆς
κούρνιας τους, νά φύγουν µονάχοι τους καί ὅπου θέλουν ὕστερα ἄς

πᾶνε. Θά ποῦμε πώς ἄνοιξαν τρύπα στήν κλούβα καί λάκησαν. Κι
ἔτσι γλυτώνουµεκαί τό ρεζίλεµα.

Σ᾽ αὐτή τήν πρότασή του, ἀντέδρασα ἔντονα.
--Ἂν ἀνοίξουμε τήν πόρτα,τά λαγούδια, σάν ἥμερα πού εἶναι, θά
τριγυρίζουν µές στό χωριό, μήν ξέροντας ποῦ νά πᾶνε νά μήν κινδυγεύουν. Μαί τό χειρότερο γύ αὐτά, Γιάννη, ἐπειδή ἔχετε ὅλοι σας στό

χωριό δίκαννα, κάποιος θά τά δεῖ καί θά τά σκοτώσει. Αὐτό εἶναι
δολοφονία κι οὔτε ἡ δική σου συνείδηση τό ἐπιτρέπει, οὔτε κι ἡ δική

µου. Μά ὅταν ἐσύ ἀποφασίσεις τή λευτεριά τῶν λαγῶν, θά τά πᾶμε

νά τ᾿ ἀφήσουμεστό τριφύλλι σου, στόν Πλάτανο, ἐκεῖ πού βρέθηκαν.

-ζαλά, Ἀποστόλη, ἀφοῦ τό θέλεις τόσο, στὀ τέλος Αὐγούστου

πού ἔχω σειρά γιά πότισμα στό χωράφι µου, παίρνουμετούς λαγούς

καί τούς ἀφήνουμε λεύτερους στό λόγγο. ἐχεῖ πού τούς αἰχμαλωτίσαμε μικρούς.
Ἐγώ, στήν ἀνθρώπινη ἀπόφασή του γιά τ᾿ ἀθῶα ζωάκια, κατα-
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χάρηκα καί βούρκωσα ἀπό ἀνέκφραστη γλυκιά συγκίνηση.

"Γιάννη, σ’ εὐχαριστῶ, γιά λογαριασμό τῶν ζώων, ἀπό καρδιᾶς
γιά τή σωστή ἀπόφασή σου καί ὁ Θεός νά σοῦ μακροημερεύει τή ζωή
σου, ὅπως ἐσύ χαρίζεις τή ζωή τῶν πλασμάτωνΤου.
Ἀλλά τούτη τή µεγάλη µου χαρά τή σχοτείνιασε ἕνα σύννεφο πού
φάνηκε. Ἕνας παλιός γνώριµος τοῦ Γιάννη, ὁ Ἀντώνης, γεωργοκτη-

νοτρόφος χι αὐτός, πού καταγόταν ἀπό γειτονικό χωριό, κυνηγός
μάλιστα, πέρασε µιά µέρα ἀπό τό σπίτι τοῦ φίλου του µέ τά κουνέ-

λια καί τούς λαγούς. Ἠταν πρίν ἀπ᾿ τό μεσημέρι, κι ὁ Ἀντώνης περιεργαζόταν τήν ἀσυνήθιστη συντροφιά τῶν ζώων στό κατάλυμα.
Τότε παρουσιάσθηκα κι ἐγώ µέ τίς συνηθισμένες ζωοτροφές.
--Μπά,τί βλέπω,λέει ὁ Ἀντώνης στό Γιάννη, θρέφετε µέ τά κου-

νέλια καί τούς λαγούς;

Ὁ Γιάννης τόν πληροφόρησε πώς βρέθηκαν οἱ λαγοί στήν αὐλή
του. Ἐγώ πλησίασα τήν κλούβα καί τάιζα τά ζωντανά.

--Πόσων ἡμερῶν εἶναι; ρωτάει ὁ Ἀντώνης πού λιµπίσθηκε τούς

λαγούς.

-Κοντεύουν δυό μηνῶν.

-Ὅπι πρέπει εἶναι, µονολόγησε ὁ Ἀντώνης κι ἀμέσως συµπλη-

ρώνει.

-Μοῦ ἦρθε στό νοῦ µου, τούτη τή στιγµή, µιά καλή ἰδέα.
-Νά τήν ἀκούσουμε, τοῦ ἀπαντᾶμε.

-Αὐτά τά δυό λαγουδάκια, τί λαγουδάκια, πού εἶναι λαγοί κανονικοί, νά τά βάλουμεστό ταφί κι ἀπό ᾿κεῖ στή γάστρα, γιά νά
πιοῦμε κἄνα κρασί. Ἔμαθα ὅτι ὁ µπακάλης ἐδῶ τοῦ χωριοῦ σας ἔχει
καλό κρασί, κανιανίτικο (ὀνομαστό κρασί τοῦ χωριοῦ Κάνιανη τῆς

Δωρίδας).

Ὁ Γιάννης δέν τοῦ ἀπάντησε ἀμέσως.

--Γιάννη, ἄκουσες τί σοῦ εἶπα;
-Ἄκουσα, Ἀντώνη, ἀλλ᾽ αὐτό πού ζήτησες, δέ γίνεται.

-Γιατί, ὠρέ;

Γιατί τούς λαγούς αὐτούς θά πᾶμε νά τούς λευτερώσουµεστόν
τόπο πού τούς αἰχμαλωτίσαμε.
--Ἔ,λέει ὁ Ἀντώνης στό Γιάννη, τέτοια χαζοµάρα δέν ξανάκουσα ἀπό κυνηγό’ βρέ, θά σέ περιλάβουν τά στόµατα τοῦ κόσμου καί

θά ρεζιλευτεῖς, θά λένε ὅτι ἕνας κυνηγός ἔπιασε δυό λαγουδάκια, τά
χανε ἥμερα, τά περιποιήθηκε καί ἀφοῦ ἔγιναν ἔτοιμα γιά φαῖ, τά
πΏγε στό λόγγο καί τά Ίφησε λεύτερα! Ὁ Σύλλογος τῶν κυνηγῶν,
ἅμα τό µάθει, θά σέ διαγράφει ἀπό µέλος του γι’ αὐτή τή ζαβολιά.
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Ἐνῶ τό καταστατικό τῶν κυνηγῶν λέει πώς πρέπει νά πράξει ἄλλα
ἕνας κυνηγός, ὅταν πιάσει λαγό.
--Ἀντώνη, µήν προσπαθεῖς νά µέ κάνεις ν᾿ ἀλλάξω γνώμη, γιατί

τήν ἀπόφαση γιά τούς λαγούς τήν πῆρα µέ τόν Ἀποστόλη ἀπό δῶ.

Τά λαγουδάκια, πάει, θά τ’ ἀφήσουμε σέ λίγες µέρες λεύτερα. Τώρα, ὅσο γιά τό ρεζίλεµα, πού λές ὅτι θά ὑποστῶ, σέ πληροφορῶ πώς

ἐγώ θά ἔχω τή συνείδησή µου ἥσυχη, πού ἔπραξα ἐχκεῖνο πού ἔπρεπε
νά κάµω ἀπέναντι στ’ ἄδολα αὐτά πλασματάκια, πού δυό μῆνες τώρα τά φιλοξένησα µέ τή θέλησή µου στό σπίτι µου, γνωρίστηκα µαζί
τους, δέθηκα μ’ αὖτά συναισθηματικά καί δέ μοῦ πάει νά τούς βάλω
δολοφονικό μαχαίρι στό λαιμό. Τώρα, ἴσως ὁρισμένοι, ὥρα καλή σάν
ἐσένα, σχεφτοῦν ὅτι δέν ἔκανα καλά, ἴσως ὅμως κάποιοι ἄλλοι μᾶς
ἐπαινέσουν γιά τήν ἐνέργειά µας αὐτή τήν ἀνθρώπινῃ.
-Ἄκουσε, Ἀντώνη, νά σοῦ πῶ κι ἐγώ δυό λόγια.
--Ὀρίστε, Ἀποστόλη.

--Ἐἶπες πώς χάνεις τό φάγωμα τῶν λαγῶν ἀπό τήν ἀνοήησία µας.
Όχι, δέν τούς ἔχασες. Ἐμεῖς θά τούς λευτερώσουµε στό δάσος κι
ἐσύ, ὅταν ἀρχίσει τό κυνήγι, βγές µέ τό τουφέκι στό βουνό κι ἄν πετύχεις κανέναν ἀπ᾿ αὐτούς τούς λαγούς, χαλάλι σου. Ἡ προστασία
μας στούς λαγούς ἦταν µέχρις ἐδῶ' δέν μποροῦμενά τή συνεχίσουµε καί στό ρουµάνι. Δυό μῆνες τώρα, δέ κουραστήκαµενά τά θρέψουμε, νά σοῦ τά δώσουμεγιά φαῖ.
Στό τέλος Αὐγούστου, ἔβαλα τούς λαγούς σ’᾿ ἕνα χαρτοκούτι µέ

τρῦπεςκαί μαζί µέ τά σύνεργα τοῦ ποτίσµατος τούς φορτώσαμε πανωσάµαρα στό γαϊδούρι κι ὕστερα ἀπό μιάμιση ὥρα ἀπόσταση
φθάσαμεστόν Πλάτανο, στό χωράφι. Κατεβάζοντας τό χάρτινο κουτί, τό ἄνοιξα, χωρίς νά βγάλω ἀπό µέσα τούς λαγούς, σκεπτόμενος

πώς θά βγοῦν µονάχοι τους ἀπ᾿ τό κουτί κι ἀμέσως θά τό βάλουν
στά πόδια. Ὅμωςδέ συνέβη κάτι τέτοιο. Βγήκαν μέν ἀπ᾿ τό κουτί,
χασμουρίσθηκαν λίγο, τέντωσαν τά ποδάρια τους νά ξεμουδιάσουν,
ἐπειδή ἦταν χλεισμένα κι ἀδρανοποιημένα τόσες ὧρες χι ὕστερα
στάθηκαν γιά λίγο ἀσάλευτα καί περιεργάζονταν τόν τόπο πού τώρα βρέθηκαν. Ὁ Γιάννης Ἐεκίνησε τό πότισμα στό καλαμπόκι καί
στό νιόκοπο τριφύλλι, πού στά καινούρια τρυφερά βλασταράκια καί

φύλλα του βοσκοῦσανοἱ δυό λαγοί καί κατόπιν ἤπιαν δροσερό νερό
στό ποτιστικό αὐλάκι τοῦ χωραφιοῦ. Στή συνέχεια, ἦρθαν καί κάθι-

σαν πλάγι µου, κοντά στήν πέτρα πού καθόμουν ἐγώ. Σηκώθηκαν

µετά ξαφνικά καί ἔτρεχαν τό ἕνα δίπλα στό ἄλλο καί εἶπα τόσο ἦταν
τώρα, μᾶς ἀφήνουν γειά. Πήγαν τρέχοντας καμιά ἑκατοσταριά µέ-
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τρα καί πιλαλώντας ξαναγύρισαν σ’ ἐμένα. Δυό μῆνες κλεισµένα

στόν περιορισμένο χῶρο, δέν μποροῦσαν νά τρέξουν καί τώρα χαί-

ρονταν τήν ὑπαίθρια ζωή. Ἐξακολουθοῦσαν νά στέκονται σιμά µου.
-ρέ Γιάννη, λέω στό ξάδερφό µου, τοῦτα τά λαγούδια δέ θέ-

λουν ν᾿ ἀπομακρυνθοῦν. Τί θά τά κάνουµε, ἄν δέ φύγουν µέχρι νά
τελειώσεις τό πότισμα;
-Ὡς τότε βλέπουμε: εἶναι δυό ὧρες τό πότισμα.
Τήν ἀμηχανία µου γιά τούς διστακτικούς λαγούς τήν ἔλυσε ἕνα

τσομπανόσκυλο, πού κατέβαινε, σέ κάµποση ἀπόσταση, στό ριζό
τοῦ δάσους Βατιά, ἀπ᾿ τό δρόµο πού ἔρχεται ἀπ᾿ τά Βαρδούσια. Τό
βλαχόσκυλο προπορευόταν, ἀνιχνευτής λές, καμιά δεκαπενταριά µέτρα µπροστά ἀπ᾿ τόν τσοπάνη καί βλέποντάς µας, ἐμένα καί τό
Γιάννη, πού στεκόµασταν ὄρθιοι, ἄρχισε ν᾿ ἀλυχτάει, εἰδοποιώντας
µέ τά Υαυγίσµατά του τ᾿ ἀφεντικό του ὅτι µπροστά του κάτι συνάντησε. Μέ τό γαύγισμα τοῦ σχυλιοῦ, ἄλλαξε ἁπότομα τό σχηνικό
ἐδῶ στό τριφύλλι. Ἐκεῖ πού βοσκοῦσαν ἀμέριμνοι οἱ λαγοί, ἔτρεξαν
κι ἦρθαν σ᾿ ἐµένα, ζητώντας προφανῶς προστασία. Ἔφυγε ἐχείνη ἡ

Ἡμεράδα πού εἶχαν, ἔγιναν ἀνήσυχοι, σήκωσαν τ’ αὐτιά τους κάθετα

καί κοιτοῦσε τώρα ὁ ἕνας λαγός τόν ἄλλον. Νά ξύπνησε µέσα τους
Ἠ παλιά ἔχθρα πού ὑπάρχει μεταξύ σχυλιῶν καί λαγῶν; Ἀχετικά µέ
τήν ἀντιπαλότητα αὐτή, ὁ Αἴσωποςσ’ ἕνα μῦθο του λέει πώς κάποτε ἔκαναν συνέδριο ἀντιπροσωπεῖες ἀπ᾿ ὅλα τά ζῶα τῆς πανίδας καί

τῆς χλωρίδας χι ὁ πρόεδρος τοῦ συνεδρίου δίφασε χι εἶπε στό λαγό

νά πάει νά τοῦ φέρει νερό, µά ὁ λαγός δικαιολογήθηκε ὅτι δέν ἔχει

παπούτσια. Προστάζει ὁ πρὀεδρος τό σκύλο νά δώσει στό λαγό τά

παπούτσια τοὺ, φορώντας τα αὐτός ξεκίνησε γιά τό σκοπό του.
ἀλλά μέχρι νά γυρίσει, διαλύθηκε τό συνέδριο. γιατί παρουσιάσθηκε

ἐχθρός. Μι ἀπό τότε τό σκυλί κυνηγάει τό λαγό, ὄχι νά τοῦ κάνει κακό, ἀλλά νά τοῦ πάρει τά παπούτσια του. Φαίνεται, ὅτι ὅταν ἡ λαγίνα γεννάει τά λαγουδάκια της, πάει στ’ αὐτάχι τους καί τούς λέει
νά φυλάγονται ἀπό σκύλους. Ἡ συμβουλή τούτη ρίζωσε στό µυαλουδάκι τους. Καΐ τώρα τό γαύγισµα τοῦ σκυλιοῦ ἀφύπνισε µέσα
τους τήν ἐντολή τῆς µάνας τους. Μέ τή μυστική γλώσσα τους θά συνεννοήθηκαν, θά εἶπε τό ἕνα.
--Καλά περάσαμετόσον καιρό σ’ ἐτούτους τούς ἀνθρώπους, τώρα ὅμως πού παρουσιάστηκε τό σκυλί, τί θά κάνουμε;

-Ἂν ξανακούσουμε γαύγισμα, θ᾽ ἀπάντησε τ’ ἄλλο, φαίνεται πώς
ζυγώνει τό σκυλί καί τότε πρέπει νά τό βάλουμεστά πόδια, νά γί-

νουµε λαγοί.
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Προχωρώντας ὁ σκύλος µέ τόν ἀφέντη του, συνάντησαν κάποιον

πού ἔβγαζε πατάτες στό χωράφι του. Τό σκυλί, ἴσως εἶχε προηγού-

µενα μ’ ἐκεῖνον, ἄρχισε νά τόν γαυγίζει δαιμονισμένα.
᾿Ε,, αὐτό ἦταν! Οἱ λαγοί ἐξαφανίσθηκαν ἀπό µπροστά µου, κατα-

φοβισμένοι ἀπ᾿ τό ζωηρό γαύγισμα, πού ἦταν τώρα πολύ κοντινό.

--Βρέ παιδιά, τούς φώναξα ἀπό πίσω, οὔτε ἕνα γειά σου νά μοῦ
πεῖτε, πῶς φεύγετε τόσο γρήγορα καί δέν ἀποχαιρετᾶτε τό φίλο σας:
Σέ µικρή ἀπόσταση ἀπό τὀ χωράφι µέ τό τριφύλλι ἦταν τό δάσος
µέ τά ἔλατα, πίσω ἀπ᾿ τό δάσος ἁπλωνόταν ἕνα µεγάλο κάπως ξέλακκο. Ἀπ᾽ τήν κατεύθυνση πού πῆραν οἱ λαγοί, κατάλαβα ὅτι θά
περνοῦσαν ἀπ᾿ τόν γυμνόν ἐχεῖνον τόπο. Καΐ πράγματι, σέ λίγο βλέ-

πω τούς δυό λαγούς νά φεύγουν στόν ἀνήφορο τῆς λάκκας. Πήγαιναν ὁ ἕνας πλάι στόν ἄλλον. Λένε, ὅτι ὁ λαγός τρέχει πιό γρήγορα
στόν ἀνήφορο, παρά στόν κατήφορο, λόγω τῶν μεγάλων πίσω ποδιῶν του. Σήκωσα τό χέρι µου καί τούς ἀποχαιρέτησα.
-Νά πᾶτε στό καλό, καλά µου ζωάκια. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού
μᾶς δώσατε τή χαρά νά σᾶς ἡμερέψουμεκαί νά σᾶς περιποιηθοῦμε.
Τώρα ξαναγυρίζετε στό φυσικό στοιχεῖο ζωῆς καί ϐ᾽ ἀκολουθήσετε

τή µοίρα σας. Σᾶς εὐχόμαστε καλή τύχη.

Ποιός ξέρει ἄραγε, στήν περίπτωση πού ἀνταμώθηκαν, ἄν Ἡ Ἡ
λαγίνα γνώρισε τά παιδιά της κι ἐκεῖνα τή µάνα τους.
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Τοῦ Γεωργίου 6. Χαρίτου

Ἐκδόθηκε τό 2003 τό βιβλίο τοῦ Γεωργίου Θεμ. Χαρίτου, γεωπό-

νου, συγγραφέα πολλῶν ἱστορικῶν βιβλίων, πού προλογίζεται ἀπό
τόν καθηγητή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Θανάση Δ. Χρήστου. Ὁ
συγγραφέας παραθέτει κείµενα πού πολλά δημοσιεύονται γιά πρώ-

τη φορά, πού ἄντλησε, ὕστερα ἁπό πολύχρονη καί προσεκτική ἔρευ-

να, ἀπό τά Ἱστορικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους. Παρελαύνουν στό βιβλίο
αὐτόπτες μάρτυρες καί συμπολεμιστές τοῦ ἐπιφανοῦς ἥρωα καί
ἱστορικές μαρτυρίες καίἐπιστολές καί καταρρίπτονται τά ὅσα γρά-

φθηκαν µέχρι τώρα γιά τό θανατηφόρο τραυματισμό τοῦ ΚαραϊσκάΧη ἀπό δῆθεν ἑλληνικό βόλι.

Παραθέτουµε ἐδῶ τά Προλεγόμενἁ (σελ. 9-10) καί τή Νεότερη

Ἔρευνα (σελ. 40-55), κεφάλαια τοῦ βιβλίου «Ὁ Θάνατος τοῦ Γ. Καραϊσκάκη. Μιά Νεώτερη Ἀνακάλυφις».
πννης Ἀ΄΄ Σαντάρµης

ΠΡΟΔΕΓΟΜΕΝΑ
᾿Από τά παλιά χρόνια, δπλαδή τήν ἐποχή τῆς "Ελληνικῆς ᾿Επαναστάσεως
τοῦ 1821 µαί ἰδιαίτερα µετά τό 1826, πού ἔψινε ἡ μάχη τῆς ᾿Αράκωβας ὑπό τόν
Γ, Καραϊσκάκη, Όλες οἵ ψενιές τῶν ᾿Αραχωβιτῶν µέχρι καί τώρα ἀκόμα, ἔχουν
τοποθετήσει µέσα στήν καρδιά τους τήν µορφή τοῦ Στρατηλάτη τῶς Ρούμελης

καί Έχουν ἀνεπτυγμένη κάθε εὐαισθησία σχετικά µέ τά θέµατα καί τά ψεψονότα πού τόν ἀφοροῦν.

᾿Από εὐφνωμοσύνη ψιά τή λευτεριά πού χάρισε στήν ᾿Αράχωβα μ᾿ ἐκείνω τά

μάχη, ἔχουν στήσει οἵ ᾿Αραχωβίτες τήν προτοµή τοῦ Καραϊσκάκη σέ µιά πλατεῖα τοῦ χωριοῦ, ψιά νά τόν θυμοῦνται, νά τόν τιμοῦν καί νά τόν εὐγνωμονοῦν,
καθώς ἐπίσης καί ψιά νά τόν προβάλλουν, τόσο στά παιδιά τους, ὃσο καί σέ

κάθε διερχόµενο ἀπ᾿ τό χωριό τους, ψιά τά µεγάλη δόξα καί τά λευτεριά πού

χάρισε στόν τόπο µέ τους ἀφῶνες, τή στρατηψική του καί τήν παλλημαριά του.
᾽Ακόμα στήν ἑορτή τοῦ “Αψ. Γεωργίου κατ’ ἔτος, ἑορτάσουν ἐπί τριήμερον πρός
τιμήν, τόσο τοῦ 'Ανίου ὃσο καί τοῦ Καραϊσκάκῃπ, καί τήν τρίτη ἡμέρα ψίνεται

καί μνημόσυνο στόν περίβολο τῆς ἐκκλησίας, Όπου ἔψινε ἡ μάχη, πρό τοῦ
ἡρώου τοῦ Στρατάρχη εἲς μνήμην του καί σέ μνήμη τῶν ἀψωνιστῶν πού ἔπεσαν
µατά τήν µάσκπ αὐτή.
Ἓτσι κάθε τί πού λέγεται, ὢ φράφεται ψιά τόν Ἆρωά µας, ἐπειδή τόν θεώροῦμε δικό µας ἂνθρωπο, μᾶς ἐνδιαφέρει καί μᾶς συψκινεῖ Ιδιαίτερα, θέλουμε
δέ νἁ τό μαθαίνουμε καί προσπαθοῦμε πάντοτε νά εἶναι σωστό καί νά φανε-
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ρώνει τήν πραγματική ἀλήθεια, γιά τίς πράξεις καί τά ἔρψα του, καθώς καί ψιά τή
Ζωή του ὁλόκληρη µέχρι καί τό θάνατό του.
Μ᾽ αὐτή τήν ἐπιθυμία καί πάν προοπτική ξεµίνησα λοιπόν κι ἐψώ αὐτάν τών
ἐργασία, ψάχνοντας ἀρκετά χρόνια µέσα στά παλιά χαρτιά, ἀρχεῖα καί Ἱστορίες,

ψιά νά βρῶ τήν ἀλήθεια σχετικά µέ τόν θάνατο τοῦ ᾿Αθάνατου Καραϊσμάμη.

Γιά τόν θάνατο αὐτόν, Ψράφτηκαν µέχρι σήµερα πολλά καί διάφορα, καί
πολλοί, ἰδίῶς νεώτεροι συψυγραφεῖς-ἱστοριογράφοι, διετύπώσαν διαφορετικές

ἀπόψεις σχετικά µε τόν θανάσιμο τραυματισμότου στήν µάκη τοῦ Φαλήρου
στις 22/4/1527.
:
Ἓτσι, ἐνῶ µέχρι τα µέσα τοῦ 20ου αἰῶνος (δηλαδή το 1950), ὃλοι οἱ συνυραφεῖς καί ὃλοι µας πιστεύαµε ἀπ᾿ τίς διωγήσεις τῶν παλιῶν ἀφωνιστῶν τοῦ

1821 καί τῶν παλαιῶν συννραφέων τῆς "Ελληνιμῆς "Επαναστάσεως, ὃτι ὅ
Μαραϊσκάκης πυροβολήθηκε στήν παραπάνω ἀψιμαχία τοῦ Φαλήρου ἀπό
Τοῦρκο, πού βρέθηκε σπή µάνδρα ὀχυρώματος τῶν ἀμπελώνων πού κρατοῦσαν
οἱ Τοῦρκοι, καί βρισκόταν σέ ὑψηλότερο ὑψομετρικά ἐπίπεδο ἆπ᾿ τήν πεδιάδα
τοῦ Φαλήρου στήν ὁποία βρισκόντουσαν οἳ Ἓλληνες καί ὅπου βρέθηκε κατά
τήν ἀφιμαχία ἐκείνη καί ὁ Καραάσκάκης ἔφιππος.
Ἓρχονται Ὠδη νεώτερο! ἱστορικοί (Φωτιάδπς, Σταµέλος, κ.λ.π.) οἳ ὁποῖοι
Ἰσχυρίζονται ὃτι βάσει νεωτέρων στοιχείων, ὁ Στρατάρχης πυροβολήθπκε ἀπό

Ἓλληνακαί Όχι ἀπό Τοῦρκο. Στπρίζουν δέ τά συμπεράσματά των αὐτά:

1/ Στό λεχθέν ἀπό τόν Ίδιο τόν Καραϊσκάκη, κατά τήν ώρα πού βρισκόταν
ἀκόμα Ζωντανός, ὑποφέρων ἀπό τό τραῦματου, στή γολέτα «Σπαρτιάτης» τοῦ

Στρατηψοῦ ΤΖώρί2, πρός τόν Χριστόδουλο Χατζηπέτρο καί τόν Γαρδικιώτη Τῃρίβα
ὃτι «γνωρίζω τόν αἴτιο καί ἂν Ζήσω θά σᾶς τόν ἀποκαλύψω Μπροστά σε ὃλο

τό στρατόπεδο καί τότε παίρνοµεν χάκι, ἂν πεθάνω τότε κλ..... τόν π........ κι

αὐτός τί ἐκέρδισε;»

2/ Στή μαρτυρία τοῦ ἀγωνιστοῦ Ἰωάννου Σταυριανοῦ πού ἀναφέρει στό χει-

ρόνραφό του «Πραγματεία τῶν περιπετειῶν τοῦ βίου µου», ὃτι ὅ σύντροφός του
(κωρίς νά τόν κατονομάσει) τοῦ εἶπε: πώς εἶδε τόν στρατιώτη ὁ ὁποῖος τόν

πυροβόλησε καί µετά τόν πυροβολισμόν ἀνεμίχθη εἰς τό πλῆθος τῶν στρατιωτῶν πού ἦσαν ἐκεῖ.

3/ Στή μαρτυρία τοῦ Ἰδίου ἀφωνιστοῦ Ἰ. Σταυριανοῦ, «ὅτι µετά διετίαν
εὑρισκόμενος ὡς διοικητής τοῦ φρουρίου τῆς ᾿Ακροκορίνθου καί εὑρεθείς Ένα
πρωϊνό παρέα µέ Έναν Ἱερέα, ἐξομολόψον τοῦ φρουρίου, ὥκουσε ἀπό τοῦ στό-

µατος αὐτοῦ, ὃτι ἕνας στρατιώτης ἀφωνιστής εὑρισκόμενοςεἰς τά τελευταῖα του,
τοῦ εἶχεν ἐξομολονπθῆ, ὃτι τοῦ ἔδωσαν 70....... » καί σταματᾶ ἐμεῖ ἡ διήψησις.
(δῇθεν γιά νά τόν σκοτώση.)

4/ ᾿Επειδή ἦταν γνωστή ἡ διαμάχη καί ἡ δυσαρέσκεια τοῦ Καραϊσκάκη πρός
τόν ᾿Αρχιναύαρχο Κόχραν καί τόν ᾿Αρχιστράτηγο ΤσζώρίτΖ, Ἄννλους καί τούς

δύο, καί πρός τόν Μαυροκορδάτο, καί ὃτι ὅᾷθεν ὅλοι αὐτοί συνεννοήθωκαν καί

συνήρψησαν --χορίς ν᾿ ᾿ἀναφέρεται πῶς ἀκριβῶς-- στόν κατατρεγµό καί τήν
δολοφονία του.
Ἡ διαφορετική αὐτή ἂποψη, πού ἀμφισβητεῖ τά µέχρι πρό Βθετίας πιστευό-μενα, μᾶς ἀνάγκασε ν᾿ ἀποδυθοῦμε σέ µιά πιό βαθειά ἔρευνα τοῦ θέματος καί
ν᾿ ἀσχολπθοῦμε µέ αὑτό.
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᾿Από τήν µακρά ἔρευνά µας, ἐπί ἀρκετά ἔτη εἷς τά ἀρχεῖα ἀγνιστῶν τοῦ 1821,

στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη καί εἲς τόν φάκελλον τοῦ ἀγωνιστοῦ Ἰωάννου Γεωργ.

Μπλούκα, ἀγωνιστοῦ τῆς ᾿Ἐπαναστάσεως, φθάσαντοςεἰς τόν βαθµόν τοῦ Ταγµαϊάρχου, ὃστις ἐψεννήθηεἰς τήν Τῆνον καί καιώκησε µετά τήν ᾿Ἐπανάστασιν

ἀπό τοῦ ἔτους 1844 εἰς τήν πόλιν Καγούλιον τῆς Βεσσαραβίας, ἀνεύρομενἐπι-

στολήν - αἴπσιν τούτου, ὑπό ἡμερομηνίαν 18 Μαΐου 1865 πρός τήν ἐπί τοῦ
᾽Αγῶνος τῆς Ἑλλάδος Ἐξεταστικήν ᾿Εππροπήν ἔκουσαν ὡς ἀκολούθως:

«Πρός τήν ἐπί τοῦ ᾽Αγῶνος τῆς Ἑλλάδος Ἐξεταστικήν ᾿Εππροπήν»
«Ἔχων ὑπ ὄψιν τήν ὑπ ἀριθμόν 2056 διακήρυξιν τοῦ “Ὑπουργείου τῶν
Οἰκονομικῶνπερίτῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν δικαιωµάτώντοῦ 'Ελλπνικοῦ ᾽Αγῶνος
ἐκθέτω τά ἀκόλουθα:
Κύριοι,
Εἶμαι καταγωγῆς Ερής, ψέννηµα τῆς νήσου Τήνου, δημότης Ναυπλίας, νυµφευµένος τήν θυγατέρα τοῦ Χρήστου Βλάση καί κατοικῶ εἷς Βεσσαραβίαν ἀπό
τό 1844 εἷς τήν πόλιν τοῦ Καγουλίου, πρῶτον ὑπό τήν Ρωσσίαν καί νῦν ὑπό
τήν Δακίαν ὑπαγομένην. Εἰμί ἡλικίας 61 ἔτους καί φέρω ἐπί τοῦ σώματός µου
7 ἐντίμους πληγάς τοῦ “Ἱεροῦ ἀγῶνος. Δέν ἐπιχειρίζομαι ἐνταῦθα ν᾿ ἀποδείξω
ἀπό τήν ἀρχήν τῆς ᾿Επαναστάσεως κατά τί συνεµέθεξα διότι τότε ὡς καλῶς
γνωρίζετε οὔτε Τάξις ὑπῆρχεν ἆλλ᾽ οὔτε ἀρχή, Λέγω µόνον πρός ἁπλῆν νῆξιν
ὃτι ἥμην εἷς τήν ἐκστρατείαν τῆς Καρύστου ὑπό τόν ᾿Αρχιερέα, εἰς τήν ἃλωσιν
τῶν ᾿Αθπνῶνµέ τινας στρατιώτας καί µετά τοῦ θείου µου Γεωργίου τοῦ Τσε-

λεπῆ Δασκαλογιάννη εἷς Κρήτην ἕως ὅτου ἐφονεύθῃ.

«'Ἑπομένως καϊά σεὶράν ὑπηρέτησα ὑπό τόν µακαρπην Καραϊσκάκην µέ 16
ἰδικούς µου στρατιώτας ὅταν ἐξήλθομεν ἐκ Ναυπλίας ώς τά 1827, ὅπου ὁ
στρατός µετεκοµίσθηεἰς Σαλαµίναν, µετά τόν θάνατον τοῦ Καραϊσκάκη καίτήν
ἀποτυχίαν τῆς Καλλιρρόης, Γαρευρέθηνεἰς τήν συμπλοκήν τοῦ “Οσίου Λουκᾶ.
Εἰς ὃλας τάς µάχας τῆς ᾿Αραχώβης µέχριτῆς κατασιροφῆς τοῦ Μουστάμπεη, εἷς
ὃλας τάς µάχας τοῦ Διστόμου ἀφοῦ διήλθομεν διά τοῦ Τουρκικοῦ σιραιοπέδου
μέ τόν Καραϊσκάκην εἰς τήν µάχην τοῦ πρώτην φοράν φανέντος Τουρκικοῦ
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τακτικοῦ εἰς τούς πρόποδας τοῦ βουνοῦ Κανέλας µέχρι τῆς διαλύσεως τοῦ
στρατοῦ τοῦ ᾿Ομέρ Πασᾶ Εὐβοίας, εἷς τάς µάκας Χαϊδαρίου καί Δαφνίου ὅπου
καί ἐπληγώθην, εἰς ὅλους τούς ἀκροβολισμούς τοῦ Πειραιῶς ὅπου δευτέραν
φοράν ἐπληγώθην ὅταν ἐβγάλαμεν ἀπό τά ὑπόγεια τοῦ 'Αγίου Σπυρίδώνος,
τούς Τουρκοµακεδόνας, καί ἐφονεύσαμεν τούς περισσοϊέρουςἐκ περιστατικοῦ

τινός, ὃταν τούς ἐσυνδροφεύομεν µέ τόν Καραϊσκάκην διά νά τούς πέµψωµεν

εἷς τούς ᾿Αρχηγούς των»

«Ἠμην πληψωμένος καί αὐτόπτης τοῦ τραύματος τοῦ Μαραΐσκου, ὁποῦ
ἱππεῖς τινές ᾿Οθωμανοί, ὑπό πλινθοτοίχου τῶν ἀμπελώνων ἐτουφέκισαν. Καΐ
βλασφημοῦν ὃὅσοι λέγουν ὅτι διά συμβουλῆς τοῦ Ηπσου ΤΖαβέλα τόν ἐπυροβόλησαν Ἓλληνες, Ψεῦμα αἰσχότατον. Εἶδα ὀφθαλμοφανῶς τούς Τούρκους
φεύγοντας ἐκ τοῦ ἀμπελῶνος(καί τούς ἐτουφέμισεν ὁ Ελήμακας ἂν δέν λανθάνω), ὅταν ὁ µακαρίτης Καραϊσκάκης μᾶς εἶπεν, «παιδιά πᾶμε εἰς τήν καλύβαν

νά ἰδοῦμεν τί ψάρια ἐπιάσαμεν». Εἶχα πάρει ἄδειαν τοῦ Καραϊσκάκη νά ὑπάγω
πρός θεραπείαν ἀλλ᾽ ἥμην ἀκόμη ἐκεῖ δέν εὑρέθηνεἰς τήν µάχην τῆς Καλλιρρόης ἕνεκα τῆς πληγῆς µου, εἶκα μείνει εἰς τήν Καστέλαν πλησίον τοῦ Φαλη-

ρικοῦ ὁποῦ ἦτον τό στρατόπεδον, καί ἀφοῦ ὁ στρατός µετεκομίσθη εἷς Σαλαµίνα ἀππλθον πρός θεραπείαν.»

«Ἐπανῆλθονεἰς Σαλαμίναν καί µετέβην εἷς ᾿Ελευσίναν ὅταν ἐδιοργανίσθησαν αἱ Ἁιλιαρχίαι ὑπό τόν “Ὑψηλάντην ὁποῦ ἔκανα κατά δυστυχίαν µέρος τῆς
µή πληρωθείσης Χιλιαρχίας τοῦ Λιακοπούλου ἕως ὅτου ἀπήλθομεν εἰς Θήβας
ὅπου ὁ Λιακόπουλος ἐπληγώθη καί ἀπέθανεν καίἐγώ ἐκινδύνευσα νά πέσω εἰς
τάς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν, Τοῦτο τό γνωρίσει καί ὁ Στρατηγός Χαιζηπέτρος, ὁ
Σκυλοδῆμος καί ὁ Εὐαγγέλης Φωκᾶς, ὁποῦ καί τό ἀποδεικτικόν µου ὑπέγραψαν 'Ἑπομένως εὑρέθην εἷς τάς µάχας τοῦ "Αγίου Θεοδώρου καί τάς δύο τοῦ
Μαρτίνου καθώς καίεἷς τήν τελευταῖαν ἐκείνην τῆς Πέτρας ὅπου ἐπεσφραγίσαμεν τήν Ἐθνικήν µας ὕπαρξιν διά τῆς συνθήκης µετά τῶν ᾽Αλβανῶνκαί τοῦ
᾿Αγᾶ πασᾶ ἐκλείσαμεν, καί ὁ Βύριος Ἰωάννης Φιλήμων ἐνδόξως ἔφερεν αὐτήν
τήν νύχτα ἐπιστρέψας ἀπό τοῦ Τουρκικοῦ στραϊοπέδου ὁποῦ κατά διαταγήν τοῦ

Ὑψηλάντου εἶχεν ὑπάγει.»

Τότε ἐπέστρεψα εἰς Ναύπλιον καί γνωρισθείς µετά τοῦ µακαρίου ᾿Αρχιστράτηγου τότε τῆς Πελοποννήσου ϐ. Μολοκοιρώνη μ᾿ ἐπαρακίνησεν νά
ὑπάγω εἰς Βρανίδιον ὑπό τό πρόσκηµα τοῦ Γραμμαιέως τῆς Δημογεροντίας καί
Μυστικός ᾽Αστυνόμοςδιά νά παραιπρῶ τά τῆς Ὕδρας καί Ἑρμιονίδος καί νά

εἰδοποιῶ τήν Βυβέρνησιν. Ἐκεῖ ὁ µακαρίης Κυβερνήτης δι αὐτογράφου μ᾿
ἔδωσεν τόν Βαθμόντοῦ Ταγματάρχου. Επομένως ἕκαμα µέροςεἰς πολλά συµ-

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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βεβηκότα τῆς τότε ἀναρχίας (ὁποῦ διά συντοµίαν παρασιωπῶ) µέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ὄθωνος ὁποῦ µετά τήν διάλυσιν τῶν στρατευμάτων ἰδιωτεύώ, καί
νομίζω ὅτι ἑντός καί ἐκτός τοῦ Κράτους ἔφερα τιμήν τοῦ ᾿Εθνικοῦ ὀνόματος
καί δέν ἔλειψα νά παρακινῶ καί πολλούς ἂλλους νά µέ μιμοῦνται. Εἰς ἀπόδειξιν τῶν ἀνωτέρώ δέν ἔχω ὃλα τά ἔγγραφα εἰς χεῖρας µου διότι ὡς γνωρίσει ἡ
Ση Ἐππροπή ἐπί Ὄθωνος μᾶς ἐζήτησαν τά πρωτότυπα τά ὁποῖα ἐστείλαμενεἰς
τήν τότε εἰς ᾿Αθήνας συστηθεῖσαν Ἐππροπήν, διότι εἷς τήν τῆς Ναυπλίας, ἐδόσαμεν ἀντίγραφα προλαβόντώς,»
«Ἐγώ δέν ἐδέχθην κανένα βαθµόν ἀλλ᾽ οὔτε ἀποζημίωσιν ἕνεκα ὁποῦ ἠθέλησαν νά µοί καϊαβιβάσουν τόν βαθµόν. ᾿Αποδεικτικά εὑρίσκονται εἰς τά
ἀρχεῖα τῆς ᾿Επιροπῆς πρωτότυπα ἂν θέλη νά τά ἐξετάση, ἐκ τούτων εἰσίν ἡ

ἄδεια τοῦ µακαρίου Καραΐσκου (κρονολογηµένη 20 ᾿Απριλίου 16827) ὅταν

ἐπληγώθην καί ἤθελα ν᾿ ἀναχωρήσω κ᾿ ἂφησα τούς 16 στρατιώτας μου ὁποῦ

εἶκα φέρει µέ ἔξοδά µου Ἕτερον τοῦ µακαρίου Νικηταρᾶ, τοῦ Κόλια Γκίκα,

Λάμπρου ᾿Αναγνώσιου /έκα καί Σταματίου Μίσα χρονολογούμενον 1834 διά
τάς εἰς Πειραιᾶν ὑπό τόν Καραϊσκάκην ἐκδουλεύσεών µου καί τρίτον ὑπό χρονολογίαν 1834 ὑπογεγραμμένον ἀπό τόν Στρατηγόν Ἡριστόδουλον Χατζηπέτρον, Εὐαγγέλην Φωκᾶν καί Σκυλοδῆμον διά τάς εἰς Θήβας κ.λ.π. ὑπό τόν

Στρατάρχην “Ὑψηλάντην ἐκδουλεύσεών µου. Ἐγκλείω ἐνταῦθα ἀντίγραφοντοῦ

αὐτογράφου τοῦ Βυβερνήτου ἀπό ἐπίσημον ἀντίγραφον τοῦ “Ὑποπροξενείου
Ἰσμαπλίου καί ἐξ ἁπλοῦ ἀντιγράφου τήν ἄδειαν τοῦ Μαραΐσκου καί τούς ἀριθμούς τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος τοῦ ᾿Αργυροῦ ᾿Αριστείου καί τοῦ Στρατιώτικοῦ Διοικητοῦ τῆς πρωτευούσης διά τό ᾿Αριστεῖον τοῦ Συντάγματος.»
«Δέν Ζητῶ καµµίαν ἀποζημίωσιν οὔτε διά τά στρατιωτικά ὅπου 4 ἔτη ἐκρατησα 16 στρατώτας ἀλλ᾽ οὔτε διά τά πολιτικά ὁποῦ δέν ἐπληρώθην κ᾿ ἔχω ἐπί-

σηµον ἀπόδειξιν τοῦ Διοικητοῦ Ναυπλίου, δι’ ὅσα ἐπεράσθησαν εἰς λογαρία-

σµόντῆς Κυβερνήσεως κ᾿ ἔχω νά λάβῳ διότι ἡ Πατρίς δέν ἔχει πόθεν νά δώσει

εἰς ὅλους καί μάλιστα λυποῦμαι ὁποῦ δέν ἔχω νά προσφέρω. Ζητῷῶ µόνον τήν
τακτικήν ἐπικύρωσιν τοῦ βαθμοῦ µου (ἂν καί ἐνταῦθα αἳ ἀρχαί Ρωσσικαί καί
Δακικαί καθώς καί τά προξενεῖα µέ γνωρίζουν µέ αὐτόν τόν Βαθμόν). Κα
τοὐλάχιστοντόν Σταυρόν τοῦ Σωτῆρος ὁποῦ καϊά τήν ἔννοια τοῦ Διατάγματος
τοῦ Τάγματος τούτου ἔπρεπε νά ἔχω κάτ ἀνώτερον τώρα παρά τόν πρῶτον βαθμόν, ἡ αἰτία ὅμως τῆς ἀποστάσεως. Ἐλπίζωνεἰς τό φιλοδίκαιον τῆς ᾿Ἐπιροπῆς
ἀφιερῷ τελευταῖον διά παντόςτά δίκαια Ζηϊήµατά µου. Ἂν ἤμην πλησίον ήδυνάµην νά φέρω εἰς ἐνθύμησιν τῶν ἰδίων μελῶν τῆς Ἐππροπῆς διά νά µέ ἐνθυμηθοῦν ἐάν µέ ἐλησμόνησαν. Πρῶτον τοῦ Κυρίου Φιλήμονος ὁποῦ µέ τήν
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᾿Ασιατικήν του προφοράνμ᾿ εἶπεν ὅταν ἐνδόξως ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πέτραν
ἀπό τό Τουρκικόν στρατόπεδον «Χαῖρε Μπλοῦκε ἐπειύχαμεν καθ᾽ ὁλοκληρίαν
πλήν πολύ ἐκοπίασα,» καί δεύτερον ὅταν διά συμβουλῆς τοῦ µακαρίτου ᾽Αρχίστραϊήψου Θ. Κολοκοτρώνη ἐνήργησα Τήν συνέντευξιν τῶν “Ὑδραίων εἷς
Ἑρμιονίδα ὁποῦ ὁ Βούλγαρης µετά τοῦ Γρηγοριάδου κ.λ.π. ὠμίλησαν περί
συμβιβασμοῦ. Ἡ µακρά ἀπουσία φέρει εἰς λήθην πολλά πράγματα.»
«Τό ἔγγραφον τῆς Γραμματείας τῶν Στρατιωτικῶν καθ᾽ ὑψηλήν διαταγήν τῆς
Α.Μ. διά τό ᾽Αργυροῦν ᾿Αριστεῖον φέρει ἡμερομηνίαν 9 Φεβρουαρίου 1δ43 καί
ἀριθμόν 1176 Τό ἔγγραφον τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ τῆς πρωτευούσης
φέρει ἡμερομηνίαν 14 Μαρτίου 1644 καί ἀριθμόν 1014 διά τό ᾿Αριστεῖον τοῦ
Συντάγματος.
Γνωρίσων ὃτι παρῆλθοναἱ ἐποχαί τῶν ἀδικιῶν καί δητά Σεβαστά µέλη γνωρίζουν προσώὠπικᾶς τά περισσότερα ὑποσημειοῦμαι.

ΤΗ 16 Μαΐου 1865 Καγούλιον
τῆς Βεσσαραβίας

“Ο Ταγματάρχης
Ἰωάννης Γ. Μπλοῦκος

Εἰς τόν φάκελόν του ὑπάρχουν ἀντίγραφα τῶν ἀναφερομένων ἐγγράφων.
Καιώτέρω παρατίθενται.
1/ ἀντίγραφοντῆς ἀδείας τοῦ ἰδίου τοῦ Καραϊσκάκη καί
2/ ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως τοῦ Κυβερνήτου Ἰ. Καποδίστρια περί
προαφωγῆς του σέ Ταγμαιάρχην.
Ἡ ἄδεια ἔχει ὡς ἑξῆς:
“Ὁ καπετάν Γιαννάκης Μπλούκας ἐπειδή ἐπληγώθη ἀναχωρεῖδιά τήν
πατρίδα του νά ἰατρευθῇ καί ν᾿ ἀναλάβη καί ἄφησεν τούς δεκαπέντε στραΠώτας του ὁποῦ ἔφερεν μ᾿ ἔξοδά τουεἰς τήν ὁδηγίαν µου, Παρακαλοῦμεν
νά τοῦ δοθῇ συνδροµή ἀπ᾿ ὅπου περάσει ἕως νά πάγη στήν πατρίδα του.
Ἐν Πειραιᾶ τῇ 20 Απριλίου 180;
“Ο ᾿Αρχηγός
Καραϊσκάκης
Τό ἔγγραφον προαγωγῆςἔχει ὡς ἑξῆς:
Πληροφορηθέντες παρά τοῦ Διοικητοῦ Ναυπλίας τόν πρός τά καθε-
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στῶτα 2ΖΠλον σας, τήν πρός τούς Νόμους εὐπείθειάν σας, καί λαβών ὑπ᾽

ὄψιν τά ἔγγραφά σας, διά τάς πρός πήν Πατρίδα ἐκδουλεύσεις σας, σᾶς

προβιβάζοµενεἷς τόν βαθµόν τοῦ Ταγματάρχου, ἐπιφυλασσόμενοι νά σᾶς
βάλώμενεἰς τήν ἐνέργειανεἰς τά ἐλαφρά σώματα, τυκούσης εὐκαιρίας.
Τό παρόν θέλει σᾶς χρησιμεύσει µέχρι τῆς ἐκδόσεως τοῦ τακτικοῦ

Διπλώματος.

Εἶμεθα βέβαιοι ὥς ὁ ὑμέτερος Διοικητής μᾶς ἐπληροφόρησαν, ἀπό

τούς κατοίκους τοῦ Κρανιδίου, θέλετε σταθεῖ ἱκανός νά διατηρηθῆ ἡ

ἠσυχία µέχριτέλους,

Ἐν Ναυπλίου τήν 26 Αὐγούστου 1531
[ 4. Καποδίστριας
Πρός τόν Κύριον Ἰωάννην Μπλοῦκον
Γραμματέα τῆς ᾿Επαρχιακῆς Δημογεροντίας
Κάτω Ναχαϊά καί Μυστικόν Ἀστυνόμον
Ἴσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπω
τῇ 29 Αὐγούστου 1841 ἐν Ναυπλίῳ
“Ὁ Διοικητής
Κωνσταντῆς ᾽᾿Αξιώτης
Ὅτι Ίσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπω
καταχώρηθέντι εἷς τό βιβλίον πραξ. ὑπ᾿ ἀριθμ. 69
καί ἐπιστραφέντι τῶ ἰδίω Κω Ἰωάννη Μπλούκω
Ἰσμαήλιον τήν 7 Μαϊου 1665
“Ὁ Ὑποπρόξενος
Δ. ᾿Ανασιασόπουλος
Διά τό ἀκριβές τῆς ἀντηῤραφῆς
τῇ 16 Μαΐου 1865

“Ο Ταγμαιάρχης
Ἰωάννης Γ. Μπλούκας
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ΚΕ΄’. Τί πιστεύουν µερικοί νεώτεροι συψνραφεῖς.
Ας δοῦμετώρα καί τούς νεωτέρους συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὃτι ὁ
Καραϊσκάκης πυροβολήθηκε ἀπό Ἓλληνα καί Όχι ἀπό Τοῦρκο.

᾿Από αὐτούς Α᾽. ὁ Δημήτριος Φωτιάδης στό βιβλίο του «Καραϊσκά-

κης», ᾿Αθῆνα 1959 ἔκδοσις Κέδρου, σπή σελίδα 494 καί παρακάτω γράφει γιά
τήν ἔναρξη τῆς µάχης στό Φάλπρο καί πῶς ἔτρεξε ὁ Καραϊσκάκης σ᾽αὐτήν καί
περί τό τέλος τῆς σελίδος σημειώνει:

«Ὁ Καραϊσκάκης βρισκόταν στό κέντρο τῆς καβαλαρίας µας, περπρυγυρσµένος ὁλοῦθε ἀπό δικούς µας. Καΐ νά, τρώει ἕνα βόλι στό βουβῶνα ἀπό τά
πλάψια κι’ ὀμπρός, ἀπό τ᾽ ἀριστερά πρός Τά δεξιά καί ἀπό πάνω πρόςτά κάτω.
Πέφτει ἀπό τ’ ἂλογο. Τρέχουνοἱ καβαλάρηδές µας νά τόν συντρέξουν.»
Καΐ συνεχίσει περιγράφοντας τά παραπέρα γεγονότα, ὅπως σχεδόν τά περιψράφουν καί παλαιότεροι συγγραφεῖς - ἀγῶνιστές.
Στη σελ. 436 «Τόν ἀνεβάσανε στή γολέτα «Σπαρτιάτης» ὅπου βρισκόταν ὁ
ΤζώρίΣ .......ιι... Τόν κατεβάζουν στήν κάµαρα, στρώνουν ἕνα τσοῦλι κατά γῆς
καί τόν ξαπλώνουν. Βλέπουν τήν πληγή του οἱ γιατροί, ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς ἦταν
καί ὁ Ελβετός 60558, καί καταλαβαίνουν πώς δέν ἔχει γιατρειά ᾿Από τούς
πρώτους πού πῆγαν νά τόν δοῦν ἤταν ὁ ΤΖώρτΖ καί ὁ Κόχραν»
Καΐ συνεχίσει γράφοντας Ίδια σχεδόν µέ ὅσα ψράφουν καί οἱ ἂλλοι παλαιοί Ἱστορικοί χωρίς κρίσεις, γιά τό συμβάν τοῦ τραυματισμοῦ.
Β΄. Ἄλλος ἱστορικός - συγγραφέας, ὁ Δημ. Σταµέλος στό βιβλίο
του «“Ο θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη», ἔκδοσις τοῦ βιβλιοπωλείου «Ἑστία», στή
σελίδα 54 ἐπαναλαμβάνει ὅσα ὁ Αἰνιάν ἔγραψε περί τῆς καταστάσεως εἰς τήν
ὁποίαν εὑρίσκετο ὁ Καραϊσκάκης πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς μάχης τοῦ Φαλήρου καί
συνεχίσει µε τά ψεγονότα αὐτῆς, ἀναφέρων μάλιστα καί τά γραφέντα ὑπό τοῦ
Λάμπρου Κουτσονίκα.
Πιό κάτω στή σελίδα 60 γράφει ὃτι
Λέγουν ὃτι ἐν παρόδω (Κατά τήν ὁμιλίαν του πρός τούς ὁπλαρχηγούς πού
τόν ἐπεσκέφθησαν) τρόπον πνά ἀνέφερεν εἷς αὐτούς ὃτι ἐπληγώθη ἀπό τό
µέρος τῶν Ἑλλήνων, ὃτι ἐγνώρισε τόν αἴηον καί ὅτι ἂν ἤθελε ζήσει ἤθελε τό
κάµει γνωστόνεἰς τό στρατόπεδον.»
Τό Ίδιον ἐπαναλαμβάνει καί στή σελίδα 94. Στή σελίδα Όμως 95 γράφει ὃτι
ὁ Κασομούλης ἐκφράζει προσωπική του ἂποψη ὅταν λέγη ὃτι δέν ἐκτυπήθη ἀπό
Ἓλληνεςκαί δέν μπορεῖ νά θεωρπθῆ πειστική, καθώς καί ὃτι οἱ ἵππεῖς πού τόν
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συνόδευαν τόν ἐλάτρευαν ὡς θεό, ὃτι καί αὐτό δέν εἶναι Ἱκανοποιητική δικαιολογία. Γιαή ἂν ὑποθέσουμε, λέγει, πώς οἱ ὀργανωτές τῆς δολοφονίας Άθελαν
νά σιψουρευτοῦν ψιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τους, τότε Ίσως θᾶπρεπε ν᾿ ἄναζητήσουν τό ἐκτελεστικό τοὺς Όργανο σέ Ἀνθρώπους στούς ὁποίους ὁ Καραί-

σκάκης εἶχε ξεχωριστή ἐμπισιοσύνη.»

Δηλάδη μᾶς λέγει ὁ κ. Σιαµέλος, κάµνοντας ὑποθετικές σκέψεις ὃτι εἶχεν ἐκ

προοϊµίου σκεδιασθῆ δολοφονία καί προσθέτει ὃτι ὁ δολοφόνος ἦταν κατά
τήν γνώµη του, ἀπό τό στενό περιβάλλον τοῦ ἀρχηψοῦ.

Ἡ προσωπική µας ὅμως γνώµη εἶναι ὃτι Ἡ Ἱστορική ἀλήθεια εἶναι ξεκά-

θαρα γραμμένη ἀπό ὅλους τούς παλαιούς Ἱστορικούς καί δέν στηρίζεται σέ
ὑποθέσεις ἀλλά στά ψνωστά πλέον πραγματικά στοιχεῖα πού οἱ περισσότεροί
τῶν ἔζησαν καί ἐρεύνησαν.
Δένεἶναι δυνατόν ἐμεῖς οἳ νεώτεροι ἐρευνηταί τῆς Ἱστορίας µας, νά στηρίΖουμε τά γραφόµενά µας σέ δικές µας ὑποθέσεις, ἀφοῦ οὔτε κἂν Έχουμε προσωπική παρουσία στά ψεψονότα, οὔτε ποτέ συζητήσαµε µέ τούς τότε Ζήσαντας
τά ψεψονότα γιά τά ὁποῖα ἐκεῖνοι ἔγραψαν.
Στίς σελίδες 96 καί 97 γράφει ὁ συγγραφεύς ὃτι ὁ γραμματικός τοῦ [ζαραϊσκάκη Γεωργ. Γαζῆς σπή συνοποτική βιογραφία τοῦ Μπότσαρη καί τοῦ Καραισκάκη, πού κυκλοφόρησεἕνα χρόνο µετά τό θάνατο τοῦ Γενικοῦ ᾿Αρχηψοῦ τῶν
στρατευμάτων τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, γράφει; «..εῖ 22 ᾿Απριλίου µάχης
συγκροτηθείσηςεἷς τόν κάµπον τῶν ᾿Αθηνῶν, ἐκτυπήθη, καί μεθ’ ὥρας ὀλίγας
ἐδώκε τό µακάριον τέλος τῆς Ζὠῇς του». Δέν ἀναφέρει οὔτε τίς συνθῆκες τοῦ

τραυματισμοῦ του, οὖτε καί διατυπώνει κάποιες ὑποψίες ψιά δολοφονία του,
Χρόνια ἀργότερα ὅμως, ἀναφερόμενος σέ πρόσωπα καί πράγματα τοῦ ᾿Αγῶνα,
μιλῶντας γιά τόν Καραϊσκάκη, «τόν περίφημο ἥρωα τῆς Ελλάδος», ὃπωῶς τόν
ἀποκαλεῖ, λέει πώς «ἔγινεν ὁ µεγαλουργός ἀνήρ τῆς Ἑλλάδος, θριαμβεύσας
ἔξωθεν τοῦ Μεσολογγίου ἐπί τῆς ἐσχάτης πολιορκίας, εἷς τήν ᾿Αράχωβαν,
φονεύσας τόν τροµερόν Οὐστάμπεην, καί τελευταῖον εἷς τήν πολιορκίαν τῶν
᾽Αθηνῶν, ὅπου συγκέντρωσε ὑπό τήν ἀρχηγίαν του ὅλα τά στρατεύματα τῆς
Ἑλλάδος, ἔδειξε θαυμαστά καί ἐξαίσια καιορθώµατα, φονευθείς ἤ, ὡς λέψουσι,
δολοφονπθείς εἷς τάς 22 τοῦ ᾽Απριλίου ἐν µιά μικρᾶ καί αἰφνιδία µάχη εἰς τά
1827 ἐν Πειραιῶς τῶ πεδίω.»

«Ιἀναρωτιέται δικαιολογημένα ὁ ἐρευνητής ψιατί ἕνα χρόνο µετά τό θάνατο τοῦ Μαραϊσκάκη ὁ Γαζῆς δέν μιλᾶ καθόλου ποιός τόν πυροβόλησε, Ἓλληνας ἢ Τοῦρκος,καί ἀργότερα δέν ἀποκλείει καί ὁ ἴδιος τό ἐνδεχόμενο νά δολο-
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φονήθηκε; 'Ἡ ἀπάντηση (κατά τόν ψράφοντα ἱστορικό) ἔρχεται ἀπό µονάχη της.
Ὢσοπιό κοντά στά γεγονότα τόσο καί πιό ἐπιφυλακτικός γιά νά µή δηµιουργηθοῦν περιπλοκές πού καί ὁ ἴδιος ὁ Καραϊσκάκης τίς ἀπέτρεψε, µέσα στή
µεψαλοψυχία του καί τήν πίστη του στό καλό τῆς πατρίδας καί τή διασφάλιση
τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμονοίας, πεθαίνοντας χωρίς νά κατονοµάσει τόν ἂνθρωπο πού εἶδε νά τόν πυροβολῆ καί σέ προέκταση ἐκεῖνον πού τόν ἐξουσιοδότησε ψι᾿ αὐτό, ᾿Ακόμα καί ἀργότερα, µέσα στή θολούρα τῆς μεταπελευθερωτικῆς
περιόδου µέ τόν διωγμό τῶν ἀγωνιστῶν ὁ Γαζῆς γράφοντας «ὡς λέγουσι δολοφονηθείς», δέν παίρνει συγκεκριµµένη θέση, ἴσως ἀπό κάποιο δισταγμό. Ἡ
ἀπόσταση ὃμῶς ἀπό τό συψκλονιστικό γεγονός τόν ὑποχρεώνει σέ κάποια ἐπαναιοποθέτηση τοῦ προβλήματος, ἔστω καί µέ κάποια φανερή ἐπιφύλαξη.»
Στήν τελευταῖα αὐτή παράγραφο, διακρίνεται καθαρά ὃτι ὁ Ἱστορικός ὑπεισέρχεται σᾶν ἐρευνητής, στά γραφόμενα ἀπό τόν Γαζῆ καί ἐκφράζει ἀπορίες
φιαή ὁ τελευταῖος ἕνα χρόνο µετά τό θάνατο τοῦ Καραϊσκάκη, δέν μιλᾶ καθόλου ψιά τό ποιός τόν πυροβόλησε, παραθέτων κατωτέρω πήν ἀπάντηση πού ὁ

Ίδιος πιστεύει.

Ὅμως τό πιθανότερο καί περισσότερο φυσιολοψΙκόεἶναι ὃτι ὁ Γαζῆς δέν
ἀναφέρει ψιά τό θέµα αὐτό ὄχι ψιατί φοβᾶται Ὀ,τιδήποτε, ἀλλά γιατί ὅσα ψράφει, τά ψράφει ἐκ πληροφοριῶν (ὡς λέγουσιτινές), ἀφοῦ ὁ Ίδιος δέν διατείνεται ὃτι ἦταν παρών σ᾿ ἕνα τόσο μεγάλης σημασίας γεγονός, Ἔτσι δέν παίρνει
ὁ ἴδιος καμμιά εὐθύνη ἐξακριβώσεως, Όστερα ἀπό ὅσατότε ἐλέγοντο καί ὁ Ίδιος
δέν μπορεῖ νά τά βεβαιώση.
Στήν Ίδια αὐτή σελίδα (67) συνεχίζει ὁ ἱστορικός ὃτι
«Ὁ Ἰωάννης Ζαμπέλιος γράφει πώς ὅταν πῆψαν, µετά τόν τραυματισμό του,
νά τόν δοῦν ὁ Χατζηπέτρος καί ὁ Γρίβας,ὁ Καραϊσκάκης τούςεἶπε: «Γνωρίζω
ἀπό πληγές, καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά ὁποῦ ἐλαβώθην. Δέν µέ µέλει' βαστάτε µονάχα στά ταμπούρια, νά µή σᾶς πνίξουν οἱ Τοῦρκοι Αὔριον ἂν εἶμαι
Ζώντανός ἀκόμη, ἐλᾶτε νά σᾶς πῶ ἕνα μυστικόν' ἂν ξεψυχήσω, ἐλᾶτε νά µέ
θάψετε µέ τά χέρια σας σεῖς οἳ ἴδιοι, µέ τούς ὁποίους τόσες φορές ἐνίκησα τόν
ἐχθρόν.»(αἱ ὁ Ζαμπέλιος σχολιάζων τή φράση αὐτή τοῦ Καραϊσκάκη «ἐλᾶτε
νά σᾶς πῶ ἕνα μυστικόν», σημειώνει: «Ὁποῖον µυστικόν ἦτον τοῦτο δέν γνω-

ρίσει κανείς, διότι ὁ θάνατος ἐπρόλαβε νά θερίση τήν ζωήν τοῦ Ἡρωος. ᾽Αλλά
τίς ἀμφιβάλλει ὃτι θά ὑπέκρυπτε µέγα τι καί ἐνδιαφέρον τό µυστικόν τοῦτο, τό
ὁποῖον ὅμως παρεξηγήθη καῖά δυστυχίαν τόσον ἀνοήτώς ἀπό τινάς Κάλχαντας

τοῦ αἰῶνος µας.»).
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«Ἐνῶ ὁ Κ. Μαργαρίτης γράφει πώς ὁ Καραϊσκάκης ἀκούσας τούς πυροβολισμούς καί τούς ἀλαλαγμούς τῶν στρατιωτῶν τρέχει ἂφιππος, διά νά πλπροφορηθῆ τί τρέχει, καί παραιηρήση τάς θέσεις, ἀλλά κατά δυστυχίαν ὅλου τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἓθνους, περιφερόµενος πληγώνεται θαναϊπφόρως εἷς πήν κάτω
κοιλίαν ἀπό ἓν βόλι, τό ὁποῖον εἶναι ἂδπλον πόθεν ἐρρίφθπ' πολλοί φρονοῦσι
ὃτι ἐρρίφθη ἀπό τούς ἀντιζήλους του.»
Στή σελίδα (98) ἀναφέρει ὁ Ἱστορικός ὃτι:

«“Ὁ Βλαχογιάννης στό προλογικό του κατατόπισµαμιᾶς µελέπῃς του ψιά τόν
Καραϊσκάκη, πού δέν πρόλαβε νά ὁλοκληρώση,γράφει πώς «τριγύρω στό στρατόπεδο τοῦ Πειραιᾶ καί γύρω στή σκηνή τοῦ πολεµάρχου νικητή παίχθηκε Καϊαχθόνιο παιχνίδι, πού εἶχε τέλος τραγικό τοῦ στρατοπέδου τήν καταστροφή καί
τοῦ σιρατηγοῦ τό θάνατο. “Ἡ τραγωδία αὐτή θά φανῇ στόν τόπο πού τῆς πρέπει καί διάπλατα 6’ ἀφηγηθῇ.»
Καΐ ἀπό τά παρακάτω παρατιθέµενα στήν Ίδια παράγραφο, τήν ὁποία ἀναφέρουµε αὐτούσια, ὁ Ἱστορικός συμπεραίνει, προεξοφλῶντας τή γνώμη τοῦ Βλαχογιάννη ὃτι:
«Ἂν λογαριάσουμε, πώς ὁ Βλαχογιάννης εἶχε διεξοδικά ἀσχοληθῆ µέ τήν

Ζώή τοῦ Καραϊσκάκη κ᾿ εἶκε συγκεντρώσει πλούσιο ὑλικό, πρέπει νά εἶχε, µέ

βάση τίς πηγές πού κι’ ἐδῶ καταγράφουµε, κατασταλάξει στή στέρεη πεποίθηση πώς ὁ πολέμαρχος δολοφονήθηκε.»

«Αἰτία τῆς δολοφονίας του, γράφει ὁ ἱστορικός, ὁ Βλαχογιάννης θεωρεῖ τόν
Μαυροκορδάτο πού σέ ὁλόκληρη τήν πολιτική του δραστηριότητα κυνήγησε µέ
κάθε µέσο, µέ φανατισμό πού ἔφθανε ὣς τό µῖσος καί τήν ἀγριότητα, τόν
Καραϊσκάκη, «Ὁ Μαυροκορδάτος --γράφει-- µετά τήν δίκη τοῦ Καραϊσκάκη δέν
ἐπιθύμησε μονάχα τό θάνατό του, δέν τόν κήρυξε µοναχά χρήσιμο στό συµφέροντῆς πατρίδας, ἀλλά ὀργάνωσε καταχθόνιο σχέδιο γιά τό θάνατό του. Ἡ
ἀπόδειξη θά φανεῖ ἐκεῖ πού πρέπει.... καί γΙ’ αὐτό ἃμα ἔπεφτε (ὁ Μαυροκορδάτος) πάνω σ᾿ ἂνθρωπο ἀνυπόταχτο ΚΙ’ἀνίκανο νά πέση καί νά προσκυνήση,
ἔχανε τά λογικά του καί γινόταν ἂξιος ἀκόμα καί τοῦ φόνου, τό µεγάλο του
κακό νά βάλη ἐμπρός καί νά τελέψη, καθώς τὂκανε µέ τόν ἂτυχο Καραϊσκάκη.»
Κατά τή ψνώµη µας Όμως, ὃλα τ ἀνωτέρω εἴτε τά ψράφει εἴτε Όχι ὁ Βλαχοψιάννης, ἀποτελοῦν ὑποθέσεις του, ἅς ὁποῖες υἱοθετεῖ ὁ ἱστορικός Λ. Σταµέλος,
Ψψιά νά καταλήξη στήν τελική γνώµητου ὃτι «τόν Καραϊσκάκη τόν δολοφόνησαν Ἓλληνες», (σελ.99) πράγμα πού δέν βγαίνει µετά βεβαιότητας ἀπό καμιά
ἄλλη πηγή, ἀλ᾽οὔτε ἀπό τόν Βλαχογιάννη, ὁ ὁποῖος ἐκφράτει ἁπλῶς ὑποψίες,
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Ὅσον ἀφορᾶ τή μαρτυρία τοῦ Ἰ. Σταυριανοῦ πού ἦταν στό στρατόπεδο τῆς
᾽Αττικῆς, ἀλλά ὅπως καί ὁ Ίδιος γράφει, «ἦταν λίνο πιό πέρα ἀπό τή θέση πού
τραυματίστηκε ὁ Καραϊσκάκης σέ κοντινό ταμπούρι µέ ἐκεῖνο ἀπό τό ὁποῖο οἱ
Βρητικοί ἂρχισαν τό ντουφεκίδι» (Σταµέλος σελ.99), καθαρά ἀναφέρει ὃτι ὁ
Ίδιος δέν εἶδε µέ τά µάτια του τόν τραυματισμό. Τοῦεἶπε, λέγει, ὁ σύντροφός
του ὃτι ἀπό τή θέση πού βρισκόντουσανεἴδε µιά ἐκπυρσοκρότηση προερχόµενη ἀπό τόν στρατόν, στήν ὁποίαν ἀπέδωσεν στό ὃτι ἀπ᾿ αὐπήν τραυματίστηκε
ὁ ἀρχηγός, Γζαΐ συμπληρώνει, ὃτι ὁ πυροβολήσας ἀνεμίχθη εἰς τόν στρατόν, καί
λέψει ἐπακριβῶς (στίχοι 952-054)» “Ὁ Καραϊσκάκης ἃμα διέταξεν τόν ὑπασπιστήν του νά καταδιώξη τούς δύο ἱππεῖς ἔστρεψεν ὀπίσω ἀπομακρυνθείς τῆς
µάνδρας ἱκανόν διάστηµα.»
Δέν μᾶς λέψει ὅμως στό σημεῖον αὐτό, πόσο µακρυά ἀπό τήν µάνδρα ἦταν,
φιαή Άλλος Ἱστορικός μᾶς ψράφει ὃτι εὑρίσκετο είς ἀπόστασιν μισοῦ τίρου
πιστολιοῦ (δηλαδή 50µ. περίπου).
Καΐ συνεχίζει (στίχοι 954-067). «τότε εἴδομεν ἐκπυρσοκρότησιν ὅπλου ἀπό
τόν ἡμέτερον στρατόν καί εὐθύς ὁ πυροβολήσας ἀνεμίκθη εἷς τόν σιρατόν.
Αὐτός ἦτον ὁ ἐπικατάραιος δολοφόνος τοῦ Καραΐσκου. Οἱ ὀφθαλμοί τοῦ
συνιρόφου µου ἐν ριπῆ διέιρεξαν τόν δολοφόνονκαί τόν ἀρχηψόν καί
--Φρικτόν µέ λέγει ἐχάθημεν.
-Πῶς, πῶς, τόν ἀπαντῶ.
--Εἶδες τό ὅπλον πού ἔπεσεν πλησίον τοῦ Καραΐσκου; ᾿Ἐκεῖνος ὁποῦ ἔφευψε τόν ἐβάρεσεν.

-Τόν εἶδα, εἶπον, καί στρέφὠω τούς ὀφθαλμούς µου. Εἶδα τόν Καραΐσκον

κραιῶντα τόν δύο ἐκ δεξιῶν καί δύο ἐξ ἀριστερῶν, καί τόν µετέφερονεἷς τό
στραιοπεδαρχεῖον. ».
Παραλείπει ἐδῶ ὁ Ἰ. Σταυριανός ν᾿ ἀναφέρῃ τά διατρέξαντα --τά ὁποῖα ἂλλοι
ἀναφέρουν λεπτομερῶς-- ἀπό τή στιγµή τοῦ τραυματισμοῦ µέχρι τῆς μειαφορᾶς
του καί τά ὁποῖα μᾶς δίδουν µίαν πληρεστέραν εἰκόνα τῶν γεγονότων.
Αλλά καί εἲς τούς στίχους 1660 - 1675 τοῦ κειµένου τοῦ Σταυριανοῦ, εἲς

τούς ὁποίους οὗτος ἐπιχειρεῖ νά ἀνατρέψη τά γραφέντα ἀπό ἂλλους, περί τοῦ
τραυματισμοῦ τοῦ Καραϊσκάκη, ὑποστηρίζων ὃτι τόν ἐπυροβόλησεν Ἓλλην,
γράφει σχετικῶς:

«Ὁ τραυματισμός τοῦ Βαραΐσκου ἐγένετο ὄχι πολύ µακράν ἀπό ἐμέ καί τόν
σύντροφόν µου, ὡς προεῖπα (Οὐδαμοῦ ὁ Σιαυριανός καϊονοµάζει τόν συντρο-
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φόν του. Δένεἶναι περίεργον;). Τό τραύμα ἐγένετο ἀπ᾿ ἐμπρός καίὄχι ἀπό πίσω»
Δηλάδή δέν χτυπήθηκε φεύγων, ἀπό πίσω, ἀλλά ἀπό µπροσιά, ἂρα επ!τιθέμενος.
«Οἱ Τοῦρκοι ἀπό τήν µάνδραν δέν ἐξῆλθον, καί ὄχι µόνον αὐτήντήν φοράν,
ἂλλ᾽ εἰκοσάκις προσβάλαµεν τήν µάνδραν αὐτήν οἱ τακτικοί ἀνά 30 καί 40
στραπῶται καί ποτέ Τοῦρκος δέν ἐξῆλθεν, καί ὄχι ὅταν περιέζωσαν τήν µάνὅραν πλέον τῶν δισχιλίων νά τολμήση Τοῦρκος νά ἐξέλθη διά νά πολεµήση,
ὡς διατείνονταιτινές, καί ἐπομένως οἱ Ἓλληνες ἦσαν παρά πλησίον τῆς µάν-

ὃρας καί ὁ Καραΐσκος ἦτο τότε ἔνδοθεν τῆς µάνδρας πρός τόν Πειραιᾶ Ὁ
Τοῦρκος ποῦ εὑρέθη; ᾿Ερωτῶμεν »

Ἐδᾶ ὁ Σταυριανός δέν μᾶς λέγει ὃτι οἱ Τοῦρκοι εὑρίσκοντο ὠχυρωμένοι
ἔντός τῆς µάνδρας καί πυροβολοῦσαν πολεμώντας ἀπό ἐμεῖ, γι αὐτό καί οἱ
Ἓλληνες παρά τίς ἐπιθέσεις των δέν εἶχαν καιωρθώσει νά καταλάβουν τήν
μάνδραν καί τό Τουρκικό αὐτό ὀχύρωμα, Καΐ συνεχίσει:
«Ὁ ὑπασπιστής του Γ. Κακλαμᾶνος διατείνεται καί οὗτος ὅτι Τοῦρκος
ἐτραυμάτισε τόν Καραΐσκον, ἑνῶ ὁ ὑπασπιστής κατεδίώξεν δύο ἱππεῖς Τούρκους

πέραν τῆς µάνδρας καί ἐπιστρέφων τοῦ φονεύεται ὁ ἵππος καί ταυτοχρόνως
µύδρον τοῦ ἀποκόπτει τήν δεξιάν χείρα ᾿Ανθίσταται κατά δύο ἐπιδραμόντών
Τούρκων νά τόν Ζωγρίσουν, (δηλαδή ἐνῶ ὁ Σταυριανός ὁμολογεῖ ὃτι Τοῦρκοι
ἦσαν καί πολεμοῦσαν ἀπό τήν µάνδραν, καί πιθανῶς καί ἔξδω ἀπ᾿ αὐπήν, πυροβολοῦντες. ᾿Επιβεβαιώνει δέ τοῦτο καί ὁ Ίδιος λέγων ὃτι δύο ἐπιδραμῶντες
Τοῦρκοι προσεπάθησαν νά τόν ζωγρήσουν(τόν Κακλαμᾶνον) καί συνεχίσει:
«καί ὁ Καραΐσκος, μακράν αὐτοῦ 900 (διορθώνεται βραδύτερον σέ 200)
περίπου βήματα, τραυματίζεται χῶρίς νά τόν ἰδῆ ὁ Κακλαμᾶνος.»
Τοῦτο εἶναι πιθανόν, ἀφοῦ ὁ Κακλαμᾶνος ἠσχολεῖτο µέ τήν σωπηρίαν τοῦ
ἑαυτοῦ του.
Ὑπάρχει ὅμως καί µία ἂλλη ἀπορία ὡς πρός τά γραφόμενα ὑπό τοῦ Σταυ-

ριανοῦ:

Καθαρᾶ ὁμολογεῖται ὃτι ὁ ὑποτιθέμενος καί πυροβολήσας Ἕλλην πού ἀνε-

µίχθη στό στρατό ἦταν ἀσφαλέστατα πεζός, πρῶτονδιότι οἱ ὀλίγοιΙππεῖς ἦσαν

γύρω ἀπό τόν Μαραϊσκάκην καί ἦσαν ἀπασχολημένοι µέ πήν προάσπισιν τῶν
ἀποχωρούντων πεζῶν, καί δεύτερον διότι ὁ ἀναμιχθείς εἲς τόν στρατόν οὖδαμοῦ ἀναφέρεται καθαρά ὃτι ἦταν πεζός, ἀφοῦ οἱ στραπῶται τοῦ ὁπλαρχηγοῦ
Καλέργη ἦσαν ὅλοι πεζοί,
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Εἶναι ὅμως διαπιστωµένον ἀπό ὅλους, Ἰατρούς, ὁπλαρχηγούς καί ἀπό τόν ᾿Αρχι-

στράπηψο Τζώρτ7, ὃτι τό τραῦμα εἶχε διεύθυνσιν ἀπό ἂνω ἀριστερά πρός τά κάτω δεξιά
εἷς τόν βουβώνα. Ἂρα ὁ πυροβολήσας πρέπει νά εὑρίσκετο εἷς ὑψηλότερον σημεῖον
τῆς θέσεως τοῦ Καραϊσκάκη. Εἶναι δέ γνωστόν ὃτι οἱ Τοὔῦρκοι τῆς µάνδρας εὑρίσκοντο ὑψηλότεροντοῦ Καραϊσκάκη, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ἦσαν πεζοί καί εὑρίσκοντοεἷς τήν
πεδιάδα τοῦ Φαλήρου, Πῶς λοιπόν ἀφοῦ καϊά τούς Ισχυρισμούς τοῦ Ἰ. Σταυριανοῦ
ἐπυροβολήθη ἀπό Ἓλληνα πού ἦταν πεζός, ἐβλήθη ἐκ τῶν ἂνω; Τό λεγόμενον ὑπό
τοῦ Σταυριανοῦ «Ότι εἶδου ἐκπυρσοκρότησιν ὃπλου ἀπό τόν Ἑλληνικόν στρατόν»,

εἶναι φυσικόν ἀφοῦ οἱ ἀποσυρόμενοι τοῦ πεδίου τῆς µάχης Ἓλληνες (ἄτακτοι κατά

τό πλεῖστον) ἐπυροβόλουν ἀκόμη καί ἀπερχόμενοι σαν ὃμῶς ὃλοι τῶν πεζοί καί

σέ κατώτερο ἐπίπεδο τοῦ ἐπιπέδου τοῦ Στρατάρχου, ἱππευμένου ὄντος,

Άλλά καί ἡ ἑτέρα ἀπόδειξις τήν ὁποίαν ἐπικαλεῖται διά τόν θάνατόν τοῦ
Καραϊσκάκη ὁ Σταυριανός (στίχοι 1692 -- 1107], δέν δύναται νά θεωρηθῆ ἐπαρκής καί πειστική διότι δέν εἶναι τεκμπριωµένη ἐπάνω σέ ψεγονότα ἰδίας αὐτοῦ
ἀντιλήψεως, Τοῦ εἶπεν, μᾶς λέγει, ὁ Ἱερέας τοῦ φρουρίου τῆς ᾿Ακροκορίνθου
χῶρίς νά μᾶς τόν καϊονοµάζει, καί αὐτό δύο ἔτη µετά τόν θάνατον τοῦ Στρατάρχου. 'Οπότε δέν ὑπῆρχε θέµα ἀναταραχῆς εἷς τό στράτευμα,
Ὅμως καί ἡ διήψησις τοῦ ἐξομολόγου Ἱερέως τοῦ φρουρίου δέν εἶναι ὁλοκληρωμένη καί ἀδύνατον νά ἐρευνηθῆ, ἀφοῦ ὁ ἱερέας δέν ἀνέφερε τό ὄνομα
τοῦ στρατιώτου τόν ὁποῖον ἐξομολόψγησε καί ἄκουσετά περί τοῦ συμβάντος τοῦ
θανάτου τοῦ Καραϊσκάκη.
Στούς στίχους 1702 - 1707 νράφει ὅσα ὁ Ἱερεύς ἐκεῖνος τοῦ εἶπεν:
«Ὅταν ἐκάλασαν ἀπό τάς ᾿Αθήνας, µέρος τοῦ στρατοῦ ἐκείνου ἑκατάλαβαν

τό φρούριον. Ἓνας ἀπό τούς σιρατιώτας εἶχεν καταντήσει Ππαράλυτος καί τήν

τελευταίαν ἡμέραν τῆς ζωῆς του µέ προσεκάλεσαν νά τόν ἐξομολογήσω, καίτί
μέ λέγει ὁ ἐπάρατος, ὃτι τοῦ ἔδωσαν 70.»

Δηλαδή οὔτε ὁλοκλήρώσις ὑπάρχει, οὔτε ὄνομα, οὔτε ἂλλη τις ἀξιόλογος
πληροφορία.
Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά στπριχθῆ ἡ γνώµη τοῦ Ἰ. Σταυριανοῦ ἐπί
ὑποθέσων, ἐλλειπῶν πληροφοριῶν καί µή ἐπιβεβαιουμένων γεγονότων;
Κατόπιν ὃλων τῶν ἀναφερθέντων ἀναλυτικῶς ἀνωτέρῳ, φρονοῦμεν ὃτι ἡ
γνώµη τοῦ ἱστορικοῦ Ἰ. Σταυριανοῦ καί τοῦ νεωτέρου Δ. Σταµέλου, ὁ ὁποῖος
ἐστηρίχθη ἐν πολλοῖς εἰς τόν πρῶτον, δέν εἶναι δυνατόν νά θεωρπθῆ πειστική
καί στηριζόµενη σε πραγματικά γεγονότα. Προέρχεται καί αὐτή ἀπό πληροφορίες, ὅπως καί τῶν ἂλλωνοἱ ὁποῖοι τήν ὑπεστήριξαν.
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ΚΣΤ᾽’. Ἡδη ὅμως καιρός εἶναι νά γνραφοῦν, ὃσα ἡ

νεωτέρα ἔρευνά µας εἰς Ἐθνικήν Βιβλιοθήκην, “Ἱσιορικόν ᾿Αρχεῖον

᾽Αγωνισιῶν 21, ἔφερενεἷς φῶς καί ἤδη δηµοσιεύοµεν. Καΐ αὐτά προέρχονται
ἀπό τήν ἐπιστολήν - αἴπισιν τοῦ ἀγωνιστοῦ - Ταγματάρχου τῆς Ἐπαναστάσεὣς τοῦ 1821 Ἰ. Μπλούκα, ψεννηθέντος στήν Τῆνο καί ἐψκατασταθέντος καί

διαβιοῦντος στήν πόλι Καψούλιον τῆς Βεσσαραβίας µετά τήν Ἑλληνικήν Ἔπα-

νάστασιν.

Ἡ ἐπιστολή αὐτή δημοσιεύεται ἐν φωτοτυπία καϊωτέρω μαζύ μέ ὃλα τά
λοιπά δικαιολογητικά τοῦ. Ἰ. Μπλούκα γιά τό ἁδιάβλητον τῆς ὑποθέσεως, Ἔχει
Χρονολογ/αν 18 - 5 - 1844 καί ἀπεστάλη ἀπό τήν πόλιν διαμονῆς τοῦ ἀνωτέρῷ εἰς τήν Βεσσαραβίαν, ὁμοῦ µέ ἂλλα ἔψγραφά του πιστοποιοῦντα τήν ἁλήθειαν τῶν διαλαμβανομένωνεἰς αὐτήν,
᾿Αφοῦ λοιπόν ἐν ἀρχῇ ὁ Ἴωαν. Γ. Μπλούκας (Α.Μ. 2283) περιγράφει τά τῆς

ζωῆς του καί τά τῆς δράσεώς του κατά τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν ὑπό τόν

Γ, Καραϊσκάκηνἐπί κεφαλῆς 15 ἀνδρῶν τροφοδοτουµένων ὑπό τοῦ ἰδίου, φθάνει εἷς τό σημεῖον πού ἔλαβε µέρος εἰς τάς µάχας τῆς Βοιωτίας, τοῦ Πειραιῶς
κ.λπ. καί λέγει:

«Παρευρέθηνεἰς τήν συµπλοκήν τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ εἷς ὃλας τάς µάχας τῆς
᾿Αράκώβας µέχρι τῆς κατασιροφῆς τοῦ Μουστάµπεη, εἷς ὃλας τάς µάχας τοῦ
Διστόμου, ἀφοῦ διήλθομενδιά τοῦ Τουρκικοῦ στρατοπέδου µέ τόν Καραϊσκάκην͵ εἷς τήν µάχην τοῦ πρώτην φοράν φανέντος Τουρκικοῦ τακτικοῦ εἰς τούς
πρόποδας τοῦ βουνοῦ Κανέλας µέχρι τῆς διαλύσεως τοῦ στρατοῦ τοῦ ᾿Ὁμέρ

Πασᾶ τῆς Εὐβοίας, εἷς τάς µάχας Χαϊδαρίου καί Δαφνίου ὅπου καί ἐπληγώθην.

Εἰς ὅλους τούς ἀκροβολισμούςτοῦ Πειραιῶς, ὅπου δευτέραν φοράν ἐπληγώθην, ὅταν ἐβγάλαμεν ἀπό τά ὑπόγεια τοῦ “ΑΥ. Σπυρίδωνος, τούς Τουρκοµακεδόνας, καί ἐφονεύσαμεν τούς περισσότερους ἐκ περιστατικοῦ τινός, ὅταν τούς
ἐσυνδροφεύομεν µέ τόν Καραϊσκάκην, διά νά τούς πέµψωµενεἰς τούς ᾿Αρχηψούς τών»

«μην πληγωµένος καί αὐτόπτης τοῦ τραύματος τοῦ Καραΐσκου, ὅπου
Πππεῖς τινές Ὠθωμανοί ὑπό πλινθοτοίχου τῶν ἀμπελώνων ἐτουφέκισαν. Καΐ
βλασφημοῦν ὃσοι λέγουν δτι διά συμβουλῆς τοῦ Κάσου Τζαβέλα τόν ἐπυροβόλησαν Ἓλληνες, Ψεῦμα αἰσχρότατον, Εἶδα ὀφθαλμοφανῶς τούς Τούρκους
φεύγοντας ἐκ τοῦ ἀμπελῶνος (καί τούς ἐτουφέκισεν ὁ Κλήμακας ἂν δέν λανθάνω) ὅταν ὁ Μακαρίτης Καραϊσκάκης μᾶς εἶπεν, «παιδιά πᾶμε εἷς τήν καλύβαν
νά ἰδοῦμεντί ψάρια ἐπιάσαμεν.»
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«Είχα πάρει ἂδειαν τοῦ Καραϊσκάκη νά ὑπάγω πρός θεραπείαν ἀλλ᾽ ἤμην
ἀκόμη ἐκεῖ (ἐννοεῖ τό Φάληρον), δέν εὑρέθηνεἰς τήν µάκην τῆς Μαλλιρρόης
ἕνεκα τῆς πληγῆς µου, εἶχα μείνει εἷς τήν Καστέλαν πλησίον τοῦ Φαληρικοῦ
ὅπου ἦτο τό στραιόπεδον, καί ἀφοῦ ὁ στρατός µετεκομίσθη εἷς Σαλαμίναν
ἀπβλθον πρός θεραπείαν»
Καί συνεχίσει ὁ Ἰ. Μπλούκας γράφων διά τήν περαιτέρω ὁδράσιν καί τάς
ὑπηρεσίας του. Εἰς ἐπίρρωσιν τῶν ὃσων γράφει ἐπισυνάπτει καί ὅσα ἀνπήψραφα
ἐψγράφων ἔχει, καθώς καί τό ἀντίγραφοντῆς ἀδείας ἀπομακρύνσεώς του ἐκ τοῦ
στρατοπέδου λόγω τοῦ τραυματισμοῦ του ὑπογεγραμμένον ἀπό τόν Ίδιον τόν
Καραϊσκάκην.
Κατόπιν λοιπόν τῆς ἀνωτέρω σαφοῦς μαρτυρίας τοῦ Ταγμαιάρχου ἸἸ.
ἩΜπλούκα, ἡ ὁποία ὡς πρός τά λοιπά στοιχεῖα της διά τά γεψονότα, ταυτίζεται
σχεδόν µέ τά ψραφόµενα περί τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ Γ. Καραϊσκάκη καί ὑπό
τῶν κυριωτέρων Ἱστοριογράφων συναγωνιστῶν του καί τῶν Ἱστοριογράφων τῆς
τότε ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι µή παρευρεθέντες κατά πήν ὥραν τοῦ τραυματισμοῦ ὑπό
Ἓλληνος, ἐπιφυλάσσονται, καί γράφουν ὅσα γράφουν ἐκ πληροφοριῶν των
καί ἐκ φημῶν τάς ὁποίας ἤκουσαν ἐκ τῶν ὑστέρων ἀπό διαφόρους, καϊά τάς
συζητήσεις αἱ ὁποῖαι ἐψένετο µετά τόν θάνατο τοῦ ἀρχηγοῦ.
Οἱ ὀλίφιστοι παρευρεθέντεςεἲς τόν τόπον τοῦ τραυματισμοῦ, κατά τήν ὥραν
καθ’ ἣν ἐψένετο οὗτος (Ἰ. Κλήμακαςκ.λ.π.) βεβαιώνουν ὃτι τόν ἐπυροβόλησαν
Τοῦρκοι φεύψοντες ἀπό τήν µάνδρα τοῦ ἀμπελῶνος (ἡ ὁποῖα σημειωτέον
εὑρίσκετο εἷς ὑψπλότερον σημεῖον τῆς θέσεως εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκετο ὁ
Καραϊσκάκης ἔφιππος).
᾽Αλλά καί ὅσα γράφουν ἕτεροι συγγραφεῖς περί τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ
Καραϊσκάκη, θά πρέπεικατά τόν γνώµη µας καί ἐν συντομία, νά συνεκτιμηθοῦν
μέ τό ψεγονός ὃτι οὗτοι, οὖτε εἶδον ποτέ, οὖτε ἀκριβῶς ἤκουσανοἱ Ίδιοι, ἀλλ᾽

οὔτε καί ἔζησαν τά ψεγονότα, ἀποκομίσαντες περί αὐτῶν σταθεράν Ιδίαν γνώµην, Συνερρανίχονιο δέ γράφοντες γνῶμες καί συμπεράσματα ἄλλων,οἱ ὁποῖοι
καί οὗτοι δέν ὑπῆρξαν αὐτόπτες μάρτυρες ἐν τῷ τόπω καί κατά πήν στιγμήν καιά
τήν ὁποίαν ἐψένετο ὁ τραυματισμός τοῦ ἀρχηψοῦ.
᾿Από ὅσους δέ λέψουν ὃτι παρευρέθησαν πλησίον τοῦ Καραϊσκάμη, οὐδείς
ἐβεβαίωσεν ὃτι εἶδε τόν πυροβολισμόν ριφθέντα ἐκ τῶν συνοδευόντων ἢ
παρευρισκομένων εἰς τόν τόπον τοῦ τραυματισμοῦ Ἑλλήνων ὁπλαρχηγψῶν ἢ
στρατιωτῶν.

Ὅλοι λέγουν ὃτι Άκουσαν ἢ ἐπληροφορήθησαν περί τοῦ συμβάντος, ἐνῶ
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ἂλλοι γράφοντες γι αὐτό δέν λαμβάνουν θέσιν ἐπ᾽ αὐτοῦ, εἴτε ἀποφεύψουν ν᾿
ἀναφέρουν ἰδικήν των γνώµην σχετικά µέ αὐτό.
Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ πραγματικῶς μεγάληςἹστορικῆς ἀξίας καί ἀληθείας ἔπιστολή αἴτησις τοῦ ἀγωνιστοῦ Μπλούκα, εἰς τήν ὁποίαν ρητῶς ἀναφέρονται δύο
τινά οὐσιώδη καί µή ἀμφισβητούμενα γεγονότα:

Πρῶτον,εἷς τό ὃτι εἶναι ψευδές ὃτι ὁ πυροβολισμός προῆλθεν ἀπό ἂνθρωπο τοῦ ΤΖαβέλα, (Όπως τινές ὑποννοῦσι καί ἕτεροι γράφουσιἐχθροῦ δῆθεν
τοῦ Καραϊσκάκη, καί
Δεύτερον, ὁμιλεῖ καθαρῶς, ἀνεπιφυλάκτως καί ἀνενδοιάστως ὃτι ὁ πυροβο-

λισμός ἔπεσεν ἀπό Τοῦρκον εὑρισκόμενονεἰς τήν μάνδραν (ἐννοῶντήν περί-

φραξιν τοῦ ἀμπελῶνος).

“Ο Ίδιος γράφειεἰς τήν ἐπιστολήντου, ὃτι Αὐτός εὑρίσκετο πλησίον τοῦ
Καραϊσκάκη κατά τήν ὥραν τοῦ τραυματισμοῦ καί εἶδεν ἰδίοις ὄμμασι τά ψενόμενα.
Εἰς τήν ἐπιστολήν του ὁ Μπλούκας ἐπεξηγεῖ ἀκόμη πῶς εὑρέθη τήν ἡμέραν

ἐκείνηνεἰς τό στρατόπεδον, ἐπισυνάπτωνκαί τήν γραπτήν ἄδειαν τοῦ ἀρχηγοῦ

του διά πενθήµερον ἀπουσίαν πρός θεραπείαν του εἲς Αἴγιναν καί ἐξηγεῖ ὃτι
καθυστέρησε πήν ἀναχώρησίντου(πιθανῶς διά νά τακτοποιήσει θέµατα τῶν ὑπ
αὐτόν στρατιωτῶν τούς ὁποίους ἀνέθεσε µέχρι τῆς ἐπιστροφῆςτου εἰς τό σῶμα
τοῦ Καραϊσκάκη). Ἔτσι ὅταν ἔγινε ἡ συμπλοκή παρευρέθη καί αὐτός πλησίον
τοῦ ἀρχηγοῦ τού.
ἛἜκ τῆς παρατιθεµένης ἓν φωτοτυπία ἀδείας ἀπομακρύνσεώς του ἐκ τοῦ

στρατοπέδου, καί τῆς ἐπιστολῆς του, ἀποδεικνύονται καθαρά τά ἀκόλουθα:

Πρῶτον, ὃτι δέν εἶχε λόγον νά ψευσθῇ ὡς πρός τά ψεγονόταεἲς τά ὁποῖα
ὁ ἴδιος παρευρέθη καί ἔζησε καί δεύτερον, ὃτι δέν εἶχε κανένα λόψον νά καλύΨη τινά, ψευδόµενος περί τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ ἀρχηγοῦ του τόν ὁποῖον

ὑπεραγάπα ὅπως ἦτο γνωστόν. Αὐτό ἂλλως τε ἀποδεικνύεται καί ἐκ τοῦ ψεγονότος ὃτι τό μικρόν τμῆμα στρατιωτῶν του, πού ἐμισθοτροφοδότει ὁ Ίδιος, τό

ἀνέθεσεν εἷς τόν Καραϊσκάκην καί ὄχι εἲς ἂλλον τινά ὁπλαρχηγόν.

᾽Αλλά καί ὁ Ἰ. Κλήμακας εὑρισκόμενος τότε πλησίον τοῦ ἀρχηγοῦ καί

πολεμῶν, εἶπεν ἐκ τῶν ὑστέρων ὃτι ὁ Καραϊσκάκης ἐπυροβολήθη ἀπό Τοῦρκον
εὑρισκόμενονεἲς τήν µάνδραν τοῦ ἀμπελῶνος, πρᾶγμα πού ἐπιβεβαιώνειὃτι τοῦ
εἶχεν εἰπεῖ ὁ Ίδιος ὁ ἀρχηγός, «ὅτι Τοῦρκος ἀπό τήν µάνδραν τόν ὁποῖον δέν
ἐπρόσεξεν τόν ἐπυροβόλησεν».
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατόπιν ὃλων τῶν ἀνωτέρω ἀναλυτικῶς παρατεθέντων, θέλω νά πιστεύω ὃτι

οὖδείς καλοπροαίρετος ἂνθρωπος, ἔτι δέ Ἕλλην ἱστοριογράφος, δέν θά ἀμφιβάλλη ὃτι ὁ τραυματισμός τοῦ ΣτρατάρχουΓ. Καραϊσκάκη προῇλθεν ἀπό Τουρµικήν καί ὄχι ἀπό Ἑλληνικήν βολήν,

Ὅσον καί ἂν θέλουµε νά συσχετίσωµε τό γεγονός τοῦ ὑποτιθεμένου
µίσους τοῦ Μαυροκορδάτου µετά τῶν "Αγγλων ᾿Αρχιναυάρχου καί ᾿Αρχιστρατήνου τῶν Ἑλληνικῶν δυνάµεων ἐναντίον τοῦ Καραϊσκάκη, εἶναι δυσκολώτατον ἂν µή ἀδύνατον νά πιστεύση κανείς ὃτι οἵ παράγοντες αὖτοί εἶχον ἐπακριβῶς σχεδιάσει τήν κατά τόν ἂνω τρόπον δολοφονίαν τοῦ Στρατάρχου καί
εἶχον ὀργανώσει ἔτσι τά γεγονότα ὥστε νά παρασύρουν αὐτόν εἲς τήν µάχην

καί τόν Όλεθρον. Βεβαίως ὑπῆρχε διαμάχη µεταξύ τῶν ἀνωτέρω καίτοῦ ᾿Αρχη-

ψοῦ, ἀλλά ὀργάνωσις καί ἐκτέλεσις τῶν γεγονότων καθ’ ὃν τρόπον ταῦτα ἔδειλίχθησαν, εἶναι ἀδιανόπτον νά πειστεύσωμεν ὃτι εἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθῆ.

Καθαρά φαίνεται ὃτι τά ψεγονότα ἦσαν τυχαῖα καί βεβαίως τοιαῦτα ἦσαν καί
ὃσα ἐπηκολούθησαν κατά τήν διεξαγωγήν των.
Ἂς µή σπεύδωµεν, λοιπόν, νά λέγωμεν ὃτι Ἕλληνες ἐδολοφόνησαν τόν
Καραϊσκάκην, ἀλλά Τοῦρκοι καί µόνον Τοῦρκοι. Γιατί µιά τέτοια πραγματικά
ἀναγνώρισις μεγαλώνει τή μνήμη τοῦ "Ἡρώα καί ἐξυψώνειτό πνεῦμα τοῦ ὑπέρ
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐλευθερίας ἀψῶνος, τόν ὁποῖον ἐκεῖνοι πού τότε ἐπολέμησαν
καί ἐθυσιάσθησαν διεξήγαγονπιστεύοντεςεἷς αὐτόν καίεἰς τούς ἀρχηγούς τῶν.
Ὅσον ἀφορᾶ δέ τήν ἐπιστολήν- αἴπισιν τοῦ Ταγμαιάρχου Ἰ. Μπλούκα ἔχω
νά πῶ τά ἑξῆς:
Μία ἐπιστολή εἶναι «εἰκόνα ψυχῆς» καί ἐκφράζει τίς πραγματικές σκέψεις ἢ
τουλάχιστον ὃσες θέλει νά ἐκφράση ὁ ἀποστολέας πις στή συγκεκριμένη ἐκείνη
χρονική στιγµή, τά σύγχρονη µέ τά γεγονότα πού ἐκεῖνος ἔζησε καί περιγράφει
Οἱ ἐπιστολές ἔχουν καί τοῦτο τό πλεονέκτημα σᾶν ἱστορικές πηψές: ᾿Αποδίδουν τήν ἐπικαιρότητα καί τήν ψυχική διάθεση τοῦ ἀτόμου πού τίς γράφει,
ἀλλά καί τά γεγονότα. Γιατί τό ἀπομνημόνευμα ἢ τό ἱστορικό ἔρνο, γραμμένα
καί τά δύο σέ µειαψενέστερη ἐποχή τῶν γεγονότων καί ἀπό πληροφορίες,
ἀσφαλῶς εἶναι ἐππρεασμένα ἀπό τήν μετέπειτα ἔκβαση τῶν γεγονότων αὐτῶν ἢ
τήν διαφορετική ψυχική διάθεση τοῦ γράφοντος ἀτόμου, ἐνῶ ἐκεῖνος πού τά
ἔχησε καί εἶναι βαθιά χαραγμένα στή μνήμη του, Όσο καί ἂν ἐππρεάζεται ἀπό
προσωπικές ἀντιλήψεις, ὁπωσδήποτε περιγράφει ἀκριβέστερα τά γεγονότα αὐτά,
ἔναντι τῶν ἂλλων πού τά περιγράφουν ἀπό πληροφορίες τρίτων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΙΒΛΙΟΥ
ὍὉ Δήμος Ἀμφίσσης, ἔπειτα ἀπό ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δ. Συµβουλίου του, ἐξέδοσε µέ δαπάνη του τό βιβλίο του Τ. Κουτσοκλένη,

τό «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».
Πάρα πολλά καί πάρα πολύ καλά εἶναι τά σχόλια πού λαμβάνονται καθημερινά.

Δημοσιεύουμε μερικά χαρακτηριστικά:

α) Ἱερά Κοινοβιακή Σκήτη Πρ. Ἠλιοῦ Ἁγ. Ὄρους

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΡΒΙΑΚΗ ΣΚΗΤΗ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
650 86 ΚΑΡΥΕΣ - ΑΡΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
τ.Θ. 68 ΤΗΛ. 23770 - 25540
Ἅγιον Ὄρος, Ἰανουάριος τοῦ 2008
Πρός

τόν Ἀξιότιμον
κ. Γεώργιον Ν. Κουτσοκλένην

Εἰς Ἅγιον Γεώργιον Ἀμφίσσης

Ἀξιότιμε κ. Κουτσοκλένη, χαίρετε ἐν Μυρίῳ.

Τό ἐκχλεκτό πόνηµά σας «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΗΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», πού ἔλαβα τιμητικά καί πού περιλαμβάνει τούς
ἀγλαούς καρπούς τῶν φιλότιμων συγγραφικῶν κόπων σας, μπορεῖ νά

χαρακτηρισθεῖ ὡς ἕνας πνευματικός ἄθλος. Είναι µία ἀξιόλογη καί

πρωτότυπη ἐργασία καί εἶναι µία μαρτυρία τῆς ἐργατικότητάς σας.
Τά ἄφθονα στοιχεῖα, πού µέ κόπο καί ἐπιμέλεια συγκεντρώσατε,
ἀποδεικνύουν τήν «ὑπομονή, τήν τόλμη καί τό µεράκι» σας, ἀποδειχνύουν τήν ἀγάπη σας γιά τά λαογραφικά ἐχεῖνα στοιχεῖα, πού χαρακτήριζαν τή ζωή στήν πατρίδα µας, πρίν ἀπό λίγες µόνο δεκαετίες.
Καταφέρνετε ἔτσι νά ζωντανέφετε τίς μνῆμες τῶν παλαιοτέρων,
ἀναμοχλεύοντας τά συναισθήματά τους. Ὁ ἀγώνας τῆς ζωῆς, τῆς
ἐπιβίωσης, τῆς προόδου, τῆς τέχνης, τῆς καθημερινῆς βιοπάλης, ἦταν
συνυφασμένος μ᾿ αὐτά τά ξεχασμένα ἴσως ἐπαγγέλματα καί µέ τά
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µέσα ἐκεῖνα, τά ἐργαλεῖα δηλαδή, πού χρησιμοποιοῦσαν καί πού σήµερα φαντάζουν στούς πολλούς ὡς πρωτόγονα, συγκρίνοντάς τα µέ
τήν σηµερινή πραγματικότητα, πού ὅλοι πλέον ζοῦμε. Ἕνας κόσμος
πού ἔφυγε ἀνεπιστρεπτί. Ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι, στοχαστικά καί µέ

κάποια θλίψη ἀναπολοῦμετίς παλαιές ἐποχές. Εἶναι κοινή ἡ πεποίθηση ὅτι Ἡ γραφικότητα καί ἡ δυσκολία ἀκόμη τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς
ὀμόρφαινε τή ζωή µας. Τήῆς ἔδινε ζεστασιά καί χάρη.
Γιά τούς νεότερους, ἀλλά καί γιά τίς ἐπερχόμενες γενεές, ἔχετε

ἀφήσει, µέ τό βιβλίο σας αὐτό, µιά πλούσια καί ἐμπεριστατωμένη
πηγή. Σ᾽ αὐτήν θά ἀνατρέξουν γιά νά γνωρίσουν καί νά κατανοή-

σοὺν, γιά νά ἐρευνήσουν καί νά ἑρμηνεύσουν τά λαογραφικά ἐχεῖνα

στοιχεῖα, πού συνθέτουν τή ζωή τοῦ παρελθόντος. Ἀπό τήν ἄποφη
αὐτή, τούς ἀφήνετε µιά πολύτιμη κληρονομιά, πού µαχάρι σωστά νά

τήν ἀξιοποιήσουν.
Αὐτή τήν εὐαισθησία σας στόν τοµέα τῆς λαογραφίας συμμεριζόµαστε ἀπολυτα. Ἀρκεῖ νά σᾶς ποῦμεὅτι κι ἐμεῖς, ὅπως γνωρίζετε, δηµιουργήσαμµεστήν Ἱερά Σκήτη µας µία παρόμοια λαογραφική συλλο-

γή. Στή συλλογή µας αὐτή ὑπάρχει μεγάλος ἀριθμός καί µεγάλη ποι-

χιλία ἐργαλείων ἀπ᾿ ὅλα τά παλαιά ἐπαγγέλματα. Βέβαια ἡ συλλογή

μας αὐτή βρίσκεται ἀκόμη στή φάση τῆς ἀνάπτυξης, ὅμως αἰσιοδοξοῦμε ὅτι σύντομα θά εἶναι ἕτοιμη καί ὅτι ἔτσι χι ἐμεῖς βάζουμε ἕνα
μικρό λιθαράκι στήν διατήρηση τῆς πολύτιµης λαογραφικῆς µας κληρονομιᾶς. Τό βιβλίο σας αὐτό θά ἀποτελέσει ἕνα καλό βοήθημα, µοναδικό θά ἔλεγα, γιά νά συνεχίσουμετίς προσπάθειές µας.
Σᾶς συγχαίρω, λοιπόν, καί σᾶς εὐχαριστῶ θερµότατα καί εὔχο-

μαι ἐγκάρδια, νά συνεχίσετε µέ ὑγεία τόν καλό ἀγώνα σας καί τήν

πολύτιμη προσφορά σας στόν τόπο σας, πού τόν ἀγαπήσατε καί τόν
ὑπηρετήσατε. Μακάρι νά βρεθοῦν κι ἄλλοι στήν πατρίδα µας, πού
θά ἔχουν τόν ζήλο, τήν ὑπομονή καί τήν ἀγάπη τή δική σας. Γιατί «Ἡ
λαογραφία εἶναι ἡ προσωπική µας ταυτότητα καί ὁ λαογνωσία καί

αὐτογνωσία τῆς φυλῆς µας». Γιατί λαοί πού ξεχνοῦν τήν ἱστορία, τίς
ρίζες καί τίς παραδόσεις τους, εἶναι καταδικασµένοι σέ ἀφανισμό.
Κινδυνεύουν νά χαθοῦν, ἰδιαίτερα σήµερα, µέσα στήν χοάνη τῆς Πα-

Υκοσμιοποίησης, πού ἀπειλεῖ νά μᾶς καταβροχθίσει. Πιστεύω, λοιπόν, ὅτι λέτε µέ τόν τρόπο σας ἕνα νέο ἠχηρό ΟΧΙ. Καί γι’ αὐτό θά

εὔχομαι στόν Πανάγαθο Θεό µας καί στήν Κυρία Θεοτόκο µας νά
σᾶς στηριζει, νά σᾶς ἐνδυναμώνει καί νά σᾶς ἐμπνέει.
Ο ΔΙΚΑΙΟΣ
Τ Ἀρχιμ. Ἰωακείμ καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
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β) κ. Ἄνθη Βέργή
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ
ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τοῦ συνεργάτη µας Ἄνθη Βέργη
Τά νεοελληνικά Γράμματα, ἄνοιξαν τοῦτες τίς µέρες τίς αἴθουσες,
φωταγώγησαν τό κέντρο τῆς ἐθνικῆς µας παράδοσης, τοῦ Μύθου,

τοῦ Λαογραιφκοῦ στοχασμοῦ., γιά νά ὑποδεχτοῦνε ἐπίσημα, µιά δη-

µιουργία γλαφυροῦ Λόγου. Μιά φωτεινή ἐθνική ἀνταύγεια, πού μᾶς
ἔρχεται ἀπ᾿ τήν πρωτεύουσα τῆς γειτονικῆς Φωκίδας. Σ᾽ αὐτή ἐδῶ
τήν πόλη, ὑπάρχει χρόνια τώρα µιά πολιτιστική ἑστία, πού συντηροῦν πανάξιοι πνευµατικοί καί ταλαντοῦχοι ἄνθρωποι. Ἕνας ἀπ᾿
αὐτούς καί ὁ συγγραφέας τοῦ σημερινοῦ ἀξιόλογου βιβλίου, πού

ἔχει τόν παρακάτω τίτλο καί πού χωρίζεται στά κεφάλαια «Ἀσχολίες
γυναικῶν πού ξεχάστηκαν» καί Παραδοσιακές καλλιέργειες».
Ἡ καταλογράφηση μᾶς πληροφορεῖ πώς σ’᾿ αὐτές τίς σελίδες θά
παρελάσουν παλιά ἐπαγγέλματα, ποιό νά θυμηθῶ ἀπ᾿ ὅλα, τό Βα-

ρελᾶ, τό Δραγάτη, τό Ζευγᾶ, τόν Καλαντζη, τό Μυλωνᾶ, τό Σαμαρᾶ.,

τό Φαναρτζῇ, εἶναι τόσοι πολλοί. Ὡραῖοι, ντυµένοι ὅπως τότες, ἔτοι-

μοι, µέ τά ροῦχα τῆς δουλειᾶς, τό σάκκο στόν ὧμο, µέ τά ἐργαλεῖα
τους, θά τούς δοῦμε νά παρελάσουν σέ λίγο. Τούς ἀγάπησε ὁ λαός
μας αὐτούς τούς ἀνθρώπους. Τοῦ παραστάθηκαν στίς ἀνάγκες του.

Γιά τό λόγο αὐτό, τώρα πού ἔφυγαν ἀπό κοντά τους, κάθε

πρᾶµαδικό τους, ἀπό ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη, τά μάζεψε ἀπ᾿ τούς
τόπουςτῆς δουλειᾶς τους, χι ὅ τι ἀπόμεινε ἀπ᾿ τά παλιά νοικοκυριά,

πεταµένα στίς ἀποθῆκες, στούς σταύλους καί τά κατώγια καί τά φύλαξε µέ ἀγάπη, σέ ξεχωριστούς χώρους, πού τούς ὀνόμασε «Λαογραφικά Μουσεῖα».
Ἡ ἐξέλιξη, Ἡ ἄνεση καί ο σύγχρονος πολιτισμός, ἀναζητοῦσε
ἀνανέωση. Μαί ὁ συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, ὁ Γιῶργος Κουτσοκλένης, ἕνας ἀπ᾿ τούς ἑλληνολάτρες, π᾿ ἀγάπησε τοῦτο τόν τόπο.
ἄνθρωπος τῆς παράδοσης, µέ τήν ἀγάπη καί τήν ἀγωνία τοῦ τίµιου
πνευματικοῦ ἀνθρώπου, αἰσθάνθηκε τήν φυχική ἀνάγκη νά μᾶς περιγράφει κείνη τήν ἐποχή, τούς τεχνίτες καί τούς ντόπιους ἐπαγγελµατίες της. Μαί τά κατάφερε μ’ ἕνα τρόπο ἀπλό καί εὐχάριστο.
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Ὑπεύθυνος, ταλαντοῦχος καί χαρισματικός σέ τέτοια θέµατα. Γύριζε
χρόνια τώρα ἀπό χωριό σέ χωριό, σέ φτωχά καί ἐρειπωμένα ἐργαστήρια, συνάντησε γέρους ἀπόμαχουςτῆς δουλειᾶς καί µέ µιά ὑποδειγµατική μέθοδο καί ὑπομονή, μᾶς γύρισε σέ κεῖνα τά χρόνια. Σέ

µιά ἐποχή πού ὅλοι οἱ ἐπαγγελματίες κάλυπταν τίς ἀνάγκες µας καί
μᾶς στήριζαν στή σκληρή βιοπάλη µας. Λίγοι οἱ τεχνίτες καί περιζή-

τητοι. Βιοποριστικά ἐπαγγέλματα, πολλά ἀπ᾿ τά ὁποῖα µεταδίδο-

νταν ἀπ᾿ τόν πατέρα στό χιό. Ἀπ) αὐτά τά µικρά, ταπεινά ἐργαστήρια, βγήκανε ἀξιόλογοι ἄνθρωποι στήν ἘἨπιστήμη, τήν πολιτική καί

τά Τράµµατα.
Ῥεφυλλίζοντας λοιπόν κανείς αὐτό τό πολύτιμο βιβλίο, πλούσιο
σέ σχέδια καί φωτογραφίες τῆς ἐποχῆς, ζεῖ τήν ἑλληνική παράδοση,
τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῶν ντόπιων ἐπαγγελματιῶν, πού εἶναι διάσπαρτοι σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Αὐτό τό κομμάτι τοῦ λαικοῦ µας πολι-

τισμοῦ, τό χρήσιμο, δεμένο µέ τή ζωή µας, χάθηκε.
Σήµερα π᾿ ἁπλώθηκε παντοῦ ὁ ὑλικός εὐδαιμονισμός, βιβλία π᾿
ἀναφέρονται στήν ἱστορική µας παράδοση εἶναι χρήσιμα καί διδαχτικά. Πληροφοροῦν τούς νέους µας µέ ποιά µέσα μπόρεσε νά συ-

ντηρηθεῖ τοῦτος ὁ λαός καί νά καλύψει τίς βιοτικές του ἀνάγκες.
Εἶναι ἐθνική αὐτή ἡ ἀναδρομή στό παρελθόν. Ἡ ἐξέλιξη, µέ τίς τε-

ρατογόνες μηχανές τῆς ἄνεσης καί τοῦ εὔκολου βιοπορισμοῦ, μᾶς
ἀπογύμνωσαν ἀπό κάθε ἀντίσταση. Μέ τά Ἑξενόφερτα, σύγχρονα

ἐπαγγέλματα τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἀνάπτυξης, ἀνακατώθηκαν καί

βάναυσα ἐπαγγέλματα, τῆς ἁπάτης καί τῆς διαφθορᾶς. Νόθα καί

παραπλανητικά. Μιά ὀδυνηρή ἀποφλοίωση τοῦ βίου µας. Χρειάζεται προσοχή, δύσκολη ἡ ἀναπάτριση τῶν πατρίων, δέν μᾶς ἐξυπηρε-

τοῦν. Ἄς παραμείνουν μνήμες ἀγαπητές στά «Λαογραφικά Μουσεῖα».
Θέλω νά ἐκφράσω τά συγχαρητήριά µου καί τό δίκαιο ἔπαινό

μου στό Δήμαρχο Ἄμφισσας, τόν φιλόκαλο, ζηλωτή καί ἀφοσιωμένο
στό λαϊκό µας πολιτισμό, τό Νῖκο Φουσέκη, πού χρηματοδότησε τό

ἔργο. Εἶναι µιά γνήσια ἐθνική φωνή. Ἄς τήν ἀφουγκραστοῦν τό
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Κὺ ἄς παρευρεθοῦν
στή λαμπρή ἐκδήλωση πού ὀργανώνουν τά «Νεοελληνικά ΓΤράµμα-

τα», τοῦτες τίς µέρες. Εἶναι ἐπίσημοι καλεσμένοι. Τούς περιµένουμε.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Στίς 25 Φεβρουαρίουἐ.ξ. ἡ Ἑταιρεία µας µαζί µέ τό Δῆμο
Ἄμφισσας ἔκαναν ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ἀμφίσσης καί Ἡ μέν Ἐ.Φ.Μ. γιόρτασε τά 90 χρόνια ζωῆς, δράσεως καί προσφορᾶς πρός τήν Φωκίδα καί τήν ἐπιστήμη, ὁ δέ Δημος ἔκανε τήν

παρουσίαση τοῦ βιβλίου «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ -

ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΓΥΝΑΠΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»τοῦ Γιώργου Κουτσοκλένη, πού µέ δική του δαπάνη ἐκδόθηκχε.
Ἡ Ἑταιρεία µας, µέ τήν εὐχκαιρία αὐτή. ὀργάνωσε Ἔκθεση Βιβλίου Φωκέων συγγραφέων. Ἔψαξε καί βρήκε 179 Φωκεῖς συγγραφεῖς καί ἐξέθεσε 612 τίτλους βιβλίων. Ἡ ἔχθεση αὐτή, πού κράτησε

πέντε ἡμέρες, ἔκανε αἴσθηση καί τήν ἐπισκέφθηκαν σχεδόν ὅλα τά

Σιχολεῖα τῆς πόλεως.

Ἐπίσης, τῆς ἐδόθη ἡ ευκαιρία νά βραβεύσει ὅσους τήν βοήθησαν

οἰκονομικά καί πνευματικά, δίδοντας ἀναμνηστική πλακέτα. Οἱ
βραβευθέντες ἦταν:
α.. ΑΕΒΕ ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ἃ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ
β’. ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΒ
Υ΄. ὁ κ. Δημ. Ἰ. Κολοβός
δ’. ὁ κ. Ἰωάν. Ἡλιόπουλος καί

ε’. ὁ κ. Νκ. Φουσέχης, Δήμαρχος Ἀμφίσσης.
Στή συνέχεια, ὁ Δῆμος Ἀμφίσσης ἔκανε τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου. Γιά τό βιβλίο καί τόν συγγραφέα του μίλησαν μέ πολύ ἐπαινετικά λόγια οἱ: α) κ. Δήμαρχος, β) κ. Δρόσος Κραβαρτόγιαννος, Υ)
κ. Ἰωάν. Ἡλιόπουλος καί Ἡ κα. Ντίνα Ἡάρσου - Κραβαρτόγιαννου
διάβασε τήν ὁμιλία τοῦ Ἐπιτίμου ἐπόπτη Δημ. Ἐκπαιδεύσεως κ.
Δημ. Κουτσουλέλου, ὁ ὁποῖος λόγῳ ἀσθενείας δέν μπόρεσε νά παραβρεθεῖ ὁ ἴδιος, ὅπως ἤθελε καί εἶχε προγραμματίσει.
Στή συνέχεια ὁ κ. Δήμαρχος ἐβράβευσε τόν συγγραφέα κ. Τ. Ν.
Κουτσοχλένη γιά τήν συγγραφή τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ἀλλά καί γιά τή

µεγάλη του προσφορά πρός τήν πόλιν καί τήν γύρω περιοχή της,

ὅπωςεἶπε.

Ὁ κ. Κουτσοκλένης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε γιά τήν τιµή πού τοῦ ἔγι-
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νε, ἀναφέρθηκε στούς λόγους πού τόν ἔκαναν νά συγγράφει αὐτό τό
ἔργο.

Τό κλείσιμο τῆς ἐκδηλώσεως, στήν ὁποία παραβρέθησαν πάρα

πολλοί καί ἐκλεχτοί φίλοι, ἔγινε µέ τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τῆς
Ε.Φ.Μ. καί τήν δεξίωση πού ἀκολούθησε.
Στό ἑπόμενο τεῦχος θά ἀναφερθοῦμε στά ὅσα γιά τήν 'Ἑταιρεία
µας καί τό ἔργο της εἰπώθηκαν.
9. Γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας µας προσέφερανοἱ
φίλοι µας τά παρακάτω ποσά, τούς ὁποίους καί ἀπ᾿ ἐδῶ εὖχαριστοῦμε θερμά:

1. Ἡλιόπουλος Ἰωάν.

Κούκουρα - Εὐπάλιο

«90

2. Σιδηρόπουλος Νις,
3. Γναντᾶς Δημ.

Ἄμφισσα
»

ε 20
ε 10

4.
ῦ.
6.
7.
8.

Τσαφόγιαννος Εὐθ.
»
Δημόπουλος Ἀθαν.
»
Παπαβασιλείου Ἄριστομ.
Πάνορμος
Ἀνώνυμος
Ἀλιπράντης Νικόλ. Χρ.
Ὑμηττός
Εἰς μνήμην συζύγου του
Καΐτης Μασσέλου - Ἀλιπράντη
9. Ἀνώνυμη
Χρισσό
40. Παναγιώτης 1. Ψιμούλης
εἰς μνήμην µητρός του Χρυσούλας

ε40
ε 20
ς 20
ε 90
ς 90
{ 320
ε 4100

141. Ἰωάννης Γ. Ἀναγνωστόπουλος (Συµβολαιογράφος Ἰτέας)
εἰς μνήμην τοῦ δικηγόρου Ἀθανασίου Ζέτου
ςε 50
42. Παναγιώτης ]. Μάνος
Χρισσό
εἰς μνήμην Δήμου Αστερ. Δημητρίου
18. Γεώργιος Κουτσοχλένης

εἰς μνήμην Δήμου Αστερ. Δημητρίου

ε ϱ0

ς 25

᾽Απαγορεύεται ἡ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἣ
ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,
μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καµιά µορφή καί.

μέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ
συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.

εδρα
αμφισσα
| ετος ιδρυσεως 1974 |

1955Ν 1105-6215

